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ΕΙΑΓΩΓΗ 

Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο γεληθόηεξεο πξνζπάζεηαο γηα ελδπλάκσζε ησλ 

ηθαλνηήησλ θαη γλώζεσλ ησλ κειώλ ηνπ Γεληθνύ Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ 

(ΓΓΠ), ην Σκήκα Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνύ (ΣΓΓΠ) θαη ν 

Κιάδνο ηνπ Γεληθνύ Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ έρνπλ πξνρσξήζεη ζηε 

δεκηνπξγία Ππξήλα Μάζεζεο γηα ην Γεληθό Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό.  

Ο Ππξήλαο Μάζεζεο απαξηίδεηαη από έμη (6) κέιε ηνπ Γεληθνύ 

Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ, ηα νπνία έηπραλ θαηάιιειεο επηκόξθσζεο από 

ηελ Κππξηαθή Αθαδεκία Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (ΚΑΓΓ), ώζηε λα 

εληζρπζνύλ ζην έξγν ηεο απνδνηηθήο δηαρείξηζεο ηεο κάζεζεο.  

Σα κέιε απηά είλαη ηα αθόινπζα: 

 Άληξε Υξηζηνθόξνπ, Γηνηθεηηθόο Λ/ξγόο Α’, Σκήκα Γεκόζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνύ 

 Αληώλεο Οηθνλνκίδεο, Γηνηθεηηθόο Λ/ξγόο Α’, Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθώλ  

 Αλδξέαο Λνΐδνπ, Γηνηθεηηθόο Λ/ξγόο Α΄, Τπεξεζία Μέξηκλαο 

θαη Απνθαηάζηαζεο Δθηνπηζζέλησλ 

 Άληξηα Γεσξγηάδνπ, Γηνηθεηηθόο Λ/ξγόο, Σκήκα Γεκόζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνύ 

 Γηώξγνο Υαξαιάκπνπο, Γηνηθεηηθόο Λ/ξγόο, Δπαξρηαθή 

Γηνίθεζε Λεπθσζίαο 

 Γηάλλνο νθνθιένπο, Γηνηθεηηθόο Λ/ξγόο, Σκήκα Γεκόζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνύ 

 

Απνζηνιή ηνπ ππό αλαθνξά Ππξήλα είλαη ε δεκηνπξγία ελόο κόληκνπ 

κεραληζκνύ ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ζηα ζέκαηα αλάπηπμεο ηνπ 

Γεληθνύ Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ κέζσ ηνπ ζπλερνύο πξνζδηνξηζκνύ ησλ 

αλαγθώλ κάζεζεο θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ θαηάιιεισλ καζεζηαθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ.  

Ο Ππξήλαο Μάζεζεο, ν νπνίνο έρεη δηεξεπλήζεη νξηδόληηεο αλάγθεο 

κάζεζεο (π.ρ. γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη ην Γεληθό 

Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό αλεμαξηήηνπ ηνπνζέηεζεο), ιεηηνπξγεί παξάιιεια 

κε ηνπο ήδε πθηζηάκελνπο Ππξήλεο Μάζεζεο πνπ ππάξρνπλ ζηα 

Τπνπξγεία / Σκήκαηα / Τπεξεζίεο θαη νη νπνίνη θαιύπηνπλ θάζεηεο 

αλάγθεο κάζεζεο.  
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Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο δηάγλσζεο αλαγθώλ κάζεζεο  ηνπ Γεληθνύ 

Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ, ν Ππξήλαο, κε ηε ζηήξημε ηεο Κππξηαθήο 

Αθαδεκίαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, επεμεξγάζηεθε γξαπηέο πεγέο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηα ρέδηα Τπεξεζίαο ησλ ηεζζάξσλ θαηεγνξηώλ ηνπ 

Γεληθνύ Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ (Πξώηνπ, Αλώηεξνπ, Γηνηθεηηθνύ 

Λεηηνπξγνύ Α΄ θαη Γηνηθεηηθνύ Λεηηνπξγνύ), πξαγκαηνπνίεζε 

ζπλεληεύμεηο κε Γεληθνύο Γηεπζπληέο Τπνπξγείσλ, ζηα νπνία είλαη 

ηνπνζεηεκέλνο ν κεγαιύηεξνο, ζπγθξηηηθά, αξηζκόο κειώλ ηνπ Γεληθνύ 

Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ θαη κε ηνλ Έπαξρν Λεπθσζίαο, θαη δηεμήγαγε 

Γηαγλσζηηθά Δξγαζηήξηα κε εθπξνζώπνπο ηνπ Γεληθνύ Γηνηθεηηθνύ 

Πξνζσπηθνύ από Τπνπξγεία/Σκήκαηα/Τπεξεζίεο. Μέζα από ηα 

εξγαζηήξηα θαηαγξάθεθαλ νη απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνύλ ζην έξγν, ζην ξόιν θαη ζηα θαζήθνληα πνπ πξέπεη λα επηηειεί ην 

δηνηθεηηθό πξνζσπηθό, ζηηο δεμηόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη, νπνπδήπνηε 

απηό είλαη ηνπνζεηεκέλν, θαζώο θαη ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ, 

ειιείςεσλ θαη αδπλακηώλ πνπ ζπλαληά ζηελ επηηέιεζε ηνπ ξόινπ ηνπ.  

Ωο απνηέιεζκα ησλ πην πάλσ εξγαζηώλ ηνπ ν Ππξήλαο ζπλέηαμε ηελ 

Έθζεζε Γηάγλσζεο Αλαγθώλ Μάζεζεο, πνπ ζηνρεύεη ζηελ επηκόξθσζε 

θαη αλάπηπμε ησλ γλώζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ κειώλ ηνπ 

Γεληθνύ Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ ζε ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηε ζθαίξα 

ησλ θαζεθόλησλ ηνπ αιιά θαη ζπλεηζθέξεη ζηελ απνζαθήληζε θαη 

ελδπλάκσζε ηνπ ξόινπ ηνπ, σο Γεληθό Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό. 

Από ηελ ηαμηλόκεζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ζπλειέγεζαλ από ηε κειέηε 

ησλ γξαπηώλ πεγώλ, ησλ ζπλεληεύμεσλ θαη ησλ δηαγλσζηηθώλ 

εξγαζηεξίσλ, ν Ππξήλαο νδεγήζεθε ζηνλ εληνπηζκό ησλ αλαγθώλ 

κάζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ (νξηδόληηα ζέκαηα), ζε ηξία 

επίπεδα ζέζεσλ, δειαδή απηό ηνπ Γηνηθεηηθνύ Λεηηνπξγνύ, απηό ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Λεηηνπξγνύ Α΄ θαη απηό ηνπ Αλώηεξνπ θαη Πξώηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Λεηηνπξγνύ. Δπηζεκαίλεηαη όηη αξθεηέο αλάγθεο κάζεζεο πνπ 

δηαθάλεθαλ, είλαη θνηλέο γηα ηα επίπεδα ηνπ Γηνηθεηηθνύ Λεηηνπξγνύ θαη 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ Λεηηνπξγνύ Α’. Πέξαλ ησλ γλσζηνινγηθώλ αλαγθώλ 

κάζεζεο πνπ πξέπεη λα αλαπηύμεη ην Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό (π.ρ. αλάγθε 

αλάπηπμεο γλώζεσλ ζε ζέκαηα Γξαπηήο Δπηθνηλσλίαο, εθαξκνγήο 

βαζηθώλ Ννκνζεζηώλ, Καλνληζκώλ θαη Γεληθώλ Αξρώλ Γηνηθεηηθνύ 

Γηθαίνπ, Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Γηαδηθαζίαο, βαζηθώλ γλώζεσλ πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θ.ά.), δηαθάλεθαλ θαη θάπνηεο 
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άιιεο αλάγθεο κάζεζεο, όπσο ζέκαηα επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, 

θαιώλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ, αιιαγήο θνπιηνύξαο/λννηξνπίαο. 

