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1. Ειςαγωγι: ςκοπόσ τθσ μελζτθσ και ανάλυςθ τθσ διάρκρωςισ τθσ
Θ παροφςα μελζτθ αφορά ςτθ ςυςχζτιςθ των πολιτικϊν ιδεολογιϊν των πρϊτων ςε εκλογικι
δφναμθ κομμάτων (ΡΔ, ΥΑΧΣΞ, ΧΩΦΛΗΑ) και των δθμόςιων πολιτικϊν περί διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ ςτθν Ελλάδα με τισ αντίςτοιχεσ επιμορφωτικζσ δράςεισ του Λνςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ
(εφεξισ ΛΡΕΥ) του Εκνικοφ Ξζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (εφεξισ ΕΞΔΔΑ). Υιο
ςυγκεκριμζνα, μζςω ζρευνασ αρχείου (φυςικοφ και θλεκτρονικοφ του ΕΞΔΔΑ) και διενζργειασ
ςυνεντεφξεων με Γενικοφσ Γραμματείσ/Υροζδρουσ του ΕΞΔΔΑ που υπιρξαν οι κατ’ εξοχιν αρμόδιοι για τθ διαμόρφωςθ των κατευκφνςεων τθσ επιμορφωτικισ του δράςθσ, κα ανιχνευκοφν
οι διαχρονικζσ ςυςχετίςεισ των επιμορφωτικϊν δράςεων που αφοροφν κζματα διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ με τισ εκάςτοτε πολιτικζσ ιδεολογίεσ και τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ όπωσ αυτζσ ανιχνεφονται μζςα από προγραμματικζσ δθλϊςεισ και κανονιςτικά κείμενα.
Θ ζρευνα εκτείνεται χρονικά ςε ζνα διάςτθμα δϊδεκα ετϊν, από το 2005 ζωσ και το 2016 και
εςτιάηει ςε πολιτικζσ που αφοροφν ευκζωσ ηθτιματα διοίκθςθσ του κράτουσ και διοικθτικισ
μεταρρφκμιςθσ. Θ επιςτθμονικι και πολιτικι ςυηιτθςθ γφρω από τθν «αζναθ» μεταρρφκμιςθ
τθσ ελλθνικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, τισ ςυνζχειεσ και αςυνζχειεσ του εγχειριματοσ καταλαμβάνει μεγάλο χϊρο ςτθ δθμόςια ςφαίρα1. Θ παροφςα μελζτθ δεν ζχει ωσ ςτόχο να προςεγγίςει
αυτό το κζμα ςε κεωρθτικό επίπεδο αλλά ςε εμπειρικό. Χτο πλαίςιο τθσ διερεφνθςθσ ςυςχετίςεων μεταξφ δθμόςιων πολιτικϊν και επιμορφωτικϊν δράςεων του ΛΡΕΥ, προτάςςεται εδϊ θ
περίπτωςθ των πολιτικϊν για τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ, ωσ μια εμβλθματικι πολιτικι για
τρεισ κυρίωσ λόγουσ. Υρϊτον, διότι τα ηθτιματα τθσ μεταρρφκμιςθσ και του εκςυγχρονιςμοφ
του κράτουσ βρίςκονται ςτον πυρινα των πολιτικϊν προγραμμάτων και εξαγγελιϊν για όλο το
χρονικό διάςτθμα που πραγματεφεται θ μελζτθ. Δεφτερον, διότι τα κζματα του δθμόςιου μάνατημεντ ςυνιςτοφν ζνα από τα πλζον βαςικά αντικείμενα εναςχόλθςθσ του ΕΞΔΔΑ/ΛΡΕΥ και οι
επιμορφωτικζσ δράςεισ του για τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ διατρζχουν όλθ αυτιν τθν περίοδο,
παρζχοντασ τθ δυνατότθτα ςυγκριτικισ ανάλυςθσ των επιλογϊν των διαφορετικϊν διοικιςεων
και τθν εξζταςθ των αναδυόμενων ομοιοτιτων και διαφορϊν τουσ ςτο ςυγκεκριμζνο τομζα. Ξαι
τρίτον, διότι θ μεταρρφκμιςθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςυγκαταλζγεται ςτακερά ςτισ διαρκρωτικζσ αλλαγζσ/μεταρρυκμίςεισ που επιχειροφν να προωκιςουν και τα τρία προγράμματα (Πνθμόνια) ςτιριξθσ για τθν Ελλάδα, με αρκετά αμφιλεγόμενα αποτελζςματα ζωσ ςιμερα.

1

Βλ. ενδεικτικά Χπανοφ, 2017, Παίςτροσ, 2009, Πακρυδθμιτρθσ κ.ά., 2013
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Αναφορικά με το χρονικό πεδίο τθσ ζρευνασ, θ επιλογι τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιόδου γίνεται
διότι (α) για αυτό το διάςτθμα υπάρχει δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε πλοφςιο και πλιρωσ προςπελάςιμο αρχειακό υλικό του ΕΞΔΔΑ/ΛΡΕΥ και (β) καλφπτονται ζτθ πριν και μετά τθν ζλευςθ
των Πνθμονίων (2005-2009 και 2010-2016 αντίςτοιχα) με ςκοπό τθ διερεφνθςθ τθσ ςθμαςίασ
τουσ ωσ παράγοντα επίδραςθσ ςτισ κομματικζσ ιδεολογίεσ και τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ περί διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ.
Σ ςτόχοσ τθσ πραγματοποιθκείςασ ζρευνασ είναι θ αξιολόγθςθ τθσ ςφηευξθσ των επιμορφωτικϊν δράςεων του ΛΡΕΥ περί διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ, με τισ βαςικζσ επιλογζσ των κομμάτων
και του κεντρικοφ κράτουσ, κακϊσ και θ κριτικι κεϊρθςθ του ρόλου του ΛΡΕΥ ωσ επιμορφωτικοφ φορζα διάχυςθσ και εμπζδωςθσ των επιλογϊν αυτϊν. Επομζνωσ ςτο πλαίςιο τθσ ζρευνασ
κα εξεταςτοφν:


οι κφριεσ ιδεολογικζσ/πολιτικζσ κατευκφνςεισ των κομμάτων που καταλαμβάνουν τθν
εξουςία (ευςφνοπτα) και θ αντίλθψι τουσ για τον ρόλο του κράτουσ και τθ Δθμόςια
Διοίκθςθ,



οι κατευκφνςεισ/ςτόχοι των δθμόςιων πολιτικϊν περί διοίκθςθσ του κράτουσ και διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ, όπωσ αυτζσ διατυπϊνονται από τισ εκάςτοτε κυβερνιςεισ,



ο βακμόσ ςυνάφειασ και ο ςυγχρονιςμόσ των δθμόςιων πολιτικϊν περί διοίκθςθσ του
κράτουσ με τισ επιμορφωτικζσ δράςεισ του ΛΡΕΥ,

Ψζλοσ, πρζπει να επιςθμανκεί ότι θ παροφςα μελζτθ πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο Υρογραμματικισ Χυμφωνίασ μεταξφ του ελλθνικοφ Δθμοςίου, του ΕΞΔΔΑ και τθσ ΑΔΕΔΩ και ςυγκεκριμζνα τθσ ςυνεργαςίασ με το Ξοινωνικό Υολφκεντρο τθσ ΑΔΕΔΩ που αφορά ερευνθτικά και επιςτθμονικά κζματα, ςε δράςεισ και πρωτοβουλίεσ ςφμφωνα με τουσ ςκοποφσ του (αρκρ. 15 παρ. 2.6
του Ρ. 3345/2005 ΦΕΞ 138/Αϋ/16-05-2005).
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2. Θεωρθτικό πλαίςιο - Εννοιολογικζσ αποςαφθνίςεισ
2.1. Πολιτικζσ ιδεολογίεσ
2.1.1. Η ζννοια τθσ ιδεολογίασ
Σ οριςμόσ τθσ ζννοιασ «ιδεολογία» αποτελεί αντικείμενο μακράσ και ςφνκετθσ ςυηιτθςθσ ςτισ
κοινωνικζσ επιςτιμεσ, μεταξφ άλλων και λόγω τθσ κεντρικισ ςθμαςίασ τθσ ζννοιασ για τθν ερμθνεία των κοινωνικϊν και πολιτικϊν φαινομζνων (Gerring, 1997). Χφμφωνα με ζναν κλαςικό
οριςμό, θ ιδεολογία ςυνιςτά «ζνα οργανωμζνο ςφςτθμα απόψεων, ςτάςεων και αξιϊν –ζναν
τρόπο ςκζψθσ για τον άνκρωπο και τθν κοινωνία» (Adorno et al, 1950: 2). Σ Mullins (1974: 235)
κεωρεί πωσ ιδεολογία είναι «ζνα ςφςτθμα ςυμβόλων με λογικι ςυνζπεια που, εντόσ μίασ λιγότερο ι περιςςότερο εκλεπτυςμζνθσ κεϊρθςθσ τθσ ιςτορίασ, ςυνδζει τθ γνωςιακι και αξιακι
αντίλθψθ τθσ κοινωνικισ κατάςταςθσ ςτθν οποία βρίςκεται κάποιοσ –και ειδικά τισ μελλοντικζσ
του προοπτικζσ- με ζνα πρόγραμμα ςυλλογικισ δράςθσ για τθ διατιρθςθ, τθν αλλαγι ι το μεταςχθματιςμό τθσ κοινωνίασ». Ωιοκετϊντασ μία πιο κριτικι ςτάςθ ζναντι τθσ ζννοιασ, ο Rejai
(1991:11) ορίηει τθν ιδεολογία ωσ «ζνα ςφςτθμα πεποικιςεων περί των ανκρϊπων και τθσ κοινωνίασ, τθσ νομιμότθτασ και τθσ εξουςίασ, που κακοδθγείται από ςυναιςκιματα, βρίκει μφκων,
ςυνδζεται με δράςεισ και το οποίο αποκτάται ςε μεγάλο βακμό εν είδει πίςτθσ και ςυνικειασ.
Οι μφκοι και οι αξίεσ τθσ ιδεολογίασ επικοινωνοφνται μζςα από ςφμβολα με ζναν απλοποιθμζνο, οικονομικά αποδοτικό και αποτελεςματικό τρόπο. (…) Οι ιδεολογίεσ χαρακτθρίηονται από
δυνατότθτα μαηικισ κινθτοποίθςθσ, χειραγϊγθςθσ και ελζγχου».
Χτισ μεταπολεμικζσ δυτικζσ κοινωνίεσ υπιρξαν απόψεισ που υποςτιριηαν πωσ επιτεφχκθκε τουλάχιςτον εκεί μία ευρεία ςυναίνεςθ περί του κοινωνικά επικυμθτοφ και ζτςι ο ανταγωνιςμόσ
των ιδεολογιϊν ατόνθςε ςθμαντικά και υπιρξε ςφγκλιςθ προσ πιο μετριοπακείσ κζςεισ που εκφράηονταν πολιτικά από κόμματα που τοποκετοφνταν ςτο κζντρο ι πλθςίον αυτοφ (Bell, 1960).
Θ αποϊδεολογικοποίθςθ τθσ κοινωνίασ δεν ςιμαινε βεβαίωσ το τζλοσ των πολιτικϊν και κοινωνικϊν ςυγκροφςεων, αλλά τισ ενζταςςε ςφμφωνα με τθν ωσ άνω λογικι ςε ζνα κοινό πλαίςιο
που δεν αμφιςβθτοφςε κεμελιϊδεισ αξιακοφσ κανόνεσ ωσ προσ τον τρόπο οργάνωςθσ τθσ κοινωνίασ ι τισ βαςικζσ τθσ ςτοχεφςεισ (Lipset, 1960, Converse, 1964). Ενιςχφοντασ και επικαιροποιϊντασ τθν ωσ άνω επιχειρθματολογία (αν και από διαφορετικι προςζγγιςθ), ο Fukuyama
κεϊρθςε ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ‘90, πωσ θ κατάρρευςθ των κακεςτϊτων του υπαρκτοφ
ςοςιαλιςμοφ ςθματοδότθςε το κρίαμβο τθσ καπιταλιςτικισ, φιλελεφκερθσ δθμοκρατίασ, ςτθν
οποία απζδωςε νομοτελειακά χαρακτθριςτικά οριςτικοφ προοριςμοφ τθσ ανκρϊπινθσ ιςτορίασ
(Fukuyama, 1992). Εντοφτοισ ςιμερα, ςυνεπεία πολιτικϊν διεργαςιϊν και εκλογικϊν αποτελεςμάτων του πολφ πρόςφατου παρελκόντοσ, το επιςτθμονικό ενδιαφζρον για τισ ιδεολογίεσ ζχει
ςθμαντικά ανανεωκεί. Θ εκλογικι άνοδοσ κομμάτων που τοποκετοφνται ςτα άκρα του ιδεολο6

γικοφ φάςματοσ (κυρίωσ ςτθν άκρα Δεξιά), αλλά και το φαινόμενο του λαϊκιςμοφ που ζχει απαςχολιςει εντόνωσ το δθμόςιο διάλογο τα τελευταία χρόνια ςτθν Ευρϊπθ και τισ ΘΥΑ, ςυνιςτοφν
εξελίξεισ που ςυνδζονται με τθ ςυηιτθςθ περί ιδεολογίασ και τθσ προςκζτουν νζεσ ποιότθτεσ
και ενδεχομζνωσ καινοφανι χαρακτθριςτικά.

2.1.2. Συπολογία πολιτικών ιδεολογιών και κυρίαρχεσ πολιτικζσ ιδεολογίεσ ςτθν Ευρώπθ
Θ προςπάκεια για κατανόθςθ των πολιτικϊν ιδεολογιϊν και τυπολογικι τουσ ταξινόμθςθ, αποτελεί αντικείμενο εκτεταμζνθσ μελζτθσ ςτο χϊρο τθσ πολιτικισ επιςτιμθσ. Δθμοφιλείσ –
τουλάχιςτον ςτισ ΘΥΑ και δευτερευόντωσ ςτθν Ευρϊπθ- είναι οι ποςοτικζσ προςεγγίςεισ που
επιχειροφν να ταξινομιςουν τουσ πολίτεσ ςε ζνα γραμμικό φάςμα πολιτικϊν ςτάςεων (ςυνικωσ μεταξφ φιλελευκεριςμοφ και ςυντθρθτιςμοφ), βάςει του βακμοφ ςυμφωνίασ τουσ με διάφορεσ κζςεισ. Εναλλακτικά, ακολουκείται θ μζκοδοσ τθσ εννοιολογικισ ανάλυςθσ, ιτοι τθσ ςυςτθματικισ επεξεργαςίασ των βαςικϊν παραδοχϊν, των ςυμβόλων και των νοθματικϊν ςχζςεων που ςυναπαρτίηουν το οικοδόμθμα ιδεϊν και κζςεων μίασ πολιτικισ ιδεολογίασ (Maynard,
2013).
Ξλαςικι κεωρείται θ προςζγγιςθ του Walsby ο οποίοσ διζκρινε με κριτιριο βαςικά τθν τάςθ
τουσ για διατιρθςθ ι ανατροπι του status quo (Walsby, 1947). Υιο ςυγκεκριμζνα, χαρακτιριςε
κάποιεσ ωσ ειδοςτατικζσ (eidostatic ideologies) κακϊσ αποςκοποφν ςτθ διατιρθςθ τθσ ςτακερότθτασ ςε μία κοινωνία και άλλεσ ωσ ειδοδυναμικζσ (eidodynamic ideologies) κακϊσ αποςκοποφν ςτθν αμφιςβιτθςθ και τθν ανατροπι προτάςςοντασ τθ ςθμαςία των ανκρωπίνων αναγκϊν ζναντι τθσ κοινωνικϊν αναγκϊν (Lamm, 1984) Χε αυτζσ, ο Walford προςζκεςε ωσ τρίτθ
κατθγορία τθ μεταδυναμικι ιδεολογία που προςβλζπει ςε μία κριτικι ςτάςθ των υποκζςεων
και των περιοριςμϊν που κζτουν τα ιδεολογικά ςχιματα και δθμιουργοφν τισ προχποκζςεισ για
υπζρβαςθ ι ςυγκεραςμό τουσ (Walford, 1979).
Πεταγενζςτερεσ ταξινομθτικζσ προςπάκειεσ όπωσ αυτι του Maturana (1988) διζκριναν μεταξφ
επιβεβαιωτικϊν ιδεολογιϊν (affirmative), αποκλινουςϊν (divergent), πολωτικϊν (polar), περικωριακϊν (marginal) και διαιρετικϊν (split), με κριτιριο τθ ςτάςθ ηωισ που υποδεικνφουν ωσ
επικυμθτι. Βάςει του τρόπου εκδιλωςθσ τθσ ιδεολογικισ ταυτότθτασ και ςε ςυνζχεια των κεωριϊν του Walsby, ο Walford (1990) υποςτιριξε ότι οι ιδεολογίεσ είναι επτά (μθ-πολιτικι ι ιδεο-
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λογία, ςυντθρθτιςμόσ, φιλελευκεριςμόσ, ςοςιαλιςμόσ, κομμουνιςμόσ, αναρχιςμόσ, ςυςτθματικι ιδεολογία2).
Εξετάηοντασ τϊρα τισ πολιτικζσ ιδεολογίεσ των κομμάτων ςτθν Ελλάδα που βρίςκονται ςτθν κυβζρνθςθ (ι αποτελοφν το κφριο μζροσ τθσ κυβζρνθςθσ ςτθν περίπτωςθ πολυκομματικϊν κυβερνιςεων) κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου που εξετάηουμε, κρίνεται ότι μποροφν να καταταγοφν ςε τρεισ μεγάλεσ ιδεολογικζσ ομάδεσ, με διακριτά χαρακτθριςτικά και γνωρίςματα όςον
αφορά και ςτισ ιδεολογικζσ επιλογζσ τουσ. Σι διαφορετικζσ/διακριτζσ αυτζσ ιδεολογικζσ τοποκετιςεισ των κομμάτων επενεργοφν δυνάμει πάνω ςτισ δθμόςιεσ πολιτικζσ που εφαρμόηονται
και επομζνωσ διερευνάται ο βακμόσ επενζργειάσ τουσ ςτισ επιμορφωτικζσ δράςεισ του ΛΡΕΥ.
Σι ςφγχρονεσ εκδοχζσ (α) του πολιτικοφ (φιλελεφκερου ι κοινωνικοφ) ςυντθρθτιςμοφ, (β) τθσ
(νζασ) Χοςιαλδθμοκρατίασ και (γ) τθσ (μετακομμουνιςτικισ) ριηοςπαςτικισ Αριςτεράσ, αποτελοφν το τρίπτυχο των μεγάλων πολιτικϊν οικογενειϊν που ςυνοπτικά κα εξεταςκεί ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ. Θ παροφςα μελζτθ εςτιάηει ςτο ριπίδιο των επιπτϊςεων που ζχουν οι τρεισ
αυτζσ διαφορετικζσ ιδεολογικζσ τοποκετιςεισ που υιοκετοφνται από τα αντίςτοιχα κόμματα
ςτθν Ελλάδα (ΡΔ, ΥΑΧΣΞ, ΧΩΦΛΗΑ), αλλά και ςτο πϊσ αντιλαμβάνονται το ρόλο τθσ Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ και τισ ςυνακόλουκεσ επιλογζσ τουσ περί διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ.
Θ ςυντθρθτικι πολιτικι ιδεολογία ςτισ ςφγχρονεσ εκδοχζσ τθσ, φιλελεφκερθ και κοινωνικι, που
αφοροφν τθν παροφςα μελζτθ, ζχει ωσ κφριεσ ιδεολογικζσ τθσ επιλογζσ ότι υπεραςπίηεται τθν
ιεραρχία, τθν εξουςία (authority), τθν ζννομθ τάξθ, τθν κοινωνικι ςτακερότθτα και αναπαραγωγι και τθ ςυνζχεια (παράδοςθ, ζκνοσ, κράτοσ) (κυρίωσ κοινωνικόσ ςυντθρθτιςμόσ), ενϊ προτάςςει τα δικαιϊματα του άτομου πάνω ςτθν ιδιοκτθςία, τθν ελευκερία τθσ αγοράσ και τον περιοριςμό του κράτουσ (τείνοντασ προσ μία μικρι Δθμόςια Διοίκθςθ και περιοριςμό των φόρων)
(φιλελεφκεροσ ςυντθρθτιςμόσ) (Heywood, 2012).
Εκκινϊντασ από το ςυντθρθτιςμό, που εκφράηεται ςτθν παροφςα ζρευνα από τθ ΡΔ, αυτι τοποκετείται ςτο χϊρο του Ξοινωνικοφ Φιλελευκεριςμοφ3 ορίηοντασ ωσ «φιλελευκεριςμό» τθν
«απελευκζρωςθ του επιχειρθςιακοφ περιβάλλοντοσ» με τθν «υπζρβαςθ του παραςιτιςμοφ»
(sic) και ωσ «κοινωνικό» τθν προςταςία των ευπακϊν κατθγοριϊν ςτο πλαίςιο του εκνικοφ κράτουσ. Χφμφωνα επίςθσ με τθν ιδεολογικι τθσ αυτοτοποκζτθςθ κεωρεί ακρότθτα το ςοςιαλιςμό
ο οποίοσ κατά τθν αντίλθψι τθσ κονιορτοποιεί το άτομο αλλά και διαφοροποιείται από τον νε-

2

Πε τον όρο «ςυςτθματικι ιδεολογία» ορίηεται θ μελζτθ τθσ ζννοιασ τθσ ιδεολογίασ κακ’ αυτισ και όχι
κάποια ςυγκεκριμζνθ ιδεολογία.
3
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οφιλελευκεριςμό το οποίο κεωρεί πωσ είναι προβλθματικι ιδεολογία κακϊσ γιγαντϊνει τον
ιδιϊτθ.
Τςον αφορά, τϊρα, ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ, ςτόχοσ είναι θ αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των υπθρεςιϊν και παράλλθλα θ μείωςθ του κόςτουσ και θ ςυρρίκνωςθ του δθμοςίου τομζα με τθ
μείωςθ προςλιψεων («οικονομία ςτο Ξράτοσ»4). Υροτεραιότθτεσ αποτελοφν θ ευρεία χριςθ
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν (που μειϊνει και το λειτουργικό κόςτοσ), θ αξιολόγθςθ και ο εξορκολογιςμόσ των δαπανϊν με βάςθ δείκτεσ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ, θ αξιολόγθςθ του ανκρωπίνου δυναμικοφ του Δθμοςίου ςτθ βάςθ περιγραφισ κακθκόντων με ατομικό
πλάνο ανάπτυξθσ και ο ζλεγχοσ τθσ ικανοποίθςθσ πολιτϊν και επιχειριςεων από τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. Βαςικι κζςθ αποτελεί θ ςυνεργαςία δθμοςίου με τον ιδιωτικό τομζα και οι ςυμπράξεισ μεταξφ τουσ (ΧΔΛΨ). Εφόςον ο ιδιωτικόσ τομζασ μπορεί να προςφζρει παρόμοιεσ με το
Δθμόςιο υπθρεςίεσ με χαμθλό κόςτοσ και υψθλι ποιότθτα, θ πρόταξι του είναι ανεπιφφλακτθ.
Επιπλζον, θ ΡΔ κεωρεί ότι θ εκχϊρθςθ λειτουργιϊν του Δθμοςίου δθμιουργεί ευκαιρίεσ για
επιχειρθματικότθτα και απαςχόλθςθ, κακϊσ το κράτοσ πρζπει να ζχει (κυρίωσ ι μόνο) εποπτικό
ρόλο. Ψζλοσ, εκτιμά πωσ το «ςφγχρονο» κοινωνικό κράτοσ πρζπει να ςτθρίηεται κυρίωσ ςτθν
ανάπτυξθ και να αφορά τουσ πλζον αναξιοπακοφντεσ.
Εξετάηοντασ τθ Χοςιαλδθμοκρατία που τοποκετείται ςτθν Ξεντροαριςτερά του πολιτικοφ φάςματοσ, αυτι προτάςςει το ςταδιακό μεταςχθματιςμό τθσ κοινωνίασ προσ τθν επίτευξθ του Χοςιαλιςμοφ (ρεφορμιςμόσ). Υαρατθρϊντασ τθν ιδεολογικι εξζλιξθ τθσ Χοςιαλδθμοκρατίασ διαπιςτϊνουμε ότι αυτι ςυνίςταται ςτο ότι από τθν μαρξιςτικι αντίλθψθ τθσ πάλθσ των τάξεων
μεταβαίνουμε, κυρίωσ μεταπολεμικά, ςτθν διαπραγμάτευςθ των τάξεων και από τθν επιλογι
τθσ κατάςταςθσ ςφγκρουςθσ ζχουμε τον ςυμβιβαςμό. Χφμφωνα με τθ Χοςιαλδθμοκρατία θ κοινοβουλευτικι δθμοκρατία και ουχί θ κρατικι ιδιοκτθςία των μζςων παραγωγισ ταιριάηουν με
τον ςοςιαλιςμό. Χτθ μεταπολεμικι Χοςιαλδθμοκρατία είναι θ ςυναίνεςθ και ο Ξεχνςιανιςμόσ
που δίνουν το ςτίγμα. Σι αξίεσ που διζπουν τθ Χοςιαλδθμοκρατία είναι θ αλλθλεγγφθ, θ ιςότθτα, θ ελευκερία, θ κοινωνικι δικαιοςφνθ αλλά οι διαφορετικζσ εκδοχζσ τθσ Χοςιαλδθμοκρατίασ,
όπωσ αυτι μετεξελίςςεται κατά τθ διάρκεια του εικοςτοφ και εικοςτοφ πρϊτου αιϊνα, δίνουν
διαφορετικι βαρφτθτα ι ακόμα και περιεχόμενο ςε αυτζσ τισ ζννοιεσ και αξίεσ.
Από τθ δεκαετία του 1990 αναπτφςςεται θ Χοςιαλδθμοκρατία του λεγόμενου Ψρίτου Δρόμου
(Giddens, 1994). Πε τθν κατάρρευςθ των κακεςτϊτων του υπαρκτοφ Χοςιαλιςμοφ και τθν ιδεολογικι κυριαρχία του νεοφιλελευκεριςμοφ, θ νζα Χοςιαλδθμοκρατία απομακρφνεται ζτι περαι-
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τζρω από ςοςιαλίηουςεσ αντιλιψεισ για τθν οικονομία και προάγει ευκρινζςτερα μία «ανκρωπιςτικι» εκδοχι του καπιταλιςμοφ, ζνα «μεταρρυκμιςμζνο» καπιταλιςμό. Σ ρεφορμιςμόσ, θ
ζμφαςθ ςε ζναν θκικό ςοςιαλιςμό και ο ςταδιακόσ μεταςχθματιςμόσ αποτελοφν οργανικά
ςτοιχεία τθσ νζασ Χοςιαλδθμοκρατίασ που παρουςιάηεται από τουσ υποςτθριχτζσ τθσ ωσ «ρεαλιςτικι» Χοςιαλδθμοκρατία ςτο ςφγχρονο κόςμο, αποδεχόμενθ τθν ελεφκερθ αγορά και προςπακϊντασ υπό τα νζα δεδομζνα τθσ Ξοινωνίασ τθσ Γνϊςθσ και των τεχνολογικϊν εξελίξεων να
ςυμβάλει ςτθν παροχι ίςων ευκαιριϊν και ςτθν εξαςφάλιςθ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ μζςω τθσ
ανάπτυξθσ τθσ προςωπικότθτασ όλων χωρίσ αποκλειςμοφσ και διακρίςεισ (Tansey & Jackson,
2008). Επομζνωσ, τα ατομικά δικαιϊματα και θ προςταςία τουσ μπαίνουν ςε πρϊτθ προτεραιότθτα και ο κρατικόσ μθχανιςμόσ οφείλει να προςτατεφει μζςω του κοινωνικοφ κράτουσ τουσ
πλζον αδφναμουσ πολίτεσ. Ψο όραμα τθσ οικονομικισ (κεντρικισ) διεφκυνςθσ τθσ κοινωνίασ δεν
είναι βιϊςιμο και ο ρόλοσ του κρατικοφ μθχανιςμοφ είναι να αποτελεί μία θκικι δφναμθ που
ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ των υποκειμζνων ςε ζνα δυςμενζσ περιβάλλον. Θ Χοςιαλδθμοκρατία
είναι μεν ςυμβατι με τθν καπιταλιςτικι οργάνωςθ τθσ παραγωγισ, εφόςον αυτι αυξάνει το
γενικό επίπεδο τθσ ευθμερίασ, αλλά οφείλει να δθμιουργεί (κρατικοφσ) μθχανιςμοφσ που κα
ρυκμίηουν και κα ελζγχουν τθν αςφδοτθ αγορά. Επομζνωσ, ο δθμόςιοσ τομζασ και θ Δθμόςια
Διοίκθςθ δεν πρζπει να περιςτζλλουν τθν ελεφκερθ αγορά, αλλά αντικζτωσ να δθμιουργοφν
ζνα πλζγμα διευκόλυνςισ τθσ, με διαφάνεια, μείωςθ γραφειοκρατίασ, προςφοράσ ίςων ευκαιριϊν για ανάπτυξθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ και ελζγχου ςτισ περιπτϊςεισ που εκείνθ
οδθγεί ςε αντικοινωνικζσ ςυνζπειεσ.
Ψο ΥΑΧΣΞ από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1990 και μετά, ωσ θ ζκφραςθ τθσ Χοςιαλδθμοκρατίασ
ςτθν Ελλάδα τθν περίοδο που το κφμα τθσ νζασ Χοςιαλδθμοκρατίασ βρίςκεται ςε άνοδο, υιοκετεί τον «εκςυγχρονιςμό» ωσ προμετωπίδα τθσ πολιτικισ του. Ψο εκςυγχρονιςτικό εγχείρθμα και
μετζπειτα θ ανάλθψθ τθσ θγεςίασ από τον Γιϊργο Υαπανδρζου (ο οποίοσ άλλωςτε επί ςειρά
ετϊν διατθρεί τθ κζςθ του Υροζδρου τθσ Χοςιαλιςτικισ Διεκνοφσ), ενζχουν ςτοιχεία τθσ νζασ
Χοςιαλδθμοκρατίασ, όπου δεν γίνεται αναφορά ςε ςοςιαλιςτικό μεταςχθματιςμό, και αναγνωρίηεται θ ανάγκθ θ Δθμόςια Διοίκθςθ να γίνει αποδοτικότερθ, οικονομικότερθ και ορκολογικότερθ, με μεγαλφτερθ διαφάνεια, μικρότερθ γραφειοκρατία και εξάλειψθ των πελατειακϊν εξαρτιςεων (ωσ ςτοιχείο ελλθνικισ πακογζνειασ). Θ προςπάκεια δεν ςτρζφεται τόςο προσ ζνα
μικρότερο κράτοσ όςο προσ μία αποτελεςματικότερθ διοίκθςθ που να εξακολουκεί να παρζχει
ςτοιχειϊδθ κοινωνικι προςταςία ςτουσ βαςικοφσ πυλϊνεσ τθσ παιδείασ, τθσ υγείασ και τθσ αςφάλιςθσ. Ζχουμε λοιπόν μία μετάβαςθ ςτο ςοςιαλδθμοκρατικό παράδειγμα για τθ Δθμόςια
Διοίκθςθ ςε πιο (νεο)φιλελεφκερεσ ατραποφσ και με ςκοπό τθσ τθν αποτελεςματικότθτα, αντί
του εξιςωτιςμοφ (Crouch, 2006). Θ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ εςτιάηει λοιπόν ςτθ λογοδοςία, τθν
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αξιοκρατία, τθν ενίςχυςθ τθσ ςυνοχισ τθσ διοίκθςθσ, τθν απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν για τθν
καταπολζμθςθ τθσ γραφειοκρατίασ, τθ διαλειτουργικότθτα, τθν αριςτεία και, αντίςτοιχα, θ Δθμόςια Διοίκθςθ καλείται να ςυμβάλει ςτο νζο παραγωγικό μοντζλο που είναι «φιλικό προσ τον
πολίτθ και το επιχειρείν»5. Επομζνωσ, και το ςοςιαλδθμοκρατικό υπόδειγμα, ςτισ νζεσ εκφάνςεισ του, προςαρμόηεται ςε αξίεσ και προτεραιότθτεσ που τίκενται από το κυρίαρχο νεοφιλελεφκερο μοντζλο, που εμφανίηεται να αποτελεί τθ μοναδικι επιλογι.
Ψο ρεφμα τθσ ριηοςπαςτικισ Αριςτεράσ ςτθν ευρφτθτα και τον πλουραλιςμό του, κακ’όλθ τθ
διάρκεια τθσ ιςτορίασ του επιηθτά το ριηικό μεταςχθματιςμό τθσ οικονομίασ και τθσ κοινωνίασ.
Σι ιδεολογικζσ κατευκφνςεισ των διαφορετικϊν τάςεων τθσ ριηοςπαςτικισ Αριςτεράσ εμπεριζχουν ςτοιχεία όπωσ είναι θ διάχυςθ τθσ δθμοκρατίασ, ο πολιτικόσ/πολιτιςμικόσ φιλελευκεριςμόσ και θ πολυεπίπεδθ βελτίωςθ τθσ ηωισ των εργατικϊν ςτρωμάτων με προαγωγι τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ και ιςότθτασ μζςω τθσ αναδιανομισ του παραγόμενου πλοφτου. Ππορεί θ
αντίκεςι τουσ με τα κομμουνιςτικά και δθ φιλοςοβιετικά κομμουνιςτικά κόμματα να ιταν δεδομζνθ, αλλά θ κατάρρευςθ των κακεςτϊτων του υπαρκτοφ ςοςιαλιςμοφ επενεργεί με τρόπο
αδιαμφιςβιτθτο και πάνω τουσ, ωσ το πζρασ ενόσ πρωτοφανοφσ ιςτορικοφ πειράματοσ και ςχεδίου. Ψο ιδεολογικά ςτοιχεία που ςυνκζτουν τα αναδυόμενα κόμματα και οι οργανϊςεισ τθσ
ριηοςπαςτικισ Αριςτεράσ εμπεριζχουν ςτοιχεία και από το κομμουνιςτικό και από το ςοςιαλδθμοκρατικό κίνθμα. Θ κατάρρευςθ όμωσ του οικονομικοφ και κοινωνικοφ μοντζλου του υπαρκτοφ ςοςιαλιςμοφ ενιςχφει ςτθ ριηοςπαςτικι Αριςτερά, ςτοιχεία τθσ ςοςιαλδθμοκρατικισ παράδοςθσ, με το οικονομικό τθσ μοντζλο να είναι επθρεαςμζνο από τον (νεο)Ξεχνςιανιςμό. Από
τθ νζα Αριςτερά των δεκαετιϊν του ‘60 και του ‘70 υιοκετοφνται τα ιδεολογικά ςτοιχεία τθσ ανάδειξθσ των δικαιωμάτων των κοινωνικά μειονεκτοφντων ι αποκλειςμζνων (γυναίκεσ, μετανάςτεσ, διεμφυλικοί κ.λπ.), ενϊ ενιςχφονται ςτθν ιδεολογικι ατηζντα ςτοιχεία όπωσ θ οικολογία
και θ αντίκεςθ ςτον εκνικιςμό (ςτα περιςςότερα τμιματά τθσ). Θ κυρίαρχθ επικράτθςθ του νεοφιλελευκεριςμοφ προςδιορίηει αντικετικά τθ ςυγκρότθςθ τθσ ταυτότθτασ τθσ ριηοςπαςτικισ
Αριςτεράσ, θ οποία εςτιάηει προσ αυτόν τθν κριτικι τθσ κατθγορϊντασ και τθ Χοςιαλδθμοκρατία
ότι ζχει προςχωριςει ςε αυτό το κυρίαρχο πολιτικό/οικονομικό Υαράδειγμα. Θ προςιλωςι τθσ
ςτο κοινωνικό κράτοσ, το οποίο ςυρρικνϊνεται από τισ νεοφιλελεφκερεσ πολιτικζσ, αποτελεί
ςτοιχείο τθσ ιδεολογικισ και πολιτικισ διαφοροποίθςισ τθσ. Επιδίδεται λοιπόν ςυχνά θ ριηοςπαςτικι Αριςτερά ςε μάχθ χαρακωμάτων προςπακϊντασ να διατθριςει όςα περιςςότερα από
τα επιτεφγματα τθσ ςοςιαλδθμοκρατικισ μεταπολεμικισ ςυναίνεςθσ τϊρα που θ νζα Χοςιαλ-
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δθμοκρατία εμφανίηεται να προςχωρεί ςε πιο νεοφιλελεφκερεσ κζςεισ που τθν υπονομεφουν
και τθν απιςχνάνουν.
Σ Χυναςπιςμόσ τθσ Φιηοςπαςτικισ Αριςτεράσ (ΧΩΦΛΗΑ) αποτελεί τθν κυρίαρχθ δφναμθ τθσ ριηοςπαςτικισ Αριςτεράσ ςτθν Ελλάδα. Χτθν Υολιτικι Απόφαςθ του 1ου (Λδρυτικοφ) Χυνεδρίου που
τον κακιςτά ενιαίο κόμμα και διεξάγεται τον Λοφλθ του 2013, προτάςςει ωσ πεμπτουςία τθσ
κομματικισ του ιδεολογίασ «τθν απαλλαγι του ελλθνικοφ λαοφ από τισ καταςτροφικζσ νεοφιλελεφκερεσ μνθμονιακζσ πολιτικζσ». Ωσ κόμμα τθσ ριηοςπαςτικισ Αριςτεράσ (τθσ ςφγχρονθσ, δθμοκρατικισ, πολυταςικισ, εναλλακτικισ Αριςτεράσ, όπωσ αυτοπροςδιορίηεται6 δθλϊνει ότι αντιπαλεφει τθν εξουςία του υπερδιογκωμζνου χρθματοπιςτωτικοφ τομζα που μζςω τθσ υποταγισ του πολιτικοφ προςωπικοφ ςτθν οικονομικι αυτι εξουςία ζχει επιβάλει ακραία προγράμματα λιτότθτασ, πλιρθ επιςφάλεια και απορφκμιςθ τθσ εργαςίασ με εκτίναξθ του ποςοςτοφ
ανεργίασ, ιδιωτικοποίθςθ/εκποίθςθ δθμοςίων αγακϊν, απίςχνανςθ του κοινωνικοφ κράτουσ,
αποδυνάμωςθ των δθμοκρατικϊν κεςμϊν και ενίςχυςθ τθσ καταςτολισ. Χτρατθγικόσ ςτόχοσ
του ΧΩΦΛΗΑ είναι «ο ςοςιαλιςμόσ του 21ου αιϊνα ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ευρϊπθ» μζςω ενόσ «εναλλακτικοφ δρόμου κοινωνικισ ςωτθρίασ, κοινωνικισ παραγωγισ και οικολογικισ αναςυγκρότθςθσ *…+ με ριξθ με τθν Ευρϊπθ του κεφαλαίου και του νεοφιλελευκεριςμοφ». Τςον αφορά
ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, παρότι κεωρεί πωσ θ «προοπτικι τθσ Ευρϊπθσ είναι ςυνυφαςμζνθ με
τθν προοπτικι τθσ Ευρϊπθσ», από τθν άλλθ μεριά κεωρεί ότι «οι ςκλθρζσ νεοφιλελεφκερεσ πολιτικζσ δρουν ιδθ αποςτακεροποιθτικά και υπονομεφουν τθν ίδια τθν φπαρξθ του ευρωπαϊκοφ
οικοδομιματοσ».
Για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, οι αξίεσ και οι πρακτικζσ που προτάςςονται
μζςα από τθν ανωτζρω πολιτικι απόφαςθ του Λουλίου 2013, ςτθν ευςφνοπτθ 18 θ παράγραφο
(από 29 ςυνολικά παραγράφουσ των προγραμματικϊν ςτόχων)7, είναι θ ενίςχυςθ τθσ δθμοκρατίασ, τθσ αποκζντρωςθσ, τθσ διαφάνειασ και τθσ αξιοκρατίασ, παράλλθλα με τον ζλεγχο τθσ διαπλοκισ, τθσ διαφκοράσ, του κομματιςμοφ και των πελατειακϊν ςχζςεων. Υροτάςςεται επίςθσ ο
δθμοκρατικόσ προγραμματιςμόσ και ο κοινωνικόσ ζλεγχοσ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ διοίκθςθσ
και προαναγγζλλεται απλϊσ θ επανεξζταςθ τθσ διοικθτικισ δομισ ςε περιφερειακό και δθμοτικό επίπεδο, χωρίσ να προςδιορίηεται με ακρίβεια θ κατεφκυνςθ και κυρίωσ το περιεχόμενο αυτισ τθσ επανεξζταςθσ.
Εμφανίηεται λοιπόν ο ΧΩΦΛΗΑ να προτάςςει τον αντι-νεοφιλελεφκερο χαρακτιρα του και να υπεραςπίηεται το δθμόςιο τομζα, χωρίσ αυτό να ςυνεπάγεται εκτεταμζνεσ επεξεργαςίεσ με αρι6

Βλ. https://www.syriza.gr/article/id/32409/Politikh-Apofash-1oy-Idrytikoy-Synedrioy.html

7

Βλ. https://www.syriza.gr/article/id/32409/Politikh-Apofash-1oy-Idrytikoy-Synedrioy.html
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ςτερό ριηοςπαςτικό πρόςθμο όςον αφορά ςτο ρόλο και ςτθ μορφι του Δθμοςίου που να τον
διαφοροποιοφν αιςκθτά από ζνα φιλελεφκερο πρόταγμα για το δθμόςιο τομζα. Ακόμθ και αν
αυτό οφείλεται ςε «κρίςθ του κρατικοκεντρικοφ μοντζλου» λόγω τθσ πτϊςθσ του υπαρκτοφ ςοςιαλιςμοφ και τθν ενίςχυςθ ςτο εςωτερικό του τάςεων ελευκεριακοφ χαρακτιρα που αςκοφν
κριτικι ςτο κράτοσ (Ποςχονάσ, 2015-16) και ωσ εκ τοφτου δεν οδθγοφνται ςε εκτεταμζνεσ επεξεργαςίεσ όςον αφορά τουσ κρατικοφσ κεςμοφσ και ςε διαφορετικι οπτικι πάνω ςτθ Δθμόςια
Διοίκθςθ, θ ςυνάφεια με ςοςιαλδθμοκρατικοφ χαρακτιρα προςανατολιςμοφσ είναι φανερι. Θ
οικονομικι κρίςθ και θ ςυνακόλουκθ επιβολι ςτθν Ελλάδα των μνθμονιακϊν ρυκμίςεων ζχει
περιορίςει τα περικϊρια διαφορετικισ δράςθσ του ΧΩΦΛΗΑ και θ ανάλθψθ τθσ κυβερνθτικισ εξουςίασ ζχει αποδυναμϊςει τισ κινθματικζσ και καταγγελτικζσ του τακτικζσ, κακιςτϊντασ τον
ζνα πιο ενςωματωμζνο ςτισ ςυνικεισ πρακτικζσ τθσ Χοςιαλδθμοκρατίασ, κόμμα.

2.2. Δθμόςιεσ πολιτικζσ
2.2.1. Η ζννοια τθσ δθμόςιασ πολιτικισ
Θ μελζτθ των «δθμόςιων πολιτικϊν» προζκυψε μεταπολεμικά ωσ επιτακτικι ανάγκθ λόγω του
μεγάλου εφρουσ και τθσ ςθμαςίασ τθσ άςκθςθσ κυβερνθτικισ δράςθσ ςτα εκνικά κράτθ. Ωσ δθμόςιεσ πολιτικζσ μποροφν να οριςκοφν όλεσ οι κυβερνθτικζσ δράςεισ που αποςκοποφν ςτθν
επίτευξθ ςτόχων δθμοςίου ςυμφζροντοσ (Cohran &Malone, 2014: 3). Τπωσ γίνεται κατανοθτό,
θ ζννοια περιλαμβάνει ζνα πλικοσ πεδίων άςκθςθσ τθσ πολιτικισ και αφορά ςτθν πράξθ το ςφνολο του κυβερνθτικοφ ζργου. Χφμφωνα με ζναν ακόμα πιο εκτατικό οριςμό, οι δθμόςιεσ πολιτικζσ αφοροφν «ο,τιδιποτε επιλζγει να κάνει ι να μθν κάνει μία κυβζρνθςθ», υπό τθν ζννοια ότι
πζραν τθσ δράςθσ, ακόμα και θ μθ δράςθ ςυνιςτά δθμόςια πολιτικι (Dye, 2001).
Χφμφωνα με τθν κλαςικι κατθγοριοποίθςθ που επιχείρθςε ο Lowi (1964), ωσ προσ τθ ςτόχευςι
τουσ, οι δθμόςιεσ πολιτικζσ διακρίνονται ςε (α) διανεμθτικζσ, που αφοροφν τθν παροχι υπθρεςιϊν ι ωφελειϊν ςε ζναν ι περιςςότερουσ αποδζκτεσ (π.χ. δθμόςια υγεία, δθμόςια παιδεία,
πολιτικζσ ενίςχυςθσ του πολιτιςμοφ, του ακλθτιςμοφ κ.λπ.), (β) αναδιανεμθτικζσ, που αφοροφν
τθ ςκόπιμθ και θκελθμζνθ παρζμβαςθ ςτθν κατανομι των πόρων ςε μία κοινωνία (π.χ. φορολογικι πολιτικι εισ όφελοσ των οικονομικά αςκενζςτερων πολιτϊν, επιδοτιςεισ και φοροελαφρφνςεισ κ.λπ.) και (γ) ρυκμιςτικζσ, που αφοροφν τθ διαμόρφωςθ περιοριςμϊν και ορίων ςτθ
ςυμπεριφορά (π.χ. πολιτικι ανταγωνιςμοφ, πολιτικι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ κ.λπ.) (Οαδι & Ρταλάκου, 2016). Σι κρατικζσ δαπάνεσ (περιλαμβανομζνων των δαπανϊν τθσ κεντρικισ
κυβζρνθςθσ, του ευρφτερου δθμόςιου τομζα και τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ) μπορεί να κεωρθκοφν ωσ ζνα μζτρο εκτίμθςθσ του μεγζκουσ των δθμόςιων πολιτικϊν ςε χρθματικι αξία, υπό
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τθν ζννοια ότι ςτο ςφνολό τουσ ςυνιςτοφν παρεμβάςεισ ςτθν κοινωνικι και οικονομικι ηωι μίασ
χϊρασ. Εντοφτοισ, υπάρχουν δθμόςιεσ πολιτικζσ που δεν αποτυπϊνονται ςτισ κρατικζσ δαπάνεσ, όπωσ οι ρυκμιςτικζσ πολιτικζσ.

2.2.2. Μοντζλα ανάλυςθσ των δθμόςιων πολιτικών
Ξατά καιροφσ ζχουν διατυπωκεί εναλλακτικά μοντζλα ανάλυςθσ των δθμόςιων πολιτικϊν, που
ςχετίηονται και κάποιεσ φορζσ ταυτίηονται με τα μοντζλα ανάλυςθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.
Ακολουκϊντασ τθν κατθγοριοποίθςθ που επιχείρθςε ο Dye (2013), επιχειρείται μία επιλογι μοντζλων, με κριτιριο τθν ερμθνευτικι τουσ χρθςιμότθτα για τθν παροφςα μελζτθ:

(α) Θ δθμόςια πολιτικι ωσ πολιτικι διαδικαςία (public policy as political activity):
Υαρά το γεγονόσ ότι ο ρόλοσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςυνδζεται ςτενά με τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ
κακϊσ κατά βάςθ είναι εκείνθ που καλείται να τισ εκτελζςει, αυτζσ ςε μεγάλο βακμό ςυλλαμβάνονται, διαμορφϊνονται και αποφαςίηονται από τουσ πολιτικοφσ προϊςταμζνουσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Ωπό αυτι τθν ζννοια υπάγονται ςτθν πολιτικι ςφαίρα, θ οποία διζπεται από
άλλα χαρακτθριςτικά όπωσ θ ιδεολογία, οι αξίεσ, οι ςχζςεισ ιςχφοσ και επιρροισ και θ διαπραγμάτευςθ. Χε αυτό το ςχιμα κα πρζπει προφανϊσ να ενταχκοφν επίςθσ οι κοινωνικζσ πιζςεισ και
επιταγζσ, οι οποίεσ ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ πολιτικισ ατηζντασ και επενεργοφν ςτθ
λιψθ αποφάςεων. Ωσ προσ τοφτο, ενδιαφζρουςα είναι θ προςπάκεια ταξινόμθςθσ των δθμόςιων πολιτικϊν από τουσ Howlett & Ramesh (2003) με κριτιριο τον αρχικό υποκινθτι που οδιγθςε ςτθ διαμόρφωςι τουσ (κοινωνία ι κράτοσ) και τθν ζνταςθ τθσ παρζμβαςισ του.
Πίνακασ 2.1: Πόχλευςθ δθμόςιων πολιτικϊν
Ζνταςθ δθμόςιασ εμπλοκισ/παρζμβαςθσ
(Nature of public involvement)

Ωποκινθτισ
τθσ
ςυηιτθςθσ
(Initiator of
debate)

Ωψθλι

Χαμθλι

Ξοινωνία
(Public)

Εξωτερικι υποκίνθςθ (outside initiation)

Χυγκεραςμόσ (Consolidation)

Ξράτοσ
(State)

Ξινθτοποίθςθ (Mobilisation)

Εςωτερικι υποκίνθςθ (Inside
initiation)

Υθγι: Howlett & Ramesh, 2003
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Εντόσ του ίδιου πλαιςίου, μζροσ τθσ βιβλιογραφίασ εςτιάηει ςτα βιματα διαμόρφωςθσ και υλοποίθςθσ των δθμόςιων πολιτικϊν, επιχειρϊντασ να καταδείξει τθν πολιτικι διάςταςθ τθσ διαδικαςίασ (Anderson, 2006). Ζτςι, ςφμφωνα με τουσ Bruce & Smith (2003), κάκε δθμόςια πολιτικι
περνάει από ζξι φάςεισ: τον προςδιοριςμό τθσ κεματολογίασ (agenda setting), τθ διαμόρφωςθ
τθσ πολιτικισ (policy formulation), τθ λιψθ απόφαςθσ/υιοκζτθςθ (decision-making/adoption),
τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ (policy implementation), τθν αξιολόγθςθ τθσ πολιτικισ (policy evaluation) και τον τερματιςμό τθσ πολιτικισ (policy termination). Θ ακολουκία αυτι των διακριτϊν
φάςεων καλείται «κφκλοσ τθσ πολιτικισ» (policy cycle) (Brewer& DeLeon, 1984). Εντοφτοισ και
παρά τθν ερμθνευτικι του χρθςιμότθτα, ο «κφκλοσ τθσ πολιτικισ» ζχει δεχκεί ζντονθ κριτικι, με
βαςικό επιχείρθμα ότι ςτθν πράξθ τα βιματα διαμόρφωςθσ και εφαρμογισ μίασ δθμόςιασ πολιτικισ ςπανίωσ ακολουκοφν τθ γραμμικότθτα που προτείνει το ςυγκεκριμζνο μοντζλο.

Διάγραμμα 2.1: Σ κφκλοσ τθσ πολιτικισ

Υθγι: Bruce & Smith, 2003

(β) Θεςμικι προςζγγιςθ (Institutionalism)
Σι δθμόςιεσ πολιτικζσ ορίηονται ωσ τζτοιεσ όταν υιοκετοφνται, εφαρμόηονται και επιβάλλονται
από κάποιον κεςμικό φορζα κρατικισ εξουςίασ. Επομζνωσ, ςφμφωνα με τθ κεςμικι προςζγγιςθ, θ κατανόθςθ και ανάλυςθ των δθμόςιων πολιτικϊν ςυνδζεται ςτενά με το κεςμικό περιβάλλον και τουσ φορείσ που το ςυναπαρτίηουν, κακϊσ αυτοί είναι που τουσ δίδουν νομιμοποί15

θςθ (legitimacy), τουσ προςδίδουν κακολικότθτα (universality) και μονοπωλοφν τον εξαναγκαςμό (coercion) ςτθ ςυμμόρφωςθ (Dye, 2013).
Σ ρόλοσ των κεςμϊν είναι καίριασ ςθμαςίασ ςφμφωνα με τθν προςζγγιςθ αυτι, κακϊσ εκείνοι
δομοφν (φιλτράρουν) τθ ροι των πλθροφοριϊν (information inflows) και διαμορφϊνουν τθ δικι
τουσ αντίλθψθ για τθ ςκοπιμότθτα και τθ χρθςιμότθτα των δθμόςιων πολιτικϊν. Επιπλζον, οι
κεςμοί είναι εκείνοι που εγγυϊνται τθ διαχρονικι ςτακερότθτα ςτισ δθμόςιεσ πολιτικζσ και ελζγχουν ακόμα και τθν κυβζρνθςθ ωσ προσ το βακμό ςυμμόρφωςισ τθσ. Σι κεςμικζσ αυτζσ εγγυιςεισ δθμιουργοφν αντίβαρα ςε τυχόν παρεκκλίςεισ (που ςυνικωσ προζρχονται από τθν πολιτικι ςφαίρα) και ςυνάδουν με μία λογικι αλλθλοελεγχόμενων και εξιςορροπθτικϊν μθχανιςμϊν (checks and balances) ωσ κεμζλιου τθσ κρατικισ ςυνζχειασ και ομαλότθτασ (Peters, 2016).
Θ ςθμαςία του κεςμικοφ πλαιςίου ενιςχφεται από τθν ανάδειξθ ολοζνα περιςςότερων φορζων
άςκθςθσ πολιτικισ και από τθ διεφρυνςθ του φάςματοσ των ρυκμιςτικϊν, διοικθτικϊν ι ελεγκτικϊν αρμοδιοτιτων τουσ. Για παράδειγμα, ςτθν Ελλάδα κακιερϊκθκαν με τθν ανακεϊρθςθ
του Χυντάγματοσ το 2001, οι Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ (αν και κάποιεσ λειτουργοφςαν ιδθ από πριν)
με ςκοπό τθν πρόςκετθ κωράκιςθ των ελευκεριϊν και των δικαιωμάτων των πολιτϊν (πζραν
δθλαδι αυτισ που παρζχει θ Δικαιοςφνθ) και τθ ςτοχευμζνθ διεκπεραίωςθ κρίςιμων πολιτικϊν
ηθτθμάτων (όπωσ οι προςλιψεισ ςτο δθμόςιο, ο ζλεγχοσ των ραδιοτθλεοπτικϊν μζςων και θ
διαςφάλιςθ ςυνκθκϊν υγιοφσ ανταγωνιςμοφ ςε διάφορεσ αγορζσ) (Φραγκάκθσ, 2008). Σι Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ ςυνιςτοφν λοιπόν ζναν κεςμικό παίκτθ καίριασ ςθμαςίασ ςτουσ τομείσ ευκφνθσ
τουσ, διότι παρά το γεγονόσ ότι λειτουργοφν ςε κακεςτϊσ ανεξαρτθςίασ και διοικθτικισ αυτοτζλειασ ςε ςχζςθ με τθν κεντρικι κυβζρνθςθ, εμπλζκονται ςτθ διαμόρφωςθ και τθν υλοποίθςθ
δθμόςιων πολιτικϊν.

(γ) Εξελικτικι προςζγγιςθ (Incrementalism): θ δθμόςια πολιτικι ωσ εξζλιξθ του παρελκόντοσ
Θ εξελικτικι προςζγγιςθ αντιμετωπίηει τθ δθμόςια πολιτικι ωσ μία ςυνζχεια κυβερνθτικϊν επιλογϊν που αναπροςαρμόηονται και εξελίςςονται με βάςθ τα εκάςτοτε δεδομζνα και τισ αλλαγζσ ςτο περιβάλλον. Χφμφωνα με τον Lindblom (1959) που διατφπωςε πρϊτοσ τθν εν λόγω ςυλλογιςτικι, θ διαμόρφωςθ μίασ δθμόςιασ πολιτικισ γίνεται υπό κακεςτϊσ αβεβαιότθτασ και ελλείμματοσ πλθροφόρθςθσ, επομζνωσ κα πρζπει να κεωρείται μία δυναμικι διαδικαςία και όχι
μία τελεςίδικθ επιλογι που λαμβάνεται άπαξ και απλϊσ εφαρμόηεται βάςει ενόσ προδιαγεγραμμζνου κφκλου. Για παράδειγμα, θ αναχρθματοδότθςθ μίασ πολιτικισ ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ του ετιςιου κρατικοφ προχπολογιςμοφ μπορεί να ςυνδζεται με αλλαγι ςτουσ όρουσ
υλοποίθςισ τθσ (Wildavsky, 1964). Επιπλζον, θ υιοκζτθςθ μίασ νζασ δθμόςιασ πολιτικισ μπορεί
16

να αποδειχκεί ςτθν πράξθ δυςκολότερθ (κακϊσ κα πρζπει να εξαςφαλιςτεί εξ αρχισ ςυμφωνία
για τθ ςκοπιμότθτα και τθ χρθςιμότθτά τθσ) από τθ ςυνζχιςθ μίασ ιδθ υφιςτάμενθσ πολιτικισ
που ζχει κρικεί κατά το παρελκόν και απλϊσ κα πρζπει να αλλάξει ςε κάποιο από τα επιμζρουσ
χαρακτθριςτικά τθσ.

(δ) Θεωρία τθσ δθμόςιασ επιλογισ (Public Choice Theory): θ δθμόςια πολιτικι ωσ ςυλλογικι απόφαςθ ατόμων με επιμζρουσ ςυμφζροντα
Σι δθμόςιεσ πολιτικζσ ςυνδζονται ςυνικωσ με τθν ζννοια του «δθμοςίου ςυμφζροντοσ», υπό
τθν ζννοια ότι υπθρετοφν επιδιϊξεισ και επικυμίεσ μίασ ςυλλογικισ οντότθτασ. Εντοφτοισ, θ κεωρία τθσ «δθμόςιασ επιλογισ» (public choice) αςκεί ζντονθ κριτικι ςτθν ωσ άνω παραδοχι,
αμφιςβθτϊντασ τον ενιαίο χαρακτιρα του δθμοςίου ςυμφζροντοσ και κεωρϊντασ ότι οι δθμόςιεσ πολιτικζσ αποτελοφν το διάνυςμα ςφνκετων διεργαςιϊν με τουσ εμπλεκόμενουσ ςε αυτζσ
(πολίτεσ-ψθφοφόρουσ, γραφειοκράτεσ και πολιτικοφσ) να λαμβάνουν αποφάςεισ και να λειτουργοφν βάςει του ιδιωτικοφ τουσ ςυμφζροντοσ και με γνϊμονα τθ μεγιςτοποίθςθ του οφζλουσ τουσ (Οαδι & Ρταλάκου, 2010). Χφμφωνα με τουσ Buchanan & Tullock (1962), τα άτομα
ςυμμετζχουν ςτθν πολιτικι με ςκοπό τθ μεγιςτοποίθςθ του οφζλουσ τουσ, με τθν ίδια λογικι
που ςυναλλάςςονται εντόσ μίασ αγοράσ. Πζςα ςε αυτό το πλαίςιο, διαμορφϊνονται ςχζςεισ
ανάκεςθσ και ανταλλαγισ που λαμβάνουν το ςχιμα «εντολζα / εντολοδόχου» (principal / agent
theory), όπου για παράδειγμα ο πολίτθσ-ψθφοφόροσ ανακζτει με τθν ψιφο του ςτον πολιτικό
τθν διαμόρφωςθ δθμόςιων πολιτικϊν, ο πολιτικόσ ανακζτει ςτον γραφειοκράτθ τθν υλοποίθςθ
των πολιτικϊν αυτϊν κ.ο.κ. (Bolton & Dewatripont, 2004).
Θ κεωρία τθσ «δθμόςιασ επιλογισ» αναγνωρίηει ότι υπάρχουν αποτυχίεσ τθσ αγοράσ (market
failures) ι εξωτερικότθτεσ (externalities) που δεν μποροφν να αντιμετωπιςκοφν ςε ατομικό επίπεδο και επομζνωσ, θ διαχείριςι τουσ κα πρζπει να αναλθφκεί από τθν κυβζρνθςθ (π.χ. λόγω
του υψθλοφ κόςτουσ που ςυνεπάγονται ι λόγω τθσ ανάγκθσ ρυκμιςτικισ τουσ αντιμετϊπιςθσ).
Υζραν όμωσ των ωσ άνω περιπτϊςεων, κεωρθτικοί τθσ εν λόγω προςζγγιςθσ ζχουν προχωριςει
ςτθν αμφιςβιτθςθ ακόμα και τθσ ορκολογικότθτασ των αποφάςεων που λαμβάνουν τα άτομα
ωσ πολιτικοί δρϊντεσ. Υιο ςυγκεκριμζνα, ο Caplan (2007) υποςτθρίηει πωσ οι αποφάςεισ αυτζσ
μπορεί να βαςίηονται ςε ανορκολογικά πιςτεφω (irrational beliefs) και μπορεί να οδθγιςουν ςε
εςφαλμζνεσ κατευκφνςεισ ι να επιφζρουν καταςτροφικά αποτελζςματα.

Τπωσ ζγινε φανερό από τθ ςφντομθ αναφορά ςτα παραπάνω μοντζλα ανάλυςθσ των δθμόςιων
πολιτικϊν, θ ερμθνεία των όρων υπό τουσ οποίουσ διαμορφϊνονται και υλοποιοφνται αυτζσ,
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αποτελεί μία ςφνκετθ ςυηιτθςθ που οφείλει να ςυνεκτιμιςει πολφπλοκεσ κοινωνικζσ, πολιτικζσ
και οικονομικζσ διεργαςίεσ και ηυμϊςεισ, ενϊ αφορά ζνα μεγάλο εφροσ παικτϊν που διαπλζκονται και επενεργοφν με δυναμικοφσ τρόπουσ. Χτθ ςχετικι ςυηιτθςθ, κα πρζπει να λθφκοφν επίςθσ υπόψθ, ευρφτερεσ αλλαγζσ που ςυντελοφνται ςτο εςωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον τθσ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και αναδεικνφουν νζεσ προκλιςεισ αναφορικά με τθν προςαρμογι τθσ ςτισ
αναδυόμενεσ επιταγζσ και τα αιτιματα των εμπλεκόμενων, επενεργοφν ςτο ρόλο τθσ και αναδιαμορφϊνουν τα χαρακτθριςτικά τθσ. Για παράδειγμα, θ ςταδιακι απομάκρυνςθ από το κλαςικό γραφειοκρατικό μοντζλο διοίκθςθσ προσ πιο ευζλικτα ςυςτιματα διακυβζρνθςθσ με ανάδειξθ τθσ ςθμαςίασ παραμζτρων όπωσ θ αποδοτικότθτα, θ αξιοπιςτία, θ διαφάνεια, θ διαςφνδεςθ και δικτφωςθ, θ ιςοτιμία και θ χρθςτι διοίκθςθ, οδιγθςαν ςτθ διαμόρφωςθ του «Ρζου
Δθμοςίου Πάνατημεντ» (New Public Management). Σ προςανατολιςμόσ ςε αρχζσ και πρακτικζσ
που αποδίδονταν κατεξοχιν ςτον ιδιωτικό τομζα (όπωσ ο ανταγωνιςμόσ, θ ςυμμετοχικι διοίκθςθ, θ ευελιξία και προςαρμογι ςτθν αλλαγι, θ αξιοποίθςθ εργαλείων τθσ διοίκθςθσ ζργου, τα
ςυςτιματα ςτοχοκεςίασ, ο αναςχεδιαςμόσ διαδικαςιϊν κ.λπ.) επιχείρθςε να κεραπεφςει τισ
όποιεσ αγκυλϊςεισ και να άρει τουσ περιοριςμοφσ του κλαςικοφ γραφειοκρατικοφ μοντζλου
(Gruening, 2001), αλλάηοντασ τθ φυςιογνωμία του Δθμοςίου και εντζλει τοποκετϊντασ τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ ςε μία νζα βάςθ ςυηιτθςθσ.
Θ ανάλυςθ που ακολουκεί ςτθν παροφςα μελζτθ, ςυνεκτιμά τθν αλλαγι αυτι και αναγνωρίηει
το ςφνκετο και δυναμικό χαρακτιρα των δθμόςιων πολιτικϊν. Ξαι ςτθν ελλθνικι περίπτωςθ, οι
δθμόςιεσ πολιτικζσ αποτελοφν προϊόν πολιτικισ διαπραγμάτευςθσ με ςυμμετοχι πολλϊν παραγόντων, εξελίςςονται και αναδιαμορφϊνονται βάςει των ςυςχετιςμϊν, των ιδεολογικϊν κζςεων και τθσ ςυγκυρίασ. Εντοφτοισ, όπωσ κα ςυηθτθκεί εκτενϊσ και ςτα κεφάλαια που ακολουκοφν, θ διαμόρφωςθ των δθμόςιων πολιτικϊν ςτθν Ελλάδα τθσ προμνθμονιακισ εποχισ ενταςςόταν ςε μεγάλο βακμό ςτο πλαίςιο των ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν και προςανατολιηόταν ςτισ
δράςεισ που ςυνδζονταν με ευρωπαϊκζσ χρθματοδοτιςεισ, ενϊ ςτθν εποχι των Πνθμονίων, θ
διαμόρφωςι τουσ γινόταν κατόπιν διαπραγμάτευςθσ με τουσ διεκνείσ πιςτωτζσ και πάντωσ ςε
ςαφϊσ ςτενότερο πλαίςιο δράςθσ. Επομζνωσ θ μθχανιςτικι λογικι του κφκλου τθσ πολιτικισ
μερικϊσ μόνο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτθν ελλθνικι περίπτωςθ, κακϊσ θ ιδιοκτθςία (ownership) των δθμόςιων πολιτικϊν δεν εμπίπτει ςτθ λογικι ςαφϊσ προςδιοριςμζνων βθμάτων με
αυτενζργεια των κεςμικά αρμόδιων για τθ διαμόρφωςι τουσ παικτϊν. Από τθν άλλθ, θ εξελικτικι προςζγγιςθ μπορεί πράγματι να προςφζρει μία ερμθνευτικι βάςθ για τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ ςτθν Ελλάδα, κακϊσ φαίνεται πωσ ςτθν περίπτωςθ τουλάχιςτον των πολιτικϊν για τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ, υπάρχει μία ςυνζχεια και ακολουκείται παρόμοιοσ προςανατολιςμόσ.
Ψζλοσ, θ κεωρία τθσ δθμόςιασ επιλογισ μπορεί να αξιοποιθκεί ιδιαιτζρωσ ςτθν κατανόθςθ των
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ςυςχετιςμϊν αναφορικά με τουσ παίκτεσ που διαμορφϊνουν τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ. Χτισ κυβερνιςεισ ςυνεργαςίασ τθσ μνθμονιακισ περιόδου, οι ενδοκυβερνθτικοί ςυςχετιςμοί και βεβαίωσ θ διάδραςθ/διαπραγμάτευςθ με τουσ πιςτωτζσ αποτελοφν ςθμαντικι παράμετρο για τθν
τελικι μορφι που ζλαβαν οι δθμόςιεσ πολιτικζσ, όπωσ άλλωςτε κα ςυηθτθκεί και ςτα επόμενα
κεφάλαια.
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3. Μεκοδολογία ζρευνασ
3.1 κοπόσ τθσ μελζτθσ και ερευνθτικά ερωτιματα
Θ μελζτθ διερευνά τθ ςχζςθ των πολιτικϊν ιδεολογιϊν και δθμόςιων πολιτικϊν περί διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ με τισ επιμορφωτικζσ δράςεισ του ΛΡΕΥ, επιχειρϊντασ να ανιχνεφςει το
βακμό και τον τρόπο που οι πολιτικζσ/κομματικζσ ιδεολογίεσ και οι δθμόςιεσ πολιτικζσ ςυμπλζκονται και επενεργοφν ωσ παράμετροι διαμόρφωςθσ των επιμορφωτικϊν δράςεων ςτο ςυγκεκριμζνο τομζα κατά τθν χρονικι περίοδο 2005-2016. Επίςθσ, ςκοπό ζχει να διερευνιςει τθν φπαρξθ και άλλων παραγόντων που ςυνδιαμορφϊνουν τισ επιμορφωτικζσ δράςεισ και το ςυνολικό προγραμματιςμό του ΛΡΕΥ .

Ψα ερευνθτικά ερωτιματα διατυπϊνονται ωσ εξισ:


Υοια είναι τα ςτοιχεία ςφνδεςθσ του επιμορφωτικοφ ζργου του ΛΡΕΥ με τθν πολιτικι ιδεολογία τθσ εκάςτοτε κυβζρνθςθσ κατά τθ χρονικι περίοδο 2005-2016;



Υϊσ ςυνδζονται οι επιμορφωτικζσ δράςεισ του ΛΡΕΥ με τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ κατά τθ χρονικι περίοδο 2005-2016;



Υοιεσ είναι οι προτεραιότθτεσ και δράςεισ του ΛΡΕΥ όςον αφορά ςτθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ για τον εκςυγχρονιςμό του δθμοςίου τομζα κατά τθ χρονικι περίοδο 2005-2016;



Υϊσ ςυνδζεται το διατυπωμζνο όραμα τθσ εκάςτοτε θγεςίασ του ΕΞΔΔΑ με τισ ιδεολογίεσ
και τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ τθσ εκάςτοτε κυβζρνθςθσ κατά τθ χρονικι περίοδο 2005-2016;



Υοιοι παράγοντεσ επθρζαςαν τθ διαμόρφωςθ του προγραμματιςμοφ των επιμορφωτικϊν
δράςεων του ΛΡΕΥ κατά τθ χρονικι περίοδο 2005-2016;

3.2 Ερευνθτικζσ μζκοδοι και μεκοδολογικζσ επιλογζσ
Θ παροφςα μελζτθ βαςίηεται ςε (α) περιοριςμζνθσ ζκταςθσ βιβλιογραφικι ζρευνα περί πολιτικϊν ιδεολογιϊν και δθμοςίων πολιτικϊν με επικζντρωςθ ςτα κυρίαρχα πολιτικά κόμματα τθσ
εξεταηόμενθσ περιόδου, (β) ζρευνα αρχείου ςτα προγράμματα των κομμάτων, ςτισ προγραμματικζσ δθλϊςεισ ςτο κοινοβοφλιο, ςτα κανονιςτικά κείμενα (Ρόμοι, προεδρικά διατάγματα, κανονιςτικζσ διοικθτικζσ πράξεισ κ.λπ.) και ςτο φυςικό και θλεκτρονικό αρχείο του ΕΞΔΔΑ/ΛΡΕΥ
και (γ) ποιοτικι ζρευνα με χριςθ θμι-δομθμζνων ςυνεντεφξεων των πζντε μακροβιότερων ςτελεχϊν τθσ θγεςίασ του ΕΞΔΔΑ κατά τθ χρονικι περίοδο 2005-2016, ςτισ οποίεσ διερευνάται θ
οπτικι τθσ θγεςίασ και θ παρζμβαςι τθσ.
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Θ ζρευνα αποφαςίςτθκε να επικεντρωκεί ςτθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ και ςτισ επιμορφωτικζσ
δράςεισ του ΛΡΕΥ που τθν αφοροφν, λόγω τθσ βαρφτθτασ και τθσ ζκταςθσ που καταλαμβάνει θ
ςυγκεκριμζνθ κεματικι περιοχι ςτισ επιμορφωτικζσ δράςεισ του ΛΡΕΥ, αλλά και επειδι θ ανάγκθ μεταρρυκμίςεων ςτο κράτοσ και τθ δθμόςια διοίκθςθ αποτελοφν, ωσ εκπεφραςμζνθ δθμόςια πολιτικι, υψθλι προτεραιότθτα ςτα κυβερνθτικά προγράμματα τθσ περιόδου που εξετάηεται. Πε τον τρόπο αυτό παρζχεται θ δυνατότθτα για ςυγκριτικι ανάλυςθ και εξαγωγι ενδιαφερόντων ςυμπεραςμάτων. Άλλωςτε, ο όγκοσ των δεδομζνων για το ςφνολο των επιμορφωτικϊν
δράςεων που αναλαμβάνει το ΛΡΕΥ τθν εξεταηόμενθ περίοδο και θ ευςφνοπτθ διάρκεια τθσ παροφςασ μελζτθσ επζβαλαν τρόπο τινά τθν εςτίαςθ ςε μία μόνο κεματικι ενότθτα και θ προφανζςτερθ επιλογι υπιρξε εκείνθ τθσ διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ.
Ψζλοσ, θ επιλογι τθσ κεματικισ τθσ διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ είχε ωσ αποτζλεςμα θ ζρευνα να
επικεντρωκεί περιςςότερο ςε κανονιςτικά κείμενα και όχι ςτουσ κρατικοφσ προχπολογιςμοφσ
και τισ ειςθγθτικζσ τουσ εκκζςεισ. Σ λόγοσ είναι πωσ θ οικονομικι διάςταςθ και το οικονομικό
κόςτοσ δεν ζχει τόςο βαρφνουςα ςθμαςία ςτο αντικείμενο που εξετάηεται, κακϊσ πολλζσ από
τισ διαςτάςεισ τθσ μεταρρφκμιςθσ δεν ζχουν άμεςθ και εμφανι αποτφπωςθ ςτον κρατικό προχπολογιςμό.

3.3. Περιοριςμοί τθσ ζρευνασ και προτάςεισ για μελλοντικι ζρευνα
Θ ζρευνα υπόκειται ςε οριςμζνουσ περιοριςμοφσ. Χτθν παροφςα ζρευνα αναλφκθκαν κυρίωσ οι
επιμορφωτικζσ δράςεισ του ΕΞΔΔΑ/ΛΡΕΥ που αφοροφν ςτθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ και αποτελοφν ζνα μόνο μζροσ του ζργου του φορζα και κατά ςυνζπεια τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ
δεν μποροφν να γενικευτοφν ςτο ςφνολο των δράςεϊν του. Ζνασ δεφτεροσ περιοριςμόσ είναι θ
επιλογι τθσ χρονικισ διάρκειασ ςτθν οποία επικεντρϊκθκε θ μελζτθ. Θ χρονικι περίοδοσ 20052016 επιλζχκθκε κυρίωσ ςτθ βάςθ πρακτικϊν περιοριςμϊν προςβαςιμότθτασ ςε ςυςτθματοποιθμζνα δεδομζνα μζςα από το Σλοκλθρωμζνο Υλθροφοριακό Χφςτθμα (ΣΥΧ) του ΕΞΔΔΑ.
Επιπλζον, χρονικοί περιοριςμοί περιόριηαν τθ δυνατότθτα ανίχνευςθσ των δεδομζνων ςε φυςικό αρχείο για τα ζτθ προγενζςτερα του 2005 ενϊ θ μθ ολοκλιρωςθ τθσ υλοποίθςθσ του επιμορφωτικοφ ζργου του ΛΡΕΥ κατά το 2017 (χρονολογία ζναρξθσ τθσ μελζτθσ) επζβαλε τθν επιλογι του 2016 ωσ τελικοφ ζτουσ αναφοράσ. Επιπλζον, ςτισ ςυνεντεφξεισ που υλοποιικθκαν απουςιάηουν οι επικεφαλισ του ΕΞΔΔΑ των οποίων θ κθτεία ιταν μικρότερθ του εννεάμθνου
προκειμζνου να επικεντρωκοφμε ςε μεγαλφτερεσ χρονικζσ περιόδουσ διακυβζρνθςθσ του ΕΞΔΔΑ κατά τισ οποίεσ τεκμθριϊνεται θ δυνατότθτα υλοποίθςθσ του διατυπωμζνου οράματοσ τθσ
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θγεςίασ για το ΛΡΕΥ ςτο πλαίςιο του ετιςιου εξαμθνιαίου προγραμματιςμοφ8. Ψο ςθμείο αυτό
αποτελεί τον τρίτο περιοριςμό τθσ μελζτθσ.
Πελλοντικζσ ζρευνεσ προτείνεται να επικεντρωκοφν ςτθν εκτενζςτερθ ανάλυςθ του επιμορφωτικοφ ζργου του ΕΞΔΔΑ/ΛΡΕΥ για τθ Διοικθτικι Πεταρρφκμιςθ κατά τα χρονικά διαςτιματα που
απουςιάηουν από τθν παροφςα μελζτθ. Δεφτερον, το επιμορφωτικό ζργο του ΕΞΔΔΑ/ΛΡΕΥ περικλείει ςυνολικά επιμορφωτικζσ δράςεισ ςε πολλοφσ τομείσ δθμοςίων πολιτικϊν (όπωσ θ κοινωνικι πολιτικι, θ πολιτικι για το περιβάλλον, θ δθμοςιονομικι πολιτικι), οι οποίεσ κα ιταν ενδιαφζρον να διερευνθκοφν. Ψζλοσ, μελλοντικζσ ζρευνεσ προτείνεται να διερευνιςουν ειδικότερα το ρόλο των Διευκυντϊν/τριϊν του ΛΡΕΥ ςτθ διαμόρφωςθ και ιεράρχθςθ των επιμορφωτικϊν και άλλων προτεραιοτιτων του Λνςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ.

8

Χυγκεκριμζνα, αφορά ςτθν περίοδο από 6/2014 ζωσ και 1/2015 όπου ζχουμε ωσ Γ.Γ. του ΕΞΔΔΑ τον κ.
Χρυςουλάκθ Λωάννθ.
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4. Πολιτικζσ ιδεολογίεσ ςτθν Ελλάδα, 2005-2016
4.1. Κοινοβουλευτικι περίοδοσ 2004-2007 & 2007-2009
Χτισ βουλευτικζσ εκλογζσ του 2004, θ Ρζα Δθμοκρατία αναδείχκθκε πρϊτθ με διαφορά πζντε
περίπου ποςοςτιαίων μονάδων από το ΥΑΧΣΞ, ενϊ ςτθ Βουλι ειςιλκαν επίςθσ τα δφο κόμματα
τθσ Αριςτεράσ, ΞΞΕ και ΧΩΦΛΗΑ, με μικρι αφξθςθ των ποςοςτϊν τουσ ςε ςχζςθ με τισ προθγοφμενεσ εκλογζσ. Χτο 6ο Χυνζδριο τθσ Ρζασ Δθμοκρατίασ που διεξιχκθ με νωπζσ τισ δάφνεσ από
τθν εκλογικι νίκθ, θ θγεςία του κόμματοσ ζκανε λόγο για το τζλοσ τθσ μεταπολίτευςθσ και τθν
αρχι μίασ νζασ πολιτικισ περιόδου για τθ χϊρα. Υιο ςυγκεκριμζνα, ο νζοσ τότε πρωκυπουργόσ
Ξωνςταντίνοσ Ξαραμανλισ προςδιόριςε το «ςφγχρονο κοινωνικό κζντρο» ωσ το ιδεολογικοπολιτικό ςτίγμα τθσ Ρζασ Δθμοκρατίασ (Φαφοφτθσ, 2007). Θ αναφορά ςτο «μεςαίο χϊρο» ανάγεται ςε βαςικό άξονα τθσ ταυτότθτασ του κόμματοσ ςε μία προςπάκεια διεφρυνςθσ τθσ εκλογικισ επιρροισ και πολιτικισ ςυμπόρευςθσ με ευρφτερεσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ πζραν των όςων
αυτοχαρακτθρίηονταν «δεξιοί». Θ προςπάκεια αυτι –που είχε ιδθ ξεκινιςει από το 2000- είχε
ωσ ςτόχο τθν απόςπαςθ κεντρϊων ψθφοφόρων του ΥΑΧΣΞ και εδραηόταν ςτθν αρκετά διαδεδομζνθ άποψθ ότι το «Ξζντρο» αναδεικνφει κυβερνιςεισ. Θ διεκδίκθςθ των ψθφοφόρων του
μετακινοφμενου ενδιάμεςου χϊρου –αποκαλοφμενθ και «τριγωνοποίθςθ» (Οοφλθσ, 1999)προχπζκετε τθν απομάκρυνςθ από τα παλαιά ιδεολογικά πρότυπα τθσ ξεκάκαρθσ αντίςτιξθσ
μεταξφ Αριςτεράσ και Δεξιάσ (Πακρισ, 2008). Ειδικά ςτθν περίπτωςθ τθσ Ρζασ Δθμοκρατίασ, θ
ςτροφι προσ το μεςαίο χϊρο και τθν κοινωνία των πολιτϊν ςυνδζεται με τθν προςπάκεια απομάκρυνςθσ από τθ μετεμφυλιακι παράδοςθ τθσ ιςτορικισ Δεξιάσ και αναχαίτιςθσ του αντιδεξιοφ ςυνδρόμου που αξιοποιικθκε ςφμφωνα με τον Ποςχονά ωσ διαιρετικι τομι από τισ κεντροαριςτερζσ δυνάμεισ, αποφζροντάσ τουσ εκλογικά οφζλθ (Ποςχονάσ, 1994).
Ψο ιδεολογικό ςτίγμα των κυβερνιςεων τθσ Ρζασ Δθμοκρατίασ υπό τθν πρωκυπουργία του Ξϊςτα Ξαραμανλι είχε αρχίςει ιδθ να αποςαφθνίηεται αμζςωσ μετά τθν εκλογικι ιττα του 2000.
Είναι χαρακτθριςτικό πωσ ςτο Χυνζδριο του Λουνίου, δφο μόλισ μινεσ μετά τισ εκλογζσ, το ιδεολογικό ηιτθμα τοποκετικθκε ςτθν κορυφι τθσ ατηζντασ με τον Ξϊςτα Ξαραμανλι ςτθν εναρκτιρια ομιλία του να εςτιάηει ςτο μεςαίο χϊρο «ωσ μία νζα πολιτικι πρακτικι, ωσ ζνα ςφγχρονο
πρότυπο πολιτικισ ςυμπεριφοράσ. Μεςαίοσ χϊροσ ςθμαίνει μία πολιτικι που κα ςυνδυάηει τον
πραγματιςμό και τθν κοινωνικι ευαιςκθςία. (…) Είναι ο χϊροσ ςυνάντθςθσ όλων των ςφγχρονων
ρευμάτων τθσ κοινωνίασ» (Ρζα Δθμοκρατία, 2000).
Ξατά τθν πρϊτθ κυβερνθτικι κθτεία Ξαραμανλι, θ Ρζα Δθμοκρατία προςπάκθςε πράγματι να
εμπεδϊςει τθν πολιτικι τθσ διαςφνδεςθ με τον κεντρϊο χϊρο, εμφανίηοντασ κοινά χαρακτθριςτικά με τισ προκάτοχζσ τθσ κυβερνιςεισ ΥΑΧΣΞ: θ τεχνοκρατικι διαχείριςθ, θ αποπολιτικοποίθςθ και θ «επανίδρυςθ του κράτουσ» (που αναδείχκθκε ςε κεντρικό ςθμείο τθσ πολιτικισ ρθτο23

ρικισ τθσ) ωσ βαςικοί άξονεσ τθσ πολιτικισ ταυτότθτασ του κόμματοσ, παρουςίαηαν ςαφείσ ομοιότθτεσ με τισ αρχζσ και επιδιϊξεισ του «εκςυγχρονιςμοφ» των κυβερνιςεων ΥΑΧΣΞ. Πε αυτόν τον τρόπο, θ Ρζα Δθμοκρατία επιχείρθςε να παγιϊςει τθν επιρροι τθσ ςε ζνα διευρυμζνο
ακροατιριο επί τθ βάςθ μίασ μετριοπακοφσ πολιτικισ ςθμειολογίασ που είχε ωσ ςτόχο να ενςωματϊςει πολιτικζσ απόψεισ διαφορετικϊν προελεφςεων (Βερναρδάκθσ, 2011). Είναι χαρακτθριςτικζσ οι αναφορζσ του Ξϊςτα Ξαραμανλι ςτθν ομιλία του κατά τθν τελετι λιξθσ του 7 ου
Χυνεδρίου του κόμματοσ ςτισ 8 Λουλίου 2007 ςτθν ζννοια τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ, τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ και τθσ ςυνεκτικισ και δίκαιθσ κοινωνίασ (Ξαραμανλισ, 2007).
Υαίρνοντασ αποςτάςεισ τόςο από τον νεοφιλελευκεριςμό του Ξωνςταντίνου Πθτςοτάκθ τθσ
δεκαετίασ του ‘90, όςο και από τον ριηοςπαςτικό φιλελευκεριςμό του Ξωνςταντίνου Ξαραμανλι τθσ δεκαετίασ του ‘70, οι κυβερνιςεισ του Ξϊςτα Ξαραμανλι φαίνεται πωσ απομακρφνκθκαν
από τισ αντιλιψεισ περί ελάχιςτου κράτουσ, προτάςςοντασ μία ςαφϊσ πιο μετριοπακι προςζγγιςθ με ςτοιχεία φιλελευκεριςμοφ τθσ κοινωνικισ αγοράσ (social market liberalism). Χε μία προςπάκεια αποςαφινιςθσ τθσ ιδεολογικισ αυτισ ταυτότθτασ κατά τθ δεφτερθ κοινοβουλευτικι
κθτεία τθσ κυβζρνθςισ του, ο Ξαραμανλισ ειςιγαγε ςτθ ρθτορικι του κόμματοσ περιςςότερεσ
αναφορζσ ςτον «κοινωνικό φιλελευκεριςμό», παρουςιάηοντάσ τον ωσ μετεξζλιξθ και επικαιροποίθςθ των ιδεολογικϊν αρχϊν του ιδρυτι του κόμματοσ, Ξωνςταντίνου Ξαραμανλι. Χφμφωνα
με τον Αντϊνθ Χαμαρά, «αυτό που ονομάηουμε ςιμερα «κοινωνικό φιλελευκεριςμό», όπωσ και
ο «ριηοςπαςτικόσ» τθσ δεκαετίασ του ’70, ζχουν ςτζρεα βάςθ τισ φιλελεφκερεσ αρχζσ (ελευκερία, κοινωνικι δικαιοςφνθ, προάςπιςθ του εκνικοφ ςυμφζροντοσ και τθσ εκνικισ ςυνοχισ, ιςονομία, αποδοτικότθτα και μεςαία τάξθ), αλλά ταυτόχρονα ζχουν κοινωνικά προτάγματα (ρόλοσ
του «κράτουσ-ρυκμιςτι», ςε αντίκεςθ με το «κράτοσ-επιχειρθματία» των κρατιςτϊν και το
«κράτοσ-νυχτοφφλακα» των νεοφιλελευκζρων). (…) Σ κοινωνικόσ φιλελευκεριςμόσ δίνει ακόμα
ζμφαςθ ςτθν ανταγωνιςτικότθτα, ςτθ διάχυςθ ευκαιριϊν και ευθμερίασ, ςτθν εξάλειψθ των
ςτρεβλϊςεων των αγορϊν, ςτθν ενίςχυςθσ τθσ μικρομεςαίασ επιχείρθςθσ και ςτθν αειφορία.»
(Χαμαράσ, 2009). Τπωσ εφςτοχα ςθμειϊνει ο Πακρισ «ο κοινωνικόσ φιλελευκεριςμόσ ζχει μία
διάςταςθ κεςμικι που ενςωματϊνει ζνα μεγάλο μζροσ από τθν κλαςικι φιλελεφκερθ παράδοςθ (κεςμικι και κανονιςτικι κωράκιςθ τθσ οικονομίασ και τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν, αποκζντρωςθ πόρων και αρμοδιοτιτων προσ τουσ ενεργοφσ πολίτεσ και τισ ΜΚΟ, ενίςχυςθ των αυτοδιοικθτικϊν μονάδων του κράτουσ και γενικότερα καλλιζργεια μιασ κεςμικισ κουλτοφρασ ςε
εκνικό επίπεδο) και μία διάςταςθ εξιςωτικι που ςτοχεφει ςτθν ποιοτικι ανάπτυξθ και τον εκςυγχρονιςμο τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ ηωισ με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν ζννοια τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ» (Πακρισ, 2008:58).
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Εντοφτοισ, θ κεντρϊα ςφγκλιςθ των δφο κομμάτων φαίνεται ότι οδιγθςε ςτθν αποδυνάμωςι
τουσ, κακϊσ απομάκρυνε από αυτά τουσ ψθφοφόρουσ που βρίςκονταν ςτα άκρα του ιδεολογικοφ τουσ εφρουσ. Ζτςι, ςτισ εκλογζσ του 2007, ο δικομματιςμόσ ςθμείωςε υποχϊρθςθ με τα ακροιςτικά ποςοςτά τθσ ΡΔ και του ΥΑΧΣΞ να φκάνουν το 80%, ιτοι ζξι ποςοςτιαίεσ μονάδεσ
χαμθλότερα από το αντίςτοιχο άκροιςμα των εκλογϊν του 2004. Θ πτϊςθ αυτι βεβαίωσ δεν
μπορεί να αποδοκεί αποκλειςτικά ςτθ ςφγκλιςθ ςτον κεντρϊο χϊρο, αλλά και ςτθν αδυναμία
διατφπωςθσ ξεκάκαρου πολιτικοφ ςτίγματοσ (που φαίνεται να ιταν εντονότερθ ςτθν περίπτωςθ
του ΥΑΧΣΞ) και βεβαίωσ ςτθ φκορά ωσ αποτζλεςμα τθσ μακράσ εναλλαγισ τουσ ςτθν εξουςία.
Αντίκετα, ενιςχυμζνα ποςοςτά κατζγραψαν τα μικρότερα κοινοβουλευτικά πολιτικά κόμματα
(ΟΑΣΧ, ΧΩΦΛΗΑ, ΞΞΕ) που φαίνεται πωσ λειτοφργθςαν ωσ πόλοι προςζλκυςθσ των κοινωνικϊν
αντικζςεων και εμφάνιςαν ςαφζςτερο ςτίγμα, υιοκετϊντασ μαχθτικι ρθτορικι αμφιςβιτθςθσ
του δικομματιςμοφ.
Θ ιττα ςτισ ευρωεκλογζσ του Λουνίου 2009, θ ζντονθ ςκανδαλολογία και θ καταγραφι τθσ ζντονα κακοδικισ πορείασ του κόμματοσ ςτισ δθμοςκοπιςεισ δθμιοφργθςαν προσ το τζλοσ αυτισ
τθσ περιόδου τθν αίςκθςθ αποδρομισ, θ οποία επιβεβαιϊκθκε με τθν εκλογικι ιττα και οδιγθςε ςε παραίτθςθ του Ξαραμανλι και αλλαγι θγεςίασ. Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ τουσ μινεσ
που προθγικθκαν των εκνικϊν εκλογϊν του 2009 και υπό το βάροσ του εκτροχιαςμοφ των δθμοςίων δαπανϊν και των πιζςεων του διεκνοφσ οικονομικοφ περιβάλλοντοσ, θ κυβζρνθςθ τθσ
Ρζασ Δθμοκρατίασ είχε υιοκετιςει μία αρκετά ςκλθρι ρθτορικι, προειδοποιϊντασ πωσ τθν επόμενθ περίοδο κα απαιτθκεί θ λιψθ δφςκολων μζτρων. Θ όψιμθ αυτι παραδοχι τθσ ανάγκθσ
για δθμοςιονομικι προςαρμογι (που ιλκε μετά από μακρά περίοδο κακθςυχαςτικϊν δθλϊςεων που διαβεβαίωναν ότι θ «ελλθνικι οικονομία είναι κωρακιςμζνθ ςτθν κρίςθ»), φαίνεται πωσ
επζδραςε αρνθτικά ςτο εκλογικό ακροατιριο και απομάκρυνε ψθφοφόρουσ του Ξζντρου (που
κινικθκαν προσ το ΥΑΧΣΞ) και τθσ άκρασ Δεξιάσ (που κινικθκαν προσ το ΟΑΣΧ).

4.2. Κοινοβουλευτικι περίοδοσ 2009-2012
Σι εκλογζσ που διεξιχκθςαν πρόωρα τον Σκτϊβριο του 2009, δφο χρόνια μόλισ μετά τισ προθγοφμενεσ, ζφεραν ςτθν εξουςία το ΥΑΧΣΞ που εξαςφάλιςε πάνω από 10 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ
διαφορά από το δεφτερο κόμμα (43,92% ΥΑΧΣΞ ζναντι 33,5% ΡΔ) και κατζλαβε 160 ζδρεσ με
πρωκυπουργό τον Γιϊργο Υαπανδρζου.
Αν θ τελευταία περίοδοσ διακυβζρνθςθσ του ΥΑΧΣΞ (1996-2004) χαρακτθρίηεται από τθν «κρατικοποίθςθ του κόμματοσ» με τθν ενοποίθςθ ςυμφερόντων κράτουσ και κόμματοσ από μία
κομματικι ελίτ που δεν ενδιαφζρεται τόςο να αντιπροςωπεφςει ςυγκεκριμζνεσ κοινωνικζσ ο-
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μάδεσ όςο να διαχειριςτεί το κράτοσ («κόμμα του κράτουσ») (Βερναρδάκθσ 2004), θ νζα θγεςία
που ζχει προκφψει μζςα από ανοιχτι ψθφοφορία ςτθν οποία ςυμμετζχουν κατά το δοκοφν
(μζλθ ι/και φίλοι) μεταςχθματίηει τθν ζννοια του κόμματοσ του ΥΑΧΣΞ ωσ εκελοφςιασ ζνωςθσ
υπό τθν ομπρζλα μίασ κοινά αποδεκτισ ιδεολογίασ ςε μία χαλαρι και à la carte ςφμπραξθ. Επομζνωσ, θ ιδεολογικι ταυτότθτα και οι ιδεολογικζσ επιδιϊξεισ του κόμματοσ δεν προκφπτουν
τόςο ωσ ςυμπφκνωμα και αναπαράςταςθ των (ςυγκεκριμζνων) κοινωνικϊν δυνάμεων που το
ςτθρίηουν όςο ωσ επιδιϊξεισ τισ νζασ θγεςίασ του που δίνει τθν δικι τθσ ιδεολογικι κατεφκυνςθ
και ςτίγμα. Σ μεταςχθματιςμόσ του ΥΑΧΣΞ δθλαδι από ζνα κόμμα τθσ Αριςτεράσ το 1974 ςε
ζνα κόμμα τθσ Χοςιαλδθμοκρατίασ και μετζπειτα ςε ζνα κόμμα του μεςαίου χϊρου επιφζρει
ποικίλα, και όχι πάντα ομοειδι και ομοοφςια, ιδεολογικά χαρακτθριςτικά (Παυρισ, 2001).
Σ χαρακτθριςμόσ τθσ κομματικισ ιδεολογίασ του ΥΑΧΣΞ ωσ ζνα «εκνικο-λαϊκιςτικό» κόμμα μζχρι τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1980 (Υανταηόπουλοσ, 2000) διαφοροποιείται υπό τθν θγεςία του
Ξϊςτα Χθμίτθ και μετά του Γιϊργου Υαπανδρζου. Θ ευρωπαϊκι ςυηιτθςθ με επίκεντρο τον
«Ψρίτο Δρόμο» φαίνεται να επθρεάηει τον χαρακτιρα του ΥΑΧΣΞ, κυρίωσ τα μζςα και το τζλοσ
τθ δεκαετία του 1990. Θ ευρωπαϊκι μετεξζλιξθ τθσ Χοςιαλδθμοκρατίασ9 όπου γίνεται προςπάκεια «αμαλγαμάτωςθσ» με τθν ςυμβολι ςτοιχείων τόςο φιλελεφκερων (κυρίωσ ςτθν οικονομία
αλλά και ςτθν προτεραιότθτα του ατόμου) όςο και ςυντθρθτικϊν (με ζμφαςθ ςτθν εκνικι πρόοδο) δθμιουργοφν νζα δεδομζνα και ςτθν εγχϊρια ζκφραςθ τθσ Χοςιαλδθμοκρατίασ δθλ. ςτο
ΥΑΧΣΞ. Ψα ιδεολογικά του χαρακτθριςτικά λοιπόν εμπεριζχουν πια ςτοιχεία ςυμβιβαςμοφ μεταξφ Ξαπιταλιςμοφ και Χοςιαλιςμοφ ςτθν οικονομία όπου θ Γνϊςθ ςε ζναν παγκοςμιοποιθμζνο
κόςμο παίηει κυρίαρχο ρόλο και θ λεγόμενθ «Ξοινωνία των Υολιτϊν» αποκρυςταλλϊνεται ωσ ο
πρωταγωνιςτισ αλλά και το ηθτοφμενο ςτο λεγόμενο «Ψρίτο Δρόμο» (Third Way) (Giddens,
1994).
Θ άμεςθ, χωρίσ τον ζλεγχο του κομματικοφ μθχανιςμοφ και των κεςμοκετθμζνων ςυλλογικϊν
οργάνων, ανάδειξθ (μάλλον επαναβεβαίωςθ) τθσ θγεςίασ του υιοφ του πρϊτου αρχθγοφ του
κινιματοσ, Γιϊργου Υαπανδρζου, επανακακορίηει και το ςτίγμα των ιδεολογικϊν επιδιϊξεων
του μεταλλαγμζνου ΥΑΧΣΞ. Σ τρόποσ ανάδειξισ του μετατρζπει το ΥΑΧΣΞ ςε μία μορφι «προεδρικοφ κόμματοσ» (Βερναρδάκθσ, 2004) και επιτρζπει τθν εξζταςθ του ιδεολογικοφ χαρακτιρα
του κόμματοσ κατά τθν περίοδο από το 2009 ωσ τθν παραίτθςι του, και μζςα από τισ ιδεολογικζσ ςυντεταγμζνεσ που ορίηει ο νζοσ αρχθγόσ.

9

Ξυρίωσ αφορά αρχικά το Βρετανικό Εργατικό Ξόμμα υπό τον Ψόνυ Ππλερ, αλλά ςτθ ςυνζχεια και το SPD
ςτθν Γερμανία υπό τον Γκζρχαρντ Χρζντερ.
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Σι βαςικζσ ιδεολογικζσ ςυνιςταμζνεσ όπωσ περιγράφονται ςτισ προγραμματικζσ δθλϊςεισ τθσ
νζασ κυβζρνθςθσ10 είναι ζνασ νζου οριςμοφ και τφπου πολιτικόσ φιλελευκεριςμόσ, μία (ομοιάηοντα ςτο Βρετανικό New Labour) φιλελεφκερθ Χοςιαλδθμοκρατία, με ζμφαςθ ςτα ατομικά δικαιϊματα, τθ διαφάνεια, τθν αξιοκρατία και τθ ςυμμετοχι του ατόμου («κζλουμε *τον πολίτθ+
ενθμερωμζνο, ςυνειδθτοποιθμζνο, ςυμμζτοχο») και όχι κάποιο ςταδιακό (ςοςιαλιςτικό) οικονομικό μεταςχθματιςμό. Θ προςπάκεια ςτθν οικονομία ζγκειται λοιπόν ςτο να αντιςτραφεί –
ςφμφωνα πάντα με τισ προγραμματικζσ δθλϊςεισ του Γιϊργου Υαπανδρζου- ο «αρνθτικόσ ρυκμόσ ανάπτυξθσ» και να αντιμετωπιςτεί το «πρωτοφανζσ ζλλειμμα ανταγωνιςτικότθτασ» και ζτςι
θ «τεράςτια αφξθςθ τθσ ανεργίασ» και το «τεράςτιο ζλλειμμα και χρζοσ». Ψο προβαλλόμενο οικονομικό μοντζλο ζχει ςτοιχεία οικονομικοφ φιλελευκεριςμοφ όπου κυριαρχοφν οι δυνάμεισ
τθσ αγοράσ αλλά το κράτοσ διατθρεί το ρυκμιςτικό του ρόλο και εξαςφαλίηει ςτοιχεία κοινωνικισ προςταςίασ, κυρίωσ υπζρ των αναξιοπακοφντων11. Άλλωςτε, για τον Γιϊργο Υαπανδρζου
ςτθ δίνθ που είχε αντιμετωπίςει θ παγκόςμια οικονομία από το 2008, «*τ+α δθμόςια οικονομικά
µασ είναι δυςτυχϊσ µόνο ζνα από τα βαριά ςυμπτϊματα βακφτερων προβλθμάτων που ζχει θ
χϊρα µασ» και θ κρίςθ είναι «κρίςθ διακυβζρνθςθσ: θκικισ, αξιϊν, κεςμϊν και εμπιςτοςφνθσ».
Θ μείωςθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων δεν φαίνεται να αποτελεί πρϊτιςτο μζλθμα, κακϊσκυρίωσ δίνεται ζμφαςθ ςτο αίτθμα για ιςότθτα των ευκαιριϊν που μπορεί να επιφζρει οικονομικι
ανάπτυξθ και κοινωνικι δικαιοςφνθ. Θ δεδθλωμζνθ επιδίωξθ είναι να δθμιουργθκεί μία «κοινωνία δικαιοςφνθσ, ιςότθτασ, ανκρωπιάσ, ιςονοµίασ και ίςων ευκαιριϊν». Χε επίπεδο τοπικϊν,
αυτοδιοικθτικϊν εξουςιϊν προτάςςεται ο εξορκολογιςμόσ με τθ ςυνζνωςθ των αυτοδιοικθτικϊν μονάδων με «λιγότερουσ διμουσ ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ».
Ψο προβαλλόμενο μοντζλο όςον αφορά τθν κεντρικι Δθμόςια Διοίκθςθ είναι το κράτοσ δικαίου
με διαφάνεια, λογοδοςία (με τθν «υποχρεωτικι ανάρτθςθ ςτο διαδίκτυο όλων των υπογραφϊν
Υπουργϊν και όλων των πράξεων του ∆θµοςίου και τθσ Αυτοδιοίκθςθσ»), ςυρρίκνωςθ τθσ γραφειοκρατίασ (που επιφζρει «πνίξιμο *…+ και απαξίωςθ τθσ μικρομεςαίασ επιχείρθςθσ») με θλεκτρονικι -ανοιχτι- διακυβζρνθςθ και περιοριςμό τθσ διοίκθςθσ μόνο «ςε επιτελικζσ λειτουργίεσ», χωρίσ, κατά τα υποςχόμενα, κομματικζσ/πελατειακζσ εξαρτιςεισ (τον «ζντονο κομματιςμό
και παρεμβατιςμό»). Σ κρατικόσ μθχανιςμόσ και θ διοίκθςθ κα πρζπει, ωςάν αδζκαςτοσ επό-
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Υρογραμματικζσ
δθλϊςεισ
Γιϊργου
Υαπανδρζου
2009
http://papandreou.gr/%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%80%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%80-39/
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Επιδιϊκει να αναςτρζψει «τθν απαξίωςθ τθσ ζννοιασ τθσ αλλθλεγγφθσ προσ τον πιο αδφναµο τθσ κοινωνίασ µασ, το ςυνταξιοφχο, το άτοµο µε αναπθρία, το φτωχό που βυκίηεται, χωρίσ ςωςίβιο από τθν πολιτεία.»
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πτθσ, να διαςφαλίηει τα «δικαιϊματα του εργαηομζνου» *και τθν+ «εκτεταμζνθ μαφρθ και αναςφάλιςτθ εργαςία», να διαςφαλίηει τα ατομικά δικαιϊματα όλων (όπωσ ςτθν περίπτωςθ του
Υακιςτανοφ μετανάςτθ που υπζςτθ «ξυλοδαρµό µζχρι κανάτου *…+ από τθν αςτυνομία»), να
ςυμβάλει ςτθν άμβλυνςθ τθσ «απαξίωςθσ τθσ ίδιασ τθσ πολιτικισ από τθ διαφκορά, τθν ατιμωρθςία, τθν αδιαφάνεια» και να «να προςτατεφει τα δικαιϊματα όλων». Σι αξίεσ που κα πρζπει
να προςτατεφει ο διοικθτικόσ μθχανιςμόσ είναι τθσ «αυτονοµίασ ςτθν πολιτικι, τθσ λογοδοςίασ,
τθσ αποτελεςματικότθτασ και διαφάνειασ ςτο κράτοσ*,+ *τθσ+ τιρθςθσ των νόµων, τθσ αξιοκρατίασ, τθσ ςυμμετοχισ όλων µασ ςτθ λιψθ των αποφάςεων».
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι όλο αυτό το ιδεολογικό οικοδόμθμα δεν αποκτά κάποιο ςυγκεκριμζνο
και διακριτό όνομα που να προςπακεί να το αναπαραςτιςει, εκτόσ αν κεωρθκεί το ςφνκθμα
«Ρρϊτα ο πολίτθσ» ωσ προμετωπίδα αυτισ τθσ ιδεολογικισ ςφμπθξθσ. Επομζνωσ, το ηιτθμα τθσ
οικονομίασ και του μεταςχθματιςμοφ τθσ δεν φαίνεται να αποτελεί προεκλογικά για το ΥΑΧΣΞ
αποκλειςτικι και απόλυτα κυρίαρχθ ςυνιςτϊςα των ιδεολογικϊν του προτεραιοτιτων12. Από
τθν άλλθ, προβάλλονται από τον αρχθγό του ωσ διαφοροποιθτικζσ προτεραιότθτεσ τθσ νζασ
κυβζρνθςθσ, αιτιματα που κα μποροφςαν να χαρακτθριςτοφν και ωσ μεταχλιςτικά (περιβάλλον, ατομικά δικαιϊματα, ζμφυλεσ ταυτότθτεσ και ιςότθτα, αυτοδιάκεςθ και αυτοπραγμάτωςθ
των ατόμων κ.λπ.) (Inglehart, 1977). Τλα αυτά ςυνάδουν με μία προςπάκεια δθμιουργίασ ενόσ
ιδεολογικοφ ςυμπιλιματοσ που εςτιάηει ςτον πολιτικό φιλελευκεριςμό και τθν ανάπτυξθ τθσ
κοινωνίασ των πολιτϊν και τθσ κοινωνίασ τθσ γνϊςθσ όπου θ εξαςφάλιςθ ίςων ευκαιριϊν, θ
κοινωνικι ςυνοχι, ι ίςθ αντιμετϊπιςθ όλων των πολιτϊν και θ διαφάνεια είναι οι κφριεσ αρμοδιότθτεσ, επιδιϊξεισ και «θκικόσ ρόλοσ» του κρατικοφ μθχανιςμοφ.

Σι ιδεολογικζσ αυτζσ προτεραιότθτεσ τθσ νζασ κυβζρνθςθσ που δυνάμει κα οδθγοφςαν ςε δζςμθ ςυγκεκριμζνων δθμόςιων πολιτικϊν επαναπροςδιορίηονται κακϊσ θ χϊρα ειςζρχεται λόγω
των εκτροχιαςμζνων οικονομικϊν ςε πρόγραμμα «εξυγίανςθσ» και «προςαρμογισ» εφόςον δεν
μπορεί πλζον να δανειςτεί με αποδεκτά επιτόκια από τισ διεκνείσ αγορζσ. Αρχικά λαμβάνονται
μία ςειρά δθμοςιονομικϊν μζτρων αλλά κακϊσ και πάλι δεν βελτιϊνεται θ δυνατότθτα δανειςμοφ με λογικά επιτόκια από τισ διεκνείσ αγορζσ, ςυνάπτονται, εφτά μινεσ μετά τθν ορκωμοςία

12

Σι προεκλογικζσ, οικονομικοφ τφπου υποςχζςεισ, κεωρείται ότι μποροφν εφκολα να υλοποιθκοφν με
τθν πάταξθ τθσ φοροδιαφυγισ και τον ςχετικό εξορκολογιςμό του κομματικοφ, ςπάταλου κράτουσ κακϊσ
«λεφτά υπάρχουν» κατά το πολυςυηθτθμζνο ςφνκθμα του Γιϊργου Υαπανδρζου ςτθ Διεκνι Ζκκεςθ
Κεςςαλονίκθσ. Επομζνωσ δεν τίκεται κυρίαρχο ηιτθμα δθμοςιονομικϊν περιςτολϊν, αλλά προτάςςεται
εικόνα τθσ μεταμόρφωςθσ τθσ Ελλάδασ ςε μοντζρνα κοινωνία ανοχισ και αυτοπραγμάτωςθσ, μία «Δανία
του Νότου».
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τθσ, μία ςειρά ςυμφωνιϊν (Πνθμονίων13) με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, τθν Ευρωπαϊκι Ξεντρικι
Ψράπεηα, και το Διεκνζσ Ρομιςματικό Ψαμείο (εφεξισ 1ο Πνθμόνιο) ϊςτε να χρθματοδοτθκεί θ
εξυπθρζτθςθ του χρζουσ από τουσ ανωτζρω. Ψο Πνθμόνιο προβλζπει μειϊςεισ ςυντάξεων και
μιςκϊν ςτο δθμόςιο τομζα κυρίωσ, αυξιςεισ ςε ζμμεςουσ φόρουσ, αλλαγζσ ςτα εργαςιακά δικαιϊματα και όρια ςυνταξιοδότθςθσ. Ανάμεςα ςτουσ ςτόχουσ του προγράμματοσ που αφοροφν
το Δθμόςιο είναι οι «μεταρρυκμίςεισ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και μζτρα για τθν καταπολζμθςθ
τθσ διαφκοράσ και τθσ φοροδιαφυγισ» (European Commission, 2010) και κακίςταται ςαφζσ
πωσ «ο δθμόςιοσ τομζασ ζχει καταςτεί υπερβολικά μεγάλοσ και πολυδάπανοσ και πρζπει να γίνει μικρότεροσ, πιο αποτελεςματικόσ και ευζλικτοσ και να προςανατολιςτεί ςτθν παροχι καλφτερων υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ».
Επομζνωσ, οι δθμόςιεσ πολιτικζσ που διαμορφϊνονται τθν περίοδο αυτι πρζπει να ςυνάδουν
με τθ λογικι του υπογεγραμμζνου Πνθμονίου. Σποιεςδιποτε από τισ διακθρυγμζνεσ ιδεολογικά κζςεισ και κατευκφνςεισ, όπωσ περιγράφθκαν παραπάνω, δφνανται να μετατραποφν ςε δθμόςια πολιτικι και να τεκοφν ςε εφαρμογι μόνο εάν ζχουν τθν ζγκριςθ τθσ τριμεροφσ επιτροπισ δανειςμοφ (ΕΕ-ΕΞΨ-ΔΡΨ: Ψρόικα) και εφόςον αποτελζςουν κομμάτι των μνθμονιακϊν δεςμεφςεων (Ladi, 2014) ενϊ αςφαλϊσ δεν επιφζρουν επιπλζον δθμοςιονομικό κόςτοσ (π.χ. πρόβλεψθ για επιβολι πράςινου φόρου, εξοικονομιςεισ από το πρόγραμμα Ξαλλικράτθσ κ.λπ.). Ψο
ςφνολο λοιπόν των δθμοςίων πολιτικϊν διακλϊνται πλζον μζςα από το πρίςμα τθσ όλο και πιο
διευρυμζνθσ ιδεολογικισ κατίςχυςθσ του νεοφιλελευκεριςμοφ ςτθν κοινωνία, τθν οικονομία
και το κράτοσ.
Ξακϊσ δεν επιτυγχάνονται οι προβλεπόμενοι δθμοςιονομικοί ςτόχοι του πρϊτου Πνθμονίου
ενϊ διογκϊνονται και οι αντιδράςεισ λόγω των αυξανόμενων προβλθμάτων (οικονομικι φφεςθ,
κλείςιμο επιχειριςεων και εκτίναξθ τθσ ανεργίασ), ψθφίηεται εν μζςω ιςχυρϊν κοινωνικϊν εντάςεων τον Λοφνιο του 2011 το μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα που προβλζπει ζνα πακζτο μζτρων
λιτότθτασ, ευρφτατεσ ιδιωτικοποιιςεισ και περαιτζρω φιλελευκεροποίθςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ. Σ πολιτικόσ λόγοσ τθσ κυβζρνθςθσ και θ νομιμοποίθςι του όλο αυτό το διάςτθμα προςανατολίηεται ςτθν επίτευξθ των προαπαιτοφμενων ψθφιςκζντων μνθμονιακϊν υποχρεϊςεων. Σι
όποιεσ προςπάκειεσ να καταςτοφν δθμόςιεσ πολιτικζσ οι ιδεολογικζσ επιλογζσ, όπωσ αυτζσ περιγράφθκαν παραπάνω, προςδιορίηονται και κακορίηονται ςτο περιεχόμενο και τθν αιτιολόγθςι τουσ από τισ ανειλθμμζνεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ.

