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ΣΟΜΕΑ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 

ηφρνο ηνπ Σνκέα Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο είλαη ε 

αλάπηπμε κηαο εθηελνχο θαη ζπλεθηηθήο πξνζέγγηζεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ λέσλ 

πξνθιήζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ δξαζηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. ην πιαίζην απηφ ην 

ΙΝ.ΔΠ. ζρεδίαζε θαη πινπνηεί έλα πιέγκα επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ πνπ θαιχπηνπλ 

ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο αθελφο ησλ ζηειερψλ ησλ ζπζηεκάησλ Τγείαο, Πξφλνηαο 

θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, αθεηέξνπ ησλ ζηειερψλ πνπ άκεζα ή έκκεζα 

εκπιέθνληαη κε ζέκαηα πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, θαηαπνιέκεζεο ησλ 

δηαθξίζεσλ,  ελίζρπζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ελ γέλεη ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ . 
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ΤΓΕΙΑ 

ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ 

Ομάδα-τόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε φισλ ησλ 

βαζκίδσλ, θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη επξχηεξα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιεηαο (π.ρ. Δζληθφο Οξγαληζκφο Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

Τγείαο (ΔΟΠΤΤ), Δληαίνο Φνξέαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΔΦΚΑ)). 

κοπός ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη λα απνθηήζνπλ νη επηκνξθσλφκελνη 

ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηνπο ηξφπνπο θαη δηαδηθαζίεο κε ηνπο νπνίνπο επηδξά ζε 

φιεο ηηο ιεηηνπξγηθέο παξακέηξνπο κηαο κνλάδαο/ ππεξεζίαο πγείαο ε εθαξκνγή λέσλ 

κεζφδσλ δηνίθεζεο ηεο πγείαο. Δπηπιένλ, ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα 

ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ δηαζεζίκσλ πφξσλ ησλ Ννζνθνκεηαθψλ Μνλάδσλ θαη λα 

βνεζήζεη ζηελ εθαξκνγή ελφο απνδνηηθνχ κεραληζκνχ επηθνηλσλίαο γηα ην 

ζπληνληζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ. 

Θεματικές Ενότητες: 

 χγρξνλεο Πνιηηηθέο Τγείαο 

 Σα νηθνλνκηθά ηεο Τγείαο 

 Δξγαιεία ηνπ ζχγρξνλνπ Μάλαηδκελη 

 Σν Αλζξψπηλν Γπλακηθφ ηνπ ρψξνπ ηεο Τγείαο 

 Η Σερλνινγία ζην ρψξν ηεο Τγείαο 

 

Υρονική Διάρκεια: 35 ψξεο 

 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΓΔΗΑ 

Ομάδα - τόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε φισλ ησλ 

βαζκίδσλ, θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη επξχηεξα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιεηαο (π.ρ. ΔΟΠΤΤ, ΔΦΚΑ). 
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κοπός ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη λα απνθηήζνπλ νη επηκνξθσλφκελνη 

έλα ζχλνιν άκεζα εθαξκφζηκσλ, ζχγρξνλσλ θαη πξαθηηθψλ γλψζεσλ θαη εξγαιείσλ 

πάλσ ζε αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αληηκεηψπηζε δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ θαη 

πξνβιεκάησλ ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα, εηζάγνληαο θαη δηαρένληαο ηελ θνπιηνχξα 

εθαξκνγήο ησλ απαηηνχκελσλ εξγαιείσλ ζηελ ελδνυπεξεζηαθή επηθνηλσλία θαη 

ζπλεξγαζία ησλ εξγαδφκελσλ ζηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ελφο πγεηνλνκηθνχ 

νξγαληζκνχ. 

 

Θεματικές Ενότητες: 

 Η Ηγεζία ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο – Οξγαλσζηαθή πκπεξηθνξά 

 Η ζέζε ηνπ αηφκνπ ζηνλ νξγαληζκφ – Γπλακηθή Οκάδσλ 

 Γηαρείξηζε θξίζεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ . 

Μεηαζρεκαηηζκφο ζπγθξνχζεσλ. 

 Αληηκεηψπηζε εξγαζηαθνχ stress θαη επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

 Αλζξσπνθεληξηθνί Γείθηεο Πνηφηεηαο 

 

Υρονική Διάρκεια: 35 ψξεο 

 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΓΔΗΑ 

Ομάδα - τόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε φισλ ησλ 

βαζκίδσλ, θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη επξχηεξα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιεηαο (π.ρ. ΔΟΠΤΤ, ΔΦΚΑ). 

 

κοπός ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη λα επηκνξθσζνχλ ηα ζηειέρε ηνπ 

ηνκέα Τγείαο ζε ζέκαηα πνηφηεηαο (π.ρ. παξνπζίαζε ησλ κεζφδσλ θαη δηδαγκάησλ 

ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο δηαξθνχο βειηίσζεο), έηζη ψζηε λα είλαη 

ηθαλά λα επηηειέζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηελ εξγαζία ηνπο θαη λα βνεζήζνπλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηηο νπνίεο 

ζηειερψλνπλ. 
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Θεματικές Ενότητες  

 Γηαζθάιηζε θαη δηαξθήο βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

 Τπνδείγκαηα θιηληθήο αξηζηείαο θαη βξαβεία πνηφηεηαο ζηνλ πγεηνλνκηθφ 

ηνκέα. 

 Πηζηνπνίεζε ππεξεζηψλ πγείαο. 

 Αζθάιεηα αζζελή. 

 Αμηνιφγεζε ππεξεζηψλ θαη κέηξεζε απφδνζεο ηκεκάησλ θαη εξγαδνκέλσλ – 

ηνρνζεζία. 

 

Υρονική Διάρκεια: 35 ψξεο 

 

ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

Ομάδα τόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε φισλ ησλ 

βαζκίδσλ, θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη επξχηεξα θαη 

φπνπ παξέρεηαη λνζειεπηηθφ έξγν θαη ππεξεζίεο πγείαο. 

 

κοπός  ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε επηκφξθσζε ησλ λνζειεπηψλ ζηηο αξρέο ηεο 

δηνηθεηηθήο επηζηήκεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Απψηεξνο ζηφρνο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη επηκνξθσλφκελνη λα θαηαλνήζνπλ ηελ θαζνξηζηηθή 

ζεκαζία ηεο επηηπρνχο ιήςεο απνθάζεσλ θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ κε ηε ρξήζε 

ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ, θαζψο θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηε ζεκαζία ηεο 

ζπλεξγαηηθήο ζρέζεο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο. 

 

Θεματικές Ενότητες 

 Ννζειεπηηθή Γηεξγαζία - Αλάπηπμε θαη ρξήζε λνζειεπηηθψλ πξσηνθφιισλ. 

