
N Ο Μ Ο Σ   Υ Π’  Α Ρ Ι Θ.  1 3 8 8 / 83∗

Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης
 

Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

Τ Η Σ  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ

      Κυρούμεν και εκδίδομεν τον κατωτέρω υπό της  Βουλής,  ψηφισθέντα 

νόμον : 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Π Ρ Ω ΤΟ

Ε θ ν ι κ ό   Κ έ ν τ ρ ο   Δ η μ ό σ ι α ς   Δ ι ο ί κ η σ η ς

Άρθρο 1

          Ίδρυση και αποστολή του Κέντρου, διάρθρωση υπηρεσιών 

       1.  Ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό 

Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης» (Ε.Κ.Δ.Δ.) και έδρα την Αθήνα. Το Κέντρο έχει 

διοικητική  και  οικονομική  αυτοτέλεια  και  εποπτεύεται  από  τον  Υπουργό 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.∗ ∗ , 1

      2.  Eκπαιδευτικές μονάδες του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.)  

είναι η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) και το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης  

(ΙΝ.ΕΠ.)2, 3.

   ΦΕΚ 113 Α’/29-8-83.
 ∗ Επισημαίνεται  ότι  στο  παρόν  κείμενο  οι  τροποποιήσεις,  αντικαταστάσεις  και 
συμπληρώσεις  των  διατάξεων  του  ν.  1388/83,  όπως  αρχικά  δημοσιεύθηκε,  έχουν 
εκτυπωθεί με πλάγια γράμματα ώστε να διαφοροποιούνται από τις αρχικές διατάξεις του 
ν.  1388/83.  Για  τον  ίδιο  λόγο  οι  σχετικές  διατάξεις  άλλων  νόμων  έχουν  εκτυπωθεί  με 
πλάγια γράμματα και σε εσοχή.
1 Εφεξής  όπου  Υπουργός  ή  Υπουργείο  Προεδρίας  της  Κυβέρνησης  αντικαθίστανται  με 
Υπουργός  ή  Υπουργείο  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης  βάσει  του 
άρθρου 2 παρ. 2 του π.δ. 375/95, «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης 
και  Εσωτερικών  στο  Υπουργείο  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης  και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του», (ΦΕΚ 201 A’/14-9-95).
2 Άρθρο 39 του ν. 1943/91.
3 Εφεξής όπου Ι.Δ.Ε. και Ι.Ε.Δ.Ε. αντικαθίστανται με ΙΝ.ΕΠ.. Με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 
2527/97,  το  Ινστιτούτο  Διαρκούς  Επιμόρφωσης  (Ι.Δ.Ε.)  μετονομάζεται  σε  Ινστιτούτο 
Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) αρμόδιο πλέον και για την εισαγωγική εκπαίδευση και καταργείται το 
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      3.  Αποστολή4 του Ε.Κ.Δ.Δ. είναι:

     α)  Η εντός των πλαισίων της στρατηγικής και των κατευθύνσεων που χαράσσει ο  

Υπουργός  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης  ικανοποίηση  των 

εκπαιδευτικών  αναγκών  του  πάσης  φύσεως  προσωπικού  (μονίμων  υπαλλήλων,  

προσωπικού  ιδιωτικού  δικαίου,  μετακλητών  και  επί  θητεία  υπαλλήλων  κλπ.)  των  

φορέων της εν γένει  δημόσιας δράσης,  ήτοι της κεντρικής και αποσυγκεντρωμένης  

δημόσιας  διοίκησης,  όλων  των  βαθμών  τοπικής  αυτοδιοίκησης,  της  καθ’  ύλην  

αυτοδιοίκησης,  τόσο  ως  προς  τα  νομικά  πρόσωπα  δημοσίου  όσο  και  προς  εκείνα  

ιδιωτικού  δικαίου, των  Δ.Ε.Κ.Ο.,  των  Ανωνύμων  Εταιρειών  του  Δημοσίου  και  

γενικότερα,  όλων  των  φορέων  του  ευρύτερου  δημόσιου  τομέα,  όπως  αυτοί  

οριοθετούνται  από  τις  εκάστοτε  ισχύουσες  διατάξεις,  με  σκοπό  την  ανάπτυξη  του  

ανθρώπινου δυναμικού τους και την αποτελεσματικότητα της δράσης τους.

      β)   Η παροχή επιστημονικών δεδομένων και  συμπερασμάτων στον  Υπουργό  

Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης  για  τη  χάραξη  στρατηγικής  

ανάπτυξης  των  ανθρωπίνων  πόρων  της  δημόσιας  διοίκησης  και  εισαγωγής  

οργανωτικών αλλαγών σε αυτήν. 

      γ)  Η συμβολή στο διαρκή εκσυγχρονισμό της οργάνωσης και λειτουργίας της  

δημόσιας  διοίκησης  μέσω  έρευνας  των  διαδικασιών  και  της  δομής  των  φορέων 

δημόσιας δράσης, παραγωγής στελεχών αυξημένων δυνατοτήτων, εκπόνησης μελετών  

και μεταρρυθμιστικών σχεδίων και συμβουλευτικής υποστήριξης της εφαρμογής τους  

στις επιμέρους υπηρεσίες.

      Το  Ε.Κ.Δ.Δ.  καταρτίζει  και  υποβάλλει  ετησίως  στον  Υπουργό  Εσωτερικών,  

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης έκθεση για τα προβλήματα και τις εξελίξεις  

στη διοικητική εκπαίδευση, καθώς και ειδικότερες εκθέσεις, μετά από παραγγελία του  

Υπουργού  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης,  του  Α.Σ.Ε.Π.  και  

άλλων  ανεξάρτητων  δημόσιων  αρχών.  Το  Ε.Κ.Δ.Δ.  δύναται,  επίσης,  να  παρέχει  

υπηρεσίες σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα έναντι αμοιβής5.

      4.   Στο  πλαίσιο  της  ανωτέρω  αποστολής  του,  το  Εθνικό  Κέντρο  Δημόσιας  

Διοίκησης  μπορεί  να  συμβάλλεται  με  Α.Ε.Ι.  της  ημεδαπής  ή  άλλους  φορείς  

εκπαίδευσης  ή  επαγγελματικής  κατάρτισης  του  δημόσιου  ή  ιδιωτικού  τομέα  της  

Ινστιτούτο Εισαγωγικής Διοικητικής Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Δ.Ε.), βλ. κατωτέρω, σ. 61.
4 Βλ. κατωτέρω και άρθρο 1 Υ.Κ. (ν. 2683/99), σ.5.
5 Άρθρο 8 του ν. 2527/97.
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ημεδαπής  ή  της  αλλοδαπής  ή  με  πρόσωπα  εγνωσμένου  επιστημονικού  κύρους,  να  

οργανώνει συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις και ημερίδες6.          

    

Άρθρο 1 Υ.Κ. (ν. 2683/99)

Αρχές του Υπαλληλικού Κώδικα

      1. Σκοπός του παρόντος Κώδικα είναι η καθιέρωση ενιαίων και  

ομοιόμορφων  κανόνων  που  διέπουν  την  πρόσληψη  και  την  

υπηρεσιακή  κατάσταση  των  πολιτικών  διοικητικών  υπαλλήλων,  

σύμφωνα  με  τις  αρχές  της  αξιοκρατίας  και  της  κοινωνικής  

αλληλεγγύης και τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής απόδοσης κατά  

την εργασία τους.

      2.  Στην πραγματοποίηση του κατά την προηγούμενη παράγραφο  

σκοπού συμβάλλει η λειτουργία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής  

για τις προσλήψεις, της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και του  

Ινστιτούτου  Επιμόρφωσης  στο  πλαίσιο  του  Εθνικού  Κέντρου  

Δημόσιας Διοίκησης.

Άρθρο 15 ν. 2190/94

Πλήρωση θέσεων με διαγωνισμό –

είδη διαγωνισμών – προετοιμασία υποψηφίων∗

      8. … Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης οργανώνει ειδικά  

εκπαιδευτικά  προγράμματα  για  υποψηφίους  διορισμού  σε  δημόσιες  

υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα του άρθρου 14 παρ. 1, για τους οποίους  

απαιτείται, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διαγωνισμός.

      Σε όσους παρακολουθούν τα ανωτέρω προγράμματα δεν χορηγείται  

πτυχίο ή πιστοποιητικό σπουδών ούτε παρέχεται οποιοδήποτε τυπικό  

πλεονέκτημα.

Άρθρο 2
6 Άρθρο 39 του ν. 1943/91.
 ∗ ∗ Στις  παραπομπές  σε  άλλους  εκτός  του  ν.  1388/83  νόμου  παραλείπεται  το  κείμενο 
διατάξεων που αφορούν θέματα εκτός της παρούσας κωδικοποίησης.
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Διοικητικό Συμβούλιο - Γενικός Γραμματέας

      1.  Το Ε.Κ.Δ.Δ. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από: 

      α)  τον Πρόεδρο,

      β)  το Γενικό Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.,

      γ)   τους Διευθυντές των επιστημονικών μονάδων του  Ε.Κ.Δ.Δ.,

      δ)  τον  Προϊστάμενο  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Κατάστασης  Προσωπικού  του  

Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

      ε)  έναν εκπρόσωπο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., 

      στ)  έναν εκπρόσωπο της Α.Δ.Ε.ΔΥ.,

      ζ)  δύο  (2)  επιστήμονες  από  τους  κλάδους  της  Διοικητικής  Επιστήμης  και  

Διοίκησης  Επιχειρήσεων,  της  Πολιτικής  Επιστήμης,  της  Κοινωνιολογίας,  του  

Δημοσίου Δικαίου, της Οικονομικής Επιστήμης, της Περιφερειακής Ανάπτυξης, των  

Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών και της Πληροφορικής.  

      2.  Ο  Γενικός  Γραμματέας  προίσταται  διοικητικώς  των  επιστημονικών  και  

υπηρεσιακών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ., εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και εγκρίνει όλες  

τις  σχετικές  δαπάνες  μέχρι  του  ύψους  που  ορίζεται  με  απόφαση  του  Υπουργού  

Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης.  Ο  Γενικός  Γραμματέας  

αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.   

      3.  Ο Πρόεδρος,  ο Γενικός Γραμματέας, τα δύο μέλη που μνημονεύονται στο  

στοιχείο  ζ΄  της  προηγούμενης  παραγράφου  και  οι  αναπληρωτές  των  τελευταίων  

επιλέγονται  μεταξύ  επιστημόνων  κύρους  και  ειδικής  εμπειρίας  από  τους  

επιστημονικούς κλάδους που απαριθμούνται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου ή και  

από  άλλους  επιστημονικούς  κλάδους  εφόσον  έχουν  ασκήσει  διοικητικά  καθήκοντα  

υψηλής ευθύνης7.

      Στην περίπτωση ορισμού μέλους Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης ως Προέδρου του  

Δ.Σ.  του  Εθνικού  Κέντρου  Δημόσιας  Διοίκησης,  διατηρείται  η  ένταξή  του  στην  

κατηγορία  της  πλήρους  απασχόλησης  και  καταβάλλεται  παράλληλα  με  τις  

προβλεπόμενες  από  τις  κείμενες  διατάξεις  αποδοχές  της  κύριας  θέσης  του  και  η  

προβλεπόμενη για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ. μηνιαία αποζημίωση, με την  

επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 2703/99 (ΦΕΚ 72 Α’)8. 

7 Οι λέξεις «ή και από άλλους … υψηλής ευθύνης», προστίθενται με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 
2880/01.
8 Το εδάφιο β’ της παραγράφου αυτής προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2916/01.
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      4. Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, καθώς και τα μέλη που μνημονεύονται στα  

στοιχεία δ’, ε’, στ’ και ζ’ της παρ. 1 με τους αναπληρωτές τους, διορίζονται για τριετή  

θητεία που μπορεί να ανανεωθεί, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας  

Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας  

Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης  και  Οικονομικών  καθορίζεται  η  αποζημίωση  του  

Προέδρου,  των  μελών  και  του  γραμματέα  του  Δ.Σ.  και  οι  αποδοχές  του  Γενικού  

Γραμματέα. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ. συνεχίζουν να ασκούν τα  

καθήκοντά τους και  μετά  τη λήξη της θητείας τους  μέχρι  την ανανέωσή της ή το  

διορισμό νέων μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος9.

      510.   Όταν ως Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας ή μέλη του Δ.Σ. διορίζονται 

δικαστικοί  ή  δημόσιοι  λειτουργοί  ή  υπάλληλοι  του  δημόσιου  τομέα,  ο 

διορισμός τους δε γίνεται λόγω της συγκεκριμένης ιδιότητάς τους,  ώστε να 

χρειάζεται  να ερωτηθεί  σχετικά η  προϊσταμένη τους αρχή,  αλλά λόγω της 

εξειδικευμένης  επιστημονικής  και  επαγγελματικής  επίδοσής  τους  και  της 

προσωπικής τους προσφοράς.

      611.  Στην απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  

Αποκέντρωσης12  που προβλέπεται από την παράγραφο 413 του άρθρου αυτού 

καθορίζεται  αν  η  ανάθεση  καθηκόντων  του  Προέδρου,  του  Γενικού 

Γραμματέα και των μελών που αναφέρονται στα στοιχεία δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της 

παραγράφου 1  γίνεται  παράλληλα με  τα καθήκοντα της  θέσης  που τυχόν 

κατέχουν  τα  πρόσωπα  αυτά  στο  δημόσιο  τομέα  ή  αποκλειστικά, οπότε  η 

απόφαση αυτή αποτελεί και πράξη απόσπασης από την κύρια θέση κατά τη 

διάρκεια της θητείας τους.

      714.  Η θητεία του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και των μελών του 

Δ.Σ.  που αναφέρονται  στα  στοιχ.  δ΄  και  ζ΄  της  παραγράφου  1  μπορεί  να 

διακοπεί  σε περίπτωση σοβαρής παράβασης ή σοβαρής  αμέλειας  κατά την 

εκτέλεση  των  καθηκόντων  τους.  Η  διακοπή  γίνεται  με  απόφαση  του 

9 Άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 2527/97.
10 Άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 2527/97.
11 Βλ. προηγούμενη υποσημείωση.    
12 Βλ. προηγούμενη υποσημείωση.
13 Βλ. άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 1388/83, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 
2527/97.
14 Βλ. υποσημείωση αριθμ. 10.
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Υπουργικού Συμβουλίου15 που εκδίδεται ύστερα από έγγραφη αιτιολογημένη 

εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

      816. Το  Δ.Σ.  ύστερα  από  εισήγηση  του  Γενικού Γραμματέα  ορίζει  ως 

γραμματέα του Δ.Σ. υπάλληλο του Κέντρου, καθώς και τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 40 ν. 1943/91

Διοικητικό Συμβούλιο – Γενικός Γραμματέας του Ε.Κ.Δ.Δ.

     1.17

     2.18

     3.   Η θέση  του  Γενικού  Γραμματέα  του  Ε.Κ.Δ.Δ.  μπορεί  να  

καλύπτεται και με ανάθεση καθηκόντων, από μέλος Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.  

ή  αντίστοιχο  των  Τ.Ε.Ι.19 ή  από  δικαστικό  λειτουργό20.  Η  ανάθεση 

καθηκόντων  γίνεται  με  απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών,  

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

                                                               

Άρθρο 3

Αρμοδιότητες του Δ.Σ.

      1.  Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που αφορούν το  

Ε.Κ.Δ.Δ., εκτός από εκείνα που έχουν ανατεθεί σε άλλο όργανο. Χαράσσει, στο πλαίσιο  

της  κυβερνητικής  πολιτικής,  τις  γενικές  κατευθύνσεις  των  εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων του Ε.Κ.Δ.Δ., καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό, απολογισμό και  

ισολογισμό του Ε.Κ.Δ.Δ., εγκρίνει τα προγράμματα σπουδών των εκπαιδευτικών του  

μονάδων μετά από εισήγηση των αρμόδιων διευθυντών και γνώμη του επιστημονικού  

–  εκπαιδευτικού  συμβουλίου  και  αποφασίζει  την  ανάθεση  διδακτικών  καθηκόντων 

σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2β ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας  

εκπαιδευτικής μονάδας.

15 Βλ. και άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 2527/97 σε συνδυασμό με άρθρο 2 παρ. 3 και παρ. 6 του  
ν. 1388/83, όπως δημοσιεύθηκε. 
16 Βλ. υποσημείωση αριθμ. 10.
17 Η παράγραφος αυτή παραλείπεται,  διότι  τα σχετικά  θέματα επαναρυθμίστηκαν με  το  
άρθρο 9 του ν. 2527/97, βλ. ανωτέρω σε άρθρο 2 του ν. 1388/83, σ. 6.
18 Βλ. προηγούμενη υποσημείωση.
19 Οι λέξεις «ή αντίστοιχο των Τ.Ε.Ι.» προστίθενται με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 17 του 
ν. 2266/94.
20 Βλ. και άρθρο 89 παρ. 2 του Συντάγματος.
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      221. 

      3.   Tο Δ.Σ. με απόφαση του μπορεί  να εξουσιοδοτεί  τον Πρόεδρο,  το Γενικό 

Γραμματέα  του  Ε.Κ.Δ.Δ.  ή  τους  προϊσταμένους  των  εκπαιδευτικών  και  λοιπών  

υπηρεσιακών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ. να ασκούν συγκεκριμένες αρμοδιότητές του ή να  

υπογράφουν με εντολή Δ.Σ. κάθε μορφής  πράξη, έγγραφα, εντάλματα, συμβάσεις ή  

αποφάσεις  που  ανήκουν  στην  αρμοδιότητα  του,  εκτός  από  τον  προϋπολογισμό,  

απολογισμό και ισολογισμό του Ε.Κ.Δ.Δ..22

      423.  Με αποφάσεις του Δ.Σ. που εγκρίνονται από τον Υπουργό Εσωτερικών,  

Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης  και  δημοσιεύονται  στην  Εφημερίδα  της  

Κυβερνήσεως,  μπορεί  να  καταργούνται  ή  ανασυγκροτούνται  τα  συλλογικά  όργανα  

(συμβούλια και επιτροπές), που λειτουργούν στα πλαίσια του Ε.Κ.Δ.Δ., εκτός από το  

ίδιο το Δ.Σ. και να ανακαθορίζονται οι  αρμοδιότητές τους.  Με όμοιες αποφάσεις,  οι  

οποίες προσυπογράφονται από τον Υπουργό Οικονομικών μπορεί να συνιστώνται νέα  

συλλογικά όργανα για την υποστήριξη του Ε.Κ.Δ.Δ., να προσδιορίζεται η συγκρότηση  

και η σύνθεσή τους και να καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους. Τόσο για τα συλλογικά 

όργανα  που  λειτουργούν  ήδη  στο  Ε.Κ.Δ.Δ.  όσο  και  για  εκείνα  που  ενδέχεται  να  

συσταθούν κατά το προηγούμενο εδάφιο,  μπορεί  να ορίζεται με τις αποφάσεις αυτές  

μειωμένη απαρτία για τη λειτουργία τους μέχρι το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των  

μελών τους24.

Άρθρο 47 ν. 1943/91

Συνεργασία με τρίτους

      1.  Το Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ. μπορεί να αναθέτει, με απόφασή του, σε  

ελληνικούς  και  ξένους εκπαιδευτικούς  και  ερευνητικούς  φορείς  ή σε  

πρόσωπα  εγνωσμένου  επιστημονικού  κύρους  προγράμματα  της  

αρμοδιότητας του Ε.Κ.Δ.Δ. και να εγκρίνει τη συνεργασία υπηρεσιακών  

του  μονάδων  με  αυτούς  για  την  εκτέλεση,  στο  εσωτερικό  ή  στο  

εξωτερικό,  προγραμμάτων  εκπαιδευτικού  ή  ερευνητικού  κοινού 

21 Παραλείπεται, διότι η διαδικασία υποβολής ετήσιας έκθεσης στον Υπουργό Εσωτερικών, 
Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης  που  προβλεπόταν  στην  παράγραφο  αυτή 
προβλέπεται  πλέον  στις  διατάξεις  του  άρθρου  1  παρ.  3γ  του  ν.  1388/83,  όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2527/97, βλ. σ. 4.
22 Άρθρο 41  παρ. 1 του ν. 1943/91.
23 Άρθρο 41 παρ. 2 του ν. 1943/91.
24 Άρθρο 23 περίπτ. α’ του ν. 1586/86.
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ενδιαφέροντος,  συνεδρίων  και  ανταλλαγών  επιστημονικού  ή  

εκπαιδευτικού προσωπικού.

      2.  H αποζημίωση των ανωτέρω φορέων ή προσώπων και οι όροι  

για  την παροχή των υπηρεσιών τους  ή της συνεργασίας τους με  το  

Ε.Κ.Δ.Δ.  και  για  τη  συμμετοχή,  στα  πλαίσια  της  αρμοδιότητάς  του,  

υπαλλήλων  σε  εκπαιδευτικά  ή  ερευνητικά  προγράμματα  τρίτων,  

ορίζονται με σύμβαση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ. και  

των οικείων φορέων ή προσώπων25.

      3.  Ως εκπαιδευτικοί ή ερευνητικοί φορείς για την εφαρμογή του  

παρόντος  άρθρου,  νοούνται  οι  φορείς  που  παρέχουν  εκπαίδευση  ή  

εκτελούν μελέτες και έρευνες, ανεξάρτητα αν ανήκουν στο δημόσιο ή 

στον ιδιωτικό τομέα.

      4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και  

για  τα  εκπαιδευτικά  προγράμματα  των  Υπουργείων,  αυτοτελών 

δημόσιων  υπηρεσιών  και  Ν.Π.Δ.Δ..  Στην  περίπτωση  αυτήν,  όπου 

προβλέπεται  αρμοδιότητα  του  Εθνικού  Κέντρου  Δημόσιας  Διοίκησης  

(Ε.Κ.Δ.Δ.),  αυτή  ασκείται  από  τον  οικείο  Υπουργό. Οι  δαπάνες 

βαρύνουν τον οικείο Υπουργό ή την αυτοτελή δημόσια υπηρεσία ή το  

νομικό  πρόσωπο  δημόσιου  δικαίου  και  η  κατά  την  παρ.  2  σύμβαση 

καταρτίζεται  μεταξύ  του  αρμόδιου  Υπουργού  και  των  οικείων  

εκπαιδευτικών φορέων ή προσώπων.

      5. Στους υπαλλήλους που, επιτυχώς, αποφοιτούν από τα παραπάνω 

εκπαιδευτικά προγράμματα χορηγείται σχετικό πιστοποιητικό26.

      6.  Το Ε.Κ.Δ.Δ. μπορεί να αναλαμβάνει με απόφαση του Δ.Σ. την  

εκτέλεση προγραμμάτων και  συνεδρίων εκπαιδευτικού  ή ερευνητικού  

ενδιαφέροντος  για  λογαριασμό  κυβερνητικών,  εκπαιδευτικών  και  

ερευνητικών  φορέων  και  οργανισμών  τοπικής  αυτοδιοίκησης  των  

Βαλκανικών κρατών, της Κύπρου, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής  

Ένωσης  και  των  κρατών  με  τα  οποία  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  έχει  

αναπτύξει  εξωτερικές  σχέσεις.  Η  δυνατότητα  αυτή  διεθνούς  

25 Βλ. και κατωτέρω άρθρο 25 παρ. 5 του ν. 1388/83, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 
περίπτ. θ’ του ν. 1586/86, σ. 58.
26 Οι παρ. 4 και παρ. 5 προστέθηκαν με το άρθρο 17 παρ. 1 του ν. 2085/92.
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συνεργασίας μπορεί να επεκταθεί και σε φορείς ή οργανισμούς άλλων  

χωρών  με  προεδρικό  διάταγμα,  που  εκδίδεται  με  πρόταση  των  

Υπουργών Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης και  

Εξωτερικών.

      7.   Στα  πλαίσια  της  προηγούμενης  παραγράφου,  το  Δ.Σ.  του  

Ε.Κ.Δ.Δ. εξουσιοδοτεί  σε ετήσια βάση τους διευθυντές  των μονάδων 

του  να  συμμετέχουν  σε  διαγωνισμούς  για  την  ανάληψη  εκτέλεσης  

προγραμμάτων  εκπαιδευτικού  ή  ερευνητικού  ενδιαφέροντος  και  

συνεδρίων.