13

«Πνθμόνιο Σικονομικισ και Χρθματοπιςτωτικισ Υολιτικισ» (ΠΣΧΥ), «Ψεχνικό Πνθμόνιο Χυνεννόθςθσ» (ΨΠΧ) και «Πνθμόνιο Χυνεννόθςθσ ςτισ Χυγκεκριμζνεσ Υροχποκζςεισ Σικονομικισ Υολιτικισ»
(ΧΥΣΥ).
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Χτα τζλθ του Σκτϊβρθ του 2011 ο πρωκυπουργόσ Γιϊργοσ Υαπανδρζου ανακοινϊνει τθν πρόκεςι του να προκθρυχκεί δθμοψιφιςμα για τθν ζγκριςθ νζασ δανειακισ ςφμβαςθσ, εν μζςω
αυξανόμενων κοινωνικϊν πιζςεων. Θ πρόταςθ αυτι ςυναντά ιςχυρζσ αντιςτάςεισ τόςο ςτο εςωτερικό όςο και ςτο εξωτερικό με ςυνζπεια τθν ανάκλθςθ τθσ πρόταςθσ αυτισ, τθν παραίτθςθ
του ιδίου και τθ δθμιουργία πολυκομματικισ κυβζρνθςθσ (ΥΑΧΣΞ-ΡΔ-ΟΑΣΧ) με πρωκυπουργό
τον πρϊθν αντιπρόεδρο τθσ Ευρωπαϊκισ Ξεντρικισ Ψράπεηασ και πρϊθν διοικθτι τθσ Ψράπεηασ
τθσ Ελλάδασ, Οουκά Υαπαδιμο, το Ροζμβριο του 2011. Θ κυβζρνθςθ αυτι κεωρικθκε μεταβατικι και κφριοσ ςτόχοσ τθσ ιταν θ εφαρμογι των ςυμφωνιϊν τθσ Χυνόδου Ξορυφισ των θγετϊν
τθσ Ευρωηϊνθσ ςτα τζλθ Σκτωβρίου και θ διεξαγωγι εκλογϊν μζςα ςτον επόμενο χρόνο αφοφ
κα ολοκλθρωνόταν αυτζσ οι διεργαςίεσ. Χτο ηιτθμα των ςτοχεφςεων όςον αφορά ςτισ μεταρρυκμίςεισ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ οι προτεραιότθτεσ ςφμφωνα με τισ προγραμματικζσ δθλϊςεισ
του νζου πρωκυπουργοφ είναι προσ τθν κατεφκυνςθ ενόσ φιλελεφκερου οικονομικοφ προτάγματοσ όπωσ «θ μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ» που κα ςυντελζςει «ςτθν ενίςχυςθ τθσ επενδυτικισ δραςτθριότθτασ», «ο δραςτικόσ περιοριςμόσ τθσ ςπατάλθσ και θ κατάργθςθ περιττϊν φορζων». Αυτά κα επιτευχκοφν με τθν ςυμβολι και τον ζλεγχο τθσ ευρωπαϊκισ Taskforce που
ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία του διοικθτικοφ ςχιματοσ του «επιτελικοφ κράτουσ» που κα βελτιϊςει
τθ διαφάνεια, τθν ιςονομία και κα αναμορφϊςει το πεικαρχικό δίκαιο των δθμοςίων υπαλλιλων14. Θ κυβζρνθςθ Οουκά Υαπαδιμου αποτελείται κυρίωσ από ςτελζχθ του ΥΑΧΣΞ (35 ζναντι
6 τθσ ΡΔ και 4 του ΟΑΣΧ) και παραιτείται το Πάιο του 2012, οπότε αναλαμβάνει θ υπθρεςιακι
κυβζρνθςθ Υαναγιϊτθ Υικραμζνου.

4.3. Κοινοβουλευτικι περίοδοσ 2012-2014
Βαςικι ςυνιςτϊςα ςτθ διαμόρφωςθ τθσ πολιτικισ ιδεολογίασ τθσ Ρζασ Δθμοκρατίασ μετά τθν
ιττα ςτισ εκλογζσ του 2009, είχε αποτελζςει θ δεδθλωμζνθ πρόκεςθ του νζου αρχθγοφ τθσ, Αντϊνθ Χαμαρά, για διαμόρφωςθ ςαφζςτερθσ ιδεολογικισ ταυτότθτασ. Ιδθ από το ζκτακτο ςυνζδριο τθσ 7θσ Ροεμβρίου 2009 για τθν ανάδειξθ αρχθγοφ, ο Χαμαράσ είχε αποδϊςει τθν πτωτικι πορεία του κόμματοσ ςτον «ιδεολογικό αφοπλιςμό» του, κζτοντασ ωσ ςτόχο τον επαναπροςδιοριςμό τθσ ταυτότθτάσ του και τθ δθμιουργία ενόσ «μεγάλου κινιματοσ αναγζννθςθσ τθσ χϊρασ» με ζμφαςθ ςτθ λαϊκι του βάςθ (Χαμαράσ, 2009α). Πε τισ αναφορζσ του ςτον «κοινωνικό
φιλελευκεριςμό» (Χαμαράσ, 2009β), ο Χαμαράσ είχε τότε επιδιϊξει να ςυνδζςει οικονομικά φιλελεφκερεσ ιδζεσ και το ςτόχο τθσ ανταγωνιςτικότθτασ από τθ μία, με τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ
από τθν άλλθ, αςκϊντασ ταυτόχρονα κριτικι ςτον κρατιςμό. Πε το 8ο Χυνζδριο του κόμματοσ το
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Χυνεδρίαςθ ΞΘ’ ςτισ 14 Ροζμβρθ 2012, ςελ.16
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καλοκαίρι του 2010, ο κοινωνικόσ φιλελευκεριςμόσ ζλαβε τα χαρακτθριςτικά δεδθλωμζνθσ ιδεολογίασ. Χφμφωνα με τον Πάξιμο Χαρακόπουλο, Γραμματζα Υολιτικοφ Χχεδιαςμοφ τθσ Ρζασ
Δθμοκρατίασ, ο κοινωνικόσ φιλελευκεριςμόσ είναι «ο φιλελευκεριςμόσ με ανκρϊπινο πρόςωπο
που πιςτεφει ςτθ δθμιουργικότθτα τθσ ιδιωτικισ πρωτοβουλίασ ωσ κινθτιριο μοχλό προόδου,
αλλά και ςτθν αναγκαιότθτα φπαρξθσ του κοινωνικοφ κράτουσ που διαςφαλίηει δίχτυ προςταςίασ για τουσ αδυνάτουσ» (Χαρακόπουλοσ, 2010). Χε αντίςτιξθ με τθν «ιδεολογία τθσ Αριςτεράσ ι
το νεοφιλελευκεριςμό» (Χαμαράσ, 2010) που υποδεικνφονται ωσ άκρα του ιδεολογικοφ φάςματοσ, δεδθλωμζνθ πρόκεςθ τθσ Ρζασ Δθμοκρατίασ ιταν να αναδειχκεί ςε κφριο εκφραςτι του
μεςαίου χϊρου, απευκυνόμενο ςτουσ «πολίτεσ κάκε κοινωνικισ κατθγορίασ, κάκε οικονομικισ
κζςθσ, ςτα μεςαία ςτρϊματα και τουσ αγρότεσ» (Χαμαράσ, 2010).
Ειδικι ζμφαςθ ςτθ ρθτορικι του κόμματοσ και του αρχθγοφ του, είχε επίςθσ δοκεί ςτο ζκνοσ
και τον πατριωτιςμό, με χαρακτθριςτικι ίςωσ τθν αναφορά του Χαμαρά (2010) πωσ «μόνο όποιοσ αγαπά τθν Ρατρίδα του επενδφει ςτον τόπο του, ςζβεται τουσ κανόνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του, προαςπίηεται τθν Ελευκερία και το εκνικό ςυμφζρον, υποτάςςεται ςτο δθμόςιο ςυμφζρον. Πποιοσ δεν αγαπά τον τόπου του, δεν ςζβεται τίποτε», αλλά και τθν αναφορά του αντιπροζδρου του κόμματοσ, Δθμιτρθ Αβραμόπουλου (2010) πωσ «είμαςτε θ παράταξθ των Ελλινων. Θ παράταξθ τθσ εκνικισ ενότθτασ, τθσ πατριωτικισ και κοινωνικισ ευαιςκθςίασ». Χτο
πλαίςιο αυτό και παρότι πάγια κζςθ του κόμματοσ είναι θ αταλάντευτθ ςυμμετοχι τθσ χϊρασ
ςτθν ευρωπαϊκι ολοκλιρωςθ και επομζνωσ ο πολιτικόσ και οικονομικόσ διεκνιςμόσ, δθλϊνεται
ςυχνά θ ταυτόχρονθ ανάγκθ για προςταςία τθσ εκνικισ ταυτότθτασ από όςουσ τυχόν επιδιϊκουν «τθν ιςοπζδωςθ τθσ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ» (Χαμαράσ, 2009α).
Πζςα ςε αυτό το πλαίςιο, θ αντιπολιτευτικι γραμμι που ακολουκοφςε θ Ρζα Δθμοκρατία προ
τθσ ανάλθψθσ τθσ εξουςίασ, ιταν ξεκάκαρα αντιμνθμονιακι, προτάςςοντασ ωσ κφριο αίτθμα
τθν επαναδιαπραγμάτευςθ τθσ ςυμφωνίασ με τουσ δανειςτζσ και τθν υιοκζτθςθ νζου μίγματοσ
πολιτικισ (που καταγράφθκε ςε διαδοχικζσ ομιλίεσ του Υροζδρου του κόμματοσ ςτο Ηάππειο).
Θ ζντονθ απόρριψθ του Πνθμονίου προκάλεςε εςωκομματικζσ αντιδράςεισ με τον Ξωνςταντίνο
Πθτςοτάκθ να χαρακτθρίηει τον Αντϊνθ Χαμαρά λαϊκιςτι και άλλα ςτελζχθ τθσ Ρζασ Δθμοκρατίασ να υποςτθρίηουν πωσ θ ςυγκεκριμζνθ ρθτορικι είναι αςυνεπισ προσ τθν ιδεολογικι ταυτότθτα του κόμματοσ. Χε οξείσ τόνουσ κινοφνταν και οι αντιδράςεισ από πολιτικά ςυγγενι ευρωπαϊκά κόμματα που ζφκαςαν να ςυηθτιςουν το ενδεχόμενο επιβολισ κυρϊςεων ι και διαγραφισ τθσ Ρζασ Δθμοκρατίασ από το Ευρωπαϊκό Οαϊκό Ξόμμα (Φαβανόσ, 2011). Εντζλει και υπό το
βάροσ του κινδφνου χρεοκοπίασ τθσ χϊρασ, θ Ρζα Δθμοκρατία ςυμφϊνθςε το Ροζμβριο του
2011 ςτο ςχθματιςμό κυβζρνθςθσ ςυνεργαςίασ με το ΥΑΧΣΞ και το ΟΑΣΧ (με πρωκυπουργό τον
Οουκά Υαπαδιμο), αποδεχόμενθ ωσ αναπόφευκτθ τθ δανειακι ςφμβαςθ.
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Θ αποτυχία ςχθματιςμοφ κυβζρνθςθσ μετά τισ εκλογζσ τθσ 6θσ Παΐου 2012 οδιγθςε ςε επαναλθπτικζσ εκλογζσ ςτισ 17 Λουνίου, από τισ οποίεσ προζκυψε κυβζρνθςθ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ρζασ Δθμοκρατίασ, ΥΑΧΣΞ και ΔΘΠΑΦ με Υρωκυπουργό τον Χαμαρά. Χε μία περίοδο που το ΥΑΧΣΞ γίνεται αποδζκτθσ ζντονθσ κριτικισ και θ επιρροι του ςυρρικνϊνεται δραματικά, θ Ρζα
Δθμοκρατία αναδεικνφεται ςε κυρίαρχο εκφραςτι των ςυμφερόντων τθσ αςτικισ τάξθσ, μετατοπιηόμενθ όμωσ προσ ςαφζςτερα ςυντθρθτικότερεσ κατευκφνςεισ και εγκαταλείποντασ τθν
εςτίαςθ ςτο «Ξζντρο».
Ξατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τθσ ωσ κυρίαρχοσ κυβερνθτικόσ εταίροσ και εντόσ ενόσ ρευςτοφ
και δυναμικά μεταβαλλόμενου πολιτικοφ ςκθνικοφ, θ Ρζα Δθμοκρατία αυτοπαρουςιάηεται ωσ ο
κατεξοχιν εγγυθτισ τθσ πολιτικισ και κοινωνικισ ςτακερότθτασ, επικαλοφμενθ αφενόσ τθν ανάγκθ για υπζρβαςθ των κακθλϊςεων τθσ Πεταπολίτευςθσ που οδιγθςαν ςτθν κρίςθ και αφετζρου τον κίνδυνο διολίςκθςθσ ςε πολιτικζσ επιλογζσ που αντιςτρατεφονται τον ευρωπαϊκό
προςανατολιςμό και τα ςυμφζροντα τθσ χϊρασ. Σ Αντϊνθσ Χαμαράσ κάνει ςυχνά λόγο για τθ
«Νζα Μεταπολίτευςθ», καταγγζλλοντασ εκείνα τα χαρακτθριςτικά τθσ προθγοφμενθσ περιόδου
που είχαν κατά τθν άποψι του οδθγιςει ςτα αδιζξοδα τθσ οικονομικισ κρίςθσ, όπωσ ο λαϊκιςμόσ «ςτον οποίο προςζκρουςε κάκε προςπάκεια που κατζβαλλε ο Καραμανλισ τα επτά χρόνια
*διακυβζρνθςισ του+» (Χαμαράσ, 2014) και ο κρατιςμόσ («Τθ κζςθ τθσ ανάπτυξθσ πιρε ο κρατιςμόσ. Τθ κζςθ τθσ αξιοκρατίασ, θ κυριαρχία των κομματικϊν «θμετζρων. (…) Θ ευθμερία περνοφςε μζςα από κλειςτά κυκλϊματα και κλειςτά επαγγζλματα και όλα αυτά μαηί ζφεραν τθ γιγάντωςθ τθσ γραφειοκρατίασ, τθν παράλυςθ των επενδφςεων, περιςςότερο κρατιςμό, περιςςότερα ελλείμματα και ςυνεχι ςυςςϊρευςθ χρζουσ.») (Χαμαράσ, 2014).
Εντοφτοισ, θ πλιρθσ εγκατάλειψθ τθσ αντιμνθμονιακισ ρθτορικισ, θ κυβερνθτικι ςυςτράτευςθ
με το ΥΑΧΣΞ, αλλά και θ εγκατάλειψθ τθσ πολυςυλλεκτικότθτασ με ςτροφι ςε δεξιότερεσ κζςεισ, φαίνεται πωσ εντζλει ςυνζβαλαν ςτθν εκλογικι ιττα του κόμματοσ ςτισ εκλογζσ του Λανουαρίου του 2015, κακϊσ ζδωςαν τθν ευκαιρία ςτον ΧΩΦΛΗΑ και τουσ ΑΡΕΟ να ειςπράξουν ςθμαντικά κομματικά οφζλθ ωσ προνομιακοί πλζον αντιμνθμονιακοί πόλοι. Επιπλζον, παρά τθν
υιοκζτθςθ ςυντθρθτικότερθσ ρθτορικισ, θ Ρζα Δθμοκρατία απζτυχε ςτθν προςπάκειά τθσ να
ανακτιςει ψθφοφόρουσ που είχαν ςτραφεί ςτο ακροδεξιό κόμμα τθσ Χρυςισ Αυγισ, ενϊ φαίνεται πωσ εντζλει απϊλεςε τθν ικανότθτα να επικοινωνεί τόςο με τα λαϊκά ςτρϊματα, όςο και
με κομμάτι τθσ μεςαίασ τάξθσ, θ οποία είχε υποςτεί ςθμαντικζσ πιζςεισ λόγω τθσ ςυςςϊρευςθσ
φορολογικϊν βαρϊν.
Ψο κυβερνθτικό ςχιμα εκείνθσ τθσ περιόδου φαίνεται πωσ προκάλεςε όμωσ μεγάλθ φκορά και
ςτουσ δφο άλλουσ εταίρουσ, τουλάχιςτον ωσ προσ τθν εκλογικι τουσ επιρροι. Ψο ςαφϊσ αποδυναμωμζνο ΥΑΧΣΞ (που από το 43,92% των εκλογϊν του 2009, είχε πλζον περιοριςτεί ςτο
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13,18% ςτισ εκλογζσ τθσ 6θσ Παΐου 2012 και ακόμα χαμθλότερα ςτο 12,3% ςτισ εκλογζσ τθσ 17θσ
Λουνίου 2012) υπό τθν θγεςία πλζον του Ευάγγελου Βενιηζλου, είχε εςτιάςει κυρίωσ ςε διαχειριςτικά ηθτιματα κυβερνθςιμότθτασ (με κορυφαίο βζβαια τθν επαναδιαπραγμάτευςθ του
Πνθμονίου που αποτζλεςε και τθ βάςθ τθσ προγραμματικισ ςυμφωνίασ με τουσ άλλουσ δφο
κυβερνθτικοφσ εταίρουσ), υιοκετϊντασ μία ςτάςθ ςκλθροφ πραγματιςμοφ. Θ αυτοκριτικι του
κόμματοσ για τα λάκθ του παρελκόντοσ και θ παραδοχι πωσ οι αποφάςεισ που λαμβάνονται
ςτο πλαίςιο των δανειακϊν υποχρεϊςεων αποτελοφν μονόδρομο, ςυνιςτοφν μόνιμθ επωδό
ςτισ δθλϊςεισ του Βενιηζλου και κορυφαίων ςτελεχϊν του ΥΑΧΣΞ εκείνθσ τθσ περιόδου και παρουςιάηονται ωσ ενδείξεισ ςοβαρισ και ζντιμθσ ςτάςθσ απζναντι ςτον κίνδυνο τθσ χρεωκοπίασ.
(«Βιϊνω υπαρξιακά τον περιοριςμό τθσ ελευκερίασ που προκαλεί μια κοινωνία που επιτίκεται
ςτον εαυτό τθσ. Θ χϊρα επιβάλλει περιοριςτικά μζτρα, τιμωρεί τουσ πολίτεσ τθσ και τον εαυτό
τθσ και γι’ αυτό παράγει ζνταςθ και βία, και αυτό είναι ςτοιχείο του εκφαςιςμοφ. Κατ' ουςίαν,
δεν λειτουργεί τίποτα ελεφκερα, υπάρχει πολφ ςοβαρό πρόβλθμα, όχι λόγω μθ καλισ λειτουργίασ των κεςμϊν των πολιτειακϊν, αλλά επειδι δεν λειτουργοφν οι πραγματικοί όροι τθσ κοινωνικισ ςυμβίωςθσ. Για αυτόν τον λόγο είναι αναγκαίο να ξαναγράψουμε τουσ όρουσ λειτουργίασ
τθσ κοινωνίασ, τθσ οικονομίασ, τθσ πολιτικισ. (…) Θα κεωριςω δικαίωςθ τθν ευρφτερθ ςυναίνεςθ γφρω από τθν παραδοχι ότι κάναμε ό,τι καλφτερο μποροφςαμε ζχοντασ μπροςτά μασ μια
κακι και μια καταςτροφικι επιλογι.» Βενιηζλοσ, 2013α). Ωπό αυτζσ τισ ςυνκικεσ, ο ςοςιαλιςτικόσ προςανατολιςμόσ του κόμματοσ παρότι ςυνεχϊσ υπαρκτόσ ωσ αναφορά ςε αντίςτιξθ κυρίωσ με το νεοφιλελεφκερο μοντζλο («τα τελευταία είκοςι και παραπάνω χρόνια, θ χϊρα κυριαρχείται από κατακλιπτικι ομοιομορφία, οικονομικά νεοφιλελεφκερθ και πολιτικά ςυντθρθτικι»,
Βενιηζλοσ, 2013β) φαίνεται πωσ υποτάςςεται ςτον ντετερμινιςμό μιασ αναγκαςτικισ ςυμπόρευςθσ με τθ Ρζα Δθμοκρατία, ζνα κόμμα με το οποίο υπάρχουν «διαφορζσ ιςτορικζσ, ιδεολογικζσ και αξιακζσ» (Βενιηζλοσ, 2013γ).
Υαρόμοια φαίνεται πωσ ιταν τα πολιτικά διλιμματα που αντιμετϊπιςε εκείνθ τθν περίοδο θ
ΔΘΠΑΦ, ζνα κόμμα που αναπροςδιοριηόταν ωσ αριςτερό με αναφορζσ ςτο δθμοκρατικό ςοςιαλιςμό, τθ Χοςιαλδθμοκρατία και τον οικοςοςιαλιςμό, αλλά και με ςαφείσ αποςτάςεισ από τον
ευρωςκεπτικιςμό άλλων κομμάτων τθσ Αριςτεράσ (Ξουβζλθσ, 2010). Αναφορικά με τθν κρίςθ, θ
κζςθ του κόμματοσ ιταν πωσ κα πρζπει να αντιμετωπιςτεί εντόσ του ευρωπαϊκοφ πλαιςίου,
μζςω τθσ ιςχυροποίθςθσ τθσ διαδικαςίασ ενοποίθςθσ με αριςτερι όμωσ προςζγγιςθ και απορρίπτοντασ νεοφιλελεφκερεσ πολιτικζσ. Θ ζμφαςθ ςτο κοινωνικό κράτοσ, θ υπεράςπιςθ των εργαςιακϊν κεκτθμζνων (όχι άκριτα και ιςοπεδωτικά) και το ειδικό ενδιαφζρον για ηθτιματα μεταναςτευτικισ πολιτικισ και περιβάλλοντοσ, αποτζλεςαν βαςικοφσ άξονεσ τθσ παρζμβαςθσ του
κόμματοσ, ενϊ δφο ςτελζχθ που υποςτθρίηονταν από αυτό, οι κ.κ. Πανιτάκθσ και Φουπακιϊτθσ,
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κατζλαβαν τα Ωπουργεία Διοικθτικισ Πεταρρφκμιςθσ και Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων αντίςτοιχα. Πε αφορμι τθν Υράξθ Ρομοκετικοφ Υεριεχομζνου για τθν κατάργθςθ τθσ ΕΦΨ, θ ΔΘΠΑΦ απζςυρε τθ ςτιριξι τθσ ςτθν κυβζρνθςθ, γεγονόσ που οδιγθςε ςε
αναςχθματιςμό και είςοδο περιςςότερων ςτελεχϊν του ΥΑΧΣΞ ςτο κυβερνθτικό ςχιμα.

4.4. Κοινοβουλευτικι περίοδοσ 2015-2016
Χτισ βουλευτικζσ εκλογζσ τθσ 6θσ Παΐου 2012, ο ΧΩΦΛΗΑ κατακτά ποςοςτό 16,78% από 4,6% που
είχε αποςπάςει ςτισ εκλογζσ του 2009, επιτυγχάνοντασ ζνα ιςτορικό ρεκόρ ςτα μεταπολιτευτικά
εκλογικά χρονικά τθσ Ελλάδασ για ζνα κόμμα τθσ Αριςτεράσ. Χτισ βουλευτικζσ εκλογζσ του Λουνίου του 2012 ανεβάηει ακόμθ περιςςότερο τα ποςοςτά του και φτάνει ςτο 26,89% καταλαμβάνοντασ τθ κζςθ τθσ αξιωματικισ αντιπολίτευςθσ. Χτισ εκλογζσ τθσ 25θσ Λανουαρίου 2015, που
προκθρφςςονται μετά από αδυναμία εκλογισ Υροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ, ο ΧΩΦΛΗΑ ανακθρφςςεται πρϊτο κόμμα με ποςοςτό 36,34%. Εφόςον δεν διακζτει τθν απαραίτθτθ κοινοβουλευτικι
πλειοψθφία (κατακτά 149 ζδρεσ), ςχθματίηει κυβζρνθςθ ςυνεργαςίασ με το κόμμα των Ανεξαρτιτων Ελλινων (ΑΡΕΟ).15
Σι προγραμματικζσ δθλϊςεισ τθσ πρϊτθσ κυβζρνθςθσ ΧΩΦΛΗΑ/ΑΡΕΟ επικεντρϊνονται ςτθ διαπραγμάτευςθ με τθν Ψρόικα για τθν αλλαγι του ακολουκοφμενου νεοφιλελεφκερου οικονομικοφ μοντζλου λιτότθτασ που ςφμφωνα με τον Ζλλθνα πρωκυπουργό επιδεινϊνει αντί να κεραπεφει τα δομικά προβλιματα τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ και οικονομίασ («που οδθγεί τθν ελλθνικι κοινωνία και οικονομία ςτα βράχια»)16. Θ αλλαγι αυτι επιδιϊκεται ϊςτε να επιτευχκεί «ανάκτθςθ τθσ λαϊκισ κυριαρχίασ, αποκατάςταςθ του ιςότιμου ρόλου *ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ+,
αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ *…+, αποκατάςταςθ αξιοπρζπειασ του λαοφ, *…+, κοινωνικι δικαιοςφνθ και *…+ πολιτιςμικι αναγζννθςθ».

15

Σι κεωρθτικζσ επεξεργαςίεσ και αναλφςεισ για τον ΧΩΦΛΗΑ ωσ κόμμα τθσ ριηοςπαςτικισ Αριςτεράσ, ςε
αντιδιαςτολι με το ΥΑΧΣΞ ι και τα άλλα παλαιότερα κόμματα, είναι πιο περιοριςμζνεσ και περιςςότερο
επικεντρωμζνεσ ςτθν κυβερνθτικι του διαδρομι και τθν κριτικι αποτίμθςθ τθσ πορείασ του (Ππαλάφασ,
2012) από τθν ςφγκρουςθ με τουσ Κεςμοφσ -θ μετονομαςία τθσ Ψρόικα-, ςτον ςυμβιβαςμό και τθν ψιφιςθ Πνθμονίου, είτε από αριςτερι είτε από ςυντθρθτικι/φιλελεφκερθ οπτικι (βλ. Mudde, 2015, Φωτόπουλοσ, 2015, Ξαραμπελιάσ, 2015, Λωακειμίδθσ, 2016, Δθμαράκθσ, 2016, Ovenden, 2016, Ξοντογιϊργθσ,
2016, Οοφλθσ, 2016, Douzinas, 2017).
16

(Υρακτικά Βουλισ, Χυνεδρίαςθ Δ’, 8 Φλεβάρθ 2015, 54-61)
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Χτο μζροσ που αφορά τθν ελλθνικι Δθμόςια Διοίκθςθ, προαναγγζλλεται θ δθμιουργία «ςυνεκτικϊν οργανιςμϊν των δζκα μόνο Υπουργείων», ϊςτε να επιτευχκεί «θ καλφτερθ επιτελικι οργάνωςθ, ο ςυντονιςμόσ των υπθρεςιϊν, θ ταχφτατθ διεκπεραίωςθ των αποφάςεων και θ κοινωνικι ανταποδοτικότθτα». Εξαγγζλλεται θ «απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν*,+θ αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων των νζων τεχνολογιϊν, *ο+ αποφαςτιςτικ*όσ+ περιοριςμ*όσ+ *τθσ+ γραφειοκρατεία*σ+»
ωσ μζςο περιοριςμοφ τθσ διαφκοράσ και βελτίωςθσ τθσ εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν. Θ κυβζρνθςθ ιςχυρίηεται πωσ κα πετφχει εκεί όπου οι προθγοφμενεσ κυβερνιςεισ απζτυχαν: ςτθν πάταξθ τθσ «υψθλισ διαφκοράσ, *…+ του ςυςτιματοσ διαπλοκισ, *…+ τθσ φοροδιαφυγισ, *…+ τθσ φοροαποφυγισ *…+ του λακρεμπορίου», των καλαςςοδανείων, των διαβλθτϊν ςυμβάςεων, με τθ
δθμιουργία αποτελεςματικϊν κρατικϊν μθχανιςμϊν και τθν υιοκζτθςθ ςφγχρονων (και τεχνολογικά) πρακτικϊν. Επίςθσ, κεωρεί ότι θ εφαρμογι «αντικειμενικ*ισ+ και αξιοκρατικ*ισ+» αξιολόγθςθσ των δθμοςίων υπαλλιλων κα διακόψει τουσ πελατειακοφσ δεςμοφσ. Θ προτεραιοποίθςθ τζτοιων αιτθμάτων για τθ Δθμόςια Διοίκθςθ προςομοιάηει με τισ εκςυγχρονιςτικζσ εξαγγελίεσ και των προθγοφμενων, διαφορετικοφ ιδεολογικοφ προςανατολιςμοφ, κυβερνιςεων, με
ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του κρατικοφ μθχανιςμοφ. Πάλιςτα, θ επιλογι
αυτι είναι ίςωσ δθλωτικι του περιοριςμζνου εφρουσ τθσ ςυηιτθςθσ για το ρόλο του κράτουσ
και τθσ διοίκθςθσ, αλλά και τθσ εγγενοφσ (όχι όμωσ αδιριτθσ και εργαλειακισ) ταξικισ μερολθψίασ που το χαρακτθρίηει17.
Θ επίδειξθ εμπιςτοςφνθσ προσ το δθμόςιο τομζα και θ διαφοροποίθςθ από τθν κατεφκυνςθ
των προθγοφμενων κυβερνιςεων που είχαν τοποκετθκεί πολφ κριτικά (ζωσ και απαξιωτικά)
απζναντί του, αποδεικνφεται με τθ «κατάργθςθ των εκδικθτικϊν μνθμονιακϊν ρυκμίςεων για
το πεικαρχικό δίκαιο των δθμοςίων υπαλλιλων *…+ και θ αντικατάςταςθ του από ζνα *…+ πλζγμα ρυκμίςεων που κα ςζβεται το τεκμιριο τθσ ακωότθτασ, αλλά *…+ κα προςτατεφει *…+ από
τουσ επίορκουσ υπαλλιλουσ». Επιδιϊκει λοιπόν ο Αλζξθσ Ψςίπρασ να καταςτιςει ςαφι μία διαφορετικι ιδεολογικι τοποκζτθςθ απζναντι ςτο δθμόςιο τομζα, επιμζνοντασ ςτθν «κοινωνικι
αποδοτικότθτα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ *ωσ+ μζγιςτο πολιτικό κακικον». Θ «ςτιριξθ τθσ *τοπικισ και περιφερειακισ+ αυτοδιοίκθςθσ» και θ επζκταςι τθσ, θ διακιρυξθ του πρωκυπουργοφ
πωσ όλεσ οι παρεμβάςεισ τθσ κεςμικισ αναςυγκρότθςθσ κα διζπονται από τθν κεντρικι αρχι
17

Σ Ρίκοσ Υουλαντηάσ κεωροφςε ότι το κράτοσ, ωσ κοινωνικι ςχζςθ και υλικι ςυμπφκνωςθ του ςυςχετιςμοφ δυνάμεων ανάμεςα ςτισ κοινωνικζσ τάξεισ, ζχει ςχετικι αυτονομία και δεν αποτελεί απλϊσ όργανο,
«εργαλείο» ταξικισ (αςτικισ) κυριαρχίασ, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι είναι ουδζτερο ταξικά (Υουλαντηάσ,
1975, 1981). Θ ανάλυςθ των κζςεων του Υουλαντηά εκφεφγει των δυνατοτιτων και του προςανατολιςμοφ μίασ τζτοιασ μελζτθσ και θ αναφορά ςε αυτόν γίνεται κυρίωσ διότι αποτελεί ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ, αν όχι τον ςθμαντικότερο διανοθτι για το κράτοσ ςτον οποίον γίνονται ςυχνζσ αναφορζσ
από ςτελζχθ του ΧΩΦΛΗΑ. Άλλωςτε το Λνςτιτοφτο Ρίκοσ Υουλαντηάσ αποτελεί προνομιακό πεδίο για τισ
κεωρθτικζσ αναηθτιςεισ ςτελεχϊν του.
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«Δθμοκρατία παντοφ», ο ςεβαςμόσ των ςωμάτων αςφαλείασ απζναντι ςτουσ πολίτεσ, τα δικαιϊματα του ανκρϊπου και τισ «λαϊκζσ κινθτοποιιςεισ», θ προςταςία των μεταναςτϊν και
προςφφγων, επιδιϊκει να καταςτιςει ςαφι τθ διαφοροποίθςθ των ιδεολογικϊν του τοποκετιςεων από τισ ςυντθρθτικζσ ιδεολογικζσ αντιλιψεισ. Ψζλοσ, θ ςτιριξθ ςτο κοινωνικό κράτοσ και θ
διεφρυνςι του αποτελεί ζνα άλλο ιδεολογικό ςτοιχείο που επικαλείται ο πρωκυπουργόσ για να
καταςτιςει ςαφι τθ διαφοροποίθςι του από νεοφιλελεφκερεσ κοςμοαντιλιψεισ.
Ακολουκεί μία πεντάμθνθ διαπραγμάτευςθ με τουσ Κεςμοφσ για τθν ανακεϊρθςθ του μνθμονικοφ προγράμματοσ που καταλιγει ςε κλείςιμο των τραπεηϊν με capital controls και δθμοψιφιςμα για τθν αποδοχι ι όχι τθσ ευρωπαϊκισ πρόταςθσ, με επικρεμάμενθ τθν απειλι εξόδου
από το κοινό νόμιςμα. Θ αρνθτικι απάντθςθ με 61,3% ςτο δθμοψιφιςμα που αφοροφςε τθν
αποδοχι τθσ πρόταςθσ του ςχεδίου ςυμφωνίασ, δεν ευοδϊνεται και εν τζλει ακολουκεί θ ςφνταξθ ενόσ νζου Πνθμονίου, μίασ ςυμφωνίασ με τουσ δανειςτζσ τθσ Ελλάδασ για τρίτο πρόγραμμα ςτιριξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, που ψθφίηεται με μεγάλθ πλειοψθφία ςχεδόν από
όλεσ τισ παρατάξεισ τθσ Βουλισ (λαμβάνει 222 ψιφουσ).
Χτα τζλθ Αυγοφςτου 2015, ο Αλζξθσ Ψςίπρασ υπζβαλε τισ παραιτιςεισ του ιδίου ωσ πρωκυπουργοφ και τθσ κυβζρνθςισ του εφόςον δθλϊνει ότι δεν ζχει πια τθ δεδθλωμζνθ, μετά τθν
καταψιφιςθ του νζου Πνθμονίου από μερίδα των βουλευτϊν του κόμματόσ του, και προκθρφςςονται νζεσ πρόωρεσ εκλογζσ οπότε αναλαμβάνει θ υπθρεςιακι κυβζρνθςθ τθσ Βαςιλικισ
Κάνου. Χτισ εκλογζσ τθσ 25θσ Χεπτεμβρίου του ιδίου ζτουσ ο ΧΩΦΛΗΑ λαμβάνει 35,46% και 145
ζδρεσ και ςχθματίηει πάλι κυβζρνθςθ με το κόμμα των ΑΡΕΟ που ζχει 10 ζδρεσ.
Θ ανάπτυξθ των προγραμματικϊν δθλϊςεων18 ξεκινά κζτοντασ ωσ άμεςουσ ςτόχουσ τθν αποκατάςταςθ τθσ οικονομικισ ςτακερότθτασ, τθν ανάκαμψθ και ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ και τθ «ριηικι μεταρρφκμιςθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ με ταυτόχρονθ πάταξθ τθσ διαφκοράσ και τθσ γραφειοκρατίασ» για τθν «ζξοδο *…+ από τθν πολυετι επιτροπεία» κακιςτϊντασ από τθν αρχι ςαφι
τθ διαφοροποίθςθ με τισ προγραμματικζσ δθλϊςεισ που είχαν διατυπωκεί επτά μινεσ πριν.
Θ διαφοροποίθςθ που παρουςιάηουν ωσ προσ τισ άμεςεσ προτεραιότθτεσ οι προγραμματικζσ
δθλϊςεισ του Σκτωβρίου 2015, ςε ςχζςθ με το Φλεβάρθ 2015, υποδθλϊνει τθν πρόταξθ άμεςων, δθμοςιονομικοφ και τεχνοκρατικοφ χαρακτιρα μζτρων, περιςςότερο προςθκόντων ςε φιλελεφκερθ οικονομικι ιδεολογικι ςκοπιά. Ψο όραμα για τθν οικονομία κινείται περιςςότερο ςε
ςοςιαλδθμοκρατικι τροχιά προβάλλοντασ ζνα «νζο οικονομικό και παραγωγικό μοντζλο» που
κα προςελκφςει νζεσ ιδιωτικζσ επενδφςεισ, κα δθμιουργιςει ζνα ιςχυρό πιςτωτικό ςφςτθμα και
κα ενιςχφςει τθσ τεχνολογία/καινοτομία με παράλλθλθ καταβολι προςπάκειασ για ςτιριξθ των
18
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φτωχότερων ςτρωμάτων, φορολογικι αναδιανομι, και ενίςχυςθ τθσ προςταςίασ τθσ εργαςίασ
και των μιςκϊν.
Τςον αφορά ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ, αυτι κακίςταται για τον πρωκυπουργό «το εργαλείο» για
τθν επίτευξθ αυτοφ του οικονομικοφ ςτόχου, παρότι αποτελεί τον «μεγάλο αςκενι» που θ κατάςταςι του ζχει επιδεινωκεί «τθν τελευταία πενταετία µε τισ οριηόντιεσ περικοπζσ, τισ μαηικζσ
ςυνταξιοδοτιςεισ, τθν ανυπαρξία οποιουδιποτε οργανωτικοφ ςχεδιαςμοφ, τθν εκτεταμζνθ μικρι και μεγάλθ διαφκορά, το κεςμικό χάοσ, τθν επικάλυψθ αρμοδιοτιτων, τισ δαιδαλϊδεισ διαδικαςίεσ, τθ γραφειοκρατία, τθν υςτζρθςθ ςτον τομζα τθσ ψθφιακισ πολιτικισ». Θ Δθμόςια
Διοίκθςθ λοιπόν και ο μεταςχθματιςμόσ τθσ αποκτοφν πιο ξεκάκαρα εργαλειακι ςθμαςία, ενϊ
θ δυςλειτουργία και οι πακογζνειζσ τθσ αποδίδονται ςτθν πελατειακι και χωρίσ ςχζδιο προθγοφμενθ αντιμετϊπιςι τθσ. Επομζνωσ αποτελεί θ μεταρρφκμιςθ τθσ το ςτοιχείο που κα τθν καταςτιςει «δθμοκρατικι, διαφανι, αδιάβλθτθ, τεχνολογικά εκςυγχρονιςμζνθ, αντιγραφειοκρατικι και *…+ κοινωνικά αποδοτικι, δίπλα ςτον πολίτθ». Θ απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν δανειοδότθςθσ των νζων επιχειριςεων αποτελεί ςθμαντικι προτεραιότθτα και κα επιτευχκεί ευκολότερα με τον «εξορκολογιςμό» τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, τθ μείωςθ του «γραφειοκρατικοφ φόρτου»
και τθν πάταξθ τθσ διαφκοράσ. Διαφαίνεται εδϊ λοιπόν, μία ακόμα περιςςότερο ςε ςχζςθ με
τισ προθγοφμενεσ προεκλογικζσ δθλϊςεισ, εργαλειακι αντίλθψθ για τθ Δθμόςια Διοίκθςθ και
τον ρόλο τθσ ςτο πλαίςιο τθσ προςπάκειασ δθμοςιονομικισ προςαρμογισ και οικονομικισ ανάπτυξθσ που κα προςελκφει ξζνεσ ιδιωτικζσ επενδφςεισ.
Θ προςπάκεια ιδεολογικισ διαφοροποίθςθσ «με κάκετο τρόπο από τισ δυνάμεισ του νεοφιλελευκεριςμοφ» ζγκειται για μία ακόμθ φορά ςτθν ιδεολογικι προςιλωςθ και ςτιριξθ από τθν
κυβζρνθςθ ΧΩΦΛΗΑ, του κοινωνικοφ κράτουσ, με τθν προςταςία αναξιοπακοφντων και ευάλωτων
ςτρωμάτων του πλθκυςμοφ. Θ διλωςθ τθσ αριςτερισ ιδεολογικισ ταυτότθτασ τθσ κυβζρνθςθσ
γίνεται μζςα από τισ προγραμματικζσ δθλϊςεισ ςτθν αναφερόμενθ προςιλωςθ ςτθν ανκρωπιςτικι και αλλθλζγγυα διαχείριςθ τθσ προςφυγικισ κρίςθσ, τθν ενίςχυςθ δθμοκρατικϊν ελευκεριϊν, τθν προςταςία ατομικϊν και ςυλλογικϊν δικαιωμάτων, τθ ςτιριξθ των εργαςιακϊν δικαιωμάτων, τθν υιοκζτθςθ κεςμϊν δθμοκρατικισ πολιτικισ ςυμμετοχισ όπωσ θ «λαϊκι αρνθςικυρία» για τθν οποία προτείνεται Χυνταγματικι ανακεϊρθςθ και τθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνίασ
των πολιτϊν. Θ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ οφείλει κατά τον πρωκυπουργό να είναι «δθμοκρατικι» και να «αφιςει ςτίγμα, ίχνοσ ανεξίτθλο, ριηοςπαςτικό και προοδευτικό» προςπακϊντασ να διαφοροποιθκεί ιδεολογικά από τισ προθγοφμενεσ κυβερνιςεισ.
Χτο πλαίςιο τθσ ανάδειξθσ διακριτισ ιδεολογικισ ταυτότθτασ όςον αφορά τθ Δθμόςια Διοίκθςθ,
ο Αναπλθρωτισ Ωπουργόσ Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ δθλϊνει πωσ οι βαςικζσ λειτουργίεσ του κράτουσ είναι θ ελεγκτικι και θ κοινωνικι, ενϊ επιςθμαίνει πωσ θ προϊοφ37

ςα υποςτελζχωςθ του κράτουσ επιτρζπει μόνο πλθμμελι εκτζλεςθ αυτϊν των βαςικϊν λειτουργιϊν. Για τον ίδιο, θ αποτελεςματικι Δθμόςια Διοίκθςθ είναι ςθμαντικι διότι προςτατεφει
τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και τουσ δθμοκρατικοφσ κεςμοφσ, διαςφαλίηει το κράτοσ δικαίου και
εξαςφαλίηει πόρουσ για το κοινωνικό κράτοσ ι για ηθτιματα όπωσ το προςφυγικό. Χκοπόσ τθσ
διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ είναι θ βελτίωςθ τθσ εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν και θ δθμιουργία
ευζλικτθσ, μετριςιμα αποτελεςματικισ και προςαρμοςμζνθσ ςτισ ανάγκεσ των πολιτϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Υροτεραιότθτα πρζπει να είναι θ τιρθςθ των αρχϊν τθσ καλισ νομοκζτθςθσ και
θ πραγματικι μείωςθ των διοικθτικϊν βαρϊν, ενϊ πρζπει να τθ διζπουν οι κανόνεσ τθσ διαφάνειασ, του ελζγχου και τθσ λογοδοςίασ. Είναι εμφανείσ οι αρχζσ του Ρζου Δθμόςιου Πάνατημεντ και θ τεχνοκρατικι «αντικειμενικι» αξία τζτοιων ρυκμίςεων ϊςτε να κερδθκεί θ εμπιςτοςφνθ των αγορϊν, ακόμθ και αν γίνεται προςπάκεια να τουσ αποδοκεί ζνα πιο κοινωνικό
περιεχόμενο.
Θ ιδεολογικι αντίκεςθ του ΧΩΦΛΗΑ με τισ νεοφιλελεφκερεσ πολιτικζσ γίνεται προςπάκεια να διατυπωκεί ςτθ ςυγκρότθςθ ενόσ παράλλθλου προγράμματοσ. Χυγκεκριμζνα, ςτο πολιτικό κείμενο
απόφαςθσ του 2ου Χυνεδρίου19 το οποίο διοργανϊνεται λίγεσ θμζρεσ μετά τθν ανάγνωςθ των
προγραμματικϊν δθλϊςεων, διατυπϊνεται θ ανάγκθ προςαρμογισ και ανάλθψθσ κυβερνθτικισ
ευκφνθσ ςε ζνα «εξαιρετικά δυςμενζσ ευρωπαϊκό και διεκνζσ περιβάλλον, ςτο οποίο κυριαρχεί
ο νεοφιλελεφκεροσ καπιταλιςμόσ». Θ πραγματοποιθκείςα ςυμφωνία ορίηεται ότι «δεν είναι το
κυβερνθτικό πρόγραμμα του ΣΥΙΗΑ, οφτε είναι ιδιοκτθςία τθσ Αριςτεράσ». Επομζνωσ, ωσ ανταγωνιςτικό προσ τισ μνθμονιακζσ δεςμεφςεισ που «επιχειρεί να τισ αποδυναμϊςει και να κζςει
τισ βάςεισ υπζρβαςθσ του αςφυκτικοφ νεοφιλελεφκερου πλαιςίου» είναι το παράλλθλο πρόγραμμα που αφορά, ανάμεςα ςτα άλλα, και ςτον εκδθμοκρατιςμό του κράτουσ και τθσ διοίκθςθσ, ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και ςτθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ. Τςον αφορά
ςτθν αλλαγι τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ζχει ωσ κατεφκυνςθ «μία νζα δθμοκρατικι αποτελεςματικότθτα» ωσ «αναγκαία προχπόκεςθ για τθν αναςυγκρότθςθ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ» με ιςοτιμία, ίςεσ ευκαιρίεσ και διεφρυνςθ των δικαιωμάτων χωρίσ κανενόσ είδουσ διακρίςεισ. Τπωσ
προκφπτει από τα παραπάνω, το μοντζλο για τθ Δθμόςια Διοίκθςθ, πζραν του ότι δεν εξειδικεφεται, μπορεί να κεωρθκεί ομοιάηον με νζο-ςοςιαλδθμοκρατικζσ αντιλιψεισ.
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5. Δθμόςιεσ πολιτικζσ ςτθν Ελλάδα: το παράδειγμα τθσ πολιτικισ για τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ: 2005-2016

5.1. Περί δθμόςιων πολιτικών ςτθν Ελλάδα: ευρωπαϊκόσ παράγοντασ, χρθματοδοτικά
πλαίςια και διοικθτικι μεταρρφκμιςθ
Πε δεδομζνουσ τουσ ςτόχουσ και τουσ περιοριςμοφσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μελζτθσ, θ κεωρθτικι
ςυηιτθςθ για τθ διαμόρφωςθ των δθμόςιων πολιτικϊν ςτθ χϊρα μασ διαφεφγει του αντικειμζνου τθσ παροφςασ ανάλυςθσ. Εντοφτοισ, ςτο παρόν κεφάλαιο επιχειροφνται κάποιεσ γενικζσ
διαπιςτϊςεισ με ςκοπό να διευκολυνκεί θ ςυηιτθςθ περί ςυςχζτιςθσ δθμόςιων πολιτικϊν και
επιμορφωτικϊν προγραμμάτων του ΛΡΕΥ.
Τπωσ επιςθμάνκθκε ιδθ ςτθ κεωρθτικι ςυηιτθςθ που προθγικθκε, θ διαδικαςία διαμόρφωςθσ των δθμόςιων πολιτικϊν αποτελεί μία ςφνκετθ και δυναμικι διεργαςία. Ωσ προσ τοφτο, θ
Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεςθ, κακϊσ οι δθμόςιεσ πολιτικζσ, από το ςτάδιο του ςχεδιαςμοφ
ζωσ αυτό τθσ υλοποίθςθσ (ςτο βακμό που υπάρχουν διακριτά ςτάδια και ςτθν ελλθνικι περίπτωςθ) αντανακλοφν πολλαπλοφσ ςυςχετιςμοφσ. Ζνασ από τουσ πλζον ςθμαντικοφσ παράγοντεσ
διαμόρφωςθσ των πολιτικϊν που αξίηει εδϊ να μνθμονευκεί είναι ο ευρωπαϊκόσ παράγοντασ
(ωσ πλαίςιο κεςμϊν, οργάνων και πολιτικϊν, αλλά κυρίωσ ωσ χρθματοδοτικό πλαίςιο).
Θ Ελλάδα ςυμμετζχει ςτθν πολιτικι ςυνοχισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, θ οποία υλοποιείται μζςα
από ςτρατθγικά ςχζδια ανάπτυξθσ. Χτόχοσ τθσ ευρωπαϊκισ περιφερειακισ πολιτικισ ςυνοχισ
είναι θ μείωςθ των αναπτυξιακϊν ανιςοτιτων μεταξφ των διαφόρων περιφερειϊν, μζςω τθσ
ςυνειςφοράσ ςτθ χρθματοδότθςθ ςυγκεκριμζνων ζργων και δράςεων. Πεταξφ άλλων, ςκοπόσ
αυτϊν των παρεμβάςεων είναι να δοκεί ςτισ περιφζρειεσ θ δυνατότθτα να ςυμβάλλουν ςτθν
ανάπτυξθ και τθν ανταγωνιςτικότθτα και να ανταλλάςςουν ιδζεσ και καλζσ πρακτικζσ. Θ περιφερειακι πολιτικι ακολουκεί τισ προτεραιότθτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτον τομζα τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ και τθσ απαςχόλθςθσ20.
Θ πολιτικι ςυνοχισ υλοποιικθκε ςτθ χϊρα για τθν περίοδο που αφορά τθν παροφςα μελζτθ,
μζςω του Γϋ ΞΥΧ 2000-2006, του Εκνικοφ Χτρατθγικοφ Υλαιςίου Αναφοράσ (ΕΧΥΑ) 2007-2013
και κατά τθν τρζχουςα προγραμματικι περίοδο με το ΕΧΥΑ 2014-2020. Ψα παραπάνω πλαίςια
χρθματοδότθςαν και χρθματοδοτοφν διαχρονικά (μζςω των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων) τισ
επιμορφωτικζσ δράςεισ του ΕΞΔΔΑ/ΛΡΕΥ, αναδεικνφοντασ το ςτόχο τθσ διαςφνδεςθσ μεταξφ
επιμόρφωςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του δθμόςιου τομζα και υποςτιριξθσ των δθμοςίων
πολιτικϊν, ειδικότερα τθσ πολιτικισ για τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ.
20
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Σι ςτόχοι-προτεραιότθτεσ του Γ’ ΞΥΧ (2000-2006) εςτιάηονταν ςε επενδφςεισ ςτο φυςικό, ανκρϊπινο και γνωςτικό κεφάλαιο, τθν προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ με γνϊμονα τθ ςυμβολι
ςτθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και τθν εμβάκυνςθ τθσ ανάπτυξθσ ςτθν Ελλάδα. Ψο ΓϋΞΥΧ
καταρτίςτθκε με βάςθ το Χχζδιο Υεριφερειακισ Ανάπτυξθσ που υποβλικθκε από τθν Ελλάδα
ςτθν ΕΕ. Για τθν επίτευξθ των ςτόχων του, το Γ’ ΞΥΧ υλοποίθςε 25 Επιχειρθςιακά Υρογράμματα
εκ των οποίων τα 11 ιταν Ψομεακά και αφοροφςαν εκνικζσ τομεακζσ πολιτικζσ, τα 13 ιταν Υεριφερειακά (ζνα για κάκε μία από τισ 13 περιφζρειεσ τθσ χϊρασ).
Χε παρόμοιουσ άξονεσ κινικθκε και θ Δϋ Υρογραμματικι Υερίοδοσ (2007-2013) που ζκεςε ωσ
ςτόχο τθ διεφρυνςθ των αναπτυξιακϊν δυνατοτιτων τθ χϊρασ, τθ διατιρθςθ του ρυκμοφ οικονομικισ μεγζκυνςθσ και τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ με πζντε κεματικζσ προτεραιότθτεσ:
(α) επζνδυςθ ςτον παραγωγικό τομζα τθσ οικονομίασ, (β) κοινωνία τθσ γνϊςθσ και καινοτομία,
(γ) απαςχόλθςθ και κοινωνικι ςυνοχι, (δ) κεςμικό περιβάλλον, (ε) ελκυςτικότθτα τθσ Ελλάδασ
και των περιφερειϊν, ωσ τόπο επενδφςεων, εργαςίασ και διαβίωςθσ. Σι αναπτυξιακζσ αυτζσ
προτεραιότθτεσ εντάςςονται ςτο πλαίςιο που διαμόρφωςε θ Χτρατθγικι τθσ Οιςςαβόνασ
(ΩΥ.ΣΛ.Σ, 2007).
Αξιοποιϊντασ τον προςανατολιςμό του Ευρωπαϊκοφ Ξοινωνικοφ Ψαμείου (ΕΞΨ) για τθν ενίςχυςθ
τθσ διοικθτικισ αποτελεςματικότθτασ και ακολουκϊντασ τθ Χτρατθγικι τθσ Οιςςαβόνασ, καταρτίςτθκε το Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα (ΕΥ) «Διοικθτικι Πεταρρφκμιςθ 2007-2013» με ςκοπό:
(α) τθν ενίςχυςθ των δομϊν τθσ κεντρικισ, περιφερειακισ διοίκθςθσ, κακϊσ και τθσ Ψοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ, (β) τισ μεταρρυκμίςεισ ςτο κεςμικό πλαίςιο τθσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ των
δθμοςίων υπθρεςιϊν, (γ) τθν κατάρτιςθ των ςτελεχϊν του δθμοςίου τομζα και (δ) τθν ενίςχυςθ
τθσ παρουςίασ των γυναικϊν ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων. Ψο ωσ άνω ΕΥ αναδείχκθκε ςτθ
μείηονα πολιτικι διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ του κράτουσ, κακϊσ προςζγγιηε τθ Δθμόςια Διοίκθςθ ωσ ενιαίο ςφνολο και πρότεινε ςυςτθμικζσ δράςεισ και οριηόντιεσ παρεμβάςεισ ςτρατθγικοφ χαρακτιρα.
Ψο αναπτυξιακό όραμα του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ (ΕΥ) «Διοικθτικι Πεταρρφκμιςθ
2007-2013» ιταν «θ δθμιουργία μιασ πολιτο-κεντρικισ, αποτελεςματικισ, ανοιχτισ και ευζλικτθσ διακυβζρνθςθσ, με ςτόχο τθ μετάβαςθ από τθ διαχείριςθ αρμοδιοτιτων και διαδικαςιϊν
ςτθ διοίκθςθ αποτελεςμάτων και προϊκθςθ των δθμόςιων πολιτικϊν». Χτρατθγικόσ ςτόχοσ του
ΕΥ αποτζλεςε θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ διακυβζρνθςθσ μζςα από τθν ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ αποδοτικότθτασ των δθμοςίων οργανϊςεων, κακϊσ και θ ενίςχυςθ τθσ
λογοδοςίασ και τθσ επαγγελματικισ θκικισ μζςω τθσ διεφρυνςθσ τθσ κοινωνικισ διαβοφλευςθσ
και ςυμμετοχισ των κοινωνικϊν εταίρων, ο δε ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ιταν
594.117.647 ευρϊ.
40

Ψο 2014 θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ειςιλκε ςε μια νζα Υρογραμματικι Υερίοδο (2014-2020). Πζςω
τθσ υλοποίθςθσ του ΕΧΥΑ 2014-201221 επιδιϊκεται θ αντιμετϊπιςθ των διαρκρωτικϊν αδυναμιϊν τθσ χϊρασ που ςυνετζλεςαν ςτθν εμφάνιςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ αλλά και των προβλθμάτων, οικονομικϊν και κοινωνικϊν, που αυτι δθμιοφργθςε. Επίςθσ, το ΕΧΥΑ 2014-2020 καλείται να ςυνδράμει ςτθν επίτευξθ των εκνικϊν ςτόχων ζναντι τθσ Χτρατθγικισ «Ευρϊπθ 2020».
Πια από τισ χρθματοδοτικζσ προτεραιότθτεσ αφοροφν ςτθ κεςμικι επάρκεια και αποτελεςματικότθτα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και τθσ αυτοδιοίκθςθσ και ςτο πλαίςιο αυτό καταρτίςτθκε το
δεφτερο τομεακό πρόγραμμα για τθ Δθμόςια Διοίκθςθ. Ψο Τραμα του ΕΥ «Πεταρρφκμιςθ του
Δθμοςίου Ψομζα 2014-2020» είναι: «Θ ελλθνικι Δθμόςια Διοίκθςθ να καταςτεί ςυνεκτικι, καλά
ςυντονιςμζνθ, ευζλικτθ, εξωςτρεφισ και προςανατολιςμζνθ ςτο αποτζλεςμα, αποκακιςτϊντασ
τθ ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ του κράτουσ με τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ, παρζχοντασ πολιτοκεντρικζσ και ςυνεχϊσ αναβακμιηόμενεσ υπθρεςίεσ αποτελϊντασ ζτςι ζναν από τουσ βαςικοφσ
πυλϊνεσ για τθν ανάκαμψθ τθσ χϊρασ».
Επιμζρουσ ςτόχοι του ΕΥ είναι οι εξισ:


Ενίςχυςθ τθσ οργανωτικισ, κεςμικισ και επιχειρθςιακισ ικανότθτασ τθσ κεντρικισ κυβζρνθςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, μζςω του εκςυγχρονιςμοφ τουσ, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ αποτελεςματικότθτασ, αποδοτικότθτασ, διαφάνειασ και λογοδοςίασ και τθσ βελτίωςθσ του ςυντονιςμοφ του δθμόςιου τομζα,



ενίςχυςθ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, και



ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του δθμόςιου τομζα, μζςω τθσ βελτίωςθσ τθσ διαχείριςθσ του προςωπικοφ, τθσ ορκολογικισ κατανομισ των ανκρϊπινων πόρων, τθσ
ενίςχυςθσ του ρόλου, τθσ ςθμαςίασ και τθσ διαχείριςθσ των υψθλόβακμων ςτελεχϊν
κακϊσ και τθσ παροχισ αναβακμιςμζνων υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ/εκπαίδευςθσ.

Σ ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ΕΥ είναι μειωμζνοσ ςε ςχζςθ με αυτό του προθγοφμενου ΕΥ
(377.228.416 ευρϊ), ενϊ κεματικζσ προτεραιότθτεσ πολιτικισ του, αποτελοφν οι τομείσ: δθμοςιονομικισ - φορολογικισ διαχείριςθσ, δικαιοςφνθσ, υγείασ, κοινωνικισ αςφάλιςθσ και τοπικισ
αυτοδιοίκθςθσ.
Πε βάςθ τα παραπάνω, εντοπίηει κανείσ αρκετά κοινά ςτοιχεία ςτθ ςτόχευςθ και τουσ γενικοφσ
άξονεσ (διαφάνεια, αποτελεςματικότθτα, αποδοτικότθτα, θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ) που κζτουν τα δυο επιχειρθςιακά προγράμματα, αλλά διακρίνει επίςθσ τα ςτοιχεία που ςυνδζονται με
21
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τισ επιπτϊςεισ τθσ κοινωνικοοικονομικισ κρίςθσ («αντιμετϊπιςθ διαρκρωτικϊν αδυναμιϊν»,
αποκατάςταςθ τθσ «ςχζςθσ εμπιςτοςφνθσ του κράτουσ με τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ», θ
Δθμόςια Διοίκθςθ ωσ «πυλϊνασ για τθν ανάκαμψθ τθσ χϊρασ».
Θ βαςικι ωςτόςο διαπίςτωςθ είναι ότι επί δζκα περίπου ζτθ υλοποίθςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων ςτον τομζα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (και τθσ επιμόρφωςθσ του ανκρϊπινου
δυναμικοφ) το «αίτθμα» για τθν αναμόρφωςθ του κράτουσ παραμζνει επίκαιρο και ςυνιςτά
αντικείμενο πολιτικϊν ςχεδιαςμϊν και παρεμβάςεων προερχόμενων από το εςωτερικό αλλά
και το εξωτερικό περιβάλλον, όπωσ κα φανεί και ςτθ ςυνζχεια.

5.2. Οι πολιτικζσ για τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ κατά τισ κοινοβουλευτικζσ περιόδουσ
2004-2007 & 2007-2009
Δεδθλωμζνθ πρόκεςθ τθσ πρϊτθσ κυβζρνθςθσ τθσ Ρζασ Δθμοκρατίασ υπό τον Ξϊςτα Ξαραμανλι ιταν θ «Ρζα Διακυβζρνθςθ», θ οποία ςυνδεόταν με «ζνα κράτοσ μικρότερο ςτθν Οικονομία,
αλλά καλφτερο και αποτελεςματικότερο ςτισ υπθρεςίεσ που υποχρεοφται να προςφζρει ςε κάκε
πολίτθ» (Ξαραμανλισ, 2004). Θ αναφορά ςτθν «επανίδρυςθ του κράτουσ» αποτελοφςε μόνιμθ
επωδό ςτισ εξαγγελίεσ εκείνθσ τθσ περιόδου, κακϊσ ιδθ από το 2003, θ Ρζα Δθμοκρατία είχε
παρουςιάςει μία δζςμθ προτάςεων για ςμίκρυνςθ και εξορκολογιςμό του κράτουσ, με ζνα
πλικοσ παρεμβάςεων. Τπωσ ςθμειϊνει ο Πακρισ, θ ρθτορικι περί αποτελεςματικότερου, αποκεντρωμζνου, λιγότερο γραφειοκρατικοφ και ςφγχρονου κράτουσ ςυνδυάηεται με τθ ρθτορικι περί τθσ ενδυνάμωςθσ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν, τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ και τθσ κοινωνικισ ευαιςκθςίασ (Πακρισ, 2008, ςελ.62).
Χτισ προγραμματικζσ δθλϊςεισ του 2004, θ επανίδρυςθ του κράτουσ αποτζλεςε τον ζναν από
τουσ τρεισ άξονεσ προτεραιότθτασ για τθ νζα κυβζρνθςθ, με τουσ άλλουσ δφο να εςτιάηουν ςτον
πολιτιςμό και τθν παιδεία και ςτθν «εφαρμογι μίασ νζασ οικονομικισ πολιτικισ που να εγγυάται επιτάχυνςθ τθσ ανάπτυξθσ, αλλά και δίκαιθ διάχυςθ των καρπϊν τθσ ςε όλουσ τουσ πολίτεσ»
(Ξαραμανλισ, 2004). Υιο ςυγκεκριμζνα, ο Ξαραμανλισ ανζφερε πωσ «θ νζα εποχι απαιτεί ζνα
κράτοσ μικρότερο ςτθν οικονομία, αλλά καλφτερο και αποτελεςματικότερο ςτισ υπθρεςίεσ» ενϊ
εξιγγειλε τθ δθμιουργία νζων ανεξάρτθτων αρχϊν, το ςυνιγορο υγείασ και κοινωνικϊν υπθρεςιϊν, το ςυνιγορο του δθμότθ, τθν ανεξάρτθτθ αρχι για τον ζλεγχο ςτισ ςυμβάςεισ ζργων,
προμθκειϊν και παροχισ υπθρεςιϊν του δθμοςίου και τθν αναβάκμιςθ του ΑΧΕΥ (Υρακτικά
Βουλισ, 2004).
Ωσ άμεςθ προτεραιότθτα τζκθκε θ καταπολζμθςθ τθσ γραφειοκρατίασ («δθμιουργοφμε ςε κάκε
Υπουργείο μθχανιςμό απλοφςτευςθσ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν και περιορίηουμε τισ ανα42

γκαίεσ υπογραφζσ ςε τρεισ κατά ανϊτατο όριο. Ορίηουμε δεςμευτικζσ προκεςμίεσ για τθν ανταπόκριςθ τθσ διοίκθςθσ ςε αιτιματα και δικαιϊματα των πολιτϊν με υποχρζωςθ χρθματικισ αποηθμίωςθσ ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ και ταλαιπωρίασ του πολίτθ», Υρακτικά Βουλισ,
2004), τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και οργάνωςθ τθσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (με απόδοςθ
ςτθν Ψοπικι Αυτοδιοίκθςθ των κεςμοκετθμζνων πόρων, δθμιουργία Ψαμείου Χυνοχισ των Σργανιςμϊν Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, ενίςχυςθ των αρμοδιοτιτων του αιρετοφ νομάρχθ και κατάργθςθ του περιοριςμοφ τθσ οκταετοφσ κθτείασ κ.λπ.) (Υρακτικά Βουλισ, 2004).
Υαρότι πολλζσ από τισ δράςεισ που είχαν προτακεί προεκλογικά ι είχαν διατυπωκεί ςτισ προγραμματικζσ δθλϊςεισ (όπωσ π.χ. θ μείωςθ των υπουργείων, θ κατάρτιςθ προχπολογιςμϊν για
όλεσ τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ με κεςμοκζτθςθ του διπλογραφικοφ ςυςτιματοσ) δεν προχϊρθςαν ςε υλοποίθςθ, άλλεσ που είχαν ωσ ςτόχο τθν απλοφςτευςθ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν
ζλαβαν ςφντομα τθ μορφι νόμου. Ιδθ με τον Ρ. 3230/2004, προβλζφκθκε μία πλθκϊρα μζτρων απλοφςτευςθσ (όπωσ θ ςφντμθςθ των προκεςμιϊν των διοικθτικϊν ενεργειϊν, θ κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ δικαιολογθτικϊν από τον πολίτθ όταν αυτά ζχουν κατατεκεί ςε
προθγοφμενο χρόνο ςε άλλθ υπθρεςία οι ενζργειεσ τθσ οποίασ αποτελοφν αναγκαία προχπόκεςθ των επόμενων ςταδίων τθσ διοικθτικισ διαδικαςίασ κ.λπ.), ενϊ επίςθσ ςυςτικθκε Ξεντρικι Επιτροπι Απλοφςτευςθσ ςτο Ωπουργείο Εςωτερικϊν με αντικείμενο το ςχεδιαςμό, τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ και τθν αξιολόγθςθ προγραμμάτων απλοφςτευςθσ με ζμφαςθ ςτον
αναςχεδιαςμό και τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ.
Χτθν ίδια κατεφκυνςθ, με το Ρ. 3448/2006 κεςπίηεται θ υποχρεωτικι για τισ υπθρεςίεσ αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ δικαιολογθτικϊν, με τισ ςχετικζσ εγκυκλίουσ του ΩΥ.ΕΧ.ΔΔΑ22 να επιςθμαίνουν ότι θ μθ εφαρμογι του μζτρου ςυνιςτά πεικαρχικό παράπτωμα. Θ πρόςκρουςθ ςε παγιωμζνεσ διαδικαςίεσ και αντιλιψεισ, αλλά και θ ζλλειψθ πόρων και κατάλλθλων υποδομϊν, υπονόμευςε τθν υλοποίθςθ των ωσ άνω ρυκμίςεων, κάποιεσ εκ των οποίων άλλωςτε ιταν επανάλθψθ προθγοφμενων προςπακειϊν που είχαν μόνο μερικϊσ αποδϊςει (Χριςτοφόρου, 2010).
Χθμαντικι διάςταςθ του Ρ. 3230/2004 ιταν και θ κακιζρωςθ του ςυςτιματοσ διοίκθςθσ με
ςτόχουσ (άρκρο 10, παρ.1) που προςζβλεπε ςτθ βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ μζςα από ζνα
πλαίςιο ςυςτθματικισ μζτρθςισ τθσ. Θ ςτοχοκεςία αποτζλεςε ζκτοτε ζναν από τουσ κεντρικότερουσ άξονεσ και πάγιο ηθτοφμενο των κατ’ επανάλθψθ προςπακειϊν διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ, όπωσ κα δοφμε και ςτθ ςυνζχεια.
Θ καταπολζμθςθ τθσ γραφειοκρατίασ και θ προςπάκεια για ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και του
ελζγχου, ςυνοδευόταν από τθ δεδθλωμζνθ πρόκεςθ αλλαγισ του κλαςικοφ βεμπεριανοφ μο22

ΔΛΑΔΥ/Α/28032/08.12.2006, ΔΛΑΔΥ/Α/12190/14-05-2007.
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ντζλου διοίκθςθσ προσ πιο ευζλικτεσ και πολυεπίπεδεσ μορφζσ διακυβζρνθςθσ. Θ αποκζντρωςθ
τθσ κρατικισ εξουςίασ με τθ δθμιουργία ι ενίςχυςθ οργάνων που βρίςκονται εγγφτερα ςτον
πολίτθ (ςε διάφορα επίπεδα αυτοδιοίκθςθσ) ι διακρίνονται από τθν κεντρικι διοίκθςθ, διακζτοντασ ςθμαντικό βακμό αυτοτζλειασ (π.χ. Ανεξάρτθτεσ Διοικθτικζσ Αρχζσ) αποτελοφςε άλλωςτε επιλογι που ςυνζπλεε με τισ γενικζσ κατευκφνςεισ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο που ζτειναν προσ
τθν πολυεπίπεδθ διακυβζρνθςθ (Ξαμτςίδου, 2011).
Ωσ προσ τοφτο, με το ανακεωρθμζνο Υρόγραμμα «ΥΣΟΛΨΕΛΑ» (Ωπουργείο Εςωτερικϊν Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, 2005) επιδιϊχκθκε θ ενδυνάμωςθ των αποκεντρωμζνων δομϊν
διοίκθςθσ και των κεςμϊν αυτοδιοίκθςθσ, ενϊ με τον Ρ. 3463/2006 επιχειρικθκε κωδικοποίθςθ ςε ενιαίο κείμενο τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ για τθ λειτουργία των διμων και κοινοτιτων,
ενϊ κεςπίςτθκαν και κάποιεσ αλλαγζσ ςτθν καταςτατικι οργάνωςθ των ΣΨΑ (όπωσ θ αφξθςθ
του αρικμοφ των αντιδθμάρχων και θ κατάργθςθ τθσ ςυμμετοχισ των προζδρων τοπικϊν ςυμβουλίων ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο). Σ ωσ άνω νόμοσ αποτζλεςε ευκαιρία για εξορκολογιςμό τθσ
κατανομισ αρμοδιοτιτων ςτα δθμοτικά όργανα και για αποςυμφόρθςι τουσ ςε όρουσ φόρτου
και περιπλοκισ διαδικαςιϊν.
Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ ο Ρ. 3463/2006 ειςιγαγε τθ δυνατότθτα τοπικϊν δθμοψθφιςμάτων
(άρκρ. 216), κακιζρωςε τθν υποχρζωςθ των δθμοτικϊν και κοινοτικϊν αρχϊν να διαβουλεφονται με τουσ κατοίκουσ, τουσ ςυλλογικοφσ φορείσ και τισ ενδιαφερόμενεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ,
ενϊ προζβλεψε τθν αξιοποίθςθ τθσ «κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ», του εκελοντιςμοφ και τθσ
κοινωνικισ εργαςίασ (άρκρ. 214), κάνοντασ ρθτι αναφορά ςε αρχζσ όπωσ θ απαγόρευςθ των
διακρίςεων, θ πρόςβαςθ ςτισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ και ςτθν πλθροφόρθςθ, θ διαφάνεια τθσ
δθμοτικισ δράςθσ και θ ενδυνάμωςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ.
Χθμαντικι εξζλιξθ ιταν και ο Ρ. 3528/2007 που αφοροφςε τθν ψιφιςθ Ρζου Ξϊδικα Δθμοςίων
Ωπαλλιλων και είχε ωσ ςτόχο τθν κακιζρωςθ ομοιόμορφου πλαιςίου για τθν πρόςλθψθ και τθν
υπθρεςιακι κατάςταςθ των πολιτικϊν διοικθτικϊν υπαλλιλων. Χτισ γενικζσ του διατάξεισ, ο
νόμοσ αυτόσ ζκανε αναφορά ςτισ αρχζσ τθσ ιςότθτασ, τθσ αξιοκρατίασ, τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ, αλλά και ςτθν ανάγκθ διαςφάλιςθσ τθσ μζγιςτθσ δυνατισ απόδοςθσ κατά τθν άςκθςθ των
κακθκόντων.
Υζραν όμωσ των παραπάνω παρεμβάςεων ρυκμιςτικοφ χαρακτιρα, ςθμαντικι παραμζνει κακ’
όλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου των κυβερνιςεων τθσ Ρζασ Δθμοκρατίασ υπό τον Ξαραμανλι, θ
ςφηευξθ δθμόςιων πολιτικϊν με τισ κοινοτικζσ χρθματοδοτιςεισ. Θ εν λόγω ςχζςθ είναι ςε ζνα
βακμό δικαιολογθμζνθ, κακϊσ θ διαςφάλιςθ πόρων προφανϊσ διευκολφνει τθν απόφαςθ για
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δράςθ ςε ςυγκεκριμζνεσ κεματικζσ περιοχζσ, όπωσ επιςθμάνκθκε και ςτθν ειςαγωγι του παρόντοσ κεφαλαίου
Ξατά τθ δεφτερθ ςυνεχόμενθ κυβερνθτικι κθτεία τθσ Ρζασ Δθμοκρατίασ, θ πρόοδοσ ι ολοκλιρωςθ μεγάλων δθμόςιων ζργων (ολοκλιρωςθ Εγνατίασ Σδοφ, επζκταςθ του Πετρό Ακινασ
ζναρξθ εργαςιϊν για το Πετρό Κεςςαλονίκθσ κ.λπ.) αναδείχκθκε ςε κορυφαίο άξονα του κυβερνθτικοφ ζργου, υποςκελίηοντασ άλλεσ δθμόςιεσ πολιτικζσ όπωσ θ μεταρρφκμιςθ του κράτουσ, που πλζον φαίνεται πωσ απϊλεςαν τθν προνομιακι τουσ κζςθ (τουλάχιςτον ςτθ δθμόςια
ρθτορικι των κυβερνθτικϊν ςτελεχϊν και του πρωκυπουργοφ).
Θ δθμοςκοπικι κάμψθ τθσ Ρζασ Δθμοκρατίασ και υπό το βάροσ ζντονθσ ςυηιτθςθσ περί ςκανδάλων, θ ςθμαντικι αφξθςθ του δθμοςιονομικοφ βάρουσ που επιλκε ωσ αποτζλεςμα αφξθςθσ
και επζκταςθσ του δθμοςίου τομζα (μονιμοποίθςθ ςυμβαςιοφχων, διατιρθςθ κρατικϊν οργανιςμϊν χωρίσ αντικείμενο, ςθμαντικζσ αυξιςεισ μιςκολογικοφ κόςτουσ κ.λπ.) και βεβαίωσ, θ
δυςμενισ οικονομικι ςυγκυρία, λόγω τθσ διεκνοφσ κρίςθσ που ξζςπαςε το 2008, δθμιοφργθςαν
ζνα άκρωσ πιεςτικό περιβάλλον και εντζλει οδιγθςαν τθν κυβζρνθςθ ςτθν προκιρυξθ πρόωρων εκλογϊν το 2009.

5.3. Οι πολιτικζσ για τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ κατά τθν κοινοβουλευτικι περίοδο
2009-2012
Θ παγκόςμια χρθματοπιςτωτικι κρίςθ του 2008-2009 ανζδειξε τισ αδυναμίεσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςε ςχζςθ με το υψθλό δθμόςιο και εξωτερικό χρζοσ, τθ χαμθλι διεκνι ανταγωνιςτικότθτα, το μθ βιϊςιμο ςυνταξιοδοτικό ςφςτθμα και τουσ ανίςχυρουσ κεςμοφσ (Ε.ΕΟ.Χ, 2017).
Πε αυτά τα δεδομζνα υπιρξε αδυναμία δανειςμοφ από τισ χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ και ηθτικθκε θ χρθματοδοτικι ςυνδρομι από τα κράτθ μζλθ τθσ ηϊνθσ του ευρϊ και το Διεκνζσ Ρομιςματικό Ψαμείο (ΔΡΨ). Θ επιλογι αυτι οδιγθςε ςτθν υπογραφι προγραμμάτων προςαρμογισ
(Πνθμόνια ςυνεργαςίασ) με τουσ ευρωπαίουσ εταίρουσ και το ΔΡΨ με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ
των οικονομικϊν ανιςορροπιϊν ςτθν Ελλάδα και τθν αποφυγι τθσ μετάδοςθσ τθσ ελλθνικισ
οικονομικισ κρίςθσ ςτθν υπόλοιπθ ηϊνθ του ευρϊ (Ε.ΕΟ.Χ, 2017).
Ψα προγράμματα απζβλεπαν ςτθ δθμιουργία μιασ βιϊςιμθσ οικονομικισ και χρθματοπιςτωτικισ κατάςταςθσ και τθν αποκατάςταςθ τθσ ικανότθτασ τθσ χϊρασ να χρθματοδοτείται πλιρωσ
από τισ χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ. Χυγκεκριμζνα, τα ελλθνικά προγράμματα23 επικεντρϊκθκαν

23

Ψα τρία προγράμματα είχαν τουσ ίδιουσ ςτόχουσ. Χτο πλαίςιο του τρίτου προγράμματοσ, ο εκςυγχρονιςμόσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ αποτζλεςε ειδικό ςτόχο ωσ αναγνϊριςθ τθσ ςθμαςίασ των μεταρρυκμίςεων
ςτον τομζα αυτό, παρότι το πρϊτο και το δεφτερο πρόγραμμα περιελάμβαναν επίςθσ τθ μεταρρφκμιςθ
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ςε τρεισ βαςικζσ προκλιςεισ, ςτισ οποίεσ θ χϊρα δεςμεφκθκε μζςω ςυνολικισ δζςμθσ μεταρρυκμιςτικϊν μζτρων που ςκοπό κα είχαν (α) τθν αποκατάςταςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ των χρθματοπιςτωτικϊν αγορϊν και τθσ δθμοςιονομικισ βιωςιμότθτασ, (β) τθ διαςφάλιςθ τθσ ςτακερότθτασ του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα και (γ) τθν προϊκθςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ και τθν
αποκατάςταςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ Σι κφριοι τομείσ που κάλυπταν οι μεταρρυκμίςεισ περιελάμβαναν τισ αγορζσ εργαςίασ και προϊόντων, τθ Δθμόςια Διοίκθςθ, το νομικό ςφςτθμα και
τθν εκπαίδευςθ (Ε.ΕΟ.Χ, 2017).
Ψο πρϊτο πρόγραμμα οικονομικισ προςαρμογισ για τθν Ελλάδα ςυμφωνικθκε το 2010 από τθν
κυβζρνθςθ του Γιϊργου Υαπανδρζου και προζβλεπε χρθματοδότθςθ φψουσ 110 διςεκατομμυρίων ευρϊ. Θ παροχι τθσ ςυνδρομισ τζκθκε υπό τθν αίρεςθ τθσ εκπλιρωςθσ όρων ςτο πλαίςιο
διαφόρων τομεακϊν πολιτικϊν όπωσ ςυμφωνικθκαν μεταξφ των ελλθνικϊν αρχϊν και των δανειςτϊν. Σι όροι του πρϊτου προγράμματοσ (και των δφο που ακολοφκθςαν) αφοροφςαν επί
τθσ ουςίασ όλεσ τισ λειτουργίεσ του ελλθνικοφ κράτουσ και είχαν τρεισ κφριουσ ςτόχουσ: «τθ δθμοςιονομικι βιωςιμότθτα, τθ χρθματοπιςτωτικι ςτακερότθτα και τθν αποκατάςταςθ τθσ ανάπτυξθσ» (Ε.ΕΟ.Χ, 2017:8). Θ κφρια προτεραιότθτα του πρϊτου προγράμματοσ ςτον τομζα τθσ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ιταν θ δθμοςιονομικι εξυγίανςθ (Ε.ΕΟ.Χ, 2017). Ψθν ίδια περίοδο
(12/2011) θ Ελλάδα υπζγραψε μνθμόνιο ςυνεργαςίασ για τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ με τθ
γαλλικι κυβζρνθςθ.
Σι προγραμματικζσ δθλϊςεισ τθσ κυβζρνθςθσ Γ. Υαπανδρζου το 2009, όπωσ αποτυπϊκθκαν
ςτθ Βουλι από τον αρμόδιο Ωπουργό Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Υρακτικά Βουλισ, 2009) αφοροφςαν:
(α) τθν αναςυγκρότθςθ τθσ αυτοδιοίκθςθσ με τθ ςυγχϊνευςθ διμων και κοινοτιτων,
(β) τθ δθμιουργία ενόσ επιτελικοφ κράτουσ με τον περιοριςμό των δομϊν των νομικϊν προςϊπων, των επιτροπϊν και των υπουργείων. Χφμφωνα με τον αρμόδιο Ωπουργό «ςτόχοσ μασ είναι
(...) να υπερβοφμε μια διάκριςθ, από τθ μια το κράτοσ από τθν άλλθ τα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ
Ρολιτικϊν. Στόχοσ μασ είναι ζνα κράτοσ Κζντρο Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν και επιχειριςεων το ίδιο» (Υρακτικά Βουλισ, 2009, ςελ 162),
(γ) τθν ειςαγωγι ςτο δθμόςιο τομζα των αρχϊν τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ που κα υλοποιθκοφν ςτθ βάςθ τριϊν αξόνων ςχεδιαςμοφ, και ςυγκεκριμζνα: (i) με μζτρα ενίςχυςθσ τθσ
διαφάνειασ και λογοδοςίασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ με τθ νομοκζτθςθ τθσ υποχρεωτικισ ανάρτθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςτο πλαίςιο του ςτόχου «Ανάπτυξθ και ανταγωνιςτικότθτα» (Ε.ΕΟ.Χ, 2017, ςελ
16).
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τθςθσ των αποφάςεων και των πράξεων υπουργϊν/αναπλθρωτϊν υπουργϊν/υφυπουργϊν που
ςυνεπάγονται δαπάνεσ για το Δθμόςιο, (ii) με τθν διεφρυνςθ των υπθρεςιϊν που παρζχουν τα
ΞΕΥ για τθν αποτελεςματικότερθ εξυπθρζτθςθ του πολίτθ, (iii) με τθν υιοκζτθςθ τθσ διαδικαςίασ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ πριν τθν ειςαγωγι ενόσ νομοςχεδίου προσ ψιφιςθ ςτθ Βουλι,
(δ) νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ, ςε ςυνεννόθςθ με τθν ΑΔΕΔΩ για τθν αξιοκρατικι εξζλιξθ και
αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ,
(ε) ενοποίθςθ των ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν με τθ ςυγκρότθςθ ενιαίου Χϊματοσ Επικεωρθτϊν
Ελεγκτϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ,
(ςτ) ενίςχυςθ τθσ αξιοκρατίασ με τθ κεςμοκζτθςθ τθσ επιλογισ των γενικϊν διευκυντϊν ςτθ
Δθμόςια Διοίκθςθ από το ΑΧΕΥ και επζκταςθ του ρόλου του ΑΧΕΥ ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ
προςλιψεων ςτο δθμόςιο τομζα.
Ψθν περίοδο 2009-2011, και πριν τθν ςυγκρότθςθ τθσ κυβζρνθςθσ Υαπαδιμου νομοκετικθκαν
κάποιεσ από τισ πολιτικζσ που εξαγγζλκθκαν, και ςυγκεκριμζνα:


νομοκετικθκε θ αναμόρφωςθ του ςυςτιματοσ προςλιψεων ςτο δθμόςιο τομζα (Ρ.
3812/2009),



κεςμοκετικθκε θ υποχρεωτικι ανάρτθςθ των νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο («Υρόγραμμα Διαφγεια») (Ρ.
3861/2010),



αναδιαρκρϊκθκε θ περιφερειακι διοίκθςθ και θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ με το Υρόγραμμα
«Ξαλλικράτθσ» (Ρ. 3852/2010),



νομοκετικθκαν ηθτιματα που αφοροφν ςτισ εκλογικζσ δαπάνεσ ςυνδυαςμϊν και υποψθφίων κατά τισ περιφερειακζσ και δθμοτικζσ εκλογζσ (Ρ. 3870/2010),



κεςμοκετικθκε ο ιδρυτικόσ νόμοσ για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ (Ρ. 3979/2011),



ςυςτάκθκε το Ειδικό Χυμβοφλιο Επιλογισ Υροϊςταμζνων (ΕΛ.Χ.Ε.Υ.) (Ρ. 3839/2010),



κεςμοκετικθκε νζοσ Ξϊδικασ Λκαγζνειασ (Ρ. 3838/2010),



κεςμοκετικθκε θ απογραφι των μιςκοδοτοφμενων από το δθμόςιο τομζα (Ρ. 3870/2010),



κεςπίςτθκε νζο ςφςτθμα βακμολογικισ κατάταξθσ, προαγωγϊν, μιςκολογικισ εξζλιξθσ
(κ.λπ.) και ρυκμίςεισ για τθν αναδιοργάνωςθ των δθμοςίων υπθρεςιϊν και τθν κατανομι
των κζςεων (Ρ. 4024/2011).
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Ψο 2011, μετά τθν υπογραφι του πρϊτου Πνθμονίου, οι προγραμματικζσ δθλϊςεισ για το Ωπουργείο Διοικθτικισ Πεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ παρουςιάηουν ζναν πιο
εμφανι προςανατολιςμό ςτθ βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ και ςτθ μείωςθ των δαπανϊν του
δθμοςίου τομζα. Σι τομείσ δράςεισ είναι: (α) θ δομι και οι κανόνεσ λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ, (β) θ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ του προχπολογιςμοφ, (γ) θ αξιολόγθςθ και αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, (δ) θ καλι νομοκζτθςθ και θ βελτίωςθ των διοικθτικϊν
πρακτικϊν, (ε) θ μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ και θ αντιμετϊπιςθ τθσ διαφκοράσ.
Θ ζμφαςθ δίδεται ςτθ δθμιουργία ενόσ επιτελικοφ κράτουσ, «ενόσ κράτουσ ςφγχρονου, διαφανοφσ, αποτελεςματικοφ με ανκρϊπινο κεφάλαιο που αξιολογείται και αξιοποιείται, λογοδοτεί
και επιβραβεφεται για τθν απόδοςι του» (Υρακτικά Βουλισ, 2011: 1513). Διατυπωμζνοσ ςτόχοσ
τθσ κυβζρνθςθσ είναι θ μείωςθ τθσ δομισ του κράτουσ κατά 30% και θ μείωςθ των διοικθτικϊν
βαρϊν και επιβαρφνςεων κατά 25% ζωσ το 2013 (Υρακτικά Βουλισ, 2011:. 1513). Χε ςχζςθ με
το ανκρϊπινο δυναμικό, προαναγγζλλεται θ δθμιουργία ςφγχρονων περιγραμμάτων κζςεων
εργαςίασ για τον εξορκολογιςμό των κλάδων ανά κατθγορία εκπαίδευςθσ. Αναφορικά με τθν
θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, ςκοπόσ είναι θ πλιρθσ και ενοποιθμζνθ παροχι υπθρεςιϊν προσ
τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ με θλεκτρονικζσ μεκόδουσ και θ εξάλειψθ τθσ ανάγκθσ για
φυςικι παρουςία ςτο δθμόςιο φορζα.
Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ ςτισ προγραμματικζσ δθλϊςεισ του 2011, γίνεται ςαφισ αναφορά ςτο
ΕΞΔΔΑ, το οποίο αναβακμίηεται, κακϊσ αναλαμβάνει ρόλο ςτο πλαίςιο διακρατικϊν ςυμφωνιϊν και ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των δομϊν και δθμοςίων υπαλλιλων. Ψθν περίοδο
11/2011-4/2012 οι ςχετικζσ νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ που προχϊρθςαν περιλαμβάνουν το νζο
νόμο για το πεικαρχικό δίκαιο των δθμοςίων υπαλλιλων (Ρ. 4057/2012) και το νόμο για τθν
καλι νομοκζτθςθ (Ρ. 4048/2012).

5.4. Οι πολιτικζσ για τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ κατά τθν κοινοβουλευτικι περίοδο
2012-2014
Θ ενότθτα παρουςιάηει το ευρφτερο πλαίςιο των δθμόςιων πολιτικϊν εξετάηοντασ ειδικότερα
τθν πολιτικι τθσ διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ κατά τθν κοινοβουλευτικι περίοδο που άρχιςε μετά τισ επαναλθπτικζσ εκλογζσ τθσ 17θσ Λουνίου 2012, οι οποίεσ οδιγθςαν ςε τρικομματικι κυβζρνθςθ ςυνεργαςίασ (Ρζα Δθμοκρατία, ΥΑΧΣΞ και ΔΘΠΑΦ) με πρωκυπουργό τον Α. Χαμαρά.
Ψον Λοφνιο 2013, θ ΔΘΠΑΦ απζςυρε τθ ςτιριξι τθσ ςτθν κυβζρνθςθ, γεγονόσ που οδιγθςε ςε
αναςχθματιςμό (24/6) και είςοδο μεγαλφτερου αρικμοφ ςτελεχϊν του ΥΑΧΣΞ ςτο κυβερνθτικό
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ςχιμα. Θ κυβζρνθςθ ζγινε πλζον δικομματικι, ενϊ ζνασ δεφτεροσ αναςχθματιςμόσ πραγματοποιικθκε ςτισ 09-06-2014.
Υρόκειται για μια χρονικι περίοδο που χαρακτθρίηεται από ιδιαίτερθ ζνταςθ ςε πολιτικό επίπεδο και αλλαγζσ, κακϊσ μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά ηθτιματα αναδεικνφονται ςτθ δθμόςια ςφαίρα ωσ ςυνδεόμενα με τθν εφαρμογι των Πνθμονίων. Χε πολιτικό επίπεδο, ςτθν αρχικι φάςθ, κυριαρχεί θ ζννοια τθσ «επαναδιαπραγμάτευςθσ», ωςτόςο θ κρίςθ βακαίνει ςτο
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο μετά και από το δεφτερο πρόγραμμα οικονομικισ προςαρμογισ
που ςυμφωνείται μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των εκπροςϊπων των δανειςτϊν τον Φεβρουάριο
2012.
Ψο πλαίςιο εντόσ του οποίου καλείται να ςχεδιάςει και να εφαρμόςει πολιτικζσ θ νζα κυβζρνθςθ χαρακτθρίηεται από μια ζντονα υφεςιακι κατάςταςθ τθσ οικονομίασ, τθ διόγκωςθ τθσ ανεργίασ, τισ περικοπζσ, τουσ αρνθτικοφσ κοινωνικοφσ δείκτεσ και τθν ανάγκθ για επενδφςεισ και
ανάπτυξθσ.
Χτθν ειςαγωγι των προγραμματικϊν δθλϊςεων τθσ κυβζρνθςθσ ο Υρωκυπουργόσ ανζφερε ότι
«θ Ελλάδα βρίςκεται ςε δφςκολθ κζςθ» και ότι χρειάηεται «να δοφμε το προφανζσ και να ποφμε
τθν αλικεια ςτον ελλθνικό λαό», ενϊ ςθμείωςε ότι πρόκειται για κυβζρνθςθ «εκνικισ ςυνεννόθςθσ και εκνικισ ευκφνθσ». Θ διατιρθςθ του ευρωπαϊκοφ προςανατολιςμοφ τθσ χϊρασ ςυνιςτά
ζνα από τα ςυνεκτικά ςτοιχεία του πολιτικοφ ςχεδίου τθσ νζασ κυβζρνθςθσ, το οποίο ςτθρίηεται
ςτο προγραμματικι ςφγκλιςθ των τριϊν κομμάτων.
Εμβλθματικά δε ςτοιχεία αυτισ τθσ προγραμματικισ ςφγκλιςθσ είναι θ διαφάνεια, θ χρθςτι
διοίκθςθ, θ λογοδοςία, ο περιοριςμόσ του πελατειακοφ ςυςτιματοσ, μια διακυβζρνθςθ ακομμάτιςτθ χωρίσ πολιτικοφσ ρεβανςιςμοφσ, θ αποκατάςταςθ κεςμϊν, μζτρα για τθν κοινωνικι
ςυνοχι, ζνα καινοφργιο πολιτικό ςφςτθμα, ςφγχρονο και δθμοκρατικό. Θ πρόκεςθ αλλαγισ του
πολιτικοφ ςυςτιματοσ και τθσ διοίκθςθσ είναι εκπεφραςμζνθ.
Ξεντρικό ςτοιχείο ςτθν ομιλία του Υρωκυπουργοφ είναι το κζμα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και θ
άρρθκτθ ςφνδεςθ τθσ διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ με τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, θ οποία
προβάλλεται ωσ νζα και διαφορετικι προςζγγιςθ του προβλιματοσ (αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν για μια μετριςιμθ απλοφςτευςθ διαδικαςιϊν, θλεκτρονικζσ πλατφόρμεσ για τισ προμικειεσ του Δθμοςίου). Χτόχοσ είναι θ εφαρμογι μιασ ολοκλθρωμζνθσ ςτρατθγικισ για τθν καταπολζμθςθ τθσ «νοςθρισ γραφειοκρατίασ» που ςυνιςτά βαςικό εμπόδιο ςτισ επενδφςεισ και
τθν ανάπτυξθ.
Ειδικότερα όςον αφορά ςτθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ, με βάςθ τισ προγραμματικζσ δθλϊςεισ
του αρμόδιου Ωπουργοφ (κ. Πανιτάκθ), κεντρικό κζμα είναι θ αναδιάρκρωςθ του Ξράτουσ και
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τθσ Διοίκθςθσ «με ςυνζχεια όςων ςτοιχείων είναι αξιοποιιςιμα και εφαρμόςιμα» αλλά με αλλαγι μεκόδου εργαςίασ. Ειδικότερα, αναφζρκθκε ςτθν ανάγκθ να γίνεται πρϊτα ο ςχεδιαςμόσ
και θ δοκιμαςτικι λειτουργία μιασ μεταρρφκμιςθσ και μετά θ ψιφιςθ νόμου με ςτόχο να αντιμετωπιςτεί θ πολυνομία. Επίςθσ, αναφζρκθκε ςτθ διμερι ςυμφωνία μεταξφ του Ωπουργείου
Διοικθτικισ Πεταρρφκμιςθσ και του Ωπουργείου Υροχπολογιςμοφ και Πεταρρφκμιςθσ τθσ Γαλλίασ και ςτον Σδικό χάρτθ που είχε εκπονθκεί για τθν αναδιάρκρωςθ του δθμόςιου τομζα, ο
οποίοσ δεν αξιοποιικθκε.
Ωσ κομβικά ςτοιχεία τθσ μεταρρφκμιςθσ αναφζρονται θ ςυγκρότθςθ μιασ μόνιμθσ υπθρεςίασ
ςυντονιςμοφ του κυβερνθτικοφ ζργου που κα εξαςφαλίηει τθ ςυνοχι των ενεργειϊν και θ ςυγκρότθςθ γραφείου προγραμματιςμοφ του νομοκετικοφ ζργου, όπωσ επίςθσ και μια ςυνολικι
αναδιάρκρωςθ των κεντρικϊν και αποκεντρωμζνων υπθρεςιϊν των υπουργείων και των εποπτευόμενων τουσ οργανιςμϊν με τθ διαμόρφωςθ νζων οργανογραμμάτων ςε δυο φάςεισ (αξιολόγθςθ δομϊν και μετά αξιολόγθςθ προςωπικοφ).
Επιμζρουσ κζματα ςυνιςτοφν: (α) θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ προαγωγϊν των δθμοςίων υπαλλιλων με βάςθ τισ δθμοςιονομικζσ δυνατότθτεσ, (β) θ αναγνϊριςθ τθσ προχπθρεςίασ αυτϊν
που ζχουν εργαςτεί ςτον ιδιωτικό τομζα, (γ) θ ελάφρυνςθ τθσ γραφειοκρατίασ (αξιοποίθςθ τθσ
ψθφιακισ τεχνολογίασ και εκςυγχρονιςμόσ τθσ λειτουργίασ των ΞΕΥ, υποχρεωτικι διακίνθςθ
εγγράφων με θλεκτρονικό τρόπο και κατάργθςθ τθσ υποχρεωτικισ επιβολισ επικυρωμζνων εγγράφων, κακιζρωςθ αυτεπάγγελτθσ θλεκτρονικισ αναηιτθςθσ από τισ υπθρεςίεσ, ολοκλιρωςθ
τθσ θλεκτρονικισ εκνικισ πφλθσ για πολίτεσ και επιχειριςεισ), (δ) θ απλοφςτευςθ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν για τθ μείωςθ του διοικθτικοφ βάρουσ, (ε) θ καταγραφι και κατάργθςθ νομοκετικϊν διατάξεων που προςκζτουν περιττά διοικθτικά βάρθ.
Γνϊμονασ τθσ μεταρρφκμιςθσ είναι «θ ενίςχυςθ του επιτελικοφ χαρακτιρα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και θ ενδυνάμωςθ τθσ βαςικισ τθσ αποςτολισ: ςυμβολι τθσ ςτο ςτρατθγικό κυρίωσ προγραμματιςμό των πολιτικϊν τθσ χϊρασ», ενϊ το ηθτοφμενο είναι «θ διαμόρφωςθ μιασ νζασ ςχζςθσ κράτουσ-πολίτθ και θ διάπλαςθ μιασ νζασ διοικθτικισ κουλτοφρασ».
Ψζλοσ, βαςικι προγραμματικι δζςμευςθ ςυνιςτά θ αξιοποίθςθ του προςωπικοφ, ανάλογα με
τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν και με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία (κινθτικότθτα, με μετάταξθ ι
απόςπαςθ) και όχι οι απολφςεισ ι θ εφεδρεία.
Αναφορικά με τισ παραπάνω πολιτικζσ προτεραιότθτεσ, ςε επίπεδο νομοκζτθςθσ καταγράφονται οι εξισ ρυκμίςεισ, κατά το διάςτθμα Λοφνιοσ 2012-Λοφνιοσ 2013:
Σ Ρ. 4093/2012 (ΦΕΞ Α/222/ 12-11-2012) «Ζγκριςθ Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ
Στρατθγικισ 2013−2016 − Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογισ του Ν. 4046/2012 και του Μεςοπρόκε50

ςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2013−2016» (παράγραφοσ Η του πρϊτου άρκρου),
ζνα από τα βαςικά πολυνομοςχζδια τθσ μνθμονιακισ περιόδου, περιλαμβάνει νομοκζτθμα για
τθν κινθτικότθτα των δθμοςίων υπαλλιλων και γενικά των υπαλλιλων του δθμοςίου τομζα.
Ψο κζμα τθσ κινθτικότθτασ των δθμοςίων υπαλλιλων, ενταγμζνο ςτο γενικότερο μεταρρυκμιςτικό εγχείρθμα τθσ αξιολόγθςθσ των δομϊν και υπθρεςιϊν του Δθμοςίου εμφανίηεται ωσ ζνα
κυρίαρχο ηιτθμα. Θ υπ’αρ. πρωτ. ΔΛΔΑΔ-ΔΛΥΛΔΔ/οικ.26188/12-11-2012 Εγκφκλιοσ με κζμα «Νζο
κεςμικό πλαίςιο κινθτικότθτασ των υπαλλιλων του δθμόςιου τομζα-Διακεςιμότθτα και αργία
κατάργθςθ κζςεων ΙΔΑΧ», προςδιορίηει το πλαίςιο και τισ διαδικαςίεσ και αναδεικνφει τθν «φιλοςοφία» των ρυκμίςεων που αναμορφϊνουν όπωσ αναφζρεται, κεςμοφσ του ιςχφοντοσ Ωπαλλθλικοφ Ξϊδικα και του Ξϊδικα Ξατάςταςθσ Δθμοτικϊν Ωπαλλιλων και που αποςκοποφν ςτθν
καλφτερθ αξιοποίθςθ του προςωπικοφ του δθμόςιου τομζα. Ειδικότερα ςφμφωνα με τθν Εγκφκλιο «ειςάγεται ζνα νζο, ευζλικτο και λειτουργικό πλαίςιο κινθτικότθτασ (…). Εκςυγχρονίηεται ο
κεςμόσ τθσ διακεςιμότθτασ (…) ο οποίοσ πλζον παρζχει ευρφτερεσ δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ
του προςωπικοφ, ενϊ ενιςχφεται ο κεςμόσ τθσ αργίασ24.
Ψο ηιτθμα τθσ κινθτικότθτασ ςυνδζκθκε ςτο δθμόςιο διάλογο με τθν «απαίτθςθ» τθσ τρόικασ
για μείωςθ του αρικμοφ δθμοςίων υπαλλιλων. Επί αυτοφ του κζματοσ και υπεραςπιηόμενοσ
τθν πολιτικι του, ο Ωπουργόσ παρουςίαςε τθν κινθτικότθτα ωσ ςτρατθγικισ ςθμαςίασ ςτόχο
που ςυνδζεται με τθ ριηικι αναδιάρκρωςθ ςτα υπουργεία, ςυνιςτά δε μια ειδικι διαδικαςία
μετάταξθσ που βαςίηεται ςτθν ζννοια του «κρατικοφ υπαλλιλου», τθν οποία και «διευρφνει»25.
Ζνα άλλο ςθμαντικό νομοκζτθμα ιταν ο Ρ. 4109/2013, (ΦΕΞ 16/Α/23-1-2013) «Κατάργθςθ και
ςυγχϊνευςθ νομικϊν προςϊπων του Δθμοςίου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα − Σφςταςθ
Γενικισ Γραμματείασ για το ςυντονιςμό του κυβερνθτικοφ ζργου και άλλεσ διατάξεισ». Πε τον εν
λόγω νόμο δρομολογοφνται δυο βαςικζσ μεταρρυκμιςτικζσ παρεμβάςεισ που προβλζπονταν
και ςτον Σδικό χάρτθ που ςυνόδευε το μνθμόνιο ςυνεργαςίασ με τθ Γαλλία για τα κζματα τθσ
διοίκθςθσ.

24

Ακολουκεί πλικοσ υπουργικϊν αποφάςεων και εγκυκλίων που ρυκμίηουν ειδικότερα κζματα ςχετικά
με τθν κινθτικότθτα: α) Θ υπ’ αρ. πρωτ.: ΔΛΔΑΔ-ΔΛΥΛΔ/οικ. 560/08-01-2013 Εγκφκλιοσ με κζμα «Κινθτικότθτα υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα», (β) θ υπ’ αρ. πρωτ. ΔΛΔΑΔ-ΔΛΥΛΔ/οικ. 559/8-1- 2013 Εγκφκλιοσ με
κζμα «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων διαδικαςίασ και κριτθρίων κινθτικότθτασ υπαλλιλων κατά το άρκρο
πρϊτο, παρ. Η (υποπαρ. Η.1 και Η.2), του Ν. 4093/2012», (γ) θ υπ’ αρ. πρωτ. ΔΛΥΛΔΔ/B.1.1/1/οικ.5724/ 2502-2013 Εγκφκλιοσ με κζμα «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα».
25

Α. Πανιτάκθ (2013) «Θ Κινθτικότθτα, ζνα νεογζννθτο, ζκκετο πολιτικά, που ςτραγγαλίηεται από τθν
Τρόικα», 11-07-2013, Υθγι: http://www.real.gr/Files/Articles/Document/246932.pdf.
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Θ πρϊτθ αφορά ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ και αναδιάρκρωςθσ των δομϊν και υπθρεςιϊν
του δθμοςίου. Θ μετακίνθςθ προςωπικοφ κατόπιν τθσ κατάργθςθσ ι ςυγχϊνευςθσ φορζων αποτελεί μία περίπτωςθ ζνταξθσ των εργαηομζνων ςτο ςχιμα τθσ κινθτικότθτασ, όπωσ αυτό ζχει
περιγραφεί και ιςχφει ςτο Ρ. 4093/2012, τονίηεται δε ότι δε κίγεται θ εργαςιακι τουσ αςφάλεια
και δε μεταβάλλεται θ ςχζςθ εργαςίασ που ζχουν26.
Θ δεφτερθ μεταρρυκμιςτικι τομι αφορά ςτθ δθμιουργία μιασ νζασ μόνιμθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ παρά τω Υρωκυπουργό, τθσ Γενικισ Γραμματείασ Χυντονιςμοφ του κυβερνθτικοφ ζργου με
ρόλο τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ και τθ διαςφάλιςθ τθσ
ςυνζχειασ του κράτουσ27.
Θ απλοποίθςθ, θ καλφτερθ παρακολοφκθςθ και θ κεςμικι κωράκιςθ των κεμάτων που αφοροφν ςτθν πεικαρχικι ευκφνθ των υπαλλιλων ςυνιςτοφν επίςθσ ζναν τομζα προτεραιότθτασ, ο
οποίοσ ρυκμίηεται ςτο πλαίςιο του Ρ. 4151 (ΦΕΞ 103/Α/29-04-2013), «υκμίςεισ για τθν τροποποίθςθ και τθ βελτίωςθ ςυνταξιοδοτικϊν, δθμοςιονομικϊν, διοικθτικϊν και λοιπϊν διατάξεων
του Υπουργείου Οικονομικϊν».
Χτο ςυνολικό ςχεδιαςμό για τθν αναδιάρκρωςθ του δθμοςίου τομζα, το κζμα τθσ περιγραφισ
των κζςεων εργαςίασ ιταν επίςθσ ζνα από τα κεντρικά ςτοιχεία, κακϊσ ςυνδζεται άμεςα με τα
νζα οργανογράμματα, τισ αρμοδιότθτεσ των δθμοςίων υπαλλιλων και τθν αξιολόγθςι τουσ. Χε
αυτι τθν κατεφκυνςθ το Ωπουργείο Διοικθτικισ Πεταρρφκμιςθσ εξζδωςε Εγκφκλιο28 με κζμα
«Οδθγίεσ για τθν πρϊτθ εφαρμογι του ζργου Σχεδιαςμόσ Ρεριγραμμάτων Θζςεων Εργαςίασ».
Ψαυτόχρονα εκπόνθςε ζνα ειδικό εγχειρίδιο για να ςυνδράμει τουσ φορείσ του δθμοςίου ςτθ
διαδικαςία ςχεδιαςμοφ των περιγραμμάτων κζςεων εργαςίασ, ςτθ βάςθ τθσ νζασ δομισ των
υπθρεςιϊν τουσ29.
Χυμπλθρωματικά, ςτο πεδίο τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ προετοιμάςτθκε ςχζδιο προεδρικοφ διατάγματοσ για κζματα ςχετικά με τθν αρχειοκζτθςθ θλεκτρονικϊν εγγράφων και δεδομζνων, κακϊσ και τθ διαδικαςία ψθφιοποίθςθσ των ζντυπων αρχείων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (ΥΔ
25/2014, ΦΕΞ 44/Α/25-02-2014).

26

Σμιλία του κ. Α. Πανιτάκθ ςτθν Σλομζλεια του Ελλθνικοφ Ξοινοβουλίου 08-01-2013, Δελτίο Ψφπου,
Γραφείο Ψφπου, Ωπουργείο Διοικθτικισ Πεταρρφκμιςθσ & Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 28-04-2013.
27

Τπ.π.

28

Θ υπ’αρικμ. πρωτ.: ΔΣΑ/Φ.13/607/οικ.12461/29-04-2013.

29

Ωπουργείο Διοικθτικισ Πεταρρφκμιςθσ & Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, «Οδθγόσ για το Σχεδιαςμό Ρεριγραμμάτων Θζςεων Εργαςίασ», Απρίλιοσ 2013.
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Ξατά τθ νζα χρονικι περίοδο που ςθματοδοτείται από τθν αποχϊρθςθ τθσ ΔΘΠΑΦ και τθν ανάλθψθ τθσ θγεςίασ του Ωπουργείου Διοικθτικισ Πεταρρφκμιςθσ από το δίδυμο Ξ. Πθτςοτάκθ- Ε.
Χριςτοφιλοποφλου, επαναπροςδιορίηεται το γενικό πλαίςιο για τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ με
όρουσ «Εκνικισ Χτρατθγικισ»30. Ψο νζο εκνικό ςχζδιο δράςθσ για τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ
και τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ ςυνδζεται, επίςθσ, με τθν ζναρξθ του νζου ΕΥ «Πεταρρφκμιςθ του Δθμόςιου Ψομζα» (2014-2020), το οποίο δίνει ζμφαςθ ςε ςτοιχεία όπωσ: απλοποίθςθ
διαδικαςιϊν, μείωςθ διοικθτικϊν βαρϊν, καταπολζμθςθ γραφειοκρατίασ, αναδιοργάνωςθ δομϊν, αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, ψθφιακζσ μεταρρυκμίςεισ μεγάλθσ κλίμακασ.
Θ Εκνικι Χτρατθγικι ςτθρίηεται ςε τζςςερισ πυλϊνεσ: (α) αναδιάρκρωςθ διοικθτικϊν δομϊν, (β)
εξορκολογιςμόσ διοικθτικϊν λειτουργιϊν, (γ) αξιοποίθςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ, (δ) ενίςχυςθ
διαφάνειασ και λογοδοςίασ.
Επίςθσ, παρουςιάηει αναλυτικά ζναν «δωδεκάλογο» δράςεων που αφοροφν ςτθν αξιολόγθςθ
υπθρεςιϊν που είναι δυνατό να παρζχονται από ιδιϊτεσ με χαμθλότερο κόςτοσ και υψθλότερθ
αποτελεςματικότθτα, ςτθ μείωςθ των διοικθτικϊν βαρϊν ςε ςυνεργαςία με τον ΣΣΧΑ ςε 13
τομείσ τθσ οικονομίασ (ζμφαςθ ςτα πεδία τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ), ςτθν ενίςχυςθ των ΞΕΥ με υπθρεςίεσ online, ςτθ δθμιουργία ςαφοφσ ρυκμιςτικοφ πλαιςίου για τθν καλι νομοκζτθςθ, ςε νζο ςφςτθμα (ςυγκριτικισ) αξιολόγθςθσ των δθμοςίων υπαλλιλων το οποίο κα αντικαταςτακεί ςτθν πορεία από ζνα μόνιμο ςφςτθμα αξιολόγθςθσ με κίνθτρα, ςτον εξορκολογιςμό του μιςκολογίου, ςε ζνα νζο ςφςτθμα επιλογισ Υροϊςταμζνων («πζρα
από τθ ςτείρα μοριοδότθςθ των ςτατικϊν χαρακτθριςτικϊν») και νζο ςφςτθμα κινθτικότθτασ
για τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, ςτθν ενίςχυςθ των ελεγκτικϊν ςωμάτων και τθσ πεικαρχικισ ευκφνθσ, ςτα «ανοιχτά διαςυνδεδεμζνα δεδομζνα» για όλουσ τουσ φορείσ του Δθμοςίου.
Χε επίπεδο νομοκζτθςθσ, τα κζματα τθσ κινθτικότθτασ και τθσ διακεςιμότθτασ ςυνιςτοφν αντικείμενο νζων ρυκμίςεων ςτον Ρ. 4172/2013 (ΦΕΞ 167/Α/23-07-2013) «Φορολογία ειςοδιματοσ,
επείγοντα μζτρα, εφαρμογι του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ». Χυγκεκριμζνα, το άρκρο 90 «Διακεςιμότθτα» και το άρκρο 91 «Κινθτικότθτα»,
τροποποιοφν τισ αντίςτοιχεσ διατάξεισ του Ρ. 4093/2012 που αναφζρκθκε παραπάνω και το
οποίο ςυνιςτά νζο πλαίςιο μετάταξθσ, διακεςιμότθτασ και μεταφοράσ των υπαλλιλων.

30

«Εκνικι Στρατθγικι για τθ Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ 2014-2016», Ωπουργείο Διοικθτικισ Πεταρρφκμιςθσ & Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
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Επίςθσ, ςε ςυνζχεια και κατϋεξουςιοδότθςθ του Ρ. 4172/2013, διάφορεσ υπουργικζσ αποφάςεισ και εγκφκλιοι31 ρυκμίηουν ειδικότερα τα κριτιρια επιλογισ, τθ μοριοδότθςθ και ηθτιματα
λειτουργίασ των τριμελϊν Ωπθρεςιακϊν Χυμβουλίων. Χθμειϊνεται ότι ιδιαίτερθ βαρφτθτα δίδεται ςτον τρόπο ειςαγωγισ του υπαλλιλου ςτο Δθμόςιο (ΑΧΕΥ, γραπτι διαδικαςία, Εκνικι Χχολι
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ)32.
Χυγκεκριμζνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 80, 82 και 93 του Ρ. 4172/2013 τζκθκαν ςε διακεςιμότθτα ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ υπαλλιλων (ςχολικοί φφλακεσ, οδθγοί και τεχνικό προςωπικό, προςωπικό δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ). Επίςθσ με τισ διατάξεισ του άρκρου 81 του ιδίου
νόμου τζκθκαν ςε διακεςιμότθτα (από 23-9-2013) υπάλλθλοι όλων των κατθγοριϊν (ΥΕ, ΨΕ, ΔΕ
και ΩΕ) τθσ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ, θ οποία καταργικθκε. Θ λογικι αυτϊν των μζτρων και ο
τρόποσ επιβολισ τουσ ςτο προςωπικό του δθμόςιου τομζα, αναδεικνφουν διαφοροποιιςεισ
ςτθν αντίλθψθ περί υλοποίθςθσ τθσ διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ μεταξφ τθσ προθγοφμενθσ θγεςίασ και τθσ θγεςίασ τθσ παροφςασ φάςθσ, θ οποία εναρμονίηεται γριγορα ςτθ λογικι τθσ μείωςθσ του προςωπικοφ, μζςω αλλαγϊν υποχρεωτικοφ χαρακτιρα.
Ψζλοσ, ο Ρ. 4223/2013 (ΦΕΞ 2223/Α/31-12-2013) «Ενιαίοσ Φόροσ Ιδιοκτθςίασ Ακινιτων και άλλεσ διατάξεισ», με το άρκρο 30 «Υρόγραμμα Εκελοντικισ Ενδοαυτοδιοικθτικισ Ξινθτικότθτασ»,
ρυκμίηει τα κζματα κινθτικότθτασ υπαλλιλων και ςτο εςωτερικό τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ.
Ζνασ άλλοσ τομζασ πολιτικισ προτεραιότθτασ ιταν, όπωσ αναφζρκθκε, θ μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ. Σ Ρ. 4250/2014 (ΦΕΞ 74/Α/26-03-2014) «Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ,
Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ των διατάξεων του ΡΔ 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» ςυνιςτά νζο κεςμικό πλαίςιο για τθν
κατάργθςθ των επικυρϊςεων ωσ μζςο μείωςθσ των γραφειοκρατικϊν βαρϊν.
Ψο νομοκζτθμα που ςθματοδότθςε τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο, λόγω των ιδιαίτερα ζντονων αντιδράςεων που προκάλεςε, είναι ο Ρ. 4250/2014 (ΦΕΞ Α’ 74) «Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα –
Τροποποίθςθ των διατάξεων του ΡΔ 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ».