 Ρφινη θαη δηαδηθαζίεο ζην ρεδηαζκφ:  Πξνγξακκαηηζκέλε αιιαγή -  

Γηαρείξηζε ρξφλνπ - Πξνυπνινγηζκφο (Ννζειεπηηθά DRGs, MNDS). 

 Ρφινη θαη δηαδηθαζίεο ζηελ Οξγάλσζε: Οξγαλσζηαθή θνπιηνχξα - 
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πζηήκαηα λνζειεπηηθήο θξνληίδαο. 

 Ρφινη θαη δηαδηθαζίεο ζηε ηειέρσζε: Πξνζέιθπζε, επηινγή, ηνπνζέηεζε & 

εθπαίδεπζε - Πνιηηηθέο θαη κέζνδνη ζρεδηαζκνχ ζηειέρσζεο. 

 Ρφινη θαη δηαδηθαζίεο ζηε Γηεχζπλζε: Παξαθίλεζε πξνζσπηθνχ - 

Δπηθνηλσλία - Γηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ. 

 Ρφινη θαη δηαδηθαζίεο ζηνλ Έιεγρν: Έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο 

λνζειεπηηθήο θξνληίδαο - Αμηνιφγεζε απφδνζεο πξνζσπηθνχ (αληξψλ & 

γπλαηθψλ). 

 

Υρονική Διάρκεια: 35 ψξεο 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΤΝΓΔΖ – ΓΗΚΣΤΧΖ ΜΟΝΑΓΧΝ, 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ 

Ομάδα - τόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε φισλ ησλ 

βαζκίδσλ, θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη επξχηεξα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιεηαο (π.ρ. ΔΟΠΤΤ, ΔΦΚΑ, Πξσηνβάζκην Δζληθφ 

Γίθηπν Τγείαο (ΠΔΓΤ) θ.ιπ.). 

 

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα δηακνξθψζεη έλα θνηλφ πιαίζην γλψζεσλ 

αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ ζηα ζηειέρε ησλ δνκψλ, ππεξεζίεο θαη πξνγξακκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ νηθνγελεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ, ηε ζεμνπαιηθή θαη 

αλαπαξαγσγηθή πγεία ηνπ δεπγαξηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο, ελδπλακψλνληαο ηνπο 

νξγαλσηηθνχο θαη δηνηθεηηθνχο κεραληζκνχο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνάζπηζε θαη 

πξναγσγή ηεο πγείαο ηεο γπλαίθαο θαηά ηε πεξηγελλεηηθή πεξίνδν αιιά θαη ζηηο 

επφκελεο θάζεηο ηεο δσήο ηεο, ησλ παηδηψλ αιιά θαη ησλ ζπληξφθσλ ηεο. 

 

Θεματικές Ενότητες 

 Γηεζλέο λνκηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην γηα ηελ ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηελ 

αλαπαξαγσγή.  

 Οξηζκνί θαη δείθηεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. 
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 Γεκνγξαθηθφ πξφβιεκα - Οηθνγελεηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο: Δπξσπατθή θαη 

Διιεληθή εκπεηξία.  

 Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα Οηθνγελεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ. 

 Δπηθνηλσλία – πκβνπιεπηηθή – Δλεκέξσζε/εθπαίδεπζε- ζε αηνκηθφ επίπεδν 

θαη επίπεδν θνηλφηεηαο ζε εππαζείο νκάδεο πιεζπζκνχ (άληξεο θαη γπλαίθεο). 

 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Μνλάδσλ θαη Τπεξεζηψλ Οηθνγελεηαθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ - Οξγάλσζε Γηθηχσλ. 

 Γηαζχλδεζε κε Φνξείο θαη δξάζεηο ζηελ Κνηλφηεηα - Γηαδηθαζία 

παξαπνκπψλ. 

 Αγσγή Τγείαο: Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε. 

 

Υρονική Διάρκεια: 21 ψξεο 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΤΝΓΔΖ – ΓΗΚΣΤΧΖ ΜΟΝΑΓΧΝ, 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΚΑΣ’ ΟΗΚΟΝ ΝΟΖΛΔΗΑ 

Ομάδα τόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε δηνηθεηηθά ζηειέρε, 

ηαηξνχο θαη λνζειεπηέο φισλ ησλ βαζκίδσλ, θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Τγείαο. 

 

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα δηακνξθψζεη έλα θνηλφ πιαίζην γλψζεσλ 

αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ηνπ Δ..Τ. πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θαη’ νίθνλ λνζειεία, γηα ηελ αζθαιή θαη πνηνηηθή παξνρή θξνληίδαο πγείαο θαη 

λνζειείαο ζην ζπίηη, γηα αζζελείο πνπ εμέξρνληαη απφ Ννζειεπηηθέο Μνλάδεο ή 

ρξφληνπο πάζρνληεο. 

 

Θεματικές Ενότητες 

 Ννκηθφ Πιαίζην Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη παξνρψλ  

 ρεδηαζκφο, Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Καη’ Οίθνλ Ννζειείαο.  

 Γηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (αληξψλ θαη γπλαηθψλ) - ηειέρσζε θαη ν 

ξφινο ησλ εζεινληψλ/ηξησλ 
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 Πεξηερφκελν ηαηξνλνζειεπηηθψλ θξνληίδσλ-πξάμεσλ ζην πιαίζην ηεο θαη’ 

νίθνλ λνζειείαο. Σεθκεξίσζε θαη ηειε-θξνληίδα ζην πιαίζην ηεο θαη’ νίθνλ 

λνζειείαο.  

 Πνηφηεηα Φξνληίδαο αζζελνχο θαη νηθνγέλεηαο ζηελ ΚΟΝ.  

 Γηαρείξηζε πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ θαη αζθάιεηα ζηελ ΚΟΝ. 

 Αλάπηπμε επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ζην πιαίζην ηεο θαη’ νίθνλ λνζειείαο.  

 Δθπαίδεπζε αζζελνχο, θξνληηζηψλ (αληξψλ θαη γπλαηθψλ), εζεινληψλ/ηξησλ 

θαη νηθνγέλεηαο ζηελ θαη’ νίθνλ λνζειεία. Απηνθξνληίδα θαη απηνδηαρείξηζε 

ζηελ θαη’ νίθνλ λνζειεία.  

 

Υρονική Διάρκεια: 21 ψξεο 

 

 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ ΣΑ ΓΖΜΟΗΑ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ (LOGISTICS MANAGEMENT) 

Ομάδα τόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε φισλ ησλ 

βαζκίδσλ, θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη επξχηεξα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιεηαο (π.ρ. ΔΟΠΤΤ, ΔΦΚΑ, ΠΔΓΤ θ.ιπ.). 

 

κοπός ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη λα επηκνξθσζνχλ ηα ζηειέρε ηνπ 

ηνκέα Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο ζε ζέκαηα Logistics Management, έηζη ψζηε λα είλαη 

ηθαλά λα επηηειέζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηελ εξγαζία ηνπο θαη λα βνεζήζνπλ ζηελ 

απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηηο νπνίεο ζηειερψλνπλ. 

