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Περίληψη 

 Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι να αποτυπωθεί με την 

μέγιστη δυνατή ακρίβεια η πραγματικότητα που ισχύει για την επιμόρφωση και 

εκπαίδευση των Δικαστικών Υπαλλήλων σήμερα στην Ελλάδα, και η παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων, τόσο μεμονωμένα ως αντικειμενικά στοιχεία, όσο και με διάφορες 

παραμέτρους που αφορούν το είδος της εισαγωγικής επιμόρφωσης, το πλήθος των 

επιμορφωτικών/εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν παρακολουθήσει, την 

ωφέλεια από αυτά, τα κίνητρα που ωθούν στη μάθηση, εκπαιδευτικές ανάγκες και 

προτιμητέες εκπαιδευτικές μέθοδοι και άλλα στοιχεία που αφορούν το θέμα αυτό. Η 

συλλογή των στοιχείων έγινε με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και 

παρουσιάζονται όλα τα αποτελέσματα καθώς και περαιτέρω ανάλυση ειδικά για της 

προαναφερόμενες παραμέτρους. Τα κυριότερα συμπεράσματα είναι ότι:  

 η εισαγωγική επιμόρφωση των δικαστικών Υπαλλήλων (μέθοδος coaching) δεν 

είναι ωφέλιμη για την ομαλή εργασιακή τους ένταξη,  

 όσο πιο πολλά προγράμματα έχουν παρακολουθήσει τόσο πιο πολύ νιώθουν 

ωφελημένοι εργασιακά,  

 ωθούνται τόσο από εσωτερικά όσο και από εξωτερικά κίνητρα προκειμένου να 

επιμορφωθούν/εκπαιδευτούν,  

 τα γνωστικά αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν περισσότερο είναι οι καινοτόμες 

πρακτικές, το management και η πληροφορική,  

 προτιμούν τις βιωματικές εκπαιδευτικές μεθόδους επιμόρφωσης/εκπαίδευσης και  

 θα επιθυμούσαν τη δημιουργία μίας Εθνικής Σχολής Δικαιοσύνης αποκλειστικά για 

υπηρετούντες δικαστικούς υπαλλήλους αλλά και για τους μελλοντικούς.  

Η εργασία κλείνει με προτάσεις για τη δημιουργία μίας τέτοιας σχολής, για την 

οργάνωση εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών προγραμμάτων και για την μελέτη της 

προοπτικής να εξελιχθούν οι δικαστικές υπηρεσίες σε οργανισμούς μάθησης. 

 

Λέξεις κλειδιά:  

Επιμόρφωση, εκπαίδευση, εισαγωγική εκπαίδευση, δια βίου μάθηση, εκπαίδευση 

ενηλίκων, ανθρώπινο δυναμικό, Δημόσιοι Υπάλληλοι, Δικαστικοί Υπάλληλοι, Εθνική 

Σχολή Δικαιοσύνης 
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Abstract 
 

The purpose of this thesis is to describe with the utmost precision the reality about 

the training and education of the Greek Judicial Clerks and to present the results with 

various parameters related to the type of introductory training, the number of training / 

educational programs, the benefits of these programs, the incentives that motivate the 

desire for learning, educational needs and preferred learning methods and other 

information relating to this issue. The data collection was done using an electronic 

questionnaire and all results are presented, as well as further analysis specific for the 

above mentioned parameters. The main conclusions are: 

• the introductory training for Judicial Clerks (coaching method) is not beneficial for 

their smooth job integration, 

• the more they attend educational programs the more work efficient they feel, 

• they are motivated by both internal and external motives in order to attend 

training/educational programs, 

• subjects of great interest are innovative practices, management and information 

technology, 

• preferred training method is experiential learning, and 

• they are positive for the creation of a National School of Justice exclusively for 

Judicial Clerks and prospective employees. 

This thesis ends with proposals for the establishment of a «National School of 

Justice», for the organization of distance learning educational programs and for the 

study of the possible transformation of judicial services into learning organizations. 

