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Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ» 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 
Συνδικαλιστική Επιμόρφωση Ι  

«Οικονομικές Εξελίξεις και Δημόσιος Τομέας» 
 

Το Κοινωνικό Πολύκεντρο, Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, υλοποιώντας την πολιτική της ΑΔΕΔΥ για τη 
βελτίωση και αναβάθμιση της λειτουργίας του κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης προς όφελος 
του  κοινωνικού συνόλου, μέσω μιας συνεχούς και συντονισμένης προσπάθειας για τη διεύρυνση 
της συμμετοχής των εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα και την ουσιαστική, αντιπροσωπευτική και 
αποφασιστική συμμετοχή των μελών της στον κοινωνικό διάλογο, σχεδίασε το Υποέργο 1 με τίτλο 
«Ενίσχυση της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ» της 
Πράξης  «Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρησιακής και Διοικητικής Ικανότητας των Δομών και των 
μελών της ΑΔΕΔΥ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2014-
2020» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.  

Η ανωτέρω Πράξη προβλέπει μια σειρά συνδυασμένων δράσεων:  

• Δημιουργία επιστημονικά τεκμηριωμένου υλικού πάνω σε θέματα ενδιαφέροντος του 
συνδικαλιστικού κινήματος που θα αποτελέσουν βάση γνώσης για ενημέρωση και 
υποστήριξη της δράσης της ΑΔΕΔΥ βάσει τεκμηρίων,  

• Εργαστήρια και workshops για μεταφορά τεχνογνωσίας σε συνεργασία με φορείς στην 
Ελλάδα και Διεθνώς που σχετίζονται με το συνδικαλιστικό κίνημα, 

• Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού διαβούλευσης που θα υποστηρίζεται από ψηφιακή 
πλατφόρμα,  

• Έρευνα με αντικείμενο την αποτύπωση της κατάστασης των πραγμάτων στην ελληνική 
Δημόσια Διοίκηση,  

• Υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης/ενημέρωσης, ενεργών και εν δυνάμει, μελών των 
οργανώσεων του συνδικαλιστικού κινήματος. 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης και πιο συγκεκριμένα του Υποέργου 1 με τίτλο «Ενίσχυση της 
επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ» θα υλοποιηθούν 
από το Κοινωνικό Πολύκεντρο: 
Α) Ενενήντα (90) προγράμματα επιμόρφωσης συνδικαλιστικών στελεχών για την ενδυνάμωση του 
ρόλου τους. Ενδεικτικά, θα διενεργηθούν τρεις επιμορφωτικοί κύκλοι με την ακόλουθη δόμηση:  
Συνδικαλιστική Επιμόρφωση 1: Οικονομικές Εξελίξεις και Δημόσιος Τομέας. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ 

Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - ΑΘΗΝΑ - 105 55 
Τηλ. 2103310080-1,  Fax: 2103310083  

E-mail: info@kpolykentro.gr 
www.kpolykentro.gr 
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Συνδικαλιστική Επιμόρφωση 2: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Εκπροσώπων Εργαζομένων στο Δημόσιο: 
Επικοινωνία και Τεχνικές Διαπραγμάτευσης.  

Συνδικαλιστική Επιμόρφωση 3: Δημόσια Διοίκηση και Διεθνές Περιβάλλον. 
  
Κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα θα γίνει με την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας σε αίθουσα και 
θα έχει διάρκεια 35 ωρών. 

Στοιχεία Πρόσκλησης  
Η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά στην επιλογή εκπαιδευόμενων για τα προγράμματα 
Συνδικαλιστική Επιμόρφωση 1 στις περιφέρειες που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

 
Το πρόγραμμα Συνδικαλιστική Επιμόρφωση 1: «Οικονομικές Εξελίξεις και Δημόσιος Τομέας» 
περιέχει τις θεματικές ενότητες: 

• Οικονομικές εξελίξεις και κοινωνικό κράτος - Κράτος/Κοινωνικό κράτος/Δημόσιες Υπηρεσίες. 

• Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες εργαζομένων στο δημόσιο. Ο ρόλος του 
εργαζόμενου  

• Οικονομικές εξελίξεις και επιπτώσεις στην κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων στο 
δημόσιο 

• Δημόσια οικονομικά και διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση  
 
Τα ανωτέρω προγράμματα επιμόρφωσης θα υλοποιηθούν από τον Νοέμβριο 2019 έως τον 
Σεπτέμβριο 2020 και θα διεξαχθούν στις πόλεις - έδρες νομών που θα συγκεντρώσουν τον 
ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό αιτήσεων. Σημειώνεται ότι η τελική επιλογή της πόλης διεξαγωγής 
των επιμορφωτικών προγραμμάτων θα γίνει από το Κοινωνικό Πολύκεντρο. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν δημόσιοι υπάλληλοι (ΠΕ- ΤΕ- ΔΕ) εκπρόσωποι εργαζομένων στο 
Δημόσιο – μέλη Δ.Σ. συνδικαλιστικών οργανώσεων ή/και γενικότερα υπάλληλοι με ενδιαφέρον 
για τις συλλογικότητες των εργαζομένων στο Δημόσιο, που υπηρετούν στους νομούς, στις έδρες 
των οποίων θα υλοποιηθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα.  