 

Θεματικές Ενότητες 

 Δηζαγσγηθέο έλλνηεο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη ζηα Logistics. 

 Γηνίθεζε Πξνκεζεηψλ. 

 Γηνίθεζε Απνζεκάησλ. 

 πκπιεξσκαηηθά ζηάδηα ιεηηνπξγίαο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. 
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 Απαηηήζεηο πζηεκάησλ Logistics – Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Δθνδηαζκνχ 

– Γηαρείξηζε αιιαγψλ. 

 

Υρονική Διάρκεια: 35 ψξεο 

 

  



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΑΡΥΔ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ. 

Ομάδα-τόχος: Οη παξεκβάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξνχλ ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη επξχηεξα ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (π.ρ. 

Οξγαληζκφο Απαζρνιήζεσο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (Ο.Α.Δ.Γ.), Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο 

Ο.Σ.Α. θ.ιπ.). 

 

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελίζρπζε ηνπ πξνθίι θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ε αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ γλψζεψλ ηνπο ζε ζέκαηα πνπ 

άπηνληαη ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο ππεξεζίαο ηνπο, θαζψο θαη ε εμνηθείσζε ηνπο κε ηηο 

κεηαξξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο ζην επίπεδν νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

πξνλνηαθψλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ. 

 

Θεματικές Ενότητες 

 χγρξνλνη Θεζκνί θαη Πνιηηηθέο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 

 Η ηππνπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ζην Διιεληθφ κνληέιν 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 

 Μνληέια νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ζηελ 

Δπξψπε. 

 Οη παξεκβάζεηο ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ ζηα εζληθά ζπζηήκαηα θνηλσληθήο 

πξφλνηαο. 

 Πξνθιήζεηο θαη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο 

Φξνληίδαο ζηελ Διιάδα. 

 

Υρονική Διάρκεια: 35 ψξεο 

 

ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΔΠΗΠΔΓΟ 

ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

Ομάδα - τόχος: Οη παξεκβάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξνχλ ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο 

ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη επξχηεξα ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

(π.ρ. Ο.Α.Δ.Γ., Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο Ο.Σ.Α. θ.ιπ.). 

 

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελίζρπζε ηνπ πξνθίι θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ε αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ γλψζεψλ ηνπο ζε ζέκαηα πνπ 

άπηνληαη ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο ππεξεζίαο ηνπο, θαζψο θαη ε εμνηθείσζε ηνπο κε ηηο 

κεηαξξπζκηζηηθέο παξεκβάζεηο ζην επίπεδν νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν (Πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο»). 

 

Θεματικές Ενότητες 

 Η ηππνπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο. 

 Αξκνδηφηεηεο θαη πνιηηηθέο ησλ ΟΣΑ ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο – ε 

πεξίπησζε ηεο Διιάδαο. 

 Αξκνδηφηεηεο θαη πνιηηηθέο ησλ ΟΣΑ ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο – θαιέο 

πξαθηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Πεξηθέξεηαο. 

 Οη πνιηηηθέο θνηλσληθήο πξφλνηαο ζην πξφγξακκα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ». 

 Σερληθέο νξγάλσζεο θαη άζθεζεο θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

 

Υρονική Διάρκεια: 35 ψξεο 

 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ 

ΔΞΑΣΟΜΗΚΔΤΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΈΝΣΑΞΖ ΔΤΠΑΘΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ 

Ομάδα τόχος: Οη παξεκβάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξνχλ ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη επξχηεξα ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (π.ρ. 

Ο.Α.Δ.Γ., Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο Ο.Σ.Α. θ.ιπ.). 

 

κοπός ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη λα επηκνξθσζνχλ ηα ζηειέρε ηνπ ηνκέα 

θνηλσληθήο πξφλνηαο ζηηο κεζφδνπο αλάιπζεο θαη επίιπζεο θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ 

(ζηάδην αλάιπζεο), ζηελ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, 

ζηε ρξήζε κνληέισλ ιήςεο απνθάζεσλ, ζηελ ηδαληθή θαηαλνκή εξγαζηψλ, ζηνλ έιεγρν 
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ζθαικάησλ θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε, ζηε ρξήζε εξγαιείσλ αλάιπζεο (π.ρ. 

κνληέιν πξίγθηπαο. S.W.O.T. analysis), ζε ζπγθξνηεκέλνπο ηξφπνπο εξγαζίαο κε ηε ρξήζε 

εξγαιείσλ (π.ρ. mind map, πίλαθεο Gantt), ζε ηερληθέο πξνζνκνίσζεο, ζε δείθηεο θαη 

εξγαιεία αμηνιφγεζεο, θ.ιπ. ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα κεζφδνπο ζρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο ηεο 

πινπνίεζεο θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ θαη απνθπγήο ζθαικάησλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

  



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

Θεματικές Ενότητες 

 Βαζηθέο αξρέο ηνπ θνηλσληθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ θνηλσληθή πξνζηαζία θαη κέζνδνη 

δηάγλσζεο αλαγθψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Σν ζηάδην ηεο Αλάιπζεο. 

 Ο ζρεδηαζκφο ηεο πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 

 Δθαξκνγέο ηνπ θνηλσληθνχ ζρεδηαζκνχ – Πξνζνκνίσζε. 

 Σερληθέο θαη Μέζνδνη γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε – Αηνκνθεληξηθή Πξνζέγγηζε. 

 Δμαηνκηθεπκέλν ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Κνηλσληθή Έληαμε. 

 

Υρονική Διάρκεια: 35 ψξεο 

 

Ζ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Χ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ, 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ 

Ομάδα - τόχος: Οη παξεκβάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξνχλ ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη επξχηεξα ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (π.ρ. 

Ο.Α.Δ.Γ., Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο Ο.Σ.Α. θ.ιπ.). 

 

κοπός ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε άκεζε ελεξγνπνίεζε, ηνπ ηνκέα ηεο 

Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, θαη ε δεκηνπξγία ελφο επλντθνχ 

πεξηβάιινληνο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

(Κνηλ..Δπ.). Δπηκέξνπο ζηφρνη ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε άξζε ησλ 

εκπνδίσλ αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο δηα κέζνπ ηεο άξζεο ησλ λνκηθψλ 

θαη, ηδίσο, ησλ δηνηθεηηθψλ εκπνδίσλ θαη δεκηνπξγίαο επλντθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ Κνηλ..Eπ. θαη ηεο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ ζηειερψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο γηα ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θνηλσληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

 

Θεματικές Ενότητες: 

 Η ζπλεηζθνξά ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο θξνληίδαο. 

 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία κε θεξδνζθνπηθψλ θαη κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ. 

