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Δπραξηζηίεο 

“Θα ήθελα να εςσαπιζηήζω θεπμά ηον επιβλέπονηα κ. Ακπίβο Φπήζηο για ηην πολύηιμη 

καθοδήγηζή ηος, ηιρ ζςμβοςλέρ ηος και ηη ζςνεπγαζία μαρ. Δπίζηρ, εςσαπιζηώ όλοςρ ηοςρ 

ανθπώποςρ πος ζςνέβαλαν ζηην έπεςνα δείσνονηαρ μεγάλη πποθςμία να ζςμπληπώζοςν ηο 

επωηημαηολόγιο, αθιεπώνονηαρ απκεηό από ηον πολύηιμο σπόνο ηοςρ.” 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΔΡΓΑΗΑ 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηε ρψξα καο απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα 

θάζε κεηαξξπζκηζηηθνχ εγρεηξήκαηνο πνπ απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ, ε 

απνθέληξσζε ηεο γλψζεο κέζσ πνιιαπιψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ 

εληάζζεηαη ζην βαζηθφ άμνλα ηεο πνιηηηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κε 

ηξφπν ψζηε απηφ λα εμειίζζεηαη θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηαξθψο απμαλφκελεο 

αλάγθεο θαη ζην γεληθεπκέλν αίηεκα γηα θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα, ν ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ εκθαλίδεη κηα απμαλφκελε δπλακηθή, γεγνλφο πνπ απνηππψλεηαη 

ζηηο πξαγκαηνπνηνχκελεο ζεζκηθέο παξεκβάζεηο. Οη λέεο πνιηηηθέο πινπνίεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ ζηεξίδνληαη ζηελ θαζηέξσζε δηαδηθαζηψλ αλίρλεπζεο ησλ 

πξαγκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, κε ηαπηφρξνλε αλαβάζκηζε 

θαη ελεξγνπνίεζε ησλ κνλάδσλ εθπαίδεπζεο ησλ ππνπξγείσλ θαη άιισλ ππεξεζηψλ ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλα επξχ δίθηπν εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ. 

Παξάιιεια, αλαπηχζζνληαη ζεκαληηθέο ζπλέξγεηεο κε εθπαηδεπηηθνχο θνξείο ηνπ 

εμσηεξηθνχ, κε ζηφρν ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηνηηθήο ζηάζκεο 

ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. 

ήκεξα, ινηπφλ, απνηειεί θνηλή αληίιεςε φηη ε αλάπηπμε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

πεξλά κέζα απφ ηελ παξνρή πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο ζε απηνχο θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ 

κπνξεί λα απνπζηάζεη απφ θακία κεηαξξπζκηζηηθή πνιηηηθή πνπ απνβιέπεη ζηε βειηίσζε 

ηεο εηθφλαο θαη ηεο απφδνζεο ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο. πλεπψο, θαζίζηαηαη 

ζεκαληηθή ε δηφξζσζε ησλ αδπλακηψλ πνπ ελδερνκέλσο εκθαλίδεη ε εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη ε άξζε ησλ ακθηζβεηήζεσλ πνπ γελλά ε πινπνίεζή ηεο, κε ζηφρν ηελ 

θαζηέξσζή ηεο ζηε ζπλείδεζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ησλ ππφινηπσλ 

εκπιεθνκέλσλ ζε απηή. 

Λέμεηο-θιεηδηά: Αλζξψπηλν Γπλακηθφ, αλίρλεπζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, αμηνιφγεζε 

εθπαίδεπζεο, βέιηηζηεο πξαθηηθέο, Γεκφζηα Γηνίθεζε, Δθπαίδεπζε, Δπηκφξθσζε, 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, Δ.Κ.Γ.Γ.Α., Δ..Γ.Γ.Α., Δ..Γ.Γ., Δ..Σ.Α., ΗΝ.ΔΠ., επξσπατθή 

εθπαηδεπηηθή εκπεηξία, ζεζκηθφ πιαίζην/λνκνζεζία, κνξθέο/ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο, 

θνξείο εθπαίδεπζεο δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ηειεθπαίδεπζε, ΤΠ.Δ. 



 

 4 

ABSTRACT 

The public servants' training in our country is a basic priority of each reformative venture 

that aims at the improvement of the Public Administration function and the quality of 

given services. Moreover, the knowledge decentralization through multiple training and 

educative actions identifies with the basic axis of human resources' training policy, in a 

way that it evolves and fills the constantly increasing needs and the generalized request for 

citizens' best service. 

Over the last years, public servants' training and education sector in Greece has appeared a 

boosting dynamic, which is shown in the current institutional interferences. The new 

policies that implement the training actions are based on establishing procedures of real 

training needs detection in Public Administration. Meanwhile, the training units of 

ministries and other services of the wider public sector that participate in a broad training 

bodies network improve and activate. In parallel to this, important synergies are developed 

with foreign training bodies, in order to exchange experiences and improve the quality 

level of the given training. 

So, nowadays, it is a common sense that public servants' development depends on 

supplying qualitative training to them and thus cannot be missing from any reformative 

policy that aims at improving the image and performance of the Greek Public 

Administration. Consequently, it is significant to correct any possible weaknesses of the 

training procedure and satisfy any disputes of its implementation, in order to establish it in 

the consciousness of both the public servants and any other concerned. 

 

 

Keywords: Human resources, training needs detection, training evaluation, Public 

Administration, training, education, training program, National Center for Public 

Administration and Local Government, National School of Public Administration, 

National School of Local Administration, Training Institute, Regional Training Institutes, 

European training experience, institutional framework/legislation, training forms/systems, 

public servants' training bodies, Ministry of Interior, best practices, e-learning. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ αλάγθε δηαρείξηζεο ησλ πξνθιήζεσλ ηεο δηεζλνπνίεζεο επαλαπξνζδηνξίδνπλ ην ξφιν 

ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα. Χο 

απνηέιεζκα απηνχ, ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ησλ ζπδεηήζεσλ ζε φιν ηνλ θφζκν, ηίζεηαη 

φιν θαη πην επηηαθηηθά ην δήηεκα ηνπ ζρεδηαζκνχ βέιηηζησλ ζηξαηεγηθψλ δηνίθεζεο ησλ 

αλζξψπηλσλ πφξσλ, σο θχξηνο κνριφο αλάπηπμεο ηνπ θξάηνπο θαη ηεο θνηλσλίαο. Οη 

εμειίμεηο απηέο αλαδεηθλχνπλ ην ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, σο ηελ 

πιένλ απνηειεζκαηηθή κέζνδν ελδπλάκσζήο ηνπ αιιά θαη βειηίσζεο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ θξάηνπο πνπ ζα επηιέμεη λα επελδχζεη ζε απηή. 

Ζ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ κέζα απφ ηε δηαξθή- αιιά θαη 

απνηειεζκαηηθή- εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηε ζπλερηδφκελε 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζή ηνπ εληάζζεηαη ζηε γεληθφηεξε θηινζνθία ηεο "δηα βίνπ 

κάζεζεο" (lifelong learning) θαη απνηειεί, ζήκεξα, θεληξηθή ζπληζηακέλε ησλ πνιηηηθψλ 

αλάπηπμεο ελφο θξάηνπο. Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ηειηθά επηιέγνληαη 

θαζνξίδνληαη κελ απφ ηνπο πνιηηηθνχο, νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο θαη ηζηνξηθνχο 

παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ ηαπηφηεηα θάζε ρψξαο ζπλδπάδνπλ, σζηφζν, ηηο 

εζληθέο ηδηαηηεξφηεηεο κε ηηο δηεζλψο επηθξαηνχζεο ηάζεηο, πξνζδίδνληαο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δηαζηάζεηο παγθνζκίνπ θαηλνκέλνπ. 

Παξάιιεια, ε εθπαίδεπζε ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο είλαη 

ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο παξάγνληαο γηα ηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο θαη ηεο απφδνζεο ησλ 

ίδησλ ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ. Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θάζε ππεξεζίαο ή θνξέα 

ραξάζζεηαη ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, νη νπνίνη πξνζδηνξίδνπλ επαθξηβψο πφζνη 

θαη πνηνη ρξεηάδνληαη εθπαίδεπζε, γηα πνην ιφγν θαη κε πνην πεξηερφκελν. Δπηπιένλ, ράξε 

ζηε ρξήζε ησλ λέσλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (εθεμήο Σ.Π.Δ.), λέεο 

κέζνδνη εθπαίδεπζεο θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο, θαζηζηψληαο ιηγφηεξν ρξνλνβφξα θαη 

δαπαλεξή ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. ζηε δηαδηθαζία ηεο 

εθπαίδεπζεο εγγξάθεηαη κάιηζηα κεηαμχ ησλ άκεζσλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (εθεμήο Δ.Δ.), κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ πξννπηηθψλ ησλ επξσπατθψλ 

δηνηθήζεσλ θαη ηε ζηαδηαθή ζχγθιηζή ηνπο. 
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ε φηη αθνξά ηελ Διιάδα εηδηθφηεξα, ε δηαπίζησζε φηη ε εθπαίδεπζε ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ ζπλδέεηαη κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ζπλεπψο ηελ 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο έρεη νδεγήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε ζεκαληηθέο ζεζκηθέο 

παξεκβάζεηο, κε ζηφρν ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο. Έηζη, ε ζπκκεηνρή ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δελ ζπκβάιιεη κφλν ζηε βειηίσζε ηεο αηνκηθήο 

ηνπο απφδνζεο, αιιά ηνπο παξέρεη επηπιένλ ηελ ηθαλφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ πιεξέζηεξα 

ζην γεληθεπκέλν αίηεκα γηα απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ 

έξγνπ θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. ήκεξα ινηπφλ, 

πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, ε εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

βξίζθεηαη ζην επίθεληξν φισλ ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πνιηηηθψλ, νη νπνίεο απνζθνπνχλ 

ζηελ αλάπηπμή ηνπ αθελφο, αθεηέξνπ δε ζηε κεηαηξνπή ηεο ίδηαο ηεο Γηνίθεζεο ζε κέζν 

εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ. 

ηελ παξνχζα εξγαζία, ζα καο απαζρνιήζεη ζε πξψην επίπεδν ε κειέηε ηνπ ζεσξεηηθνχ 

πιαηζίνπ ηεο δηαδηθαζίαο εθπαίδεπζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη εηδηθφηεξα ε 

απνζαθήληζε θαη δηάθξηζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ελλνηψλ, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ βαζηθψλ 

ζηαδίσλ ηεο θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, φπσο ηα 

ζηνηρεία απηά αλαιχνληαη ζηε δηνηθεηηθή επηζηήκε. ηε ζπλέρεηα, ζα εμεηαζηνχλ ηα 

βαζηθά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη νη ζεκαληηθφηεξνη θνξείο πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ 

δξάζεσλ ζην ειιεληθφ δηνηθεηηθφ ζχζηεκα θαη ζα απνηππσζεί ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ 

δηέπεη ηελ πνιηηηθή ηεο εθπαίδεπζεο ζηε ρψξα καο. Δπηπιένλ, ζα κειεηεζεί ε επξσπατθή 

εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, κε ζπγθξηηηθή επηζθφπεζε ησλ 

ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο πνπ ηζρχνπλ ζε θάπνηα απφ ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. Θα 

αθνινπζήζεη μερσξηζηή εμέηαζε ηνπ ηειηθνχ ζηαδίνπ ηεο αμηνιφγεζεο πνπ ιακβάλεη 

ρψξα κεηά ην πέξαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ ππαιιήινπ 

ζηα θαζήθνληά ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε νπζηαζηηθή απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. 

ην ηειεπηαίν θεθάιαην ζα παξνπζηαζηεί ε επηζηεκνληθή έξεπλα πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεηαη απφ ηελ Δ..Γ.Γ.Α. θαη ζα 

παξαηεζνχλ πξνηάζεηο, νη νπνίεο θηινδνμνχλ λα αλαλεψζνπλ ηε δπλακηθή ηνπ ζεζκνχ ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη λα ηεο πξνζδψζνπλ λέα πξννπηηθή. 
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1. Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 

ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ, ΟΠΧ ΠΔΡΗΓΡΑΦΔΣΑΗ 

ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ 

 

1.1 Πξνζδηνξηζκόο ελλνηώλ θαη ζεσξεηηθό πιαίζην 

ηελ ζχγρξνλε ζεσξία πεξί «Γεκφζηαο Γηνίθεζεο» σο γεληθή παξαδνρή ηζρχεη φηη ην 

ζχγρξνλν θξάηνο βξίζθεηαη ζε δηαξθή θάζε κηαο δηαθπβέξλεζεο έληνλσλ θαη θαηλνηφκσλ 

αιιαγψλ, ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα είλαη ε ηάζε δηαθπγήο απφ 

ηνλ παξαδνζηαθφ θαη θιαζηθφ ηξφπν δηνίθεζεο, κε ηελ εθαξκνγή λέσλ θαηλνηνκηψλ, 

κεζφδσλ θαη ηερληθψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ, κε ζθνπφ ηελ 

πξνζθνξά πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ, κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο, κέζα ζε έλα 

ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ. Ζ 

ζχγρξνλε δεκφζηα δηνίθεζε ζα πξέπεη λα θαηαζηεί επέιηθηε θαη ηθαλή λα ρξεζηκνπνηεί κε 

απνηειεζκαηηθφηεηα πνζνηηθέο κεζφδνπο δηνίθεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ επίζεο θαη 

ηερληθψλ ζηνρνζεζίαο, ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ θαζψο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ (Εαβιαλφο, 2003). 

Ζ πνηνηηθή αλαδηνξγάλσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο έρεη ζην θέληξν ηεο ηνλ άλζξσπν θαη 

θπξίσο ζηφρνο ηεο είλαη ε πιήξεο αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πνιίηε- πειάηε. Ο 

πνιίηεο πιένλ ζεσξείηαη σο ν ηειηθφο θξηηήο ησλ παξερφκελσλ πξνο απηφλ ππεξεζηψλ θαη 

φρη σο παζεηηθφο απνδέθηεο θάπνησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ γη’ απηφ  θαη βξίζθεηαη ζην 

θέληξν ησλ δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ (Μπέλνο, 1997). 

ε άξζξν ηνπο νη Αιεμηάδεο θαη Πεξηζηέξαο (2000) εμεγνχλ φηη έλα απφ ηα πξνβιήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρακειφ επίπεδν αλάπηπμεο αλζξσπίλσλ πφξσλ ζηε δεκφζηα 

δηνίθεζε είλαη ε ειιηπήο εθπαίδεπζε – επηκφξθσζε – ελεκέξσζε – θαζνδήγεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζε ζχγρξνλεο ηερληθέο κεζφδνπο, πξφζθαηεο εμειίμεηο, ζπκπεξηθνξέο θαη 

ζηάζεηο. 

Σελ ίδηα άπνςε εθθξάδεη θαη ε Βειιή (1996) ζε κειέηε ηεο, φπνπ κεηαμχ ησλ άιισλ 

αλαθέξεη φηη ηα πξνβιήκαηα ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο νθείινληαη ζε κεγάιν 

ηκήκα ηνπο ζηελ έιιεηςε θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο θαη εμεηδίθεπζεο ησλ ζηειερψλ ηεο. 
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Αθφκε αλαθέξεη φηη ε ζπλερήο θαη ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

απνηειεί έλα απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο κνρινχο εθζπγρξνληζκνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

H Γεκφζηα Γηνίθεζε εμ’ νξηζκνχ δελ είλαη θαη δελ κπνξεί λα είλαη ζηαηηθή, αιιά 

δπλακηθή. πσο θάζε νξγαληζκφο πνπ ζέιεη λα επηβηψζεη έηζη θαη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε 

πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο θαζεκεξηλά κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο, λα εμειίζζεηαη θαη 

λα αλαπηχζζεη ηε δξάζε ηεο ζην πεξηβάιινλ πνπ επηηξέπεη ή θαη απαηηεί ηελ χπαξμή ηεο. 

Τπφ ην πξίζκα ησλ παξαπάλσ απφςεσλ, θαζίζηαηαη δσηηθήο ζεκαζίαο ν ξφινο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο. Ζ εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επίιπζε κηαο κεγάιεο πνηθηιίαο 

νξγαλσηηθψλ πξνβιεκάησλ. Τπφζρεηαη λα βειηηψζεη ηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή απφδνζε 

ψζηε λα απμήζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα, λα βειηηψζεη  ηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ 

έξγνπ, λα κεηψζεη ηελ ζπαηάιε, ηηο δαπάλεο θαη ηηο θαζπζηεξήζεηο, λα ζπκβάιεη ζηε 

ζσζηή θαη πιήξε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ, λα απμήζεη ην δήιν θαη λα αλπςψζεη ην εζηθφ 

ησλ ππαιιήισλ, λα κεηψζεη ην θφζηνο ηεο επίβιεςεο, λα πξνεηνηκάζεη ηηο 

αληηθαηαζηάζεηο θαη ηηο πξναγσγέο, λα βνεζήζεη ηελ νξγάλσζε λα αληηκεησπίζεη ηηο 

αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο, λα δηεπθνιχλεη ηελ εθαξκνγή κεηαξξπζκίζεσλ, λέσλ 

δηαδηθαζηψλ  ή λέαο πνιηηηθήο θαη ηέινο, λα θάλεη δπλαηή ηελ αιιαγή ηεο νξγαλσηηθήο 

παηδείαο. Σα νθέιε απηά πξνθχπηνπλ ράξε ζηελ κεηάδνζε γλψζεσλ, ζηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ θαη ζηελ αιιαγή ζηάζεσλ πνπ επηηπγράλνληαη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο. 

Δθπαίδεπζε είλαη ε νξγαλσκέλε δηαδηθαζία κάζεζεο πνπ ζηνρεχεη ζηελ απφθηεζε 

γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ γηα έλα νξηζκέλν ζθνπφ. Ζ εθπαίδεπζε ζηφρν έρεη ηελ κεηαθνξά 

γλψζεσλ, ή δεμηνηήησλ απφ έλα πνκπφ (εθπαηδεπηή), ζε έλα δέθηε (εθπαηδεπφκελν), κέζσ 

κηαο ηππηθήο δηαδηθαζίαο (δηδαζθαιία) πάλσ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα αληηθείκελα 

(Μπνπξαληάο, 2003). 

Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο  εθπαίδεπζεο είλαη ε κεηαβνιή ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ, κε ηέηνηνλ ηξφπν πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ απφθηεζε λέσλ ηθαλνηήησλ 

ρεηξηζκνχ, ηερληθψλ θαη δηνηθεηηθψλ γλψζεσλ, φπσο επίζεο θαη ζηελ ηθαλφηεηα απφ ηελ 

πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη κε ηξφπν 

απνηειεζκαηηθφ. Με ηελ εθπαίδεπζε απμάλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε 

παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπλεπψο απμάλεηαη θαη ε επίδνζε ηεο επηρείξεζεο 

(Παπαιεμαλδξή θαη Μπνπξαληάο, 2002). 
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χκθσλα κε ηνλ Hamblin (1974), σο εθπαίδεπζε κπνξεί λα νξηζηεί ε αιιεινπρία ησλ 

εκπεηξηψλ ή επθαηξηψλ πνπ έρνπλ ζθνπφ λα ηξνπνπνηήζνπλ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά 

γηα ηελ επίηεπμε θάπνηνπ ζηφρνπ. Δίλαη ε δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνζπαζεί λα βειηηψζεη ηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ ψζηε λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζηηο απαηηήζεηο ηεο θάζε 

ζέζεο εξγαζίαο. 

Αλ έλαο εξγαδφκελνο ή κηα νκάδα δελ κπνξεί λα παξάγεη ζην αλψηαην φξην ηεο επίδνζεο 

πνπ έρεη νξηζηεί σο πξνδηαγξαθή απφ ηελ επηρείξεζε, ηφηε ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηελ 

πξαγκαηηθή θαη επηζπκεηή επίδνζε θαη ε παξαγσγηθφηεηα θινλίδεηαη. Ζ εθπαίδεπζε 

κπνξεί λα κεηψζεη ή λα εμαιείςεη απηή ηελ δηαθνξά. 

Έηζη, ην ράζκα απφδνζεο θαη ε αλαπνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ, 

πνπ νθείινληαη ζηελ αλεπάξθεηα ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί κηα απφ ηηο αηηίεο πνπ 

θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη αηηίεο απηέο ζρεηίδνληαη κε ηηο 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο, ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν θαη ζην 

εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο (Υπηήξε, 2001). 

Με άιια ιφγηα, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο 

είλαη ε κεηαβνιή ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπφκελσλ, κε ηέηνηνλ ηξφπν πνπ ζα 

νδεγήζεη ζηελ απφθηεζε λέσλ ηθαλνηήησλ ρεηξηζκνχ, ηερληθψλ θαη δηνηθεηηθψλ γλψζεσλ, 

φπσο επίζεο θαη ζηελ ηθαλφηεηα απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ επίιπζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη κε ηξφπν απνηειεζκαηηθφ. 

Ζ επηκφξθσζε (training) είλαη κηα απφ ηηο βαζηθέο ζηξαηεγηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ 

ηηο νπνίαο, νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα θαηνρπξψζνπλ ππαιιήινπο κε γλψζεηο, 

ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πάλσ ζην αληηθείκελν εξγαζίαο, ηθαλνχο λα αληαπεμέιζνπλ ζε 

νπνηαδήπνηε πξφθιεζε. Πξάγκαηη, ε εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ 

απνθηά φιν θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία ηα ηειεπηαία ρξφληα. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο 

ιφγνπο είλαη ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο, ε νπνία γίλεηαη φιν 

θαη κεγαιχηεξε θαη καθξνπξφζεζκα επηβηψλνπλ κφλν φζεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ζσζηά 

θαηαξηηζκέλα ζηειέρε. Δπηπιένλ, πξφζθαηεο έξεπλεο έδεημαλ φηη νη ζεκεξηλνί νξγαληζκνί 

ζα έξζνπλ αληηκέησπνη κε δχν δηαθαηλφκελεο ηάζεηο: ηελ νινέλα απμαλφκελε ειηθία ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ηελ ξαγδαία εηζαγσγή νινέλα θαη πην πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ. Χο εθ 

ηνχηνπ, ε επηκφξθσζε σο δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο, επαλεθπαίδεπζεο θαη κεηεθπαίδεπζεο 

ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη επηβεβιεκέλε δηαδηθαζία (Ξέλνο 2003). 
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Σν αληηθείκελν ηεο επηκφξθσζεο σζηφζν, δελ ζα πξέπεη λα είλαη απνθιεηζηηθά ε αχμεζε 

ησλ ζρεηηδφκελσλ κε ηελ εξγαζία γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ αιιά θαη ε 

κεηαηξνπή ηεο ζηάζεο ησλ εξγαδνκέλσλ έηζη ψζηε λα ελαξκνλίδεηαη κε ηνλ ζηφρν θαη ην 

φξακα ηνπ νξγαληζκνχ. Μηα επηρείξεζε δειαδή φηαλ ζα εθπαηδεχεη ην πξνζσπηθφ ηεο ζα 

πξέπεη λα ζηνρεχεη παξάιιεια θαη ζηελ κεηαηξνπή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ηεο ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο ηνπο (Ξεξνηχξε-

Κνπθίδνπ, 2001). 

Ζ απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε ζεσξείηαη, φιν θαη πεξηζζφηεξν, ην θιεηδί γηα ηελ αηνκηθή, 

επηρεηξεκαηηθή θαη νηθνλνκηθή επηηπρία. Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο πξνθχπηεη απφ 

ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα αληηκεησπίδεη ηηο παξαθάησ πξνθιήζεηο ηνπ ζήκεξα: 

 Γηεζλνπνίεζε ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. Ο αληαγσληζκφο νμχλεηαη θαη 

παξαηεξνχληαη νξγαλσηηθέο αιιαγέο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Δληζρχεηαη ε 

αλάγθε γξήγνξεο θαη άκεζεο αληαπφθξηζεο (just-in-time response) ζηηο εμειίμεηο ηεο 

αγνξάο. Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ θαιείηαη λα πξνζαξκνζηεί ζηε λέα νξγάλσζε θαη ηελ 

αχμεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο. 

 Ραγδαίεο ηερλνινγηθέο αιιαγέο πνπ απαηηνχλ ηερληθέο δεμηφηεηεο θαη πην 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, ζπκβάιινπλ ζηελ δεκηνπξγία λέσλ κνξθψλ εξγαζίαο θαη 

ηξνπνπνηνχλ ηα θαζήθνληα ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Τπνινγίδεηαη φηη ζε 10 ρξφληα, ην 

80% ηεο ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα ζα ζεσξείηαη μεπεξαζκέλε θαη ζα 

έρεη αληηθαηαζηαζεί, ελψ ην 80% ηνπ επξσπατθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζα 

εξγάδεηαη ζηε βάζε ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ιακβάλεη ζήκεξα 

 Μεγαιχηεξε επειημία ζηελ νξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη επηρεηξήζεηο έληαζεο 

θεθαιαίνπ θαη πςειήο ηερλνγλσζίαο παξακέλνπλ ζηηο πινχζηεο ρψξεο (φπσο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο), ελψ νη επηρεηξήζεηο έληαζεο εξγαζίαο κεηαθέξνληαη ζε 

θζελφηεξεο πεξηνρέο (φπσο Βαιθάληα, Αλαηνιηθή Δπξψπε, Αζία θαη Αθξηθή) 

 Γεκφζηεο ξπζκίζεηο. ιν θαη κεγαιχηεξεο πηέζεηο αζθνχληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο γηα 

ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηδίσο ησλ 

αλεηδίθεπησλ εξγαηψλ. Τπάξρεη ζήκεξα κηα πιεζψξα πξνγξακκάησλ ηεο Δ.Δ. πνπ 
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δίλνπλ κεγάιε βαξχηεηα ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ζπζηεκάησλ απαζρφιεζεο θαη 

ηδηαίηεξα ζηελ έξεπλα, ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε 

Οη ζηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ 

δηαξζξψλνληαη ζε δχν επίπεδα. ε έλα πξψην επίπεδν, απηφ πνπ επηδηψθεηαη είλαη ε 

βειηίσζε ησλ έκθπησλ ή επίθηεησλ πξνζφλησλ ησλ ππαιιήισλ θαη ηδίσο ε αλάπηπμε ησλ 

γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπο απφδνζεο. Ζ αλάιεςε λέσλ θαζεθφλησλ θαη ε επρεξέζηεξε 

πξνζαξκνγή ησλ ππαιιήισλ ζε απηά, θαζψο θαη ε ελζάξξπλζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

ηαπηηζηνχλ κε ηελ απνζηνιή θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ, φπνπ ππεξεηνχλ, 

ζπκπιεξψλνπλ θαηαξρήλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 

ε δεχηεξν επίπεδν -θαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ- επηδηψθεηαη ε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνχ, ε νπνία 

κεηαθξάδεηαη ζε φξνπο ηαρχηεξεο, πνηνηηθφηεξεο θαη απνδνηηθφηεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

πξνο ηνπο πνιίηεο, θαζψο θαη πην επέιηθηεο δξάζεο. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία απνηεινχλ 

ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηφζν γηα ηνπο ππαιιήινπο φζν θαη γηα ηνπο νξγαληζκνχο, 

αθνχ ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ακθνηέξσλ θαη ζηελ αλάπηπμε κηαο 

ζεηηθήο θνπιηνχξαο, ε νπνία είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε ζπλερή βειηίσζε. 

 

1.2 Σα ζηάδηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

Ζ επηηπρήο πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ εμαξηάηαη απφ ην ζχζηεκα εθπαίδεπζεο πνπ 

αθνινπζεί έλαο δεκφζηνο νξγαληζκφο ζην πιαίζην ηεο δηνίθεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηνπ θαη εηδηθφηεξα, απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηξηψλ επηκέξνπο αμφλσλ, 

ζηνπο νπνίνπο απηφ δηαξζξψλεηαη (Ξέλνο,2003): 

α) ηελ αλίρλεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ 

β) ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη  

γ) ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθπαίδεπζεο 
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1.2.1 Ζ αλίρλεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ 

Σν πξψην ζηάδην ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε αλίρλεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ, δειαδή ηνπ πηζαλνχ ειιείκκαηνο ή θελνχ πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο 

πξνγξακκαηηζκέλεο θαη ηεο πξαγκαηηθήο απφδνζεο ελφο εξγαδνκέλνπ. Ζ αλίρλεπζε 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηε βάζε ηεο ζπιινγήο θαη αλάιπζεο πιεξνθνξηψλ, δεδνκέλσλ θαη 

απφςεσλ, πξνθεηκέλνπ λα απαληεζνχλ εξσηήκαηα γηα ην αλ ηειηθά ρξεηάδεηαη 

εθπαίδεπζε, ηη είδνπο εθπαίδεπζε ρξεηάδεηαη, γηα πνηνπο, απφ πνηνπο θαη γηα ηη ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Μέζσ ηεο εθηίκεζεο απηήο θαζνξίδνληαη, επνκέλσο, θξίζηκεο παξάκεηξνη ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ελψ παξάιιεια δηαζθαιίδεηαη ε ζπζρέηηζε ησλ 

πηνζεηνχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ηηο αηνκηθέο θαη ππεξεζηαθέο αλάγθεο. 

Γηα ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο κέζνδνη θαη πεγέο, ελψ ε επηινγή κίαο ή πεξηζζνηέξσλ εμ 

απηψλ ππαγνξεχεηαη απφ ηνλ ίδην ην ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζεο. Μεηαμχ ησλ πιένλ 

δηαδεδνκέλσλ κεζφδσλ άληιεζεο πιεξνθνξηψλ ζπγθαηαιέγνληαη ε ζπκπιήξσζε 

εξσηεκαηνινγίσλ, ε δηελέξγεηα ζπλεληεχμεσλ, ε αμηνιφγεζε ησλ αηνκηθψλ απνδφζεσλ 

ησλ ππαιιήισλ, θαζψο θαη ε πεξηγξαθή ησλ θαζεθφλησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε κία ζέζε 

εξγαζίαο. Πεγέο απφ ηηο νπνίεο ζπιιέγνληαη νη πιεξνθνξίεο απηέο απνηεινχλ νη ίδηνη νη 

ππάιιεινη θαη νη πξντζηάκελνί ηνπο, ηα αξρεία πνπ ηεξνχληαη ζε θάζε ππεξεζία, νη εηδηθνί 

ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη ζπαληφηεξα νη πνιίηεο-απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ. 

Γηα λα εθηηκεζνχλ θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ κε ηε κέγηζηε δπλαηή αθξίβεηα νη εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ελφο δεκφζηνπ νξγαληζκνχ, απαηηείηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλα θαη αλάιπζε 

απηψλ ζε ηξία αιιειέλδεηα επίπεδα: ζην επίπεδν ησλ αλαγθψλ ηνπ νξγαληζκνχ, ζην 

επίπεδν ησλ θαζεθφλησλ/εξγαζηψλ πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξσλ γλψζεσλ ή ηθαλνηήησλ, 

θαζψο θαη ζην επίπεδν ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ μερσξηζηά θαη ησλ αηνκηθψλ ειιείςεσλ πνπ 

απηφο θαιείηαη λα θαιχςεη. 

πγθεθξηκέλα, ζε φηη αθνξά ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ, απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

απνζηνιή θαη ηνπο δηαθεξπγκέλνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε 

ηηο εμειίμεηο πνπ αλακέλνληαη θαη επηηάζζνπλ ηελ αλάιεςε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ. Ο 

πξνζδηνξηζκφο θαη ε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ δηακνξθψλνπλ ην πεξηερφκελν ηεο 

εθπαίδεπζεο πνπ ζα πξέπεη λα παξαζρεζεί ζηνπο ππαιιήινπο, πξνθεηκέλνπ εθείλνη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο ηξέρνπζεο αιιά θαη κειινληηθέο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ. 
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Πεξαηηέξσ, ε αλάιπζε ησλ εξγαζηψλ θαη θαζεθφλησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε ζέζε 

εξγαζίαο θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ηηο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ησλ ππαιιήισλ, 

πξνδηαγξάθνπλ νπζηαζηηθά ην είδνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο αλαγθαίαο εθπαίδεπζεο. Ζ 

πξαθηηθή απηή είλαη ηδηαίηεξα ζπλεζηζκέλε πξηλ απφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

λενεηζεξρφκελσλ ππαιιήισλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί φηη απηνί ζα πξνεηνηκαζηνχλ 

επαξθψο, πξηλ αλαιάβνπλ θαη εθηειέζνπλ ηα λέα θαζήθνληά ηνπο απνηειεζκαηηθά. 

Ζ αλάιπζε ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ αλίρλεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ζε αηνκηθφ 

επίπεδν, ψζηε λα δηαπηζησζνχλ νη αδπλακίεο θαη ειιείςεηο, ηηο νπνίεο έθαζηνο ππάιιεινο 

εκθαλίδεη, θαζψο θαη ε επηζπκία ή δηάζεζή ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε θάπνηα εθπαηδεπηηθή 

δξάζε, κε ζθνπφ λα αληηκεησπηζηνχλ απηέο αθξηβψο νη ειιείςεηο θαη αδπλακίεο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, εμαηνκηθεχνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη 

απνθεχγνληαη ιάζε θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπο, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ επηινγή 

"αθαηάιιεισλ" εθπαηδεπνκέλσλ ή ηελ παξνρή "αθαηάιιειεο" εθπαίδεπζεο. 