 

 

Key words:  

Training, education, introductory training, life long learning, adult education, human 

resource, Civil Servants, Judicial Clerks, National School of Justice 
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Εισαγωγή 

 

Ο Δημόσιος Τομέας της Ελλάδας έχει γίνει συχνά αντικείμενο αναφοράς και 

μελέτης από διαφορετικές σκοπιές που έχουν την αφετηρία τους σε διάφορους 

επιστημονικούς κλάδους, όπως τον οικονομικό, τον διοικητικό αλλά και μέσα από τους 

κλάδους της ψυχολογίας και των πολιτικών επιστημών. Στην παρούσα εργασία, θα γίνει 

προσπάθεια να μελετηθεί από την σκοπιά της επιμόρφωσης και εκπαίδευσης του 

Ανθρώπινου Δυναμικού (στο εξής: ΑΔ), των Δημοσίων Υπαλλήλων δηλαδή που είναι 

οι «…εκτελεστές της θέλησης του Κράτους και υπηρετούν το Λαό…» όπως 

χαρακτηριστικά αναγράφεται στο άρθρο 103 του Ελληνικού Συντάγματος και 

ειδικότερα των Δικαστικών Υπαλλήλων. Η επιμόρφωση και εκπαίδευση του ΑΔ είναι 

κομμάτι τόσο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Dessler G., 2015) όσο και της 

Δια βίου μάθησης – Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Giossi St., 2012) και για αυτό θα πρέπει 

να μελετηθεί και στις δύο αυτές διαστάσεις.  

 

Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (στο εξής ΔΑΔ) ασχολείται με την 

εκπαίδευση και ανάπτυξης των εργαζομένων η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο 

εντός όσο και εκτός του εργασιακού χώρου, ή και με συνδυασμό των δύο αυτών 

περιπτώσεων. Επίσης, η Ιορδάνογλου (2008:74) αναφέρει ότι «όσο πιο ξεκάθαρες είναι 

οι επιθυμητές οργανωσιακές ικανότητες, τόσο πιο εστιασμένη σε αυτές θα είναι η 

εκπαίδευση» ενώ αναφέρει και κάποια ερωτήματα στα οποία θα πρέπει να μπορεί να 

απαντήσει το κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα όπως για παράδειγμα «ποιοι θα το 

παρακολουθήσουν;», «τι θέματα θα καλύψει;» και άλλα. 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η επιμόρφωση και η εκπαίδευση του ανθρώπινου 

δυναμικού σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, είναι διεργασίες που απασχολούν και την 

εκπαίδευση ενηλίκων και στηρίζονται σ’ αυτήν ως προς την μεθοδολογία και τις 

ιδιαιτερότητές των επιμορφούμενων/εκπαιδευόμενων.  

 

Ειδικότερα, για την Εκπαίδευση Ενηλίκων έχουν δοθεί αρκετοί ορισμοί. Οι 

Καψάλης & Παπασταμάτης (2002, σ.21) σε έναν σύντομο αλλά εξαιρετικά περιεκτικό 

ορισμό αναφέρουν ότι «Εκπαίδευση Ενηλίκων είναι μία διαδικασία, μέσω της οποίας 

άτομα ενήλικα, τα οποία δεν φοιτούν πλέον στο σχολείο, αναλαμβάνουν διάφορες 

δραστηριότητες με πρόθεση να αποκτήσουν  γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, στάσεις κλπ. 

έτσι ώστε να μπορούν να εντοπίζουν και να επιλύουν με αποτελεσματικότητα ατομικά και 
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συλλογικά προβλήματα». Έτσι λοιπόν ο ενήλικας εκπαιδευόμενος δεν φοιτά πλέον στο 

σχολείο (όπως το σχολείο περιγράφεται ως πρωτοβάθμια – δευτεροβάθμια – 

μεταδευτεροβάθμια – τριτοβάθμια εκπαίδευση) αλλά  είναι ο οικογενειάρχης, ο 

επαγγελματίας, ο νέος επιστήμονας, ο άνεργος, ο συνταξιούχος, κτλ που εδώ και χρόνια 

έχει ολοκληρώσει την -όποια- βασική/πρώτη του εκπαίδευση. Είναι αυτός που έχει την 

πρόθεση να αποκτήσει γνώσεις δεξιότητες, ικανότητες, στάσεις κλπ. έτσι ώστε να μπορεί 

να εντοπίζει και να επιλύει με αποτελεσματικότητα ατομικά και συλλογικά προβλήματα 

όπως πολύ εύστοχα αναφέρει ο παραπάνω ορισμός, και επομένως είναι αυτός που έχει 

συγκεκριμένα κίνητρα μάθησης.  