 Θεζκνί θαη νξγαληζκνί θνηλσληθήο θαη ζπλεηαηξηζηηθήο νηθνλνκίαο. 

 Κνηλσληθέο θαη ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα. Σν Θεζκηθφ πιαίζην θαη 

ε εθαξκνγή ηνπ. 

 Ο ξφινο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ αλάπηπμε 
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ηνπ Σνκέα ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο. 

 

Υρονική Διάρκεια: 35 ψξεο 

 

ΓΗΚΣΤΧΖ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΔΘΔΛΟΝΣΧΝ/ΝΣΡΗΧΝ ΚΑΗ 

ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ Δ ΔΠΗΠΔΓΟ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ. 

Ομάδα τόχος: Οη παξεκβάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξνχλ ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη επξχηεξα ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (π.ρ. 

Ο.Α.Δ.Γ., Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο Ο.Σ.Α. θ.ιπ.). 

 

κοπός ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε απφθηεζε ησλ γλψζεσλ θαη ελίζρπζε ησλ 

δεμηνηήησλ ησλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε, δηάδνζε θαη 

δηαζχλδεζε ησλ θξαηηθψλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ κε πνιίηεο, Μ.Κ.Ο. θαη άηππεο νκάδεο ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. ην πιαίζην απηφ, επηκνξθψλνληαη ζηηο ζχγρξνλεο κνξθέο 

νξγάλσζεο, δηάδνζεο θαη απνηειεζκαηηθήο ζχκπξαμεο κε θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ 

κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ζπλεξγαζία ηνπο ζηε βάζε ηνπ πξνλνηαθνχ 

πινπξαιηζκνχ, ησλ ζχγρξνλσλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλ-δηαθπβέξλεζεο (co-governance), θαη ηεο 

ζπκπαξαγσγήο (co-production) ζε πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 

 

Θεματικές Ενότητες 

 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί  θαη ε ζπκβνιή ηεο εζεινληηθήο πξνζθνξάο ζε ηνπηθφ 

επίπεδν. 

 Η ινγηθή θαη ε ζθνπνζεζία ηεο ζπλεξγαζίαο Ο.Σ.Α. θαη κε θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ. 

 Η ινγηθή θαη ηα εξγαιεία ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 

 Πξνυπνζέζεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ εζεινληηθή πξνζθνξά. 

 Σνπηθά ρέδηα Γξάζεο εζεινληηζκνχ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

 Καιέο Πξαθηηθέο ζε Δ.Δ. θαη Διιάδα. 

 

Υρονική Διάρκεια: 28 ψξεο 

 



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

ΠΟΛΗΣΗΚΈ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ Δ ΘΈΜΑΣΑ ΔΞΑΡΣΉΔΧΝ 

Ομάδα - τόχος: Οη παξεκβάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξνχλ ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη επξχηεξα ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (π.ρ. 

Οξγαληζκφο Καηά ησλ Ναξθσηηθψλ (ΟΚΑΝΑ), Κέληξν Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ 

(ΚΔΘΔΑ), Ο.Α.Δ.Γ., Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο Ο.Σ.Α. θ.ιπ.). 

 

κοπός ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

ησλ ζηειερψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο πνπ παξέρνπλ ππνζηεξηθηηθέο 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο ζε εμαξηεκέλα άηνκα θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. Οη εηδηθνί ζηφρνη ηνπ 

επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη αθελφο ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ, αθεηέξνπ ε αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηνπ έξγνπ ησλ 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. 

 

Θεματικές Ενότητες 

 Οη Δπξσπατθέο θαη Δζληθέο δεκφζηεο πνιηηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

εμαξηήζεσλ 

 Η θαηαλφεζε ηνπ εμαξηεηηθνχ θαηλνκέλνπ. 

 Οη Αηηηνινγηθνί παξάγνληεο θαη ηα  Δπηδεκηνινγηθά ζηνηρεία. 

 Η Πξφιεςε θαη ε Θεξαπεία ζηηο εμαξηήζεηο 

 Η έλλνηα θαη ε ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο (επαλ)έληαμεο ζηε δηαδηθαζία ηεο 

απεμάξηεζεο. 

 

Υρονική Διάρκεια: 35 ψξεο 

 

Ο ΘΔΜΟ ΣΖ ΑΝΑΓΟΥΖ Χ ΜΔΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

Ομάδα τόχος: Οη παξεκβάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξνχλ ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη επξχηεξα ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (π.ρ. 

Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο Ο.Σ.Α. θ.ιπ.). 

 

κοπός ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ ησλ ζηειερψλ φισλ ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ θνξέσλ πνπ ζπλδένληαη 
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άκεζα ή έκκεζα κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο αλαδνρήο. Βαζηθφ ζθνπφ απνηειεί 

επηπιένλ ε αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ πνπ ζα ππνβνεζνχλ θαη ζα 

ππνζηεξίδνπλ ηελ επηηέιεζε ηεο αλαδνρήο ζε φια ηα ζηάδηα εθαξκνγήο ηεο. 
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Θεματικές Ενότητες: 

 Βαζηθέο αξρέο θαη δηαδηθαζίεο ηεο αλαδνρήο. 

 Η αλαδνρή αλειίθνπ σο εξγαιείν απντδξπκαηνπνίεζεο. 

 Η αλάζεζε ηεο επηκέιεηαο ηνπ αλήιηθνπ παξαβάηε ζε αλάδνρε νηθνγέλεηα  Η 

Πξφιεςε θαη ε Θεξαπεία ζηηο εμαξηήζεηο. 

 Ο ξφινο ησλ θνηλσληθψλ επαγγεικαηηψλ ζηελ αλαδνρή. 

 Γηαρείξηζε θξίζεσλ κέζα ζηελ αλάδνρε νηθνγέλεηα. 

 

Υρονική Διάρκεια: 35 ψξεο 

 

ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 

Ομάδα τόχος: Οη παξεκβάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξνχλ ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη επξχηεξα ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (π.ρ. 

ΟΚΑΝΑ, ΚΔΘΔΑ, Ο.Α.Δ.Γ., Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο Ο.Σ.Α. θ.ιπ.). 

 

κοπός ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελεκέξσζε ησλ ζηειερψλ ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα ζε ζέκαηα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο θαη ε ελζάξξπλζή ηνπο κέζσ ηεο αλάπηπμεο 

ηεο γλψζεο θαη ηεο ελίζρπζεο ησλ δεμηνηήησλ ηνπο λα εθαξκφζνπλ ηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο κε 

βάζε ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο ηεο. Δπίζεο, δπλεηηθά λα κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ νξζνινγηθά 

θαη ζπληνληζκέλα πηζαλέο ζπλέξγεηεο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα ηελ αλάπηπμε θνηλσληθά 

ππεχζπλσλ δξάζεσλ ζην πιαίζην επίηεπμεο ζηφρσλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο. 

