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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
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Το Κοινωνικό Πολύκεντρο (ΚΠ), Ινστιτούτο της ΑΔΕΔΥ, συνεισφέρει στην υλοποίηση της πολιτικής
της ΑΔΕΔΥ για τη βελτίωση και αναβάθμιση της λειτουργίας του κράτους και της Δημόσιας
Διοίκησης, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Στο πλαίσιο μιας συνεχούς και συντονισμένης
προσπάθειας για τη διεύρυνση της συμμετοχής των εργαζομένων στον Δημόσιο Τομέα και την
ουσιαστική, αντιπροσωπευτική και αποφασιστική συμμετοχή των μελών της ΑΔΕΔΥ στον κοινωνικό
διάλογο, το Κοινωνικό Πολύκεντρο σχεδίασε την Πράξη «Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρησιακής και
Διοικητικής Ικανότητας των Δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ».
Στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης (Υποέργο 1) προβλέπεται η δημιουργία μόνιμου μηχανισμού
διαβούλευσης και ειδικότερα ο σχηματισμός ενός δικτύου εκπροσώπων εργαζομένων, μελών της
ΑΔΕΔΥ με τελικό στόχο έναν μόνιμο μηχανισμό που θα λειτουργεί σε συνεχή βάση παρέχοντας
γνωμοδότηση και τεχνογνωσία στον τομέα του.
Το δίκτυο θα αποτελείται από επτά ομάδες στελεχών της ΑΔΕΔΥ, κατηγοριοποιημένο σε
κλάδους/τομείς ενδιαφέροντος:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Δημόσια Διοίκηση,
Υγεία,
Παιδεία,
Άμυνα-Δημόσια Τάξη-Ασφάλεια/Προστασία Πολίτη,
Οικονομία-Ανάπτυξη (Περιβάλλον-Γεωργία-Εμπόριο-Τουρισμός-Ναυτιλία),
Εργασία-Κοινωνική Ασφάλιση,
Πολιτισμός- Αθλητισμός.
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Διαδικασία προετοιμασίας Δικτύου Διαβούλευσης
Τα μέλη που θα συμμετέχουν στο δίκτυο διαβούλευσης θα παρακολουθήσουν τρία επιμορφωτικά
προγράμματα και θα συμμετάσχουν σε μια πιλοτική δράση διαβούλευσης, ως εξής:
1. Επιμόρφωση
Τα τρία (3) επιμορφωτικά προγράμματα θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως και είναι (περισσότερα στο
Παράρτημα):
•
•
•

Επικοινωνία – Διαβούλευση σε Ελλάδα και εξωτερικό
Αναζήτηση Πληροφορίας – Μεθοδολογία έρευνας
Κοινωνικός διάλογος και συλλογικές διαπραγματεύσεις σε Διεθνές, Ευρωπαϊκό & Εθνικό
επίπεδο.

Τρόπος Υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων
Η υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα γίνει με σχήμα μεικτής εκπαίδευσης που
περιλαμβάνει σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία. Κάθε πρόγραμμα είναι
διάρκειας 35 ωρών (ισοδύναμης εκπαίδευσης σε αίθουσα) και είναι διαρθρωμένο σε δύο θεματικές
ενότητες.
Διάρκεια
Ημερολογιακά, κάθε πρόγραμμα θα διαρκεί τέσσερεις εβδομάδες και κάθε εβδομάδα θα γίνονται
δύο σύγχρονες συναντήσεις (Webex) με τον εκπαιδευτή και τους εκπαιδευόμενους, απόγευμα,
διάρκειας 3 και 2 ωρών αντίστοιχα. Σύνολο 20 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης (10 ανά θεματική).
Οι υπόλοιπες (15) ώρες θα γίνονται μέσω ασύγχρονης εκπαίδευσης σε ειδική πλατφόρμα που
διατηρεί το Κοινωνικό Πολύκεντρο. Οι εκπαιδευόμενοι θα μελετούν την ύλη, θα θέτουν τυχόν
ερωτήματα στα οποία θα απαντά ο εκπαιδευτής, κλπ. Προκειμένου να πιστοποιηθεί η επιτυχής
συμμετοχή, οι επιμορφούμενοι θα πρέπει να εκπονήσουν και να αναρτήσουν στην πλατφόρμα μια
μικρής έκτασης εργασία για κάθε θεματική ενότητα, δηλαδή συνολικά δύο ανά πρόγραμμα.
2. Συμμετοχή σε πιλοτική δράση διαβούλευσης
Μετά την ολοκλήρωση των επιμορφωτικών προγραμμάτων, θα υλοποιηθούν (εξ αποστάσεως)
δράσεις διαβούλευσης ανά κλαδική ομάδα του δικτύου (συνολικά 7), με εφαρμογή προχωρημένων
τεχνικών διαβούλευσης, σύμφωνα με την τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί από προηγούμενη
σχετική δράση του ΚΠ και πάνω σε σενάρια που θα αναπτύξουν οι εισηγητές.
Οι επωφελούμενοι συνάδελφοι εκπρόσωποι εργαζομένων/δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται:
•