31

Θ υπ’αρικμ. πρωτ. ΔΛΥΛΔΔ/Β.2/Δ/10/16-08-2013 Εγκφκλιοσ με κζμα «Ρρόγραμμα Κινθτικότθτασ
Ν.4172/2013», οι (α) υπ’αρικμ..ΔΛΥΛΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/02-08-2013 (ΦΕΞ1914/Β/7.8.2013) και (β) υπ’αρ.
ΔΛΥΛΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9-8-2013 (ΦΕΞ 1992/Β/14-08-2013) Ωπουργικζσ αποφάςεισ.
32

Για μια αναλυτικι παρουςίαςθ του κζματοσ βλ. Θ. Παυρομοφςτακου, «Υροςωπικό τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ: Ξατάργθςθ κζςεων, αξιολόγθςθ, διακεςιμότθτα», ςτο Πακρυδθμιτρθσ Α., κ.ά (επιςτθμ.επιμ),
ου
Αναδιοργάνωςθ τθσ Διοίκθςθσ και του Κράτουσ ςτθ μετά το «Μνθμόνιο» εποχι, Υρακτικά 5 Χυνεδρίου
Διοικθτικϊν Επιςτθμόνων, 28-30/11/2013, Ακινα Εκνικό Ψυπογραφείο, ςελ.35-49.
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Σ ςυγκεκριμζνοσ νόμοσ ειςιγαγε ςτο δθμόςιο τομζα τθ «ςυγκριτικι» αξιολόγθςθ (για το ζτοσ
2013) προβλζποντασ αποφάςεισ επιμεριςμοφ ποςοςτϊν (από τουσ Διευκυντζσ) ανά κλίμακα
βακμολόγθςθσ (25% από 9-10, 60% 7-8 και 15% 1-6). Θ ρφκμιςθ ιταν μεταβατικι, κακϊσ ο νόμοσ αναφερόταν ςτθ κεςμοκζτθςθ ενόσ μόνιμου ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ και ενόσ ςυςτιματοσ
επιλογισ των ςτελεχϊν ςε κζςθσ ευκφνθσ για «να αρκοφν οι ςτρεβλϊςεισ και θ απαξίωςθ του
παρόντοσ ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ».
Ψο νομοκζτθμα ξεςικωςε κφελλα αντιδράςεων ςτο εςωτερικό τθσ διοίκθςθσ, ςε φορείσ, Ενϊςεισ όπωσ θ ΞΕΔΞΕ, θ Ζνωςθ Αποφοίτων τθσ ΕΧΔΔΑ/ΕΞΔΔΑ, το Διοικθτικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ, κακϊσ και ςτα ςυνδικαλιςτικά όργανα ΑΔΕΔΩ, ΥΣΕ-ΣΨΑ. Επίςθσ, το ΕΞΔΔΑ απζςτειλε ςχετικό υπόμνθμα ςτο Ωπουργείο εκφράηοντασ ενςτάςεισ όςον αφορά ςτο πνεφμα τθσ ρφκμιςθσ
και τθ διαδικαςία33. Ψελικά αυτό το ςφςτθμα αξιολόγθςθσ δεν εφαρμόςτθκε ποτζ ςτθν πράξθ.
Χτο ίδιο πλαίςιο, κεςπίςτθκε επίςθσ νζο ςφςτθμα επιλογισ ςτελεχϊν ςε κζςεισ ευκφνθσ με τον
Ρ. 4275/2014 (ΦΕΞ 149/Α/15-7-2014): «Τροποποίθςθ διατάξεων του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοςίων Ρολιτικϊν Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και Υπαλλιλων ΝΡΔΔ (Ν. 3526/2007) − Επιλογι προϊςταμζνων οργανικϊν μονάδων και άλλεσ διατάξεισ».
Ψο νζο αυτό ςφςτθμα προζβλεπε επιλογι ςε τρία ςτάδια (ζλεγχοσ τυπικϊν προχποκζςεων,
γραπτι εξζταςθ και δομθμζνθ ςυνζντευξθ), Ειδικό Χυμβοφλιο Επιλογισ Υροϊςταμζνων
(ΕΛ.Χ.Ε.Υ.) ςε κάκε Ωπουργείο, αρμόδιο για τθν επιλογι Υροϊςταμζνων, κακϊσ και Ξεντρικό Ειδικό Χυμβοφλιο Επιλογισ Υροϊςταμζνων. Ψο Ωπουργείο προχϊρθςε ςτο ςχεδιαςμό των διαδικαςιϊν και τθν επεξεργαςία των ςχετικϊν εργαλείων, όπωσ επίςθσ και ςτον προςδιοριςμό των
προχποκζςεων 34, ωςτόςο θ διαδικαςία επιλογισ δεν εφαρμόςτθκε τελικά.
Θ χρονικι περίοδοσ που εξετάςτθκε ςτθν παροφςα ενότθτα φζρει ζντονα τθ ςφραγίδα των
μνθμονιακϊν δεςμεφςεων για το ςφνολο των πολιτικϊν που εφαρμόςτθκαν, ειδικότερα δε για
τθν πολιτικι για τθ διοίκθςθ, θ οποία ςυνιςτά ζναν ςθμαντικό τομζα παρζμβαςθσ και των δυο
προγραμμάτων οικονομικισ ςτιριξθσ τθσ Ελλάδασ, κακϊσ ο μεταςχθματιςμόσ του κράτουσ ςυ33

Αναφορικά με το κζμα υπάρχει πλικοσ αναφορϊν και δθμοςιεφςεων ςτον θμεριςιο τφπο. Βλ. ενδεικτικά ΚΑΘΘΜΕΙΝΘ, «Ενςτάςεισ Εκνικοφ Κζντρου Διοίκθςθσ για Αξιολόγθςθ», 5/7/2014, «Ψο ΥΑΦΣΡ», 0607-2014 «Βατερλϊ θ «αξιολόγθςθ για τον Μθτςοτάκθ»,
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=616423, http://www.huffingtonpost.gr/2014/11/21/axiologisidimosion--ypalilon_n_6143878.html.
34

Θ υπ’αρ. ΔΛΔΑΔ/Φ.35.40/2029/οικ.24002, ΦΕΞ 2661/Β/08-10-2014 Ωπουργικι Απόφαςθ, «Τρίτο (3ο)
ςτάδιο επιλογισ Ρροϊςταμζνων οργανικϊν μονάδων − Δομθμζνθ ςυνζντευξθ», θ υπ/αρ. ΔΛΔΑΔ/Φ.35.40/2022/οικ.2345/ ΦΕΞ 2585 τχ. Β’ 29-09-2014 Ωπουργικι Απόφαςθ «Κακοριςμόσ αποδεκτϊν
βαςικϊν τίτλων ςπουδϊν και πρόςκετων προςόντων για τθν πλιρωςθ των οριηόντιων κζςεων ευκφνθσ
επιπζδου Γενικισ Διεφκυνςθσ με οικονομικζσ ι και οικονομικζσ αρμοδιότθτεσ
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ναρτάται με τισ διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο πεδίο τόςο τθσ οικονομίασ όςο και άλλων τομζων
πολιτικισ (δικαιοςφνθ, υγεία, κοινωνικι πολιτικι).
Ωςτόςο, εκτόσ από τα «μνθμονιακά» χαρακτθριςτικά, θ πολιτικι για τθ Δθμόςια Διοίκθςθ τθσ
τελευταίασ φάςθσ αυτισ τθσ κοινοβουλευτικισ περιόδου διαφοροποιείται ωσ ζνα ςθμείο από
αυτζσ των προθγοφμενων φάςεων και περιόδων. Ψόςο ςτο πεδίο τθσ διαχείριςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ (υποχρεωτικζσ μετατάξεισ, διακεςιμότθτα, ςυγκριτικι αξιολόγθςθ) όςο και ςτο
πεδίο τθσ κεϊρθςθσ του ρόλου του κράτουσ (ανάκεςθ υπθρεςιϊν ςτον ιδιωτικό τομζα με χαμθλότερο κόςτοσ, διαδικαςίεσ ελζγχου, λογοδοςία με όρουσ αποδοτικότθτασ) θ προωκοφμενθ
πολιτικι φζρει το ςτίγμα τθσ νεοφιλελεφκερθσ προςζγγιςθσ που υιοκετεί θ θγεςία του αρμόδιου Ωπουργείου.
Χε πρακτικό επίπεδο, ςτα κζματα αναδιάρκρωςθσ του δθμόςιου τομζα, ςυνιςτά μια περίοδο
ταχφτατων και ςφοδρϊν αλλαγϊν, αλλεπάλλθλων ρυκμίςεων, κακϊσ και ανολοκλιρωτων και
ανεφάρμοςτων ςτθν πράξθ μεταρρυκμιςτικϊν ςχεδίων35 που ωςτόςο προκάλεςαν μεγάλθ αναταραχι τόςο ςτο εςωτερικό τθσ διοίκθςθσ, όςο και γενικά ςτθν κοινωνικο-πολιτικι ςφαίρα.
Χαρακτθριςτικζσ είναι οι διαπιςτϊςεισ που κάνει θ Ειδικι Ζκκεςθ του Ευρωπαϊκοφ Ελεγκτικοφ
Χυνεδρίου36, αποτιμϊντασ το ςφνολο των παρεμβάςεων που ζγιναν ανά τομζα πολιτικισ ςτα
τρία προγράμματα. Ψα προγράμματα περιείχαν δθμοςιονομικζσ και διαρκρωτικζσ ςυνιςτϊςεσ,
κακϊσ ο ςτόχοσ τθσ μεταρρφκμιςθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ιταν, όπωσ επιςθμαίνει θ Ζκκεςθ,
θ αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ μζςω τθσ μείωςθσ των δαπανϊν και τθσ βελτίωςθσ των παρεχόμενων δθμόςιων υπθρεςιϊν.
Σι μεταρρυκμίςεισ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ τθσ Ελλάδασ εκπλιρωςαν το ςτόχο των προγραμμάτων περί μείωςθσ του κόςτουσ37. Ωςτόςο, οι διαρκρωτικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ μεταρρφκμιςθσ τθσ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ζτυχαν περιοριςμζνθσ ςτιριξθσ ςε εκνικό επίπεδο και επθρεάςτθκαν αρνθτικά από τθν πολιτικι αςτάκεια (…). Είναι χαρακτθριςτικι δε θ επιςιμανςθ ότι τα πρϊτα προγράμματα δεν ςθμείωςαν μεγάλθ πρόοδο όςον αφορά τθν αναδιοργάνωςθ των δθμόςιων φο35

Βλ. ενδεικτικά Α. Πανιτάκθ- Γ. Ππαλαμπανίδθ «Γιατί δεν προχωρά θ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ ςτθν
Ελλάδα: Δομικά ελλείμματα, προαπαιτοφμενα και απαιτοφμενα»,
http://politicalreviewgr.blogspot.gr/2015/06/blog-post_61.html
36

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Χυνζδριο, Ειδικι ζκκεςθ «Θ παρζμβαςθ τθσ Επιτροπισ ςτθν ελλθνικι χρθματοπιςτωτικι κρίςθ», αρ.17, ΕΕΧ, 2017. Αντικείμενο του ελζγχου ιταν θ από μζρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ
διαχείριςθ των τριϊν προγραμμάτων οικονομικισ προςαρμογισ για τθν Ελλάδα, «υπό το πρίςμα του κεςμικοφ πλαιςίου των διαφόρων μζςων χρθματοδοτικισ ςυνδρομισ που χρθςιμοποιικθκαν» (ςελ.50).
37

Ο ςτόχοσ μείωςθσ τθσ ςυνολικισ απαςχόλθςθσ ςτον δθμόςιο τομζα επετεφχκθ το 2013, ιτοι δφο χρόνια
νωρίτερα από τισ αρχικζσ προβλζψεισ. (…)..ο αρικμόσ των εργαηομζνων ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ μειϊκθκε
κατά περιςςότερουσ από 225.000 ςτο διάςτθμα 2009-2015 (ςελ.53).
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ρζων, τθ διαχείριςθ των ανκρϊπινων πόρων και τθν αποκομματικοποίθςθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (ςελ. 55).
Ωσ αιτίεσ, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Χυνζδριο εντοπίηει, μεταξφ άλλων, το ζλλειμμα ςυνζπειασ,
ςυνζχειασ και προγραμματιςμοφ με βάςθ ζνα ευρφτερο μεταρρυκμιςτικό πρόγραμμα, τισ υπερβολικά φιλόδοξεσ προκεςμίεσ που είχαν τεκεί για ςοβαρά ηθτιματα (π.χ αξιολόγθςθ υπαλλιλων), κακϊσ και τθν υποβάκμιςθ τθσ ςθμαςίασ κρίςιμων για τθν επιτυχία παραγόντων όπωσ
είναι θ ανταλλαγι βζλτιςτων πρακτικϊν ςε επίπεδο ΕΕ, θ ςυμμετοχι τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν. Λδιαίτερο ενδιαφζρον για τθν παροφςα μελζτθ παρουςιάηει θ επιςιμανςθ ότι δράςεισ για
τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ (Πεταρρφκμιςθ του δθμόςιου
τομζα) «οι οποίεσ υφίςταντο ιδθ από το 2010, δεν ςυνδζκθκαν με τουσ όρουσ των προγραμμάτων, ενϊ οριςμζνεσ από αυτζσ ακυρϊκθκαν κατά τθ διάρκειά »ουσ» (ςελ. 53).
Χτισ ίδιεσ διαπιςτϊςεισ, με ταυτόχρονθ ζμφαςθ ςτθ παντελι απουςία ι ελλειμματικι χριςθ
ςυςτθματικισ ανάλυςθσ και αξιόπιςτθσ επιςτθμονικά μεκοδολογίασ για τθ λιψθ των ςχετικϊν
μζτρων, ςυγκλίνουν και οι Διοικθτικοί Επιςτιμονεσ. Τπωσ επιςθμαίνουν ςτον Υρόλογο του τόμου των Υρακτικϊν του 5ου Χυνεδρίου που διοργάνωςαν εν μζςω κρίςθσ (2013)38, «ςθμειϊκθκε
μια κινθτικότθτα ςτα επιφαινόμενα τουλάχιςτον, αλλά όχι και ςτθ βακιά δομι του ελλθνικοφ
πολιτικο-διοικθτικοφ ςυςτιματοσ…».

5.5 Οι πολιτικζσ για τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ κατά τθν κοινοβουλευτικι περίοδο 20152016
Θ ανάγνωςθ των προγραμματικϊν δθλϊςεων τθσ πρϊτθσ κυβζρνθςθσ ΧΩΦΛΗΑ39, μετά τισ εκλογζσ του Λανουαρίου 2015 αναδεικνφει μία ςειρά ηθτθμάτων με κφρια κατεφκυνςθ τθν επαναδιαπραγμάτευςθ με τουσ Κεςμοφσ του προγράμματοσ λιτότθτασ και τθ ςφγκρουςθ με ό,τι κεωρείται πωσ αποτελεί πακογζνεια και δυςλειτουργία ςτθ χϊρα. Θ επίτευξθ ιςοςκελιςμζνων προχπολογιςμϊν προβάλλει όχι μόνο ωσ ηιτθμα δζςμευςθσ προσ τουσ ευρωπαίουσ εταίρουσ αλλά
εμφανίηεται από τον ίδιο τον πρωκυπουργό να αποτελεί «προχπόκεςθ τθσ οικονομικισ μασ αυτοδυναμίασ και άρα τθσ εκνικισ μασ κυριαρχίασ». Ξατά ςυνζπεια ςε αυτι τθ βάςθ κινείται θ
38

Πακρυδθμιτρθσ Α., κ.ά (επιςτ.επιμ), όπ.π. ςτον ίδιο τόμο, βλ. τθν πολφ ενδιαφζρουςα ανάλυςθ του Π.
Χαματά, «Από το ςυγκεντρωτικό κομματικό κράτοσ τθσ Πεταπολίτευςθσ και των Πνθμονίων ςτο νζο δικτυακό κράτοσ των ελλθνικϊν περιφερειϊν» (ςς. 21-33) με βάςθ τθν οποία οι μνθμονιακζσ διοικθτικζσ
μεταρρυκμίςεισ δεν ςυνιςτοφν ζνα τεχνοκρατικό, διοικθτικό και δθμοςιονομικό πρόβλθμα, αλλά ζνα επί
τθσ ουςίασ πολιτικό ηιτθμα λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςχζςεισ κυριαρχίασ, δθλαδι τον τρόπο που ελζγχεται
ο κρατικόσ μθχανιςμόσ ςτθν Ελλάδα από τθ μεταπολίτευςθ ζωσ τα χρόνια τθσ κρίςθσ.
39

Υρακτικά Βουλισ, Χυνεδρίαςθ Δ’, 8 Φλεβάρθ 2015, 54-61

57

ρθτορικι περί αναμόρφωςθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ που κα εξεταςκεί παρακάτω με τθν ζμφαςθ να δίνεται ςε αυτό που καλείται «αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ» και άρα ςτθν
ενίςχυςθ του κοινωνικοφ κράτουσ, κυρίωσ ςε αυτοφσ που ζχουν πλθγεί περιςςότερο.
Χτο μζροσ που αφορά τθν παροφςα μελζτθ, δθλαδι ςτα περί διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ, προαναγγζλλεται, όπωσ ιδθ ζχει αναφερκεί, από τον ίδιο τον πρωκυπουργό θ ριηικι μεταρρφκμιςθ
του κράτουσ ωσ επιλογι όχι τρίτων αλλά τθσ ίδιασ τθσ κυβζρνθςθσ. Σ Αναπλθρωτισ Ωπουργόσ
Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ (κ. Ξατροφγκαλοσ) κεωρεί ότι «Θ διοίκθςθ είναι ο
μεγάλοσ αςκενισ ςτθν Ελλάδα.*…+ Είναι μία διοίκθςθ γραφειοκρατικι, νομικιςτικι, που αποτελεί τροχοπζδθ και όχι μοχλό για τθν ανάπτυξθ και που χαρακτθρίηεται από το πνεφμα τθσ πατρωνίασ». Λςχυριηόμενοσ ότι το υπάρχον πολιτικό ςφςτθμα «δεν κζλει µια αντικειμενικι,
βεµπεριανι δθµόςια διοίκθςθ» αλλά μία «πελατειακι διοίκθςθ» ξεδιπλϊνει τθν κατευκυντιρια
γραμμι ςτθν οποία πρζπει να κινθκεί θ ελλθνικι Δθμόςια Διοίκθςθ. Κζτει τθν τιρθςθ του νόμου ωσ προτεραιότθτα και τθν αντιπαραβάλει με τισ ζκνομεσ αποφάςεισ υπουργϊν που καταςτρατθγοφν τον νόμο και το κράτοσ δικαίου40.
Αναγνωρίηοντασ ωσ καίριο ηιτθμα τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ «που αποτελοφν τθ ςυγκολλθτικι
ουςία ανάμεςα ςτισ πολιτικζσ και τισ οικονομικζσ ελίτ» προκρίνει τθ δθμιουργία νζου νομικοφ
κακεςτϊτοσ που κα κακιςτά τα πράγματα διαυγζςτερα. Ξάνει ςαφζσ ότι αντιμάχεται το ψευδεπίγραφο «λιγότερο κράτοσ» του νεοφιλελευκεριςμοφ, αλλά επιδιϊκει τον αναπροςανατολιςμό
τθσ κρατικισ μθχανισ ςτθν ενίςχυςθ των λειτουργιϊν του κοινωνικοφ κράτουσ. Γι’ αυτό και δεν
αποτελεί για τον ίδιο πρόβλθμα το μζγεκοσ τθσ διοίκθςθσ, αλλά ο προςανατολιςμόσ τθσ.
Άλλθ προτεραιότθτα ςτο κζμα τθσ διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ αποτελεί θ αναπροςαρμογι του
δθμοςιοχπαλλθλικοφ (πεικαρχικοφ) δικαίου, ϊςτε να κρίνονται οι δθμόςιοι υπάλλθλοι και από
τουσ ςυναδζλφουσ τουσ, χωρίσ ταυτόχρονα να ςτεροφνται το τεκμιριο τθσ ακωότθτασ και να
τίκενται ςε αυτοδίκαιθ αργία με τθν απαγγελία καταγγελιϊν εναντίον τουσ.
Ψζλοσ, κζτει το ηιτθμα του ςυςτιματοσ επιλογισ των προϊςταμζνων, προκρίνοντασ τθ κεςμοκζτθςθ νζου ςυςτιματοσ ϊςτε να επιτευχκεί θ «αξιολογικι» και όχι «θ αυκαίρετθ τοποκζτθςι»
τουσ, ϊςτε να τθρείται «το Χφνταγµα, *θ+ νοµιµότθτα, *θ+ δθµοκρατία και *θ+ πολιτικι ουδετερότθτα».
Ψο ηιτθμα τθσ αναδιάρκρωςθσ των οργανιςμϊν του Δθμοςίου επανζρχεται ςτο προςκινιο, κακϊσ όπωσ ςυηθτικθκε ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα, πολλζσ από τισ προωκοφμενεσ μεταρρυκμίςεισ ζμειναν εκκρεμείσ. Θ ςφνταξθ περιγραμμάτων κζςεων (job descriptions), ςε ςυνάρτθςθ
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όμωσ με τθ δθμιουργία νζων οργανογραμμάτων των φορζων κεωρεί ότι κα εκςυγχρονίςει τθ
Δθμόςια Διοίκθςθ και κα αποτελζςει ουςιϊδθ μεταρρφκμιςθ που κα καλφψει πραγματικζσ κοινωνικζσ ανάγκεσ, κα αποτελζςει τθ βάςθ για τθν αξιολόγθςθ δομϊν και υπαλλιλων και κα επιτρζψει τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων με βάςθ τα προςόντα και τθ χρθςιμότθτά τουσ, χωρίσ
τον κίνδυνο απολφςεων.
Υροκρίνει τθν επζκταςθ τθσ «Διαφγειασ», ωσ ζνα ακόμθ μζςο κοινωνικοφ ελζγχου και λογοδοςίασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και τθν περαιτζρω αξιοποίθςθ των ΞΕΥ, φτιάχνοντασ και «virtual»
ΞΕΥ, για να απλοποιθκοφν οι διαδικαςίεσ και να εξαςφαλίηεται εφκολα πρόςβαςθ από τισ ίδιεσ
τισ υπθρεςίεσ των όποιων πιςτοποιθτικϊν. Ψζλοσ προκρίνει, εν ευκζτω χρόνω, το ενιαίο μιςκολόγιο, για άρςθ των αδικιϊν και τθσ λιτότθτασ. Τλα τα ανωτζρω που αφοροφν ςτισ προτεραιότθτεσ τθσ κυβζρνθςθσ όςον αφορά ςτθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ αποτελοφν για αυτόν επιλογι
τθσ ίδιασ τθσ κυβζρνθςθσ, «αξιοποιϊντασ τισ καλφτερεσ πρακτικζσ του εξωτερικοφ».
Σ πρϊτοσ νόμοσ που ψθφίηεται (Ρ. 4320/2015 ΦΕΞ 29/Αϋ/19-03-201541) αφορά τθ λιψθ άμεςων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ δίνοντασ το ςτίγμα τθσ κυβζρνθςθσ όςον αφορά ςτισ άμεςεσ προτεραιότθτζσ τθσ. Σ Ρ. 4325/2015 (ΦΕΞ 47/Αϋ/11-05-201542)
αναπροςαρμόηει, εν μζρει, το πεικαρχικό δίκαιο των δθμοςίων υπαλλιλων ωσ προσ τθν προγενζςτερθ αυςτθροποίθςι του και κάνει αναφορά ςτα δικαιϊματα των πολιτϊν, τθν πάταξθ τθσ
γραφειοκρατίασ και τθν ενίςχυςθ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ. Γίνεται αναφορά ςτθν αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ δικαιολογθτικϊν και ςτθν θλεκτρονικι ζκδοςθ (online) πιςτοποιθτικϊν
με τθν θλεκτρονικι διακίνθςθ εγγράφων του Δθμοςίου (αςφάλεια πλθροφορικϊν ςυςτθμάτων
του Δθμοςίου). Ψζλοσ, αποκακιςτά υπαλλιλουσ του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, δθλαδι όςουσ
είχαν απολζςει τθ κζςθ εργαςίασ τουσ μετά τθν κατάργθςθ των οργανικϊν τουσ κζςεων, όπωσ
αναφζρκθκε ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα (δθμοτικι αςτυνομία, ςχολικοί φφλακεσ43).
Διαπιςτϊνεται επομζνωσ πωσ ο αρχικόσ προςανατολιςμόσ τθσ πολιτικισ για τθ μεταρρφκμιςθ
του κράτουσ ςτθν απλοφςτευςθ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν, μζςω τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ για τουσ πολίτεσ κακϊσ και ςτθν αποςταςιοποίθςθ από τθ λογικι τθσ ςυρρίκνωςθσ του δθμόςιου τομζα ι τθσ ςτοχοποίθςισ του ωσ οιονεί παραβατικοφ και ανεξζλεγκτου πεδίου. Υρό41

«Φυκμίςεισ για τθ λιψθ άμεςων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, τθν οργάνωςθ
τθσ Ξυβζρνθςθσ και των Ξυβερνθτικϊν οργάνων και λοιπζσ διατάξεισ».
42

«Εκδθμοκρατιςμόσ τθσ διοίκθςθσ - Ξαταπολζμθςθ Γραφειοκρατίασ και Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Αποκατάςταςθ Αδικιϊν και άλλεσ διατάξεισ».
43

Θ επαναςφςταςθ καταργθκειςϊν ειδικοτιτων δευτεροβάκμιασ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ γίνεται με
άλλο νόμο, ςυγκεκριμζνα τον Ρ. 4327/2015 (ΦΕΞ 50/Αϋ/14-05-2015)«Επείγοντα μζτρα για τθν Υρωτοβάκμια, Δευτεροβάκμια και Ψριτοβάκμια Εκπαίδευςθ και άλλεσ διατάξεισ».
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κειται δθλαδι για επζκταςθ, όςον αφορά τθ μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ, προθγοφμενων νομοκετικϊν πρωτοβουλιϊν ςτο πλαίςιο του ΡΔΠ (Ρζο Δθμόςιο Πάνατημεντ) αλλά, ταυτόχρονα,
για αντίκεςθ ωσ προσ το νεοφιλελεφκερο πρότυπο που υποςτθρίηει τθ λογικι του «μικρότερου
κράτουσ» (ωσ a priori αναποτελεςματικό και διεφκαρμζνο) με ανάκεςθ αρμοδιοτιτων και λειτουργιϊν ςτον («διαυγι» και «αποδοτικό») ιδιωτικό τομζα.
Πετά το δθμοψιφιςμα του Λουλίου 2015 και τθν κατάλθξθ ςε ςυμφωνία με τουσ δανειςτζσ
ψθφίηεται το τρίτο Πνθμόνιο με τον Ρ. 4336 (ΦΕΞ 94/Αϋ/14-08-2015). Χε αυτό ορίηεται, ςε ό,τι
αφορά ςτα κζματα τθσ διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ, ότι πρζπει να εφαρμοςτεί, ςε ςτενι πάντα
ςυνεργαςία με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, θ «αποπολιτικοποίθςθ τθσ ελλθνικισ διοίκθςθσ».
Υροβλζπονται «ο εξορκολογιςμόσ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν, θ βελτιςτοποίθςθ των ανκρωπίνων πόρων, θ ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ λογοδοςίασ και θ θλεκτρονικι Δθμόςια Διοίκθςθ». Επίςθσ, προβλζπονται οι «καλφτερεσ διαδικαςίεσ προςλιψεων για διευκυντικά ςτελζχθ,
*…+, ςφγχρονο ςφςτθμα αξιολόγθςθσ των επιδόςεων, *…+, ο εκςυγχρονιςμόσ των διαδικαςιϊν
προςλιψεων, *…+ θ βελτίωςθ τθσ κινθτικότθτασ ςτον δθμόςιο τομζα με ςκοπό τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ των πόρων» και «τθν εξαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ». Ψζλοσ, προβλζπεται θ
κζςπιςθ ενόσ νζου ςυςτιματοσ μόνιμθσ κινθτικότθτασ, περιγραφι κακθκόντων των υπαλλιλων
και θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων για τισ κενζσ κζςεισ.
Τλεσ αυτζσ οι ρυκμίςεισ αποτελοφν ςυςτατικά του ΡΔΠ (Ρζο Δθμόςιο Πάνατημεντ) που ζχει
επιχειρθκεί να ειςαχκοφν ςτθν ελλθνικι Δθμόςια Διοίκθςθ και κατά τθ διάρκεια των προθγοφμενων μνθμονιακϊν ετϊν, όπωσ φάνθκε ιδθ από τθν παρουςίαςθ των πολιτικϊν για το κράτοσ
που προθγικθκε, χωρίσ ωςτόςο αυτό να ζχει επιτευχκεί ςτο βακμό που επιδιωκόταν.
Θ νζα κυβζρνθςθ ςυνεργαςίασ ΧΩΦΛΗΑ/ΑΡΕΟ που προκφπτει μετά τισ εκλογζσ του Χεπτεμβρίου
2015 και τθν ψιφιςθ του τρίτου Πνθμονίου ζχει, όπωσ είδαμε, δθλωμζνα και πιο ξεκάκαρα
περιοριςτικοφσ δθμοςιονομικοφσ ςτόχουσ και πιο ςτενά περικϊρια δράςθσ ςε όλουσ τουσ τομείσ. Αποδίδει ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ και ςτθν μεταρρφκμιςι τθσ καίρια ςθμαςία ωσ «εργαλείο» που κα ςυμβάλει ςτθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων. Επιςθμαίνει ότι κατά τθ διάρκεια τθσ
προθγοφμενθσ επτάμθνθσ εμπειρίασ διακυβζρνθςθσ εντόπιςε και ςτθ μθ μεταρρυκμιςμζνθ Δθμόςια Διοίκθςθ «μεγάλεσ πακογζνειεσ που ςε μεγάλο βακμό κρατοφν κακθλωμζνθ τθ χϊρα και
λειτουργοφν ωσ τροχοπζδθ, εμποδίηοντασ το μεγάλο αναπτυξιακό άλμα προσ τα εμπρόσ».44
Χτα πλαίςια τθσ διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ, προαναγγζλλεται ο εξορκολογιςμόσ των οργανογραμμάτων των υπουργείων και θ αξιολόγθςθ των φορζων, θ μείωςθ των διοικθτικϊν βαρϊν,
ζνα νζο διαυγζσ πλαίςιο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, θ πάταξθ τθσ «μικρισ διαφκοράσ», ζνα
44

Υρακτικά Βουλισ, Χυνεδρίαςθ Δ’, 5 Σκτωβρίου 2015, 56-63

60

νζο αποτελεςματικό πεικαρχικό δίκαιο, αλλά και νζο κεςμικό πλαίςιο αξιολόγθςθσ, επιλογισ
ςτελεχϊν και κινθτικότθτασ δθμοςίων υπαλλιλων χωρίσ πελατειακζσ εξαρτιςεισ, με τθ κζςπιςθ
Εκνικοφ Πθτρϊου ςτελεχϊν. Υροτάςςεται επίςθσ θ διεφρυνςθ τθσ ψθφιακισ πολιτικισ που κα
περιορίςει τθ «διαςπάκιςθ δθμοςίου χριματοσ» και τθν «καταςπατάλθςθ κοινοτικϊν πόρων»
με τθν «Ψθφιακι Ανάπτυξθ, τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και το Εκνικό Χχζδιο Ευρυηωνικότθτασ».
Ψο μοντζλο λοιπόν για τθ Δθμόςια Διοίκθςθ και τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ εςτιάηει ςε ςτοιχεία αφξθςθσ των ελζγχων, αλλά και αποτελεςματικότθτασ και εξοικονόμθςθσ πόρων με τθν
παράλλθλθ ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ.
Θ αντίλθψθ για τθν Δθμόςια Διοίκθςθ του Αναπλθρωτι Ωπουργοφ Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ
Αναςυγκρότθςθσ (κ. Βερναρδάκθ) είναι πωσ θ ελλθνικι Δθμόςια Διοίκθςθ ζχει υποβακμιςτεί
και ςυκοφαντθκεί και «ζχει ζρκει θ ϊρα να λυγίςουμε το ραβδί από τθν άλλθ μεριά»45.
Θ εξειδίκευςθ των δθμόςιων πολιτικϊν όςον αφορά ςτθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ προςδιορίηεται ςτθν ψιφιςθ νζου κεςμικοφ πλαιςίου («ςφγχρονο, λειτουργικό και δθμοκρατικό») αξιολόγθςθσ των δθμοςίων υπαλλιλων με ςκοπό τθ διαφάνεια, τθ δικαιοςφνθ και τθν κοινωνικι λογοδοςία. Υροαναγγζλλει ότι ζνα νζο κεςμικό πλαίςιο, αντικειμενικό και αξιοκρατικό, κα υπάρχει και για τθν επιλογι προϊςταμζνων και για τθν εςωτερικι κινθτικότθτα (μετακζςεισ και αποςπάςεισ) των δθμοςίων υπαλλιλων με απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν, ευελιξία και δυναμικότθτα «που κα ςυνδυάηει τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ ςε ανκρϊπινο δυναμικό µε τισ ςταδιοδροµικζσ
επιλογζσ που το ανκρϊπινο δυναμικό κζλει να κάνει». Τλο αυτό κα επιτελείται ςε θλεκτρονικι,
ανοιχτι πλατφόρμα, με διαφάνεια και ταχφτθτα. Επίςθσ, προαναγγζλλει καίριεσ νομοτεχνικζσ
βελτιϊςεισ του Υεικαρχικοφ Δικαίου των δθμοςίων υπαλλιλων και επιτάχυνςθ ςτθν απονομι
δικαιοςφνθσ.
Για το ΕΞΔΔΑ (Εκνικό Ξζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ) προςβλζπει ςτθν αναβάκμιςθ του επιτελικοφ ρόλου του για τθ ςτιριξθ των μεταρρυκμίςεων (τεχνογνωςία και αξιοποίθςθ των δομϊν επιμόρφωςθσ που διακζτει). Ψζλοσ, κεωρεί ότι θ επζκταςθ και εμβάκυνςθ
τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ που κα απλοποιιςει τισ διοικθτικζσ διαδικαςίεσ και κα μειϊςει το γραφειοκρατικό φόρτο αποτελεί πρϊτθσ προτεραιότθτασ δθμόςια πολιτικι που κα αυξιςει δραςτικά το επίπεδο τθσ διαλειτουργικισ διαςφνδεςθσ και κα μειϊςει τον χρόνο και τθν
ταλαιπωρία του πολίτθ μζςω τθσ αυτεπάγγελτθσ αναηιτθςθσ δικαιολογθτικϊν.

45
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Σ Ρ.4369/2016 (ΦΕΞ 33/Αϋ/27-02-2016)46 αποτελεί το κφριο νομοκζτθμα που εξειδικεφει τισ
διατάξεισ για τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ. Πε τον νόμο αυτό υλοποιείται θ προαναφερκείςα
προγραμματικι δζςμευςθ και ςυςτινεται Εκνικό Πθτρϊο Επιτελικϊν Χτελεχϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ για τθν κάλυψθ διοικθτικϊν κζςεων αυξθμζνθσ ευκφνθσ. Πε τον ίδιο νόμο ορίηεται το
νζο ςφςτθμα προαγωγϊν και επιλογισ προϊςταμζνων με ςαφι και αντικειμενικά κριτιρια. Τςον
αφορά ςτο ΕΞΔΔΑ, ορίηεται ότι αυτό αναλαμβάνει τθν υποχρεωτικι επιμόρφωςθ των επιλεγμζνων ςτελεχϊν. Επίςθσ, αναπτφςςεται νζο ςφςτθμα αξιολόγθςθσ των δθμοςίων υπαλλιλων που
περιλαμβάνει αξιολόγθςθ, ςτοχοκεςία, κοινωνικι λογοδοςία/ζλεγχο και κοινωνικι ςυμμετοχι.
Χτθ βάςθ αυτι ςυγκροτείται και το Υαρατθρθτιριο τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςτο ΕΞΞΔΑ με αποςτολι τθν παρακολοφκθςθ, το ςυντονιςμό και τον κοινωνικό ζλεγχο τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.
Χτο άρκρο 22 του ωσ άνω νόμου ορίηεται θ ςτρατθγικι διοίκθςθ δθμόςιων οργανιςμϊν με τθν
εφαρμογι νζου ςυςτιματοσ ςτοχοκεςίασ, ενϊ ςυγκροτείται και Εκνικό Χυμβοφλιο για τθν κωδικοποίθςθ και τθν αναμόρφωςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ (άρκρο 40). Ψζλοσ, το νομοκζτθμα
αφορά και ςτθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ τθσ διοίκθςθσ μζςω ςτόχων και των δεικτϊν μζτρθςθσ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ των δομϊν του δθμοςίου, ςε ςυνζχεια βζβαια
και αυτό προθγοφμενθσ νομοκεςίασ (Ρ. 3230/2004ΦΕΞ 44/ Αϋ/11-02-2004) που υιοκετοφςε τισ
αρχζσ του Ρζου Δθμοςίου Πάνατημεντ.
Πε τον Ρ. 4440/2016 (ΦΕΞ 224/Αϋ/02-12-2016)47 δθμιουργείται θ Ξεντρικι Επιτροπι Ξινθτικότθτασ και κακιερϊνεται ενιαίο ςφςτθμα κινθτικότθτασ για τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ. Ψο ςφςτθμα αποςπάςεων και μετατάξεων αναμορφϊνεται με δθλωμζνο ςκοπό τθ βελτιςτοποίθςθ
τθσ αξιοποίθςθσ και τθν ορκολογικι κατανομι των υπαλλιλων. Αυτό, ςφμφωνα με το νόμο, δεν
ζχει απλϊσ ωσ ςκοπό τθν καλφτερθ λειτουργία του Δθμοςίου, αλλά επίςθσ τθ διευκόλυνςθ των
υπαλλιλων, τθν ενίςχυςθ των δεξιοτιτων τουσ και εν τζλει τθν προϊκθςθ τθσ επαγγελματικισ
ςταδιοδρομίασ τουσ με τρόπο διαυγι και ελεφκερα ψθφιακά προςβάςιμο για όλουσ τουσ υπαλλιλουσ.
Ψζλοσ, ςτον Ρ. 4442/2016 (ΦΕΞ 230/Αϋ/07-12-2016)48 ζχουμε το νομικό πλαίςιο για τθν απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν αδειοδότθςθσ των επιχειριςεων.
46

«Εκνικό Πθτρϊο Επιτελικϊν Χτελεχϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, βακμολογικι διάρκρωςθ κζςεων, ςυςτιματα αξιολόγθςθσ, προαγωγϊν και επιλογισ προϊςταμζνων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεςματικότθτα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ) και άλλεσ διατάξεισ».
47

«Ενιαίο Χφςτθμα Ξινθτικότθτασ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ και τθν Ψοπικι Αυτοδιοίκθςθ, υποχρεϊςεισ των
προςϊπων που διορίηονται ςτισ κζςεισ των άρκρων 6 και 8 του N. 4369/2016, αςυμβίβαςτα και πρόλθψθ
των περιπτϊςεων ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων και λοιπζσ διατάξεισ».
48

«Ρζο κεςμικό πλαίςιο για τθν άςκθςθ οικονομικισ δραςτθριότθτασ και άλλεσ διατάξεισ».
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Θ λογικι των προαναφερομζνων νόμων διζπεται από τισ αρχζσ του Ρζου Δθμοςίου Πάνατημεντ, ενϊ είναι χαρακτθριςτικό πωσ πολλζσ φορζσ παρατθρείται θ προςπάκεια επανειςαγωγισ και εφαρμογισ ρυκμίςεων που προχπιρχαν και κατά τισ προθγοφμενεσ κοινοβουλευτικζσ
περιόδουσ, αλλά δεν είχαν υλοποιθκεί. Φαίνεται πωσ βαςικι ςτόχευςθ είναι θ αποκομματικοποίθςθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και θ επιδίωξθ υψθλότερθσ αποτελεςματικότθτασ. Σ προςανατολιςμόσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςτρζφεται προσ τον πολίτθ, ενϊ επιδιϊκεται θ απλοφςτευςθ
των διαδικαςιϊν, θ αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν, θ οικοδόμθςθ ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ και θ διευκόλυνςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. Θ προςπάκεια για υιοκζτθςθ των ςφγχρονων αρχϊν του μάνατημεντ που διζπουν τισ ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, αποτελεί
μάλλον το κυρίαρχο μοντζλο που επιδιϊκεται να εφαρμοςτεί και ςτο δθμόςιο τομζα.
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6. Σο ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ και το επιμορφωτικό του ζργο
6.1. Θεςμικό πλαίςιο- Ρόλοσ και αποςτολι του ΕΚΔΔΑ- ΙΝΕΠ
Ψο ΕΞΔΔΑ είναι ο εκνικόσ ςτρατθγικόσ φορζασ ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Λδρφκθκε το 1983 (Ρ.1388/1983, ΦΕΞ
113/Α7/29-08-1983) και υπάγεται ςτο Ωπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ49. Αποτελεί ζναν
από τουσ κφριουσ φορείσ δικαιοφχουσ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ «Πεταρρφκμιςθ Δθμοςίου Ψομζα» του ΕΧΥΑ 2014-2010. Ξατά αντιςτοιχία, όπωσ ζχει περιγραφεί ςε προθγοφμενα
κεφάλαια, οι δράςεισ του Ξζντρου ζχουν χρθματοδοτθκεί και από προθγοφμενα Επιχειρθςιακά
Υρογράμματα (Γ' ΞΥΧ, ΕΧΥΑ 2007-2013).
Χφμφωνα με το ΥΔ1/2008, το οποίο περιγράφει το νζο Σργανιςμό (ςε ιςχφ ζωσ και ςιμερα)50 θ
αποςτολι του ΕΞΔΔΑ ςυνοψίηεται ςτα εξισ: «Αποςτολι του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (…) αποτελεί ο διαρκισ εκςυγχρονιςμόσ τθσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ
τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, κεντρικισ και περιφερειακισ, του ευρφτερου δθμόςιου τομζα και των
φορζων τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ τθσ α’ και β’ βακμίδασ, με τθν άςκθςθ ςτρατθγικϊν δράςεων ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ, μελζτθσ των δομϊν και των διαδικαςιϊν τθσ,
κακϊσ και τθσ υποςτιριξθσ μεταρρυκμιςτικϊν προγραμμάτων των μζςων και μεκόδων τθσ λειτουργίασ τθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 1 του ΡΔ 57/2007» (άρκρο 1).
Ψο Λνςτιτοφτο Επιμόρφωςθσ (ΛΡΕΥ) αποτελεί τθν εκπαιδευτικι μονάδα του ΕΞΔΔΑ που αςκεί
ζργο επιμόρφωςθσ και κατάρτιςθσ για τα ςτελζχθ του δθμοςίου τομζα. Χφμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο (αρκ. 24) θ αποςτολι του Λνςτιτοφτου Διαρκοφσ Επιμόρφωςθσ (νυν ΛΡΕΥ) είναι «θ ειδικι επιμόρφωςθ των δθμόςιων υπαλλιλων και λειτουργϊν, των υπαλλιλων ΝΡΔΔ και των υπαλλιλων τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, με ςτόχουσ τθν ανάπτυξθ τθσ επαγγελματικισ αποδοτικότθτασ και τθ διεφρυνςθ των πνευματικϊν οριηόντων, ϊςτε να καλφπτουν αποτελεςματικά τισ
υπθρεςιακζσ ανάγκεσ και να λειτουργοφν ωσ φορείσ ανανζωςθσ και εξζλιξθσ».
Πε το ΥΔ 37/1993 (ΦΕΞ 14/Α/12-02-1993), κεςμοκετικθκε θ οργάνωςθ και λειτουργία ζντεκα
(11) Υεριφερειακϊν Λνςτιτοφτων Ειςαγωγικισ Διοικθτικισ Εκπαίδευςθσ και Επιμόρφωςθσ (ΥΛΕΔΕΕ), ωσ υπθρεςιακζσ και εκπαιδευτικζσ μονάδεσ του ΕΞΔΔΑ. Ψαυτόχρονα, διευρφνκθκε θ αποςτολι του και εκτόσ από φορζασ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και επιμόρφωςθσ που απευκφνε49

http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr/2012-06-29-09-59-33 (θμερ. πρόςβαςθσ 9/3/2018)

50

Σ νζοσ Σργανιςμόσ του ΕΞΔΔΑ είναι ςε διαδικαςία ολοκλιρωςθσ.
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ται πλζον και ςτουσ αιρετοφσ, το ΕΞΔΔΑ ανζλαβε το ρόλο του κεςμικοφ, επίςθμου Χυμβοφλου
του εποπτεφοντοσ Ωπουργείου ςε κζματα εκςυγχρονιςμοφ τθσ διοίκθςθσ, εφαρμογισ μεταρρυκμιςτικϊν δράςεων και ειςαγωγισ καινοτομιϊν. Χυνδζκθκε, οργανικά με τθ διαδικαςία διαμόρφωςθσ των πολιτικϊν για τθ μεταρρφκμιςθ του Ξράτουσ, μζςω τθσ αξιοποίθςθσ των ποριςμάτων των μελετϊν και των ερευνϊν που ζχει ωσ αποςτολι να διενεργιςει.
Επίςθσ, προςτζκθκαν νζεσ αρμοδιότθτεσ ςτο ΕΞΔΔΑ όςον αφορά ςτθν Υιςτοποίθςθ του επιπζδου γνϊςεων και δεξιοτιτων των υπαλλιλων του Δθμοςίου, των ΡΥΔΔ και των ΣΨΑ αϋ και
βϋ βακμοφ (…),των χϊρων εκπαίδευςθσ, κακϊσ και τθ διοικθτικι και επιςτθμονικι υποςτιριξθ τθσ υλοποίθςθσ των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων(…) ενϊ απζκτθςε τθ δυνατότθτα να
ανακζτει το ςχεδιαςμό και τθν πραγματοποίθςθ προγραμμάτων κατάρτιςθσ δθμοςίων υπαλλιλων ςε φορείσ των οποίων ζχει το ίδιο πιςτοποιιςει τισ εκπαιδευτικζσ δομζσ.
Ψζλοσ, ςτον Ρ. 3200/2003 αναφζρεται επίςθσ ότι με απόφαςθ του Ωπουργοφ Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ «ορίηεται ςφςτθμα ανίχνευςθσ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ». Σι ςχετικζσ διατάξεισ ενεργοποιικθκαν αρκετά αργότερα, κατά
το διάςτθμα 2007-2009. Υρόκειται για τθν περίοδο κατά τθν οποία προετοιμάηεται ςε κεςμικό
και διοικθτικό επίπεδο θ εφαρμογι του Χυςτιματοσ Υιςτοποίθςθσ τθσ Επιμόρφωςθσ και ανατίκεται από το ΕΞΔΔΑ (φςτερα από διαγωνιςτικι διαδικαςία) θ υλοποίθςθ ενόσ μεγάλου αρικμοφ
επιμορφωτικϊν προγραμμάτων ςε εξωτερικοφσ φορείσ/αναδόχουσ.

6.2. Χρθματοδοτικοί πόροι ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ
Ψο ΕΞΔΔΑ χρθματοδοτείται για τθν υλοποίθςθ του ζργου του από τον κρατικό προχπολογιςμό
και από ευρωπαϊκοφσ πόρουσ. Χυγκεκριμζνα, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υπό εξζταςθσ χρονικισ
περιόδου, το ΕΞΔΔΑ χρθματοδοτικθκε από Επιχειρθςιακά Υρογράμματα (ΕΥ) ωσ εξισ:
(α) ΕΥ «Απαςχόλθςθ και Ξατάρτιςθ»: Ψο ΕΞΔΔΑ υπιρξε ζωσ το 2006 τελικόσ δικαιοφχοσ του ΕΥ
«Απαςχόλθςθ και Ξατάρτιςθ». Σι δράςεισ του χρθματοδοτικθκαν κυρίωσ από τον άξονα προτεραιότθτασ τρία (3) για τθν "Υροϊκθςθ και βελτίωςθ τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και τθσ
παροχισ ςυμβουλϊν".
(β) ΕΥ «Διοικθτικι Πεταρρφκμιςθ 2007-2013». Σι δράςεισ του ΕΞΔΔΑ/ΛΡΕΥ εντάχκθκαν κυρίωσ
ςτουσ άξονεσ προτεραιότθτασ του ΕΥ που αφοροφν ςτθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των δθμό-
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ςιων πολιτικϊν, τθν ανάπτυξθ ανκρϊπινου δυναμικοφ και τθν ενδυνάμωςθ των πολιτικϊν ιςότθτασ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ.
(γ) ΕΥ «Πεταρρφκμιςθ του Δθμοςίου Ψομζα 2014-2020». Σι δράςεισ του ΕΞΔΔΑ/ΛΡΕΥ εντάςςονται ςτουσ άξονεσ προτεραιότθτασ περί ανάπτυξθσ γνϊςεων, δεξιοτιτων και ικανοτιτων ανκρϊπινου δυναμικοφ του δθμοςίου τομζα και περί βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ςχεδιαςμοφ των
προγραμμάτων ςπουδϊν και του εκπαιδευτικοφ υλικοφ.

6.3. τρατθγικζσ προτεραιότθτεσ και θ θγεςία του ΕΚΔΔΑ/ΙΝ.ΕΠ
Ψο ΕΞΔΔΑ ωσ ΡΥΔΔ εποπτεφεται από το Ωπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, το οποίο τα
τελευταία δεκαπζντε χρόνια ζχει μετονομαςτεί αρκετζσ φορζσ, αλλάηοντασ ενίοτε και πεδία
αρμοδιότθτασ (Ωπουργείο Υροεδρίασ, Ωπουργείο Εςωτερικϊν, Ωπουργείο Διοικθτικισ Πεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Ωπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ). Ωσ εποπτευόμενοσ φορζασ, το ΕΞΔΔΑ βρίςκεται ςε άμεςθ αλλθλεπίδραςθ με τουσ διαμορφωτζσ των
πολιτικϊν για τισ μεταρρυκμίςεισ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ, ςτοιχείο που ςυνδζεται και με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςτο εςωτερικό του οργανιςμοφ και ςτθ ςτοχοκεςία του, κακϊσ και
με τισ επιλογζσ που κάνει ςτο επίπεδο τθσ οργάνωςθσ και του περιεχομζνου τθσ εκπαίδευςθσ/επιμόρφωςθσ. Ψο επίπεδο τθσ ςυνεργαςίασ με το εποπτεφον Ωπουργείο και το είδοσ τθσ
ςχζςθσ μεταξφ τθσ πολιτικισ θγεςίασ του Ωπουργείου και τθσ εκάςτοτε θγεςίασ του ΕΞΔΔΑ φαίνεται να ςυνιςτά ςθμαντικό παράγοντα διαμόρφωςθσ, τόςο τθσ πορείασ του ίδιου του ΕΞΞΔΑ
όςο και των πολιτικϊν που αφοροφν ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ.
Θ διαχρονικά παρατθροφμενθ ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα ςτενι ςφνδεςθ και αλλθλεξάρτθςθ μεταξφ πολιτικισ θγεςίασ, διοικιςεων φορζων και διοικθτικισ ιεραρχίασ ςυνιςτά άλλωςτε
ερμθνευτικι παράμετρο πολλϊν δομικϊν αδυναμιϊν τθσ διοίκθςθσ ςτο Δθμόςιο, όπωσ είναι οι
αςυνζχειεσ, θ ζλλειψθ ςτοχοκεςίασ και αξιολόγθςθσ του παραγόμενου ζργου (Χπανοφ, 2010).
Αυτό δεν ςθμαίνει ωςτόςο ότι το ΕΞΔΔΑ, ωσ φορζασ με οικονομικι και διοικθτικι αυτοτζλεια
δεν επιδιϊκει, όπωσ κα ιταν ςκόπιμο και ευκταίο, να διαμορφϊςει αυτόνομα τισ δικζσ του
ςτρατθγικζσ κατευκφνςεισ και να διαδραματίςει επίςθσ (όπωσ προβλζπεται από τθ κεςμικι αποςτολι του) πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ των μελλοντικϊν κατευκφνςεων για τθ
διοίκθςθ ςυνολικά, δθλαδι να ςυνιςτά το ίδιο πρωτοπορία και φορζα αλλαγισ. Από αυτι τθ
ςκοπιά, το ιδιαίτερο ςτίγμα και θ ςυμβολι των ςυγκεκριμζνων προςϊπων που ανζλαβαν τθν
θγεςία του φορζα όλο αυτό το διάςτθμα, είναι επίςθσ ςτοιχεία που αποτυπϊνονται ςε μια ςειρά επιλογϊν και ςτισ κατευκφνςεισ του ζργου του ΕΞΔΔΑ/ΛΡΕΥ.
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Ξατά τθν υπό εξζταςθ χρονικι, ςτο ΕΞΔΔΑ τοποκετικθκαν ζξι επιτελικά ςτελζχθ ςτθν θγεςία
του φορζα (Γενικόσ Γραμματζασ και ςτθ ςυνζχεια Υρόεδροσ), ενϊ τισ αντίςτοιχεσ χρονικζσ περιόδουσ θ Διεφκυνςθ του ΛΡΕΥ άλλαξε οκτϊ φορζσ. Πεταξφ των ζξι Γενικϊν Γραμματζων/Υροζδρων, τρεισ ιταν γυναίκεσ ενϊ ςτθ Διεφκυνςθ ΛΡΕΥ, οι τζςςερισ ιταν γυναίκεσ. Ειδικότερα ςτθ κζςθ του Γ.Γ./Υροζδρου, τρεισ εξ αυτϊν προζρχονταν από τον πανεπιςτθμιακό/ερευνθτικό χϊρο, ενϊ οι λοιποί από το χϊρο τθσ Διοίκθςθσ ι από το ίδιο το ΕΞΔΔΑ. Σ Γ.Γ.
τθσ περιόδου 2014-2015 είχε ιδθ διατελζςει Γ.Γ. του ΕΞΔΔΑ κατά τθν περίοδο 2002-2003, ο Γ.Γ.
τθσ περιόδου 2009-2012 είχε διατελζςει ςτο παρελκόν (2002-2004) Διευκυντισ τθσ Εκνικισ
Χχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Επίςθσ, θ Γ.Γ. τθσ περιόδου 2012-2013 (ςτθν περίοδο τθσ τρικομματικισ κυβζρνθςθσ) υπθρζτθςε για πολλά χρόνια ςτο επιςτθμονικό δυναμικό του ΕΞΔΔΑ ωσ
αποςπαςμζνθ υπάλλθλοσ, θ δε αναπλθρϊτρια Γ.Γ. προερχόταν επίςθσ από το επιςτθμονικό δυναμικό του ΕΞΔΔΑ ζχοντασ υπθρετιςει και ωσ Διευκφντρια ΛΡΕΥ και ωσ Χφμβουλοσ Επιςτθμονικοφ Ζργου.
Θ διαδοχι ςτθν θγεςία του ΕΞΔΔΑ αποτυπϊνεται ςτον Υίνακα που ακολουκεί.
Πίνακασ 4.1: Θγεςία ΕΞΔΔΑ (2004-ςιμερα)
ΕΨΘ

ΞΩΒΕΦΡΘΧΕΛΧ

Γ. Γ. ΕΞΔΔΑ/ Υρόεδροσ

Δ/ντισ-τρια ΛΡ.ΕΥ

2004-2007

ΡΔ

Βοφτςινοσ Γ.

Ξαφετηοπουλου Τλ.

2007-2009

ΡΔ

Βοφτςινοσ Γ.

Χμυρλισ Λ./ Πεςςάρθσ Δ.

2009-2011

ΥΑΧΣΞ

Γεωργαράκθσ Ρ.

Πεςςάρθσ, Δ./Ππελιάσ, Ρ.

11/2011-05/2012

Υαπαδιμοσ Ο. (ΡΔ,
ΥΑΧΣΞ, ΟΑΣΧ)

Γεωργαράκθσ Ρ.

Ππελιάσ, Ρ

05/2012-06/2012

Ωπθρ. Ξυβζρνθςθ
πρωκ. Υικραμμζνοσ
Υ.

Γεωργαράκθσ Ρ.

Ππελιάσ, Ρ

06/2012 - 06/2013

ΡΔ -ΥΑΧΣΞ -ΔΘΠΑΦ

Αναγνωςτοποφλου Α

Ξομςζλθ Φ.

06/2013 - 06/2014

ΡΔ ΥΑΧΣΞ

Ξομςζλθ Φ.

Ξομςζλθ Φ.

06/2014 -01/2015

ΡΔ -ΥΑΧΣΞ

Χρυςουλάκθσ Λων.

Υανζτςοσ Χπ.

01/2015 -09/2015

ΧΩΦΛΗΑ -ΑΡΕΟ

Ξαμτςίδου Λφ.

Γκαςοφκα Π.

09/2015 - ςιμερα

ΧΩΦΛΗΑ -ΑΡΕΟ

Ξαμτςίδου Λφ.

Γκαςοφκα Π.
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Ξοντονι Αν.

Επιπλζον, το ΕΞΔΔΑ εξελίςςεται διαχρονικά ωσ προσ τθ ςτρατθγικι που ακολουκεί και όπωσ
αυτι αποτυπϊνεται τόςο ςε οργανωτικό επίπεδο όςο και ςε επίπεδο αρμοδιοτιτων, κακϊσ οι
δομζσ του επεκτείνονται ι ςυρρικνϊνονται κατά περίοδο. Χτθ ςυνζχεια επιχειρείται μια ςυνοπτικι αποτφπωςθ των ςτρατθγικϊν επιλογϊν που Ξζντρου ανά κοινοβουλευτικι περίοδο.

ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ: Κοινοβουλευτικζς περίοδοι 2004-2007 & 2007-2009
Υρόκειται για ζνα ςθμαντικό και μεγάλθσ διάρκειασ διάςτθμα κατά το οποίο το ΕΞΔΔΑ με θγεςία ςτακερι και ςε πλιρθ ςφμπνοια με τθν θγεςία του εποπτεφοντοσ Ωπουργείου, όπωσ προκφπτει μζςα από τθ ςυνζντευξθ με τον Γ.Γ. εκείνθσ τθσ περιόδου (βλ. Ξεφ. 7.2), δρομολογεί μια
ςειρά αλλαγϊν και παρεμβάςεων όπωσ είναι:


κωδικοποίθςθ για πρϊτθ φορά ςε ενιαίο κείμενο (ΥΔ 57/2007) όλων των ιςχυουςϊν
διατάξεων του ΕΞΔΔΑ, κακϊσ ιταν διάςπαρτεσ ςε πολλά νομοκετικά κείμενα,



κζςπιςθ του νζου Σργανιςμοφ του ΕΞΔΔΑ το 2008 που ενίςχυςε τθν οργανωτικι δομι
και εμβζλειά του,



αποκζντρωςθ τθσ επιμόρφωςθσ με τθ ςταδιακι δθμιουργία, κατά το διάςτθμα 20052006, 12 Υεριφερειακϊν Λνςτιτοφτων Επιμόρφωςθσ ςτισ ζδρεσ όλων των περιφερειϊν
τθσ χϊρασ,



ανάπτυξθ διοικθτικισ κουλτοφρασ για τθν αναγκαιότθτα δθμιουργίασ διαδικαςιϊν ανίχνευςθσ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ (ςχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ
προγράμματοσ επιμόρφωςθσ των Δ/ςεων Εκπαίδευςθσ, διοργάνωςθ αντίςτοιχων θμερίδων ςε ςυνεργαςία με τθν ΑΔΕΔΩ),



ανάπτυξθ ςθμαντικϊν ςυνεργαςιϊν με φορείσ ςτο εςωτερικό και εξωτερικό τθσ χϊρασ
(ςυνεργαςία με τθν ΑΔΕΔΩ, ςυνεργαςία με ομόλογουσ φορείσ του εξωτερικοφ και υλοποίθςθ πολλϊν επιμορφωτικϊν δράςεων “best practices”),



κεςμοκζτθςθ και πλιρθσ εφαρμογι του Χυςτιματοσ πιςτοποίθςθσ τθσ Επιμόρφωςθσ
για το ςφνολο των δομϊν και υπαλλιλων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ.

ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ: Κοινοβουλευτική περίοδος 2009-2012
Θ περίοδοσ αυτι ςυνιςτά τθν απαρχι τθσ κρίςθσ και ςυνδζεται με τθ ςφναψθ του 1ου Πνθμονίου. Θ πολιτικι αλλαγι που ςυντελζςτθκε, οι άξονεσ του Υρογράμματοσ προςαρμογισ (ζμφαςθ
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ςτθ δθμοςιονομικι εξυγίανςθ και ςτθν προϊκθςθ μεταρρυκμίςεων ςε πολλοφσ τομείσ μεταξφ
των οποίων και ςτθ δθμόςια διοίκθςθ) ςε ςυνδυαςμό με το κλίμα που διαμορφϊκθκε ςε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο αντανακλϊνται και ςτο περιβάλλον του ΕΞΔΔΑ. Ψα ςθμαντικότερα
ςτοιχεία αυτισ τθσ περιόδου μποροφν να ςυνοψιςτοφν ωσ εξισ:


ζμφαςθ ςτθν περικοπι δαπανϊν και ςτθν εξοικονόμθςθ πόρων: κατάργθςθ των Υεριφερειακϊν Λνςτιτοφτων Επιμόρφωςθσ και αξιοποίθςθ των Αυτοτελϊν τμθμάτων εκπαίδευςθσ
των Αποκεντρωμζνων διοικιςεων ωσ δίκτυο ςυνεργατϊν του ΕΞΔΔΑ ςτθν περιφζρεια (ΩΑ
ΔΛΕΞ/ΨΠ.Β/Φ2/64/οικ727, ΦΕΞ 65/Βϋ/28-01-2011),



ίδρυςθ τθσ Πονάδασ Ψεκμθρίωςθσ και Ξαινοτομιϊν (Ρ.3966/2011),



κατάργθςθ τθσ Χχολισ Επιμόρφωςθσ Ωπαλλιλων του Ωπουργείου Σικονομικϊν και ςυγχϊνευςι τθσ με το ΕΞΔΔΑ (Ρ.3895/2010) ( θ εν λόγω ενςωμάτωςθ οδιγθςε ςε ςθμαντικι αφξθςθ των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων του κφκλου «Σικονομία και Δθμοςιονομικι πολιτικι»),



ςταδιακι ψθφιοποίθςθ των υπθρεςιϊν του ΕΞΔΔΑ/ΛΡΕΥ (δθμοςιοποίθςθ του προγραμματιςμοφ του ΛΡΕΥ θλεκτρονικά για ελεφκερθ πρόςβαςθ και άμεςθ ενθμζρωςθ όλων των υπαλλιλων, θλεκτρονικι υποβολι αίτθςθσ για ςυμμετοχι ςε επιμορφωτικό πρόγραμμα, θλεκτρονικι επιλογι και ενθμζρωςθ ςυμμετεχόντων κ.ά.), ανάπτυξθ θλεκτρονικοφ εργαλείου
για τθν ανίχνευςθ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν, τθν αξιολόγθςθ του επιμορφωτικοφ ζργου του
ΛΡΕΥ και τθν αποτίμθςθ τθσ αποτελεςματικότθτάσ του51



ςυνεργαςία ΕΞΔΔΑ με Task Force (ςθμειϊνεται πωσ το ΕΞΔΔΑ, ωσ δικαιοφχοσ φορζασ υλοποιεί ειδικό εγκεκριμζνο Ψεχνικό δελτίο με αντικείμενο δράςεισ μεταφοράσ τεχνογνωςίασ
ςε μια ςειρά κρίςιμων τομζων πολιτικισ όπωσ θ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ, θ υγεία, θ δικαιοςφνθ, θ φορολογικι διοίκθςθ και θ καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ/ξζπλυμα μαφρου χριματοσ, βλ. κεφ.7.1).

ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ: Κοινοβουλευτική περίοδος 2012-2014
Θ περίοδοσ αυτι χαρακτθρίηεται από ςυχνζσ αλλαγζσ ςτθν θγεςία του ΕΞΔΔΑ. Σι ςθμαντικότερεσ εξελίξεισ αυτισ τθσ περιόδου μποροφν να ςυνοψιςτοφν ωσ εξισ:
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Χχετικά Βλ.
http://www.ekdd.gr/ekdda/images/aksiologisi_apotimisi/methodologia_odigos_efarmogis_v2.pdf
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ζμφαςθ ςτισ δράςεισ για τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ, τθν αξιολόγθςθ, τθν κινθτικότθτα και
τθν επιλογι των διευκυντικϊν ςτελεχϊν ςε ςυνεργαςία με τθν τεχνικι βοικεια, ςε αμεςθ
και ςτενι ςυνεργαςία με το Ωπουργείο και ενεργό ςυμμετοχι του ΕΞΔΔΑ/ΛΡΕΥ,



μνθμόνια ςυνεργαςίασ με φορείσ τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ και τθσ αυτοδιοίκθςθσ52,



διοργάνωςθ καινοτόμου εργαςτθρίου για το ςτρατθγικό ςχζδιο και τον Υρογραμματιςμό
του ΕΞΔΔΑ/ΛΡΕΥ53,



αναςχθματιςμόσ και αλλαγι προτεραιοτιτων: ζμφαςθ ςτθν κινθτικότθτα και διακεςιμότθτα με ςυμμετοχι του ΛΡΕΥ μζςω τθσ διοργάνωςθσ ςχετικϊν προγραμμάτων επιμόρφωςθσ54.

ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ: Κοινοβουλευτική περίοδος 2015-2016
Χαρακτθριςτικό ςτοιχείο αυτισ τθσ περιόδου είναι ο κεματικόσ προςανατολιςμόσ προσ επιμορφωτικζσ δράςεισ περί ιςότθτασ των δφο φφλων, ανκρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνικισ πολιτικισ και εμπζδωςθσ δθμοκρατικϊν διαδικαςιϊν. Επίςθσ, ζμφαςθ δόκθκε ςε δράςεισ που αφοροφςαν τθ διαδικαςία επιλογισ προϊςταμζνων ςτο πλαίςιο τθσ προςπάκειασ για μεγαλφτερθ
διαφάνεια και αξιοκρατία. Υιο ςυγκεκριμζνα, οι ςθμαντικότερεσ εξελίξεισ αυτισ τθσ περιόδου
μποροφν να ςυνοψιςτοφν ωσ εξισ:


επεξεργαςία νζου Σργανιςμοφ ΕΞΔΔΑ,



διοργάνωςθ Ξαινοτόμου Εργαςτθρίου για το Εκνικό Χχζδιο Δράςθσ 2016-2020 για τθν ιςότθτα των φφλων, Διθμερίδασ για τθ Γυναικεία Πετανάςτευςθ και επιμορφωτικϊν δράςεων
για τθν άρςθ του λεκτικοφ ςεξιςμοφ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ,



διοργάνωςθ Ξαινοτόμου Εργαςτθρίου και Θμερίδων για τθ δομθμζνθ ςυνζντευξθ ςτο πλαίςιο τθσ νζασ διαδικαςίασ επιλογισ Υροϊςταμζνων ςτο Δθμόςιο,



διοργάνωςθ Ξαινοτόμου Εργαςτθρίου για τθν αξιολόγθςθ τθσ Διαλειτουργικότθτασ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Ωπθρεςιϊν,



διοργάνωςθ επιμορφωτικϊν δράςεων για τα ανοικτά δεδομζνα, τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ,
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Απολογιςμόσ ζργου ΙΝΕΡ «Εκπαιδευτικό ζργο ΙΝΕΡ Σεπτζμβριοσ 2012-Ιοφνιοσ 2013», Ακινα, Ιοφνιοσ
2013.
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Τπ.π.
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Τπ.π.
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διεφρυνςθ των επιμορφωτικϊν ςυμπράξεων του ΕΞΔΔΑ με υπογραφι πρωτοκόλλων ςυνεργαςίασ με το Ωπουργείο Εκνικισ Άμυνασ, Ωπουργείο Υολιτιςμοφ, Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων, τθν Υεριφζρεια Αττικισ και προγραμματικισ ςυμφωνίασ με τον ΣΑΕΔ, τθ Γενικι Γραμματεία Υλθροφοριακϊν Χυςτθμάτων και τθν ΑΔΕΔΩ,



διεφρυνςθ των ςυνεργαςιϊν με φορείσ του εξωτερικοφ, όπωσ το Λνςτιτοφτο Διοίκθςθσ
Jiangxi Ξίνασ και θ Εκνικι Χχολι Διοίκθςθσ του Οιβάνου.

Σι ςτοχεφςεισ που αναφζρκθκαν ζωσ τϊρα εξειδικεφονται ςτο επόμενο κεφάλαιο το οποίο επικεντρϊνεται ςτο ΛΡΕΥ και αναλφει τθ διαχρονικι εξζλιξθ των επιμορφωτικϊν δράςεων που υλοποιικθκαν κατά τθν περίοδο 2005-2016.
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7. Ανάλυςθ ποςοτικών και ποιοτικών ςτοιχείων
7.1. Ανάλυςθ ποςοτικών ςτοιχείων - Διαχρονικι εξζλιξθ Θεματικών Κφκλων, επιμορφωτικών
δράςεων και περιεχομζνων επιμόρφωςθσ (2005-2016)
7.1.1. Σο πλαίςιο εξζλιξθσ των επιμορφωτικών δράςεων του ΙΝΕΠ
Ψο κεφάλαιο αυτό πραγματεφεται τθν εξζλιξθ των επιμορφωτικϊν δράςεων του ΛΡΕΥ και του
περιεχομζνου τουσ, ςε ςυνάρτθςθ με τθν εξζλιξθ τθσ ίδιασ τθσ οργάνωςθσ τθσ επιμόρφωςθσ
(από τουσ Ψομείσ ςτουσ Κεματικοφσ Ξφκλουσ και τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ) με ςτόχο τθν ανίχνευςθ
ςυςχετίςεων μεταξφ των δθμόςιων πολιτικϊν και τθσ επίςθμθσ επιμόρφωςθσ των δθμοςίων
υπαλλιλων, όπωσ υλοποιείται από το ΕΞΔΔΑ/ΛΡΕΥ. Κα μελετθκοφν και κα αναλυκοφν ποςοτικζσ και ποιοτικζσ διαςτάςεισ του αξιοποιιςιμου και διακζςιμου ςτο ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα (ΣΥΧ) του ΛΡΕΥ εμπειρικοφ υλικοφ, ςε ςυνδυαςμό με ζρευνα αρχείου, δευτερογενϊν πθγϊν, κακϊσ και ανάλυςθ περιεχομζνου, προκειμζνου να εξειδικευτοφν τα ερευνθτικά
ερωτιματα και να αναδειχκοφν ερμθνευτικά ςτοιχεία.
Χε προθγοφμενα κεφάλαια (6.1 & 6.3) παρουςιάςτθκαν οι ςθμαντικότερεσ αλλαγζσ ςτθν φυςιογνωμία κακϊσ και ςτθ λειτουργία του φορζα ςυνολικά και του ΛΡΕΥ ειδικότερα κατά το χρονικό
διάςτθμα 2005-2016. Χτθν παροφςα ανάλυςθ, δίνεται ζμφαςθ ςτο πϊσ το Λνςτιτοφτο οργανϊνει
τα περιεχόμενα τθσ επιμόρφωςθσ ζχοντασ ωσ αφετθρία τθν παραδοχι ότι ο τρόποσ που κατθγοριοποιοφνται, ςυςτθματοποιοφνται και παρουςιάηονται δθμοςίωσ τα επιμορφωτικά αντικείμενα (κακϊσ και το ειδικό βάροσ που δίνεται ςτο κακζνα) υποδθλϊνει το πϊσ προςδιορίηεται (ι
δεν προςδιορίηεται) μια ςαφισ πολιτικι/ςτρατθγικι για τθν επιμόρφωςθ, ενϊ είναι επίςθσ ενδεικτικόσ ςυγκεκριμζνων ιεραρχιςεων και ςτρατθγικϊν επιλογϊν ςε ςχζςθ με το είδοσ των πολιτικϊν που κα πρζπει να υποςτθρίξει αυτι θ επιμόρφωςθ. Αυτι θ διαςφνδεςθ γίνεται ρθτι,
όπωσ προκφπτει ςτθ ςυνζχεια.
Ψο ΛΡΕΥ κατθγοριοποιεί τουσ τίτλουσ των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων και δράςεων (θμερίδεσ, ςυνζδρια, εργαςτιρια) που υλοποιεί ςε μεγάλουσ κεματικοφσ άξονεσ που κεωρθτικά
προςδίδουν και μια ςυνοχι ςτα επιμζρουσ περιεχόμενα. Θ διαχρονικι εξζλιξθ αυτισ τθσ εςωτερικισ οργάνωςθσ από τθν ίδρυςθ του Ξζντρου ζωσ και τθν περίοδο που εξετάηεται δεν ςυνιςτά αντικείμενο τθσ παροφςασ ανάλυςθσ55.

55

Κα ιταν, ωςτόςο, ενδιαφζρον ωσ αντικείμενο μελλοντικισ ζρευνασ, να γίνει μια αποτφπωςθ τθσ οργάνωςθσ τθσ επιμόρφωςθσ, αντλϊντασ πλθροφορίεσ (μζςω ςυνεντεφξεων) από το επιςτθμονικό προςωπικό
του Ξζντρου που υπθρετεί από τθν ίδρυςι του ζωσ και ςιμερα, αξιοποιϊντασ τθ κεςμικι μνιμθ.
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Χφμφωνα με τα διακζςιμα ςτοιχεία, κατά το ζτοσ 2005, το ΛΡΕΥ εντάςςει τισ δράςεισ του ςτουσ
εξισ Κεματικοφσ Ψομείσ: (α) «Δθμόςιο Πάνατημεντ», (β) «Διεκνείσ Χχζςεισ», (γ) «Ειςαγωγικι
Εκπαίδευςθ», (δ) «ζνεσ Γλϊςςεσ», (ε) «Σικονομικόσ, χωρικόσ και περιβαλλοντικόσ ςχεδιαςμόσ» και (ςτ) «Υλθροφορικι».
Από το 2006 και μζχρι το 2011, οριςμζνοι από τουσ προαναφερόμενουσ τομείσ αλλάηουν ονομαςία ενϊ εμφανίηονται νζοι Ψομείσ, οι οποίοι περιλαμβάνουν νζα κεματικά αντικείμενα (όπωσ
κα φανεί και από τθν ανάλυςθ των ςτοιχείων ςτθ ςυνζχεια). Ξατά τθν ίδια περίοδο ο ςφνκετοσ
και περιεκτικόσ τομζασ «Σικονομικόσ, χωρικόσ και περιβαλλοντικόσ ςχεδιαςμόσ» δεν υφίςταται
πλζον, ενϊ εμφανίηονται δφο νζοι διακριτοί τομείσ «Υεριβάλλον» και «Σικονομικά Κζματα», οι
οποίοι περιλαμβάνουν και επιμορφωτικά προγράμματα που εντάςςονταν ςτον προθγοφμενο
τομζα. Επίςθσ, θ «Υλθροφορικι» μετονομάηεται ςε «Ρζεσ τεχνολογίεσ», ενϊ εμφανίηεται για
πρϊτθ φορά ο τομζασ «Υολιτιςμόσ».
Θ αυξανόμενθ διαφοροποίθςθ των επιμορφωτικϊν αντικειμζνων (που ανταποκρίνεται ςτισ αυξανόμενεσ ανάγκεσ του δθμόςιου τομζα) υποδθλϊνει μια ενδεχομζνωσ πιο διευρυμζνθ αντίλθψθ των ορίων των κεματικϊν αξόνων (από τθν πλθροφορικι ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ), που περιλαμβάνειτθν ειςαγωγι νζων ςτοιχείων που εμπλουτίηουν το πεδίο γνϊςεων και πρακτικϊν εντόσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (κζματα πολιτιςμοφ).
Κα πρζπει επίςθσ να επιςθμανκεί ότι θ περίοδοσ 2005-2009 είναι μια περίοδοσ «μεγζκυνςθσ»,
που χαρακτθρίηεται από τθ ςθμαντικι αφξθςθ των πόρων του ΕΞΔΔΑ/ΛΡΕΥ, μζςω των ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων τθσ Δ’ Υρογραμματικισ Υεριόδου, ενίςχυςθσ του ςτελεχιακοφ
δυναμικοφ του και διεφρυνςθσ τθσ χωρικισ εμβζλειάσ του (αποκεντρωμζνεσ υπθρεςίεσ επιμόρφωςθσ, ίδρυςθ και δραςτθριοποίθςθ των Υεριφερειακϊν Λνςτιτοφτων Επιμόρφωςθσ). Ζτςι, ο
αρικμόσ των Κεματικϊν Ψομζων αυξάνεται από ζξι (6) ςε οκτϊ (8), αν και από το 2007 και μετά,
καταργείται ο Ψομζασ «Διεκνείσ Χχζςεισ».
Χτα τζλθ του 2010 οι «Ψομείσ» καταργοφνται και δθμιουργοφνται «Κεματικοί Ξφκλοι», οι οποίοι
«ςυνδζονται με τομείσ Δθμόςιων Ρολιτικϊν», όπωσ ρθτά αναφζρεται ςτθν υπ’ αρ. πρωτ.
16551/Φ.234.03/2101202010 Εγκφκλιο του Γ.Γ. με κζμα τον Υρογραμματιςμό του ΛΡΕΥ για το α’
εξάμθνο 2011. Θ αλλαγι υλοποιείται το δεφτερο εξάμθνο του 2010 με αποτζλεςμα για το ζτοσ
αυτό να ςυνυπάρχουν «Ψομείσ» και «Κεματικοί Ξφκλοι».
Σι Κεματικοί Ξφκλοι που δθμιουργικθκαν το 2010 είναι οι ακόλουκοι:
(α) Αποτελεςματικότθτα και Διαφάνεια ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ,
(β) Διοικθτικι Πεταρρφκμιςθ και Αποκζντρωςθ,
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(γ) Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και Εφαρμοςμζνεσ Ψεχνολογίεσ,
(δ) Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ,
(ε) Σικονομία και Δθμοςιονομικι πολιτικι,
(ςτ) Ξοινωνικι Υολιτικι με 2 τμιματα/υποκφκλουσ: (i) Ωγεία και Ξοινωνικι Αςφάλιςθ, (ii) Ξοινωνικι Αλλθλεγγφθ και Λςότθτα Ευκαιριϊν,
(η) Ειςαγωγικι Εκπαίδευςθ.
Θ «Ειςαγωγικι Εκπαίδευςθ», ωσ διακριτό εξ οριςμοφ αντικείμενο, με ειδικό κεςμικό πλαίςιο να
τθ διζπει, διατθρείται διαχρονικά ωσ ξεχωριςτόσ τομζασ επιμόρφωςθσ. Σ Ψομζασ των «ζνων
Γλωςςϊν» καταργείται οριςτικά το 2010, χρονιά κατά τθν οποία υλοποιείται ζνασ πολφ μικρόσ
αρικμόσ προγραμμάτων, όπωσ κα αναλυκεί και ςτο επόμενο κεφάλαιο. Εφεξισ δεν προςφζρεται ςχεδόν κανζνα επιμορφωτικό πρόγραμμα εκμάκθςθσ ξζνων γλωςςϊν ςτουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ.
Χε μια πρϊτθ προςζγγιςθ φαίνεται ότι οι «Ψομείσ» ςυνδζονταν περιςςότερο με γνωςτικά αντικείμενα, ςτοιχείο δθλωτικό ενδεχομζνωσ τθσ αρχικισ αντίλθψθσ για τθν επιμόρφωςθ: γνωςιοκεντρικι με ζμφαςθ ςτθν επιςτθμονικότθτα των αντικειμζνων που διδάςκονται, ςτθ διεφρυνςθ
των γνϊςεων των υπαλλιλων λόγω και του χαμθλοφ (ςυγκριτικά με ςιμερα) εκπαιδευτικοφ
επιπζδου ενόσ ςθμαντικοφ τουσ ποςοςτοφ.
Χτθν πορεία, ο νζεσ ονομαςίεσ των Κεματικϊν Ξφκλων (και όχι μόνο56) είναι μάλλον ενδεικτικζσ
τθσ πρόκεςθσ να τεκμθριωκεί θ αποτελεςματικότθτα τθσ επιμόρφωςθσ και θ προςτικζμενθ αξία τθσ όςον αφορά ςτισ προωκοφμενεσ αλλαγζσ ςτο πεδίο τθσ εργαςίασ. Είναι επίςθσ δθλωτικζσ τθσ πρόκεςθσ να ςυνδεκοφν τα επιμορφωτικά προγράμματα ρθτά και γραμμικά με τουσ
εκπεφραςμζνουσ ςτόχουσ των πολιτικϊν και όχι μόνο με δθμόςιεσ πολιτικζσ.
Χαρακτθριςτικι είναι θ περίπτωςθ του Ξφκλου «Αποτελεςματικότθτα και Διαφάνεια ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ». Επίςθσ, ενδεικτικι είναι θ δθμιουργία διακριτοφ Ξφκλου με τθν ονομαςία «Διοικθτικι Πεταρρφκμιςθ & Αποκζντρωςθ», ςτον οποίο θ πρόκεςθ είναι να εντάςςονται τίτλοι
προγραμμάτων οριηόντιου χαρακτιρα (π.χ. προγράμματα για τθν αξιολόγθςθ, τθν εκπαίδευςθ
των ςτελεχϊν ςε κζςθ ευκφνθσ κ.ά) που κα υποςτθρίηουν τθν προωκοφμενθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ, κακϊσ και εμβλθματικζσ επιμορφωτικζσ δράςεισ για τθν εφαρμογι μεταρρυκμίςεων
όπωσ π.χ. θ νζα αρχιτεκτονικι για τθν αυτοδιοίκθςθ (Υρόγραμμα «Ξαλλικράτθσ»). Σι δυο αυτοί

56

Βλ. επίςθσ ςχετικά κεφ. 6.2.
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νζοι Ξφκλοι «απορροφοφν» ςτθν πράξθ τα επιμορφωτικά προγράμματα που εντάςςονταν προθγοφμενα ςτον τομζα «Δθμόςιο Πάνατημεντ».
Θ δθμιουργία του Ξφκλου «Ξοινωνικι πολιτικι» ανταποκρίνεται ςε μια πραγματικι ανάγκθ να
αποτυπωκεί με ορατό τρόπο ςτον κατάλογο δράςεων του ΛΡΕΥ μια δζςμθ προγραμμάτων που
μζχρι τότε εντάςςονταν αναγκαςτικά ςτον τομζα «Υολιτιςμόσ». Ψαυτόχρονα, υποδθλϊνει τθν
πρόκεςθ να αναπτυχκεί περαιτζρω το ςυγκεκριμζνο κεματικό πεδίο, με δεδομζνο ότι πολλά
από τα μεταρρυκμιςτικά ςχζδια τθσ περιόδου 2009-2012, αφοροφςαν ςε κρίςιμουσ τομείσ τθσ
κοινωνικισ πολιτικισ (υγεία, κοινωνικι αςφάλιςθ). Ψζλοσ, απεικονίηει προτεραιότθτεσ τθσ περιόδου εκείνθσ όπωσ είναι θ προϊκθςθ τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ, δεδομζνου και του ςχετικοφ ειδικοφ άξονα ςτο ΕΥ «Διοικθτικι μεταρρφκμιςθ 20072013».
Χτο πεδίο των Σικονομικϊν, θ προςκικθ τθσ πτυχισ «Δθμοςιονομικι Υολιτικι» ιταν επίςθσ
ενδεικτικι τθσ ζμφαςθσ που ζπρεπε να δοκεί ςτα ηθτιματα δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ, δθμοςιονομικϊν ελζγχων και γενικά των δθμοςίων δαπανϊν με δεδομζνθ τθ ςυγκυρία και τισ μνθμονιακζσ ςτοχεφςεισ που κυριαρχοφςαν εκείνθ τθν περίοδο.
Ψζλοσ, ο τομζασ «Υεριβάλλον» διευρφνεται ςθμαντικά λαμβάνοντασ τθν ονομαςία «Βιϊςιμθ
Ανάπτυξθ», τίτλοσ που μάλλον υποδεικνφει τθν προςπάκεια για ανάδειξθ του αναπτυξιακοφ
χαρακτιρα που κα πρζπει να εξυπθρετοφν οριηόντια οι διάφορεσ τομεακζσ δθμόςιεσ πολιτικζσ,
παρά μια ςυγκεκριμζνθ πολιτικι. Ψαυτόχρονα κζτει a priori μια «απαίτθςθ» για ζναν καινοτόμο
κα ζλεγε κανείσ ςχεδιαςμό επιμορφωτικϊν προγραμμάτων που ςυνδζεται και με τθ νζα προςζγγιςθ των όλο και πιο ςφνκετων προβλθμάτων που καλοφνται να επιλφςουν οι ςφγχρονεσ
δθμόςιεσ πολιτικζσ (το τρίπτυχο τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ, τθσ περιβαλλοντικισ προςταςίασ
και τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ).
Χτον πίνακα που ακολουκεί αποτυπϊνεται ςχθματικά θ εξζλιξθ των Κεματικϊν Ψομζων/Ξφκλων
του ΛΡΕΥ ςε αντιςτοίχιςθ με δθμόςιεσ πολιτικζσ, επίκαιρεσ κατά τθν περίοδο αναφοράσ.

Πίνακασ 7.1: Εξζλιξθ Κεματικϊν Ψομζων/Ξφκλων ΛΡΕΥ & δθμόςιεσ πολιτικζσ (2005-2016)
2005

2006-2010

2011-2016

Σομείσ

Σομείσ

Θεματικοί Κφκλοι

Δθμόςιο μάνατημεντ

Δθμόςιο Πάνατημεντ

Αποτελεςματικότθτα &
Διαφάνεια ςτθ Δ.Δ.

Σομείσ Δθμόςιων Πολιτικών
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Πεταρρφκμιςθ τθσ Δ.Δ
Αποκζντρωςθ & περιφερειακι

Διοικθτικι Πεταρρφκμιςθ
και Αποκζντρωςθ

Ειςαγωγικι Εκπαίδευςθ

Ειςαγωγικι Εκπαίδευςθ

Διεκνϊν Χχζςεων

Διεκνϊν Χχζςεων

ζνων γλωςςϊν

ζνων γλωςςϊν

Ειςαγωγικι Εκπαίδευςθ

Ξοινωνικι Υολιτικι
Ωποκφκλοσ α: Ξοινωνικι
Αλλθλεγγφθ & Λςότθτα
Ευκαιριϊν / Ωποκφκλοσ β:
Ωγεία, Ξοινωνικι Αςφάλιςθ
Σικον. Χωρ. & περιβαλ. Χχεδιαςμοφ

Υεριβάλλον*

Υλθροφορικισ

Ρζεσ τεχνολογίεσ*

Σικονομικϊν κεμάτων*

Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ

ανάπτυξθ

Ανάπτυξθ Ανκρωπινοφ Δυναμικοφ Δ.Δ.

Ξοινωνικι Υολιτικι:
Υολιτικζσ υγείασ, Ξοινωνικισ
προςταςίασ & Ξοινωνικισ Ζνταξθσ

Υεριβαλλοντικι & οικονομικι ανάπτυξθ

Θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ
& εφαρμ. Ψεχν.

Ψθφιακι πολιτικι

Σικονομία & Δθμοςιονομικι πολιτικι

Δθμοςιονομικι πολιτικι &
οικονομικι ανάπτυξθ

Υολιτιςμόσ*

*Εμφανίηεται ωσ τομζασ το 2006.

Ψο γεγονόσ ότι θ διαςφνδεςθ τθσ επιμόρφωςθσ με τα πεδία των δθμόςιων πολιτικϊν αποτυπϊνεται για πρϊτθ φορά με ρθτό τρόπο το 2011 δεν ςθμαίνει ότι δεν υφίςταται (ωσ πρόκεςθ αλλά
και ωσ ρθτορικι) ςτθ διαδικαςία επεξεργαςίασ του προγραμματιςμοφ του ζργου του ΛΡΕΥ κατά
τισ προθγοφμενεσ περιόδουσ. Θ μελζτθ και ανάλυςθ των ςτοιχείων ςτοχεφει ακριβϊσ ςτο να τθ
διερευνιςει.
Διευκρινίηεται, τζλοσ, ότι οι «Ψομείσ» και οι «Κεματικοί Ξφκλοι» δεν ςυνιςτοφν (από διοικθτικισ
πλευράσ) κεςμικά κατοχυρωμζνα οργανωτικά ςχιματα, δθλαδι δεν περιλαμβάνονται ςτθν περιγραφι του οργανιςμοφ του ΕΞΔΔΑ/ΛΡΕΥ. Αποτελοφν μια εςωτερικι διαδικαςία κατθγοριοποίθςθσ των επιμορφωτικϊν δράςεων που υλοποιοφνται, ζχουν μεταβλθτό χαρακτιρα με τα
όρια μεταξφ τουσ να είναι αρκετά ρευςτά και διαπερατά, ενϊ υπόκεινται δυνάμει ςε ςυνεχι
ανακεϊρθςθ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ και τισ προτεραιότθτεσ που τίκενται κάκε φορά ςε ςτρατθγικό επίπεδο.
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Άλλωςτε, ωσ ζλλειμμα κα μποροφςε να χαρακτθριςτεί το γεγονόσ ότι θ δθμιουργία αυτϊν των
Ξφκλων δεν ςυνοδεφεται από μια επίςθμθ περιγραφι του περιεχομζνου, των ορίων τουσ και
του εφρουσ αναφοράσ τουσ, αλλά και το γεγονόσ ότι δεν προζκυψε από μια δομθμζνθ διαβοφλευςθ ςτο εςωτερικό του Λνςτιτοφτου, με βάςθ τεκμθριωμζνα ςτοιχεία και προτάςεισ. Χε αυτό
αποςκοποφςε αντίκετα θ εςωτερικι διαδικαςία για τθν αναδιάρκρωςθ του ΛΡΕΥ που ξεκίνθςε
το 2015 (βλ. κεφ. 6.3). Από τθν άλλθ μεριά όμωσ, προςζφερε ςτο Λνςτιτοφτο Επιμόρφωςθσ τθ
δυνατότθτα να κατανζμει με ευκολότερο τρόπο τουσ ανκρϊπινουσ πόρουσ για τθν εξυπθρζτθςθ
ζκτακτων αναγκϊν ι δθμόςιων πολιτικϊν όποτε υπιρξε επείγουςα ανάγκθ.
Χτο υποκεφάλαιο που ακολουκεί (7.1.2) παρουςιάηονται βαςικά ποςοτικά ςτοιχεία που αφοροφν ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ των επιμορφωτικϊν δράςεων (επιμορφωτικά προγράμματα και
θμερίδεσ/διθμερίδεσ) που ςχεδιάςτθκαν και υλοποιικθκαν κατά το διάςτθμα 2005-2016. Χτθ
ςυνζχεια, παρουςιάηονται ειδικότερα ςτοιχεία για τουσ τζςςερισ Κεματικοφσ Ψομείσ/Ξφκλουσ
που ςυγκεντρϊνουν το μεγαλφτερο αρικμό επιμορφωτικϊν δράςεων διαχρονικά: «Δθμόςιο
Πάνατημεντ», «Υλθροφορικι/Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ», «Σικονομικά» και «Ξοινωνικι Υολιτικι». Για αυτοφσ τουσ Κεματικοφσ Ξφκλουσ οι οποίοι ςυνδζονται και με μερικά από τα πιο
ςθμαντικά πεδία πολιτικισ, κα παρουςιαςτοφν επίςθσ ςτοιχεία που αφοροφν ςτα κεματικά αντικείμενα που πραγματεφονται κακϊσ και ςε οριςμζνεσ ειδικζσ κατθγορίεσ επιμορφωτικϊν
δράςεων.
Πε δεδομζνο ότι θ ανάλυςθ ςτθν παροφςα μελζτθ εςτιάηει ειδικότερα ςτθν πολιτικι για τθ Δθμόςια Διοίκθςθ και τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ, θ ανάλυςθ κα αφορά περιςςότερο ςτα επιμορφωτικά προγράμματα του Ψομζα του «Δθμοςίου Πάνατημεντ».
Θ παρουςίαςθ των ποςοτικϊν δεδομζνων ςτθν παροφςα ενότθτα γίνεται χρονολογικά, ανά ζτοσ, ομαδοποιϊντασ ταυτόχρονα τισ επιμζρουσ περιόδουσ με βάςθ δφο ορόςθμα ςτα οποία ζχει
ιδθ γίνει αναφορά και κα επανζλκουν ςτθ ςυηιτθςθ που κα ακολουκιςει: τθν εφαρμογι του
ςυςτιματοσ πιςτοποίθςθσ ςτθν επιμόρφωςθ (2009) και τθν εςωτερικι οργάνωςθ του ΛΡΕΥ ςτθ
βάςθ των Κεματικϊν Ξφκλων (β’ εξάμθνο 2010).

7.1.2. Παρουςίαςθ και ανάλυςθ ποςοτικών ςτοιχείων
Χτον Υίνακα 7.2 παρουςιάηεται το ςφνολο των επιμορφωτικϊν δράςεων και ο αρικμόσ ςυμμετεχόντων ανά ζτοσ. Χυγκριτικά κατά το διάςτθμα 2005-2016, ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ προγραμμάτων καταγράφεται το 2015 και ο μικρότεροσ το 2009. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι από το ζτοσ
2010 μζχρι και το ζτοσ 2015 παρατθρείται ςυνεχισ αφξθςθ του αρικμοφ των επιμορφωτικϊν
δράςεων και ςτθ ςυνζχεια ςτακεροποίθςθ, γεγονόσ που υποδεικνφει αφενόσ τθν επίδραςθ των
οργανωτικϊν αλλαγϊν που ειςιχκθςαν ςτθ λειτουργία του ΛΡΕΥ το 2010, αλλά και το όριο τθσ
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δυναμικότθτασ-παραγωγικότθτασ, λαμβάνοντασ υπόψθ το ανκρϊπινο δυναμικό και τα ςυςτιματα θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ που χρθςιμοποιοφνται.

Πίνακασ 7.2: Αρικμόσ επιμορφωτικϊν δράςεων ΛΡΕΥ και αρικμόσ ςυμμετεχόντων ανά ζτοσ
(2005-2016)
φνολο επιμορφωτικών
Ζτοσ

δράςεων

φνολο ςυμμετεχόντων

2005

1.476

31.669

2006

1.299

29.720

2007

1.170

28.472

2008

1.343

32.410

2009

1.107

26.596

2010

1.138

25.044

2011

1.211

29.035

2012

1.458

30.397

2013

1.707

37.498

2014

1.431

30.763

2015

1.759

40.129

2016

1.616

36.037

ΤΝΟΛΟ

16.715

377.770

Υθγι: Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα ΕΚΔΔΑ

Ψο παραπάνω ςφνολο περιλαμβάνει και τισ δφο κατθγορίεσ δράςεων: επιμορφωτικά προγράμματα και επιμορφωτικζσ Θμερίδεσ ι Διθμερίδεσ. Πε βάςθ όςα ορίηει το ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ
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τθσ επιμόρφωςθσ των δθμοςίων υπαλλιλων, προκειμζνου ζνα επιμορφωτικό πρόγραμμα να
πιςτοποιθκεί (και άρα να μοριοδοτθκεί) κα πρζπει να ζχει διάρκεια 14 ωρϊν και άνω. Σι θμερίδεσ/διθμερίδεσ δεν πιςτοποιοφνται. Ωςτόςο, οι θμερίδεσ ςυνιςτοφν διαχρονικά μια κατθγορία επιμορφωτικισ δράςθσ που προςφζρεται για ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ ςε καίρια
επίκαιρα κζματα ι για διάχυςθ μεταρρυκμιςτικϊν ςχεδίων και κυρίωσ νζασ νομοκεςίασ ςε μεγάλθ κλίμακα. Τπωσ κα φανεί ςτθ ςυνζχεια, καταγράφεται μεγάλοσ αρικμόσ θμερίδων ςε ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ περιόδουσ κατά τισ οποίεσ ειςάγονται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. Αναλυτικά οι
τίτλοι των Θμερίδων κα παρουςιαςτοφν ςτθ ςυνζχεια.
Τςον αφορά ςτθ γεωγραφικι διάςταςθ τθσ επιμόρφωςθσ, τα ςτοιχεία είναι αρκετά ενδεικτικά
(Υίνακασ 7.3). Ξατά τθν περίοδο 2005-2009, οι επιμορφωτικζσ δράςεισ που υλοποιικθκαν ςτθν
περιφζρεια αντιπροςϊπευαν ςχεδόν το 63% του ςυνόλου των δράςεων τθσ περιόδου. Αυτό
ςυμβαίνει γιατί ζνασ από τουσ βαςικοφσ άξονεσ τθσ τότε πολιτικισ, όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί,
ιταν θ αποκζντρωςθ. Θ ίδρυςθ, ςτελζχωςθ και λειτουργία των δϊδεκα (12) Υεριφερειακϊν
Λνςτιτοφτων Επιμόρφωςθσ (ΥΛΡΕΥ) εντάςςεται ςε αυτό το πλαίςιο και ςυνζβαλε κακοριςτικά
ςτθ μεγάλθ αφξθςθ του αρικμοφ των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων που υλοποιικθκαν ςτθν
ζδρα τθσ κάκε περιφζρειασ.
Πετά το 2011 και τθν κατάργθςθ των 11 ΥΛΡΕΥ (ς.ς. παρζμεινε το Υεριφερειακό Λνςτιτοφτο
Κεςςαλονίκθσ που προχπιρχε τθσ ίδρυςθσ των 11 ΥΛΡΕΥ), παρατθρείται ότι το ποςοςτό υλοποίθςθσ επιμορφωτικϊν δράςεων ςτθν περιφζρεια μειϊνεται ςταδιακά και αγγίηει το 43,2%
τθν περίοδο 2010-2014, ενϊ τθ διετία 2015-2016 ιςοδυναμεί με το 39% των επιμορφωτικϊν
δράςεων που υλοποιικθκαν. Θ επιμόρφωςθ ωσ δραςτθριότθτα αλλά και ωσ ζνα είδοσ προςφερόμενθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ ςυγκεντρϊνεται πλζον ςτθν Ακινα. Αναλογικά το ίδιο ιςχφει και
για τουσ πόρουσ που διατίκενται, κακϊσ οι υπάλλθλοι που προζρχονται από τθν Υεριφζρεια
μετακινοφνται, ενϊ θ αξιοποίθςθ ειςθγθτϊν που διαμζνουν ςτθν περιφζρεια κακίςταται πιο
δφςκολθ.

Πίνακασ 7.3: Αρικμόσ επιμορφωτικϊν δράςεων ςτθν Αττικι και ςτθν Υεριφζρεια (2005-2016)
Υοςοςτό (%) δράΧρονικι
Περίοδοσ

Αττικι

Περιφζρεια

ΤΝΟΛΟ

ςεων που πραγματοποιοφνται εκτόσ
Αττικισ

2005-2009

2.375

4.020

79

6.395

62,9

2010-2014

3.942

3.003

6.945

43,2

2015-2016

2.058

1.317

3.375

39

ΤΝΟΛΟ

8.375

8.340

16.715

49,9

Υριν από τθν αναλυτικι παρουςίαςθ των δεδομζνων είναι ςκόπιμο να γίνουν κάποιεσ επιςθμάνςεισ. Ωπάρχουν δφο χρονικά ορόςθμα που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ κατά τθ μελζτθ των
ςτοιχείων, κακϊσ ςυνιςτοφν «οδθγό» για τθν ανάλυςθ και ερμθνεία με βάςθ τα ερευνθτικά
ερωτιματα. Ψο πρϊτο παρουςιάςτθκε ιδθ και ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία για το είδοσ τθσ ανάλυςθσ που επιχειρείται εδϊ. Θ οργάνωςθ του περιεχομζνου τθσ επιμόρφωςθσ που παρζχει το ΛΡΕΥ αλλάηει ςτα τζλθ του 2010, περίοδοσ που ςυνδζεται όπωσ είδαμε και με μια ςειρά άλλων
αλλαγϊν και ςτοχεφςεων ςτο εςωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον. εκινϊντασ από το β’ εξάμθνο του 2010 και ςτθ ςυνζχεια, με τθν ειςαγωγι των Κεματικϊν Ξφκλων (Υίνακασ 7.4), θ υπόκεςθ εργαςίασ είναι ότι θ ςυςχζτιςθ μεταξφ επιμορφωτικϊν δράςεων ΛΡΕΥ και δθμόςιων πολιτικϊν (ςυγκεκριμζνα τθσ πολιτικισ για τθ μεταρρφκμιςθ του κράτουσ που επιλζχκθκε ωσ αντικείμενο ζρευνασ τθσ παροφςασ μελζτθσ) είναι «ορατι», δθλαδι άμεςα ανιχνεφςιμθ και ςτα ποςοτικά και ςτα ποιοτικά ςτοιχεία. Δεν αναφερόμαςτε προσ το παρόν ςτο είδοσ τθσ ςυςχζτιςθσ,
αλλά ςτθν φπαρξθ μιασ ςυςχζτιςθσ.

Πίνακασ 7.4: Αντιςτοίχιςθ Κεματικϊν Ψομζων και Κεματικϊν Ξφκλων
Θεματικοί Σομείσ ΙΝΕΠ

Θεματικοί Κφκλοι ΙΝΕΠ

2005-2010 (α’ εξάμθνο)

2010 (β’ εξάμθνο – 2016)

Ψομζασ Δθμοςίου Πάνατημεντ

Ξφκλοσ Α: Αποτελεςματικότθτα και Διαφάνεια
ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ
Ξφκλοσ Β: Διοικθτικι Πεταρρφκμιςθ και Αποκζντρωςθ

Ψομζασ Υλθροφορικισ/ Ρζων Ψεχνολογιϊν

Ξφκλοσ Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και Εφαρμοςμζνεσ Ψεχνολογίεσ

Ψομζασ Σικονομικοφ, Χωροταξικοφ & Υεριβαλλοντικοφ Χχεδιαςμοφ / Σικονομικϊν κεμάτων

Ξφκλοσ Σικονομία και Δθμοςιονομικι Υολιτικι

-

Ξφκλοσ Ξοινωνικι Υολιτικι
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Ψο δεφτερο ορόςθμο είναι θ εφαρμογι του Χυςτιματοσ Υιςτοποίθςθσ τθσ Επιμόρφωςθσ. Κεςμοκετικθκε το 2008 και μπαίνει ςε πλιρθ εφαρμογι από τθν άνοιξθ του 2009, ςυνεπϊσ ςταδιακά πιςτοποιοφνται τα επιμορφωτικά προγράμματα του ΛΡΕΥ, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ. Ψο ςφςτθμα πιςτοποίθςθσ τθσ επιμόρφωςθσ ειςάγει, μεταξφ άλλων, μια ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία για τθν παραγωγι των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, οι προδιαγραφζσ
και τα αποτελζςματα τθσ οποίασ ζχουν ςθμαςία για τθ διερεφνθςθ που πραγματοποιείται εδϊ.
Υιο ςυγκεκριμζνα, κακιερϊνεται ζνα πρότυπο εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ προγράμματοσ, το
οποίο κα πρζπει να εφαρμόηει υποχρεωτικά το επιςτθμονικό προςωπικό προκειμζνου να υποβάλει ζνα επιμορφωτικό πρόγραμμα προσ πιςτοποίθςθ. Χτο πλαίςιο αυτοφ του προτφπου προβλζπεται να αποτυπϊνονται αναλυτικά, μεταξφ άλλων (α) μια τεκμθρίωςθ για τθ ςκοπιμότθτα
τθσ υλοποίθςθσ του νζου προγράμματοσ (διαςφνδεςθ και με τουσ ςτόχουσ του επιχειρθςιακοφ
προγράμματοσ), (β) θ ςυςχζτιςθ του αντικειμζνου με δθμόςιεσ/εκνικζσ/ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ,
(γ) ο ςκοπόσ και οι ςτόχοι του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ, (δ) θ ομάδα-ςτόχοσ και (ε) τα αναμενόμενα αποτελζςματα.
Θ διαδικαςία ζχει ωσ ςκοπό να ςυςτθματοποιιςει και να εναρμονίςει, ςε ζνα κοινό πρότυπο,
τον εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό ϊςτε να διαςφαλίηεται μια περιςςότερο ςτοχευμζνθ και ποιοτικι
επιμόρφωςθ.
Χτον Υίνακα 7.5 και ςτο Διάγραμμα 7.1 που ακολουκοφν αποτυπϊνεται ποςοτικά θ εξζλιξθ τθσ
υλοποίθςθσ των επιμορφωτικϊν δράςεων του ΛΡΕΥ για το χρονικό διάςτθμα που εξετάηει θ παροφςα μελζτθ ςε ςυνάρτθςθ και με τθν εξζλιξθ των Ψομζων/Κεματικϊν Ξφκλων εντόσ των οποίων εντάςςονται.
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Πίνακασ 7.5: Αρικμόσ επιμορφωτικϊν δράςεων ΛΡΕΥ ανά Ψομζα/Κεματικό Ξφκλο και ανά ζτοσ
ΣΟΜΕΑ/ΚΤΚΛΟ

Δθμόςιο Πάνατημεντ

ΕΣΟ
2005

2006

2007

2008

2009

2010

130

127

222

380

419

246

Αποτελεςματικότθτα & Διαφάνεια

2011

2012

2013

2014

2015

2016

96

247

347

296

245

346

287

27

204

171

224

168

218

207

137

126

173

146

168

183

43

156

302

336

344

436

356

267

180

166

136

70

88

90

ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ
Διοικθτικι Πεταρρφκμιςθ & Αποκζντρωςθ
Διεκνείσ Χχζςεισ
Σικον. Χωρ. & Υεριβαλλ. Χχεδιαςμόσ

4

12

231

Υεριβάλλον

124

166

137

105

Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ

38

Σικονομικά Κζματα

95

100

131

108

Σικονομία & Δθμοςιονομικι Υολιτικι
Ειςαγωγικι Εκπαίδευςθ

61

113

112

137

139

146

82

60

ΣΟΜΕΑ/ΚΤΚΛΟ

ΕΣΟ
2005

2006

2007

2008

2009

2010

ζνεσ Γλϊςςεσ

747

436

81

49

2

2

Υλθροφορικι

251
295

322

403

234

138

Ρζεσ Ψεχνολογίεσ
Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ & Εφαρμ.

101

2011

2012

2013

2014

2015

2016

192

224

411

359

367

269

95

122

131

99

136

224

Ψεχνολογίεσ
Υολιτιςμόσ

98

142

104

93

Ξοινωνικι Υολιτικι

24
35

83

ΕΝΑΡΞΗ
ΤΟΜΕΑΣ

2005-2009

84
2010-2014
2015-2016

ΣΛΞΣΡΣΠΛΑ & ΔΘΠΣΧΛΣΡΣΠΛΞΘ ΥΣΟΛΨΛΞΘ

ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΥΣΟΛΨΛΞΘ

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘ & ΕΦΑΦΠ. ΨΕΧΡ.

ΕΛΧΑΓΩΓΛΞΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ

ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘ ΠΕΨΑΦΦΩΚΠΛΧΘ ΞΑΛ ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΧΘ

ΒΛΩΧΛΠΘ ΑΡΑΥΨΩΘ

ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑ & ΔΛΑΦΑΡΕΛΑ ΧΨΘ Δ.Δ.

ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΧ

ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΚΕΠΑΨΩΡ

ΣΛΞΣΡΣΠΛΑ & ΔΘΠΣΧΛΣΡΣΠΛΞΘ ΥΣΟΛΨΛΞΘ

ΕΡΩΡ ΓΟΩΧΧΩΡ

ΡΕΩΡ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΩΡ

ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΥΣΟΛΨΛΞΘ

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘ & ΕΦΑΦΠ. ΨΕΧΡ.

ΕΛΧΑΓΩΓΛΞΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ

ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘ ΠΕΨΑΦΦΩΚΠΛΧΘ ΞΑΛ ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΧΘ

ΔΘΠΣΧΛΣΩ ΠΑΡΑΨΗΠΕΡΨ

ΒΛΩΧΛΠΘ ΑΡΑΥΨΩΘ

ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑ & ΔΛΑΦΑΡΕΛΑ ΧΨΘ Δ.Δ.

ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΧ

ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ

ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΚΕΠΑΨΩΡ

ΣΛΞΣΡ. ΧΩΦ. & ΥΕΦΛΒΑΟ. ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ

ΕΡΩΡ ΓΟΩΧΧΩΡ

ΡΕΩΡ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΩΡ

ΕΛΧΑΓΩΓΛΞΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ

ΔΛΕΚΡΩΡ ΧΧΕΧΕΩΡ

ΔΘΠΣΧΛΣΩ ΠΑΡΑΨΗΠΕΡΨ

Διάγραμμα 7.1: Επιμορφωτικά προγράμματα ανά περίοδο και τομζα

Καταμέτρηση από ΚΩΔΙΚΟΣ

Επιμορφωτικά Προγράμματα ανά Περίοδο και Σομζα
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Χτο παραπάνω διάγραμμα παρουςιάηεται ομαδοποιθμζνα, ανά χρονικι περίοδο, με πιο
εφλθπτο τρόπο θ κατανομι των επιμορφωτικϊν δράςεων ανά Ψομζα/Ξφκλο.
Σ πίνακασ δίνει τθ δυνατότθτα να παρακολουκιςει κανείσ ςυγκριτικά και διαχρονικά τα
ποςοτικά ςτοιχεία, ανά Ψομζα/Ξφκλο και ανά ζτοσ (και κατανομζσ ανά Ξφκλο ςτο ίδιο ζτοσ).
Επίςθσ, αποτυπϊνει το πότε εμφανίηονται οι νζοι Ψομείσ και πότε καταργοφνται, πϊσ «μετατοπίηεται» θ υλοποίθςθ των προγραμμάτων ςε ςυνάρτθςθ με αυτζσ τισ αλλαγζσ και πϊσ
μεταβάλλονται τα ςυνολικά ποςοτικά ςτοιχεία μετά το 2011 και ζωσ το 2016 που το ςχιμα
των «Κεματικϊν Ξφκλων» παραμζνει ωσ ςτακερό οργανωτικό ςχιμα του ΛΡΕΥ.
Τπωσ αναφζρκθκε ιδθ, τα αντικείμενα επιμόρφωςθσ που παρζχει το ΛΡΕΥ κατθγοριοποιοφνται ςε μεγάλουσ Κεματικοφσ Ψομείσ. Θ διαχρονικι εξζλιξθ αυτϊν των κεματικϊν αξόνων, από τθν ίδρυςθ του ΕΞΔΔΑ ζωσ το 2005 δεν αποτελεί ςτόχο τθσ ανάλυςθσ. Οόγω δε
τθσ μθ φπαρξθσ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ για το προγενζςτερο αυτό διάςτθμα απαιτείται ζρευνα ςτο φυςικό αρχείο του ΛΡΕΥ, ςτοιχείο που δυςχεραίνει τθν άμεςθ άντλθςθ πλθροφοριϊν.
Υαρότι είναι δυνατό να γίνουν πολλζσ αναγνϊςεισ των βαςικϊν ποςοτικϊν ςτοιχείων και
τάςεων αμζςωσ παρακάτω παρατίκενται κάποιεσ βαςικζσ διαπιςτϊςεισ.
Τςον αφορά ςτθν εξζλιξθ των τομζων, ο τομζασ «Διεκνείσ Χχζςεισ» εμφανίηεται μόνο το
2005 και 2006 και παρουςιάηει το μικρότερο αρικμό προγραμμάτων ςε ςχζςθ με τουσ λοιποφσ τομείσ. Σι δε τίτλοι που περιζχει είναι μόλισ 3-4 και πολφ εςτιαςμζνοι ςε ςυγκεκριμζνα κζματα. Είναι ενδεικτικό επίςθσ ότι δεν ανιχνεφεται ςτα επόμενα ζτθ τίποτα ςχετικό με
τθ γενικότερθ κεματολογία αυτοφ του Ψομζα.
Χαρακτθριςτικι είναι επίςθσ θ μείωςθ των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων του Ψομζα των
«ζνων Γλωςςϊν». Από τα 747 προγράμματα που υλοποιικθκαν το 2005 ςτον ωσ άνω Ψομζα, ο αρικμόσ περιορίςκθκε ςε μόλισ 2 το 2010, ενϊ από το 2007 διαφαινόταν θ επιλογι
για δραςτικι μείωςθ των προγραμμάτων των ξζνων γλωςςϊν. Θ μείωςθ αυτι ςθματοδοτεί
μια μετατόπιςθ ςτθν επιμόρφωςθ και τθ ςτρατθγικι του ΛΡΕΥ, δθλαδι οι πόροι να διατίκενται ςε δράςεισ ςχετιηόμενεσ με επιμορφωτικζσ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν για τθ βζλτιςτθ
λειτουργία τουσ.
Από το 2008 ζωσ το 2016, ακροίηοντασ τουσ αρικμοφσ προγραμμάτων προκφπτει ότι κεματικζσ για τθν επανίδρυςθ/μεταρρφκμιςθ, αποδοτικότθτα, αποτελεςματικότθτα, αποκζντρωςθ, νομιμότθτα και διαφάνεια που περιλαμβάνονται τόςο ςτον τομζα «Δθμοςίου Πάνατημεντ» όςο και ςτουσ Κεματικοφσ Ξφκλουσ «Αποτελεςματικότθτα & Διαφάνεια ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ» και «Διοικθτικι Πεταρρφκμιςθ & Αποκζντρωςθ», κυριαρχοφν ςτακερά.
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Αν προςτεκοφν επίςθσ και τα προγράμματα από τον Ψομζα τθσ «Υλθροφορικισ/ Ρζων Ψεχνολογιϊν» και το Κεματικό Ξφκλο «Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Εφαρμοςμζνων Ψεχνολογιϊν» που ζμμεςα υπθρετοφν επίςθσ ςτόχουσ τθσ πολιτικισ για τθ μεταρρφκμιςθ του
κράτουσ, θ τάςθ αυτι ενιςχφεται. Ακολουκεί ο τομζασ των Σικονομικϊν και τθσ Δθμοςιονομικισ Υολιτικισ. Θ δε αυξθτικι τάςθ ςτον αρικμό προγραμμάτων που εμφανίηει μετά το
2010 (ειδικά το ζτοσ 2012) είναι αποτζλεςμα τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ ΧΕΩΩΣ και ενδεικτικι
τθσ εναρμόνιςθσ με τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ εκείνθσ τθσ περιόδου.
Σ Ψομζασ του Υολιτιςμοφ (2006-2010) περιλαμβάνει μια ςειρά τίτλων που αφοροφν ςε κζματα ιςότθτασ των φφλων, μετανάςτευςθσ, ικαγζνειασ, αςφλου, τα οποία ςτθν πορεία εντάςςονται, ορκϊσ, ςτον Ξφκλο τθσ Ξοινωνικισ Υολιτικισ (2010 ζωσ ςιμερα) . Ψζλοσ, ςτον
Ψομζα «Υεριβάλλον» καταγράφονται πολλοί και διαφορετικοί τίτλοι επιμορφωτικϊν προγραμμάτων αλλά μικρόσ αρικμόσ προγραμμάτων που υλοποιοφνται από κάκε τίτλο.
Κεματικά αντικείμενα που ςυνδζονται με κεντρικζσ πολιτικζσ ςυνυπάρχουν με αντικείμενα
που πθγάηουν από μεμονωμζνα αιτιματα φορζων και προτάςεισ επιςτθμονικοφ προςωπικοφ με αποτζλεςμα να διαπιςτϊνεται μια ζντονθ διακφμανςθ από το ιδιαίτερα εξειδικευμζνο ςτοιχείο ςτο «ςτρατθγικό».