 

Θεματικές Ενότητες 

 Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε θαη Βηψζηκε Αλάπηπμε Λήςε Απνθάζεσλ θαη 

επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

 Η αμηνπνίεζε ηεο Δ.Κ.Δ. γηα ηελ ελίζρπζε ζηφρσλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο  

 Ο ξφινο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηελ ελζσκάησζε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο Δ.Κ.Δ. 

 Κνηλσληθά ππεχζπλεο πξνκήζεηεο  

 Βαζηθέο αξρέο εθαξκνγήο ηεο Δ.Κ.Δ. 

 



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

Υρονική Διάρκεια: 35 ψξεο 

 

ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ «ΔΤΠΑΘΔΗ» ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΟΜΑΓΔ: 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

Ομάδα - τόχος: Οη παξεκβάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξνχλ ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη επξχηεξα ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ πνπ 

εμππεξεηνχλ εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. 

 

κοπός ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο 

ππαιιήινπο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηηο «εππαζείο» θνηλσληθά νκάδεο ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη λα ηνπο εθνδηάζεη κε πιεξνθνξίεο, γλψζεηο θαη εξγαιεία πνπ 

αθνξνχλ ζηε ζεκαζία πνπ έρεη ε άζθεζε πνιηηηθψλ γηα ηελ άξζε ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ, ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ έρνπλ νη δηάθνξεο νκάδεο, θαζψο θαη ζηηο 

πθηζηάκελεο πνιηηηθέο, δξάζεηο θαη εξγαιεία γηα ηελ παξνρή ησλ ζρεηηθψλ 

ππεξεζηψλ. 

 

Θεματικές Ενότητες: 

 Οξηνζέηεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ- Σν ειιεληθφ ζεζκηθφ πιαίζην. 

 Φνξείο θαη παξερφκελεο ππεξεζίεο: ην νξγαλσηηθφ πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζηελ Διιάδα. 

 Πνιηηηθέο- Πξνγξάκκαηα- Γξάζεηο θαη εξγαιεία ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν. 

 Γηνηθεηηθέο πξαθηηθέο θαη πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο: ν ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ζηελ 

επαθή ηνπ κε ηε δηνίθεζε. 

 Ο δηακεζνιαβεηηθφο ξφινο ηεο Αλεμάξηεηεο αξρήο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε: εκπεηξία 

απφ ηε δξάζε ηεο Αξρήο. 

 Βαζηθέο αξρέο θαη ηερληθέο επηθνηλσλίαο. 

 Γηαρείξηζε –επίιπζε θξίζεσλ, ζπγθξνχζεσλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

 χλδξνκν επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο – Γηαρείξηζε 

εξγαζηαθνχ άγρνπο. 

 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη θνηλσληθήο έληαμεο. 

 Ο ξφινο ηνπ ηξίηνπ ηνκέα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη 

θνηλσληθήο έληαμεο 



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

 Γηθηπσκέλνη θνηλσληθνί ζπληειεζηέο. 

 

Υρονική Διάρκεια: 35 ψξεο 

  



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 

ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ 

ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

Ομάδα - τόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε 

αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ θαη Οξγαληζκψλ θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο 

αλεμαξηήηνπ αξκνδηφηεηαο, ζέζεο επζχλεο θαη εηψλ πξνυπεξεζίαο. 

 

κοπός ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη λα γλσξίζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ην 

επξχηεξν ζχζηεκα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ψζηε λα κπνξνχλ λα ην ζπλδέζνπλ κε 

ην επηκέξνπο αληηθείκελν ησλ θαζεθφλησλ ηνπο (γηα ηα ζηειέρε ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο) ζε επξχηεξε νπηηθή απφ ηνπο εθάζηνηε λφκνπο θαη δηαηάμεηο πνπ 

ξπζκίδνπλ ηα επηκέξνπο εηδηθά ζέκαηα θχξηαο αζθάιηζεο. 

 

Θεματικές Ενότητες: 

 Η ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζην Διιεληθφ ζχζηεκα θνηλσληθήο 

 πξνζηαζίαο 

 Οη παξεκβάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηα εζληθά ζπζηήκαηα θνηλσληθήο 

 αζθάιηζεο 

 Σν ζεζκηθφ πιαίζην θχξηαο αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα. 

 Σν νξγαλσηηθφ πιαίζην ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα. 

 Σν ρξεκαηνδνηηθφ πιαίζην ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα 

 

Υρονική Διάρκεια: 35 ψξεο 

 

ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ 

Ομάδα – τόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζε Αζθαιηζηηθά Σακεία Κχξηαο θαη Δπηθνπξηθήο 

Αζθάιηζεο, ΑΚΑΓΔ, ΔΟΠΤΤ, ΟΑΔΓ. 



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

 

κοπός: θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα γλσξίζνπλ ηα ζηειέρε ην επξχηεξν 

ζχζηεκα δεκνζηνλνκηθήο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ νξγαληζκψλ Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο ψζηε λα κπνξνχλ λα ην ζπλδέζνπλ κε ην επηκέξνπο αληηθείκελν ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο ζε επξχηεξε νπηηθή απφ ηηο εθάζηνηε λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο. 

 

Θεματικές Ενότητες: 

 Η νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

 Μέηξα δηαζθάιηζεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο ησλ ΟΚΑ. 

 Απηνηέιεηα, δηαθάλεηα θαη ινγνδνζία γηα ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. 

 Οηθνλνκηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο παξάκεηξνη ηεο ελνπνίεζεο θνξέσλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

 Δλαιιαθηηθέο κέζνδνη θαη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο Απνζεκαηηθψλ ησλ 

Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ. 

 

Υρονική Διάρκεια: 35 ψξεο 

  



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

ΙΟΣΗΣΑ ΦΤΛΩΝ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ. ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΛΟΓΗΑ 

ΚΑΗ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

Ομάδα - τόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε γπλαίθεο θαη άλδξεο 

ζηειέρε- θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο θαη επαγγεικαηίεο (κοινφνικοί λειηοσργοί, 

υστολόγοι, κοινφνιολόγοι, επιμεληηές ανηλίκφν, εκπαιδεσηικοί, βρεθονηπιοκόμοι, 

θρονηιζηές, νοζηλεσηές, επιζκέπηες σγείας, αζησνομικοί, κ.α.), θαζψο θαη δηνηθεηηθά 

ζηειέρε ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, ησλ Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ, ησλ Οξγαληζκψλ θαη 

θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ πνπ ην εηδηθφηεξν αληηθείκελν ελαζρφιεζήο ηνπο, ηνπο θέξλεη 

ζε επαθή κε αλειίθνπο θαη ηδίσο φζνπο αζρνινχληαη κε ζέκαηα θξνληίδαο, 

πξνζηαζίαο, επηκέιεηαο, αξσγήο, εθπαίδεπζεο, ζπκβνπιεπηηθήο, πνηληθήο 

κεηαρείξηζεο θαη έληαμεο  αλειίθσλ. 

