ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ
ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ

ΣΟΜΕΑ
ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Δ.Κ.Γ.Γ.Α.

ΙΝ.ΔΠ.

ΤΟΜΕΑΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ο Σνκέαο αζρνιείηαη κε έλα επξχ θάζκα γλσζηηθψλ πεδίσλ θαη αληηθεηκέλσλ. Απηά
αληαπνθξίλνληαη ζε ηνκεαθέο πνιηηηθέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο βηψζηκεο
αλάπηπμεο θαη ζπλδένληαη κε ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ. Πξφθεηηαη γηα ηα πεδία «Πεξηβάιινλ
θαη Δλέξγεηα», «Υσξνηαμία θαη πνιενδνκία», «Πφιε θαη θνηλσλία», «Τπνδνκέο, κεηαθνξέο θαη
δίθηπα», «Γηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη πνιηηηθή πξνζηαζία», «Αγξνηηθφο ηνκέαο – Σξφθηκα»,
«Πνιηηηζκφο» θαη «Μέζνδνη θαη εξγαιεία δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ρψξνπ». Οη
επηκνξθσηηθέο δξάζεηο ηνπ Σνκέα απνζθνπνχλ πξσηίζησο ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο -θπξίσο κεραληθψλ, γεσηερληθψλ θαη εηδηθνηήησλ
πεξηβάιινληνο- πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα ζε κηα επνρή αιιαγψλ.
Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηνχληαη δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο ζπλεξγεηψλ ζε κείδνλεο
ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο, φπσο «ε πφιε ζε θξίζε» θαη ε έληαμε ζηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο ησλ ηφρσλ
Βηψζηκεο Αλάπηπμεο 2030 ηνπ ΟΗΔ. Δπηπιένλ, εηδηθή θαηεγνξία επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ
απνηεινχλ απηά πνπ απνβιέπνπλ ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα πξναρζεί ε αμηνπνίεζε
ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ
πεξηβάιινληνο.

1

Δ.Κ.Γ.Γ.Α.
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ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ
Ομάδα – τόχος: Τπάιιεινη ηεο θεληξηθήο θαη απνθεληξσκέλε δηνίθεζεο θαη ησλ
πεξηθεξεηψλ, πνπ εκπιέθνληαη ζηελ έθδνζε πεξηβαιινληηθψλ αδεηνδνηήζεσλ, ηελ
αμηνιφγεζε ρεδίσλ Γηαρείξηζεο θαη Δηεζίσλ Δθζέζεσλ Παξαγσγνχ Απνβιήησλ,
ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, θαζψο θαη ζηελ ελζσκάησζε ζηελ
ειιεληθή λνκνζεζία επξσπατθψλ νδεγηψλ γηα ηα απφβιεηα.

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα ηεζεί ζε εληαία βάζε ην ζχλνιν ησλ ζεκάησλ πνπ
άπηνληαη ηεο πεξηβαιινληηθά νξζήο δηαρείξηζεο ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ψζηε
λα πξναρζεί ε δηακφξθσζε κηαο θνηλήο πνιηηηθήο απφ φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία, αδεηνδφηεζε θαη ειέγρνπο
ζπκκφξθσζεο.

Θεματικές Δνότητες
 ρέδηα Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΓΑ)
 Δπξσπατθφο Καηάινγνο Απνβιήησλ
 Σαμηλφκεζε, Δπηζήκαλζε θαη πζθεπαζία (CLP) Οπζηψλ θαη Μεηγκάησλ
 Σαμηλφκεζε θαη κεηαθνξά Δπηθίλδπλνπ Απνβιήηνπ
 Καιέο πξαθηηθέο θαη κέζνδνη επεμεξγαζίαο, αμηνπνίεζε, αλαθχθισζεο θαη
δηάζεζεο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ
 Σν ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηα Δπηθίλδπλα Απφβιεηα
 Πξφηππνη νξηζκνί, θξηηήξην ηαμηλφκεζεο θαη έλλνηεο επηζήκαλζεο ησλ θηλδχλσλ
γηα ηα Δπηθίλδπλα Απφβιεηα
 ηξαηεγηθή γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ

Υρονική Γιάρκεια: 35 ψξεο
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ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ

Ομάδα – τόχος: Τπάιιεινη πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ, ππάιιεινη κε αξκνδηφηεηα
πεξηβαιινληηθνχ

ειέγρνπ

ή/θαη

αδεηνδφηεζεο

Τγεηνλνκηθψλ

Μνλάδσλ

(πεξηβαιινληηθή άδεηα, ΑΔΠΟ ή άδεηα ιεηηνπξγίαο).
κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξναγσγή ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ πγεηνλνκηθψλ
κνλάδσλ κε ηηο απαηηήζεηο πνπ επηβάιιεη ην πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην,
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο θαη αξρέο ηεο πεξηβαιινληηθήο
πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. Δπηπξφζζεηα,
ην πξφγξακκα απνζθνπεί ζην λα ππνζηεξίμεη ηελ πξνζπάζεηα γηα αλάπηπμε θαη
εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ εληφο ηεο
πγεηνλνκηθήο κνλάδαο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πξφιεςε θαη ειαρηζηνπνίεζε ηεο
παξαγσγήο απνβιήησλ, θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηνπ
πεξηβάιινληνο.
Θεματικές Δνότητες
 Ννκνζεηηθφ πιαίζην δηαρείξηζεο απνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ
 Θεζκηθέο Τπνρξεψζεηο Τγεηνλνκηθήο Μνλάδαο
 Γηαρείξηζε εηδηθψλ ξεπκάησλ απνβιήησλ – Αλαθχθισζε
 Γηαρείξηζε Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ εληφο ηεο
πγεηνλνκηθήο κνλάδαο
 Μέζνδνη επεμεξγαζίαο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ (ζηεξεψλ
– πγξψλ)
 χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο
 Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ
 Καιέο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο απνβιήησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ
 Τπνινγηζκφο θφζηνπο δηαρείξηζεο απνβιήησλ πγεηνλνκηθψλ κνλάδσλ - Άζθεζε

Υρονική Γιάρκεια: 35 ψξεο
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ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ομάδα – τόχος: Τπάιιεινη θεληξηθψλ θαη απνθεληξσκέλσλ θνξέσλ θαη ηεο
απηνδηνίθεζεο, ηα θαζήθνληα ησλ νπνίσλ είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο, ν ζρεδηαζκφο, ε
θαηαζθεπή θαη πινπνίεζε έξγσλ θαη δξάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε πδαηηθνχο πφξνπο,
ε δηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ θαη ε παξαθνινχζεζε επηπηψζεσλ ηεο δηαρείξηζεο ησλ
πδαηηθψλ πφξσλ ζην πεξηβάιινλ.
κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε επηκφξθσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ
δεκφζησλ θνξέσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο, ηδηαίηεξα δε φζνλ
αθνξά

ην

επξσπατθφ

πιαίζην

πξνζηαζίαο

θαη

βειηίσζεο

ηνπ

πδάηηλνπ

πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ζρεδίσλ δηαρείξηζεο ησλ
πδάηηλσλ πφξσλ ηεο ρψξαο. Απψηεξνο ζθνπφο είλαη λα ππνζηεξηρηεί ε αληηκεηψπηζε
πξνβιεκάησλ φπσο ε θαθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ (ππεξάληιεζε, ζπαηάιε
λεξνχ ζηε γεσξγία, αλαθχθισζε αλεμέιεγθηεο πνζφηεηαο λεξνχ), ε αλεπάξθεηα ησλ
ηερληθψλ ππνδνκψλ, ε έιιεηςε ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ θαη εμεηδηθεπκέλνπ
πξνζσπηθνχ.
Θεματικές Δνότητες
 Θεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ
 ρέδηα Γηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζηα πδαηηθά δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο.
 Αλάπηπμε ζπζηεκάησλ θαη εξγαιείσλ δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ γηα ηα
πδαηηθά δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο
 Υαξαθηεξηζηηθά θαη κεηξήζεηο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ
 Σαμηλφκεζε ηεο πνηνηηθήο θαηάζηαζεο ησ πδαηηθψλ πφξσλ κε έκθαζε ζηελ
νηθνινγηθή θαηάζηαζε
 Πξνγξάκκαηα – δίθηπα παξαθνινχζεζεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ λεξψλ
 Δπηπηψζεηο ηεο κε νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζην
πεξηβάιινλ
 Οξζνινγηθή δηαρείξηζε λεξνχ ζηε γεσξγία
 Γξάζεηο γηα ηελ αχμεζε ηνπ πθηζηάκελνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ

Υρονική Γιάρκεια: 35 ψξεο
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ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΒΗΩΗΜΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΓΔΗΩΝ
ΤΓΑΣΩΝ
Ομάδα – τόχος: ηειέρε ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ., Οξγαληζκψλ Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη Γεκνζίσλ Οξγαληζκψλ, κε αξκνδηφηεηα ηελ πξνζηαζία
θαη δηαρείξηζε ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ.