Βεβαίωση Παρακολούθησης για κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα, από το Κοινωνικό Πολύκεντρο

Στοιχεία Πρόσκλησης
Η συγκεκριμένη πρόσκληση απευθύνεται σε συνδικαλιστικά στελέχη/δημοσίους υπαλλήλους με
κατάλληλη επιστημονική ή/και συνδικαλιστική εμπειρία για τη στελέχωση του δικτύου
διαβούλευσης.
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Προγραμματίζεται οι ανωτέρω δράσεις να υλοποιηθούν κατά τα διαστήματα Απρίλιος-Ιούνιος 2022
και Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2022, με δυνατότητα παράτασης εφόσον χρειαστεί. Σημειώνεται ότι η
τελική επιλογή των συμμετεχόντων γίνεται από το Κοινωνικό Πολύκεντρο το οποίο διατηρεί τη
δυνατότητα επιλογής με γνώμονα τη διακλαδικότητα και την αντιπροσωπευτικότητα των
συμμετεχόντων.
Κριτήρια επιλογής
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα κριτήρια επιλογής των μελών του Δικτύου
Διαβούλευσης για την περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις από τις
προβλεπόμενες θέσεις επιμόρφωσης:
Κριτήρια κατάταξης και επιλογής
Α

Μοριοδότηση

Σπουδές – Τίτλοι Σπουδών (Ανώτερο επίπεδο)

25

Α2
Α3

Υποχρεωτική, Δευτεροβάθμια, Μεταδευτεροβάθμια
Εκπαίδευση
Πτυχιούχοι Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Κάτοχοι Μεταπτυχιακού-Διδακτορικού