      8.  Οι όροι εκτέλεσης από το Ε.Κ.Δ.Δ. των προγραμμάτων και  

συνεδρίων της παρ. 6 ορίζονται με σύμβαση μεταξύ του Ε.Κ.Δ.Δ. και  

του ενδιαφερόμενου φορέα της οικείας χώρας27. 

Άρθρο 4

Τρόπος λειτουργίας του Δ.Σ.

      1.  Το Δ.Σ. συνεδριάζει  τακτικά σε ημερομηνίες που ορίζονται  από αυτό και,  

πάντως, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συνεδριάζει εκτάκτως μετά από πρόσκληση  

του  Προέδρου  του,  όταν  ο  Υπουργός  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  

Αποκέντρωσης  ζητήσει τη σύγκλησή του, ή όταν ο Πρόεδρος κρίνει ότι επιβάλλεται η  

σύγκλησή του28 .

      2.   Για  να  ληφθεί  απόφαση  χρειάζεται  η  απόλυτη  πλειοψηφία  των 

παρόντων μελών του Δ.Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με 

την οποία έχει συνταχθεί ο Πρόεδρος, ή, όταν αυτός ελλείπει, απουσιάζει  ή 

κωλύεται, ο Γενικός Γραμματέας.

      3.  Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι  παρόντα επτά (7) τουλάχιστον μέλη  

του, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας29. 

      4.  Με απόφαση του Δ.Σ., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών,  

Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης,  μπορεί  να  καταρτισθεί  ειδικός 

Κανονισμός για τη σύγκληση και τον τρόπο λειτουργίας του Δ.Σ..

                                              

27 Οι παρ. 6, 7 και 8 προστέθηκαν με το άρθρο 30 παρ. 3 του ν. 2190/94.
28 Άρθρο 42 του ν. 1943/91.
29 Βλ. προηγούμενη υποσημείωση.     
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Άρθρο 5

Αρμοδιότητες Προέδρου και Γενικού Γραμματέα

      1.  O Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Ε.Κ.Δ.Δ. στα Δικαστήρια και σε 

όλες  τις  δικαστικές  και  διοικητικές  αρχές  και  εισηγείται  στους  αρμόδιους 

Υπουργούς τα κάθε είδους αναγκαία μέτρα για την υλοποίηση των σκοπών 

του Κέντρου.

2.30

Άρθρο 6.

Επιστημονικό - Εκπαιδευτικό Συμβούλιο

      1.  Στο Ε.Κ.Δ.Δ. συνιστάται επιστημονικό - εκπαιδευτικό συμβούλιο αρμόδιο να  

γνωμοδοτεί ύστερα από ερώτημα του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.:  α) για θέματα που αφορούν τη  

διδακτέα ύλη, τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τη χρονική διάρκεια των εκπαιδευτικών  

προγραμμάτων  εκπαιδευτικών  μονάδων  του  Ε.Κ.Δ.Δ.,  β)  για  το  περιεχόμενο,  το  

χρονοδιάγραμμα, τη διεξαγωγή και την αξιοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων  

και μελετών των μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ., γ) για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις του  

Ε.Κ.Δ.Δ., δ) για την αξιολόγηση και την πορεία των εκπαιδευτικών και ερευνητικών 

μελετητικών δραστηριοτήτων του Ε.Κ.Δ.Δ., ε) για όσα άλλα θέματα προβλέπονται από  

τις επί μέρους διατάξεις του παρόντος31.

      2.  Το Συμβούλιο συγκροτείται από επτά (7) μέλη με τριετή θητεία οριζόμενα με  

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ύστερα  

από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.. Ως Πρόεδρος ορίζεται καθηγητής Α.Ε.Ι.  και ως 

μέλη τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. και δύο (2) ειδικοί επιστήμονες που υπηρετούν σε  

δημόσιες υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου  

τομέα  και  ένας  εκπρόσωπος  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  

Αποκέντρωσης. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου πρέπει να προέρχονται ανά  

ένας  από  τους  γνωστικούς  τομείς  της  Διοικητικής  Επιστήμης  και  Διοίκησης  

Επιχειρήσεων, της Πολιτικής Επιστήμης, της Κοινωνιολογίας, του Δημοσίου Δικαίου,  

των  Ευρωπαϊκών  και  Διεθνών  Σπουδών,  της  Οικονομικής  Επιστήμης,  της  

Περιφερειακής  Ανάπτυξης  και της  Πληροφορικής.  Γραμματέας  του  Συμβουλίου  
30 Η  παράγραφος  αυτή  που  προέβλεπε  τις  αρμοδιότητες  του  Γενικού  Γραμματέα 
παραλείπεται,  διότι  τα θέματα αυτά ρυθμίστηκαν εκ νέου με τις  διατάξεις  του άρθρου 9  
παρ. 2 του ν. 2527/97, βλ. σε άρθρο 2 του ν. 1388/83,  όπως ισχύει σήμερα,    σ. 6.
31 Άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 1943/91.
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ορίζεται υπάλληλος του Ε.Κ.Δ.Δ. με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.. Η  

αποζημίωση  του  Προέδρου,  των  μελών  και  του  γραμματέα  του  Επιστημονικού  

Συμβουλίου ορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης  

και Αποκέντρωσης και Οικονομικών κατά παρέκκλιση των περιορισμών των κείμενων  

διατάξεων.

      3.  Το Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά δύο φορές το χρόνο πριν από την έναρξη και  

μετά τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους για να γνωμοδοτήσει επί του προγραμματισμού  

και του απολογισμού του Ε.Κ.Δ.Δ.. Εκτάκτως, συνέρχεται οποτεδήποτε το ζητήσει ο  

Υπουργός  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης  ή  ο  Γενικός  

Γραμματέας του Ε.Κ.Δ.Δ..

      4.  Ως εισηγητές στο Συμβούλιο παρίστανται οι προϊστάμενοι των επιστημονικών 

μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ. επί θεμάτων της αρμοδιότητάς τους και ο Γενικός Γραμματέας  

του Ε.Κ.Δ.Δ..

      5.  Το Συμβούλιο, όταν συζητώνται θέματα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών και  

ερευνητικών προγραμμάτων, δύναται να καλεί αρμόδια στελέχη δημοσίων υπηρεσιών,  

καθώς και  εμπειρογνώμονες  του  ιδιωτικού  τομέα  να  εκφέρουν  άποψη επί  των υπό  

συζήτηση θεμάτων32.                                               

Άρθρο  7

     Ομάδες μελετών 

      1.  Στο Κέντρο λειτουργούν ομάδες μελετών, τεκμηρίωσης και ενημέρωσης, 

με  προορισμό  τη  διαρκή  εξυπηρέτηση  των  υπηρεσιακών  μονάδων  του 

Κέντρου και την πραγματοποίηση ερευνών για το συνεχή εκσυγχρονισμό της 

οργάνωσης και λειτουργίας των  υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα, την αύξηση 

της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητάς του και την αντιμετώπιση της 

γραφειοκρατίας.

      2.  Τις ομάδες απαρτίζουν οι υπεύθυνοι σπουδών και έρευνας33.

Άρθρο 18 ν. 2085/92

Θέματα Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης

32 Άρθρο 10 του ν. 2527/97.
33 Άρθρο 14 παρ. 1 και παρ. 4  του ν. 2527/97.
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      1.34

      2.35

      3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης  

και  Αποκέντρωσης μετά  γνώμη  του  Δ.Σ.  του  Ε.Κ.Δ.Δ.,  μπορεί  να  

συγκροτούνται επιτροπές ή ομάδες εργασίας από δημόσιους λειτουργούς  

ή υπαλλήλους του δημόσιου τομέα ή ιδιώτες, οι οποίοι, λόγω ειδικών 

γνώσεων, επιστημονικής ή τεχνικής κατάρτισης  και πείρας, μπορούν  

να συμβάλουν στην αποδοτικότερη διεξαγωγή του έργου του Ε.Κ.Δ.Δ.  

με την κατάρτιση μελετών ή διεξαγωγή ερευνών για τις ανάγκες των  

υπηρεσιακών  μονάδων  του  Κέντρου  ή  προγραμμάτων,  που 

επιδοτούνται  από  την  Ε.Ο.Κ..  Στα  μέλη  των  επιτροπών  ή  ομάδων 

εργασίας  μπορεί  να  καθορίζεται  αποζημίωση  κατά  παρέκκλιση  των 

διατάξεων των ν. 1256/82 (ΦΕΚ 65 Α’) και ν. 1505/84 (ΦΕΚ 194 Α’)36 

με  απόφαση  των  Υπουργών  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  

Αποκέντρωσης και Οικονομικών.

      4.37

      5.38

Άρθρο  52 ν. 1943/91

Συμμετοχή σε συλλογικά όργανα

      Όπου στα  άρθρα  32-51 του  παρόντος  προβλέπεται  συμμετοχή  

υπαλλήλων ή λειτουργών του δημόσιου τομέα σε συλλογικά όργανα,  

αυτή  γίνεται  λόγω  της  εξειδικευμένης  επιστημονικής  και  

επαγγελματικής τους κατάρτισης και της προσωπικής τους προσφοράς  

και όχι λόγω της συγκεκριμένης ιδιότητας τους, ώστε να χρειάζεται να  

ερωτηθεί  η προϊσταμένη τους αρχή.  Για  τον ίδιο  λόγο η συμμετοχή  

τους αυτή δεν υπόκειται στους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας.  

Στην  έννοια  του  λειτουργού  του  άρθρου  αυτού  νοούνται  και  οι  

34 Βλ. κατωτέρω σ. 66.
35 Βλ. κατωτέρω σ. 27.
36  Βλ. και ν. 2470/97 (ΦΕΚ 40 Α΄)
37 Βλ. κατωτέρω σ. 36.
38 Βλ. κατωτέρω σ. 27.
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δικαστικοί  λειτουργοί39,  για  τους  οποίους  τηρούνται  οι  ειδικές  γι’  

αυτούς διατάξεις.

Άρθρο  8

Διδακτικό Προσωπικό

      1.  Το διδακτικό προσωπικό του Ε.Κ.Δ.Δ. για τις ανάγκες της Ε.Σ.Δ.Δ. και 

του ΙΝ.ΕΠ. δεν είναι μόνιμο. Μπορεί να ανήκουν σ΄ αυτό δημόσιοι λειτουργοί 

και  υπάλληλοι,  υπάλληλοι  Ν.Π.Δ.Δ.  και  Ο.Τ.Α.,  διδακτικό επιστημονικό  ή 

ερευνητικό  προσωπικό  των  Ανώτερων  και  Ανώτατων  Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων  της  ημεδαπής  ή  της  αλλοδαπής,  καθηγητές  ξένων  γλωσσών, 

ιδιώτες με εξειδικευμένη επιστημονική, τεχνική ή άλλη ειδική κατάρτιση και 

πείρα  συναφή  προς  τη  διδακτέα  ύλη  και  τα  αντικείμενα  σπουδών.  Στο 

διδακτικό  προσωπικό  μπορούν  να  ανήκουν  και  ημεδαποί  ή  αλλοδαποί 

εμπειρογνώμονες.

      2.  Η ένταξη των παραπάνω στο διδακτικό προσωπικό μπορεί να γίνει:

     α) με απόσπαση για ορισμένο χρόνο, που επιτρέπεται να ανανεώνεται, από 

τα κάθε μορφής διοικητικά δικαστήρια, τις δημόσιες υπηρεσίες, τα Α.Ε.Ι., τα 

Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.Τ.Α., τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα (όπως Κέντρα 

Ερευνών,  Δημόσιες  Επιχειρήσεις,  Τράπεζες).  Ο  χρόνος  υπηρεσίας  στην 

Ε.Σ.Δ.Δ.  και  το  ΙΝ.ΕΠ. θεωρείται  ότι  διανύεται  στο  φορέα  από  τον  οποίο 

προέρχεται  ο  αποσπώμενος.  Από  αυτόν  εξακολουθεί  να  μισθοδοτείται 

διατηρώντας ακέραια τα δικαιώματα στην υπηρεσιακή κατάσταση και στην 

απρόσκοπτη  βαθμολογική  και  μισθολογική  εξέλιξή  του,  καθώς  και  στην 

ασφαλιστική  του  κάλυψη.  Η απόσπαση ενεργείται  με  κοινή  απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και  του αρμόδιου 

Υπουργού, με την οποία ορίζεται και η χρονική διάρκειά της.

      β)   με  ανάθεση  διδακτικών καθηκόντων στα παραπάνω πρόσωπα ή 

ιδιώτες  

που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος της 

Ε.Σ.Δ.Δ. και του  ΙΝ.ΕΠ..  Η αμοιβή που καταβάλλεται είναι ανάλογη  με το 

39 Βλ. και άρθρο 89 παρ. 2 του Συντάγματος
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χρόνο και το είδος της απασχόλησής τους40. Για την ανάθεση του έργου αρκεί 

η  έκδοση  απόφασης41 χωρίς  να  χρειάζεται  η  συγκατάθεση,  ή  γνώμη  της 

υπηρεσίας  ή  του  φορέα  στον  οποίο  υπηρετεί  ο  δημόσιος  λειτουργός   ή 

υπάλληλος, έστω και αν αυτός έχει την ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού42. 

Η πρόσληψη ιδιωτών γίνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου ή μίσθωση έργου, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις.

      3.  Το απαιτούμενο διδακτικό προσωπικό για την εκπλήρωση του έργου 

της Ε.Σ.Δ.Δ. και του  ΙΝ.ΕΠ. καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου 

που  εκδίδεται  ύστερα  από  εισήγηση  των  αρμόδιων  Διευθυντών.  Το 

προσωπικό μπορεί να διακριθεί με την απόφαση αυτή σε κύριο και βοηθητικό 

με ταυτόχρονη περιγραφή των καθηκόντων κάθε κατηγορίας. Με την ίδια ή 

όμοια  απόφαση  προσδιορίζεται  και  το  απαιτούμενο  προσωπικό  για  την 

εξυπηρέτηση κάθε τμήματος της Ε.Σ.Δ.Δ..43

      4.  Η κάθε είδους αποζημίωση (για την απασχόληση, τα έξοδα κίνησης, την 

υπερωριακή εργασία κ.λ.π.)  του διδακτικού προσωπικού και ο τρόπος που 

καταβάλλεται  ορίζεται  με  πράξη  του  Δ.Σ.  του  Κέντρου που  εγκρίνεται  με 

κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  

Αποκέντρωσης και Οικονομικών44.

Άρθρο 51 ν. 1943/91

Διδακτικό Προσωπικό

      1.  Το διδακτικό προσωπικό για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που  

εκτελούν  τα  Υπουργεία  και  τα  Ν.Π.Δ.Δ.,  εφ’  όσον  δεν  ανήκει  στο  

διδακτικό προσωπικό του Ε.Κ.Δ.Δ.,  ορίζεται  με απόφαση του οικείου  

Υπουργού.

      2.  Η  ωριαία  αποζημίωση  του  διδακτικού  προσωπικού  στα  

εκπαιδευτικά προγράμματα που εκτελεί το Ε.Κ.Δ.Δ., τα Υπουργεία και  

τα  Ν.Π.Δ.Δ.  καθορίζεται  με  απόφαση  των  Υπουργών  Εσωτερικών,  
40 Το εδάφιο γ’ της παραγράφου αυτής παραλείπεται μετά τη θέση σε ισχύ του άρθρου 41 του 
ν. 1943/91.
41 Βλ. προηγούμενη υποσημείωση.
42 Βλ. και άρθρο 89 παρ. 2 του Συντάγματος
43 Το εδάφιο που προστέθηκε με το άρθρο 23β του ν. 1586/86 παραλείπεται λόγω  κατάργησης 
του τμήματος Διοικητικής Δικαιοσύνης.
44 Βλ. και επόμενο άρθρο 51 παρ. 2 του ν. 1943/91.
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Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης και  Οικονομικών,  κατά  

παρέκκλιση  των  διατάξεων  των  ν.  1256/82  και  1505/8445 ή  άλλης 

γενικής ή ειδικής διατάξεως. Η απόφαση αυτή μπορεί να ισχύσει και  

για  εκπαιδευτικά  προγράμματα  που  εκτελέστηκαν  από  1  Ιανουαρίου  

1991  και  μετά.  Η  αποζημίωση  αυτή  καταβάλλεται  και  όταν  τα  

εκπαιδευτικά προγράμματα εκτελούνται κατά τη διάρκεια του ωραρίου  

εργασίας.  Με  την  ίδια  απόφαση  καθορίζονται  και  τα  τυχόν  έξοδα  

μετακίνησης και εκτός έδρας διαμονής του διδακτικού και  διοικητικού 

προσωπικού,  οι  προϋποθέσεις  και  ο  τρόπος  καταβολής  τους.  Η 

αποζημίωση αυτή  υπόκειται  σε  κρατήσεις  εισφορών  υπέρ  Ι.Κ.Α.  και  

προσαυξάνεται με την εκάστοτε ισχύουσα εργοδοτική εισφορά46.

      Στην  έννοια  του  κατά  το  πρώτο  εδάφιο  εκπαιδευτικού  

προγράμματος περιλαμβάνονται η εισηγητική διδασκαλία, ατομική και  

συλλογική,  ο  σχεδιασμός  εκπαιδευτικών  και  ερευνητικών 

προγραμμάτων,  ο  σχεδιασμός  μαθημάτων  σεμιναρίων,  ημερίδων  και  

επιστημονικών  συναντήσεων,  η  προετοιμασία  σημειώσεων  και  

εκπαιδευτικού  υλικού,  η  εποπτεία  εκπόνησης  εργασιών,  η  

παρακολούθηση και αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης σπουδαστών 

και  επιμορφουμένων  και η συμμετοχή σε επιτροπές υποστήριξης της  

τελικής  εργασίας  των  σπουδαστών  της  Εθνικής  Σχολής  Δημόσιας  

Διοίκησης47.       

      3.  Υπηρεσίες του Δημόσιου,  Ν.Π.Δ.Δ. και  Ο.Τ.Α. ή λοιπών 

φορέων  του  δημόσιου  τομέα  υποχρεούνται  να  επιτρέπουν  στους  

υπαλλήλους  τους,  που  ορίζονται  ως  διδακτικό  προσωπικό  σε  

εκπαιδευτικά προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ., των Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ.  

ή Ο.Τ.Α. να απουσιάζουν από τα καθήκοντά τους κατά τον απαιτούμενο  

για την εκτέλεση του διδακτικού έργου χρόνο.

          Άρθρο 8  ν. 2225/94    

Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας

45 βλ. και ν. 2470/97
46 Το εδάφιο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 14 παρ. 8. του ν. 2527/97.
47 Άρθρο 19 παρ. 2 περ. β’ του ν.2738/99.
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Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και  

Αποκέντρωσης

      8.  …48 Με  απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών,  Δημόσιας  

Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης,  μετά  γνώμη  του  Δ.Σ.  του  Ε.Κ.Δ.Δ.  

μπορεί  να  τίθεται  ανώτατο  ετήσιο  όριο  ωρών  διδασκαλίας  κατά  

διδάσκοντα  στα  προγράμματα  των  εκπαιδευτικών  μονάδων  του  

Ε.Κ.Δ.Δ.  και  των  μονάδων  εκπαίδευσης  των  Υπουργείων  και  

Ν.Π.Δ.Δ., καθώς  και  ειδικό  ωράριο  για  διδάσκοντες  που  είναι  και  

δημόσιοι υπάλληλοι.                           

Άρθρο  9

Σύσταση θέσεων49

      Για την στελέχωση του Κέντρου συνιστώνται οι εξής θέσεις μόνιμου και με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού:

1. Μόνιμο προσωπικό.

 Κλάδος ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού δέκα (10) θέσεις50.

 Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής μία (1) θέση51.

 Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων δέκα (10) θέσεις52.

 Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής μία (1) θέση53.

 Κλάδος ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός τρεις (3) θέσεις54,55.

48 Το εδάφιο α΄ της παραγράφου αυτής παραλείπεται, διότι δεν έχει πλέον έδαφος εφαρμογής.
49 Βλ. και κατωτέρω άρθρο 7 του π.δ. 37/93 σ. 20 και άρθρο 7 του π.δ. 38/93 σ. 21.
50 Υ.Α.  αριθμ.  ΔΙΕΚ/Η11/305/1015/87,  άρθρο  12  παρ.  2  του  ν.  2527/97,  Κ.Υ.Α.  αριθμ. 
3844/89 και απόφαση Γεν. Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ. αριθ. 2388/00 με την οποία συστήθηκε 
μία (1) προσωποπαγής θέση ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού επί πλέον των άνω δέκα (10) 
θέσεων.
51 Υ.Α. αριθμ. ΔΙΕΚ/Η 12/Κ-2/2/1693/88.
52 Υ.Α. αριθμ. ΔΙΕΚ/Η 11/305/1015/87 και Υ.Α. ΔΙΕΚ Η 11/323/οικ. 2194/87. 
53 Υ.Α. ΔΙΕΚ/ Η 11/323/οικ. 2194/87.
54 Υ.Α.  ΔΙΕΚ/Η 12/Κ-2/2/1693/88. Βλ. επίσης, άρθρο 14 του ν. 2738/99 με το   οποίο έχουν 
συσταθεί  δύο (2)  θέσεις  προσωποπαγείς  από  μετατροπή συμβάσεων αορίστου χρόνου σε 
μόνιμες.
55 Επιπλέον  στην  κατηγορία  ΤΕ  Τεχνολόγων  –  Μηχανικών  έχει  συσταθεί  μία  (1)  θέση 
προσωρινή με την απόφαση του Γεν. Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ. αριθμ. 155/88.
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 Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός δεκαεννέα (19) θέσεις56.

 Κλάδος ΔΕ Δακτυλογράφων - Στενογράφων δέκα έξι (16) θέσεις57.

 Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών τρεις (3) θέσεις58.

 Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών δύο (2) θέσεις59.

 Κλάδος ΔΕ Τεχνικός επτά (7) θέσεις 60 με τις ακόλουθες ειδικότητες: μία (1)  

θέση  Ηλεκτρονικού,  δύο  (2)  θέσεις  Κτιριακών  Έργων,  δύο  (2)  θέσεις  

Κηπουρικής - Ανθοκομίας και δύο (2) θέσεις Οδηγών Οχημάτων61.

 Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού ένδεκα (11) θέσεις62. 

 Κλάδος ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων δύο (2) θέσεις63.

 Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας δεκατέσσερις (14) θέσεις64,65.

2.  Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου:

         α) Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό

      Για τη στελέχωση του Ε.Κ.Δ.Δ. συνιστώνται εικοσιπέντε (25)  

θέσεις  υπευθύνων  σπουδών  και  έρευνας,  ως  θέσεις  ειδικού  

επιστημονικού προσωπικού,  με  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου  

ορισμένου  χρόνου  διάρκειας  τριών  (3)  ετών  με  δυνατότητα  

ανανέωσης66.

      Μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου.

