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Δ.Π. «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» 

 
 

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ » 

 

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  Δ Κ Γ Η Λ Ω  Η   Δ Ν Γ Ι Α Φ Δ Ρ Ο Ν Σ Ο   

Γ Ι Α  Θ Δ  Δ Ι   Δ Κ Π Α Ι Γ Δ Τ Σ Ω Ν / Σ Ρ Ι Ω Ν   

 

 

Σν Κνηλσληθό Πνιύθεληξν, Ηλζηηηνύην ηεο ΑΓΔΓΤ,  πινπνηώληαο ηελ πνιηηηθή ηεο ΑΓΔΓΤ γηα 

ηελ αλάδεημε ηεο δηαξθνύο εθπαίδεπζεο θαη επηκόξθσζεο, ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην Γεκόζην, σο θεληξηθώλ κέζσλ γηα ηελ πξόζβαζή ηνπο ζηα λέα απαηηεηηθά 

πεξηβάιινληα, ζηελ Κνηλσλία ηεο Γλώζεο, ζρεδίαζε ην έξγν: «Πξνγξάκκαηα Γηα Βίνπ 

Δθπαίδεπζεο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ» ζηνπο άμνλεο 07, 08 θαη 09 γηα ηηο 8 Πεξηθέξεηεο 

ζύγθιηζεο, γηα ηηο 3 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμόδνπ θαη γηα ηηο 2 Πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο 

Δηζόδνπ αληίζηνηρα, ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ 

Μάζεζε» κε ζπγρξεκαηνδόηεζε από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε [Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν] 

θαη από εζληθνύο πόξνπο. 

 

Σν έξγν πεξηιακβάλεη 54 ζηνρεπκέλα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζε ζεκαηηθά αληηθείκελα πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη ζηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο ησλ 

εθπξνζώπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, απνζθνπνύλ δε ζηελ ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ 

ηνπο, ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξόινπ θαη ηεο ζέζεο ηνπο ζηελ ππεξεζηαθή ηνπο δσή.  

 

Δηδηθόηεξα ζα πινπνηεζνύλ: 

 36 πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 7 ζηα ζεκαηηθά αληηθείκελα:   

δηαρείξηζεο λνζνθνκεηαθώλ απνβιήησλ, εθκάζεζεο αγγιηθήο γιώζζαο, απινύζηεπζεο 

δηαδηθαζηώλ γηα ηελ κείσζε ησλ δηνηθεηηθώλ βαξώλ, δεκνζηόηεηαο δηνηθεηηθήο δξάζεο –

κεζόδσλ θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο, εηζαγσγηθήο ζπλδηθαιηζηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

ηερληθώλ αληηκεηώπηζεο θξίζεσλ-δηαρείξηζεο άγρνπο. 

 14 πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 8 ζηα ζεκαηηθά αληηθείκελα:   

δηαρείξηζεο λνζνθνκεηαθώλ απνβιήησλ, εθκάζεζεο αγγιηθήο γιώζζαο, απινύζηεπζεο 

δηαδηθαζηώλ γηα ηελ κείσζε ησλ δηνηθεηηθώλ βαξώλ, δεκνζηόηεηαο δηνηθεηηθήο δξάζεο -

κεζόδσλ θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο,  εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηώλ ζπλδηθαιηζηηθήο 

εθπαίδεπζεο, ηερληθώλ αληηκεηώπηζεο θξίζεσλ-δηαρείξηζεο άγρνπο, θαη εηζαγσγηθήο 

ζπλδηθαιηζηηθήο εθπαίδεπζεο. 

Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - Αθήνα 105 55 
Τηλ. 2103310080-2,  Fax: 2103310083 

E-mail: info@ kpolykentro.gr 
Site:  www.kpolykentro.gr 
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 4 πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 9 ζηα ζεκαηηθά αληηθείκελα: 

απινύζηεπζεο δηαδηθαζηώλ γηα ηελ κείσζε ησλ δηνηθεηηθώλ βαξώλ, δεκνζηόηεηαο 

δηνηθεηηθήο δξάζεο – κεζόδσλ θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο, εηζαγσγηθήο 

ζπλδηθαιηζηηθήο εθπαίδεπζεο,  θαζώο θαη ηερληθώλ αληηκεηώπηζεο θξίζεσλ – δηαρείξηζεο 

άγρνπο.  

