ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ
ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ

ΣΟΜΕΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ
& ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ

Δ.Κ.Γ.Γ.Α.

ΙΝ.ΔΠ.

ΤΟΜΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Οη επηκνξθσηηθέο δξάζεηο ηνπ Σνκέα «Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Γηαθπβέξλεζε» απνβιέπνπλ ζηελ
αλάπηπμε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ πνπ είλαη απνιχησο αλαγθαίεο γηα ην πξνζσπηθφ ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο αλεμαξηήησο ηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν ππεξεηεί. Απηέο νη γλψζεηο, δεμηφηεηεο,
ζηάζεηο είλαη ζεκειηώδεηο, νξηδόληηεο θαη έρνπλ δηαξθά ραξαθηάξα, γηαηί ζπληεινχλ ζηε
δηαηήξεζε, αλαπαξαγσγή θαη πξνζαξκνγή ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηα εθάζηνηε λέα δεδνκέλα.
πλεπψο ν ζεκειηψδεο ραξαθηήξαο ηνπο αθ΄ ελφο αλάγεηαη ζηελ ίδηα ηε «θχζε» ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο σο ζεζκνχ λνκηκφηεηαο, αθ΄ εηέξνπ ζηε ζχγρξνλε απαίηεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο σο
αλνηρηφ ζχζηεκα. Η αλαγθαηόηεηΪ ηνπο δηθαηνινγεέηαη ipso facto θαη ε ακθηζβάηεζά ηνπο δελ
κπνξεέ παξΪ λα νδεγάζεη ζηελ ακθηζβάηεζε ηεο δηνέθεζεο ωο απξόζωπεο Ϋλλνκεο ηΪμεο, αιιΪ
θαη ωο ζύγρξνλνπ θνηλωληθνύ ζεζκνύ.

Δ.Κ.Γ.Γ.Α.

ΙΝ.ΔΠ.

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΙΚΑΝΟΣΗΣΧΝ:
ΗΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΣΡΟΠΟ ΚΔΦΗ –
ΟΡΓΑΝΧΙΑΚΔ ΑΛΛΑΓΔ
Ομάδα – ηόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο κε θαζήθνληα, φπσο ε
εθαξκνγή ζηνρνζεζίαο, ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο, ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ εηζαγσγή
θαηλνηφκσλ θαη επηηπρεκέλσλ αιιαγψλ, ε αλάιπζε κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη ε θαηάξηηζε
επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ (Business Plan) δξάζεο.
κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αλάπηπμε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζε ζέκαηα εγεζίαο,
ζηξαηεγηθήο ζθέςεο θαη νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ, ψζηε ηα ζηειέρε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα λα
αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο γηα απνηειεζκαηηθφηεξε δηνίθεζε.

Θεμαηικές Ενόηηηες


Μνληέια εγεζίαο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εγέηε



Ηγεζία θαη ζπκπεξηθνξά



ηξαηεγηθή ζθέςε θαη νξγάλσζε. Αλάιπζε επηπηψζεσλ



χλδεζε πξνζσπηθψλ θηλήηξσλ κε ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ θνξέα



Οξγαλσζηαθέο αιιαγέο:
 Δηζαγσγή ζηηο νξγαλσζηαθέο αιιαγέο
 Κξίζηκνη παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία/απνηπρία κηαο αιιαγήο
 Η νξγαλσζηαθή πνιππινθφηεηα.

Οη νξγαληζκνί σο πνιχπινθα θαη πξνζαξκνζηηθά

ζπζηήκαηα
 Η ζρεδηαζκέλε αιιαγή
 Η αλαδπφκελε αιιαγή (ε κε γξακκηθή πξνζέγγηζε)

Υρονική Διάρκεια: 35 ψξεο

Δ.Κ.Γ.Γ.Α.

ΙΝ.ΔΠ.
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΙΚΑΝΟΣΗΣΧΝ:
ΔΠΙΛΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ (PROBLEM SOLVING)
ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΔ ΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ

Ομάδα – ηόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο κε ελεξγφ ξφιν ζηνλ
ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε δηνηθεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ππεξεζηαθψλ δξάζεσλ κε θαζήθνληα,
φπσο ε εθαξκνγή ζηνρνζεζίαο, ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο, ε αλάιπζε πξνβιεκάησλ αλζξψπηλεο
ζπκπεξηθνξάο, ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ εηζαγσγή επηηπρεκέλσλ αιιαγψλ ζηνλ δεκφζην
ηνκέα, ε θαηάξηηζε επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ (Business Plan) δξάζεο, θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε θαη
επηινγή πξνζσπηθνχ ζε ζέζεηο επζχλεο.
κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αλάπηπμε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ ζηειερψλ ηνπ δεκφζηνπ
ηνκέα ζε ζέκαηα ηερληθψλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ιήςεο απνθάζεσλ πνπ μεπεξλνχλ ηα
απζηεξά ληεηεξκηληζηηθά πξφηππα θαη εζηηάδνπλ ζηελ επξεκαηηθή ζθέςε θαη ζηνλ δνκεκέλν
δεκνθξαηηθφ δηάινγν.
Θεμαηικές Ενόηηηες


Πξνζδηνξηζκφο θαη αλάιπζε πξνβιήκαηνο



Βαζηθέο αξρέο ζηε ιήςε απνθάζεσλ



Πξφηππα ιήςεο απνθάζεσλ



Αμηνπνίεζε πξνηχπσλ ιήςεο ησλ απνθάζεσλ



Αμηνιφγεζε ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ ηνπ πξνβιήκαηνο

Υρονική Διάρκεια: 35 ψξεο

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΙΚΑΝΟΣΗΣΧΝ:
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΧΝ ΥΔΓΙΧΝ
Ομάδα – ηόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο κε θαζήθνληα φπσο:
 ν

ζρεδηαζκφο,

ζχληαμε,

παξαθνινχζεζε

θαη

αμηνιφγεζε

πξαγκαηνπνηεζέλησλ έξγσλ θαη επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ,

ησλ

απνηειεζκάησλ
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 ε βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο θνξέσλ ή ηκεκάησλ κε ζηφρν ηελ
πηνζέηεζε νξζψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ επηρεηξεζηαθψλ δξάζεσλ,
 ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη επηρεηξεζηαθή παξαθνινχζεζε ησλ νξγαληζκψλ ή ησλ θνξέσλ
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηελ ζχλδεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη
άιισλ πφξσλ ελφο θνξέα κε ην πιάλν αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ.
κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ επηκνξθνχκελσλ κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ
ζπλζέηνπλ έλα επηρεηξεζηαθφ ζρέδην, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα δηαηππψλνπλ, ζρεδηάδνπλ, πινπνηνχλ
θαη αμηνινγνχλ ηα απνηειέζκαηα πξαγκαηνπνηεζέλησλ έξγσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
πινπνηνχκελσλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ.
Θεμαηικές Ενόηηηες


Δηζαγσγή ζηε δηαρείξηζε έξγνπ - Αλαγλψξηζε θαη αλάιπζε ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ
(stakeholder analysis)



Καηαζηαηηθφο Υάξηεο θαη πιάλν έξγνπ, επίιπζε ζπγθξνχζεσλ



Γηαρείξηζε πφξσλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη θαηαλνκή ζηα παθέηα εξγαζίαο ελφο έξγνπ



Υξνλνπξνγξακκαηηζκφο έξγνπ, Οξφζεκα έξγνπ θαη θξίζηκν κνλνπάηη



Τπνινγηζκφο θφζηνπο, Πίλαθαο αλάζεζεο θαζεθφλησλ



Δπηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο: Οξηζκνί θαη ζεζκηθφ πιαίζην



Αμηνιφγεζε πεξηβάιινληνο θαη πθηζηάκελεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο θνξέα θαη
ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ



Λήςε απνθάζεσλ θαη ζπγθξηηηθή επηινγή δξάζεσλ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ



πληνληζκφο δξάζεσλ εθαξκνγήο επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ θαη Παξαθνινχζεζε θαη
αμηνιφγεζε επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ

Υρονική Διάρκεια: 35 ψξεο

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΙΚΑΝΟΣΗΣΧΝ:
ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ
Ομάδα – ηόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε Πξντζηακέλνπο θαη/ή ζε
ππαιιήινπο πνπ αζθνχλ ζπληνληζηηθφ έξγν ή είλαη ππεχζπλνη/εο νκάδσλ θαη έξγσλ ή εθαξκφδνπλ
δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ.

Δ.Κ.Γ.Γ.Α.
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κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα εθνδηάζεη ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/ρνπζεο κε γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα αζθήζνπλ ηε δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
πηνζεηψληαο θαηλνηφκεο πξαθηηθέο νη νπνίεο πξνσζνχλ ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο κε θξηηήξηα
αληηθεηκεληθήο αμηνιφγεζεο θαη πξνάγνπλ ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη ην πλεχκα νκαδηθήο
ζπλεξγαζίαο γηα ηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ.