εκεηώλεηαη όηη γηα ην επίπεδν ηνπ Γηνηθεηηθνύ Λεηηνπξγνύ Α΄, πνπ 

απνηειεί ην κεζνδηεπζπληηθό επίπεδν, δηαθάλεθε ε αλάγθε γηα αλάπηπμε 

βαζηθώλ γλώζεσλ ζε ζέκαηα απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο έηζη ώζηε λα 

πξνεηνηκάδνληαη γηα ην επόκελν επίπεδν, απηό ηνπ Αλώηεξνπ Γηνηθεηηθνύ 

Λεηηνπξγνύ, ελώ γηα ην επίπεδν ηνπ Αλώηεξνπ θαη ηνπ Πξώηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Λεηηνπξγνύ, δηαθάλεθαλ θπξίσο αλάγθεο κάζεζεο ζε ζέκαηα 

δηαρείξηζεο/δηνίθεζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο 

θαη εγεζίαο, δεμηνηήησλ θαζνδήγεζεο (coaching). 

ηε ζπλέρεηα, ζηε βάζε ησλ πνξηζκάησλ ηεο Γηάγλσζεο Αλαγθώλ 

Μάζεζεο ε ΚΑΓΓ αλέιαβε ην ζρεδηαζκό ηξηώλ πηινηηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ 

Πξνγξακκάησλ γηα ηα ηξία επίπεδα όπσο αλαθέξνληαη πην πάλσ. 

πγθεθξηκέλα: 

(1) Σα ηξία πηινηηθά Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα απνηεινύληαη από: 

 12 Δξγαζηήξηα, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 17 εκεξώλ γηα ην 

επίπεδν ηνπ Γηνηθεηηθνύ Λεηηνπξγνύ, 

 11 Δξγαζηήξηα, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 19 εκεξώλ γηα ην 

επίπεδν ηνπ Γηνηθεηηθνύ Λεηηνπξγνύ Α΄, 

 6 Δξγαζηήξηα, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 16 εκεξώλ γηα ην επίπεδν 

ηνπ Αλώηεξνπ θαη Πξώηνπ Γηνηθεηηθνύ Λεηηνπξγνύ. 

(2) Κάζε Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα πεξηιακβάλεη έλα Δξγαζηήξην 

Οκαδηθήο Δξγαζίαο, ζε θάζε έλα από ηα νπνία ζα ζπκκεηάζρνπλ 

ηαπηόρξνλα κέιε ηνπ Γεληθνύ Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ θαη από ηα 

ηξία επίπεδα. 

Δπηπξόζζεηεο αλάγθεο κάζεζεο ηνπ Γεληθνύ Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ ζα 

ηθαλνπνηνύληαη ζε θάζεην επίπεδν από ηε Γηάγλσζε Αλαγθώλ Μάζεζεο, ε 

νπνία ζα γίλεηαη από ηνπο πθηζηάκελνπο Ππξήλεο ησλ Οξγαληζκώλ ηεο 

Γεκόζηαο Τπεξεζίαο, ελώ όινη νη Νενεηζεξρόκελνη ηνπ Γεληθνύ 

Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην πθηζηάκελν Πξόγξακκα 

Δηζαγσγηθήο Καηάξηηζεο Νενεηζεξρνκέλσλ ηεο ΚΑΓΓ. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ 

 

Σα Δξγαζηήξηα εδξάδνληαη ζηηο Αξρέο Μάζεζεο Δλειίθσλ. Ωο εθ ηνύηνπ 

είλαη θαη’ εμνρήλ ζπκκεηνρηθά θαη βησκαηηθά, κε έκθαζε ζηνλ ελεξγό 

πξνβιεκαηηζκό ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη ζηελ πξαθηηθή εμάζθεζε. Καηά 

ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηεξίσλ ρξεζηκνπνηνύληαη δηαδξαζηηθέο  ηερληθέο, 

όπσο αηνκηθέο θαη νκαδηθέο αζθήζεηο, ζπδεηήζεηο ζηελ νινκέιεηα,  

ππόδπζε ξόισλ, παξαθνινύζεζε εθπαηδεπηηθώλ ηαηληώλ θαη 

πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο. 
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ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ: 

 

 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: 

        

   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ 

1. Σν Λεηηνύξγεκα ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

 
Α. Ρόινη θαη Πξνθιήζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Λεηηνπξγνύ 

Β. Αμίεο θαη Δπαγγεικαηηζκόο ζηε Γεκόζηα Τπεξεζία 

13-14/2/2012 

 

13/2/2012 

14/2/2012 

2. Δπξσπατθή Έλσζε θαη Γεκόζηα Τπεξεζία 22/2/2012 

3. Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο θαη Δπηθνηλσλία 8/3/2012 

4. Δπίζεκε Δπηθνηλσλία ζηε Γεκόζηα 

Τπεξεζία 

9/3/2012 

5. Πνηνηηθή Δμππεξέηεζε ηνπ Κνηλνύ 22/3/2012 

6. Απνηειεζκαηηθή Γηαρείξηζε Υξόλνπ  23/3/2012 

7. Αλάπηπμε Σερληθώλ Παξνπζηάζεσλ  4/4/2012 

 

8. Βαζηθέο Ννκνζεζίεο ζηε Γεκόζηα 

Τπεξεζία 

23-24/4/2012 

9. Ννκνπαξαζθεπαζηηθή Γηαδηθαζία 8 - 9 /5/2012 

10.  Σερληθέο Γηαπξαγκαηεύζεσλ 21-22/5/2012 

11. Απνηειεζκαηηθέο πζθέςεηο 6/6/2012 

12. Οκαδηθή Δξγαζία 14-15/6/2012 

21-22/6/2012 

28-29/6/2012 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ 

1. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΗΜΑ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ  
 

Α. ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΟΤ 

13 Φεβποςαπίος 2012 

Β. ΑΞΙΔ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΜΟ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΔΙΑ 

14 Φεβποςαπίος 2012 

 

 

Α. ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΟΤ 

 

ΣΟΥΟΙ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ, νη ζπκκεηέρνληεο ζα είλαη ζε ζέζε: 

 Να δηεξεπλήζνπλ ην ξφιν ηνπ Γηνηθεηηθνχ Λεηηνπξγνχ 

 Να δηεξεπλήζνπλ ηηο πξνθιήζεηο, ηα εκπφδηα, ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο 

αδπλακίεο πνπ αληηκεησπίδεη ν Γηνηθεηηθφο Λεηηνπξγφο ζηελ επηηέιεζε 

ηνπ ξφινπ ηνπ 

 Να αληηιεθζνχλ ηε δχλακε ηνπ ξφινπ ηνπο. 