 

Η παρούσα εργασία που ασχολείται με την επιμόρφωση και εκπαίδευση των 

Δικαστικών Υπαλλήλων απαρτίζεται από πέντε Κεφάλαια. Στο 1
ο
 Κεφάλαιο θα 

παρουσιαστεί η ορολογία, το ισχύον σύστημα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης του ΑΔ 

στον Δημόσιο Τομέα της Ελλάδας και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και θα γίνει στη 

συνέχεια αποκλειστική αναφορά στους Δικαστικούς Υπαλλήλους για τους οποίους 

ισχύει διαφορετικός Υπηρεσιακός Κώδικας (Ν.2812/2000) και γίνεται ειδική μνεία για 

την υπηρεσιακή τους κατάσταση στο Ελληνικό Σύνταγμα (Άρθρο 92). Θα 

παρουσιαστούν ακόμη, τα αποτελέσματα ερευνών που έγιναν στην Ελλάδα και 

αφορούν την επιμόρφωση του ΑΔ στο Δημόσιο Τομέα, σε διάφορους κλάδους. Στο 2
ο
 

Κεφάλαιο διατυπώνονται τα τέσσερα ερευνητικά ερωτήματα, παρουσιάζεται η 

μεθοδολογία της έρευνας, ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου και το περιεχόμενό του 

συνοπτικά. Στο 3
ο
 Κεφάλαιο, γίνεται η αναλυτική παρουσίαση των ευρημάτων με 

γραφήματα ποσοστών και συχνοτήτων. Στο 4
ο
 Κεφάλαιο παρουσιάζεται η στατιστική 

ανάλυση των αποτελεσμάτων ξεχωριστά για κάθε ερευνητικό ερώτημα και στο 5
ο
 

Κεφάλαιο διατυπώνονται τα συμπεράσματα, κάποιες προτάσεις καθώς και οι 

περιορισμοί της έρευνας. Τέλος, στo Παράρτημα Ι, παρατίθεται το ερωτηματολόγιο 

που χρησιμοποιήθηκε και στo Παράρτημα ΙΙ η στατιστική ανάλυση τριών παραμέτρων 

που δεν συμπεριλήφθησαν στα ερευνητικά ερωτήματα. 
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Κεφαλαίο 1
ο 

Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 

1.1 Ορολογία 

 

Για την περιγραφή του τρόπου απόκτησης νέων γνώσεων, ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων πολλές φορές χρησιμοποιείται ο όρος «επιμόρφωση» ή «κατάρτιση» ενώ 

άλλες φορές ο όρος «εκπαίδευση» ή ακόμη και ο γενικότερος όρος «μάθηση». Τόσο 

στην βιβλιογραφία (Masadeh, 2012. Καραλής, 2006. Wilson, 2005. Κόκκος, 2005 & 

2005 Ιουν. Jarvis 2003. Ακαλίδης, 2000. Rogers, 1999) όσο και στην παρούσα εργασία 

οι έννοιες αυτές δεν χρησιμοποιούνται ως ταυτόσημες. Για το λόγο αυτό θα 

επισημανθεί η διαφορετικότητά τους και θα δοθεί ο ορισμός τους ώστε να γίνουν 

ξεκάθαρες οι σχετικές δραστηριότητες που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε έναν 

οργανισμό προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα στο ΑΔ, είτε 

ενδιαφερόμαστε για αυστηρά επαγγελματικές δεξιότητες (επιμόρφωση) είτε για ένα πιο  

τυπικά ακαδημαϊκό υπόβαθρο (εκπαίδευση) (Masadeh, 2012).  

