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Πεξίιεςε
Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ ηα
πξνζφληα θαη νη δεμηφηεηεο πνπ απαηηείηαη λα αλαπηχμνπλ νη Έιιελεο δεκφζηνη
ππάιιεινη, ππφ ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο ηεο θξίζεο θαη σο απνηέιεζκα ηεο
Δπξσπατθήο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο, κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζήο ηνπο,
κε εζηίαζε ζηα πξνζφληα θαη ηηο δεμηφηεηεο εθείλεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο
Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ). Μάιηζηα, ζαλ κειέηε
πεξίπησζεο γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ παξαπάλσ ρξεζηκνπνηνχληαη νη νθηψ ζπλνιηθά
γξακκαηείεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη δηνηθεηηθνί
ππάιιεινη θαη νη πξντζηάκελνη ησλ γξακκαηεηψλ απηψλ, νη νπνίνη θαη θαινχληαη λα
εθθξάζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο γλψκε γηα ηελ επηκφξθσζή ηνπο.
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζθνπνχ, ε δηπισκαηηθή εξγαζία ρσξίζηεθε ζε
δχν κέξε, κε ην πξψην λα είλαη θαζαξά ζεσξεηηθφ, παξέρνληαο ην ππφβαζξν γηα ηα
πξνζφληα θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηείηαη λα αλαπηχμνπλ νη Έιιελεο δεκφζηνη
ππάιιεινη κέζσ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ην δεχηεξν λα είλαη κηα πξσηνγελήο
έξεπλα ππφ ηε κνξθή α) κηαο ζπλέληεπμεο ησλ πξντζηακέλσλ θαη β) ελφο
εξσηεκαηνιφγηνπ ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ, πνπ απνζθνπεί ζην λα απνθαιχςεη
ηελ άπνςή ηνπο γηα ηελ αλάγθε ηεο επηκφξθσζήο ηνπο (κε εζηίαζε ζηηο ΣΠΔ).
πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν παξαπάλσ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ,
εμάρζεθε ην ζπκπέξαζκα φηη ε αλάγθε γηα επηκφξθσζε θαη θπξίσο ζηηο ΣΠΔ έρεη
γίλεη θαηαλνεηή ηφζν απφ ηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο, φζν θαη απφ ηνπο
πξντζηακέλνπο ησλ νθηψ γξακκαηεηψλ ησλ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, νη νπνίνη
κάιηζηα φρη κφλν ηελ αλαγλσξίδνπλ, αιιά θαη ηελ απνδεηνχλ. Χζηφζν, ην θαηά πφζν
απηνί ζα θαηαθέξνπλ λα απνθηήζνπλ ηειηθά ην απαηηνχκελν επίπεδν επηκφξθσζεο
εμαξηάηαη θαη απφ ηνπο ίδηνπο θαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο
θξαηηθήο κεραλήο ζε φ,ηη αθνξά ηελ δηεμαγσγή θαη δηεθπεξαίσζε επηκνξθσηηθψλ
πξνγξακκάησλ.
Λέμεηο-θιεηδηά: επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε (επηκφξθσζε),
ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, Σερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ),
Δπξψπε 2020, νηθνλνκηθή θξίζε
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Abstract

The purpose of this research is to investigate the skills and competences required
for the development of the Greek public servants, through education, under the
current crisis and because of the European development strategy, focusing on the
qualifications and skills related to Information Technologies and Communication
(ICT). More specifically, the eight secretariats of the University of Macedonia are
used as the case study, and in particular, the administrative staff and officers of these
secretariats, who are asked to express their personal opinion on their education and
training needs.
In order to achieve the above aim, the research thesis was divided into two parts,
with the first being purely theoretical, providing the background to the qualifications
and abilities required by the Greek civil servants, through education, and the second
being a primary research in the form of head officer interviews and administrative
staff questionnaires, to reveal their views on their need for education and training
(focusing on ICT).
Summarizing the results of the two research tools, it was concluded that the need
for education and training and especially for ICT, was understood by both the
administrative staff and the head officers of the eight Secretariats of the University of
Macedonia, who not only recognize this need, but they also seek education and
training. However, the extent to which they will eventually acquire the required level
of education and training, depends on themselves and on the more efficient
functioning of the state in conducting and carrying out effective educational
programs.

Keywords: vocational education, vocational training, eGovernment, Information and
Communication Technologies (ICT), Europe 2020, economic crisis

3

Δπραξηζηίεο
Θα ήζεια θαηαξράο λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ Γξ.
Αξηζηείδε Μπηηδέλε, Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, θαζψο πάληα δηέζεηε ρξφλν θαη παξείρε θξίζηκεο
ζπκβνπιέο, νδεγίεο θαη ζπλερή πλεπκαηηθή πξφθιεζε ζε φ,ηη αθνξά ηνπο
πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηηο απνξίεο κνπ, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγγξαθήο ηεο
παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ εμεηαζηή Καζεγεηή κνπ Γξ. Γεκήηξην θηαδά γηα
ηελ εμαηξεηηθή δηδαζθαιία ηνπ.
Θα ήζεια επηπιένλ λα επραξηζηήζσ ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ (δηνηθεηηθνχο
ππαιιήινπο

θαη

πξντζηάκελνπο)

ησλ

νθηψ

ζπλνιηθά

γξακκαηεηψλ

ηνπ

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο (εξσηεκαηνιφγην θαη ζπλέληεπμε αληίζηνηρα). Υσξίο ηε
ζπκπαξάζηαζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο, ε δηπισκαηηθή εξγαζία δελ ζα κπνξνχζε λα
δηεμαρζεί θαη λα νινθιεξσζεί κε επηηπρία.
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Λίζηα Οξνινγίαο
Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΓΓΑ): ην Δζληθφ
Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο είλαη ν θνξέαο επηκφξθσζεο ησλ
ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Ζ θχξηα απoζηνιή
ηνπ είλαη λα βειηησζεί νξγαλσηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ε δεκφζηα δηνίθεζε θαη
απηνδηνίθεζε κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ζπλερή επηκφξθσζε ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ. Πεξηιακβάλεη κάιηζηα, ηηο ηξεηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο: α) Δζληθή ρνιή
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ΔΓΓ), β) Δζληθή ρνιή Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΔΣΑ) θαη
γ) Ηλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο (ΗΝΔΠ). Οη δξάζεηο ηνπ ΗΝΔΠ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν,
πινπνηνχληαη απφ ηα Πεξηθεξεηαθά Ηλζηηηνχηα Δπηκφξθσζεο (ΠΗΝΔΠ) πνπ εδξεχνπλ
ζηηο έδξεο ησλ Γηνηθεηηθψλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο (ΔΚΓΓΑ, 2017).
Δπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε: ν φξνο είλαη γεληθφο θαη πεξηιακβάλεη θάζε κνξθή
εθπαίδεπζεο, πνπ ζηνρεχεη ζηελ απφθηεζε πξνζφλησλ ζρεηηθψλ

κε έλα

ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα, ηέρλε ή/ θαη απαζρφιεζε ή πνπ παξέρεη ηελ απαξαίηεηε
θαηάξηηζε θαη ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο θαζψο θαη ηερληθέο γλψζεηο, ψζηε νη
εθπαηδεπφκελνη λα κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα, ηέρλε ή
δξαζηεξηφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία ηνπο θαη ην επίπεδν θαηάξηηζήο ηνπο,
αθφκα θαη αλ ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο πεξηέρεη θαη ζηνηρεία γεληθήο εθπαίδεπζεο
(Mortaki, 2012).
Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε (ή επηκφξθσζε):ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε γεληθά
νξίδεηαη σο ην ηκήκα ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεη ηηο
εμεηδηθεπκέλεο

εθείλεο

επαγγεικαηηθέο

γλψζεηο

θαη

δεμηφηεηεο,

νη

νπνίεο

εμαζθαιίδνπλ επαγγεικαηηθή επάξθεηα ζηνλ εθπαηδεπφκελν θαη απνηεινχλ ην
επίθεληξν θάζε πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Ζ επαγγεικαηηθή
θαηάξηηζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο δξαζηεξηφηεηα ή ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ
ζρεδηαζκέλσλ γηα ηε κεηάδνζε ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ αιιά θαη ησλ
επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ζέζεσλ
εξγαζίαο. Χο εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, αλαθέξεηαη ζηελ αξρηθή επαγγεικαηηθή
θαηάξηηζε, νη ζηφρνη ηεο νπνίαο ζπλδένληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά θαη
δήηεζε

εηδηθνηήησλ,

θαζψο

απηέο

δηακνξθψλνληαη

απφ

ηα

δηαξζξσηηθά

ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνλνκίαο θάζε θξάηνπο (Mortaki, 2012).
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Ηιεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε: ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε λνείηαη σο έλαο ηξφπνο
ψζηε νη θπβεξλήζεηο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πην θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο ηεο
πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηδίσο ηηο εθαξκνγέο ηνπ δηαδηθηχνπ, γηα λα
παξέρνπλ ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο κηα πην εχθνιε πξφζβαζε ζηηο θξαηηθέο
πιεξνθνξίεο θαη ππεξεζίεο, λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη λα
παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζε δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο θαη
δηαδηθαζίεο (Fang, 2002).
Τερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο (ΤΠΔ): νη ηερλνινγίεο ηεο
πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο είλαη έλαο ηνκέαο εξγαζίαο θαη κειέηεο πνπ
πεξηιακβάλεη ηερλνινγίεο, φπσο επηηξαπέδηνπο θαη θνξεηνχο ππνινγηζηέο, ινγηζκηθά,
πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο θαη ζπλδέζεηο ζην δηαδίθηπν, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ
εθπιήξσζε ιεηηνπξγηψλ επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ. Δίλαη ν
ζπλδπαζκφο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο κε άιιεο ζρεηηθέο ηερλνινγίεο θαη πην
ζπγθεθξηκέλα κε ηελ ηερλνινγία ηεο επηθνηλσλίαο. Με ιίγα ιφγηα, ρξεζηκνπνηνχληαη
νη πιένλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο κε ζθνπφ ηελ επεμεξγαζία θαη επηθνηλσλία
πιεξνθνξηψλ (Freeman θαη Hasnaoui, 2010).
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1ν Κεθάιαην: Δηζαγσγή
1.1 Σν Αληηθείκελν ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο
ην πιαίζην ησλ πξφζθαησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη δεκνγξαθηθψλ
αιιαγψλ, έλα εμεηδηθεπκέλν, πεπεηξακέλν θαη αληαγσληζηηθφ αλζξψπηλν δπλακηθφ
αλαγλσξίδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν σο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ
πεξαηηέξσ επηηπρή αλάπηπμε ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ, πνπ βαζίδνληαη ζηε γλψζε.
Γηα ην ιφγν απηφ, ε δεκφζηα δηνίθεζε ηνπ εθάζηνηε θξάηνπο, φπσο θαη ν θάζε
ηδησηηθφο νξγαληζκφο, έξρεηαη αληηκέησπε κε λέα θαζήθνληα θαη πξνθιήζεηο, κε
ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο. Σα λέα απηά θαζήθνληα έρνπλ
πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή ησλ αθαδεκατθψλ εξεπλεηψλ παγθνζκίσο, ελψ
ηαπηφρξνλα αλαιχνληαη εθηελψο ζηα ζηξαηεγηθά έγγξαθα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
(CEDEFOP, 2011).
Σα ηειεπηαία κάιηζηα ρξφληα ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα ε απμεκέλε αλάγθε γηα έλα
εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, πνπ ζα πξνεηνηκάδεηαη απφ ηα ζπζηήκαηα επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ελψ ηαπηφρξνλα παξαηεξείηαη κηα ηάζε ακθηζβήηεζεο
ησλ παξαδνζηαθψλ δηαθξίζεσλ κεηαμχ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηεο
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (CEDEFOP, 2011). Πην ζπγθεθξηκέλα,
ππάξρνπλ ηζρπξηζκνί φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ θαηέρεη θάπνην πηπρίν
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κπνξεί λα αληηκεησπίζεη κφλν έλα κέξνο ησλ θαζεθφλησλ
πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη φηη νη άξηζηεο ηθαλφηεηεο
αλαπηχζζνληαη θαη απφ ηα ζπζηήκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο
(Dawe, 2004).
Απφ ηελ άιιε, ε αλάπηπμε ηεο Διιεληθήο εζληθήο νηθνλνκίαο ζε κεζνπξφζεζκε
βάζε, ζα εμαξηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε δηαξζξσηηθή πνιηηηθή γηα ηε βειηίσζε
ηεο νηθνλνκηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ εθαξκφδεη ε εθάζηνηε θπβέξλεζε ηεο
Διιάδαο. Οη δεκφζηεο δηνηθήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ελδηάκεζνπο ζηφρνπο απηήο ηεο
δηαξζξσηηθήο πνιηηηθήο, φπνπ ε «έμππλε εμεηδίθεπζε, νη πγηείο επελδχζεηο θαη ε
εμσζηξέθεηα» ζεσξνχληαη σο ε θχξηα θηλεηήξηα δχλακε, κε κηα παξάιιειε
πξνζαξκνγή ζηα κνληέια βηψζηκεο αλάπηπμεο. Ζ αλάγθε γηα ζηαδηαθή αιιαγή ηνπ
γεληθνχ νηθνλνκηθνχ πξφηππνπ ηνλίδεηαη κε κεγαιχηεξε εζηίαζε ζηνπο εμήο ππιψλεο
(Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, 2014):
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1) Πξνζαξκνγή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο λέεο
αλαπηπμηαθέο απαηηήζεηο.
2) Δπηθέληξσζε ζε ηνκείο παξαγσγηθνχο, αληαγσληζηηθνχο θαη ελ δπλάκεη
εμσζηξεθείο θαη θαηλνηφκνπο.
3) ηνρεπκέλε επηινγή επελδχζεσλ /επηρεηξήζεσλ /δξαζηεξηνηήησλ πνπ
δηαζέηνπλ ηα δεηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά γηα ην λέν αλαπηπμηαθφ ππφδεηγκα.
4) Δμαζθάιηζε ησλ παξαγφλησλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ
επηρεηξήζεσλ

ζην

ειιεληθφ

επηρεηξεζηαθφ

πεξηβάιινλ.

(Τπνπξγείν

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, 2014, ζει.3)
Γεδνκέλνπ φηη δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα, κεηαμχ άιισλ, ζηελ παξαγσγή αγαζψλ θαη
ζηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ κε πςειφηεξε πξνζηηζέκελε αμία, θαζψο θαη ζηηο
πςειφηεξεο επελδχζεηο ζε ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) θαη
θαηλνηνκίαο (κέζσ ηνπ δεχηεξνπ παξαπάλσ ππιψλα), απαηηείηαη έλα εμεηδηθεπκέλν
πξνζσπηθφ κε αληίζηνηρεο ηθαλφηεηεο ζε φια ηα επίπεδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Απηή ε απαίηεζε νδεγεί ζηελ αλάγθε
γηα βειηηψζεηο ζηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο, ζην ζηελφηεξν ζχλδεζκν
ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ κε ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, θαζψο θαη γηα θαιχηεξνπο
κεραληζκνχο ζπλεξγαζίαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε ηνπο εξγνδφηεο. Οδεγεί
αθφκε ζηελ αλάγθε γηα κηα κεγαιχηεξε έκθαζε ζηα βειηησκέλα ζπζηήκαηα
επαγγεικαηηθήο

εθπαίδεπζεο

θαη

θαηάξηηζεο

(Τπνπξγείν

Αλάπηπμεο

θαη

Αληαγσληζηηθφηεηαο, 2014).
ην πιαίζην απηφ, νη δεκφζηεο δηνηθήζεηο πξέπεη λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε
επίγλσζε ηεο αλάγθεο γηα θαηλνηνκία θαη επειημία, φζνλ αθνξά ηε δηαθπβέξλεζε θαη
ηηο δηνηθεηηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο
αλαδπφκελεο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, δεκνγξαθηθέο θαη ηερλνινγηθέο πξνθιήζεηο
(Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, 2014).
λησο, κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνθιήζεηο απνηειεί ε ηερλνινγηθή, αθνχ ην
Γηαδίθηπν θαη ε ςεθηαθή ηερλνινγία έρνπλ επεξεάζεη ξηδηθά θαη βαζηά θάζε πηπρή
ηεο

θαζεκεξηλφηεηαο

(Satyanarayana,2011).

Πην

ζπγθεθξηκέλα,

κέζσ

ηεο

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία νδεγεί ζηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε

πνιιαπιέο εθαξκνγέο ππνινγηζηψλ θαη πιεξνθνξηθήο ζηε

δεκφζηα δηνίθεζε θαη ζηηο πξαθηηθέο απηήο, ε ςεθηαθή επαλάζηαζε έρεη πξνζθέξεη
ηε δπλαηφηεηα κεηαμχ άιισλ: α) ηεο αιιαγήο/ κεηακφξθσζεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ
νπνίν ν πνιίηεο αιιειεπηδξά κε ηελ θπβέξλεζή ηνπ θαη β) ηεο αλακφξθσζεο ηνπ
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ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ψζηε λα παξέρεη ππεξεζίεο ζηνπο
πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ πξσηνθαλείο
επθαηξίεο εμνηθνλφκεζεο, ηφζν ζε φ,ηη αθνξά ηηο άκεζεο (νηθνλνκηθέο), φζν θαη ηηο
έκκεζεο δαπάλεο (ρξφλνο θαη νχησ θαζεμήο). Απηή ε επαλάζηαζε ιακβάλεη ρψξα κε
δηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο παγθνζκίσο, αθνχ νξηζκέλεο ρψξεο έρνπλ ηαρχηεξνπο
ξπζκνχο απφ άιιεο, γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη λα
θαηαλνήζνπλ πψο λα αμηνπνηήζνπλ ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ψζηε λα
κεγηζηνπνηήζνπλ ηα νθέιε ηνπο (Cropf, 2017; Satyanarayana, 2011; Bhatnagar,
2004).
Μάιηζηα, ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη δηαδξακαηίζεη βαζηθφ ξφιν ζηε δηάδνζε
απηήο ηεο επαλάζηαζεο ζηα θξάηε κέιε ηεο. Πην πξφζθαηα, ην Φεθηαθφ Θεκαηνιφγην
γηα ηελ Δπξψπε, πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή Δπξψπε 2020, κηα
ηξαηεγηθή γηα κηα Έμππλε, Βηψζηκε θαη ρσξίο Απνθιεηζκνχο Αλάπηπμε, ζέηεη
ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη πξνζεζκίεο γηα λα νδεγήζεη φια ηα θξάηε κέιε ζε έλα
ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, πξνζπαζψληαο λα επηηχρεη ηελ
ςεθηνπνίεζε γηα ηελ ηφλσζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο απαζρφιεζεο, κεηαηξέπνληαο
έηζη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζην ζχλνιφ ηεο ζε έλαλ αληαγσληζηηθφ παξάγνληα ηεο
δηεζλνχο αγνξάο (European Commission, 2014).
Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηελ άπνςε ηεο Δπξσπατθήο πνιηηηθήο, ζηε ζηξαηεγηθή
Δπξψπε 2020, ην δήηεκα ελφο εμεηδηθεπκέλνπ, θαηαξηηζκέλνπ θαη αληαγσληζηηθνχ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ έρεη ηεζεί σο δήηεκα πςειήο πξνηεξαηφηεηαο γηα φιεο ηηο
ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο, ζην πιαίζην ηεο
νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο (European Commission, 2010 α)). Γηα
ηελ Διιάδα κάιηζηα, ην δήηεκα ηεο θαηλνηνκίαο πξνθαιεί ηδηαίηεξε αλεζπρία, θαζψο
ε ρψξα απφ ην 2010 θαη κέρξη ην 2016 ραξαθηεξίζηεθε ζχκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθφ
Πίλαθα Απνηειεζκάησλ γηα ηελ Καηλνηνκία (ΔΠΑΚ) σο κηα κέηξηα θαηλνηφκνο
ρψξα, πνπ ζθφξαξε ρακειφηεξα απφ ην κέζν φξν ηεο Δπξψπεο ζε φ,ηη αθνξά ηελ
εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο (European Commission - Growth, 2017).
ην Δζληθφ Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ 2011-2014, θαζψο θαη ζην Δζληθφ
Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ 2016 ηεο ρψξαο, πνπ θαη ηα δχν βαζίδνληαη ζηε
ζηξαηεγηθή Δπξψπε 2020, αλαγλσξίζηεθαλ σο χςηζηεο ζεκαζίαο φηη: ε
«αλακφξθσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο ζηελ Διιάδα, κε ζηφρν ηε
βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ππεπζπλφηεηαο, ζα εληζρχζεη ην
αλζξψπηλν θεθάιαην ηεο ρψξαο» (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, 2011, ζει.29) θαη ε
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«αλαδηνξγάλσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη κία νινθιεξσκέλε
ζηξαηεγηθή γηα ηε δηνίθεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαζψο θαη
ηελ

εηζαγσγή

ηεο

ειεθηξνληθήο

δηνίθεζεο»

(πκβνχιην

Οηθνλνκηθψλ

Δκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, 2016, ζει.8). Καηά ζπλέπεηα, νη
δεκφζηνη ππάιιεινη είλαη αλάγθε λα απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη λα εμνπιηζηνχλ κε
δεμηφηεηεο, κέζσ ηεο επηκφξθσζήο ηνπο, νη νπνίεο δελ απαηηνχληαη κελ κε ξεηή
λνκνζεηηθή δηάηαμε, αιιά ζηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα θαζίζηαληαη φρη απιψο
επηζπκεηέο, αιιά απνιχησο απαξαίηεηεο.
Χζηφζν, δελ είλαη φιεο νη δεκφζηεο ππεξεζίεο άκεζα έηνηκεο γηα ηέηνηεο
πξνθιήζεηο. Οη ίδηεο νη δεκφζηεο ππεξεζίεο πξέπεη λα πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε
ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη λα γίλνπλ πην θαηλνηφκεο. Έηζη, ππάξρεη επείγνπζα
αλάγθε γηα έξεπλα ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν, ηηο γλψκεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ
Διιεληθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ππαιιήισλ απηψλ, ζε φ,ηη αθνξά ηελ
αλάπηπμε ελφο αληαγσληζηηθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κέζα απφ ηελ επαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, θπξίσο ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο,
αθνχ απηέο ζπκβάινπλ κεηαμχ άιισλ ζε κηα επηηπρεκέλε θαη θαηλνηφκα
ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε.
Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ ηα
πξνζφληα θαη δεμηφηεηεο πνπ απαηηείηαη λα αλαπηχμνπλ νη Έιιελεο δεκφζηνη
ππάιιεινη, ππφ ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο ηεο θξίζεο θαη σο απνηέιεζκα ηεο
ζηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020,κέζσ εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο, κε εζηίαζε ζηα
πξνζφληα θαη ηηο δεμηφηεηεο εθείλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο Σερλνινγίεο ηεο
Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ). Μάιηζηα, ζαλ κειέηε πεξίπησζεο γηα ηελ
δηεξεχλεζε ησλ παξαπάλσ ρξεζηκνπνηνχληαη νη νθηψ ζπλνιηθά γξακκαηείεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (δηνηθεηηθνί ππάιιεινη θαη πξντζηάκελνη γξακκαηεηψλ).

1.2 Δξσηήκαηα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο
Βάζεη ηνπ ζθνπνχ, πνπ πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο, ηα εξσηήκαηα ηεο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο έρνπλ σο εμήο:
1. Πνηα είλαη ηα γεληθά πξνζφληα θαη νη δεμηφηεηεο πνπ απαηηείηαη λα θαηέρνπλ
νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020;
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2. Πνηα είλαη ηα γεληθά πξνζφληα θαη νη δεμηφηεηεο ζηηο ΣΠΔ, πνπ απαηηείηαη λα
θαηέρνπλ νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο Δπξψπε
2020;
3. Πνηα ε ζηάζε ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ησλ γξακκαηεηψλ απέλαληη ζηελ
επηκφξθσζε θαη ζε πνηα ζεκαηηθά αληηθείκελα ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν λα
επηκνξθσζνχλ;
4. Πνην είλαη ην επίπεδν θαηάξηηζεο ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ησλ
γξακκαηεηψλ ζε φ,ηη αθνξά ηα απαηηνχκελα πξνζφληα θαη δεμηφηεηεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο ΣΠΔ;
5. Πνηεο νη επηκνξθσηηθέο ηνπο αλάγθεο γηα ηελ απνδνηηθφηεξε εθηέιεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπο;
6. Πνηα είλαη ε άπνςε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππαιιήισλ γηα ηελ επίδξαζε ηεο
θξίζεο ζηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ κέζσ ηεο επηκφξθσζεο;

1.3 ηφρνη ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο
Βάζεη ησλ παξαπάλσ εξσηεκάησλ, νη ζηφρνη ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο έρνπλ
σο εμήο:


Γηεξεχλεζε ησλ γεληθψλ πξνζφλησλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απαηηείηαη λα
θαηέρνπλ νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ζηα πιαίζηα ηεο ζηξαηεγηθήο Δπξψπε
2020.



Γηεξεχλεζε ησλ γεληθψλ πξνζφλησλ θαη δεμηνηήησλ ζηηο ΣΠΔ, πνπ απαηηείηαη
λα θαηέρνπλ νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ζηα πιαίζηα ηεο ζηξαηεγηθήο Δπξψπε
2020.



Γηεξεχλεζε ηεο ζηάζεο ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ησλ γξακκαηεηψλ
απέλαληη ζηελ επηκφξθσζε θαη ησλ ζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ζηα νπνία
ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν λα επηκνξθσζνχλ.



Γηεξεχλεζε ηνπ επίπεδνπ θαηάξηηζεο ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ησλ
γξακκαηεηψλ ζε φ,ηη αθνξά ηα απαηηνχκελα πξνζφληα θαη δεμηφηεηεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο ΣΠΔ.



Γηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ ηνπο αλαγθψλ γηα ηελ απνδνηηθφηεξε
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.



Γηεξεχλεζε ηεο άπνςεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππαιιήισλ γηα ηελ επίδξαζε ηεο
θξίζεο ζηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ κέζσ ηεο επηκφξθσζεο.
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1.4 Μεζνδνινγία ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη γηα ηελ απάληεζε
ησλ εξεπλεηηθψλ ηεο εξσηεκάησλ, ε έξεπλα ρσξίδεηαη ζε δχν δηαθνξεηηθά κέξε.
Δηδηθφηεξα, ην πξψην κέξνο είλαη θαζαξά ζεσξεηηθφ θαη βαζίδεηαη ζε
δεπηεξνγελή δεδνκέλα (δειαδή δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ήδε ζπιιερηεί
απφ άιινπο εξεπλεηέο γηα άιιεο έξεπλεο πάλσ ζην ίδην ζέκα (Salkind, 2006)) θαη
πεγέο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, κε ηε κειέηε λα θηλείηαη ζε
ηέζζεξα επίπεδα: α) ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ, ηφζν δηεζλψο φζν θαη ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, β) ηεο
επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε, σο ζθέινο ηεο επξσπατθήο
αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο, γ) ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηελ Φεθηνπνίεζε θαη
ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, σο ζθέινο ηεο επξσπατθήο αλαπηπμηαθήο
ζηξαηεγηθήο θαη δ) ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ ηνκέα, σο απφξξνηα
ηεο επξσπατθήο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο.
Σν δεχηεξν κέξνο ζπληζηά κηα πξσηνγελή έξεπλα (δειαδή κηα έξεπλα, ηεο νπνίαο
ηα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη γηα πξψηε θνξά εμεηδηθεπκέλα γηα ηελ θάιπςε ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ ηεο (Salkind, 2006)) θαη πην ζπγθεθξηκέλα, κηα έξεπλα πνπ
ζα αλαπηπρζεί ππφ ηε κνξθή α) κηα ζπλέληεπμεο κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ησλ
απφςεσλ ησλ πξντζηάκελσλ ησλ νθηψ ζπλνιηθά γξακκαηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Μαθεδνλίαο, κεηαμχ άιισλ, ηφζν γηα ηελ δηθή ηνπο επηκφξθσζε φζν θαη γηα ησλ
ππαιιήισλ ηνπο (κε εζηίαζε ζηηο ΣΠΔ) θαη β) ελφο εξσηεκαηνινγίνπ (Μεζζάξεο,
Κσδσλάο θαη Κνκζέιε, 2011, ηξνπνπνίεζε απφ ηελ εξεπλήηξηα), πνπ απνζθνπεί ζην
λα απνθαιχςεη ηελ άπνςε ησλ ππαιιήισλ ησλ γξακκαηεηψλ απηψλ γηα ηε
επηκφξθσζή ηνπο (κε εζηίαζε θαη πάιη ζηηο ΣΠΔ).
Λεπηνκέξεηεο γηα ηελ πηνζεηεκέλε κεζνδνινγία δίλνληαη ζην 3ν Κεθάιαην.

1.5 πκπέξαζκα ηεο Γηπισκαηηθήο Γηαηξηβήο θαη πλεηζθνξά ηεο
ζηελ Δπηζηήκε
Σν ηειηθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη ε αλάγθε γηα επηκφξθσζε θαη θπξίσο ζηηο ΣΠΔ
έρεη γίλεη θαηαλνεηή, ηφζν απφ ηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο, φζν θαη απφ ηνπο
πξντζηακέλνπο ησλ νθηψ γξακκαηεηψλ ησλ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, νη νπνίνη
κάιηζηα φρη κφλν ηελ αλαγλσξίδνπλ, αιιά θαη ηελ απνδεηνχλ. Χζηφζν, ην θαηά πφζν
απηνί ζα θαηαθέξνπλ λα απνθηήζνπλ ηειηθά ην απαηηνχκελν επίπεδν επηκφξθσζεο

16

εμαξηάηαη θαη απφ ηνπο ίδηνπο θαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο
θξαηηθήο κεραλήο ζε φ,ηη αθνξά ηελ δηεμαγσγή θαη δηεθπεξαίσζε επηκνξθσηηθψλ
πξνγξακκάησλ.
Απφ ηελ άιιε, ε ζπλεηζθνξά ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο έγθεηηαη
ζην γεγνλφο φηη απνηειεί κηα πξνζπάζεηα «κεηάθξαζεο» ησλ απαηηήζεσλ ηεο
επξσπατθήο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ζην αηνκηθφ επίπεδν ηνπ δεκνζίνπ
ππαιιήινπ αθελφο, θαζψο θαη κηα απνθαιππηηθή έξεπλα σο πξνο ηηο ζπγθεθξηκέλεο
επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ θαη ησλ πξντζηακέλσλ ησλ νθηψ
γξακκαηεηψλ ησλ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο αθεηέξνπ, ε νπνία κπνξεί λα
απνηειέζεη έλα αξρηθφ ηνπιάρηζηνλ κέζν-θαηεχζπλζε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη
πινπνίεζε εμεηδηθεπκέλσλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα αθνξνχλ ηνπο
ζπγθεθξηκέλνπο ππαιιήινπο, νη νπνίνη θαη ζπκκεηέρνληαο ζε απηά κε κεγάιν
ελδηαθέξνλ (αθνχ ην ζέκα ηνπο ην έρνπλ επηιέμεη νη ίδηνη), ζα κπνξέζνπλ λα
απμήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηφζν ηηο γεληθέο ηνπο δεμηφηεηεο-ηθαλφηεηεο φζν θαη ηηο
δεμηφηεηέο ηνπο ζηηο ΣΠΔ.
Σαπηφρξνλα, ε παξνχζα έξεπλα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κηα αξρηθή βάζε
δεδνκέλσλ, πνπ κπνξεί θαηφπηλ λα αλαπηπρζεί, ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη φκνηεο έξεπλεο
γηα ηηο Παλεπηζηεκηαθέο γξακκαηείεο ζε κηα πξψηε θάζε θαη ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο
ελφο Παλεπηζηεκίνπ, ή νπνηαζδήπνηε δεκφζηαο ππεξεζίαο ζηε ζπλέρεηα. Ζ
δηεπξπκέλε απηή βάζε δεδνκέλσλ ζα κπνξεί θαηφπηλ λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο
αξκφδηνπο ζηελ επηκφξθσζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θξαηηθνχο θνξείο, γηα ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ θαη πινπνίεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ ζα είλαη
θαιχηεξα πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Έηζη θαη ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ζα απμεζεί θαη ν δεκφζηνο ηνκέαο ζα
ζηειερσζεί απφ έλα απνδνηηθφηεξν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν ζηελ εξγαζία ηνπ,
αλζξψπηλν δπλακηθφ.

1.6 Γνκή ηεο Γηπισκαηηθήο Γηαηξηβήο
Σν πξψην θεθάιαην απνηειεί ηελ Δηζαγσγή, ζηελ νπνία θαη παξαηίζεληαη ην
αληηθείκελν, ηα εξσηήκαηα θαη νη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, κηα
ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζήζεθε, ηα βαζηθά εμαγφκελα
ζπκπεξάζκαηα θαη ε ζπκβνιή ζηελ επηζηήκε θαη ηέινο ε δνκή ησλ θεθαιαίσλ. Έηζη
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δίλεηαη απφ ηελ αξρή κηα ζαθήο εηθφλα ηνπ ηη πξαγκαηεχεηαη ε δηπισκαηηθή εξγαζία
θαη ηη πξνθχπηεη σο εξεπλεηηθφ πφξηζκα απφ απηήλ.
ην δεχηεξν θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ
πεγψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη νη νπνίεο
ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο.
ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε.
ην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ θαη
ζπλεληεχμεσλ ησλ πξντζηάκελσλ.
Σέινο, ζην πέκπην θεθάιαην εμάγνληαη ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα, βάζεη ηφζν ηεο
βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, φζν θαη ηεο αλάιπζεο ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο θαη
γίλνληαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα θαη γεληθφηεξεο πξνηάζεηο.
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2ν Κεθάιαην: Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθφπεζε ηεο Δθπαίδεπζεο
θαη Καηάξηηζεο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ησλ Πνιηηηθψλ
πνπ ηηο Αθνξνχλ
2.1 Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε ζηε Γεκφζηα
Γηνίθεζε
2.1.1 Δλλνηνινγηθέο δηεπθξηλίζεηο
Κάζε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απνζθνπεί ζηε κάζεζε. Τπνζηεξίδεηαη φηη ε
δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ζπλερίδεηαη ζε νιφθιεξε ηε δσή ηνπ αλζξψπνπ θαη απνθηά
νινέλα θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία, θαζψο ε ηαρχηεηα εκθάληζεο αιιαγψλ ζηελ
θνηλσλία έρεη απμεζεί ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε ηα κέιε ηεο, πξνθεηκέλνπ λα
παξακείλνπλ κέιε ηεο θνηλσλίαο, ππνρξενχληαη λα εμαθνινπζνχλ λα καζαίλνπλ
ζπλερψο. Μάζεζε είλαη ε δηεξγαζία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο εκπεηξίαο ζε γλψζεηο,
δεμηφηεηεο, ζηάζεηο, αμίεο, ζπλαηζζήκαηα (Jarvis, 2004). χκθσλα κε ην Mezirow
δίλεηαη έκθαζε ζηελ ηδηφηεηα ηεο κάζεζεο, σο δηεξγαζίαο ζπλερνχο επαλεξκελείαο
ησλ εκπεηξηψλ, ε νπνία επηηξέπεη ζηνλ άλζξσπν λα θαηαλνεί πιεξέζηεξα ηα
θαηλφκελα, κε απνηέιεζκα λα ζπκκεηέρεη ελεξγεηηθά ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη
(Kφθθνο, 2005).
Αληίζηνηρα, εθπαίδεπζε είλαη θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε
ηεο απφδνζεο ελφο αηφκνπ ζε θάπνηνλ ηνκέα, σο εθ ηνχηνπ απνηειεί έλα κέζν
αλάπηπμεο, φρη φκσο ην κνλαδηθφ (Peel, 1996). χκθσλα κε άιιν νξηζκφ, σο
εθπαίδεπζε λνείηαη ε ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα, ηελ νπνία
αλαιακβάλνπλ δηάθνξνη θνξείο θαη ηδξχκαηα, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηνχλ ζηνπο
απνδέθηεο ηα αγαζά ηεο αγσγήο (Καςάιεο, 2002). ηελ πην ηππηθή κνξθή ηεο,
ζρεηίδεηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ νξγαλψλεηαη απφ
θάπνην ίδξπκα θαη παξέρεηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο. ηελ άηππε κνξθή ηεο, ε νπνία
ζπρλά είλαη θαη πην απνηειεζκαηηθή, πξαγκαηνπνηείηαη εθηφο εθπαηδεπηηθψλ
ηδξπκάησλ, φπσο π.ρ. ζην ρψξν εξγαζίαο. Χο εθπαίδεπζε γεληθά, λνείηαη ε κχεζε ζε
δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλσλίαο πνπ αμίδεη λα καζεπηνχλ (Παπαζηακάηεο, 2011). Χο
«εθπαηδεπκέλν» άηνκν, δελ λνείηαη απηφο πνπ γλσξίδεη πνιιά, έρεη αθαδεκατθή
γλψζε ή πνιιά

πηπρία, αιιά, ζχκθσλα κε ηνλ Peters, (1966, φπ. αλαθ. ζην
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Παπαζηακάηεο, 2011 ζ. 21) ην άηνκν πνπ κεηαζρεκαηίδεηαη κέζσ ηεο κάζεζεο. Άξα
ε εθπαίδεπζε απνζθνπεί ζηε δηακφξθσζε λέσλ ηαπηνηήησλ θαη ζηε δηεξεχλεζε
λέσλ ηξφπσλ χπαξμεο θαη ζπκπεξαζκαηηθά, απνηειεί, ζχκθσλα κε ην Wenger (1998,
φπ. αλαθ. ζην Παπαζηακάηεο, 2011 ζ. 21) κηα φρη κφλν δηακνξθσηηθή, αιιά
κεηαζρεκαηηζηηθή δηαδηθαζία.
πλαθήο είλαη ε έλλνηα ηεο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο, ε νπνία έρεη έλα ξεαιηζηηθφ
πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζεκειηψλεηαη θηινζνθηθά ζηελ άπνςε φηη ηα άηνκα πξέπεη λα
αληηκεησπίδνληαη θπξίσο σο νηθνλνκηθά πιάζκαηα, παξαδνρή πνπ αληαλαθιάηαη
ζηελ λενθηιειεχζεξε ηδενινγία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε εθπαίδεπζε είλαη επέλδπζε
ζην αλζξψπηλν θεθάιαην. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, ε
εθπαίδεπζε ζεσξείηαη ρξήζηκν εξγαιείν, κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί κηα
ρψξα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά. (Παπαζηακάηεο, 2011). Ζ παξνρή εθπαίδεπζεο γηα
ηνπο ελήιηθεο είλαη απαξαίηεηε ιφγσ ηεο θχζεο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, αιιά θαη
ηεο θχζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ αλζξψπνπ. Χο ζπλερηδφκελε, λνείηαη ε εθπαίδεπζε πνπ
αθνινπζεί ηελ αξρηθή, ελψ ε επηκφξθσζε δηαθξίλεηαη απφ ηε ζπλερηδφκελε
εθπαίδεπζε δηφηη αθνινπζεί ηελ ππνρξεσηηθή θαη ηείλεη λα ζπγθιίλεη πξνο ηελ πξν
επαγγεικαηηθή, ή ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε (Jarvis, 2004).
Οη έλλνηεο εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε δελ είλαη ηαπηφζεκεο, αθνχ ε εθπαίδεπζε,
σο κεηαζρεκαηηζηηθή δηαδηθαζία, απεπζχλεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ αηφκνπ κε ζθνπφ
λα ην βνεζήζεη λα αλαθαιχςεη λέεο δηαζηάζεηο ηνπ εαπηνχ ηνπ, λέεο ηαπηφηεηεο θαη
λα επηηχρεη ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, ελψ ε θαηάξηηζε, ζηνρεχνληαο
ζηελ απφθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ απφ ην άηνκν, απνβιέπεη ζηελ
εμσηεξηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζηηο επηδφζεηο. Χζηφζν, ζηελ πξάμε αιιεινζηεξίδνληαη
σο έλλνηεο, ψζηε ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπο λα γίλεηαη δπζδηάθξηηε. (Παπαζηακάηεο,
2011). πλνπηηθά, κηα εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απφθηεζε
λέσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, πνπ ζπρλά θαζνξίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δσή,
ηδηαίηεξα ζην ζχγρξνλν θαη δηαξθψο αλαπηπζζφκελν θαη κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ
(Παληηζίδνπ, 2013).
Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο θαηάξηηζεο έγθεηηαη ζηελ αληίιεςε φηη κε απηήλ νη
εξγαδφκελνη

εξγάδνληαη

απνηειεζκαηηθφηεξα

θαη

απνδνηηθφηεξα

πξνο

ηελ

θαηεχζπλζε ηεο επίηεπμεο νξγαλσηηθψλ ζηφρσλ, θαζψο θαηάξηηζε ζεσξείηαη ε
ζπζηεκαηηθή αλάπηπμε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ απαηηνχληαη
απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ψζηε λα εθηεινχλ επαξθψο έλα δεδνκέλν θαζήθνλ ή εξγαζία
(Olaniyan θαη Ojo, 2008).
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Αληίζηνηρα, σο επηκφξθσζε νξίδεηαη έλα ζχλνιν ζπζηεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,
νη νπνίεο αθνινπζνχλ ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε θαη εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο
δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε έλα επάγγεικα θαη παξέρνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ή απφ
εμσηεξηθφ θνξέα (Φξαληδή, 1996).
Χζηφζν, δηαπηζηψζεθε φηη φζνλ αθνξά ηελ πξαγκαηνπνηεζείζα κειέηε ηνπ
πεδίνπ

απηνχ, ηφζν ζηε δηεζλή, φζν

θαη

ζηελ ειιεληθή

βηβιηνγξαθία,

ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη επηκφξθσζε, ρσξίο ηδηαίηεξε
αλάιπζε ησλ ελλνηνινγηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ κεηαμχ ηνπο.
ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη γηα ηνλ νξηζκφ ηεο επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζε λνκνζεηηθφ επίπεδν δελ ππάξρεη πιήξεο νκνθσλία
(Ulicna, Messerer θαη Auzinger, 2016). ε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο, ν επίζεκνο
νξηζκφο έρεη πξνθχςεη απφ ην Δπξσπατθφ Κέληξν γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (European Centre of the Development of Vocational
Training (CEDEFOP)). Βάζεη ηνπ CEDEFOP, ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη
θαηάξηηζε νξίδεηαη σο: «ε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε πνπ ζηνρεχεη λα εμνπιίζεη ηνπο
αλζξψπνπο κε ηε γλψζε, ηελ ηερλνγλσζία, ηηο δεμηφηεηεο ή/ θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ
απαηηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλα επαγγέικαηα ή επξχηεξα ζηελ αγνξά εξγαζίαο»
(CEDEFOP, 2014, ζει.292). Δπηπιένλ, βάζεη ηνπ CEDEFOP, σο αξρηθή
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε νξίδεηαη «ε γεληθή ή επαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε

θαη

θαηάξηηζε

πνπ

πξαγκαηνπνηείηαη

ζην

ζχζηεκα

αξρηθήο

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ζπλήζσο πξηλ απφ ηελ είζνδν ζηελ
ελεξγφ επαγγεικαηηθή δσή» (CEDEFOP, 2014, ζει.117), ελψ σο ζπλερηδφκελε
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε νξίδεηαη: «ε εθπαίδεπζε ή θαηάξηηζε κεηά
ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ή κεηά ηελ έληαμε ζηελ επαγγεικαηηθή δσή, κε
ζθνπφ λα βνεζήζεη ηα άηνκα λα βειηηψζνπλ ή λα ελεκεξψζνπλ ηηο γλψζεηο ή/ θαη ηηο
δεμηφηεηέο ηνπο, λα απνθηήζνπλ λέεο δεμηφηεηεο γηα αιιαγή ζηαδηνδξνκίαο ή
επαλεθπαίδεπζε, λα ζπλερίζνπλ ηελ πξνζσπηθή ή επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε».
(CEDEFOP, 2014, ζει.51)
Χζηφζν, θάζε θξάηνο κέινο έρεη ην δηθφ ηνπ νξηζκφ γηα ηελ επαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε (Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο,
2011). Έηζη, ζηελ Διιάδα, βάζεη ηνπ Ν. 3879/2010, ε αξρηθή επαγγεικαηηθή
θαηάξηηζε νξίδεηαη σο «ε θαηάξηηζε, ε νπνία πξνζθέξεη βαζηθέο επαγγεικαηηθέο
γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ζε εηδηθφηεηεο θαη εμεηδηθεχζεηο, κε ζηφρν ηελ
έληαμε, επαλέληαμε, επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα θαη αλέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ
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δπλακηθνχ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαζψο θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή
αλάπηπμε» (Ν. 3879/2010, ζει.3401), ελψ σο ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή
θαηάξηηζε:

«ε

θαηάξηηζε

ηνπ

αλζξψπηλνπ

δπλακηθνχ

πνπ

ζπκπιεξψλεη,

εθζπγρξνλίδεη ή θαη αλαβαζκίδεη γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, νη νπνίεο
απνθηήζεθαλ απφ ηα ζπζηήκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη αξρηθήο
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ή απφ επαγγεικαηηθή εκπεηξία, κε ζηφρν ηελ έληαμε ή
επαλέληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηε δηαζθάιηζε ηεο εξγαζίαο θαη ηελ
επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε». (Ν. 3879/2010, ζει.3401)
Απφ ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Διιάδαο
δηαπηζηψλεηαη πσο ε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε δε δηαθξίλνληαη ε κία απφ ηελ άιιε,
αιιά κάιινλ πθίζηαηαη δηάθξηζε κεηαμχ αξρηθήο θαη ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη
θαηάξηηζεο. Γηαπηζηψλεηαη, κάιηζηα, φηη ε έλλνηα ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο θαη
θαηάξηηζεο παξαιιειίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ έλλνηα πνπ απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο
ραξαθηεξίδεηαη σο θαηάξηηζε, ελψ ε έλλνηα ηεο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη
θαηάξηηζεο παξαιιειίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ έλλνηα πνπ απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο
ραξαθηεξίδεηαη σο επηκφξθσζε. Χζηφζν, θαζψο ε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε έρνπλ
ιάβεη –ηφζν ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο, φζν θαη ζε ειιεληθφ επίπεδν δηαζηάζεηο δηα βίνπ κάζεζεο, ζεσξείηαη φηη νη παξαπάλσ παξαιιειηζκνί θαη
δηάθξηζε δε δεκηνπξγνχλ θάπνην δήηεκα ζηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο
επηκφξθσζεο.
Σέινο, ζε φ,ηη αθνξά ηελ έλλνηα ηεο εθπαηδεπηηθήο αλάγθεο, απηή νξίδεηαη ζηε
βηβιηνγξαθία κε βάζε δπν πξνζεγγίζεηο: αθελφο σο απφζηαζε κεηαμχ κηαο
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ελφο επηζπκεηνχ πξνηχπνπ θαη αθεηέξνπ σο
ππνθεηκεληθφ ελδηαθέξνλ θαη θίλεηξν γηα ζπκκεηνρή ζε κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία,
ηξνθνδνηψληαο ηειηθά έλα δηάινγν αλάκεζα ζηνπο εξεπλεηέο ζρεηηθά κε ηε δηαθνξά
αλάγθεο θαη επηζπκίαο. Ο Βεξγίδεο δηεπθξηλίδεη: «Δθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
δεκηνπξγνχληαη φηαλ ζηηο ελδνςπρηθέο ή/θαη δηαπξνζσπηθέο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ
ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ ή/θαη ζηηο αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπο, ε
εθπαίδεπζε απνηειεί κηα απάληεζε πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηε λέα
θαηάζηαζε» (Βεξγίδεο, 2003). Ο ίδηνο ζπγγξαθέαο δηαθξίλεη ηξεηο θαηεγνξίεο
εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ: ηηο ζπλεηδεηέο θαη ξεηέο, ηηο ζπλεηδεηέο θαη κε ξεηέο θαη ηηο
ιαλζάλνπζεο (θαη κε ξεηέο).
ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζρεηίδνληαη κε επίπεδα
γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ, φπνπ, σο γλψζε λνείηαη ε θαηάιεμε κηαο
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δηαδηθαζίαο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ ή θαηλνκέλσλ, σο
δεμηφηεηα λνείηαη ε ηθαλφηεηα γηα εθηέιεζε εξγαζίαο ή εξγαζηψλ λνεηηθνχ θαη
θηλεηηθνχ ραξαθηήξα θαη σο ζηάζε λνείηαη ην ζχζηεκα αμηψλ ή αληηιήςεσλ πνπ
πηνζεηνχλ ηα άηνκα θαη θαζνξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο (Καξαιήο, 2005).