 

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ 

Nίκορ Παζσάλη, ςνεπγάηηρ ΚΑΓΓ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

1Η ΜΔΡΑ 

8.00 πκ                  Αιιεινγλσξηκία                              

                                     Δηζαγσγή  

                                     (Λεηηνπξγνί Δπηκφξθσζεο ηεο ΚΑΓΓ) 

 

9.30 πκ                      Γηάιεηκκα 

 

10.00 πκ                Γηεξεχλεζε ηνπ Ρφινπ θαη ησλ Πξνθιήζεσλ  

                                     ηνπ Γηνηθεηηθνχ Λεηηνπξγνχ 

   

        Οκαδηθή Δξγαζία 

                                     (Νίθνο Παζράιεο) 

 

11.30 πκ                  Γηάιεηκκα 

 

11.45 πκ                      Γηεξεχλεζε ηνπ Ρφινπ θαη ησλ Πξνθιήζεσλ  

                                      ηνπ Γηνηθεηηθνχ Λεηηνπξγνχ (ζπλέρεηα) 

                                      Παξνπζηάζεηο Οκαδηθήο Δξγαζίαο ζηελ Οινκέιεηα 

   

                                      πδήηεζε ζηελ Οινκέιεηα 

                                      (Νίθνο Παζράιεο) 

 

12.00κκ                           πδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ  

 κε ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Δλαιιάμηκνπ 

Πξνζσπηθνχ  

 κε ηνλ Έπαξρν Ακκνρψζηνπ 

 

 

2.00κκ                              Σέινο εξγαζηεξίνπ. 
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Β. ΑΞΙΔ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΜΟ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

 

ΣΟΥΟΙ 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ εξγαζηεξίνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζα είλαη ζε ζέζε: 

 Να εληνπίζνπλ αμίεο θαη λννηξνπίεο πνπ επηζπκνχλ λα αλαπηχμνπλ 

 Να απμήζνπλ ηελ ζπλαίζζεζε ηνπο αιιάδνληαο ηνλ ηξφπν πνπ 

ζθέθηνληαη 

 Να αλαζεσξήζνπλ πεξηνξηζηηθέο πεπνηζήζεηο  

 Να βειηηψζνπλ ηε ζπλέπεηα θαη ππεπζπλφηεηα ζηελ επηηέιεζε ηνπ 

ξφινπ πνπ νξακαηίδνληαη. 

 

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ 

 

Nίκορ Παζσάλη, ςνεπγάηηρ ΚΑΓΓ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

 

2Η ΜΔΡΑ 

 

8.00 πκ Δηζαγσγή ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ εξγαζηεξίνπ 

 

Αμίεο – Οξηζκφο 

Δπαγγεικαηηζκφο – Οξηζκφο 

Πξνζσπηθφηεηα – Οξηζκφο 

Ρφινο – Οξηζκφο 

Σξφπνο θέςεο – Οξηζκφο 

Νννηξνπία – Οξηζκφο 

Άζθεζε:- Γηαγλσζηηθφ ηεζη : “Σσξηλή πλαίζζεζε 

θαη Ιθαλνπνίεζε  απφ ηελ επηηέιεζε ηνπ ξφινπ 

ησλ Γηνηθεηηθψλ Λεηηνπξγψλ” 

πδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ 

 

9.30 πκ Γηάιεηκκα 

 

10.00 πκ Σάζεηο, αμίεο πνπ πξέπεη λα έρεη ζήκεξα ν 

Γηνηθεηηθφο Λεηηνπξγφο  

Δλδπλάκσζε ησλ πεπνηζήζεσλ πνπ ρξεηάδεηαη λα 

επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ν Γηνηθεηηθφο Λεηηνπξγφο 

Ιδηαίηεξνο ηξφπνο ζθέςεο, ζπλαηζζήκαηα θαη 

πξάμε (κνληέιν 3+Α) 

Άζθεζε 1: Αιιαγή αλεπηζχκεηεο ζπλήζεηαο 

Άζθεζε 2: Πσο δεκηνπξγείηαη ε εκπεηξία 

(αηζζεηεξηαθά ραξαθηεξηζηηθά) 

Άζθεζε 3: Κηλεηνπνίεζε γηα ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία. 

 

12.00 κκ Γηάιεηκκα 
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12.15 κκ Η απνζαθήληζε ηνπ ξφινπ, ε ζπλέπεηα θαη ε 

πξνζαξκνγή ηνπ Γηνηθεηηθνχ Λεηηνπξγνχ ζηελ 

επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο.  

Τπεπζπλφηεηα θαη ζεκαληηθφηεηα θαηά ηελ 

άζθεζε ηνπ ξφινπ θαη πξνζήισζε ζηελ 

επαγγεικαηηθή επηηπρία 

Άζθεζε: Αιιαγή πεξηνξηζηηθήο αληίιεςεο 

 

 

 Πξαθηηθέο αζθήζεηο εθαξκνγήο θαη πξνζαξκνγήο 

Άζθεζε 1: πληνληζκφο 

Άζθεζε 2: πλέπεηα 

Άζθεζε 3: Αηζζεηεξηαθφ ιεμηιφγην 

Άζθεζε 4: Πξνζβάζεηο 

Άζθεζε 5: πλαηζζεκαηηθή αληαπφθξηζε ζε    

ζπγθεθξηκέλν εξέζηζκα 

 

1.45κκ                                 Αμηνιφγεζε εξγαζηεξίνπ 

2.00 κκ Σέινο εξγαζηεξίνπ. 
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2. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΑ ΔΤΡΧΠΑΙΚΗ ΔΝΧΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΑ 
ΤΠΗΡΔΙΑ 

 
22 Φεβποςαπίος 2012 

 

 

ΣΟΥΟΙ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ εξγαζηεξίνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζα είλαη ζε ζέζε: 

 Να γλσξίζνπλ ηνπο βαζηθνχο ζηαζκνχο ηεο πνξείαο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (ΔΔ), κέζα απφ ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή 

 Να γλσξίζνπλ ηηο βαζηθέο δνκέο θαη δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 Να εμνηθεησζνχλ κε ηε βαζηθή νξνινγία πνπ αθνξά ηελ εζσηεξηθή 

ιεηηνπξγία ηεο Έλσζεο  

 Να αληηιεθζνχλ ην ξφιν ησλ εζληθψλ ππεξεζηψλ ζηε 

λνκνπαξαζθεπαζηηθή δηαδηθαζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο   

 Να γλσξίζνπλ ηνλ ηξφπν θαη ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο κέζα απφ ηηο 

νπνίεο δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή καο ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

 

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΔ 

 

Υπήζηορ Ιακώβος, ςνεπγάηηρ ΚΑΓΓ 

Βαζίληρ Γημηηπιάδηρ, Λειηοςπγόρ Δμποπικήρ Ναςηιλίαρ Α', Τποςπγείο 

ςγκοινωνιών και Έπγων 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

 

8.00 πκ                   Δηζαγσγή 
                                      ηφρνη Δξγαζηεξίνπ  
                                      Ιζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ εμέιημε ηεο ΔΔ   
                      Γεσγξαθία θαη Λεηηνπξγία ΔE 
                                      Θεζκηθά Όξγαλα ηεο ΔΔ  
 
                                      Παξνπζίαζε/ πδήηεζε 
                                      (Υξήζηνο Ιαθψβνπ) 
 
9.30 πκ                        Γηάιεηκκα 
 
10.00 πκ         Θεζκηθά Όξγαλα ηεο ΔΔ (ζπλέρεηα) 
                                       Γηαδηθαζίεο Λήςεο Απνθάζεσλ ηεο ΔΔ 
   
