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Περίληψη 

 

Σε ένα περιβάλλον οικονομικής αβεβαιότητας, η ανάπτυξη και η παραγωγική 

ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα αποτελούν προτεραιότητα. Η επιτυχία ενός 

εθνικού στρατηγικού σχεδίου δράσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους 

επιστήμονες που καλούνται να το εφαρμόσουν.  

Βασικός σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η διερεύνηση των 

επιμορφωτικών αναγκών των γεωπόνων που εργάζονται ως δημόσιοι υπάλληλοι στην 

Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας. Η εμπειρική ποιοτική έρευνα, στην οποία 

συμμετείχαν 26 γεωπόνοι, διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα Αυγούστου-

Σεπτεμβρίου 2012. Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων επιλέχθηκε η ημι-δομημένη 

συνέντευξη βασισμένη στην ατομική προσέγγιση.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν 

την σημασία της επιμόρφωσης, εξέφρασαν μεγάλη ανάγκη επιμόρφωσης σε θέματα 

νομοθεσίας και θεώρησαν ότι τα επιμορφωτικά προγράμματα που έχουν 

παρακολουθήσει υστερούν σε θέματα πρακτικής εφαρμογής. Βασικό κριτήριο, κατά 

την άποψή τους, για να παρακολουθήσουν κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελεί 

το θέμα και το περιεχόμενό του. Από την μια πιστεύουν ότι η παρακολούθηση των 

προγραμμάτων κατάρτισης πρέπει να είναι δωρεάν και από την άλλη δεν προτιμούν 

την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Επιμορφωτικές ανάγκες, γεωπόνος, δημόσιος υπάλληλος, 

διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών, επιμορφωτικό πρόγραμμα. 
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Abstract 

 

In an environment of economic uncertainty, restructuring and developing the 

primary sector is a priority. The success of a national strategic action plan depends 

largely on all scientists involved in applying this plan. 

The main purpose of this thesis was to investigate the training needs of 

agronomists working as civil servants in the Regional Prefecture of Pella. The 

empirical qualitative research, in which participated 26 agronomists, was carried out 

in August and September 2012. The semi-structured interview was chosen as the most 

suitable method for data collection based on a bottom-up approach. 

Findings showed that the participants recognize the importance of training, 

express an urgent need for training about legislation matters, and consider that the 

training programs they had hitherto attended lacked practical application. According 

to their opinion, the basic criterion in order to attend a training program is mainly its 

subject and content. On one hand they believe that attending training programs should 

be free of charge, on the other hand they do not prefer distance learning.   

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Τraining needs, agronomist, civil servant, training needs assessment, 

training program  
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Υπαλλήλων 

 

Τ.Ε.Ι. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

 

ΤΟ.Κ.Α.Α. Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης 

 

Τ.Π.Ε. Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών 

 

ΥΠ.Α.Α.Τ. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων 

 

ΥΠ.ΟΙ.Ο. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 

 

Φ.Ε.Κ. Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης 
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Εισαγωγή 

Στην σύγχρονη εποχή του εξορθολογισμού των υφιστάμενων δομών, της 

αναδιοργάνωσης και αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, 

δημιουργείται συχνά αναντιστοιχία μεταξύ των απαιτήσεων του εργασιακού 

περιβάλλοντος και των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού. Το χάσμα αυτό 

επιτείνεται με την ραγδαία εγκαθίδρυση των τεχνολογιών πληροφορικής σε όλες τις 

εκφάνσεις της δημόσιας διοίκησης. Καταλυτικά σε αυτή την διαμορφούμενη 

κατάσταση μπορεί να λειτουργήσει η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εργαζομένων. Η 

διαρκής επομένως επιμόρφωση των στελεχών και υπαλλήλων του δημοσίου τομέα 

αποτελεί επιτακτική ανάγκη, ώστε να είναι δυνατή η προσαρμογή τους στο διαρκώς 

μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. 

Η παρούσα έρευνα διεξήχθη κατά τη διάρκεια Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2012 

και απευθύνθηκε σε γεωπόνους δημοσίους υπαλλήλους που εργάζονται εντός των 

γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. Επιχειρείται η διερεύνηση 

των αναγκών επιμόρφωσης των Γεωπόνων του Δημοσίου Τομέα και συγκεκριμένα 

των εργαζομένων στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 

Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και των εργαζομένων στο Κέντρο Ελέγχου και 

Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Λιπασμάτων (Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ.). 

Ειδικότερα η έρευνα προτίθεται να ανιχνεύσει την στάση και τις απόψεις των 

γεωπόνων σχετικά με την επιμόρφωση και τα επιμορφωτικά προγράμματα, να 

εντοπίσει τις επιμορφωτικές ανάγκες τους, να ανιχνεύσει την επίδραση κάποιων 

παραγόντων στη διαμόρφωση αυτών των αναγκών και να αναδείξει τα επιθυμητά 

χαρακτηριστικά ενός επιμορφωτικού προγράμματος. 

Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει το  

θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίχθηκε η έρευνα και το δεύτερο μέρος 

περιλαμβάνει την εμπειρική έρευνα. 

Στο πρώτο κεφάλαιο προσδιορίζεται ο σκοπός της έρευνας και γίνεται η 

απαραίτητη εννοιολογική αποσαφήνιση βασικών εννοιών, που λήφθηκαν υπόψη 

κατά τη διάρκεια της συγγραφής της εργασίας.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η εξέλιξη των γεωργικών εφαρμογών, η 

εκπαίδευση των γεωπόνων καθώς και οι μεταρρυθμίσεις που θέσπισε τα κράτος 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί η νέα πραγματικότητα. Επίσης, προσδιορίζεται και ο 
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σύγχρονος ρόλος του γεωπόνου δημοσίου υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.  

Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στο θεσμό της επιμόρφωσης. Ειδικότερα 

επιχειρείται μια σύντομη ιστορική αναδρομή του συγκεκριμένου θεσμού και 

τονίζεται η αναγκαιότητα και η σημασία του. Γίνεται αναφορά στον τρόπο 

επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων σε άλλες χώρες και τέλος σκιαγραφείται η 

αποτελεσματικότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων που έχουν υλοποιηθεί από 

την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 

Το τέταρτο κεφάλαιο εστιάζει στην ανάλυση της διαδικασίας «διερεύνηση 

επιμορφωτικών αναγκών». Ειδικότερα, επιχειρείται η αποσαφήνιση βασικών όρων,  

περιγράφονται οι φάσεις που ακολουθούνται στη διερεύνηση των επιμορφωτικών 

αναγκών και οι μέθοδοι καταγραφής αυτών. Επίσης, τονίζεται η αναγκαιότητα του 

συγκεκριμένου σταδίου που οδηγεί στον σωστό σχεδιασμό και στην υλοποίηση 

επιμορφωτικών προγραμμάτων. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την κριτική 

παρουσίαση ερευνών συναφών με το θέμα της παρούσας έρευνας. 

Το δεύτερο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει την εμπειρική προσέγγιση και 

αποτελείται από τρία κεφάλαια.  Έτσι, το πέμπτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην 

παρουσίαση της ερευνητικής μεθοδολογίας που υιοθετήθηκε. Συγκεκριμένα, 

προσδιορίζονται ο σκοπός και τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας, το 

δείγμα-πληθυσμός και η διαδικασία συλλογής των δεδομένων. Το κεφάλαιο 

ολοκληρώνεται με την αναλυτική περιγραφή του οδηγού συνέντευξης της έρευνας.  

Στο έκτο κεφάλαιο επιχειρείται η παρουσίαση και η ανάλυση των δεδομένων 

της παρούσας έρευνας  

Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και επιχειρείται η 

κριτική αποτίμησή τους, καταγράφονται οι περιορισμοί της έρευνας και 

διατυπώνονται οι προτάσεις της ερευνήτριας, οι οποίες απορρέουν από τα 

συμπεράσματα της έρευνας.  

Στο παράρτημα που ακολουθεί μετά την παράθεση της βιβλιογραφίας, 

περιλαμβάνονται η συνοδευτική επιστολή μαζί με τον οδηγό συνέντευξης, οι πίνακες 

που παρουσιάζουν τα εργασιακά καθήκοντα των συμμετεχόντων και τέλος ο χάρτης 

της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

1. Σκοπός, σημασία και περιεχόμενο της μελέτης 

 

1.1.  Σκοπός και σημασία της μελέτης 

Η ελληνική γεωργία προσαρμόσθηκε στους προσανατολισμούς της Κοινής 

Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.) και υιοθέτησε ένα παραγωγικό πρότυπο που έδωσε 

έμφαση στον όγκο παραγωγής και σε προϊόντα που είχαν υψηλό ποσοστό ενίσχυσης 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), χωρίς πλέον να είναι ανταγωνιστικά. Η νέα όμως 

προγραμματική περίοδος συμπίπτει με μια περίοδο σημαντικών εξελίξεων στον 

πρωτογενή τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο, σηματοδοτώντας ευρύτατες αλλαγές και 

μετασχηματισμούς στις αγροτικές περιοχές δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες 

αλλά και κινδύνους (ΥΠ.ΟΙ.Ο., 2007).  

Στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται ο αγρότης παύει να είναι απλά 

παραγωγός προϊόντων, ενώ πρέπει να προσανατολίσει την γεωργική του 

εκμετάλλευση και σε άλλες δραστηριότητες επιχειρηματικής φύσης όπως η 

μεταποίηση και ο αγροτουρισμός. Το γεγονός αυτό κάνει αναγκαία την παροχή 

επαγγελματικής κατάρτισης στους αγρότες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

της παραγωγικής διαδικασίας αλλά και την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών από 

τους γεωπόνους σε πεδία που σχετίζονται με την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων 

σημαντικής προστιθέμενης αξίας. Άλλα πεδία σημαντικά που χρήζουν 

ανατροφοδότηση είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η προώθηση και 

διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων αλλά και της καινοτομίας, με την 

εισαγωγή και χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). Είναι 

γεγονός ωστόσο, ότι η επαγγελματική ομάδα των γεωπόνων δημοσίων υπαλλήλων, 

τις τελευταίες δεκαετίες έχει απολέσει τον ρόλο της ως συμβούλου γεωργικών 

εφαρμογών και αναλώνεται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες εκτελώντας κυρίως 

εργασίες γραφείου (Koutsouris & Papadopoulos, 2000).  

Για να υπάρξει διάχυση της επιστημονικής γνώσης, ενημέρωση για τις νέες 

τεχνολογίες στην παραγωγή και παρουσίαση των καινοτόμων πρακτικών πρέπει να 

εξεταστεί κατά πόσο ο γεωπόνος κατέχει αυτές τις γνώσεις ή χρήζει επιμόρφωσης. Σ΄ 

αυτό τον τομέα μπορεί να προσφέρει σημαντικά η διερεύνηση των επιμορφωτικών 
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αναγκών των υπαλλήλων, ώστε εάν χρειαστεί, να δεχτούν στοχευμένη παρέμβαση 

και κατάρτιση. Άλλωστε σύμφωνα με τον Jarvis (2004), μόλις γίνει αντιληπτή μια 

μαθησιακή ανάγκη από έναν δυνητικά εκπαιδευόμενο, δημιουργείται μια επιθυμία, 

ένα ενδιαφέρον ή μια ζήτηση. Ο ίδιος στην συνέχεια μπορεί να ασκήσει πίεση και να 

εξασφαλίσει την κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών από κάποιον εκπαιδευτικό 

φορέα.  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των επιμορφωτικών 

αναγκών των γεωπόνων δημοσίων υπαλλήλων. Ειδικότερα, προτίθενται: α) να 

εντοπίσει τη στάση των γεωπόνων απέναντι στην επιμόρφωση, β) να διερευνηθεί η 

άποψή τους για τα επιμορφωτικά προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει, γ) να 

εντοπίσει τις επιμορφωτικές ανάγκες των γεωπόνων, όπως τις καθορίζουν και τις 

αξιολογούν οι ίδιοι, δ) να ανιχνεύσει τους παράγοντες που θα μπορούσαν να 

βελτιώσουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ε) να αποτυπώσει τις απόψεις 

τους για το είδος, τη μορφή και γενικότερα τον τρόπο επιμόρφωσης που επιθυμούν.  

Η ερευνήτρια εργάζεται ως γεωπόνος σε αποκεντρωμένη υπηρεσία του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και είναι ευαισθητοποιημένη στο 

θέμα της επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού. Με την ιδιότητα αυτή, 

διαπίστωσε αφενός ότι η επιμόρφωση των γεωπόνων είναι ελλιπής και αφετέρου ότι 

τα επιμορφωτικά προγράμματα τα οποία οργανώνονται είναι αναποτελεσματικά και 

δεν καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες τους. Η θεματολογία των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων χαρακτηρίζεται από αποσπασματικότητα και 

τυποποιημένη μορφή, ενώ απουσιάζουν οι διαδικασίες ανίχνευσης και διερεύνησης 

των πραγματικών αναγκών των γεωπόνων.  

Εν τέλει, η παρούσα εργασία έχει επιστημονικό ενδιαφέρον και μπορεί να 

συμβάλλει: 

 Στην παροχή πληροφοριών προς κάθε ενδιαφερόμενο για τις επιμορφωτικές 

ανάγκες των γεωπόνων που υπηρετούν στον δημόσιο τομέα. 

 Στην παροχή βοήθειας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμορφωτικών 

προγραμμάτων με αφετηρία τις διαπιστωμένες ανάγκες των γεωπόνων της 

Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. 

 Στην εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τους παράγοντες που επηρεάζουν τη 

διαμόρφωση των επιμορφωτικών αναγκών. 
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 Στην αναγκαιότητα και τη σημασία της διερεύνησης των επιμορφωτικών 

αναγκών πριν το σχεδιασμό προγραμμάτων. 

 Στην παροχή πληροφοριών προς όλους τους ενδιαφερόμενους για τη μορφή 

και γενικώς για τον τρόπο επιμόρφωσης που επιθυμούν οι γεωπόνοι. 

 

 

1.2.  Εννοιολογική αποσαφήνιση όρων 

Ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που απασχολούν το χώρο της 

εκπαίδευσης είναι η πολυσημία των όρων της. Αν και οι περισσότεροι όροι που 

χρησιμοποιούνται στη μελέτη αυτή είναι πολυσυζητημένοι και γνωστοί, μερικοί από 

αυτούς χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή στον καθορισμό τους, ώστε να μπορεί ο 

αναγνώστης να κατανοεί αμέσως την έννοια που δίνει ο συγγραφέας. Όπως 

επισημαίνει ο Rogers (1999), το ζήτημα των ορισμών παρουσιάζει μεγάλη δυσκολία, 

καθώς οι διάφορες έννοιες που χρησιμοποιούνται, μεταβάλλονται με την πάροδο του 

χρόνου και ερμηνεύονται διαφορετικά ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο εντοπίζονται.  

 

 

1.2.1.  Η έννοια του όρου «Εκπαίδευση» 

Η σημερινή κοινωνία της γνώσης και του πλουραλισμού πληροφοριών 

σηματοδοτεί αλματώδεις εξελίξεις σε όλους τους τομείς, ανακατατάξεις στην αγορά 

εργασίας, παγκόσμια οικονομική αναδιάρθρωση, πολιτισμικές και κοινωνικές 

αλλαγές στον κοινωνικό ιστό. Επίσης, η γήρανση του πληθυσμού στις προηγμένες 

κοινωνίες επιβάλλει αλλαγές τόσο στον σκοπό της εκπαίδευσης, όσο και στον τρόπο 

παροχής της γνώσης. Οι τάσεις αυτές διαμόρφωσαν ένα νέο τοπίο και οδήγησαν σε 

αλλαγές πολιτικής στην εκπαίδευση και κατάρτιση, δίδοντας έμφαση στην 

καλλιέργεια και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων (Green, 2006).  

Σύμφωνα με τον Κόκκο (2005), η εκπαίδευση αποτελεί σχεδιασμένη μάθηση 

που εξυπηρετεί συγκεκριμένο σκοπό και στοχεύει στην επίτευξη της 

αποτελεσματικής μάθησης. Η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών και 

προϋποθέσεων για μάθηση αποτελεί μέριμνα του σχεδιασμού, της προετοιμασίας και 

της ανασκόπησης της μαθησιακής δραστηριότητας. Συνεπώς εκπαίδευση μπορεί να 

σημαίνει παροχή οργανωμένων συνθηκών, περιβάλλοντος και υποστήριξης σε κάθε 

φιλομαθή εκπαιδευόμενο (Rogers, 1999). Σύμφωνα με τον Jarvis (2004), η 



 

 18 

εκπαίδευση μπορεί να οριστεί ως «οποιαδήποτε σχεδιασμένη σειρά περιστατικών που 

έχει ανθρωπιστική βάση και στοχεύει στην μάθηση και την κατανόηση από την 

πλευρά αυτών που συμμετέχουν» (σ. 48). Μέριμνά της είναι να καταδειχθεί ο 

πλουραλισμός της σκέψης και δράσης, να ενθαρρυνθεί η επιλογή και ο 

αυτοπροσδιορισμός του εκπαιδευόμενου. Η εκπαίδευση έχει ευρείς ορίζοντες και όχι 

στενούς στόχους (Rogers, 1999). Για τον Dewey η εκπαίδευση είναι ο θεμέλιος λίθος 

μιας πλούσιας ζωής, ο οποίος μπορεί να τεθεί και μεταγενέστερα της παιδικής ηλικίας 

(Jarvis, 2004). 

Σύμφωνα με τον Jarvis (2004), δια βίου εκπαίδευση «αποτελεί κάθε 

σχεδιασμένη σειρά γεγονότων που έχει ανθρωπιστική βάση, στοχεύει στην μάθηση 

και κατανόηση από την πλευρά του συμμετέχοντος και μπορεί να συμβεί σε 

οποιαδήποτε φάση της ζωής» (σ. 57). Κατά τον Rogers (1999), η δια βίου εκπαίδευση 

αποτελεί τμήμα της ζωής ενώ η συνεχιζόμενη εκπαίδευση γίνεται αντιληπτή με 

στενότερους όρους, «χρησιμοποιείται συχνά για να δηλώσει υψηλού επιπέδου 

προγράμματα, προσανατολισμένα σε επιστημονική και επαγγελματική εκπαίδευση 

για ενηλίκους που είναι ήδη αρκετά μορφωμένοι» (σ. 54). Συνεπώς η δια βίου 

εκπαίδευση δεν είναι συνώνυμη με την συνεχιζόμενη εκπαίδευση, αλλά η τελευταία 

αποτελεί υποσύνολο της πρώτης. Η δια βίου εκπαίδευση εμπερικλείει όλους τους 

κλάδους της εκπαίδευσης, ενώ η συνεχιζόμενη εστιάζει το ενδιαφέρον της στην 

εκπαίδευση που ακολουθεί την αρχική (Jarvis, 2004).  

Κατά την Παπαδάκη-Κλαυδιανού (2009) η επαγγελματική εκπαίδευση δεν 

πρέπει να έχει ως αυτοσκοπό μόνο την κατάρτιση και την ανάπτυξη επαγγελματικών 

ικανοτήτων, αλλά και την πνευματική ανύψωση του ατόμου. 

 
 

1.2.2.  Η έννοια του όρου «Κατάρτιση»  

Απ’ ό, τι φαίνεται σήμερα, ο όρος χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σαν 

μηχανική μεταφορά του ξενικού όρου «training». Συνήθως με τον όρο κατάρτιση 

εννοούμε εκπαιδευτικά προγράμματα που ανήκουν κυρίως στον τομέα των 

δεξιοτήτων με περιορισμένους στόχους, σκοπός των οποίων είναι να καταδείξουν τον 

ορθό τρόπο διεκπεραίωσης μια διαδικασίας, μιας διεργασίας, μιας δεξιότητας. Ο 

ενήλικος εκπαιδευόμενος έχει ανάγκη την απόκτηση καινούριας γνώσης σε επίπεδο 

θεωρητικής κατάρτισης αλλά και απόκτησης δεξιοτήτων (Rogers, 1999). Όπως 

αναφέρει ο Κυπριανός (2004), πολλοί προτείνουν την δια βίου επανακατάρτιση στον 
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χώρο εργασίας και σε ειδικά για το σκοπό αυτό ιδρύματα ως αντίδοτο στην τάχιστη 

απαξίωση της τεχνολογικής γνώσης. 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η έννοια της «κατάρτισης» και της 

«εκπαίδευσης» είναι διαφορετικές. Η κατάρτιση αποτελεί μέρος της εκπαίδευσης, 

δηλαδή ως έννοια και ως περιεχόμενο υπακούει σε ό, τι ορίζεται ως εκπαίδευση. Η 

εκπαίδευση, όμως δεν εμπερικλείει πάντοτε την κατάρτιση.  

 

 

1.2.3.  Η έννοια του όρου «Επαγγελματική ανάπτυξη» 

Ο όρος «επαγγελματική ανάπτυξη» σύμφωνα με τους Κάντα και Χαντζή 

(1991), χρησιμοποιείται για να δηλώσει την εξέλιξη της σταδιοδρομίας του ατόμου 

εντός του οργανισμού όπου απασχολείται.  

Σύμφωνα με τον Ginzberg, η διαδικασία της επαγγελματικής ανάπτυξης 

επεκτείνεται σε ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου και όχι μόνο στη νεανική ηλικία 

(Κάντας & Χαντζή, 1991). Όπως αναφέρουν οι Nathan και Hill (2006), ο όρος 

επαγγελματική ανάπτυξη υποδηλώνει μια δια βίου διαδικασία ψυχολογικών, 

κοινωνικών, εκπαιδευτικών, οικονομικών, σωματικών, πολιτιστικών και τυχαίων 

παραγόντων που αλληλεπιδρούν και διαμορφώνουν την σταδιοδρομία του ατόμου. Η 

επαγγελματική ανάπτυξη είναι ουσιαστικά μια συνεχής και αέναη διαδικασία. Όπως 

υποστηρίζει και η Χατζηπαναγιώτου (2001), η επαγγελματική ανάπτυξη αποτελεί 

διαδικασία συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης του εργαζομένου κατά την οποία 

αναπτύσσει νέες γνώσεις και δεξιότητες σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον και 

παραπέμπει σε εκείνες τις γνώσεις και δεξιότητες, που θα τον βοηθήσουν να 

αντιμετωπίσει άμεσα και αποτελεσματικά τα προβλήματα της καθημερινότητας.   

 

 

1.2.4.  Η έννοια του όρου «Επιμόρφωση» 

Με τον όρο «επιμόρφωση» σύμφωνα με την Παπαδάκη-Κλαυδιανού (2009), 

νοείται η παροχή συμπληρωματικών γνώσεων, θεωρητικών και πρακτικών μετά την 

ανάληψη επαγγελματικής δραστηριότητας του ατόμου, με σκοπό την προσαρμογή 

στις συνεχείς εξελίξεις του επαγγέλματός του και των κοινωνικών συνθηκών. 

Σύμφωνα με την ίδια, διακρίνεται σε οργανωμένη μορφή και σε μη οργανωμένη 

μορφή. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας συνεχούς επαγγελματικής και προσωπικής 
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ανάπτυξης των υπαλλήλων που συντελείται σε άμεση συνέργεια με τον φορέα στον 

οποίο υπηρετούν. Επομένως είναι επωφελής σε ατομικό επίπεδο αλλά και για το 

σύνολο του οργανισμού. Σύμφωνα με τον Jarvis (2004), η επιμόρφωση είναι 

προσανατολισμένη σε κάποια αξιολόγηση ή πιστοποίηση, αποτελεί συστατικό 

στοιχείο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και υποδηλώνει ένα συγκεκριμένο επίπεδο 

σπουδών. 

Σχετικά με την εννοιολογική προσέγγιση της επαγγελματικής επιμόρφωσης θα 

μπορούσε να αναφέρει κανείς της σημαντικότερες μορφές της (Παπαδάκη-

Κλαυδιανού, 2009): 

α) Η τελειοποίηση προαγωγής, που εμπερικλείει όλες τις μορφές που έχουν ως 

στόχο την επαγγελματική τελειοποίηση και συνέπεια, με σκοπό την βελτίωση της 

επαγγελματικής θέσης του εκπαιδευόμενου. 

β) Η τελειοποίηση προσαρμογής, που αναφέρεται σε όλες τις επιμορφώσεις με 

σκοπό την προσαρμογή του εκάστοτε επαγγελματία στις τρέχουσες εξελίξεις της 

επιστήμης του. 

γ) Η μετεκπαίδευση για αλλαγή επαγγέλματος, η οποία εμπεριέχει όλες τις 

μορφές με απώτερο σκοπό την αλλαγή επαγγελματικής δραστηριότητας. 

δ) Η επαγγελματική ενσωμάτωση, με σκοπό την επαναφορά της 

επαγγελματικής και ανταγωνιστικής ικανότητας του ατόμου και την επαναπροώθησή 

του στο χώρο εργασίας. 

Η συνεχώς αυξανόμενη ποσότητα γνώσεων που χρειάζεται να αποκομίσει ο 

εργαζόμενος για να ανταπεξέλθει στις επαγγελματικές συνθήκες και στις συνεχείς 

αλλαγές, τον ωθούν σε αέναη μάθηση και ανάπτυξη ικανοτήτων (Παπαδάκη-

Κλαυδιανού, 2009). Η επιμόρφωση συνεπώς αποτελεί ένα σύνολο υποστηρικτικών 

διαδικασιών για την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του γεωπόνου, οφείλει 

να είναι συνεχής, συστηματική, επαναλαμβανόμενη, να τον συνοδεύει και να τον 

καθοδηγεί κατά την διάρκεια της σταδιοδρομίας του. Αποτελεί συμπλήρωση της 

βασικής εκπαίδευσής του και έχει ως στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεών του. 

 

 

1.2.5.  Η έννοια του όρου «Ανάγκη» 

Ως ανάγκη ορίζεται συνήθως η διαφορά ανάμεσα στο τι πραγματικά συμβαίνει 

και στο τι θα έπρεπε να συμβαίνει, δηλαδή η διαφορά μεταξύ μιας πραγματικής 
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κατάστασης και μιας ιδεατής. Σύμφωνα με τον Κιούση (1993), η παρουσίαση των 

αναγκών δεν είναι απλή υπόθεση διότι είναι δυναμικές και πάντα μεταβάλλονται. Η 

αποτελεσματική αναγνώριση των αναγκών απαιτεί πρόβλεψη και πρέπει να δοθεί 

προσοχή όχι μόνο στις υπάρχουσες αλλά και σε αυτές που αναμένεται να 

δημιουργηθούν. Για να αναληφθεί συνεπώς κάποια ενέργεια, με σκοπό την 

ικανοποίησή τους, πρέπει πρώτα να αναγνωριστούν. Άλλωστε η διάκριση των 

αναγκών είναι σημαντική για την σωστή επιλογή των κατάλληλων μεθόδων και 

τεχνικών συλλογής στοιχείων κατά τη διαδικασία της διερεύνησής τους.  

Διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις έχουν διατυπωθεί στο πλαίσιο των οποίων 

εντάσσονται οι ανάγκες των ενηλίκων για να προσδιοριστούν.  

α) Ψυχολογική προσέγγιση 

Κύριος εκφραστής είναι ο Maslow που διατύπωσε την θεωρία της ιεράρχησης 

αναγκών, ιεραρχώντας και τοποθετώντας τις ανάγκες των ενηλίκων σε μια πυραμίδα 

έξι επιπέδων. Σύμφωνα με τον ίδιο προέχει η ικανοποίηση των βιολογικών αναγκών 

και των αναγκών για ασφάλεια και για αυτό τον λόγο τοποθετήθηκαν στην βάση της 

πυραμίδας που αποτελεί το πρώτο επίπεδο. Ακολουθούν οι κοινωνικές ανάγκες, οι 

ανάγκες αυτοεκτίμησης, οι γνωστικές ανάγκες, οι αισθητικές ανάγκες και στην 

κορυφή της πυραμίδας έχουν τοποθετηθεί οι ανάγκες αυτοπραγμάτωσης. Η 

ικανοποίηση των αναγκών ακολουθεί αυτή την ιεράρχηση και συμβαίνει μόνο εάν οι 

ανάγκες του προηγούμενου επιπέδου έχουν ικανοποιηθεί. Για να ικανοποιηθούν για 

παράδειγμα οι κοινωνικές ανάγκες θα πρέπει πρώτα να έχουν ικανοποιηθεί οι 

ανάγκες για επιβίωση δηλαδή οι βιολογικές και οι ανάγκες για ασφάλεια. Η 

κατηγοριοποίηση και ιεράρχηση αυτή, συμβάλλει στην σύνδεση των γνωστικών 

αναγκών με άλλες σημαντικές ανάγκες των ενηλίκων (Maslow, 1987) 

β) Ψυχοκοινωνιολογική προσέγγιση 

Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, οι κοινωνικές ανάγκες ενός ικανού 

αριθμού ατόμων ή ομάδων εντοπίζονται όταν παρατηρείται μια έλλειψη σε σχέση με 

ένα γενικό κανόνα ή πρότυπο (Βεργίδης, 2003). 

γ) Πολιτιστική προσέγγιση 

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, εξετάζονται οι ανάγκες υπό το πρίσμα 

πολιτιστικών παραγόντων. Συμβάλλει κυρίως στον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών 

αναγκών ειδικών κοινωνικών ομάδων σε σχέση με την κοινωνία και την επικρατούσα 

τάξη (Βεργίδης, 2003). 

δ) Οικονομική προσέγγιση 
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Κατά την προσέγγιση αυτή, δίνεται έμφαση στην συμβολή των οικονομικών 

παραγόντων στην διαμόρφωση των αναγκών. Η ανάπτυξη της παραγωγικής 

διαδικασίας δημιουργεί συνεχώς νέες ανάγκες, ενώ αυξάνει η απαίτηση για 

εξειδίκευση με απώτερο σκοπό την αύξηση της απόδοσης και της 

αποτελεσματικότητας (Χασάπης, 2000). 

ε) Δομολειτουργική προσέγγιση 

Στο πλαίσιο της δομολειτουργικής προσέγγισης, οι ανάγκες προκύπτουν όταν 

παρατηρηθούν αλλαγές στο σύστημα δομών της κοινωνίας και στις λειτουργίες που 

επιτελούν τα άτομα ή οι ομάδες. Προκύπτουν ως αποτέλεσμα μιας ανισορροπίας και 

η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών που γεννώνται, έχει ως σκοπό την 

επαναφορά της ισορροπίας ή την προσαρμογή στην νέα κατάσταση (Βεργίδης, 2003). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

2. Η εξέλιξη των γεωργικών εφαρμογών και ο ρόλος 

του γεωπόνου δημοσίου υπαλλήλου 

 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα αναφερθούν οι μεταρρυθμίσεις που θέσπισε 

το κράτος προκειμένου να οργανώσει την εκπαίδευση των γεωπόνων και την 

λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών αγροτικού ενδιαφέροντος. Επίσης, θα 

σκιαγραφηθεί ο ρόλος του γεωπόνου δημοσίου υπαλλήλου στην σύγχρονη 

πραγματικότητα.  

 

 

2.1. Σύντομη ιστορική ανασκόπηση της γεωργικής 

εκπαίδευσης μέχρι την ίδρυση της πρώτης γεωπονικής 

σχολής 

Η ιστορία της γεωργικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι συνυφασμένη με την 

ιστορία και την εξέλιξη των κρατικών γεωργικών υπηρεσιών και κατά συνέπεια του 

ίδιου του νεοελληνικού κράτους. Η προσπάθεια ίδρυσης γεωργικών δομών 

εκπαίδευσης συμβαδίζει με τα  προβλήματα και διλήμματα που απασχόλησαν το 

νεοελληνικό κράτος και την κοινωνία από την σύστασή του. Άλλωστε η Ελλάδα 

υπήρξε από το 19ο αιώνα μέχρι και τη δεκαετία του 1950 μια κατεξοχήν αγροτική 

χώρα, όπου η γεωργία αποτέλεσε τη βάση της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τον 

Καζαντζή (2002), τα 2/3 των εργαζομένων απασχολούνταν με την γεωργία, την 

κτηνοτροφία, την αλιεία, το κυνήγι και την εξόρυξη μετάλλων, δηλαδή την 

πρωτογενή παραγωγή. 