Θεμαηικές Ενόηηηες


Αμηνπνίεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ θαη Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ



Πξνγξακκαηηζκφο ζέζεσλ εξγαζίαο



Κηλεηηθφηεηα εξγαδνκέλσλ



Πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ εξγαζίαο



Πεξηγξαθή πξνθίι εξγαδνκέλσλ



Αμηνιφγεζε απφδνζεο ηεο νξγαληθήο κνλάδαο



Αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ εξγαδφκελνπ



Δξγαιεία ππνζηήξημεο ηεο αμηνιφγεζεο



Αλάπηπμε ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο νξγαληθήο κνλάδαο θαη
πξνζσπηθήο εμέιημεο

Υρονική Διάρκεια: 35 ψξεο
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΙΚΑΝΟΣΗΣΧΝ:
ΑΝΑΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ
Ομάδα – ηόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη θπξίσο ζε ππαιιήινπο Γηεπζχλζεσλ
Γηνηθεηηθνχ, αιιά θαη ζε φζνπο / φζεο αζρνινχληαη κε ζρεδηαζκφ πξνηάζεσλ γηα ηελ απινχζηεπζε
ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο Γηεχζπλζήο ηνπο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ δνκψλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη ηνλ
αλαζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ.

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα εθνδηάζεη ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/ρνπζεο κε γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο, πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα θαηαλνήζνπλ, απνηππψζνπλ, αλαζρεδηάζνπλ δηνηθεηηθέο
δηαδηθαζίεο. Πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζε ηπρφλ πξνβιεκαηηθέο δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο, ψζηε λα
πξνηαζνχλ γηα αλαζρεδηαζκφ κε ηελ ππνζηήξημε θαηάιιεισλ εξγαιείσλ θαη κεζνδνινγηψλ, κε

Δ.Κ.Γ.Γ.Α.
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ζθνπφ λα θαηαζηεί ε δεκφζηα ππεξεζία απνηειεζκαηηθή (εθξνέο – output), απνδνηηθή,
αληαπνδνηηθή γηα ηνπο πνιίηεο θαη σθέιηκε γηα ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα (επηπηψζεηο – outcome).

Θεμαηικές Ενόηηηες:


Βαζηθέο έλλνηεο - Δίδε δηαδηθαζηψλ



Μνληεινπνίεζε- Αλαζρεδηαζκφο δηαδηθαζηψλ



Δξγαιεία κνληεινπνίεζεο- Μεζνδνινγίεο Αλαζρεδηαζκνχ Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ



ρεδηαζκφο κνληέινπ πξφηππεο αλαζρεδηαζκέλεο δηαδηθαζίαο - Πηινηηθή πξαθηηθή
εθαξκνγή απφ ηνλ εηζεγεηή



Δξγαζία απνηχπσζεο - κνληεινπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ζα αλαιάβνπλ νη
ζπκκεηέρνληεο.

Υρονική Διάρκεια: 28 ψξεο

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΙΚΑΝΟΣΗΣΧΝ:
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Ομάδα – ηόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα
κε αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ζρεδηαζκφ, ζπληνληζκφ, πινπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε
κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ.

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη επηκνξθσλφκελνη/εο λα αλαπηχμνπλ ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη λα
ζπκβάινπλ απνηειεζκαηηθά ζηνλ ζρεδηαζκφ, ζηε δηνίθεζε θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνσζνχκελσλ
νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ ζηνλ θνξέα ηνπο.

Θεμαηικές Ενόηηηες:


Πιαίζην αιιαγψλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ζηελ αλαδηνξγάλσζε



Η Οξγαλσηηθή θνπιηνχξα σο θνξέαο αιιαγήο



Δηζαγσγή ζηελ νξγαλσηηθή αιιαγή



Γηνίθεζε Αιιαγήο: ηξαηεγηθή-Γνκή Κνπιηνχξα

Δ.Κ.Γ.Γ.Α.
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Γηνίθεζε αιιαγήο ζε επίπεδν νκάδαο θαη αηφκνπ



Μεραληζκνί ππνζηήξημεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο νξγαλσηηθήο αιιαγήο-Δξγαζηήξην

Υρονική Διάρκεια: 28 ψξεο

ΒΔΛΣΙΧΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΙΚΑΝΟΣΗΣΧΝ:
ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΔ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ ΚΑΙ Η ΣΔΥΝΗ ΣΗ ΠΔΙΘΟΤ
Ομάδα – ηόχος:

Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο ησλ νπνίσλ ηα

θαζήθνληα:
 απαηηνχλ ζπρλή ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία κε άιινπο ππαιιήινπο ηεο ίδηαο ππεξεζίαο ή
άιισλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη κε πνιίηεο
 ζπλδένληαη κε νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
 πεξηιακβάλνπλ ηε ζπρλή αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θαη κε πξνβιέςηκσλ γεγνλφησλ

πνπ

νδεγνχλ ζε ζπγθξνπζηαθέο θαηαζηάζεηο θαη θξίζεηο
κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα «απνκεηψλνπλ» ηηο
ζπγθξνχζεηο θαη λα δηαρεηξίδνληαη επηηπρψο ηηο επηθνηλσληαθέο δπζιεηηνπξγίεο. Η θαηαλφεζε θαη
εθκάζεζε ησλ ηερληθψλ κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ «ζπλαηζζεκαηηθνχ ηαιέληνπ» ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
ηέρλε ηνπ «νξζνχ ιφγνπ» κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε δηνίθεζεο.

Θεμαηικές Ενόηηηες


Σν «θνηλσληθφ» πεξηερφκελν ηνπ κελχκαηνο - Η πνιιαπιφηεηα ησλ λνεκάησλ ζηνλ
ζχγρξνλν θφζκν



Πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξενηππηθή ζπκπεξηθνξά σο ζηνηρείν γελίθεπζεο θαη απινχζηεπζεο
ηεο πξαγκαηηθφηεηαο - Οη ζπγθξνχζεηο σο «θνηλσληθφ» θαηλφκελν



Αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ νκάδσλ θαη απην-νξγάλσζε - Οθέιε νκαδηθήο εξγαζίαο-Οξγαληζκνί
Μάζεζεο- Οξγαλσζηαθή Κνπιηνχξα



Δπηθνηλσληαθέο δπζιεηηνπξγίεο θαη δηαρείξηζε δηαθσληψλ θαη ζπγθξνχζεσλ –Αθαδεκατθή
Ννεκνζχλε (IQ) θαη πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε (EQ) - Απνηειεζκαηηθή Δπηθνηλσλία

Δ.Κ.Γ.Γ.Α.


ΙΝ.ΔΠ.

Η ηέρλε ηεο πεηζνχο θαη ην «επηρείξεκα»- Η πεηζψ ζηελ αξηζηνηειηθή Ρεηνξηθή-Η πεηζψ ζηε
Γεκφζηα Γηνίθεζε



Δξγαζηήξην δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ – Οξγάλσζε θαη δηεμαγσγή debate

Υρονική Διάρκεια: 35 ψξεο

ΒΔΛΣΙΧΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΙΚΑΝΟΣΗΣΧΝ:
ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑΓΧΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ

Ομάδα – ηόχος: Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο κε θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο πνπ
απαηηνχλ ζπρλή ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία κε άιια ζηειέρε ηεο ίδηαο ππεξεζίαο ή άιισλ
ππεξεζηψλ θαη πνιίηεο, θαζψο θαη ζπληνληζκφ θαη νξγάλσζε νκάδσλ εξγαζίαο ή ζπκκεηνρή ζε
απηέο.

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξναγσγή γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ θαη ε απνκάζεζε
(de-learning) παιαηψλ πξαθηηθψλ κε ζηφρν ηελ εμέιημε θαη πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ
παξέρνπλ νη ζχγρξνλνη νξγαληζκνί.
Θεμαηικές Ενόηηηες


Οκάδεο Γηεξεχλεζεο: Δπηθνηλσλία – Γηθηχσζε



Γπλακηθή ησλ Οκάδσλ, Κξίζε θαη Αιιαγή ζηνπο Οξγαληζκνχο



Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε – Γηιήκκαηα Ρφισλ



Η αμηνπνίεζε ηεο νκάδαο ζηελ πξφιεςε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο (Burnout)



Βαζηθά ζηνηρεία: Coaching θαη Mentoring

Υρονική Διάρκεια: 35 ψξεο

Δ.Κ.Γ.Γ.Α.

ΙΝ.ΔΠ.

ΒΔΛΣΙΧΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΙΚΑΝΟΣΗΣΧΝ:
Η ΣΔΥΝΗ ΣΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ –
ΣΔΥΝΙΚΔ ΔΠΙΣΔΤΞΗ ΤΜΦΧΝΙΑ

Ομάδα – ηόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο νη νπνίνη ζα πξέπεη λα:
 θαηέρνπλ ζέζε επζχλεο (Πξντζηάκελνη Σκεκάησλ, Γηεπζχλζεσλ θιπ),
 ζπκκεηέρνπλ ζε επηηξνπέο, ζε δηυπνπξγηθέο ζπλαληήζεηο
 είλαη επίζεκνη εθπξφζσπνη ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο ηνπο ζε έλα ηνκέα δξάζεο,
 είλαη κέιε νκάδαο εξγαζίαο γηα ηελ εηζαγσγή αιιαγψλ ζηελ ππεξεζίαο ηνπο.

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αλάπηπμε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ/ρνπζψλ
ζε ζέκαηα δηαπξαγκάηεπζεο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αζθήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο αξκνδηφηεηεο
ηνπο ζην πιαίζην ησλ αλσηέξσ θαζεθφλησλ ηνπο θαη λα επηηπγράλνπλ ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο.

Θεμαηικές Ενόηηηες


Οξηζκφο θαη έλλνηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Δίδε δηαπξαγκάηεπζεο.



