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Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2020 

 

Αριθ. Πρωτ.: 

ΔΙΔΑΔ/Φ.31.69/3003/Οικ.22055 

Σχετ: ΕΜΠ481,ΕΜΠ363 

 

 

Προς: 

Ταχυδρομική Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών 

 Τηλ. : 213-1313-373, -215,-212,-315 
Email : hrm@ypes.gov.gr 

 

Θέμα: Πιστοποιητικό παρακολούθησης του πρώην μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών «Ευρωπαϊκή 

Ένωση και Αναπτυσσόμενες Χώρες» του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου 

Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι με το αρ. Φ.130/20/ΕΜΠ.ΟΙΚ.4054/15-7-2020 εμπιστευτικό έγγραφο της 

Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας η αρ.6/2020 Έκθεση Ελέγχου της 

Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Αρχής σχετικά με τη νομιμότητα χρήσης από υπαλλήλους 

του δημόσιου τομέα του πιστοποιητικού παρακολούθησης του πρώην μεταπτυχιακού κύκλου 

σπουδών «Ευρωπαϊκή Ένωση και Αναπτυσσόμενες Χώρες» του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του 

Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ως μεταπτυχιακού διπλώματος 

ειδίκευσης για τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες πρόσληψης/διορισμού, σε διαδικασίες πλήρωσης 

θέσεων ευθύνης, για τη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη καθώς και για κάθε άλλη τυχόν 

συνέπεια που αφορά την υπηρεσιακή τους κατάσταση.  

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την ανωτέρω αρ.6/2020 Έκθεση Ελέγχου της Ε.Α.Δ., στο 

Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

λειτούργησε μέχρι το 2005 ο μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ένωση και 

Αναπτυσσόμενες Χώρες». Περαιτέρω, βάσει του αρ. 1896/ΕΠ/22.4.2016 εγγράφου του αρμόδιου για 

το εν λόγω ζήτημα Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο κύκλος αυτός εντάσσεται σ’ 

εκείνους τους μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών που οργανώνονται από ανώτατα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα και οδηγούν στη χορήγηση πιστοποιητικών παρακολούθησης, ωστόσο δεν σχετίζονται με τα 

προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγούν στη χορήγηση μεταπτυχιακών διπλωμάτων 

ειδίκευσης. Κατά συνέπεια, οι κάτοχοι των εν λόγω πιστοποιητικών παρακολούθησης δεν δύνανται 

να εξομοιωθούν με τους αποφοίτους των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, ήτοι τα 

πιστοποιητικά παρακολούθησης που κατέχουν δεν δύνανται να ληφθούν υπόψη ως μεταπτυχιακά 

διπλώματα ειδίκευσης ως προς κάθε συνέπεια που αφορά την υπηρεσιακή τους κατάσταση και 

εξέλιξη, ιδίως κατά τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες πρόσληψης/διορισμού, σε διαδικασίες 

πλήρωσης θέσεων ευθύνης και για τη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη, καθώς από τις 
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διατάξεις αυτές (ν.3528/2007, ν.2190/1994, ν.4354/2015) απαιτείται η κτήση μεταπτυχιακού 

διπλώματος ειδίκευσης, το οποίο θα πρέπει να έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

που προβλέπουν τη χορήγησή τους.  

Λαμβανομένων υπόψη των προαναφερομένων, οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού θα 

πρέπει να προβούν αμελλητί στον έλεγχο των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων, οι οποίοι 

κατέχουν το πιστοποιητικό παρακολούθησης του πρώην μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών 

«Ευρωπαϊκή Ένωση και Αναπτυσσόμενες Χώρες» του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου 

Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και σε περίπτωση που αυτό αναγνωρίσθηκε 

ή/και ελήφθη υπόψη ως μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης για οποιαδήποτε συνέπεια που 

αφορούσε την υπηρεσιακή τους κατάσταση και εξέλιξη, να προβούν σε όλες τις περαιτέρω 

απαραίτητες ενέργειες, κατά περίπτωση, για την αποκατάσταση της νομιμότητας.  

Για την εφαρμογή των ανωτέρω ως προς τη μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των 

υπαλλήλων αρμόδιο είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) – Διεύθυνση Εισοδηματικής 

Πολιτικής, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες παρακαλούνται για 

τη σχετική ενημέρωση της Υπηρεσίας μας, του Γ.Λ.Κ. και της Ε.Α.Δ. επί των επιβεβλημένων, σύμφωνα 

με τα ως άνω, περαιτέρω ενεργειών τους. 

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, www.ypes.gr, στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο 

Δυναμικό». 

 

 O Υπουργός  

 

Παναγιώτης Θεοδωρικάκος 

 

 

 

 

Πίνακας Αποδεκτών:  

1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 

2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού 

3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού  

4. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού (με την παράκληση 

να κοινοποιήσουν την παρούσα και στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού της χωρικής τους 

αρμοδιότητας) 

5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 

6. Προεδρία της Κυβέρνησης, Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού, gdfas@government.gov.gr   

7. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού, info@nsk.gr 

8. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Εποπτείας Νομικών Προσώπων (με την παράκληση να 

κοινοποιήσουν την παρούσα στους εποπτευόμενους φορείς της αρμοδιότητάς τους) 

 

Κοινοποίηση: 

1. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, grammateia@aead.gr 

2. Όλα τα Υπουργεία 

-Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων 

3. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

-Γραφεία Συντονιστών 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η προϊσταμένη του Τμήματος 

Γραμματείας και Παροχής 
Πληροφοριών 

Υπουργείου Εσωτερικών 
κ.α.α. Λογοθέτη Ζαμπέτα 

http://www.minadmin.gov.gr/
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4.Ελεγκτικό Συνέδριο, protokollo@elsyn.gr  

5. Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 

-Γενική Δ/νση Ανώτατης Εκπαίδευσης, protocol@minedu.gov.gr 

6. Υπουργείο Οικονομικών 

-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Δ/νση Εισοδηματικής Πολιτικής, d22@glk.gr 

 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο Υπουργού (επί των αρ. 1682/06-11-2020 και ΕΜΠ.39/29-07-2020 σχετικών) 

2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως (επί των αρ. 693/11-11-2020 και ΕΜΠ.24/29-07-2020 σχετικού) 

3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως  

4. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

5. web.support@ypes.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή 

«Ανθρώπινο Δυναμικό Δημόσιου Τομέα– Ανθρώπινο Δυναμικό» 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΗΜΕ46ΜΤΛ6-Κ3Ω


		2020-11-30T12:41:33+0200


		2020-11-30T15:41:18+0200
	Athens