         β)67

56 Υ.Α.  ΔΙΕΚ Η 11/305/1015/87, Υ.Α.  ΔΙΕΚ/ Η 11/323/οικ. 2194/87 και Απόφαση Γεν. 
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης αριθμ. 4173/97.
57 Υ.Α.  ΔΙΕΚ  /Η  11/305/1015/87,  Υ.Α.  ΔΙΕΚ/Η  11/323/οικ.  2194/87  και  Κ.Υ.Α.  αριθμ. 
3856/20-3-89/Α.Φ./Φ1.19/89.
58 Υ.Α. αριθμ. ΔΙΕΚ/Η 11/305/1015/87 και Υ.Α. αριθμ. ΔΙΕΚ/Η 11/323/οικ. 2194/87.
59 Υ.Α. αριθμ. ΔΙΕΚ/Η 11/323/οικ. 2194/87.
60 Υ.Α. αριθμ. ΔΙΕΚ/Η 11/305/1015/87 και Υ.Α. αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ. Β/Φ.3/19309/93.
61 Επιπλέον έχουν συσταθεί πέντε (5) θέσεις του προσωρινού κλάδου ΔΕ1 Βιβλιοθηκαρίων με 
την Υ.Α. αριθμ. ΔΙΕΚ/Η11/305/1015/87 και τρεις (3) θέσεις του προσωρινού κλάδου ΔΕ1 
Γραμματέων με την ίδια απόφαση.
62 Υ.Α. αριθμ. ΔΙΕΚ/Η 11/ 305/1015/87.
63 Υ.Α. αριθμ. ΔΙΕΚ/Η 11/305/1015/87 και Υ.Α. αριθμ. Η 12/Κ 3/25/13406/89.
64 Υ.Α. ΔΙΔΚ/Φ. 53.6/3334/85 και Υ.Α. αριθμ. ΔΙΕΚ/Η 11/305/1015/87.
65 Επιπλέον έχουν συσταθεί  δύο (2)  θέσεις  προσωποπαγείς  του  κλάδου ΥΕ Φυλάκων από 
μετατροπή συμβάσεων αορίστου χρόνου βάσει του ν. 2738/99.
66 Άρθρο 14 παρ. 1 και παρ. 4 του ν. 2527/97. Βλ. και γνωμοδότηση του Γ’ Τμήματος του 
Ν.Σ.Κ. αριθμ. 7/99.
67 Βλ. άρθρο 10 του ν. 1476/84 και πρακτικό του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ. στις 7-3-85.
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      3.  Mε  απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  

Αποκέντρωσης που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Κέντρου, μπορεί να αναδιαρθρώνονται, συγχωνεύονται, συνιστώνται ή 

καταργούνται κλάδοι και θέσεις  κάθε βαθμού ή ειδικότητας,  μόνιμου ή με 

οποιαδήποτε  σχέση προσωπικού,  να καθορίζονται ειδικά τυπικά προσόντα 

κάθε κλάδου ή ειδικότητας και να τροποποιούνται οι εισαγωγικοί βαθμοί των 

κλάδων  και  τα  προσόντα  διορισμού  σ΄  αυτούς,  καθώς  και  στις  θέσεις  με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

      4.  Η κατανομή των θέσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού 

γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου.

Άρθρο 7 π.δ. 37/93

Σύσταση θέσεων

      Στις προβλεπόμενες από το άρθρο 9 του ν. 1388/83, όπως ισχύει,  

θέσεις,  προστίθενται,  για τη στελέχωση αποκλειστικά και μόνο,  των  

Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης68,  που ιδρύθηκαν με  την  

απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  

Αποκέντρωσης αριθμ.  ΔΙΕΚ/ΤΜΒ/70/20 οικ.  24297/3-9-92,  οι  εξής 

θέσεις  μόνιμου  και  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  

προσωπικού για κάθε ένα από αυτά: 

      Α. Μόνιμο προσωπικό69:

α) Κατηγορία ΠΕ, κλάδου Διοικητικού – Οικονομικού, μία (1) θέση.

β) Κατηγορία ΔΕ, κλάδου Διοικητικού – Οικονομικού, δύο (2) θέσεις.

γ) Κατηγορία ΔΕ, κλάδου Δακτυλογράφων, δύο (2) θέσεις.

δ) Κατηγορία ΥΕ, κλάδου Επιμελητών, μία (1) θέση.

ε) Κατηγορία ΥΕ, κλάδου Προσωπικού Καθαριότητας, δύο (2) θέσεις.

68 Με  το  άρθρο  13  παρ.  2  του  ν.  2527/97  τα  Περιφερειακά  Ινστιτούτα  Εισαγωγικής 
Διοικητικής  Εκπαίδευσης  και  Επιμόρφωσης  μετονομάστηκαν  σε  Περιφερειακά Ινστιτούτα 
Επιμόρφωσης (Π.ΙΝ.ΕΠ.), βλ. σ. 61.
69 Από τις  θέσεις  αυτές  καταργήθηκαν λόγω μετάταξης  βάσει  του άρθρου 19  παρ.  6  του  
ν.  2738/99  μία  (1)  θέση  ΠΕ  Διοικητικού  –  Οικονομικού  στο  Π.Ι.Ν.Ε.Π.  Λαμίας,  (Υ.Α.  
αριθμ.  36640/9-11-99/00),  μία  (1)  θέση  ΠΕ  Διοικητικού  –  Οικονομικού  στο  Π.Ι.Ν.Ε.Π. 
Τρίπολης  (Υ.Α.  αριθμ.  37431/3-12-99/00),  μία  (1)  θέση  Διοικητικού  –  Οικονομικού   στο 
Π.Ι.Ν.Ε.Π.  Κομοτηνής  και  μία  (1)  θέση  ΔΕ  Διοικητικού  –  Λογιστικού  στο  Π.Ι.Ν.Ε.Π. 
Κομοτηνής (Υ.Α. αριθμ. 43226/99/4-1-2000/00).
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      Β. Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου70.

      Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό:

α)  Μία (1) θέση Διευθυντή.

β) Δύο (2) θέσεις Συμβούλων Σπουδών.

γ) Τρεις (3) θέσεις Ειδικών Ερευνητών.

δ) Μία (1) θέση Ειδικού στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Άρθρο 7 π.δ. 38/93

Σύσταση θέσεων

      Στις προβλεπόμενες από το άρθρο 9 του ν. 1388/83, όπως ισχύει,  

θέσεις, προστίθενται, για τη στελέχωση αποκλειστικώς και μόνο, του  

Περιφερειακού  Ινστιτούτου71 Επιμόρφωσης  Θεσσαλονίκης,  οι  εξής 

θέσεις  μόνιμου  και  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  

προσωπικού:

      Α. Μόνιμο προσωπικό:

α) Κατηγορία ΠΕ, κλάδου Διοικητικού – Οικονομικού, μία (1) θέση72.

β) Κατηγορία ΔΕ, κλάδου Διοικητικού – Λογιστικού, τρεις (3) θέσεις.

γ) Κατηγορία ΔΕ, κλάδου Δακτυλογράφων, δύο (2) θέσεις.

δ) Κατηγορία ΥΕ, κλάδου Επιμελητών, μία (1) θέση.

ε) Κατηγορία ΥΕ, κλάδου Προσωπικού Καθαριότητας, δύο (2) θέσεις.

      Β.  Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου73.

      Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό:

α)  Μία  (1)  θέση  Διευθυντή  του  Περιφερειακού  Ινστιτούτου  

Επιμόρφωσης της Θεσσαλονίκης.

β) Τρεις (3) θέσεις Συμβούλων Σπουδών.

γ) Τέσσερις (4) θέσεις Ειδικών Ερευνητών.

δ) Δύο (2) θέσεις ειδικών στους  ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

70 Βλ.,  όμως,  και  ανωτέρω άρθρο  9  παρ.  2  του  ν.  1388/83,  άρθρο  14  του  ν.  2527/97 και 
γνωμοδότηση του Γ’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. αριθμ. 7/99.
71 Βλ. υποσημείωση αριθμ. 68.
72 Με την απόφαση του Γεν. Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ. αριθμ. 7355/22-8-95 προστέθηκε στον 
κλάδο αυτό μία ακόμη προσωποπαγής θέση.
73 Βλ.,  όμως,  και ανωτέρω άρθρο 9 του ν. 1388/83, άρθρο 14 του ν. 2527/97 και γνωμοδότηση 
του Γ’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. αριθμ. 7/99.
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Άρθρο  10
Προσόντα

      1.  Προσόντα διορισμού στους κλάδους μόνιμου προσωπικού της παρ. 1 

του προηγούμενου άρθρου 9 ορίζονται τα εξής74:

            2.  Προσόντα πρόσληψης στις θέσεις (του ειδικού επιστημονικού προσωπικού)75 

ορίζονται τα αναφερόμενα υπό τα στοιχεία α και β της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν.  

1943/9176. Με υπουργική απόφαση που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του  

Ε.Κ.Δ.Δ., είναι δυνατόν να ορίζονται στην  προκήρυξη για την κάλυψη των θέσεων  

αυτών πρόσθετα προσόντα, καθώς και συγκεκριμένες ειδικότητες77.

Στη θέση νομικού συμβούλου διορίζεται δικηγόρος «παρ’ Αρείω Πάγω».  

Άρθρο 8 π.δ. 37/93

Προσόντα πλήρωσης θέσεων

                   1. Για τα προσόντα διορισμού του μόνιμου προσωπικού  

εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο π.δ. 50/01 (ΦΕΚ 39/Α’/5-3-01) και  

για  τον  τρόπο  πλήρωσης  των  θέσεων  αυτών  εφαρμόζονται  οι  

ισχύουσες  κάθε  φορά  διατάξεις  για  τις  προσλήψεις  του  μόνιμου  

προσωπικού στις δημόσιες υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ..

                   3. Επιτρέπεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ. η απόσπαση  

διοικητικού προσωπικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού από 

το Ε.Κ.Δ.Δ. στα Π.ΙΝ.ΕΠ. για το χρονικό διάστημα μέχρι έξι  (6)  

μηνών που μπορεί να παραταθεί μέχρι έξι (6) μήνες ακόμη.

Άρθρο 8 π.δ. 38/93

Προσόντα πλήρωσης θέσεων

                   1. Για τα προσόντα διορισμού του μόνιμου προσωπικού  

εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο π.δ. 50/01 (ΦΕΚ 39/Α’/5-3-01) και  

για  τον  τρόπο  πλήρωσης  των  θέσεων  αυτών  εφαρμόζονται  οι  

74 Για τα προσόντα διορισμού στις θέσεις μόνιμου προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ. βλ. τις διατάξεις 
του άρθρου 10  παρ. 1 του ν. 1388/83 όπως δημοσιεύθηκε και του π.δ. 50/01 «Καθορισμός των 
προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», (ΦΕΚ 39 Α’/5-3-01).
75 Αντί των λέξεων του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2527/97 «της προηγούμενης παραγράφου» 
τίθενται οι λέξεις «(του ειδικού επιστημονικού προσωπικού)» για λόγους σαφήνειας.
76 Βλ. και άρθρο 33 παρ. 2 του π.δ. 50/01.
77 Άρθρο 14 παρ. 2 εδ. α’ και β’ του ν. 2527/97.
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ισχύουσες  κάθε  φορά  διατάξεις  για  τις  προσλήψεις  του  μόνιμου  

προσωπικού στις δημόσιες υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ..

                    3. Eπιτρέπεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ. η απόσπαση 

διοικητικού προσωπικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού από 

το  Ε.Κ.Δ.Δ.  στο  Π.ΙΝ.ΕΠ  Θεσσαλονίκης  για  χρονικό  διάστημα  

μέχρι έξι (6) μηνών που μπορεί να παραταθεί μέχρι έξι (6) μήνες  

ακόμη.

Άρθρο  11

Πλήρωση θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού78

      1.79 …. Η πλήρωση των θέσεων (του ειδικού επιστημονικού προσωπικού)80 γίνεται  

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2190/94, όπως εκάστοτε ισχύει.  Η 

ανανέωση  γίνεται  μετά  από  ειδικώς  αιτιολογημένη  εισήγηση  του  Διοικητικού  

Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης.81,82

      2.  α. Η πλήρωση των θέσεων του ειδικού επιστημονικού προσωπικού 

μπορεί  να γίνει  και με απόσπαση δημόσιων λειτουργών ή υπαλλήλων του 

δημόσιου τομέα83, 84.

           β. Η απόσπαση85 ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,  

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για διάστημα μέχρι 3 έτη, που μπορεί να 

παρατείνεται. Με την ίδια απόφαση μπορεί να καθορίζεται πρόσθετη αμοιβή, 

πέρα από τις αποδοχές της θέσης που οργανικά κατέχει ο προσλαμβανόμενος 

μ΄ αυτόν τον τρόπο.

78 Βλέπε και αμέσως κατωτέρω άρθρο 14 του ν. 2527/97, σ. 24.
79 Τα εδάφια α, β και γ της παρ. 1 του άρθρου αυτού του ν. 1388/83, όπως δημοσιεύθηκε, 
παραλείπονται  μετά τη  δημοσίευση  του  ν.  2527/97.  Βλ.  και  σχετική  γνωμοδότηση του Γ’ 
Τμήματος Ν.Σ.Κ. αριθμ. 7/99.
80 Αντί της λέξης «αυτών» τίθενται οι λέξεις «(του ειδικού επιστημονικού προσωπικού)» για 
λόγους σαφήνειας.
81 Άρθρο 14 παρ. 1 εδ. γ’ και δ’ του ν. 2527/97. Για εδ. α’ και β’ βλ. ανωτέρω άρθρο 9 παρ. 2 α’ 
του ν. 1388/83. Οι διατάξεις της παρ. 1α και 1β και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1γ του 
άρθρου 11 του ν. 1388/83 παραλείπονται μετά τη δημοσίευση του ν. 2527/97.
82 Βλ. και αμέσως κατωτέρω άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 2527/97, σ. 24. 
83 Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 11 παρ. 2α του ν. 1388/83 καταργήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 14 παρ. 7 του ν. 2527/97.
84 Βλ. και αμέσως κατωτέρω άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 2527/97, σ. 24.
85 Άρθρο 14 παρ. 7  του ν. 2527/97.

-23-



           γ. Ο χρόνος της απόσπασης86 λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος 

86 Βλ. προηγούμενη υποσημείωση.
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πραγματικής υπηρεσίας του δημόσιου λειτουργού ή υπαλλήλου στη θέση που 

οργανικά  κατέχει.  Οι  αποσπώμενοι  κατά  το  χρόνο  της  απόσπασής  τους 

εξακολουθούν να μισθοδοτούνται από την υπηρεσία,  στην οποία ανήκει  η 

οργανική τους θέση, και υπάγονται στους φορείς ασφάλισης, στους οποίους 

είναι ασφαλισμένοι.

Άρθρο δέκατο ένατο  ν. 2196/94

2. Στην κατά την παρ. 2α του άρθρου 11 του ν. 1388/83 έννοια  

των  δημοσίων  λειτουργών  περιλαμβάνονται  και  οι  δικαστικοί  

λειτουργοί87.

Άρθρο 14 ν. 2527/97

Θέματα Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού

                      1.88

        289 … Οι θέσεις (του ειδικού επιστημονικού προσωπικού)90 μπορεί  

να καλύπτονται και με απόσπαση,  σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου  

11  του  ν.  1388/83  ή  με  ανάθεση  καθηκόντων  σε  υπαλλήλους  του  

Ε.Κ.Δ.Δ. που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, με απόφαση του Δ.Σ.  

του Ε.Κ.Δ.Δ. ύστερα από  εισήγηση του Γενικού Γραμματέα αυτού91.

        3. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό του παρόντος άρθρου έχει  

την ευθύνη σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πάσης 

φύσεως εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων και προΐσταται  

των εκπαιδευτικών μονάδων του  Ε.Κ.Δ.Δ. Με απόφαση του Δ.Σ. του  

Ε.Κ.Δ.Δ.  καθορίζεται  το  αναλυτικό  καθηκοντολόγιο  του  εν  λόγω  

προσωπικού.  Τα  καθήκοντα  των  θέσεων  του  ειδικού  επιστημονικού  

προσωπικού που προβλέπονται στο άρθρο 14 του ν. 2527/97 δεν είναι  

ασυμβίβαστα με τη δικηγορία92.

87 Βλ. και άρθρο 89 παρ. 2 του Συντάγματος.
88 Το εδ. α’ της παρ. 1 έχει περιληφθεί στο άρθρο 9 παρ. 2 α’ του παρόντος, βλ. σ. 19. Και τα εδ. 
β’ και γ’ της παρ. 1 στο άρθρο 11 του παρόντος (σ. 23), διότι ρυθμίζουν θέματα των άρθρων 
αυτών.
89 Για τα εδ. α’ και β’ της παρ. αυτής, βλ. ανωτέρω άρθρο 10, σ. 22.
90 Αντί της λέξης «αυτές» τίθενται οι λέξεις «(του ειδικού επιστημονικού προσωπικού)» για 
λόγους σαφήνειας.
91 Άρθρο 19 παρ. 5 α του ν. 2738/99.
92 Το εδάφιο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 19 παρ. 5 β του ν. 2738/99.
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      4. Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπηρετούντες  

στο Ε.Κ.Δ.Δ. ειδικοί ερευνητές με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  

αορίστου  χρόνου  καταλαμβάνουν  αυτοδικαίως  αντίστοιχο  αριθμό  

θέσεων ειδικού  επιστημονικού  προσωπικού  της  παρ.  1  του  παρόντος  

άρθρου χωρίς μεταβολή των υφιστάμενων συμβάσεών τους.

      5.  Οι  υφιστάμενες  συμβάσεις  εργασίας  ορισμένου  χρόνου και  

αποσπάσεις  κατά  το  άρθρο  11  παρ.  2  εδάφιο  πρώτο  ν.  1388/83  

διατηρούνται  μέχρι  τη  λήξη  της  ισχύος  τους,  ενώ  οι  υφιστάμενες  

πράξεις παράλληλης άσκησης καθηκόντων κατά τις ανωτέρω διατάξεις  

διατηρούνται μέχρι τη λήξη της ισχύος τους και πάντως όχι πέραν του  

επόμενου έτους από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου. Καθ’ όλη  

τη  διάρκεια  ισχύος  των  ως  άνω  συμβάσεων,  αποσπάσεων  και  

παράλληλων  αναθέσεων  αντίστοιχος  αριθμός  θέσεων  ειδικού  

επιστημονικού  προσωπικού  της  παρ.  1 του  παρόντος άρθρου  δεν 

πληρούται.

       6. Οι θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού που προβλέπονται  

στην παρ. 2 α του άρθρου 9 του ν. 1388/83 καταργούνται, πλην των 

θέσεων,  που  κατέχονται  από  τους  εμπίπτοντες  στην  προηγούμενη  

παράγραφο, οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως μόλις κενωθούν, και  

της θέσης του νομικού συμβούλου. Τα καθήκοντα των καταργουμένων  

θέσεων  μπορεί  να  ασκούνται,  όπου  παρίσταται  ανάγκη,  από  το  

προσωπικό του παρόντος άρθρου.

      7.  Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1388/83 κατά το  

μέρος  που προβλέπουν ανάθεση καθηκόντων, καταργούνται. 

      8.93

Άρθρο  12

Υπηρεσιακό Συμβούλιο

      1.  Με  απόφαση  του  Υπουργού Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  

93 Βλ. άρθρο 51 παρ. 2 του ν. 1943/91, σ. 17.
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Αποκέντρωσης  συνιστάται  πενταμελές94 υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο 

για τους υπαλλήλους του Κέντρου.

      2.   Με  όμοιες  αποφάσεις  ορίζεται  η  σύνθεση και  η  συγκρότηση  του 

υπηρεσιακού συμβουλίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο  13

                                                   Πόροι – Διαχείριση

      1.  Το Ε.Κ.Δ.Δ. έχει τακτικούς και έκτακτους πόρους για να αντιμετωπίσει 

τις εκπαιδευτικές και λειτουργικές ανάγκες του.

      2.  Τακτικοί πόροι είναι:

      α) ετήσια κρατική επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του 

Υπουργείου Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης,  στον  οποίο 

εγγράφεται με ιδιαίτερο κωδικό αριθμό με τίτλο «επιχορήγηση Ε.Κ.Δ.Δ.».

    β) ετήσια επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων,

    γ) πρόσοδοι από την περιουσία του και έσοδα από τη διάθεση δημοσιευμάτων και την  

παροχή υπηρεσιών προς τρίτους έναντι αμοιβής95.

      3.  Έκτακτοι πόροι είναι επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες 

και  κάθε  είδους  εισφορές  νομικών  ή  φυσικών  προσώπων,  ημεδαπών  ή 

αλλοδαπών.

      4.  Η οικονομική διαχείριση γίνεται με τον τρόπο και τα όργανα που 

καθορίζει ειδικός Κανονισμός που καταρτίζεται από το Δ.Σ. του Κέντρου και 

εγκρίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 

Η  οικονομική  διαχείριση  δεν  υπάγεται  στον  προληπτικό  έλεγχο  του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου.

      5.   Ο ετήσιος  ισολογισμός του Ε.Κ.Δ.Δ.  συντάσσεται  με  τη  λήξη του 

λογιστικού  έτους  και  συνοδεύεται  από  λεπτομερή  έκθεση  του  Δ.Σ.  του 

Κέντρου για τη διαχείριση και την οικονομική απόδοση της Σχολής κατά το 

λογιστικό έτος, καθώς και για τις προβλέψεις του για το μέλλον.

      6.   Τα τυχόν πλεονάσματα του ετήσιου απολογισμού του Κέντρου  

94 Άρθρο 160 παρ. 2 του Υ.Κ. (ν. 2683/99).
95 Άρθρο 46 του ν. 1943/91.
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μεταφέρονται στην οικονομική χρήση του επόμενου έτους.

      7.  Οι προμήθειες για τις ανάγκες του Κέντρου γίνονται κατά παρέκκλιση 

από τις ισχύουσες διατάξεις, σύμφωνα με ειδικό Κανονισμό που καταρτίζει το 

Δ.Σ. του Κέντρου και εγκρίνει ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και  

Αποκέντρωσης.

Άρθρο 18 ν. 2085/92

Θέματα Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης

      196.

      2.  Οι δαπάνες των προγραμμάτων των άρθρων 33, 34 και 35 του  

ν.  1943/91,  που  εκτελούνται  από  τις  μονάδες  εκπαίδευσης  των  

Υπουργείων, αυτοτελών δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.,  

καθώς και των προγραμμάτων ξένων γλωσσών, που εκτελούνται με 

φροντίδα των νομαρχιών, μπορεί να εντάσσονται στον προϋπολογισμό  

του Ε.Κ.Δ.Δ. με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου97.

      3.98

      4.99

      5.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών  Εσωτερικών, Δημόσιας  

Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών συνιστάται στο Εθνικό  

Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.) Ειδικός Λογαριασμός για την  

εκτέλεση  ερευνητικών  και  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων,  την  

πραγματοποίηση ημερίδων,  συνεδρίων,  συμποσίων,  συνεργασιών με  

ημεδαπά και αλλοδαπά ιδρύματα ή κέντρα ερευνών ή εκπαίδευσης και  

άλλων  δραστηριοτήτων  που  απαιτούνται  για  την  εκπλήρωση  των  

σκοπών  του  Ε.Κ.Δ.Δ.,  καθώς  και  δραστηριοτήτων  τεχνικής 

υποστήριξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μελετών και έργων που 

χρηματοδοτούνται  από  το  Π.Δ.Ε.  ή  την  Ε.Ο.Κ..  Κατά  τα  λοιπά  

εφαρμόζονται  αναλόγως  οι  διατάξεις  της  παρ.  3  του  άρθρου  6  του  

ν.1514/85 (ΦΕΚ 13 Α’)100. 

96 Βλ.  σ. 66.
97 Βλ. και άρθρο 25 παρ. 4 και παρ. 5 του ν. 1388/83, όπως ισχύει σήμερα, σ. 58.
98 Βλ. σ. 14.
99 Βλ. σ. 36.
100 Βλ.  και παρ. 4 άρθρο 53 του ν. 1943/91 σ. 73.

-28-



-29-



Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο

Ε θ ν ι κ ή  Σ χ ο λ ή  Δ η μ ό σ ι α ς  Δ ι ο ί κ η σ η ς

Άρθρο 14
Χαρακτήρας – Κατευθύνσεις

      1.  Η  Ε.Σ.Δ.Δ.  είναι  σχολή  που  δημιουργεί  στελέχη  για  τη  Δημόσια 

Διοίκηση,  κεντρική  ή  αποκεντρωμένη  (και) τους  Οργανισμούς  Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης101, χωρίς να χορηγεί οποιοδήποτε τίτλο.

      2.  Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) παρέχει εκπαίδευση με 

διαφορετική φύση  και  περιεχόμενο από  την  εκπαίδευση  που παρέχουν τα 

κάθε μορφής ιδρύματα ανώτερης ή ανώτατης παιδείας, είτε προπτυχιακά, είτε 

μεταπτυχιακά.