Ζ αλίρλεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ραξαθηεξίδεηαη ζπρλά σο κία δηαδηθαζία 

εμαηξεηηθά ρξνλνβφξα θαη δαπαλεξή. Δληνχηνηο, θξίλεηαη επηβεβιεκέλν λα 

πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ απφ ην ζρεδηαζκφ θάζε εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ 

απηφ λα είλαη απνηειεζκαηηθφ. Δπηπιένλ, ράξε ζηε δηαδηθαζία απηή είλαη δπλαηφ λα 

εληνπηζηεί θαη λα πιεξσζεί ην "εκπαιδεςηικό κενό", έλλνηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πεξηγξάςεη ηε δηαθνξά κεηαμχ απηνχ πνπ νη ππάιιεινη γλσξίδνπλ θαη είλαη ηθαλνί λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ θαη εθείλνπ πνπ ζα έππεπε λα γλσξίδνπλ θαη λα είλαη ηθαλνί λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ. 

 

1.2.2 Ο ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ-

Οη βαζηθόηεξεο κνξθέο εθπαίδεπζεο 

Σελ αλίρλεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη 

ηεο πινπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Κάζε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

αληηκεησπίδεηαη θαη ζρεδηάδεηαη αλεμάξηεηα, βάζεη ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, ζηηο 

νπνίεο νθείιεη λα πξνζαξκφδεηαη θάζε θνξά θαη έρνληαο ζηφρν ηα κέγηζηα δπλαηά νθέιε 

γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απηήο απνθαζίδεηαη ν ηξφπνο θάιπςεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, θαζψο θαη νη κέζνδνη θαη ηερληθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
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γηα ην ζθνπφ απηφ. Δπηπιένλ, απνζαθελίδνληαη νη ζηφρνη θαη ην πεξηερφκελν ηεο 

εθπαίδεπζεο, επηιέγνληαη ηα θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη θαζνξίδνληαη νη 

θαηεγνξίεο ησλ ππαιιήισλ πνπ ζα εθπαηδεπηνχλ, νη εθπαηδεπηέο, θαζψο θαη ν ρψξνο θαη 

ρξφλνο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ αθνινπζεί κία ζεηξά βεκάησλ, απφ ηελ 

εθηέιεζε ησλ νπνίσλ εμαξηά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ: αξρηθά, ινηπφλ, 

θαζνξίδνληαη κε ζαθήλεηα νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη, φπσο απηνί έρνπλ πξνθχςεη ήδε ζην 

ζηάδην ηεο αλίρλεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. Οη ζηφρνη απηνί απνηεινχλ ηε βάζε 

πάλσ ζηελ νπνία νξίδνληαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο γηα ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη νδεγνχλ ηνπο ππεπζχλνπο ηεο εθπαίδεπζεο 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θξίζηκσλ παξακέηξσλ, φπσο νη κέζνδνη, ην πιηθφ, νη εηζεγεηέο θαη ε 

δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο. 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη επηινγή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ βάζεη ηεο "θαηαιιειφηεηάο" ηνπο, ε 

νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ, ησλ εκπεηξηψλ θαη ηεο παξαθίλεζεο, 

ζηνηρεία πνπ εληζρχνπλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Αθνχ 

πξνζδηνξηζηεί θαη ν θχθινο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, εθαξκφδνληαη ζε απηνχο νη βαζηθέο 

αξρέο ηεο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο, φπσο πεξηγξάθνληαη θαη ζηνλ θχθιν κάζεζεο ηνπ 

David Kolb (1976): (Πεγή http://www.reinier consulting.com/kolb.html) 

 

Γηάγξακκα 1: Οη βαζηθέο αξρέο ηεο απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο 

http://www.reinier/
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ε φηη αθνξά εηδηθφηεξα ηηο κεζφδνπο ηεο εθπαίδεπζεο απηέο δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο: ζηελ 

εθπαίδεπζε ζηε ζέζε εξγαζίαο (on the job training) θαη ζε απηή εθηφο ζέζεο εξγαζίαο (off 

the job training). ηελ πξψηε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο, φπσο ε θαζνδήγεζε 

απφ έκπεηξνπο ππαιιήινπο (coaching), ε ελαιιαγή ζέζεσλ εξγαζίαο (job rotation), ν 

εκπινπηηζκφο ησλ θαζεθφλησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θαζεκία απφ απηέο (job enrichment) 

θαη ε ζπκκεηνρή ησλ ππαιιήισλ ζε επηηξνπέο θαη έξγα (projects). Σα θπξηφηεξα 

πιενλεθηήκαηα ησλ ηερληθψλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο αθνξνχλ ζην ρακειφ θφζηνο πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε ρξήζε ηνπο θαη ζηα άκεζα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ ζηελ απφδνζε ησλ 

ππαιιήισλ. 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηνχληαη κεηαμχ άιισλ ηερληθέο, φπσο ε 

παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ, ζπλεδξίσλ θαη δηαιέμεσλ, νη κειέηεο πεξηπηψζεσλ (case 

studies), ε παξαθνινχζεζε παλεπηζηεκηαθψλ καζεκάησλ θαη νη επηζθέςεηο εξγαζίαο ζε 

άιινπο θνξείο (visit studies). Οη ηερληθέο απηέο βνεζνχλ ζηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλεο 

γλψζεο θαη πιεξέζηεξεο ελεκέξσζεο γχξσ απφ ηηο εμειίμεηο πνπ αθνξνχλ ζην 

αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ, ελψ ζπληεινχλ θαη ζηελ εμνηθείσζή ηνπο κε 

λέεο σθέιηκεο δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο, βνεζψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Υπηήξε,2001). 

Οη παξαδνζηαθέο κνξθέο εθπαίδεπζεο, σζηφζν, δελ επαξθνχλ πιένλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκίαο θαη δηνίθεζεο, κε απνηέιεζκα λα αλαλεψλνληαη 

ζηαδηαθά κε ηελ πηνζέηεζε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ εθπαίδεπζεο. Έηζη, ζηηο παξαπάλσ δχν 

βαζηθέο κνξθέο έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζήκεξα θαη ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (distance 

learning), ε νπνία ζπληζηά κία ηαρέσο αλαπηπζζφκελε κέζνδν εθπαίδεπζεο πνπ επηηξέπεη 

ηελ απφθηεζε γλψζεσλ, ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε θπζηθή παξνπζία ηνπ ππαιιήινπ. 

Πξφθεηηαη γηα κία λέα θηινζνθία κεηάδνζεο ηεο γλψζεο απφ απφζηαζε ζην πιαίζην ηεο 

δηα βίνπ κάζεζεο, ε νπνία θαηαξγεί ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο ζπκβαηηθήο δηδαζθαιίαο, κέζσ 

ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ, θαη ζπκβάιιεη ζηελ θάιπςε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ ηφζν πξηλ αιιά θαη θπξίσο κεηά ηελ έληαμε ησλ αηφκσλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Δπίζεο, πξνζθέξεη πεξηζζφηεξεο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο ζε έλα επξχ θάζκα 

ππαιιήισλ, δίλνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξίδνπλ νη ίδηνη ην ρξφλν θαη ηνλ ηφπν 

εθπαίδεπζήο ηνπο ( www.ekep.gr). 

ε πνιιέο ρψξεο, αλάκεζα ηνπο θαη ε Διιάδα, ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε παξέρεηαη 

θαη' εμνρήλ απφ ην Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην. Ηδηαίηεξεο εθθάλζεηο απηήο ηεο κνξθήο 

http://www.ekep.gr/
http://www.ekep.gr/education/exapostaseos.asp%23eap
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εθπαίδεπζεο είλαη ε εθπαίδεπζε δηά αιιεινγξαθίαο, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ 

απφ ην Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην θαη ε κέζνδνο πξνγξακκαηηζκέλεο δηδαζθαιίαο κε ηε 

ρξήζε Ζ/Τ (computer-based training). Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη εζράησο ε 

ειεθηξνληθή κάζεζε (e-learning), ε νπνία βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ησλ λέσλ Σ.Π.Δ. θαη ηδίσο 

ηεο ηειεδηάζθεςεο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπφκελν λα παξαθνινπζήζεη 

θάπνην πξφγξακκα πνπ εθηπιίζζεηαη ζε απνκαθξπζκέλν γεσγξαθηθφ ρψξν θαη λα 

παξέκβεη "δσληαλά" ζε απηφ. 

Δηδηθφηεξα, ζε φηη αθνξά ηε ρψξα καο ην e-learning εθαξκφδεηαη ζπζηεκαηηθά απφ ην 

2004 σο εξγαιείν εθπαίδεπζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη δηαθξίλεηαη ζηηο εμήο 

θαηεγνξίεο: 

 Σειεδηάζθεςε, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ζχλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη Ζ/Τ ησλ 

ππεξεζηψλ κέζσ επξπδσληθνχ δηθηχνπ (ΤΕΔΤΞΗ) γηα νπηηθναθνπζηηθή 

δηάζθεςε, δειαδή γηα αθνπζηηθή θαη ζπγρξφλσο νπηηθή επαθή ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ 

ηειεδηάζθεςε γίλεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (νκηιία, ζπδήηεζε, εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο) απφ απφζηαζε. Ζ 

ρξήζε ηεο ζήκεξα είλαη επξχηαηε θαη ηδίσο ζε ζεκαηηθέο, φπσο ε ζχληαμε δεκνζίσλ 

εγγξάθσλ θαη ε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ. 

 Αζύγρξνλε ειεθηξνληθή κάζεζε/ηειεθπαίδεπζε, κε ηελ νπνία παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλνχλ εθπαηδεπηήο θαη εθπαηδεπφκελνη κέζσ κίαο θαηάιιειεο 

πιαηθφξκαο αζχγρξνλεο κάζεζεο (moodle), ζην ρξφλν θαη ζην ξπζκφ πνπ εμππεξεηεί 

ηνλ θάζε εθπαηδεπφκελν ρσξηζηά θαη κε ηελ ππνζηήξημε ελφο ηερληθνχ ππεπζχλνπ. Σν 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ είλαη "θξεκαζκέλν" ζηελ πιαηθφξκα, ζε κνξθή " καζεζηαθψλ 

αληηθεηκέλσλ" (learning objects), ελψ ζην ηέινο θάζε ελφηεηαο ππάξρνπλ εξσηήζεηο 

απηφ-αμηνιφγεζεο. 

 ύγρξνλε ειεθηξνληθή κάζεζε/ηειεθπαίδεπζε, φπνπ ην κάζεκα γίλεηαη θαλνληθά 

θαη ζηνλ ίδην ρξφλν, αιιά νη εθπαηδεπφκελνη θαη ν εθπαηδεπηήο κπνξνχλ λα 

βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθφ ηφπν ν θαζέλαο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγίεο 

ηειεδηάζθεςεο λα βξίζθνληαη φινη ζε κία εηθνληθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Ζ 

δηεμαγσγή ηνπ καζήκαηνο γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνζθέξεη ηηο ίδηεο ή θαη 

πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο κε απηέο πνπ πξνζθέξνληαη ζε κία θαλνληθή αίζνπζα.  
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1.2.3 Ζ αμηνιόγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

Σν ηξίην θαη πιένλ θαζνξηζηηθφ ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο εθπαίδεπζεο ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ είλαη ε αμηνιφγεζε, ε νπνία, ζηελ πξσηνγελή κνξθή ηεο, έγθεηηαη ζηε 

ζχγθξηζε ησλ ζθνπψλ ηεο εθπαίδεπζεο (criterion behavior) κε ηα απνηειέζκαηα (terminal 

behavior), πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζθνπψλ απηψλ θαη λα 

δηαπηζησζεί αλ ε εθπαίδεπζε ηειηθά άμηδε ή φρη (Ξέλνο, 2003). Ζ δηαδηθαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο ζπλίζηαηαη ζηε ζπζηεκαηηθή ζπγθέληξσζε φισλ εθείλσλ ησλ θξίζηκσλ   

ζηνηρείσλ   θαη   πιεξνθνξηψλ   πνπ   αθνξνχλ   ζηελ   επίηεπμε   ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ 

ζηφρσλ θαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, κέζσ ηνπ 

κεραληζκνχ ηεο αλαηξνθνδφηεζεο (feedback). 

Υάξε ζηελ αμηνιφγεζε, επηηπγράλεηαη ε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

απνδνηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαζψο θαη ηνπ 

βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ηα αλακελφκελα θαηά ην 

ζρεδηαζκφ απνηειέζκαηα, ελψ επηζεκαίλνληαη ελδερφκελεο αιιαγέο θαη βειηηψζεηο πνπ 

απαηηνχληαη ζην κέιινλ. Έηζη, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θξίλεηαη κάιινλ αηειήο φηαλ 

δελ ζπλνδεχεηαη απφ ζπζηεκαηηθή θαη επαξθή αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ, 

ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη νινθιεξσκέλε, 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε δηάθνξα επίπεδα. Πξψηνο ν David Kirkpatrick (1950) δηέθξηλε, 

αλάινγα κε ηα θξηηήξηα ή ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο, ηέζζεξα επίπεδα αμηνιφγεζεο: 

ην επίπεδν ηεο αληίδξαζεο (reactions), ηεο κάζεζεο (learning), ηεο ζπκπεξηθνξάο ζην 

ρψξν εξγαζίαο (transfer) θαη ησλ απνηειεζκάησλ (results). ήκεξα, ινηπφλ, γίλεηαη ιφγνο 

γηα ην "μονηέλο επιμόπθωζηρ ηος Kirkpatrick", ην νπνίν αθνινπζεί ην εμήο ζρήκα 

(Kirkpatrick,1996): 

                                       

                   Γηάγξακκα 2: Σν κνληέιν επηκφξθσζεο ηνπ Kirkpatrick.  
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Γεθαπέληε ρξφληα αξγφηεξα ν Hamblin ζα πξνζζέζεη ζε απηά θαη έλα πέκπην επίπεδν, ηελ 

ηειηθή αμία ηεο εθπαίδεπζεο, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηηο θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο, εληφο ή 

εθηφο ηνπ νξγαληζκνχ. Σα επίπεδα απηά θαζνξίδνπλ ηελ πνξεία ηεο εθπαίδεπζεο σο ηνλ 

ηειηθφ ηεο ζηφρν θαη απνηππψλνληαη ζην αθφινπζν ζρήκα (Καλειιφπνπινο θαη 

Παπαιεμαλδξή, 1990): 

 

 

Γηάγξακκα 3: Ζ πνξεία ηεο εθπαίδεπζεο 

 

ην ζεκείν απηφ ζα καο απαζρνιήζεη ε αμηνιφγεζε ησλ ηξηψλ πξψησλ επηπέδσλ 

(αληίδξαζε, κάζεζε, ζπκπεξηθνξά) πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ελψ ε αμηνιφγεζε, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ππαιιήινπ ζηα θαζήθνληά ηνπ θαη αθνξά ζηε κέηξεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο ζε εθπαηδεπνκέλνπο θαη νξγαληζκνχο, ζα απνηειέζεη 

μερσξηζηφ θεθάιαην ηεο εξγαζίαο. 

Ζ αμηνιόγεζε ηεο αληίδξαζεο πξαγκαηνπνηείηαη ακέζσο κεηά ην πέξαο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, σο κία ραξηνγξάθεζε ησλ πξψησλ εληππψζεσλ, γηα λα 

εθηηκεζεί ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηή, θαζψο θαη νη εκπεηξίεο πνπ 

απνθφκηζαλ. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα εμαρζνχλ ηα πξψηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε δηαδηθαζία 
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ηεο εθπαίδεπζεο, νη ζπκκεηέρνληεο ζπκπιεξψλνπλ εξσηεκαηνιφγηα, φπνπ πξνβαίλνπλ ζε 

αμηνινγηθέο θξίζεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ, ησλ εηζεγήζεσλ θαη 

ησλ εηζεγεηψλ, αιιά θαη ζε πξνηάζεηο βειηίσζήο ηνπο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

αμηνπνηεζνχλ ζην κέιινλ. Δξσηεκαηνιφγηα θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ θαη νη 

εθπαηδεπηέο, πξνθεηκέλνπ λα επηζεκάλνπλ θαη νη ίδηνη ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζαλ θαη 

λα πξνηείλνπλ βειηησηηθέο θηλήζεηο. 

Ζ αμηνιόγεζε ηεο κάζεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα φζν θαη -θπξίσο-

ζην ηέινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κέζσ γξαπηψλ δνθηκαζηψλ, πξνθνξηθψλ 

εμεηάζεσλ, ηεζη απνδφζεσλ ή αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο. θνπφο ηεο αμηνιφγεζεο απηνχ 

ηνπ είδνπο είλαη λα δηαπηζησζεί εάλ νη εθπαηδεπφκελνη έκαζαλ πξάγκαηη απφ ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζην πξφγξακκα. Ζ κάζεζε έγθεηηαη ζηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ θαη πιεξνθνξηψλ, ζηελ 

απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ ή δεμηνηήησλ, θαζψο θαη ζηελ αιιαγή ζηάζεσλ ζε ζχγθξηζε κε 

ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα, ελψ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο εθπαίδεπζεο σο δηαδηθαζίαο. 

Ζ αμηνιόγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο πξαγκαηνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε 

επίδξαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο ζηελ επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ππαιιήινπ, αλ 

δειαδή ν εθπαηδεπφκελνο θαηφξζσζε λα κεηαθέξεη ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ ηηο ηερληθέο, 

ηηο γλψζεηο θαη ηε λννηξνπία πνπ απνθφκηζε ζην ζηάδην ηεο κάζεζεο. Ζ αμηνιφγεζε 

απηνχ ηνπ είδνπο είλαη θαζνξηζηηθή, θαζψο ζπρλά εκθαλίδεηαη πξφβιεκα "μεηαθοπάρ ηηρ 

μάθηζηρ", κε απνηέιεζκα λα δπζρεξαίλεηαη ε έληαμε ησλ λέσλ γλψζεσλ, ηερληθψλ θαη 

λννηξνπίαο ζην πεξηβάιινλ ηνπ δεκφζηνπ νξγαληζκνχ (Ξέλνο, 2003). Οη θπξηφηεξεο 

κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα αμηνινγεζεί ε ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

είλαη νη ζπλεληεχμεηο θαη ε απην-αμηνιφγεζε. 

Καηά ζπλέπεηα, ε νξγάλσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε 

δηνηθεηηθή επηζηήκε, αθνινπζεί ζπλνπηηθά ην παξαθάησ ζρήκα (Παπαιεμαλδξή θαη 

Μπνπξαληάο, 2002): 
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Γηάγξακκα 4: Ζ νξγάλσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 
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2. Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 

ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

2.1 Ζ εθπαίδεπζε σο δηθαίσκα θαη ππνρξέσζε ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ απνηειεί, αλακθηζβήηεηα, παξάγνληα 

ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηε δεκηνπξγία ππνδνκήο ηθαλνχ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ θαη 

ηελ αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη απνδνηηθφηεξεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπο. Δπηπιένλ, νη ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηελ αλάγθε ζπλερνχο ελεκέξσζεο, 

εμεηδίθεπζεο θαη δηεχξπλζεο ησλ γλψζεσλ ησλ ππαιιήισλ επηβάιινπλ ηελ αλαγλψξηζε 

ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε, σο εηδηθφηεξεο έθθαλζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο (Σάρνο θαη πκεσλίδεο, 1999). 

ηελ θαηεχζπλζε απηή θηλείηαη ν Τπαιιειηθφο Κψδηθαο (εθεμήο ΤΚ, Ν.3528/2007 φπσο 

ηξνπνπνίεζε ην Ν.2683/1999), ν νπνίνο κε ηηο ξπζκίζεηο πνπ εηζάγεη αλαγλσξίδεη ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ σο δηθαίσκα ησλ ηδίσλ θαη ππνρξέσζε ηεο 

ππεξεζίαο ηνπο πνπ νθείιεη λα ηνπο δηεπθνιχλεη πξνο ηνχην, ρνξεγψληαο ηηο ζρεηηθέο 

άδεηεο. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο επηδηψθεηαη ε αλαλέσζε ηνπ ζεζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο δηνίθεζεο θαη εληζρχεηαη ε δηνηθεηηθή εθπαίδεπζε ζε 

ελδνυπεξεζηαθφ επίπεδν, πξνθεηκέλνπ ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε λα 

νινθιεξψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην άξζξν 47 §1 ηνπ ΤΚ νξίδεηαη φηη ε ππεξεζηαθή εθπαίδεπζε κε ηηο 

δηάθνξεο κνξθέο ηεο είλαη δηθαίσκα ηνπ ππαιιήινπ θαη ιακβάλεη ρψξα ηφζν ζηελ Διιάδα 

φζν θαη ζε θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ (δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο), κε έμνδα πνπ βαξχλνπλ 

ζπλήζσο ηηο νηθείεο ππεξεζίεο θαη βάζεη ησλ ηζρπνπζψλ θάζε θνξά δηαηάμεσλ. Δπηπιένλ, 

ζηελ § 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαζνξίδεηαη φηη ε ππεξεζία είλαη ππνρξεσκέλε λα κεξηκλά γηα 

ηελ επηκφξθσζε ησλ ππαιιήισλ ηεο θαζ'φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο θαη 

αλεμαξηήησο ηεο θαηεγνξίαο, ηνπ θιάδνπ, ηεο εηδηθφηεηαο ή ηνπ βαζκνχ ηνπο. Ζ ίδηα 

ππνρξέσζε ελδερνκέλσο λα ππάξρεη θαη γηα ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο, γηα φζα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ε ζπκκεηνρή ηνπο θξίλεηαη επηβεβιεκέλε, ελψ παξάβαζή ηεο 

κπνξεί λα επηζείζεη πεηζαξρηθέο θπξψζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ε εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε 
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είλαη ππνρξεσηηθή ηφζν γηα ηελ ππεξεζία φζν θαη γηα ηνλ ππάιιειν, δηφηη απνηειεί ηππηθή 

θαη νπζηαζηηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πξναγσγή ηνπ ππαιιήινπ ζηνλ επφκελν ηνπ 

εηζαγσγηθνχ βαζκφ (άξζξν 47§2 ηνπ Ν.3528/2007). 

Πεξαηηέξσ, ζηα άξζξα 58-60 πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ ζηνπο 

ππαιιήινπο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη πιεξνχλ 

ηηο ηαζζφκελεο πξνυπνζέζεηο. Αλάινγα κε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ρνξεγνχληαη 

δηαθξίλνληαη ζε άδεηεο ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο, άδεηεο γηα επηκνξθσηηθνχο ή 

επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο θαη άδεηεο εμεηάζεσλ. 

 

2.2 Ζ λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

θαη ηα βαζηθά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο πνπ ηζρύνπλ ζήκεξα 

Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ηεο ζπκβνιήο 

ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ θξάηνπο νδήγεζε, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ζε κία 

ζεηξά ζπζηεκαηηθψλ ζεζκηθψλ παξεκβάζεσλ, κε ζθνπφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ηξφπνπ 

ζηειέρσζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ησλ κεζφδσλ εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Ζ 

πεπνίζεζε φηη ε ζπλερήο εθπαίδεπζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

απφθηεζε λέσλ ηδεψλ θαη ηε δηακφξθσζε παξαζηάζεσλ πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ 

θαιχηεξε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζπλέηεηλε ζε κία ζεηξά λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, 

κε ζηφρν ηελ θαηνρχξσζε θαη ζηαδηαθή αλαβάζκηζε ηνπ ζεζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο. 

Πξψηνο ν Ν.1811/1951 (ΦΔΚ 141 Α', «Πεξί θψδηθνο θαηαζηάζεσο δεκνζίσλ πνιηηηθψλ 

δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ»), πξνέβιεςε ην ζεζκφ ηεο επηκφξθσζεο. Αξθεηά ρξφληα 

αξγφηεξα κε ηνλ Α.Ν. 340/1968 (ΦΔΚ 68 Α') ζπζηάζεθε ην Κέληξν Μεηεθπαηδεχζεσο 

Οξγάλσλ Γεκφζηαο Γηνηθήζεσο (Κ.Μ.Ο.Γ.Γ.), ελψ κε ην άξζξν 19 ηνπ Ν.232/1975 (ΦΔΚ 

279 Α', «Πεξί επηκνξθψζεσο δεκνζίσλ ππαιιήισλ») ηδξχζεθε ε ρνιή Δπηκνξθψζεσο 

Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ (.Δ.Γ.Τ.). Ζ ηειεπηαία έδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξναγσγηθή 

εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ, ζπλδένληαο άκεζα ηελ πξναγσγή ηνπο ζηηο αλψηεξεο 

ηεξαξρηθέο βαζκίδεο κε ηελ αληίζηνηρε εηδηθή "κεηεθπαίδεπζε" . Δπηπιένλ, ν λφκνο απηφο 

ζπλέβαιε ζηε ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο επηκφξθσζεο, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ζε φιεο ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (ππνπξγεία, Ν.Π.Γ.Γ. θαη επνπηεπφκελνπο απφ ην θξάηνο 
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νξγαληζκνχο) λα ηδξχζνπλ θιαδηθέο ζρνιέο ή λα αλαδηνξγαλψζνπλ ηηο πθηζηάκελεο 

κνλάδεο εθπαίδεπζήο ηνπο. 

Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζεζκηθέο θαηλνηνκίεο ζηε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ην Ν.1388/1983 (ΦΔΚ 113 Α') θαη ηελ ίδξπζε 

ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.), σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ 

δηθαίνπ επνπηεπφκελν απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, κε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή 

απηνηέιεηα. Χο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ. πξνβιέπνληαλ κε ην λφκν απηφ ε 

Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Δ..Γ.Γ.) θαη ην Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δπηκνξθψζεσο 

(Η.Γ.Δ.). Με ην Ν.3200/2003 (ΦΔΚ 281 Α') ην Δ.Κ.Γ.Γ. κεηνλνκάζηεθε ζε Δζληθφ Κέληξν 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.), απνζηνιή ηνπ, φκσο, παξακέλεη ε 

αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ 

πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ ησλ θνξέσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. ηελ εθπιήξσζε ηεο 

απνζηνιήο ηνπ ην Δ.Κ.Γ.Γ.Α. ζήκεξα επηθνπξείηαη απφ ηηο εμήο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο: 

ηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ..Γ.Γ.Α.) ζηελ νπνία, 

ζχκθσλα κε ην άξζξ.57 ηνπ Ν.3966/2011 ελζσκαηψζεθαλ ε Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο (Δ..Γ.Γ.) θαη ε Δζληθή ρνιή Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Δ..Σ.Α.), πνπ 

ηδξχζεθε κε ην άξζξν 14 ηνπ Ν.3200/2003, θαζψο θαη ην ΗΝ.ΔΠ. θαη ε απνθεληξσκέλε 

δνκή ηνπ ζηε Θεζζαινλίθε (Π.ΗΝ.ΔΠ.Θ) πνπ αληηθαηέζηεζαλ ην Η.Γ.Δ. κε ην άξζξν 13 § 

2 ηνπ λ.2527/1997 (ΦΔΚ Α' 206). 

Ο Ν.1943/1991 (ΦΔΚ 50 Α', «Δθζπγρξνληζκφο ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, αλαβάζκηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαη άιιεο ζπλαθείο δηαηάμεηο»), 

φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 19 ηνπ Ν.2738/1999 (ΦΔΚ Α' 180), πξνβιέπεη 

αλαιπηηθά ζηα άξζξα 32-38 ηηο εμήο θαηεγνξίεο εθπαίδεπζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ: 

(1) αξρηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, απνηεινχκελε απφ α) ηελ 

πξνεηζαγσγηθή θαη β) ηελ εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε θαη (2) ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε, απνηεινχκελε απφ ηελ α) επηκφξθσζε (πνπ δηαθξίλεηαη πεξαηηέξσ ζε 

εμεηδίθεπζε ή πξναγσγηθή εθπαίδεπζε), β) κεηεθπαίδεπζε θαη γ) κεηαπηπρηαθή 

εθπαίδεπζε. 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ζηελ νπνία πξνβαίλεη ν Ν.1943/1991 είλαη ελδεηθηηθή ηεο ζεκαζίαο 

πνπ επηζπκεί λα απνδψζεη ν λνκνζέηεο ζηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο δηνίθεζεο, ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε θαη 

αλακελφκελε αλ ιεθζεί ππφςε φηη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε είλαη "κία εζσηεξηθή αγνξά 

http://www.enap.gr/attachments/article/6991/3986_2011.pdf
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εξγαζίαο", φπνπ ε εμέιημε είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηε ζπλερή απφθηεζε εηδηθψλ γλψζεσλ 

θαη δεμηνηήησλ. Δμάιινπ, ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ ππνγξακκίδεηαη φηη «...η 

εκπαίδεςζη, η μεηεκπαίδεςζη, η επιμόπθωζη είναι η καπδιά ηος εκζςγσπονιζμού ηηρ 

Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ» . 

Γηα ηηο ξπζκίζεηο πνπ εηζάγεη ν ΤΚ ζηνλ ηνκέα ηεο ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο έγηλε ήδε 

ιφγνο. Αμίδεη, φκσο, λα γίλεη ηδηαίηεξε κλεία ζηηο θαηλνηνκίεο πνπ εηζάγεη ν  Ν.3613/2007 

(ΦΔΚ 263 Α'), ζε ζπλέρεηα ηνπ λένπ ΤΚ θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 47, ην νπνίν 

αλαθέξεηαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. 

Έηζη, ζην άξζξν 16 §3 ηνπ λένπ λφκνπ θαζηεξψλεηαη ε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ησλ 

Πξντζηακέλσλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ., νη νπνίνη ππάγνληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ΤΚ. ηε ζεκαηηθή δηάξζξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, ηα νπνία απεπζχλνληαη ζηα ελ ιφγσ ζηειέρε, 

πεξηιακβάλνληαη νη εμήο ελφηεηεο: 

1) Γεκφζηνη Οξγαληζκνί θαη Δπξσπατθφ Πεξηβάιινλ 

2) Ννκηκφηεηα Γηνηθεηηθήο Γξάζεο 

3) Ζγεζία θαη Γηνίθεζε Αιιαγψλ 

4) ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο θαη Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο. 

Με ηα πξνγξάκκαηα απηά, ε παξαθνινχζεζε ησλ νπνίσλ είλαη ππνρξεσηηθή, 

εμεηδηθεχεηαη ε επηκφξθσζε πνπ παξέρεηαη ζηα αλψηεξα ζηειέρε ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ απηά λα βειηηψζνπλ ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηέο ηνπο θαη λα 

απνθηήζνπλ πην ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηε δηακφξθσζε δεκφζησλ πνιηηηθψλ. Δπηπιένλ, νη 

θαηλνηφκεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3613/2007 ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία ζηειερψλ πνπ ζα 

κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ηδηαίηεξα πςειέο απαηηήζεηο ησλ λέσλ θαζεθφλησλ ηνπο, 

επ'σθειεία ησλ πνιηηψλ. Ζ ζρεηηθή πξφβιεςε ελεξγνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 

θαινθαίξη ηνπ 2008 θαη κέρξη ζήκεξα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηά ηέηνηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζε φιε ηελ Διιάδα. Τπεχζπλνη θνξείο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ πξναγσγηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ην ΗΝ.ΔΠ.  

Ζ ηάζε γηα ζπλερή βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο είρε ήδε απνηππσζεί ζηελ 

πξνγξακκαηηθή ζπκθσλία πνπ ππεγξάθε ην Ννέκβξην ηνπ 2004 κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ 
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Δζσηεξηθψλ, ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. θαη ηεο Α.Γ.Δ.Γ.Τ. θαη απνηειεί ηνλ θαηαζηαηηθφ ράξηε ηεο 

επηκφξθσζεο κε ακνηβαίεο δεζκεχζεηο θαη θνηλή ζηνρνζεζία απφ φιεο ηηο πιεπξέο. Σα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθψλεζαλ ζπγθεθξηκέλα ζηελ αλάιεςε θνηλψλ δξάζεσλ γηα 

δεηήκαηα φπσο ε αλίρλεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ε 

δηαξθήο επηκφξθσζή ηνπο, ε πξνψζεζε ηεο πξναγσγηθήο εθπαίδεπζεο, ε αλαβάζκηζε ηεο 

εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο θαη ε ελίζρπζε ησλ ζπλαθψλ πξσηνβνπιηψλ ηεο Α.Γ.Δ.Γ.Τ. 

Ζ ζπκθσλία απηή, ε νπνία έγηλε λφκνο ηνπ θξάηνπο (Ν.3345/2005, ΦΔΚ 138 Α') 

ζεσξείηαη πξσηνπνξηαθή ηφζν γηα ηελ εθπαηδεπηηθή φζν θαη γηα ηελ πνιηηηθνθνηλσληθή 

ζεκαζία ηεο, θαζψο δηεπξχλεη ην πεδίν δξάζεο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. 