7.1.2.1. υνοπτικι παρουςίαςθ επιμορφωτικών δράςεων ςε τζςςερισ τομείσ πολιτικισ
Χτθν παροφςα ενότθτα εξετάηεται θ εξζλιξθ των επιμορφωτικϊν αντικειμζνων με βάςθ τουσ
τίτλουσ των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων του ΛΡΕΥ καταρχιν ςτουσ εξισ τζςςερισ Κεματικοφσ Ψομείσ που ςχετίηονται με δθμόςιεσ πολιτικζσ.
(α) Δθμόςιο Πάνατημεντ-Διοικθτικι Πεταρρφκμιςθ,
(β) Σικονομικά και Δθμοςιονομικι Υολιτικι,
(γ) Ξοινωνικι Υολιτικι και
(δ) Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ.
Σι πίνακεσ που περιλαμβάνουν τα αναλυτικά ςτοιχεία για τουσ τίτλουσ των επιμορφωτικϊν
προγραμμάτων ανά ζτοσ και ανά Κεματικό Ξφκλο/Ψομζα βρίςκονται ςτο Υαράρτθμα.
Σι τζςςερισ κφριοι τομείσ πολιτικισ που καλφπτουν διαχρονικά οι επιμορφωτικζσ δράςεισ
του ΛΡΕΥ αφοροφν τον Ψομζα του Δθμοςίου Πάνατημεντ, τθσ Υλθροφορικισ/Θλεκτρονικισ
Διακυβζρνθςθσ, των Σικονομικϊν και τον Ψομζα τθσ Ξοινωνικισ Υολιτικισ, ο οποίοσ εμφανίηεται, όπωσ αναφζρκθκε ιδθ, το 2010 και εξελίςςεται ραγδαία τα επόμενα ζτθ με ςταδι86

ακι αφξθςθ των προγραμμάτων του. Τπωσ φάνθκε και ςτον Υίνακα 7.5, θ πλειοψθφία των
υλοποιθμζνων επιμορφωτικϊν δράςεων εντάςςεται ςε αυτοφσ τουσ τζςςερισ τομείσ, οι οποίοι ςυνοπτικά κα παρουςιαςτοφν ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ.
Αναφορικά με το Δθμόςιο Πάνατημεντ (το οποίο αποτελεί και το κατ’εξοχιν αντικείμενο
τθσ παροφςασ μελζτθσ), όπωσ φαίνεται ςτο διάγραμμα 7.3, παρουςιάηει διαχρονικά ςθμαντικι αφξθςθ. Από το 2005 ζωσ το 2009 το πλικοσ των προγραμμάτων που υλοποιικθκαν
ςτο Πάνατημεντ ςχεδόν τετραπλαςιάηεται, ενϊ τα επόμενα χρόνια προςεγγίηει ι και υπερβαίνει ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ τα πεντακόςια προγράμματα ανά ζτοσ.

Διάγραμμα 7.3: Ωλοποιθμζνα επιμορφωτικά προγράμματα ανά ζτοσ για τθν περίοδο 20052016 ςτο Δθμόςιο Πάνατημεντ

Ψα επιμορφωτικά προγράμματα Ξοινωνικισ Υολιτικισ εμφανίηονται ςτον προγραμματιςμό
του ΛΡΕΥ το 2010 (χρονικό ςθμείο που ςυμπίπτει με τθν ψιφιςθ του 1ου Πνθμονίου) και
ζκτοτε παρουςιάηουν μία ςυνεχι αφξθςθ, με εξαίρεςθ το 2014. Αξίηει να ςθμειωκεί θ μεγάλθ αφξθςθ που παρατθρείται ςτο πλικοσ των προγραμμάτων το 2016, θ οποία μπορεί να
ςυςχετιςκεί με το δεδθλωμζνο ςτρατθγικό προςανατολιςμό ςε κοινωνικά κζματα (βλ. κεφάλαιο 7.2).
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Διάγραμμα 7.4: Ωλοποιθμζνα επιμορφωτικά προγράμματα ανά ζτοσ για τθν περίοδο 20052016 ςτθν Ξοινωνικι Υολιτικι

Αναφορικά

με

τα

επιμορφωτικά

προγράμματα

ςτον

τομζα

τθσ

Θλεκτρονικισ

Διακυβζρνθςθσ (Διάγραμμα 7.5), φαίνεται πωσ μετά τθν κορφφωςθ του 2008, ςθμειϊκθκε
ςθμαντικι μείωςθ που αποδίδεται ςε εςωτερικι αναδιάρκρωςθ (μείωςθ του ςτελεχιακοφ
δυναμικοφ του εν λόγω Ψομζα) και προςδιοριςμό ανϊτατου αρικμοφ προγραμμάτων ανά
υπεφκυνο ςπουδϊν και ζρευνασ. Ψο πλικοσ ςθμείωςε ςθμαντικι ανάκαμψθ μετά το 2013,
όταν αυξικθκε ο αρικμόσ του ςτελεχιακοφ δυναμικοφ.

Διάγραμμα 7.5: Ωλοποιθμζνα επιμορφωτικά προγράμματα ανά ζτοσ για τθν περίοδο 20052016 ςτθν Υλθροφορικι/Ρζεσ Ψεχνολογιεσ, Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και Εφαρμοςμζνεσ
Ψεχνολογίεσ
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Χε ό,τι αφορά τα προγράμματα τθσ Σικονομίασ και Δθμοςιονομικισ Υολιτικισ (Διάγραμμα
7.6), θ αλματϊδθσ αφξθςθ το 2012 οφείλεται κυρίωσ ςτθν ενςωμάτωςθ τθσ ΧΕΩΩΣ και
ενδεχομζνωσ ςυςχετίηεται με τθν ζμφαςθ ςε κζματα δθμοςιονομικισ πολιτικισ που
ςυνδζονται με τισ μνθμονιακζσ δεςμεφςεισ.

Διάγραμμα 7.6: Ωλοποιθμζνα επιμορφωτικά προγράμματα ανά ζτοσ για τθν περίοδο 20052016 ςτθν Σικονομία και Δθμοςιονομικι Υολιτικι

Χτο διαγράμματα 7.7 και 7.8 αποτυπϊνεται ςυγκεντρωτικά θ διαχρονικι εξζλιξθ των τίτλων
ςτουσ τζςςερισ παραπάνω Κεματικοφσ Ψομείσ/Ξφκλουσ. Ξατά τα ζτθ 2007, 2008 και 2009
παρουςιάηεται αξιοςθμείωτθ αφξθςθ του αρικμοφ των τίτλων ςτον Ψομζα του Δθμοςίου
Πάνατημεντ, λόγω τθσ ςχεδίαςθσ νζων επιμορφωτικϊν προγραμμάτων. Αλλά και κατά τθ
χρονικι περίοδο 2010 (βϋ εξάμθνο) - 2016, οι τίτλοι του Δθμόςιου Πάνατημεντ παραμζνουν
ςτο επίκεντρο με ραγδαία αφξθςθ ςτο άκροιςμα των ομοειδϊν Κεματικϊν Ξφκλων «Αποτελεςματικότθτα και Διαφάνεια» και «Διοικθτικι Πεταρρφκμιςθ» (από 16 τίτλουσ το β’ εξάμθνο 2010 ςε 58 διαφορετικοφσ τίτλουσ το 2016) γεγονόσ που καταδεικνφει τθ ςτόχευςθ
των επιμορφωτικϊν δράςεων του ΛΡΕΥ ςε ηθτιματα του Ρζου Δθμοςίου Πάνατημεντ. Βεβαίωσ, ενδιαφζρον είναι πωσ τθν περίοδο αυτι παρατθρείται ςθμαντικι αφξθςθ ςτο ςχεδιαςμό προγραμμάτων και επιμορφωτικϊν δράςεων ςτον Ψομζα τθσ Σικονομίασ και Δθμοςιονομικισ Υολιτικισ, αλλά και ςτον Κεματικό Ξφκλο Ξοινωνικι Υολιτικι (από 9 τίτλουσ το β’
εξάμθνο 2010 ςε 38 διαφορετικοφσ τίτλουσ το 2016). Θ ζμφαςθ ςτισ παραπάνω κεματικζσ
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ενδεχομζνωσ ςχετίηεται με ςχετιηόμενα με τισ επιταγζσ των μνθμονιακϊν δεςμεφςεων και
τισ κοινωνικζσ τουσ επιπτϊςεισ.

Διάγραμμα 7.7: Αποτφπωςθ αρικμοφ τίτλων επιμορφωτικϊν προγραμμάτων ςε τρεισ Κεματικοφσ Ψομείσ κατά τθν περίοδο 2005-2010 (α' εξάμθνο)

Διάγραμμα 7.8: Αποτφπωςθ αρικμοφ τίτλων επιμορφωτικϊν προγραμμάτων ςε τζςςερισ
Κεματικοφσ Ξφκλουσ κατά τθν περίοδο 2010 (β' εξάμθνο) – 2016
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Χτο διάγραμμα 7.9 αποτυπϊνεται το πλικοσ των προγραμμάτων που πραγματοποιικθκαν
εντόσ τθσ υπό εξζταςθ περιόδου. Τπωσ φαίνεται, διαχρονικά ο Ψομζασ του Δθμοςίου Πάνατημεντ ςυγκεντρϊνει το μεγαλφτερο αρικμό δράςεων, κατά -ςχεδόν- όλα τα ζτθ. Αξίηει
περαιτζρω να ςθμειωκεί πωσ κατά το διάςτθμα 2005-2009, θ αφξθςθ των προγραμμάτων
ςτον εν λόγω Ψομζα υπερζβθ το 320%, καταδεικνφοντασ τθν ζμφαςθ που δόκθκε τότε ςτισ
ςυγκεκριμζνεσ κεματικζσ.

Διάγραμμα 7.9. Χυνολικι αποτφπωςθ του πλικουσ των επιμορφωτικϊν δράςεων για τζςςερισ Κεματικοφσ Ψομείσ, ζτθ 2005-2016

Επιμορφωτικζσ δράςεισ κατά το διάςτθμα 2005-2009
Ξατά το χρονικό διάςτθμα 2005-2009 και ςε ςυνάρτθςθ με τισ πολιτικζσ όπωσ ζχουν περιγραφεί ςτθν ενότθτα 5 τθσ παροφςασ μελζτθσ, πραγματοποιικθκε μια ςειρά δράςεων μεγάλθσ κλίμακασ αλλά και μεταφοράσ τεχνογνωςίασ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
Τςον αφορά ςτισ μεγάλθσ κλίμακασ δράςεισ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ, κατά τθ
ςυγκεκριμζνθ περίοδο υλοποιικθκαν θμερίδεσ με μια ποικιλία κεμάτων μερικά από τα οποία ιταν ςε αντιςτοιχία με τισ αλλαγζσ ςτθ διοίκθςθ και ςτθν αυτοδιοίκθςθ (τεχνολογικζσ
αλλαγζσ, κζματα θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ), ενϊ άλλα αφοροφςαν ςε κρίςιμθσ ςθμαςίασ πολιτικζσ, όπωσ είναι για παράδειγμα οι Χυμπράξεισ Δθμοςίου και Λδιωτικοφ Ψομζα
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(ΧΔΛΨ). Χτον Υίνακα που ακολουκεί παρουςιάηονται οι βαςικότερεσ επιμορφωτικζσ Θμερίδεσ τθσ περιόδου.
Πίνακασ 7.6: Επιμορφωτικζσ Ημερίδεσ 2005-2009
2005
ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ

1

ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ-ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ-ΨΣΥΛΞΘ ΑΡΑΥΨΩΘ

1

ΕΟΕΓΧΣΧ ΞΑΛ ΕΥΛΨΘΦΘΧΘ ΟΣΛΠΩΕΩΡ

1

ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣ ΓΛΑ ΨΘ ΚΕΧΠΛΞΘ ΑΡΑΡΕΩΧΘ ΞΑΛ ΨΘ ΧΦΘΧΨΘ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘ ΨΩΡ ΧΩΦΩΡ-ΠΕΟΩΡ ΨΣΩ ΣΧΕΥ

1

ΚΕΠΕΟΛΩΡΣΡΨΑΧ ΨΘΡ ΕΠΥΛΧΨΣΧΩΡΘ ΨΣΩ ΥΣΟΛΨΘ ΥΦΣΧ ΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ: ΕΩΞΑΛΦΛΕΧ ΞΑΛ ΥΦΣΞΟΘΧΕΛΧ

1

ΡΕΑ ΑΡΨΛΟΘΨΘ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ
ΡΕΑ ΑΡΨΛΟΘΨΘ ΞΑΛ ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΧΘ ΧΨΘΡ ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ - ΔΦΑΧΕΛΧ ΞΑΨΑΦΨΛΧΘΧ ΠΕ ΕΠΦΑΧΘ ΧΕ ΚΕΠΑΨΑ ΔΛΑΧΩΡΣΦΛΑΞΣΨΘΨΑΧ

3

Σ ΡΕΣΧ ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΧ ΥΑΦΣΧΩΡ ΣΥΑΔ
Σ ΦΣΟΣΧ ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΞΑΛ ΨΣΩ ΔΛΞΑΧΨΛΞΣΩ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΧΨΘΡ ΞΑΨΑΥΣΟΕΠΘΧΘ ΨΩΡ ΔΛΑΞΦΛΧΕΩΡ ΞΑΛ ΨΘΧ
ΥΑΦΑΡΣΠΘΧ ΕΠΥΣΦΛΑΧ ΞΑΛ ΔΛΑΞΛΡΘΧΘΧ ΨΩΡ ΑΡΚΦΩΥΩΡ

2

1

1

Σ ΦΣΟΣΧ ΨΘΧ ΔΛΞΑΛΣΧΩΡΘΧ ΧΨΘ ΧΩΓΧΦΣΡΘ ΞΣΛΡΩΡΛΑ

1

ΣΟΣΞΟΘΦΩΠΕΡΣ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΣ ΧΩΧΨΘΠΑ (ΣΥΧ) ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΩΡ ΧΨΘΡ ΞΣΛΡΩΡΛΑ ΨΘΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΧ

2

ΣΦΚΣΟΣΓΛΞΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΩΔΑΨΛΡΩΡ ΥΣΦΩΡ ΞΑΛ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ

1

ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΥΦΣΧΦΩΓΩΡ ΧΨΘΡ ΕΟΟΑΔΑ

4

ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΑ ΦΦΣΡΨΛΔΑ ΩΓΕΛΑΧ ΧΨΣ ΛΞΑ,ΣΦΓΑΡΩΧΘ-ΥΦΣΣΥΨΛΞΘ

1

ΧΩΓΧΦΣΡΑ ΚΕΠΑΨΑ: ΩΓΕΛΑ, ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ, ΑΛΧΚΘΨΛΞΘ, ΨΑΧΕΛΧ, ΥΦΣΣΥΨΛΞΕΧ

1

ΧΩΓΧΦΣΡΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ: ΞΑΨΕΩΚΩΡΧΕΛΧ ΞΑΛ ΥΦΣΣΥΨΛΞΕΧ

1

ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΠΕ ΨΑ ΞΕΡΨΦΑ ΕΩΥΘΦΕΨΘΧΘΧ ΥΣΟΛΨΩΡ

2

ΧΩΧΨΘΠΑ ΥΑΦΣΧΘΧ ΩΓΕΛΣΡΣΠΛΞΘΧ ΥΕΦΛΚΑΟΨΘΧ

1

ΩΥΣΧΨΘΦΛΘ ΣΥΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΩΡ ΧΨΘΡ ΞΣΛΡΩΡΛΑ ΨΘΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΧ

1

2006
Α/ΚΠΛΑ ΦΦΣΡΨΛΔΑ ΩΓΕΛΑΧ ΧΨΣ ΛΞΑ-ΣΦΓΑΡΩΧΘ , ΥΦΣΣΥΨΛΞΘ

1

ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΑΡΨΑΥΣΞΦΛΨΩΡ ΣΓΑ

7

ΕΥΛΠΣΦΦΩΨΛΞΑ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΑ ΑΛΦΕΨΩΡ

7

ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣ ΔΛΑΦΞΣΩΧ ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘΧ ΓΛΑ ΧΨΕΟΕΧΘ ΨΩΡ ΧΩΠΑΨΩΡ ΕΥΛΚΕΩΦΘΧΘΧ & ΕΟΕΓΧΣΩ ΨΘΧ Δ.Δ

1

ΕΧΩΨΕΦΛΞΣΧ ΕΟΕΓΧΣΧ ΞΑΛ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΨΣΩ ΕΟΕΓΞΨΛΞΣΩ ΠΘΧΑΡΛΧΠΣΩ ΨΣΩ ΞΦΑΨΣΩΧ

1

Θ ΣΛΞΣΟΣΓΛΞΘ ΞΦΛΧΘ ΧΨΣ ΧΩΓΧΦΣΡΣ ΑΧΨΛΞΣ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ

1

Θ ΧΩΠΒΣΟΘ ΨΣΩ ΔΘΠΣΧΛΣΩ ΞΑΛ ΛΔΛΩΨΛΞΣΩ ΨΣΠΕΑ ΧΨΘΡ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΞΑΛ ΑΡΑΔΕΛΘ ΨΣΩ ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ

2

ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΞΨΘΠΑΨΣΟΣΓΛΞΩΡ ΓΦΑΦΕΛΩΡ

3

ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΨΛΞΘ ΥΣΟΛΨΛΞΘ

1

ΠΛΡΩΛΞΣΧ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΧ ΞΑΛ ΧΧΣΟΕΛΣ

1

ΡΕΑ ΑΡΨΛΟΘΨΘ ΞΑΛ ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΧΘ ΧΨΘΡ ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ

6

ΡΣΠΛΠΣΨΘΨΑ ΕΡΕΦΓΕΛΩΡ ΧΨΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΨΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ

1

Σ ΦΣΟΣΧ ΨΩΡ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΔΛΞΑΧΨΩΡ ΧΨΘΡ ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ ΚΕΠΑΨΩΡ ΠΕΨΑΡΑΧΨΩΡ ΞΑΛ ΥΦΣΧΦΩΓΩΡ

1

ΣΟΣΞΟΘΦΩΠΕΡΣ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΣ ΧΩΧΨΘΠΑ (Σ.Υ.Χ.) ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΩΡ ΧΨΘΡ ΞΣΛΡΩΡΛΑ ΨΘΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΧ
ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΧΘ ΨΩΡ ΔΑΥΑΡΩΡ ΕΥΛΧΨΘΠ. & ΨΕΧΡ.ΕΦΕΩΡΑΧ(ΣΛΞ/ΞΣ ΑΡΨΛΞ) ΕΞΥΛΥΨΩΠΕΡΑ ΞΑΚΑΦΩΡ ΞΕΦΔΩΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ

8
1

ΥΣΟΛΨΛΞΕΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΛΧΣΨΘΨΑ ΓΩΡΑΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΔΦΩΡ ΧΕ ΕΚΡΛΞΣ, ΕΩΦΩΥΑΝΞΣ ΞΑΛ ΔΛΕΚΡΕΧ ΕΥΛΥΕΔΣ

1

ΥΦΣΩΚΘΧΘ ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ ΔΩΣ ΦΩΟΩΡ ΧΨΘΡ ΨΣΥΛΞΘ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘ

1

ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΑ ΦΦΣΡΨΛΔΑ ΩΓΕΛΑΧ ΧΨΣ ΛΞΑ, ΣΦΓΑΡΩΧΘ - ΥΦΣΣΥΨΛΞΘ

1
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ΧΩΡΨΑΓΠΑΨΛΞΘ ΑΡΑΚΕΩΦΘΧΘ - ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ - ΔΑΧΘ

1

ΨΑ ΔΛΞΑΛΩΠΑΨΑ ΨΩΡ ΥΣΟΛΨΩΡ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ -ΑΠΕΑ ΕΑΧΦΑΟΛΧΘ ΛΧΩΡ ΕΩΞΑΛΦΛΩΡ

1

ΨΣ ΧΨΛΓΠΑ ΨΣΩ ΧΩΓΧΦΣΡΣΩ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ

1

ΦΑΛΡΣΠΕΡΑ ΒΛΑΧ ΞΑΛ ΔΛΞΑΛΣΧΩΡΘ

1

2007
ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΛΞΘ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ ΓΛΑ ΑΡΣΛΧΨΘ ΞΑΛ ΔΛΑΦΑΡΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ

1

ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΧΨΣ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ ΨΩΡ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ ΠΣΡΑΔΩΡ

1

ΔΛΑΥΣΟΛΨΛΧΠΛΞΣΨΘΨΑ ΞΑΛ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ

1

ΔΛΘΠΕΦΛΔΕΧ ΔΘΠΣΧΛΣΩ ΠΑΡΑΨΗΠΕΡΨ ΩΓΕΛΑΧ

1

Θ ΔΛΑΥΣΟΛΨΛΧΠΛΞΣΨΘΨΑ ΧΨΘΡ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ

1

Θ ΠΕΨΑΦΦΩΚΠΛΧΘ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΑΛ Σ ΦΣΟΣΧ ΨΩΡ ΑΥΣΦΣΛΨΩΡ ΨΘΧ Ε.Χ.Δ.Δ.

1

Θ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΨΩΡ ΑΡΚΦΩΥΛΡΩΡ ΔΛΞΑΛΩΠΑΨΩΡ ΧΨΘΡ ΕΩΦΩΥΘ
Θ ΧΩΠΒΣΟΘ ΨΩΡ ΕΟΕΓΞΨΛΞΩΡ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΩΡ ΧΨΘ ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΨΘΧ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘΧ ΔΦΑΧΘΧ, ΨΘΡ ΞΑΨΑΥΣΟΕΠΘΧΘ ΨΘΧ ΔΛΑΦΚΣΦΑΧ ΞΑΛ ΨΣΡ ΕΞΧΩΓΧΦΣΡΛΧΠΣ ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ

1
2

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘ

1

ΘΠΕΦΛΔΑ ΑΡΨΑΥΣΞΦΛΨΩΡ ΣΓΑ

7

ΞΑΟΕΧ ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΞΑΛ ΑΥΣΔΣΨΛΞΣΨΘΨΑΧ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ

1

ΡΕΑ ΑΡΨΛΟΘΨΘ ΞΑΛ ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΧΘ ΧΨΘΡ ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ

3

ΡΕΣΧ ΔΘΠΣΨΛΞΣΧ & ΞΣΛΡΣΨΛΞΣΧ ΞΩΔΛΞΑΧ

5

ΡΣΠΛΠΣΨΘΨΑ ΕΡΕΦΓΕΛΩΡ ΧΨΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΨΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ

1

Σ ΡΕΣΧ ΔΘΠΣΧΛΣΫΥΑΟΟΘΟΛΞΣΧ ΞΩΔΛΞΑΧ

13

Σ ΦΣΟΣΧ ΨΩΡ ΕΚΕΟΣΡΨΛΞΩΡ ΣΦΓΑΡΩΧΕΩΡ ΞΑΛ ΨΩΡ ΕΚΕΟΣΡΨΩΡ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ

1

ΣΔΛΞΘ ΑΧΦΑΟΕΛΑ - ΞΩΞΟΣΦΣΦΛΑΞΘ ΑΓΩΓΘ

1

ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΣΛ ΕΟΕΓΧΣΛ ΞΑΛ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ

1

ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΧ ΞΑΛ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ

1

ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΧ ΞΑΛ ΠΠΕ

4

ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΧ ΞΑΛ ΠΣΩΧΕΛΑΞΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ

1

ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΘ ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΧΘ

1

ΨΑ ΔΛΞΑΛΩΠΑΨΑ ΨΩΡ ΥΣΟΛΨΩΡ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ -ΑΠΕΑ ΕΑΧΦΑΟΛΧΘ ΛΧΩΡ ΕΩΞΑΛΦΛΩΡ

2

ΨΘΦΛΣΥΣΛΘΧΘ ΕΦΓΩΡ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ: ΥΦΣΒΟΘΠΑΨΑ ΞΑΛ ΥΦΣΣΥΨΛΞΕΧ

1

2008
ΑΓΩΓΘ ΞΑΛ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ: ΨΑ ΧΩΓΧΦΣΡΑ ΠΕΧΑ ΠΕΨΑΔΣΧΘΧ ΨΘΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΧ ΞΑΛ Θ ΕΥΛΔΦΑΧΘ ΨΣΩΧ ΧΨΘ ΗΩΘ ΨΩΡ ΠΑΚΘΨΩΡ

1

ΑΡΑΔΛΑΦΚΦΩΧΘ ΔΘΠΣΧΛΣΩ ΨΣΠΕΑ-ΒΕΟΨΛΧΨΕΧ ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ ΧΨΘΡ ΕΩΦΩΥΘ ΨΩΡ 27

1

ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ, ΘΓΕΧΛΑ, ΑΡΑΥΨΩΘ: Σ ΦΣΟΣΧ ΨΩΡ ΑΥΣΦΣΛΨΩΡ ΨΘΧ ΕΧΔΔ ΞΑΛ ΨΘΧ ΕΧΨΑ

1

ΑΥΣΨΛΠΘΧΘ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ ΕΡΘΟΛΞΩΡ

1

ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΧΨΣ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ ΨΩΡ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ ΠΣΡΑΔΩΡ

3

ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΕΧ ΕΦΓΑΧΛΑΞΘΧ ΞΑΛ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΕΡΨΑΘΧ ΨΩΡ ΑΛΨΣΩΡΨΩΡ ΑΧΩΟΣ- ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΨΘΧ ΥΑΦΣΧΘΧ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ

1

ΔΛΑΥΣΟΛΨΛΧΠΛΞΣΨΘΨΑ ΞΑΛ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ

1

ΔΛΑΥΣΟΛΨΛΧΠΛΞΣΨΘΨΑ ΧΨΘΡ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ

2

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΞΑΛ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΑΦΧΕΛΑΞΣΩ ΩΟΛΞΣΩ ΞΑΛ ΡΕΕΧ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΕΧ

1

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΔΛΕΩΚΩΡΨΛΞΩΡ ΧΨΕΟΕΧΩΡ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ

2

ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΞΑΛ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΘ ΧΩΓΧΦΣΡΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ

1

ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΨΘΧ ΧΩΓΧΦΣΡΘΧ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΧΨΣΡ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣ

1

Θ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘ ΔΛΞΑΛΣΧΩΡΘ ΧΨΘΡ Ε.Ε.

1

Θ ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΧΨΕΟΕΧΩΡ ΨΘΧ Δ.Δ. ΕΟΟΑΔΑΧ-ΑΟΒΑΡΛΑΧ- ΑΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ ΔΦΑΧΕΩΡ

1
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Θ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΨΣΩ ΞΨΘΠΑΨΣΟΣΓΛΣΩ

1

Θ ΥΦΣΨΑΧΘ ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΞΑΛ Θ ΥΦΣΞΟΘΧΘ ΨΘΧ ΨΘΦΛΑΞΘΧ ΕΟΟΑΔΑΧ
Θ ΧΩΠΒΣΟΘ ΨΩΡ ΕΟΕΓΞΨΛΞΩΡ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΩΡ ΧΨΘ ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΨΘΧ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘΧ ΔΦΑΧΘΧ, ΨΘΡ ΞΑΨΑΥΣΟΕΠΘΧΘ ΨΘΧ ΔΛΑΦΚΣΦΑΧ ΞΑΛ ΨΣΡ ΕΞΧΩΓΧΦΣΡΛΧΠΣ ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ

1
1

ΚΕΠΑΨΑ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΞΑΛ Σ ΦΣΟΣΧ ΨΩΡ ΞΕΥ ΧΨΘΡ ΕΩΥΘΦΕΨΘΧΘ ΨΣΩ ΥΣΟΛΨΘ

1

ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΧΨΕΟΕΧΩΡ Υ.ΛΡ.ΕΥ.

2

ΡΣΠΛΠΣΨΘΨΑ ΕΡΕΦΓΕΛΩΡ ΧΨΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΨΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ

1

Σ ΔΘΠΣΧΛΣΧ ΨΣΠΕΑΧ ΩΧ ΧΩΦΣΧ ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ

1

Σ ΔΘΠΣΧΛΣΫΥΑΟΟΘΟΛΞΣΧ ΞΩΔΛΞΑΧ

18

ΥΑΛΔΛ ΞΑΛ ΔΛΑΔΛΞΨΩΣ: ΕΩΞΑΛΦΛΕΧ ΞΑΛ ΑΥΕΛΟΕΧ

4

ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΧ ΞΑΛ ΠΠΕ

2

ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΧ ΞΑΛ ΠΣΩΧΕΛΑΞΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ

1

ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΘ ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΧΘ
ΧΩΓΧΦΣΡΕΧ ΨΑΧΕΛΧ & ΥΦΣΣΥΨΛΞΕΧ ΧΨΘΡ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΠΑΚΘΧΘ.ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΘΧ ΘΟ/ΞΘΧ ΠΑΚΘΧΘΧ ΧΨΘΡ ΕΞΥ/ΧΘ ΨΩΡ
ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ ΨΣΩ ΔΘΠΣΧΛΣΩ & ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΩΡ

1
1

ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑ ΕΟΟΑΔΑΧ- ΑΟΒΑΡΛΑΧ ΧΨΘΡ ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΧΨΕΟΕΧΩΡ ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ

2

ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑ ΕΟΟΑΔΑΧ-ΒΣΩΟΓΑΦΛΑΧ ΧΨΘΡ ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΧΨΕΟΕΧΩΡ ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ

1

ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑ ΕΟΟΑΔΑΧ-ΞΩΥΦΣΩ ΧΨΘΡ ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΧΨΕΟΕΧΩΡ ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ

1

ΨΣ ΠΣΩΧΕΛΣ ΩΧ ΥΘΓΘ ΥΣΟΟΑΥΟΘΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΘΧΘΧ

1

ΦΑΛΡΣΠΕΡΑ ΒΛΑΧ ΠΕΧΩ ΔΛΑΔΛΞΨΩΣΩ

2

2009
ΔΛΑΟΕΛΨΣΩΦΓΛΞΣΨΘΨΑ ΧΨΘ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΨΩΡ ΥΦΩΨΣΞΣΟΟΩΡ ΨΩΡ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ

1

ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΨΘΧ ΧΩΓΧΦΣΡΘΧ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ ΧΨΣΡ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣ

1

Θ ΔΛΑΥΣΟΛΨΛΧΠΛΞΣΨΘΨΑ ΧΨΘΡ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ

2

Θ ΕΡΧΩΠΑΨΩΧΘ ΨΘΧ ΑΦΧΘΧ ΨΘΧ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΧΨΑ ΩΨΘΟΣΒΑΚΠΑ ΧΨΕΟΕΧΘ ΨΣΩ ΔΘΠΣΧΛΣΩ ΨΣΠΕΑ

1

Θ ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΘΧ ΑΩΨΕΥΑΓΓΕΟΨΘΧ ΑΡΑΗΘΨΘΧΘΧ ΔΛΞΑΛΣΟΣΓΘΨΛΞΩΡ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ

1

Θ ΧΩΠΒΣΟΘ ΨΩΡ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΔΛΞΑΧΨΘΦΛΩΡ ΧΨΘ ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ

1

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘ ΞΑΛ ΧΘΠΑΧΛΣΟΣΓΛΞΕΧ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΕΧ

1

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΠΑΚΘΧΘ: ΧΩΓΧΦΣΡΕΧ ΨΑΧΕΛΧ ΞΑΛ ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ

1

ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΑ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ-Σ ΦΣΟΣΧ ΨΩΡ ΑΥΣΦΣΛΨΩΡ ΕΧΔΔ ΞΑΛ ΕΧΨΑ

1

ΞΑΟΕΧ ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ ΕΦΑΦΠΣΓΘΧ ΧΩΓΧΦΣΡΩΡ ΠΕΚΣΔΩΡ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΧΨΣ ΔΘΠΣΧΛΣ ΨΣΠΕΑ ΞΑΛ ΨΘΡ ΨΣΥΛΞΘ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘ
ΞΦΑΨΣΧ ΞΑΛ ΔΛΑΦΑΡΕΛΑ-Θ ΔΛΑΦΑΡΕΛΑ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΑΛ ΔΛΞΑΛΣΧΩΡΘ, ΚΕΠΕΟΛΩΔΘΧ ΣΦΣΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΑΡΑΥΨΩΘ
ΨΣΩ ΧΩΓΧΦΣΡΣΩ ΞΦΑΨΣΩΧ

1
1

Σ ΔΘΠΣΧΛΣΫΥΑΟΟΘΟΛΞΣΧ ΞΩΔΛΞΑΧ

7

Σ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΧ ΧΨΣ ΕΧΥΑ

2

ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΧ ΞΑΛ ΠΣΩΧΕΛΑΞΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ-ΠΛΡΩΛΞΣΧ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΧ

1

ΥΦΣΧΒΣΟΘ ΨΘΧ ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΨΘΨΑΧ-ΑΧΨΛΞΘ ΞΑΛ ΥΣΛΡΛΞΘ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ
ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΣΧ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΨΣΩ ΕΚΡΛΞΣΩ ΞΕΡΨΦΣΩ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ & ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΧΨΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΨΣΩ ΕΚΡΛΞΣΩ
ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΣΩ ΥΟΑΛΧΛΣΩ ΑΡΑΦΣΦΑΧ 2007-2013

1
1

ΧΩΓΧΦΣΡΑ ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΧΨΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ ΠΣΡΑΔΩΡ

1

ΧΩΓΧΦΣΡΕΧ ΨΑΧΕΛΧ ΞΑΛ ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΧΨΘΡ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΠΑΚΘΧΘ-ΨΘΟΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ

1

ΦΑΛΡΣΠΕΡΑ ΒΛΑΧ ΠΕΧΩ ΔΛΑΔΛΞΨΩΣΩ
ΦΩΧΛΞΕΧ ΞΑΨΑΧΨΦΣΦΕΧ ΞΑΛ ΑΡΑΡΕΩΧΛΠΕΧ ΥΘΓΕΧ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ:ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΞΑΛ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΘ ΧΘΠΑΧΛΑ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΟΟΑΔΑ
Γενικό Άκροιςμα

1
1
217
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Επίςθσ, θ περίοδοσ 2005-2009 χαρακτθρίηεται από τθν ζμφαςθ ςτθν εξωςτρζφεια και τθν
ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν ςυνεργαςιϊν τόςο ςτο εςωτερικό όςο και ςτο εξωτερικό περιβάλλον με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του ΕΞΔΔΑ, τθν ενίςχυςθ του κφρουσ
του και τθ μεταφορά καλϊν ευρωπαϊκϊν πρακτικϊν ςε ςφγχρονα κζματα διοίκθςθσ. Αξίηει
να αναφερκεί εδϊ θ νομοκετικά κατοχυρωμζνθ Υρογραμματικι ςυμφωνία με τθν ΑΔΕΔΩ
(άρκρο 15, Ρ. 3345/2005), αλλά και οι κεςμικζσ ςυνεργαςίεσ ςε κζματα επιμόρφωςθσ με
ευρωπαϊκζσ και τρίτεσ χϊρεσ (Ξίνα, Ξφπροσ, Γαλλία κ.ά). Τπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, τθν εν
λόγω περίοδο, το ΕΞΔΔΑ/ΛΡΕΥ πραγματοποίθςε ςυμφωνίεσ ςυνεργαςίασ με πολλοφσ ομόλογουσ ευρωπαϊκοφσ φορείσ, όπωσ το National School of Government57 (Θνωμζνο Βαςίλειο), θ Ecole Nationale d’Administration58 (Γαλλία), το EIPA (European Institute of Public Administration59), το BAKOV60 (Γερμανία) και το HAUS61 (Φινλανδία).
Χτο πλαίςιο των ςχετικϊν ςυμβάςεων ςχεδιάηονταν ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα, τα
οποία υλοποιοφνταν ενίοτε με τθ μορφι επιςκζψεων εργαςίασ (study visit) ςτισ χϊρεσ με
τισ οποίεσ είχε ςυναφκεί θ ςφμβαςθ. Θ εκπαίδευςθ πραγματοποιοφταν από υψθλόβακμα
ςτελζχθ τθσ διοίκθςθσ και ειδικοφσ εμπειρογνϊμονεσ των αντίςτοιχων χωρϊν, απευκυνόταν κυρίωσ ςε ανϊτερουσ και ανϊτατουσ υπαλλιλουσ τθσ ελλθνικισ διοίκθςθσ και ζκετε
ςυχνά ωσ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ τθν καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ. Χτον Υίνακα
που ακολουκεί παρουςιάηονται αναλυτικά ςτοιχεία για τθν υλοποίθςθ αυτϊν των δράςεων.
Πίνακασ 7.7: Επιμορφωτικζσ δράςεισ “Best Practices”, 2005-2009
Σίτλοσ Προγράμματοσ

Αρικμόσ Προγραμμάτων

Αρικμόσ υμμετεχόντων

Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ Αναγκϊν (Needs Analysis &
Evaluation)

2

34

Αρχζσ & Υρακτικζσ Χχεδιαςμοφ-Ανάπτυξθσ Υοιοτικϊν
Επιμορφωτικϊν Υρογραμμάτων

2

47

Θ Θγεςία Χτο Υεριβάλλον τθσ Ξοινωνίασ τθσ Υλθροφορίασ (Leadership In The Information Society)

2

28

57

Σ φορζασ ζχει πλζον καταργθκεί.

58

https://www.ena.fr

59

https://www.eipa.eu

60

http://www.bakoev.bund.de

61

https://www.haus.fi

95

Αρχζσ και Υρακτικζσ Αξιολόγθςθσ Υοιοτικϊν Επιμορφωτικϊν Υρογραμμάτων

1

30

Αρχζσ και Υρακτικζσ Χχεδιαςμοφ και Αξιολόγθςθσ Υοιοτικϊν Επιμορφωτικϊν Υρογραμμάτων

1

26

Θ Ξαταπολζμθςθ τθσ Διαφκοράσ

1

11

Ρζεσ Ψάςεισ ςτθν Ευρωπαϊκι Διακυβζρνθςθ

1

15

Υροετοιμάηοντασ Θγετικά Χτελζχθ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ

5

69

Χτρατθγικό Χχζδιο Εκςυγχρονιςμοφ Ξράτουσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

4

57

Από το Χχεδιαςμό ςτθν Ωλοποίθςθ & τθν Αξιολόγθςθ
Δθμοςίων Υολιτικϊν

2

22

Θ Διυπουργικι Υρακτικι

2

25

Ξρατικι Βοικεια: Υολιτικι και Υρακτικι Ξρατικισ Βοικειασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ξοινότθτα

1

9

Υροετοιμάηοντασ Θγετικά Χτελζχθ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ

5

69

Διαχείριςθ Σργανωςιακισ και Ατομικισ Απόδοςθσ

2

32

Διαχείριςθ Απόδοςθσ –Διοίκθςθ με Χτόχουσ

2

30

Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ & Διαλειτουργικότθτα ςε
Εκνικό, Ψοπικό & Υεριφερειακό Επίπεδο

5

66

Υλθροφόρθςθ και Επικοινωνία για Ευρωπαϊκά Κζματα

2

29

Θλεκτρονικι Πάκθςθ

2

29

Θλεκτρονικζσ Υρομικειεσ- Βζλτιςτεσ Υρακτικζσ (Ε- Procurement)

1

15

Δθμόςιεσ-Λδιωτικζσ Χυμπράξεισ. Ξανόνεσ τθσ ΕΕ και
Βζλτιςτεσ Υρακτικζσ

2

42

Εφαρμογζσ Θελεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ςε Σικονομικά Κζματα

3

36

Σικονομικι Ευφυία και Διαχείριςθ Υλθροφοριακϊν
Υόρων

2

25

Υρογραμματιςμόσ Διαρκρωτικϊν Ξονδυλίων 20072013

4

59

Ευρωπαϊκζσ Δθμόςιεσ Υρομικειεσ: Θλεκτρονικζσ Υρομικειεσ & Βζλτιςτεσ Υρακτικζσ ςτθν Ευρϊπθ

1

16

Υαρακολοφκθςθ-Αξιολόγθςθ & Ζλεγχοσ Ζργων (Projects Monitoring-Evaluation-Auditing)

2

33

96

Υεριβαλλοντικζσ και Ενεργειακζσ Υολιτικζσ τθσ ΕΕ

1

15

ΤΝΟΛΟ

58

869

Τπωσ προκφπτει από τα παραπάνω, τα κεματικά αντικείμενα αφοροφςαν κυρίωσ ςφγχρονεσ μεκόδουσ διοίκθςθσ (θγεςία, ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ, ατομικι και οργανωςιακι απόδοςθ κ.ά) με κυρίαρχο το ςτίγμα του πλαιςίου του «Ρζου Δθμοςίου Πάνατημεντ» (New
Public Management), αλλά και ευρωπαϊκά ηθτιματα, κακϊσ και κζματα δθμόςιων πολιτικϊν και θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ. Λδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηουν οριςμζνοι τίτλοι, όπωσ θ «Διυπουργικι πρακτικι» και θ «Σικονομικι ευφυΐα και διαχείριςθ πλθροφοριακϊν πόρων», οι οποίοι δζκα περίπου χρόνια μετά τθν υλοποίθςι τουσ εμφανίηονται το
ίδιο (ίςωσ και περιςςότερο) επίκαιροι.
Επίςθσ, τθν ίδια περίοδο δόκθκε ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν ενίςχυςθ των γνϊςεων και δεξιοτιτων του επιςτθμονικοφ προςωπικοφ του ΛΡΕΥ ςε κζματα μεκόδων ανίχνευςθσ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν, ςχεδιαςμοφ και αξιολόγθςθσ ποιοτικϊν επιμορφωτικϊν προγραμμάτων.
Ζνασ ειδικόσ κφκλοσ προγραμμάτων «Best Practices» με αυτι τθ κεματολογία ςχεδιάςτθκε
και υλοποιικθκε ςε ςυνεργαςία με το London Institute of Education για τισ ανάγκεσ των
ςτελεχϊν του ΛΡΕΥ.
Χυνολικά, κατά τθν περίοδο αναφοράσ, υλοποιικθκε ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ επιμορφωτικϊν δράςεων (58) με ςυμμετοχι 869 υπαλλιλων, οι οποίοι ςυνιςτοφν δυνάμει μια «κρίςιμθ μάηα» ςτελεχϊν για τθ μεταφορά και προςαρμογι καλϊν ευρωπαϊκϊν πρακτικϊν ςτο
εςωτερικό τθσ ελλθνικισ διοίκθςθσ.
Χτα χρόνια που ακολοφκθςαν, όπωσ κα καταδειχκεί, θ υλοποίθςθ προγραμμάτων τθσ κατθγορίασ «Best Practices» δεν ακολουκεί τον ίδιο ρυκμό, ενϊ τα νζα δεδομζνα από πλευράσ
πολιτικϊν προτεραιοτιτων δθμιουργοφν τισ ςυνκικεσ για τθν οργάνωςθ και υλοποίθςθ
νζων κατθγοριϊν δράςεων.

Επιμορφωτικζσ δράςεισ κατά το διάςτθμα 2010-2014
Ξατά το χρονικό διάςτθμα 2010-2014, οι δράςεισ του ΛΡΕΥ εμπλουτίηονται με τίτλουσ που
ςχετίηονται με τθν κινθτικότθτα, τθ δθμοςιονομικι διαχείριςθ λόγω τθσ ενςωμάτωςθσ των
δράςεων τθσ πρϊθν ΧΕΩΩΣ, αλλά και με δράςεισ που καλφπτουν ανάγκεσ τθσ Task Force.
Υιο ςυγκεκριμζνα:
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Σ Ξφκλοσ «Διοικθτικι Πεταρρφκμιςθ» όπωσ και ο Ξφκλοσ «Αποτελεςματικότθτα και Διαφάνεια» υλοποιοφν δράςεισ που εντάςςονται ςτον τομζα του Δθμοςίου Πάνατημεντ. Ψο β'
εξάμθνο του 2010 ο Ξφκλοσ υλοποίθςε τρία επιμορφωτικά προγράμματα τα οποία αυξικθκαν τα επόμενα ζτθ. Σ υψθλότεροσ αρικμόσ προγραμμάτων ιταν το 2014 όπου υλοποιικθκαν τριάντα ζνα (31) προγράμματα. Ψο ςφνολο των επιμορφωτικϊν δράςεων αναφζρεται
ςτον Υίνακα 3, Υαράρτθμα Λ.
Αναφορικά με τα ςτοχευμζνα προγράμματα που αφοροφν ςτισ ευρωπαϊκζσ δθμόςιεσ πολιτικζσ, το 2011 υλοποιείται πρόγραμμα με τίτλο «Εκνικι διοίκθςθ και ευρωπαϊκι ολοκλιρωςθ: Διαμόρφωςθ και υλοποίθςθ των ενωςιακϊν δθμόςιων πολιτικϊν».
Ψο 2012 υλοποιοφνται προγράμματα που ςυνδζονται με τθ νομοκεςία όπωσ είναι το πρόγραμμα «Εκπαίδευςθ ςτελεχϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςτθν εμπζδωςθ και αποτελεςματικι υλοποίθςθ του κανονιςτικοφ πλαιςίου επιτάχυνςθσ επενδφςεων ςτρατθγικοφ χαρακτιρα του Ρ. 3894/2010». Ωλοποιοφνται επίςθσ προγράμματα που αφοροφν ςτθν αξιολόγθςθ
των δθμοςίων υπαλλιλων, τθν κινθτικότθτα, τθ νομιμότθτα και διαφάνεια, τον εςωτερικό
ζλεγχο, τθν πεικαρχικι διαδικαςία, το Ξοινό Υλαίςιο Αξιολόγθςθσ (βλ αναλυτικά Υίνακα 2,
Υαράρτθμα Λ).
Επιπλζον, το 2013, υλοποιοφνται επιμορφωτικζσ δράςεισ για τθν κατάρτιςθ και τον ςχεδιαςμό των περιγραμμάτων κζςεων εργαςίασ.
Σ Ξφκλοσ τθσ «Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Εφαρμοςμζνων Ψεχνολογιϊν» παρουςιάηει
αφξθςθ των νζων ςχεδιαςμϊν από είκοςι (20) το β' εξάμθνο 2010 ςε τριάντα οκτϊ (38) το
2016. Σ Ξφκλοσ περιζχει επιμορφωτικζσ δράςεισ που ςυνδζονται με το Δθμόςιο Πάνατημεντ και τισ εφαρμοςμζνεσ τεχνολογίεσ. Ενδεικτικά αναφζρονται οι τίτλοι:


Δίκτυα Δθμόςιασ Διοίκθςθσ - ΧΩΗΕΩΛΧ,



Εγκατάςταςθ και εφαρμογι αναςχεδιαςμζνων διαδικαςιϊν. Διαφγεια και Πθτρϊο
μιςκοδοτοφμενων ελλθνικοφ Δθμοςίου,



Εκνικι ςτρατθγικι για τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ,



Ανοιχτι διακυβζρνθςθ - Ανοιχτά δεδομζνα,



Ανοιχτι διακυβζρνθςθ - Διαφάνεια και δθμόςια ςυμμετοχι,



Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και Υολίτεσ,



Θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ μιασ ςτάςθσ μζςα από τισ υποδομζσ τθσ εκνικισ πφλθσ
ΕΦΠΘΧ,
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Εκπαίδευςθ ςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ και διακίνθςθσ θλεκτρονικοφ εγγράφου ΩΔΘΠΘΔ,



Υρόγραμμα ΔΛ@ΩΓΕΛΑ: Υαρόν και μζλλον τθσ διαφάνειασ ςτο δθμόςιο βίο, και



Χτρατθγικι θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ.

Σ Ξφκλοσ τθσ «Σικονομίασ και Δθμοςιονομικισ Υολιτικισ» παρουςιάηει επίςθσ αφξθςθ των
νζων ςχεδιαςμϊν, ενςωματϊνοντασ και επεκτείνοντασ τισ δράςεισ τθσ πρϊθν Χχολισ Επιμόρφωςθσ του Ωπουργείου Σικονομικϊν. Χτον επόμενο πίνακα απεικονίηονται οι δράςεισ
ανά ζτοσ που αφοροφν ςε προγράμματα που υλοποιικθκαν για να καλφψουν γενικζσ ανάγκεσ και πολιτικζσ του δθμόςιου τομζα, παράλλθλα με εξειδικευμζνεσ δράςεισ που υλοποιικθκαν για να καλφψουν ανάγκεσ του Ωπουργείου Σικονομικϊν.

Πίνακασ 7.8: Δράςεισ του κφκλου Σικονομίασ και Δθμοςιονομικισ πολιτικισ
Ζτοσ

Αρικμόσ Προγραμμάτων

Αρικμόσ Εκπαιδευομζνων

Δράςεισ που υλοποιικθκαν για τθν εξυπθρζτθςθ δθμόςιων πολιτικϊν και οριηόντιων δεξιοτιτων
2011

127

2114

2012

129

2645

2013

154

3658

2014

157

3156

Δράςεισ που υλοποιικθκαν για το Ωπουργείο Σικονομικϊν
2011

29

382

2012

173

2701

2013

182

3112

2014

187

3825
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Πία από τισ ςθμαντικότερεσ αλλαγζσ αυτισ τθσ περιόδου ςτο πλαίςιο τθσ εςωτερικισ αναδιοργάνωςθσ του Λνςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ είναι θ δθμιουργία διακριτοφ Κεματικοφ Ξφκλου με τίτλο «Ξοινωνικι Υολιτικι». Τπωσ ζχει αναφερκεί, το ΛΡΕΥ υλοποιοφςε ιδθ από το
2005 επιμορφωτικά προγράμματα που εντάςςονταν ςτο ευρφτερο κεματικό πεδίο τθσ κοινωνικισ πολιτικισ με ζμφαςθ ςε κζματα ιςότθτασ των φφλων, μετανάςτευςθσ, ικαγζνειασ.
Θ δθμιουργία ωςτόςο ενόσ ξεχωριςτοφ πλζον Κεματικοφ Ξφκλου ςθματοδοτεί τθν αναγνϊριςθ τθσ ιςότιμθσ ςθμαςίασ αυτϊν των κεμάτων, τθ ςυςτθματικι εναςχόλθςθ με το πεδίο
τθσ κοινωνικισ πολιτικισ εν γζνει και τισ προωκοφμενεσ ςε αυτό μεταρρυκμίςεισ και τθν
απαρχι μιασ νζασ εποχισ για τον προγραμματιςμό του ΛΡΕΥ, ο οποίοσ εμπλουτίηεται ςταδιακά (ιδίωσ από το 2012 και μετά) με ζναν ςτακερά αυξανόμενο αρικμό νζων τίτλων επιμορφωτικϊν προγραμμάτων.
Εμβλθματικό ςτοιχείο αυτισ τθσ νζασ εποχισ ιταν θ κεςμικι ςυνεργαςία που επετεφχκθ
μεταξφ ΕΞΔΔΑ και Γενικισ Γραμματείασ Λςότθτασ των Φφλων. Πε δεδομζνο δε ότι ο 3 οσ άξονασ του τομεακοφ Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ «Διοικθτικι Πεταρρφκμιςθ 2007-2013»
ιταν θ «ενδυνάμωςθ των πολιτικϊν Ιςότθτασ ςε όλο το εφροσ τθσ Δθμόςιασ δράςθσ», θ
προϊκθςθ των κεμάτων ιςότθτασ των φφλων μζςω τθσ επιμόρφωςθσ αποτζλεςε κεντρικι
επιλογι. Χτο πλαίςιο αυτό το ΕΞΔΔΑ/ΛΡΕΥ υλοποίθςε για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Γραμματείασ Λςότθτασ των Φφλων τρία ζργα (τεχνικά δελτία πράξθσ) που περιελάμβαναν κατά κφριο λόγο ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ επιμορφωτικϊν δράςεων για ζνα μεγάλο εφροσ ςτελεχϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και τθσ αυτοδιοίκθςθσ, κακϊσ και για κάποιεσ εξειδικευμζνεσ
ομάδεσ.
Εκτόσ των ανωτζρω προγραμμάτων θ υλοποίθςθ των οποίων ςυνεχίηεται και κατά τθ διετία
2015-2016, ο Ψομζασ τθσ «Ξοινωνικισ Υολιτικισ» διευρφνεται με νζουσ τίτλουσ που αφοροφν ςε ςθμαντικά κζματα (δεδομζνθσ τθσ κοινωνικο-οικονομικισ κρίςθσ) όπωσ ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ, θ κοινωνικι ζνταξθ μεταναςτϊν, το ςφςτθμα κοινωνικισ πρόνοιασ και θ
οργάνωςθ των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν των ΣΨΑ, αλλά και το πρόγραμμα για τθν πιλοτικι
εφαρμογι του ελάχιςτου εγγυθμζνου ειςοδιματοσ. Ειδικότερα ωσ προσ τα κζματα τθσ
διοίκθςθσ και τθσ υποςτιριξθσ μεταρρυκμίςεων:
Σι τίτλοι των επιμορφωτικϊν Θμερίδων που υλοποιοφνται αυτι τθν περίοδο αναδεικνφουν
ζναν υψθλό δείκτθ ςυςχζτιςθσ με τισ αςκοφμενεσ πολιτικζσ για τθ διοίκθςθ γενικά και τθν
αυτοδιοίκθςθ, και ειδικότερα με τισ προτεραιότθτεσ τθσ διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ, με βάςθ Σδικό χάρτθ που είχε ςυμφωνθκεί με τουσ Γάλλουσ εμπειρογνϊμονεσ (βλ. Υίνακα).
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Πίνακασ 7.9: Επιμορφωτικζσ Ημερίδεσ 2010-2014
Ζτοσ

Σίτλοσ

Αρικμόσ

2011

Ρζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Υρόγραμμα ΞΑΟΟΛΞΦΑΨΘΧ

6

2011

Ενθμζρωςθ και Ξατάρτιςθ Εργαηομζνων ςτθν Αυτοδιοίκθςθ Α' και Β'
Βακμοφ για τθ ''Ρζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Υρόγραμμα ΞΑΟΟΛΞΦΑΨΘΧ''

54

2011

Υροςυμβατικόσ Ζλεγχοσ Ελεγκτικοφ Χυνεδρίου ςτο Υλαίςιο του Υρογράμματοσ ΞΑΟΟΛΞΦΑΨΘΧ

4

2011

Εφαρμογι του Ρ. 3882/2010 για τθν Εκνικι Ωποδομι Γεωχωρικϊν
Υλθροφοριϊν (Σδθγία Inspire)

15

2011

Σργανιςμοί Εςωτερικισ Ωπθρεςίασ Διμων

5

2011

Θκικι και Δεοντολογία ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ: Υροσ μία Διακυβζρνθςθ Βαςιςμζνθ ςε Αξίεσ

1

2012

Επιμόρφωςθ για Ενδικοφανείσ Υρόςφυγεσ

1

2012

Ψροποποίθςθ Χυςτιματοσ Αξιολόγθςθσ Υροςωπικοφ ςτο Δθμόςιο

1

2013

Υιλοτικι Επιμορφωτικι Δράςθ για τθν Ξατάρτιςθ των Υεριγραμμάτων Κζςεων Εργαςίασ

4

2013

Υαρουςίαςθ του Ξεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Πθτρϊου Δθμοςίων Χυμβάςεων (Ξ.Θ.Π.Δ.Χ.)

1

2014

Θ Ξατάργθςθ των Επικυρϊςεων ωσ Πζςο Πείωςθσ των Γραφειοκρατικϊν Βαρϊν

14

2014

«Ρζα Εκνικι Χτρατθγικι και Υροοπτικζσ για τθ Πετανάςτευςθ: Ξϊδικασ Πετανάςτευςθσ και Ξοινωνικισ Ζνταξθσ

1

2014

Εκπαιδεφςθ Χτελεχϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ: Ψα "Βιματα" Πετάβαςθσ
ςτουσ Ρζουσ Σργανιςμοφσ

1

2014

Ενθμζρωςθ ςε Κζματα Επιχειρθςιακισ Αριςτείασ και Χτρατθγικισ
Υοιότθτασ για Χτελζχθ τθσ ΓΓΔΕ

1

2014

Σργάνωςθ Ωπθρεςιϊν και Αναπτυξιακι Υολιτικι ςτουσ ΣΨΑ

1
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Είναι ενδεικτικό ότι το 2011 διοργανϊκθκαν 54 επιμορφωτικζσ Θμερίδεσ με αντικείμενο τθ
μεταρρφκμιςθ τθσ αυτοδιοίκθςθσ (νόμοσ «Ξαλλικράτθ»). Οαμβάνοντασ δε υπόψθ και τισ
Θμερίδεσ που αφοροφν ςε επιμζρουσ κζματα του νζου κεςμικοφ πλαιςίου (π.χ. προςυμβατικόσ ζλεγχοσ), όπωσ φαίνεται ςτον παραπάνω Υίνακα, το ΛΡΕΥ επζνδυςε ςθμαντικοφσ πόρουσ ςε αυτό το πεδίο πολιτικισ. Επίςθσ, είναι ςθμαντικόσ ο αρικμόσ των Θμερίδων που
διοργανϊκθκαν το 2014 ςε κζματα μείωςθσ των διοικθτικϊν βαρϊν, ωσ ανταπόκριςθ ςτισ
ανάγκεσ ενθμζρωςθσ ςχετικά με το νζο κεςμικό πλαίςιο.
Ειδικότερα, κατά τθν περίοδο 2011-2012, το Λνςτιτοφτο Επιμόρφωςθσ, ςτο πλαίςιο των επιχειρθςιακϊν ςτόχων που είχε κζςει, προζβλεπε τθν υλοποίθςθ επιμορφωτικϊν και άλλων
δράςεων για τθν υποςτιριξθ των ςθμαντικϊν διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων ςτθ διοίκθςθ.
Θ ανάπτυξθ αυτισ τθσ κατθγορίασ δράςεων ζγινε μζςα από ζνα ςχεδιαςμζνο για αυτό το
ςκοπό ζργο με τίτλο «Βζλτιςτεσ Ρρακτικζσ Διεκνοφσ Επιπζδου- Μεταφορά τεχνογνωςίασ για
τθν Υποςτιριξθ των προτεραιοτιτων τθσ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ 2011-2015». Εντάχκθκε ςτο πλαίςιο τθσ μεταφοράσ τεχνογνωςίασ από τθν Task Force που είχε ςυςτακεί το 2011
(μετά από αίτθμα τθσ ελλθνικισ πλευράσ) ωσ Ψεχνικι Βοικεια για τθν υποςτιριξθ των διαρκρωτικϊν αλλαγϊν ςτθν Ελλάδα και τθν επιτάχυνςθ τθσ απορρόφθςθσ πόρων τθσ πολιτικισ ςυνοχισ, ςτο πλαίςιο των προγραμμάτων δθμοςιονομικισ προςαρμογισ.
Θ Task Force παρείχε τεχνικι βοικεια με βάςθ τισ ανάγκεσ ομαδοποιϊντασ τομείσ πολιτικισ: (α) δθμόςια οικονομικά, φορολογικό ςφςτθμα και φορολογικι διοίκθςθ, (β) Δθμόςια
Διοίκθςθ, (γ) δικαςτικι μεταρρφκμιςθ, (δ) επιχειρθματικό περιβάλλον, (ε) δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, (ςτ) ανταγωνιςμόσ, (η) ιδιωτικοποιιςεισ, (θ) δθμόςια υγεία, (κ) μετανάςτευςθ και ςφνορα62.
Αντικείμενο αυτισ τθσ ευρείασ κατθγορίασ δράςεων ιταν θ διοργάνωςθ ςυναντιςεων εργαςίασ με τθ μορφι εργαςτθρίων (workshops), θμερίδων, διθμερίδων και ςυνεδρίων με τθ
ςυμμετοχι εμπειρογνωμόνων (από το δθμόςιο και τον ιδιωτικό τομζα) και διοικθτικϊν ςτελεχϊν, ελλινων και ξζνων, ςε ςυνεργαςία με τισ κυβερνιςεισ των κρατϊν-μελϊν τθσ ΕΕ και
τθν Task Force. Θ ςυνεργαςία αφοροφςε ςτθ μεταφορά τεχνογνωςίασ-τεχνικι υποςτιριξθ
(μζςω παρουςίαςθσ καλϊν πρακτικϊν) ςε κζματα αιχμισ για τθν προϊκθςθ ςθμαντικϊν
διαρκρωτικϊν αλλαγϊν. Τςον αφορά ειδικότερα ςτα κζματα τθσ διοίκθςθσ, ο ςτόχοσ ιταν
θ προςαρμογι τθσ ελλθνικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςτο νζο μνθμονιακό περιβάλλον και θ
62

θ

θ

Βλ. Ευρωπαϊκι Επιτροπι, TFGR – Task Force για τθν Ελλάδα, 1 Ψριμθνιαία Ζκκεςθ, 2011 & 2 Ψριμθνιαία Ζκκεςθ, Πάρτιοσ 2012.
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ενίςχυςθ των φορζων τθσ διοίκθςθσ και του ανκρϊπινου δυναμικοφ, ζτςι ϊςτε να μποροφν να ανταποκρικοφν ςτισ νζεσ απαιτιςεισ63.
Χε επιχειρθςιακό επίπεδο, το ΕΞΔΔΑ/ΛΡΕΥ προχϊρθςε ςτθ ςφςταςθ ad hoc Σργανωτικισ
Επιτροπισ, θ οποία είχε ωσ ρόλο τθν προετοιμαςία, οργάνωςθ και υποςτιριξθ τθσ υλοποίθςθσ αυτϊν των δράςεων. Θ εν λόγω Σργανωτικι Επιτροπι64 εκπόνθςε ειδικό Οδθγό Συντονιςμοφ και Διαχείριςθσ τθσ υλοποίθςθσ αυτισ τθσ κατθγορίασ δράςεων65.
Χτθν πράξθ, το ΕΞΔΔΑ/ΛΡΕΥ κλικθκε να υποςτθρίξει δράςεισ ςε μερικοφσ από τουσ προαναφερόμενουσ τομείσ πολιτικισ, με κυριότερουσ τθ Διοικθτικι Πεταρρφκμιςθ, τα Δθμόςια
Σικονομικά και τθν Ωγεία. Ωποςτιριξε επίςθσ τθν υλοποίθςθ μεμονωμζνων δράςεων για τισ
ανάγκεσ νεοςφςτατων υπθρεςιϊν όπωσ θ Γενικι Γραμματεία Χυντονιςμοφ Ξυβερνθτικοφ
Ζργου και θ Ειδικι Γραμματεία Ωδάτων, κακϊσ και για τθ Γενικι Γραμματεία Δθμόςιασ Υεριουςίασ.
Τπωσ αναφζρκθκε ιδθ, το ζργο αυτό περιελάμβανε διαφορετικά είδθ δράςεων (επιςκζψεισ ςυνεργαςίασ, εργαςτιρια, on the job training). Χτον Υίνακα που ακολουκεί παρουςιάηονται, ωςτόςο, μόνο οι επιμορφωτικζσ δράςεισ (προγράμματα, επιμορφωτικζσ θμερίδεσ
και on the job training).
Σ μεγαλφτεροσ αρικμόσ επιμορφωτικϊν δράςεων που χρθματοδοτικθκαν ςτο πλαίςιο αυτοφ του ζργου, αφοροφςαν το Ωπουργείο Σικονομικϊν. Χυγκεκριμζνα, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του οδικοφ χάρτθ με κζμα τθν «Υαροχι Ψεχνικισ Βοθκείασ ςτον τομζα του επλφματοσ Βρϊμικου Χριματοσ και τθσ Ξαταπολζμθςθσ τθσ Φοροδιαφυγισ» και κατόπιν ςχετικοφ
αιτιματοσ του Γ.Γ. του Ωπουργείου Σικονομικϊν υλοποιικθκε από ξζνουσ εμπειρογνϊμονεσ ζνασ κφκλοσ εκπαιδευτικϊν δράςεων ςε κζματα αντιμετϊπιςθσ του ξεπλφματοσ βρϊμικου χριματοσ και φοροδιαφυγισ, μεκόδουσ, τεχνικζσ και εργαλεία οικονομικισ ανάλυςθσ,
κακϊσ και μεκόδουσ και βζλτιςτεσ πρακτικζσ ςυνεργαςίασ των εμπλεκόμενων φορζων.

63

ΛΡΕΥ (2012), Ζκκεςθ Απολογιςμοφ Ζργου ΙΝΕΡ2010-2012, Ακινα: ΕΞΔΔΑ

64

Ωπ’ αρικμ. 3481/23-03-2012 Απόφαςθ του Γ.Γ. ΕΞΔΔΑ

65

Ωπ’ αρικμ. 5870/18-05-2012 Απόφαςθ του Γ.Γ. ΕΞΔΔΑ. Σ Σδθγόσ μεταφράςτθκε ςτα αγγλικά και
κοινοποιικθκε ςτα ςτελζχθ τθσ Task Force για τθν Ελλάδα ϊςτε να γνωρίηουν τουσ όρουσ και τισ διαδικαςίεσ πριν τθν οργάνωςθ οποιαςδιποτε δράςθσ.
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Πίνακασ 7.10: Επιμορφωτικζσ δράςεισ μεταφοράσ τεχνογνωςίασ, 2012-2014
Σίτλοσ επιμορφωτικισ δράςθσ

Αρικμόσ Προγραμ-

Αρικμόσ υμμετεχό-

μάτων

ντων

1

52

2

32

3

84

Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ - Γ.Γ. υντονιςμοφ
Διοικθτικι Πεταρρφκμιςθ και Αξιολόγθςθ Δομϊν:
Απο το Χχεδιαςμό ςτθν Εφαρμογι
Σργάνωςθ Διαδικαςιϊν Χυντονιςμοφ τθσ ΓΓΧ - Υρόταςθ Πεκοδολογίασ για Χχζδιο Χυντονιςμοφ βάςει
Υρωκυπουργικισ Εντολισ
ΤΝΟΛΟ

Τςον αφορά ςτθν κατθγορία των προγραμμάτων «Best practices» ςτισ οποίεσ ζγινε αναφορά παραπάνω, θ υλοποίθςι τουσ ςυνεχίςτθκε το 2010, κακϊσ αρκετζσ από αυτζσ τισ δράςεισ είχαν ςχεδιαςτεί και προγραμματιςτεί από τθν προθγοφμενθ πολιτικι θγεςία.
Ωςτόςο κατά τθ νζα κοινοβουλευτικι περίοδο που ξεκινάει μετά τισ εκλογζσ του 2009, ςτο
γενικότερο πλαίςιο τθσ πολιτικισ μείωςθσ δαπανϊν και εξορκολογιςμοφ των δομϊν και
υπθρεςιϊν, περιορίςτθκαν ςθμαντικά οι ςυμβάςεισ ςυνεργαςίασ αυτοφ του είδουσ, με αποτζλεςμα να μειωκεί ο αρικμόσ των ςχετικϊν επιμορφωτικϊν προγραμμάτων. Σ νζοσ Ξφκλοσ περιλαμβάνει ςυνεργαςία μόνο με τθ γαλλικι Χχολι Διοίκθςθσ (ENA) και τον εκπαιδευτικό οργανιςμό PBLQ τθσ Σλλανδίασ. Ωσ κατθγορία δε δράςεων αυτά τα προγράμματα
εντάςςονται πλζον ςε ζνα ενιαίο Ψεχνικό Δελτίο Υράξθσ που περιλαμβάνει και τισ δράςεισ
«Πεταφοράσ τεχνογνωςίασ» που παρουςιάςτθκαν ιδθ.
Ψα περιςςότερα προγράμματα αυτισ τθσ περιόδου υλοποιικθκαν το 2012 και το 2014, εν
μζςω τθσ προωκοφμενθσ διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ. Θ κεματολογία (βλ. Υίνακα 7.10) περιλαμβάνει οριςμζνα κοινά αντικείμενα με αυτά τθσ προθγοφμενθσ περιόδου (θγεςία, οργανωςιακι & ατομικι απόδοςθ, εςωτερικόσ ζλεγχοσ). Αναδφονται, ωςτόςο, και νζα κεματικά αντικείμενα όπωσ ο διυπουργικόσ ςυντονιςμόσ των δθμόςιων πολιτικϊν (ζχει μόλισ ςυςτακεί το 2013 θ νζα υπθρεςία τθσ Γ.Γ. Χυντονιςμοφ κυβερνθτικοφ ζργου), οι πόλοι ανταγωνιςτικότθτασ, κακϊσ και κζματα δθμόςιασ διπλωματίασ για το Ωπουργείο Σικονομικϊν
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που ςυνδζονται άμεςα και ζμμεςα με προτεραιότθτεσ που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ μνθμονιακϊν δεςμεφςεων.

Πίνακασ 7.11: Επιμορφωτικζσ δράςεισ «Best Practices», 2010-2014
Σίτλοσ επιμορφωτικοφ προγράμματοσ

Αρικμόσ προγραμμάτων

Αρικμόσ ςυμμετεχόντων

Αντιμετϊπιςθ Πειωμζνθσ Απόδοςθσ και Υεικαρχικϊν κεμάτων (Dealing With Poor Performance And Disciplinary
Issues)

1

19

Αξιολόγθςθ Σργανωςιακισ και Ατομικισ Απόδοςθσ (Organisational And Individual Performance Evaluation)

1

23

Πθχανιςμοί Ελζγχου και Βελτίωςθσ τθσ Αποδοτικότθτασ
Ελεγκτικϊν Σργάνων

1

27

Διοικθτικι Πεταρρφκμιςθ και Γενικι Ανακεϊρθςθ Δθμόςιων Υολιτικϊν-Ψο Υαράδειγμα τθσ Γαλλίασ (RGPP)

1

23

Αποκζντρωςθ Αρμοδιοτιτων ςε Υεριφερειακό και Ψοπικό
Επίπεδο (2014)

1

23

Δθμόςια Διπλωματία για το Ωπουργείο Σικονομικϊν (Επικοινωνία με τουσ Φορολογοφμενουσ) ΛΛ (2014)

2

26

Διχπουργικόσ Χυντονιςμόσ των Δθμοςίων Υολιτικϊν

1

20

Επενδφοντασ ςτισ Υεριφζρειεσ: Σ Φόλοσ των Υόλων Ανταγωνιςτικότθτασ (Clusters)

1

24

Πείωςθ Διοικθτικϊν Βαρϊν μζςω του Ποντζλου Άτυπθσ
Υρολθπτικισ Υροςζγγιςθσ ςε Ψοπικό Επίπεδο

3

39

Κζματα Θγεςίασ για Ανϊτατα Χτελζχθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

2

32

Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ (Internal Audit)

1

24

Πείωςθ των Διοικθτικϊν Βαρϊν και Απλοφςτευςθ Διαδικαςιϊν ςτο Επίπεδο τθσ Επαφισ με τουσ Υολίτεσ (Λ) & (ΛΛ)

2

30

Διαχείριςθ Αλλαγϊν

1

13

Υαρακολοφκθςθ-Αξιολόγθςθ & Ζλεγχοσ Ζργων (Projects
Monitoring-Evaluation-Auditing)

1

19
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Διαχείριςθ τθσ Πείωςθσ Δαπανϊν

1

19

Απο το E-Health ςτο I-Health: Ξαινοτόμεσ Εφαρμογζσ και
Βζλτιςτεσ Υρακτικζσ

1

21

Ξαλφτερθ Ρομοκζτθςθ και Χρθςτι Διακυβζρνθςθ

1

15

Υολιτικζσ τθσ ΕΕ για τθ Πετανάςτευςθ και το Άςυλο (2010)

1

14

Χτρατθγικι Αξιοποίθςθσ Υόρων τθσ ΕΕε ςε Ψοπικό και Υεριφερειακό Επίπεδο (2010)

1

14

Χυνεργαςία με τθν Ψοπικι Αυτοδιοίκθςθ (2010)

1

12

Διαχειρίςθ Πεγάλθσ Υόλθσ

1

16

Υροοπτικζσ τθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ: Υϊσ κα ενιςχυκει θ Χυνεργαςία ςε Εκνικό, Ψοπικό και Υεριφερειακό
Επίπεδο (2010)

1

15

Διχπουργικι και Ενδοχπουργικι Σργάνωςθ και Χυνεργαςία (Α) & (Β)

2

26

Δθμόςια Διπλωματία για το Ωπουργείο Σικονομικϊν (Επικοινωνία με τουσ Φορολογοφμενουσ) (Λ) & (ΛΛ)

2

26

ΤΝΟΛΟ

31

520

Πια άλλθ κατθγορία επιμορφωτικϊν δράςεων που κατζχει ιδιαίτερθ κζςθ αυτι τθν περίοδο είναι τα προγράμματα που κλικθκε να ςχεδιάςει και να υλοποιιςει το ΛΡΕΥ με ομάδαςτόχο τουσ υπαλλιλουσ ςε διακεςιμότθτα/κινθτικότθτα. Χυγκεκριμζνα, το πρόγραμμα κινθτικότθτασ66 ςτόχευε, όπωσ παρουςιάςτθκε ιδθ, ςτθν ορκολογικότερθ αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του δθμοςίου τομζα, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ αποδοτικι λειτουργία τθσ διοίκθςθσ και θ μζγιςτθ αποτελεςματικότθτα κατά τθν εξυπθρζτθςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ.
Υροσ τθν κατεφκυνςθ τθσ υποςτιριξθσ τθσ μεταρρυκμιςτικισ αυτισ προςπάκειασ και ςτο
πλαίςιο εφαρμογισ τθσ υπ’αρικμ. ΔΛΕΞ/ΨΠ.Β/Φ.4.1/10/οικ.25699/23-09-2013 Εγκυκλίου
του Ωπουργείου Διοικθτικισ Πεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, το ΛΡΕΥ

66

Ξατ’ εφαρμογι των άρκρων 90 και 91 του Ρ. 4172/2013 και των υπ’αρικμ. ΔΛΥΛΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/02-08-2013 (ΦΕΞ 1914/Β/07-08-2013), ΔΛΥΛΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/09-08-2013
(ΦΕΞ 1992/Β/14-08-2013) και ΔΛΥΛΔΔ/Β.2/Δ/10/οικ.22738/19-08-2013 Ωπουργικϊν Αποφάςεων.
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ςχεδίαςε τρία επιμορφωτικά προγράμματα οριηόντιου χαρακτιρα διάρκειασ 14 και 21 ωρϊν (βλ. Υίνακα 7.11).
Ψα εν λόγω προγράμματα ςτόχευαν ςτθν ενδυνάμωςθ των υπαλλιλων που βρίςκονταν ςε
κακεςτϊσ κινθτικότθτασ πριν τθν τοποκζτθςι τουσ ςε νζα κζςθ εργαςίασ, προκειμζνου να
εξυπθρετθκοφν αποτελεςματικά οι ανάγκεσ των υπθρεςιϊν/φορζων και να ενιςχυκοφν οι
δυνατότθτεσ επαγγελματικισ και προςωπικισ ανάπτυξθσ των υπαλλιλων. Διευκρινίηεται
ότι τα ςυγκεκριμζνα επιμορφωτικά προγράμματα δεν πιςτοποιικθκαν, ςυνεπϊσ δεν παρείχαν μοριοδότθςθ.

Πίνακασ 7.12: Επιμορφωτικζσ δράςεισ «Υρόγραμμα κινθτικότθτα» (2013)
Σίτλοσ Επιμορφωτικοφ Προγράμματοσ
(Κινθτικότθτα)

Αρικμόσ
Προγραμμάτων

Αρικμόσ
Εκπαιδευομζνων

20

386

Αττικισ

15

264

Ξεντρικισ Πακεδονίασ

5

122

16

283

Αττικισ

9

157

Δυτ. Ελλάδασ

1

21

Κεςςαλίασ

2

36

Ξεντρ. Πακεδονίασ

4

69

27

467

Αττικισ

18

292

Ξεντρ. Πακεδονίασ

9

175

63

1136

Ανάπτυξθ Προςωπικών Δεξιοτιτων

Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και Πολίτεσ

Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ και Τπθρεςίεσ προσ
τουσ Πολίτεσ

ΤΝΟΛΟ

Χυνολικά υλοποιικθκαν 63 επιμορφωτικά προγράμματα, τα περιςςότερα από τα οποία
(66,6%) ςτθν Αττικι και ςυμμετείχαν 1.136 υπάλλθλοι που εκείνθ τθν περίοδο είχαν ενταχκεί ςτο πρόγραμμα κινθτικότθτασ.
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Επιμορφωτικζσ δράςεισ κατά το διάςτθμα 2015-2016
Ξατά το χρονικό διάςτθμα 2015-2016 και ςε ςυνάρτθςθ με τισ νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ
όπωσ ζχουν περιγραφεί ςτθν ενότθτα 5.5, πραγματοποιικθκε μια ςειρά δράςεων που εξυπθρετοφν κζματα όπωσ: πεικαρχικό δίκαιο δθμοςίων υπαλλιλων, ενίςχυςθ θλεκτρονικισ
διακυβζρνθςθσ, θλεκτρονικι διακίνθςθ εγγράφων του Δθμοςίου, αςφάλεια πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και λογοδοςία.
Αναφορικά με τισ δράςεισ που υποςτιριξαν δθμόςιεσ πολιτικζσ ςε ευρεία κλίμακα, κατά τθ
ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο υλοποιικθκαν θμερίδεσ-διθμερίδεσ με κζματα που εςτιάηουν ςε μεταφορά καλϊν πρακτικϊν, ςτθν υποςτιριξθ τθσ ιςότθτασ των φφλων, ςε κζματα
φορολογικοφ και οικονομικοφ εκςυγχρονιςμοφ, ςτθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ αλλά και ςτθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ. Χτον Υίνακα που ακολουκεί παρουςιάηονται οι επιμορφωτικζσ θμερίδεσ αυτισ τθσ Υεριόδου.

Πίνακασ 7.13: Επιμορφωτικζσ Θμερίδεσ 2015-2016
Ζτοσ
2015
2015

Σίτλοσ
Διαχζοντασ τισ καλζσ πρακτικϊν των διμων για τθν εφαρμογι των
δθμόςιων πολιτικϊν
Διθμερίδα επιμόρφωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ ςε κζματα γυναικείασ μετανάςτευςθσ

Αρικμόσ
1
1

2015

Διαχείριςθ Ξινδφνων ςτθ ΓΓΔΕ

1

2015

Διαχζοντασ τισ καλζσ πρακτικζσ των διμων για τθν εφαρμογι των
δθμόςιων πολιτικϊν

1

2015

Εκκακάριςθ Φόρου Ξλθρονομιϊν, Δωρεϊν και Γονικϊν Υαροχϊν

2

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015-2016

Επιμόρφωςθ εκπαιδευτϊν/εκπαιδευτριϊν ΕΞΔΔΑ ςτον οδθγό χριςθσ
μθ ςεξιςτικισ γλϊςςασ ςτα διοικθτικά ζγγραφα
Θμερίδα ευαιςκθτοποίθςθσ και επιμόρφωςθσ ςτελεχϊν τθσ Υεριφερειακισ και Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ για τθν υποςτιριξθ των πολιτικϊν ιςότθτασ των φφλων
Κζματα Φορολογίασ επί τθσ κυριότθτασ των ακινιτων και ειδικοφ
φόρου ακινιτων
Θ κατάργθςθ των επικυρϊςεων ωσ μζςο μείωςθσ των γραφειοκρατικϊν βαρϊν
Ρζα Εκνικι Χτρατθγικι και προοπτικζσ για τθ Πετανάςτευςθ: Ξϊδικασ Πετανάςτευςθσ και Ξοινωνικισ Ζνταξθσ
Χφςτθμα γνωςτοποίθςθσ-κατάργθςθ αδειοδοτιςεων για τθν ίδρυςθλειτουργία καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ
Θμερίδα ευαιςκθτοποίθςθσ για το νζο νομικό πλαίςιο που αφορά τισ
Δθμόςιεσ Χυμβάςεισ
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1
3
2
10
1
2
8

2015-2016

Θμερίδα Ευαιςκθτοποίθςθσ ςτελεχϊν και εκπαιδευτικϊν τθσ προςχολικισ και πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςε κζματα διακρίςεων και
ιςότθτασ των φφλων

10

2015-2016

Σργάνωςθ Ωπθρεςιϊν και Αναπτυξιακι Υολιτικι ςτουσ ΣΨΑ

5

2016

Δθμόςια Διοίκθςθ, Δθμοκρατικι Διακυβζρνθςθ και Ξοινωνικι Αλλθλεγγφθ

1

2016

Ενθμερωτικι Θμερίδα ςχετικά με τον Ενωςιακό Ξϊδικα

1

2016

Ενθμζρωςθ και παροχι οδθγιϊν ςχετικά με τθ διαχείριςθ χρεϊν, τθν
παρακολοφκθςθ υποκζςεων και τθ ςυμμετοχι του δθμοςίου ςε διαδικαςίεσ ρφκμιςθσ χρεϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων κατά
τον Ρ.3869/2010

2

2016

Θμερίδα με αντικείμενο τα Ανοικτά δεδομζνα

5

2016

Θ καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςε τομείσ υψθλοφ κινδφνου

2

2016
2016
2016
2016

Θ υπζρβαςθ του γλωςςικοφ ςεξιςμοφ και θ ζνταξθ τθσ διάςταςθσ του
φφλου ςτθ δθμόςια διοίκθςθ
Θμερίδα Εκπαίδευςθσ Εκπαδευτϊν/Εκπαιδευτριϊν ςε κζματα ανάπτυξθσ εκπαιδευτικϊν παρεμβάςεων με τθν οπτικι του φφλου ςτθν
προςχολικι και πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ
Θ ςτόχευςθ και ο προγραμματιςμόσ ελζγχων και επικεωριςεων για
τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτο Δθμόςιο Ψομζα
Ψο Ξοινό Υλαίςιο Αξιολόγθςθσ ωσ εργαλείο για διοίκθςθ ολικισ ποιότθτασ (ΞΥΑ)

2
1
2
1

Θ περίοδοσ 2015-2016, όπωσ απεικονίηεται και ςτον Υίνακα 7.13, χαρακτθρίηεται από τθν
προςπάκεια ενίςχυςθσ τθσ θλεκτρονικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ μζςω τθσ εφαρμογισ των
Ψθφιακϊν Ωπογραφϊν, των θλεκτρονικϊν δθμόςιων ςυμβάςεων και τθσ εφαρμογισ του
κεντρικοφ θλεκτρονικοφ μθτρϊου Δθμοςίων Χυμβάςεων. Για το ςκοπό αυτό πραγματοποιείται μεγάλοσ αρικμόσ επιμορφωτικϊν δράςεων με τίτλουσ: «Ζκδοςθ Θλεκτρονικοφ Εγγράφου με τθ χριςθ ψθφιακϊν υπογραφϊν», «Εκπαίδευςθ ςτισ Θλεκτρονικζσ Δθμόςιεσ Χυμβάςεισ» και «Εφαρμογι του Ξεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Πθτρϊου Δθμοςίων Χυμβάςεων
(ΞΘΠΔΘΧ).
Υαράλλθλα δεδομζνθσ τθσ αναπροςαρμογισ του πεικαρχικοφ δικαίου των δθμοςίων υπαλλιλων, τθσ πολιτικισ πάταξθσ τθσ γραφειοκρατίασ και τθσ ενίςχυςθσ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ υλοποιείται ςθμαντικόσ αρικμόσ δράςεων ςε ηθτιματα όπωσ: «Ρομιμότθτα και
διαφάνεια ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ και τθν Ψοπικι Αυτοδιοίκθςθ», «Υοιοτικζσ Ωπθρεςίεσ του
Δθμόςιου Ψομζα προσ τον πολίτθ», «Εφαρμογι τθσ Υεικαρχικισ Διαδικαςίασ ςτο Δθμόςιο
Ψομζα», «Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και Υολίτεσ», «Αποτελεςματικι Διαχείριςθ Σργανωτικισ Αλλαγισ», «Ψο Ξοινό Υλαίςιο Αξιολόγθςθσ ωσ εργαλείο για Διοίκθςθ Σλικισ Υοιότθτασ» και «Εφαρμογι Διεκνϊν Υροτφπων ISO ΕΟΣΨ EN ISO 9001:2008 και 19011:2011 ςτο
Δθμόςιο Ψομζα».
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Επιπλζον το 2015 εντάςςεται ο τίτλοσ "Δείκτεσ απάτθσ ςτο δθμόςιο τομζα και θ προςταςία
τθσ πλθροφορίασ ωσ μζςου καταπολζμθςισ τθσ", ενϊ τα ηθτιματα ελζγχου και καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ εμφανίηονται ςε ζξι (6) νζουσ τίτλουσ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων, ωσ εξισ: (α) Ευρωπαϊκά διαρκρωτικά ταμεία: Χφςτθμα διαχείριςθσ ελζγχων για τθν
καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ και τθσ απάτθσ, (β) Θ καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςε τομείσ υψθλοφ κινδφνου, (γ) Θ καταπολζμθςθ των φαινομζνων διαφκοράσ - ελεγκτικοί μθχανιςμοί, (δ) Θ ςτόχευςθ και ο προγραμματιςμόσ ελζγχων και επικεωριςεων για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτο δθμόςιο τομζα, (ε) Κεςμικζσ και οργανωτικζσ εξελίξεισ ςτο πεδίο "καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ", (ςτ) Ρομιμοποίθςθ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ.
Ψζλοσ για τθν υποςτιριξθ του Ρ.4369/2016 υλοποιείται εξειδικευμζνθ δράςθ με τίτλο «Ξαινοτόμο Εργαςτιριο "Ρόμοσ 4369/2016: Χχεδιαςμόσ και Ωλοποίθςθ Δομθμζνεσ Χυνζντευξθσ» επιτρζποντασ ςτουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ να ςυνεργαςτοφν για τθν αποτελεςματικι
εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ και αντιμετϊπιςθ τυχόν προβλθμάτων.

7.2. Ανάλυςθ ποιοτικών ςτοιχείων
Χτο πλαίςιο τθσ παροφςασ μελζτθσ, πραγματοποιικθκαν εισ βάκοσ ςυνεντεφξεισ με τουσ
πζντε Γενικοφσ Γραμματείσ/Υροζδρουσ του ΕΞΔΔΑ, με ςτόχο τθν ανάδειξθ των κρίςιμων
εκείνων παραμζτρων που κακόριςαν τισ επιμορφωτικζσ δράςεισ του ΛΡΕΥ. Χτισ ακόλουκεσ
παραγράφουσ αποτυπϊνονται τα αποτελζςματα των ςυνεντεφξεων αυτϊν, τα οποία παρατίκενται κεματικά βάςει των πζντε αξόνων ςυηιτθςθσ που είχαν προαποφαςιςκεί από τουσ
ερευνθτζσ (ς.ς. ο οδθγόσ ςυηιτθςθσ παρατίκεται ςτο Υαράρτθμα ΛΛ τθσ μελζτθσ).

Ι. υςτατικά ςτοιχεία του οράματοσ
Σι ερωτιςεισ που τζκθκαν ςτον πρϊτο άξονα ςυηιτθςθσ είχαν ωσ ςκοπό τθν ανάδειξθ των
ςυςτατικϊν ςτοιχείων του οράματοσ τθσ θγεςίασ όςον αφορά ςυνολικά το ΕΞΔΔΑ, αλλά και
ειδικότερα το ΛΡΕΥ (γενικότερθ ςτρατθγικι, ςτόχοι, επιδιϊξεισ, «ατηζντα» αλλαγϊν ι διοικθτικισ ςυνζχειασ, ανταπόκριςθ ςε πολιτικζσ που ςυνδζονται με τθ ςυγκυρία κ.λπ.). Διευκρινίηεται πωσ το «όραμα» εδϊ δεν αντιμετωπίηεται από τθ ςκοπιά αυτοφ που υποδθλϊνει
ωσ λζξθ και ζννοια (κάτι φιλόδοξο, εμπνευςμζνο, κ.λπ.) αλλά ωσ δθλωτικό τθσ γενικότερθσ
προςζγγιςθσ, του ςτίγματοσ και τθσ ιεράρχθςθσ προτεραιοτιτων τθσ εκάςτοτε θγεςίασ.
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Σ κ. Βοφτςινοσ προςδιόριςε ωσ κεντρικι ςτόχευςθ τθσ δικισ του κθτείασ τθν «επανίδρυςθ
του ΕΚΔΔΑ» και τθν αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ, επιςθμαίνοντασ τθ ςθμαςία τθσ ςτοχοκεςίασ, του προγραμματιςμοφ, του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ. Ωπζδειξε ωσ κεντρικι
προτεραιότθτα τθσ κθτείασ του, τθν «περαιτζρω ενεργοποίθςθ του ΙΝΕΡ», δθλαδι τθν εντατικοποίθςθ των ρυκμϊν του και τθν εξάπλωςι του ςε όλθ τθν Ελλάδα με τθν ίδρυςθ των
Υεριφερειακϊν Λνςτιτοφτων, τα οποία και αποτζλεςαν κατά τον ίδιο, μία από τισ πλζον ςθμαντικζσ παρεμβάςεισ εκείνθσ τθσ περιόδου. Επίςθσ, ςθμείωςε πωσ το ΕΞΔΔΑ «δεν πρζπει
να είναι απλϊσ μία υπθρεςία του Υπουργείου» ςτο οποίο υπάγεται, αλλά κα πρζπει να ζχει
«τθ δικι του φυςιογνωμία» και ικανό βακμό αυτονομίασ.
Σ κ. Γεωργαράκθσ προςδιόριςε ωσ όραμα τθσ κθτείασ του (α) τθ χάραξθ τθσ ςτρατθγικισ
του ΕΞΔΔΑ, θ οποία κα υποςτιριηε τισ πολιτικζσ επιλογζσ ςτον τομζα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και (β) τθν ενίςχυςθ εςωτερικά του ρόλου του ΕΞΔΔΑ. Ψόνιςε ότι θ κθτεία του ςυνζπεςε με τθν ζναρξθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ και οι κφριεσ προτεραιότθτεσ ιταν θ μείωςθ κόςτουσ, θ εξοικονόμθςθ πόρων και ο εξορκολογιςμόσ. Υαράλλθλα, επιχειρικθκε ο αναπροςδιοριςμόσ τθσ πολιτικισ κατάρτιςθσ και του ρόλου του ΕΞΔΔΑ τθν περίοδο εκείνθ, όπου ο περιοριςμόσ των δαπανϊν κα ζδινε τθ δυνατότθτα να αναπτυχκοφν άλλεσ λειτουργίεσ ςφμφωνα με το νζο ςχεδιαςμό τθσ πολιτικισ του κζντρου. Ωποςτιριξε ότι θ ίδρυςθ τθσ
Πονάδασ Ψεκμθρίωςθσ και Ξαινοτομιϊν είχε ακριβϊσ αυτι τθ ςτόχευςθ, να υποςτθρίξει το
ΕΞΔΔΑ ςτο να διατελζςει το ςτρατθγικό ρόλο τθσ πλθροφόρθςθσ και τθσ ενίςχυςθσ τθσ διοικθτικισ τεχνογνωςίασ. Αναφορικά με τισ προκλιςεισ που αντιμετϊπιςε ςτθ διαδικαςία
υλοποίθςθσ του οράματοσ ο κ. Γεωργαράκθσ αναφζρκθκε ςτισ πακογζνειεσ τθσ Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ και ςυγκεκριμζνα ςτθν ζλλειψθ ςαφοφσ, ςτακεροφ και μακροχρόνιου ςχεδιαςμοφ και ξεκάκαρθσ πολιτικισ για τθν κατάρτιςθ και επιμόρφωςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ.
Θ κ. Αναγνωςτοποφλου ςυνζδεςε το όραμά τθσ με ζνα ςφνολο βαςικϊν αρχϊν (όχι κατ’ ανάγκθ μιασ ιδεολογίασ) που ικελε να εφαρμόςει ςτθν πράξθ. Υιο ςυγκεκριμζνα, αναφζρκθκε (α) ςτθν αρχι τθσ δθμοκρατίασ ωσ μιασ κακθμερινισ άςκθςθσ ςε όλα τα επίπεδα με
περικϊριο για πρωτοβουλία και ταυτόχρονα ανάλθψθ τθσ ευκφνθσ από τα ςτελζχθ («όλοι
να είναι ενιμεροι για όλα και να γίνονται ςυςκζψεισ όπου κα ενθμερϊνονται για όλα τα
κζματα με ατηζντα», «πρωτοβουλία και ευκφνθ πάνε μαηί… δε μπορεί κάποιοσ να ηθτάει
τθν πρωτοβουλία χωρίσ τθν ευκφνθ… ι να του δίνει ο άλλοσ τθν ευκφνθ χωρίσ τθν πρωτοβουλία»), (β) ςτθν αρχι τθσ αποκζντρωςθσ των αρμοδιοτιτων εντόσ ενόσ οργανιςμοφ και
γενικά εντόσ τθσ διοίκθςθσ ωσ ζνα ςτοιχείο άρρθκτα ςυνδεδεμζνο με τθν ζννοια τθσ επιτελικισ διοίκθςθσ, μια ζννοια που όπωσ υποςτιριξε δεν ζχει γίνει ακόμα κατανοθτι, (γ) ςτθν
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αρχι τθσ ςυλλογικότθτασ, δθλαδι ςτθν ανάπτυξθ τθσ ςυνεργαςίασ και τθ δυνατότθτα να
λειτουργεί θ διοίκθςθ για τθν υλοποίθςθ δράςεων και προγραμμάτων με ομάδεσ ζργου,
αξιοποιϊντασ τα ςτελζχθ ανάλογα με τθν ειδικότθτά τουσ και τζλοσ (δ) ςτθν αρχι τθσ εξωςτρζφειασ που εν προκειμζνω ςυνδζεται με τθ διαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτασ του οργανιςμοφ ςτο προςεχζσ μζλλον ςτθν περίπτωςθ που δε κα υπάρχει πλζον ευρωπαϊκι χρθματοδότθςθ.
Θ κ. Αναγνωςτοποφλου επιςιμανε πωσ θ ατηζντα τθσ κατά τθν ανάλθψθ των κακθκόντων
δεν περιελάμβανε άμεςα μια δζςμθ αλλαγϊν για τον οργανιςμό, αλλά προςιλωςθ ςτθν
ζννοια τθσ ςυνζχειασ τθσ διοίκθςθσ και ανταπόκριςθ ςτθν εν εξελίξει δομικι αλλαγι τθσ
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, όπωσ αυτι προδιαγραφόταν από τα Πνθμόνια και πιο ςυγκεκριμζνα
από τον Σδικό Χάρτθ ςυνεργαςίασ με τθ Γαλλία. Επίςθσ ςθμείωςε πωσ προτεραιότθτά τθσ
ιταν θ ανάπτυξθ του ςυμβουλευτικοφ/ερευνθτικοφ ρόλου του ΕΞΔΔΑ και θ μετεξζλιξι του
ςε ζνα φορζα πολιτιςμοφ για τθ Δθμόςια Διοίκθςθ, το να αποτελζςει δθλαδι ζνα πολιτιςτικό κζντρο και ταυτόχρονα τοπόςθμο όπου κα γίνονται διαλζξεισ για τθ Δθμόςια Διοίκθςθ, τον πολιτιςμό γενικά, κα είναι πεδίο ελεφκερθσ ζκφραςθσ απόψεων και ιδεϊν και κα
αποτελεί τθν πρωτοπορία για όλα τα ηθτιματα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ («γιατί θ Δθμόςια
Διοίκθςθ πρζπει να ζχει και ζναν πολιτιςμό»).
Αναφερόμενθ ςτθ δικι τθσ κθτεία, θ κ. Ξομςζλθ επιςιμανε τθν ιδιαιτερότθτα τθσ περίπτωςισ τθσ κακϊσ ανζλαβε τθ κζςθ τθσ Γενικισ Γραμματζωσ ωσ υπθρεςιακι τοποκζτθςθ, ςε
ςυνζχεια τθσ παραίτθςθσ τθσ κ. Αναγνωςτοποφλου (που ςυνδζεται με τθν αποχϊρθςθ τθσ
ΔΘΠΑΦ από το κυβερνθτικό ςχιμα). Σι προτεραιότθτεσ τθσ κ. Ξομςζλθ και ο προςανατολιςμόσ δράςεων κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τθσ βαςίςτθκαν ςε ιδθ ςυμφωνθμζνο ςτρατθγικό ςχεδιαςμό που είχε «εκπονθκεί ςυμμετοχικά» ςε ςυνεργαςία με τισ εκπαιδευτικζσ και
διοικθτικζσ μονάδεσ. Πάλιςτα, διευκρίνιςε πωσ ιδθ όταν προτάκθκε για Δ/ντρια ΛΡΕΥ, είχε
υποβάλει τισ προτάςεισ τθσ και είχε διαμορφϊςει ζνα ςχζδιο, του οποίου εντζλει οι δράςεισ εντάχκθκαν ςτον ευρφτερο προγραμματιςμό όταν ανζλαβε τα κακικοντα τθσ Γενικισ
Γραμματζωσ («κα ιμουν ανακόλουκθ αν δεν τθροφςα το ςχζδιο που είχα κι εγϊ ςυνδιαμορφϊςει. (…) Κινικθκα βάςει του προθγοφμενου οράματοσ»). Βαςικόσ άξονασ τθσ δικισ
τθσ κθτείασ ιταν θ εξωςτρζφεια (ςυνεργαςία με τρίτουσ φορείσ, αλλά και φορείσ του εξωτερικοφ), ενϊ προτεραιότθτα δόκθκε ςτθν κάλυψθ «επιμορφωτικϊν αναγκϊν που προζκυπταν από δθμόςιεσ πολιτικζσ ι από πλευράσ Υπουργείων».
Θ κ. Ξομςζλθ ςτάκθκε ιδιαίτερα ςτθν προςπάκεια για βελτίωςθ των διαδικαςιϊν και τθ
μείωςθ του διοικθτικοφ βάρουσ («με το που ανζλαβα, είδα μία αυξθμζνθ γραφειοκρατία ςε
υπογραφζσ, που ιταν εξαιρετικά επιβαρυντικι γιατί τότε ζγινε και το μθτρϊο και θ απο112

γραφι και αναηθτοφςαν όλοι ζγγραφα, μεταξφ των οποίων ιταν και τα ζγγραφα των επιμορφϊςεων»), περιγράφοντασ τα βιματα προόδου που ζγιναν προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ.
Θ νυν πρόεδροσ του ΕΞΞΔΑ κ. Ξαμτςίδου ξεδιπλϊνοντασ το όραμά τθσ για τον Σργανιςμό
επιδιϊκει, αυτόσ να καταςτεί ζνασ «οργανιςμόσ πρότυπο, [...] που μακαίνει [...] που εξελίςςεται, [...] που αναςτοχάηεται τισ δράςεισ του και (αυτο)βελτιϊνεται» και αυτό κα το πετφχει χρθςιμοποιϊντασ πάντα ςυνεργατικζσ μεκόδουσ, ςυνδυάηοντασ τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ με τισ ικανότθτεσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του, ϊςτε να είναι χριςιμοσ ςτθν Δθμόςια Διοίκθςθ. Τςον αφορά ςτουσ εργαηόμενουσ ςτον Σργανιςμό, κεωρεί ότι πζραν τθσ εκπλιρωςθσ των κακθκόντων τουσ, κα πρζπει να τουσ δίνεται θ δυνατότθτα να αναπτφςςουν
τθν προςωπικότθτά τουσ. Τπωσ ανζφερε, επικυμία τθσ είναι να εξελιχκεί το ΕΞΔΔΑ ςτθ
«ναυαρχίδα για τθν αναβάκμιςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ» με
το καταρτιςμζνο ανκρϊπινο δυναμικό του όχι μόνο να διαγιγνϊςκει ανάγκεσ, να εμπνζει
και να διατυπϊνει ςχζδια ακολουκϊντασ το όραμα τθσ πολιτικισ θγεςίασ, αλλά και να κζτει
«φραγμοφσ νομιμότθτασ» ςτθν πολιτικι θγεςία. Υρόκειται δθλαδι για ζνα όραμα που δεν
εμπεριζχει/προβάλλει απλϊσ ςτοιχεία διεκπεραιωτικισ αποδοτικότθτασ του οργανιςμοφ
αλλά προτάςςει τόςο αρχζσ πολυεπίπεδθσ ανάπτυξθσ των ίδιων των ςτελεχϊν του όςο και
ελζγχου και εφαρμογισ τθσ νομιμότθτασ, προςπακϊντασ να περιορίςει με νόμιμα μζςα τισ
όποιεσ αυκαιρεςίεσ τθσ πολιτικισ θγεςίασ, διατθρϊντασ ζτςι και τθν ςχετικι αυτονομία
του. Ψο γεγονόσ ότι για τθν ανακεϊρθςθ του οργανογράμματοσ του ΕΞΔΔΑ διενεργικθκε
ζνασ εξαντλθτικόσ και χρονοβόροσ διάλογοσ αποδεικνφει, κατά τθν άποψι τθσ, τθν προτίμθςι τθσ ςτθν δθμοκρατία και κυρίωσ ςτθν δθμοκρατικι διοίκθςθ, ακόμθ και αν αποτελεί
«κοςτοβόρο πολίτευμα και χρονοβόρα μζκοδοσ άςκθςθσ τθσ Διοίκθςθσ». Ψο αποτζλεςμα
του διαλόγου ανζφερε θ κ. Ξαμτςίδου πωσ δικαιϊνει τθν επιλογι αυτι, κακϊσ επιτεφχκθ
εξορκολογιςμόσ.
Επιπλζον, ωσ ςυςτατικό ςτοιχείο του οράματόσ τθσ, θ κ.Ξαμτςίδου αναφζρκθκε ςτθν ενίςχυςθ του ερευνθτικοφ ζργου του ΕΞΔΔΑ, αλλά και ςτθν εξωςτρζφεια και τισ διεκνείσ ςχζςεισ με άλλουσ αντίςτοιχουσ του ΕΞΔΔΑ φορείσ, όπωσ για παράδειγμα τθ ςυνεργαςία με
τον αντίςτοιχο φορζα τθσ Φουμανίασ. Ενυπάρχουν λοιπόν ςτο διατυπωμζνο όραμά τθσ για
τον οργανιςμό ςτοιχεία κοινωνικοφ, δθμοκρατικοφ ελζγχου και πολυδιάςτατθσ ανάπτυξθσ
του ανκρϊπινου δυναμικοφ και όχι απλϊσ αποτελεςματικοφ δθμοςίου μάνατημεντ.
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II. Προτεραιότθτεσ ωσ προσ τθν επιμόρφωςθ
Σι ερωτιςεισ που τζκθκαν ςτο δεφτερο άξονα ςυηιτθςθσ αφοροφςαν τισ προτεραιότθτεσ
που οι Γενικοί Γραμματείσ/Υρόεδροι προζταςςαν ωσ προσ τθν επιμορφωτικι δράςθ του
ΕΞΔΔΑ/ΛΡΕΥ. Σι προτεραιότθτεσ αυτζσ ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ αναφζρονταν ρθτά από
τουσ ερωτϊμενουσ και ςε κάποιεσ άλλεσ, προζκυπταν ζμμεςα από διερευνθτικζσ ερωτιςεισ
περί τθσ ςτρατθγικισ που ακολοφκθςαν.
Χφμφωνα με τον κ. Βοφτςινο κατά τθ διάρκεια τθσ δικισ του κθτείασ, προτεραιότθτα ιταν
«θ ανίχνευςθ αναγκϊν (…) ςτθν οποία βοικθςαν τα Ρεριφερειακά Ινςτιτοφτα» και δθ ςε
κεματικζσ περιοχζσ που «δεν κεωροφνται κλαςικζσ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ, όπωσ τα πρότυπα αςφάλειασ τροφίμων (HACCP)». Λδιαίτερθ μνεία ζκανε ςτθν πιςτοποίθςθ των προγραμμάτων και τθ ςθμαςία τθσ μοριοδότθςθσ που ςυνδζεται με τθν παρακολοφκθςι τουσ, αλλά
και ςτθν υποχρεωτικι επιμόρφωςθ των Διευκυντϊν τθν οποία προζταξε ωσ κορυφαίασ ςθμαςίασ «διότι *δεν γίνεται+ να περάςεισ τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ ςου, όταν ςε αυτό το επίπεδο ο Δ/ντθσ είναι ζξω από τθν επιμόρφωςθ».
Σ κ. Γεωργαράκθσ υπζδειξε ωσ προτεραιότθτεσ κατά τθ κθτεία του (α) το ςχεδιαςμό τθσ
πολιτικισ κατάρτιςθσ του Ξζντρου που ςτθρίχκθκε ςτθν ανίχνευςθ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν
των φορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, τθ δθμιουργία επιχειρθςιακϊν ςχεδίων επιμόρφωςθσ
και τθν αξιολόγθςθ του επιμορφωτικοφ ζργου του ΕΞΔΔΑ και (β) τθν υλοποίθςθ καινοτόμων προγραμμάτων τα οποία αντιςτοιχοφςαν ςε διάφορουσ τομείσ πολιτικισ.
Θ κ. Αναγνωςτοποφλου λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςθμαντικζσ αλλαγζσ που δρομολογοφνταν
ςτθ διοίκθςθ εκείνθ τθν περίοδο ζκεςε ωσ προτεραιότθτα τθ δυνατότθτα τθσ επιμόρφωςθσ
να προςδιορίςει, να παρακολουκιςει και να υποςτθρίξει αυτζσ τισ αλλαγζσ, ςυνεπϊσ να
αλλάξει και θ ίδια. («πϊσ είναι θ επιμόρφωςθ ςε μια διοίκθςθ που αλλάηει; (…) πρζπει να
απαντιςει θ επιμόρφωςθ/κατάρτιςθ ςτθ διοίκθςθ που αλλάηει, δεν ζχει νόθμα να κάνεισ
επιμορφωτικά ςεμινάρια για μια άλλθ Δθμόςια Διοίκθςθ κεωρθτικά…»).
Χτο πλαίςιο αυτό, υπζδειξε ωσ ιδιαίτερα ςθμαντικι τθ ςυνεργαςία με άλλουσ φορείσ
(«…μζςω μνθμονίων ςυνεργαςίασ με Υπουργεία… αλλά τα οποία κα πρζπει να είναι ςε μια
διαρκι βάςθ…»), ενϊ διλωςε πωσ θ εςτίαςθ δεν κα ζπρεπε να είναι τεχνοκρατικι, αλλά
μάλλον αξιακι («αν ιμουν τϊρα Γ.Γ. κα καταργοφςα όλα τα προγράμματα, μάνατημεντ κ.λπ.
κα μποροφςαν να τα κάνουν άλλοι φορείσ και κα ζκανα δθμοκρατία, ςυνεργαςία, ςυλλογικότθτα μζςα ςτθ διοίκθςθ (...) Ρϊσ το λζνε; Ρολιτιςτικι επανάςταςθ…»).
Θ κ. Ξομςζλθ επιςιμανε πωσ μία από τισ προτεραιότθτεσ κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τθσ
ιταν θ ενςωμάτωςθ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων που διενεργοφνταν από τθ ΧΕΩΩΣ
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(Χχολι Επιμόρφωςθσ Ωπαλλιλων Ωπουργείου Σικονομίασ και Σικονομικϊν), μετά τθν κατάργθςι τθσ και τθν ζνταξι τθσ ςτο ΕΞΔΔΑ. Θ ενςωμάτωςθ είχε ξεκινιςει νωρίτερα αλλά το
μεγαλφτερο πλικοσ προγραμμάτων για τθ νεοςφςτατθ ΑΑΔΕ ξεκίνθςε εκείνθ τθν περίοδο.
Θ ςχετικι εξζλιξθ προςζκεςε μεγάλο πλικοσ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων ςτα ιδθ υπάρχοντα, αυξάνοντασ ςθμαντικά το διοικθτικό βάροσ που κλικθκε να αντιμετωπίςει το
ΛΡΕΥ, εντοφτοισ ςθμείωςε πωσ «υπιρχαν άτομα τθσ πρϊθν ΣΕΥΥΟ που ανάλαβαν το οργανωτικό κυρίωσ μζροσ και τθν επιλογι ςυμμετεχόντων κακϊσ και μόνιμοι εκπαιδευτζσ».
Χε προτεραιότθτα αναδείχκθκε επίςθσ ο ςχεδιαςμόσ και θ ανάπτυξθ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων με blended ι εξ αποςτάςεωσ μζκοδο, ενϊ εκπονικθκε και Ξανονιςμόσ Ψθλεκπαίδευςθσ προκειμζνου να υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ για τθν υλοποίθςθ τουσ.
Χφμφωνα με τθν κ. Ξομςζλθ, τα προγράμματα αυτά ιλκαν να ανταποκρικοφν ςτθν ανάγκθ
επιμόρφωςθσ ςτελεχϊν χωρίσ να προαπαιτείται φυςικι τουσ μετακίνθςθ, ενϊ επίςθσ ιλκαν να καλφψουν και κενά που προζκυψαν μετά τθν κατάργθςθ των Υεριφερειακϊν Λνςτιτοφτων. Χθμείωςε μάλιςτα πωσ θ ανάπτυξθ τζτοιων προγραμμάτων αποτελοφςε τότε ζντονθ τάςθ και ςε ευρωπαϊκό επίπεδο («το ζβλεπα ςτα ευρωπαϊκά fora που ςυμμετείχα ωσ
εκπρόςωποσ»). Ψζλοσ, αναφορά ζγινε ςτθν πρόταςθ του ΕΞΔΔΑ που ζγινε δεκτι περί κατοχφρωςθσ των υποχρεωτικϊν εκπαιδεφςεων ςε όλεσ τισ βακμίδεσ κζςεων ευκφνθσ, προκειμζνου να είναι ςε κζςθ τα ςτελζχθ του δθμοςίου να αναλάβουν τα κακικοντά τουσ ζχοντασ
κάποιεσ βαςικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ χριςιμεσ για τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ.
Θ κ. Ξαμτςίδου υπζδειξε ωσ προτεραιότθτεσ τθσ δικισ τθσ κθτείασ, δράςεισ επιμόρφωςθσ
που ςυνδζονται με τρζχουςεσ αλλαγζσ, αναφζροντασ για παράδειγμα, πρϊτον τθν παροχι
του επιδόματοσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ υπζρ των κοινωνικϊν ςτρωμάτων που πλιττονται
περιςςότερο από τθν κρίςθ και δεφτερον τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ (Ρ. 4412/2016)
όςον αφορά τισ νζεσ διαδικαςίεσ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ διαφάνεια και ο ζλεγχοσ ςε τομείσ που αποτελοφςαν πεδίο κριτικισ για πελατειακζσ και άλλεσ
ςχζςεισ.
Θ κ. Ξαμτςίδου αναφζρκθκε επίςθσ ςε επιμορφωτικζσ δράςεισ με εςτίαςθ τα ανκρϊπινα
δικαιϊματα, όπωσ για παράδειγμα θ επζκταςθ τθσ επιμόρφωςθσ ςε ομάδεσ εργαηομζνων
όπωσ οι φφλακεσ που αποτελοφςαν «αν όχι τουσ παρίεσ, τουσ προλετάριουσ τθσ Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ», αλλά και ςτθν ζμφαςθ που δίδεται ςε επιμορφωτικζσ δράςεισ κοινωνικϊν δεξιοτιτων κακϊσ κατά τθν άποψι τθσ, τα ςτελζχθ τθσ διοίκθςθσ «είναι πρόςωπα που επικοινωνοφν με τουσ ςυναδζλφουσ τουσ *…+ αλλά και με τον πολίτθ. *Ζτςι+ θ Δθμόςια Διοίκθςθ
εξαςφαλίηει τα δικαιϊματα του πολίτθ». Χφμφωνα με τθν κ. Ξαμτςίδου «αυτι θ κατεφκυνςθ τθσ επιμόρφωςθσ είναι πολφ χριςιμθ και για τθν οργάνωςθ του δθμόςιου τομζα αλλά
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και για τθν κοινωνία ευρφτερα» και αγκαλιάςτθκε από το επιςτθμονικό προςωπικό αφοφ
ανανζωνε το ζργο του. Αυτζσ οι δράςεισ είναι κατά τθν ίδια κομμάτι «μίασ μεταρρφκμιςθσ
ςε προοδευτικι κατεφκυνςθ».