Θεσξία δηαπξαγκάηεπζεο: ηπι θαη ζηξαηεγηθή.



Φπρνινγία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο. Γηαπνιηηηζκηθφηεηα.



Πξνεηνηκαζία δηαπξαγκάηεπζεο. Σερληθέο θαη Δξγαιεία.



Ο ξφινο ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ δηαπξαγκάηεπζε



Ο ξφινο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ζηνλ ζπληνληζκφ θαη ζηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ.



Δξγαζηήξην δηαπξαγκάηεπζεο

Υρονική Διάρκεια: 21 ψξεο

Δ.Κ.Γ.Γ.Α.

ΙΝ.ΔΠ.

ΒΔΛΣΙΧΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΙΚΑΝΟΣΗΣΧΝ:
Η ΑΦΗΓΗΜΑΣΙΚΗ ΣΔΥΝΙΚΗ Χ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ

Ομάδα – ηόχος:

Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο πνπ είλαη κέιε

νκάδσλ έξγσλ, βξίζθνληαη ζε ζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε αλζξψπσλ θαη πφξσλ ή
ππεξεηνχλ ζε ζέζεηο εθπαίδεπζεο.
κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ αλάπηπμε θαη ρξήζε ηεο
αθεγεκαηηθήο “Storytelling”. Η εμνηθείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε απηή ηελ ηερληθή απνηειεί κηα
ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ άηνκα θαη νξγαληζκνχο
γηα ηελ πξνψζεζε νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ, ηελ δηαρείξηζε θξίζεσλ θιπ. Δπηπιένλ, ζε έλαλ θφζκν
πνπ ε πιεζψξα ηεο πιεξνθνξίαο είλαη έλα αλππέξβιεην εκπφδην ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ,
ε αθήγεζε ηζηνξηψλ πξνζθέξεη έλα λέν θαη απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν παξνπζίαζεο ησλ
ζεκαληηθφηεξσλ ηδεψλ, δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ.
Θεμαηικές Ενόηηηες


Δηζαγσγή ζηελ αθεγεκαηηθή ηερληθή



Η ηέρλε ηεο Αθήγεζεο Ιζηνξηψλ



Δξγαζηήξην Αθεγεκαηηθήο Σερληθήο

Υρονική Διάρκεια: 21 ψξεο

ΒΔΛΣΙΧΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΙΚΑΝΟΣΗΣΧΝ:
ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΑΡΟΤΙΑΔΧΝ
Ομάδα – ηόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο ησλ νπνίσλ ηα
θαζήθνληα απαηηνχλ ζπρλή ζπγγξαθή θεηκέλσλ θαη παξνπζίαζε ηνπο ελψπηνλ αθξναηεξίνπ.
κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηελ επεμεξγαζία θαη θσδηθνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηε
γξαπηή απνηχπσζή ηνπο, ζηελ ηθαλφηεηα ζχληαμεο ππεξεζηαθψλ εθζέζεσλ, ελεκεξσηηθψλ

Δ.Κ.Γ.Γ.Α.

ΙΝ.ΔΠ.

θεηκέλσλ, θαζψο θαη ζηελ ηθαλφηεηα νξγάλσζεο ηνπ πιηθνχ θαη ηεο παξνπζίαζήο ηνπο ελψπηνλ
αθξναηεξίνπ ζην εζσηεξηθφ ηεο ππεξεζίαο θαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ.
Θεμαηικές Ενόηηηες


Η ζεκαζία ηεο γξαπηήο επηθνηλσλίαο ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία, ε ζχληαμε, ε δνκή θαη ε
ζπλνρή δηαθφξσλ εηδψλ γξαπηνχ ιφγνπ.



Σερληθέο Παξνπζηάζεσλ: ηάδηα πξνεηνηκαζίαο, θαλφλεο θαη κέζνδνη παξνπζίαζεο, ε
γιψζζα ηνπ ζψκαηνο.



Δξγαζηεξηαθή εθαξκνγή κε δεκηνπξγία θαη παξνπζίαζε θεηκέλσλ

Υρονική Διάρκεια: 21 ψξεο

ΒΔΛΣΙΧΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΙΚΑΝΟΣΗΣΧΝ:
ΤΓΥΡΟΝΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΡΓΑΙΑΚΟΤ ΣΡΔ
Ομάδα – ηόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα
θαη θπξίσο ζε απηνχο ησλ νπνίσλ ηα θαζήθνληα ζπλδένληαη κε εμππεξέηεζε θνηλνχ, ππεξεηνχλ ζε
λνζειεπηηθέο κνλάδεο θαη γεληθφηεξα θαηέρνπλ ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχλ ζηξεο.

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη επηκνξθσλφκελνη/εο ηη είλαη ην εξγαζηαθφ
ζηξεο, κε πνηα ζπκπηψκαηα θαη κνξθέο εθδειψλεηαη, πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ ην πξνθαινχλ.
Δπίζεο, λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπ αληηκεηψπηζε, ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε
δεκηνπξγηθφ ζηξεο θαη λα εθηηκήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο απνηειεζκαηηθήο ηνπ αληηκεηψπηζεο,
πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα εξγαζηνχλ πην απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά.

Θεμαηικές Ενόηηηες


Δηζαγσγή - Γηαζαθήληζε βαζηθψλ ελλνηψλ



πκπηψκαηα εξγαζηαθνχ άγρνπο (ζηξεο)



Αίηηα θαη επηπηψζεηο εξγαζηαθνχ άγρνπο (ζηξεο)



Μνξθέο θαη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηνπ άγρνπο (ζηξεο) ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ

Δ.Κ.Γ.Γ.Α.

ΙΝ.ΔΠ.



Πξφιεςε εξγαζηαθνχ ζηξεο. Δπαλαπξνγξακκαηηζκφο δξάζεο



Αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ αληηκεηψπηζεο εξγαζηαθνχ ζηξεο – Δξγαζηήξην



Δπίιπζε εξγαζηαθνχ ζηξεο κέζα απφ ηελ νκάδα.

Υρονική Διάρκεια: 21 ψξεο

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΧΝ ΣΜΗΜΑΣΧΝ
Ομάδα – ηόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο/ζηειέρε ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη ηεο Απηνδηνίθεζεο Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ κε ζέζε επζχλεο: Πξντζηάκελνη/εο Σκήκαηνο

κοπός ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε επηκφξθσζε ησλ Πξντζηακέλσλ Σκεκάησλ ησλ
Τπεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ άζθεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ κέζα
ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηεο απνηειεζκαηηθήο θαη
απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε.

Θεμαηικές Ενόηηηες


Ο ξφινο ησλ Πξντζηακέλσλ Σκεκάησλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο. Ηγεζία θαη ζχγρξνλνη νξγαληζκνί.



Παξαθίλεζε θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο.



Σερληθέο επηθνηλσλίαο- Δπίιπζε ζπγθξνχζεσλ-Δπηθνηλσλία κε ηνλ πνιίηε.



Γηαρείξηζε Έξγνπ (Project Management) θαη Γηνίθεζε κε ηφρνπο.



Οξγαλσζηαθή θνπιηνχξα θαη εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ.

Υρονική Διάρκεια: 35 ψξεο

Δ.Κ.Γ.Γ.Α.

ΙΝ.ΔΠ.
ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΔΧΝ

Ομάδα- ηόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε Πξντζηακέλνπο/λεο Γηεπζχλζεσλ.
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Βαζηθέο γλψζεηο ρξήζεο Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Γηαδηθηχνπ.
Δπηζπκεηή ε γλψζε θαη ρξήζε πιαηθνξκψλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο (εηδηθά Moodle).

κοπός ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αλάπηπμε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ
Πξντζηάκελσλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζε ζέκαηα δηακφξθσζεο θαη εθαξκνγήο δεκνζίσλ
πνιηηηθψλ, εθπφλεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ
ζρεδίσλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε άζθεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο δηνίθεζεο ζην
πιαίζην ηνπ επξχηεξνπ επξσπατθνχ θαη δηεζλνχο πεξηβάιινληνο.

Θεμαηικές Ενόηηηες


Μεζνδνινγία δεκφζηαο πνιηηηθήο



Η δηακφξθσζε ησλ εζληθψλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ ζην ζχγρξνλν επξσπατθφ θαη δηεζλέο
πεξηβάιινλ



ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο: Μεζνδνινγία θαη εξγαιεία. χγρξνλεο κέζνδνη δηνίθεζεο



ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ - Καηαλνκή έξγνπ, πφξσλ, ρξνληθήο
δηάξθεηαο



Ηγεζία θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο Παξαθίλεζε - αμηνιφγεζε εξγαδνκέλσλ



Καηαλνκή ξφισλ ζε νκάδεο - Πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ θαη θξίζεσλ



Δηζαγσγή ζην πεξηβάιινλ αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α.



Αζχγρξνλε εθπαίδεπζε ζηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο



Αζχγρξνλε εθπαίδεπζε ζηνλ ηξαηεγηθφ θαη Δπηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ



Αζχγρξνλε εθπαίδεπζε ζηελ ελφηεηα ηεο Ηγεζίαο θαη αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ

Υρονική διάρκεια: 4 εβδνκάδεο (35 ψξεο)

Δ.Κ.Γ.Γ.Α.