 

Συγκεκριμένα, για τον όρο «επιμόρφωση» (training), ένας ορισμός που απαντάται 

στην βιβλιογραφία, (Masadeh, 2012. Wilson, 2005) και που έχει δοθεί στο Glossary of 

training terms, (Manpower Services Commision, U.K., 1981:62) αναφέρει ότι 

επιμόρφωση είναι: «μία σχεδιασμένη διαδικασία αλλαγής στάσεων, γνώσεων ή 

δεξιοτήτων μέσα από μία μαθησιακή εμπειρία ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματική 

εκτέλεση μιας δράσης ή ενός συνόλου δράσεων. Ο σκοπός της, στον εργασιακό τομέα, 

είναι να αναπτύξει τις ατομικές ικανότητες και να ικανοποιήσει τις τρέχουσες αλλά και τις 

μελλοντικές ανάγκες του οργανισμού», ενώ ένας ακόμη ορισμός, πιο συνοπτικός αλλά 

εξίσου περιεκτικός αναφέρει ότι «η επιμόρφωση προσπαθεί να μεταδώσει γνώσεις, 

δεξιότητες και στάσεις, απαραίτητες στο να εκτελεστούν εργασίες σχετικές με τον 

επαγγελματικό χώρο. Στοχεύει στο να βελτιώσει την εργασιακή απόδοση με άμεσο τρόπο» 

(Truelove, 1992:273 στο Masadeh, 2012:63).  

 

Ο Masadeh (2012) στη μελέτη του για τους παραπάνω ορισμούς, αναφέρει ότι 

υπάρχει όμως και μία διαφωνία για τον εάν η «αλλαγή ή μετάδοση στάσεων» θα έπρεπε 

να συμπεριλαμβάνεται στον όποιο ορισμό της λέξης «επιμόρφωση», με τους ερευνητές 

να ορίζουν την «επιμόρφωση» ως «την μετάδοση συγκεκριμένων και μετρήσιμων 

γνώσεων ή δεξιοτήτων» (Wills, 1994:10 στο Masadeh, 2012:64 ) ή επίσης ότι η 
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επιμόρφωση είναι «οποιαδήποτε δραστηριότητα ή μάθημα, είτε τυπικό είτε άτυπο (π.χ.on 

the job) που σε έχει βοηθήσει να αποκτήσεις τη γνώση και τις δεξιότητες για να κάνεις 

την δουλειά σου» (Hare, McLeod and King, 1996:25 στο Masadeh, 2012:64 ).  

 

Για τον όρο «εκπαίδευση» (education), επίσης έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί, όπως 

για παράδειγμα ότι «εκπαίδευση» είναι «δραστηριότητες που στόχο έχουν να αναπτύξουν 

τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις ηθικές αξίες και την κατανόηση που απαιτούνται σε όλες 

τις όψεις της ζωής, παρά την γνώση και τις δεξιότητες που σχετίζονται μόνο με ένα 

περιορισμένο πεδίο ή δραστηριότητα» (Manpower Services Commision, U.K., 1981:17).  

 

Δηλαδή, η εκπαίδευση είναι ευρύτερη έννοια από την επιμόρφωση και στην 

βιβλιογραφία επισημαίνεται αυτό και από τους Barrow και Milburn (1990: 106-107) 

όταν εξηγούν ότι η έννοια «κατανόηση» που χαρακτηρίζει την εκπαίδευση «είναι κάτι 

παραπάνω από την απλή πληροφόρηση και την ικανότητα προσαρμογής σε μοντέλα, 

προδιαγραφές και οδηγίες (που αποτελούν γνώρισμα της κατάρτισης και όχι της 

εκπαίδευσης)[… ]. Εκείνο που απαιτείται από ένα εκπαιδευόμενο άτομο είναι να έχει 

εσωτερικεύσει με οργανικό τρόπο πληροφορίες, ερμηνείες και συλλογισμούς, να μπορεί 

να αντιλαμβάνεται τις αρχές που βρίσκονται πίσω από κάθε συγκεκριμένο ζήτημα και να 

τοποθετεί τα επιμέρους στοιχεία μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο θεωρητικής κατανόησης» 

(στο Κόκκος, 2005:27).  