      3.102

      4.  H εκπαίδευση στη Σχολή γίνεται σε τρεις φάσεις103, όπως καθορίζεται 

λεπτομερέστερα στο  άρθρο 21.  Η πρώτη φάση είναι  κοινή για όλους τους 

σπουδαστές.  Κατά  τη  δεύτερη  φάση  λειτουργούν  τα  εξής  τμήματα 

εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης:

      α)104

      β)105

      γ)  Το τμήμα οικονομικής κατεύθυνσης, για τη δημιουργία οικονομικών 

στελεχών των δημοσίων υπηρεσιών106.

      δ)  Το  τμήμα  γενικής  διοίκησης  για  τη  δημιουργία  στελεχών  των 

διοικητικών κλάδων ΠΕ107 των δημοσίων υπηρεσιών.

101 Η  παράγραφος  αυτή  τίθεται  όπως  διαμορφώθηκε  με  την  κατάργηση  του  Τμήματος 
Διοικητικής Δικαιοσύνης, μετά την ίδρυση της Εθνικής Σχολής Δικαστών με το ν. 2236/94.
102 Παραλείπεται, διότι δεν έχει πλέον έδαφος εφαρμογής.
103 Βλ. και Υ.Α. αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.5/6025/2000.
104 Παραλείπεται  λόγω  κατάργησης  του  τμήματος  με  την  ίδρυση  της  Εθνικής  Σχολής 
Δικαστών.
105 Παραλείπεται, διότι το τμήμα διπλωματικής κατεύθυνσης της Ε.Σ.Δ.Δ.  καταργήθηκε  με το 
άρθρο 90 του ν. 1892/90.
106 Οι  λέξεις  «καθώς  και  των  εμπορικών  ακολούθων»  παραλείπονται  λόγω  της  σύστασης 
χωριστού  τμήματος  εμπορικών  ακολούθων  στην  Ε.Σ.Δ.Δ.  με  την  Υ.Α.  ΔΙΕΚ/ΤΜ 
Β/80/21/28827/91.
107 Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1586/86 η κατηγορία θέσεων ΑΤ μετονομάστηκε σε 
ΠΕ.
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      ε)  Το τμήμα πολιτιστικής κατεύθυνσης για τη δημιουργία στελεχών για τις 

δημόσιες υπηρεσίες με σκοπό την ανάπτυξη του πολιτιστικού επιπέδου του 

λαού και των νέων, τη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και τις 

πολιτιστικές ανταλλαγές με ξένες χώρες.

      στ)  [Το τμήμα κοινωνικής διοίκησης από το εκπαιδευτικό έτος 1992-1993 για τη  

δημιουργία στελεχών των δημοσίων υπηρεσιών ικανών για την άσκηση κοινωνικής  

πολιτικής,  που  αποβλέπει  στην προσφορά  ίσων και  ολοκληρωμένων παροχών προς  

τους πολίτες]108.

      ζ)  [Το  τμήμα  τοπικής  αυτοδιοίκησης  και  περιφερειακής  ανάπτυξης  για  τη  

δημιουργία στελεχών περιφερειακής ανάπτυξης και τοπικής αυτοδιοίκησης]109.

       η) [ … τμήμα εμπορικών ακολούθων από 29 Ιανουαρίου 1990 με αποστολή την  

παροχή πληρέστερης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στους μελλοντικούς εκπροσώπους 

των οικονομικών και εμπορικών συμφερόντων της χώρας μας στο εξωτερικό]110.

      θ)  [ … τμήμα ακολούθων τύπου, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της 

Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών (Γ.Γ.Τ.Π.) … ]111.

      ι) [ … τμήμα στελεχών κοινοτικής κατεύθυνσης από τη Ζ’ εκπαιδευτική σειρά για  

τη δημιουργία στελεχών εξειδικευμένων σε θέματα Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που θα  

καλύψουν τις υπηρεσιακές ανάγκες των Υπουργείων, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.ΤΑ.] 112 

      5.   Στα τμήματα των περιπτώσεων γ,  δ,  ε,  στ και ζ (η,  θ και ι)113 της 

προηγούμενης παραγράφου μπορούν να ενταχθούν ιδιώτες κάτοχοι πτυχίου 

ανωτάτης ή ανώτερης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Στα τμήματα 

των περιπτώσεων γ, δ, ε και στ (και η, θ και ι)114 μπορούν να ενταχθούν και 

υπάλληλοι  των  δημοσίων  υπηρεσιών  και  στο  τμήμα  της  περίπτωσης  ζ 

υπάλλήλοι  των  οργανισμών  τοπικής  αυτοδιοίκησης,  εφόσον  έχουν  τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 12 του άρθρου 16 και πετύχουν στον 

εισαγωγικό διαγωνισμό.

108 Υ.Α. αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ Β/80/23/46120/92.
109 Κ.Υ.Α. αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ12/1/8410/90 που κυρώθηκε με το άρθρο  8 του ν. 1878/90. Βλ. 
και  άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 2738/99, σ. 53. 
110 Υ.Α. αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ Β/80/21/28827/91.
111 Υ.Α. αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ Β/Φ.8.1/21682/93.
112 Υ.Α. αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜΒ/80/25/3033/92.
113 Προστίθεται για λόγους σαφήνειας αν και τα τμήματα αυτά έχουν συσταθεί μετά το ν. 
1388/83.
114 Βλ. προηγούμενη υποσημείωση.
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      6.  Στην  τρίτη  φάση  λειτουργεί  τμήμα  διϋπουργικών  στελεχών  της 

δημόσιας διοίκησης, για τη δημιουργία στελεχών που θα αντιμετωπίζουν και 

θα συντονίζουν αποτελεσματικά τα θέματα διϋπουργικού χαρακτήρα.

      7.  Ο αριθμός των τμημάτων και το περιεχόμενο της αποστολής τους 

μπορεί να μεταβάλλονται με απόφαση του Υπουργού  Εσωτερικών, Δημόσιας  

Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης ύστερα  από πρόταση του  Δ.Σ.  του Κέντρου.  Η 

μεταβολή ισχύει από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,  

εκτός  αν  με  την  απόφαση  αυτή  ορίζεται  προγενέστερος  χρόνος,  ώστε  να  

καταλαμβάνεται και η εκπαιδευτική σειρά που άρχισε ή επόμενος, ο οποίος μπορεί να  

φθάνει μέχρι και τη μεθεπόμενη εκπαιδευτική σειρά115.

Άρθρο 48 ν. 1943/91

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

                     1.116

       2.  Με τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 1388/83  

μπορεί να προστίθενται νέα τμήματα στην Ε.Σ.Δ.Δ. και να καθορίζεται  

η  διάρκεια  τους.  Τα  τμήματα  αυτά  μπορεί  να  είναι  ειδικά  για  την  

εισαγωγή  μόνο  υπαλλήλων  του  Δημοσίου  ή  Ν.Π.Δ.Δ.  ή  Ο.Τ.Α.  ή  

φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την κατάρτιση ειδικευμένου  

προσωπικού προς  στελέχωση ιδίως  διϋπουργικών  κλάδων ή κάλυψη 

ειδικών υπηρεσιακών λειτουργιών, όπως διοίκησης νοσοκομείων ή του  

σώματος ελεγκτών δημόσιας διοίκησης.  

        3.  Οι υπάλληλοι των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που  

εισάγονται στην Ε.Σ.Δ.Δ. για την παρακολούθηση των τμημάτων της  

παρ.  2,  θεωρούνται  ως  αποσπασμένοι  από  τους  φορείς  αυτούς  στην  

Ε.Σ.Δ.Δ. μέχρι την αποφοίτησή τους.

       4.  Οι απόφοιτοι των τμημάτων της παρ. 2 διορίζονται στις θέσεις,  

για την κάλυψη των αναγκών των οποίων δημιουργούνται τα τμήματα  

αυτά.

115 Άρθρο 23 δ του ν. 1586/86.
116 Η παράγραφος αυτή παραλείπεται, λόγω ρύθμισης της προαγωγικής εκπαίδευσης εκ νέου 
με τις διατάξεις του άρθρου  15 του ν. 2527/97, βλ. σ. 67.
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        5.  Η Ε.Σ.Δ.Δ. και οι λοιπές εκπαιδευτικές μονάδες του Ε.Κ.Δ.Δ.  

δύνανται  να  προμηθεύουν  δωρεάν  στους  σπουδαστές  βιβλία  και  

περιοδικά απαραίτητα για τη μελέτη, έρευνα ή τις εργασίες που τους  

ανατίθενται.

                    6.117

Άρθρο 15

Όργαν(ο) της Σχολής.

      1. Όργανο διοίκησης της Ε.Σ.Δ.Δ. είναι ο διευθυντής της, που ασκεί τις 

εξής αρμοδιότητες:

      α) Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα διοίκησης και διαχείρισης της Σχολής, 

εκτός από εκείνα για τα οποία η αρμοδιότητα έχει ανατεθεί σε άλλο όργανο.

      β)  Προΐσταται του διδακτικού και υπόλοιπου προσωπικού της Σχολής, το 

οποίο τοποθετεί και κατανέμει ανάλογα με τις ανάγκες.

      γ)  Εισηγείται  στο  Δ.Σ.  του  Κέντρου  τα  αναγκαία  μέτρα  για  να 

εκπληρώνονται οι σκοποί της Σχολής.

      δ)  Εισηγείται  στο  Δ.Σ.  του  Κέντρου  τον  τρόπο  κατάρτισης  του 

προϋπολογισμού  εσόδων  και  εξόδων  του  Κέντρου,  του  απολογισμού  και 

ισολογισμού,  για  τα  κονδύλια  που  αφορούν  τη  Σχολή,  καθώς  και  το 

πρόγραμμα προμηθειών της Σχολής.

      ε) Έχει την επιμέλεια της εκτέλεσης των αποφάσεων του Δ.Σ. του Κέντρου 

που αφορούν τη Σχολή, ή των εξουσιοδοτημένων από αυτό οργάνων.

      στ) Αλληλογραφεί  με τις λοιπές υπηρεσίες του Κέντρου και τις άλλες 

διοικητικές αρχές.

      ζ)  Εγκρίνει τις δαπάνες της Σχολής και αποφασίζει για τις προμήθειες και 

εκτελέσεις έργων μέχρις ορισμένου ποσού. Το ποσό αυτό προκαθορίζει το Δ.Σ. 

του Κέντρου.

      η)  Υπογράφει τα σχετικά χρηματικά εντάλματα (τακτικά ή προπληρωμής) 

και πράξεις, τις διακηρύξεις δημοπρασίας, τους τίτλους είσπραξης χρημάτων, 

τις συμβάσεις,  καθώς και κάθε άλλο έγγραφο σχετικό με την εκτέλεση των  

117 Η παράγραφος αυτή παραλείπεται, διότι δεν έχει πλέον έδαφος εφαρμογής.
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κονδυλίων του προϋπολογισμού που αφορούν τη Σχολή.

      θ)  Ασκεί την πειθαρχική εξουσία ως άμεσος προϊστάμενος του διοικητικού 

προσωπικού της Σχολής κατά τις διατάξεις του Υ.Κ..

      ι)  Έχει την ευθύνη της εκμετάλλευσης και διαχείρισης των ακινήτων της 

Σχολής και των εγκαταστάσεων της (εργαστηρίων, εστιατορίων κλπ.).

      ια)  Μεριμνά  για  την  εκποίηση,  ή  την  καταστροφή  του  περιττού  ή 

άχρηστου υλικού.

      ιβ)  Συγκροτεί ομάδες εργασίες για τη μελέτη ειδικών θεμάτων118. 

      2.   Το  Δ.Σ.  του  Κέντρου με  απόφασή του ορίζει  και  τον  τρόπο  της 

αναπλήρωσης του διευθυντή όταν αυτός δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται.

      3.   Στο  έργο  του  ο  διευθυντής  της  Σχολής  επικουρείται  από  τους 

προϊσταμένους των υπηρεσιών, τους υπευθύνους σπουδών και έρευνας119 και τους 

υπευθύνους  των  τμημάτων  (οικονομικής  κατεύθυνσης,  γενικής  διοίκησης, 

πολιτιστικής  κατεύθυνσης,  κοινωνικής  διοίκησης,  τοπικής  αυτοδιοίκησης  και  

περιφερειακής  ανάπτυξης,  εμπορικών  ακολούθων,  ακολούθων  τύπου,  κοινοτικής  

κατεύθυνσης120)  και της Γραμματείας Σπουδών.

      4.121

Άρθρο  16

Εισαγωγικός Διαγωνισμός

      1.   Με  απόφαση  του  Υπουργού Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  

Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ. 

και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται κάθε φορά ο 

συνολικός αριθμός των εισακτέων στη Σχολή, από τους επιτυχόντες, ο οποίος 

δεν μπορεί να υπερβεί τους 200 καθώς και ο αριθμός που θα ενταγεί σε κάθε 

τμήμα.

      2.  Υπεύθυνο όργανο για τη διενέργεια του εισαγωγικού  διαγωνισμού 

είναι η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) που αποτελείται από: 

118 Άρθρο  24  παρ. 5 του ν. 1735/87.
119 Άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2527/97.
120 Τα τμήματα της Ε.Σ.Δ.Δ. παρατίθενται όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα.
121 Καταργήθηκε με το άρθρο 44 παρ. 2 του ν. 1943/91.
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      [  Υ.Α.  αριθμ.  ΔΙΕΚ/ΤΜΒ/Φ.7.12289/99   …  1. Έναν  αντιπρόεδρο του  

Συμβουλίου της Επικρατείας ως Πρόεδρο122, ένα Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  

έναν Πρόεδρο Εφετών των Διοικητικών Δικαστηρίων,  τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ., το  

Γενικό  Γραμματέα  του  Ε.Κ.Δ.Δ.,  το  Διευθυντή  της  Ε.Σ.Δ.Δ., το  Διευθυντή  του  

ΙΝ.ΕΠ.,  έναν  εκπρόσωπο της  Κεντρικής  Ένωσης Δήμων και  Κοινοτήτων Ελλάδας  

(Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.),  έναν  εκπρόσωπο  της  Ανώτατης  Διοίκησης  Ενώσεων  Δημοσίων 

Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), έναν εκπρόσωπο από κάθε κόμμα της Βουλής που κατήλθε  

αυτοτελώς στις  εκλογές  και εξέλεξε  έστω και ένα  βουλευτή123,  έναν  εκπρόσωπο του  

Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, τον Προϊστάμενο της  

Διεύθυνσης  Εκπαίδευσης  της  Γενικής  Γραμματείας  Δημόσιας  Διοίκησης  του  

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και δεκαπέντε (15) ειδικούς επιστήμονες με υψηλό κύρος στα γνωστικά  

πεδία της Πολιτικής Οικονομίας, της Οργάνωσης και Λειτουργίας του Κράτους, της  

Πολιτικής Κοινωνιολογίας, της Πολιτικής και Κοινωνικής Ιστορίας της Νεότερης και  

Σύγχρονης Ελλάδας, της Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Πληροφορικής, του Διεθνούς  

Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, των Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Στατιστικής και της 

Θεωρίας των Πιθανοτήτων, της Δημόσιας Διοίκησης, της Πολιτικής Περιβάλλοντος,  

της Επικοινωνίας  και  Μ.Μ.Ε.,  της Κοινωνικής Πολιτικής,  της Μεθοδολογίας  των 

Κοινωνικών Επιστημών και των Ξένων Γλωσσών καθώς και δύο ειδικούς εισηγητές  

επί θεμάτων διαδικασίας από τους οποίους ο ένας μόνιμος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή  

ΤΕ  του  εποπτεύοντος  το  Ε.Κ.Δ.Δ.  Υπουργείου  με  προτεραιότητα  υπάλληλο  της 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και ο άλλος μόνιμος υπάλληλος του Ε.Κ.Δ.Δ. κατηγορίας  

ΠΕ,  με  προτεραιότητα  εκείνους  στους  οποίους  έχουν  ανατεθεί  καθήκοντα  

επιστημονικού προσωπικού Ε.Σ.Δ.Δ., ως μέλη. 

      2.   Ως Γραμματέας της Κ.Ε.Ε. ορίζεται μόνιμος υπάλληλος του Ε.Κ.Δ.Δ. και κατά  

προτεραιότητα μόνιμος υπάλληλος της Ε.Σ.Δ.Δ..

      3.  Οι εκπρόσωποι των κομμάτων του Κοινοβουλίου,  της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της  

Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και οι  αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση των αρμόδιων οργάνων 

τους  ύστερα  από  ερώτημα   του  Υπουργού  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  

Αποκέντρωσης.  Οι  ειδικοί  επιστήμονες,  ο  γραμματέας  της  Κ.Ε.Ε.,  οι  αναπληρωτές  

αυτών καθώς και ο υπάλληλος του Ε.Κ.Δ.Δ. που συμμετέχει στην Κ.Ε.Ε. ως ειδικός 

122Άρθρο 17 παρ. 2 του ν. 2026/92.
123 Βλ. και άρθρο 24 παρ. 3 του ν. 1735/87 καθώς και άρθρο 23 του ν. 1586/86.
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εισηγητής επί θεμάτων διαδικασίας ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,  

Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  Δ.Σ.  του  

Ε.Κ.Δ.Δ..  Ο υπάλληλος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. που συμμετέχει στην Κ.Ε.Ε. ως ειδικός  

εισηγητής επί θεμάτων διαδικασίας ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,  

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

      4.  Τα μέλη που μετέχουν στην Κ.Ε.Ε. λόγω της ιδιότητάς τους, σε περίπτωση  

απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους124.

      Η παράλειψη ή η άρνηση ορισμού εκπροσώπων των κομμάτων, της Κεντρικής  

Ένωσης  Δήμων  και  Κοινοτήτων  Ελλάδας  ή  της  Ανώτατης  Διοίκησης  Ενώσεων  

Δημοσίων  Υπαλλήλων  δεν  ασκεί  επιρροή  στη  νομιμότητα  της  σύνθεσης  της  

Επιτροπής και στο κύρος των αποφάσεών της ]. 

      Ο εισαγωγικός διαγωνισμός διενεργείται κατ’ έτος125.

      3.  …  Ο  εκπρόσωπος  του  ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.  …  ορίζ(εται)  με  πράξη  του 

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α..

      4.   Για  να  ληφθεί  απόφαση  χρειάζεται  η  απόλυτη  πλειοψηφία  των 

παρόντων μελών της Κ.Ε.Ε.. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με 

την οποία έχει συνταχθεί ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. 

      5.  Η Κ.Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον επτά 

μέλη της.

      6.  Με απόφαση της Κ.Ε.Ε. καθορίζονται οι διαδικασίες για τη συγκρότηση 

σώματος  βαθμολογητών  από  μέλη  του  διδακτικού  προσωπικού  των 

Ανώτατων  Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων  αντίστοιχης  ειδικότητας  και  για  τον 

ορισμό  επιτηρητών  από  δημόσιους  υπαλλήλους.  Στο  σώμα  των 

βαθμολογητών  μπορεί  να  μετέχουν  και  ειδικοί  επιστήμονες  για  τη 

βαθμολόγηση της επίδοσης των υποψηφίων στην ξένη γλώσσα.

      7.   Η Κ.Ε.Ε.  καταρτίζει  την προκήρυξη του διαγωνισμού,  κρίνει  και 

αποφασίζει  για  τις  περιπτώσεις  αποκλεισμού  των  υποψηφίων  για 

οποιοδήποτε λόγο, παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων των  

124 Βλ. και άρθρο 23 α του ν. 1586/86.
125 Το εδάφιο αυτό προστίθεται με το άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 2527/97.
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βαθμολογητών  και  επιτηρητών,  εποπτεύει  την  ομαλή  διεξαγωγή  των  

εξετάσεων  και  συντάσσει  τους  πίνακες  των  επιτυχόντων  κατά  το 

προκαταρκτικό  στάδιο, καθώς και των εισερχομένων στη Σχολή με βάση τα 

αποτελέσματα των τελικών εξετάσεων.

      8.  Τα θέματα του διαγωνισμού επιλέγονται από επιτροπή που αποτελείται 

από  τον  Πρόεδρο  της  Κ.Ε.Ε.  ένα  Σύμβουλο  Επικρατείας,  έναν  Πρόεδρο 

Εφετών των Διοικητικών Δικαστηρίων,  το Διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ. και τρεις 

ειδικούς  επιστήμονες  –  μέλη  της  Κ.Ε.Ε.  που  ορίζονται  από  αυτή.  Για  την 

επιλογή  των  θεμάτων  της  ξένης  γλώσσας  είναι  δυνατό  να  μετέχουν  στην 

επιτροπή και ένας για κάθε γλώσσα από τους ειδικούς επιστήμονες που έχουν 

ορισθεί ως βαθμολογητές κατά την παρ. 6.

      Στην επιτροπή επιλογής θεμάτων του εισαγωγικού διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.,  

παρέχεται  αποζημίωση,  που  καθορίζεται  με  απόφαση  των  Υπουργών  Εσωτερικών,  

Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης  και  Οικονομικών,  κατά  παρέκκλιση  των  

διατάξεων των ν.1256/82 και ν.1505/84 126,127.

      9.  Το προκαταρκτικό στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισμού μπορεί να 

διεξαχθεί  κατά  την  κρίση  της  Κ.Ε.Ε.  σε  περισσότερα  από  ένα  εξεταστικά 

κέντρα. Αν προβλεφθούν τέτοια σε περιοχή μακριά από την πρωτεύουσα, η 

Επιτροπή  συγκροτεί  Τοπική  Ομάδα  διεξαγωγής  της  προκαταρκτικής 

εξέτασης. Το έργο της περιορίζεται στην εξασφάλιση των επιτόπιων μέσων για 

την  απρόσκοπτη  διεξαγωγή  του  διαγωνισμού,  την  επιτήρηση  και  τη 

μονογραφή των γραπτών δοκιμίων, τα οποία στέλνει, συντάσσοντας σχετικό 

πρακτικό, στην Κ.Ε.Ε..

      10.  Στα μέλη της Κ.Ε.Ε. και των τοπικών ομάδων, τους γραμματείς, τους 

επιτηρητές και τους βαθμολογητές καταβάλλεται  αποζημίωση, που βαρύνει 

τον προϋπολογισμό εξόδων του Κέντρου και καθορίζεται  με  απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

      11.  Η Κ.Ε.Ε. προκηρύσσει τη διενέργεια εισαγωγικού διαγωνισμού για 

126 Άρθρο 18 παρ. 4 του ν. 2085/92.
127 Βλ. και ν. 2470/97
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την Ε.Σ.Δ.Δ. με πράξη της που ανακοινώνεται με τον ημερήσιο τύπο και τα 

μέσα  μαζικής  ενημέρωσης  εξήντα  (60)  τουλάχιστον  ημέρες  πριν  από  την  

έναρξη του διαγωνισμού. Η προκήρυξη αναφέρει τον αριθμό των εισακτέων 

και  ορίζει  τον  τόπο  ή  τους  τόπους,  το  χρόνο  και  το  ακριβές  πρόγραμμα 

διεξαγωγής των εξετάσεων, το χρόνο έναρξης και διάρκειας της δοκιμασίας 

από την εκφώνηση του θέματος, καθώς και τον πίνακα των γνωστικών πεδίων 

του άρθρου 17 παρ. 3 περίπτ. α΄ του νόμου αυτού.

      12.  Δικαίωμα συμμετοχής128 στον εισαγωγικό διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ. 

