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Προς:

Δ/νσεις Εκπαίδευσης &
Δ/νσεις Διοικητικού
Όπως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Διεξαγωγή Επιμορφωτικής Ημερίδας
Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων επιμορφωτικών
δράσεων του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-13», και ειδικότερα της Πράξης
«Ενδυνάμωση και βελτίωση δεξιοτήτων των γυναικών δημοσίων υπαλλήλων στην
Κεντρική Διοίκηση, Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ και Ο.Τ.Α. α΄και β΄βαθμού με στόχο να
αναλάβουν υψηλόβαθμες θέσεις» που υλοποιεί για λογαριασμό της Γ.Γ. Ισότητας των
Φύλων, διοργανώνει στο Ηράκλειο επιμορφωτική δράση με τίτλο:
«Ημερίδα Ευαισθητοποίησης και Επιμόρφωσης στελεχών της περιφερειακής και
της τοπικής αυτοδιοίκησης
για την υποστήριξη των πολιτικών Ισότητας των Φύλων»
(Κωδικός 87008Κ14 )
την Παρασκευή, 21Μαρτίου 2014

Ομάδα - Στόχος: Η επιμορφωτική ημερίδα απευθύνεται εν γένει στο σύνολο των
δημοσίων υπαλλήλων (γυναικών και ανδρών) της Περιφέρειας Κρήτης, των Δήμων
Ηρακλείου και Χανίων, καθώς και των λοιπών Δήμων της Περιφέρειας που έχουν
υπογράψει την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες.
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Ειδικότερα, η δράση απευθύνεται σε στελέχη της Περιφέρειας, στελέχη των
υπηρεσιακών μονάδων Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φύλων,
των Διευθύνσεων ή Υπηρεσιών Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Δήμων, καθώς
και σε στελέχη δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και των δήμων που
ασχολούνται με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.
Σκοπός της Ημερίδας είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των γυναικών και
ανδρών δημοσίων υπαλλήλων σε θέματα ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών
σε θέσεις ευθύνης στη διοίκηση και αλλαγής στάσεων και συμπεριφορών, καθώς και
υποστήριξης της ένταξης της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές, μέσω της
ανάπτυξης και εφαρμογής τοπικών και περιφερειακών προγραμμάτων ισότητας
των φύλων.
Tο πρόγραμμα της Ημερίδας θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις κάτωθι θεματικές
ενότητες:
-

-

Η έννοια της ισότητας των φύλων- Διεθνές, Ευρωπαϊκό και εθνικό νομικό
πλαίσιο για την ισότητα των φύλων
Η Εθνική Πολιτική για την ισότητα των φύλων στην Ελλάδα
Η ισότητα των φύλων στην αυτοδιοίκηση (δομές-μηχανισμοί-τοπικά και
περιφερειακά προγράμματα ισότητας- δικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών
μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων)
Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων

Επιστημονικά Υπεύθυνη της Ημερίδας είναι η κα Χρύσα Κασίμη, Υπεύθυνη
Σπουδών και Έρευνας ΙΝ.ΕΠ, (τηλ. 2131306453, email.: xkasimi@ekdd.gr) και
Οργανωτικά Υπεύθυνη η κα Ιουλία Καλλιμάνη, (τηλ. 2131306253, email:
gkalimani@ekdd.gr).
Επισημαίνεται ότι όλα τα στελέχη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω
επιμορφωτική ημερίδα θα πρέπει να εγγραφούν προηγουμένως στην υπηρεσία
ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων του ΕΚΔΔΑ, μέσω της ιστοσελίδας
www.ekdd.gr.
Η συμμετοχή των υπαλλήλων, εφόσον επιλεγούν, είναι υποχρεωτική (Π.Δ.57, ΦΕΚ
59/Α14.03.2007) και συνεπάγεται την αποδέσμευσή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της
ημερίδας από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών
θα δοθεί στους συμμετέχοντες/ουσες Βεβαίωση Παρακολούθησης.
Η Διευθύντρια ΙΝ.ΕΠ./Αν. του Γεν. Γραμματέα

Δρ. Φωτεινή Κομσέλη
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Συν. 1. Πίνακας Αποδεκτών

Εσωτερική Διανομή:
Γραφείο Αναπλ. Γενικού Γραμματέα.
Γραφείο Διευθύντριας ΙΝ.ΕΠ. (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
Σύμβουλο Επιστημονικού Έργου ΙΝ.ΕΠ. (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων (μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
5. Τμήμα Διοικητικής και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης ΙΝ.ΕΠ.
6. Τμήμα Συντονισμού ΙΝ.ΕΠ. (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
7. Οργανωτικά Υπεύθυνη, κα Ιουλία Καλλιμάνη (μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου).
1.
2.
3.
4.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
-ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
-ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
- ΛΟΙΠΟΙ ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
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