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ΛlNA ψAPPA

Mαρo6oι, 1Φ /08/ zoιo
Aρ. Πρωτ.: 102085/ ιΘ

ΠPoΣ:
oπωg o oυvημμ€vog πivακαq
απoδεκτιilv

ΘEMA: AMαγ€g πρovραμματισμo0 oε επιμoρQωτικα πρoγραμματα τoυ |N,EΠ. και επιμoρQωτικα
πρoγρdμματα περι6δoυ Σεπτεμβρioυ-Δεκεμβρ1ου 2O1O για τηv περιQ6ρεια Aτcικηg

ΣXET: A)To με αρ, πρωτ. t!248/ Φ.234.03 /21'-a7 -2ο10 6γγραQo τoυ E.K.Δ,Δ,A, - ιN.EΠ,

B)Τo με αρ. πρωτ. tt27s/Φ234'a3/22-07-2o1o dγγραQo τoυ E'K.Δ.Δ.A. - |N.EΠ.

Σαg ενημεριilvoυμε 6τι αrov ιαc6τoπo τoυ E.K.Δ,Δ.ι, fuψψ'eldd'gL./ €1ει αvαρτηΘεl η εγκfκλιoq
με αρ. πρωτ, t!248/ Φ.234.03 /2t-o7 -2o1o o0μ$ωvα με τηv oπotα επθρ1oνται αλλαγ€g αcov
πρoγραμματιoμ6 oλoκληρωμεvηξ εκπαiδευoηg υπαλληλωv τωv Δημoolωv Yπηρεoιιilv με αc61o τη
oυμβoλη αrη ουvoλικη πρooπαθεια βελτlωoηg τηξ απoτελεoματικ6τηταξ και τηξ πoι6τητα9 αcη
Δη μ6oια Διoiκηoη και Aυτoδιoiκηoη'

ΣιiμQωvα με τηv εv λ6γω εγκι1κλιo, o πρoγραμματιoμ69 τωv επιμoρ$ωτικιilv δραoεωv τoυ |N.EΠ.
αQoρd 6λη τη χιilρα και 61ει αvαρτηθε[ ocov ιαc6τoπο τoυ E,K.Δ,Δ.A. (wιιul*ιsdslg!) κατα περι$6ρεια,
πρoκε ιμ€voυ vα εvη μεριbvο\rrαι o ι εvδ ιαQερ6 μεVo ι,

-KdΘε υπdλληλog μπoρεi vα επιλθγει μθxρι τiooερα επιμoρφωτικα πρoγραμματα αvα
επιμoρsωτικη περloδo (Σεπτ€μβριog-Δεκθμβρtoξ και |αvoυαριog.toιiλιog), πoυ Θα o1ετ[ζovται με rα
καEηκovτα και αρμoδι6τητεq τηq Eθoηq τoυ i με τα καr9ηκovτα πoυ τoι' θ11oυv αvατε&εi.
Mετα τo π€ραg τηζ εκπαlδευoηg τoυ, o καθε εκπαιδευ6μεVoξ υποβαMει 'Eκftεoη για τηv
απoτελεoματικδτητα τη g ε κπαΙ,δε υ oηg τoυ

ΚαBιεριbvεται απ6 01/07/2017 μ6vo η ηλει<τρovικri υπoΛoλfi αιτfioεωv τωv εv6ιαφερoμivωv, με
oκoπ6 τη μειωση τηζ γραφειoκρατiαq. oι αιτrioειζ για τα πρoγρdιμματα τηζ περι66oυ Σεπτεμθρioυ.
Δεκεμθρioυ 2070 μπoρobv να υπo6ληoo0v και μθoω φαξ μiyρι 31/12/207a, γtατα πρoγραμματα τηξ



περιφi;ρειαq Aττικη9 σEo Φαξ 2!3-!g06304, για τα πρoγραμματα τηζ περιφiρειαζ Κεντρικηζ

Mακεfuoviαt σto $αξ 213-3 32tl22 Kαι για τα πρoγρdμματα πoυ αQoρo0v τι6 υπ6λoιπεq περιφiρειεq

σro Φαξ 2l3-t3o64t!. 'Evτυπεq αιτf1oειE Ε1oυv αvαρτηoεi στov ιoτ6τoπo τoυ E.Κ.Δ.Δ.A.