                                       Παξνπζίαζε/ πδήηεζε 
                                       (Υξήζηνο Ιαθψβνπ) 
 
12.00 κκ            Γηάιεηκκα 
 
12.15 κκ                Ο ξφινο ησλ εζληθψλ ππεξεζηψλ ζηε              
                                        λνκνπαξαζθεπαζηηθή δηαδηθαζία ηεο ΔΔ   
                                        Πξνυπνζέζεηο γηα απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ζηελ   
                                        ΔΔ: - ζπληνληζκφο ζην εζληθφ επίπεδν 

   
 Παξνπζίαζε/ πδήηεζε 
 (Βαζίιεο Γεκεηξηάδεο) 
 

1.45κκ                               Αμηνιφγεζε εξγαζηεξίνπ 
 
2.00κκ                               Σέινο εξγαζηψλ εξγαζηεξίνπ. 
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3. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΑ ΓΙΑΠΡΟΧΠΙΚΔ ΥΔΔΙ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ 

 

8 Μαπηίος 2012 

 

 

ΣΟΥΟΙ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ εξγαζηεξίνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζα είλαη ζε ζέζε: 

 Να αληηιεθζνχλ ηε ζεκαζία ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο ζε 

αηνκηθφ θαη εξγαζηαθφ επίπεδν θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο ζχγρξνλεο αξρέο 

ζηα ζέκαηα επηθνηλσλίαο 

 Να θαηαλνήζνπλ ην ζχζηεκα επηθνηλσλίαο ζε έλα νξγαληζκφ θαζψο θαη 

ην ξφιν ηνπο ζην ζχζηεκα επηθνηλσλίαο ηνπ νξγαληζκνχ  

 Να αλαπηχμνπλ θάπνηεο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα 

επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, 

πξντζηακέλνπο, πθηζηακέλνπο θαη πνιίηεο  

 Να δηαρεηξίδνληαη πην επνηθνδνκεηηθά ηελ θξηηηθή πνπ ηνπο γίλεηαη θαη λα 

ηελ αζθνχλ πην ζσζηά νη ίδηνη φηαλ πξέπεη.  

 

 

 

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΡΙΑ 

 

Μαπγαπίηα Βαζιλοπούλος, ςνεπγάηιδα ΚΑΓΓ  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

 

 

8.00πκ             Δηζαγσγή 

                                      ηφρνη εξγαζηεξίνπ 

                     εκαζία επηθνηλσλίαο      

                                      Ο ξφινο ηεο επηθνηλσλίαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν 

                                      Δπηθνηλσλία θη Δλζπλαίζζεζε   

                                      

                                      Δηζήγεζε/πδήηεζε 

    

9.30πκ             Γηάιεηκκα 

 

10.00πκ                     Δκπφδηα ζηελ Δπηθνηλσλία  

                                       Δμσηεξηθά εκπφδηα 

                                       Δζσηεξηθά εκπφδηα  

                                       Σξφπνη βειηίσζεο ηεο αθξφαζεο 

                            

                                        Κνηλσληθνπνίεζε & Δπηθνηλσληαθή ζπκπεξηθνξά  

                                        Σχπνη Δπηθνηλσλίαο ζηηο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο 

              Απηνπεπνίζεζε θαη Γηεθδηθεηηθή Δπηθνηλσλία 

                               

                                       Οκαδηθή Άζθεζε/Δηζήγεζε/πδήηεζε                   

     

12.00κκ                    Γηάιεηκκα 

 

12.15κκ             Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά Γηεθδηθεηηθήο 

                                       Δπηθνηλσλίαο      

                       Δζσηεξηθφο δηάινγνο θαη Απηνπεπνίζεζε   

                                       Γιψζζα ηνπ ζψκαηνο ζηελ επηθνηλσλία 

                                       Σξφπνη βειηίσζεο Με ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο         

             Γεμηφηεηεο δηεθδηθεηηθήο επηθνηλσλίαο   

 

                                       Δηζήγεζε / πδήηεζε 

 

1.45κκ                         Αμηνιφγεζε εξγαζηεξίνπ 
 
2.00κκ                             Σέινο εξγαζηψλ εξγαζηεξίνπ. 
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4. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ 

ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

9 Μαπηίος 2012 

 

ΣΟΥΟΙ 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο λα είλαη ζε ζέζε: 

 

 Να θαηαλνήζνπλ ην ζθνπφ θαη ηε ζεκαζία ηεο επίζεκεο επηθνηλσλίαο 

ζην Γεκφζην Σνκέα 

 Να ζπγγξάθνπλ νξζά θαη εκπεξηζηαησκέλα, κε νξζή δνκή, απηνηέιεηα 

θαη ζαθήλεηα, επηζηνιέο, ζεκεηψκαηα, εθζέζεηο, πξαθηηθά, πξνηάζεηο 

πξνο ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αθνχ απηά σο θχξηεο εξγαζίεο θάζε 

κέινπο ηνπ ΓΓΠ, ζεσξνχληαη άθξσο ζεκαληηθέο γηα ηε δηεθπεξαίσζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ  

 

Λεωνίδαρ Πιεπή, Γιοικηηικόρ Λειηοςπγόρ, Σμήμα Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ 

και Πποζωπικού 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

 
 

 
8.00πκ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.30πκ  
 
10.00πκ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.00κκ  
 
12.15κκ  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.45κκ 
 
2.00κκ 
 
 
 
 
 
 

 
Δηζαγσγή 
 
ηφρνη Δξγαζηεξίνπ 

- θνπφο Δπίζεκεο Δπηθνηλσλίαο 
- Μεηαμχ πνηψλ 

 
Μνξθέο Δπίζεκεο Δπηθνηλσλίαο 

Α.  Δπηζηνιέο 
Β.  Δγθχθιηνη 

 
Γηάιεηκκα 
 
Δπηζηνιέο θαη Δγθχθιηνη (ζπλέρεηα) 

- Οκαδηθή άζθεζε 
- πδήηεζε 

 
Μνξθέο Δπίζεκεο Δπηθνηλσλίαο (ζπλέρεηα) 

Γ.  εκεηψκαηα 
   Γ.  Δθζέζεηο 
   Δ.  Πξαθηηθά πλεδξίσλ 
  η. Πξνηάζεηο πξνο ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην 
 
Γηάιεηκκα 
 
Άζθεζε Πεξηπησζηνινγηθήο κειέηε (Case Study) 
(Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα δηδαρζέληα, νη 
ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα ιάβνπλ κέξνο ζηε κειέηε 
θαη επίιπζε κηαο πεξηπησζηνινγηθήο κειέηεο) 

- Οκαδηθή εξγαζία 
- Αλάιπζε θαη επίιπζε ηεο πεξηπησζηνινγηθήο 

κειέηεο 
- πδήηεζε 

 
 
Αμηνιφγεζε εξγαζηεξίνπ 
 
Σέινο εξγαζηψλ εξγαζηεξίνπ. 
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5. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΑ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ 
ΚΟΙΝΟΤ 

 
 

22 Μαπηίος 2012 

 

 

ΣΟΥΟΙ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ εξγαζηεξίνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζα είλαη ζε ζέζε: 

 

 Να αληηιεθζνχλ ην ξφιν, ηε ζεκαζία θαη ηελ επίδξαζε ηεο ζσζηήο 

εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνχ 

 Να αλαπηχμνπλ ζεηηθή πξνζέγγηζε θαη ζπκπεξηθνξά πξνο ην θνηλφ 

 Να αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο θαη ηερληθέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή  

αληηκεηψπηζε παξαπφλσλ  θαη αληηδξάζεσλ ηνπ θνηλνχ   

 Να εθαξκφζνπλ βαζηθέο αξρέο επηθνηλσλίαο κε ην θνηλφ. 