Δπίζεο, απνηειεί νξφζεκν ζηελ θαηεχζπλζε κηαο πνηνηηθφηεξεο εθπαίδεπζεο ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ζπκβάιιεη ζηε «...διαμόπθωζη ενόρ ανοικηού ζςζηήμαηορ 

ανάπηςξηρ ηος ανθπώπινος δςναμικού», ην νπνίν «...πποϋποθέηει ηη ζςναίνεζη, ηη 

ζςμμεηοσή, ηην εμπλοκή ηος ανθπώπινος δςναμικού ζηην εκπαιδεςηική ππάξη, διαθοπεηικά 

η μαθηζιακή δπαζηηπιόηηηα είναι κλειζηή, πποκαηαζκεςαζμένη και ζςνεπώρ 

αναποηελεζμαηική...» . 

Ζ εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηνρεχεη, 

επνκέλσο, ζηελ απφθηεζε απφ εθείλνπο ησλ απαξαίηεησλ ηερληθψλ θαη ζεσξεηηθψλ 

γλψζεσλ γηα ηελ βέιηηζηε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, μεθηλά ήδε 

απφ ηελ είζνδφ ηνπο ζην Γεκφζην θαη ζπλερίδεηαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο. 

Σα βαζηθά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο ησλ ππαιιήισλ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία, ε νπνία πεξηγξάθεθε ήδε θαη θπξίσο απφ ηνπο λφκνπο 1388/83 (άξζξα 14-24), 

1943/91 (άξζξα 32-38), 2527/97 (άξζξα 13,15), 2738/99 (άξζξν 19) θαη 2683/99 (άξζξν 

47), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3528/2007 είλαη ζπλνιηθά επηά (www.gspa.gr): 
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Γηάγξακκα 5: Σα βαζηθά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ

 

Δηδηθφηεξα, ε πξνεηζαγσγηθή εθπαίδεπζε παξέρεηαη απφ ηελ Δ..Γ.Γ.Α. θαη 

απεπζχλεηαη ζε ηδηψηεο πνπ επηζπκνχλ λα ζηαδηνδξνκήζνπλ ζην δεκφζην αιιά θαη ζε 

φζνπο δηαζέηνπλ ήδε ηε δεκνζηνυπαιιειηθή ηδηφηεηα. θνπφο ηεο παξερφκελεο απφ ηελ 

Δ..Γ.Γ.Α. εθπαίδεπζεο, φπσο νξίδεηαη ηφζν ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε φζν θαη ζην άξζξν 

1 §3 ηνπ ηδξπηηθνχ ηεο λφκνπ 1388/1983, είλαη ε «...δημιοςπγία ζηελεσών ηηρ Γημόζιαρ 

Γιοίκηζηρ, κενηπικήρ και αποκενηπωμένηρ, ηων οπγανιζμών ηοπικήρ αςηοδιοίκηζηρ και ηων 

Ν.Π.Γ.Γ., πος να διαθέηοςν ειδικεςμένη επαγγελμαηική καηάπηιζη και νέο πνεύμα 

πποζέγγιζηρ ηων πποβλημάηων, ώζηε να ζςμβάλοςν αποηελεζμαηικά ζηον εκδημοκπαηιζμό 

και ηον εκζςγσπονιζμό ηων μέζων και μεθόδων διοίκηζηρ».  

Ζ εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε απεπζχλεηαη ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο ππαιιήινπο θαη, 

ζχκθσλα κε ηηο λέεο ξπζκίζεηο, πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηεο πξψηεο δηεηίαο απφ ην 

δηνξηζκφ ηνπο ζηηο ππεξεζίεο, πξνθεηκέλνπ απηνί λα αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηα 

θαζήθνληά ηνπο. Δίλαη ππνρξεσηηθή ηφζν γηα ηνπο ππαιιήινπο φζν θαη γηα ηηο ππεξεζίεο, 

αθνχ ζπκπίπηεη κε ηε δνθηκαζηηθή πεξίνδν απφ ηελ νπνία εμαξηάηαη ε πξναγσγή ηνπ 
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ππαιιήινπ ζηνλ επφκελν ηνπ εηζαγσγηθνχ βαζκφ. θνπφο ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 47 

§2 ηνπ λένπ ΤΚ, είλαη «...η εξοικείωζη ηος ςπαλλήλος με ηα ανηικείμενα ηηρ ςπηπεζίαρ ηος 

και ηα καθήκονηα ηος ωρ δημοζίος ςπαλλήλος γενικόηεπα». Αξκφδην γηα ηελ πινπνίεζε 

ησλ ζρεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη απνθιεηζηηθά ην ΗΝ.ΔΠ. ηνπ 

Δ.Κ.Γ.Γ.Α., ελψ ε εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη απφ απηά δελ ζρεηίδεηαη κε νπνηαδήπνηε 

άιιε εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ νηθεία ππεξεζία θαη ε νπνία έρεη 

πεξηζζφηεξν ραξαθηήξα ελεκέξσζεο ηνπ λένπ ππαιιήινπ. 

Ζ επηκόξθσζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πξαγκαηνπνηείηαη ηφζν απφ ην ΗΝ.ΔΠ. φζν θαη 

απφ ηηο κνλάδεο εθπαίδεπζεο ησλ ππνπξγείσλ θαζ'φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο 

θαη απεπζχλεηαη ζηελ πιαηηά κάδα ησλ ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ, αλεμαξηήησο 

θαηεγνξίαο, εηδηθφηεηαο ή βαζκνχ, απνηειψληαο ην θαηεμνρήλ πεδίν εθπαίδεπζήο ηνπο. 

ην άξζξν 34 ηνπ Ν.1943/1991, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηα άξζξα 17-18 ηνπ Ν.2085/2002 

θαη 23 ηνπ Ν.3200/2003, νξίδεηαη εηδηθφηεξα ε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα ηεο 

επηκφξθσζεο, ε νπνία είηε αθνξά ζηελ παξνρή γεληθφηεξεο γλψζεο ζε ηνκείο φπσο ην 

δεκφζην κάλαηδκελη, ε πιεξνθνξηθή, ηα νηθνλνκηθά θαη νη μέλεο γιψζζεο είηε έρεη 

εηδηθφηεξν ραξαθηήξα θαη απνηειεί επηκέξνπο δξάζε ελφο επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

(Δ.Π.). 

Δπηπιένλ, θαηά ην άξζξν 40 ηνπ Ν.1943/1991, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, νη 

δεκφζηνη ππάιιεινη κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ πξνγξάκκαηα εμεηδίθεπζεο πάλσ ζε 

εηδηθφηεξα αληηθείκελα ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν αλήθνπλ, κεηά απφ εθηίκεζε ησλ 

ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ. Σα πξνγξάκκαηα εμεηδίθεπζεο θαηαξηίδνληαη θαη νξγαλψλνληαη 

απφ ηε κνλάδα εθπαίδεπζεο ηνπ νηθείνπ Τπνπξγείνπ ή Ν.Π.Γ.Γ. ή ηεο απηνηεινχο 

δεκφζηαο ππεξεζίαο, ελψ αξκφδην λα εθηειέζεη ηέηνηα πξνγξάκκαηα είλαη θαη ην ΗΝ.ΔΠ. 

γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ππαιιήινπο πνπ αζθνχλ φκνηα ή ζπλαθή θαζήθνληα ζε φια ή 

νξηζκέλα ππνπξγεία. 

Ζ πξναγσγηθή εθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ Ν.2527/1997 απεπζχλεηαη ζε 

ππαιιήινπο ΠΔ θαη ΣΔ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ θαη επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη 

απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε γλψζεσλ, δηνηθεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη δεμηνηήησλ πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαζεθφλησλ Πξντζηακέλσλ Γηεχζπλζεο, θαζψο θαη 

ζηε δηαγσληζηηθή αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ, κε ζθνπφ ηελ αμηνθξαηηθή θαη 

αληηθεηκεληθή επηινγή ησλ ηθαλνηέξσλ. ηα πξνγξάκκαηα απηά ζπκκεηέρνπλ φζνη 

ππάιιεινη Α' βαζκνχ έρνπλ ππεξεηήζεη ηνπιάρηζηνλ επί ηξηεηία σο Πξντζηάκελνη 
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Σκήκαηνο ή φζνη είλαη ππνςήθηνη γηα Πξντζηάκελνη Γηεχζπλζεο. ζνη πεξαηψλνπλ 

επηηπρψο ην πξφγξακκα πξναγσγηθήο εθπαίδεπζεο πξνεγνχληαη έλαληη ησλ ινηπψλ 

ππαιιήισλ ηνπ θιάδνπ ηνπο θαηά ηελ πξναγσγή ζην βαζκφ ηνπ Γηεπζπληή, εθφζνλ 

αζθαιψο θαηέρνπλ ζε πςειφ βαζκφ θαη ηα ππφινηπα ηππηθά πξνζφληα. Μέρξη ζήκεξα, 

δελ έρεη πινπνηεζεί θαλέλα πξφγξακκα πξναγσγηθήο εθπαίδεπζεο. 

Ζ κεηεθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 37 ηνπ Ν.1943/1991-φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη- θαη ζηνρεχεη ζηε δηεχξπλζε ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ 

γλψζεψλ ηνπο, νη νπνίεο είλαη πξφζθνξεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ηεο 

ππεξεζίαο ηνπο. Δπηπιένλ, απνβιέπεη ζηελ εηδίθεπζε ησλ ππαιιήισλ ζε ζχγρξνλεο 

ηερληθέο δηνίθεζεο θαη ηερλνινγίαο. Ζ κεηεθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε Α.Δ.Η. ηεο 

εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, ζην Δ.Κ.Γ.Γ.Α. ή ζε άιινπο θαηάιιεινπο ηδησηηθνχο θαη 

δεκφζηνπο θνξείο θαη απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηξία 

ηνπιάρηζηνλ έηε ππεξεζίαο. 

Σέινο, ε κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 39 ηνπ Ν.1943/1991-φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε- θαη αθνξά επίζεο ππαιιήινπο κε ηξηεηή ηνπιάρηζηνλ ππεξεζία, 

θαηεγνξίαο ΠΔ ή ΣΔ. Ζ κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε Α.Δ.Η. ηεο 

Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ζηφρν ηε ιήςε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ζπλαθνχο 

κε ηα αληηθείκελα ηεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία αλήθεη νξγαληθά ν ππάιιεινο. Σα 

πξνγξάκκαηα ή νη θχθινη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ πνπ ρνξεγνχλ ηέηνηνπο ηίηινπο 

θαζνξίδνληαη θάζε θνξά κε λφκν θαη ζε ζπλεξγαζία ηνπ ΤΠ. Δ. θαη ηνπ νηθείνπ Α. Δ. Η. 

Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ παλεπηζηεκίσλ, ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. θαη ηεο Α.Γ.Δ.Γ.Τ. νδήγεζε 

(27.3.2008) ζηελ ππνγξαθή ζπκθσλίαο γηα ηε δεκηνπξγία κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

γηα δεκνζίνπο ππαιιήινπο ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο κε ηίηιν «Μεηαπηςσιακό ζηη 

Γημόζια Γιοίκηζη Ολικήρ Ποιόηηηαρ»». Ήδε ηα ηειεπηαία ρξφληα ιεηηνπξγεί ζην 

Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζηελ «Οπγάνωζη και Γιοίκηζη 

Γημόζιων Υπηπεζιών, Οπγανιζμών και Δπισειπήζεων» γηα κφληκνπο δεκνζίνπο 

ππαιιήινπο, σο επηζηέγαζκα ηεο ζπκθσλίαο πνπ ππεγξάθε ζηηο 21.4.2005 κεηαμχ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. θαη ηνπ Κνηλσληθνχ Πνιπθέληξνπ ηεο Α.Γ.Δ.Γ.Τ. . 

θνπφο ησλ δχν πξνγξακκάησλ είλαη ε δεκηνπξγία εηδηθεπκέλσλ αλψηεξσλ ζηειερψλ κε 

εμεηδηθεπκέλε επηζηεκνληθή γλψζε θαη δεμηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα 
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θαη λα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο, ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

 

2.3 Οη βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ 

Ηδηαίηεξε αλαθνξά αμίδεη λα γίλεη ζηα εηδηθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ (best practices) πνπ πινπνηνχληαη απφ ην Δ.Κ.Γ.Γ.Α. ζε ζπλεξγαζία κε 

αληίζηνηρνπο θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη απεπζχλνληαη ζηνπο ππαιιήινπο ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Σα πξνγξάκκαηα απηά ζπγρξεκαηνδνηνχληαη 

απφ εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο πφξνπο, ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ Διιάδα θαη ζε θνξπθαία 

ηλζηηηνχηα θαη ζρνιέο δεκφζηαο δηνίθεζεο ηεο αιινδαπήο (φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε 

γαιιηθή E.N.A., ην θηλιαλδηθφ HAUS, ην βξεηαληθφ National School of Government) θαη 

ρνξεγνχλ επξσπατθφ ηίηιν πηζηνπνίεζεο ζε ηνκείο εμαηξεηηθνχ ελδηαθέξνληνο 

(www.ekdd.gr). 

Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ δηεμήρζεζαλ θαηά ηα ηειεπηαία έηε ζηελ Αζήλα θαη 

ζην εμσηεξηθφ (Παξίζη, Βεξνιίλν, Μάαζηξηρη θ.α.) αθνξνχζαλ κεηαμχ άιισλ ηηο εμήο 

ζεκαηηθέο: 

 Καηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο ζηε Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ (Innovative Approaches 

to Human Resource Management) 

 Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαη Γηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε Δζληθφ, Σνπηθφ θαη 

Πεξηθεξεηαθφ Δπίπεδν (e-Government and Interoperability at National, Local and 

Regional Level) 

 Ζιεθηξνληθή κάζεζε (e-learning) θαη 

 Μεηαξξχζκηζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κέζα απφ ηελ θαηάξηηζε ησλ ζηειερψλ ηεο - 

Ζ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζε (La reforme de l'administration publique 

par le biais de l'education de ces agents - La mise en place de l'e-administration). 
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Οη ζπλέξγεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ζε ειιεληθφ θαη 

επξσπατθφ επίπεδν απνδεηθλχνπλ ηνλ θπξίαξρν πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. ζε 

ζέκαηα δηνίθεζεο θαη εηδηθφηεξα εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Οη 

εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα ελζαξξχλνπλ ηε 

ζπκκεηνρή θαη δξάζε θαη βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο δηαθνξεηηθήο δηνηθεηηθήο 

θνπιηνχξαο πνπ θνκίδεη θάζε ζπκκεηέρνπζα ρψξα, ζπκβάιινληαο ζηαδηαθά ζε απηφ πνπ 

έρεη επηθξαηήζεη λα ιέγεηαη "επξσπατθή δηνηθεηηθή ζχγθιηζε". 
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3. ΟΗ ΒΑΗΚΟΣΔΡΟΗ ΦΟΡΔΗ ΠΑΡΟΥΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Δ ΓΖΜΟΗΟΤ ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

ΖΜΔΡΑ 

 

3.1 Δζληθό Κέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.) 

πσο δηαθάλεθε απφ ηηο ζεκαληηθέο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

κέρξη ζήκεξα, ηα ηειεπηαία ρξφληα δίλεηαη φιν θαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζε δεηήκαηα 

εθπαίδεπζεο ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ ζψκαηνο, πξνθεηκέλνπ απηφ λα πξνζαξκνζηεί ζηηο 

λέεο εμειίμεηο, λα εκπεδψζεη ηε λέα ηερλνγλσζία θαη λα αληαπνθξηζεί ζην αίηεκα γηα 

θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. Κεληξηθφ ξφιν ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα 

δηαδξακαηίδεη, φπσο αλαθέξζεθε ελ ζπληνκία, ην Δ.Κ.Γ.Γ.Α. θαη νη εθπαηδεπηηθέο 

κνλάδεο ηνπ. 

Σν Δ.Κ.Γ.Γ.Α. (πξψελ Δ.Κ.Γ.Γ.) έρεη ηε κνξθή Ν.Π.Γ.Γ. κε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή 

απηνηέιεηα, επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ θαη απνηειείηαη απφ δχν 

εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο, ηελ Δ..Γ.Γ.Α. θαη ην ΗΝ.ΔΠ. πσο πξνθχπηεη θαη απφ ην άξζξν 1 

§3 ηνπ ηδξπηηθνχ ηνπ λφκνπ 1388/1983, ην Δ.Κ.Γ.Γ.Α., σο ν θεληξηθφο εθπαηδεπηηθφο 

θνξέαο ηεο ειιεληθήο δηνίθεζεο, απνβιέπεη ζηε δεκηνπξγία πξνζσπηθνχ ηθαλνχ λα 

ζηεξίμεη ηελ απνηειεζκαηηθή θαη δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ ηεο 

ρψξαο θαη λα ζπκβάιεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ κεζφδσλ δηνίθεζεο. Μεηαγελέζηεξα 

λνκνζεηήκαηα, φπσο ν Ν.3200/2003 κε ηνλ νπνίν κεηνλνκάζηεθε ην Δ.Κ.Γ.Γ. ζε Δζληθφ 

Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο θαη ην Π.Γ. 1/2008 (ν ηζρχσλ 

Οξγαληζκφο ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α.) δηακφξθσζαλ ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ηνπ ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε. 

Απνζηνιή ηνπ Κέληξνπ είλαη ν δηαξθήο εθζπγρξνληζκφο ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, θεληξηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο, ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

θαη ησλ Ο.Σ.Α. α' θαη β' βαζκνχ, κέζσ ηεο αλάπηπμεο ζηξαηεγηθψλ δξάζεσλ, φπσο είλαη 

νη εμήο (www.ekdd.gr): 

 ε αλάπηπμε ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ ησλ θνξέσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη 

ηδίσο ε ηθαλνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ-επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ηνπ 
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 ε κειέηε ησλ δνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ ησλ δεκφζησλ θνξέσλ θαη ε ππνζηήξημε 

θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ ζε φηη αθνξά κεζφδνπο ιεηηνπξγίαο θαη ρξεζηκνπνηνχκελα 

κέζα 

Δηδηθφηεξα, ε απνζηνιή ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ θσδηθνπνίεζε κε ην 

Π.Γ. 57/2007 (ΦΔΚ 59 Α') ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ίδξπζε θαη απνζηνιή ηνπ 

Δ.Κ.Γ.Γ.Α. θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ άξζξσλ 1 ηνπ Ν.1388/1983, 39 ηνπ Ν.1943/1991, 8 θαη 

13 ηνπ Ν.2527/1997, 1 θαη 2 ηνπ Ν.3200/2003, Π.Γ. 193/2004 θαη 6 ηνπ Ν.3260/2004. Σα 

βαζηθά ζεκεία ζηα νπνία επηθεληξψλεηαη ε απνζηνιή ηνπ θνξέα είλαη αλαιπηηθφηεξα ηα 

εμήο : 

 ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

δεκφζηνπ θαη επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

 ε επηκφξθσζε ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ ησλ Ο.Σ.Α. α' θαη β' βαζκνχ 

 ε δεκηνπξγία ζηειερψλ γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

 ε εθπφλεζε εξεπλψλ θαη κειεηψλ γηα ηε ράξαμε ζηξαηεγηθψλ αλάπηπμεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ην δηαξθή εθζπγρξνληζκφ ηεο 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

κεηαξξπζκηζηηθψλ δξάζεσλ 

     ε ζέζπηζε ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ θαηάξηηζεο ησλ ππαιιήισλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο πνξείαο ηεο επηκφξθσζήο ηνπο 

Σν Δ.Κ.Γ.Γ.Α., γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ, δηαζέηεη ηε ζεζκηθή δπλαηφηεηα 

λα πηζηνπνηεί ην επίπεδν γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ δεκφζηνπ θαη 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηνπο ρψξνπο εθπαίδεπζεο, ην ζρεηηθφ εμνπιηζκφ, ηε 

δηνηθεηηθή θαη επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη γεληθά ηηο εθπαηδεπηηθέο δνκέο. Δπίζεο, κπνξεί λα αλαζέηεη ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζε 

θνξείο, ησλ νπνίσλ ηηο εθπαηδεπηηθέο δνκέο έρεη πηζηνπνηήζεη. Σέινο, ππνβάιιεη εηήζηα 

έθζεζε ζηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο αθνξά ζηα πξνβιήκαηα 

θαη ζηηο εμειίμεηο ζε δεηήκαηα εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα (Μαθξπδεκήηξεο, 2008). 
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3.1.1 Ηλζηηηνύην Δπηκόξθσζεο (ΗΝ.ΔΠ.)  

Σν ΗΝ.ΔΠ. θαη ε απνθεληξσκέλε δνκή ηνπ ζηε Θεζζαινλίθε (Π.ΗΝ.ΔΠ.Θ.) απνηεινχλ 

θνξείο θαηάξηηζεο θαη δηαξθνχο επηκφξθσζεο ησλ ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Κχξηα απνζηνιή ηνπο είλαη ε 

δηαξθήο βειηίσζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζσ 

πηζηνπνηεκέλσλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο. 

Σν ΗΝ.ΔΠ., ην νπνίν απνξξφθεζε κε ην λ.2527/1997 (άξζξν 13 §2) ην βξαρχβην Η.Γ.Δ., 

είλαη κνλάδα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ιεηηνπξγεί ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο (άξζξν 

14 ηνπ Π.Γ. 1/2008 Οξγαληζκφο Δ.Κ.Γ.Γ.Α.), κε αξκνδηφηεηεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 

24 ηνπ Ν.1388/1983, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 13 ηνπ Π.Γ. 1/2008. 

Δηδηθφηεξα, ελψ αξρηθά ν θχξηνο φγθνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΗΝ.ΔΠ. αθνξνχζε ζηελ 

εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε ησλ λενπξνζιεθζέλησλ ππαιιήισλ, ζήκεξα, κεηά ηελ 

αλαδηνξγάλσζε ησλ ηνκέσλ ηνπ, ην ΗΝ.ΔΠ. παξέρεη επηκνξθσηηθέο δξάζεηο πάλσ ζε 

ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην Γεκφζην Μάλαηδκελη, 

ε ρξήζε ησλ λέσλ Σ.Π.Δ., νη μέλεο γιψζζεο, θαζψο θαη άιια πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

πεξηβάιινλ, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα. Ζ παξνρή εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο 

παξακέλεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ΗΝ.ΔΠ. θαη απνζθνπεί ζηελ πξνεηνηκαζία θαη 

εμνηθείσζε ησλ λενπξνζιεθζέλησλ ππαιιήισλ κε ηα θαζήθνληά ηνπο, ζηελ 

επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

επαγγεικαηηθήο εζηθήο πνπ απαηηεί ην ιεηηνχξγεκά ηνπο. 

Με ην λέν ζρεδηαζκφ ηεο επηκφξθσζεο εληζρχεηαη ε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο 

θνξείο ηνπ δεκνζίνπ γηα ηελ θαηάξηηζε επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ εθπαίδεπζεο, κέζσ ελφο 

ζχγρξνλνπ ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη απνηίκεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο παξερφκελεο επηκφξθσζεο. Δπηπιένλ, θαζηεξψζεθε ε νξγάλσζε 

θαηλνηφκσλ εξγαζηεξίσλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ, εληζρχζεθε ε νπζηαζηηθή απνθέληξσζε 

ηεο επηκφξθσζεο, αλαζρεδηάζηεθε ην Μεηξψν Δθπαηδεπηψλ ψζηε λα ζπζρεηίδεηαη ε 

εμεηδίθεπζε θάζε εθπαηδεπηή κε ηα ζεκαηηθά αληηθείκελα ησλ πξνγξακκάησλ θαη 

πηνζεηήζεθε ε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο επηκφξθσζεο πνπ 

παξέρνληαη. 

http://www.ekdd.gr/inep/index.php?option=com_content&task=view&id=195
http://www.ekdd.gr/inep/index.php?option=com_content&task=view&id=196
http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=com_content&task=view&id=465&Itemid=333
http://www.ekdd.gr/inep/index.php?option=com_content&task=view&id=197
http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=com_content&task=view&id=422&Itemid=333
http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=com_content&task=view&id=475&Itemid=339
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Σν πξψην εμάκελν ηνπ 2011 πινπνηήζεθαλ απφ ην ΗΝ.ΔΠ. 792 επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα, ηα νπνία παξαθνινχζεζαλ 18.508 ζηειέρε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Καηά ην έηνο 2010 πινπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 1.186 ζεκηλάξηα κε ηε 

ζπκκεηνρή 25.800 δεκνζίσλ ππαιιήισλ.  

 

3.1.2 Δζληθή ρνιή Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ..Γ.Γ.Α.) 

Ζ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο, δηαδέρζεθε ηελ Δζληθή ρνιή 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ηελ πξψηε παξαγσγηθή ζρνιή ππαιιήισλ ζηελ ηζηνξία ηεο 

ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ελζσκάησζε ηελ Δζληθή ρνιή Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (άξζξ.57, Ν.3966/2011), σο απηφλνκε εθπαηδεπηηθή κνλάδα ηνπ 

Δ.Κ.Γ.Γ.Α. πνπ ζρεδηάδεη, πινπνηεί θαη αμηνινγεί ηελ εθπαηδεπηηθή ηεο δξάζε κε γλψκνλα 

ηελ παξαγσγή εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ ηαρείαο εμέιημεο, ηθαλψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

ζχγρξνλεο απαηηήζεηο άζθεζεο δηνίθεζεο. ηφρνη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο 

ρνιήο είλαη ε ελίζρπζε ησλ γλψζεσλ, ε αλάπηπμε ησλ αλαγθαίσλ επαγγεικαηηθψλ 

δεμηνηήησλ, ε θαιιηέξγεηα πλεχκαηνο πξσηνβνπιίαο θαη θαηλνηνκίαο θαη ε δηακφξθσζε 

θαηάιιεισλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ εθ κέξνπο ησλ ζπνπδαζηψλ. 

Ζ Δ..Γ.Γ.Α. δέρεηαη πηπρηνχρνπο παλεπηζηεκίσλ θαη ηερλνινγηθψλ ηδξπκάησλ πνπ έρνπλ 

επηηχρεη ζε εηζαγσγηθφ δηαγσληζκφ, ν νπνίνο νξγαλψλεηαη θαη δηεμάγεηαη απφ αλεμάξηεηε 

Κεληξηθή Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ. Ο αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ νξίδεηαη θάζε θνξά κε ηελ 

πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη εηζαρζέληεο ζηε ρνιή, εάλ δελ ππεξεηνχλ ήδε ζην 

δεκφζην ηνκέα, ινγίδνληαη σο δφθηκνη δεκφζηνη ππάιιεινη, κε κηζζνινγηθά θαη 

αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα. 

ήκεξα ζηελ Δ..Γ.Γ. θνηηνχλ 100 ζπνπδαζηέο (ΚΑ’ Δθπαηδεπηηθή εηξά) θαη ζηελ 

Δ..Σ.Α. 64 (Γ’ Δθπαηδεπηηθή εηξά), ελψ έρνπλ απνθνηηήζεη ζπλνιηθά 2.034 

εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε, απφ ηα νπνία 1.792 είλαη απφθνηηνη ηεο Δ..Γ.Γ. θαη 242 ηεο 

Δ..Σ.Α.  

 

 

 

http://www.ekdd.gr/inep/index.php?option=com_content&task=view&id=198
http://www.enap.gr/attachments/article/6991/3986_2011.pdf
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3.1.2.1 Δθπαίδεπζε   

Ζ εθπαίδεπζε ζηε ρνιή γίλεηαη ζε ηξεηο θάζεηο, φπσο νξίδεη ιεπηνκεξψο ην άξζξν 21 

ηνπ Π.Γ.57/2007: 

1. Κνηλή Φάζε πνπδώλ: Ζ Κνηλή Φάζε πνπδψλ ζηνρεχεη λα πξνζδψζεη ζηνπο 

ζπνπδαζηέο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ελφο ζχγρξνλνπ 

δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο, κέζσ ηεο εμνηθείσζεο ησλ ζπνπδαζηψλ κε ηελ εκπεηξία θαη ηελ 

πξαθηηθή ηεο δηνηθεηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ ειιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε. Καηαηείλεη 

ζηελ νκνγελνπνίεζε ησλ ζπνπδαζηψλ, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο 

επηζηεκνληθνχο ρψξνπο νχησο ψζηε, λα ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά πξνο ηα ηκήκαηα 

εμεηδίθεπζεο.  

2. Eηδηθή Φάζε πνπδώλ: ηελ Δηδηθή Φάζε πνπδψλ επηδηψθεηαη ε εκβάζπλζε θαη 

ελίζρπζε εηδηθψλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ κειινληηθψλ ζηειερψλ ζην 

εηδηθφηεξν αληηθείκελν εθπαίδεπζήο ηνπο. ην πιαίζην ηεο εηδηθήο θάζεο παξεκβάιιεηαη 

πξαθηηθή εθπαίδεπζε ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο κε ζηφρν αθελφο ηελ εμνηθείσζε ησλ 

ζπνπδαζηψλ θαη αθεηέξνπ ηε ζχλδεζε ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ πνπ απνθηνχλ νη 

ζπνπδαζηέο εληφο ηεο ζρνιήο κε ηελ θαζεκεξηλή δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία. ην ηέινο ηεο 

εηδηθήο θάζεο νη ζπνπδαζηέο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε εθπφλεζεο Σειηθήο Δξγαζίαο κε ζέκα 

ζρεηηθφ κε ηελ εμεηδίθεπζή ηνπο. 

3. Γηππνπξγηθή Φάζε πνπδώλ: Μηα πνιχ ζεκαληηθή πξφβιεςε πνπ ππήξρε ζην 

Ν.1388/1983, φπσο απηφ θσδηθνπνηήζεθε ζην Π.Γ.57/2007 (άξζξν 22, παξάγξαθνο 6), 

αιιά δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα, ήηαλ ε ιεηηνπξγία Σκήκαηνο Γηππνπξγηθψλ 

ηειερψλ ζε κηα ηξίκελε ηνπιάρηζηνλ ηξίηε θάζε ζπνπδψλ, ζηελ νπνία ζα ζπλέρηδαλ λα 

θνηηνχλ κφλν νη δχν πξψηνη απνθνηηήζαληεο θάζε ηκήκαηνο. θνπφο ηνπ Σκήκαηνο ήηαλ 

ε πξνεηνηκαζία ζηειερψλ πνπ ζα πξνσζνχζαλ ηελ νξηδφληηα επηθνηλσλία θαη ην 

ζπληνληζκφ ησλ Τπεξεζηψλ. 

 

 

 

http://www.enap.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=6875%3A2011-08-01-10-59-30&catid=40%3Aesdda&Itemid=69
http://www.enap.gr/attachments/article/6942/57_2007.pdf
http://www.enap.gr/attachments/article/6942/57_2007.pdf
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3.1.2.2 Σκήκαηα   

Οη εθπαηδεπφκελνη ινγίδνληαη απφ ηελ εηζαγσγή ηνπο σο δφθηκνη δεκφζηνη ππάιιεινη κε 

φια ηα ζρεηηθά θαζήθνληα, πεξηνξηζκνχο θαη δηθαηψκαηα, ελψ αλ ήδε δηαζέηνπλ ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ ηε δηαηεξνχλ θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ ζπνπδψλ 

ινγίδεηαη σο απφζπαζε. 

Με ηελ ελζσκάησζε ησλ Δ..Γ.Γ. θαη Δ..Σ.Α. ζηελ Δ..Γ.Γ.Α. (άξζξ.57, Ν.3966/2011), 

ηα επηκέξνπο πθηζηάκελα Σκήκαηα Δηδίθεπζεο ησλ αλσηέξσ ρνιψλ αλακέλεηαη λα 

κεηαθεξζνχλ απηνχζηα ζηε λενζχζηαηε ρνιή. Αλ ηζρχζεη ε απηνχζηα κεηαθνξά 

ηκεκάησλ, ε Δ..Γ.Γ.Α. ζα απνηειείηαη απφ ηα εμήο Σκήκαηα: 

 Σκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο  

 Σκήκα Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο  

 Σκήκα Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο  

 Σκήκα ηειερψλ Δπηθνηλσλίαο 

 Σκήκα Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

 Σκήκα Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

 Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο 

 Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο 

 Σκήκα Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο 

 Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

 

3.1.2.3 Ηζηνξηθά ηνηρεία  

Ζ δεκηνπξγία ηεο Δ..Γ.Γ. ζπλδέζεθε κε ην πιήζνο ησλ κειεηψλ πνπ εθπνλήζεθαλ ηελ 

πεξίνδν εθείλε θαη πξνέηξεπαλ ηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε λα κεξηκλήζεη γηα ηε 

αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο. Σε γλσζηφηεξε απφ απηέο ζπλέηαμε ην 1964 ν Langrod κε 

http://www.enap.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=6992%3A2011-08-13-01-19-13&catid=40%3Aesdda&Itemid=69
http://www.enap.gr/attachments/article/6943/3966_2011.pdf
http://www.enap.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=6880&Itemid=69
http://www.enap.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=6881&Itemid=69
http://www.enap.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=6882&Itemid=69
http://www.enap.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=6883&Itemid=69
http://www.enap.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=6884&Itemid=69
http://www.enap.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=6885&Itemid=69
http://www.enap.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=6876&Itemid=69
http://www.enap.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=6877&Itemid=69
http://www.enap.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=6879&Itemid=69
http://www.enap.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=6878&Itemid=69
http://www.enap.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=6994%3A2011-08-13-01-55-08&catid=40%3Aesdda&Itemid=69
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ηίηιν «Έθζεζηο αθνξψζαλ εηο ηελ αλαδηνξγάλσζηλ ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ ελ Διιάδη», 

ζηελ νπνία πξφηεηλε ηε δεκηνπξγία κίαο λέαο δηππνπξγηθήο θαηεγνξίαο αλψηεξσλ 

ππαιιήισλ, νη νπνίνη δε ζα ήηαλ κφληκα ηνπνζεηεκέλνη ζε θάπνην ππνπξγείν, αιιά ζα 

αλήθαλ ζε έλα θεληξηθφ φξγαλν, απνηειψληαο " ...δηαξθέο απφζεκα επηιέθησλ ππαιιήισλ, 

δπλάκελσλ λα απνζπαζζνχλ επί σξηζκέλνλ ρξφλνλ εηο δηαθφξνπο ζέζεηο θαη εηο δηάθνξα 

ππνπξγεία" . 

