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Θ παροφςα Ζκκεςθ αποτελεί προϊόν επεξεργαςίασ των αποτελεςμάτων του Καινοτόμου 

Εργαςτθρίου με τίτλο «Το Δθμόςιο που μακαίνει και αλλάηει: Σφγχρονεσ προκλιςεισ και 

προςανατολιςμοί τθσ επιμόρφωςθσ ςτο Δθμόςιο Τομζα», το οποίο πραγματοποιικθκε 

ςτθν Ακινα ςτισ 6 Νοεμβρίου 2018. Ειδικότερα, θ Ζκκεςθ: 

 Αποτυπϊνει τισ ειςθγιςεισ/τοποκετιςεισ που πραγματοποιικθκαν από τουσ 

κεντρικοφσ ομιλθτζσ, περιλαμβανομζνων των χαιρετιςμϊν από τθν πολιτικι θγεςία. 

 Ραρουςιάηει ςυγκεντρωτικά τθ ςυηιτθςθ που διεξιχκθ μεταξφ των ςυμμετεχόντων. 

 Συνοψίηει, όπωσ τα επεξεργάςτθκε θ Επιτροπι Επιςτθμονικισ Υποςτιριξθσ, τα 

ςυμπεράςματα που εξιχκθςαν αναφορικά με τθν επιμόρφωςθ ςτο Δθμόςιο, κακϊσ 

και προτάςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ ηθτθμάτων που επιςθμάνκθκαν. 

Ευχαριςτοφμε κερμά όςουσ και όςεσ ςυνζβαλαν ςτο Εργαςτιριο και ςυνειςζφεραν ςε ζνα 

πολυδιάςτατο και ανοιχτό διάλογο. Ευελπιςτοφμε ότι θ επικοινωνία, ο διάλογοσ και θ 

διαβοφλευςθ μεταξφ των ενδιαφερομζνων κα ςυνεχιςτοφν και θ δικτφωςθ μεταξφ των 

εμπλεκόμενων μερϊν κα ενιςχυκεί προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ςυνεχοφσ βελτίωςθσ των 

όρων τθσ επιμόρφωςθσ ςτο Δθμόςιο με ςκοπό τθ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ του. 
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Executive Summary 

Aiming to enhance the skills and knowledge of the public servants, the Institute for Training 

(INEP) organized an Innovative Workshop entitled "The State that keeps learning and 

changing: modern challenges and orientations of training in the Public Sector". There were 

mainly discussed two thematic issues: (a) Formation of learning structures within the public 

organizations where the heads of Departments and Directorates’ training on the legislation 

of their competence is prioritised or even compulsory and (b) Targeted training for 

Secondary Education public servants of the Local Government tailored to their specific 

profile enabling them to better respond to their duties as outlined by the Local Government 

needs. This report presents the minutes of the Innovative Workshop and sums up the 

conclusive remarks and proposals. 
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ημείωμα τησ Δίευθύντρίασ του Ινςτίτούτου Επίμόρφωςησ 

 

Σε μία περίοδο μεγάλων προκλιςεων και αλλαγϊν ςτο Δθμόςιο Τομζα, θ επιμόρφωςθ 

αποτελεί κρίςιμθσ ςθμαςίασ παράμετρο για τθν ανταπόκριςθ του ςτελεχιακοφ δυναμικοφ 

ςτισ ολοζνα αυξανόμενεσ απαιτιςεισ με γνϊμονα πάντα τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ 

ικανοποίθςθσ του πολίτθ από τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει το Δθμόςιο. Θ κρίςθ και οι 

ςυνεπαγόμενοι δθμοςιονομικοί περιοριςμοί διαμόρφωςαν ζνα αςφυκτικό πλαίςιο 

οικονομικισ ςτενότθτασ, επιτάςςοντασ τθν αναηιτθςθ πολιτικϊν μζγιςτθσ δυνατισ 

αξιοποίθςθσ των διακζςιμων πόρων με ταυτόχρονθ ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ.  

Εντόσ του ωσ άνω πλαιςίου, θ ανάγκθ για ενίςχυςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του 

Δθμοςίου ςε γνϊςεισ και δεξιότθτεσ κακίςταται προτεραιότθτα και θ επιμόρφωςθ 

αναδεικνφεται ςε κφριο εργαλείο άςκθςθσ δθμόςιασ πολιτικισ. Σε αυτιν τθν κατεφκυνςθ, 

προτάςεισ, όπωσ θ αξιοποίθςθ των επιτελικϊν ςτελεχϊν του Δθμοςίου ωσ φορζων 

μάκθςθσ με πολλαπλαςιαςτικό ρόλο ςτθ διάχυςθ νζων γνϊςεων ι θ ενδυνάμωςθ 

υπαλλιλων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ μζςω ςτοχευμζνων κφκλων επιμόρφωςθσ που 

κα τουσ καταςτιςουν ικανοφσ να αναλαμβάνουν πιο ςφνκετα κακικοντα εμπλουτίηοντασ 

τθν επαγγελματικι τουσ ςταδιοδρομία, μπορεί να ωφελιςουν ςθμαντικά τόςο ςτο επίπεδο 

τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, όςο και ςτο επίπεδο τθσ Αυτοδιοίκθςθσ. Θ υλοποίθςθ τζτοιων 

λφςεων προχποκζτει αςφαλϊσ προςεκτικό ςχεδιαςμό, δφναται όμωσ να οδθγιςει ςε 

ςθμαντικζσ βελτιϊςεισ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ, ςυντελϊντασ ςτθ 

μετάβαςθ του Δθμοςίου προσ το πρότυπο των Οργανιςμϊν Μάκθςθσ (learning 

organizations).  

Στο πλαίςιο τθσ ςυνεχοφσ του προςπάκειασ για αναηιτθςθ τρόπων καλφτερθσ 

ανταπόκριςθσ ςτο ςθμαντικό ζργο που του ζχει ανατεκεί, το Λνςτιτοφτο Επιμόρφωςθσ 

οργάνωςε το Καινοτόμο Εργαςτιριο υπό τον τίτλο «Το Δθμόςιο που μακαίνει και αλλάηει: 

ςφγχρονεσ προκλιςεισ και προςανατολιςμοί τθσ επιμόρφωςθσ ςτο Δθμόςιο Τομζα» με 

ςκοπό τθν ανταλλαγι απόψεων και τθ διατφπωςθ προτάςεων προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ 
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ενίςχυςθσ του οφζλουσ που προκφπτει από τθν επιμόρφωςθ. Τα πορίςματα του εν λόγω 

Καινοτόμου Εργαςτθρίου αναμζνεται να ςυμβάλουν ςτο ςχετικό διάλογο, αποτελϊντασ το 

ζναυςμα για ανάλθψθ ςυγκεκριμζνων πρωτοβουλιϊν και κινιςεων το αμζςωσ προςεχζσ 

διάςτθμα.  

 

Άννα Κοντονι 

Δ/ντρια ΛΝΕΡ 
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1. κοπόσ καί ςτόχοί του Καίνοτόμου Εργαςτηρίου 

 

Το Λνςτιτοφτο Επιμόρφωςθσ (ΛΝΕΡ) του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 

Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΚΔΔΑ) ςτο πλαίςιο τθσ αποςτολισ του, διοργάνωςε Καινοτόμο Εργαςτιριο 

με τίτλο: «Το Δθμόςιο που μακαίνει και αλλάηει: ςφγχρονεσ προκλιςεισ και 

προςανατολιςμοί τθσ επιμόρφωςθσ ςτο Δθμόςιο Τομζα». Το Εργαςτιριο 

πραγματοποιικθκε ςτο ΕΚΔΔΑ (αίκουςα 306) τθν Τρίτθ, 6 Νοεμβρίου 2018 και αποτζλεςε 

μία ευκαιρία διαβοφλευςθσ με ςυμμετοχι, ςυνεργαςία και ςυμβολι πολλϊν 

ενδιαφερόμενων φορζων επί του κζματοσ.  

Τα «εργαςτιρια καινοτομίασ» αποτελοφν μία ευκαιρία για διάλογο και ανάδειξθ 

ςυγκεκριμζνων λφςεων πάνω ςε κρίςιμα ηθτιματα που αφοροφν ςτθ ςφγχρονθ κοινωνικι 

και οικονομικι πραγματικότθτα και τα οποία καλείται να αντιμετωπίςει θ ελλθνικι 

Δθμόςια Διοίκθςθ. Ρρόκειται για μία μορφι διαβοφλευςθσ και ανταλλαγισ εμπειριϊν και 

τεχνογνωςίασ με τθ ςυμμετοχι ξζνων εμπειρογνωμόνων, κυβερνθτικϊν ςτελεχϊν, 

πανεπιςτθμιακϊν και ερευνθτϊν, κακϊσ και ανϊτερων ςτελεχϊν δθμοςίων υπθρεςιϊν, με 

κεςμικι αρμοδιότθτα ι ειδικζσ γνϊςεισ επί του κεματικοφ αντικειμζνου που 

προςδιορίηεται κατά περίπτωςθ. Τα αποτελζςματα των εργαςτθρίων λαμβάνουν τθ μορφι 

Ζκκεςθσ που περιλαμβάνει τα πρακτικά και τα πορίςματα που προκφπτουν κατόπιν 

ςχετικισ επεξεργαςίασ από Επιςτθμονικι Ομάδα και θ οποία δθμοςιεφεται. 

Εν προκειμζνω, ςκοπόσ του Εργαςτθρίου ιταν θ αναηιτθςθ τρόπων ενίςχυςθσ του οφζλουσ 

που προκφπτει από τθν επιμόρφωςθ ςτο Δθμόςιο Τομζα. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι 

ςυμμετζχοντεσ κλικθκαν να τοποκετθκοφν επί των ακόλουκων κεμάτων: 

 

Α. Δημιουργία «πυρήνων μάθηςησ» ςτο Δημόςιο Τομζα και υποχρεωτική επιμόρφωςη των 

Προϊςταμζνων Διευθφνςεων και Τμημάτων ςε νομοθετικζσ ρυθμίςεισ τησ αρμοδιότητάσ 

τουσ 

Στο πλαίςιο τθσ προςπάκειασ για ςυνεχι επιμόρφωςθ του ςτελεχιακοφ δυναμικοφ του 

Δθμοςίου και μεγιςτοποίθςθ του οφζλουσ, αναηθτοφνται τρόποι διάχυςθσ τθσ γνϊςθσ και 
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διαμόρφωςθσ μθχανιςμϊν πολλαπλαςιαςτικοφ αποτελζςματοσ. Ωσ προσ τοφτο, τίκενται τα 

κάτωκι ερωτιματα: 

(α) Θ ευρωπαϊκι εμπειρία επιμόρφωςθσ των υπαλλιλων του Δθμόςιου Τομζα.  

(β) Θ υποχρεωτικι εκπαίδευςθ των Ρροϊςταμζνων Διευκφνςεων και Τμθμάτων ωσ 

προχπόκεςθ για τθν αξιοποίθςι τουσ ωσ πολλαπλαςιαςτζσ γνϊςθσ. 

(γ) Αναηιτθςθ εναλλακτικϊν τρόπων επιμόρφωςθσ ςε κζματα που άπτονται νομοκετικϊν 

ρυκμίςεων. 

(δ) Εργαλεία και πολιτικζσ μετάβαςθσ του Δθμόςιου Τομζα ςτθν κατεφκυνςθ του μοντζλου 

των οργανιςμϊν μάκθςθσ (learning organizations). 

 

Β:  Εκπαίδευςη των υπαλλήλων ΔΕ τησ Αυτοδιοίκηςησ με ςκοπό τη δυνατότητα βζλτιςτησ 

αξιοποίηςήσ τουσ και διοικητικήσ τουσ εξζλιξησ (απόκτηςη πιςτοποιητικοφ διοικητικήσ 

επάρκειασ) 

Θ ενίςχυςθ των γνϊςεων, δεξιοτιτων και προςόντων των υπαλλιλων δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ τθσ Αυτοδιοίκθςθσ αποτελεί προτεραιότθτα τόςο για τθν αναβάκμιςθ τθσ 

υπθρεςιακισ κατάςταςθσ των υπαλλιλων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ΔΕ), όςο και για 

τθ βζλτιςτθ ανταπόκριςι τουσ ςτισ επιτελοφμενεσ κεςμικζσ αλλαγζσ (Κλειςκζνθσ, 

Καλλικράτθσ κ.λπ.) και ςτισ προκλιςεισ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ. Για τθν επίτευξθ 

των ανωτζρω, προτείνεται θ διαμόρφωςθ και πιςτοποίθςθ ενόσ προγράμματοσ 

εκπαίδευςθσ μακράσ διάρκειασ, που κα ζχει ωσ ςτόχο τθν παροχι ενόσ πιςτοποιθτικοφ 

αυξθμζνθσ βαρφτθτασ, με βάςθ το οποίο κα δίνονται περαιτζρω δυνατότθτεσ ςυμμετοχισ 

των υπαλλιλων ΔΕ ςε κζςεισ ευκφνθσ. Ωσ προσ τοφτο, τίκενται τα κάτωκι ερωτιματα: 

(α) Ροια είναι τα εργαςιακά χαρακτθριςτικά των υπαλλιλων ΔΕ που απαςχολοφνται ςτθν 

Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ και ποιεσ οι επιμορφωτικζσ τουσ ανάγκεσ; (ποςοτικά και ποιοτικά 

ςτοιχεία) 

(β) Αιτιολογείται θ ςκοπιμότθτα ενόσ κφκλου εκπαίδευςθσ μακράσ διάρκειασ που να 

απευκφνεται ςτουσ υπαλλιλουσ ΔΕ και εάν όχι, ποιοι άλλοι τρόποι κα μποροφςαν να 

ςυμβάλουν ςτθ βελτίωςθ των όρων αξιοποίθςισ τουσ; 

(γ) Ροιεσ είναι οι κεματικζσ ενότθτεσ που κα μποροφςε να περιλαμβάνει ζνασ τζτοιοσ 

κφκλοσ εκπαίδευςθσ απευκυνόμενοσ ςτουσ υπαλλιλουσ ΔΕ και ποια χαρακτθριςτικά κα 

ζπρεπε να ζχει; (π.χ. διάρκεια, τρόποσ διδαςκαλίασ, ϊρεσ και θμζρεσ πραγματοποίθςθσ, 

επιμόρφωςθ δια ηϊςθσ ι εξ αποςτάςεωσ κ.λπ.) 
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(δ) Ροια είναι θ πλζον ενδεδειγμζνθ διαδικαςία επιλογισ των ςυμμετεχόντων/ουςϊν για 

τθν εξαςφάλιςθ τθσ αξιοκρατίασ και τθσ διαφάνειασ, λαμβανομζνων υπόψθ των αρχϊν τθσ 

εκπαίδευςθσ ενθλίκων; 

(ε) Με ποιον τρόπο κα ςυμβάλει θ πιςτοποίθςθ αυτι ςτθν εργαςιακι εξζλιξθ των 

ςυμμετεχόντων/ουςϊν; (π.χ. κα αποτελεί προαπαιτοφμενο για τθν κατάλθψθ μίασ κζςθσ 

ευκφνθσ;) 

 

Το Καινοτόμο Εργαςτιριο περιελάμβανε δφο ςυνεδρίεσ. Στθν πρϊτθ, μία ςειρά ομιλθτϊν 

εκλικθςαν να τοποκετθκοφν επί των ωσ άνω κεματικϊν, διατυπϊνοντασ ςκζψεισ και 

προτάςεισ και διαμορφϊνοντασ το πλαίςιο για τθ ςυηιτθςθ που κα ακολουκιςει. Στθ 

δεφτερθ ςυνεδρία, πραγματοποιικθκε ανοιχτόσ διάλογοσ μεταξφ των ςυμμετεχόντων με 

διατφπωςθ ερωτθμάτων, προβλθματιςμϊν και προτάςεων. Στα επόμενα κεφάλαια, 

παρουςιάηονται αναλυτικά τα πρακτικά των δφο ςυνεδριϊν (περιλαμβανομζνων των 

χαιρετιςμϊν που απεφκυνε θ Ρρόεδροσ του ΕΚΔΔΑ και θ πολιτικι θγεςία κατά τθν ζναρξθ 

του Καινοτόμου Εργαςτθρίου) και ακολοφκωσ, ςυνοψίηονται τα βαςικά ςυμπεράςματα.  

 

    

  



Καινοτόμο Εργαςτιριο «Το Δθμόςιο που μακαίνει και αλλάηει» / Ζκκεςθ εργαςιϊν - Συμπεράςματα 

12 
 

 

2. Παρουςίαςη των εργαςίών του Εργαςτηρίου 
 

2.1. Έναρξη καί χαίρετίςμοί 

Τθν ζναρξθ των εργαςιϊν του Καινοτόμου Εργαςτθρίου κιρυξε με τον χαιρετιςμό τθσ θ 

Ρρόεδροσ του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΚΔΔΑ), 

Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια του Αριςτοτζλειου Ρανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ, κ. Λφιγζνεια 

Καμτςίδου, ενϊ τθν εκδιλωςθ τίμθςαν με τθν παρουςία τουσ και απεφκυναν χαιρετιςμό οι: 

 Μαριλίηα Ξενογιαννακοποφλου, Υπουργόσ Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 

 Κϊςτασ Ρουλάκθσ, Γενικόσ Γραμματζασ Υπουργείου Εςωτερικϊν 

Ακολουκοφν οι χαιρετιςμοί των ωσ άνω ομιλθτϊν. 
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2.1.1. Χαίρετίςμόσ από την Πρόεδρο του Εθνίκού Κέντρου Δημόςίασ 

Δίοίκηςησ καί Αυτοδίοίκηςησ, Αναπληρώτρία Καθηγήτρία ΑΠΘ, κ. 

Ιφίγένεία Καμτςίδου – Έναρξη εργαςίών 

 

Κυρίεσ και Κφριοι, αγαπθτζσ και αγαπθτοί ςυνάδελφοι, 

Ζχω τθν χαρά και τθν τιμι να ςασ καλωςορίςω ςιμερα ςτο Καινοτόμο Εργαςτιριο με κζμα 

τθν επιμόρφωςθ ςτο Δθμόςιο Τομζα που οργανϊνει το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

και Αυτοδιοίκθςθσ. Το Εργαςτιριο δεν εντάςςεται απλϊσ ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων 

και του ρόλου του ΕΚΔΔΑ, αλλά ςυνδζεται με τθν ειλικρινι προςπάκεια όλων των ςτελεχϊν 

του για ςυνεχι βελτίωςθ τθσ επιμόρφωςθσ ςτο Δθμόςιο και μεγιςτοποίθςθ του οφζλουσ 

που προκφπτει από αυτιν. 

Τα ςτελζχθ του Δθμόςιου Τομζα καλοφνται πια να αντιμετωπίςουν μία ςειρά προκλιςεων 

που ςχετίηονται με αλλαγζσ τόςο ςτο εςωτερικό όςο και ςτο εξωτερικό περιβάλλον ιδίωσ το 

ευρωπαϊκό: από τθ μία, οι δθμόςιεσ πολιτικζσ και οι κεςμικζσ εξελίξεισ επιτάςςουν τθν 

ανταπόκριςθ ςε ζνα ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενο κανονιςτικό πλαίςιο και μάλιςτα ζνα πλαίςιο 

που ζρχεται από ζξω και τα χαρακτθριςτικά του οποίου ςυχνά μάσ είναι άγνωςτα και από 

τθν άλλθ, οι ευρφτερεσ αλλαγζσ που ςχετίηονται με τθν τεχνολογία, τισ κοινωνικζσ και 

οικονομικζσ ανάγκεσ, τθν εφλογθ απαίτθςθ του πολίτθ για ζνα Δθμόςιο αποτελεςματικό 

και ςφγχρονο αποτελοφν ςυνεχείσ προκλιςεισ. Θ κρίςθ προςζκεςε ςε όλα τα παραπάνω, 

περιοριςμοφσ πόρων αλλά και άςκθςθ πιζςεων ςε όλα τα επίπεδα τθσ διοικθτικισ 

ιεραρχίασ: ο δθμόςιοσ υπάλλθλοσ ςιμερα καλείται να κάνει πολφ περιςςότερα με πολφ 

λιγότερα. 

Για το λόγο αυτό, ο ρόλοσ τθσ επιμόρφωςθσ είναι καίριασ ςθμαςίασ. Θ καλφτερθ 

αξιοποίθςθ του ςτελεχιακοφ δυναμικοφ του Δθμοςίου, θ αναηιτθςθ τρόπων ενίςχυςθσ τθσ 

απόδοςθσ με το μικρότερο δυνατό κόςτοσ, αλλά και θ μετάβαςθ ςε μοντζλα διάχυςθσ τθσ 

πλθροφορίασ και ενίςχυςθσ τθσ μακθςιακισ ικανότθτασ ςε επίπεδο ατόμων και 

οργανιςμϊν, αποτελοφν προχπόκεςθ για τθν ανταπόκριςθ ςτισ ωσ άνω προκλιςεισ. 

Οφείλουμε να αναηθτιςουμε νζα ςχιματα ςυνεργαςίασ, νζουσ τρόπουσ παρζμβαςθσ, 

καινοτόμεσ λφςεισ και παρεμβάςεισ με ςκοπό τθ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ των διακζςιμων 

πόρων. Θ μάκθςθ μπορεί να λειτουργιςει ωσ πολλαπλαςιαςτικόσ παράγοντασ εάν και 

εφόςον υπερβεί τισ τυπικζσ φόρμεσ και δομζσ και αποτελζςει κφρια λειτουργία κάκε 
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οργανιςμοφ και ςυνεχι ςτόχο κάκε εργαηομζνου, ανεξαρτιτωσ του αντικειμζνου του ι του 

επιπζδου μόρφωςισ του. Σε ζναν κόςμο που αλλάηει με πολλοφσ και δυναμικοφσ τρόπουσ, 

μόνο ζνα Δθμόςιο που μακαίνει μπορεί να ανταποκρικεί και να προςαρμοςτεί.  

Ρρόκειται ωςτόςο για μια δφςκολθ και πολυδιάςτατθ διαδικαςία. 

Αν θ επιμόρφωςθ ζχει ωσ ςτόχο τθν αποτελεςματικότθτα των Υπθρεςιϊν τοφτοσ ο ςτόχοσ 

δεν μπορεί, οφτε πρζπει, να αποτελεί μια αποκλειςτικι ςτόχευςθ. Θ βελτίωςθ του 

μορφωτικοφ επιπζδου των υπαλλιλων αποτελεί ταυτόχρονα και μια από τισ 

ςθμαντικότερεσ παραμζτρουσ τθσ υπθρεςιακισ εξζλιξθσ τουσ που με τθ ςειρά τθσ αποτελεί 

μζςο ανάπτυξθσ τθσ προςωπικότθτασ όλων μασ, ςφμφωνα με το άρκρο 5 του Συντάγματοσ, 

αλλά και μζτρο πραγμάτωςθσ κεμελιωδϊν αρχϊν, κυρίωσ των αρχϊν τθσ ιςότθτασ και τθσ 

αξιοκρατίασ. 

Εντελϊσ ςυνοπτικά: 

Μζχρι ςιμερα θ κτιςθ των προςόντων που αξιολογοφνται για τθν κατάλθψθ κζςεων 

ευκφνθσ και τθν άνοδο των υπαλλιλων ςτισ διάφορεσ κλίμακεσ τθσ ιεραρχίασ, κυρίωσ ςτθ 

μιςκολογικι και βακμολογικι κλίμακα, εξαςφαλίηεται από διαδικαςίεσ εξωτερικζσ που δεν 

οργανϊνονται από τθν ίδια τθ Διοίκθςθ, αλλά από εκπαιδευτικοφσ φορείσ όπου θ φοίτθςθ 

οδθγεί ςε λιψθ πτυχίου ι πάντωσ ενόσ τίτλου που πιςτοποιεί ότι ο κάτοχόσ του διακζτει 

γνϊςεισ ςε ςυγκεκριμζνο πεδίο αλλά και επίπεδο: διαφορετικοί είναι οι τίτλοι τθσ 

δευτεροβάκμιασ ι τθσ τεχνολογικισ από τθν πανεπιςτθμιακι εκπαίδευςθ.  

Αντίςτοιχα από το Μεςοπόλεμο οι κζςεισ των υπαλλιλων κατατάςςονται ςε κατθγορίεσ 

ανάλογα με τα τυπικά προςόντα εκπαίδευςισ τουσ  (ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ). Ρεραιτζρω οι κζςεισ 

εντάςςονται ςε κλάδουσ και ειδικότθτεσ δθλαδι ςε ομοειδι ι ςυναφι αντικείμενα –

Διοικθτικόσ, Οικονομικόσ και Τεχνικόσ κλάδοσ. Αυτι θ κατάταξθ δεν είναι μια 

γραφειοκρατικι καταςκευι, αλλά μια κατάταξθ με τθν οποία ζχει κρικεί, μζχρισ ςτιγμισ ότι 

εξαςφαλίηεται ο ςεβαςμόσ τθσ ιςότθτασ και τθσ αξιοκρατίασ αλλά και θ ομαλι και 

αποτελεςματικι λειτουργία του Δθμοςίου. 

Για να αξιολογθκεί ο υπάλλθλοσ κα πρζπει να ςυγκρικεί με τουσ ομοίουσ του, αλλά από 

ποια άποψθ; Από πλευράσ γνϊςεων και δεξιοτιτων αλλά και από πλευράσ αντικείμενου – 

για παράδειγμα, δεν μποροφμε να αξιολογοφμε παράλλθλα κάποιον οδθγό ι τεχνίτθ με 

κάποιον άλλον εργαηόμενο που ανικει ςε ζνα διαφορετικό κλάδο. 

Αυτι λοιπόν θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ, που αποτυπϊνεται ςτον Υπαλλθλικό Κϊδικα για 

πολλζσ δεκαετίεσ, είναι μια προχπόκεςθ όχι μόνο για τθ λειτουργία τθσ Δθμόςιασ 
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Διοίκθςθσ με τισ αρχζσ του κράτουσ δικαίου αλλά και για τθ δθμοκρατικι λειτουργία τθσ 

Διοίκθςθσ με τθν ζννοια ότι ο ςεβαςμόσ τθσ ιςότθτασ παρζχει ταυτόχρονα και ίδιεσ 

ευκαιρίεσ ςε κακζναν/κακεμία από τουσ υπαλλιλουσ, ανάλογα με τθ κζςθ. 

Αυτι θ κρατοδικαϊικι και δθμοκρατικι λειτουργία των κλάδων και των κατθγοριϊν 

ςτθρίχτθκε άλλωςτε και από τον εκδθμοκρατιςμό τθσ Ραιδείασ ςτθ χϊρα μασ. Σταδιακά, 

μετά τον Βϋ Ραγκόςμιο Ρόλεμο, τα Ρανεπιςτιμια κατζκτθςαν τθν αυτοδιοίκθςι τουσ ενϊ 

ταυτόχρονα με διαδοχικζσ νομοκετικζσ μεταρρυκμίςεισ, ιδίωσ με τισ μεταρρυκμίςεισ που 

ζγιναν με τον Ν. 1268 ςτισ αρχζσ τισ δεκαετίασ τουϋ80, εκδθμοκρατίςτθκαν. Ζτςι 

λειτοφργθςαν και τα Ρανεπιςτιμια ωσ όχθμα ςεβαςμοφ τθσ δθμοκρατικισ αρχισ, αλλά και 

ωσ όχθμα μιασ κοινωνικισ κινθτικότθτασ που δφςκολα ςυναντάται ςε άλλεσ χϊρεσ ςτον 

πλανιτθ ακόμα και ςτθν Ευρϊπθ. 

Στα ελλθνικά Ρανεπιςτιμια είχαν ελεφκερθ πρόςβαςθ και μποροφςαν να φοιτιςουν και να 

αποφοιτιςουν, παιδιά από όλεσ τισ κοινωνικζσ τάξεισ και το ςφςτθμα ειςαγωγισ 

εξαςφάλιηε ςε μεγάλο βακμό - όχι πλιρωσ, αλλά αυτι είναι θ δθμοκρατία για τθν οποία 

πάντοτε προςπακοφμε: θ δθμοκρατία δεν πραγματϊνεται ποτζ, αλλά είναι κάτι για το 

οποίο ςυνεχϊσ πάςχουμε - και μάλιςτα με τθ φοίτθςθ ςτα Ρανεπιςτιμια και τθν 

αποφοίτθςι τουσ άλλαηαν και κοινωνικι κατθγορία. 

Είχαν τθ δυνατότθτα, όχι μόνο να ςτελεχϊςουν τθ Δθμόςια Διοίκθςθ, αλλά και να 

εξελίςςονται ς’ αυτι, κακϊσ διζκεταν τα προςόντα να εντάςςονται και ςε ανϊτερεσ 

κατθγορίεσ ιδθ με τθν πρόςλθψθ τουσ, αλλά και τθ δυνατότθτα να ςυνεχίςουν τθν 

εκπαίδευςι τουσ όντασ/οφςεσ δθμόςιοι υπάλλθλοι και ζτςι να εξελίςςονται και να 

αποκτοφν περιςςότερα προςόντα. 

Κα μποροφςε λοιπόν κανείσ να πει ότι ςιμερα θ Δθμόςια Διοίκθςθ ςτελεχϊνεται με 

προςωπικό που μάλλον ζχει αυξθμζνα προςόντα αλλά και τθ δυνατότθτά του να τα 

ενιςχφςει, τόςο μζςα από τθν τυπικι εκπαίδευςθ όςο και μζςα από τθν επιμόρφωςθ. 

Τα 35 χρόνια λειτουργίασ του ΕΚΔΔΑ μαρτυροφν ότι γίνεται μια ςυνεχισ προςπάκεια 

ενίςχυςθσ του μακθςιακοφ επιπζδου των δθμοςίων υπαλλιλων και ότι αυτι θ προςπάκεια 

ζχει κάποια αποτελζςματα. Μάλιςτα πρόςφατα ο νομοκζτθσ αναγνϊριςε τθ ςθμαςία 

αυτισ τθσ επιμόρφωςθσ και με το Ν. 4369/2016 τα μοναδικά ςεμινάρια που 

μοριοδοτοφνται και επομζνωσ παρζχουν ζνα προςόν για τθν εξζλιξθ του/τθσ υπαλλιλου 

είναι τα ςεμινάρια που οργανϊνονται και πιςτοποιοφνται από το ΕΚΔΔΑ.  

Ωςτόςο οι ςυνάδελφοι/ιςςεσ με τα αυξθμζνα τυπικά προςόντα δεν είναι οι μόνοι/εσ οι 

οποίοι/εσ ςτελεχϊνουν τθ Δθμόςια Διοίκθςθ. Μάλιςτα μποροφμε να ποφμε, με όςα 



Καινοτόμο Εργαςτιριο «Το Δθμόςιο που μακαίνει και αλλάηει» / Ζκκεςθ εργαςιϊν - Συμπεράςματα 

16 
 

ςτοιχεία ζχουμε ςιμερα, ότι οι ςυνκικεσ κρίςθσ ευνόθςαν τθν αποκατάςταςθ οριςμζνων 

διοικθτικϊν ελίτ, πζρα και ζξω από το νόμο, πζρα και ζξω από το Σφνταγμα, κακϊσ θ κρίςθ 

ζδειξε πωσ υπάρχει ζνασ περιοριςμόσ γενικά του ςτελεχιακοφ δυναμικοφ, ςυνακόλουκα και 

των προςϊπων που κα κατζχουν κζςθ ευκφνθσ. Πςοι είχαν τθ δυνατότθτα προςπάκθςαν 

να αποκτιςουν περαιτζρω προςόντα με τθ φοίτθςι τουσ ςε μεταπτυχιακά προγράμματα, 

με τθν παρακολοφκθςθ προγραμμάτων που παρζχονται ςτθ χϊρα μασ ι ςτθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ. 

