ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) 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, στον θεματικό κύκλο της «Κοινωνικής
Πολιτικής» (Κοινωνική Αλληλεγγύη και Ισότητα ευκαιριών), επιμορφωτική δράση με τίτλο:

«Ημερίδα Ευαισθητοποίησης και Επιμόρφωσης στελεχών της περιφερειακής και της τοπικής
αυτοδιοίκησης
για την υποστήριξη των πολιτικών Ισότητας των Φύλων»

Ομάδα – Στόχος: Η επιμορφωτική ημερίδα απευθύνεται εν γένει στο σύνολο των δημοσίων
υπαλλήλων (γυναικών και ανδρών) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Ρόδου, καθώς
και των λοιπών Δήμων της Περιφέρειας. Ειδικότερα, 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 ανδρών και γυναικών
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.

Χρονική Διάρκεια: 7 ώρες

Θεματικές ενότητες:
1. Έναρξη του Επιμορφωτικού Προγράμματος. Γενική παρουσίαση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 -2013»
2. Η έννοια της Ισότητας των Φύλων- Η ισότητα των φύλων στο διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό
επίπεδο.
3. Η Εθνική πολιτική για την Ισότητα των Φύλων στην Ελλάδα.
4. Η Ισότητα των Φύλων στην περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση.
5. Η ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές- Ενίσχυση της συμμετοχής
των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Ημερίδας θα δοθεί στους συμμετέχοντες/ουσες
Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Η ανωτέρω δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