Η Ίδρυση της Γεωργικής Σχολής της Τίρυνθας  

Την αναγκαιότητα και τη σημασία της γεωργικής εκπαίδευσης, πρώτος 

εντόπισε ο Καποδίστριας, ο οποίος επηρεασμένος από τον Ελβετό παιδαγωγό 

Εμάνουελ φον Φέλενμπεργκ (Emanuel von Fellenberg) και το πρότυπο αγρόκτημα 
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της Χόφβιλ (Hofwyl) που διοικούσε, προέβη στην σύσταση ενός «Πρότυπου 

Αγροκηπίου» στην Τίρυνθα με την οικονομική ενίσχυση ενός Ελβετού τραπεζίτη. Η 

γεωργική σχολή της Τίρυνθας αποτέλεσε το πρώτο ίδρυμα γεωργικής εκπαίδευσης 

από την σύσταση του ελληνικού κράτους (Παπαδάκη, 2006). Η διεύθυνση της 

σχολής, στην οποία φοιτούσαν ορφανά και άπορα παιδιά, ανατέθηκε στον Γρηγόριο 

Παλαιολόγο, γεωπόνο που είχε σπουδάσει στη Γαλλία με υποτροφία της 

Φιλελληνικής Εταιρείας του Παρισιού (Παπαδάκη, 2006). Κατά το διάστημα της 

λειτουργίας της, λειτούργησε στα πρότυπα της γαλλικής αγροτικής σχολής του 

Γκριγνόν (Grignon). Σκοπός ήταν η αποκόμιση γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων 

για τις σύγχρονες καλλιέργειες, την γεωπονική και την βοτανική ενώ η διάρκεια τις 

φοίτησης ήταν τριετής (Κυπριανός, 2004). Τα μαθήματα διεξάγονταν κάθε Κυριακή 

για να έχουν την δυνατότητα παρακολούθησης εκτός των οικότροφων και περίοικοι 

(Παπαδάκη, 2006). 

Ο Παλαιολόγος ωστόσο παραιτήθηκε το 1831 μετά από διαφωνία με τον 

Καποδίστρια για την οικονομική διαχείριση. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η πλήρης 

αποδιοργάνωση της σχολής (Παπαδάκη, 2006).  

Η λειτουργία της σχολής αποτέλεσε ένα μόνιμο πρόβλημα για το ελληνικό 

κράτος μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια. Το 1837 επήλθε η διάλυσή της και 

μάλιστα μέχρι το 1847 δεν λειτούργησε κανένα ίδρυμα γεωργικής εκπαίδευσης. Δεν 

δημιουργήθηκαν ούτε σχολικοί κήποι για την υποδειγματική καλλιέργεια όπως όριζε 

το προεδρικό διάταγμα του 1834 (Παπαδάκη, 2006). Το 1847 επαναλειτούργησε, 

ανασυγκροτήθηκε το 1852 και ξαναέκλεισε το 1864 (Κυπριανός, 2004). Το 1873 

διαλύεται οριστικά και μέχρι το 1887 το ελληνικό κράτος στερείται ξανά 

οποιασδήποτε γεωργικής σχολής (Παπαδάκη, 2006).  

Μετά από πολλές απόπειρες αναδιοργάνωσης της γεωργικής σχολής της 

Τίρυνθας και ενώ στην αρχή της λειτουργίας της οι πρώτοι μαθητές έφτασαν τους 30, 

ο Εντμόντ Αμπού διαπίστωσε το 1852 ότι στην μοναδική αυτή γεωργική σχολή 

φοιτούσαν μόλις 7 μαθητές (Κάτσικας & Θεριανός, 2007). Κύριες αιτίες της 

αποδιοργάνωσής της ήταν η υποχρηματοδότηση, η κακοδιαχείριση, η δυσμενής 

οικονομική κατάσταση του κράτους, αλλά και οι ανακατατάξεις των πολιτικών 

δυνάμεων. Μετά το 1964 έγιναν κάποιες ανεπιτυχείς προσπάθειες για την ίδρυση 

αγροτικών σχολών (Κυπριανός, 2004). 

Κατά την διάρκεια της διακυβέρνησης του Καποδίστρια δόθηκε ώθηση στην 

στοιχειώδη εκπαίδευση ενώ πανεπιστημιακές σχολές δεν ιδρύθηκαν διότι η ανώτερη 
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μόρφωση θεωρήθηκε αγαθό που δεν μπορούσε να προσφερθεί λόγω των λιγοστών 

πόρων του νεοσύστατου κράτους (Παπαδάκη, 2006). 

Η Ίδρυση των Τρανταφυλλίδειων Γεωργικών Σχολείων 

Η γεωργική εκπαίδευση στην Ελλάδα μέχρι τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν 

κυρίως άτυπη. Τα πρώτα γεωργικά σχολεία δημιουργήθηκαν μετά το 1880 

(Κυπριανός, 2004). Η γεωργική εκπαίδευση την περίοδο αυτή ήταν τελείως 

παραμελημένη. Για τον λόγο αυτό Έλληνες της διασποράς, μεταξύ αυτών ο 

Τριανταφυλλίδης και ο Αβέρωφ, άφησαν κληροδοτήματα για την ανάπτυξή της 

(Κυπριανός, 2004). 

Το πρώτο ουσιαστικό θεσμικό βήμα για την εμπέδωση της γεωργικής 

εκπαίδευσης και την αγροτική ανάπτυξη, υπήρξε η ίδρυση από την κυβέρνηση του 

Χαριλάου Τρικούπη του Τμήματος Γεωργίας στο Υπουργείο Εσωτερικών το 1887 

(Παπαδάκη-Κλαυδιανού, 2009). Έναυσμα προκειμένου να δημιουργηθούν δομές 

γεωργικής εκπαίδευσης αποτέλεσε ο επαναπατρισμός μιας νέας γενεάς γεωπόνων με 

σπουδές από το εξωτερικό που επεσήμαναν την αναγκαιότητα της γεωργικής 

εκπαίδευσης (Παπαδάκη, 2006). Μετά από πολλές καθυστερήσεις ψηφίζεται 

νομοσχέδιο το 1887 επί κυβερνήσεως Χαριλάου Τρικούπη για την ίδρυση τριών 

γεωργικών σχολών. Η πρώτη ιδρύθηκε στην Αθήνα και ονομάστηκε 

«Τριανταφυλλίδειος Γεωργική Σχολή». Η δεύτερη ιδρύθηκε στο Αϊδίνιο (Θεσσαλία) 

και ονομάστηκε «Κασσαβέτειος και Τριανταφυλλίδειος Σχολή Αϊδινίου» η οποία 

ενισχύθηκε με δωρεά της οικογένειας Κασσαβέτη (Παπαδάκη, 2006). Από τις τρεις 

λειτούργησαν μόνο οι δύο, ενώ η τρίτη που ιδρύθηκε στην Τίρυνθα μόλις το 1894 

μετά από πολλές πιέσεις τοπικών παραγόντων, δεν λειτούργησε ουσιαστικά, αφού δεν 

δέχθηκε ποτέ μαθητές. Οι σχολές αυτές, έγιναν γνωστές με την ονομασία 

Τριανταφυλλίδεια σχολεία προς τιμή του ευεργέτη Τριανταφυλλίδη, ενώ το 1891 

ιδρύθηκε γεωργικός σταθμός στην Βυτίνα, την γενέτειρά του. Στην συνέχεια μετά 

από εισήγηση εμπειρογνωμόνων, ότι ο σκοπός των σχολών απέτυχε πλήρως, η 

κυβέρνηση Δηλιγιάννη καταργεί τις γεωργικές σχολές και συστήνει το 1897 τους 

γεωργικούς σταθμούς και τα αγροκήπια, θεσμούς περισσότερο άτυπης παρά τυπικής 

εκπαίδευσης. Ωστόσο, αν και υπήρξε στην αρχή ανταπόκριση από τους αγρότες στην 

συνέχεια ατόνησε και τελικά εγκαταλείφθηκαν το 1895 (Κυπριανός, 2004).  
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Παρόμοιες αποτυχημένες προσπάθειες για την ίδρυση γεωργικών σχολών 

συνεχίστηκαν μέχρι το 1920, έτος που ιδρύθηκε η Ανωτέρα Γεωπονική Σχολή 

Αθηνών (Παπαδάκη, 2006). 

 

 

2.2. Από την ίδρυση της Ανωτέρας Γεωπονικής Σχολής 

Αθηνών στην εκπαίδευση των γεωπόνων σήμερα 

Η Ανωτέρα Γεωπονική Σχολή Αθηνών  που ιδρύθηκε με το νόμο 1844 το 

1920, λειτούργησε κατά το ίδιο έτος με σκοπό την παροχή θεωρητικής και πρακτικής 

γεωργικής εκπαίδευσης στους σπουδαστές σύμφωνα με τις επιταγές της σύγχρονης 

γεωργικής επιστήμης λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της Ελλάδας 

(Ευαγγελόπουλος, 1998). Επιμέρους στόχοι ήταν η εκπαίδευση των σπουδαστών για 

να στελεχώσουν τις γεωργικές υπηρεσίες του κράτους ως ανώτερα στελέχη, η 

ανάληψη διευθυντικών θέσεων σε μεγάλες γεωργικές επιχειρήσεις, η κατάρτιση 

σχεδίων δημιουργίας και βελτίωσης συστηματικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 

συναφών βιομηχανιών και τέλος η προαγωγή της επιστήμης διεξάγοντας 

επιστημονικές μελέτες και έρευνες στους διάφορους κλάδους της Γεωπονίας 

(Ευαγγελόπουλος, 1998). Οι μεταρρυθμίσεις συνεχίστηκαν και επισφραγίστηκαν λίγο 

αργότερα με την ίδρυση του Γεωπονικού Τμήματος της Φυσικομαθηματικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το οποίο πρωτολειτούργησε το ακαδημαϊκό έτος 

1928-1929 (Παπαδάκη-Κλαυδιανού, 2009) και σήμερα αποτελεί την Γεωπονική 

Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.  

Η Ανωτέρα Γεωπονική Σχολή μετατράπηκε σε Ανώτατη Γεωπονική Σχολή το 

1929 και το 1934 αναγνωρίστηκε ως ισότιμη με το πανεπιστήμιο και το Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ευαγγελόπουλος, 1998). Τη διετία 1989-1990 οι ανώτατες 

σχολές μετατρέπονται σε αυτοτελή Α.Ε.Ι. και έτσι η Γεωπονική Σχολή μετονομάζεται 

σε Γεωργικό Πανεπιστήμιο το 1989 και στην συνέχεια σε Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών το 1995 (Κυπριανός, 2004). Η φοίτηση αρχικά ήταν τριετής, στη συνέχεια 

έγινε τετραετής και τελικά πενταετής (Ευαγγελόπουλος, 1998). Αποτελεί ένα 

σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της γεωπονικής εκπαίδευσης, διότι αποτελεί την 

πρώτη Γεωπονική Σχολή στην Ελλάδα και το τρίτο σε αρχαιότητα Πανεπιστημιακό 

Ίδρυμα της χώρας μετά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 
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Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σήμερα προσφέρει εξειδίκευση στις 

ακόλουθες κατευθύνσεις (Πολυσίου, Φραγκίσκου, Ντούκα, Δεφίγγου & Καΐρης, 

2010): 

 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής 

 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών 

 Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας 

 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης 

 Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής 

 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 

Η Σχολή Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης η 

οποία αποτέλεσε την δεύτερη σχολή γεωπονικών επιστημών που ιδρύθηκε στην 

Ελλάδα, σήμερα προσφέρει πλήθος κατευθύνσεων (Α.Π.Θ., 2012):  

 Ζωικής Παραγωγής 

 Φυτικής Παραγωγής 

 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 

 Αγροτικής Οικονομίας 

 Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής 

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού 

Κινήματος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση δόθηκε ώθηση στην διασπορά των 

ανώτερων και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην περιφέρεια της χώρας με 

σκοπό την περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη της χώρας αλλά και την σύσταση νέων 

εξειδικευμένων τμημάτων (Κυπριανός, 2004). Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής που 

υιοθετήθηκε και από τις μετέπειτα κυβερνήσεις ιδρύθηκαν μεταξύ άλλων και 

τμήματα με σκοπό την εκπαίδευση και την μετεκπαίδευση των Γεωπόνων. 

Έτσι, ιδρύθηκε η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας η οποία αποτελείται σήμερα από το τμήμα Γεωπονίας Φυτικής 

Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και το τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και 

Υδάτινου Περιβάλλοντος που προσφέρει τις αντίστοιχες εξειδικεύσεις. Άρχισε να 

λειτουργεί ως τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής το 1988 (Γιαννούλη, 

Αθανασίου & Αντωνιάδης, 2011). 

Μετέπειτα δημιουργήθηκε το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου το οποίο σήμερα προσφέρει εξειδίκευση σε τρεις κατευθύνσεις 

(Δ.Π.Θ., 2011): 



 

 28 

 Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής-Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος 

 Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων 

 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 

Σύμφωνα με την Παπαδάκη-Κλαυδιανού (2009), στα ανώτατα ιδρύματα που 

προσφέρουν γεωργική εκπαίδευση συγκαταλέγεται και η Σχολή Διαχείρισης Φυσικών 

Πόρων και Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία υποδιαιρείται στο 

τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και στο τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. 

Η δυνατότητα απόκτησης διδακτορικού τίτλου από ελληνικό πανεπιστήμιο 

προβλέφθηκε για πρώτη φορά στο νόμο 5343 το 1932. Στην πράξη τα πρώτα 

μεταπτυχιακά ιδρύονται τρία χρόνια μετά την ψήφιση των νόμων 3971 και 3973 του 

έτους 1959. Ουσιαστικά όμως η συζήτηση εντείνεται για την δημιουργία 

μεταπτυχιακών κύκλων σπουδών μετά το 1974, ωστόσο οι εξελίξεις θα επιταχυνθούν 

με το προεδρικό διάταγμα 380 του 1989. Σύμφωνα με αυτό οι μεταπτυχιακές σπουδές 

διακρίνονται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο ανήκει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ειδίκευσης και σε δεύτερο επίπεδο το Διδακτορικό Δίπλωμα (Κυπριανός, 2004). 

Μετά το 1992 αυξάνεται ο αριθμός των προσφερόμενων Προγραμμάτων 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και των μεταπτυχιακών φοιτητών αντίστοιχα. 

Ωστόσο σημαντική αύξηση παρατηρείται από το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 

(Κυπριανός, 2004). 

Σήμερα οι γεωπονικές σχολές στην Ελλάδα προσφέρουν έναν πλουραλισμό 

προπτυχιακών ειδικοτήτων και πληθώρα μεταπτυχιακών σπουδών. Οι γεωπόνοι 

ωστόσο παρακολουθούν και μεταπτυχιακά προγράμματα άλλων σχολών αφού το 

γνωστικό τους πεδίο είναι ευρύ και τα ενδιαφέροντά τους πολλαπλά. 

 

 

2.3.  Η εξέλιξη των γεωργικών εφαρμογών 

Η περίοδος διακυβέρνησης του Καποδίστρια, σηματοδοτήθηκε από μια σειρά 

μεταρρυθμίσεων σε θεσμικό επίπεδο, όπως η ίδρυση του Υπουργείου Γεωργίας, 

Βιομηχανίας και Εμπορίου το 1910 το οποίο μετονομάστηκε σε Υπουργείο Εθνικής 

Οικονομίας το 1911. Για πρώτη φορά δημιουργήθηκαν θέσεις Γεωπόνων σε κάθε 

νομό το 1914, με σκοπό την αγροτική ανάπτυξη, την έρευνα, την καθοδήγηση και την 
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δημιουργία γεωργικών σχολών και το 1917 ιδρύθηκε το Υπουργείο Γεωργίας και 

Δημοσίων Κτημάτων (Παπαδάκη-Κλαυδιανού, 2009). 

Οι πρώτες προσπάθειες για την εγκαθίδρυση των γεωργικών εφαρμογών 

ευόδωσαν με την ίδρυση της Διεύθυνσης Γεωργικών Εφαρμογών και Εκπαίδευσης 

του υπουργείου Γεωργίας το 1951 με σκοπό την αναδιοργάνωση του αγροτικού τομέα 

(Alexopoulos, Koutsouris & Tzouramani, 2009). Στις αρμοδιότητες της νεοσύστατης 

υπηρεσίας συγκαταλέγονταν η εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων εργασίας για την 

προαγωγή της γεωργίας, κτηνοτροφίας και αγροτικής οικιακής οικονομίας, η 

εκτέλεση μικρών εγγειοβελτιωτικών έργων, η εκμετάλλευση των Προτύπων 

Δημοσίων Κτημάτων, η βελτίωση και καλύτερη εκμετάλλευση των ορεινών 

βοσκοτόπων, η παροχή τεχνικών γνώσεων και πληροφοριών στον αγροτικό 

πληθυσμό για την ανύψωση του βιοτικού του επιπέδου (Ν. 1643/1951). Τα επόμενα 

δεκαπέντε χρόνια χαρακτηρίστηκαν από την αποτελεσματικότητα και την ικανότητα 

των γεωπόνων να συνδράμουν στην βελτίωση της αγροτικής παραγωγής ως αρωγοί 

και συνοδοιπόροι στο έργο των αγροτών, μεταφέροντας γνώσεις σε τοπικό επίπεδο 

μέσα από καλοσχεδιασμένα περιφερειακά προγράμματα γεωργικών εφαρμογών 

(Alexopoulos et. al., 2009). Το 1961 ο νέος οργανισμός του Υπουργείου Γεωργίας 

που τέθηκε σε εφαρμογή, εισήγαγε καινοτομικά την ίδρυση 21 Κέντρων Γεωργικής 

Εκπαίδευσης (ΚΕ.Γ.Ε.) σε διάφορους νομούς της χώρας (Παπαδάκη-Κλαυδιανού, 

2009). 

Την περίοδο της αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας, η «ψυχή» των 

γεωπονικών δημoσίων υπηρεσιών ήταν η Διεύθυνση Γεωργίας σε επίπεδο νομού. Η 

υπηρεσία αυτή υπάγονταν οργανικά στο Υπουργείο Γεωργίας και διαρθρώνονταν 

περαιτέρω στα Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης σε επίπεδο κωμόπολης ή 

κεφαλοχωρίου και στα ΚΕ.Γ.Ε. Παράλληλα υπήρχαν και άλλες γεωπονικές 

υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου Γεωργίας σε επίπεδο νομού, όπως οι 

Υπηρεσίες Εγγείων Βελτιώσεων (Υ.Ε.Β) και τα Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ., ενώ σε ορισμένους 

νομούς λειτουργούσαν περισσότερες αποκεντρωμένες και εξειδικευμένες υπηρεσίες, 

όπως τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου, τα 

Περιφερειακά Εργαστήρια Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων 

(Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ.) (Σαρόπουλος & Πετρακάκης, 2012). 

Από την προσχώρηση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 

(Ε.Ο.Κ.) το 1981, την ακολουθούμενη Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π.) και Γενική 

Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT) το 1994, η χώρα εφάρμοσε πολιτικές που 
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επηρέασαν έντονα τον προσανατολισμό της στον αγροτικό τομέα. Η εναρμόνισή της 

με τις επιταγές της Ε.Ο.Κ., οι αλλαγές στην περιβαλλοντική νομοθεσία, η 

βιοτεχνολογία και οι πολιτικές κατευθύνσεις επηρέασαν έντονα τον προσανατολισμό 

των γεωπονικών δημοσίων υπηρεσιών. Οι τελευταίες έγιναν κατά βάση υπεύθυνες 

για την εφαρμογή της Κ.Α.Π και την χορήγηση επιδοτήσεων. Αυτό εμπερικλείει όλες 

τις γραφειοκρατικές διαδικασίες εφαρμογής των κανονισμών και την χορήγηση των 

αντίστοιχων επιδοτήσεων. Οι γεωπόνοι επωμίστηκαν τις γραφειοκρατικές 

διαδικασίες, χωρίς να γίνει αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα ο 

συμβουλευτικός και εκπαιδευτικός τους ρόλος να υποβαθμιστεί και να περιοριστεί 

(Koutsouris, 2004). 

Την ουσιαστική έλλειψη γεωργικών εφαρμογών και συμβουλευτικών 

υπηρεσιών προς τους αγρότες προσπάθησε η κυβέρνηση να καλύψει με την ίδρυση 

των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΟ.Κ.Α.Α.) σε επίπεδο νομού. 

Ιδρύθηκαν με τον Ν. 3399/2005 και άρχισαν να λειτουργούν το 2008. Σύμφωνα με 

τον ίδιο νόμο σκοπός τους ήταν η επιστημονική, επαγγελματική και τεχνολογική 

στήριξη των αγροτών, η πληροφόρησή τους ιδίως σε θέματα που αφορούν το είδος, 

την ποιότητα και την ποικιλία των αγροτικών προϊόντων που θα παράγουν, την 

τεχνολογία της παραγωγής και τη χρησιμοποίησή της στην καθημερινή πρακτική, την 

κατάσταση της αγοράς και τις προοπτικές της, καθώς και η σύνδεση της αγροτικής 

έρευνας με την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της στην πράξη. Τα ΤΟ.Κ.Α.Α. 

σύμφωνα με τον Ν. 3399/2005, ήταν αρμόδια  για την τεχνολογική και τεχνική 

βοήθεια των αγροτών αναφορικά με τους νέους τρόπους καλλιέργειας, τις νέες 

καλλιέργειες ή εκτροφές και τις μεθόδους διαχείρισης των αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων. Την υποστήριξη των αγροτών στη διάθεση της παραγωγής με τη 

συνεχή πληροφόρηση για τη διεθνή και εγχώρια ζήτηση, καθώς και για τη δημιουργία 

ομαδικών ή μεμονωμένων αγορών και συστημάτων διαχείρισής τους. Τη συνεχή 

ενημέρωση των αγροτών για την εφαρμοζόμενη αγροτική πολιτική, το νομικό 

πλαίσιο και τα αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και τη δυναμική εξέλιξη του 

αγροτικού τομέα σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. Την καθοδήγηση των αγροτών σε 

θέματα ποιότητας, μεθόδων καλλιέργειας, κόστους παραγωγής και 

ανταγωνιστικότητας. Την υποστήριξη των αγροτών σε θέματα βελτίωσης φυτών και 

ζώων αλλά και στην εισαγωγή της νέας τεχνολογίας και των εφαρμογών της στις 

αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Την πληροφόρηση και υποστήριξη των αγροτών σε 

θέματα ποιότητας εδάφους των αγροτικών γαιών, καθώς και την παροχή συμβουλών 
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οικονομοτεχνικού χαρακτήρα σε θέματα αγοράς και μίσθωσης αγροτικών γαιών. Την 

υποστήριξη των αγροτών σε θέματα διατήρησης και βελτίωσης των φυσικών πόρων 

και ιδιαίτερα των υδατικών πόρων, καθώς και της περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Ωστόσο καταργήθηκαν με τον Ν. 3895/2010 χωρίς να έχουν ανταποκριθεί στον ρόλο 

τους.  

Σήμερα επικρατεί πολυδιάσπαση και κατακερματισμός των γεωτεχνικών 

δημοσίων υπηρεσιών σε διάφορα υπουργεία και σε δύο επίπεδα αυτοδιοίκησης. Σε 

επίπεδο περιφερειακής ενότητας λειτουργούν σχεδόν παντού Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υ.Π.Α.Α.Τ.), Διεύθυνση 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της αιρετής Περιφέρειας και Γραφεία 

Γεωργικής Ανάπτυξης των Δήμων (Σαρόπουλος & Πετρακάκης, 2012). Ωστόσο, οι 

γεωπονικές δημόσιες υπηρεσίες έχουν πολλάκις κατηγορηθεί ότι δεν 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των αγροτών, για γραφειοκρατικές αστοχίες και 

χαμηλής ποιότητας προγραμμάτων εκπαίδευσης (Koutsouris, 2004). 

Οι γεωπονικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πολλές χώρες 

επαναπροσδιορίζουν τον ρόλο τους και αναδιαρθρώνονται με σκοπό να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών και να παράσχουν βιώσιμες υπηρεσίες, 

λαμβάνοντας υπόψη την διαφορετικότητα, τις αντιλήψεις, το γνωστικό υπόβαθρο και 

τους πόρους των χρηστών. Στις επιλογές των κυβερνήσεων είναι η επιδίωξη της 

πλήρους εμπορευματοποίησης, η αποκέντρωση σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, ο 

επιμερισμός του κόστους μεταξύ πολιτείας και αγροτών, η ανάθεση υπηρεσιών στον 

ιδιωτικό τομέα, η συνδρομή μη κυβερνητικών οργανώσεων ή επιστημόνων από 

οργανώσεις, συνεταιρισμούς αγροτών και η στήριξη των γεωργών από ομάδες 

αυτοβοήθειας (Rivera, 2011). 

 

 

2.4.  Το συμβουλευτικό έργο του γεωπόνου σήμερα 

 

Ο γεωπόνος σήμερα καλείται να υπηρετήσει τους αγρότες σε μια ιστορική 

συγκυρία που η χώρα πρέπει άμεσα να επαναπροσδιορίσει την αγροτική της πολιτική 

και να αναδιοργανώσει την αγροτική παραγωγή με έμφαση στην ποιότητα και 

ανταγωνιστικότητα (Μάμαλης & Σαρόπουλος, 2012).  
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 Οι πιο σημαντικές αδυναμίες του γεωπόνου δημοσίου υπαλλήλου είναι η 

αδυναμία ανταπόκρισης στο εύρος των αντικειμένων που καλείται να υπηρετήσει και 

η υποβάθμιση του συμβουλευτικού του ρόλου (Koutsouris, 2004). 

Ενδεικτικά γίνεται αναφορά στις αρμοδιότητες των γεωπόνων που εργάζονται 

στο τμήμα ποιοτικού και φυτοϋγειονομικού ελέγχου και το τμήμα φυτικής και ζωικής  

παραγωγής της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και σκιαγραφούν τον ρόλο του 

γεωπόνου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 18,  του Π.Δ. 133/2010 οι αρμοδιότητες είναι οι εξής:  

α. Το τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου είναι αρμόδιο ιδίως για το 

φυτοϋγειονομικό έλεγχο εισαγόμενων και εξαγόμενων γεωργικών προϊόντων, το 

φυτοϋγειονομικό έλεγχο πολλαπλασιαστικού υλικού και φυτωρίων, τον έλεγχο 

εφαρμογής οινικής νομοθεσίας σε οινοβιομηχανίες ως προς την παραγωγή, διακίνηση 

και εμπορία οινικών προϊόντων, τη χορήγηση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου, την 

εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας, αρουραιοκτονίας, ακριδοκτονίας, την 

επισήμανση και την παρακολούθηση της εξέλιξης εχθρών και ασθενειών των 

καλλιεργειών και την εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπισή τους. Τη διενέργεια 

προγράμματος επισκοπήσεων για εχθρούς και ασθένειες καραντίνας, τον έλεγχο και 

τη διακίνηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τον έλεγχο επί των 

εκμεταλλεύσεων, επιχειρήσεων και ενώσεων αυτών που εμπλέκονται σε οποιοδήποτε 

στάδιο παραγωγής και εμπορίας φυτών και φυτικών προϊόντων. 

β. Το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής  Παραγωγής είναι αρμόδιο ιδίως για την 

υποβολή προτάσεων και μελετών για την εφαρμογή προγραμμάτων αναδιάρθρωσης 

των καλλιεργειών και την παρακολούθηση της εκτέλεσής τους σε επίπεδο 

περιφερειακής ενότητας. Για την μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης και βελτίωσης 

της βοοτροφίας, αιγοπροβατοτροφίας, χοιροτροφίας, πτηνοτροφίας και λοιπών 

αγροτικών ζώων και την εισήγηση για την λήψη των αναγκαίων μέτρων, για την 

μελέτη και την αξιοποίηση των στοιχείων της παραγωγικής διαδικασίας και για την 

μέριμνα εφαρμογής προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας προϊόντων φυτικής και 

ζωικής παραγωγής. 

Όπως προκύπτει, ο γεωπόνος δημόσιος υπάλληλος καλείται να έχει γνώσεις 

σε ένα πλήθος αντικειμένων αλλά και δεξιότητες επικοινωνίας με τους αγρότες. Οι 

μέθοδοι που χρησιμοποιούν για να προσεγγίσουν τους αγρότες είναι κυρίως 

συμμετοχικές, επίσκεψη στην εκμετάλλευση, διαλογική συζήτηση και ενημέρωση 

αγροτών σε αίθουσα του δήμου ή καφενείο (Michailidis, 2007). 
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Ωστόσο ο ρόλος του γεωπόνου εργαζόμενου στον δημόσιο τομέα δεν είναι 

μόνο αυτός, αλλά είναι διττός. Εκτός από την επαγγελματική του ιδιότητα είναι και 

δημόσιος υπάλληλος επιφορτισμένος με διοικητικά καθήκοντα. Υπηρετεί σε δομές 

του δημοσίου τομέα που αναδιαρθρώνονται στο πλαίσιο της ποιοτικής αναβάθμισης, 

της μείωσης του κόστους λειτουργίας, της εντατικοποίησης της εργασίας και της 

βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πολιτών. Σήμερα οι υπάλληλοι φαίνεται να βιώνουν 

μεγαλύτερο ανταγωνισμό και πίεση για περισσότερη παραγωγικότητα, λιγότερο 

καθορισμένη και προβλέψιμη σταδιοδρομία, οργανωτικές αλλαγές καθοδηγούμενες 

από καταργήσεις, συγχωνεύσεις και μετακινήσεις προσωπικού (Amundson, 2005). 

Ο γεωπόνος συμμετέχει στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η οποία μπορεί να 

οριστεί ως μία μέθοδος την οποία χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις αξιοποιώντας τις 

Τ.Π.Ε. και συγκεκριμένα τις εφαρμογές διαδικτύου που βασίζονται στις τεχνολογίες 

ιστού. Σκοπός της μεθόδου αυτής, είναι η εξασφάλιση πρόσβασης σε κυβερνητικές 

πληροφορίες και υπηρεσίες, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

και η παροχή ευκαιριών συμμετοχής των πολιτών σε δημοκρατικές διαδικασίες και 

θεσμούς (Fang, 2002). 

Σύμφωνα με τον Amundson (2005), όσο αφορά τις δεξιότητες που πρέπει να 

κατέχει ο εργαζόμενος, δίδεται μεγαλύτερη έμφαση σε τεχνολογικές δεξιότητες, στην 

ανάληψη ευθυνών, στην ομαδική εργασία, στην επαγγελματική δικτύωση και στην 

συνεχιζόμενη μάθηση, ενώ προσφέρονται λιγότερες ευκαιρίες για επαγγελματική 

ανέλιξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

                            

3. Ο θεσμός της επιμόρφωσης των δημοσίων 

υπαλλήλων 

 

Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στο θεσμό της επιμόρφωσης. Ειδικότερα 

επιχειρείται μια σύντομη ιστορική αναδρομή του συγκεκριμένου θεσμού και 

τονίζεται η αναγκαιότητα και η σημασία του. Γίνεται αναφορά στον τρόπο 

επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων άλλων χωρών και τέλος επιχειρείται μια 

κριτική αποτίμηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων που έχουν υλοποιηθεί.  

 

 

3.1.  Ιστορική αναδρομή του θεσμού της επιμόρφωσης  

Η  Ανωτάτη Γεωργική Συνεταιριστική Σχολή που ιδρύθηκε το 1938 στην 

Αθήνα αποτέλεσε ουσιαστικά την πρώτη σχολή επιμόρφωσης των γεωπόνων. Σκοπός 

της ήταν η εισαγωγική εκπαίδευση αλλά και η μετεκπαίδευση των στελεχών των 

γεωργικών συνεταιρισμών και της αγροτικής τράπεζας. Η φοίτηση ήταν ετήσια και 

δικαίωμα φοίτησης είχαν οι γεωπόνοι, οι δικηγόροι και οι πολιτικοί επιστήμονες 

(Καζαντζής, 2002).  

Ωστόσο, σύμφωνα με την Αντωνιάδου (2006), το ζήτημα της επιμόρφωσης 

των γεωπόνων δεν απασχόλησε την πολιτεία σε κεντρικό επίπεδο και όποιες 

προσπάθειες έγιναν ήταν αποσπασματικές. Ελάχιστα εξειδικευμένα και 

βραχυπρόθεσμα προγράμματα επιμόρφωσης υλοποιούνται κατά καιρούς από 

επιστημονικούς φορείς, όπως το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) και 

η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επαγγελματιών Γεωπόνων (Π.Ο.Σ.Ε.Γ) αλλά 

και πανεπιστήμια όπως το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή φορείς όπως ο Ενιαίος 

Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.). 

Στα πλαίσια ωστόσο του  ρόλου τους ως δημοσίου υπαλλήλου, η πολιτεία 

μερίμνησε για την επιμόρφωση εισάγοντας στοιχεία ανανέωσης και εκσυγχρονισμού 

στα προσφερόμενα επιμορφωτικά προγράμματα. Ενισχύθηκε η ενδοϋπηρεσιακή 
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επιμόρφωση ώστε να λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της σταδιοδρομίας και της 

υπαλληλικής εξέλιξης (Τάχος & Συμεωνίδης, 2007).  

Επιχειρώντας μια ιστορική αναδρομή της εξέλιξης του θεσμού της 

επιμόρφωσης στη δημόσια διοίκηση, παρατηρούμε την πρώτη οργανωμένη 

προσπάθεια επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων το έτος 1969 με την έκδοση 

Βασιλικού Διατάγματος. 

Με το Βασιλικό Διάταγμα 323/1969 ιδρύεται το Κέντρο Μετεκπαιδεύσεως 

Οργάνων Δημόσιας Διοικήσεως (Κ.Μ.Ο.Δ.Δ.) και εισάγεται ο θεσμός της 

επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων στην δημόσια διοίκηση. Το Κ.Μ.Ο.Δ.Δ. 