2.1.2. Ιζηνξηθφ θαη Αλάπηπμε ηεο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο
χκθσλα κε ηελ Sleight (1993), ε εθπαίδεπζε ζεσξείηαη φηη μεθίλεζε απφ ηελ
πξντζηνξηθή επνρή, φηαλ νη ελήιηθεο ζπλήζηδαλ λα πξνεηνηκάδνπλ ηα παηδηά ηνπο γηα
ηηο δνπιεηέο ησλ ελειίθσλ, κέζα απφ εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηηο εξγαζίεο πνπ πξέπεη
λα γίλνληαη, ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ.
Με ηελ αλάπηπμε ηεο γιψζζαο θαη ηελ εθεχξεζε ηνπ ξνπρηζκνχ θαη ηεο ζηέγαζεο
κεηαμχ άιισλ, ε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζρεηηθά κε απηέο ηηο εθεπξέζεηο έγηλαλ
έλα απαξαίηεην ζηνηρείν ζηε δηαδηθαζία ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηαπηφρξνλα άξρηζαλ λα
πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηελ αιιαγή, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απμαλφκελε
πνιππινθφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθεπξέζεσλ κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ. Αλάινγα
κε ηελ αλάγθε θαηάξηηζεο θαη ηελ θαηάζηαζε, νξηζκέλεο απφ ηηο δηαθνξεηηθέο
πξαθηηθέο θαηάξηηζεο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζην παξειζφλ, εμαθνινπζνχλ λα
ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα (Tanke, 2000). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηνχ, είλαη
ην αξραηφηεξν είδνο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, θαηά ην νπνίν, θάπνηνο πνπ ήμεξε
πψο λα εθηειέζεη έλα θαζήθνλ έδεηρλε-δίδαζθε θάπνηνλ άιιν ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαζήθνληνο (εθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο). κνην παξάδεηγκα
απνηειεί ε πξαθηηθή ηεο καζεηείαο, πνπ ήξζε ζην πξνζθήλην ηδηαίηεξα θαηά ηνλ
Μεζαίσλα, φηαλ νη άλζξσπνη καζήηεπαλ ζε θάπνηνλ πνπ είρε εμεηδηθεπκέλεο
δεμηφηεηεο θαη εξγαιεία ζε φ,ηη αθνξά κηα ζπγθεθξηκέλε εξγαζία (Tanke, 2000).
Απφ ηελ άιιε, ε εκθάληζε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο βηνκεραληθήο επνρήο αληηθαηέζηεζε ην παξαδνζηαθφ ζχζηεκα
καζεηείαο, θαζψο ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα
εξγαζίαο απαηηνχζε εηδηθή εθπαίδεπζε (Sleight,1993).
χκθσλα κε ηελ Encyclopaedia of Business (2017), ε θαηάξηηζε εκθαλίζηεθε σο
επάγγεικα ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα θαη νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία θνξέσλ
θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ζηε δεκηνπξγία θαζεθφλησλ πνπ απαηηνχλ εηδηθή θαηάξηηζε.
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Ζ άλνδνο ηεο νξγαλσηηθήο αλάπηπμεο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970 άιιαμε ηελ εζηίαζε
ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πξνο ηνλ θάζε νξγαληζκφ ζην ζχλνιφ ηνπ.
Δμάιινπ, νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο αιιαγέο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ
1980 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 είραλ σο απνηέιεζκα, κεηαμχ άιισλ, ηελ
δεκηνπξγία

πεξηζζφηεξσλ

πξνγξακκάησλ

θαηάξηηζεο,

κέζσ

θπβεξλεηηθψλ

ξπζκίζεσλ, ψζηε λα θαιχπηνληαη ηα πνιιά είδε εξγαδνκέλσλ (Encyclopaedia of
Business, 2017).
ηε ζεκεξηλή επνρή, ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθέο
κέζνδνη θαηάξηηζεο, γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ λέσλ εξγαδνκέλσλ κε ηα εξγαζηαθά
ηνπο θαζήθνληα, ηε κεηαβίβαζε λέσλ δεμηνηήησλ θαη ηελ πξνψζεζε πθηζηάκελσλ
δεμηνηήησλ (Noe, 2016). Οη κέζνδνη απηέο πεξηιακβάλνπλ ηε δνκεκέλε εθπαίδεπζε
ζην ίδην ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, ην παηρλίδη ξφισλ, ηελ απηνδηδαζθαιία, ηα
παηρλίδηα θαη ηηο κηκήζεηο γηα ηελ νκαδηθή αλάπηπμε, ηελ θαηάξηηζε κέζσ
ππνινγηζηή, ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ ελαιιαγή ζέζεσλ εξγαζίαο (Encyclopaedia of
Business, 2017).
Ζ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κπνξεί λα κειεηεζεί
παξάιιεια κε ηε ζπλερή αλάπηπμε κεζφδσλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.
Αθνινχζσο, νη κέζνδνη εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαίλεηαη λα έρνπλ αιιάμεη, κε
ζθνπφ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αιιαγέο ησλ κνξθψλ εξγαζίαο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα
ηα ηειεπηαία ρξφληα (Encyclopaedia of Business, 2017). Ζ Sleight (1993) ζπδεηά ηηο
αιιαγέο απηέο, μεθηλψληαο απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζην ρψξν εξγαζίαο,
πξνρσξψληαο ζηε καζεηεία, φπσο εθαξκνδφηαλ ζηνλ Μεζαίσλα, ζηελ εθπαίδεπζε
θαη θαηάξηηζε ζηελ ηάμε θαη ηελ πξνθαηαξηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηα
ρξφληα ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο. Οη αιιαγέο ζπλερίζηεθαλ κε ηε
ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν παγθνζκίσλ
πνιέκσλ θαη ηελ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία κεηά ηνλ Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν (Horn,
2007), ηνπο ζχγρξνλνπο ηχπνπο εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο θαη ππνζηήξημεο
εξγαζίαο ζηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα (Treat et al, 2006) θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ
νινθιεξσκέλε ππνζηήξημε ηεο επίδνζεο θαηά ηε ζχγρξνλε επνρή ηεο επαλάζηαζεο
ηεο πιεξνθνξηθήο (Singhal θαη Prasanna, 2013).
Ζ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, πνπ ζρεηίδνληαη εηδηθά κε ηνλ δεκνζηνυπαιιειηθφ
θιάδν, ζπδεηνχληαη ζηε ζπλέρεηα.
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2.1.3 Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε
2.1.3.1 Δμέιημε θαη ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ζηε Γεκφζηα
Γηνίθεζε
Ζ αλάγθε εθπαίδεπζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ δελ απνηειεί πξφζθαηε
δηαπίζησζε. Δλδεηθηηθά αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην «Παλδηδαθηήξην» ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο, ην νπνίν ιεηηνχξγεζε απφ ην 425 κ.Υ. θαη κέρξη ηελ πηψζε ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο, δελ ήηαλ παξά έλα «θξαηηθφ» Παλεπηζηήκην πνπ παξείρε
εθπαίδεπζε δεκφζηνπ ραξαθηήξα θαη ζηφρνο ηνπ δελ ήηαλ ε έξεπλα, αιιά ε
εθπαίδεπζε θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ θαη ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, έηζη ψζηε
λα θαηαζηεί δπλαηή ε δηνίθεζε ηεο αραλνχο απηνθξαηνξίαο. (Lemerle, 1981; Mango,
1988)
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζρνιεία γηα ηελ εθπαίδεπζε
δεκνζίσλ ππαιιήισλ πςεινχ επηπέδνπ ηδξχζεθε ζην Βαζίιεην ηνπ Siam (Σατιάλδε)
ηνλ19ν αηψλα (Adedeji θαη Baker, 1974).
Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο θαηάξηηζεο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε κπνξεί λα πξνθχςεη αλ
αλαινγηζηεί θαλείο ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε δεκφζηα δηνίθεζε σο «νη
νξγαλσκέλεο, κε πνιηηηθέο, εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ θξάηνπο». Οη ιεηηνπξγίεο
απηέο πεξηιακβάλνπλ κηα αλψηεξε αξρή ζηελ νπνία κπνξνχλ λα εληαρζνχλ
ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο, ηδξχκαηα, δξαζηεξηφηεηεο θαη άλζξσπνη, ελψ απνηεινχλ
θάηη πνπ ην θξάηνο πξέπεη ή κπνξεί δπλεηηθά λα εθηειέζεη (Wessels θαη Pauw, 1999).
χκθσλα κε ηνλ Α. Μαθξπδεκήηξε: «ε δεκφζηα δηνίθεζε απνηειείηαη απφ κηα
δέζκε θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο πνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπο ρεηξίδνληαη δεκφζηα εμνπζία θαη δηαζέηνπλ δηνηθεηηθή θαη
νηθνλνκηθή απηνηέιεηα πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ κε ηξφπν απνηειεζκαηηθφ ηελ
επίηεπμε δεκνζίσλ ζθνπψλ θαη ηελ παξνρή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πξνο ην
θνηλσληθφ ζχλνιν». (Μαθξπδεκήηξεο 2008). ε Έθζεζε πνπ δεκνζηεχηεθε θαη‟
εληνιή ηεο Διιεληθήο θπβέξλεζεο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1950 αλαθέξεηαη
ραξαθηεξηζηηθά «…ε επηηπρία νηνπδήπνηε πγηνχο πξνγξάκκαηνο δηνηθεηηθήο
κεηαξξπζκίζεσο εμαξηάηαη, θαηά κέγα κέξνο, απφ ηελ χπαξμηλ ελφο νξζνχ
ζπζηήκαηνο επηινγήο θαη εθπαηδεχζεσο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ…», ελψ ζε άιιν
ζεκείν ηεο Έθζεζεο αλαθέξεηαη σο πξφηαζε: «…θαζηέξσζε σο κνλίκνπ ζεζκνχ ηεο
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ζπζηεκαηηθήο κεηεθπαηδεχζεσο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ…» (Μαθξπδεκήηξεο,
2000).
Μέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο,
νη εθπαηδεπφκελνη θαζνδεγνχληαη, έηζη ψζηε λα κειεηήζνπλ φιεο ηηο κε πνιηηηθέο
εθηειεζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηειεί ή πξέπεη λα εθηειεί ην θξάηνο θαη ηηο
νπνίεο, σο κέιε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, θαινχληαη λα εθηειέζνπλ κε απνδνηηθφ
ηξφπν (Encyclopedia, 2016). Οη ζχγρξνλεο αλάγθεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο απαηηνχλ
ηελ ελζσκάησζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ κεραληζκψλ ηεο ζε έλα
επξχηεξν πιαίζην δηνηθεηηθήο θαηλνηνκίαο θαη εθζπγρξνληζκνχ. Ζ επαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, σο

εξγαιείν αλαδηνξγάλσζεο θαη

θαηλνηνκίαο, απνθηά θξίζηκν θνηλσληθφ ξφιν (Παζζάο, 2004).
χκθσλα κε ηνλ Μηραιφπνπιν, ε δεκφζηα δηνίθεζε ηνπ 21νπ αηψλα νθείιεη λα
είλαη δηνίθεζε βάζεη ηεο γλψζεο, δειαδή κηα δηνίθεζε πνπ βαζίδεηαη ζηε κάζεζε.
(Μηραιφπνπινο, 2007).χκθσλα κε ηνλ . Κνζκίδε: «…γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή
ε δεκφζηα δηνίθεζε, απαηηείηαη εθζπγρξνληζκφο ησλ δνκψλ ηεο, δηαξθήο επηκφξθσζε
ησλ ζηειερψλ ηεο, αμηνθξαηηθέο πξνζιήςεηο θαη πξναγσγέο, νξζνινγηθή αμηνπνίεζε
θαη δηάηαμε ησλ δπλάκεψλ ηεο…» (Κνζκίδεο, 2010). Ο Π. Ματζηξνο επηζεκαίλεη ηελ
αλάγθε κηαο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην
δεκφζην ηνκέα, κέξνο ηεο νπνίαο απνηειεί ε εθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζε. Με ηε
ζεηξά ηεο, ε πνιηηηθή αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απνηειεί ηκήκα κηαο
νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο αλαβάζκηζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη κε ηε ζεηξά ηνπο,
φιεο απηέο νη πνιηηηθέο, πξέπεη λα εληάζζνληαη ζε έλα κεηαξξπζκηζηηθφ πξφγξακκα
κε δξάζεηο, εμαζθαιηζκέλνπο πφξνπο, θνξείο πινπνίεζεο, ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο
θαη αμηνιφγεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ. (Μαΐζηξνο, 2009). Ο Υ. Φισξάηνο ζεσξεί ηνλ
άλζξσπν, βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο θξαηηθήο κεραλήο,
δηφηη: «…κηα δεκφζηα Γηνίθεζε κε ζηειέρε πνπ ληψζνπλ αλαζθάιεηα, ρσξίο
πξσηνβνπιία, ρσξίο ηελ απαηηνχκελε εθπαίδεπζε, απφκαθξα απφ ηα θέληξα ιήςεο
απνθάζεσλ, δελ είλαη δπλαηφλ λα αληαπνθξηζεί ζηελ απνζηνιή ηεο…» θαη γηα ην
ιφγν απηφ: «…απαηηείηαη ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ ππαιιήισλ φισλ
ησλ βαζκίδσλ» (Φισξάηνο, 2005).
Ζ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα είλαη κηα πηπρή
πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ε εγεζία κηαο δεκφζηαο
ππεξεζίαο ελδέρεηαη λα πξνζεγγίζεη ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε σο έλα
θφζηνο πνπ πξέπεη λα επσκηζηεί, κε απνηέιεζκα νη θπβεξλήζεηο ζπρλά λα
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αληηιακβάλνληαη ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε σο κηα ζπαηάιε νξγαλσηηθψλ
πφξσλ, ή αληίζεηα σο κηα επέλδπζε πνπ πξνζθέξεη ζηνλ εθάζηνηε δεκφζην
νξγαληζκφ έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα (Cartwright, 2003). Ζ πξνγξακκαηηζκέλε
θαη νξγαλσκέλε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ αλαπηχζζνπλ
ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ
επίηεπμε ζεζκηθψλ ζηφρσλ. Ζ εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε επηηξέπνπλ πεξαηηέξσ
ζηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο λα εθηεινχλ επηηπρψο κηα ζεηξά εξγαζηψλ, λα
απνθηήζνπλ

ελζνπζηαζκφ

θαη

δέζκεπζε

ζηνπο

δεκφζηνπο

ζηφρνπο,

λα

πξνζαξκφδνληαη ζε αιιαγέο, λα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξφηππα ησλ ππεξεζηψλ θαη λα
πξνζειθχνπλ θαιχηεξνπο πξνζιεθζέληεο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε (Green, 1997). Ζ
απνηειεζκαηηθή δεκφζηα εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε σθειεί ηηο θπβεξλεηηθέο
νξγαλψζεηο

θαη

ηνπο

δεκφζηνπο

ππαιιήινπο,

κέζα

απφ

ηελ

απμεκέλε

απνηειεζκαηηθφηεηα, ηα θίλεηξα, ηελ ηθαλνπνίεζε, ην εζηθφ θαη ηελ θαηλνηνκία ζηε
δηαδηθαζία ιήςεο δεκνζίσλ πνιηηηθψλ (Zabriskie, 2002).
χκθσλα κε ηνπο Aguinis θαη Kraiger (2009), ε ζπλάθεηα ηεο δεκφζηαο
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κπνξεί λα δηαπηζησζεί ζηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη
δεκφζηνη ππάιιεινη, ζε επίπεδν αηφκσλ θαη νκάδσλ. Απηά ηα νθέιε είλαη ζαθή ζηελ
απφδνζε ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ νκάδσλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ελψ απνηεινχλ
νθέιε ηφζν γηα ηελ εθάζηνηε δεκφζηα ππεξεζία φζν θαη ην επξχ θνηλφ. Οη Aguinis
θαη Kraiger ππνγξακκίδνπλ φηη ε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ δεκφζησλ
ππαιιήισλ κπνξεί λα επεξεάζεη ηε γλψζε ηφζν ηνπ «ηί» φζν θαη ηνπ «πψο» θαη ζα
κπνξνχζε

λα

εληζρχζεη

ηε

ζηξαηεγηθή

θαηαλφεζε

θαηά

ηελ

εθαξκνγή

ζπγθεθξηκέλσλ γλψζεσλ ή δεμηνηήησλ.
Ζ εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζπλδένληαη άκεζα κε
ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ίδησλ, ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ επξένο θνηλνχ θαη επεξεάδνπλ
ηε θήκε ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη ην πψο νη δεκφζηνη ππάιιεινη αιιειεπηδξνχλ
κε απηήλ (Aguinis θαη Kraiger, 2009; Misra, 2012). Οη πξνζπάζεηεο εθπαίδεπζεο θαη
θαηάξηηζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα
ησλ αηφκσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη ηε δεκφζηα γξαθεηνθξαηία, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη
ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο
(Misra, 2012).
Ζ αλάπηπμε, άιισζηε, καθξνπξφζεζκσλ ζηξαηεγηθψλ πνιηηηθψλ εγείξεη ηελ
αλάγθε γηα κηα εληζρπκέλε θαη ζηξαηεγηθή ηθαλφηεηα πνιηηηθήο, φρη κφλν γηα ηελ
αλάιπζε θνηλσληθψλ ηάζεσλ, αιιά θαη γηα ηελ πξφβιεςή ηνπο. Απηφ απαηηεί
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ηθαλφηεηεο απφ ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο πνπ εκπιέθνληαη ζηε ράξαμε πνιηηηθήο,
νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο απαηηνχλ κηα εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε γηα ηελ
νηθνδφκεζε

ηεο

ηθαλφηεηαο

ησλ

θπβεξλήζεσλ

λα

βειηηψζνπλ

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ ηνπο, κέζσ ελφο θαιχηεξνπ ζρεδηαζκνχ θαη
αμηνιφγεζεο ηεο πνιηηηθήο ηνπο (Brans θαηVancoppenolle, 2005).
Ο επαγγεικαηηζκφο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ε θνηλσληθή απφθξηζή ηεο δελ
απνηειεί κφλν θαζήθνλ αιιά θαη αλαγθαηφηεηα ησλ θπβεξλήζεσλ. Ζ ζεκαζία ηεο
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ππνγξακκίδεηαη ηδηαίηεξα ζε
πεξηφδνπο κεηαζρεκαηηζκνχ θαη εθζπγρξνληζκνχ, κε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ λα είλαη (OECD, 1997):


Ζ δεκηνπξγία ηεο ηθαλφηεηαο δηαθπβέξλεζεο, θαζψο ην ζχζηεκα ηνπ
δεκνζηνυπαιιειηθνχ θιάδνπ βαζίδεηαη ζε έλαλ άξηηα θαηαξηηζκέλν θαη
ππνθηλνχκελν δεκφζην ππάιιειν, ηνπ νπνίνπ ε επίδνζε κπνξεί λα επεξεάζεη
ην ζχλνιν ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ



Ζ εμαζθάιηζε ηεο επηηπρίαο ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πνιηηηθψλ



Ζ ζηαζεξφηεηα, κε ηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγή ησλ δηνηθεηηθψλ θαλφλσλ θαη
θαλνληζκψλ, σο κέζσλ δεκφζηαο πνιηηηθήο θαη ε εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ



Ζ εμαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο ζε ζεζκηθφ θαη πξνζσπηθφ επίπεδν



Ζ άκβιπλζε ησλ θαηαζηξνθηθψλ επηπηψζεσλ ηεο ειεχζεξεο αγνξάο θαη ε
πξνζηαζία ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ.

Δπνκέλσο, ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ζπλεπάγνληαη ηε
βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην δεκφζην ηνκέα. Ζ Vemic (2007)
πηζηεχεη φηη ε εθπαίδεπζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζπλεπάγεηαη:


Σελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ απφ ηνπο
δεκνζίνπο ππαιιήινπο



Σελ ππνζηήξημε θαη ηελ θαζνδήγεζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζε
ζπκπεξηθνξηθέο αιιαγέο θαη πξνο φθεινο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη γηα ηε
δηθή ηνπο ελζάξξπλζε.



Σελ «είζνδν» ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ ζε ζεκαληηθέο απνθάζεηο ηεο
δεκφζηαο πνιηηηθήο



Σελ ελεξγφ εκπινθή ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο
πνιηηηθψλ απνθάζεσλ.
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χκθσλα κε ην Σκήκα Γεκνζίσλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ησλ
Ζλσκέλσλ

Δζλψλ

(DPEPA,

1995),

ε

εθπαίδεπζε

θαη

θαηάξηηζε

ηνπ

δεκνζηνυπαιιειηθνχ θιάδνπ θαη ηδηαίηεξα ε ελδνυπεξεζηαθή θαηάξηηζε έρεη απμεζεί
ζεκαληηθά θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα. Σν ελλνηνινγηθφ πιαίζην θαη ην
νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ
δεκνζηνυπαιιειηθνχ θιάδνπ παξέρεηαη απφ δηκεξή θαη πνιπκεξή πξνγξάκκαηα
ηερληθήο ζπλεξγαζίαο απφ ππεξεζίεο εθηφο ησλ εζληθψλ αξρψλ (GPAB, 1994).
Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, ε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ
θιάδνπ έρεη εμειηρζεί ζην λα πξνζθέξεη ηα δεηνχκελα ηππηθά πξνζφληα ζηνπο
δεκνζίνπο ππαιιήινπο, ελψ έρεη εληνπηζηεί κηα πνηθηιία παξαγφλησλ πνπ πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ θαηάξηηζε ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ θιάδνπ, φπσο είλαη
γηα παξάδεηγκα ηα ζηάδηα, ην πεξηερφκελν, νη κεζνδνινγίεο, νη νκάδεο θαη νη ζηφρνη
θαη ην ζχζηεκα αμηψλ ηεο θαηάξηηζεο (DPEPA, 1995).
Ζ απνηειεζκαηηθή επηκφξθσζε ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ θιάδνπ, ζχκθσλα κε
ηνλ Armstrong (2009), ρξεζηκνπνηεί έλα ζπζηεκαηηθφ κνληέιν (βιέπε ρήκα 2.1)
κέζα ζην νπνίν ε επηκφξθσζε ζρεδηάδεηαη, πξνγξακκαηίδεηαη θαη πινπνηείηαη εηδηθά
γηα λα θαιχςεη ηηο επηζπκεηέο αλάγθεο. Οη αλάγθεο απηέο δίλνπλ έκθαζε φρη κφλν
ζηε βειηίσζε ηεο γλψζεο, ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ δεμηνηήησλ, αιιά θαη ζηελ
αιιαγή ζηάζεο, ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ γηα πξναγσγή, ζηελ
αλάδεημε ζεηηθψλ αμηψλ θαη ζηελ δεκηνπξγία ελφο άξηζηνπ εξγαζηαθνχ θιίκαηνο
(UNPAN, 2010).
Σν ρήκα 3.1 ππνδεηθλχεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξγαλψλνληαη ζπζηεκαηηθά νη
νξγαλσκέλεο επηκνξθψζεηο γεληθφηεξα θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ
θιάδνπ εηδηθφηεξα.
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Σρήκα 2.1 πζηεκαηηθφ κνληέιν επηκφξθσζεο (Armstrong, 2009)

πσο απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 2.1, ε ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζε απνηειείηαη απφ
έλα απιφ κνληέιν ηεζζάξσλ ζηαδίσλ, ζην νπνίν πξνγξακκαηίδνληαη (ζρεδηάδνληαη)
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, βάζεη ησλ πξνζδηνξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. Ο
πξνγξακκαηηζκφο ηεο επηκφξθσζεο εμεηάδεη ηηο ηερληθέο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, πξνζδηνξίδεη ηελ πνηφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ
εθπαηδεπηψλ θαη ππνδεηθλχεη ηνλ ηφπν, φπνπ πξέπεη λα δηεμαρζεί ε επηκφξθσζε. Οη
ηερληθέο εθπαίδεπζεο ππνζηεξίδνληαη απφ ηηο δηαζέζηκεο εγθαηαζηάζεηο θαηάξηηζεο,
εμαξηψληαη απφ ηελ πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηψλ θαη πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηνπο
ηφπνπο επηκφξθσζεο (FAO, 2012). ηε ζπλέρεηα, πινπνηείηαη ε επηκφξθσζε
ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηέινο αμηνινγείηαη κε βάζε ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ (Salvendy, 2012). Δπνκέλσο, είλαη ζαθέο φηη αθνινπζείηαη κηα
ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία θαηάξηηζεο. Ο Locke (2009) πξνζδηνξίδεη πεξαηηέξσ ην
ζχζηεκα επηκφξθσζεο ζε θάζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ θαζνδήγεζε ηεο δηαδηθαζίαο επηκφξθσζεο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ
Πίλαθα 2.1.
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Πίλαθαο 2.1 χλνςε ησλ θάζεσλ επηκφξθσζεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ θαηεπζπληήξησλ αξρψλ (Locke,
2009)

Δπηκφξθσζε ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ θιάδνπ
Φάζε επηκφξθσζεο
1.

Καηεπζπληήξηεο αξρέο
Γένπζα επηκέιεηα

Αλάιπζε αλαγθψλ επηκφξθσζεο

Πξνζδηνξηζκφο απαηηήζεσλ απφδνζεο
Πξνζδηνξηζκφο γλσζηηθψλ θαη
ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ
Πξνζδηνξηζκφο ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ
γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ
Πξνζδηνξηζκφο επηκνξθσηηθψλ ζηφρσλ
2.

Πξνγξακκαηηζκφο επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ

ρεδηαζκφο αξρηηεθηνληθήο ηεο

(αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ επηκφξθσζεο)

επηκφξθσζεο
Αλάπηπμε εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο

3.

Τινπνίεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ

Οξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εκπεηξηψλ
Παξνρή ζπλδπαζκέλσλ ιχζεσλ
Τπνζηήξημε κεηάδνζεο θαη δηαηήξεζεο
γλψζεσλ

4.

Αμηνιφγεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ

Δθηέιεζε πξνγξάκκαηνο αμηνιφγεζεο
Μέηξεζε ηνπ επηπέδνπ επηκφξθσζεο ηνπ
εθπαηδεπφκελνπ
Μέηξεζε ηνπ επηπέδνπ επηκφξθσζεο ηεο
νκάδαο
Μέηξεζε ηεο νξγαλσηηθήο επίδξαζεο
Γηάδνζε ησλ επηκνξθσηηθψλ
απνηειεζκάησλ

Ο Πίλαθαο 2.1 παξνπζηάδεη ηηο θάζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ ε επηκφξθσζε ηνπ
δεκνζηνυπαιιειηθνχ θιάδνπ
ζηφρσλ ηεο. Κάζε

πξνρσξά, σο έλα ζχζηεκα γηα ηελ επίηεπμε ησλ

θάζε νινθιεξψλεηαη

κε ηελ νινθιήξσζε δηαθφξσλ

αιιειέλδεησλ εξγαζηψλ πνπ ρξεζηκεχνπλ θαη σο θαηεπζπληήξηεο αξρέο. Γηα
παξάδεηγκα, ε πξψηε θάζε (αλάιπζε αλαγθψλ επηκφξθσζεο) δηεμάγεηαη κε ηε
δένπζα επηκέιεηα, κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ απφδνζεο ηεο επηκφξθσζεο,
ησλ γλσζηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ επηκνξθσηηθψλ ζηφρσλ.
Μφιηο αλαιπζνχλ νη αλάγθεο επηκφξθσζεο, ζρεδηάδεηαη ε αξρηηεθηνληθή ηεο
επηκφξθσζεο, δεκηνπξγνχληαη εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο θαη αλαπηχζζνληαη εξγαιεία
αμηνιφγεζεο, γηα λα απνθαζηζηεί πνηα ζα πξέπεη λα είλαη ε επηκφξθσζε. Καηά ηε
θάζε ηεο πινπνίεζεο, νξίδεηαη ην ζθεληθφ ηεο επηκφξθσζεο, παξέρνληαη
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ζπλδπαζκέλεο ιχζεηο θαη ππνζηεξίδνληαη ε κεηάδνζε θαη δηαηήξεζε ησλ γλψζεσλ.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο, ζπληάζζεηαη ην πξφγξακκα αμηνιφγεζεο.
ηε ζπλέρεηα, κεηξνχληαη ην επίπεδν ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, σο
άηνκα θαη σο νκάδα θαη ε επίπησζε ηεο θαηάξηηζεο ζηνλ δεκφζην νξγαληζκφ
ζχκθσλα κε ην ζρέδην αμηνιφγεζεο (Locke, 2009).
Απφ ηνλ Πίλαθα απηφ, ινηπφλ, είλαη ζαθέο φηη απηφ πνπ θαζηζηά ζπζηεκαηηθή ηελ
εθπαίδεπζε ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ θιάδνπ είλαη ε ξνή ηεο κέζα απφ θαζνξηζκέλεο
θάζεηο, κέζσ κηαο θαζνδεγνχκελεο εθηέιεζεο ιεπηνκεξψλ εξγαζηψλ (Locke, 2009).
Καηά ζπλέπεηα, ε πξνζέγγηζε ησλ ζπζηεκάησλ επηκφξθσζεο βαζίδεηαη ζηνλ
πξνζεθηηθφ εληνπηζκφ ησλ αλαγθψλ επηκφξθσζεο θαη δίλεη έκθαζε ζηε κάζεζε
παξά

ζηε

δηδαζθαιία

(Smith,

1977).

Ο

ζπζηεκαηηθφο

ραξαθηήξαο

ηεο

απνηειεζκαηηθήο επηκφξθσζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ απαηηεί επνκέλσο κηα
ζεζκηθή δνκή, πνπ λα πεξηιακβάλεη κηα ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή ζε πνιηηηθφ επίπεδν
θαη έλαλ εζληθφ νξγαληζκφ ππεχζπλν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
αλαγθψλ, ηελ θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηελ αλάζεζε ηεο
επηκφξθσζεο, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ
επηπηψζεσλ ηεο επηκφξθσζεο (UNDP, 2007). Ζ παξνρή θαηάιιειεο θαη
απνηειεζκαηηθήο επηκφξθσζεο εληζρχεη ηελ επαγγεικαηηθνπνίεζε ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο, ε νπνία κπνξεί, γηα παξάδεηγκα, λα βειηηψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ, παξέρνληαο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηε ράξαμε
πνιηηηθήο (Painter θαη Pierre, 2005). Οη Baskoy, Evans θαη Shields (2011)
αλαγλσξίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή επηκφξθσζε σο έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο
εγρψξηνπο παξάγνληεο, πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα πνιηηηθήο ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο.
Ζ επηκφξθσζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ κπνξεί λα εμεηαζηεί κε δηάθνξνπο
ηξφπνπο. Μπνξεί λα δηαπηζησζεί κε βάζε ην επίπεδν, ην πεξηερφκελν θαη ηνλ ηξφπν
εθπαίδεπζεο πνπ έιαβε ν δεκφζηνο ππάιιεινο πξηλ απφ ηελ έληαμή ηνπ ζηε δεκφζηα
ππεξεζία (αξρηθή εθπαίδεπζε). Μπνξεί επίζεο λα εμεηαζηεί απφ ηελ άπνςε ησλ
εμαηνκηθεπκέλσλ καζεκάησλ πνπ παξέρνληαη, γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη νη δεμηφηεηεο,
νη γλψζεηο θαη νη ηδέεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ελεκεξψλνληαη (θαηάξηηζε ελ
ελεξγεία) (UNDP, 2007).
Απφ

ηελ

άιιε,

ν

Finci

(2006)

ηαμηλνκεί

ηελ

επηκφξθσζε

ηνπ

δεκνζηνυπαιιειηθνχ θιάδνπ ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο, βάζεη ησλ ζηφρσλ πνπ
ζθνπεχνπλ λα επηηχρνπλ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2.2:
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Πίλαθαο 2.2Κχξηεο θαηεγνξίεο ηεο επηκφξθσζεο ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ θιάδνπ (Finci, 2006)

Δπηκφξθσζε ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ θιάδνπ
Καηεγνξία
1.

Γεληθή εγθάξζηα επηκφξθσζε

ηφρνο είλαη λα αλαπηπρζνχλ:
Γεληθέο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ
φινπο ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο πνπ εξγάδνληαη ζε
δηαθνξεηηθνχο νξγαληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ

2.

Κνηλή επηκφξθσζε

Δηδηθέο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε έλαλ
ηνκέα πνπ εθαξκφδνπλ δηάθνξνη νξγαληζκνί ηνπ
δεκνζίνπ
Δηδηθέο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο ζρεηηθά κε ηα νξηδφληηα
ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο

3.

Σνκεαθή επηκφξθσζε

Δηδηθέο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ
δεκφζηνπο ππαιιήινπο πνπ εξγάδνληαη ζε
ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ζηνλ ίδην νξγαληζκφ ηνπ
δεκνζίνπ

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ Πίλαθα 2.2, φινη νη δεκφζηνη ππάιιεινη πξέπεη λα έρνπλ
δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα εθηεινχλ ηα θαζήθνληα πνπ
ππνρξενχληαη λα εθπιεξψλνπλ σο δεκφζηνη ππάιιεινη, αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαθνξέο
ζην ζηφρν ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ έλα γεληθφ
εγθάξζην πξφγξακκα επηκφξθσζεο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ (Finci, 2006). Σα
θαζήθνληα πνπ απαηηνχλ θνηλέο εηδηθέο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο είλαη επίζεο πεδία
θαζεθφλησλ, πνπ «πξνρσξνχλ» ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο ηνπ δεκνζίνπ
ππαιιήινπ νξηδφληηα ζε δηάθνξα ηκήκαηα θαη ιεηηνπξγηθέο επζχλεο ζε δεκφζηνπο
ζεζκνχο (Denton, 1991). Με ηελ εηδηθή ηνκεαθή επηκφξθσζε, νη δεκφζηνη ππάιιεινη
απνθηνχλ ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο γηα λα εξγαζηνχλ ζε
ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο θαη θαζήθνληα (Finci, 2006).
Δθηφο απφ ηηο δηαθνξέο ζε φ,ηη αθνξά ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπ, έλα ζχζηεκα
επηκφξθσζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πνηθίιιεη απφ ρψξα ζε ρψξα, θαζψο ε
δηάξζξσζε, ην κέγεζνο θαη ην θφζηνο ηνπ επεξεάδνληαη απφ ηα ζπζηήκαηα δεκφζηαο
ππεξεζίαο ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ θιάδνπ, ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο θηινζνθίαο
πξνζιήςεσλ (Bowman, West θαη Wart, 2010). Οη παξάγνληεο απηνί επεξεάδνπλ
επίζεο ηελ αλάπηπμε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζηφρσλ, ησλ
ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ
δεκνζηνυπαιιειηθνχ θιάδνπ (OECD, 1998).
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Δπίζεο, νη δηαθνξέο ζην εζληθφ κέγεζνο, ηνλ πινχην θαη ηελ πνηθηινκνξθία, νη
βαζκνί ζπγθέληξσζεο θαη απνθέληξσζεο, πξνθαινχλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο
πξνζεγγίζεηο ησλ ρσξψλ φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ (Kolisnichenko, 2005).

2.1.3.2

Παξάγνληεο πνπ

Δπεξεάδνπλ

ηα πζηήκαηα

Δθπαίδεπζεο θαη

Καηάξηηζεο ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ
Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ είλαη θπξίσο:
Α) Σν ζχζηεκα ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο ηεο ρψξαο, δειαδή αλ ην ζχζηεκα
βαζίδεηαη ζηε ζηαδηνδξνκία, απηφ ζπλεπάγεηαη έλα ζχζηεκα επηκφξθσζεο πνπ λα
επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ ππαιιήινπ (Lucking, 2003α),
Cardona, 2002) ελψ αλ ην ζχζηεκα βαζίδεηαη ζηε ζέζε εξγαζίαο, είλαη ειάρηζηα
πηζαλφ λα πξνζθέξεηαη ζχζηεκα ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο ζηνπο ππαιιήινπο,
αιιά κφλν θαηάξηηζε θαηά ηελ έλαξμε ηεο ππεξεζίαο ηνπο. (OECD, 1998; OECD,
1997).
Β) Σν ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο, δειαδή ην αλ πξφθεηηαη γηα εληαίν
ζχζηεκα ή νκνζπνλδηαθφ, ππνδεηθλχεη θαη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζπγθεληξψλεηαη ή
απνθεληξψλεηαη ην ζχζηεκα επηκφξθσζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ (Falleti, 2010,
Rhodes 2003). ην εληαίν ζχζηεκα, ην ηλζηηηνχην επηκφξθσζεο βξίζθεηαη ζην
επίθεληξν θαη θαζνξίδεη ζπλήζσο ηνπο ζηφρνπο επηκφξθσζεο ησλ δεκφζησλ
ππεξεζηψλ θαη αλαπηχζζεη ηηο ζηξαηεγηθέο επηκφξθσζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηεο.
Αληίζεηα, ζε έλα νκνζπνλδηαθφ ζχζηεκα, ηφζν ε θεληξηθή φζν θαη ε ηνπηθή
απηνδηνίθεζε κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο ζηφρνπο θαη ζηξαηεγηθέο
επηκφξθσζεο θαη λα θαζνξίζνπλ ηηο δηθέο ηνπο επηκνξθσηηθέο εγθαηαζηάζεηο
(OECD, 1998).
Γ) Ζ νξγαλσηηθή θηινζνθία γηα ηελ πξφζιεςε εξγαδνκέλσλ (Condrey, 2005), ε
νπνία πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν θαη ηα ζεκεία εζηίαζεο ηεο επηκφξθσζεο ησλ
λενεηζεξρφκελσλ ζε κηα δεκφζηα ππεξεζία (Bowman, West θαηWart, 2010). Μηα
πνιηηηθή πξνζιήςεσλ αληηπξνζσπεχεη ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο ηνπ νξγαληζκνχ,
θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζσζηήο επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ θαη ηε
δηαθάλεηα ηεο δεκνζηνπνίεζεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο (Stredwick, 2005). Γηα
παξάδεηγκα, ε δεκφζηα δηνίθεζε ηεο Βφξεηαο Ηξιαλδίαο, ζην εγρεηξίδην πνιηηηθήο θαη
δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο (NICS, 2011), δειψλεη φηη ην ξαγδαία κεηαβαιιφκελν
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πεξηβάιινλ απαηηεί νη δεκφζηνη ππάιιεινη λα πξνζαξκφδνληαη γξήγνξα ζηηο
αιιαγέο, ελψ ηαπηφρξνλα απαηηεί ηελ πξφζιεςε λέσλ αλζξψπσλ, πνπ έρνπλ ηηο
απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο θαη εκπεηξία, ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηελ παξνρή πνηνηηθψλ
ππεξεζηψλ

ζηνπο

πνιίηεο

ηεο

Βφξεηαο

Ηξιαλδίαο.

Ζ

εθπαίδεπζε

ησλ

λενπξνζιεθζέλησλ είλαη ζεκαληηθή, θαζψο εθπαηδεχεη θαη θαηαξηίδεη ηνπο λένπο
ππαιιήινπο ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο απνζηνιήο ηνπο, ηνπο
επηρεηξεζηαθνχο θαη ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηνπ θπβεξλεηηθνχ νξγαληζκνχ θαη ηελ
νξγαλσηηθή ηνπ θνπιηνχξα θαη ηνπο παξνηξχλεη λα εξγαζηνχλ ζθιεξά. Ζ
επηκφξθσζε παξέρεη επίζεο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηελ επθαηξία λα πξνσζήζεη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε ζπλνρή, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα παξέρεη ζηνπο πνιίηεο
ηηο θαηάιιειεο ππεξεζίεο (Brandenburg et al., 2016).
2.1.3.3 πζηαηηθά ηνηρεία Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ησλ Γεκνζίσλ
Τπαιιήισλ
ζνλ αθνξά ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ, απηά είλαη νη επηκνξθσηηθνί ζηφρνη, ηα λνκηθά πιαίζηα, ηα
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ην πιαίζην γηα ηνπο εθπαηδεπηέο θαη ην πεξηερφκελν ησλ
επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ (OECD, 1998). Σα ζηνηρεία απηά είλαη
αιιειέλδεηα κεηαμχ ηνπο, ψζηε κηα αιιαγή ζε έλα απφ απηά επεξεάδεη θαη ηα
ππφινηπα θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο
θαηάξηηζεο πνπ παξέρνληαη (Dujic, 2006). πλνπηηθά παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα:
Α) Οη επηκνξθσηηθνί ζηφρνη δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα, θαζψο ηα ζπζηήκαηα
δεκφζηαο δηνίθεζεο δελ είλαη ίδηα. πλήζσο επηκνξθσηηθνί ζηφρνη είλαη ε απφθηεζε
απφ ηνπο ππαιιήινπο λέσλ δεμηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εξγαζία, ε βειηίσζε ηεο
απφδνζεο ή ε αιιαγή εξγαζηαθήο ζηάζεο (Pynes, 2009) .Κνηλφο επηκνξθσηηθφο
ζηφρνο είλαη λα βνεζεζεί ν δεκφζηνο νξγαληζκφο ζηελ επίηεπμε ησλ νξγαλσηηθψλ
ηνπ ζηφρσλ, απμάλνληαο ηελ αμία ηνπ πην ζεκαληηθνχ ηνπ πφξνπ, δειαδή ησλ
εξγαδνκέλσλ ηνπ (Stredwick, 2005). Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ έλα επηκνξθσηηθφ
πξφγξακκα ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο
θαηάξηηζεο θαη λα επηηπγράλεη ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο πνπ αλακέλεηαη απφ ηε
δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ (GICAG, 2000). Οη επηκνξθσηηθνί ζηφρνη πξνέξρνληαη απφ
ηηο ειιείςεηο πνπ εληνπίδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία αλίρλεπζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ
αλαγθψλ, ελψ ην ηη πξέπεη λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο επηκφξθσζεο είλαη ην απνηέιεζκα
ησλ δεισζεηζψλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ. Απηέο νη αλάγθεο κπνξεί λα είλαη, γηα
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παξάδεηγκα, κηα αιιαγή ζηηο δεμηφηεηεο, ηε γλψζε ή ηε ζπκπεξηθνξά, ηηο νπνίεο θαη
κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ νη επηκνξθσηηθνί ζηφρνη (Stredwick, 2005). Οη
επηκνξθσηηθνί ζηφρνη ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζπλδένληαη κε ηνπο πφξνπο
επηκφξθσζεο πνπ έρνπλ δηαηεζεί, ηα επηηεπρζέληα απνηειέζκαηα θαη ηηο επηπηψζεηο
ηνπο (GICAG, 2000).
Β) ε φ,ηη αθνξά ην λνκηθφ πιαίζην, αθελφο κελ γίλεηαη δεθηφ φηη ε δεκφζηα
δηνίθεζε ππφθεηηαη ζηνλ λφκν, εθφζνλ ελεξγεί πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ (GPAB,
1994) θαη αθεηέξνπ φηη δελ ππάξρεη απνηειεζκαηηθφηεηα ρσξίο ηελ θαηάιιειε
λνκηθή ξχζκηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζηηο νπνίεο
πεξηιακβάλεηαη θαη ε επηκφξθσζε ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ θιάδνπ (Marcou, 1995).
Ζ δεκηνπξγία κηαο επαγγεικαηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο
εμαξηάηαη, κεηαμχ άιισλ, απφ έλα βαζηθφ λνκηθφ πιαίζην, ην νπνίν ζπλήζσο
παξέρεηαη κε έλα εθηεηακέλν λφκν πνπ αθνξά ηε δεκφζηα δηνίθεζε (OECD, 1997).
Σν λνκηθφ πιαίζην θαζνξίδεη ην δηθαίσκα ή/ θαη ηελ ππνρξέσζε ησλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ λα παξαθνινπζνχλ ηελ ελδνυπεξεζηαθή επηκφξθσζε(OECD, 1998).
Γ) ε φ,ηη αθνξά ηα ηδξχκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο δεκνζίσλ ππαιιήισλ,
ζχκθσλα κε ην Γίθηπν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (United Nations
Public Administration Network, (UNPAN)), δηαθξίλνληαη δχν κνληέια: ην
παλεπηζηεκηαθφ κνληέιν θαη ην κνληέιν ηνπ ηλζηηηνχηνπ επηκφξθσζεο, κε ην πξψην
λα εκθαλίδεη ην πιενλέθηεκα ηεο άκεζεο επαθήο κε ηελ επηζηεκνληθή εμέιημε θαη ην
δεχηεξν λα εκθαλίδεη πιενλέθηεκα ζηελ άκεζε ζπζρέηηζε κε ηηο πξαγκαηηθέο
αλάγθεο ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ (UNPAN, 2010).
Γ) ε φ,ηη αθνξά ην πεξηερφκελν ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζπλήζσο
απηφ απνζθνπεί ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ απφ ηνπο δεκφζηνπο
ππαιιήινπο. Απηέο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ε επηκφξθσζε ζε δεμηφηεηεο, ε
ηερλνινγηθή επηκφξθσζε ή ε επηκφξθσζε ζε δηαδηθαζίεο (Dick, Carey θαη Carey,
2014).
2.1.3.4 Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ ζηελ Διιάδα
ηελ Διιάδα, ν εζληθφο ζηξαηεγηθφο θνξέαο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο
ζηειερψλ δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, είλαη ην Δζληθφ Κέληξν
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΓΓΑ) ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ Δζληθή
ρνιή

Γεκφζηαο

Γηνίθεζεο

θαη

Απηνδηνίθεζεο

(ΔΓΓΑ),

ην

Ηλζηηηνχην

Δπηκφξθσζεο (ΗΝΔΠ), ηε κνλάδα ηεθκεξίσζεο θαη θαηλνηνκηψλ θαη άιιεο κνλάδεο
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δηνίθεζεο (Ρακκαηά, 2011). Ηδξχζεθε ην 1983 θαη ππάγεηαη ζηνλ Τπνπξγφ
Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη είλαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο θνξείο-δηθαηνχρνπο
ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Μεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Σνκέα» ηνπ ΔΠΑ
2014-20.
ηελ Διιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε, ε πιήξσζε ησλ θελψλ ζέζεσλ γίλεηαη είηε κε
γξαπηφ δηαγσληζκφ, είηε κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο βάζεη αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ,
κεηά απφ αλαθνίλσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζην ΦΔΚ. πλήζσο νη πξνζιήςεηο θαη νη
ηνπνζεηήζεηο ησλ ππαιιήισλ δελ ππαθνχλ ζηελ αξρή ηεο αληηζηνίρηζεο ησλ
πξνζφλησλ ηνπ ππνςεθίνπ κε ην πεξίγξακκα ζέζεο εξγαζίαο, αιιά είηε ππάξρεη κηα
ζέζε εξγαζίαο κε απαηηήζεηο επξχηεξεο ζε ζρέζε κε ηα πξνζφληα ηνπ ππνςεθίνπ,
νπφηε θαη απηφο ζεσξείηαη «ππεξθνξησκέλνο» εξγαδφκελνο, είηε κε ππνδεέζηεξεο
απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ηα πξνζφληα ηνπ ππνςεθίνπ, νπφηε θαη απηφο ζεσξείηαη
ππναπαζρνινχκελνο. ε θάζε πεξίπησζε ν ππάιιεινο θαιείηαη λα νινθιεξψζεη ηελ
εηζαγσγηθή ηνπ εθπαίδεπζε, ψζηε λα γεθπξσζεί ην ράζκα κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ
ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπ θαη ησλ γλψζεσλ ηνπ ππαιιήινπ. ηελ πξάμε, ζπλεζίδεηαη νη
λένη ππάιιεινη λα αλαιακβάλνπλ θαζήθνληα ρσξίο ηελ παξακηθξή εμνηθείσζε κε ην
αληηθείκελν. πλεπψο, ζχκθσλα θαη κε ηα πξνεθηεζέληα, ε εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε
ησλ

λενπξνζιακβαλνκέλσλ

ππαιιήισλ

είλαη

ππνρξεσηηθή.

ζν

γηα

ηελ

ελδνυπεξεζηαθή ηνπο επηκφξθσζε ζεσξείηαη επηζπκεηή θαη κνξηνδνηείηαη (Ρακκαηά,
2011).
εκεησηένλ φηη ην ΗΝΔΠ αλαιακβάλεη ην ζχλνιν ηνπ θφζηνπο εθπαίδεπζεο ησλ
επηκνξθνχκελσλ ππαιιήισλ, ελψ ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο ην θφζηνο
αλαιακβάλεηαη είηε εμ νινθιήξνπ απφ ηελ ππεξεζία ηνπ επηκνξθνχκελνπ, είηε
επηκεξίδεηαη κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θνξέα θαη ηεο ππεξεζίαο ηνπ επηκνξθνχκελνπ
(Ρακκαηά, 2011).
Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ζηελ επφκελε ππνελφηεηα ζπλνςίδνληαη ηα
ζεκεία ζηαζκνί ζηηο πνιηηηθέο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
κέζα ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο.

2.2 Πνιηηηθέο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο
Ζ ράξαμε πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη
ηεο θαηάξηηζεο ιεηηνπξγεί ζήκεξα ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 165 ηεο ελνπνηεκέλεο
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έθδνζεο ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην νπνίν ηνλίδεη
φηη(Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2012):
«Ζ

Έλσζε

ζπκβάιιεη

ζηελ

αλάπηπμε

παηδείαο

πςεινχ

επηπέδνπ,

ελζαξξχλνληαο ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ θξαηψλ κειψλ θαη, αλ απηφ απαηηείηαη,
ππνζηεξίδνληαο θαη ζπκπιεξψλνληαο ηε δξάζε ηνπο, ζεβφκελε ηαπηφρξνλα
πιήξσο ηελ αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ην πεξηερφκελν ηεο
δηδαζθαιίαο θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη ηελ
πνιηηηζηηθή θαη γισζζηθή ηνπο πνιπκνξθία». (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2012,
ζει. C 326/120)
Σν άξζξν απηφ είλαη ην ίδην κε ην άξζξν 126 ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη, ην
νπνίν αλαγλψξηζε γηα πξψηε θνξά ηελ εθπαίδεπζε ζηε ζπλζήθε ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο(πκβνχιην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ, 1992). Δπίζεο, ην άξζξν 166 ηεο ελνπνηεκέλεο έθδνζεο ηεο πλζήθεο
γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αληηθαηνπηξίδεη ην ίδην πεξηερφκελν κε ην
άξζξν 127 ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη
θαηάξηηζε(Δπξσπατθή

Δπηηξνπή,

2012).