 

Συμπερασματικά για τους δύο αυτούς όρους, «επιμόρφωση» και «εκπαίδευση», 

καταλήγουν οι Van Wart et al (1993, στο Wilson, 2005) ότι η επιμόρφωση συνήθως 

έχει άμεση εφαρμογή  και  γενικά ολοκληρώνεται σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα 

από ότι η εκπαίδευση.  

 

Στην παρούσα εργασία, όλα τα παραπάνω που αφορούν το ΑΔ του Δημόσιου 

Τομέα, θα εξεταστούν πάντα στα πλαίσια του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων (adult 

education) και της δια βίου μάθησης (Lifelong learning), αποδεχόμενοι «ότι η 

εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο πεδίο που περιλαμβάνει όλες 

τις συστηματικές οργανωμένες δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες άνθρωποι που 

θεωρούνται ενήλικοι από την κοινωνία τους, αποκτούν νέες γνώσεις, ικανότητες και 

στάσεις. Ως υποσυστήματα αυτού του πεδίου μπορούμε να διακρίνουμε (Κόκκος Α., 2002, 

σ 29): την αρχική και τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, την επιμόρφωση, τη 
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μαθητεία, την εκπαίδευση σε χώρους εργασίας, την πολυδιάστατη εκπαίδευση ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων» (Καραλής, 2006:28). 

 

Στην παρούσα εργασία επίσης, θα διερευνήσουμε τα κίνητρα των 

εκπαιδευόμενων αλλά και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Ο Φαναριώτης, (1999) 

εξηγεί ότι όταν αναφερόμαστε στην υποκίνηση στην ουσία αναφερόμαστε στους 

λόγους που συνήθως προβάλλονται από άτομα με τη μορφή των σκοπών, των 

επιδιώξεων, ή άλλων αιτιών που τα οδηγούν σε συγκεκριμένες μορφές συμπεριφοράς 

και προσδιορίζει δύο κατηγορίες κινήτρων, τα εσωτερικά κίνητρα (πηγάζουν από τον 

ίδιο τον εργαζόμενο ή τη δουλειά του) και τα εξωτερικά κίνητρα (που προσφέρονται  

από την διοίκηση ή τον προϊστάμενο) ως εξής: 

 

Εσωτερικά Κίνητρα Εξωτερικά κίνητρα 

Επιτυχία 

Αναγνώριση 

Εξέλιξη 

Ανάληψη Ευθύνης & Πρωτοβουλιών 

Οικονομικές ανταμοιβές 

Ευκαιρίες για προαγωγή  

Εργασιακή ασφάλεια 

 

 

 Ανεξάρτητα πάντως από τα κίνητρα του κάθε εκπαιδευόμενου ξεχωριστά και από 

τους λόγους που θα τους οδηγήσουν να (ξανα)βρεθούν σε χώρους εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης, σημαντικός είναι και ο εκπαιδευτικός φορέας που θα παράσχει την 

επιμόρφωση και που οφείλει να αφουγκράζεται τους στόχους και να κατανοεί τα 

κίνητρα των εκπαιδευομένων που σκοπεύει να εκπαιδεύσει ή να επιμορφώσει. Είναι 

σημαντικό να μπορεί ο φορέας του εκπαιδευτικού προγράμματος να θέτει ρεαλιστικά 

αναμενόμενα αποτελέσματα, αφού «οι περισσότεροι συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά 

προγράμματα έχουν τις δικές τους προθέσεις, οι οποίες μπορεί να είναι ή να μην είναι 

ίδιες με αυτές του φορέα» όπως αναφέρει ο Rogers (1999 : 70).  

 

Τέλος, ο φορέας εκπαίδευσης οφείλει να παρέχει όσο το δυνατόν περισσότερα 

μέσα τεχνολογικά, υποστηρικτικά και πληροφοριακά στους εκπαιδευόμενους ώστε 

αυτοί να νιώθουν ότι έχουν «συμμάχους» στον δύσκολο αγώνα της εκπαίδευσής τους. 