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ
νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνχ ζηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ (ρέδηα Γηαρείξηζεο Λεθαλψλ
Απνξξνήο, ρέδηα Γηαρείξηζεο Κηλδχλνπ Πιεκκχξαο, Γίθηπα Παξαθνινχζεζεο,
Μεηξψα θ.ιπ.) θαη ε απφθηεζε ηεο ηερλνγλσζίαο εθαξκνγήο, αλαζεψξεζήο ηνπο θαη
επίηεπμεο ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηακνξθψλεηαη έλα ζαθέο
πιαίζην ζπληνληζκνχ θαη ζπλέξγεηαο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ θαη θαη’
επέθηαζε φξνη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ
πξνζηαζίαο ησλ πδάησλ. Αλακέλεηαη φηη ε επηκφξθσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
ζα ζπκβάιιεη θαηαιπηηθά ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζχγρξνλνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη
ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηνπ
πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο, φπσο απνηππψλεηαη ζηα ρεδίσλ Γηαρείξηζεο Λεθαλψλ
Απνξξνήο Πνηακψλ ηεο ρψξαο.

Θεματικές Δνότητες
 Βαζηθνί φξνη, ζεζκηθφ πιαίζην θαη αξκνδηφηεηεο
 1ε Αλαζεψξεζε ρεδίσλ Γηαρείξηζεο Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ.
 Μέηξα ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ θαη
ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία.
 Δζληθφ δίθηπν παξαθνινχζεζεο πδάησλ- Μεηξψν ηαπηνηήησλ αθηψλ
θνιχκβεζεο.
 Δθπφλεζε ρεδίσλ Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ Πιεκκχξαο.
 Οξηνζέηεζε θαη πξνζηαζία πδαηνξεκάησλ.
 Αδεηνδφηεζε έξγσλ πδξνιεςίαο.
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 Απηνςίεο – γλσκνδνηήζεηο - έιεγρνη.
 Πξνγξάκκαηα δξάζεο γηα ηε ληηξνξχπαλζε.
 Δπαλαρξεζηκνπνίεζε επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ.

Υρονική Γιάρκεια: 35 ψξεο

Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΚΑΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ
Ομάδα – τόχος: Γηεπζπληέο θαη Πξντζηάκελνη Σκεκάησλ Τπνπξγείσλ (θεληξηθψλ
θαη απνθεληξσκέλσλ ππεξεζηψλ θαη επνπηεπφκελσλ θνξέσλ), Πεξηθεξεηψλ, Γήκσλ,
Αλεμάξηεησλ Αξρψλ.

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο
κε ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηνπο νξηζκνχο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ, θαζψο θαη ε
απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ θχξην θνξκφ ηεο πεξηβαιινληηθήο
λνκνζεζίαο θαη λνκνινγίαο, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε εθαξκνγή ησλ πεξηβαιινληηθψλ
πνιηηηθψλ θαη ε ζπλεξγαζία ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ κε ηνπο ειεγθηηθνχο
κεραληζκνχο θαη ηηο Αλεμάξηεηεο Αξρέο, πξνο φθεινο ηεο δηαθχιαμεο ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηεο πξνψζεζεο ησλ αξρψλ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο.

Θεματικές Δνότητες
 Πεγέο δηθαίνπ πεξηβάιινληνο – Δηζαγσγή ζην δίθαην πεξηβάιινληνο
 Ννκνινγία – δηθαζηηθή πξνζηαζία ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο
 Γηαδηθηπαθή πξφζβαζε ζε λνκηθέο πιεξνθνξίεο
 Δπξσπατθή πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη δξάζε
 Ννκνζεζία θαη λνκνινγία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο
 Θεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο
 Θεζκηθφ πιαίζην γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ
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 Έιεγρνο εθαξκνγήο δηθαίνπ Πεξηβάιινληνο: Δζληθνί θαη επξσπατθνί κεραληζκνί
ειέγρνπ

Υρονική Γιάρκεια: 35 ψξεο

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ ΜΖΣΡΩΟ
Ομάδα – τόχος: ηειέρε ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβαιινληηθήο Αδεηνδφηεζεο (ΓΙΠΑ)
ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (ΤΠΔΝ),

ζηειέρε ζπλαξκφδησλ

ππεξεζηψλ ηνπ ΤΠΔΝ, ησλ Γ/λζεσλ Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ησλ
Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, θαζψο θαη άιισλ ππεξεζηψλ πνπ γλσκνδνηνχλ ζηε
δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο.

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε έληαμε

ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Πεξηβαιινληηθνχ

Μεηξψνπ ζηηο ηαθηηθέο δηαδηθαζίεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο.

Θεματικές Δνότητες


Παξνπζίαζε ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Πεξηβαιινληηθνχ Μεηξψνπ (ΗΠΜ)



Ρφινη (θαηεγνξίεο ρξεζηψλ) ζην ΗΠΜ



Δμνηθείσζε κε ηνπο εμσυπεξεζηαθνχο ξφινπο ηνπ ΗΠΜ



Πιήξεο θχθινο εξγαζηψλ ησλ ππεξεζηαθψλ ξφισλ πνπ πξνβιέπεη ην ΗΠΜ
ζηε δηαδηθαζία Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ



Πιήξεο θχθινο εξγαζηψλ ησλ ππεξεζηαθψλ ξφισλ πνπ πξνβιέπεη ην ΗΠΜ
ζηηο ινηπέο δηαδηθαζίεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο

Υρονική Γιάρκεια 21 ψξεο
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Δ.Κ.Γ.Γ.Α.

ΙΝ.ΔΠ.

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ/Δ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΝΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ISO 50001 ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ
ΣΟΜΔΑ
Ομάδα – τόχος: Μεραληθνί θαη άιια ζηειέρε ηεο θεληξηθήο θαη απνθεληξσκέλεο
δηνίθεζεο, ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ, ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ δήκσλ, πνπ έρνπλ
νξηζηεί Δλεξγεηαθνί Τπεχζπλνη/εο ή ρεηξίδνληαη ζέκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη
βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο.

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε θαηάξηηζε ησλ Δλεξγεηαθψλ Τπεπζχλσλ
δεκνζίσλ θηηξίσλ ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο, ψζηε λα
αληαπνθξίλνληαη κε επρέξεηα ζηα θαζήθνληά ηνπο.Δπίζεο, ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο
είλαη ε ελίζρπζε ησλ ηερληθψλ θαη δηνηθεηηθψλ γλψζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή
ζπζηεκάησλ ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο ISO50001 ηφζν ζε ηερληθά ζηειέρε φζν θαη ζε
δηνηθεηηθά.

Θεματικές Δνότητες
 Γηαδηθαζία ελεξγεηαθψλ ειέγρσλ θαη κεηξήζεσλ θαηαλάισζεο ελέξγεηαο
 Βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο πζηήκαηνο
 Δλεξγεηαθήο Γηαρείξηζεο
 Πξαθηηθή άζθεζε - Δπίδεημε παξαδείγκαηνο Δθαξκνγήο πζηήκαηνο
 Δλεξγεηαθήο Γηαρείξηζεο (ISO 50001)
 Δλεξγεηαθή θαηαγξαθή θαη ηερληθέο βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο
 απφδνζεο ζε δεκφζηα θηίξηα

Υρονική Γιάρκεια: 35 ψξεο
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Δ.Κ.Γ.Γ.Α.