αντικαταστάθηκε με τον Ν. 232/1975 από τη Σχολή Επιμόρφωσης Δημοσίων 

υπαλλήλων (Σ.Ε.ΔΥ), η οποία ιδρύθηκε με σκοπό τη διοργάνωση επιμορφωτικών 

προγραμμάτων για τους υπηρετούντες δημοσίους υπαλλήλους. Ωστόσο, οι παραπάνω 

προσπάθειες επιμόρφωσης των υπαλλήλων δεν στέφθηκαν με επιτυχία και 

χαρακτηρίστηκαν αποσπασματικές, προσηλωμένες στην τυπολατρία και τον άκρατο 

νομικισμό (Φλογαΐτης, 1987). 

Με τον Ν. 1388/1983 ιδρύεται το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης (Ι.Δ.Ε.) 

το οποίο αντικαθιστά τη Σ.Ε.ΔΥ.. Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, κεντρικός στόχος του 

Ι.Δ.Ε. είναι η δημιουργία στελεχών της δημόσιας διοίκησης, η επαγγελματική τους 

κατάρτιση, η εξειδίκευση και η συνεχής επιμόρφωσή τους, ώστε να καλύπτουν 

αποτελεσματικά τις υπηρεσιακές ανάγκες και να λειτουργούν ως φορείς ανανέωσης 

και εξέλιξης. 

 Με τον Ν. 1943/1991  το Ι.Δ.Ε. μετονομάζεται σε Ινστιτούτο Επιμόρφωσης 

(ΙΝ.ΕΠ.). Σύμφωνα με το άρθρο 34 του ίδιου νόμου, η επιμόρφωση των υπαλλήλων 

γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας τους με ευθύνη του ΙΝ.ΕΠ. ή των 

Υπουργείων. Το ΙΝ.ΕΠ. καταρτίζει, οργανώνει και εκτελεί προγράμματα 

επιμόρφωσης κοινού ενδιαφέροντος για όλους τους υπαλλήλους των Υπουργείων και 

των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). Τα Υπουργεία ή αυτοτελείς 

δημόσιες υπηρεσίες καταρτίζουν, οργανώνουν και εκτελούν προγράμματα 

επιμόρφωσης ειδικού ενδιαφέροντος για τους υπαλλήλους τους και τους υπαλλήλους 

των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν. Στα προγράμματα αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται 

και θέματα γενικού ενδιαφέροντος, τα οποία υλοποιούνται σε συνεργασία με το 

ΙΝ.ΕΠ.. Η επιμέλεια (ανελλιπής παρακολούθηση, ενεργός συμμετοχή) που 

επιδεικνύει ο υπάλληλος σε προγράμματα επιμόρφωσης αξιολογείται στο τέλος και 

αποτελεί στοιχείο που συνεκτιμάται υποχρεωτικώς από το υπηρεσιακό συμβούλιο 
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κατά την κρίση για προαγωγή του υπαλλήλου. Με απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται μετά από γνώμη 

της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), 

καθορίζονται κριτήρια επιλογής των υπαλλήλων που θα παρακολουθήσουν 

προγράμματα επιμόρφωσης. Στα κριτήρια αυτά περιλαμβάνεται η δήλωση επιθυμίας 

του υπαλλήλου και η απόδοσή του στην υπηρεσία, όπως αυτή προκύπτει από τα 

φύλλα αξιολόγησης. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης μπορεί σε συνεργασία με Α.Ε.Ι. ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) να οργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης των υπαλλήλων 

Υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ. με την χρήση τηλεοπτικών ή άλλων πρόσφορων 

συστημάτων της σύγχρονης τεχνολογίας. 

Σήμερα το ΙΝ.ΕΠ. αποτελεί τον κυριότερο και μαζικότερο επιμορφωτικό 

φορέα των δημοσίων υπαλλήλων (Ε.Κ.Δ.Δ.Α, 2008). 

Τα προγράμματα του ΙΝ.ΕΠ. απευθύνονται στους εργαζόμενους της δημόσιας 

διοίκησης και εστιάζουν σε δύο άξονες δράσης, την εισαγωγική εκπαίδευση και την 

συνεχιζόμενη κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων. Ως προς το περιεχόμενό τους  

εξειδικεύονται σε έξι τομείς : 

 Το δημόσιο μάνατζμεντ 

 Τα οικονομικά θέματα 

 Το περιβάλλον 

 Τις νέες τεχνολογίες 

 Τις ξένες γλώσσες 

 Την εισαγωγική εκπαίδευση (Ε.Κ.Δ.Δ.Α., 2008). 

Σύμφωνα μάλιστα με το άρθρο 47, παράγραφος 3, του ν. 3528/2007, η 

δημόσια υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να μεριμνά για την επιμόρφωση των 

υπαλλήλων της σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, ανεξάρτητα από την 

κατηγορία, τον κλάδο, την ειδικότητα και το βαθμό τους. Η επιμόρφωση μπορεί να 

είναι γενική ή να έχει την μορφή εξειδίκευσης σε αντικείμενα της υπηρεσίας του 

υπαλλήλου. Η συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα επιμόρφωσης μπορεί να 

ορίζεται και ως υποχρεωτική.  

Γίνεται προσπάθεια από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να προηγείται ανίχνευση 

επιμορφωτικών αναγκών των υπαλλήλων των δημοσίων οργανισμών, πριν τον 

σχεδιασμό επιμορφωτικών προγραμμάτων, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
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τους (Ε.Κ.Δ.Δ.Α., 2011). Για την ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών του 

προσωπικού κατάλληλη μέθοδος είναι η συνδυαστική (top-down και bottom-up), που 

επιδιώκει την προσωπική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε συνδυασμό με την 

επίτευξη των στρατηγικών στόχων και των δράσεων του εξεταζόμενου οργανισμού 

(Καφετζοπούλου, 2005).  

 

 

3.2.  Αναγκαιότητα της επιμόρφωσης 

Μέχρι σήμερα έχει επισημανθεί από πολλούς μελετητές η συμβολή της  

εκπαίδευσης και της διαρκούς επιμόρφωσης στην αναβάθμιση των ικανοτήτων, 

δεξιοτήτων και ουσιαστικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού των δημοσίων 

οργανισμών (Παγκάκης, 2003). Αν και μακροπρόθεσμα ενδέχεται οι οικονομικοί 

περιορισμοί να  αποθαρρύνουν τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο, θα πρέπει να 

διασφαλιστεί η απρόσκοπτη αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων, η 

επένδυση στην συνεχιζόμενη κατάρτιση και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Η απόκτηση 

νέων ή η αναβάθμιση των υφιστάμενων δεξιοτήτων αναμένεται να γίνει όλο και 

σημαντικότερη για τους ενήλικες λόγω της γήρανσης του πληθυσμού (CEDEFOP, 

2009). 

Σύμφωνα με την Αντωνιάδου (2006), η αναγκαιότητα επιμόρφωσης των 

γεωπόνων ως κλάδου στοιχειοθετείται από τις ακόλουθες παραμέτρους: 

α) Η βασική εκπαίδευση των γεωπόνων δεν είναι δυνατό να καλύψει όλο το φάσμα 

των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που 

χρήζουν για την επιτυχή άσκηση του έργου τους. 

β) Η ταχύτητα παλαίωσης της γνώσης, η ένταση και η έκταση των αλλαγών σε 

τεχνολογικό επίπεδο, η εισαγωγή καινοτομιών αντανακλώνται στην εργασία του 

επιστημονικού αυτού προσωπικού. 

γ) Οι συχνότητα των μεταρρυθμίσεων, της αγροτικής πολιτικής και των ευρωπαϊκών 

οδηγιών αποτελούν φαινόμενα που επηρεάζουν την άσκηση του επαγγέλματος. 

 Όπως τονίζει ο Βεργίδης (1999), η αρχική εκπαίδευση δεν επαρκεί για να 

ανταποκριθεί ο εργαζόμενος με επιτυχία στην εκτέλεση του έργου του, διότι οι 

επιστημονικές, τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις διαφοροποιούν 

και πολλαπλασιάζουν τη γνώση που είναι αναγκαία για την επαγγελματική και 

κοινωνική του εξέλιξη. 
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Η επιμόρφωση συντελεί στην αύξηση της επαγγελματικής απόδοσης του 

εργαζομένου (Παγκάκης, 2003). Αυτό πραγματοποιείται με την εκμάθηση ορθών 

τρόπων αντιμετώπισης των δυσλειτουργιών που προκύπτουν στην πράξη, την κριτική 

αποτίμηση του παραγόμενου έργου και την δραστηριοποίηση με σκοπό την 

επαγγελματική πληρότητα (Χατζηπαναγιώτου, 2001).  

Σύμφωνα με τον Βούτσινο (2008), η επιμόρφωση στη Δημόσια Διοίκηση θα 

πρέπει να καλύπτει: α) Πάγιες εκπαιδευτικές ανάγκες, β) ανάγκες που προκύπτουν 

από μεταρρυθμιστικές προσπάθειες και αλλαγές σε εθνικό επίπεδο και γ) ανάγκες με 

βάση τις επικρατούσες διεθνείς τάσεις. 

 

 

3.3. Η επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων στις χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Στην Αυστρία κεντρικός φορέας εκπαίδευσης των δημοσίων υπαλλήλων είναι 

η Ομοσπονδιακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, ενώ εξειδικευμένοι φορείς 

παρέχουν εκπαιδευτικά προγράμματα στις επιμέρους κατηγορίες προσωπικού. Επίσης 

επιμορφωτικά προγράμματα υλοποιούνται από μεμονωμένα υπουργεία αλλά και από 

φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών για μεν 

τις γνώσεις και δεξιότητες που έχουν διυπουργικό χαρακτήρα πραγματοποιείται από 

την Ομοσπονδιακή Καγκελαρία, ενώ τα επιμέρους υπουργεία προσδιορίζουν τις 

εξειδικευμένες ανάγκες του προσωπικού τους (Πασσάς & Τσέκος, 2004). 

 Στο Βέλγιο η εκπαιδευτική-επιμορφωτική πολιτική των δημοσίων υπαλλήλων 

είναι συνδεδεμένη με την προσπάθεια γενικότερου διοικητικού εκσυγχρονισμού της 

χώρας. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής δεν υπάρχει κεντρικός φορέας που 

προσδιορίζει τις ανάγκες κατάρτισης για το σύνολο της δημόσιας διοίκησης αλλά οι 

διευθυντές προσωπικού κάθε υπηρεσίας είναι επιφορτισμένοι με αυτό το έργο. 

Κεντρικός φορέας εκπαίδευσης είναι το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης. 

(Πασσάς & Τσέκος, 2004). 

 Στην Βουλγαρία το Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης και Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης (I.P.A.E.I) σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης των 

δημοσίων υπαλλήλων. Την κεντρική ευθύνη και χρηματοδότηση αναλαμβάνει το 

Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και Διοικητικής Μεταρρύθμισης της Βουλγαρίας. Τα 
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προγράμματα εστιάζουν στα βασικά στοιχεία της βουλγάρικης διοίκησης, στην 

ευρωπαϊκή διοίκηση και στο αποτελεσματικό δημόσιο μάνατζμεντ (Penkov, 2008). 

Στην Γαλλία η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Διοίκησης και Δημοσίου 

Μάνατζμεντ έχει την κεντρική ευθύνη σχεδιασμού των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων των δημοσίων υπαλλήλων. Επιχειρείται ο συνδυασμός των 

διυπουργικών και υπουργικών προτεραιοτήτων με τις επιμέρους λειτουργικές 

ανάγκες των υπηρεσιών και τους εξατομικευμένους στόχους των υπαλλήλων. Η 

συνέντευξη προϊσταμένου - υφισταμένων και οι εκθέσεις αξιολόγησης αποτελούν τα 

βασικά εργαλεία για τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών. Στην συνέχεια 

οι διευθύνσεις διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού κάθε φορέα, συντάσσουν 

προγράμματα επιμόρφωσης των υπαλλήλων βάσει των αναγκών που διατυπώθηκαν 

από το φορέα και το προσωπικό (Πασσάς & Τσέκος, 2004). 

Η Γαλλία διαθέτει πιθανόν το πιο ανεπτυγμένο δίκτυο εκπαίδευσης δημοσίων 

υπαλλήλων παγκοσμίως. Για τον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών έχει 

δημιουργηθεί ένα δίκτυο σχολών το οποίο περιλαμβάνει 29 σχολές και ινστιτούτα. Το 

δίκτυο αυτό είναι έντονα αποκεντρωμένο αφού σχεδόν όλες οι εκπαιδευτικές δομές 

εδρεύουν εκτός Παρισιού, συμπεριλαμβανομένου και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 

Διοίκησης (ΕΝΑ), του πιο γνωστού φορέα επιμόρφωσης (Πασσάς & Τσέκος, 2004). 

 Στην Γερμανία η Ομοσπονδιακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης που 

λειτουργεί ως κεντρικός φορέας εκπαίδευσης των υπαλλήλων, επικεντρώνεται στη 

χάραξη διυπουργικού χαρακτήρα προγραμμάτων και διενεργεί ετήσια έρευνα 

εκπαιδευτικών αναγκών με ερωτηματολόγια σε όλους τους δημόσιους φορείς. Η 

συμμετοχή των υπαλλήλων σε δράσεις κατάρτισης αποτελεί προϋπόθεση για την 

ανέλιξή τους σε ανώτερες ιεραρχικά θέσεις. Επίσης τα επιμέρους υπουργεία έχουν 

την δυνατότητα δημιουργίας και υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων για το 

προσωπικό τους (Πασσάς & Τσέκος, 2004). 

 Στη Δανία η Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και το Κέντρο Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης αποτελούν τους δύο κεντρικούς φορείς επιμόρφωσης των δημοσίων 

υπαλλήλων. Το Υπουργείο Οικονομικών και η Ένωση των Φορέων Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης καταρτίζουν τον συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό για την εκπαίδευση. 

Στην συνέχεια οι επιμέρους δημόσιες υπηρεσίες σε συνεργασία με τις επιτροπές των 

εργαζομένων αναπτύσσουν εκπαιδευτικές δράσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο των 

κατευθύνσεων που έχουν οριστεί από τον κεντρικό σχεδιασμό. Η καταγραφή των 
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αναγκών επιμόρφωσης των υπαλλήλων γίνεται σε ετήσια βάση μέσα από ατομικές 

συνεντεύξεις (Πασσάς & Τσέκος, 2004). 

 Στην Εσθονία η χάραξη επιμορφωτικής πολιτικής είναι ευθύνη των 

υπουργείων, ενώ η Καγκελαρία εκδίδει γενικές εκπαιδευτικές κατευθύνσεις. Το 

Κέντρο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Δημόσιας Διοίκησης (ΑΤΑΚ), που 

συγχωνεύτηκε το 2005 με την Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης είναι ο κύριος πάροχος 

προγραμμάτων επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων. Η Εσθονία δίνει έμφαση 

στην επιμόρφωση και έχει τρία προγράμματα που στοχεύουν στην επιμόρφωση των 

υπαλλήλων που κατέχουν υψηλές θέσεις στην ιεραρχία του δημοσίου τομέα. Ωστόσο, 

εάν και μαζί με την Λιθουανία συγκαταλέγονται στις χώρες που προσχώρησαν 

τελευταία στην Ε.Ε. και δίνουν έμφαση στην εκπαίδευση του προσωπικού, τα 

προγράμματα που υλοποιούνται στοχεύουν στην απόκτηση βασικών γνώσεων και 

δεξιοτήτων. Τα επιμορφωτικά προγράμματα σπάνια στοχεύουν στην απόκτηση 

αναλυτικών δεξιοτήτων και διοικητικών ικανοτήτων που είναι χρήσιμες για την 

καλύτερη απόδοση των υπαλλήλων. Η εκπαίδευση των ανωτέρων στελεχών διαρκεί  

κατά μέσο όρο δώδεκα μέρες ανά έτος (Meyer-Sahling, 2009). 

Στην Ιρλανδία το Κέντρο Μάνατζμεντ και Οργανωτικής Ανάπτυξης (CMOD) 

κατέχει τον κεντρικό συντονιστικό ρόλο εκπόνησης επιμορφωτικών προγραμμάτων 

που απευθύνονται σε εργαζόμενους του δημοσίου τομέα. Επίσης, τα υπουργεία έχουν 

την δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Για την 

ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών χρησιμοποιείται ένα πλήθος μεθόδων όπως 

ατομικές, ομαδικές συνεντεύξεις και αναλύσεις ετήσιων αξιολογήσεων. Έμφαση 

δίνεται στην εκπαίδευση του ανώτερου προσωπικού, ενώ και τα συνδικάτα μπορούν 

να παρέμβουν στην διαμόρφωση των προγραμμάτων (Πασσάς & Τσέκος, 2004). 

 Στην Ισπανία κεντρικοί φορείς διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής των 

απασχολούμενων στο δημόσιο τομέα αποτελούν το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας 

Διοίκησης (INAP), το οποίο μαζί με τις τέσσερις εκπαιδευτικές του μονάδες αποτελεί 

τον κύριο φορέα παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η Γενική Επιτροπή 

Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης με την αρωγή των συνδικάτων. Η μεθοδολογία 

ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών που ακολουθείται στηρίζεται κυρίως στην 

συμπλήρωση ατομικών ερωτηματολογίων από τους υπαλλήλους σύμφωνα με τις 

στρατηγικές κατευθύνσεις των υπουργείων. (Πασσάς & Τσέκος, 2004) .  

Στην Ιταλία το Γραφείο Εκπαίδευσης Προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας 

Διοίκησης συντονίζει τις δράσεις επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων. Η 
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μεθοδολογία ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών της δημόσιας διοίκησης είναι 

πλήρως αποκεντρωμένη και χωρίς ενιαία μεθοδολογία. Κάθε δημόσια υπηρεσία είναι 

επιφορτισμένη με την ανάλυση αναγκών κατάρτισης του προσωπικού της, σύμφωνα 

με τις πολιτικές και τους στόχους της. Σχεδιάζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές κατευθύνσεις που έχουν δοθεί από το Υπουργείο 

Δημόσιας Διοίκησης. Κεντρικός φορέας υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης 

αποτελεί η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και το Κέντρο Εκπαίδευσης και 

Μελετών της Ιταλίας. Άλλοι φορείς που προσφέρουν προγράμματα επιμόρφωσης 

είναι τα πανεπιστήμια, τα υπουργεία και ιδιωτικοί φορείς (Πασσάς & Τσέκος, 2004). 

Στην Κύπρο κεντρικός φορέας υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης των 

κρατικών λειτουργών είναι η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (Κ.Α.Δ.Δ.), η 

οποία χρησιμοποιεί πλήρως αποκεντρωτικό μοντέλο. Κάθε δημόσια υπηρεσία έχει 

καλά οργανωμένο και ενδυναμωμένο Πυρήνα Μάθησης. Ο πυρήνας αυτός, με την 

υποστήριξη του διευθυντή και σε συνεργασία με την Ακαδημία διαχειρίζεται σε 

συνεχή και συστηματική βάση την λειτουργία μάθησης εντός του οργανισμού. 

Διενεργεί σε ετήσια βάση ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών σε ατομικό, ομαδικό 

και οργανωσιακό επίπεδο. Προχωρά στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και αξιολόγηση 

των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Η μάθηση μπορεί να συντελείται με την βοήθεια  

επιμορφωτικών προγραμμάτων ή μέσα από την εργασιακή εμπειρία (http 1). 

Στην Λετονία η Καγκελαρία είναι ο κύριος φορέας δημιουργίας 

προγραμμάτων επιμόρφωσης, ενώ η Σχολή Δημόσιας Διοίκησης της χώρας 

συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων (Meyer-Sahling, 

2009). 

Στην Λιθουανία στρατηγικό ρόλο στην χάραξη πολιτικής επιμόρφωσης και 

κατευθυντήριων γραμμών παίζει το τμήμα Δημοσίων Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Εσωτερικών. Το Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης της χώρας είναι το κεντρικό 

ινστιτούτο παροχής εκπαίδευσης, ενώ αρκετά υπουργεία έχουν τα δικά τους κέντρα 

επιμόρφωσης. Επίσης είναι δυνατή η παροχή προγραμμάτων από άλλους δημόσιους 

φορείς, όπως τα πανεπιστήμια ή από τον ιδιωτικό τομέα. Ακόμη υπάρχουν δύο 

προγράμματα επιμόρφωσης έμπειρων στελεχών, που εμπλέκονται στην 

αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης και στην υιοθέτηση στρατηγικών 

εκπαίδευσης. Μαζί με την Εσθονία αποτελούν τις δύο χώρες που προσχώρησαν 

τελευταία στην Ε.Ε. και δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση του προσωπικού 

της δημόσιας διοίκησης (Meyer-Sahling, 2009). 
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Στο Λουξεμβούργο κεντρικός φορέας δημιουργίας και υλοποίησης δράσεων 

επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων είναι το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας 

Διοίκησης. Το ίδιο είναι υπεύθυνο για τη διαδικασία ανίχνευσης εκπαιδευτικών 

αναγκών, η οποία βασίζεται στις απαντήσεις ερωτηματολογίων που απευθύνονται 

στους εργαζόμενους όλων των υπηρεσιών. (Πασσάς & Τσέκος, 2004). 

Στην Μάλτα το Κέντρο Ανάπτυξης Έρευνας και Κατάρτισης (CDRT), που 

υπάγεται στο γραφείο του Πρωθυπουργού, αποτελεί τον κύριο φορέα υλοποίησης 

επιμορφωτικών προγραμμάτων που απευθύνονται στους εργαζόμενους του δημοσίου 

τομέα. Για την ανάλυση των μαθησιακών αναγκών των δημοσίων υπαλλήλων 

χρησιμοποιείται το Πρόγραμμα Διαχείρισης της Απόδοσης (Performance 

Management Program). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ζητά από τον προϊστάμενο να 

καταγράψει σε ετήσια βάση τα καθήκοντα του υφισταμένου του με συγκεκριμένα 

μετρήσιμα αποτελέσματα. Στην συνέχεια εντοπίζονται οι δεξιότητες που πρέπει να 

αναπτυχθούν από τον συγκεκριμένο υπάλληλο για να επιτελέσει αποτελεσματικά τα 

καθήκοντά του. Ακολούθως επιλέγονται τα κατάλληλα προγράμματα που πρέπει να 

παρακολουθήσει ο υπάλληλος εντός του έτους (http 2). 

 Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι κυβερνητικές προτεραιότητες σε θέματα 

διοικητικής μεταρρύθμισης καθοδηγούν το Κέντρο Σπουδών Μάνατζμεντ και 

Δημόσιας Πολιτικής (CMPS) στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων ειδικά 

για τους νεοεισερχόμενους στο Σώμα της Ανώτερης Δημοσιοϋπαλληλίας. Η 

ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών γίνεται σε ετήσια βάση και στηρίζεται στην 

συνεργασία προϊσταμένων και υπαλλήλων. Η διαδικασία αποσκοπεί στην σύνδεση 

των υπηρεσιακών αναγκών και προτεραιοτήτων με τις ανάγκες σταδιοδρομίας του 

υπαλλήλου και τα ελλείμματα εκπαίδευσης που πρέπει να αντιμετωπιστούν (Πασσάς 

& Τσέκος, 2004).   

 Στην Ολλανδία ο συντονισμός γίνεται από την Γενική Διεύθυνση 

Συντονισμού και Μάνατζμεντ του Υπουργείου Εσωτερικών. Το Ινστιτούτο Δημόσιας 

Διοίκησης (ROI), αποτελεί τον κύριο φορέα παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 

υποστηρίζει την όλη προσπάθεια και αναλαμβάνει ιδιαίτερο ρόλο στη διαδικασία 

ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών σε θέματα διυπουργικά και εξειδικευμένα. 

Κάθε δημόσια υπηρεσία ωστόσο έχει ελευθερία επιλογών τόσο ως προς τον φορέα 

που θα διενεργήσει την ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών των υπαλλήλων της, 

όσο και ως προς την προσέγγιση που θα ακολουθήσει και τον φορέα με τον οποίο θα 

συνεργαστεί για την υλοποίηση των προγραμμάτων (Πασσάς & Τσέκος, 2004). 
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 Στην Ουγγαρία κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό παίζει η Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης Δημόσιας Διοίκησης. Ρόλο παρόχου προγραμμάτων ανέλαβε το 

νεοσύστατο Κέντρο Κρατικού Προσωπικού, ενώ στο παρελθόν υπήρξε έντονη 

προσφορά από τον ιδιωτικό τομέα. Συγκρίνοντας χώρες που προσχώρησαν στην Ε.Ε. 

το 2004, η ικανότητα προγραμματισμού και παροχής επιμορφωτικών προγραμμάτων 

δεν έχει αναπτυχθεί τόσο στην Ουγγαρία όσο στην Πολωνία και σε χώρες της 

Βαλτικής (Meyer-Sahling, 2009). 

 Στην Πολωνία το τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Πρωθυπουργικού Γραφείου 

χαράσσει την πολιτική επιμόρφωσης και κατάρτισης των εργαζομένων του δημοσίου 

τομέα. Κεντρικός φορέας παροχής προγραμμάτων είναι η Εθνική Σχολή Δημόσιας 

Διοίκησης της Πολωνίας (KSAP) που δημιουργήθηκε στα πρότυπα της γαλλικής 

Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΝΑ). Κατά μέσο όρο τα ανώτερα στελέχη 

του δημοσίου τομέα συμμετέχουν πέντε ημέρες το χρόνο σε προγράμματα 

επιμόρφωσης (Meyer-Sahling, 2009). 

 Στην Πορτογαλία κεντρικοί φορείς υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης 

των εργαζομένων του δημοσίου τομέα είναι το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας 

Διοίκησης (ΙΝΑ), το Κέντρο Μελετών και Σπουδών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι 

Μονάδες Εκπαίδευσης των υπουργείων και των εποπτευόμενων Νομικών 

Προσώπων. Η ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών ως διαδικασία, αν και έχει 

χαρακτήρα αποκεντρωμένο, λαμβάνει υπόψη τις κεντρικές κυβερνητικές 

προτεραιότητες και τις στρατηγικές κατευθύνσεις κάθε υπουργείου. Παράλληλα, το 

Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης αναπτύσσει αυτοτελείς δράσεις ανίχνευσης 

αναγκών σε συνεργασία με τις επιμέρους υπηρεσίες (Πασσάς & Τσέκος, 2004). 

 Στην Σλοβενία το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης χαράσσει την 

επιμορφωτική πολιτική μαζί με την υποστήριξη της Διοικητικής Ακαδημίας, η οποία 

από την άνοιξη του 2008 υπάχθηκε στην Διεύθυνση Διοίκησης και Προσωπικού του 

Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης. Πάροχοι εκπαίδευσης είναι τα πανεπιστήμια και οι 

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (Meyer-Sahling, 2009). 

 Στην Σλοβακία δεν υπάρχει κεντρικός φορέας χάραξης πολιτικής 

επιμόρφωσης και επανακατάρτισης. Κάποια προγράμματα που στοχεύουν στην 

κατάρτιση και ενημέρωση του προσωπικού για την ανάληψη της προεδρίας στην Ε.Ε. 

διενεργούνται από το Υπουργείο Εργασίας (Meyer-Sahling, 2009). 

Στην Σουηδία επίσης δεν υπάρχει κεντρικός φορέας χάραξης πολιτικής 

επιμόρφωσης και επανακατάρτισης των εργαζομένων σε φορείς της δημόσιας 
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δράσης. Η διαδικασία διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών είναι πλήρως 

αποκεντρωμένη στους επιμέρους φορείς. H διαδικασία στηρίζεται στην συγκέντρωση 

των απόψεων των εργαζομένων μέσω ατομικών συνεντεύξεων. Στην συνέχεια αφού 

ληφθούν υπόψη οι υπηρεσιακές προτεραιότητες, υλοποιείται ο σχεδιασμός των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το σύνολο της υπηρεσίας. Στους δημοσίους 

υπαλλήλους που καταλαμβάνουν ανώτερες θέσεις απευθύνονται κυρίως 

προγράμματα του Εθνικού Συμβουλίου για την Ποιότητα και τις Επαγγελματικές 

Δεξιότητες και της Υπηρεσίας Πολιτικής Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών 

(Πασσάς & Τσέκος, 2004). 

Στην Τσεχική Δημοκρατία διενεργούνται μόνο κάποια στοιχειώδη 

προγράμματα από το Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο υπάγεται στο 

Υπουργείο Εσωτερικών, που αφορούν την πολιτική της Ε.Ε., ενώ δεν υπάρχει 

κεντρικός φορέας χάραξης πολιτικής επιμόρφωσης και επανακατάρτισης. (Meyer-

Sahling, 2009). 

 Στην Φινλανδία κεντρικός φορέας υλοποίησης επιμορφωτικών 

προγραμμάτων είναι το Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (HAUS), ενώ στρατηγικό 

ρόλο παίζει το Υπουργείο Οικονομικών. Η διαδικασία ανίχνευσης επιμορφωτικών 

αναγκών των δημοσίων υπαλλήλων είναι πλήρως αποκεντρωμένη στους επιμέρους 

φορείς. Δεν υπάρχει ενιαία μεθοδολογία ανίχνευσης αναγκών παρά τη γενική αρχή 

σύνθεσης των στρατηγικών στόχων της υπηρεσίας με την σταδιοδρομία του 

προσωπικού. Ως κύριο εργαλείο προσδιορισμού των εκπαιδευτικών αναγκών 

χρησιμοποιείται η συνέντευξη μεταξύ προϊσταμένου και υφισταμένου (Πασσάς & 

Τσέκος, 2004). 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι γενικά τα τελευταία χρόνια η θεματολογία των 

προγραμμάτων επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων έχει εμπλουτιστεί και 

στραφεί στους νέους στόχους της δημόσιας διοίκησης. Εκτός από διοικητικά θέματα 

όπως νομοθεσία, λογιστική, διοίκηση προσωπικού, δομές τις Ε.Ε., τεχνικά θέματα 

όπως τεχνογνωσία, χειρισμός μηχανών γραφείου, πληροφορική, εμπεριέχουν και 

θέματα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των υπαλλήλων, δεοντολογίας, ηθικής, 

συμπεριφοράς, καταπολέμησης της διαφθοράς και των διακρίσεων, ισονομίας και 

υιοθέτησης στάσεων πολιτικής ουδετερότητας (Meyer-Sahling, 2009). Δηλαδή οι 

στόχοι των επιμορφώσεων επικεντρώνονται σε θέματα γνώσεων, δεξιοτήτων και 

αλλαγής στάσεων των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα και προσανατολίζονται στον 

εκσυγχρονισμό των φορέων της δημόσιας δράσης. 
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3.4.  Αξιολόγηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης 

Στην Ελλάδα το ζήτημα της επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων βρέθηκε 

από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 στην ημερήσια διάταξη των αρχών και 

επικράτησε έντονος προβληματισμός για την αποτελεσματική υλοποίησή της. 

Μεγάλος αριθμός επιμορφωτικών προγραμμάτων οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν 

από την ίδρυση των Π.ΙΝ.ΕΠ. ωστόσο η αποτελεσματικότητά τους έχει αμφισβητηθεί 

έντονα.   

Οι λόγοι οι οποίοι συμβάλλουν σε αυτή την κατάσταση είναι ποικίλοι. Ο 

βασικότερος και καθοριστικός παράγοντας είναι η αρνητική στάση των δημοσίων 

υπαλλήλων απέναντι σε επιμορφωτικά προγράμματα που δεν καλύπτουν τις ανάγκες 

τους, διότι σχεδιάστηκαν κεντρικά. Σύμφωνα με τον Green (2006), η λήψη 

αποφάσεων σχεδιασμού και διενέργειας επιμορφωτικών προγραμμάτων σε κεντρικό 

επίπεδο δεν είναι τόσο επιτυχημένη και προτείνεται η λήψη αποφάσεων 

αποκεντρωμένα, ώστε να εξυπηρετούνται οι τοπικές ανάγκες.  

Σύμφωνα με τον Βούτσινο (2008), απουσιάζουν οι μηχανισμοί διερεύνησης 

επιμορφωτικών αναγκών είτε σε επίπεδο υπηρεσίας, είτε σε επίπεδο ατόμου, ενώ 

μόλις τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών 

στο δημόσιο τομέα. 

Κατά τον Μακρυδημήτρη (1991), η συμμετοχή των εκπαιδευομένων στα 

επιμορφωτικά προγράμματα είναι εθελοντική, στηρίζεται στην προσωπική εκτίμηση 

των αναγκών και της επιθυμίας επιμόρφωσης των εργαζομένων, με αποτέλεσμα το 

επιμορφωτικό πρόγραμμα να καταλήγει πολλές φορές στην απόκτηση 

εγκυκλοπαιδικών γνώσεων.  

Όπως αναφέρει η Καφετζοπούλου (2005), η θεματολογία των προγραμμάτων 

δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των δημοσίων υπηρεσιών, ενώ 

παρατηρείται σημαντική υστέρηση στην ανανέωση και επικαιροποίησή της. Επίσης η 

πλειοψηφία των προγραμμάτων εστιάζει στην θεωρητική ενημέρωση των 

συμμετεχόντων, ενώ υστερούν σε θέματα πράξης, καλλιέργειας δεξιοτήτων και 

ανάπτυξης συγκεκριμένων ικανοτήτων (Μακρυδημήτρης, 1991). 