 

Θεκαηηθά αληηθείκελα  

Ζ παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηηο ζέζεηο εθπαηδεπηώλ/ηξηώλ 

αλαθέξεηαη ζηα αθόινπζα πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο:  

1)Απινύζηεπζε δηαδηθαζηώλ γηα ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθώλ βαξώλ,  

2)Γεκνζηόηεηα δηνηθεηηθήο δξάζεο – κέζνδνη θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο, 

3)Γηαρείξηζε λνζνθνκεηαθώλ απνβιήησλ, 

4) Δθκάζεζε αγγιηθήο γιώζζαο. 

 

Γηάξθεηα ηνπ έξγνπ  

Σα πξνγξάκκαηα ζα αξρίζνπλ λα πινπνηνύληαη από ηνλ Μάην 2011 θαη ζα δηεμαρζνύλ ζηηο 

πόιεηο - έδξεο λνκώλ όπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα: 

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

  

  ΑΞΟΝΑ 7 ΑΞΟΝΑ 8 ΑΞΟΝΑ 9 

  ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
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1 ΔΚΜΑΘΗΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ 4 112 

    Πάηξα   Ζξάθιεην 
Αζήλα  

Αζήλα 
  

2 

ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 2 56 
      Καιακάηα   

Αζήλα 

 (Δπαγγειηζκόο) 
  

3 

ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ 

ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΙΩΗ ΣΩΝ 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ 10 35 

Πξέβεδα Εάθπλζνο 
Πύξγνο 
Πάηξα 

πάξηε  
Καιακάηα 

Ρέζπκλν 
Υαληά 

Αζήλα Λεηβαδηά 

4 

ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ 

ΓΡΑΗ – ΜΔΘΟΓΟΙ 

ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ 

ΓΙΑΦΘΟΡΑ 10 35 

Άξηα 

Πξέβεδα 
Εάθπλζνο Αγξίλην πάξηε  

Ρέζπκλν 

Υαληά 

Αζήλα  

Αζήλα 
Λεηβαδηά 

  ΤΝΟΛΑ 26  3 2 4 4 5 6 2 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ησλ παξαπάλσ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ 

πξνθεξχζζνληαη ζέζεηο εθπαηδεπηώλ - εθπαηδεπηξηώλ, ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο 

εθπαίδεπζεο. 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο, ζα 

εληαρζνχλ ζην Μεηξψν Δθπαηδεπηψλ ηνπ Κνηλσληθνχ Πνιχθεληξνπ. Σν Κνηλσληθφ 
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Πνιχθεληξν δε δεζκεχεηαη γηα ηελ ππνρξεσηηθή αμηνπνίεζε ησλ εληαζζφκελσλ ζην 

κεηξψν ηνπ.  

 

Σα επηζηεκνληθά αληηθείκελα πνπ ζα δηδαρζνύλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα. 

 

 

Κξηηήξηα επηινγήο 

Α. Δθπαηδεπηέο  

ύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 9 απφθαζε ηεο 23
εο

 /18-3-2011 πλεδξίαζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κνηλσληθνύ Πνιύθεληξνπ νξίδνληαη σο θξηηήξηα επηινγήο 

θαη θαηάηαμεο ηα αθόινπζα: 
 

Α πνπδέο - Δπηκφξθσζε 40  

Α1 Τίηλοι Σπουδών 38  

 Πηπρίν ΑΔΗ, ΣΔΗ [ζπλάθεηα ]*  20 

 
Μεηαπηπρηαθή Δηδίθεπζε (Master ή ηζόηηκν Διιεληθνύ ΑΔΗ) 

ζε αληίζηνηρν αληηθείκελν 
   8 

 Γηδαθηνξηθό ζε αληίζηνηρν αληηθείκελν  10 

Α2 
Συμμεηοχή ζε Δπιζηημονικά Συνέδρια [ζπλάθεηα] ** (0,2 ανά 

ζυνέδριο με μέγιζηο αριθμό μορίων 2) 
  2   2 

Β Γηδαθηηθή θαη Δπαγγεικαηηθή Δκπεηξία 50  

Β1 Γιδακηική Δμπειρία 30  

 ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ΑΔΗ -ΣΔΗ  10 

 Σππηθή Δθπαίδεπζε   10 

 Γνκέο δηά βίνπ Δθπαίδεπζεο     7 

 Άιιεο δνκέο Δθπαίδεπζεο     3 

Β2 Δπαγγελμαηική Δμπειρία 20  

 ρεηηθή κε Γηά βίνπ Δθπαίδεπζε   15 

 Άιιν     5 

Γ 
πγγξαθηθφ Έξγν - Γεκνζηεχζεηο - Δηζεγήζεηο ζε 

πλέδξηα, εκηλάξηα 
10  

 πγγξαθή βηβιίσλ [ζπλάθεηα] **  5 

 
Γεκνζηεύζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ή πξαθηηθά 

ζπλεδξίσλ [ζπλάθεηα] ** 
 3 

 Δηζεγήζεηο ζε Δπηζηεκνληθά πλέδξηα [ζπλάθεηα] **    2 

 χλνιν 100  

 