ΙΝ.ΔΠ.

Ζ ΑΣΕΔΝΣΑ 2030 ΚΑΗ ΟΗ ΣΟΥΟΗ ΒΗΩΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΟΖΔ: ΣΟ
ΓΗΔΘΝΔ, ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Ομάδα – τόχος: ηειέρε ππνπξγείσλ, νξγαληζκψλ ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο
απηνδηνίθεζεο, αλεμάξηεησλ αξρψλ, ΝΠΓΓ θαη ΝΠΙΓ θαη ζχκβνπινη πνιηηηθήο
εγεζίαο, κέιε λνκνπαξαζθεπαζηηθψλ επηηξνπψλ ή νκάδσλ έξγνπ, πνπ εκπιέθνληαη
ζε ζέκαηα πνπ θαιχπηνπλ νη ΒΑ.

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε βειηίσζε θαη ελίζρπζε ηνπ γλσζηηθνχ ππνβάζξνπ
ησλ επηκνξθσλφκελσλ γχξσ απφ ζεκειηψδεηο πηπρέο θαη παξακέηξνπο ηεο βηψζηκεο
αλάπηπμεο, ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο Αηδέληα 2030 θαη ησλ ηφρσλ Βηψζηκεο
Αλάπηπμεο ηνπ OHE, φπσο απηέο αλαπηχζζνληαη θαη εμειίζζνληαη ζε δηεζλέο,
επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν.

Θεματικές Δνότητες
 Δηζαγσγή ζηε Βηψζηκε Αλάπηπμε: Βαζηθέο έλλνηεο
 Η Βηψζηκε Αλάπηπμε ζην πιαίζην ηνπ ΟΗΔ
 Η Έλλνηα ηεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο ζην Θεζκηθφ Πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο
 Η Δθαξκνγή ηεο Αηδέληα 2030 ηνπ ΟΗΔ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε: Η Αλάδεημε
Βέιηηζησλ Πξαθηηθψλ
 Η Αηδέληα 2030 θαη νη ηφρνη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο ηνπ ΟΗΔ: Σν εζληθφ πιαίζην
εθαξκνγήο

Υρονική Γιάρκεια: 21 ψξεο
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ΙΝ.ΔΠ.

ΥΩΡΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ –
ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ
ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΖ ΥΩΡΑ
Ομάδα – τόχος: ηειέρε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο (Τπνπξγείσλ, Απνθεληξσκέλσλ
Γηνηθήζεσλ, Πεξηθεξεηψλ, Γήκσλ, θνξέσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα) πνπ
εκπιέθνληαη ζηελ αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία έξγσλ, ην ζρεδηαζκφ θαη ηνλ αλαπηπμηαθφ
πξνγξακκαηηζκφ έξγσλ / ζηφρσλ.

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα ηεζνχλ πξνβιεκαηηζκνί θαη λα πξνηαζνχλ λέεο
πξνζεγγίζεηο, κέζα θαη κεραληζκνί αλάπηπμεο, αλαθνξηθά κε ρσξηθέο ελφηεηεο
θιίκαθαο πεξηθέξεηαο θαη κηθξφηεξεο (ηνπηθέο ρσξηθέο ελφηεηεο), αληηκεησπίδνληαο
ηα ρσξνηαμηθά ζρέδηα θαη ην ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ γεληθφηεξα, σο νξγαληθφ κέξνο
ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ππφβαζξν αλαζπγθξφηεζεο νηθνλνκηθψλ,
θνηλσληθψλ θαη νηθνινγηθψλ δνκψλ. Δπηπξφζζεηα, επηδηψθεηαη ε ζπλελλφεζε
δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ (νηθνλνκία, δεκνγξαθία, θνηλσληνινγία,
πεξηβάιινλ, γεσγξαθία θ.α.) θαη επηπέδσλ δηνίθεζεο πνπ αζρνινχληαη κε ην ρψξν.

Θεματικές Δνότητες
 Η εθαξκνγή ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ (Δζληθά Υσξνηαμηθά Πιαίζηα
Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο, Σνπξηζκνχ, Βηνκεραλίαο, Τδαηνθαιιηεξγεηψλ)
θαη ε εμεηδίθεπζή ηνπ ζηα Πεξηθεξεηαθά Υσξνηαμηθά Πιαίζηα.
 Υσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο θαη ρσξνζεηήζεηο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ,
ηνπξηζκνχ, βηνκεραλίαο, αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ππνδνκψλ,
πδαηνθαιιηεξγεηψλ, Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο – Ρπζκηζηηθφ ρέδην Αζήλαο –
Αηηηθήο 2020.
 Σα γεσρσξηθά δεδνκέλα σο εξγαιείν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ρσξνηαμηθνχ
ζρεδηαζκνχ. Αλάιπζε θαη εθαξκνγή ησλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ ζηνλ
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ΙΝ.ΔΠ.

νινθιεξσκέλν ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ εζληθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ επηπέδνπ θαη ε
ζπκβνιή ηνπο σο εξγαιείν ππνβνήζεζεο ιήςεο απνθάζεσλ.
 Άξζεηο απαιινηξηψζεσλ θαη ηξνπνπνηήζεηο ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ.
 Πεξηθεξεηαθά Πιαίζηα Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη ε ζεκαζία ηνπο ζηελ
αλάπηπμε θαη ηελ εδαθηθή ζπλνρή.

Υρονική Γιάρκεια: 35 ψξεο

ΑΣΗΚΔ ΑΝΑΠΛΑΔΗ
Ομάδα – τόχος: ηειέρε ηεο θεληξηθήο θαη απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο θαη ησλ
ΟΣΑ, ηα θαζήθνληα ησλ νπνίσλ ζρεηίδνληαη κε παξεκβάζεηο κε ρσξηθή δηάζηαζε
ζηελ πφιε. Αλαιπηηθφηεξα, θαζήθνληα πνπ ζρεηίδνληαη κε νινθιεξσκέλεο
παξεκβάζεηο

(πνιενδνκηθφο

ζρεδηαζκφο,

αλαπιάζεηο,

ξπζκηζηηθά

ζρέδηα,

θπθινθνξηαθέο κειέηεο θ.α.) είηε ζπλδένληαη έκκεζα κε απηέο (φπσο, πξνγξάκκαηα
θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηελ πφιε) είηε κέζσ γλσκνδνηήζεσλ γηα πξνγξάκκαηα
αλάπιαζεο.

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ ζηειερψλ ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνψζεζε πνιηηηθψλ θαη ηελ εθαξκνγή
πξνγξακκάησλ νινθιεξσκέλεο αζηηθήο αλάπιαζεο.

Θεματικές Δνότητες
 Μεηαζρεκαηηζκφο ησλ πφιεσλ θαη πνιηηηθή αλαπιάζεσλ
 Γηαζηάζεηο ησλ αζηηθψλ αλαπιάζεσλ
 Αζηηθφο ζρεδηαζκφο θαη αλαπιάζεηο ζην ζχζηεκα ζρεδηαζκνχ ηεο Διιάδαο
 Πνιηηηθή γεο θαη αλαπιάζεηο. Δξγαιεία αζηηθψλ αλαπιάζεσλ ζηελ ειιεληθή
λνκνζεζία
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 Υξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ αλάπιαζεο
 Μειέηε θαη πινπνίεζε αλαπιάζεσλ: Διιεληθή θαη δηεζλήο εκπεηξία

Υρονική Γιάρκεια: 35 ψξεο

ΠΡΑΞΔΗ ΣΑΚΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΟΓΗΜΟΤ – ΠΡΑΞΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
Ομάδα – τόχος: Μεραληθνί ηεο θεληξηθήο θαη απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο, ησλ
πεξηθεξεηψλ θαη ησλ δήκσλ, ηα θαζήθνληα ησλ νπνίσλ ζρεηίδνληαη κε εξκελεία &
εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ Ν.Γ. ηεο 17.7./16.8.1923 (Πξάμεηο Σαθηνπνίεζεο θαη
Αλαινγηζκνχ) θαη ηνπ Ν. 1337/83 Πξάμεηο Δθαξκνγήο χληαμε θαη Έγθξηζε
Πξάμεσλ Σαθηνπνίεζεο θαη Αλαινγηζκνχ θαη Πξάμεσλ Δθαξκνγήο), θαζψο θαη
κεραληθνί πνπ θαινχληαη λα δψζνπλ απαληήζεηο ζε ζρεηηθά εξσηήκαηα πνιηηψλ θαη
λα δηαρεηξηζηνχλ κεγάινπ φγθνπ ρξνληδφλησλ ζρεηηθψλ αηηεκάησλ.