Αυτό πρζπει να το δοφμε και να το αντιμετωπίςουμε, όπωσ πρζπει να δοφμε και να 

αντιμετωπίςουμε ζνα γεγονόσ: ασ ποφμε ότι υπάρχουν κάποια μεςαία ςτρϊματα ςτθ 

Δθμόςια Διοίκθςθ και αναφζρομαι ςτουσ ςυναδζλφουσ/ιςςεσ που ανικουν ςτθν κατθγορία 

ΔΕ, τα οποία ςε κάποιουσ τομείσ, ιδίωσ ςτθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ, υποςτθρίηουν με ζναν 

«ακζατο» τρόπο αλλά πολφ αποτελεςματικά τθ λειτουργία των υπθρεςιϊν, 

αναλαμβάνοντασ ζνα μεγάλο μζροσ του φόρτου που ζχει ξεςπάςει μζςα από τον 

πολλαπλαςιαςμό των αιτθμάτων για τθν παραγωγι του διοικθτικοφ ζργου και διακζτουν 

πολφ ιςχνζσ προοπτικζσ εξζλιξθσ. 

Δφο λφςεισ διαγράφονται για τθν αναγνϊριςθ τθσ ςυνειςφοράσ αυτϊν των 

ςυναδζλφων/φιςςϊν και δεν αναφζρομαι μόνο ςτθν απονομι κάποιου επαίνου αλλά ςτθν 

απόκτθςθ τθσ δυνατότθτασ και αυτοί/αυτζσ να ςυμμετζχουν ςτθν εξζλιξθ που ακολουκοφν 

οι ςυνάδελφοι/φιςςεσ τουσ των ανϊτερων κατθγοριϊν. 

Μια λφςθ είναι να τουσ δοκεί θ δυνατότθτα εξωτερικισ εκπαίδευςθσ. Οι υπθρεςίεσ να 

δίνουν περιςςότερεσ και ευκολότερα άδειεσ, να υποςτθρίηουν με κάποιο τρόπο τθν κτιςθ 

ενόσ τυπικοφ τίτλου εκπαίδευςθσ από αυτοφσ/αυτζσ τουσ/τισ ςυναδζλφουσ/ιςςεσ. Είναι μια 

πολφ ξεκάκαρθ λφςθ θ οποία κα τουσ/τισ επιτρζψει με τθν κτιςθ του τίτλου να ανζβουν 

κατθγορία. Ρρόκειται όμωσ για μια δφςκολθ λφςθ με τθν ζννοια ότι θ ςπάνισ του 

προςωπικοφ δεν επιτρζπει εφκολα τθ χοριγθςθ αδειϊν, ενϊ και κάποιοι/εσ από τουσ/τισ 

υπαλλιλουσ που ανικουν ςτθν κατθγορία ΔΕ ζχουν μια κάποια θλικία και ζχουν δυςκολία 

να επανενταχκοφν ςτισ διαδικαςίεσ τθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ (π.χ. δεν είναι πολφ απλό ςτα 

ςαράντα ςου να ξαναδϊςεισ εξετάςεισ για να περάςεισ ςτο Ρανεπιςτιμιο ζχοντασ 

παράλλθλα υπθρεςιακζσ υποχρεϊςεισ και οικογενειακά βάρθ).  

Για αυτό το λόγο ςκεφτικαμε, ιταν ςκζψθ του ΛΝΕΡ κυρίωσ και τθσ Δ/ντριασ του, να 

διερευνιςουμε τθ δυνατότθτα να διοργανωκεί μια επιμόρφωςθ δθλαδι μια άτυπθ 

εκπαίδευςθ, θ οποία κα είναι ςτοχευμζνθ ςτισ ανάγκεσ τισ υπθρεςιακζσ και τισ προςωπικζσ 

των ςυναδζλφων/φιςςϊν  ΔΕ και προςαρμοςμζνθ ςτισ εργαςιακζσ ςυνκικεσ. 
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Αυτι λοιπόν θ επιμόρφωςθ, θ οποία βζβαια κα διαφζρει ουςιαςτικά από τα ςεμινάρια που 

υλοποιοφνται ςτο ΛΝΕΡ, κα καταλιγει ςτθ χοριγθςθ ενόσ πιςτοποιθτικοφ το οποίο κα 

μαρτυρά, κα βεβαιϊνει ότι ζχουν λάβει γνϊςεισ, δεξιότθτεσ ότι μζςα από αυτι τθν 

επιμόρφωςθ ζχουν αποκτιςει τθν ικανότθτα να χειρίηονται υποκζςεισ διοικθτικζσ με τρόπο 

όμοιο με αυτόν που τισ χειρίηονται ςυνάδελφοι/ιςςεσ τουσ ανϊτερθσ κατθγορίασ. Ο ςτόχοσ 

λοιπόν είναι αυτι θ επιμόρφωςθ να καταλιγει ςτθ χοριγθςθ ενόσ πιςτοποιθτικοφ που κα 

επιτρζπει ςτουσ/ςτισ ςυναδζλφουσ/ιςςεσ ΔΕ να ςυμμετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ κρίςθσ και 

εξζλιξθσ για τθν κατάλθψθ κζςεων ευκφνθσ. 

Το όλο κζμα δεν είναι απλό. Τίκενται τα ερωτιματα: Ρϊσ αυτι θ επιμόρφωςθ κα ςυνεχίηει 

να εξαςφαλίηει το ςεβαςμό τθσ ιςότθτασ και τθσ αξιοκρατίασ μζςα από τθν οργάνωςι τθσ 

και μζςα από τουσ κανόνεσ που κα εξαςφαλίηουν τθν πρόςβαςθ ςε αυτά τα ςεμινάρια και 

τθν αποφοίτθςθ από αυτά τα ςεμινάρια και το πόςο αυτό μπορεί να κλονίςει, να 

ανατρζψει, να υπονομεφςει κανόνεσ και μθχανιςμοφσ που μζχρι ςιμερα είναι εγγφθςθ των 

κεμελιωδϊν αρχϊν και είναι και το όχθμα πραγμάτωςθσ των δικαιωμάτων που απορρζουν 

από το άρκρο 5 του Συντάγματοσ. 

Σε αυτιν τθν κατεφκυνςθ, θ ςθμερινι ςυηιτθςθ αναμζνω πωσ κα ςυνειςφζρει τα μζγιςτα: 

οι  ομιλθτζσ αλλά και θ ςφνκεςθ των ςυμμετεχόντων, όλων εςάσ που ςασ ευχαριςτϊ που 

βρίςκεςτε ςιμερα εδϊ, εγγυϊνται ζνα γόνιμο διάλογο και ζνα εξαιρετικά παραγωγικό 

αποτζλεςμα. 

Κα ικελα να ευχαριςτιςω τθν Υπουργό μασ, τθν υπουργό Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ,  

που με τθν παρουςία τθσ δείχνει πόςο πραγματικά υπάρχει θ πολιτικι βοφλθςθ να 

ενιςχυκεί αυτι θ προςπάκεια, κακϊσ και τον Γενικό Γραμματζα του Υπουργείου 

Εςωτερικϊν που ενιςχφει κάκε προςπάκεια μασ να αναπτφξουμε επιμορφωτικζσ δράςεισ 

κυρίωσ ςτθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ με τισ ιδιαιτερότθτζσ τθσ. 

 

 

φνοψθ – Βαςικά ςθμεία 

 

Οι δθμόςιεσ πολιτικζσ και οι κεςμικζσ εξελίξεισ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ, οι ευρφτερεσ 

αλλαγζσ που απορρζουν από τθν τεχνολογία και το εξωτερικό οικονομικό και κοινωνικό 

περιβάλλον, οι πιζςεισ ςε οικονομικό και διοικθτικό επίπεδο κακϊσ και οι αυξανόμενεσ 

απαιτιςεισ του πολίτθ για ζνα Δθμόςιο αποτελεςματικό και ςφγχρονο, διαμορφϊνουν νζεσ 
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προκλιςεισ για τα ςτελζχθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

Θ επιμόρφωςθ ςτο ΕΚΔΔΑ/ΛΝΕΡ αποτελεί βαςικό μοχλό για τθν ενίςχυςθ του ρόλου των 

δθμοςίων υπαλλιλων, για τθν ανάπτυξθ μακθςιακϊν ικανοτιτων ςε επίπεδο ατόμων και 

οργανιςμϊν αλλά και για τον πολλαπλαςιαςμό και τθ διάχυςθ τθσ γνϊςθσ και τθσ 

πλθροφορίασ. Σε αυτό το πλαίςιο, ζμφαςθ κα πρζπει να δοκεί: 

 Στθν ενίςχυςθ τθσ κρατοδικαϊικισ και δθμοκρατικισ λειτουργίασ τθσ Διοίκθςθσ με 

τθ δυνατότθτα παροχισ ίδιων ευκαιριϊν ςτουσ υπαλλιλουσ. 

 Στθν ενίςχυςθ των προςόντων υπαλλιλων που ανικουν ςτθν κατθγορία ΔΕ,   

κυρίωσ ςτθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ λόγω τθσ ανάγκθσ για ανταπόκριςι τουσ ςε μία 

ολοζνα αυξανόμενθ πολλαπλότθτα απαιτιςεων. 

Ωσ προσ το τελευταίο, το ΛΝΕΡ μπορεί να ςυμβάλει ουςιαςτικά με τθ διοργάνωςθ μιασ 

άτυπθσ εκπαίδευςθσ, ςτοχευμζνθσ ςτισ υπθρεςιακζσ και προςωπικζσ ανάγκεσ των 

υπαλλιλων ΔΕ. Θ εκπαίδευςθ αυτι κα πρζπει να εξαςφαλίηει τθν ιςότθτα και τθν 

αξιοκρατία ςτθν πρόςβαςθ και τθν αποφοίτθςθ και να καταλιγει ςτθν απόκτθςθ ενόσ 

πιςτοποιθτικοφ που κα επιτρζπει τουσ αποφοιτιςαντεσ να ςυμμετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ 

κρίςθσ και εξζλιξθσ. 
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2.1.2. Χαίρετίςμόσ από την Τπουργό Δίοίκητίκήσ Αναςυγκρότηςησ, κ. 

Μαρίλίζα Ξενογίαννακοπούλου 

 

Κυρία Ρρόεδρε ςασ ευχαριςτϊ πολφ, 

Κυρίεσ και Κφριοι να ςασ χαιρετίςω και να ςασ πω πωσ με ιδιαίτερθ χαρά ανταποκρίκθκα 

ςτθν πρόςκλθςθ να ςυμμετζχω ςιμερα εδϊ. Κα ικελα με αυτι τθν ευκαιρία να ςυγχαρϊ 

τθν Ρρόεδρο κ. Καμτςίδου και τισ Δ/ντριεσ του Λνςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ και τθσ Εκνικισ 

Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Ριςτεφω ότι μαηί με τα ςτελζχθ του οργανιςμοφ ςασ επιτελείτε 

ζνα πάρα πολφ ςθμαντικό και χριςιμο ζργο.  

Θ ςυηιτθςθ που κα διεξαχκεί ςιμερα ςε αυτό το Καινοτόμο Εργαςτιριο είναι ςθμαντικι 

και επίκαιρθ, ενϊ κα μασ προςφζρει τθ δυνατότθτα για ςυμπεράςματα που από τθν 

πλευρά μασ –και ςτο Υπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ και ςτο Υπουργείο 

Εςωτερικϊν- κα μπορζςουμε να τα αξιοποιιςουμε για να ζχουμε ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ 

για ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν και δράςεων ςτο μζλλον. 

Κα μου επιτρζψετε να κάνω κάποιεσ γενικζσ αναφορζσ πριν επικεντρωκϊ ςτθ κεματολογία 

που με πολφ ολοκλθρωμζνο τρόπο ανζπτυξε θ Ρρόεδροσ προθγουμζνωσ. Θ Δθμόςια 

Διοίκθςθ ςτα δφςκολα χρόνια τθσ κρίςθσ και των Μνθμονίων και ςτθ χϊρα μασ αλλά και ςε 

ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ –και μπορϊ να πω ακόμα και ςε επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, διότι 

και θ ευρωπαϊκι Διοίκθςθ είναι μία Δθμόςια Διοίκθςθ- ςτοχοποιικθκε και απαξιϊκθκε με 

πολλοφσ τρόπουσ. Στοχοποιικθκε για λόγουσ ιδεολογικοφσ και πολιτικοφσ, κακϊσ είχε 

επικρατιςει μία αντίλθψθ -ευρφτερα και πριν τθν κρίςθ, αλλά που κορυφϊκθκε με τθν 

κρίςθ- ςε ςχζςθ με τθν αδυναμία ι τθ μθ χρθςιμότθτα του Κράτουσ, πατϊντασ ςε υπαρκτζσ 

βζβαια πακογζνειεσ ι γραφειοκρατικά προβλιματα, αλλά φκάνοντασ ςε ζνα άκρο που 

πίςτευε ότι πρζπει να απαξιωκεί θ Δθμόςια Διοίκθςθ αλλά και οι ίδιοι οι δθμόςιοι 

λειτουργοί, επί τθ βάςει ςτερεοτφπων που χρεϊνουν όλα τα δεινά άδικα ςτουσ δθμόςιουσ 

υπαλλιλουσ που με πάρα πολφ μεγάλο κόπο κρατοφν όρκιο το Κράτοσ και τισ υπθρεςίεσ. 

Σε αυτι τθ φάςθ που θ χϊρα μασ περνάει ςε μία νζα περίοδο κακϊσ κλείςαμε αυτόν τον 

δφςκολο κφκλο των Μνθμονίων και ανακτοφμε ςταδιακά τισ δυνατότθτεσ πολιτικϊν 

επιλογϊν και τθν κυριαρχία για το πϊσ οργανϊνουμε τθ δθμόςια ςφαίρα και τα ηθτιματα 

φυςικά τθσ οικονομίασ, του ελλθνικοφ Κράτουσ και τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, τα ερωτιματα 

που τίκενται ςε αυτό το Καινοτόμο Εργαςτιριο είναι χριςιμα και επίκαιρα. 
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Από τθν πλευρά μασ, ζχουμε κζςει τρεισ μεγάλουσ ςτόχουσ: 

Ο πρϊτοσ ςτόχοσ είναι να επιταχφνουμε και να ολοκλθρϊςουμε τισ μεγάλεσ κεςμικζσ 

αλλαγζσ που ζχουν δρομολογθκεί τα τελευταία χρόνια – κυρίωσ από το 2016 και μετά - και 

αφορά το πϊσ κα κάνουμε τθ Δθμόςια Διοίκθςθ πιο αυτόνομθ, πιο αξιοκρατικι, πιο 

αποτελεςματικι ϊςτε να μπορεί να εξυπθρετεί τουσ ςτόχουσ τθσ μζςα από τθν αξιοποίθςθ 

των καλϊν ευρωπαϊκϊν πρακτικϊν. Ρρόκειται για το πρόγραμμα που ζχει ονομαςτεί 

«Στρατθγικι 2020» και αφορά ευκζωσ τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ, κακϊσ για πρϊτθ 

φορά τα τελευταία δζκα χρόνια ζγιναν κρίςεισ με ςυγκεκριμζνα κριτιρια, ενϊ εκπονικθκαν 

οργανογράμματα, περιγράμματα κζςεισ κ.λπ. που αναβακμίηουν τθν ελλθνικι Δθμόςια 

Διοίκθςθ μζςα ςε ζνα ςφγχρονο, αποτελεςματικό ευρωπαϊκό πλαίςιο. 

Ο δεφτεροσ ςτόχοσ μασ είναι εντόσ αυτισ τθσ περιόδου, τθσ επομζνθσ μζρασ μετά τα 

Μνθμόνια που χαράηουμε μία νζα προοπτικι για τθ χϊρα μασ μζςα ςτθ ςυνολικι 

ευρωπαϊκι πραγματικότθτα, είναι θ υλοποίθςθ μίασ ολοκλθρωμζνθσ ςτρατθγικισ για τθ 

κεςμικι, παραγωγικι και κοινωνικι αναςυγκρότθςθ. Εκ των πραγμάτων, θ Δθμόςια 

Διοίκθςθ είναι ςτθ καρδιά αυτισ τθσ προςπάκειασ, κακϊσ δεν μπορεί να υπάρξει 

αναπτυξιακό και κοινωνικό πρόγραμμα για τθ χϊρα, χωρίσ μία Δθμόςια Διοίκθςθ που κα το 

ςτθρίξει και που κα είναι ο μοχλόσ που κα βοθκιςει ςτθν υλοποίθςθ και κα ςυμβάλει 

αποφαςιςτικά. Θ Δθμόςια Διοίκθςθ άλλωςτε είναι εκείνθ που διαμορφϊνει το πλαίςιο και 

βρίςκεται ςτθν καρδιά τθσ δθμοκρατικισ λειτουργίασ για να μποροφν να λειτουργοφν οι 

κεςμοί, αλλά και για να υπάρχουν οι δυνατότθτεσ τθσ ανάπτυξθσ και του κοινωνικοφ 

κράτουσ.  

Θ τρίτθ μεγάλθ προτεραιότθτα είναι θ ψθφιακι διάςταςθ, δθλαδι ο ψθφιακόσ 

μεταςχθματιςμόσ και θ διαμόρφωςθ μίασ διοίκθςθσ ανοικτισ με διαφάνεια που κα 

κακιςτά δυνατό τον απολογιςμό και όπου ο πολίτθσ ι ο επιχειρθματίασ κα μπορεί να 

απολαμβάνει μίασ φιλικισ αντιμετϊπιςθσ.  

Και οι τρεισ ωσ άνω προτεραιότθτεσ ζχουν ςτθν καρδιά τουσ τθν επιμόρφωςθ. Από τθν 

πλευρά μασ αναμζνουμε τα αποτελζςματα τθσ ςθμερινισ ςυηιτθςθσ, γιατί πιςτεφουμε ότι 

μποροφμε να τα αξιοποιιςουμε. 

Μερικζσ ςκζψεισ ςτα δφο βαςικά κζματα που κα αναλφςετε ςιμερα: 

α) Το πρϊτο κζμα αφορά τον τρόπο με τον οποίο μζςα ςε αυτόν τον ςχεδιαςμό, κα 

μποροφν οι προϊςτάμενοι –Διευκυντζσ, Γενικοί Διευκυντζσ- να ςυμμετζχουν, να 

αξιοποιοφνται λειτουργϊντασ πολλαπλαςιαςτικά. Συμφωνϊ ότι είναι πολφ κετικι αυτι θ 

κατεφκυνςθ και δεν αναφζρκθκα τυχαία ςτισ κρίςεισ. Ζχει ιδθ ολοκλθρωκεί θ κρίςθ με τον 
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νζο τρόπο των Γενικϊν Διευκυντϊν από όλα τα Υπουργεία (με μόνο μία κζςθ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ να εκκρεμεί, αλλά βρίςκεται ςε φάςθ εξζλιξθσ) και ζχουν ιδθ δρομολογθκεί 

και οι διευκυντζσ. Συνεχίηουμε με τισ Γενικζσ Διευκφνςεισ τθσ Αποκεντρωμζνθσ, των 

Ρεριφερειϊν και των υπολοίπων οργανιςμϊν. Εδϊ λοιπόν προτείνω, οι Γενικοί Διευκυντζσ 

που ζχουν τοποκετθκεί να αποτελζςουν μία πρϊτθ ομάδα που κα μποροφςε να 

ςυμμετάςχει ςε μία τζτοια διαδικαςία και να ςκεφτοφμε με ποιον τρόπο κα μποροφςαν να 

μεταλαμπαδεφςουν, να αξιοποιιςουν μία τζτοια εμπειρία. Εμείσ από τθν πλευρά μασ, με 

μεγάλθ χαρά κα ςτθρίξουμε μία τζτοια προςπάκεια. 

β) Αναφορικά με το δεφτερο κζμα που βεβαίωσ αφορά και το Υπουργείο Εςωτερικϊν, θ 

αξιοποίθςθ των δθμοςίων υπαλλιλων Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ κα πρζπει να μασ 

απαςχολιςει και ςωςτά ξεκινάει μία τζτοια ςυηιτθςθ κυρίωσ από τθν Αυτοδιοίκθςθ, χωρίσ 

να αποκλείουμε ςτο μζλλον το να απευκυνκοφμε και ςε άλλεσ κατθγορίεσ. Ξζρουμε ότι 

ςτθν Ρεριφζρεια (ςτα νθςιά, ςε απομονωμζνεσ περιοχζσ), πολλζσ φορζσ αναγκάηονται 

υπάλλθλοι να κάνουν και χρζθ ιδιαίτερθσ ευκφνθσ και είναι αυτοί που ζχουν τθν άμεςθ 

επαφι με τον πολίτθ και καλοφνται να λφςουν όλα τα προβλιματα. Συνεπϊσ βρικα πάρα 

πολφ ενδιαφζρουςα τθν πρόταςθ για πρόβλεψθ τζτοιου τφπου επιμορφωτικϊν 

προγραμμάτων εξ αποςτάςεωσ, κακϊσ αυτά επιτρζπουν τθν παρακολοφκθςθ χωρίσ να 

χρειάηεται ο υπάλλθλοσ να απουςιάηει για μεγάλο χρονικό διάςτθμα από τθν εργαςία του. 

Επιπλζον, τζτοια προγράμματα μποροφν να λειτουργιςουν πιλοτικά, προςφζροντασ ςτο 

μζλλον και πρόςκετεσ δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ τθσ τεχνολογίασ ςτο χϊρο τθσ 

επιμόρφωςθσ. 

Εφχομαι καλι επιτυχία και εποικοδομθτικι ζκβαςθ του εργαςτθρίου. 

 

φνοψθ – Βαςικά ςθμεία 

Στο παραγωγικό και κοινωνικό ςχζδιο αναςυγκρότθςθσ τθσ χϊρασ θ Δθμόςια Διοίκθςθ 

αποτελεί κρίςιμο παράγοντα και κεμζλιο για τθ δθμοκρατία, τθν ανάπτυξθ και το κοινωνικό 

κράτοσ.  

Οι τρεισ βαςικοί ςτόχοι που ζχουν τεκεί είναι: 

 Θ επιτάχυνςθ και ολοκλιρωςθ των μεγάλων κεςμικϊν αλλαγϊν που κα 

καταςτιςουν τθν ελλθνικι Δθμόςια Διοίκθςθ πιο αυτόνομθ, αξιοκρατικι και 

αποτελεςματικι. 

 Θ υλοποίθςθ μίασ ολοκλθρωμζνθσ ςτρατθγικισ για τθ κεςμικι, παραγωγικι και 
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κοινωνικι αναςυγκρότθςθ, με τθ Δθμόςια Διοίκθςθ να διαδραματίηει καίριασ 

ςθμαςίασ ρόλο. 

 Θ ενίςχυςθ τθσ ψθφιακισ διάςταςθσ και του μεταςχθματιςμοφ τθσ Διοίκθςθσ με 

τρόπο που κα εγγυάται τθ διαφάνεια και κα κακιςτά δυνατό τον απολογιςμό. 

Θ επιμόρφωςθ ςυνδζεται αποφαςιςτικά με τουσ τρεισ ωσ άνω ςτόχουσ.  

Ωσ προσ τισ προτακείςεσ πολιτικζσ: 

 Θ αξιοποίθςθ των Ρροϊςταμζνων Γενικϊν Διευκφνςεων / Διευκφνςεων / Τμθμάτων 

μπορεί να ςυμβάλει αποφαςιςτικά ςτθ μεταλαμπάδευςθ τθσ γνϊςθσ, ιδίωσ μετά 

τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ των κρίςεων και τθ ςτελζχωςθ των κζςεων ευκφνθσ βάςει 

ςυγκεκριμζνων και ςαφϊσ προςδιοριςμζνων κριτθρίων. 

 Θ πρόβλεψθ επιμορφωτικοφ προγράμματοσ δθμοςίων υπαλλιλων Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ – ειδικά των όςων απαςχολοφνται ςτθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ -  κα 

διευρφνει τισ δυνατότθτεσ καλφτερθσ αξιοποίθςισ τουσ και ανταπόκριςθσ ςτισ 

ανάγκεσ. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να λάβει τθ μορφι εξ αποςτάςεωσ 

επιμόρφωςθσ και να αποτελζςει πιλοτικι εφαρμογι για περαιτζρω αξιοποίθςθ τθσ 

τεχνολογίασ ςτθν επιμόρφωςθ.   
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2.1.3. Χαίρετίςμόσ από τον Γενίκό Γραμματέα του Τπουργείου 

Εςωτερίκών, κ. Κώςτα Πουλάκη 

Κυρία Υπουργζ τθσ Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, 

Κυρία Ρρόεδρε, 

Κυρίεσ και κφριοι Συνάδελφοι, 

Είναι ιδιαίτερθ χαρά για μζνα θ πρόςκλθςθ τθσ Ρροζδρου του ΕΚΔΔΑ, κ. Λφιγζνειασ 

Καμτςίδου, να απευκφνω ζναν ςφντομο χαιρετιςμό ςτο εργαςτιριο που διοργανϊνει το 

Εκνικό Κζντρο, με τον εξαιρετικά εφςτοχο τίτλο «Το Δθμόςιο μακαίνει». 

Και λζω εξαιρετικά εφςτοχο, γιατί δεν ιταν πάντα και για όλουσ αυτονόθτο ότι ο Δθμόςιοσ 

Τομζασ είναι ζνασ ηωντανόσ οργανιςμόσ, είναι οι άνκρωποί του, και ωσ εκ τοφτου δεν είναι 

αναγκαςτικά ο βαρφσ, δυςκίνθτοσ, απαρχαιωμζνοσ μθχανιςμόσ που κάποιοι ικελαν να 

παρουςιάηουν. Αντίκετα, το Δθμόςιο μπορεί να μακαίνει, μπορεί να εξελίςςεται και να 

προςαρμόηεται ςτισ ανάγκεσ και ςτισ δυνατότθτεσ τθσ κοινωνίασ κάκε εποχι. 

Ρολφ ςωςτά, λοιπόν, κατά τθ γνϊμθ μου, το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 

Αυτοδιοίκθςθσ, επικεντρϊνεται ςτο ςυγκεκριμζνο εργαςτιριο ςτο ερϊτθμα πϊσ μπορεί να 

ενιςχυκεί το όφελοσ που προκφπτει από τθν επιμόρφωςθ ςτο Δθμόςιο Τομζα. Με άλλα 

λόγια, πϊσ κα ςχεδιαςτεί θ επιμόρφωςθ των ανκρϊπων του Δθμόςιου Τομζα, ϊςτε οι 

γνϊςεισ και οι δεξιότθτεσ που αποκτοφν να ζχουν τθ μζγιςτθ δυνατι προςτικζμενθ αξία, 

όχι μόνο για τουσ ίδιουσ και τισ ίδιεσ, αλλά και για τθν υπθρεςία τουσ και ςυνολικά για το 

επίπεδο τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςτθ χϊρα μασ. 

Για το λόγο αυτό, άλλωςτε, το ΕΚΔΔΑ προτείνει δφο ςυγκεκριμζνουσ άξονεσ για τθ ςθμερινι 

ςυηιτθςθ. Ο ζνασ αφορά τθν επιμόρφωςθ των προϊςταμζνων Διευκφνςεων και Τμθμάτων 

των οργανικϊν μονάδων του Δθμοςίου, ωσ πυρινεσ μζςω των οποίων κα διαχυκεί 

αποτελεςματικότερα θ γνϊςθ ςε όλο το εφροσ του Δθμοςίου. Και ο δεφτεροσ αφορά τθν 

επιμόρφωςθ των υπαλλιλων δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ των Οργανιςμϊν Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ. 

Κα μου επιτρζψετε ςε ζνα μόνο λεπτό να πω εν ςυντομία κάποιεσ ςκζψεισ για το δεφτερο 

κζμα, που εμπίπτει και περιςςότερο ςτθν κακ’ φλθν αρμοδιότθτά μου, όχι βζβαια ωσ 

ειςθγθτισ του εργαςτθρίου. 
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Συγκριτικά προσ άλλουσ φορείσ του δθμόςιου τομζα, θ Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ ζχει τθν 

ιδιαιτερότθτα να διακζτει πολφ περιςςότερουσ υπαλλιλουσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

ςε ςχζςθ με τουσ υπαλλιλουσ πανεπιςτθμιακισ και τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ. Με βάςθ το 

Μθτρϊο Ανκρϊπινου Δυναμικοφ του Δθμοςίου, ςτουσ ΟΤΑ πρϊτου βακμοφ και ςτα νομικά 

πρόςωπα αυτϊν υπθρετοφν αυτι τθ ςτιγμι περίπου 12,5 χιλιάδεσ υπάλλθλοι ΛΔΑΧ και 20 

χιλιάδεσ μόνιμοι υπάλλθλοι, δθλαδι ςυνολικά 32.500 υπάλλθλοι δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ. 

Επίςθσ, δεφτερθ ιδιαιτερότθτα τθσ Αυτοδιοίκθςθσ είναι ότι μεγάλο μζροσ του 

ςυγκεκριμζνου ζμψυχου δυναμικοφ βρζκθκε ςε κζςεισ αορίςτου χρόνου είτε κατ’ 

εφαρμογι του π.δ. 164/2004 περί μετατροπισ των επαναλαμβανόμενων ςυμβάςεων 

οριςμζνου χρόνου είτε λόγω μεταφοράσ από επιχειριςεισ ΟΤΑ που λφκθκαν κ.λπ. Ζτςι, 

πολλοί από τουσ υπαλλιλουσ αυτοφσ δεν ζχουν καν περάςει από τθν προβλεπόμενθ 

ειςαγωγικι εκπαίδευςθ για τθ μονιμοποίθςι τουσ. 

Από τθν άλλθ πλευρά, όλοι και όλεσ γνωρίηουμε ότι οι Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 

ζχουν ςθμαντικι ζλλειψθ προςωπικοφ, κυρίωσ δε εξειδικευμζνου προςωπικοφ 

πανεπιςτθμιακισ και τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ. Για το λόγο αυτό, πολφ ςυχνά οι 

υπάλλθλοι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ καλοφνται να εκτελζςουν ςφνκετα και απαιτθτικά 

κακικοντα, ενϊ δεν είναι λίγεσ οι φορζσ που αναλαμβάνουν ςθμαντικζσ κζςεισ ευκφνθσ 

ςτθ διοικθτικι ιεραρχία. 

Από τα παραπάνω προκφπτει, κατά τθ γνϊμθ μασ, το ςυμπζραςμα ότι πρζπει να 

αποτελζςει προτεραιότθτα θ διαμόρφωςθ ςτοχευμζνων επιμορφωτικϊν προγραμμάτων 

από το ΕΚΚΔΑ, με ςτόχο τθν προςωπικι και διοικθτικι εξζλιξθ και τθ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ 

των υπαλλιλων δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ των ΟΤΑ. Ρρόκειται για ζναν ανκρϊπινο 

πλοφτο που δεν πρζπει να αφιςουμε να πάει χαμζνοσ. 