Επιπρόσθετα ο αριθμός των προγραμμάτων παρά την αύξησή του παραμένει 

περιορισμένος σε σχέση με τον μεγάλο όγκο των υπαλλήλων στους οποίους 

απευθύνεται (Μακρυδημήτρης, 1995). 
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Σύμφωνα με την Αντωνιάδου (2006), υλοποιούνται ελάχιστα προγράμματα 

επιμόρφωσης των γεωπόνων στο γνωστικό τους αντικείμενο, τα οποία δεν 

ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους και δεν επιλύουν προβλήματα που προκύπτουν από 

την άσκηση του επαγγέλματος.   

Η αξιολόγηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων έδειξε ότι λίγα από αυτά 

είναι αποτελεσματικά. Ένας από τους σημαντικότερους λόγους είναι ότι οι φορείς 

υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων δεν διαθέτουν μηχανισμούς 

διερεύνησης και καταγραφής επιμορφωτικών αναγκών. Σίγουρα υπάρχουν πάρα 

πολλοί λόγοι οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτυχία των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων. Ωστόσο, η βασικότερη προϋπόθεση για την οργάνωση επιτυχημένων 

προγραμμάτων θεωρείται η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών του πληθυσμού 

στον οποίο απευθύνονται πριν τον σχεδιασμό τους (Watkins, Meiers & Visser, 2012) 

και η επιλογή κατάλληλων μεθόδων και τεχνικών υλοποίησης  (Bray, 2009). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

4. Η διαδικασία διερεύνησης των εκπαιδευτικών1 

αναγκών 

 

Το τέταρτο κεφάλαιο εστιάζει στην ανάλυση της διαδικασίας «διερεύνηση 

επιμορφωτικών αναγκών». Ειδικότερα, επιχειρείται η αποσαφήνιση βασικών όρων,  

περιγράφονται οι φάσεις που ακολουθούνται στη διερεύνηση των επιμορφωτικών 

αναγκών και οι μέθοδοι καταγραφής αυτών. Επίσης, τονίζεται η αναγκαιότητα του 

συγκεκριμένου σταδίου που οδηγεί στον σωστό σχεδιασμό και στην υλοποίηση 

επιμορφωτικών προγραμμάτων. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την κριτική 

παρουσίαση ερευνών συναφών με το θέμα της παρούσας έρευνας. 

 

 

4.1. Ο όρος «Εκπαιδευτικές ανάγκες» και «Διερεύνηση 

αναγκών» 

Ο όρος «εκπαιδευτική ανάγκη» εντάσσεται στο γενικότερο προσδιορισμό της 

έννοιας ανάγκη και συνδέεται με την ικανοποίηση εσωτερικών επιθυμιών και 

καταστάσεων που κατευθύνουν τη συμπεριφορά του ατόμου προς την επίτευξη 

κάποιων στόχων. Ως εκπαιδευτική ανάγκη ορίζεται «κάθε γνώση, δεξιότητα ή στάση 

που είναι αναγκαία αλλά μη διαθέσιμη από ένα άτομο, για την επαρκή και πλήρη 

εκτέλεση μιας εργασίας ή γενικότερα μιας δραστηριότητας που περιλαμβάνει ένα 

σύνολο εργασιών» (Χασάπης, 2000, σ. 31). Η εκπαιδευτική ανάγκη προκύπτει, όταν 

οι γνώσεις και δεξιότητες είναι ελλιπείς, οπότε απαιτείται εκπαιδευτική παρέμβαση.  

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες συναρτώνται µε το βαθμό συνειδητοποίησης της 

έλλειψης γνώσεων, των δεξιοτήτων ή ικανοτήτων, των αλλαγών στην εργασία και 

στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των δημοσίων φορέων. Ακόμη κι όταν ο πληθυσμός 

–στόχος έχει υψηλό βαθμό συνειδητοποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών του,  οι 

ανάγκες αυτές δεν εκφράζονται πάντα ρητά ή εκφράζονται με έμμεσο και υπαινικτικό 

                                                 
1
 Για τον σκοπό της παρούσας έρευνας οι όροι εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές ανάγκες 

αντιμετωπίζονται ως ταυτόσημες. 
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τρόπο. Σύμφωνα με τον Βεργίδη (2003), οι εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να 

διακριθούν σε τρεις κατηγορίες: 

α) Συνειδητές και ρητές, δηλαδή το άτομο γνωρίζει την ύπαρξή τους και δεν 

διστάζει να τις κατονομάσει. Για παράδειγμα αλλαγές στη νομοθεσία δημιουργούν 

την ανάγκη επιμόρφωσης των ατόμων που είναι επιφορτισμένοι με την εφαρμογή 

τους. Αντίστοιχα η υιοθέτηση νέων πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων 

γεννούν την ανάγκη επιμόρφωσης του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες. Επίσης η 

ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων ή η ανάληψη θέσης ευθύνης δημιουργούν 

επιμορφωτικές ανάγκες που μπορούν να κατονομαστούν συνειδητά και ρητά (OECD, 

1997). 

β) Συνειδητές και μη ρητές, δηλαδή το άτομο έχει επίγνωση των ελλείψεων, 

όμως τις αποκρύπτει με σκοπό να μην εντοπιστούν οι ελλείψεις. Συνήθως 

προκύπτουν όταν ο εργαζόμενος συνειδητοποιεί ότι υστερεί κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων του. Εντοπίζει ένα χάσμα μεταξύ του τρόπου άσκησης των 

αρμοδιοτήτων του και μεταξύ του τρόπου που θα έπρεπε να τις ασκεί για να 

προσεγγίσει το τέλειο, ωστόσο αποκρύπτει τις επιμορφωτικές του ανάγκες γιατί 

φοβάται μήπως η υστέρηση αυτή έχει επίπτωση στον εργασιακό του βίο. Για 

παράδειγμα μπορεί να φοβάται μήπως η έλλειψη αυτή έχει επίπτωση στην 

αξιολόγηση, στην επαγγελματική του ανάπτυξη ή έχει ως αποτέλεσμα τον 

υποβιβασμό, την απαλλαγή από τα καθήκοντά του, την ανάθεση άλλων καθηκόντων, 

την απόλυση. 

γ) Λανθάνουσες, δηλαδή ανάγκες που υποβόσκουν αλλά το άτομο αγνοεί την 

ύπαρξή τους. Συνήθως συνδέονται με στάσεις του υπαλλήλου έναντι καταστάσεων ή 

προσώπων. Για παράδειγμα ηθική και δεοντολογία, συνεργασία και επικοινωνία, 

ισότητα και ισονομία μεταξύ συναδέλφων και πολιτών, ανταπόκριση στα αιτήματα 

των πολιτών (OECD, 1997). 

Η διάκριση των εκπαιδευτικών αναγκών, βοηθά στην καλύτερη επιλογή 

μεθόδων και τεχνικών για την συλλογή στοιχείων κατά την διαδικασία της 

διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών (Βεργίδης, 2003). 

Με τον όρο διερεύνηση αναγκών ορίζεται «η διαδικασία συλλογής και 

ανάλυσης πληροφοριών, η οποία καταλήγει στον εντοπισμό των αναγκών ατόμων, 

ομάδων, ιδρυμάτων, κοινοτήτων, φορέων» με σκοπό τον καθορισμό ενεργειών για 

την κάλυψη των αναγκών αυτών (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2000, σ. 29). Σύμφωνα 

με τον Χασάπη (2000), η σκιαγράφηση των χαρακτηριστικών του πληθυσμού στόχου 
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και η ανάλυση του πεδίου αναφοράς στο οποίο δραστηριοποιείται είναι απαραίτητη 

κατά την διαδικασία διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών. 

Κατά τους Altschuld και Lepicki (2010), η διερεύνηση αναγκών των 

εργαζομένων ενός οργανισμού είναι μια επίσημη διεργασία παροχής πληροφοριών 

για την παρούσα κατάσταση και την επιθυμητή, την σύγκρισή τους και την εύρεση 

χάσματος με σκοπό οργανωσιακές αλλαγές βασισμένες στην ιεράρχηση των 

αναγκών.  

Όπως αναφέρει ο McClelland (1993), πρόθεση της διερεύνησης 

επιμορφωτικών αναγκών είναι να διερευνήσει και να εντοπίσει προβλήματα ή 

προβληματικές περιοχές σχετικές με την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού και την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων. Ο κύριος σκοπός είναι να εντοπιστούν οι επιμορφωτικές 

ανάγκες όπως αυτές υφίστανται σήμερα ή πρόκειται να εμφανιστούν στο μέλλον, να 

αναπτυχθούν και να σχεδιαστούν οι τρόποι και τα μέσα ικανοποίησης αυτών των 

αναγκών με τον πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο (McClelland, 1993).  

Η διερεύνηση των αιτιών των αναγκών που προκύπτουν αποτελεί συχνά 

μέρος της διεργασίας. Το εναρκτήριο λάκτισμα διεξαγωγής διερεύνησης 

επιμορφωτικών αναγκών δίδεται όταν μια ομάδα αισθανθεί ότι αντιμετωπίζει κάποιο 

πρόβλημα που πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος. Η διερεύνηση των επιμορφωτικών 

αναγκών αποτελεί μια εντοπισμένη εσωτερική επιχειρησιακή έρευνα προβληματικών 

θεμάτων που πρέπει να εξεταστούν, για να βελτιωθεί η απόδοση (Altschuld & 

Lepicki, 2010). Η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με οργανωσιακές διαδικασίες όπως ο μεσοπρόθεσμος και 

μακροπρόθεσμος στρατηγικός σχεδιασμός ενός οργανισμού, ο σχεδιασμός 

επιμορφωτικών προγραμμάτων, ο ποιοτικός έλεγχος, και η βελτίωση της απόδοσης 

των εργαζομένων (Gupta, 2007). Μπορεί να επηρεάσει την οργανωσιακή κουλτούρα 

ενός οργανισμού σε συνάρτηση με τον τρόπο μάθησης και χρήσης πληροφοριών 

μέσω συστημάτων διάχυσης της γνώσης (Altschuld & Lepicki, 2010).  

Για τους περισσότερους οργανισμούς ο ιδανικός χρόνος διερεύνησης 

επιμορφωτικών αναγκών είναι όταν ο οργανισμός απαριθμεί τα πρώτα προβλήματα, ή 

συνειδητοποιεί ότι πρέπει να δρομολογήσει αλλαγές ή επαναπροσδιορίζει τον ρόλο 

του (Altschuld & Lepicki, 2010). Βασικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη 

κατά την διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών είναι: το βάθος και ο βαθμός των 

πληροφοριών ή της ανατροφοδότησης που απαιτείται, το χρονοδιάγραμμα εντός του 

οποίου θα διεξαχθεί η έρευνα, η διαθεσιμότητα εκπαιδευμένου και έμπειρου 
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προσωπικού για την διεκπεραίωση και τέλος το κόστος. Το τελευταίο μάλιστα είναι 

ευθέως ανάλογο με το βάθος, την πολυπλοκότητα και το εύρος της συνολικής 

διερεύνησης (McClelland, 1993). Σύμφωνα με τον McClelland (1993), ιεραρχικά τα 

βασικά βήματα κατά τον σχεδιασμό της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών είναι 

πρώτον ο προσδιορισμός των λόγων διενέργειας της έρευνας, δεύτερον ο 

προσδιορισμός του μεγέθους της υπό διερεύνησης ομάδας, τρίτον η επιλογή των 

ατόμων που θα διενεργήσουν την έρευνα και τέλος η ρητή δέσμευση της διοίκησης 

ότι συμφωνεί και υποστηρίζει την διαδικασία. 

 

 

4.2. Η αναγκαιότητα και η αποτελεσματικότητα της 

διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών 

Κάθε οργανισμός έχει την δική του ιδιοσυγκρασία και ό,τι φέρει αποτέλεσμα 

σε μια επιχείρηση πιθανόν να μην είναι αποτελεσματικό σε κάποια άλλη. Η 

επισήμανση αυτή πρέπει να γίνει προκαταβολικά, όπως τονίζουν αρκετοί ερευνητές 

και ειδικοί, διότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ελιξίρια ή λύσεις που αποτελούν 

πανάκεια για την βελτίωση της απόδοσης όλων των επιχειρήσεων (Altschuld & 

Lepicki, 2010). Συνεπώς, η διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών των υπαλλήλων, 

πριν την έναρξη ενός προγράμματος επιμόρφωσης, είναι μια πολύ σημαντική και 

απαραίτητη διαδικασία για τον σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα του 

προγράμματος.  

Σύμφωνα με τους Καψάλη και Παπασταμάτη (2000), η διερεύνηση των 

εκπαιδευτικών αναγκών δεν αποτελεί μόνο απαραίτητη διαδικασία κατά τον 

σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων αλλά αποτελεί τον θεμέλιο λίθο. Αποτελεί 

το πρώτο και σημαντικότερο στάδιο πάνω στο οποίο υλοποιείται η δόμηση ενός 

εκπαιδευτικού προγράμματος. Συλλέγονται απαραίτητες πληροφορίες για τον 

καθορισμό του σκοπού και των επιμέρους στόχων του προγράμματος, αλλά και ως 

προς το περιεχόμενο, τη διάρκεια, την μέθοδο και τις τεχνικές διδασκαλίας. 

(Καψάλης & Παπασταμάτης, 2000). Επομένως, αν δεν εντοπιστούν με ακρίβεια οι 

ανάγκες, τότε η επιμόρφωση δε θα λύσει τα προβλήματα των εργαζομένων και δεν θα 

συμβάλλει στην επαγγελματική και προσωπική τους ανέλιξη (Χατζηπαναγιώτου, 

2001).  
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Πολύ συχνά οι διαδικασίες διερεύνησης αναγκών στους φορείς της ελληνικής 

δημόσιας διοίκησης δεν έχουν την αξία που έχει δοθεί στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 

χώρες. Επειδή η διαδικασία εξατομικευμένης διερεύνησης είναι χρονοβόρα και με 

υψηλό κόστος, εξακολουθεί να εφαρμόζεται η μεθοδολογία υλοποίησης έτοιμων 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων από φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων με βάση το 

μοντέλο του αναλυτικού θεματολογίου. Οι εκπαιδευτικοί φορείς δηλαδή, κοινοποιούν 

θεματικό κατάλογο με τα αντίστοιχα προγράμματα στους οργανισμούς της δημόσιας 

διοίκησης, οι οποίοι επιλέγουν κατά περίπτωση τα προγράμματα που τους 

ενδιαφέρουν. Σε κάποιες μόνο περιπτώσεις, δίνεται η δυνατότητα στους ίδιους τους 

οργανισμούς να σχεδιάζουν και να προτείνουν στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. εκπαιδευτικά 

προγράμματα, χωρίς όμως και πάλι να έχουν ακολουθηθεί δομημένες μεθοδολογίες 

ανίχνευσης αναγκών (Πασσάς & Τσέκος, 2004). 

Ωστόσο, όλο και συχνότερα γίνονται προσπάθειες εντοπισμού και ιεράρχησης 

των επιμορφωτικών αναγκών των δημοσίων υπαλλήλων. Με τη νέα προσέγγιση για 

την ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με 

τον Βούτσινο (2008), επιδιώκεται η ανάπτυξη τεχνογνωσίας στα στελέχη των 

Διευθύνσεων Εκπαίδευσης όλων των υπηρεσιών, ώστε να αναπτύξουν ικανότητες 

ανίχνευσης και καταγραφής εκπαιδευτικών αναγκών των φορέων τους. Επίσης 

επιδιώκεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιολόγησης και ιεράρχησης των αναγκών βάση 

σημαντικότητας και επείγουσας ικανοποίησης, διατύπωσης των αναγκών σε επίπεδο 

γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων. 

Η διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών αποτελεί μια συστηματική διαδικασία 

για την ανεύρεση επιμορφωτικών αναγκών με σκοπό την οργανωτική αλλαγή και 

δράση (Καραλής, 2005).  Εάν διενεργηθεί σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται 

από την βούληση των διοικούντων και των εργαζομένων να συμμετάσχουν σε αυτήν, 

τότε μπορεί να αποτελέσει μια καθαρτική εμπειρία (Altschuld & Lepicki, 2010). Δεν 

είναι ωστόσο σπάνιο φαινόμενο η διαδικασία να εκλαμβάνεται από τους 

εργαζόμενους ως ένας τρόπος εύρεσης ελλείψεων στην απόδοσή τους με αποτέλεσμα 

να διστάζουν να εκφράσουν ανοιχτά τις πραγματικές τους ανάγκες, φοβούμενοι 

επιπτώσεις στην καριέρα τους.  

Η αποτελεσματικότητα της διερεύνησης αναγκών εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες ανάμεσα στους οποίους είναι η ανάλυση του πλαισίου αναφοράς, η 

επένδυση χρόνου και πόρων, η επιθυμία των ενηλίκων για μάθηση, η ύπαρξη 
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εσωτερικών κινήτρων και η ενεργός συμμετοχή,. Χωρίς τα προαναφερθέντα δεν 

δύναται να ευδοκιμήσει οποιαδήποτε διαδικασία διερεύνησης επιμορφωτικών 

αναγκών (Χασάπης, 2000). 

Με βάση τα ανωτέρω τεκμαίρεται η σπουδαιότητα της ανίχνευσης 

επιμορφωτικών αναγκών, η οποία δεν αποτελεί προσωπική υπόθεση των 

διοικούντων, αλλά μία συμμετοχική διαδικασία στην οποία λαμβάνει μέρος και 

συμβάλλει κάθε εργαζόμενος με το δικό του τρόπο (Καραλής, 2005). Χωρίς το 

συγκεκριμένο στάδιο η πλειονότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων οδηγεί στην 

αναποτελεσματικότητα, την κατασπατάληση πόρων και την μη ικανοποίηση των 

επιμορφωμένων (Χασάπης, 2000) 

 

 

4.3.  Μοντέλα διερεύνησης αναγκών 

Στην διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετά μοντέλα για την διενέργεια 

διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών. Πιο γνωστά ωστόσο και ολοκληρωμένα 

μοντέλα είναι η προσέγγιση του Kaufman και των συναδέλφων του και των Witkin 

και Altschuld (Altschuld & Lepicki, 2010).  

Σύμφωνα με το μοντέλο οργανωσιακών στοιχείων του Kaufman (Watkins, 

Leigh, Platt & Kaufman, 1998), οι ανάγκες προκύπτουν ως αποτέλεσμα της διαφοράς 

μεταξύ του επιθυμητού βαθμού επίτευξης στόχων και της παρούσας κατάστασης. 

Περαιτέρω χάσμα μεταξύ των αποτελεσμάτων μπορεί να προκύψει σε κάθε σημείο 

της διαδικασίας σε: 

α) Μέγα επίπεδο (Mega level): Αποτελέσματα (και εξ αυτού ανάγκες) για τα οποία 

πρωταρχική πελάτισσα και ευεργετημένη  είναι η κοινωνία ως ολότητα. 

β) Μάκρο επίπεδο (Macro level): Αποτελέσματα για τα οποία πρωταρχικός πελάτης 

και ευεργετημένος είναι ο οργανισμός. 

γ) Μίκρο επίπεδο (Micro level): Αποτελέσματα για τα οποία πρωταρχικοί πελάτες 

και ευεργετημένοι είναι μεμονωμένα άτομα ή ομάδες εντός του οργανισμού. 

Το σύστημα και η συστημική διάρθρωση του μοντέλου αυτού συγκλίνει με τις 

τρεις φάσεις του μοντέλου των Witkin και Altschuld, το οποίο όπως φαίνεται 

παρακάτω, δίνει έμφαση στις διαδικασίες διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών 

(Altschuld & Lepicki, 2010). 
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Το μοντέλο με την ευρύτερη αποδοχή προτείνεται από τους Witkin και 

Altschuld (1995), το οποίο περιλαμβάνει τις εξής τρεις φάσεις: 

α) Προ-διερευνητική (pre-assessment): Ο ρόλος της πρώτης φάσης είναι κυρίως 

οργανωτικός και διενεργούνται τα εξής βήματα: Αναζητούνται πληροφορίες που 

σκιαγραφούν το προφίλ της υπό διερεύνηση ομάδας, διατυπώνεται ο σκοπός και οι 

επιμέρους στόχοι της διερευνητικής διαδικασίας, ιεραρχούνται, αποφασίζονται οι 

μέθοδοι συλλογής δεδομένων, ορίζεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, 

γίνεται η κοστολόγησή του και τέλος κατασκευάζεται το πλάνο αξιολόγησης της 

διεργασίας. 

β) Διερευνητική (assessment): Κατά την διάρκεια της φάσης αυτής που είναι και η 

κύρια, αντλούνται περισσότερες πληροφορίες για την ομάδα-στόχο όπως 

δημογραφικές και αντικείμενα στα οποία εξέφρασαν την επιθυμία να επιμορφωθούν. 

Ωστόσο δεν είναι πάντα εύκολο να εκφραστούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες ακόμη και 

όταν είναι συνειδητές με αποτέλεσμα τη δυσκολία εντοπισμού τους. Μετά την 

συλλογή των δεδομένων, αυτά  επεξεργάζονται, αναλύονται και βάσει των 

πληροφοριών που προκύπτουν σχεδιάζονται στην συνέχεια τα κατάλληλα 

επιμορφωτικά προγράμματα. 

γ) Μετα-διερευνητική (post-assessment): Η τελική φάση αποτελεί τον συνεκτικό 

κρίκο ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη. Οι επιμορφωτικές ανάγκες που κατέδειξε 

η έρευνα ιεραρχούνται και επιλέγονται οι κατάλληλες στρατηγικές ικανοποίησής 

τους. Τέλος, αξιολογείται η διαδικασία διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών με 

σκοπό την ανατροφοδότηση και την συνεχή βελτίωση της διαδικασίας. 

Η επιτυχία του παραπάνω μοντέλου εξαρτάται από κοινωνικούς, 

πολιτιστικούς, πολιτικούς, ηθικούς, τεχνικούς και οικονομικούς παράγοντες. Αυτοί 

εμπερικλείουν την ορθή επιλογή των ατόμων που απαρτίζουν την ομάδα που θα 

διερευνήσει τις επιμορφωτικές ανάγκες του οργανισμού, τις τεχνικές και δεξιότητες, 

το οργανωτικό πλαίσιο, την πολιτική εντός και εκτός του οργανισμού, την επάρκεια 

του χρόνου και των πηγών, την διάθεση και την προσβασιμότητα των πληροφοριών 

που άπτονται της περιοχής διερεύνησης και άλλους συναφείς παράγοντες. Γίνεται 

αντιληπτό ότι κλειδί της επιτυχίας αποτελεί η ομάδα διενέργειας της διερεύνησης των 

εκπαιδευτικών αναγκών (Altschuld & Lepicki, 2010).  

 Οι περισσότεροι ερευνητές και ειδικοί υποστηρίζουν ότι κατά την 

εγκαθίδρυση οποιασδήποτε διαδικασίας βελτίωσης θα έπρεπε να διενεργηθεί κάποια 
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μορφή διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών, ανάλυσης, ταυτοποίησης χασμάτων ή 

ανάλογες στρατηγικές (Altschuld & Lepicki, 2010). 

 

 

 

4.4.  Μέθοδοι καταγραφής αναγκών 

Η επιλογή της μεθόδου για την συλλογή των δεδομένων αποτελεί συνάρτηση 

των πληροφοριών που επιθυμούμε να συλλέξουμε καθώς και του προφίλ της ομάδας-

στόχου. Συγκεκριμένα η επιλογή της μεθόδου εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες, 

όπως ο διαθέσιμος προϋπολογισμός, η εθελούσια ή μη συμμετοχή των υπαλλήλων, ο 

διαθέσιμος χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διερεύνησης και γενικά το 

πλαίσιο και τις ευρύτερες συνθήκες διεξαγωγής (Watkins et al., 2012).  

Για την καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών χρησιμοποιούνται ποσοτικές, 

ποιοτικές μέθοδοι ή συνδυασμός των δύο μεθόδων. Οι συχνότερες 

χρησιμοποιούμενες ερευνητικές μέθοδοι είναι: Το ερωτηματολόγιο, η συνέντευξη, οι 

ομάδες εστίασης, η μέθοδος DELPHI, η συμμετοχική παρατήρηση και αναλυτικές 

μέθοδοι συλλογής δεδομένων όπως η μέθοδος έρευνας αρχειακού υλικού, 

οργανογράμματα, καθηκοντολόγια, πληροφορίες απογραφής, εκθέσεις αξιολόγησης 

και άλλα. (Witkin & Altschuld, 1995). 

Η ερευνητική προσέγγιση που πρέπει να ακολουθείται στο δημόσιο τομέα, 

πρέπει να εμπεριέχει ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους, επειδή οι εκπαιδευτικές 

ανάγκες των υπαλλήλων άλλοτε μπορεί να είναι ρητές και συνειδητές, άλλοτε 

λανθάνουσες (Ε.Κ.Δ.Δ.Α., 2011). Σύμφωνα με τον Χασάπη (2000), είναι προτιμότερο 

στις περισσότερες διαδικασίες διερεύνησης αναγκών να γίνεται συνδυασμός δύο ή 

περισσότερων μεθόδων για την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων.  

Η Gupta (2007), προτείνει τέσσερις διαφορετικές προσεγγίσεις που μπορούν 

να εφαρμοστούν σε μία διαδικασία διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών σε ένα 

οργανισμό: α) Διερεύνηση απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων (knowledge and 

skills assessment) με σκοπό την διερεύνηση γνώσεων και δεξιοτήτων που πρέπει να 

κατέχουν οι υπάλληλοι για την διεκπεραίωση των καθηκόντων τους και την υπόδειξη 

κατάλληλων παρεμβάσεων εκπαιδευτικού περιεχομένου για την κάλυψη των 

ελλειμμάτων. β) Ανάλυση εργασιακών και επαγγελματικών καθηκόντων (job and 

task analysis) με σκοπό τον ακριβή καθορισμό των απαιτούμενων γνώσεων, 

δεξιοτήτων, συνθηκών και απαιτήσεων που συνδέονται με μία θέση εργασίας και τις 
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οποίες πρέπει να διαθέτει ένας εργαζόμενος για να την διεκδικήσει και να την 

υπηρετήσει. γ) Διερεύνηση αναγκών με βάση την επαγγελματική ικανότητα και 

επάρκεια (competency-based needs assessment) με σκοπό τον καθορισμό 

επαγγελματικών ικανοτήτων που απαιτούνται από ένα άτομο για την εκτέλεση μιας 

συγκεκριμένης εργασίας προκειμένου να προσδιοριστούν εξειδικευμένες 

συμπεριφορές και στάσεις που είναι απαραίτητες. δ) Διερεύνηση στρατηγικών 

αναγκών (strategic needs assessment) με σκοπό τον εντοπισμό και την εξέταση 

υπαρχόντων προβλημάτων και ελλειμμάτων απόδοσης που εμφανίζονται στα πλαίσια 

της στρατηγικής ενός οργανισμού.   

 

 

4.5.  Επισκόπηση συναφών ερευνών-μελετών 

 Επειδή δεν έχει διενεργηθεί παρόμοια έρευνα παρουσιάζονται έρευνες 

συναφείς ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τον ρόλο του δημοσίου 

υπαλλήλου άλλων κλάδων. Ενδεικτικά παρουσιάζονται: 

 

Η έρευνα της Αντωνιάδου (2006), καταγράφει και αναλύει τις 

επιμορφωτικές ανάγκες των γεωπόνων ελευθέρων επαγγελματιών που 

δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έχοντας καταστήματα γεωργικών 

εφοδίων. Η ποσοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ερωτηματολογίου σε 

100 γεωπόνους. 

Στα πλαίσια της έρευνας διαπιστώθηκε ότι ήταν περισσότερο εξοικειωμένοι 

με την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιεργειών, τη βιολογική γεωργία και 

κτηνοτροφία, ενώ δεν ήταν αρκετά ενημερωμένοι για την νέα Κ.Α.Π.  και θεμάτων 

που απορρέουν από αυτήν. Στην πλειοψηφία τους, οι ερωτηθέντες γεωπόνοι 

παρακολούθησαν προγράμματα που διοργάνωσαν οι εταιρείες γεωργικών φαρμάκων 

για την προώθηση των προϊόντων τους και άλλοι επιστημονικοί φορείς. Εκδήλωσαν 

σαφή προτίμηση σε βραχείας διάρκειας επιμορφωτικά προγράμματα, που 

υλοποιούνται στον ελεύθερο χρόνο, το χειμώνα, στην πόλη τους.  

 

Η διδακτορική διατριβή του Κιούση (1999) με τίτλο: «Διερεύνηση των 

επιμορφωτικών αναγκών των γεωπόνων καθηγητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση» 

είχε ως σκοπό: α) Να προσδιορίσει και να ιεραρχήσει από πλευράς σημαντικότητας 
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τις εκπαιδευτικές ανάγκες των γεωπόνων καθηγητών της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, β) να εξετάσει την σχέση μεταξύ ατομικών χαρακτηριστικών και των 

αντιλήψεών τους για την σημαντικότητα των εκπαιδευτικών αναγκών και γ) να 

διερευνήσει τυχόν αποκλίσεις μεταξύ εμπλεκόμενων ατόμων (καθηγητών, 

διευθυντών, μαθητών), όσο αφορά την σημαντικότητα αυτών των ενεργειών. Η 

έρευνα διενεργήθηκε το χρονικό διάστημα 1993-1994 και χρησιμοποιήθηκε μικτή 

μέθοδος, ερωτηματολόγιο και συνεντεύξεις εμπειρογνωμόνων σε βάθος. Συμμετείχαν  

302 μόνιμοι γεωπόνοι καθηγητές, 140 διευθυντές σχολείων, 85 μαθητές και 16 

εμπειρογνώμονες. 

Σύμφωνα με την έρευνα τον μεγαλύτερο δείκτη αναγκαιότητας συγκεντρώνει 

η ενότητα αναγκών «κοινωνικός περίγυρος (σχέσεις σχολείου-κοινότητας)», έπεται η 

ενότητα «σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων» και ακολουθεί η 

ενότητα «επαγγελματικός ρόλος και ανάπτυξη». Την όγδοη και τελευταία θέση στην 

κατάταξη κατέλαβε η ενότητα «αξιολόγηση» που μαρτυρά σύμφωνα με τον ερευνητή 

ότι τα υποκείμενα της έρευνας δεν δίνουν μεγάλη σημασία στην αξιολόγηση ή ότι 

κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τις ικανότητες που αντιστοιχούν σε αυτήν την 

ομαδοποίηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρατηρήθηκε διάσταση απόψεων μεταξύ 

εκπαιδευτικών - διευθυντών όπως και μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών ως προς την 

σημαντικότητα σχεδόν του συνόλου των ικανοτήτων που διερεύνησε η μελέτη.  

Άλλα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα είναι ότι η πλειοψηφία 

των γεωπόνων εκπαιδευτικών (69,9%) είχε επιμορφωθεί με ολιγοήμερα σεμινάρια σε 

θέματα που άπτονται του γνωστικού τους αντικειμένου κυρίως και λιγότερο σε 

παιδαγωγικά θέματα. Η συντριπτική επίσης πλειοψηφία (88%) εξέφρασε την 

επιθυμία συμμετοχής σε επιμορφωτικές δραστηριότητες κατά τα επόμενα δύο χρόνια 

της έρευνας. 

 

Η έρευνα της Παπαδάκη-Κλαυδιανού (1992) μελέτησε την υφιστάμενη 

κατάσταση των γεωπόνων που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Γεωργίας και έχουν ως 

αντικείμενο απασχόλησης την αρωγή των αγροτών σε θέματα καλλιέργειας 

οπωροκηπευτικών. Στην ποσοτική έρευνα που διεξήχθη με την βοήθεια 

ερωτηματολογίου που τους απέστειλε συμμετείχαν 22 γεωπόνοι της Κεντρικής και 

Δυτικής Μακεδονίας. 

Πιο συγκεκριμένα η έρευνα επικεντρώθηκε στα ατομικά στοιχεία των 

γεωπόνων, την επαγγελματική τους κατάρτιση, την επαγγελματική τους 
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δραστηριότητα και τις συνθήκες εργασίας, τις επιμορφωτικές τους ανάγκες όπως τις 

αντιλαμβάνονται οι ίδιοι και τέλος τις επιθυμίες τους για επιμόρφωση.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι από τους υπηρετούντες ένας μόνο 

κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ενώ όλοι έχουν παρακολουθήσει από 1-4 ολιγοήμερα 

σεμινάρια στην επιστήμη των οπωροκηπευτικών. Κάθε γεωπόνος εξυπηρετεί κατά 

μέσο όρο υπερβολικά μεγάλο αριθμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων, χωρίς η υπηρεσία 

να του διαθέτει βοηθητικό προσωπικό ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις 

του, ενώ 55,9% του χρόνου εργασίας του αναλώνει σε διοικητικές διαδικασίες. Ως 

προς τις κυριότερες επιμορφωτικές του ανάγκες θεωρεί μείζον θέμα την λίπανση και 

το πολλαπλασιαστικό υλικό, ακολουθούν τα θερμοκήπια και η χρήση μηχανών στις 

καλλιέργειες υπό κάλυψη, έπεται η καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών. Όσο 

αφορά τις προτάσεις τους για επιμόρφωση, η οποία επιθυμούν να είναι συνεχής και 

τη διεξαγωγή σεμιναρίων προτείνουν κατά κύριο λόγο την ακόλουθη θεματολογία: 

Λίπανση, Θρέψη-Τροφοπενίες, Εχθροί και Ασθένειες Οπωροκηπευτικών, 

Θερμοκήπια, Υπολειμματικότητα Φυτοφαρμάκων. 