Παξαηεξείηαη

φηη

ε

αξρή

ηεο

επηθνπξηθφηεηαο είλαη εμίζνπ ζεβαζηή θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ιακβάλνληαο ππφςε
ηελ αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ
νξγάλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ηελ πνιηηηζηηθή θαη
γισζζηθή πνιπκνξθία ηνπο.
Χζηφζν, απφ ηελ εδξαίσζε ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο ηνλ Μάξηην ηνπ 2000,
γηα πξψηε θνξά, ε εθπαίδεπζε ζεσξήζεθε βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πινπνίεζε
ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζηφρσλ ηεο Έλσζεο πνπ ηέζεθαλ γηα ην 2010. Ζ
ζηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο αλακθηζβήηεηα ελίζρπζε ηελ ζπλεξγαζία ηεο Έλσζεο
ζηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο θαη ηελ αλάγθαζε λα εηζέιζεη ζε
κηα πην ψξηκε θάζε ηεο αλάπηπμήο ηεο, ζε ζηελή ζρέζε κε ηηο νηθνλνκηθέο θαη
θνηλσληθέο πνιηηηθέο ηεο Έλσζεο (Pepin, 2007). Ζ ππφζηαζε απηή πνπ απέθηεζε ε
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζην πιαίζην ηεο αηδέληαο ηεο Ληζαβφλαο αληηζηνηρνχζε
πιήξσο ζηνλ λέν ζηξαηεγηθφ ζηφρν πνπ πξφηεηλε ε Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηελ
δεθαεηία 2000-2010, δειαδή «λα γίλεη ε αληαγσληζηηθφηεξε θαη δπλακηθφηεξε
νηθνλνκία ηεο γλψζεο αλά ηελ πθήιην, ηθαλή γηα βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε
πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη κε κεγαιχηεξε θνηλσληθή
ζπλνρή»(πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2009α)). Ζ ζηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο
ππνγξάκκηζε ηνπο θχξηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα αλαιεθζεί δξάζε θαη
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κεηαμχ απηψλ αλαθέξζεθε σο ζεκαληηθή ε «νηθνλνκία ηεο γλψζεο». Δλ ησ κεηαμχ,
κηα απφ ηηο βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο
απαζρφιεζεο ζα ήηαλ ε πξνζαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο
ζε λέεο απαηηήζεηο πξνζφλησλ, εμαζθαιίδνληαο ηελ ειθπζηηθφηεηα, ηελ πξφζβαζε
θαη ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο, ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ ησλ επηκνξθσηηθψλ
αλαγθψλ θαη ηηο δηαθαλείο δνκέο πξνζφλησλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ
άηππε κάζεζε (European Commission, 2000).
Μηα απφ ηηο θαηλνηνκίεο ζην ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
ήηαλ ε επξεία ρξήζε ηεο αλνηθηήο κεζφδνπ ζπληνληζκνχ, σο ν θαιχηεξνο δπλαηφο
ηξφπνο ζπληνληζκνχ ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ, κε ηε ζπκκεηνρή δηαθνξεηηθψλ
πνιηηηθψλ ζέζεσλ ζε φιε ηελ Δπξψπε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλνηθηή κέζνδνο
ζπληνληζκνχ παξνπζηάζηεθε σο ε κεγάιε θαηλνηνκία πνπ απνζθνπνχζε ζηε
δηαρείξηζε ηεο εθαξκνγήο απηήο ηεο ηεξάζηηαο δέζκεο κεηαξξπζκίζεσλ - κηαο
δέζκεο πνπ δελ κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί κφλν κε λνκνζεηηθά κέζα. Ζ αλνηθηή
κέζνδνο ζπληνληζκνχ αλαπηχρζεθε σο έλα κέζν δηαθπβέξλεζεο πνπ έζεζε ηνλ
εζεινληηθφ ραξαθηήξα θαη ηελ πεηζψ/πίζηε σο αληίπνδα ζε πξνζεγγίζεηο
ππνρξεσηηθήο λνκηθήο θχζεο, ηδίσο φηαλ αληηκεησπίδνληαη ζέκαηα πνπ είλαη δχζθνιν
λα εθαξκνζηνχλ θαη ηα νπνία πξφζθαηα ελζσκαηψζεθαλ σο λνκνζεζία ζην πιαίζην
ηνπ θεθηεκέλνπ (ηζφηεηα ησλ θχισλ, απαγφξεπζε δηαθξίζεσλ). Ζ αλνηθηή κέζνδνο
ζπληνληζκνχ είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία, ε νπνία αλαζεσξεί κφληκα ηελ
εθπιήξσζε ησλ εζληθψλ ζρεδίσλ θαη δξάζεσλ, βαζηζκέλε ζηε ζχγθξηζε, ηελ
ακνηβαία κάζεζε θαη ηελ πνιηηηθή θαη ηερληθή εκπεηξνγλσκνζχλε θαη γλψζε
(European Parliament, 2010).
πγθεθξηκέλα, ε αλνηθηή κέζνδνο ζπληνληζκνχ πξνρσξεί σο εμήο: ε Δπηηξνπή
θαζνξίδεη αξρηθά θνηλέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα, ζηηο
νπνίεο ζπκθσλεί ην πκβνχιην. ηε ζπλέρεηα, νη θαηεπζπληήξηεο απηέο γξακκέο
πηνζεηνχληαη απφ ηα θξάηε κέιε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εηήζησλ εζληθψλ ζρεδίσλ
δξάζεο, κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο θάζε ρψξαο. Σα απνηειέζκαηα ησλ εζληθψλ
ζρεδίσλ δξάζεο αλαθέξνληαη ζηηο εηήζηεο εζληθέο εθζέζεηο πξνο ηελ Δπηηξνπή, ε
νπνία ηηο ζπλδπάδεη θαη ηηο ελζσκαηψλεη ζε κηα εηήζηα θνηλή έθζεζε πξνο ην
πκβνχιην. Με βάζε ηελ έθζεζε απηή, ην πκβνχιην αμηνινγεί ηηο επηδφζεηο ησλ
θξαηψλ κειψλ θαη φπνπ ρξεηάδεηαη δηαηππψλεη ζπζηάζεηο γηα έληαμε ζηα εζληθά
ζρέδηα δξάζεο γηα ην επφκελν έηνο (European Parliament, 2010).
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ε φ,ηη αθνξά ηνπο ζηφρνπο ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, θαζψο
θαη ηε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ θηινδνμηψλ ηεο Ληζαβφλαο, ην πξφγξακκα
εξγαζηψλ ζηνλ ηνκέα απηφ θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα εθαξκνζηεί ε
αλνηθηή κέζνδνο ζπληνληζκνχ, ρξεζηκνπνηψληαο δείθηεο γηα ηε κέηξεζε ηεο
πξνφδνπ, ζεκεία αλαθνξάο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ θαη ηελ
αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη αμηνιφγεζεο απφ νκνιφγνπο, γηα λα αληιεζνχλ δηδάγκαηα
απφ ηελ νξζή πξαθηηθή (European Commission, 2002 γ)). Ζ λέα πξνζέγγηζε
ζπλεξγαζίαο πνπ πξνσζήζεθε απφ ηε ηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο εθαξκφζηεθε ζε
πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηνπο φξνπο ηεο πλζήθεο.
Ζ αλνηθηή κέζνδνο ζπληνληζκνχ ζρεδηάζηεθε σο εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε ησλ
βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη ηεο κεγαιχηεξεο ζχγθιηζεο. Αλ θαη επηθξίζεθε γηα ηνπο
θηλδχλνπο θαη ηα αδχλακα ζεκεία ηεο, απηή ε κέζνδνο δηαθπβέξλεζεο είρε κηα ζαθή,
απνδεδεηγκέλε αμία ζε ηνκείο φπσο ε εθπαίδεπζε, φπνπ ην πιαίζην ηεο ζπλζήθεο
παξέρεη ιίγεο κφλν δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο. Έηζη, κέζσ ηεο αλνηθηήο κεζφδνπ
ζπληνληζκνχ, ε ηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο ζπλέβαιε ζηελ επίηεπμε επξείαο
ζπλαίλεζεο ζρεηηθά κε ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ρξεηάδεηαη ε Δπξσπατθή Έλσζε
(European Commission, 2010 β)).
Γεδνκέλνπ φηη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζεσξείηαη φηη παξάγεη κε ηνλ έλα ή ηνλ
άιιν ηξφπν ηελ εζληθή ηαπηφηεηα ησλ θξαηψλ, ππήξρε πάληα ζηα θξάηε-κέιε κηα
ηάζε γηα δηαηήξεζε ηεο απνθιεηζηηθφηεηαο ηεο δηαθπβέξλεζεο ζε απηφ ηνλ ηνκέα.
Έηζη, δελ ήηαλ επηζπκεηή ε παξαβίαζε ηεο «ζθιεξήο» γξακκήο θαη ηεο δεζκεπηηθήο
λνκνζεζίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Χο εθ ηνχηνπ, ε θαηλνηνκία ηεο ηξαηεγηθήο
ηεο

Ληζαβφλαο

έγθεηηαη

(επίζεο)

ζηελ

ππέξβαζε

απηνχ

ηνπ

πνιηηηθνχ

πξνβιεκαηηζκνχ, κέζσ ηεο εηζαγσγήο ελφο άιινπ ηξφπνπ δηαθπβέξλεζεο,
βαζηζκέλεο ζε πξφηππα. Σα πξφηππα απνηεινχλ βαζηθφ εξγαιείν δηαθπβέξλεζεο γηα
ηε δηακφξθσζε κηαο θνηλήο, «θπβεξλήζηκεο» θαη ιεηηνπξγηθήο Δπξψπεο, κε ηνλ φξν
«πξφηππα» λα ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο, πνηθίιινληαο απφ δειψζεηο πεξηνξηζκέλσλ
θαλνληζηηθψλ απαηηήζεσλ έσο γεληθφηεξεο πεξηγξαθέο νξζψλ πξαθηηθψλ, αιιά
ζρεδφλ πάληνηε ζην πιαίζην ηεο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη δηαθάλεηαο, αθήλνληαο
παξάιιεια ηελ πξσηνθαζεδξία ηνπ εζληθνχ «αλέγγηρηνπ» (Lawn, 2011).
Ο φξνο «ζεκείν αλαθνξάο» είλαη κηα ζχγρξνλε ρξήζε γηα ηνλ φξν «πξφηππν» θαη
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα αλαθεξζεί ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, ζε ζρέζε κε ηνπο
νπνίνπο ήηαλ εθηθηή ε κέηξεζε ηεο πξνφδνπ. πλεπψο ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ζα
απαηηνχζε ηε δηαζεζηκφηεηα εζληθψλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε
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επηιεγκέλνπο δείθηεο. Δπηπιένλ, πξνζδηνξίδνληαο ηηο ηξεηο ρψξεο κε ηηο θαιχηεξεο
επηδφζεηο, ζχκθσλα κε ην επηιεγκέλν κνληέιν ηνπ πκβνπιίνπ, νη αλαιχζεηο
ππνζηήξημαλ ηηο εξγαζίεο γηα ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε απφ
νκνιφγνπο, νη νπνίεο εξγαζίεο θαη εθπνλήζεθαλ επί ηνπ παξφληνο ζην πιαίζην ηεο
αλνηθηήο κεζφδνπ ζπληνληζκνχ. Οη εξγαζίεο ζπλίζηαλην ζηνλ εληνπηζκφ ρσξψλ θαη
νκάδσλ ρσξψλ, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα ειπηδνθφξα επίπεδα απφδνζεο θαη
εμειίμεσλ ζε θάζε κία απφ απηέο ηηο πεξηνρέο αλαθνξάο (European Commission,
2002 γ)).
Οη έμη ηνκείο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο (ζεκεία αλαθνξάο) πνπ έζεζαλ νη ζηφρνη
ηεο αηδέληαο ηεο Ληζαβφλαο θαη πνπ έπξεπε λα εθπιεξσζνχλ γηα ηνλ ηνκέα ηεο
εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο πεξηειάκβαλαλ: α) ηηο επελδχζεηο ζηελ εθπαίδεπζε
θαη ηελ θαηάξηηζε, β) ηα άηνκα πνπ εγθαηαιείπνπλ πξφσξα ην ζρνιείν, γ) ηνπο
απφθνηηνπο ησλ Μαζεκαηηθψλ, ηεο Δπηζηήκεο θαη ηεο Σερλνινγίαο, δ) ην επίπεδν ηεο
αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε) ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο θαη ζ) ηε
ζπκκεηνρή ζηε δηά βίνπ κάζεζε (European Council, 2002).
πλνιηθά, ε ηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο έρεη εθηηκεζεί φηη έρεη ζεηηθφ αληίθηππν
ζηε ράξαμε πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, παξφιν πνπ νη θχξηνη ζηφρνη ηεο γηα
ηελ επίηεπμε ελφο πνζνζηνχ απαζρφιεζεο 70% θαη ηε ρξήζε ηνπ3% ηνπ ΑΔΠ γηα
επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο δελ έρνπλ επηηεπρζεί αθξηβψο κε
ηα ζπγθεθξηκέλα λνχκεξα (πξάγκαηη, ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε έθζαζε ην 66% ην 2008 (απφ ην 62% ην 2000), πξνηνχ κεησζεί εθ λένπ ιφγσ
ηεο θξίζεο) (Chiatelli, 2017).
Ζ ηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο ήηαλ ε πξψηε πξνζπάζεηα πνπ άλνημε ην δξφκν γηα
κηα θαιχηεξε ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ κειψλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο,
πξνσζψληαο ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο θαη δεκηνπξγψληαο ακνηβαία απνδεθηέο ιχζεηο ζε
έλαλ ηνκέα ράξαμεο πνιηηηθήο, πνπ απνδεδεηγκέλα ζεκαηνδνηήζεθε απφ κεγάιε
εζληθή επαηζζεζία θαη πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο. Απηφ είλαη πνπ δηαθξίλεη ηηο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ηα ζεκεία αλαθνξάο ηεο ζηξαηεγηθήο σο δπλακηθά θαη
απαηηεηηθά γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο. Ο δπλακηζκφο ζπλίζηαην ζηελ απαίηεζε λα
ππάξμεη πνιχ κεγαιχηεξε αιιειεμάξηεζε ησλ ζρέζεσλ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ
άιισλ πξσηνβνπιηψλ θαη ζηξαηεγηθψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο ε θνηλσληθή
αηδέληα, ην ζχκθσλν ζηαζεξφηεηαο θαη αλάπηπμεο, ε ζηξαηεγηθή γηα ηελ αεηθφξν
αλάπηπμε, νη νπνίεο δε ζα έπξεπε λα εθαξκφδνληαη κεκνλσκέλα, αιιά λα
πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο ζε θαιχηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο,
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θαζψο νη ηνκείο πνπ θαιχπηνπλ είλαη αλαπφθεπθηα αιιειέλδεηνη. Ζ εθπαίδεπζε, ε
θηψρεηα, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε απαζρφιεζε θαη πνιινί άιινη ηνκείο ησλ
πνιηηηθψλ ιεηηνπξγνχλ πάληνηε κεηαμχ ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο
(Chiatelli, 2017).
ε φ,ηη αθνξά ηελ αληαιιαγή νξζψλ πξαθηηθψλ, πνπ θαζνξίζηεθε απφ ηελ αξρή,
έρεη εληνπηζηεί ε ζέζπηζε κηαο πνιηηηθήο ακνηβαίαο κάζεζεο. Έρεη παξαηεξεζεί ε
εληαηηθνπνίεζε θαη ην ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ εθ κέξνπο ησλ ρσξψλ γηα ηε κάζεζε
θαη ηελ πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ησλ νξζψλ πξαθηηθψλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο.
Παξ‟ φια απηά, ε έλλνηα ηεο ζπλεξγαζίαο, πνπ ππνζηήξημε εμαξρήο ε ηξαηεγηθή
ηεο Ληζαβφλαο, δελ ιεηηνχξγεζε νκνηφκνξθα ζε φια ηα θξάηε κέιε. Ο ξφινο πνπ
παξείραλ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη ηα εζληθά θνηλνβνχιηα ζηελ εθαξκνγή ησλ
εζληθψλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνγξακκάησλ δηέθεξε ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ θξαηψλ
κειψλ. Οη εηαηξηθέο ζρέζεηο ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο ιεηηνπξγνχζαλ θαιά ζε
πνιιά θξάηε κέιε, ελψ νη εζληθέο αξρέο δεκηνπξγνχζαλ θίλεηξα γηα ηε
κεηαξξχζκηζε, γηα παξάδεηγκα κέζσ εζσηεξηθήο παξαθνινχζεζεο. Χζηφζν, ζε
άιιεο πεξηπηψζεηο, ηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα πεξηζζφηεξα
θξάηε κέιε έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηελ αλνηθηή κέζνδν ζπληνληζκνχ σο κεραληζκφ
αλαθνξάο θαη φρη σο αλαπηπμηαθή πνιηηηθή (European Commission, 2010 β)).
ήκεξα, ν ξφινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε
βαζίδεηαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο κηαο λέαο ζηξαηεγηθήο, πνπ αθνινχζεζε ηε
ζηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο. Σν λέν ζηξαηεγηθφ πιαίζην, ε ζηξαηεγηθή Δπξψπε 2020,
πξνέθπςε ην 2010 θαη πξφηεηλε ζθνπνχο θαη ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα εθπιεξσζνχλ
έσο ην 2020. Χζηφζν, ην επξσπατθφ νηθνλνκηθφ πιαίζην ζην νπνίν δηαηππψζεθε,
αληηκεηψπηζε κηα πεξίνδν δπζθνιίαο εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Έηζη, ν ζηφρνο
ηεο ζηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020 ήηαλ λα μεπεξαζηεί απηή ε δχζθνιε θαηάζηαζε θαη
λα «κεηαηξέςεη ηελ ΔΔ ζε έμππλε, βηψζηµε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο νηθνλνκία µε
πςειά επίπεδα απαζρφιεζεο, παξαγσγηθφηεηαο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο». Απηή
είλαη ε ζηξαηεγηθή γηα ηελ Δπξψπε 2020, ζηελ νπνία (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2010)
«Ζ Δπξψπε 2020 πξνζθέξεη έλα φξακα φζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία ηεο
αγνξάο ηεο Δπξψπεο γηα ηνλ 21ναηψλα» (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2010, ζει.5). Οη ηξεηο
βαζηθέο θαη αιιεινεληζρπφκελεο πξνηεξαηφηεηεο (βιέπε Πίλαθα 2.3), πνπ έπξεπε λα
πξνηείλεη ε ζηξαηεγηθή, πεξηέρνπλ ηε θξάζε-θιεηδί ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ελψ,
κεηαμχ απηψλ ησλ πξνηεξαηνηήησλ, ε αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο

42

δηαθξίλεηαη σο βαζηθή πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ(Δπξσπατθή
Δπηηξνπή, 2010).
Πίλαθαο 2.3 Πξνηεξαηφηεηεο ηεο ηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020 (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2010)
Έμππλε αλάπηπμε: αλάπηπμε κηαο νηθνλνκίαο βαζηδφκελεο ζηε γλψζε θαη ηελ θαηλνηνκία
∆ηαηεξήζηκε αλάπηπμε: πξνψζεζε κηαο πην απνδνηηθήο ζηε ρξήζε πφξσλ, πην πξάζηλεο θαη πην
αληαγσληζηηθήο νηθνλνκίαο
Αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνχο: µηα νηθνλνκία µε πςειή απαζρφιεζε πνπ ζα επηηπγράλεη θνηλσληθή
θαη εδαθηθή ζπλνρή

πλεπψο, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο κέιεκα γηα ηελ
εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε, πιαηζηψλνληαη απφ ηε ζηξαηεγηθή Δθπαίδεπζε θαη
Καηάξηηζε 2020, ε νπνία απνηειεί κέξνο ηεο ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020. Ζ
δεκηνπξγία ελφο ζηαζεξνχ πιαηζίνπ επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο
εθπαίδεπζεο παξαηεξήζεθε γηα πξψηε θνξά ζην πξφγξακκα εξγαζίαο Δθπαίδεπζε
θαη Καηάξηηζε 2010, ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο (Council of the
European Union, 2009). Αθνινπζψληαο απηά ηα βήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ, ε
Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 2020 ζηελ (πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2009 β)):
«…Δπξσπατθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο
γηα ηελ έσο ην 2020 πεξίνδν, ζα πξέπεη λα θαζνξηζζεί ζηε βάζε ελφο
ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα θαιχπηεη ηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη
θαηάξηηζεο ζην ζχλνιφ ηνπο, κε βάζε κηα πξννπηηθή νινθιεξσκέλεο δηά
βίνπ κάζεζεο. Πξάγκαηη, ε δηά βίνπ κάζεζε ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο
ζεκειηψδεο αξρή ζηελ νπνία ζα βαζίδεηαη νιφθιεξν ην πιαίζην, ην νπνίν έρεη
ζρεδηαζζεί ψζηε λα θαιχπηεη θάζε είδνπο κάζεζε - ηππηθή, κε ηππηθή θαη
άηππε - ζε φια ηα επίπεδα: απφ ηελ πξνζρνιηθή θαη ηελ πξσηνβάζκηα
εθπαίδεπζε έσο ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε
θαη θαηάξηηζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ...» (πκβνχιην ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2009 β))
Καζνξίδνληαη επίζεο νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ην
πιαίζην γηα ηα επφκελα έηε, φπσο (πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2009 β)):
– 1.Να πινπνηεζνχλ ε δηά βίνπ κάζεζε θαη ε θηλεηηθφηεηα κέζσ ζπζηεκάησλ
εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, πνπ ζα κπνξέζνπλ λα
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αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα ζηηο αιιαγέο θαη ζηηο παγθφζκηεο
πξνθιήζεηο.
– 2.Να βειηησζνχλ ε πνηφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο
θαη ηεο θαηάξηηζεο, κέζσ κηαο κεγαιχηεξεο επηθέληξσζεο ζηελ αχμεζε ηνπ
επηπέδνπ ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ (φπσο ε γξαθή, ε αλάγλσζε θαη ε
αξηζκεηηθή), ηεο βειηίσζεο ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ καζεκαηηθψλ, ησλ άιισλ
ζεηηθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο, θαζψο θαη ηεο ελίζρπζεο ησλ
γισζζηθψλ ηθαλνηήησλ.
– 3.Να πξναρζνχλ ε ηζνηηκία, ε θνηλσληθή ζπλνρή θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή
ζηα θνηλά, νχησο ψζηε φινη νη πνιίηεο, αλεμαξηήησο πξνζσπηθψλ,
θνηλσληθψλ ή νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, λα κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα
αλαπηχζζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, δεμηφηεηεο ζρεηηδφκελεο κε
ζπγθεθξηκέλε απαζρφιεζε.
– 4.Να ελζαξξχλνληαη ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε θαηλνηνκία θαζψο θαη ην
επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα ζε φια ηα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο
θαηάξηηζεο, θαζψο απνηεινχλ βαζηθέο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο αεηθφξνπ
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Δηδηθφηεξα, πξέπεη λα βνεζεζνχλ ηα άηνκα λα
αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο ζην ςεθηαθφ πεξηβάιινλ, πλεχκα πξσηνβνπιίαο,
επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα θαζψο θαη πνιηηηζκηθή ζπλείδεζε.(πκβνχιην ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2009 β))
Ζ εθαξκνγή φισλ απηψλ ησλ ζηφρσλ πξνυπνζέηεη ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε
ηεο αλνηθηήο κεζφδνπ ζπληνληζκνχ σο κεζφδνπ εξγαζίαο, αθνχ, αζθαιψο, ν
εζεινληηθφο ραξαθηήξαο απηήο ηεο κεζφδνπ ζέβεηαη πιήξσο ηελ αξκνδηφηεηα ησλ
θξαηψλ κειψλ γηα ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο ζπζηήκαηα. Χζηφζν, φιεο νη ελέξγεηεο πνπ
πξέπεη λα αλαιεθζνχλ, πξέπεη λα θαζνδεγνχληαη απφ ηελ πξννπηηθή ηεο δηα βίνπ
κάζεζεο, σο ηεο βαζηθήο πξνζέγγηζεο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ έρεη πξνσζήζεη ε ΔΔ
ζηνλ ηνκέα απηφ. Απφ ηελ άιιε, ηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία αλαθνξάο πνπ πξνηείλεη ε
ζηξαηεγηθή γηα επίηεπμε θαη εθπιήξσζε κέρξη ην 2020 είλαη(πκβνχιην ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2009 β)):
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Πίλαθαο 2.4 Πξνηεξαηφηεηεο ηεο ηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020(πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2009
β))
πκκεηνρή ησλ ελειίθσλ ζηε δηά βίνπ κάζεζε: κέρξη ην 2020, θαηά κέζν φξν ηνπιάρηζηνλ 15%
ησλ ελειίθσλ πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηά βίνπ κάζεζε
Υακειέο επηδφζεηο ζηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο: κέρξη ην 2020, ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ ειηθίαο 15 εηψλ
κε ρακειή επίδνζε ζηελ αλάγλσζε, ηα καζεκαηηθά θαη ηελ επηζηήκε ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν
απφ 15%
Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε: κέρξη ην 2020, ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ ειηθίαο 30-34 εηψλ, πνπ ζα είλαη
θάηνρνη πηπρίσλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 40%.
Πξφσξε εγθαηάιεηςε εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο: κέρξη ην 2020, ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ, πνπ
εγθαηαιείπνπλ πξφσξα ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην 10%.
Δθπαίδεπζε πξνζρνιηθήο ειηθίαο: κέρξη ην 2020 ηνπιάρηζηνλ 95% ησλ παηδηψλ ειηθίαο κεηαμχ ησλ
4 εηψλ θαη ηεο ειηθίαο γηα ηελ έλαξμε ηεο ππνρξεσηηθήο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα
ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε
Κηλεηηθφηεηα
Απαζρνιεζηκφηεηα
Δθκάζεζε γισζζψλ

Απηέο νη δχν ζηξαηεγηθέο, δειαδή ε ηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο θαη ε ζηξαηεγηθή
Δπξψπε 2020 θαζνξίδνπλ ηελ πνξεία πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ε επξσπατθή
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ζέηνληαο ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο
ζηνπο νπνίνπο ρξεηάδεηαη παξέκβαζε θαη θαζνξίδνληαο ηα πξφηππα, πνπ πξέπεη λα
επηηεπρζνχλ. Δπηπιένλ, νη ζηξαηεγηθέο απηέο πξνσζήζεθαλ θαη πξνρψξεζαλ ζε
ιεηηνπξγία ππφ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δηνίθεζεο, φπσο είλαη ε αλνηθηή κέζνδνο
ζπληνληζκνχ, πνπ επηηξέπεη λα ζπλδπαζηεί ε «επαηζζεζία» ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ
θαη ε ζπλεξγαζία ζην πιαίζην ελφο επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο θαη
θαηάξηηζεο, κε ζθνπφ πάληα λα επηηεπρζεί έλα θαιχηεξν κέιινλ γηα ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε.
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζήκεξα ε πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αλαπηχζζεηαη ζηνπο ππιψλεο πνπ είρε
ζέζεη ε Γηαδηθαζία ηεο Κνπεγράγεο ήδε απφ ην 2002. Ζ Γηαθήξπμε ηεο Κνπεγράγεο
(ησλ Δπξσπαίσλ Τπνπξγψλ ζρεηηθψλ κε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε
θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο) (European Ministers of Vocational Education and
Σraining, and the European Commission, 2002 γ)) μεθίλεζε κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο
απφδνζεο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο
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θαη θαηάξηηζεο κέζσ κηαο εληζρπκέλεο ζπλεξγαζίαο ζε επξσπατθφ επίπεδν
(Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ρ.ρ.).
Ζ

Γηαδηθαζία

ηεο

Κνπεγράγεο

βαζίδεηαη

ζε

ακνηβαία

ζπκθσλεκέλεο

πξνηεξαηφηεηεο πνπ επαλεμεηάδνληαη πεξηνδηθά. πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ν
ζεκαληηθφο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο, σο αλαπφζπαζηνπ κέξνπο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη
θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ, πξνσζήζεθε έληνλα ζηε ηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο ηνπ 2000.
Ζ εθπαίδεπζε ζεσξήζεθε σο κέζν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθήο δχλακεο ηεο
Δπξψπεο παγθνζκίσο θαη σο εγγχεζε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλνρήο ησλ θνηλσληψλ
ηεο θαη ηεο πιήξνπο αλάπηπμεο ησλ πνιηηψλ ηεο. Χζηφζν, σο βαζηθφ θαη
αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνλίζηεθε ε αλάπηπμε πςειήο
πνηφηεηαο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ
πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ηεο ζπλνρήο, ηεο θηλεηηθφηεηαο, ηεο
απαζρνιεζηκφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο (European Ministers of Vocational
Education and Training, and the European Commission, 2002).
Δπηπιένλ, ε δέζκεπζε ζπλεξγαζίαο ζε πνιηηηθέο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη
θαηάξηηζεο δελ έιαβε ππφςε κφλν ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά
ππνγξακκίζηεθε ε αλάγθε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε ζπλεξγαζία θαη νη ππνςήθηεο γηα
έληαμε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ρψξεο, νη ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Εψλεο Διεχζεξσλ
πλαιιαγψλ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ θαη νη θνηλσληθνί εηαίξνη, σο
ζεκαληηθνί παξάγνληεο ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο
θαη θαηάξηηζεο. Απηφ ζήκαλε ηελ ηαπηφρξνλε επέθηαζε θαη ηε ζπλνρή, αλ θαη
πάληνηε ππήξμε ε εζεινληηθή αξρή ηεο πηνζέηεζεο ησλ κέηξσλ, ε νπνία θαη ηεξείηαη
επίκνλα. Ζ εληζρπκέλε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη
θαηάξηηζεο ζεσξήζεθε φηη ζα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ εμαζθάιηζε επηηπρνχο
δηεχξπλζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ
θαζνξίζηεθαλ απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Ληζαβφλαο. Μέζσ απηήο ηεο
εληζρπκέλεο επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη
θαηάξηηζε επξφθεηην λα εθπιεξσζνχλ νη θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο, πνπ ζα έπξεπε λα
αθνινπζήζεη ε Γηαδηθαζία ηεο Κνπεγράγεο, φπσο είλαη νη παξαθάησ (European
Ministers of Vocational Education and Training, and the European Commission,
2002):
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Πίλαθαο 2.5 Πξνηεξαηφηεηεο ηεο Γηαδηθαζίαο ηεο Κνπεγράγεο (European Ministers of Vocational
Education and Training, and the European Commission, 2002)
Δπξσπατθή δηάζηαζε:
ελίζρπζε ηεο επξσπατθήο δηάζηαζεο ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε θαη πξνψζεζε
ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο δηνξγαληθήο ζπλεξγαζίαο
Γηαθάλεηα, πιεξνθφξεζε θαη θαζνδήγεζε:
αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, κέζσ ηεο εθαξκνγήο θαη ηνπ
εμνξζνινγηζκνχ ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ δηθηχσλ πιεξνθφξεζεο, ελίζρπζε πνιηηηθψλ, ζπζηεκάησλ θαη
πξαθηηθψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ελεκέξσζε, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ
Αλαγλψξηζε ηθαλνηήησλ θαη πξνζφλησλ:
πξνψζεζε ηεο δπλαηφηεηαο κεηαθνξάο θαη αλαγλψξηζεο ησλ ηθαλνηήησλ ή/ θαη πξνζφλησλ, κε ηελ
αλάπηπμε επηπέδσλ αλαθνξάο, θνηλψλ αξρψλ πηζηνπνίεζεο θαη θνηλψλ κέηξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ελφο ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο αθαδεκατθψλ κνλάδσλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη
θαηάξηηζε,
δηαζθάιηζε κεγαιχηεξεο ζπκβαηφηεηαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ
Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο: ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αληαιιαγή κνληέισλ θαη κεζφδσλ, θαζψο θαη θνηλψλ
θξηηεξίσλ θαη αξρψλ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, δίλνληαο
έκθαζε ζηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ ζε φιεο ηηο κνξθέο
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο

Μεηά ηελ έθδνζε ηεο Γηαδηθαζίαο ηεο Κνπεγράγεο αθνινχζεζε κηα ζεηξά άιισλ
αλαθνηλσζέλησλ, φπσο ην Αλαθνηλσζέλ ηνπ Μάαζηξηρη ην 2004, ην Αλαθνηλσζέλ ηνπ
Διζίλθη ην 2006, ην Αλαθνηλσζέλ ηνπ Μπνξληφ ην 2008, θαη ην πξφζθαην ην
Αλαθνηλσζέλ ηεο Μπξηδ ην 2010, γηα ηελ εληζρπκέλε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ησλ
πνιηηηθψλ ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.
Μάιηζηα, ζήκεξα, ε πνιηηηθή γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε
ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ησλ ζηξαηεγηθψλ πξνηεξαηνηήησλ, πνπ «ξαθηλαξίζηεθαλ»
ζην ζχληνκν Αλαθνηλσζέλ ηεο Μπξηδ γηα ηελ καθξνπξφζεζκε πεξίνδν 2011-2020,
θαη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ βξαρππξφζεζκσλ απνηειεζκάησλ γηα ην πξψην ζηάδην
παξαθνινχζεζεο ηεο πεξηφδνπ 2011-2014. Ζ αλνηθηή κέζνδνο ζπληνληζκνχ
εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηνλ θχξην κεραληζκφ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ. Οη έληεθα ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη
θαηάξηηζεο ζπλίζηαληαη ζηα παξαθάησ (Education Ministers, 2010):
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Πίλαθαο 2.6 ηξαηεγηθνί ζηφρνη ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο γηα ηελ πεξίνδν 20112020(Education Ministers, 2010)
Να γίλεη ε αξρηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε κηα ειθπζηηθή επηινγή κάζεζεο
Ζ πξνσζεζεί ε αξηζηεία, ε πνηφηεηα θαη ε ζπλάθεηα, ηφζν ηεο αξρηθήο, φζν θαη ηεο ζπλερηδφκελεο
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο:


Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο



Πνηφηεηα

ησλ

εθπαηδεπηηθψλ,

ησλ

εθπαηδεπηψλ

θαη

άιισλ

επαγγεικαηηψλ

ηεο

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο


πλάθεηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο

Δλεξγνπνίεζε ηεο επέιηθηεο πξφζβαζεο ζηελ θαηάξηηζε θαη ζηα πξνζφληα
Αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηε δηεζλνπνίεζε, ηφζν ηεο αξρηθήο, φζν θαη ηεο
ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη πξνψζεζε ηεο δηεζλνχο θηλεηηθφηεηαο
Πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θαζψο θαη ηεο ρξήζεο
ησλ ΣΠΔ (ηφζν ζηελ αξρηθή, φζν θαη ηε ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε)
πλεηδεηνπνίεζε ηεο ελζσκάησζεο ρσξίο απνθιεηζκνχο, ηφζν ηεο αξρηθήο, φζν θαη ηεο
ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο
Μεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο
θαη κεγαιχηεξε πξνβνιή γηα ηα επηηεχγκαηα ηεο επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο ζηελ επαγγεικαηηθή
εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε
πληνληζκέλε δηαθπβέξλεζε επξσπατθψλ θαη εζληθψλ κέζσλ ζηνπο ηνκείο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο
αλαγλψξηζεο, ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο
Δλίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε θαη
άιισλ ζρεηηθψλ ηνκέσλ πνιηηηθήο
Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο
Αμηνπνίεζε ηεο ππνζηήξημεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

Πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη λα ιεθζνχλ ππφςε νη ελ ιφγσ πξνηεξαηφηεηεο θαη νη
ζπλνιηθνί ζηξαηεγηθνί ζηφρνη θαη λα ζπλερηζηεί ε πινπνίεζε ελφο παγθφζκηνπ
νξάκαηνο γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε κέρξη ην 2020
(CEDEFOP, 2012).
Μάιηζηα, γηα λα ππάξμεη πξφνδνο ζηελ επίηεπμε ηεο Γηαδηθαζίαο ηεο Κνπεγράγεο,
εθηφο απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ησλ ζηφρσλ, ππάξρεη επίζεο
κηα ζεηξά άιισλ θνηλψλ επξσπατθψλ εξγαιείσλ, πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ πνιηηηθή
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο γηα ηελ θαζηέξσζε κηαο ζπλνιηθήο
πξνζέγγηζεο θαη ηελ επίηεπμε πξνφδνπ, φζνλ αθνξά ηελ πξνβνιή ηεο ζε Δπξσπατθφ
επίπεδν. Σα εξγαιεία απηά θαίλνληαη παξαθάησ (CEDEFOP, 2010):
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Πίλαθαο 2.7 Κνηλά Δπξσπατθά εξγαιεία ηεο Γηαδηθαζίαο ηεο Κνπεγράγεο (CEDEFOP, 2010)
Δπξσπατθφ

πιαίζην

πξνζφλησλ

(European

επαγγεικαηηθψλ
qualifications

Βνεζά ζηε ζχγθξηζε πξνζφλησλ ζε φιε ηελ
Δπξψπε γηα ηε ζηήξημε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη

framework, (EQF))

ηεο θηλεηηθφηεηαο ζηελ εξγαζία θαη ηελ εθπαίδεπζε

Δπξσπατθφ ζχζηεκα κεηαθνξάο αθαδεκατ-

Βνεζά ζηελ επηθχξσζε, αλαγλψξηζε θαη

θψλ κνλάδσλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή

ζπζζψξεπζε δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ πνπ

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε (European credit

ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία, πνπ απνθηήζεθαλ θαηά

system for VET, (ECVET))

ηε δηάξθεηα παξακνλήο ζε κηα άιιε ρψξα ή ζε
δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο, έηζη ψζηε απηέο νη
εκπεηξίεο λα ζπκβάιινπλ ζηελ απφθηεζε
επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ

Δπξσπατθφπιαίζην αλαθνξάο γηα ηε δηαζθά-

Βνεζά ηηο ρψξεο λα αλαπηχμνπλ, λα βειηηψζνπλ, λα

ιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ επαγγεικαηηθή

θαζνδεγήζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηελ πνηφηεηα

εθπαίδεπζε

ησλ ζπζηεκάησλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη

θαη

θαηάξηηζε (European

quality assurance framework for VET,

θαηάξηηζεο θαη λα αλαπηχμνπλ πξαθηηθέο

(EQAVET))

δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο
Έλα ραξηνθπιάθην εγγξάθσλ γηα ηε ζηήξημε ηεο

Europass

εξγαζίαο θαη ηεο γεσγξαθηθήο θηλεηηθφηεηαο, πνπ
ζα επηηξέςεη ζηνπο αλζξψπνπο λα παξνπζηάζνπλ ηα
πξνζφληα θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο
έλα ηππνπνηεκέλν κνξθφηππν, θαηαλνεηφ ζηνπο
εξγνδφηεο ζε φιε ηελ Δπξψπε. Σα έγγξαθα
Europass είλαη ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα Europass,
ην δηαβαηήξην γιψζζαο, ε θηλεηηθφηεηα Europass,
ην παξάξηεκα δηπιψκαηνο θαη ην ζπκπιεξσκαηηθφ
πηζηνπνηεηηθφ

ηε ζπλέρεηα, παξέρνληαη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ πνιηηηθή θαη ηνπο
θαλνληζκνχο ςεθηνπνίεζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απφ ηηο νπνίεο θαη
δηαθαίλνληαη νη αλάγθεο γηα ηελ επηκφξθσζε ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ, κεηαμχ άιισλ.
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2.3 Πνιηηηθή θαη Καλνληζκνί Φεθηνπνίεζεο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο - Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε
Σα πξψηα βήκαηα ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε φ,ηη αθνξά ηελ
θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο ρξνλνινγνχληαη απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Σν
πξφγξακκα ESPRIT ηνπ 1984 ήηαλ ε πξψηε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ, ην νπνίν θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινχζεζαλ πξνγξάκκαηα
ζρεηηθά κε εθαξκνγέο ΣΠΔ (εθαξκνγέο, γηα παξάδεηγκα, ζηε κεηαθνξά, ηελ
πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε), θαζψο θαη ην πξφγξακκα
RACE ζρεηηθά κε ηηο πξνεγκέλεο ηειεπηθνηλσληαθέο ηερλνινγίεο, ηα νπνία
εληάρηεθαλ ζην πξψην Πξφγξακκα Πιαίζην ςεθηνπνίεζεο ηεο πεξηφδνπ 1984-1987
(European Commission, 1985). Ζ Πξάζηλε Βίβινο ηνπ 1987 γηα ηελ απειεπζέξσζε
ηεο αγνξάο ηειεπηθνηλσληψλ εγθαηλίαζε ηελ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ
ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, αλ θαη κέρξη ηε Λεπθή Βίβιν ηνπ 1993 δελ ππήξμε κηα
νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή πνιηηηθήο γηα ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο (European
Commission, 1993).

2.3.1 ρέδην Γξάζεο Ηιεθηξνληθή Δπξψπε 2002 (eEurope 2002)
ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, νη ζεηηθέο νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο γηα ηα
θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο παξείραλ εχθνξν έδαθνο γηα έλα λέν παγθφζκην
ζρέδην δξάζεο, επηθεληξσκέλν ζην λα θαηαζηεί ε Δπξψπε ε πην αληαγσληζηηθή θαη
δπλακηθή νηθνλνκία ζηνλ θφζκν, αμηνπνηψληαο ηηο επθαηξίεο πνπ πξφζθεξε ε λέα
νηθνλνκία θαη ηδηαίηεξα ην δηαδίθηπν. Σν ελ ιφγσ ζρέδην δξάζεο παξνπζηάζηεθε ζην
Δπξσπατθφ πκβνχιην ζηε Φέηξα (Πνξηνγαιία) ηνλ Ηνχλην ηνπ 2000 κε ηίηιν:
Ηιεθηξνληθή Δπξψπε 2002 - Κνηλσλία Πιεξνθνξηψλ γηα Όινπο. Οη θχξηνη ζηφρνη
απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο ήηαλ λα πξνσζεζεί κηα πην νηθνλνκηθή, ηαρεία θαη αζθαιήο
πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν, θέξλνληαο ηνπο πνιίηεο, ηα ζπίηηα, ηα ζρνιεία, ηηο
επηρεηξήζεηο θαη ηηο δηνηθήζεηο ζηελ ςεθηαθή επνρή: λα δεκηνπξγεζεί δειαδή κηα
ςεθηαθά εγγξάκκαηε Δπξψπε, ππνζηεξηδφκελε απφ κηα επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα
έηνηκε λα ρξεκαηνδνηήζεη θαη λα αλαπηχμεη λέεο ηδέεο, λα δηαζθαιίζεη φηη ε φιε
δηαδηθαζία ζα δηεμαρζεί ρσξίο θνηλσληθνχο απνθιεηζκνχο, ζα εληζρχζεη ηελ
εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζα εληζρχζεη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή (European
Commission, 1999).

50

Δηδηθφηεξα, ε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ έπξεπε λα πξνσζεζεί κέζσ ηεο επηηάρπλζεο
ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ηεο ειεθηξνληθήο πξφζβαζεο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο
(ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ςεθηαθέο δεκφζηεο δηνηθήζεηο), ηεο ειεθηξνληθήο
βνήζεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηνπ ςεθηαθνχ επξσπατθνχ
πεξηερνκέλνπ γηα ηα παγθφζκηα δίθηπα θαη ηηο επθπείο κεηαθνξέο (European
Commission, 2002 α)).
Ζ αλάπηπμε δηαδηθηπαθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ επηθεληξψζεθε ζηε ρξήζε λέσλ
ηερλνινγηψλ, ηφζν γηα ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε ησλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ, φζν θαη
γηα ηελ πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπο. Ο ζηφρνο
πνπ θαζνξίζηεθε ζην ζρέδην δξάζεο ήηαλ φηη ηα θξάηε κέιε ζα εμαζθάιηδαλ κηα
γεληθεπκέλε ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζε θχξηεο βαζηθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο κέρξη ην
2003 (European Commission, 2002 α)).
Δπηπιένλ, γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο πξνφδνπ
ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ζηα δηάθνξα εζληθά πιαίζηα, δεκηνπξγήζεθε έλα επξσπατθφ
ζχζηεκα δεηθηψλ απνηειεζκάησλ θαη πξνφδνπ, πνπ εμαθνινπζεί λα ρξεζηκνπνηείηαη
ζήκεξα απφ ηελ Eurostat γηα ηελ εζληθή ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε. Απφ απηνχο ηνπο 23
δείθηεο πνπ εθπνλήζεθαλ απφ ηελ πξσηνβνπιία eEurope, νη 2 αθνξνχλ εηδηθά ζέκαηα
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο: α) ην πνζνζηφ ησλ δηαζέζηκσλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ
ζην δηαδίθηπν θαη β) ε ρξήζε δεκνζίσλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο πνιίηεο (European
Commission, 2002 α)).

2.3.2 ρέδην Γξάζεο Ηιεθηξνληθή Δπξψπε 2005 (eEurope 2005)
Σνλ Ηνχλην ηνπ 2002, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο εβίιιεο (Ηζπαλία) ελέθξηλε
ην λέν ζρέδην δξάζεο eEurope 2005, σο ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο Ηιεθηξνληθή
Δπξψπε 2002 - Κνηλσλία Πιεξνθνξηψλ γηα Όινπο, κε ζηφρν α) ηελ παξνρή ελφο
επλντθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο θαη γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ
εξγαζίαο β) ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, γ) ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ δεκφζησλ
ππεξεζηψλ θαη δ) ηε δηαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο θάζε πνιίηε λα ζπκκεηάζρεη ζηελ
παγθφζκηα θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο (European Commission, 2002 β)).
Σν ζρέδην δξάζεο eEurope 2005 αλαπηχρζεθε ζε δχν βαζηθέο αιιειεμαξηψκελεο
δξάζεηο. Απφ ηε κία πιεπξά, απνζθνπνχζε ζηελ ηφλσζε ησλ ππεξεζηψλ, ησλ
εθαξκνγψλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηφζν γηα ηηο ειεθηξνληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο φζν
θαη γηα ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηφρεπε ζηελ αλάπηπμε ηεο
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βαζηθήο επξπδσληθήο ππνδνκήο θαη πηπρψλ πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα (European
Commission, 2002 β)).
Μηα πηπρή πνπ είλαη εγθάξζηα ζε απηέο ηηο δχν δξάζεηο είλαη ε ειεθηξνληθή
έληαμε (e-inclusion), κηα αξρή πνπ απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία κηαο ςεθηαθήο
θνηλσλίαο πνπ ζα παξέρεη επθαηξίεο ζε φινπο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή δίλεηαη ζηηο
πξαθηηθέο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ειεθηξνληθήο πγείαο θαη ειεθηξνληθήο
κάζεζεο (European Commission, 2002 β)).
Σν ζρέδην δξάζεο ππνγξάκκηζε φηη νη ζηφρνη πνπ πεξηγξάθεθαλ ζην πξνεγνχκελν
επξσπατθφ έγγξαθν πξνγξακκαηηζκνχ δελ είραλ επηηεπρζεί πιήξσο, θαζψο, ελψ
πνιινί ζηφρνη είραλ επηηεπρζεί, πνιιέο ππεξεζίεο εμαθνινπζνχζαλ λα έρνπλ
πεξηνξηζκέλε δηαδξαζηηθφηεηα (European Commission, 2002 γ)). Ζ αληαιιαγή
βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, ε ελνπνίεζε ησλ πξαθηηθψλ ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο, ε
βειηίσζε ηεο ζπκκεηνρήο, ε δηάδνζε ησλ πξαθηηθψλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ
ησλ δηαθφξσλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα ηνπο
ρξήζηεο κε αλαπεξία απνηέιεζαλ ηνπο βαζηθνχο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ηα θξάηε κέιε
έπξεπε λα επελδχζνπλ γηα ηελ αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο
δηνίθεζεο (European Commission, 2002 β)).

2.3.3 Πξσηνβνπιία i2010
Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ άλνημε ηνπ 2005,
βαζηδφκελν ζηα απνηειέζκαηα πνπ επηηεχρζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
eEurope 2005, δηαπίζησζε φηη ε γλψζε θαη ε θαηλνηνκία είλαη νη πξαγκαηηθνί κνρινί
βηψζηκεο αλάπηπμεο, ππνγξακκίδνληαο ηε ζεκειηψδε ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο κηαο
θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, βαζηδφκελεο ζηελ έληαμε θαη ηε γεληθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ
ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηηο νηθνγέλεηεο. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2005
ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξφηεηλε ην λέν έγγξαθν πνιηηηθήο, ηε ηξαηεγηθή i2010 Δπξσπατθή Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο γηα ηελ Αλάπηπμε θαη ηελ Απαζρφιεζε, πνπ
θαζνξίδεη γεληθνχο ζηξαηεγηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο, πξνσζεί κηα αλνηθηή θαη
αληαγσληζηηθή ςεθηαθή νηθνλνκία θαη απνδίδεη ζηηο ΣΠΔ πξσηαξρηθφ ξφιν ζηελ
πξνψζεζε ηεο έληαμεο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο (European Commission, 2006).
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή εληφπηζε ηξεηο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηηο επξσπατθέο
πνιηηηθέο ηεο ζε φ,ηη αθνξά ηελ θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ κέζσλ
ελεκέξσζεο: α) ηε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ επξσπατθνχ ρψξνπ πιεξνθφξεζεο,
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ηθαλνχ λα πξνσζήζεη κηα αλνηθηή θαη αληαγσληζηηθή εζσηεξηθή αγνξά γηα ηελ
θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, β) ηελ ελίζρπζε ηεο
θαηλνηνκίαο θαη ησλ επελδχζεσλ ζηελ έξεπλα ΣΠΔ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο
θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο πνζφηεηαο επθαηξηψλ απαζρφιεζεο θαη γ) ηελ
νηθνδφκεζε κηαο επξσπατθήο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, βαζηζκέλεο ζηελ έληαμε,
ηθαλήο λα ηνλψζεη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αεηθφξν
αλάπηπμε θαη επηθεληξσκέλεο ζηελ βειηίσζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο
πνηφηεηαο δσήο (European Commission, 2006).
Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε έρεη θαίξηα ζεκαζία ζην πιαίζην απηήο ηεο ηξίηεο
πξνηεξαηφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη ην πξφγξακκα ζθνπεχεη λα θαηαζηήζεη ηηο δεκφζηεο
ππεξεζίεο θαιχηεξεο, νηθνλνκηθά απνδνηηθφηεξεο θαη πην πξνζηηέο. πγθεθξηκέλα, ε
Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζέιεζε λα πξνσζήζεη ηηο δεκφζηεο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο γηα
ηελ επίιπζε δχν ζεκαληηθψλ πηπρψλ: α) απφ ηερληθή άπνςε, νη θνηλέο δηεπαθέο, ηα
ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο ηαπηνπνίεζεο θαη ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ησλ
ηαπηνηήησλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ θξίζεθαλ απαξαίηεηεο θαη β) απφ
νξγαλσηηθή άπνςε, νη δεκφζηεο δηνηθήζεηο έπξεπε λα πηνζεηήζνπλ λέεο πξαθηηθέο,
λέεο δηαδηθαζίεο εξγαζίαο, λέεο δεμηφηεηεο θαη λένπο θαλφλεο. Ζ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή επίζεο ππνγξάκκηζε ηελ αλάγθε γηα έλα εηδηθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηελ
ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, κε ζαθείο θαη ζηνρνζεηεκέλεο ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο
γηα δεκφζηεο ππεξεζίεο, πνπ βαζίδνληαη ζηηο ΣΠΔ (European Commission, 2006).
Σνλ Απξίιην ηνπ 2006, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελέθξηλε ην ζρέδην δξάζεο γηα ηελ
ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ηνπ 2010 ζην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο i2010,
πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ πινπνίεζε ηεο Αηδέληαο ηεο Ληζαβφλαο θαη
άιισλ θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ. Σν ζρέδην δξάζεο απνζθνπνχζε: α) ζηελ πξφβιεςε φηη
φινη νη πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλα
πιενλεθηήκαηα ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, β) ηε δηαζθάιηζε φηη νη πξαθηηθέο
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε εζληθφ επίπεδν δελ ζα δεκηνπξγνχλ εκπφδηα ζηελ
εληαία αγνξά, ιφγσ ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ θαη ηεο απνπζίαο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, γ)
ηελ επέθηαζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε θνηλνηηθφ
επίπεδν, επηηξέπνληαο νηθνλνκίεο θιίκαθαο ζην πιαίζην ησλ πξσηνβνπιηψλ ησλ
θξαηψλ κειψλ θαη κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο γηα θνηλέο επξσπατθέο πξνθιήζεηο, θαη δ)
ηε δηαζθάιηζε φηη φια ηα εκπιεθφκελα κέξε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζα
ζπλεξγάδνληαλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθηπαθψλ δεκφζησλ
δηνηθήζεσλ (European Commission, 2006).
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Σν ζρέδην δξάζεο επεδίσθε ηνπο εμήο πέληε θχξηνπο ζηφρνπο γηα ηελ ειεθηξνληθή
δηαθπβέξλεζε, κε ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα έσο ην 2010 (European Commission,
2006):


Καλέλαο πνιίηεο λα κε κείλεη πίζσ: πξνψζεζε ηεο έληαμεο κέζσ ηεο
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ψζηε σο ην 2010 φινη νη πνιίηεο λα έρνπλ
εχθνιε πξφζβαζε ζε αζθαιείο θαη θαηλνηφκεο ππεξεζίεο



Να θαηαζηεί ε απφδνζε θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα κηα πξαγκαηηθφηεηα,
ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ, ηεο
δηαθάλεηαο θαη ηεο επζχλεο, ζηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφξηνπ θαη ζηελ
επίηεπμε πιενλεθηεκάησλ φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα έσο ην 2010



Δθαξκνγή βαζηθψλ ππεξεζηψλ κε κεγάιν αληίθηππν γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο
επηρεηξήζεηο, κε ζηφρν ην 100% ησλ πξνκεζεηψλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη
ειεθηξνληθά κέρξη ην 2010, κε ηνπιάρηζηνλ ην 50% ησλ δεκφζησλ
ζπκβάζεσλ λα γίλνληαη κέρξη ηφηε ειεθηξνληθά



Να ηεζνχλ ζε εθαξκνγή νη θχξηνη κεραληζκνί πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηνπο
πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο λα επσθειεζνχλ κέρξη ην 2010 απφ κηα βνιηθή,
αζθαιή θαη δηαιεηηνπξγηθή πξφζβαζε ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο φιεο ηεο
Δπξψπεο



Να εληζρπζεί ε ζπκκεηνρή θαη ε δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ,
κε ηελ παξνρή, σο ην 2010, ησλ αλαγθαίσλ κέζσλ, γηα έλαλ απνηειεζκαηηθφ
δεκφζην δηάινγν θαη ηε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε δεκνθξαηηθψλ απνθάζεσλ.

2.3.4 Τπνπξγηθή Γήισζε ηνπ Malmo γηα ηελ Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε
ηηο 18 Ννεκβξίνπ 2009, 34 επξσπαίνη αμησκαηνχρνη ηεο ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο, ζπλαληήζεθαλ ζην Malmo ηεο νπεδίαο, φπνπ θαη ελέθξηλαλ
νκφθσλα κηα ππνπξγηθή δήισζε γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, σο
ππνζηεξηθηηθφ έγγξαθν ζην Δπξσπατθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Ηιεθηξνληθή
Γηαθπβέξλεζε, 2011-2015. Σν παξφλ έγγξαθν, ην νπνίν ελζσκάησζε κεξηθψο ηηο
ζπζηάζεηο πνπ πξνέξρνληαλ απφ κηα «Αλνηθηή Γήισζε» πνπ πξνσζήζεθε θαη
ππνγξάθεθε δηαδηθηπαθά απφ πεξηζζφηεξνπο απφ 2000 πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο,

πεξηέγξαςε

ηηο

πξνηεξαηφηεηεο

γηα

ηε

κειινληηθή

ειεθηξνληθή

δηαθπβέξλεζε ζε ηέζζεξηο ηνκείο ελδηαθέξνληνο, πνπ αθνξνχλ ηελ αλνηθηή
δηαθπβέξλεζε: α) ηελ πξφζθιεζε ησλ ηξίησλ ζε ζπλεξγαζία γηα ηελ αλάπηπμε
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ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, β) ηελ αχμεζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο
πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα (αλνηρηά δεδνκέλα), γ) ηελ αχμεζε ηεο
δηαθάλεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη δ) ηε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξφκελσλ
κεξψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ράξαμεο πνιηηηθήο (ειεθηξνληθή δεκνθξαηία) (EU Ministerial
e-Government Conference, 2009).