Άλλωςτε, και με αυτό κα κλείςω, ςτθ δεδομζνθ χρονικι ςυγκυρία υπάρχει ζνασ επιπλζον 

λόγοσ. Θ πρόςφατθ υιοκζτθςθ ςθμαντικϊν κεςμικϊν αλλαγϊν ςτο χϊρο τθσ Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ μεταρρφκμιςθσ του «Κλειςκζνθ», θ διαδικαςία 

επαναςχεδιαςμοφ των αρμοδιοτιτων και απλοποίθςθσ και προτυποποίθςθσ των 

διοικθτικϊν διαδικαςιϊν των ΟΤΑ, αλλά και θ ειςαγωγι νζων ψθφιακϊν εργαλείων ςτθν 

Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ, νομίηω ότι κακιςτοφν ακόμα πιο αναγκαία, χριςιμθ, αλλά και 

ενδιαφζρουςα τθν επιμόρφωςθ του εν λόγω ζμψυχου δυναμικοφ. 

Μζςα από τθ διαδικαςία αυτι, ελπίηω ότι κα προκφψουν ςτελζχθ εξειδικευμζνα, ικανά, 

αλλά και με αυτοπεποίκθςθ, που κα μπορζςουν να ανταπεξζλκουν ςτο ςυνεχϊσ 
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εξελιςςόμενο αυτοδιοικθτικό γίγνεςκαι, προσ όφελοσ τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και, τελικά, τθσ 

ελλθνικισ κοινωνίασ. 

Σασ εφχομαι καλι επιτυχία ςτο ςθμερινό εργαςτιριο και αναμζνω και εγϊ με ενδιαφζρον 

τα ςυμπεράςματα που κα προκφψουν. 

 

φνοψθ – Βαςικά ςθμεία 

 

Ο ςχεδιαςμόσ τθσ επιμόρφωςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτο Δθμόςιο Τομζα  

ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ τθσ βελτίωςθσ και προςωπικισ εξζλιξθσ των ίδιων των υπαλλιλων 

αλλά και των υπθρεςιϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

Θ ιδιαίτερθ βαρφτθτα, που επιχειρεί να δϊςει το ΛΝΕΡ,  ςτθν επιμόρφωςθ των  υπαλλιλων 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (ΔΕ) που υπθρετοφν ςτθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ απορρζει 

από τουσ εξισ βαςικοφσ παράγοντεσ: 

 Μεγάλοσ αρικμόσ υπαλλιλων ΔΕ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ δεν ζχει περάςει τθν 

προβλεπόμενθ ειςαγωγικι εκπαίδευςθ. 

 Ρολλοί υπάλλθλοι ΔΕ καλφπτουν ανάγκεσ που απαιτοφν πανεπιςτθμιακι και 

τεχνολογικι εκπαίδευςθ χωρίσ τθν αντίςτοιχθ τεχνογνωςία και εκπαίδευςθ. 

 Οι κεςμικζσ αλλαγζσ ςτθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ (Μεταρρφκμιςθ Κλειςκζνθσ κ.λπ.), 

ο επαναςχεδιαςμόσ, θ απλοποίθςθ και θ τυποποίθςθ των διαδικαςιϊν κακϊσ και θ 

ειςαγωγι των νζων ψθφιακϊν εργαλείων απαιτοφν εκςυγχρονιςμό και βελτίωςθ 

των γνϊςεων και των δεξιοτιτων των υπαλλιλων.   

Το ΕΚΔΔΑ/ΛΝΕΡ μζςα από αυτό το Εργαςτιριο κα ςυμβάλει ςτθν αφξθςθ του οφζλουσ και 

τθσ προςτικζμενθσ αξίασ που μπορεί να επιφζρει θ επιμόρφωςθ ςτθν αποτελεςματικότθτα 

τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 
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2.2. Α’ υνεδρία: Ομίλίεσ-τοποθετήςείσ 

2.2.1. Γρηγόρησ Θεοδωράκησ, Γενίκόσ Γραμματέασ Τπουργείου 

Δίοίκητίκήσ Αναςυγκρότηςησ 

Καλθμζρα ςε όλουσ, 

Κυρία Υπουργζ, Κφριε Γενικζ Γραμματζα του Υπουργείου Εςωτερικϊν, Κυρία Ρρόεδρε του 

Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ, αγαπθτά ςτελζχθ του ΕΚΔΔΑ, 

κυρίεσ και κφριοι, 

το Υπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ εκνικισ ςτρατθγικισ για τθ 

διοικθτικι μεταρρφκμιςθ 2017-2019 υλοποιεί ιδθ μία ςειρά ςθμαντικϊν δράςεων ςτθν 

κατεφκυνςθ δθμιουργίασ μίασ ςφγχρονθσ , ανεξάρτθτθσ και αποτελεςματικισ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ. Αναφζρομαι ςυνοπτικά ςε κάποιεσ από αυτζσ: 

 Αξιολόγθςθ δομϊν και δθμιουργία νζων οργανιςμϊν με βάςθ τισ πραγματικζσ 

ανάγκεσ του κάκε φορζα του Δθμοςίου. 

 Δθμιουργία ψθφιακϊν οργανογραμμάτων και περιγραμμάτων κζςεων εργαςίασ ςε 

όλουσ τουσ φορείσ. 

 Ενιαίο ςφςτθμα κινθτικότθτασ με απλζσ και διαφανείσ διαδικαςίεσ που φιλοδοξεί 

να βάλει τζλοσ ςε μια μακρόχρονθ πελατειακι λογικι ςτισ μετακινιςεισ των 

υπαλλιλων. 

 Αντικειμενικό και δθμοκρατικό ςφςτθμα αξιολόγθςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ 

το οποίο για πρϊτθ φορά υλοποιείται θλεκτρονικά. 

 Λαμβάνει χϊρα, όπωσ είπε και θ υπουργόσ, για πρϊτθ φορά, ςε κάποιεσ 

περιπτϊςεισ και μετά από πάνω από δζκα χρόνια κρίςθ προϊςταμζνων ςε όλο το 

δθμόςιο με βάςθ τισ αντικειμενικζσ διαδικαςίεσ του ν. 4369/2106. 

 Ακόμθ προχωράει θ υλοποίθςθ ενόσ εμβλθματικοφ ζργου τθσ δθμιουργίασ εκνικισ 

πφλθσ για τθν κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ, ζνα εμβλθματικό ζργο όπωσ είπα, το 

οποίο πραγματικά δεν είναι αιτοφμενο μόνο του νομικοφ κόςμου, πιςτεφουμε 

πραγματικά ότι κα ςυμβάλλει τα μζγιςτα ςτθ βελτίωςθ τθσ κακθμερινότθτασ για 

τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ. 

 Ακόμθ προχωροφμε ςτθ δθμιουργία ΟΡΣ, το λεγόμενο HRMS, το οποίο ιδθ 

προχωρά, βρίςκεται ςε φάςθ υλοποίθςθσ και ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο 
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Ψθφιακισ Ρολιτικισ δθμιουργείται το ςφςτθμα θλεκτρονικισ διακίνθςθσ εγγράφων 

ςε όλουσ τουσ φορείσ του δθμοςίου. 

 Ακόμθ υλοποιοφνται ςτοχευμζνεσ δράςεισ για απλοποίθςθ και ψθφιοποίθςθ 

διαδικαςιϊν ςε όλο το δθμόςιο. 

Άρα λοιπόν όλθ μασ θ προςπάκεια ςυνίςταται ςτο να βελτιϊςουμε και να ψθφιοποιιςουμε 

τισ διαδικαςίεσ: να δθμιουργιςουμε ζνα Δθμόςιο που κα ςτθρίηεται ςε απλζσ διαδικαςίεσ 

με αποτζλεςμα τθ βελτίωςθ τθσ ςχζςθσ του πολίτθ και τθσ επιχείρθςθσ με το κράτοσ. 

Πλα αυτά όμωσ για να γίνουν χρειάηονται πρϊτα απ’ όλα οι άνκρωποι. Κυρίαρχθ κζςθ 

λοιπόν ςτισ μεταρρυκμιςτικζσ μασ δράςεισ κατζχει θ διαρκισ προςπάκεια αναβάκμιςθσ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ διοίκθςθσ. Ειδικά ςιμερα, θ ανάγκθ για διαρκι επιμόρφωςθ 

και εκπαίδευςθ των ανκρϊπων τθσ διοίκθςθσ είναι πιο επίκαιρθ παρά ποτζ.  

Από τθ μία οι ταχφτατεσ αλλαγζσ ςτον τομζα τθσ τεχνολογίασ επιβάλλουν μία ςυνεχι 

προςαρμογι ςτα νζα δεδομζνα. Από τθν άλλθ θ οικονομικι κρίςθ, αλλά και θ ανάδειξθ 

νζων ηθτθμάτων με τα οποία ζρχεται αντιμζτωπθ θ Δθμόςια Διοίκθςθ, όπωσ για 

παράδειγμα το προςφυγικό και θ ςυνακόλουκθ ανκρωπιςτικι κρίςθ καλοφν τθ δθμόςια 

διοίκθςθ να ανταποκρικεί ςε αυξθμζνεσ απαιτιςεισ που ςυνδζονται με τθν υπεράςπιςθ 

του κοινωνικοφ κράτουσ και των ανκρωπίνων δικαιωμάτων. Ρροκφπτει λοιπόν αδιριτθ θ 

ανάγκθ για τθν φπαρξθ μιασ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ που κα μακαίνει και κα αλλάηει, όπωσ 

είναι και ο εφςτοχοσ  τίτλοσ του ςθμερινοφ Εργαςτθρίου. Μιασ διοίκθςθσ που κα μακαίνει 

και κα αλλάηει ανταποκρινόμενθ ςτισ ςφγχρονεσ προκλιςεισ και απαιτιςεισ. 

Κυρίεσ και κφριοι, το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & Αυτοδιοίκθςθσ, μζςω του 

Λνςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ κάνει ιδθ εξαιρετικι δουλειά ςτον τομζα αυτόν. Στο πλαίςιο του 

ΛΝΕΡ υλοποιείται ζνασ τεράςτιοσ αρικμόσ προγραμμάτων επιμόρφωςθσ, προγράμματα 

οριηόντια που αποςκοποφν ςτθ απόκτθςθ γενικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων, αλλά και 

προγράμματα ςτοχευμζνα και εξειδικευμζνα που διεξάγονται ανά κεματικι ενότθτα ι 

φορζα. Το Λνςτιτοφτο επιμορφϊνει κατά μζςο όρο 35.000 δθμόςιουσ υπαλλιλουσ ςε ετιςια 

βάςθ, οι μιςοί από αυτοφσ προζρχονται από τθν κεντρικι διοίκθςθ και οι άλλοι μιςοί 

περίπου από τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ. Μιλάμε για ζναν τεράςτιο αρικμό. 

Κυρίαρχθ κζςθ ςτθν επιμόρφωςθ, προφανϊσ κατζχει θ επιμόρφωςθ προϊςταμζνων 

διευκφνςεων και τμθμάτων. Στθν εν λόγω επιμόρφωςθ απ’ ό,τι γνωρίηω δίνεται ζμφαςθ 

μεταξφ άλλων ςτισ δθμόςιεσ πολιτικζσ, ςτον ςτρατθγικό και επιχειρθςιακό ςχεδιαςμό, ςτθν 

ανάπτυξθ ανκρϊπινου δυναμικοφ, ςτα εργαλεία του ςφγχρονου μάνατημεντ, ςτθ βελτίωςθ 

τθσ απόδοςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, ςτθν επικοινωνία με τον πολίτθ. 
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Πμωσ, παρά ταφτα παρατθρείται το φαινόμενο πολλοί προϊςτάμενοι να μθν 

παρακολουκοφν τζτοια προγράμματα. Ρολλζσ φορζσ λόγω φόρτου εργαςίασ, κάποιεσ 

φορζσ λόγω άρνθςθσ τθσ πολιτικισ θγεςίασ να  χορθγιςει τθν προβλεπόμενθ άδεια, αλλά 

και κάποιεσ φορζσ λόγω ζλλειψθσ ενδιαφζροντοσ από τουσ ίδιουσ. Άποψθ μου είναι ότι 

αυτό αποτελεί ολζκριο ςφάλμα. Θ μθ παρακολοφκθςθ από τουσ προϊςταμζνουσ 

ςεμιναρίων που ςχετίηονται με τθν υλοποίθςθ δθμόςιων πολιτικϊν και τθν εφαρμογι τουσ 

ςτερεί από τθ διοίκθςθ ζνα μεγάλο ςυγκριτικό πλεονζκτθμα: τθ δυνατότθτα να 

αποτελζςουν αυτοί οι άνκρωποι τον οδθγό μεταφοράσ τθσ γνϊςθσ ςτουσ υφιςταμζνουσ και 

ζτςι να εμβολιαςτεί όλθ θ υπθρεςία με τθν απαραίτθτθ γνϊςθ και να επιτευχκεί θ 

αναγκαία ομογενοποίθςθ ςτον τρόπο διοικθτικισ λειτουργίασ. 

Κυρίεσ και κφριοι, ςτθν ελλθνικι Δθμόςια Διοίκθςθ, όπωσ προείπα, μετά από πολλά χρόνια, 

γίνονται κρίςεισ προϊςταμζνων, με βάςθ τισ διαδικαςίεσ του ν. 4369/2016. Ιδθ ζχουν 

ολοκλθρωκεί οι επιλογζσ ςχεδόν όλων των γενικϊν διευκυντϊν ςτα υπουργεία, προχωράει 

θ διαδικαςία επιλογισ γενικϊν διευκυντϊν ςε περιφζρειεσ και ςε άλλουσ φορείσ του 

δθμοςίου και βεβαίωσ ζχουν προκθρυχκεί και οι κζςεισ διευκυντϊν ςτα περιςςότερα 

υπουργεία και ακολουκεί θ επιλογι των τμθματαρχϊν. 

Πλοι αυτοί οι νζοι προϊςτάμενοι καλοφνται να ςθκϊςουν το βάροσ τθσ αναβάκμιςθσ του 

ρόλου και τθσ λειτουργίασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ μετά από μία μακρόχρονθ περίοδο 

κρίςθσ και υποχϊρθςθσ του κοινωνικοφ κράτουσ, καλοφνται να υλοποιιςουν δθμόςιεσ 

πολιτικζσ χρθςιμοποιϊντασ ςφγχρονα εργαλεία και μάλιςτα ςε μία περίοδο με 

περιοριςμζνουσ πόρουσ. Θ επιμόρφωςθ των προϊςταμζνων, ιδίωσ των νζων προϊςταμζνων 

που προκφπτουν από τισ εν εξελίξει διαδικαςίεσ και κα ζχουν τριετι κθτεία είναι απολφτωσ 

αναγκαία, ϊςτε πράγματι αυτοί να αποτελζςουν πυρινεσ μάκθςθσ ςτουσ φορείσ τουσ για 

τθ δθμιουργία μιασ ανοιχτισ οργανωςιακισ κουλτοφρασ.  

Άρα λοιπόν κεωρϊ ότι κα πρζπει να εξετάςουμε με ποιουσ τρόπουσ κα δϊςουμε 

περιςςότερα κίνθτρα ενδεχομζνωσ, αλλά το ενδεχόμενο ρφκμιςθσ για τθν υποχρεωτικι 

επιμόρφωςθ των προϊςταμζνων διευκφνςεων και τμθμάτων ςε νομοκετικζσ ρυκμίςεισ 

αρμοδιότθτάσ τουσ. 

Από τθν άλλθ πλευρά, και ζρχομαι ςτο δεφτερο κζμα του εργαςτθρίου, ιδιαίτερθ ζμφαςθ 

πρζπει να δίνεται ςτα προγράμματα επιμόρφωςθσ των υπαλλιλων τθσ αυτοδιοίκθςθσ. 

Ππωσ πολφ ςωςτά ανζφερε ο Γενικόσ Γραμματζασ, ο Κϊςτασ Ρουλάκθσ, οι διμοι και οι 

περιφζρειεσ είναι οι κατ’ εξοχιν φορείσ  που καλοφνται να διαχειριςτοφν τα ηθτιματα τθσ 

κακθμερινότθτασ των πολιτϊν. Λδίωσ ςτθν περίοδο τθσ κρίςθσ, οι διμοι και οι περιφζρειεσ 
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ιταν αυτοί που ςτιριξαν τισ πιο ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ: παιδικοί ςτακμοί, μονάδεσ 

αλλθλεγγφθσ, κζντρα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ παιδιϊν, όλα αυτά είναι προγράμματα 

που υλοποιοφνται από τουσ διμουσ και τισ περιφζρειεσ. Άρα λοιπόν θ επιμόρφωςθ των 

υπαλλιλων ΟΤΑ α’ και βϋ βακμοφ κρίνεται απολφτωσ επιβεβλθμζνθ, πολφ περιςςότερο 

όταν με βάςθ και τα ςτοιχεία που μασ παρουςίαςε ο Γενικόσ Γραμματζασ, περίπου οι μιςοί 

είναι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, οι οποίοι όμωσ ςτθν πράξθ καλοφνται να αςκιςουν 

κακικοντα και να αναλάβουν αρμοδιότθτεσ πολλζσ φορζσ που αντιςτοιχοφν ςε κζςεισ ΡΕ, 

ΤΕ ι να γίνουν οι ίδιοι προϊςτάμενοι κρίνεται επιβεβλθμζνθ θ επιμόρφωςθ αυτϊν των 

ανκρϊπων. 

Και βεβαίωσ εδϊ, επειδι μιλάμε για ΟΤΑ, μιλάμε για μια τεράςτια γεωγραφικι διαςπορά, 

πρζπει να μιλιςουμε για προγράμματα εξϋ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ, ενδεχομζνωσ, όπωσ 

ςωςτά είπε θ Ρρόεδροσ, με τον κατάλλθλο ςχεδιαςμό και κάποιων αυτοπρόςωπων 

παρουςιϊν. Πμωσ αυτό πρζπει να γίνει για λόγουσ ιςότιμθσ πρόςβαςθσ, για λόγουσ 

αποτελεςματικότθτασ, αλλά και για λόγουσ οικονομικοφσ. 

Κατά τθ γνϊμθ μου, οι υπάλλθλοι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ των ΟΤΑ είναι οι πλζον 

αδικθμζνοι, αν μπορϊ να χρθςιμοποιιςω τον όρο τθσ υπόκεςθσ. Είναι αυτοί που καλοφνται 

να ςθκϊςουν το βάροσ αντιμετϊπιςθσ μεγάλων ηθτθμάτων τθσ κακθμερινότθτασ του 

πολίτθ, αλλά ςπανίωσ τουσ δίνεται θ δυνατότθτα να λάβουν κάποια ειδικι επιμόρφωςθ. 

Αυτό ενδεχομζνωσ εμείσ που υπθρετοφμε ςτα κεντρικά υπουργεία να μθν το 

αντιλαμβανόμαςτε, όμωσ πραγματικά ρωτιςτε ζναν υπάλλθλο ο οποίοσ υπθρετεί ςε ζναν 

διμο τθσ νθςιωτικισ ι τθσ ορεινισ Ελλάδασ να ςασ πει τα προβλιματα που αντιμετωπίηει 

και πόςο διψά για επιμόρφωςθ και για νζα γνϊςθ. 

Αν προςκζςουμε ςε όλα αυτά τθν πρόςφατθ μεταρρφκμιςθ τθσ Αυτοδιοίκθςθσ, τον 

Κλειςκζνθ, όπου πραγματικά ειςάγονται νζα πράγματα όςο αφορά ςτισ αρμοδιότθτεσ και 

τθ λειτουργία των ΟΤΑ νομίηω ότι θ ανάγκθ αυτι γίνεται ακόμθ πιο αναγκαία. Κεωρϊ ότι θ 

υλοποίθςθ ολοκλθρωμζνων προγραμμάτων όςον αφορά τουσ υπαλλιλουσ 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ κατϋαρχάσ τθσ αυτοδιοίκθςθσ, χωρίσ αυτό να αποκλείει τθν 

επζκταςθ και ςτθ γενικι διοίκθςθ κα μποροφςε να οδθγιςει και ςτθν απόκτθςθ κάποιασ 

ειδικισ πιςτοποίθςθσ που ενδεχομζνωσ κα λαμβάνεται υπόψθ για τθν υπθρεςιακι εξζλιξθ. 

Δεν κζλω να πω κάτι περιςςότερο αυτι τθ ςτιγμι, νομίηω ότι όλα αυτά κα προκφψουν από 

τθ ςυηιτθςθ τθ ςθμερινι, κεωρϊ όμωσ ότι και θ υπουργόσ είναι ανοιχτι να ακοφςει 

γόνιμεσ προτάςεισ για αυτό το κζμα που πραγματικά κα ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ, πρϊτα 
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απ’ όλα του ίδιου του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ διοίκθςθσ, με απϊτερο ςτόχο βζβαια τθ 

βελτίωςθ του παραγόμενου διοικθτικοφ ζργου. 

Κυρίεσ και κφριοι, ςε μία εποχι κατά τθν οποία θ ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και θ αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

βρίςκονται ςτο επίκεντρο των μεταρρυκμίςεων, θ διαρκισ αναβάκμιςθ των γνϊςεων και 

των δεξιοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ διοίκθςθσ δεν είναι απλά χριςιμθ, είναι 

αναγκαία προχπόκεςθ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω. 

Από πλευράσ υπουργείου, ςτθρίηουμε με κάκε πρόςφορο μζςο το ζργο του Εκνικοφ 

Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ και του Λνςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ 

ειδικότερα ςτο ςθμαντικό ζργο που επιτελεί και είμαςτε ανοιχτοί πάντα ςε προτάςεισ που 

κα βελτιϊςουν περαιτζρω τισ διαδικαςίεσ και τα προγράμματα επιμόρφωςθσ των 

δθμοςίων υπαλλιλων. 

Σασ ευχαριςτϊ. 

 

 

φνοψθ – Βαςικά ςθμεία 

Θ εφαρμογι των δθμόςιων πολιτικϊν με τθ χριςθ των νζων ψθφιακϊν εργαλείων, όπωσ 

κακορίηονται ςτο πλαίςιο τθσ εκνικισ ςτρατθγικισ για τθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ 2017-

2019, απαιτεί τθν αναβάκμιςθ του ρόλου και τθσ λειτουργίασ του ανκρϊπινου δυναμικοφ 

και των υπθρεςιϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ αλλά και των μεταρρυκμίςεων ςτθν Τοπικι 

Αυτοδιοίκθςθ. Θ επιμόρφωςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ για 

τθν υλοποίθςθ αυτϊν των πολιτικϊν και ωσ προσ τοφτο: 

 Οι προϊςτάμενοι των υπθρεςιϊν και ιδιαίτερα οι νζοι επιλεγζντεσ με τριετι κθτεία 

αποτελοφν κομβικό παράγοντα ςτθν υλοποίθςθ αυτϊν των πολιτικϊν. 

 Θ  επιμόρφωςι τουσ με τθν παροχι κινιτρων μεταξφ των οποίων θ εξζταςθ 

ενδεχόμενθσ ρφκμιςθσ για τθν υποχρεωτικι επιμόρφωςι τουσ ςε νομοκετικζσ 

ρυκμίςεισ τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ, μπορεί να ςυμβάλλει ουςιαςτικά προσ αυτι τθν 

κατεφκυνςθ. 

 Οι υπάλλθλοι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ των ΟΤΑ είναι αυτοί που καλοφνται να 

ςθκϊςουν το βάροσ τθσ αντιμετϊπιςθσ μεγάλων ηθτθμάτων τθσ κακθμερινότθτασ 

του πολίτθ, αλλά ζχουν μειωμζνεσ δυνατότθτεσ για να λάβουν κάποια ειδικι 
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επιμόρφωςθ.  

 Ο κατάλλθλοσ ςχεδιαςμόσ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων με εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ και με ταυτόχρονθ φυςικι παρουςία ςε κάποιεσ ενότθτεσ μπορεί να 

διαςφαλίηει ιςότιμθ πρόςβαςθ για λόγουσ αποτελεςματικότθτασ αλλά και 

οικονομία πόρων. Ραράλλθλα κα δϊςει τθ δυνατότθτα παραγωγισ νζου 

ςτελεχιακοφ δυναμικοφ ςτθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ. 

Θ επεξεργαςία των ανωτζρω πολιτικϊν κα ςυμβάλλει ςτθν ανάλθψθ ςυγκεκριμζνων 

πρωτοβουλιϊν και δράςεων υλοποίθςθσ ςτο άμεςο μζλλον. 
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2.2.2. Άννα Κοντονή, Δίευθύντρία Ινςτίτούτου Επίμόρφωςησ 

(ΙΝ.ΕΠ.), Εθνίκό Κέντρο Δημόςίασ Δίοίκηςησ καί Αυτοδίοίκηςησ 

(ΕΚΔΔΑ) 
 

Το πρϊτο κζμα τθσ ςθμερινισ ςυνάντθςθσ ςυνδζεται με τθν αναηιτθςθ τρόπων διάχυςθσ 

τθσ γνϊςθσ και τθ λειτουργία τθσ «μανκάνουςασ οργάνωςθσ» ςτο δθμόςιο τομζα. Στα 

κλειςτά ςυςτιματα θ οργανωςιακι ςυμπεριφορά αντιμετωπίηεται ωσ γραμμικι εξζλιξθ 

μιασ αιτιϊδουσ ςχζςεωσ: πρϊτα τίκενται οι ςκοποί ωσ απόλυτοι μθ αμφιςβθτοφμενοι 

κανόνεσ και εν ςυνεχεία τα μζλθ πεικαρχοφν ςχεδόν αυτόματα ςε αυτοφσ και ζτςι 

επιτυγχάνεται θ ιςορροπία. Οι ςκοποί  μετουςιϊνονται ςε διαταγζσ/εντολζσ και το μζςον 

για τθν πραγματοποίθςι τουσ είναι θ υπακοι/πεικαρχία. Συνεπϊσ θ διατιρθςθ και 

αναπαραγωγι τθσ οργανωςιακισ δομισ ςυνδζεται με τθν αναγκαιότθτα τθσ  ιςορροπίασ 

του ςυςτιματοσ ςτθ βάςθ του ςχιματοσ εντολι - υπακοι. Πμωσ θ οργανωςιακι ηωι δεν 

είναι τόςο απλι, αυτοματοποιθμζνθ και μθχανικι: 

 Γιατί ςυμβαίνουν ςτισ οργανϊςεισ εςωτερικζσ ςυγκροφςεισ, ζριδεσ για 

αρμοδιότθτεσ;  

 Γιατί ενϊ μπορεί να ζχει γίνει ςωςτι κατανομι πόρων και επιχειρθςιακόσ 

ςχεδιαςμόσ παρατθροφνται προβλιματα ςτθν υλοποίθςθ;  

Αυτά και άλλα ερωτιματα οδιγθςαν ςτθν αμφιςβιτθςθ του μοντζλου τθσ γραμμικισ 

αιτιότθτασ εντολι – υπακοι – ιςορροπία ωσ του μοναδικοφ και ορκοφ  τφπου επικοινωνίασ 

εντόσ των οργανϊςεων. Ρροβλιματα που προκφπτουν από τθν κακθμερινότθτα απαιτοφν 

μια άλλου τφπου αντιμετϊπιςθ. Ρροβλιματα, όπωσ:  

Θ αυξανόμενθ ανάγκθ ςε ειδικευμζνθ γνϊςθ παρατθρείται κυρίωσ ςτα κατϊτερα όργανα 

ςε ςχζςθ με τουσ προϊςταμζνουσ τουσ. Ζτςι τα κατϊτερα όργανα απειλοφν να ξεφφγουν. Οι 

προϊςτάμενοι μποροφν με διαταγζσ/εντολζσ να ελζγξουν ι κα πρζπει με νζεσ μορφζσ να 

αναδιαρκρϊςουν τθν κάκετθ ςυνεργαςία ςτθν οργάνωςθ; 

Άλλθ αιτία τθσ ανεξαρτοποίθςθσ των κατϊτερων οργάνων είναι θ δικι τουσ επικοινωνία με 

το εξωτερικό περιβάλλον, ςυνεργάτεσ, πολίτεσ κ.λπ. Επικοινωνία τθν οποία τα ανϊτερα 

όργανα ςυχνά δεν μποροφν πια - λόγω τθσ ποικιλομορφίασ  -  να ελζγχουν πλιρωσ.  Επί 

πλζον, δεν διακζτουν και τισ λεπτομερείσ γνϊςεισ των επιμζρουσ κεμάτων. Αυτζσ οι 
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γνϊςεισ και οι ςχζςεισ είναι τα προςωπικά μζςα εργαςίασ των κατωτζρων οργάνων και δεν 

μεταβιβάηονται ςτθν ιδιοκτθςία τθσ οργάνωςθσ. 

Ρϊσ αντιμετωπίηονται αυτζσ και άλλεσ αντίςτοιχεσ διοικθτικζσ πραγματικότθτεσ; Οι 

ςφγχρονεσ οργανωςιακζσ προςεγγίςεισ απαντοφν με ζνα διαφορετικό μοντζλο. Με το 

μοντζλο τθσ διάδραςθσ όλων των υποκειμζνων με ςτόχο τθ δθμιουργία μιασ γενικισ κατά 

το δυνατόν ςυναίνεςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ιςορροπία ςτθν οργανωςιακι ηωι δεν 

αντιμετωπίηεται ωσ αυτοματοποιθμζνο αποτζλεςμα κανονιςτικϊν ςτακερϊν εντόσ ενόσ 

κλειςτοφ ςυςτιματοσ. Θ ιςορροπία τθσ οργάνωςθσ επιδιϊκεται μζςα από διαδικαςίεσ 

μάκθςθσ για τθ δθμιουργία ταυτόςθμων νοθμάτων, διαδικαςίεσ ςτισ οποίεσ εμπλζκονται 

όλα τα μζλθ με τθν ιδιότθτά τουσ ωσ φορζων ενόσ κεςμοκετθμζνου ρόλου. Ζτςι θ 

ιςορροπία είναι μια διαρκισ προςπάκεια για τθ δθμιουργία ενόσ ςυςτιματοσ κοινϊν αξιϊν 

ζναντι του οποίου τα μζλθ αιςκάνονται να αυτοδεςμεφονται και όχι απλϊσ να υπακοφουν. 

Θ ιςορροπία του ςυςτιματοσ και θ εφαρμογι των αποφάςεων, ςυνεπϊσ και θ 

νομιμοποίθςθ τθσ διοίκθςθσ δεν αντιμετωπίηονται μόνο ςτθ βάςθ ζλλογων ςκοπϊν και 

κανονιςτικϊν αρχϊν, αλλά επιπλζον αναηθτοφνται οι κατάλλθλεσ διαδικαςίεσ και μζκοδοι 

δθμιουργίασ μιασ κατά το δυνατόν γενικισ ςυναίνεςθσ. 

Νζεσ αντιλιψεισ εγκαινιάηουν ςτθ διοίκθςθ – παράλλθλα με τθν κακετοποιθμζνθ ιεραρχικι 

δομι – τισ οριηόντιεσ ςχζςεισ με ςτόχο τθν μζγιςτθ αξιοποίθςθ του αποκζματοσ γνϊςεων 

και δεξιοτιτων του «ςκεπτόμενου εργατικοφ δυναμικοφ» για τθν αφξθςθ τθσ 

παραγωγικότθτασ και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ παροχισ υπθρεςιϊν. Τα τελευταία χρόνια 

δίνεται μεγάλθ ζμφαςθ ςτθν ομαδικι εργαςία και κατά ςυνζπεια ευνοείται θ μετάβαςθ 

από τον ζλεγχο τθσ πλθροφορίασ ςτο μοίραςμα τθσ πλθροφορίασ. Εξ άλλου ο ςτόχοσ ςτο 

πλαίςιο τθσ ςφγχρονθσ διοικθτικισ πραγματικότθτασ με τισ ςυνεχείσ αλλαγζσ είναι «να 

μάκουμε να μακαίνουμε» και θ λφςθ δεν βρίςκεται αποκλειςτικά ςτα ζτοιμα πακζτα 

κατάρτιςθσ. 