{ψ:'ιl::μ.e!d'd'gι)
Σημ...t,;;;. 6τι πριv τηv ηλεκτρovικη υπoβoλi τηq α1τηoηg θα πρθπει απαoαιτfiτωc o

εvδια$ερ6μεvoξvαθ1ειλαβειτην@τoυ,ηoπo[αΘααπoτυπιbvεταιαcηναiτηoη
με τηv αvαγραQη αoιθμo0 πρωτ. €γκριonc, oι υπdλληλoι πoυ επλ6γoνται σrα επιμoρ$ωτικd.

πρoγραμματα την 
"ρω.η μ6ρα παρακoλo0θηoηq Θα Q€ρoυν τηv α[τηoη τoυq oε θvcυπη μoρΦη

αυμπληρωμ€vη και Uπoγεγραμμθνη απ6 τov πρo.ιαcαμεv6 τoυg, Σε αvclθετη περlπτωoη 6εv oα γiνovται

δ ε κτo i στo επιμo ρ φωτικ6 πρ 6γ ρ αμμα.
H αiτηoη ουμμετo1ηq θα πρθπει vα απoσtαλεi τo αργ6τερo 40 ημερoλoγιακiq ημΕρεζ πριv απ6 τηv

6vαρξη καΘε ,.ρoγρaμματoξ, Eιδικd. για rα πρoγραμματα τoυ Σεπτεμθρioυ 2070, η απoαcoλη

υπoβdλλετ o,,o oργ6τερo 75 ημερoλoγιακθq ημiρεζ πριv απ6 τηv €vαρξη τoυ πρoγραμματog.

Για περιoo6τερε9 πληρoQoρiεg o1ετικd με τα πρoγρdμματα μπoρεiτε vα επιKoιvωvεiτε με τov

εκd,ατoτε Eπιαιημovικα και oργαvωτικd Yπε0θυvo πoυ αvαQθρεται σtoν αναρτημ6vo

πρoγραμματιoμ6, εvιb για πρoβληματα κατα1ιilρησηξ τωv ηλεκτρovικιbv αιτηοεωv μπoρεlτε vα οτελετε

e-mai| αro on|ineseminars@ekdd.gr
Επιπρooθθ.,s ooξ *ημεριi,lvoυμε 6τι αro με αρ, πρωτ' !L27s/Φ234'o3/22-o7.2010 6γγρα$o τoυ

E,K.Δ.Δ,A, _ ιN,EΠ, πoυ €1ει αvαρτηΘεl αεov ιαε6τoπo τoυ E.K,Δ.Δ.A, (ψ::n'ψetscc'sl"J υπd.ρ1ει αειρα

πιστoπoιημ6vων επιμoρφωτικιi:v πρoγραμμdτων πoυ διoργαvιi,lνεταL στην AΘriνα απ6 τo ΣεπτΕμθριo

iωq τo ΔεκΕμ6ριo 2070, αco πλαioιo σUγχρηματoδoτooμεvωv απ6 τo EΣΠA και τo Eπι1ειρηoιακ6

Π ρ6γραμμα <<Διoικητικη Mεταρρ0 θ μιαη > επιμoρQωτικΦv δραoεωv.. 
τo o1ετικ6 θγγραQo τoυ lN.EΠ περλαμβdvει αvαλυτικ6 Πlvακα Πρoγραμματιoμo0 ωq πρoζ τoUζ

τ[τλoυξ, τoυq κωδικooq, τιξ ημερoμηviεq διεξαγωγηq καΘιbg και τα ov6ματα των επtσtημovικα Kαι τωv

oργαvωτιΚd υπευΘ 0νωv τωv πρovραμμdτωv.. 
Για πληρoQoρi'εg αvαQoρικα με τα πρoγρdμματα, oL εvδιαQερ6μεvot μπoρo0ν vα επιKoιvωvo0v με