Ο αξηζκφο ησλ ηκεκάησλ εμεηδηθεπκέλεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ην πεξηερφκελν 

ηεο απνζηνιήο ηνπο κπνξεί λα κεηαβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Γ.. ηνπ Κέληξνπ. Σα ηκήκαηα εηδίθεπζεο ηεο 

Δ..Γ.Γ. ηα νπνία πξνβιέπνληαλ απφ ηνλ ηδξπηηθφ λφκν 1388/1983 ήηαλ ηα εμήο:  

 Σκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο 

 Σκήκα Γηνηθεηηθήο Γηθαηνζχλεο 

 Σκήκα Γηπισκαηηθήο Καηεχζπλζεο 

 Σκήκα Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο 

 Σκήκα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Καη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο  

 Σκήκα Οηθνλνκηθήο Καηεχζπλζεο 

 Σκήκα Πνιηηηζηηθήο Καηεχζπλζεο 

Σν κφλν απφ ηα αξρηθά ηκήκαηα πνπ ιεηηνπξγεί αλειιηπψο απφ ηνλ πξψην ρξφλν 

ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιήο, είλαη ην Σκήκα Γεληθήο Γηνίθεζεο. Σα δε Σκήκαηα Οηθνλνκηθήο 

θαη Πνιηηηζηηθήο Καηεχζπλζεο δελ ιεηηνχξγεζαλ πνηέ. Σα ππφινηπα απφ ηα αξρηθψο 

πξνβιεπφκελα ηκήκαηα θαηαξγήζεθαλ ην έλα κεηά ην άιιν, κε δηαδνρηθέο επηινγέο ησλ 

εθάζηνηε πνιηηηθψλ εγεζηψλ κε ζαθέο απνηέιεζκα ηνλ αθξσηεξηαζκφ θαη ηε κείσζε ηνπ 

θχξνπο ηεο ζρνιήο.  

Με ην Ν.1868/1989, θαηαξγήζεθε ην Σκήκα Γηνηθεηηθήο Γηθαηνζχλεο. Μέρξη ηφηε, είραλ 

εηζαρζεί ζην ελ ιφγσ ηκήκα 4 ζεηξέο ππνςήθησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηψλ (Α΄ - Γ΄) κε 

απνθνηηήζαληεο 29 ζπλνιηθά άηνκα, ηα νπνία κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο ηνπνζεηήζεθαλ 

ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο θαη ζην Διεγθηηθφ πλέδξην. Δηδηθφηεξα, απνθαζίζηεθε 

απφ ηελ ηφηε θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ πσο νη δηνηθεηηθνί δηθαζηέο ζα έπξεπε λα 

http://www.enap.gr/attachments/article/6988/N_1388_1983.pdf
http://www.enap.gr/attachments/article/6998/1868_1989.pdf
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απνθνηηνχλ απφ έλαλ άιιν, απνιχησο εμεηδηθεπκέλν θνξέα, ην Κέληξν Γηθαζηηθψλ 

πνπδψλ πνπ απνηέιεζε ηνλ πξφδξνκν ηεο ζεκεξηλήο Δζληθήο ρνιήο Γηθαζηψλ, πνπ 

ζπζηάζεθε κε ην Ν.2236/1994 θαη εδξεχεη ζηε Θεζζαινλίθε. 

Λίγνπο κφλν κήλεο αξγφηεξα, ηνλ Ηνχιην ηνπ 1990, αθνινχζεζε ε μαθληθή αθαίξεζε 

(Ν.1892/1990) ηνπ Σκήκαηνο Γηπισκαηηθήο Καηεχζπλζεο ην νπνίν, ζχκθσλα κε ηνλ 

θαζεγεηή Μαθξπδεκήηξε, «πάληνηε αληηκεησπίζηεθε κε ζθεπηηθηζκφ θαη δηάζεζε είηε 

ππνλφκεπζεο είηε άισζεο απφ ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ». Σε ζέζε ηνπ πήξε ην Κέληξν 

Γηπισκαηηθψλ πνπδψλ, ζεζκφο πνπ είρε αξρηθά ιεηηνπξγήζεη θαη πξηλ ηε δεκηνπξγία ηεο 

Δ..Γ.Γ., ηελ πεξίνδν 1979-85, είλαη δε γλσζηφ απφ ηηο αξρέο ηνπ 1999 σο Γηπισκαηηθή 

Αθαδεκία θαη ειέγρεηαη πιήξσο απφ ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ. Μέρξη ηφηε, είραλ 

εηζαρζεί κέζσ ηεο Δ..Γ.Γ. 5 ζεηξέο ππνςήθησλ δηπισκαηψλ (Α΄ – Δ΄) κε 64 άηνκα, ηα 

νπνία δηνξίζηεθαλ ζηνλ δηπισκαηηθφ θιάδν ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ.  

Ληγφηεξν ηπρεξνί απφ ηνπο δηπισκάηεο-απνθνίηνπο ηεο Δ..Γ.Γ. ππήξμαλ νη 14 κφιηο 

απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο Μνξθσηηθψλ Αθνινχζσλ, πνπ ιεηηνχξγεζε σο δηαθξηηφ 

πξφγξακκα ζην πιαίζην ηνπ Σκήκαηνο Γεληθήο Γηνίθεζεο θαη πνπ θαηαξγήζεθε κεηά ην 

Σ΄ εηζαγσγηθφ δηαγσληζκφ ηνπ έηνπο 1996. 

Έλα ηέηαξην ηκήκα πνπ απνρψξεζε απφ ηελ Δ..Γ.Γ. -παξάγνληαο κφλν 10 απνθνίηνπο- 

ήηαλ ην Σκήκα Κνηλνηηθήο Καηεχζπλζεο, ην Γεθέκβξην ηνπ 1997. Γελ πξνβιεπφηαλ απφ 

ηνλ ηδξπηηθφ λφκν, αιιά ζπζηάζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 1992, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία 

ζηειερψλ, εμεηδηθεπκέλσλ ζηα θξίζηκα ζέκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. κσο, ππήξμε ην 

πιένλ βξαρχβην ηκήκα ηεο Δ..Γ.Γ., θαζψο ηειηθά ιεηηνχξγεζε κφλν γηα 3 ρξφληα, ζηε Θ΄ 

(1994-1996) θαη ηε Η΄ (1995-1997) εθπαηδεπηηθή ζεηξά θαη χζηεξα θαηαξγήζεθε. 

Απφ ην δεχηεξν έηνο ηεο ρνιήο έσο ζήκεξα ιεηηνπξγεί ην πξνβιεπφκελν απφ ην 

Ν.1388/83 Σκήκα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην νπνίν πιένλ 

θαη κε ηελ ςήθηζε ηνπ Ν.3200/2003 έρεη κεηνλνκαζηεί ζε Σκήκα Πεξηθεξεηαθήο 

Γηνίθεζεο κε ζηφρν ηε ζηειέρσζε ησλ θεληξηθψλ ππεξεζηψλ ηεο Γηνίθεζεο πνπ έρνπλ 

αξκνδηφηεηα ζηνπο ηνκείο ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ζηηο Πεξηθέξεηεο, νη νπνίεο κε 

ην Ν.3582/2010 (Καιιηθξάηεο) αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο. 

Σν έξγν ηεο δεκηνπξγίαο ζηειερψλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε αλέιαβαλ ηα ππαγφκελα 

ζηελ πξψελ Δ..Σ.Α. ηκήκαηα 

Σν Σκήκα Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο, έλα απφ ηα επηά πξνβιεπφκελα απφ ην Ν.1388/1983, 

http://www.enap.gr/attachments/article/6999/2236_1994.pdf
http://www.enap.gr/attachments/article/7000/1892_1990.pdf
http://www.enap.gr/attachments/article/6988/N_1388_1983.pdf
http://www.enap.gr/attachments/article/6944/3200_2003.pdf
http://www.enap.gr/attachments/article/6933/3852_2010.pdf
http://www.enap.gr/attachments/article/6988/N_1388_1983.pdf
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ήηαλ επί 5 δηαγσληζκνχο αλελεξγφ φηαλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1992 επαληδξχζεθε θαη έθηνηε 

ιεηηνπξγεί κέζσ δχν δηαθξηηψλ πξνγξακκάησλ, ήηνη ην Πξφγξακκα Γηνίθεζεο Τπεξεζηψλ 

Τγείαο θαη ην Πξφγξακκα Γηνίθεζεο Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. 

Σνλ Ηνχιην ηνπ 1993, δεκηνπξγήζεθε ην Σκήκα Αθνινχζσλ Σχπνπ, πνπ ιεηηνχξγεζε γηα 

πξψηε θνξά εληφο ηνπ 1994 θαη απφ ην 1996 ηξνθνδνηεί κε 10- 15 ζηειέρε εηεζίσο ηηο 

ππεξεζίεο εμσηεξηθνχ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο θαη ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Δλεκέξσζεο. Με ην Ν.3444/2006 ην Σκήκα Αθνινχζσλ Σχπνπ 

κεηνλνκάδεηαη ζε Σκήκα ηειερψλ Δπηθνηλσλίαο.  

Χο αλεμάξηεην ηκήκα κέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο Δ..Γ.Γ. ιεηηνχξγεζε επί εηθνζαεηία ην 

Σκήκα Τπαιιήισλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ – ΟΔΤ (ή φπσο ζπλεζίδεηαη 

λα απνθαιείηαη ελ ζπληνκία ην Σκήκα Δκπνξηθψλ Αθνινχζσλ) κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία 

ζηειερψλ ηα νπνία ζα πξνσζνχζαλ ηελ νηθνλνκηθή δηπισκαηία ηεο ρψξαο κέζα αθελφο 

απφ ηα γξαθεία Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη αθεηέξνπ 

απφ ηηο αξκφδηεο πξνο ηνχην ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. Ζ θαηάξγεζε ηνπ 

θιάδνπ ησλ Τπαιιήισλ ΟΔΤ κε ην Ν.3566/2007 ζήκαηλε θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ ίδηνπ 

ηνπ ηκήκαηνο γεγνλφο πνπ είρε αξλεηηθέο πξνεθηάζεηο σο πξνο ην επίπεδν ηεο 

νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο κηαο θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο κεηαθέξζεθε -

φρη απηνχζην αιιά ππφ ηε κνξθή ζεκηλαξίνπ- ζην θπξίσο πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο 

Γηπισκαηηθήο Αθαδεκίαο. 

Με ην Ν.3200/2003 ζπζηάζεθε ην Σκήκα Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, κε 

δεδνκέλν φηη νη θνξείο πνπ ραξάδνπλ ζήκεξα θαη πινπνηνχλ ηελ ηνπξηζηηθή πνιηηηθή ηεο 

ρψξαο, έρνπλ αλάγθε απφ εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε, ηθαλά λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο 

απαηηήζεηο ηνπ δηεζλνχο ηνπξηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Με ην Ν.3200/2003 ζπζηάζεθε επίζεο θαη ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ κε ζηφρν ηε θάιπςε επηηειηθψλ ζέζεσλ Πιεξνθνξηθήο ζε φιν ην θάζκα ηνπ 

Γεκφζηνπ Σνκέα. ηελ επνρή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, είλαη απηαπφδεηθηε ε 

αλάγθε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απφ ζηειέρε πνπ λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο Σερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ, κε ζηφρν ηελ 

ειεθηξνληθή αλαβάζκηζε ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα. 

 

http://www.enap.gr/attachments/article/7001/3444_2006.pdf
http://www.enap.gr/attachments/article/7002/3566_2007.pdf
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http://www.enap.gr/attachments/article/6944/3200_2003.pdf
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3.1.2.4 Πξνθίι πνπδαζηώλ  

 Οη εθπαηδεπφκελνη ινγίδνληαη απφ ηελ εηζαγσγή ηνπο σο δφθηκνη δεκφζηνη ππάιιεινη κε 

φια ηα ζρεηηθά θαζήθνληα, πεξηνξηζκνχο θαη δηθαηψκαηα, ελψ αλ ήδε δηαζέηνπλ ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ ηε δηαηεξνχλ θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ ζπνπδψλ 

ινγίδεηαη σο απφζπαζε. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο, νη ζπνπδαζηέο δηαζέηνπλ, κεηαμχ άιισλ, ην 

δηθαίσκα ηεο ζπιινγηθήο έθθξαζεο θαη δξάζεο ην νπνίν δηαζθαιίδεηαη θπξίσο κέζα απφ 

ηνπο κέρξη πξφηηλνο θνξείο εθπξνζψπεζεο ηνπο, ήηνη ην χιινγν πνπδαζηψλ ΔΓΓ θαη 

ην χιινγν πνπδαζηψλ ΔΣΑ. 

  

3.1.2.5 Πξνθίι απόθνηησλ  

Ζ αξρηθή ζηφρεπζε ηνπ ηδξπηηθνχ λφκνπ ηεο Δ..Γ.Γ. είλαη ε δεκηνπξγία αλψηαησλ 

ζηειερψλ ηα νπνία κε ηελ θαηάξηηζε, ηηο γλψζεηο θαη ην δηνηθεηηθφ ηνπο ήζνο, ζα είλαη ζε 

ζέζε λα νδεγήζνπλ ζε αιιαγή ηεο δηνηθεηηθήο θνπιηνχξαο ηεο ρψξαο καο. Πξάγκαηη ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο εληφο ηεο ρνιήο είλαη ηέηνην πνπ παξάγνληαη ζηειέρε πςειψλ 

δεμηνηήησλ θαη δπλαηνηήησλ κε έληνλα ζηνηρεία εμεηδίθεπζεο. Απφ πνηνηηθήο άπνςεο ε 

εθπαίδεπζε πνπ έρνπλ ιάβεη νη απφθνηηνη – σζάλ ζπνπδαζηέο – ζεσξείηαη επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε θαη είλαη εζηηαζκέλε ζηελ επίιπζε πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο δηνίθεζεο. 

Απφ πνζνηηθήο άπνςεο, ε θνίηεζε ζηε ρνιή ζπλεπάγεηαη παξαθνινχζεζε πεξίπνπ 900 

σξψλ δηδαζθαιίαο ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 18 κελψλ ηε ζηηγκή πνπ δηεηή πξνγξάκκαηα 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ παξέρνπλ εθπαίδεπζε πνπ αλαινγεί ζε πεξίπνπ 300 ψξεο 

δηδαζθαιίαο. 

 

3.2 Λνηπνί εθπαηδεπηηθνί θνξείο 

Παξάιιεια κε ηνπο παξαπάλσ θνξείο πθίζηαηαη έλα επξχ δίθηπν άιισλ δεκφζησλ 

θνξέσλ, νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ 

απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ππαιιήισλ. 

http://www.enap.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=6993%3A2011-08-13-01-22-28&catid=40%3Aesdda&Itemid=69
http://www.enap.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=6886&Itemid=69
http://www.enap.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=6887&Itemid=69
http://www.enap.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=6888%3A2011-08-01-12-02-42&catid=40%3Aesdda&Itemid=69
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Έηζη, κε βάζε ην άξζξν 32 ηνπ Ν.1943/1991, φιεο νη απηνηειείο ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, θαζψο θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ., εθφζνλ ηα ηειεπηαία έρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 600 

νξγαληθέο ζέζεηο κφληκσλ ππαιιήισλ, ππνρξενχληαη λα έρνπλ εηδηθεπκέλν ζε ζέκαηα 

εθπαίδεπζεο κεραληζκφ, δειαδή κνλάδεο εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο ζπζηήλνληαη θαηά 

πεξίπησζε ζε επίπεδν ηκήκαηνο ή δηεχζπλζεο θαη είλαη αξκφδηεο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

νξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαη' εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πξνζσπηθνχ 

θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ΗΝ.ΔΠ. Αλ θαη νη πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο απεπζχλνληαη ζην 

ΗΝ.ΔΠ. γηα ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπο, νξηζκέλεο εμ απηψλ 

αλαπηχζζνπλ απηνηειείο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο, κε εηδηθφ ζπλήζσο ζεκαηηθφ πεξηερφκελν, 

νη νπνίεο εθηεινχληαη νίθνζελ ή κε αλάζεζε ζε Παλεπηζηήκηα, Σ.Δ.Η. θαη Κ.Δ.Κ. 

Ήδε κε ην άξζξν 4 ηνπ Π.Γ. 64/1990 (ΦΔΚ 30 Α'), ζηε Γ.Γ.Γ.Γ.&Ζ.Γ. ηνπ ΤΠΔ 

ιεηηνπξγεί σο νξγαληθή κνλάδα ε Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ, ε νπνία 

είλαη αξκφδηα γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηνηηθήο ζηάζκεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α. ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Απνηειείηαη απφ δχν Σκήκαηα, ην Σκήκα 

Μεηεθπαίδεπζεο θαη Μειεηψλ θαη ην Σκήκα Δπνπηείαο ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α., ηα νπνία είλαη 

ππεχζπλα γηα ηε δηακφξθσζε θαη επνπηεία ηεο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, θαζψο θαη γηα ηελ 

πιεξέζηεξε ελεκέξσζή ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα. 

Ζ ρνιή Δζληθήο Άκπλαο (.ΔΘ.Α.) ηδξχζεθε κε ην Ν.1562/1950 (ΦΔΚ 254 Α'), γηα λα 

εθπαηδεχεη θξαηηθνχο ππαιιήινπο-ζηξαηησηηθνχο θαη πνιηηηθνχο-ζε ζέκαηα επαίζζεησλ 

θξαηηθψλ πνιηηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ άκπλα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, 

θαζψο θαη ζε δεηήκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, δηεζλνχο δηθαίνπ θαη γεσπνιηηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. Απνζηνιή ηεο .ΔΘ.Α., ε νπνία ππάγεηαη ζην Γ.Δ.ΔΘ.Α., είλαη ε 

επηκφξθσζε ησλ Αμησκαηηθψλ θαη ησλ ηξηψλ θιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ,ησλ 

σκάησλ Αζθαιείαο, ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο, θαζψο 

θαη ππαιιήισλ ησλ Τπνπξγείσλ, νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ, κε ζθνπφ, κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο, λα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα ρεηξίδνληαη ζέκαηα 

εζληθήο άκπλαο ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Δπηπιένλ, ε ρνιή ιεηηνπξγεί θαη σο 

επηζηεκνληθφο θνξέαο ζην ρψξν ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ γηα ζέκαηα Ακπληηθήο 

Πνιηηηθήο θαη Δζληθήο ηξαηεγηθήο (www.setha.mil.gr) 
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Σα Πεξηθεξεηαθά Δπηκνξθσηηθά Κέληξα (Π.Δ.Κ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ (ΤΠ.Δ.Π.Θ.) ηδξχζεθαλ κε ην άξζξν 29 ηνπ Ν.1566/1985 (ΦΔΚ 167 

Α') θαη εδξεχνπλ ζε φιε ηε ρψξα, έρνληαο ηελ επζχλε γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ λενπξνζιεθζέλησλ. Δπίζεο, είλαη 

αξκφδηα γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη λα αζθνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα ην έξγν ηνπο. Οη δξάζεηο απηέο πινπνηνχληαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Αμηνιφγεζεο θαη Δπηκφξθσζεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ 

(Π.Η.). Απφ ην 1998 ιεηηνπξγεί, παξάιιεια κε ηνπο ζπκβαηηθνχο κεραληζκνχο 

εθπαίδεπζεο, θαη ην θαηλνηφκν Κέληξν Δμ Απνζηάζεσο Δπηκφξθσζεο ηνπ Π.Η.  

(www.ypepth.gr). 

ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ (ΤΠ.ΟΗ.Ο.) ηδξχζεθε κε ην άξζξν 6 ηνπ 

Ν.2343/1995 (ΦΔΚ 211 Α') ε ρνιή Δπηκόξθσζεο Τπαιιήισλ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθώλ (.Δ.Τ.Τ.Ο.), σο Ν.Π.Γ.Γ., ζε αληηθαηάζηαζε ηεο Γηεχζπλζεο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ ήηαλ αξκφδηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ επί 

αξθεηέο δεθαεηίεο. Ζ .Δ.Τ.Τ.Ο. δεκηνπξγήζεθε αθελφο γηα λα ηνληζηεί ε ζεκαζία ησλ 

αλζξψπηλσλ πφξσλ ηνπ θνξέα θαη αθεηέξνπ γηα λα απνθηήζεη ε εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία 

επξχηεξνπο ζηφρνπο θαη απμεκέλν επαγγεικαηηζκφ. Ζ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεη είλαη θαηά 

θχξην ιφγν ηερληθή, αιιά ππάξρνπλ θαη θάπνηα πξνγξάκκαηα ζε δηνηθεηηθά ζέκαηα πνπ 

θαιχπηνπλ ηηο δηάθνξεο αξκνδηφηεηεο ηνπ ΤΠ.ΟΗ.Ο. Αλάκεζά ζε απηά είλαη ε θνξνινγία 

εηζνδήκαηνο, ην "μέπιπκα ρξήκαηνο", αιιά θαη πην εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα, φπσο ν έιεγρνο 

επηθηλδχλσλ νπζηψλ. Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο .Δ.Τ.Τ.Ο. ζρεδηάδνληαη θαηά 

πεξίπησζε, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηα πξνηείλνπλ, ελψ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο εεθπαίδεπζε είλαη ππνρξεσηηθή, γηαηί ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα 

θαζήθνληα ησλ ππαιιήισλ (www.seyyo.gr). 

Σν 1999 κε ην Π.Γ.17/1999 (ΦΔΚ 10 Α') θαη ην Ν.2594/1998 (ΦΔΚ 62 Α') ζπζηήλεηαη ε 

Γηπισκαηηθή Αθαδεκία ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ (ΤΠ.ΔΞ.) θαη θαηαξγείηαη 

(Ν.1892/1990) ην Σκήκα Γηπισκαηηθήο Καηεχζπλζεο ηεο Δ..Γ.Γ., πνπ σο ηφηε ήηαλ 

αξκφδην γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ δηπισκαηψλ. Μεηαμχ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο 

ζπγθαηαιέγνληαη ε αξρηθή εθπαίδεπζε ππνςεθίσλ Αθνινχζσλ Πξεζβείαο, ε 

ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε-επηκφξθσζε φισλ αλεμαηξέησο ησλ ππαιιήισλ ηνπ ΤΠ.ΔΞ., ε 

http://www.ypepth.gr/
http://www.seyyo.gr/
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νξγάλσζε θαη δηελέξγεηα πξναγσγηθήο δνθηκαζίαο ησλ δηπισκαηηθψλ ππαιιήισλ, ε 

δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα Έιιελεο θαη αιινδαπνχο, ε νξγάλσζε 

κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ή εηδηθψλ θχθισλ ζπνπδψλ, ε εθηέιεζε 

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ κεηαμχ ηνπ ΤΠ.ΔΞ. θαη Α.Δ.Η./Σ.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο θαη 

αιινδαπήο ή αλαγλσξηζκέλσλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ, θαζψο θαη ε νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ 

ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ ΤΠ.ΔΞ. γηα ππαιιήινπο άιισλ Τπνπξγείσλ θαη θξαηηθψλ 

ππεξεζηψλ (www.mfa.gr). 

H Δζληθή ρνιή Γεκόζηαο Τγείαο (Δ..Γ.Τ.) είλαη έλα εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ 

ίδξπκα, ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο Ν.Π.Γ.Γ., επνπηεχεηαη απφ ην ΤΠ.Δ.Π.Θ. θαη ην 

Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη δηαζέηεη πιήξε απηνηέιεηα. Ζ 

Δ..Γ.Τ. είλαη αξκφδηα γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο, θαζψο θαη γηα ηε 

κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε απνθνίησλ Α.Δ.Η. θαη Σ.Δ.Η. ην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο νξγαλψλεη Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ζηε Γεκφζηα Τγεία 

θαη ηε Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο. ηφρνο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ είλαη ε απφθηεζε 

λέσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ε αλάδεημε ηεο ζχλζεηεο θχζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αλαθχπηνπλ ζην πεδίν ηεο πγείαο θαη ε αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ ηερληθψλ θαη θαηάιιεισλ 

δξάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνπο Ν. 219/1994, 

2517/1997 θαη 2920/2001. Σα δηπιψκαηα ζπνπδψλ ηα νπνία απνλέκνληαη απνηεινχλ 

κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο εηδίθεπζεο (άξζξν 3 παξ. 1 Ν.2194/1994, ΦΔΚ 34 Α' ). 

Σέινο, ε Δζληθή ρνιή Γηθαζηηθώλ Λεηηνπξγώλ ηδξχζεθε κε ην Ν.2236/1994 (ΦΔΚ 146 

Α') σο Ν.Π.Γ.Γ. επνπηεπφκελν απφ ηνλ Τπνπξγό Γηθαηνζύλεο θαη ζηηο αξκνδηφηεηέο ηεο 

ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ άιισλ ε δηα βίνπ επηκφξθσζε ησλ ππεξεηνχλησλ δηθαζηψλ. Γηα 

ην ζθνπφ απηφ δηνξγαλψλεη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα θαη ζπλαληήζεηο, φπνπ νη 

ζπκκεηέρνληεο δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί θαηαζέηνπλ εκπεηξίεο, αληαιιάζζνπλ απφςεηο θαη 

ζπδεηνχλ επίθαηξα λνκηθά δεηήκαηα. Σα ζπκπεξάζκαηα ησλ ζπδεηήζεσλ, κπνξνχλ λα 

θαηαζηνχλ αληηθείκελν ελεκέξσζεο θαη πεγή επεμεξγαζίαο γηα ηελ εμεχξεζε ιχζεσλ θαη 

ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ή κέηξσλ, κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επίιπζε ησλ 

εμεηαδφκελσλ δεηεκάησλ απφ φινπο ηνπο δηθαζηέο θαη ηηο δηθαζηηθέο ππεξεζίεο ηεο 

ρψξαο. ην πιαίζην απηφ ζπλεξγάδεηαη κε θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ηελ πξαθηηθή 

εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ. 
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4. Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΣΗ 

ΥΧΡΔ ΣΟΤ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ 

 

Ζ εκπεηξία ζηηο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ έρεη λα επηδείμεη πξφηππεο δηαδηθαζίεο ζηνλ ηνκέα 

εθπαίδεπζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο λα δηαδξακαηίδνπλ 

έλαλ θξίζηκν ξφιν ζην ηειηθφ εθπαηδεπηηθφ απνηέιεζκα. Γηα ην ιφγν απηφ, ε ζπλεξγαζία 

ησλ ειιεληθψλ θνξέσλ εθπαίδεπζεο κε ηνπο αληίζηνηρνπο ηεο αιινδαπήο απνηειεί 

ζπλήζε πξαθηηθή, κε ζηφρν ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. Μία πξψηε κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο ζηα 

αγγινζαμνληθά θξάηε εμεγεί θαηαξρήλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επηδηψθεηαη ε 

ζπλεξγαζία απηή. 

ηηο Ζ.Π.Α., ε εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο είλαη έλαο ηνκέαο πνπ 

παξνπζηάδεη ζπλερή αλάπηπμε. Σα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ ζηειερψλ θαη, 

εηδηθφηεξα, ε πνηθηιία ησλ ηερληθψλ δηδαζθαιίαο πνπ ήδε ρξεζηκνπνηνχληαη, 

αλαδεηθλχνληαη ζε βαζηθά δεηήκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζην κέηξν πνπ 

ιεηηνπξγνχλ σο πξφδξνκνη λέσλ ηερληθψλ θαη ηερλνινγίαο, ζε αληηθαηάζηαζε ησλ 

παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ. ηηο ΖΠΑ θπξίαξρνο ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο είλαη ν ξφινο ηνπ 

ΝΑSΡΑA (National Association of Schools of Public Affairs and Administration), ην 

νπνίν ηδξχζεθε ην 1970, κε ζθνπφ λα πξναγάγεη ηελ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ζην 

δεκφζην ηνκέα θαη λα πξνεηνηκάζεη ηνπο λένπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο πξηλ αλαιάβνπλ ηα 

θαζήθνληά ηνπο.  

 ηε Μεγάιε Βξεηαλία άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην 1970, σο απηνρξεκαηνδνηνχκελν λνκηθφ 

πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεληξηθφ ξφιν ζηα δεηήκαηα εθπαίδεπζεο, ην Κνιιέγην ηεο 

Γεκφζηαο Τπεξεζίαο (Civil Service College-CSC). Σν 1997 ην CSC κεηαηξάπεθε ζε 

δεκφζηα ππεξεζία σο δηεχζπλζε ηνπ βξεηαληθνχ Κέληξνπ πνπδψλ, Μάλαηδκελη θαη 

Γεκφζηαο Πνιηηηθήο (Centre for Management and Policy Studies-CMPS), ην νπνίν 

απνηειεί κνλάδα ηεο Γξακκαηείαο ηεο Κπβέξλεζεο. Σν CMPS είλαη αξκφδην ζήκεξα γηα 

ηελ πξνεηνηκαζία ησλ λενεηζεξρνκέλσλ ζην ψκα ηεο Αλψηεξεο Γεκνζηνππαιιειίαο 

(Senior Civil Service-SCS), κέζα απφ ην πξφγξακκα εληαηηθήο θαη ηαρείαο εθπαίδεπζήο 

ηνπο (Fast Stream Program). Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα θαιχπηεη 6 ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 
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 δηακφξθσζε θαη δηάρπζε νξάκαηνο ππεξεζηαθήο αλάπηπμεο 

 εγεζία δηά ηνπ πξνζσπηθνχ παξαδείγκαηνο 

 ζηξαηεγηθή ζθέςε 

 ππνθίλεζε θαη αλάπηπμε πξνζσπηθνχ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ηηζέκελσλ ζηφρσλ 

 καζεζηαθέο ηερληθέο θαη δηνηθεηηθή θαηλνηνκία 

 παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην πξφγξακκα ηαρείαο εμέιημεο εθπαηδεχνληαη κέζα απφ πξνγξάκκαηα 

πξαθηηθήο άζθεζεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε ηεηξαεηή βάζε, ελψ φζνη νινθιεξψζνπλ 

επηηπρψο ην πξφγξακκα έρνπλ πξφζβαζε ζε ζέζεηο ηνπ SCS σο αλψηεξα ζηειέρε ηεο 

βξεηαληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

Παξάιιεια, ην CMPS παξέρεη εηδηθφηεξα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε 

ησλ λέσλ πξντζηακέλσλ, θαζψο θαη πξνγξάκκαηα επξχηεξνπ ελδηαθέξνληνο, ηα νπνία 

θαιχπηνπλ δηάθνξα γλσζηηθά πεδία, φπσο ην νηθνλνκηθφ κάλαηδκελη, ην δεκφζην 

ινγηζηηθφ θαη ε δηαρείξηζε αιιαγψλ. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο αμηνπνηνχληαη 

ζχγρξνλεο ηερληθέο, φπσο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ καζεζηαθνχ πξνθίι θάζε εθπαηδεπνκέλνπ 

θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ. ια ηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα παξέρνληαη κε 

αληαπνδνηηθφ θφζηνο πνπ θαιχπηεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη νδεγνχλ 

ζηελ απφθηεζε εζληθνχ πηζηνπνηεηηθνχ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο (National 

Vocational Qualifications-NVQ). 

ην βξεηαληθφ ζχζηεκα, ε αλίρλεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ζπλδέεη ηηο 

ππεξεζηαθέο αλάγθεο κε ηε ζηαδηνδξνκία ηνπ θάζε ππαιιήινπ θαη ηηο αδπλακίεο πνπ 

ελδερνκέλσο εκθαλίδεη. Ζ δηεξεχλεζε απηή νδεγεί ζηε δηακφξθσζε ελφο εηήζηνπ 

πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ηνπ ππαιιήινπ, ην νπνίν είλαη απνιχησο ζηνρεπκέλν θαη 

εμαηνκηθεπκέλν. Ο ζρεδηαζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη δήηεκα 

θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαη ζπλδέεηαη κε ηηο εθάζηνηε θαηεπζχλζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ . 