2.3.5 Πέξα απφ ηελ i2010
Σν 2009, βαζηζκέλε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηηεχρζεθαλ κε
ην ζρέδην δξάζεο i2010, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλέιαβε κηα ζεηξά ζπκκεηνρηθψλ
πξσηνβνπιηψλ,

κε

ζηφρν

ηνλ

θαζνξηζκφ

ηνπ

επφκελνπ

πιαηζίνπ,

κέζσ

ζπλεδξηάζεσλ, δεκφζησλ αθξνάζεσλ, ζεκηλαξίσλ κε δεκφζηνπο (θξάηε κέιε,
πεξηθέξεηεο θαη νχησ θαζεμήο) θαη ηδησηηθνχο θνξείο (εηαηξείεο, ελψζεηο θαη νχησ
θαζεμήο). ε απηήλ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή δήισζε φηη ην ζρέδην
δξάζεο i2010 είρε απνδψζεη πνιιά απηά απνηειέζκαηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ: α)
νινέλα θαη κεγαιχηεξνο αξηζκφο πνιηηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπλδέζεθε
δηαδηθηπαθά (απφ 43% ην 2005 ζε 56% ην 2008), κε ηελ πιεηνςεθία ηνπο λα
ρξεζηκνπνηεί πςειέο επξπδσληθέο ζπλδέζεηο, β) επηζεκάλζεθε κηα πην πεξηεθηηθή
ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, κε αχμεζε ηεο ρξήζεο απφ άηνκα ζε κεηνλεθηνχζεο νκάδεο
(άηνκα έρνπλ πνπ έρνπλ ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη άηνκα ειηθίαο 55-64 εηψλ
κεηαμχ άιισλ), γ) δηαπηζηψζεθαλ 114 εθαηνκκχξηα ζπλδξνκεηέο επξπδσληθνχ
δηαδηθηχνπ, θαζηζηψληαο ηελ Δπξψπε ηε κεγαιχηεξε επξπδσληθή αγνξά ζηνλ θφζκν,
κε πξφζβαζε πςειήο ηαρχηεηαο ζην δηαδίθηπν ζην 93% (απφ ην 23% ην 2004) ηνπ
πιεζπζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 25 θαη ζην 70% γηα ηηο επηρεηξήζεηο
(αχμεζε 12% ζε ζρέζε κε ην 2004), κε ην έλα ηξίην πεξίπνπ ησλ πνιηηψλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ην 70% ησλ επηρεηξήζεψλ ηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ
δηαδηθηπαθέο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη δ) ε δπλαηφηεηα ησλ ΣΠΔ γηα αλάπηπμε θαη
παξαγσγηθφηεηα αλαγλσξίδεηαη γεληθά απφ φινπο ηνπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο
(European Commission DG CONNECT, 2010).
Μεηαμχ ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
πξνηεξαηνηήησλ ηεο επξσπατθήο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, κηα είλαη ηδηαίηεξα
ελδηαθέξνπζα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε ειεθηξνληθή δεκφζηα δηαβνχιεπζε κε ηίηιν
Μεηάπιαζε ηνπ Φεθηαθνχ Μεξίζκαηνο ζε Κνηλσληθά Οθέιε θαη Οηθνλνκηθή
Μεγέζπλζε, πνπ μεθίλεζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009 θαη εζηηάζηεθε ζηνπο εμήο βαζηθνχο
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ηνκείο ηεο επξσπατθήο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο κεηά ηελ i2010 (European
Commission DG CONNECT, 2010):


Αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ ησλ ΣΠΔ γηα ηελ επαλελεξγνπνίεζε ηεο
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηε ηξαηεγηθή ηεο
Ληζαβφλαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία επαγγέικαηνο



Δλίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ ΣΠΔ ζηε ζηξνθή πξνο κηα πην βηψζηκε νηθνλνκία κε
ιηγφηεξεο εθπνκπέο άλζξαθα



Δλίζρπζε ηεο απφδνζεο ζηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ



Γεκηνπξγία κηαο νηθνλνκίαο 100% ζπλδεδεκέλεο ράξε ζε έλα πςειήο
ηαρχηεηαο, αλνηθηφ θαη πξνζβάζηκν δίθηπν



Δλνπνίεζε ηεο εληαίαο αγνξάο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ



Πξνψζεζε ζηνπο ρξήζηεο ηεο δηαδηθηπαθήο δεκηνπξγηθφηεηαο



Δλίζρπζε ηνπ εγεηηθνχ ξφινπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ παγθφζκηα
αγνξά ησλ ΣΠΔ



Σελ παξνρή ζε φινπο ζχγρξνλσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ππεξεζηψλ κε ηηο
δηαδηθηπαθέο δηνηθήζεηο λα γίλνληαη πξαγκαηηθφηεηα ζε φια ηα θξάηε κέιε,
αλ θαη εμαθνινπζνχλ λα αγσλίδνληαη γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ
δηαθφξσλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ



Σε ρξήζε ησλ ΣΠΔ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξνζθέξνληάο ηνπο ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ζηελ
εθάζηνηε επξσπατθή πνιηηηζηηθή πξσηεχνπζα θαη ηε δηάζεζή ηεο ζην
δηαδίθηπν.

Ζ ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε έιαβε κφλν ρίιηεο απαληήζεηο, εθ ησλ νπνίσλ ηα 2/3
πξνέξρνληαλ απφ κεκνλσκέλα άηνκα θαη ην 1/3 απφ νξγαληζκνχο, δεκφζηνπο
(δεκφζηεο δηνηθήζεηο) θαη ηδησηηθνχο (επηρεηξήζεηο, ελψζεηο) θνξείο. Σα θξάηε πνπ
ζπλέβαιαλ σο επί ην πιείζηνλ ήηαλ ε Γεξκαλία (κε 180 απαληήζεηο), ην Βέιγην (κε
115 απαληήζεηο) θαη ε Γαιιία (κε 95 απαληήζεηο). Απφ ηηο ελλέα πξνηεξαηφηεηεο πνπ
παξνπζηάζηεθαλ, νη πην δεκνθηιείο ήηαλ νη εμήο (European Commission DG
CONNECT, 2010):


Τςειέο ηαρχηεηεο θαη ην αλνηρηφ Γηαδίθηπν γηα φινπο (51%),



Καηλνηνκία θαη έξεπλα ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ (47%) θαη



ΣΠΔ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε (37%).
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Ζ πεξίιεςε απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Δπηθνηλσληαθψλ Γηθηχσλ, Πεξηερνκέλνπ
θαη Σερλνινγηψλ θαηέδεημε ηε ζαθή δηάθξηζε κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ησλ πνιηηψλ
απφ ηε κηα θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ απφ ηελ άιιε: γηα ηνπο
πνιίηεο, νη ζεκαληηθφηεξεο πξνηεξαηφηεηεο ήηαλ απηέο πνπ αθνξνχλ ηηο πςειέο
ηαρχηεηεο ζην δηαδίθηπν γηα φινπο, ελψ γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο, ε
πξνηεξαηφηεηα ήηαλ αληίζεηα κηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ
παξαγσγηθφηεηα, ηελ θαηλνηνκία θαη γηα κηα πην βηψζηκε νηθνλνκία (European
Commission DG CONNECT, 2010).

2.3.6 Φεθηαθφ Θεκαηνιφγην γηα ηελ Δπξψπε 2020
Σνλ Μάξηην ηνπ 2010, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξνπζίαζε ηε ζηξαηεγηθή
Δπξψπε 2020 (European Commission, 2010α)) κε ζηφρν, φπσο πξνεηπψζεθε, ηελ
έμνδν απφ ηελ θξίζε θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο νηθνλνκίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
γηα ηηο πξνθιήζεηο ηεο επφκελεο δεθαεηίαο. Μηα απφ ηηο επηά εκβιεκαηηθέο
πξσηνβνπιίεο ηεο ζηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020, είλαη ην Φεθηαθφ Θεκαηνιφγην γηα ηελ
Δπξψπε, ην νπνίν ζηνρεχεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζηθνχ ξφινπ ησλ ΣΠΔ ζηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έζεζε ε Δπξψπε γηα ην 2020. Καηαξρήλ, ζχκθσλα κε ην
Φεθηαθφ Θεκαηνιφγην γηα ηελ Δπξψπε, ην ζρεηηθφ ςεθηαθφ πεξηερφκελν θαη
ππεξεζίεο πξέπεη λα πξνζθέξνληαη ζε έλα δηαιεηηνπξγηθφ θαη απεξηφξηζην
πεξηβάιινλ δηαδηθηχνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα ελζαξξπλζεί ε δήηεζε γηα πςειφηεξε
ηαρχηεηα θαη ε πηνζέηεζε ηαρχηεξσλ επξπδσληθψλ δηθηχσλ ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα
γηα ππεξεζίεο θαηλνηνκίαο. χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, απηφο ν θχθινο
δξαζηεξηνηήησλ ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα είλαη επλντθφο γηα ηελ νηθνλνκία ζην
ζχλνιφ ηεο, αιιά ρξεηάδεηαη έλα εκπνξηθφ πεξηβάιινλ επλντθφ γηα ηηο επελδχζεηο θαη
ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή δελ παξαιείπεη λα αλαγλσξίζεη επηά
ππάξρνληεο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ εκπφδηα ζε απηή ηε
δηαδηθαζία:

ν

θαηαθεξκαηηζκφο

ησλ

ςεθηαθψλ

αγνξψλ,

ε

έιιεηςε

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ε αχμεζε ηνπ εγθιήκαηνο ζηνλ θπβεξλνρψξν θαη ν θίλδπλνο
κείσζεο ηεο εκπηζηνζχλεο ζηα δίθηπα, ε έιιεηςε επελδχζεσλ ζηε λέα γεληά δηθηχσλ,
ε αλεπαξθήο πξνζπάζεηα ζηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία, ε έιιεηςε ςεθηαθνχ
εγγξακκαηηζκνχ θαη νη ρακέλεο επθαηξίεο φζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
πξνβιεκάησλ ηεο θνηλσλίαο (Riani, 2015).
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Σν Φεθηαθφ Θεκαηνιφγην πεξηγξάθεη ηηο ζεκειηψδεηο δξάζεηο (νκαδνπνηεκέλεο ζε
νθηψ ηνκείο δξάζεσλ) πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ επηά πξνβιεκαηηθψλ ηνκέσλ, νη νπνίεο ηαπηφρξνλα
πιεξνχλ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο έμππλεο, βηψζηκεο θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο
αλάπηπμεο, πνπ πξνβιέπεη ε ζηξαηεγηθή Δπξψπε 2020. Οη νθηψ ηνκείο δξάζεο πνπ
πξνβιέπεη ην Φεθηαθφ Θεκαηνιφγην είλαη (European Commission, 2014):


Μηα εληαία θαη δπλακηθή ςεθηαθή αγνξά



Γηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη πξφηππα



Αζθάιεηα θαη εκπηζηνζχλε



Πξφζβαζε ζε γξήγνξν θαη ηαρχηαην δηαδίθηπν



Έξεπλα θαη θαηλνηνκία



Βειηίσζε ηνπ ςεθηαθνχ εγγξακκαηηζκνχ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο έληαμεο
ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν



Πιενλεθηήκαηα

γηα

ηελ

θνηλσλία

ηεο

Δπξσπατθήο

Έλσζεο,

πνπ

πξνζθέξνληαη απφ ηηο ΣΠΔ


Γηεζλείο πηπρέο ηεο ςεθηαθήο αηδέληαο

Σν Φεθηαθφ Θεκαηνιφγην έζεζε πνιχ ζπγθεθξηκέλνπο θαη ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο θηιφδνμνπο ζηφρνπο. ε φ,ηη αθνξά ηελ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν πςειήο
ηαρχηεηαο, ν ζηφρνο πνπ ηέζεθε ήηαλ λα πξνζθεξζεί ε βαζηθή επξπδσληθφηεηα ζε
φινπο ηνπο πνιίηεο κέρξη ην 2013 θαη λα δνζεί ζε φινπο πξφζβαζε ζε ηαρχηεξεο (30
Mbps ή πςειφηεξεο) ζπλδέζεηο κέρξη ην 2020 (κε ην 50% ησλ ζπλδέζεσλ λα είλαη
άλσ ησλ 100 Mbps) (European Commission, 2010 α)). ε φ,ηη αθνξά ηελ ςεθηαθή
έληαμε, λα απμεζνχλ νη ηαθηηθνί ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζην 75% ηνπ πιεζπζκνχ, λα
απμεζεί ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ πνιίηεο πνπ απνθιείνληαη ελ κέξεη (ειηθησκέλνη,
κεηαλάζηεο θαη νχησ θαζεμήο) ζην 60% θαη λα κεησζεί ην πνζνζηφ ησλ πνιηηψλ πνπ
δελ ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν ζην 15% (European Commission, 2014).
Σέινο, θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο απφ ηελ
άπνςε ηεο δηαδηθηπαθήο δηαθπβέξλεζεο, ην Φεθηαθφ Θεκαηνιφγην ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο έζεζε σο ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο επξείαο δηαλνκήο ππεξεζηψλ
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο κε γλψκνλα ην ρξήζηε, εμαηνκηθεπκέλσλ θαη
πνιιαπιψλ πιαηθνξκψλ κέρξη ην 2015. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε δηνηθεηηθή ζπλεξγαζία
γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή δηαζπλνξηαθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ
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δηαδηθηχνπ

θξίζεθε

αλαγθαία.

Τπνγξακκίδνληαο

ηε

ζεκαζία

κηαο

θνηλήο

πξνζπάζεηαο απφ ηα κεκνλσκέλα θξάηε κέιε γηα ηελ επίηεπμε ησλ θαζνξηζκέλσλ
ζηφρσλ, ην Φεθηαθφ Θεκαηνιφγην αλαθέξεη ξεηά ηε ζπκβνιή ηεο επξσπατθήο
λενιαίαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πιήξνπο εθαξκνγήο ηεο Αηδέληαο (European
Commission, 2010 α)).
ηε ζπλέρεηα, αλαιχεηαη ε αλάγθε κεηαξξχζκηζεο ηνπ Διιεληθνχ δεκφζηνπ
ηνκέα, σο απφξξνηα ηεο Δπξσπατθήο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο.

2.4 Μεηαξξχζκηζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκφζηνπ Σνκέα - ε Αλάγθε γηα
Δπηκφξθσζε ζηηο ΣΠΔ
Γηα λα εμεηαζηεί ην δήηεκα ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ Διιεληθνχ δεκφζηνπ ηνκέα,
πξέπεη πξψηα λα ηνπνζεηεζεί ζε έλα παγθφζκην πιαίζην, ζπλεπψο είλαη αλαγθαίν λα
ιεθζεί ππφςε ην ζχγρξνλν, βαζχηεξν «επεηζφδην» παγθνζκηνπνίεζεο πνπ
ζπληειείηαη δηεζλψο. Ζ παγθνζκηνπνίεζε, σο θαηλφκελν νινθιήξσζεο θαη
ελνπνίεζεο ζε νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ θαη ηδενινγηθφ επίπεδν,
κε ππξήλα ηεο ηελ ηάζε ηνπ θφζκνπ λα γίλεη κηα νληφηεηα θαη λα αλαπηχμεη κηα
δηεζλή ζπλείδεζε, αληί ηεο ζπλείδεζεο ηνπ έζλνπο θξάηνπο, νδεγεί γεληθά ζε κείσζε
ηεο ζεκαζίαο ησλ εζληθψλ νξίσλ, ζε κείσζε ησλ απνζηάζεσλ θαη ζε αχμεζε ησλ
αιιειεμαξηήζεσλ. Αλ ιεθζεί ππφςε θαη ε ηαρχηεηα κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο ηεο
ζχγρξνλεο επνρήο, ε απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ, ε δηεπθφιπλζε ησλ κεηαθνξψλ
αγαζψλ, θεθαιαίσλ θαη αλζξψπσλ, ιφγσ ζπκκεηνρήο φιν θαη πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ
ζην παγθνζκηνπνηεκέλν ζχζηεκα, ηίζεηαη δήηεκα απψιεηαο ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ
ρσξψλ (Μπηηδέλεο, 2009 & 2014).
Σν ίδην θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ξαγδαίεο
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ηηο δεκνγξαθηθέο κεηαβνιέο θαη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή
θξίζε, δεκηνπξγεί λέα δεδνκέλα θαη φξνπο, φπσο επαγγεικαηηθή πξνζαξκνζηηθφηεηα,
επειημία κε αζθάιεηα, αλαληηζηνηρία δεμηνηήησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θηλεηηθφηεηα
θ.α., κε ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία ελφο ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ην
νπνίν επεξεάδεη ηφζν ηηο δεκφζηεο δνκέο, φζν θαη ηνπο ππαιιήινπο ησλ δνκψλ
απηψλ (Ρακκαηά, 2011). ηε λέα θαηάζηαζε, νη δεκφζηνη ππάιιεινη αηζζάλνληαη
ηδηαίηεξα αλαζθαιείο θαη επάισηνη, ηδηαίηεξα αλ είλαη απξνεηνίκαζηνη, κε ζπλέπεηα
λα κε κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αιιαγέο (Γεκειηάξε, 2016).
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Με απηά ηα δεδνκέλα, ε Δπξσπατθή Έλσζε, έρνληαο σο ζηφρν λα αληηκεησπίζεη
κε επηηπρία ηηο ζπληεινχκελεο ζε φια ηα επίπεδα κεηαβνιέο, θαζψο θαη ηελ
παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, επέιεμε ηε ηξαηεγηθή Δπξψπε 2020 θαη κέζα
απ‟ απηή ππνζηήξημε ηε κεηάβαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο πξνο κηα
θνηλσλία θαη νηθνλνκία ηεο γλψζεο, κε βαζηθφ ζπληειεζηή ην αλζξψπηλν θεθάιαην
θαη ζηφρν ηεο ηελ «έμππλε, βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε» (Γεκειηάξε,
2016), φπσο πξνεθηέζεθε ζηελ ελφηεηα 2.2, αζθψληαο έηζη άκεζε επίδξαζε ζηηο
εζληθέο δηνηθήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ.
Ση είδνπο δεκφζηα δηνίθεζε φκσο επηζπκεί ε Δπξσπατθή Έλσζε; ην ζεκείν απηφ
πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θπξηαξρνχλ δπν
δηνηθεηηθέο παξαδφζεηο: ε επεηξσηηθή, κε έκθαζε ζηνπο θαλφλεο (rule oriented), ε
νπνία απνηππψλεηαη ζην «θαλνληζηηθφ» ππφδεηγκα κε πξψηε δηδάμαζα ηελ Γαιιία
θαη ε αγγινζαμσληθή, κε έκθαζε ζηα απνηειέζκαηα (results oriented), ε νπνία
απνηππψλεηαη ζην «επηρεηξεζηαθφ» ππφδεηγκα κε πξψηε δηδάμαζα ηε Μεγάιε
Βξεηαλία. (Παζζάο θαη Σζέθνο, 2009). Απφ ηελ άιιε, ζε φ,ηη αθνξά ηηο δεκφζηεο
δηνηθήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ, είλαη ζαθέο φηη ε επξσπατθή πνιηηηθή γηα ηε δεκφζηα
δηνίθεζε δελ αλήθεη ζηηο απνθιεηζηηθέο, νχηε θαλ ζηηο ζπληξέρνπζεο αξκνδηφηεηεο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, σζηφζν ε άζθεζε θνηλψλ πνιηηηθψλ απφ ηα θξάηε κέιε
έρεη άκεζε επίδξαζε ζηηο εζληθέο πνιηηηθέο (Λαδή, θ. ά., 2012). Ο Σζέθνο (2009)
ππνζηεξίδεη φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε πξνθξίλεη έλα πξφηππν πνπ ζα κπνξνχζε λα
νλνκαζηεί «ππφδεηγκα πνιιαπιψλ εθδνρψλ» ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη ζηνηρεία
πξνζαλαηνιηζκνχ ηφζν ζηνπο θαλφλεο, φζν θαη ζηα απνηειέζκαηα (Σζέθνο, 2009), ή,
κε άιια ιφγηα, ε Δπξσπατθή Έλσζε ζέιεη λα δηακνξθσζεί έλα κνληέιν δηνηθεηηθήο
κεηαξξχζκηζεο πνπ ζα αθνκνηψλεη ζηνηρεία δηνίθεζεο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ζα
επηδξά ζηηο εζληθέο δηνηθήζεηο κέζα απφ ηε ζπγθξηζηκφηεηα (Μεζζάξεο, Κσδσλάο
θαη Κνκζέιε, 2011), θάηη πνπ είλαη ινγηθφ, αθνχ ε Δπξσπατθή Έλσζε, σο εληαίνο
δηνηθεηηθφο ρψξνο, ελζαξξχλεη ηε ζχγθξηζε ηεο δηνηθεηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο απφ
ηνπο δηνηθνχκελνπο πνπ κεηαθηλνχληαη ζπλερψο κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ
(Ρακκαηά, 2011).
Καηά ζπλέπεηα, ην δεκφζην δηεζλέο γίγλεζζαη, φπσο δηακνξθψλεηαη ζην πιαίζην
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ξφινπ δηεζλψλ νξγαληζκψλ
φπσο ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.), ν
Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ (Ο.Ζ.Δ.) θαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα, επηηάζζεη ζηηο
ρψξεο – κέιε λα πξνβνχλ ζε εζληθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο δηνίθεζεο θαη
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λα εθαξκφζνπλ ηηο αξρέο ηνπ Νένπ Γεκφζηνπ Μάλαηδκελη (ΝΓΜ) θαη ηεο δηνίθεζεο
κέζσ

ζηφρσλ,

αμηνπνηψληαο

παξάιιεια

ηηο

ΣΠΔ.

Κχξηνο

ζηφρνο

ησλ

κεηαξξπζκίζεσλ είλαη ε αλαζεψξεζε ηεο παξαδνζηαθήο δνκήο ηνπ θξάηνπο κε ηνλ
εχξσζην δεκφζην ηνκέα θαη ε κεηάβαζε ζε έλα επέιηθην θξάηνο, πνπ ζα είλαη ζε
ζέζε λα απνξξνθήζεη ηνπο θξαδαζκνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην παγθφζκην
πεξηβάιινλ (Ρακκαηά, 2011).
Χζηφζν, ν Π. Καξθαηζνχιεο παξαηεξεί ζρεηηθά: «Ζ ζχγρξνλε ζεσξία ηεο
δηαθπβέξλεζεο δηεθδηθεί ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο κε
πνιηηηθνχο φξνπο, ζε αληίζηημε πξνο ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ΝΓΜ πνπ εθηηκάηαη φηη
νδήγεζαλ ζηελ αθχξσζε ηεο πνιηηηθήο θαη ζηελ νηθνλνκηθνπνίεζε ηνπ Κξάηνπο»
(Καξθαηζνχιεο, 2004). Γίλεηαη ινηπφλ ζαθέο φηη ε κεηεμέιημε ηνπ ΝΓΜ ζε
δηαθπβέξλεζε ζπκβαίλεη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπνπ ε εξκελεία ηνπ ΝΓΜ
εμειίρζεθε πεξηιακβάλνληαο έλλνηεο φπσο ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη ε θνηλσληθή
δηθαηνζχλε, θαηαιήγνληαο ζηελ έλλνηα ηεο δηαθπβέξλεζεο. πνπ ε δηαθπβέξλεζε,
σο ηξφπνο δηακφξθσζεο, ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ ζηνπο
δηάθνξνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο, ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, θξαηηθφ, ππεξθξαηηθφ
θαη δηαθξαηηθφ επίπεδν, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο
ζπκκεηνρήο, ηεο ινγνδνζίαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζπλνρήο (ψζηε λα
λνείηαη σο «θαιή» δηαθπβέξλεζε), βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο
απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο (ψζηε λα λνείηαη σο «ρξεζηή»
δηαθπβέξλεζε), φκσο πξέπεη λα πιεξνί θαη ην πξφηππν πνηφηεηαο ηεο «έμππλεο»
δηαθπβέξλεζεο (ηεξψληαο ηνπο φξνπο ηνπ αθξσλπκίνπ SMART, δειαδή specific,
measurable, attainable, relevant, timely), δειαδή λα ζπλδπάδεη ζπγθεθξηκέλν
ραξαθηήξα, κεηξεζηκφηεηα, εθηθηφηεηα, ζπλάθεηα κε πνιηηηθέο θαη κε κέηξα θαη
ρξνληθή θαηαιιειφηεηα (θηαδάο, 2017).
ε φ,ηη αθνξά ηελ επξσπατθή εκπεηξία, ε επηζθφπεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ
εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο “Οrganizational changes, skills and the role of leadership,
required by e-government” ηνπ Δπξσπατθνχ Ηλζηηηνχηνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
(Δ.Η.P.A.),ζην νπνίν ζπκκεηείραλ 19 επξσπατθέο ρψξεο, εθηφο ηεο Διιάδαο, νδήγεζε,
κεηαμχ άιισλ, ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: ζην επίθεληξν ηεο επξσπατθήο δεκφζηαο
δηνίθεζεο ηίζεηαη ν πνιίηεο θαη βαζηθέο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο απφ ηνπο δεκνζίνπο
ππαιιήινπο, εθηφο απφ ηηο ηερλνινγηθέο δεμηφηεηεο πνπ ζεσξνχληαη απηνλφεηεο,
είλαη απηέο ηνπ ζηξαηεγηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ζηνρνζεζίαο θαζψο
θαη νη δηαπξνζσπηθέο, θνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, φπσο ε ηθαλφηεηα
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ζπλεξγαζίαο

θαη

νξγάλσζεο,

αλάιεςεο

πξσηνβνπιίαο,

επειημίαο,

άηππεο

ζπλεξγαζίαο, πξνζαξκνγήο ζε λέα αληηθείκελα. Τπνγξακκίδεηαη επίζεο ε αλάγθε
νξγάλσζεο ησλ θαζεθφλησλ ππφ ηε κνξθή έξγνπ θαη ε εξγαζία ζε νκάδεο, θαη
δίλεηαη έκθαζε ζηηο έλλνηεο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο, ελψ
επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε έληαμεο ηεο ελίζρπζεο ησλ δεμηνηήησλ ησλ ππαιιήισλ ζε
κηα επξχηεξε θπβεξλεηηθή ζηξαηεγηθή (Leitner θαη Kreuzener, 2005).
Λεηηνπξγψληαο ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε θαη αθνινπζψληαο ηηο επηηαγέο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Διιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε πξνψζεζε θαη ππνζηήξημε κία
αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηεο θαη έδσζε
έκθαζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ψζηε λα είλαη απνδνηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ γηα
ηελ αλάπηπμε ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ. ηελ ίδηα αθξηβψο ινγηθή θξίζεθε φηη ε
γλψζε ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο (ηππηθή εθπαίδεπζε, κε ηππηθή θαη άηππε), νη
ηθαλφηεηεο, θαζψο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ ή ρξεηάδεηαη λα θαιιηεξγήζνπλ νη
εξγαδφκελνη, απνηεινχλ ηελ θηλεηήξηα δχλακε ησλ νξγαληζκψλ θαη βαζηθφ
παξάγνληα ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο επηηπρίαο ηνπο (Γεκειηάξε, 2016).
Καηά ζπλέπεηα, ζην ζχγρξνλν ειιεληθφ δεκφζην πεξηβάιινλ ηίζεληαη ππφ
αμηνιφγεζε νη δξάζεηο ησλ δεκφζησλ θνξέσλ απφ ηνπο ρξήζηεο, ηνπο πνιίηεο θαη
ηνπο εξγαδφκελνπο. ηε ινγηθή ηεο αμηνιφγεζεο, ηίζεηαη ζην επίθεληξν ε
απηναμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ, σο κηα αθφκε
δηάζηαζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ θξάηνπο, κε ζπλέπεηα πνιιέο ππεξεζίεο λα θιεζνχλ
λα αμηνινγεζνχλ κε ηα θξηηήξηα ηνπ Κνηλνχ Πιαίζηνπ Αμηνιφγεζεο (Ρακκαηά,
2011).
ηε ζχγρξνλε ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε, «επηζπεχδσλ» ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο
θαη ηειηθφο απνδέθηεο ησλ ελεξγεηψλ ηεο δηνίθεζεο, είλαη ν πνιίηεο, ν νπνίνο ηειηθά
θξίλεη ην δεκφζην ηνκέα απαηηεηηθά, δηφηη ζεσξεί φηη έρεη πξνθαηαβάιεη ην ηίκεκα
ηεο παξνρήο ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο κέζσ ηεο θνξνινγίαο ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζε
φια ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηεο ρψξαο, πξσηαγσληζηήο ηεο δεκφζηαο δξάζεο
αλαδεηθλχεηαη ν πνιίηεο (Ρακκαηά, 2011).
Οη αλψηαηεο δηνηθήζεηο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαινχληαη λα δηαηππψζνπλ
ζηξαηεγηθνχο ζθνπνχο θαη επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο, ελψ ζην πιαίζην ηεο
πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ εθαξκφδνληαη νη αξρέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο
απνδνηηθφηεηαο. Πξνθξίλεηαη σο απαξαίηεηνο ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ δηνηθεηηθψλ
δξάζεσλ, ε ηεξάξρεζή ηνπο, ε πξφβιεςε πηζαλψλ θηλδχλσλ, ν έιεγρνο ησλ
απνηειεζκάησλ θαη ε αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ (Ρακκαηά, 2011).
62

ην ζχγρξνλν ειιεληθφ θξάηνο, ελψ ε θξαηηθή δξάζε έρεη επεθηαζεί ζε
πεξηζζφηεξνπο ηνκείο, ε δεκφζηα δηνίθεζε θαιείηαη λα θάλεη ρξήζε κέζσλ πνπ
πξνζθέξεη ν ηδησηηθφο ηνκέαο (κέζσ outsourcing ή ζπκπξάμεσλ δεκνζίνπ θαη
ηδησηηθνχ ηνκέα) ψζηε λα εληζρχζεη ην βαζκφ αληαπφθξηζήο ηεο, ππφ ηελ επνπηεία
ησλ ζηειερψλ ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, απαηηείηαη ε θαηάξηηζε ησλ ζηειερψλ ηεο ζε
λέα ζέκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, φπσο ε θαιή επηθνηλσλία κε
ηξίηνπο, ε δηαρείξηζε θξίζεσλ, ε επίιπζε ζπγθξνχζεσλ, ε αληνρή ζε πηέζεηο θαη νη
δηαπξαγκαηεχζεηο (Ρακκαηά, 2011).
Δπηπιένλ, ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο ζχγρξνλεο δηνίθεζεο θαινχληαη λα
ζπλππάξμνπλ λενπξνζιεθζέληεο ππεξ-πηπρηνχρνη, κε παιαηνχο ππαιιήινπο ρακειψλ
ηππηθψλ πξνζφλησλ αιιά ηεξάζηηαο εκπεηξίαο, γεγνλφο πνπ απαηηεί ηθαλφηεηα
νκαδηθήο εξγαζίαο, αιιά θαη γλψζεηο δεκφζηνπ κάλαηδκελη απφ ηνπο πξντζηακέλνπο,
πνπ θαινχληαη λα ζπλζέζνπλ αλνκνηνγελείο νκάδεο, νη νπνίεο ζα ζπλεξγαζηνχλ γηα
ην θαιφ ηεο ππεξεζίαο (Ρακκαηά, 2011).
Πέξαλ ησλ άιισλ, ε ζχγρξνλε ειιεληθή βηβιηνγξαθία πξνηείλεη ηελ
«αθηεξαξρεκέλε» εξγαζία κέζσ νκάδσλ εξγαζίαο, θαηαξξίπηνληαο, φπνπ θξίλεηαη
απαξαίηεην, ηελ θάζεηε δηνηθεηηθή ππξακίδα, δίλνληαο ηελ επθαηξία ζε ηθαλνχο
ππαιιήινπο λα είλαη ππεχζπλνη έξγνπ, ή κέιε νκάδσλ έξγνπ, απνζθνπψληαο ζηελ
θαιχηεξε δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ, επίιπζε ζπγθξνχζεσλ, ελίζρπζε ηεο δέζκεπζεο,
δηαπξαγκάηεπζε, έιεγρν, νκαδηθή ζπλεξγαζία θαη αμηνιφγεζε, αιιά θαη αλάδεημε
ηεο εγεηηθήο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ππεχζπλνπ έξγνπ (Ρακκαηά, 2011).
Δμππαθνχεηαη φηη ε κεηαξξχζκηζε απαηηεί ηελ πιήξε ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ ζηε
ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο, αθνχ φκσο πξνεγεζεί

κηα επηηπρήο δηνηθεηηθή

κεηαξξχζκηζε, ψζηε λα κελ απαηηείηαη επαλαζεψξεζε ησλ ινγηζκηθψλ ζπζηεκάησλ
κφιηο έρνπλ νινθιεξσζεί, επεηδή παξαιείθζεθε ε αλαγθαία απινχζηεπζε. Οη ΣΠΔ
βξίζθνληαη ζην ζηαπξνδξφκη κεηαμχ πιεξνθνξηθήο, δηθαίνπ θαη νηθνλνκίαο θαη
εκπιέθνπλ δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα, απαγθηζηξψλνληαο ηε δεκφζηα δηνίθεζε απφ
ηελ ζηφρεπζε ζηηο δηαδηθαζίεο (rule oriented) θαη πξνζαλαηνιίδνληάο ηελ ζηε
ζηφρεπζε ζε απνηειέζκαηα (results oriented). Καηά ζπλέπεηα, απαξαίηεηε είλαη ε
εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ ζηηο ΣΠΔ. (Ρακκαηά, 2011)
Βάζεη ησλ πξνεθηεζέλησλ, αλαγθαίν είλαη λα παξνπζηαζηεί ην Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα (κε έκθαζε ζηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο ΣΠΔ) Μεηαξξχζκηζε
Γεκνζίνπ Σνκέα 2014-2020, ην νπνίν θαη απνηειεί κέξνο ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο
θαη ηνπ νξάκαηνο πξνφδνπ ηεο Διιάδαο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020. Ο απψηεξνο
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ζηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε απνδνηηθφηεξε ρξεζηκνπνίεζε ησλ
δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ
θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. Μάιηζηα, ην πξφγξακκα
απηφ απνηειεί ην έλα απφ ηα ηέζζεξα ζπλνιηθά Δζληθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα
ηεο Διιάδαο ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 (ΔΠΑ 2014-2020, 2014).
Οη ιφγνη εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο εληάζζνληαη ζην πιαίζην πνπ
πεξηγξάθεηαη πην πάλσ. Δπηπιένλ, πθίζηαληαη θαη δπν ηδηαίηεξεο ζπλζήθεοπξνθιήζεηο, ζηηο νπνίεο έρεη θιεζεί λα ιεηηνπξγήζεη ε Διιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε
θαη πνπ αθνξνχλ α) ηε ξεπζηφηεηα ζε φ,ηη αθνξά ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο,
ην νπνίν θαη εμαθνινπζεί λα είλαη ηδηαίηεξα επάισην ζηηο δηεζλείο εμειίμεηο, β) ηελ
έιιεηςε εκπηζηνζχλεο θαη ηελ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ακθηζβήηεζεο ησλ πνιηηψλ
απέλαληη ζηνπο ζεζκνχο, πνπ εκπνδίδνπλ ηελ απνδνηηθή εθαξκνγή ησλ δεκφζησλ
πνιηηηθψλ (ΔΠΑ 2014-2020, 2014).
Μάιηζηα, θαζψο ε ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο επεξεάδεη άκεζα θάζε
ρψξα θαη ηδίσο ηελ αλάπηπμε απηήο, ε νξζή ιεηηνπξγία ηεο Διιεληθήο δεκφζηαο
δηνίθεζεο θξίλεηαη πςίζηεο ζεκαζίαο, ψζηε λα αλαπηπρζνχλ ζην κέγηζην βαζκφ νη
εγρψξηεο παξαγσγηθέο δπλάκεηο θαη νη δπλαηφηεηεο απηψλ, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ
έμνδν ηεο ρψξαο απφ ηελ παξνχζα νηθνλνκηθή θξίζε. Γηα λα επηηεπρζεί απηή ε νξζή
ιεηηνπξγία, ε δεκφζηα δηνίθεζε ηεο ρψξαο ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ηφζν ζηηο
ζχγρξνλεο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη ζηα λέα δεδνκέλα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εληαηηθνπνίεζεο ηεο ρξήζεο-εθαξκνγήο ησλ ΣΠΔ (ΔΠΑ
2014-2020, 2014).
Ζ πξνζαξκνγή απηή θξίλεηαη αθφκε πην επηηαθηηθή αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ην
γεγνλφο φηη ν ηνκέαο «πνηφηεηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ηεο ρψξαο» βαζκνινγήζεθε
απφ ρακεινχο δείθηεο απφδνζεο ζε ζχγθξηζε κε ην κέζν φξν ησλ αληίζηνηρσλ
δεηθηψλ ησλ Δπξσπατθψλ θξαηψλ κειψλ, ζε κειέηε ησλ επηδφζεσλ ζε δηάθνξνπο
βαζηθνχο ηνκείο πνιηηηθήο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηα
πιαίζηα ηεο ζηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε φ,ηη αθνξά ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηαθπβέξλεζε, ε Διιάδα θαηαηάρηεθε ζηελ 26ε ζέζε
κεηαμχ ησλ 28 Δπξσπατθψλ θξαηψλ κειψλ, αθνχ ν δείθηεο ρξεζηνθεληξηθφηεηαο
ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (πνπ ζπλππνινγίδεηαη απφ ηνπο δείθηεο
ηεο online δηαζεζηκφηεηαο, ηεο ρξεζηηθφηεηαο, ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο επθνιίαο ζηε
ρξήζε) ζε 7 δηαθνξεηηθνχο ηνκείο δηαθπβέξλεζεο έιαβε 50 πφληνπο ζε ζχγθξηζε κε
ηνπο 72 πφληνπο ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ζε κηα θιίκαθα 0-100).
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Δπηπιένλ, ζηε ρξήζε ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ε Διιάδα
θαηαηάρηεθε ζηελ πξνηειεπηαία ζέζε κεηαμχ ησλ 28 Δπξσπατθψλ θξαηψλ κειψλ.
κνηα, ζε φ,ηη αθνξά ηνπο δείθηεο ηνπ Δπξσπατθνχ Φεθηαθνχ Θεκαηνινγίνπ, ε ρψξα
πζηεξεί ζην 72% απηψλ, θάηη πνπ ππνδειψλεη κηα ρακειή επίδνζε ζε ζρέζε κε ην
επίπεδν δηείζδπζεο ηεο επξπδσληθφηεηαο, ηεο ζπρλφηεηαο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
δηαδηθηχνπ, ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ πξνκεζεηψλ
(ΔΠΑ 2014-2020, 2014).
Απφ ηελ άιιε, ν δεκφζηνο ηνκέαο ηεο ρψξαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο
κεγαιχηεξνπο θαη πην δαπαλεξνχο ηεο Δπξψπεο, αλ ιεθζεί ππφςε αλαινγηθά ην
κέγεζνο θαη ε νηθνλνκία ηεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ελψ ν Διιεληθφο δεκφζηνο
ηνκέαο είλαη κηθξφηεξνο αλαινγηθά απφ απηνχο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Βφξεηαο
Δπξψπεο, ηαπηφρξνλα πζηεξεί απέλαληί ηνπο ζην ηνκέα ηεο πνηφηεηαο ησλ
θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ινηπψλ αγαζψλ θνηλήο σθέιεηαο. Οη δχν απηέο
παξάκεηξνη, δειαδή ην πςειφ θφζηνο θαη ε ρακειή πνηφηεηα, θαηαδεηθλχνπλ ηελ
αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Διιεληθνχ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηειηθά ζέηνπλ σο πξψηε
πξνηεξαηφηεηα ηε κεηαξξχζκηζή ηνπ κέζα απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα,
Μεηαξξχζκηζε Γεκνζίνπ Σνκέα 2014-2020 (ΔΠΑ 2014-2020, 2014).
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξφγξακκα απηφ έρεη ηηο ηξεηο εμήο ζηξαηεγηθέο
θαηεπζχλζεηο ζε φ,ηη αθνξά ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ Διιεληθνχ δεκφζηνπ ηνκέα ζηελ
ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020: α) εθζπγρξνληζκφο ηνπ
θξάηνπο θαη ηεο δηνίθεζεο, β) επαλαζχλδεζε ηνπ πνιίηε κε ην θξάηνο θαη ηε δεκφζηα
δηνίθεζε θαη γ) ζπληνληζκφο ησλ νξηδφληησλ πνιηηηθψλ ΣΠΔ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε
(ΔΠΑ 2014-2020, 2014).
Μάιηζηα, κε ζηφρν λα μεπεξαζηνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά
ηελ

εθαξκνγή

πξνεγνχκελσλ

πξνγξακκάησλ,

κέζσ

ηνπ

πξνγξάκκαηνο

Μεηαξξχζκηζε Γεκνζίνπ Σνκέα 2014-2020 θαη ζε ζπκθσλία κε ηνπο ζηφρνπο ηεο
ζηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020, έρεη ζεζκνζεηεζεί ν θεληξηθφο πνιηηηθφο θαη
επηρεηξεζηαθφο ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ ηεο δηνηθεηηθήο θαη ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ηα επίπεδα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, σο εμήο
(ΔΠΑ 2014-2020, 2014):


ζπγθξφηεζε ηνπ Κπβεξλεηηθνχ πκβνπιίνπ Μεηαξξχζκηζεο (ΚΜ) κε
Απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, αξκφδηνπ Κπβεξλεηηθνχ Οξγάλνπ
γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε
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ε

Οκάδα

Τπνζηήξημεο

ηεο

Μεηαξξχζκηζεο

ηνπ

Κπβεξλεηηθνχ

πκβνπιίνπ γηα ηε Μεηαξξχζκηζε (ΚΜ) ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
επηιέγεη ηηο θαηεπζχλζεηο ζηξαηεγηθήο Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 2012-2020, επηιχεη ζέκαηα νξηδφληηαο
δηαθπβέξλεζεο θαη απνθαζίδεη ηηο θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο


κε ην ΠΓ 166/2014 ζπζηάζεθε ζην ΤΓΜΖΓ, ε Γεληθή Γ/λζε
Μεηαξξπζκηζηηθήο Πνιηηηθήο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ε νπνία
ζπλεξγάδεηαη κε φιεο ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ θαη
εμεηδηθεχεη

ηηο

νξηδφληηεο

θαη

ηνκεαθέο

δξάζεηο

Γηνηθεηηθήο

Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΓΜ & ΖΓ).(ΔΠΑ
2014-2020, 2014, ζει.6)
ηελ επφκελε ππνελφηεηα παξνπζηάδεηαη ε ζηξαηεγηθή ηνπ Δ.Π. Μεηαξξχζκηζε
Γεκνζίνπ Σνκέα 2014-2020, ελψ ζηελ ππνελφηεηα 2.4.2, παξνπζηάδνληαη νη ςεθηαθέο
πξνηεξαηφηεηεο ηεο ρψξαο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020.

2.4.1 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Μεηαξξχζκηζε Γεκνζίνπ Σνκέα 20142020
Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο, θαζψο θαη ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηάζηαζε απηή, αιιά
θαη αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο
ηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020, νη ζηφρνη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο,
Μεηαξξχζκηζε Γεκνζίνπ Σνκέα 2014-2020 έρνπλ σο εμήο (ΔΠΑ 2014-2020, 2014):
1. Δλίζρπζε ηεο νξγαλσηηθήο, ζεζκηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο ηεο
θεληξηθήο θπβέξλεζεο θαη απνθεληξσκέλεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, θαζψο
θαη ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, κέζσ
ηνπ εθζπγρξνληζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο,
απνδνηηθφηεηαο, δηαθάλεηαο θαη ινγνδνζίαο θαη ηεο βειηίσζεο ηνπ
ζπληνληζκνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε
ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ.
2. Δλίζρπζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζην Γεκφζην Σνκέα, ε νπνία,
ζε ζπλδπαζκφ κε ζπζηεκηθέο δξάζεηο θαη πνιηηηθέο, ζα απνηειέζνπλ ηα
θχξηα εξγαιεία κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη
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αλαβάζκηζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ζε ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο
αμίαο, θαζηζηψληαο ηε Γηνίθεζε απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε.
3. Αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κέζσ ηεο
βειηίσζεο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηεο νξζνινγηθήο θαηαλνκήο
ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ, ηεο ελίζρπζεο ηνπ ξφινπ, ηεο ζεκαζίαο θαη ηεο
δηαρείξηζεο ησλ πςειφβαζκσλ ζηειερψλ, θαζψο θαη ηεο παξνρήο
αλαβαζκηζκέλσλ ππεξεζηψλ θαηάξηηζεο/εθπαίδεπζεο, κε ζηφρν ηελ
αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο αλάγθεο ησλ δηαξζξσηηθψλ θαη ζεζκηθψλ αιιαγψλ
θαη κεηαξξπζκίζεσλ. (ΔΠΑ 2014-2020, 2014, ζει.21-22)
Οη παξαπάλσ ηξεηο ζηφρνη επηκεξίδνληαη ζε πεξαηηέξσ εμεηδηθεπκέλνπο ζηφρνπο,
κε ηνπο νπνίνπο πξναλαγγέιινληαη ηφζν νξηδφληηεο φζν θαη ηνκεαθέο πνιηηηθέο θαη
δξάζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα πξναπαηηείηαη ε ρξεζηκνπνίεζε εηδηθψλ εξγαιείσλ θαη
θπξίσο ΣΠΔ, ψζηε ε ζηξαηεγηθή γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα λα
θαηαζηεί έλα ζπλεθηηθφ πιάλν (ΔΠΑ 2014-2020, 2014).
Πην ζπγθεθξηκέλα, νη παξαπάλσ ηξεηο ζηφρνη επηκεξίδνληαη ζε επηά
εμεηδηθεπκέλνπο ζηφρνπο, νη νπνίνη θαη ρξεζηκεχνπλ σο ν νδεγφο γηα ηε κειινληηθή
δεκφζηα δηνίθεζε. Κάζε εμεηδηθεπκέλνο ζηφρνο παξέρεη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
αλαθνξηθά κε ηηο αιιαγέο ζηηο δνκέο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ
αλζξψπηλσλ πφξσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα εμνξζνινγηζηεί ε δηνηθεηηθή δνκή, ψζηε λα
παξέρεη πιένλ ζηνπο πνιίηεο έλα πςειφ επίπεδν ππεξεζηψλ (ΔΠΑ 2014-2020,
2014).
Έηζη, ν πξψηνο ζηφρνο επηκεξίδεηαη πεξαηηέξσ ζηνπο εμήο εμεηδηθεπκέλνπο
ζηφρνπο (ΔΠΑ 2014-2020, 2014):
1. Αχμεζε ησλ ηνκέσλ δεκφζηαο δξάζεο ζηνπο νπνίνπο εθαξκφδνληαη λέα
ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ επηηειηθνχ ραξαθηήξα
ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. (ΔΠΑ 2014-2020, 2014, ζει.22)
Ο ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο απνζθνπεί ζην λα βειηησζεί ν επηηειηθφο ραξαθηήξαο
ηεο δηνίθεζεο θαη λα εληζρπζεί ν ζπληνληζκφο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κέζσ ηεο
δεκηνπξγίαο κηαο δηνηθεηηθήο δνκήο, πνπ ζα είλαη πην επέιηθηε θαη θαιά
ζπληνληζκέλε, ψζηε λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ηθαλνπνηεηηθφηεξα ζηηο ηξέρνπζεο
αλάγθεο θαη πξνθιήζεηο, θαζψο θαη λα κπνξεί λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο κειινληηθέο
αλάγθεο θαη πξνθιήζεηο (ΔΠΑ 2014-2020, 2014).
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ζηφρνο είλαη νη δνκέο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο λα
κεηαηξαπνχλ «απφ δνκέο πινπνίεζεο ζε δνκέο δηακφξθσζεο, παξαθνινχζεζεο,
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ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ» θαη ηαπηφρξνλα λα ζπκβάινπλ
ζηε κεηαθνξά ηεο εθαξκνγήο ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ θαη ηεο εμππεξέηεζεο ησλ
πνιηηψλ

θαη

ησλ

επηρεηξήζεσλ

ζηηο

απνθεληξσκέλεο

δνκέο.

Με

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεξε παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ηνπ έξγνπ ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζα επηηεπρζεί ε ζπλεθηηθφηεηα ζηηο πνιηηηθέο
θαη επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο θαη θπζηθά ζα ιακβάλνληαη δηνξζσηηθά κέηξα, φπνπ
θξίλεηαη αλαγθαίν (ΔΠΑ 2014-2020, 2014).
2. Αχμεζε ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζηνπο νπνίνπο εθαξκφδνληαη
ζρέδηα ιεηηνπξγηθήο αλαδηνξγάλσζεο θαη απινπνίεζεο δηνηθεηηθψλ
δηαδηθαζηψλ. (ΔΠΑ 2014-2020, 2014, ζει.22)
Ο ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο απνζθνπεί ζην λα εθζπγρξνληζηνχλ νη δνκέο θαη λα
απινπνηεζνχλ θαη λα πξνζσπνπνηεζνχλ νη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο θαη νη θαλφλεο
ιεηηνπξγίαο ζηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαζψο θαη νη παξερφκελεο ζηνπο
πνιίηεο ππεξεζίεο. Δπηπιένλ, απνζθνπεί ζηελ πξνψζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο
δηνίθεζεο πνπ ζα πξνζαλαηνιίδεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ. Γηα ηελ επίηεπμε
απηψλ, νη ππάξρνπζεο εμσζηξεθείο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε
ησλ πνιηηψλ ζα γίλνπλ πην απιέο, ην ζεζκηθφ πιαίζην ζα αλαζεσξεζεί θαηαιιήισο,
ελψ ηαπηφρξνλα ζα ζρεδηαζηνχλ λέεο δηαδηθαζίεο, ππεξεζίεο θαη εξγαιεία κε ηα
νπνία ν θάζε πνιίηεο ζα εμππεξεηείηαη κε θαιχηεξν θαη ηαρχηεξν ηξφπν (ΔΠΑ
2014-2020, 2014).
3. Αχμεζε ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα πνπ εθαξκφδνπλ ζπζηήκαηα
ζηνρνζεζίαο, αμηνιφγεζεο θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. (ΔΠΑ
2014-2020, 2014, ζει.23)
Ο ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο απνζθνπεί ζην λα βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα
κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο κέζσ ζηφρσλ.
Δπηπιένλ, απνζθνπεί ζην λα ελδπλακσζνχλ νη δηαδηθαζίεο θαη νη κεραληζκνί πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ηεο δηνίθεζεο, πνπ κέζα απφ ηελ ηαπηφρξνλε
ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ, ζα ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε (ΔΠΑ 20142020, 2014) «ηεο δηαθάλεηαο, ηεο δηαβνχιεπζεο θαη ινγνδνζίαο θαη ζηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζην δεκφζην ηνκέα» (ΔΠΑ 2014-2020, 2014, ζει.23).
Οη δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνλ πξψην ζηφρν ηεο Μεηαξξχζκηζεο
Γεκνζίνπ Σνκέα 2014-2020θαη ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο ζηφρνπο απηνχ, έρνπλ σο εμήο:
α) ελδπλάκσζε ηνπ ζπληνληζκνχ κεηαμχ ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ θαη ησλ δεκφζησλ
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θνξέσλ, β) ελδπλάκσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ επηηειηθψλ θνξέσλ ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα, ψζηε λα αλαπηπρζεί θαη λα παξαθνινπζείηαη ε εθαξκνγή ησλ
δεκφζησλ πνιηηηθψλ θαη (ΔΠΑ 2014-2020, 2014) γ) «θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο
θαη κείσζε ηεο πνιπλνκίαο θαη θαθνλνκίαο» (ΔΠΑ 2014-2020, 2014, ζει.23).
Απφ ηελ άιιε, ν δεχηεξνο ζηφρνο επηκεξίδεηαη πεξαηηέξσ ζηνπο εμήο
εμεηδηθεπκέλνπο ζηφρνπο (ΔΠΑ 2014-2020, 2014):
1. Αχμεζε ησλ θνξέσλ θαη ζπζηεκάησλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα φπνπ
εληείλεηαη

ε

ρξήζε

απνηειεζκαηηθψλ

κεζφδσλ

ειεθηξνληθήο

δηαθπβέξλεζεο. (ΔΠΑ 2014-2020, 2014, ζει.23)
Ο ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο απνζθνπεί ζην λα βειηησζεί ε εζσηεξηθή νξγάλσζε θα
ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ θνξέσλ, κέζα θαη απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ειεθηξνληθψλ
ζπζηεκάησλ θαη λα δεκηνπξγεζεί έλα πεξηβάιινλ θαηάιιειν γηα λα επηηεπρηεί ε
δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε επηθνηλσλία θαη ειεθηξνληθή
αληαιιαγή ζηνρεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζηνπο δηάθνξνπο δεκνζίνπο θνξείο,
ψζηε λα σθειεζεί ηφζν ε απνδνηηθφηεηά ηνπο, φζν θαη ε απνδνηηθφηεηα ησλ
ζπλαιιαζζφκελσλ (ΔΠΑ 2014-2020, 2014).
2. Αχμεζε ησλ ππεξεζηψλ, εθαξκνγψλ θαη ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο πνπ παξέρνληαη πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο ππεξεζίεο.
(ΔΠΑ 2014-2020, 2014, ζει.23)
Ο ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο απνζθνπεί ζηελ παξνρή ζηνπο πνιίηεο νινθιεξσκέλσλ
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα βειηησζεί ε θαζεκεξηλφηεηά ηνπο ζε
φ,ηη αθνξά ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην δεκφζην θαη ηαπηφρξνλα λα απμεζεί ε (ΔΠΑ
2014-2020, 2014) «ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζρεδηαζκφ, ηελ άζθεζε θαη ηνλ
έιεγρν ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ» (ΔΠΑ 2014-2020, 2014, ζει.23).
Οη δξάζεηο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνλ δεχηεξν
ζηφρν ηεο Μεηαξξχζκηζεο Γεκνζίνπ Σνκέα 2014-2020 θαη ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο
ζηφρνπο απηνχ, έρνπλ κηα ζπκπιεξσκαηηθή θαη ππνζηεξηθηηθή ιεηηνπξγία ζηηο
δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, κε ζθνπφ λα νδεγήζνπλ ζηε δξαζηηθή βειηίσζε ηνπ
επηπέδνπ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ζε φιν ην θάζκα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.
Παξάιιεια ζα εμαζθαιίζνπλ φηη νη πνιίηεο ζα είλαη πην ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο
παξερφκελεο ζε απηνχο ππεξεζίεο θαη ηαπηφρξνλα φηη ζα ζπκκεηέρνπλ κε ελεξγφηεξν
ηξφπν (ΔΠΑ 2014-2020, 2014).
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ, νη δξάζεηο απηέο έρνπλ σο εμήο (ΔΠΑ 20142020, 2014): α) «δηαιεηηνπξγηθφηεηα δεδνκέλσλ θαη ζπζηεκάησλ ΣΠΔ ζην δεκφζην
69

ηνκέα» (ΔΠΑ 2014-2020, 2014, ζει.24), β) παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, ζηηο
νπνίεο ζα έρνπλ πξφζβαζε φινη νη πνιίηεο, γ) εληαία εμππεξέηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ
πνιηηψλ θαη δ) ελδπλάκσζε ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο (ΔΠΑ 2014-2020,
2014).
Σέινο, ν ηξίηνο ζηφρνο επηκεξίδεηαη πεξαηηέξσ ζηνπο εμήο εμεηδηθεπκέλνπο
ζηφρνπο (ΔΠΑ 2014-2020, 2014):
1. Αχμεζε ησλ θνξέσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο φπνπ εθαξκφδνληαη λέα
ζπζηήκαηα

αμηνιφγεζεο

θαη

νξζνινγηθήο

δηνίθεζεο

αλζξψπηλνπ

δπλακηθνχ. (ΔΠΑ 2014-2020, 2014, ζει.24)
Ο ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο απνζθνπεί ζην λα εμαζθαιηζηεί ε ζσζηή θαηαλνκή θαη
ε θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη ε
αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πνιηηηθψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε απηψλ. Γηα ηελ επίηεπμε
απηψλ ζα πινπνηεζεί «έλα εληαίν θαη νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πνιηηηθψλ δηαρείξηζεο
αλζξσπίλσλ πφξσλ», ζην νπνίν θαη ζα ππάξρεη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ
βαζηθψλ δξψλησλ. Δδψ ε έκθαζε αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ πςειφβαζκσλ ζηειερψλ
ηνπ δεκνζίνπ (ΔΠΑ 2014-2020, 2014).
2. Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ζηειερψλ/ ππαιιήισλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε
πηζηνπνηεκέλεο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο (ΔΠΑ 2014-2020, 2014, ζει.24):
Ο ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο απνζθνπεί ζην λα αλαπηπρζνχλ δξάζεηο, εξγαιεία,
θαζψο θαη πξνγξάκκαηα ζηνρεπκέλεο θαηάξηηζεο, έηζη ψζηε νη δεκφζηνη ππάιιεινη
λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα κπνξνχλ λα
αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο δηνίθεζεο, ησλ πνιηηψλ θαη ησλ κειινληηθψλ
αιιαγψλ (ΔΠΑ 2014-2020, 2014).