 

κοπός ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε  ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη 

ε ελίζρπζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ αξκφδησλ ζηειερψλ θαη 

επαγγεικαηηψλ ζρεηηθά κε ζέκαηα παηδηθήο πξνζηαζίαο ππφ ην γεληθφηεξν πξίζκα 

ηνπ ζεβαζκνχ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ ζηε 

ρψξα καο. 

 

Θεματικές Ενότητες  

 Πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ: ην λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην ζε 

δηεζλέο θαη επξσπατθφ επίπεδν 

 Σν παηδί ζηελ νηθνγέλεηα. Γηθαηψκαηα -παξακέιεζε – ελδννηθνγελεηαθή βία. 

Πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ απφ ηε βία ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ 

 Καθνπνίεζε, παξακέιεζε, εθκεηάιιεπζε αλειίθσλ ζε ινηπνχο ρψξνπο 

δηακνλήο/ απαζρφιεζεο ή ζην πιαίζην επξχηεξεο  δξαζηεξηνπνίεζεο 

 Οξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ν ξφινο ηνπο ζην πεδίν ηεο  

πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ 



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

 Αλάδεημε βαζηθψλ πηπρψλ ζην πεδίν ηεο πξναγσγήο θαη πξνάζπηζεο ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ κέζα απφ ηε δξάζε θαη ηελ εκπεηξία ηνπ πλεγφξνπ 

ηνπ Πνιίηε 

 Οινθιεξσκέλν πιαίζην παηδηθήο πξνζηαζίαο:  παξάγνληεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο δνκψλ θαη κεραληζκψλ θαη δίθηπα ζπλεξγαζίαο 

 

Υρονική Διάρκεια: 35 ψξεο 

 

Ζ ΤΝΓΗΑΛΛΑΓΖ ΑΝΖΛΗΚΟΤ ΓΡΑΣΖ ΚΑΗ ΘΤΜΑΣΟ. ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΧΝ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΣΗΚΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ 

Ομάδα τόχος: Σα κέιε ηνπ πλδέζκνπ Δπηκειεηψλ Γηθαζηεξίσλ Αλειίθσλ 

Διιάδνο. Μέιε ηνπ είλαη νη επηκειεηέο αλειίθσλ πνπ ππεξεηνχλ ζηηο Τπεξεζίεο 

Δπηκειεηψλ Αλειίθσλ θαη Κνηλσληθήο Αξσγήο ηνπ ΤΓΓ&ΑΓ. 

 

κοπός ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε επηκφξθσζε ησλ επαγγεικαηηψλ 

επηκειεηψλ αλειίθσλ ζηηο αξρέο θαη ζηε ζεσξία ηεο Απνθαηαζηαηηθήο Γηθαηνζχλεο, 

ζηηο εθαξκνγέο ηεο, ζηελ πνηληθή δηθαηνζχλε αλειίθσλ, κε βάζε ην ζεζκηθφ πιαίζην, 

θαη ζηηο δηαδηθαζίεο.  

 

Θεματικές Ενότητες  

 Πξαθηηθέο θαη εθαξκνγέο ηεο Απνθαηαζηαηηθήο Γηθαηνζχλεο – Η πεξίπησζε 

ηεο Διιάδαο 

 Απνθαηαζηαηηθή Γηθαηνζχλε θαη Δπίιπζε πγθξνχζεσλ 

 Η Γηακεζνιάβεζε ππφ ην πξίζκα ηεο Απνθαηαζηαηηθήο Γηθαηνζχλεο 

 Ο Γηακεζνιαβεηήο, ην Θχκα θαη ν Θχηεο. Πξαθηηθή άζθεζε 

 Η Γηαδηθαζία ηεο Γηακεζνιάβεζεο 

 Πξν-δηακεζνιαβεηηθέο ζπλαληήζεηο 

  Κχξηα Γηακεζνιαβεηηθή Γηαδηθαζία- 

 Αλαηξνθνδφηεζε θαη Αμηνιφγεζε Γηακεζνιάβεζεο 

 Η εθαξκνγή ησλ Δπαλνξζσηηθψλ Κχθισλ  



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

 Υηίδνληαο ζπλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα 

 Αληηκεησπίδνληαο ηελ αδηθία θαη ηελ απψιεηα  

 Γεθπξψλνληαο ηηο δηαθνξέο – Δπίιπζε ζπγθξνχζεσλ. 

 

Υρονική Διάρκεια: 35 ψξεο 



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΡΗΔΧΝ ΣΗ ΦΤΛΑΚΔ. 

Ομάδα τόχος: Τπάιιεινη θιάδνπ ΓΔ Φχιαμεο θαη θιάδνπ ΓΔ πξνζσπηθνχ 

Δμσηεξηθήο Φξνχξεζεο. Οη επηκνξθσλφκελνη/εο ηεο νκάδαο-ζηφρνπ θιάδνπ ΓΔ 

Δμσηεξηθήο Φξνχξεζεο πνπ έρνπλ ηελ επζχλε ηεο πεξηκεηξηθήο/ εμσηεξηθήο 

θξνχξεζεο ησλ Καηαζηεκάησλ Κξάηεζεο, θαζψο θαη ησλ κεηαγσγψλ ησλ 

θξαηνπκέλσλ ζε εμσηεξηθά λνζνθνκεία θαη δηθαζηήξηα, θαη ηε θχιαμε ησλ 

λνζειεπφκελσλ θξαηνπκέλσλ. 

 

κοπός ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αλαβάζκηζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

ξφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ θχιαμεο θαη εμσηεξηθήο θξνχξεζεο ησλ θαηαζηεκάησλ 

θξάηεζεο κέζσ ηεο απφθηεζεο εηδηθψλ γλψζεσλ γηα ηελ θνηλσλία ησλ ειιεληθψλ 

θπιαθψλ θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θξαηνπκέλσλ, κε εηδηθή αλαθνξά 

ζηνπο θξαηνχκελνπο κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο θαη ηνπο αιινδαπνχο 

θξαηνχκελνπο. 

 

Θεματικές Ενότητες  

 Η θνηλσλία ηεο θπιαθήο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θξαηνπκέλσλ. 

 Φπρηθή πγεία θαη πξφιεςε ηεο απηνθαηαζηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο 

θξαηνπκέλσλ. Σα δεηλά ηνπ εγθιεηζκνχ: επηπηψζεηο ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ 

θξαηνπκέλσλ.  Η απηνθηνλία ζηε θπιαθή. 

 Γηαπνιηηηζκηθφηεηα / πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή θπιαθή. 

 Γηαρείξηζε ζνβαξψλ ζπκβάλησλ: αλάιπζε πεξηζηαηηθψλ.-Απνδξάζεηο / 

ζηάζεηο / εμεγέξζεηο / άξλεζε εηζφδνπ ζηα θειηά / απνρή ζπζζηηίνπ / απεξγίεο 

πείλαο. 

