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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
[ΜΕΣΩ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ]
Συνδικαλιστική Επιμόρφωση ΙΙ
Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπροσώπων εργαζομένων στο Δημόσιο.
Επικοινωνία και τεχνικές διαπραγμάτευσης

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 20142020» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
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 προγράμματα επιμόρφωσης συνδικαλιστικών στελεχών για την
ενδυνάμωση του ρόλου τους. Ειδικότερα:
Συνδικαλιστική Επιμόρφωση 2: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Εκπροσώπων Εργαζομένων στο Δημόσιο.
Επικοινωνία και Τεχνικές Διαπραγμάτευσης.
Το Κοινωνικό Πολύκεντρο, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες και τις επιταγές που επιβάλλουν οι νέες
υγειονομικές συνθήκες, θα υλοποιήσει τα προγράμματα με μικτά εκπαιδευτικά σχήματα εξ
αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης επιμόρφωσης, με βάση τις αρχές και ανάγκες της
εκπαίδευσης ενηλίκων.

1
Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαδικασία υλοποίησης προγραμμάτων
Τα επιμορφωτικά προγράμματα θα είναι συνολικής διάρκειας 35 ωρών, διαιρεμένα σε 4
θεματικές ενότητες.
Η υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα γίνει με σχήμα μεικτής εκπαίδευσης που
περιλαμβάνει σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, με την συμβολή αντίστοιχου
εκπαιδευτικού υλικού, ανά θεματική. Για την εφαρμογή τις συγκεκριμένης επιμορφωτικής –
εκπαιδευτικής διαδικασίας (συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης) θα
χρησιμοποιηθούν κατάλληλα εργαλεία πληροφορικής (ενδεικτικά, Webex ή Zoom για την
σύγχρονη και Moodle για την ασύγχρονη).
Ειδικότερα για κάθε μια από τις 4 θεματικές ενότητες προβλέπεται:
Α. Δύο σύγχρονες συνεδρίες με τον εκπαιδευτή και τους εκπαιδευόμενους σε απογευματινές
ώρες. Στην πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση (διάρκειας 3 ωρών ) ο εκπαιδευτής θα παρουσιάζει τα
πιο σημαντικά σημεία της ύλης και επιπλέον θα δίνει οδηγίες για μελέτη του υλικού που θα είναι
ανεβασμένο στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευση του ΚΠ. Η δεύτερη συνάντηση (διάρκειας 2
ωρών) θα έχει τη μορφή εργαστηρίου, προκειμένου να λύνονται άμεσα οι όποιες απορίες των
εκπαιδευομένων σχετικά με τις εργασίες που θα τους έχουν ανατεθεί.
Β. Οι υπόλοιπες ώρες θα γίνονται μέσω ασύγχρονης εκπαίδευσης. Ημερολογιακά, κάθε ενότητα
θα εκτείνεται σε μια τουλάχιστον εβδομάδα. Οι εκπαιδευόμενοι θα μελετούν την αναρτημένη ύλη
με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή τους. Η επικοινωνία γίνεται μέσω των δυνατοτήτων που
παρέχει η πλατφόρμα (forum, μηνύματα), ή email. Στο τέλος κάθε ενότητας θα πρέπει να
εκπονήσουν και να αναρτήσουν στην πλατφόρμα μια εργασία που θα τους έχει ανατεθεί από τον
εκπαιδευτή. Οι εργασίες και η θετική τους αξιολόγηση από τον εκπαιδευτή είναι το τεκμήριο της
παρακολούθησης του επιμορφούμενου στο πρόγραμμα.
Στοιχεία Πρόσκλησης
Η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά στην επιλογή εκπαιδευόμενων για τα προγράμματα
Συνδικαλιστική Επιμόρφωση ΙΙ σε όλη τη χώρα.
Το πρόγραμμα Συνδικαλιστική Επιμόρφωση 2: «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Εκπροσώπων Εργαζομένων
στο Δημόσιο: Επικοινωνία και Τεχνικές Διαπραγμάτευσης» περιέχει τις θεματικές ενότητες:
• Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
• Επικοινωνία και διαχείριση συγκρούσεων.
• Χρήση ΤΠΕ/Κοινωνικά Δίκτυα.
• Οργάνωση/ Ανάπτυξη Συνδικάτου Παρακίνηση Μελών Συνδικάτων.
Τα τμήματα θα καταρτιστούν βάσει της γεωγραφικής προέλευσης των αιτήσεων και με την
προϋπόθεση της συμπλήρωσης του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμό αιτήσεων συμμετοχής. Τα
τμήματα θα σχηματίζονται κάθε φορά από τις αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί κάθε χρονική
στιγμή. Η υποβολή αιτήσεων είναι ανοικτή και χωρίς χρονικό περιορισμό. Σημειώνεται ότι η
τελική επιλογή των τμημάτων γίνεται από το Κοινωνικό Πολύκεντρο.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν δημόσιοι υπάλληλοι (ΠΕ- ΤΕ- ΔΕ) εκπρόσωποι εργαζομένων στο
Δημόσιο – μέλη Δ.Σ. συνδικαλιστικών οργανώσεων ή/και γενικότερα Δημόσιοι υπάλληλοι με
ενδιαφέρον για τις συλλογικότητες των εργαζομένων στο Δημόσιο. Για την συμμετοχή στη
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συγκεκριμένη δράση δεν απαιτείται η παρακολούθηση του αντίστοιχου προγράμματος
«Συνδικαλιστική Ι Οικονομικές εξελίξεις και δημόσιος τομέας ».
Οι επωφελούμενοι συνάδελφοι δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται:
▪ Βεβαίωση Παρακολούθησης του επιμορφωτικού προγράμματος από το Κοινωνικό
Πολύκεντρο, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις επιτυχούς συμμετοχής.
Κριτήρια επιλογής
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα κριτήρια επιλογής εκπαιδευμένων για τις περιπτώσεις
που υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις από τις προβλεπόμενες θέσεις επιμόρφωσης:
Κριτήρια επιλογής και κατάταξης
Α