ΙΙΙ. Παράγοντεσ διαμόρφωςθσ προγραμματιςμοφ ΙΝΕΠ
Σ τρίτοσ άξονασ ςυηιτθςθσ είχε ωσ ςτόχο τθν ανάδειξθ εκείνων των παραμζτρων που
κατ’εξοχιν επθρεάηουν τθ διαμόρφωςθ του προγραμματιςμοφ των επιμορφωτικϊν δράςεων του ΛΡΕΥ. Υιο ςυγκεκριμζνα, ςυηθτικθκαν οι τυχόν πολιτικζσ κατευκφνςεισ, το διαχειριςτικό πλαίςιο εντόσ του οποίου προγραμματίηονται οι επιμορφωτικζσ δράςεισ, θ ςθμαςία των ςυνεργαςιϊν ςε κεςμικό επίπεδο, τα αιτιματα φορζων, ο ευρωπαϊκόσ παράγοντασ κ.λπ.
Αναφορικά λοιπόν με τθ διαμόρφωςθ του προγραμματιςμοφ του ΛΡΕΥ, ο κ. Βοφτςινοσ επιςιμανε τθ βαρφτθτα τθσ ανίχνευςθσ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν. Επιπλζον, τόνιςε πωσ
υπιρχε «ζνα πρωτόκολλο ενεργειϊν που ζπρεπε να προθγθκοφν πριν φτάςει κανείσ ςτα
ςεμινάρια». Αναφερόμενοσ ςτο τεχνικό αυτό κομμάτι ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ των ςεμιναρίων, ςθμείωςε πωσ «υπιρχαν 29 με 32 διαδικαςίεσ για ζνα ςεμινάριο και τισ πιγαμε
ςτο ζνα τρίτο». Θ διαμόρφωςθ των αντικειμζνων γινόταν «με βάςθ τισ πολιτικζσ, ςτισ οποίεσ εμείσ *το ΕΞΔΔΑ+ ιμαςταν κοινωνοί, ιμαςταν πολλζσ φορζσ και οι πρϊτοι που τισ ξζραμε, δεδομζνου ότι υπιρχε μία πολφ καλι ςυνεργαςία με το Υπουργείο». Ωσ προσ τα λοιπά Ωπουργεία, διλωςε πωσ θ ςυνεργαςία γινόταν ςε επίπεδο Γενικϊν Γραμματζων και Διευκυντϊν «οι οποίοι –κάποιοι από αυτοφσ, όχι όλοι- είχαν ανθςυχίεσ και ζβλεπαν ότι θ δουλειά τουσ κα ζπρεπε να προχωριςει και για να προχωριςει κα ζπρεπε οι υπάλλθλοι και θ
δομι όλθ να ζχει μία επιμόρφωςθ». Ανζφερε μάλιςτα ωσ χαρακτθριςτικό παράδειγμα τθ
ςυνεργαςία με τον Υρόεδρο του Ελεγκτικοφ Χυνεδρίου για τθν ανάπτυξθ επιμορφωτικϊν
δράςεων που ανταποκρίνονταν ςε ςυγκεκριμζνθ ανάγκθ του (τθ ςυνεργαςία των Επιτρόπων του Ελεγκτικοφ Χυνεδρίου με τουσ Διμουσ), αλλά και ςτθν περίπτωςθ τθσ επιμόρφωςθσ αιρετϊν που κατζςτθ δυνατι κατόπιν ςχετικισ ςυνεννόθςθσ με τουσ Διμουσ. Χτο πεδίο
των ςχζςεων με τρίτουσ, ςτάκθκε ιδιαιτζρωσ ςτθ ςθμαςία τθσ τριγωνικισ ςχζςθσ με το Ωπουργείο και τθν ΑΔΕΔΩ. Χφμφωνα με τα λεγόμενά του, θ ιςχυρι κζλθςθ όλων των μερϊν
για ςυνεργαςία επζτρεψε τθν από κοινοφ ανάλθψθ δράςεων (όπωσ π.χ. τθ δθμιουργία μεταπτυχιακοφ ςτο Υανεπιςτιμιο Υελοποννιςου) και τθν παραγωγικι ανταλλαγι απόψεων
για τθν ανάπτυξθ επιμορφωτικϊν δράςεων.
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Υζραν των επαφϊν με θμεδαποφσ φορείσ, ο κ. Βοφτςινοσ αναφζρκθκε ςτισ ςυνεργαςίεσ ςε
επίπεδο ΕΕ ι με φορείσ τρίτων χωρϊν, χρθςιμοποιϊντασ ωσ παράδειγμα τθ διοργάνωςθ
ςεμιναρίων για βζλτιςτεσ πρακτικζσ με τθν ΕΡΑ (École Nationale d'Administration) τθσ Γαλλίασ, προγράμματα για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ με το Λνςτιτοφτο HAUS τθσ Φινλανδίασ και τθν υπογραφι πρωτοκόλλου ςυνεργαςίασ με το Harvard University.
Σ κ.Βοφτςινοσ ςθμείωςε τζλοσ, πωσ μία παράμετροσ που επθρεάηει επίςθσ τθ διαμόρφωςθ
των κεματικϊν κατευκφνςεων τθσ επιμόρφωςθσ είναι οι ίδιοι οι επιςτθμονικά υπεφκυνοι
λόγω των ενδιαφερόντων τουσ και τθσ τριβισ που προκφπτει ωσ εκ τθσ μακροχρόνιασ εναςχόλθςισ τουσ με το αντικείμενο.
Σ προγραμματιςμόσ των εκπαιδευτικϊν δράςεων κατά τθ κθτεία του κ.Γεωργαράκθ, βαςίςτθκε ςτισ εξισ παραμζτρουσ:
(α) τθν ειςαγωγι ενόσ νζου μθχανιςμοφ, «μιασ νζασ μεκοδολογίασ» ςτον τρόπο ςχεδιαςμοφ τθσ πολιτικισ κατάρτιςθσ ςτο ΕΞΔΔΑ. «Ουςιαςτικά ςχεδιάςαμε ζνα μθχανιςμό διαβοφλευςθσ όπου για το ςχεδιαςμό, τθν υλοποίθςθ και τθν αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ
ζργου ςυμμετείχαν ενδιαφερόμενοι φορείσ και Ομάδεσ εργαςίασ εςωτερικϊν εμπειρογνωμόνων (το επιςτθμονικό προςωπικό) και εξωτερικϊν εμπειρογνωμόνων που είχαν ςχζςθ και
γνϊςθ με το αντικείμενο τθσ πολιτικισ ι με το αντικείμενο του Φορζα ςτον οποίο απευκφνονταν το Κζντρο».
Θ πολιτικι αυτι κατάρτιςθσ μετατόπιςε το κζντρο βάρουσ τθσ διαμόρφωςθσ τθσ πολιτικισ
για τθν επιμόρφωςθ από το ΕΞΔΔΑ ςτουσ φορείσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Τπωσ αναφζρει
«ς' ζνα πολφ μεγάλο βακμό είχε ανατραπεί θ ςχζςθ που ζλεγε εγϊ *ΕΚΔΔΑ+ ξζρω τι ανάγκεσ
ζχεισ, επιβάλλω το ςχεδιαςμό που κάνω εγϊ και εςφ το υιοκετείσ. Θ προςπάκεια ιταν να
αντιςτραφεί αυτι θ πρακτικι και να δουλζψει θ διαβοφλευςθ. Να ζρκει το αίτθμα να το
επεξεργαςτοφν αυτοί που γνϊριηαν από το Κζντρο ι από τισ εξωτερικζσ ομάδεσ που γνϊριηαν τι χρειάηεται από επιςτθμονικι άποψθ και να υπάρχει ζνα τελικό ςχζδιο εφαρμογισ των
ςυγκεκριμζνων απαιτιςεων του Φορζα».
β) τθν τροποποίθςθ των όρων ζνταξθσ των ειςθγθτϊν ςτο Πθτρϊο Ξφριου Διδακτικοφ Υροςωπικοφ (το οποίο είχε δθμιουργθκεί από το 2006) με τθν ειςαγωγι βακμολογίασ ζνταξθσ
και αξιολόγθςισ τουσ.
γ) Ψο ΕΞΔΔΑ προχϊρθςε ςτθν αξιολόγθςθ του ςυνολικοφ του ζργου που αποτυπϊνεται ςε
ετιςιεσ εκκζςεισ.
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δ) τισ διεκνείσ ςυνεργαςίεσ με αντίςτοιχουσ φορείσ και Χχολζσ του εξωτερικοφ: Ωπιρξε ςυνεργαςία με τθ Γαλλικι ΕΡΑ ςε επίπεδο διαμόρφωςθσ επιμορφωτικϊν δράςεων.
Θ κ. Αναγνωςτοποφλου αναφερόμενθ ςτουσ παράγοντεσ που επζδραςαν ςτθ διαμόρφωςθ
του προγραμματιςμοφ του Λνςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ κατά τθ ςφντομθ κθτεία τθσ, ανζδειξε
τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ ςυγκυρίασ. Ψο ΕΞΔΔΑ/ΛΡΕΥ ωσ δικαιοφχοσ φορζασ ενόσ
ειδικοφ τεχνικοφ δελτίου που χρθματοδοτοφςε τισ επιμορφωτικζσ και άλλεσ δράςεισ που
υλοποιοφνταν εκείνθ τθν περίοδο (2012-2013) ςε ςυνεργαςία με τθν Task Force for Greece,
γινόταν αποδζκτθσ πολλϊν και διαφορετικϊν αιτθμάτων που κρίνονταν επείγοντα από τα
διάφορα υπουργεία ι που δεν τεκμθριϊνονταν επαρκϊσ με βάςθ κεςμοκετθμζνεσ εςωτερικζσ διαδικαςίεσ. Επίςθσ, υπιρξαν, κατά τθν ίδια περίοδο, επικεφαλισ ςθμαντικϊν φορζων που επεδίωξαν από μόνοι τουσ να ςυνεργαςτοφν με το ΕΞΔΔΑ/ΛΡΕΥ, προκειμζνου να
καλφψουν επιτακτικζσ επιμορφωτικζσ ανάγκεσ και να ενδυναμϊςουν τθν υπθρεςία τουσ
(όπωσ θ περίπτωςθ του Γ.Γ. Δθμοςίων Εςόδων). Χτισ περιπτϊςεισ αυτζσ, όπωσ και ςτισ περιπτϊςεισ κεςμικϊν ςυνεργαςιϊν που είχαν εδραιωκεί ιδθ από τθν προθγοφμενθ θγεςία
(π.χ. ςυνεργαςία με τθν Γ.Γ. Λςότθτασ των Φφλων μζςω τθσ υλοποίθςθσ ξεχωριςτϊν ειδικϊν
Ψεχνικϊν δελτίων), το Λνςτιτοφτο Επιμόρφωςθσ ενςωμάτωςε οργανωμζνα ςτο επιμορφωτικό του ζργο τα ςχετικά αντικείμενα.
Χχετικά με τθν επίδραςθ ςτθ διαμόρφωςθ και επιλογι των κεματικϊν αντικειμζνων των
επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων, θ κ. Αναγνωςτοποφλου διευκρίνιςε ότι ζκεταν ζνα πλαίςιο
γενικϊν κεματικϊν αξόνων και ότι τα πιο ςυγκεκριμζνα αντικείμενα και προγράμματα τα
επζλεγαν οι ίδιοι οι φορείσ και το ΛΡΕΥ. Χθμαντικόσ υπιρξε επίςθσ κατά τθ γνϊμθ τθσ και ο
ρόλοσ των επιςτθμονικά υπεφκυνων του ΛΡΕΥ, μερικοί εκ των οποίων ενίοτε ανζπτυςςαν
πρωτοβουλίεσ ςε αρκετά μεγάλο βακμό («ζκαναν απευκείασ ςυνεννοιςεισ και με Γ.Γ.») και
κατζκεταν επιμορφωτικά προγράμματα για τα οποία δεν ιταν πάντα ενιμερθ. Ωςτόςο, όςον αφορά ςτον προγραμματιςμό του ΛΡΕΥ ςε πάγια βάςθ και προκειμζνου αυτόσ να ανταποκρίνεται ςτισ πραγματικζσ ανάγκεσ των φορζων και να μθν είναι προϊόν ςυγκυριακϊν
αιτθμάτων, θ κ. Αναγνωςτοποφλου τόνιςε τθν ανάγκθ να προωκοφνται τα ειδικά μνθμόνια
ςυνεργαςίασ με τα υπουργεία και τουσ φορείσ («ζτςι γίνονταν τα καλφτερα προγράμματα»),
ϊςτε το Ξζντρο να καταρτίηει πολφ ζγκαιρα τον προγραμματιςμό του και ςε ςυνεργαςία με
το εποπτεφον Ωπουργείο, χωρίσ ςτθν πορεία να υπάρχει μεγάλο περικϊριο τροποποιιςεων.
Θ κ. Ξομςζλθ υπζδειξε ωσ ςθμαντικι παράμετρο διαμόρφωςθσ του προγραμματιςμοφ του
ΛΡΕΥ, τισ ςυνεργαςίεσ με τρίτουσ φορείσ, αλλά και τισ ανάγκεσ που προζκυπταν λόγω ευρφτερων εξελίξεων ι υλοποιοφμενων δθμόςιων πολιτικϊν. Ειδικι αναφορά ζκανε και πάλι
ςτθν κατάργθςθ τθσ ΧΕΩΩΣ, αλλά και ςτθν προςπάκεια για κάλυψθ των επιμορφωτικϊν
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αναγκϊν τθσ –νεοϊδρυκείςασ τότε- Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων και τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Εμπορίου επί κεμάτων όπωσ οι ςυμβάςεισ και οι θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί,
κακϊσ τότε αναδιαμορφϊκθκε το ςχετικό πλαίςιο («είχα μία πολφ καλι ςυνεργαςία με τον
τότε Γενικό Γραμματζα Εμπορίου και είχαμε ςυμφωνιςει από κοινοφ για το ποιο κα είναι το
πλαίςιο *επιμόρφωςθσ των ςτελεχϊν που είχαν τθ ςχετικι αρμοδιότθτα+, ποιο κα είναι το
πρόγραμμα, πϊσ κα οργανωκεί και πϊσ κα υλοποιθκεί»).
Θ κ. Ξομςζλθ εκτίμθςε πωσ τα Πνθμόνια είχαν επιδράςει ςτθ διαμόρφωςθ του προγραμματιςμοφ του ΛΡΕΥ ιδθ από το 2010 (ιτοι πριν τθν ανάλθψθ των ςχετικϊν κακθκόντων από
τθν ίδια), κακϊσ «τότε ξεκίνθςαν και τα καινοτόμα εργαςτιρια με τισ δράςεισ προσ διάφορεσ πολιτικζσ που είχαν προτεραιότθτα». Πάλιςτα, θ κ. Ξομςζλθ ςτάκθκε εμφατικά ςτθ ςθμαςία των καινοτόμων εργαςτθρίων και ςτθν αξιοποίθςθ των ποριςμάτων και των εκκζςεων πολιτικισ που προζκυπταν από αυτά ωσ βάςθ για τθν ανάπτυξθ επιμορφωτικϊν δράςεων. Ωποςτιριξε πάντωσ πωσ ςτα περιςςότερα προγράμματα –και κυρίωσ ςε όςα αφοροφςαν κζματα διοίκθςθσ και κοινωνικϊν δεξιοτιτων δεν υπιρξαν ςθμαντικζσ αλλαγζσ, ενϊ
επιςιμανε πωσ θ ςτροφι που είχε γίνει από τθν προθγοφμενθ διοίκθςθ προσ κεματικζσ
ςτον τομζα τθσ μετανάςτευςθσ και του φφλου, ςυνεχίςτθκε και κατά τθ δικι τθσ κθτεία,
χωρίσ ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ κ. Ξαμτςίδου ςε μία περίοδο με πολλζσ μνθμονιακζσ δεςμεφςεισ, υποςτιριξε πωσ κάκε
Ωπουργείο αντιμετϊπιηε τισ δικζσ του επιμορφωτικζσ ανάγκεσ «ωσ γενικό και εκνικό ςυμφζρον φψιςτθσ ςθμαςίασ». Ψο αποτζλεςμα των μνθμονιακϊν υποχρεϊςεων ιταν να ζχει
ςυγκεντρωκεί μία πλθκϊρα από αιτιματα φορζων, κυρίωσ τα δφο πρϊτα χρόνια τθσ κθτείασ τθσ. Αυτό ςυνεπαγόταν για το ΛΡΕΥ μία «δυςκολία προτεραιοποίθςθσ των αιτθμάτων»
των Ωπουργείων και δθμιουργοφςε τριβζσ αλλά εν τζλει τα αιτιματα εξυπθρετικθκαν. Ξατά
τθν κρίςθ τθσ, χάρισ τθν προςπάκεια των υπαλλιλων του, το ΛΡΕΥ ανταποκρίκθκε τόςο ςτισ
πιζςεισ των υπουργείων όςο και ςτισ μνθμονιακζσ δεςμεφςεισ αποτελεςματικά. Γενικότερα,
υποςτιριξε πωσ θ επαφι με τουσ υπουργοφσ είναι αναγκαία «για να γίνει κατανοθτι θ δθμόςια πολιτικι» και γι’ αυτό ςτισ ομάδεσ ςχεδιαςμοφ προγραμμάτων υπάρχουν και ςτελζχθ
του υπουργείου προκειμζνου να μπορεί «θ δθμόςια πολιτικι να αποκωδικοποιείται».
Σι πολιτικζσ και ιδεολογικζσ επιλογζσ που προζταξε θ διοίκθςθ και προςπάκθςε να τισ μετουςιϊςει ςε επιμορφωτικζσ δράςεισ του ΛΡΕΥ ςυνάντθςαν ςφμφωνα με τθν κ. Ξαμτςίδου
μία «κατανοθτι επιφυλακτικότθτα απζναντι ςτισ αλλαγζσ» από το ανκρϊπινο (διοικθτικό)
δυναμικό του ΛΡΕΥ. Πία άλλθ παράμετροσ που κεωρεί πωσ επθρεάηει το περιεχόμενο των
επιμορφωτικϊν δράςεων είναι τα δεδομζνα προςωπικά ενδιαφζροντα και οι δεξιότθτεσ
του υπάρχοντοσ επιςτθμονικοφ δυναμικοφ αλλά και οι «προςωπικζσ ςχζςεισ» των επιςτθ119

μονικά υπευκφνων με εμπειρογνϊμονεσ ι εκπαιδευτζσ που διαμορφϊνουν αυτό το περιεχόμενο με βάςθ τθ δικι τουσ προςζγγιςθ.
Υαράλλθλα, επιςιμανε πωσ ο ευρωπαϊκόσ παράγοντασ παίηει καίριο ρόλο ςτθν διαμόρφωςθ των προγραμμάτων του ΛΡΕΥ εφόςον το 40% τθσ νομοκεςίασ ζχει ευρωπαϊκι προζλευςθ (όπωσ για παράδειγμα το ηιτθμα τθσ προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων από τισ
υπθρεςίεσ του δθμοςίου, κζμα για το οποίο επίκεινται θμερίδα και διοργάνωςθ ςεμιναρίων). Εντοφτοισ ςθμείωςε πωσ παρότι υπάρχει ζνα ευρφ δίκτυο διαςφνδεςθσ των ευρωπαϊκϊν δομϊν επιμόρφωςθσ δθμοςίων υπαλλιλων, θ επίδραςθ τθσ ςκζψθσ που παράγεται
πανευρωπαϊκά με το ΕΞΔΔΑ «είναι χωλι» εφόςον ο κφριοσ όγκοσ των επιμορφωτικϊν δράςεων ςυναρτϊνται με τισ μνθμονιακζσ δεςμεφςεισ.

IV. Προτεραιότθτεσ και δράςεισ όςον αφορά ειδικά ςτθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ και τισ
πολιτικζσ για τον εκςυγχρονιςμό του δθμόςιου τομζα
Χτο ςυγκεκριμζνο άξονα, επιχειρικθκε θ ανάδειξθ των επιμορφωτικϊν προτεραιοτιτων ςε
κζματα διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ και οργάνωςθσ του κράτουσ. Θ εν λόγω ςυηιτθςθ αποςκοποφςε ςτθ αναηιτθςθ των πλζον ςθμαντικϊν κεματικϊν που κατά τθ γνϊμθ των ερωτϊμενων αφοροφςαν τον εκςυγχρονιςμό του δθμόςιου τομζα και προτάχκθκαν ςτον προγραμματιςμό του ΕΞΔΔΑ/ΛΡΕΥ.
Σ κ. Βοφτςινοσ υπζδειξε ωσ κορυφαίεσ προτεραιότθτεσ αναφορικά με τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ του, τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και τθν αποκζντρωςθ. Υιο ςυγκεκριμζνα, αναφζρκθκε ςτο μεγάλο χάςμα που υπιρχε ανάμεςα ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα και άλλεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ (με ονομαςτικι αναφορά ςτθ Φινλανδία τθν
οποία είχε επιςκεφκεί ςτο πλαίςιο ςχετικισ ςυνεργαςίασ που είχε αναπτφξει το ΕΞΔΔΑ) ωσ
προσ τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, επιςθμαίνοντασ πωσ θ προςπάκεια κάλυψθσ αυτοφ
του χάςματοσ προχπζκετε και τθν κάλυψθ των αντίςτοιχων επιμορφωτικϊν αναγκϊν. Αναφορικά με τθν αποκζντρωςθ, ςυνζδεςε τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ ενίςχυςθσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ με τθν ίδρυςθ των Υεριφερειακϊν Λνςτιτοφτων και τθν προςπάκεια του ΕΞΔΔΑ
να ανταποκρικεί ςτισ νζεσ επιμορφωτικζσ ανάγκεσ που προζκυπταν ωσ αποτζλεςμα τθσ ενίςχυςθσ των αρμοδιοτιτων ςε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο.
Σ κ. Γεωργαράκθσ διλωςε πωσ ζνα ςθμαντικό μζροσ των επιμορφωτικϊν δραςτθριοτιτων
προςανατολίςτθκε ςτθν υποςτιριξθ δθμοςίων πολιτικϊν για τθ μεταρρφκμιςθ του κράτουσ
που επιβάλλονταν να πραγματοποιθκοφν μζςα ςε περίοδο κρίςθσ και υλοποιικθκαν με τθ
μορφι καινοτόμων εργαςτθρίων. Χαρακτθριςτικά αναφζρκθκε ςε εργαςτιρια με κζμα (α)
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τθν ανταγωνιςτικότθτα και τθ βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ, (β) τθν θλεκτρονικι ςυνταγογράφθςθ, (γ) τθν ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ και τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ, (δ) τθν καινοτομία ςτθ διαβοφλευςθ: Πεκοδολογία για τον τρόπο ςχεδιαςμοφ
των πολιτικϊν, (ε) τθν ποιότθτα ηωισ: Ακινα πόλθ ςε κρίςθ; (ςτ), τθν θλεκτρονικι διακίνθςθ εγγράφων, (θ) τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και (κ) τα ανοιχτά δεδομζνα. Τπωσ μάλιςτα περιζγραψε: «τα καινοτόμα εργαςτιρια ιταν τρόποσ διακυβζρνθςθσ, τρόποσ ςυμμετοχισ όλων των ενδιαφερομζνων φορζων για ζνα τομζα πολιτικισ. Στα εργαςτιρια ςυηθτοφςαν και κατζλθγαν ςε ζνα επιχειρθςιακό ςχζδιο εφαρμογισ τθσ πολιτικισ ςτθ ςφνταξθ του
οποίου ςυμμετείχαν όλοι οι παράγοντεσ και ιταν από το χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, των Ρανεπιςτθμίων κακϊσ και εμπειρογνϊμονεσ από το εξωτερικό. Υπιρχε
μια ςυνολικι διαβοφλευςθ για το τι πρζπει να γίνει με ςυγκεκριμζνα μζτρα πολιτικισ».
Χφμφωνα με τον ίδιο, το κετικό ςτοιχείο των καινοτόμων εργαςτθρίων ιταν ότι δθμιοφργθςαν ζνα κλίμα ςυμμετοχισ ςτθ λιψθ των αποφάςεων ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ πολιτικισ.
Επιςιμανε ωςτόςο, «ότι ενδεχομζνωσ δεν εφαρμόςτθκαν ςφμφωνα με τθ φιλοδοξία του
ςχεδιαςμοφ τουσ».
Θ κ. Αναγνωςτοποφλου επιςιμανε πωσ το ηιτθμα τθσ διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ κατείχε
πράγματι κεντρικι κζςθ ςτθ ςυηιτθςθ γφρω από το ρόλο και το ζργο του Λνςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ και του ΕΞΔΔΑ γενικότερα («Είναι κακοριςτικό, δε μπορεί να γίνει θ διοικθτικι
μεταρρφκμιςθ αν δεν υπάρχει το Κζντρο για να τθ ςτθρίξει»), ενϊ περιζγραψε τθν περίοδο
τθσ τρικομματικισ διακυβζρνθςθσ, με επικεφαλισ ςτο Ωπουργείο Διοικθτικισ Πεταρρφκμιςθσ τον κ. Πανιτάκθ, ωσ μια ζντονθ ςε δραςτθριότθτα και ςθμαντικι ωσ προσ τθν κατεφκυνςθ των επιχειροφμενων αλλαγϊν περίοδο για τθ Δθμόςια Διοίκθςθ, θ δυναμικι τθσ οποίασ ωςτόςο ανεκόπθ λόγω πολιτικϊν αλλαγϊν. Πάλιςτα ςθμείωςε πωσ εκ των υςτζρωνφάνθκε ότι το όλο εγχείρθμα δεν επικοινωνικθκε ςωςτά και δεν ζγινε κατανοθτό ςτθν ουςία του.
Ζνα από τα ςθμαντικά ςτοιχεία κατά τθ δικι τθσ κθτεία ιταν θ διαμόρφωςθ του πλαιςίου
και των βάςεων για τθν επεξεργαςία των νζων οργανογραμμάτων των Ωπουργείων και για
τα περιγράμματα κζςεων (job descriptions). Αυτά τα δφο δεν ςυνδζονταν άμεςα με το είδοσ
τθσ επιμόρφωςθσ που απαιτείτο ςτθν περίπτωςθ που κάποια ςτελζχθ εμφάνιηαν ζλλειμμα
δεξιοτιτων και γνϊςεων ανάλογα με τισ κζςεισ που κατζχουν. Εντοφτοισ, λόγω τθσ πολφ
καλισ ςυνεργαςίασ με τον Ωπουργό και με δεδομζνθ τθν πεποίκθςθ, όπωσ διευκρίνιςε, ότι
το ΕΞΔΔΑ μποροφςε και ζπρεπε να αναλάβει αυτό το είδοσ ςυμβουλευτικισ που απαιτείται
για να γίνει αυτι θ διαςφνδεςθ, δθμιουργικθκαν τριμελείσ ομάδεσ εργαςίασ με επιςτθμονικό προςωπικό από το ΕΞΔΔΑ/ΛΡΕΥ και πραγματοποιικθκαν ειδικζσ Θμερίδεσ, με ςτόχο να
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πλαιςιωκοφν και να υποςτθριχκοφν τα Ωπουργεία κατά τθ διαδικαςία επεξεργαςίασ των
περιγραμμάτων κζςεων (με βάςθ τα οργανογράμματα) και προςδιοριςμοφ ςυγκεκριμζνων
εκπαιδευτικϊν αναγκϊν. Τπωσ χαρακτθριςτικά είπε θ κ. Αναγνωςτοποφλου αυτό ιταν «νζου τφπου επιμόρφωςθ, κάτι μεταξφ επιμόρφωςθσ και ςυμβουλευτικισ». Χτο ίδιο πνεφμα
ςυγκροτικθκε ειδικι Επιτροπι υποςτιριξθσ τθσ διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ αποτελοφμενθ
από ςτελζχθ (επιςτθμονικό προςωπικό) του ΕΞΔΔΑ για ςυμμετοχι ςε ςυναντιςεισ ςτο επίπεδο του Ωπουργείου και τθσ Task Force, προκειμζνου να διατυπϊνουν τθ γνϊμθ του Ξζντρου όχι μόνο για τθν διάςταςθ τθσ επιμόρφωςθσ αλλά για όλα τα ηθτιματα που ιταν υπό
διαμόρφωςθ (αρμοδιότθτεσ, οργανογράμματα, περιγράμματα κζςθσ, κλάδοι, διυπουργικι
ςυνεργαςία κ.ά.).
Θ κ. Αναγνωςτοποφλου ζκανε επίςθσ ιδιαίτερθ αναφορά ςτο ρόλο των Γάλλων εμπειρογνωμόνων ςε πρωτοβουλία με αντικείμενο τθν μεταρρφκμιςθ τθσ εκπαίδευςθσ/ επιμόρφωςθσ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ και ςτόχο να χαρτογραφθκοφν όλοι οι φορείσ που κάνουν
εκπαίδευςθ/ επιμόρφωςθ και όλεσ οι διαδικαςίεσ, εγχείρθμα που ζμεινε όμωσ μετζωρο,
κακϊσ δεν ςυνεχίςτθκε μετά τθν αποχϊρθςι τθσ.
Πε βάςθ τθ γενικότερθ προςζγγιςθ τθσ κ. Αναγνωςτοποφλου, θ διαςφνδεςθ μεταξφ διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ (δθμόςιων πολιτικϊν) και εκπαίδευςθσ/επιμόρφωςθσ ζπρεπε να ενταχκεί και ςτον τρόπο που καταρτιηόταν ο ςυνολικόσ προγραμματιςμόσ του ΕΞΔΔΑ/ΛΡΕΥ
και ςε αυτιν τθν κατεφκυνςθ πραγματοποιικθκε ειδικό εργαςτιρι, ςε εςωτερικό επίπεδο,
με τθ ςυμμετοχι των ςτελεχϊν, για τθν κατάρτιςθ του εξαμθνιαίου προγραμματιςμοφ του
φορζα, ςτο πλαίςιο του οποίου τζκθκαν ςυγκεκριμζνοι μετριςιμοι ςτόχοι αναφορικά με το
βακμό ανταπόκριςθσ των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων ςτισ ανάγκεσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ςφγκλιςθσ ι απόκλιςθσ των προγραμμάτων τθσ Χχολισ από τισ πραγματικζσ ανάγκεσ
τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, το ςχεδιαςμό καινοτόμων προγραμμάτων, τθν ειςαγωγι νζων εργαλείων μάκθςθσ κ.ά.
Χφμφωνα με τθν κ. Ξομςζλθ προτεραιότθτα κατά τθ διάρκεια τθσ δικισ τθσ κθτείασ ιταν θ
επιμόρφωςθ ςε κζματα θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ και δθμοςίων ςυμβάςεων. Ειδικι
αναφορά ζκανε ςτο κζμα των ψθφιακϊν υπογραφϊν που «αφοροφςε άμεςα το Υπουργείο
(ςτο οποίο υπαγόταν το ΕΚΔΔΑ) και το οποίο ικελε μεγάλθ διάχυςθ (…) διότι ιταν προτεραιότθτα δθμόςιασ πολιτικισ για να μειωκεί θ γραφειοκρατία».
Τπωσ ανζφερε ςε πολλά ςθμεία τθσ τοποκζτθςισ τθσ, ςθμαντικζσ επιμορφωτικζσ δράςεισ
προζκυψαν ςε ςυνζχεια των καινοτόμων εργαςτθρίων, πολλά εκ των οποίων αφοροφςαν
κζματα διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ και πολιτικϊν για τον εκςυγχρονιςμό του δθμόςιου το-
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μζα. Υιο ςυγκεκριμζνα, θ κ. Ξομςζλθ αναφζρκθκε ςτισ κεματικζσ τθσ e-ςυνταγογράφθςθσ,
τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ, του ρόλου τθσ διαβοφλευςθσ και τθσ ςχζςθσ με τουσ
πολίτεσ, αλλά και τθσ διαφάνειασ. Ψα πορίςματα των εργαςτθρίων ςυνδζονταν με επιμορφωτικζσ δράςεισ κακϊσ «υπιρχαν οδικοί χάρτεσ» με χαρακτθριςτικό παράδειγμα τισ δράςεισ που αναλιφκθκαν για τθν e-ςυνταγογράφθςθ, αλλά και για τθν καταπολζμθςθ τθσ
διαφκοράσ.
Χτθ ςχετικι ςυηιτθςθ για τισ επιμορφωτικζσ προτεραιότθτεσ περί διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ, θ κ. Ξαμτςίδου αναφζρκθκε πρωτίςτωσ ςτο Ρ. 4369/2016 που ειςάγει ζνα νζο ςφςτθμα επιλογισ προϊςταμζνων ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ, αποςκοπϊντασ ςτθ «διαςφάλιςθ τθσ
αξιοκρατίασ, μζςω ενόσ διαφανοφσ και δθμοκρατικοφ ςυςτιματοσ (εφόςον ςτθν αξιολόγθςθ ςυμμετζχουν και οι υφιςτάμενοι)». Ψο ΛΡΕΥ οργάνωςε θμερίδεσ για τθ δθμόςια αυτι
πολιτικι και βρικε μεγάλθ ανταπόκριςθ από τουσ ενδιαφερόμενουσ. Επίςθσ, ςθμαντικι
προτεραιότθτα ςτο πλαίςιο τθσ διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ είναι για τθν κ. Ξαμτςίδου θ
ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ διαφανοφσ κινθτικότθτασ των υπαλλιλων που κα καταλαμβάνουν κζςεισ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και τα προςόντα τουσ, πζρα από κομματικζσ/πελατειακζσ εξαρτιςεισ μζςω ενόσ ςυςτιματοσ επιμόρφωςθσ που δίνει ςτο δθμόςιο
υπάλλθλο τθ δυνατότθτα για ζνα «career plan». Επομζνωσ, οι προςωπικζσ επιλογζσ των
δθμοςίων υπαλλιλων για τθν μετεξζλιξθ τθσ καριζρασ τουσ αποτελοφν ζναν κεντρικό ςτόχο
των επιμορφωτικϊν δράςεων του ΛΡΕΥ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ κινθτικότθτασ που κα
βελτιϊνει εν τζλει και τθν απόδοςθ του δθμοςίου.
Θ κ. Ξαμτςίδου αναφζρκθκε επίςθσ ςτον οδθγό τθσ δομθμζνθσ ςυνζντευξθσ, ςτο πλαίςιο
του νόμου για τθν κινθτικότθτα, που αποτζλεςε μείηονα ςυμβολι του ΛΡΕΥ κακϊσ θ διαδικαςία είναι πλζον «διαυγισ και τθν αποδζχονται οι ενδιαφερόμενοι χωρίσ να προβάλλουν
ενςτάςεισ επί τθσ διαδικαςίασ και του περιεχομζνου». Ξατά τθν εκτίμθςι τθσ, το ΛΡΕΥ επζδειξε άμεςθ και αποτελεςματικι ανταπόκριςθ ςτον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων για τθν διοικθτικι μεταμόρφωςθ, καλφπτοντασ τισ όποιεσ ανάγκεσ
δθμιουργικθκαν παρά τισ ανεπάρκειεσ ςε ανκρϊπινο δυναμικό και τισ δυςλειτουργίεσ ανάμεςα ςτο επιςτθμονικό και το διοικθτικό προςωπικό.

V. τοιχεία ςφνδεςθσ μεταξφ δθμόςιων πολιτικών και επιμορφωτικοφ ζργου
Σ πζμπτοσ άξονασ ςυηιτθςθσ είχε ωσ ςτόχο τθν ανάδειξθ των διαφορετικϊν υποκειμενικϊν,
αλλά και αντικειμενικϊν ςτοιχείων από κάκε ερωτϊμενο, αναφορικά με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται αυτι τθ ςφνδεςθ. Υιο ςυγκεκριμζνα, οι ερωτϊμενοι κλικθκαν να υποδεί123

ξουν το βακμό διαςφνδεςθσ μεταξφ δθμόςιων πολιτικϊν περί διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ
και επιμορφωτικοφ ζργου, αναφζροντασ ςχετικά παραδείγματα.
Σ κ. Βοφτςινοσ υποςτιριξε πωσ το ΕΞΔΔΑ παράγει πολιτικζσ, αλλά επιςιμανε πωσ από τουσ
δφο πυλϊνεσ του (Χχολι και ΛΡΕΥ) «το ΙΝΕΡ είναι το εργαλείο με το οποίο μπορείσ να δθμιουργιςεισ και να προςφζρεισ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ» και «εκείνο με το οποίο μπορείσ να
προχωριςεισ τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ». Πάλιςτα, ςε πολλά ςθμεία τθσ τοποκζτθςισ του,
ςτάκθκε ςτθ ςθμαςία του ςυντονιςμοφ του ΛΡΕΥ με τουσ φορείσ διαμόρφωςθσ και άςκθςθσ
δθμόςιων πολιτικϊν, εκτιμϊντασ πωσ για παράδειγμα θ ςυνεργαςία με τουσ Ωπουργοφσ και
τουσ Γενικοφσ Γραμματείσ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν αποτελεςματικότθτα του ΛΡΕΥ ωσ
προσ τον επιμορφωτικό του ρόλο.
Ερωτϊμενοσ ςχετικά, ο κ.Γεωργαράκθσ αναγνϊριςε τθν ιςχυρι διαςφνδεςθ μεταξφ δθμόςιων πολιτικϊν και επιμορφωτικοφ ζργου του ΕΞΔΔΑ/ΛΡΕΥ, ςθμειϊνοντασ πωσ «το ΕΚΔΔΑ
ωσ κεντρικόσ φορζασ κατάρτιςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ καταρτίηει το ανκρϊπινο δυναμικό ςε κζματα τθσ τρζχουςασ πολιτικισ. Υλοποιεί δράςεισ με κριτιριο τθν κριςιμότθτα
τθσ δθμόςιασ πολιτικισ που ζρχεται (...) για κζματα Διαφάνειασ, το e-government, θ Διαφγεια που είχαν να κάνουν με τισ μεταρρυκμίςεισ εκείνθσ τθσ εποχισ».
Ανάλογθ ιταν θ τοποκζτθςθ και τθσ κ. Αναγνωςτοποφλου, θ οποία επιςιμανε πωσ και κατά
τθ κθτεία τθσ, οι δραςτθριότθτεσ του ΕΞΔΔΑ ςυνδζονταν με τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ ι είχαν
ςτρατθγικό προςανατολιςμό τθν εναρμόνιςι τουσ με αυτζσ («Το ΕΚΔΔΑ δεν είναι αυτοςκοπόσ, πρζπει να υπάρχει λόγοσ για να υπάρχει… επομζνωσ πρζπει κανείσ να τονίηει τουσ λόγουσ...»). Ωσ ζνα πολφ ςθμαντικό εργαλείο προσ αξιοποίθςθ για τθν επεξεργαςία δθμόςιων
πολιτικϊν, με τρόπο που ταυτόχρονα αναδεικνφει εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, ανζφερε τα Ξαινοτόμα Εργαςτιρια Διαβοφλευςθσ, τα οποία είχαν ειςαχκεί ςτθν πρακτικι του ΕΞΔΔΑ/ΛΡΕΥ
από τθν προθγοφμενθ θγεςία. Υαράλλθλα, επιςιμανε πωσ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ υποςτιριξθσ πολιτικϊν και μεταρρυκμίςεων κινικθκαν και οι δράςεισ που υλοποιικθκαν με τθ ςυνδρομι τθσ Task Force αλλά και τα μνθμόνια ςυνεργαςίασ που ςυνάφκθκαν μεταξφ ΕΞΔΔΑ
και φορζων τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ και τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ (Γ.Γ. Δθμοςίων Εςόδων,
Γ.Γ. Εμπορίου, Ωπουργείο Υεριβάλλοντοσ, Διμοσ Κεςςαλονίκθσ και Διμοσ Ακινασ, ΞΕΔΞΕ),
αν και ςτάκθκε και ςε περιοριςμοφσ και δυςκολίεσ που αλλοίωςαν το τελικό αποτζλεςμα
(π.χ. χρονικι πίεςθ, εμπλοκι του ΕΞΔΔΑ και ςε ζργα των οποίων δεν είχε τθν ιδιοκτθςία και
απλϊσ καλείτο να εντάξει ςτισ χρθματοδοτοφμενεσ δράςεισ του κ.λπ.).
Σι διαδικαςίεσ που ακολουκικθκαν δεν τθν ζβριςκαν πάντα ςφμφωνθ και δθμιουργοφςαν
δυςκολίεσ ςτο ζργο τθσ, ενϊ ταυτόχρονα ζφερναν ςτθν επιφάνεια δομικά ηθτιματα και πα-
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λιζσ πρακτικζσ που αφοροφν ςτθ ςχζςθ του ΕΞΔΔΑ με το εποπτεφον Ωπουργείο, μια ςχζςθ
κατά καιροφσ «εξάρτθςθσ» και «υποτζλειασ», όπωσ τθν χαρακτιριςε.
Αναφορικά με τθ δυνατότθτα του φορζα να υποςτθρίηει τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ, λόγω τθσ
χρθματοδοτικισ ικανότθτασ και των πόρων που διζκετε, θ κ. Αναγνωςτοποφλου είχε προτείνει για επιλεγμζνεσ κεντρικζσ πολιτικζσ (π.χ. πολιτικι για τθ βία κατά των γυναικϊν, τισ
αδειοδοτιςεισ ι τισ επενδφςεισ) τθν εκπόνθςθ, ςε ςυνεργαςία με τα Ωπουργεία, ειδικϊν
Σδθγϊν που κα κατζγραφαν όλεσ τισ εμπλεκόμενεσ Ωπθρεςίεσ και όλεσ τισ διαδικαςίεσ.
Χφμφωνα με τθν κ. Αναγνωςτοποφλου, προκειμζνου θ ςφνδεςθ μεταξφ επιμόρφωςθσ και
δθμόςιασ πολιτικισ να καταςτεί πιο «ορατι» και να μπορεί να αξιοποιθκεί, ζπρεπε να ενεργοποιθκεί πλιρωσ το εργαλείο τθσ Αποτίμθςθσ τθσ επιμόρφωςθσ, μια μεκοδολογία που
είχε ιδθ εκπονθκεί για λογαριαςμό του ΕΞΔΔΑ ςε ςυνεργαςία με το Εκνικό Ξζντρο Ξοινωνικϊν Ερευνϊν (ωσ προσ αυτό αναφζρκθκε ειδικότερα ςτθν αποτίμθςθ τθσ επιμόρφωςθσ
που ζγινε για το ςφνολο των προγραμμάτων που υλοποιικθκαν για λογαριαςμό τθσ Γ.Γ.
Λςότθτασ των Φφλων).
Χε αρκετά ςθμεία τθσ τοποκζτθςισ τθσ, θ κ.Ξομςζλθ υπογράμμιςε τθ διαςφνδεςθ του επιμορφωτικοφ ζργου του ΛΡΕΥ με τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ. Δεδομζνων των υποχρεϊςεων που
προζκυπταν από τα Πνθμόνια, ςθμείωςε πωσ πολλζσ από τισ πολιτικζσ αυτζσ είχαν ξεκινιςει ιδθ πριν τθ δικι τθσ κθτεία και οδιγθςαν ςε επιμορφωτικζσ δράςεισ που ανταποκρίνονταν ςτθ ςχετικι ανάγκθ. Ωσ παράδειγμα χρθςιμοποίθςε τισ επιμορφϊςεισ ςε κζματα καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ, ςυνταγογράφθςθσ και δθμοςίων ςυμβάςεων, αλλά και τισ
δράςεισ που αναλιφκθκαν ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ με το Ωπουργείο Σικονομικϊν.
Πάλιςτα ςθμείωςε πωσ «αν κεωριςουμε ότι το Μνθμόνιο επζβαλε τθ δθμιουργία τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, τθν κατάργθςθ τθσ ΣΕΥΥΟ και τθ ςυγκζντρωςθ όλων των
επιμορφϊςεων ςε ζναν φορζα, κα ζλεγα ότι υπάρχει ςφνδεςθ *μεταξφ δθμόςιων πολιτικϊν
και επιμορφωτικοφ ζργου του ΛΡΕΥ+».
Θ κ. Ξαμτςίδου υποςτιριξε πωσ πράγματι θ διαςφνδεςθ δθμόςιων πολιτικϊν και επιμορφωτικϊν δράςεων αποτελεί κεμελιϊδθ άξονα για το ΕΞΔΔΑ/ΛΡΕΥ. Χφμφωνα με τα λεγόμενά τθσ, ο ρόλοσ του Λνςτιτοφτου είναι άλλωςτε «να διαβλζπει τισ επιμορφωτικζσ ανάγκεσ
ενόψει των αςκοφμενων πολιτικϊν». Επομζνωσ, εφόςον θ κοςμοαντίλθψθ και πολιτικι
βοφλθςθ τθσ (εκάςτοτε) κυβζρνθςθσ αποτυπϊνεται ςτα νομοκετιματα που παράγει –εν
προκειμζνω ςτθν αναμόρφωςθ τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ που πρζπει να ζχει «αποςυγκεντρωμζνεσ δομζσ»- αποτελεί υποχρζωςθ του ΛΡΕΥ άμα τθ ψθφίςει του νόμου «να
βλζπει τισ επιμορφωτικζσ ανάγκεσ και να προχωρά ςτθ διαμόρφωςθ προγραμμάτων».
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VI. τοιχεία ςφνδεςθσ επιμορφωτικοφ ζργου με πολιτικι ιδεολογία τθσ εκάςτοτε κυβζρνθςθσ
Σ τελευταίοσ άξονασ ςυηιτθςθσ είχε ωσ αντικείμενο τθ διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ επιμορφωτικοφ ζργου του ΕΞΔΔΑ/ΛΡΕΥ και πολιτικισ ιδεολογίασ τθσ εκάςτοτε κυβζρνθςθσ.
Υιο ςυγκεκριμζνα, επιχειρικθκε θ αποτφπωςθ τθσ άποψθσ των ερωτϊμενων περί τθσ επίδραςθσ που αςκοφν οι πολιτικζσ ιδεολογίεσ ςτθ διαμόρφωςθ του προγραμματιςμοφ των
επιμορφωτικϊν δράςεων, αλλά και ςτθν επιλογι των κεματικϊν τουσ κατευκφνςεων.
Χφμφωνα με τον κ. Βοφτςινο το επιμορφωτικό ζργο του ΛΡΕΥ ζχει ςχζςθ «αυτονόθτθ» με
τθν πολιτικι ιδεολογία τθσ εκάςτοτε κυβζρνθςθσ, αν και οι γενικοί άξονεσ παραμζνουν ίδιοι
(«κα με ξζνιηε αν μου ζλεγε κάποιοσ ότι αυτι θ κυβζρνθςθ που είναι αυτοφ του προςανατολιςμοφ ζναντι μίασ άλλθσ που είναι του άλλου, βλζπει κάπωσ διαφορετικά τθν επιμόρφωςθ»). Εντοφτοισ δεν απζκλειςε τισ περιπτϊςεισ παρεμβάςεων, ςθμειϊνοντασ τθ δικι του
αντίκεςθ («δεν είναι δυνατόν ο Γενικόσ Γραμματζασ να μιλάει με τον Τμθματάρχθ για να
πάρει γραμμι από τθν κυβζρνθςθ (…) ι να μιλάει *το ΕΞΔΔΑ+ λεσ και είναι υπθρεςία υποδεζςτερθ.»). Υάντωσ ξεκακάριςε ότι κατά τθ διάρκεια τθσ δικισ του κθτείασ, δεν υπιρξαν
τζτοιεσ παρεμβάςεισ. Θ εςτίαςθ του κ. Βοφτςινου ςτο ςτόχο τθσ αποτελεςματικότθτασ, θ
ζμφαςθ ςε πιο τεχνοκρατικζσ διαςτάςεισ τθσ διοίκθςθσ, αλλά και θ ςυνειδθτι απόφαςθ για
αποκζντρωςθ, φαίνεται πωσ παραπζμπουν ςε μία γενικότερθ αντίλθψθ περί τθσ ανάγκθσ
ενόσ λιγότερο ςυγκεντρωτικοφ και πιο ευζλικτου κράτουσ με προςανατολιςμό ςτουσ ςτόχουσ.
Αντίςτοιχθ ιταν θ τοποκζτθςθ του κ. Γεωργαράκθ, ο οποίοσ ανζφερε πωσ «ςτο περιεχόμενο
του επιμορφωτικοφ ζργου μπορεί κανείσ να βρει πικανϊσ ςτίγματα πολιτικισ και ιδεολογικισ αναφοράσ», επιςθμαίνοντασ πωσ «κάκε επιλογι που γίνεται και ζχει πολιτικι διάςταςθ
είναι ιδεολογικά φορτιςμζνθ». Εντοφτοισ διευκρίνιςε πωσ «το περιεχόμενο του επιμορφωτικοφ ζργου ιταν αποτζλεςμα τθσ ανίχνευςθσ αναγκϊν που υιοκετοφςαμε. Δεν υπιρχαν
περιπτϊςεισ κατάρτιςθσ μετά από παρζμβαςθ κάποιου ζξω-κεςμικοφ παράγοντα».
Αναφερόμενοσ ςτον βακμό επθρεαςμοφ των αποφάςεων από τθν ιδεολογικι ταυτότθτα
του κακενόσ, ο κ. Γεωργαράκθσ επιςιμανε πωσ «οι ιδζεσ και οι αντιλιψεισ των ατόμων αποτελοφν εργαλεία για τθν άςκθςθ τθσ πολιτικισ αλλά δεν κατορκϊκθκε μζχρι ςιμερα να
υπάρχει απόλυτθ ταφτιςθ τθσ πολιτικισ πρακτικισ που ακολουκείται και των ιδεολογικϊν
αναφορϊν αυτισ τθσ πολιτικισ. (…) Εάν κάποιοσ κζλει να βρει ςαφείσ ιδεολογικζσ αναφορζσ και ςτθρίγματα για τθν κακθμερινι -ςε επιχειρθςιακό επίπεδο- άςκθςθ τθσ πολιτικισ
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του, κα πρζπει να πόνεςε πολφ ψυχικά και πνευματικά για να πει ότι τελικά ζκανα ι μπόρεςα να κάνω εκείνο που ταυτίηεται με τισ προτικζμενεσ ιδεολογικζσ μου επιλογζσ».
Χτθν περίπτωςθ τθσ κ. Αναγνωςτοποφλου ο τρικομματικόσ χαρακτιρασ τθσ κυβζρνθςθσ κατά τθν περίοδο κθτείασ τθσ, αλλά και οι ζντονεσ διεργαςίεσ και αντιπαρακζςεισ ςε πολιτικό
και κοινωνικό επίπεδο με τθν επίδραςθ των Πνθμονίων, κακιςτοφν τθν εν λόγω ςυηιτθςθ
ιδιαιτζρωσ ςφνκετθ. Θ ίδια ςχετικϊσ επιςιμανε πωσ «θ ςθμερινι εποχι δεν είναι εποχι
ιδεολογιϊν όπωσ παλιά που υπιρχαν οι βαςικζσ ιδεολογίεσ… τϊρα είναι περιςςότερο επικεντρωμζνο ςτισ πολιτικζσ για αυτό και μποροφν να γίνουν και ςυνεργαςίεσ» Ωπό αυτό το
πρίςμα επιςιμανε ότι παρόλο που δεν ιταν «λάτρθσ των Μνθμονίων», αποδεχόταν ότι το
κόμμα από το οποίο προερχόταν είχε αναλάβει να ςυμμετζχει ςτθν κυβζρνθςθ, ςυνεπϊσ τα
κεωροφςε δεδομζνα και προςπακοφςε να αναπτφξει παράλλθλα ζνα ζργο πζρα από το
πλαίςιο που αυτά κακόριηαν («εγϊ ωσ άτομο απζφευγα να παίηω ενεργθτικό ρόλο ςε ςχζςθ
με τα Μνθμόνια και να ζχω άποψθ ςε ςχζςθ με το Υπουργείο γιατί δεν προλάβαινα να ενθμερωκϊ, δεν ικελαν να δϊςω μια άνιςθ μάχθ και ζβαηα τθν ενζργεια αλλοφ..»). Ωςτόςο,
όςον αφορά ςτισ αλλαγζσ για τθ Δθμόςια Διοίκθςθ που προωκοφνταν από το Ωπουργείο
Διοικθτικισ Πεταρρφκμιςθσ (ςυρρίκνωςθ των πολιτικϊν κζςεων ςτα Ωπουργεία και ςτουσ
εποπτευόμενουσ φορείσ, αλλαγζσ ςτα οργανογράμματα και κινθτικότθτα προςωπικοφ με
βάςθ τισ ανάγκεσ τθσ διοίκθςθσ, αξιολόγθςθ ζργου με βάςθ ςτόχουσ κ.ά.) θ εκτίμθςι τθσ
ιταν ότι κινοφνταν ςτθ ςωςτι κατεφκυνςθ και ότι δρομολογοφνταν με ςχετικι αυτονομία
ςε ςχζςθ με το κυβερνθτικό ςχιμα. Ωςτόςο, παρζμειναν ςτον τομζα αρμοδιότθτασ του Ωπουργοφ και ωσ ςυνολικό εγχείρθμα δεν ζγινε κτιμα του υπουργικοφ ςυμβουλίου ϊςτε να
περάςει ςε όλθ τθ διοίκθςθ, όπωσ διευκρίνιςε. Πάλιςτα, επεςιμανε ότι ωσ προσ τισ ανωτζρω κζςεισ, λόγω τρικομματικισ κυβζρνθςθσ, θ προςζγγιςθ δεν ιταν ενιαία και θ διαφοροποίθςθ ςτισ πρακτικζσ δθμιουργοφςε επιφυλάξεισ και φόβουσ ςτο εςωτερικό τθσ διοίκθςθσ,
ςυνεπϊσ δεν υπιρχε κυρίαρχθ πολιτικι ιδεολογία.
Επίςθσ, τόνιςε τθ διαφοροποίθςι τθσ ςε ςχζςθ με ανκρϊπουσ από τον ευρφτερο ιδεολογικό τθσ χϊρο που όπωσ είπε «εκελοτυφλοφν και είναι αρνθτικοί ςε ο,τιδιποτε παραπζμπει
ςτον ιδιωτικό τομζα και π.χ. ςτισ επενδφςεισ. Ενϊ ο ςτόχοσ κα πρζπει να είναι να εκπαιδευτοφν οι δθμόςιοι υπάλλθλοι «όχι για να λζνε ναι ςε όλα… αλλά για να ξζρουν τουσ νόμουσ.…». Χυμπλιρωςε πάντωσ, ότι με εξαίρεςθ μια περίπτωςθ υπθρεςίασ και παρά τα πολφ
μεγάλα οργανωτικά και διαχειριςτικά προβλιματα που αντιμετϊπιςε («όλα τα μζτωπα ανοιχτά»), δεν είχε καμία ςφγκρουςθ ςτο πλαίςιο τθσ τρικομματικισ κυβζρνθςθσ για ιδεολογικοφσ ι άλλουσ λόγουσ.
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Θ κ. Ξομςζλθ υποςτιριξε πωσ οι επιμορφωτικζσ δράςεισ δεν παρουςίαςαν διαφοροποιιςεισ που να κεμελιϊνουν ιςχυρό βακμό επίδραςθσ τθσ πολιτικισ ιδεολογίασ τθσ κυβζρνθςθσ ςτο επιμορφωτικό ζργο ςτθν πορεία του χρόνου. («Εγϊ δεν είδα κάτι διαφορετικό, πζραν των πρόςκετων όπωσ θ ςυνεργαςία με το Υπουργείο Οικονομικϊν και θ ανάπτυξθ των
ςχετικϊν επιμορφωτικϊν δράςεων. (…) Σε εμζνα απλϊσ ζτυχε να λειτουργιςουν οι δράςεισ
τθσ ςυγχϊνευςθσ, ενϊ είχαν ςυμφωνθκεί *ςε προθγοφμενο χρόνο+, εγϊ ζπρεπε να τα υλοποιιςω.) Πάλιςτα, ανζφερε χαρακτθριςτικά τα προγράμματα για διευκυντζσ και προϊςταμζνουσ ι τα προγράμματα πλθροφορικισ, ςθμειϊνοντασ πωσ παρά το γεγονόσ πωσ το πλικοσ τουσ αυξικθκε διαχρονικά, το περιεχόμενο δεν άλλαξε. «Για παράδειγμα, το *επιμορφωτικό+ πρόγραμμα των διευκυντϊν (δια ηϊςθσ) είχε διαμορφωκεί ωσ υλικό και ωσ περιεχόμενο από το 2005-6 και δεν ζχει αλλάξει ζκτοτε. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα των Ρροϊςταμζνων τμθμάτων (δια ηϊςθσ) παρζμεινε ίδιο ενϊ είχαν ςχεδιαςτεί τα επιμορφωτικά
προγράμματα για τουσ Διευκυντζσ και για τουσ Ρροϊςταμζνουσ Τμθμάτων με blended μεκοδολογία. Δεν βλζπω ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτα προγράμματα με αντικείμενο τθ διοίκθςθ και
τισ κοινωνικζσ ικανότθτεσ. Θ διοίκθςθ μζςω ςτόχων υπιρχε από τον Ν.3230 και άρα ςυνεχίηαμε, με όποιεσ αλλαγζσ. Εκείνο που αυξικθκε ιταν το πλικοσ των προγραμμάτων ςτον
οικονομικό τομζα, ςτισ ςυμβάςεισ».
Χφμφωνα με τθν κ. Ξαμτςίδου, θ αντανάκλαςθ τθσ πολιτικισ ιδεολογίασ και των δθμοςίων
πολιτικϊν τθσ εκάςτοτε κυβζρνθςθσ με τθ ςυναγόμενθ επιμόρφωςθ πρζπει να γίνεται με
τρόπο «επιςτθμονικά άρτιο». Ψα αιτιματα επιμόρφωςθσ που διατυπϊνονται από κάκε υπουργείο, είτε ανταποκρίνονται ςε «τρζχουςεσ ανάγκεσ διαχείριςθσ» είτε διαμορφϊνονται
για να «μποροφν να υποςτθριχκοφν πολιτικζσ που ζχουν μορφοποιθκεί ενόψει των πολιτικϊν επιλογϊν του εκάςτοτε υπουργοφ *…+ που και αυτό εκφράηει τθν πολιτικι ιδεολογία
του υπουργικοφ ςυμβουλίου». Ζτςι θ κ. Ξαμτςίδου κεωρεί ότι ςτισ επιμορφωτικζσ δράςεισ
του ΛΡΕΥ «ςυναντϊνται οι πολιτικζσ επιλογζσ των κυβερνιςεων» και το ςτοίχθμα ζγκειται
ςτο να «οδθγοφν ςε χριςιμεσ επιμορφωτικζσ δραςτθριότθτεσ». Ψα ςεμινάρια λοιπόν να είναι «εργαλεία εξοικείωςθσ με μεκόδουσ και τεχνικζσ υλοποίθςθσ των νζων πολιτικϊν» και
όχι απλά εργαλεία προπαγάνδασ για τον κάκε υπουργό.
Ξατά τθν κ. Ξαμτςίδου, θ παγκοςμιοποίθςθ και οι αλλαγζσ που επζφερε «ζχουν κολϊςει
λίγο τθ διάκριςθ Αριςτεράσ, Σοςιαλδθμοκρατίασ, ςυντθρθτικισ παράταξθσ για το πϊσ βλζπουν τθ Δθμόςια Διοίκθςθ». Ππορεί θ παραδοςιακι Δεξιά να ςτθριηόταν ςε ζνα ιςχυρό
κράτοσ με κοινωνικι αποςτολι αλλά θ κατίςχυςθ του νεοφιλελευκεριςμοφ διαίρεςε τθν
Δεξιά ςε δφο διαφορετικά μζρθ με τθν νεοφιλελεφκερθ Δεξιά να επιδιϊκει ζνα μικρό κράτοσ, αναφζροντασ χαρακτθριςτικά πωσ «ςτθ χϊρα μασ τα Μνθμόνια ενίςχυςαν τισ νεοφιλε128

λεφκερεσ αντιλιψεισ». Θ Δεξιά νεοφιλελεφκερθ αντίλθψθ κζλει θ επιμόρφωςθ να υλοποιείται από τον ιδιωτικό τομζα και το ΕΞΔΔΑ μόνο να τθν εποπτεφει, επομζνωσ μπορεί να μθν
κεωρεί τθν διευρυμζνθ λειτουργία του ωσ αναγκαία. Ξατά τθ γνϊμθ τθσ, το «ΕΚΔΔΑ είναι
αναγκαίο για τθν ομαλι λειτουργία τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και οι επιμορφωτικζσ δράςεισ
δεν είναι πολυτζλεια αλλά κάλυψθ ουςιωδϊν αναγκϊν». Από τθν άλλθ θ Αριςτερά που
βρίςκεται ςτθν κυβζρνθςθ υφίςταται «πάρα πολλοφσ οικονομικοφσ καταναγκαςμοφσ» και
ζτςι ο ςχεδιαςμόσ τθσ, παρότι υποςτθρίηει το δθμόςιο χαρακτιρα τθσ επιμόρφωςθσ, υπακοφει ςτουσ αναφερόμενουσ καταναγκαςμοφσ. Ζτςι θ ςυρρίκνωςθ των περιφερειακϊν ινςτιτοφτων επιμόρφωςθσ ζγινε καταναγκαςτικά με τισ επιταγζσ των Πνθμονίων και θ ίδια
κεωρεί ότι «κανζνασ πρόεδροσ του ΕΚΔΔΑ ι κανζνα Δ.Σ. δεν κα μποροφςε να τθν ανακεωριςει».
Εντοφτοισ, εντόσ του παραπάνω πλαιςίου, θ κεματικι επιλογι ςτισ δράςεισ του ΛΡΕΥ ζχουν
–ςφμφωνα πάντα με τθν κ. Ξαμτςίδου- επθρεαςτεί από τισ ιδεολογικζσ επιλογζσ τθσ αριςτερισ κυβζρνθςθσ και ςυγκεκριμζνα, αν και προχπιρχαν, αναςχεδιάςτθκαν και απευκφνκθκαν ςε ευρφτερο τμιμα του πλθκυςμοφ ςεμινάρια που «ενιςχφουν κεμελιϊδεισ αρχζσ
του κράτουσ δικαίου, όπωσ είναι θ ιςότθτα *…+ ςχεδιάςτθκε ο οδθγόσ για τθν καταπολζμθςθ
του ςεξιςμοφ ςτα ζγγραφα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ *…+ και αυτά που αφοροφν τισ κοινωνικζσ δεξιότθτεσ, *…+ εγκαταςτάκθκε ςυνεργαςία με τον εκνικό ςυντονιςτι για τθν καταπολζμθςθ του trafficking *…+ και μία επιτροπι για τα δικαιϊματα του ανκρϊπου *και τζλοσ+ ςχεδιάςτθκαν ςεμινάρια που ευνοοφν και τθν ανάπτυξθ των υπαλλιλων ωσ προςωπικοτιτων,
όχι μόνο ωσ κομματιϊν/γραναηιϊν τθσ διοικθτικισ μθχανισ». Ξαι αυτό το βλζπει να είναι
«πιο κοντά με τθν ιδεολογία τθσ Αριςτεράσ».
Ψζλοσ θ διοργάνωςθ ςεμιναρίων επιμόρφωςθσ ςτθ διαπραγμάτευςθ δθμοςίων υπαλλιλων
που ςυμμετείχαν ςτισ διαπραγματεφςεισ με τουσ Κεςμοφσ ςτα τεχνικά κλιμάκια ςυνδζεται
κατά τθν κ. Ξαμτςίδου με τθν πολιτικι ιδεολογία, κακϊσ υποςτιριξε ότι ςε προγενζςτερεσ
εποχζσ θ ανυπαρξία τζτοιων επιμορφϊςεων καταδείκνυε τθν πολιτικι απόφαςθ να μθν
γίνεται πραγματικι διαπραγμάτευςθ αλλά απλϊσ μεταφορά των αιτθμάτων των Κεςμϊν
ςτο εςωτερικό ωσ αδιαπραγμάτευτθ επιταγι, χωρίσ διεκδίκθςθ.
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Πίνακασ 7.14: Χυνκετικι απεικόνιςθ βαςικϊν τοποκετιςεων των ερωτϊμενων
Βοφτςινοσ

Γεωργαράκθσ

Αναγνωςτοποφλου

τοιχεία
 Επανίδρυςθ του ΕΞΔΔΑ  Xάραξθ τθσ ςτρατθγικισ  Θ δθμοκρατία ωσ

Οράματοσ
και αφξθςθ τθσ αποτου ΕΞΔΔΑ θ οποία
κακθμερινι άςκθςθ
τελεςματικότθτασ
κα υποςτθρίηει τισ
με πρωτοβουλία &
μζςω ςτοχοκεςίασ,
πολιτικζσ επιλογζσ
ανάλθψθσ ευκφνθσ
προγραμματιςμοφ,
ςτον Ψομζα τθσ Δθαπό όλα τα ςτελζχθ.

ελζγχου & αξιολόγθμόςιασ Διοίκθςθσ και
 Διαςφάλιςθ τθσ ςυνζςθσ.
 Ενίςχυςθ εςωτερικά του
χειασ με ζμφαςθ ςτθν
 Εξάπλωςθ του ΛΡΕΥ ανά
ρόλου του ΕΞΔΔΑ.
επιτελικι διοίκθςθ.

τθν Ελλάδα με τθν ί Αποκζντρωςθ των
δρυςθ των Υεριφε
αρμοδιοτιτων.
ρειακϊν Λνςτιτοφτων.
 Ζμφαςθ ςτισ ςυλλογικότθτεσ.
 Εξωςτρζφεια.
 Πετεξζλιξθ ΕΞΔΔΑ ςε
«φορζα πολιτιςμοφ»
για όλθ τθ Δθμόςια
Διοίκθςθ.

Κομςζλθ

Καμτςίδου

Διαςφάλιςθ διοικθτικισ  Θ δθμοκρατία και θ
ςυνζχειασ και ςυμμεδθμοκρατικι διοίκθτοχικι εκπόνθςθ
ςθ, ακόμθ και αν αςτρατθγικισ.
ποτελεί κοςτοβόρα
διαδικαςία.
Βελτίωςθ διαδικαςιϊν
και μείωςθ του διοι-  Ξοινωνικόσ, δθμοκρατικθτικοφ βάρουσ.
κόσ ζλεγχοσ και πολυδιάςτατθ ανάπτυξθ
Εξωςτρζφεια.
του ανκρϊπινου δυναμικοφ και όχι αΑνταπόκριςθ ςε
πλϊσ αποτελεςματιεπιμορφωτικζσ ανάκοφ δθμοςίου
γκεσ που προζκυπταν
management.
από δθμόςιεσ πολιτικζσ.

 Ζμφαςθ ςτισ διεκνείσ
ςχζςεισ.

Προτε Ανίχνευςθ αναγκϊν,
 Ανίχνευςθ εκπαιδευτι-  Αλλαγι τθσ επιμόρφω-  Ενςωμάτωςθ επιμορ Υροςανατολιςμόσ ςτισ
ραιότθτεσ
ςτθν οποία βοικθςαν
κϊν αναγκϊν των
ςθσ ςε ςυνζχεια των
φωτικϊν προγραμμάκοινωνικζσ δράςεισ
για τθν
τα Υεριφερειακά Λνφορζων τθσ Δθμόςιασ
αλλαγϊν ςτθ διοίκθτων τθσ ΧΕΩΩΣ.
και τα ανκρϊπινα διεπιμόρςτιτοφτα.
Διοίκθςθσ.
ςθ.
καιϊματα
 Ανάπτυξθ εξ αποςτάςεφωςθ
ωσ προγραμμάτων.  Εφαρμογι τθσ νομοκε Υιςτοποίθςθ των
 Δθμιουργία επιχειρθςι-  Ωποςτιριξθ δθμόςιων
προγραμμάτων.
ακϊν ςχεδίων επιπολιτικϊν.
ςίασ, του κοινωνικοφ
 Ξατοχφρωςθ του
μόρφωςθσ και αξιοελζγχου και τθσ δια Ωποχρεωτικι επιμόρ Διεφρυνςθ κεματικϊν:
υποχρεωτικοφ χαραλόγθςθ του επιμορφάνειασ π.χ. δθμόςιφωςθ Διευκυντϊν.
προγράμματα με ζμκτιρα των επιμορφωτικοφ ζργου του
εσ ςυμβάςεισ ενάντια
φαςθ ςτισ ζννοιεσ τθσ
φϊςεων ςε όλεσ τισ
ΕΞΔΔΑ.
ςε πελατειακζσ ςχζδθμοκρατίασ, ςυλλοβακμίδεσ κζςεων ευςεισ.
γικότθτασ και ςυνερκφνθσ.
γαςίασ μζςα ςτθ
 Ενίςχυςθ του ςυςτιμαδιοίκθςθ.
τοσ διαφανοφσ κινθτικότθτασ των υπαλλιλων & ανάπτυξθσ
των κοινωνικϊν τουσ
δεξιοτιτων.
 Πεταρρυκμίςεισ ςε
προοδευτικι κατεφκυνςθ
Παράγο-  Υρωτόκολλο ενεργειϊν  Πθχανιςμόσ διαβοφντεσ διακαι διαδικαςίεσ (που
λευςθσ με ενδιαφεμόρφωςθσ
αναςχεδιάςτθκαν).
ρόμενουσ φορείσ.
Προγραμ Δθμόςιεσ πολιτικζσ ςε  Πεκοδολογία ανίχνευματιςμοφ
ςυντονιςμό με το Ωςθσ εκπαιδευτικϊν
ΙΝΕΠ
πουργείο, τθν ΑΔΕΔΩ
αναγκϊν.
και τρίτουσ φορείσ.
 Ευρωπαϊκι χρθματοδό Χυνεργαςίεσ ςε επίπεδο
τθςθ.
ΕΕ ι με φορείσ τρίτων
 Διεκνείσ ςυνεργαςίεσ.

 Χυνεργαςία με τθν Task  Ενςωμάτωςθ τθσ ΧΕΩΩΣ  Πνθμονιακζσ δεςμεφForce.
και ανταπόκριςθ ςτισ
ςεισ.
επιμορφωτικζσ ανά Επιχειρθςιακά Υρο Υροτεραιότθτεσ των
γκεσ τθσ Γ.Γ. Δθμοςίγράμματα που κζφορζων και των πολιων Εςόδων και τθσ
τουν γενικοφσ άξονεσ.
τικϊν προϊςταμζνων.
Γ.Γ. Εμπορίου.
 Αιτιματα και ανάγκεσ
των φορζων.

 Ωπθρεςιακζσ επαφζσ για
 Πνθμονιακζσ δεςμεφαποκωδικοποίθςθ
ςεισ (που μεταξφ άλδθμοςίων πολιτικϊν.
λων οδιγθςαν ςτθ
 Πνθμόνια Χυνεργαςίασ
διοργάνωςθ καινοτό-  Επιφυλακτικότθτα
με τουσ φορείσ.
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χωρϊν.
 Εμπλοκι επιςτθμονικά
υπεφκυνων.



 Χυμβολι/εμπλοκι
επιςτθμονικά υπεφκυνων.

μων εργαςτθρίων).

υπαλλιλων απζναντι
ςτισ αλλαγζσ.

 Χυνεργαςίεσ με τρίτουσ
φορείσ του (εντόσ και  Ενδιαφζροντα/ δεξιότθεκτόσ Ελλάδασ).
τεσ και προχπάρχουςεσ διαςυνδζςεισ του
υπάρχοντοσ επιςτθμονικοφ δυναμικοφ.
 Ευρωπαϊκι νομοκεςία

Προτε Θλεκτρονικι διακυβζρ-  Ωλοποίθςθ καινοτόμων  Θ διοικθτικι μεταρρφκ-  Θλεκτρονικι διακυβζρ-  Χφςτθμα επιλογισ
ραιότθτεσ
νθςθ για κάλυψθ του
εργαςτθρίων για τθν
μιςθ δε μπορεί να γίνθςθ, δθμόςιεσ ςυμπροϊςταμζνων με διγια τθ
χάςματοσ με άλλεσ
υποςτιριξθ δθμόςινει χωρίσ τθν υποβάςεισ και ψθφιακζσ
αςφάλιςθ αξιοκρατίΔιοικθτικι
χϊρεσ τθσ ΕΕ.
ων πολιτικϊν που
ςτιριξθ του ΕΞΔΔΑ:
υπογραφζσ.
ασ, μζςω ενόσ διαφαΜεταρςυνδζονται με κρίςιεπιμόρφωςθ ςε ςυννοφσ και δθμοκρατι Αποκζντρωςθ (με τθν
 Κεματικζσ επί των
ρφκμιςθ
μουσ τομείσ πολιτιδυαςμό με ςυμβουκοφ ςυςτιματοσ.
οποία ςυνδζεται και
οποίων διοργανϊκθκισ.
λευτικι.
θ ίδρυςθ των Υερικαν καινοτόμα εργα-  Ενίςχυςθ τθσ διαφανοφσ
φερειακϊν Λνςτιτοφ-  Ψα καινοτόμα εργαςτι-  Χυγκρότθςθ ςτο ΕΞΔΔΑ
ςτιρια (π.χ. eκινθτικότθτασ υπαλτων από το ΕΞΔΔΑ).
ρια ωσ τρόποσ διακυΕιδικισ Επιτροπισ
ςυνταγογράφθςθ,
λιλων, χωρίσ πελαβζρνθςθσ και ςυμμευποςτιριξθσ τθσ Δικαταπολζμθςθ τθσ
τειακζσ εξαρτιςεισ
τοχικισ λιψθσ των
οικθτικισ Πεταρρφκδιαφκοράσ).
και διαμόρφωςθ για
αποφάςεων.
μιςθσ.
τουσ υπαλλιλουσ
«career plan». Χυ
 Δράςεισ ςε ςυνεργαςία
γκρότθςθ αντικειμεμε το εποπτεφον Ωνικοφ οδθγοφ ςυνζπουργείο για τθν αντευξθσ για τθν κινθναδιάρκρωςθ των
τικότθτα που αίρει
Ωπουργείων (νζα ορεπιφυλάξεισ για ευνογανογράμματα) και
ϊκι μεταχείριςθ θμετα περιγράμματα κζτζρων.
ςεων.

φνδεςθ  «Το ΙΝΕΡ είναι εργαλείο  Ψο ΕΞΔΔΑ υλοποιεί
 Ξατάρτιςθ του προ Ανάδειξθ δθμόςιων
 Θ ςφνδεςθ δθμοςίων
δθμόςιων
με το οποίο μποροφν
επιμορφωτικζσ δράγραμματιςμοφ με διπολιτικϊν μζςω καιπολιτικϊν και επιπολιτινα προχωριςουν οι
ςεισ με κριτιριο τθν
αςφνδεςθ μεταξφ δινοτόμων εργαςτθρίμορφωτικϊν δράςεκών/επιμό
δθμόςιεσ πολιτικζσ».
κριςιμότθτα τθσ δθοικθτικισ μεταρρφκων και διαςφνδεςι
ων κεωρείται κεμερφωςθσ
μόςιασ πολιτικισ.
μιςθσ και δθμόςιων
τουσ με επιμορφωτιλιϊδθσ.
 Υροχπόκεςθ για τθν
πολιτικϊν (μετριςικζσ δράςεισ (μζςω
επιτυχι διαςφνδεςθ
 Ανάγκθ να διαβλζπει το
μοι ςτόχοι για το
διαμόρφωςθσ «οδιδθμόςιων πολιτικϊν
ΛΡΕΥ νωρίτερα τισ
βακμό ανταπόκριςθσ
κϊν χαρτϊν).
και επιμόρφωςθσ, θ
προκφπτουςεσ επιτων προγραμμάτων
καλι ςυνεργαςία και
 Σι επιμορφωτικζσ
μορφωτικζσ ανάγκεσ
ςτισ πολιτικζσ/ καινοο ςυντονιςμόσ μεταξφ
δράςεισ που ανζλαβε
που αποτυπϊνονται
τόμα προγράμματα/
των ςυνεμπλεκόμετο ΛΡΕΥ βρίςκονταν
ςτα νομοκετιματα.
νζα εργαλεία εκπαίνων παικτϊν.
ςε ςυνάρτθςθ δθμόδευςθσ).
ςιων πολιτικϊν ι
προζκυπταν εμμζςωσ
 Διαςφνδεςθ δράςεων
για Ωπουργεία λόγω
από μνθμονιακζσ υςυμμετοχισ τθσ Task
ποχρεϊςεισ (π.χ. από
Force.
τθν απόφαςθ για κατάργθςθ τθσ ΧΕΩΩΣ).
 Ξαινοτόμα Εργαςτιρια.
 Διαβοφλευςθ.
 Αξιοποίθςθ του εργαλείου «Αποτίμθςθ τθσ
Επιμόρφωςθσ» για
μεγαλφτερθ διαςφνδεςθ.
φνδεςθ

«Αυτονόθτθ» θ ςχζςθ

 "Οι ιδζεσ και οι αντιλι-  Οιγότερο ζντονθ θ
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 Σι επιμορφωτικζσ

 Ωπάρχει άμεςθ ςχζςθ

πολιτικισ
ιδεολογίασ/επιμόρ
φωςθσ

μεταξφ πολιτικισ ιδεολογίασ και επιμορφωτικϊν δράςεων.

ψεισ των ατόμων αιδεολογικι διάςταςθ:
δράςεισ δεν παρουαλλά θ διαςφνδεςθ
ποτελοφν εργαλεία
κυρίωσ πολιτικζσ &
ςίαςαν διαφοροπρζπει να γίνεται με
για τθν άςκθςθ τθσ
άςκθςθ εξουςίασ (ιποιιςεισ που να κε«επιςτθμονικά άρτιπολιτικισ αλλά δεν
διαίτερα λόγω τριμελιϊνουν ιςχυρό
ο» και χριςιμο τρόκατορκϊκθκε ιςτορικομματικισ).
βακμό επίδραςθσ τθσ
πο.
κά μζχρι ςιμερα να
πολιτικισ ιδεολογίασ.
 Ξακοριςτικι επίδραςθ
 Θ παγκοςμιοποίθςθ
υπάρχει απόλυτθ
των Πνθμονίων ςτο  Χε βαςικά προγράμματα
«κολϊνει» τισ ιδεοταφτιςθ τθσ πολιτικισ
πολιτικό επίπεδο και
το περιεχόμενο δεν
λογικζσ διακρίςεισ για
πρακτικισ που ακοςτισ προτεραιότθτεσ.
άλλαξε, επομζνωσ θ
το ενδεικνυόμενο διλουκείται και των ικατεφκυνςθ παραμζαφορετικό περιεχόδεολογικϊν αναφο-  Πθ ορατό ζνα ενιαίο
νει παρόμοια.
μενο επιμόρφωςθσ.
ρϊν αυτισ τθσ πολιτιιδεολογικό ςτίγμα –
κισ".
Διαφοροποιιςεισ και
 Ξατίςχυςθ νεοφιλελευεντόσ τθσ τρικομματικεριςμοφ και κατακισ.
ναγκαςμόσ τθσ Αριςτεράσ.
 Υερικϊρια για κεματικζσ επιλογζσ με αξίεσ/ιδεολογικζσ αναφορζσ τθσ Αριςτεράσ,
(π.χ. κοινωνικι πολιτικι ι δικαιϊματα Λδεολογία διεκδίκθςθσ/ ςφγκρουςθσ,
ςεμινάρια για πιο διεκδικθτικι διαπραγμάτευςθ).
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8. υμπεράςματα
Χε ζνα περιβάλλον δυναμικϊν αλλαγϊν με τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ να διαμορφϊνουν νζα
πλαίςια οργάνωςθσ και τα κοινωνικά αιτιματα να αλλάηουν κυρίωσ προσ τθν κατεφκυνςθ
τθσ απαίτθςθσ ποιοτικότερων υπθρεςιϊν, ο εξορκολογιςμόσ και θ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ αποτελοφν κορυφαία ηθτοφμενα για το ελλθνικό Δθμόςιο. Επιπλζον, μετά το
2009, θ οικονομικι κρίςθ και οι επιπτϊςεισ τθσ, αφενόσ επζβαλαν τθν ανάγκθ για υψθλότερο βακμό ανταπόκριςθσ ςτισ διευρυνόμενεσ ανάγκεσ (π.χ. κοινωνικισ πρόνοιασ και εκτζλεςθσ κοινωνικϊν προγραμμάτων) και αφετζρου περιόριςαν ςθμαντικά τα περικϊρια δθμοςιονομικισ δαπάνθσ. Εντόσ αυτοφ του πλαιςίου, οι δθμόςιεσ πολιτικζσ περί διοικθτικισ
μεταρρφκμιςθσ ςτθν Ελλάδα κινικθκαν γενικά –τουλάχιςτον ςε επίπεδο δεδθλωμζνων
προκζςεων- προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ενίςχυςθσ τθσ διαφάνειασ, τθσ διεφρυνςθσ και εμβάκυνςθσ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, του αναςχεδιαςμοφ των διαδικαςιϊν και τθσ εν
γζνει βελτίωςθσ τθσ επιχειρθςιακισ επάρκειασ και ανταπόκριςθσ των υπθρεςιϊν ςτισ ανάγκεσ του πολίτθ.
Σ ρόλοσ του ΕΞΔΔΑ και πιο ςυγκεκριμζνα του ΛΡΕΥ ςε αυτι τθν προςπάκεια παραμζνει
κομβικόσ. Ψο ενδιαφζρον ςτθν περίπτωςθ ζγκειται ςτο ότι οι επιμορφωτικζσ δράςεισ ςυνιςτοφν per se κομμάτι δθμόςιασ πολιτικισ, αλλά ταυτόχρονα εργαλείο για τθ διάχυςθ και
εντζλει τθν επιτυχι υλοποίθςθ άλλων δθμόςιων πολιτικϊν. Πε τισ επιμορφωτικζσ του δράςεισ, το ΛΡΕΥ λειτουργεί βεβαίωσ ωσ διανεμθτισ τθσ πλθροφορίασ και κατ’εξοχιν αρμόδιοσ
για τθν κατάρτιςθ των λειτουργϊν που κα κλθκοφν να τισ υλοποιιςουν, αλλά κα μποροφςε
να ιδωκεί και ωσ μθχανιςμόσ εμπζδωςισ τουσ με ενιςχυτικό ρόλο ςτθ διάχυςι τουσ εντόσ
τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Σ βακμόσ ςτον οποίο κατιςχφει θ ωσ άνω ςχζςθ και το ερϊτθμα
περί του κατά πόςο οι επιμορφωτικζσ δράςεισ απθχοφν εντζλει τισ κομματικζσ ιδεολογίεσ
τθσ εκάςτοτε κυβζρνθςθσ και ςυνδζονται με τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ αποτελοφν ερωτιματα
μίασ ςφνκετθσ ςυηιτθςθσ, ςτθν οποία επιχειρικθκε να δοκοφν απαντιςεισ μζςα από τθν
ανάλυςθ δευτερογενοφσ υλικοφ (νομοκεςία, προγραμματικζσ δθλϊςεισ, πολιτικζσ τοποκετιςεισ και προγράμματα κομμάτων), τθν ζρευνα αρχείου του ΛΡΕΥ και τθ διενζργεια ςυνεντεφξεων με τουσ/τισ διατελζςαντεσ χρζθ Γενικοφ Γραμματζα/Υροζδρου ΕΞΔΔΑ κατά τθν
υπό μελζτθ περίοδο. Τπωσ προζκυψε από τθν ανάλυςθ που προθγικθκε, τα κφρια ςυμπεράςματα κα μποροφςαν να ςυνοψιςτοφν ωσ εξισ:
Σι δθμόςιεσ πολιτικζσ που αφοροφν τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ ςτθν Ελλάδα διαμορφϊνονται υπό τουσ όρουσ και εντόσ του πλαιςίου τθσ ελλθνικισ πολιτικισ και κεςμικισ πραγ-
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ματικότθτασ, θ οποία φαίνεται πωσ απζχει από το κεωρθτικό πρότυπο διακριτϊν και ςυντεταγμζνων βθμάτων του κφκλου τθσ δθμόςιασ πολιτικισ. Υιο ςυγκεκριμζνα, ςτθν περίοδο
προ κρίςθσ και παρά το γεγονόσ πωσ οι κυβερνιςεισ διζκεταν ςε μεγαλφτερο βακμό τθν
ιδιοκτθςία (ownership) των δθμόςιων πολιτικϊν, ςθμαντικόσ ιταν ο ρόλοσ του ευρωπαϊκοφ
παράγοντα (π.χ. μζςω τθσ ενςωμάτωςθσ νομοκετικϊν ρυκμίςεων ι/και προτφπων διοίκθςθσ, αλλά και μζςω των ευρωπαϊκϊν κονδυλίων ανά προγραμματικι περίοδο). Χτθν περίοδο μετά τθν εκδιλωςθ τθσ δθμοςιονομικισ κρίςθσ, θ επενζργεια τρίτων (Ψρόικα/Κεςμοί),
μζςω του αυςτθρά δεςμευτικοφ και περιοριςτικοφ πλαιςίου που ζκεςαν τα τρία προγράμματα δθμοςιονομικισ προςαρμογισ, κακόριςε μεταξφ άλλων και τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ
που αφοροφν τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ. Ψόςο ςτθν πρϊτθ, όςο και ςτθ δεφτερθ περίοδο,
το ΛΡΕΥ παρακολοφκθςε ωσ εκ του ρόλου του, τθν εξζλιξθ των δθμόςιων πολιτικϊν και λειτοφργθςε, μεταξφ άλλων, ωσ μθχανιςμόσ διάχυςισ τουσ ςτο δθμόςιο τομζα.
Διαπιςτϊνεται πωσ ςτθν υπό εξζταςθ περίοδο, το ΛΡΕΥ ανζπτυςςε ζνα πλικοσ επιμορφωτικϊν δράςεων που αποςκοποφςαν ςτθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε κζματα
θγεςίασ, επικοινωνίασ, τεχνικϊν επίλυςθσ ςυγκροφςεων, επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ, εκπαίδευςθσ προϊςταμζνων Ψμθμάτων και Δ/ςεων. Θ κατεφκυνςθ αυτι μπορεί να κεωρθκεί
ωσ αποτζλεςμα των επιλογϊν του επιςτθμονικοφ προςωπικοφ, είτε ωσ κομμάτι τθσ ςτρατθγικισ του οργανιςμοφ. Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ ςε μεγάλο βακμό, τα ωσ άνω κεματικά αντικείμενα εντάςςονται ςτο πλαίςιο και τισ αρχζσ του κυρίαρχου Υαραδείγματοσ (Paradigm)
του Ρζου Δθμοςίου Πάνατημεντ και ωσ προσ το ςκζλοσ τθσ διοίκθςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ, αλλά και ωσ προσ το ςκζλοσ τθσ τεχνοκρατικισ κεϊρθςθσ τθσ διοίκθςθσ. Θ ωσ άνω κεματολογία παραμζνει ςτο βαςικό πυρινα των επιμορφωτικϊν δράςεων του ΛΡΕΥ και άλλωςτε από τα εμπειρικά ςτοιχεία φαίνεται πωσ αποτελεί ςτοιχείο διατιρθςθσ, διατρζχοντασ όλεσ τισ περιόδουσ που μελετικθκαν με ιδιαίτερθ ζμφαςθ κατά τα δφο τελευταία χρόνια ςε δφο άξονεσ (διοικθτικζσ ικανότθτεσ και κοινωνικζσ δεξιότθτεσ) με αφορμι τον
Ρ.4369/2016.
Υζραν των κεματικϊν που ςυνδζονται με διοικθτικζσ ικανότθτεσ και κοινωνικζσ δεξιότθτεσ,
μζροσ των επιμορφωτικϊν δράςεων ςυνδζεται ςαφϊσ με τισ εκάςτοτε προτεραιότθτεσ των
κυβερνιςεων, αλλά και πάλι εντάςςονται ςτο Υαράδειγμα του Ρζου Δθμοςίου Πάνατημεντ
(π.χ. κινθτικότθτα, αξιολόγθςθ, ςτοχοκεςία, αναςχεδιαςμόσ διαδικαςιϊν). Ψθν τελευταία
διετία, θ κεματολογία διευρφνεται, με ζμφαςθ ςε επιμορφωτικζσ δράςεισ που ςυνδζονται
με το κράτοσ δικαίου, τα δικαιϊματα, τθ διαφάνεια, τισ δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ και τθν
ιςονομία.
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Τπωσ φαίνεται από τισ ςυνεντεφξεισ, τθν περίοδο προ Πνθμονίων το ΕΞΔΔΑ/ΛΡΕΥ είχε μάλλον μεγαλφτερεσ δυνατότθτεσ ςυνδιαμόρφωςθσ δθμόςιων πολιτικϊν αναφορικά με τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ, ςε ςχζςθ με τθν μνθμονιακι περίοδο όπου τα περικϊρια ζγιναν
ςαφϊσ πιο περιοριςμζνα και το πλαίςιο ιταν κακοριςμζνο και αςφυκτικό ωσ προσ τουσ
χρόνουσ. Ξατά τθ μνθμονιακι περίοδο, θ ταχφτθτα ανταπόκριςθσ του ΕΞΔΔΑ/ΛΡΕΥ ςυνδεόταν με τθν αντίςτοιχθ ταχφτθτα εφαρμογισ των μνθμονιακϊν δεςμεφςεων για το δθμόςιο
τομζα.
Σι κεςμικζσ ςυνεργαςίεσ που επιτυγχάνονται ςε όλεσ τισ περιόδουσ ςυνιςτοφν κακοριςτικό
παράγοντα προσ τθ ςφγκλιςθ πολιτικϊν και επιμόρφωςθσ, υπό τθν ζννοια ότι δθμιουργοφν
ζνα πλαίςιο με ςαφζςτερεσ ςτοχεφςεισ (τομεακζσ, κεματικζσ κ.λπ.), κινθτοποιοφν τουσ διακζςιμουσ πόρουσ προσ τθν υλοποίθςι τουσ και εξαςφαλίηουν τον απαραίτθτο ςυντονιςμό.
Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί θ ςυνεργαςία που επιτεφχκθκε μεταξφ Ωπουργείου,
ΑΔΕΔΩ και ΕΞΔΔΑ (τθν περίοδο 2005-2009), θ ςυνεργαςία με τθ Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ
των Φφλων (2010-2012) με τθν Γενικι Γραμματεία Δθμοςιϊν Εςόδων (2012-2014), με τον
ΣΑΕΔ (2015-2016), όπωσ και ειδικότερεσ ςυνεργαςίεσ με αντίςτοιχουσ ευρωπαϊκοφσ φορείσ
κακ’όλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου (ΕΡΑ, National School of Government, HAUS κ.λπ.).
Τπωσ αναδεικνφεται και από τισ τοποκετιςεισ τθσ θγεςίασ του ΕΞΔΔΑ, ςθμαντικι επίδραςθ
ςτθ διαμόρφωςθ των επιμορφωτικϊν δράςεων ζχουν και ενδογενείσ παράγοντεσ, όπωσ οι
εκάςτοτε προςωπικζσ επιλογζσ τθσ θγεςίασ, αλλά και οι εξειδικεφςεισ, θ εμπειρία και θ εμπλοκι του επιςτθμονικοφ προςωπικοφ ςτθ διαδικαςία. Χε αυτά κα πρζπει ενδεχομζνωσ
να προςτεκεί και θ διάςταςθ τθσ οργανωςιακισ αδράνειασ, θ οποία λειτουργεί αναςχετικά
προσ τθν αλλαγι και τείνει ςτθν παγίωςθ επιμορφωτικϊν προςεγγίςεων και τθν αναπαραγωγι κεματικϊν.
Θ υιοκζτθςθ των αρχϊν του Ρζου Δθμοςίου Πάνατημεντ, εντόσ του πλαιςίου «επανίδρυςθσ του κράτουσ» που προζταξαν οι κυβερνιςεισ τθσ περιόδου 2005-2009, ςυμπλζει με τθν
πολιτικι ιδεολογία του τότε κυβερνϊντοσ κόμματοσ που αυτοπροςδιοριηόταν ωσ κοινωνικόσ φιλελευκεριςμόσ. Θ ωσ άνω ςχζςθ απθχείται ςτα επιμορφωτικά προγράμματα εκείνθσ
τθσ περιόδου που επικεντρϊνονταν ςε κεματικζσ περί βελτίωςθσ τθσ αποδοτικότθτασ και
τθσ αποτελεςματικότθτασ (π.χ. ςτοχοκεςία, Ξοινό Υλαίςιο Αξιολόγθςθσ, αναςχεδιαςμόσ
διαδικαςιϊν, αξιολόγθςθ και αποδοτικότθτα διοικθτικϊν διαδικαςιϊν, οι ρόλοι των προϊςταμζνων ςτουσ ςφγχρονουσ οργανιςμοφσ κ.λπ.).
Ψθν περίοδο 2009-2012, μεγαλφτερθ ζμφαςθ φαίνεται να δίδεται προσ τισ αρχζσ τθσ διαφάνειασ, τθσ αξιοκρατίασ, τθσ λογοδοςίασ, τθσ χρθςτισ διοίκθςθσ και τθσ «ανοιχτισ» δια-
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κυβζρνθςθσ, ςτοιχεία που προςιδιάηουν ςτθν πολιτικι ιδεολογία του New Labor (Ψρίτοσ
Δρόμοσ). Για παράδειγμα, θ υλοποίθςθ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων με κζμα τθ «νομιμότθτα και διαφάνεια ςτο δθμόςιο τομζα», τθν «καλι νομοκζτθςθ και τθ χρθςτι διακυβζρνθςθ» και τθν «ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ» αναδεικνφει αυτι τθ ςχζςθ. Ψο 2010, θ διάκριςθ τοφ μζχρι τότε ενιαίου επιμορφωτικοφ κφκλου
περί κεμάτων δθμοςίου management ςε δφο επιμζρουσ κφκλουσ («Διοικθτικι μεταρρφκμιςθ» και «Αποτελεςματικότθτα και διαφάνεια») αναδεικνφει τθν παράλλθλθ προςιλωςθ
ςτο ςτόχο του εξορκολογιςμοφ και τθσ διαφάνειασ. Θ επζλευςθ τθσ κρίςθσ και οι μνθμονιακζσ δεςμεφςεισ επζβαλαν ωσ προτεραιότθτεσ τθν περιςτολι δαπανϊν και τον εξορκολογιςμό (π.χ. ςυγχωνεφςεισ φορζων), αλλά ανζδειξαν και κζματα ελζγχου, αξιολόγθςθσ και αναδιάρκρωςθσ δομϊν. Είναι χαρακτθριςτικό πωσ επιμορφωτικζσ δράςεισ όπωσ ο «εςωτερικόσ ζλεγχοσ» και οι «μθχανιςμοί ελζγχου και βελτίωςθσ τθσ αποδοτικότθτασ ελεγκτικϊν
οργάνων» ενςωματϊκθκαν ςτον προγραμματιςμό εκείνθ τθν περίοδο.
Ψθν περίοδο 2012-2014, θ κυβζρνθςθ ςυνεργαςίασ βαςίςτθκε ςε μία προγραμματικι ςυμφωνία που ςυνδζεται με τισ μνθμονιακζσ δεςμεφςεισ και ανιγαγε τθν αναμόρφωςθ του
κράτουσ ςε κορυφαία προτεραιότθτα. Σι κομματικζσ ιδεολογίεσ των -τριϊν και εν ςυνεχεία
δφο- κομμάτων που ςυμμετείχαν ςτθν κυβζρνθςθ φαίνεται πωσ υποτάχκθκαν ςτθν αναγκαιότθτα τθσ ςυγκυρίασ. Ειδικά ςτθν περίπτωςθ του ΕΞΔΔΑ/ΛΡΕΥ, θ ανάλθψθ του Ωπουργείου Διοικθτικισ Πεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ από τθ ΔΘΠΑΦ, που
υπιρξε βραχφβια, δεν φαίνεται πωσ επζφερε αλλαγζσ ςτισ κεματικζσ των επιμορφωτικϊν
δράςεων περί διοίκθςθσ, κακϊσ εκείνθ τθν περίοδο βριςκόταν εν εξελίξει θ ςυνεργαςία με
τθν Task force και ειδικότερα τουσ Γάλλουσ εμπειρογνϊμονεσ για τθν υλοποίθςθ του οδικοφ
χάρτθ για τθ μεταρρφκμιςθ. Υαράλλθλα, θ αναδιάρκρωςθ του δθμοςίου και οι επιπτϊςεισ
τθσ ςτθ διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ (διακεςιμότθτα, κινθτικότθτα) ςυνδζκθκε
με επιμορφωτικζσ δράςεισ ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ. Ψζλοσ, αναφορικά με τθν περίοδο
2015-2016, θ διακυβζρνθςθ ΧΩΦΛΗΑ/ΑΡΕΟ κα μποροφςε να διακρικεί ςε δφο υποπεριόδουσ:
(α) το διάςτθμα από τισ εκλογζσ του Λανουαρίου του 2015 ζωσ και τον Αφγουςτο του ιδίου
χρόνου (ψιφιςθ 3ου Πνθμονίου) και (β) το διάςτθμα μετά τθν ψιφιςθ του 3 ου Πνθμονίου
και τθ νζα κυβζρνθςθ που προζκυψε μετά τισ εκλογζσ του Χεπτεμβρίου. Χτθν πρϊτθ περίοδο, το βάροσ φαίνεται πωσ δόκθκε ςε μία ςειρά ρυκμίςεων που αποςκοποφςαν ςφμφωνα
με τθν τότε κυβζρνθςθ ςτθν αναίρεςθ προθγοφμενων αποφάςεων (π.χ. περί διακεςιμότθτασ/απόλυςθσ προςωπικοφ) και βεβαίωσ ςτθ διαπραγμάτευςθ με τουσ Κεςμοφσ, επομζνωσ
οι προγραμματικζσ εξαγγελίεσ για τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ ζμειναν εκκρεμείσ. Εντοφτοισ, πρζπει να ςθμειωκεί πωσ πολλζσ από τισ βαςικζσ αρχζσ του Ρζου Δθμοςίου Πάνα136

τημεντ δεν αμφιςβθτοφνται και δεν προτείνεται επί τθσ ουςίασ διακριτά διαφορετικό μοντζλο, παρά το γεγονόσ πωσ θ βαρφτθτα δινόταν ςε άλλεσ παραμζτρουσ όπωσ θ ανάςχεςθ
τθσ ςυρρίκνωςθσ του δθμοςίου τομζα. Πετά τθν ψιφιςθ του Πνθμονίου, οι δεςμεφςεισ
που αναλιφκθκαν, αποτζλεςαν τον αναγκαςτικό οδθγό για το κφριο ςϊμα των δθμόςιων
πολιτικϊν και ςτον τομζα τθσ διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ. Υλζον, υιοκετοφνται ςε μεγάλο
βακμό πρακτικζσ του Ρζου Δθμοςίου Πάνατημεντ (όπωσ ο αναςχεδιαςμόσ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν και θ διοίκθςθ μζςω ςτόχων), αλλά ταυτόχρονα προτάςςονται και ςτοχεφςεισ
που ενιςχφουν τον κρατικό ζλεγχο και τθν κοινωνικι διάςταςθ τθσ διοίκθςθσ (ανάπτυξθ
ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτο Δθμόςιο, δυνατότθτα κινθτικότθτασ, κοινωνικζσ δεξιότθτεσ).
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Ρ. 4250/2014, «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ- Ξαταργιςεισ, Χυγχωνεφςεισ Ρομικϊν Υροςϊπων και Ωπθρεςιϊν του Δθμοςίου Ψομζα- Ψροποποίθςθ διατάξεων του ΥΔ 318/1992 (Α’
161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ», ΦΕΞ 74/Αϋ/26-03-2014

ΥΔ 37/1993, «Σργάνωςθ και λειτουργία ζντεκα Υεριφερειακϊν Λνςτιτοφτων Ειςαγωγικισ
Διοικθτικισ Εκπαίδευςθσ και Επιμόρφωςθσ», ΦΕΞ 14/Αϋ/12-02-1993
ΥΔ 193/2004, «Σργανιςμόσ Εκνικοφ Ξζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΞΔΔΑ)», ΦΕΞ 170/Α’/13-09-2004
ΥΔ 57/2007, «Ξωδικοποίθςθ ςε ενιαίο κείμενο των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ που
διζπουν το Εκνικό Ξζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ», ΦΕΞ 59/Αϋ/14-03-2007
ΥΔ 1/2008, «Σργανιςμόσ του Εκνικοφ Ξζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ»,
ΦΕΞ 1/Α'/07-01-2008
ΥΔ 173/2008, «Ψροποποίθςθ του ΥΔ 1/2008 «Σργανιςμόσ του Εκνικοφ Ξζντρου Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΞΔΔΑ)», ΦΕΞ 233/Αϋ/21-11-2008
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: Οδθγόσ υηιτθςθσ
1) Υοιο ιταν το όραμά ςασ για το ΕΞΔΔΑ όταν αναλάβατε κακικοντα Γενικοφ Γραμματζα/Υροζδρου;


Υοιεσ διαςτάςεισ του οράματοσ αφοροφςαν ςυγκεκριμζνα το ΛΡΕΥ;



Υοιεσ ιταν οι βαςικζσ προτεραιότθτζσ ςασ ςτον τομζα τθσ επιμόρφωςθσ;

2) Εκ των υςτζρων κάνοντασ ζναν απολογιςμό, ςε ποιο βακμό κεωρείτε ότι υλοποιικθκε
αυτό το όραμα ςε ΕΞΔΔΑ και ΛΡΕΥ αντίςτοιχα;


Υοιεσ ιταν οι προκλιςεισ που είχατε να αντιμετωπίςετε;



Υοια ιταν τα εμπόδια/δυςκολίεσ;

3) Ππορείτε να μασ περιγράψετε το μθχανιςμό, τον τρόπο δθλαδι με τον οποίο διαμορφϊνονταν τα προγράμματα του ΛΡΕΥ;


Πε ποιουσ φορείσ ι υπθρεςιακοφσ παράγοντεσ/άτομα κυρίωσ ςυνομιλοφςατε;



Χασ δίνονταν κάποιεσ κατευκφνςεισ ςτθν επιλογι και διαμόρφωςθ προγραμμάτων; Αν ναι, από ποιον/ποιουσ;



Υοιοι άλλοι παράγοντεσ κακόριηαν τισ επιλογζσ των προγραμμάτων; (προςωπικζσ επιλογζσ / ενδιαφζροντα-προτάςεισ ςτελεχϊν ΛΡΕΥ / αιτιματα φορζων Δθμοςίου)



Υοιοσ ο ρόλοσ του ευρωπαϊκοφ παράγοντα; Υοιοσ ο ρόλοσ των μνθμονίων;

4) Κεωρείτε ότι θ διαμόρφωςθ των επιμορφωτικϊν δράςεων του ΛΡΕΥ ςυνδεόταν ςε κάποιο βακμό με τθν πολιτικι ιδεολογία τθσ τότε κυβζρνθςθσ; Δϊςτε μασ κάποια παραδείγματα.
5) Ξατά πόςο κεωρείτε ότι οι επιμορφωτικζσ και άλλεσ δράςεισ που υλοποιικθκαν κατά
τθν κθτεία ςασ ςυνδζονταν με τθν άςκθςθ των δθμόςιων πολιτικϊν εκείνθσ τθσ περιόδου; Πε ποιεσ δθμόςιεσ πολιτικζσ;
6) Επικεντρωνόμενοι ςτθ Διοικθτικι μεταρρφκμιςθ, πϊσ διαμορφϊνονταν οι επιμορφωτικζσ δράςεισ του ΛΡΕΥ ςε αυτό τον τομζα;


Υοιεσ ιταν κατά τθ γνϊμθ ςασ οι προτεραιότθτεσ αναφορικά με τθ διοικθτικι
μεταρρφκμιςθ κατά τθν περίοδο τθσ κθτείασ ςασ;



Χε ποιο βακμό ανταποκρίκθκε το ΛΡΕΥ με τα επιμορφωτικά του προγράμματα
ςτισ παραπάνω ανάγκεσ; (αιτιματα φορζων / κατευκφνςεισ από υπθρεςιακοφσ
παράγοντεσ / κατευκφνςεισ από ΕΕ / υποχρεϊςεισ που πθγάηουν από τθ νομοκεςία / προτάςεισ από τα ςτελζχθ του ΛΡΕΥ;)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI: Χρονολογικοί Πίνακεσ Επιμορφωτικών Δράςεων ΙΝΕΠ ανά Σομζα/Κφκλο

Υίνακασ 1.

Ψίτλοι επιμορφωτικϊν προγραμμάτων ςτον Ψομζα του Δθμοςίου
Πάνατημεντ κατά τθν περίοδο 2005 - 2010

Υίνακασ 2.

Ψίτλοι επιμορφωτικϊν προγραμμάτων ςτον Ξφκλο Αποτελεςματικότθτα και
Διαφάνεια κατά τθν περίοδο 2010 - 2016

Υίνακασ 3.

Ψίτλοι επιμορφωτικϊν προγραμμάτων ςτον Ξφκλο Διοικθτικι
Πεταρρφκμιςθ κατά τθν περίοδο 2010 - 2016

Υίνακασ 4.

Ψίτλοι επιμορφωτικϊν προγραμμάτων ςτον Ξφκλο Θλεκτρονικι
Διακυβζρνθςθ και Εφαρ. Ψεχν. κατά τθν περίοδο 2010 - 2016

Υίνακασ 5.

Ψίτλοι επιμορφωτικϊν προγραμμάτων ςτον Ψομζα Ρζων Ψεχνολογιϊν το
ζτοσ 2010

Υίνακασ 6.

Ψίτλοι επιμορφωτικϊν προγραμμάτων ςτον Ψομζα Υλθροφορικισ/ Ρζων
Ψεχνολογιϊν κατά τθν περίοδο 2005 - 2009

Υίνακασ 7.

Ψίτλοι επιμορφωτικϊν προγραμμάτων ςτον Ξφκλο Ξοινωνικι Υολιτικι
κατά τθν περίοδο 2010 - 2016

Υίνακασ 8.

Ψίτλοι επιμορφωτικϊν προγραμμάτων ςτον Ξφκλο Σικονομία και
Δθμοςιονομικι Υολιτικι κατά τθν περίοδο 2010 - 2016

Υίνακασ 9.

Ψίτλοι επιμορφωτικϊν προγραμμάτων ςτον Ψομζα Σικονομικϊν Κεμάτων
το ζτοσ 2010

Υίνακασ 10.

Ψίτλοι επιμορφωτικϊν προγραμμάτων ςτον Ψομζα Σικ. Χωρ. & Υεριβαλ.
Χχεδιαςμοφ / Σικονομικϊν κεμάτων κατά τθν περίοδο 2005-2009
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Πίνακασ 1. Σίτλοι επιμορφωτικών προγραμμάτων ςτον Σομζα του Δθμοςίου Μάνατημεντ 2005-2010
2005

1.

ΑΡΑΥΨΩΘ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ ΔΛΕΩΚΩΡΨΛΞΩΡ
ΧΨΕΟΕΧΩΡ

2006

Α/ΚΠΛΑ ΦΦΣΡΨΛΔΑ ΩΓΕΛΑΧ
ΧΨΣ ΛΞΑ-ΣΦΓΑΡΩΧΘ , ΥΦΣΣΥΨΛΞΘ

2007
ΑΡΑΟΩΧΘ ΞΑΛ
ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΑΡΑΓΞΩΡ
(NEEDS ANALYSIS & EVALUATION)-

2008

2009

2010

ΑΡΑΔΛΑΦΚΦΩΧΘ ΔΘΠΣΧΛΣΩ ΨΣΠΕΑ - ΒΕΟΨΛΧΨΕΧ ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ ΧΨΘΡ
ΕΩΦΩΥΘ ΨΩΡ 27

ΑΡΛΧΡΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ ΑΡΑΓΞΩΡ - ΧΧΕΔΛΑ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ

ΑΡΑΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΩΡ
ΧΨΣ ΔΘΠΣΧΛΣ ΨΣΠΕΑ

NAT. SCHOOL OF GOV(UK)

2.

ΑΡΑΥΨΩΘ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ ΔΛΕΩΚΩΡΨΛΞΩΡ
ΧΨΕΟΕΧΩΡ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ

ΑΡΑΟΩΧΘ ΞΑΛ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ
ΑΡΑΓΞΩΡ (NEEDS ANALYSIS &
EVALUATION)-NAT. SCHOOL
OF GOV(UK)

ΑΡΑΥΨΩΘ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ
ΛΞΑΡΣΨΘΨΩΡ ΧΨΕΟΕΧΩΡ
ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ: ΘΓΕΧΛΑ ΞΑΛ ΣΦΓΑΡΩΧΛΑΞΕΧ
ΑΟΟΑΓΕΧ

ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΞΑΛ ΑΥΣΔΣΨΛΞΣΨΘΨΑ ΨΩΡ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΩΡ

ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΛΞΣΧ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΞΑΛ ΕΦΑΦΠΣΓΘ
ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΞΘΧ ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ

ΑΡΛΧΡΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ ΑΡΑΓΞΩΡ ΠΕ ΨΘ
ΠΕΚΣΔΣ ΨΣΩ ΓΡΩΧΛΣΧΞΣΥΛΣΩ

3.

ΑΡΑΥΨΩΘ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ ΧΨΕΟΕΧΛΑΞΣΩ
ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ

ΑΡΛΧΡΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ
ΑΡΑΓΞΩΡ

ΑΡΛΧΡΕΩΧΘ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ ΑΡΑΓΞΩΡ

ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΞΑΛ ΕΩΥΘΦΕΨΘΧΘ ΥΣΟΛΨΩΡ

ΑΦΧΕΧ ΞΑΛ ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ ΧΨΣ ΔΘΠΣΧΛΣ
ΨΣΠΕΑ

ΑΦΧΕΧ ΞΑΛ ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ
ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ
ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ ΧΨΣ ΔΘΠΣΧΛΣ ΨΣΠΕΑ

ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ, ΘΓΕΧΛΑ, ΑΡΑΥΨΩΘ:
Σ ΦΣΟΣΧ ΨΩΡ ΑΥΣΦΣΛΨΩΡ ΨΘΧ
ΕΧΔΔ ΞΑΛ ΨΘΧ ΕΧΨΑ

ΑΦΧΕΧ ΞΑΛ ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ ΧΨΣ ΔΘΠΣΧΛΣ
ΨΣΠΕΑ-ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘΧ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘΧ

ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ
ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ, ΣΠΑΔΛΞΘΧ ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑΧ, ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΧΩΓΞΦΣΩΧΕΩΡ
ΞΑΛ ΞΦΛΧΕΩΡ

4.

5.

6.

ΑΡΛΧΡΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ
ΑΡΑΓΞΩΡ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΞΑΛ ΑΥΣΔΣΨΛΞΣΨΘΨΑ ΨΩΡ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΩΡ

ΑΡΛΧΡΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ ΑΡΑΓΞΩΡ
ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΑΡΛΧΡΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ
ΑΡΑΓΞΩΡ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΑΛ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΛΞΘ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ ΓΛΑ ΑΡΣΛΧΨΘ ΞΑΛ
ΔΛΑΦΑΡΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΑΥΑΛΨΘΧΕΛΧ ΥΦΣΨΩΥΣΩ ΕΟΣΨ EN
ISO 9001

ΑΦΧΕΧ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ
ΕΥΛΠΣΦΦΩΨΛΞΩΡ
ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΩΡ

ΕΚΡΛΞΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΑΛ
ΕΩΦΩΥΑΝΞΘ ΣΟΣΞΟΘΦΩΧΘ:ΔΛΑΠΣΦΦΩΧΘ ΞΑΛ
ΩΟΣΥΣΛΘΧΘ ΨΩΡ ΕΡΩΧΛΑΞΩΡ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΦΑΦΠΑΞΣΩ ΧΨΣ ΧΩΧΨΘΠΑ
ΩΓΕΛΑΧ

ΑΥΣΔΣΨΛΞΣΨΘΨΑ ΞΑΛ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΨΩΡ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΩΡ

ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΛΞΣΧ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΞΑΛ ΕΦΑΦΠΣΓΘ
ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΞΘΧ ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ

ΑΥΣ ΨΣ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣ ΧΨΘΡ ΩΟΣΥΣΛΘΧΘ & ΨΘΡ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ (ΕΡΑ)

ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ
ΛΞΑΡΣΨΘΨΩΡ: ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ ΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΧΩΓΞΦΣΩΧΕΩΡ-ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΥΑ-

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΩΡ ΧΨΘ ΠΕΚΣΔΣ ΨΣΩ
ΓΡΩΧΛΣΧΞΣΥΛΣΩ

ΑΡΛΧΡΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ ΑΡΑΓΞΩΡ
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ΦΣΩΧΛΑΧΕΩΡ
ΑΦΧΕΧ & ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ-ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΥΣΛΣΨΛΞΩΡ ΕΥΛΠΣΦΦΩΨΛΞΩΡ
ΥΦΣΓ/ΨΩΡ (INSTITUTE OF EDUCATION)

ΑΦΧΕΧ & ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ-ΑΡΑΥΨΩΘΧ
ΥΣΛΣΨΛΞΩΡ ΕΥΛΠΣΦΦΩΨΛΞΩΡ ΥΦΣΓ/ΨΩΡ (INSTITUTE
OF EDUCATION)

8.

ΔΛΕΩΚΩΡΨΛΞΩΡ ΧΨΕΟΕΧΩΡ - ΣΦΓΑΡΩΨΛΞΣΧ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ

9.