 

 Η έρευνα των Khan, Lodhi, Ashraf και Khan (2007) που διεξήχθη στην 

επαρχία Πουνζάπ του Πακιστάν. Σκοπός της ήταν η διερεύνηση του ελλείμματος των 

τοπικών γεωπόνων σε 14 δεξιότητες. Στην έρευνα συμμετείχαν 181 γεωπόνοι, ενώ 

βασικό εργαλείο της έρευνας αποτέλεσε το ερωτηματολόγιο. 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι γεωπόνοι χρήζουν επανακατάρτιση και στις 

14 δεξιότητες που εξετάστηκαν. Ιεραρχικά σημαντικότερη δεξιότητα αποτέλεσε η 

ικανότητα περιγραφής γεωργικών πρακτικών σε μικρές καλλιέργειες, έπεται η 

χορήγηση οδηγιών φυτοπροστασίας σε μικρές καλλιέργειες, η  καθοδήγηση των 

αγροτών για την ποσότητα απαιτούμενου σπόρου κατά την σπορά μικρών 

καλλιεργειών, η περιγραφή των γεωργικών πρακτικών σε μεγάλες καλλιέργειες, η 

καθοδήγηση των αγροτών για την ποσότητα και τη χρήση των λιπασμάτων σε μικρές 

καλλιέργειες, η επεξήγηση των προπαρασκευαστικών τεχνικών στις μεγάλες 

καλλιέργειες, οι απαιτήσεις άρδευσης μικρών καλλιεργειών, η επεξήγηση 

προπαρασκευαστικών τεχνικών στις μικρές καλλιέργειες, η καθοδήγηση αγροτών σε 

πρακτικές συγκομιδής μικρών καλλιεργειών, σε μέτρα φυτοπροστασίας μεγάλων 

καλλιεργειών, σε πρακτικές συγκομιδής μεγάλων καλλιεργειών, στις απαιτήσεις 

άρδευσης μεγάλων καλλιεργειών, στις απαιτήσεις λίπανσης και τέλος στις απαιτήσεις 

σπόρου ανά μονάδα μέτρησης των μεγάλων καλλιεργειών. 
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Η έρευνα των Cho και Boland (2004) που διενεργήθηκε στην Μιανμάρ με 

σκοπό την διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των γεωργικών συμβούλων. 

Επιμέρους στόχοι της έρευνας ήταν: α) Η περιγραφή της εκπαίδευσης και των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων των γεωπόνων στην Μιανμάρ, β) η καταγραφή των 

εμπειριών επιμόρφωσής τους και γ) η διερεύνηση των αναγκών επιμόρφωσής τους 

για την ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους. Η εμπειρική έρευνα 

διεξήχθη από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2001 με την βοήθεια 

ερωτηματολογίου σε 70 γεωργικούς συμβούλους και 60 συνεντεύξεων αντίστοιχα, σε 

7 περιοχές της Μιανμάρ. 

Η πλειονότητα των συμμετεχόντων ήταν απόφοιτοι πανεπιστημίου με 

πενταετής σπουδές, ενώ η εμφανής ομοιότητα με το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

δεν εξαντλείται σε αυτό, αλλά και η ειδίκευσή τους εμφανίζει ομοιότητες. Η 

ειδίκευσή τους ήταν στην φυτική παραγωγή, την αγροτική οικονομία, την ζωική 

παραγωγή, την γεωργική μηχανολογία, την φυτοπροστασία, την εντομολογία, τα 

αγροχημικά και την γεωπονική βοτανική. Κύριοι φορείς επιμόρφωσης των γεωπόνων 

αποτέλεσαν δύο κρατικοί φορείς που ασχολούνται με την εισαγωγική εκπαίδευση, 

την επιμόρφωση κατά την διάρκεια της εργασίας και την κατάρτιση εντός του 

εργασιακού τους χώρου. Συμμετείχαν εκτός από αυτά που διοργάνωσαν οι δύο κύριοι 

φορείς επιμόρφωσης, σε προγράμματα μη κυβερνητικών οργανώσεων, ενώ ένα 

μεγάλο ποσοστό είχε παρακολουθήσει προγράμματα και στο εξωτερικό. 

Όσο αφορά τις επιμορφωτικές τους ανάγκες αυτές επικεντρώθηκαν στην 

κατάρτιση για την άσκηση του έργου των γεωργικών συμβούλων, στην παραγωγή 

ρυζιού, στην ενημέρωση για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων, στην 

σποροπαραγωγή, στην μετασυλλεκτική τεχνολογία προϊόντων, στην παραγωγή 

ελαιούχων σπόρων, στα συστήματα καλλιεργειών, στην παραγωγή βιομηχανικών 

φυτών, στην φυτοπροστασία και τέλος στην αυτοματοποίηση της παραγωγής. 

 

Η έρευνα της Πολυμεράκη (2011) εξετάζει τις επιμορφωτικές ανάγκες των 

διοικητικών υπαλλήλων της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η 

ποιοτική έρευνα διεξήχθη με ημι-δομημένες συνεντεύξεις κατά το χρονικό διάστημα 

Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2010 με την συμμετοχή 23 υπαλλήλων της βιβλιοθήκης.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα της συγκεκριμένης έρευνας εστίασαν: α) Στην 

διερεύνηση της στάσης των διοικητικών υπαλλήλων της βιβλιοθήκης απέναντι στην 

επιμόρφωση και των επιμορφωτικών προγραμμάτων που συμμετείχαν μέχρι σήμερα, 
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β) στον εντοπισμό των επιμορφωτικών αναγκών των διοικητικών υπαλλήλων της 

βιβλιοθήκης, γ) στην αναζήτηση πληροφοριών για τα επιμορφωτικά προγράμματα 

στα οποία έχουν συμμετάσχει και δ) στους τρόπους βελτίωσης – ελκυστικότητας των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες τους. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι υπάλληλοι πρόσκεινται θετικά 

απέναντι στον θεσμό της επιμόρφωσης και δείχνουν σαφή προτίμηση σε 

εξειδικευμένα προγράμματα βιβλιοθηκονομικού περιεχομένου. Ως προς τις 

επιμορφωτικές ανάγκες των συμμετεχόντων, η πλειοψηφία εξέφρασε την ανάγκη να 

επιμορφωθεί στις Νέες Τεχνολογίες στην πληροφόρηση (δώδεκα αναφορές) και στην 

θεματική ενότητα Ψηφιοποίηση Υλικού (οκτώ αναφορές), ενώ ως κύρια πηγή 

ενημέρωσης υπέδειξαν το διαδίκτυο. Κυριότερο κίνητρο παρακολούθησης 

επιμορφωτικών προγραμμάτων αποτέλεσε η ικανοποίηση των αναγκών της 

βιβλιοθήκης και η βελτίωση των προσόντων τους. Όπως προέκυψε από την έρευνα η 

παρακολούθηση σεμιναρίων, συνεδρίων και ημερίδων δεν ήταν ποσοτικά πολύ 

υψηλή (49%), ενώ υπήρχε παντελής έλλειψη παρακολούθησης εξ αποστάσεως 

προγραμμάτων. Αναφορικά με τις προτιμήσεις των υπαλλήλων, το θέμα αποτελεί τον 

σημαντικότερο παράγοντα, ακολουθούμενος από τον χρόνο και τον χώρο διεξαγωγής 

ενός επιμορφωτικού προγράμματος ενώ ως σημαντικότερο αποτέλεσμα θεωρούν την 

βελτίωση των γνώσεων του συμμετέχοντα. 

 

Σημαντικά είναι τα στοιχεία της ποσοτικής έρευνας του Ανεστόπουλου 

(2009), η οποία έγινε την περίοδο μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου του 2009. 

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών 

των διπλωματούχων μηχανικών που εργάζονταν στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 

Συμμετείχαν συνολικά 54 μηχανικοί της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας.  

 Η έρευνα ανέδειξε ως κυριότερη επιμορφωτική ανάγκη την επιμόρφωση στην 

ενότητα «θεσμικό πλαίσιο και νομοθεσία» (66,7%) που συνδέεται άμεσα με τα κύρια 

εργασιακά καθήκοντα των μηχανικών. Ακολουθεί η ανάγκη επιμόρφωσης στην 

αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής (44,4%) που σημαίνει ότι 

αναγνώρισαν την συμβολή στην αναβάθμιση της εργασίας και της αποδοτικότητάς 

τους, σύμφωνα με τον ίδιο. Ακολούθησε η ζήτηση για επιμόρφωση σε θέματα 

ποιότητας (33,3%) και περιβάλλοντος (42,6%). Χαμηλά ποσοστά συγκέντρωσε η 

διαχείριση προσωπικού και οργάνωση υπηρεσιών (29,6%) και η ανάπτυξη 

κοινωνικών δεξιοτήτων (27,8%). 
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 Άλλα σημαντικά στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα είναι το υψηλό 

ποσοστό συμμετοχής (87%) τον μηχανικών σε επιμορφωτικά σεμινάρια, συνέδρια και 

ημερίδες ενώ ισχυρότερο κίνητρο συμμετοχής σε επιμορφωτικές δράσεις  αποτέλεσε 

η επαγγελματική ανάπτυξη (91,5%) και η βελτίωση του τρόπου εργασίας τους 

(61,1%). Επίσης σημαντικότερος λόγος αποτυχίας των επιμορφωτικών δράσεων 

σύμφωνα με τους ίδιους, αποτέλεσε η έλλειψη σύνδεσης θεωρίας και πράξης 

(53,6%).   

 

Η έρευνα που διεξήγαγε η European Profiles A.E. (2008) για λογαριασμό 

του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Συμμετείχαν 

συνολικά 1097 υπάλληλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκ των οποίων 1042 

συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια ενώ 55 συμμετείχαν σε συνεντεύξεις. Σκοπός του 

έργου ήταν η ανίχνευση των αναγκών εκπαίδευσης των στελεχών των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού έτσι ώστε να καταστεί 

αποτελεσματική και ανταγωνιστική η εργασία τους στο εξειδικευμένο και σύγχρονο 

περιβάλλον.   

Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας τα μεγαλύτερα ελλείμματα γνώσεων 

των υπαλλήλων που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια, παρατηρήθηκαν σε θέματα 

εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, σχετικά μικρότερα ελλείμματα σε θέματα 

σύγχρονων τρόπων εξυπηρέτησης πολιτών, εξειδικευμένων γνώσεων ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, μάνατζμεντ, 

διαδικασιών λειτουργίας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, χρήσης ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, διαδικασιών χρηματοδότησης από την Ε.Ε.. Μικρά ελλείμματα 

παρουσιάστηκαν σε θέματα διαχείρισης έργων, χρήσης διαδικτύου, σε θέματα που 

αφορούν αποκλειστικά στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης και ξένων γλωσσών, 

όπου μάλιστα εμφανίστηκε πλεόνασμα γνώσεων. Τα ίδια περίπου αποτελέσματα 

προέκυψαν και από την συνέντευξη. 

 Οι προϊστάμενοι ωστόσο εμφάνισαν ελλείψεις στην χρήση του διαδικτύου,  

το μάνατζμεντ, τη διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, τη χρήση 

ηλεκτρονικού υπολογιστή, σε γνώσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και 

εξειδικευμένες γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 Τέλος προτάθηκε η δημιουργία των εξής προγραμμάτων για την κατάρτιση 

των υπαλλήλων: α) Προγράμματα στη χρήση νέων τεχνολογιών, β) μάνατζμεντ, γ) 
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οικονομικής διαχείρισης, γ) νομοθεσίας, δ) διάφορες θεματικές ενότητες όπως ξένες 

γλώσσες και εξειδικευμένες θεματικές ενότητες τεχνικής φύσεως. 

 

Η Αβραμίδου (2006), διεξήγαγε ποσοτική έρευνα με θέμα: «Οι 

επιμορφωτικές ανάγκες των διοικητικών υπαλλήλων των Ο.Τ.Α.: Μια εμπειρική 

διερεύνηση στους δήμους της δυτικής Θεσσαλονίκης, βασισμένη στις αντιλήψεις των 

υπαλλήλων». Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν η διερεύνηση των αναγκών  

επιμόρφωσης των υπαλλήλων σε ένα φορέα της δημόσιας δράσης, τους  Ο.Τ.Α. και 

ειδικότερα του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται  στις διοικητικές υπηρεσίες. 

Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 108 διοικητικοί υπάλληλοι που υπηρετούσαν στους 

Ο.Τ.Α. και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών της δυτικής Θεσσαλονίκης. 

Στα πλαίσια αυτής της έρευνας υψηλά ποσοστά συγκέντρωσαν θεματικές 

ενότητες όπως η χρήση των νέων τεχνολογιών (40,4%) και η νομιμότητα της 

διοικητικής δράσης στους Ο.Τ.Α. (40,4%). Χαμηλότερα ποσοστά προτίμησης 

συγκέντρωσαν θέματα οργάνωσης και διοίκησης των διοικητικών υπηρεσιών (30,9%) 

και εξειδικευμένα θέματα που χειρίζονται οι διοικητικοί υπάλληλοι (22,3%), ενώ 

πολύ χαμηλά ποσοστά συγκέντρωσαν οι τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων σε θέματα 

επικοινωνίας και εξυπηρέτησης (13,8%). Τέλος το χαμηλότερο ποσοστό 

συγκέντρωσε η επιμόρφωση στις ξένες γλώσσες (10,6%).  

Άλλα θέματα που ανέδειξε η έρευνα είναι το πολύ χαμηλό επίπεδο 

επαγγελματικής εξειδίκευσης των διοικητικών υπαλλήλων των Ο.Τ.Α., το πολύ 

υψηλό ποσοστό των υπαλλήλων που δεν παρακολούθησε κανένα επιμορφωτικό 

σεμινάριο (41,5%) και το γεγονός ότι όσα παρακολούθησαν, ως επί το πλείστον, 

είχαν πολύ μικρή διάρκεια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

 

5. Σκοπός και μεθοδολογία της έρευνας 

 

5.1.  Σκοπός της έρευνας 

Στο πρώτο μέρος της παρούσας έρευνας έγινε προσπάθεια ανάλυσης του 

θεωρητικού πλαισίου της έρευνας, να καταδειχθεί η αναγκαιότητα επιμόρφωσης, 

καθώς και η σημασία της ανάλυσης αναγκών ως βασικού σταδίου κατά το σχεδιασμό 

και την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης ενηλίκων.  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των επιμορφωτικών 

αναγκών των γεωπόνων δημοσίων υπαλλήλων. Ειδικότερα, προτίθενται: α) να 

εντοπίσει τη στάση των γεωπόνων απέναντι στην επιμόρφωση, β) να διερευνηθεί η 

άποψή τους για τα επιμορφωτικά προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει, γ) να 

εντοπίσει τις επιμορφωτικές ανάγκες των γεωπόνων, όπως τις καθορίζουν και τις 

αξιολογούν οι ίδιοι, δ) να ανιχνεύσει τους παράγοντες που θα μπορούσαν να 

βελτιώσουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ε) να αποτυπώσει τις απόψεις 

τους για το είδος, τη μορφή και γενικότερα τον τρόπο επιμόρφωσης που επιθυμούν.  

Επομένως, με βάση τα παραπάνω βασικός στόχος της παρούσας έρευνας είναι 

να απαντήσουμε στα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

 Ποια είναι η στάση των γεωπόνων απέναντι στην επιμόρφωση; 

 Ποια είναι τα επιμορφωτικά προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει και 

πως τα αξιολογούν; 

 Ποιες είναι οι ελλείψεις και οι επιμορφωτικές ανάγκες των γεωπόνων 

σύμφωνα με τις απόψεις των ιδίων; 

 Ποιοι παράγοντες θα συνέβαλλαν στην βελτίωση της εκτέλεσης των 

καθηκόντων τους;  

 Ποια είναι τα επιθυμητά χαρακτηριστικά ενός προγράμματος επιμόρφωσης ως 

προς το χρόνο, τον τόπο, τη διάρκεια, την μέθοδο επιμόρφωσης, τον φορέα 

υλοποίησης, την καταβολή διδάκτρων και τα κριτήρια συμμετοχής; 

 

 

 



 

 64 

5.2.  Πληθυσμός και δείγμα της έρευνας 

Ο συνολικός πληθυσμός που εντάσσεται στο πεδίο του ενδιαφέροντος της 

έρευνας είναι όλοι οι υπάλληλοι και τα στελέχη σε θέσεις ΠΕ Γεωπόνων των 

υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και Αγροτικής Οικονομίας της 

Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και του Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ. που εδρεύει στην 

Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας και αποτελεί αποκεντρωμένη υπηρεσία του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επιλέχθηκαν διότι αποτελούν 

υπηρεσίες, όπου υπηρετούν σημαντικός αριθμός γεωπόνων δημοσίων υπάλληλων που 

μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων, παρέχουν κάποιες συμβουλευτικές υπηρεσίες στους 

αγρότες, με σκοπό την διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών μιας επαγγελματικής 

ομάδας και συγκεκριμένα των γεωπόνων.  

Αρχική πρόθεση ήταν να ληφθούν συνεντεύξεις από ολόκληρο τον πληθυσμό, 

όμως η άρνηση κάποιων να συμμετάσχουν ανάγκασε την ερευνήτρια να επιλέξει 

μέθοδο δειγματοληψίας. Η διαδικασία της δειγματοληψίας στηρίχθηκε στην λογική 

του στατιστικού δείγματος. Έτσι, επιλέχθηκε η δειγματοληψία κατά στρώματα, διότι 

σύμφωνα με τον Παρασκευόπουλο (1993), έχει το μεθοδολογικό πλεονέκτημα τα 

υποκείμενα της έρευνας να επιλέγονται με τρόπο αμερόληπτο και να αποτελούν ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα του γενικού πληθυσμού στόχου. Έγινε διπλή 

στρωματοποίηση, πρώτα με βάση την θέση εργασίας και στην συνέχεια ως 

μεταβλητή χρησιμοποιήθηκε ο χρόνος προϋπηρεσίας. Η εγγύηση της 

αντιπροσωπευτικότητας στηρίχθηκε στο τυχαίο του δείγματος και στην 

στρωματοποίηση.  

Συμμετείχαν στην έρευνα 30 Γεωπόνοι από το σύνολο των 38 Γεωπόνων που 

υπηρετούν στις υπηρεσίες αυτές. Τρεις εξ αυτών χρησιμοποιήθηκαν για την πιλοτική 

εφαρμογή του οδηγού συνέντευξης και μία συνέντευξη απορρίφθηκε διότι προήλθε 

από άτομο το οποίο δεν πληρούσε τις προδιαγραφές της συνέντευξης. Συνεπώς για 

την εξαγωγή των αποτελεσμάτων συμμετείχαν τελικά 26 αντιπροσωπευτικοί 

συνεντευξιαζόμενοι. 

 

 

5.3.  Σχεδιασμός  της έρευνας 
 

Η παρούσα έρευνα, στηρίχθηκε στην βάση της δομολειτουργικής 

προσέγγισης. Διενεργήθηκε προληπτικά (proactive), χωρίς να έχουν παρατηρηθεί 
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προβλήματα στις υπηρεσίες που διενεργήθηκε η έρευνα. Αποτελεί πιλοτική έρευνα 

διότι δεν έχει διενεργηθεί παρόμοια και εξετάζονται οι επιμορφωτικές ανάγκες ενός 

κλάδου εργαζομένων και συγκεκριμένα των γεωπόνων.  

Το μέσο που χρησιμοποιήθηκε ως το καταλληλότερο για την συλλογή των 

δεδομένων της παρούσας έρευνας ήταν η συνέντευξη, γιατί αποτελεί μια ευρέως 

χρησιμοποιούμενη ερευνητική τεχνική για τη διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών 

(Βεργίδης, 2003). Συγκεκριμένα επιλέχθηκε η ημι-δομημένη συνέντευξη, διότι 

παρέχει ελευθερία στον ερευνητή να τροποποιεί την διαδικασία κατά την ροή της 

συνέντευξης (Παρασκευόπουλος, 1993). Η συνέντευξη δίνει την δυνατότητα στον 

συνεντευξιαζόμενο να απαριθμήσει τις γνώσεις του (Cohen & Manion, 2000). 

Σύμφωνα με τον Παρασκευόπουλο (1993), ο συνεντευξιαζόμενος ευκολότερα δέχεται 

να εκφράσει και να συζητήσει τις απόψεις του προφορικά παρά να απαντήσει σε 

κάποιον άγνωστο γραπτώς.  

 

 

5.4.  Ο οδηγός συνέντευξης 

Η ερευνήτρια στηρίχθηκε στους άξονες της συνέντευξης που προτείνει το 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (2011) και προσάρμοσε τον οδηγό της ημι-δομημένης συνέντευξης 

στηριζόμενη στον οδηγό συνέντευξης που χρησιμοποίησε η Πολυμεράκη (2011).  

Για την καλύτερη διαμόρφωση των ερωτήσεων στηρίχθηκε στην υπάρχουσα 

βιβλιογραφία και συγκεκριμένα στα βιβλία “The Training Design Manual: The 

complete practical guide to creating effective and successful training programs” του 

Tony Bray, “A Practical Guide to  Needs Assessment” της Kavita Gupta και  “A 

Guide to Assessing Needs: Essential Tools for Collecting Information, Making 

Decisions and Achieving Development Results” των Ryan Watkins, Maurya West 

Meiers και Yusra Laila Visser.  

Μελέτησε επίσης το ποσοτικό ερευνητικό εργαλείο του Borich (1980), αλλά 

θεώρησε ότι η εφαρμογή του στην παρούσα έρευνα δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς, 

διότι είναι προσανατολισμένο περισσότερο στην εκπαίδευση και λαμβάνει υπόψη 

ενότητες από θεσμοθετημένα προγράμματα επιμόρφωσης των γεωπόνων συμβούλων. 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση οι γεωπονικές υπηρεσίες έχουν απολέσει ουσιαστικά 

τον εκπαιδευτικό ρόλο τους, δηλαδή δεν υφίσταται πλέον ο γεωπόνος εφαρμογών 

(Koutsouris, 2004) και κατά δεύτερο λόγο δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα 
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προγράμματα επιμόρφωσης γεωπόνων δημοσίων υπαλλήλων, όπως υπάρχουν για 

τους εκπαιδευτικούς, παρά μόνο θεματικές ενότητες κατάρτισης δημοσίων 

υπαλλήλων που προσφέρει το Π.ΙΝ.ΕΠ. και κάποιες ελάχιστες αμιγώς γεωπονικού 

ενδιαφέροντος που προσφέρουν σποραδικά κάποιοι φορείς.  

Η ερευνήτρια διεξήγαγε μια μικρή πιλοτική εφαρμογή σε τρία υποκείμενα της 

έρευνας, τα οποία δεν συμπεριέλαβε στην έρευνα, με σκοπό την διόρθωση τυχόν 

αστοχιών, την βελτίωση της διατύπωσης των ερωτήσεων και την διαπίστωση του 

χρόνου που χρειάζεται κατά προσέγγιση για την διενέργεια της συνέντευξης. Επίσης 

διενέργησε μια ανάλυση των αποτελεσμάτων σε μικρό πληθυσμό πριν την διεξαγωγή 

της ημι-δομημένης συνέντευξης σε μεγάλο πληθυσμό για να επιβεβαιώσει ότι ο 

οδηγός συνέντευξης είναι αποτελεσματικός (mock analysis). 

 

 

5.5.  Παρουσίαση του τελικού μέσου συλλογής δεδομένων 

Οι άξονες της ημι-δομημένης συνέντευξης που διενεργήθηκε ήταν τρεις και 

αποτελούνταν από 23 κύριες ερωτήσεις: 

Α) Πρώτος άξονας: Διερεύνηση της στάσης των γεωπόνων απέναντι στην 

επιμόρφωση και τα επιμορφωτικά προγράμματα, με τα εξής βασικά ερωτήματα: 

 Ποια είναι η άποψή σας για την επιμόρφωση; (Ερώτηση 1) 

 Ενημερώνεστε ψάχνετε για επιμορφωτικά προγράμματα; (Ερώτηση 2) 

Αν ναι: Με ποιο τρόπο; 

 Έχετε παρακολουθήσει κάποιο από τα επιμορφωτικά προγράμματα του 

Π.Ι.Ν.Ε.Π ή άλλων φορέων; (Ερώτηση 3) 

Αν ναι: Ποια έχετε παρακολουθήσει; 

Ποιοι λόγοι σας ώθησαν να τα παρακολουθήσετε; 

Ποια είναι η άποψή σας για το επιμορφωτικά προγράμματα που 

παρακολουθήσατε; 

Αν όχι: Μπορείτε να αναφέρετε τους λόγους που σας απέτρεψαν; 

 Τι αποτελεί για εσάς κριτήριο για να δηλώσετε συμμετοχή σε ένα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα;  (Ερώτηση 10) 

 Ποιες είναι οι προτιμήσεις σας ως προς τον χρόνο διεξαγωγής ενός 

επιμορφωτικού προγράμματος; (Ερώτηση 11) 
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 Ποιον θεωρείται κατάλληλο τόπο για την παρακολούθηση ενός 

προγράμματος; (Ερώτηση 12) 

 Ποια μέθοδο παρακολούθησης προτιμάτε; (Ερώτηση 13) 

 Ως προς την καταβολή διδάκτρων τι πιστεύετε; (Ερώτηση 14) 

 Ως προς την διάρκεια, ποια είναι η κατάλληλη; (Ερώτηση 15) 

 Ποιον προτιμάτε ως φορέα υλοποίησης; (Ερώτηση 16) 

Β) Δεύτερος άξονας: Διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των γεωπόνων, με 

τα εξής βασικά ερωτήματα: 

 Ποιες είναι οι τρεις κύριες ασχολίες που εκτελείται σε καθημερινή βάση στην 

εργασία σας; (Ερώτηση 4) 

 Ποιες άλλες αρμοδιότητες εκτελείτε λιγότερο συχνά; (Ερώτηση 5) 

 Μπορείτε να αναφέρετε άλλα καθήκοντα που θεωρείτε πιθανό να εκτελείτε 

στο μέλλον; (Ερώτηση 6) 

 Ποιες είναι οι ελλείψεις σας σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων 

όσο αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων σας; (Ερώτηση 7) 

 Ποιες είναι οι κυριότερες επιμορφωτικές ανάγκες σας που θα θέλατε να 

ικανοποιηθούν; (Ερώτηση 8) 

 Ποιοι παράγοντες θα συνέβαλλαν στην βελτίωση της εκτέλεσης των 

καθηκόντων σας; (Ερώτηση 9) 

Γ) Τρίτος άξονας: Καταγραφή δημογραφικών στοιχείων: 

 Μπορείτε να που πείτε παρακαλώ ποιες σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

έχετε ολοκληρώσει και ποια είναι η ειδικότητά σας; (Ερώτηση 18) 

 Γνωρίζετε ξένες γλώσσες και ηλεκτρονικό υπολογιστή; (Ερώτηση 19) 

 Πόσα χρόνια εργάζεστε στην συγκεκριμένη υπηρεσία και στο δημόσιο 

γενικότερα; (Ερώτηση 20) 

 Ποιο είναι το εργασιακό καθεστώς απασχόλησής σας; (Ερώτηση 21) 

 Η οικογενειακή σας κατάσταση ποια είναι; (Ερώτηση 22) 

 Μπορείτε να μου πείτε παρακαλώ την ηλικία σας; (Ερώτηση 23) 

 

 

5.6. Συλλογή δεδομένων 

Η διενέργεια των συνεντεύξεων έγινε το διάστημα Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 

2012. Ως μέσο καταγραφής των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε δημοσιογραφικό 
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κασετόφωνο και η καταγραφή χειρόγραφα ορισμένων απαντήσεων από την 

ερευνήτρια. Η ερευνήτρια επισκέφθηκε προσωπικά όλους τους συνεντευξιαζόμενους 

σε χώρο και χρόνο που υπέδειξαν. Μετέβη προσωπικά στα Γιαννιτσά, την Σκύδρα 

και την Έδεσσα.  

Πριν την διεξαγωγή της συνέντευξης η ερευνήτρια εξήγησε στους 

συμμετέχοντες τον σκοπό της έρευνας, την σημασία και την αναγκαιότητα κατάθεσης 

των προσωπικών τους απόψεων, την τήρηση της ανωνυμίας των απαντήσεών τους 

και τέλος δεσμεύτηκε ότι το υλικό των συνεντεύξεων θα χρησιμοποιηθεί 

αποκλειστικά για την ολοκλήρωση της παρούσας έρευνας. Κατά την διάρκεια της 

συνέντευξης έγινε προσπάθεια να υπάρχει κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας, η 

διατύπωση των ερωτήσεων να είναι σαφής, ενώ δόθηκαν διευκρινήσεις όπου 

απαιτήθηκαν. Η ερευνήτρια προσπάθησε να μην μεροληπτεί κατά την διάρκεια της 

συνέντευξης, ενώ παρότρυνε τους συμμετέχοντες να καταθέσουν την προσωπική τους 

άποψη. 

 

 

 

5.7.  Ανάλυση ερευνητικών δεδομένων 

Χρησιμοποιήθηκε η δομημένη ανάλυση περιεχομένου για την ταξινόμηση 

των δεδομένων και την εξαγωγή πληροφοριών. Κύριος σκοπός της ανάλυσης 

περιεχομένου που ακολουθήθηκε ήταν η εξαγωγή ποσοτικών δεδομένων από υλικό 

ποιοτικής φύσης, όπου αυτό ήταν δυνατόν, για να παραχθούν συγκρίσιμα 

αποτελέσματα. Σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη (2008) αυτό μπορεί να συμβεί με 

κατηγοριοποίηση του υλικού. Τα αποτελέσματα αυτά αποτυπώθηκαν με την βοήθεια 

πίνακα. Για να διευκολυνθεί η ερευνήτρια στο έργο της, ο οδηγός συνέντευξης που 

χρησιμοποιήθηκε είχε μικρό βαθμό ελευθερίας. Τα δημογραφικά στοιχεία 

αποτυπώθηκαν με την βοήθεια προγράμματος υπολογιστικών φύλλων. Κατά την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων έγινε προσπάθεια να μην ταυτοποιούνται οι 

συνεντευξιαζόμενοι από τις απαντήσεις που έδωσαν, για την προστασία της 

ανωνυμίας τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

 

6. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

 

6.1.  Η φυσιογνωμία των συμμετεχόντων στην έρευνα 
 

6.1.1.  Το Φύλο των συμμετεχόντων 

 

Γράφημα 1: Το φύλο των συμμετεχόντων στην έρευνα 

 

Όπως προκύπτει από το Γράφημα 1, σε ό,τι αφορά το φύλο των 

συμμετεχόντων, το δείγμα που μελετήθηκε αποτελείται κατά 58% από άντρες και 

42% από γυναίκες.  
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6.1.2.  Ηλικία των συμμετεχόντων 

 

Γράφημα 2: Η ηλικία των συμμετεχόντων στην έρευνα 

Από το Γράφημα 2 παρατηρούμε ότι μόνο ένα άτομο είναι κάτω των 35 ετών. 

Ο  μισός πληθυσμός βρίσκεται στις ηλικίες 35-39 και  ≥60 και η πλειονότητα είναι 

35-49 ετών. Τέλος, οκτώ άτομα είναι τουλάχιστον 55 ετών.  

 

 

6.1.3.  Προϋπηρεσία των συμμετεχόντων 

Σε ό, τι αφορά την προϋπηρεσία, βάσει του Γραφήματος 3, σχεδόν οι μισοί 

έχουν 5-9 χρόνια προϋπηρεσία στο δημόσιο (12 άτομα).  

 

Γράφημα 3: Προϋπηρεσία στο δημόσιο των συμμετεχόντων στην έρευνα 
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6.1.4.  Ειδικότητες των συμμετεχόντων 

 

Γράφημα 4: Ειδικότητες των συμμετεχόντων 

Από το παραπάνω γράφημα παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία του δείγματος 

αποτελείται από γεωπόνους φυτικής παραγωγής (10 άτομα) και αποφοίτους γενικής 

γεωπονίας (παλαιότερα πτυχία χωρίς ειδικότητα). 2 άτομα είναι απόφοιτοι της 

κατεύθυνσης επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων και οπωροκηπευτικών αντίστοιχα. 