έχουν ιδιώτες, κάτοχοι πτυχίου ανώτατης ή ανώτερης σχολής της ημεδαπής ή 

ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, που δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος129 

της  ηλικίας  τους  κατά  το  χρόνο  δημοσίευσης  της  προκήρυξης  και 

συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού σε δημόσια υπηρεσία, υπάλληλοι 

των  δημόσιων  υπηρεσιών130 και  των  οργανισμών  τοπικής  αυτοδιοίκησης, 

κάτοχοι  πτυχίου  ανώτατης  ή  ανώτερης  σχολής  της  ημεδαπής  ή  ισότιμου 

πτυχίου  της  αλλοδαπής,  που  δεν  έχουν  συμπληρώσει  το  40ο έτος131 και 

υπάλληλοι  των  δημόσιων  υπηρεσιών132 και  των  οργανισμών  τοπικής 

αυτοδιοίκησης  κάτοχοι  απολυτηρίου  μέσης  εκπαίδευσης  που  δεν  έχουν 

συμπληρώσει  το  40ο έτος133 και  έχουν  τουλάχιστον  πενταετή  υπηρεσία  στο 

Δημόσιο ή στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

      13. Ο υποψήφιος υποβάλλει στη Γραμματεία της Σχολής σε προθεσμία 

είκοσι (20) ημερών από την ανακοίνωση της προκήρυξης, αίτηση συμμετοχής 

στο  διαγωνισμό.  Η  αίτηση  συνοδεύεται  από  δικαιολογητικά  που 

αποδεικνύουν  την  ηλικία  του  υποψηφίου,  την  τυχόν  υπαλληλική  του 

ιδιότητα  και  τον  τίτλο  σπουδών  που  κατέχει.  Οι  ιδιώτες  υποψήφιοι 

υποβάλλουν και δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει η συνδρομή των 

νόμιμων  προσόντων  και  η  έλλειψη  κωλύματος  για  το  διορισμό  τους  σε  

128 Βλ. κατωτέρω και άρθρο 4 του Υ.Κ. (ν. 2683/99), σ. 40.
129 Βλ. κατωτέρω και άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 2527/97 καθώς και άρθρο 6 του Υ.Κ. (ν. 2683/99), 
σ. 38.
130 Βλ. κατωτέρω και άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 1735/87, σ. 39.
131 Βλ. ανωτέρω υποσημείωση αριθμ. 129.
132 Βλ. ανωτέρω υποσημείωση αριθμ. 130.
133 Βλ. ανωτέρω υποσημείωση αριθμ. 129.

-38-



δημόσια  θέση.  Στην  αίτηση  αναγράφεται  και  η  ξένη  γλώσσα  στην  οποία 

επιθυμεί να εξετασθεί ο υποψήφιος.

      14. Με  απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  

Αποκέντρωσης,  που δημοσιεύεται  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,  καθορίζεται  ο  

τρόπος  επιλογής  θεμάτων  του  διαγωνισμού,  ο  τρόπος  μετάδοσης  θεμάτων,  τα  

εξεταστικά  κέντρα,  η  βαθμολόγηση  των  γραπτών  δοκιμίων  των  υποψηφίων,  η  

διασφάλιση της όλης διαδικασίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

      Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα αντίστοιχα θέματα της προφορικής εξέτασης  

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 1388/83.134  

Άρθρο 11 ν. 2527/97

Εισαγωγικός Διαγωνισμός της Ε.Σ.Δ.Δ.

      3.  Όριο  ηλικίας για  τη συμμετοχή ιδιωτών στον εισαγωγικό  

διαγωνισμό  της  Ε.Σ.Δ.Δ.  κατά  την  παρ.  12  του  άρθρου  16  του  ν.  

1388/83 είναι το οριζόμενο με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για το  

διορισμό δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων. Όριο ηλικίας  

για τη συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και  

υπαλλήλων Ο.Τ.Α. είναι το ως άνω όριο επαυξημένο κατά πέντε (5)  

έτη.

Άρθρο 6 Υ.Κ. (ν. 2683/99)

Ηλικία διορισμού

      1.   Τα  κατώτατα  και  ανώτατα  όρια  ηλικίας  διορισμού,  κατά  

κατηγορία, ορίζονται ως ακολούθως:

      Για την κατηγορία ΠΕ και ΤΕ κατώτατο όριο ορίζεται το 21ο έτος  

της ηλικίας και ανώτατο το 35ο. Για την κατηγορία ΔΕ κατώτατο όριο  

ορίζεται το 21ο και ανώτατο το 30ο.

134 Άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 2839/00.
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Άρθρο 24 ν. 1735/87 

Θέματα Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης

      1. Όπου στις διατάξεις του ν. 1388/83 (ΦΕΚ 113) αναφέρονται  

υπάλληλοι των δημοσίων υπηρεσιών, νοούνται και οι υπάλληλοι των  

Ν.Π.Δ.Δ.135

    2.136, 137

ν.δ. 3832/58

Περί κυρώσεως των υπ.  αριθμ.195)16.2.1951, … 158) 27.2.1954 

… Πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου

 Άρθρο 1 [195/51]

       …  Εγκρίνει  όπως  κατά  παρέκκλισιν  των  νενομισμένων  

επιτρέπηται  ο διορισμός  εις δημοσίας θέσεις και θέσεις Οργανισμών 

Δημοσίου  Δικαίου  Βερειοηπειρωτών  άνευ  την  προσαγωγής  

πιστοποιητικού  Ελληνικής  ιθαγένειας,  υπό  την  προϋπόθεσιν  ότι  θα  

αποδεικνύεται άλλοθεν η ιδιότης αυτών ως Ελλήνων το γένος και την  

συνείδησιν…

Άρθρο 2 [158/54]

       …Εγκρίνει  όπως  κατά  παρέκκλισιν  των  νενομισμένων  

επιτρέπηται ο διορισμός εις δημοσίας θέσεις και θέσεις Οργανισμών 

Δημοσίου  Δικαίου  Κυπρίων  ομογενών,  άνευ  της  προσαγωγής  

πιστοποιητικού Ελληνικής ιθαγενείας,  υπό  την προϋπόθεσιν ότι θα  

αποδεικνύηται  άλλοθεν  η ιδιότης αυτών ως  Ελλήνων το γένος και  

την συνείδησιν…

Άρθρο 3

     1.  Η διά του άρθρου 1 του  παρόντος, κυρουμένη υπ. αριθμ. 195  

της  16  Φεβρουαρίου  1951  πράξις  του  Υπουργικού  Συμβουλίου,  

135 Το εδάφιο β΄ παραλείπεται διότι δεν έχει πλέον έδαφος εφαρμογής.
136 Βλ. κατωτέρω σ. 70.
137 Για λοιπές παραγράφους του άρθρου αυτού βλ. κατωτέρω σ. 71.
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εφαρμόζεται  αναλόγως  και προκειμένου περί ομογενών αλλοδαπών  

προερχομένων εκ Κωνσταντινουπόλεως και εκ των νήσων Ίμβρου και  

Τενέδου.

Άρθρο 4 Υ.Κ. (ν. 2683/99)

Ιθαγένεια 

      1.  Ως υπάλληλοι διορίζονται μόνο Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες.

     2.  Οι  πολίτες  των  κρατών  –  μελών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  

επιτρέπεται  να  διορίζονται  σε  θέσεις  οι  οποίες  δεν  εμπίπτουν  στην  

εξαίρεση  της  παρ.  4  του  άρθρου  48  Συνθ.  Ε.Κ.,  σύμφωνα  με  τα  

προβλεπόμενα γι΄ αυτούς σε ειδικό νόμο.

3.  Ο διορισμός  αλλοδαπών μη υπηκόων των κρατών –  μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται μόνο στις προβλεπόμενες από ειδικούς  

νόμους περιπτώσεις.

4.  Όσοι  αποκτούν  την  ελληνική  ιθαγένεια  με  πολιτογράφηση,  δεν  

μπορούν να διορισθούν ως υπάλληλοι πριν από τη συμπλήρωση ενός (1)  

έτους από την απόκτησή της.

1. Άρθρο 48 της Συνθήκης της Ρώμης (ΕΟΚ)

[Ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων]

      1.  Η ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Κοινότητος εξασφαλίζεται το  

αργότερο κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

      2. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων συνεπάγεται την  

κατάργηση κάθε διακρίσεως λόγω ιθαγενείας μεταξύ των εργαζομένων 

των Κρατών μελών,  όσον  αφορά  την  απασχόληση,  την  αμοιβή  και  

τους άλλους όρους εργασίας.

      3. Με την επιφύλαξη των περιορισμών που δικαιολογούνται για  

λόγους δημοσίας τάξεως, δημοσίας ασφαλείας και δημοσίας υγείας, η  

ελεύθερη  κυκλοφορία  των  εργαζομένων  περιλαμβάνει  το  δικαίωμά 

τους:

   α) να αποδέχονται κάθε πραγματική προσφορά εργασίας,
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  β) να διακινούνται ελεύθερα για τον σκοπό αυτό εντός της επικρατείας  

των Κρατών μελών,

   γ) να διαμένουν σε ένα από τα Κράτη μέλη με τον σκοπό να ασκούν  

εκεί ορισμένη εργασία σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές και  

διοικητικές διατάξεις που διέπουν  την απασχόληση των εργαζομένων  

υπηκόων αυτού του Κράτους μέλους,

  δ) να παραμένουν στην επικράτεια ενός Κράτους μέλους και μετά την  

άσκηση  σ’  αυτό  ορισμένης  εργασίας,  κατά  τους  όρους  που  θα 

αποτελέσουν  αντικείμενο  κανονισμών  εφαρμογής  που  θα  εκδόσει  η  

Επιτροπή.

      4.  Οι  διατάξεις  του  παρόντος  άρθρου  δεν  εφαρμόζονται  

προκειμένου περί απασχολήσεως στην δημόσια διοίκηση.

Υ.Α. αριθμ. ΔΙΕΚ/Η-12-Κ/6/22/7114/88

       «Συμπληρωματικές  ρυθμίσεις  για  τον  Εισαγωγικό  

Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης»

 …  Β)  …  αα)  Οι  φοιτώντες  στην  Εθνική  Σχολή  Δημόσιας  

Διοίκησης  δεν  έχουν  δικαίωμα  να  λάβουν  μέρος  σε  νέο  

διαγωνισμό της Σχολής κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους. 

Άρθρο 59  Υ.Κ. (ν. 2683/99)

Άδειες για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους

      1. Άδειες μικρής χρονικής διάρκειας χορηγούνται υποχρεωτικά,  

μετά από αίτησή τους, σε υπαλλήλους που μετέχουν σε διαγωνισμούς 

για  να  πάρουν  υποτροφία  ή  να  εισαχθούν  στην  Εθνική  Σχολή 

Δημόσιας  Διοίκησης  ή  για  να  επιλεγούν  για  φοίτηση  σε  κύκλους  

μεταπτυχιακών  σπουδών,  σε  αντικείμενα  που  ενδιαφέρουν  την 

υπηρεσία.
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Άρθρο  17

Στάδια εισαγωγικού διαγωνισμού

      1.  Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή στην Ε.Σ.Δ.Δ. διενεργείται σε δύο 

στάδια.

      2.  Το προκαταρκτικό στάδιο εξέτασης περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία 

των υποψηφίων σε:

      [  Υ.Α.  αριθμ.  ΔΙΕΚ/ΤΜΒ/Φ5/13751/99 Α.  Εγκρίνουμε  την  αριθμ.  

2377/27-5-99 απόφαση του Δ.Σ του Ε.Κ.Δ.Δ. που τροποποιεί τους πίνακες Α και Β  

των  εξεταζομένων  μαθημάτων  κατά  το  προκαταρκτικό  στάδιο  του  εισαγωγικού  

διαγωνισμού στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και καθορίζει τα εξεταζόμενα  

μαθήματα ως εξής:  

            ΠΙΝΑΚΑΣ Α

1. Πολιτική Οικονομία 

2. Επικοινωνία και Μ.Μ.Ε.

3. Κοινωνική Πολιτική

4. Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική 

5. Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

            ΠΙΝΑΚΑΣ Β

6. Πολιτική Κοινωνιολογία

7. Πολιτική και Κοινωνική  Ιστορία της Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλάδας

8. Στατιστική και Θεωρία των Πιθανοτήτων

9. Πολιτική Περιβάλλοντος και Ανάπτυξη

10. Πληροφορική

11. Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας 

12. Δημόσια Διοίκηση

13. Δημόσια Οικονομικά

14. Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών

      Β. Από τα μαθήματα αυτά  (Πίνακες Α και Β) οι  υποψήφιοι εξετάζονται στο  

προκαταρκτικό στάδιο του διαγωνισμού σε τρία μαθήματα, από τα οποία υποχρεωτικά  

τουλάχιστον σε ένα μάθημα από τον Πίνακα Α. 

      Ειδικότερα: 
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      1. Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο τμήμα Εμπορικών Ακολούθων εξετάζονται  

υποχρεωτικά στο μάθημα της Πολιτικής Οικονομίας και σε δύο από τα λοιπά μαθήματα  

των Πινάκων Α και Β. 

      2.  Όσοι  επιθυμούν  να  ενταχθούν  στο  τμήμα Ακολούθων Τύπου εξετάζονται  

υποχρεωτικά  στο  μάθημα  της  Επικοινωνίας  και  Μ.Μ.Ε.  και  σε  δύο  από  τα  λοιπά  

μαθήματα των Πινάκων Α και Β. 

      3.  Όσοι  επιθυμούν  να  ενταχθούν  στα  τμήματα  Γενικής  Διοίκησης,  Τοπικής  

Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Διοίκησης εξετάζονται  

υποχρεωτικά, κατ΄ επιλογή τους, σε ένα τουλάχιστον από τα εξής μαθήματα του Πίνακα  

Α:  Πολιτική  Οικονομία  –  Κοινωνική  Πολιτική  –  Περιφερειακή  Ανάπτυξη  και  

Πολιτική – Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους  και σε δύο από τα λοιπά μαθήματα  

των Πινάκων Α και Β… ]138

      Οι ενδείξεις των ατομικών στοιχείων του υποψήφιου στα γραπτά δοκίμια 

καλύπτονται με σκούρο αδιαφανές χαρτί κατά την παράδοση του γραπτού 

στον  επιτηρητή.  Η  βαθμολόγηση  γίνεται  από  δύο  βαθμολογητές  που 

ορίζονται  για  κάθε  μάθημα  από  την  Κ.Ε.Ε..  Ο  μέσος  όρος  των  δύο 

βαθμολογητών αξιολογεί την επίδοση του υποψήφιου στο μάθημα, εφόσον η 

διαφορά των δύο βαθμών δεν είναι παραπάνω από 8 μονάδες. Σε περίπτωση 

που υπάρχει διαφορά βαθμών μεγαλύτερη των 8 μονάδων η βαθμολόγηση 

γίνεται  από  τρίτο  βαθμολογητή  που  ορίζεται  επίσης  από  την  Κεντρική 

Επιτροπή Διαγωνισμών. Ο μέσος όρος των βαθμών στα τρία μαθήματα του 

προκαταρκτικού  σταδίου  αποτελεί  το  βαθμό  επίδοσης  του  υποψήφιου. 

Θεωρούνται ως επιτυχόντες κατά τη σειρά επιτυχίας διπλάσιοι του προκαθορισμένου  

αριθμού εισακτέων στη Σχολή, εφόσον έχουν πάρει τη βάση της βαθμολογίας139. Μόνο 

σε αυτούς επιτρέπεται να συμμετάσχουν στο επόμενο στάδιο.

      3. Η τελική εξέταση περιλαμβάνει:

     α) γραπτή  δοκιμασία  με  ανάπτυξη  θέματος  που  επιλέγει  ελεύθερα  ο 

υποψήφιος από πίνακα διαφόρων γνωστικών πεδίων που περιλαμβάνονται 

στην προκήρυξη εισιτηρίων εξετάσεων. Τα γνωστικά πεδία δεν μπορούν να 

138 Το λοιπό μέρος αυτής της απόφασης περιγράφει την ύλη των εξεταζομένων μαθημάτων.
139  Άρθρο 22 παρ. 1 του ν. 1586/86.
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είναι τα ίδια με εκείνα των μαθημάτων που εξετάζονται στο προκαταρκτικό 

στάδιο.

      Η βαθμολόγηση γίνεται από τρεις βαθμολογητές.

     β) την παρουσίαση από τον υποψήφιο σε πενταμελή εξεταστική επιτροπή, 

που ορίζεται από την Κ.Ε.Ε. ενός φακέλου με οποιοδήποτε επίκαιρο θέμα ή 

πρόβλημα.  Η  παρουσίαση  είναι  γραπτή  και  προφορική  με  στόχο  τη 

διακρίβωση των συνθετικών και αναλυτικών ικανοτήτων του υποψήφιου.

      γ) την εξέταση σε μία ξένη γλώσσα που επιλέγει ο υποψήφιος μεταξύ της 

αγγλικής,  γαλλικής,  γερμανικής  ή  ιταλικής140.  Η  εξέταση  συνίσταται  στη 

γραφή με υπαγόρευση ξένου κειμένου και τη μετάφρασή του στην ελληνική, 

στη μετάφραση ελληνικού κειμένου στην ξένη γλώσσα και στη συνδιάλεξη του 

υποψήφιου με τον εξεταστή στη ξένη γλώσσα.

      Ο μέσος όρος των βαθμών στις τρεις, δοκιμασίες των τελικών εξετάσεων 

και  τις  τρεις  δοκιμασίες  του  προκαταρκτικού  σταδίου  αποτελεί  το  βαθμό 

επιτυχίας  του  εξεταζομένου  που  καθορίζει  αν  περιλαμβάνεται  στον 

προκαθορισμένο  αριθμό  των  εισακτέων  στη  Σχολή  ή  αν  αποκλείεται  η 

εισαγωγή  του σ΄ αυτή.

      4.  Διατάξεις που ευνοούν ειδικές κατηγορίες υποψηφίων ή καθορίζουν 

ειδικές προσαυξήσεις της βαθμολογίας δεν έχουν εφαρμογή.

      5.  Η βαθμολογική κλίμακα των εισιτηρίων εξετάσεων για όλες τις δοκιμασίες  

(προκαταρκτικό  και  τελικό  στάδιο)  αρχίζει  από  τον  αριθμό  ένα  και  τελειώνει  στον  

αριθμό πενήντα, με βάση, για μεν το μέσο όρο τον αριθμό εικοσιπέντε, για δε κάθε  

μάθημα χωριστά τον αριθμό δεκαπέντε141.

      6.   Με απόφαση του  Δ.Σ.  του  Κέντρου,  που  εγκρίνεται  από  τον  Υπουργό  

Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης, μπορεί  να  μεταβάλλονται  τα  

εξεταζόμενα μαθήματα, ο τρόπος και η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού, να  

140 Για  τις  ξένες  γλώσσες  στις  οποίες  εξετάζονται  οι  υποψήφιοι  των τμημάτων Εμπορικών 
Ακολούθων, Ακολούθων Τύπου και Κοινοτικής Κατεύθυνσης, βλ. τις υπουργικές αποφάσεις 
που αναφέρονται μετά το τέλος του άρθρου αυτού, σ. 45.
141 Άρθρο 22 παρ. 1 και παρ. 2 του ν. 1586/86.
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προσδιορίζεται λεπτομερέστερα η εξεταστέα ύλη και να καθορίζονται συντελεστές για  

κάθε δοκιμασία.142, 143

Υ.Α. αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ Β/7629/96

      «Τροποποίηση της ΔΙΕΚ/ΤΜΒ/Φ5/21684/2-7-93 απόφασης  

των  διαδικασιών  και  των  προϋποθέσεων  εισαγωγής  στο 

Τμήμα Εμπορικών Ακολούθων της Ε.Σ.Δ.Δ.»

      … Στο τελικό στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισμού απαραίτητα  

προσόντα για την εισαγωγή στο Τμήμα Εμπορικών Ακολούθων της  

Ε.Σ.Δ.Δ.  είναι  η  άριστη  γνώση,  διαπιστούμενη  με  εξέταση,  της  

Αγγλικής γλώσσας και μίας από τις γλώσσες Γαλλική ή Γερμανική …

Υ.Α. αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ Β/Φ5/οικ. 23742/93

      «Εξέταση υποψηφίων του Τμήματος Ακολούθων Τύπου  

της Ε.Σ.Δ.Δ. σε δύο ξένες γλώσσες».

       …  1. Οι υποψήφιοι σπουδαστές για το τμήμα Ακολούθων Τύπου 

της  Εθνικής  Σχολής  Δημόσιας  Διοίκησης  (Ε.Σ.Δ.Δ.),  στο  τελικό  

στάδιο  του  εισαγωγικού  διαγωνισμού,  να  εξετάζονται  υποχρεωτικά  

στην Αγγλική και σε μια άλλη ξένη γλώσσα …

Υ.Α. αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜΒ/29/80/27378/92

      «Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του  

Ε.Κ.Δ.Δ.  για  εξέταση  των  υποψηφίων  του  Τμήματος  

Κοινοτικής Κατεύθυνσης σε δύο ξένες γλώσσες, την Αγγλική  

και Γαλλική»

      … 1.  Οι υποψήφιοι για το Τμήμα Κοινοτικής Κατεύθυνσης να  

εξετάζονται  όπως  και  οι  υποψήφιοι  του  Τμήματος  Εμπορικών  

142 Άρθρο 23 στ. του ν. 1586/86.
143 Βλ. και άρθρο 16 παρ. 14 του ν. 1388/83, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 παρ. 4 του 
ν. 2839/00, σ. 38.
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Ακολούθων … σε δύο ξένες γλώσσες, την Αγγλική και Γαλλική144.

Άρθρο  18

Δήλωση – Κατανομή

      1.   Οι  εισαγόμενοι  στη  Σχολή  οφείλουν  μετά  την  ανακοίνωση  των 

αποτελεσμάτων να υποβάλουν γραπτή δήλωση στο διευθυντή της Σχολής, με 

την  οποία  προσδιορίζουν  τη  σειρά  προτεραιότητας  των  τμημάτων  που 

επιθυμούν να ακολουθήσουν.

      2.   Η δήλωση μπορεί  να  αφορά τμήμα ή  τμήματα για  να οποία  οι 

εισαγόμενοι έχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.

      3.   Παράλειψη  ή  άρνηση  υποβολής  της  γραπτής  δήλωσης  με  την 

προτίμηση  ή  σειρά  προτιμήσεων  του  επιτυχόντος  υποψηφίου,  σε  χρονικό 

διάστημα που ορίζεται με απόφαση του διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ. παρεμποδίζει 

την εγγραφή και αποκλείει την εισαγωγή στη Σχολή.

      4.  Η κατανομή στα τμήματα γίνεται με βάση τη σειρά επιτυχίας στον 

εισαγωγικό διαγωνισμό και τη δήλωση προτιμήσεων των υποψηφίων.

      5.  Εάν από την κατανομή με τον τρόπο αυτό προκύψει ότι επιτυχόντες 

στον  εισαγωγικό  διαγωνισμό  δεν  κατανέμονται  στο  ή  στα  τμήματα  της 

επιθυμίας τους, σύμφωνα με τη δήλωσή τους, παρεμποδίζεται η εγγραφή και 

αποκλείεται  η εισαγωγή τους στη Σχολή.  Διατηρούν όμως το δικαίωμα να 

συμμετάσχουν σε επόμενους διαγωνισμούς.

      6.  Σε περίπτωση κατά την οποία μετά την ολοκλήρωση της κατανομής στα 

τμήματα  παραμείνουν  κενές  θέσεις  από  τις  προγραμματισμένες  για  κάθε 

τμήμα,  είναι  δυνατό  να  καλυφθούν  με  την  ίδια  διαδικασία  από  τους 

επόμενους  στον κατάλογο αποτελεσμάτων του εισαγωγικού διαγωνισμού. Ως 

επόμενοι ορίζονται οι πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας μετά τον αριθμό εισακτέων, εφόσον  

έχουν  πάρει  τη  βάση  της  βαθμολογίας145.  Εάν  και  μετά  την  ολοκλήρωση  της 

144 Οι υποψήφιοι των Τμημάτων Εμπορικών Ακολούθων, Ακολούθων Τύπου και Κοινοτικής 
Κατεύθυνσης  της   Ε.Σ.Δ.Δ.  δεν  μπορούν  να  ενταχθούν  στα  ως  άνω  τμήματα  αν  δεν 
συγκεντρώσουν  μέσο  όρο  των  βαθμών  στις  εξετάσεις  των  δύο  γλωσσών  τουλάχιστον 
εικοσιπέντε (25) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις καθώς 
και στην Υ.Α. αριθμ. ΔΙΕΚ/Η 11/438/5805/20-7-87, «Συμπλήρωση εξεταζομένων μαθημάτων 
κατά  το  προκαταρκτικό  και  τελικό  στάδιο  του  εισαγωγικού  διαγωνισμού  στην  Ε.Σ.Δ.Δ.», 
(ΦΕΚ 405 Β’/7-8-87).
145 Άρθρο 22  παρ. 3 του ν. 1586/86.
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διαδικασίας αυτής δεν καλυφθεί ο προγραμματισμένος αριθμός σπουδαστών 

για κάθε τμήμα, οι θέσεις αυτές παραμένουν κενές.