Ροιεσ άλλεσ λφςεισ υπάρχουν; Ρϊσ μπορεί να δθμιουργθκεί ζνα τζτοιο διοικθτικό 

περιβάλλον:   

Αν αναδείξουμε τισ Ολομζλειεσ που προβλζπονται με τον ν.4369/2016,  ςε «πυρινεσ 

μάκθςθσ». Ειδικότερα: 

o Με τθν ευκφνθ και τθν κακοδιγθςθ του προϊςταμζνου οργάνου ςυγκαλοφνται 

οι Ολομζλειεσ κυρίωσ Διευκφνςεων ςε τακτά χρονικά διαςτιματα (αλλαγι ςτο 

νόμο) με κακοριςμζνθ ατηζντα και τιρθςθ Ρρακτικϊν. Στισ Ολομζλειεσ οι 

υπάλλθλοι κζτουν τα προβλιματα, ανταλλάςςουν ιδζεσ και εμπειρίεσ, 
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προτείνουν λφςεισ και ςχεδιάηουν, κζτουν ςτόχουσ και αυτοαξιολογοφνται, εν 

τζλει μακαίνουν ο ζνασ από τθν «επαγγελματικι» διαφορετικότθτα του άλλου. 

Ραράλλθλα ςτισ Ολομζλειεσ οι Διευκυντζσ κα πρζπει να ενθμερϊνουν και να 

κακοδθγοφν το προςωπικό τουσ για οτιδιποτε ςυνδζεται με το αντικείμενο 

εργαςίασ τουσ, να επιλφουν προβλιματα και να δίνουν απαντιςεισ ςε απορίεσ 

και ερωτιματα.  

o Με τθν υποςτιριξθ του ΕΚΔΔΑ οι Ολομζλειεσ κα μποροφςαν να λειτουργιςουν 

και να αξιοποιθκοφν και ωσ Εργαςτιρια Ανίχνευςθσ /Διερεφνθςθσ 

Εκπαιδευτικϊν Αναγκϊν αξιοποιϊντασ, τόςο το υφιςτάμενο θλεκτρονικό 

ερωτθματολόγιο ανίχνευςθσ, όςο και άλλεσ ερευνθτικζσ μεκόδουσ, όπωσ είναι 

οι ομαδικζσ ςυνεντεφξεισ που προάγουν τθ μακθςιακι ςυνεργαςία.  

Ουςιαςτικά θ πρόταςθ αυτι ςυνδζεται με τθ λειτουργία τθσ «μανκάνουςασ οργάνωςθσ» 

μζςα ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ. Αν υιοκετιςουμε αυτι τθν προοπτικι, τότε ςυμφωνοφμε και 

ςτα επόμενα, ότι δθλαδι τα προϊςτάμενα όργανα πρζπει να είναι ςε κζςθ να ςυντονίηουν, 

να παίρνουν αποφάςεισ, να διαχειρίηονται κρίςεισ, να οργανϊνουν, να παρακολουκοφν και 

να ελζγχουν, να ςυνεργάηονται και να υποςτθρίηουν, εν ολίγοισ να διοικοφν. Οι 

προαναφερκείςεσ δεξιότθτεσ κα παραμείνουν κενζσ περιεχομζνου αν τα προϊςτάμενα 

όργανα δεν διακζτουν και τισ γνωςτικζσ ικανότθτεσ του αντικειμζνου τουσ. Θ διοικθτικι 

κουλτοφρα των «πυρινων μάκθςθσ» μζςα από τισ Ολομζλειεσ για να εφαρμοςκεί 

απαιτείται οι Διευκυντζσ να μποροφν να λειτουργιςουν όχι μόνο ωσ μάνατηερ, αλλά και ωσ 

«πολλαπλαςιαςτζσ γνϊςθσ» που διακζτουν τθν τεχνογνωςία των αντικειμζνων για τα 

οποία ζχουν τθν ευκφνθ.  

Πλεσ οι παραπάνω παραδοχζσ οδθγοφν ςτθν αποδοχι τθσ «υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ» 

των Διευκυντϊν, τόςο για τθ βελτίωςθ των διοικθτικϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων τουσ, 

όςο και για τθ βελτίωςθ των γνωςτικϊν ικανοτιτων τουσ ςχετικά με τισ εφαρμογζσ των 

δθμοςίων πολιτικϊν που άπτονται των αρμοδιοτιτων τουσ.  Μόνο ςε αυτι τθν περίπτωςθ 

οι Διευκυντζσ κα είναι ςε κζςθ να λειτουργιςουν ωσ «εςωτερικοί επιμορφωτζσ» και 

«πολλαπλαςιαςτζσ τθσ γνϊςθσ» μεταφζροντασ τθν τεχνογνωςία ςτισ υπθρεςίεσ τουσ και  το 

αποτζλεςμα κα είναι αφϋ ενόσ να  επιτελοφν αποτελεςματικότερα τον ρόλο τουσ και αφϋ 

ετζρου θ επιμόρφωςθ να ζχει ζνα πιο ςυςτθματικό χαρακτιρα και ςυνεπϊσ προςτικζμενθ 

αξία.  

Εργαλεία ζχουν δοκεί από το Υπουργείο Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ με τισ Ολομζλειεσ, 

κακϊσ και τθ ςυμβουλευτικι ςυνζντευξθ. Ζνα ακόμα είναι θ πρόταςι μασ για τθν 

υποχρεωτικι εκπαίδευςθ. Γνωρίηουμε ότι ο χρόνοσ είναι πολφτιμοσ και είναι δφςκολο οι 
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Ρροϊςτάμενοι να αφιςουν ζςτω και για λίγεσ θμζρεσ τισ υπθρεςίεσ τουσ. Πμωσ υπάρχουν 

εναλλακτικοί τρόποι, όπωσ είναι θ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ. Ζνασ εφκολοσ και 

οικονομικόσ τρόποσ είναι θ δθμιουργία μιασ εκπαιδευτικισ πλατφόρμασ ςτθν οποία 

αναρτϊνται όλα όςα ςυνδζονται με μία καινοφργια ρφκμιςθ (νόμοι, εγκφκλιοι, αποφάςεισ) 

και αςφαλϊσ το αντίςτοιχο εκπαιδευτικό υλικό. Δθλαδι ό,τι παρζχουμε ςε κάκε διά ηϊςθσ 

πρόγραμμα. Δικαίωμα πρόςβαςθσ κα μποροφν να ζχουν  οι Ρροϊςτάμενοι, οι οποίοι,  αφοφ 

διαβάςουν και ενθμερωκοφν, κα μποροφν ςε οποιοδιποτε χρόνο διευκολφνονται να 

διατυπϊνουν απορίεσ και ερωτιματα  τα οποία  ςτθ ςυνζχεια κα επεξεργάηονται  και  κα 

απαντοφν οι εκπαιδευτζσ του Μθτρϊου μασ. Λφςεισ υπάρχουν, θ βοφλθςθ χρειάηεται, ϊςτε 

οι Διευκυντζσ με τθ ςωςτι εκπαίδευςθ να λειτουργιςουν ωσ «πολλαπλαςιαςτζσ γνϊςθσ» 

και ο δθμόςιοσ τομζασ να αρχίςει να προςανατολίηεται ςτθ διοικθτικι κουλτοφρα του 

«οργανιςμοφ μάκθςθσ» 

Το δεφτερο κζμα τθσ ςθμερινισ ςυνάντθςθσ ςυνδζεται με τουσ υπαλλιλουσ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ Αυτοδιοίκθςθσ. Στο μοντζλο τθσ πολυεπίπεδθσ 

διακυβζρνθςθσ ςτο οποίο ςχθματικά κα λζγαμε οι επιτελικζσ κεντρικζσ υπθρεςίεσ 

ςχεδιάηουν και θ αυτοδιοίκθςθ εφαρμόηει,  θ ζννοια του κράτουσ διαχζεται ςε όλα τα 

επίπεδα. Είναι άλλο να χαρακτθρίηεται μια αρμοδιότθτα «κρατικι» ι «αυτοδιοικθτικι» και 

άλλο είναι θ εννοιολογικι κατθγορία «κράτοσ». Θ Αυτοδιοίκθςθ  που είναι ςτθν πιο άμεςθ 

επικοινωνία με τθν κοινωνία των πολιτϊν μετζχει ςε επιχειρθςιακοφ – εκτελεςτικοφ 

χαρακτιρα αρμοδιότθτεσ άςκθςθσ δθμοςίων πολιτικϊν. Συνεπϊσ, θ Αυτοδιοίκθςθ ωσ ο 

εκτελεςτικόσ βραχίονασ των κεντρικϊν υπθρεςιϊν ςυμβάλλει ςτθν φπαρξθ και λειτουργία 

ζννομου κράτουσ.  

Επιπλζον, όλοι ςυμφωνοφμε ότι θ βιωςιμότθτα κάκε ςυςτιματοσ εξαρτάται τόςο από τθν 

ικανότθτά του να προςαρμόηεται ςτισ ευρφτερεσ οικονομικοκοινωνικζσ αλλαγζσ, όςο και 

από τθν ικανότθτά του να βελτιϊνει και να αναβακμίηει το ανκρϊπινο δυναμικό του. Με τισ 

εκάςτοτε μεταρρυκμίςεισ το αυτοδιοικθτικό ςφςτθμα προςαρμόηεται, άλλοτε περιςςότερο 

κι άλλοτε λιγότερο, ςτισ αλλαγζσ. Αντίςτοιχθ όμωσ μζριμνα κα πρζπει να δοκεί και για το 

ανκρϊπινο δυναμικό το οποίο είναι ςυνζχεια του δυναμικοφ των κεντρικϊν υπθρεςιϊν και 

ςυνεπϊσ ςτον ίδιο βακμό κεματοφφλακασ τθσ λειτουργίασ ζννομου κράτουσ.  

Πταν το ανκρϊπινο δυναμικό τθσ Αυτοδιοίκθςθσ ςε ζνα μεγάλο ποςοςτό είναι υπάλλθλοι 

τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ δεν κα πρζπει να παραμζνουμε αδιάφοροι. Το 

Λνςτιτοφτο Επιμόρφωςθσ ωσ φορζασ δια βίου μάκθςθσ του δθμόςιου τομζα οφείλει να 

αναγνωρίςει τον ςθμαντικό ρόλο που κα διαδραματίςει το ανκρϊπινο δυναμικό τθσ 
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Αυτοδιοίκθςθσ και να το αναβακμίςει επιτυγχάνοντασ δφο βαςικοφσ ςτόχουσ τθσ διά βίου, 

τθσ επαγγελματικισ αποτελεςματικότθτασ και τθσ προςωπικισ ολοκλιρωςθσ. 

Θ διά βίου μάκθςθ δεν αποτελεί απλϊσ «εργαλείο» αντιμετϊπιςθσ οικονομικο-κοινωνικϊν 

προβλθμάτων και επαγγελματικισ αποτελεςματικότθτασ, αλλά κυρίωσ κακϋ εαυτι αξία που 

ςυνδζεται με τθ φφςθ του ανκρϊπου. Θ μάκθςθ άλλοτε ωσ «αυτοπραγμάτωςθ», άλλοτε ωσ 

«αναςτοχαςμόσ και μεταςχθματιςμόσ προςωπικϊν ςυντεταγμζνων», άλλοτε ωσ 

«αυτονομία και αυτοπροςδιοριςμόσ», άλλοτε ωσ «αμφιςβιτθςθ και κοινωνικι αλλαγι» 

ζχει ςτο επίκεντρό τθσ κατϋ αρχιν τον άνκρωπο. Θ μάκθςθ, είτε διά μζςου του τυπικοφ 

εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ,  είτε του μθ τυπικοφ, αποτελεί ατομικό δικαίωμα και ωσ τζτοιο 

πρζπει να αποτελεί μζλθμα του ίδιου του κράτουσ ωσ κεςμοφ παρζμβαςθσ και 

οικονομικοκοινωνικισ αναδιανομισ.  

Στο πλαίςιο ςυνεπϊσ των αρχϊν τθσ διά βίου μάκθςθσ για επαγγελματικι 

αποτελεςματικότθτα ςτθ βάςθ του αυτοπροςδιοριςμοφ και τθσ προςωπικισ ολοκλιρωςθσ 

προτείνουμε ζναν κφκλο εκπαίδευςθσ μακράσ διάρκειασ των υπαλλιλων ΔΕ που αςκοφν 

διοικθτικό ζργο βαςιςμζνο ςτισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ τουσ, οι οποίεσ και κα κακορίςουν 

το curriculum (ςτόχοι και περιεχόμενα μάκθςθσ, τεχνικζσ μάκθςθσ και διάρκεια). 

Θ εκπαίδευςθ προτείνουμε να διεξάγεται με τεχνικζσ διά ηϊςθσ και εξ αποςτάςεωσ με 

εκπαιδευτικό υλικό ανοικτισ μάκθςθσ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ αρχζσ εκπαίδευςθσ 

ενθλίκων. Εναπόκειται ςτθ ςθμερινι διαβοφλευςθ να προτείνει τον τρόπο αξιοποίθςθσ 

αυτισ τθσ εκπαίδευςθσ και να ςυηθτιςει κζματα που προκφπτουν, όπωσ: 

 Κα υπάρχουν κριτιρια ςτθ ςειρά επιλογισ των ςυμμετεχόντων ςτον εκάςτοτε 

κφκλο εκπαίδευςθσ και ποια κα μποροφςαν να είναι: τα χρόνια προχπθρεςίασ ι και 

ζνα τεςτ βαςικϊν διοικθτικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων. 

 Στθ ςυνζχεια θ απόκτθςθ πιςτοποιθτικοφ διοικθτικισ επάρκειασ μετά τθν επιτυχι 

ολοκλιρωςθ κα αυξάνει τθ μοριοδότθςθ των τυπικϊν προςόντων του υποψθφίου 

ι κα πρζπει να κεωρείται προαπαιτοφμενο για τθν επιλογι ςε κζςθ ευκφνθσ; 

Αυτά και άλλα ερωτιματα που πικανόν να προκφψουν καλοφμαςτε να ςυηθτιςουμε για να 

κακορίςουμε τθ διαδικαςία και τθ βαρφτθτα αυτοφ του κφκλου εκπαίδευςθσ ςτθν 

υπθρεςιακι εξζλιξθ των υπαλλιλων ΔΕ. Θ επιλογι αυτισ τθσ πρόταςθσ αςφαλϊσ ςυνδζεται 

με τον ςκοπό τθσ διά βίου μάκθςθσ που είναι να ςυνδράμει ςτθν άςκθςθ κοινωνικισ 

πολιτικισ. Ηοφμε ςε ζναν κόςμο που το κράτοσ πρόνοιασ ζχει ςυρρικνωκεί. Από τθν άλλθ 

όμωσ υπάρχει το αίτθμα για μια κοινωνία τθσ γνϊςθσ, αίτθμα που δεν μπορεί να αφορά 
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τουσ λίγουσ, αλλά, αντίκετα, κα πρζπει να ενταχκεί ςτο πλαίςιο ενόσ οράματοσ παροχισ 

ευκαιριϊν και ςυνεπϊσ διεφρυνςθσ τθσ δθμοκρατίασ. 

 

 

φνοψθ – Βαςικά ςθμεία 

Θ αλλαγι του μοντζλου τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ από ζνα κλειςτό ςφςτθμα γραμμικισ 

εξζλιξθσ και μεταφοράσ των πλθροφοριϊν με τθ μορφι εντολισ/υπακοισ ςε ζνα 

διαδραςτικό ςφςτθμα διαμοιραςμοφ τθσ πλθροφορίασ με τθν κατά το δυνατόν ευρφτερθ 

ςυναίνεςθ επιφζρει αλλαγζσ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ και απαιτεί τθ δθμιουργία ενόσ 

ςυςτιματοσ αξιϊν αυτοδζςμευςθσ.  

Για τθ μετάβαςθ ςτο νζο πρότυπο, προτείνονται:  

 Θ λειτουργία τθσ «Μανκάνουςασ Οργάνωςθσ» με τθν ανάδειξθ των Ολομελειϊν 

του Ν.4369/2016 ςε «πυρινεσ μάκθςθσ». Οι Ολομζλειεσ δφνανται να αποτελζςουν 

ζναν μθχανιςμό μάκθςθσ, κακοδιγθςθσ, διαμοιραςμοφ εμπειριϊν, 

αυτοαξιολόγθςθσ, επίλυςθσ προβλθμάτων, λιψθσ αποφάςεων, κακϊσ και 

Εργαςτθρίων Ανίχνευςθσ/Διερεφνθςθσ Εκπαιδευτικϊν Αναγκϊν.  

 Θ διοικθτικι κουλτοφρα των «πυρινων μάκθςθσ» προχποκζτει Διευκυντζσ που κα 

είναι «πολλαπλαςιαςτζσ γνϊςθσ διοικθτικϊν ικανοτιτων και κοινωνικϊν 

δεξιοτιτων». Θ «υποχρεωτικι εκπαίδευςθ» των Διευκυντϊν με ςυςτθματικό 

τρόπο, αλλά και με εναλλακτικά μζςα, όπωσ θ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ, θ 

δθμιουργία εκπαιδευτικισ πλατφόρμασ με ανάρτθςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ κ.λπ., 

που όμωσ κα διαςφαλίηουν και τθ δυνατότθτα τθσ δια ηϊςθσ ςυμμετοχισ τουσ, 

αποτελεί βαςικι παράμετρο για τθν επίτευξθ του ρόλου τουσ. 

 Θ δια βίου μάκθςθ μζςω ενόσ κφκλου δια ηϊςθσ και εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ 

υπαλλιλων τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, που αςκοφν διοικθτικό ζργο, αλλά 

ςτεροφνται υψθλϊν τυπικϊν προςόντων, μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν ενδυνάμωςθ 

τθσ επαγγελματικισ αποτελεςματικότθτάσ τουσ και τθσ προςωπικισ τουσ 

ανάπτυξθσ. Ο κακοριςμόσ των κριτθρίων για τθν επιλογι των ςυμμετεχόντων ςτον 

εκάςτοτε κφκλο εκπαίδευςθσ, θ απόκτθςθ και θ αξιοποίθςθ του πιςτοποιθτικοφ 

διοικθτικισ επάρκειασ ωσ τίτλου αντίςτοιχθσ μοριοδότθςθσ για τθν επιλογι ςε κζςθ 

ευκφνθσ αποτελοφν ηθτιματα που κα πρζπει να μελετθκοφν ςε βάκοσ. 

Θ δια βίου μάκθςθ, ςε ζνα κόςμο που το κράτοσ πρόνοιασ ςυρρικνϊνεται, μπορεί να 
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αποτελζςει όχθμα άςκθςθσ κοινωνικισ πολιτικισ, παρζχοντασ ευκαιρίεσ γνϊςθσ για τουσ  

πολλοφσ και δθμιουργϊντασ προχποκζςεισ διεφρυνςθσ τθσ δθμοκρατίασ.  
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2.2.3. Γίάννησ Ψυχάρησ, Καθηγητήσ Περίφερείακήσ Οίκονομίκήσ 

Ανάλυςησ, Πάντείο Πανεπίςτήμίο Κοίνωνίκών καί Πολίτίκών 

Επίςτημών 

 

Κα προςπακιςω να είμαι όςο γίνεται πιο ςφντομοσ, κωδικοποιϊντασ κάποιεσ ςκζψεισ που 

ζχω κάνει από τθν τριβι μου με κζματα επιςτθμονικά αλλά και κζματα που αφοροφν τθν 

οργάνωςθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. Ρρζπει να πω ότι οι 

ςκζψεισ αυτζσ ζχουν διαμορφωκεί μζςα από τθ ςυμμετοχι μου πολλά χρόνια ωσ διδάςκων 

ςτθν Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ωσ διαμορφωτισ προγραμμάτων ςπουδϊν, ωσ 

διευκυντισ, με πάρα πολλζσ ιδιότθτεσ, αλλά και πρόςφατα από τθ ςυμμετοχι μου –όπωσ 

ανζφερε ο κφριοσ Ρουλάκθσ- ςτθ διαδικαςία διαβοφλευςθσ για τθ ςφνταξθ του 

καινοφργιου νόμου, αλλά και ςε προγράμματα ςπουδϊν ςτο Ρανεπιςτιμιο όπου αυτι τθν 

ϊρα εργάηομαι, αλλά και ςτο Ανοιχτό Ρανεπιςτιμιο όπου κατζχω τθ κζςθ του Ρροζδρου 

τθσ Επιτροπισ Ακαδθμαϊκισ Εποπτείασ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν «Δθμόςια Διοίκθςθ».  

Τρία είναι τα ςθμεία ςτα οποία κα ικελα να ςτακϊ: 

Ρρϊτον, ςτο ΕΚΔΔΑ –που πραγματικά ζχει ζνα ρόλο καινοτομικό και αποτελεί ζνα 

εργαςτιριο παραγωγισ ιδεϊν, γνϊςεων και εφαρμοςμζνθσ πολιτικισ- παρατθροφμε ότι 

ζχουμε δφο τφπων προγράμματα ςπουδϊν. Το ζνα αφορά τθ Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

που με ό,τι αλλαγζσ και ό,τι μεταβολζσ ζχουν επζλκει ςτθ φιλοςοφία του, είναι ζνα 

πρόγραμμα που τρζχει εικοςιπζντε εκπαιδευτικζσ ςειρζσ. Αυτό ζχει τα δικά του 

χαρακτθριςτικά και νομίηω ότι ζχει τοποκετθκεί ςε ζνα πλαίςιο και ζχει διαμορφϊςει τουσ 

δικοφσ του ρυκμοφσ. Από τθν άλλθ, υπάρχει το Λνςτιτοφτο Επιμόρφωςθσ, το οποίο παρζχει 

ςε ιδθ υπθρετοφντεσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ, οριηόντια ι και εςτιαςμζνα (ανάλογα με τισ 

ανάγκεσ) προγράμματα κατάρτιςθσ βραχφβιασ διάρκειασ. Τα περιςςότερα από τα 

προγράμματα αυτά διαρκοφν τζςςερισ ι πζντε θμζρεσ. Βλζπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ζνα 

χάςμα: ι κα ζχεισ πολφ μικρά προγράμματα ι κα ζχεισ το πρόγραμμα τθσ Σχολισ. Εγϊ 

νομίηω ότι υπάρχει ζνασ ενδιάμεςοσ χϊροσ για να ςκεφτοφμε νζα προγράμματα ςπουδϊν. 

Ροια κα είναι αυτά τα προγράμματα και από ποια αναγκαιότθτα πθγάηει αυτό; Ρρϊτον, για 

να πάω ςτο ςυντεχνιακό χϊρο των αποφοίτων τθσ Σχολισ. Οι απόφοιτοι τθσ Σχολισ κα ιταν 

ςκόπιμο κάποια ςτιγμι ςτθν καριζρα τουσ –ανεξάρτθτα αν ζχουν επιλεγεί για μία κζςθ 

Γενικοφ Διευκυντι ι ο,τιδιποτε άλλο – να ζχουν τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε ζνα 
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πρόγραμμα βραχείασ διάρκειασ αλλά όχι πζντε θμερϊν. Κα είναι ζνα πρόγραμμα που κα 

ζχει επιλογι και κα ζχει κατάρτιςθ για τα ςτελζχθ που διαμορφϊνουν μία επαγγελματικι 

κατεφκυνςθ ωσ απόφοιτοι τθσ Σχολισ. Τι κα μποροφςε να είναι για παράδειγμα αυτά τα 

προγράμματα; Κα μποροφςε να είναι ζνα πρόγραμμα με ςπονδυλωτι δομι, διότι πράγματι 

όταν βρίςκεται κάποιοσ ςτο μζςο προσ τα άνω μζροσ τθσ καριζρασ του, δεν μπορεί να φφγει 

από τθν υπθρεςία ςτθν οποία ανικει για διάςτθμα π.χ. τριϊν μθνϊν. Εδϊ ανακφπτει το 

ηιτθμα τθσ αξιοποίθςθσ των νζων τεχνολογιϊν παροχισ εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν και 

κατάρτιςθσ που διαπερνά όλα τα προγράμματα και το οποίο κα πρζπει να το δει 

ςτρατθγικά το Εκνικό Κζντρο. Γνωρίηω τισ δυςκολίεσ που ζχει αυτό, οι οποίεσ δεν είναι 

μόνο τεχνικζσ, αλλά και ουςιαςτικζσ. Εντοφτοισ, θ τάςθ που υπάρχει διεκνϊσ είναι θ 

ςτροφι ολοζνα και περιςςότερο ςε θλεκτρονικζσ / ψθφιακζσ πλατφόρμεσ. Ζχουν πολλά 

πλεονεκτιματα, ζχουν βζβαια και μειονεκτιματα που ίςωσ χρειαςτεί να τα αναφζρω 

αργότερα.  

Θ άλλθ ανάγκθ προκφπτει από τθν ίδια τθ ηιτθςθ και τισ ανάγκεσ που υπάρχουν ςτο 

ςτελεχιακό δυναμικό του Δθμοςίου Τομζα και τθν επιλογι των επιτελικϊν ςτελεχϊν του 

Δθμοςίου Τομζα. Μςωσ λοιπόν, οι νζοι Γενικοί Διευκυντζσ ι όςοι καταλαμβάνουν κζςεισ 

μζςω του νζου Μθτρϊου Επιτελικϊν Στελεχϊν, όταν ςυγκροτείται ζνα ςϊμα επιλεγζντων, 

αυτοί οι επιλεχκζντεσ κα πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα να παρακολουκιςουν ζνα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το ΕΚΔΔΑ. Το επιμορφωτικό αυτό πρόγραμμα κα είναι 

προφανϊσ προςαρμοςμζνο ςτισ ανάγκεσ αυτϊν των ςτελεχϊν και κα ανταποκρίνεται ςτο 

ρόλο τουσ. Επομζνωσ χρειάηεται πολφ καλό ςχεδιαςμό και ειδικι προετοιμαςία.     

Θ τρίτθ ανάγκθ προκφπτει ζτςι κι αλλιϊσ από νζεσ ανάγκεσ που δθμιουργοφνται είτε ςε 

Υπουργεία, είτε ςε Ρεριφζρειεσ. Μία ςκζψθ που είχε γίνει αλλά δεν ξζρω αν ζχει 

αποτυπωκεί ςε Νόμο, είναι ότι κάκε Νόμοσ κα πρζπει να αναφζρει τισ ανάγκεσ κατάρτιςθσ 

για τθν εφαρμογι του. Δεν ξζρω αν αυτό ζχει προβλεφκεί κάπου, αλλά αν ζχει προβλεφκεί, 

αλλά κάκε Νόμοσ όπωσ αναφζρει το δθμοςιονομικό του κόςτοσ, κα πρζπει να λζει κατ’ 

αντιςτοιχία τισ ανάγκεσ κατάρτιςθσ για τθν εφαρμογι του. Αυτό νομίηω πωσ είναι πολφ 

ϊριμο να γίνει και πολφ επιχειρθςιακό. Για παράδειγμα, ο νζοσ Νόμοσ για τισ Συμβάςεισ 

ζχει δθμιουργιςει μία τεράςτια δυςκολία ςτον τρόπο που λειτουργοφν οι Οικονομικζσ 

Υπθρεςίεσ και θ Κεντρικι Διοίκθςθ, επομζνωσ χρειάηεται από τθν πλευρά του ΕΚΔΔΑ μία 

οργάνωςθ εςτιαςμζνθ που κα δϊςει τθ δυνατότθτα και ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ και ςτθν 

Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ να ςυνειςφζρουν ςε αυτό το νζο Νόμο. Ακόμα και αν αυτόσ ο νζοσ 

Νόμοσ ζχει αςτοχίεσ ι προβλιματα, μζςα από τθν εκπαίδευςθ κα αναδειχκοφν και κα 

μποροφν να κωδικοποιθκοφν, αντί να ςυλλζγονται ad hoc από το φορζα που τυχόν τα 
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αντιμετϊπιςε. Σε ζνα εκπαιδευτικό περιβάλλον, αυτά κα διαφανοφν και κα επιλυκοφν πιο 

αποτελεςματικά.  

Τα ωσ άνω ςθμεία αφοροφν τθν πρϊτθ κεματικι που ζχει τεκεί ςτο Καινοτόμο Εργαςτιριο. 

Αναφορικά με τθ δεφτερθ, κα ικελα να ςθμειϊςω –και πάλι από τθν εμπειρία μου και εν 

προκειμζνω κα αναφερκϊ ςε πρόγραμμα που βεβαίωσ αφορά άλλον φορζα, αλλά ζχει 

καινοτόμο και πειραματικό χαρακτιρα και ςχετίηεται με αυτά που ςυηθτοφμε διότι αφορά 

τον Δθμόςιο Τομζα- τθν περίπτωςθ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν «Δθμόςια Διοίκθςθ» που 

προςφζρει το Ελλθνικό Ανοιχτό Ρανεπιςτιμιο. Αυτό το πρόγραμμα βαςίηεται ςε ςυμφωνία 

που ζκανε το Υπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ με το Ανοιχτό Ρανεπιςτιμιο –τζτοιεσ 

ςυμφωνίεσ μποροφν να γίνουν και με τα ςυμβατικά Ρανεπιςτιμια- και ξεκινοφςε από τθν 

ανάγκθ ότι μεγάλοσ αρικμόσ υπθρετοφντων δθμοςίων υπαλλιλων κατζχει απολυτιριο 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Σκοπόσ λοιπόν ιταν και παρά το γεγονόσ ότι δεν 

απευκυνόταν μόνο ςε δθμόςιουσ υπαλλιλουσ να δοκεί θ δυνατότθτα να ςυμμετζχουν οι 

δθμόςιοι υπάλλθλοι και να ζχουν τθ δυνατότθτα να πάρουν πτυχίο τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ. Ραράλλθλα το Υπουργείο δίνει τθ δυνατότθτα να γίνεται επιδότθςθ 

διδάκτρων –για κάποιουσ, όχι για όλουσ- ςε ςυγκεκριμζνο ποςοςτό που ζχει 

προςδιοριςκεί. Το ενδιαφζρον για το πρόγραμμα αυτό ζγκειται ςτον τρόπο οργάνωςισ του, 

που βαςίηεται ςε μία θλεκτρονικι πλατφόρμα που διακζτει μεταξφ άλλων το εξισ 

πλεονζκτθμα: αξιοποιεί όλο το εφροσ των υφιςτάμενων ςυγγραμμάτων και τθσ 

βιβλιογραφίασ, κακϊσ μία πακογζνεια του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ είναι το ζνα και 

μοναδικό ςφγγραμμα. Το πϊσ κα περάςεισ όμωσ από τθν άρςθ του ενόσ και μοναδικοφ 

ςυγγράμματοσ ςτθν πρόςβαςθ ςτθ βιβλιογραφία ιταν πάρα πολφ δφςκολο διότι δεν 

μπορείσ να τα ζχεισ όλα τα βιβλία, εκτόσ αν ζχεισ οργανωμζνεσ βιβλιοκικεσ. Θ  τεχνολογία 

όμωσ δίνει κάποιεσ δυνατότθτεσ επ’ αυτοφ. Στο πρόγραμμα λοιπόν αυτό, υπάρχουν 

δεκατζςςερισ εβδομάδεσ, ςε μία εκάςτθ εκ των οποίων υπάρχει το αντίςτοιχο υλικό 

επιλεγμζνο από τθν βιβλιογραφία που είναι θ πλζον κατάλλθλθ κατά περίπτωςθ. Κάτι 

αντίςτοιχο μπορεί να γίνει και ςτο ΕΚΔΔΑ για προγράμματα που μπορεί να ςχεδιαςτοφν 

κατ’αυτόν τον τρόπο.  

