ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 15-16 Απριλίου 2019

Η ανάγκη υιοθέτησης από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ) πρακτικών και εργαλείων ορθής
διακυβέρνησης και σύγχρονου management, αποτελεί αναγκαιότητα και ταυτόχρονα προτεραιότητα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στην Κύπρο γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική ανάγκη εν όψει της
Αυτοδιοίκητής Μεταρρύθμισης.

•
•
•
•
•
•
•

την παροχή ποιοτικότερων και αποδοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις.
την ενσωμάτωση σύγχρονων μεθόδων management (ηγεσία, στρατηγικός σχεδιασμός,
διαχείριση της αλλαγής, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, κ.ά)
την διασφάλιση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών
την εφαρμογή του κοινού πλαισίου αξιολόγησης της απόδοσης των δημόσιων οργανισμών
την ενσωμάτωση καινοτομιών και νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη διακυβέρνηση.
την εφαρμογή εξειδικευμένων μορφών management (π.χ. διαχείριση κρίσεων)
την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών Σύγχρονης Διακυβέρνησης.

Με την Συνθήκη της Λισσαβόνας (αρχική και ανανεωμένη) αλλά και πρόσφατα το σχέδιο «Ευρώπη
2020», η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να επιτύχει τις αναγκαίες τομές στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα, η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών είναι μόνο μερικοί από
τους ευρύτατους στόχου της Ένωσης. Στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της
Σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης1, η αποτελεσματική διακυβέρνηση αποτελεί πρώτη προτεραιότητα
για ανάπτυξη των κρατών-μελών. Κι αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό καθώς ο ευρύτερος δημόσιος
τομέας στην Ευρώπη (κρατικές υπηρεσίες, Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμοί δημοσίου
συμφέροντος, κ.λπ) αποτελούν την μεγαλύτερη βιομηχανία στην Ευρώπη με περίπου 45% του
Ευρωπαϊκού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και περίπου 50 εκατομμύρια εργαζόμενους.
Παρά τη ραγδαία ανάπτυξη κοινών εργαλείων διαχείρισης και ποιότητας στη δημόσια διοίκησης,
διαπιστώνεται υστέρηση στην υιοθέτησή τους από ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων
η Ελλάδα και η Κύπρος. Στη Κύπρο τα τελευταία χρόνια, έχουν αναληφθεί σημαντικές πρωτοβουλίες
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εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης. Ωστόσο, τα πολυσύνθετα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο
ευρύτερος δημόσιος τομέας, σε συνδυασμό με ορισμένες γραφειοκρατικές διαδικασίες και έλλειψη
χρήσεων σύγχρονων μέσων, αποτελούν τη μεγαλύτερη τροχοπέδη στην προσπάθεια ανάπτυξης και
εκσυγχρονισμού.
Ένα σημαντικό τμήμα της ευρύτερου δημόσιου τομέα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, παρουσιάζεται
σήμερα λιγότερο προσαρμοσμένη στις νέες συνθήκες.
Με βάση όλα τα παραπάνω, αντικείμενο του παρόντος προγράμματος που φέρει τον τίτλο
“Σύγχρονες Μέθοδοι Διοίκησης & Διασφάλισης Ποιότητας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση” είναι η
κατάρτιση των διοικητικών στελεχών των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ), σε σύγχρονα
θέματα και πρακτικές της δημόσιας οργάνωσης, διοίκησης και ποιότητας (public management
and quality) , η οποία θα βοηθήσει στις επικείμενες συμπλεγματοποιήσεις ΑΤΑ στην Κύπρο.
Αποτέλεσμα του συγκεκριμένου προγράμματος θα είναι η εξύψωση του γνωστικού επιπέδου
των συμμετεχόντων, η απόκτηση ικανοτήτων και στάσεων, με στόχο την μεγιστοποίηση των
ωφελειών για τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ – Δήμοι και Κοινότητες).
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
Ονοματεπώνυμο: Δρ Κουριαντάκης Μάρκος, PhD in Economics
Θέση: - Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης
Ελεύθερος Επαγγελματίας (Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Εκπαιδευτής, Ερευνητής)
❖ Ονοματεπώνυμο: Μανδαλιανός Ηρακλής, PhD cand. In Opetrational Research
Θέση: - Ειδικός Συνεργάτης Πολυτεχνείου Κρήτης Οικονομική Παρακολούθηση, Management, Τεχνική
Υποστήριξη ,Πρώην Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου Σούδας και Χανίων– Γραφείο Προγραμματισμού και
Μηχανογράφησης