2.4.2 Φεθηαθέο Πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ Πεξίνδν 2014-2020
Σν Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
έρεη παξνπζηάζεη ην θχξην φξακα ηεο ειιεληθήο ζηξαηεγηθήο ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020, πνπ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί σο εμήο: ε
Διιάδα επηδηψθεη λα δεκηνπξγήζεη κηα πην απνηειεζκαηηθή, δηαθαλή θαη ππεχζπλε
δηνίθεζε κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ θαη ηεο ππνζηήξημεο ησλ απαξαίηεησλ
κεραληζκψλ δηαθπβέξλεζεο θαη παξαθνινχζεζεο, κεγηζηνπνηψληαο ηελ ηθαλνπνίεζε
ησλ πνιηηψλ, απμάλνληαο ηε ζπκκεηνρή θαη αλαδσνγνλψληαο ηελ εκπηζηνζχλε,
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πξνζθέξνληαο ζπλερψο βειηησκέλεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θαη πξνσζψληαο έλα
λέν ςεθηαθήο θνπιηνχξαο (Tsakanikas et al., 2014).
ην πιαίζην απηφ θαη δεδνκέλεο ηεο δσηηθήο ζεκαζίαο ηεο ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπλαιιαγή ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ηνπο
πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, νη ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ ςεθηνπνίεζε
πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε δηάθνξεο ζεκειηψδεηο αξρέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην
παξαθάησ ρήκα (Tsakanikas et al., 2014)

Γηαιεηηνπξγηθφηεηα
πκκφξθσζε ή αηηηνιφγεζε
Δλζσκάησζε
Γηαηήξεζε - Με επαλάιεςε
Δληαία εηζαγσγή δεδνκέλσλ
θνπηκφηεηα - Αεηθνξία
Γηαθάλεηα - Αλάθηεζε εκπηζηνζχλεο
Ηιεθηξνληθή πξνζβαζηκφηεηα
Αζθάιεηα - Απφξξεην
πκκεηνρή ησλ πνιηηψλ

Σρήκα 2.2 Θεκειηψδεηο αξρέο γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε (Tsakanikas et al., 2014)

Πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ε απνηειεζκαηηθή
δηείζδπζε ησλ ΣΠΔ ζηνλ δεκφζην ηνκέα, πξφζθαηα νη αξκφδηνη δηακνξθσηέο
πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα έρνπλ ζέζεη ηνπο αθφινπζνπο γεληθνχο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο
(Tsakanikas et al., 2014):
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Δπαλαζχλδεζε ησλ
πνιηηψλ κε ηε
δεκφζηα δηνίθεζε:
• Γηαρείξηζε
Δθζπγρξνληζκφο ηεο

ελνπνηεκέλσλ

δεκφζηαο δηνίθεζεο:

ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ

πληνληζκφο

• Απινχζηεπζε ησλ

θξάηνπο, ησλ πνιηηψλ

νξηδφληησλ

δηαδηθαζηψλ κέζσ ηεο

θαη ησλ επηρεηξήζεσλ

πνιηηηθψλ ΣΠΔ ζηε

ρξήζεο ΣΠΔ

• Γεκηνπξγία ελφο

δεκφζηα δηνίθεζε:

• Ζιεθηξνληθή

εληαίνπ ζεκείνπ

• Γηαιεηηνπξγηθφηεηα

δηαρείξηζε εγγξάθσλ -

επαθήο κε ηε δεκφζηα

βαζηθψλ κεηξψσλ

ςεθηνπνίεζε

δηνίθεζε

δεκφζηαο δηνίθεζεο

δηαδηθαζηψλ

• Δπαιήζεπζε ηεο

• Αλνηθηή πξφζβαζε

• Απιή ρξήζε ησλ

ηαπηφηεηαο ηνπ

ηνπ θνηλνχ ζε

πφξσλ ηεο δεκφζηαο

πνιίηε

πιεξνθνξίεο

δηνίθεζεο

• Φεθηαθή έληαμε θαη
ςεθηαθή παηδεία

Σρήκα 2.3 ηξαηεγηθνί ζηφρνη γηα λα αλαπηπρζεί ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ε απνηειεζκαηηθή
δηείζδπζε ησλ ΣΠΔ ζηνλ δεκφζην ηνκέα (Tsakanikas et al., 2014)

πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, κε δεδνκέλε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη
θαηάξηηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην δεκφζην ηνκέα, ιακβαλνκέλεο ππφςε αθελφο ηεο
πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη αθεηέξνπ ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ θαλνληζκψλ γηα ηελ Φεθηνπνίεζε
θαη ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, πνιηηηθέο νη νπνίεο

εληάζζνληαη ζηελ

Δπξσπατθή αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε κεηαξξχζκηζεο
ηνπ Διιεληθνχ Γεκφζηνπ ηνκέα εηδηθφηεξα, θαηαιήγνπκε ζηελ αλάγθε χπαξμεο ελφο
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην Γεκφζην ηνκέα πνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθφ θαη
απνδνηηθφ. Καηά ζπλέπεηα νδεγνχκαζηε ζηελ αλάγθε επηκφξθσζεο ησλ Διιήλσλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ψζηε λα απνθηήζνπλ λέεο, απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη λα
εμνπιηζηνχλ κε λέεο, απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο, ηδίσο φζεο ζρεηίδνληαη κε ηηο Σ.Π.Δ.,
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ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη κε επηηπρία ζηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο ηνπο, κε
ζηφρν ηελ αλάπηπμε ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ. Κηλεηήξηα δχλακε ησλ δεκφζησλ
νξγαληζκψλ απνηειεί ε γλψζε, κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη νη ηθαλφηεηεο πνπ
πξέπεη λα απνθηήζνπλ θαη νη δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδεηαη λα θαιιηεξγήζνπλ νη
δεκφζηνη ππάιιεινη. Καηά ζπλέπεηα θξίλεηαη απαξαίηεηνο ν εκπινπηηζκφο ησλ
γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ/ηθαλνηήησλ ηνπο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο/ θαηάξηηζεο/
επηκφξθσζεο, ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ξαγδαίεο αιιαγέο θαη λα πξνζαξκνζηνχλ
επηηπρψο ζηα λέα δεδνκέλα.

2.5 Πξνεγνχκελεο έξεπλεο ζε φ,ηη αθνξά ηελ Αλάγθε Δθπαίδεπζεο
θαη Δπηκφξθσζεο ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ
Καηά ηελ αλαδήηεζε ζηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία δελ θαηέζηε δπλαηφ λα
βξεζεί θάπνηα έξεπλα είηε ζε Διιεληθφ είηε ζε Δπξσπατθφ επίπεδν, πνπ λα αθνξά ηηο
αλάγθεο επηκφξθσζεο (ηφζν γεληθέο αλάγθεο φζν θαη αλάγθεο επηκφξθσζεο ζηηο
ΣΠΔ) ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ γξακκαηεηψλ ή ησλ γξακκαηεηψλ άιισλ δεκφζησλ
θνξέσλ. Ζ κφλε έξεπλα πνπ ηειηθά βξέζεθε αθνξά ηηο γεληθέο αλάγθεο θαηάξηηζεο
θαη ηηο αλάγθεο θαηάξηηζεο ζηηο ΣΠΔ ησλ εθηειεζηηθψλ γξακκαηέσλ ησλ δεκφζησλ
νξγαληζκψλ ηεο πνιηηείαο ηεο Kaduna, ζηε Νηγεξία.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλα ηνπ Samuel (2010), επηρεηξήζεθε λα
αμηνινγεζνχλ νη γεληθέο αλάγθεο θαηάξηηζεο θαη νη αλάγθεο θαηάξηηζεο ζηηο ΣΠΔ.
Γηα ην ζθνπφ απηφ, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην, πνπ
απαληήζεθε ζε έληππε κνξθή απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα.
ε φ,ηη αθνξά ηηο γεληθέο δεμηφηεηεο, ηα απνηειέζκαηα ηηο έξεπλαο έδεημαλ φηη
ππάξρεη αλάγθε γηα επαλεθπαίδεπζε ησλ εθηειεζηηθψλ γξακκαηέσλ ζηηο αλζξψπηλεο
ζρέζεηο, κέζσ ηεο θαηαλφεζεο ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ κειψλ ηνπ
νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηθαλφηεηεο, ηελ
πξνζσπηθφηεηα θαη ηνπο ξφινπο ηνπο. Καηάξηηζε ρξεηάδεηαη ζε φ,ηη αθνξά θαη ηηο
δηνηθεηηθέο/ δηαρεηξηζηηθέο δεμηφηεηεο ησλ εθηειεζηηθψλ γξακκαηέσλ (ζε φ,ηη αθνξά
ηελ επηινγή ηνπ βέιηηζηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο απφξξεησλ πιεξνθνξηψλ, ηελ
πξνεηνηκαζία ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ελεξγεηψλ ζε
θαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχλ ηελ εθαξκνγή ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο) (Samuel,
2010).
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ε φ,ηη αθνξά ηηο ΣΠΔ, ηα απνηειέζκαηα ηηο έξεπλαο έδεημαλ φηη ππάξρεη αλάγθε
γηα επαλεθπαίδεπζε ησλ εθηειεζηηθψλ γξακκαηέσλ ζηε δεκηνπξγία θαη απνζήθεπζε
πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ηελ επεμεξγαζία θαη ηε δηάδνζε απηψλ κε ηε ρξήζε ηνπ
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, γεγνλφο πνπ ζα βειηίσλε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ
απνδνηηθφηεηά ηνπο ζε φηη αθνξά ηελ εξγαζία ηνπο. Σα απνηειέζκαηα απνθάιπςαλ
πεξαηηέξσ ηελ αλάγθε ησλ λα βειηηψζνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζε φ,ηη αθνξά ηελ
ειεθηξνληθή απνζήθεπζε, θσδηθνπνίεζε, εχξεζε, αλάθηεζε εγγξάθσλ, ηε
δεκηνπξγία θαη ελεκέξσζε αξρείσλ θαζψο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ειεθηξνληθήο
αξρεηνζέηεζεο, εχξεζεο θαη θαηαινγνγξάθεζεο, ηελ πινήγεζε ζην δηαδίθηπν, ηνλ
εληνπηζκφ

ελφο

ζπγθεθξηκέλνπ

ηζηφηνπνπ,

ηε

ζειηδνδεηθηνπνίεζε

θαη

θαηεγνξηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηζηνηφπσλ, ηελ απνζηνιή θαη ιήςε κελπκάησλ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κέζσ ππνινγηζηψλ αιιά θαη θηλεηψλ ηειεθψλσλ, ηηο
ειεθηξνληθέο παξαγγειίεο, ηηκνινγήζεηο θαη πιεξσκέο, θαζψο ηελ αξρεηνζέηεζε
δεκφζησλ εγγξάθσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (Samuel, 2010).
Απφ ηελ άιιε, νη έξεπλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο γεληθέο αλάγθεο επηκφξθσζεο
θαη αλάγθεο επηκφξθσζεο ζηηο ΣΠΔ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο γεληθφηεξα, ήηαλ επίζεο
ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλεο. Χζηφζν, απηέο πνπ θαηέζηε δπλαηφλ λα βξεζνχλ,
παξαηίζεληαη παξαθάησ.
Σν

2007,

ην

Ίδξπκα

Θεκειίσζεο

Αλνηρηήο

Κνηλσλίαο

ηεο

πξψελ

Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο (Foundation Open Society Institute
Macedonia, (FOSIM)) ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία ηεο Κπβέξλεζεο ηεο
πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο (General Secretariat of the
Government

of Republic of Macedonia) θαη ην Ίδξπκα Μεηακφξθσζεο

(Metamorphosis Foundation) πξαγκαηνπνίεζε κηα έξεπλα αλαθνξηθά κε ηηο αλάγθεο
επηκφξθσζεο ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ ζηηο ΣΠΔ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη
ππάξρεη αλάγθε γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ ζε γεληθέο γλψζεηο
ΣΠΔ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε φ,ηη αθνξά ηε βαζηθή νξνινγία ησλ ΣΠΔ (πιηζκηθφ,
ινγηζκηθφ, κλήκε, δίθηπα, αζθάιεηα, λνκηθά δεηήκαηα), ηε ρξήζε ππνινγηζηή γηα ηελ
εξγαζία κε αξρεία, ηελ επεμεξγαζία θεηκέλνπ (δεκηνπξγία θαη κνξθνπνίεζε
εγγξάθσλ θαη πξνηχπσλ, ρξεζηκνπνηψληαο πίλαθεο, εηθφλεο θαη ζπγρψλεπζε
αιιεινγξαθίαο), ηε ρξήζε ππνινγηζηηθψλ θχιισλ, ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ
(θαηαλφεζε θαη ρξήζε βάζεσλ δεδνκέλσλ κε ηε δεκηνπξγία, ηελ αιιαγή θαη ηε
ζπγρψλεπζε πηλάθσλ, ηελ εξγαζία κε θφξκεο, αηηήκαηα θαη αλαθνξέο), ηηο
παξνπζηάζεηο (ρξήζε ζχγρξνλνπ ινγηζκηθνχ παξνπζίαζεο, πξνεηνηκαζία δηαθαλεηψλ
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κε ηελ ελζσκάησζε θεηκέλνπ θαη γξαθηθψλ ζηνηρείσλ) θαη ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ
(εχξεζε πιεξνθνξηψλ ζηνλ ηζηφ ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην πξφγξακκα πεξηήγεζεο
ηζηνχ θαη θάπνην είδνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ). Σαπηφρξνλα, αλάινγα κε ην
είδνο εξγαζίαο ηνπο, νη δεκφζηνη ππάιιεινη είραλ ηελ αλάγθε θαηάξηηζεο ζε
ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο ΣΠΔ, νη νπνίεο πνηθίινπλ απφ πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο
έξγσλ θαη ινγηζηηθά πξνγξάκκαηα σο θαη πξνγξάκκαηα γξαθηζηηθήο επεμεξγαζίαο,
φπσο ην Corel, ζρεδηαζηηθά πξνγξάκκαηα, φπσο ην AutoCAD θαη ηέινο
πξνγξάκκαηα άκεζα ζρεηηδφκελα κε ηελ εξγαζία ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα
ζπζηήκαηα θνξνινγηθψλ θαη άιισλ θξαηηθψλ πιεξνθνξηψλ (Foundation Open
Society Institute Macedonia, 2007).
Σν 2012, νη Anastasiou, Valkanos θαη Brinia πξαγκαηνπνίεζαλ κηα έξεπλα γηα λα
εμεηάζνπλ ηηο αλάγθεο θαηάξηηζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν
ίδξπκα δεκφζηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, ηνλ Οξγαληζκφ Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Ο.E.E.K.). Πην ζπγθεθξηκέλα, ήζειαλ λα εμεηάζνπλ
ηηο αλάγθεο θαηάξηηζεο ησλ δηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ησλ δεκφζησλ ηδξπκάησλ
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (ΗΔΚ) ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο ζηελ Διιάδα, φπσο νη
δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο απηνί ηηο αληηιακβάλνληαλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ
φηη νη ζπκκεηέρνληεο είραλ ηελ αλάγθε ηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ πνπ αθνξνχζαλ ηε
δηαρείξηζε-δηνίθεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ, ηελ λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ εθπαίδεπζε,
ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο, ηε δηαρείξηζε ρξφλνπ θαη ηέινο ηελ θξαηηθή νηθνλνκηθή
δηαρείξηζε, κέζσ θαηάξηηζεο.
Σν 2015, νη Dukić θαη Bertović πξαγκαηνπνίεζαλ κηα έξεπλα γηα λα εμεηάζνπλ
πψο νη ππάιιεινη ηεο Κξναηηθήο θπβέξλεζεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ ζην ρψξν
εξγαζίαο. Ζ κειέηε δηεμήρζε ζε εξγαδφκελνπο απφ θνξείο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο,
ρξεζηκνπνηψληαο σο εξγαιείν ηεο έξεπλαο έλα δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην, πνπ
απαληήζεθε ηφζν ζε έληππε κνξθή φζν θαη ειεθηξνληθά. Σα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο έδεημαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα ηε δηαζέζηκε
ηερλνινγία γηα ηελ επεμεξγαζία θεηκέλνπ, ηελ πεξηήγεζε ζε πιηθφ επαγγεικαηηθήο
ρξήζεο, ηελ επηθνηλσλία θαη ηηο πιεξνθνξίεο.
Σέινο, ην 2016, νη Dukić, Dukić θαη Bertović πξαγκαηνπνίεζαλ κηα έξεπλα γηα λα
εμεηάζνπλ ην επίπεδν γλψζεο ζηηο ΣΠΔ ησλ ππαιιήισλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ηεο
Κξναηίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην, πνπ
απαληήζεθε ειεθηξνληθά απφ ππαιιήινπο ζε νξγαληζκνχο θεληξηθήο θπβέξλεζεο
ηεο Κξναηίαο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, νη ζπκκεηέρνληεο βαζκνιφγεζαλ ηε
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γεληθή ηνπο γλψζε ζηηο ΣΠΔ σο πςειή, ελψ ήηαλ πην «ζίγνπξνη» γηα ηηο βαζηθέο
δεμηφηεηέο ηνπο ζηνλ ηνκέα ησλ ΣΠΔ απφ φ,ηη γηα ηηο πξνεγκέλεο.
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3ν Κεθάιαην: Μεζνδνινγία
3.1 ρεδηαζκφο Έξεπλαο
Ο ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο είλαη ε δνκή θάζε επηζηεκνληθνχ έξγνπ, θαζψο δίλεη
ηελ θαηεχζπλζε ηεο έξεπλαο θαη ηε ζπζηεκαηνπνηεί. Ζ κέζνδνο πνπ επηιέγεηαη
επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα νινθιεξσζνχλ ηα
επξήκαηα (Georgia Institute of Technology, 2017).
Τπάξρνπλ δχν βαζηθέο πξνζεγγίζεηο ζε έλα εξεπλεηηθφ πξφβιεκα: α) ε πνζνηηθή
έξεπλα, πνπ παξάγεη αξηζκεηηθά δεδνκέλα ή πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα
κεηαηξαπνχλ ζε αξηζκνχο θαη β) ε πνηνηηθή έξεπλα, πνπ παξάγεη κε-αξηζκεηηθά
δεδνκέλα θαη πνπ εζηηάδεηαη θπξίσο ζηε ζπιινγή ιεθηηθψλ δεδνκέλσλ παξά ζε
κεηξήζεηο. Μάιηζηα, ζηελ πνηνηηθή έξεπλα, νη ζπγθεληξσκέλεο πιεξνθνξίεο
αλαιχνληαη έπεηηα κε εξκελεπηηθφ, ππνθεηκεληθφ ή/ θαη δηαγλσζηηθφ ηξφπν (Georgia
Institute of Technology, 2017).
Ο πξσηαξρηθφο ζηφρνο κηαο πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη λα παξέρεη κηα πιήξε,
ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηνπ εξεπλεηηθνχ ζέκαηνο. Απφ ηελ άιιε, ε πνζνηηθή έξεπλα
επηθεληξψλεηαη

πεξηζζφηεξν

ζηελ

θαηακέηξεζε

θαη

ηελ

ηαμηλφκεζε

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζηελ θαηαζθεπή ζηαηηζηηθψλ κνληέισλ θαη αξηζκψλ γηα λα
εμεγήζεη ηη παξαηεξείηαη. Ζ πνηνηηθή έξεπλα είλαη ηδαληθή γηα ηηο πξψηεο θάζεηο ησλ
εξεπλεηηθψλ έξγσλ, ελψ γηα ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζπληζηάηαη ε
πνζνηηθή έξεπλα (Georgia Institute of Technology, 2017).
Ζ επηινγή ηνπ ζσζηνχ ηχπνπ απφ ηηο δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο έξεπλαο εμαξηάηαη
απφ πνιινχο παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη λα αμηνινγεζνχλ, πξηλ
αθφκε εμεηαζηνχλ νη απαηηνχκελεο ζηαηηζηηθέο θαη κειεηεζνχλ νη πξνηηκψκελεο
κέζνδνη γηα ηελ επηκέξνπο επηζηεκνληθή πεηζαξρία. Κάζε εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο
απαηηεί ζπκβηβαζκνχο θαη γεληθεχζεηο, κε απνηέιεζκα ν εξεπλεηήο λα πξέπεη λα
πξνζπαζήζεη λα ηηο ειαρηζηνπνηήζεη, παξακέλνληαο ξεαιηζηηθφο. Γηα παξάδεηγκα, γηα
επηζηήκεο, φπσο ε ρεκεία ή ε αζηξνθπζηθή, ηα πεηξάκαηα είλαη αξθεηά εχθνιν λα
θαζνξηζηνχλ θαη ζπλήζσο είλαη απζηεξά πνζνηηθά. Απφ ηελ άιιε, γηα ηε βηνινγία,
ηελ ςπρνινγία θαη ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, κπνξεί λα ππάξμεη κηα κεγάιε πνηθηιία
κεζφδσλ απφ ηηο νπνίεο κπνξεί θαλείο λα επηιέμεη, κε απνηέιεζκα ε επηινγή ηνπ
ηειηθνχ ζρεδηαζκνχ λα πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη. Γηα λα δηθαηνινγεζεί ε εθάζηνηε
επηινγή, ν θαιχηεξνο ηξφπνο ζεσξείηαη ε εμέηαζε ησλ δηάθνξσλ κεζφδσλ απφ ηελ
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άπνςε ηεο ρξεζηκφηεηάο ηνπο γηα ηε εθάζηνηε έξεπλα. Οη θπξηφηεξεο εξεπλεηηθέο
κέζνδνη είλαη νη εμήο (Georgia Institute of Technology, 2017):


Πεηξακαηηθέο κέζνδνη έξεπλαο (experimental research methods): ε πξψηε
κέζνδνο είλαη ην απιφ πείξακα, πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζπλήζε πξαθηηθή ηνπ
ρεηξηζκνχ πνζνηηθψλ, αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο
ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο δεδνκέλσλ. Γεληθά, ην ζχζηεκα ησλ επηζηεκνληθψλ
κεηξήζεσλ βαζίδεηαη ζηε ζπρλφηεηα ή ζηελ αλαινγία. Ο εξεπλεηήο δέρεηαη ή
αληηθξνχεη ηε κεδεληθή ππφζεζε. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη
αλαιχζεηο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμέηαζε ππνζέζεσλ, κε ζηαηηζηηθέο
πνπ δίλνπλ κηα ζαθή θαη αλαληίξξεηε εηθφλα (Georgia Institute of
Technology, 2017).
Απφ ηελ άιιε, ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο έξεπλαο είλαη κία απφ ηηο πην
δχζθνιεο, θαζψο απαηηεί έλαλ απζηεξφ ζρεδηαζκφ θαη κηα κεγάιε δαπάλε,
εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα κεγαιχηεξα πεηξάκαηα. Δίλαη επίζεο ηδηαίηεξα
δαπαλεξή ζε φ,ηη αθνξά ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο,
ελψ είλαη ζπρλά αδχλαην λα εθηειεζηεί ζε νξηζκέλνπο εξεπλεηηθνχο ηνκείο
ιφγσ εζηθψλ ζεσξήζεσλ (Georgia Institute of Technology, 2017).
Καηά ζπλέπεηα, ζε εξεπλεηηθνχο ηνκείο, νη νπνίνη δελ έρνπλ πάληα ηελ
πνιπηέιεηα θαζνξηζκέλσλ θαη πνζνηηθνπνηήζηκσλ κεηαβιεηψλ, ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθέο κέζνδνη έξεπλαο (Georgia Institute of
Technology, 2017).
Οη θπξηφηεξνη ηχπνη ησλ πεηξακαηηθψλ κεζφδσλ είλαη νη εμήο (McLeod,
2012):
 Δξγαζηεξηαθά / ειεγρφκελα πεηξάκαηα
 Πεηξάκαηα πεδίνπ (επηηφπηα)
 Φπζηθά πεηξάκαηα
Σα θχξηα πιενλεθηήκαηα κηαο πεηξακαηηθήο κεζφδνπ είλαη ηα εμήο (Center
for Innovation in Research and Teaching, 2017):
 Δίλαη ν θαηαιιειφηεξνο ηξφπνο γηα ηελ θαηάξηηζε αηηηαθψλ
ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε παξεκβάζεηο ή ζεξαπείεο θαη γηα λα
δηαπηζησζεί θαηά πφζνλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη παξάγνληεο πξνθαινχλ
αιιαγή ζε θάπνην απνηέιεζκα, σο βαζηθφ, απιφ θαη απνηειεζκαηηθφ
είδνο έξεπλαο πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε δηάθνξνπο θιάδνπο
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 Ο ζρεδηαζκνί ηεο πεηξακαηηθήο έξεπλαο είλαη επαλαιακβαλφκελνη θαη
επνκέλσο

ηα

απνηειέζκαηα

κπνξνχλ

λα

ειεγρζνχλ

θαη

λα

επαιεζεπηνχλ
 Λφγσ ηνπ ειεγρφκελνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεηξακαηηθήο έξεπλαο,
ζπρλά επηηπγράλνληαη θαιχηεξα απνηειέζκαηα
 ηελ πεξίπησζε ζπλζεθψλ πνπ δελ βξίζθνληαη ζε θπζηθφ πεξηβάιινλ,
νη θπζηθέο ζπλζήθεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζε κηα πεηξακαηηθή
ξχζκηζε πνπ επηηξέπεη ηνλ κεγαιχηεξν έιεγρν ησλ εμσγελψλ
κεηαβιεηψλ
 Τπάξρνπλ πνιιέο παξαιιαγέο ηεο πεηξακαηηθήο έξεπλαο θαη έηζη ν
εξεπλεηήο

κπνξεί

λα

πξνζαξκφζεη

ην

πείξακα

δηαηεξψληαο

παξάιιεια ηελ εγθπξφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ.
Σα θχξηα κεηνλεθηήκαηα κηαο πεηξακαηηθήο κεζφδνπ είλαη ηα εμήο (Center for
Innovation in Research and Teaching, 2017):
 Μπνξεί

λα

δεκηνπξγήζεη

ηερλεηέο

θαηαζηάζεηο

πνπ

δελ

αληηπξνζσπεχνπλ πάληνηε θαηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο
 Δπεηδή

νη

θαηαζηάζεηο

είλαη

πνιχ

ειεγρφκελεο

θαη

δελ

αληηπξνζσπεχνπλ ζπρλά ηελ πξαγκαηηθή δσή, νη αληηδξάζεηο ησλ
ζπκκεηερφλησλ κπνξεί λα κελ είλαη πξαγκαηηθνί δείθηεο ηεο
ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζε έλα κε πεηξακαηηθφ πεξηβάιινλ
 Σν αλζξψπηλν ιάζνο δηαδξακαηίδεη βαζηθφ ξφιν ζηελ εγθπξφηεηα ηεο
έξεπλαο
 Μπνξεί λα κελ είλαη πξαγκαηηθά δπλαηφ λα ειεγρζνχλ

φιεο νη

εμσγελείο κεηαβιεηέο
 Ζ έξεπλα πξέπεη λα ηεξεί ηα πξφηππα δενληνινγίαο πξνθεηκέλνπ λα
είλαη έγθπξε
 Ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ή ηελ επαιήζεπζε ηεο
αηηηψδνπο ζπλάθεηαο, πνπ φκσο ζπλήζσο δελ κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη
"γηαηί" ην απνηέιεζκα ζπλέβε.


Μέζνδνη έξεπλαο πνπ βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξηθή ζθέςε (opinion-based
research methods): oη ζπγθεθξηκέλεο κέζνδνη έξεπλαο γεληθά πεξηιακβάλνπλ
ην ζρεδηαζκφ ελφο πεηξάκαηνο θαη ηε ζπιινγή πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ. Γηα
απηφλ ηνλ ηχπν έξεπλαο, νη κεηξήζεηο είλαη ζπλήζσο ηπραίεο, αθνινπζψληαο
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ηνλ ηχπν ηαθηηθψλ ηηκψλ ή ησλ ζπρλνηήησλ (Georgia Institute of Technology,
2017).
Σα εξσηεκαηνιφγηα είλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο πνζνηηθνπνίεζεο
δεδνκέλσλ απφ έλα πιεζπζκηαθφ δείγκα θαη ειέγρνπ ζπλαηζζεκάησλ ή
πξνηηκήζεσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο είλαη πνιχ νηθνλνκηθή (θάηη ηδηαίηεξα
ζεηηθφ φηαλ ν πξνυπνινγηζκφο απνηειεί πξφβιεκα) θαη εχθνιε, ελψ απνδίδεη
κηα θιίκαθα ζηελ γλψκε θαη ην ζπλαίζζεκα ηνπ δείγκαηνο (Georgia Institute
of Technology, 2017).
Ζ πνζνηηθνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη έλαο άιινο ηξφπνο δηεμαγσγήο
απηήο ηεο έξεπλαο πνπ βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξηθή ζθέςε, κε ηνπο εξεπλεηέο λα
εθαξκφδνπλ ζπρλά κηα «αξηζκεηηθή θιίκαθα» ζηνλ ηχπν ή ηελ έληαζε ηεο
ζπκπεξηθνξάο. Δμ‟ νξηζκνχ, ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο πεηξάκαηνο πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ηα ζπλαηζζήκαηα ή νη ζπκπεξηθνξέο κεηξνχληαη, θαζψο
δελ ππάξρεη άιινο ηξφπνο θαζνξηζκνχ ησλ κεηαβιεηψλ (Georgia Institute of
Technology, 2017).
Οη θπξηφηεξνη ηχπνη ησλ κεζφδσλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξηθή ζθέςε
είλαη νη εμήο (University of Surrey, 2017):
 Δξσηεκαηνιφγην. Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ έρνπλ σο
εμήο:
 Πξαθηηθφηεηα
 Μεγάιεο πνζφηεηεο πιεξνθνξηψλ κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ απφ
κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε
ζρεηηθά νηθνλνκηθφ ηξφπν
 Μπνξεί

λα

πξαγκαηνπνηεζεί

απφ

ηνλ

εξεπλεηή

ή

απφ

νπνηνλδήπνηε αξηζκφ αηφκσλ κε πεξηνξηζκέλε επίπησζε ζηελ
εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ
 Σα απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ κπνξνχλ ζπλήζσο λα
πνζνηηθνπνηεζνχλ γξήγνξα θαη εχθνια, είηε απφ έλαλ εξεπλεηή
είηε κέζσ ηεο ρξήζεο ελφο παθέηνπ ινγηζκηθνχ
 Μπνξνχλ

λα

αλαιπζνχλ

πεξηζζφηεξν

«επηζηεκνληθά» θαη

αληηθεηκεληθά απφ άιιεο κνξθέο έξεπλαο
 ηαλ

ηα

δεδνκέλα

έρνπλ

πνζνηηθνπνηεζεί,

κπνξνχλ

λα

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ζπγθξηζνχλ θαη λα αληηπαξαβιεζνχλ κε
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άιιεο έξεπλεο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε κέηξεζε
ηεο αιιαγήο.
Απφ ηελ άιιε, ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ έρνπλ σο
εμήο (University of Surrey, 2017):
 Τπνζηεξίδεηαη φηη είλαη αλεπαξθέο γηα λα θαηαιάβεη θάπνηεο
κνξθέο πιεξνθνξηψλ (αιιαγέο ζπλαηζζεκάησλ, ζπκπεξηθνξάο,
ζπλαηζζήκαηα θαη νχησ θαζεμήο)
 Γελ ζεσξείηαη κεγάιεο εγθπξφηεηαο
 Γελ ππάξρεη ηξφπνο λα δηαπηζησζεί πφζν εηιηθξηλήο είλαη ν
εξσηψκελνο
 Γελ ππάξρεη ηξφπνο λα δηαπηζησζεί πφζν πξνβιεκαηίζηεθε ν
εξσηψκελνο πάλσ ζηηο εξσηήζεηο
 Οη εξσηψκελνη κπνξεί λα εξκελεχζνπλ δηαθνξεηηθά ηελ θάζε
εξψηεζε θαη σο εθ ηνχηνπ λα απαληήζνπλ ζηε δηθή ηνπο εξκελεία
ηνπ εξσηήκαηνο
 Ο εξεπλεηήο ιακβάλεη ηηο δηθέο ηνπ απνθάζεηο θαη ππνζέζεηο
ζρεηηθά κε ην ηη είλαη θαη δελ είλαη ζεκαληηθφ θαη σο εθ ηνχηνπ
κπνξεί λα ιείπεη απφ ηελ έξεπλα θάηη ζεκαληηθφ
 πλέληεπμε. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπλέληεπμεο έρνπλ σο εμήο
(Alshenqeeti, 2014):
 Τςειφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο
 Ληγφηεξεο ειιηπείο απαληήζεηο
 Διεγρφκελεο απαληήζεηο
 ρεηηθή επειημία
Απφ ηελ άιιε, ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ζπλέληεπμεο έρνπλ σο εμήο
(Alshenqeeti, 2014):
 Υξνλνβφξα
 Ζ κειέηε είλαη κηθξήο θιίκαθαο
 Τπάξρεη ε πηζαλφηεηα ππνζπλείδεηεο πξνθαηάιεςεο
 Μπνξνχλ παξαηεξεζνχλ αζπλέπεηεο


Μέζνδνη έξεπλαο πνπ βαζίδνληαη ζηελ παξαηήξεζε (observational research
methods): απνηειεί κηα νκάδα δηαθνξεηηθψλ εξεπλεηηθψλ κεζφδσλ, ζηηο
νπνίεο νη εξεπλεηέο πξνζπαζνχλ λα παξαηεξήζνπλ έλα θαηλφκελν ρσξίο λα
παξεκβαίλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ (Georgia Institute of Technology, 2017).
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Ζ έξεπλα πνπ βαζίδεηαη ζηελ παξαηήξεζε, ηείλεη λα ρξεζηκνπνηεί
νλνκαζηηθέο ή ηαθηηθέο θιίκαθεο κέηξεζεο, ελψ ζπρλά δελ έρεη έλα ζαθψο
θαζνξηζκέλν εξεπλεηηθφ πξφβιεκα, κε απνηέιεζκα λα ελδέρεηαη λα
πξνθχςνπλ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο. Γηα
παξάδεηγκα, έλαο εξεπλεηήο κπνξεί λα παξαηεξήζεη κηα αζπλήζηζηε
ζπκπεξηθνξά θαη λα ξσηήζεη ηη ζπκβαίλεη ή γηαηί. Ζ παξαηήξεζε
ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, ζηηο κειέηεο
ζπκπεξηθνξάο θαη ζηελ αλζξσπνινγία, σο ηξφπνο κειέηεο κηαο νκάδαο ρσξίο
λα επεξεάδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο (Georgia Institute of Technology, 2017).
Δλψ ην πείξακα δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί, πξνζθέξεη κνλαδηθέο ηδέεο
θαη πξνσζεί ηελ αλζξψπηλε γλψζε. Οη πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο
ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά σο πξφδξνκνο γηα πην απζηεξέο κεζφδνπο θαη
απνθεχγνπλ ην πξφβιεκα ελφο πεηξακαηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ επεξεάδεη ηε
ζπκπεξηθνξά ελφο νξγαληζκνχ (Georgia Institute of Technology, 2017).
Γεληθά, νη κέζνδνη έξεπλαο πνπ βαζίδνληαη ζηελ παξαηήξεζε, είλαη
ρξήζηκεο φηαλ ε εζηθή είλαη έλα πξφβιεκα (Georgia Institute of Technology,
2017).
Οη θπξηφηεξνη ηχπνη ησλ κεζφδσλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ παξαηήξεζε είλαη
νη εμήο (McLeod, 2015):
 Διεγρφκελε παξαηήξεζε
 Φπζηνθξαηηθή παξαηήξεζε
 πκκεηνρηθή παξαηήξεζε
Σα θχξηα πιενλεθηήκαηα κηαο κεζφδνπ πνπ βαζίδεηαη ζηελ παξαηήξεζε
είλαη ηα εμήο (Choudhury, 2017):
 Απινχζηεξε κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ
 Υξήζηκε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πιαηζίσζε ηεο ππφζεζεο
 Μεγάιε αθξίβεηα
 Αλεμάξηεηε απφ ηε ζέιεζε ησλ αηφκσλ λα θαηαγξάςνπλ ζηνηρεία θαη
πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ίδηνπο
Σα θχξηα κεηνλεθηήκαηα κηαο κεζφδνπ παξαηήξεζεο είλαη ηα εμήο
(Choudhury, 2017):
 Οξηζκέλα γεγνλφηα πνπ εθθξάδνπλ ζπκπεξηθνξέο ή ζπλαηζζήκαηα δελ
κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ ή λα πνζνηηθνπνηεζνχλ κέζσ ηεο
παξαηήξεζεο
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 Έιιεηςε αθξίβεηαο
 Τπάξρεη ε πηζαλφηεηα ππνζπλείδεηεο πξνθαηάιεςεο ή θαη ησλ
ιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξεπλεηή
 Γαπαλεξή θαη ρξνλνβφξα
 Γπζθνιία ζηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο
πσο πξνεηπψζεθε, ε παξνχζα έξεπλα ρσξίδεηαη α) ζε έλα ζεσξεηηθφ κέξνο
(πνηνηηθή θαη φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην πνζνηηθή δεπηεξνγελήο έξεπλα) θαη β) ζε
κηα πξσηνγελή έξεπλα, απνηεινχκελε απφ ηε δηεμαγσγή κηαο ζπλέληεπμεο ησλ
πξντζηάκελσλ θαη ελφο εξσηεκαηνιφγηνπ (Μεζζάξεο, Κσδσλάο θαη Κνκζέιε, 2011,
ηξνπνπνίεζε απφ ηελ εξεπλήηξηα) ησλ νθηψ ζπλνιηθά γξακκαηεηψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.
Ο ιφγνο επηινγήο ησλ κεζφδσλ ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ θαη ηεο ζπλέληεπμεο
ππαγνξεχεηαη απφ ηα ίδηα ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, πνπ
έρνπλ σο ζηφρν λα δηεξεπλήζνπλ α) ηε ζηάζε ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ησλ
γξακκαηεηψλ απέλαληη ζηελ επηκφξθσζε θαη ζε πνηα ζεκαηηθά αληηθείκελα
ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν λα επηκνξθσζνχλ, β) ην επίπεδν θαηάξηηζεο ησλ
δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ησλ γξακκαηεηψλ ζε φ,ηη αθνξά ηα απαηηνχκελα πξνζφληα
θαη δεμηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο ΣΠΔ, γ) ηηο
επηκνξθσηηθέο ηνπο αλάγθεο γηα ηελ απνδνηηθφηεξε επίηεπμε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο
θαη δ) ηελ άπνςε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππαιιήισλ γηα ηελ επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηελ
αλάπηπμε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ κέζσ ηεο επηκφξθσζεο. Με ιίγα ιφγηα, θαζψο ε
έξεπλα επηδηψθεη λα δηεξεπλήζεη ηελ ηάζε ή ηελ έληαζε (θαη φηαλ είλαη δπλαηφ λα
ηελ πνζνηηθνπνηήζεη) ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ ππαιιήισλ ησλ γξακκαηεηψλ αλαθνξηθά
κε ηηο αλάγθεο ηνπο γηα επηκφξθσζε, κε έκθαζε ζηηο ΣΠΔ, ζηελ παξνχζα έξεπλα
ρξεζηκνπνηνχληαη νη δχν θχξηεο κέζνδνη έξεπλαο πνπ βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξηθή
ζθέςε.
Σέινο, απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη ν εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο πνπ
ππαγνξεχεη ηελ παξνχζα έξεπλα είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλαο ζπλδπαζκφο δχν
δηαθνξεηηθψλ εξεπλεηηθψλ ζρεδηαζκψλ (Blakstad, 2017):
1. ρεδηαζκφο ηεο αλαζθφπεζεο άιισλ εξεπλψλ ή αιιηψο κηα βηβιηνγξαθηθή
αλαζθφπεζε θπξίσο πνηνηηθψλ δεπηεξνγελψλ δεδνκέλσλ θαη
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2. Ο

πεξηγξαθηθφο

ζρεδηαζκφο

θαη

πην

ζπγθεθξηκέλα

κηα

έξεπλα

εξσηεκαηνινγίνπ/ ζπλέληεπμεο, ηφζν πνζνηηθψλ φζν θαη πνηνηηθψλ
πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ.
πλεπψο, ρξεζηκνπνηείηαη ε κεηθηή κέζνδνο (mixed method), δειαδή ε κέζνδνο
πνπ ζπλδπάδεη ηφζν πνηνηηθέο φζν θαη πνζνηηθέο εξεπλεηηθέο κεζφδνπο, ψζηε λα
αληηζηαζκηζηνχλ νη πεξηνξηζκνί ηεο θάζε κεζφδνπ θαη λα θαιπθζνχλ ή λα
ππνινγηζηνχλ ηα πηζαλά θελά ησλ δεδνκέλσλ (University of Derby, 2016).

3.2 ηξαηεγηθή Έξεπλαο
3.2.1 ηξαηεγηθή Έξεπλαο Βηβιηνγξαθηθήο Αλαζθφπεζεο
Ζ εμέηαζε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο ζε κηα επηζηεκνληθή εξγαζία είλαη
απαξαίηεηε γηα λα ηνπνζεηεζεί ην πξφβιεκα ζε έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην, ψζηε λα
πξνζαλαηνιηζηνχλ νη αλαδεηήζεηο ηνπ θαη λα νξγαλσζνχλ νη πιεξνθνξίεο θαιχηεξα,
αιιά θαη γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα πεδία ηνπ πξνβιήκαηφο ηνπ πνπ έρνπλ ήδε
εξεπλεζεί. Δπηπιένλ δεκηνπξγεί ελίζρπζε ηνπ αηζζήκαηνο επζχλεο ηνπ εξεπλεηή
κέζα απφ ηελ εμνηθείσζή ηνπ κε ην πξφβιεκα θαη ηελ απφθηεζε κεγαιχηεξεο
γλψζεο ζρεηηθά κε απηφ, εληζρχεη ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ εξεπλεηή, ηνλ
εμνηθεηψλεη κε ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην πξφβιεκα θαη ζπκβάιιεη ζηε
γεληθφηεξε κφξθσζή ηνπ. (Μπέιιαο, 1998).
πσο πξναλαθέξζεθε, ην πξψην κέξνο ηεο έξεπλαο είλαη θαζαξά ζεσξεηηθφ,
δειαδή απνηειεί κηα αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, πνπ ζα παξέρεη βαζηθέο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε:
1. Σελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηε δεκφζηα δηνίθεζε γεληθά
2. Σηο πνιηηηθέο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο εηδηθφηεξα
3. Σηο πνιηηηθέο θαη ηνπο θαλνληζκνχο Φεθηνπνίεζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
απφ ηηο νπνίεο δηαθαίλεηαη θαη ε επηηαθηηθή αλάγθε γηα κεηάβαζε ζηελ
ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, θαηά ζπλέπεηα θαη ε αλάγθε γηα ηελ επηκφξθσζε
ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηηο ΣΠΔ.
4. Καη ηέινο ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκφζηνπ Σνκέα, απφ ηελ νπνία
πξνθχπηεη ε επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ επηκφξθσζή ηνπο ζηηο Σ.Π.Δ.
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Απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα αλακέλνληαη λα πξνθχςνπλ αθξηβείο πιεξνθνξίεο
κεηαμχ άιισλ ζρεηηθά κε ηα γεληθά πξνζφληα θαη ηηο δεμηφηεηεο (κε εζηίαζε ζηηο
ΣΠΔ) πνπ απαηηείηαη λα θαηέρνπλ νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ζηα πιαίζηα ηεο
ζηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020, πνπ είλαη ε ζχγρξνλε κεηεμέιημε ηεο επξσπατθήο
αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο.
Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ βαζίδεηαη ζηελ επαγσγηθή πξνζέγγηζε (deductive
approach), θαηά ηελ νπνία ηα ζπιιερζέληα δεδνκέλα μεθηλάλε απφ ηα πην γεληθά πξνο
ηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα, πνπ απαζρνινχλ έλα εξεπλεηηθφ ζέκα (Reyes, 2004).

3.2.2 ηξαηεγηθή Έξεπλαο Δξσηεκαηνιφγηνπ
ην δεχηεξν κέξνο, ε δηπισκαηηθή εξγαζία πξνρσξά πέξα απφ ηελ απιή
ζεσξεηηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζφλησλ θαη δεμηνηήησλ (κε εζηίαζε ζηηο ΣΠΔ) πνπ
απαηηείηαη λα θαηέρνπλ νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ζηα πιαίζηα ηεο ζηξαηεγηθήο
Δπξψπε 2020, κέζα απφ ηελ εηζαγσγή κηαο πξσηνγελνχο έξεπλαο. Ζ πξσηνγελήο
απηή έξεπλα αλακέλεηαη λα εληζρχζεη ηελ θαηαλφεζε ησλ παξαπάλσ απαηηήζεσλ,
κέζσ ηεο θαηαλφεζεο ηεο άπνςεο ηφζν ησλ πξντζηάκελσλ, φζν θαη ησλ ππαιιήισλ
ησλ νθηψ ζπλνιηθά γξακκαηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, αλαθνξηθά κε ηα
πξνζφληα θαη ηηο δεμηφηεηεο (κε εζηίαζε ζηηο ΣΠΔ), πνπ νη ίδηνη ρξεηάδνληαη γηα ηελ
απνδνηηθφηεξε εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
Ζ πξσηνγελήο έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη βαζηδφκελε ζηελ θαηαζθεπή κηαο
ζπλέληεπμεο θαη ελφο εξσηεκαηνινγίνπ, εηδηθά πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηηο αλάγθεο
επηκφξθσζήο ηνπο, κε βάζε ηελ ζηξαηεγηθή Δπξψπε 2020, θαζψο θαη κε βάζε ηηο
εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηεθπεξαίσζε θαζεθφλησλ
γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο.
Ζ

αλάπηπμε-δηακφξθσζε

ηεο

ζπλέληεπμεο

θαη

ηνπ

εξσηεκαηνιφγηνπ

πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ζηηο επφκελεο ππνελφηεηεο.

3.2.3 ηξαηεγηθή Έξεπλαο πλέληεπμεο
Γηα λα εμαρζνχλ νη απφςεηο ησλ πξντζηάκελσλ ησλ νθηψ ζπλνιηθά γξακκαηεηψλ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, αλαθνξηθά κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο (κε
εζηίαζε ζηηο ΣΠΔ) πνπ νη ίδηνη θαη νη ππάιιεινί ηνπο ρξεηάδνληαη γηα ηελ
απνδνηηθφηεξε εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο
πξφζσπν κε πξφζσπν. Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα γξαθεία ηνπο, γηα
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ηνλ θαζέλα μερσξηζηά, ζε θιίκα εκπηζηνζχλεο, κεηά απφ ξαληεβνχ ζε κέξα θαη ψξα
ηεο επηινγήο ηνπο. Πξνεγήζεθε δηαβεβαίσζε φηη ζα ηεξεζεί απζηεξή αλσλπκία. Ζ
ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο επηιέρηεθε, θαζψο παξνπζηάδεη ηα αθφινπζα πιενλεθηήκαηα
(Becker θαη UBA-Team, 2011):


Δπηηξέπεη ηελ πην εκπεξηζηαησκέλε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ηελ πιεξέζηεξε
θαηαλφεζε ησλ απφςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ



Ο εξεπλεηήο κπνξεί λα επηδεηήζεη πεξηζζφηεξεο επεμεγήζεηο αλαθνξηθά κε
ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ



Σν κήθνο ζπλέληεπμεο κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξν, δεδνκέλνπ φηη
ν ζπκκεηέρσλ έρεη κεγαιχηεξε δέζκεπζε ζπκκεηνρήο



Ο εξεπλεηήο κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα θαηαιάβνπλ
θαιχηεξα κηα εξψηεζε.