Επίςθσ, θ ωσ άνω λφςθ δίνει τθ δυνατότθτα εμπλουτιςμοφ του υλικοφ με νζα μζςα. Ρζραν 

τθσ μελζτθσ, δίδεται θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε quiz, ςε ςυηθτιςεισ, ςε ομαδικζσ 

εργαςίεσ, ςε επίλυςθ κεμάτων κ.λπ. Μία θλεκτρονικι πλατφόρμα αυξάνει τθ 

διαδραςτικότθτα, προςφζροντασ το πλεονζκτθμα τθσ ευρφτερθσ ςυμμετοχισ. Οι 

ενδιάμεςεσ αξιολογιςεισ δίνουν τθν ευκαιρία να διαπερνά ο ζλεγχοσ προόδου το ςφνολο 

του προγράμματοσ και να μθν γίνεται εφάπαξ. Αίρεται το ςχίςμα ανάμεςα ςτο 
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εκπαιδευτικό υλικό και τθ διδακτζα φλθ γιατί ζχεισ και ενδιάμεςεσ ειςροζσ, πζραν τθσ 

τελικισ εξζταςθσ. Επίςθσ το πρόγραμμα είναι ανοιχτό ςε διαρκι αναπροςαρμογι και 

βελτιϊςεισ και βεβαίωσ προχποκζτει τθν άριςτθ ςυνεργαςία όλων όςοι ςυμμετζχουν ςε 

αυτό. Το παραπάνω παράδειγμα μοιάηει να είναι ςε διαφορετικό πεδίο, αλλά ζχει 

ςυνάφεια διότι άπτεται τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ, τθσ δυνατότθτασ αξιοποίθςθσ των 

νζων τεχνολογιϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και φαίνεται πωσ ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ 

το μοντζλο αυτό ανταποκρίνεται καλφτερα ςτθ διακεςιμότθτα και ςτισ ειδικζσ ανάγκεσ των 

επιμορφωνόμενων. Λδίωσ για το ΕΚΔΔΑ, εγϊ κα εξζταηα ζνα πρόγραμμα με ςπονδυλωτι 

δομι που να μθν προχποκζτει φυςικι εμπειρία για τρεισ μινεσ. 

Τζλοσ, το τρίτο μζροσ ςτο οποίο κα ικελα να αναφερκϊ αφορά τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ. 

Εκεί, αξιοποιϊ και τθν ακαδθμαϊκι μου εμπειρία αλλά και τθν εμπειρία μου από τθ 

ςυμμετοχι μου ωσ εμπειρογνϊμονασ ακαδθμαϊκόσ ςτο νζο Νόμο, αλλά και από τθν 

εμπειρία μου ςτο Λνςτιτοφτο Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Διμων Ελλάδοσ 

όπου ζχουμε εκπονιςει μελζτεσ και ζχουμε αναλφςεισ για το προςωπικό τθσ 

Αυτοδιοίκθςθσ, τισ προκλιςεισ που αντιμετωπίηει κ.λπ. Μία αποτελεςματικι Δθμόςια 

Διοίκθςθ χρειάηεται μία ιςχυρι Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ. Ειδικά ο ςτόχοσ τθσ περιφερειακισ 

ανάπτυξθσ δεν μπορεί να επιτευχκεί χωρίσ ιςχυρι Αυτοδιοίκθςθ. Εκεί λοιπόν, υπάρχει ζνα 

μεγαλφτερο ηιτθμα που αφορά και τισ αρμοδιότθτεσ και το προςωπικό, αλλά και τισ 

ανάγκεσ επιμόρφωςθσ και κατάρτιςθσ ςε ό,τι αφορά τουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ γιατί εδϊ μπερδεφονται το αίτιο και το αιτιατό: ςτο ερϊτθμα γιατί δεν 

δίνονται περιςςότερεσ αρμοδιότθτεσ ςτθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ μπορεί να τεκεί θ 

απάντθςθ πωσ δεν κα μπορζςει εκείνθ να ανταποκρικεί. Αλλά όςο διατθρεί κανείσ τθν 

Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ ςε αυτι τθ μορφι εξάρτθςθσ και -ωσ ζνα βακμό- μθ χειραφζτθςθσ 

από το κράτοσ τότε δεν μπορείσ να δθμιουργιςεισ και τισ προχποκζςεισ να τα πάει καλά. 

Ζτςι ζχουμε μία αιτιακι ςχζςθ που δεν καταλαβαίνει κανείσ από ποφ ξεκινάει το πρόβλθμα. 

Κατά τθ γνϊμθ μου το προςωπικό είναι μία πολφ ςθμαντικι παράμετροσ. Και μάλιςτα, ο 

νζοσ Νόμοσ ειςάγει τισ κατθγορίεσ των Διμων. Δθλαδι ενϊ οι Διμοι ςτθν Ελλάδα είναι 

πλζον μεγάλοι -ςυγκρινόμενοι με το μζςο όρο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του ΟΟΣΑ είναι 

ωσ και τρεισ φορζσ μεγαλφτεροι ςε ό,τι αφορά το πλθκυςμιακό μζγεκοσ- υπάρχει θ πλάνθ 

του μζςου όρου, δθλαδι ο μζςοσ όροσ αποκρφπτει το γεγονόσ ότι υπάρχουν Διμοι πολφ 

μεγάλοι (μθτροπολιτικοί) και Διμοι εξαιρετικά μικροί. Άρα χρειάηεται να προςεγγίςει 

κανείσ το κζμα εςτιαςμζνα και να δει τισ ανάγκεσ κατά περίπτωςθ, διαμορφϊνοντασ 

εςτιαςμζνα προγράμματα ςπουδϊν. Ραρά το γεγονόσ ότι το ΕΚΔΔΑ παρζχει πολλά 

προγράμματα για τθν Αυτοδιοίκθςθ, οι ανάγκεσ νομίηω ότι ίςωσ να είναι και μεγαλφτερεσ 
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ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ. Για μζνα δεν υπάρχει ςχίςμα 

αναφορικά με τθ κεςμικι διάςταςθ: άλλο ςφςτθμα είναι θ Δθμόςια Διοίκθςθ και άλλο θ 

Αυτοδιοίκθςθ; Νομίηω ότι και ςυνταγματικά ακόμα, το ότι οριοκετικθκε θ ζννοια τθσ 

τοπικισ υπόκεςθσ ιταν πολφ ςθμαντικι εξζλιξθ για να εξαςφαλιςκεί ζνα πεδίο δράςθσ για 

τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ ςε ςχζςθ με το τότε κακεςτϊσ. Σιμερα όμωσ είναι περιοριςμόσ 

αυτόσ. Σιμερα πρζπει να πάμε ςτον ενιαίο χαρακτιρα των κρατικϊν πολιτικϊν. Εγϊ λοιπόν 

κα ζβλεπα ζνα πρόγραμμα ςπουδϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ με δφο κατευκφνςεισ: Κεντρικι 

Διοίκθςθ και Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ. Νομίηω ότι κάτω από αυτιν τθν ομπρζλα κα πρζπει να 

μπουν οι πολιτικζσ και παρά το ότι κεςμικά αυτό δεν ζχει ακόμα αποκρυςταλλωκεί, θ 

δυναμικι των πραγμάτων εκεί οδθγεί για μία πιο αποτελεςματικι οργάνωςθ του Δθμόςιου 

Τομζα.  

 

 

φνοψθ – Βαςικά ςθμεία 

Με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και τθσ Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ, κα μποροφςαν να προταχκοφν οι εξισ προτεραιότθτεσ για τθν 

επιμόρφωςθ/εκπαίδευςθ του ςτελεχιακοφ δυναμικοφ: 

 Διαμόρφωςθ ςπονδυλωτϊν επιμορφωτικϊν προγραμμάτων που κα αποτελζςουν 

μία γζφυρα ανάμεςα ςτουσ δφο πυλϊνεσ τθσ διάρκρωςθσ του ΕΚΔΔΑ,  ιτοι των 

μακροχρόνιων προγραμμάτων εκπαίδευςθσ παραγωγισ νζων ςτελεχϊν που 

προςφζρει θ ΕΣΔΔΑ και των βραχυχρόνιων προγραμμάτων επιμόρφωςθσ για 

αναβάκμιςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ που προςφζρει 

το ΛΝΕΡ. 

 Διαμόρφωςθ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων για τουσ/τισ επιλεχκζντεσ ςε κζςεισ 

ευκφνθσ με βάςθ τισ ανάγκεσ αυτϊν των ςτελεχϊν.     

 Σχεδιαςμόσ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων με βάςθ νομοκετικζσ και κεςμικζσ 

αλλαγζσ και με τθν πρόνοια κάκε Νόμοσ να αποτυπϊνει ρθτϊσ τισ ανάγκεσ 

επιμόρφωςθσ για τθν εφαρμογι του.   

 Αναβάκμιςθ των προςόντων των δθμοςίων υπαλλιλων με δυνατότθτα απόκτθςθσ 

πτυχίου πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ με ςυνεργαςία με Ρανεπιςτιμια 

(αξιοποίθςθ εμπειρίασ τθσ ςυμφωνίασ του Υπουργείου Διοικθτικισ 

Αναςυγκρότθςθσ με το Ελλθνικό Ανοιχτό Ρανεπιςτιμιο). 
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 Διαμόρφωςθ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων για τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ με βάςθ 

τισ διαφοροποιθμζνεσ ανάγκεσ που προκφπτουν ωσ αποτζλεςμα του νζου Νόμου 

(που μεταξφ άλλων προβλζπει κατθγοριοποίθςθ των Διμων με βάςθ το 

πλθκυςμιακό τουσ μζγεκοσ).  
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2.2.4. Βαςίλησ Κέφησ, Καθηγητήσ καί Κοςμήτορασ τησ χολήσ 

Επίςτημών Οίκονομίασ καί Δημόςίασ Δίοίκηςησ, Πάντείο 

Πανεπίςτήμίο Κοίνωνίκών καί Πολίτίκών Επίςτημών  

Κα ικελα να ευχαριςτιςω με τθ ςειρά μου τθν Ρρόεδρο του ΕΚΔΔΑ, κ. Καμτςίδου και τθ 

Διευκφντρια του ΛΝΕΡ κ. Κοντονι για τθν πρόςκλθςι τουσ.  

Βριςκόμαςτε ςτο κακ’ φλθν αρμόδιο κεςμικό όργανο παροχισ εκπαίδευςθσ ςτουσ 

δθμόςιουσ λειτουργοφσ. Ο τίτλοσ του Καινοτόμου Εργαςτθρίου είναι ιδιαίτερα ευρθματικόσ 

και κα μου επιτρζψετε να μείνω ςτο ριμα «αλλάηει» και να ςθμειϊςω ότι οι αλλαγζσ 

προζρχονται κυρίωσ από το εξωτερικό περιβάλλον, χωρίσ βεβαίωσ να αποκλείουμε το 

εςωτερικό περιβάλλον του εκάςτοτε δθμόςιου οργανιςμοφ ι του Δθμοςίου Τομζα με τθν 

ευρεία ζννοια. Πταν αναφερόμαςτε ςτο εξωτερικό περιβάλλον, αυτό μπορεί να είναι 

πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, κεςμικό, δθμογραφικό, διεκνζσ κ.λπ. Θ Δθμόςια Διοίκθςθ 

καλείται να ανταποκρικεί και να προςαρμοςτεί ςτισ αλλαγζσ που τθν επθρεάηουν και τθ 

μεταμορφϊνουν. Πμωσ οι ςφγχρονοι οργανιςμοί δεν πρζπει μόνο να επθρεάηονται από τισ 

μεταβολζσ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ, αλλά και να το επθρεάηουν. Για να επιτευχκεί 

αυτό, χρειάηονται ςτελζχθ που ζχουν ι κα αποκτιςουν τθν αντίςτοιχθ εκπαίδευςθ. 

Ρρόςφατεσ ζρευνεσ, τόςο ςτισ ΘΡΑ –που ζχουν και αυτζσ δθμόςιο τομζα που ςε κάποιεσ 

πολιτείεσ ςυμμετζχει ςε ποςοςτό μζχρι και 50% επί του ΑΕΡ- όςο και ςε χϊρεσ τθσ ΕΕ, 

προτάςςουν τρία χαρακτθριςτικά που κα πρζπει να αποκτοφν οι δθμόςιοι λειτουργοί μζςα 

από τθ δια βίου εκπαίδευςθ: το πρϊτο είναι αυτό που αποκαλείται “self-managing worker” 

(που κα μποροφςε ίςωσ αδόκιμα να αποδοκεί ςτα ελλθνικά ωσ “αυτοδιοικοφμενοσ” ι 

“αυτοδιαχειριηόμενοσ” εργαηόμενοσ και ςυνδζεται μεταξφ άλλων με τθ ςυμμετοχι του ςτθ 

λιψθ αποφάςεων), το δεφτερο είναι θ ενδυνάμωςθ (empowerment) και το τρίτο θ ομαδικι 

εργαςία (team working). 

Θ αναγκαιότθτα τθσ επιμόρφωςθσ/εκπαίδευςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του δθμόςιου 

τομζα είναι πρόδθλθ. Θ ςκοπιμότθτα και τα πλεονεκτιματα αυτισ τθσ -ςτρατθγικοφ 

ενδιαφζροντοσ- ανάγκθσ ςυνδζονται με τθ διαμόρφωςθ μιασ Οικονομίασ τθσ Γνϊςθσ, τθ 

διάχυςθ τθσ υψθλισ τεχνογνωςίασ, το εξειδικευμζνο ανκρϊπινο δυναμικό, τθν ευκφνθ των 

δθμοςίων λειτουργϊν για προςωπικι μάκθςθ και τθν αναβάκμιςθ του ρόλου τουσ μζςω 

τθσ ςυμμετοχισ ςτον ςτρατθγικό ςχεδιαςμό και ςτθ λιψθ των αποφάςεων.  
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Οι προχποκζςεισ για μια αποτελεςματικι επιμόρφωςθ/εκπαίδευςθ είναι ο 

προςανατολιςμόσ προσ τισ ανάγκεσ, θ εφαρμογι μιασ ςυγκεκριμζνθσ μεκοδολογίασ, θ 

κακιζρωςθ εκπαίδευςθσ μζςω ςτόχων, θ ςυνολικι εκπαίδευςθ για όλουσ τουσ 

εργαηόμενουσ και θ αξιολόγθςθ τθσ εμπειρίασ και τθσ γνϊςθσ. 

Ωσ ςτάδια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ προτείνονται ο εντοπιςμόσ και θ ανάλυςθ των 

εκπαιδευτικϊν αναγκϊν, ο ςχεδιαςμόσ των κατάλλθλων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, θ 

διοργάνωςθ και θ υλοποίθςι τουσ και θ αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου. 

Ραράλλθλα κα πρζπει να δοκεί ζμφαςθ ςτον εντοπιςμό και ςτθν ανάλυςθ των 

εκπαιδευτικϊν αναγκϊν, μζςω τθσ καταγραφισ τριϊν ςυγκεκριμζνων παραγόντων οι 

οποίοι αναφζρονται κατωτζρω: 

(α) Καταγραφι των αναγκϊν εκπαίδευςθσ 

(β) Καταγραφι ςε ςχζςθ με τισ μελλοντικζσ εξελίξεισ 

(γ) Καταγραφι ςε ςχζςθ με τισ οργανωτικζσ και διοικθτικζσ αλλαγζσ. 

Αξίηει εδϊ να γίνει ςφντομθ αναφορά ςτον τρόπο ςχεδιαςμοφ των εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων κακϊσ και ςτισ δφο μορφζσ εκπαίδευςθσ: τθν ενδοεπιχειρθςιακι και τθν 

εξωεπιχειρθςιακι. 

Θ ενδοεπιχειρθςιακι περιλαμβάνει τθν εκπαίδευςθ ςτθ κζςθ εργαςίασ (coaching, 

mentoring κατά κφριο λόγο), τθν πρακτικι εξάςκθςθ, τθν επίδειξθ (demonstration), τθν 

εναλλαγι των κζςεων εργαςίασ (job rotation), τον εμπλουτιςμό τθσ κζςθσ εργαςίασ (job 

enrichment), τθ ςυμμετοχι ςε επιτροπζσ και τθ ςυμμετοχι ςτθν πολλαπλι διοίκθςθ. 

Στθν εξωεπιχειρθςιακι εκπαίδευςθ μεταξφ άλλων προτείνονται θ πακθτικι ι μετωπικι 

εκπαίδευςθ (διαλζξεισ, ειςθγιςεισ, κ.ά.), θ ενεργθτικι μακθτεία (βιωματικι εκπαίδευςθ, 

μαιευτικι, καταιγιςμόσ ιδεϊν, επίλυςθ προβλιματοσ, προςομοιϊςεισ), θ ςυνεργατικι 

μάκθςθ (επίλυςθ περιπτωςιακϊν μελετϊν, απόδοςθ ρόλων, κατάταξθ διαμαντιοφ, κ.ά.), θ 

εκπαίδευςθ με ομάδεσ εργαςίασ (εκπαίδευςθ επιβίωςθσ, επιχειρθματικά παίγνια, 

διαμόρφωςθ ςυμπεριφοράσ) και θ εκπαίδευςθ μζςω διαδικτφου (synchronous και 

asynchronous). 

Εν κατακλείδι, ο ςχεδιαςμόσ και θ επιλογι των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων πρζπει να 

γίνεται με βάςθ το όραμα του οργανιςμοφ, τθν SWOT Analysis (ανάλυςθ των δυνατοτιτων, 

των αδυναμιϊν, των ευκαιριϊν και των απειλϊν), τθν ενδελεχι προςζγγιςθ του εξωτερικοφ 

μακρο και μικρο-περιβάλλοντοσ, το υπάρχον ανκρϊπινο δυναμικό, τον βακμό και τθ 

διαχείριςθ των αλλαγϊν, τθν κουλτοφρα, το χρονοδιάγραμμα δράςεων και τα επικυμθτά 
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αποτελζςματα. Μείηονοσ ςθμαςίασ προχπόκεςθ είναι θ αποτελεςματικι ςτελζχωςθ, αλλά 

με τθ διαςταλτικι τθσ ζννοια που περιλαμβάνει πζντε διαφορετικά ςτάδια: τθ 

ςτρατολόγθςθ, τθν επιλογι, τθν επιμόρφωςθ/εκπαίδευςθ, τθν αξιολόγθςθ και τθν 

ανάπτυξθ/εξζλιξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Ακόμα και αν υπό τισ παροφςεσ ςυνκικεσ, 

υπάρχουν ςυγκεκριμζνοι περιοριςμοί που δεν επιτρζπουν τον ζλεγχο των δφο πρϊτων 

ςταδίων από τθ διοίκθςθ ενόσ οργανιςμοφ (υπό τθν ζννοια ότι θ ςτρατολόγθςθ και θ 

επιλογι γίνεται από το ΑΣΕΡ), κα πρζπει να δίδεται ζμφαςθ ςτα τρία τελευταία. 

 

φνοψθ – Βαςικά ςθμεία 

Θ ανάγκθ αποτελεςματικισ επιμόρφωςθσ/εκπαίδευςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθ 

Δθμόςια Διοίκθςθ αποτελεί ςτρατθγικι παρζμβαςθ για τθν  οικονομία τθσ γνϊςθσ, τθ 

διάχυςθ τθσ υψθλισ τεχνογνωςίασ, το εξειδικευμζνο ανκρϊπινο δυναμικό, τθν ευκφνθ 

ςτθν προςωπικι μάκθςθ και τθν αναβάκμιςθ τθσ ςυμμετοχισ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

Θ αποτελεςματικι επιμόρφωςθ προχποκζτει: 

 Ρροςανατολιςμό ςτισ ανάγκεσ (ανίχνευςθ αναγκϊν, μελλοντικζσ εξελίξεισ, 

οργανωτικζσ & διοικθτικζσ αλλαγζσ). 

 Εκπαίδευςθ μζςω ςτόχων (όραμα οργανιςμοφ, SWOT Analysis, διαχείριςθ 

αλλαγϊν, ανάπτυξθ οργανωςιακισ κουλτοφρασ, χρονοδιάγραμμα κ.λπ.). 

 Εφαρμογι ςυγκεκριμζνθσ μεκοδολογίασ (ενδοεπιχειρθςιακι / 

εξωεπιχειρθςιακι. 

 Αξιολόγθςθ των γνϊςεων και των εμπειριϊν. 

 Κακολικότθτα τθσ εκπαίδευςθσ ςε όλουσ τουσ υπαλλιλουσ. 
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2.2.5. Γεωργία Γκόνου, Δίευθύντρία Έρευνασ, Εκπαίδευςησ καί Δία 

Βίου Μάθηςησ τησ Ελληνίκήσ Εταίρίασ Σοπίκήσ Ανάπτυξησ & 

Αυτοδίοίκηςησ (ΕΕΣΑΑ)  

Κυρίεσ και κφριοι, όπωσ είναι φυςικό, θ τοποκζτθςι μου κα εςτιαςτεί ςτθν Τοπικι 

Αυτοδιοίκθςθ,  χϊρο εργαςίασ μου εδϊ και 33 χρόνια. 

Στο πρϊτο μζροσ κα αναφζρω κάποιεσ ειςαγωγικζσ ςκζψεισ μου ςχετικά με το κζμα του 

Εργαςτθρίου και κα κζςω κάποια ερωτιματα που κατά τθν ταπεινι μου γνϊμθ κα πρζπει 

να μασ απαςχολιςουν, ςτο δεφτερο κα παρουςιάςω ςτοιχεία για τον πλθκυςμό ςτόχο, ιτοι 

υπαλλιλουσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, που κα ςυηθτιςουμε 

ςιμερα και ςτο τρίτο κα αναφερκϊ ςε προτάςεισ μου ςχετικά με τα ηθτοφμενα του 

Εργαςτθρίου μασ. 

Οι εργαηόμενοι ςτθ Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ αποτελοφν το ανκρϊπινο κεφάλαιό τθσ, ςτο 

οποίο ςτθρίηεται θ υλοποίθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ και ο βακμόσ επίτευξθσ των 

ςτρατθγικϊν τθσ ςτόχων. Ειδικά ςτθν περίοδο τθσ κρίςθσ, θ Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ επειδι 

ακριβϊσ είναι κοντά ςτον πολίτθ, ςυμβάλει αποφαςιςτικά ςτθ διαμόρφωςθ νζων 

δθμόςιων πολιτικϊν.  

Θ γνϊςθ, θ ζγκυρθ, επεξεργαςμζνθ και ζγκαιρθ πλθροφορία βελτιϊνει τθν απόδοςθ των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν, αναβακμίηει και ενιςχφει το γνωςιακό υπόβακρο των 

εργαηομζνων και ωσ εκ τοφτου αυξάνει το γνωςτικό κεφάλαιο του κάκε φορζα. 

Ο πολφ ενδιαφζρον τίτλοσ του ςθμερινοφ Εργαςτθρίου, το «Δθμόςιο που μακαίνει και 

αλλάηει», παραπζμπει ςτθ κεωρία των Οργανιςμϊν Μάκθςθσ όπου θ μάκθςθ είναι μια 

ςυνεχισ και δθμιουργικι διαδικαςία για τα μζλθ του οργανιςμοφ, θ οποία αναπτφςςεται, 

προςαρμόηεται και μεταςχθματίηεται ωσ απάντθςθ ςτθν ςτρατθγικι του οργανιςμοφ και 

ςτισ ανάγκεσ και τισ προςδοκίεσ των εργαηομζνων του.  

Στθν ςτρατθγικι επιλογι μεταςχθματιςμοφ των φορζων Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςε 

οργανιςμοφσ μάκθςθσ, όλοι γνωρίηουμε, ότι θ εκπαίδευςθ αποτελεί ςθμαντικι παράμετρο 

των πολιτικϊν και τθσ διοίκθςθσ προςωπικοφ. 

Και τα δφο κζματα -του οργανιςμοφ που μακαίνει και των πολιτικϊν προςωπικοφ που 

μακαίνει- είναι δφο τεράςτια κεφάλαια από τα οποία ςτθ ςθμερινι μασ ςυηιτθςθ κα ικελα 

να κρατιςουμε ζναν κοινό τουσ παρανομαςτι: οι εργαηόμενοι πρζπει να ζχουν πειςτεί για 
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τθν αναγκαιότθτα τθσ εκπαίδευςισ τουσ, να ζχουν ενςτερνιςτεί ότι θ εκπαίδευςθ αποτελεί 

ζνα μζςο για τθν επίτευξθ των ςτόχων τουσ και τθν εξζλιξι τουσ. Τότε κα ζχει γίνει ζνα 

ςθμαντικό βιμα για μια επιτυχι εκπαίδευςθ. Ππωσ αναφζρει και ο David Garvin του 

Ρανεπιςτθμίου του Χάρβαρντ, "η ςυνεχήσ βελτίωςη απαιτεί μια δζςμευςη ςτη μάθηςη" 

(Garvin 1994). Ζνα ςθμείο λοιπόν που κα πρζπει να ςυηθτθκεί είναι πϊσ μποροφν οι 

εργαηόμενοι να ενςτερνιςτοφν τθν αναγκαιότθτα τθσ εκπαίδευςθσ και ζνα δεφτερο, είναι 

ποιοσ ο ςαφισ προςδιοριςμόσ του ςτόχου τθσ  παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ. 

Στθ ςυνζχεια κα παρουςιαςτοφν ςτοιχεία από τθ βάςθ δεδομζνων του Υπουργείου 

Εςωτερικϊν για τον πλθκυςμό ςτόχο περί του οποίου γίνεται λόγοσ ςιμερα, ιτοι τουσ/τισ 

υπαλλιλουσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Σθμειϊνεται πωσ τα ςτοιχεία είναι του 2016 και 

δεν περιλαμβάνουν τα ΝΡΔΔ τθσ Α’βακμιασ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

 Στθ χϊρα μασ απαςχολοφνται 73.444 εργαηόμενοι ςτθ Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ Α’ και 

Β’ Βακμοφ. Αναφερόμαςτε ςτουσ μόνιμουσ και ςτουσ Λδιωτικοφ Δικαίου Αορίςτου 

Χρόνου.  

 Ειδικότερα ςτουσ Διμουσ, απαςχολοφνται 61.465 και ςτισ Ρεριφζρειεσ 11.979. Από 

αυτοφσ 29.324 είναι ΔΕ και ςυγκεκριμζνα ςτουσ Διμουσ 26.034 (ποςοςτό 43%) 

(29% ΥΕ) και ςτισ Ρεριφζρειεσ 3.290 (ποςοςτό 27%). 

 Αντίςτοιχα και ςτισ Ρεριφζρειεσ, αυξθμζνα ποςοςτά υπαλλιλων ΔΕ εντοπίηονται 

ςτισ Ρεριφζρειεσ Αττικισ (17%) και Κεντρικισ Μακεδονίασ (16%), ενϊ ζνα ικανό 

ποςοςτό 10% παρουςιάηει και θ Ρεριφζρεια Κεςςαλίασ. 

Ενδιαφζρον ζχει το ποςοςτό των υπαλλιλων ΔΕ που κατζχει κζςθ ευκφνθσ (δθλαδι κζςθ 

προϊςταμζνου/θσ Δ/νςθσ Τμιματοσ, Γραφείου ι κζςθ αναπλθρωτι/τριασ των ωσ άνω 

κζςεων. Είναι χαρακτθριςτικό ότι ςτουσ Διμουσ το ποςοςτό είναι μθδενικό, με τθν 

ςυντριπτικι πλειονότθτα (96%) να αποτελείται από υπαλλιλουσ ΡΕ, ενϊ και ςτισ 

Ρεριφζρειεσ το ποςοςτό είναι εξαιρετικά χαμθλό (κοντά ςτο 4%). 

Σχετικά με τουσ κλάδουσ που είναι ενταγμζνοι υπάρχει τεράςτια ποικιλία με υπεροχι ςτισ 

Ρεριφζρειεσ των κλάδων των οδθγϊν, τθσ πλθροφορικισ, των τεχνικϊν, των διοικθτικϊν 

γραμματζων και των χειριςτϊν μθχανθμάτων, ενϊ ςτουσ Διμουσ των τεχνιτϊν, των 

θλεκτρολόγων, των οδθγϊν, των θλεκτρολόγων, διαφόρων κλάδων διοικθτικισ 

υποςτιριξθσ, ενϊ υπάρχει και ζνασ αρικμόσ μθ ενταγμζνων ςε κλάδο. 

Ζνα ενδιαφζρον ςτατιςτικό ςτοιχείο που λείπει είναι θ θλικία των εν λόγω εργαηομζνων, 

ενϊ κα ζπρεπε ιδανικά να ζχουμε και ποιοτικά ςτοιχεία, τα οποία επίςθσ λείπουν. 
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Το κζμα που απαςχολεί το ςθμερινό μασ εργαςτιριο είναι θ περαιτζρω αξιοποίθςθ των 

υπαλλιλων δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, μζςω τθσ 

εκπαίδευςθσ και τθσ κτιςθσ πιςτοποιθτικοφ διοικθτικισ επάρκειασ.            

Ο ςχεδιαςμόσ ενόσ προγράμματοσ υπαλλιλων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ με ςκοπό τθν 

περαιτζρω αξιοποίθςι τουσ, ςκόπιμο είναι να ςυνυπολογίςει δφο κατθγορίεσ παραμζτρων: 

 τον φορζα απαςχόλθςθσ, ςτθ περίπτωςι μασ τον Διμο και τθν Ρεριφζρεια 

 τον ίδιο τον πλθκυςμό ςτόχο. 

Οι επιμορφωτικζσ ανάγκεσ διαφοροποιοφνται βάςει των δφο αυτϊν παραμζτρων, κακϊσ 

πρϊτα απ’ όλα, οι αρμοδιότθτεσ των φορζων είναι διαφορετικζσ: οι Διμοι ζχουν το 

τεκμιριο αρμοδιότθτασ τθσ τοπικισ υπόκεςθσ κεςμικά πλζον κατοχυρωμζνο, ενϊ από τθν 

άλλθ οι Ρεριφζρειεσ αποτελοφν το κεςμικό όχθμα τθσ ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ. 

Επίςθσ είναι διαφορετικοί οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι βάςει τθσ τυπολογίασ των φορζων 

(Αςτικοί – Ρεδινοί – Ορεινοί – Νθςιωτικοί – Ακριτικοί Διμοι), κακϊσ διαφορετικά κα πρζπει 

να προςεγγιςτεί θ περίπτωςθ ενόσ/μίασ υπαλλιλου ΔΕ που εργάηεται ςε ζναν ακριτικό 

Διμο και μπορεί να είναι ο μοναδικόσ εργαηόμενοσ εκεί, ςε ςχζςθ με υπάλλθλο ςε αςτικό 

Διμο. 