 

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΡΙΑ:  

 

Βάζω αμανή, ςνεπγάηιδα ΚΑΓΓ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

 

 

 

 

 8.00πκ   Δηζαγσγή 

ηφρνη εξγαζηεξίνπ 

 

    Πξνζδηνξηζκφο :«πνιίηεο / θνηλφ» 

    Πξνζδηνξηζκφο :«εμππεξέηεζε» 

 

    Δηζήγεζε/πδήηεζε 

 

 9.30πκ   Γηάιεηκκα 

 

10.00πκ   Λφγνη «θαθήο εμππεξέηεζεο» 

    Σν δπζαξεζηεκέλν θνηλφ: Ση καο ζηνηρίδεη 

    Πξνβνιή ηαηλίαο «Καλέλα Παξάπνλν;» 

 

    πδήηεζε ηαηλίαο 

 

12.00κκ   Γηάιεηκκα 

 

12.15κκ   Ση είλαη ην «παξάπνλν» 

    Θεηηθφο ηξφπνο ζθέςεο & αληηκεηψπηζεο 

 

    Δηζήγεζε/πδήηεζε 

 

Αηνκηθή θαη νκαδηθή άζθεζε αληηκεηψπηζεο 

παξαπφλσλ 

Αλάιπζε θαη δηφξζσζε ηεο άζθεζεο 

 

    πδήηεζε  

  

1.45κκ   Αμηνιφγεζε εξγαζηεξίνπ 

     

2.00κκ    Σέινο εξγαζηεξίνπ. 
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6. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΡΟΝΟΤ  

 

23 Μαπηίος 2012 

 

ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ: 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ εξγαζηεξίνπ, νη ζπκκεηέρνληεο ζα είλαη ζε ζέζε: 

 

 Να ελεξγνπνηήζνπλ ηελ δηθή ηνπο πξνζσπηθή ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο 

ρξφλνπ, ζηεξηδφκελνη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο  

 Να θαηαλνήζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο θαηαλνκήο εξγαζίαο  θαη λα 

κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ ηη είλαη επείγνλ θαη ηη είλαη ζεκαληηθφ  

 Να αλαπηχμνπλ ηελ γλψζε ηνπο γηα ηνλ θαζεκεξηλφ αληηπαξαγσγηθφ 

ρξφλν.  

 

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ: 

 

Νίκορ ηςλιανού, ςνεπγάηηρ ΚΑΓΓ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

 

8.00πκ     ηφρνη 

                   Γηαρείξηζε Υξφλνπ    

         Ση ζεκαίλεη «Γηαρείξηζε Υξφλνπ»;  

         Βαζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ρξφλνπ 

         Η ηπξαλλία ηνπ επείγνλ  

         Σα 4 ηεηαξηεκφξηα 

         Δπείγνλ έλαληη εκαληηθνχ  

         Παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα 

 

9.30πκ          Γηάιεηκκα 

 

10.00πκ  ηνρνζέηεζε   

          εκαζία ηεο χπαξμεο θαη ζεζκνζέηεζεο ζηφρσλ.  Γεκηνπξγία              

          νξάκαηνο 

          Οη ζπλζήθεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζηνρνζέηεζε 

          Η κέζνδνο S.M.A.R.T. 

         Παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα 

 

12.00κκ       Γηάιεηκκα 

 

12.15κκ Πξνζδηνξηζκφο ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζαο ζπαηαινχλ   

                   ρξφλν 

          Πψο ζπαηαιψ ρξφλν; 

          Υξνλνθιέθηεο! 

          Η ηέρλε ηνπ λα ιεο «φρη» 

          Παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα 

         Σαηλία « 30 ηξφπνη γηα λα εμνηθνλνκήζεηε ρξφλν» 

 

1.45κκ          Αμηνιφγεζε εξγαζηεξίνπ 

 

2:00κκ          Σέινο εξγαζηψλ εξγαζηεξίνπ.  
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7. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΡΟΤΙΑΔΧΝ 

 
 

                                       4 Αππιλίος 2012 
 

 

ΣΟΥΟΙ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ εξγαζηεξίνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζα είλαη ζε ζέζε: 

 

 Nα ζρεδηάδνπλ κηα απνηειεζκαηηθή παξνπζίαζε 

 Να αλαπηχζζνπλ ηερληθέο παξνπζηάζεσλ 

 Να δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά εξσηήζεηο απφ ην αθξναηήξην. 

 

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΡΙΑ 

 

Βάζω αμανή, ςνεπγάηιδα ΚΑΓΓ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

 

 

 

 8.00πκ  Δηζαγσγή 

ηφρνη εξγαζηεξίνπ 

 

   Σα ραξαθηεξηζηηθά κηαο ζσζηήο παξνπζίαζεο 

Οδεγίεο ζπγγξαθήο παξνπζίαζεο 

                             -Δηζαγσγή 

                             -Αλάπηπμε 

                             -Κιείζηκν 

πκβνπιέο δεκηνπξγίαο δηαθαλεηψλ 

 

Δηζήγεζε/πδήηεζε 

  

  9.30πκ  Γηάιεηκκα 

 

10.00πκ  Απνηειεζκαηηθή παξνπζίαζε κπξνζηά ζην αθξναηήξην 

    

   Αηνκηθή άζθεζε/Παξνπζίαζε ζηελ νινκέιεηα 

 

12.00κκ  Γηάιεηκκα  

 

12.15κκ  Υεηξηζκφο αθξναηεξίνπ 

Σξφπνη ρεηξηζκνχ δηάθνξσλ ηχπσλ 

Η ζεκαζία ησλ εξσηήζεσλ 

Ση πξέπεη θαη ηη δελ πξέπεη 

Υεηξηζκφο εξσηήζεσλ απφ ην αθξναηήξην 

Η γιψζζα ηνπ ζψκαηνο 

 

   Δηζήγεζε/πδήηεζε  

 

 

1.45κκ  Αμηνιφγεζε εξγαζηεξίνπ 

 

2.00κκ          Σέινο εξγαζηεξίνπ. 
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8. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΑ ΒΑΙΚΔ ΝΟΜΟΘΔΙΔ ΣΗ 

ΓΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

23 – 24 Αππιλίος 2012 

 

ΣΟΥΟΙ 

Με ην ηέινο ηνπ εξγαζηεξίνπ νη ζπκκεηέρνληεο λα είλαη ζε ζέζε: 

 Να γλσξίδνπλ επί ηνπ επξχηεξνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο Γεκφζηαο 

Τπεξεζίαο γηα ηαρεία θαη νξζνινγηζηηθή εξκελεία θαη θαη’ επέθηαζε 

εθαξκνγή ηνπ 

 Να θαηαλννχλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ Νφκσλ θαη Καλνληζκψλ 

 Να γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο 

Ννκνζεζίαο θαη  ησλ Καλνληζκψλ  

 Να γλσξίδνπλ ηηο Γεληθέο Αξρέο Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ θαη ηελ 