Οη εξσηήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ είλαη αλνηρηνχ ηχπνπ, ψζηε λα παξέρεηαη ζηνλ
εξσηψκελν ε δπλαηφηεηα λα εθθξάζεη πιήξσο ηηο ζθέςεηο, ηηο απφςεηο θαη ηα
ζπλαηζζήκαηά ηνπ ζρεηηθά κε ην ζέκα, κέζα απφ ηελ νξγάλσζε ησλ απαληήζεψλ ηνπ,
νξγαλψλνληάο ηεο φπσο απηφο ηηο αληηιακβάλεηαη, θαζψο θαη επεηδή νη αλνηρηνχ
ηχπνπ εξσηήζεηο επηηξέπνπλ λα εξσηεζνχλ αθφκα θαη ηα πην επαίζζεηα δεηήκαηα
(Brace, 2008). Έηζη επηρεηξείηαη κηα νιηζηηθή ζεψξεζε θαη εξκελεία ηνπ ζέκαηνο,
κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε εξσηψκελνπ-εξεπλεηή, κέζα ζην θπζηθφ ρψξν
εξγαζίαο, κέζα απφ κηα δπλακηθή δηαδηθαζία (Εαθεηξφπνπινο, 2015).
Οη εξσηήζεηο ζπλδένληαη ζηελά κε ην εξεπλεηηθφ αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηα πξνζφληα θαη ηηο δεμηφηεηεο (κε εζηίαζε ζηηο
ΣΠΔ) πνπ νη ίδηνη θαη νη ππάιιεινί ηνπο ρξεηάδνληαη γηα ηελ απνδνηηθφηεξε
δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη γηα ηελ επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηηο
δπλαηφηεηεο επηκφξθσζήο ηνπο.
εκεηψλεηαη φηη νη εξσηήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ είλαη ζπλνιηθά έληεθα θαη ην
αλαθεξφκελν «πιαίζην γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ», λνείηαη σο ελλνηνινγηθφ θαη φρη σο
λνκηθφ πιαίζην.

3.3 Γνκή Δξσηεκαηνιφγηνπ
Με βάζε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ε κέζνδνο πνπ πηνζεηείηαη
είλαη απηή κε ηε κνξθή ελφο εθηππσκέλνπ, αλψλπκνπ εξσηεκαηνιφγηνπ (Μεζζάξεο,
Κσδσλάο θαη Κνκζέιε, 2011, ηξνπνπνίεζε απφ ηελ εξεπλήηξηα) πνπ κνηξάζηεθε
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απεπζείαο ζηνπο ππαιιήινπο ησλ νθηψ ζπλνιηθά γξακκαηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Μαθεδνλίαο. Πξνθξίζεθε ε έληππε θαη φρη ε ειεθηξνληθή κνξθή, ράξηλ ηεο
πξνζσπηθήο

επαθήο

πνπ

εγγπάηαη

ακεζφηεξε

αληαπφθξηζε.

Πξνεγήζεθε

δνθηκαζηηθή έξεπλα ζηνπο ππαιιήινπο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο ΔΚΠ γηα λα
ειεγρζεί ν βαζκφο θαηαλφεζεο ησλ εξσηεκάησλ θαη ν ρξφλνο ζπκπιήξσζεο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ. (Εαθεηξφπνπινο, 2015). Σα επηρεηξήκαηα γηα ηελ επηινγή ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ είλαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο (Leon, 2003):


Δπηηξέπεη ζε ηθαλφ αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα,
παξέρνληαο έηζη κηα απιή θαη ηαρεία νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο



Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη κηα κέζνδνο πνπ είλαη απιφ λα αλαπηπρζεί θαη λα
ρξεζηκνπνηεζεί



Σν εξσηεκαηνιφγην δελ νδεγεί ζε δηαδηθαζηηθέο θαζπζηεξήζεηο



Σν εξσηεκαηνιφγην έρεη ρακειφ θφζηνο



Ο εξεπλεηήο δελ κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ



Σν εξσηεκαηνιφγην παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα πξφηππεο κεζφδνπο γηα ηελ
αλάιπζε ηνπ ζπιιεγκέλνπ πιηθνχ, φπσο νη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο



Σν εξσηεκαηνιφγην παξέρεη αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηα ησλ ιεθζέλησλ
πιεξνθνξηψλ.

Σν εξσηεκαηνιφγην ησλ ζπλνιηθά 25 εξσηήζεσλ απνηειείηαη απφ ηηο εμήο
ηέζζεξεηο ππνελφηεηεο:


Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία: ζηε ζπγθεθξηκέλε ππνελφηεηα πεξηιακβάλνληαη ηξεηο
εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ πνιιαπιψλ επηινγψλ.



Δξσηήζεηο

αλαθνξηθά

κε

ηηο

γεληθέο

αλάγθεο

επηκφξθσζεο:

ζηε

ζπγθεθξηκέλε ππνελφηεηα πεξηιακβάλνληαη εθηά εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ,
είηε πνιιαπιψλ επηινγψλ, είηε εθηά δηαθνξεηηθψλ επηινγψλ απάληεζεο
(επηινγέο απαληήζεσλ: απνιχησο απαξαίηεηε, πνιχ απαξαίηεηε, απαξαίηεηε,
ιίγν απαξαίηεηε, θαζφινπ απαξαίηεηε, δε γλσξίδσ ην αληηθείκελν θαη δε
κπνξψ λα απαληήζσ).


Δξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο γεληθέο αλάγθεο επηκφξθσζεο ζηηο ΣΠΔ: ζηε
ζπγθεθξηκέλε ππνελφηεηα πεξηιακβάλνληαη δψδεθα εξσηήζεηο θιεηζηνχ
ηχπνπ, είηε πνιιαπιψλ επηιφγσλ, είηε εθηά δηαθνξεηηθψλ επηινγψλ
απάληεζεο (επηινγέο απαληήζεσλ: απνιχησο απαξαίηεηε, πνιχ απαξαίηεηε,
απαξαίηεηε, ιίγν απαξαίηεηε, θαζφινπ απαξαίηεηε, δε γλσξίδσ ην
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αληηθείκελν θαη δε κπνξψ λα απαληήζσ/ εμαηξεηηθά, πάξα πνιχ, πνιχ,
αξθεηά, κέηξηα, ιίγν θαη θαζφινπ).


Δξσηήζεηο

αλαθνξηθά

επηκφξθσζεο:

ζηε

κε

ηελ

ζπγθεθξηκέλε

πξνηεξαηφηεηα
ππνελφηεηα

θαη

ηηο

δπλαηφηεηεο

πεξηιακβάλνληαη

ηξεηο

εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, κε ηελ κηα λα δεηά απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα λα
επηιέμεη ν ίδηνο ηξία θαηά πξνηεξαηφηεηα ζέκαηα επηκφξθσζεο πνπ ζεσξεί
απαξαίηεηα γηα ηνλ ίδην θαη ηηο άιιεο δχν λα είλαη εθηά δηαθνξεηηθψλ
επηινγψλ απάληεζεο (επηινγέο απαληήζεσλ: εμαηξεηηθά, πάξα πνιχ, πνιχ,
αξθεηά, κέηξηα, ιίγν θαη θαζφινπ).

3.4 Μέζνδνη πιινγήο θαη Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ
3.4.1 Μέζνδνη πιινγήο θαη Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ Βηβιηνγξαθηθήο
Αλαζθφπεζεο
Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πεξηιακβάλνπλ
βηβιία, εθζέζεηο, ην δηαδίθηπν, εηδεζενγξαθηθά άξζξα, θαζψο θαη ηξέρνπζεο θαη
παιαηφηεξεο έξεπλεο. ια ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, θαη θαζψο είλαη θπξίσο πνηνηηθά,
αλαιχνληαη κέζσ ηεο θξηηηθήο ζθέςεο.

3.4.2 Μέζνδνη πιινγήο θαη Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ πλεληεχμεσλΔξσηεκαηνινγίσλ
ηελ έξεπλα ζπκκεηείρε ην ζχλνιν ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ησλ γξακκαηεηψλ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, δειαδή ην δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 28
ππάιιεινπο, ελψ απφ ηνπο 8 πξντζηάκελνπο ζπκκεηείραλ νη 7, θαζψο ν έλαο
πξντζηάκελνο αξλήζεθε επγεληθά λα ζπκκεηάζρεη.
Καζψο ην δείγκα ηεο έξεπλαο απνηεινχλ νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ησλ
γξακκαηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, ε κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο είλαη απηή
ηεο δεηγκαηνιεςίαο κε πηζαλφηεηαο, ζηελ νπνία ν ζθνπφο είλαη ε επηινγή ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ, ην νπνίν ζα πιεξνί ζπγθεθξηκέλα
ραξαθηεξηζηηθά (Babbie, 2007).
Ζ έξεπλα έιαβε ρψξα απφ ηηο 27/7/2016 έσο ηηο 31/8/2016, κηα πεξίνδν πνπ
παξαηεξείηαη θάκςε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ιφγσ ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ, ψζηε νη
ζπκκεηέρνληεο λα κπνξνχλ ειεχζεξα θαη ρσξίο πίεζε λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα.
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3.4.3 Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ
Γεδνκέλνπ φηη φια ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη κέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ είλαη
πνηνηηθά (ιφγσ ησλ εξσηήζεσλ αλνηρηνχ ηχπνπ), αλαιχνληαη κέζσ θξηηηθήο ζθέςεο
θαη δηαζηαπξσκέλεο εμέηαζεο κε ηα δεπηεξνγελή δεδνκέλα ηεο βηβιηνγξαθηθήο
αλαζθφπεζεο, ελψ θαζψο φια ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη κέζσ ησλ
εξσηεκαηνιφγησλ αλακέλεηαη λα είλαη πνζνηηθά (ιφγσ ησλ εξσηήζεσλ θιεηζηνχ
ηχπνπ), αλαιχνληαη ζηαηηζηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ ινγηζκηθνχ Microsoft
Excel, έθδνζε 2007.

3.5 Πεξηνξηζκνί ηεο Έξεπλαο
ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπγθαηαιέγνληαη ηα παξαθάησ:


Σν γεγνλφο φηη δελ θαηέζηε δπλαηφ λα βξεζεί θάπνηα παξφκνηα έξεπλα γηα ηελ
επηκφξθσζε ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ γξακκαηεηψλ κε απηήλ πνπ δηεμάγεηαη
εδψ, ψζηε λα επηηξαπεί ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ εδψ
κε θάπνηα ήδε ππάξρνληα, θάηη πνπ ζα ελίζρπε ηελ εγθπξφηεηα ησλ
απνηειεζκάησλ θαη ζα επέηξεπε ελδερνκέλσο ηε γελίθεπζή ηνπο.



Σν γεγνλφο φηη δελ θαηέζηε δπλαηφ λα βξεζεί θάπνηα έξεπλα, πνπ λα
αμηνινγεί ηελ επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηηο δπλαηφηεηεο επηκφξθσζεο ησλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ νη απφςεηο ησλ δηνηθεηηθψλ
ππαιιήισλ θαη ησλ πξντζηάκελσλ εδψ ζπκθσλνχλ κε ηελ κειεηεζείζα
ππάξρνπζα θαηάζηαζε.
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4ν Κεθάιαην: Απνηειέζκαηα Έξεπλαο θαη Κξηηηθή Αλάιπζε
απηψλ
4.1 Απνηειέζκαηα Δξσηεκαηνινγίνπ
πσο πξναλαθέξζεθε, ζηελ έξεπλα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζπκκεηείρε ην ζχλνιν
ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ησλ νθηψ γξακκαηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο,
δειαδή 28 δηνηθεηηθνί ππάιιεινη. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο, ηα νπνία θαη παξαηίζεληαη κε ηελ ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ, πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην εξσηεκαηνιφγην (ζεκεηψλεηαη φηη ζε νξηζκέλεο απφ ηηο
εξσηήζεηο νη ζπκκεηέρνληεο επέιεμαλ γηα δηθνχο ηνπο ιφγνπο λα κελ απαληήζνπλ):
1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία:
Ζ πξψηε εξψηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππνελφηεηαο αθνξά ην θχιν ησλ
ζπκκεηερφλησλ.
Απφ ηνπο 28 ζπκκεηέρνληεο, νη 23 είλαη γπλαίθεο θαη νη ππφινηπνη 5 είλαη άλδξεο.
Έηζη, ην δείγκα δελ ραξαθηεξίδεηαη σο νκνηνγελέο ζε φ,ηη αθνξά ην θχιν. Χζηφζν, ε
αλνκνηνγέλεηα απηή είλαη αλακελφκελε, θαζψο ζην ξφιν ηεο γξακκαηεηαθήο
ππνζηήξημεο νη γπλαίθεο παξαηεξνχληαη ζπλήζσο ζπρλφηεξα απφ ηνπο άλδξεο.

Φφλο
18%

ΑΝΔΡΑ
ΓΤΝΑΙΚΑ

82%

Σρήκα 4.1 Φχιν ζπκκεηερφλησλ

Ζ δεχηεξε εξψηεζε αθνξά ηελ ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ.
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Ηλικία
25%

0%

Κάτω των 35 ετϊν
36 - 50
51 - 65
Άνω των 65 ετϊν

75%

Σρήκα 4.2 Ηιηθία ζπκκεηερφλησλ

Απφ ηνπο 28 ζπκκεηέρνληεο, νη 21 είλαη κεηαμχ 36 θαη 50 εηψλ θαη νη ππφινηπνη 7
είλαη κεηαμχ 51 θαη 65 εηψλ. Γελ ππάξρεη έηζη θαλέλαο δηνηθεηηθφο ππάιιεινο, πνπ
είλαη είηε θάησ ησλ 35 εηψλ είηε άλσ ησλ 65 εηψλ.
Ζ ηξίηε εξψηεζε αθνξά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ.
Απφ ηνπο 28 ζπκκεηέρνληεο, νη 17 είλαη θάηνρνη ηίηινπ ΣΔΗ/ ΑΔΗ, νη 6 απφθνηηνη
Λπθείνπ θαη ηέινο, νη 5 θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ. Γηαπηζηψλεηαη, έηζη, φηη ην
επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη αξθεηά πςειφ, αθνχ ην 79% είλαη
θάηνρνη ηνπιάρηζηνλ ηίηινπ ΣΔΗ.
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Επίπεδο εκπαίδευςθσ
18%

0%
21%

Λφκειο
ΣΕΙ/ ΑΕΙ
Μεταπτυχιακό
Διδακτορικό

61%

Σρήκα 4.3 Δπίπεδν εθπαίδεπζεο ζπκκεηερφλησλ

2. Δξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο γεληθέο αλάγθεο επηκφξθσζεο:
Ζ πξψηε εξψηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππνελφηεηαο αθνξά ηελ επηκφξθσζε, πνπ
έρνπλ νινθιεξψζεη ή ζηελ νπνία ζθνπεχνπλ ή φρη λα ζπκκεηάζρνπλ νη
ζπκκεηέρνληεο ζην κέιινλ.
Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο (14 ή ην 50%) έρνπλ ήδε νινθιεξψζεη
θάπνην πξφγξακκα επηκφξθσζεο. εκαληηθφ είλαη επίζεο ην γεγνλφο φηη απφ απηνχο
ηνπο 14, νη 5 (ή έλα 36%) έρνπλ ζθνπφ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε θάπνην πξφγξακκα
επηκφξθσζεο ζηνπο επφκελνπο 6 κήλεο ή ζηα επφκελα 1 κε 3 ρξφληα ή αθφκε θαη ζε
πεξηζζφηεξα απφ έλα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο, αθνχ ν έλαο απφ ηνπο 5 απηνχο
ζπκκεηέρνληεο έρεη ζθνπφ λα ζπκκεηάζρεη ζε θάπνην πξφγξακκα επηκφξθσζεο θαη
ζηνπο επφκελνπο 6 κήλεο θαη ζηα επφκελα 1 κε 3 ρξφληα θαη ν άιινο θαη άκεζα θαη
ζηνπο επφκελνπο 6 κήλεο θαη ζηα επφκελα 1 κε 3 ρξφληα.
Σαπηφρξνλα, 6 ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ζθνπφ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε θάπνην
πξφγξακκα επηκφξθσζεο ζηνπο επφκελνπο 6 κήλεο (21,5%) θαη 2 ζηα επφκελα 1 κε 3
ρξφληα (7%). Λακβάλνληαο ππφςε θαη ηνπο 5 παξαπάλσ ζπκκεηέρνληεο, νη
ζπκκεηέρνληεο πνπ έρνπλ ζθνπφ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε θάπνην πξφγξακκα
επηκφξθσζεο ζηνπο επφκελνπο 6 κήλεο, αλέξρνληαη ζηνπο 9 θαη απηνί πνπ έρνπλ
ζθνπφ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε θάπνην πξφγξακκα επηκφξθσζεο ζηα επφκελα 1 κε 3
ρξφληα, αλέξρνληαη ζηνπο 5. Έηζη, ην πνζνζηφ απηψλ, πνπ έρνπλ ζθνπφ λα
ζπκκεηάζρνπλ ζε θάπνην πξφγξακκα επηκφξθσζεο ζηνπο επφκελνπο 6 κήλεο είλαη
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ηεο ηάμεο ηνπ 32% θαη ην πνζνζηφ απηψλ, πνπ έρνπλ ζθνπφ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε
θάπνην πξφγξακκα επηκφξθσζεο ζηα επφκελα 1 κε 3 ρξφληα, είλαη ηεο ηάμεο ηνπ
18%.
Σέινο, 6 ζπκκεηέρνληεο (ή ην 21,5%) δελ πξνηίζεληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε
θάπνην πξφγξακκα επηκφξθσζεο.

Επίμορφωςθ
Ζχω ιδθ ολοκλθρϊςει
κάποιο πρόγραμμα
επιμόρφωςθσ

17%
16%

κοπεφω να ςυμμετάςχω ςε
κάποιο πρόγραμμα
επιμόρφωςθσ άμεςα
39%

25%
3%

κοπεφω να ςυμμετάςχω ςε
κάποιο πρόγραμμα
επιμόρφωςθσ ςτουσ
επόμενουσ 6 μινεσ
κοπεφω να ςυμμετάςχω ςε
κάποιο πρόγραμμα
επιμόρφωςθσ ςτα επόμενα
1-3 χρόνια

Σρήκα 4.4 Δπίπεδν εθπαίδεπζεο ζπκκεηερφλησλ

πλνςίδνληαο:


Έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ έρεη ήδε νινθιεξψζεη θάπνην
πξφγξακκα, κε έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ απηνχ λα ζθνπεχεη λα ζπκκεηάζρεη ζε
θάπνην πξφγξακκα ζην κέιινλ.



Μεγάιν, φκνηα, είλαη θαη ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ απηψλ πνπ έρνπλ ζθνπφ λα
ζπκκεηάζρνπλ ζε θάπνην πξφγξακκα επηκφξθσζεο ζηνπο επφκελνπο 6 κήλεο
ή ζηα επφκελα 1 κε 3 ρξφληα (28,5% (κε ιακβάλνληαο ππφςε απηνχο, πνπ
έρνπλ ηνλ ίδην ζθνπφ θαη έρνπλ ηαπηφρξνλα ήδε νινθιεξψζεη θάπνην
πξφγξακκα επηκφξθσζεο)).



Σν κηθξφηεξν πνζνζηφ παξαηεξείηαη κεηαμχ απηψλ πνπ δελ πξνηίζεληαη λα
ζπκκεηάζρνπλ ζε θάπνην πξφγξακκα επηκφξθσζεο (21,5%).
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Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε ζηάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα ζεηηθή
απέλαληη ζηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο, γεγνλφο πνπ έκκεζα ππνδειψλεη φηη νη
πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ έρεη αλαγλσξίζεη ηε ζεκαζία ηεο επηκφξθσζεο γηα
ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ (36%) απηψλ πνπ έρνπλ ήδε
νινθιεξψζεη θάπνην πξφγξακκα επηκφξθσζεο, έρεη ζθνπφ λα ζπκκεηάζρεη ζε
θάπνην πξφγξακκα επηκφξθσζεο ζηνπο επφκελνπο 6 κήλεο ή ζηα επφκελα 1 κε 3
ρξφληα ή αθφκε θαη ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο, ππνδειψλεη
πσο ε εκπεηξία απφ ην πξφγξακκα ήηαλ ηνπιάρηζηνλ ζεηηθή ή αθφκε θαη ηδηαίηεξα
βνεζεηηθή ζηελ εθηέιεζε θαζεθφλησλ (αθνχ ππάξρεη επηζπκία γηα επηπιένλ
επηκφξθσζε).
Σν πνζνζηφ απηψλ πνπ δε πξνηίζεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζε θάπνην πξφγξακκα
επηκφξθσζεο, ζα εμεηαζηεί θαη ζηε ζπλέρεηα, γηα λα δηαπηζησζεί αλ παξνπζηάδεη
θάπνηεο γεληθά θνηλέο πεπνηζήζεηο (φπσο γηα παξάδεηγκα ε απφξξηςε γεληθφηεξα ηεο
επηκφξθσζεο) ζε φ,ηη αθνξά ηηο επηκνξθψζεηο γεληθφηεξα.
Ζ δεχηεξε εξψηεζε αθνξά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη
νη παξαθάησ γλψζεηο ρξεηάδνληαη γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ
ηνπο.
Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαίλνληαη ζην ρήκα 4.5.
Απφ ηηο απαληήζεηο απηέο δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο:


Απνιχησο σο θαη απαξαίηεηεο ζεσξνχληαη κε ζεηξά νη εμήο ηέζζεξεηο
γλψζεηο: α) γλψζεηο ρξήζεο Ζ/Τ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ (100% ή 28 απφ ηνπο
28 ζπκκεηέρνληεο) θαη γλψζεηο πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ην αληηθείκελν ηεο
εξγαζίαο (100% ή 26 απφ ηνπο 26 ζπκκεηέρνληεο) θαη β) γλψζεηο ηξφπσλ
εμππεξέηεζεο πνιηηψλ (96% ή 27 απφ ηνπο 28 ζπκκεηέρνληεο) θαη γλψζεηο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο (96% ή 26 απφ ηνπο 27
ζπκκεηέρνληεο).



Λίγν σο θαη θαζφινπ απαξαίηεηεο ζεσξνχληαη κε ζεηξά νη εμήο ηέζζεξεηο
γλψζεηο: α) γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ην Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο (36% ή 10
απφ ηνπο 28 ζπκκεηέρνληεο), β) γλψζεηο ζχγρξνλνπ κάλαηδκελη (32% ή 9 απφ
ηνπο 28 ζπκκεηέρνληεο), γ) γλψζεηο επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη
πξνγξακκαηηζκνχ (29% ή 8 απφ ηνπο 28 ζπκκεηέρνληεο) θαη δ) γλψζεηο πνπ
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αθνξνχλ ηελ ειιεληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία (8% ή 5 απφ ηνπο 25
ζπκκεηέρνληεο).


Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη 2 απφ ηνπο 28 ζπκκεηέρνληεο θαη 1 απφ
ηνπο 28 ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη δελ γλσξίδνπλ ην αληηθείκελν γηα ηηο
γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ην Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο θαη ηηο γλψζεηο
ζχγρξνλνπ κάλαηδκελη αληίζηνηρα.

Ζ ηξίηε εξψηεζε αθνξά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη
θαηέρνπλ ηηο γλψζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε.
Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαίλνληαη ζην ρήκα 4.6.
Απφ ηηο απαληήζεηο απηέο δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο:


Απφ πάξα πνιχ σο θαη θαιά θαηέρνπλ κε ζεηξά ηηο εμήο ηέζζεξεηο γλψζεηο: α)
γλψζεηο ρξήζεο Ζ/Τ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ (100% ή 28 απφ ηνπο 28
ζπκκεηέρνληεο) β) γλψζεηο ηξφπσλ εμππεξέηεζεο πνιηηψλ (93% ή 26 απφ
ηνπο 28 ζπκκεηέρνληεο) θαη γ) γλψζεηο μέλσλ γισζζψλ (86% ή 24 απφ ηνπο
27 ζπκκεηέρνληεο) θαη γλψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο
(86% ή 24 απφ ηνπο 27 ζπκκεηέρνληεο).



Απφ κέηξηα σο θαη θαζφινπ θαηέρνπλ κε ζεηξά ηηο εμήο ηέζζεξεηο γλψζεηο: α)
γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ην Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο (52% ή 14 απφ ηνπο 27
ζπκκεηέρνληεο), β) γλψζεηο ζχγρξνλνπ κάλαηδκελη (50% ή 14 απφ ηνπο 28
ζπκκεηέρνληεο) θαη γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ειιεληθή θαη επξσπατθή
λνκνζεζία (50% ή 14 απφ ηνπο 28 ζπκκεηέρνληεο) θαη γ) γλψζεηο δηαρείξηζεο
έξγσλ (32% ή 9 απφ ηνπο 28 ζπκκεηέρνληεο).



Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ
δήισζαλ φηη δελ γλσξίδνπλ θαζφινπ ηηο δηαθνξεηηθέο γλψζεηο απμήζεθε,
φπσο απμήζεθαλ νη δηαθνξεηηθέο γλψζεηο, ηηο νπνίεο ζπκκεηέρνληεο δελ
γλσξίδνπλ θαζφινπ. Οη γλψζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη θακία γλψζε ην
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο: α)
γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ην Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο (15% ή 4 απφ ηνπο 27
ζπκκεηέρνληεο)

θαη

β)

γλψζεηο

επηρεηξεζηαθνχ

ζρεδηαζκνχ

θαη

πξνγξακκαηηζκνχ (14% ή 4 απφ ηνπο 28 ζπκκεηέρνληεο) θαη γλψζεηο
ζχγρξνλνπ κάλαηδκελη (14% ή 4 απφ ηνπο 28 ζπκκεηέρνληεο).
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Ζ ηέηαξηε εξψηεζε αθνξά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη
ε επηκφξθσζή ηνπο είλαη απαξαίηεηε ζηηο γλψζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ
δεχηεξε εξψηεζε.
Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαίλνληαη ζην ρήκα 4.7.
Απφ ηηο απαληήζεηο απηέο δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο:


Απνιχησο σο θαη απαξαίηεηεο ζεσξνχληαη κε ζεηξά νη εμήο ηέζζεξεηο
γλψζεηο: α) γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ειιεληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία
(100% ή 22 απφ ηνπο 27 ζπκκεηέρνληεο), β) γλψζεηο ηξφπσλ εμππεξέηεζεο
πνιηηψλ (75% ή 21 απφ ηνπο 28 ζπκκεηέρνληεο) θαη γλψζεηο μέλσλ γισζζψλ
(75% ή 21 απφ ηνπο 28 ζπκκεηέρνληεο) θαη γ) γλψζεηο ρξήζεο Ζ/Τ θαη λέσλ
ηερλνινγηψλ (71% ή 20 απφ ηνπο 27 ζπκκεηέρνληεο).



Λίγν σο θαη θαζφινπ απαξαίηεηεο ζεσξνχληαη κε ζεηξά νη εμήο ηέζζεξεηο
γλψζεηο: α) γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ην Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο (36% ή 10
απφ ηνπο 28 ζπκκεηέρνληεο) θαη β) γλψζεηο πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ην
αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο (32% ή 8 απφ ηνπο 25 ζπκκεηέρνληεο), γλψζεηο
επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ (32% ή 9 απφ ηνπο 28
ζπκκεηέρνληεο) θαη γλψζεηο δηαρείξηζεο έξγσλ (32% ή 9 απφ ηνπο 28
ζπκκεηέρνληεο).

Ζ αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα επηκφξθσζε ζε γλψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο
δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο (αλ θαη δελ απνηειεί κηα απφ ηηο ηξεηο πξψηεο αλάγθεο
επηκφξθσζεο) είλαη ζε ζπκθσλία κε ηελ έξεπλα ηνπ Samuel (2010), ζηελ νπνία
αλαδείρηεθε ε αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δηνηθεηηθψλ/ δηαρεηξηζηηθψλ δεμηνηήησλ
ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ, θαζψο θαη κε ηελ έξεπλα ησλ Anastasiou, Valkanos θαη
Brinia (2012), ζηελ νπνία ε δηαρείξηζε-δηνίθεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ (σο κέξνο ησλ
δηνηθεηηθψλ/ δηαρεηξηζηηθψλ δεμηνηήησλ) απνηέιεζε πξψηηζηε πξνηεξαηφηεηα
θαηάξηηζεο. κνηα, ε αλαγθαηφηεηα γηα θαηάξηηζε ζε γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ
ειιεληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηελ έξεπλα ησλ
Anastasiou, Valkanos θαη Brinia, ζηελ νπνία ε θαηάξηηζε ζε φ,ηη αθνξά ηε γλψζε ηεο
λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηελ εθπαίδεπζε είλαη επίζεο θξίζηκε.
Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηηο απαληήζεηο δχν κε ηέζζεξα δηαπηζηψλνληαη
ηα εμήο γηα ηηο γλψζεηο, ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη:
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Σελ πιεηνςεθία ησλ γλψζεσλ πνπ ζεσξνχλ απφ απνιχησο σο θαη
απαξαίηεηεο, νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη ηηο θαηέρνπλ πάξα πνιχ σο θαη
θαιά (ηηο ηξεηο δειαδή απφ ηηο ηέζζεξεηο (γλψζεηο ρξήζεο Ζ/Τ θαη λέσλ
ηερλνινγηψλ, γλψζεηο ηξφπσλ εμππεξέηεζεο πνιηηψλ θαη γλψζεηο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο)). Μάιηζηα θαη ελψ ζεσξνχλ φηη ηηο
γλψζεηο ρξήζεο Ζ/Τ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ θαη γλψζεηο ηξφπσλ εμππεξέηεζεο
πνιηηψλ ηηο θαηέρνπλ πάξα πνιχ σο θαη θαιά, εμαθνινπζνχλ λα πηζηεχνπλ φηη
ε επηκφξθσζε ζε απηέο είλαη απνιχησο σο θαη απαξαίηεηε.
Απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλεηαη είηε φηη ελδερνκέλσο νη ζπκκεηέρνληεο
εζηηάδνπλ ζηελ θαηνρή εθείλσλ ησλ γλψζεσλ, ηηο νπνίεο θαη ζεσξνχλ φλησο
απαξαίηεηεο.
Γηαπηζηψλεηαη, επίζεο, πσο έρνπλ ηε δηάζεζε λα βειηηψζνπλ ηηο γλψζεηο
πνπ θαηέρνπλ ζε ρξήζε Ζ/Τ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηηο γλψζεηο ηξφπσλ
εμππεξέηεζεο πνιηηψλ, ίζσο θαη επεηδή ηηο θξίλνπλ σο ηηο πιένλ απαξαίηεηεο
(θαη εθφζνλ πηζηεχνπλ φηη γηα ηηο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ην
αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο - πνπ είλαη κηα απφ ηηο δχν πξψηεο απφ απνιχησο σο
θαη απαξαίηεηεο γλψζεηο- ρξεηάδνληαη απφ ιίγε σο θαη θαζφινπ επηκφξθσζε).
ε φ,ηη αθνξά εηδηθφηεξα ηηο γλψζεηο ρξήζεο Ζ/Τ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ,
αλ θαη απηέο ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο γλψζεηο πνπ θαηέρνπλ πάξα πνιχ σο θαη
θαιά, ε αλάγθε γηα πεξαηηέξσ επηκφξθσζε κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζην
γεγνλφο φηη αλαγλσξίδνπλ ηε ζπλερή εμέιημε απηψλ ησλ γλψζεσλ θαη έηζη ε
επηκφξθσζε ζε απηέο είλαη πάληα αλαγθαία ή φηη θαζψο πιένλ απνηεινχλ
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εξγαζίαο ηνπο, ε επηκφξθσζε ζε απηέο είλαη πάληα
ρξήζηκε. Ζ ηειεπηαία ππφζεζε κπνξεί λα επηθπξσζεί ή φρη ζε επφκελεο
απαληήζεηο.



Απφ ηελ άιιε, ζε φ,ηη αθνξά ην ζχλνιν ησλ γλψζεσλ πνπ ζεσξνχλ απφ ιίγν
σο θαη θαζφινπ απαξαίηεηεο, νη ζπκκεηέρνληεο ηηο θαηέρνπλ απφ κέηξηα σο
θαη θαζφινπ. Μάιηζηα ζηηο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ην Κνηλφ Πιαίζην
Αμηνιφγεζεο

θαη

ηηο

γλψζεηο

επηρεηξεζηαθνχ

ζρεδηαζκνχ

θαη

πξνγξακκαηηζκνχ, πνπ ζεσξνχλ απφ ιίγν σο θαη θαζφινπ απαξαίηεηεο θαη ηηο
νπνίεο ηαπηφρξνλα θαηέρνπλ απφ κέηξηα σο θαη θαζφινπ, δε δείρλνπλ ηε
δηάζεζε λα ζέινπλ λα επηκνξθσζνχλ. Αληίζεηα, γηα ηηο γλψζεηο πνπ αθνξνχλ
ηελ ειιεληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία θαη ηηο νπνίεο ζεσξνχλ απφ ιίγν σο
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θαη θαζφινπ απαξαίηεηεο θαη ηαπηφρξνλα ηηο θαηέρνπλ απφ κέηξηα σο θαη
θαζφινπ, δείρλνπλ ηε κέγηζηε δηάζεζε λα επηκνξθσζνχλ.


Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο φηη νη γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ην Κνηλφ Πιαίζην
Αμηνιφγεζεο θαη νη γλψζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ κάλαηδκελη, γηα ηηο νπνίεο
κάιηζηα έλα κέξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε φηη δελ γλσξίδεη ην
αληηθείκελφ ηνπο θαη ηαπηφρξνλα έλα κεγάιν πνζνζηφ δήισζε φηη δελ ηηο
γλσξίδεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, δελ απνηεινχλ γλψζεηο ζηηο νπνίεο θξίλνπλ
φηη ζα ήζειαλ λα επηκνξθσζνχλ.

Απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλεηαη φηη γεληθά νη ζπκκεηέρνληεο απνδεηνχλ ηελ
επηκφξθσζε ζε γλψζεηο πνπ ζεσξνχλ απαξαίηεηεο, αλεμαξηήησο απφ ην αλ ηηο
θαηέρνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ή φρη. Γείρλεη επίζεο ελδερνκέλσο κηα απξνζπκία
ησλ ζπκκεηερφλησλ λα επηκνξθσζνχλ ζε έλα αληηθείκελν άγλσζην πξνο απηνχο,
αιιά φηη κάιινλ ζέινπλ λα απμήζνπλ ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ πνπ ήδε γλσξίδνπλ
θαη θαηέρνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ κάιινλ βαζκφ.
εκεηψλεηαη φηη ην πνζνζηφ απηψλ πνπ είρε πξνεγνπκέλσο δειψζεη φηη δελ
πξνηίζεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζε θάπνην πξφγξακκα επηκφξθσζεο, έθξηλε φηη ρξήδεη
επηκφξθσζεο θαη έηζη δελ πξνέθπςε θάπνην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ή θνηλή
πεπνίζεζε (φπσο γηα παξάδεηγκα ε απφξξηςε γεληθφηεξα ηεο επηκφξθσζεο), πνπ λα
ηνπο ζπλδέεη θαη λα εμεγεί παξάιιεια ηε απάληεζε ηνπο απηή. Σν ελδερφκελν,
σζηφζν, απηφ ζα εμεηαζηεί θαη ζηε ζπλέρεηα.
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ε πoιο βακμό κεωρείτε ότι οι παρακάτω γνϊςεισ χρειάηονται για τθν επιτυχι εκτζλεςθ των κακθκόντων
ςασ
Γνϊςεισ που αφοροφν
αποκλειςτικά το αντικείμενο
τθσ εργαςίασ

100

Γνϊςεισ επιχειρθςιακοφ
ςχεδιαςμοφ και
προγραμματιςμοφ

80

Γνϊςεισ διαχείριςθσ ζργων

Γνϊςεισ που αφοροφν τθν
ελλθνικι και ευρωπαϊκι
νομοκεςία

60

Γνϊςεισ που ςχετίηονται με
τισ διοικθτικζσ διαδικαςίεσ
Γνϊςεισ ςφγχρονου
μάνατημεντ

40

Γνϊςεισ τρόπων
εξυπθρζτθςθσ πολιτϊν
20

Γνϊςεισ χριςθσ Η/Τ και
νζων τεχνολογιϊν
Γνϊςεισ ξζνων γλωςςϊν

0
Απολφτωσ απαραίτθτθ

Πολφ απαραίτθτθ

Απαραίτθτεσ

Λίγο απαραίτθτθ

Κακόλου απαραίτθτθ

Δε γνωρίηω το
αντικείμενο

Δε μπορϊ να
απαντιςω

Γνϊςεισ που αφοροφν το
Κοινό Πλαίςιο Αξιολόγθςθσ

Σρήκα 4.5 Βαζκφο ζηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη νη παξαπάλσ γλψζεηο ρξεηάδνληαη γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο
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ε πoιο βακμό κεωρείτε ότι κατζχετε τισ παρακάτω γνϊςεισ
Γνϊςεισ που αφοροφν
αποκλειςτικά το αντικείμενο
τθσ εργαςίασ

100

Γνϊςεισ επιχειρθςιακοφ
ςχεδιαςμοφ και
προγραμματιςμοφ
80

Γνϊςεισ διαχείριςθσ ζργων

Γνϊςεισ που αφοροφν τθν
ελλθνικι και ευρωπαϊκι
νομοκεςία

60

Γνϊςεισ που ςχετίηονται με
τισ διοικθτικζσ διαδικαςίεσ
Γνϊςεισ ςφγχρονου
μάνατημεντ

40

Γνϊςεισ τρόπων
εξυπθρζτθςθσ πολιτϊν
Γνϊςεισ χριςθσ Η/Τ και
νζων τεχνολογιϊν

20

Γνϊςεισ ξζνων γλωςςϊν

0
Πάρα πολφ καλά

Πολφ καλά

Καλά

Μζτρια

Λίγο

Πολφ λίγο

Κακόλου

Γνϊςεισ που αφοροφν το
Κοινό Πλαίςιο Αξιολόγθςθσ

Σρήκα 4.6 Βαζκφο ζηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη θαηέρνπλ ηηο παξαπάλσ γλψζεηο

100

ε πoιο βακμό κεωρείτε ότι θ επιμόρφωςι ςασ ςε ότι αφορά τισ παρακάτω γνϊςεισ είναι απαραίτθτθ
Γνϊςεισ που αφοροφν
αποκλειςτικά το αντικείμενο
τθσ εργαςίασ

100

Γνϊςεισ επιχειρθςιακοφ
ςχεδιαςμοφ και
προγραμματιςμοφ

80

Γνϊςεισ διαχείριςθσ ζργων

Γνϊςεισ που αφοροφν τθν
ελλθνικι και ευρωπαϊκι
νομοκεςία

60

Γνϊςεισ που ςχετίηονται με
τισ διοικθτικζσ διαδικαςίεσ
Γνϊςεισ ςφγχρονου
μάνατημεντ

40

Γνϊςεισ τρόπων
εξυπθρζτθςθσ πολιτϊν
20

Γνϊςεισ χριςθσ Η/Τ και
νζων τεχνολογιϊν
Γνϊςεισ ξζνων γλωςςϊν

0
Απολφτωσ απαραίτθτθ

Πολφ απαραίτθτθ

Απαραίτθτεσ

Λίγο απαραίτθτθ

Κακόλου απαραίτθτθ

Δε γνωρίηω το
αντικείμενο

Δε μπορϊ να
απαντιςω

Γνϊςεισ που αφοροφν το
Κοινό Πλαίςιο Αξιολόγθςθσ

Σρήκα 4.7 Βαζκφο ζηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ είλαη απαξαίηεηε ε επηκφξθσζε ζηηο παξαπάλσ γλψζεηο
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Ζ πέκπηε εξψηεζε αθνξά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη
νη παξαθάησ δεμηφηεηεο-ηθαλφηεηεο ρξεηάδνληαη γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπο.
Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαίλνληαη ζην ρήκα 4.8.
Απφ ηηο απαληήζεηο απηέο δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο:


Απνιχησο σο θαη απαξαίηεηεο ζεσξνχληαη φιεο νη δεμηφηεηεο-ηθαλφηεηεο απφ
έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ (ην πνζνζηφ πνηθίιεη απφ
100% κέρξη θαη 68%).



Ζ κφλε δεμηφηεηα-ηθαλφηεηα πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ραξαθηεξίδεηαη απφ
ιίγν σο θαη θαζφινπ απαξαίηεηε απφ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ (28% ή 8 απφ
ηνπο 27 ζπκκεηέρνληεο) είλαη απηή πνπ αθνξά ηελ εμνηθείσζε κε δείθηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο.



Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη έλα 4% (ή 1 απφ ηνπο 27 ζπκκεηέρνληεο)
θαη έλα 4% (ή 1 απφ ηνπο 27 ζπκκεηέρνληεο) δήισζαλ φηη δελ γλσξίδνπλ ην
αληηθείκελν γηα ηηο δεμηφηεηεο-ηθαλφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ αλάιεςε
πξσηνβνπιίαο θαη ηελ εμνηθείσζε κε δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη
απνδνηηθφηεηαο αληίζηνηρα.

Ζ έθηε εξψηεζε αθνξά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη
θαηέρνπλ ηηο δεμηφηεηεο-ηθαλφηεηεο, πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε
εξψηεζε.
Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαίλνληαη ζην ρήκα 4.9 (ζεκεηψλεηαη φηη ζε
νξηζκέλεο απφ ηηο δεμηφηεηεο-ηθαλφηεηεο νη ζπκκεηέρνληεο γηα δηθνχο ηνπο ιφγνπο
επέιεμαλ λα κελ απαληήζνπλ).
Απφ ηηο απαληήζεηο απηέο δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο:


κνηα κε πξνεγνπκέλσο, έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ
ζεσξεί φηη θαηέρεη φιεο ηηο δεμηφηεηεο-ηθαλφηεηεο απφ πάξα πνιχ σο θαιά (ην
πνζνζηφ πνηθίιεη απφ 100% κέρξη θαη 70%).



κνηα κε πξνεγνπκέλσο, ε κφλε δεμηφηεηα-ηθαλφηεηα πνπ κπνξεί λα
ζεσξεζεί φηη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ (30% ή 8 απφ ηνπο 27 ζπκκεηέρνληεο)
θαηέρεη απφ κέηξηα σο θαζφινπ είλαη απηή πνπ αθνξά ηελ εμνηθείσζε κε
δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο.
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Ζ έβδνκε εξψηεζε αθνξά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη
ε επηκφξθσζή ηνπο είλαη απαξαίηεηε ζηηο δεμηφηεηεο-ηθαλφηεηεο, πνπ
αλαθέξζεθαλ ζηελ έθηε εξψηεζε.
Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαίλνληαη ζην ρήκα 4.10 (ζεκεηψλεηαη φηη ζε
νξηζκέλεο απφ ηηο δεμηφηεηεο-ηθαλφηεηεο νη ζπκκεηέρνληεο γηα δηθνχο ηνπο ιφγνπο
επέιεμαλ λα κελ απαληήζνπλ).
Απφ ηηο απαληήζεηο απηέο δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο:


κνηα κε πξνεγνπκέλσο, έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ
(σζηφζν κηθξφηεξν) ζεσξεί φηη ρξεηάδεηαη επηκφξθσζε απφ εμαηξεηηθά σο
πνιχ ζε φιεο ζρεδφλ ηηο δεμηφηεηεο-ηθαλφηεηεο (ην πνζνζηφ πνηθίιεη απφ 52%
κέρξη θαη 70%).



Χζηφζν, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε αλαγλσξίδνληαη απφ απνιχησο σο θαη
απαξαίηεηεο, κε ζεηξά νη εμήο δεμηφηεηεο-ηθαλφηεηεο: α) απηέο πνπ αθνξνχλ
ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε λέα αληηθείκελα εξγαζίαο (70% ή 19 απφ ηνπο 27
ζπκκεηέρνληεο) θαη β) απηέο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαιή επηθνηλσλία κε ηξίηνπο,
ζηε ζχληαμε θεηκέλσλ θαη ζηε δηαρείξηζε θξίζεσλ (68% ή 18 απφ ηνπο 28
ζπκκεηέρνληεο).

Απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλεηαη φηη γεληθά νη ζπκκεηέρνληεο, φπσο θαη πξηλ,
απνδεηνχλ ηελ επηκφξθσζε ζε γλψζεηο πνπ ζεσξνχλ απαξαίηεηεο, αλεμαξηήησο απφ
ην αλ ηηο θαηέρνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ή φρη. Χζηφζν εδψ θαη θαζψο φιεο νη
δεμηφηεηεο-ηθαλφηεηεο ζεσξνχληαη απνιχησο σο θαη απαξαίηεηεο, ε επηκφξθσζε ζε
απηέο θξίλεηαη αληίζηνηρα απνιχησο σο θαη απαξαίηεηε.
εκεηψλεηαη φηη, φπσο πξνεγνπκέλσο, ην πνζνζηφ απηψλ πνπ είρε πξνεγνπκέλσο
δειψζεη φηη δε πξνηίζεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζε θάπνην πξφγξακκα επηκφξθσζεο,
έθξηλε φηη ρξήδεη επηκφξθσζεο θαη έηζη δελ πξνέθπςε θάπνην ηδηαίηεξν
ραξαθηεξηζηηθφ ή θνηλή πεπνίζεζε (φπσο γηα παξάδεηγκα ε απφξξηςε γεληθφηεξα ηεο
επηκφξθσζεο), πνπ λα ηνπο ζπλδέεη θαη λα εμεγεί παξάιιεια ηε απάληεζε ηνπο απηή.
Σν ελδερφκελν, σζηφζν, απηφ ζα εμεηαζηεί θαη ζηε ζπλέρεηα.
Καη πάιη ε αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα επηκφξθσζε ζε γλψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ επηθνηλσλία κε ηξίηνπο είλαη ζε ζπκθσλία κε ηελ έξεπλα ηνπ Samuel (2010),
ζηελ νπνία αλαδείρηεθε ε αλάγθε γηα επαλεθπαίδεπζε ησλ εθηειεζηηθψλ
γξακκαηέσλ ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, κέζσ ηεο θαηαλφεζεο ησλ εζσηεξηθψλ θαη
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εμσηεξηθψλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ, θαζψο θαη κε ηελ έξεπλα ησλ Anastasiou,
Valkanos θαη Brinia (2012), ζηελ νπνία νη δεκφζηεο ζρέζεηο γεληθφηεξα απνηέιεζαλ
πξψηηζηε πξνηεξαηφηεηα θαηάξηηζεο. πκθσλία επίζεο παξαηεξήζεθε κε ηελ έξεπλα
ησλ Anastasiou, Valkanos θαη Brinia (2012), ζε φ,ηη αθνξά ηε δηαρείξηζε ρξφλνπ.
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ε πoιο βακμό κεωρείτε ότι οι παρακάτω δεξιότθτεσ-ικανότθτεσ χρειάηονται για τθν επιτυχι εκτζλεςθ των
κακθκόντων ςασ
Μεκοδικότθτα – προςοχι ςτθ
λεπτομζρεια

100

Ομαδικι ςυνεργαςία
Ανάλθψθ πρωτοβουλίασ

80

Καλι επικοινωνία με τρίτουσ
Επίλυςθ προβλθμάτων
Διαχείριςθ κρίςεων

60

Διαχείριςθ χρόνου
Προςαρμοςτικότθτα ςε νζα
αντικείμενα εργαςίασ

40

Αντοχι ςε πιζςεισ – φόρτο
εργαςίασ
Ικανότθτα διαπραγμάτευςθσ και
ελιγμϊν

20

φνταξθ κειμζνων με ςαφινεια
και πλθρότθτα
Ικανότθτα ςτοχοκεςίασ

0
Απολφτωσ απαραίτθτθ

Πολφ απαραίτθτθ

Απαραίτθτεσ

Λίγο απαραίτθτθ

Κακόλου απαραίτθτθ

Δε γνωρίηω το
αντικείμενο

Δε μπορϊ να
απαντιςω

Εξοικείωςθ με δείκτεσ
αποτελεςματικότθτασ και
αποδοτικότθτασ
Ικανότθτα επίλυςθσ
ςυγκροφςεων

Σρήκα 4.8 Βαζκφο ζηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη νη παξαπάλσ δεμηφηεηεο-ηθαλφηεηεο ρξεηάδνληαη γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο

105

ε πoιο βακμό κεωρείτε ότι κατζχετε τισ παρακάτω δεξιότθτεσ-ικανότθτεσ
Μεκοδικότθτα – προςοχι ςτθ
λεπτομζρεια

100

Ομαδικι ςυνεργαςία
Ανάλθψθ πρωτοβουλίασ
Καλι επικοινωνία με τρίτουσ

80

Επίλυςθ προβλθμάτων
Διαχείριςθ κρίςεων

60
Διαχείριςθ χρόνου
Προςαρμοςτικότθτα ςε νζα
αντικείμενα εργαςίασ
Αντοχι ςε πιζςεισ – φόρτο
εργαςίασ

40

Ικανότθτα διαπραγμάτευςθσ και
ελιγμϊν
φνταξθ κειμζνων με ςαφινεια
και πλθρότθτα

20

Ικανότθτα ςτοχοκεςίασ
Εξοικείωςθ με δείκτεσ
αποτελεςματικότθτασ και
αποδοτικότθτασ
Ικανότθτα επίλυςθσ
ςυγκροφςεων

0
Πάρα πολφ καλά

Πολφ καλά

Καλά

Μζτρια

Λίγο

Πολφ λίγο

Κακόλου

Σρήκα 4.9 Βαζκφο ζηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη θαηέρνπλ ηηο παξαπάλσ δεμηφηεηεο-ηθαλφηεηεο
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ε πoιο βακμό κεωρείτε ότι θ επιμόρφωςι ςασ ςε ότι αφορά τισ παρακάτω δεξιότθτεσ-ικανότθτεσ είναι
απαραίτθτθ
Μεκοδικότθτα – προςοχι ςτθ
λεπτομζρεια

100

Ομαδικι ςυνεργαςία
Ανάλθψθ πρωτοβουλίασ

80

Καλι επικοινωνία με τρίτουσ
Επίλυςθ προβλθμάτων
Διαχείριςθ κρίςεων

60

Διαχείριςθ χρόνου
Προςαρμοςτικότθτα ςε νζα
αντικείμενα εργαςίασ

40

Αντοχι ςε πιζςεισ – φόρτο
εργαςίασ
Ικανότθτα διαπραγμάτευςθσ και
ελιγμϊν

20

φνταξθ κειμζνων με ςαφινεια
και πλθρότθτα
Ικανότθτα ςτοχοκεςίασ

0
Απολφτωσ απαραίτθτθ

Πολφ απαραίτθτθ

Απαραίτθτεσ

Λίγο απαραίτθτθ

Κακόλου απαραίτθτθ

Δε γνωρίηω το
αντικείμενο

Δε μπορϊ να
απαντιςω

Εξοικείωςθ με δείκτεσ
αποτελεςματικότθτασ και
αποδοτικότθτασ
Ικανότθτα επίλυςθσ
ςυγκροφςεων

Σρήκα 4.10 Βαζκφο ζηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη είλαη απαξαίηεηε ε επηκφξθσζε ζηηο παξαπάλσ δεμηφηεηεο-ηθαλφηεηεο
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3. Δξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο γεληθέο αλάγθεο επηκφξθσζεο ζηηο ΣΠΔ:
Ζ πξψηε εξψηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππνελφηεηαο αθνξά ην αλ ζην πιαίζην ησλ
θαζεθφλησλ ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο θάλνπλ ρξήζε Η/Τ, e-mail, δηαδηθηχνπ.
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην ζχλνιφ ηνπο απάληεζαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηα παξαπάλσ
κέζα ζε θαζεκεξηλή βάζε.
Ζ απάληεζε απηή είλαη ζε ζπκθσλία κε ηελ έξεπλα ησλ Dukić θαη Bertović
(2015), ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα ηε δηαζέζηκε
ηερλνινγία γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηηο πιεξνθνξίεο.
Ζ δεχηεξε εξψηεζε αθνξά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν δηεπθνιχλεη θαη επηηαρχλεη
ηελ εξγαζία ηνπο ε ρξήζε ησλ παξαπάλσ κέζσλ.
Οη ζπκκεηέρνληεο κε έλα ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ (82% ή 23 απφ ηνπο 28
ζπκκεηέρνληεο) απάληεζαλ φηη ηα παξαπάλσ κέζα δηεπθνιχλνπλ θαη επηηαρχλνπλ ηελ
εξγαζία ηνπο ζε εμαηξεηηθφ βαζκφ.