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ ζηελ εξκελεία θαη
εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ Ν.Γ. ηεο 17.7./16.8.1923 (Πξάμεηο Σαθηνπνίεζεο θαη
Αλαινγηζκνχ) θαη ηνπ Ν. 1337/83 Πξάμεηο Δθαξκνγήο θαη ζηελ χληαμε θαη
Έγθξηζε Πξάμεσλ Σαθηνπνίεζεο θαη Αλαινγηζκνχ θαη Πξάμεσλ Δθαξκνγήο
πξνθεηκέλνπ απηνί λα αληαπνθξηζνχλ ζηε δηαρείξηζε κεγάινπ φγθνπ ρξνληδφλησλ
αηηεκάησλ. Η επηκφξθσζε έξρεηαη σο απφθξηζε ζηελ απνρψξεζε ιφγσ
ζπληαμηνδφηεζεο, απφ ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο, ππαιιήισλ κε εκπεηξία ζηα
παξαπάλσ αληηθείκελα.

Θεματικές Δνότητες
 χληνκε αλαθνξά ζηα επίπεδα πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ - Πνιενδνκηθή κειέηε
 Οηθφπεδν – Γήπεδν
 Ρπκνηνκηθά ζρέδηα κε ηηο Γ/μεηο ηνπ Π.Γ. /1923
 Πξάμε Σαθηνπνίεζεο - Πξάμε Αλαινγηζκνχ
12
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 Ρπκνηνκηθά ζρέδηα πνπ εγθξίζεθαλ κε ηηο Γ/μεηο Ν.1337/83
 χληαμε πξάμεο εθαξκνγήο
Υρονική Γιάρκεια: 21 ψξεο

ΟΗ ΔΞΤΠΝΔ ΠΟΛΔΗ ΚΑΗ ΣΟ PLACE MARKETING Ω ΔΡΓΑΛΔΗΑ
ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ
Ομάδα – τόχος: ηειέρε θεληξηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ Τπνπξγείσλ
θαζψο θαη Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δηάδνζε θαη εθαξκνγή εξγαιείσλ αλαπηπμηαθνχ
ζρεδηαζκνχ πνπ ελζσκαηψλνπλ Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηε
δηαρείξηζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο (smart cities), ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηάδνζε
πξαθηηθψλ branding θαη marketing ηνπ ηφπνπ, εξγαιεία ηα νπνία νη ειιεληθέο πφιεηο
δπζθνιεχνληαη λα ελζσκαηψζνπλ ζηνλ αλαπηπμηαθφ ηνπο ζρεδηαζκφ.
Θεματικές Δνότητες
 Οη έμππλεο πφιεηο: Βαζηθέο έλλνηεο θαη πιαίζην Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο
 Δθαξκνγή ηεο ινγηθήο ηεο Έμππλεο Πφιεο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν
 Υξεκαηνδνηηθά εξγαιεία, ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο
 Δζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην εθαξκνγήο
 Γπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηεο ινγηθήο ηεο Έμππλεο Πφιεο ζηελ ειιεληθή
πξαγκαηηθφηεηα
 To place marketing θαη branding ηνπ ηφπνπ
 Οη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ place marketing ζε ειιεληθέο πφιεηο
 Η δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ θαη branding κηαο έμππλεο πφιεο
Υρονική Γιάρκεια: 35 ψξεο
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ΙΝ.ΔΠ.
ΑΣΗΚΟ ΚΑΗ ΠΔΡΗΑΣΗΚΟ ΠΡΑΗΝΟ

Ομάδα – τόχος: Τπάιιεινη θιάδσλ κεραληθψλ, γεσηερληθψλ θαη άιισλ ζπλαθψλ
εηδηθνηήησλ πνπ αζθνχλ θαζήθνληα ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ αζηηθνχ θαη
πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ θαη, εηδηθφηεξα, ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη
ηε ζπληήξεζε θάζε είδνπο έξγνπ αζηηθνχ θαη πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ θαη κε ηε
δηαρείξηζε ρψξσλ πξαζίλνπ.

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ν εκπινπηηζκφο ησλ γλψζεσλ θαη ηερληθψλ ησλ
ζηειερψλ

θαη

ππαιιήισλ

ηνπ

δεκφζηνπ

ηνκεά

ψζηε

λα

αληαπνθξηζνχλ

απνηειεζκαηηθά ζην ξφιν ηνπο κέζσ ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνχ βαζηζκέλνπ
ζε πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο θαη λα ζπκβάινπλ νπζηαζηηθά ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ
ζπλζεθψλ δσήο ησλ θαηνίθσλ ζην ζχγρξνλν αζηηθφ ρψξν.

Θεματικές Δνότητες
 Θεζκηθφ πιαίζην θαη εξγαιεία πνιηηηθήο γεο
 Βαζηθέο αξρέο δηακφξθσζεο ρψξσλ αζηηθνχ θαη πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ
 Μειέηε ζρεδηαζκνχ, δηακφξθσζεο θαη ζπληήξεζεο ρψξσλ αζηηθνχ θαη
πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ
 Υψξνη πξαζίλνπ εηδηθήο ρξήζεο
 Τιηθά θαη εξγαζίεο δηακφξθσζεο ρψξσλ πξαζίλνπ – Δηδηθέο ηερληθέο επέκβαζεο
 Τδαηηθνί πφξνη θαη αζηηθφ πξάζηλν
 Γηαρείξηζε ππνιεηκκάησλ ζπληήξεζεο αζηηθνχ θαη πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ ζην
πιαίζην ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο
 Η θπηνπξνζηαζία ζηνπο ρψξνπο αζηηθνχ θαη πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ

Υρονική Γιάρκεια: 35 ψξεο
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Ομάδα – τόχος: Τπάιιεινη ησλ νπνίσλ ηα θαζήθνληα ζρεηίδνληαη κε ηελ
αληηκεηψπηζε ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ, κε ρψξν αλαθνξάο ηηο ειιεληθέο πφιεηο θαη
πην ζπγθεθξηκέλα κε ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο,
πξνζβαζηκφηεηαο, θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, λφκηκεο θαη
παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, παξαβαηηθφηεηαο, βίαο θαη εγθιεκαηηθφηεηαο, θαζψο θαη
πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αζηηθφ ζρεδηαζκφ (πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ,
ξπζκηζηηθά ζρέδηα, αλαπιάζεηο θ.α.).

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε θαιιηέξγεηα θαη νηθνδφκεζε κηαο ζπλνιηθήο
πξνζέγγηζεο γηα ηελ επίιπζε ησλ ηνπηθψλ πξνβιεκάησλ, θαζψο θαη ε θαιιηέξγεηα
ηθαλνηήησλ ζπλζεηηθήο θαη ζπλδπαζηηθήο αληηκεηψπηζεο θαηλνκέλσλ θξίζεο ζηηο
πφιεηο. Δπηδηψθεηαη ηα ζηειέρε ηα νπνία ζρεδηάδνπλ ηνπηθέο παξεκβάζεηο λα είλαη ζε
ζέζε λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο ή λα ζπκβάιινπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, έρνληαο
θαηαλνήζεη ηνπο πνιπζρηδείο παξάγνληεο πνπ ζπλζέηνπλ ην πξφβιεκα θαη έρνληαο
εθηηκήζεη ηηο επηπηψζεηο θάζε ελαιιαθηηθήο ιχζεο.