*  εμεηδηθεπκέλε επηζηεκνληθή γλψζε αλά ζεκαηηθφ αληηθείκελν πνπ πηζηνπνηείηαη κε  

αλαγλσξηζκέλνπο αθαδεκατθνχο ηίηινπο 

 

**  επηζηεκνληθφ έξγν αλά ζεκαηηθή ελφηεηα 

Ζ  εκπεηξία (δηδαθηηθή, επαγγεικαηηθή, επηζηεκνληθή, ηερλνθξαηηθή) ιακβάλεη ην κέγηζην 

βαζκό κνξηνδόηεζεο ζηελ ηεθκεξησκέλε πεληαεηή ελαζρόιεζε θαη δηαηξείηαη αλαιόγσο. 
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Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά  

Ζ πξνβιεπόκελε αίηεζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από αλαιπηηθό βηνγξαθηθό, 

επηθπξσκέλνπο ηίηινπο ζπνπδώλ θαζώο θαη βεβαηώζεηο επαγγεικαηηθήο /εξεπλεηηθήο ή άιιεο 

εκπεηξίαο. Γηα ηα κέιε ΓΔΠ δελ απαηηνύληαη ηίηινη ζπνπδώλ· αξθεί βεβαίσζε ηνπ  ηκήκαηνο 

ΑΔΗ/ ΣΔΗ ζην νπνίν ππεξεηνύλ.   

 

Ακνηβή 

Ζ σξηαία αληηκηζζία ησλ εθπαηδεπηώλ/ηξηώλ, κε βάζε ηελ ππ’ αξηζκ. 9 απφθαζε ηεο 23
εο

 

/18-3-2011  ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κνηλσληθνύ Πνιύθεληξνπ, αλά 

θαηεγνξία νξίδεηαη σο εμήο: 

 

 Καζεγεηέο, Αλαπιεξσηέο, Δπίθνπξνη, Λέθηνξεο, Καζεγεηέο Δθαξκνγώλ ΑΔΗ - ΣΔΗ: 50 

επξώ αλά  ώξα εθπαίδεπζεο.  

 ηειέρε νξγαληζκώλ/επηρεηξήζεσλ (Πξόεδξνη, Γεληθνί Γηεπζπληέο, Γηεπζύλνληεο 

ύκβνπινη): 50 επξώ αλά  ώξα εθπαίδεπζεο.  

 Πηπρηνύρνη Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε PhD ζρεηηθώλ εηδηθνηήησλ κε ηα αλαθεξόκελα 

ζηελ πξνθήξπμε γλσζηηθά αληηθείκελα: 45 επξώ αλά  ώξα εθπαίδεπζεο.  

 Πηπρηνύρνη Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε MSc ζρεηηθώλ εηδηθνηήησλ κε ηα αλαθεξόκελα 

ζηελ πξνθήξπμε γλσζηηθά αληηθείκελα: 40 επξώ αλά ώξα εθπαίδεπζεο.   

 Πηπρηνύρνη Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζρεηηθώλ εηδηθνηήησλ κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ 

πξνθήξπμε γλσζηηθά αληηθείκελα: 35 επξώ αλά ώξα εθπαίδεπζεο.  

 

Δπί ηνπ πνζνύ ηεο σξηαίαο ακνηβήο, πνπ δηθαηνύληαη νη εθπαηδεπηέο, ζα γίλνληαη νη λόκηκεο 

θξαηήζεηο, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

 

Αλ δελ δηαζθαιηζηνύλ εμεηδηθεπκέλνη εθπαηδεπηέο γηα ηα πξνγξάκκαηα, ζηηο πεξηνρέο 

δηεμαγσγήο ηνπο, κπνξεί λα γίλεη κεηαθνξά εθπαηδεπηώλ από άιιεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηα 

έμνδα ησλ νπνίσλ (δηακνλή, δηαηξνθή θαη ρηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε) ζα θαιπθζνύλ από ην 

Κνηλσληθό Πνιύθεληξν, ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ.  