εθαξκνζηκφηεηά ηνπο 

 

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΔ  

 

Γημήηπηρ Μισαήλ, Γηνηθεηηθφο Λεηηνπξγφο, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Πξνζσπηθνχ  

Κλαίλια Θεοδούλος, Γηθεγφξνο, η. Δηζαγγειέαο ηεο Γεκνθξαηίαο, Ννκηθή 

Τπεξεζία. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

 

1Η ΜΔΡΑ 

 

 

  8.00πκ  ηφρνη εξγαζηεξίνπ 

  

   Γεκφζηα Τπεξεζία, Πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκνο 

 - Γηάθξηζε Γεκφζηνπ θαη Κξαηηθνχ Σνκέα 

- Ννκνζεηηθφ Πιαίζην Γεκφζηαο Τπεξεζίαο  

- Δπηηξνπή Γεκφζηαο Τπεξεζίαο 

- Γηάξζξσζε Γεκφζηαο Τπεξεζίαο 

- χζηαζε πκβνπιεπηηθψλ Δπηηξνπψλ 

- ρέδηα Τπεξεζίαο 

- Μεηαθηλήζεηο/ Μεηαζέζεηο/ Απνζπάζεηο/ Αλάζεζε 

- Αξραηφηεηα Τπαιιήισλ 

  

 9.30πκ Γηάιεηκκα 

  

 10.00πκ Γηθαηψκαηα, Καζήθνληα, Τπνρξεψζεηο Τπαιιήισλ 

Άζθεζε θαη πδήηεζε κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ  

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

12.00κκ  Γηάιεηκκα 

 

12.15κκ - Δίδε Πεηζαξρηθψλ Παξαπησκάησλ 

- Πεηζαξρηθέο Γηαδηθαζίεο 

- Πεηζαξρηθέο Πνηλέο  

 

 Πεξηπησζηνινγηθή Μειέηε (Case Study) 

- Οκαδηθή εξγαζία 

- Αλάιπζε θαη επίιπζε ηεο πεξηπησζηνινγηθήο κειέηεο 

- πδήηεζε 

 

 

 

 2.00κκ Σέινο εξγαζηψλ εκέξαο. 
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2Η ΜΔΡΑ 

 

 

 

  8.00πκ  Πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Καλνληζκνί θαη Όξνη  

Απαζρφιεζεο Δθηάθησλ Τπαιιήισλ 

- Γεληθνί Καλνληζκνί 

- Υνξήγεζε Αδεηψλ 

- Αμηνιφγεζε Τπαιιήισλ 

- Ιαηξηθέο Δμεηάζεηο θαη Ιαηξηθή Πεξίζαιςε 

- Υξφλνο Δξγαζίαο 

- Απνιαβέο, Δπηδφκαηα θαη Οηθνλνκηθά Ωθειήκαηα  

  

  9.30πκ Γηάιεηκκα 

  

10.00πκ Άζθεζε θαη πδήηεζε κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε  

ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

  

11.30πκ Γηάιεηκκα 

  

11.45πκ Γεληθέο Αξρέο Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ 

(Κιαίιηα Θενδνχινπ) 

  

1.45κκ Αμηνιφγεζε εξγαζηεξίνπ 

  

2.00κκ  Σέινο εξγαζηεξίνπ.  
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9. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

 

8 - 9 Μαΐος 2012 

 

ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ: 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ εξγαζηεξίνπ, νη ζπκκεηέρνληεο ζα είλαη ζε ζέζε: 

 Να απνθηήζνπλ βαζηθέο γλψζεηο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχληαμεο 

ελφο λνκνζεηήκαηνο 

 Να ελεκεξσζνχλ γηα ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε 

λνκνπαξαζθεπαζηηθή δηαδηθαζία 

 Να αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ζχληαμε, ηξνπνπνίεζε θαη πξνψζεζε 

λνκνζεηεκάησλ. 

 

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΔ: 

 

 Κλαίλια Σομπόλη-Θεοδούλος, Γηθεγφξνο, η. Δηζαγγειέαο ηεο 
Γεκνθξαηίαο, Ννκηθή Τπεξεζία  
 

 Αλεξία Καληζπέπα, Γηθεγφξνο ηεο Γεκνθξαηίαο, Ννκηθή Τπεξεζία 
 

 άβια Οπθανίδος, Οηθνλνκηθφο Λεηηνπξγφο, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ  

 

 Δλπίδα Ηπακλέοςρ, Γηνηθεηηθφο Λεηηνπξγφο Α’, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ  
 

 Φάνορ Θεοθάνοςρ, Γηνηθεηηθφο Λεηηνπξγφο Α’, Γξακκαηεία Τπνπξγηθνχ 
πκβνπιίνπ 

 

 Βαζιλική Αναζηαζιάδος, Γηεπζχληξηα Τπεξεζίαο Κνηλνβνπιεπηηθψλ 
Δπηηξνπψλ, Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

1Η ΜΔΡΑ 

 

 

8.00πκ               Αναγκαιόηηηα Νομοθεηικήρ Ρύθμιζηρ – Κξάηνο Γηθαίνπ  

                          Αξρή δηάθξηζεο εμνπζηψλ – Ννκνζεηηθή Δμνπζία 

                          Πξσηνγελήο – Γεπηεξνγελήο Ννκνζεζία 

                          Ιεξαξρία Ννκνζεηεκάησλ 

                          πληαγκαηηθέο Αξρέο – Ηζηθή Βάζε ησλ Νφκσλ 

                          Νφκνη Γεληθήο Δθαξκνγήο – Δξκελεία 

                          Παξνπζίαζε / πδήηεζε 

        (Κιαίιηα Θενδνχινπ) 

 

9.30πκ               Γηάιεηκκα 

 

10.00πκ               Νομοπαπαζκεςαζηική Γιαδικαζία – 

                            Αναπομπή, Αναθοπά            

                            ύνηαξη Νομοθεηήμαηορ –  

                                      Ννκνζρεδίνπ, Κπξσηηθνχ Ννκνζρεδίνπ,    

                                      Δλαξκνληζηηθνχ Ννκνζρεδίνπ, Καλνληζκψλ,    

                                      Γηαηάγκαηνο 

                          ρεδηαζκφο, Γηαίξεζε Ννκνζεηήκαηνο 

                          Πιαγηφηηηινη, Αλαθνξά ζε άιιν Ννκνζέηεκα 

                          Σξνπνπνίεζε, Καηάξγεζε, Αληηθαηάζηαζε Ννκνζεηήκαηνο 

                          Παξνπζίαζε/ πδήηεζε 

          (Κιαίιηα Θενδνχινπ)  

 

11.30πκ                Γηάιεηκκα 

 

11.45πκ                 Ππακηική Δξάζκηζη ύνηαξηρ Νομοθεηήμαηορ       

                          -  χληαμε Ννκνζεηήκαηνο  

- χληαμε Δλαξκνληζηηθνχ Ννκνζεηήκαηνο  
- Γηαίξεζε Ννκνζεηήκαηνο ζε κέξε, άξζξα, εδάθηα, 
παξαγξάθνπο, ππνπαξαγξάθνπο, επηθπιάμεηο 

                           -  Πιαγηφηηηινη, αλαθνξά ζε άιιν Ννκνζέηεκα 

- Σξνπνπνίεζε / Καηάξγεζε Ννκνζεηήκαηνο 
- Αληηθαηάζηαζε Ννκνζεηήκαηνο 
- Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο 