Θεματικές Δνότητες
 Δλλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο - Μεηαζρεκαηηζκνί ησλ πφιεσλ
 Φαηλφκελα θξίζεο ζηελ ειιεληθή πφιε
 Κξίζε ηεο ειιεληθήο πφιεο θαη αλαπαξαζηάζεηο ηεο
 Πνιηηηθέο αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο – Παξεκβάζεηο
 Έθθξαζε πξνζσπηθψλ βησκάησλ γηα ηελ πφιε θαη βησκάησλ απφ ηελ άζθεζε
ηεο εξγαζίαο

Υρονική Γιάρκεια: 35 ψξεο
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ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ
ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΡΓΩΝ. ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ - ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ
Ομάδα – τόχος: Τπάιιεινη Μεραληθνί ΠΔ θαη ΣΔ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πνπ
δηαρεηξίδνληαη, ειέγρνπλ, παξαθνινπζνχλ ηελ πινπνίεζε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
Σερληθψλ Έξγσλ Τπνπξγείσλ, Πεξηθεξεηψλ, Γήκσλ θαη επνπηεπφκελσλ απφ ην
Γεκφζην Φνξέσλ.

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ θαη
ηθαλνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή θαη εξκελεία ησλ δηαηάμεσλ εθείλσλ πνπ
αθνξνχλ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ησλ
Μειεηψλ θαη ησλ Έξγσλ, ηνλ έιεγρν, ηε δηαξθή παξαθνινχζεζε, ηελ
απνηειεζκαηηθή επίβιεςε ηεο πινπνίεζεο θαη πιεξσκή ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, κε
απψηεξν ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ θαηαζθεπψλ.

Θεματικές Δνότητες
 Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο Γεκνζίσλ Έξγσλ, Ν. 4412/16, Μεηαβαηηθέο
Γηαηάμεηο, Πξφηππν Λεηηνπξγίαο ΓΔΠ-ΔΛΟΣ 1429
 Δθαξκνγή Ν. 4412/16 πεξί αλάζεζεο κειεηψλ
 Πξφηππα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο-Σερληθέο πγγξαθέο Τπνρξεψζεσλ
 Σππνπνίεζε θαη Πνηφηεηα, Βαζηθέο Τπνδνκέο Πνηφηεηαο
 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη Αλαθνξέο ζε ηζρχνληεο Καλνληζκνχο
 Όξνη Πνηφηεηαο ζηα Έξγα
 Τπφδεηγκα Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηαο , Έιεγρνο, Παξαθνινχζεζε θαη Δθαξκνγή

Υρονική Γιάρκεια: 35 ψξεο
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ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ
ΤΜΒΑΔΩΝ ΔΡΓΩΝ, ΜΔΛΔΣΩΝ, ΠΑΡΟΥΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΩΝ
ΤΝΑΦΩΝ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ (Ν.4412/2016) - ΔΠΗΠΔΓΟ II
Ομάδα – τόχος: Μεραληθνί, ζηειέρε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο
απηνδηνίθεζεο, πνπ απαζρνινχληαη ζε ηερληθέο ππεξεζίεο ή ππεξεζίεο πνπ
δηαρεηξίδνληαη, ειέγρνπλ θαη παξαθνινπζνχλ ηελ πινπνίεζε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
Σερληθψλ Έξγσλ.

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ θαη
ηθαλνηήησλ ζρεηηθά κε ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνγξακκαηηζκνχ,
αλάζεζεο, ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο κε εληαίεο πξνθαζνξζκέλεο δηαδηθαζίεο ζε
ζπκβάζεηο έξγσλ, κειέησλ, πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, ζπλδπαδφκελσλ κε
ηελ παξαθνινχζεεο ηεο πινπνίεζεο, εθηέιεζεο θαη παξαιαβήο ησλ αληηθεηκέλσλ
απηψλ. Δπίζεο, ε πξνξαζκνγή ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο πξνο ζρεηηθέο Οδεγίεο ηεο ΔΔ
ζε φια ηα αληηθείκελα ησλ πκβάζεσλ Έξγσλ Μειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη
ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ.

Θεματικές Δνότητες
 Δλνπνίεζε πιαηζίνπ πκβάζεσλ Έξγσλ, Μειεηψλ, Παξνρήο Σερληθψλ θαη
ινηπψλ πλαθψλ Δπηζηεκνληθψλ Τπεξεζηψλ – Πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ
 Γηάθξηζε νξηζκψλ έξγσλ. Μειεηψλ, ππεξεζηψλ, θάθεινο θαη έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο, πξνγξακκαηηζκφο δηαγσληζκψλ
 Δθζπγρξνληζκφο δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο – Γηαθάλεηα θαη δεκνζηφηεηα
 Γηαρείξηζε δηαγσληζκνχ – Γηαδηθαζίεο θαη θξηηήξηα αλάζεζεο έξγσλ θαη
κειεηψλ – Οκάδεο εξγαζηψλ, Καλνληζκφο αλάιπζεο ηηκψλ – Έιεγρνη πξν ηεο
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο
 Σξνπνπνηήζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο, παξαθνινχζεζεο ηεο ζχκβαζεο,
δηάιπζε, ππνθαηάζηαζε, θαηαγγειία
 Δθηέιεζε ζχκβαζεο, παξαθνινχζεζε αιιαγψλ, πνηνηηθή πινπνίεζε ηεο
ζχκβαζεο, πεξηερφκελα πηζηνπνηήζεσλ
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 Οινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο Έξγσλ, Μειεηψλ, Παξνρήο Σερληθψλ θαη ινηπψλ
πλαθψλ Δπηζηεκνληθψλ Τπεξεζηψλ
 Σα Παξαξηήκαηα σο εξγαιεία – Αλάιπζε παξαξηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζε έξγα
θαη κειέηεο

Υρονική Γιάρκεια: 21 ψξεο

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ
Ομάδα – τόχος: Μεραληθνί ζηειέρε ηνπ ΤΠΟΜΔΓΤ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ
θνξέσλ ηνπ, ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ζηειέρε θνξέσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη
κεγάια ηερληθά έξγα.
κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ ζηηο
ζχγρξνλεο απαηηήζεηο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο, κέζσ ηεο ηερλνγλσζίαο απφ κεγάια
ηερληθά έξγα ηεο ρψξαο καο, κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ κηθξφηεξσλ
κνλάδσλ δηαρείξηζεο ηερληθψλ έξγσλ.
Θεματικές Δνότητες
 Σππνπνίεζε – Γνκή ηππνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ – ήκαλζε
 Γηαπίζηεπζε –Σεθκεξίσζε ηερληθψλ θαθέισλ πιηθψλ – Σερληθέο δνθηκέο –
Γηαρείξηζε πνηφηεηαο κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ
 Βαζηθέο έλλνηεο πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο – Παξνπζίαζε πξνηχπσλ
ISO 9001:2008 θαη ISO 19011:2011
 Παξνπζίαζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο κεγάισλ ηερληθψλ έξγσλ
 Δπηζεψξεζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο κεγάισλ ηερληθψλ έξγσλ
 Πξνγξάκκαηα πνηφηεηαο έξγσλ
 ΔΠΔΛ

Υρονική Γιάρκεια: 35 ψξεο
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ΝΔΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ & ΔΚΓΟΖ ΑΓΔΗΑ ΓΟΜΖΖ
Ομάδα – τόχος: Τπάιιεινη Μεραληθνί ΠΔ θαη ΣΔ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ έιεγρν νηθνδνκψλ θαη ελ γέλεη
θαηαζθεπψλ, ηελ επηβνιή θπξψζεσλ απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ, ηελ έθδνζε αδεηψλ
δφκεζεο θαζψο θαη θαηεδαθίζεηο απζαηξέησλ.

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ γηα
ηηο λέεο δηαηάμεηο δφκεζεο πνπ ζεζκνζεηήζεθαλ κε ην Νέν Οηθνδνκηθφ Καλνληζκφ
(ΝΟΚ) λ.4067/12, θαη ηηο πξφζθαηεο – λεψηεξεο ξπζκίζεηο εθαξκνγήο ηνπ λ.4030/11
(Έγθξηζε & Άδεηα Γφκεζεο) πνπ είλαη ζπλαθείο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΝΟΚ.