ηελ Ηξιαλδία, ηνλ θεληξηθφ ζπληνληζηηθφ ξφιν ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο έρεη ην Κέληξν 

Μάλαηδκελη θαη Οξγαλσηηθήο Αλάπηπμεο (CMOD), πνπ δηακνξθψλεη ηε γεληθφηεξε 
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εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή θαη πξνηείλεη ζηα ππνπξγεία ηηο ζρεηηθέο κεζνδνινγίεο. Σα 

ππνπξγεία κε ηε ζεηξά ηνπο δηαζέηνπλ απηνηειείο πξνυπνινγηζκνχο γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ θαη νξγαλψλνπλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπο, 

κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ αλψηεξνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. Γηα ηελ αλίρλεπζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλεζέζηεξα νη ζπλεληεχμεηο θαη νη 

εηήζηεο αμηνινγήζεηο, ελψ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνζθνξά εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

δηαδξακαηίδεη ην ηξιαλδηθφ Ηλζηηηνχην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (IPA), λνκηθφ πξφζσπν ελ 

κέξεη επηδνηνχκελν θαη ελ κέξεη απηνρξεκαηνδνηνχκελν. 

ηελ Απζηξία, ε Οκνζπνλδηαθή Αθαδεκία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, πνπ απνηειεί κνλάδα 

ηεο Οκνζπνλδηαθήο Καγθειαξίαο, είλαη ν θεληξηθφο θνξέαο εθπαίδεπζεο δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ. Σαπηφρξνλα, εμεηδηθεπκέλνη θνξείο παξέρνπλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε 

επηκέξνπο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ φπσο νη δηπισκάηεο, νη εθπαηδεπηηθνί, νη δηθαζηέο, νη 

ζηξαηησηηθνί θαη ην πξνζσπηθφ ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο. 

Μεκνλσκέλα ππνπξγεία αιιά θαη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πινπνηνχλ επίζεο 

πξνγξάκκαηα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ γηα κελ ηηο νξηδφληηεο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο, απηέο δειαδή κε δηππνπξγηθφ ραξαθηήξα, πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ 

Οκνζπνλδηαθή Καγθειαξία. Σα επηκέξνπο ππνπξγεία πξνζδηνξίδνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ηνπ δηθνχ ηνπο πξνζσπηθνχ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο έρνπλ ζπγθξνηεζεί 

ζπκβνπιεπηηθέο επηηξνπέο εθπαίδεπζεο κε ζπκκεηνρή θαη εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

πλήζσο επηρεηξείηαη εηήζηα αμηνιφγεζε θαη πξνγξακκαηηζκφο, ελίνηε κε βάζε 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιεξψλνπλ νη εθπαηδεπφκελνη κεηά ην ηέινο ηνπ θάζε 

πξνγξάκκαηνο. 

ην Βέιγην, ν θεληξηθφο θνξέαο εθπαίδεπζεο είλαη ην Οκνζπνλδηαθφ Ηλζηηηνχην 

Δθπαίδεπζεο. Ζ φιε αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπλδέεηαη κε ην 

γεληθφηεξν πξφγξακκα δηνηθεηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ ηεο ρψξαο. Ζ αλίρλεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ αλήθεη θπξίσο ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ δηεπζπληψλ Πξνζσπηθνχ 

θαη Οξγάλσζεο θάζε ππεξεζίαο. Ο ζπλνιηθφο ζπληνληζκφο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην 

Τπνπξγείν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Δθζπγρξνληζκνχ θαη ην Οκνζπνλδηαθφ Κπβεξλεηηθφ 

Σκήκα ην αξκφδην γηα ζέκαηα πξνζσπηθνχ θαη νξγάλσζεο. 
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Ο πξνγξακκαηηζκφο επηρεηξεί λα ζπλδπάζεη ηηο επξχηεξεο ππεξεζηαθέο πξνηεξαηφηεηεο, ελ 

πξνθεηκέλσ ην κεηαξξπζκηζηηθφ πξφγξακκα, κε ηηο αλάγθεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Σν πξφζθαηα εηζαρζέλ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη ζπλέληεπμε 

πξντζηακέλνπ-πθηζηακέλνπ κε ζηφρν ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ. Ο πξνγξακκαηηζκφο δηαβηβάδεηαη ζην Οκνζπνλδηαθφ Ηλζηηηνχην Δθπαίδεπζεο 

πξνο πινπνίεζε. Ζ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο 

Τπεχζπλνπο Αμηνιφγεζεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γηεπζπληέο 

Πξνζσπηθνχ θαη Οξγάλσζεο ησλ Οκνζπνλδηαθψλ Σκεκάησλ. 

ηελ Γεξκαλία, ε Οκνζπνλδηαθή Αθαδεκία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Bundesakademie fur 

Offentliche Verwaltung) ζπληζηά ηνλ θεληξηθφ εθπαηδεπηηθφ θνξέα. Απνηειεί ππεξεζία 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη επηθεληξψλεηαη ζε ζεκαηηθά νξηδφληηα, δηππνπξγηθνχ 

ραξαθηήξα πξνγξάκκαηα. Ζ ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηά ηεο ζπληζηά θαηά θαλφλα 

ηππηθή πξνυπφζεζε πξναγσγήο ησλ ππαιιήισλ ζε αλψηεξεο ηεξαξρηθά ζέζεηο. 

Παξάιιεια, ηα επηκέξνπο ππνπξγεία έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ θαη εθηέιεζεο 

εηδηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο. Ζ ίδηα ε Οκνζπνλδηαθή Αθαδεκία 

δηελεξγεί εηήζηα έξεπλα εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ κε εξσηεκαηνιφγην θαη ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνπο αληίζηνηρνπο ππεπζχλνπο επηκφξθσζεο ζε φια ηα ππνπξγεία θαη λνκηθά πξφζσπα. 

ηελ Γαλία, ππάξρνπλ δχν θεληξηθνί θνξείο εθπαίδεπζεο ππαιιήισλ: Ζ Γαληθή ρνιή 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ην Κέληξν Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Σα πξνγξάκκαηά ηνπο 

ρξεκαηνδνηνχληαη ελ κέξεη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, θαηφπηλ ζρεηηθήο ζπκθσλίαο, 

θαη ελ κέξεη πξνζθέξνληαη αληαγσληζηηθά κέζσ ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. Ζ δηαδηθαζία 

αλίρλεπζεο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ πινπνηείηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ηελ 

έλσζε Φνξέσλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ην Κέληξν Αλάπηπμεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ 

θαη Μάλαηδκελη Πνηφηεηαο, σο εηδηθφο θνξέαο κειεηψλ κε ζπκκεηνρή θαη εθπξνζψπσλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Οη αλάγθεο ηεο ζηαδηνδξνκίαο ησλ ππαιιήισλ θαηαγξάθνληαη θαη εδψ κέζσ εηεζίσλ 

αηνκηθψλ ζπλεληεχμεσλ. Ζ Κεληξηθή Τπεξεζία Πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ θαη ε έλσζε Φνξέσλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαηαξηίδνπλ ην ζπλνιηθφ 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ γηά ηελ εθπαίδεπζε. Οη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ησλ θνξέσλ πξέπεη 

λα εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ θαηεπζχλζεσλ θαη κεζνδνινγηψλ πνπ ην ζρέδην απηφ 

ραξάζζεη. 
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Γηα θάζε επηκέξνπο θνξέα, ζηελ ζπλέρεηα, κηθηέο επηηξνπέο κε εθπξνζψπνπο ηεο 

ππεξεζίαο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ θαηαξηίδεη εηδηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο. Σα ζπλδηθάηα 

παξεκβαίλνπλ θαη ζηα δχν επίπεδα. ην ζηξαηεγηθφ επίπεδν έρνπλ δηακνξθψζεη ζπκθσλία 

πιαίζην κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ην ζχλνιν ησλ αλαγθαίσλ δεμηνηήησλ θαη 

γλψζεσλ, ελψ ζην επίπεδν θάζε ππεξεζίαο εμεηδηθεχνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Ζ 

πινπνίεζε κπνξεί λα γίλεη είηε κέζσ ησλ θεληξηθψλ θνξέσλ θαη κε ελδερφκελε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, είηε κε ίδηνπο ή άιινπο πφξνπο κέζσ ηεο 

αγνξάο. 

ηελ Ηζπαλία, ην Δζληθφ Ηλζηηηνχην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ΗΝΑΡ), λνκηθφ πξφζσπν 

επνπηεπφκελν απφ ην Τπνπξγείν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ε Γεληθή Δπηηξνπή 

πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο, κε ζπκκεηνρή θαη ησλ ζπλδηθάησλ, απνηεινχλ ηνπο 

θεληξηθνχο θνξείο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε. Ζ αλίρλεπζε 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ γίλεηαη απνθεληξσκέλα κε ρξήζε θπξίσο αηνκηθψλ 

εξσηεκαηνινγίσλ, ην πιηθφ ησλ νπνίσλ ζπλδπάδεηαη κε ηηο ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο ησλ 

ππνπξγείσλ. Μηα θεληξηθή κεζνδνινγία έρεη ζρεδηαζηεί γηα πξναηξεηηθή επί ηνπ παξφληνο 

ρξήζε απφ ηηο ελδηαθεξφκελεο ππεξεζίεο. 

Βαζηθφο θνξέαο παξνρήο εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη ην Δζληθφ Ηλζηηηνχην Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο κε ηηο ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ηνπ. Παξάιιεια, κηα ζεηξά 

εμεηδηθεπκέλσλ ηλζηηηνχησλ θαη ζρνιψλ φπσο ην Ηλζηηηνχην Φνξνινγηθψλ πνπδψλ, ε 

Γηπισκαηηθή Αθαδεκία θαη ρνιή ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, παξέρνπλ ηνκεαθά 

εζηηαζκέλε εθπαίδεπζε ζην πξνζσπηθφ ησλ αληηζηνίρσλ ππεξεζηψλ. 

ηελ Ηηαιία, ην Τπνπξγείν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο έρεη ηνλ πξψην ιφγν ζηνλ ζπληνληζκφ 

ησλ δξάζεσλ εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ, κέζα απφ ην Γξαθείν Δθπαίδεπζεο Πξνζσπηθνχ. 

Σα γξαθεία δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ ππνπξγείσλ δηακνξθψλνπλ ην 

βαζηθφ δίθηπν αλίρλεπζεο αλαγθψλ θαη ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ. Σν 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ παξεκβαίλεη ζε ζέκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Ζ αλίρλεπζε αλαγθψλ είλαη πιήξσο απνθεληξσκέλε θαη ρσξίο εληαία κεζνδνινγία. Ο 

δηάινγνο ησλ γξαθείσλ δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ηηο επηκέξνπο 

ππεξεζίεο ζπληζηά ην θχξην πιαίζην πξνζδηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ 

θάζε ππνπξγείνπ. Οη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ δηαηππψλνληαη απφ ην Τπνπξγείν 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ιακβάλνληαη σζηφζν, ππ' φςε. 
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Οη θνξείο πινπνίεζεο είλαη πνιινί. Κεληξηθφ ξφιν παίδνπλ ε Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη ην Κέληξν Δθπαίδεπζεο θαη Μειεηψλ πνπ εμεηδηθεχεηαη ζε ζέκαηα Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. Δμεηδηθεπκέλεο δνκέο εθπαίδεπζεο ιεηηνπξγνχλ ζηα πιαίζηα νξηζκέλσλ 

ππνπξγείσλ, φπσο ε Αλψηεξε ρνιή ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ε ρνιή ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θιπ. Σα παλεπηζηήκηα αιιά θαη ηδησηηθνί θνξείο πξνζθέξνπλ 

επίζεο εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο. 

ην Λνπμεκβνύξγν, ην Δζληθφ Ηλζηηηνχην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απνηειεί ηνλ θεληξηθφ 

θνξέα εθπαίδεπζεο. Σν ίδην είλαη αξκφδην θαη γηα ηελ δηαδηθαζία αλίρλεπζεο 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ πνπ βαζίδεηαη ζε εξσηεκαηνιφγηα απεπζπλφκελα ζην ζχλνιν ησλ 

ππεξεζηψλ θαη αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ. 

ηελ Οιιαλδία, θεληξηθφο θνξέαο εθπαηδεπηηθνχ ζπληνληζκνχ είλαη ε Γεληθή Γηεχζπλζε 

Μάλαηδκελη θαη Αλάπηπμεο Πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. Παξάιιεια ην 

Ηλζηηηνχην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ROI), πξψελ ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 

πνπ ηδησηηθνπνηήζεθε πξν δεθαεηίαο, παξακέλεη ν θεληξηθφο θνξέαο παξνρήο 

εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, ιεηηνπξγψληαο βεβαίσο ππφ φξνπο αληαγσληζκνχ. 

Κάζε δεκφζηα ππεξεζία έρεη ηελ δπλαηφηεηα αθ' ελφο κελ λα επηιέμεη ηελ κεζνδνινγία 

θαη ηνλ θνξέα αλίρλεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ αλαγθψλ αθ' εηέξνπ ηνλ ηξφπν θαη ην 

θνξέα πινπνίεζεο. Πέξαλ ηεο πξνζθπγήο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ ROI ή άιισλ θνξέσλ ηεο 

αγνξάο, κηα ζεηξά εμεηδηθεπκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ φπσο ε Αθαδεκία Οηθνλνκίαο 

θαη Οηθνλνκηθψλ, ε Αθαδεκία Μάλαηδκελη Αλζξψπηλσλ Πφξσλ θιπ θαιχπηνπλ 

εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο. Σν ROI παξέρεη επίζεο ππεξεζίεο αλίρλεπζεο εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ ηφζν νξηδφληηα φζν θαη εμεηδηθεπκέλα ελδνυπεξεζηαθά. 

ηελ Πνξηνγαιία, ε Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ε Γηαηνκεαθή Δπηηξνπή 

Δθπαίδεπζεο, κε ζπκκεηνρή θαη ησλ ζπλδηθάησλ, ραξάζζνπλ ηελ γεληθφηεξε πνιηηηθή 

εθπαίδεπζεο. Μνλάδεο εθπαίδεπζεο ζε νξηζκέλα ππνπξγεία αλαιακβάλνπλ ηνλ ελδν-

ππεξεζηαθφ ζπληνληζκφ. 

Ζ αλίρλεπζε αλαγθψλ γίλεηαη θαηά βάζε απνθεληξσκέλα ζηα πιαίζηα ησλ ζηξαηεγηθψλ 

θαηεπζχλζεσλ θάζε ππνπξγείνπ. Οη θεληξηθέο θπβεξλεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ιακβάλνληαη 

ππ' φςε θαη ηα ζπλδηθάηα ζπκβάινπλ ζηελ δηαδηθαζία κε θαηάζεζε απφςεσλ. ηα πιαίζηα 

ησλ ΚΠ ηα ηνκεαθά πξνγξάκκαηα παξέρνπλ επίζεο ζεκαηνινγία εμεηδηθεπκέλεο 

ηνκεαθήο εθπαίδεπζεο. 
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Κεληξηθνί θνξείο πινπνίεζεο είλαη: 

 ην Δζληθφ Ηλζηηηνχην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ΗΝΑ), ην νπνίν αλαπηχζζεη θαη 

απηνηειψο δηαδηθαζία αλίρλεπζεο αλαγθψλ γηα ηα πξνγξάκκαηά ηνπ, ζε δηάινγν κε ηηο 

επηκέξνπο ππεξεζίεο. Σν ΗΝΑ έρεη επεμεξγαζηεί κηα ζθαηξηθή κεζνδνινγία αλίρλεπζεο 

αλαγθψλ ε ρξήζε ηεο νπνίαο είλαη αθφκε πεξηνξηζκέλε 

 ην Κέληξν Μειεηψλ θαη πνπδψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

 νη Μνλάδεο Δθπαίδεπζεο ησλ ππνπξγείσλ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ  

ηελ νπεδία, δελ ππάξρεη θεληξηθφο θνξέαο ζρεδηαζκνχ, ζπληνληζκνχ θαη παξνρήο 

εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Μηθξέο κνλάδεο φπσο ην Δζληθφ πκβνχιην γηα ηελ Πνηφηεηα 

θαη ηηο Δπαγγεικαηηθέο Γεμηφηεηεο θαη ε Τπεξεζία Πνιηηηθήο Πξνζσπηθνχ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ κεξηκλνχλ γηα νξηδφληηα πξνγξάκκαηα απεπζπλφκελα θπξίσο ζε 

αλψηεξν ζηειερηαθφ δπλακηθφ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ζρεδηάδεηαη θαη εθηειείηαη απηνηειψο ή κε αγνξά εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, απφ ηνπ 

επηκέξνπο θνξείο. 

Ζ δηαδηθαζία αλίρλεπζεο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ είλαη θαη' αλαινγία πιήξσο 

απνθεληξσκέλε. πλεληεχμεηο κε ην πξνζσπηθφ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαηαγξαθνχλ νη 

απφςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο θαη λα ζρεδηαζηνχλ αηνκηθά 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. ηελ ζπλέρεηα, ην πιηθφ απηφ ζπλδπάδεηαη κε ηηο ππεξεζηαθέο 

πξνηεξαηφηεηεο γηα λα ζρεδηαζηνχλ επξχηεξα πξνγξάκκαηα νξγαλσζηαθήο αλάπηπμεο γηα 

ηηο κνλάδεο σο ζχλνια. Σα ζπλδηθάηα θαηαζέηνπλ απφςεηο ζηελ θάζε απηή. 

ηελ Φηλιαλδία, παξφιν ηνλ ζηξαηεγηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο πνιηηηθήο γηα ην πξνζσπηθφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ε 

εθπαηδεπηηθή ζηξαηεγηθή θαη ε αλίρλεπζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ είλαη πιήξσο 

απνζπγθεληξσκέλε ζηνπο επί κέξνπο θνξείο. Γελ αθνινπζείηαη εληαία κεζνδνινγία 

αλίρλεπζεο, γεληθφηεξα φκσο επηρεηξείηαη ε ζχλδεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηεπζχλζεσλ 

ηφζν κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο ππεξεζίαο φζν θαη κε ηελ θαξηέξα ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Ζ πξαθηηθή ησλ εηεζίσλ ή θαη εμακεληαίσλ ζπλεληεχμεσλ πξντζηακέλσλ- 

πθηζηακέλσλ αθνινπζείηαη θαη εδψ. 
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Ζ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ γίλεηαη κε φξνπο αγνξάο, ζην κέηξν φπνπ ε θάζε 

ππεξεζία κπνξεί λα επηιέμεη γηα ηα πξνγξάκκαηά νπνηνλδήπνηε θνξέα πινπνίεζεο κε 

θξηηήξηα πνηφηεηαο θαη θφζηνπο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. Ο θεληξηθφο θνξέαο 

πινπνίεζεο είλαη ην HAUS, ην Φηλιαλδηθφ Ηλζηηηνχην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Παξφηη έρεη 

πξνυπάξμεη σο δεκφζηα ππεξεζία θαη δεκφζηα επηρείξεζε, πξφζθαηα ηδησηηθνπνηήζεθε κε 

ην θξάηνο λα παξακέλεη κεηνςεθψλ κέηνρνο (40%). Ο θεληξηθφο ηνπ ξφινο σζηφζν 

εκπεδψλεηαη ράξε ζηελ ηερλνγλσζία θαη ηελ ηθαλφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ θαη φρη εμ 

αηηίαο λνκνζεηηθψλ δεζκεχζεσλ. 

Ζ Γαιιηθή Γεκνθξαηία, δηαζέηεη ίζσο ην πιένλ αλαπηπγκέλν ζχζηεκα εθπαίδεπζεο 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ παγθνζκίσο. Σν ππθλφηαην δίθηπν εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ 

απαξηίδεηαη απφ 29 ζρνιέο θαη ηλζηηηνχηα θαη είλαη έληνλα απνζπγθεληξσκέλν. Σν ζχλνιν 

ησλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πιένλ πξνβεβιεκέλεο Δζληθήο ρνιήο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ΔΝΑ) εδξεχεη εθηφο πξσηεπνχζεο. ην Παξίζη έρεη ηελ έδξα ηνπ 

κφλν ην Δζληθφ Κέληξν Σνπηθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

Ο ξφινο ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ ηνπο θνξείο απηνχο είλαη κηθηφο: παξέρνπλ αξρηθή, 

πξνεηζαγσγηθή ή/θαη εηζαγσγηθή θαηάξηηζε αιιά θαη επηκφξθσζε: 

• Δπηά απφ απηνχο, πνζνζηφ 24,1 %, έρνπλ νξηδφληηα απνζηνιή εθπαηδεχνληαο 

ζηειέρε φισλ ησλ ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο δεκνζίνπ κάλαηδκελη θαη 

δεκφζηαο πνιηηηθήο. Δδψ πεξηιακβάλνληαη ε ΔΝΑ, ηα Πεξηθεξεηαθά Ηλζηηηνχηα 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ην Κέληξν Δπξσπατθψλ πνπδψλ 

• Έμη (πνζνζηφ 20,6%) είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη ζε ζέκαηα ηνπηθήο δηνίθεζεο. 

Μεηαμχ απηψλ, ην Δζληθφ Κέληξν Σνπηθήο Γηνίθεζεο θαη νη ηέζζεξηο ρνιέο 

Δθαξκνγψλ Σνπηθήο Γηνίθεζεο 

• Οη ππφινηπνη δέθα έμη, πνζνζηφ 55,1%, είλαη εμεηδηθεπκέλνη ζε ηνκεαθέο πνιηηηθέο 

θαη επί κέξνπο θξαηηθέο ιεηηνπξγίεο 

ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά νη 29 θνξείο θαη ε έδξα ηνπο.  

1. Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Ecole Nationale d' Administration. ENA – 

Strasbourg) 

2. Δζληθή ρνιή Γηθαζηψλ (Ecole Nationale de la Magistrature. ENM – Bordeaux) 
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3. Δζληθή ρνιή Δθνξηαθψλ (Ecole Nationale des Impots. ENI - Clermont-Ferrand) 

4. Δζληθή ρνιή Σεισλεηαθψλ (Ecole Nationale des Douanes. END – Tourcoing) 

5. Δζληθή ρνιή Γηθαζηηθψλ Κιεηήξσλ (Ecole Nationale des Greffes ENG- Dijon) 

6. Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο (Ecole Nationale de la Sante Publique. ENSP – 

Rennes) 

7. Δζληθφ Κέληξν Σνπηθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Centre National de la Fonction Publique 

Territoriale. CNFPT – Paris) 

8. Δζληθή ρνιή Γεκφζηνπ Θεζαπξνθπιαθίνπ (Ecole Nationale du Tresor Public. ENT - 

Marne-la-Vallee) 

9. Αλψηεξε ρνιή Δζληθήο Παηδείαο (Ecole Superieure de l'Education Nationale. ESEN - 

Poitiers-Futuroscope) 

10. Δζληθή ρνιή Δθαξκνγψλ ηειερψλ Σνπηθήο Γηνίθεζεο ηεο Angers (Ecole Nationale 

d'Application des Cadres Territoriaux de Angers - ENACT- Angers) 

11. Δζληθή ρνιή Δθαξκνγψλ ηειερψλ Σνπηθήο Γηνίθεζεο ηεο 

Dunkerque (Ecole Nationale d'Application des Cadres Territoriaux de Dunkerque 

ENACT – Dunkerque) 

12. Δζληθή ρνιή Δθαξκνγψλ ηειερψλ Σνπηθήο Γηνίθεζεο ηνπ 

Montpellier (Ecole Nationale d'Application des Cadres Territoriaux de Montpellier. 

ENACT- Montpellier) 

13. Δζληθή ρνιή Δθαξκνγψλ ηειερψλ Σνπηθήο Γηνίθεζεο ηνπ Nancy (Ecole Nationale 

d'Application des Cadres Territoriaux de Nancy. ENACT- Nancy) 

14. Δζληθφ Κέληξν Αλσηέξσλ πνπδψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Centre national d'etudes 

superieures de securite sociale. CNESSS - Saint –Etienne) 

15. Δζληθφ Κέληξν Δθπαίδεπζεο θαη Μειεηψλ Ννκηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Νεφηεηαο (Centre 

National de Formation et d' Etudes de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. CNFE-

PJJ – Vaucresson) 
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16. Αλψηεξε ηξαηησηηθή ρνιή Γηνίθεζεο θαη Μάλαηδκελη ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο. (Ecole 

Militaire Superieure d'Administration et de Management de l'Armee de                   

Terre. EMSAM – Montpellier) 

17. Δζληθή ρνιή Γηνίθεζεο Φπιαθψλ. (Ecole Nationale d' Administration Penitentiaire. 

ENAP - Agen.) 

18. Δζληθή ρνιή Αλσηέξσλ πνπδψλ Δπηζηεκψλ Πιεξνθφξεζεο θαη Βηβιηνζεθνλνκίαο. 

(Ecole Nationale Superieure des Sciences de l'information et des Bibliotheques. 

ENSSIB Villeurbanne) 

19. Δζληθή ρνιή Κηεληαηξηθψλ Τπεξεζηψλ (Ecole Nationale des Services Veterinaires. 

ENSV - Marcy l'Etoile) 

20. Ηλζηηηνχην Γεκνζίνπ Μάλαηδκελη θαη Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο (Institut de la Gestion 

Publique et du Developpement Economique. IGPDE –Vincennes) 

21. Δζληθφ Ηλζηηηνχην Μειεηψλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Institut National d'Etudes de la 

Securite Civile. INESC - Nainville les Roches) 

22. Δζληθφ Ηλζηηηνχην Σνπηθψλ πνπδψλ (Institut National des Etudes Territoriales. INET 

– Strasbourg) 

23. Δζληθφ Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο, Απαζρφιεζεο θαη Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο (Institut National du Travail, de l'Emploi de la Formation Professionnelle. 

INTEFP – Lyon) 

24. Πεξηθεξεηαθφ Ηλζηηηνχην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηεο Bastia (Institut Regional 

d'Administration de Bastia. IRA- Bastia) 

25. Πεξηθεξεηαθφ Ηλζηηηνχην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηεο Lille (Institut Regional 

d'Administration de Lille. IRA – Lille) 

26. Πεξηθεξεηαθφ Ηλζηηηνχην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηεο Nantes (Institut Regional 

d'Administration de Nantes. IRA – Nantes) 

27. Πεξηθεξεηαθφ Ηλζηηηνχην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ Metz (Institut Regional 

d'Administration de Metz. IRA – Metz) 
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28. Πεξηθεξεηαθφ Ηλζηηηνχην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηεο Lyon (Institut Regional 

d'Administration de Lyon. IRA – Lyon) 

29. Πεξηθεξεηαθφ Ηλζηηηνχην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ Strasbourg (Institut Regional 

d'Administration de Strasbourg. IRA – Strasbourg) 
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5. Ζ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ 

 

5.1 Ζ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

ζηε δηνηθεηηθή επηζηήκε θαη πξαθηηθή 

Κάζε δεκφζηνο νξγαληζκφο απνβιέπεη ζηελ απνηειεζκαηηθή παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, ιεηηνπξγψληαο κε ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο θαη ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ. ηαλ απηά ηα ζηνηρεία, φκσο, ζπκβαίλεη λα είλαη ζε 

ρακειφηεξν επίπεδν απφ ην επηζπκεηφ, ην θελφ πνπ πξνθχπηεη θαιείηαη λα θαιχςεη ε 

δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο. Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο ινηπφλ, είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εξγαζίαο, κέζσ ηεο 

απφθηεζεο λέσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη ηεο αιιαγήο ησλ πθηζηάκελσλ ζηάζεσλ θαη 

αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Ζ βειηίσζε απηή είλαη εθηθηή κφλν αλ επηηεπρζνχλ ηα 

απνηειέζκαηα πνπ είραλ πξνθαζνξηζηεί ζην ζηάδην ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε αηνκηθφ θαη ππεξεζηαθφ επίπεδν. 

Ο νπζηαζηηθφο ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο ινηπφλ, είλαη λα επηηεπρζνχλ νη κεζνπξφζεζκνη 

θαη καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη ηνπ νξγαληζκνχ κέζσ ηεο άξηζηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ. Σα εηδηθφηεξα απνηειέζκαηά ηεο πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ 

άιισλ ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, 

ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, ηελ αλχςσζε ηνπ εζηθνχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, 

κε εθηίκεζε πάληα ηνπ θφζηνπο ηεο δηαδηθαζίαο ζε ζρέζε κε ηα νθέιε πνπ απέδσζε. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ θαζίζηαληαη πην απνηειεζκαηηθνί νη ππάιιεινη αιιά θαη νη νξγαληζκνί, 

ζηνπο νπνίνπο ππεξεηνχλ, ηφζν ζε νξγαλσζηαθφ φζν θαη ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν. 

Ζ αλάιπζε ηνπ φξνπ ηεο "αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ" πεξηιακβάλεη ηελ επξεία θαη 

ηε ζηελή έλλνηά ηεο. Τπφ επξεία έλλνηα, ε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

εθπαίδεπζεο απνθαιείηαη ζπλήζσο έξεπλα ηεο αμηνιφγεζεο (evaluation research) θαη 

πξνζδηνξίδεηαη σο κία δηαδηθαζία ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ αμηνιφγεζε απηήο 

ηεο κνξθήο αλαθέξεηαη γεληθά ζηηο ελέξγεηεο ζπιινγήο, ζπζηεκαηνπνίεζεο θαη 

κεηάδνζεο ησλ πιεξνθνξηψλ (feedback), νη νπνίεο είλαη ζρεηηθέο κε ηηο ζπλέπεηεο ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ επεξεάδεη ηηο 

κειινληηθέο απνθάζεηο γχξσ απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο-επηκνξθσηηθέο δξάζεηο. 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο-επηκφξθσζεο ηαπηίδεηαη κε ηε 

κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζε ζρέζε κε ηνπο 

επηδησθφκελνπο ζθνπνχο ηεο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ραξαθηεξίδεηαη σο κία απηνηειήο 

δξαζηεξηφηεηα, απηνζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη ε ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ εθείλσλ πνπ ζα 

θαηαδείμνπλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ. Γηα ην ιφγν 

απηφ, δίλεηαη ζεκαζία ζην ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ηε κεζνδνινγία 

ζπιινγήο ζηνηρείσλ θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. 

Μειεηεηέο φπσο ν Cascio αλαθέξνληαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο εθπαίδεπζεο σο κία κέηξεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαη ζπζηαηηθή απφδεημε ησλ επηπηψζεψλ ηεο ζηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ επηκνξθσκέλσλ θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ. Ο Hamblin, πνπ ζεσξείηαη απφ 

ηνπο πην ζεκαληηθνχο εξεπλεηέο ζηνλ ηνκέα απηφ, νξίδεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθπαίδεπζεο 

σο ηελ πξνζπάζεηα απφθηεζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εθηίκεζεο ηεο αμίαο ηνπο ππφ ην θσο ησλ πιεξνθνξηψλ 

απηψλ (Πεηξίδνπ, 1993). Ζ έκθαζε πνπ δίλεη ε άπνςε απηή ζηα δεηήκαηα ζπιινγήο, 

αλάιπζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ γχξσ απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ηελ θαζηζηά άθξσο ζεκαληηθή ζην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ 

πεδίν. 

 

5.2   Σα επίπεδα αμηνιόγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο    

Ζ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ-επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ απνηειεί 

ην ηειηθφ αιιά αλαπφζπαζην ζηάδην ηεο ζπλνιηθήο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

δηαθξίλεηαη ζε ηξία επίπεδα: 

 αμηνιφγεζε ησλ επηκνξθσζέλησλ ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο: εδψ αμηνινγείηαη ε ζρέζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηηο εθηηκψκελεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ε 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο λεναπνθηεζείζαο γλψζεο θαη νη αιιαγέο ζηελ εξγαζηαθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηδίσο ε αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη 

θαηλνηνκίαο, ε θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ θιπ. 
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 αμηνιφγεζε ηεο επηκφξθσζεο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ, βάζεη 

θξηηεξίσλ φπσο ε αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπ, ε πνηνηηθφηεξε παξνρή 

ππεξεζηψλ, ε ηαρχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ θιπ. 

 αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηκφξθσζεο ζε θνηλσληθφ επίπεδν, φπνπ 

εμεηάδνληαη ε ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ εζληθή επεκεξία, ην θνηλσληθφ θφζηνο θαη ε 

θνηλσληθή σθέιεηα, νη κεηαβνιέο ζηηο αηνκηθέο αληηιήςεηο πεξί αμίαο θαη 

ρξεζηκφηεηαο, νη εζηθέο, ςπρνινγηθέο θαη πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο ηεο επηκφξθσζεο 

θιπ. 

Δθφζνλ νη ζηφρνη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ηφζν επηκνξθσηηθνί φζν θαη 

νξγαλσηηθνί, κία απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξέπεη λα αμηνινγεί ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ απηψλ ζε φια ηα επίπεδα, ηφζν δειαδή ζε ζρέζε κε ηηο γλψζεηο 

πνπ απνθηήζεθαλ θαη ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο, φζν θαη ζε ζρέζε κε ηελ ηειηθή 

απφδνζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ. Χο εξγαιεία γηα ην ζθνπφ απηφ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο, νη ζπλεληεχμεηο θαη ε ζπγθξηηηθή 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ άιισλ πεξηφδσλ. 