ΔΛΕΩΚΩΡΨΛΞΩΡ ΧΨΕΟΕΧΩΡ - ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΧ ΞΑΛ ΕΟΕΓΧΣΧ

ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΛΞΣΧ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ
ΞΑΛ ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΞΘΧ
ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ

ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ
ΛΞΑΡΣΨΘΨΩΡ:ΧΩΓΧΦΣΡΑ
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΑ ΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΓΑΧΛΑΞΣΩ ΧΨΦΕΧ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ
ΥΦΣΝΧΨΑΠΕΡΩΡ
ΨΠΘΠΑΨΩΡ

ΑΦΧΕΧ ΧΩΓΧΦΣΡΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ
ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ - ΑΦΧΕΧ ΔΛΞΑΛΣΩ

ΑΦΧΕΧ ΞΑΛ ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΧ ΥΣΛΣΨΛΞΩΡ
ΕΥΛΠΣΦΦΩΨΛΞΩΡ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΩΡ (ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣΩ ΟΣΡΔΛΡΣΩ)

ΑΥΣΨΛΠΘΧΘ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ
ΕΡΘΟΛΞΩΡ

ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ
ΛΞΑΡΣΨΘΨΩΡ:ΨΕΧΡΛΞΕΧ
ΔΛΑΥΦΑΓΠΑΨΕΩΧΕΩΡ ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΟΘΨΘΧ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ

ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΘΧ ΥΕΛΚΑΦΧΛΞΘΧ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑΧ
ΧΨΣ ΔΘΠΣΧΛΣ ΨΣΠΕΑ

ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ ΧΕ
ΚΕΠΑΨΑ: ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ ΞΑΛ
ΕΥΛΟΩΧΘ ΧΩΓΞΦΣΩΧΕΩΡ - ΟΘΨΘ ΑΥΣΦΑΧΘΧ- ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΘ
ΕΛΧΘΓΘΧΕΩΡ

ΑΦΧΕΧ ΞΑΛ ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ ΧΨΣ ΔΘΠΣΧΛΣ
ΨΣΠΕΑ

ΑΦΧΕΧ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ ΨΩΡ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ

ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ, ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΧ:
Θ ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΕΠΥΕΛΦΛΑ
ΧΨΘΡ ΕΩΦΩΥΑΝΞΘ ΕΡΩΧΘ

Θ ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΨΘΧ
ΔΛΑΥΦΑΓΠΑΨΕΩΧΘΧ

ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ ΧΕ
ΚΕΠΑΨΑ: ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ ΞΑΛ
ΘΓΕΧΛΑ-ΔΛΑΥΦΑΓΠΑΨΕΩΧΘΥΑΦΣΩΧΛΑΧΘ ΕΛΧΘΓΘΧΕΩΡ

ΑΦΧΕΧ ΞΑΛ ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ ΕΞΥΣΡΘΧΘΧ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ, ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΘΧ ΞΑΛ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΧ
(ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ
ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣΩ ΟΣΡΔΛΡΣΩ)

ΑΦΧΕΧ ΞΑΛ ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ
ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ ΧΨΣ
ΔΘΠΣΧΛΣ ΨΣΠΕΑ

ΔΘΠΣΧΛΣΛ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΛ
ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΕΧ:Θ ΧΦΘΧΘ ΨΩΡ
ΔΛΞΨΩΑΞΩΡ ΨΣΥΩΡ ΩΧ
ΕΦΓΑΟΕΛΣ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ

ΡΣΠΛΠΣΨΘΨΑ ΞΑΛ ΔΛΑΦΑΡΕΛΑ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ
ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΑΛ ΨΘΡ ΨΣΥΛΞΘ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΣΟΛΞΘΧ
ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΧΨΛΧ ΩΥΘ11.
ΦΕΧΛΕΧ ΩΓΕΛΑΧ

ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑ ΥΦΣΧΟΘΨΘΧ ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΩ ΑΥΣ ΨΛΧ Ρ.Α.

ΑΦΧΕΧ ΞΑΛ ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ ΞΑΛ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΧ ΥΣΛΣΨΛΞΩΡ ΕΥΛΠΣΦΦΩΨΛΞΩΡ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΩΡ (ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣΩ
ΟΣΡΔΛΡΣΩ)

ΑΦΧΕΧ ΞΑΛ ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ
ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ ΧΨΣ
ΔΘΠΣΧΛΣ ΨΣΠΕΑ-ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘΧ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘΧ

ΔΛΑΟΕΛΨΣΩΦΓΛΞΣΨΘΨΑ ΧΨΘ
ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΨΩΡ ΥΦΩΨΣΞΣΟΟΩΡ ΨΩΡ ΔΘΠΣΧΛΩΡ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ

ΥΣΛΣΨΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ
ΨΣΩ ΔΘΠΣΧΛΣΩ ΨΣΠΕΑ
ΥΦΣΧ ΨΣΡ ΥΣΟΛΨΘ

ΕΛΔΛΞΑ ΚΕΠΑΨΑ ΒΕΟΨΛΩΧΘΧ ΨΘΧ ΑΥΣΔΣ12.
ΧΘΧ

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΩΡ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ

ΒΑΧΛΞΕΧ ΑΦΧΕΧ ΔΘΠΣΧΛΣΩ
ΠΑΡΑΨΗΠΕΡΨ

ΒΑΧΛΞΕΧ ΑΦΧΕΧ ΔΘΠΣΧΛΣΩ
ΠΑΡΑΨΗΠΕΡΨ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ
ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ & ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ
ΞΦΛΧΕΩΡ

ΨΣ ΞΣΛΡΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΧ ΩΧ ΕΦΓΑΟΕΛΣ
ΓΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΣΟΛΞΘΧ

7.

ΔΛΕΩΚΩΡΨΛΞΩΡ ΧΨΕΟΕΧΩΡ - ΑΡΑΥΨΩΘ
ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΔΘΠΣΧΛΩΡ
10. ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ
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ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ (ΞΥΑ)

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΩΓΕΛΑΧ

ΒΑΧΛΞΕΧ ΑΦΧΕΧ
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘΧ
ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ

ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ ΛΞΑΡΣΨΘΨΩΡ: ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ ΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΧΩΓΞΦΣΩΧΕΩΡ - ΨΕΧΡΛΞΕΧ
ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΕΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ
ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ ΧΨΛΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΩΓΕΛΑΧ

ΕΟΕΓΧΣΧ ΞΑΛ ΕΥΛΨΘ14. ΦΘΧΘ ΟΣΛΠΩΕΩΡ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΞΟΛΡΛΞΩΡ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΩΡ

ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ
ΛΞΑΡΣΨΘΨΩΡ: ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ ΞΑΛ ΧΩΓΞΦΣΩΧΕΛΧΨΕΧΡΛΞΕΧ ΟΘΨΘΧ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ

ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ ΛΞΑΡΣΨΘΨΩΡ: ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΔΛΑΥΦΑΓΠΑΨΕΩΧΕΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ
ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ ΧΨΣ ΔΘΠΣΧΛΣ
ΨΣΠΕΑ

ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘ ΔΕΣΡΨΣΟΣΓΛΑ-ΘΚΛΞΑ
15.
ΥΦΣΒΟΘΠΑΨΑ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΕΟΕΧΩΡ ΓΦΑΦΕΛΩΡ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘΧ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΞΑΛ ΧΨΑΔΛΣΔΦΣΠΛΑΧ (Σ.Ε.Ε.Ξ.)

ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ
ΛΞΑΡΣΨΘΨΩΡ: ΧΩΓΧΦΣΡΣ
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ ΕΦΓΑΧΛΑΧ ΞΑΛ
ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ ΕΦΓΑΧΛΑΞΣΩ STRESS

ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ ΛΞΑΡΣΨΘΨΩΡ:ΧΩΓΧΦΣΡΑ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΑ ΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΓΑΧΛΑΞΣΩ
ΧΨΦΕΧ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΑΧΨΛΞΩΡ
ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ

ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ ΞΑΛ
16. ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΧ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ
Ω.ΠΑ.Κ. ΧΕ ΚΕΠΑΨΑ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΩ ΕΞΧΩΓΧΦΣΡΛΧΠΣΩ

ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ
ΛΞΑΡΣΨΘΨΩΡ: ΨΕΧΡΛΞΕΧ
ΔΛΑΥΦΑΓΠΑΨΕΩΧΕΩΡ - ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΕΩΡ

ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ ΛΞΑΡΣΨΘΨΩΡ:ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΔΛΑΥΦΑΓΠΑΨΕΩΧΕΩΡ -ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΟΘΨΘΧ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΞΛΡΔΩΡΩΡ ΞΑΛ
ΞΦΛΧΕΩΡ ΓΛΑ ΨΘΡ ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΞΑΛ ΩΓΕΛΑ ΧΨΛΧ ΧΧΣΟΛΞΕΧ - ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΕΧ ΠΣΡΑΔΕΧ

ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ ΞΑΛ
ΥΦΣΧΩΥΛΞΘ ΥΣΛΣΨΘ17. ΨΑ-ΣΠΑΔΛΞΘ ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑ

ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΧΨΕΟΕΧΩΡ
Υ.ΛΡ.ΕΥ.

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΑΦΧΕΛΩΡ ΞΑΛ
ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΑΥΟΣΩΧΨΕΩΧΘΧ
ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΩΡ

ΔΘΠΣΧΛΣΛ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΛ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΕΧ:Θ ΧΦΘΧΘ ΨΩΡ ΔΛΞΨΩΑΞΩΡ
ΨΣΥΩΡ ΩΧ ΕΦΓΑΟΕΛΣ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΞΦΛΧΕΩΡ - ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ ΕΞΨΑΞΨΩΡ
ΑΡΑΓΞΩΡ

18. ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΑΞΣ (?)

ΕΧΩΨΕΦΛΞΣΧ ΕΟΕΓΧΣΧ ΞΑΛ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΨΣΩ ΕΟΕΓΞΨΛΞΣΩ
ΠΘΧΑΡΛΧΠΣΩ ΨΣΩ ΞΦΑΨΣΩΧ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΞΛΡΔΩΡΩΡ ΞΑΛ
ΞΦΛΧΕΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΑΥΣΔΣΧΘΧ-ΔΛΣΛΞΘΧΘ
ΠΕ ΧΨΣΧΣΩΧ (HAUS)

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΣΦΓΑΡΩΧΛΑΞΘΧ
ΞΑΛ ΑΨΣΠΛΞΘΧ ΑΥΣΔΣΧΘΧ
(NATIONAL SCHOOL OF
GOVERNMENT)

Θ ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΨΘΧ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ ΔΘΠΣ19.
ΧΛΩΡ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ

Θ ΘΓΕΧΛΑ ΧΨΣ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ
ΨΘΧ ΞΣΛΡΩΡΛΑΧ ΨΘΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΧ (LEADERSHIP IN THE
INFORMATION SOCIETY N.S.OF GOV)

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΞΦΛΧΕΩΡ - ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ ΕΞΨΑΞΨΩΡ
ΑΡΑΓΞΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΒΛΣΛΑΨΦΛΞΘΧ
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑΧ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΠΕ
ΧΦΘΧΘ ΡΕΩΡ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΩΡ ΧΨΘΡ ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΑ
ΦΦΣΡΨΛΔΑ ΩΓΕΛΑΧ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΞΟΛΡΛ13. ΞΩΡ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΩΡ
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ΨΩΥΣΥΣΛΘΧΘ ΔΘΠΣΧΛΩΡ
ΕΓΓΦΑΦΩΡ-ΕΞΔΣΧΘ ΞΑΛ
ΔΘΠΣΧΛΕΩΧΘ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΥΦΑΕΩΡ

Θ ΧΩΓΧΦΣΡΘ ΔΛΣΛΞΘ20. ΨΛΞΘ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑ

Θ ΧΩΓΧΦΣΡΘ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘ
ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑ

ΔΛΘΠΕΦΛΔΕΧ ΔΘΠΣΧΛΣΩ
ΠΑΡΑΨΗΠΕΡΨ ΩΓΕΛΑΧ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΓΩΡ

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΠΕΧΩ ΧΨΣΧΩΡ
ΞΑΛ ΠΕΨΦΘΧΘ ΨΘΧ ΑΥΣΔΣΨΛΞΣΨΘΨΑΧ

ΘΓΕΧΛΑ - ΩΥΣΞΛΡΘΧΘ ΔΛΑΥΦΣΧΩΥΛΞΕΧ ΧΧΕ21.
ΧΕΛΧ

ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ
ΞΨΘΠΑΨΣΟΣΓΛΞΩΡ ΓΦΑΦΕΛΩΡ

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΠΕΧΩ ΧΨΣΧΩΡ ΠΕΨΦΘΧΘ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑΧ ΔΘΠΣΨΛΞΩΡ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΞΦΛΧΕΩΡ - ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ ΕΞΨΑΞΨΩΡ ΑΡΑΓΞΩΡ

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ
ΩΓΕΛΑΧ

ΘΚΛΞΘ ΞΑΛ ΔΕΣΡΨΣ22. ΟΣΓΛΑ ΧΨΛΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ
ΩΓΕΛΑΧ

ΡΕΑ ΑΡΨΛΟΘΨΘ ΞΑΛ ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΧΘ ΧΨΘΡ ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΩΡ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΨΘΧ ΥΣΟΩΥΣΟΛΨΛΧΠΛΞΣΨΘΨΑΧ ΧΨΘΡ ΥΦΣΧΧΣΟΛΞΘ ΑΓΩΓΘ

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΩΓΕΛΑΧ ΠΕΧΩ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΩΡ
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΩΡ

ΚΕΠΕΟΛΩΡΣΡΨΑΧ
ΨΘΡ ΕΠΥΛΧΨΣΧΩΡΘ
ΨΣΩ ΥΣΟΛΨΘ ΥΦΣΧ ΨΘ
23. ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ:
ΕΩΞΑΛΦΛΕΧ ΞΑΛ ΥΦΣΞΟΘΧΕΛΧ

ΡΣΠΛΠΣΨΘΨΑ ΕΡΕΦΓΕΛΩΡ
ΧΨΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΨΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ
ΩΓΕΛΑΧ

ΔΛΘΠΕΦΛΔΑ ΧΕ ΚΕΠΑΨΑ ΠΑΡΑΨΗΠΕΡΨ ΩΓΕΛΑΧ

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΩΓΕΛΑΧ ΠΕΧΩ ΨΘΧ ΑΛΣΥΣΛΘΧΘΧ ΨΩΡ ΔΛΞΨΩΑΞΩΡ ΔΣΠΩΡ

24. ΛΑΨΦΛΞΘ ΨΘΧ ΑΚΟΘΧΘΧ

ΡΣΠΛΠΣΨΘΨΑ ΞΑΛ ΔΛΑΦΑΡΕΛΑ
ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΧΨΕΟΕΧΩΡ
ΛΡ.ΕΥ.

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΠΕΧΩ ΧΨΣΧΩΡ ΞΑΛ ΠΕΨΦΘΧΘ ΨΘΧ ΑΥΣΔΣΨΛΞΣΨΘΨΑΧ

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ
ΨΩΧΛΞΘΧ ΩΓΕΛΑΧ

ΞΣΛΡΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΑΛΣ25. ΟΣΓΘΧΘΧ

ΣΛ ΕΩΦΩΥΑΝΞΕΧ ΥΣΟΛΨΛΞΕΧ
ΧΨΣΩΧ ΨΣΠΕΛΧ ΨΘΧ ΑΥΑΧΧΣΟΘΧΘΧ, ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ ΞΑΛ ΓΕΩΦΓΛΑΧ

ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΧΨΕΟΕΧΩΡ
Υ.ΛΡ.ΕΥ.

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΠΣΡΑΔΩΡ ΩΓΕΛΑΧ
Λ.Ξ.Α.

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ
ΔΛΕΩΚΩΡΨΛΞΩΡ ΧΨΕΟΕΧΩΡ

26. ΟΘΨΘ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ

ΥΦΣΧΟΘΨΕΛΧ ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΩ
ΞΑΛ ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΣΧ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΧ ΑΥΣ ΨΛΧ Ρ.Α.

ΕΩΦΩΥΑΝΞΑ ΚΕΠΑΨΑ

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΩΡ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΥΦΣΝΧΨΑΠΕΡΩΡ ΨΠΘΠΑΨΩΡ ΓΛΑ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΛΞΘ ΔΘΠΣΧΛΑ
ΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΣΦΓΑΡΛΧΠΩΡ
ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΥΦΣΡΣΛΑΧ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΕΟΕΧΩΡ
ΔΛΕΩΚΩΡΧΕΩΡ ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΩ ΧΕ ΚΕΠΑΨΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ
ΞΑΛ ΩΥΘΦΕΧΛΑΞΩΡ ΠΕΨΑΒΣΟΩΡ

ΠΕΚΣΔΣΛ ΣΦΚΣΟΣΓΛΧΨΛΞΘΧ ΟΘΨΘΧ ΑΥΣ27. ΦΑΧΕΩΡ ΞΑΛ ΕΥΛΟΩΧΘΧ
ΧΩΓΞΦΣΩΧΕΩΡ

ΕΩΦΩΥΑΝΞΘ ΕΡΩΧΘ: ΚΕΧΠΣΛ, ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΕΧ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΞΕΧ
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ΠΕΧΑΛΩΡ ΧΨΕΟΕΧΩΡ ΨΣ ΡΕΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΟΕΛ28. ΨΣΩΦΓΛΑΧ ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ

Θ ΞΑΨΑΥΣΟΕΠΘΧΘ ΨΘΧ
ΔΛΑΦΚΣΦΑΧ (ΕΡΑ)

ΠΕΧΑΛΩΡ ΧΨΕΟΕΧΩΡ Θ ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΨΘΧ ΥΣΛ29. ΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ
ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΑΧ ΩΓΕΛΑΧ

ΕΥΛΨΕΟΛΞΘ ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑ ΠΕ
ΨΘΡ ΥΣΟΛΨΛΞΘ ΘΓΕΧΛΑ

Θ ΠΕΨΑΦΦΩΚΠΛΧΘ ΧΨΘ
ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΑΛ Σ
ΦΣΟΣΧ ΨΩΡ ΑΥΣΦΣΛΨΩΡ
ΨΘΧ Ε.Χ.Δ.Δ.

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΩΓΕΛΑΧ

ΕΩΦΩΥΑΝΞΘ ΕΡΩΧΘ ΞΑΛ
ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΔΘΠΣΧΛΑ
ΔΛΣΛΞΘΧΘ: ΚΕΧΠΣΛ ΞΑΛ
ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΕΛΧ

ΠΕΧΑΛΩΡ ΧΨΕΟΕΧΩΡ 30. Θ ΧΩΓΧΦΣΡΘ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑ

Θ ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΨΘΧ ΔΛΕΚΡΣΩΧ
ΔΛΑΥΦΑΓΠΑΨΕΩΧΘΧ

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΨΩΧΛΞΘΧ
ΩΓΕΛΑΧ

ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΧΧΕΔΛΣΩ ΕΞΨΑΞΨΘΧ ΑΡΑΓΞΘΧ ΧΕ ΠΣΡΑΔΕΧ ΩΓΕΛΑΧ

ΡΕΑ ΑΡΨΛΟΘΨΘ ΞΑΛ
ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΧΘ ΧΨΘΡ
31.
ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ

Θ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΨΩΡ ΑΡΚΦΩΥΛΡΩΡ ΔΛΞΑΛΩΠΑΨΩΡ
ΧΨΘΡ ΕΩΦΩΥΘ

ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘ ΠΕΨΑΦΦΩΚΠΛΧΘ ΞΑΛ
ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΩΡ

ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΘΧ ΥΕΛΚΑΦΧΛΞΘΧ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑΧ ΧΨΛΧ ΔΘΠΣΧΛΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ

ΡΕΑ ΑΡΨΛΟΘΨΘ ΞΑΛ
ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΧΘ ΧΨΘΡ
ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ - ΔΦΑ32. ΧΕΛΧ ΞΑΨΑΦΨΛΧΘΧ ΠΕ
ΕΠΦΑΧΘ ΧΕ ΚΕΠΑΨΑ
ΔΛΑΧΩΡΣΦΛΑΞΣΨΘΨΑΧ

Θ ΧΩΠΒΣΟΘ ΨΩΡ ΕΟΕΓΞΨΛΞΩΡ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΩΡ ΧΨΘ
ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΨΘΧ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘΧ
ΔΦΑΧΘΧ, ΨΘΡ ΞΑΨΑΥΣΟΕΠΘΧΘ ΨΘΧ ΔΛΑΦΚΣΦΑΧ ΞΑΛ
ΨΣΡ ΕΞΧΩΓΧΦΣΡΛΧΠΣ ΨΘΧ
ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ

ΕΛΔΛΞΑ ΚΕΠΑΨΑ ΠΑΡΑΨΗΠΕΡΨ
ΩΓΕΛΑΧ

Θ ΔΛΑΦΑΡΕΛΑ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΑΛ ΧΨΘΡ
ΨΣΥΛΞΘ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΡΣΠΛΠΣΨΘΨΑ ΨΘΧ
33. ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘΧ ΔΦΑΧΘΧ

ΘΓΕΧΛΑ ΧΨΘΡ ΞΣΛΡΩΡΛΑ
ΨΘΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΧ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΔΛΕΩΚΩΡΨΛΞΩΡ
ΧΨΕΟΕΧΩΡ

Θ ΔΛΩΥΣΩΦΓΛΞΘ ΥΦΑΞΨΛΞΘ
(ΕΡΑ)

Σ ΡΕΣΧ ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΧ
34. ΥΑΦΣΧΩΡ ΣΥΑΔ

ΚΕΠΑΨΑ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘΧ
ΡΣΠΛΠΣΨΘΨΑΧ ΞΑΛ ΩΥΑΟΟΘΟΛΞΣΧ ΞΩΔΛΞΑΧ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΔΛΕΩΚΩΡΨΛΞΩΡ ΧΨΕΟΕΧΩΡ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ

Θ ΕΡΧΩΠΑΨΩΧΘ ΨΘΧ ΑΦΧΘΧ ΨΘΧ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΧΨΑ
ΩΨΘΟΣΒΑΚΠΑ ΧΨΕΟΕΧΘ
ΨΣΩ ΔΘΠΣΧΛΣΩ ΨΣΠΕΑ

Σ ΦΣΟΣΧ ΨΩΡ ΑΥΣΦΣΛΨΩΡ ΕΧΔΔ ΧΨΣ
35. ΡΕΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘΧ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ

ΞΑΛΡΣΨΣΠΕΧ ΥΦΣΧΕΓΓΛΧΕΛΧ
ΧΨΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΑΡΚΦΩΥΛΡΩΡ ΥΣΦΩΡ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΩΡ ΧΕ
ΚΕΠΑΨΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΠΕΧΩ ΧΨΣΧΩΡ, ΠΕΨΦΘΧΘΧ ΑΥΣΔΣΨΛΞΣΨΘΨΑΧ ΞΑΛ ΞΣΛΡΣΩ ΥΟΑΛΧΛΣΩ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΧ

Θ ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΘΧ ΑΩΨΕΥΑΓΓΕΟΨΘΧ ΑΡΑΗΘΨΘΧΘΧ
ΔΛΞΑΛΣΟΣΓΘΨΛΞΩΡ ΧΨΘ
ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ
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ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΩΓΕΛ36.
ΑΧ

ΞΑΟΕΧ ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΞΑΛ ΑΥΣΔΣΨΛΞΣΨΘΨΑΧ
ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΞΟΛΡΛΞΩΡ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΩΡ

Θ ΘΓΕΧΛΑ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ
ΔΛΣΛΞΘΧΘ (TOP MANAGEMENT)

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ-ΕΠΑΔ-ΛΑΨΦΛΞΕΧ
37.
ΕΥΛΧΞΕΨΕΛΧ

ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΩΡ ΧΧΕΔΛΩΡ - ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘΧ
ΕΞΨΑΞΨΩΡ ΑΡΑΓΞΩΡ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΕΟΕΧΩΡ ΔΛΕΩΚΩΡΧΕΩΡ ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΩ ΧΕ ΚΕΠΑΨΑ
ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΞΑΛ ΩΥΘΦΕΧΛΑΞΩΡ
ΠΕΨΑΒΣΟΩΡ

Θ ΥΣΛΣΨΘΨΑ ΧΨΛΧ ΧΧΕΧΕΛΧ
ΞΦΑΨΣΩΧ ΥΣΟΛΨΘ

ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΞΑΛ ΔΛΣΛ38. ΞΘΧΘ ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΩΡ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ

ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΥΦΣΝΧΨΑΠΕΡΩΡ Υ.ΛΡ.ΕΥ.

ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘ ΑΡΑΥΨΩΘ ΨΣΩ
ΧΩΓΧΦΣΡΣΩ ΡΘΥΛΑΓΩΓΣΩΒΕΟΨΛΩΧΘ ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ ΞΑΛ ΧΩΡΕΦΓΑΨΛΞΩΡ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ

Θ ΥΣΛΣΨΘΨΑ ΧΨΛΧ ΧΧΕΧΕΛΧ
ΞΦΑΨΣΩΧ-ΥΣΟΛΨΘ-ΧΦΘΧΘ
ΕΦΓΑΟΕΛΩΡ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘΧ
ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ

ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ Ω39.
ΓΕΛΑΧ

ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΧΨΕΟΕΧΩΡ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΩΡ ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΩΡ ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘΧ

ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΞΑΛ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ
ΧΨΘ ΧΩΓΧΦΣΡΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ

Θ ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΨΘΧ
ΔΛΑΥΦΑΓΠΑΨΕΩΧΘΧ

ΣΦΓΑΡΩΨΛΞΣΧ ΧΧΕΔΛ40. ΑΧΠΣΧ

ΡΕΑ ΑΡΨΛΟΘΨΘ ΞΑΛ ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΧΘ ΧΨΘΡ ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ

ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΧΨΕΟΕΧΩΡ ΛΡ.ΕΥ.

Θ ΧΩΠΒΣΟΘ ΨΩΡ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΔΛΞΑΧΨΘΦΛΩΡ ΧΨΘ
ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ
ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ

ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΧ
41. ΞΑΛ ΕΟΕΓΧΣΧ

ΡΕΕΧ ΨΑΧΕΛΧ ΧΨΘΡ ΕΩΦΩΥΑΝΞΘ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘ (ΕΛΦΑ)

ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΧΨΕΟΕΧΩΡ
ΩΥΣΩΦΓΕΛΣΩ ΔΛΞΑΛΣΧΩΡΘΧ

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ
ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑΞΘ
ΩΥΣΧΨΘΦΛΘ

ΧΩΓΧΦΣΡΑ ΚΕΠΑΨΑ:
ΩΓΕΛΑ, ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ,
42. ΑΛΧΚΘΨΛΞΘ, ΨΑΧΕΛΧ,
ΥΦΣΣΥΨΛΞΕΧ

ΡΣΠΛΠΣΨΘΨΑ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘΧ ΔΦΑΧΘΧ ΞΑΛ ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΩΥΛΞΩΡ ΞΑΡΣΡΩΡ

ΕΥΛΨΕΟΛΞΘ ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑ ΠΕ ΨΘΡ
ΥΣΟΛΨΛΞΘ ΘΓΕΧΛΑ

ΞΑΛΡΣΨΣΠΕΧ ΥΦΣΧΕΓΓΛΧΕΛΧ
ΧΨΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΑΡΚΦΩΥΛΡΩΡ ΥΣΦΩΡ

ΧΩΓΧΦΣΡΘ ΔΘΠΣΧΛΑ
ΔΛΣΛΞΘΧΘ: ΞΑΨΕΩΚΩΡ43.
ΧΕΛΧ ΞΑΛ ΥΦΣΣΥΨΛΞΕΧ

ΡΣΠΛΠΣΨΘΨΑ ΕΡΕΦΓΕΛΩΡ
ΧΨΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΨΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ

ΕΩΦΩΥΑΝΞΑ ΚΕΠΑΨΑ

ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΑ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ-Σ ΦΣΟΣΧ
ΨΩΡ ΑΥΣΦΣΛΨΩΡ ΕΧΔΔ ΞΑΛ
ΕΧΨΑ

ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑ ΔΘΠΣΧΛ44. ΩΡ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΠΕ ΨΑ
ΞΕΡΨΦΑ ΕΩΥΘΦΕΨΘ-

Σ ΡΕΣΧ
ΔΘΠΣΧΛΣΫΥΑΟΟΘΟΛΞΣΧ
ΞΩΔΛΞΑΧ

ΕΩΦΩΥΑΝΞΘ ΕΡΩΧΘ ΞΑΛ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ:
ΚΕΧΠΣΛ ΞΑΛ ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΕΛΧ

ΞΑΟΕΧ ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ ΕΦΑΦΠΣΓΘΧ ΧΩΓΧΦΣΡΩΡ ΠΕΚΣΔΩΡ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΧΨΣ
ΔΘΠΣΧΛΣ ΨΣΠΕΑ ΞΑΛ ΨΘΡ
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ΧΘΧ ΥΣΟΛΨΩΡ

ΨΣΥΛΞΘ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΧΩΧΨΘΠΑ ΥΑΦΣΧΘΧ
ΩΓΕΛΣΡΣΠΛΞΘΧ ΥΕΦΛ45.
ΚΑΟΨΘΧ

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΑ ΚΕΠΑΨΑ:
ΞΦΑΨΛΞΕΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ ΔΘΠΣΧΛΣ ΟΣΓΛΧΨΛΞΣ

ΕΩΦΩΥΑΝΞΘ ΕΡΩΧΘ: ΚΕΧΠΣΛ, ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΕΧ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΞΕΧ

ΞΑΡΣΡΕΧ ΡΣΠΛΠΣΨΘΨΑΧ
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘΧ ΔΦΑΧΘΧ

ΨΣ ΡΕΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΟΕΛ46. ΨΣΩΦΓΛΑΧ ΨΩΡ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ

ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘ
ΣΦΓΑΡΛΧΠΩΡ ΥΦΣΡΣΛΑΧ

ΕΩΦΩΥΑΝΞΘ ΣΟΣΞΟΘΦΩΧΘ

ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΥΦΣΝΧΨΑΠΕΡΩΡ Υ.ΛΡ.ΕΥ.

ΩΓΕΛΑ, ΩΓΛΕΛΡΘ ΞΑΛ
ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΧΨΣ ΡΣΧΣ47.
ΞΣΠΕΛΣ

ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΩΓΕΛΑΧ

ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΧΧΕΔΛΣΩ ΕΞΨΑΞΨΘΧ
ΑΡΑΓΞΘΧ ΧΕ ΠΣΡΑΔΕΧ ΩΓΕΛΑΧ

ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΧΨΕΟΕΧΩΡ
Υ.ΛΡ.ΕΥ.

ΨΩΧΣΞΣΛΡΩΡΛΞΕΧ
48. ΥΑΦΕΠΒΑΧΕΛΧ ΧΕ ΞΑΨΑΧΨΑΧΕΛΧ ΞΦΛΧΕΩΧ

ΣΦΓΑΡΩΧΘ- ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ
ΥΑΛΔΛΞΩΡ ΧΨΑΚΠΩΡ:ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΧΩΓΧΦΣΡΩΡ ΠΕΚΣΔΩΡ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΘΧ ΞΑΛ ΨΩΧΣΟΣΓΛΑΧ
ΧΨΣΩΧ ΞΦΑΨΛΞΣΩΧ ΥΑΛΔΛΞΣΩΧ ΧΨΑΚΠΣΩΧ

Θ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΨΩΡ ΧΩΓΞΦΣΩΧΕΩΡ
ΞΑΛ Θ ΟΘΨΘ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ ΧΨΛΧ
ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΩΓΕΛΑΧ

ΞΦΑΨΣΧ ΞΑΛ ΔΛΑΦΑΡΕΛΑ-Θ
ΔΛΑΦΑΡΕΛΑ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ
ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΑΛ ΔΛΞΑΛΣΧΩΡΘ,
ΚΕΠΕΟΛΩΔΘΧ ΣΦΣΧ ΓΛΑ
ΨΘΡ ΑΡΑΥΨΩΘ ΨΣΩ ΧΩΓΧΦΣΡΣΩ ΞΦΑΨΣΩΧ

49.

ΥΕΦΛΟΘΨΕΛΧ ΔΛΑΞΘΦΩΕΩΡ
ΓΛΑ ΔΛΑΓΩΡΛΧΨΛΞΕΧ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΕΧ

Θ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘ ΔΛΞΑΛΣΧΩΡΘ ΧΨΘΡ
Ε.Ε.

ΞΩΔΛΞΑΧ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘΧ
ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑΧ

50.

ΥΦΣΕΨΣΛΠΑΗΣΡΨΑΧ ΘΓΕΨΛΞΑ ΧΨΕΟΕΧΘ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ (NAT.SCHOOL
OF GOV)

Θ ΔΛΩΥΣΩΦΓΛΞΘ ΥΦΑΞΨΛΞΘ (ΕΡΑ)

ΞΩΔΛΞΑΧ ΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ ΔΘΠΣΨΛΞΩΡ ΞΑΛ ΞΣΛΡΣΨΛΞΩΡ
ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ

51.

ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΣ ΧΧΕΔΛΣ ΕΞΧΩΓΧΦΣΡΛΧΠΣΩ ΞΦΑΨΣΩΧ ΞΑΛ
ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ (BACOV)

Θ ΕΡΧΩΠΑΨΩΧΘ ΨΘΧ ΑΦΧΘΧ ΨΘΧ
ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΧΨΑ ΩΨΘΟΣΒΑΚΠΑ
ΧΨΕΟΕΧΘ ΨΣΩ ΔΘΠΣΧΛΣΩ ΨΣΠΕΑ

ΠΑΡΑΨΗΠΕΡΨ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ
ΩΓΕΛΑΧ

ΧΩΓΧΦΣΡΑ ΕΦΓΑΟΕΛΑ
ΠΑΡΑΨΗΠΕΡΨ
ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΩΡ

Θ ΕΡΧΩΠΑΨΩΧΘ ΨΘΧ ΔΛΑΧΨΑΧΘΧ
ΨΣΩ ΦΩΟΣΩ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΠΕΛΩΧΘ ΓΦΑΦΕΛΣΞΦΑΨΛΞΩΡ ΒΑΦΩΡ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΕΥΛΒΑΦΩΡΧΕΩΡ

ΧΩΓΧΦΣΡΕΧ ΠΕΚΣΔΣΛ ΔΘ-

Θ ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΧΨΕΟΕΧΩΡ ΨΘΧ

ΠΕΛΩΧΘ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ

52.

53.
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ΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ: ΑΥΣ
ΨΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΨΩΡ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΩΡ ΧΨΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΨΩΡ
ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΩΡ

Δ.Δ. ΕΟΟΑΔΑΧ-ΑΟΒΑΡΛΑΧ- ΑΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ ΔΦΑΧΕΩΡ

54.

ΧΩΓΧΦΣΡΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ: ΠΕΨΦΘΧΘ ΞΑΛ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΨΘΧ ΑΥΣΔΣΨΛΞΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ

Θ ΕΩΚΩΡΘ ΨΣΩ ΔΘΠΣΧΛΣΩ ΥΦΣΧ
ΑΥΣΗΘΠΛΩΧΘ ΑΥΣ ΥΑΦΑΡΣΠΕΧ
ΞΑΛ ΡΣΠΛΠΕΧ ΥΦΑΕΛΧ ΨΩΡ ΣΦΓΑΡΩΡ ΨΣΩ

ΡΣΠΛΠΣΨΘΨΑ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘΧ ΔΦΑΧΘΧ ΧΨΘΡ ΨΣΥΛΞΘ
ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘ

55.

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΞΑΛ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΕΥΛΠΣΦΦΩΨΛΞΩΡ
ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΩΡ

Θ ΘΓΕΧΛΑ ΧΨΣ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ ΨΘΧ
ΞΣΛΡΩΡΛΑΧ ΨΘΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΧ
(LEADERSHIP IN THE INFORMATION SOCIETY -N.S.OF GOV)

Σ ΔΘΠΣΧΛΣΫΥΑΟΟΘΟΛΞΣΧ
ΞΩΔΛΞΑΧ

ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΞΑΨΑΦΨΛΧΘΧ ΡΛΠΩΡ ΞΑΛ ΑΥΣΨΛΠΘΧΘ ΕΥΛΥΨΩΧΕΩΡ ΡΣΠΩΡ (IMPACT ASSESSMENT)

Θ ΞΑΨΑΥΣΟΕΠΘΧΘ ΨΘΧ ΔΛΑΦΚΣΦΑΧ (ΕΡΑ)

ΣΛ ΦΣΟΣΛ ΨΩΡ ΥΦΣΝΧΨΑΠΕΡΩΡ ΧΨΣΩΧ ΧΩΓΧΦΣΡΣΩΧ ΔΘΠΣΧΛΣΩΧ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΩΧ

ΨΣΥ ΠΑΡΑΨΗΠΕΡΨ

Θ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΨΣΩ
ΞΨΘΠΑΨΣΟΣΓΛΣΩ

ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΞΑΛ
ΧΦΣΡΣΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣ
Χ ΕΦΓΩΡ

58.

ΨΩΥΣΥΣΛΘΧΘ ΑΨΣΠΛΞΩΡ
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΥΦΑΕΩΡ

Θ ΠΕΨΑΦΦΩΚΠΛΧΘ ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΠΕΧΑ ΑΥΣ ΨΘΡ
ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΨΩΡ ΧΨΕΟΕΧΩΡ ΨΘΧ-Θ
ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΘΧ ΘΟ.
ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘΧ

ΣΦΓΑΡΩΧΘ- ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ
ΥΑΛΔΛΞΩΡ ΧΨΑΚΠΩΡ:ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΧΩΓΧΦΣΡΩΡ ΠΕΚΣΔΩΡ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΘΧ ΞΑΛ ΨΩΧΣΟΣΓΛΑΧ
ΧΨΣΩΧ ΞΦΑΨΛΞΣΩΧ ΥΑΛΔΛΞΣΩΧ ΧΨΑΚΠΣΩΧ

59.

ΧΦΘΧΘ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΩΡ
ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΧΨΣΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣ
ΞΑΛ ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ ΞΦΛΧΕΩΡ - ΕΞΨΑΞΨΩΡ ΑΡΑΓΞΩΡ

Θ ΥΣΛΣΨΘΨΑ ΧΨΛΧ ΧΧΕΧΕΛΧ ΞΦΑΨΣΩΧ - ΥΣΟΛΨΘ

ΣΦΓΑΡΩΧΘ-ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ
ΥΑΛΔΛΞΩΡ ΧΨΑΚΠΩΡ: ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΧΩΓΧΦΣΡΩΡ
ΠΕΚΣΔΩΡ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΘΧ
ΞΑΛ ΨΩΧΣΟΣΓΛΑΧ ΧΨΣΩΧ
ΞΦΑΨΛΞΣΩΧ ΥΑΛΔΛΞΣΩΧ
ΧΨΑΚΠΣΩΧ

56.

57.
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ΒΑΦΩΡ

Θ ΥΣΛΣΨΘΨΑ ΧΨΛΧ ΧΧΕΧΕΛΧ ΞΦΑΨΣΩΧ-ΥΣΟΛΨΘ-ΧΦΘΧΘ ΕΦΓΑΟΕΛΩΡ
ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ

ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ,ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΞΑΛ ΕΟΕΓΧΣΧ ΕΦΓΩΡ (Projects Monitoring -E valuation Auditing)

Θ ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΨΘΧ
ΔΛΑΥΦΑΓΠΑΨΕΩΧΘΧ

ΥΟΘΦΣΦΣΦΘΧΘ ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ ΓΛΑ ΚΕΠΑΨΑ
ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΠΕ
ΨΘ ΧΦΘΧΘ ΨΘΧ ΑΓΓΟΛΞΘΧ
ΓΟΩΧΧΑΧ

Θ ΥΦΣΨΑΧΘ ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΞΑΛ Θ ΥΦΣΞΟΘΧΘ ΨΘΧ
ΨΘΦΛΑΞΘΧ ΕΟΟΑΔΑΧ

ΥΦΣΕΨΣΛΠΑΗΣΡΨΑΧ ΘΓΕΨΛΞΑ ΧΨΕΟΕΧΘ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ(NAT.SCHOOL
OF GOV)

63.

Θ ΧΩΠΒΣΟΘ ΨΩΡ ΕΟΕΓΞΨΛΞΩΡ
ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΩΡ ΧΨΘ ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΨΘΧ
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘΧ ΔΦΑΧΘΧ, ΨΘΡ ΞΑΨΑΥΣΟΕΠΘΧΘ ΨΘΧ ΔΛΑΦΚΣΦΑΧ ΞΑΛ
ΨΣΡ ΕΞΧΩΓΧΦΣΡΛΧΠΣ ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ

ΥΦΣΧΒΣΟΘ ΨΘΧ ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΨΘΨΑΧ-ΑΧΨΛΞΘ ΞΑΛ ΥΣΛΡΛΞΘ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ

64.

ΚΕΠΑΨΑ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ ΞΑΛ ΕΩΥΘΦΕΨΘΧΘΧ ΞΣΛΡΣΩ ΧΨΣ ΥΟΑΛΧΛΣ
ΨΘΧ ΔΘΠΣΨΛΞΘΧ ΑΧΨΩΡΣΠΛΑΧ

ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΣ ΧΧΕΔΛΣ ΕΞΧΩΓΧΦΣΡΛΧΠΣΩ ΞΦΑΨΣΩΧ ΞΑΛ
ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ (BACOV)

65.

ΚΕΠΑΨΑ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΞΑΛ Σ ΦΣΟΣΧ
ΨΩΡ ΞΕΥ ΧΨΘΡ ΕΩΥΘΦΕΨΘΧΘ
ΨΣΩ ΥΣΟΛΨΘ

ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΣΧ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ
ΨΣΩ ΕΚΡΛΞΣΩ ΞΕΡΨΦΣΩ
ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ &
ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΧΨΣ
ΥΟΑΛΧΛΣ ΨΣΩ ΕΚΡΛΞΣΩ
ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΣΩ ΥΟΑΛΧΛΣΩ
ΑΡΑΦΣΦΑΧ 2007-2013

66.

ΚΕΧΠΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΞΕΧ
ΓΛΑ ΨΘΡ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΩΓΕΛΑΧ

ΧΩΓΧΦΣΡΑ ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΧΨΘ
ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ
ΠΣΡΑΔΩΡ

60.

61.

62.
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67.

ΞΑΛΡΣΨΣΠΕΧ ΥΦΣΧΕΓΓΛΧΕΛΧ ΧΨΘ
ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΑΡΚΦΩΥΛΡΩΡ ΥΣΦΩΡ

ΧΩΡΨΑΘ ΞΑΛ ΔΘΠΣΧΛΕΩΧΘ
ΔΛΑΞΘΦΩΕΩΡ ΔΘΠΣΧΛΩΡ
ΔΛΑΓΩΡΛΧΠΩΡ

68.

ΞΑΡΣΡΕΧ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘΧ ΔΦΑΧΘΧ

ΧΩΡΨΑΘ ΡΣΠΣΚΕΨΛΞΩΡ
ΞΕΛΠΕΡΩΡ ΞΑΛ ΞΑΡΣΡΛΧΨΛΞΩΡ ΥΦΑΕΩΡ

69.

ΞΑΡΣΡΕΧ ΡΣΠΛΠΣΨΘΨΑΧ
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘΧ ΔΦΑΧΘΧ

ΧΩΡΨΑΘ, ΕΞΔΣΧΘ ΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΕΓΓΦΑΦΩΡ

70.

ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΩΡ ΧΧΕΔΛΩΡ - ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘΧ ΕΞΨΑΞΨΩΡ ΑΡΑΓΞΩΡ

ΨΣ ΞΣΛΡΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΧ ΩΧ ΕΦΓΑΟΕΛΣ ΓΛΑ
ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΣΟΛΞΘΧ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ

71.

ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΩΡ ΧΧΕΔΛΩΡ- ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ ΕΞΨΑΞΨΩΡ
ΑΡΑΓΞΩΡ

ΨΣ ΧΩΓΧΦΣΡΣ ΠΑΡΑΨΗΠΕΡΨ ΧΨΣ ΔΘΠΣΧΛΣ
ΨΣΠΕΑ

ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΥΦΣΝΧΨΑΠΕΡΩΡ
Υ.ΛΡ.ΕΥ.

ΨΩΥΣΥΣΛΘΧΘ ΑΨΣΠΛΞΩΡ
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΥΦΑΕΩΡ

73.

ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΧΨΕΟΕΧΩΡ ΛΡ.ΕΥ.

ΧΦΘΧΘ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΩΡ
ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΧΨΣΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣ
ΞΑΛ ΧΨΘΡ ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ
ΞΦΛΧΕΩΡ ΞΑΛ ΕΞΨΑΞΨΩΡ
ΑΡΑΓΞΩΡ

74.

ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΧΨΕΟΕΧΩΡ Υ.ΛΡ.ΕΥ.

ΨΩΧΣΟΣΓΛΑ ΞΛΡΘΨΦΩΡ ΞΑΛ
ΕΥΛΨΕΩΘ ΧΨΣΧΩΡ ΧΨΘ
ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ

75.

ΞΦΑΨΛΞΘ ΒΣΘΚΕΛΑ: ΥΣΟΛΨΛΞΘ ΞΑΛ
ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΞΦΑΨΛΞΘΧ ΒΣΘΚΕΛΑΧ
ΧΨΘΡ ΕΩΦΩΥΑΝΞΘ
ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ(EIPA)

76.

ΞΩΔΛΞΑΧ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘΧ

72.
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ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑΧ

77.

ΠΕΨΦΘΧΘ ΑΥΣΔΣΨΛΞΣΨΘΨΑΧ ΞΑΛ
ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΧΕ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΩΧ
ΨΣΥΛΞΘΧ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘΧ

78.

ΡΣΠΛΠΣΨΘΨΑ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘΧ ΔΦΑΧΘΧ ΧΨΘΡ ΨΣΥΛΞΘ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘ

79.

ΡΣΠΛΠΣΨΘΨΑ ΕΡΕΦΓΕΛΩΡ ΧΨΘ
ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΨΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ

80.

Σ ΔΘΠΣΧΛΣΫΥΑΟΟΘΟΛΞΣΧ
ΞΩΔΛΞΑΧ

81.

Σ ΦΣΟΣΧ ΨΘΧ ΨΣΥΛΞΘΧ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΧΨΘΡ ΥΦΣΩΚΘΧΘ ΨΘΧ
ΔΛΑΒΑΟΞΑΡΛΞΘΧ ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑΧ

82.

Σ ΦΣΟΣΧ ΨΘΧ ΨΣΥΛΞΘΧ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΧΨΘΡ ΥΦΣΩΚΘΧΘ ΨΘΧ
ΔΛΑΧΩΡΣΦΛΑΞΘΧ ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑΧ

83.

Σ ΦΣΟΣΧ ΨΩΡ ΕΚΕΟΣΡΨΛΞΩΡ
ΣΦΓΑΡΩΧΕΩΡ ΞΑΛ ΕΚΕΟΣΡΨΩΡ
ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ

84.

ΣΛ ΦΣΟΣΛ ΨΩΡ ΥΦΣΝΧΨΑΠΕΡΩΡ
ΧΨΣΩΧ ΧΩΓΧΦΣΡΣΩΧ ΔΘΠΣΧΛΣΩΧ
ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΩΧ

85.

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΩΓΕΛΑΧ

86.

ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΩΡ ΧΨΘΡ ΥΦΣΧΧΣΟΛΞΘ
ΑΓΩΓΘ

87.

ΣΦΓΑΡΩΧΘ-ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΥΑΛΔΛΞΩΡ
ΧΨΑΚΠΩΡ: ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΧΩΓΧΦΣΡΩΡ ΠΕΚΣΔΩΡ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΘΧ
ΞΑΛ ΨΩΧΣΟΣΓΛΑΧ ΧΨΣΩΧ ΞΦΑΨΛ-
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ΞΣΩΧ ΥΑΛΔΛΞΣΩΧ ΧΨΑΚΠΣΩΧ
88.

89.

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΑΡΑΥΨΩΘ ΞΑΛ
ΨΣΥΛΞΘ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘ
ΥΦΣΕΨΣΛΠΑΗΣΡΨΑΧ ΘΓΕΨΛΞΑ
ΧΨΕΟΕΧΘ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ
(NAT.SCHOOL OF GOV)

90.

ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΣ ΧΧΕΔΛΣ ΕΞΧΩΓΧΦΣΡΛΧΠΣΩ ΞΦΑΨΣΩΧ ΞΑΛ ΔΘΠΣΧΛΑΧ
ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ (BACOV)

91.

ΧΩΓΧΦΣΡΑ ΕΦΓΑΟΕΛΑ
ΠΑΡΑΨΗΠΕΡΨ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΩΡ

92.

ΧΩΓΧΦΣΡΕΧ ΠΕΚΣΔΣΛ ΔΘΠΣΧΛΑΧ
ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ: ΑΥΣ ΨΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ
ΨΩΡ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΩΡ ΧΨΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ
ΨΩΡ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΩΡ

93.

ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑ ΕΟΟΑΔΑΧ- ΑΟΒΑΡΛΑΧ
ΧΨΘΡ ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΧΨΕΟΕΧΩΡ
ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ

94.

ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑ ΕΟΟΑΔΑΧΒΣΩΟΓΑΦΛΑΧ ΧΨΘΡ ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ
ΧΨΕΟΕΧΩΡ ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ

95.

ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑ ΕΟΟΑΔΑΧ-ΞΩΥΦΣΩ
ΧΨΘΡ ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΧΨΕΟΕΧΩΡ
ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ

96.

ΧΩΡΨΑΘ ΞΑΛ ΔΘΠΣΧΛΕΩΧΘ ΔΛΑΞΘΦΩΕΩΡ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΔΛΑΓΩΡΛΧΠΩΡ

97.

ΨΣ ΞΣΛΡΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΧ
ΩΧ ΕΦΓΑΟΕΛΣ ΓΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΣΟΛΞΘΧ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ
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98.

ΨΩΥΣΥΣΛΘΧΘ ΑΨΣΠΛΞΩΡ
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΥΦΑΕΩΡ

99.

ΩΥΑΟΟΘΟΛΞΣΧ ΞΩΔΛΞΑΧ & ΞΩΔΛΞΑΧ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘΧ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑΧ

100.

ΧΦΘΧΘ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΩΡ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΧΨΣΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ
ΧΧΕΔΛΑΧΠΣ ΞΑΛ ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ
ΞΦΛΧΕΩΡ - ΕΞΨΑΞΨΩΡ ΑΡΑΓΞΩΡ

101.

ΨΩΧΣΟΣΓΛΑ ΞΛΡΘΨΦΩΡ ΞΑΛ ΕΥΛΨΕΩΘ ΧΨΣΧΩΡ ΧΨΣ ΔΘΠΣΧΛΣ
ΨΣΠΕΑ
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Πίνακασ 2. Σίτλοι επιμορφωτικών προγραμμάτων ςτον Κφκλο Αποτελεςματικότθτα και Διαφάνεια 2010 -2016

1.

2.

3.

4.

5.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ΑΡΑΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΩΡ
ΧΨΣ ΔΘΠΣΧΛΣ ΨΣΠΕΑ

ΑΡΑΥΨΩΘ
ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ
ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ

ΑΡΑΥΨΩΘ
ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ
ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ

GREECE AND ITS UPCOMING EU - PRESIDENCY

ΑΡΑΥΨΩΘ
ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ
ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ

ΑΡΑΥΨΩΘ
ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ
ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ

COACHING ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑΧ ΞΑΛ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑΧ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΑΡΛΧΡΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ ΑΡΑΓΞΩΡ ΠΕ
ΨΘ ΠΕΚΣΔΣ ΨΣΩ ΓΡΩΧΛΣΧΞΣΥΛΣΩ

ΑΡΛΧΡΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ ΑΡΑΓΞΩΡ ΞΑΛ
ΑΥΣΨΛΠΘΧΘ ΨΩΡ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΩΡ ΨΘΧ ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘΧ

ΑΡΛΧΡΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ ΑΡΑΓΞΩΡ ΞΑΛ
ΑΥΣΨΛΠΘΧΘ ΨΩΡ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΩΡ ΨΘΧ ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘΧ

ΑΡΑΥΨΩΘ
ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ
ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ

ΑΡΑΥΨΩΘ
ΥΦΣΧΩΥΛΞΩΡ
ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ

ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΛΞΘ
ΧΩΠΠΕΨΣΧΘ ΨΩΡ ΧΨΕΟΕΧΩΡ ΨΣΩ ΔΘΠΣΧΛΣΩ
ΧΕ ΧΩΟΟΣΓΛΞΑ ΣΦΓΑΡΑ
ΨΣΩ ΞΦΑΨΣΩΧ

ΑΡΑΥΨΩΘ
ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ
ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ

ΑΦΧΕΧ ΞΑΛ ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ
ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ ΧΨΣ
ΔΘΠΣΧΛΣ ΨΣΠΕΑ

ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ
ΔΘΠΣΧΛΩΡ
ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ

ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ
ΠΕΛΩΠΕΡΘΧ
ΑΥΣΔΣΧΘΧ ΞΑΛ
ΥΕΛΚΑΦΧΛΞΩΡΚΕΠΑΨΩ
Ρ (DEALING WITH
POOR PERFORMANCE
AND DISCIPLINARY ISSUES)

ΑΡΑΥΨΩΘ
ΥΦΣΧΩΥΛΞΩΡ
ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ

ΑΡΛΧΡΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ ΑΡΑΓΞΩΡ ΞΑΛ
ΑΥΣΨΛΠΘΧΘ ΨΩΡ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΩΡ ΨΘΧ ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘΧ

ΒΑΧΛΞΕΧ ΑΦΧΕΧ ΧΨΘΡ
ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΨΘΧ ΕΚΡΛΞΘΧ
ΔΛΑΥΦΑΓΠΑΨΕΩΧΘΧ

ΑΡΛΧΡΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ ΑΡΑΓΞΩΡ ΞΑΛ
ΑΥΣΨΛΠΘΧΘ ΨΩΡ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΩΡ ΨΘΧ ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘΧ

ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ
ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ, ΣΠΑΔΛΞΘΧ ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑΧ,
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΧΩΓΞΦΣΩΧΕΩΡ ΞΑΛ ΞΦΛΧΕΩΡ

ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΛΞΘ
ΧΩΠΠΕΨΣΧΘ ΨΩΡ ΧΨΕΟΕΧΩΡ ΨΣΩ ΔΘΠΣΧΛΣΩ
ΧΕ ΧΩΟΟΣΓΛΞΑ ΣΦΓΑΡΑ
ΨΣΩ ΞΦΑΨΣΩΧ

ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ
ΣΦΓΑΡΩΧΛΑΞΘΧ ΞΑΛ
ΑΨΣΠΛΞΘΧ ΑΥΣΔΣΧΘΧ
(ORGANISATIONAL AND
INDIVIDUAL PERFORMANCE EVALUATION)

ΑΡΛΧΡΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ ΑΡΑΓΞΩΡ ΞΑΛ
ΑΥΣΨΛΠΘΧΘ ΨΩΡ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΩΡ ΨΘΧ ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘΧ

ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΛΞΘ
ΧΩΠΠΕΨΣΧΘ ΨΩΡ ΧΨΕΟΕΧΩΡ ΨΣΩ ΔΘΠΣΧΛΣΩ
ΧΕ ΧΩΟΟΣΓΛΞΑ ΣΦΓΑΡΑ
ΨΣΩ ΞΦΑΨΣΩΧ

ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΓΟΩΧΧΛΞΩΡ
ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ ΞΑΛ ΕΡΛΧΧΩΧΘ ΓΡΩΧΕΩΡ ΣΦΣΟΣΓΛΑΧ ΧΨΣ ΓΦΑΥΨΣ
ΞΑΛ ΥΦΣΦΣΦΛΞΣ ΟΣΓΣ
ΧΨΘΡ ΑΓΓΟΛΞΘ ΓΟΩΧΧΑ

ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΛΞΘ
ΧΩΠΠΕΨΣΧΘ ΨΩΡ ΧΨΕΟΕΧΩΡ ΨΣΩ ΔΘΠΣΧΛΣΩ
ΧΕ ΧΩΟΟΣΓΛΞΑ ΣΦΓΑΡΑ
ΨΣΩ ΞΦΑΨΣΩΧ

ΕΚΡΛΞΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΑΛ
ΕΩΦΩΥΑΝΞΘ ΣΟΣΞΟΘΦΩΧΘ:ΔΛΑΠΣΦΦΩΧΘ
ΞΑΛ ΩΟΣΥΣΛΘΧΘ ΨΩΡ

ΑΦΧΕΧ ΞΑΛ ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ
ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ ΧΨΣ

ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ
ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ, ΣΠΑΔΛΞΘΧ ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑΧ,
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΧΩΓΞΦΣΩ-

ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΓΟΩΧΧΛΞΩΡ
ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ ΞΑΛ ΕΡΛΧΧΩΧΘ ΓΡΩΧΕΩΡ ΣΦΣΟΣΓΛΑΧ ΧΨΣ ΓΦΑΥΨΣ

ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΓΟΩΧΧΛΞΩΡ
ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ ΞΑΛ ΕΡΛΧΧΩΧΘ ΓΡΩΧΕΩΡ ΣΦΣΟΣΓΛΑΧ ΧΨΣ ΓΦΑΥΨΣ

ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ
ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ, ΣΠΑΔΛΞΘΧ ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑΧ,
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΧΩΓΞΦΣΩ-

ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΓΟΩΧΧΛΞΩΡ
ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ ΞΑΛ ΕΡΛΧΧΩΧΘ ΓΡΩΧΕΩΡ ΣΦΣΟΣΓΛΑΧ ΧΨΣ ΓΦΑΥΨΣ
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ΕΡΩΧΛΑΞΩΡ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ

6.

7.

8.

9.

ΔΘΠΣΧΛΣ ΨΣΠΕΑ

ΧΕΩΡ ΞΑΛ ΞΦΛΧΕΩΡ

ΞΑΛ ΥΦΣΦΣΦΛΞΣ ΟΣΓΣ
ΧΨΘΡ ΑΓΓΟΛΞΘ ΓΟΩΧΧΑ

ΞΑΛ ΥΦΣΦΣΦΛΞΣ ΟΣΓΣ
ΧΨΘΡ ΑΓΓΟΛΞΘ ΓΟΩΧΧΑ

ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ
ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ, ΣΠΑΔΛΞΘΧ ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑΧ,
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΧΩΓΞΦΣΩΧΕΩΡ ΞΑΛ ΞΦΛΧΕΩΡ

ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ
ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ, ΣΠΑΔΛΞΘΧ ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑΧ,
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΧΩΓΞΦΣΩΧΕΩΡ ΞΑΛ ΞΦΛΧΕΩΡ

ΧΕΩΡ ΞΑΛ ΞΦΛΧΕΩΡ

ΞΑΛ ΥΦΣΦΣΦΛΞΣ ΟΣΓΣ
ΧΨΘΡ ΑΓΓΟΛΞΘ ΓΟΩΧΧΑ

ΔΕΛΞΨΕΧ ΑΥΑΨΘΧ ΧΨΣΡ
ΔΘΠΣΧΛΣ ΨΣΠΕΑ ΞΑΛ
Θ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΨΘΧ
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΧ ΩΧ ΠΕΧΣΩ ΞΑΨΑΥΣΟΕΠΘΧΘΧ
ΨΘΧ

ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ
ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ, ΣΠΑΔΛΞΘΧ ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑΧ,
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΧΩΓΞΦΣΩΧΕΩΡ ΞΑΛ ΞΦΛΧΕΩΡ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΩΡ ΧΨΘ ΠΕΚΣΔΣ
ΨΣΩ ΓΡΩΧΛΣΧΞΣΥΛΣΩ

ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ
ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΧ, ΣΠΑΔΛΞΘΧ ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑΧ,
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΧΩΓΞΦΣΩΧΕΩΡ ΞΑΛ ΞΦΛΧΕΩΡ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ
ΥΦΣΝΧΨΑΠΕΡΩΡ
ΨΠΘΠΑΨΩΡ

ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ
ΞΑΛ ΔΘΠΣΧΛΑ ΟΕΛΨΣΩΦΓΘΠΑΨΑ: ΕΥΛΧΞΣΥΘΧΘ ΨΘΧ ΡΣΠΣΟΣΓΛΑΧ ΨΣΩ
ΓϋΨΠΘΠΑΨΣΧ ΨΣΩ
ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ ΨΘΧ ΕΥΛΞΦΑΨΕΛΑΧ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΠΕΓΑΟΘΧ
ΥΣΟΘΧ

ΔΛΑΠΣΦΦΩΧΘ
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΩΡ
ΧΧΕΔΛΩΡ

ΔΘΠΣΧΛΣΫΥΑΟΟΘΟΛΞΣ
Χ ΞΩΔΛΞΑΧ

ΔΘΠΣΧΛΣΫΥΑΟΟΘΟΛΞΣ
Χ ΞΩΔΛΞΑΧ

ΔΕΛΞΨΕΧ ΑΥΑΨΘΧ ΧΨΣΡ
ΔΘΠΣΧΛΣ ΨΣΠΕΑ ΞΑΛ
Θ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΨΘΧ
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΧ ΩΧ ΠΕΧΣΩ ΞΑΨΑΥΣΟΕΠΘΧΘΧ
ΨΘΧ

ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΘΧ ΥΕΛΚΑΦΧΛΞΘΧ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑΧ
ΧΨΣ ΔΘΠΣΧΛΣ ΨΣΠΕΑ

ΔΛΑΠΣΦΦΩΧΘ
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΩΡ
ΧΧΕΔΛΩΡ

ΔΛΣΛΞΘΧΘ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ
ΠΣΡΑΔΩΡ

ΔΛΣΛΞΘΧΘ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ
ΠΣΡΑΔΩΡ

ΔΛΑΠΣΦΦΩΧΘ
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΩΡ
ΧΧΕΔΛΩΡ

ΔΛΑΠΣΦΦΩΧΘ
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΩΡ
ΧΧΕΔΛΩΡ

ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ,
ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΞΘ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘ ΞΑΛ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΑΟΟΘΟΕΓΓΩΘ

ΔΛΣΛΞΘΧΘ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ
ΠΣΡΑΔΩΡ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΕΟΕΧΩΡ
ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΧΨΘΡ ΕΠΥΕΔΩΧΘ ΞΑΛ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΛΞΘ ΩΟΣΥΣΛΘΧΘ ΨΣΩ
ΞΑΡΣΡΛΧΨΛΞΣΩ ΥΟΑΛΧΛΣΩ ΕΥΛΨΑΧΩΡΧΘΧ ΕΥΕΡΔΩΧΕΩΡ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΣΩ ΧΑΦΑΞΨΘΦΑ ΨΣΩ
Ρ. 3894/2010

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ
ΧΨΣ ΧΩΦΣ ΕΦΓΑΧΛΑΧ

ΔΛΑΥΦΑΓΠΑΨΕΩΨΛΞΕΧ
ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΧΨΑ ΕΩΦΩΥΑΝΞΑ ΣΦΓΑΡΑ

ΔΛΣΛΞΘΧΘ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ
ΠΣΡΑΔΩΡ

ΔΘΠΣΧΛΣΫΥΑΟΟΘΟΛΞΣΧ ΞΩΔΛΞΑΧ

ΕΚΡΛΞΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΑΛ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΣ ΧΩΦΣ

ΕΡΘΠΕΦΩΧΘ ΓΛΑ ΨΘ

ΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΣ ΧΩΦΣ

ΔΛΑΠΣΦΦΩΧΘ

Θ ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΨΘΧ
ΔΛΑΥΦΑΓΠΑΨΕΩΧΘΧ

10. ΡΣΠΛΠΣΨΘΨΑ ΞΑΛ ΔΛ-

ΔΛΑΠΣΦΦΩΧΘ
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΩΡ
ΧΧΕΔΛΩΡ
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ΑΦΑΡΕΛΑ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΑΛ ΨΘΡ
ΨΣΥΛΞΘ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΕΩΦΩΥΑΝΞΘ ΣΟΣΞΟΘΦΩΧΘ:ΔΛΑΠΣΦΦΩΧΘ
ΞΑΛ ΩΟΣΥΣΛΘΧΘ ΨΩΡ
ΕΡΩΧΛΑΞΩΡ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ

ΕΦΓΑΧΛΑΧ

ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΨΣΩ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΣΩ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ
ΑΓΣΦΑΧ (ΛΠΛ) ΧΨΣΩΧ
ΦΣΦΕΛΧ ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ
ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ

ΕΡΘΠΕΦΩΧΘ ΓΛΑ ΨΘ
ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΨΣΩ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΣΩ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ
ΑΓΣΦΑΧ(ΛΠΛ) ΧΨΣΩΧ
ΦΣΦΕΛΧ ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ
ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ

ΕΑΠΘΡΛΑΛΣΧ
ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΧ
ΨΣΩ ΕΞΔΔΑ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ
ΠΣΡΑΔΩΡ

ΕΦΓΑΧΛΑΧ

ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΩΡ
ΧΧΕΔΛΩΡ

ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘΡ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΞΑΛ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ ΔΦΑΧΕΩΡ ΕΡΘΟΛΞΩΡ

ΕΡΘΠΕΦΩΧΘ ΓΛΑ ΨΘ
ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΨΣΩ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΣΩ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ
ΑΓΣΦΑΧ(ΛΠΛ) ΧΨΣΩΧ
ΦΣΦΕΛΧ ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ
ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ

ΔΛΣΛΞΘΧΘ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ
ΠΣΡΑΔΩΡ

ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΘΡ ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΔΘΠΣΧΛΑ
ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΧΨΣ ΥΟΑΛΧΛΣ
ΨΘΧ ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΥΦΣΕΔΦΛΑΧ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΣ ΧΩΦΣ
ΕΦΓΑΧΛΑΧ

ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΔΛΕΚΡΩΡ
ΥΦΣΨΩΥΩΡ ΕΟΣΨ EN
ISO 9001: 2008 ΞΑΛ
19011: 2011 ΧΨΣ ΔΘΠΣΧΛΣ ΨΣΠΕΑ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΣ ΧΩΦΣ
ΕΦΓΑΧΛΑΧ

ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΘΧ ΥΕΛΚΑΦΧΛΞΘΧ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑΧ
ΧΨΣ ΔΘΠΣΧΛΣ ΨΣΠΕΑ

ΕΡΘΠΕΦΩΧΘ ΓΛΑ ΨΘ
ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΨΣΩ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΣΩ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ
ΑΓΣΦΑΧ(ΛΠΛ) ΧΨΣΩΧ
ΦΣΦΕΛΧ ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ
ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ

Θ ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΣΩ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΕΧΩΨΕΦΛΞΣΩ ΕΟΕΓΧΣΩ ΧΨΣ
ΔΘΠΣΧΛΣ ΨΣΠΕΑ

ΕΩΦΩΥΑΝΞΑ ΔΛΑΦΚΦΩΨΛΞΑ ΨΑΠΕΛΑ: ΧΩΧΨΘΠΑ
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΞΑΛ ΕΟΕΓΧΩΡ ΓΛΑ ΨΘΡ ΞΑΨΑΥΣΟΕΠΘΧΘ ΨΘΧ ΔΛΑΦΚΣ-

ΥΣΛΣΨΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ
ΨΣΩ ΔΘΠΣΧΛΣΩ ΨΣΠΕΑ
11.
ΥΦΣΧ ΨΣΡ ΥΣΟΛΨΘ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΩΡ

ΨΣ ΞΣΛΡΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΧ ΩΧ ΕΦΓΑΟΕΛΣ ΓΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ
12.
ΣΟΛΞΘΧ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ
(ΞΥΑ)

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΩΡ
ΕΛΧΑΓΩΓΛΞΘΧ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ

ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΓΛΑ
ΕΡΔΛΞΣΦΑΡΕΛΧ
ΥΦΣΧΦΩΓΕΧ

ΨΩΥΣΥΣΛΘΧΘ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΕΓΓΦΑΦΩΡΕΞΔΣΧΘ ΞΑΛ ΔΘΠΣΧΛ13.
ΕΩΧΘ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ
ΥΦΑΕΩΡ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΩΡ ΧΨΘΡ ΑΡΛΧΡΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ ΑΡΑΓΞΩΡ ΞΑΛ ΧΨΘ
ΠΕΨΦΘΧΘ ΨΩΡ ΕΥΛΥΨΩΧΕΩΡ ΨΘΧ ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘΧ

ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΧΨΕΟΕΧΩΡ ΕΣΨ ΧΕ ΚΕΠΑΨΑ
ΑΡΑΟΩΧΘΧ ΥΦΣΨΩΥΩΡ
EN 45011 & EN ISO
17020

ΕΥΛΠΣΦΦΩΨΛΞΘ ΔΦΑΧΘ
ΓΛΑ ΨΘΡ ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ
ΨΩΡ ΥΕΦΛΓΦΑΠΠΑΨΩΡ
ΚΕΧΕΩΡ ΕΦΓΑΧΛΑΧ

ΕΡΘΠΕΦΩΧΘ ΓΛΑ ΨΘ
ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΨΣΩ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΣΩ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ
ΑΓΣΦΑΧ(ΛΠΛ) ΧΨΣΩΧ
ΦΣΦΕΛΧ ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ
ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ

14.

ΕΡΘΠΕΦΩΧΘ ΓΛΑ ΨΘ
ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΨΣΩ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΣΩ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ
ΑΓΣΦΑΧ(ΛΠΛ) ΧΨΣΩΧ
ΦΣΦΕΛΧ ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ

ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣ ΔΛΑΥΦΑΓΠΑΨΕΩΧΘΧ ΓΛΑ ΧΨΕΟΕΧΘ
ΨΘΧ ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ

ΕΦΓΑΧΨΘΦΛ ΚΕΠΑΨΩΡ
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ ΞΑΛ
ΒΕΟΨΛΩΧΘΧ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ ΧΨΣ ΔΘΠΣΧΛΣ

ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΔΛΕΚΡΩΡ
ΥΦΣΨΩΥΩΡ ΕΟΣΨ EN
ISO 9001: 2008 ΞΑΛ
19011: 2011 ΧΨΣ ΔΘΠΣΧΛΣ ΨΣΠΕΑ
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ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ΨΣΠΕΑ

ΦΑΧ ΞΑΛ ΨΘΧ ΑΥΑΨΘΧ

ΕΡΛΧΧΩΧΘ ΨΘΧ ΔΛΑΦΑΡΕΛΑΧ - ΞΑΨΑΥΣΟΕΠΘΧΘ ΨΘΧ ΔΛΑΦΚΣΦΑΧ

ΕΦΓΣ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ
ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΩΥΘΦΕΧΛΑΧ
ΕΡΣΨΕΛ ΨΘΧ ΞΩΥΦΛΑΞΘΧ ΥΦΣΕΔΦΛΑΧ ΨΣΩ
ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ ΨΘΧ ΕΩΦΩΥΘΧ

ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΘΧ ΥΕΛΚΑΦΧΛΞΘΧ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑΧ
ΧΨΣ ΔΘΠΣΧΛΣ ΨΣΠΕΑ

ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΘΧ ΥΕΛΚΑΦΧΛΞΘΧ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑΧ
ΧΨΣ ΔΘΠΣΧΛΣ ΨΣΠΕΑ

Θ ΞΑΨΑΥΣΟΕΠΘΧΘ
ΨΩΡ ΦΑΛΡΣΠΕΡΩΡ
ΔΛΑΦΚΣΦΑΧ - ΕΟΕΓΞΨΛΞΣΛ ΠΘΧΑΡΛΧΠΣΛ

ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΔΛΕΚΡΩΡ
ΥΦΣΨΩΥΩΡ ΕΟΣΨ EN
ISO 9001: 2008 ΞΑΛ
19011: 2011 ΧΨΣ ΔΘΠΣΧΛΣ ΨΣΠΕΑ

ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΘΧ ΥΕΛΚΑΦΧΛΞΘΧ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑΧ
ΧΨΣ ΔΘΠΣΧΛΣ ΨΣΠΕΑ

ΕΧΩΨΕΦΛΞΣΧ ΕΟΕΓΧΣΧ
(INTERNAL AUDIT)

Θ ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΣΩ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΕΧΩΨΕΦΛΞΣΩ ΕΟΕΓΧΣΩ ΧΨΣ ΔΘΠΣΧΛΣ ΨΣΠΕΑ

Θ ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΣΩ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΕΧΩΨΕΦΛΞΣΩ ΕΟΕΓΧΣΩ ΧΨΣ
ΔΘΠΣΧΛΣ ΨΣΠΕΑ

Θ ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΨΘΧ
ΔΛΑΥΦΑΓΠΑΨΕΩΧΘΧ

ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΘΧ ΥΕΛΚΑΦΧΛΞΘΧ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑΧ
ΧΨΣ ΔΘΠΣΧΛΣ ΨΣΠΕΑ

Θ ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΣΩ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΕΧΩΨΕΦΛΞΣΩ ΕΟΕΓΧΣΩ ΧΨΣ ΔΘΠΣΧΛΣ ΨΣΠΕΑ

ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΘΧ ΥΕΛΚΑΦΧΛΞΘΧ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑΧ
ΧΨΣ ΔΘΠΣΧΛΣ ΨΣΠΕΑ

Θ ΞΑΨΑΥΣΟΕΠΘΧΘ
ΨΩΡ ΦΑΛΡΣΠΕΡΩΡ
ΔΛΑΦΚΣΦΑΧ - ΕΟΕΓΞΨΛΞΣΛ ΠΘΧΑΡΛΧΠΣΛ

Θ ΞΑΨΑΥΣΟΕΠΘΧΘ
ΨΩΡ ΦΑΛΡΣΠΕΡΩΡ
ΔΛΑΦΚΣΦΑΧ - ΕΟΕΓΞΨΛΞΣΛ ΠΘΧΑΡΛΧΠΣΛ

ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΧ ΒΣΩΟΘΧ
ΞΑΛ ΧΩΡΨΑΓΠΑ

Θ ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΓΟΩΧΧΑ
ΧΨΑ ΔΘΠΣΧΛΑ ΕΓΓΦΑΦΑ ΧΨΘΡ ΕΩΦΩΥΑΝΞΘ
ΕΡΩΧΘ

Θ ΞΑΨΑΥΣΟΕΠΘΧΘ
ΨΩΡ ΦΑΛΡΣΠΕΡΩΡ
ΔΛΑΦΚΣΦΑΧ - ΕΟΕΓΞΨΛΞΣΛ ΠΘΧΑΡΛΧΠΣΛ

Θ ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΣΩ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΕΧΩΨΕΦΛΞΣΩ ΕΟΕΓΧΣΩ ΧΨΣ ΔΘΠΣΧΛΣ ΨΣΠΕΑ

Θ ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΨΘΧ
ΔΛΑΥΦΑΓΠΑΨΕΩΧΘΧ

Θ ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΨΘΧ
ΔΛΑΥΦΑΓΠΑΨΕΩΧΘΧ

ΠΕΛΩΧΘ ΓΦΑΦΕΛΣΞΦΑΨΛΞΩΡ ΒΑΦΩΡ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΕΥΛΒΑΦΩΡΧΕΩΡ

Θ ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΣΩ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΕΧΩΨΕΦΛΞΣΩ ΕΟΕΓΧΣΩ ΧΨΣ
ΔΘΠΣΧΛΣ ΨΣΠΕΑ

Θ ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΨΘΧ
ΔΛΑΥΦΑΓΠΑΨΕΩΧΘΧ

Θ ΞΑΨΑΥΣΟΕΠΘΧΘ
ΨΩΡ ΦΑΛΡΣΠΕΡΩΡ
ΔΛΑΦΚΣΦΑΧ - ΕΟΕΓΞΨΛΞΣΛ ΠΘΧΑΡΛΧΠΣΛ

ΠΕΛΩΧΘ ΓΦΑΦΕΛΣΞΦΑΨΛΞΩΡ ΒΑΦΩΡ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΕΥΛΒΑΦΩΡΧΕΩΡ

ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΧ ΒΣΩΟΘΧ
ΞΑΛ ΧΩΡΨΑΓΠΑ

ΡΣΠΛΠΣΨΘΨΑ ΞΑΛ ΔΛΑΦΑΡΕΛΑ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΑΛ ΨΘΡ
ΨΣΥΛΞΘ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘ

Θ ΞΑΨΑΥΣΟΕΠΘΧΘ ΨΘΧ
ΔΛΑΦΚΣΦΑΧ ΧΕ ΨΣΠΕΛΧ
ΩΨΘΟΣΩ ΞΛΡΔΩΡΣΩ

Θ ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΨΘΧ
ΔΛΑΥΦΑΓΠΑΨΕΩΧΘΧ

ΠΕΟΕΨΘ ΥΕΦΛΥΨΩΧΘΧ
ΨΘΧ ΕΦΑΦΠΣΓΘΧ ΨΣΩ
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΕΧΩΨΕΦΛΞΣΩ ΕΟΕΓΧΣΩ ΧΨΣ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ

ΠΕΛΩΧΘ ΓΦΑΦΕΛΣΞΦΑΨΛΞΩΡ ΒΑΦΩΡ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΕΥΛΒΑΦΩΡΧΕΩΡ

ΥΣΛΣΨΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ
ΨΣΩ ΔΘΠΣΧΛΣΩ ΨΣΠΕΑ
ΥΦΣΧ ΨΣΡ ΥΣΟΛΨΘ

Θ ΞΑΨΑΥΣΟΕΠΘΧΘ
ΨΩΡ ΦΑΛΡΣΠΕΡΩΡ
ΔΛΑΦΚΣΦΑΧ - ΕΟΕΓΞΨΛΞΣΛ ΠΘΧΑΡΛΧΠΣΛ

ΘΚΛΞΘ ΞΑΛ ΔΕΣΡΨΣΟΣΓΛΑ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ: προσ μια Διακυβζρνθςθ βαςιςμζνθ
ςε Αξίεσ
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΧ ΒΣΩΟΘΧ
ΞΑΛ ΧΩΡΨΑΓΠΑ

ΡΣΠΛΠΣΨΘΨΑ ΞΑΛ ΔΛΑΦΑΡΕΛΑ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΑΛ ΨΘΡ
ΨΣΥΛΞΘ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΠΕΛΩΧΘ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ
ΒΑΦΩΡ ΠΕΧΩ ΨΣΩ
ΠΣΡΨΕΟΣΩ ΑΨΩΥΘΧ
ΥΦΣΟΘΥΨΛΞΘΧ ΥΦΣΧΕΓΓΛΧΘΧ ΧΕ ΨΣΥΛΞΣ ΕΥΛΥΕΔΣ

ΡΣΠΛΠΣΨΘΨΑ ΞΑΛ ΔΛΑΦΑΡΕΛΑ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΑΛ ΨΘΡ
ΨΣΥΛΞΘ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΠΕΛΩΧΘ ΓΦΑΦΕΛΣΞΦΑΨΛΞΩΡ ΒΑΦΩΡ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΕΥΛΒΑΦΩΡΧΕΩΡ

ΥΛΟΣΨΛΞΘ ΕΥΛΠΣΦΦΩΨΛΞΘ ΔΦΑΧΘ ΓΛΑ ΨΘΡ
ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΨΩΡ ΥΕΦΛΓΦΑΠΠΑΨΩΡ ΚΕΧΕΩΡ
ΕΦΓΑΧΛΑΧ

ΥΣΛΣΨΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ
ΨΣΩ ΔΘΠΣΧΛΣΩ ΨΣΠΕΑ
ΥΦΣΧ ΨΣΡ ΥΣΟΛΨΘ

ΠΘΧΑΡΛΧΠΣΛ ΕΟΕΓΧΣΩ
ΞΑΛ ΒΕΟΨΛΩΧΘΧ ΨΘΧ
ΑΥΣΔΣΨΛΞΣΨΘΨΑΧ ΕΟΕΓΞΨΛΞΩΡ ΣΦΓΑΡΩΡ
(Ε.Ρ.Α)

ΥΣΛΣΨΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ
ΨΣΩ ΔΘΠΣΧΛΣΩ ΨΣΠΕΑ
ΥΦΣΧ ΨΣΡ ΥΣΟΛΨΘ

ΧΩΓΧΦΣΡΕΧ ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ
ΞΑΛ ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΨΣΩΦΛΧΨΛΞΘΧ ΑΡΑΥΨΩΘΧ

ΡΣΠΛΠΣΨΘΨΑ ΞΑΛ ΔΛΑΦΑΡΕΛΑ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΑΛ ΨΘΡ
ΨΣΥΛΞΘ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ
ΥΕΦΛΓΦΑΠΠΑΨΩΡ
ΚΕΧΕΩΡ ΕΦΓΑΧΛΑΧ

ΨΣ ΞΣΛΡΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΧ ΩΧ ΕΦΓΑΟΕΛΣ ΓΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ
ΣΟΛΞΘΧ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ
(ΞΥΑ)

ΥΣΛΣΨΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ
ΨΣΩ ΔΘΠΣΧΛΣΩ ΨΣΠΕΑ
ΥΦΣΧ ΨΣΡ ΥΣΟΛΨΘ

ΨΣ ΞΣΛΡΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΧ ΩΧ ΕΦΓΑΟΕΛΣ ΓΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ
ΣΟΛΞΘΧ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ
(ΞΥΑ)

ΧΩΡΨΑΘ, ΕΞΔΣΧΘ ΞΑΛ
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΔΘΠΣΧΛΩΡ
ΕΓΓΦΑΦΩΡ

ΨΩΥΣΥΣΛΘΧΘ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΕΓΓΦΑΦΩΡ-

ΧΩΓΧΦΣΡΕΧ ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ
ΞΑΛ ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΨΣΩΦΛ-

ΨΩΥΣΥΣΛΘΧΘ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΕΓΓΦΑΦΩΡ-

ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΔΛΑΥΦΑΓΠΑΨΕΩΧΘΧ ΧΕ ΕΩΦΩΥΑΝΞΑ

ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΕΧ ΧΨΘ
ΔΛΑΒΣΩΟΕΩΧΘ
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ΧΩΡΨΑΘ, ΕΞΔΣΧΘ ΞΑΛ
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΔΘΠΣΧΛΩΡ
ΕΓΓΦΑΦΩΡ

Θ ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΨΘΧ
ΔΛΑΥΦΑΓΠΑΨΕΩΧΘΧ

ΠΕΟΕΨΘ ΥΕΦΛΥΨΩΧΘΧ
ΨΘΧ ΕΦΑΦΠΣΓΘΧ ΨΣΩ
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΕΧΩΨΕΦΛΞΣΩ ΕΟΕΓΧΣΩ ΧΨΣ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ

ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΔΛΑΥΦΑΓΠΑΨΕΩΧΘΧ ΧΕ ΕΩΦΩΥΑΝΞΑ
ΣΦΓΑΡΑ ΞΑΛ ΔΛΕΚΡΕΛΧ
ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΩΧ

Θ ΧΨΣΧΕΩΧΘ ΞΑΛ Σ
ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΧ
ΕΟΕΓΧΩΡ ΞΑΛ ΕΥΛΚΕΩΦΘΧΕΩΡ ΓΛΑ ΨΘΡ ΞΑΨΑΥΣΟΕΠΘΧΘ ΨΘΧ
ΔΛΑΦΚΣΦΑΧ ΧΨΣ ΔΘΠΣΧΛΣ ΨΣΠΕΑ

ΡΣΠΛΠΣΨΘΨΑ ΞΑΛ ΔΛΑΦΑΡΕΛΑ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΑΛ ΨΘΡ
ΨΣΥΛΞΘ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΨΣ ΞΣΛΡΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΧ ΩΧ ΕΦΓΑΟΕΛΣ ΓΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ
ΣΟΛΞΘΧ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ
(ΞΥΑ)

Θ ΨΩΥΣΥΣΛΘΧΘ ΨΣΩ
ΕΟΕΓΧΣΩ ΩΧ ΠΕΧΣ ΧΩΡΑΦΚΦΩΧΘΧ ΨΩΡ ΕΟΕΓΞΨΛΞΩΡ ΠΘΧΑΡΛΧΠΩΡ

ΥΣΛΣΨΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ
ΨΣΩ ΔΘΠΣΧΛΣΩ ΨΣΠΕΑ
ΥΦΣΧ ΨΣΡ ΥΣΟΛΨΘ

ΨΩΥΣΥΣΛΘΧΘ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΕΓΓΦΑΦΩΡΕΞΔΣΧΘ ΞΑΛ ΔΘΠΣΧΛΕΩΧΘ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ
ΥΦΑΕΩΡ

ΚΕΧΠΛΞΕΧ ΞΑΛ ΣΦΓΑΡΩΨΛΞΕΧ ΕΕΟΛΕΛΧ ΧΨΣ
ΥΕΔΛΣ "ΞΑΨΑΥΣΟΕΠΘΧΘ ΨΘΧ ΔΛΑΦΚΣΦΑΧ"

ΧΨΛΗΣΡΨΑΧ ΨΘΡ
ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΛΞΘ
ΣΠΑΔΑ

ΞΑΛΡΣΨΣΠΣ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣ "ΡΣΠΣΧ
4369/2016: ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΞΑΛ ΩΟΣΥΣΛΘΧΘ
ΔΣΠΘΠΕΡΘΧ ΧΩΡΕΡΨΕΩΘΧ"
ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΧ ΒΣΩΟΘΧ

ΕΞΔΣΧΘ ΞΑΛ ΔΘΠΣΧΛΕΩΧΘ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ
ΥΦΑΕΩΡ

27.

28.

29.

30.

ΧΨΛΗΣΡΨΑΧ ΨΘΡ
ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΛΞΘ
ΣΠΑΔΑ

ΧΨΛΞΘΧ ΑΡΑΥΨΩΘΧ

ΨΣ ΑΡΚΦΩΥΛΡΣ ΔΩΡΑΠΛΞΣ ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΞΑΛ ΨΘΧ
ΨΣΥΛΞΘΧ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘΧ: ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ - ΞΛΡΘΨΛΞΣΨΘΨΑΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ

ΕΞΔΣΧΘ ΞΑΛ ΔΘΠΣΧΛΕΩΧΘ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ
ΥΦΑΕΩΡ

ΣΦΓΑΡΑ ΞΑΛ ΔΛΕΚΡΕΛΧ
ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΩΧ

ΞΑΛ ΧΩΡΨΑΓΠΑ

ΨΣ ΞΣΛΡΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΧ ΩΧ ΕΦΓΑΟΕΛΣ ΓΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ
ΣΟΛΞΘΧ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ
(ΞΥΑ)

ΠΕΛΩΧΘ ΓΦΑΦΕΛΣΞΦΑΨΛΞΩΡ ΒΑΦΩΡ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΕΥΛΒΑΦΩΡΧΕΩΡ

ΨΣ ΞΣΛΡΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΧ ΩΧ ΕΦΓΑΟΕΛΣ ΓΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ
ΣΟΛΞΘΧ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ
(ΞΥΑ)

ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΧ
ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΩ ΧΨΣ ΔΘΠΣΧΛΣ

ΡΣΠΛΠΣΥΣΛΘΧΘ ΕΧΣΔΩΡ ΑΥΣ ΕΓΞΟΘΠΑΨΛΞΕΧ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ

ΨΩΥΣΥΣΛΘΧΘ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΕΓΓΦΑΦΩΡΕΞΔΣΧΘ ΞΑΛ ΔΘΠΣΧΛΕΩΧΘ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ
ΥΦΑΕΩΡ

ΧΨΛΗΣΡΨΑΧ ΨΘΡ
ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΛΞΘ
ΣΠΑΔΑ

ΡΣΠΛΠΣΨΘΨΑ ΞΑΛ ΔΛΑΦΑΡΕΛΑ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΑΛ ΨΘΡ
ΨΣΥΛΞΘ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΧΨΛΗΣΡΨΑΧ ΨΘΡ
ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΛΞΘ
ΣΠΑΔΑ

ΣΦΓΑΡΩΧΛΑΞΘ ΞΣΩΟΨΣΩΦΑ ΞΑΛ ΞΑΛΡΣΨΣΠΕΧ ΥΦΣΧΕΓΓΛΧΕΛΧ
ΧΨΘΡ ΕΩΥΘΦΕΨΘΧΘ
ΨΣΩ ΥΣΟΛΨΘ

ΧΨΛΗΣΡΨΑΧ ΨΘΡ
ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΛΞΘ
ΣΠΑΔΑ

ΥΣΛΣΨΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ
ΨΣΩ ΔΘΠΣΧΛΣΩ ΨΣΠΕΑ
ΥΦΣΧ ΨΣΡ ΥΣΟΛΨΘ

31.

ΧΩΡΨΑΘ, ΕΞΔΣΧΘ ΞΑΛ
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΔΘΠΣΧΛΩΡ

32.
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ΕΓΓΦΑΦΩΡ
ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΔΛΑΥΦΑΓΠΑΨΕΩΧΘΧ ΧΕ ΕΩΦΩΥΑΝΞΑ
ΣΦΓΑΡΑ ΞΑΛ ΔΛΕΚΡΕΛΧ
ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΩΧ

33.

ΨΣ ΞΣΛΡΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΧ ΩΧ ΕΦΓΑΟΕΛΣ ΓΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ
ΣΟΛΞΘΧ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ
(ΞΥΑ)

34.

ΨΣ ΞΣΛΡΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΧ ΩΧ ΕΦΓΑΟΕΛΣ ΓΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ
ΣΟΛΞΘΧ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ
(ΞΥΑ) - (ΘΠΕΦΛΔΑ)

35.

ΨΩΥΣΥΣΛΘΧΘ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΕΓΓΦΑΦΩΡΕΞΔΣΧΘ ΞΑΛ ΔΘΠΣΧΛΕΩΧΘ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ
ΥΦΑΕΩΡ

36.

ΧΨΛΗΣΡΨΑΧ ΨΘΡ
ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΛΞΘ
ΣΠΑΔΑ

37.
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Πίνακασ 3. Σίτλοι επιμορφωτικών προγραμμάτων ςτον Κφκλο Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ 2010 - 2016
2010

1.

2.

3.

4.

5.

2012

2013

2014

2015

2016

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΠΕΧΩ
ΧΨΣΧΩΡ

ΑΡΑΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΩΡ ΧΨΣ ΔΘΠΣΧΛΣ
ΨΣΠΕΑ

ΑΡΑΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΩΡ ΧΨΣ ΔΘΠΣΧΛΣ
ΨΣΠΕΑ

ΕΦΓΑΧΨΘΦΛ: ΑΡΑΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΞΑΛ ΑΥΟΣΩΧΨΕΩΧΘ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ
ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΩΡ ΧΕ ΕΥΛΟΕΓΠΕΡΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ
ΨΣΩ ΔΘΠΣΧΛΣΩ ΨΣΠΕΑ

ΑΡΑΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΩΡ ΧΨΣ ΔΘΠΣΧΛΣ
ΨΣΠΕΑ

ΑΡΑΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΩΡ ΧΨΣ ΔΘΠΣΧΛΣ
ΨΣΠΕΑ

ΑΡΑΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΩΡ ΧΨΣ ΔΘΠΣΧΛΣ
ΨΣΠΕΑ

ΠΕΛΩΧΘ ΓΦΑΦΕΛΣΞΦΑΨΛΞΩΡ ΒΑΦΩΡ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΕΥΛΒΑΦΩΡΧΕΩΡ

ΑΛΣΥΣΛΘΧΘ ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ
ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΠΕΧΩ ΧΨΣΧΩΡ ΞΑΛ ΠΕΨΦΘΧΘ ΨΘΧ
ΑΥΣΔΣΨΛΞΣΨΘΨΑΧ

ΑΡΑΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΩΡ ΧΨΣ ΔΘΠΣΧΛΣ
ΨΣΠΕΑ

ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΧΘ ΑΦΠΣΔΛΣΨΘΨΩΡ ΧΕ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΣ ΞΑΛ ΨΣΥΛΞΣ ΕΥΛΥΕΔΣ (ENA)

ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΛΞΘ
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ
ΣΦΓΑΡΩΨΛΞΘΧ
ΑΟΟΑΓΘΧ

ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΛΞΘ
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ
ΣΦΓΑΡΩΨΛΞΘΧ
ΑΟΟΑΓΘΧ

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΠΕΧΩ
ΧΨΣΧΩΡ

ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘ ΠΕΨΑΦΦΩΚΠΛΧΘ ΞΑΛ ΓΕΡΛΞΘ
ΑΡΑΚΕΩΦΘΧΘ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ-ΨΣ
ΥΑΦΑΔΕΛΓΠΑ ΨΘΧ
ΓΑΟΟΛΑΧ (RGPP)

ΒΑΧΛΞΕΧ ΑΦΧΕΧ
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘΧ ΔΦΑΧΘΧ

ΒΑΧΛΞΕΧ ΑΦΧΕΧ
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘΧ ΔΦΑΧΘΧ

ΔΛΑΧΕΣΡΨΑΧ ΨΛΧ ΞΑΟΕΧ
ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ ΨΩΡ ΔΘΠΩΡ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΩΡ ΔΘΠΣΧΛΩΡ
ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ

ΔΛΑΠΣΦΦΩΧΘ
ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΩΡ
ΧΧΕΔΛΩΡ

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΠΕΧΩ
ΧΨΣΧΩΡ

ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΥΟΩΠΑΨΛΑ ΓΛΑ ΨΣ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ
ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ (ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ ΠΕ ΨΣΩΧ
ΦΣΦΣΟΣΓΣΩΠΕΡΣΩΧ)
ΛΛ

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΠΕΧΩ
ΧΨΣΧΩΡ

ΔΛΣΛΞΘΧΘ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ
ΠΣΡΑΔΩΡ

ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘ ΠΕΨΑΦΦΩΚΠΛΧΘ ΞΑΛ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΔΣΠΩΡ: ΑΥΣ ΨΣ
ΧΧΕΔΛΑΧΠΣ ΧΨΘΡ Ε-

ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΥΟΩΠΑΨΛΑ ΓΛΑ ΨΣ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ
ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ (ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ ΠΕ ΨΣΩΧ

ΕΛΔΛΞΣ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣ
ΥΛΟΣΨΛΞΘΧ ΔΛΑΒΣΩΟΕΩΧΘΧ ΧΕ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ
ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΧ ΔΘΠΣ-

ΡΕΑ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘ
ΨΘΧ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘΧ
ΞΑΛ ΨΘΧ ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΘΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΞΑΟΟΛΞΦΑΨΘΧ

2011

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ
ΔΛΕΩΚΩΡΨΛΞΩΡ
ΧΨΕΟΕΧΩΡ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ
ΔΛΕΩΚΩΡΨΛΞΩΡ
ΧΨΕΟΕΧΩΡ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ
ΥΦΣΝΧΨΑΠΕΡΩΡ
ΨΠΘΠΑΨΩΡ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΩΡ/ΨΦΛΩΡ
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ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΠΕΧΩ
ΧΨΣΧΩΡ

6.

7.

8.

9.

ΦΑΦΠΣΓΘ

ΦΣΦΣΟΣΓΣΩΠΕΡΣΩΧ)

ΧΛΩΡ ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ

ΕΡΘΠΕΦΩΧΘ ΞΑΛ ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΩΡ ΧΨΘΡ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘ Α' ΞΑΛ Β' ΒΑΚΠΣΩ ΓΛΑ ΨΘ ''ΡΕΑ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘ ΨΘΧ ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΘΧ
ΔΛΣΛΞΘΧΘΧΥΦΣΓΦΑΠΠΑ
ΞΑΟΟΛΞΦΑΨΘΧ''

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ
ΥΦΣΝΧΨΑΠΕΡΩΡ
ΨΠΘΠΑΨΩΡ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ
ΔΛΕΩΚΩΡΨΛΞΩΡ
ΧΨΕΟΕΧΩΡ

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΠΕΧΩ
ΧΨΣΧΩΡ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΩΡ/ΨΦΛΩΡ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΩΡ/ΨΦΛΩΡ

ΕΡΘΠΕΦΩΧΘ ΧΨΕΟΕΧΩΡ ΑΩΨΣΨΕΟΩΡ
ΨΠΘΠΑΨΩΡ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ

ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΧΕ ΚΕΠΑΨΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΨΘΧ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ
ΑΥΣΞΨΘΧΘ ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΨΛΞΣΩ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘΧ
ΕΥΑΦΞΕΛΑΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ Α/ΒΑΚΠΛΑΧ &
Β/ΒΑΚΠΛΑΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΩΡ ΕΛΧΑΓΩΓΛΞΘΧ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ (ΑΦΧΛΞΘ
ΦΑΧΘ ΞΑΛ ΦΑΧΘ ΣΟΣΞΟΘΦΩΧΘΧ)

ΔΛΫΥΣΩΦΓΛΞΘ ΞΑΛ ΕΡΔΣΫΥΣΩΦΓΛΞΘ ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΞΑΛ ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑ
(α)

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ
ΥΦΣΝΧΨΑΠΕΡΩΡ
ΨΠΘΠΑΨΩΡ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ
ΥΦΣΝΧΨΑΠΕΡΩΡ
ΨΠΘΠΑΨΩΡ

ΕΦΓΑΧΨΘΦΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ
ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ ΓΛΑ ΥΦΣΝΧΨΑΠΕΡΣΩΧ ΔΛΕΩΚΩΡΧΕΩΡ

ΕΩΦΩΥΑΝΞΑ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΑ: ΑΡΑΗΘΨΘΧΘ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘΧ
ΩΥΣΒΣΟΘΧ ΥΦΣΨΑΧΕΩΡ ΞΑΛ ΧΩΓΓΦΑΦΘ
ΥΦΣΨΑΧΘΧ ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘΧ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΩΡ/ΨΦΛΩΡ

ΔΛΫΥΣΩΦΓΛΞΘ ΞΑΛ ΕΡΔΣΫΥΣΩΦΓΛΞΘ ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΞΑΛ ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑ
(β)

Ε ΑΥΣΧΨΑΧΕΩΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΥΦΣΝΧΨΑΠΕΡΩΡ ΔΛΕΩΚΩΡΧΕΩΡ

Ε ΑΥΣΧΨΑΧΕΩΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΥΦΣΝΧΨΑΠΕΡΩΡ ΔΛΕΩΚΩΡΧΕΩΡ

ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΩΡ ΧΕ ΠΣΡΑΔΕΧ
ΔΛΑΦΑΡΕΛΑΧ ΞΑΛ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘΧ ΔΛΑΞΩΒΕΦ-

ΕΩΦΩΥΘ 2020: ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ ΓΛΑ ΠΛΑ ΕΩΥΡΘ, ΒΛΩΧΛΠΘ ΞΑΛ
ΧΩΦΛΧ ΑΥΣΞΟΕΛΧΠΣΩΧ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΞΑΛ ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΧΕ ΠΛΑ
ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΥΣΩ ΑΟΟΑΗΕΛ

ΔΛΫΥΣΩΦΓΛΞΣΧ ΧΩΡΨΣΡΛΧΠΣΧ ΨΩΡ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ(ENA)

Ε ΑΥΣΧΨΑΧΕΩΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΥΦΣΝΧΨΑΠΕΡΩΡ ΨΠΘΠΑΨΩΡ

Ε ΑΥΣΧΨΑΧΕΩΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΥΦΣΝΧΨΑΠΕΡΩΡ ΨΠΘΠΑΨΩΡ
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ΡΘΧΘΧ

10.

11.

12.

ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΩΡ ΧΨΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΛΑΩΓΕΛΑ

ΠΕΛΩΧΘ ΓΦΑΦΕΛΣΞΦΑΨΛΞΩΡ ΒΑΦΩΡ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΕΥΛΒΑΦΩΡΧΕΩΡ

ΣΛ ΡΕΕΧ ΥΦΣΣΥΨΛΞΕΧ
ΧΨΣ ΚΕΧΠΣ ΨΘΧ ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΘΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ

ΑΡΑΥΨΩΘ

ΞΩΔΛΞΑΧ ΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ
ΔΘΠΣΨΛΞΩΡ
ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ
ΥΦΣΝΧΨΑΠΕΡΩΡ
ΨΠΘΠΑΨΩΡ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ
ΔΛΕΩΚΩΡΨΛΞΩΡ
ΧΨΕΟΕΧΩΡ

ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΧΕ ΚΕΠΑΨΑ ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΘΧ ΞΑΛ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΘΧ
ΞΑΚΣΔΘΓΘΧΘΧ ΓΛΑ
ΨΘΡ ΑΥΣΞΨΘΧΘ ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΨΛΞΣΩ ΞΑΚΣΔΘΓΘΨΛΞΘΧ ΕΥΑΦΞΕΛΑΧ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ
Α/ΒΑΚΠΛΑΧ &
Β/ΒΑΚΠΛΑΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ

ΠΕΛΩΧΘ ΨΩΡ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΒΑΦΩΡ ΞΑΛ ΑΥΟΣΩΧΨΕΩΧΘ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΩΡ ΧΨΣ ΕΥΛΥΕΔΣ
ΨΘΧ ΕΥΑΦΘΧ ΠΕ ΨΣΩΧ
ΥΣΟΛΨΕΧ (Λ)

ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΧΕ ΚΕΠΑΨΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΨΘΧ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ
ΑΥΣΞΨΘΧΘ ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΨΛΞΣΩ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘΧ
ΕΥΑΦΞΕΛΑΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ Α/ΒΑΚΠΛΑΧ &
Β/ΒΑΚΠΛΑΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΩΡ ΕΛΧΑΓΩΓΛΞΘΧ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ (ΑΦΧΛΞΘ
ΦΑΧΘ ΞΑΛ ΦΑΧΘ ΣΟΣΞΟΘΦΩΧΘΧ)

ΕΩΦΩΥΑΝΞΑ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΑ : ΑΡΑΗΘΨΘΧΘ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘΧ
ΩΥΣΒΣΟΘΧ ΥΦΣΨΑΧΕΩΡ ΞΑΛ ΧΩΓΓΦΑΦΘ
ΥΦΣΨΑΧΘΧ ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘΧ

ΕΩΦΩΥΑΝΞΑ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΑ : ΑΡΑΗΘΨΘΧΘ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘΧ
ΩΥΣΒΣΟΘΧ ΥΦΣΨΑΧΕΩΡ ΞΑΛ ΧΩΓΓΦΑΦΘ
ΥΦΣΨΑΧΘΧ ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘΧ

ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΣΧ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ
ΧΑΦΨΣΦΩΟΑΞΛΩΡ ΕΦΓΩΡ ΓΛΑ ΕΥΛΨΕΟΛΞΑ
ΧΨΕΟΕΧΘ ΔΘΠΣΧΛΩΡ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ

ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΧΕ ΚΕΠΑΨΑ ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΘΧ ΞΑΛ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΘΧ
ΞΑΚΣΔΘΓΘΧΘΧ ΓΛΑ
ΨΘΡ ΑΥΣΞΨΘΧΘ ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΨΛΞΣΩ ΞΑΚΣΔΘΓΘΨΛΞΘΧ ΕΥΑΦΞΕΛΑΧ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ
Α/ΒΑΚΠΛΑΧ &
Β/ΒΑΚΠΛΑΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΩΡ/ΨΦΛΩΡ

ΕΩΦΩΥΑΝΞΘ ΕΡΩΧΘ:ΚΕΧΠΛΞΑ ΣΦΓΑΡΑ
ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΞΕΧ

ΕΩΦΩΥΑΝΞΘ ΕΡΩΧΘ:ΚΕΧΠΛΞΑ ΣΦΓΑΡΑ
ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΞΕΧ
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Ε ΑΥΣΧΨΑΧΕΩΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΘΡ ΘΓΕΧΛΑ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΧΨΘΡ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ

13.

14.

15.

16.

17.

ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΛ
ΕΧΩΨΕΦΛΞΘΧ
ΩΥΘΦΕΧΛΑΧ ΔΘΠΩΡ

ΧΩΧΨΘΠΑ ΕΥΣΥΨΕΛΑΧ
ΣΦΓΑΡΛΧΠΩΡ ΨΣΥΛΞΘΧ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘΧ
(ΣΨΑ)

ΕΩΦΩΥΑΝΞΑ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΑ : ΑΡΑΗΘΨΘΧΘ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘΧ
ΩΥΣΒΣΟΘΧ ΥΦΣΨΑΧΕΩΡ ΞΑΛ ΧΩΓΓΦΑΦΘ
ΥΦΣΨΑΧΘΧ ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘΧ

ΥΦΣΧΩΠΒΑΨΛΞΣΧ ΕΟΕΓΧΣΧ ΕΟΕΓΞΨΛΞΣΩ
ΧΩΡΕΔΦΛΣΩ ΧΨΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΨΣΩ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΣΧ ΞΑΟΟΛΞΦΑΨΘΧ

ΩΥΘΦΕΧΛΑΞΘ ΞΑΨΑΧΨΑΧΘ, ΔΛΞΑΛΩΠΑΨΑ,
ΩΥΣΧΦΕΩΧΕΛΧ ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΩ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΩΡΥΕΛΚΑΦΧΛΞΣ ΔΛΞΑΛΣ

ΕΩΦΩΥΘ 2020: ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ ΓΛΑ ΠΛΑ ΕΩΥΡΘ, ΒΛΩΧΛΠΘ ΞΑΛ
ΧΩΦΛΧ ΑΥΣΞΟΕΛΧΠΣΩΧ
ΑΡΑΥΨΩΘ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ
ΥΦΣΝΧΨΑΠΕΡΩΡ
ΨΠΘΠΑΨΩΡ

Θ ΞΑΨΑΦΓΘΧΘ ΨΩΡ
ΕΥΛΞΩΦΩΧΕΩΡ ΩΧ ΠΕΧΣ ΠΕΛΩΧΘΧ ΨΩΡ
ΓΦΑΦΕΛΣΞΦΑΨΛΞΩΡ
ΒΑΦΩΡ

ΞΩΔΛΞΑΧ ΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ
ΔΘΠΣΨΛΞΩΡ
ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΕΟΕΧΩΡ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ: ΨΑ "ΒΘΠΑΨΑ"
ΠΕΨΑΒΑΧΘΧ ΧΨΣΩΧ
ΡΕΣΩΧ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΩΧ

ΞΩΔΛΞΑΧ ΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ
ΔΘΠΣΨΛΞΩΡ
ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ

ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΞΑΛ ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΘ
ΥΣΟΛΨΛΞΘ ΧΨΣΩΧ ΣΨΑ

Ε ΑΥΣΧΨΑΧΕΩΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΥΦΣΝΧΨΑΠΕΡΩΡ ΔΛΕΩΚΩΡΧΕΩΡ

ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΞΑΛ ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΘ
ΥΣΟΛΨΛΞΘ ΧΨΣΩΧ ΣΨΑ

ΥΦΣΧΩΦΘΠΕΡΑ ΚΕΠΑΨΑ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΣΩ
ΞΑΛ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣΩ
ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ ΓΛΑ ΨΑ
ΧΨΕΟΕΧΘ ΨΣΩ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣΩ ΕΚΡΛΞΘΧ ΑΠΩΡΑΧ (ΩΥ.ΕΚ.Α.)

ΞΩΔΛΞΑΧ ΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ
ΔΘΠΣΨΛΞΩΡ
ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ

Ε ΑΥΣΧΨΑΧΕΩΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΥΦΣΝΧΨΑΠΕΡΩΡ ΨΠΘΠΑΨΩΡ

ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΣΧ ΞΑΛ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣΧ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣΩ
ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘΧ

ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΣΧ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ
ΧΑΦΨΣΦΩΟΑΞΛΩΡ ΕΦΓΩΡ ΓΛΑ ΕΥΛΨΕΟΛΞΑ
ΧΨΕΟΕΧΘ ΔΘΠΣΧΛΩΡ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ

ΠΕΛΩΧΘ ΨΩΡ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΒΑΦΩΡ ΞΑΛ ΑΥΟΣΩΧΨΕΩΧΘ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΩΡ ΧΨΣ ΕΥΛΥΕΔΣ
ΨΘΧ ΕΥΑΦΘΧ ΠΕ ΨΣΩΧ
ΥΣΟΛΨΕΧ (ΛΛΛ)

ΕΥΕΡΔΩΣΡΨΑΧ ΧΨΛΧ
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΕΧ: Σ ΦΣΟΣΧ ΨΩΡ ΥΣΟΩΡ ΑΡΨΑΓΩΡΛΧΨΛΞΣΨΘΨΑΧ
(CLUSTERS) - (ENA)

ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΣΧ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ
ΧΑΦΨΣΦΩΟΑΞΛΩΡ ΕΦΓΩΡ ΓΛΑ ΕΥΛΨΕΟΛΞΑ
ΧΨΕΟΕΧΘ ΔΘΠΣΧΛΩΡ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ

ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΣΧ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘ
ΠΕΧΩ ΧΨΣΧΩΡ ΓΛΑ ΨΑ
ΧΨΕΟΕΧΘ ΨΣΩ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣΩ ΕΚΡΛΞΘΧ ΑΠΩΡΑΧ (ΩΥ.ΕΚ.Α.)

ΞΛΡΘΨΛΞΣΨΘΨΑ ΧΨΘ
ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ
(ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ
ΞΑΛ ΨΣΥΛΞΘ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘ)
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18.

19.

20.

21.

ΠΕΛΩΧΘ ΨΩΡ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΒΑΦΩΡ ΞΑΛ ΑΥΟΣΩΧΨΕΩΧΘ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΩΡ ΧΨΣ ΕΥΛΥΕΔΣ
ΨΘΧ ΕΥΑΦΘΧ ΠΕ ΨΣΩΧ
ΥΣΟΛΨΕΧ (ΛΛ)

ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΧΕ ΚΕΠΑΨΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΨΘΧ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ
ΑΥΣΞΨΘΧΘ ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΨΛΞΣΩ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘΧ
ΕΥΑΦΞΕΛΑΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ Α/ΒΑΚΠΛΑΧ &
Β/ΒΑΚΠΛΑΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ

ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΣΧ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘ
ΠΕΧΩ ΧΨΣΧΩΡ ΓΛΑ ΨΑ
ΧΨΕΟΕΧΘ ΨΣΩ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣΩ ΕΚΡΛΞΘΧ ΑΠΩΡΑΧ (ΩΥ.ΕΚ.Α.)

ΧΩΧΨΘΠΑ ΕΥΣΥΨΕΛΑΧ
ΣΦΓΑΡΛΧΠΩΡ ΨΣΥΛΞΘΧ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘΧ
(ΣΨΑ)

ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΩΡ ΧΩΡΨΣΡΛΧΠΣΩ ΨΘΧ
ΓΓΧ ΥΦΣΨΑΧΘ ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑΧ ΓΛΑ ΧΧΕΔΛΣ
ΧΩΡΨΣΡΛΧΠΣΩ ΒΑΧΕΛ
ΥΦΩΚΩΥΣΩΦΓΛΞΘΧ ΕΡΨΣΟΘΧ

ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΧΕ ΚΕΠΑΨΑ ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΘΧ ΞΑΛ ΥΑΛΔΑΓΩΓΛΞΘΧ
ΞΑΚΣΔΘΓΘΧΘΧ ΓΛΑ
ΨΘΡ ΑΥΣΞΨΘΧΘ ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΨΛΞΣΩ ΞΑΚΣΔΘΓΘΨΛΞΘΧ ΕΥΑΦΞΕΛΑΧ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ
Α/ΒΑΚΠΛΑΧ &
Β/ΒΑΚΠΛΑΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ

ΧΩΧΨΘΠΑ ΓΡΩΧΨΣΥΣΛΘΧΘΧ-ΞΑΨΑΦΓΘΧΘ
ΑΔΕΛΣΔΣΨΘΧΕΩΡ ΓΛΑ
ΨΘΡ ΛΔΦΩΧΘΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΞΑΨΑΧΨΘΠΑΨΩΡ ΩΓΕΛΣΡΣΠΛΞΣΩ ΕΡΔΛΑΦΕΦΣΡΨΣΧ

ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΔΛΑΥΦΑΓΠΑΨΕΩΧΘΧ ΧΕ ΕΩΦΩΥΑΝΞΑ
ΣΦΓΑΡΑ ΞΑΛ ΔΛΕΚΡΕΛΧ
ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΩΧ

ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΩΡ ΧΩΡΨΣΡΛΧΠΣΩ ΨΘΧ
ΓΕΡΛΞΘΧ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑΧ ΧΩΡΨΣΡΛΧΠΣΩ
(ΓΓΧ)-ΥΦΣΨΑΧΘ ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑΧ ΨΣΩ
ΓΑΟΟΛΞΣΩ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ

ΕΩΦΩΥΑΝΞΑ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΑ : ΑΡΑΗΘΨΘΧΘ ΥΦΣΧΞΟΘΧΘΧ
ΩΥΣΒΣΟΘΧ ΥΦΣΨΑΧΕΩΡ ΞΑΛ ΧΩΓΓΦΑΦΘ
ΥΦΣΨΑΧΘΧ ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘΧ

ΧΩΧΨΘΠΑ ΕΥΣΥΨΕΛΑΧ
ΣΦΓΑΡΛΧΠΩΡ ΨΣΥΛΞΘΧ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘΧ
(ΣΨΑ)

ΩΟΣΥΣΛΘΧΘ ΞΑΛ ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ ΨΘΧ
ΥΣΦΕΛΑΧ ΨΩΡ ΕΦΓΩΡ
ΧΨΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΨΩΡ ΑΡΨΑΓΩΡΛΧΨΛΞΩΡ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΩΡ ΨΘΧ ΕΩΦΩΥΑΛΞΘΧ ΕΡΩΧΘΧ

ΥΦΣΕΨΣΛΠΑΧΛΑ ΣΠΑΔΩΡ ΧΨΘΦΛΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ
ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΥΦΣΕΔΦΛΑ

ΕΩΦΩΥΘ 2020: ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ ΓΛΑ ΠΛΑ ΕΩΥΡΘ, ΒΛΩΧΛΠΘ ΞΑΛ
ΧΩΦΛΧ ΑΥΣΞΟΕΛΧΠΣΩΧ

ΩΟΣΥΣΛΘΧΘ ΞΑΛ ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ ΨΘΧ
ΥΣΦΕΛΑΧ ΨΩΡ ΕΦΓΩΡ
ΧΨΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΨΩΡ ΑΡΨΑΓΩΡΛΧΨΛΞΩΡ ΥΦΣ-

ΩΥΘΦΕΧΛΑΞΘ ΞΑΨΑΧΨΑΧΘ, ΔΛΞΑΛΩΠΑΨΑ,
ΩΥΣΧΦΕΩΧΕΛΧ ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΩ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΩΡ-

173

22.

23.

24.

25.

26.

ΑΡΑΥΨΩΘ

ΓΦΑΠΠΑΨΩΡ ΨΘΧ ΕΩΦΩΥΑΛΞΘΧ ΕΡΩΧΘΧ

ΥΦΣΕΨΣΛΠΑΧΛΑ ΥΦΣΕΔΦΩΡ, ΑΡΑΥΟΘΦΩΨΩΡ
ΞΑΛ ΕΚΡΛΞΩΡ ΕΞΥΦΣΧΩΥΩΡ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΥΦΣΕΔΦΛΑ

Θ ΞΑΨΑΦΓΘΧΘ ΨΩΡ
ΕΥΛΞΩΦΩΧΕΩΡ ΩΧ ΠΕΧΣ ΠΕΛΩΧΘΧ ΨΩΡ
ΓΦΑΦΕΛΣΞΦΑΨΛΞΩΡ
ΒΑΦΩΡ

ΩΥΘΦΕΧΛΑΞΘ ΞΑΨΑΧΨΑΧΘ, ΔΛΞΑΛΩΠΑΨΑ,
ΩΥΣΧΦΕΩΧΕΛΧ ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΩ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΩΡΥΕΛΚΑΦΧΛΞΣ ΔΛΞΑΛΣ

ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΣΧ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ
ΧΑΦΨΣΦΩΟΑΞΛΩΡ ΕΦΓΩΡ ΓΛΑ ΕΥΛΨΕΟΛΞΑ
ΧΨΕΟΕΧΘ ΔΘΠΣΧΛΩΡ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ

ΞΩΔΛΞΑΧ ΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ
ΔΘΠΣΨΛΞΩΡ
ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ

ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΣΧ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘ
ΠΕΧΩ ΧΨΣΧΩΡ ΓΛΑ ΨΑ
ΧΨΕΟΕΧΘ ΨΣΩ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣΩ ΕΚΡΛΞΘΧ ΑΠΩΡΑΧ (ΩΥ.ΕΚ.Α.)