Θεματικές Δνότητες
 Νένο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο (ΝΟΚ) – Πιαίζην θαη έθηαζε εθαξκνγήο
 Έγθξηζε & άδεηα δφκεζεο – Διεγθηέο δφκεζεο – Νέα πκβνχιηα
 ηνηρεία ησλ θηηξίσλ θαη δνκηθή εθκεηάιιεπζε νηθνπέδσλ θαη γεπέδσλ – Άιιεο
θαηαζθεπέο θαη ζηνηρεία ησλ θηηξίσλ
 Κίλεηξα γηα πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε
 Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα Άηνκα κε Αλαπεξία (ΑκεΑ)
 Πξνζηαζία αξρηηεθηνληθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο
 Τπνρξέσζε έθδνζεο αδείαο δφκεζεο
 Τθηζηάκελα θηίξηα – Έλλνηα λνκίκσλ θαη απζαηξέησλ

Υρονική Γιάρκεια: 35 ψξεο

ΩΡΗΜΑΝΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΡΓΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΑΝΑΘΔΣΟΤΩΝ
ΑΡΥΩΝ ΓΗΑ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ ΔΡΓΩΝ
Ομάδα – τόχος: ηειέρε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ή Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο α’ θαη
β’ βαζκνχ, πνπ απαζρνινχληαη ζε Σερληθέο Τπεξεζίεο, ή θαη Τπεξεζίεο πνπ
αζρνινχληαη κε ηελ δηαρείξηζε -παξαθνινχζεζε ή θαη έιεγρν Φαθέισλ Χξηκφηεηαο,
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εγθξίζεσλ κειεηψλ, επηβιέςεσλ Έξγσλ ή/ θαη έιεγρν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
Σερληθψλ Έξγσλ.
κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε βειηίσζε ηεο “δηαδηθαζίαο παξαγσγήο” ησλ
Γεκνζίσλ Έξγσλ ζηε ρψξα καο.

Θεματικές Δνότητες


Πξνγξακκαηηζκφο ηηο αλαζεηνπζψλ αξρψλ γηα ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
Έξγσλ - Φάθεινο ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ



Γηαδηθαζίεο Έληαμεο θαη Υξεκαηνδφηεζεο Έξγσλ θαη Μειεηψλ



Γηαρείξηζε κειεηψλ - Ιζρχνπζεο Πξνδηαγξαθέο



Φάθεινο Χξηκφηεηαο θαη ηάδηα Χξίκαλζεο Έξγσλ



Δηδηθά Θέκαηα –Απαηηήζεηο θαη δεζκεχζεηο ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ
πιαίζην



Παξαδείγκαηα Φαθέισλ ρεδηαζκνχ θαη Χξηκφηεηαο Έξγσλ

Υρονική Γιάρκεια: 21 ψξεο

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΙΝΓΤΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΠΡΟΣΑΙΑ
ΒΑΗΚΔ ΓΝΩΔΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
Ομάδα – τόχος: Τπάιιεινη θξαηηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ππεξεζηψλ Ο.Σ.Α. θαη
νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο, πνπ εκπιέθνληαη ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν ζε
επηκέξνπο δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη, θπξίσο, ζε κε
εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε πνιηηηθήο πξνζηαζίαο πνπ εξγάδνληαη ζε έλα επξχηαην
ζχλνιν ππεξεζηψλ νη νπνίεο θαινχληαη λα ζπκβάινπλ ζε επηκέξνπο δξάζεηο
πξφιεςεο, εηνηκφηεηαο, αληηκεηψπηζεο θαη απνθαηάζηαζεο.
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κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ
επηηξέπνπλ ζε ππαιιήινπο πνπ δελ έρνπλ σο θχξην αληηθείκελν ηελ πνιηηηθή
πξνζηαζία, λα ζπκβάιινπλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ πνιηηηθήο
πξνζηαζίαο, ζε επίπεδν πξφιεςεο, δηαρείξηζεο ηεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο
θαη απνθαηάζηαζεο, ζην νηθνγελεηαθφ, εξγαζηαθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ.

Θεματικές Δνότητες
 Αξρέο θαη θαηεπζχλζεηο ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο δξάζεσλ πνιηηηθήο
πξνζηαζίαο
 εηζκηθφο θίλδπλνο - Καηνιηζζήζεηο
 Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε θαηξηθά θαηλφκελα - Πιεκκχξεο
 Γαζηθέο ππξθαγηέο
 Σερλνινγηθά αηπρήκαηα - Αηπρήκαηα κεηαθνξάο
 Δπηδεκίεο – Ληκνί – Βαζηθέο γλψζεηο πξψησλ βνεζεηψλ
 Δζεινληηζκφο θαη πνιηηηθή πξνζηαζία

Υρονική Γιάρκεια: 35 ψξεο

ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΩΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Δ
ΣΟΠΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ
Ομάδα – τόχος: Τπάιιεινη θαη ζηειέρε ηα θαζήθνληα ησλ νπνίσλ ζπλδένληαη κε
βαζηθνχο ηνκείο ηεο δηαρείξηζεο θαηαζηξνθψλ θαη νη νπνίνη εξγάδνληαη, θπξίσο, ζε
ππεξεζίεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, ζε ΟΣΑ, ζηε δεκνηηθή αζηπλνκία, ζηηο ηερληθέο θαη
πνιενδνκηθέο ππεξεζίεο, ζηηο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο πξαζίλνπ θαη ειεπζέξσλ ρψξσλ,
ζηηο ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο, ηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη
πξφλνηαο.

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ψζηε νη
επηκνξθσλφκελνη/εο λα επηηειέζνπλ απνηειεζκαηηθά ην έξγν ηνπ ζρεδηαζκνχ,
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ζπληνληζκνχ θαη επίβιεςεο ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ πξφιεςε,
αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζηξνθψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν.

Θεματικές Δνότητες
 Αξρέο θαη θαηεπζχλζεηο δηαρείξηζεο θαηαζηξνθψλ θαη θξίζεσλ
 Η πνιηηηθή πξνζηαζία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε
 Πιαίζην θαη δνκέο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζηελ Διιάδα
 Καηεπζχλζεηο, νδεγίεο θαη πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ έθηαθηεο αλάγθεο –
ρεδηαζκφο, δηεμαγσγή θαη απνηίκεζε αζθήζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο
 Δκπεηξίεο θαη δηδάγκαηα απφ ηε ζπκβνιή δήκσλ ζηε δηαρείξηζε θαηαζηξνθψλ –
Ο ξφινο ησλ δήκσλ ζηελ πξφιεςε θαη ηελ απνθαηάζηαζε
 ρεδηαζκφο θαη δξάζεηο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πιεζπζκνχ ζε
πεξίπησζε θαηαζηξνθήο
 Άκεζε θαη πξνζσξηλή ζηέγαζε κεηά απφ θαηαζηξνθή
 Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ επηπηψζεσλ θαηαζηξνθψλ
 Δζεινληηζκφο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο

Υρονική Γιάρκεια: 35 ψξεο

ΓΡΑΔΗ ΒΡΑΥΔΗΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΘΔΟΜΖΝΗΑ, Δ
ΔΠΗΠΔΓΟ ΟΣΑ Α’ ΚΑΗ Β’ ΒΑΘΜΟΤ
Ομάδα – τόχος: Τπάιιεινη θαη ζηειέρε πνπ θαινχληαη λα ζπκβάιινπλ ζηε
βξαρεία απνθαηάζηαζε θαη θπξίσο ππάιιεινη θαη ζηειέρε ηερληθψλ ππεξεζηψλ,
ππεξεζηψλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξφλνηαο.

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ψζηε νη
ππάιιεινη λα ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζην έξγν ηεο βξαρείαο απνθαηάζηαζεο
κεηά απφ κηα θαηαζηξνθή, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ
πξνζθέξνπλ ζηελ πιεγείζα πεξηνρή θαη ηνπο πνιίηεο, λα πεξηζηαινχλ νη πφξνη θαη νη
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δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη λα κεηξηαζηεί ε κειινληηθή
δηαθηλδχλεπζε θαηαζηξνθήο.

