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Αθήνα, 23.2.2021 

Ανακοίνωση 

Συνάντηση ΔΣ ΕΝΑΠ με ΕΚΔΔΑ και ΕΣΔΔΑ 

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισσες, 

Τη Δευτέρα 15.2.2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση του ΔΣ της ΕΝΑΠ με το 
ΕΚΔΔΑ και την ΕΣΔΔΑ. Εκ μέρους του Κέντρου και της Σχολής παρευρέθηκαν ο πρόεδρος 
του ΕΚΔΔΑ, κος Δ. Κυριακόπουλος, η αντιπρόεδρος, κα Ε. Δραμαλιώτη, ο διευθυντής της 
ΕΣΔΔΑ, κος Β. Γκατζάρας, και ο αναπληρωτής διευθυντής της ΕΣΔΔΑ, κος Δ. Γιουτίκας. 

Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα εξής θέματα: 

1. Η τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης συγκρότησης του ΔΣ του ΕΚΔΔΑ , 
προκειμένου το παρόν ΔΣ της ΕΝΑΠ να παρίσταται στις συνεδριάσεις. 

Ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ παρέπεμψε στο Υπουργείο Εσωτερικών ως αρμόδιο φορέα 
για την έκδοση της συγκεκριμένης ΥΑ. Η ΕΝΑΠ έχει αποστείλει σχετικό αίτημα στο 
ΥΠΕΣ αμέσως μετά τη συγκρότηση του νέου ΔΣ και συνεχίζει να πιέζει για την 
έκδοση της Απόφασης.  

2. Το ενδεχόμενο συμμετοχής του ΔΣ της ΕΝΑΠ με ρόλο παρατηρητή στο 
Επιστημονικό – Εκπαιδευτικό συμβούλιο του ΕΚΔΔΑ 

Εκ μέρους του ΕΚΔΔΑ και της ΕΣΔΔΑ αποκλείστηκε το ενδεχόμενο σταθερής 
συμμετοχής της ΕΝΑΠ στο Συμβούλιο με ρόλο παρατηρητή λόγω απουσίας σχετικής 
πρόβλεψης στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ωστόσο εξέφρασαν την πρόθεση να 
εξεταστεί περαιτέρω το ζήτημα. Οι υπεύθυνοι/ες ΕΚΔΔΑ και ΕΣΔΔΑ παρέπεμψαν 
στην επικεφαλής του Συμβουλίου και τόνισαν ότι οι αποφάσεις του γνωμοδοτικού 
αυτού οργάνου εγκρίνονται από το ΔΣ του ΕΚΔΔΑ. Παρόλα αυτά, η ΕΝΑΠ επέμεινε 
στην αναγκαιότητα παρουσίας εκπροσώπων των αποφοίτων σε συνεδριάσεις του 
Συμβουλίου που αφορούν θέματα που άπτονται των συμφερόντων του σώματος 
των αποφοίτων και θα επανέλθει στο θέμα. 

3. Η διασφάλιση της χρηματοδότησης της Σχολής και οι μελλοντικοί διαγωνισμοί 

Στα ερωτήματά μας για το πώς θα διασφαλιστεί η συνέχιση της χρηματοδότησης 
της ΕΣΔΔΑ και πώς θα γίνουν οι επόμενοι διαγωνισμοί, δεδομένου ότι το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα δεν θα υφίσταται στην 
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επόμενη Προγραμματική Περίοδο, οι επικεφαλής του ΕΚΔΔΑ και της ΕΣΔΔΑ μας 
απάντησαν ότι η χρηματοδότηση της λειτουργίας της ΕΣΔΔΑ (δηλαδή των 
εκπαιδευτικών σειρών ΚΖ, ΚΗ και ΚΘ) από τα διαρθρωτικά ταμεία είναι 
διασφαλισμένη μέχρι και το 2023. Ο πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ επισήμανε ότι δεν 
υπάρχει καμία περίπτωση διακοπής λειτουργίας της ΕΣΔΔΑ. Δεν ήταν σε θέση να 
μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες για την πηγή της χρηματοδότησης μετά το 
2023, καθώς στη διαβούλευση για το νέο ΕΣΠΑ 2021 - 2027 συμμετέχει το 
εποπτεύον ΥΠΕΣ και όχι το ΕΚΔΔΑ. Θεωρούνται ανοιχτά τα ενδεχόμενα για έργο - 
γέφυρα, ένταξη σε διαφορετικό στόχο πολιτικής ή επιχορήγηση από εθνικούς 
πόρους (τακτικό προϋπολογισμό). Επίσης ειπώθηκε ότι η διασφαλισμένη 
χρηματοδότηση επιτρέπει την εισαγωγή μεγαλύτερου αριθμού σπουδαστών στους 
επόμενους διαγωνισμούς. Η διαδικασία προετοιμασίας για το εισαγωγικό 
διαγωνισμό της ΚΗ Σειράς είναι σε εξέλιξη αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί η 
ημερομηνία διεξαγωγής του.  

