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ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ

Ειδικός Στόχος(2.2)
Κατηγορία Πράξης (2.2.2)
Άξονας Προτεραιότητας(4,5, 6)

Aζήλα 2/2/2011
Αξ.πξση. 1058 /Φ.234.03
Πξνο: 1. Γ/λζεηο Δθπαίδεπζεο &
Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνχ
Όπσο Πίλαθαο Απνδεθηψλ
(Με ηελ επζχλε
ελεκέξσζεο ησλ
Δπνπηεπφκελσλ Φνξέσλ
ηνπο)
2. Π.ΗΝ.ΔΠ.Θεζζαινλίθεο
(Με ηελ επζχλε ελεκέξσζεο ησλ
Τπεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηάο ηνπ)
ΘΔΜΑ:

Γιεξαγωγή Δπιμοπθωηικών Ππογπαμμάηων

Σν Ινζηιηούηο Δπιμόπθωζηρ (ΙΝ.ΔΠ.) ηνπ Δθνικού Κένηπος Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ
και Αςηοδιοίκηζηρ (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.), ζην πιαίζην ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ
επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δ..Π.Α. 2007-2013) θαη
ζπγθεθξηκέλα απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 200713» (Πξάμε 2.2), δηνξγαλψλεη ζηελ Αθήνα, Θεζζαλονίκη, Κομοηηνή θαη Λάπιζα
ηελ ηξέρνπζα εθπαηδεπηηθή πεξίνδν, ζεηξά πηζηνπνηεκέλσλ επηκνξθσηηθψλ
πξνγξακκάησλ, σο αθνινχζσο:
«σεδιαζμόρ και εθαπμογή δπάζεων πολιηικήρ πποζηαζίαρ ζε ηοπικό
επίπεδο»
Ομάδα - Στόχος: Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο θαη ζηειέρε
ησλ ππεξεζηψλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, ησλ ΟΣΑ, ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο, ησλ
ηερληθψλ θαη πνιενδνκηθψλ ππεξεζηψλ, ησλ ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο πξαζίλνπ θαη
ειεχζεξσλ ρψξσλ, ησλ ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο ησλ νπνίσλ
ηα θαζήθνληα ζπλδένληαη κε βαζηθνχο ηνκείο δηαρείξηζεο θαηαζηξνθψλ.
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κοπόρ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα απνθηήζνπλ νη επηκνξθσλφκελνη ηηο απαξαίηεηεο
γλψζεηο ψζηε λα επηηειέζνπλ απνηειεζκαηηθά ην έξγν ηνπ ζρεδηαζκνχ, ζπληνληζκνχ
θαη επίβιεςεο ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, γηα ηελ πξφιεςε, εηνηκφηεηα, αληηκεηψπηζε
θαη απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζηξνθψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν.
Χρονική Διάρκεια: 35 ψξεο
Θεματικές Ενότητες
1. Έλαξμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Γεληθή παξνπζίαζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2007 -2013»
2. Βαζηθέο έλλνηεο – αξρέο δηαρείξηζεο θαηαζηξνθψλ θαη θξίζεσλ.
3. Ζ πνιηηηθή πξνζηαζία ζηε Δπξσπατθή Έλσζε: Θεζκνί, φξγαλα θαη
δηαδηθαζίεο.
4. Πιαίζην θαη δνκέο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζηελ Διιάδα
5. Καηεπζχλζεηο, νδεγίεο θαη πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ έθηαθηεο αλάγθεο
6. ρεδηαζκφο, δηεμαγσγή θαη απνηίκεζε αζθήζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο
7. Δκπεηξίεο θαη δηδάγκαηα απφ ηε ζπκβνιή ησλ Γήκσλ ζηε δηαρείξηζε
θαηαζηξνθψλ
8. Ο ξφινο ησλ Γήκσλ ζηελ πξφιεςε θαη απνθαηάζηαζε
9. ρεδηαζκφο θαη δξάζεηο γηα ηελ νξγαλσκέλε απνκάθξπλζε πιεζπζκνχ ζε
πεξίπησζε θαηαζηξνθήο
10. Άκεζε θαη πξνζσξηλή ζηέγαζε κεηά απφ θαηαζηξνθή
11. Πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ επηπηψζεσλ ησλ
θαηαζηξνθψλ
Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλε ηνπ αλσηέξσ πξνγξάκκαηνο είλαη ε θα Γεσξγία Γηάλλνπ,
Τπεχζπλε ζπνπδψλ θαη έξεπλαο ηνπ ΗΝ.ΔΠ. (ηει. επηθ. 2131306 391).
Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα έσει ππογπαμμαηιζηεί να διεξασθεί σο αθνινχζσο:
ΚΩΓΙΚΟ
ΠΡΟΓΡ/ΣΟ