ΙΝ.ΔΠ.
ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΧΝ ΣΜΗΜΑΣΧΝ

Ομάδα- ηόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε Πξντζηακέλνπο Σκεκάησλ ηεο
Γεκφζηαο. Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο: Βαζηθέο γλψζεηο ρξήζεο Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη
Γηαδηθηχνπ. Δπηζπκεηή ε γλψζε θαη ρξήζε πιαηθνξκψλ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο (εηδηθά Moodle).

κοπός ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε επηκφξθσζε ησλ Πξντζηακέλσλ Σκεκάησλ ησλ
Τπεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ άζθεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ κέζα
ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηεο απνηειεζκαηηθήο θαη
απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε.

Θεμαηικές ενόηηηες


Σν λέν πεξηβάιινλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο - Δπηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο θαη εξγαιεία ηνπ
ζχγρξνλνπ κάλαηδκελη



Παξαθίλεζε- Αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη βειηίσζε ηεο απφδνζεο



Δλδνυπεξεζηαθή επηθνηλσλία θαη δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ-Δπηθνηλσλία κε ηνλ πνιίηε



Δηζαγσγή ζην πεξηβάιινλ αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α.



Αζχγρξνλε εθπαίδεπζε: Νέν πεξηβάιινλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Δπηρεηξεζηαθφο
ζρεδηαζκφο θαη εξγαιεία ηνπ ζχγρξνλνπ κάλαηδκελη



Αζχγρξνλε εθπαίδεπζε: Παξαθίλεζε – αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη βειηίσζε ηεο
απφδνζεο



Αζχγρξνλε εθπαίδεπζε: Δλδνυπεξεζηαθή επηθνηλσλία θαη δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ.
Δπηθνηλσλία κε ηνλ πνιίηε

Υρονική διάρκεια: 4 εβδνκάδεο (35 ψξεο)

Δ.Κ.Γ.Γ.Α.

ΙΝ.ΔΠ.
Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΔΝΙΑΙΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ
ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ

Ομάδα- ηόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη θπξίσο ζε ππαιιήινπο Γηεπζχλζεσλ
Γηνηθεηηθνχ θαη Πιεξνθνξηθήο/Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηα θαζήθνληα ησλ νπνίσλ είλαη ε
δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ θνξέσλ ηνπο θαη ε ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηε ρξήζε θαη
αμηνπνίεζε ζρεηηθψλ εξγαιείσλ, ηερληθψλ θαη ζπζηεκάησλ.
κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα αλαπηχμεη ην ελλνηνινγηθφ θαη ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο θαη αλαπηπμηαθνχο ξφινπο ηεο δηαρείξηζεο
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξνζδηνξίδνληαο ηηο λέεο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ Δληαίνπ πζηήκαηνο
Κηλεηηθφηεηαο, ησλ Φεθηαθψλ Οξγαλνγξακκάησλ θαη ησλ Πεξηγξακκάησλ Θέζεσλ, λα θάλεη
θαηαλνεηέο βαζηθέο έλλνηεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη λα εμνηθεηψζεη ηνπο
ζπκκεηέρνληεο κε ηηο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ, αλάπηπμεο θαη πξαθηηθήο αμηνπνίεζεο θαη ρεηξηζκνχ
ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηνπ Μεηξψνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ
(Απνγξαθή).

Θεμαηικές ενόηηηες


Θεζκηθφ Πιαίζην ηνπ Δληαίνπ πζηήκαηνο Κηλεηηθφηεηαο



Φεθηαθά Οξγαλνγξάκκαηα



Πεξηγξάκκαηα Θέζεσλ



Οη εθαξκνγέο ηνπ Δληαίνπ πζηήκαηνο Κηλεηηθφηεηαο



Φεθηαθά Οξγαλνγξάκκαηα – Δμνηθείσζε κε ηηο εθαξκνγέο



Πεξηγξάκκαηα Θέζεσλ θαη Φεθηαθά Οξγαλνγξάκκαηα- Δμνηθείσζε κε ηηο εθαξκνγέο

Υρονική διάρκεια: 2 εκέξεο (14 ψξεο)

Δ.Κ.Γ.Γ.Α.

ΙΝ.ΔΠ.

ΠΟΙΟΣΗΣΑ – ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΔΧ ΣΟΥΧΝ
Ομάδα – ηόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο κε θαζήθνληα θαη
αξκνδηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θαζνξηζκφ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε κέηξεζε ζηφρσλ θαη
δεηθηψλ απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο.

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ θαη ε αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ/ζπκκεηερνπζψλ γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δηνίθεζεο κέζσ
ζηφρσλ θαη κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο

ζε θνξείο ηεο Γεκφζηαο

Γηνίθεζεο θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.

Θεμαηικές Ενόηηηες:



χζηεκα Γηνίθεζεο Μέζσ ηφρσλ



Στρατηγικός Σχεδιασμός- Στοχοθεσία



πζηήκαηα θαη Γείθηεο Μέηξεζε ηεο Απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο
δεκφζηεο ππεξεζίεο



Πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηνπ πζηήκαηνο Γηνίθεζεο Μέζσ ζηφρσλ - Δξγαζηήξην

Υρονική Διάρκεια: 28 ψξεο

ΣΟ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (Κ.Π.Α) Χ ΔΡΓΑΛΔΙΟ
ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ
Ομάδα - ηόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνχλ ζε
Σκήκαηα Πνηφηεηαο ή αζθνχλ ζπλαθή θαζήθνληα.
κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα απνθηήζνπλ νη επηκνξθσλφκελνη/εο

ηελ θαηάιιειε

ηερλνγλσζία θαη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο εθαξκνγήο ηερληθψλ αμηνιφγεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ
δηαδηθαζηψλ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο παξαγσγηθφηεξεο θαη πην απνδνηηθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Με

Δ.Κ.Γ.Γ.Α.

ΙΝ.ΔΠ.

ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ ην
Κ.Π.Α θαη λα δηεπθνιχλνπλ άιινπο/εο ππαιιήινπο, ψζηε λα νξγαλψζνπλ λέεο νκάδεο απηναμηνιφγεζεο.
Θεμαηικές Ενόηηηες:


πζηήκαηα Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη Σν Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο (Κ.Π.Α)



Οδεγφο εθαξκνγήο ηνπ Κ.Π.Α



Ηιεθηξνληθή Δθαξκνγή ηνπ Κ.Π.Α (E-Caf)



Πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηνπ Κ.Π.Α: Δξγαζηήξην

Υρονική Διάρκεια: 21 ψξεο

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ
ΔΛΟΣ EN ISO 9001:2015 ΚΑΙ ΔΛΟΣ EN ISO19011:2011
(Implementation of International Standards ISO 9001:2015 and ISO 19011:2011)
Ομάδα - ηόχος: Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο πνπ έρνπλ αξκνδηφηεηεο ζρεδηαζκνχ
θαη εθαξκνγήο πηζηνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ ή/θαη επηζεψξεζεο πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο
Πνηφηεηαο. Σα αλσηέξσ ζηειέρε κπνξεί λα αζθνχλ θαζήθνληα ζρεηηθά κε ηνλ ρεδηαζκφ, ηελ
Αλάπηπμε, ηελ Δθαξκνγή, ηελ Παξαθνινχζεζε θαη ηελ Αμηνιφγεζε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο
Πνηφηεηαο, λα ππεξεηνχλ σο πξνζσπηθφ Απηνηειψλ Γξαθείσλ ή κνλάδσλ Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο,
λα είλαη Δζσηεξηθνί Δπηζεσξεηέο/Δπηζεσξήηξηεο ή λα αζθνχλ άιια ζπλαθή θαζήθνληα.

κοπός ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη λα εληζρχζεη ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ/ρνπζψλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ηθαλνί/έο λα ππνζηεξίδνπλ θαηαξρήλ
ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο (ΓΠ) ζηνλ Γεκφζην Οξγαληζκφ / Φνξέα
ηνπο (θαη εηδηθφηεξα ηελ απνηχπσζε θαη θαηαγξαθή δηαδηθαζηψλ, νδεγηψλ εξγαζίαο θαη δηεξγαζηψλ)
θαη κεηέπεηηα λα εθαξκφδνπλ θαη λα ηεξνχλ ην χζηεκα ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπο, εμαζθαιίδνληαο
παξάιιεια ηε ζπλερή βειηίσζή ηνπ δηακέζνπ ηεο παξαθνινχζεζεο δεηθηψλ απφδνζεο θαη ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δηελέξγεηα εζσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ.

Δ.Κ.Γ.Γ.Α.

ΙΝ.ΔΠ.

Θεμαηικές Ενόηηηες


Βαζηθά ζέκαηα Γηαρείξηζεο ηεο Πνηφηεηαο – Βαζηθέο Έλλνηεο & Οξηζκνί



Γηεξγαζηνθεληξηθή πξνζέγγηζε ησλ πξνηχπσλ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο – Βαζηθά Δξγαιεία γηα
ηε Γηαρείξηζε Πνηφηεηαο



Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2015 Μέξνο Ι



Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2015 Μεξνο ΙΙ



Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 19011:2011



Γηαζχλδεζε ησλ Πξνηχπσλ – Αλαγθαίεο Θεζκηθέο Αιιαγέο - Καιέο Πξαθηηθέο

Υρονική Διάρκεια: 35 ψξεο

ΜΔΙΧΗ ΓΡΑΦΔΙΟΚΡΑΣΙΚΧΝ ΒΑΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΔΠΙΒΑΡΤΝΔΧΝ
Ομάδα - ηόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε δεκνζίνπο ππαιιήινπο πνπ
αζρνινχληαη κε ηελ εθαξκνγή απινχζηεπζεο δηαδηθαζηψλ θαη κείσζεο γξαθεηνθξαηηθψλ βαξψλ,
θαζψο θαη ζηειέρε, ησλ νπνίσλ νη αξκνδηφηεηεο ζπλδένληαη κε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε,
εηζαγσγή θαη δηαρείξηζε αιιαγψλ.