 

 

Πιεξνθνξίεο - Αηηήζεηο 

Οη ππνςήθηνη/εο ππνβάιινπλ ηηο πξσηόηππεο έληππεο αηηήζεηο ηδηνρείξσο ή ηαρπδξνκηθά, κε 

επηζπλαπηόκελα θαη λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα όισλ ησλ ηίηισλ θαη βεβαηώζεσλ ηνπο ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν Α4, ν νπνίνο ζα απνζηαιεί ζην «ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟ» ζηε 

Γηεύζπλζε: Γηνζθνύξσλ 4 & Πνιπγλώηνπ Σ.Κ., 105 55 Αζήλα.  Αλ ν/ε ππνςήθηνο/α 

πξνζθνκίζεη θσηναληίγξαθα δηθαηνινγεηηθώλ πνπ δελ είλαη επηθπξσκέλα, ζπλππνβάιιεη 

Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 γηα ηε γλεζηόηεηα ησλ αληηγξάθσλ απηώλ. Ο θάθεινο ζα 

πξέπεη λα θέξεη απαξαίηεηα ηνλ πιήξε ηίηιν ηεο πξνθήξπμεο θαζψο θαη ην Δ.Π 

«Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο». 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη/εο κπνξνύλ λα πξνκεζεπηνύλ ηελ αίηεζε ππνςεθηόηεηαο από: 

 ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κνηλσληθνύ Πνιύθεληξνπ www.kpolykentro.gr  

 ηα γξαθεία ηνπ Κνηλσληθνύ Πνιύθεληξνπ, Γηνζθνύξσλ 4 & Πνιπγλώηνπ, 105 55 Αζήλα. 
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Γε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη νη αηηήζεηο πνπ απνζηέιινληαη κε ηειενκνηόηππν (fax) ή 

ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (e-mail), θαζώο θαη απηέο πνπ δελ ζπλνδεύνληαη από ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά ή δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί ζην πξνβιεπόκελν έληππν αίηεζεο. Δπίζεο, δελ 

θξίλνληαη αηηήζεηο ρσξίο ηα πξναλαθεξόκελα απαηηνύκελα πξνζόληα ησλ ππνςεθίσλ ηεο 

παξνύζεο. 

Κάζε ππνςήθηνο/α κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε γηα πεξηζζφηεξα απφ έλα πξνγξάκκαηα. 

 

Τπνβνιή  

Οη  αηηήζεηο ππνβάιινληαη από ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο παξνύζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

θνξέα έσο θαη ηηο 15 Απξηιίνπ 2011,  εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 16:00.  Μεηά ηελ 

παξαπάλσ εκεξνκελία νπδεκία αίηεζε γίλεηαη δεθηή. Ζ ππνβνιή ππνςεθηόηεηαο ζπλεπάγεηαη 

ηελ απνδνρή ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο. 

 

Απνηειέζκαηα 

Σα απνηειέζκαηα ησλ επηινγώλ ζα δεκνζηνπνηεζνύλ κε θαηαρώξηζή ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή 

ζειίδα ηνπ Κνηλσληθνύ Πνιύθεληξνπ (www.kpolykentro.gr).  

 

Δλζηάζεηο  

Σπρόλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ππφςε ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ζην «ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ 

ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟ», Γηνζθνύξσλ 4 & Πνιπγλώηνπ Σ.Κ. 105 55 Αζήλα, εληόο ζθξαγηζκέλνπ 

θαθέινπ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα θέξεη απαξαίηεηα ηνλ πιήξε ηίηιν ηεο πξνθήξπμεο, κέζα 

ζηελ αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ, αξρνκέλεο από ηελ επόκελε 

ηεο αλάξηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ επηινγήο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα. Δάλ ε ηειεπηαία 

εκέξα ηεο αλσηέξσ ηξηήκεξεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ είλαη άββαην ή εκέξα 

αξγίαο ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηώλ, ηόηε ε πξνζεζκία παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο, κέρξη θαη ηελ 

πξώηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ αξγία.  

 

Δλζηάζεηο  πνπ πεξηέξρνληαη ζην θνξέα κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο 

ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη δελ εμεηάδνληαη. 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζύλεζηε ζηα γξαθεία ηνπ Κνηλσληθνύ 

Πνιύθεληξνπ (θα. Μαξία Βακβαθά, θ. Κπξηάθν Σνπξθνκέλε) ζηα ηειέθσλα 210 3310080-2, 

ώξεο 9.00 - 15:00. 