Σπουδές – Τίτλοι Σπουδών

Μοριοδότηση
20

Α1
Α2
Α3
Α4
Α5

Απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Πτυχιούχοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Β

Έτη υπηρεσίας στο Δημόσιο Τομέα

20

Β1
Β2
Β3
Β4

Έως 5 έτη
Έως 10 έτη
Έως 20 έτη
Περισσότερα από 20 έτη

20
15
10
5

Γ

Συνδικαλιστικό Επίπεδο

30

Γ1
Γ2
Γ3

Μέλος Δ.Σ. Πρωτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου
Μέλος Δ.Σ. Δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου
Μέλος Δ.Σ. Τριτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου

30
25
20

Δ

Έτη ενεργούς συνδικαλιστικής δράσης

30

Δ1
Δ2
Δ3

Έως 5 έτη
Έως 10 έτη

30
25
20

Περισσότερα από 10 έτη

20
18
15

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_synd_ii/
Σημειώνεται ότι η αίτηση έχει ισχύ Υπεύθυνης Δήλωσης.
Υποβολή
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Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την ημερομηνία δημοσίευσης στην ηλεκτρονική
σελίδα του Κοινωνικού Πολύκεντρου (www.kpolykentro.gr) χωρίς χρονικό περιορισμό.
Δεκτές γίνονται μόνο αιτήσεις συμμετοχής που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της
προβλεπόμενης διαδικασίας.
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.
Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα των επιλογών θα κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους μέσω ηλεκτρονικού
μηνύματος ή/και τηλεφωνικής επικοινωνίας.
Προσωπικά δεδομένα
Το Κοινωνικό Πολύκεντρο οφείλει να τηρεί τις επιταγές του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών καθώς και τους κανόνες
εφαρμογής του Kανονισμού, όπως αυτοί ορίζονται στο Ν.4624/2019, σύμφωνα και με τις
αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε ό,τι αφορά την
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Κοινωνικού
Πολύκεντρου στα τηλέφωνα 210 3310080-1, ώρες 10:00 - 14:00 καθώς και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:info@kpolykentro.gr.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωνικού Πολύκεντρου
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Γιούλος
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