 

Οι επωφελούμενοι συνάδελφοι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται: 
▪ Βεβαίωση Παρακολούθησης του επιμορφωτικού προγράμματος από το Κοινωνικό 

Πολύκεντρο 

Υλοποίηση 
Τα προγράμματα επιμόρφωσης θα υλοποιούνται κατά τις ημέρες και ώρες Παρασκευή (17:00-
21:00) και Σάββατο (09:00-13:00). (Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους χώρους 
εκπαίδευσης θα παρέχονται στην ιστοσελίδα του φορέα). 

Κριτήρια επιλογής 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα κριτήρια επιλογής εκπαιδευμένων για τις περιπτώσεις 
που υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις από τις προβλεπόμενες θέσεις επιμόρφωσης: 
 
 
 

 

Περιφέρειες υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων 

Αττικής Ηπείρου Θεσσαλίας 

Δυτικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης 
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Κριτήρια επιλογής και κατάταξης Μοριοδότηση 

Α Σπουδές – Τίτλοι Σπουδών 20 

Α1 Απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 

20 Α2 Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Α3 Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Α4 Πτυχιούχοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 18 

Α5 Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 15 

Β Έτη υπηρεσίας στο Δημόσιο Τομέα 20 

Β1 Έως 5 έτη  20 

Β2 Έως 10 έτη  15 

Β3 Έως 20 έτη 10 

Β4 Περισσότερα από 20  έτη 5 

Γ Συνδικαλιστικό Επίπεδο 30 

Γ1 Μέλος Δ.Σ. Πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου 30 

Γ2 Μέλος Δ.Σ. Δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου 25 

Γ3 Μέλος Δ.Σ. Τριτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου 20 

Δ Έτη ενεργούς συνδικαλιστικής δράσης 30 
Δ1 Έως 5 έτη  30 

Δ2 Έως 10 έτη  25 

Δ3 Περισσότερα από 10  έτη  20 

 

Σημείωση: Η επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων διατηρεί τη δυνατότητα τροποποίησης της λίστας 
συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα με γνώμονα την διακλαδικότητα και την 
αντιπροσωπευτικότητα των συμμετεχόντων. 

Πληροφορίες – Αιτήσεις 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα γίνεται με Ηλεκτρονική 
υποβολή της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ο/Η Υποψήφιος/α  συμπληρώνει και υποβάλλει 
την ηλεκτρονική αίτηση, την οποία θα βρει στην ιστοσελίδα του Κοινωνικού Πολύκεντρου, ή 
απευθείας από τη διεύθυνση https://kpolykentro.gr/aitisi_epimorfoumenoi_5007917_1/ 
Σημειώνεται ότι η αίτηση έχει ισχύ Υπεύθυνης Δήλωσης. 
 
Υποβολή 
Οι  αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την ημερομηνία δημοσίευσης στην ηλεκτρονική 
σελίδα του Κοινωνικού Πολύκεντρου (www.kpolykentro.gr) έως και τις 05 Νοεμβρίου 2019 
ημέρα Τρίτη και ώρα 24:00. Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα ουδεμία αίτηση γίνεται 
δεκτή. 
 
Δεκτές γίνονται μόνο αιτήσεις συμμετοχής που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της 
προβλεπόμενης διαδικασίας εντός των προαναφερθέντων προθεσμιών. 
 
Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται αιτήσεις που αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία (fax) ή 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) καθώς και αυτές που δεν πληρούν τις ανωτέρω 
προϋποθέσεις. 
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Αποτελέσματα 
Τα αποτελέσματα των επιλογών θα δημοσιοποιηθούν με καταχώρησή τους στην ηλεκτρονική 
σελίδα του Κοινωνικού Πολύκεντρου (www.kpolykentro.gr). 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Κοινωνικού 
Πολύκεντρου (κα. Μαρία Βαμβακά) στα τηλέφωνα  210 3310080-1, ώρες 10.00 - 15:00. 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωνικού Πολύκεντρου 
Ο Πρόεδρος 

 
Γεώργιος Γιούλος 


