
 

 

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ 
  

 

Τν Ινζηιηούηο Επιμόρθωζης (ΙΝ.ΕΠ.) ηνπ Εθνικού Κένηροσ Δημόζιας Διοίκηζης και 

Ασηοδιοίκηζης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) δηνξγαλψλεη, θαηά ηελ επηκνξθσηηθή πεξίνδν Σεπηεκβξίνπ-

Γεθεκβξίνπ 2018, ζεηξά πηζηνπνηεκέλσλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ απεπζχλνληαη ζηα 

ζηειέρε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Τα πξνγξάκκαηα 

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Π. «Μεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Τνκέα») θαη 

πξνέθπςαλ κεηά απφ αλίρλεπζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, επεμεξγαζία ζρεδίσλ εθπαίδεπζεο θαη 

αηηήκαηα ησλ Φνξέσλ. Σχκθσλα κε ηε ζρεηηθή εγθχθιην ηεο Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α., 

απνζθνπνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο ησλ δεκνζίσλ πνιηηηθψλ θαη 

εληάζζνληαη ζε επηά ζεκαηηθνχο ηνκείο. 

 

Σην ζεκαηηθφ ηνκέα «Ανθρώπινα Δικαιώμαηα και Κοινωνική Πολιηική» δηνξγαλψλεηαη 

επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα κε ηίηιν: 

 «Διατείριζη Ανθρώπινοσ Δσναμικού ζηις Τπηρεζίες Τγείας» 

Ομάδα Στότος: Τν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε γπλαίθεο θαη άλδξεο ππαιιήινπο θαη 

ζηειέρε πνπ ζρεηίδνληαη γεληθφηεξα κε ην Σχζηεκα Υγείαο (Υπνπξγείν Υγείαο, Υπνπξγείν 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Σψκα Δπηζεσξεηψλ Υπεξεζηψλ 

Υγείαο θαη Πξφλνηαο θ.ιπ.), ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο φισλ ησλ ππεξεζηψλ Α΄ ζκηαο, Β΄ ζκηαο, 

Γ΄ ζκηαο πγείαο (ΔΣΥ, ΙΚΑ, Σηξαηησηηθψλ Ννζνθνκείσλ) δει. Ιαηξψλ,  Ννζειεπηψλ, Γηνηθεηηθφ 

θαη Τερληθφ πξνζσπηθφ). 

 

 

Σκοπός τοσ επιμορφωτικού προγράμματος είλαη:  

 λα πξνζθέξεη ζηηο/ζηνπο επηκνξθσλφκελεο/νπο έλα ζχλνιν άκεζα εθαξκφζηκσλ, 

ζχγρξνλσλ θαη πξαθηηθψλ γλψζεσλ – εξγαιείσλ πάλσ ζε αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αληηκεηψπηζε δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ – πξνβιεκάησλ ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα,  
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 λα εηζάγεη ηελ θνπιηνχξα εθαξκνγήο ησλ απαηηνχκελσλ εξγαιείσλ ζηελ ελδνυπεξεζηαθή 

επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ησλ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ εξγαδφκελσλ ζηηο επηκέξνπο 

ιεηηνπξγίεο ελφο πγεηνλνκηθνχ νξγαληζκνχ, ψζηε λα επηηεπρζεί απνηειεζκαηηθφηεξε 

δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ  - θξίζεσλ πνπ αλαθχπηνπλ,  

 λα ελδπλακψζεη θαη λα απμήζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ζηνπο/ζηηο ίδηνπο/ίδηεο ηνπο/ηηο 

εξγαδφκελνπο/εο  

 λα απμήζεη ηε ζπλνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θνξέα ζην έξγν πνπ επηηειεί. 

 

Χρονική Διάρκεια: 35 ψξεο. 

 

Θεματικές Ενότητες: 

1. Έλαξμε ηνπ Δπηκνξθσηηθνχ Πξνγξάκκαηνο. Γεληθή παξνπζίαζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Μεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Τνκέα» 

2. Η Ηγεζία ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο – Οξγαλσζηαθή Σπκπεξηθνξά 

3. Η ζέζε ηνπ αηφκνπ ζηνλ νξγαληζκφ – Γπλακηθή Οκάδσλ 

4. Γηαρείξηζε θξίζεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ . Μεηαζρεκαηηζκφο 

ζπγθξνχζεσλ. 

5. Αληηκεηψπηζε εξγαζηαθνχ stress θαη επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

6. Αλζξσπνθεληξηθνί Γείθηεο Πνηφηεηαο 

7. Αμηνιφγεζε – Πηζηνπνίεζε Γλψζεσλ θαη Γεμηνηήησλ. 

 

Πξνθεηκέλνπ νη ζπκκεηέρνληεο/ρνπζεο λα ιάβνπλ Βεβαίσζε Πηζηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη αλειιηπψο ην πξφγξακκα θαη λα έρνπλ νινθιεξψζεη επηηπρψο ηελ πξνβιεπφκελε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. 

 

Η αλσηέξσ δξάζε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν. 