 

 

 

 

 

Γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Κνηλσληθνχ Πνιχθεληξνπ 

 

Ο Πξφεδξνο 

 

 

Θεφδσξνο Υξνλφπνπινο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 

 

1) ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΙΩΗ ΣΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή δξάζε έρεη σο πξσηαξρηθό ζθνπό λα εληζρύζεη ηελ ηθαλόηεηα ησλ 

κειώλ ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ζηελ δηαρείξηζε ησλ ζπλεζέζηεξσλ ιεηηνπξγηθώλ πξνβιεκάησλ 

ζην δεκόζην Σνκέα αιιά θπξίσο ζηελ απόθηεζε δεμηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ απινύζηεπζε ησλ 

δηαδηθαζηώλ γηα ηελ κείσζε ησλ δηνηθεηηθώλ βαξώλ.  

 

Ωο πξνο ην εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν, ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζπλίζηαηαη ζηηο εμήο 

Θεκαηηθέο Δλφηεηεο: 

-Δηζαγσγή ζηελ θαιή λνκνζεζία, 

-Δξγαιεία θαη κέζα θαιήο λνκνζέηεζεο,  

-Γηεζλήο εκπεηξία ζηελ θαιή λνκνζέηεζε θαη ζηε κείσζε δηνηθεηηθώλ βαξώλ,  

-Δηζαγσγή ζηηο κεηξήζεηο δηνηθεηηθώλ βαξώλ,  

-Μεζνδνινγία κέηξεζεο δηνηθεηηθώλ βαξώλ, 

-Πξνζνκνηώζεηο κείσζεο δηνηθεηηθώλ βαξώλ,  

-Έλλνηα θαη γεληθέο αξρέο δηαβνύιεπζεο,  

-Γηαβνύιεπζε ζην πιαίζην ηεο κέηξεζεο δηνηθεηηθώλ βαξώλ,   

-Οξγάλσζε θαη δηαρείξηζε δξάζεσλ δηαβνύιεπζεο,  

-Αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κέηξεζεο δηνηθεηηθώλ βαξώλ,  

-Μέζνδνη απινύζηεπζεο δηαδηθαζηώλ,  

-Πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο απινύζηεπζεο δηαδηθαζηώλ.  

 

2) ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΡΑΗ – ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ 

ΓΙΑΦΘΟΡΑ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή δξάζε έρεη  σο πξσηαξρηθό ζθνπό λα εληζρύζεη ηελ ηθαλόηεηα 

ησλ κειώλ ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ζηελ αλάδεημε ησλ ζπλεζέζηεξσλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ρξεζηή δηνίθεζε θαη ηελ δηαθάλεηα ζην δεκόζην Σνκέα. Δπίζεο ζα γίλεη 

πξνζπάζεηα λα επηκνξθσζνύλ νη εθπαηδεπόκελνη ζηνπο ελδεδεηγκέλνπο ηξόπνπο δηάγλσζεο θαη 

δηαρείξηζεο θαηλνκέλσλ θαθήο δηαρείξηζεο ηνπ δεκνζίνπ αιιά θπξίσο ζα ηνπο δνζνύλ ηα 

εθόδηα λα αληηκεησπίζνπλ αλάινγεο θαηαζηάζεηο κέζα από ην ζεζκηθό πιαίζην θαη ηνπο 

κεραληζκνύο ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο.   

 

Ωο πξνο ην εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν, ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζπλίζηαηαη ζηηο εμήο 

Θεκαηηθέο Δλφηεηεο: 

-Γηαθζνξά: όςεηο θαη κνξθέο. Γεκνζηνπνίεζε θαη δηαθάλεηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ δεκόζησλ 

νξγαληζκώλ,    

-Μνληέια θαη ζπζηήκαηα αληηκεηώπηζεο ηεο δηαθζνξάο,   

-Καιέο πξαθηηθέο θαη δηεζλήο εκπεηξία θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο,   

-Γεκνζηνπνίεζε θαη δηαθάλεηα ζηελ Διιάδα: ξπζκηζηηθό πιαίζην θαη δηνηθεηηθή εθαξκνγή,  

-Δξγαιεία ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο 

δεκνζηνπνίεζεο   

-Δηδηθά ζέκαηα θαη εθαξκνγέο δεκνζηνπνίεζεο θαη δηαθάλεηαο ζηε δεκόζηα δηνίθεζε   
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-Πηζηνπνίεζε – αμηνιόγεζε.  

3) ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ. 

θνπόο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ ζπκκεηερόλησλ κε ηελ 

αλαγθαηόηεηα θαη ηα αλακελόκελα νθέιε από ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηαηξηθώλ 

απνβιήησλ ζηνπο νξγαληζκνύο πγείαο, θαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ 

εθαξκνγή ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηαηξηθώλ απνβιήησλ. 

 

Ωο πξνο ην εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν, ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζπλίζηαηαη ζηηο εμήο 

Θεκαηηθέο Δλφηεηεο: 

- Οξηζκόο θαη ραξαθηεξηζηηθά Δπηθίλδπλσλ Ηαηξηθώλ Απνβιήησλ (Δ.Η.Α.) θαη ηνπ ππνζπλόινπ ηνπο ησλ 

Ννζνθνκεηαθώλ απνβιήησλ (Ν.Α.).  

-Δπηπηώζεηο ζηελ Τγεία από ηα Ν.Α. 

- Μέηξα Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο θαηά ηε δηαρείξηζε Ν.Α. 

- Μείσζε, αλαθύθισζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε Ν.Α.  

-Γηαρσξηζκόο θαη ζπιινγή ηαηξηθώλ απνβιήησλ εληόο ηνπ Ννζνθνκείνπ  

-Ννζνθνκεηαθή Τγηεηλή θαη έιεγρνο ησλ κνιύλζεσλ 

-Ννκνζεηηθό πιαίζην δηαρείξηζεο Δπηθίλδπλσλ Ηαηξηθώλ Απνβιήησλ (Δ.Η.Α.) 

- Δκπιεθόκελνη ζηε Γηαρείξηζε Ν.Α. – Καηαλνκή αξκνδηνηήησλ 

- Μεηαθνξά θαη πξνζσξηλή απνζήθεπζε Ν.Α. εληόο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη κεηαθνξά ηνπο εθηόο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ  

- ρέδην έθηαθηεο αλάγθεο 

-πζηήκαηα πεξηβαιινληηθήο πηζηνπνίεζεο λνζνθνκείσλ (EMAS θιπ) 

- Καηαγξαθή ηεο ζύγρξνλεο ειιεληθήο πξαγκαηηθόηεηαο σο πξνο ηελ παξαγσγή θαη δηαρείξηζε Ν.Α.  

- Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζηελ νξζή δηαρείξηζε Ν.Α. 

-Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο Ηαηξηθώλ Απνβιήησλ – Μειέηε Πεξίπησζεο κεγάινπ 

λνζνθνκείνπ 

-Δπηινγή θαηάιιεισλ κεζόδσλ επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο αλαιπηηθά αλά θαηεγνξία λνζνθνκεηαθώλ 

απνβιήησλ 

-Γπζθνιίεο εθαξκνγήο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζηε δηαρείξηζε Δ.Η.Α. ζηε ρώξα καο. 

-πιινγή θαη δηαρείξηζε πγξώλ Ν.Α. – Κόζηνο δηαρείξηζεο Ν.Α. 

-Σερλνινγίεο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο Ν.Α. δηεζλώο. 

Α΄ Μέξνο. Σερλνινγίεο επεμεξγαζίαο ρσξίο απνηέθξσζε. 

Β΄ Μέξνο. Απνηέθξσζε 

Γ΄ Μέξνο. Δθαξκνγέο θαη ηάζεηο θπξίσο ζε Δπξώπε θαη Ακεξηθή 

-Σερλνινγίεο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο Ν.Α. ζηελ Διιάδα  

-Πξαθηηθή Άζθεζε 

- Αμηνιόγεζε Δπηκνξθνύκελσλ 

 

4) ΔΚΜΑΘΗΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ. 

θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη: 

 Ζ εμνηθείσζε ησλ επηκνξθνύκελσλ κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο. 

 Ζ δεκηνπξγηθή ρξήζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο θαη ε  θαηαλόεζε ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο  

 Ζ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ επηκνξθνύκελσλ, κέζσ ηεο αλαβάζκηζεο ησλ δεμηνηήησλ 

θαη ηθαλνηήησλ ηνπο, ηδηαίηεξα ζήκεξα, ζε έλα δηεζλνπνηεκέλν πεξηβάιινλ. 