Β

Έτη υπηρεσίας στον Δημόσιο Τομέα

20

Β1
Β2
Β3

Έως 5 έτη
Έως 10 έτη
Περισσότερα από 10

5
10
20

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

20
25
30

Δ

Έτη ενεργούς συνδικαλιστικής δράσης

30

Δ1
Δ2
Δ3

Έως 5 έτη
Έως 10 έτη

20
25
30

Α1

Περισσότερα από 10 έτη

10
20
25

Υποβολή αιτήσεων
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα γίνεται με ηλεκτρονική
υποβολή της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την
ημερομηνία δημοσίευσης στην ιστοσελίδα του Κοινωνικού Πολύκεντρου (www.kpolykentro.gr)
μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται στη σχετική δημοσίευση. Η φόρμα της αίτησης βρίσκεται
στη διεύθυνση:
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: https://kpolykentro.gr/aitisi_diavouleusi_5007917/
Δεκτές γίνονται μόνο αιτήσεις συμμετοχής που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω της παραπάνω
προβλεπόμενης διαδικασίας. Σημειώνεται ότι η αίτηση έχει ισχύ Υπεύθυνης Δήλωσης.
Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται αιτήσεις που αποστέλλονται με άλλο τρόπο (π.χ. μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), καθώς και αυτές που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
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Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα των επιλογών θα κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικής επικοινωνίας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Κοινωνικού
Πολύκεντρου (κ. Μαρία Βαμβακά) στα τηλέφωνα 210 3310080-1, ώρες 10.00 - 15:00.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωνικού Πολύκεντρου
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Γιούλος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Περιεχόμενο προγραμμάτων
ΜΔΟΠ1: Επικοινωνία- Διαβούλευση σε Ελλάδα και εξωτερικό
Θεματική 1. Σύγχρονες ΤΠΕ και εφαρμογές τους στον συνδικαλισμό. Σύγχρονη και Ασύγχρονη Επικοινωνία (πλεονεκτήματα,
μειονεκτήματα και εφαρμογές). Μοντέρνα συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Moodle, BigBlueButton, Udacity, EDX &
OpenEDX). Εξ αποστάσεως Συνεργασία και Οργάνωση. Ιστότοποι Πληροφόρησης (Websites, Forums, Blogs και Wikis).
Πληροφόρηση με χρήση οπτικοακουστικών μέσων (YouTube, Livestreaming). Κοινωνική Δικτύωση και Εφαρμογές ΤΠΕ (Facebook,
Tweeter, LinkedIn, Instagram).
Θεματική 2. Αρχές καλής Διακυβέρνησης και Διαβούλευση: Νοηματοδοσία, Τεκμηρίωση, Μεθοδολογία. Το νομοθετικό πλαίσιο
και οι μηχανισμοί διαβούλευσης στην Ελλάδα. Το υπόδειγμα της διαβούλευσης στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών και
επιλεγμένων χωρών. Πρακτική άσκηση διαβούλευσης: Μελέτη περίπτωσης, κριτική επισκόπηση, προτάσεις βελτίωσης.
ΜΔΟΠ2: Αναζήτηση Πληροφορίας – Μεθοδολογία έρευνας
Θεματική 1. Εισαγωγή στη μεθοδολογία της έρευνας. Αποφασίζοντας το αντικείμενο της έρευνας. Ζητήματα αναζήτησης πηγών,
και θεμάτων ηθικής σε μια έρευνα. Επιλέγοντας μεταβλητές για τη διεξαγωγή της έρευνας. Από το δείγμα τον πληθυσμό.
Μέθοδοι δειγματοληψίας. Η δημιουργία του εργαλείου της έρευνας. Στατιστική επεξεργασία δεδομένων Α. Στατιστική
επεξεργασία δεδομένων Β. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Άσκηση.
Θεματική 2. Το Διαδίκτυο ως πηγή πληροφόρησης. Μηχανές αναζήτησης. Θεματικοί κατάλογοι και άλλα εργαλεία αναζήτησης.
Αποτελεσματική και αξιόπιστη αναζήτηση στο Διαδίκτυο. Δημιουργία παρουσίασης αποτελεσμάτων έρευνας. Επεξεργασία
παρουσίασης αποτελεσμάτων έρευνας.
ΜΔΙΚ: Κοινωνικός διάλογος και συλλογικές διαπραγματεύσεις σε Διεθνές, Ευρωπαϊκό & Εθνικό επίπεδο
Θεματική 1: Πρότυπα και διαδικασία διαβούλευσης των διεθνών οργανισμών. Πρότυπα και διαδικασία διαβούλευσης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Διάλογος. Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Διάλογος και συνδικαλιστικές οργανώσεις/
φορείς.
Θεματική 2: Ιστορική εξέλιξη του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων στο δημόσιο. Θεσμικό πλαίσιο συλλογικών
διαπραγματεύσεων στο δημόσιο (Μισθολογικές και μη μισθολογικές παροχές). Ειδική Θεματολογία Συλλογικών
Διαπραγματεύσεων στο Δημόσιο Ειδική Θεματολογία Συλλογικών Γενικά – Οριζόντια θέματα, Ειδικά – Κλαδικά Θέματα.
Παρουσίαση και ανάλυση μελετών περίπτωσης ειδικού ενδιαφέροντος (Υγεία - Εκπαίδευση- ΟΤΑ).
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