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ΘΕΜΑ: «Επιμόρφωςθ δθμοςίων υπαλλιλων που εντάςςονται ςε κακεςτώσ 

κινθτικότθτασ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ κινθτικότθτασ των άρκρων 
90 και 91 του ν. 4172/2013» 

 

Το πρόγραμμα κινθτικότθτασ ςτοχεφει ςτον εξορκολογιςμό, ςτθν αποτελεςματικι και 

αποδοτικι λειτουργία του δθμόςιου τομζα με τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ του. Στόχοσ είναι θ αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν φορζων του δθμόςιου τομζα με τθ 

ςτελζχωςθ τουσ με το ανκρϊπινο δυναμικό που κα ενταχκεί ςτο πρόγραμμα. Με τον τρόπο 

αυτό επιχειρείται θ διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, κατά 

τρόπο που να ανταποκρίνεται ςτθν εφαρμογι των νζων Δθμόςιων Πολιτικϊν με τελικό ςκοπό 

τθν ποιοτικι και αποτελεςματικι εξυπθρζτθςθ πολιτϊν και επιχειριςεων. 

Η επιμόρφωςθ ςυνιςτά βαςικό ςυνοδευτικό εργαλείο εφαρμογισ του κεςμοφ τθσ 

κινθτικότθτασ, προκειμζνου να εξυπθρετθκοφν αποτελεςματικά οι ανάγκεσ των 

υπθρεςιϊν/φορζων και να ενιςχυκοφν οι δυνατότθτεσ επαγγελματικισ και προςωπικισ 

ανάπτυξθσ των υπαλλιλων ϊςτε να καταςτοφν ικανοί να ανταποκρικοφν άμεςα ςτα νζα τουσ 

κακικοντα και να ενταχτοφν αποτελεςματικά ςτο νζο εργαςιακό τουσ περιβάλλον. Συνεπϊσ, 

ςτα προγράμματα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, εκπαίδευςθσ και ειδικισ επιμόρφωςθσ του 

Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ δφναται να υπαχκοφν και υπάλλθλοι 

που εντάςςονται ςτο πρόγραμμα κινθτικότθτασ των άρκρων 90 και 91 του ν. 4172/2013. 
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Για τθν ενδυνάμωςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων των εν λόγω ςτελεχϊν, το Εκνικό Κζντρο 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ καλείται να οργανϊςει και να υλοποιιςει κατάλλθλα 

επιμορφωτικά προγράμματα. Σα επιμορφωτικά προγράμματα διακρίνονται ςε δυο 

κατηγορίεσ: 

1. Επιμορφωτικά προγράμματα που κα υλοποιοφνται κατά τθ φάςθ τθσ αναηιτθςθσ 

νζων οργανικών κζςεων από τουσ υπαλλιλουσ που ζχουν τεκεί ςε κακεςτϊσ 

διακεςιμότθτασ, 

2. Επιμορφωτικά Προγράμματα που κα υλοποιοφνται μετά τθν τοποκζτθςθ των 

υπαλλιλων ςε νζεσ οργανικζσ κζςεισ. 

Ειδικότερα: 

Το Υπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ κα κοινοποιεί ςτο 

Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ τισ Κοινζσ Υπουργικζσ Αποφάςεισ για 

κατάργθςθ κζςεων κατά το άρκρο 90 του ν. 4172/2013. Τα επιμζρουσ Υπουργεία κα 

αποςτζλλουν ςτο Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ τισ διαπιςτωτικζσ 

πράξεισ που ζχουν εκδϊςει ι πρόκειται να εκδϊςουν με τουσ υπαλλιλουσ που εντάςςονται 

ςτο πρόγραμμα κινθτικότθτασ με ταυτόχρονθ αναφορά τθσ ΚΥΑ ςτθν οποία αναφζρονται. 