Μόνο 1 άτομο έχει την ειδικότητα ζωικής παραγωγής, αγροτικής οικονομίας και 

φυτοπροστασίας αντίστοιχα. 

 

 

6.1.5.  Επίπεδο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 

Γράφημα 5: Επίπεδο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
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Από το γράφημα παρατηρούμε ότι το 60% του δείγματος δεν κατέχουν μεταπτυχιακό 

τίτλο, το 32% του δείγματος είναι κάτοχοι μόνο μεταπτυχιακού διπλώματος, ενώ το 

8% έχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο. 

 

6.1.5.  Γνώση ξένης γλώσσας 

 

Γράφημα 6: Γνώση ξένης γλώσσας των συμμετεχόντων 

Παρατηρούμε ότι το σύνολο του πληθυσμού γνωρίζει μια ξένη γλώσσα, 

μάλιστα 9 άτομα γνωρίζουν 2 ξένες γλώσσες και ένα 3. Από τις απαντήσεις τους 

προέκυψε ότι οι περισσότεροι γνωρίζουν αγγλικά, έστω μέτρια (20 άτομα). 

 

 

6.2.  Απάντηση στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα: Ποια είναι η 

στάση των γεωπόνων απέναντι στην επιμόρφωση; 

 

6.2.1. Άποψη των γεωπόνων για την επιμόρφωση 

 
Θετική είναι η άποψη σχεδόν όλων των υπαλλήλων (25/26) απέναντι στην 

επιμόρφωση, ενώ (1/26) δεν έδωσε απάντηση, ενδεικτικά ανέφεραν: «Θεωρώ ότι 

πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις…» (Σ. 05), «Είναι απαραίτητη… πρέπει 

οπωσδήποτε οι δημόσιοι υπάλληλοι να ενημερώνονται… τακτικά πρέπει να 

επιμορφώνονται…» (Σ. 15), «Όσο πιο πολλά ξέρουμε …τόσο καλύτερα…» (Σ.16), 

«Η επιμόρφωση πρέπει να είναι συνεχής..και ειδικά οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να 

εκπαιδεύονται συνεχώς…» (Σ. 19), «Η επιμόρφωση είναι πολύ θετική…» (Σ. 21), 
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«Είναι πάρα πολύ χρήσιμη…» (Σ. 03), «Χωρίς επιμόρφωση δεν γίνεται τίποτα… 

πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει…» (Σ. 13), «Η επιμόρφωση… πρέπει να γίνεται, τη 

χρειαζόμαστε, την έχουμε ανάγκη…» (Σ. 12), «Είναι καλό να υπάρχει, είναι πολύ 

καλό να υπάρχει…» (Σ. 08), «Είναι απαραίτητη για όλους και δη τους δημοσίους 

υπαλλήλους… πρέπει το υπουργείο, η πολιτεία να επιβάλλει την επιμόρφωση όλων 

των υπαλλήλων και όποιος δεν θέλει να σηκωθεί να φύγει, να πάει στο σπίτι του…» 

(Σ. 14), «Είναι απαραίτητη» (Σ. 23),  «Έχω μια θετική άποψη… απλώς δεν 

οργανώνονται ημερίδες, συνέδρια…» (Σ. 09).  

 

Πίνακας 1: Άποψη των γεωπόνων για την επιμόρφωση 

Άποψη  Αριθμός αναφορών 

Θετική 25 

Δεν μπορώ να απαντήσω 1 

 

 

6.2.2. Αναζήτηση επιμορφωτικών προγραμμάτων 
 

Η πλειοψηφία των υπαλλήλων, κατά δήλωσή τους, ενημερώνεται για την 

ύπαρξη προγραμμάτων επιμόρφωσης (20/26), ενδεικτικά ανέφεραν: «Ψάχνω και 

ενημερώνομαι…» (Σ. 04), «Ναι, το επιζητώ..» (Σ.03). Κάποιοι (6/26),  ωστόσο δεν 

προβαίνουν σε αναζήτησή τους, για παράδειγμα δόθηκε η εξής απάντηση: «Όχι, γιατί 

τελειώνω την καριέρα μου… κάποτε ήμουν κυνηγός…» (Σ. 11).  

 

Πίνακας 2: Αναζήτηση επιμορφωτικών προγραμμάτων 

Αναζήτηση Αριθμός αναφορών 

Ναι 20 

Όχι 6 
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6.2.3. Τρόπος ενημέρωσης για την ύπαρξη επιμορφωτικών 

προγραμμάτων 

 

Η πλειονότητα των υπαλλήλων που αναζητούν ενημέρωση αναφέρουν ότι 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο (18/20) για την αναζήτηση, λιγότεροι ενημερώνονται 

από έγγραφα που λαμβάνουν ενδοϋπηρεσιακά, από συναδέλφους και από τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης, για παράδειγμα: «Ψάχνω κυρίως μέσω διαδικτύου» (Σ. 04), 

«Μέσω internet, από το site του Π.Ι.Ν.Ε.Π.» (Σ. 09), «Ψάχνω μόνος μου, μέσω 

ηλεκτρονικού υπολογιστή» (Σ. 14), «…από συναδέλφους» (Σ. 13). Συνδυασμό 

μεθόδων χρησιμοποιούν αρκετοί υπάλληλοι (8/20), όπως: «Ενημερώνομαι από το 

διαδίκτυο κυρίως και από συναδέλφους…» (Σ. 26), «…από το internet και τις 

εφημερίδες» (Σ. 22) 

 

Πίνακας 3: Ιεραρχική κατάταξη τρόπου ενημέρωσης για την διεξαγωγή επιμορφωτικών 

προγραμμάτων 

Τρόπος ενημέρωσης Αριθμός αναφορών 

Διαδίκτυο 18 

Υπηρεσιακά έγγραφα 3 

Συναδέλφους 3 

Μέσα μαζικής ενημέρωσης 3 

 

 

6.2.4. Συχνότητα παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων 

 

 Οι γεωπόνοι συμμετέχουν ενεργά σε επιμορφωτικά προγράμματα καθώς η 

πλειονότητα από τους συμμετέχοντες στην έρευνα (20/26) συμμετέχει περιοδικά σε 

επιμορφωτικά προγράμματα, ενώ κάποιοι από αυτούς (3/20) δήλωσαν ότι έχουν ήδη 

προγραμματίσει την συμμετοχή τους στο εγγύς μέλλον «…υγιεινή και ασφάλεια 

τροφίμων θα παρακολουθήσω τώρα…» (Σ. 04). Ενδεικτικά αναφέρουν: 

«…προσπαθώ να παρακολουθώ δύο προγράμματα κάθε χρόνο» (Σ. 19), 

«…παρακολουθώ συχνά, αλλά θα ήθελα περισσότερα» (Σ. 18), «…τελευταία, απ’ 

όταν ήρθαν και τα παιδιά, προσπαθώ να πηγαίνω» (Σ. 03). Μερικοί ωστόσο (6/26), 

δήλωσαν ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε άλλα εκτός από αυτά που ήταν υποχρεωτικά 
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«…εκτός από το βασικό, όχι…» (Σ. 26), εκ των οποίων ελάχιστοι (2/6) ανέφεραν ότι 

τα μόνα προγράμματα που παρακολούθησαν ήταν στην αρχή της επαγγελματικής 

τους καριέρας (τώρα βρίσκονται σε προσυνταξιοδοτικό στάδιο). 

 

Πίνακας 4: Συχνότητα παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων 

Παρακολούθηση Αριθμός αναφορών 

Περιοδικά 20 

Σπάνια (μόνο όσα είναι υποχρεωτικά) 6 

 

 

6.3. Απάντηση στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα: Ποια είναι 

τα επιμορφωτικά προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει, 

ποιοι λόγοι τους ώθησαν να τα παρακολουθήσουν και πως τα 

αξιολογούν; 

 

6.3.1. Φορείς υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων που 

παρακολούθησαν 

 

Η πλειοψηφία (23/26) από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, ανέφεραν ως 

φορέα επιμόρφωσης το Π.Ι.Ν.Ε.Π., διάφορους οργανισμούς χωρίς να τους 

κατονομάζουν συγκεκριμένα (5/26), ενώ ανέφεραν και άλλους όπως τον Ενιαίο 

Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (4/26), το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

(4/26), το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (2/26), το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης 

(ΕΚΕΠΙΣ) (2/26), ιδιωτικούς φορείς (2/26), την Περιφέρεια (1/26), το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο (1/26), το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (1/26) και τους 

δήμους (1/26). Αρκετοί (14/26) παρακολούθησαν σεμινάρια και ημερίδες σε 

περισσότερους από έναν φορέα «…δήμων, διαφόρων οργανισμών και 

συνδικαλιστικών οργανώσεων γύρω από αντικείμενα γεωπονικού ενδιαφέροντος…» 

(Σ. 5).  
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Πίνακας 5: Ιεραρχική κατάταξη των φορέων υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων 

που  παρακολούθησαν 

Φορείς Αριθμός αναφορών 

Π.Ι.Ν.Ε.Π. 23 

Διάφοροι οργανισμοί 5 

Ε.Φ.Ε.Τ. 4 

Υ.Π.Α.Α.Τ. 4 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2 

Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 2 

Ιδιωτικούς φορείς 2 

Περιφέρεια 1 

Α.Π.Θ. 1 

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο 1 

Δήμους 1 

 

 

6.3.2.  Επιμορφωτικά προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει 

Κάποιοι δήλωσαν ότι παρακολουθούν ημερίδες (4/26) και συνέδρια (2/26), 

ενώ οι περισσότεροι απαρίθμησαν περισσότερα του ενός επιμορφωτικά προγράμματα 

που έχουν παρακολουθήσει (19/26) χωρίς να μπορούν να τα κατονομάσουν όλα 

(11/26). Ενδεικτικά ανέφεραν: «Έχω παρακολουθήσει για χειρισμό ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, με βοήθησε πολύ, για διοικητικά θέματα…» (Σ. 14), «Έχω 

παρακολουθήσει πάρα πολλά, έχω μάλιστα κάποιες βεβαιώσεις εδώ… νομιμότητα 

και διαφάνεια στην δημόσια διοίκηση, έλεγχος και κατοχύρωση προϊόντων 

προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, δενδροκομία…» (Σ. 02), «Έχω 

παρακολουθήσει για την ομαδική συνεργασία, επικοινωνία, την υγιεινή και ασφάλεια 

τροφίμων…» (Σ. 18).  

 

Πίνακας 6: Ιεραρχική κατάταξη των θεματικών ενοτήτων που έχουν παρακολουθήσει 

Θεματικές ενότητες Συχνότητα αναφορών 

Εισαγωγικό σεμινάριο 8 

Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων 4 

HACCP 4 
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Βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας, 

ομαδικής συνεργασίας, διαχείρισης 

συγκρούσεων και κρίσεων 

4 

Μελισσοκομία 3 

Διαχείριση περιβαλλοντικών, 

πολεοδομικών και χωροταξικών 

δεδομένων με τη χρήση γεωγραφικών 

συστημάτων πληροφοριών (GIS) 

3 

Χειρισμός Η/Υ 3 

Νομιμότητα και διαφάνεια στη δημόσια 

διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση 

3 

Αστικό και περι-αστικό πράσινο 2 

Διαχείριση υδάτινων πόρων 2 

Έλεγχος και κατοχύρωση προϊόντων 

προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης 

(Π.Ο.Π) 

2 

Ανάπτυξη εφαρμογών με σχεσιακές βάσεις 

δεδομένων 

2 

Ποιοτικές υπηρεσίες του δημοσίου τομέα 

προς τον πολίτη 

2 

Εκπαίδευση προϊσταμένων τμημάτων 2 

Agro 2.1, Agro 2.2 1 

Ποιοτικός έλεγχος νωπών, μεταποιημένων 

και κατεψυγμένων τροφίμων 

1 

Πιστοποίηση και τυποποίηση αγροτικών 

προϊόντων 

1 

Εμπορία και μεταποίηση αγροτικών 

προϊόντων 

1 

Φυτοϋγειονομικός έλεγχος 1 

Παραγωγικά Ζώα 1 

Αμπελουργία 1 

Μανιτάρια 1 
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Σπαράγγια 1 

Κηπευτικές υπαίθριες καλλιέργειες 1 

Δενδροκομία 1 

Θερμοκηπιακές καλλιέργειες 1 

Διατροφή των ζώων 1 

Υγιεινές συνθήκες σταυλισμού 1 

Πρόγραμμα τήρησης στατιστικών 

στοιχείων RICA 

1 

Σύνταξη δημοσίων εγγράφων με 

επεξεργαστές κειμένου 

1 

Εκπαίδευση Ενηλίκων 1 

Εκπαίδευση διευθυντικών στελεχών 

δημόσιας διοίκησης 

1 

Ο νέος δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας 1 

Συμβολή των ελεγκτικών διαδικασιών 

στην βελτίωση της διοικητικής δράσης, 

καταπολέμηση της διαφθοράς και τον 

εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης 

1 

 

Αμιγώς γεωπονικά θέματα αφορούσε η πλειοψηφία των αναφορών (35/64) 

ενώ οι υπόλοιπες (29/64) αφορούσαν γενικότερα θέματα. 

 

 

6.3.3.  Λόγοι παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων 
 

Ως προς τους λόγους που τους ώθησαν να επιμορφωθούν, ανέφεραν 

επιμορφωτικές ανάγκες, την ενημέρωση, την υποχρέωση παρακολούθησης από την 

υπηρεσία,  την επικαιροποίηση των γνώσεων, την βελτίωση των προσόντων, 

χαρακτηριστικά αποσπάσματά τους: «…αισθανόμουν ότι είχα ελλείψεις σε κάποια 

θέματα και ήθελα περισσότερη ενημέρωση, ήταν και κάποια θέματα 

ενδιαφέροντα…» (Σ. 19), «…θεωρώ ότι οι εξελίξεις τρέχουνε, η τεχνολογία 

προχωράει…» (Σ. 15), «…διάγνωση της πραγματικότητας και κάποιες καινούριες 

ιδέες…» (Σ. 11), «…γνώσεις περισσότερο εγκυκλοπαιδικά…» (Σ.  13), «…η 

επιμόρφωση… πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις…» (Σ. 09), «Επιπλέον 
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γνώσεις, αξιοποίηση στην εργασία μου και βεβαίως κάποια μόρια…» (Σ.  18), 

«…θέλω να έχω εφόδια για σταδιοδρομία στον ιδιωτικό τομέα…» (Σ. 21), «…να 

είμαι ενημερωμένη για αυτά που γίνονται στην δημόσια διοίκηση…» (Σ. 03), 

«Ενδιαφέρον προς το θέμα, να δω κάτι διαφορετικό…» (Σ. 08), «…ό,τι ακούς καλό 

είναι… να ενημερώνομαι» (Σ. 12.) 

 

Πίνακας 7: Ιεραρχική κατάταξη των λόγων που τους ώθησαν στην παρακολούθηση 

προγραμμάτων 

Λόγοι Αριθμός αναφορών 

Επιμορφωτική ανάγκη 13 

Ενημέρωση 9 

Επικαιροποίηση γνώσεων 6 

Υποχρέωση 6 

Βελτίωση των προσόντων 5 

Ανταλλαγή απόψεων με συναδέλφους 3 

Ανάληψη θέσης ευθύνης 2 

Μοριοδότηση 2 

Απαλλαγή από τα καθήκοντα 1 

 

 

6.3.4. Αποτίμηση αποτελεσμάτων παρακολούθησης επιμορφωτικών 

προγραμμάτων 

 

Ως προς την αποτίμηση των αποτελεσμάτων παρακολούθησης των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων και εφαρμογής των γνώσεων στην πράξη, οι γνώμες 

διίστανται. «Κάποια ναι, ήταν χρήσιμα, τα περισσότερα όχι… ήταν πολύ θεωρητικά, 

είμαι περισσότερο στο πρακτικό κομμάτι» (Σ. 21), «Σε μεγάλο βαθμό, δεν θα έλεγα 

απόλυτα…» (Σ. 03), «Ως προς τον τρόπο που γίνανε τα μαθήματα, ναι …αυτά που 

μάθαμε ….εάν τα χρησιμοποιήσαμε πρακτικά στο δημόσιο, όχι…» (Σ. 08), «Ως ένα 

σημείο ναι, όμως δεν μπορούν να εφαρμοστούν όλα στην πράξη» (Σ. 14), «Μερικά 

από αυτά είναι εφαρμόσιμα και βοηθάνε… φοβάμαι όμως ότι γίνεται μια κοινοτυπία 

για να πάρουνε και κάποιοι χρήματα και κάποιοι να κάνουνε και λίγη κοπάνα αλλά… 

έχει και ανθρώπους που και δίνουνε και παίρνουν» (Σ. 11), «Όχι..όχι..ήθελα κάποιες 
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λεπτομέρειες παραπάνω…» (Σ. 20), «Κατά ένα μεγάλο μέρος ναι…» (Σ. 13), «…όχι 

όλα…(θα προτιμούσε) κάτι πιο εξειδικευμένο» (Σ. 09), «Μερικά είναι καλά και 

χρήσιμα, υπήρχαν πράγματα που εφάρμοσα στην πράξη, αλλά μερικά πιθανόν να 

γίνονται για να μαζεύουν το χρήμα, να έχει καθηγητές για να δουλεύουν, να 

ασχολούνται με κάτι…» (Σ.16), «Ήθελα πιο συγκεκριμένα στο αντικείμενό μου…» 

(Σ. 12), «Είναι βαρετά, στερούνται πρακτικής εφαρμογής και δεν εξυπηρετούν τους 

στόχους για τους οποίους χρηματοδοτούνται» (Σ.01) 

Από τις απαντήσεις (14/20) που δόθηκαν, υπερτερεί η άποψη ότι τα 

προγράμματα που παρακολούθησαν υστερούν σε πρακτικές γνώσεις, εφαρμόσιμες 

στην πράξη, ενώ οι περισσότεροι δεν έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι. 

 

 

6.4. Απάντηση στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα: Ποιες είναι οι 

ελλείψεις και οι επιμορφωτικές ανάγκες των γεωπόνων 

σύμφωνα με τις απόψεις των ιδίων; 

 

6.4.1.  Ελλείψεις σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων 
 

Ως προς τις ελλείψεις σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους, τέσσερις δήλωσαν ότι δεν θεωρούν ότι έχουν 

κάποιες ελλείψεις ενώ (22/26) απαρίθμησαν τα εξής: «Νομοθεσία και τεχνικοί 

κανονισμοί…τώρα ξεκινήσαμε…δεν τα έχουμε μάθει πολύ καλά» (Σ. 04), «Με τις 

ζωοτροφές επειδή δεν είχα, χρειάζομαι κάτι παραπάνω» (Σ. 12), «Θα ήθελα μια καλή 

ενημέρωση από κάποιον συνάδελφο με πείρα στο θέματα νομοθεσίας, η οποία μου 

λείπει…» (Σ. 09), «Νιώθω ότι υστερώ σε θέματα τεχνικών κανονισμών…» (Σ. 08), 

«Δεν γνωρίζω που πρέπει να αποταθώ για βοήθεια, ποιος κάνει τι και ποια τα όρια 

του καθενός και ηλεκτρονικό υπολογιστή νομίζω… χρειάζομαι περισσότερο» (Σ. 23), 

«Με τα έγγραφα… δεν μπορώ να τα ρυθμίζω… καμιά φορά» (Σ. 06), «Με τον 

υπολογιστή δεν τα πάω τόσο καλά, μπαίνω στο ίντερνετ αλλά μέχρι εκεί» (Σ. 15), 

«Έχω ελλείψεις σε θέματα φυτοπροστασίας…» (Σ. 26), «…τα διοικητικά θέματα δεν 

τα ξέρω τόσο καλά…» (Σ. 20), «Θα μπορούσα να χειρίζομαι καλύτερα 

καταστάσεις… όταν πρέπει να απορρίψεις κάποιον ή όταν τα πνεύματα οξύνονται…» 

(Σ.19), «Μου λείπει σύγχρονη γνώση, δεν ξέρω τι καινούριο υπάρχει… έχουν 
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περάσει τόσα χρόνια από το πανεπιστήμιο» (Σ. 17), «Θεωρώ ότι έπρεπε να γνωρίζω 

περισσότερα σε θέματα δενδροκομίας» (Σ. 05) 

 

Πίνακας 8: Ιεράρχηση ελλείψεων σύμφωνα με την άποψη των γεωπόνων 

Ελλείψεις Αριθμός αναφορών 

Νομοθεσία  9 

Excel 4 

Διοικητικά θέματα 3 

Τεχνικούς Κανονισμούς 3 

Επαφή με πολίτες 3 

Δενδροκομία 3 

Σύγχρονη γνώση 2 

Ζωοτροφές 2 

Χειρισμός Η/Υ 2 

Φυτώρια 2 

Word 2 

Λιπάσματα 1 

Ζωική παραγωγή 1 

Οικονομικά Θέματα 1 

Σποροπαραγωγή 1 

Ασθένειες καραντίνας 1 

Φυτοπροστασία 1 

Διαχείριση κτηματολογικών δεδομένων 1 

Ποιοτικές προδιαγραφές 1 

Στατιστική 1 

 

 

 

6.4.2.  Επιμορφωτικές ανάγκες σύμφωνα με τις απόψεις των ιδίων   

 

Ως προς τις θεματικές ενότητες που αποτελούν προτεραιότητα επιμόρφωσης 

για τους ίδιους, ενδεικτικά απαρίθμησαν οι γεωπόνοι (22/26) τα εξής: «θα ήθελα 

περισσότερο στις ζωοτροφές συγκεκριμένα και στο δικό μου αντικείμενο 

γενικότερα…» (Σ. 12), «θα ήταν λίγο οι υπολογιστές… θα ήθελα να έχω μια 
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καλύτερη εικόνα… διοικητικής… διαδικασίας…» (Σ. 23), «Σχετικά με την 

νομοθεσία…» (Σ. 04), «Ξέρω υπολογιστές… αλλά θέλω περισσότερο…» (Σ. 16), 

«Λίγο στην πληροφορική..υστερούμε λίγο…» (Σ. 15), «Σε γεωπονικά θέματα…» (Σ. 

17), «Θα ήθελα να καλλιεργήσω κάποιες τεχνικές δεξιότητες… μικροσκόπιο, 

στερεοσκόπιο…» (Σ. 25), «…για το περιβάλλον…να γίνει πιο σφαιρική ενημέρωση 

στον αγρότη…» (Σ. 03),  «Να βελτιώσω τα αγγλικά μου…θα μπορούσα να 

ενημερώνομαι από ιστοσελίδα του εξωτερικού…για τις διεθνείς εξελίξεις σχετικά με 

γεωπονικά θέματα, ποικιλίες, νέα είδη…» (Σ. 09), «Επικοινωνιακές και κοινωνικές 

δεξιότητες…ένας άνθρωπος  ο οποίος εργάζεται στην δημόσια διοίκηση δεν αρκεί να 

είναι καλός μόνο στον δικό του τομέα…» (Σ. 01).  

Ελάχιστοι (4/26), θεώρησαν ότι δεν έχουν επιμορφωτικές ανάγκες είτε επειδή 

νιώθουν ότι δεν έχουν ελλείψεις λόγω των επιμορφώσεων που έχουν παρακολουθήσει 

ή επειδή θα συνταξιοδοτηθούν άμεσα «Στο κομμάτι το δικό μου με τις επιμορφώσεις 

που έχω κάνει είμαι καλυμμένος…» (Σ. 14), «Δεν νομίζω ότι χρειάζομαι περισσότερη 

επιμόρφωση…» (Σ. 02),  «Ας απαντήσει κάποιος άλλος που έχει ακόμη μέλλον στην 

υπηρεσία.» (Σ. 11), «Εγώ θα φύγω…» (Σ. 07).  

 

Πίνακας 9: Ιεράρχηση επιμορφωτικών αναγκών σύμφωνα με τους γεωπόνους 

Επιμορφωτικές ανάγκες Αριθμός αναφορών 

Νομοθεσία  9 

Χειρισμός Η/Υ  6 

Διοικητικά θέματα 4 

Τεχνικούς Κανονισμούς 4 

Γεωπονικά θέματα 3 

Επαφή με πολίτες 3 

Φυτική παραγωγή 2 

Ζωοτροφές 2 

Φυτώρια 2 

GIS 2 

Autocad 1 

Λιπάσματα 1 

Ζωική παραγωγή 1 

Οικονομικά Θέματα 1 
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Συμπεριφορά υπαλλήλων 1 

Αγγλικά 1 

Τρόπος λήψης αποφάσεων σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

1 

Ασθένειες καραντίνας 1 

Φυτοπροστασία 1 

Δίκτυα διασταύρωσης στοιχείων 1 

Κοινωνικές δεξιότητες 1 

Επικοινωνιακές δεξιότητες 1 

Τεχνικές δεξιότητες (μικροσκόπιο, 

στερεοσκόπιο) 

1 

Διαχείριση κτηματολογικών δεδομένων 1 

Περιβάλλον 1 

Ενημέρωση για ποιοτικές προδιαγραφές 1 

Στατιστικά 1 

  

Αμιγώς γεωπονικά θέματα αφορούσε η πλειοψηφία των αναφορών (35/54) ενώ οι 

υπόλοιπες (19/54) αφορούσαν γενικότερα θέματα. 

 

 

6.5. Απάντηση στο τέταρτο ερευνητικό ερώτημα: Ποιοι 

παράγοντες θα συνέβαλλαν στη βελτίωση της εκτέλεσης των 

καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις απόψεις των ιδίων; 

 

Ως προς τους παράγοντες που θα συνέβαλλαν στην βελτίωση της εκτέλεσης 

των καθηκόντων απαρίθμησαν διάφορους παράγοντες. Οι περισσότεροι 

επικεντρώθηκαν στην οργάνωση, ακολούθησε η επιμόρφωση: «Καλύτερο 

τεχνολογικό εξοπλισμό» (Σ. 22), «Καταμερισμό εργασίας…» (Σ. 19), «Θέλει 

κανονικά να επιμορφώνεσαι ένα διάστημα… 1, 2, 3 μήνες… και μετά να μπαίνεις στο 

λούκι, όχι απ’ ευθείας πάρτα (τους φακέλους) και κάνε ό,τι θέλεις…» (Σ. 16), «Μας 

δίνουν καινούρια αντικείμενα..μελετήστε τα..εφαρμόστε τα..έτσι…» (Σ. 12), , «Ν΄ 

αρχίσουμε από την αρχή..ορισμένα προγράμματα έχουν παραμεληθεί..πρέπει να 
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εντατικοποιηθούν.» (Σ. 13), «Το πρόγραμμα να βελτιωθεί… οδηγό κατευθύνσεων… 

μία φόρμουλα…» (Σ. 23), «Καλή ηγεσία, καλός διευθυντής..και εφαρμογή των αρχών 

της αξιοκρατίας, ισονομίας και δικαιοσύνης..και έλλειψη διαφθοράς.» (Σ. 11), 

«Επειδή υπάρχουν ημερομηνίες που μπορεί χρονικά να πιέζουν ως προς την εκτέλεση 

της εργασίας..θα ήθελα να έχω κάποιο περιθώριο παραπάνω… περιμένω και από 

άλλους κάποια στοιχεία και εάν με καθυστερήσουν, καθυστερεί και η δική μου 

δουλειά… το να υπάρχει διάθεση κάποιος να σε βοηθήσει είναι καλό…» (Σ. 08), 

«Οπωσδήποτε η ενημέρωση σε νέα συστήματα..τεχνολογικά, καλλιεργειών…» (Σ. 15 

), «Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στα χωράφια με το δικό μας αυτοκίνητο…» (Σ. 21), 

«Το να μας πληρώνουν καλύτερα..(το ξανασκέφτεται)..δεν νομίζω να συνέβαλλε…» 

(Σ. 10), «Καλύτερος καταμερισμός εργασίας… είμαστε πέντε ψυχές και τα κάνουμε 

όλα…» (Σ. 10), «Ισομερής κατανομή εργασιών…» (Σ. 19), «Να μην έχουν το 

δικαίωμα του εκλέγεσθαι… οι προϊστάμενοι…» (Σ. 18), «Περισσότερα χρήματα για 

τις εκτός έδρας μετακινήσεις» (Σ. 05) 

  Κατά την ανάλυση των απαντήσεων δημιουργήθηκαν στην συνέχεια 

ευρύτερες κατηγορίες οι οποίες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

Πίνακας 10 : Ιεράρχηση παραγόντων βελτίωσης της εκτέλεσης των καθηκόντων τους 

Παράγοντες βελτίωσης της εκτέλεσης 

των καθηκόντων 

Αριθμός αναφορών 

Καλύτερη οργάνωση 67 

Επιμόρφωση 37 

Καλύτερη διοίκηση 26 

Καλύτερη πολιτική 8 

Οικονομικοί λόγοι 5 
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6.6.  Απάντηση στο πέμπτο ερευνητικό ερώτημα: Ποια είναι 

τα επιθυμητά χαρακτηριστικά ενός προγράμματος επιμόρφωσης 

ως προς το χρόνο, τον τόπο, τη διάρκεια, την μέθοδο 

επιμόρφωσης, τον φορέα υλοποίησης, την καταβολή διδάκτρων 

και τα κριτήρια συμμετοχής; 

 

6.6.1.  Χρόνος διεξαγωγής των προγραμμάτων επιμόρφωσης 

 

Ως προς τον χρόνο διεξαγωγής οι μισοί προτίμησαν σε εργάσιμες ημέρες με 

απαλλαγή από τα εργασιακά καθήκοντα (13/26), αρκετοί εκτός ωραρίου κατά τον 

ελεύθερο χρόνο (6/26), εκ των οποίων μόνο ένας έκανε σαφή αναφορά ότι προτιμά 

τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, συνδυασμό εργάσιμου και ελεύθερου 

χρόνου εξέφρασαν τρία άτομα (3/26), ενώ οι υπόλοιποι δήλωσαν ότι δεν έχει 

σημασία (4/26). 

 

Πίνακας 11: Ιεράρχηση προτιμήσεων ως προς τον χρόνο διεξαγωγής 

Χρόνος διεξαγωγής Συχνότητα αναφορών 

Εργάσιμες ημέρες και ώρες  13 

Στον ελεύθερο χρόνο 6 

Δεν έχει σημασία 4 

Συνδυασμός 3 

 

 

 

6.6.2.  Τόπος διεξαγωγής των προγραμμάτων επιμόρφωσης 

 

Ως προς τον τόπο διεξαγωγής του επιμορφωτικού προγράμματος οι απόψεις 

ποικίλουν ενώ ελάχιστοι δήλωσαν και χώρο προτίμησης, για παράδειγμα ανέφεραν: 

«Εμένα με βολεύει να γίνει στον τόπο κατοικίας, να μην έχω το πήγαινε-έλα» (Σ. 20), 

«Πιστεύω ότι βολεύει όλους να γίνει στο Κ.Ε.Γ.Ε. Σκύδρας» (Σ. 09), «Να γίνονται 

πιο αποκεντρωμένα…, δηλαδή να μην γίνονται μόνο Αθήνα και Θεσσαλονίκη…, από 
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την στιγμή που θέλουμε να μπούμε σε μια διαδικασία επιμόρφωσης, καλό είναι να 

την φέρουμε και κοντά σ΄ αυτόν που τον ενδιαφέρει…» (Σ. 08), «Πρέπει να γίνονται 

Θεσσαλονίκη, να συναντάς και άλλους ανθρώπους… να ανταλλάσεις απόψεις… 

συνειδητοποιείς ότι και άλλοι έχουν θέματα, ίσως μεγαλύτερα προβλήματα από σένα, 

ξέρεις… βοηθάει αυτό» (Σ. 16).  

 

Πίνακας 12: Ιεράρχηση προτιμήσεων ως προς τον τόπο διεξαγωγής (1
η
 επιλογή) 

Τόπος διεξαγωγής Συχνότητα αναφορών 

Τόπος κατοικίας 8 

Τόπος εργασίας 6 

Θεσσαλονίκη 3 

Κοντά στον τόπο εργασίας 2 

Έδεσσα 2 

Εκτός νομού 1 

Εντός νομού 1 

Γιαννιτσά 1 

Σκύδρα  1 

Κεντρικά 1 

 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι η πλειοψηφία (21/26), επέλεξαν ως 

πρώτη επιλογή τόπο εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας 

Πέλλας, ενώ μόνο (5/26) επέλεξαν άλλο τόπο. 

 Αρκετοί (7/26) ανέφεραν δεύτερη επιλογή και μάλιστα την Θεσσαλονίκη, 

ενδεικτικά: «Σαφέστατα προτιμώ να γίνει στον τόπο κατοικίας, όμως ξέρω είναι 

δύσκολο… εάν δεν γίνεται τότε Θεσσαλονίκη» (Σ. 12). 

 

 

6.6.3.  Διάρκεια επιμορφωτικού προγράμματος 

Ως προς την διάρκεια ενός επιμορφωτικού προγράμματος οι απόψεις 

διαφέρουν, ενώ (7/26) δεν εξέφρασαν άποψη. Όπως ανέφεραν: «Μία με δύο 
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βδομάδες νομίζω αρκούν» (Σ. 04), «Κατά την άποψή μου, μία με δύο βδομάδες είναι 

καλά… μετά βαριέσαι..» (Σ. 26), «Εξαρτάται από το θέμα…. εε, τι να πω.. δεν θα 

ήθελα να το περιορίσω» (Σ. 22). 

