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ΑΠΟΦΑΣΗ ∆Σ 

 
      Το ∆.Σ. της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης να αναλάβει νοµοθετική πρωτοβουλία για τους 700 

περίπου µηχανικούς που παρακολούθησαν το «Πρόγραµµα κατάρτισης και απόκτησης 

επαγγελµατικής εµπειρίας αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ σε θέµατα τοπικής ανάπτυξης και 

τοπικής αυτοδιοίκησης», το οποίο και υλοποιήθηκε στα πλαίσια της Προγραµµατικής 

Σύµβασης της 27ης Απριλίου 1998 µεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣ∆∆Α), του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕ∆ΚΕ), του 

Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) και της Ελληνικής Εταιρίας 

Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), και να δοθεί η µοριοδότηση σε 

όσους µηχανικούς συµµετείχαν στο πρόγραµµα, ώστε κατά την επιλογή προϊσταµένων 

των υπηρεσιών του ∆ηµοσίου να αξιολογείται η συµµετοχή στο πρόγραµµα µε 100 

µόρια καθώς και να υπολογίζεται στη βαθµολογική εξέλιξη τους ως χρόνος 

προϋπηρεσίας.  

  Σύµφωνα µε τον ισχύοντα Υπαλληλικό Κώδικα (Ν. 3528/2007) και τον ισχύοντα 

Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων στους ΟΤΑ Α’ βαθµού 

(Ν.3584/2007), τα 10 έτη που ισχύει η µοριοδότηση από επιµόρφωση έχουν παρέλθει 

για το συγκεκριµένο πρόγραµµα (το οποίο υλοποιήθηκε το 1998 – 1999), συνεπώς τα 

100 µόρια που θα αντιστοιχούσαν στην εκπαίδευση αυτή, έχουν ήδη παραγραφεί.  

Το Πρόγραµµα είχε συνολική διάρκεια 2.264 ώρες (περίπου 14 µήνες), από τις 

οποίες οι 600 ώρες ήταν θεωρητική κατάρτιση και οι 1.664 ώρες πρακτική εφαρµογή 

στον ΟΤΑ που τοποθετήθηκαν. Κατά την διάρκεια της κατάρτισης τους, περίπου 4 

µήνες καθηµερινής υποχρεωτικής παρουσίας, οι νέοι επιστήµονες (µηχανικοί, 

γεωπόνοι, οικονοµολόγοι κλπ) επιµορφώθηκαν από στελέχη της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

σε γενικά θέµατα νοµοθεσίας και διοικητικών πράξεων και ανάλογα µε την ειδικότητα 

τους, σε ειδικότερα θέµατα, όπως πχ για τους µηχανικούς, σε θέµατα που αφορούν το 
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πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, την κατάρτιση τεχνικού προγράµµατος, τεχνικά 

δελτία, ωρίµανση έργων του Ειδικού Προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ), 

τεύχη δηµοπράτησης, ανάθεση έργων, προµήθειες, επεκτάσεις σχεδίων πόλεων, 

απαλλοτριώσεις, πράξεις εφαρµογής, µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων κλπ. Οι 

εισηγήσεις πραγµατοποιούνταν σε επιλεγµένους χώρους (όπως κτίρια εκπαίδευσης του 

ΟΑΕ∆), µε καθ’ έδρας διδασκαλία και προσεγµένες σηµειώσεις. 

Η ρύθµιση αυτή δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό αλλά καθώς σήµερα 

όλα τα προσόντα, εµπειρία κλπ αξιολογούνται µε µόρια, αποκαθιστά µια ισορροπία 

στους ΟΤΑ, καθώς είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους µηχανικούς των καποδιστριακών 

ΟΤΑ να πάρουν άδεια από τον εκάστοτε ∆ήµαρχο, για να παρακολουθήσουν πλέον 

σεµινάρια επιµόρφωσης 2 φορές ή ακόµη και 1 φορά το χρόνο.  

 

 

 