 Ο ξφινο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ 

ζπκβάλησλ. -Η  δπλακηθή αζθάιεηα. Γηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζεο ηεο 

πιεξνθνξίαο. Η δπλακηθή αζθάιεηα ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ησλ 

ειιεληθψλ θπιαθψλ. 

 

Υρονική Διάρκεια: 35 ψξεο 



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

  



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΧΝ ΦΤΛΑΚΧΝ ΣΖ ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ 

ΔΠΑΝΔΝΣΑΞΖ ΣΧΝ ΚΡΑΣΟΤΜΔΝΧΝ 

Ομάδα - τόχος: Τπάιιεινη θιάδνπ ΓΔ Φχιαμεο θαη θιάδνπ ΓΔ πξνζσπηθνχ 

Δμσηεξηθήο Φξνχξεζεο. Οη επηκνξθσλφκελνη/εο ηεο νκάδαο-ζηφρνπ θιάδνπ ΓΔ 

Δμσηεξηθήο Φξνχξεζεο πνπ έρνπλ ηελ επζχλε ηεο πεξηκεηξηθήο/ εμσηεξηθήο 

θξνχξεζεο ησλ Καηαζηεκάησλ Κξάηεζεο, θαζψο θαη ησλ κεηαγσγψλ ησλ 

θξαηνπκέλσλ ζε εμσηεξηθά λνζνθνκεία θαη δηθαζηήξηα, θαη ηε θχιαμε ησλ 

λνζειεπφκελσλ θξαηνπκέλσλ. 

 

κοπός ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη λα γλσξίζνπλ νη 

επηκνξθσλφκελνη/εο  κε νινθιεξσκέλν θαη ζπλεθηηθφ ηξφπν ηα δηθαηψκαηα ησλ 

θξαηνπκέλσλ θαη ηελ έλλνηα ηεο επαλέληαμεο σο έλα ζπλερέο,  απφ ηε ζηηγκή ηεο 

ζχιιεςεο έσο ηελ απνθπιάθηζε, εληφο ηνπ πεξηνξηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ 

Καηαζηεκάησλ Κξάηεζεο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ κείσζε ηεο ππνηξνπήο. 

 

Θεματικές Ενότητες  

 Σα δηθαηψκαηα ησλ θξαηνπκέλσλ θαη ε ζεκαζία ηεο επαλέληαμεο.  Θεζκηθέο 

δπζθνιίεο θαη θσιχκαηα. 

 Έγθαηξε επαλέληαμε θαη κείσζε ηεο ππνηξνπήο.  Δπάισηεο νκάδεο 

θξαηνπκέλσλ.  

 Ο ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε αλάπηπμε – δηαηήξεζε – (επαλα)ζχλδεζε ησλ 

νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ.  

 Άλνηγκα ηεο θπιαθήο ζηελ θνηλσλία. Άξζε ηνπ ζηηγκαηηζκνχ θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

 Ο ξφινο ηνπ πξνζσπηθνχ θχιαμεο θαη εμσηεξηθήο θξνχξεζεο ζηε 

κεηαρείξηζε θαη επαλέληαμε ησλ θξαηνπκέλσλ 

 Γπλακηθή αζθάιεηα. χγρξνλεο ηάζεηο θαη πξφηππα αζθάιεηαο ζηηο θπιαθέο. 

 

Υρονική Διάρκεια: 28 ψξεο 

  



Δ.Κ.Γ.Γ.Α.  ΙΝ.ΔΠ. 

ΟΦΔΗ ΣΖ ΔΜΦΤΛΖ ΒΗΑ: ΣΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΣΖ ΔΜΠΟΡΗΑ 

ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΔΘΝΗΚΖ ΧΜΑΣΔΜΠΟΡΗΑ (TRAFFICKING) 

Ομάδα - τόχος: Δπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ (άλδξεο θαη γπλαίθεο γηαηξνί, 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, δηθαζηέο  θαη εηζαγγειείο, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, 

ςπρνιφγνη, θνηλσληνιφγνη, θ.ιπ.) πνπ εξγάδεηαη ζε ππεξεζίεο  πξψηεο γξακκήο ή 

θνξείο ππνζηήξημεο ησλ ζπκάησλ (π.ρ. λνζνθνκεία, ππεξεζίεο πξψηεο ππνδνρήο θαη 

αζχινπ, εκπνξίαο αλζξψπσλ, θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο αιινδαπψλ, 

.ΔΠ.Δ., θ.ιπ.). Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ θαηέρεη ζέζεηο επζχλεο ζηηο 

πξναλαθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη παξέρεη πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε, άλδξεο θαη 

γπλαίθεο δεκνζηνγξάθνη θαη δηεπζπληέο/δηεπζχληξηεο πξνγξακκάησλ ξαδηνθσλίαο θαη 

ηειεφξαζεο νη νπνίνη/εο κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ελεξγφ ξφιν ζηελ πξφιεςε. 

κοπός ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο ε απφθηεζε γλψζεσλ γηα ηηο δηαθνξεηηθέο 

φςεηο, κνξθέο, ηελ έθηαζε θαη ηηο δηαζηάζεηο ηεο δηεζληθήο ζσκαηεκπνξίαο, θαζψο 

θαη ζηελ ελεκέξσζε γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ πξνζθνξά θαη δήηεζε 

ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ. Οη εθπαηδεπφκελνη εμνηθεηψλνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο 

αλαγλψξηζεο, ηαπηνπνίεζεο, παξαπνκπήο θαη ππνζηήξημεο ησλ ζπκάησλ, ελψ 

παξάιιεια απνθηνχλ γλψζεηο  παξνρήο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο θαη 

ελδπλάκσζεο ησλ ζπκάησλ. 

Θεματικές Ενότητες  

 Η εκπνξία αλζξψπσλ: Οξηζκνί, ελλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί θαη 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Η αλάπηπμε θαη ε εμάπισζε ηεο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ 

 Γηαθνξεηηθέο φςεηο/κνξθέο, έθηαζε θαη δηαζηάζεηο ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ & 

ηεο δηεζληθήο ζσκαηεκπνξίαο ζηελ Διιάδα-Αθεγήζεηο θαη ηζηνξίεο γπλαηθψλ 

 Θεζκηθφ πιαίζην θαη πνιηηηθέο γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ. Γηεζλέο θαη επξσπατθφ 

επίπεδν 

 ηάδηα θαη δηαδηθαζίεο αλαγλψξηζεο, ηαπηνπνίεζεο, παξαπνκπήο θαη 

ππνζηήξημεο ησλ ζπκάησλ   

 πκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε θαη ελδπλάκσζε ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξψπσλ 

θαη δηεζληθήο ζσκαηεκπνξίαο 
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 Πξφιεςε, επαηζζεηνπνίεζε, πιεξνθφξεζε θαη δηθηχσζε ζε εζληθφ θαη 

ηνπηθφ/ πεξηθεξεηαθφ επίπεδν 

 

Υρονική Διάρκεια: 35 ψξεο 

ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΣΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΚΑΗ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΑΚΡΗΔΧΝ ΚΑΗ 

ΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΦΤΛΧΝ 

Ομάδα - τόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη θπξίσο ζε ελ ελεξγεία 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ 

ελδηαθέξνληαη λα ελεκεξσζνχλ θαη  λα επαηζζεηνπνηεζνχλ γηα ζέκαηα ηζφηεηαο ησλ 

θχισλ ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά θαη λα αλαπηχζζνπλ δξάζεηο ζρεηηθέο κε ηε δηάζηαζε 

ηνπ θχινπ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ηνπο. 