ε ποιο βακμό διευκολφνει και επιταχφνει τθν
εργαςία ςασ θ χριςθ των παραπάνω μζςων
14%

4% 0%
Εξαιρετικά
Πάρα πολφ
Πολφ
Αρκετά
Μζτρια
Λίγο
Κακόλου
82%

Σρήκα 4.11 Βαζκφο ζηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη ε ρξήζε Η/Τ, e-mail, δηαδηθηχνπ
δηεπθνιχλεη θαη επηηαρχλεη ηελ εξγαζία ηνπο

Ζ ηξίηε εξψηεζε αθνξά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη
ρξεηάδνληαη επηκφξθσζε ζηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ κέζσλ.
Οη ζπκκεηέρνληεο κε έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ (71% ή 20 απφ ηνπο 28
ζπκκεηέρνληεο) απάληεζαλ φηη ε επηκφξθσζε ζηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ κέζσλ είλαη
απφ απνιχησο σο θαη απαξαίηεηε.
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Ζ απάληεζε απηή είλαη ζε ζπκθσλία κε ηελ έξεπλα ησλ Samuel (2010) θαη ηνπ
Foundation Open Society Institute Macedonia (2007), ζηηο νπνίεο αλαδείρηεθε ε
αλάγθε γηα επηκφξθσζε ηε ρξήζε ησλ e-mail θαη ηνπ δηαδηθηχνπ.
ε ποιο βακμό κεωρείτε ότι χρειάηεςτε επιμόρφωςθ
ςτθ χριςθ των παραπάνω μζςων
14%

0%

Απολφτωσ απαραίτθτθ
Πολφ απαραίτθτθ

14%
39%

Απαραίτθτθ
Λίγο απαραίτθτθ
22%
Κακόλου απαραίτθτθ
11%

Σρήκα 4.12 Βαζκφο ζηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη ε επηκφξθσζε ζηε ρξήζε Η/Τ, e-mail,
δηαδηθηχνπ είλαη απαξαίηεηε

Ζ ηέηαξηε εξψηεζε αθνξά ην αλ ζην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ ηνπο νη
ζπκκεηέρνληεο θάλνπλ ρξήζε πξνγξακκάησλ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη νχησ
θαζεμήο (φπσο γηα παξάδεηγκα ην Microsoft Word θιπ.).
Οη ζπκκεηέρνληεο κε έλα ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ (89% ή 25 απφ ηνπο 28
ζπκκεηέρνληεο) απάληεζαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηα παξαπάλσ κέζα ζε θαζεκεξηλή
βάζε.
Ζ απάληεζε απηή είλαη ζε ζπκθσλία κε ηελ έξεπλα ησλ Dukić θαη Bertović
(2015), ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα ηε δηαζέζηκε
ηερλνινγία γηα ηελ επεμεξγαζία θεηκέλνπ.

109

το πλαίςιο των κακθκόντων ςασ κάνετε χριςθ
προγραμμάτων επεξεργαςίασ κειμζνου και οφτω
κακεξισ (όπωσ για παράδειγμα το Microsoft Word
κλπ.)
11%

0%
Κάκε μζρα
2-3 φορζσ τθν
εβδομάδα
2-3 φορζσ το μινα
Κακόλου
89%

Σρήκα 4.13 πρλφηεηα ρξήζεο πξνγξακκάησλ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη νχησ θαζεμήο (φπσο γηα
παξάδεηγκα ην Microsoft Word θιπ.)

Ζ πέκπηε εξψηεζε αθνξά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν δηεπθνιχλεη θαη επηηαρχλεη ηελ
εξγαζία ηνπο ε ρξήζε ησλ παξαπάλσ κέζσλ.
Οη ζπκκεηέρνληεο κε έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ (71% ή 20 απφ ηνπο 28
ζπκκεηέρνληεο) απάληεζαλ φηη ηα παξαπάλσ κέζα δηεπθνιχλνπλ θαη επηηαρχλνπλ ηελ
εξγαζία ηνπο ζε εμαηξεηηθφ βαζκφ.

ε ποιο βακμό διευκολφνει και επιταχφνει τθν
εργαςία ςασ θ χριςθ των παραπάνω μζςων
7%

0%
Εξαιρετικά

22%

Πάρα πολφ
Πολφ
Αρκετά
Μζτρια
Λίγο
71%

Κακόλου

Σρήκα 4.14 Βαζκφο ζηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη ε ρξήζε πξνγξακκάησλ επεμεξγαζίαο
θεηκέλνπ θαη νχησ θαζεμήο (φπσο γηα παξάδεηγκα ην Microsoft Word θιπ.)δηεπθνιχλεη θαη επηηαρχλεη
ηελ εξγαζία ηνπο
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Ζ έθηε εξψηεζε αθνξά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη
ρξεηάδνληαη επηκφξθσζε ζηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ κέζσλ.
Οη ζπκκεηέρνληεο κε έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ (63% ή 17 απφ ηνπο 28
ζπκκεηέρνληεο) απάληεζαλ φηη ε επηκφξθσζε ζηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ κέζσλ είλαη
απφ απνιχησο σο θαη απαξαίηεηε.
Ζ απάληεζε απηή είλαη θαη πάιη ζε ζπκθσλία κε ηελ έξεπλα ησλ Samuel (2010)
θαη ηνπ Foundation Open Society Institute Macedonia (2007).

ε ποιο βακμό κεωρείτε ότι χρειάηεςτε επιμόρφωςθ
ςτθ χριςθ των παραπάνω μζςων
19%

0%

Απολφτωσ απαραίτθτθ
22%
Πολφ απαραίτθτθ
Απαραίτθτθ

19%
18%

Λίγο απαραίτθτθ
Κακόλου απαραίτθτθ

22%

Σρήκα 4.15 Βαζκφο ζηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη ε επηκφξθσζε ζηε ρξήζε πξνγξακκάησλ
επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη νχησ θαζεμήο (φπσο γηα παξάδεηγκα ην Microsoft Word θιπ.) είλαη
απαξαίηεηε

Ζ έβδνκε εξψηεζε αθνξά ην αλ ζην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ ηνπο νη
ζπκκεηέρνληεο θάλνπλ ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο (φπσο γηα ηελ
θαηαρψξεζε ησλ βαζκνινγηψλ ησλ θνηηεηψλ θιπ.).
Οη ζπκκεηέρνληεο κε έλα κεγάιν πνζνζηφ (64% ή 18 απφ ηνπο 28 ζπκκεηέρνληεο)
απάληεζαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηα παξαπάλσ κέζα ζε θαζεκεξηλή βάζε. εκαληηθφ
(21% ή 6 απφ ηνπο 28 ζπκκεηέρνληεο) πνπ απάληεζε πσο δελ ηα ρξεζηκνπνηεί
θαζφινπ.
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το πλαίςιο των κακθκόντων ςασ κάνετε χριςθ
εξειδικευμζνου προγράμματοσ (όπωσ για τθν
καταχϊρθςθ των βακμολογιϊν των φοιτθτϊν κλπ.)
22%
Κάκε μζρα
7%

2-3 φορζσ τθν
εβδομάδα
2-3 φορζσ το μινα

7%
64%

Κακόλου

Σρήκα 4.16 πρλφηεηα ρξήζεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο (φπσο γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ
βαζκνινγηψλ ησλ θνηηεηψλ θιπ.)

Ζ φγδνε εξψηεζε αθνξά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν δηεπθνιχλεη θαη επηηαρχλεη ηελ
εξγαζία ηνπο ε ρξήζε ησλ παξαπάλσ κέζσλ.
Οη ζπκκεηέρνληεο κε έλα κεγάιν πνζνζηφ (46% ή 13 απφ ηνπο 28 ζπκκεηέρνληεο)
απάληεζαλ φηη ηα παξαπάλσ κέζα δηεπθνιχλνπλ θαη επηηαρχλνπλ ηελ εξγαζία ηνπο
ζε εμαηξεηηθφ βαζκφ. εκεηψλεηαη φηη θαζφινπ απάληεζαλ φινη φζνη δε
ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα κέζα θαη έλαο πνπ ηα ρξεζηκνπνηεί 2-3 θνξέο ην
κήλα (θαη άξα, είηε δελ είλαη αξθεηά εμνηθεησκέλνο κε απηά, είηε επεηδή δελ ηα
ρξεζηκνπνηεί αξθεηά ζπρλά δε βειηηψλνπλ γεληθά ηελ εξγαζία ηνπ ζε θαζεκεξηλή
βάζε).
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ε ποιο βακμό διευκολφνει και επιταχφνει τθν
εργαςία ςασ θ χριςθ των παραπάνω μζςων
11%

0%

7%
Εξαιρετικά

4%
4%

Πάρα πολφ
Πολφ
46%

Αρκετά
Μζτρια
Λίγο

28%

Κακόλου

Σρήκα 4.17 Βαζκφο ζηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη ε ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο
(φπσο γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ βαζκνινγηψλ ησλ θνηηεηψλ θιπ.)δηεπθνιχλεη θαη επηηαρχλεη ηελ εξγαζία
ηνπο

Ζ έλαηε εξψηεζε αθνξά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη
ρξεηάδνληαη επηκφξθσζε ζηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ κέζσλ.
Οη ζπκκεηέρνληεο κε έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ (64% ή 18 απφ ηνπο 28
ζπκκεηέρνληεο) απάληεζαλ φηη ε επηκφξθσζε ζηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ κέζσλ είλαη
απφ απνιχησο σο θαη απαξαίηεηε.
ε ποιο βακμό κεωρείτε ότι χρειάηεςτε επιμόρφωςθ
ςτθ χριςθ των παραπάνω μζςων
11%

4% 0%

Απολφτωσ απαραίτθτθ
29%

Πολφ απαραίτθτθ

21%
Απαραίτθτθ
Λίγο απαραίτθτθ
14%
21%

Κακόλου απαραίτθτθ

Σρήκα 4.18 Βαζκφο ζηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη ε επηκφξθσζε ζηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ
πξνγξάκκαηνο (φπσο γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ βαζκνινγηψλ ησλ θνηηεηψλ θιπ.)είλαη απαξαίηεηε
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Ζ απάληεζε απηή είλαη θαη πάιη ζε ζπκθσλία κε ηελ έξεπλα ησλ Samuel (2010)
θαη ηνπ Foundation Open Society Institute Macedonia (2007).
Ζ δέθαηε εξψηεζε αθνξά ην αλ ζην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ ηνπο νη
ζπκκεηέρνληεο θάλνπλ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ εθηέιεζε εζσηεξηθψλ
θαζεθφλησλ, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηε ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθνχο θνξείο
(φπσο δεμηφηεηεο γηα ηε ρξήζε, κνληεινπνίεζε, αμηνιφγεζε, αλάιπζε θαη
εμφξπμε δεδνκέλσλ, δεμηφηεηεο Googletools, cloud ηερλνινγίαο θιπ.).
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (36% ή 10 απφ ηνπο 28
ζπκκεηέρνληεο) απάληεζαλ φηη δε ρξεζηκνπνηνχλ θαζφινπ ηα παξαπάλσ κέζα.

το πλαίςιο των κακθκόντων ςασ κάνετε χριςθ νζων τεχνολογιϊν για
τθν εκτζλεςθ εςωτερικϊν κακθκόντων, τθν παροχι υπθρεςιϊν και τθ
ςυνεργαςία με εξωτερικοφσ φορείσ (όπωσ δεξιότθτεσ για τθ
χριςθ, μοντελοποίθςθ, αξιολόγθςθ, ανάλυςθ και εξόρυξθ
δεδομζνων, δεξιότθτεσ google tools, cloud τεχνολογίασ κλπ.)

14%

Κάκε μζρα

36%
2-3 φορζσ τθν
εβδομάδα
2-3 φορζσ το μινα
32%

Κακόλου

18%

Σρήκα 4.19 πρλφηεηα ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ εθηέιεζε εζσηεξηθψλ θαζεθφλησλ, ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ θαη ηε ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθνχο θνξείο (φπσο δεμηφηεηεο γηα ηε ρξήζε, κνληεινπνίεζε,
αμηνιφγεζε, αλάιπζε θαη εμφξπμε δεδνκέλσλ, δεμηφηεηεο Googletools, cloud ηερλνινγίαο θιπ.)

Ζ ελδέθαηε εξψηεζε αθνξά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν δηεπθνιχλεη θαη επηηαρχλεη ηελ
εξγαζία ηνπο ε ρξήζε ησλ παξαπάλσ κέζσλ.
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Οη ζπκκεηέρνληεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα παξαπάλσ κέζα ζην ζχλνιφ ηνπο
απάληεζαλ φηη ηα παξαπάλσ κέζα δηεπθνιχλνπλ θαη επηηαρχλνπλ ηελ εξγαζία ηνπο
απφ εμαηξεηηθά σο θαη πνιχ. εκεηψλεηαη φηη «θαζφινπ» απάληεζαλ φινη φζνη δελ
ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα κέζα, ελψ ππήξραλ θαη απηνί, πνπ ελψ δελ ηα
ρξεζηκνπνηνχλ θαζφινπ, δήισζαλ πσο δηεπθνιχλνπλ θαη επηηαρχλνπλ ηελ εξγαζία
ηνπο, είηε κέηξηα, είηε πνιχ (κάιινλ απάληεζαλ γηα ηνλ αλ πηζηεχνπλ γεληθά φηη ηα
παξαπάλσ κέζα κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ θαη λα επηηαρχλνπλ ηελ εξγαζία ηνπο).

ε ποιο βακμό διευκολφνει και επιταχφνει τθν
εργαςία ςασ θ χριςθ των παραπάνω μζςων
26%

Εξαιρετικά
30%

0%

Πάρα πολφ
Πολφ
Αρκετά

7%

Μζτρια

0%

Λίγο

11%

Κακόλου
26%

Σρήκα 4.20 Βαζκφο ζηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη ε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ
εθηέιεζε εζσηεξηθψλ θαζεθφλησλ, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηε ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθνχο θνξείο
(φπσο δεμηφηεηεο γηα ηε ρξήζε, κνληεινπνίεζε, αμηνιφγεζε, αλάιπζε θαη εμφξπμε δεδνκέλσλ, δεμηφηεηεο
Googletools, cloud ηερλνινγίαο θιπ.) δηεπθνιχλεη θαη επηηαρχλεη ηελ εξγαζία ηνπο

Ζ δσδέθαηε εξψηεζε αθνξά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ
φηη ρξεηάδνληαη επηκφξθσζε ζηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ κέζσλ.
Οη ζπκκεηέρνληεο κε έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ (75% ή 21 απφ ηνπο 28
ζπκκεηέρνληεο) απάληεζαλ φηη ε επηκφξθσζε ζηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ κέζσλ είλαη
απφ απνιχησο σο θαη απαξαίηεηε.
Ζ απάληεζε απηή είλαη ζε ζπκθσλία κε ηελ έξεπλα ηνπ Foundation Open Society
Institute Macedonia (2007), ζηελ νπνία, αλάινγα κε ην είδνο εξγαζίαο ηνπο, νη
δεκφζηνη ππάιιεινη είραλ ηελ αλάγθε θαηάξηηζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο ΣΠΔ.
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ε ποιο βακμό κεωρείτε ότι χρειάηεςτε επιμόρφωςθ
ςτθ χριςθ των παραπάνω μζςων
7%

3%

4%

Απολφτωσ απαραίτθτθ

11%

29%

Πολφ απαραίτθτθ
Απαραίτθτθ
Λίγο απαραίτθτθ

21%
25%

Κακόλου απαραίτθτθ

Σρήκα 4.21 Βαζκφο ζηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη ε επηκφξθσζε ζηε ρξήζε λέσλ
ηερλνινγηψλ γηα ηελ εθηέιεζε εζσηεξηθψλ θαζεθφλησλ, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηε ζπλεξγαζία κε
εμσηεξηθνχο θνξείο (φπσο δεμηφηεηεο γηα ηε ρξήζε, κνληεινπνίεζε, αμηνιφγεζε, αλάιπζε θαη εμφξπμε
δεδνκέλσλ, δεμηφηεηεο Googletools, cloud ηερλνινγίαο θιπ.) είλαη απαξαίηεηε

Απφ ηα παξαπάλσ ζεκεηψλεηαη ε κεγάιε δηείζδπζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθηέιεζε ησλ
θαζεκεξηλψλ, θαζψο θαη ησλ ζπρλψλ θαζεθφλησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σν επράξηζην
είλαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα παξαπάλσ κέζα, ζηε κεγάιε
πιεηνςεθία ηνπο, αλαγλσξίδνπλ ηε κεγάιε ζεκαζία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κέζσλ ζηε
δηεπθφιπλζε θαη επηηάρπλζε ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη θαηά ινγηθή ζπλέπεηα θξίλνπλ
ηελ επηκφξθσζε ζε απηά απφ απνιχησο σο θαη απαξαίηεηε.
εκεηψλεηαη φηη, φπσο πξνεγνπκέλσο, ην πνζνζηφ απηψλ πνπ είρε πξνεγνπκέλσο
δειψζεη φηη δε πξνηίζεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζε θάπνην πξφγξακκα επηκφξθσζεο,
έθξηλε φηη ρξήδεη επηκφξθσζεο θαη έηζη δελ πξνέθπςε θάπνην ηδηαίηεξν
ραξαθηεξηζηηθφ ή θνηλή πεπνίζεζε (φπσο γηα παξάδεηγκα ε απφξξηςε γεληθφηεξα ηεο
επηκφξθσζεο), πνπ λα ηνπο ζπλδέεη θαη λα εμεγεί παξάιιεια ηε απάληεζε ηνπο απηή.
Σν ελδερφκελν, σζηφζν, απηφ ζα εμεηαζηεί θαη ζηε ζπλέρεηα.
4. Δξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ πξνηεξαηφηεηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο
επηκφξθσζεο:
Ζ πξψηε εξψηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππνελφηεηαο δεηνχζε απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο λα ζεκεηψζνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα, έσο ηξία ζέκαηα (γλψζεσλ,
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δεμηνηήησλ-ηθαλνηήησλ ή Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο)
ζηα νπνία ζεσξνχλ φηη ρξεηάδνληαη επηκφξθσζε, πξνθεηκέλνπ λα εθηεινχλ πην
εχθνια θαη πην επηηπρψο ηελ εξγαζία ηνπο.
ηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε απάληεζαλ ζπλνιηθά 19 απφ ηνπο 28 ζπκκεηέρνληεο.
Οη απαληήζεηο ηνπο πνηθίινπλ, πεξηιακβάλνληαο ηφζν θάπνηεο απφ ηηο δεμηφηεηεοηθαλφηεηεο πνπ ππήξραλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ, φζν θαη γλψζεηο πνπ
αθνξνχλ ζηηο ΣΠΔ.
Λακβάλνληαο

φιεο

ηηο

απαληήζεηο

ππφςε,

αλαδεηθλχνληαη

κε

κεγάιε

πξνηεξαηφηεηα ε αλάγθε επηκφξθσζεο ζηηο ΣΠΔ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη απαληήζεηο
πνπ αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζηηο ΣΠΔ, θαζψο θαη ζε γλψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε
απηέο, φπσο γηα παξάδεηγκα data mining, data analysis, business intelligence, Google
tools, ππνινγηζηηθά θχιια, ππνινγηζηηθά θχιια Excel, MSOffice, εξγαιεία internet,
βάζεηο δεδνκέλσλ, παλεπηζηεκηαθά πξνγξάκκαηα θαη κηα γεληθφηεξε αλαβάζκηζε
ησλ γλψζεσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο ππνινγηζηέο.
Απφ ηελ άιιε, ζε φ,ηη αθνξά ηηο δεμηφηεηεο-ηθαλφηεηεο, νη απαληήζεηο πνηθίινπλ
απφ απηέο ηεο αλάπηπμεο γλψζεσλ δηνηθεηηθψλ δεμηνηήησλ-ηθαλνηήησλ, φπσο γηα
παξάδεηγκα φπσο ε επηκφξθσζε ζηε δηνηθεηηθή θαη παλεπηζηεκηαθή δηαρείξηζε, ζηνλ
επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ, ζηηο γεληθφηεξεο γλψζεηο, φπσο γηα
παξάδεηγκα ε βειηίσζε ηεο γλψζεο μέλσλ γισζζψλ.
Απφ ηηο απαληήζεηο απηέο δηαπηζηψλεηαη ε άπνςε ησλ ζπκκεηερφλησλ φηη ε
επηκφξθσζή ηνπο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη θπξίσο ζηηο ΣΠΔ.
Ζ δεχηεξε εξψηεζε δεηνχζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα απαληήζνπλ ην βαζκφ
ζηνλ νπνίν ζεσξνχλ φηη ε θξίζε έρεη επεξεάζεη ηηο δπλαηφηεηεο επηκφξθσζεο
ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ.
Οη ζπκκεηέρνληεο κε έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ (71% ή 16 απφ ηνπο 24
ζπκκεηέρνληεο) απάληεζαλ φηη ε θξίζε έρεη επεξεάζεη ηηο δπλαηφηεηεο επηκφξθσζεο
ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ απφ εμαηξεηηθά σο θαη πνιχ.
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ε ποιο βακμό κεωρείτε ότι θ κρίςθ ζχει επθρεάςει
τισ δυνατότθτεσ επιμόρφωςθσ των δθμόςιων
υπαλλιλων
8%

0%

8%
29%

14%

Εξαιρετικά
Πάρα πολφ
Πολφ
Αρκετά

4%

Μζτρια
Λίγο
Κακόλου
39%

Σρήκα 4.22 Βαζκφο ζηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη ε θξίζε έρεη επεξεάζεη ηηο δπλαηφηεηεο
επηκφξθσζεο ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ

Ζ

ηξίηε

εξψηεζε,

πνπ

απνηειεί

θαη

ηελ

ηειεπηαία

ζπλνιηθά

ηνπ

εξσηεκαηνινγίνπ, δεηνχζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα απαληήζνπλ ην βαζκφ ζηνλ
νπνίν

ζεσξνχλ

ηθαλνπνηεηηθή

ηελ

θπβεξλεηηθή

ρξεκαηνδφηεζε

ηεο

επηκφξθσζεο ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ.
Οη ζπκκεηέρνληεο κε έλα ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ (83% ή 19 απφ ηνπο 23
ζπκκεηέρνληεο) απάληεζαλ φηη ζεσξνχλ ηελ θπβεξλεηηθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο
επηκφξθσζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ απφ κέηξηα σο θαη θαζφινπ ηθαλνπνηεηηθή.
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ε ποιο βακμό κεωρείτε ικανοποιθτικι τθν
κυβερνθτικι χρθματοδότθςθ τθσ επιμόρφωςθσ των
δθμόςιων υπαλλιλων
17%

4%0%
13%

Εξαιρετικά
Πάρα πολφ
Πολφ
Αρκετά
Μζτρια

35%
31%

Λίγο
Κακόλου

Σρήκα 4.23 Βαζκφο ζηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ ηθαλνπνηεηηθή ηελ θπβεξλεηηθή
ρξεκαηνδφηεζε ηεο επηκφξθσζεο ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ

πλδπάδνληαο ηηο απαληήζεηο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εξσηήζεσλ, δηαπηζηψλεηαη
ε αλάγθε λα πξνζπαζήζεη ην Διιεληθφ θξάηνο κέζα απφ ζηνρεπκέλεο πνιηηηθέο λα
βειηηψζεη ηελ θπβεξλεηηθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο επηκφξθσζεο ησλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ, νη νπνίεο θαη ζα ζηνρεχνπλ ζηελ αλαθαηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ
ηνπο θξάηνπο, ψζηε λα απμεζεί θαηά ην δπλαηφλ ε ζπγθεθξηκέλε ρξεκαηνδφηεζε,
ζηα πιαίζηα ηεο θξίζεο.

4.2 Απνηειέζκαηα πλέληεπμεο
πσο πξναλαθέξζεθε, ζηελ έξεπλα ηεο ζπλέληεπμεο ζπκκεηείραλ εθηά απφ ηνπο
νθηψ πξντζηάκελνπο ησλ νθηψ γξακκαηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ηα νπνία θαη παξαηίζεληαη
κε ηελ ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ, πνπ πεξηιακβάλεη ην εξσηεκαηνιφγην ηεο ζπλέληεπμεο.
εκεηψλεηαη φηη θαζψο νη εξσηήζεηο είλαη αλνηρηνχ ηχπνπ, ηα απνηειέζκαηα είλαη
πνηνηηθά θαη φηη αμηνινγνχληαη κε βάζε ηηο ξνπέο ησλ απαληήζεσλ (θνηλέο απφςεηο
πάλσ ζην ίδην ζέκα).
Ζ πξψηε εξψηεζε αθνξά ην αλ νη πξντζηάκελνη έρνπλ ζπκκεηάζρεη πξφζθαηα
ζε θάπνην πξφγξακκα επηκφξθσζεο θαη αλ λαη, ηη αθνξνχζε ην πξφγξακκα απηφ.
Απφ ηνπο 7 πξντζηάκελνπο, νη 5 έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε θάπνην πξφγξακκα
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επηκφξθσζεο. Απφ ηνπο ππφινηπνπο δχν, ν έλαο απιά δήισζε φηη δελ έρεη
ζπκκεηάζρεη, ελψ ν άιινο επεμήγεζε φηη δελ έρεη ζπκκεηάζρεη ιφγσ θφξηνπ
εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα δήισζε φηη: «Γελ έρσ ζπκκεηάζρεη πξφζθαηα ιφγσ
θφξηνπ εξγαζίαο. Οη ζπλζήθεο δελ επλννχλ ηε ζπκκεηνρή καο ζε ζεκηλάξηα,
ππάξρνπλ ειιείςεηο θαη πξνζσπηθφ θιπ.», αλαδεηθλχνληαο έηζη πηζαλά δχν
ζεκαληηθά εκπφδηα ζηελ παξαθνινχζεζε επηκνξθψζεσλ, δειαδή ην θφξην εξγαζίαο
θαη ηηο ειιείςεηο ζε πφξνπο θαη πξνζσπηθφ. Ο θφξηνο εξγαζίαο αλαδεηθλχεηαη αθφκε
πεξηζζφηεξν σο εκπφδην, αλ ιεθζεί ππφςε φηη θαη δχν απφ ηνπο πξντζηάκελνπο πνπ
είραλ ζπκκεηάζρεη ζε θάπνην πξφγξακκα επηκφξθσζεο, δήισζαλ φηη: «ην ηειεπηαίν
ζεκηλάξην (ηνπ ΔΚΓΓΑ) πνπ κε επέιεμαλ δελ θαηάθεξα λα αληαπνθξηζψ ιφγσ
ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ» θαη «έρσ αλαγθαζηεί λα αξλεζψ ηε ζπκκεηνρή κνπ ζε πνιιά
απφ απηά, ιφγσ πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπλεδξηάζεσλ, ζηηο νπνίεο παξίζηακαη σο
γξακκαηέαο».
Οη πέληε πνπ ζπκκεηείραλ ζε θάπνην πξφγξακκα, έρνπλ ζην ζχλνιν ηνπο
παξαθνινπζήζεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θαη κάιηζηα ζηελ
πιεηνςεθία ηνπο δειψλνπλ ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο γηα ην πεξηερφκελν ησλ
πξνγξακκάησλ απηψλ. Έκκεζα έηζη δηαπηζηψλεηαη φηη ην επίπεδν ην πξνγξακκάησλ
είλαη ηνπιάρηζηνλ ηθαλνπνηεηηθφ θαη φηη νη εκπεηξίεο ηνπο απφ ηα πξνγξάκκαηα
επηκφξθσζεο είλαη ζεηηθή. εκεηψλεηαη φηη ε ζεηηθή απηή άπνςε είρε εθθξαζηεί θαη
απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ.
Απφ ηελ άιιε, ηα πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζρεηίδνληαη ζηελά κε
ην αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπο, φπσο δειψλεη ραξαθηεξηζηηθά ν έλαο πξντζηάκελνο:
«Σν πην πξφζθαην πξφγξακκα επηκφξθσζεο πνπ παξαθνινχζεζα ζην ΗΝΔΠ (Μάτνο
2014) είρε σο ζέκα ηελ «Δθπαίδεπζε ζηηο Ζιεθηξνληθέο Γεκφζηεο πκβάζεηο», ιφγσ
ηεο ηνπνζέηεζήο κνπ ζε Σκήκα Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ». Πεξηειάκβαλαλ κάιηζηα
θπξίσο θξαηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ
ηνπο θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο σο πξντζηάκελνη (πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε
απνθάζεσλ, δηνίθεζε κέζσ ζηφρσλ, δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ θαη θξίζεσλ,
επηθνηλσλία θαη νκαδηθή εξγαζία, κεηαμχ άιισλ).
Ζ δεχηεξε εξψηεζε αθνξά ην αλ νη πξντζηάκελνη γλσξίδνπλ ην πιαίζην ησλ
γλψζεσλ

θαη

ησλ

δεμηνηήησλ-ηθαλνηήησλ

πνπ

απαηηνχληαη

απφ

ηνπο

πξντζηάκελνπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κε βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Δπξσπατθήο
Αλαπηπμηαθήο ηξαηεγηθήο.
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Γλψζε ηνπ πιαηζίνπ θαη κε βάζε ηα ζπκθξαδφκελα ησλ απαληήζεσλ, πξνθχπηεη
φηη έρνπλ νη ηέζζεξεηο απφ ηνπο εθηά πξντζηάκελνπο.
Απηνί κάιηζηα πνπ δελ γλσξίδνπλ αθξηβψο ην πιαίζην, παξέρνπλ κηα δηθή ηνπο,
γεληθή άπνςε πάλσ ζην ζέκα. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε εμήο απάληεζε ελφο
πξντζηάκελνπ, ε νπνία βέβαηα θαη ζπγθιίλεη ζε θάπνην βαζκφ κε ην ζπγθεθξηκέλν
πιαίζην:
«Γλσξίδσ φηη νη εθπαηδεπφκελνη, πέξαλ ηεο ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο,
εθπαηδεχνληαη θαη κέζσ πξνγξακκάησλ πξαθηηθήο άζθεζεο, θαζψο θαη φηη νη
εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη δελ πεξηνξίδνληαη ζε παξαδνζηαθέο δηαιέμεηο. Δπίζεο
ην πξαθηηθφ πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ επηθεληξψλεηαη ζε ζέκαηα
management, πνζνηηθήο δηνίθεζεο θαη δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ».
κνηα, κε γλσξίδνληαο αθξηβψο ην πιαίζην, αλαπηχζζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γεληθά
γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ παξαηεξνχληαη, ιφγσ ειιείςεσλ ησλ γξακκαηεηψλ.
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε εμήο απάληεζε ελφο πξντζηάκελνπ, ε νπνία βέβαηα θαη
αλαδεηθλχεη έλα γεληθφ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ γξακκαηεηψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο:
«Σν επίπεδν παξνρήο ππεξεζηψλ δελ είλαη θαιφ. Δπέζηξεςα κεηά απφ ρξφληα
ζηελ ίδηα ζέζε θαη φια είλαη επί ηα ρείξσ. Ήκνπλ ζε…..(αλαθέξεηαη άιιε
ππεξεζία ηνπ Παλεπηζηήκην) θαη αλαγθαδφκαζηαλ λα «ηξέρνπκε» κε ην ξπζκφ
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δδψ ε ζχγθξηζε αλαδεηθλχεη ηξαγηθέο ειιείςεηο
ησλ γξακκαηεηψλ. Βιέπσ φηη είρα άιια εξγαιεία ζηε δηάζεζή κνπ ζηελ άιιε
ππεξεζία, θαη εδψ ηα πξάγκαηα είλαη πην πίζσ απφ εθεί πνπ ηα άθεζα. Δπίζεο
λα πσ φηη ε πξνεγνχκελε ζέζε είρε δηαξθή επηκφξθσζε, ηελ απαηηνχζε. Δδψ
φκσο δελ κπνξνχκε λα πεξηκέλνπκε ην κέιινλ αιιά λα ην πξνεηνηκάδνπκε.
Σν «έηζη ην βξήθακε, έηζη ην θάλνπκε» πξέπεη λα ζηακαηήζεη. Δίλαη ιάζνο.
Σα πάληα πξέπεη λα ηα αλαπνδνγπξίδνπκε. Πξέπεη λα είλαη ξεαιηζηηθά θαη
κεηξήζηκα».
Απφ ηελ άιιε, απηνί πνπ δήισζαλ φηη γλσξίδνπλ ην πιαίζην, δελ αλέθεξαλ
ιεπηνκέξεηεο ψζηε λα απνζαθεληζηεί αλ γλσξίδνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ πιαηζίνπ.
εκεηψλεηαη κάιηζηα φηη ε γλψζε ηνπ πιαηζίνπ δελ πξνέθπςε άκεζα απφ ην ίδην
ην ρψξν εξγαζίαο (απφ έγγξαθν πνπ κνηξάζηεθε ζην ρψξν εξγαζίαο ζε φινπο ηνπο
δηνηθεηηθνχο

ππαιιήινπο

θαη

πξντζηάκελνπο,

γηα

ηελ

γλσζηνπνίεζε

ησλ

απαηηνχκελσλ απφ απηνχο), αιιά απνθηήζεθε είηε απφ αηνκηθή πξσηνβνπιία
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(επίζθεςε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε «ζηξαηεγηθή Δπξψπε
2020»)είηε απφ θάπνηα επηκφξθσζε είηε ζην πιαίζην κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ.
Απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε δηαθξίλεηαη ην γεγνλφο φηη ε θξαηηθή θαη επίζεκε
ελεκέξσζε γχξσ απφ ην πιαίζην πνπ δηέπεη ην ίδην ην αληηθείκελν εξγαζίαο είλαη
ηνπιάρηζηνλ

ειιηπήο,

νδεγψληαο

έηζη

ηνπο

πξντζηακέλνπο,

είηε

ζην

λα

θηλεηνπνηεζνχλ νη ίδηνη γηα λα ελεκεξσζνχλ, είηε ζην λα θαηαθχγνπλ ζε θάπνην
ελεκεξσηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ή επηκφξθσζεο, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη κηα
ζπλνιηθή ελδερνκέλσο έιιεηςε νξγάλσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θξαηηθήο κεραλήο,
πνπ εκπνδίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα (πνπ
αλαθέξζεθε ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε), θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ δεκφζησλ
ππαιιήισλ εηδηθφηεξα.
Ζ ηξίηε εξψηεζε αθνξά ηε γλψκε ησλ πξντζηάκελσλ γηα ην πψο εθαξκφδεηαη
ην πιαίζην απηφ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ ζεκεξηλή θξίζε πνπ απηή αληηκεησπίδεη.
ην ζχλνιφ ηνπο, νη πξντζηάκελνη δήισζαλ ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ
πσο ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο γεληθά, θαη φρη απνθιεηζηηθά απηφ ηεο
δεχηεξεο εξψηεζεο, δελ εθαξκφδεηαη απνηειεζκαηηθά, γηα ηνπο εμήο ιφγνπο (νη ιφγνη
απηνί είηε αλαθέξνληαη απφ έλαλ, είηε απφ πεξηζζφηεξνπο πξντζηάκελνπο θαη
παξαηίζεληαη φινη κε ηε ινγηθή φηη αλαδεηθλχνπλ ηα εκπφδηα ζηελ απνηειεζκαηηθή
κεηαξξχζκηζε ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, πνπ αλαθέξζεθε ζηε βηβιηνγξαθηθή
αλαζθφπεζε, θαη θαηά πξνέθηαζε θαη ησλ ζηφρσλ ηεο κεηαξξχζκηζεο απηήο γηα ηελ
ςεθηνπνίεζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο):


Ζ εθαξκνγή ηνπ εμαξηάηαη θαηεμνρήλ απφ ηελ αηνκηθή πξσηνβνπιία, ην
θηιφηηκν θαη ηελ απηνζπζία ησλ ίδησλ ησλ δεκφζησλ ππάιιεισλ.



Ζ εθαξκνγή ηνπ δελ είλαη ζπζηεκαηηθή ή φπσο δειψλνπλ ραξαθηεξηζηηθά
δχν πξντζηάκελνη:
«Γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα εθαξκνζηεί ην πιαίζην απηφ, αιιά
φρη ζπζηεκαηηθέο. Τπάξρεη π.ρ. λφκνο ηνπ 2004 γηα ηε
ζηνρνζεζία ζην δεκφζην ηνκέα, ν νπνίνο εκπιέθεη ην ζχλνιν
ηεο δηνηθεηηθήο ππξακίδαο, απφ ην ππνπξγείν κέρξη ηελ
ηειεπηαία ππεξεζία, ν νπνίνο φκσο νπδέπνηε εθαξκφζηεθε ζην
ζχλνιφ ηνπ. Γίλεηαη πξνζπάζεηα, αιιά νχηε νξγαλσκέλε, νχηε
ζπζηεκαηηθή. Γελ πεξηιακβάλεη δειαδή ζπλνιηθή ζεψξεζε ηνπ
πξνβιήκαηνο. Γίλεηαη απνζπαζκαηηθά θαη επαθίεηαη θαη ζηελ
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θαιή ζέιεζε ή αλ ζέιεηε, θηινδνμία, ηνπ θάζε ζηειέρνπο λα
επηκνξθσζεί πάλσ ζην πιαίζην απηφ».
«Μφλν

απνζπαζκαηηθά

ςεθίδνληαη

λνκνζεηήκαηα

θαη

εθδίδνληαη εγθχθιηνη, αιιά φρη θάηη ζπλνιηθφ».


Παξαηεξείηαη

έιιεηςε

ζπλνιηθνχ

ζηφρνπ,

νκαδηθήο

ζπλεξγαζίαο,

πξνζθφιιεζε ζηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο εξγαζίαο θαη ππνλφκεπζε ησλ
αιιαγψλ απφ ηνπο ζπλδηθαιηζηέο.


Καιέο πξνζπάζεηεο θαη απνηειέζκαηα πξν θξίζεο, πνπ αλαθέξνληαη εηδηθά
ζηελ επηκφξθσζε, ππνλνκεχζεθαλ απφ ηελ θξίζε, ίζσο ιφγσ έιιεηςεο
θνλδπιίσλ, έιιεηςεο θηλήηξσλ θαη έιιεηςεο κηαο ζπγθξνηεκέλεο θαη
ζηαζεξήο πνιηηηθήο εθ κέξνπο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ γηα ην ηί είδνπο
επηκφξθσζε ρξεηάδεηαη θάζε ρξφλν, θαη πνηα ζηειέρε ζα πξέπεη λα
επηκνξθσζνχλ.



Δηδηθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηελ επηκφξθσζε, ηα πξνγξάκκαηα ραξαθηεξίδνληαη
θπξίσο σο ζεσξεηηθά θαη έηζη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο
ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.



Δηδηθφηεξα ε δηα βίνπ κάζεζε αληηκεησπίδεηαη γεληθά απφ ηνπο δεκνζίνπο
ππαιιήινπο φρη σο εξγαιείν αλάπηπμεο δεμηνηήησλ-ηθαλνηήησλ αιιά φπσο
ραξαθηεξηζηηθά δειψλεη έλαο πξντζηάκελνο: «σο ακπληηθή ζηάζε απέλαληη
ζηελ πξννπηηθή ησλ αμηνινγήζεσλ θαη ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ αλαδχεηαη ζε
κηα επνρή έληνλεο αλεξγίαο θαη αλαζθάιεηαο, γεληθφηεξα», πνπ ζπλερίδνληαο
ηνλίδεη φηη: «Οκνινγείηαη δε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο κεηεθπαηδεπφκελνπο φηη ν
κνλαδηθφο ιφγνο πνπ πξνζηξέρνπλ ζηελ απφθηεζε απηψλ ησλ γλψζεσλ είλαη
«ην ραξηί» πνπ ζα ηνπο εμαζθαιίζεη κία θαιχηεξε εμέιημε ή ζα ηνπο
επηηξέςεη λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθνί. Έηζη, ε απφθηεζε γλψζεο
απνθηά έλαλ «ρξεζηκνζεξηθφ» ραξαθηήξα, δελ έρεη ζθνπφ ηελ αθνκνίσζε ηεο
γλψζεο, ε ζπνπδή ζπληειείηαη ελ πνιινίο επηθαλεηαθά θαη ην απνηχπσκά ηεο
είλαη δπζδηάθξηην ή ακθηιεγφκελν. Γειαδή, έλαο αλίθαλνο δεκφζηνο
ππάιιεινο παξακέλεη ην ίδην αλίθαλνο, ή επί ηα ρείξσ, θαζψο ηα «ραξηηά»
ηνπ επηηξέπνπλ επηπιένλ λα θνκπάδεη επί άιισλ αμηφηεξσλ ή λα πξνεγείηαη
απηψλ».
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Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, δηαπηζηψζεθε ε αλάγθε ησλ πξντζηακέλσλ γηα
ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, θπξίσο ζε φ,ηη
αθνξά ηελ επηκφξθσζε θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε γεληθφηεξα, θαζψο θαη ηελ αιιαγή
ηεο ζηάζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ απέλαληη ζηελ επηκφξθσζε θαη ηελ
κεγαιχηεξε δξαζηεξηνπνίεζε, φρη κφλν ελφο κέξνπο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ιφγσ
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο θηιφηηκνπ, αιιά αληίζεηα ηνπ ζπλφινπ.
Ζ ηέηαξηε εξψηεζε αθνξά ηε γλψκε ησλ πξντζηάκελσλ γηα ην αλ ζεσξνχλ φηη
νη ίδηνη θαιχπηνπλ ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ή αλ ρξεηάδνληαη επηκφξθσζε θαη
αλ λαη, ηφηε ζε πνην ζέκα.
Απφ ην ζχλνιν ησλ πξντζηακέλσλ, νη ηξεηο εμέθξαζαλ ηε ζαθή πεπνίζεζε φηη
θαιχπηνπλ ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο. Οη ππφινηπνη πξνηίκεζαλ λα κηιήζνπλ πην
γεληθά θαη εμέθξαζαλ ηελ έληνλε αλάγθε γηα επηκφξθσζε ζην ζχγρξνλν εξγαζηαθφ
πεξηβάιινλ. Χζηφζν, αθφκε θαη απηνί πνπ ζεσξνχλ φηη θαιχπηνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο
απαηηήζεηο, ηφληζαλ ηελ αλάγθε θαη πεξαηηέξσ θαη ζπλερή επηκφξθσζε. Μάιηζηα, νη
δχν απφ ηνπο εθηά πξντζηάκελνπο εμέθξαζαλ ηελ αλάγθε γηα επηκφξθσζε ζηηο ΣΠΔ
θαη ζηηο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο ΣΠΔ.
Απφ ηηο παξαπάλσ απαληήζεηο, δηαπηζηψλεηαη φηη ε ζεκαζία ηεο επηκφξθσζεο,
δελ αλαγλσξίδεηαη κφλν απφ ηνπο δηνηθεηηθνχο ππάιιεινπο (φπσο δηαπηζηψζεθε
πξνεγνπκέλσο απφ ην εξσηεκαηνιφγην), αιιά θαη απφ ηνπο πξντζηακέλνπο, γεγνλφο
ηδηαίηεξα ειπηδνθφξν γηα ηελ εμέιημε ηνπ επηπέδνπ ησλ ππεξεζηψλ ησλ γξακκαηεηψλ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, φζν θπζηθά απηφ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνπο
δηνηθεηηθνχο ππάιιεινπο θαη ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο.
Ζ πέκπηε εξψηεζε αθνξά ηε γλψκε ησλ πξντζηακέλσλ γηα αλ ζεσξνχλ φηη νη
ίδηνη ρξεηάδνληαη επηκφξθσζε ζηηο ΣΠΔ.
Δθηφο απφ έλαλ πξντζηάκελν, πνπ δήισζε φηη θαηά βάζε δε ρξεηάδεηαη
επηκφξθσζε ζηηο ΣΠΔ, αλ θαη φπσο ηφληζε «αιιά δελ ζα ήκνπλ αξλεηηθή εάλ κνπ
δηλφηαλ ε επθαηξία», νη ππφινηπνη πξντζηάκελνη ζπκθψλεζαλ φηη ρξεηάδνληαη
επηκφξθσζε ζηηο ΣΠΔ, δείρλνληαο έηζη φηη θαηαλννχλ ηε ζεκαζία ησλ ΣΠΔ γηα ηελ
δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζην ζχγρξνλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, πνπ ήδε
έρεη «θαηαθηεζεί» απφ ηηο ΣΠΔ.
Ζ έθηε εξψηεζε αθνξά ην αλ νη πξντζηάκελνη γλσξίδνπλ ην πιαίζην ησλ
γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ-ηθαλνηήησλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηνπο δεκφζηνπο
ππαιιήινπο (φρη πξντζηακέλνπο) κε βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Δπξσπατθήο
Αλαπηπμηαθήο ηξαηεγηθήο θαη λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο γηα απηφ.
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ινη νη πξντζηάκελνη δήισζαλ πσο ην γλσξίδνπλ θαη κάιηζηα πεξηέγξαςαλ πσο
ζρεηίδεηαη κε ηελ επηκφξθσζε ησλ ππαιιήισλ. Ο έλαο αλαθέξζεθε εηδηθά ζηηο
απαηηήζεηο επηκφξθσζεο ζηηο ΣΠΔ πνπ πεξηιακβάλεη ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην.
Δπηπιένλ, ε γλψκε ηνπο ζε γεληθέο γξακκέο ήηαλ ζεηηθή σο πξνο ηηο απαηηήζεηο
απηέο. Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε δήισζε ελφο απφ απηνχο:
«Γλσξίδσ ην πιαίζην, θξνληίδσ λα ελζαξξχλσ ηνπ ππαιιήινπο ηεο δηθήο κνπ
ππεξεζίαο λα επηκνξθψλνληαη θαη λα εμειίζζνληαη, λα κέλνπλ ελεκεξσκέλνη,
γηαηί ηα πξάγκαηα ηξέρνπλ, ζηε δηνίθεζε ππάξρνπλ εμειίμεηο, δελ πξέπεη λα
κέλνπλ πίζσ, βιέπσ φηη έρνπλ γίλεη ηεξάζηηα βήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ
πξνεγνχκελε 10εηία, 15εηία, ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ησλ ππαιιήισλ θαη κε
ην πψο αληηκεησπίδνπλ απηνί ηηο αλάγθεο ηνπο».
Ζ έβδνκε εξψηεζε δήηεζε ηε γλψκε ησλ πξντζηακέλσλ γηα ην πψο
εθαξκφδεηαη ην πιαίζην απηφ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ ζεκεξηλή θξίζε πνπ απηή
αληηκεησπίδεη.
Δδψ φινη νη πξντζηάκελνη ζπκθψλεζαλ φηη δελ ππάξρεη νπζηαζηηθή, ζπζηεκαηηθή
θαη νξγαλσκέλε εθαξκνγή πιαηζίνπ, αιιά αληίζεηα, θπξίσο αηνκηθέο πξνζπάζεηεο
απφ ηελ πιεπξά ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Γηα ην ιφγν απηφ, άιισζηε, έλαο
πξντζηάκελνο πξφηεηλε: «Υξεηάδεηαη πην ζπγθξνηεκέλε θαη απνθαζηζηηθή πνιηηηθή
θαη λα θεξδεζεί ε εκπηζηνζχλε ησλ εξγαδνκέλσλ. Απηφ πξνυπνζέηεη ζηνρνζεζία,
ζηξαηεγηθφ ζρέδην. Δίλαη βαζηθά πξάγκαηα γηα λα πείζεηο ηνλ άιινλ λα ζπκκεηάζρεη
ζε θάηη ηέηνην, ρσξίο λα ληψζεη φηη απεηιείηαη».
Χζηφζν, δπν πξντζηάκελνη δελ απέδσζαλ ηελ ειιηπή απηή εθαξκνγή κφλν ζηνπο
θξαηηθνχο θνξείο, αιιά θαη ζην αλεπαξθέο επίπεδν ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ θαη
ζηελ έιιεηςε δηάζεζήο ηνπο, αθνχ, φπσο ραξαθηεξηζηηθά δήισζε ν έλαο:
«Σα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ηνπ ΗΝΔΠ, πνπ θαηά θχξην λνκίδσ ιφγν
επηρεηξνχλ λα θαιχςνπλ ην πιαίζην ησλ απαηηνχκελσλ γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ/ηθαλνηήησλ, δελ πηζηεχσ φηη απνδίδνπλ ζηνλ βαζκφ ηνπιάρηζηνλ
πνπ ζα αλέκελε θαλείο. Μία απφ ηηο αδπλακίεο ηνπο, φπσο ηνπιάρηζηνλ ηελ
έρσ πξνζιάβεη εγψ, είλαη πσο ζε πνιιέο ζεκαηηθέο παξέρεηαη πιεξνθνξία
ζεσξεηηθή πνπ απέρεη απφ ηελ εθαξκνζκέλε εκπεηξία ή παξέρεηαη γλψζε πνπ
κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε εμηδαληθεπκέλα πεξηβάιινληα δεκφζηαο δηνίθεζεο
(ρσξίο

δει.

ηελ

πνιπλνκία

θαη

γξαθεηνθξαηία

ηεο

ειιεληθήο

πξαγκαηηθφηεηαο) θαη επνκέλσο δελ βξίζθεη εθαξκνγή. Σν πξαγκαηηθφ φκσο
πξφβιεκα ζεσξψ πσο είλαη ε γεληθφηεξε έιιεηςε παηδείαο θαη αγισζζίαο πνπ
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παξαηεξείηαη ζε κεγάιν κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα: Άξαγε,
ηη πηζαλφηεηεο ππάξρνπλ λα βειηησζεί ε ππεξεζηαθή ηθαλφηεηα ελφο
ππαιιήινπ πνπ ζα παξαθνινπζήζεη «ρ» αξηζκφ ζεκηλαξίσλ, φηαλ αδπλαηεί λα
ζπγθξνηήζεη έλα ζαθέο θαη άξηην ππεξεζηαθφ θείκελν, γεγνλφο πνπ
θαλεξψλεη αδπλακία ζθέςεο θαη έθθξαζεο ηεο ζθέςεο;».
«αθέζηαηα ειιείςεηο ζηηο ΣΠΔ θαη ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο. ιε ε
έιιεηςε ηεο αγσγήο πνπ έρεη ή δελ έρεη θάπνηνο, θαίλεηαη ζην θνκκάηη απηφ.
ε πξνθνξηθή θαη ηειεθσληθή επηθνηλσλία. Σν front desk ζέιεη πξνζφληα. 
απηή ηε ζέζε ζπρλά βξίζθνληαη αθαηάιιεινη άλζξσπνη, πνπ ζπρλά, ιφγσ
ειηθίαο, είλαη θαη αλεπίδεθηνη. Τπάξρεη ηξφπνο λα θάλνπκε επγεληθέο
παξαηεξήζεηο ζην θνηλφ, φρη λα κηιάκε κε θαθφ ηξφπν. Ήδε κπνξείο λα βγεηο
ζε δηαζεζηκφηεηα ιφγσ θαθήο ζπκπεξηθνξάο. Καηαγγειίεο γίλνληαη γηα
ςχιινπ πήδεκα. Γελ ζπκθσλψ θπζηθά κ‟ απηφ, αιιά νθείινπκε λα είκαζηε
επγελείο, γξήγνξνη θαη λα δηεθπεξαηψλνπκε ζχληνκα. ρη λα εθαξκφδνπκε
πξνζσπηθή πνιηηηθή. Πνιιέο ειιείςεηο, εμφθζαικεο».
Ζ φγδνε εξψηεζε αθνξά ηε γλψκε ησλ πξντζηακέλσλ γηα ην αλ ζεσξνχλ φηη
νη ππάιιεινί ηνπο θαιχπηνπλ ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ή αλ ρξεηάδνληαη
επηκφξθσζε θαη αλ λαη, ηφηε ζε πνην ζέκα.
Μφλν δχν απφ ηνπο πξντζηακέλνπο απάληεζαλ φηη, επί ηεο νπζίαο, νη ππάιιεινί
ηνπο θαιχπηνπλ απφιπηα ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο. Χζηφζν, αθφκε θαη απηνί
δήισζαλ πσο ε επηκφξθσζε ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη αθφκε πεξηζζφηεξα ζε φ,ηη
αθνξά ηελ απφδνζε ησλ ππαιιήισλ ηνπο, αθνχ, φπσο δήισζαλ:
«Δπηκφξθσζε ρξεηαδφκαζηε φινη, άξα θαη νη ππάιιεινη ηνπ ηκήκαηφο κνπ.
Σηο απαηηήζεηο ηηο θαιχπηνπλ ιφγσ ηνπ φηη είλαη θηιφηηκνη θαη εξγαηηθνί. Σηο
θαιχπηνπλ κε πξνζσπηθή πξνζπάζεηα δειαδή. Θεσξψ φκσο ζεκαληηθή ηελ
επηκφξθσζή ηνπο ζε ζέκαηα επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, απηφ ζα ιχζεη
πνιιά πξνβιήκαηα».
«Θεσξψ φηη ππεξθαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ ζέζεψλ ηνπο, ηφζν ιφγσ
γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ φζν θαη ιφγσ εκπεηξίαο. Αιιά φπσο είπα, ε
επηκφξθσζε είλαη κηα νπζηψδεο θαη ζπλερήο δηαδηθαζία εθ‟ φξνπ δσήο.
Δπαγγεικαηηθήο

ηνπιάρηζηνλ.