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε βειηίσζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ ζηειερψλ δεκφζησλ
θνξέσλ γηα ηελ εθαξκνγή κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ κέηξεζεο θαη κείσζεο γξαθεηνθξαηηθψλ
βαξψλ, φπσο απηέο ππαγνξεχνληαη απφ ηα επξσπατθά θαη εζληθά πξνγξάκκαηα, αμηνπνηψληαο ηηο
λέεο ηερλνινγίεο θαη ηα νθέιε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ψζηε λα θαηαζηνχλ ηθαλνί/έο λα
πξνβαίλνπλ ζε δξάζεηο απινχζηεπζεο θαη αλαζρεδηαζκνχ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ
απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εμππεξέηεζε ησλ
πνιηηψλ.

Θεμαηικές Ενόηηηες:


Μείσζε ησλ Γηνηθεηηθψλ βαξψλ: νξηζκνί, πθηζηάκελε θαηάζηαζε, Δπξσπατθή εκπεηξία



Καηεγνξίεο δηνηθεηηθψλ βαξψλ – Δξγαιεία κέηξεζεο δηνηθεηηθψλ βαξψλ – Πξφηππν
Μνληέιν Κφζηνπο (SCM)

Δ.Κ.Γ.Γ.Α.

ΙΝ.ΔΠ.



Απνηχπσζε θαη αλαζρεδηαζκφο δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ



Η Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε (e-governance) θαη ηα απνηειέζκαηα εθαξκνγήο ηεο ζηε
κείσζε δηνηθεηηθψλ βαξψλ



Δθηίκεζε επηπηψζεσλ ηεο ρξήζεο ειεθηξνληθψλ κέζσλ ζηελ εμππεξέηεζε πνιηηψλ –
Αμηνπνίεζε εξγαιείσλ Web II

Υρονική Διάρκεια: 35 ψξεο

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ
Δ ΤΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ
Ομάδα – ηόχος: Τπάιιεινη ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
θαη ηδηαίηεξα φζνη/εο αζθνχλ θαζήθνληα πνπ ζπλδένληαη κε ζπκκεηνρή ζε Γηνηθεηηθά πκβνχιηα,
Οκάδεο, Δπηηξνπέο, πκβνχιηα θάζε είδνπο (ζπιινγηθά Όξγαλα).

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ν εκπινπηηζκφο ησλ γλψζεσλ, ε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ε
εμέιημε ηεο δηνηθεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ κειψλ ησλ θάζε κνξθήο πιινγηθψλ Οξγάλσλ ηνπ
Γεκνζίνπ, πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιιεη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα
Όξγαλα απηά θαη λα αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά ζηα θαζήθνληά ηνπο.

Θεμαηικές Ενόηηηες:


Έλλνηεο θαη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ



Αξκνδηφηεηεο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ



Δίδε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ



Θέκαηα ζχζηαζεο θαη ζπγθξφηεζεο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ



Οκαδηθή ζπλεξγαζία θαη ζπκπεξηθνξά

Υρονική Διάρκεια: 21 ψξεο

Δ.Κ.Γ.Γ.Α.

ΙΝ.ΔΠ.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ
ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΠΟΛΙΣΩΝ
ΝΟΜΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ
ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ
Ομάδα - ηόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη ησλ Οξγαληζκψλ Απηνδηνίθεζεο κε θαζήθνληα πνπ αθνξνχλ ζηε δηεθπεξαίσζε
δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, εηδηθφηεξα ζηε ζχληαμε, έθδνζε θαη δηαθίλεζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη
εγγξάθσλ, θαζψο θαη ζηελ εμππεξέηεζε πνιηηψλ.

κοπός

ηνπ

επηκνξθσηηθνχ

πξνγξάκκαηνο

είλαη

ε

βειηίσζε

ησλ

γλψζεσλ

ησλ

ζπκκεηερφλησλ/ρνπζψλ ζε ζέκαηα λνκηκφηεηαο θαη δηαθάλεηαο ησλ πξάμεσλ ηεο δηνίθεζεο, θαζψο
θαη ησλ δεμηνηήησλ ζηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηεο δηνίθεζεο, έηζη ψζηε λα γίλνπλ
απνηειεζκαηηθφηεξνη/εο ζηελ εξγαζία ηνπο θαη λα εδξαησζεί κηα ζηαζεξή ζρέζε ακνηβαίαο
ζπλεξγαζίαο θαη εκπηζηνζχλεο κεηαμχ θξάηνπο θαη πνιηηψλ.

Θεμαηικές Ενόηηηες
 Βαζηθέο Αξρέο Γηνηθεηηθήο Γξάζεο
 Αξρή ηεο λνκηκφηεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη ηεο δηαθάλεηαο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο
 Έιεγρνο Ννκηκφηεηαο ηεο Γηνηθεηηθήο Γξάζεο: Μνξθέο Διέγρνπ θαη Διεγθηηθνί
Μεραληζκνί – Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαη αλαθνξέο
 Ο Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο
ζηε δεκφζηα δηνίθεζε
 Οη Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο θαη ε Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ
 Γηνηθεηηθή επηθνηλσλία θαη δηαθάλεηα - Καλφλεο ζχληαμεο θαη έθδνζεο δεκνζίσλ εγγξάθσλ

Υρονική Διάρκεια: 35 ψξεο

Δ.Κ.Γ.Γ.Α.

ΙΝ.ΔΠ.

Η ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΓΙΑΦΘΟΡΑ – ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΙ ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ
Ομάδα - ηόχος:

Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο Γηεπζχλζεσλ Γηνηθεηηθνχ,

Οηθνλνκηθνχ, θαζψο θαη Διεγθηέο/ηξηεο δεκνζίσλ θνξέσλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη
Απηνδηνίθεζεο.

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε θαηάξηηζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζρεηηθά κε ηηο κνξθέο θαη
ηα είδε ησλ θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο, ηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην
ιεηηνπξγίαο πνπ ηνπο δηέπεη, ηηο ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη ζε εζληθφ θαη
επξσπατθφ επίπεδν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ θξνπζκάησλ δηαθζνξάο θαη ηε
ζπλεξγαζία ησλ εζληθψλ κεραληζκψλ κε επηθνξηηζκέλα φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

Θεμαηικές Ενόηηηες


Έλλνηα - νξηζκνί δηαθζνξάο –Μνξθέο δηαθζνξάο – Ννκνζεηηθφ πιαίζην (Δζληθφ,
Δπξσπατθφ)



Άμνλεο Γηαθζνξάο: (Α) Πνιηηηθή (Β) Γεκφζηα Γηνίθεζε (Γ) Ιδησηηθφο ηνκέαο (Γ)
πκπξάμεηο ηδησηηθνχ κε ην δεκφζην ηνκέα (Δ) Γηαθζνξά θαη θνηλσλία πνιηηψλ



Δθπαίδεπζε ζηε Γηαθάλεηα (Transparency): Δζληθή έξεπλα γηα ηε δηαθζνξά ζηελ Διιάδα –
2007 (Διιεληθφ Γξαθείν Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο 2008) – Δθζέζεηο ηνπ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο - Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε (Α) Έθηαζε θαηλνκέλνπ (Β) Υξφλνο (Γ) Υψξνο



Γηεζλείο πξνζεγγίζεηο – νξγαληζκνί γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο: Παγθφζκην
πξφγξακκα ΟΗΔ – ΜΚΟ Γηεζλήο πλεξγαζία (ΟΗΔ, ΔΔ, FATF, INTERPOL, EUROPOL,
OLAF). Παξαδείγκαηα απνηειεζκαηηθήο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο



Οη θνξείο θαηαπνιέκεζεο δηαθζνξάο ζηελ Διιάδα, ε δξάζε ηνπο θαη ην επίπεδν
απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο: Ο ξφινο ησλ ειεγθηηθψλ σκάησλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
Γηαθζνξάο. Ο ξφινο ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
Γηαθζνξάο

Υρονική Διάρκεια: 35 ψξεο

Δ.Κ.Γ.Γ.Α.

ΙΝ.ΔΠ.