            (Αιεμία Καιεζπέξα) 

  

 

2.00κκ                       Σέινο εξγαζηψλ εκέξαο. 
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2Η ΜΔΡΑ 

 

 

8.00πκ     Διζαγωγή – Βεληίωζη ηος Ρςθμιζηικού Πλαιζίος  

- Απινπνίεζε Ννκνζεζίαο 
- Μείσζε δηνηθεηηθνχ θφξηνπ 
- Αλάιπζε ηνπ Αληίθηππνπ  

 

      Γιαδικαζία Γιαβούλεςζηρ  

- Οδεγφο Γηαβνχιεπζεο  
- Δξσηεκαηνιφγην Αλάιπζεο ηνπ Αληίθηππνπ 
   

     Δηζήγεζε / πδήηεζε  

                 

                     (άβηα Οξθαλίδνπ, Διπίδα Ηξαθιένπο) 

 

10.00πκ             Γηάιεηκκα 

 

10.30πκ           Δηοιμαζία Ππόηαζηρ ππορ ηο Τποςπγικό ςμβούλιο 

                                

- χληαμε Πξφηαζεο  
- Σερληθέο Γηεξγαζίεο  

     

                                  Δηζήγεζε / πδήηεζε/ Πξαθηηθή Δμάζθεζε  

 

                      (Φάλoο Θενθάλνπο) 

 

 

12.00κκ                  Γηάιεηκκα 

 

12.15κκ             Καηάθεζη και Γιαδικαζία ενώπιον ηηρ Βοςλήρ 

                          ηων Ανηιπποζώπων 

 

- Γηαδηθαζία ελψπηνλ Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο 
- Γηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο Οινκέιεηαο  

                       

           Δηζήγεζε/ πδήηεζε 

   

    (Βαζηιηθή Αλαζηαζηάδνπ)  

 

1.45κκ                Αμηνιφγεζε εξγαζηεξίνπ 

 

2.00κκ                Σέινο εξγαζηψλ εξγαζηεξίνπ.  
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10. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΑ ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΔΧΝ 

 

21-22 Μαΐος 2012 

 

 

 

ΣΟΥΟΙ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ εξγαζηεξίνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζα είλαη ζε ζέζε: 

 

 Να πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηελ έλλνηα θαη ζεκαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο 

ζηελ εξγαζία ηνπο 

 Να αλαγλσξίζνπλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ζηε 

δηαπξαγκάηεπζε 

 Να δηεξεπλήζνπλ ηηο παξακέηξνπο ηεο απνηειεζκαηηθήο 

δηαπξαγκάηεπζεο 

 Να βειηηψζνπλ ηηο δηαπξαγκαηεπηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. 

 

 
 
 
 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ 
 

Ιάκωβορ Υπιζηοθίδηρ, ςνεπγάηηρ ΚΑΓΓ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

 

1Η ΜΔΡΑ 

 

8.00πκ  Σν εξγαζηήξην θη εκείο 

Δηζαγσγή 

 

πδήηεζε 

 

   Άζθεζε δηαπξαγκάηεπζεο 

Γεκηνπξγία θνηλνχ βηψκαηνο γηα αλάδεημε ζεκαληηθψλ 

παξακέηξσλ ζηε δηαπξαγκάηεπζε 

 

Άζθεζε 

 

9.30πκ  Γηάιεηκκα 

 

10.00πκ  Αλαζθφπεζε άζθεζεο 

Αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη εμαγσγή πξνζσπηθψλ 

ζπκπεξαζκάησλ απφ ηελ άζθεζε 

 

πδήηεζε 

 

12.00κκ  Γηάιεηκκα 

 

12.15κκ  Σξφπνη πξνζέγγηζεο ζηε δηαπξαγκάηεπζε 

Δξσηεκαηνιφγην απηoαμηνιφγεζεο πξνζέγγηζεο ζηε 

δηαπξαγκάηεπζε  

 

Δξσηεκαηνιφγην απηναμηνιφγεζεο 

 

Σξφπνη πξνζέγγηζεο ζηε δηαπξαγκάηεπζε 

Παξνπζίαζε ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ θαη ζπδήηεζε 

 

Παξνπζίαζε/πδήηεζε 

 

2.00κκ  Σέινο εξγαζηψλ εκέξαο. 
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2ε ΜΔΡΑ 

 

8.00πκ  Αλαζθφπεζε θχξησλ δηδαγκάησλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ 

πξψηεο κέξαο 

 

πδήηεζε 

 

   «Η Σέρλε ηεο Γηαπξαγκάηεπζεο» 

Πξνβνιή ηαηλίαο γηα ηηο θάζεηο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη 

απνηειεζκαηηθέο ηερληθέο ζηε δηαπξαγκάηεπζε 

 

Σαηλία/πδήηεζε/Αλάιπζε ηαηλίαο 

 

9.30πκ  Γηάιεηκκα 

 

10.00πκ  Πξαθηηθή εμάζθεζε δηαπξαγκάηεπζεο 

- Πξνεηνηκαζία γηα δηαπξαγκάηεπζε  

- Γηεμαγσγή   δηαπξαγκάηεπζεο  κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ 

 

Οκαδηθή άζθεζε 

 

12.00κκ  Γηάιεηκκα 

 

12.15κκ  Αλαζθφπεζε άζθεζεο δηαπξαγκάηεπζεο 

χλνςε θαη ζπδήηεζε ζπκπεξαζκάησλ θαη δηδαγκάησλ απφ 

ηελ άζθεζε 

 

πδήηεζε 

 

   Αλαζθφπεζε εξγαζηεξίνπ 

πδήηεζε γχξσ απφ ηα θχξηα ζπκπεξάζκαηα θαη δηδάγκαηα 

ηνπ εξγαζηεξίνπ 

 

πδήηεζε 

 

1.45κκ  Αμηνιφγεζε εξγαζηεξίνπ  

                       

2.00κκ  Σέινο εξγαζηεξίνπ.  
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11. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΔ ΤΚΔΦΔΙ 

 

6 Ιοςνίος 2012 

 

 

 

ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ εξγαζηεξίνπ, νη ζπκκεηέρνληεο ζα είλαη ζε ζέζε: 

 Να δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά ηε δηεμαγσγή ζπζθέςεσλ 

 Να κπνξνχλ λα θαζνξίδνπλ ηε δνκή ησλ ζπζθέςεσλ αλάινγα κε ην 

ζθνπφ πνπ απηέο θαινχληαη λα εμππεξεηήζνπλ  

 Να κπνξνχλ λα αλαιακβάλνπλ ελεξγά ην δηθφ ηνπο ξφιν ζηηο ζπζθέςεηο 

 

 

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΡΙΑ 

 

Αςγή αββίδος, ςνεπγάηιδα ΚΑΓΓ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

 

 

8.00 πκ                   Δηζαγσγή 

                                      Γηεξεχλεζε εκπεηξηψλ 

                                      πδήηεζε 

 

8.30πκ                           Η δνκή κηαο ζχζθεςεο 

                             Πξνβνιή ηαηλίαο «Απνηειεζκαηηθέο πζθέςεηο» 

                             Παξνπζίαζε /  

                                     Αλαζθφπεζε ηαηλίαο θαη ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα 

 

9.30πκ                           Γηάιεηκκα 

 

10.00πκ                         Οκαδηθή εξγαζία: «Δπαγγεικαηηθή νξγάλσζε   

                                     ζπζθέςεσλ» 

                            Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ θαη ζπδήηεζε ζηελ  

                                     νινκέιεηα 

 

12.00κκ                    Γηάιεηκκα 

 

12.15κκ                        Γηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία ζην πιαίζην κηαο ζχζθεςεο 

                            Δξγαιεία ζθέςεο θαη ζχζθεςεο: ηδενζχειια θηι. 

