ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) διοργανώνει, κατά την επιμορφωτική περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου
2020, σειρά πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων που απευθύνονται στα στελέχη της
Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα») , προέκυψαν μετά από ανίχνευση
εκπαιδευτικών αναγκών, επεξεργασία σχεδίων εκπαίδευσης και αιτήματα των Φορέων,
αποσκοπούν στην αποτελεσματική υποστήριξη της υλοποίησης των δημοσίων πολιτικών και
εντάσσονται σε επτά θεματικούς τομείς.
Στο θεματικό τομέα «Βιώσιμη Ανάπτυξη», διοργανώνεται επιμορφωτικό πρόγραμμα με
τίτλο:
«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΠΡΟΤΥΠΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ»
Ομάδα – Στόχος: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υπαλλήλους Μηχανικούς ΠΕ, ΤΕ όλων των
ειδικοτήτων, άνδρες και γυναίκες που διαχειρίζονται, ελέγχουν, παρακολουθούν την υλοποίηση
Δημοσίων Συμβάσεων Τεχνικών Έργων Υπουργείων, Περιφερειών, Νομαρχιών Δήμων και
εποπτευόμενων από το Δημόσιο Φορέων.
Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι επιμορφωνόμενοι/ες τις απαραίτητες γνώσεις
και ικανότητες σχετικά με την εφαρμογή και ερμηνεία των διατάξεων εκείνων που αφορούν την
αντιμετώπιση των ειδικότερων θεμάτων της διαδικασίας ανάθεσης των μελετών και των έργων ,
τον έλεγχο, τη διαρκή παρακολούθηση, την αποτελεσματική επίβλεψη της υλοποίησης και
πληρωμής των Δημόσιων Έργων καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας των κατασκευών.

Χρονική Διάρκεια: 35 ώρες
Θεματικές Ενότητες:

1. Έναρξη του Επιμορφωτικού Προγράμματος. Γενική παρουσίαση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»
2. Πρότυπο Λειτουργίας ΣΔΕΠ-ΕΛΟΤ 1429
3. Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων-Ν.4412/16, Μεταβατικές Διατάξεις
4. Εφαρμογή Ν. 4412/2016 περί ανάθεσης μελετών
5. Πρότυπα Τεύχη Δημοπράτησης-Τεχνικές Συγγραφές Υποχρεώσεων
6. Τυποποίηση και Ποιότητα-Βασικές Υποδομές Ποιότητας
7. Τεχνικές Προδιαγραφές και Αναφορές σε ισχύοντες Κανονισμούς
8. Όροι Ποιότητας στα Δημόσια Έργα
9. Υπόδειγμα Προγράμματος Ποιότητας-Έλεγχος-Παρακολούθηση και Εφαρμογή
10. Αξιολόγηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων
Προκειμένου οι συμμετέχοντες/χουσες να λάβουν Βεβαίωση Πιστοποίησης θα πρέπει να έχουν
παρακολουθήσει ανελλιπώς το πρόγραμμα και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την προβλεπόμενη
διαδικασία αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων.
Η ανωτέρω δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