ΓΔΙΚΣΔ ΑΠΑΣΗ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Χ ΜΔΟΤ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ
Ομάδα ηόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ
θαη ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δηδηθφηεξα,

αθνξά ππαιιήινπο πνπ έρνπλ νηθνλνκηθφ

αληηθείκελν (θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ, πξνκήζεηεο πιηθνχ ή ππεξεζηψλ, δηαρείξηζε δεκφζηνπ πιηθνχ,
έθδνζε αδεηψλ ιεηηνπξγίαο Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο θ.ά), αζθνχλ ειεγθηηθά
θαζήθνληα θαη αζρνινχληαη κε δηεξεχλεζε πεξηπηψζεσλ θαθνδηνίθεζεο θαη Απάηεο, ζχληαμε
Δθζέζεσλ Διέγρνπ ή ειεγθηηθψλ πνξηζκάησλ, δηελέξγεηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ κε ηελ έλλνηα ηεο Απάηεο
ζην Γεκφζην θαη επξχηεξν δεκφζην ηνκέα θαη ε θαηάξηηζή ηνπο ζρεηηθά κε ηνπο δείθηεο Απάηεο ζε
φιεο ηηο κνξθέο θαη εθθάλζεηο ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο (πξνκήζεηεο, κηζζνδνζία, παξνρή
ππεξεζηψλ θιπ). Δπίζεο, απνζθνπεί ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ αλαθνξηθά κε α) ηε δεκηνπξγία
δηαχισλ εηζξνήο ηεο ζρεηηθήο κε ηελ χπαξμε απάηεο, πιεξνθνξίαο ζηηο θαζ’ χιελ αξκφδηεο
ππεξεζίεο, πξνο δηεξεχλεζε ησλ ελ ιφγσ θαηλνκέλσλ θαη β) ηελ πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηνδνηψλ
γηα ηελ απνθάιπςε ηεο απάηεο.

Θεμαηικές Ενόηηηες


Έλλνηα Απάηεο – πλζήθεο πνπ επλννχλ ηελ εκθάληζή ηεο-Λφγνη πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ
απνθάιπςή ηεο ζηνλ δεκφζην ηνκέα – πλέπεηεο γηα ηνπο δεκφζηνπο θνξείο



Μνξθέο Απάηεο ζην Γεκφζην, ελδείμεηο εληνπηζκνχ Απάηεο θαη ζεκαζία απηψλ –
Αλαιπηηθνί Γείθηεο – Τπεξεζηαθά Δγθιήκαηα Πνηληθνχ Κψδηθα – Πξαθηηθά παξαδείγκαηα Βήκαηα Απνθάιπςεο ηεο Απάηεο



Έλλνηα whistleblowing. Γηεζλέο θαη εζληθφ λνκηθφ πιαίζην. Πξνηάζεηο –Πξννπηηθέο

Υρονική Διάρκεια: 21 ψξεο

Δ.Κ.Γ.Γ.Α.

ΙΝ.ΔΠ.

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΗ
ΔΟΓΧΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΗΜΑΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
Ομάδα ηόχος: Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη θπξίσο ζε Γηθαζηηθνχο θαη Δηζαγγειηθνχο
ιεηηνπξγνχο, ζπνπδαζηέο ΔΓΙ, δεκνζίνπο ππαιιήινπο επηθνξηηζκέλνπο κε πξναλαθξηηηθέο
αξκνδηφηεηεο (πξναλαθξηηηθνχο ππαιιήινπο), ππαιιήινπο ΓΟΔ, Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο θαη ηεο
Αξρήο γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο. Σν
πξφγξακκα απεπζχλεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε ιεηηνπξγνχο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ζε ππαιιήινπο
θαηεγνξίαο Π.Δ.
κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε πξαθηηθά δεηήκαηα
αληηκεηψπηζεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φηαλ ην βαζηθφ αδίθεκα
αθνξά ζηα εγθιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθζνξά (παζεηηθή, ελεξγεηηθή δσξνδνθία θ.α).
Έκθαζε ζα δνζεί ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ησλ πνιηηηθψο εθηεζεηκέλσλ πξνζψπσλ (PEP’s) θαη ζηελ
αλάιπζε ησλ ζηαδίσλ ηνπ Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο.

Θεμαηικές Ενόηηηες


Γηεζλέο πιαίζην γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο/ πζηάζεηο ηνπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (FATF)
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο



Πξσηνβνπιίεο άιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, Πξσηνβνπιία STAR (STAR Initiative)



Δλσζηαθφ θαη Γηεζλέο πιαίζην γηα ηα πνιηηηθψο εθηεζεηκέλα πξφζσπα.

Ο ξφινο ησλ

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ ζηελ πξφιεςε ρξήζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα


ηάδηα μεπιχκαηνο ρξήκαηνο (ΞΥ)



Ρνέο ρξήκαηνο



Γηεζλήο ζπλεξγαζία. Γίθηπα αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κε FIU

ηνπ

ραξαθηεξηζηηθά απηψλ. Αλάιπζε ηερληθψλ.


Δζληθή Έθζεζε εθηίκεζεο θηλδχλνπ (National Risk Assessment – NRA)

Υρονική Διάρκεια: 14 ψξεο

εμσηεξηθνχ

θαη

Δ.Κ.Γ.Γ.Α.

ΙΝ.ΔΠ.
Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ

Ομάδα - ηόχος: Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε Πξντζηακέλνπο/εο θαη ππαιιήινπο ησλ Μνλάδσλ
Δζσηεξηθνχ

Διέγρνπ

Γεκνζίσλ

Τπεξεζηψλ

θαη

Οξγαληζκψλ,

θαζψο

επίζεο

θαη

ζε

Πξντζηακέλνπο/εο θαη ππαιιήινπο πνπ αζθνχλ θαζήθνληα ζε Γηεπζχλζεηο θαη Σκήκαηα πνπ
δχλαηαη λα ειεγρζνχλ απφ κέιε ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο είλαη ν εκπινπηηζκφο ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ
εκπιεθνκέλσλ κε ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν ζρεηηθά κε ηελ απνζηνιή θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηά ηνπ.

Θεμαηικές Ενόηηηες


Δλλνηνινγηθφ Πεξηερφκελν ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ε ζεκαζία ηνπ ζην Γεκφζην Σνκέα



Καηεγνξίεο Διέγρσλ



πζηαηηθά ζηνηρεία θαη παξάγνληεο ελφο Απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ
Διέγρνπ



Μέζνδνη Διέγρνπ - Διεγθηηθή -Γεηγκαηνιεςία



Δπζχλε Διεγθηψλ



Γηνίθεζε ηεο Μνλάδαο Διέγρνπ, νξγαλσηηθή δνκή θαη εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ

Υρονική Διάρκεια: 28 ψξεο

Δ.Κ.Γ.Γ.Α.

ΙΝ.ΔΠ.
ΤΝΣΑΞΗ - ΔΚΓΟΗ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ
ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΠΡΑΞΔΧΝ

Ομάδα ηόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο θαη Πξντζηακέλνπο/εο
φισλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε ζχληαμε, δηαρείξηζε θαη
δηαθίλεζε δεκνζίσλ εγγξάθσλ, ηελ έθδνζε θαη δεκνζίεπζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο. Πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζε ζηειέρε Γηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ Γηνηθεηηθνχ ή
Πξνζσπηθνχ.

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα απνθηήζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη δεκφζηνη ππάιιεινη επαξθείο
γλψζεηο γηα ηελ νξζή ζχληαμε θαη έθδνζε δεκνζίσλ εγγξάθσλ θαη δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, ηελ
αξρεηνζέηεζε, δηαρείξηζε, δηαθίλεζε θαη δεκνζίεπζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί
απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηψλ ηνπο θαη θαιχηεξε
εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ.

Θεμαηικές Ενόηηηες


Αξρέο θαη θαλφλεο Γηνηθεηηθήο Δπηθνηλσλίαο.



Ννκηκφηεηα - Κχξνο δεκνζίσλ εγγξάθσλ



Δίδε θαη ραξαθηεξηζηηθά δεκνζίσλ εγγξάθσλ



χληαμε θαη έθδνζε δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ



Σππνπνίεζε - Πξνηππνπνίεζε δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ



Πξσηνθφιιεζε - Γηεθπεξαίσζε - Γηαθίλεζε εγγξάθσλ



Αξρεηνζέηεζε Δγγξάθσλ –Δθθαζάξηζε αξρείσλ



χληαμε θαη έθδνζε Γηνηθεηηθψλ Πξάμεσλ



Θεζκηθφ πιαίζην δεκνζηφηεηαο Γηνηθεηηθψλ Πξάμεσλ - Γεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβέξλεζεο



Γεκνζίεπζε Γηνηθεηηθψλ Πξάμεσλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο

Υρονική Διάρκεια: 28 ψξεο

Δ.Κ.Γ.Γ.Α.

ΙΝ.ΔΠ.
ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ

Ομάδα - ηόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε δεκνζίνπο ππαιιήινπο πνπ
ζπλαιιάζζνληαη θαζεκεξηλά κε ην θνηλφ θαη απαηηείηαη λα είλαη ζχλλνκνη θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζηα δεκφζηα έγγξαθα, ηελ ηήξεζε ησλ
απνθιεηζηηθψλ πξνζεζκηψλ ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο θαη άιιεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, λα
επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά κε ηνπο πνιίηεο θαη λα αμηνινγνχλ/κεηξνχλ ηελ πνηφηεηα θαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ απφ ηελ ππεξεζία ηνπο.

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα εθνδηάζεη ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο κε ηηο απαξαίηεηεο
γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ψζηε λα εμππεξεηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηνπο πνιίηεο παξέρνληαο ηνπο
πνηνηηθέο ππεξεζίεο θαη λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα ππνβαιιφκελα παξάπνλα ησλ πνιηηψλ θαη νη
πεξηπηψζεηο ειιηπνχο εμππεξέηεζεο ή αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ.