Διάρκεια του προγράμματος : 15-16 Απριλίου 2019 (Δευτέρα και Τρίτη). Με την ολοκλήρωση του
διημέρου ιδρυματικού σεμιναρίου η κατάρτιση θα συνεχιστεί στους χώρους εργασίας των
εκπαιδευόμενων, όπου θα συζητηθούν και θα σχολιαστούν ειδικά ζητήματα που αφορούν το θέμα:
« Σύγχρονες Μέθοδοι Διοίκησης & Διασφάλισης Ποιότητας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
»
Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή στο πρόγραμμα:
➢ Δημοτικούς μηχανικούς, Δημοτικούς ή Κοινοτικούς Γραμματείς των ΑΤΑ, Δημοτικοί
ταμίες , Υπεύθυνοι οικονομικών.
Τόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου : AJAX HOTEL , Λεμεσός, 07:30 – 15:30
Δικαίωμα Συμμετοχής : Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
η οποία καλύπτει (για τους δικαιούχους) ολόκληρο το κόστος του σεμιναρίου. Για περισσότερες
λεπτομέρειες σας παραπέμπουμε στο συνημμένο Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής.
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Στοιχεία Εργοδότη (Οργανισμός ή Επιχείρηση )
Μέγεθος Επιχείρησης:

Μικρή

Μεσαία

Μεγάλη

Δημόσιος Τομέας

Άλλο

Επωνυμία Επιχείρησης ....................................................................................................
Οικονομική / Κυριότερη Δραστηριότητα : ……………………………………………………………………….
Αριθμός Μητρώου Κοιν. Ασφαλ.: ...............................................
Διεύθυνση Οργανισμού ή Επιχείρησης: ....................................................................................................
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Θ. ...................... Τ.Τ. ......................... Επαρχία: ........................................
Τηλέφωνο ................................. Τηλεομοιότυπο .....................................
Email_____________________________________

Website_______________________________

Στοιχεία Υποψηφίου που θα λάβει μέρος στο πρόγραμμα
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ / ΟΝΟΜΑ

Αριθμός
Ταυτότητας
Διαβατήριου

Κινητό
Τηλ.1

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
/ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
(Να δηλωθεί κατά τρόπο που να
προσδιορίζονται τα πιο πάνω )

1
2
………………………..

………………………………………………………………

Ημερομηνία

…………………………………..

Ονοματεπώνυμο Διευθυντή ή
Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου

❖ Κίνητρα υποψηφίου για συμμετοχή
Εμπλουτισμός Ανάπτυξη
Βελτίωση
γνώσεων
Δεξιοτήτων Απολαβών

Υπογραφή και Σφραγίδα
Εργοδότη

Επαγγελματική Αλλαγή
Ανέλιξη
Καριέρας

Επανεκπαίδευση

❖ Προσόντα Υποψηφίου για κατάρτιση
Λύκειο

Κολλέγιο

Πανεπιστήμιο

Μεταπτυχιακό

Επαγγελματικό Άλλο
Προσόν

Ο κάθε συμμετέχοντας καλείται να καταβάλει μόνο τον Φ.Π.Α που ανέρχεται στα € 290,70
1

Για σκοπούς άμεσης επικοινωνίας αποστολής μηνυμάτων SMS κλπ σχετικά με το σεμινάριο.

Για ακύρωση συμμετοχής θα καταβάλλονται ακυρωτικά. * Συμπληρώστε κατάλληλα το συνημμένο έντυπο και
στείλετέ το με fax στον αριθμό 25368708, η με email στο lamb@technomartcy.com

Για πληροφορίες παρακαλώ

απευθύνεστε στα τηλέφωνα +357 346661 ή στο 99666717 , Κα Άννη Λάμπρου , η 99650549 .
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