 

Πίνακας 13: Ιεράρχηση προτιμήσεων ως προς την διάρκεια του προγράμματος 

Διάρκεια Συχνότητα αναφορών 

Δεν προσδιόρισαν 7 

1-2 εβδομάδες 6 

1 εβδομάδα 4 

Ως μία εβδομάδα 2 

2 εβδομάδες 2 

3 μέρες 2 

10μέρες 1 

3-5 μέρες 1 

1-2 μήνες 1 

 

Φαίνεται να υπάρχει μια σαφής προτίμηση σε επιμορφώσεις που διαρκούν 1-2 

εβδομάδες (13/26), ενώ ακολουθούν αυτοί που δεν προσδιόρισαν διάρκεια (7/26). 

 

 

6.6.4.  Μέθοδος παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων 

 

Ως προς την μέθοδο παρακολούθησης, εκδήλωσαν σαφή προτίμηση στην 

φυσική παρουσία - δια ζώσης, ενδεικτικά ανέφεραν: «Προτιμώ την φυσική 

παρουσία… είμαι παραδοσιακή εγώ» (Σ. 10), «Θέλω να έχω επαφή…δεν μπορώ από 

μακριά, άλλωστε προτιμώ πιο πρακτικά θέματα, είμαι άνθρωπος της πράξης» (Σ. 21), 

«Θα προτιμούσα έναν συνδυασμό, δηλαδή εξ αποστάσεως… μια πρώτη επαφή, να 

σου στείλουν υλικό, να το διαβάσεις, να ενημερωθείς, να δεις κάποια πράγματα μέσω 

διαδικτύου και μετά να πας από κοντά, να λύσεις τις απορίες σου…να ανταλλάξεις 

απόψεις» (Σ. 01) 
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Πίνακας 14: Ιεράρχηση προτιμήσεων ως προς την μέθοδο παρακολούθησης 

Μέθοδος  Συχνότητα αναφορών 

Δια ζώσης 20 

Συνδυασμός (Δια ζώσης και Εξ 

αποστάσεως) 

6 

 

 

6.6.5.  Φορέας υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων 

Ως προς τον φορέα υλοποίησης οι απόψεις διίστανται, οι περισσότεροι 

ωστόσο προτιμούν το Π.Ι.Ν.Ε.Π., ενώ έπεται στις προτιμήσεις το Υ.Π.Α.Α.Τ. 

ενδεικτικά: «Από την στιγμή που υπάρχει φορέας, γιατί να τον αλλάξουμε; Εγώ θα 

προτιμούσα το Π.Ι.Ν.Ε.Π.» (Σ. 21), «Το Π.Ι.Ν.Ε.Π., κάνει σοβαρή δουλειά 

τελευταία» (Σ. 02), «Εγώ θα προτιμούσα το υπουργείο, παλιά έκανε προγράμματα… 

να είναι περισσότερο γεωπονικά…και το Πανεπιστήμιο» (Σ.17)  

 

Πίνακας 15: Ιεράρχηση προτιμήσεων ως προς τον φορέα υλοποίησης 

Φορέας υλοποίησης Συχνότητα αναφορών 

Π.Ι.Ν.Ε.Π. 10 

Υ.Π.Α.Α.Τ 8 

Περιφέρεια 5 

Πανεπιστήμιο 4 

Δεν έχει σημασία 3 

ΕΘΙΑΓΕ 1 

ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. 1 

Ιδιωτικός φορέας 1 

Πιστοποιημένος φορέας 1 

  

 



 

 89 

6.6.6.  Καταβολή διδάκτρων 

Ως προς την καταβολή διδάκτρων, η πλειοψηφία ήταν αρνητική: «Παλαιότερα 

ήταν αλλιώς, τώρα δεν γίνεται… δεν βγαίνουμε» (Σ. 03), «Όχι… πλέον δεν μπορούμε 

να πληρώσουμε δίδακτρα» (Σ. 04), «Θεωρώ ότι πρέπει να είναι δωρεάν… να 

φροντίζει η πολιτεία γι’ αυτό» (Σ. 07), «Εξαρτάται εάν είχα κάποιο άμεσο όφελος… 

οικονομικό ή άξιζε πραγματικά και ερχόταν κοντά μου, στο σπίτι μου εάν είναι 

δυνατόν, τότε θα ήμουν διατεθειμένη να πληρώσω… αλλιώς μάλλον όχι» (Σ. 24) 

 

Πίνακας 16: Ιεράρχηση προτιμήσεων ως προς την καταβολή διδάκτρων 

Δίδακτρα  Συχνότητα αναφορών 

Όχι 21 

Ναι 3 

Υπό όρους 2 

 

 

6.6.7.  Κριτήρια συμμετοχής 

 

Ως προς τα κριτήρια συμμετοχής, οι περισσότεροι ανέφεραν πέραν του ενός 

κριτήρια: «Ε…το θέμα δηλαδή… διεύρυνση γνώσεων στο αντικείμενο, γνωριμία με 

συναδέλφους…» (Σ. 11), «Ό,τι έχει σχέση με το αντικείμενό μου..θα ήθελα να 

ενημερώνομαι…» (Σ. 12), «Το θέμα…να μην υπάρχει κόστος, να μην υπάρχουν 

δουλειές εκείνη την περίοδο…, οικονομικά κίνητρα…, πιο δίκαιη μεταχείριση..των 

υπαλλήλων..των υπηρεσιών…» (Σ. 23), «Η θεματολογία…επιμόρφωση 

προσωπική…» (Σ. 13), «Το θέμα, ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής…» (Σ. 09), 

«Πρέπει στην δουλειά σου να τα ξέρεις όσο γίνεται περισσότερο… αλλά και λόγω 

ενδιαφέροντος… δεν μπορώ να πάω να κάνω έλεγχο τώρα και να μην ξέρω τι ελέγχω 

και για ποιο λόγο το ελέγχω και γιατί το κάνω αυτό…συνεπώς για μένα κριτήριο 

αποτελεί το θέμα» (Σ. 16), «Τα θέματα και ο τόπος διεξαγωγής…» (Σ. 15). 
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Πίνακας 17: Ιεράρχηση προτιμήσεων ως προς τα κριτήρια συμμετοχής 

Κριτήριο συμμετοχής Συχνότητα αναφορών 

Θέμα 24 

Τόπος 20 

Δωρεάν συμμετοχή 15 

Χρόνος 9 

Εισηγητής 5 

Γνωριμία με συναδέλφους 3 

Οικονομικά 2 

Μοριοδότηση 2 

 

 

6.7. Άλλα θέματα που απασχολούν τους γεωπόνους 

 

 

6.7.1. Η αποξένωση από την δουλειά στην ύπαιθρο 

Ενδεικτικά ανέφεραν: «Έχουμε καταντήσει γραφειοκράτες και διοικητικοί 

ελεγκτές… έχουμε ξεχάσει την δουλειά στο πεδίο, στο χωράφι…» (Σ. 18), «Κάνουμε 

δουλειές γραφείου εδώ μέσα…» (Σ. 20), «Οι αγρότες νιώθουν ότι υπάρχει το κράτος 

κοντά τους όταν ο γεωπόνος δημόσιος υπάλληλος τους επισκέπτεται… προσπαθεί και 

αυτός από κοινού να συνεισφέρει στα προβλήματά τους» (Σ. 22), « Οι γεωπόνοι 

έχουν κλειστεί στα γραφεία, δεν είναι στα χωράφια… δυσκολεύει πάρα πολύ το να 

εκτελέσουμε το έργο μας…» (Σ. 09), «…είχαν κλειστεί στο καθαρά γραφειοκρατικό 

σύστημα που έχει εισαγάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις επιδοτήσεις και ο γεωπόνος 

έμεινε πίσω στις εξελίξεις…» (Σ. 15) «Χρειάζεται δική μας παρουσία στα χωριά για 

ενημέρωση…» (Σ. 24), «Επιβάλλονται περισσότερες ενημερώσεις στον αγροτικό 

πληθυσμό… να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας στα χωριά» (Σ. 02). 

 

 

 



 

 91 

6.7.2.  Προβληματισμός για το μέλλον 

 

  Ενδεικτικά ανέφεραν: «Πολύ πιθανό να πάω και σε άλλη υπηρεσία… 

παρεμφερές (αντικείμενο) με την Γεωπονία… δεν ξέρω τι θα μας κάνουν στο 

τέλος…» (Σ. 16),  «Ίσως να γίνει μία μοναδική υπηρεσία στο νομό.» (Σ. 09), 

«…μήπως χαλάσουν (οι σχέσεις)… τώρα από εδώ και πέρα με τις τρόικες… δεν 

ξέρω… αλλά όπου φτώχεια και γκρίνια…» (Σ. 16), «Εγώ βλέπω να σβήνουν τα 

προγράμματα και όχι να αυξάνονται…» (Σ. 13), «Αυτή την στιγμή είμαι δημόσιος 

υπάλληλος, αλλά δεν σημαίνει ότι θα είμαι για πολύ, δεν ξέρω μέχρι πότε…» (Σ. 21), 

«…τώρα με την συγκυρία, τα οικονομικά μέτρα, με την τρόικα, το ΔΝΤ, δυστυχώς 

δύσκολα, πολύ δύσκολα να γίνει κάτι καλύτερο…» (Σ. 14), «Αυτή την στιγμή 

οπωσδήποτε είναι το οικονομικό θέμα… υπάρχει ένα μούδιασμα..δεν μπορεί να 

προσδιοριστεί ο κόσμος..προς τα πού να πάει.» (Σ. 13) 

 

 

6.7.3. Προβλήματα με την νομοθεσία 

 

Ενδεικτικά ανέφεραν: «Ο καθένας λειτουργεί και ερμηνεύει το νόμο όπως τον 

βολεύει… άλλος θα πει ναι, άλλος θα πει όχι και ο τρίτος θα πει… δεν ξέρω. Η 

νομοθεσία είναι πάρα πολλή, γίνεται χαμός, τροποποίηση, ξανά τροποποίηση και 

ξανά-μανά και ξανά τα ίδια, η μία αναιρεί την άλλη, αφήνουν όλες παράθυρα… 

δηλαδή… φτιάχνονται για να καταστρατηγούνται.» (Σ. 16), « Το υπουργείο δεν 

μπορεί να μας στηρίξει, ο ένας δίνει την μία απάντηση, ο άλλος την άλλη, δεν ξέρεις 

τι ν’ ακολουθήσεις.» (Σ. 09), «Κάποιος δεν ξέρει το αντικείμενο, την περιοχή κι όμως 

νομοθετεί για αυτήν… να νομοθετεί κάποιος που ξέρει το αντικείμενο...» (Σ. 11), «Το 

φάσμα των κανονισμών και τέτοια… πέρα από τους κανονισμούς που διαβάζεις… 

κάποια μπορεί να αλλάξουν ή να εξελιχθούν…» (Σ. 08) 

 

 

6.7.4. Προβληματισμός με την συμπεριφορά των πολιτών 

 

Ενδεικτικά ανέφεραν: «Ο πολίτης βασικά βλέπει δημόσιο υπάλληλο και 

φεύγει χιλιόμετρα μακριά. Για να καταλάβει τι θέλεις να του πεις, είναι 
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προκατειλημμένος τελείως αρνητικά απέναντί σου, πρέπει να του το πεις πάρα πολύ 

ευγενικά, να του το πεις 200 φορές για να καταλάβει… Εάν τυχόν, τίποτα πάει 

κόντρα στα συμφέροντά του… σε έχει ξεσκίσει στο βρίσιμο.» (Σ. 16), «…ότι πρέπει 

εμείς να απολογηθούμε για την κατάσταση της χώρας, ότι πρέπει να εξηγήσουμε τα 

ανεξήγητα και ότι γενικά πρέπει να απολογούμαστε…» (Σ. 09), «…είναι πιεστικοί, 

θέλουν να γίνεται η δουλειά τους… αμφισβητούνε… όχι μόνο τις αποφάσεις αλλά 

και εμάς τους ίδιους.» (Σ. 23), «…μερικές φορές προσπαθούν να υπηρετήσουν το 

συμφέρον τους με τρόπο όχι τόσο νόμιμο αλλά και όχι τόσο επωφελή.» (Σ. 11), 

«Πολλές φορές υπάρχουν παραδείγματα πολιτών οι οποίοι εμφανίζονται λίγο 

θυμωμένοι, λίγο εξοργισμένοι..και γενικώς με το σύστημα, με τον τρόπο που 

λειτουργεί και ε..αυτό μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα γιατί έρχονται με 

μια διάθεση…» (Σ. 08) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 

                       

          7.  Τα συμπεράσματα της έρευνας 

 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας, 

καταγράφονται οι περιορισμοί και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και 

διατυπώνονται οι προτάσεις της ερευνήτριας, οι οποίες απορρέουν από τα 

συμπεράσματα της έρευνας.  

 

 

7.1.  Τα συμπεράσματα της έρευνας 

Τα συμπεράσματα της έρευνας ως προς τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα 

συνοψίζονται στα εξής: 

 

Στάση των γεωπόνων απέναντι στην επιμόρφωση 

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας οι γεωπόνοι έχουν θετική 

στάση απέναντι στην επιμόρφωση. Ωστόσο εάν και εκφράζονται θετικά σχεδόν όλοι 

(25/26), έμπρακτα το αποδεικνύουν το ενδιαφέρον τους 20/26, οι οποίοι προβαίνουν 

σε αναζήτηση επιμορφωτικών προγραμμάτων κυρίως μέσω διαδικτύου και 

παρακολουθούν περιοδικά επιμορφωτικά προγράμματα. Η αυτόβουλη αναζήτηση 

προγραμμάτων αποδεικνύει ότι έχουν συνειδητοποιήσει την σημασία της 

επιμόρφωσης και γνωρίζουν τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν. Τα ευρήματα 

αυτά συμφωνούν με τα αποτελέσματα της έρευνας της Πολυμεράκη (2011), που 

αφορούσαν διοικητικούς υπαλλήλους. Ωστόσο ο ελάχιστος αριθμός συνεδρίων, 

ημερίδων και επιμορφωτικών προγραμμάτων που έχουν παρακολουθήσει, 

προβληματίζει ως προς την ειλικρίνεια των απαντήσεών τους. 

 

Επιμορφωτικά προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει 

Όσο αφορά τα επιμορφωτικά προγράμματα που έχουν παρακολουθήσει 

υπερτερούν ελαφρώς τα γεωπονικά θέματα με πλήθος αναφορών 35/64, παρόλο που 

δεν υπάρχει μέριμνα για την επιμόρφωση των γεωπόνων στο γνωστικό τους πεδίο 
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(Αντωνιάδου, 2006) και ακολουθούν θεματικές ενότητες που υποστηρίζουν τον ρόλο 

τους ως δημοσίων υπαλλήλων, με πλήθος αναφορών 29/64.  

Ιεραρχικά με βάση το πλήθος των αναφορών το «Εισαγωγικό σεμινάριο των 

δημοσίων υπαλλήλων» συγκεντρώνει 8 αναφορές και ακολουθούν με 4 αναφορές οι 

θεματικές ενότητες «Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων», «Ανάλυση επικινδυνότητας 

στα κρίσιμα σημεία ελέγχου (HACCP)» και «Βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας, 

ομαδικής συνεργασίας, διαχείρισης συγκρούσεων και κρίσεων», έπονται με 3 

αναφορές «Μελισσοκομία», «Διαχείριση περιβαλλοντικών, πολεοδομικών και 

χωροταξικών δεδομένων με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών 

(G.I.S.), «Χειρισμός ηλεκτρονικού υπολογιστή» και «Νομιμότητα και διαφάνεια στην 

δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση». Στις προαναφερθέντες θεματικές 

ενότητες φορέας υλοποίησης είναι το Π.ΙΝ.ΕΠ. ενώ μόνο στην «Ανάλυση 

επικινδυνότητας στα κρίσιμα σημεία ελέγχου (HACCP)» είναι ο Ε.Φ.Ε.Τ., ενώ η 

ενότητα της «Μελισσοκομίας» έχει υλοποιηθεί κυρίως από το Πανεπιστήμιο. 

Έπονται θεματικές ενότητες με λιγότερες αναφορές και μεγαλύτερη διασπορά ως 

προς την θεματολογία και τον φορέα υλοποίησης. Κυριότερος φορέας υλοποίησης 

των προγραμμάτων που παρακολούθησαν είναι το Π.ΙΝ.ΕΠ., ο οποίος αποτελεί τον 

κύριο φορέα επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων και ο οποίος είναι ευκολότερα 

προσβάσιμος από τα υποκείμενα της έρευνας.  

Αν αναλογιστούμε ότι το «Εισαγωγικό σεμινάριο των δημοσίων υπαλλήλων» 

είναι υποχρεωτικό για τους νεοπροσλαμβανόμενους δημοσίους υπαλλήλους και η 

επιτυχής παρακολούθησή του αποτελεί προϋπόθεση για την μονιμοποίησή τους, τότε 

τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ακόμη μεγαλύτερη προτίμηση σε αντικείμενα που 

άπτονται της ειδικότητάς τους. Δηλαδή εάν εξετάσουμε τα αποτελέσματα ως προς 

την αυτόβουλη συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα, αφαιρώντας δηλαδή αυτά 

που ήταν υποχρεωτικά τότε παρακολούθησαν 35/56 σεμινάρια στο γνωστικό πεδίο 

της επιστήμης τους και μόνο 21/56 σε θέματα που άπτονται του ρόλου τους ως 

δημοσίου υπαλλήλου. Εξετάζοντας το θέμα και υπό το πρίσμα της έλλειψης 

προγραμμάτων στο γνωστικό τους πεδίο, τότε προκύπτει το συμπέρασμα ότι υπάρχει 

έντονη ζήτηση επιμορφωτικών προγραμμάτων στο αντικείμενο της γεωπονίας. Από 

την άλλη υπάρχει προσφορά προγραμμάτων σε γενικότερα θέματα από το Π.ΙΝ.ΕΠ. 

τα οποία όμως δεν προτιμώνται. Το εύρημα έρχεται σε συμφωνία με την άποψη της 

Καφετζοπούλου (2005) ότι η θεματολογία του Π.ΙΝ.ΕΠ. δεν ανταποκρίνεται στις 

σύγχρονες ανάγκες των δημοσίων υπαλλήλων.  
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Ως προς την αποτελεσματικότητα και την χρησιμότητά τους στην πράξη, ο 

βαθμός ικανοποίησής τους δεν είναι τόσο μεγάλος και αυτό οφείλεται σύμφωνα με 

τους ίδιους, στο γεγονός ότι ήταν αρκετά θεωρητικά και χωρίς ιδιαίτερη πρακτική 

εφαρμογή. Η άποψη αυτή έρχεται σε συμφωνία με τον Μακρυδημήτρη (1991), ο 

οποίος υποστηρίζει ότι τα προγράμματα του Π.ΙΝ.ΕΠ. υστερούν σε θέματα πράξης. 

Τα αποτελέσματα συμφωνούν με την άποψη ότι οι περισσότεροι ενήλικοι  

αποφασίζουν να παρακολουθήσουν επιμορφωτικά προγράμματα, όταν από την 

παρακολούθησή τους αποκομίζουν πρακτικά οφέλη στην άσκηση του έργου τους 

(Courau, 2000). Η άποψη αυτή ίσως επεξηγεί και τον ελάχιστο αριθμό συνεδρίων, 

ημερίδων και επιμορφωτικών προγραμμάτων που έχουν παρακολουθήσει. 

Σύγκλιση υπάρχει στους λόγους παρακολούθησης με την έρευνα του 

Ανεστόπουλου (2009). Απ’ ότι φαίνεται κύριο κίνητρο παρακολούθησης, των 

νεαρότερων τουλάχιστον, αποτέλεσε η βελτίωση του τρόπου εργασίας και όχι η 

απόκτηση εγκυκλοπαιδικών γνώσεων. Ωστόσο, οι γεωπόνοι μεγαλύτερης ηλικίας δεν 

επιθυμούν, σε μεγάλο βαθμό, να παρακολουθήσουν επιμορφωτικά σεμινάρια για να 

βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες όπως προέκυψε και σε έρευνα των 

Androulidakis et al. (1995). 

 

Επιμορφωτικές ανάγκες των γεωπόνων 

Ως προς τις επιμορφωτικές τους ανάγκες που δηλώνουν φαίνεται να υπάρχει 

συνειδητοποίηση, όπως προκύπτει κατά την προσωπική ανάλυση αναγκών. 

Γενικότερα φαίνεται να συμφωνούν με τις ελλείψεις που δήλωσαν ότι έχουν, αλλά 

και με τα εργασιακά καθήκοντα που ασκούν (παράρτημα). Οι κυριότερες 

επιμορφωτικές ανάγκες που δήλωσαν ότι έχουν είναι στην «Νομοθεσία» με πλήθος 

αναφορών 9, στον «Χειρισμό Η/Υ» με πλήθος αναφορών 6, σε «Διοικητικά θέματα» 

με πλήθος αναφορών 4, σε «Τεχνικούς κανονισμούς» με πλήθος αναφορών 4. Οι 

θεματικές ενότητες «Νομοθεσία» και «Τεχνικοί κανονισμοί» θα μπορούσαν να 

αποτελούν μία κατηγορία, διότι ουσιαστικά αφορούν την γνώση νομοθετικών 

ρυθμίσεων. Ως προς τις ελλείψεις, οι ίδιοι θεώρησαν ότι οι κυριότερες εντοπίζονται 

σε θέματα νομοθεσίας 9 αναφορές, σε γνώση και δεξιότητες χειρισμού του 

προγράμματος excel με 4 αναφορές, σε διοικητικά θέματα με 3 αναφορές και σε 

τεχνικούς κανονισμούς με 3 αναφορές. Κατά την καταγραφή των εργασιακών 

καθηκόντων τους, προέκυψε ότι τις περισσότερες αναφορές συγκεντρώνουν ο 

«Ποιοτικός έλεγχος» με πλήθος αναφορών 8, τα «Διοικητικά θέματα-δουλειές 
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γραφείου» με πλήθος αναφορών 6, τα «Προγράμματα (νιτρικά, βιολογικά, αγροτών)» 

με πλήθος αναφορών 4, η «Συμμετοχή σε επιτροπές» με πλήθος αναφορών 4, ο 

«Φυτοϋγειονομικός έλεγχος» με πλήθος αναφορών 3. Καθήκοντα εκ των οποίων τα 

περισσότερα για την επιτυχή εκτέλεση χρειάζονται πολύ καλή γνώση της κείμενης 

νομοθεσίας και των τεχνικών κανονισμών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έρχονται σε 

συμφωνία με τα αποτελέσματα που διεξήγαγε η European Profiles A.E. (2008) για 

λογαριασμό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 

Ωστόσο, παρόλο που η γνώση χειρισμού Η/Υ είναι απαραίτητη για την 

επιτυχή διεκπεραίωση των εργασιακών καθηκόντων τους, όσο αφορά τις ελλείψεις 

αλλά και τις επιμορφωτικές ανάγκες των υποκειμένων της έρευνας, δηλώθηκε κυρίως 

από νεαρότερους που γνωρίζουν χειρισμό Η/Υ αλλά επιθυμούν την βελτίωση των 

δεξιοτήτων τους ώστε να διεκπεραιώνουν με μεγαλύτερη ταχύτητα και ευκολία τα 

καθήκοντά τους. Φαίνεται η γνώση Η/Υ ως επιμορφωτική ανάγκη να αποτελεί μια 

λανθάνουσα μη ρητή ανάγκη, τουλάχιστον από τους μεγαλύτερους σε ηλικία ή απλά 

να μην αποτελεί μέρος των καθηκόντων τους και η χρήση του υπολογιστή να 

αποτελεί εργασιακό καθήκον κυρίως των νεαρότερων. Αρκετοί γεωπόνοι 

μεγαλύτερης ηλικίας βλέπουν την χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή περισσότερο 

σαν απειλή επειδή δεν είναι εξοικειωμένοι με την χρήση του. Θεωρούν ότι πρέπει να 

επενδύσουν αρκετό χρόνο για την εκμάθησή του, χρόνο που θα στερήσουν όμως από 

άλλες δραστηριότητες. Σύμφωνα με τους Chatzoglou, Sarigiannidis, Vraimaki και 

Diamantidis (2009), κύριοι παράγοντες για μειωμένη χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και υπηρεσιών διαδικτύου είναι η τεχνολογική φοβία και οι έλλειψη 

κατάρτισης στην χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Άποψη που ενστερνίζεται και ο 

Παναγιωτακόπουλος, (1999) και φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα της 

έρευνας. 

Ως προς το φύλο και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες δεν προέκυψε κάποια 

σημαντική διαφορά. Ωστόσο προκύπτει ως προς τον τομέα απασχόλησης. 

Εκδηλώνουν σαφή προτίμηση επιμόρφωσης σε θέματα συναφή με τα καθήκοντά 

τους. Επίσης, φαίνεται να αυξάνουν οι επιμορφωτικές ανάγκες τους όταν 

απασχολούνται σε αντικείμενο διαφορετικό από την ειδικότητά τους. Το υφιστάμενο 

επίπεδο επιστημονικών γνώσεων σε τομείς της γεωπονικής επιστήμης εάν και είναι 

υψηλό και υπάρχει μεγάλη εξειδίκευση, σύμφωνα με την άποψη των ιδίων, υστερούν 

σε σύγχρονη γνώση και νέες τεχνικές. Εκφράζουν έντονα την επιθυμία να 

επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και να ενημερωθούν για τις νέες εξελίξεις στο 
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επιστημονικό πεδίο της γεωπονίας. Από τα αποτελέσματα αυτά, φαίνεται να 

υπάρχουν ομοιότητες με αντίστοιχα αποτελέσματα που προέκυψαν από έρευνα που 

διεξήχθη σε μηχανικούς δημοσίους υπαλλήλους από τον Ανεστόπουλο (2009). 

Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι νεαρότεροι και με λιγότερη 

προϋπηρεσία υπάλληλοι εκφράζουν εντονότερα την ανάγκη παρακολούθησης 

προγραμμάτων επιμόρφωσης και είναι πιο θετικοί έναντι των μεγαλυτέρων στο να 

επενδύσουν προσωπικό χρόνο. Οι μεγαλύτερης ηλικίας και έμπειροι υπάλληλοι είναι 

πιο διστακτικοί στην παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων και 

εκδηλώνουν την επιθυμία κυρίως όταν επίκειται η ανάληψη θέσης ευθύνης. 

Παρατηρείται το φαινόμενο, ότι όσοι πλησιάζουν την ηλικία συνταξιοδότησης δεν 

εκδηλώνουν κανένα ενδιαφέρον για επιμορφωτικά προγράμματα. Τα αποτελέσματα 

αυτά μπορούν να ερμηνευτούν επιτυχώς με την εξελικτική θεωρία επαγγελματικής 

ανάπτυξης του Super, ο οποίος παρομοίασε την συνολική σταδιοδρομία στο διάστημα 

της ζωής του ατόμου με ουράνιο τόξο. Το μήκος του ουράνιου τόξου της 

σταδιοδρομίας, όπως το ονόμασε, αποτελούν κατά σειρά τα εξελικτικά στάδια της 

ανάπτυξης, της διερεύνησης, του κατασταλάγματος, της συντήρησης και τέλος 

παρακμής (Καντάς & Χαντζή, 1991). Για τον εργαζόμενο ενδιαφέρον παρουσιάζουν 

τα εξής στάδια: 

α) Κατασταλάγματος (Establishment): Ξεκινά από την εισδοχή στην 

εργασία του εργαζομένου και χαρακτηρίζεται από την βελτίωση των 

δεξιοτήτων και σταθεροποίηση μέσω της εργασιακής εμπειρίας. Είναι ένα 

δυναμικό στάδιο και αφορά ηλικίες 25-44 χρόνων.   

β) Συντήρησης (Maintenance): Χαρακτηρίζεται από συνεχιζόμενη 

διαδικασία προσαρμογής και διαδικασίες βελτίωσης της θέσης. Ξεκινά η 

καθοδική πορεία και αφορά ηλικίες 45-64  χρόνων. 

γ) Παρακμής (Decline): Εκδηλώνεται μειωμένη απόδοση και ο εργαζόμενος 

προετοιμάζεται για την συνταξιοδότηση. Αφορά ηλικίες 65 ετών και άνω 

(Super, 1980). 

Η μόνη διαφορά φαίνεται να βρίσκεται στα όρια ηλικίας. Στο δημόσιο, 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, στο στάδιο β) το ανώτατο όριο φαίνεται 

να είναι μικρότερο, όπως και στο στάδιο γ) η ηλικία φαίνεται να είναι μικρότερη, 

εφόσον μέχρι τώρα συνταξιοδοτούνταν σε μικρότερη ηλικία. 
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Παράγοντες βελτίωσης της εκτέλεσης των καθηκόντων τους   

Ως προς τους παράγοντες που μπορούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους κατά 

την άσκηση των εργασιακών τους καθηκόντων, η επιμόρφωση κατέχει σημαντικό 

ρόλο με πλήθος αναφορών 37. Ωστόσο φαίνεται ότι θέματα καλύτερης οργάνωσης 

της υπηρεσίας και των διαδικασιών που καλούνται να διεκπεραιώσουν θα είχαν, 

σύμφωνα με της ίδιους, μεγαλύτερη επίδραση (πλήθος αναφορών 67).  Το 

συμπέρασμα αυτό ταυτίζεται πλήρως με τα αποτελέσματα του Ανεστόπουλου (2009).  

   Οι γεωπόνοι δεν είναι ευχαριστημένοι από τις συνθήκες και τους χώρους 

εργασίας τους. Σύμφωνα με του ίδιους αντιμετωπίζουν προβλήματα καθώς 

προσπαθούν να διεκπεραιώσουν τα εργασιακά τους καθήκοντα. Δηλώνουν ότι τους 

ανατίθενται εργασίες που δεν άπτονται αμιγώς του γνωστικού τους αντικειμένου, με 

αποτέλεσμα να χάνουν πολύτιμο χρόνο και ενέργεια. Αποσπάται η προσοχή τους και 

λειτουργεί ανασταλτικά στην διεκπεραίωση των καθηκόντων τους που πηγάζουν από 

την γεωπονική επιστήμη, πράγμα που φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από τα 

ευρήματα έρευνας της Παπαδάκη-Κλαυδιανού (1992). Σύμφωνα με τους ίδιους, δεν 

αντιμετωπίστηκαν ως επαγγελματική ομάδα με ιδιαιτερότητες και δεν έτυχαν 

φροντίδας από την πολιτεία. Ανέφεραν ότι δεν σχεδιάστηκαν αρκετά επιμορφωτικά 

προγράμματα στο γνωστικό τους αντικείμενο για να τα παρακολουθήσουν ή για να 

γίνουν επιμορφώσεις σε μεγάλη κλίμακα όπως γίνονται για τους εκπαιδευτικούς. 

Χρησιμοποιούν για τις επαγγελματικές μετακινήσεις το προσωπικό τους αυτοκίνητο 

και η χιλιομετρική αποζημίωση δεν καλύπτει τα πραγματικά τους έξοδα. Η άποψη 

αυτή επιβεβαιώνεται και από την έρευνα της Παπαδάκη-Κλαυδιανού (1992). 

 

Επιθυμητά χαρακτηριστικά ενός προγράμματος επιμόρφωσης 

 Ως προς τα επιθυμητά χαρακτηριστικά ενός επιμορφωτικού προγράμματος οι 

απόψεις τους μαρτυρούν σαφή προτίμηση στην παρακολούθηση προγραμμάτων κατά 

τις ώρες εργασίας με παράλληλη απαλλαγή από τα εργασιακά καθήκοντα (πλήθος 

αναφορών 13). Θεωρούν δηλαδή, ότι η υπηρεσία πρέπει να τους απαλλάξει από τα 

εργασιακά καθήκοντα, αφού σκοπός της επιμόρφωσης είναι η καλύτερη απόδοση 

κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και η υπηρεσία ωφελείται άμεσα. Στα 

πλαίσια αυτού, υπάρχει μέριμνα από την πολιτεία για την χορήγηση άδειας για αυτό 

τον σκοπό (Ν. 3528/2007).  Ωστόσο αρκετοί κυρίως νεαρότεροι είναι διατεθειμένοι 

να επενδύσουν προσωπικό χρόνο  (πλήθος αναφορών 6).  



 

 99 

Με παρόμοιο τρόπο δικαιολογούν την κυρίαρχη άποψή τους, ότι τα 

επιμορφωτικά προγράμματα πρέπει να είναι δωρεάν. Θεωρούν δηλαδή ότι είναι 

υποχρέωση της πολιτείας να αναλάβει το κόστος, εφόσον σκοπός της επιμόρφωσης 

είναι η καλύτερη και ταχύτερη εκτέλεση των καθηκόντων τους. Για το λόγο αυτό, 

υπάρχει μέριμνα από την πολιτεία, ώστε τα έξοδα να επιβαρύνουν τον κρατικό 

προϋπολογισμό. Αρκετοί επικαλέστηκαν και την δεινή οικονομική κατάσταση στην 

οποία έχουν περιέλθει με αποτέλεσμα να αδυνατούν να πληρώσουν κάποιο αντίτιμο.  