 

5.3     Ζ     ζεκαζία ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

θαη νη δπζθνιίεο πνπ ζπλαληώληαη ζε απηή 

Ο ζεζκφο ηεο εθπαίδεπζεο παξέρεη ζηνλ ππάιιειν επθαηξίεο λα δηεπξχλεη θαη λα 

εκπινπηίζεη ηηο γλψζεηο ηνπ, ζπκβάιινληαο ζηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ηνπ ζηα 

θαζήθνληά ηνπ. Σν εθπαηδεπφκελν πξνζσπηθφ είλαη θαηεμνρήλ ζπληειεζηήο 

παξαγσγηθφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο, αιιά ε απφδνζή ηνπ 

εμαξηάηαη θαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη απφ ην 

βαζκφ κάζεζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ. Γηα λα ζπληειεζηεί, 

φκσο, ε κάζεζε απαηηείηαη λα ηζρχζνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 

α) ην άηνκν πξέπεη λα ζέιεη λα κάζεη (θίλεηξν κάζεζεο) 
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β) ε κάζεζε πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηε ζθέςε ηνπ αηφκνπ θαη λα κεηαθέξεηαη ζην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ, ψζηε λα πινπνηείηαη ζηελ πξάμε (ςπρνινγηθή θαη θπζηθή 

ζπλάθεηα) 

γ) ε κάζεζε θαη ε λέα γλψζε πξέπεη λα δηαξθνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη (αμηνπνίεζε 

ηεο κάζεζεο). 

Απφ ηα παξαπάλσ-θαη ηδίσο απφ ην ηειεπηαίν ζηνηρείν ηεο αμηνπνίεζεο ηεο λέαο γλψζεο 

θαη κάζεζεο- ζπλάγεηαη φηη φιν ην νηθνδφκεκα ηνπ ζεζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο είλαη αηειέο 

θαη ρσξίο πξαθηηθά απνηειέζκαηα, αλ δελ ζπλνδεχεηαη παξάιιεια απφ έλα ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο (Follow Up) ηεο αμηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηεο εθαξκνγήο 

ησλ απνθηψκελσλ γλψζεσλ. Ζ χπαξμε απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο δηεπθνιχλεη ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε (feedback) ησλ εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηε βειηίσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ είλαη επνκέλσο, κία εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ιεηηνπξγία 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Παξέρεη ηε βάζε γηα ηελ εθηίκεζε ησλ νθειψλ πνπ 

απνθνκίζηεθαλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

βαζκνχ επίηεπμεο ησλ επηζπκεηψλ ζηφρσλ, βαζηδφκελε ζε κεηξήζεηο πξηλ θαη κεηά ηελ 

εθπαίδεπζε. Χζηφζν, ε δηαδηθαζία απηή αγλνήζεθε επί καθξφλ, ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν 

θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν, ελψ πνιινί νξγαληζκνί δελ πξνέβαηλαλ ζε αμηνινγήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπο, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο πφξσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή 

ηνπο. 

Δλψ ινηπφλ, δελ κπνξνχζε λα ακθηζβεηεζεί ε ζπνπδαηφηεηά ηεο εθπαίδεπζεο ηφζν γηα 

ηνπο ππαιιήινπο φζν θαη γηα ηηο ππεξεζίεο, γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα δελ είραλ 

πξαγκαηνπνηεζεί κειέηεο πνπ λα πξνζδηνξίδνπλ θαηά ηξφπν αληηθεηκεληθφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. ηαζκφ ζηηο πξνζπάζεηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ απνηέιεζε ε κειέηε ηνπ Kirkpatrick (1959-1960), κε ηελ νπνία έγηλε κία 

ζηξνθή ηεο έξεπλαο απφ ην επίπεδν αμηνιφγεζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο επηκφξθσζεο 

ζην επίπεδν αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο (results). 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο, φκσο, δελ πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο εκπφδηα. Οη δπζθνιίεο 

πνπ ζπλαληά νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη αθελφο πεξηιακβάλεη έλα πιήζνο 

δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ εθηίκεζε πνζνηηθψλ απνηειεζκάησλ, 

αθεηέξνπ αζρνιείηαη κε αλζξψπνπο θαη νξγαληζκνχο, πνπ ζπρλά εκθαλίδνληαη δηζηαθηηθνί 
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ζην ελδερφκελν ηεο αμηνιφγεζεο, ηε ζηηγκή πνπ ε ζπλεξγαζία ηνπο απαηηείηαη γηα ηελ 

εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ. Ζ αμηνιφγεζε, ινηπφλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη 

δέρεηαη θάπνηνπο ζπκβηβαζκνχο ζηε κεζνδνινγία ζπγθέληξσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, 

ππαθνχνληαο ζηα ρξνληθά φξηα θαη ζε άιινπο εμσηεξηθνχο ή εζσηεξηθνχο πεξηνξηζκνχο 

θαη ρξεζηκνπνηεί ηε κέηξεζε, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη φκσο απφ απηή. 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζπλνδεχεηαη φκσο, θαη 

απφ αξθεηά νθέιε θαη γηα απηφ δελ κπνξεί λα παξαιείπεηαη απφ θακία νινθιεξσκέλε 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Έηζη: 

α) πιεξνθνξεί ηε δηνίθεζε γηα ηηο επηηπρίεο θαη αδπλακίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηήζεθαλ, πξνθεηκέλνπ εθείλε λα παξέκβεη θαη είηε λα ηηο 

επαλαιάβεη, είηε λα ηηο δηνξζψζεη 

β) πιεξνθνξεί ηε δηνίθεζε γηα ηε ζρέζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο κε ηνλ αξρηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνπο επηδησθφκελνπο ζθνπνχο ηεο, ηδίσο ζε φηη αθνξά ηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ ελαξκφληζε κε άιιεο πνιηηηθέο ηνπ 

νξγαληζκνχ 

γ) βνεζά ζηε ζχγθξηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ θαη 

ηερληθψλ εθπαίδεπζεο, ψζηε ζην κέιινλ λα επηιεγεί θαη λα εθαξκνζηεί ε θαηαιιειφηεξε 

δ) πιεξνθνξεί ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο γηα ηα απνηειέζκαηα απφ ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ζε φια ηα επίπεδα (γλψζεηο, ζπκπεξηθνξά, 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο), ηνλψλνληαο ηελ απηνπεπνίζεζε 

θαη κεηψλνληαο ηελ αβεβαηφηεηα ζην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 

 

5.4  Ζ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

ζηελ Διιάδα 

ηνπο ειιεληθνχο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζην επίπεδν ησλ εηζξνψλ 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ αμηνιφγεζε αθελφο ησλ αληηδξάζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη 

αθεηέξνπ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο 

ησλ εθπαηδεπηψλ. Καηά ζπλέπεηα, δίδεηαη κηθξφηεξε ζεκαζία ζηελ εθηίκεζε ησλ εθξνψλ 
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ή εμσηεξηθψλ απνηειεζκάησλ (external outcomes) ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ νξγαληζκνχ 

γεληθφηεξα. 

Σν ζρέδην αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ ζηε ρψξα καο δηέξρεηαη απφ δηάθνξα 

ζηάδηα, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ, δειαδή ηελ αλάιπζε ηνπ πιαηζίνπ πινπνίεζεο, ηελ 

επηζθφπεζε παιαηφηεξσλ ζπλαθψλ ζρεδηαζκψλ θαη ηελ επηινγή ηνπ κνληέινπ ή ησλ 

κνληέισλ αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη ηελ αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (αλάγθεο, πξνζδνθίεο, αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο, δπλακηθή νκάδσλ). 

ην δεχηεξν ζηάδην θαζνξίδνληαη νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη ηεο αμηνιφγεζεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα επηιέγνληαη ηα αληηθείκελα ηεο αμηνιφγεζεο (εθπαηδεπηέο, εθπαηδεπφκελνη, 

πιηθνηερληθή ππνδνκή, νξγαλσηηθή ππνζηήξημε), νη εξεπλεηηθέο ζηξαηεγηθέο ( π.ρ. νη 

κειέηεο πεξηπηψζεσλ θαη νη επηζθέςεηο εξγαζίαο, ηα case studies θαη study visits 

αληίζηνηρα), νη κέζνδνη θαη ηερληθέο ηεο αμηνιφγεζεο (εξσηεκαηνιφγηα, ζπλεληεχμεηο, 

εθζέζεηο, ειεχζεξε ζπδήηεζε). 

Αθνινπζεί ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αμφλσλ θαη θξηηεξίσλ γηα ηα αληηθείκελα ηεο 

αμηνιφγεζεο (εθπαηδεπηέο, εθπαηδεπφκελνη, πιηθφ, ππνδνκή θ.ιπ.) θαη ν πξνζδηνξηζκφο 

ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο θαη ηνπ θφζηνπο ηεο αμηνιφγεζεο. Ζ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ 

αμηνιφγεζεο σο έρεη ή κε ηξνπνπνηήζεηο, θαζψο θαη ε θνηλνπνίεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ 

ηεο αμηνιφγεζεο απνηεινχλ ηα ηειηθά ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

ηελ ρψξα καο, ην ηειηθφ ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε ρξνληθφ 

νξίδνληα εμακήλνπ απφ ηελ επηζηξνθή ησλ ππαιιήισλ ζηα θαζήθνληά ηνπο, πξνθεηκέλνπ 

λα εθηηκεζεί ν αληίθηππνο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά αιιά θαη ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ. πγθεθξηκέλα, ην ΗΝ.ΔΠ. απνζηέιιεη ζηηο ππεξεζίεο 

εξσηεκαηνιφγηα, ζηα νπνία θαινχληαη λα απαληήζνπλ αθελφο νη επηκνξθσζέληεο γηα ην 

βαζκφ αμηνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ πνπ απνθφκηζαλ, αθεηέξνπ νη πξντζηάκελνί ηνπο γηα ηε 

βειηίσζε πνπ δηαπίζησζαλ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ φπνπ πξνΐζηαληαη. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ζηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηα εξσηεκαηνιφγηα, ην ΗΝ.ΔΠ. θξνληίδεη απηά λα αθνινπζνχλ έλα - θαηά ην δπλαηφ- θνηλφ 

θνξκφ. παληφηεξα, σο κέζνδνο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη ζπλεληεχμεηο. 
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Ζ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο απνηειεί δείθηε επηηπρίαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη πξνζθέξεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, ψζηε ζην κέιινλ 

λα δηνξζσζνχλ νη αηέιεηεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ. Παξά ηε ζεκαζία ηεο φκσο, ζηε 

ζπλνιηθή εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ε 

αμηνιφγεζε απηνχ ηνπ είδνπο ζηε ρψξα καο δελ έρεη ζπζηεκαηνπνηεζεί αθφκε.  
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6. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

6.1 Δηζαγσγή 

ην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη παξνπζίαζε κηαο πξσηνγελνχο έξεπλαο αλαθνξηθά κε ηηο 

αληηιήςεηο πνπ θπξηαξρνχλ ζηνπο απφθνηηνπο ηεο Δ..Γ.Γ.Α. γχξσ απφ ην ζέκα ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεηαη απφ ηελ ζρνιή. Οη ελ ιφγσ 

απφθνηηνη  δεδνκέλεο ηεο εκπεηξίαο ηνπο απφ ηελ θνίηεζή ηνπο ζηελ ζρνιή ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ κέρξη ηψξα απαζρφιεζή ηνπο ζην ρψξν ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, απνηεινχλ ηνπο 

πιένλ θαηάιιεινπο γηα λα θξίλνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ 

παξαθνινχζεζαλ, θαζψο θαη ηε ζπκβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα  ηεο εξγαζίαο ηνπο ζηηο ππεξεζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο.  

 

6.2 θνπόο ηεο έξεπλαο 

Να δηεξεπλεζνχλ νη αληηιήςεηο ησλ απφθνηησλ ηεο Δ..Γ.Γ.Α. ζρεηηθά κε ην πφζν 

απνηειεζκαηηθή είλαη ε εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη απφ ηε ζρνιή θαζψο θαη ε ζπλεηζθνξά 

ηεο εθπαίδεπζεο απηήο ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπο. 

Σα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη ζηελ έξεπλα έρνπλ σο εμήο : 

 Να πξνζδηνξηζηεί ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ απνθνίησλ απφ ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ. 

 Να δηεξεπλεζεί ην θαηά πφζν νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ απνθηνχλ νη απφθνηηνη 

απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ βξίζθνπλ πξαθηηθή εθαξκνγή 

ζηελ εξγαζία ηνπο. 

 Να θαηαγξαθνχλ νη απφςεηο ησλ απνθνίησλ αλαθνξηθά κε ηα πηζαλά ζεκεία 

βειηίσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 
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6.3 Πεδίν ηεο έξεπλαο 

Σν πεδίν ηεο έξεπλαο είλαη ν πιεζπζκφο ησλ απνθνίησλ ηεο ΔΓΓΑ πνπ εξγάδεηαη θαηά 

πιεηνςεθία ζηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ θαζψο θαη ζηηο ππεξεζίεο ησλ 

ΟΣΑ.  

Σν εξσηεκαηνιφγην επηδφζεθε ζε 115 άηνκα. Μέρξη ηελ ζηηγκή ηεο θαηαγξαθήο ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ είραλ επηζηξαθεί ζπκπιεξσκέλα 92 εξσηεκαηνιφγηα. Άξα, ην πνζνζηφ 

απφθξηζεο ζηελ έξεπλα είλαη 80%. 

Λφγσ ηνπ ζρεηηθά κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο δελ ζα κπνξνχζε θαλείο λα εμάγεη 

ζπκπεξάζκαηα γηα ην ζχλνιν ησλ απνθνίησλ ηεο ζρνιήο. Χζηφζν, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο είλαη ζεκαληηθά γηαηί αθήλνπλ λα δηαθαλνχλ ελδηαθέξνπζεο πηπρέο ησλ απφςεσλ 

θαη αληηιήςεσλ ησλ εξσηψκελσλ ζηειερψλ θαη γίλνληαη αθνξκή γηα λα ηεζνχλ, θαη 

πηζαλψο λα δηεξεπλεζνχλ ζην κέιινλ, πνηθίια εξσηήκαηα.  

 

6.4 Μεζνδνινγία έξεπλαο 

Ζ  κέζνδνο έξεπλαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε ζπκπεξαζκαηηθή πξνζέγγηζε 

(deductive), ν ηχπνο ηεο είλαη ζπκπεξαζκαηηθή πεξηγξαθηθή (conclusive descriptive) θαη 

ην είδνο ηεο είλαη πνζνηηθή. 

Σα εξσηεκαηνιφγηα πεξηείραλ θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο θαη νη απαληήζεηο είλαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ δνκεκέλεο ή κπνξεί λα αληηπξνζσπεχνπλ κηα ζεηξά πξνηεηλφκελσλ 

ελαιιαθηηθψλ απαληήζεσλ. 

Σα εξσηεκαηνιφγηα κνηξάζζεθαλ ηφζν ζηνπο απνθνίηνπο ηεο Δ..Γ.Γ. φζν θαη ζηνπο 

απνθνίηνπο ηεο Δ..Σ.Α. θαη έγηλε πξνζπάζεηα γηα ζπκκεηνρή απφ φζν ην δπλαηφ 

πεξηζζφηεξεο ζεηξέο απνθνίηεζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε αλψλπκα, 

απφ κεξηάο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηνπο επηδφζεθε ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο. ηα 

πξνθνξηθά ζρφιηα θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ δεηήζεθαλ απφ νξηζκέλνπο απφθνηηνπο έγηλε 

πξνζπάζεηα, ψζηε ε πηζαλή πξνθαηάιεςε ηνπ γξάθνληνο ππέξ ηεο κίαο ή ηεο άιιεο 

άπνςεο λα κελ " θαηεπζχλεη" ηηο απαληήζεηο, ελψ δηεπθξηλίζηεθε ζηνπο εξσηψκελνπο φηη 

δελ ππήξραλ "ζσζηέο" θαη "ιάζνο" απαληήζεηο, αιιά επξφθεηην απιά γηα κία απφπεηξα 
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αλίρλεπζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ αληηιήςεσλ πνπ πθίζηαληαη γχξσ απφ ηα ζπγθεθξηκέλα 

ζέκαηα. 

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ ηξία δηαθξηηά κέξε. Σν πξψην κέξνο απνηειείηαη απφ 

ηηο εξσηήζεηο 1 έσο 8 θαη πεξηιακβάλεη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο. 

ην δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε πξνζπάζεηα λα απνηππσζνχλ νη απφςεηο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηεο 

ζρνιήο θαη λα αλαδεηρζνχλ ηα πνηνηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. Ζ πξνζπάζεηα απηή έγηλε 

κέζσ ησλ εξσηήζεσλ 9, 10 θαη 11. Ο ζηφρνο ηνπ ηξίηνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ην θαηά πφζν ε επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

ηεο ζρνιήο είρε ζεηηθφ αληίθξηζκα γηα ηνπο απνθνίηνπο ζην ηξφπν εξγαζίαο ηνπο θαη ζηελ 

βειηίσζε ηεο εξγαζηαθήο ηνπο επίδνζεο. Απηή ε πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ησλ 

εξσηήζεσλ 12 έσο 19. 

Ζ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS θαη κε ην 

πξφγξακκα Microsoft Excel. 
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6.5 Παξνπζίαζε – Αλάιπζε απαληήζεσλ 

6.5.1 Μέξνο Πξώην-Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

 

Δξώηεζε 1: Φύιν 

 

Πίλαθαο 1: Φχιν 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Άλδξαο 43 46,7 

Γπλαίθα 49 53,3 

χλνιν 92 100,0 

 

Ερώηηζη 1

Άλδξαο

46,7

Γπλαίθα

53,3

 
  Γηάγξακκα 6: Φχιν 

Απφ ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο, πξνθχπηεη φηη ζε ζχλνιν 92 απνθνίησλ πνπ απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην, νη 49 εμ απηψλ ήηαλ γπλαίθεο, ήηνη πνζνζηφ 53,3%, ελψ νη 43 εμ απηψλ 

ήηαλ άλδξεο, ήηνη πνζνζηφ 46,7%. 
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Δξώηεζε 2: Ζιηθηαθή Οκάδα 

 

Πίλαθαο 2: Ζιηθηαθή Οκάδα  

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

25-30 12 13,0 

31-35 32 34,8 

36-40 25 27,2 

41-45 15 16,3 

46-50 6 6,5 

50+ 0 0,0 

Αγλννχκελεο ηηκέο 2 2,2 

χλνιν 92 100,0 

 

Ερώηηζη 2
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   Γηάγξακκα 7: Ζιηθία 

 

Απφ ηνλ πίλαθα ζπρλνηήησλ ηεο Δξψηεζεο 2 πξνθχπηεη φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα κεηαμχ 31 θαη 35 εηψλ, θαζψο 

παξνπζηάδεη ζπρλφηεηα 32 αηφκσλ, ήηνη πνζνζηφ 34,8%. Αθνινπζεί ε ειηθηαθή νκάδα 

κεηαμχ 36 θαη 40 εηψλ κε ζπρλφηεηα 25 θαη πνζνζηφ 27,2%, ε ειηθηαθή νκάδα κεηαμχ 41 

θαη 45 εηψλ κε ζπρλφηεηα 15 θαη πνζνζηφ 16,3%, ε ειηθηαθή νκάδα κεηαμχ 25 θαη 30 

εηψλ κε ζπρλφηεηα 12 θαη πνζνζηφ 13,0% θαη ηέινο ε ειηθηαθή νκάδα κεηαμχ 46 θαη 50 

εηψλ πνπ παξνπζηάδεη ζπρλφηεηα 6 αηφκσλ θαη πνζνζηφ 6,5%. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη 

ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε δχν ζπκκεηέρνληεο, ήηνη πνζνζηφ 2,2% δελ έδσζαλ θακία 

απάληεζε.   
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Δξώηεζε 3: Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο 

 

Πίλαθαο 3: Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

ΣΔΗ 17 18,4 

ΑΔΗ 53 57,7 

Μεηαπηπρηαθφ 20 21,7 

Γηδαθηνξηθφ 2 2,2 

χλνιν 92 100,0 

 

Ερώηηζη 3
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  Γηάγξακκα 8: Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο 

 

Απφ ηα 92 άηνκα πνπ απάληεζαλ ηελ Δξψηεζε 3, ηα 53 (πνζνζηφ 57,7%) είλαη απφθνηηνη 

ΑΔΗ, ηα 20 (πνζνζηφ 21,7%) είλαη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο θαη ηα 17 

(πνζνζηφ 18,4%) είλαη απφθνηηνη ΣΔΗ. Σέινο, δχν άηνκα απφ φζνπο ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα (πνζνζηφ 2,2%) έρνπλ απνθηήζεη Γηδαθηνξηθφ δίπισκα. 
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Δξώηεζε 4: Θέζε 

 

Πίλαθαο 4: Θέζε 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Γηνηθεηηθφο Τπάιιεινο 72 78,2 

Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο  17 18,5 

Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο 2 2,2 

Γεληθφο Γηεπζπληήο 0 0,0 

Αγλννχκελεο Σηκέο 1 1,1 

χλνιν 92 100,0 

 

 

Ερώηηζη 4
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  Γηάγξακκα 9: Θέζε 
 

Σν 78,2% απηψλ πνπ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε 4, δειαδή 72 άηνκα θαηέρνπλ ζέζε 

Γηνηθεηηθνχ Τπαιιήινπ, ην 18,5%, δειαδή 17 άηνκα θαηέρνπλ ζέζε Πξντζηακέλνπ 

Σκήκαηνο θαη ην 2,2%, δειαδή 2 άηνκα θαηέρνπλ ζέζε Πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο. Δίλαη 

αμηνζεκείσην, φηη απφ φζνπο ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαλείο δελ θαηέρεη ζέζε Γεληθνχ 

Γηεπζπληή, ελψ ζε έλα εξσηεκαηνιφγην ήηαλ θελή ε ζπγθεθξηκέλε απάληεζε. 
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Δξώηεζε 5: ρνιή απνθνίηεζεο 

 

Πίλαθαο 5: ρνιή απνθνίηεζεο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

ΔΓΓ 68 73,9 

ΔΣΑ 24 26,1 

χλνιν 92 100,0 

 

Ερώηηζη 5

ΕΔΔ

73,9

ΕΣΑ

26,1

 
  Γηάγξακκα 10: ρνιή απνθνίηεζεο 

ηελ εξψηεζε 5, 68 εξσηεζέληεο, ήηνη πνζνζηφ 73,9% απάληεζαλ φηη έρνπλ απνθνηηήζεη 

απφ ηελ ΔΓΓ, ελψ 24 εξσηεζέληεο, ήηνη πνζνζηφ 26,1% απάληεζαλ φηη έρνπλ 

απνθνηηήζεη απφ ηελ ΔΣΑ. 
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Δξώηεζε 6: Έηνο απνθνίηεζεο 

 

Πίλαθαο 6: Έηνο απνθνίηεζεο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Έσο 1995  2 2,2 

1996 – 2000 4 4,4 

2001 – 2005 24 26,0 

2006 + 62 67,4 

χλνιν 92 100,0 
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   Γηάγξακκα 11: Έηνο απνθνίηεζεο 

 

Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ αλήθεη ζρεηηθά ζηηο πην πξφζθαηεο ζεηξέο ηεο 

ζρνιήο, θαζψο ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο εξψηεζεο 6, ην 67,4% (62 άηνκα) έρνπλ 

απνθνηηήζεη κεηά ην 2006. Έπνληαη νη απφθνηηνη κεηαμχ 2001 θαη 2005 κε πνζνζηφ 26% 

(24 άηνκα), νη απφθνηηνη κεηαμχ 1996 θαη 2000 κε πνζνζηφ 4,4% (4 άηνκα) θαη ηέινο νη 

απφθνηηνη κέρξη ην 1995 κε πνζνζηφ 2,2% (2 άηνκα). 
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Δξώηεζε 7: Τπεξεζία ησξηλήο απαζρόιεζεο  

 

Πίλαθαο 7: Τπεξεζία ησξηλήο απαζρφιεζεο  

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Τπνπξγείν 62 67,4 

ΟΣΑ 30 32,6 

χλνιν 92 100,0 

 

 

Ερώηηζη 7
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  Γηάγξακκα 12: Τπεξεζία ησξηλήο απαζρφιεζεο 

 

Απφ φζνπο ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ην 67,4% (62 άηνκα) εξγάδεηαη ζε ππεξεζία 

ππνπξγείνπ, ελψ ην 32,6% (30 άηνκα) εξγάδεηαη ζε ππεξεζία ΟΣΑ.  
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Δξώηεζε 8:  Πξνϋπεξεζία 

 

Πίλαθαο 8: Πξνυπεξεζία  

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

ην Γεκφζην Σνκέα 13 14,1 

ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα 64 69,6 

Καη ζηα δχν 4 4,3 

Υσξίο πξνυπεξεζία 11 11,9 

χλνιν 92 100,0 
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  Γηάγξακκα 13: Πξνυπεξεζία 

 

Απφ ηνπο 92 απφθνηηνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα νη 77 είραλ εξγαζηαθή εκπεηξία 

πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ ζρνιή. Απφ απηνχο, πνζνζηφ 69,6% (64 άηνκα) έρνπλ 

εξγαζηεί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη 14,1% (13 άηνκα) έρνπλ εξγαζηεί ζην δεκφζην ηνκέα. 

Πεξαηηέξσ, 4 απφθνηηνη έρνπλ εξγαζηεί  ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην ηνκέα 

θαη 11 δελ έρνπλ πξνεγνχκελε πξνυπεξεζία. 
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6.5.2 Μέξνο Γεύηεξν-Αμηνιόγεζε πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ 

 

Δξώηεζε 9: ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ ζεκεηώζηε κε  ηελ απάληεζε πνπ ζαο 

εθθξάδεη θαιύηεξα 

 

Ππόηαζη 1: Το ποζοζηό ηων διαλέξεων, ειζηγήζεων και ζςμμεηοσήρ ηων ζποςδαζηών ηηρ 

ζσολήρ απέδωζαν ένα ιζοπποπημένο ππόγπαμμα. 

Πίλαθαο 9: Σν πνζνζηφ ησλ δηαιέμεσλ, εηζεγήζεσλ θαη ζπκκεηνρήο ησλ ζπνπδαζηψλ ηεο 

ζρνιήο απέδσζαλ έλα ηζνξξνπεκέλν πξφγξακκα. 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Γηαθσλψ απφιπηα 0 0,0 

Γηαθσλψ 5 5,4 

Οχηε ζπκθσλψ/Οχηε δηαθσλψ 8 8,7 

πκθσλψ 19 20,7 

πκθσλψ απφιπηα 56 60,9 

Γελ γλσξίδσ-απαληψ 4 4,3 

χλνιν 92 100 

 

Ερώηηζη 9 - Πρόηαζη 1
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    Γηάγξακκα 14: Σν πνζνζηφ ησλ δηαιέμεσλ, εηζεγήζεσλ θαη ζπκκεηνρήο ησλ 

ζπνπδαζηψλ ηεο    ζρνιήο απέδσζαλ έλα ηζνξξνπεκέλν πξφγξακκα. 
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χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ πξφηαζε 1, φπσο απηέο εκθαλίδνληαη ζηνλ 

αλσηέξσ πίλαθα, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ απνθνίησλ ζπκθσλεί κε ηελ αλαινγία 

ησλ δηαιέμεσλ, εηζεγήζεσλ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ζπνπδαζηψλ θαζψο πνζνζηφ 81,6% 

επέιεμαλ λα απαληήζνπλ είηε “πκθσλψ”, είηε “πκθσλψ απφιπηα”. Δπνκέλσο, ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ σο πξνο ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ θξίλεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ έξεπλα σο εμφρσο ηθαλνπνηεηηθφ θαη ηζνξξνπεκέλν θαζψο κφλν 5 απφθνηηνη 

επέιεμαλ αξλεηηθή απάληεζε, ελψ 8 απφθνηηνη επέιεμαλ λα απαληήζνπλ φηη νχηε 

ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ. 

 

 

Ππόηαζη 2: Η δομή ηος ππογπάμμαηορ ζποςδών (ο πςθμόρ ανάπηςξηρ, η επιλογή και η 

ηαξινόμηζη ηων μαθημάηων) ήηαν ικανοποιηηική. 

 

Πίλαθαο 10: Ζ δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Γηαθσλψ απφιπηα 0 0,0 

Γηαθσλψ 4 4,3 

Οχηε ζπκθσλψ/Οχηε δηαθσλψ 13 14,2 

πκθσλψ 27 29,3 

πκθσλψ απφιπηα 45 48,9 

Γελ γλσξίδσ-απαληψ 3 3,3 

χλνιν 92 100 
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  Γηάγξακκα 15: Ζ δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή 
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Ζ δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηεο ζρνιήο ηπγράλεη επίζεο ηεο κεγάιεο απνδνρήο 

ησλ απνθνίησλ, θαζψο ην 78,2% απηψλ ηελ ραξαθηεξίδνπλ σο ηθαλνπνηεηηθή 

(“πκθσλψ”, “πκθσλψ απφιπηα”). Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ ηεο κε απνδνρήο 

(“Γηαθσλψ”) εκθαλίδεηαη κηθξφ κφιηο 4,3%, ελψ 13 ζπκκεηέρνληεο επέιεμαλ λα 

απαληήζνπλ φηη νχηε ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ. 

 

 

Ππόηαζη 3: Η ςποδομή ηος εκπαιδεςηικού ππογπάμμαηορ (σώπορ, ηεσνικόρ εξοπλιζμόρ, 

γπαμμαηειακή ςποζηήπιξη κηλ.) ήηαν ικανοποιηηική. 

 

Πίλαθαο 11: Ζ ππνδνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Γηαθσλψ απφιπηα 1 1.1 

Γηαθσλψ 7 7.6 

Οχηε ζπκθσλψ/Οχηε δηαθσλψ 32 34.8 

πκθσλψ 39 42.3 

πκθσλψ απφιπηα 10 10.9 

Γελ γλσξίδσ-απαληψ 3 3.3 

χλνιν 92 100 

 

Ερώηηζη 9 - Πρόηαζη 3
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  Γηάγξακκα 16: Ζ ππνδνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή 
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Ζ ππνδνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο ζρνιήο, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ επάξθεηα 

ηνπ ρψξνπ, ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ, ηεο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο θηι., θξίλεηαη 

επίζεο ζεηηθά απφ ηνπο απφθνηηνπο, αιιά κε κηθξφηεξα πνζνζηά ζε ζρέζε κε ηηο δχν 

πξνεγνχκελεο πξνηάζεηο. πγθεθξηκέλα, ην 53,2% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη είηε 

ζπκθσλεί είηε ζπκθσλεί απφιπηα, ελψ 7 απφθνηηνη απάληεζαλ πσο δηαθσλνχλ (πνζνζηφ 

7,6%) θαη κφιηο 1 απφθνηηνο (πνζνζηφ 1,1%) απάληεζε πσο δηαθσλεί απφιπηα. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο ζηελ πξφηαζε απηή, πσο έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο 

απνθνίησλ (32 απφθνηηνη – πνζνζηφ 34,8%) επέιεμαλ σο απάληεζε ηε κέζε ιχζε (“Οχηε 

ζπκθσλψ/Οχηε δηαθσλψ”). 

 

εκείσζε : Απφ ηνπο 49 εξσηεζέληεο πνπ έδσζαλ σο απάληεζε φηη ζπκθσλνχλ ή 

ζπκθσλνχλ απφιπηα φηη ε ππνδνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή, 

νη 21 εμ απηψλ ππεξεηνχλ ζε ΟΣΑ (πνζνζηφ 70% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 

απαζρνινχκελσλ ζηνπο ΟΣΑ) θαη νη ππφινηπνη 28 ζε ππνπξγείν (πνζνζηφ 45,1% ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ απαζρνινχκελσλ ζηα ππνπξγεία).  
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"Συμθωνώ" - "Συμθωνώ απόλυηα "

 

Γηάγξακκα 17:Τπεξεζία απαζρφιεζεο φζσλ απνθνίησλ απάληεζαλ “πκθσλψ” θαη 

“πκθσλψ  απφιπηα”  ζηελ εξψηεζε γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή ππνδνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ 
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Ππόηαζη 4: Η μέθοδορ εξέηαζηρ ηων γνώζεων και δεξιοηήηων πος αποκόμιζα ήηαν 

ανηικειμενική. 