Άρθρο  19

Πίνακας – Εγγραφή

      1.  Ο οριστικός πίνακας των εισαγομένων στη Σχολή κυρώνεται με πράξη 

της Κ.Ε.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ακολουθεί η 

εγγραφή.

      2.  Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ. καθορίζεται ο τύπος της δήλωσης 

και ο τρόπος της εγγραφής.

      3.   Οι εισαγόμενοι  εγγράφονται εντός διμήνου, η δε εκπαιδευτική διαδικασία  

αρχίζει το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους προκήρυξης ή από  

της ημερομηνίας που ορίζει το Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ..146 

Άρθρο  20

Ιδιότητα και υποχρεώσεις των εκπαιδευομένων

      1. Οι εισαγόμενοι στην Ε.Σ.Δ.Δ., αν έχουν την ιδιότητα του δημόσιου 

υπαλλήλου  ή  του  υπαλλήλου  οργανισμού  τοπικής  αυτοδιοίκησης,  τη 

διατηρούν.  Η παρακολούθηση των σπουδών θεωρείται  αυτόματα,  από την 

εισαγωγή  μέχρι  την  αποφοίτησή  τους,  ως  απόσπαση.  Αν  δεν  έχουν 

υπαλληλική ιδιότητα, λογίζονται από την εισαγωγή τους ως δόκιμοι δημόσιοι 

υπάλληλοι, με όλα τα σχετικά καθήκοντα, περιορισμούς και δικαιώματα. Οι 

αποδοχές  τους  ορίζονται  με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Εσωτερικών,  

Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης και  Οικονομικών.  Οι  τελευταίοι  αν 

διακόψουν  τις  σπουδές  στη  Σχολή  υποχρεώνονται  να  επιστρέψουν  τους 

μισθούς που έλαβαν.

      2.  Οι φοιτώντες στην Ε.Σ.Δ.Δ. δεν έχουν την ιδιότητα του σπουδαστή ή 

του φοιτητή εκπαιδευτικού ιδρύματος.

      3.  Οι φοιτώντες έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν χωρίς απουσίες 

το  σπουδαστικό  πρόγραμμα.  Οι  τυχόν  μετακινήσεις  για  εκπαιδευτικές 

επισκέψεις ή επιτόπια άσκηση επιβαρύνουν τη Σχολή.

146 Άρθρο 11 παρ. 2 του ν. 2527/97.
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      4.  Οι φοιτώντες έχουν δικαίωμα να πάρουν κανονική άδεια ενός μηνός 

κατά τη διάρκεια και του πρώτου και του δεύτερου χρόνου της φοίτησής τους. 

Ο χρόνος χορήγησης της άδειας καθορίζεται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο 

του  άρθρου  15  παρ.  4147 του  παρόντος  και  μπορεί  να  συνδυαστεί  με  την 

προετοιμασία ορισμένης εργασίας.  

      5.  Το σπουδαστικό πρόγραμμα της Ε.Σ.Δ.Δ. μπορεί να παρακολουθήσουν, 

πέρα από τον οριζόμενο κάθε φορά αριθμό, και αλλοδαποί, δυνάμει ειδικής 

συμφωνίας  μορφωτικών  ανταλλαγών.  Ο  αριθμός  των  αλλοδαπών 

καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης  

και Αποκέντρωσης και Εξωτερικών.

      6.  Οι ειδικότερες υποχρεώσεις148 των φοιτώντων κατά τη διάρκεια της 

φοίτησης  και  οι  διοικητικές  κυρώσεις  για  τυχόν παραβάσεις  τους  κατά τη 

διάρκεια των σπουδών καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.. Με 

την ίδια απόφαση καθορίζεται το αρμόδιο όργανο και η διαδικασία για την 

επιβολή των κυρώσεων.

Άρθρο  21

Διάρκεια και φάσεις της εκπαίδευσης

      1.  Η  εκπαίδευση  στην  Ε.Σ.Δ.Δ.  δε  συνδέεται,  ούτε  αντιστοιχεί  στις 

εκπαιδευτικές περιόδους ή τα διδακτικά έτη των Σχολείων ή των Α.Ε.Ι..  Η 

εκπαίδευση  σ΄  αυτή  διαρκεί  18  έως  30  συνολικά μήνες  χωρίς  διακοπές.  Η 

Σχολή  λειτουργεί  όλες  τις  εργάσιμες  μέρες.  Δε  λειτουργεί  κατά  τις  μέρες 

αργίας των δημόσιων υπηρεσιών.

      2.   Η  εκπαίδευση  στη  Σχολή  είναι  θεωρητική  και  πρακτική  και 

κατανέμεται σε τρεις διαδοχικές φάσεις.

      3.  Η πρώτη φάση είναι κοινή για όλους και κατανέμεται σε μικρότερες 

εναλλασσόμενες περιόδους διδασκαλίας θεωρητικών γνώσεων και πρακτικής 

άσκησης ή σύνθεσης ή δοκιμασίας.

147 Βλ.  και  άρθρο  6  του  ν.  1388/83,  όπως  αντικαταστάθηκε  με  το  άρθρο  44  παρ.  1  του  
ν. 1943/94, σ. 12.
148 Βλ. σχετικά και τροποποίηση Κανονισμού Σπουδών Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 
(ΦΕΚ 1604 Β’/29-12-00).
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      4.  Στη δεύτερη φάση οι φοιτώντες παρακολουθούν τα τμήματα, στα οποία 

έχουν  καταταγεί  πριν  από  την  εγγραφή  τους  στη  Σχολή.  Η  φάση  αυτή 

περιλαμβάνει  περιόδους  ειδικής  εκπαίδευσης  και  περιόδους  πρακτικής 

άσκησης καθώς και τις τελικές εξετάσεις.

      5.  Στην τρίτη φάση το κάθε τμήμα προετοιμάζει τους μαθητές για τις 

θέσεις που προορίζονται.

      6.  Στην τρίτη φάση αρχίζει η λειτουργία του τμήματος διϋπουργικών 

στελεχών, στο οποίο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν μόνο οι δύο πρώτοι 

αποφοιτήσαντες  από  κάθε  τμήμα.  Σε  περίπτωση  άρνησης  μπορούν  να 

κληθούν οι επόμενοι της σειράς αποφοίτησης από την ίδια κατεύθυνση. Για το 

τμήμα αυτό η τρίτη φάση έχει πρόσθετη διάρκεια τουλάχιστον τριών μηνών.

      7.   Με  απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  

Αποκέντρωσης, που εκδίδεται μετά γνώμη του Δ.Σ. του Κέντρου149, καθορίζεται 

η συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης στα όρια της παρ.1, η κατανομή της στις 

τρεις  φάσεις  και  η  πρόσθετη  διάρκεια  της  τρίτης  φάσης  για  το  τμήμα 

διυπουργικών στελεχών.

      8.  Με απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου μετά από πρόταση του επιστημονικού 

εκπαιδευτικού συμβουλίου,  καθορίζονται τα διδασκόμενα μαθήματα και η 

διδακτέα ύλη, η κατανομή του χρόνου κάθε φάσης σε περιόδους διδαχής και 

πρακτικής εξάσκησης, το σύνολο των ωρών εκπαίδευσης κάθε εβδομάδας, ο 

τρόπος διεξαγωγής των φροντιστηριακών ασκήσεων και των εξετάσεων και 

κάθε άλλη λεπτομέρεια του προγράμματος σπουδών.

      9. 150

149 Βλ. σχετικά κατωτέρω  Υ.Α. αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ. Β/Φ.5/6025/00, μετά το τέλος του άρθρου 
αυτού, σ. 50.
150 Η παράγραφος αυτή παραλείπεται, διότι αναφέρεται στο Τμήμα Διοικητικής Δικαιοσύνης, 
που δεν υφίσταται πλέον.
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Υ.Α. αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.5/6025/00

      «Τροποποίηση  καθορισμού  συνολικής  διάρκειας  

εκπαίδευσης  στην  Ε.Σ.Δ.Δ.  και  κατανομή  αυτής  σε  τρεις 

φάσεις»

      1.  … ορίζουμε την συνολική διάρκεια εκπαίδευσης στην Ε.Σ.Δ.Δ.  

σε είκοσι μήνες, μη υπολογιζόμενης της μηνιαίας κατ’ έτος κανονικής  

άδειας.

      2. Η κατανομή του χρόνου εκπαίδευσης σε κάθε φάση σπουδών  

καθορίζεται ως ακολούθως: Α’ φάση: τέσσερις (4) μήνες θεωρητικής 

εκπαίδευσης. Β’ φάση: δώδεκα (12) μήνες θεωρητικής εκπαίδευσης, η  

οποία  περιλαμβάνει  τρεις  κύκλους  και  ειδικότερα:  α.  Κύκλος  

μαθημάτων  εξειδίκευσης  διάρκειας  πέντε  (5)  μηνών.  β.  Κύκλος  

σεμιναρίων εξειδίκευσης  διάρκειας  τεσσάρων (4)  μηνών.  γ.  Κύκλος 

εκπόνησης και αξιολόγησης των τελικών εργασιών διάρκειας τριών (3)  

μηνών.  Τέσσερις  (4)  μήνες  πρακτικής  εκπαίδευσης  που  θα  

πραγματοποιείται  κατά την Β’ φάση σπουδών. Ορίζεται ως Γ’ φάση  

ένας (1) μήνας προετοιμασίας για τη θέση (παρ. 5 του άρθρου 21 του ν.  

1388/83) μη υπολογιζόμενος στη συνολική διάρκεια εκπαίδευσης. Όλα 

τα παραπάνω ισχύουν από την ΙΓ’ εκπαιδευτική σειρά.

Άρθρο 50 ν. 1943/91

Μονάδες πρακτικής εξάσκησης

      1. Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται από τα οικεία εκπαιδευτικά  

προγράμματα η πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευομένων, αυτή γίνεται  

σε υπηρεσιακές μονάδες – πιλότους, που καθορίζονται με απόφαση του 

οικείου Υπουργού. Για την πρακτική εξάσκηση, που προβλέπεται στα  

προγράμματα  του  Ε.Κ.Δ.Δ.,  η  απόφαση  του  οικείου  Υπουργού  

εκδίδεται μετά από εισήγηση της εκπαιδευτικής μονάδας του Ε.Κ.Δ.Δ.,  

η οποία εκτελεί το πρόγραμμα.

      2.  Οι μονάδες – πιλότοι πρακτικής εξάσκησης επιλέγονται με  

βάση την καταλληλότητα του αντικειμένου τους και του προσωπικού  

τους σε συνάρτηση με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ως 
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τέτοιες μονάδες μπορεί να ορίζονται και υπηρεσιακές μονάδες φορέων 

του  ευρύτερου  δημόσιου  τομέα.  Υπάλληλοι  των  μονάδων  αυτών 

ορίζονται, με την ίδια απόφαση, ως υπεύθυνοι – εκπαιδευτές για τη  

διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης και υποχρεούνται, στο τέλος αυτής,  

να υποβάλουν αναλυτική έκθεση για τα αντικείμενα απασχόλησης, την  

επιμέλεια και την επίδοση των εκπαιδευομένων.

      3.  Για  τους  υπεύθυνους  –  εκπαιδευτές  καθορίζεται  ημερήσια  

αποζημίωση  με  απόφαση  των  Υπουργών  Εσωτερικών,  Δημόσιας  

Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, η οποία καθορίζει και  

τους  όρους  και  προϋποθέσεις  καταβολής  της.  Η  απόφαση  αυτή  

εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.. Η αποζημίωση  

καταβάλλεται από το φορέα που εκτελεί το πρόγραμμα151.

Άρθρο  22

Τρόπος  πρόσληψης

      1.  Οι εξερχόμενοι από τη Σχολή διορίζονται σε θέσεις για τις οποίες 

συγκεντρώνουν όλα τα νόμιμα προσόντα κατά τη σειρά της επιτυχίας τους 

στον πίνακα του τμήματος που  ακολούθησαν152.

      Όσοι εκ των εκπαιδευομένων ολοκλήρωσαν το πλήρες πρόγραμμα σπουδών της  

Ε.Σ.Δ.Δ. χωρίς να αποφοιτήσουν επιτυχώς από αυτήν, σύμφωνα με τα όσα εκάστοτε  

ορίζει ο οικείος Κανονισμός Σπουδών, διορίζονται σε οργανικές και ελλείψει αυτών σε  

προσωποπαγείς  θέσεις  κλάδου ΠΕ ή ΤΕ για  τον  οποίο  έχουν  τον  αντίστοιχο  τίτλο  

σπουδών,  άλλως  σε  όμοιες  θέσεις  κλάδου  Διοικητικού  –  Οικονομικού  δημοσίων 

υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα. Ο διορισμός τους γίνεται στον  

εισαγωγικό βαθμό του συγκεκριμένου κλάδου της οικείας υπηρεσίας, η δε υπηρεσιακή  

τους κατάσταση ρυθμίζεται στο εξής  από τις γενικές για τον κλάδο και την υπηρεσία  

και όχι από τις ειδικές περί αποφοίτων Ε.Σ.Δ.Δ. διατάξεις. Ο διορισμός τους γίνεται  

κατά σειρά προτεραιότητας βάσει του τελικού βαθμού τους.

151 Βλ. σχετικά Υ.Α. αριθμ. 2013799/863/0022/92 «Καθορισμός ημερήσιας αποζημίωσης των 
υπευθύνων  –  εκπαιδευτών»,  (ΦΕΚ  282  Β’/22-4-92)  και  Υ.Α.  αριθμ.  2005065/416/0022/93 
«Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό της ημερήσιας αποζημίωσης 
των υπευθύνων – εκπαιδευτών», (ΦΕΚ 98 Β’/ 26-2-93).
152 Το εδάφιο β’ της παραγράφου αυτής καταργείται με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του 
ν. 2527/97.
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      Όσοι εκ των εκπαιδευομένων δεν ολοκλήρωσαν το πλήρες πρόγραμμα σπουδών της 

Ε.Σ.Δ.Δ.  λόγω αποβολής  τους  με  απόφαση  των  αρμοδίων  οργάνων  του  Ε.Κ.Δ.Δ.,  

εξαιτίας αδικαιολόγητων απουσιών ή πειθαρχικών παραπτωμάτων κατά τις διατάξεις  

του Υπαλληλικού Κώδικα και του οικείου Κανονισμού Σπουδών και δεν είχαν κατά την  

εισαγωγή  τους  στην  Ε.Σ.Δ.Δ.  τη  δημοσιοϋπαλληλική  ιδιότητα,  δεν  διορίζονται  σε  

θέσεις  υπαλλήλων  και  δεν  δικαιούνται  να  συμμετάσχουν  σε   νέο  εισαγωγικό  

διαγωνισμό για την Ε.Σ.Δ.Δ.. 

      Οι φοιτήσαντες αλλά μη αποφοιτήσαντες από την Ε.Σ.Δ.Δ. δημόσιοι υπάλληλοι  

επιστρέφουν μετά την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών στις οργανικές τους θέσεις,  

ενώ  όσοι  εκ  των  αποφοίτων  της  Ε.Σ.Δ.Δ.  έχουν  τη  δημοσιοϋπαλληλική  ιδιότητα  

δύνανται να επιστρέψουν, με αίτησή τους, μετά την αποφοίτησή τους, στις οργανικές  

θέσεις που κατείχαν πριν από την είσοδό τους στη Σχολή. Κάτοχοι πτυχίων θετικών ή  

τεχνικών επιστημών δύνανται, κατόπιν αιτήσεώς τους, να διορισθούν σε θέσεις κλάδων  

αντίστοιχων προσόντων εφόσον υπάρχουν στο φορέα διορισμού τους153.               

      2.  Όσοι διορίζονται σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, κατατάσσονται, 

άσχετα  από  την  προέλευσή  τους  και  τα  τυπικά  τους  προσόντα,  στην 

κατηγορία  ΠΕ. Οι θέσεις της παραγράφου αυτής συνιστώνται με την πράξη 

διορισμού και καταργούνται με την αποχώρηση, για οποιοδήποτε λόγο, των 

διοριζομένων.

      3.154

      4.  Ο εξερχόμενος δικαιούται, αν το τμήμα που ακολούθησε του δίνει τη 

δυνατότητα επιλογής σε περισσότερες θέσεις, να επιλέξει, κατά τη σειρά της 

επιτυχίας  του  στον  πίνακα  επιτυχόντων  του  τμήματος,  οπότε  οι 

εναπομένουσες θέσεις μένουν γι΄ αυτούς που ακολουθούν.

      5.  Εκείνος που αρνείται να διοριστεί, υποχρεούται να επιστρέψει τις 

αποδοχές που εισέπραξε κατά τη διάρκεια των σπουδών στη Σχολή.

      6.   Ο διοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει  στο δημόσιο ή στους 

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια. Αν 

παραιτηθεί  προτού  συμπληρωθεί  η  δεκαετία,  επιστρέφει  τις  αποδοχές  που 

εισέπραξε κατά τη διάρκεια των σπουδών του στη Σχολή.

153 Άρθρο 12  παρ. 4 του ν. 2527/97.
154 Καταργήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του ν. 2527/97.
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      7.   Οι  απόφοιτοι  του  Τμήματος  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  Περιφερειακής  

Ανάπτυξης  της  Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης για  τη δημιουργία  στελεχών 

περιφερειακής  ανάπτυξης  και  τοπικής  αυτοδιοίκησης  διορίζονται  στο  Υπουργείο  

Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης,  στις  Περιφέρειες  και  στους  

Ο.Τ.Α.  α’  και  β’  βαθμίδας.  Οι  απόφοιτοι  διορίζονται  σε  κενές  θέσεις  διοικητικών  

κλάδων ή, εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου θετικών ή τεχνικών επιστημών, σε κλάδους  

αντίστοιχων προσόντων και, αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, σε προσωποπαγείς θέσεις  

που  συνιστώνται  με  την  απόφαση  διορισμού  τους.  Με  απόφαση  του  Υπουργού  

Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης  καθορίζεται  η  διαδικασία  

κατανομής των αποφοίτων στους ανωτέρω φορείς, με βάση τη σειρά αποφοίτησης σε  

συνδυασμό και με τη δήλωση προτίμησης155.         

Άρθρο 12 ν. 2527/97

Απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.

      1.  Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών και των  

δοκιμασιών αξιολόγησης οι  φοιτώντες στην Ε.Σ.Δ.Δ. κατατάσσονται  

βάσει των όσων ορίζει ο οικείος κανονισμός σπουδών στις ακόλουθες  

κατηγορίες:

      α. Αριστούχοι αποφοιτήσαντες 

      β. Επιτυχώς αποφοιτήσαντες

      γ. Φοιτήσαντες

      2.  Οι  αποφοιτήσαντες  από  την  Ε.Σ.Δ.Δ.  διορίζονται  σε  

προσωποπαγείς  θέσεις  του  οικείου  κλάδου  στο  Β’  βαθμό.  Κατά  τη  

διάρκεια  της  πρώτης  τριετίας  από  το  διορισμό  τους  τοποθετούνται  

υποχρεωτικά σε τρία τουλάχιστον διαφορετικά τμήματα για διάστημα  

όχι μικρότερο των έξι (6) μηνών σε έκαστο εξ αυτών156.    

      3. Το είκοσι τοις εκατό (20%) των κενών θέσεων προϊσταμένων 

Τμήματος  και  το  δέκα  τοις  εκατό  (10%)  των  κενών  θέσεων  των  

προϊσταμένων Διεύθυνσης καλύπτεται υποχρεωτικά από αποφοίτους 

155 Άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 2738/99.
156 Το εδάφιο γ’ του άρθρου 12 παρ. 2 του ν. 2527/97 καταργείται με τις διατάξεις του άρθρου 
19  του ν. 2738/1999.
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της Ε.Σ.Δ.Δ., εφόσον υπάρχει στην οικεία υπηρεσία επαρκής αριθμός  

αποφοίτων  που  να  συγκεντρώνει  τις  απαιτούμενες  τυπικές  και  

ουσιαστικές προϋποθέσεις.

      4.157

      5.158

      6.159

Άρθρο 79 Υ.Κ. (2683/99)

Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων

      3.  …  Για  τους  αποφοίτους  της  Εθνικής  Σχολής  Δημόσιας  

Διοίκησης εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β’.

      Ο χρόνος φοίτησης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης  

προσμετράται ως πλεονάζων στο Β’ βαθμό. Για τους αριστούχους της  

Σχολής προσμετράται ένα (1) επιπλέον έτος στον ίδιο βαθμό160.       

Άρθρο 11 ν. 1877/90

      Ο διορισμός  των αποφοίτων  της  Εθνικής  Σχολής  Δημόσιας  

Διοίκησης  σε  θέσεις  διοικητικών  υπαλλήλων  στα  Υπουργεία  ή  σε  

οποιαδήποτε  άλλη,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις,  θέση  του  

δημοσίου  τομέα  γίνεται  από  την  επομένη  της  ημερομηνίας  

αποφοίτησής τους από την Ε.Σ.Δ.Δ., μη διακοπτόμενης, ακόμη και αν  

έχει καθυστερήσει ή πράξη διορισμού τους, της υπαλληλικής σχέσης  

για  κάθε  συνέπεια  περιλαμβανομένων  των  αποδοχών.  Η  παρούσα  

ρύθμιση ισχύει αναδρομικά και για τους μέχρι τούδε αποφοίτους της  

Ε.Σ.Δ.Δ.  της  Α’  και  Β’  εκπαιδευτικής  σειράς  (των  ετών  1988  και  

1989).

157 Βλ. ανωτέρω άρθρο 22 παρ. 1 του ν. 1388/83 όπως ισχύει σήμερα, σ. 51.
158 Βλ. ανωτέρω άρθρο 22 παρ. 1 και παρ. 3 του ν. 1388/83 όπως ισχύει σήμερα, σ. 51.
159 Η παράγραφος αυτή παραλείπεται, διότι δεν έχει πλέον έδαφος εφαρμογής.
160 Τα  τελευταία  δύο  εδάφια  της  παραγράφου  αυτής  προστέθηκαν  με   τις  διατάξεις  του 
άρθρου  19 παρ. 3 του ν. 2738/99.
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Άρθρο 40 Υ.Κ. (ν. 2683/99)

Δοκιμαστική υπηρεσία - Μονιμοποίηση

      6. Υπάλληλοι που διορίζονται με ειδικές διατάξεις απευθείας στο  

βαθμό Α’ ή ανώτερο,  καθώς και  οι  απόφοιτοι  της Εθνικής Σχολής  

Δημόσιας Διοίκησης, δεν διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία. 

Άρθρο 16 ν. 1810/88

Κύρωση αποφάσεων

Αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.24/24/6139/88

Ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης αποφοίτων Ε.Σ.Δ.Δ. 

που διορίζονται σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων

      …  1.   Με απόφαση του  Υπουργού  Εσωτερικών,  Δημόσιας  

Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται κάθε φορά το Υπουργείο στο  

οποίο  διορίζεται  κάθε  απόφοιτος  της  Ε.Σ.Δ.Δ.  σε  θέση  διοικητικού  

υπαλλήλου.  Για  τον  καθορισμό  του  Υπουργείου,  στο  οποίο  κάθε  

απόφοιτος διορίζεται, λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των Υπουργείων 

σε διοικητικά στελέχη, καθώς και δήλωση προτίμησης των αποφοίτων,  

τηρουμένης της σειράς επιτυχίας τους κατά την παρ. 1 του άρθρου 22  

του ν. 1388/83.

      2.161

      3.  Για τους προερχόμενους από τις τάξεις των υπαλλήλων του  

Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α., εφόσον κατά το διορισμό τους έχουν  

ήδη το βαθμό Α’, συνυπολογίζεται στο βαθμό αυτό και ο χρόνος που  

έχουν διανύσει στον ίδιο βαθμό μέχρι το διορισμό τους. Αν κατά το  

διορισμό  τους  έχουν  το  17ο162 μισθολογικό  κλιμάκιο  ή  ανώτερο  το  

διατηρούν  και  συνυπολογίζεται  σε  αυτό  και  ο  χρόνος  που  έχουν  

διανύσει στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο μέχρι το διορισμό τους.