Θεμαηικές Ενόηηηες:


Τπνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ θαη ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαηά ηε κεηαμχ ηνπο
επηθνηλσλία



Γλσκνδνηήζεηο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο (ΝΚ) - Δθζέζεηο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ
Πνιίηε (ηΠ) θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ/ζεζκψλ



Οδεγφο Καιήο πκπεξηθνξάο ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ



Αμηνιφγεζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε: εξγαιεία, κέζνδνη, θαιέο πξαθηηθέο αμηνιφγεζεο
γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ

Υρονική Διάρκεια: 21 ψξεο

Δ.Κ.Γ.Γ.Α.

ΙΝ.ΔΠ.
Η ΚΑΛΗ ΝΟΜΟΘΔΣΗΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ:
ΤΝΣΑΞΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΧΝ ΚΔΙΜΔΝΧΝ
ΚΑΙ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

Ομάδα - ζηόχος:

Δηδηθνί ζχκβνπινη ή εηδηθνί ζπλεξγάηεο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ κε

λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία, Πξντζηάκελνη/εο ή/θαη ζηειέρε Γξαθείσλ Τπνπξγψλ/ Γξαθείσλ
Ννκνζεηηθήο Πξσηνβνπιίαο ησλ Τπνπξγείσλ/ Μνλάδσλ λνκνζέηεζεο ησλ Τπνπξγείσλ θαη κέιε
ησλ λνκνπαξαζθεπαζηηθψλ επηηξνπψλ ησλ Τπνπξγείσλ.

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ/ρνπζψλ αλαθνξηθά
κε ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηηο δνκέο ησλ Τπνπξγείσλ, ηηο δηαδηθαζίεο λνκνζέηεζεο, ηηο
αξρέο θαη ηα κέζα θαιήο λνκνζέηεζεο, ηελ ηππνινγία ησλ ξπζκηζηηθψλ θεηκέλσλ θαη ησλ
ζπλνδεπηηθψλ ηνπο εθζέζεσλ θαη εγγξάθσλ.

Θεμαηικές Ενόηηηες:






Καιή λνκνζέηεζε θαη άζθεζε ηεο θπβεξλεηηθήο ξπζκηζηηθήο πξσηνβνπιίαο


Βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ θαιή λνκνζέηεζε



Η άζθεζε ηεο θπβεξλεηηθήο ξπζκηζηηθήο πξσηνβνπιίαο

χληαμε ησλ ξπζκηζηηθψλ θεηκέλσλ


Καηεγνξίεο ξπζκηζηηθψλ θεηκέλσλ ζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ηνπο



Βαζηθέο ηερληθέο ζχληαμεο (αλά ηχπν ξχζκηζεο)

χληαμε ησλ ζπλνδεπηηθψλ εθζέζεσλ θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ εθαξκνγήο ησλ
ξπζκίζεσλ

Υρονική Διάρκεια: 21 ψξεο.

Δ.Κ.Γ.Γ.Α.

ΙΝ.ΔΠ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ – ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ
ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΓΗΜΟΙΟΩΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΧΓΙΚΑ
Ομάδα - ηόχος: Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, αιιά θπξίσο
ζε εθείλνπο/εο πνπ είλαη αξκφδηνη/εο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ
Γεκνζηνυπαιιειηθνχ Κψδηθα, ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ

εμέιημεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ

δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηηο ππεξεζηαθέο
κεηαβνιέο θαη ηελ νξζή ηήξεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ.
Πξνηεξαηφηεηα δίδεηαη ζηνπο Πξντζηακέλνπο Γηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ Γηνηθεηηθνχ.

κοπός ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε απφθηεζε γλψζεσλ νξζήο εθαξκνγήο ηνπ
Γεκνζηνυπαιιειηθνχ Κψδηθα γηα ηε δεκηνπξγία κηαο απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο.

Θεμαηικές Ενόηηηες:


ηαδηνδξνκία θαη ππεξεζηαθή εμέιημε δεκνζίσλ ππαιιήισλ.



Κηλεηηθφηεηα-ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ.



Γηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ.

Υρονική Διάρκεια: 21 ψξεο

ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΝΟΡΚΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ (ΔΓΔ)
ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟΤ ΤΠΑΛΛΗΛΙΚΟΤ ΚΧΓΙΚΑ (ΤΚ)
Ομάδα - ηόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζε ΔπηζεσξεηέοΔιεγθηέο, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη νη Δπηζεσξεηέο-Διεγθηέο ηνπ .Δ.Δ.Γ.Γ.,
.Δ.Τ.Τ.Π., .Γ.Ο.Δ., νη ππεξεηνχληεο ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ ηνπ
Γ.Λ.Κ., νη εηδηθνί αλαθξηηηθνί ππάιιεινη. Δηδηθφηεξα, αθνξά ζε φζνπο/φζεο αζθνχλ ειεγθηηθά

Δ.Κ.Γ.Γ.Α.

ΙΝ.ΔΠ.

θαζήθνληα θαη δηελεξγνχλ Πξνθαηαξθηηθή Έξεπλα θαη Έλνξθε Γηνηθεηηθή Δμέηαζε κε ζθνπφ ηε
ζπγθέληξσζε επαξθνχο απνδεηθηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ άζθεζε πνηληθήο ή πεηζαξρηθήο δίσμεο.

κοπός ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε
δηαδηθαζία δηελέξγεηαο Πξνθαηαξθηηθήο Δμέηαζεο θαη Έλνξθεο Γηνηθεηηθήο Δμέηαζεο (ΔΓΔ) θαζψο
θαη ε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζρεηηθά κε ηε δηεξεχλεζε ππνζέζεσλ δηαθζνξάο ζην δεκφζην
πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε δηαθάλεηα. Δηδηθφηεξα, ε δξάζε ζηνρεχεη ζηελ άκεζε εμνηθείσζε κε ην
λνκηθφ πιαίζην, ηε λνκνινγία θαη ηα ηερληθά δεηήκαηα δηελέξγεηαο ηεο Δ.Γ.Δ. (ππνβνιή
θαηάιιεισλ εξσηήζεσλ, νξγάλσζε ηνπ απνδεηθηηθνχ πιηθνχ, νξγάλσζε ησλ καξηπξηθψλ
θαηαζέζεσλ, θαηάιιεινο ρεηξηζκφο καξηχξσλ).

Θεμαηικές Ενόηηηες:


Ννκηθφ πιαίζην Δ.Γ.Δ. θαη Πξνθαηαξθηηθήο Δμέηαζεο



Οξγαλσηηθή δνκή-Σξφπνο δηελέξγεηαο Δ.Γ.Δ.



Γηελέξγεηα ηεο Δ.Γ.Δ. - Πφξηζκα ηεο Δ.Γ.Δ. (Σερληθέο αλάθξηζεο - Δθκαίεπζεο
πιεξνθνξηψλ απφ πξφζσπα (HUMINT) - Αλίρλεπζε ςεπδψλ δειψζεσλ θαηαζέζεσλΑπνδεηθηηθή δηαδηθαζία-Μάξηπξεο Δ.Γ.Δ.)

Υρονική Διάρκεια: 14 ψξεο

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ
Ομάδα - ηόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο νη νπνίνη εκπιέθνληαη
θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ εθαξκνγή ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο.

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα απνθηήζνπλ νη επηκνξθσλφκελνη/εο ηελ θαηάιιειε ελεκέξσζε
θαη εμεηδίθεπζε θαηά ηελ εκπινθή ηνπο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο, ψζηε λα
επηηπγράλεηαη ε νξζή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ θαη ε έθδνζε αξηηφηεξσλ
πεηζαξρηθψλ απνθάζεσλ.

Δ.Κ.Γ.Γ.Α.

ΙΝ.ΔΠ.

Θεμαηικές Ενόηηηες:


Πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα θαη πεηζαξρηθά φξγαλα



Σα ζηάδηα ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηα έλδηθα κέζα



Δηδηθφηεξα ζέκαηα (αξγία, αλαζηνιή θαζεθφλησλ)



Πξαθηηθέο εθαξκνγέο

Υρονική Διάρκεια: 21 ψξεο

ΚΧΓΙΚΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ:
ΤΠΗΡΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ, ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ
Ομάδα – ηόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε ησλ Γήκσλ θαη ησλ
Ννκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα πξνζσπηθνχ, ζηα κέιε ησλ Τπεξεζηαθψλ
πκβνπιίσλ θαη ζηα ζηειέρε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα
πξνζσπηθνχ ησλ ΟΣΑ α΄ βαζκνχ.

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε απφθηεζε γλψζεσλ ησλ ζηειερψλ ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ
ησλ ΟΣΑ α΄ βαζκνχ ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο αιιαγέο θαη ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαηλνηνκίεο
πνπ επηθέξεη ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ην πεηζαξρηθφ δίθαην, ην λέν βαζκνιφγην-κηζζνιφγην, ηελ
αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηε ζηνρνζεζία, ηηο θξίζεηο ησλ πξντζηακέλσλ θαη ηελ
θηλεηηθφηεηα.

Θεμαηικές Ενόηηηες:


Καηάξηηζε νξγαληζκψλ εζσηεξηθήο

ππεξεζίαο, δηθαηψκαηα ηαθηηθψλ (κνλίκσλ θαη

ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ) δεκνηηθψλ ππαιιήισλ


Τπνρξεψζεηο

δεκνηηθψλ ππαιιήισλ

θαη ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο, Δληαίν Πιαίζην

Κηλεηηθφηεηαο. Πξνζσπηθφ Δηδηθψλ Θέζεσλ, Έθηαθην Πξνζσπηθφ


Νέν βαζκνιφγην-κηζζνιφγην δεκνηηθψλ ππαιιήισλ, Δπηινγή ζηηο ζέζεηο ηεο ηεξαξρίαο,
Αμηνιφγεζε, Δζληθφ Μεηξψν Δπηηειηθψλ ηειερψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο

Δ.Κ.Γ.Γ.Α.