ΠΕΛΩΧΘ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ
ΒΑΦΩΡ ΠΕΧΩ ΨΣΩ
ΠΣΡΨΕΟΣΩ ΑΨΩΥΘΧ
ΥΦΣΟΘΥΨΛΞΘΧ ΥΦΣΧΕΓΓΛΧΘΧ ΧΕ ΨΣΥΛΞΣ
ΕΥΛΥΕΔΣ

ΧΩΧΨΘΠΑ ΕΥΣΥΨΕΛΑΧ
ΣΦΓΑΡΛΧΠΩΡ ΨΣΥΛΞΘΧ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘΧ
(ΣΨΑ)

ΠΕΛΩΧΘ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ
ΒΑΦΩΡ ΠΕΧΩ ΨΣΩ
ΠΣΡΨΕΟΣΩ ΑΨΩΥΘΧ
ΥΦΣΟΘΥΨΛΞΘΧ ΥΦΣΧΕΓΓΛΧΘΧ ΧΕ ΨΣΥΛΞΣ
ΕΥΛΥΕΔΣ (Β)

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΥΕΦΛΓΦΑΠΠΑΨΩΡ ΚΕΧΕΩΡ
ΕΦΓΑΧΛΑΧ: ΥΦΩΨΘ ΕΦΑΦΠΣΓΘ

ΡΕΣ ΚΕΧΠΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΓΡΩΧΨΣΥΣΛΘΧΘΧ
ΓΛΑ ΓΩΠΡΑΧΨΘΦΛΑ ΞΑΛ
ΧΩΡΑΦΕΛΧ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΕΧ
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ΥΕΛΚΑΦΧΛΞΣ ΔΛΞΑΛΣ

27.

28.

ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΔΛΑΥΦΑΓΠΑΨΕΩΧΘΧ ΧΨΘΡ ΕΩΦΩΥΑΝΞΘ ΕΡΩΧΘ

ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΞΑΛ ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΘ
ΥΣΟΛΨΛΞΘ ΧΨΣΩΧ ΣΨΑ

ΩΥΘΦΕΧΛΑΞΘ ΞΑΨΑΧΨΑΧΘ, ΔΛΞΑΛΩΠΑΨΑ,
ΩΥΣΧΦΕΩΧΕΛΧ ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΩ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΩΡΥΕΛΚΑΦΧΛΞΣ ΔΛΞΑΛΣ

ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΣΧ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ
ΧΑΦΨΣΦΩΟΑΞΛΩΡ ΕΦΓΩΡ ΓΛΑ ΕΥΛΨΕΟΛΞΑ
ΧΨΕΟΕΧΘ ΔΘΠΣΧΛΩΡ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ
ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΣΧ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘ
ΠΕΧΩ ΧΨΣΧΩΡ ΓΛΑ ΨΑ
ΧΨΕΟΕΧΘ ΨΣΩ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣΩ ΕΚΡΛΞΘΧ ΑΠΩΡΑΧ (ΩΥ.ΕΚ.Α.)

29.

ΧΩΧΨΘΠΑ ΕΥΣΥΨΕΛΑΧ
ΣΦΓΑΡΛΧΠΩΡ ΨΣΥΛΞΘΧ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘΧ
(ΣΨΑ)

30.

ΩΥΘΦΕΧΛΑΞΘ ΞΑΨΑΧΨΑΧΘ, ΔΛΞΑΛΩΠΑΨΑ,
ΩΥΣΧΦΕΩΧΕΛΧ ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΩ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΩΡΥΕΛΚΑΦΧΛΞΣ ΔΛΞΑΛΣ

31.
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Πίνακασ 4. Σίτλοι επιμορφωτικών προγραμμάτων ςτον Κφκλο Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και Εφαρ. Σεχν. 2010 -2016

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

AUTOCAD-ΧΧΕΔΛΑΧΘ ΧΕ
ΔΩΣ ΔΛΑΧΨΑΧΕΛΧ

AUTOCAD-ΧΧΕΔΛΑΧΘ ΧΕ
ΔΩΣ ΔΛΑΧΨΑΧΕΛΧ

AUTOCAD-ΧΧΕΔΛΑΧΘ ΧΕ
ΔΩΣ ΔΛΑΧΨΑΧΕΛΧ

AUTOCAD-ΧΧΕΔΛΑΧΘ ΧΕ
ΔΩΣ ΔΛΑΧΨΑΧΕΛΧ

AUTOCAD-ΧΧΕΔΛΑΧΘ ΧΕ
ΔΩΣ ΔΛΑΧΨΑΧΕΛΧ

AUTOCAD-ΧΧΕΔΛΑΧΘ ΧΕ
ΔΩΣ ΔΛΑΧΨΑΧΕΛΧ

AUTOCAD-ΧΧΕΔΛΑΧΘ ΧΕ
ΔΩΣ ΔΛΑΧΨΑΧΕΛΧ

ΑΡΑΟΩΧΘ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΠΕ ΟΣΓΛΧΨΛΞΑ
ΦΩΟΟΑ

ΑΡΑΟΩΧΘ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΠΕ ΟΣΓΛΧΨΛΞΑ
ΦΩΟΟΑ

ΑΡΑΥΨΩΘ WEB
ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ

ΑΡΑΟΩΧΘ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΠΕ ΟΣΓΛΧΨΛΞΑ
ΦΩΟΟΑ

KOREA-GREECE ICT
COOPERATION WORKSHOP

ΑΡΑΟΩΧΘ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΠΕ ΟΣΓΛΧΨΛΞΑ
ΦΩΟΟΑ

ΑΡΑΟΩΧΘ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΠΕ ΟΣΓΛΧΨΛΞΑ
ΦΩΟΟΑ

ΑΡΑΥΨΩΘ WEB
ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ

ΑΡΑΥΨΩΘ WEB
ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ

ΑΡΑΥΨΩΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΠΕ ΧΧΕΧΛΑΞΕΧ
ΒΑΧΕΛΧ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ

ΑΡΑΥΨΩΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΠΕ ΧΧΕΧΛΑΞΕΧ
ΒΑΧΕΛΧ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ

Resilience in the Public
Sector: the P.A Schools'
and Institutes' contribution

ΑΡΑΥΨΩΘ ΔΛΑΔΛΞΨΩΑΞΩΡ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΕΡΨΑΓΠΕΡΩΡ ΧΨΣ ΣΥΧ
TAXISNET

ΑΡΑΥΨΩΘ ΔΛΑΔΛΞΨΩΑΞΩΡ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΕΡΨΑΓΠΕΡΩΡ ΧΨΣ ΣΥΧ
TAXISNET

ΑΡΑΥΨΩΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΠΕ ΧΧΕΧΛΑΞΕΧ
ΒΑΧΕΛΧ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ

ΑΡΑΥΨΩΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΠΕ ΧΧΕΧΛΑΞΕΧ
ΒΑΧΕΛΧ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ

ΑΡΑΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ
ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΩΡ

ΒΑΧΛΞΕΧ ΓΡΩΧΕΛΧ ΧΨΣΩΧ
ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΕΧ

ΑΡΑΟΩΧΘ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΠΕ ΟΣΓΛΧΨΛΞΑ
ΦΩΟΟΑ

ΑΡΑΥΨΩΘ ΔΛΑΔΛΞΨΩΑΞΩΡ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΠΕ
ΧΦΘΧΘ JAVA ENTERPRISE EDITION ΞΑΛ
SPRING FRAMEWORK

ΑΡΑΥΨΩΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΠΕ ΧΧΕΧΛΑΞΕΧ
ΒΑΧΕΛΧ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ

ΑΡΑΥΨΩΘ
ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ
ΥΣΟΩΠΕΧΩΡ

ΑΡΑΥΨΩΘ
ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ
ΥΣΟΩΠΕΧΩΡ

ΒΑΧΛΞΕΧ ΓΡΩΧΕΛΧ ΧΨΣΩΧ
ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΕΧ

ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΞΑΛ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΩΡ ΧΩΡΑΟΟΑΓΩΡ
ΧΨΘΡ ΥΑΦΣΧΘ ΘΟΕ-

ΒΑΧΛΞΕΧ ΓΡΩΧΕΛΧ ΧΨΣΩΧ
ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΕΧ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ WINDOWS
SERVER 2008

ΑΡΑΥΨΩΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΠΕ ΧΧΕΧΛΑΞΕΧ
ΒΑΧΕΛΧ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ

ΑΡΑΥΨΩΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΠΕ ΧΧΕΧΛΑΞΕΧ
ΒΑΧΕΛΧ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ

ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΔΛΑΟΕΛΨΣΩΦΓΛΞΣΨΘΨΑΧ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΩΡ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ (INTEROPERABILITY MATURITY MODEL-IMM)

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ WINDOWS
SERVER 2008

ΔΛΞΨΩΑ ΔΘΠΣΧΛΑΧ
ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ-ΧΩΗΕΩΛΧ

ΑΡΣΛΞΨΘ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘ - ΑΡΣΛΞΨΑ ΔΕΔΣΠΕΡΑ: ΥΦΣΞΟΘΧΘ ΓΛΑ

ΑΧΦΑΟΕΛΑ
ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ ΞΑΛ
ΔΛΞΨΩΩΡ

ΑΧΦΑΟΕΛΑ
ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ ΞΑΛ
ΔΛΞΨΩΩΡ
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ΞΨΦΣΡΛΞΘΧ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘΧ

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

ΨΘΡ ΑΡΑΥΨΩΘ

ΑΧΦΑΟΕΛΑ
ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ ΞΑΛ
ΔΛΞΨΩΩΡ

ΔΛΞΨΩΑ ΔΘΠΣΧΛΑΧ
ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ-ΧΩΗΕΩΛΧ

ΕΚΡΛΞΘ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ
ΓΛΑ ΨΘΡ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ
ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘ

ΑΡΣΛΞΨΘ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘ - ΔΛΑΦΑΡΕΛΑ ΞΑΛ
ΔΘΠΣΧΛΑ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘ

ΒΑΧΛΞΕΧ ΓΡΩΧΕΛΧ ΧΨΣΩΧ
ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΕΧ

ΒΑΧΛΞΕΧ ΓΡΩΧΕΛΧ
ΧΨΣΩΧ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩΧ
ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΕΧ

ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΠΕ ΟΣΓΛΧΨΛΞΑ
ΦΩΟΟΑ

ΒΑΧΛΞΕΧ ΓΡΩΧΕΛΧ ΧΨΣΩΧ
ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΕΧ

ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΞΑΛ ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΑΡΑΧΧΕΔΛΑΧΠΕΡΩΡ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΩΡ. ΔΛΑΩΓΕΛΑ ΞΑΛ ΠΘΨΦΩΣ ΠΛΧΚΣΔΣΨΣΩΠΕΡΩΡ ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ
ΔΘΠΣΧΛΣΩ

ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘ ΓΟΩΧΧΑ
SQL

ΒΑΧΛΞΕΧ ΓΡΩΧΕΛΧ ΧΨΣΩΧ
ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΕΧ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ WINDOWS
SERVER 2008

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ WINDOWS
SERVER 2008

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ
ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑΞΘ
ΩΥΣΧΨΘΦΛΘ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ WINDOWS
SERVER 2008

ΕΞΔΣΧΘ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩ ΕΓΓΦΑΦΣΩ ΠΕ ΨΘ
ΧΦΘΧΘ ΨΘΦΛΑΞΩΡ
ΩΥΣΓΦΑΦΩΡ

ΕΞΔΣΧΘ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩ ΕΓΓΦΑΦΣΩ ΠΕ ΨΘ
ΧΦΘΧΘ ΨΘΦΛΑΞΩΡ
ΩΥΣΓΦΑΦΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ WINDOWS
SERVER 2008

ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘ ΓΟΩΧΧΑ
SQL

ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘ ΓΟΩΧΧΑ
SQL

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ
ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘ ΞΑΛ
ΥΣΟΛΨΕΧ

ΔΛΞΨΩΑ ΔΘΠΣΧΛΑΧ
ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ-ΧΩΗΕΩΛΧ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΩΡ ΧΨΘΡ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΠΑΚΘΧΘ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΩΡ ΧΨΘΡ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΠΑΚΘΧΘ

ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘ ΓΟΩΧΧΑ
SQL

ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘΡ ΑΡΑΥΨΩΘ ΔΛΑΔΛΞΨΩΑΞΩΡ
ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΠΕ ΧΦΘΧΘ JAVA

ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘΡ ΑΡΑΥΨΩΘ ΔΛΑΔΛΞΨΩΑΞΩΡ
ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΠΕ ΧΦΘΧΘ JAVA

ΚΕΠΑΨΑ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘΧ ΠΑΚΘΧΘΧ ΞΑΛ
ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΣΩ ΩΟΛΞΣΩ, ΓΛΑ ΨΣΩΧ
ΥΦΕΧΒΕΩΨΕΧ eTwinning

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΩΡ ΧΨΘΡ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΠΑΚΘΧΘ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΕ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΕΧ CISCO, A

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΕ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΕΧ CISCO, A

ΕΞΔΣΧΘ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩ ΕΓΓΦΑΦΣΩ ΠΕ ΨΘ
ΧΦΘΧΘ ΨΘΦΛΑΞΩΡ
ΩΥΣΓΦΑΦΩΡ

ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘΡ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΞΑΛ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ
ΔΦΑΧΕΩΡ ΕΡΘΟΛΞΩΡ

ΕΞΔΣΧΘ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩ ΕΓΓΦΑΦΣΩ ΠΕ ΨΘ
ΧΦΘΧΘ ΨΘΦΛΑΞΩΡ
ΩΥΣΓΦΑΦΩΡ

ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑ ΞΑΛ
ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΧΩΡΚΕΧΘΧ
ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΕΩΡ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΕ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΕΧ CISCO, A

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΕ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΕΧ CISCO, Β

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΕ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΕΧ CISCO, Β

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΩΡ ΧΨΘΡ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΠΑΚΘΧΘ

ΕΞΔΣΧΘ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩ ΕΓΓΦΑΦΣΩ ΠΕ ΨΘ
ΧΦΘΧΘ ΨΘΦΛΑΞΩΡ
ΩΥΣΓΦΑΦΩΡ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΩΡ ΧΨΘΡ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΠΑΚΘΧΘ

ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑ ΞΑΛ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΕ ΨΕ-

ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ ΔΕΔΣ-

Ε ΑΥΣΧΨΑΧΕΩΧ ΕΞ-

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΕ ΨΕ-

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛ-

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛ-

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ WINDOWS
SERVER 2003
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ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΧΩΡΚΕΧΘΧ
ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΕΩΡ ΠΕΧΩ
ΨΘΟΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ

14.

15.

16.

17.

18.

ΧΡΣΟΣΓΛΕΧ CISCO, Β

ΠΕΡΩΡ ΠΕ ΟΣΓΛΧΨΛΞΑ
ΦΩΟΟΑ

ΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΘ ΓΟΩΧΧΑ
PYTHON

Ε ΑΥΣΧΨΑΧΕΩΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΘΡ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘ

ΔΕΩΨΩΡ ΧΨΘΡ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΠΑΚΘΧΘ

ΔΕΩΨΩΡ ΧΨΛΧ ΨΘΦΛΑΞΕΧ ΩΥΣΓΦΑΦΕΧ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΕ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΕΧ CISCO, Β

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΩΡ ΧΨΛΧ ΨΘΦΛΑΞΕΧ ΩΥΣΓΦΑΦΕΧ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΕ ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΟΣΓΛΧΨΛΞΩΡ
ΦΩΟΟΩΡ ΑΡΣΛΞΨΣΩ
ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ (Libre
Office)

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΕ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΕΧ CISCO, A

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΕ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΕΧ CISCO, A

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΕ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΕΧ CISCO, Β

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΕ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΕΧ CISCO, Β

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΕΟΕΧΩΡ
ΨΣΩ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣΩ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΧΨΣ
ΥΟΑΛΧΛΣ ΑΧΦΑΟΕΛΑΧ
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΩΡ ΥΣΩ
ΕΦΑΦΠΣΗΕΨΑΛ ΧΨΑ
ΣΥΧ ΑΩΨΣΠΑΨΘΧ ΑΡΨΑΟΟΑΓΘΧ ΦΣΦΣΟΣΓΛΞΩΡ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ
ΠΕ ΔΛΕΚΡΕΛΧ ΦΣΦΕΛΧ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΦΘΧΨΩΡ
ΧΨΘΡ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ

ΧΡΣΟΣΓΛΕΧ CISCO, A

ΣΥΨΛΞΣΧ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΧ ΠΕ VISUAL
BASIC

ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΠΕ ΟΣΓΛΧΨΛΞΑ
ΦΩΟΟΑ

Θ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘ ΨΣΩ
ΑΥΣΚΕΨΘΦΛΣΩ ΓΛΑ ΨΘ
ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ :
Θ ΣΥΨΛΞΘ ΨΩΡ ΧΦΘΧΨΩΡ

ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΧ
ΟΣΓΛΧΨΛΞΩΡ ΦΩΟΟΩΡ

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΠΛΑΧ ΧΨΑΧΘΧ ΠΕΧΑ ΑΥΣ ΨΛΧ ΩΥΣΔΣΠΕΧ ΨΘΧ ΕΚΡΛΞΘΧ ΥΩΟΘΧ ΕΦΠΘΧ

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΠΛΑΧ ΧΨΑΧΘΧ ΠΕΧΑ ΑΥΣ ΨΛΧ ΩΥΣΔΣΠΕΧ ΨΘΧ ΕΚΡΛΞΘΧ ΥΩΟΘΧ ΕΦΠΘΧ

ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΠΕ ΟΣΓΛΧΨΛΞΑ
ΦΩΟΟΑ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΣ ΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ
ΞΑΛ ΔΛΑΞΛΡΘΧΘΧ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩ ΕΓΓΦΑΦΣΩ
ΨΣΩ Ω.Δ.Θ.Π.Θ.Δ.

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ
ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑΞΘ
ΩΥΣΧΨΘΦΛΘ

ΕΥΛΞΩΦΩΧΘ ΑΡΑΟΩΨΛΞΩΡ ΠΕΚΣΔΩΡ, ΕΟΕΓΧΣΧ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΞΑΛ
ΕΞΨΛΠΘΧΘ ΑΒΕΒΑΛΣΨΘΨΑΧ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΦΘΧΨΩΡ
ΧΨΘΡ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ
ΠΑΚΘΧΘ

ΧΩΡΨΑΘ ΔΘΠΣΧΛΩΡ
ΕΓΓΦΑΦΩΡ ΠΕ ΕΥΕΕΦΓΑΧΨΕΧ ΞΕΛΠΕΡΣΩ

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ
ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑΞΘ
ΩΥΣΧΨΘΦΛΘ

ΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ
ΥΕΦΛΕΧΣΠΕΡΣΩ
JOOMLA

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ
ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘ ΞΑΛ
ΥΣΟΛΨΕΧ

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ
ΔΛΑΒΣΩΟΕΩΧΘ

Θ ΧΦΘΧΘ ΨΘΧ ORACLE

Ε ΑΥΣΧΨΑΧΕΩΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΘ ΓΟΩΧΧΑ
PYTHON

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΣ ΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ
ΞΑΛ ΔΛΑΞΛΡΘΧΘΧ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩ ΕΓΓΦΑΦΣΩ
ΨΣΩ Ω.Δ.Θ.Π.Θ.Δ.

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΔΛΑΔΛΞΨΩΣΩ
ΠΕ ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΑΡΣΛ-

ΚΕΠΑΨΑ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘΧ ΠΑΚΘΧΘΧ ΞΑΛ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩ-

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ
ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘ ΞΑΛ

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΠΛΑΧ ΧΨΑΧΘΧ ΠΕΧΑ ΑΥΣ ΨΛΧ ΩΥΣΔΣ-

Ε ΑΥΣΧΨΑΧΕΩΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΘΡ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΔΛΑΞΩΒΕΦ-

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΦΘΧΨΩΡ
ΧΨΘΡ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ

178

ΞΨΣΩ ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ

19.

20.

21.

22.

23.

ΨΛΞΣΩ ΩΟΛΞΣΩΕΦΓΑΟΕΛΑ WEB 2.0 ΓΛΑ
ΨΣΩΧ ΥΦΕΧΒΕΩΨΕΧ
ETWINNING

ΥΣΟΛΨΕΧ

ΠΕΧ ΨΘΧ ΕΚΡΛΞΘΧ ΥΩΟΘΧ ΕΦΠΘΧ

ΡΘΧΘ

ΠΑΚΘΧΘ

ΠΑΚΘΧΘ

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ
ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑΞΘ
ΩΥΣΧΨΘΦΛΘ

ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΠΕ ΟΣΓΛΧΨΛΞΑ
ΦΩΟΟΑ

Ε ΑΥΣΧΨΑΧΕΩΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΘ ΓΟΩΧΧΑ
PYTHON

Ε ΑΥΣΧΨΑΧΕΩΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΘ ΓΟΩΧΧΑ
PYTHON

Ε ΑΥΣΧΨΑΧΕΩΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΘΡ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘ

ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΕΧ ΞΑΛ
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΔΛΞΨΩΩΡ

ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑ ΞΑΛ
ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΧΩΡΚΕΧΘΧ
ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΕΩΡ

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΨΑΩΨΣΥΣΛΘΧΘ-ΒΑΧΛΞΑ ΠΘΨΦΩΑ /ΕΩΦΩΥΑΝΞΑ
ΠΘΨΦΩΑ. ΔΛΑΩΓΕΛΑ ΞΑΛ
ΠΘΨΦΩΣ ΠΛΧΚΣΔΣΨΣΩΠΕΡΩΡ ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΔΘΠΣΧΛΣΩ

ΧΦΘΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ
ΕΟΕΩΚΕΦΣΩ ΑΡΣΛΞΨΣΩ
ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ (ΕΟ/ΟΑΞ)

ΣΥΨΛΞΣΧ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΧ ΠΕ VISUAL
BASIC

ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΞΑΛ
ΧΦΣΡΣΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛ
ΧΠΣΧ ΕΦΓΩΡ

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ
ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘ ΞΑΛ
ΥΣΟΛΨΕΧ

Θ ΧΦΘΧΘ ΨΘΧ ORACLE

Ε ΑΥΣΧΨΑΧΕΩΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΘΡ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘ

ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΞΑΛ
ΧΦΣΡΣΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛ
ΧΠΣΧ ΕΦΓΩΡ

ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΘ ΒΕΟΨΛΧΨΩΡ ΥΦΣΨΑΧΕΩΡ ΧΨΑ
ΥΟΑΛΧΛΑ ΨΣΩ ΥΕΠΥΨΣΩ
ΞΩΞΟΣΩ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΩΡ
ΑΡΣΛΞΨΘΧ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘΧ (OPENGOV)

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΕΞΔΣΧΘ, ΔΛΑΞΛΡΘΧΘ ΞΑΛ ΑΦΧΕΛΣΚΕΨΘΧΘ ΕΓΓΦΑΦΩΡ

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ
ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑΞΘ
ΩΥΣΧΨΘΦΛΘ

ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΠΕ ΟΣΓΛΧΨΛΞΑ
ΦΩΟΟΑ

ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΠΕ ΟΣΓΛΧΨΛΞΑ
ΦΩΟΟΑ

ΥΟΑΛΧΛΣ ΞΑΛ ΥΦΣΨΩΥΑ
ΔΛΑΟΕΛΨΣΩΦΓΛΞΣΨΘΨΑΧ
ΧΨΘΡ ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΥΟΑΛΧΛΣ ΞΑΛ ΥΦΣΨΩΥΑ
ΔΛΑΟΕΛΨΣΩΦΓΛΞΣΨΘΨΑΧ
ΧΨΘΡ ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΞΑΛ
ΧΦΣΡΣΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛ
ΧΠΣΧ ΕΦΓΩΡ

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ
ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘ ΞΑΛ
ΥΣΟΛΨΕΧ

ΕΥΛΞΩΦΩΧΘ ΑΡΑΟΩΨΛΞΩΡ ΠΕΚΣΔΩΡ, ΕΟΕΓΧΣΧ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΞΑΛ
ΕΞΨΛΠΘΧΘ ΑΒΕΒΑΛΣΨΘΨΑΧ

ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ ΞΕΛΠΕΡΣΩ ΠΕ ΨΘ ΧΦΘΧΘ
ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΑΡΣΛΧΨΣΩ ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ (LIBRE OFFICE)

ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ ΧΩΠΥΕΦΑΧΠΑΨΣΟΣΓΛΑ ΠΕ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΑ ΥΑΞΕΨΑ

ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ
ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ

ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ ΧΩΠΥΕΦΑΧΠΑΨΣΟΣΓΛΑ ΠΕ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΑ ΥΑΞΕΨΑ

ΘΠΕΦΛΔΑ ΕΡΘΠΕΦΩΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘ ΔΛ@ΩΓΕΛΑ ΛΛ

Θ ΧΦΘΧΘ ΨΘΧ ORACLE

ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ ΟΣΓΛΧΨΛΞΩΡ ΦΩΟΟΩΡ ΠΕ ΨΘ
ΧΦΘΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ
ΑΡΣΛΧΨΣΩ ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ
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(LIBRE OFFICE)

24.

25.

26.

27.

28.

29.

ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΧ ΕΟΕΓΧΣΧ
ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ

ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ
ΔΛ@ΩΓΕΛΑ: ΥΑΦΣΡ ΞΑΛ
ΠΕΟΟΣΡ ΨΘΧ ΔΛΑΦΑΡΕΛΑΧ ΧΨΣ ΔΘΠΣΧΛΣ
ΒΛΣ

ΧΩΡΨΑΘ ΔΘΠΣΧΛΩΡ
ΕΓΓΦΑΦΩΡ ΠΕ ΕΥΕΕΦΓΑΧΨΕΧ ΞΕΛΠΕΡΣΩ

ΠΘΨΦΣΥΣΟΛΨΛΞΑ ΔΛΞΨΩΑ ΠΑΡ ΞΑΛ ΧΩΗΕΩΛΧ

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ
ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑΞΘ
ΩΥΣΧΨΘΦΛΘ

ΕΩΑΛΧΚΘΨΣΥΣΛΘΧΘ ΞΑΛ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΨΣΩ ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΩ ΨΣΩ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣΩ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ
ΨΣΩ ΣΥΧ ΑΩΨΣΠΑΨΘΧ
ΑΡΨΑΟΟΑΓΘΧ ΦΣΦΣΟΣΓΛΞΩΡ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ
ΠΕ ΔΛΕΚΡΕΛΧ ΦΣΦΕΛΧ
ΧΕ ΒΑΧΛΞΑ ΚΕΠΑΨΑ
ΑΧΦΑΟΕΛΑΧ

ΧΩΡΨΑΘ ΔΘΠΣΧΛΩΡ
ΕΓΓΦΑΦΩΡ ΠΕ ΕΥΕΕΦΓΑΧΨΕΧ ΞΕΛΠΕΡΣΩ

ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΧ
ΟΣΓΛΧΨΛΞΩΡ ΦΩΟΟΩΡ

ΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ
ΥΕΦΛΕΧΣΠΕΡΣΩ
JOOMLA

ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΞΑΛ
ΧΦΣΡΣΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛ
ΧΠΣΧ ΕΦΓΩΡ

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ
ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘ ΞΑΛ
ΥΣΟΛΨΕΧ

Θ ΧΦΘΧΘ ΨΘΧ ORACLE

ΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ
ΥΕΦΛΕΧΣΠΕΡΣΩ
JOOMLA

ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ ΧΩΠΥΕΦΑΧΠΑΨΣΟΣΓΛΑ ΠΕ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΑ ΥΑΞΕΨΑ

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΔΛΑΔΛΞΨΩΣΩ
ΠΕ ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΑΡΣΛΞΨΣΩ ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ

ΧΩΡΨΑΘ ΔΘΠΣΧΛΩΡ
ΕΓΓΦΑΦΩΡ ΠΕ ΕΥΕΕΦΓΑΧΨΕΧ ΞΕΛΠΕΡΣΩ

ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΕΦΓΑΗΣΠΕΡΩΡ ΧΕ ΠΣΡΑΔΕΧ
ΔΛΑΦΑΡΕΛΑΧ ΞΑΛ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘΧ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘΧ

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ
ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑΞΘ
ΩΥΣΧΨΘΦΛΘ

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΔΛΑΔΛΞΨΩΣΩ
ΠΕ ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΑΡΣΛΞΨΣΩ ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ

ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΧ ΕΟΕΓΧΣΧ
ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ

ΨΑ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΞΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ UNIX ΞΑΛ
LINUX

ΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ
ΥΕΦΛΕΧΣΠΕΡΣΩ
JOOMLA

ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑ ΞΑΛ
ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΧΩΡΚΕΧΘΧ
ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΕΩΡ

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ
ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘ ΞΑΛ
ΥΣΟΛΨΕΧ

ΨΑ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΞΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ UNIX ΞΑΛ
LINUX

ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ
ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘΧ
ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘΧ

ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΕΧ ΞΑΛ
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΔΛΞΨΩΩΡ

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΔΛΑΔΛΞΨΩΣΩ
ΠΕ ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΑΡΣΛΞΨΣΩ ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ

ΠΕΟΕΨΕΧ ΥΕΦΛΥΨΩΧΘΧ
ΧΨΘΡ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΞΑΛ
ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ ΔΦΑΧΕΩΡ
ΕΡΘΟΛΞΩΡ

ΘΠΕΦΛΔΑ ΠΕ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ ΨΑ ΑΡΣΛΞΨΑ
ΔΕΔΣΠΕΡΑ

ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΕΧ ΞΑΛ
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΔΛΞΨΩΩΡ

ΧΩΡΨΑΘ ΔΘΠΣΧΛΩΡ
ΕΓΓΦΑΦΩΡ ΠΕ ΕΥΕ-

ΨΘΦΛΑΞΘ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘ ΞΑΛ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ

ΨΑ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΞΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ UNIX ΞΑΛ

ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΞΑΛ
ΧΦΣΡΣΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛ

ΞΑΛΡΣΨΣΠΣ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛ ΓΛΑ ΨΘΡ ΑΛΣΟΣΓΘ-
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LINUX

ΧΠΣΧ ΕΦΓΩΡ

ΧΘ ΨΘΧ ΔΛΑΟΕΛΨΣΩΦΓΛΞΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΩΡ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ

ΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ
ΥΕΦΛΕΧΣΠΕΡΣΩ
JOOMLA

ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΕΧ ΞΑΛ
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΔΛΞΨΩΩΡ

ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ ΧΩΠΥΕΦΑΧΠΑΨΣΟΣΓΛΑ ΠΕ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΑ ΥΑΞΕΨΑ

ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑ ΞΑΛ
ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΧΩΡΚΕΧΘΧ
ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΕΩΡ

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΔΛΑΔΛΞΨΩΣΩ
ΠΕ ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΑΡΣΛΞΨΣΩ ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ

ΨΘΦΛΑΞΘ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘ ΞΑΛ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ
ΥΦΣΧ ΨΣΩΧ ΥΣΟΛΨΕΧ

ΧΩΡΨΑΘ ΔΘΠΣΧΛΩΡ
ΕΓΓΦΑΦΩΡ ΠΕ ΕΥΕΕΦΓΑΧΨΕΧ ΞΕΛΠΕΡΣΩ

ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΞΑΛ
ΧΦΣΡΣΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛ
ΧΠΣΧ ΕΦΓΩΡ

ΨΑ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΞΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ UNIX ΞΑΛ
LINUX

ΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ
ΥΕΦΛΕΧΣΠΕΡΣΩ
JOOMLA

ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ ΧΩΠΥΕΦΑΧΠΑΨΣΟΣΓΛΑ ΠΕ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΑ ΥΑΞΕΨΑ

ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΕΧ ΞΑΛ
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΔΛΞΨΩΩΡ

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΔΛΑΔΛΞΨΩΣΩ
ΠΕ ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΑΡΣΛΞΨΣΩ ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ

ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΧ ΕΟΕΓΧΣΧ
ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ

ΨΑ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΞΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ UNIX ΞΑΛ
LINUX

ΧΩΡΨΑΘ ΔΘΠΣΧΛΩΡ
ΕΓΓΦΑΦΩΡ ΠΕ ΕΥΕΕΦΓΑΧΨΕΧ ΞΕΛΠΕΡΣΩ

ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΕΧ ΞΑΛ
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΔΛΞΨΩΩΡ

ΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ
ΥΕΦΛΕΧΣΠΕΡΣΩ
JOOMLA

ΕΦΓΑΧΨΕΧ ΞΕΛΠΕΡΣΩ

30.

31.

32.

33.

ΥΦΣΧ ΨΣΩΧ ΥΣΟΛΨΕΧ

34.

35.

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΔΛΑΔΛΞΨΩΣΩ
ΠΕ ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΑΡΣΛΞΨΣΩ ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ

36.
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ΨΑ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΞΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ UNIX ΞΑΛ
LINUX

37.

ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΕΧ ΞΑΛ
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΔΛΞΨΩΩΡ

38.
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Πίνακασ 5. Σίτλοι επιμορφωτικών προγραμμάτων ςτον Σομζα Νζων Σεχνολογιών 2010
a.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

2010

AUTOCAD - ΧΧΕΔΛΑΧΘ ΧΕ ΔΩΣ ΔΛΑΧΨΑΧΕΛΧ
ΑΡΑΟΩΧΘ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΠΕ ΟΣΓΛΧΨΛΞΑ ΦΩΟΟΑ
ΑΡΑΥΨΩΘ WEB ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ
ΑΡΑΥΨΩΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΠΕ ΧΧΕΧΛΑΞΕΧ ΒΑΧΕΛΧ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ
ΑΡΑΥΨΩΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΥΣΟΩΠΕΧΩΡ
ΒΑΧΛΞΕΧ ΓΡΩΧΕΛΧ ΧΨΣΩΧ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΕΧ
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ WINDOWS SERVER 2003
ΔΛΔΑΞΨΛΞΘ ΨΩΡ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΩΡ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ & ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΩΡ (ΨΥΕ)-ΚΕΩΦΛΑ & ΨΕΧΡΛΞΕΧ
ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΣΡ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣ Θ/Ω
ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΩΡ ΧΨΘΡ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΠΑΚΘΧΘ
ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΠΕ ΟΣΓΛΧΨΛΞΑ ΦΩΟΟΑ
ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΕΧ
ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑ ΞΑΛ ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΧΩΡΚΕΧΘΧ ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΕΩΡ
ΣΥΨΛΞΣΧ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΧ ΠΕ VISUAL BASIC
ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΧ ΟΣΓΛΧΨΛΞΩΡ ΦΩΟΟΩΡ
ΧΩΡΨΑΘ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΕΓΓΦΑΦΩΡ ΠΕ ΕΥΕΕΦΓΑΧΨΕΧ ΞΕΛΠΕΡΣΩ
ΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΥΕΦΛΕΧΣΠΕΡΣΩ JOOMLA
ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΔΛΑΔΛΞΨΩΣΩ ΠΕ ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΑΡΣΛΞΨΣΩ ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΕΧ ΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΔΛΞΨΩΩΡ
ΨΩΥΣΥΣΛΘΧΘ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΕΓΓΦΑΦΩΡ - ΕΞΔΣΧΘ ΞΑΛ ΔΘΠΣΧΛΕΩΧΘ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΥΦΑΕΩΡ
ΧΦΘΧΘ ΥΦΣΘΓΠΕΡΩΡ ΧΩΡΕΦΓΑΨΛΞΩΡ ΕΦΓΑΟΕΛΩΡ ΔΛΑΔΛΞΨΩΣΩ
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Πίνακασ 6. Σίτλοι επιμορφωτικών προγραμμάτων ςτον Σομζα Πλθροφορικισ/Νζων Σεχνολογιών 2005-2009

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2005

2006

2007

2008

2009

ACCESS

ACCESS

ΑΡΑΟΩΧΘ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΠΕ ΟΣΓΛΧΨΛΞΑ ΦΩΟΟΑ

ΑΡΑΟΩΧΘ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΠΕ ΟΣΓΛΧΨΛΞΑ ΦΩΟΟΑ

AUTOCAD - ΧΧΕΔΛΑΧΘ ΧΕ ΔΩΣ ΔΛΑΧΨΑΧΕΛΧ

ACCESS ADVANCED

AUTOCAD

ΑΡΑΥΨΩΘ & ΥΦΣΒΣΟΘ ΕΡΑΟΟΑΞΨΛΞΩΡ ΠΣΦΦΩΡ ΨΣΩΦΛΧΠΣΩ

ΑΡΑΟΩΧΘ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΠΕ ΟΣΓΛΧΨΛΞΑ ΦΩΟΟΑ Λ

ΑΡΑΟΩΧΘ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΠΕ ΟΣΓΛΧΨΛΞΑ ΦΩΟΟΑ

AUTOCAD

AUTOCAD: ΕΛΔΛΞΑ ΚΕΠΑΨΑ

ΑΡΑΥΨΩΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ WEB

ΑΡΑΟΩΧΘ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΠΕ ΟΣΓΛΧΨΛΞΑ ΦΩΟΟΑ ΛΛ

ΑΡΑΟΩΧΘ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΠΕ ΟΣΓΛΧΨΛΞΑ ΦΩΟΟΑ Λ

AUTOCAD 2000

EXCEL

ΑΡΑΥΨΩΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ WEB
(ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΞΑΛ ΞΑΨΑΧΞΕΩΘ
ΔΛΞΨΩΑΞΩΡ ΨΣΥΩΡ)

ΑΡΑΥΨΩΘ WEB ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ

ΑΡΑΥΨΩΘ WEB ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ

AUTOCAD MAP

EXCEL ADVANCED -Εφαρμογζσ

ΑΡΑΥΨΩΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΠΕ
ΧΧΕΧΛΑΞΕΧ ΒΑΧΕΛΧ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ

ΑΡΑΥΨΩΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ WEB

ΑΡΑΥΨΩΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ WEB

AutoCAD ΕΥΛΥΕΔΣ ΛΛ

GIS

ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΔΛΞΨΩΩΡ ΞΑΛ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ UNIX

ΑΡΑΥΨΩΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΠΕ ΧΧΕΧΛΑΞΕΧ ΒΑΧΕΛΧ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ

ΑΡΑΥΨΩΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΠΕ ΧΧΕΧΛΑΞΕΧ ΒΑΧΕΛΧ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ

INTERNET-E-MAIL

ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ ΞΑΛ
ΔΛΞΨΩΩΡ ΓΛΑ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ WINDOWS

ΑΡΑΥΨΩΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ
ΥΣΟΩΠΕΧΩΡ

ΑΡΑΥΨΩΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ
ΥΣΟΩΠΕΧΩΡ

JAVA

ΓΟΩΧΧΑ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΩ
JAVA

ΑΡΑΥΨΩΘ ΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΔΛΑΔΛΞΨΩΣΩ ΠΕ ΥΦΣΝΣΡΨΑ
ΑΡΣΛΞΨΣΩ ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ

ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ ΞΑΛ ΔΛΞΨΩΩΡ ΧΕ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ WINDOWS
(I)

MS PROJECT

ΔΛΑΟΕΛΨΣΩΦΓΛΞΣΨΘΨΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΔΛΞΨΩΩΡ ΧΕ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ
WINDOWS

ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ ΞΑΛ ΔΛΞΨΩΩΡ ΧΕ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ WINDOWS
(II)

AUTOCAD: ΕΛΔΛΞΑ ΚΕΠΑΨΑ

DIGITAL UNIX

EXCEL
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

EXCEL ADVANCED

ORACLE DEVELOPER

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ WINDOWS SERVER
2000/2003

ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ ΞΑΛ ΔΛΞΨΩΩΡ Λ

ΒΑΧΛΞΕΧ ΓΡΩΧΕΛΧ ΧΨΣΩΧ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΕΧ

EXCEL ΕΥΛΥΕΔΣ II

ORACLE DEVELOPER 2000 (ΕΥΛΥΕΔΣ
Λ)

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΞΣΠΒΣΩ INTERNET

ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ ΞΑΛ ΔΛΞΨΩΩΡ ΧΕ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ WINDOWS (I)

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ WINDOWS SERVER 2003

FRONT PAGE

PHOTOSHOP

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΩΟΛΞΩΡ ΞΑΛ
ΥΦΣΠΘΚΕΛΩΡ

ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΩΡ ΞΑΛ ΔΛΞΨΩΩΡ ΧΕ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ WINDOWS (II)

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ WINDOWS SERVER 2003
(I)

GIS

POWERPOINT

ΕΛΞΣΡΛΞΑ ΠΣΩΧΕΛΑ ΣΦΓΑΡΩΧΘ
ΥΦΣΒΣΟΘ ΨΘΦΛΑΞΣΩ ΩΟΛΞΣΩ

ΓΟΩΧΧΑ JAVA I

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ WINDOWS SERVER 2003
(II)

JAVA

SPSS (ΕΥΛΥΕΔΣ Λ)

ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘΡ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘ WINDOWS - WORD - ΧΦΘΧΘ INTERNET

ΓΟΩΧΧΑ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΩ JAVA

ΔΛΔΑΞΨΛΞΘ ΨΩΡ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΩΡ
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ & ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΩΡ
(ΨΥΕ)-ΚΕΩΦΛΑ & ΨΕΧΡΛΞΕΧ

MS PROJECT

SPSS (ΕΥΛΥΕΔΣ ΛI)

ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΣ E-GOV

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ WINDOWS SERVER 2003

ΔΛΔΑΞΨΛΞΘ ΨΩΡ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΩΡ
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ & ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΩΡ
(ΨΥΕ)-ΚΕΩΦΛΑ & ΨΕΧΡΛΞΕΧ (ΧΩΓΧΦΣΡΣ)

ORACLE DEVELOPER

UNIX

ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΣΩΧ
ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩΧ ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΕΧ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ WINDOWS SERVER 2003
(I)

ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΣ E-GOV

ORACLE DEVELOPER
2000 (ΕΥΛΥΕΔΣ Λ)

WIN'95-WORD-ΧΦΘΧΘ INTERNET

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΩΡ
ΧΨΘΡ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΠΑΚΘΧΘ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ WINDOWS SERVER 2003
(II)

ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΣΡ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣ Θ/Ω

POWERPOINT

WINDOWS 2000 SERVER

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΣΦΓΑΡΩΨΩΡ ΧΕ
ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΠΑΚΘΧΘ

ΔΛΔΑΞΨΛΞΘ ΨΩΡ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΩΡ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΩΡ
(ΨΥΕ) - ΚΕΩΦΛΑ ΞΑΛ ΨΕΧΡΛΞΕΧ

ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΣΩΧ Θ/Ω (Λ)

SPSS (ΕΥΛΥΕΔΣ Λ)

WINDOWS 2003 SERVER

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΕ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΕΧ
ΔΛΞΨΩΩΡ CISCO I

ΕΛΞΣΡΛΞΑ ΠΣΩΧΕΛΑ ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΥΦΣΒΣΟΘ ΨΘΦΛΑΞΣΩ ΩΟΛΞΣΩ

ΕΛΧΑΓΩΓΘΧΨΣΩΧΘ/Ω- WORD- INTERNET- EXCEL

SPSS (ΕΥΛΥΕΔΣ ΛI)

WINDOWS-WORD

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΕ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΕΧ
ΔΛΞΨΩΩΡ CISCO II

ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘΡ ΕΥΛΧΨΘΠΘ ΨΩΡ Θ/Ω

ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΣΩΧ Θ/Ω ΛΛ

185

ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘΡ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘ WINDOWS - WORD - ΧΦΘΧΘ INTERNET

ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΣΩΧ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩΧ
ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΕΧ

WINDOWS 2000 SERVER

WINDOWS-WORD-EXCEL-INTERNET

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΣ ΣΥΧ
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΩΡ

WINDOWS 2000/2003
SERVER

WINDOWS-WORD-INTERNET

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΣ ΣΥΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΩΡ - ΞΛΡΘΧΘ ΣΧΘΠΑΨΩΡ

ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΣ E-GOV

ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΣΩΧ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩΧ
ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΕΧ, Λ

WINDOWS 2003 SERVER

ΑΡΑΟΩΧΘ ΛΑΨΦΛΞΩΡ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ
ΠΕ ΧΦΘΧΘ SPSS

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΣ ΣΥΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΩΡ - ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧΑΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ

ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΣΡ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣ
Θ/Ω

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΩΡ ΧΨΘΡ
ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΠΑΚΘΧΘ

WINDOWS-WORD

ΑΡΑΥΨΩΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ WEB

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΣ ΣΥΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΩΡ - ΥΦΩΨΣΞΣΟΟΣ

ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΣΩΧ Θ/Ω ΛΛ

ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΠΕ ΟΣΓΛΧΨΛΞΑ ΦΩΟΟΑ

25.

WINDOWS-WORDEXCEL

ΑΡΑΥΨΩΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΠΕ ACCESS

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΣ ΣΥΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΩΡ - ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΔΑΧΩΡ

ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΣΩΧ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩΧ
ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΕΧ

ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘΧ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘΧ ΧΨΘ ΦΛΟΑΡΔΛΑ (HAUS)

26.

WINDOWS-WORDEXCEL-INTERNET

ΑΡΑΥΨΩΘ ΛΧΨΣΧΕΟΛΔΩΡ - ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ WEB I

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΣ ΣΥΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΩΡ-ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΩΟΛΞΣΩ ΞΑΛ
ΥΦΣΠΘΚΕΛΩΡ

ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΣΩΧ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩΧ
ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΕΧ, Λ

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘ

27.

WINDOWS-WORDINTERNET

ΒΕΟΨΛΧΨΕΧ ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ E - GOVERMENT ΧΨΛΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΨΘΧ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΧ ΞΕΡΨΦΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΨΕΧΡΛΞΩΡ ΧΕ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΠΑΚΘΧΘ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΩΡ ETWINNING ΧΕ ΚΕΠΑΨΑ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘΧ
ΠΑΚΘΧΘΧ

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘ ΞΑΛ
ΧΘΠΑΧΛΣΟΣΓΛΞΕΧ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΕΧ

WORD-EXCEL

ΒΛΣΛΑΨΦΛΞΘ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ

ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΠΕ
ΟΣΓΛΧΨΛΞΑ ΦΩΟΟΑ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΩΡ ΧΕ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘ

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘ ΞΑΛ
ΥΣΟΛΨΕΧ

29.

ΑΡΑΟΩΧΘ ΛΑΨΦΛΞΩΡ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ

ΓΕΩΓΦΑΦΛΞΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΩΡ (GIS)

ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘΧ
ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘΧ ΧΨΘ ΦΛΟΑΡΔΛΑ
(HAUS)

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΩΡ ΧΨΘΡ
ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΠΑΚΘΧΘ

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΠΑΚΘΧΘ (HAUS)

30.

ΑΡΑΥΨΩΘ WEB ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ WINDOWS 2000 SERVER

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΩΡ ΧΨΣ
ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΑΒΕΞΨ

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΠΑΚΘΧΘ: ΧΩΓΧΦΣΡΕΧ ΨΑΧΕΛΧ ΞΑΛ ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ

31.

ΑΡΑΥΨΩΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΠΕ ACCESS

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΓΩΡ ΠΕ ΧΦΘΧΘ ΨΣΩ
MS-PROJECT

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘ &
ΔΛΑΟΕΛΨΣΩΦΓΛΞΣΨΘΨΑ ΧΕ ΕΚΡΛ-

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΕ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΕΧ ΔΛΞΨΩΩΡ CISCO I

ΞΑΟΩΔΛΩΧΘ ΞΑΛ ΥΦΩΨΣΞΣΟΟΑ ΔΛΞΨΩΩΡ ΛΛ

21.

22.

23.

24.

28.
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ΞΣ,ΨΣΥΛΞΣ,ΥΕΦΛΦ/ΞΣ
ΕΥΛΥΕΔΣ(E-GOVERNMENTE.I.P.A)

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

ΑΡΑΥΨΩΘ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΩΡ ΧΩΡΑΟΟΑΓΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΞΣΠΒΣΩ INTERNET

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΠΑΚΘΧΘ (HAUS)

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΕ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΕΧ ΔΛΞΨΩΩΡ CISCO II

ΞΑΨΑΧΞΕΩΘ ΕΞΥ/ΞΣΩ ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ

ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΩΡ ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑΞΩΡ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ

ΔΛΞΑΛΣ, ΡΣΠΣΚΕΧΛΑ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ, ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΥΦΣΧΩΥΛΞΩΡ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ

ΞΑΨΑΧΞΕΩΘ ΕΞΥ/ΞΣΩ
ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ

ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΠΕ ΟΣΓΛΧΨΛΞΑ ΦΩΟΟΑ

ΞΑΨΑΧΞΕΩΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΣΩ
ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ

ΓΕΩΓΦΑΦΛΞΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΩΡ (GIS)

ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘΡ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘ WINDOWS - WORD - ΧΦΘΧΘ INTERNET

ΞΩΞΟΣΦΣΦΛΑΞΕΧ ΥΑΦΕΠΒΑΧΕΛΧ
ΧΨΛΧ ΑΧΨΛΞΕΧ ΥΕΦΛΣΧΕΧ

ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑ ΟΣΓΛΧΨΛΞΩΡ ΦΩΟΟΩΡ

ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΞΑΛ ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΑΧΩΦΠΑΨΩΡ ΔΛΞΨΩΩΡ

ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΕΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΑΧ ΕΣΥΟΛΧΠΣΩ
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΩΡ

ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΧΘ-ΛΚΑΓΕΡΕΛΑΥΣΟΛΨΣΓΦΑΦΘΧΘ

ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘΧ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘΧ ΧΨΘ ΦΛΟΑΡΔΛΑ (HAUS)

ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑ ΞΑΛ ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΧΩΡΚΕΧΘΧ ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΕΩΡ

ΔΛΑΟΕΛΨΣΩΦΓΛΞΣΨΘΨΑ
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΩΡ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΔΘΠΣΧΛΑΧ
ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΩΡ ΧΨΘ
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΧΧΣΟΛΞΩΡ ΒΛΒΟΛΣΚΘΞΩΡ ΠΕ ΨΘ ΧΦΘΧΘ ΨΥΕ

ΠΘΧΑΡΛΧΠΣΛ ΞΑΛ ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ ΓΛΑ ΨΘΡ ΛΧΣΨΘΨΑ ΨΩΡ
ΦΩΟΩΡ

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘ

ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑ ΞΑΛ ΧΩΡΚΕΧΘ
ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΕΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΓΩΡ ΠΕ
ΧΦΘΧΘ ΨΣΩ MS-PROJECT

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΩΡ ΧΨΘΡ
ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΠΑΚΘΧΘ

ΠΣΩΧΕΛΑΞΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘ &
ΔΛΑΟΕΛΨΣΩΦΓΛΞΣΨΘΨΑ ΧΕ ΕΚΡΛΞΣ,ΨΣΥΛΞΣ,ΥΕΦΛΦ/ΞΣ ΕΥΛΥΕΔΣ (EGOVERNMENT-E.I.P.A)

ΠΣΦΦΣΥΣΛΘΧΘ ΕΞΥ/ΞΣΩ ΩΟΛΞΣΩ
ΓΛΑ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΕΧ ΑΧΩΓΧΦΣΡΘΧ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘΧ ΠΑΚΘΧΘΧΔΘΠΛΣΩΦΓΛΑ SCORM

ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘΡ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘ - WINDOWS
- WORD - ΧΦΘΧΘ
INTERNET

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΣΦΓΑΡΩΨΩΡ ΧΕ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΠΑΚΘΧΘ

ΠΣΩΧΛΑΞΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΓΛΑ ΩΥΕΩΚΩΡΣΩΧ ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΩΡ ΚΕΠΑΨΩΡ

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΒΛΒΟΛΣΚΘΞΩΡ: ΨΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΑΒΕΞΨ

ΣΥΨΛΞΣΧ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΧ ΠΕ
VISUAL BASIC

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΩΡ ΧΕ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΩ
ΞΨΘΠΑΨΣΟΣΓΛΞΩΡ ΓΦΑΦΕΛΩΡ

ΣΥΧ - ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΩΡ - ΨΣΥΛΞΘ
ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΠΑΚΘΧΘ (HAUS)

ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΧ ΟΣΓΛΧΨΛΞΩΡ
ΦΩΟΟΩΡ
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ΠΑΚΘΧΘ

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΧΨΛΧ
ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΩΓΕΛΑΧ

ΥΟΘΦΣΦΣΦΘΧΘ & ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ
ΓΛΑ ΕΩΦΩΥΑΝΞΑ ΚΕΠΑΨΑ (EUROPEAN INFORMATION-E.I.P.A)

ΞΑΟΩΔΛΩΧΘ ΞΑΛ ΥΦΩΨΣΞΣΟΟΑ ΔΛΞΨΩΩΡ Λ

ΥΦΣΣΥΨΛΞΕΧ ΨΘΧ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘΧ
ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘΧ:ΥΩΧ ΚΑ ΕΡΛΧΧΩΚΕΛ
Θ ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑ ΧΕ ΕΚΡΛΞΣ, ΨΣΥΛΞΣ
ΞΑΛ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΣ ΕΥΛΥΕΔΣ (ΕΛΦΑ)

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑΞΘ
ΩΥΣΧΨΘΦΛΘ

ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ
ΠΣΩΧΕΛΩΡ, ΥΦΣΒΣΟΘ ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΩ ΩΟΛΞΣΩ

ΞΑΟΩΔΛΩΧΘ ΞΑΛ ΥΦΩΨΣΞΣΟΟΑ ΔΛΞΨΩΩΡ ΛΛ

ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ ΧΩΠΥΕΦΑΧΠΑΨΣΟΣΓΛΑ
ΠΕ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΑ ΥΑΞΕΨΑ

ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ EXCEL ΧΨΣ
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘ

ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ & ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘΧ ΞΟΘΦΣΡΣΠΛΑΧ &
ΛΧΨΣΦΛΞΩΡ ΞΕΡΨΦΩΡ

ΞΑΨΑΧΞΕΩΘ ΕΞΥ/ΞΣΩ ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ

ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΧ ΕΟΕΓΧΣΧ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ

ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΧΨΛΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΩΓΕΛΑΧ

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘ &
ΔΛΑΟΕΛΨΣΩΦΓΛΞΣΨΘΨΑ ΧΕ ΕΚΡΛΞΣ,ΨΣΥΛΞΣ,ΥΕΦΛΦ/ΞΣ ΕΥΛΥΕΔΣ (EGOVERNMENT-E.I.P.A)

ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ ΑΡΑΟΩΧΘ ΛΑΨΦΛΞΩΡ
ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ

ΞΑΨΑΧΞΕΩΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΣΩ
ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ

ΧΩΓΧΦΣΡΕΧ ΨΑΧΕΛΧ ΞΑΛ ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ
ΧΨΘΡ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΠΑΚΘΧΘΨΘΟΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ

ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΧΨΣΡ ΑΚΟΘΨΛΧΠΣ

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΓΓΦΑΦΩΡ - ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣ ΥΦΩΨΣΞΣΟΟΣ

ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ ΧΩΠΥΕΦΑΧΠΑΨΣΟΣΓΛΑ ΠΕ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΑ ΥΑΞΕΨΑ Λ

ΞΩΔΛΞΑΧ ΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ ΔΘΠΣΧΛΩΡ
ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ ΞΑΛ ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ ΡΥΔΔ

ΧΩΡΨΑΘ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΕΓΓΦΑΦΩΡ
ΠΕ ΕΥΕΕΦΓΑΧΨΕΧ ΞΕΛΠΕΡΣΩ

ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΧΧΕΔΛΑΧΨΛΞΣΩ ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ ΧΨΣΡ
ΥΣΟΛΨΛΧΠΣ(AUTOCAD
MAP)

ΠΣΡΨΕΟΣΥΣΛΘΧΘ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΩΡ
ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΕΧ ΞΑΛ ΕΦΓΑΟΕΛΑ

ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ ΧΩΠΥΕΦΑΧΠΑΨΣΟΣΓΛΑ ΠΕ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΑ ΥΑΞΕΨΑ ΛΛ

ΞΩΔΛΞΑΧ ΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ ΔΘΠΣΧΛΩΡ
ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ ΞΑΛ ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ ΡΥΔΔ

ΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ
ΥΕΦΛΕΧΣΠΕΡΣΩ JOOMLA

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘ

ΣΟΣΞΟΘΦΩΠΕΡΣ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΣ
ΧΩΧΨΘΠΑ (Σ.Υ.Χ.) ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΩΡ
ΧΨΘΡ ΞΣΛΡΩΡΛΑ ΨΘΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΧ

ΧΧΕΔΛΑΧΘ & ΕΞΨΕΟΕΧΘ ΩΥΣΔΕΛΓΠΑΨΛΞΣΩ ΧΕΠΛΡΑΦΛΣΩ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ & ΘΓΕΧΛΑΧ ΠΕ ΩΒΦΛΔΛΞΘ
ΧΦΘΧΘ ΠΣΡΨΕΟΩΡ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛ-

ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑ ΞΑΛ ΧΩΡΚΕΧΘ
ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΕΩΡ

ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ
ΥΕΦΛΕΧΣΠΕΡΣΩ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΩ ΞΨΘΠΑΨΣΟΣΓΛΞΩΡ
ΓΦΑΦΕΛΩΡ
ΕΡΘΠΕΦΩΧΘ ΓΕΡΛΞΩΡ
ΓΦΑΠΠΑΨΕΩΡ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΩΡ ΓΛΑ ΨΣ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ
ΞΣΛΡΩΡΛΑ ΨΘΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΧ
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ΞΘΧ ΠΑΚΘΧΘΧ

47.

48.

49.

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΓΓΦΑΦΩΡ

ΣΟΣΞΟΘΦΩΠΕΡΣ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΣ
ΧΩΧΨΘΠΑ Ε.Ξ.Δ.Δ.Α (Σ.Υ.Χ)

ΧΧΕΔΛΑΧΘ ΔΛΞΨΩΩΡ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΧΘ-ΛΚΑΓΕΡΕΛΑΥΣΟΛΨΣΓΦΑΦΘΧΘ ΠΕΧΩ ΨΘΟΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ

ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΘΧ ΨΘΧ
ΥΦΣΨΩΥΣΥΣΛΘΧΘΧ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΕΓΓΦΑΦΩΡ

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΓΓΦΑΦΩΡ - ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣ ΥΦΩΨΣΞΣΟΟΣ

ΥΟΘΦΣΦΣΦΘΧΘ & ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ ΓΛΑ
ΕΩΦΩΥΑΝΞΑ ΚΕΠΑΨΑ (EUROPEAN
INFORMATION-E.I.P.A)

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΔΛΞΨΩΩΡ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ (ΕΥΛΥΕΔΣ ΛΛ)

ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΧΘ-ΥΣΟΛΨΣΓΦΑΦΘΧΘ ΛΚΑΓΕΡΕΛΑ ΠΕΧΩ ΨΘΟΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ

ΧΧΕΔΛΑΧΘ ΔΛΞΨΩΩΡ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ
ΔΛΣΛΞΘΧΘ (Λ)

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΨΑΩΨΣΥΣΛΘΧΘ ΞΑΛ ΑΧΦΑΟΕΛΑ
ΧΩΡΑΟΟΑΓΩΡ

ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΠΣΩΧΕΛΩΡ, ΥΦΣΒΣΟΘ ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΩ
ΩΟΛΞΣΩ

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΔΛΞΨΩΩΡ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ I

ΠΘΧΑΡΛΧΠΣΛ ΞΑΛ ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ ΓΛΑ ΨΘΡ ΛΧΣΨΘΨΑ ΨΩΡ ΦΩΟΩΡ

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΔΛΑΔΛΞΨΩΣΩ ΠΕ ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΑΡΣΛΞΨΣΩ
ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΞΑΛ ΞΑΨΑΧΞΕΩΘ ΔΛΞΨΩΑΞΩΡ ΨΣΥΩΡ

50.

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣ ΥΦΩΨΣΞΣΟΟΣ

ΧΩΧΨΘΠΑ ΞΨΘΡΛΑΨΦΛΞΘΧ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΘΧΘΧ TRACES

ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΑΡΑΟΩΧΘΧ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΞΑΛ ΟΘΨΘΧ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ

ΠΣΦΦΣΥΣΛΘΧΘ ΕΞΥ/ΞΣΩ ΩΟΛΞΣΩ ΓΛΑ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΕΧ ΑΧΩΓΧΦΣΡΘΧ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘΧ ΠΑΚΘΧΘΧ-ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΑ
SCORM

51.

ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΕΧ ΕΦΕΩΡΑΧ

ΧΩΧΨΘΠΑ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΕΚΡΛΞΣΩ
ΞΨΘΠΑΨΣΟΣΓΛΣΩ (Χ.Υ.Ε.Ξ.)

ΧΕΛΦΛΧΠΣΧ ΕΦΓΑΟΕΛΩΡ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘΧ ΠΑΚΘΧΘΧ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΠΣΩΧΕΛΑΞΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ

ΨΑΧΩΦΦΩΚΠΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΕ ΒΑΧΛΞΕΧ ΑΦΧΕΧ ΨΘΟΕΔΛΑΧΞΕΨΘΧ

ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΕΧ ΕΦΕΩΡΑΧ ΞΑΛ ΔΕΛΓΠΑΨΣΟΘΨΛΑΧ

ΧΧΕΔΛΑΧΘ ΔΛΞΨΩΩΡ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ
ΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΣΥΨΛΞΣΧ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΧ ΠΕ
VISUAL BASIC

ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΕΧ ΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ
ΔΛΞΨΩΩΡ

ΠΣΡΨΕΟΣΥΣΛΘΧΘ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΩΡ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ
ΔΛΣΛΞΘΧΘΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΕΧ ΞΑΛ
ΕΦΓΑΟΕΛΑ

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΔΛΞΨΩΩΡ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ (ΕΥΛΥΕΔΣ ΛΛ)

ΥΟΘΦΣΦΣΦΘΧΘ ΞΑΛ ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ
ΓΛΑ ΕΩΦΩΥΑΝΞΑ ΚΕΠΑΨΑ ΩΧ ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΔΛΑΠΣΦΦΩΧΘΧ ΞΑΛ ΕΦΑΦΠΣΓΘΧ ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ

ΨΩΥΣΥΣΛΘΧΘ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΕΓΓΦΑΦΩΡ - ΕΞΔΣΧΘ ΞΑΛ ΔΘΠΣΧΛΕΩΧΘ
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΥΦΑΕΩΡ

ΡΕΕΧ ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΕΧ
ΧΨΘΡ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ

ΧΧΕΔΛΑΧΨΛΞΣ ΥΑΞΕΨΣ AUTOCAD I

ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΧ ΟΣΓΛΧΨΛΞΩΡ
ΦΩΟΟΩΡ

ΧΕΛΦΛΧΠΣΧ UNIX / LINUX

52.

53.

54.
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55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

ΣΟΣΞΟΘΦΩΠΕΡΣ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΣ ΧΩΧΨΘΠΑ
(Σ.Υ.Χ.) ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΩΡ
ΧΨΘΡ ΞΣΛΡΩΡΛΑ ΨΘΧ
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΧ

ΧΧΕΔΛΑΧΨΛΞΣ ΥΑΞΕΨΣ AUTOCAD II

ΥΦΣΣΥΨΛΞΕΧ ΨΘΧ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘΧ
ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘΧ: ΥΩΧ ΚΑ ΕΡΛΧΧΩΚΕΛ
Θ ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑ ΧΕ ΕΚΡΛΞΣ, ΨΣΥΛΞΣ
ΞΑΛ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΣ ΕΥΛΥΕΔΣ (ΕΛΦΑ)

ΧΕΛΦΛΧΠΣΧ ΕΦΓΑΟΕΛΩΡ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘΧ ΠΑΚΘΧΘΧ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ
ΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΣΟΣΞΟΘΦΩΠΕΡΣ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΣ ΧΩΧΨΘΠΑ
Ε.Ξ.Δ.Δ.Α (Σ.Υ.Χ)

ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΑΡΑΟΩΧΘΧ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ
ΞΑΛ ΟΘΨΘΧ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ

ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ ΑΡΑΟΩΧΘ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ
ΠΕ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΑ ΥΑΞΕΨΑ (ΛΛ)

ΧΦΘΧΘ ΥΦΣΘΓΠΕΡΩΡ ΧΩΡΕΦΓΑΨΛΞΩΡ ΕΦΓΑΟΕΛΩΡ ΔΛΑΔΛΞΨΩΣΩ

ΣΦΓΑΡΩΧΘ & ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΔΕΛΓΠΑΨΣΟΣΓΛΞΩΡ ΕΦΕΩΡΩΡ

ΧΦΘΧΘ INTERNET ΞΑΛ ΚΕΠΑΨΑ ΑΧΦΑΟΕΛΑΧ INTERNET

ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ ΑΡΑΟΩΧΘ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ
ΠΕ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΑ ΥΑΞΕΨΑ Λ

ΥΣΟΩΠΕΧΑ (ΕΥΛΥΕΔΣ Λ)

ΧΦΘΧΘ ΨΘΧ ACCESS

ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ ΧΩΠΥΕΦΑΧΠΑΨΣΟΣΓΛΑ
ΠΕ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΑ ΥΑΞΕΨΑ Λ

ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΩ
ΞΨΘΠΑΨΣΟΣΓΛΞΩΡ
ΓΦΑΦΕΛΩΡ

ΧΦΘΧΘ ΨΣΩ INTERNET

ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘ ΧΩΠΥΕΦΑΧΠΑΨΣΟΣΓΛΑ
ΠΕ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΑ ΥΑΞΕΨΑ ΛΛ

ΧΩΧΨΘΠΑ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ ΕΚΡΛΞΣΩ ΞΨΘΠΑΨΣΟΣΓΛΣΩ (Χ.Υ.Ε.Ξ.)

ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΣΧ ΕΟΕΓΧΣΧ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΔΛΞΨΩΩΡ
ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΧΩΓΧΦΣΡΕΧ ΨΑΧΕΛΧ & ΥΦΣΣΥΨΛΞΕΧ
ΧΨΘΡ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ ΠΑΚΘΧΘ.ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΘΧ ΘΟ/ΞΘΧ ΠΑΚΘΧΘΧ ΧΨΘΡ ΕΞΥ/ΧΘ ΨΩΡ ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ
ΨΣΩ ΔΘΠΣΧΛΣΩ & ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΩΡ

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΔΛΞΨΩΩΡ
ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ
(ΕΥΛΥΕΔΣ ΛΛ)

ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ
ΥΕΦΛΕΧΣΠΕΡΣΩ
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63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΛΧΨΣΧΕΟΛΔΩΡ

ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΩΥΣΧΨΘΦΛΘΧ ΨΘΧ ΥΦΣΨΩΥΣΥΣΛΘΧΘΧ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΕΓΓΦΑΦΩΡ

ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΑΡΑΟΩΧΘΧ
ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΞΑΛ ΟΘΨΘΧ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΔΛΞΨΩΩΡ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ
ΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΑΡΑΟΩΧΘΧ
ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΞΑΛ ΟΘΨΘΧ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ ΠΕ
ΧΦΘΧΘ SPSS

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΔΛΞΨΩΩΡ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ
ΔΛΣΛΞΘΧΘ I

ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΔΕΛΓΠΑΨΣΟΘΨΛΑΧ

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΔΛΞΨΩΩΡ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ
ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΛΛ

ΩΥΣΧΨΘΦΛΘ Σ.Υ.Χ. ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΩΡ ΧΨΘΡ ΞΣΛΡΩΡΛΑ ΨΘΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΧ

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΔΛΑΔΛΞΨΩΣΩ ΠΕ ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΑΡΣΛΞΨΣΩ ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ

ΧΦΘΧΘ ΨΘΧ ACCESS

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΞΑΛ ΞΑΨΑΧΞΕΩΘ ΔΛΞΨΩΑΞΩΡ ΨΣΥΩΡ

ΧΦΘΧΘ ΨΣΩ INTERNET

ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΑΡΑΟΩΧΘΧ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ
ΞΑΛ ΟΘΨΘΧ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ
ΧΕΛΦΛΧΠΣΧ UNIX / LINUX

70.

ΧΕΛΦΛΧΠΣΧ ΕΦΓΑΟΕΛΩΡ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘΧ ΠΑΚΘΧΘΧ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ

71.

ΧΦΘΧΘ UNIX/ LINUX

72.

ΧΦΘΧΘ ΔΛΑΔΛΞΨΩΣΩ ΓΛΑ ΥΦΣΒΣΟΘ
ΨΣΩΦΛΧΨΛΞΩΡ ΥΦΣΣΦΛΧΠΩΡ

73.
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Πίνακασ 7. Σίτλοι επιμορφωτικών προγραμμάτων ςτον Κφκλο Κοινωνικι Πολιτικι 2010 -2016
2010

1.

2.

3.

4.

5.

ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ ΨΘΧ
ΒΛΑΧ ΧΕ ΒΑΦΣΧ ΨΩΡ
ΓΩΡΑΛΞΩΡ

2011

ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ ΨΘΧ
ΒΛΑΧ ΧΕ ΒΑΦΣΧ ΨΩΡ
ΓΩΡΑΛΞΩΡ

ΒΑΧΛΞΕΧ ΑΦΧΕΧ ΕΡΧΩΠΑΨΩΧΘΧ ΨΘΧ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ ΦΩΟΩΡ ΧΨΘ
ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΒΑΧΛΞΕΧ ΑΦΧΕΧ ΕΡΧΩΠΑΨΩΧΘΧ ΨΘΧ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ ΦΩΟΩΡ ΧΨΘ
ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ ΧΨΛΧ
ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΩΓΕΛΑΧ

2012

ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ ΨΘΧ
ΕΛΧΦΣΦΣΔΛΑΦΩΓΘΧ

2013

2014

ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ ΨΘΧ
ΒΛΑΧ ΧΕ ΒΑΦΣΧ ΨΩΡ
ΓΩΡΑΛΞΩΡ

ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ ΨΘΧ
ΒΛΑΧ ΧΕ ΒΑΦΣΧ ΨΩΡ
ΓΩΡΑΛΞΩΡ

2015

2016

ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ ΨΘΧ
ΒΛΑΧ ΧΕ ΒΑΦΣΧ ΨΩΡ
ΓΩΡΑΛΞΩΡ

ΑΡΑΥΨΩΘ,ΣΦΓΑΡΩΧΘ
ΞΑΛ ΔΛΑΧΩΡΔΕΧΘ - ΔΛΞΨΩΩΧΘ ΠΣΡΑΔΩΡ,
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΞΑΛ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΩΡ ΞΑΨ ΣΛΞΣΡ ΡΣΧΘΟΕΛΑΧ

ΑΦΧΕΧ ΣΦΓΑΡΩΧΘΧ ΞΑΛ
ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ ΨΣΩ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΥΦΣΡΣΛΑΧ

ΑΡΑΥΨΩΘ,ΣΦΓΑΡΩΧΘ
ΞΑΛ ΔΛΑΧΩΡΔΕΧΘ - ΔΛΞΨΩΩΧΘ ΠΣΡΑΔΩΡ,
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΞΑΛ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΩΡ ΣΛΞΣΓΕΡΕΛΑΞΣΩ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΩ

ΑΦΧΕΧ ΣΦΓΑΡΩΧΘΧ ΞΑΛ
ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ ΨΣΩ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΥΦΣΡΣΛΑΧ

ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ ΨΘΧ
ΕΛΧΦΣΦΣΔΛΑΦΩΓΘΧ

ΑΦΧΕΧ ΣΦΓΑΡΩΧΘΧ ΞΑΛ
ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ ΨΣΩ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΥΦΣΡΣΛΑΧ

ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ
ΞΑΛ ΕΩΥΑΚΕΛΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΕΧ ΣΠΑΔΕΧ: ΥΣΛΣΨΘΨΑ ΥΑΦΕΧΣΠΕΡΩΡ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ

ΓΕΡΣΧΘΠΑ ΞΑΛ
ΧΩΡΨΑΓΣΓΦΑΦΘΧΘ
ΦΑΦΠΑΞΩΡ

ΑΦΧΕΧ ΣΦΓΑΡΩΧΘΧ ΞΑΛ
ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ ΨΣΩ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΥΦΣΡΣΛΑΧ

ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ
ΞΑΛ ΕΩΥΑΚΕΛΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΕΧ ΣΠΑΔΕΧ: ΥΣΛΣΨΘΨΑ ΥΑΦΕΧΣΠΕΡΩΡ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ

ΒΑΧΛΞΕΧ ΑΦΧΕΧ ΞΑΛ ΡΕΣΛ ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΛ ΕΥΛΞΣΩΦΛΞΘΧ ΑΧΦΑΟΛΧΘΧ
ΞΑΛ ΧΩΡΨΑΛΣΔΣΨΘΧΘΧ

ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ ΨΘΧ
ΒΛΑΧ ΧΕ ΒΑΦΣΧ ΨΩΡ
ΓΩΡΑΛΞΩΡ

ΕΦΑΦΠΣΓΘ
ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΨΛΞΘΧ
ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ ΧΨΛΧ
ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΩΓΕΛΑΧ

ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ
ΞΑΛ ΕΩΥΑΚΕΛΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΕΧ ΣΠΑΔΕΧ: ΥΣΛΣΨΘΨΑ ΥΑΦΕΧΣΠΕΡΩΡ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ

ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ
ΞΑΛ ΕΩΥΑΚΕΛΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΕΧ ΣΠΑΔΕΧ: ΥΣΛΣΨΘΨΑ ΥΑΦΕΧΣΠΕΡΩΡ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ ΧΨΛΧ
ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΩΓΕΛΑΧ

ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ
ΞΑΛ ΕΩΥΑΚΕΛΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΕΧ ΣΠΑΔΕΧ: ΥΣΛΣΨΘΨΑ ΥΑΦΕΧΣΠΕΡΩΡ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ

ΑΦΧΕΧ ΣΦΓΑΡΩΧΘΧ ΞΑΛ
ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ ΨΣΩ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΥΦΣΡΣΛΑΧ

ΛΚΑΓΕΡΕΛΑΥΣΟΛΨΣΓΦΑΦΘΧΘ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΣΔΛΑΧΨΛΞΘΧ ΑΟΩΧΛΔΑΧ ΧΨΑ
ΔΘΠΣΧΛΑ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΑ (LOGISTICS
MANAGEMENT)

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ ΧΨΛΧ
ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΩΓΕΛΑΧ

ΔΛΘΠΕΦΛΔΑ ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘΧ ΞΑΛ ΕΩΑΛΧΚΘΨΣΥΣΛΘΧΘΧ ΧΕ ΚΕΠΑΨΑ ΓΩΡΑΛΞΕΛΑΧ ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΧΘΧ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ ΧΨΛΧ
ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΩΓΕΛΑΧ

ΒΑΧΛΞΕΧ ΑΦΧΕΧ ΞΑΛ
ΡΕΣΛ ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΛ
ΕΥΛΞΣΩΦΛΞΘΧ ΑΧΦΑΟΛΧΘΧ ΞΑΛ ΧΩΡΨΑΛΣΔΣΨΘΧΘΧ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ ΧΨΛΧ
ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΩΓΕΛΑΧ
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6.

7.

8.

9.

ΛΚΑΓΕΡΕΛΑΥΣΟΛΨΣΓΦΑΦΘΧΘ
ΔΘΠΣΨΣΟΣΓΛΣ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΥΦΣΠΘΚΕΛΩΡ ΧΨΛΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ
ΩΓΕΛΑΧ

ΠΑΡΑΨΗΠΕΡΨ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΩΓΕΛΑΧ

ΕΡΛΧΧΩΧΘ ΨΘΧ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ ΨΩΡ ΓΩΡΑΛΞΩΡ
ΧΕ ΚΕΧΕΛΧ ΕΩΚΩΡΘΧ
ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΑΛ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘ

Σ ΦΣΟΣΧ ΨΩΡ ΡΕΩΡ
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΩΡ ΧΨΘΡ
ΥΦΣΧΒΑΧΛΠΣΨΘΨΑ ΞΑΛ
ΕΩΥΘΦΕΨΘΧΘ ΨΩΡ
ΑΠΕΑ

ΨΣ ΔΛΥΟΣΓΦΑΦΛΞΣ
ΧΩΧΨΘΠΑ ΟΣΓΛΧΨΛΞΘΧ
ΧΨΑ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΑ ΩΧ
ΕΦΓΑΟΕΛΣ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ ΞΑΛ ΟΘΨΘΧ ΑΥΣΦΑΧΘΧ

ΕΣΦΚΣΟΣΓΛΧΠΣΧ ΨΣΩ
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΩΡ ΧΨΛΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΩΓΕΛΑΧ ΞΑΛ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΑΟΟΘΟΕΓΓΩΘΧ

ΕΦΑΦΠΣΓΘ
ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΨΛΞΘΧ
ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΣΔΛΑΧΨΛΞΘΧ ΑΟΩΧΛΔΑΧ ΧΨΑ
ΔΘΠΣΧΛΑ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΑ (LOGISTICS
MANAGEMENT)

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΣΟΛΞΘΧ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΧΨΛΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΩΓΕΛΑΧ

ΕΡΛΧΧΩΧΘ ΨΘΧ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ ΨΩΡ ΓΩΡΑΛΞΩΡ
ΧΕ ΚΕΧΕΛΧ ΕΩΚΩΡΘΧ
ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΑΛ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΕΣΦΚΣΟΣΓΛΧΠΣΧ ΨΣΩ
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΩΡ ΧΨΛΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΩΓΕΛΑΧ ΞΑΛ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΑΟΟΘΟΕΓΓΩΘΧ

ΔΛΘΠΕΦΣ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣ
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ
ΨΘΧ ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘΧ
ΧΨΕΟΕΧΩΡ ΧΕΥΕ ΧΕ
ΚΕΠΑΨΑ ΛΧΣΨΘΨΑΧ
ΨΩΡ ΦΩΟΩΡ

ΔΛΘΠΕΦΛΔΑ ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘΧ ΞΑΛ ΕΩΑΛΧΚΘΨΣΥΣΛΘΧΘΧ ΧΕ ΚΕΠΑΨΑ ΓΩΡΑΛΞΕΛΑΧ ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΧΘΧ

ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ
ΞΑΛ ΕΩΥΑΚΕΛΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΕΧ ΣΠΑΔΕΧ: ΥΣΛΣΨΘΨΑ ΥΑΦΕΧΣΠΕΡΩΡ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΣΟΛΞΘΧ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΧΨΛΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΩΓΕΛΑΧ

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΣΟΛΞΘΧ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΧΨΛΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΩΓΕΛΑΧ

ΔΛΘΠΕΦΣ ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣ
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ
ΨΘΧ ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘΧ
ΧΨΕΟΕΧΩΡ ΧΕΥΕ ΧΕ
ΚΕΠΑΨΑ ΛΧΣΨΘΨΑΧ
ΨΩΡ ΦΩΟΩΡ

ΔΘΠΣΧΛΣΡΣΠΛΞΘ ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΣΦΓΑΡΛΧΠΩΡ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΑΧΦΑΟΛΧΘΧ

ΕΡΛΧΧΩΧΘ ΨΘΧ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ ΨΩΡ ΓΩΡΑΛΞΩΡ
ΧΕ ΚΕΧΕΛΧ ΕΩΚΩΡΘΧ
ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΑΛ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΩΡ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΕΥΛΚΕΩΦΘΨΩΡ ΕΦΓΑΧΛΑΞΩΡ ΧΧΕΧΕΩΡ ΧΕ ΚΕΠΑΨΑ ΛΧΩΡ ΕΩΞΑΛΦΛΩΡ ΞΑΛ
ΛΧΘΧ ΠΕΨΑΧΕΛΦΛΧΘΧ
ΑΡΔΦΩΡ ΞΑΛ ΓΩΡΑΛΞΩΡ
ΧΨΘΡ ΑΥΑΧΧΣΟΘΧΘ

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΣΟΛΞΘΧ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΧΨΛΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΩΓΕΛΑΧ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΑΡΚΦΩΥΛΡΣΩ ΔΩΡΑΠΛΞΣΩ ΧΨΛΧ
ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΩΓΕΛΑΧ

ΕΡΛΧΧΩΧΘ ΨΘΧ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ ΨΩΡ ΓΩΡΑΛΞΩΡ
ΧΕ ΚΕΧΕΛΧ ΕΩΚΩΡΘΧ
ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΑΛ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΔΕΩΨΩΡ/ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΦΛΩΡ
ΧΕ ΚΕΠΑΨΑ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ
ΥΑΦΕΠΒΑΧΕΩΡ ΠΕ
ΨΘΡ ΣΥΨΛΞΘ ΨΣΩ ΦΩΟΣΩ ΧΨΘΡ ΥΦΣΧΧΣΟΛΞΘ ΞΑΛ ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΑ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΣΔΛΑΧΨΛΞΘΧ ΑΟΩΧΛΔΑΧ ΧΨΑ
ΔΘΠΣΧΛΑ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΑ (LOGISTICS
MANAGEMENT)

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΣΔΛΑΧΨΛΞΘΧ ΑΟΩΧΛΔΑΧ ΧΨΑ
ΔΘΠΣΧΛΑ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΑ (LOGISTICS
MANAGEMENT)

ΕΣΦΚΣΟΣΓΛΧΠΣΧ ΨΣΩ
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΩΡ ΧΨΛΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΩΓΕΛΑΧ ΞΑΛ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΑΟΟΘΟΕΓΓΩΘΧ
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10.

11.

12.

13.

ΛΚΑΓΕΡΕΛΑΥΣΟΛΨΣΓΦΑΦΘΧΘ

ΛΚΑΓΕΡΕΛΑΥΣΟΛΨΣΓΦΑΦΘΧΘ
ΔΘΠΣΨΣΟΣΓΛΣ

ΠΑΡΑΨΗΠΕΡΨ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΩΓΕΛΑΧ

Σ ΦΣΟΣΧ ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΧΨΘΡ
ΥΦΣΩΚΘΧΘ ΨΘΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΕΡΨΑΘΧ
ΨΩΡ ΠΕΨΑΡΑΧΨΩΡ

ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΩ / ΕΥΛΧΨΘΠΣΡΛΞΣΩ ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΩ ΓΩΡΑΛΞΕΛΩΡ ΦΩΟΑΞΩΡ ΧΕ
ΕΛΔΛΞΑ ΚΕΠΑΨΑ ΦΩΟΣΩ

ΕΡΛΧΧΩΧΘ ΨΘΧ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ ΨΩΡ ΓΩΡΑΛΞΩΡ
ΧΕ ΚΕΧΕΛΧ ΕΩΚΩΡΘΧ
ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΑΛ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΞΑΛ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΩΡ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ
ΩΥΣΧΨΘΦΛΘΧ ΥΟΘΦΩΠΩΡ ΧΩΡΨΑΕΩΡ
ΨΣΩ ΛΞΑ-ΕΨΑΠ

ΛΚΑΓΕΡΕΛΑΥΣΟΛΨΣΓΦΑΦΘΧΘ

Θ ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΨΘΧ ΕΞΠΕΨΑΟΟΕΩΧΕΩΧ ΟΣΓΛΧΨΛΞΘ ΧΕ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ
ΕΧΩΞΑ

ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ ΕΥΛΚΕΩΦΘΨΩΡ
ΕΦΓΑΧΛΑΧ, ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ
ΧΕΥΕ, ΧΕ ΚΕΠΑΨΑ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ ΦΩΟΩΡ

ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΩΡ/ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΦΛΩΡ
ΕΞΔΔΑ ΧΨΣΡ ΣΔΘΓΣ
ΧΦΘΧΘΧ ΠΘ ΧΕΛΧΨΛΞΘΧ
ΓΟΩΧΧΑΧ ΧΨΑ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΑ ΕΓΓΦΑΦΑ

ΔΛΞΨΩΩΧΘ ΞΑΛ ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑ ΕΚΕΟΣΡΨΩΡ ΞΑΛ
ΕΚΕΟΣΡΨΛΞΩΡ ΣΠΑΔΩΡ ΧΕ ΕΥΛΥΕΔΣ ΨΣΥΛΞΘΧ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘΧ
ΓΛΑ ΨΘΡ ΥΑΦΣΧΘ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ
ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ

ΠΑΡΑΨΗΠΕΡΨ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΩΓΕΛΑΧ

ΘΠΕΦΛΔΑ ΕΩΑΛΧΚΘΨΣΥΣΛΘΧΘΧ ΞΑΛ ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘΧ ΧΨΕΟΕΧΩΡ ΨΘΧ
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘΧ ΞΑΛ
ΨΣΥΛΞΘΧ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΩΥΣΧΨΘΦΛΘ ΨΩΡ ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ
ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ ΦΩΟΩΡ

ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΧΨΕΟΕΧΩΡ ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ
ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΩΧ GENDER
EXPERTS

ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ ΕΥΛΚΕΩΦΘΨΩΡ
ΕΦΓΑΧΛΑΧ, ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ
ΧΕΥΕ, ΧΕ ΚΕΠΑΨΑ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ ΦΩΟΩΡ

ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΣΟΛΞΘΧ
ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΧΨΛΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΩΓΕΛΑΧ

ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΧΨΕΟΕΧΩΡ ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ
ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΩΧ GENDER
EXPERTS

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΕΞΥΑΛΔΕΩΔΕΩΨΩΡ/ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΦΛΩΡ
ΧΕ ΚΕΠΑΨΑ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ
ΥΑΦΕΠΒΑΧΕΩΡ ΠΕ
ΨΘΡ ΣΥΨΛΞΘ ΨΣΩ ΦΩΟΣΩ ΧΨΘΡ ΥΦΣΧΧΣΟΛΞΘ ΞΑΛ ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΑ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ

Θ ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΨΘΧ ΕΞΠΕΨΑΟΟΕΩΧΕΩΧ ΟΣΓΛΧΨΛΞΘ ΧΕ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ
ΕΧΩΞΑ

Σ ΦΣΟΣΧ ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΧΨΘΡ
ΥΦΣΩΚΘΧΘ ΨΘΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΕΡΨΑΘΧ
ΨΩΡ ΠΕΨΑΡΑΧΨΩΡ

ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΧΨΕΟΕΧΩΡ ΨΘΧ ΨΣΥΛΞΘΧ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΧΕ ΚΕΠΑΨΑ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ
ΦΩΟΩΡ

ΚΕΠΑΨΑ ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΨΛΞΘΧ ΡΣΠΣΚΕΧΛΑΧ: ΑΥΟΣΥΣΛΘΧΘ
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΩΡ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΞΔΣΧΘ
ΑΔΕΛΩΡ ΔΛΑΠΣΡΘΧ
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ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΧΨΕΟΕΧΩΡ ΨΘΧ ΨΣΥΛΞΘΧ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΧΕ ΚΕΠΑΨΑ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ
ΦΩΟΩΡ

14.

15.

16.

17.

18.

Σ ΦΣΟΣΧ ΨΩΡ ΡΕΩΡ
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΩΡ ΧΨΘΡ
ΥΦΣΧΒΑΧΛΠΣΨΘΨΑ ΞΑΛ
ΕΩΥΘΦΕΨΘΧΘ ΨΩΡ
ΑΠΕΑ

Σ ΦΣΟΣΧ ΨΩΡ ΩΥΘΦΕΧΛΑΞΩΡ ΧΩΠΒΣΩΟΛΩΡ
ΧΨΘΡ ΕΡΛΧΧΩΧΘ ΨΘΧ
ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ ΨΩΡ
ΓΩΡΑΛΞΩΡ ΧΕ ΚΕΧΕΛΧ
ΕΩΚΩΡΘΧ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΑΛ ΨΘΡ
ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΧΨΑ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΑ
ΞΑΛ ΧΨΑ ΥΦΣΡΣΛΑΞΑ
ΛΔΦΩΠΑΨΑ :ΨΣ ΔΘΠΣΧΛΣ ΟΣΓΛΧΨΛΞΣ ΑΥΣ ΨΘ
ΚΕΩΦΛΑ ΧΨΘΡ ΥΦΑΘ

ΨΑ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΑ ΨΩΡ
DRGs/ΨΛΠΣΟΣΓΘΧΘΞΣΧΨΣΟΣΓΘΧΘ ΛΑΨΦΛΞΩΡ ΥΦΑΕΩΡ

ΨΣ ΔΛΥΟΣΓΦΑΦΛΞΣ
ΧΩΧΨΘΠΑ ΟΣΓΛΧΨΛΞΘΧ
ΧΨΑ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΑ ΩΧ
ΕΦΓΑΟΕΛΣ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ ΞΑΛ ΟΘΨΘΧ ΑΥΣΦΑΧΘΧ

ΠΑΡΑΨΗΠΕΡΨ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΩΓΕΛΑΧ

ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΧΩΦΦΣΡΛΧΨΛΞΩΡ ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ ΓΩΡΑΛΞΕΛΩΡ
ΦΩΟΑΞΩΡ ΧΕ ΚΕΠΑΨΑ
ΦΩΟΣΩ

ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΧΨΕΟΕΧΩΡ ΨΘΧ ΨΣΥΛΞΘΧ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΧΕ ΚΕΠΑΨΑ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ
ΦΩΟΩΡ

ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ ΕΥΛΚΕΩΦΘΨΩΡ
ΕΦΓΑΧΛΑΧ, ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ
ΧΕΥΕ, ΧΕ ΚΕΠΑΨΑ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ ΦΩΟΩΡ

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΧΨΑ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΑ
ΞΑΛ ΧΨΑ ΥΦΣΡΣΛΑΞΑ
ΛΔΦΩΠΑΨΑ :ΨΣ ΔΘΠΣΧΛΣ ΟΣΓΛΧΨΛΞΣ ΑΥΣ ΨΘ
ΚΕΩΦΛΑ ΧΨΘΡ ΥΦΑΘ

Σ ΦΣΟΣΧ ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΧΨΘΡ
ΥΦΣΩΚΘΧΘ ΨΘΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΕΡΨΑΘΧ
ΨΩΡ ΠΕΨΑΡΑΧΨΩΡ

Θ ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΨΘΧ ΕΞΠΕΨΑΟΟΕΩΧΕΩΧ ΟΣΓΛΧΨΛΞΘ ΧΕ ΦΣΦΕΛΧ ΨΣΩ
ΕΧΩΞΑ

ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΧΩΦΦΣΡΛΧΨΛΞΩΡ ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ ΓΩΡΑΛΞΕΛΩΡ
ΦΩΟΑΞΩΡ ΧΕ ΚΕΠΑΨΑ
ΦΩΟΣΩ

ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΧΨΕΟΕΧΩΡ ΨΘΧ ΨΣΥΛΞΘΧ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΧΕ ΚΕΠΑΨΑ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ
ΦΩΟΩΡ

ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΧΕ ΕΥΛΥΕΔΣ ΨΣΥΛΞΘΧ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘΧ

Σ ΦΣΟΣΧ ΨΩΡ ΩΥΘΦΕΧΛΑΞΩΡ ΧΩΠΒΣΩΟΛΩΡ
ΧΨΘΡ ΕΡΛΧΧΩΧΘ ΨΘΧ
ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ ΨΩΡ
ΓΩΡΑΛΞΩΡ ΧΕ ΚΕΧΕΛΧ
ΕΩΚΩΡΘΧ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΑΛ ΨΘΡ
ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΘΠΕΦΛΔΑ ΕΩΑΛΧΚΘΨΣΥΣΛΘΧΘΧ ΞΑΛ ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘΧ ΧΨΕΟΕΧΩΡ ΨΘΧ
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘΧ ΞΑΛ
ΨΣΥΛΞΘΧ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΩΥΣΧΨΘΦΛΘ ΨΩΡ ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ
ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ ΦΩΟΩΡ

ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣ ΔΛΞΨΩΩΧΘΧ ΧΕ ΚΕΠΑΨΑ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ ΦΩΟΩΡ

ΕΧΣΔΑ ΞΑΛ ΑΧΦΑΟΛΧΘ
ΨΣΩ ΛΞΑ-ΕΨΑΠ- ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΣΩ ΣΟΣΞΟΘΦΩΠΕΡΣΩ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΣΩ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ

ΥΦΑΞΨΛΞΘ ΨΩΡ ΔΛΑΥΦΑΓΠΑΨΕΩΧΕΩΡ
ΧΨΣΡ ΨΣΠΕΑ ΨΘΧ ΩΓΕΛΑΧ

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΧΨΑ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΑ
ΞΑΛ ΧΨΑ ΥΦΣΡΣΛΑΞΑ
ΛΔΦΩΠΑΨΑ :ΨΣ ΔΘΠΣΧΛΣ ΟΣΓΛΧΨΛΞΣ ΑΥΣ ΨΘ
ΚΕΩΦΛΑ ΧΨΘΡ ΥΦΑΘ

ΠΑΡΑΨΗΠΕΡΨ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΩΓΕΛΑΧ

ΕΩΑΛΧΚΘΨΣΥΣΛΘΧΘ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ ΨΘΧ
ΥΦΣΧΧΣΟΛΞΘΧ ΞΑΛ
ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΑΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ ΧΕ ΚΕΠΑΨΑ
ΔΛΑΞΦΛΧΕΩΡ ΞΑΛ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ ΦΩΟΩΡ

ΕΨΑΛΦΛΞΘ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ
ΕΩΚΩΡΘ ΞΑΛ ΔΘΠΣΧΛΑ
ΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΨΑ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΑ ΨΩΡ
DRGs/ΨΛΠΣΟΣΓΘΧΘΞΣΧΨΣΟΣΓΘΧΘ ΛΑΨΦΛ-

ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΧΕ ΕΥΛΥΕ-

Ρζα Εκνικι Χτρατθγικι
και προοπτικζσ για τθ
Πετανάςτευςθ: Ξϊδι-

ΕΦΑΦΠΣΓΘ
ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΨΛΞΘΧ

ΕΩΑΛΧΚΘΨΣΥΣΛΘΧΘ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ ΨΘΧ
ΥΦΣΧΧΣΟΛΞΘΧ ΞΑΛ
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19.

ΞΩΡ ΥΦΑΕΩΡ

ΔΣ ΨΣΥΛΞΘΧ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘΧ

κασ Πετανάςτευςθσ
και Ξοινωνικισ Ζνταξθσ

ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ

ΨΣ ΔΛΥΟΣΓΦΑΦΛΞΣ
ΧΩΧΨΘΠΑ ΟΣΓΛΧΨΛΞΘΧ
ΧΨΑ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΑ ΩΧ
ΕΦΓΑΟΕΛΣ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ ΞΑΛ ΟΘΨΘΧ ΑΥΣΦΑΧΘΧ

ΨΣ ΔΛΥΟΣΓΦΑΦΛΞΣ
ΧΩΧΨΘΠΑ ΟΣΓΛΧΨΛΞΘΧ
ΧΨΑ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΑ ΩΧ
ΕΦΓΑΟΕΛΣ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ ΞΑΛ ΟΘΨΘΧ ΑΥΣΦΑΧΘΧ

Σ ΦΣΟΣΧ ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΧΨΘΡ
ΥΦΣΩΚΘΧΘ ΨΘΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΕΡΨΑΘΧ
ΨΩΡ ΠΕΨΑΡΑΧΨΩΡ

Θ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΣΛΞΣΡΣΠΛΑ ΩΧ ΕΦΓΑΟΕΛΣ
ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΑΧ, ΑΥΑΧΧΣΟΘΧΘΧ ΞΑΛ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΧΩΡΣΧΘΧ

ΕΦΑΦΠΣΓΘ
ΠΕΨΑΡΑΧΨΕΩΨΛΞΘΧ
ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ

ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΧΕ ΕΥΛΥΕΔΣ ΨΣΥΛΞΘΧ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘΧ

ΘΠΕΦΛΔΑ ΕΩΑΛΧΚΘΨΣΥΣΛΘΧΘΧ ΞΑΛ ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘΧ ΧΨΕΟΕΧΩΡ ΨΘΧ
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘΧ ΞΑΛ
ΨΣΥΛΞΘΧ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΩΥΣΧΨΘΦΛΘ ΨΩΡ ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ
ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ ΦΩΟΩΡ

Θ ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΩΡ
ΑΡΑΠΣΦΦΩΨΛΞΩΡ
ΠΕΨΦΩΡ ΞΑΛ Σ ΦΣΟΣΧ
ΨΩΡ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΩΡ

ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΨΣΩ ΥΛΟΣΨΛΞΣΩ
ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΣΧ "ΕΟΑΧΛΧΨΣ ΕΓΓΩΘΠΕΡΣ
ΕΛΧΣΔΘΠΑ"

ΘΠΕΦΛΔΑ ΕΩΑΛΧΚΘΨΣΥΣΛΘΧΘΧ ΧΨΕΟΕΧΩΡ
ΞΑΛ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ
ΨΘΧ ΥΦΣΧΧΣΟΛΞΘΧ ΞΑΛ
ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΑΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ ΧΕ ΚΕΠΑΨΑ
ΔΛΑΞΦΛΧΕΩΡ ΞΑΛ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ ΦΩΟΩΡ

Θ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΣΛΞΣΡΣΠΛΑ ΩΧ ΕΦΓΑΟΕΛΣ
ΞΑΛΡΣΨΣΠΛΑΧ, ΑΥΑΧΧΣΟΘΧΘΧ ΞΑΛ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΧΩΡΣΧΘΧ

ΠΑΡΑΨΗΠΕΡΨ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΩΓΕΛΑΧ

Θ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΨΩΡ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΞΑΛ Σ ΦΣΟΣΧ ΨΩΡ ΕΥΛΠΕΟΘΨΩΡ
ΞΑΛ ΕΥΛΠΕΟΘΨΦΛΩΡ
ΑΡΘΟΛΞΩΡ ΞΑΛ ΞΣΛ-

20.

21.

22.
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ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΑΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ ΧΕ ΚΕΠΑΨΑ
ΔΛΑΞΦΛΧΕΩΡ ΞΑΛ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ ΦΩΟΩΡ

ΡΩΡΛΞΘΧ ΑΦΩΓΘΧ ΧΨΣ
ΧΩΧΨΘΠΑ ΑΥΣΡΣΠΘΧ
ΥΣΛΡΛΞΘΧ ΔΛΞΑΛΣΧΩΡΘΧ

23.

24.

25.

26.
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Ρζα Εκνικι Χτρατθγικι
και προοπτικζσ για τθ
Πετανάςτευςθ: Ξϊδικασ Πετανάςτευςθσ
και Ξοινωνικισ Ζνταξθσ

Θ ΩΥΕΦΒΑΧΘ ΨΣΩ
ΓΟΩΧΧΛΞΣΩ ΧΕΛΧΠΣΩ
ΞΑΛ Θ ΕΡΨΑΘ ΨΘΧ ΔΛΑΧΨΑΧΘΧ ΨΣΩ ΦΩΟΣΩ
ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΧΕ ΕΥΛΥΕΔΣ ΨΣΥΛΞΘΧ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘΧ

ΘΠΕΦΛΔΑ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΩΡ/ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΦΛΩΡ
ΧΕ ΚΕΠΑΨΑ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ
ΥΑΦΕΠΒΑΧΕΩΡ ΠΕ
ΨΘΡ ΣΥΨΛΞΘ ΨΣΩ ΦΩΟΣΩ ΧΨΘΡ ΥΦΣΧΧΣΟΛΞΘ ΞΑΛ ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΑ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ

ΨΑ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΑ ΨΩΡ
DRGs/ΨΛΠΣΟΣΓΘΧΘΞΣΧΨΣΟΣΓΘΧΘ ΛΑΨΦΛΞΩΡ ΥΦΑΕΩΡ

ΘΠΕΦΛΔΑ ΕΩΑΛΧΚΘΨΣΥΣΛΘΧΘΧ ΧΨΕΟΕΧΩΡ
ΞΑΛ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ
ΨΘΧ ΥΦΣΧΧΣΟΛΞΘΧ ΞΑΛ
ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΑΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ ΧΕ ΚΕΠΑΨΑ
ΔΛΑΞΦΛΧΕΩΡ ΞΑΛ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ ΦΩΟΩΡ

ΨΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΨΩΡ ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ
ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΑΧΦΑΟΛΧΘΧ ΧΨΣ ΕΟΟΘΡΛΞΣ

ΞΣΛΡΩΡΛΞΣΧ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΧΨΛΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΕΧ
ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΞΑΛ ΕΑΨΣΠΛΞΕΩΠΕΡΣ ΧΧΕΔΛΣ

ΧΩΧΨΘΠΑ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ
ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ

ΥΑΦΕΠΒΑΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ
ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΕΡΨΑΘ
ΕΩΥΑΚΩΡ ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ ΣΠΑΔΩΡ
ΠΑΡΑΨΗΠΕΡΨ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΩΓΕΛΑΧ

27.

ΡΣΠΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΓΛΑ
ΨΘΡ ΞΨΘΧΘ ΨΘΧ ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΛΚΑΓΕΡΕΛΑΧ

28.

Σ ΦΣΟΣΧ ΨΩΡ ΩΥΘΦΕΧΛΑΞΩΡ ΧΩΠΒΣΩΟΛΩΡ
ΧΨΘΡ ΕΡΛΧΧΩΧΘ ΨΘΧ
ΧΩΠΠΕΨΣΧΘΧ ΨΩΡ
ΓΩΡΑΛΞΩΡ ΧΕ ΚΕΧΕΛΧ
ΕΩΚΩΡΘΧ ΧΨΘ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΑΛ ΨΘΡ
ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘ

29.

ΣΛΞΣΔΣΠΩΡΨΑΧ ΨΣ
ΞΣΛΡΩΡΛΞΣ ΞΦΑΨΣΧ:
ΑΧΞΘΧΘ ΕΥΣΥΨΕΛΑΧ
ΞΑΛ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΧ
ΥΦΣΡΣΛΑΞΩΡ ΔΣΠΩΡ
ΞΑΛ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ - Σ
ΚΕΧΠΣΧ TOY/TΘΧ
ΞΣΛΡΩΡΛΞΣΩ/ΞΘΧ
ΧΩΠΒΣΩΟΣΩ

30.

ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΧΕ ΕΥΛΥΕΔΣ ΨΣΥΛΞΘΧ ΑΩΨΣΔΛ-

31.
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ΣΛΞΘΧΘΧ
ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΡΣΧΘΟΕΩΨΛΞΩΡ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ

32.

ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΞΑΛ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΨΣΩ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΣΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΣ
ΕΛΧΣΔΘΠΑ ΑΟΟΘΟΕΓΓΩΘΧ (ΞΕΑ)

33.

ΣΨΕΛΧ ΨΘΧ ΕΠΦΩΟΘΧ
ΒΛΑΧ: ΨΣ ΦΑΛΡΣΠΕΡΣ
ΨΘΧ ΕΠΥΣΦΛΑΧ ΓΩΡΑΛΞΩΡ ΞΑΛ ΨΘΧ ΔΛΕΚΡΛΞΘΧ ΧΩΠΑΨΕΠΥΣΦΛΑΧ
( trafficking)

34.

ΥΑΦΑΒΛΑΧΘ ΨΩΡ ΔΛΞΑΛΩΠΑΨΩΡ ΨΣΩ ΥΑΛΔΛΣΩ. ΦΑΛΡΣΠΕΡΣΟΣΓΛΑ ΞΑΛ ΨΣ ΥΟΑΛΧΛΣ
ΥΑΛΔΛΞΘΧ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ

35.

ΧΩΡΕΦΓΩΡΨΑΧ ΓΛΑ ΨΘΡ
ΛΧΣΨΘΨΑ ΨΩΡ ΦΩΟΩΡ:
ΕΚΡΛΞΣ ΧΧΕΔΛΣ ΔΦΑΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΛΧΣΨΘΨΑ
ΨΩΡ ΦΩΟΩΡ 20162020

36.

ΨΑ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΑ ΨΩΡ
DRGs/ΨΛΠΣΟΣΓΘΧΘΞΣΧΨΣΟΣΓΘΧΘ ΛΑΨΦΛΞΩΡ ΥΦΑΕΩΡ

37.
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ΨΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΨΩΡ ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ
ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΑΧΦΑΟΛΧΘΧ ΧΨΣ ΕΟΟΘΡΛΞΣ
ΧΩΧΨΘΠΑ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ
ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ

38.
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Πίνακασ 8. Σίτλοι επιμορφωτικών προγραμμάτων ςτον Κφκλο Οικονομία και Δθμοςιονομικι Πολιτικι 2010 - 2016
2010

1.

2.

3.

ΔΘΠΣΧΛΣ ΟΣΓΛΧΨΛΞΣΔΛΑΔΛΞΑΧΛΕΧ &
ΕΟΕΓΧΣΧ

ΔΘΠΣΧΛΣΡΣΠΛΞΣΧ
ΕΟΕΓΧΣΧ

ΔΛΕΚΡΘ ΟΣΓΛΧΨΛΞΑ
ΥΦΣΨΩΥΑ

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ΑΓΣΦΑ

TASK FORCE ΓΛΑ ΨΛΧ
ΔΘΠΣΧΛΕΧ ΧΩΠΒΑΧΕΛΧ

ΑΔΕΛΣΔΣΨΘΧΕΛΧ ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΩΡ Σ.Ψ.Α.
(ΞΑΨΑΧΨΘΠΑΨΑ ΩΓΕΛΣΡΣΠΛΞΣΩ ΕΡΔΛΑΦΕΦΣΡΨΣΧ, ΥΑΛΔΣΨΣΥΣΛ,ΞΑΨΑΧΨΘΠΑΨΑ
ΥΦΣΧΦΣΦΑΧ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΔΛΑΔΛΞΨΩΣΩ, ΚΕΑΨΦΑ, ΞΛΡΘΠΑΨΣΓΦΑΦΣΛ, ΨΩΧΑΓΩΓΛΞΕΧ
ΥΑΛΔΕΛΕΧ)

ΑΔΕΛΣΔΣΨΘΧΕΛΧ ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΩΡ Σ.Ψ.Α.
(ΞΑΨΑΧΨΘΠΑΨΑ ΩΓΕΛΣΡΣΠΛΞΣΩ ΕΡΔΛΑΦΕΦΣΡΨΣΧ, ΥΑΛΔΣΨΣΥΣΛ,ΞΑΨΑΧΨΘΠΑΨΑ
ΥΦΣΧΦΣΦΑΧ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΔΛΑΔΛΞΨΩΣΩ, ΚΕΑΨΦΑ, ΞΛΡΘΠΑΨΣΓΦΑΦΣΛ, ΨΩΧΑΓΩΓΛΞΕΧ
ΥΑΛΔΕΛΕΧ)

ΑΔΕΛΣΔΣΨΘΧΕΛΧ ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΩΡ Σ.Ψ.Α.
(ΞΑΨΑΧΨΘΠΑΨΑ ΩΓΕΛΣΡΣΠΛΞΣΩ ΕΡΔΛΑΦΕΦΣΡΨΣΧ, ΥΑΛΔΣΨΣΥΣΛ,ΞΑΨΑΧΨΘΠΑΨΑ
ΥΦΣΧΦΣΦΑΧ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΔΛΑΔΛΞΨΩΣΩ, ΚΕΑΨΦΑ, ΞΛΡΘΠΑΨΣΓΦΑΦΣΛ, ΨΩΧΑΓΩΓΛΞΕΧ
ΥΑΛΔΕΛΕΧ)

ΑΔΕΛΣΔΣΨΘΧΘ ΕΠΥΣΦΛΞΩΡ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΩΡ ΑΦΠΣΔΛΣΨΘΨΑΧ
ΔΘΠΩΡ

ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ ΨΘΧ
ΕΛΧΦΣΦΣΔΛΑΦΩΓΘΧ

ΑΔΕΛΣΔΣΨΘΧΕΛΧ ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΩΡ Σ.Ψ.Α.
(ΞΑΨΑΧΨΘΠΑΨΑ ΩΓΕΛΣΡΣΠΛΞΣΩ ΕΡΔΛΑΦΕΦΣΡΨΣΧ, ΥΑΛΔΣΨΣΥΣΛ,ΞΑΨΑΧΨΘΠΑΨΑ
ΥΦΣΧΦΣΦΑΧ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΔΛΑΔΛΞΨΩΣΩ, ΚΕΑΨΦΑ, ΞΛΡΘΠΑΨΣΓΦΑΦΣΛ, ΨΩΧΑΓΩΓΛΞΕΧ
ΥΑΛΔΕΛΕΧ)

ΔΕΛΣΨΘΨΕΧ ΓΛΑ ΨΘΡ
ΩΥΣΧΨΘΦΛΘ ΞΑΛ ΕΩΥΘΦΕΨΘΧΘ ΨΩΡ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΑ ΧΩΡΑΟΟΑΧΧΣΠΕΡΩΡ ΠΕ ΨΣ ΩΥ.
ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΠΕΧΩ
ΨΩΡ ΔΛΑΔΛΞΨΩΑΞΩΡ
ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΨΘΧ
Γ.Γ.Υ.Χ

ΔΕΛΣΨΘΨΕΧ ΧΨΘΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΘ ΑΦΛΧΨΕΛΑ Θ ΡΕΑ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ
ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΞΑΛ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑΧ
ΧΨΛΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΨΘΧ
ΓΕΡΛΞΘΧ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑΧ
ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΕΧΣΔΩΡ
ΨΣΩ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣΩ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ

ΒΑΧΛΞΘ ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΧΨΑ
ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΑ ΨΕΟΩΡΕΛΑΞΑ ΞΑΚΕΧΨΩΨΑ
ΞΑΛ ΑΨΕΟΕΛΕΧ

ΑΥΣΔΕΛΞΨΛΞΣ
ΦΣΦΣΟΣΓΛΞΘΧ
ΕΡΘΠΕΦΣΨΘΨΑΧ

ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ ΨΘΧ
ΕΛΧΦΣΦΣΔΛΑΦΩΓΘΧ

ΔΕΛΣΨΘΨΕΧ ΧΨΘΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΘ ΑΦΛΧΨΕΛΑ Θ ΡΕΑ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ
ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΞΑΛ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑΧ
ΧΨΛΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΨΘΧ
ΓΕΡΛΞΘΧ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑΧ
ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΕΧΣΔΩΡ

ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΥΟΩΠΑΨΛΑ ΓΛΑ ΨΣ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣ
ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ (ΕΥΛΞΣΛΡΩΡΛΑ ΠΕ ΨΣΩΧ
ΦΣΦΣΟΣΓΣΩΠΕΡΣΩΧ)

ΒΑΧΛΞΘ ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΧΨΣ
ΨΕΟΩΡΕΛΑΞΣ ΞΑΚΕΧΨΩΧ ΔΛΑΠΕΨΑΞΣΠΛΧΘΧ

ΒΑΧΛΞΘ ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΧΨΣ
ΨΕΟΩΡΕΛΑΞΣ ΞΑΚΕΧΨΩΧ ΔΛΑΠΕΨΑΞΣΠΛΧΘΧ

ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΨΣΩ
ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΣΩ
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ
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ΨΣΩ ΩΥ.ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ

4.

5.

ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘ ΟΣΓΛΧΨΛΞΘ
- ΞΣΧΨΣΟΣΓΘΧΘ ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΛ

ΕΧΥΑ-ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΞΑΛ
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΧΩΓΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΣΩΠΕΡΩΡ
ΥΦΑΕΩΡ

ΔΘΠΣΧΛΕΧ
ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ

ΔΘΠΣΧΛΣ ΟΣΓΛΧΨΛΞΣΔΛΑΔΛΞΑΧΛΕΧ &
ΕΟΕΓΧΣΧ

ΔΘΠΣΧΛΣ ΟΣΓΛΧΨΛΞΣΔΛΑΔΛΞΑΧΛΕΧ &
ΕΟΕΓΧΣΧ

ΔΘΠΣΧΛΣΡΣΠΛΞΣΧ
ΕΟΕΓΧΣΧ

ΔΘΠΣΧΛΣ ΟΣΓΛΧΨΛΞΣΔΛΑΔΛΞΑΧΛΕΧ &
ΕΟΕΓΧΣΧ

ΔΘΠΣΧΛΣΡΣΠΛΞΣΧ
ΕΟΕΓΧΣΧ

ΔΘΠΣΧΛΣ ΟΣΓΛΧΨΛΞΣΔΛΑΔΛΞΑΧΛΕΧ &
ΕΟΕΓΧΣΧ

ΒΑΧΛΞΘ ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΧΨΣ
ΦΣΦΣ ΥΦΣΧΨΛΚΕΠΕΡΘΧ ΑΛΑΧ (Φ.Υ.Α.)

ΒΑΧΛΞΘ ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΧΨΣ
ΦΣΦΣ ΥΦΣΧΨΛΚΕΠΕΡΘΧ ΑΛΑΧ (Φ.Υ.Α.)