                                    Παξνπζίαζε / πδήηεζε 

 

1.45κκ                          Αμηνιφγεζε εξγαζηεξίνπ 

2.00κκ                          Σέινο εξγαζηψλ εκέξαο. 
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12. ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΑ ΟΜΑΓΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

14-15 Ιοςνίος ή 21-22 Ιοςνίος 2012 ή 28-29 Ιοςνίος 2012 

 

ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ εξγαζηεξίνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζα είλαη ζε ζέζε: 

 Να θαηαλνήζνπλ ηε θηινζνθία ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο (νξγάλσζε, 

απνηειεζκαηηθφηεηα) θαη ηνπο ηξφπνπο αλάπηπμεο ηεο νκαδηθήο 

θνπιηνχξαο γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα  

 Να αληηιεθζνχλ ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ νκάδα 

 Να αληηιεθζνχλ ηα ζηάδηα δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο ησλ νκάδσλ 

 Να αλαγλσξίδνπλ ηα δηάθνξα είδε νκάδσλ πνπ ππάξρνπλ ζε έλα 

εξγαζηαθφ ρψξν 

 Να εληνπίδνπλ ηνπο δηάθνξνπο ξφινπο ζε κηα νκάδα θαη πψο απηνί 

επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν εξγαζίαο 

 Να αλαγλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ νκαδηθνχ 

πλεχκαηνο. 

 

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ 

 

Υάπηρ Σαπάκηρ, ςνεπγάηηρ ΚΑΓΓ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

 

1ε ΜΔΡΑ 

 

8.00πκ Δηζαγσγή 

ηφρνη εξγαζηεξίνπ 

 

Παξαδείγκαηα θαη ζθέςεηο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα αμηνπνίεζε 

ηνπο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ    

   Καηαλφεζε ηεο έλλνηαο θαη ηξφπνπ εξγαζίαο ηεο νκάδαο  

Ση είλαη πξαγκαηηθά ε νκάδα θαη πνηα ηα αλαγθαία ζηνηρεία πνπ 

αλακέλεηαη λα ζηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγίαο ηεο; 

Δίδε νκάδσλ – Καηεγνξίεο βάζεη ηνπ ζθνπνχ χπαξμεο  

Υαξαθηεξηζηηθά νκάδαο – Σα 10 ζηνηρεία πνπ εληζρχνπλ ηελ    

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νκάδαο (1ε αλάιπζε) 

Ρφινο ηνπ ειέγρνπ ζηελ νκάδα   

 

Δηζήγεζε/πδήηεζε  

 

9.30πκ Γηάιεηκκα 

 

10.00πκ Καηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ νκάδσλ 

Γεκηνπξγία θαη αλάπηπμε νκάδαο 

Θεσξία Bass & Ryterband / Tuckman 

πλαγσληζκφο θαη φρη αληαγσληζκφο – Ο ξφινο ηνπ θάζε αηφκνπ 

ζηελ νκάδα γηα ελίζρπζε ηνπ ζπλαγσληζκνχ θαη ε επηθνηλσλία 

Αιιαγέο ζηελ νκάδα θαη πσο απηέο επεξεάδνπλ – Σξφπνη 

ελεξγεηηθνχ ρεηξηζκνχ 

Κνηλφ φξακα θαη ζηφρνη ηεο νκάδαο – Αλάγθε γηα θαηαλφεζε θαη 

απφθαζε γηα ελέξγεηεο πξνο επίηεπμε ηνπ νξάκαηνο θαη ησλ 

ζηφρσλ 

Αλάιπζε θαη επεμήγεζε κε αλαθνξέο ζε παξαδείγκαηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ 

 

Δηζήγεζε/πδήηεζε 

  

12.00κκ Γηάιεηκκα 
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12.15κκ Καηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο ησλ νκάδσλ 

Βησκαηηθφ παηρλίδη κε πξαθηηθέο πξνεθηάζεηο  

 

Άζθεζε/πδήηεζε 

   

  Έλλνηεο πνπ δηέπνπλ ην νκαδηθφ πλεχκα  

Βαζηθέο έλλνηεο γηα δηαηήξεζε νκαδηθνχ πλεχκαηνο 

Ρνή πιεξνθνξηψλ – Καηαγξαθή ηεο ξνήο θαη ρεηξηζκνχ ηεο 

πιεξνθνξίαο κέζα ζηελ νκάδα  

 

           Δηζήγεζε/πδήηεζε 

 

1.45κκ          Αμηνιφγεζε εξγαζηεξίνπ 

2.00κκ Σέινο εξγαζηψλ εκέξαο.  
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2ε ΜΔΡΑ 

 

8.00πκ πδήηεζε ησλ θχξησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο πξψηεο κέξαο  

   Γηαθνξεηηθνί ξφινη ζηελ νκάδα 

Γηαθνξεηηθνί ξφινη ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία πνπ εληζρχνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νκάδαο (2ε αλάιπζε)  

Δλέξγεηεο ψζηε ν θάζε ξφινο ζηελ νκάδα λα εληζρχεη 

απνηειεζκαηηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Άζθεζε γηα πξαθηηθή θαηαλφεζε 

πδήηεζε γηα ην πψο νη ξφινη επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν εξγαζίαο – 

Πξαθηηθέο αλαθνξέο ζην ρψξν εξγαζίαο 

Δπίιπζε δηαθνξψλ / πξνβιεκάησλ ζηελ νκάδα – Γεκηνπξγηθφηεηα 

Δηζήγεζε/Άζθεζε/πδήηεζε   

 

9.30πκ Γηάιεηκκα  

10.00πκ  Κνπιηνχξα νκάδαο – χγθξηζε κε ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα  

ηνηρεία πνπ δηέπνπλ ηελ νκάδα – Υεηξηζκφο αιιαγήο λννηξνπίαο 

ηεο νκάδαο 

Αλάπηπμε θαη εθπαίδεπζε νκάδαο – πλεηζθνξά ζηε δηαηήξεζε 

ηνπ ζεηηθνχ θιίκαηνο – Οξγάλσζε θαη επηθνηλσλία  

 

Δηζήγεζε/πδήηεζε 

 

   Σαηλία  
Πξαθηηθέο πξνεθηάζεηο ζηε δνπιεηά 

 
  Παξαθνινχζεζε/πδήηεζε 

 

12.00κκ Γηάιεηκκα  

12.15κκ  Βησκαηηθή Άζθεζε: «Οη θεληξηθέο εηδήζεηο ησλ 8:30» 

   χλνςε θαη ζπδήηεζε ζπκπεξαζκάησλ ησλ 2 εκεξψλ  

Δπίιπζε απνξηψλ θαη εξσηήζεσλ  

 

Άζθεζε/πδήηεζε 

 

1.45κκ   Αμηνιφγεζε εξγαζηεξίνπ 
 
2.00κκ Σέινο εξγαζηεξίνπ. 