Ημ/νίερ Γιεξαγωγήρ

Σόπορ
διεξαγωγήρ

Οπγανωηικά
Τπεύθςνορ/η

Σηλέθωνο

80005Ρ11

7/2/2011 – 11/2/2011

Αζήλα

. Εήζεο

213 1306 336

80009Ρ11

21/2/2011 – 25/2/2011

Αζήλα

Κ. Γθηληψλεο

213 1306 305

81002Ρ11

14/3/2011 – 18/3/2011

Θεζζαινλίθε

Ξ. άηιεξ

231 3321 170

80015Ρ11

28/3/2011 – 1/4/2011

Αζήλα

Α. Παπαζσκά

213 1306 273

81008Ρ11

11/4/2011 – 15/4/2011

Θεζζαινλίθε

Ξ. άηιεξ

231 3321 170

80024Ρ11

23/5/2011 – 27/5/2011

Αζήλα

Α. Παπαζσκά

213 1306 273

82035Ρ11

6/6/2011 – 10/6/2011

Λάξηζα

Α. Καπνχια

231 3321 147

80037Ρ11

4/7/2011 – 8/7/2011

Αζήλα

Α. Παπαζσκά

213 1306 273

86026Ρ11

18/7/2011 – 22/7/2011

Κνκνηελή

Η.
Δπαγγειφπνπινο

231 3321 149

Οη αλσηέξσ δξάζεηο ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν.
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Πξνθεηκέλνπ νη ζπκκεηέρνληεο/ρνπζεο λα ιάβνπλ Βεβαίωζη Πιζηοποίηζηρ ζα
πξέπεη λα έρνπλ παξαθνινπζήζεη αλειιηπψο ην πξφγξακκα θαη λα έρνπλ
νινθιεξψζεη επηηπρψο ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ.
1. Γιαδικαζίερ ζςμμεηοσήρ ζηα επιμοπθωηικά ππογπάμμαηα ηος ΙΝΔΠ
1.α. Ζ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πξφθεηηαη λα
πινπνηεζνχλ απφ ην Ηλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο απφ 01/01/2011, ςποβάλλεηαι μόνο
ηλεκηπονικά ζηην ηλεκηπονική διεύθςνζη www.ekdd.gr
Πξνζνρή! εκεηψλεηαη φηη πξηλ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ζα πξέπεη
απαξαηηήησο ν ελδηαθεξφκελνο λα έρεη ιάβεη ηελ έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ, ε νπνία
ζ’ απνηππψλεηαη ζηελ αίηεζε κε ηελ αλαγξαθή αξηζκνχ πξση. Έγθξηζεο.
Οη
ππάιιεινη πνπ επηιέγνληαη ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηελ πξψηε εκέξα
παξαθνινχζεζεο ζα θέξλνπλ ηελ αίηεζε ηνπο ζε έληππε κνξθή ζπκπιεξσκέλε θαη
ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπο. ε αληίζεηε πεξίπησζε δε ζα γίλνληαη
δεθηνί ζην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα.
β. Γηα θάζε πξφγξακκα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ νκάδα-ζηφρν, ην
ζθνπφ θαη ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ δηδάζθνληαη, ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α
(www.ekdd.gr) ζε ζρεηηθφ link.
2. Πεπιοπιζμοί καηά
επιμοπθωνόμενων

ηην

ςποβολή

αίηηζηρ

και

ςποσπεώζειρ

ηων

Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ ηνπ ΗΝ.ΔΠ. αθνξά φιε ηε ρψξα
θαη έρεη αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. θαηά πεξηθέξεηα.
α. Οη ελδηαθεξφκελνη ππάιιεινη ππνβάιινπλ αίηεζε γηα λα παξαθνινπζήζνπλ
επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία πινπνηνχληαη ζηελ πεξηθέξεηα ζηελ νπνία
ππεξεηνχλ.
β. Μπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη ζε άιιε
πεξηθέξεηα κφλν φηαλ ην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα δελ παξέρεηαη ζηελ πεξηθέξεηα
ζηελ νπνία ππεξεηνχλ.
γ. Κάζε ππάιιεινο κπνξεί λα επηιέγεη κέρξη ηέζζεξα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα
αλά επηκνξθσηηθή πεξίνδν (επηέκβξηνο - Γεθέκβξηνο θαη Ηαλνπάξηνο – Ηνχιηνο), ηα
νπνία πξέπεη λα ζρεηίδνληαη κε ηα θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ηεο ζέζεο ηνπ ή κε ηα
θαζήθνληα πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί.
δ. Μεηά ην πέξαο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ, ν θάζε εθπαηδεπφκελνο ππνβάιιεη Έθζεζε
γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ.
ε. Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ
θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΗΝ.ΔΠ. (απνπζίεο, πηζηνπνίεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ,
θιπ.).
3. Πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ ζηα επιμοπθωηικά ππογπάμμαηα:
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α. Οη αηηνχληεο/ζεο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο νκάδαο-ζηφρνπ, φπσο
θαηαγξάθεηαη ζην ζρεηηθφ έγγξαθν πνπ επηζπλάπηεηαη γηα θάζε επηκνξθσηηθφ
πξφγξακκα ζηνλ πίλαθα πξνγξακκαηηζκνχ, πνπ έρεη αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ
Δ.Κ.Γ.Γ.Α.
β. Οη αηηνχληεο/ζεο πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξσκέλα φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία ζηελ
Αίηεζε πκκεηνρήο.
γ. Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνο επηκφξθσζε ππαιιήινπο
γηα ην ζχλνιν ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Α’ Δμακήλνπ 2011, πξέπεη λα απνζηέιιεηαη
ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Η ημεπομηνία αποζηολήρ θα
ζςνεκηιμάηαι ζηα κπιηήπια επιλογήρ για ζςμμεηοσή ζε επιμοπθωηικά
ππογπάμμαηα.
δ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ ππαιιήισλ ζηα πξνγξάκκαηα, εθφζνλ επηιεγνχλ, είλαη
ππνρξεσηηθή (Π.Γ. 57, ΦΔΚ 59/Α14.03.2007) θαη ζπλεπάγεηαη ηελ απνδέζκεπζή
ηνπο θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηα ππεξεζηαθά ηνπο θαζήθνληα.
ε. Σν ΗΝ.ΔΠ. δχλαηαη ζε πεξίπησζε πιεζψξαο αηηήζεσλ πνπ πιεξνχλ ηηο
πξνυπνζέζεηο ηεο νκάδαο – ζηφρνπ, λα επαλαιάβεη ην ελ ιφγσ επηκνξθσηηθφ
πξφγξακκα, αμηνπνηψληαο ηηο αηηήζεηο απηέο ρσξίο ηε δεκνζηνπνίεζε λέαο εγθπθιίνπ
θαη ρσξίο λα απαηηείηαη ππνβνιή λέαο αίηεζεο.
ζη. Σν Δ.Κ.Γ.Γ.Α. θαιχπηεη ην θφζηνο δηακνλήο θαη δηαηξνθήο φζσλ εθ ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ππαιιήισλ δηθαηνχληαη αλάινγε
θάιπςε, ελψ ην θφζηνο κεηαθίλεζήο ηνπο βαξχλεη ηηο ππεξεζίεο ηνπο.