Ως προς τον τόπο διενέργειας επιθυμούν να υπάρχει εγγύτητα και εύκολη 

πρόσβαση, για αυτό επιλέγουν κύρια τον τόπο κατοικίας και ακολουθεί ο τόπος 

εργασίας. Κάνοντας μια ευρύτερη κατηγοριοποίηση η πλειοψηφία επέλεξε ως πρώτη 

επιλογή τόπο εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, με 

πλήθος αναφορών 21 επί συνόλου 26. 

Ως προς την διάρκεια αρκετοί δεν την προσδιόρισαν, θεωρώντας ότι 

εξαρτάται από την θεματική ενότητα και τις απαιτήσεις της (7 αναφορές). Με πλήθος 

αναφορών 6, ακολουθούν στις προτιμήσεις τους προγράμματα διαρκείας 1-2 

εβδομάδες. Από τις απαντήσεις τους φαίνεται ότι είναι επηρεασμένοι από τα 

προγράμματα που διενεργεί ο κύριος φορέας επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων 

που είναι το Π.ΙΝ.ΕΠ.. Αυτό προκύπτει από την μονάδα μέτρησης που 

χρησιμοποιούν για να προσδιορίσουν την διάρκεια των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων, η οποία είναι η εβδομάδα. Επίσης ο χρόνος που προτείνουν είναι σε 

συμφωνία με την διάρκεια υλοποίησης των περισσότερων προγραμμάτων που 

διενεργεί ο συγκεκριμένος φορέας. Ίσως για αυτό το λόγο τον επέλεξαν ως 

προτιμώμενο φορέα υλοποίησης προγραμμάτων. Δεύτερο στις προτιμήσεις τους είναι 

το Υ.Π.Α.Α.Τ., τα προγράμματα του οποίου υλοποιούν κυρίως κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους.  

Ως προς την μέθοδο παρακολούθησης δείχνουν σαφή προτίμηση στην φυσική 

παρουσία-δια ζώσης με 20 αναφορές, ενώ μικτό τρόπο επιλέγουν έξι άτομα τα οποία 

είναι εξοικειωμένα με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατέχουν τα υψηλότερα 

προσόντα. Παρόλα αυτά κανείς δεν επιλέγει αποκλειστικά την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση γιατί δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην προσωπική επαφή με τον 

επιμορφωτή αλλά και με τους άλλους συναδέλφους. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε 

συμφωνία με τα ευρήματα των Chatzoglou et al. (2009), για την χρήση μεθόδων εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης των ελλήνων εργαζομένων. 
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Ως προς τα κριτήρια που παίζουν μεγάλο ρόλο στην απόφασή τους να 

παρακολουθήσουν ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα το κυριότερο είναι το θέμα του 

σεμιναρίου με πλήθος αναφορών 24, έπεται ο τόπος υλοποίησης με πλήθος 

αναφορών 20 και ακολουθεί ως κριτήριο η δωρεάν συμμετοχή και ο εισηγητής. Τα 

αποτελέσματα αυτό είναι σε συμφωνία με τα αποτελέσματα της Πολυμεράκη (2011).

      

 

7.2.  Περιορισμοί της έρευνας 

Κατά την διεξαγωγή της κύριας έρευνας παρουσιάστηκαν κάποια 

προβλήματα. Συγκεκριμένα επιδίωξη της ερευνήτριας ήταν η συμμετοχή όλου του 

πληθυσμού της έρευνας όμως δεν υπήρχε η αντίστοιχη ανταπόκριση. Ανασταλτικό 

παράγοντα αποτέλεσε η απειρία συμμετοχής των υποκειμένων σε αντίστοιχες 

έρευνες, η σύμπτωση της διεξαγωγής της έρευνας με τις διαδιδόμενες αξιολογήσεις 

και απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ένας φόβος και μια 

δυσπιστία. Άλλος παράγοντας ήταν η μικρή εμπειρία της ερευνήτριας στην 

διεξαγωγή συνεντεύξεων, η πίεση χρόνου αλλά και η έλλειψη άδειας από την εργασία 

της. Όπως αναφέρουν οι  Altschuld & Lepicki (2010), η διερεύνηση επιμορφωτικών 

αναγκών απαιτεί την επένδυση χρημάτων και πόρων.  

Επίσης, οι συμμετέχοντες είχαν προσανατολισμό στην ανάληψη δράσεων, ενώ 

η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών τηρεί περισσότερο στάση διαβούλευσης-

μελέτης, εξετάζοντας τα προβλήματα σε βάθος πριν την αποτίμηση τρόπων επίλυσης 

(Altschuld & Lepicki, 2010).  

Ένας άλλος περιορισμός ήταν ότι η έρευνα διεξήχθη αποκλειστικά με τη 

χρήση συνέντευξης. Η έρευνα δεν συμπεριέλαβε τη συλλογή δεδομένων με άλλους 

τρόπους, οι οποίοι θα επέτρεπαν τριγωνοποίηση των αποτελεσμάτων και εφαρμογή 

σε αριθμητικά μεγαλύτερο πληθυσμό. 

 

 

7.3. Διαπιστώσεις-προτάσεις για μελλοντικές ερευνητικές 

προσεγγίσεις 
 

Βάσει των ευρημάτων που προέκυψαν από την παρούσα εργασία – θεωρητικό 

και εμπειρικό μέρος – μπορούν να διατυπωθούν ενδεικτικά ορισμένες προτάσεις για 

μελλοντική αξιοποίηση και περαιτέρω έρευνα.  



 

 101 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων βασισμένων 

στις επιμορφωτικές ανάγκες των γεωπόνων αποτελεί προτεραιότητα. Ειδικότερα 

προτείνεται ο εμπλουτισμός επιμορφωτικών προγραμμάτων με θεματικές ενότητες 

που άπτονται του γνωστικού τους αντικειμένου και εστιάζουν σε θέματα πρακτικής 

φύσης. 

Να ενθαρρυνθούν και να δοθούν κίνητρα για την επαγγελματική τους 

επιμόρφωση ώστε να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους, να βελτιώσουν τις 

δεξιότητές τους και να υιοθετήσουν νέες στάσεις 

Οι γεωπόνοι θα πρέπει να απαλλαγούν από αρμοδιότητες που δεν άπτονται 

του γνωστικού τους αντικειμένου και να ανατεθούν σε άλλους αρμόδιους δημοσίους 

υπαλλήλους π.χ. γραφειοκρατικές διαδικασίες και διοικητικοί έλεγχοι να ανατεθούν 

σε διοικητικούς υπαλλήλους. Επίσης να απεγκλωβιστούν από το γραφείο και 

επιστρέψουν στην ύπαιθρο που είναι ο φυσικός τους χώρος. Να υιοθετήσουν τον 

ρόλο του συμβούλου, που έχουν απολέσει τα τελευταία χρόνια. 

Οι γεωπονικές δημόσιες υπηρεσίες να οργανωθούν καλύτερα και να 

επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους. 

Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα, σε μεγάλη κλίμακα με ποσοτικές μεθόδους για 

να ανιχνευθούν οι επιμορφωτικές ανάγκες των γεωπόνων δημοσίων υπαλλήλων σε 

όλες τις υπηρεσίες και στο σύνολο της γεωγραφικής περιφέρειας της Ελλάδος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 102 

Βιβλιογραφία 

Ελληνόγλωσση 

Αβραμίδου, Μ. (2006). Οι επιμορφωτικές ανάγκες των διοικητικών υπαλλήλων των 

Ο.Τ.Α.: Μια εμπειρική διερεύνηση στους δήμους της δυτικής Θεσσαλονίκης, βασισμένη 

στις αντιλήψεις των υπαλλήλων. Διπλωματική εργασία. Σπουδές στην Εκπαίδευση, 

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.  

Ανεστόπουλος, Δ. (2009). Ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών των διπλωματούχων 

μηχανικών: εμπειρική διερεύνηση στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας. Διπλωματική 

εργασία. Σπουδές στην Εκπαίδευση, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ελληνικό 

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.    

Αντωνιάδου, Α. (2006). Επαγγελματική κατάρτιση και διερεύνηση επιμορφωτικών 

αναγκών των γεωπόνων ελευθέρων επαγγελματιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Διπλωματική εργασία. Σπουδές στην Εκπαίδευση, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, 

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.   

Α.Π.Θ. (2012). Οδηγός Σπουδών 2012-2013 Γεωπονικής Σχολής Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  Ανακτήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2012 από 

http://www.agro.auth.gr/spoudes/odigosspoudon2012.pdf . 

Βεργίδης, Δ. (2003). Σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων για ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες. Στο Δ. Βεργίδης (Επιμ.), Εκπαίδευση Ενηλίκων (σσ. 95-122). 

Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Βεργίδης, Δ. (1999). Σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στην Ελλάδα 

και Ανοικτή Εκπαίδευση. Στο Δ. Βεργίδης, Α. Λιοναράκης, Α. Λυκουργιώτης, Β. 

Μακράκης & Χ. Ματράλης (Επιμ.), Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Θεσμοί 

και λειτουργίες (Τομ. Α΄, σσ. 95-124). Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.  

Βούτσινος, Γ. (2008). Στρατηγική ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας 

Διοίκησης στην Ελλάδα. Στο Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με θέμα: 

Επιμόρφωση και Εκπαίδευση στη Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση (σσ. 26-30). Αθήνα: 

21-22 Ιανουαρίου 2008. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο 

CEDEFOP (2009). Η μελλοντική προσφορά δεξιοτήτων στην Ευρώπη. Ανακτήθηκε 

στις 31 Ιανουαρίου 2011 από http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/8016_el.pdf . 

 

 

http://www.agro.auth.gr/spoudes/odigosspoudon2012.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/8016_el.pdf


 

 103 

Γιαννούλη, Π., Αθανασίου, Χρ., & Αντωνιάδης, Β. (2011). Οδηγός Σπουδών 

Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 Τμήματος Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού 

Περιβάλλοντος. Βόλος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Cohen, L., & Manion, L. (2000). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: 

Μεταίχμιο. 

Courau, S. (2000). Τα βασικά εργαλεία του εκπαιδευτή ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Δ.Π.Θ. (2011). Πρόγραμμα Σπουδών 2011-2012 Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Ανακτήθηκε  στις 5 Σεπτεμβρίου 2012 από  

http://www.agro.duth.gr/files/File/program_spoudwn/PPS_2011_12.pdf . 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (2011). Ανίχνευση Εκπαιδευτικών αναγκών και αποτίμηση των 

αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο. 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (2008). Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Ε.Κ.Δ.Δ.Α με θέμα: Επιμόρφωση 

και Εκπαίδευση στη Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση. Αθήνα 21-22 Ιανουαρίου 2008. 

Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο 

Ευαγγελόπουλος, Σπ. (1998). Η Ελληνική Εκπαίδευση (Τομ. Β΄). Αθήνα: Ελληνικά 

Γράμματα. 

European Profiles Α.Ε. (2008). Προσδιορισμός Εκπαιδευτικών αναγκών στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. Αθήνα: Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  

Green, A. (2006). Οι  πολλές όψεις της δια βίου μάθησης: σύγχρονες τάσεις στην 

εκπαιδευτική πολιτική στην Ευρώπη. Στο Α. Καψάλης & Α. Παπασταμάτης (Επιμ.), 

Επαγγελματισμός στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση (σσ. 15-42). Αθήνα: Τυπωθήτω. 

Ιωσηφίδης, Θ. (2008). Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες. 

Αθήνα: Κριτική. 

Jarvis, P. (2004). Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση. Αθήνα: Μεταίχμιο.  

Καλαντζής, Κ. (2002). Η παιδεία εν Ελλάδι. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Καντάς, Α., & Χαντζή, Α. (1991). Ψυχολογία της Εργασίας, Θεωρίες Επαγγελματικής 

Ανάπτυξης  Στοιχεία Συμβουλευτικής. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Καραλής, Θ. (2005). Σχεδιασμός, Διοίκηση, Αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης 

ενηλίκων, Τόμ. Β. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

Κάτσικας, Χρ., & Θεριανός. Κ. (2007). Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης: από 

την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι το 2007. Αθήνα: Σαββάλας. 

Καφετζοπούλου, Ο. (2005). Μια νέα προσέγγιση για την επιμόρφωση στελεχών των 

Διευθύνσεων εκπαίδευσης. Ανακτήθηκε στις 17 Μαΐου 2006 από   

http://www.ekdd.gr/docs/INEP/kafetzopoulou _4_2_05.pdf . 

http://www.agro.duth.gr/files/File/program_spoudwn/PPS_2011_12.pdf
http://www.ekdd.gr/docs/INEP/kafetzopoulou%20_4_2_05.pdf


 

 104 

Καψάλης, Α., & Παπασταμάτης, Α. (2000). Εκπαίδευση Ενηλίκων: Τεύχος Β΄ 

Διδακτική Ενηλίκων. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

Κιούσης, Γ. (1999). Διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των γεωπόνων 

καθηγητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα Γεωργικής 

Οικονομίας. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Κόκκος, Α. (2005). Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ανιχνεύοντας το πεδίο. Αθήνα: 

Μεταίχμιο. 

Κυπριανός, Π. (2004). Συγκριτική ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης. Αθήνα: 

Βιβλιόραμα. 

Μακρυδημήτρης, Α. (1995). Η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα: υφιστάμενη 

κατάσταση και προοπτικές. Στο Α. Μακρυδημήτρης (Eπιμ.), Προβλήματα διοικητικής 

μεταρρύθμισης (σσ. 47-63). Αθήνα-Κομοτηνή: Αντ. Σάκκουλας.   

Μακρυδημήτρης, Α. (1991). Η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού. Το ζήτημα της 

εκπαίδευσης. Στο Γ. Παπαδημητρίου & Α. Μακρυδημήτρης (Επιμ.), Ο 

εκσυγχρονισμός στη Δημόσια Διοίκηση. Αθήνα-Κομοτηνή: Αντ. Σάκκουλας. 

Μάμαλης, Σ., & Σαρόπουλος, Α.  (2012). Ανοιχτή επιστολή προς τον υφυπουργό 

εσωτερικών κ. Κουκουλόπουλο. Ανακτήθηκε στις 6 Αυγούστου 2012 από 

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20120126_Anoixth_epistolh_pro%CF%82_ton_Yfypo

yrgo_Esvterik%CF%8En_k__Koykoylopoylo.pdf . 

Nathan, R., & Hill, L. (2006). Επαγγελματική Συμβουλευτική: Η συμβουλευτική 

προσέγγιση της επαγγελματικής επιλογής και σταδιοδρομίας. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Παγκάκης, Γ. (2003). Διοίκηση ανθρώπινων πόρων. Αθήνα: Σάκκουλας 

Παναγιωτακόπουλος, Χ. (1999). Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και το εκπαιδευτικό 

λογισμικό. Στο Α. Κόκκος, Α. Λιοναράκης, Χ. Ματράλης & Χ. Παναγιωτακόπουλος 

(Επιμ.), Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Το εκπαιδευτικό υλικό και οι νέες 

τεχνολογίες (Τομ. Γ΄, σσ. 187-317). Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.  

Παπαδάκη, Λ. (2006). Συνοπτική ιστορία της Ελληνικής εκπαίδευσης: από το 

Διαφωτισμό στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Θεσσαλονίκη: Βάνιας.  

Παπαδάκη-Κλαυδιανού, Α. (2009). Γεωργική Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Γράφημα 

Παπαδάκη-Κλαυδιανού, Α. (1992). Επαγγελματική κατάρτιση και εκπαιδευτικές 

ανάγκες των γεωπόνων με αντικείμενο τα οπωροκηπευτικά στην Κεντρική και 

Δυτική Μακεδονία. Στο Πρακτικά της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των 

Οπωροκηπευτικών (Τομ. Γ΄, σσ. 161-171). Θεσσαλονίκη. 

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20120126_Anoixth_epistolh_pro%CF%82_ton_Yfypoyrgo_Esvterik%CF%8En_k__Koykoylopoylo.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20120126_Anoixth_epistolh_pro%CF%82_ton_Yfypoyrgo_Esvterik%CF%8En_k__Koykoylopoylo.pdf


 

 105 

Παρασκευόπουλος, Ι. (1993). Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας (Τομ. Β΄). 

Αθήνα: Τυπωθήτω.  

Πασσάς, Α., & Τσέκος, Θ. (2004). Η Επαγγελματική Εκπαίδευση των Δημοσίων 

Υπαλλήλων. Αθήνα: Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ 

Penkov, D. (2008). Οι τάσεις στην ανάπτυξη της επιμόρφωσης στη Δημόσια 

Διοίκηση της Βουλγαρίας. Στο Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με θέμα: 

Επιμόρφωση και Εκπαίδευση στη Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση (σσ. 105-107). Αθήνα: 

21-22 Ιανουαρίου 2008. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο 

Πολυμεράκη, Φ. (2011). Οι επιμορφωτικές ανάγκες των διοικητικών υπαλλήλων των 

Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια εμπειρική διερεύνηση στη βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, βασισμένη στις αντιλήψεις των ιδίων. Διπλωματική 

εργασία. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Σχολή Οικονομικών και 

Κοινωνικών Επιστημών,  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.    

Πολυσίου, Μ., Φραγκίσκου, Μ., Ντούκα, Α., Δεφίγγου, Ο., & Καΐρης, Ο. (2010).  

Οδηγός Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών. Αθήνα:GDI STUDIO.COM.  

Rogers, A. (1999). Η Εκπαίδευση Ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχμιο.  

Σαρόπουλος, Α., & Πετρακάκης, Μ. (2012). Υπόμνημα για την Αναδιοργάνωση των 

Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπηρεσιών στην Ελληνική Περιφέρεια. Ανακτήθηκε στις 28 

Οκτωβρίου 2012 από http://www.geotee-kma.gr/pdf/25_10_2012.pdf . 

Σιάρδος, Γ. (1997). Γεωργικές Εφαρμογές. Το συμβουλευτικό έργο των φορέων 

γεωργικής ανάπτυξης. Θεσσαλονίκη: Ζήτη. 

Τάχος, Ι., Α., & Συμεωνίδης, Λ., Ι. (2007). Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα. 

Θεσσαλονίκη-Αθήνα: Σάκκουλας. 

ΥΠ.ΟΙ.Ο. (2007). Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013. Αθήνα: 

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών. Ανακτήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2012 από 

http://www.espa.gr/elibrary/Eggrafo_ESPA_el.pdf. 

Φλογαΐτης,  Σ. (1987). Το ελληνικό διοικητικό σύστημα.  Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας. 

Χασάπης, Δ. (2000). Οργάνωση, σχεδιασμός επαγγελματικής κατάρτισης. Αθήνα: 

Μεταίχμιο.                                       

Χατζηπαναγιώτου, Π. (2001). Η Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Ζητήματα 

Οργάνωσης, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης προγραμμάτων. Αθήνα: Τυπωθήτω. 

 

http://www.geotee-kma.gr/pdf/25_10_2012.pdf
http://www.espa.gr/elibrary/Eggrafo_ESPA_el.pdf


 

 106 

Ξενόγλωσση 

Alexopoulos, G., Koutsouris, A., & Tzouramani, I. (2009). The Financing of 

Extension Services: A Survey Among Rural Youth in Greece. The Journal of 

Agricultural Education and Extension, 15 (2), 177-190.   

Altschuld, J., & Lepicki, T. (2010). Needs Assessment. Ιn R. Watkins & D. Leigh 

(Eds.), Handbook of Improving Performance in the Workplace, (Vol. 2, pp. 771-791). 

San Francisco: Pfeiffer. 

Amundson, A. (2005). The Potential Impact of Global Changes in Work for Career 

Theory and Practice. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 

5, 91-99. 

Androulidakis, I. S., Siardos, C. G., & Crunkilton, R. J. (1995). Perceptions of 

Agricultural Extension Agents of their Effectiveness to reach Farmers in a selected 

area of Macedonia, Greece. Journal of Agricultural and Extension Education, Spring, 

2-9. 

Bray, T. (2009). The Training Design Manual, the complete practical guide to 

creating effective and successful training programs. Philadelphia: Kogan Page. 

Chatzoglou, D. P., Sarigiannidis, L., Vraimaki, E., & Diamantidis, A. (2009). 

Investigating Greek employees’ intention to use web-based training. Computers & 

Education, 53, 877-889. 

Cho, M. K., & Boland, H. (2004). Agricultural Training in Myanmar: Extension 

Agents’ Perceptions of Training Needs. Journal of International Agricultural and 

Extension Education, 11 (1), 5-15.  

Fank, Z. (2002). E-Government in Digital Era: Concept, Practice and Development. 

International Journal of The Computer, The Internet and Management, 10 (2), 1-22. 

Gupta, K. (2007). A Practical Guide to Needs Assessment. San Francisco: Pfeiffer. 

Khan, J. A. M., Lodhi, E. T., Ashraf, I., & Khan, A. G. (2007). An assessment of 

technical competencies (agronomic practices) needed by agricultural officers in the 

Punjab, Pakistan. Pakistan Journal of Agricultural Science, 44 (2), 381-383. 

Koutsouris, A. (2004). Organization of the Extension Service in Greece. Ανακτήθηκε 

στις 2 Φεβρουαρίου 2011 από  http://ressources.ciheam.org/om/pdf/a38/99600132.pdf  

Koutsouris, A., & Papadopoulos, D. (2000). Extension functions and farmers’ 

attitudes in Greece. In N. Roeling & M. Wagemakers (Eds.), Facilitating Sustainable 

Agriculture (pp. 88-101). Cambridge: Cambridge University Press. 

http://ressources.ciheam.org/om/pdf/a38/99600132.pdf


 

 107 

Maslow, A. H. (1987). Motivation and Personality. New York: HarperCollins 

Publishers.  

McClelland, B. S. (1993). Training Needs Assessment: An “Open-systems? 

Application”, Journal of European Industrial Training, 17 (1), 12-16. 

Meyer-Sahling, J. (2009). Sustainability of Civil Service Reforms in Central and 

Eastern Europe Five Years After EU Accession. Sigma Papers, 44, Paris: OECD. 

Michailidis, A. (2007). Agricultural Extension Services in the Mountain Areas of 

Greece. Journal of International Agricultural and Extension Education, 14 (1), 71-80. 

OECD (1997). Public Service Training Systems in OECD Countries. Sigma Papers, 

16. Paris: OECD. Ανακτήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2011 από 

http://www.oecd.org/site/sigma/publicationsdocuments/1819020.pdf . 

Rivera, M. W. (2011). Public Sector Agricultural Extension System Reform and the 

Challenges Ahead. The Journal of Agricultural Education and Extension, 17 (2), 165-

180. 

Super, E. D. (1980). A Life-Span, Life-Space Approach to Career Development. 

Journal of Vocational Behavior, 16, 282-298. 

Umali-Deininger, D. (1997). Public and private agricultural extension: partners or 

rivals?. The World Bank Research Observer, 12 (2), 203-224.        

Watkins, R., Leigh, D., Platt, W., & Kaufman, R. (1998). Needs Assessment – A 

Digest Review, and Comparison of Needs Assessment Literature. Performance 

Improvement, 37 (7), 40-53. 

Watkins, R., Meiers, W., & Visser, L. Y. (2012). A Guide to Assessing Needs: 

Essential Tools for Collecting Information, Making Decisions and Achieving 

Development Results. Washington: The World Bank. 

Witkin, B. R., & Altschuld, J. W. (1995). Planning and Conducting Needs 

Assessments: a practical guide. California: Sage Publications. 

 

Νόμοι – Προεδρικά Διατάγματα - Αποφάσεις 

Απόφαση αρ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.1/1507/5-8-2011 (ΦΕΚ 1909/τ.Β/30-8-2011). 

Καθιέρωση συστήματος ανίχνευσης εκπαιδευτικών-επιμορφωτικών αναγκών στη 

δημόσια διοίκηση.  

Βασιλικό Διάταγμα 323/1969 (ΦΕΚ 95/τ.Α/17-5-1969). Περί οργανώσεως και 

λειτουργίας του Κέντρου Μετεκπαιδεύσεως Οργάνων Δημόσιας Διοικήσεως. 

http://www.oecd.org/site/sigma/publicationsdocuments/1819020.pdf


 

 108 

Νόμος 1643/1951 (ΦΕΚ 12/τ.Α/9-1-1951). Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και 

συμπληρώσεως του υπ’ αριθ. 1547/1950 Αν. Νόμου «περί συστάσεως Διευθύνσεως 

Γεωργικών Εφαρμογών και Εκπαιδεύσεως παρά τω Υπουργείω Γεωργίας». 

Νόμος 232/1975 (ΦΕΚ 279/τ.Α/9-12-1975). Περί επιμορφώσεως Δημοσίων 

Υπαλλήλων.  

Νόμος 1388/1983 (ΦΕΚ 113/τ.Α/29-8-1983). Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας 

Διοίκηση. 

Νόμος 1943/1991 (ΦΕΚ 50/τ.Α/11-4-1991). Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και 

λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες 

συναφείς διατάξεις. 

Νόμος 3399/2005 (ΦΕΚ 255/τ.Α/17-10-2005). Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Προσαρμογή στη νέα ΚΑΠ και άλλες 

διατάξεις. 

Νόμος 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α/9-2-2007). Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 

Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 

Νόμος 3895/2010 (ΦΕΚ 206/τ.Α/8-12-2010). Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, 

οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα. 

Προεδρικό Διάταγμα 133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α/27-12-2010). Οργανισμός της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

 

Δικτυακοί τόποι 

http 1: www.mof.gov.cy/mof/capa/cyacademy.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument 

http 2: www.cdrt.gov.mt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mof.gov.cy/mof/capa/cyacademy.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument
http://www.cdrt.gov.mt/


 

 109 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 110 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΟΔΗΓΟΣ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 

Η παρούσα έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο της διπλωματικής μου εργασίας 

στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του 

Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι επιμορφωτικές 

ανάγκες των γεωπόνων που υπηρετούν στο δημόσιο τομέα της Περιφερειακής 

Ενότητας Πέλλας όπως οι ίδιοι τις αντιλαμβάνονται. 

Η έρευνα αυτή δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί χωρίς τη δική σας συμβολή. 

Διεξάγεται μέσω συνεντεύξεων, η συμμετοχή είναι ανώνυμη και οι ερωτήσεις είναι 

κοινές για όλους, χωρίς να υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. Ενδιαφέρει 

η προσωπική σας άποψη. Οι απαντήσεις θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά για τον 

σκοπό της παρούσας έρευνας. Η διαδικασία της συνέντευξης δεν υπερβαίνει τα 25 

λεπτά της ώρας. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συνεργασία σας. 

 

                                                                                            

 

Με εκτίμηση, 

Γερακάρη Χρυσούλα 
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Οδηγός Συνέντευξης 

 

1. Ποια είναι η άποψή σας για την επιμόρφωση;  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. Ενημερώνεστε, ψάχνετε για επιμορφωτικά προγράμματα; 

Αν ναι: Με ποιο τρόπο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. Έχετε παρακολουθήσει κάποιο από τα επιμορφωτικά προγράμματα του 

Π.Ι.Ν.Ε.Π ή/και άλλων φορέων; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Αν ναι: Ποια έχετε παρακολουθήσει;  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

   Ποιοι λόγοι σας ώθησαν να τα παρακολουθήσετε; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 Ποια είναι η άποψή σας για τα επιμορφωτικά προγράμματα που 

παρακολουθήσατε; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Αν όχι: Μπορείτε να αναφέρετε τους λόγους που σας απέτρεψαν; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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4. Ποιες είναι οι τρεις κύριες ασχολίες που εκτελείτε σε καθημερινή βάση στην 

εργασία σας; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. Ποιες άλλες αρμοδιότητες εκτελείτε λιγότερο συχνά; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. Μπορείτε να αναφέρετε άλλα καθήκοντα που θεωρείτε πιθανό να εκτελείτε 

στο μέλλον; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7. Ποιες είναι οι ελλείψεις σας σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων όσο 

αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων σας; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

8. Ποιες είναι οι κυριότερες επιμορφωτικές ανάγκες σας που θα θέλατε να 

ικανοποιηθούν; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

9. Ποιοι παράγοντες θα συνέβαλλαν στην βελτίωση της εκτέλεσης των 

καθηκόντων σας; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

10. Τι αποτελεί για εσάς κριτήριο για να δηλώσετε συμμετοχή σε ένα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα;   

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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11. Ποιες είναι οι προτιμήσεις σας ως προς τον χρόνο διεξαγωγής ενός 

επιμορφωτικού προγράμματος;  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

12. Ποιον θεωρείται κατάλληλο τόπο για την παρακολούθηση ενός 

προγράμματος;  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

13. Ποια μέθοδο παρακολούθησης προτιμάτε; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

14. Ως προς την καταβολή διδάκτρων τι πιστεύετε; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

15. Ως προς την διάρκεια, ποια είναι η κατάλληλη; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

16. Ποιον προτιμάτε ως φορέα υλοποίησης; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

17. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

18. Μπορείτε να μου πείτε παρακαλώ ποιες σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

έχετε ολοκληρώσει και ποια είναι η ειδικότητά σας; 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

19. Γνωρίζετε ξένες γλώσσες και Η/Υ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

20. Πόσα χρόνια εργάζεστε στην συγκεκριμένη υπηρεσία και στο δημόσιο 

γενικότερα; 

…………………………………………………………………………………………. 

21. Ποιο είναι το εργασιακό καθεστώς απασχόλησής σας; 

………………………………………………………………………………………… 

22. Η οικογενειακή κατάστασή σας ποια είναι; 

…………………………………………………………………………………………. 

23. Μπορείτε να μου πείτε παρακαλώ την ηλικία σας; 

......................................................................................................................................... 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

 

Πίνακας: Ιεράρχηση κύριων καθηκόντων σύμφωνα με την άποψη των γεωπόνων 

Κύρια καθήκοντα Αριθμός αναφορών 

Ποιοτικός έλεγχος 8 

Διοικητικά θέματα-δουλειές γραφείου 6 

Προγράμματα (νιτρικά, βιολογικά, αγροτών) 4 

Συμμετοχή σε επιτροπές 4 

Φυτοϋγειονομικός έλεγχος 4 

Ενημέρωση-εξυπηρέτηση αγροτών 4 

Ελαιοκομικό μητρώο 3 

Μητρώο αγροτών 3 

Αμπελουργικό μητρώο 3 

Στατιστική 3 

Φυτώρια 2 

Οικονομικά θέματα 2 

Έλεγχος σε χωράφια 2 

Κυκλοφορία ζωοτροφών 2 

Θέματα φυτικής και ζωικής παραγωγής 2 

Μητρώο ομάδων παραγωγών 2 

Λιπάσματα 1 

Έκδοση αδειών πολλαπλασιαστικού υλικού 1 

Βιολογική γεωργία 1 

Έλεγχος σε λαϊκές αγορές 1 

Διανομή τροφίμων σε άπορους 1 

Ενημερώνομαι για τη νομοθεσία 1 

Τα παραγωγικά ζώα 1 

Καταγραφή προβλημάτων αγροτικού χώρου 1 

Παραλαβή-διεκπεραίωση αιτήσεων 1 

Έκδοση βεβαιώσεων 1 
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Πίνακας: Ιεράρχηση δευτερευόντων καθηκόντων σύμφωνα με την άποψη των γεωπόνων 

Δευτερεύοντα καθήκοντα Αριθμός αναφορών 

Συμμετοχή σε επιτροπές 6 

Έκδοση βεβαιώσεων 3 

Εποχιακά-περιοδικά αντικείμενα 3 

Ό,τι προκύψει 3 

Αξιολόγηση σχεδίων βελτίωσης 2 

Λιπάσματα 2 

Διοικητικά θέματα 1 

Μελισσοκομία 1 

Επιχειρησιακά σχέδια 1 

Μητρώο ομάδων παραγωγών 1 

Έλεγχος σε παραγωγούς για χρησιμοποίηση 

γεωργικών φαρμάκων 

1 

Μετρήσεις σε ακτινίδια για να μπορούμε να 

δούμε εάν μπορούν να συλλεχθούν 

1 

Αποστάξεις τσίπουρων 1 

Εξυπηρέτηση αγροτών 1 

Επαφές με άλλες υπηρεσίες 1 

Νέοι αγρότες 1 

Μητρώο αμπελουργικό 1 

 

Πίνακας: Ιεράρχηση άλλων καθηκόντων που πιθανόν να εκτελούν στο μέλλον 

Άλλα καθήκοντα Αριθμός αναφορών 

Ποιοτικός έλεγχος 2 

Φυτοϋγειονομικός έλεγχος 1 

Συμμετοχή σε επιτροπές 1 

Προγράμματα παραγωγών 1 

Δήλωση-εξακρίβωση στοιχείων αγροτεμαχίων 1 

Θέματα φυτικής παραγωγής 1 

Έκδοση αδειών 1 

Σποροπαραγωγή 1 

Διοικητικά θέματα 1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕΛΛΑΣ 

 

 


