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««ΗΗ  ΔΔρράάζζηη  ««ΠΠξξννγγξξάάκκκκααηηαα  δδηηααππννιιηηηηηηζζκκηηθθήήοο  εεππηηκκόόξξθθωωζζεεοο  ηηωωλλ  

δδεεκκννζζίίωωλλ  ππππααιιιιήήιιωωλλ  ππννππ  ζζππλλααιιιιάάζζζζννλληηααηη  κκεε  ππππεεθθόόννπποο  ηηξξίίηηωωλλ  

ρρωωξξώώλλ  ήή  ρρεεηηξξίίδδννλληηααηη  ζζέέκκααηηαα  ππννππ  ηηννπποο  ααθθννξξννύύλλ»»  ζζσσννοολλιικκοούύ  

ππρροοϋϋπποολλοογγιιζζμμοούύ  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  220099  000000  ζζσσγγττρρηημμααηηοοδδοοηηεείίηηααιι  κκααηηάά  7755%%  

ααππόό  ΚΚοοιιννοοηηιικκοούύςς  ΠΠόόρροοσσςς  κκααιι  κκααηηάά  2255%%  ααππόό  ΕΕθθννιικκοούύςς  ΠΠόόρροοσσςς»»  

 
 

 
«Πξνγξάκκαηα Δηαπνιηηηζκηθήο Επηκόξθωζεο Δεκνζίωλ Τπαιιήιωλ πνπ 
ζπλαιιάζζνληαη κε ππεθόνπο ηξίηωλ ρωξώλ ή πνπ ρεηξίδνληαη ζέκαηα πνπ 

ηνπο αθνξνύλ » 
 

ην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Γξάζεο 3.1 «Πξνγξάκκαηα Γηαπνιηηηζκηθήο Δπηκόξθωζεο 
Γεκνζίωλ Τπαιιήιωλ πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε ππεθόνπο ηξίηωλ ρωξώλ ή πνπ ρεηξίδνληαη 
ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνύλ», ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο 2007, κέξνο  ηνπ Γεληθνύ 
Πξνγξάκκαηνο «Αιιειεγγύε θαη Γηαρείξηζε Μεηαλαζηεπηηθώλ Ρνώλ» πνπ πξνθεξύρζεθε από 
ην Τπνπξγείν Δζωηεξηθώλ θαη ρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξωπαϊθό Σακείν Έληαμεο Τπεθόωλ 
Σξίηωλ Υωξώλ,  ε Ε.Ε.Σ.Α.Α πινπνηεί  ηα αθόινπζα πξνγξάκκαηα  θαηάξηηζεο: 
 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

 
 

Σα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, πνπ ζα πινπνηεζνύλ ζε εξγάζηκεο ώξεο, απεπζύλνληαη ζε 
εξγαδόκελνπο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα, κόληκνπο ή κε ζύκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ, 
απνθνίηνπο δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ειηθίαο 25-55.  

 
Σν ζεκαηηθό πεξηερόκελν ηωλ πξνγξακκάηωλ θαηάξηηζεο πεξηιακβάλεη: 
 Βαζηθέο αξρέο ηεο έλλνηαο ηεο Γηαπνιηηηζκηθόηεηαο  
 Γηεζλείο θαη εζληθνί θνξείο γηα ηελ πξνζηαζία ηωλ ζεκειηωδώλ Αλζξώπηλωλ Γηθαηωκάηωλ 
 ύγρξνλεο ηερληθέο γηα ηε βειηίωζε ηεο ιεθηηθήο θαη κε ιεθηηθήο Δπηθνηλωλίαο. 

 
Η έλαξμε ηωλ πξνγξακκάηωλ πξνγξακκαηίδεηαη γηα ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2009.   
Οη ελδηαθεξόκελνη, θνξείο ή θαη πξόζωπα, γηα πιεξνθνξίεο θαη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο κπνξνύλ 
λα απεπζύλνληαη: 
 
Αζήλα: ζηελ δηεύζπλζε Μπιιέξνπ 73-77, Μεηαμνπξγείν,  10436 Αζήλα,  ηει. 210 5214688 θαηά 
ηηο ώξεο 10:00 έωο 14:00 (αξκόδην πξόζωπν: θα B. Βεξβεξίδνπ, e-mail ververidou@eetaa.gr). 
 
Θεζζαινλίθε: ζηελ δηεύζπλζε Γωδεθαλήζνπ 23 (5νο Όξνθνο), Θεζζαινλίθε, ηει.2310 544714 
θαηά ηηο ώξεο 10:00 έωο 14:00 (αξκόδην πξόζωπν . Ακνηξίδνπ,  e-mail 
eetaa@the.forthnet.gr). 
 
 
Εδώ κπνξείηε λα δείηε ην Έληππν  κε ηα απαηηνύκελα Δηθαηνινγεηηθά. 

ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   ΑΡ. ΠΡΟΓΡ/ΣΩΝ   ΩΡΕ/ ΠΡΟΓΡ.    ΕΚΠ/ΝΟΙ 

Πξνγξάκκαηα Γηαπνιηηηζκηθήο 
Δπηκόξθωζεο Γεκνζίωλ 
Τπάιιειωλ πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε 
ππεθόνπο ηξίηωλ ρωξώλ ή πνπ 
ρεηξίδνληαη ζέκαηα πνπ ηνπο 
αθνξνύλ 

       ΑΣΣΙΚΗ 7 40 230 

Πξνγξάκκαηα Γηαπνιηηηζκηθήο 
Δπηκόξθωζεο Γεκνζίωλ 
Τπάιιειωλ πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε 
ππεθόνπο ηξίηωλ ρωξώλ ή πνπ 
ρεηξίδνληαη ζέκαηα πνπ ηνπο 
αθνξνύλ 

 
    ΚΔΝΣΡΙΚΗ 
   ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

4 40 120 

ΤΝΟΛΟ  11 440 350 
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