161 Βλ. άρθρο 12 του ν. 2527/97, σ. 53.
162 Άρθρο  3  του  ν.  2470/97.  Πρόκειται  για  το  εισαγωγικό  κλιμάκιο  αποφοίτων 
πανεπιστημιακών  σχολών  τετραετούς  φοίτησης.  Για  αποφοίτους  άλλων  σχολών  βλ.  τις 
διατάξεις του ιδίου νόμου.
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Άρθρο 8 ν. 2470/97

Τακτικά επιδόματα

      Πέρα από το βασικό μισθό του κάθε μισθολογικού κλιμακίου, όπως  

αυτός  ορίζεται  στο  προηγούμενου  άρθρο,  χορηγούνται  και  τα  εξής 

τακτικά επιδόματα, κατά μήνα…

      6.  Επίδομα Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης,  

οριζόμενο σε οκτώ χιλιάδες (8.000) δραχμές.

      Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος οι ανωτέρω υπάλληλοι  

κατατάσσονται  στα  μισθολογικά  κλιμάκια  της  κατηγορίας  που  

ανήκουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του παρόντος. 

Άρθρο  23

Απαγόρευση διενέργειας διαγωνισμών.

Κατάργηση διαφορετικών συστημάτων εκπαίδευσης

υποψήφιων στελεχών

      1.   Δεν επιτρέπεται  η προκήρυξη ή διεξαγωγή διαγωνισμών για την 

κατάληψη θέσεων της παρ. 4 του άρθρου 14 του παρόντος άμα παρέλθει ένας 

χρόνος από την ημέρα που θα αρχίσει η εκπαίδευση στην Ε.Σ.Δ.Δ. της πρώτης 

σειράς των επιτυχόντων στις εισαγωγικές εξετάσεις. Η παράγραφος αυτή δεν 

εφαρμόζεται  για  τους  ειδικούς  διαγωνισμούς  του  άρθρου  1  παρ.  3  του  ν. 

1320/83.

      2.163

163 Η παράγραφος αυτή παραλείπεται, διότι δεν έχει πλέον έδαφος εφαρμογής.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Τ Ρ Ι Τ Ο

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο  Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ

Άρθρο  24

Χαρακτήρας – Αποστολή

       1.  Το Ινστιτούτο  Επιμόρφωσης  (ΙΝ.ΕΠ.) έχει  ως  αποστολή την ειδική 

επιμόρφωση  των  δημοσίων  υπαλλήλων  και  λειτουργών,  των  υπαλλήλων 

Ν.Π.Δ.Δ.  και  των  υπαλλήλων  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  με  στόχους  την 

ανάπτυξη  της  επαγγελματικής  αποδοτικότητας  και  τη  διεύρυνση  των 

πνευματικών οριζόντων, ώστε να καλύπτουν αποτελεσματικά τις υπηρεσιακές 

ανάγκες και να λειτουργούν ως φορείς ανανέωσης και εξέλιξης.

       2.   Το Ινστιτούτο  αποτελεί   φορέα επαγγελματικής κατάρτισης που 

αποβλέπει στη δημιουργία υπαλλήλων και στελεχών για τη δημόσια διοίκηση 

χωρίς να χορηγεί τίτλο σπουδών και είναι ανεξάρτητη  από την εκπαίδευση 

που παρέχουν τα κάθε μορφής ιδρύματα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, 

είτε προπτυχιακή, είτε μεταπτυχιακή.

                    

Άρθρο  25

Προγραμματισμός σπουδών

      1.  Τα προγράμματα σπουδών καθορίζονται, κάθε χρόνο, από το Δ.Σ. του 

Κέντρου,  ύστερα  από  εισήγηση  του  επιστημονικού -  εκπαιδευτικού 

συμβουλίου164, στα πλαίσια των γενικών κατευθύνσεων και των αναγκών του 

Δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α..

      2.  Τα προγράμματα διαρκούν έως 6 μήνες, αφορούν όλες τις κατηγορίες 

υπαλλήλων  χωρίς  διακρίσεις,  αναπτύσσονται  σ΄  όλη  τη  διάρκεια  της 

σταδιοδρομίας τους και αποβλέπουν στην ενημέρωση, τον εκσυγχρονισμό και 

την  ανακύκλωση  γνώσεων  και  εμπειριών,  καθώς  και  σ΄  ένα  νέο  πνεύμα 

προσέγγισης  των θεμάτων.

      3.   Η επιμόρφωση  των υπαλλήλων μπορεί  να γίνεται συγχρόνως ή  

164 Για το επιστημονικό –  εκπαιδευτικό συμβούλιο βλ. σε άρθρο 6 του ν. 1388/83, όπως ισχύει 
σήμερα, σ. 12.
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διαδοχικά  σε  διάφορους  τόπους,  στην  περιφέρεια  ή  στο  Κέντρο  και  να 

ποικίλει  ανάλογα  με  το  περιεχόμενο  του  κλάδου,  στον  οποίο  υπηρετεί  ο 

υπάλληλος.

      4.  Οι υπηρεσιακές μονάδες επιμόρφωσης των Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.  

μπορούν  να  εισηγούνται  στο  ΙΝ.ΕΠ. προγράμματα  επιμόρφωσης  που  εξυπηρετούν  

ειδικές ανάγκες τους. Τα προγράμματα αυτά πραγματοποιούνται από το  ΙΝ.ΕΠ. ή τις  

υπηρεσιακές μονάδες των παραπάνω φορέων, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. για  

την έγκριση του οικείου προγράμματος, εντασσόμενα στον ετήσιο προγραμματισμό και  

προϋπολογισμό του Ε.Κ.Δ.Δ..

      5.  Το  Ινστιτούτο  μπορεί  να συνεργάζεται  και  να  οργανώνει  προγράμματα  

επιμόρφωσης με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς ημεδαπής και αλλοδαπής. Με κοινή  

απόφαση των Υπουργών  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης και  

Οικονομικών  που  εκδίδεται  μετά  από  γνώμη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  

καθορίζονται  ο  τρόπος  και  οι  όροι  πραγματοποίησης  και  αποζημίωσης  των  

προγραμμάτων αυτών165.   

   

Άρθρο  26

Παρακολούθηση

        1.  Η συμμετοχή των υπαλλήλων166 και λειτουργών στα προγράμματα 

του Ινστιτούτου είναι υποχρεωτική167.

         2.  Με απόφαση του Υπουργού  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  

Αποκέντρωσης ύστερα  από  γνώμη  του  Δ.Σ.  του  Κέντρου,  καθορίζεται  το 

όργανο και η διαδικασία επιλογής,  καθώς και οι ειδικότερες  προϋποθέσεις 

συμμετοχής των υπαλλήλων στα προγράμματα.

         3.  Η παρακολούθηση των προγραμμάτων μπορεί, ύστερα από εισήγηση 

του Διευθυντή του Ινστιτούτου, να συνεπάγεται την ολική ή μερική απαλλαγή 

του υπαλλήλου από τα καθήκοντά του.

165  Άρθρο 23 περίπτωση θ’ του ν. 1586/86. Βλ. όμως ανωτέρω και άρθρο 47 του ν. 1943/91, 
σ. 9. 
166 Βλ. και ανωτέρω άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 1735/87, σ. 39.
167 Βλ. κατωτέρω και άρθρο 47 Υ.Κ. (ν. 2683/99), σ.  59.
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         4.  Στους υπαλλήλους που συμμετέχουν στα προγράμματα του ΙΝ.ΕΠ. και  

μετακινούνται  για  το  σκοπό αυτόν εκτός  έδρας εξασφαλίζεται  η διανυκτέρευση και  

διατροφή ή καταβάλλεται αντίστοιχη ειδική αποζημίωση. Η αποζημίωση αυτή και ο  

τρόπος που καταβάλλεται ορίζεται με πράξη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ., που εγκρίνεται με  

κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 

και Οικονομικών.

        5. Οι υπάλληλοι, οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας της υπηρεσίας τους για να  

παρακολουθήσουν  τα  παραπάνω  προγράμματα,  δικαιούνται  πέραν  του  μισθού  τους,  

σύμφωνα με  τις  κείμενες  διατάξεις,  τα  έξοδα μετάβασης  και  επιστροφής καθώς και  

ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση μέχρι τέσσερις (4) ημέρες. Οι σχετικές πιστώσεις  

για  τις  εκτός  έδρας  μετακινήσεις  και  την  ημερήσια  εκτός  έδρας  αποζημίωση  

εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου ή Ν.Π.Δ.Δ. στο οποίο ανήκουν οι  

μετεκπαιδευόμενοι υπάλληλοι.

        6.  Προκειμένου  να  πραγματοποιηθούν  τα  προγράμματα  του  ινστιτούτου  

εγγράφονται  στον  προϋπολογισμό  του  Εθνικού  Κέντρου  Δημόσιας  Διοίκησης οι  

απαιτούμενες πιστώσεις για την αντιμετώπιση κάθε αναγκαίας δαπάνης, όπως ιδίως, η  

καταβολή της αποζημίωσης της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η αμοιβή του διδακτικού  

προσωπικού,  η  αποζημίωση των μελών ομάδας  εργασίας  του  άρθρου  27  παρ.  4,  η  

αμοιβή  διερμηνέων  και  μεταφραστών,  καθώς  και  η  προμήθεια  του  απαραίτητου  

αναλώσιμου και μη υλικού.

      7.  Στον προϋπολογισμού του Ε.Κ.Δ.Δ. μπορεί να μεταβιβάζονται πιστώσεις από  

άλλα Υπουργεία για την αντιμετώπιση έκτακτων επιμορφωτικών αναγκών168.

Άρθρο 47 Υ.Κ. (ν. 2683/99)

Υπηρεσιακή εκπαίδευση

      1.  Η υπηρεσιακή εκπαίδευση είναι δικαίωμα του υπαλλήλου. Η 

εκπαίδευση γίνεται με τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα 

εισαγωγικής  εκπαίδευσης,  επιμόρφωσης,  μετεκπαίδευσης  και  

προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Τα προγράμματα  

εκτελούνται  στην  Ελλάδα,  ιδίως  στο  πλαίσιο  του  Εθνικού  Κέντρου  

Δημόσιας Διοίκησης ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις διατάξεις που  

ισχύουν κάθε φορά.
168 Άρθρο 23 περίπτωση ι’ του ν. 1586/86.
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      2.  Η εισαγωγική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική, γίνεται κατά τη  

διάρκεια  της  δοκιμαστικής  υπηρεσίας  του  υπαλλήλου  και  έχει  ως  

σκοπό την εξοικείωση του υπαλλήλου με τα αντικείμενα της υπηρεσίας  

τους και τα καθήκοντα του ως δημοσίου υπαλλήλου γενικότερα.

      3. Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να μεριμνά για την επιμόρφωση  

των  υπαλλήλων  της  σε  όλη  τη  διάρκεια  της  σταδιοδρομίας  τους  

ανεξάρτητα  από  την  κατηγορία,  τον  κλάδο,  την  ειδικότητα  και  το  

βαθμό τους. Η επιμόρφωση μπορεί να είναι γενική ή να έχει τη μορφή  

εξειδίκευσης  σε  αντικείμενα  της  υπηρεσίας  του  υπαλλήλου.  Η 

συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα επιμόρφωσης μπορεί να  

ορίζεται και ως υποχρεωτική. 

      4.   Η μετεκπαίδευση  έχει  ως  σκοπό  την  απόκτηση  από  τον  

υπάλληλο  των  ειδικών  γνώσεων  που  είναι  απαραίτητες  για  την 

άσκηση  των  καθηκόντων  του.  Γίνεται  σε  φορείς  δημόσιους  ή  

ιδιωτικούς, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ιδίως σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.. Η  

μετεκπαίδευση μπορεί να ορίζεται και ως υποχρεωτική.

Άρθρο 17 ν. 2085/92

Εκπαίδευση προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης

      1.169

      2.  Οι διατάξεις των παρ. 4-5 του άρθρου 26 του ν. 1388/83 (ΦΕΚ  

113 Α’),  όπως  αυτό  συμπληρώθηκε  με  το  άρθρο  23  περ.  ι’  του  ν.  

1586/86, που ισχύουν για τους υπαλλήλους, οι οποίοι συμμετέχουν σε  

προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.), εφαρμόζονται  

και  για τους υπαλλήλους,  οι  οποίοι  συμμετέχουν σε προγράμματα170 

των περιφερειακών ινστιτούτων, που προβλέπονται από τις διατάξεις  

της  παρ.  3  του  άρθρου  49  του  ν.  1943/91  ή  σε  προγράμματα  των  

άρθρων 34, 35, 37, 38 και 47 του ν. 1943/91, όπως συμπληρώθηκε με 

την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 2085/92, πλην των προγραμμάτων 

169 Για την παράγραφο αυτή, βλ. ανωτέρω άρθρο 47 του ν. 1943/91, σ. 9.
170 Οι  λέξεις  «του  Ινστιτούτου  Εισαγωγικής  Διοικητικής  Εκπαίδευσης  (Ι.Ε.Δ.Ε.)  ή» 
παραλείπονται λόγω των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 2 το ν. 2527/97.
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που εκτελούνται  στο  εξωτερικό  και  των προγραμμάτων διδασκαλίας  

ξένων γλωσσών.              

      3.171      

      4.172                              

         

Άρθρο 13 ν. 2527/97

Εισαγωγική εκπαίδευση

                    1.173 

      2.  Η  αρμοδιότητα  εκτέλεσης  προγραμμάτων  εισαγωγικής  

εκπαίδευσης ανήκει  στο  Ινστιτούτο  Διαρκούς  Επιμόρφωσης το  οποίο  

μετονομάζεται εφεξής σε Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) και ασκεί  

τόσο  κατά  το  σκέλος  της  εισαγωγικής  εκπαίδευσης  όσο  και  κατά  το  

σκέλος της διαρκούς  επιμόρφωσης την εποπτεία των Περιφερειακών 

Ινστιτούτων του άρθρου 28 του ν. 1388/83 τα οποία μετονομάζονται σε  

Περιφερειακά  Ινστιτούτα  Επιμόρφωσης  (Π.ΙΝ.ΕΠ.).  Το  Ινστιτούτο  

Εισαγωγικής  Διοικητικής  Εκπαίδευσης  (Ι.Ε.Δ.Ε.)  καταργείται.  Οι  

οργανικές  θέσεις  μόνιμου  προσωπικού  του  Ι.Ε.Δ.Ε.  που  έχουν  

πληρωθεί δεν καταργούνται και παραμένουν στο Ε.Κ.Δ.Δ..

Άρθρο 32 ν. 1943/91

     Προγράμματα και μονάδες εκπαίδευσης προσωπικού

      1. Η εκπαίδευση των υπαλλήλων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.,  

οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα γίνεται με  

προγράμματα  εισαγωγικής  εκπαίδευσης,  επιμόρφωσης,  εξειδίκευσης,  

προαγωγικής  εκπαίδευσης,  μετεκπαίδευσης  και  μεταπτυχιακής 

εκπαίδευσης.

      2.  Τα υπουργεία και οι αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και  

τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εφ’ όσον τα τελευταία αυτά έχουν  

περισσότερες  από  600  οργανικές  θέσεις  μόνιμων  υπαλλήλων,  

171 Παραλείπεται, διότι αφορά θέματα εκτός κωδικοποίησης.
172 Παραλείπεται, διότι δεν έχει πλέον έδαφος εφαρμογής.
173 Η παράγραφος αυτή αντικατέστησε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 33 του ν. 1943/91. Βλ. 
κατωτέρω σ. 62.
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υποχρεούνται να έχουν μία ή περισσότερες, ανάλογα με την οργανική  

τους  διάρθρωση,  μονάδες  εκπαίδευσης,  το  επίπεδο  των  οποίων  

καθορίζεται  από  τον  οικείο  οργανισμό.  Σε  όσους  από  τους  ανωτέρω  

φορείς δεν υφίστανται μονάδες εκπαίδευσης, υποχρεωτικά συνιστώνται  

εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη  ισχύος του παρόντος νόμου.

      3.  Αποστολή των μονάδων εκπαίδευσης είναι ο προγραμματισμός,  

η  οργάνωση  και  εκτέλεση  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων  για  την 

επαγγελματική κατάρτιση των υπαλλήλων, σύμφωνα με τον παρόντα  

νόμο  και  η  διαρκής,  για  το  σκοπό  αυτόν,  συνεργασία  με  τις  

εκπαιδευτικές μονάδες του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης.

      4.  Τα εκπαιδευτικά προγράμματα εκτελούνται κατά τη διάρκεια του  

διοικητικού  εκπαιδευτικού  έτους,  που  αρχίζει  την  1η Οκτωβρίου  και  

λήγει  την  15η Ιουνίου.  Καταρτίζονται,  όμως,  το  αργότερο  μέχρι  30  

Ιουνίου κάθε έτους και μπορεί να εκτελούνται σε περισσότερους τόπους  

είτε στο κέντρο είτε στις νομαρχίες174.     

      Εκπαιδευτικά προγράμματα μπορεί να εκτελούνται και σε χρόνο  

εκτός του εκπαιδευτικού διοικητικού έτους, για την κάλυψη έκτακτων  

εκπαιδευτικών αναγκών175. 

Άρθρο 33 ν. 1943/91

Εισαγωγική Εκπαίδευση

      1.  Η εισαγωγική εκπαίδευση του προσωπικού των δημοσίων  

υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμίδας, πλην 

των  υπαλλήλων  της  κατηγορίας  ΥΕ,  γίνεται  μέσα  στο  πρώτο  

οκτάμηνο  από  το  διορισμό  και  η  συμμετοχή  σε  αυτή  είναι  

υποχρεωτική.  Οι  οικείες  υπηρεσίες  αμέσως  μετά  το  διορισμό  

κοινοποιούν  στο  Εθνικό  Κέντρο  Δημόσιας  Διοίκησης  (Ε.Κ.Δ.Δ.)  

κατάλογο  των  διορισθέντων   και  γνωστοποιούν  σε  αυτούς  την  

174 Το τελευταίο  εδάφιο της παρ.  4  του άρθρου 32 του ν.  1943/91 παραλείπεται,  διότι  η 
αρμοδιότητα  εκτέλεσης  προγραμμάτων  προαγωγικής  εκπαίδευσης  με  το  άρθρο  15  του  ν. 
2527/97 ανατίθεται στο ΙΝ.ΕΠ..
175 Άρθρο 17 παρ. 1 του ν. 2026/92.
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υποχρέωσή τους να παρακολουθήσουν τα προγράμματα εισαγωγικής  

εκπαίδευσης στο παραπάνω χρονικό όριο176.

      2.   Τα  Υπουργεία,  οι  αυτοτελείς  δημόσιες  υπηρεσίες  και  τα  

Ν.Π.Δ.Δ.  εγγράφουν  στον  προϋπολογισμό  τους  του  έτους  κατά  το 

οποίο  προγραμματίζεται  ο  διορισμός  των νέων υπαλλήλων τους τις  

αναγκαίες πιστώσεις για τις κάθε είδους δαπάνες για την εισαγωγική  

τους  εκπαίδευση,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  δαπανών  για  τη  

μετακίνηση  και  τη  διαμονή  τους  στον  τόπο  διεξαγωγής  του  

εκπαιδευτικού προγράμματος.

       Το ύψος των πιστώσεων αυτών εκτιμάται μετά από ερώτημα της  

οικείας υπηρεσίας του Ε.Κ.Δ.Δ.. Οι σχετικές πιστώσεις μεταφέρονται  

στον προϋπολογισμό του Ε.Κ.Δ.Δ. πριν από την έναρξη εκτέλεσης του 

οικείου προγράμματος εισαγωγικής εκπαίδευσης. 

      Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου  

1998177. 

      3.  Η επίδοση του δόκιμου υπαλλήλου στο πρόγραμμα εισαγωγικής  

εκπαίδευσης  και  η  επιμέλεια  την  οποία  επέδειξε  (ανελλιπής  

παρακολούθηση,  ενεργός  συμμετοχή)  αποτελούν  στοιχεία,  που  

συνεκτιμώνται υποχρεωτικώς από το υπηρεσιακό συμβούλιο κατά την 

κρίση  του  για  τη  μονιμοποίηση  του  υπαλλήλου.  Ο  τρόπος  

βαθμολόγησης των ανωτέρω στοιχείων, η κλίμακα βαθμολογίας και  

κάθε  αναγκαία  λεπτομέρεια  για  την  εξαγωγή  του  τελικού  βαθμού  

επίδοσης του υπαλλήλου καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού  

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης  και του οικείου  

Υπουργού, ύστερα από γνώμη του ΙΝ.ΕΠ. του Ε.Κ.Δ.Δ..

      4.178  

      5.179

176 Άρθρο 19 παρ. 2α του ν. 2738/99.
177 Άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 2527/97.
178 Η παράγραφος αυτή παραλείπεται, λόγω των διατάξεων των άρθρων 13 παρ. 2 του 
ν. 2527/97 και 19 παρ. 2 του ν. 2738/99.
179 Βλ. προηγούμενη υποσημείωση.
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      6.  Σε  όλα  τα  προγράμματα  εισαγωγικής  εκπαίδευσης  

περιλαμβάνονται  υποχρεωτικώς  ως  μάθημα  και  στοιχεία  

πληροφορικής.

      7.180 

      8.181 

      9. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν.1735/87 καταργούνται.

Άρθρο 34 ν. 1943/91

Επιμόρφωση

      1.  Η επιμόρφωση των υπαλλήλων γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια  

της υπηρεσίας τους με ευθύνη του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης ή των 

Υπουργείων, σύμφωνα με τις διατάξεις  των επόμενων παραγράφων.

      2.  Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης καταρτίζει, οργανώνει και εκτελεί  

προγράμματα  επιμόρφωσης  κοινού  ενδιαφέροντος  για  υπαλλήλους  

όλων των Υπουργείων και των Ν.Π.Δ.Δ..

      3. Τα Υπουργεία ή αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες καταρτίζουν,  

οργανώνουν  και  εκτελούν  προγράμματα  επιμόρφωσης  ειδικού  

ενδιαφέροντος για τους υπαλλήλους τους και τους υπαλλήλους των  

Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου  

33  του  παρόντος182 εφαρμόζεται  και  για  τα  προγράμματα  της  

παραγράφου αυτής. Στα προγράμματα αυτά μπορεί να περιλαμβάνοντα  

σε συνεργασία με το ΙΝ.ΕΠ. και θέματα γενικού ενδιαφέροντος, όταν  

τούτο κρίνεται σκόπιμο ή οικονομικώς συμφερότερο.

      4.  Η συμμετοχή των υπαλλήλων στα προγράμματα επιμόρφωσης 

είναι υποχρεωτική. Η επιμέλεια (ανελλιπής παρακολούθηση, ενεργός  

συμμετοχή)  που  επιδεικνύει  ο  υπάλληλος  σε  προγράμματα  

180 Παραλείπεται, διότι αναφέρεται σε εκτός κωδικοποίησης θέματα.
181 Η  παράγραφος  αυτή,  όπως  συμπληρώθηκε  με  το  άρθρο  17   παρ.  4  του  ν.  2085/92, 
παραλείπεται, διότι δεν έχει πλέον έδαφος εφαρμογής.
182 Άρθρο 33 παρ. 4 εδ. β΄ του ν. 1943/91 : «Για τα ν.π.δ.δ. της παρ. 2 του άρθρου 32 του 
παρόντος  νόμου,  τα ανωτέρω προγράμματα οργανώνονται  και  εκτελούνται  με  δική τους 
ευθύνη,  σε  συνεργασία  με  την  αντίστοιχη  υπηρεσιακή  μονάδα  του  υπουργείου  που  τα 
εποπτεύει και όπου απαιτείται, με τη συνδρομή του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης».
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επιμόρφωσης αξιολογείται στο τέλος κάθε προγράμματος και αποτελεί  

στοιχείο  που  συνεκτιμάται  υποχρεωτικώς  από  το  υπηρεσιακό  

συμβούλιο  κατά  την  κρίση  του  για  προαγωγή  του  υπαλλήλου.  Το  

τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 33 εφαρμόζεται αναλόγως και  

για την αξιολόγηση της επιμέλειας του υπαλλήλου στα προγράμματα  

επιμόρφωσης.  Με απόφαση του  Υπουργού  Εσωτερικών,  Δημόσιας  

Διοίκησης  Αποκέντρωσης,  που  εκδίδεται  μετά  από  γνώμη  της  

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,  καθορίζονται  κριτήρια  επιλογής  των  υπαλλήλων  που 

παρακολουθούν  προγράμματα  επιμόρφωσης.  Στα  κριτήρια  αυτά  

περιλαμβάνεται και η δήλωση επιθυμίας του υπαλλήλου και η απόδοσή  

του στην υπηρεσία, όπως αυτή προκύπτει από τα φύλλα αξιολόγησης.