Θ δεφτερθ παράμετροσ αφορά τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του πλθκυςμοφ: αναφερόμαςτε 

ςε ενιλικεσ, με τισ δικζσ τουσ αξίεσ και εμπειρίεσ ηωισ, με τα δικά τουσ πρότυπα μάκθςθσ, 

που ςτθ πλειοψθφία τουσ ζχουν πολλαπλά κακικοντα ςτο χϊρο εργαςίασ τουσ. Θλικιακά  

πολφ πικανόν να είναι πάνω από 30 ετϊν, αν υπολογίςουμε ότι ςτθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ 

υπάρχει ζνα μεγάλο χρονικό διάςτθμα να γίνουν προςλιψεισ, ενϊ αγνοοφμε τον αρικμό 

άνω των 55 – 60 ετϊν. 

Στο παραπάνω πλαίςιο, προτείνονται τα εξισ: 

Κα πρζπει να δοκεί μεγάλθ προςοχι ςτθ φάςθ τθσ διερεφνθςθσ αναγκϊν για τθν ανάπτυξθ 

ενόσ προγράμματοσ εκπαίδευςθσ των εργαηομζνων ΔΕ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ που κα 

καταγράφει τισ ειδικζσ ανάγκεσ των φορζων Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ για τισ οποίεσ 

απαιτείται κατάλλθλα καταρτιςμζνο προςωπικό, αλλά κα μελετά και τθν πρόκεςθ του 

φορζα να επιτρζψει τθ ςυμμετοχι των υπαλλιλων ςε αυτό. Μία τζτοια ζρευνα μπορεί να 

μασ προςφζρει: α. ςαφι προςδιοριςμό των επιμορφωτικϊν ςτόχων και β. αποςαφινιςθ 

των γνϊςεων και δεξιοτιτων που απαιτοφνται για τθ ςυγκεκριμζνθ ομάδα, προκειμζνου να 

διαρκρωκεί κατάλλθλα το πρόγραμμα ςπουδϊν, να αναπτυχκεί το κατάλλθλο εκπαιδευτικό 

υλικό και να οργανωκεί αποτελεςματικά το πλαίςιο του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ.  
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Σθμαντικόσ είναι ο ρόλοσ του/τθσ εκπαιδευτι/τριασ που κα ςυμμετζχει ςε αυτά τα 

προγράμματα, κακϊσ ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ παραμζνει κρίςιμθ διάςταςθ, ενϊ κα 

πρζπει επίςθσ να αξιοποιθκεί θ ςφγχρονθ τεχνολογία. Λδιαίτερα χριςιμθ είναι και θ 

υποςτιριξθ αυτϊν των ανκρϊπων και μετά το πζρασ τθσ εκπαίδευςθσ, αλλά και θ 

ανατροφοδότθςθ, ιτοι θ μζτρθςθ τοφ κατά πόςο αυτά που ζμακαν οι επιμορφωνόμενοι 

αξιοποιοφνται ςτθ δουλειά τουσ. 

 

φνοψθ – Βαςικά ςθμεία 

Θ αξιοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ/επιμόρφωςθσ και θ δζςμευςθ ςτθ μάκθςθ αποτελοφν 

βαςικζσ προχποκζςεισ για το μεταςχθματιςμό των φορζων Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςε 

Οργανιςμοφσ Μάκθςθσ. Τα ποςοτικά ςτοιχεία των εργαηομζνων δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ ςτουσ Διμουσ και ςτισ Ρεριφζρειεσ καταδεικνφουν ότι ο αρικμόσ τουσ ςε 

κζςεισ ευκφνθσ είναι ςυντριπτικά μικρόσ. 

Ο ςχεδιαςμόσ ενόσ προγράμματοσ εκπαίδευςθσ/επιμόρφωςθσ για υπαλλιλουσ ΔΕ με 

ςκοπό τθν περαιτζρω αξιοποίθςι τουσ, κα πρζπει να ςυνυπολογίςει δφο παραμζτρουσ: 

 τον φορζα απαςχόλθςθσ (ιτοι να γίνει διάκριςθ μεταξφ Διμου και Ρεριφζρειασ), 

 τον ίδιο τον πλθκυςμό ςτόχο και τα ποιοτικά του χαρακτθριςτικά. 

Ο ςχεδιαςμόσ εκπαίδευςθσ/επιμόρφωςθσ κα πρζπει να περιλαμβάνει: 

 ζρευνα αναγκϊν και δζςμευςθ του φορζα για τθ ςυμμετοχι των εργαηομζνων, 

 αξιοποίθςθ κατάλλθλων ειςθγθτϊν και χριςθ εκπαιδευτικϊν μεκόδων που 

ςυνάδουν με τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων με ζμφαςθ ςτθν αξιοποίθςθ νζων 

τεχνολογιϊν, 

 πρόβλεψθ για υποςτιριξθ μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ εκπαίδευςθσ/ 

επιμόρφωςθσ. 
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2.2.6. Γίώργοσ Γίούλοσ, Πρόεδροσ Δίοίκητίκού υμβουλίου, 

Κοίνωνίκό Πολύκεντρο τησ ΑΔΕΔΤ 

 

1. Εργαςία και Ανθρϊπινο Κεφάλαιο 

Ρίςω από όλθ τθ ςυηιτθςθ για το Δθμόςιο που αλλάηει και μακαίνει αλλά και που μακαίνει 

να αλλάηει βρίςκεται θ διαπίςτωςθ ότι κάκε βαςικι αλλαγι ςτο Δθμόςιο για τθ βελτίωςθ 

τθσ παραγωγικότθτασ και τθσ αποδοτικότθτάσ του ςυνδζεται κυρίωσ με τθν επιμόρφωςθ 

και κατάρτιςθ του προςωπικοφ ι με άλλα λόγια με τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ του Δθμοςίου. 

Βζβαια αυτι δεν είναι κάποια νζα διαπίςτωςθ κακϊσ, ιδθ, από τθν εποχι του Α. Smith και 

μζχρι το βραβείο Νόμπελ ςτον G. Becker, θ βελτίωςθ και ανάπτυξθ τθσ παραγωγικισ 

διαδικαςίασ ςχετίηεται με τον ζνα ι τον άλλο τρόπο με τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου 

κεφαλαίου δθλαδι με τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

Βζβαια, και αυτό είναι το πρϊτο ςθμείο που πρζπει να επιςθμανκεί, κάκε ςυηιτθςθ για τθ 

βελτίωςθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου και τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ζχει 

κοινό παρονομαςτι τθν ανκρϊπινθ εργαςία και ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ τθσ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ τθ μιςκωτι εργαςία. Θ ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, ακόμθ και ςτθ 

Δθμόςια Διοίκθςθ, ςε όρουσ παραγωγισ, δεν είναι τίποτα περιςςότερο παρά θ βελτίωςθ 

τθσ «εργατικισ δφναμθσ» δθλαδι του παραγωγικοφ ςυντελεςτι εργαςία.  

Είναι λοιπόν αναγκαίο όταν αναφερόμαςτε ςτθν ενίςχυςθ του οφζλουσ που προκφπτει από 

τθν επιμόρφωςθ ςτο Δθμόςιο, δθλαδι ςτθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ και τθσ 

αποδοτικότθτάσ τθσ εργαςίασ, να εντάξουμε ςτθ ςυηιτθςθ και το ερϊτθμα: ποιο είναι το 

μερίδιο αυτισ τθσ βελτίωςθσ που επιςτρζφει ςτθ μιςκωτι εργαςία είτε ωσ αμοιβι είτε ωσ 

άλλεσ παροχζσ.  

 

2. Επζνδυςη ςτην επιμόρφωςη 

Με δεδομζνο λοιπόν ότι είτε από τθν πλευρά αυτοφ που ςχεδιάηει και οργανϊνει τθν 

παραγωγικι (διοικθτικι) διαδικαςία είτε από τθν πλευρά αυτοφ που εργάηεται ςε αυτι, 

κάκε είδουσ εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ/επιμόρφωςθ αποτελεί μια μορφι επζνδυςθσ ασ δοφμε 
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τι ςθμαίνει ςτθν πράξθ επενδφω ςτθν επιμόρφωςθ/κατάρτιςθ για τουσ ίδιουσ τουσ 

εργαηόμενουσ.  

Μια πρϊτθ παρατιρθςθ είναι ότι διαπιςτϊνουμε μια διαρκϊσ αυξανόμενθ ηιτθςθ για 

εκπαίδευςθ, κατάρτιςθ, επιμόρφωςθ από τθν πλευρά των υπαλλιλων του Δθμοςίου με 

κφριο χαρακτθριςτικό ότι αυτι θ ηιτθςθ κατευκφνεται κατά κφριο λόγο ςτθν ανϊτατθ 

εκπαίδευςθ, ςε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, αλλά και ςε βραχυχρόνια 

«πιςτοποιθμζνα» προγράμματα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. 

Αυτό ςυμβαίνει γιατί οι ίδιοι οι υπάλλθλοι ζχουν διαπιςτϊςει ότι θ απόκτθςθ τυπικϊν, 

πιςτοποιθμζνων τίτλων, αποτελεί τθ βαςικι οδό για τθ βελτίωςθ τθσ εργαςιακισ τουσ 

κατάςταςθσ και με αυτό εννοοφμε τόςο τθ βελτίωςθ των αποδοχϊν τουσ αλλά και τθ 

βελτίωςθ των προοπτικϊν για μια ςχετικι εξζλιξθ ςτθν καριζρα τουσ.  

Επιπλζον, το κανονιςτικό πλαίςιο που ρυκμίηει τα κζματα κατάςταςθσ προςωπικοφ αλλά 

και οι διατάξεισ που ςχετίηονται με τισ αμοιβζσ ζχουν ωσ βαςικι κατθγορία 

διαφοροποίθςθσ τουσ τίτλουσ ςπουδϊν.  

Χαρακτθριςτικά, για τισ αποδοχζσ, το μιςκολόγιο χρθςιμοποιεί ωσ βαςικι κατθγοριοποίθςθ 

τον βαςικό τίτλο ςπουδϊν και προβλζπει για υπαλλιλουσ ΡΕ και ΔΕ με προχπθρεςία 25 

ετϊν μια διαφορά περίπου 500 ευρϊ το μινα, δθλαδι περίπου 6.000 ευρϊ το χρόνο1. Είναι 

λοιπόν αναμενόμενο ότι χωρίσ προοπτικζσ βελτίωςθσ του ειςοδιματοσ από τθ μιςκωτι 

εργαςία ςτο δθμόςιο μζςα από ςυλλογικζσ διαδικαςίεσ- διαπραγματεφςεισ, για πολλοφσ 

ςυναδζλφουσ, ειδικά τθσ κατθγορίασ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, θ απόκτθςθ 

πανεπιςτθμιακοφ τίτλου ςπουδϊν αποτελεί μια πολφ αποδοτικι επζνδυςθ. Ωσ προσ τθν 

υπθρεςιακι εξζλιξθ, επίςθσ, θ κατοχι τίτλων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςε μεταπτυχιακό 

και διδακτορικό επίπεδο αποτελεί κακοριςτικό παράγοντα για τθν πρόκριςθ ςτισ 

διαδικαςίεσ τοποκζτθςθσ ςε κζςθ ευκφνθσ. Και εδϊ ιςχφει, ότι ακόμθ και για ςυναδζλφουσ 

ΡΕ, μια επζνδυςθ ςε χρόνο και χριμα γα τθν απόκτθςθ ενόσ ι και περιςςοτζρων τίτλων 

κυρίωσ μεταπτυχιακισ εκπαίδευςθσ αυξάνει το διακζςιμο ειςόδθμα από τθν εργαςία 

περιςςότερο από άλλεσ ςτρατθγικζσ επενδφςεων.  

Εντόσ αυτισ τθσ προςωπικισ ςτρατθγικισ, από τθν πλευρά τθσ ηιτθςθσ, λειτουργεί και θ 

πιςτοποιθμζνθ υπθρεςιακι εκπαίδευςθ με τα 40 μόρια τθν τελευταία 10ετία. Ππωσ 

                                                           
1 Σε βάζνο ππνιεηπόκελεο 15εηίαο ππεξεζίαο θαη κε βάζε ην πξναλαθεξόκελν ζελάξην, ε ζπλνιηθή δηαθνξά μεπεξλά 

ηα 90.000 επξώ ρωξίο λα ππνινγίδεηαη ελδερόκελε πξνζαύμεζε από ηνπνζέηεζε ζε ζέζε επζύλεο θαη δηαθνξά ζηελ 

αληαπνδνηηθή ζύληαμε.  
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περιγράφεται πιο πάνω, αυτι θ πλευρά τθσ εκπαίδευςθσ των δθμοςίων υπαλλιλων αν και 

δεν εντάςςεται ςε μια κεςμικι ςτρατθγικι, προςφοράσ υπθρεςιακισ εκπαίδευςθσ αλλά 

αντίκετα ςχεδιάηεται και υλοποιείται με γνϊμονα τθ μεγιςτοποίθςθ του προςωπικοφ 

οφζλουσ, δθμιουργεί ςε πολλζσ περιπτϊςεισ και μθ αναμενόμενα κετικά αποτελζςματα για 

τουσ φορείσ, για τισ υπθρεςίεσ και το Δθμόςιο γενικότερα. 

 

3. Θεςμική Παρζμβαςη 

Το να αναηθτεί κανείσ τρόπουσ ενίςχυςθσ του οφζλουσ από τθν επιμόρφωςθ ςτο Δθμόςιο 

εντόσ του ΕΚΔΔΑ αποτελεί από μόνο του ζνα παράδοξο με τθ φιλοςοφικι ζννοια του όρου 

κάτι δθλαδι που ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν κοινι λογικι και τισ κρατοφςεσ αντιλιψεισ και 

το οποίο μπορεί όμωσ να εμπεριζχει μια κάποια ορκότθτα. 

Και αυτό γιατί το ίδιο το ΕΚΔΔΑ είτε μζςα από το πρόγραμμα εκπαίδευςθσ τθσ Εκνικισ 

Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ είτε μζςα από τα προγράμματα επιμόρφωςθσ του Λνςτιτοφτου 

Επιμόρφωςθσ δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να ενιςχφει το όφελοσ των υπθρεςιϊν, αλλά και 

του Δθμοςίου γενικότερα, από τθν επιμόρφωςθ των εργαηομζνων τουσ. Αν ξεφυλλίςει 

κανείσ τον κατάλογο των προςφερόμενων προγραμμάτων του ΕΚΔΔΑ κα διαπιςτϊςει τθν 

ποικιλία και τθν ευρεία κεματολογία θ οποία καλφπτει κάκε πλευρά τθσ δράςθσ τθσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ τθσ χϊρασ. Ζτςι, δίπλα ςτισ «Καλζσ Ρρακτικζσ για τθν ποιοτικι 

εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν», τουσ «Δείκτεσ Απάτθσ ςτο δθμόςιο τομζα» με κεματικι 

ενότθτα το whistle-blowing, τθν εξ αποςτάςεωσ «Εκπαίδευςθ Ρροϊςταμζνων Τμθμάτων» 

βρίςκει κανείσ και το πρωτοποριακό πρόγραμμα «Θ Αφθγθματικι Τεχνικι ωσ Διοικθτικι 

Ρρακτικι». Επομζνωσ, αν υπάρχει ςθμαντικό περικϊριο «επιςτροφισ» (κετικοφ 

αποτελζςματοσ ι κζρδουσ) από τθν επιμόρφωςθ/κατάρτιςθ αυτι κα πρζπει να αναηθτθκεί 

όχι μόνο εντόσ ΕΚΔΔΑ, γιατί ιδθ υπάρχει, αλλά και εκτόσ ΕΚΔΔΑ, ςτο εςωτερικό των 

φορζων, ςτον χϊρο δθλαδι τθσ διοικθτικισ παραγωγισ, ςτον χϊρο των Υπθρεςιϊν και των 

Φορζων του Δθμοςίου. 

Εδϊ εντοπίηεται και το πρϊτο ςθμείο αςυνζχειασ αλλά και αδυναμίασ κυρίωσ των φορζων 

να υποςτθρίξουν και να γεφυρϊςουν και οι ίδιοι τθν προςωπικι εκπαιδευτικι ςτρατθγικι 

των υπαλλιλων και τθ κεςμικι/εκπαιδευτικι λειτουργία του ΕΚΔΔΑ.  

 

4. Υποχρεωτική Εκπαίδευςη Προϊςταμζνων 
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Αναφορικά με τθν διερεφνθςθ τθσ πρϊτθσ περίπτωςθσ που απαςχολεί το ςθμερινό 

Εργαςτιριο, αυτισ τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ των Ρροϊςταμζνων μονάδων ςτο 

κανονιςτικό πλαίςιο τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ, δεν μπορεί κανείσ παρά να ςυμφωνιςει ότι 

μια τζτοια επιμόρφωςθ αποτελεί άμεςθ αναγκαιότθτα. Θ αναγκαιότθτα όμωσ αυτι δεν 

μπορεί να δικαιολογιςει και τθν «υποχρεωτικότθτα» που ςυηθτάμε ςτο ςθμερινό 

εργαςτιριο και αυτό γιατί θ ζννοια τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ δεν μπορεί να ενταχκεί 

ςε ζνα πλαίςιο εκπαίδευςθσ ενθλίκων κακϊσ ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθ βαςικι αρχι τθσ, 

αυτι τθσ προαιρετικότθτασ.  

Θ επιλογι τθσ υποχρεωτικότθτασ ζναντι τθσ προαιρετικότθτασ μπορεί να ςθμαςιοδοτιςει 

αρνθτικά το όλο εγχείρθμα κακϊσ αποδομεί τθν αντίλθψθ τθσ ςφγχρονθσ επιμόρφωςθσ  ςε 

μια ςυνεργατικι και μοντζρνα δθμόςια διοίκθςθ και επαναφζρει ζνα ξεπεραςμζνο πλαίςιο 

αναφοράσ για τθν οργάνωςθ και λειτουργία τθσ εκπαίδευςθσ και γενικότερα τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ.  

Σε πρακτικό επίπεδο, υποχρεωτικότθτα ςθμαίνει και κακολικότθτα και αυτό ςθμαίνει τθν 

ανάγκθ κινθτοποίθςθσ μεγάλου όγκου πόρων για τθν υλοποίθςι τθσ. Είναι προφανζσ ότι ςε 

μια περίοδο περιοριςμοφ των διακζςιμων πόρων, κα πρζπει να βροφμε τον τρόπο να 

εξαςφαλίςουμε τουσ ςχετικοφσ πόρουσ χωρίσ όμωσ να τουσ ςτεριςουμε από άλλεσ 

αντίςτοιχεσ δράςεισ.  

Ωσ εναλλακτικι επιλογι κα ιταν χριςιμο να εξεταςκοφν διάφορα εναλλακτικά ςενάρια 

που να καλφπτουν τθ ςχετικι ανάγκθ. Κα μποροφςε κανείσ λοιπόν να δει κάποια 

προγράμματα δυναμικισ κακοδιγθςθσ (expert coaching) με τθ χριςθ ςφγχρονων και 

αςφγχρονων ψθφιακϊν εργαλείων και εργαλείων μικρο-μάκθςθσ.  

Μια επιλογι ενόσ τζτοιου εναλλακτικοφ ςεναρίου πρζπει να βαςίηεται βζβαια ςτθν ζντονθ 

ενεργοποίθςθ των ενδιαφερομζνων αλλά παρουςιάηει πολλά πλεονεκτιματα κυρίωσ όςον 

αφορά το κόςτοσ αλλά και μζςα από τθν πολλαπλαςιαςτικότθτα που προςφζρει ζνα 

δυναμικό δίκτυο ςυνεργατικότθτασ και μάκθςθσ ςε επίπεδο ειδικϊν και Ρροϊςταμζνων 

οργανικϊν μονάδων.  

 

5. Εκπαίδευςη Προςωπικοφ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ΟΤΑ 

Το δεφτερο υπό ςυηιτθςθ κζμα, αυτό τθσ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ ΔΕ που υπθρετεί 

ςε οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ αποτελεί μια εξαιρετικά ενδιαφζρουςα ιδζα. Μια 

ιδζα που ςυνδζεται με τθν υψθλι ηιτθςθ για τυπικι κυρίωσ εκπαίδευςθ που ανιχνεφουμε 
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ςτο προςωπικό ΔΕ ςε όλθ τθ διοίκθςθ αλλά και τθν αντιμετϊπιςθ των κάκε μορφισ 

δυςχερειϊν που το προςωπικό αυτό ςυναντά όταν προςπακεί να κάνει χριςθ του 

διακιϊματόσ του ςτθν υπθρεςιακι εκπαίδευςθ. Ωςτόςο, ο ςχεδιαςμόσ μιασ τζτοιασ 

εκπαιδευτικισ δράςθσ πρζπει να λάβει υπόψθ του τον κίνδυνο δθμιουργίασ μιασ 

λανκαςμζνθσ – πικανϊσ – προςδοκίασ υπθρεςιακισ εξζλιξθσ. Επίςθσ, πρζπει να 

αντιμετωπίηει το ηιτθμα τθσ επιλεξιμότθτασ κάποιων κλάδων/ειδικοτιτων (πχ ΔΕ 

Διοικθτικϊν) και τθσ ανιςότθτασ που επιφζρει ςτο δικαίωμα τθσ υπθρεςιακισ εκπαίδευςθσ. 

Ακόμθ, πρζπει να αντιμετωπίςει τθν πίεςθ που αναμενόμενα κα αςκθκεί από αντίςτοιχεσ 

ομάδεσ εργαηομζνων ςε άλλουσ φορείσ για παροχι παρόμοιασ εκπαίδευςθσ.  

Ζνα εναλλακτικό ςενάριο που ςυνδζεται και με τθν ανταποδοτικι διάςταςθ τθσ εργαςίασ 

μεγάλου μζρουσ του προςωπικοφ των Ο.Τ.Α. κα μποροφςε να είναι θ επιμόρφωςθ του 

προςωπικοφ ΔΕ των Ο.Τ.Α. για τθν απόκτθςθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων με ςτόχουσ που 

μποροφν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 

 τθν ανάδειξθ του ρόλου των υπαλλιλων ςτθν παροχι δθμόςιων αγακϊν και 

κοινωνικϊν υπθρεςιϊν,  

 τθν περιβαλλοντικι προςταςία και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ  

 τθν ανάδειξθ και ενίςχυςθ των δθμοκρατικϊν αξιϊν ςε τοπικό επίπεδο 

 τθν ενίςχυςθ τθσ εργαςιακισ τουσ υπευκυνότθτασ και  

 τθν ςυμμετοχι τουσ ςτθν υλοποίθςθ πολιτικϊν προςταςίασ των ανκρωπίνων 

δικαιωμάτων και ελευκεριϊν.  

 

6. Σφγχρονεσ προκλήςεισ για την επιμόρφωςη/κατάρτιςη  

Κλείνοντασ, είναι ανάγκθ να αναφερκεί κανείσ ςτισ γενικότερεσ προκλιςεισ που 

αντιμετωπίηει θ επιμόρφωςθ/κατάρτιςθ ςτο δθμόςιο τομζα ζτςι ϊςτε να μπορζςουμε να 

προςδιορίςουμε και πλαίςιο των κινδφνων που κακορίηουν και τα όρια των προςπακειϊν 

τόςο των υπαλλιλων όςο και των κεςμϊν επιμόρφωςθσ.  

1. Αμφίβολεσ/αβζβαιεσ επιδιϊξεισ για τα αποτελζςματα τθσ επιμόρφωςθσ/κατάρτιςθσ. 

Αποτελεί ζνα διαχρονικό πρόβλθμα κάκε μορφισ επιμόρφωςθσ και ςυνδζεται ςτθν 

περίπτωςι μασ τόςο με το μζγεκοσ τθσ δράςθσ και με το πλικοσ των δομϊν τθσ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ όςο και με το τεράςτιο εφροσ των παρεμβάςεϊν τθσ.  

2. Θ ταχφτθτα των εξελίξεων και των αλλαγϊν (ςτο κεςμικό αλλά και εργαςιακό 

περιβάλλον). Είναι προφανζσ ότι θ ςχετικι ςτακερότθτα προθγοφμενων δεκαετιϊν 



Καινοτόμο Εργαςτιριο «Το Δθμόςιο που μακαίνει και αλλάηει» / Ζκκεςθ εργαςιϊν - Συμπεράςματα 

57 
 

κλονίηεται από τθν παγκοςμιοποίθςθ αλλά και από τθν εκρθκτικι εμπλοκι κάκε 

τεχνολογικισ εξζλιξθσ ςτθν κακθμερινότθτα των ατόμων και των κεςμϊν.  

3. Θ θλικιακι ςφνκεςθ του προςωπικοφ και ο υπό διαμόρφωςθ δυιςμόσ νεοειςελκόντων, 

«παλαιϊν» υπαλλιλων. Κα λζγαμε ότι ζχουμε από τθ μια μεριά και κυρίωσ λόγω των 

αλλαγϊν ςτο πλαίςιο ςυνταξιοδότθςθσ, μια εκτεταμζνθ παραμονι υπαλλιλων με 

χαρακτθριςτικά 3θσ βιομθχανικισ επανάςταςθσ ςτθν παραγωγι αλλά και τθ διοίκθςθ και 

μια περιοριςμζνθ είςοδο υπαλλιλων με χαρακτθριςτικά 4θσ βιομθχανικισ επανάςταςθσ.  

4. Θ αναγκαιότθτα για ζναν επαναπροςδιοριςμό τθσ ιςορροπίασ μεταξφ επαγγελματικισ 

και προςωπικισ ηωισ αλλά και για τθν κατοχφρωςθ του «δικαιϊματοσ ςτθν αποςφνδεςθ».  

5. Θ κεμελιϊδθσ διαφοροποίθςθ τθσ εργαςίασ ςτο Δθμόςιο από τθν εργαςία ςτον ιδιωτικό 

τομζα, όπωσ αυτι αποτυπϊνεται ςτθ διάκριςθ δθμόςια αγακά/κοινωνικζσ υπθρεςίεσ και 

καταναλωτικά αγακά, κερδοςκοπικζσ υπθρεςίεσ από τθν άλλθ.   

6. Θ αναγκαιότθτα μετάβαςθσ από μια εργαςιακι κουλτοφρα πεικαρχίασ και υποταγισ 

ςτθν εντολι και τθ ρφκμιςθ ςε μια κουλτοφρα πειραματιςμοφ, δοκιμισ, αποδοχισ τθσ 

αποτυχίασ και ανάδειξθσ καινοτόμων μεκόδων και πρακτικϊν.  

7. Οι ευζλικτεσ μορφζσ απαςχόλθςθσ.  

8. Θ κινθτοποίθςθ και ενεργόσ ςυμμετοχι/εμπλοκι των υπαλλιλων ςτθν επιμόρφωςθ 

κατάρτιςθ. Δθμιουργία ενόσ πλαιςίου κινιτρων αλλά και περιβάλλοντοσ που να ενιςχφει 

τθν επιλογι του υπαλλιλου να εμπλακεί ενεργά ςτθν επιμόρφωςθ.  

 

7. Προςανατολιςμοί τησ επιμόρφωςησ 

Ζτςι, είναι αναγκαίο να δοκεί ακόμθ μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτθν ψθφιοποίθςθ τθσ 

επιμόρφωςθσ (Εικονικι πραγματικότθτα/επαυξθμζνθ πραγματικότθτα) για να εξαπλωκεί 

και να γίνει πιο αποδοτικι θ  εξ αποςτάςεωσ και θ θλεκτρονικι επιμόρφωςθ (distance 

learning/e-learning). 

Είναι επίςθσ αναγκαίο να ςκεφτοφμε τρόπουσ και μεκοδολογίεσ για να μετατρζψουμε το 

κακθμερινό και ίςωσ βαρετό περιβάλλον εργαςίασ και επιμόρφωςθσ ςε ζνα περιβάλλον πιο 

ηωντανό, διαςκεδαςτικό και ευχάριςτο.  
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φνοψθ – Βαςικά ςθμεία 

Αναφορικά με τθν επιμόρφωςθ των προϊςταμζνων: 

 Θ επιλογι τθσ υποχρεωτικότθτασ ζναντι τθσ προαιρετικότθτασ αποδομεί τθν 

αντίλθψθ τθσ ςφγχρονθσ επιμόρφωςθσ για μια ςυνεργατικι και μοντζρνα Δθμόςια 

Διοίκθςθ. 

 Κα πρζπει να δοκεί ζμφαςθ ςε ςφγχρονουσ τρόπουσ επιμόρφωςθσ και διάχυςθσ 

γνϊςθσ όπωσ προγράμματα δυναμικισ κακοδιγθςθσ (expert coaching) με τθ χριςθ 

ψθφιακϊν εργαλείων και εργαλείων μικρο-μάκθςθσ.  

Αναφορικά με τθν επιμόρφωςθ υπαλλιλων δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ: 

 Ο ςχεδιαςμόσ ενόσ τζτοιου προγράμματοσ κα πρζπει να απεξαρτθκεί από τθ 

λανκαςμζνθ – πικανϊσ – προςδοκία υπθρεςιακισ εξζλιξθσ. 

 Μία τζτοια επιμόρφωςθ κα πρζπει να αντιμετωπίηει το ηιτθμα τθσ επιλεξιμότθτασ 

κάποιων κλάδων/ειδικοτιτων (π.χ. ΔΕ Διοικθτικϊν) και τθσ ανιςότθτασ που 

επιφζρει ςτο δικαίωμα τθσ υπθρεςιακισ εκπαίδευςθσ. 

 Κα μποροφςαν να προταχκοφν εναλλακτικοί ςτόχοι επιμόρφωςθσ που να 

περιλαμβάνουν ενδεικτικά τθν ανάδειξθ του ρόλου των υπαλλιλων ςτθν παροχι 

δθμόςιων αγακϊν και κοινωνικϊν υπθρεςιϊν, τθν περιβαλλοντικι προςταςία και 

τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, τθν ενίςχυςθ των δθμοκρατικϊν αξιϊν, 

τθν ενίςχυςθ τθσ εργαςιακισ τουσ υπευκυνότθτασ και τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν 

υλοποίθςθ πολιτικϊν προςταςίασ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων και ελευκεριϊν. 

Οι επιμορφωτικζσ δράςεισ δεν κα πρζπει να περιορίηονται ςτο πλαίςιο του ΕΚΔΔΑ, αλλά να 

αναλαμβάνονται και εςωτερικά από τουσ φορείσ του Δθμοςίου. Ραράλλθλα, κα πρζπει να 

δοκεί μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτθν εξ αποςτάςεωσ και θλεκτρονικι επιμόρφωςθ (distance 

learning/e-learning). 