τoυξ εκααroτε Επιαcημovικα Kαι oργαvωτικd, υπε0Θυνoυq, πoυ αvαQθρoνται σto αvτiαcoι1o

πρ6γραμμα, εvιil για oπoιoδηπoτε πρ6βλημα σΓη χρηση τoυ oυvδ6σμoυ, oι εvδιαQερ6μεvoι μπoρo0v

vα επιΚoιvωvo6v με τo Ε.K.Δ,Δ.A. αco τηλ. 213 13O 6466 η αco emai| 6ρ onlineseminars@ekdd,gr .

Για τηv περ[πτωoη τηζ απoσtoληq τηg αlτηoηg αco lΝ.EΠ, με Φαε oι εvδιαQερ6μεvoι παρακαλoιivται

να αvαζητηooυv τo Evτυπo αiτηoηg oυμμετo1ηξ σΕo site τoυ EKΔΔA αrov ακ6λoυΘo o0vδεαμo:

.ekdd.srlinep/index.php και, αδo0 λdιβoυv εv.υπ6voαΦn €vκριon για τη oυμμετo1η τoυg

απ6 τov αρμ6διo Προiαιαμεvo τηξ Yπηρεoiαg τoυξ, παρακαλo0vcαι vα απoσEελoυν τηv α[τηoη τoυg

oτo IN.EΠ. αro $αξ 213 130 6304

oι εvδια$ερ6μεvoι υπd.λληλoι τoυ Y,Π.Δ.B,M'Θ., αvεξαρτriτωq τoυ τρ6πoυ υπoβoληg τηg αiτηoηg

τoυξ σto ιN.EΠ,, παρακαλo0vται vα κoιvoπoιoιiv τn σνετιKΛ εvκεκριμ€vn αιτnσ6 τoυξ και στn Δ ,σn

EΣΩτ. ΔιANoMH

1. -Γραφεio κ. Yπoυργoυ

2. -Γραφεiα Κ.Κ. Yφυπoυργιbv

3. -Γραφεio κ, Γεν. Γραμματiα

4. .Γραφεiα κ.κ. Ειδικιbv Γραμματiωv

ιJ ANAΠΛ. ΠPoTΣτAMENH THΣ ΔιEYΘYNΣHΣ
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ΠINAKAΣ AΠoΔEKTΩN

ο Evιαloυg Διoικητικo0g Toμεi,g, Γεvικθg Δ/vαειg, ΔιευΘ0voειg, Avεξdρτητα Tμηματα και

Γρα$εiα τηg K.Y. τoυ Yπ Παιδε[αg Δ'B.M,Θ.

fr Περι$ερειακ6q Δ/voειg Eκπ/oηq
\-/

ο Γεv. Γραμματε[α,Eρευvαg καιTε1voλoγiαg

ο Γεv, Γραμματεiα Δια Bioυ MdΘηoηq

ο Γεv. Γραμματεiα Nθαg Γεvιαg

o Παιδαvωγικ6|vαrιτoOτo

ο Aκαδημlα AΘηvιilv

ο Παvεπιαrημια, T.E'|.

ο A.Σ.ΠA|,T.Ε.

ο o.E.E,K'

ο E.|,N.

ο K,E.E.

ο Δ,o,A,T.A'Π'

ο |.K.Y.

ο Γ.A,K'. κ.Y. (Π. ψYXtκo)

ο o.Σ,K,

ο EΘνικli Bιβλιoθηκη

ο Λoιπα Noμικd Πρ6oωπα αρμoδι6τηταξ Yπ, Παιδεiαg Δ.B.M.Θ.

ο Aιγιvητειο Παv/κ6 Noooκoμεlo

ο Aρεταi,ειo Παv/κ6 Noooκoμεio