      5.  Το  Υπουργείο  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  

Αποκέντρωσης μπορεί σε συνεργασία με Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. να οργανώνει  

προγράμματα  επιμόρφωσης  των  υπαλλήλων  Υπουργείων  και  

Ν.Π.Δ.Δ. με χρήση τηλεοπτικών ή άλλων πρόσφορων συστημάτων 

της σύγχρονης τεχνολογίας. Τα προγράμματα αυτά καταρτίζονται από  

τα οικεία Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού  

Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης,  ύστερα  από 

γνώμη του επιστημονικού - εκπαιδευτικού συμβουλίου και του Δ.Σ.  

του Ε.Κ.Δ.Δ..

      Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι απαιτούμενες δαπάνες, ο  

επιμερισμός τους κατά Υπουργείο και Ν.Π.Δ.Δ. ανάλογα με τον αριθμό  

των υπαλλήλων τους, που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ο τρόπος  

καταβολής  τους,  η  διαδικασία  των  εξετάσεων  για  να  ελεγχθεί  η  

επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος, τα της βαθμολογίας και  

χορήγησης  σχετικού  πιστοποιητικού.  Το  πιστοποιητικό  αυτό  

συνεκτιμάται υποχρεωτικώς  από το υπηρεσιακό συμβούλιο κατά την  

κρίση του για προαγωγή του υπαλλήλου.

      6.  Για  την  εκτέλεση  των  προγραμμάτων  της  προηγουμένης  

παραγράφου  υπογράφεται  σύμβαση  των  Υπουργών  Εσωτερικών,  

Δημόσιας Διοίκησης Αποκέντρωσης και Οικονομικών και του οικείου  

Α.Ε.Ι.  ή Τ.Ε.Ι.  στην οποία ορίζεται,  κατά παρέκκλιση των κείμενων  
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διατάξεων, και η αμοιβή των μελών Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι. ή του Τ.Ε.Ι. τα  

οποία συμμετέχουν στην εκτέλεση του προγράμματος. Η αμοιβή αυτή  

καταβάλλεται  απευθείας  στα  μέλη  Δ.Ε.Π.  από  το  Υπουργείο  

Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  Αποκέντρωσης.  Στην  ανωτέρω 

σύμβαση καθορίζονται και οι υποχρεώσεις του οικείου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι  

έναντι  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης 

Αποκέντρωσης,  ιδίως  ως  προς  την  τακτική  ενημέρωση  του  

Υπουργείου για την ανελλιπή παρακολούθηση του προγράμματος από  

τους υπαλλήλους που συμμετέχουν σ’ αυτό, την παροχή στοιχείων και  

πληροφοριών  και  ρυθμίζονται  οποιαδήποτε  άλλα  θέματα  ανάγονται  

στην καλή εκτέλεση του προγράμματος.

      7. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 82 του ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101/

Α)  εφαρμόζεται  και  για  τα  προγράμματα  της  παρ.  5  του  παρόντος  

άρθρου183.     

Άρθρο 35 ν. 1943/91

Προγράμματα Εξειδίκευσης

      1.   Η  κατάρτιση,  οργάνωση  και  εκτέλεση  προγραμμάτων  

εξειδίκευσης  των  υπαλλήλων  σε  αντικείμενα  της  υπηρεσίας  τους  

αποτελεί  ευθύνη  του  οικείου  Υπουργείου  ή  αυτοτελούς  δημόσιας 

υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ., εφ’ όσον έχει δική του μονάδα εκπαίδευσης,  

άλλως του οικείου Υπουργείου σε κάθε περίπτωση.

      2.   Το  ΙΝ.ΕΠ.  μπορεί  να  καταρτίζει,  οργανώνει  και  εκτελεί  

προγράμματα εξειδίκευσης σε θέματα που αφορούν υπαλλήλους που  

ασκούν όμοια ή συναφή καθήκοντα σε όλα ή ορισμένα Υπουργεία ή  

Ν.Π.Δ.Δ..

      3.  Η παράγραφος 4 του άρθρου 34 εφαρμόζεται αναλόγως και για  

τα προγράμματα εξειδίκευσης.   

Άρθρο 18 ν. 2085/92

Θέματα Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης

183 Όμως, βλ. και άρθρο 24 παρ. 1ε  του ν. 2527/97.
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      1.  Τα προγράμματα των άρθρων 34 παρ. 2 και 35 παρ. 2 του  

ν.  1943/91,  μπορεί  να  παρακολουθούν  και  αλλοδαποί  δημόσιοι  

υπάλληλοι,  ο  αριθμός  των  οποίων  καθορίζεται  με  απόφαση  των 

Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και  

Εξωτερικών184.

Άρθρο 15 του ν. 2527/ 97

Προαγωγική εκπαίδευση

      1.  Το  Ινστιτούτο  Επιμόρφωσης  του  Ε.Κ.Δ.Δ.  καταρτίζει  και  

εκτελεί προγράμματα προαγωγικής εκπαίδευσης για τους υπαλλήλους  

κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ των Υπουργείων, Περιφερειών, Ν.Π.Δ.Δ. και  

των Οργανισμών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

      Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η ανάπτυξη γνώσεων,  

διοικητικής  συμπεριφοράς  και  δεξιοτήτων  ανταποκρινόμενων  στις  

απαιτήσεις των καθηκόντων προϊσταμένου διεύθυνσης,  καθώς και η 

διαγωνιστική αξιολόγηση των υποψήφιων προϊσταμένων, η οποία θα  

συμβάλλει  στην  αξιοκρατική  και  αντικειμενική  επιλογή  των 

ικανοτέρων.

      2.  Τα προγράμματα αυτά δύνανται να εκτελούνται ενιαία για όλους  

τους υποψήφιους προϊσταμένους διεύθυνσης ή κατά εξειδικευμένους  

θεματικούς  κύκλους  απευθυνόμενους  σε  υποψηφίους  ενός  ή  

περισσότερων  Υπουργείων,  Ν.Π.Δ.Δ.  και  των  συναφών 

περιφερειακών και νομαρχιακών διευθύνσεων ή ενός ή περισσότερων  

συναφών κλάδων.

      Η  μορφή,  η  διάρκεια  και  το  αναλυτικό  περιεχόμενο  των  

εκπαιδευτικών  προγραμμάτων,  καθώς  και  ο  τρόπος  της  τελικής  

αξιολόγησης  των  εκπαιδευομένων  καθορίζονται  με  απόφαση  του  

Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μετά  

από πρόταση του Δ.Σ του Ε.Κ.Δ.Δ. και γνώμη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ..  Τα 

184 Για τις λοιπές παραγράφους του άρθρου αυτού βλ. ανωτέρω: για παρ. 2 σ. 27, για παρ. 3 
σ. 14,  για παρ. 4 σ. 36  και για παρ. 5 σ. 27.
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προγράμματα  προαγωγικής  εκπαίδευσης  περιλαμβάνουν  

υποχρεωτικώς  γενικά  θέματα  διευθυντικών  δεξιοτήτων  και  

συμπληρωματικώς ειδικότερα θέματα όταν εκτελούνται κατά θεματικό  

κύκλο. 

      3.  Στα  προγράμματα  προαγωγικής  εκπαίδευσης  συμμετέχουν  

υπάλληλοι Α’ βαθμού που έχουν ασκήσει καθήκοντα τμηματάρχη επί  

μια  τριετία  τουλάχιστον  ή  υποψήφιοι  για  προϊστάμενοι  διεύθυνσης,  

μετά από επιτυχία σε ειδικό εισαγωγικό διαγωνισμό. 

      4.  Ο χρόνος και η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο  

αριθμός των εισακτέων και η αναλυτική εξεταστέα ύλη καθορίζονται  

με  απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  

Αποκέντρωσης  μετά  από  γνώμη  του  Δ.Σ  του  Ε.Κ.Δ.Δ.  και  της  

Α.Δ.Ε.Δ.Υ..

      Τα προς εξέταση θέματα θα πρέπει υποχρεωτικώς να συνδέονται με  

την  πρακτική  λειτουργία  των  δημοσίων  υπηρεσιών  και  να  είναι  

κατάλληλα για να ελέγχονται οι εμπειρικές γνώσεις των υποψηφίων  

για  τη  διοίκηση  του  ανθρώπινου  δυναμικού,  η  ικανότητα  

ανταπόκρισης στις ανάγκες του κοινού και η γνώση του ευρωπαϊκού  

και  εθνικού  θεσμικού  πλαισίου  άσκησης  δημόσιας  πολιτικής  και  η  

ικανότητα εφαρμογής. Με την ίδια απόφαση μπορεί να εγκρίνεται η  

έκδοση από το Ε.Κ.Δ.Δ. ειδικών εγχειριδίων βάσει της καθορισθείσας  

εξεταστέας ύλης για την καλύτερη προετοιμασία των διαγωνιζομένων.

      5.  Την ευθύνη διεξαγωγής του διαγωνισμού έχει η Κεντρική  

Επιτροπή Εξετάσεων του άρθρου 16 του ν. 1388/83 με τις εκάστοτε  

ισχύουσες διατάξεις για τη σύνθεση, τη συγκρότηση, τη βαθμολόγηση  

και  τις  σχετικές  αμοιβές.  Την επιλογή των θεμάτων πραγματοποιεί  

ειδική επιτροπή αποτελούμενη από τον πρόεδρο της Κ.Ε.Ε., τρεις (3)  

επιστήμονες  μέλη  της  Κ.Ε.Ε.  και  τρεις  (3)  Γενικούς  Διευθυντές  

δημοσίων υπηρεσιών με ειδικότητες συναφείς προς την εξεταζόμενη  

θεματολογία  οριζόμενους  από  την  Κ.Ε.Ε..  Τη  βαθμολόγηση  των  

διαγωνιζομένων  πραγματοποιεί  ειδικό  σώμα  βαθμολογητών 

αποτελούμενο  από  μέλη  Δ.Ε.Π.  Α.Ε.Ι.,  δικαστικούς  ή  άλλους  
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δημόσιους  λειτουργούς  ή  ειδικούς  επιστήμονες  και  Γενικούς  

Διευθυντές  δημοσίων  υπηρεσιών,  συγκροτούμενο  με  απόφαση  της  

Κ.Ε.Ε..

      6. Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, που  

μπορεί  να  διεξάγεται  κατά  θεματικές  ενότητες  σε  συνεχείς  ή  

διακεκομμένες  χρονικές  περιόδους,  πραγματοποιείται  διαδικασία  

αξιολόγησης.  Η αξιολόγηση γίνεται  βάσει  της διδαχθείσας  ύλης  με  

ευθύνη  της  επιτροπής  ορισμού  θεμάτων  και  του  σώματος  

βαθμολογητών  του  εισαγωγικού  διαγωνισμού  προαγωγικής  

εκπαίδευσης,  όπως  έχουν  συγκροτηθεί  με  την  πλέον  πρόσφατη  

απόφαση της Κ.Ε.Ε..

      7.   Η επιτυχής αποφοίτηση από το πρόγραμμα προαγωγικής  

εκπαίδευσης,  που  πιστοποιείται  με  ειδική  βεβαίωση  του  Ε.Κ.Δ.Δ.,  

συνυπολογίζεται  κατά  την  επιλογή  ή  προαγωγή  προϊσταμένων 

διεύθυνσης και όταν κατά την εκτίμηση του υπηρεσιακού συμβουλίου  

τα  λοιπά  προσόντα  των  υποψηφίων  θεωρούνται  σχεδόν  ισοδύναμα,  

παρέχει προβάδισμα.

      8.   Με  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Ε.Κ.Δ.Δ.  καθορίζεται  ο  

εκπαιδευτικός  κανονισμός  του  προγράμματος  προαγωγικής 

εκπαίδευσης.

Άρθρο 37 ν. 1943/91

Μετεκπαίδευση

      1.   Η μετεκπαίδευση  των υπαλλήλων για  τη διεύρυνση των 

επιστημονικών ή τεχνικών τους γνώσεων, που είναι πρόσφορες για  

την  καλύτερη  αντιμετώπιση  των  αναγκών  της  υπηρεσίας  ή  την  

ειδίκευση  τους  σε  σύγχρονες  τεχνικές  διοίκησης  και  τεχνολογίες,  

γίνεται σε Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, στο Ε.Κ.Δ.Δ. ή σε  

άλλους  κατάλληλους  φορείς,  ελληνικούς  ή  ξένους,  δημόσιους  ή  

ιδιωτικούς.  Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται  εκπαιδευτική άδεια, αυτή  
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χορηγείται  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του  Υπαλληλικού Κώδικα  (ν.  

2683/99)185.

      2.  Για την υποστήριξη των προγραμμάτων μετεκπαίδευσης μπορεί  

σύμφωνα με τον οργανισμό του Ε.Κ.Δ.Δ. να συνιστάται ειδική μονάδα  

διοικητικών  ερευνών  και  μελετών,  στην  οποία  τοποθετούνται  οι  

υπεύθυνοι σπουδών και έρευνας,186 που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ.  

2 του ν. 1388/83.

    Άρθρο 24 ν. 1735/87

Θέματα Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης

      1.187

      2.  Τα προγράμματα διδασκαλίας ξένων γλωσσών που λειτουργούν 

με τη μέριμνα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και  

Αποκέντρωσης, από το εκπαιδευτικό έτος 1987-1988 λειτουργούν με  

τη  μέριμνα  του  Ινστιτούτου  Επιμόρφωσης  (ΙΝ.ΕΠ.)  του  Εθνικού  

Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.). Με απόφαση του Υπουργού  

Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης,  η  οποία  

εκδίδεται  ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.,  η αρμοδιότητα  

αυτή  μπορεί  να  ανατίθεται  στο  ΙΝ.ΕΠ.  για  ορισμένες  γλώσσες  και  

περιφέρειες  από  το  εκπαιδευτικό  έτος  1986-1987.  Η  διάταξη  του  

προηγούμενου εδαφίου ισχύει  από 12-8-86.

      Με  όμοια  απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών,  Δημόσιας  

Διοίκησης και  Αποκέντρωσης,  που εκδίδεται  μετά  από πρόταση του  

Δ.Σ.  του  Ε.Κ.Δ.Δ.,  μπορεί  να  μεταβιβάζονται  στους  νομάρχες  οι  

αρμοδιότητες  που  αφορούν  την  οργάνωση  και  τη  λειτουργία  

προγραμμάτων  ξένων  γλωσσών  που  πραγματοποιούνται  εκτός  

περιοχής  της  τέως  Διοίκησης  Πρωτεύουσας.  Για  την  αντιμετώπιση  

των  δαπανών  των  ανωτέρω  προγραμμάτων  εγγράφονται  στους  

185 Το λοιπό μέρος του εδαφίου αυτού παραλείπεται, διότι δεν έχει έδαφος εφαρμογής μετά τη 
ρύθμιση του θέματος με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Υ.Κ. (ν. 2683/99).
186 Άρθρο 14 του ν. 2527/97.
187 Βλ. ανωτέρω σ. 39.
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προϋπολογισμούς  των  νομαρχιών  οι  αναγκαίες  πιστώσεις,  που  

βαρύνουν τη διεύθυνση Εσωτερικών. 
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      3.188

      4.189

      5.190

     6.191

      

Άρθρο  27

Όργανα του ΙΝ.ΕΠ.

      1.  Όργανο διοίκησης του ΙΝ.ΕΠ. είναι ο διευθυντής του Ινστιτούτου. Οι 

αρμοδιότητες του είναι ανάλογες με εκείνες του διευθυντή της Ε.Σ.Δ.Δ. όπως 

αυτές καθορίζονται στο άρθρο  15 παρ. 1 του παρόντος. Αυτός φροντίζει για 

την εξεύρεση των κατάλληλων χώρων και μέσων για την εφαρμογή  κάθε 

προγράμματος σπουδών.

      2. Το διευθυντή του Ινστιτούτου βοηθούν στο έργο του δύο  υπεύθυνοι  

σπουδών και έρευνας192,193.

      3.  Το Δ.Σ. του Κέντρου, με απόφασή του, ορίζει τον τρόπο αναπλήρωσης 

του διευθυντή, όταν αυτός δεν υπάρχει,  απουσιάζει ή κωλύεται.

      4. Ο Διευθυντής μπορεί να συγκροτεί ομάδες εργασίας για τη μελέτη 

ειδικών θεμάτων.

Άρθρο  28

Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης194

1.    Με  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Ε.Κ.Δ.Δ.,  που  εγκρίνεται  από  τον 

Υπουργό  Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και δημοσιεύεται 

188 Βλ. υποσημείωση 123. 
189 Παραλείπεται, διότι δεν έχει πλέον έδαφος εφαρμογής.
190 Τα εδ. α’ και β’ παραλείπονται,  διότι καταργήθηκαν με το άρθρο 18 παρ. 3 του ν. 2085/92. 
Για το εδ. γ’ βλ. ανωτέρω άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 1388/83, σ. 34.
191 Η παράγραφος αυτή παραλείπεται, διότι δεν έχει πλέον έδαφος εφαρμογής.
192 Βλ. ανωτέρω άρθρο 9 του ν. 1388/83 όπως ισχύει μετά τη θέση σε ισχύ του άρθρου 14 του 
ν. 2527/97, σ. 18.
193 Το εδάφιο β΄ της παραγράφου αυτής παραλείπεται λόγω των διατάξεων του άρθρου 44 
παρ. 1 του ν. 1943/91.
194 Βλ. ανωτέρω άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 2527/97, σ. 61.
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στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως,  μπορεί  να  συνιστώνται  ινστιτούτα 

επιμόρφωσης στην περιφέρεια195.

2.  Με Π.Δ/γμα, που εκδίδεται με πρόταση του  Υπουργού Εσωτερικών,  

Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης196 καθορίζονται  η  οργάνωση  και  

λειτουργία των ινστιτούτων της παρ. 1, η διάρθρωση των θέσεων και ο τρόπος 

πρόσληψης  του  διδακτικού,  διοικητικού  και  άλλου  προσωπικού,  τα 

προγράμματα σπουδών και η συμμετοχή σ΄ αυτά καθώς και κάθε αναγκαία 

λεπτομέρεια.

Άρθρο  29

Εξουσιοδοτήσεις

      1.  Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης  και κατά τροποποίηση των 

κειμένων διατάξεων:

α) καθορίζεται η οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιακών μονάδων 

του Κέντρου και οι αρμοδιότητές τους,

β) αναδιαρθρώνονται,  συγχωνεύονται,  συνιστώνται  ή  καταργούνται 

υπηρεσιακές μονάδες του Κέντρου,

γ) καθορίζεται ο κλάδος και ο βαθμός, ή, προκειμένου για προσωπικό 

με  σχέση  ιδιωτικού  δικαίου,  η  ειδικότητα  και  τα  τυχόν  απαιτούμενα 

προσόντα των προϊσταμένων των υπηρεσιακών μονάδων του Κέντρου και η 

αναπλήρωσή τους.

      2.   Με  απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και  

Αποκέντρωσης, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου, 

ρυθμίζονται τα θέματα του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας του Κέντρου.

195 Βλ.  Υ.Α.  αριθμ.  ΔΙΕΚ/ΤΜ  Β/70/20/οικ.  24297  «΄Ιδρυση  Περιφερειακών  Ινστιτούτων 
Εισαγωγικής  Διοικητικής  Εκπαίδευσης  και  Επιμόρφωσης  σε  έντεκα  (11)  Διοικητικές 
Περιφέρειες  της χώρας» (ΦΕΚ  571 Β’/21-9-92) και Υ.Α. αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ Β/70/19/17741 
«Ίδρυση  Περιφερειακού  Ινστιτούτου  Εισαγωγικής  Διοικητικής  Εκπαίδευσης  και 
Επιμόρφωσης στη Θεσσαλονίκη» (ΦΕΚ 472 Β’/22-7-92).
196 Βλ. π.δ. 37/93 και π.δ. 38/93.
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          Άρθρο 53 του ν. 1943/91

Επέκταση της ισχύος διατάξεων

      1.   Με  προεδρικό  διάταγμα,  που  εκδίδεται  με  πρόταση  του  

Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και  

του οικείου Υπουργού, μπορεί, η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 

32-38 του παρόντος νόμου να επεκτείνεται εν όλω ή εν μέρει και σε  

υπαλλήλους που δεν υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα, καθώς και  

στο Προσωπικό των Ο.Τ.Α.. Η επέκταση της ισχύος των ανωτέρω 

διατάξεων  στο  προσωπικό  του  Δημοσίου  και  των  Ν.Π.Δ.Δ.  που  

κατέχει  οργανικές  θέσεις  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου,  

γίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση μόνο του  

Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

      2.  Με τα διατάγματα της προηγουμένης παραγράφου επιτρέπεται  

να  γίνεται  και  προσαρμογή  των  ρυθμίσεων  που  προβλέπουν  οι  

διατάξεις των οποίων η ισχύς επεκτείνεται, εφ’ όσον αυτό επιβάλλεται  

από τις ιδιαιτερότητες του προσωπικού, στο οποίο αυτές αναφέρονται.  

Με όμοια διατάγματα μπορεί να γίνεται προσαρμογή των ρυθμίσεων 

του παρόντος κεφαλαίου και σε περιπτώσεις κατηγοριών υπαλλήλων 

που ειδικές συνθήκες ή ιδιαιτερότητες της υπηρεσίας το επιβάλλουν.

      3.  Για τη διάρκεια των εκπαιδευτικών αδειών του προσωπικού με  

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου  

και των Ν.Π.Δ.Δ. εφαρμόζονται  οι διατάξεις που ισχύουν για τους  

μόνιμους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους.

      4. Οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. ΔΙΔΑΔ/

ΤΜΕΚ/71/9/οικ.4285/13-12-90  (ΦΕΚ  15/Β/21-1-91)  εφαρμόζονται  

και για την τακτοποίηση καταβολής των δαπανών και αποζημιώσεων 

για  εκπαιδευτικά  προγράμματα  ή  συνέδρια  του  Ε.Κ.Δ.Δ.,  που  

ανατέθηκαν  σε  τρίτους  φορείς  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής  ή  

εκτελέστηκαν σε συνεργασία με τους προαναφερόμενους φορείς κατά  

τα έτη 1986 και εφεξής197.

197 Βλ. και ανωτέρω άρθρο 47 του ν. 1943/91, σ. 9 καθώς και άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 2085/92, 
σ.  27.
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Άρθρο  30

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

      1.  Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται κάθε γενική ή 

ειδική διάταξη που αντιβαίνει  στο νόμο αυτόν.

      2.   Από  την  έναρξη  λειτουργίας  του  ΙΝ.ΕΠ. καταργούνται  η  Σχολή 

Επιμόρφωσης Δημοσίων Υπαλλήλων και οι κλαδικές σχολές του ν. 232/75 και 

του π.δ. 93/76. Η βιβλιοθήκη της Σ.Ε.Δ.Υ. επιστρέφει στον Τομέα Δημόσιας 

Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

      3.198 

      4.199

Άρθρο  31

      Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα 

της  Κυβερνήσεως,  εκτός  αν  ορίζεται  διαφορετικά  στις  επιμέρους  διατάξεις 

του.

      Παραγγέλομεν να δημοσιευθεί  στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως  το 

κείμενον του παρόντος και να εκτελεσθεί ως νόμος του Κράτους.

Αθήνα, 24 Αυγούστου 1983

198 Η παράγραφος αυτή δεν ισχύει πλέον μετά τη δημοσίευση του ν. 1735/87. Βλ. ανωτέρω 
άρθρο 24 του ν. 1735/87, σ. 70.
199 Παραλείπεται, διότι δεν έχει πλέον έδαφος εφαρμογής.
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