Επιπλζον, τα επιμζρουσ  Υπουργεία αποςτζλλουν τον αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου των 

προαναφερκζντων υπαλλιλων που χρθςιμοποιείται ωσ αναγνωριςτικό ςτοιχείο ςτο οικείο 

μθτρϊο του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ϊςτε το Ινςτιτοφτο Επιμόρφωςθσ (ΙΝΕΠ) του 

Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ, ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο 

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, να επιλζγει τουσ υπαλλιλουσ 

εκείνουσ για τουσ οποίουσ είναι αναγκαία θ ενδυνάμωςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων τουσ, 

ςυνεκτιμϊντασ τθν ειδικότθτά τουσ, τα προγράμματα επιμόρφωςθσ που τυχόν ζχουν 

παρακολουκιςει κατά τθν τελευταία τριετία κ.λ.π. Το Ινςτιτοφτο Επιμόρφωςθσ του Εκνικοφ 

Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ, ακολοφκωσ, κα απευκφνει πρόςκλθςθ για 

ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα επιμόρφωςθσ. Οι κατάλογοι των προσ εκπαίδευςθ υπαλλιλων  που 

κα προκφπτουν, κα κοινοποιοφνται ςτισ Υπθρεςίεσ από τισ οποίεσ προζρχονται οι υπάλλθλοι 

αυτοί και οι ενδιαφερόμενοι κα ενθμερϊνονται μζςω αυτϊν των Υπθρεςιϊν. 

Σε κάκε περίπτωςθ, θ ςυμμετοχι ςτα προγράμματα επιμόρφωςθσ του Ινςτιτοφτου 

Επιμόρφωςθσ του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ είναι προαιρετικι 
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για τουσ υπαλλιλουσ και ουδεμία ζννομθ ςυνζπεια ζχει για τθν τοποκζτθςθ τουσ ςτουσ φορείσ 

υποδοχισ, κακϊσ αποκλειςτικόσ ςκοπόσ είναι θ ενδυνάμωςθ των δεξιοτιτων των υπαλλιλων. 

 

 

Περιεχόμενο Προγραμμάτων 

Στθν 1η κατηγορία επιμορφωτικϊν προγραμμάτων εντάςςονται ταχφρρυκμεσ επιμορφωτικζσ 

δράςεισ, με αντικείμενα όπωσ: θ αξιοποίθςθ τεχνολογιϊν πλθροφορικισ για τισ ανάγκεσ των 

δθμοςίων υπθρεςιϊν, κζματα επικοινωνίασ και εξυπθρζτθςθσ πολιτϊν κλπ.  

Στθ 2η κατηγορία επιμορφωτικϊν προγραμμάτων τα κζματα που κα καλυφκοφν κα 

προκφψουν από τθ ςυνεργαςία των φορζων υποδοχισ των ςτελεχϊν με το Ινςτιτοφτο 

Επιμόρφωςθσ του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ανάλογα με το προφίλ των κζςεων 

που κα καταλάβουν. 

Τα επιμορφωτικά προγράμματα και των δφο κατθγοριϊν είναι δυνατό να υλοποιθκοφν με 

ςυμβατικό τρόπο (ςε παραδοςιακζσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ ι εργαςτιρια), κακϊσ επίςθσ και με 

αξιοποίθςθ τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν (εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ).  

 

Το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ παρακαλείται να προχωριςει ςτθ 

ςυγκεκριμενοποίθςθ τθσ πρϊτθσ κατθγορίασ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων και να μεριμνιςει 

ϊςτε να είναι διακζςιμα ταχφρρυκμα επιμορφωτικά προγράμματα τθσ πρϊτθσ κατθγορίασ από 

τθν 15θ Οκτωβρίου 2013. 

