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ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ ΤΝΔΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΤΝΔΙΚΑΛΙΣΙΚΩΝ 

ΣΕΛΕΥΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ 

 

Προς: Δλεξγά κέιε νξγαλψζεσλ ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ ζε 

ηξηηνβάζκην, δεπηεξνβάζκην θαη πξσηνβάζκην επίπεδν ηνπ Ννκνχ Φιψξηλαο. 

 Σπλάδειθνη, ην Κνηλσληθφ Πνιχθεληξν ηεο ΑΓΔΓΥ, αμηνπνηψληαο ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο Β’ Φάζεο ηεο δηεξεχλεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ ζηειερψλ 

ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγάλσλ, ηνλ πξνβιεκαηηζκφ πνπ θαηαηέζεθε ζηελ εκεξίδα κε ζέκα 

«Γεκνζηνυπαιιειηθφ θίλεκα θαη Σπλδηθαιηζηηθή Δθπαίδεπζε. Αλάγθεο, Γπλαηφηεηεο, 

Πξννπηηθέο», αιιά θαη ηηο απφςεηο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ζηειερψλ πνπ κεηείραλ ζηα 

πξψηα πξνγξάκκαηα Σπλδηθαιηζηηθήο επηκφξθσζεο, πξνρψξεζε κε νκάδα επηζηεκφλσλ 

ζηε δηακφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο, γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 

ππαξρνπζψλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ κειψλ ησλ νξγάλσλ ηνπ 

ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο 

παξέκβαζεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δξάζε ζην ρψξν εξγαζίαο αιιά θαη ζην 

επξχηεξν θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην.  

 Τα εηζαγσγηθά πξνγξάκκαηα έρνπλ σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 

ζηειερψλ κε ηηο αληίζηνηρεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα ρεηξίδνληαη 

ηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ κε άλεζε θαη επάξθεηα, ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη ζηελ 

πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ δηεθδηθεηηθψλ πιαηζίσλ ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο, 

πξνο φθεινο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ.  

 Η παξνχζα πξφζθιεζε, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 11 απφθαζε ηεο 
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έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε ηίηιν «Εκπαίδεσζη και Ανάγκες Εκπροζώπηζης ζηο 

Δημόζιο Σομέα», θαη απεπζχλεηαη ζε ελεξγά κέιε νξγαλψζεσλ ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ 

θηλήκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ ζε ηξηηνβάζκην, δεπηεξνβάζκην θαη πξσηνβάζκην επίπεδν ηνπ 

Ννκνχ Φιψξηλαο. 

Πρόγραμμα: Εκπαίδεσζη και Ανάγκες Εκπροζώπηζης ζηο Δημόζιο 

Σομέα 

Δπηδίσμε ηεο Δηζαγσγηθήο Σπλδηθαιηζηηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη ε γλσξηκία ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ησλ κειψλ θαη ησλ ζηειερψλ ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο, κε καζεζηαθά 

αληηθείκελα πνπ θξίλνληαη πιένλ απαξαίηεηα γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ηνπο 

δπλακηθήο κε βαζηθφ άμνλα ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ θαη ηεο ζεζκηθήο ηνπο ζπκκεηνρήο πξνο 

ηε βειηίσζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. 

ηότοι 

Σηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο Δηζαγσγηθήο Σπλδηθαιηζηηθήο Δθπαίδεπζεο γηα ηνπο ππαιιήινπο 

πνπ εθπξνζσπνχλ εξγαδφκελνπο ζην Γεκφζην ηνκέα θαη είλαη κέιε δηνηθήζεσλ 

νξγαλψζεσλ ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ είλαη: 

 Να γλσξίζνπλ ζε εηζαγσγηθή κνξθή καζεζηαθά αληηθείκελα πνπ αθνξνχλ: ηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο, 

ην δίθαην, ηηο ηερληθέο δηαπξαγκάηεπζεο θαζψο θαη βαζηθέο έλλνηεο ηεο δηνηθεηηθήο 

θαη νηθνλνκηθήο ζεσξίαο. 