ΙΝ.ΔΠ.



Πεηζαξρηθέο πνηλέο, πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα, πεηζαξρηθά φξγαλα



Θεζκηθφ πιαίζην θαη ιεηηνπξγία Πεηζαξρηθψλ Οξγάλσλ θαη δηαδηθαζηψλ (Μφληκν θαη
Ι.Γ.Α.Υ.)

Υρονική Διάρκεια: 35 ψξεο

ΤΠΗΡΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ
ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΧΝ – ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ
Ομάδα – ηόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο ησλ Πεξηθεξεηψλ φισλ
ησλ θιάδσλ κε πξνηεξαηφηεηα ζην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζε νξγαληθέο κνλάδεο πνπ αζθνχλ
αξκνδηφηεηεο δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ζε κέιε ππεξεζηαθψλ-πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ.

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη εθπαηδεπφκελνη/εο ππάιιεινη ησλ Πεξηθεξεηψλ λα εμνηθεησζνχλ
κε ηηο λέεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο, ηε ιεηηνπξγία ησλ λέσλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ
ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ηηο λέεο ξπζκίζεηο γηα ηελ ππεξεζηαθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ην πεηζαξρηθφ
δίθαην.

Θεμαηικές Ενόηηηες:


Θεζκηθφ πιαίζην ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο Γεληθέο δηαηάμεηο ππαιιειηθνχ θψδηθαΚαζήθνληα. Τπνρξεψζεηο – δηθαηψκαηα πξνζσπηθνχ- Τπεξεζηαθέο κεηαβνιέο.



Πεηζαξρηθφ δίθαην (1)



Πεηζαξρηθφ δίθαην (2)



Πξνζσπηθφ εηδηθψλ ζέζεσλ θαη πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ.

Υρονική Διάρκεια: 35 ψξεο

Δ.Κ.Γ.Γ.Α.

ΙΝ.ΔΠ.

ΕΤΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΣΑ
ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ: ΘΔΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΔ
Ομάδα- ηόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο ησλ Τπνπξγείσλ, ησλ
Ο.Σ.Α α΄ θαη β΄ Βαζκνχ θαη ζηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπο.

κοπός ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ηα ζηειέρε ηνπ δεκνζίνπ πνπ αζρνινχληαη κε
επξσπατθά ζέκαηα λα γλσξίζνπλ ηα ζεζκηθά φξγαλα θαη ηηο ζχγρξνλεο πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο (Δ.Δ.), λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αλάγθε ζπκκεηνρήο ηνπ θξάηνπο θαη ησλ πνιηηψλ ζηε
δηαδηθαζία ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο, λα απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο γηα ηελ
θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθφξσλ νξγάλσλ ηεο Δ.Δ., ηελ αλάιπζε, κεηαθνξά θαη
ελζσκάησζε ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ ζηηο εζληθέο πνιηηηθέο, ψζηε λα ππάξρεη ελαξκφληζε θαη
ζχγθιηζε ζε επξσπατθφ επίπεδν.
Θεμαηικές Ενόηηηες


Δηζαγσγή ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε θηινζνθία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο



Παξνπζίαζε θαη θξηηηθή αλάιπζε ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο



Πεξηγξαθή ησλ δηεξγαζηψλ δηακφξθσζε ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ εληφο ησλ ζεζκηθψλ
νξγάλσλ θαη θπξίσο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή



Κπξηφηεξεο πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο



Παξνπζίαζε θαιψλ πξαθηηθψλ ζε επηιεγκέλνπο ηνκείο πνιηηηθήο.

Υρονική διάρκεια: 21 ψξεο

Δ.Κ.Γ.Γ.Α.

ΙΝ.ΔΠ.
ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ Δ ΔΤΡΧΠΑΨΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΚΑΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ

Ομάδα - ηόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα νη
νπνίνη έρνπλ θαζήθνληα εθπξνζψπεζεο ηνπ θνξέα ηνπο ζε επξσπατθέο ζπλαληήζεηο, νκάδεο
εξγαζίαο θαη επηηξνπέο εκπεηξνγλσκφλσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ πκβνπιίνπ
Τπνπξγψλ ηεο Δ.Δ.) θαη/ή ζε δηεζλείο ζπλαληήζεηο ζην πιαίζην άιισλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ κε
απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζην πιαίζην ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, εκπιέθνληαη ζηνλ ζρεδηαζκφ,
επεμεξγαζία, εθαξκνγή επξσπατθψλ (ή/θαη δηεζλψλ) πνιηηηθψλ ζε εζληθφ επίπεδν ή ζηειερψλνπλ
γξαθεία δηεζλψλ ζρέζεσλ θαη εκπιέθνληαη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο απφ πιεπξάο ηνπ θνξέα ηνπο.
Πξνυπνζέζεηο: Οη ζπκκεηέρνληεο/ρνπζεο ζα πξέπεη λα έρνπλ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.

κοπός ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αλάπηπμε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ ζηειερψλ
ηνπ δεκνζίνπ κε ηηο ηερληθέο δηαπξαγκάηεπζεο, φπσο απηέο εθαξκφδνληαη θπξίσο ζηα επξσπατθά
φξγαλα, αιιά θαη ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο.

Θεμαηικές Ενόηηηες:


Οκάδεο εξγαζίαο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ: ιεηηνπξγία θαη δηαδηθαζίεο



Δκπεηξία απφ δηαπξαγκαηεχζεηο ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή άιισλ δηεζλψλ
νξγαληζκψλ



Πξνεηνηκαζία γηα ηελ άζθεζε πξνζνκνίσζεο



Δκπεηξηθή πξνζέγγηζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαηεμνρήλ ζηελ Δ.Δ.



πλεξγαζία κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην



πκπεξάζκαηα απφ ηελ άζθεζε πξνζνκνίσζεο

Υρονική Διάρκεια: 16 ψξεο

Δ.Κ.Γ.Γ.Α.

ΙΝ.ΔΠ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΧΝ/ΣΡΙΧΝ
Ομάδα- ηόχος: Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε Μέιε ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Κχξηνπ
Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. θαη Δθπαηδεπηέο/ηξηεο άιισλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ ηεο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πέξαλ ηνπ ΔΚΓΓΑ. Οη εθπαηδεπηέο/ηξηεο έρνπλ ηελ επζχλε εθπαίδεπζεο ζε
εμεηδηθεπκέλεο ζρνιέο ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα, ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ζε
εμεηδηθεπκέλα αληηθείκελα, ην νπνία, φκσο, είλαη απαξαίηεην λα δηέπνληαη απφ ηηο αξρέο
Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ.

κοπός ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη λα εμνηθεηψζεη ηνπο/ηηο εθπαηδεπφκελνπο/εο κε ηα
ζεκειηψδε ζηνηρεία ηεο ζεσξίαο θαη ηεο πξαθηηθήο ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ ηεο εθπαίδεπζεο
ελειίθσλ, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ κε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο
απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ ηνπο σο επηκνξθσηέο/ηξηεο ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α.

Θεμαηικές Ενόηηηες:


Tν πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ



Θεσξίεο κάζεζεο ελειίθσλ



Γηεξγαζία νκάδαο



Δθπαηδεπηηθέο ηερληθέο θαη εθπαηδεπηηθά κέζα



ρεδηαζκφο δηδαθηηθήο ελφηεηαο θαη αμηνιφγεζε



ρεδηαζκφο κηθξνδηδαζθαιίαο



Παξνπζίαζε πηινηηθψλ κηθξνδηδαζθαιηψλ



Αμηνιφγεζε ηειηθψλ κηθξνδηδαζθαιηψλ

Υρονική διάρκεια: 60 ψξεο εθπαηδεπηηθέο ζπλαληήζεηο θαη 40 ψξεο θαη’ ηδίαλ κειέηε - εθπφλεζε
αηνκηθήο εξγαζίαο

Δ.Κ.Γ.Γ.Α.

ΙΝ.ΔΠ.
ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ

Ομάδα - ηόχος:

Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε Δθπαηδεπηηθνχο πνπ αζθνχλ

δηνηθεηηθά ή δηεπζπληηθά θαζήθνληα.

κοπός ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηα ζηειέρε πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ λα απνθηήζνπλ εθείλεο ηηο γλψζεηο
θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα ηα θαηαζηήζνπλ ηθαλά λα αζθήζνπλ δηνηθεηηθά θαζήθνληα ζε εθπαηδεπηηθέο
κνλάδεο κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν.

Θεμαηικές Ενόηηηες:


Πνιηηηθέο γηα ηελ εθπαίδεπζε



Θεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ



Γηνίθεζε ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο



ρεδηαζκφο θαη πξνγξακκαηηζκφο ζηελ εθπαίδεπζε



Ο ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο: απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη θαηλνηφκεο
δξάζεηο



Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ



Ννκηκφηεηα ηεο Γηνηθεηηθήο δξάζεο ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο



χληαμε θαη έθδνζε δεκνζίσλ εγγξάθσλ



Απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ

Υρονική Διάρκεια: Δβδνκήληα (70) ψξεο