Θεματικές Δνότητες
 Γηαρείξηζε Καηαζηξνθψλ: Βαζηθέο έλλνηεο
 Θεζκηθφ πιαίζην θαη πξαθηηθέο βξαρείαο απνθαηάζηαζεο
 Απνηίκεζε δεκηψλ – Απνδεκηψζεηο
 Φπρνινγηθέο δηαζηάζεηο θαηά ηελ απνηίκεζε θηλδχλσλ θαη επηπηψζεσλ
 Δθηίκεζε βιαβψλ – Δπείγνπζεο ηερληθέο επεκβάζεηο – Απνθαηάζηαζε βιαβψλ
θηηξίσλ

Υρονική Γιάρκεια: 21 ψξεο

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ομάδα – τόχος: Αμησκαηηθνί Τπεξεζηψλ, ππάιιεινη ΔΜΑΚ (Δηδηθψλ Μνλάδσλ
Αληηκεηψπηζεο Καηαζηξνθψλ), δηαζψζηεο θαη πιεξψκαηα αζζελνθφξσλ ηνπ ΔΚΑΒ,
επηρεηξεζηαθά ζηειέρε ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζηειέρε ππεξεζηψλ πνιηηηθήο
πξνζηαζίαο,. Δηδηθφηεξα, ζηειέρε πνπ είλαη επηθεθαιήο εμφδσλ ζε ζπκβάληα, άηνκα
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δηαζψζεηο εγθισβηζκέλσλ αηφκσλ απφ ηξνραία ή θαηαξξεχζεηο
θηηξίσλ, ζηειέρε πνπ ζπκβάιινπλ ζε θαηαζβέζεηο ππξθαγηψλ.
κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελίζρπζε ηεο επηρεηξεζηαθήο εηνηκφηεηαο ησλ
ζηειερψλ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο, ηνπ ΔΚΑΒ θαη ζηειερψλ ηεο ΔΛΑ, έηζη
ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε ζπλεξγαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ν ζπληνληζκφο ησλ
ελεξγεηψλ ηνπο ζε ζπκβάληα έθηαθηεο αλάγθεο. Δπηδηψθεηαη, επίζεο, ε ελίζρπζε ηνπ
πξνθίι θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ θαη
ησλ γλψζεψλ ηνπο ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο ππεξεζίαο ηνπο,
θαζψο θαη ε πξνζσπηθή ηνπο ελδπλάκσζε θαη ππνζηήξημε, ψζηε λα επηρεηξνχλ
αζθαιέζηεξα ζε θαηαζηάζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο.
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Θεματικές Δνότητες
 Γηαρείξηζε θπζηθψλ -ηερλνινγηθψλ θαηαζηξνθψλ
 Αζηηθέο ππξθαγηέο, αηηίεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπο
 Αζθάιεηα ζην ρψξν επέκβαζεο/ Υξήζε εμνπιηζκνχ
 Δπηθίλδπλα Τιηθά
 Υεκηθέο, βηνινγηθέο, ξαδηνινγηθέο θαη ππξεληθέο (Υ.Β.Ρ.Π.) απεηιέο
 Αθηλεηνπνηήζεηο-Απεγθισβηζκνί
 Αξρέο δηάζσζεο πνιπηξαπκαηία
 Φπρνινγηθέο πξψηεο βνήζεηεο δηαζψζηε
 Γηαρείξηζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ/ Πηζαλέο αηηίεο πνπ ηηο πξνθαινχλ, κέηξα
πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο

Υρονική Γιάρκεια: 35 ψξεο

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΩΝ ΚΑΗ ΚΡΗΔΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ
ΣΗ ΥΟΛΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ
Ομάδα – τόχος: Τπάιιεινη θαη ζηειέρε ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο, ησλ
πεξηθεξεηψλ θαη ησλ ΟΣΑ πνπ αζρνινχληαη κε ην ζρεδηαζκφ, ηε δηαρείξηζε θαη ηε
αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ θαη θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο ζε ζρνιηθέο θαη
εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ή κε δηδαθηηθά θαζήθνληα ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο.

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ θαη ε αλάπηπμε ησλ
ηθαλνηήησλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηειερψλ, αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ψζηε λα
δηεπθνιπλζεί ν ζρεδηαζκφο, ε δηάρπζε θαη ε εθαξκνγή δξάζεσλ πνπ εληζρχνπλ ηελ
Αζθάιεηα θαη Τγεία ζην ζρνιηθφ- εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ θαη παξάιιεια, λα
πξναρζεί κηα παηδεία γηα ηελ πξφιεςε θαη πξνθχιαμε απφ ηνπο θηλδχλνπο.

Θεματικές Δνότητες
 ηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιήκαηνο – Λήςε απφθαζεο
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 Γηαρείξηζε πιεξνθνξίαο - Γίθηπα
 Γηαρείξηζε παληθνχ
 Δθηίκεζε θηλδχλσλ θαη ζρεδηαζκφο εθηάθησλ αλαγθψλ ζε ζρνιηθέο –
εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο
 Γηαρείξηζε ζεηζκνχ θηλδχλνπ
 Αληηκεηψπηζε θηλδχλνπ απφ ππξθαγηέο
 Αζθάιεηα θαη πγεία ζηα επηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά εξγαζηήξηα
 Οξγάλσζε θαη παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ

Υρονική Γιάρκεια: 35 ψξεο

ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ - ΣΡΟΦΙΜΑ
ΓΗΚΣΤΟ ΓΔΩΡΓΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ / ΓΗΓΔΛΠ-RICA II
Ομάδα – τόχος: ηειέρε θεληξηθψλ θαη απνθεληξσκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη ησλ Γηεπζχλζεσλ Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηψλ.

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ,
ηεο επνπηείαο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο Κνηλνηηθήο Σππνινγίαο θαη ηνπ Κνηλνηηθνχ
Πξνγξάκκαηνο ΓΙΓΔΛΠ ζε εζληθφ επίπεδν.

Θεματικές Δνότητες
 Θεζκηθφ πιαίζην ΓΙΓΔΛΠ
 Γειηία Δθκεηαιιεχζεσο (Agriculture & Rural Development – RICA)
 Λεηηνπξγία Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ΓΙΓΔΛΠ.ΙΙ – Δμαγφκελα
απνηειέζκαηα – Γηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο
 Δπηθχξσζε δεδνκέλσλ
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 Πιεξνθνξηαθφ πιηθφ εθπαίδεπζεο εμ απνζηάζεσο (wiki)

Υρονική Γιάρκεια: 35 ψξεο

ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ
Ομάδα – τόχος: Τπάιιεινη ηεο θεληξηθήο θαη απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο θαη ησλ
Πεξηθεξεηψλ, ηα θαζήθνληα ησλ νπνίσλ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή λνκνζεζίαο,
θαλνληζκψλ θαη Οδεγηψλ ηεο ΔΔ αλαθνξηθά κε ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηξνθίκσλ
πνπ παξάγνληαη θαη δηαθηλνχληηα ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη εηζαγνκέλσλ ηξνθίκσλ.

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ
επηκνξθσλνκέλσλ κέζσ ηεο αλάιπζεο, ηεο επεμήγεζεο θαη ηεο δηαζχλδεζεο ησλ
θπξηφηεξσλ λνκνζεηεκάησλ πνπ ζπλζέηνπλ ην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ηεο πγηεηλήο
θαη αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηδηψθεηαη λα ηεζεί ζε εληαία
βάζε ην ζχλνιν ησλ ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο νξζήο δηαρείξηζεο
ηεο πγηεηλήο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ θπηηθήο, δσηθήο θαη αιηεπηηθήο
πξνέιεπζεο, ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο, κεηαπνίεζεο θαη δηαθίλεζήο ηνπο, κε
απψηεξν ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο.

Θεματικές Δνότητες
 Θεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ
 πζηήκαηα δηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηα ηξφθηκα
 Δπηθηλδπλφηεηα ζηα ηξφθηκα
 χζηεκα HACCP / Πξφηππν ISO 22000:2005
 Καιέο πξαθηηθέο ζηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηξνθίκσλ ζηελ Δπξψπε θαη δηεζλψο
Πιεξνθφξεζε ηνπ θαηαλαισηή – Δλεκέξσζε θνηλνχ

Υρονική Γιάρκεια: 35 ψξεο
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ΜΔΘΟΓΟΙ & ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ, ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΩΝ
ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ (G.I.S.)
Ομάδα – τόχος: ηειέρε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο,
δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ,

πνπ αζρνινχληαη κε ηε δηαρείξηζε θαη απεηθφληζε

πνιενδνκηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη ρσξνηαμηθψλ δεδνκέλσλ.