Κα πρζπει επίςθσ να ςυνεκτιμθκοφν παράμετροι όπωσ ο ςαφισ προςδιοριςμόσ των ςτόχων 

τθσ επιμόρφωςθσ/κατάρτιςθσ, θ ταχφτθτα των εξελίξεων και των αλλαγϊν, θ θλικιακι 

ςφνκεςθ του προςωπικοφ (δεδομζνθσ τθσ περιοριςμζνθσ ειςόδου υπαλλιλων με 

χαρακτθριςτικά 4θσ βιομθχανικισ επανάςταςθσ), ο επαναπροςδιοριςμόσ τθσ ιςορροπίασ 

μεταξφ επαγγελματικισ και προςωπικισ ηωισ, θ κεμελιϊδθσ διαφοροποίθςθ τθσ εργαςίασ 

ςτο Δθμόςιο από τθν εργαςία ςτον ιδιωτικό τομζα, θ αναγκαιότθτα μετάβαςθσ από μια 

εργαςιακι κουλτοφρα πεικαρχίασ και υποταγισ ςτθν εντολι και τθ ρφκμιςθ ςε μια 
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κουλτοφρα πειραματιςμοφ, δοκιμισ, αποδοχισ τθσ αποτυχίασ και ανάδειξθσ καινοτόμων 

μεκόδων και πρακτικϊν, οι ευζλικτεσ μορφζσ απαςχόλθςθσ και τζλοσ θ κινθτοποίθςθ και 

ενεργόσ ςυμμετοχι/εμπλοκι των υπαλλιλων ςτθν επιμόρφωςθ/κατάρτιςθ.  
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2.3. Β’ υνεδρία: υζήτηςη-Δίαβούλευςη 

Στθ δεφτερθ Συνεδρία του Καινοτόμου Εργαςτθρίου πραγματοποιικθκε κφκλοσ ςυηιτθςθσ 

με τοποκετιςεισ των ςυμμετεχόντων και ζκκεςθ προτάςεων επί του πλαιςίου που είχε 

τεκεί και του προβλθματιςμοφ που διαμορφϊκθκε ςτθν πρϊτθ Συνεδρία. Στο παρόν 

κεφάλαιο, αποτυπϊνονται με ςυνοπτικό τρόπο τα κφρια ςθμεία των εν λόγω 

τοποκετιςεων με ςκοπό τθν ανάδειξθ των βαςικϊν κζςεων που διατυπϊκθκαν. 

Θ κ. Μαρία Ανδρικοποφλου (Δ/νςθ Διοικθτικοφ, Ράντειο Ρανεπιςτιμιο) τόνιςε τθν 

αναγκαιότθτα επιμόρφωςθσ, ειδικά ςτισ αλλαγζσ του κεςμικοφ πλαιςίου, των υπαλλιλων 

που κατζχουν κζςεισ ευκφνθσ και ςυμφϊνθςε με τθ διεξαγωγι ςχετικϊν προγραμμάτων 

ςτθ λογικι τθσ διάχυςθσ τθσ πλθροφορίασ. Αναφορικά με τθν επιμόρφωςθ των υπαλλιλων 

ΔΕ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, επεςιμανε τθ ςπουδαιότθτα αποςαφινιςθσ των κριτθρίων 

τθσ ςυμμετοχισ ςε αυτά τα επιμορφωτικά προγράμματα («…Ποια θα είναι τα κριτήρια 

ειςαγωγήσ ςτην επιμόρφωςη;») κζτοντασ ωσ βαςικι παράμετρο επιτυχίασ ςτο όλο 

εγχείρθμα τθν αποδοχι απ’ όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ τθσ αναγκαιότθτασ-χρθςιμότθτασ 

αυτισ τθσ επιμόρφωςθσ.   

Θ κ. Μαρία Δόκου (Ρροϊςταμζνθ Γενικισ Διεφκυνςθσ, Υπουργείο Ραιδείασ, Ζρευνασ και 

Κρθςκευμάτων) επεςιμανε ότι θ αναγκαιότθτα επιμόρφωςθσ των υπαλλιλων κατθγορίασ 

ΔΕ δεν περιορίηεται ςτο χϊρο τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, αλλά εντοπίηεται και ςτθν 

Κεντρικι Διοίκθςθ («…..οι Περιφερειακζσ Διευθφνςεισ Εκπαίδευςησ του Υπουργείου 

Παιδείασ ζχουν πολλοφσ υπαλλήλουσ ΔΕ με τα ίδια χαρακτηριςτικά με αυτοφσ τησ Τοπικήσ 

Αυτοδιοίκηςησ….»), ενϊ ζκεςε επίςθσ τθν ανάγκθ επιμόρφωςθσ των προςφάτωσ 

μεταταγμζνων υπαλλιλων του υπουργείου Ραιδείασ από τον εκπαιδευτικό κλάδο ςε 

διοικθτικζσ κζςεισ. Ειδικά για τθν επιμόρφωςθ των υπαλλιλων ΔΕ τθσ Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ, πρότεινε τθ μζκοδο «εκπαίδευςθσ επί τθσ εργαςίασ» (on the job training) 

με αξιοποίθςθ ςτο ρόλο του/τθσ εκπαιδευτι/τριασ, προϊςταμζνουσ/εσ όχι από τθν ίδια 

υπθρεςία / Διμο αλλά από όμορουσ Διμουσ. Με τον τρόπο αυτό αποφεφγεται θ εξάρτθςθ 

μεταξφ προϊςταμζνου/θσ-εκπαιδευόμενου/θσ και καλλιεργείται θ μεταφορά γνϊςθσ από 

ζναν οργανιςμό ςε άλλον («…να γίνει μια κινητικότητα ςτην επιμόρφωςη με τη μζθοδο on 

the job training……μια ομάδα από ζνα Δήμο να πάει ςε όμορο Δήμο…..»). 

Ο κ. Λάκωβοσ Καρατράςογλου (πρϊθν ςτζλεχοσ Υπουργείου Εργαςίασ / νυν εκπαιδευτισ 

ΕΚΔΔΑ) υποςτιριξε πωσ προχπόκεςθ για τθν αλλαγι ςτο Δθμόςιο είναι θ αξιοποίθςθ τθσ 



Καινοτόμο Εργαςτιριο «Το Δθμόςιο που μακαίνει και αλλάηει» / Ζκκεςθ εργαςιϊν - Συμπεράςματα 

61 
 

επιμόρφωςθσ για τθν καλλιζργεια τθσ ςυμμετοχισ, τθσ ομαδικότθτασ και τθσ ςυναίνεςθσ, 

αλλά και για τθν ανάπτυξθ εςωτερικϊν ικανοτιτων εντόσ των οργανιςμϊν. Στθν ωσ άνω 

κατεφκυνςθ, υπζδειξε ωσ προτεραιότθτα τθν επιμόρφωςθ των προϊςταμζνων θ οποία κα 

πρζπει «να προηγείται των άλλων υπαλλήλων», ϊςτε να διευκολφνει τθν αλλαγι και τθ 

βελτίωςθ ςτθ λειτουργία των οργανιςμϊν. Αναφορικά με τουσ υπαλλιλουσ ΔΕ, πρότεινε τθ 

δθμιουργία προγράμματοσ/τμιματοσ από το ΕΚΔΔΑ εξάμθνθσ φοίτθςθσ προ τθσ ανάλθψθσ 

των κακθκόντων τουσ.  

Θ κ. Ελζνθ Χαλβατηά (Ρροϊςταμζνθ Δ/νςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Διμοσ Ακθναίων) 

ςθμείωςε πωσ παρά τα βιματα που ζχουν γίνει για τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν 

επιμόρφωςθσ των υπαλλιλων τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, τα επιμορφωτικά προγράμματα 

που υλοποιοφνται δεν είναι επαρκϊσ ςτοχευμζνα ςτισ ειδικότθτεσ του προςωπικοφ κακϊσ 

και ςτισ ιδιαιτερότθτζσ τουσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, υποςτιριξε (και αναφζροντασ τθν 

περίπτωςθ του Διμου Ακθναίων που θ χαρτογράφθςθ προςωπικοφ αποκαλφπτει το 

μεγάλο πλικοσ υπαλλιλων που απαςχολοφνται ςε ανταποδοτικζσ υπθρεςίεσ) πωσ τα 

επιμορφωτικά προγράμματα κα πρζπει να ςτοχεφουν όχι μόνο ςτθν απόκτθςθ «διοικθτικισ 

γνϊςθσ» αλλά και των εφοδίων εκείνων που κα διευκολφνουν τουσ επιμορφωνόμενουσ 

ςτθν κακθμερινι άςκθςθ των κακθκόντων τουσ. Ρροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, υποςτιριξε 

πωσ είναι απαραίτθτθ θ αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, του «διανοθτικοφ 

κεφαλαίου» τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ τόςο ςτο ςτρατθγικό ςχεδιαςμό τθσ εκπαίδευςθσ 

ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ όςο και ςτθν κατάρτιςθ των εξειδικευμζνων εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων που αφοροφν τουσ υπαλλιλουσ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

Ο κ. Νικόλαοσ Ραπακεοδϊρου  (Συντονιςτισ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, 

Δυτικισ Ελλάδασ και Λονίων Νιςων)  ζκεςε κζμα αξιοποίθςθσ από τθ Δθμόςια Διοίκθςθ των 

γνϊςεων και δεξιοτιτων που αποκομίηουν οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ςτα επιμορφωτικά 

προγράμματα του ΕΚΔΔΑ. («Υπάρχει μεγάλη διάςταςη ανάμεςα ςτο ρόλο που επιτελεί το 

ΕΚΔΔΑ ωσ προσ την επιμόρφωςη και ςτο πωσ αξιοποιοφνται οι γνϊςεισ που προςφζρει»), 

εκτιμϊντασ πωσ κα πρζπει να υπάρχει αποτελεςματικότερθ διαςφνδεςθ μεταξφ τθσ 

επιμόρφωςθσ και των ςτρατθγικϊν ςτόχων των οργανιςμϊν.  

Θ κ. Μαρία Ρικραμζνου (Δ/νςθ Υποςτιριξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Υπθρεςιϊν, 

Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλειασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, εξζφραςε 

προβλθματιςμό περί τθσ ςκοπιμότθτασ ειδικισ επιμόρφωςθσ για υπαλλιλουσ ΔΕ, κακϊσ 

και για το ενδεχόμενο επιπλζον μοριοδότθςισ τουσ, θ οποία κα προςμετράται ςτθν κρίςθ 

για ανάλθψθ κζςεων ευκφνθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, αναφερόμενθ ςτθν περίπτωςθ των 

απομακρυςμζνων περιοχϊν τθσ χϊρασ που διακζτουν αποκλειςτικά υπαλλιλουσ ΔΕ, 
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ςθμείωςε πωσ εκεί κα μποροφςε το ηιτθμα τθσ ςτελζχωςθσ κζςεων ευκφνθσ να καλυφκεί 

με ανάλογθ πρόβλεψθ είτε ςτουσ οργανιςμοφσ εςωτερικισ λειτουργίασ των Διμων ι με τθ 

διαδικαςία των μετατάξεων και των αποςπάςεων («είμαι υπζρ τησ εκπαίδευςησ και τησ 

απόκτηςησ γνϊςεων απλά πιςτεφω ότι θα πρζπει να διαχωριςτεί η επιμόρφωςη από την 

ανάληψη θζςησ ευθφνησ»). 

Επί του ιδίου ηθτιματοσ, θ κ. Ελζνθ Χαλβατηά (Ρροϊςταμζνθ Δ/νςθσ Ανκρϊπινου 

Δυναμικοφ, Διμοσ Ακθναίων) υποςτιριξε πωσ θ εκπαίδευςθ αυτι μπορεί να προςφζρει 

ζνα επιπλζον κίνθτρο για μελλοντικι εξζλιξθ των υπαλλιλων ΔΕ κατθγορίασ δεδομζνου ότι 

οι υπάλλθλοι ΤΕ και ΡΕ κατζχουν προβάδιςμα ςτισ κρίςεισ προϊςταμζνων είτε από το 

οργανόγραμμα είτε από τον νόμο. 

Θ κ. Ευγενία Λόκανα (Υπεφκυνθ Σπουδϊν & Ζρευνασ Λνςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ, Εκνικό 

Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ) τόνιςε πωσ παρά το γεγονόσ ότι οι δθμόςιοι 

υπάλλθλοι κατζχουν αυξθμζνα τυπικά προςόντα, κα πρζπει να δοκεί μεγαλφτερθ ζμφαςθ 

ςτθν καλλιζργεια δεξιοτιτων. Σε αυτιν τθν κατεφκυνςθ, θ ςυμμετοχι διευκυντϊν και 

προϊςταμζνων ςε εκπαιδευτικά προγράμματα κα καταςτιςει αποτελεςματικότερθ τθ 

διοίκθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Αναφορικά με τουσ υπαλλιλουσ ΔΕ τθσ Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ και δθ εκείνουσ που βρίςκονται μακριά από τα αςτικά κζντρα, ζνα 

πρόγραμμα επιμόρφωςθσ ςτθν κατεφκυνςθ των όςων προτάκθκαν ςτθν Α’ Συνεδρία, 

χωριςμζνο ςε κεωρθτικό και πρακτικό ςκζλοσ, κα μποροφςε να προςφζρει μεγαλφτερθ 

αςφάλεια ςτουσ ωσ άνω υπαλλιλουσ με δυνατότθτα μετακίνθςισ τουσ ςτο πλαίςιο τθσ 

κινθτικότθτασ και όχι μόνο να λειτουργιςει ωσ κίνθτρο για τθν απόκτθςθ μιασ κζςθσ 

ευκφνθσ.  

Θ κ. Άννα Κοντονι (Δ/ντρια Λνςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ, Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

και Αυτοδιοίκθςθσ) ζκανε μία ςυνολικι τοποκζτθςθ επί των κζςεων που διατυπϊκθκαν. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, ανζφερε πωσ τα ςτατιςτικά δεδομζνα του Λνςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ 

μαρτυροφν πωσ το πλικοσ των Διευκυντϊν που ςυμμετζχει ςτα επιμορφωτικά 

προγράμματα είναι εξαιρετικά χαμθλό (προφανϊσ λόγω του φόρτου εργαςίασ τθσ δουλειάσ 

τουσ). Ωσ εκ τοφτου, μία μορφι εκπαίδευςθσ εξ αποςτάςεωσ με χριςθ θλεκτρονικισ 

πλατφόρμασ κα μποροφςε να τουσ/τισ διευκολφνει να ςυμμετζχουν, να ενθμερϊνονται και 

να εκπαιδεφονται ϊςτε να ανταποκρίνονται αποτελεςματικότερα ςτισ επαγγελματικζσ τουσ 

υποχρεϊςεισ. Επιςιμανε μάλιςτα πωσ θ επιμόρφωςι τουσ κα πρζπει να ζχει ςτοιχεία 

υποχρεωτικότθτασ. Αναφορικά με τουσ υπαλλιλουσ ΔΕ που εργάηονται ςτθν Τοπικι 

Αυτοδιοίκθςθ, υποςτιριξε πωσ το μεγάλο πλικοσ τουσ επιτάςςει τθν ανάγκθ υποςτιριξισ 

τουσ.  Ανζφερε μάλιςτα πωσ ςτισ κρίςεισ για επιλογι ςτελεχϊν ςε ανϊτερεσ και ανϊτατεσ 
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κζςεισ, θ ςυνζντευξθ δίνει ζμφαςθ ςτθν εμπειρία που κατζχει ο/θ υποψιφιοσ/α, πζραν 

των τυπικϊν προςόντων. Με δεδομζνθ λοιπόν τθν εμπειρία που διακζτουν κάποιοι 

υπάλλθλοι ΔΕ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, θ ενίςχυςθ των γνϊςεϊν τουσ μζςα από ζνα 

ςυςτθματικό πρόγραμμα επιμόρφωςθσ μπορεί να ενδυναμϊςει τισ προοπτικζσ τουσ ςτθ 

διεκδίκθςθ τζτοιων κζςεων.  

Ο κ. Γιϊργοσ Γιοφλοσ (Ρρόεδροσ ΔΣ, Κοινωνικό Ρολφκεντρο τθσ ΑΔΕΔΥ) ςυμφϊνθςε τόςο με 

τθν πρόταςθ για τθν εξ αποςτάςεωσ επιμόρφωςθ των προϊςταμζνων, όςο και με τθ 

ςθμαςία τθσ επιμόρφωςθσ των υπαλλιλων ΔΕ ωσ μζςου ενίςχυςθσ τθσ υπθρεςιακισ τουσ 

αςφάλειασ (υπό τθν ζννοια ότι κα τουσ παρζχει επιπρόςκετα προςόντα).  

Θ κ. Γεωργία Βαλατςοφ (Ρροϊςταμζνθ Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, 

Υπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ) επεςιμανε πωσ πολλζσ από τισ 

αλλαγζσ ςτο Δθμόςιο πλιττουν κυρίωσ τουσ χαμθλόμιςκουσ υπαλλιλουσ, χωρίσ να 

ςυνυπολογίηεται θ εμπειρία και το παραγόμενο από αυτοφσ ζργο, αναφζροντασ ωσ 

παράδειγμα τθν υποχρεωτικότθτα τθσ κινθτικότθτασ του Ν. 1114 που κυρίωσ αφοροφςε 

υπαλλιλουσ ΔΕ. Υποςτιριξε πωσ θ επιμόρφωςθ των προϊςταμζνων και μζςω αυτϊν θ 

διάχυςθ τθσ γνϊςθσ ςτο Δθμόςιο κα πρζπει να ςυνδζεται με τα επιχειρθςιακά ςχζδια των 

φορζων και οργανιςμϊν, αλλά δεν μπορεί εφκολα να ςυνδυαςτεί με άλλεσ λειτουργίεσ ι 

πλαίςια (π.χ. με τισ ολομζλειεσ τμθμάτων και διευκφνςεων ςτο πλαίςιο τθσ ςτοχοκεςίασ). 

Πςον αφορά τθν εκπαίδευςθ Δ/ντων και Ρροϊςταμζνων, τόνιςε το πρόβλθμα τθσ ζλλειψθσ 

χρόνου και πρότεινε μίξθ  κεωρθτικισ και πρακτικισ επιμόρφωςθσ και εξειδίκευςθ των 

παρεχόμενων γνϊςεων που κα προκφψει μζςα από τθ ςυςτθματικι ανίχνευςθ 

εξατομικευμζνων αναγκϊν. Ρρότεινε επίςθσ, τθν κυκλικι επιμόρφωςθ με ανταλλαγι 

εμπειρίασ μεταξφ διαφορετικϊν φορζων. 

Ο κ. Γιάννθσ Σπθλιωτόπουλοσ (Γενικόσ Διευκυντισ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Υπουργείο 

Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ) αναφζρκθκε ςτθν ανάγκθ διαμόρφωςθσ προγραμμάτων που 

κα ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ επιμόρφωςθσ Γενικϊν Δ/ντων λαμβανομζνθσ υπόψθ 

τθσ εμπειρίασ τουσ και τθσ κζςθσ ευκφνθσ που κατζχουν. Ζκανε επίςθσ αναφορά ςτθ 

χρθςιμότθτα τθσ εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ ςτο πλαίςιο τθσ κινθτικότθτασ, ενϊ 

αναφορικά με τθν επιμόρφωςθ των υπαλλιλων ΔΕ αναφζρκθκε ςτθν ανάγκθ διαμόρφωςθσ 

ρεαλιςτικϊν προςδοκιϊν και κινιτρων ωσ προσ τθ δυνατότθτα ανζλιξισ τουσ ςε κζςεισ 

ευκφνθσ. 

Θ κ. Βαςιλικι Τςιμπίδθ (Ρροϊςταμζνθ Διεφκυνςθσ Συντονιςμοφ και Διαχείριςθσ Κεμάτων 

Ρολιτικοφ Ρροςωπικοφ, Υπουργείο Εκνικισ Άμυνασ) αναφζρκθκε ςτισ ιδιαιτερότθτεσ ςτθν 
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κατανομι του πολιτικοφ προςωπικοφ και τθ διάρκρωςθ του Υπουργείου Εκνικισ Άμυνασ,  

επιςθμαίνοντασ πωσ ο αρικμόσ υπαλλιλων κατθγορίασ ΔΕ ι υπαλλιλων που προζρχονται 

από τεχνικζσ ςχολζσ είναι ιδιαιτζρωσ μεγάλοσ. Επιςιμανε ότι παρόλο που ςτο κομμάτι τθσ 

τεχνικισ εκπαίδευςθσ υπάρχει οργανωμζνθ επιμόρφωςθ από πλευράσ Υπουργείου, 

διαπιςτϊνεται ζλλειμμα ςτθν επιμόρφωςθ επί διοικθτικϊν κεμάτων. Επίςθσ ζκεςε 

ερϊτθμα περί των πρακτικϊν που ακολουκοφνται ςτθν επιμόρφωςθ επί κεμάτων 

νομοκεςίασ ςτο Δθμόςιο Τομζα άλλων χωρϊν τθσ ΕΕ. 

Επί του ωσ άνω ερωτιματοσ τοποκετικθκε θ κ. Άννα Κοντονι (Δ/ντρια Λνςτιτοφτου 

Επιμόρφωςθσ, Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ), ςθμειϊνοντασ πωσ 

ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ δεν είκιςται θ επιμόρφωςθ επί κεμάτων νομοκεςίασ και 

διατυπϊνοντασ τον προβλθματιςμό για το κατά πόςο μία τζτοιασ ζκταςθσ και απαιτιςεων 

πρακτικι επιμορφϊςεων μπορεί να ςυνεχίςει να υποςτθρίηεται μετά τθ λιξθ 

χρθματοδότθςθσ από το ΕΣΡΑ. Επίςθσ αναρωτικθκε κατά πόςο είναι ουςιαςτικά 

αποτελεςματικι αυτι θ κατεφκυνςθ επιμόρφωςθσ, κακϊσ είναι πρακτικά αδφνατθ θ 

ικανοποίθςθ του ςυνόλου των αιτθμάτων χρονικά και ποςοτικά. Ρρότεινε να καταςτεί 

υποχρεωτικι θ επιμόρφωςθ των προϊςταμζνων διευκφνςεων και τμθμάτων ςε τζτοιου 

είδουσ ηθτιματα και αυτοί να αναλάβουν τθν υποχρζωςθ μεταφοράσ τθσ γνϊςθσ προσ τουσ 

υφιςταμζνουσ τουσ, λειτουργϊντασ ςτθν ουςία ωσ πολλαπλαςιαςτζσ γνϊςεων. Θ 

διαδικαςία μεταφοράσ τθσ γνϊςθσ πρότεινε να γίνεται μζςω των ολομελειϊν, 

υποςτθρίηοντασ ότι με αυτόν τον τρόπο οι ολομζλειεσ κα ενδυναμωκοφν ωσ κεςμόσ και κα 

αποκτιςουν ουςιαςτικότερο ρόλο. Αναγνϊριςε το γεγονόσ ότι για να μπορζςει να 

λειτουργιςει αυτι θ διαδικαςία επιβάλλονται νομοκετικζσ ρυκμίςεισ. 

Ο κ. Ακανάςιοσ Ραλλθκάρθσ (Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και 

Επιμόρφωςθσ, Βουλι των Ελλινων) επικαλζςτθκε το παράδειγμα τθσ Βουλισ όπου κατά το 

παρελκόν θ επιμόρφωςθ των υποψθφίων προϊςταμζνων ιταν υποχρεωτικι, τονίηοντασ τα 

οφζλθ αυτισ τθσ επιμόρφωςθσ αλλά παράλλθλα ςθμειϊνοντασ πωσ θ εν λόγω πρακτικι 

ζχει ςιμερα ατονιςει. Ραράλλθλα επιςιμανε ότι κατά το παρελκόν υπιρχαν προϊςτάμενοι 

κατθγορίασ ΔΕ ςτον οργανιςμό που αςκοφςαν ιδιαίτερα αποτελεςματικά το ζργο τουσ, 

αλλά με το νζο πλαίςιο επιλογισ προϊςταμζνων οι υπάλλθλοι αυτισ τθσ κατθγορίασ δεν 

ζχουν πλζον τθ δυνατότθτα να διεκδικιςουν κζςεισ ευκφνθσ με αποτζλεςμα τθν αδυναμία 

αξιοποίθςισ τουσ. Κατζλθξε πωσ θ επιμόρφωςθ κα μποροφςε δυνθτικά να βοθκιςει τουσ 

υπαλλιλουσ ΔΕ ςτθν μοριοδότθςι τουσ. 

Αναφερόμενθ ςε προθγοφμενεσ τοποκετιςεισ ςυμμετεχόντων, θ κ. Άννα Κοντονι 

(Διευκφντρια του Λνςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ, Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & 
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Αυτοδιοίκθςθσ) ςθμείωςε ότι οι πεπεραςμζνοι χρθματικοί και ανκρϊπινοι πόροι του 

ΕΚΔΔΑ κζτουν αντικειμενικοφσ περιοριςμοφσ ςτθν ικανοποίθςθ των ολοζνα αυξανόμενων 

αναγκϊν επιμόρφωςθσ του Δθμοςίου. Για το λόγο αυτό τίκεται το κζμα αναηιτθςθσ 

εναλλακτικϊν μορφϊν επιμόρφωςθσ, όπωσ π.χ. «η επιμόρφωςη των προϊςταμζνων ϊςτε 

αυτοί να μεταλαμπαδεφουν μετά τη γνϊςη ςτο υπόλοιπο προςωπικό», ανεξαρτιτωσ τθσ 

διάςταςθσ τθσ υποχρεωτικότθτασ, το οποίο αποτελεί ζνα ηιτθμα που τίκεται προσ 

ςυηιτθςθ. 

Θ κ. Ελζνθ Τςιόγκα (Δ/νςθ Διοικθτικισ και Οικονομικισ Υποςτιριξθσ, Οργανιςμόσ 

Ρλθρωμϊν και Ελζγχου Κοινοτικϊν Ενιςχφςεων Ρροςανατολιςμοφ και Εγγυιςεων) τόνιςε 

τθ ςθμαςία φπαρξθσ πλαιςίου πολιτικισ εκπαίδευςθσ ςε μία υπθρεςία το οποίο κα πρζπει 

να αποτελεί ςτρατθγικό ςτόχο του φορζα. Επίςθσ ςθμείωςε τθν ανάγκθ ζγκαιρθσ υποβολισ 

των αιτθμάτων επιμόρφωςθσ των ςτελεχϊν τθσ, κακϊσ και τθσ ςυμμόρφωςθσ με τισ 

διαδικαςίεσ του ΛΝΕΡ ϊςτε να μποροφν να ςυμπεριλθφκοφν ςτον προγραμματιςμό του, 

κακϊσ και τθν απαίτθςθ για ςτοχευμζνθ επιμόρφωςθ, ϊςτε το κάκε ςτζλεχοσ να ενιςχφεται 

ςε ςχζςθ με το εργαςιακό του προφίλ. Συμφϊνθςε ςτο ότι πρζπει να δίνεται προςοχι ςτθ 

ςυςχζτιςθ των αναγκϊν του υπαλλιλου με τθν ομάδα ςτόχου του κάκε προγράμματοσ και 

πωσ όταν δεν εξαςφαλίηονται οι προχποκζςεισ αυτζσ είναι λογικό επακόλουκο θ μθ 

κάλυψθ αιτθμάτων επιμόρφωςθσ.  

Απαντϊντασ ςε ερωτιματα περί τθσ επιμόρφωςθσ των υπαλλιλων ΔΕ και ειδικότερα περί 

των κεματικϊν του περιεχομζνου ςπουδϊν (ανάπτυξθ δεξιοτιτων, διοικθτικζσ γνϊςεισ) και 

τθ διάρκεια του, εφόςον εφαρμοςτεί, θ κ. Άννα Κοντονι (Διευκφντρια του Λνςτιτοφτου 

Επιμόρφωςθσ, Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & Αυτοδιοίκθςθσ) διευκρίνιςε ότι «θα 

πρζπει να γίνει διάγνωςη εκπαιδευτικϊν αναγκϊν και βάςει αυτϊν να φτιαχτεί το 

curriculum, δηλαδή τα περιεχόμενα μάθηςησ. Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια του, η ειςήγηςη 

που δόθηκε ήταν ενδεικτική, βάςει εμπειρίασ ςε άλλα πεδία, όχι μόνο ςτον δημόςιο, αλλά 

και ςτον ιδιωτικό τομζα». Ρρόςκεςε ακόμθ ότι το περιεχόμενο μάκθςθσ κα προκφψει από 

τθν ανίχνευςθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν, αν και μεγάλο κομμάτι κα καταλαμβάνουν τα 

οριηόντια κζματα. Διευκρίνιςε επίςθσ ότι ςτθν ειςιγθςι τθσ αναφζρκθκε ςτουσ ΔΕ που 

αςκοφν διοικθτικό ζργο και όχι ςε όςουσ ζχουν τεχνικζσ ειδικεφςεισ (π.χ. κθπουροί, 

κακαριςτζσ), οι οποίοι μποροφν ενδεχομζνωσ να επιμορφωκοφν με άλλα προγράμματα 

κατάρτιςθσ πάνω ςτο αντικείμενο τουσ. 

Ο κ. Κωνςταντίνοσ Τςίκουρασ (Δ/νςθ Ρολιτικοφ Ρροςωπικοφ Γενικοφ Επιτελείου Ναυτικοφ, 

Υπουργείο Εκνικισ Άμυνασ) τόνιςε τθ μεγάλθ ςθμαςία τθσ αξιοποίθςθσ των θλεκτρονικϊν 

μζςων και τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. Ρρόςκεςε ότι παρότι πράγματι το ΛΝΕΡ ςε ζνα 
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βακμό υλοποιεί τζτοια προγράμματα, αυτά δεν είναι εξ’ ολοκλιρου εξ’ αποςτάςεωσ με 

αποτζλεςμα ενϊ «είχαμε το πλεονζκτημα να παρακολουθεί κάποιοσ από νηςιά και 

απομακρυςμζνεσ υπηρεςίεσ, …το ακυρϊναμε γιατί *οι επιμορφωνόμενοι ζπρεπε+ να ζρθουν 

να γράψουν εξετάςεισ την τελευταία μζρα. Άρα είχαμε πάλι μετακίνηςη, κόςτη». Συνζχιςε 

προτείνοντασ ωσ βιϊςιμθ και αποτελεςματικι λφςθ τα μαηικά ανοικτά online μακιματα (ςε 

πλατφόρμα moodle), με τα οποία υπάρχει με ελάχιςτο κόςτοσ θ δυνατότθτα εκπαίδευςθσ 

μεγάλου πλικουσ υπαλλιλων. Δεδομζνθσ τθσ ανάγκθσ αναηιτθςθσ τρόπων εξοικονόμθςθσ 

πόρων, κάλεςε το ΕΚΔΔΑ να προςαρμοςτεί ςτισ διεκνείσ εξελίξεισ και ζγκαιρα να κζςει τισ 

βάςεισ για τθ μετάβαςθ αυτι που απαιτεί μεν υποδομζσ και χρόνο («εάν αναπτυχθοφν 

όμωσ, το κόςτοσ αυτό, θα είναι μία επζνδυςη για πάρα πολλά χρόνια μετά»). 

Θ κ. Άννα Κοντονι (Διευκφντρια Λνςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ, Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ) διευκρίνιςε ότι το ΛΝΕΡ υλοποιεί ιδθ ζναν αρικμό 

προγραμμάτων εξϋαποςτάςεωσ επιμόρφωςθσ και βεβαίωσ επικυμεί να επεκτείνει τον 

αρικμό αυτό. Τόνιςε ωςτόςο ότι «όταν αναφερόμαςτε ςε εναλλακτικοφσ τρόπουσ μάθηςησ, 

εννοοφμε και τισ άτυπεσ μορφζσ μάθηςησ, όπωσ π.χ. η αξιοποίηςη των Ολομελειϊν 

Τμημάτων και Διευθφνςεων (...). Εάν οι Ολομζλειεσ λειτουργήςουν ςωςτά *μπορεί να 

αποτελζςουν μία+ μορφή μάθηςησ πολφ ςημαντική μζςα ςτην εργαςιακή καθημερινότητα». 