4. Θέματα πιστοποιήσεων Η/Υ και ξένων γλωσσών για τους απόφοιτους 

Εκ μέρους των υπεύθυνων της ΕΣΔΔΑ ειπώθηκε ότι παρέχονται σχετικές βεβαιώσεις 
σε όσους απόφοιτους το αιτηθούν ενόψει κρίσεων ή κινητικότητας, παρόλα αυτά, 
θεωρείται ότι η «αναβάθμιση» των βεβαιώσεων αυτών σε πιστοποιήσεις θα 
απαιτήσει συντονισμένη προσπάθεια και ενδεχομένως νομοθετική πρόβλεψη. 
Δηλώθηκε ρητά η πρόθεση συμμετοχής της ΕΣΔΔΑ σε αυτή την προσπάθεια. 

5. Προγραμματιζόμενο Συνέδριο ΕΚΔΔΑ 

Αναφορικά με το ανακοινωθέν από 11.12.2020 Συνέδριο με τίτλο «Προκλήσεις και 
προοπτικές του επιτελικού κράτους: Αναβάθμιση και αναπροσανατολισμός των 
δεξιοτήτων των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ», μας μεταφέρθηκε ότι η ανακοίνωσή του 
ήταν επιβεβλημένη από τους όρους δημοσιότητας του προγράμματος 
χρηματοδότησης. Υπάρχει σαφής πρόθεση του ΕΚΔΔΑ και της ΕΣΔΔΑ για ενεργή 
συμμετοχή της ΕΝΑΠ στη διαδικασία προετοιμασίας του Συνεδρίου, η οποία, λόγω 
των αντίξοων υγειονομικών συνθηκών, δεν έχει ακόμα ξεκινήσει. Το Κέντρο και η 
Σχολή θα είναι σε αναμονή των προτάσεων της ΕΝΑΠ. 

6. Η εφαρμογή του διυπουργικού κλάδου του ν.4622/2019 

Εκ μέρους του Προέδρου του ΕΚΔΔΑ δηλώθηκε ότι είναι σε εξέλιξη η διαβούλευση 
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ως προς τον σχεδιασμό του τρόπου 
διεξαγωγής των προγράμματος πιστοποίησης είτε μέσω του ΙΝΕΠ είτε μέσω της 
ΕΣΔΔΑ και είναι σε αναμονή σχετικής πρότασης από την ΕΝΑΠ. Μέχρι στιγμής δεν 
υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο εκ μέρους του ΕΚΔΔΑ για τα συγκεκριμένα 
προγράμματα.  

7. Επανεκπαίδευση Αποφοίτων 

Το ΔΣ της ΕΝΑΠ ζήτησε να συμμετάσχει στη διαδικασία σχεδιασμού του 
προγράμματος επανεκπαίδευσης των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ/ΕΣΤΑ, σύμφωνα με τη 
σχετική απόφαση του ΔΣ του ΕΚΔΔΑ από το 2020. Ο Πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ δήλωσε 
ότι μέχρι στιγμής δεν υφίσταται αντίστοιχος προγραμματισμός και περιμένει τις 
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προτάσεις της ΕΝΑΠ αναφορικά με το τρόπο διεξαγωγής του συγκεκριμένου 
προγράμματος επανεκπαίδευσης. 

8. Θέματα που έχουν τεθεί υπόψη του ΔΣ της ΕΝΑΠ από τους σπουδαστές της ΚΖ 
σειράς 

Καθώς οι υγειονομικές συνθήκες δεν έχουν επιτρέψει τη διεξαγωγή εκλογικής 
διαδικασίας για τον σύλλογο σπουδαστών της Σχολής, το ΔΣ της ΕΝΑΠ μετέφερε 
στους/τις υπεύθυνους/ες του ΕΚΔΔΑ και της ΕΣΔΔΑ ζητήματα που μας έχουν 
γνωστοποιηθεί από τους προσωρινούς εκπροσώπους των σπουδαστών της ΚΖ 
σειράς (ενδεικτικά: θέματα e-class, εξετάσεων, προγράμματος σπουδών). 
Ενημερώθηκαμε ότι έχει δρομολογηθεί η επίλυση των συγκεκριμένων 
προβλημάτων. 

Στόχος της ΕΝΑΠ είναι η επανάληψη της συνάντησης με το ΕΚΔΔΑ και την ΕΣΔΔΑ με 
αυτοπρόσωπη παρουσία και σε συνθήκες που θα επιτρέπουν τον απρόσκοπτο και σε 
βάθος διάλογο. Θα ενημερώνουμε τακτικά το σώμα των Αποφοίτων για τις εξελίξεις σε 
όλα τα παραπάνω θέματα. 

Με εκτίμηση, 

 

Το ΔΣ της ΕΝΑΠ ΕΣΔΔΑ 

 

 


