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.) διοργανώνει, κατά την επιμορφωτική περίοδο ΣεπτεμβρίουΔεκεμβρίου 2014, σειρά πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων που απευθύνονται στα
στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα προγράμματα

συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-13») και
προέκυψαν μετά από ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών και επεξεργασία σχεδίων εκπαίδευσης.
Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, αποσκοπούν στην αποτελεσματική υποστήριξη της υλοποίησης
των δημοσίων πολιτικών και εντάσσονται σε επτά θεματικούς κύκλους.
Στον θεματικό κύκλο «Κοινωνική Πολιτική» (Κοινωνική Αλληλεγγύη και Ισότητα Ευκαιριών),
διοργανώνεται επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο:

«Επιμόρφωση Στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα Ισότητας των Φύλων»

Ομάδα – Στόχος: Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε υπαλλήλους των Κοινωνικών
υπηρεσιών των Δήμων,

καθώς και των ΝΠΔΔ με συναφές αντικείμενο, σε υπαλλήλους των

υπηρεσιακών μονάδων αναπτυξιακού προγραμματισμού των ΟΤΑ και σε στελέχη των Γραφείων
Ισότητας στην ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ.
Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι υπάλληλοι των Δήμων να
εξοικειωθούν με τις νέες ρυθμίσεις που αφορούν στη λειτουργία και το ρόλο της υπηρεσιακής
μονάδας άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και να συντονίσουν
τη δράση τους σε συνεργασία με τις νέες δομές (Συμβουλευτικά Κέντρα, Ξενώνες και Δομές
Ισότητας των Κοινωνικών Εταίρων) που δημιουργήθηκαν, στελεχώθηκαν και λειτουργούν στο
πλαίσιο προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Παράλληλα, σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η
εξοικείωση των εκπαιδευομένων υπαλλήλων με τις πρακτικές δικτύωσης με τους αρμόδιους
κρατικούς φορείς και την κοινωνία των πολιτών που δραστηριοποιούνται στα θέματα της ισότητας

των φύλων, της πρόληψης και καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, της προώθησης της
γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας κ.α.
Χρονική Διάρκεια: 21 ώρες
Θεματικές Ενότητες:
1. Έναρξη του Επιμορφωτικού Προγράμματος. Γενική παρουσίαση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 -2013».
2. Η έννοια της Ισότητας των φύλων- Περιεκτική παρουσίαση της νομοθεσίας για την ισότητα
των φύλων σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο- Ανάπτυξη δημοσίων πολιτικών
ισότητας των φύλων (Οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην Ελλάδα. Παρουσίαση
των δράσεων για την ισότητα των φύλων στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 20072013»).
3. Σύντομη επισκόπηση του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄και β΄βαθμού.
4. Παρουσίαση των αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης των Δήμων.
Υπηρεσιακές μονάδες πολιτικών ισότητας των φύλων- Στελέχωση και Αρμοδιότητες.
5. Παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες.
6. Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις τοπικές πολιτικές.
7. Εξειδικευμένες δράσεις ισότητας των φύλων στο πλαίσιο των Δήμων.
8. Τεχνικές επικοινωνίας.
9. Δικτύωση εμπλεκόμενων φορέων.
10. Αξιολόγηση – Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων.
Προκειμένου οι συμμετέχοντες/χουσες να λάβουν Βεβαίωση Πιστοποίησης θα πρέπει να έχουν
παρακολουθήσει ανελλιπώς το πρόγραμμα και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την προβλεπόμενη
διαδικασία αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων.
Η ανωτέρω δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

