ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Επίκαιρες Ρυθμίσεις στο Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε υποψήφιους και
υπηρετούντες
δημοσίους υπαλλήλους οι οποίο
ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για το υφιστάμενο
σήμερα
νομικό
πλαίσιο
που
διέπει
τη
δημοσιοϋπαλληλική σχέση . Απευθύνεται, επίσης, σε
δικηγόρους που ενδιαφέρονται για το Υπαλληλικό
Δίκαιο ως αντικείμενο επαγγελματικής ενασχόλησης
και εξειδίκευσης .

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι
συμμετέχοντες για όσα ισχύουν σήμερα σχετικά με τη
δημοσιουπαλληλική σχέση και ειδικότερα για τους
νέους θεσμούς που την αφορούν
όπως και για
υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων
(αμοιβές,
προαγωγές,
μετακινήσεις,
μεταθέσεις,
αποσπάσεις, κινητικότητα, αξιολόγηση), τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ιδιότητα του
Δημοσίου Υπαλλήλου, τις πειθαρχικές διαδικασίες που
τους αφορούν
και τα μέσα άμυνας που αυτοί
διαθέτουν. Ακόμη, θα ενημερωθούν για τις εξελίξεις που
αναμένονται στο χώρο της Δημοσίας Διοίκησης και
κατά πόσο προβλέπεται αυτές να επηρεάσουν τους
δημοσίους υπαλλήλους .

• Η προστασία του δημοσίου υπαλλήλου στο πλαίσιο
της πειθαρχικής διαδικασίας
• Η ποινική και η αστική ευθύνη των δημοσίων
υπαλλήλων
• Ο μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης και οι
επιπτώσεις του στους δημοσίους υπαλλήλους.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου
Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης
Νομικής Σχολής Α.Π.Θ., Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, Νομικός Σύμβουλος
Οικονομικού
Πανεπιστημίου
Αθηνών
(ΟΠΑ),
Πιστοποιημένος (TUV AUSTRIA) DPO, Πιστοποιημένος
Εκπαιδευτής Ενηλίκων, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό
Προσωπικό ΕΑΠ (ΣΕΠ ΕΑΠ), Εισηγητής στο ΕΚΔΔ,
Μέλος ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ),
Μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνογαλλικού
Επιμελητηρίου (CCI FRANCE GRECE), Μέλος ΔΣ του
Ελληνικού Παραρτήματος της
International Fiscal
Association (IFA).
Έχει διδάξει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι
εισηγητής σε σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης στον
Ιδιωτικό Τομέα.

Η ενημέρωση για όλα τα προαναφερόμενα είναι
επικαιροποιημένη
και βασίζεται σε πρόσφατη
νομοθεσία και νομολογία.

Συγγραφέας βιβλίων και επιστημονικών άρθρων περί
Δημοσίου Δικαίου.
https://www.linkedin.com/in/dr-jur-ioanniskoimtzoglou/

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Ημερομηνία διεξαγωγής: 14/12/22

• Η νέα διαδικασία προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα
• Τα είδη προσωπικού του Δημόσιου Τομέα
(συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου)
• Η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων
• Οι προαγωγές των δημοσίων υπαλλήλων
• Οι υπηρεσιακές μεταβολές – μετακινήσεις των
δημοσίων υπαλλήλων (προαγωγές, μετακινήσεις,
μεταθέσεις, αποσπάσεις, κινητικότητα)
• Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δημοσίων
υπαλλήλων – Κώδικας Δεοντολογίας
• Η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και τα
bonuses
• Η πειθαρχική διαδικασία και οι ποινές για τους
δημοσίους υπαλλήλους

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00
Αξία συμμετοχής:
Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 80 €
Για νομικά πρόσωπα: 100 €
(Για πληροφορίες σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του
Ιδρύματος επισκεφτείτε την σελίδα:
https://www.cecl.gr/katigoriaseminaria/2008/05/08/seminars_discount_policy/)

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του
αντιτίμου έως 8/12/22

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής
Όσοι εγγραφούν έως 30/11/22, θα τύχουν εκπτώσεως
15% επί του αντιτίμου.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα λάβουν το πλάνο και τη σημειακή
ανάπτυξη της εισήγησης, νομοθεσία και δικαστικές αποφάσεις που
συνδέονται με το αντικείμενο της εισήγησης, ερωτήσεις &
απαντήσεις αυτοαξιολόγησης σχετικά με το περιεχόμενο της
εισήγησης.
Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας
Zoom
Απαραίτητος εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να
διαθέτει ηχεία ή ακουστικά
Προαιρετικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα
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