 

κοπός ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη 

ν εκπινπηηζκφο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, ζηελ έληαμε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηηο 

παηδαγσγηθέο ηνπο πξαθηηθέο θαη ζηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ 

ζρεηηθά κε ηα θχια θαη ηηο δηαθξίζεηο.    

 

Θεματικές Ενότητες  

 Κνηλσληθφ θαη βηνινγηθφ θχιν, έκθπιεο ηαπηφηεηεο θαη δηαθξίζεηο. 

 Έκθπιεο δξαζηεξηφηεηεο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. Θεηηθέο επηζηήκεο, 

ηερλνινγία θαη θχιν. Λνγνηερλία θαη θχιν (κε έκθαζε ζηα παξακχζηα).  

Φπζηθή αγσγή, αζιεηηζκφο, παηρλίδηα θαη θχιν. Ιζηνξία θαη θχιν 

 Φχιν θαη δεκφζηα δσή 

 Δηζαγσγή ζηελ έκθπιε δηάζηαζε ηεο ηζηνξηθήο επηζηήκεο-αίηηα θαη 

ζπλέπεηεο ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ γπλαηθψλ απφ ηελ ηζηνξία 

 Η ζεκαζία ηεο απφδνζεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ Ιζηνξία θαη ηεο Ιζηνξίαο ζηηο 

γπλαίθεο: θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπλέπεηεο 
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 Η ζεκαζία ηεο ζπκπεξίιεςεο ηεο ηζηνξίαο ησλ γπλαηθψλ ζην κάζεκα ηεο  

Ιζηνξίαο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο Δθπαίδεπζεο. Ο ξφινο ησλ γπλαηθψλ θαη 

αλδξψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηδαθηηθή ηεο 

 Η έκθπιε δηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

 Φχιν θαη παηρλίδη- Τπέξβαζε ηνπ έκθπινπ δηαρσξηζκνχ ησλ παηρληδηψλ 

 

Υρονική Διάρκεια: 28 ψξεο 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΧΝ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ 

ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟΣΖΣΑ 

Ομάδα - τόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε γπλαίθεο άλδξεο 

ζηειέρε θαη ππαιιήινπο πνπ έρνπλ σο αξκνδηφηεηα θαη θαζήθνληα ηελ εμππεξέηεζε 

πνιηηψλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ (εηδηθφηεξα ηε δηαρείξηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ είζνδν, ππνδνρή, θαηαγξαθή, πξνζσξηλή θηινμελία, δηακνλή θαη θνηλσληθή 

έληαμε), αιιά θαη ζε φζνπο/φζεο δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο εκπιέθνληαη ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πγείαο, απαζρφιεζεο, θνηλσληθήο θξνληίδαο, αζθάιηζεο, ελεκέξσζεο, 

εθπαίδεπζεο, εηδηθήο αγσγήο, θαηάξηηζεο, ζπκβνπιεπηηθήο, ηφζν πξνο ηνπο 

κεηαλάζηεο φζν θαη πξνο ην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ κε ‘ηδηαίηεξεο’ αλάγθεο («εππαζείο» 

θνηλσληθέο νκάδεο). 

 

κοπός ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αλάπηπμε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ 

δηαρείξηζεο ηεο εηεξφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα πηνζεηήζνπλ 

απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο κε γλψκνλα ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, 

ηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε, ην ζεβαζκφ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. Δπίζεο, ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ελφο θιίκαηνο 

ακνηβαίαο απνδνρήο θαη θαηαλφεζεο πνπ επηηξέπεη ηελ ππέξβαζε ησλ 

πξνθαηαιήςεσλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα εθηίκεζεο θαη ζεβαζκνχ απέλαληη ζηελ 

εηεξφηεηα 

 

Θεματικές Ενότητες 
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 Σαπηφηεηα θαη Δηεξφηεηα: ελλνηνινγηθνί νξηζκνί θαη βησκαηηθέο 

πξνζεγγίζεηο 

 Αλαπαξαζηάζεηο θαη ηάζεηο απέλαληη ζηελ εηεξφηεηα: ε πξφζιεςε ηνπ 

‘Άιινπ’ 

 Δπηθνηλσλία-Γηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία 

 Δλζπλαίζζεζε vs "χγθξνπζε¨: αλάπηπμε πξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ 

 Γηαρείξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη νινθιεξσκέλε παξέκβαζε 

 

Υρονική Διάρκεια: 21 ψξεο 

 

 

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΒΗΑ Δ ΒΑΡΟ ΣΧΝ ΓΤΝΑΗΚΧΝ  

Ομάδα - τόχος: Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο, ζην λνζειεπηηθφ θαη ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ησλ λνζνθνκείσλ, ζηνπο 

δηθαζηέο θαη ζηα ζηειέρε ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη 

ηεο Απηνδηνίθεζεο. 

 

κοπός ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε 

ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζπκκεηερνπζψλ ζε ζέκαηα βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ, ψζηε λα 

αληηκεησπίδνπλ ηα ζχκαηα ηεο βίαο κε ηνλ πην ελδεδεηγκέλν ηξφπν. 

 

Θεματικές Ενότητες  

 Η Έλλνηα ηεο Ιζφηεηαο ησλ Φχισλ. Πνιηηηθέο γηα ηελ ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ 

θαη γπλαηθψλ ζε δηεζλέο, επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν  

 Μνξθέο Βίαο ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ. Δλδννηθνγελεηαθή Βία θαηά ησλ 

γπλαηθψλ απφ ζπδχγνπο/ ζπληξφθνπο  

 Γηαθίλεζε θαη Δκπνξία γπλαηθψλ, κε ζθνπφ ηε ζεμνπαιηθή  (trafficking)  

 Βηαζκφο θαη γπλαίθεο 
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 ηήξημε ζπκάησλ Βίαο (ελδν-νηθνγελεηαθήο, trafficking, ζεμνπαιηθήο 

παξελφριεζεο)  

Γξάζεηο θνξέσλ ηεο Γηνίθεζεο θαη ΜΚΟ  

 

Υρονική Διάρκεια: 21 ψξεο  