Υποςτιριξε πωσ θ επιμόρφωςθ δεν χρειάηεται να περιορίηεται ςε τυπικζσ εκπαιδευτικζσ 

δομζσ, όπωσ είναι το Λνςτιτοφτο, αλλά μπορεί να επιτυγχάνεται και μζςα από μθ-τυπικζσ 

μορφζσ μάκθςθσ, όπωσ είναι θ ςυηιτθςθ ςε μία Ολομζλεια. 

Στο ςθμείο αυτό παρενζβθ θ κ. Φανι Κομςζλθ (Υπεφκυνθ Σπουδϊν & Ζρευνασ Λνςτιτοφτου 

Επιμόρφωςθσ, Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ) ςυντονίςτρια τθσ 

ςυηιτθςθσ για να ενθμερϊςει ότι ςχεδιάηεται από το ΛΝΕΡ εξ αρχισ ζνα πρόγραμμα για 

διευκυντζσ, το οποίο περιλαμβάνει εκτόσ από τισ ςυνικεισ ενότθτεσ για το ςτρατθγικό και 

επιχειρθςιακό ςχεδιαςμό, κεματικζσ για ανάλυςθ κινδφνου αλλά και κζματα θγεςίασ, 

παρακίνθςθσ, αξιολόγθςθσ προςωπικοφ και ςυμβουλευτικισ ςυνζντευξθσ. 

Θ κ. Μαρία Βολίδου (Διευκφντρια Ρροςωπικοφ, Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Τυποποίθςθσ / 

Εκνικό Σφςτθμα Υποδομϊν Ροιότθτασ) τόνιςε τθ ςθμαςία τθσ ανίχνευςθσ των 

εκπαιδευτικϊν αναγκϊν και τθσ αξιοποίθςθσ πρακτικϊν όπωσ το mentoring και το coaching 

που δεν ζχουν επαρκϊσ  χρθςιμοποιθκεί ςτθν ελλθνικι Δθμόςια Διοίκθςθ. Αναφορικά με 

τθν επιμόρφωςθ των υπαλλιλων ΔΕ, ανζφερε πωσ αυτι κα πρζπει να ςυνδζεται με το 

αντικείμενο τθσ εργαςίασ τουσ, ςθμειϊνοντασ πωσ δεν πρζπει να περιορίηεται το κίνθτρο 

ςτθ δυνατότθτα απόκτθςθσ μίασ κζςθσ ευκφνθσ, κακϊσ «δεν μποροφν να είναι όλοι 

προϊςτάμενοι ςε ζναν οργανιςμό. Σωςτό είναι να υπάρχει μία κουλτοφρα ότι όλοι είμαςτε 
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ςημαντικοί ωσ μικροί κρίκοι μιασ αλυςίδασ, να υπάρχει υψηλή ποιότητα και ςεβαςμόσ ςτον 

πολίτη/πελάτη, ϊςτε να υπάρχει υψηλή ποιότητα ςτισ παρεχόμενεσ υπηρεςίεσ». 

Ο κ. Νίκοσ Κιτωνάκθσ (Αν. Διευκφντριασ Λνςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ, Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ) ανζφερε πωσ όςο μεγάλοσ και εάν είναι ο αρικμόσ των 

επιμορφωτικϊν προγραμμάτων που πραγματοποιεί το Λνςτιτοφτο Επιμόρφωςθσ και όςο 

μεγάλο και εάν είναι το πλικοσ των επιμορφωνόμενων υπαλλιλων, θ τυπικι μεταφορά 

γνϊςθσ με αυτόν τον τρόπο δεν είναι από μόνθ τθσ ικανι για να μετατρζψει τουσ φορείσ 

και τισ υπθρεςίεσ του Δθμοςίου ςε οργανιςμοφσ μάκθςθσ. Κα πρζπει ςτο εςωτερικό των 

φορζων να διαμορφωκοφν μθχανιςμοί που κα επιτρζψουν τθ διάχυςθ τθσ γνϊςθσ, ει 

δυνατόν με αξιοποίθςθ των ιδθ υφιςτάμενων δομϊν και διαδικαςιϊν (π.χ. ολομζλειεσ 

Τμθμάτων και Διευκφνςεων) και όχι με τθν υιοκζτθςθ καινοφργιων που τυχόν αυξάνουν 

τθν πολυπλοκότθτα. 

Τζλοσ, θ κ. Φανι Κομςζλθ (Υπεφκυνθ Σπουδϊν & Ζρευνασ Λνςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ, 

Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ) υποςτιριξε πωσ θ επιμόρφωςθ ςτθν 

περίπτωςθ των υπαλλιλων ΔΕ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ να πρζπει να ςυνδζεται 

πράγματι με τισ αρμοδιότθτζσ τουσ, αλλά και με το πλαίςιο όπωσ αυτό διαμορφϊνεται με 

τον νόμο 4555/2018 για τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ (Κλειςκζνθσ Λ). 

 

 
φνοψθ – Βαςικά ςθμεία: 
 
Τα βαςικά ςθμεία τθσ ωσ άνω ςυηιτθςθσ κα μποροφςαν να ςυνοψιςτοφν ωσ εξισ: 

 Θ εξεφρεςθ εναλλακτικϊν τρόπων διάχυςθσ τθσ γνϊςθσ ςτο Δθμόςιο αποτελεί 

αναγκαιότθτα, κακϊσ οι τυπικοί τρόποι επιμόρφωςθσ και με δεδομζνουσ τουσ 

περιοριςμοφσ κόςτουσ και διακζςιμων πόρων, δεν είναι ικανοί από μόνοι τουσ να 

ανταποκρικοφν ςτισ ολοζνα μεγαλφτερεσ απαιτιςεισ. 

 Στθν περίπτωςθ τθσ επιμόρφωςθσ ςε κζματα που άπτονται τθσ νομοκεςίασ, θ 

επιμόρφωςθ των Ρροϊςταμζνων και θ αξιοποίθςι τουσ ωσ πολλαπλαςιαςτϊν 

γνϊςθσ μπορεί να κεραπεφςει τθν ανάγκθ για διάχυςθ τθσ γνϊςθσ ςε μεγαλφτερο 

εφροσ υπαλλιλων, κακϊσ μάλιςτα αυτά τα κζματα φαίνεται πωσ δεν ςυνιςτοφν 

αντικείμενο επιμόρφωςθσ ςε άλλεσ χϊρεσ μζλθ τθσ ΕΕ.  

 Θ αξιοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ και θ ανάπτυξθ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων εξ 

αποςτάςεωσ μπορεί να αποτελζςει μία αποτελεςματικι λφςθ για τθν κάλυψθ 

αναγκϊν ευρφτερου πλικουσ υπαλλιλων, ενϊ αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ για 
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τθν ανταπόκριςθ ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ και τθν προςαρμογι ςτισ διεκνείσ 

τάςεισ. 

 Θ ςτοχευμζνθ επιμόρφωςθ των υπαλλιλων ΔΕ αποτελεί ανάγκθ για τθν καλφτερθ 

αξιοποίθςι τουσ, δεδομζνου του μεγάλου αρικμοφ τουσ ςτθν περίπτωςθ τθσ 

Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. Το περιεχόμενο τθσ επιμόρφωςθσ κα μποροφςε να 

περιλαμβάνει οριηόντιεσ κεματικζσ, αλλά κα πρζπει να ανταποκρίνεται και ςτισ 

ειδικζσ ανάγκεσ που ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ εργαςίασ τουσ. 

 Θ διαςφνδεςθ τθσ επιμόρφωςθσ των υπαλλιλων ΔΕ με τθν προοπτικι ανζλιξισ 

τουσ και κατάλθψθσ κζςεων ευκφνθσ αποτελεί αντικείμενο προβλθματιςμοφ και 

ςίγουρα προχποκζτει αλλαγζσ ςτο νομοκετικό πλαίςιο.  
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3. Έκθεςη υμπεραςμάτων – Προτάςείσ 

 

Σε ζνα διεκνζσ και ευρωπαϊκό περιβάλλον που αλλάηει με γριγορουσ ρυκμοφσ, θ Δθμόςια 

Διοίκθςθ καλείται να αντιμετωπίςει μία ςειρά προκλιςεων που ςυνδζονται με κεςμικζσ 

εξελίξεισ, τεχνολογικζσ αλλαγζσ, κοινωνικοφσ και οικονομικοφσ μεταςχθματιςμοφσ. Ειδικά 

ςτθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ, θ προςπάκεια του Δθμοςίου για ανταπόκριςθ ςτισ ολοζνα 

πιο ςφνκετεσ ανάγκεσ του πολίτθ και ςτθν απαίτθςι του για ςφγχρονεσ και ποιοτικζσ 

υπθρεςίεσ, κατζςτθ τα τελευταία χρόνια ακόμα δυςκολότερθ λόγω τθσ κρίςθσ και των 

δθμοςιονομικϊν περιοριςμϊν που αυτι επζβαλε. Ρζραν τθν μείωςθσ των διακζςιμων 

κεφαλαιακϊν πόρων για τθν υλοποίθςθ των δθμόςιων πολιτικϊν, οι μνθμονιακζσ 

δεςμεφςεισ επζβαλαν αυςτθρό περιοριςμό ςτθ δυνατότθτα πρόςλθψθσ νζου ςτελεχιακοφ 

δυναμικοφ, γεγονόσ που οδιγθςε αφενόσ ςτθ ςτελεχιακι απίςχναςθ κάποιων οργανιςμϊν 

και αφετζρου επιτάχυνε τθν θλικιακι γιρανςθ του πλθκυςμοφ των εν ενεργεία υπαλλιλων 

του Δθμοςίου ςυνολικά, αποςτερϊντασ το από τθν κρίςιμθ ειςροι νζων εργαηομζνων με 

πιο ςφγχρονα μορφωτικά χαρακτθριςτικά. 

Ρζραν των ωσ άνω περιοριςμϊν ι και εξαιτίασ αυτϊν, θ ανάγκθ για αναηιτθςθ νζων 

τρόπων ενίςχυςθσ τθσ απόδοςθσ παραμζνει βαςικό ηθτοφμενο για το Δθμόςιο. Ωσ προσ 

τοφτο, θ αξιοποίθςθ των ςφγχρονων κεωριϊν διοίκθςθσ που αναδεικνφουν τθ μάκθςθ ςε 

κρίςιμθσ ςθμαςίασ παράμετρο για τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ δεν μπορεί 

παρά να αποτελεί κεντρικό άξονα κάκε ςχετικισ ςυηιτθςθσ (δθμόςιασ πολιτικισ). Θ 

μάκθςθ μπορεί να λειτουργιςει ωσ πολλαπλαςιαςτικόσ παράγοντασ αλλαγισ, 

επιτρζποντασ ςτουσ Οργανιςμοφσ να προχωροφν ςτθ διαρκι τουσ βελτίωςθ και να 

υπερβαίνουν παγιωμζνα προβλιματα ι κακθλϊςεισ. Εντοφτοισ θ μετάβαςθ ςτο πρότυπο 

των Οργανιςμϊν Μάκθςθσ επιτάςςει τθν αναηιτθςθ νζων τρόπων παρζμβαςθσ, 

καινοτόμων λφςεων, νζων ςχθμάτων ςυνεργαςίασ και διάχυςθσ τθσ πλθροφορίασ, πζραν 

από τισ παραδοςιακζσ τυπικζσ μορφζσ εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ. 

Θ ςυηιτθςθ που πραγματοποιικθκε ςτο πλαίςιο του Καινοτόμου Εργαςτθρίου ανζδειξε τθν 

ανάγκθ για αναβάκμιςθ τθσ μακθςιακισ ικανότθτασ του Δθμοςίου ςυνολικά αλλά και 

ειδικότερα, με εςτίαςθ ςε δφο διαςτάςεισ: (α) τθ δθμιουργία «πυρινων μάκθςθσ» μζςω 

τθσ επιμόρφωςθσ των Ρροϊςταμζνων Διευκφνςεων και τθσ αξιοποίθςισ τουσ ωσ 

μεταφορζων / πολλαπλαςιαςτϊν γνϊςθσ και (β) τθν εκπαίδευςθ/επιμόρφωςθ υπαλλιλων 
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ΔΕ τθσ Αυτοδιοίκθςθσ με ςκοπό τθν καλφτερθ αξιοποίθςι τουσ και τθν απόκτθςθ υπό 

προχποκζςεισ τθσ δυνατότθτασ διοικθτικισ τουσ εξζλιξθσ. 

Αναφορικά με τθν πρϊτθ διάςταςθ, θ επιμόρφωςθ των επιτελικϊν ςτελεχϊν του Δθμοςίου 

αξιολογείται ωσ κορυφαία προτεραιότθτα. Ππωσ εμφατικά τονίςτθκε από πολλοφσ 

ομιλθτζσ κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν του Εργαςτθρίου, πζραν τθσ ςθμαςίασ τθσ 

επιμόρφωςθσ για τθν επιτζλεςθ των προϊςταμενικϊν κακθκόντων και τθν υλοποίθςθ των 

δθμόςιων πολιτικϊν, τα επιτελικά ςτελζχθ μποροφν και πρζπει να λειτουργιςουν ωσ 

μεταφορείσ γνϊςθσ ςυμβάλλοντασ ςτθν αναγκαία ομογενοποίθςθ ςτον τρόπο διοικθτικισ 

λειτουργίασ, ςεβόμενοι τθν πολυφωνία και τθ διαφορετικότθτα. Υπό αυτι τθν ζννοια 

μάλιςτα, θ ςθμαςία τθσ επιμόρφωςθσ των Ρροϊςταμζνων Διευκφνςεων αποκτά πρόςκετο 

ενδιαφζρον ωσ εργαλείο ςτθ διαρκι προςπάκεια για δθμιουργία ενόσ ςυςτιματοσ κοινϊν 

αξιϊν και για καλλιζργεια ςυναινζςεων ςτο Δθμόςιο. Σε αυτό το πλαίςιο προτείνονται τα 

εξισ: 

 Τποχρεωτικόσ χαρακτιρασ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων Προϊςταμζνων 

Διευκφνςεων που αφοροφν νομοκετικζσ ρυκμίςεισ τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ: Ππωσ 

ςθμειϊκθκε, λόγω φόρτου εργαςίασ, απροκυμίασ ι χαμθλοφ ενδιαφζροντοσ, 

αρκετοί Ρροϊςτάμενοι δεν ςυμμετζχουν ςτθν παρακολοφκθςθ επιμορφωτικϊν 

προγραμμάτων με αποτζλεςμα θ ενθμζρωςθ ι επικαιροποίθςθ των γνϊςεϊν τουσ 

να γίνεται με μθ ςυςτθματικό τρόπο. Ειδικά ςε ό,τι αφορά τθν επιμόρφωςθ επί 

νομοκετικϊν ρυκμίςεων τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ, προτείνεται θ κζςπιςθ 

υποχρεωτικοφ χαρακτιρα (εντόσ ενόσ εφλογου χρονικοφ περικωρίου που κα 

προςδιορίηεται βάςει τθσ φφςθσ του αντικειμζνου, του επείγοντοσ χαρακτιρα τθσ 

ανάγκθσ, του πλικουσ και τθσ διαςποράσ των ςτελεχϊν που κα πρζπει να 

επιμορφωκοφν) ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ βζβαιθ ςυμμετοχι τουσ. Επειδι θ 

επιλογι τθσ υποχρεωτικότθτασ ζναντι τθσ προαιρετικότθτασ μπορεί να προςδϊςει 

και αρνθτικι φόρτιςθ ςτο εγχείρθμα, προτείνεται θ υποχρεωτικότθτα να 

περιοριςκεί ςε προγράμματα που αφοροφν το ςτενό αντικείμενό απαςχόλθςισ 

τουσ με τθ χριςθ ςφγχρονων και αςφγχρονων ψθφιακϊν εργαλείων και εργαλείων 

μικρο-μάκθςθσ. 

 Αξιοποίθςθ των Ολομελειϊν που προβλζπονται με τον ν.4369/2016 ωσ «πυρινεσ 

μάκθςθσ»: Θ ςυηιτθςθ και θ ανταλλαγι ιδεϊν και εμπειριϊν ςτο πλαίςιο των 

Ολομελειϊν κα μποροφςε να τισ αναδείξει ςε προνομιακό πεδίο μάκθςθσ, υπό τθν 

ζννοια ότι προςφζρουν τθ δυνατότθτα μεταφοράσ γνϊςθσ, επίλυςθσ προβλθμάτων 

και ικανοποίθςθσ αποριϊν και ερωτθμάτων. Επιπλζον, οι Ολομζλειεσ κα 
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μποροφςαν να λειτουργιςουν με τθν επιςτθμονικι ςτιριξθ του Λνςτιτοφτου 

Επιμόρφωςθσ ωσ Εργαςτιρια Ανίχνευςθσ / Διερεφνθςθσ Εκπαιδευτικϊν Αναγκϊν, 

αναδεικνφοντασ τυχόν μακθςιακζσ ελλείψεισ και αδυναμίεσ. Θ αξιοποίθςθ 

υφιςτάμενων δομϊν και διαδικαςιϊν, απαλλάςςει από τθν ανάγκθ πρόςκετθσ 

νομοκζτθςθσ. Επομζνωσ θ πρόταςθ δεν ςυνεπάγεται δθμοςιονομικό κόςτοσ, ενϊ 

ςυνδζεται άμεςα με τθν επιμόρφωςθ των Ρροϊςταμζνων, κακϊσ τουσ αποδίδει το 

ρόλο του «κακοδθγθτι» και τουσ αναδεικνφει ςε «πολλαπλαςιαςτζσ γνϊςθσ» εντόσ 

ενόσ δομθμζνου πλαιςίου που ςυνάδει με το πρότυπο των Οργανιςμϊν Μάκθςθσ. 

Βεβαίωσ, θ κατάλλθλθ προετοιμαςία τουσ μζςω τθσ επιμόρφωςθσ αποτελεί 

προχπόκεςθ που κα τουσ επιτρζψει να ανταποκρικοφν ςε αυτόν τον ρόλο. 

 φνδεςθ τθσ επιμόρφωςθσ προϊςταμζνων με τθ διαδικαςία κρίςεων: Θ 

επιμόρφωςθ των επιτελικϊν ςτελεχϊν και θ αξιοποίθςι τουσ ςτο ςχθματιςμό 

«πυρινων μάκθςθσ» μπορεί να ςυνδεκεί με τθν υπό εξζλιξθ διαδικαςία κρίςεων: θ 

πλιρωςθ των κζςεων από νζο ςτελεχιακό δυναμικό αφ’ενόσ ςυνεπάγεται τθν 

ανάγκθ για επιμόρφωςθ και μακθςιακι του ενδυνάμωςθ για τθ βζλτιςτθ 

ανταπόκριςθ ςτα κακικοντα Ρροϊςταμζνου, αλλά αφ’ετζρου μπορεί να ιδωκεί και 

ωσ ζνα ευνοϊκό momentum για τθν επιδίωξθ αλλαγϊν. Επομζνωσ, θ ςυγκυρία 

ευνοεί το ςχεδιαςμό τζτοιων προγραμμάτων. 

Αναφορικά με τθ δεφτερθ διάςταςθ, το μεγάλο πλικοσ των υπαλλιλων ΔΕ ωσ ποςοςτό του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ που απαςχολείται ςυνολικά ςτθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ κα 

μποροφςε να κζτει ακόμα και κακ’ αυτό ωσ επιτακτικι τθν ανάγκθ για ςτοχευμζνεσ δράςεισ 

επιμόρφωςθσ και ενίςχυςθσ. Εντοφτοισ, όπωσ ςθμειϊκθκε ςε αρκετά ςθμεία τθσ 

ςυηιτθςθσ, πζραν τθσ ποςοτικισ διάςταςθσ, εκείνο που ςυνθγορεί υπζρ κάποιασ μορφισ 

εξειδικευμζνθσ επιμόρφωςθσ, είναι κυρίωσ θ φφςθ και το εφροσ των διοικθτικϊν 

κακθκόντων που ανατίκενται τουλάχιςτον ςε κάποιουσ εξ αυτϊν των υπαλλιλων. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, μζροσ τουλάχιςτον των υπαλλιλων ΔΕ που εργάηονται ςτθν Τοπικι 

Αυτοδιοίκθςθ, καλοφνται να ανταποκρικοφν ςε διευρυμζνουσ ρόλουσ υψθλότερων 

διοικθτικϊν απαιτιςεων (τόςο ςε όρουσ ευκφνθσ, όςο και ςυνκετότθτασ κακθκόντων) 

υποςτθρίηοντασ με «ακζατο» ςυχνά τρόπο (ιτοι που δφςκολα καταγράφεται π.χ. ςε 

οργανογράμματα ι περιγραφζσ κζςεων)  τθ λειτουργία των υπθρεςιϊν. Είναι 

χαρακτθριςτικι μάλιςτα θ περίπτωςθ απομακρυςμζνων / ακριτικϊν περιοχϊν που λόγω 

ζλλειψθσ άλλου προςωπικοφ, υπάλλθλοσ ΔΕ μπορεί να αναλαμβάνει ακόμα και το ςφνολο 

των αρμοδιοτιτων. Στο πλαίςιο αυτό προτείνονται τα εξισ: 
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 υςτθματικι διερεφνθςθ των επιμορφωτικϊν αναγκϊν των εργαηομζνων ΔΕ τθσ 

Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςε ςυνεργαςία με τουσ φορείσ και το Τπουργείο 

Εςωτερικϊν: Οι επιμορφωτικζσ ανάγκεσ παρουςιάηουν ιδθ μεγάλεσ 

διαφοροποιιςεισ βάςει του φορζα απαςχόλθςθσ (Διμοσ / Ρεριφζρεια). Πμωσ θ 

υιοκζτθςθ ςθμαντικϊν κεςμικϊν αλλαγϊν ςτθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ ςτο πλαίςιο 

τθσ μεταρρφκμιςθσ του «Κλειςκζνθ», θ διαδικαςία επαναςχεδιαςμοφ των 

αρμοδιοτιτων και απλοποίθςθσ και προτυποποίθςθσ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν 

των ΟΤΑ, αλλά και θ ειςαγωγι νζων ψθφιακϊν εργαλείων ςτθν Τοπικι 

Αυτοδιοίκθςθ κακιςτοφν ακόμα πιο ςφνκετο, αλλά και απαραίτθτο τον λεπτομερι 

προςδιοριςμό των επιμορφωτικϊν αναγκϊν και τθν αναηιτθςθ βζλτιςτων τρόπων 

ικανοποίθςισ τουσ. Μάλιςτα, κα πρζπει να ςυνεκτιμθκοφν και τα ποιοτικά 

χαρακτθριςτικά των εν λόγω υπαλλιλων (π.χ. πολλοί είναι μεγαλφτερθσ θλικίασ, 

χωρίσ πρόςφατθ εμπειρία εκπαίδευςθσ). Επομζνωσ, απαιτείται θ διενζργεια 

ςυςτθματικισ ζρευνασ με τθ ςυμμετοχι και τθν υποςτιριξθ των εμπλεκόμενων 

φορζων (ΕΚΔΔΑ, Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ, Υπουργείο Εςωτερικϊν) με ςκοπό: (α) τον 

ςαφι προςδιοριςμό των επιμορφωτικϊν ςτόχων και (β) τθν αποςαφινιςθ των 

γνϊςεων και δεξιοτιτων που απαιτοφνται για τθ ςυγκεκριμζνθ ομάδα, 

προκειμζνου να διαρκρωκεί κατάλλθλα το πρόγραμμα ςπουδϊν, να αναπτυχκεί το 

κατάλλθλο εκπαιδευτικό υλικό και να οργανωκεί αποτελεςματικά το πλαίςιο του 

εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. 

 Αξιοποίθςθ τθσ επιμόρφωςθσ ωσ μζςου αναγνϊριςθσ, ενδυνάμωςθσ και 

εμπλουτιςμοφ τθσ εργαςίασ των υπαλλιλων ΔΕ: Θ κατάταξθ των υπαλλιλων ΔΕ 

κοντά ςτθ βάςθ τθσ ιεραρχικισ πυραμίδασ προςόντων, δθμιουργεί τθν αίςκθςθ 

εργαςιακισ απαξίωςθσ και χαμθλισ παρακίνθςθσ. Επομζνωσ, μία πρόςκετθ 

παράμετροσ που ςυνθγορεί υπζρ τθσ ςτοχευμζνθσ επιμόρφωςθσ προσ τουσ εν λόγω 

υπαλλιλουσ είναι εκείνθ τθσ αξιοποίθςισ τθσ ωσ μζςου αναγνϊριςθσ και 

ενδυνάμωςθσ (recognition & empowerment). Επιπλζον, θ επιμόρφωςθ αυτι 

μπορεί να ενιςχφςει τθν ανταποδοτικι διάςταςθ τθσ εργαςίασ τουσ εςτιάηοντασ ςε 

αξιακζσ διαςτάςεισ (και όχι μόνο αυςτθρά γνωςιακζσ) όπωσ θ ανάδειξθ του ρόλου 

τουσ ςτθν παροχι δθμόςιων αγακϊν και κοινωνικϊν υπθρεςιϊν, θ περιβαλλοντικι 

προςταςία, θ ςυμμετοχι τουσ ςτθν υλοποίθςθ πολιτικϊν προςταςίασ των 

ανκρωπίνων δικαιωμάτων και ελευκεριϊν κ.λπ.  

 Αξιοποίθςθ τθσ εξ αποςτάςεωσ επιμόρφωςθσ και των νζων τεχνολογικϊν μζςων: 

Λόγω των ποιοτικϊν και ποςοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του πλθκυςμοφ ςτόχου και 
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βεβαίωσ τθσ διαςποράσ του ςτθν Επικράτεια, προκρίνεται ωσ βζλτιςτθ λφςθ ο 

ςχεδιαςμόσ ενόσ προγράμματοσ που κα αξιοποιεί τθ ςφγχρονθ τεχνολογία με 

ζμφαςθ ςτθν εξ αποςτάςεωσ επιμόρφωςθ. Τα ψθφιακά μζςα δίνουν πράγματι τθ 

δυνατότθτα ενίςχυςθσ τθσ διαδραςτικότθτασ, προςφζροντασ το πλεονζκτθμα τθσ 

ευρφτερθσ ςυμμετοχισ, αλλά και τθσ ανταπόκριςθσ ςτισ ειδικζσ ανάγκεσ 

διαφορετικϊν υπαλλιλων. Επίςθσ, θ φλθ και το περιεχόμενο των επιμορφωτικϊν 

προγραμμάτων που προςφζρονται με αυτόν τον τρόπο μπορεί να 

αναπροςαρμοςτοφν εφκολα και γριγορα. 

 

Οι ωσ άνω προτάςεισ δεν ςυνάδουν μόνο με τα πρότυπα των Οργανιςμϊν Μάκθςθσ, αλλά 

εντάςςονται ςτθ λογικι τθσ ενδυνάμωςθσ των εργαηομζνων (empowerment) και τθσ 

ενίςχυςισ τουσ με καλλιζργεια δεξιοτιτων «αυτοδιοίκθςθσ» ι «αυτοδιαχείριςθσ» (self-

managing workers) και ομαδικισ εργαςίασ (team working). Τόςο θ αξιοποίθςθ των 

προϊςταμζνων ωσ μεταφορζων γνϊςθσ, όςο και θ ενίςχυςθ των γνϊςεων και δεξιοτιτων 

των υπαλλιλων ΔΕ τθσ Αυτοδιοίκθςθσ μπορεί να αποτελζςουν τρόπουσ ουςιαςτικισ 

αναβάκμιςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του Δθμοςίου, ςυμβάλλοντασ αποφαςιςτικά ςτθ 

κεραπεία προβλθμάτων υπαξιοποίθςθσ, χαμθλοφ βακμοφ παρακίνθςθσ και γνωςτικϊν 

ελλείψεων. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Πρόγραμμα Καίνοτόμου Εργαςτηρίου 
 

 

 

 

Καινοτόμο Εργαςτιριο 

«Σο Δθμόςιο που μακαίνει και αλλάηει: φγχρονεσ προκλιςεισ και 
προςανατολιςμοί τθσ επιμόρφωςθσ ςτο Δθμόςιο Σομζα» 

Τρίτθ, 6 Νοεμβρίου 2018 

ΕΚΔΔΑ, Ρειραιϊσ 211, Ταφροσ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

08:30 – 09:00 Ρροςζλευςθ – Εγγραφζσ 

09:00 – 09:45 Κιρυξθ τθσ ζναρξθσ από τθν Ρρόεδρο του ΕΚΔΔΑ, Αναπλ. Κακ. Ιφιγζνεια Καμτςίδου  

 

Χαιρετιςμοί 

 Μαριλίηα Ξενογιαννακοποφλου, Υπουργόσ Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 

 Κϊςτασ Πουλάκθσ, Γενικόσ Γραμματζασ Υπουργείου Εςωτερικϊν 

 

9:45 - 12:00 Α’ ΣΥΝΕΔΛΑ 

 

Συντονιςτήσ: Νίκοσ Κιτωνάκθσ, Αναπλθρωτισ Διευκφντριασ Λνςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ 

(ΛΝ.ΕΡ.), Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΚΔΔΑ) 

 Γρθγόρθσ Θεοδωράκθσ, Γενικόσ Γραμματζασ Υπουργείου Διοικθτικισ 

Αναςυγκρότθςθσ 

 Άννα Κοντονι, Διευκφντρια Λνςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ (ΛΝ.ΕΡ.), Εκνικό Κζντρο 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΚΔΔΑ) 

 Γιάννθσ Ψυχάρθσ, Κακθγθτισ Ρεριφερειακισ Οικονομικισ Ανάλυςθσ, Ράντειο 

Ρανεπιςτιμιο Κοινωνικϊν και Ρολιτικϊν Επιςτθμϊν 

 Βαςίλθσ Κζφθσ, Κακθγθτισ και Κοςμιτορασ τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν Οικονομίασ και 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, Ράντειο Ρανεπιςτιμιο Κοινωνικϊν και Ρολιτικϊν Επιςτθμϊν  

 Γεωργία Γκόνου, Διευκφντρια Ζρευνασ, Εκπαίδευςθσ και Δια Βίου Μάκθςθσ τθσ 

Ελλθνικισ Εταιρίασ Τοπικισ Ανάπτυξθσ & Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΕΤΑΑ)  

 Γιϊργοσ Γιοφλοσ, Ρρόεδροσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου, Κοινωνικό Ρολφκεντρο τθσ 

ΑΔΕΔΥ 

 

12:00 – 12:30 Διάλειμμα – Καφζσ 

12:30 – 15:00 Β’ ΣΥΝΕΔΛΑ  

Συντονιςτζσ:  

Άννα Κοντονι, Διευκφντρια Λνςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ (ΛΝ.ΕΡ.), Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ 
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Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΚΔΔΑ) 

Νίκοσ Κιτωνάκθσ, Αναπλθρωτισ Διευκφντριασ Λνςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ (ΛΝ.ΕΡ.), Εκνικό 

Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΚΔΔΑ) 

Φανι Κομςζλθ, Υπεφκυνθ Σπουδϊν & Ζρευνασ, Λνςτιτοφτο Επιμόρφωςθσ (ΛΝ.ΕΡ.), Εκνικό 

Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΚΔΔΑ) 

 Συηιτθςθ – Τοποκετιςεισ ςυμμετεχόντων επί των κεμάτων που τζκθκαν ςτθν Α’ 
Συνεδρία. 

 

15:00 Λιξθ εργαςιϊν 
 

 

 

 