Επίςθσ, οι Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ/Προςωπικοφ των Υπουργείων και των Αποκεντρωμζνων 

Διοικιςεων οφείλουν να διαβιβάηουν ςτο Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 

Αυτοδιοίκθςθσ τα προαναφερκζντα ςτοιχεία των υπαλλιλων που εντάςςονται ςτο πρόγραμμα 

κινθτικότθτασ ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διαπιςτωτικζσ πράξεισ που εκδίδουν, και να παρζχουν 

όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία για να διευκολφνουν  τθ ςυμμετοχι  ςτα επιμορφωτικά 

προγράμματα του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ των υπαλλιλων 

που εντάςςονται ςτο πρόγραμμα κινθτικότθτασ. Η αποςτολι προσ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. των εν λόγω 

ςτοιχείων κα γίνεται μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (θλ. διεφκυνςθ:  mobility@ekdd.gr) με 

παράλλθλθ κοινοποίθςθ ςτο Υπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ 

mailto:mobility@ekdd.gr
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Διακυβζρνθςθσ (θλ. Διεφκυνςθ: gdkp@ydmed.gov.gr). Παράλλθλα, οι ανωτζρω Διευκφνςεισ κα 

πρζπει να ενθμερϊνουν το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ για τισ κζςεισ 

υποδοχισ που κα ςυςτινονται για τουσ υπαλλιλουσ αυτοφσ, προκειμζνου να ςχεδιάηονται και 

να υλοποιοφνται τα επιμορφωτικά προγράμματα τθσ δεφτερθσ κατθγορίασ. 

Η παροφςα Εγκφκλιοσ αποςτζλλεται ςτο Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 

και ςε όλεσ τισ Διευκφνςεισ  Διοικθτικοφ/Προςωπικοφ των Τπουργείων, προκειμζνου να 

κοινοποιθκεί ςτα Νομικά Πρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου  που εποπτεφουν, των Αποκεντρωμζνων 

Διοικήςεων προκειμζνου να τθν αποςτείλουν ςτουσ Ο.Τ.Α. α’ και β’ βακμοφ που εμπίπτουν ςτθ 

χωρικι τουσ αρμοδιότθτα και καταχωρείται ςτον θλεκτρονικό τόπο του Υπουργείου Διοικθτικισ 

Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (www.ydmed.gov.gr). 

 

Η ΤΥΤΠΟΤΡΓΟ 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ 
 

 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΦΡΙΣΟΥΙΛΟΠΟΤΛΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Ο Προϊςτάμενοσ του Τμιματοσ 

Γραμματείασ του Υπουργείου 

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και 

Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

Γιϊργοσ Μπάμπαλθσ 

mailto:gdkp@ydmed.gov.gr
http://www.ydmed.gov.gr/


 
5 

  Πίνακασ αποδεκτών 

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

1. Όλα τα Υπουργεία, Γενικζσ και Ειδικζσ Γραμματείεσ - Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ-

Προςωπικοφ 

(με τθν παράκλθςθ να κοινοποιιςουν το παρόν ςτα νομικά πρόςωπα τθσ εποπτείασ τουσ) 

 

2. Όλεσ τισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ – Διευκφνςεισ Διοικθτικοφ (με τθν παράκλθςθ να 

κοινοποιιςουν το παρόν ςτουσ Ο.Τ.Α. α’ και β’ βακμοφ τθσ εποπτείασ τουσ κακϊσ και 

ςτα νομικά πρόςωπα αυτϊν) 

 

Εςωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο κ. Υπουργοφ 

2. Γραφείο κασ Υφυπουργοφ 

3. Γραφείο κ Γενικοφ Γραμματζα 

4. Προϊςταμζνουσ Γενικϊν Διευκφνςεων 

5. Προϊςταμζνουσ Διευκφνςεων 

6. Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ 

7. Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Επεξεργαςίασ Στοιχείων 

 

(αποςτολι ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ webupload@ydmed.gov.gr για τθν ανάρτθςθ ςτθν 

ιςτοςελίδα του Υπουργείου ςτθ διαδρομι Υπθρεςιακζσ ανακοινϊςεισ – εγκφκλιοι – 

εκπαίδευςθ και ςτο πρόγραμμα κινθτικότθτασ) 

mailto:webupload@ydmed.gov.gr
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