 

Πίλαθαο 12: Ζ κέζνδνο εμέηαζεο ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ήηαλ αληηθεηκεληθή 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Γηαθσλψ απφιπηα 3 3.3 

Γηαθσλψ 12 13 

Οχηε ζπκθσλψ/Οχηε δηαθσλψ 8 8.7 

πκθσλψ 24 26 

πκθσλψ απφιπηα 42 45.7 

Γελ γλσξίδσ-απαληψ 3 3.3 

χλνιν 92 100 

 

Ερώηηζη 9 - Πρόηαζη 4
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  Γηάγξακκα 18: Ζ κέζνδνο εμέηαζεο ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ήηαλ αληηθεηκεληθή 

 
Ζ πιεηνςεθία ησλ απνθνίησλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην ηνπνζεηήζεθε 

ζεηηθά σο πξνο ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο κεζφδνπ εμέηαζεο ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

πνπ απέθηεζαλ ζηελ ζρνιή. πγθεθξηκέλα, πνζνζηφ 71,7% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ 

“πκθσλψ” θαη “πκθσλψ απφιπηα” ζε αληίζεζε κε ην 16,6% ησλ απαληήζεσλ πνπ 

ηνπνζεηήζεθαλ αξλεηηθά ζηελ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε (“Γηαθσλψ”, “Γηαθσλψ 

απφιπηα”). Δπίζεο, κηθξφ είλαη θαη ην πνζνζηφ ησλ απνθνίησλ πνπ απάληεζαλ πσο νχηε 

ζπκθσλνχλ, νχηε δηαθσλνχλ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε (8 απαληήζεηο - πνζνζηφ 

8,7%). 
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Ππόηαζη 5: Οι γνώζειρ και δεξιόηηηερ πος απέκηηζα καηά ηη διάπκεια ηηρ θοίηηζηρ μος ζηη 

ζσολή ήηαν επαπκείρ για ηιρ ανάγκερ ηηρ θέζηρ επγαζίαρ πος ανέλαβα απσικά. 

 

Πίλαθαο 13: Δπάξθεηα απνθηεζέλησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Γηαθσλψ απφιπηα 0 0.0 

Γηαθσλψ 3 3,3 

Οχηε ζπκθσλψ/Οχηε δηαθσλψ 7 7,6 

πκθσλψ 29 31,5 

πκθσλψ απφιπηα 52 56,5 

Γελ γλσξίδσ-απαληψ 1 1.1 

χλνιν 92 100 
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  Γηάγξακκα 19: Δπάξθεηα απνθηεζέλησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

 
ην δήηεκα ηεο επάξθεηαο ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απέθηεζαλ ζηελ ζρνιή, νη 

απφθνηηνη απάληεζαλ ζρεδφλ νκφθσλα. πγθεθξηκέλα, ε επηινγή ησλ απαληήζεσλ 

“πκθσλψ απφιπηα” θαη “πκθσλψ”  κε ηελ παξαπάλσ πξφηαζε ζπγθέληξσζε ην 

εληππσζηαθφ πνζνζηφ ηνπ 88% (81 απαληήζεηο). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φηη ζηελ πξφηαζε 

απηή κφλν 3 εξσηψκελνη εθθξάζηεθαλ  αξλεηηθά θαη κφλν 7 εμέθξαζαλ νπδέηεξε άπνςε 

“Οχηε ζπκθσλψ/Οχηε δηαθσλψ”. 
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Ππόηαζη 6: Οι ζηόσοι ηος ππογπάμμαηορ ζποςδών επιηεύσθηκαν. 

 

Πίλαθαο 14: Δπηηπρία ζηφρσλ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Γηαθσλψ απφιπηα 0 0.0 

Γηαθσλψ 3 3.3 

Οχηε ζπκθσλψ/Οχηε δηαθσλψ 15 16.3 

πκθσλψ 35 38 

πκθσλψ απφιπηα 37 40.2 

Γελ γλσξίδσ-απαληψ 2 2.2 

χλνιν 92 100 

 

 

Ερώηηζη 9 - Πρόηαζη 6
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  Γηάγξακκα 20: Δπηηπρία ζηφρσλ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

 
Ζ 6

ε
 πξφηαζε αλαθέξεηαη γεληθφηεξα ζηελ επηηπρία ή κε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ ηεο ζρνιήο. Καη ζε απηήλ ηελ πξφηαζε ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

έξεπλα εθθξάζηεθε ζεηηθά, θαζψο ζπγθέληξσζε πνζνζηφ ζεηηθψλ απαληήζεσλ 78,2% πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε 72 απαληήζεηο. Οη αξλεηηθέο απαληήζεηο ήηαλ κφιηο 3 (πνζνζηφ 3,3%), 

ελψ 15 απφθνηηνη επέιεμαλ λα απαληήζνπλ “Οχηε ζπκθσλψ/Οχηε δηαθσλψ” (πνζνζηφ 

16,3%). 
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Δξώηεζε 10: ε πνηνλ ηνκέα από ηνπο παξαθάησ ζεσξείηαη όηη ζαο βνήζεζε 

πεξηζζόηεξν ε νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ; (κέρξη ηξεηο επηινγέο) 

 

Πίλαθαο 15: Σνκείο πνπ βνήζεζε πεξηζζφηεξν ε νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ζηελ ΔΓΓΑ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

ηελ απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ 83 90,2 

ηελ εηζαγσγή ζε λέεο κεζφδνπο δηνίθεζεο 18 19,6 

ηελ εηζαγσγή ζε κηα λέα ηερλνινγία 72 78,3 

ηελ αχμεζε ηεο πξνζσπηθήο κνπ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο 

27 29,3 

ηε βειηίσζε ηεο θξηηηθήο κνπ ζθέςεο 66 71,7 

ηελ αλάπηπμε νκαδηθνχ πλεχκαηνο 57 61,9 

Άιιν ηη; 0 0,0 
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Γηάγξακκα 21: Σνκείο πνπ βνήζεζε πεξηζζφηεξν ε νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ζηελ 

ΔΓΓΑ 

 
Ζ εξψηεζε 10 έρεη ζθνπφ λα αμηνινγεζεί απφ ηνπο απφθνηηνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα ε ζπκβνιή πνπ είρε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζε δηάθνξεο παξακέηξνπο. Οη 

εξσηψκελνη είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα δψζνπλ κέρξη ηξεηο δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο. Απφ 

ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη ζε ζχλνιν 92 ζπκκεηερφλησλ νη 83 (πνζνζηφ 

90,2%) απάληεζαλ φηη ε νινθιήξσζε ηεο θνίηεζεο ζηελ ζρνιή ζπλέβαιε ζηελ απφθηεζε 

λέσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, γεγνλφο πνπ θηλείηαη ζε παξφκνηα πιαίζηα κε ηελ 
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απάληεζε πνπ έδσζαλ νη εξσηψκελνη θαη ζηελ πξφηαζε 5 ηεο εξψηεζεο 9 πνπ 

πξνεγήζεθε. Τςειά πνζνζηά ζπγθέληξσζε θαη ε απάληεζε “ηελ εηζαγσγή ζε κηα λέα 

ηερλνινγία” κε 72 απαληήζεηο, φπσο θαη ε απάληεζε “ηε βειηίσζε ηεο θξηηηθήο κνπ 

ζθέςεο” κε 66 απαληήζεηο. Αθνινχζεζαλ νη απαληήζεηο “ηελ αλάπηπμε νκαδηθνχ 

πλεχκαηνο” θαη “ηελ αχμεζε ηεο πξνζσπηθήο κνπ απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

απνδνηηθφηεηαο” κε 57 θαη 27 απαληήζεηο αληίζηνηρα θαη ηέινο ε απάληεζε “ηελ 

εηζαγσγή ζε λέεο κεζφδνπο δηνίθεζεο” κε 18 απαληήζεηο. ε γεληθέο γξακκέο, απφ ηηο 

απαληήζεηο ζε απηήλ ηελ εξψηεζε πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη νη απφθνηηνη 

αηζζάλνληαη φηη ε παξαθνινχζεζε ηεο ζρνιήο είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα ηφζν ζηελ 

παξνρή γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ φζν θαη ζηελ βειηίσζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθψλ. 

 
εκείσζε : πσο θαίλεηαη θαη ζην επφκελν δηάγξακκα (Γηάγξακκα 22), απφ ηνπο 66 

εξσηεζέληεο πνπ έδσζαλ σο απάληεζε φηη ε νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

ηνπο βνήζεζε πεξηζζφηεξν ζηε βειηίσζε ηεο θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο, νη 60 εμ απηψλ είλαη 

απφθνηηνη ΑΔΗ θαη ΣΔΗ (πνζνζηφ 70% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ απνθνίησλ ΑΔΗ θαη 

ΣΔΗ) θαη νη ππφινηπνη 6 είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ θαη δηδαθηνξηθνχ (πνζνζηφ 27,3% 

ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ θαηφρσλ κεηαπηπρηαθνχ θαη δηδαθηνξηθνχ). 
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Γηάγξακκα 22: Δπίπεδν εθπαίδεπζεο φζσλ απάληεζαλ φηη ε νινθιήξσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ  ηνπο βνήζεζε πεξηζζφηεξν “ηελ βειηίσζε ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο” 
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Δξώηεζε 11: ε πνηνλ από ηνπο παξαθάησ ηνκείο ζεσξείηε όηη ην πξόγξακκα 

ζπνπδώλ ρξήδεη βειηίσζεο θαη πξνο πνηα θαηεύζπλζε; Πξνζδηνξίζηε. (κπνξείηε λα 

επηιέμεηε πεξηζζόηεξεο από κία απαληήζεηο) 

 

Πίλαθαο 16: Σνκείο βειηίσζεο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Γηάξθεηα ζπνπδψλ  57 61,9 

Θεκαηνινγία καζεκάησλ 24 26,1 

Σερλνινγηθή ππνδνκή 17 18,5 

Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ 38 41,3 

Γηάξθεηα πξαθηηθήο 63 68,5 

Άιιν ηη; 0 0,0 
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  Γηάγξακκα 23: Σνκείο βειηίσζεο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

 
Ο ζηφρνο ηεο εξψηεζεο 11 είλαη λα απνηππψζεη ηελ άπνςε ησλ απνθνίησλ ζρεηηθά κε 

πηζαλέο αιιαγέο θαη βειηηψζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηεο ζρνιήο. ηελ εξψηεζε 

απηή, 63 απφθνηηνη απάληεζαλ πσο επηζπκνχλ αιιαγή ζηελ δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο. Απφ απηνχο, 33 δήισζαλ πσο επηζπκνχλ κεγαιχηεξε δηάξθεηα πξαθηηθήο, ελψ 

ππήξμαλ θαη 16 απαληήζεηο πνπ δήισζαλ πσο επηζπκνχλ κηθξφηεξε δηάξθεηα πξαθηηθήο. 

Δλ ζπλερεία, αθνινχζεζε κε 57 απαληήζεηο ε παξάκεηξνο ηεο δηάξθεηαο ησλ ζπνπδψλ κε 

30 απνθνίηνπο λα επηζπκνχλ κηθξφηεξε δηάξθεηα ζε αληίζεζε κε 8 απνθνίηνπο πνπ 

δήισζαλ πσο ζα επηζπκνχζαλ κεγαιχηεξε δηάξθεηα. Αθνινχζεζαλ νη απαληήζεηο 
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αλαθνξηθά κε αιιαγέο ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ηε ζεκαηνινγία ησλ καζεκάησλ θαη ηελ 

ηερλνινγηθή ππνδνκή, ρσξίο φκσο νη εξσηψκελνη λα ζπγθεθξηκελνπνηνχλ πεξαηηέξσ ηελ 

επηινγή ηνπο. 

 

εκείσζε : πσο θαίλεηαη θαη ζην επφκελν δηάγξακκα (Γηάγξακκα 24), είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη απφ ηνπο 30 απφθνηηνπο πνπ δήισζαλ πσο επηζπκνχλ κηθξφηεξε 

δηάξθεηα ζπνπδψλ, νη 22  δήισζαλ επίζεο φηη επηζπκνχλ κεγαιχηεξε δηάξθεηα πξαθηηθήο 

(πνζνζηφ 73,3%). 
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Δηάξθεηα πξαθηηθήο Εθπαηδεπηηθφ πιηθφ

Θεκαηνινγία καζεκάησλ Εθπαηδεπηηθφ πιηθφ

 
    Γηάγξακκα 24: Οη ππφινηπεο απαληήζεηο ησλ απνθνίησλ πνπ επηζπκνχλ κηθξφηεξε  

δηάξθεηα ζπνπδψλ 
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6.5.2 Μέξνο Σξίην-Απνηειεζκαηηθόηεηα πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ 

 

Δξώηεζε 12: Σα ζέκαηα πνπ θαιπθζήθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδώλ ήηαλ ζρεηηθά κε ην ζεκεξηλό αληηθείκελν εξγαζίαο κνπ  
 

 

Πίλαθαο 17: πλάθεηα πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ κε ζεκεξηλφ αληηθείκελν εξγαζίαο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Γηαθσλψ απφιπηα 6 6,5 

Γηαθσλψ 13 14,1 

Οχηε ζπκθσλψ/Οχηε δηαθσλψ 47 51,1 

πκθσλψ 18 19,6 

πκθσλψ απφιπηα 8 8,7 

Γελ γλσξίδσ-απαληψ 0 0,0 

χλνιν 92 100 

 

Ερώηηζη 12

6,5
14,1

51,1

19,6

8,7

0
0

10

20

30

40

50

60

Δ
ηα

θ
σ

λ
ψ

α
π

φ
ι
π
ηα

Δ
ηα

θ
σ

λ
ψ

Ο
χ
ηε

ζ
π
κ

θ
σ

λ
ψ

/Ο
χ
ηε

δ
ηα

θ
σ

λ
ψ


π
κ

θ
σ

λ
ψ


π
κ

θ
σ

λ
ψ

α
π

φ
ι
π
ηα

Δ
ελ

 γ
λ
σ

ξ
ίδ

σ
-

α
π

α
λ
ηψ

Π
Ο

Σ
Ο

Σ
Τ

Ο

 
   Γηάγξακκα 25: πλάθεηα πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ κε ζεκεξηλφ αληηθείκελν εξγαζίαο 

 

ηελ εξψηεζε 12 δηεξεπλάηαη ε άπνςε ησλ απνθνίησλ ζρεηηθά κε ηελ ζρέζε θαη ηελ 

ζπλάθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ ζηελ ζρνιή κε ην ζεκεξηλφ 

αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπο. ηελ εξψηεζε απηή, ην 51,1% ησλ απνθνίησλ (47 

απαληήζεηο) επέιεμε ηελ απάληεζε “Οχηε ζπκθσλψ/Οχηε δηαθσλψ” ελψ πνζνζηφ 28,3% 

επέιεμε ηελ απάληεζε “πκθσλψ” θαη “πκθσλψ απφιπηα” (πνζνζηφ 19,6% θαη 8,7% 

αληίζηνηρα). Σέινο, πνζνζηφ 20,6% ησλ απνθνίησλ δηαθσλεί κε ηελ πξφηαζε ηεο 

εξψηεζεο 12 θαζψο επέιεμε ηηο απαληήζεηο “Γηαθσλψ” θαη “Γηαθσλψ απφιπηα” (13 θαη 6 

απαληήζεηο αληίζηνηρα). 
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εκείσζε : πσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα (Γηάγξακκα 26), απφ ηνπο 26 

εξσηεζέληεο πνπ επέιεμαλ ηελ απάληεζε “πκθσλψ” θαη “πκθσλψ απφιπηα” , νη 11 

είλαη απφθνηηνη ηεο ΔΣΑ (πνζνζηφ 45,8% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ απνθνίησλ ηεο 

ΔΣΑ)  θαη νη ππφινηπνη 15 είλαη απφθνηηνη ηεο ΔΓΓ (πνζνζηφ 22% ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ απνθνίησλ ηεο ΔΓΓ). 
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Γηάγξακκα 26: ρνιή απνθνίηεζεο φζσλ απάληεζαλ “πκθσλψ” θαη “πκθσλψ 

απφιπηα” ζηελ εξψηεζε12 
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Δξώηεζε 13: Δθαξκόδσ ζηελ εξγαζία κνπ ηηο δεμηόηεηεο θαη ηηο γλώζεηο πνπ 

απνθόκηζα από ην πξόγξακκα ζπνπδώλ 
 

 

Πίλαθαο 18: Δθαξκνγή ζηελ πξάμε ησλ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ ζηελ ζρνιή 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Καζφινπ 14 15,2 

Λίγν 58 63 

Αξθεηά 16 17,5 

Πνιχ 4 4,3 

χλνιν 92 100 
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Γηάγξακκα 27: Δθαξκνγή ζηελ πξάμε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ 

ζηελ ζρνιή 

 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ησλ απαληήζεσλ ηεο εξψηεζεο 13 νη απφθνηηνη εθαξκφδνπλ ζε 

κηθξφ βαζκφ (πνζνζηφ 63%) ζηελ εξγαζία ηνπο ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ 

απνθφκηζαλ απφ ηελ θνίηεζή ηνπο ζηελ ζρνιή, ελψ ζχκθσλα κε 14 απαληήζεηο (πνζνζηφ 

15,2%) δελ ηηο εθαξκφδνπλ θαζφινπ. Αληίζεηα, 16 απφθνηηνη απάληεζαλ φηη εθαξκφδνπλ 

“αξθεηά” ηηο γλψζεηο απηέο θαη δεμηφηεηεο θαη 4 απφθνηηνη “πνιχ” (πνζνζηά 17,5% θαη 

4,3%).  
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εκείσζε : πσο θαίλεηαη θαη ζην επφκελν δηάγξακκα (Γηάγξακκα 28), απφ ηνπο 20 

εξσηεζέληεο πνπ έδσζαλ σο απάληεζε φηη εθαξκφδνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο ηηο δεμηφηεηεο 

θαη ηηο γλψζεηο πνπ απνθφκηζαλ απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ “αξθεηά” ή “πνιχ”, νη 8 εμ 

απηψλ έρνπλ ζέζε πξντζηακέλνπ (πνζνζηφ 42,1% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ απνθνίησλ 

ηεο ζρνιήο πνπ έρνπλ ζέζε πξντζηακέλνπ) θαη νη ππφινηπνη 12 έρνπλ ζέζε δηνηθεηηθνχ 

ππάιιεινπ (πνζνζηφ 16,6% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ απνθνίησλ ηεο ζρνιήο πνπ έρνπλ 

ζέζε δηνηθεηηθνχ ππάιιεινπ). 
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Γηάγξακκα 28: Θέζε φζσλ απάληεζαλ φηη εθαξκφδνπλ ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ 

απνθφκηζαλ ζηελ ζρνιή “Αξθεηά” θαη “Πνιχ”. 
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Δξώηεζε 14: Πνηνη ζεσξείηε όηη είλαη νη απνηξεπηηθνί παξάγνληεο ζηελ αμηνπνίεζε 

ησλ γλώζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ απηώλ ζηελ εξγαζία ζαο; (κπνξείηε λα επηιέμεηε 

πεξηζζόηεξεο από κία απαληήζεηο) 

 

Πίλαθαο 19: Απνηξεπηηθνί παξάγνληεο ζηελ αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ 

πνπ απνθηήζεθαλ ζηελ ζρνιή 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Τπνδνκή 12 13 

Έιιεηςε ρξφλνπ 0 0,0 

Με αλαγλψξηζε απφ ηνλ πξντζηάκελν 34 36,9 

Με αλάζεζε ζρεηηθψλ θαζεθφλησλ 59 64,1 

Με ειεπζεξία πξσηνβνπιηψλ 66 71,7 

Δξγαζηαθφ θιίκα 43 46,7 

Έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ 0 0,0 

Γελ ππάξρνπλ απνηξεπηηθνί παξάγνληεο 8 8,6 

Άιιν ηη; 0 0,0 

 

Ερώηηζη 14
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Γηάγξακκα 29: Απνηξεπηηθνί παξάγνληεο ζηελ αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ 

δεμηνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ ζηελ ζρνιή 
 

 

ε ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο εξψηεζεο, ν ζηφρνο ηεο εξψηεζεο 14 είλαη λα δηεξεπλεζεί 

ε άπνςε ησλ απνθνίησλ ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη απφθνηηνη 

ζηελ εξγαζία ηνπο θαη ηα νπνία επζχλνληαη γηα ηελ κε αμηνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ ηνπο. 

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, ζε πνζνζηφ 71,7% (66 απαληήζεηο) νη 
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απφθνηηνη ζεσξνχλ φηη ν βαζηθφηεξνο απνηξεπηηθφο παξάγνληαο είλαη ε έιιεηςε 

ειεπζεξίαο πξσηνβνπιηψλ θαη αθνινπζεί κε πνζνζηφ 64,1% (59 απαληήζεηο) ε κε 

αλάζεζε ζρεηηθψλ θαζεθφλησλ. Δπίζεο, ζε πνζνζηφ 46,7% (43 απαληήζεηο) νη απφθνηηνη 

ζεσξνχλ σο απνηξεπηηθφ παξάγνληα ην εξγαζηαθφ θιίκα ηεο ππεξεζίαο ηνπο θαη ζε 

πνζνζηφ 36,9% (34 απαληήζεηο)  ηελ κε αλαγλψξηζε απφ ηνλ πξντζηάκελφ ηνπο. Σέινο, ην 

13% ησλ εξσηψκελσλ (12 απαληήζεηο) ζεσξεί σο απνηξεπηηθφ παξάγνληα ηελ ππνδνκή 

ηεο ππεξεζίαο ηνπο θαη κφλν ην 8,6% (8 απαληήζεηο ζεσξεί φηη δελ ππάξρνπλ 

απνηξεπηηθνί παξάγνληεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη θαλείο απφθνηηνο απφ φζνπο 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δελ ζεσξεί φηη γηα ηελ κε πιήξε αμηνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ ηνπ 

επζχλνληαη ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ ή ε έιιεηςε ηνπ απαξαίηεηνπ ρξφλνπ. 

 

εκείσζε : πσο θαίλεηαη θαη ζην επφκελν δηάγξακκα (Γηάγξακκα 30), απφ  ηνπο 34 

απφθνηηνπο πνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε έδσζαλ σο απάληεζε “Με αλαγλψξηζε απφ 

ηνλ πξντζηάκελν”, νη 19 είλαη άληξεο (πνζνζηφ 44,2 % ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ αλδξψλ 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα) θαη νη 15 είλαη γπλαίθεο (πνζνζηφ 30,6% ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ γπλαηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα). 
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Γηάγξακκα 30: Φχιν φζσλ απάληεζαλ “Με αλαγλψξηζε απφ ηνλ πξντζηάκελν” ζηελ 

εξψηεζε 14 
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Δξώηεζε 15: Πνηα ζεσξείηε όηη είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ζαο σο απόθνηηνη ηεο 

ζρνιήο;  (ε απάληεζε ζαο κπνξεί λα είλαη πνιιαπιή) 

 
 

Πίλαθαο 20: Πιενλεθηήκαηα απνθνίησλ ΔΓΓΑ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Απφθηεζε εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ 

78 84,8 

Άκεζε αλαγλψξηζε απφ ηνλ πξντζηάκελν 49 53,2 

Άκεζε αλαγλψξηζε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο 32 34,8 

Αλάζεζε πην ππεχζπλσλ θαζεθφλησλ 36 39,1 

Διεπζεξία πξσηνβνπιηψλ 13 14,1 

Άιιν ηη; 4 4,3 

 

Ερώηηζη 15
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  Γηάγξακκα 31: Πιενλεθηήκαηα απνθνίησλ ΔΓΓΑ 

 
Ζ εξψηεζε 15 έρεη ζηφρν λα απνηππψζεη ηελ άπνςε ησλ απνθνίησλ ζρεηηθά κε ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ αηζζάλνληαη φηη ηνπο απνθέξεη ε απνθνίηεζή ηνπο απφ ηελ ζρνιή. 

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, ην 84,8% (78 απαληήζεηο) πηζηεχεη φηη ε ζρνιή 

ηνπο βνήζεζε ζηελ απφθηεζε εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, γεγνλφο πνπ 

ζπλάδεη θαη κε ηελ αληίζηνηρε απάληεζε πνπ έδσζαλ νη απφθνηηνη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

εξψηεζεο 10. Δλ ζπλερεία, ην 53,2% ησλ απνθνίησλ (49 απαληήζεηο) ζεσξεί φηη ε ζρνιή 

ζπλέβαιε ζηελ άκεζε αλαγλψξηζε ησλ πξνζφλησλ ηνπο απφ ηνλ πξντζηάκελν θαη ην 

39,1% (36 απαληήζεηο) ζηελ αλάζεζε πην ππεχζπλσλ θαζεθφλησλ. Σέινο, ην 34,8 ησλ 

εξσηψκελσλ (32 απαληήζεηο) ζεσξεί σο πιενλέθηεκα ηεο ζρνιήο  ηελ άκεζε αλαγλψξηζή 
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ηνπο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη ην 14,1% (13 απαληήζεηο) ηελ δπλαηφηεηα γηα 

κεγαιχηεξε ειεπζεξία πξσηνβνπιηψλ. ηελ εξψηεζε απηή, ζην πεδίν “Άιιν ηη;” ππήξμαλ 

θαη 4 απαληήζεηο απνθνίησλ πνπ ζεσξνχλ σο πιενλέθηεκα ηεο απνθνίηεζεο απφ ηελ  

ζρνιή ηελ κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα γηα ηεξαξρηθή αλέιημε.  

 

εκείσζε : πσο θαίλεηαη θαη ζην επφκελν δηάγξακκα (Γηάγξακκα 32), απφ  ηνπο 78 

απφθνηηνπο πνπ δήισζαλ φηη ζεσξνχλ σο πιενλέθηεκα ηελ απφθηεζε εμεηδηθεπκέλσλ 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, νη 55 (πνζνζηφ 70,5%) είραλ δειψζεη ζηελ εξψηεζε 14 σο 

απνηξεπηηθφ παξάγνληα αμηνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ απηψλ ηε κε αλάζεζε 

ζρεηηθψλ θαζεθφλησλ. 
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Γηάγξακκα 32: πζρεηηζκφο φζσλ ζεσξνχλ σο πιενλέθηεκα ηελ απφθηεζε 

εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ &  δεμηνηήησλ κε ηηο απαληήζεηο ηεο εξψηεζεο 14 
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Δξώηεζε 16: Έρεηε παξαθνινπζήζεη θάπνην επηκνξθσηηθό πξόγξακκα κεηά ηελ 

απνθνίηεζε ζαο από ηελ ζρνιή ζην ΗΝΔΠ; 

 
 

Πίλαθαο 21: Έρεηε παξαθνινπζήζεη θάπνην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα κεηά ηελ 

απνθνίηεζε ζαο απφ ηελ ζρνιή ζην ΗΝΔΠ; 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

ΝΑΗ 24 26,1 

ΟΥΗ 68 79,9 

 

Ερώηηζη 16

ΝΑΙ

26,1

ΟΥΙ

79,9

 
Γηάγξακκα 33: Έρεηε παξαθνινπζήζεη θάπνην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα κεηά ηελ 

απνθνίηεζε ζαο απφ ηελ ζρνιή ζην ΗΝΔΠ; 
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Δξώηεζε 17: Πηζηεύεηε όηη ζα ρξεηαζηείηε λα παξαθνινπζήζεηε θάπνην 

επηκνξθσηηθό πξόγξακκα ζην κέιινλ γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ζαο; 

 
 

Πίλαθαο 22: Πηζηεχεηε φηη ζα ρξεηαζηείηε λα παξαθνινπζήζεηε θάπνην επηκνξθσηηθφ 

πξφγξακκα ζην κέιινλ: 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

ΝΑΗ 18 19,6 

ΟΥΗ 74 80,4 

 

Ερώηηζη 17

ΝΑΙ

19,6

ΟΥΙ

80,4

 
Γηάγξακκα 34: Πηζηεχεηε φηη ζα ρξεηαζηείηε λα παξαθνινπζήζεηε θάπνην επηκνξθσηηθφ 

πξφγξακκα ζην κέιινλ: 
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Δξώηεζε 18: Δάλ λαη, ζε πόζν ρξνληθό δηάζηεκα; 

 
 

Πίλαθαο 23: Δάλ λαη, ζε πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα; 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

6 κήλεο – 1 έηνο 4 22,2 

1 – 2 έηε 1 5,6 

3 – 5 έηε 7 38,9 

Άλσ ησλ 5 εηψλ 6 33,3 

χλνιν 18 100 

 

Ερώηηζη 18
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  Γηάγξακκα 35: Δάλ λαη, ζε πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα; 

 
Ο ζθνπφο ησλ εξσηήζεσλ 16, 17 θαη 18 είλαη λα δηεξεπλήζεη ην αλ ην πφηε θαη ζε πνην 

βαζκφ νη απφθνηηνη πηζηεχνπλ  φηη ρξεηάδνληαη κεηά απφ ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ ηελ 

ζρνιή θάπνηα επηπιένλ επηκφξθσζε κέζσ ησλ ζεκηλαξίσλ ζην ΗΝΔΠ. χκθσλα κε ηα 

δεδνκέλα ησλ απαληήζεσλ ζηηο ελ ιφγσ εξσηήζεηο, κφλν ην 26,1% ησλ απνθνίησλ (24 

απφθνηηνη) έρνπλ παξαθνινπζήζεη κεηά ηελ απνθνίηεζε θάπνην επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην 

ζην ΗΝΔΠ. Δπίζεο, κφλν ην 19,6% (18 απφθνηηνη) πηζηεχεη φηη ζα ρξεηαζηεί θάπνηα 

επηπιένλ επηκφξθσζε ζην κέιινλ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ απηνχο, 7 απφθνηηνη (πνζνζηφ 

38,9) ζεσξνχλ φηη ε επηκφξθσζε είλαη αλαγθαία κεηά απφ 3 έσο 5 έηε, 6 απφθνηηνη 

(πνζνζηφ 33,3%) κεηά απφ πάλσ απφ 5 έηε, 4 απφθνηηνη  (πνζνζηφ 22,2%) ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ 6 κήλεο έσο 1 έηνο θαη ηέινο 1 απφθνηηνο (πνζνζηφ 5,6%) κεηά απφ 1 έσο 2 

έηε. 
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Δξώηεζε 19: ύκθσλα κε ηε κέρξη ηώξα εκπεηξία ζαο, ζε πνηνπο από ηνπο παξαθάησ 

ηνκείο, ζα πξέπεη λα εζηηάζεη πεξηζζόηεξν ε ζρνιή ζην κέιινλ, έηζη ώζηε νη 

κειινληηθνί απόθνηηνη λα είλαη πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθνί ζηελ εξγαζία ηνπο; (ε 

απάληεζε ζαο κπνξεί λα είλαη πνιιαπιή) 

 
 

Πίλαθαο 24: Σνκείο πνπ ζα πξέπεη λα εζηηάζεη πεξηζζφηεξν ε ζρνιή ζην κέιινλ 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ 

Θεσξεηηθή  εθπαίδεπζε 32 34,8 

Δξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε 8 8,7 

Πξαθηηθή εθπαίδεπζε 57 61,9 

Πιεξνθνξηθή 26 28,2 

Γηνίθεζε νκάδσλ 48 52,2 

Παξαθίλεζε ππαιιήισλ 19 20,6 

Ννκηθά δεηήκαηα 39 42,4 

Άιιν ηη;  6 6,5 

 

Ερώηηζη 19
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  Γηάγξακκα 36: Σνκείο πνπ ζα πξέπεη λα εζηηάζεη πεξηζζφηεξν ε ζρνιή ζην κέιινλ 

 

ηελ ηειεπηαία εξψηεζε αλαδεηείηαη ε άπνςε ησλ ζπκκεηερφλησλ απνθνίησλ ζρεηηθά κε 

ηηο αιιαγέο πνπ ζα πξφηεηλαλ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, έηζη ψζηε νη απφθνηηνη ζην 

κέιινλ λα πεηπραίλνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηελ εξγαζία ηνπο. χκθσλα κε ηηο 

απαληήζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ, ην 61,9% ησλ απνθνίησλ (57 απαληήζεηο) ζα επηζπκνχζε 

πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ πξαθηηθή εθπαίδεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ (γεγνλφο πνπ ζπκθσλεί 

θαη κε ηελ αληίζηνηρε απάληεζε πνπ δφζεθε ζηελ εξψηεζε 11), ελψ ην 52,2% (48 

απαληήζεηο) ζε καζήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ δηνίθεζε νκάδσλ. Πεξαηηέξσ, ην 

42,4% (39 απαληήζεηο) ζα επηζπκνχζε κεγαιχηεξε έκθαζε ζε λνκηθά δεηήκαηα, ην 34,8% 
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(32 απαληήζεηο) ζηελ ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε, ην 28,2% (26 απαληήζεηο) ζε καζήκαηα 

πιεξνθνξηθήο θαη ην 20,6% (19 απαληήζεηο) ζε ζέκαηα παξαθίλεζεο ππαιιήισλ. Σέινο, 

ην 8,7% (8 απαληήζεηο) ησλ εξσηψκελσλ ζεσξεί φηη ε κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ 

εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε ζα βνεζνχζε πεξηζζφηεξν ηνπο ζπνπδαζηέο, ελψ ππήξμαλ θαη 6 

απαληήζεηο (πνζνζηφ 6,5%) πνπ ζην πεδίν “Άιιν ηη;” ζεκείσζαλ φηη ε ζρνιή ζα έπξεπε 

λα δψζεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζε δηαιέμεηο θαη ζεκηλάξηα. 

 

εκείσζε : πσο θαίλεηαη ζηα επφκελα δηαγξάκκαηα (Γηαγξάκκαηα 37 θαη 38), απφ ηνπο 

48 εξσηεζέληεο πνπ έδσζαλ σο απάληεζε φηη ζα επηζπκνχζαλ  ε ζρνιή ζην κέιινλ λα 

εζηηάζεη πεξηζζφηεξν ζηε δηνίθεζε νκάδσλ, νη 21 εμ απηψλ απνθνίηεζαλ απφ ηε ζρνιή 

πξηλ ην 2006 ελψ νη ππφινηπνη 27 κεηά ην 2006. Χο εθ ηνχηνπ, ηελ έκθαζε ζηε δηνίθεζε 

νκάδσλ επηζπκεί ην 70% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ απνθνίησλ πξηλ ην 2006 θαη ην 44% 

ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ απνθνίησλ κεηά ην 2006. 