Οη ππνςήθηνη/εο ππάιιεινη νθείινπλ λα επηζεκάλνπλ ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο φηη
αηηνχληαη ηελ εμαζθάιηζε δηαηξνθήο θαη δηακνλήο .
4.Δνημέπωζη Δνδιαθεπομένων
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα κπνξείηε λα
επηθνηλσλείηε κε ηνλ εθάζηνηε Δπηζηεκνληθά θαη Οξγαλσηηθά Τπεχζπλν πνπ
αλαθέξεηαη ζηνλ αλαξηεκέλν πξνγξακκαηηζκφ, ελψ γηα πξνβιήκαηα θαηαρψξηζεο
ησλ
ειεθηξνληθψλ
αηηήζεσλ
κπνξείηε
λα
ζηείιεηε
e-mail
ζην
onlineseminars@ekdd.gr.
Ο Γιεςθςνηήρ ΙΝ.ΔΠ.

Νικόλαορ Μπελιάρ
πλ. 1. Πίλαθαο Απνδεθηψλ
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Δζσηεξηθή Γηαλνκή:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα
Γξαθείν Γηεπζπληή ΗΝ.ΔΠ. (κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ)
Γξαθείν Γηεπζπληή ΗΝ.ΔΠ. (κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ)
χκβνπιν Δπηζηεκνληθνχ Έξγνπ ΗΝ.ΔΠ. (κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ)
Απηνηειέο Σκήκα Δπηθνηλσλίαο, Γηεζλψλ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ (κέζσ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ)
Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Τπνζηήξημεο ΗΝ.ΔΠ.
Σκήκα πληνληζκνχ ΗΝ.ΔΠ. (κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ)
Τπεχζπλε πνπδψλ θαη Έξεπλαο ΗΝ.ΔΠ. θα. Γηάλλνπ (κέζσ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ)
Οξγαλσηηθά ππεχζπλνπο ΗΝ.ΔΠ. θ.θ. Γθηληψλε, Εήζε, Δπαγγειφπνπιν,
Καπνχια, Παπαζσκά, άτιεξ.
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ
ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ
Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
Γεληθή Γξακκαηεία Πιεζπζκνχ θαη Κνηλσληθήο πλνρήο
Δηδηθή Γξακκαηεία Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ
Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
ψκα Δπηζεσξεηψλ – Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
Δηδηθή Γξακκαηεία Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ
Γεληθή Γξακκαηεία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ
Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ έξγσλ
Γεληθή Γξακκαηεία Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ
Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο Σάμεο
Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
Γεληθή Γξακκαηεία Αζθάιεηαο Ναπζηπινΐαο
ΟΛΔ ΟΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ ΣΖ ΥΩΡΑ
ΟΛΔ ΟΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΔ ΓΗΟΗΚΖΔΗ ΣΖ ΥΩΡΑ
ΟΛΟΗ ΟΗ ΓΖΜΟΗ ΣΖ ΥΩΡΑ
ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ (Κ.Δ.Γ.Κ.Δ.)

Πληροφορίες: Γεωργία Γιάννοσ, Τηλ.: + 30 213-1306 391 fax: + 30 213-1306 304, e-mail: zeta @ekdd.gr,
Τατ. Διεύθσνση: Πειραιώς 211 • 177 78 Ταύρος
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