ΔΘΠΣΧΛΣΡΣΠΛΞΣΧ
ΕΟΕΓΧΣΧ

ΔΕΛΓΠΑΨΣΟΘΨΛΑ ΞΑΨΑ
ΨΘΡ ΨΕΟΩΡΕΛΑΞΘ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑ - ΥΑΦΣΧΘ ΨΕΧΡΛΞΘΧ ΩΥΣΧΨΘΦΛΘΧ
ΑΥΣ ΨΣ ΓΧΞ ΧΨΛΧ ΨΕΟΩΡΕΛΑΞΕΧ ΑΦΧΕΧ

ΔΕΛΓΠΑΨΣΟΘΨΛΑ ΞΑΨΑ
ΨΘΡ ΨΕΟΩΡΕΛΑΞΘ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑ - ΥΑΦΣΧΘ ΨΕΧΡΛΞΘΧ ΩΥΣΧΨΘΦΛΘΧ
ΑΥΣ ΨΣ ΓΧΞ ΧΨΛΧ ΨΕΟΩΡΕΛΑΞΕΧ ΑΦΧΕΧ

ΔΕΛΣΨΘΨΕΧ ΧΨΘΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΘ ΑΦΛΧΨΕΛΑ Θ ΡΕΑ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ
ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΞΑΛ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΛΞΣΨΘΨΑΧ
ΧΨΛΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΨΘΧ
ΓΕΡΛΞΘΧ ΓΦΑΠΠΑΨΕΛΑΧ
ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΕΧΣΔΩΡ
ΨΣΩ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣΩ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ

ΔΕΛΓΠΑΨΣΟΘΨΛΑ ΩΓΦΑΕΦΛΩΡ- ΕΟΕΓΧΣΧ
ΠΕΨΦΘΨΩΡ ΧΨΛΧ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΛΧ ΥΕΨΦΕΟΑΛΣΕΛΔΩΡ

ΔΘΠΣΧΛΣΡΣΠΛΞΣΧ
ΕΟΕΓΧΣΧ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΣΥΧ ΞΕΡΨΦΛΞΩΡ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣΩ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ:
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΑΩΨΣΠΑΨΛΧΠΣΩ ΓΦΑΦΕΛΣΩ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΕΩΡΩΡ
ΓΛΑ ΨΣ ΕΥΟΩΠΑ
ΒΦΩΠΛΞΣΩ ΧΦΘΠΑΨΣΧ

ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑ ΔΛΑΞΦΛΧΘΧ
ΟΘΛΥΦΣΚΕΧΠΩΡ ΣΦΕΛΟΩΡ ΧΕ ΕΛΧΥΦΑΛΠΕΧ ΞΑΛ ΑΡΕΥΛΔΕΞΨΕΧ
ΕΛΧΥΦΑΘΧ-ΕΛΧΥΦΑΘ
ΧΦΕΩΡ ΣΦΕΛΟΕΨΩΡ
ΕΛΔΛΞΩΡ ΞΑΨΘΓΣΦΛΩΡ

7.

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΣΥΧ ΞΕΡΨΦΛΞΩΡ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣΩ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ:
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΑΩΨΣΠΑΨΛΧΠΣΩ ΓΦΑΦΕΛΣΩ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΣΥΧΕΩ - ΕΟΕΡΧΛΧ:
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ
ΕΟΕΓΧΩΡ: ΠΘΨΦΩΣ
Δ.Σ.Ω

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΣΥΧ ΞΕΡΨΦΛΞΩΡ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣΩ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ:
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΑΩΨΣΠΑΨΛΧΠΣΩ ΓΦΑΦΕΛΣΩ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΣΥΧ ΞΕΡΨΦΛΞΩΡ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣΩ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ:
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΑΩΨΣΠΑΨΛΧΠΣΩ ΓΦΑΦΕΛΣΩ

ΔΘΠΣΧΛΣ ΟΣΓΛΧΨΛΞΣΔΛΑΔΛΞΑΧΛΕΧ &
ΕΟΕΓΧΣΧ

ΔΘΠΣΧΛΣΡΣΠΛΞΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ: ΕΟΕΓΧΣΧ ΞΑΛ
ΕΞΞΑΚΑΦΛΧΘ ΔΑΥΑΡΩΡ ΧΨΣΩΧ ΦΣΦΕΛΧ
ΨΘΧ ΓΕΡΛΞΘΧ ΞΩΒΕΦΡΘΧΘΧ

8.

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΣΥΧΕΩ -ΕΟΕΡΧΛΧ:
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΕΟΕΓΧΩΡ : ΧΦΘΠΑΨΛΞΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΣΥΧΕΩ-ELENXIS:
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ Ξϋ ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ
ΩΥΣΚΕΧΕΩΡ ΨΑΞΨΛΞΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΣΥΧ-ΕΟΕΡΧΛΧ:
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΨΕΟΩΡΕΛΑΞΩΡ
ΕΟΕΓΧΩΡ ΞΑΛ ΥΟΘΦΣ-

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΣΥΧ-ΕΟΕΡΧΛΧ:
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΨΕΟΩΡΕΛΑΞΩΡ
ΕΟΕΓΧΩΡ ΞΑΛ ΥΟΘΦΣ-

ΔΘΠΣΧΛΣΡΣΠΛΞΣΧ
ΕΟΕΓΧΣΧ

ΔΘΠΣΧΛΣΡΣΠΛΞΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ: ΕΟΕΓΧΣΧ ΞΑΛ
ΥΟΘΦΩΠΘ ΔΑΥΑΡΩΡ
ΧΨΘΡ ΞΕΡΨΦΛΞΘ ΔΛΣΛ-

6.

ΞΦΑΨΛΞΕΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ
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Δ.Σ.Ω

ΦΣΦΣΟΣΓΛΞΩΡ ΕΟΕΓΧΩΡ

ΦΣΦΛΩΡ

ΦΣΦΛΩΡ

ΞΘΧΘ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΣΥΧΕΩ-ELENXIS:
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ Ξϋ ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ
ΩΥΣΚΕΧΕΩΡ ΨΑΞΨΛΞΩΡ
ΦΣΦΣΟΣΓΛΞΩΡ ΕΟΕΓΧΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΔΘΠΣΧΛΩΡ
ΧΩΠΒΑΧΕΩΡ/ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΡΣΠΛΞΣΩ ΥΟΑΛΧΛΣΩ

ΔΘΠΣΧΛΣΡΣΠΛΞΣΧ
ΕΟΕΓΧΣΧ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΣΥΧΕΩ-ΕΟΕΡΧΛΧ:
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΥΦΣΧΩΦΛΡΩΡ
ΦΣΦΣΟΣΓΛΞΩΡ ΕΟΕΓΧΩΡ ΞΑΛ ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ
ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΥΦΣΧΩΦΛΡΩΡ ΦΣΦΣΟΣΓΛΞΩΡ
ΕΟΕΓΧΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΣΥΧΕΩ-ΕΟΕΡΧΛΧ:
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΑΡΚΦΩΥΛΡΩΡ
ΥΣΦΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΣΥΧΕΩ - ΕΟΕΡΧΛΧ:
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ
ΕΟΕΓΧΩΡ: ΠΘΨΦΩΣ
Δ.Σ.Ω

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΣΥΧΕΩ-ΕΟΕΡΧΛΧ:
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΩΥΣΚΕΧΕΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΣΥΧΕΩ-ΕΟΕΡΧΛΧ:
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΥΦΣΧΩΦΛΡΩΡ
ΦΣΦΣΟΣΓΛΞΩΡ ΕΟΕΓΧΩΡ ΞΑΛ ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ
ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΥΦΣΧΩΦΛΡΩΡ ΦΣΦΣΟΣΓΛΞΩΡ
ΕΟΕΓΧΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΣΥΧΕΩ -ΕΟΕΡΧΛΧ:
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΕΟΕΓΧΩΡ : ΧΦΘΠΑΨΛΞΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ
Δ.Σ.Ω

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΣΥΧΕΩ-ΕΟΕΡΧΛΧ:
ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΣ ΧΩΦΣ
ΕΦΓΑΧΛΑΧ ΧΨΑ ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ
ΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΦΣΦΣΟΣΓΛΞΩΡ ΕΟΕΓΧΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΔΛΞΑΧΨΛΞΩΡ
ΩΥΣΚΕΧΕΩΡ ΕΡΩΥΛΣΡ
ΨΕΟΩΡΕΛΑΞΘΧ ΑΦΧΘΧ
ΞΑΛ ΕΡΩΥΛΣΡ ΔΛΞΑΧΨΘΦΛΩΡ

ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΕΧ ΕΛΧΥΦΑΘΧ ΟΘΛΥΦΣΚΕΧΠΩΡ
ΣΦΕΛΟΩΡ ΞΑΛ ΧΨΣΧΣΚΕΨΘΧΘ ΨΣΩΧ

11.

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΨΣΩ Σ.Υ.Χ. ICISnet:
ΞΣΛΡΣΨΛΞΕΧ ΑΔΕΛΕΧ
SEED Ε.Φ.Ξ. ΨΣΩ ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΑΔΕΛΩΡΕΓΞΦΛΧΕΩΡ ΞΑΛ ΕΓΓΩΘΧΕΛΧ ΑΔΕΛΩΡ SEED ΨΣΩ
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΕΓΓΩΘΧΕΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΣΥΧΕΩ-ΕΟΕΡΧΛΧ:
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΩΥΣΚΕΧΕΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΣΥΧΕΩ-ELENXIS:
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ Ξϋ ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ
ΩΥΣΚΕΧΕΩΡ ΨΑΞΨΛΞΩΡ
ΦΣΦΣΟΣΓΛΞΩΡ ΕΟΕΓΧΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΣΥΧΕΩ-ΕΟΕΡΧΛΧ:
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΑΡΚΦΩΥΛΡΩΡ
ΥΣΦΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΣΥΧ ΞΕΡΨΦΛΞΩΡ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣΩ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ:
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΑΩΨΣΠΑΨΛΧΠΣΩ ΓΦΑΦΕΛΣΩ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΔΘΠΣΧΛΩΡ
ΧΩΠΒΑΧΕΩΡ/ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΡΣΠΛΞΣΩ ΥΟΑΛΧΛΣΩ

12.

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΨΘΧΠΕΛΩΧΘ
ΧΔΑΥΑΡΩΡ (NATIONAL
SCHOOL OF GOVERN-

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΣΥΧΕΩ-ΕΟΕΡΧΛΧ:
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΕΡΕΦ-

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΣΥΧΕΩ-ΕΟΕΡΧΛΧ:
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛ-

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΣΥΧΕΩ-ΕΟΕΡΧΛΧ:
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛ-

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΣΥΧΕΩ-ELENXIS:
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛ-

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΔΛΞΑΧΨΛΞΩΡ
ΩΥΣΚΕΧΕΩΡ ΕΡΩΥΛΣΡ
ΨΕΟΩΡΕΛΑΞΘΧ ΑΦΧΘΧ

9.

10.
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MENT)

13.

14.

15.

ΓΕΛΑΧ ΕΟΕΓΧΩΡ: ΓΕΡΛΞΣ
ΥΟΑΡΣ ΕΟΕΓΧΣΩ

ΔΛΕΚΡΘ ΟΣΓΛΧΨΛΞΑ
ΥΦΣΨΩΥΑ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΨΣΩ Σ.Υ.Χ. ICISnet:
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ ΞΑΛ ΑΡΨΑΟΟΑΓΘΧ ΠΘΡΩΠΑΨΩΡ ΠΕΧΩ ΨΘΧ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘΧ ΕΦΑΦΠΣΓΘΧ EMCS ΦΑΧΘ 3, ΨΣΩ
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ
Ε.Φ.Ξ.

ΦΛΧΘΧ ΑΡΚΦΩΥΛΡΩΡ
ΥΣΦΩΡ

ΦΛΧΘΧ ΩΥΣΚΕΧΕΩΡ

ΦΛΧΘΧ Ξϋ ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ
ΩΥΣΚΕΧΕΩΡ ΨΑΞΨΛΞΩΡ
ΦΣΦΣΟΣΓΛΞΩΡ ΕΟΕΓΧΩΡ

ΞΑΛ ΕΡΩΥΛΣΡ ΔΛΞΑΧΨΘΦΛΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΣΥΧΕΩ-ΕΟΕΡΧΛΧ:
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΩΥΣΚΕΧΕΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΣΥΧΕΩ-ΕΟΕΡΧΛΧ:
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΕΟΕΓΧΩΡ: ΓΕΡΛΞΣ
ΥΟΑΡΣ ΕΟΕΓΧΣΩ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΣΥΧΕΩ-ΕΟΕΡΧΛΧ:
ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΣ ΧΩΦΣ
ΕΦΓΑΧΛΑΧ ΧΨΑ ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ
ΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΦΣΦΣΟΣΓΛΞΩΡ ΕΟΕΓΧΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΣΥΧ ΞΕΡΨΦΛΞΩΡ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣΩ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ:
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΑΩΨΣΠΑΨΛΧΠΣΩ ΓΦΑΦΕΛΣΩ

ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘ ΟΣΓΛΧΨΛΞΘ
- ΞΣΧΨΣΟΣΓΘΧΘ ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΛ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΨΣΩ Σ.Υ.Χ. ICISnet:
ΞΣΛΡΣΨΛΞΕΧ ΑΔΕΛΕΧ
SEED Ε.Φ.Ξ. ΨΣΩ ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΑΔΕΛΩΡΕΓΞΦΛΧΕΩΡ ΞΑΛ ΕΓΓΩΘΧΕΛΧ ΑΔΕΛΩΡ SEED ΨΣΩ
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΕΓΓΩΘΧΕΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΣΥΧΕΩ-ΕΟΕΡΧΛΧ:
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΕΟΕΓΧΩΡ: ΓΕΡΛΞΣ
ΥΟΑΡΣ ΕΟΕΓΧΣΩ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΨΣΩ Σ.Υ.Χ ICISnet:
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΕΛΔΛΞΩΡ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΩΡ ΞΑΛ ΩΥΣΚΕΧΕΩΡ ΨΣΩ ICISnet,
ΓΛΑ ΑΦΧΑΦΛΣΩΧ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΣΥΧΕΩ-ΕΟΕΡΧΛΧ:
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΩΥΣΚΕΧΕΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΣΥΧ-ΕΟΕΡΧΛΧ:
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΨΕΟΩΡΕΛΑΞΩΡ
ΕΟΕΓΧΩΡ ΞΑΛ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΩΡ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΨΕΟΛΞΩΡ
ΧΦΘΧΨΩΡ ΧΨΣ ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΘΠΣΧΛΣΡΣΠΛΞΣΩ ΕΟΕΓΧΣΩ ΨΣΩ
Σ.Υ.Χ.Δ.Υ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΨΣΩ Σ.Υ.Χ.
ICISnet:ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΑ
ΞΑΚΕΧΨΩΨΑ ΞΑΛ ΑΥΟΣΩΧΨΕΩΠΕΡΕΧ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΕΧ ΕΑΓΩΓΘΧ
ΨΣΩ ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ
ΑΔΕΛΩΡ-ΕΓΞΦΛΧΕΩΡ ΑϋΠΕΦΣΧ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΨΣΩ Σ.Υ.Χ ICISnet:
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΕΛΔΛΞΩΡ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΩΡ ΞΑΛ ΩΥΣΚΕΧΕΩΡ ΨΣΩ ICISnet,
ΓΛΑ ΑΦΧΑΦΛΣΩΧ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΨΣΩ Σ.Υ.Χ ICISnet:
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΕΛΔΛΞΩΡ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΩΡ ΞΑΛ ΩΥΣΚΕΧΕΩΡ ΨΣΩ ICISnet,
ΓΛΑ ΥΦΣΧΩΦΘΠΕΡΣΩΧ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΨΣΩ Σ.Υ.Χ ICISnet:
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΕΛΔΛΞΩΡ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΩΡ ΞΑΛ ΩΥΣΚΕΧΕΩΡ ΨΣΩ ICISnet,
ΓΛΑ ΥΦΣΧΩΦΘΠΕΡΣΩΧ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΣΥΧΕΩ- ELENXIS:
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΞΑΛ ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΩΥΣΚΕΧΕΩΡ ΦΣΦΣΟΣΓΛΞΩΡ ΕΟΕΓΧΩΡ
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16.

ΕΟΕΓΧΣΛ ΧΨΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΨΩΡ ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΩΡ ΣΨΑ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΨΣΩ Σ.Υ.Χ. ΕΟΕΡΧΛΧ: ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΨΕΟΩΡΕΛΑΞΩΡ ΕΟΕΓΧΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΨΣΩ Σ.Υ.Χ ICISnet:
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΕΛΔΛΞΩΡ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΩΡ ΞΑΛ ΩΥΣΚΕΧΕΩΡ ΨΣΩ ICISnet,
ΓΛΑ ΥΦΣΧΩΦΘΠΕΡΣΩΧ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΨΣΩ Σ.Υ.Χ. ΕΟΕΡΧΛΧ: ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ
ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΨΕΟΩΡΕΛΑΞΩΡ ΕΟΕΓΧΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΨΣΩ Σ.Υ.Χ. ΕΟΕΡΧΛΧ: ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ
ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΨΕΟΩΡΕΛΑΞΩΡ ΕΟΕΓΧΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΣΥΧΕΩ-ELENXIS:
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ Ξϋ ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ
ΩΥΣΚΕΧΕΩΡ ΨΑΞΨΛΞΩΡ
ΦΣΦΣΟΣΓΛΞΩΡ ΕΟΕΓΧΩΡ

ΕΧΥΑ-ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΞΑΛ
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΧΩΓΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΣΩΠΕΡΩΡ
ΥΦΑΕΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΨΣΩ Σ.Υ.Χ. ΕΟΕΡΧΛΧ: ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ
ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΨΕΟΩΡΕΛΑΞΩΡ ΕΟΕΓΧΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΨΣΩ Σ.Υ.Χ. ΕΟΕΡΧΛΧ: ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ
ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΨΕΟΩΡΕΛΑΞΩΡ ΕΟΕΓΧΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΨΣΩ Σ.Υ.Χ.Ψ
ICISnet: ΧΦΘΧΘ ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΔΛΑΠΕΨΑΞΣΠΛΧΘΧ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΨΣΩ Σ.Υ.Χ.Ψ
ICISnet: ΧΦΘΧΘ ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΔΛΑΠΕΨΑΞΣΠΛΧΘΧ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΣΥΧΕΩ-ΕΟΕΡΧΛΧ:
ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΣ ΧΩΦΣ
ΕΦΓΑΧΛΑΧ ΧΨΑ ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑΨΑ ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ
ΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΦΣΦΣΟΣΓΛΞΩΡ ΕΟΕΓΧΩΡ

18.

ΕΩΦΩΥΑΝΞΣΧ ΠΘΧΑΡΛΧΠΣΧ ΧΨΘΦΛΘΧ : ΔΘΠΣΧΛΣΡΣΠΛΞΣ ΕΟΟΕΛΠΑ ΞΑΛ ΔΘΠΣΧΛΣ
ΧΦΕΣΧ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΨΣΩ ΣΥΧ ICISnet:
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΦΩΧΛΞΩΡ ΞΑΛ ΑΡΚΦΩΥΛΡΩΡ ΥΣΦΩΡ ΞΑΛ ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΠΘΨΦΩΣΩ
ΧΩΡΑΟΟΑΧΧΣΠΕΡΩΡ.

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΨΣΩ Σ.Υ.Χ.Ψ
ICISnet: ΧΦΘΧΘ ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΔΛΑΠΕΨΑΞΣΠΛΧΘΧ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΨΣΩ Σ.Υ.Χ.Ψ
ICISnet: ΧΦΘΧΘ ΨΣΩ
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΑΔΕΛΩΡ-ΕΓΞΦΛΧΕΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΨΣΩ Σ.Υ.Χ.Ψ
ICISnet: ΧΦΘΧΘ ΨΣΩ
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΑΔΕΛΩΡ-ΕΓΞΦΛΧΕΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΣΥΧΕΩ-ΕΟΕΡΧΛΧ:
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΑΡΚΦΩΥΛΡΩΡ
ΥΣΦΩΡ

19.

ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΘΧ ΡΣΠΣΚΕΧΛΑΧ ΓΛΑ ΨΛΧ ΠΕΟΕΨΕΧ ΞΑΛ ΨΑ ΕΦΓΑ
ΧΨΣΩΧ ΔΘΠΣΩΧ (ΕΚΡΛΞΣ ΞΑΛ ΞΣΛΡΣΨΛΞΣ ΔΛΞΑΛΣ)

ΔΛΕΚΡΘ ΟΣΓΛΧΨΛΞΑ
ΥΦΣΨΩΥΑ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΨΣΩ Σ.Υ.Χ.Ψ
ICISnet: ΧΦΘΧΘ ΨΣΩ
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΑΔΕΛΩΡ-ΕΓΞΦΛΧΕΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΨΣΩ Σ.Υ.Χ.Ψ
ICISnet: ΧΦΘΧΘ ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΔΘΟΩΨΛΞΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΨΣΩ Σ.Υ.Χ.Ψ
ICISnet: ΧΦΘΧΘ ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΔΘΟΩΨΛΞΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΨΣΩ Σ.Υ.Χ ICISnet:
ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΕΛΔΛΞΩΡ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΩΡ ΞΑΛ ΩΥΣΚΕΧΕΩΡ ΨΣΩ ICISnet,
ΓΛΑ ΥΦΣΧΩΦΘΠΕΡΣΩΧ

20.

ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΣΩ ΞΕΡΨΦΛΞΣΩ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩ ΠΘΨΦΩΣΩ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΧΩΠΒΑΧΕΩΡ

ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘ ΟΣΓΛΧΨΛΞΘ
- ΞΣΧΨΣΟΣΓΘΧΘ ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΛ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΨΣΩ Σ.Υ.Χ.Ψ
ICISnet: ΧΦΘΧΘ ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΔΘΟΩΨΛ-

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΨΣΩ Σ.Υ.Χ.Ψ
ICISnet: ΧΦΘΧΘ ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΕΛΔΛΞΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΨΣΩ Σ.Υ.Χ.Ψ
ICISnet: ΧΦΘΧΘ ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΕΛΔΛΞΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΨΣΩ Σ.Υ.Χ. ΕΟΕΡΧΛΧ: ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ
ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΨΕΟΩΡΕΛ-

17.
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(ΞΘΠΔΘΧ)

21.

22.

ΞΦΑΨΛΞΕΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ

Σ ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ
ΨΩΡ ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΩΡ
ΣΨΑ - ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ, ΕΞΨΕΟΕΧΘ, ΑΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ

ΕΛΔΛΞΑ ΚΕΠΑΨΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΧΩΓΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΣΩΠΕΡΩΡ ΕΦΓΩΡ ΕΧΥΑ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΕΟΕΓΞΨΩΡ
ΠΕΨΦΛΞΩΡ ΣΦΓΑΡΩΡ

ΦΣΦΩΡ ΞΑΨΑΡΑΟΩΧΘΧ

ΦΣΦΩΡ ΞΑΨΑΡΑΟΩΧΘΧ

ΑΞΩΡ ΕΟΕΓΧΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΨΣΩ Σ.Υ.Χ.Ψ
ICISnet: ΧΦΘΧΘ ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΕΛΔΛΞΩΡ
ΦΣΦΩΡ ΞΑΨΑΡΑΟΩΧΘΧ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΨΣΩ Σ.Υ.Χ.Ψ
ICISnet: ΧΦΘΧΘ ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΕΛΧΑΓΩΓΘΧ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΨΣΩ Σ.Υ.Χ.Ψ
ICISnet: ΧΦΘΧΘ ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΕΛΧΑΓΩΓΘΧ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΨΣΩ Σ.Υ.Χ.Ψ
ICISnet: ΧΦΘΧΘ ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΕΛΔΛΞΩΡ
ΦΣΦΩΡ ΞΑΨΑΡΑΟΩΧΘΧ

ΔΛΕΚΡΘ ΟΣΓΛΧΨΛΞΑ
ΥΦΣΨΩΥΑ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΨΣΩ ΣΥΧ ICISnet:
ΔΦΣΠΣΟΣΓΘΧΘ ΨΕΟΩΡΕΛΑΞΩΡ ΥΑΦΑΧΨΑΨΛΞΩΡ (ΣΚΣΡΘ ΕΥΣΥΨΘ) ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ
ΟΘΨΘΧ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ
ΞΑΛ ΑΡΑΟΩΧΘ ΞΛΡΔΩΡΣΩ (DecisionSupportSystem)

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΨΣΩ ΣΥΧ ICISnet:
ΔΦΣΠΣΟΣΓΘΧΘ ΨΕΟΩΡΕΛΑΞΩΡ ΥΑΦΑΧΨΑΨΛΞΩΡ (ΣΚΣΡΘ ΕΥΣΥΨΘ) ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ
ΟΘΨΘΧ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ
ΞΑΛ ΑΡΑΟΩΧΘ ΞΛΡΔΩΡΣΩ (DecisionSupportSystem)

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΨΣΩ Σ.Υ.Χ.Ψ
ICISnet: ΧΦΘΧΘ ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΕΛΧΑΓΩΓΘΧ

ΔΛΕΚΡΘ ΟΣΓΛΧΨΛΞΑ
ΥΦΣΨΩΥΑ

ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘ ΟΣΓΛΧΨΛΞΘ
- ΞΣΧΨΣΟΣΓΘΧΘ ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΛ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΞΛΡΔΩΡΩΡ
ΧΨΘ ΓΓΔΕ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΨΘΧ ΕΩΦΩΥΑΝΞΘΧ ΒΑΧΘΧ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΑΡΑΓΡΩΦΛΧΘΧ
ΣΧΘΠΑΨΩΡ ΧΩΠΦΩΡΑ ΠΕ ΨΘ ΧΩΠΦΩΡΛΑ
ΧΕΡΓΞΕΡ

ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΧΨΕΟΕΧΩΡ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΘΧ ΡΣΠΣΚΕΧΛΑΧ ΧΨΘΡ ΞΑΨΑΥΣΟΕΠΘΧΘ ΕΥΟΩΠΑΨΣΧ
ΒΦΩΠΛΞΣΩ ΧΦΘΠΑΨΣΧ

ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘ ΟΣΓΛΧΨΛΞΘ
- ΞΣΧΨΣΟΣΓΘΧΘ ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΛ

ΔΛΥΟΣΓΦΑΦΛΞΣ ΟΣΓΛΧΨΛΞΣ ΧΩΧΨΘΠΑ (ΓΕΡΛΞΘ ΞΑΛ ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ
ΟΣΓΛΧΨΛΞΘ ΕΞΠΕΨΑΟΟΕΩΧΘΧ)

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΨΘΧ ΕΩΦΩΥΑΝΞΘΧ ΒΑΧΘΧ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΑΡΑΓΡΩΦΛΧΘΧ
ΣΧΘΠΑΨΩΡ ΧΩΠΦΩΡΑ ΠΕ ΨΘ ΧΩΠΦΩΡΛΑ
ΧΕΡΓΞΕΡ

ΔΛΕΚΡΘ ΟΣΓΛΧΨΛΞΑ
ΥΦΣΨΩΥΑ

ΕΧΥΑ-ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΞΑΛ
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΧΩΓΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΣΩΠΕΡΩΡ

ΔΛΥΟΣΓΦΑΦΛΞΣ ΟΣΓΛΧΨΛΞΣ ΧΩΧΨΘΠΑ (ΓΕΡΛΞΘ ΞΑΛ ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ

ΕΛΔΛΞΑ ΚΕΠΑΨΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΧΩΓΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΣΩΠΕΡΩΡ ΕΦ-

ΔΛΕΚΡΘ ΟΣΓΛΧΨΛΞΑ
ΥΦΣΨΩΥΑ

ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘ ΟΣΓΛΧΨΛΞΘ
- ΞΣΧΨΣΟΣΓΘΧΘ -

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΧ
ΕΟΕΓΧΣΧ ΔΘΠΣΧΛΩΡ
ΣΦΓΑΡΛΧΠΩΡ

ΕΟΕΓΧΣΛ ΧΨΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΨΩΡ ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΩΡ ΣΨΑ

24.

ΣΥΧ ELENXIS ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ
ΦΣΦΣΟΣΓΛΞΩΡ ΕΟΕΓΧΩΡ ΨΣΩ Χ.Δ.Σ.Ε.

25.

ΣΥΧ ΕLENXIS ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ
ΨΕΟΩΡΕΛΑΞΩΡ ΕΟΕΓ-

23.

ΞΩΡ
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26.

27.

28.

ΧΩΡ ΨΣΩ Χ.Δ.Σ.Ε.

ΥΦΑΕΩΡ

ΟΣΓΛΧΨΛΞΘ ΕΞΠΕΨΑΟΟΕΩΧΘΧ)

ΣΥΧ ELENXIS ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΩΡ ΨΣΩ
Χ.Δ.Σ.Ε

ΕΩΑΛΧΚΘΨΣΥΣΛΘΧΘ ΓΛΑ
ΨΘΡ ΞΑΨΑΥΣΟΕΠΘΧΘ
ΕΥΟΩΠΑΨΣΧ ΒΦΩΠΛΞΣΩ ΧΦΘΠΑΨΣΧ

ΕΛΔΛΞΑ ΚΕΠΑΨΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΧΩΓΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΣΩΠΕΡΩΡ ΕΦΓΩΡ ΕΧΥΑ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΕΟΕΓΞΨΩΡ/ ΕΟΕΓΞΨΦΛΩΡ
ΨΣΩ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣΩ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΧΨΣΡ
ΕΟΕΓΧΣ ΨΩΡ ΕΡΔΣΣΠΛΟΛΞΩΡ ΧΩΡΑΟΟΑΓΩΡ

ΣΥΧ ELENXIS ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ
ΕΟΕΓΧΩΡ ΨΣΩ Χ.Δ.Σ.Ε.

ΕΩΦΩΥΑΝΞΣΧ ΠΘΧΑΡΛΧΠΣΧ ΧΨΘΦΛΘΧ : ΔΘΠΣΧΛΣΡΣΠΛΞΣ ΕΟΟΕΛΠΑ ΞΑΛ ΔΘΠΣΧΛΣ
ΧΦΕΣΧ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΡΕΩΡ
ΕΟΕΓΞΨΩΡ/ΕΟΕΓΞΨΦΛΩΡ
ΑΡΑΓΞΑΧΨΛΞΘΧ ΕΛΧΥΦΑΘΧ ΕΧΣΔΩΡ ΨΣΩ
ΞΦΑΨΣΩΧ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΡΕΩΡ
ΕΟΕΓΞΨΩΡ/ΕΟΕΓΞΨΦΛΩΡ
ΑΡΑΓΞΑΧΨΛΞΘΧ ΕΛΧΥΦΑΘΧ ΕΧΣΔΩΡ ΨΣΩ
ΞΦΑΨΣΩΧ

ΣΥΧ ELENXIS ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΑΡΚΦΩΥΛΡΩΡ
ΞΑΛ ΦΩΧΛΞΩΡ ΥΣΦΩΡ
ΨΣΩ Χ.Δ.Σ.Ε.

ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΘΧ ΡΣΠΣΚΕΧΛΑΧ ΓΛΑ ΨΛΧ ΠΕΟΕΨΕΧ ΞΑΛ ΨΑ ΕΦΓΑ
ΧΨΣΩΧ ΔΘΠΣΩΧ (ΕΚΡΛΞΣ ΞΑΛ ΞΣΛΡΣΨΛΞΣ ΔΛΞΑΛΣ)

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΡΕΩΡ
ΕΟΕΓΞΨΩΡ/ΕΟΕΓΞΨΦΛΩΡ
ΒΕΒΑΛΩΧΘΧ ΨΩΡ ΕΧΣΔΩΡ ΨΣΩ ΞΦΑΨΣΩΧ

ΓΩΡ ΕΧΥΑ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΡΕΩΡ
ΕΟΕΓΞΨΩΡ/ΕΟΕΓΞΨΦΛΩΡ
ΒΕΒΑΛΩΧΘΧ ΨΩΡ ΕΧΣΔΩΡ ΨΣΩ ΞΦΑΨΣΩΧ

ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΛ

ΔΛΕΚΡΘ ΥΦΣΨΩΥΑ
1300, 2120 ΞΑΛ 2340
ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘ ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΣΩ
ΕΧΩΨΕΦΛΞΣΩ ΕΟΕΓΧΣΩ

ΔΛΥΟΣΓΦΑΦΛΞΣ ΟΣΓΛΧΨΛΞΣ ΧΩΧΨΘΠΑ (ΓΕΡΛΞΘ ΞΑΛ ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ
ΟΣΓΛΧΨΛΞΘ ΕΞΠΕΨΑΟΟΕΩΧΘΧ)

ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘ ΟΣΓΛΧΨΛΞΘ
- ΞΣΧΨΣΟΣΓΘΧΘ ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΛ

ΕΛΧΑΓΩΓΛΞΘ ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ
ΡΕΩΡ ΕΦΣΦΛΑΞΩΡ
ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ ΨΣΩ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣΩ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ

ΔΛΥΟΣΓΦΑΦΛΞΣ ΟΣΓΛΧΨΛΞΣ ΧΩΧΨΘΠΑ (ΓΕΡΛΞΘ ΞΑΛ ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ
ΟΣΓΛΧΨΛΞΘ ΕΞΠΕΨΑΟΟΕΩΧΘΧ)

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΕΛΔΛΞΩΡ
ΚΕΠΑΨΛΞΩΡ ΥΕΦΛΣΧΩΡ ΧΨΣ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΣ ΧΩΧΨΘΠΑ Ξ.Ε.Φ.
(ΞΕΡΨΦΣ ΕΩΥΘΦΕΨΘΧΘΧ ΦΣΦΣΟΣΓΣΩΠΕΡΩΡ)

29.

ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΨΩΡ Σ.Ψ.Α.
Αϋ ΒΑΚΠΣΩ

ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΣΩ ΞΕΡΨΦΛΞΣΩ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩ ΠΘΨΦΩΣΩ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΧΩΠΒΑΧΕΩΡ
(ΞΘΠΔΘΧ)

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΨΕΟΩΡΕΛΑΞΩΡ ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ
ΧΨΛΧ ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΨΣΩ
Σ.Υ.Χ.Ψ ICISnet

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΛΧ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΕΧ ΔΘΠΣΧΛΕΧ
ΧΩΠΒΑΧΕΛΧ

ΕΛΔΛΞΑ ΚΕΠΑΨΑ ΨΑΠΕΛΣΩ ΥΑΦΑΞΑΨΑΚΘΞΩΡ ΞΑΛ ΔΑΡΕΛΩΡ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΕΞΥΦΣΧΩΥΩΡ ΕΩΥΘΦΕΨΘΧΘΧ
ΑϋΕΥΛΥΕΔΣΩ ΧΨΣ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΣ ΧΩΧΨΘΠΑ
Ξ.Ε.Φ. (ΞΕΡΨΦΣ ΕΩΥΘΦΕΨΘΧΘΧ ΦΣΦΣΟΣΓΣΩΠΕΡΩΡ)

30.

ΨΑ ΕΧΣΔΑ ΨΩΡ ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΩΡ ΣΨΑ

ΞΦΑΨΛΞΕΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ

ΕΟΕΓΧΣΛ ΧΨΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΨΩΡ ΥΦΩΨΣΒΑΚ-

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΣ ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΥΦΣΠΘΚΕΩΨΩΡ ΧΨΣ ΕΚΡΛΞΣ

ΕΞΞΑΚΑΦΛΧΘ ΦΣΦΣΩ
ΞΟΘΦΣΡΣΠΛΩΡ, ΔΩΦΕΩΡ ΞΑΛ ΓΣΡΛΞΩΡ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΕΟΕΓΞΨΩΡ/ ΕΟΕΓΞΨΦΛΩΡ
ΨΣΩ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣΩ ΣΛ-
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ΠΛΩΡ ΣΨΑ

31.

32.

ΧΦΘΠΑΨΣΣΛΞΣΡΣΠΛΞΑ ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΓΛΑ ΨΘΡ
ΑΡΑΥΨΩΘ ΞΑΛΡΣΨΣΠΣΩ ΕΥΛΧΕΛΦΘΠΑΨΛΞΘΧ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΑΧ

ΠΘΧΑΡΛΧΠΣΛ ΕΟΕΓΧΣΩ
ΨΘΧ ΑΓΣΦΑΧ

ΕΠΒΑΚΩΡΧΘ ΧΕ ΥΕΦΛΥΨΩΧΕΛΧ ΕΥΟΩΠΑΨΣΧ
ΒΦΩΠΛΞΣΩ ΧΦΘΠΑΨΣΧ

Σ ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ
ΨΩΡ ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΩΡ
ΣΨΑ - ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ, ΕΞΨΕΟΕΧΘ, ΑΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ

ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΧΨΕΟΕΧΩΡ ΧΨΘ ΧΦΘΧΘ ΞΑΛ
ΑΡΑΟΩΧΘ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΩΡ
ΓΛΑ ΨΣΡ ΕΡΨΣΥΛΧΠΣ
ΩΥΣΚΕΧΕΩΡ ΕΥΟΩΠΑΨΣΧ ΧΦΘΠΑΨΣΧ
ΞΑΛ ΦΣΦΣΔΛΑΦΩΓΘΧ

ΧΩΧΨΘΠΑ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΩΡ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΧΩΠΒΑΧΕΩΡ

ΥΑΦΣΧΩΡ

ΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΧΨΣΡ
ΕΟΕΓΧΣ ΨΩΡ ΕΡΔΣΣΠΛΟΛΞΩΡ ΧΩΡΑΟΟΑΓΩΡ

ΕΟΕΓΧΣΛ ΧΨΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΨΩΡ ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΩΡ ΣΨΑ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΕΞΥΦΣΧΩΥΩΡ ΕΩΥΘΦΕΨΘΧΘΧ
ΑϋΕΥΛΥΕΔΣΩ ΧΨΣ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΣ ΧΩΧΨΘΠΑ
Ξ.Ε.Φ. (ΞΕΡΨΦΣ ΕΩΥΘΦΕΨΘΧΘΧ ΦΣΦΣΟΣΓΣΩΠΕΡΩΡ)

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΠΕΟΩΡ
ΠΘΨΦΩΣΩ ΔΘΠΣΧΛΣΡΣΠΛΞΩΡ ΕΟΕΓΞΨΩΡ &
ΕΟΕΓΞΨΩΡ ΨΘΧ ΕΔΕΟ/ΧΩΓΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨ
ΣΩΠΕΡΑ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΑ

ΕΡΘΠΕΦΩΧΘ ΧΕ ΚΕΠΑΨΑ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΘΧ
ΑΦΛΧΨΕΛΑΧ ΞΑΛ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘΧ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΓΛΑ
ΧΨΕΟΕΧΘ ΨΘΧ ΓΓΔΕ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΕΟΕΓΞΨΩΡ/ ΕΟΕΓΞΨΦΛΩΡ
ΨΣΩ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣΩ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΧΨΣΡ
ΕΟΕΓΧΣ ΨΩΡ ΕΡΔΣΣΠΛΟΛΞΩΡ ΧΩΡΑΟΟΑΓΩΡ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΕΟΕΧΩΡ
ΨΩΡ ΞΕΡΨΦΛΞΩΡ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΨΣΩ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣΩ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ
ΧΨΣ "ΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΘΧΘΧ (MIS)"

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΘΡ ΕΦΑΦΠΣΓΘ RIF (RISK
INFORMATION FORM)
ΨΣΩ ΞΣΛΡΣΩ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ
ΞΛΡΔΩΡΣΩ (CRMSCOMMON RISK MANAGEMENT SYSTEM)

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΘΡ ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΑΠΨ ΨΣΩ
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΣΩ ΧΩ-

33.

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΑΡΛΧΡΕΩΧΘ-ΠΘΧΑΡΛΧΠΣΛ
ΓΛΑ ΨΘΡ ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ ΕΥΟΩΠΑΨΣΧ ΠΑΩΦΣΩ ΧΦΘΠΑΨΣΧ ΞΑΛ
ΨΘΡ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΛΞΘ
ΞΑΨΑΥΣΟΕΠΘΧΘ ΨΘΧ
ΦΣΦΣΔΛΑΦΩΓΘΧ - ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΑΡΑΗΘΨΘΧΘΧ
ΧΨΣ INTERNET

ΕΧΥΑ-ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΞΑΛ
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΧΩΓΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΣΩΠΕΡΩΡ
ΥΦΑΕΩΡ

ΕΡΛΑΛΣΧ ΦΣΦΣΧ ΛΔΛΣΞΨΘΧΛΑΧ ΑΞΛΡΘΨΩΡ Ε9

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΠΕΟΩΡ
ΠΘΨΦΩΣΩ ΔΘΠΣΧΛΣΡΣΠΛΞΩΡ ΕΟΕΓΞΨΩΡ &
ΕΟΕΓΞΨΩΡ ΨΘΧ ΕΔΕΟ/ΧΩΓΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨ
ΣΩΠΕΡΑ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΑ

34.

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΧ
ΕΟΕΓΧΣΧ ΔΘΠΣΧΛΩΡ
ΣΦΓΑΡΛΧΠΩΡ

ΕΩΑΛΧΚΘΨΣΥΣΛΘΧΘ ΓΛΑ
ΨΘΡ ΞΑΨΑΥΣΟΕΠΘΧΘ
ΕΥΟΩΠΑΨΣΧ ΒΦΩΠΛ-

ΕΥΛΟΕΓΠΕΡΑ ΕΟΕΓΞΨΛΞΑ ΥΦΣΨΩΥΑ ΓΛΑ ΨΣΡ
ΕΟΕΓΧΣ ΕΧΣΔΩΡ ΨΩΡ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΡΕΩΡ
ΕΟΕΓΞΨΩΡ/ΕΟΕΓΞΨΦΛΩΡ
ΑΡΑΓΞΑΧΨΛΞΘΧ ΕΛ-
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35.

36.

ΧΥΦΑΘΧ ΕΧΣΔΩΡ ΨΣΩ
ΞΦΑΨΣΩΧ

ΞΣΩ ΧΦΘΠΑΨΣΧ

ΣΨΑ

ΧΨΘΠΑΨΣΧ AFIS-MAB

ΣΥΧ ELENXIS ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ
ΦΣΦΣΟΣΓΛΞΩΡ ΕΟΕΓΧΩΡ ΨΣΩ Χ.Δ.Σ.Ε.

ΕΩΦΩΥΑΝΞΣΧ ΠΘΧΑΡΛΧΠΣΧ ΧΨΘΦΛΘΧ : ΔΘΠΣΧΛΣΡΣΠΛΞΣ ΕΟΟΕΛΠΑ ΞΑΛ ΔΘΠΣΧΛΣ
ΧΦΕΣΧ

ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΡΕΣΕΛΧΕΦΧΣΠΕΡΩΡ ΧΨΣΡ
ΞΟΑΔΣ ΨΕΟΩΡΕΛΑΞΩΡ
ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΡΕΩΡ
ΕΟΕΓΞΨΩΡ/ΕΟΕΓΞΨΦΛΩΡ
ΒΕΒΑΛΩΧΘΧ ΨΩΡ ΕΧΣΔΩΡ ΨΣΩ ΞΦΑΨΣΩΧ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΛΧ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΕΧ ΔΘΠΣΧΛΕΧ
ΧΩΠΒΑΧΕΛΧ

ΣΥΧ ΕLENXIS ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ
ΨΕΟΩΡΕΛΑΞΩΡ ΕΟΕΓΧΩΡ ΨΣΩ Χ.Δ.Σ.Ε.

ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΣΩ ΞΕΡΨΦΛΞΣΩ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩ ΠΘΨΦΩΣΩ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΧΩΠΒΑΧΕΩΡ
(ΞΘΠΔΘΧ)

ΕΦΕΩΡΑ, ΕΟΕΓΧΣΧ
ΥΦΣΟΘΨΘΧ ΞΑΛ ΠΕΦΛΞΣΧ ΕΟΕΓΧΣΧ ΧΨΣ
ΥΟΑΛΧΛΣ ΔΛΑΧΦΑΟΛΧΘΧ
ΨΩΡ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΕΧΣΔΩΡ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΕΟΕΧΩΡ
ΨΩΡ ΞΕΡΨΦΛΞΩΡ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΨΣΩ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣΩ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ
ΧΨΣ "ΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΘΧΘΧ (MIS)"

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΛΧ ΧΩΡΑΟΟΑΓΕΧ ΨΑΠΕΛΣΩ
ΥΑΦΑΞΑΨΑΚΘΞΩΡ ΧΨΛΧ
Δ.Σ.Ω./ΚΕΧΠΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΘΡ ΕΦΑΦΠΣΓΘ RIF (RISK
INFORMATION FORM)
ΨΣΩ ΞΣΛΡΣΩ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ
ΞΛΡΔΩΡΣΩ (CRMSCOMMON RISK MANAGEMENT SYSTEM)

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΣ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΣ ΔΕΟΨΛΣ
ΨΣΩ ICISNET

ΣΥΧ ELENXIS ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΩΡ ΨΣΩ
Χ.Δ.Σ.Ε

ΞΦΑΨΛΞΕΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ

ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΩΠΦΩΡΣ
ΓΛΑ ΨΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΑΡΑΥΨΩΘΧ (ΕΧΥΑ) 20142020

38.

ΣΥΧ ELENXIS ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ
ΕΟΕΓΧΩΡ ΨΣΩ Χ.Δ.Σ.Ε.

ΠΕΚΣΔΣΛ ΑΡΑΞΨΘΧΘΧ
ΥΕΦΛΣΩΧΛΑΞΩΡ
ΧΨΣΛΧΕΛΩΡ

ΕΩΦΩΥΑΝΞΣΧ ΠΘΧΑΡΛΧΠΣΧ ΧΨΘΦΛΘΧ : ΔΘΠΣΧΛΣΡΣΠΛΞΣ ΕΟΟΕΛΠΑ ΞΑΛ ΔΘΠΣΧΛΣ
ΧΦΕΣΧ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΛΧ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΕΧ ΔΘΠΣΧΛΕΧ
ΧΩΠΒΑΧΕΛΧ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ Γ.Γ.Δ.Ε. ΧΨΑ ΣΦΓΑΡΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ Ρ.Υ.ΑΧΨΛΞΘ ΞΑΛ ΥΣΛΡΛΞΘ
ΕΩΚΩΡΘ ΨΣΩΧ

39.

ΣΥΧ ELENXIS ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΑΡΚΦΩΥΛΡΩΡ
ΞΑΛ ΦΩΧΛΞΩΡ ΥΣΦΩΡ

ΠΕΚΣΔΣΛ ΕΡΨΣΥΛΧΠΣΩ ΑΥΑΨΘΧ ΠΕΧΩ
ΥΛΧΨΩΨΛΞΩΡ ΞΑΦΨΩΡ

ΞΦΑΨΛΞΕΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ

ΕΟΕΓΧΣΛ ΧΨΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΨΩΡ ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΩΡ ΣΨΑ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ Γ.Γ.Δ.Ε. ΧΨΘ ΡΕΑ
ΡΣΠΣΚΕΧΛΑ ΓΛΑ ΨΛΧ
ΦΣΦΣΟΣΓΛΞΕΧ ΔΛΑΔΛ-

37.
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ΨΣΩ Χ.Δ.Σ.Ε.

40.

ΣΥΧ ΕΟΕΓΧOΧ ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ
ΥΦΣΧΩΦΛΡΩΡ ΦΣΦΣΟΣΓΛΞΩΡ ΕΟΕΓΧΩΡ ΨΣΩ
Χ.Δ.Σ.Ε.

41.

ΣΥΧ ΕΟΕΡΧΛΧ: ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΣ ΧΩΦΣ ΕΦΓΑΧΛΑΧ ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΕΟΕΓΧΩΡ ΨΣΩ Χ.Δ.Σ.Ε

42.

43.

ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΨΩΡ Σ.Ψ.Α.
Αϋ ΒΑΚΠΣΩ

ΥΦΣΧΔΛΣΦΛΧΠΣΧ ΩΥΣΚΕΧΕΩΡ ΥΦΣΧ ΕΦΕΩΡΑ
ΓΛΑ ΨΣ ΕΥΟΩΠΑ
ΒΦΩΠΛΞΣΩ ΧΦΘΠΑΨΣΧ

ΞΑΧΛΕΧ
ΠΕΚΣΔΣΛ ΕΡΨΣΥΛΧΠΣΩ ΕΥΟΩΠΑΨΣΧ
ΧΦΘΠΑΨΣΧ ΞΑΛ ΦΣΦΣΔΛΑΦΩΓΘΧ

ΠΕΚΣΔΣΛ ΕΡΨΣΥΛΧΠΣΩ ΦΣΦΣΔΛΑΦΩΓΘΧ
ΧΨΣ ΔΛΕΚΡΕΧ ΕΠΥΣΦΛΣ

ΞΩΔΛΞΑΧ
ΦΣΦΣΟΣΓΛΞΘΧ
ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑΧ

ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΡΕΣΕΛΧΕΦΧΣΠΕΡΩΡ ΧΨΣΡ
ΞΟΑΔΣ ΨΕΟΩΡΕΛΑΞΩΡ
ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ Γ.Γ.Δ.Ε. ΧΨΣΡ ΕΟΕΓΧΣ ΨΩΡ ΕΩΧΩΦΛΩΡ (OFFSHORE) ΕΨΑΛΦΕΛΩΡ

ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑ ΞΑΛ
ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΩΡ
ΕΟΕΓΧΩΡ

ΕΦΕΩΡΑ, ΕΟΕΓΧΣΧ
ΥΦΣΟΘΨΘΧ ΞΑΛ ΠΕΦΛΞΣΧ ΕΟΕΓΧΣΧ ΧΨΣ
ΥΟΑΛΧΛΣ ΔΛΑΧΦΑΟΛΧΘΧ
ΨΩΡ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΕΧΣΔΩΡ

ΕΟΕΓΧΣΛ ΧΨΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΨΩΡ ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΩΡ ΣΨΑ

ΠΕΚΣΔΣΛ ΕΦΕΩΡΑΧ
ΥΕΦΛΥΨΩΧΕΩΡ ΟΑΚΦΕΠΥΣΦΛΣΩ ΞΑΛ ΥΑΦΑΡΣΠΣΩ ΔΛΕΚΡΣΩΧ
ΕΠΥΣΦΛΣΩ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ ΑΥΣΠΛΠΘΧΘΧ

Σ ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ
ΨΩΡ ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΩΡ
ΣΨΑ - ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ, ΕΞΨΕΟΕΧΘ, ΑΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ

ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΩΠΦΩΡΣ
ΓΛΑ ΨΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΑΡΑΥΨΩΘΧ (ΕΧΥΑ) 20142020

ΕΡΘΠΕΦΩΧΘ ΞΑΛ ΥΑΦΣΧΘ ΣΔΘΓΛΩΡ ΧΧΕΨΛΞΑ ΠΕ ΨΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ
ΧΦΕΩΡ, ΨΘΡ ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ ΩΥΣΚΕΧΕΩΡ
ΞΑΛ ΨΘ ΧΩΠΠΕΨΣΧΘ
ΨΣΩ ΔΘΠΣΧΛΣΩ ΧΕ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΕΧ ΦΩΚΠΛΧΘΧ
ΧΦΕΩΡ ΩΥΕΦΧΦΕΩΠΕΡΩΡ ΦΩΧΛΞΩΡ ΥΦΣΧΩΥΩΡ ΞΑΨΑ ΨΣΡ Ρ.
3869/2010, ΣΥΩΧ ΛΧΧΩΕΛ

ΠΕΚΣΔΣΛ ΕΦΕΩΡΑΧ
ΩΥΣΚΕΧΕΩΡ
ΦΣΦΣΔΛΑΦΩΓΘΧ

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ, ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΞϋΣΦΓΑΡΩΧΘ
ΨΩΡ ΔΘΠΣΨΛΞΩΡ ΡΣΠΛΞΩΡ ΥΦΣΧΩΥΩΡ
ΔΘΠΣΧΛΣΩ ΔΛΞΑΛΣΩ

ΕΩΦΩΥΑΝΞΣΧ ΠΘΧΑΡΛΧΠΣΧ ΧΨΘΦΛΘΧ : ΔΘΠΣΧΛΣΡΣΠΛΞΣ ΕΟΟΕΛΠΑ ΞΑΛ ΔΘΠΣΧΛΣ
ΧΦΕΣΧ

ΕΡΘΠΕΦΩΧΘ ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ ΨΘΧ Γ.Γ.Δ.Ε ΧΨΛΧ
ΡΣΠΣΚΕΨΛΞΕΧ ΑΟΟΑΓΕΧ ΨΣΩ ΕΡΦΛΑ
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44.

ΨΑ ΕΧΣΔΑ ΨΩΡ ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΩΡ ΣΨΑ

ΕΥΟΩΠΑ ΒΦΩΠΛΞΣΩ
ΧΦΘΠΑΨΣΧ: ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΨΩΡ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΩΡ ΠΕΧΦΛ ΧΘΠΕΦΑ ΞΑΛ ΞΑΚΣΦΛΧΠΣΧ ΨΩΡ ΕΥΣΠΕΡΩΡ ΔΦΑΧΕΩΡ

45.

ΨΣ ΡΕΣ ΣΟΣΞΟΘΦΩΠΕΡΣ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΣ ΧΩΧΨΘΠΑ ΨΕΟΩΡΕΛΩΡ (ICISnet)

Σ ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ
ΨΩΡ ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΩΡ
ΣΨΑ - ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ, ΕΞΨΕΟΕΧΘ, ΑΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ

46.

ΧΦΘΧΘ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ
ΕΑΓΩΓΩΡ ΧΨΣ ICISnet

47.

ΧΦΘΧΛΠΣΥΣΛΘΧΘ ΨΣΩ
ΠΘΧΑΡΛΧΠΣΩ ΓΛΑ ΨΘΡ
ΑΡΨΛΠΕΨΩΥΛΧΘ ΨΣΩ
ΕΥΟΩΠΑΨΣΧ ΧΦΘΠΑΨΣΧ ΧΨΘΡ ΑΡΛΧΡΕΩΧΘ
ΞΑΛ ΨΘΡ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΛΞΘ ΞΑΨΑΥΣΟΕΠΘΧΘ ΨΘΧ ΦΣΦΣΔΛΑΦΩΓΘΧ (ΕΥΛΥΕΔΣ Λ)

48.

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΧ
ΕΟΕΓΧΣΧ ΔΘΠΣΧΛΩΡ
ΣΦΓΑΡΛΧΠΩΡ

ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΣΩ ΞΕΡΨΦΛΞΣΩ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩ ΠΘΨΦΩΣΩ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΧΩΠΒΑΧΕΩΡ
(ΞΘΠΔΘΧ)

ΕΡΘΠΕΦΩΨΛΞΘ ΘΠΕΦΛΔΑ ΧΧΕΨΛΞΑ ΠΕ ΨΣΡ
ΕΡΩΧΛΑΞΣ ΨΕΟΩΡΕΛΑΞΣ ΞΩΔΛΞΑ

ΣΥΧ ELENXIS ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ
ΦΣΦΣΟΣΓΛΞΩΡ ΕΟΕΓΧΩΡ ΨΣΩ Χ.Δ.Σ.Ε.

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣ ΧΩΧΨΘΠΑ ΑΡΨΑΟΟΑΓΘΧ
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΩΡ MAB
(MUTUAL ASSISTANCE
BROKER)

ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΡΕΣΕΛΧΕΦΧΣΠΕΡΩΡ ΧΨΣΡ
ΞΟΑΔΣ ΨΕΟΩΡΕΛΑΞΩΡ
ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΧ
ΕΟΕΓΧΣΧ ΔΘΠΣΧΛΩΡ
ΣΦΓΑΡΛΧΠΩΡ

ΣΥΧ ΕLENXIS ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ
ΨΕΟΩΡΕΛΑΞΩΡ ΕΟΕΓΧΩΡ ΨΣΩ Χ.Δ.Σ.Ε.

ΘΠΕΦΛΔΑ ΕΩΑΛΧΚΘΨΣΥΣΛΘΧΘΧ ΓΛΑ ΨΣ ΡΕΣ
ΡΣΠΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΥΣΩ
ΑΦΣΦΑ ΨΛΧ ΔΘΠΣΧΛΕΧ
ΧΩΠΒΑΧΕΛΧ

ΕΦΕΩΡΑ, ΕΟΕΓΧΣΧ
ΥΦΣΟΘΨΘΧ ΞΑΛ ΠΕΦΛΞΣΧ ΕΟΕΓΧΣΧ ΧΨΣ
ΥΟΑΛΧΛΣ ΔΛΑΧΦΑΟΛΧΘΧ
ΨΩΡ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΕΧΣΔΩΡ

ΣΥΧ ELENXIS ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ
ΦΣΦΣΟΣΓΛΞΩΡ ΕΟΕΓΧΩΡ ΨΣΩ Χ.Δ.Σ.Ε.

ΣΥΧ "ELENXIS" ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΘΧ
ΨΕΧΡΛΞΩΡ ΥΦΣΧΔΛΣΦΛΧΠΣΩ ΕΛΧΣΔΘΠΑΨΣΧ
ΑΥΣ ΥΦΣΧΑΩΘΧΘ ΥΕΦΛΣΩΧΛΑΧ ΨΣΩ Χ.Δ.Σ.Ε

ΚΕΠΑΨΑ ΦΣΦΣΟΣΓΛΑΧ
ΕΥΛ ΨΘΧ ΞΩΦΛΣΨΘΨΑΧ
ΨΩΡ ΑΞΛΡΘΨΩΡ ΞΑΛ
ΕΛΔΛΞΣΩ ΦΣΦΣΩ ΑΞΛΡΘΨΩΡ

ΕΨΑΛΦΛΞΣ ΧΩΠΦΩΡΣ
ΓΛΑ ΨΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΑΡΑΥΨΩΘΧ (ΕΧΥΑ) 20142020

ΣΥΧ ΕLENXIS ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ
ΨΕΟΩΡΕΛΑΞΩΡ ΕΟΕΓΧΩΡ ΨΣΩ Χ.Δ.Σ.Ε.

ΣΥΧ ELENXIS ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ
ΕΟΕΓΧΩΡ ΨΣΩ Χ.Δ.Σ.Ε.

ΚΕΠΑΨΑ ΦΣΦΣΟΣΓΛΑΧ
ΞΕΦΑΟΑΛΣΩ

ΕΩΦΩΥΑΝΞΣΧ ΠΘΧΑΡΛΧΠΣΧ ΧΨΘΦΛΘΧ : ΔΘΠΣΧΛΣΡΣΠΛΞΣ ΕΟΟΕΛΠΑ ΞΑΛ ΔΘΠΣΧΛΣ
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ΧΦΕΣΧ
ΣΥΧ "ELENXIS" ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΘΧ
ΨΕΧΡΛΞΩΡ ΥΦΣΧΔΛΣΦΛΧΠΣΩ ΕΛΧΣΔΘΠΑΨΣΧ
ΑΥΣ ΥΦΣΧΑΩΘΧΘ ΥΕΦΛΣΩΧΛΑΧ ΨΣΩ Χ.Δ.Σ.Ε

ΣΥΧ ΕΟΕΡΧΛΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΣ ΧΩΦΣ ΕΦΓΑΧΛΑΧ ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΕΟΕΓΧΩΡ ΨΣΩ Χ.Δ.Σ.Ε

ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΧ CLP ΨΑΛΡΣΠΘΧΘ ΧΘΠΛΞΩΡ ΥΦΣΝΣΡΨΩΡ

ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΣΩ ΞΕΡΨΦΛΞΣΩ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩ ΠΘΨΦΩΣΩ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΧΩΠΒΑΧΕΩΡ
(ΞΘΠΔΘΧ)

ΣΥΧ ELENXIS ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ
ΕΟΕΓΧΩΡ ΨΣΩ Χ.Δ.Σ.Ε.

ΣΥΧ ΕΟΕΡΧΛΧ: ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΣ ΧΩΦΣ ΕΦΓΑΧΛΑΧ ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΕΟΕΓΧΩΡ ΨΣΩ Χ.Δ.Σ.Ε

ΞΣΛΡΣ ΔΑΧΠΣΟΣΓΛΣ
ΨΘΧ Ε.Ε, ΔΑΧΠΣΟΣΓΛΞΘ
ΞΑΨΑΨΑΘ ΞΑΛ ΔΑΧΠΣΟΣΓΘΨΕΑ ΑΛΑ
ΕΠΥΣΦΕΩΠΑΨΩΡ

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣ ΧΩΧΨΘΠΑ ΑΡΨΑΟΟΑΓΘΧ
ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΩΡ MAB
(MUTUAL ASSISTANCE
BROKER)

ΣΥΧ ΕΟΕΡΧΛΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΣ ΧΩΦΣ ΕΦΓΑΧΛΑΧ ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΕΟΕΓΧΩΡ ΨΣΩ Χ.Δ.Σ.Ε

ΣΥΧΕΩ-ΕΟΕΡΧΛΧ: ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ
ΦΣΦΣΟΣΓΛΞΩΡ ΕΟΕΓΧΩΡ ΠΕ ΨΣ SESAM
ANALYSIS

ΞΦΑΨΛΞΕΧ ΕΡΛΧΧΩΧΕΛΧ
ΚΕΧΠΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΞΑΛ
ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΕΧ ΕΓΞΦΛΧΘΧ
ΞΑΛ ΕΟΕΓΧΣΩ

ΘΠΕΦΛΔΑ ΕΩΑΛΧΚΘΨΣΥΣΛΘΧΘΧ ΓΛΑ ΨΣ ΡΕΣ
ΡΣΠΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΥΣΩ
ΑΦΣΦΑ ΨΛΧ ΔΘΠΣΧΛΕΧ
ΧΩΠΒΑΧΕΛΧ

52.

ΣΥΧ ΕΟΕΡΧΛΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΣ ΧΩΦΣ ΕΦΓΑΧΛΑΧ ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΞΑΛ
ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΕΟΕΓΧΩΡ
ΨΩΡ ΨΕΟΩΡΕΛΑΞΩΡ
ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ

ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΕΥΕΡΔΩΧΕΩΡ:
ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΕΧ ΕΓΞΦΛΧΘΧ,
ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘΧ &
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ

ΞΦΑΨΛΞΕΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ

ΚΕΠΑΨΑ ΕΛΧΥΦΑΘΧ
ΧΦΕΩΡ ΥΨΩΧΩΡ ΞΑΛ
ΑΟΟΩΡ ΕΛΔΛΞΩΡ ΞΑΨΘΓΣΦΛΩΡ ΣΦΕΛΟΕΨΩΡ/ΨΦΛΩΡ ΨΣΩ ΔΘΠΣΧΛΣΩ

53.

ΣΥΧ ΕΟΕΡΧΛΧ: ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΧΨΣ ΧΩΦΣ ΕΦΓΑΧΛΑΧ ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΕΟΕΓΧΩΡ ΨΣΩ Χ.Δ.Σ.Ε

ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΨΩΡ Σ.Ψ.Α.
Αϋ ΒΑΚΠΣΩ

ΟΣΓΛΧΨΛΞΣ ΔΘΠΣΧΛΣΩΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ,
ΕΟΕΓΧΣΧ, ΟΣΓΛΧΨΛΞΘ
ΡΣΠΛΞΩΡ ΥΦΣΧΩΥΩΡ
ΔΘΠΣΧΛΣΩ ΔΛΞΑΛΣΩ

ΚΕΠΑΨΑ ΕΞΣΩΧΛΑΧ
ΕΛΧΥΦΑΘΧ, ΑΠΣΛΒΑΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘΧ ΧΩΡΔΦΣΠΘΧ ΧΨΘΡ ΕΛΧΥΦΑΘ ΞΑΛ ΟΣΓΛΧΨΛΞΘΧ ΔΘΠ. ΕΧΣΔΩΡ

49.

50.

51.
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54.

55.

56.

ΣΥΧΕΩ-ΕΟΕΡΧΛΧ: ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ
ΦΣΦΣΟΣΓΛΞΩΡ ΕΟΕΓΧΩΡ ΠΕ ΨΣ SESAM
ANALYSIS

ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ
ΓΕΡΛΞΘΧ ΞΩΒΕΦΡΘΧΘΧ.
ΧΩΓΧΦΣΡΣΛ ΔΘΠΣΧΛΣΡΣΠΛΞΣΛ ΞΑΡΣΡΕΧ

ΠΕΚΣΔΣΛ ΕΠΠΕΧΣΩ
ΥΦΣΧΔΛΣΦΛΧΠΣΩ ΨΘΧ
ΦΣΦΣΟΣΓΘΨΕΑΧ ΩΟΘΧ

ΚΕΠΑΨΑ ΦΣΦΣΟΣΓΛΑΧ
ΞΟΘΦΣΡΣΠΛΩΡ, ΔΩΦΕΩΡ ΓΣΡΛΞΩΡ ΥΑΦΣΧΩΡ ΞΑΛ ΞΕΦΔΩΡ ΑΥΣ
ΨΩΧΕΦΑ ΥΑΛΓΡΛΑ

ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΘ ΨΣΩ ΞΕΡΨΦΛΞΣΩ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΩ ΠΘΨΦΩΣΩ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΧΩΠΒΑΧΕΩΡ
(Ξ.Θ.Π.Δ.Χ.)

ΨΑ ΕΧΣΔΑ ΨΩΡ ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΩΡ ΣΨΑ

ΠΕΚΣΔΣΛ ΕΕΨΑΧΘΧ
ΕΠΥΣΦΕΩΠΑΨΣΞΛΒΩΨΛΩΡ ΞΑΨΑ ΨΣΡ ΨΕΟΩΡΕΛΑΞΣ ΕΟΕΓΧΣ

ΞΣΛΡΣ ΔΑΧΠΣΟΣΓΛΣ
ΨΘΧ Ε.Ε, ΔΑΧΠΣΟΣΓΛΞΘ
ΞΑΨΑΨΑΘ ΞΑΛ ΔΑΧΠΣΟΣΓΘΨΕΑ ΑΛΑ
ΕΠΥΣΦΕΩΠΑΨΩΡ

ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΕΥΕΡΔΩΧΕΩΡ:
ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΕΧ ΕΓΞΦΛΧΘΧ,
ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘΧ &
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ

ΨΕΟΩΡΕΛΑΞΣΧ ΕΟΕΓΧΣΧ
ΓΛΑ ΨΘΡ ΥΦΣΟΘΨΘ ΞΑΛ
ΞΑΨΑΥΣΟΕΠΘΧΘ ΨΕΟΩΡΕΛΑΞΩΡ ΥΑΦΑΒΑΧΕΩΡ

ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑ ΞΑΛ
ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΩΡ
ΕΟΕΓΧΩΡ

ΞΦΑΨΛΞΕΧ ΕΡΛΧΧΩΧΕΛΧ
ΚΕΧΠΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΞΑΛ
ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΕΧ ΕΓΞΦΛΧΘΧ
ΞΑΛ ΕΟΕΓΧΣΩ

ΧΦΘΧΘ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ
ΕΑΓΩΓΩΡ ΧΨΣ ICISnet

Σ ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ
ΨΩΡ ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΩΡ
ΣΨΑ - ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ, ΕΞΨΕΟΕΧΘ, ΑΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ

ΞΦΛΧΛΠΑ ΧΘΠΕΛΑ ΕΟΕΓΧΣΩ ΧΕ ΔΘΠΣΧΛΕΧ
ΧΩΠΒΑΧΕΛΧ ΞΑΛ ΕΥΕΡΔΩΨΛΞΑ ΧΧΕΔΛΑ

57.

ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΨΩΡ Σ.Ψ.Α.
Αϋ ΒΑΚΠΣΩ

58.

ΥΦΣΧΔΛΣΦΛΧΠΣΧ ΩΥΣΚΕΧΕΩΡ ΥΦΣΧ ΕΦΕΩΡΑ
ΓΛΑ ΨΣ ΕΥΟΩΠΑ
ΒΦΩΠΛΞΣΩ ΧΦΘΠΑΨΣΧ

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ, ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΞϋΣΦΓΑΡΩΧΘ
ΨΩΡ ΔΘΠΣΨΛΞΩΡ ΡΣΠΛΞΩΡ ΥΦΣΧΩΥΩΡ
ΔΘΠΣΧΛΣΩ ΔΛΞΑΛΣΩ

ΟΣΓΛΧΨΛΞΣ ΔΘΠΣΧΛΣΩΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ,
ΕΟΕΓΧΣΧ, ΟΣΓΛΧΨΛΞΘ
ΡΣΠΛΞΩΡ ΥΦΣΧΩΥΩΡ
ΔΘΠΣΧΛΣΩ ΔΛΞΑΛΣΩ

59.

ΥΦΣΧΔΛΣΦΛΧΠΣΧ ΩΥΣΚΕΧΕΩΡ ΥΦΣΧ ΕΦΕΩΡΑ
ΓΛΑ ΨΣ ΕΥΟΩΠΑ
ΒΦΩΠΛΞΣΩ ΧΦΘΠΑΨΣΧ

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΧ
ΕΟΕΓΧΣΧ ΔΘΠΣΧΛΩΡ
ΣΦΓΑΡΛΧΠΩΡ

ΠΕΚΣΔΣΛ ΕΠΠΕΧΣΩ
ΥΦΣΧΔΛΣΦΛΧΠΣΩ ΨΘΧ
ΦΣΦΣΟΣΓΘΨΕΑΧ ΩΟΘΧ
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(Λ)

60.

ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ ΑΡΑΟΩΧΘ
ΧΨΘΡ ΞΑΨΑΥΣΟΕΠΘΧΘ
ΕΥΟΩΠΑΨΣΧ ΒΦΩΠΛΞΣΩ ΧΦΘΠΑΨΣΧ

ΣΥΧ ELENXIS ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ
ΦΣΦΣΟΣΓΛΞΩΡ ΕΟΕΓΧΩΡ ΨΣΩ Χ.Δ.Σ.Ε.

ΠΕΚΣΔΣΛ ΕΕΨΑΧΘΧ
ΕΠΥΣΦΕΩΠΑΨΣΞΛΒΩΨΛΩΡ ΞΑΨΑ ΨΣΡ ΨΕΟΩΡΕΛΑΞΣ ΕΟΕΓΧΣ

61.

ΨΑ ΕΧΣΔΑ ΨΩΡ ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΩΡ ΣΨΑ

ΣΥΧ ΕLENXIS ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ
ΨΕΟΩΡΕΛΑΞΩΡ ΕΟΕΓΧΩΡ ΨΣΩ Χ.Δ.Σ.Ε.

ΠΕΚΣΔΣΟΣΓΛΑ ΞΑΛ
ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΩΡ
ΕΟΕΓΧΩΡ

ΣΥΧ "ELENXIS" ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΘΧ
ΨΕΧΡΛΞΩΡ ΥΦΣΧΔΛΣΦΛΧΠΣΩ ΕΛΧΣΔΘΠΑΨΣΧ
ΑΥΣ ΥΦΣΧΑΩΘΧΘ ΥΕΦΛΣΩΧΛΑΧ ΨΣΩ Χ.Δ.Σ.Ε

ΡΣΠΣΚΕΨΛΞΕΧ ΑΟΟΑΓΕΧ ΦΣΦΣΟΣΓΛΑΧ ΕΛΧΣΔΘΠΑΨΣΧ (ΞΦΕ) ΞΑΛ
ΦΣΦΣΩ ΥΦΣΧΨΛΚΕΠΕΡΘΧ ΑΛΑΧ (ΦΥΑ) ΓΛΑ
ΨΘΡ Γ.Γ.Δ.Ε.

ΣΥΧ "ELENXIS" ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ ΧΕ
ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΕΧ ΕΛΔΛΞΩΡ
ΕΦΕΩΡΩΡ ΞΑΛ ΕΟΕΓΧΩΡ
ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΕΓΞΟΘΠΑΨΩΡ ΨΣΩ
Χ.Δ.Σ.Ε.

Σ ΞΦΔ ΧΨΛΧ ΦΣΦΣΟΣΓΛΕΧ ΞΟΘΦΣΡΣΠΛΩΡ,
ΔΩΦΕΩΡ, ΓΣΡΛΞΩΡ
ΥΑΦΣΧΩΡ

ΣΥΧ ELENXIS ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ
ΕΟΕΓΧΩΡ ΨΣΩ Χ.Δ.Σ.Ε.

Σ ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ
ΨΩΡ ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΩΡ
ΣΨΑ - ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ, ΕΞΨΕΟΕΧΘ, ΑΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ

ΣΥΧΕΩ-ΕΟΕΡΧΛΧ: ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ
ΦΣΦΣΟΣΓΛΞΩΡ ΕΟΕΓ-

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΧ
ΕΟΕΓΧΣΧ ΔΘΠΣΧΛΩΡ
ΣΦΓΑΡΛΧΠΩΡ

62.

63.

64.

65.
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ΧΩΡ ΠΕ ΨΣ SESAM
ANALYSIS

66.

67.

68.

69.

70.
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ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΕΥΕΡΔΩΧΕΩΡ:
ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΕΧ ΕΓΞΦΛΧΘΧ,
ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘΧ &
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ

ΣΥΧΕΩ-ΕΟΕΡΧΛΧ: ΩΥΣΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑΧ
ΦΣΦΣΟΣΓΛΞΩΡ ΕΟΕΓΧΩΡ ΠΕ ΨΣ SESAM
ANALYSIS

ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΣΨΑ Αϋ
ΒΑΚΠΣΩ

ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΕΥΕΡΔΩΧΕΩΡ:
ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΕΧ ΕΓΞΦΛΧΘΧ,
ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘΧ &
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ

ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ
ΓΕΡΛΞΘΧ ΞΩΒΕΦΡΘΧΘΧ.
ΧΩΓΧΦΣΡΣΛ ΔΘΠΣΧΛΣΡΣΠΛΞΣΛ ΞΑΡΣΡΕΧ

ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΕΕΛΔΛΞΕΩΧΘΧ ΓΛΑ ΨΛΧ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΕΧ ΔΛΑΧΦΑΟΛΧΘΧ
ΨΩΡ ΘΟΕΞΨΦ. ΞΑΨΑΓΦΑΦΣΠΕΡΩΡ ΔΕΔΣΠΕΡΩΡ ΨΩΡ ΧΩΡΑΟΟΑΓΩΡ - ΦΣΦΣΟΣΓΛΞΣΛ
ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΣΛ ΠΘΧΑΡΛΧΠΣΛ & ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ

ΥΦΣΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ
ΓΕΡΛΞΘΧ ΞΩΒΕΦΡΘΧΘΧ.
ΧΩΓΧΦΣΡΣΛ ΔΘΠΣΧΛΣΡΣΠΛΞΣΛ ΞΑΡΣΡΕΧ ΞΑΛ
ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ

ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΑ ΕΧΥΑ
2014-2020: ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΞΑΛ ΩΟΣΥΣΛΘΧΘ
ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΩΡ ΠΕ
ΥΦΣΧΑΡΑΨΣΟΛΧΠΣ
ΧΨΑ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΑ

ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ ΕΥΑΡΑΨΣΥΣΚΕΨΘΧΘ ΧΨΕΟΕΧΩΡ ΞΑΛ ΠΣΡΑΔΩΡ-

ΥΦΣΟΘΨΘ ΞΑΛ ΞΑΨΑΧΨΣΟΘ ΡΣΠΛΠΣΥΣΛΘΧΘΧ ΕΧΣΔΩΡ ΑΥΣ ΕΓΞΟΘΠΑΨΛΞΕΧ ΞΑΛ

ΩΥΣΠΣΡΑΔΩΡ

71.

72.

73.

74.

75.
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ΨΦΣΠΣΞΦΑΨΛΞΕΧ ΕΡΕΦΓΕΛΕΧ ΓΛΑ ΨΣ ΨΑΠΕΛΣ ΥΑΦΑΞΑΨΑΚΘΞΩΡ ΞΑΛ ΔΑΡΕΛΩΡ

ΨΑ ΕΧΣΔΑ ΨΩΡ ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΩΡ ΣΨΑ

ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΨΩΡ Σ.Ψ.Α.
Αϋ ΒΑΚΠΣΩ

ΨΕΟΩΡΕΛΑΞΣΧ ΕΟΕΓΧΣΧ
ΓΛΑ ΨΘΡ ΥΦΣΟΘΨΘ ΞΑΛ
ΞΑΨΑΥΣΟΕΠΘΧΘ ΨΕΟΩΡΕΛΑΞΩΡ ΥΑΦΑΒΑΧΕΩΡ

ΥΦΣΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ
ΓΕΡΛΞΘΧ ΞΩΒΕΦΡΘΧΘΧ.
ΧΩΓΧΦΣΡΣΛ ΔΘΠΣΧΛΣΡΣΠΛΞΣΛ ΞΑΡΣΡΕΧ ΞΑΛ
ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ

ΨΘΦΘΧΘ ΒΛΒΟΛΩΡ ΞΑΛ
ΕΞΔΣΧΘ ΧΨΣΛΧΕΛΩΡ
ΧΩΠΦΩΡΑ ΠΕ ΨΑ ΕΟΟΘΡΛΞΑ ΟΣΓΛΧΨΛΞΑ
ΥΦΣΨΩΥΑ

ΨΑ ΕΧΣΔΑ ΨΩΡ ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΩΡ ΣΨΑ

ΦΣΦΣΟΣΓΛΑ ΕΛΧΣΔΘΠΑΨΣΧ ΦΩΧΛΞΩΡ ΞΑΛ
ΡΣΠΛΞΩΡ ΥΦΣΧΩΥΩΡ

ΨΕΟΩΡΕΛΑΞΣΧ ΕΟΕΓΧΣΧ
ΓΛΑ ΨΘΡ ΥΦΣΟΘΨΘ ΞΑΛ
ΞΑΨΑΥΣΟΕΠΘΧΘ ΨΕΟΩΡΕΛΑΞΩΡ ΥΑΦΑΒΑΧΕΩΡ

ΧΦΘΧΘ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ
ΕΑΓΩΓΩΡ ΧΨΣ ICISnet

ΨΣ ΡΕΣ ΧΩΧΨΘΠΑ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘΧ ΧΨΘ ΗΩΡΘ
ΨΣΩ ΕΩΦΩ

Πίνακασ 9. Σίτλοι επιμορφωτικών προγραμμάτων ςτον Σομζα Οικονομικών κεμάτων - 2010

2010

1.

ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΞΑΛ ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ ΔΛΑΦΚΦΩΨΛΞΩΡ ΞΣΡΔΩΟΛΩΡ

2.

ΑΛΣΥΣΛΘΧΘ ΥΣΦΩΡ ΨΣΩ ΕΞΨ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΡΛΧΧΩΧΘ ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ, ΨΩΡ ΞΣΛΡΩΡΛΞΩΡ ΕΨΑΛΦΩΡ ΞΑΛ ΨΩΡ ΠΠΕ

3.

ΔΘΠΣΧΛΣ ΟΣΓΛΧΨΛΞΣ (ΚΕΧΠΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ)

4.

ΔΛΕΚΡΘ ΟΣΓΛΧΨΛΞΑ ΥΦΣΨΩΥΑ

5.

ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘ ΟΣΓΛΧΨΛΞΘ - ΞΣΧΨΣΟΣΓΘΧΘ - ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΛ

6.

ΕΚΡΛΞΣ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΑΡΑΦΣΦΑΧ (ΕΧΥΑ)

7.

ΞΦΑΨΛΞΕΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ

8.

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΧΩΓΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΣΩΠΕΡΩΡ ΥΦΑΕΩΡ

9.

ΨΑ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΑ ΨΩΡ DRGS / ΨΛΠΣΟΣΓΘΧΘ - ΞΣΧΨΣΟΣΓΘΧΘ ΛΑΨΦΛΞΩΡ ΥΦΑΕΩΡ

10.

ΨΣ ΔΛΥΟΣΓΦΑΦΛΞΣ ΧΩΧΨΘΠΑ ΟΣΓΛΧΨΛΞΘΧ ΧΨΑ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΑ, ΩΧ ΕΦΓΑΟΕΛΣ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ
ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ ΞΑΛ ΟΘΨΘΧ ΑΥΣΦΑΧΘΧ
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Πίνακασ 10. Σίτλοι επιμορφωτικών προγραμμάτων ςτον Σομζα Οικ. Χωρ. & Περιβαλ. χεδιαςμοφ / Οικονομικών κεμάτων 2005-2009
2005*

2006

2007

2008

2009

AUTOCAD

ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΞΣΛΡΣΨΛΞΩΡ ΔΕΛΣΨΘΨΩΡ-ΔΘΠΣΧΛΣ ΟΣΓΛΧΨΛΞΣ

ΒΑΧΛΞΕΧ ΑΦΧΕΧ ΧΨΑΨΛΧΨΛΞΘΧ ΧΩΡΨΑΘ & ΕΦΠΘΡΕΛΑ ΔΕΛΞΨΩΡ

ΑΔΕΛΕΧ ΞΑΨΑΧΨΘΠΑΨΩΡ ΩΓΕΛΣΡΣΠΛΞΣΩ ΕΡΔΛΑΦΕΦΣΡΨΣΧ

ΔΘΠΣΧΛΣ ΟΣΓΛΧΨΛΞΣ
(ΚΕΧΠΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ)

ΑΥΣΨΛΠΘΧΘ ΦΕΦΣΩΧΑΧ
ΧΕΛΧΠΛΞΘΧ ΛΞΑΡΣΨΘΨΑΧ
ΩΦΛΧΨΑΠΕΡΩΡ ΞΨΛΦΛΩΡ,
ΑΡΑΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΞΑΛ ΕΥΕΠΒΑΧΕΛΧ

ΔΘΠΣΧΛΣ ΟΣΓΛΧΨΛΞΣ
(ΔΘΠΣΧΛΣΛ ΩΥΣΟΣΓΣΛ)

ΔΘΠΣΧΛΕΧ - ΛΔΛΩΨΛΞΕΧ ΧΩΠΥΦΑΕΛΧ / ΞΑΡΣΡΕΧ ΨΘΧ
ΕΕ ΞΑΛ ΒΕΟΨΛΧΨΕΧ ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ

ΔΘΠΣΧΛΕΧ - ΛΔΛΩΨΛΞΕΧ ΧΩΠΥΦΑΕΛΧ/ ΞΑΡΣΡΕΧ ΨΘΧ Ε.Ε. ΞΑΛ ΒΕΟΨΛΧΨΕΧ ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ (Ε.Λ.Φ.Α.)

ΔΘΠΣΧΛΣ ΟΣΓΛΧΨΛΞΣΞΦΑΨΛΞΣΧ ΥΦΣΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ

ΑΦΧΕΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΞΑΛ ΑΛΣΟΣΓΘΧΘΧ ΕΦΓΣΩ. ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΧΨΑ ΨΕΧΡΛΞΑ ΕΦΓΑ Γϋ
ΞΥΧ

ΔΘΠΣΧΛΣ ΟΣΓΛΧΨΛΞΣ (ΚΕΧΠΛΞΣ
ΥΟΑΛΧΛΣ)

ΔΘΠΣΧΛΕΧ - ΛΔΛΩΨΛΞΕΧ ΧΩΠΥΦΑΕΛΧ/ ΞΑΡΣΡΕΧ ΨΘΧ
Ε.Ε. ΞΑΛ ΒΕΟΨΛΧΨΕΧ ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ (Ε.Λ.Φ.Α.)

ΔΘΠΣΧΛΣ ΟΣΓΛΧΨΛΞΣ (ΚΕΧΠΛΞΣ
ΥΟΑΛΧΛΣ)

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΞΑΛ ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ ΨΩΡ ΔΦΑΧΕΩΡ ΨΣΩ
ΕΩΦΩΥΑΝΞΣΩ ΨΑΠΕΛΣΩ ΕΡΨΑΘΧ ΩΥΘΞΣΩΡ ΨΦΛΨΩΡ
ΧΩΦΩΡ

4.

ΑΧΦΑΟΛΧΨΛΞΕΧ ΕΛΧΦΣΦΕΧ
ΛΞΑ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΑΥΣΚΕΠΑΨΩΡ &
ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΑΥΣΚΘΞΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΑΥΣΔΣΧΘΧ - ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΠΕΧΨΣΧΣΩΧ (HAUS)

ΔΛΕΚΡΘ ΟΣΓΛΧΨΛΞΑ ΥΦΣΨΩΥΑ

ΔΛΕΚΡΘ ΟΣΓΛΧΨΛΞΑ ΥΦΣΨΩΥΑ

5.

ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΑΛ
ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΘ & ΟΣΓΛΧΨΛΞΘ ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΡΣΠΛΞΩΡ ΥΦΣΧΩΥΩΡ
ΔΘΠΣΧΛΣΩ ΔΛΞΑΛΣΩ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ &
ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΘΧ ΒΣΘΚΕΛΑΧ

ΔΛΥΟΣΓΦΑΦΛΞΣ ΟΣΓΛΧΨΛΞΣ
ΧΩΧΨΘΠΑ ΣΨΑ

ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘ ΟΣΓΛΧΨΛΞΘ ΞΣΧΨΣΟΣΓΘΧΘ ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΛ

ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΨΣΥΛΞΘ ΑΡΑΥΨΩΘ

ΔΛΥΟΣΓΦΑΦΛΞΣ ΟΣΓΛΧΨΛΞΣ
ΧΩΧΨΘΠΑ

ΔΛΥΟΣΓΦΑΦΛΞΣ ΟΣΓΛΧΨ.
ΧΩΧΨΘΠΑ ΣΨΑ

ΕΚΡΛΞΣ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΑΡΑΦΣΦΑΧ (ΕΧΥΑ)

ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘ ΟΣΓΛΧΨΛΞΘΞΣΧΨΣΟΣΓΘΧΘΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΛ

1.

2.

3.

6.
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7.

8.

9.

ΔΘΠΣΧΛΑ ΕΦΓΑ

ΕΚΡΛΞΣ & ΞΣΛΡΣΨΛΞΣ ΔΛΞΑΛΣ
ΞΦΑΨΛΞΩΡ ΧΩΠΒΑΧΕΩΡ

ΕΚΡΛΞΣ & ΞΣΛΡΣΨΛΞΣ ΔΛΞΑΛΣ ΞΦΑΨΛΞΩΡ ΧΩΠΒΑΧΕΩΡ

ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΨΩΡ ΓΕΡΛΞΩΡ
ΓΦΑΠΠΑΨΕΩΡ ΨΩΡ Σ.Ψ.Α
ΑϋΒΑΚΠΣΩ

ΕΚΡΛΞΣ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ
ΑΡΑΦΣΦΑΧ (ΕΧΥΑ)

ΔΘΠΣΧΛΣ ΟΣΓΛΧΨΛΞΣ

ΕΟΕΓΞΨΛΞΑ ΥΦΣΨΩΥΑ &
ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΕΧ

ΕΟΕΓΞΨΛΞΑ ΥΦΣΨΩΥΑ &
ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΕΧ

ΕΦΓΑΧΛΕΧ ΨΕΟΣΩΧ ΧΦΘΧΘΧ

ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΘΧ ΡΣΠΣΚΕΧΛΑΧ ΓΛΑ ΨΛΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ
ΧΨΣΩΧ ΔΘΠΣΩΧ

ΔΘΠΣΧΛΣ ΟΣΓΛΧΨΛΞΣ (ΔΘΠΣΧΛΣΛ ΩΥΣΟΣΓΣΛ)

ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΑΡΨΑΥΣΞΦΛΨΩΡ
Σ.Γ.Α

ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΧΨΕΟΕΧΩΡ
Ε.Χ.Δ.Δ. - Ε.Χ.Ψ.Α.

ΕΩΦΩΥΑΝΞΕΧ ΔΘΠΣΧΛΕΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ, ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΕΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ ΞΑΛ ΒΕΟΨΛΧΨΕΧ ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ ΧΨΘΡ
ΕΩΦΩΥΘ

ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΑ ΕΦΓΑΟΕΛΑ
ΨΘΧ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΧΨΘ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΨΩΡ
ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΣΦΓΑΡΛΧΠΩΡ

ΕΦΓΑΧΛΕΧ ΨΕΟΣΩΧ ΧΦΘΧΘΧ

ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΘΧ ΡΣΠΣΚΕΧΛΑΧ ΓΛΑ
ΨΑ ΕΦΓΑ ΞΑΛ ΨΛΧ ΠΕΟΕΨΕΧ ΧΨΣΩΧ
ΣΨΑ

Θ ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΘΧ ΡΣΠΣΚΕΧΛΑΧ ΓΛΑ ΨΑ ΕΦΓΑ ΞΑΛ ΨΛΧ
ΠΕΟΕΨΕΧ ΧΨΣΩΧ ΔΘΠΣΩΧ

ΔΘΠΣΧΛΣΟΣΓΛΧΨΛΞΑ, ΟΣΓΛΧΨΛΞΑ ΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΑ
10.
ΚΕΠΑΨΑ

11.

ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΕΧ ΑΧΩΟΣΩ

ΔΛΑΧΦΑΟΛΧΘ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ
12. ΕΦΓΩΡ

13.

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΞΑΛ ΑΛΣΥΣΛΘΧΘ ΨΩΡ ΒΑΧΕΩΡ ΔΕΔΣΠΕ-

ΕΥΛΠΣΦΦΩΨΛΞΑ
ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΑ ΑΛΦΕΨΩΡ

ΕΦΓΑΧΛΕΧ ΨΕΟΣΩΧ ΧΦΘΧΘΧ

ΕΧΣΔΑ ΨΩΡ ΣΨΑ

ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΘΧ ΡΣΠΣΚΕΧΛΑΧ ΓΛΑ
ΨΛΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ ΧΨΣΩΧ Σ.Ψ.Α

ΞΑΚΘΞΣΡΨΑ ΕΛΔΛΞΣΩ ΑΡΑΞΦΛΨΛΞΣΩ ΩΥΑΟΟΘΟΣΩ ΞΑΨΑ
ΨΘΡ ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΩΡ ΑΡΑΚΕΩΦΘΠΕΡΩΡ ΔΛΑΨΑΕΩΡ
ΨΣΩ ΑΓΣΦΑΡΣΠΛΞΣΩ ΞΩΔΛΞΑ

ΕΦΓΑΧΨΘΦΛΣ ΔΛΑΦΞΣΩΧ ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘΧ ΓΛΑ ΧΨΕΟΕΧΘ ΨΩΡ
ΧΩΠΑΨΩΡ ΕΥΛΚΕΩΦΘΧΘΧ &
ΕΟΕΓΧΣΩ ΨΘΧ Δ.Δ

ΕΩΦΩΥΑΝΞΕΧ ΔΘΠΣΧΛΕΧ
ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ, ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΕΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ ΞΑΛ ΒΕΟΨΛΧΨΕΧ ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ ΧΨΘΡ ΕΩΦΩΥΘ

ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΣΩ ΔΛΥΟΣΓΦΑΦΛΞΣΩ
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΩΡ

ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΩΡ
ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΩΡ ΑΥΣ ΨΣΩΧ
ΔΘΠΣΩΧ

ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΘΧ ΡΣΠΣΚΕΧΛΑΧ

ΕΩΦΩΥΑΝΞΕΧ ΔΘΠΣΧΛΕΧ
ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ, ΘΟΕΞΨΦΣΡΛ-

ΕΦΑΦΠΣΧΠΕΡΑ ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΨΘΧ
ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΕΥΛΧΨΘΠΘΧ ΧΨΘ

ΞΦΑΨΛΞΕΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ
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ΡΩΡ ΞΑΛ ΑΟΟΩΡ ΕΦΓΑΟΕΛΩΡ ΨΘΧ ΨΦΑΥΕΗΑΧ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΩΡ ΨΣΩ ΨΕΕ

(ΕΦΓΑ & ΠΕΟΕΨΕΧ ΧΨΣΩΧ ΣΨΑ)

ΞΕΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ ΞΑΛ ΒΕΟΨΛΧΨΕΧ ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ ΧΨΘΡ ΕΩΦΩΥΘ (Ε.Λ.Φ.Α.)

ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΨΩΡ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΣΦΓΑΡΛΧΠΩΡ

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΨΘΧ ΓΡΩΧΘΧ
ΠΕΧΩ ΨΩΡ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΞΕ14.
ΡΨΦΩΡ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ

ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΘΧ ΡΣΠΣΚΕΧΛΑΧ
ΓΛΑ ΨΛΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ ΧΨΣΩΧ
Σ.Ψ.Α

ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘΧ
ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘΧ ΧΕ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΑ ΚΕΠΑΨΑ (HAUS)

Θ ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΘΧ ΡΣΠΣΚΕΧΛΑΧ
ΓΛΑ ΨΑ ΕΦΓΑ ΞΑΛ ΨΛΧ ΠΕΟΕΨΕΧ ΧΨΣΩΧ
ΔΘΠΣΩΧ

ΞΩΔΛΞΑΧ ΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ ΔΘΠΣΨΛΞΩΡ ΞΑΛ ΞΣΛΡΣΨΛΞΩΡ
ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ

ΔΛΞΑΛΣ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΕΦΓΩΡ
15. ΞΑΛ ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ

Θ ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΘΧ ΔΛΥΟΣΓΦΑΦΛΞΘΧ ΟΣΓΛΧΨΛΞΘΧ (ΥΔ
205/1998) ΧΨΑ Ρ.Υ.Δ.Δ

ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΘΧ ΡΣΠΣΚΕΧΛΑΧ ΓΛΑ ΨΑ ΕΦΓΑ ΞΑΛ ΨΛΧ ΠΕΟΕΨΕΧ ΧΨΣΩΧ ΣΨΑ

ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΩΡ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΩΡ ΑΥΣ ΨΣΩΧ ΔΘΠΣΩΧ

ΠΛΧΚΣΔΣΧΛΑ-ΧΩΡΨΑΕΛΧ ΨΣΩ
ΔΘΠΣΧΛΣΩ

ΔΦΑΠΑΨΛΞΘ ΨΕΧΡΘ ΧΨΘΡ
ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΞΑΛ ΔΛΑΥΣΟΛ16.
ΨΛΧΠΛΞΣΨΘΨΑ

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΕΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧΒΕΟΨΛΧΨΕΧ ΥΦΑΞΨΛΞΕΧ (eProcurement -E.I.P.A)

ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΣΩ
ΔΛΥΟΣΓΦΑΦΛΞΣΩ
ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ

ΞΦΑΨΛΞΕΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ

ΠΛΧΚΣΔΣΧΛΑ-ΧΩΡΨΑΕΛΧ ΨΣΩ
ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΩ ΨΩΡ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΩΡ

ΕΛΔΛΞΑ ΚΕΠΑΨΑ ΧΨΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΨΕΧΡΛΞΩΡ ΕΦΓΩΡ
17.
ΧΨΣ Γϋ ΞΥΧ

ΞΦΑΨΛΞΕΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ

ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΘ
ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘ

ΞΦΑΨΛΞΕΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ-ΔΘΠΣΧΛΣ
ΟΣΓΛΧΨΛΞΣ

ΠΛΧΚΣΔΣΧΛΑ-ΧΩΡΨΑΕΛΧ ΨΩΡ
ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΩΡ

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΞΑΛ ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ
18. ΧΨΣ ΓΕΩΦΓΛΞΣ ΨΣΠΕΑ

ΡΕΣΧ ΔΘΠΣΨΛΞΣΧ &
ΞΣΛΡΣΨΛΞΣΧ ΞΩΔΛΞΑΧ

ΘΠΕΦΛΔΑ ΑΡΨΑΥΣΞΦΛΨΩΡ
ΣΓΑ

ΞΩΔΛΞΑΧ ΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ ΔΘΠΣΨΛΞΩΡ
ΞΑΛ ΞΣΛΡΣΨΛΞΩΡ ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ

ΠΛΧΚΣΔΣΧΛΑ-ΧΩΡΨΑΕΛΧ ΨΩΡ
ΣΨΑ

ΕΞΨΛΠΘΧΘ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛ19. ΞΩΡ ΕΥΛΥΨΩΧΕΩΡ-ΑΧΞΘΧΘ

ΡΣΠΣΚΕΧΛΑ ΓΛΑ ΨΛΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ ΨΩΡ ΣΨΑ

ΞΦΑΨΛΞΕΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ

ΠΛΧΚΣΔΣΧΛΑ-ΧΩΡΨΑΕΛΧ ΨΣΩ
ΔΘΠΣΧΛΣΩ

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΣ
ΧΩΧΨΘΠΑ ΨΩΡ ΔΘΠΩΡ

ΕΟΕΓΞΨΛΞΑ ΥΦΣΨΩΥΑ ΞΑΛ
20. ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΕΧ

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΣ
ΧΩΧΨΘΠΑ ΨΩΡ ΔΘΠΩΡ

ΡΕΣΧ ΔΘΠΣΨΛΞΣΧ &
ΞΣΛΡΣΨΛΞΣΧ ΞΩΔΛΞΑΧ

ΠΛΧΚΣΔΣΧΛΑ-ΧΩΡΨΑΕΛΧ ΨΩΡ
ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΩΡ

ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΧ
ΔΛΑΦΚΦΩΨΛΞΩΡ ΞΣΡΔΩΟΛΩΡ
2007-2013 (EIPA)
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ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘ ΣΟΣΞΟΘΦΩΧΘ ΕΦΓΩΡ ΓϋΞΥΧ

ΡΕΣΧ ΔΘΠΣΨΛΞΣΧ ΞΑΛ ΞΣΛΡΣΨΛΞΣΧ ΞΩΔΛΞΑΧ: ΣΛ ΑΟΟΑΓΕΧ ΧΨΑ Ρ.Υ.Δ.Δ. ΞΑΛ ΧΨΛΧ
ΔΘΠΣΨΛΞΕΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΛΧ

ΠΛΧΚΣΔΣΧΛΑ-ΧΩΡΨΑΕΛΧ ΨΩΡ ΣΨΑ

ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ ΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ
ΧΩΓΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΣΩΠΕΡΩΡ
ΥΦΑΕΩΡ

ΕΟΕΓΧΣΧ ΞΑΛ ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΧΘ
ΒΛΣΟΣΓΛΞΩΡ ΥΦΣΛΣΡΨΩΡ
22.
ΦΩΨΛΞΘΧ ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ

ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΧΘ ΨΩΡ ΔΑΥΑΡΩΡ
ΕΥΛΧΨΘΠ. &
ΨΕΧΡ.ΕΦΕΩΡΑΧ(ΣΛΞ/ΞΣ ΑΡΨΛΞ)
ΕΞΥΛΥΨΩΠΕΡΑ ΞΑΚΑΦΩΡ ΞΕΦΔΩΡ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΕΩΡ

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΕΩΦΩΝΑ ΞΑΛ
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΩΡ ΥΣΦΩΡ (Ε.Ρ.Α.)

ΡΕΣΧ ΔΘΠΣΨΛΞΣΧ & ΞΣΛΡΣΨΛΞΣΧ
ΞΩΔΛΞΑΧ

ΨΑ ΕΧΣΔΑ ΨΩΡ ΔΘΠΩΡ

ΕΟΕΓΧΣΧ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΓΑ23. ΟΑΞΨΣΧ

ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΘΠΣΧΛΩΡ
ΕΥΕΡΔΩΧΕΩΡ

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΣ
ΧΩΧΨΘΠΑ ΨΩΡ ΔΘΠΩΡ

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛΞΣ ΧΩΧΨΘΠΑ ΨΩΡ ΔΘΠΩΡ

ΨΑ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΑ ΨΩΡ DRGS /
ΨΛΠΣΟΣΓΘΧΘ - ΞΣΧΨΣΟΣΓΘΧΘ ΛΑΨΦΛΞΩΡ ΥΦΑΕΩΡ

ΕΟΕΓΧΣΧ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΕΦΓΣΩ
24. Λ

ΥΦΣΩΚΘΧΘ ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ ΛΧΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ ΔΩΣ ΦΩΟΩΡ ΧΨΘΡ
ΨΣΥΛΞΘ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΥΕΦΛΟΘΨΕΛΧ ΔΛΑΞΘΦΩΕΩΡ
ΓΛΑ ΔΛΑΓΩΡΛΧΨΛΞΕΧ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΕΧ

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΑΡΑΥΨΩΘ ΞΑΛ ΨΣΥΛΞΘ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘ

ΨΑ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΑ ΨΩΡ DRGSΨΛΠΣΟΣΓΘΧΘ/ΞΣΧΨΣΟΣΓΘΧΘ
ΛΑΨΦΛΞΩΡ ΥΦΑΕΩΡ
ΨΣ ΔΛΥΟΣΓΦΑΦΛΞΣ ΧΩΧΨΘΠΑ
ΟΣΓΛΧΨΛΞΘΧ ΧΨΑ ΡΣΧΣΞΣΠΕΛΑ, ΩΧ ΕΦΓΑΟΕΛΣ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΥΑΦΑΞΣΟΣΩΚΘΧΘΧ ΞΑΛ ΟΘΨΘΧ ΑΥΣΦΑΧΘΧ
ΩΟΣΥΣΛΘΧΘ ΕΩΦΩΥΑΝΞΩΡ
ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΩΡ ΧΨΣ ΧΩΦΣ
ΨΣΩ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ

ΕΟΕΓΧΣΧ ΞΑΛ ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΧΘ
ΒΛΣΟΣΓΛΞΩΡ ΥΦΣΛΣΡΨΩΡ
21.
ΗΩΛΞΘΧ ΥΑΦΑΓΩΓΘΧ

ΕΡΕΦΓΕΛΑΞΘ ΥΣΟΛΨΛΞΘ ΞΑΛ
ΑΡΑΡΕΩΧΛΠΕΧ ΥΘΓΕΧ Ε25.
ΡΕΦΓΕΛΑΧ

ΧΩΠΥΦΑΕΛΧ ΔΘΠΣΧΛΣΩ &
ΛΔΛΩΨΛΞΣΩ ΨΣΠΕΑ

ΥΣΧΣΨΛΞΕΧ ΠΕΚΣΔΣΛ ΞΑΛ
ΟΘΨΘ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ

ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΧ
ΔΛΑΦΚΦΩΨΛΞΩΡ ΞΣΡΔΩΟΛΩΡ 20072013 (EIPA)

ΕΡΕΦΓΕΛΑΞΣΧ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ
26. ΞΨΛΦΛΩΡ

ΨΑ ΕΧΣΔΑ ΨΩΡ Σ.Ψ.Α

ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ ΨΩΡ Σ.Ψ.Α

ΨΑ ΕΧΣΔΑ ΨΩΡ ΔΘΠΩΡ

ΧΩΠΥΦΑΕΛΧ ΔΘΠΣΧΛΣΩ &

ΨΑ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΑ ΨΩΡ DRGSΨΛΠΣΟΣΓΘΧΘ/ΞΣΧΨΣΟΣΓΘΧΘ ΛΑ-

27. ΕΥΕΠΒΑΧΕΛΧ ΧΕ ΩΥΑΦΧΣΩ-
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ΧΕΧ ΞΑΨΑΧΞΕΩΕΧ

ΛΔΛΩΨΛΞΣΩ ΨΣΠΕΑ

ΨΦΛΞΩΡ ΥΦΑΕΩΡ

ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΥΣΟΕΣΔΣΠΛ28. ΞΘΧ ΡΣΠΣΚΕΧΛΑΧ

ΨΣΥΛΞΘ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΑΛ
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΑΡΑΥΨΩΘ

ΨΣΥΛΞΘ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΑΛ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΑΡΑΥΨΩΘ

ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ ΥΣΟΕΣΔΣΠΛ29. ΞΘΧ ΡΣΠΣΚΕΧΛΑΧ ΛΛ

ΨΩΥΣΥΣΛΘΧΘ ΑΨΣΠΛΞΩΡ
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΥΦΑΕΩΡ

ΨΣΥΛΞΘ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘ ΞΑΛ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΑΡΑΥΨΩΘ INTERREG
IIIA

ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΘΧ ΡΣΠΣΚΕΧΛΑΧ ΓΛΑ ΨΑ ΕΦΓΑ ΞΑΛ ΨΛΧ
30.
ΠΕΟΕΨΕΧ ΧΨΣΩΧ ΣΨΑ

ΩΥΣΧΨΘΦΛΘ ΒΕΟΨΛΩΧΘΧ ΨΘΧ
ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘΧ ΛΞΑΡΣΨΘΨΑΧ
ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ
ΠΕ ΨΘΡ ΩΥΣΧΨΘΦΛΘ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΔΕΛΞΨΩΡ

ΩΟΣΥΣΛΘΧΘ ΕΩΦΩΥΑΝΞΩΡ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΩΡ ΧΨΣΡ ΨΣΠΕΑ ΨΣΩ
ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ

ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΘΧ ΡΣΠΣΚΕ31. ΧΛΑΧ ΓΛΑ ΨΑ ΕΦΓΑ ΧΨΣΩΧ ΣΨΑ
ΕΦΑΦΠΣΓΘ ΨΘΧ ΡΣΠΣΚΕΧΛΑΧ ΧΨΛΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ
32.
ΨΩΡ ΔΘΠΩΡ
Θ ΒΛΒΟΛΣΚΘΞΘ ΞΑΛ ΣΛ ΧΦΘΧΨΕΧ ΨΘΧ ΧΨΣ ΧΩΓΧΦΣΡΣ
33. ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΑΞΣ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ
ΚΕΧΠΛΞΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΥΣΟΕΣΔΣΠΛΞΩΡ ΕΦΑΦΠΣΓΩΡ
34.
ΞΑΛ ΔΣΠΘΧΘΧ
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ΚΕΧΠΣΛ - ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΞΑΛ
ΠΘΧΑΡΛΧΠΣΛ ΨΣΩ ΒΛΩΧΛ35.
ΠΣΩ ΧΩΦΛΞΣΩ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΩ
36.
37.

ΚΕΧΠΣΛ-ΣΦΓΑΡΑ ΨΘΧ Ε.Ε.
ΞΦΑΨΛΞΕΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ

ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΠΣΡΑΔΩΡ
ΒΛΣΟΣΓΛΞΣΩ ΞΑΚΑΦΛΧΠΣΩ
38. ΞΑΛ ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑΧ ΑΥΣΒΟΘΨΩΡ
ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΠΣΡΑΔΩΡ
ΒΛΣΟΣΓΛΞΣΩ ΞΑΚΑΦΛΧΠΣΩ
39. ΞΑΛ ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑΧ ΩΓΦΩΡ
ΑΥΣΒΟΘΨΩΡ
ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΨΘΧ ΑΦΧΕΛΑΞΘΧ
ΩΥΘΦΕΧΛΑΧ , ΒΑΧΛΞΕΧ ΕΡΡΣΛΕΧ ΑΦΧΕΛΣΡΣΠΛΑΧ,
40.
ΥΣΟΛΨΛΞΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΑΦΧΕΛΑΞΣΩ ΩΟΛΞΣΩ
ΟΣΓΛΧΠΛΞΣ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ
41. ΨΕΧΡΛΞΩΡ ΕΦΓΩΡ
ΠΘΧΑΡΛΧΠΣΛ ΞΑΛ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΕΧ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΩΡ
42.
ΕΥΛΚΕΩΦΘΧΕΩΡ
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ΡΕΑ ΑΡΨΛΟΘΨΘ ΓΛΑ ΨΘΡ
ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘ ΧΨΘ ΔΘΠΣ43.
ΧΛΑ ΔΛΣΛΞΘΧΘ
ΡΕΣΛ ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΛ - ΕΩΦΩ44. ΞΩΔΛΞΕΧ
ΡΣΠΛΠΣΨΘΨΑ ΔΛΣΛΞΘΨΛ45. ΞΘΧ ΔΦΑΧΘΧ
ΡΣΠΣΚΕΧΛΑ ΔΘΠΣΧΛΩΡ
46. ΕΦΓΩΡ
Σ ΦΣΟΣΧ ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ
ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΞΑΛ ΨΣΩ ΔΛΞΑΧΨΛΞΣΩ ΧΩΧΨΘΠΑΨΣΧ ΧΨΘΡ
ΞΑΨΑΥΣΟΕΠΘΧΘ ΨΩΡ ΔΛΑ47. ΞΦΛΧΕΩΡ ΞΑΛ ΨΘΧ ΥΑΦΑΡΣΠΘΧ ΕΠΥΣΦΛΑΧ ΞΑΛ
ΔΛΑΞΛΡΘΧΘΧ ΨΩΡ ΑΡΚΦΩΥΩΡ
Σ ΦΣΟΣΧ ΨΘΧ ΔΛΞΑΛΣΧΩΡΘΧ
48. ΧΨΘ ΧΩΓΧΦΣΡΘ ΞΣΛΡΩΡΛΑ
ΣΛ ΕΟΕΓΧΣΛ ΧΨΘΡ ΔΛΑΧΕΛΦΛ49. ΧΘ ΨΩΡ ΣΨΑ Αϋ ΒΑΚΠΣΩ
ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΨΛ50. ΞΣ ΧΩΧΨΘΠΑ ΨΩΡ ΣΨΑ
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ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΞΑΛ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ
51. ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΑΦΧΕΛΩΡ
ΣΦΚΣΟΣΓΛΞΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ
ΩΔΑΨΛΡΩΡ ΥΣΦΩΡ ΞΑΛ ΥΕ52.
ΦΛΒΑΟΟΣΡ
ΥΑΦΣΩΧΛΑΧΘ ΕΦΓΑΧΛΩΡ ΓΛΑ
ΨΣ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ ΑΥΣ ΨΣΩΧ
ΨΕΟΕΛΣΦΣΛΨΣΩΧ ΨΘΧ ΕΚΡΛ53.
ΞΘΧ ΧΧΣΟΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ
ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ ΛΑΨΦΛΞΩΡ ΑΥΣΒΟΘ54.
ΨΩΡ
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΘ ΔΛΑΧΕΛΦΛ55. ΧΘ ΟΛΠΕΡΩΡ
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΘ ΕΞΥΑΛ56. ΔΕΩΧΘ
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΘ ΥΣΟΛΨΛΞΘ - ΧΩΦΣΨΑΛΞΕΧ ΞΑΛ ΥΣ57.
ΟΕΣΔΣΠΛΞΕΧ ΕΦΑΦΠΣΓΕΧ
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΣΧ ΧΧΕΔΛΑ58. ΧΠΣΧ ΨΕΧΡΛΞΩΡ ΕΦΓΩΡ ΞΑΛ
ΟΣΛΥΩΡ ΩΥΣΔΣΠΩΡ ΞΑΛ
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ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΩΡ
ΥΣΛΣΨΛΞΣΧ ΕΟΕΓΧΣΧ ΕΦΓΩΡ
ΘΟΕΞΨΦΣΠΘΧΑΡΣΟΣΓΛΞΩΡ
59.
ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΩΡ
ΥΣΛΣΨΛΞΣΧ ΕΟΕΓΧΣΧ ΕΦΓΩΡ
60. ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ ΠΘΧΑΡΛΞΩΡ
ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΧ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛ61. ΧΨΛΞΣΧ ΨΣΩΦΛΧΠΣΧ
ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΘ ΕΩΨΕΦΛΞΘ
ΥΣΟΛΨΛΞΘ-ΔΛΕΚΡΕΛΧ ΧΧΕΧΕΛΧ
62. ΧΨΣ ΧΩΦΣ ΨΣΩ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ
ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΘ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ
ΞΑΛ ΥΦΣΣΥΨΛΞΕΧ ΧΦΘΠΑ63.
ΨΣΔΣΨΘΧΘΧ ΑΥΣ ΨΘΡ Ε.Ε.
ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΞΑΨΑΦΨΛΧΘΧ
ΧΨΕΟΕΧΩΡ ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΩΡ
64. ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΩΡ ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘΧ
ΥΦΣΧΕΛΧΠΛΞΣΧΠΕΨΑΧΕΛΧΠΛΞΣΧ ΕΟΕΓΧΣΧ
65.
ΩΦΛΧΨΑΠΕΡΩΡ ΞΨΛΦΛΩΡ
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ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΞΑΛ ΑΡΑΔΕΛΘ
ΨΣΩ ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΩ ΑΥΣ66. ΚΕΠΑΨΣΧ. ΕΡΛΧΧΩΧΘ ΨΣΩ
ΧΩΓΧΦΣΡΣΩ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ
ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΥΦΣΧΦΩΓΩΡ
67. ΧΨΘΡ ΕΟΟΑΔΑ
ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΑ ΦΦΣΡΨΛΔΑ
ΩΓΕΛΑΧ ΧΨΣ ΛΞΑ,ΣΦΓΑΡΩΧΘ68.
ΥΦΣΣΥΨΛΞΘ
ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΣΧ ΥΦΣΓΦΑΠ69. ΠΑΨΛΧΠΣΧ
ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΣΧ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΧ ΨΩΡ ΔΘΠΣΧΛ70.
ΩΡ ΨΕΧΡΛΞΩΡ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ
ΧΩΓΧΦΣΡΕΧ ΨΑΧΕΛΧ ΧΨΘΡ
ΑΡΑΥΨΩΘ ΨΘΧ ΑΛΓΣΥΦΣ71.
ΒΑΨΣΨΦΣΦΛΑΧ
ΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΧΦΑΟΛΧΘΧ
ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ HACCP ΧΨΑ
72.
ΓΕΩΦΓΛΞΑ ΥΦΣΝΣΡΨΑ
ΧΧΕΔΛΑ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΩΔΑΨΛ73. ΞΩΡ ΥΣΦΩΡ

227

ΨΕΧΡΛΞΕΧ ΕΥΕΠΒΑΧΕΛΧ ΕΞΨΑΞΨΘΧ ΑΡΑΓΞΘΧ ΠΕΨΑ
74.
ΑΥΣ ΧΕΛΧΠΣ
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΑ ΦΩΧΛΞΣΩ ΑΕΦΛΣΩ - ΕΧΩΨΕΦΛΞΕΧ ΕΓΞΑΨΑ75.
ΧΨΑΧΕΛΧ
ΩΓΕΛΑ - ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΕΦΓΣΩ
ΞΑΛ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΛΞΘ ΔΛΑ76.
ΧΕΛΦΛΧΘ
77.

ΩΓΕΛΑ ΞΑΛ ΑΧΦΑΟΕΛΑ ΕΦΓΣΩ

ΧΦΘΧΘ ΒΛΒΟΛΣΚΘΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΕΦΓΑΟΕΛΩΡ ΞΑΛ ΥΦΣ78.
ΨΩΥΩΡ

* Σ Ψομζασ Σικ. Χωρ. & Υεριβαλ. Χχεδιαςμοφ περιλαμβάνει ποικιλία τίτλων που δεν φαίνεται να ζχουν κεματικι ςφνδεςθ μεταξφ τουσ
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