 

21

70%

9

30%

Δηνίθεζε Οκάδσλ

Τπφινηπεο απαληήζεηο

 
Γηάγξακκα 37: Πνζνζηφ απνθνίησλ πξηλ ην 2006 πνπ επηζπκνχλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζε 

καζήκαηα Γηνίθεζεο Οκάδσλ 
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27

44%

35

56%

Δηνίθεζε Οκάδσλ

Τπφινηπεο απαληήζεηο

 
Γηάγξακκα 38: Πνζνζηφ απνθνίησλ κεηά ην 2006 πνπ επηζπκνχλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζε 

καζήκαηα Γηνίθεζεο Οκάδσλ 
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7 . ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

7.1 Δηζαγσγή 

Ζ δεκφζηα δηνίθεζε θαιείηαη ζηηο κέξεο καο, πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, λα πξνζαξκνζηεί ζε 

έλα εμαηξεηηθά κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. Οη λέεο ηερλνινγίεο, πξσηίζησο, 

δηακνξθψλνπλ έλα πιαίζην ιεηηνπξγίαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαξθή αλαπξνζαξκνγή. 

Απαίηεζε ζήκεξα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο είλαη κηα ζχγρξνλε θαη απνηειεζκαηηθή 

δεκφζηα δηνίθεζε ηθαλή λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ησλ 

ξαγδαίσλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ. Ζ πνξεία ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ πεξλά κέζα απφ ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε 

ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ. Απηφ ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη 

λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο πθηζηάκελεο αδπλακίεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηηο 

επηκφξθσζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. 

Πξνο ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε πξνζπαζεί λα ζπκβάιιεη, ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη 

δπλαηφλ, θαη ε έξεπλα κε εξσηεκαηνιφγην, πνπ παξνπζηάζηεθε ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην (Κεθάιαην 6) θαη ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ 

πεπνηζήζεσλ ησλ απνθνίησλ ηεο ΔΓΓΑ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεηαη απφ ηε ζρνιή, ηελ θαηαγξαθή ζρεηηθψλ αδπλακηψλ, θαζψο θαη 

ηε ζπλεηζθνξά ηεο εθπαίδεπζεο απηήο ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ απνθνίησλ. 

 

7.2 πκπεξάζκαηα 

Απφ ηελ κειέηε ησλ απαληήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηελ πξνζεθηηθή αλάιπζε ησλ 

επξεκάησλ ηνπ, πξνθχπηνπλ αξθεηά ζεκαληηθά θαη ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα πνπ 

απαληνχλ επαξθψο ζηα ηξία εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζην θεθάιαην 6. Χο πξνο 

ην εξψηεκα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ απνθνίησλ απφ ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηεο ζρνιήο αμηνινγείηαη πνιχ ζεηηθά 

απφ ηελ κεγαιχηεξε πιεηνςεθία ησλ απνθνίησλ θαζψο φια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ραξαθηεξίζηεθαλ σο πνιχ ηθαλνπνηεηηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, πνιχ πςειά 

πνζνζηά απνδνρήο θαη ηθαλνπνίεζεο απφ ηνπο απνθνίηνπο έηπραλ παξάγνληεο φπσο είλαη 
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ε αλαινγία ησλ δηαιέμεσλ, εηζεγήζεσλ θαη ζπκκεηνρήο ησλ ζπνπδαζηψλ (πνζνζηφ 

81,6%), ε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο (πνζνζηφ 78,2%), ε ππνδνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

(πνζνζηφ 53,2%), ε κέζνδνο εμέηαζεο ησλ απνθηεζέλησλ γλψζεσλ (πνζνζηφ 71,7%), κε 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ απνθνίησλ πνπ εμέθξαζαλ αληίζεηε άπνςε λα είλαη πνιχ κηθξέο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη φζνλ αθνξά ηελ ππνδνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο (ρψξνη, ηερληθφο 

εμνπιηζκφο), ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (πνζνζηφ 76%) ησλ απνθνίησλ πνπ ππεξεηνχλ ζε 

ΟΣΑ ηελ ζεσξεί ηθαλνπνηεηηθή, ελψ ιηγφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο απφθνηηνπο πνπ 

ππεξεηνχλ ζε ππνπξγεία έρνπλ ηελ ίδηα άπνςε (πνζνζηφ 45,1%).  

Δπηπιένλ, νη απφθνηηνη πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ζεκεηψλνπλ ηε ζπκβνιή πνπ είρε 

γη’ απηνχο  ε νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ (πνζνζηφ 90,2%), ζηελ εηζαγσγή ζε κία λέα ηερλνινγία (πνζνζηφ 78,3%), 

ζηελ βειηίσζε ηεο θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο (πνζνζηφ 71,7%), ζηελ αλάπηπμε νκαδηθνχ 

πλεχκαηνο (πνζνζηφ 61,9%), ζηελ αχμεζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

απνδνηηθφηεηαο (πνζνζηφ 29,3%), θαζψο θαη ζηελ εηζαγσγή ζε λέεο κεζφδνπο δηνίθεζεο 

(πνζνζηφ 19,6%). ε φηη αθνξά ηελ βειηίσζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, είλαη αμηνζεκείσην φηη 

ε ζπκβνιή ησλ ζπνπδψλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα είλαη κεγαιχηεξε γηα ηνπο απφθνηηνπο 

ΣΔΗ θαη ΑΔΗ (πνζνζηφ 85,7%) απφ ηελ αληίζηνηρε ζπκβνιή θαηφρσλ κεηαπηπρηαθνχ θαη 

δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ (πνζνζηφ 27,3%). 

Σν επφκελν εξεπλεηηθφ εξψηεκα αλαδεηά ηνλ βαζκφ εθείλν κε ηνλ νπνίν νη γλψζεηο θαη νη 

δεμηφηεηεο πνπ απνθηνχλ νη απφθνηηνη απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ βξίζθνπλ πξαθηηθή εθαξκνγή ζηελ εξγαζία ηνπο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 

έξεπλαο, είλαη δεδνκέλν φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ απνθνίησλ ηεο ζρνιήο 

αηζζάλεηαη φηη ε ζρνιή ηνπο πξφζθεξε πξάγκαηη λέεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ (πνζνζηφ 90,2%), γεγνλφο πνπ επαιεζεχεηαη θαη απφ ηελ άπνςε πνπ 

εθθξάδνπλ φηη δελ ηνπο είλαη απαξαίηεηε ε παξαθνινχζεζε θάπνηνπ επηπιένλ 

επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο ή ζεκηλαξίνπ, ηνπιάρηζηνλ κέζα ζηα επφκελα έηε (πνζνζηφ 

80,4%). ζνλ αθνξά ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ζεκαηνινγίαο ησλ καζεκάησλ θαη ηνπ 

αληηθείκελνπ εξγαζίαο ησλ απνθνίησλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζεηηθφηεξε άπνςε 

εθθξάδνπλ νη απφθνηηνη ηεο ΔΣΑ (πνζνζηφ 45,8%) απφ ηνπο απφθνηηνπο ηεο ΔΓΓ 

(πνζνζηφ 22%). 

 Απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα, 

είλαη γεγνλφο φηη νη απφθνηηνη δελ έρνπλ ηελ επθαηξία θαη ηελ δπλαηφηεηα, ηνπιάρηζηνλ ζε 
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ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, λα αμηνπνηήζνπλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπο έκπξαθηα απηέο ηηο γλψζεηο 

θαη ηηο δεμηφηεηεο. Δηδηθφηεξα ε άπνςε απηή είλαη πεξηζζφηεξν δηάρπηε ζηνπο απφθνηηνπο 

πνπ θαηέρνπλ ζέζε δηνηθεηηθνχ ππαιιήινπ, θαζψο κφλν 16,6% ζεσξεί πσο φηη εθαξκφδεη 

ζηελ εξγαζία ηνπ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο απηέο, ζε αληίζεζε κε ηνπο απφθνηηνπο 

πνπ θαηέρνπλ ζέζε πξντζηακέλνπ ησλ νπνίσλ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ θηάλεη ην 42,1%. Σν 

γεγνλφο ηεο κε ηθαλνπνηεηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ πξνζφλησλ ησλ απνθνίησλ, νθείιεηαη 

θπξίσο ζηελ κε χπαξμε ηεο δπλαηφηεηαο ειεχζεξεο αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ (πνζνζηφ 

71,7%), ζηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ πνπ απαηηνχλ πεξηνξηζκέλα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά 

πξνζφληα (πνζνζηφ 64,1%), θαζψο θαη ζηελ κε αλαγλψξηζε ησλ απμεκέλσλ πξνζφλησλ 

ησλ απνθνίησλ απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο (πνζνζηφ 36,9%). Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη 

άληξεο ζεσξνχλ φηη δελ έρνπλ ηελ απαηηνχκελε αλαγλψξηζε απφ ηνπο αλσηέξνπο ηνπο ζε 

πνζνζηφ 44,2% ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ θηάλεη κφιηο ζην 30,6% 

Απνηξεπηηθνχο παξάγνληεο ηεο ηθαλνπνηεηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ πξνζφλησλ ησλ 

απνθνίησλ απνηεινχλ επίζεο ε χπαξμε δπζκελνχο εξγαζηαθνχ θιίκαηνο (πνζνζηφ 46,7%) 

θαη ε κε χπαξμε θαηάιιεισλ ππνδνκψλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπνζέηεζεο (πνζνζηφ 13%). Σν 

γεγνλφο απηφ θαλεξψλεη κηα δεκφζηα δηνίθεζε κε αγθπιψζεηο, εγγελείο παζνγέλεηεο, ίζσο 

θαη θνβίεο, πνπ αδπλαηεί ή δελ ζέιεη λα αμηνπνηήζεη θαηάιιεια αλζξψπνπο κε απμεκέλα 

πξνζφληα, γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, θαζηζηψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ πξνζπάζεηα, ηνλ 

θφπν, ηελ δνπιεηά πνπ γίλεηαη κέζα ζηελ ζρνιή, αιιά θαη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο φισλ 

απηψλ, αηειέζθνξα αιιά  θαη αλνχζηα ζε έλα βαζκφ. 

Σν ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ απνθνίησλ 

αλαθνξηθά κε ηα πηζαλά ζεκεία βειηίσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Οη απφθνηηνη 

απάληεζαλ πσο ζα επηζπκνχζαλ λα δνζεί κεγαιχηεξν βάξνο ζε καζήκαηα λνκηθήο θχζεσο 

(πνζνζηφ 42,4%), ζε ζεσξεηηθά καζήκαηα (πνζνζηφ 34,8%), ζε καζήκαηα πιεξνθνξηθήο 

(πνζνζηφ 28,2%), ζε καζήκαηα παξαθίλεζεο ππαιιήισλ (πνζνζηφ 20,6%), ζηελ 

εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε (πνζνζηφ 8,7%), ελψ ππήξμαλ θαη 6 απαληήζεηο (πνζνζηφ 

6,5%) πνπ ζεκείσζαλ φηη ε ζρνιή ζα έπξεπε λα δψζεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζε δηαιέμεηο 

θαη ζεκηλάξηα. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο πξνέθπςαλ πεξαηηέξσ ηνκείο ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ ρξήδνπλ επαλαθαζνξηζκνχ θαη βειηίσζεο, κε πην 

ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ηε κηθξφηεξε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ (πνζνζηφ 61,9%) θαη ηε 

κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο (πνζνζηφ 68,5%). Δίλαη κάιηζηα 
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ραξαθηεξηζηηθφ, φηη ην 74% απφ ησλ απνθνίησλ πνπ πξφηεηλαλ ηελ κείσζε ηνπ ρξφλνπ 

ζπνπδψλ, πξφηεηλαλ ηαπηφρξνλα ηελ αχμεζε ηνπ αληίζηνηρνπ ρξφλνπ ηεο πξαθηηθήο,  

δίλνληαο κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηελ απφθηεζε πξαθηηθψλ εκπεηξηψλ κέζσ ηεο ηξηβήο ησλ 

ζπνπδαζηψλ κε ηελ εξγαζηαθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο. Δπηπιένλ, κηα 

ζεκαληηθή κεξίδα ησλ απνθνίησλ πνπ ζπκκεηείρε ζην εξσηεκαηνιφγην (πνζνζηφ 52,2%), 

απφθνηηνη θπξίσο παιαηφηεξσλ ζεηξψλ ηεο ζρνιήο, πξνηείλεη σο πξνο ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ηελ κεγαιχηεξε έκθαζε ζε ζέκαηα εγεζίαο θαη δηνίθεζεο νκάδσλ, 

αλαινγηδφκελνη ίζσο εληνλφηεξα, ζε ζρέζε κε ηνπο λεφηεξνπο απφθνηηνπο, ηα πξνβιήκαηα 

θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ επηθέξεη ε δπλαηφηεηα θαηάιεςεο πςειφηεξσλ ζέζεσλ επζχλεο. 

 

7.3 Πξνηάζεηο 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ απνηειεί θξίζηκν ηνκέα ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο 

θαη θεληξηθή ζπληζηακέλε ησλ πνιηηηθψλ αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θάζε ρψξαο, νπσζδήπνηε θαη ηεο Διιάδαο. πληζηά βαζηθφ κνριφ 

αλάπηπμεο ηνπ θξάηνπο θαη ηεο θνηλσλίαο θαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο παξάγνληα γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

δξάζε ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ. Γηα απηφ ην ιφγν, ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη 

λα έρεη θεληξηθή ζέζε ζε φια ηα κεηαξξπζκηζηηθά εγρεηξήκαηα ελφο θξάηνπο. Οη 

πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα 

επηθεληξψλνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, πξνθεηκέλνπ απηνί λα απνηειέζνπλ ην δηαλνεηηθφ 

θεθάιαην θαη ην θνξέα πνηνηηθήο αιιαγήο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. 

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ, ινηπφλ, σο ην ζεκαληηθφηεξν "ππνζχζηεκα" ζην ζχζηεκα ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο εμαζθαιίδεη ηελ αξκνληθή ιεηηνπξγία θαη ησλ ππφινηπσλ 

ππνζπζηεκάησλ. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, γηα λα ζπληειεζζεί ε αλάπηπμή ηνπ θαη λα 

αλαβαζκηζηεί ε εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζε απηφ, είλαη αλαγθαία ε χπαξμε ζεζκψλ πνπ 

δε ζα βαζίδνληαη κφλν ζε θάπνην λνκνζεηηθφ πιαίζην, αιιά ζα ηπγράλνπλ θαη ηεο 

ακέξηζηεο ζπκπαξάζηαζεο θαη ππνζηήξημεο ηφζν απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία, φζν θαη απφ ην 

ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα θαη ηα ίδηα ηα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο. 
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Δηδηθά ζε φηη αθνξά ηελ Διιάδα, ε εθπαίδεπζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ απνηειεί έλαλ 

ηνκέα κε απμαλφκελε δπλακηθή, θαζψο ρξφλν κε ην ρξφλν νη ζεζκηθέο παξεκβάζεηο, νη 

εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο θαη νη εκπιεθφκελνη ζηε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο απμάλνληαη. 

Σφζν ε έθηαζε φζν θαη ε πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο έρνπλ βειηησζεί ζεκαληηθά, αιιά γηα 

λα εληζρπζεί απηή ε ηάζε ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζεί πεξαηηέξσ ε ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο καο 

ζηηο δξάζεηο ηεο Δ.Δ. θαη ζηα Δ.Π. πνπ εζηηάδνπλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο. ην πιαίζην, 

κάιηζηα, ηεο αληαιιαγήο εκπεηξηψλ κε επξσπατθέο δηνηθήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα απμεζνχλ 

νη επηζθέςεηο εξγαζίαο ζηειερψλ ηεο ειιεληθήο δηνίθεζεο ζε άιια θξάηε (study visits), 

θαζψο θαη λα δηεπθνιπλζνχλ νη απνζπάζεηο θαη κεηαζέζεηο ησλ ππαιιήισλ ζε ηνκείο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο επξσπατθψλ ρσξψλ, πξνθεηκέλνπ λα εξγαζηνχλ ζην δηνηθεηηθφ 

κεραληζκφ άιισλ θξαηψλ θαη λα εμνηθεησζνχλ κε λέεο ηερλνινγίεο θαη βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη εθεί. Έηζη, ζα ππάξμεη ελδερνκέλσο ζεκείν αλαθνξάο γηα 

ηελ αλάπηπμε παξφκνησλ ζπζηεκάησλ θαη ζηε ρψξα καο, κε ηηο απαξαίηεηεο βέβαηα 

πξνζαξκνγέο. 

Δπίζεο, ην Δ.Κ.Γ.Γ.Α. θαη νη εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ηνπ ζα πξέπεη λα εκείλνπλ ζηε 

ζχλδεζε κεηαμχ ηεο αλίρλεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, ηεο πινπνίεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ, ζε ζπλεξγαζία 

πάληα κε ηηο κνλάδεο απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη νη ππάιιεινη θαη νη νπνίεο απνηεινχλ 

παξάιιεια απνδέθηεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ. Οη 

νξγαλσηηθέο κνλάδεο ησλ δεκφζησλ θνξέσλ θαινχληαη σζηφζν, ζην λέν πεξηβάιινλ πέξα 

απφ απινχο απνδέθηεο ησλ παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ λα κεηαβιεζνχλ ζε 

ζπλδηακνξθσηέο ηνπο, δηαηππψλνληαο ζπγθεθξηκέλα αηηήκαηα, φπσο απηά απνξξένπλ απφ 

ηηο νξγαλσηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπο. 

Δηδηθφηεξα, ζε φηη αθνξά ηελ ΔΓΓΑ νη ππεχζπλνη γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα θηλεζνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο κείσζεο ηεο ζπλνιηθήο 

δηάξθεηαο ηεο ζρνιήο θαη ηεο αχμεζεο ηεο δηάξθεηαο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ζε κηα 

πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιήο θαη ηεο απφθηεζεο 

πεξηζζφηεξσλ πξαθηηθψλ εκπεηξηψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ ζπνπδαζηψλ. Πεξαηηέξσ, ζα 

πξέπεη λα δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε ζε ζεκηλάξηα θαη εηζεγήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε 

ζέκαηα εγεζίαο θαη δηνίθεζεο νκάδσλ, γεγνλφο πνπ ζπλάδεη πεξηζζφηεξν κε ηηο αλάγθεο 

ηνπ ξφινπ πνπ ζα έρνπλ, ή πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ νη κειινληηθνί απφθνηηνη ηεο ζρνιήο. 
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Δπίζεο, ε πνιηηεία θαη νη ππεχζπλνη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζα πξέπεη λα θηλεζνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πην 

απνηειεζκαηηθήο θαη αληηθεηκεληθήο αμηνπνίεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ πξνζφλησλ θαη 

ησλ ηθαλνηήησλ φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, κέζα ζηελ νπνία 

εληάζζνληαη θαη νη απφθνηηνη ηεο Δ..Γ.Γ.Α. Ζ πξφηαζε απηή ππνβάιιεηαη ζε κηα 

δχζθνιε πεξίνδν, φπσο ε ζεκεξηλή, πνπ ε δεκφζηα δηνίθεζε βάιιεηαη απφ πνιιέο κεξηέο, 

αιιά θαη ζε κηα πεξίνδν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν ζθεπηηθηζκφ θαη απφ πνιιέο 

πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ αλακφξθσζε θαη ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. 

πλνςίδνληαο, ε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ, ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ κέζσ ηνπ ζεζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ηνπ "δπλεηηθνχ" 

δπλακηθνχ, δειαδή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ην νπνίν, ράξε ζηηο πξφζζεηεο γλψζεηο 

θαη εκπεηξίεο πνπ απνθνκίδεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηα εθπαηδεπηηθά-επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα, κπνξεί λα απνδψζεη πεξηζζφηεξν θαη θαιχηεξα. Ζ πνηνηηθή αλαβάζκηζε 

ηεο εθπαίδεπζεο, φκσο, δελ ιεηηνπξγεί ππνθηλεηηθά κφλν ζε φηη αθνξά ηε βειηίσζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηε δεκηνπξγία   εγεηηθψλ   ζηειερψλ   ηεο   δηνίθεζεο.   

Δπηπιένλ,   ζπκβάιιεη   ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ θξάηνπο . 

Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη κία "δσληαλή" δηαδηθαζία θαη σο ηέηνηα επηδέρεηαη 

βειηησηηθέο θηλήζεηο πνπ ζα ηελ θαηαζηήζνπλ αθφκε πην πνηνηηθή θαη σθέιηκε ηφζν γηα 

ην πξνζσπηθφ πνπ ζηειερψλεη ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο φζν θαη γηα ηηο ίδηεο. Γεδνκέλνπ φηη 

ε γλψζε είλαη απεξηφξηζηε, απνθηάηαη δηα βίνπ θαη επεξεάδεηαη απφ ηηο ηερλνινγηθέο ή 

άιιεο εμειίμεηο θαζίζηαηαη ζεκαληηθφ ε εθπαίδεπζε λα είλαη παξνχζα θαζ'φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ ππαιιήινπ θαη λα νδεγεί ζηε ζπλερή παξνρή λέαο γλψζεο, ε νπνία 

απνηειεί ην πξαγκαηηθφ θεθάιαην ελφο νξγαληζκνχ θαη ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ κνριφ 

αλάπηπμήο ηνπ. Οη λέεο γλψζεηο πνπ απνθηψληαη, φκσο, κέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία δελ πξέπεη λα αρξεζηεχνληαη, αιιά λα αμηνπνηνχληαη θαη λα δηαρένληαη, 

απνηειψληαο, κέζα απφ ηελ αλάπηπμε εξγαιείσλ δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο (knowledge 

management), ηε Μλήκε ηνπ Γεκφζηνπ Οξγαληζκνχ (Organizational Memory) . Με ηνλ 

ηξφπν απηφ ε εθπαίδεπζε ζα δεκηνπξγήζεη γηα ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο πξνζηηζέκελε 

"αμία", ε νπνία ζα ζπκβάιεη ζηε δηαξθή βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

απνδνηηθφηεηάο ηνπο θαη ελδερνκέλσο ζηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I : ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 
ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ  

 

 

“Η αποηελεζμαηικόηηηα ηηρ εκπαίδεςζηρ και ανάπηςξηρ 

ςπαλλήλων ζηο δημόζιο ηομέα. Η πεπίπηωζη ηηρ ΕΣΔΔΑ” 

 

 
 

 
 

 
Αμηφηηκε/ε  θχξηε/α, 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνινπζεί, απνηειεί κέξνο ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζία ζηα 

πιαίζηα ηεο θνίηεζεο κνπ ζηελ 4
ε
 εθπαηδεπηηθή ζεηξά ηεο Δ..Σ.Α. θαη θαηαγξάθεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεηαη κέζσ ηεο Δ..Γ.Γ. θαη ηεο Δ..Σ.Α. 

 

Οη απαληήζεηο ζαο είλαη εκπηζηεπηηθέο, ζα ηεξεζεί απόιπηε ερεκύζεηα θαη δελ 

πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ πνπζελά αιινύ, παξά κόλν γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. 

 

Γελ απαηηείηαη πνιχο ρξφλνο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σν κφλν πνπ 

απαηηείηαη είλαη λα απαληήζεηε κε εηιηθξίλεηα θαζψο νη απφςεηο ζαο είλαη ζεκαληηθέο γηα 

ηελ πνξεία ηεο έξεπλαο. 

 

Καηαλνψ απνιχησο φηη ν ρξφλνο ζαο είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη ζαο επραξηζηψ εθ ησλ 

πξνηέξσλ γηα ηνλ πνιχηηκν ρξφλν πνπ ζα αθηεξψζεηε γηα ηελ ζπκπιήξσζε απηνχ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ!!! 

 

 

Παξακέλσ ζηελ δηάζεζή ζαο γηα θάζε δηεπθξίληζε ή πεξαηηέξσ πιεξνθνξία. 

 

ΟΝΟΜ/ΝΟ: Πξνβαηάξεο Μάξηνο 

Email: mariopro13@gmail.com 

 

 

 

 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

mailto:mariopro13@gmail.com
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ΟΓΖΓΗΔ : εκεηψζηε κε Υ ηελ αληίζηνηρε απάληεζε 

 

 

1. Φύιν 

□ Άλδξαο                           □ Γπλαίθα 

 
2.  Ζιηθία 

□ 25 – 30                           □ 31 – 35                          □ 36 – 40  

□ 41 – 45                           □ 46 – 50                          □ 50+ 

 
3. Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο (εθηόο ΔΓΓΑ) 

□ ΣΔΗ                □ ΑΔΗ              □ Μεηαπηπρηαθφ         □ Γηδαθηνξηθφ 

 
4. Θέζε 

□ Γηνηθεηηθφο Τπάιιεινο                    □ Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο 

□ Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο                □ Γεληθφο Γηεπζπληήο 

 
5. ρνιή απνθνίηεζεο 

□ ΔΓΓ 

□ ΔΣΑ 

 
6. Έηνο απνθνίηεζεο 

□ έσο 1995                □ 1996 – 2000 

□ 2001 – 2005           □ 2006 – ζήκεξα  

 
7. Τπεξεζία ησξηλήο απαζρόιεζεο 

Α. Τπνπξγείν/ΟΣΑ:……………………….. 

Β. Σκήκα:…………………………………. 

 
8. Πξνϋπεξεζία 

Α. ην Γεκφζην: …………….έηε 

Β. ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα:…………έηε 

 

 

 

Α. ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
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9. ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ ζεκεηώζηε κε  ηελ απάληεζε πνπ ζαο εθθξάδεη 

θαιύηεξα. Υξεζηκνπνηείζηε ηελ θιίκαθα από ην έλα έσο ην έμη όπνπ: 

 
1= Γηαθσλψ Απφιπηα, 2=Γηαθσλψ, 3= Οχηε ζπκθσλψ/Οχηε δηαθσλψ,  

4=πκθσλψ,  5=πκθσλψ Απφιπηα, 6=Γελ Γλσξίδσ-Απαληψ 

 

 

Πξνηάζεηο 

 

Απαληήζεηο 

1 2 3 4 5 6 

Σν πνζνζηφ ησλ δηαιέμεσλ, εηζεγήζεσλ θαη ζπκκεηνρήο 

ησλ ζπνπδαζηψλ ηεο ζρνιήο απέδσζαλ έλα 

ηζνξξνπεκέλν πξφγξακκα. 

      

Ζ δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (ν ξπζκφο 

αλάπηπμεο, ε επηινγή θαη ε ηαμηλφκεζε ησλ καζεκάησλ) 

ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή. 

      

Ζ ππνδνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (ρψξνο, 

ηερληθφο εμνπιηζκφο, γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θηι.) 

ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή. 

      

Ζ κέζνδνο εμέηαζεο ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ 

απνθφκηζα ήηαλ αληηθεηκεληθή. 

      

Οη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο κνπ ζηε ζρνιή ήηαλ επαξθείο γηα 

ηηο αλάγθεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο πνπ αλέιαβα αξρηθά. 

      

Οη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ επηηεχρζεθαλ.       

 

 
10. ε πνηνλ ηνκέα από ηνπο παξαθάησ ζεσξείηε όηη ζαο βνήζεζε πεξηζζόηεξν ε 

νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ; (κέρξη ηξεηο επηινγέο) 
 

□ ηελ απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ 

□ ηελ εηζαγσγή ζε λέεο κεζφδνπο δηνίθεζεο              

□ ηελ εηζαγσγή ζε κία λέα ηερλνινγία                        

□ ηελ αχμεζε ηεο πξνζσπηθή κνπ απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο 

□ ηε βειηίσζε ηεο θξηηηθήο κνπ ζθέςεο 

□ ηελ αλάπηπμε νκαδηθνχ πλεχκαηνο 

□ Άιιν ηη; ………………………………………………………….                                                                                     

 

Β. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ 
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11. ε πνηνλ από ηνπο παξαθάησ ηνκείο ζεσξείηε όηη ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ρξήδεη 

βειηίσζεο θαη πξνο πνηα θαηεύζπλζε; Πξνζδηνξίζηε.  (κπνξείηε λα επηιέμεηε 

πεξηζζόηεξεο από κία απαληήζεηο) 
 

□ Γηάξθεηα ζπνπδψλ:………………………………………………………. 

□ Θεκαηνινγία καζεκάησλ:……………………………… ………………. 

□ Σερλνινγηθή ππνδνκή:…………………………………………………… 

□ Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ:……………………………………………………… 

□ Γηάξθεηα πξαθηηθήο:……………………………………………………… 
□ Άιιν ηη; …………………………………………………………………...                                                                                    

 

 

 
 

 

 

 

 

ΟΓΖΓΗΔ : εκεηψζηε κε Υ ηελ αληίζηνηρε απάληεζε 

 

 

12. Σα ζέκαηα πνπ θαιπθζήθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ήηαλ 

ζρεηηθά κε ην ζεκεξηλό αληηθείκελν εξγαζίαο κνπ  
 

□ Γηαθσλψ απφιπηα     □ Γηαθσλψ                       □ Οχηε δηαθσλψ,    

                                                                                        νχηε ζπκθσλψ 

□ πκθσλψ                   □ πκθσλψ απφιπηα        □ Γελ γλσξίδσ,  

                                                                                         δελ απαληψ 
 

13. Δθαξκόδσ ζηελ εξγαζία κνπ ηηο δεμηόηεηεο θαη ηηο γλώζεηο πνπ απνθόκηζα από ην 

πξόγξακκα ζπνπδώλ 
 

□ Καζφινπ              □ Λίγν              □ Αξθεηά               □ Πνιχ                   

 
14. Πνηνη ζεσξείηε όηη είλαη νη απνηξεπηηθνί παξάγνληεο ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

γλώζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ απηώλ ζηελ εξγαζία ζαο; .  (κπνξείηε λα επηιέμεηε 

πεξηζζόηεξεο από κία απαληήζεηο) 

 

□ Τπνδνκή 

□ Έιιεηςε ρξφλνπ 

□ Με αλαγλψξηζε απφ ηνλ πξντζηάκελν 

□ Με αλάζεζε ζρεηηθψλ θαζεθφλησλ 

□ Με ειεπζεξία πξσηνβνπιηψλ 

□ Δξγαζηαθφ θιίκα 

□ Έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ 

□ Γελ ππάξρνπλ απνηξεπηηθνί παξάγνληεο 

□ Άιιν ηη;……………………………..…. 

…………………………………………….. 

Γ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ 
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15. Πνηα ζεσξείηε όηη είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ζαο σο απόθνηηνη ηεο ζρνιήο;  

      (ε απάληεζε ζαο κπνξεί λα είλαη πνιιαπιή) 
          

□ Απφθηεζε εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

□ Άκεζε αλαγλψξηζε απφ ηνλ πξντζηάκελν 

□ Άκεζε αλαγλψξηζε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο 

□ Αλάζεζε πην ππεχζπλσλ θαζεθφλησλ 

□ Διεπζεξία πξσηνβνπιηψλ 

□ Άιιν ηη; ………………………………………………………….   

 
16. Έρεηε παξαθνινπζήζεη θάπνην επηκνξθσηηθό πξόγξακκα κεηά ηελ απνθνίηεζε 

ζαο από ηελ ζρνιή ζην ΗΝΔΠ; 
 

□ ΝΑΗ              □ ΟΥΗ 

 
17. Πηζηεύεηε όηη ζα ρξεηαζηείηε λα παξαθνινπζήζεηε θάπνην επηκνξθσηηθό 

πξόγξακκα ζην κέιινλ γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ζαο; 
 

□ ΝΑΗ              □ ΟΥΗ 

 
18. Δάλ λαη, ζε πόζν ρξνληθό δηάζηεκα; 

 

□ 6 κήλεο – 1 έηνο 

□ 1 – 2 έηε 

□ 3 – 5 έηε 

□ Άλσ ησλ 5 εηψλ 

 
19. ύκθσλα κε ηε κέρξη ηώξα εκπεηξία ζαο, ζε πνηνπο από ηνπο παξαθάησ ηνκείο, ζα 

πξέπεη λα εζηηάζεη πεξηζζόηεξν ε ζρνιή ζην κέιινλ, έηζη ώζηε νη κειινληηθνί 

απόθνηηνη λα είλαη πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθνί ζηελ εξγαζία ηνπο; (ε απάληεζε 

ζαο κπνξεί λα είλαη πνιιαπιή) 

 

□ Θεσξεηηθή  εθπαίδεπζε 

□ Δξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε 

□ Πξαθηηθή εθπαίδεπζε 

□ Πιεξνθνξηθή 

□ Γηνίθεζε νκάδσλ 

□ Παξαθίλεζε ππαιιήισλ 

□ Ννκηθά δεηήκαηα 

□ Άιιν ηη…………………………………. 

……………………………………………..

…………………………………………….. 

 
αο επραξηζηψ ζεξκά γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα!  