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαηε απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ ψζηε νη επηκνξθσλφκελνη/εο λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα
Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ ζηνλ πνιενδνκηθφ θαη ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ,
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα ζηα θαζήθνληά ηνπο.

Θεματικές Δνότητες
 Δηζαγσγή ζηε δφκεζε ηεο πιεξνθνξίαο – Οξγάλσζε ηεο γεσγξαθηθήο
πιεξνθνξίαο
 Γηαρείξηζε, αλαδήηεζε θαη παξνπζίαζε δεδνκέλσλ ζην ArcGIS
 Γηαρείξηζε πνιενδνκηθήο, πεξηβαιινληηθήο θαη ρσξνηαμηθήο πιεξνθνξίαο κε ηε
ρξήζε G.I.S.
 Βαζηθά ζηνηρεία ραξηνζχλζεζεο
 Υαξηνζχλζεζε θαη απεηθφληζε δεδνκέλσλ

Υρονική Γιάρκεια: 35 ψξεο
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ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ,
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ
ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ (G.I.S.)

Ομάδα – τόχος: ηειέρε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο απηνδηνίθεζεο, δηαθφξσλ
εηδηθνηήησλ, πνπ αζρνινχληαη κε ηε ζπιινγή, ηε δεκηνπξγία, ηελ επεμεξγαζία θαη
ηελ αλάιπζε πνιενδνκηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη ρσξνηαμηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηα
νπνία

έρνπλ

παξαθνινπζήζεη

επηηπρψο

ην

Πξφγξακκα

«Γηαρείξηζε

Πεξηβαιινληηθψλ, Πνιενδνκηθψλ θαη Υσξνηαμηθψλ Γεδνκέλσλ κε Υξήζε
Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ».

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε γλψζε θαη ε εθκάζεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ
παξέρνπλ ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ (ΓΠ) φζνλ αθνξά ζε δεδνκέλα
πνιενδνκηθνχ, ρσξνηαμηθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα.

Θεματικές Δνότητες
 Βαζηθέο έλλνηεο πνπ δηέπνπλ ηα ΓΠ
 Γεσαλαθνξά ςεθηαθνχ αξρείνπ
 Γλσξηκία κε ηα ςεθηδσηά ειεχζεξεο ρξήζεο
 Δηζαγσγή εηθφλαο ηνπ Google Earth ζην ArcGIS θαη Δμαγσγή Γεδνκέλσλ ηνπ
ArcGIS ζην Google Earth
 Δηζαγσγή πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ ζην ArcGIS
 Γεκηνπξγία, επεμεξγαζία θαη επηθαηξνπνίεζε δεπηεξνγελψλ δηαλπζκαηηθψλ
δεδνκελσλ πνιενδνκηθνχ, ρσξνηαμηθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα κε
ρξήζε ArcGIS
 Υσξηθή ζχλδεζε
 Δηζαγσγή ζηε ρσξηθή αλάιπζε
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ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΚΑΗ
ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΜΔ ΠΟΛΤΚΡΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΑΛΤΖ (RASTER
GIS & MULTICRITERIA ANALYSIS)
Ομάδα – τόχος: ηειέρε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ
κηα νινθιεξσκέλε θαη ζπκπαγή γλψζε ζηηο ζεκειηψζεηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ
πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε θαη επξχηεξα ηε ρσξηθή αλάιπζε κε ρξήζε ςεθηδσηψλ
RASTER GIS θαη δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ, γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ αξρψλ θαη εξγάδνληαη ζε ππεξεζίεο, νξγαληζκνχο θαη
θνξείο φπνπ απαηηείηαη ε ζρεδίαζε, αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε έξγσλ GIS ή ρξήζε
ινγηζκηθνχ θαη εθαξκνγψλ GIS.
κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ησλ κεζνδσλ επίιπζεο
ρσξηθψλ πξνβιεκάησλ ζην ρψξν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζπλδπάδνληαο ηελ
απαξαίηεζε ζεσξεηηθή γλψζε γχξσ απφ ηελ ηερλνινγία ησλ ςεθηδσηψλ ρσξηθψλ
δεδνκέλσλ θαη ηε ρξήζε κεζφδσλ πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο, κε ηελ πξαθηηθή
εμάζθεζε κε ηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ, γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε
θαη ηελ εθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δεδνκέλα θαη ηνλ
γεσγξαθηθφ ρψξν.
Θεματικές Δνότητες
 Δηζαγσγή ζηα ςεθηδσηά δεδνκέλα
 Μνξθέο ςεθηδσηψλ δεδνκέλσλ
 Γεσααλαθνξά ςεθηδσηψλ
 Ρπζκίζεο εκθάληζεο ςεθηδσηψλ Μσζατθφ εηθφλσλ
 Γεκηνπξγία επηθαλεηψλ (Υσξηθή Παξεκβνιή)
 Πξάμεηο κεηαμχ ςεθηδσηψλ (MAP Algebra)
 πλαξηήζεηο ςεθηδσηψλ
 Αλάιπζε επηθάλεηαο
 Πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε
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ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΠΖΖ- ΦΩΣΟΔΡΜΖΝΔΗΑ ΚΑΗ ΓΔΩΥΩΡΗΚΩΝ
ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ
Ομάδα – τόχος: Τπάιιεινη θιάδσλ κεραληθψλ, γεσηερληθψλ, δαζνιφγσλ,
γεσιφγσλ, πεξηβαιινληνιφγσλ θαη άιισλ ζπλαθψλ εηδηθνηήησλ, πνπ αζθνχλ
θαζήθνληα ζρεηηθά κε ηε ρσξνηαμία, ην πεξηβάιινλ, ηελ αλάπηπμε, ηνλ αγξνηηθφ
ηνκέα θ.ιπ.

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα θαηαζηήζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο επέιηθηνπο
ζηελ θσηνεξκελεία, ηελ θαηαλφεζε ηεο αλάιπζεο δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ θαη
αεξνθσηνγξαθηψλ θαη ηε ρξήζε ησλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ. Σν πξφγξακκα
απνζθνπεί, επίζεο, ζηελ θαηαλφεζε ηεο ρξήζεο ησλ ηειεπηζθνπηθψλ θαη
γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ ζε πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ αλαπηπμηαθφ, πεξηβαιινληηθφ
θαη ρσξνηαμηθφ ελδηαθέξνλ. Δπίζεο, έρεη σο ζθνπφ λα βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε,
γλψζε, ζπλεηδεηνπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ πνιπδηάζηαησλ δπλαηνηήησλ ησλ
κεζφδσλ θαη ηερληθψλ ηεο Φσηνεξκελείαο θαη ηεο Σειεπηζθφπεζεο, ζε
επηζηεκνληθφ, ηερληθφ, εξεπλεηηθφ, θνηλσληθφ θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν.

Θεματικές Δνότητες
 Καηαλφεζε βαζηθψλ αξρψλ Σειεπηζθφπεζεο (δνξπθνξηθά δεδνκέλα,
αεξνθσηνγξαθίεο), αλάιπζε ησλ ηειεπηζθνπηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ
ηδηνηήησλ ηνπο
 Πξνεπεμεξγαζία θαη επεμεξγαζία δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ
 Βαζηθέο αξρέο θαη θαλφλεο Φσηνεξκελείαο.
 Γεκηνπξγία θσηνεξκελεπηηθψλ θιεηδηψλ
 Δθαξκνγέο Σειεπηζθφπεζεο θαη Φσηνεξκελείαο
 Βαζηθέο αξρέο θαη εμαγσγή-απφθηεζε Γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ -Δζληθή
Τπνδνκή Γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ
 Οδεγία ΙNSPIRE-Μεηαδεδνκέλα-Σν κέιινλ ησλ Γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ
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 Γηαρείξηζε θαη ρξήζε Γεσρσξηθψλ Γεδνκέλσλ
 Δθαξκνγέο Γεσρσξηθψλ Γεδνκέλσλ
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