 Να αλαθαιχςνπλ βαζηθέο δεμηφηεηεο πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο παξέκβαζεο ζην δεκφζην ηνκέα θαζψο θαη ε 

βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ζηειερψλ ζηελ 

ρψξα καο 

 Να εμνηθεησζνχλ ζπζηεκαηηθά κε ην εζληθφ, επξσπατθφ θαη ην δηεζλέο πιαίζην ηεο 

ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο. 

 Να αλαγλσξίζνπλ ζηελ πξάμε ηε ζεκαζία ηεο Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο σο κνρινχ 

αλάπηπμεο θαη απηνβειηίσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Ομάδα ηότος 

Τν πξνηεηλφκελν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε κέιε δηνηθήζεσλ νξγαλψζεσλ ηνπ 

ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ ζε ηξηηνβάζκην, δεπηεξνβάζκην θαη 

πξσηνβάζκην επίπεδν, θάζε ηεξαξρηθήο βαζκίδαο θαη αθαδεκατθνχ ππφβαζξνπ.  

Θεμαηικές Ενόηηηες 

Τα καζεζηαθά αληηθείκελα ζα θηλνχληαη ζην πεξίγξακκα ησλ αθφινπζσλ ελνηήησλ: 
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 Κξάηνο, Κνηλσληθφ Κξάηνο 

 Γεκφζηεο Υπεξεζίεο θαη Σπλδηθαιηζκφο  

 Γίθαην, Γεκνζηνυπαιιειηθφο Κψδηθαο 

 Δηζαγσγή ζηηο Δξγαζηαθέο Σρέζεηο θαη Σηνηρεία Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ / Γηαθξίζεηο ζην 

ρψξν εξγαζίαο 

 Αζθαιηζηηθφ - Σπληαμηνδνηηθφ  

 Οξγάλσζε Σπλδηθάηνπ  

 Δηζαγσγή ζηηο κνξθέο θαη ηηο Τερληθέο Δπηθνηλσλίαο - Γηαπξαγκαηεχζεηο  

Διάρκεια: 37 ώρες  

(32 ψξεο δηα δψζεο θαη 5 ψξεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε) 

Πόλεις - Υρόνος Τλοποίηζης 

 Τν πξφγξακκα ζα πινπνηεζεί ζηελ Φιψξηλα, κε ηελ πξνυπφζεζε ζπκπιήξσζεο ηνπ 

απαηηνπκέλνπ αξηζκνχ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο (20 άηνκα αλά ηκήκα) θαη ηε δηαζθάιηζε εθ 

κέξνπο ηνπ Ννκαξρηαθνχ Τκήκαηνο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο. 

  Τν πξφγξακκα εθηηκάηαη φηη ζα μεθηλήζεη θαηά ην 1
ο
 δεκαπενθήμερο ηοσ 

Νοεμβρίοσ 2017. 

 Τα καζήκαηα ζα δηεμάγνληαη δύο θνξέο ηελ εβδνκάδα (Παξαζθεπή απφγεπκα θαη 

Σάββαην πξσί) θαη θάζε κάζεκα ζα δηαξθεί ηέζζεξηο δηδαθηηθέο ψξεο. 

Τποβολή Αιηήζεων σμμεηοτής  

 Οη ελδηαθεξφκελνη/εο κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ ηελ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο απφ ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Κνηλσληθνχ Πνιχθεληξνπ www.kpolykentro.gr. 

Οι αιηήζεις ζσμμεηοτής θα σποβληθούν μέτρι και ηην Σεηάρηη, 25 Οκηωβρίοσ 2017 

ζηην ηλεκηρονική διεύθσνζη: syndikalistiki@kpolykentro.gr. 

 

Επικοινωνία  Τει. 210 3310080-1  (Ώξεο 09:30 - 15:00) 

Πληροφορίες:  θ. Αλαζηάζηνο Σπξξήο 

 

 

        Για ηο Διοικηηικό σμβούλιο ηοσ Κοινωνικού Πολύκενηροσ 

 

    Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμμαηέας 
 

 

 

   Γεώργιος Γιούλος 

 

 

 

ωηήριος Γεωργόποσλος 

 