Δπηκφξθσζε

ζα

αθνξνχζε

θπξίσο

παξαθνινχζεζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ην πψο ζα κπνξνχζαλ λα
ελζσκαησζνχλ ζηε δηθή καο ππεξεζία. Γηα ηα ινηπά, ην πξνζσπηθφ είλαη
πνιχ έκπεηξν, μέξεη απφ λνκνζεζία, εγθπθιίνπο θιπ. Καη παξαθνινπζνχλ ηηο
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αιιαγέο, θάλνπλ κφλνη ηνπο ην follow up. Οη ίδηνη παξαθνινπζνχλ ηηο αιιαγέο
θαη ηπρφλ επηκφξθσζή ηνπο ζα έπξεπε πηζαλφ λα αθνξά θάηη θαηλνχξγην,
φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο Δπξσπατθέο πνιηηηθέο ζε ζέκαηα δεκφζηαο
δηνίθεζεο. Θα έπξεπε λα κπνχκε ζηε δηαδηθαζία -θαη σο θνξέαο θαη σο
δεκφζηνη ππάιιεινη-, κηαο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο. Πνπ βξηζθφκαζηε; Πνπ
βξίζθνληαη νη άιινη; Πνηνη είλαη νη θαιχηεξνη; Θα καο βνεζήζεη, σο κεηέπεηηα
εξγαιείν, λα βειηηψζνπκε σο εξγαδφκελνη μερσξηζηά θαη σο ζχλνιν, ηελ
απφδνζή καο. Πξνυπφζεζε βέβαηα είλαη λα ππάξρεη ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο
θαη ζηνρνζεζία».
Απφ ηελ άιιε, ζε φηη αθνξά ηνπο πξντζηακέλνπο πνπ ζεσξνχλ φηη νη ππάιιεινί
ηνπο ρξεηάδνληαη επηκφξθσζε, νη απαληήζεηο ηνπο πνηθίινπλ απφ απηέο ηεο
αλάπηπμεο δηνηθεηηθψλ δεμηνηήησλ-ηθαλνηήησλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ζε
απηέο πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηηο ΣΠΔ (κάιηζηα νη ΣΠΔ απαληήζεθαλ απφ ηξεηο
απφ ηνπο εθηά πξντζηάκελνπο).
Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ πξντζηακέλσλ, αλαδεηθλχεηαη γηα κηα αθφκε θνξά ε
ζεκαζία ησλ ΣΠΔ, ε νπνία θαη ηνλίδεηαη ζε αθφκε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηηο
απαληήζεηο ζηελ έλαηε εξψηεζε, πνπ αθνξά ηνλ αλ νη πξντζηάκελνη ζεσξνχλ φηη νη
ππάιιεινί ηνπο ρξεηάδνληαη επηκφξθσζε ζηηο ΣΠΔ, φπνπ φινη νκφθσλα
απάληεζαλ ζεηηθά.
Ζ δέθαηε εξψηεζε αθνξά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη πξντζηάκελνη ζεσξνχλ φηη ε
θξίζε έρεη επεξεάζεη ηηο δπλαηφηεηεο επηκφξθσζεο γεληθφηεξα ησλ δεκφζησλ
ππαιιήισλ.
πσο θαη κε ηνπο δηνηθεηηθνχο ππάιιεινπο, έηζη θαη νη πξντζηάκελνη ζηελ
πιεηνςεθία ηνπο (φινη δειαδή εθηφο απφ έλαλ, πνπ δήισζε φηη θαζψο νη
επηκνξθψζεηο παξέρνληαη δσξεάλ απφ ην ΔΚΓΑΑ δελ ηίζεηαη δήηεκα επίπησζεο ηεο
θξίζεο)δήισζαλ φηη ε θξίζε έρεη επεξεάζεη ηηο δπλαηφηεηεο επηκφξθσζεο γεληθφηεξα
ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ. Αμηνζεκείσηεο είλαη νη παξαθάησ απαληήζεηο, πνπ
ππνδειψλνπλ πσο ε επίδξαζε ηεο θξίζεο δελ είλαη κφλν νηθνλνκηθή, αιιά αληίζεηα
επεθηείλεηαη ζηηο θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο θαη ηνπο θξαηηθνχο θνξείο επηκφξθσζεο:
«Πάξα πνιχ. Ο φγθνο δνπιεηάο έρεη απμεζεί ιφγσ κεηψζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ,
νπφηε ν ρξφλνο γηα επηκφξθσζε είλαη ιηγνζηφο, έσο αλχπαξθηνο. Ζ
δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζεη θαλείο ζεκηλάξηα εθηφο ΠΗΝΔΠΘ είλαη
αλχπαξθηε ιφγσ ηνπ θφζηνπο απηψλ ησλ ζεκηλαξίσλ».
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«Ζ θξίζε επεξέαζε ζε έλα βαζκφ. Απφ ην ΔΚΓΓΑ ππάξρεη κείσζε ησλ
πξνζθεξφκελσλ ζεκαηηθψλ. Τπάξρεη πξφβιεκα ζην ζρεδηαζκφ απφ ηελ
αλψηεξε δηνίθεζε, απφ ην ππνπξγείν, ζην πσο αληηκεησπίδνληαη ηα
πξνβιήκαηα. Σν ΔΚΓΓΑ δίλεη θάπνηεο γεληθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, σζηφζν
θάζε ππεξεζία έρεη ηδηαηηεξφηεηεο. Σν παλεπηζηήκην, νξγαληζκφο δσληαλφο,
έρεη δηαθνξεηηθή νληφηεηα απφ κηα άιιε ππεξεζία θαη ηδηαηηεξφηεηεο ιφγσ
αληηθεηκέλνπ. Έρνπκε αιιειεπίδξαζε κε θνηηεηέο, πνπ είλαη κηα επαίζζεηε
νκάδα. Δθεί ρξεηάδνληαη παξεκβάζεηο. Άξα ρξεηάδεηαη επηκφξθσζε ζε ζέκαηα
επηθνηλσλίαο».
«Πάξα πνιχ. Τπάξρεη γεληθή πεξηθνπή θνλδπιίσλ, ζπληαμηνδνηήζεηο θαη κε
πξνζιήςεηο,

κε

απνηέιεζκα

ιηγφηεξνπο

ππαιιήινπο.

Σαπηφρξνλα,

εκθαλίδεηαη πνιπλνκία ιφγσ ηεο θξίζεο θαη πνιππινθνπνίεζε ησλ
δηαδηθαζηψλ ζην φλνκα ηεο απινχζηεπζεο. ια απηά ζεκαίλνπλ ιηγφηεξνπο
ππαιιήινπο γηα πεξηζζφηεξε δνπιεηά. Οπφηε δελ ππάξρεη ρξφλνο γηα
επηκφξθσζε».
Ζ ελδέθαηε θαη ηειεπηαία εξψηεζε αθνξά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη πξντζηάκελνη
ζεσξνχλ ηθαλνπνηεηηθή ηελ θπβεξλεηηθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο επηκφξθσζεο ησλ
δεκφζησλ ππαιιήισλ.
ηελ πιεηνςεθία ηνπο, νη πξντζηάκελνη επεμεγνχλ φηη θαζψο ππάξρεη ην
ΠΗΝΔΠΘ (πνπ ρξεκαηνδνηείηαη κέζσ ΔΠΑ) φπνπ ε επηκφξθσζε γηα ηνπο
δεκνζίνπο ππαιιήινπο είλαη δσξεάλ, δελ ππάξρεη δήηεκα ππνρξεκαηνδφηεζεο.
Χζηφζν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηκφξθσζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε θάπνηνλ ηδησηηθφ
θνξέα, ε ρξεκαηνδφηεζε είλαη αλχπαξθηε θαη έηζη ε παξαθνινχζεζε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο επηκφξθσζεο εμαξηάηαη θαζαξά απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν, πνπ ιφγσ
θξίζεο δελ κπνξεί νηθνλνκηθά λα ηελ θαιχςεη. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γηα κηα αθφκε
θνξά, νη πξντζηάκελνη εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη ην πξφβιεκα κε ηηο επηκνξθψζεηο
είλαη θπξίσο ην απνηέιεζκα ηεο ειιηπνχο νξγάλσζήο ηνπο απφ ην θξάηνο.
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5ν Κεθάιαην: πκπεξάζκαηα
ην ζχγρξνλν παγθνζκηνπνηεκέλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ε δηαξθήο επηκφξθσζε
ησλ ππαιιήισλ θαη ηδηαίηεξα απηή πνπ αθνξά ηηο ΣΠΔ, παίδεη θξίζηκν ξφιν ζηε
δηεπθφιπλζε θαη επηηάρπλζε ηεο δηεθπεξαίσζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Ζ αλάγθε
απηή έρεη αλαγλσξηζηεί θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε νπνία αθνινπζψληαο ηηο
παγθφζκηεο εμειίμεηο ζην ρψξν εξγαζίαο, έρεη αλαπηχμεη πνιηηηθέο πνπ ζηνρεχνπλ,
κέζα απφ ηελ επηκφξθσζε ησλ ππαιιήισλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο, ζην λα
εθνδηαζηνχλ απηνί κε γλψζεηο θαη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο θαη εηδηθά δεμηφηεηεο
ΣΠΔ, ψζηε λα θαηαζηεί ε Δ.Δ. κηα νηθνλνκία ηεο γλψζεο κε αληαγσληζηηθνχο,
απνηειεζκαηηθνχο θαη απνδνηηθνχο ππαιιήινπο. Ζ επηκφξθσζε απηή κάιηζηα δελ
πεξηνξίδεηαη ζηνπο ηδησηηθνχο, αιιά αλαθέξεηαη θαη ζηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο.
ε ζπκθσλία κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε
Διιάδα έρεη επίζεο πξνρσξήζεη ζε ξπζκίζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ κεηαξξχζκηζε
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηεο, κε έκθαζε ζηελ επηκφξθσζε ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ θαη
ηαπηφρξνλα ζηελ ςεθηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ησλ δεκφζησλ
ππαιιήισλ, κέζσ κηαο εθηεηακέλεο επηκφξθσζεο ζηηο ΣΠΔ.
ην πιαίζην απηφ, ε παξνχζα έξεπλα ζέιεζε λα δηαπηζηψζεη ηα πξνζφληα θαη ηηο
δεμηφηεηεο πνπ απαηηείηαη λα αλαπηχμνπλ νη Έιιελεο δεκφζηνη ππάιιεινη, ππφ ην
ζεκεξηλφ θαζεζηψο ηεο θξίζεο θαη σο απνηέιεζκα ηεο ζηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020, κε
εζηίαζε ζηα πξνζφληα θαη ηηο δεμηφηεηεο εθείλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο Σερλνινγίεο
ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) θαη παξάιιεια ην θαηά πφζν νη ίδηνη νη
δεκφζηνη ππάιιεινη ζεσξνχλ αλαγθαία ηελ επηκφξθσζή ηνπο γεληθφηεξα θαη ηελ
επηκφξθσζή ηνπο ζηηο ΣΠΔ εηδηθφηεξα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξνχζα έξεπλα ζέιεζε
λα απαληήζεη ζηα εμήο εξσηήκαηα:

α) πνηα είλαη ηα γεληθά πξνζφληα θαη νη

δεμηφηεηεο πνπ απαηηείηαη λα θαηέρνπλ νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ζην πιαίζην ηεο
ζηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020, β) πνηα είλαη ηα γεληθά πξνζφληα θαη νη δεμηφηεηεο ζηηο
ΣΠΔ πνπ απαηηείηαη λα θαηέρνπλ νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ζην πιαίζην ηεο
ζηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020, γ) πνηα ε ζηάζε ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ησλ
γξακκαηεηψλ απέλαληη ζηελ επηκφξθσζε θαη ζε πνηα ζεκαηηθά αληηθείκελα
ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν λα επηκνξθσζνχλ, δ) πνην είλαη ην επίπεδν θαηάξηηζεο
ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ησλ γξακκαηεηψλ ζε φ,ηη αθνξά ηα απαηηνχκελα
πξνζφληα θαη δεμηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο ΣΠΔ, ε)
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πνηεο νη επηκνξθσηηθέο ηνπο αλάγθεο γηα ηελ απνδνηηθφηεξε εθηέιεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπο θαη ηέινο ζη) πνηα είλαη ε άπνςε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππαιιήισλ
γηα ηελ επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ κέζσ ηεο
επηκφξθσζεο;
Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζαλ κειέηε πεξίπησζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη νθηψ ζπλνιηθά
γξακκαηείεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη θαη
πξντζηάκελνί ηνπο.
Έηζη, ε δηπισκαηηθή εξγαζία ρσξίζηεθε ζε δχν κέξε, κε ην πξψην λα είλαη
θαζαξά ζεσξεηηθφ, παξέρνληαο ην ππφβαζξν γηα ηα πξνζφληα θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ
απαηηείηαη λα αλαπηχμνπλ νη Έιιελεο δεκφζηνη ππάιιεινη θαη ην δεχηεξν λα είλαη
κηα πξσηνγελήο έξεπλα ππφ ηε κνξθή α) κηα ζπλέληεπμεο ησλ πξντζηάκελσλ θαη β)
ελφο εξσηεκαηνιφγηνπ ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ, πνπ απνζθνπεί ζην λα
απνθαιχςεη ηελ άπνςή ηνπο γηα ηελ αλάγθε ηεο επηκφξθσζήο ηνπο (κε εζηίαζε ζηηο
ΣΠΔ).
Με ιίγα ιφγηα, ζηελ παξνχζα έξεπλα επηιέρηεθε ε κεηθηή κέζνδνο, ηεο νπνίαο ην
πνηνηηθφ κέξνο απνηειεί ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη ην πνζνηηθφ κέξνο
απνηεινχλ νη δχν θχξηεο κέζνδνη έξεπλαο πνπ βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξηθή ζθέςε
(εξσηεκαηνιφγην (πνζνηηθή αλάιπζε) θαη ζπλέληεπμε (αλάιπζε ηάζεσλ)).
πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν παξαπάλσ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ θαη
ηελ αλάιπζε απηψλ, φπσο παξνπζηάζηεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, εμάγνληαη ηα
εμήο ηειηθά ζπκπεξάζκαηα:


Ζ αλάγθε εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ δελ
απνηειεί πξφζθαηε δηαπίζησζε, αιιά κηα δηαρξνληθή απαίηεζε, ηφζν ζε
Δπξσπατθφ φζν θαη ζε Διιεληθφ επίπεδν, ηεο νπνίαο ε απνηειεζκαηηθφηεηα
εμαξηάηαη απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ: α) ην ζχζηεκα ηεο
δεκφζηαο ππεξεζίαο ηεο ρψξαο, β) ην ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο θαη
γ) ε νξγαλσηηθή θηινζνθία γηα ηελ πξφζιεςε εξγαδνκέλσλ θαη ηεο νπνίαο ηα
βαζηθά ζπζηαηηθά δηακνξθψλνληαη κε βάζε: α) ηνπο επηκνξθσηηθνχο
ζηφρνπο, β) ην λνκηθφ πιαίζην, γ) ηα ηδξχκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο
δεκνζίσλ

ππαιιήισλ

θαη

δ)

ην

πεξηερφκελν

ησλ

επηκνξθσηηθψλ

πξνγξακκάησλ, πνπ θπζηθά δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα.


Σφζν ε Δπξσπατθή Έλσζε φζν θαη ε Διιάδα έρνπλ ιάβεη ζεκαληηθέο
πξσηνβνπιίεο ζε φ,ηη αθνξά ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ ππαιιήισλ
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γεληθφηεξα θαη ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ ππαιιήισλ ζηηο ΣΠΔ
εηδηθφηεξα. ε φ,ηη αθνξά ηηο ΣΠΔ, ε πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη
δηακνξθσζεί κέζα απφ ην ρέδην Γξάζεο Ζιεθηξνληθή Δπξψπε 2002
(eEurope 2002), ην ρέδην Γξάζεο Ζιεθηξνληθή Δπξψπε 2005 (eEurope
2005), ηελ Πξσηνβνπιία i2010, ηελ Τπνπξγηθή Γήισζε ηνπ Malmo γηα ηελ
Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαη ην Φεθηαθφ Θεκαηνιφγην γηα ηελ Δπξψπε
2020. Απφ ηελ άιιε, ε αλάγθε γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκφζηνπ
Σνκέα θαη ε αλάγθε γηα επηκφξθσζε ζηηο ΣΠΔ έρνπλ εθθξαζηεί κέζα απφ ην
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Μεηαξξχζκηζε Γεκνζίνπ Σνκέα 2014-2020 θαη
ηηο Φεθηαθέο Πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ Πεξίνδν 2014-2020 αληίζηνηρα.


ε φ,ηη αθνξά εηδηθφηεξα ηνπο γξακκαηείο θαη ηνπο πξντζηάκελνπο ησλ
γξακκαηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο:
 Σφζν νη πξντζηάκελνη φζν θαη νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη αλαγλσξίδνπλ ηελ
αλάγθε γηα κηα δηαξθή επηκφξθσζε, πξνζαλαηνιηζκέλε ζε γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηα εξγαζηαθά ηνπο θαζήθνληα θαη εηδηθφηεξα
απηέο πνπ αθνξνχλ ηηο ΣΠΔ. Μάιηζηα, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζεσξνχλ
πσο θαη νη ίδηνη ρξήδνπλ επηκφξθσζεο ζηα δχν παξαπάλσ είδε
δεμηνηήησλ.
 Οη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη κέζα απφ ηελ αλάγθε ηνπο γηα επηκφξθσζε,
αλαδεηθλχνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα
κέζα απφ ηελ εθηελή επηκφξθσζε, θπξίσο ζηηο ΣΠΔ, θάηη πνπ άιισζηε
έρεη αλαγλσξηζηεί θαη απφ ην θξάηνο, πνπ έρεη ήδε πξνρσξήζεη ζηελ
πινπνίεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, Μεηαξξχζκηζε Γεκνζίνπ
Σνκέα 2014-2020.
Αμίδεη κάιηζηα λα ζεκεησζεί πσο ζε φ,ηη αθνξά ηελ επηκφξθσζε ζηηο
ΣΠΔ, απηνί δειψλνπλ πσο απαηηείηαη ζε φια ηα πεδία ησλ ΣΠΔ, ελψ
ηαπηφρξνλα είλαη θαη ηδηαίηεξα θαηαηνπηζηηθνί θαη γηα ην πνηεο αθξηβψο
είλαη νη επηκνξθσηηθέο ηνπο αλάγθεο ζε φ,ηη αθνξά γεληθέο εξγαζηαθέο
γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηδηαίηεξα επηηαθηηθή θξίλεηαη
ε αλάγθε επηκφξθσζεο θπξίσο ζε γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ειιεληθή θαη
επξσπατθή

λνκνζεζία,

ην

αληηθείκελν

εξγαζίαο,

ηνπο

ηξφπνπο

εμππεξέηεζεο πνιηηψλ, ηηο μέλεο γιψζζεο θαη ηε ρξήζε Ζ/Τ θαη λέσλ
ηερλνινγηψλ, θαζψο θαη ζε δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ επηθνηλσλία, ηελ
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πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε λέα αληηθείκελα εξγαζίαο θαη ηε δηαρείξηζε
θξίζεσλ.
Παξάιιεια, κέζα απφ ηελ άπνςε φηη ε θξίζε έρεη επεξεάζεη αξλεηηθά
ηηο δπλαηφηεηεο επηκφξθσζήο ηνπο θαη φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ
πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, ζηειηηεχνπλ
έκκεζα ηηο θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο, ηνλίδνληαο έηζη ηελ αλάγθε ην
Διιεληθφ θξάηνο λα βειηηψζεη ηελ επηκφξθσζε ησλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ, κε αλαθαηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ψζηε λα απμεζεί
θαηά ην δπλαηφλ ε ζπγθεθξηκέλε ρξεκαηνδφηεζε ζηα πιαίζηα ηεο θξίζεο.
 Οη πξντζηάκελνη, κέζα απφ ηελ αλάγθε ησλ ίδησλ, φζν θαη ησλ
ππαιιήισλ ηνπο, γηα επηκφξθσζε, αλαδεηθλχνπλ επίζεο ηελ αλαγθαηφηεηα
ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, κέζα απφ ηελ εθηελή
επηκφξθσζε θπξίσο ζηηο ΣΠΔ.
Αμίδεη κάιηζηα λα ζεκεησζεί πσο ζε φ,ηη αθνξά ηελ επηκφξθσζε ησλ
ίδησλ φζν θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπο, αλαγλσξίδνπλ ηηο ΣΠΔ σο πξψηηζην
ζηφρν.
Σαπηφρξνλα, κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο αλαδεηθλχνπλ φηη ην
βαζηθφ πξφβιεκα ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο ησλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ, δελ είλαη απφξξνηα πξσηίζησο ηεο θξίζεο ή ηεο
ειιηπνχο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, αιιά κάιινλ ζρεηίδεηαη κε ηε κε
ζπζηεκαηηθή

εθαξκνγή

κηαο

πνιηηηθήο

γηα

ηελ

επηκφξθσζε,

ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο επηκφξθσζεο ζηηο ΣΠΔ, θαη σο έλα ζεκείν
ζρεηίδεηαη θαη κε ηε ζηάζε θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ
απέλαληη ζηελ επηκφξθσζε, ηελ νπνία θαη αληηκεησπίδνπλ αλάινγα κε ηελ
επαγγεικαηηθφηεηά/ πξνζπκία ηνπο θαη ζπρλά σο έλα εξγαιείν, φρη γηα ηελ
αλάπηπμε ησλ πξνζφλησλ ηνπο, αιιά γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
πξννπηηθήο ησλ αμηνινγήζεσλ θαη ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ αλαδχεηαη ζε
κηα επνρή έληνλεο αλεξγίαο θαη αλαζθάιεηαο, γεληθφηεξα.
πλνςίδνληαο φια ηα παξαπάλσ εμάγεηαη ην ηειηθφ ζπκπέξαζκα φηη ε αλάγθε γηα
επηκφξθσζε θαη θπξίσο ζηηο ΣΠΔ έρεη γίλεη θαηαλνεηή ηφζν απφ ηνπο δηνηθεηηθνχο
ππαιιήινπο φζν θαη απφ ηνπο πξντζηάκελνπο ησλ νθηψ γξακκαηεηψλ ησλ
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, νη νπνίνη κάιηζηα φρη κφλν ηελ αλαγλσξίδνπλ, αιιά θαη
ηελ απνδεηνχλ. Χζηφζν, ην θαηά πφζν απηνί ζα θαηαθέξνπλ λα απνθηήζνπλ ηειηθά
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ην απαηηνχκελν επίπεδν επηκφξθσζεο εμαξηάηαη θαη απφ ηνπο ίδηνπο θαη απφ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο θξαηηθήο κεραλήο ζε φ,ηη αθνξά ηελ δηεμαγσγή
θαη δηεθπεξαίσζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηειεί ελ γλψζεη ηεο εξεπλήηξηαο ε πξνηεηλφκελε απφ ην
Δ.Κ.Γ.Γ.Α. δηαδηθαζία αλίρλεπζεο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ γηα ηνπο δεκνζίνπο
ππαιιήινπο, κέζα απφ κηα ζχλζεηε πξνζέγγηζε, ε νπνία ιακβάλεη ππφςε ηεο
δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο φπσο ην πξνθίι ηνπ εξγαδφκελνπ (πξνζφληα, αλάγθεο,
θηινδνμίεο, δεμηφηεηεο), ηελ πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαζψο θαη ην ζηξαηεγηθφ
πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ηνπ ζηφρνπο (Μεζζάξεο,
Κσδσλάο θαη Κνκζέιε, 2011). Χζηφζν, κηα ηέηνηνπ είδνπο εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε
ζα ππεξέβαηλε ηε ζεκαηηθή ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο, ε νπνία εζηηάδεηαη ζε
γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ζεσξνχληαη
απαξαίηεηεο ζηνπο Έιιελεο δεκνζίνπο ππαιιήινπο ζηελ παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν.

5.1 Πξνηάζεηο γηα Μειινληηθή Έξεπλα – Δπηπιένλ Πξνηάζεηο
Καζψο ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο
έξεπλαο, ψζηε λα απνηειέζνπλ έλδεημε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεο ησλ Διιήλσλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ απέλαληη ζηελ επηκφξθσζή ηνπο (κε έκθαζε ζηηο ΣΠΔ) είηε
απηνί εξγάδνληαη ζε θάπνηα γξακκαηεία ή ζε θάπνηα άιιε ππεξεζία, νη πξνηάζεηο γηα
κειινληηθή έξεπλα έρνπλ σο εμήο:


Γηεμαγσγή κηαο έξεπλαο φκνηαο κε ηελ παξνχζα, ζηελ νπνία φκσο ζα
ζπκκεηέρνπλ θαη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη θαη πξντζηάκελνη γξακκαηεηψλ θαη
άιισλ Παλεπηζηεκίσλ, ψζηε ηα πξνθχπηνληα απνηειέζκαηα λα κπνξνχλ λα
γεληθεπηνχλ γηα φινπο ηνπο ππαιιήινπο ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ γξακκαηεηψλ.



Γηεμαγσγή κηαο έξεπλαο φκνηαο κε ηελ παξνχζα, ζηελ νπνία φκσο ζα
ζπκκεηέρνπλ θαη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη θαη πξντζηάκελνη γξακκαηεηψλ θαη
άιισλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ψζηε ηα πξνθχπηνληα απνηειέζκαηα λα
κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ γηα φινπο ηνπο ππαιιήινπο γξακκαηεηψλ ηνπ
Γεκφζηνπ ηνκέα.



Γηεμαγσγή κηαο έξεπλαο φκνηαο κε ηελ παξνχζα, ζηελ νπνία φκσο ζα
ζπκκεηέρνπλ θαη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη θαη πξντζηάκελνη δηάθνξσλ
δεκφζησλ ππεξεζηψλ, εθηφο απφ γξακκαηείεο, ψζηε ηα πξνθχπηνληα
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απνηειέζκαηα λα κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ γηα φινπο ηνπο δεκφζηνπο
ππαιιήινπο ηεο ρψξαο.
ζν γηα ηηο επηπιένλ πξνηάζεηο, απηέο έρνπλ σο εμήο:


Βξαρππξφζεζκα,

ζπλεξγαζία

κε

ην

ΠΗΝΔΠΘ

θαη

νξγάλσζε

ηεο

επηκφξθσζεο ησλ ππαιιήισλ ησλ Γξακκαηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Μαθεδνλίαο.


Βξαρππξφζεζκα, δηνξγάλσζε απφ ηε Γ/λζε Βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
εηδηθψλ ζεκηλαξίσλ ζρεηηθψλ κε ΣΠΔ, γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ
Γξακκαηεηψλ.



Μεζνπξφζεζκα, ζπλεξγαζία κε ην ΠΗΝΔΠΘ θαη νξγάλσζε ηεο επηκφξθσζεο
ησλ ππαιιήισλ φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.



Μαθξνπξφζεζκα, δεκηνπξγία απηνηεινχο Σκήκαηνο αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ ζην Παλεπηζηήκην, κε αξκνδηφηεηα, κεηαμχ άιισλ: α) ηελ
νξγαλσκέλε θαη ζπζηεκαηηθή αλίρλεπζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ
ππαιιήισλ θαη πξντζηακέλσλ φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Ηδξχκαηνο, κεηά απφ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ θελνχ κεηαμχ πθηζηάκελσλ θαη αλαγθαίσλ γλψζεσλ/
δεμηνηήησλ/ζηάζεσλ (ην απνθαινχκελν training gap), ιακβαλνκέλσλ ππφςε:
ηνπ ηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηνπ
ζηφρσλ, ησλ επηκέξνπο απαηηήζεσλ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, αιιά θαη ησλ
πξνζσπηθψλ πξνηηκήζεσλ θαη πξνζδνθηψλ ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ, β) ην
ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ
εηδηθά γηα ηνπο ππαιιήινπο, είηε απφ ην Ίδξπκα, είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιιν
θνξέα, γ) ηε ζπλεξγαζία κε Ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο
Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ζηφρν ηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ ζε
ζέκαηα επηκφξθσζεο ππαιιήισλ.



Γεκηνπξγία Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο κε ην
ΠΗΝΔΠΘ,

κε

ζηφρν

ηνλ

απφ

θνηλνχ

ζρεδηαζκφ

επηκνξθσηηθψλ

πξνγξακκάησλ γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Ηδξχκαηνο.
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Παξάξηεκα Α: Δξσηεκαηνιφγην Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη,
Ζ παξνχζα έξεπλα δηεμάγεηαη ζην πιαίζην εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ
εξγαζίαο

ζην

ΠΜ

«Δπξσπατθέο

Πνιηηηθέο

Νενιαίαο,

Δθπαίδεπζεο

θαη

Πνιηηηζκνχ» ηνπ Σκήκαηνο Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ ζπνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Μαθεδνλίαο.
θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ νη ζχγρξνλεο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ
ππαιιήισλ ησλ Γξακκαηεηψλ, φπσο ππαγνξεχνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή αλαπηπμηαθή
ζηξαηεγηθή θαη ζχκθσλα κε ηε δηθή ηνπο άπνςε.
Ζ έξεπλα δηεμάγεηαη κε εξσηεκαηνιφγην. Οη εξσηήζεηο είλαη θνηλέο γηα φινπο θαη δελ
ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο, αιιά θάζε απάληεζε είλαη εμαηξεηηθά
ρξήζηκε, αθνχ απεηθνλίδεη κηα πξνζσπηθή άπνςε.
αο δηαβεβαηψλσ φηη ζα εμαζθαιηζηεί ε απφιπηε ερεκχζεηα θαη εκπηζηεπηηθφηεηα
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεηε θαη φηη νη πιεξνθνξίεο απηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ
απνθιεηζηηθά γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηεο παξαπάλσ έξεπλαο.
Δπραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ πνιχηηκε ζπλεξγαζία ζαο!
1. ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ:
Σηηο παξαθάησ εξσηήζεηο ζεκεηψζηε κε √ πνηα απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο ζαο
εθθξάδεη πεξηζζφηεξν:
1.1 Φχιν:
Άλδξαο

Γπλαίθα

1.2 Ηιηθία:
Κάησ ησλ 35 εηψλ
51-65 εηψλ

36-50 εηψλ
Άλσ ησλ 65 εηψλ
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1.3 Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν
Λχθεην

ΣΔΗ/ ΑΔΗ

Μεηαπηπρηαθφ

2. ΔΡΧΣΗΔΙ

Γηδαθηνξηθφ

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

ΜΔ

ΣΙ

ΓΔΝΙΚΔ

ΑΝΑΓΚΔ

ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ:

2.1 Αλαθέξεηε ηελ επηκφξθσζή ζαο:
Έρσ ήδε νινθιεξψζεη θάπνην πξφγξακκα επηκφξθσζεο
θνπεχσ λα ζπκκεηάζρσ ζε θάπνην πξφγξακκα επηκφξθσζεο άκεζα
θνπεχσ λα ζπκκεηάζρσ ζε θάπνην πξφγξακκα επηκφξθσζεο ζηνπο επφκελνπο 6 κήλεο
θνπεχσ λα ζπκκεηάζρσ ζε θάπνην πξφγξακκα επηκφξθσζεο ζηα επφκελα 1-3 ρξφληα
Γελ πξνηίζεκαη λα ζπκκεηάζρσ ζε θάπνην πξφγξακκα επηκφξθσζεο
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2.2 ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο, ζεκεηψζηε κε √ ζε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη νη παξαθάησ γλψζεηο ρξεηάδνληαη γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ζαο:
ΓΝΧΔΙ

Απνιχησο

Πνιχ

απαξαίηεηεο

απαξαίηεηεο

Απαξαίηεηεο

Λίγν

Καζφινπ

Γε γλσξίδσ ην

Γε κπνξψ λα

απαξαίηεηεο

απαξαίηεηεο

αληηθείκελν

απαληήζσ

Γλψζεηο πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ην αληηθείκελν ηεο
εξγαζίαο
Γλψζεηο

επηρεηξεζηαθνχ

πξνγξακκαηηζκνχ

(δηαδηθαζία

ζρεδηαζκνχ

θαη

πξνζδηνξηζκνχ

ζηφρσλ,

ζηξαηεγηθψλ θαη πξνβιεπφκελσλ ελεξγεηψλ ελφο νξγαληζκνχ,
πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε επηβίσζή θαη ε αλάπηπμή ηνπ εληφο
δεδνκέλνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ)

Γλψζεηο δηαρείξηζεο έξγσλ (πξνγξακκαηηζκφο, εθηέιεζε,
έιεγρνο εξγαζηψλ κηαο νκάδαο γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ
ζηφρσλ

θαη

ηελ

ηθαλνπνίεζε

ζπγθεθξηκέλσλ

θξηηεξίσλ

επηηπρίαο)

Γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ειιεληθή θαη επξσπατθή
λνκνζεζία
Γλψζεηο

πνπ

ζρεηίδνληαη

κε

ηηο

δηνηθεηηθέο

δηαδηθαζίεο (ζχλνιν ή ζχζηεκα θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηηο
δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ελφο νξγαληζκνχ κε ηηο δηαδηθαζίεο λα
απνζθνπνχλ ζηε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθφηεηαο, ζπλέπεηαο,
επζχλεο θαη ινγνδνζίαο)

Γλψζεηο

ζχγρξνλνπ

αληαιιαθηηθή
νξγάλσζεο,
αλζξψπηλσλ

κάλαηδκελη

δηαδηθαζία

ζρεδηαζκνχ,

θαζνδήγεζεο,
πφξσλ,

ησλ

θηλήηξσλ

(ζπλδπαζκέλε
ιήςεο
θαη

νηθνλνκηθψλ,

ή

απνθάζεσλ,

έιεγρνπ

ησλ

θπζηθψλ

θαη
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πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ ελφο νξγαληζκνχ γηα ηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ ηνπ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν)

Γλψζεηο ηξφπσλ εμππεξέηεζεο πνιηηψλ
Γλψζεηο ρξήζεο Η/Τ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ
Γλψζεηο μέλσλ γισζζψλ
Γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ην Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο
(κνληέιν απηναμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ ελφο Γεκφζηνπ
Οξγαληζκνχ)

2.3 ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο, ζεκεηψζηε κε √ ζε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη θαηέρεηε ηηο παξαθάησ γλψζεηο:
Πάξα πνιχ θαιά

Πνιχ θαιά

Καιά

Μέηξηα

Λίγν

Πνιχ ιίγν

Καζφινπ

ΓΝΧΔΙ
Γλψζεηο πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ην αληηθείκελν ηεο
εξγαζίαο
Γλψζεηο επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ
(δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ζηφρσλ, ζηξαηεγηθψλ θαη πξνβιεπφκελσλ
ελεξγεηψλ ελφο νξγαληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε επηβίσζε θαη ε
αλάπηπμή ηνπ εληφο δεδνκέλνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ)

Γλψζεηο δηαρείξηζεο έξγσλ (πξνγξακκαηηζκφο, εθηέιεζε, έιεγρνο
εξγαζηψλ κηαο νκάδαο γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ θαη ηελ
ηθαλνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ επηηπρίαο)

Γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ειιεληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία
Γλψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο (ζχλνιν
ή ζχζηεκα θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ελφο
νξγαληζκνχ κε ηηο δηαδηθαζίεο λα απνζθνπνχλ ζηε δεκηνπξγία
απνηειεζκαηηθφηεηαο, ζπλέπεηαο, επζχλεο θαη ινγνδνζίαο)
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Γλψζεηο ζχγρξνλνπ κάλαηδκελη (ζπλδπαζκέλε ή αληαιιαθηηθή
δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ, ιήςεο απνθάζεσλ, νξγάλσζεο, θαζνδήγεζεο,
θηλήηξσλ θαη έιεγρνπ ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, ησλ νηθνλνκηθψλ, θπζηθψλ
θαη πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ ελφο νξγαληζκνχ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ
ηνπ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν)

Γλψζεηο ηξφπσλ εμππεξέηεζεο πνιηηψλ
Γλψζεηο ρξήζεο Η/Τ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ
Γλψζεηο μέλσλ γισζζψλ
Γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ην Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο (κνληέιν
απηναμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ ελφο Γεκφζηνπ Οξγαληζκνχ)

2.4 ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο, ζεκεηψζηε κε √ ζε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ε επηκφξθσζή ζαο ζε φ,ηη αθνξά ηηο παξαθάησ γλψζεηο είλαη απαξαίηεηε:
ΓΝΧΔΙ

Απνιχησο

Πνιχ

απαξαίηεηε

απαξαίηεηε

Απαξαίηεηε

Λίγν

Καζφινπ

Γε γλσξίδσ

Γε κπνξψ

απαξαίηεηε

απαξαίηεηε

ην

λα

αληηθείκελν

απαληήζσ

Γλψζεηο πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ην αληηθείκελν ηεο
εξγαζίαο
Γλψζεηο

επηρεηξεζηαθνχ

πξνγξακκαηηζκνχ

(δηαδηθαζία

ζρεδηαζκνχ

θαη

πξνζδηνξηζκνχ

ζηφρσλ,

ζηξαηεγηθψλ θαη πξνβιεπφκελσλ ελεξγεηψλ ελφο νξγαληζκνχ,
πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε επηβίσζε θαη ε αλάπηπμή ηνπ εληφο
δεδνκέλνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ)

Γλψζεηο δηαρείξηζεο έξγσλ (πξνγξακκαηηζκφο, εθηέιεζε,
έιεγρνο εξγαζηψλ κηαο νκάδαο γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ
ζηφρσλ

θαη

ηελ

ηθαλνπνίεζε

ζπγθεθξηκέλσλ

θξηηεξίσλ

επηηπρίαο)

Γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ειιεληθή θαη επξσπατθή
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λνκνζεζία
Γλψζεηο

πνπ

ζρεηίδνληαη

κε

ηηο

δηνηθεηηθέο

δηαδηθαζίεο (ζχλνιν ή ζχζηεκα θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηηο
δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ελφο νξγαληζκνχ κε ηηο δηαδηθαζίεο λα
απνζθνπνχλ ζηε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθφηεηαο, ζπλέπεηαο,
επζχλεο θαη ινγνδνζίαο)

Γλψζεηο

ζχγρξνλνπ

αληαιιαθηηθή
νξγάλσζεο,
αλζξψπηλσλ

κάλαηδκελη

δηαδηθαζία

ζρεδηαζκνχ,

θαζνδήγεζεο,
πφξσλ,

ησλ

θηλήηξσλ

(ζπλδπαζκέλε
ιήςεο
θαη

νηθνλνκηθψλ,

ή

απνθάζεσλ,

έιεγρνπ

ησλ

θπζηθψλ

θαη

πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ ελφο νξγαληζκνχ γηα ηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ ηνπ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν)

Γλψζεηο ηξφπσλ εμππεξέηεζεο πνιηηψλ
Γλψζεηο ρξήζεο Η/Τ θαη λέσλ ηερλνινγηψλ
Γλψζεηο μέλσλ γισζζψλ
Γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ην Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο
(κνληέιν απηναμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ ελφο Γεκφζηνπ
Οξγαληζκνχ)

2.5 ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο, ζεκεηψζηε κε √ ζε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη νη παξαθάησ δεμηφηεηεο-ηθαλφηεηεο ρξεηάδνληαη γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζε ησλ
θαζεθφλησλ ζαο:
ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ - ΙΚΑΝΟΣΗΣΔ

Απνιχησο

Πνιχ

απαξαίηεηεο

απαξαίηεηεο

Απαξαίηεηεο

Λίγν

Καζφινπ

Γε γλσξίδσ

Γε κπνξψ λα

απαξαίηεηεο

απαξαίηεηεο

ην

απαληήζσ

αληηθείκελν
Μεζνδηθφηεηα – πξνζνρή ζηε ιεπηνκέξεηα
Οκαδηθή ζπλεξγαζία
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Αλάιεςε πξσηνβνπιίαο
Καιή επηθνηλσλία κε ηξίηνπο
Δπίιπζε πξνβιεκάησλ
Γηαρείξηζε θξίζεσλ
Γηαρείξηζε ρξφλνπ
Πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε λέα αληηθείκελα εξγαζίαο
Αληνρή ζε πηέζεηο – θφξην εξγαζίαο
Ιθαλφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο θαη ειηγκψλ
χληαμε θεηκέλσλ κε ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα
Ιθαλφηεηα ζηνρνζεζίαο
Δμνηθείσζε κε δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη
απνδνηηθφηεηαο (δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο: δείθηεο πνπ
κεηξνχλ ην θφζηνο θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα πνπ ζρεηίδνληαη κε
έλα

ζπγθεθξηκέλν

απνηέιεζκα/

δείθηεο

απνδνηηθφηεηαο:

αμηνινγνχλ ηελ επηηπρία ελφο νξγαληζκνχ ή κηαο ζπγθεθξηκέλεο
δξαζηεξηφηεηαο)

Ιθαλφηεηα επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ

2.6 ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο, ζεκεηψζηε κε √ ζε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη θαηέρεηε ηηο παξαθάησ δεμηφηεηεο-ηθαλφηεηεο:
Πάξα πνιχ θαιά

Πνιχ θαιά

Καιά

Μέηξηα

Λίγν

Πνιχ ιίγν

Καζφινπ

ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ – ΙΚΑΝΟΣΗΣΔ
Μεζνδηθφηεηα – πξνζνρή ζηε ιεπηνκέξεηα
Οκαδηθή ζπλεξγαζία
Αλάιεςε πξσηνβνπιίαο
Καιή επηθνηλσλία κε ηξίηνπο
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Δπίιπζε πξνβιεκάησλ
Γηαρείξηζε θξίζεσλ
Γηαρείξηζε ρξφλνπ
Πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε λέα αληηθείκελα εξγαζίαο
Αληνρή ζε πηέζεηο – θφξην εξγαζίαο
Ιθαλφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο θαη ειηγκψλ
χληαμε θεηκέλσλ κε ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα
Ιθαλφηεηα ζηνρνζεζίαο
Δμνηθείσζε

κε

δείθηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο

θαη

απνδνηηθφηεηαο (δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο: δείθηεο πνπ κεηξνχλ
ην θφζηνο, ην θφζηνο θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα
ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα ή απνηέιεζκα/ δείθηεο απνδνηηθφηεηαο:
αμηνινγνχλ ηελ επηηπρία ελφο νξγαληζκνχ ή κηαο ζπγθεθξηκέλεο
δξαζηεξηφηεηαο)

Ιθαλφηεηα επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ

2.7 ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο, ζεκεηψζηε κε √ ζε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ε επηκφξθσζή ζαο ζε φ,ηη αθνξά ηηο παξαθάησ δεμηφηεηεο-ηθαλφηεηεο είλαη
απαξαίηεηε:
ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ – ΙΚΑΝΟΣΗΣΔ

Απνιχησο

Πνιχ

απαξαίηεηε

απαξαίηεηε

Απαξαίηεηε

Λίγν

Καζφινπ

Γε γλσξίδσ

Γε κπνξψ

απαξαίηεηε

απαξαίηεηε

ην

λα

αληηθείκελν

απαληήζσ

Μεζνδηθφηεηα – πξνζνρή ζηε ιεπηνκέξεηα
Οκαδηθή ζπλεξγαζία
Αλάιεςε πξσηνβνπιίαο
Καιή επηθνηλσλία κε ηξίηνπο
Δπίιπζε πξνβιεκάησλ
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Γηαρείξηζε θξίζεσλ
Γηαρείξηζε ρξφλνπ
Πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε λέα αληηθείκελα εξγαζίαο
Αληνρή ζε πηέζεηο – θφξην εξγαζίαο
Ιθαλφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο θαη ειηγκψλ
χληαμε θεηκέλσλ κε ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα
Ιθαλφηεηα ζηνρνζεζίαο
Δμνηθείσζε κε δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη
απνδνηηθφηεηαο (δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο: δείθηεο πνπ
κεηξνχλ ην θφζηνο, ην θφζηνο θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα ή απνηέιεζκα/
δείθηεο

απνδνηηθφηεηαο:

αμηνινγνχλ

ηελ

επηηπρία

ελφο

νξγαληζκνχ ή κηαο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο)

Ιθαλφηεηα επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ
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3. ΔΡΧΣΗΔΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΔ ΣΙ ΓΔΝΙΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ
ΣΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ (ΣΠΔ):

3.1 ην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ ζαο θάλεηε ρξήζε Η/Τ, e-mail, δηαδηθηχνπ:
Κάζε κέξα
2-3 θνξέο ην κήλα

2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα
Καζφινπ

3.2 ε πνην βαζκφ δηεπθνιχλεη θαη επηηαρχλεη ηελ εξγαζία ζαο ε ρξήζε ησλ παξαπάλσ κέζσλ:
Δμαηξεηηθά
Πάξα πνιχ
Πνιχ
Αξθεηά
Μέηξηα
Λίγν
Καζφινπ
3.3 ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ρξεηάδεζηε επηκφξθσζε ζηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ κέζσλ:
Απνιχησο απαξαίηεηε
Πνιχ απαξαίηεηε
Απαξαίηεηε
Λίγν απαξαίηεηε
Καζφινπ απαξαίηεηε
Γε γλσξίδσ ην αληηθείκελν
Γε κπνξψ λα απαληήζσ
3.4 ην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ ζαο θάλεηε ρξήζε πξνγξακκάησλ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη
νχησ θαζεμήο (φπσο γηα παξάδεηγκα ην Microsoft Word θιπ.):
Κάζε κέξα

2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα

2-3 θνξέο ην κήλα

Καζφινπ

3.5 ε πνην βαζκφ δηεπθνιχλεη θαη επηηαρχλεη ηελ εξγαζία ζαο ε ρξήζε ησλ παξαπάλσ
πξνγξακκάησλ:
Δμαηξεηηθά
Πάξα πνιχ
Πνιχ
Αξθεηά
Μέηξηα
Λίγν
Καζφινπ
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3.6 ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ρξεηάδεζηε επηκφξθσζε ζηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ
πξνγξακκάησλ:
Απνιχησο απαξαίηεηε
Πνιχ απαξαίηεηε
Απαξαίηεηε
Λίγν απαξαίηεηε
Καζφινπ απαξαίηεηε
Γε γλσξίδσ ην αληηθείκελν
Γε κπνξψ λα απαληήζσ
3.7 ην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ ζαο θάλεηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο (φπσο γηα ηελ
θαηαρψξεζε ησλ βαζκνινγηψλ ησλ θνηηεηψλ θιπ.):
Κάζε κέξα
2-3 θνξέο ην κήλα

2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα
Καζφινπ

3.8 ε πνην βαζκφ δηεπθνιχλεη θαη επηηαρχλεη ηελ εξγαζία ζαο ε ρξήζε ηνπ παξαπάλσ
πξνγξάκκαηνο:
Δμαηξεηηθά
Πάξα πνιχ
Πνιχ
Αξθεηά
Μέηξηα
Λίγν
Καζφινπ
3.9 ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ρξεηάδεζηε επηκφξθσζε ζηε ρξήζε ηνπ παξαπάλσ
πξνγξάκκαηνο:
Απνιχησο απαξαίηεηε
Πνιχ απαξαίηεηε
Απαξαίηεηε
Λίγν απαξαίηεηε
Καζφινπ απαξαίηεηε
Γε γλσξίδσ ην αληηθείκελν
Γε κπνξψ λα απαληήζσ
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3.10 ην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ ζαο θάλεηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ εθηέιεζε
εζσηεξηθψλ θαζεθφλησλ, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηε ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθνχο θνξείο
(φπσο δεμηφηεηεο γηα ηε ρξήζε, κνληεινπνίεζε, αμηνιφγεζε, αλάιπζε θαη εμφξπμε δεδνκέλσλ,
δεμηφηεηεο Google tools, cloud ηερλνινγίαο θιπ.):
Κάζε κέξα

2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα

2-3 θνξέο ην κήλα

Καζφινπ

3.11 ε πνην βαζκφ δηεπθνιχλεη θαη επηηαρχλεη ηελ εξγαζία ζαο ε ρξήζε ησλ παξαπάλσ
ηερλνινγηψλ:
Δμαηξεηηθά
Πάξα πνιχ
Πνιχ
Αξθεηά
Μέηξηα
Λίγν
Καζφινπ
3.12 ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ρξεηάδεζηε επηκφξθσζε ζηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ ηερλνινγηψλ:
Απνιχησο απαξαίηεηε
Πνιχ απαξαίηεηε
Απαξαίηεηε
Λίγν απαξαίηεηε
Καζφινπ απαξαίηεηε
Γε γλσξίδσ ην αληηθείκελν
Γε κπνξψ λα απαληήζσ

4. ΔΡΧΣΗΔΙ

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

ΜΔ

ΣΗΝ

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ

ΚΑΙ

ΣΙ

ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ:

4.1 εκεηψζηε, θαηά πξνηεξαηφηεηα, έσο ηξία ζέκαηα (γλψζεσλ, δεμηνηήησλ-ηθαλνηήησλ ή
Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο) ζηα νπνία ζεσξείηε φηη ρξεηάδεζηε
επηκφξθσζε, πξνθεηκέλνπ λα εθηειείηε πην εχθνια θαη πην επηηπρψο ηελ εξγαζία ζαο:
1. ……………………………..
2. ……………………………..
3. ……………………………..
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4.2 ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ε θξίζε έρεη επεξεάζεη ηηο δπλαηφηεηεο επηκφξθσζεο ησλ
δεκφζησλ ππαιιήισλ:
Δμαηξεηηθά
Πάξα πνιχ
Πνιχ
Αξθεηά
Μέηξηα
Λίγν
Καζφινπ
4.3 ε πνην βαζκφ ζεσξείηε ηθαλνπνηεηηθή ηελ θπβεξλεηηθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο επηκφξθσζεο
ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ:
Δμαηξεηηθά
Πάξα πνιχ
Πνιχ
Αξθεηά
Μέηξηα
Λίγν
Καζφινπ
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Παξάξηεκα Β: Δξσηεκαηνιφγην Πξντζηάκελσλ

1

Έρεηε ζπκκεηάζρεη πξφζθαηα ζε θάπνην πξφγξακκα επηκφξθσζεο θαη αλ λαη, ηη
αθνξνχζε ην πξφγξακκα απηφ;

2

Γλσξίδεηε ην πιαίζην ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ-ηθαλνηήησλ πνπ
απαηηνχληαη απφ ηνπο πξντζηάκελνπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κε βάζε ηηο
πξνυπνζέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Αλαπηπμηαθήο ηξαηεγηθήο;

3

Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ην πψο εθαξκφδεηαη ην πιαίζην απηφ ζηελ Διιάδα
θαη ζηελ ζεκεξηλή θξίζε πνπ απηή αληηκεησπίδεη;

4

Θεσξείηε φηη θαιχπηεηε ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ή ρξεηάδεζηε επηκφξθσζε;
Αλ ρξεηάδεζηε επηκφξθσζε, ηφηε ζε πνην ζέκα;

5

Θεσξείηε φηη ρξεηάδεζηε επηκφξθσζε ζε ζέκαηα Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο
θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο;

6

Γλσξίδεηε ην πιαίζην ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ-ηθαλνηήησλ πνπ
απαηηνχληαη απφ ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο, κε βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο
Δπξσπατθήο Αλαπηπμηαθήο ηξαηεγηθήο; Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο;

7

Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ην πψο εθαξκφδεηαη ην πιαίζην απηφ ζηελ Διιάδα
θαη ζηελ ζεκεξηλή θξίζε πνπ απηή αληηκεησπίδεη;

8

Θεσξείηε φηη νη ππάιιεινί ζαο θαιχπηνπλ ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ή
ρξεηάδνληαη επηκφξθσζε; Αλ ρξεηάδνληαη επηκφξθσζε, ηφηε ζε πνην ζέκα;

9

Θεσξείηε φηη νη ππάιιεινί ζαο ρξεηάδνληαη επηκφξθσζε ζε ζέκαηα Σερλνινγηψλ
ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο;

10 ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη ε θξίζε έρεη επεξεάζεη ηηο δπλαηφηεηεο
επηκφξθσζεο γεληθφηεξα ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ;
11 ε πνην βαζκφ ζεσξείηε ηθαλνπνηεηηθή ηελ θπβεξλεηηθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο
επηκφξθσζεο ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ;
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