Για αυτό το λόγο άλλωστε σήμερα στην Ελλάδα και φυσικά σε όλο τον κόσμο 

υπάρχουν δομές του κράτους που πιστοποιούν με ολοένα και αυστηρότερα κριτήρια 
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αυτούς τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην παροχή εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων για ενήλικες. 

 

1.2 Η σπουδαιότητα και οι μέθοδοι της επιμόρφωσης και εκπαίδευσης 

του Ανθρώπινου Δυναμικού - Εκπαιδευτικές ανάγκες & στόχοι 

 

1.2.1 Η σπουδαιότητα της επιμόρφωσης και της εκπαίδευσης του Ανθρώπινου 

Δυναμικού 

 

Η επιμόρφωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού ενός οργανισμού 

«συμβάλει στην προώθηση ενός αφοσιωμένου και παραγωγικού εργατικού δυναμικού, 

αυξάνει την οργανωσιακή ελαστικότητα και ποιότητα, μειώνει το κόστος και αναπτύσσει 

μια γρήγορη και πρωτοποριακή αντίδραση στις αυξανόμενες αλλαγές του οργανωσιακού 

περιβάλλοντος» (Βούζας, 2017). Η μάθηση «κατά τον Burke (1997) θα αντικαταστήσει 

την ηγεσία ως σημαντικότερη έννοια στο μάνατζμεντ. Σε πολλές εταιρίες υπάρχει ήδη 

θέση «υπεύθυνου μάθησης», του οποίου έργο είναι να κατευθύνει τη γνώση και τις 

πληροφορίες μέσα στον οργανισμό» (Ιορδάνογλου, 2008:98) 

 

Οι Καψάλης & Παπασταμάτης (2002) δίνουν έμφαση στη ραγδαία ανάπτυξη της 

τεχνολογίας η οποία επανακαθορίζει τα προσόντα που πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος 

και που ουσιαστικά στρέφουν τους ενήλικες να αναζητούν εξασφάλιση προσόντων 

μέσω της εκπαίδευσης ενηλίκων. Γενικά, όσον αφορά την εξασφάλιση προσόντων, οι 

σκοποί της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι και οι:  

 «πληροφορικός αλφαβητισμός, 

 επιμόρφωση για προσαρμογή στη θέση εργασίας, 

 μεταβίβαση βασικών τεχνολογικών προσόντων και γνώσεων, 

 μετάθεση της εξειδίκευσης στην επιμόρφωση, 

 ψυχολογική θωράκιση, 

 πολιτική αγωγή» (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2002:51) 

 

Καθώς τα προγράμματα επιμόρφωσης είναι, όπως προαναφέρθηκε, πιο σύντομης 

διάρκειας από ότι τα εκπαιδευτικά, οι οργανισμοί και οι εργαζόμενοι σε αυτούς, 

προτιμούν τα προγράμματα επιμόρφωσης, αναζητώντας λύσεις στα εργασιακά τους 

προβλήματα με άμεση εφαρμογή των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν 
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(Τσιμπουκλή, 2005). Όμως, και η «εργασιακή εκπαίδευση αναφέρεται στη διαδικασία 

της μάθησης που αποσκοπεί στην απόκτηση και ανάπτυξη των γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για την απόδοση στην εργασία και την κατανόηση του 

οργανισμού και των στρατηγικών στόχων του» (Παπακωνσταντίνου & Αναστασίου, 

2013:111).  

 

Ειδικά οι νεοπροσλαμβανόμενοι υπάλληλοι, για να εξοικειωθούν με το νέο 

εργασιακό τους περιβάλλον, πρέπει να διδαχτούν «τις βασικές πληροφορίες που 

χρειάζονται για να κάνουν τη δουλειά τους, π.χ. τους κανονισμούς της εταιρίας. Όμως η 

εξοικείωση πρέπει επίσης να συμβάλλει στην αφομοίωση του τρόπου με τον οποίο θέλει ο 

εργοδότης να λειτουργούν η επιχείρηση και το προσωπικό του» (Dessler, 2015:222). 

Αυτή η επιμόρφωση / εκπαίδευση ονομάζεται συνήθως «εισαγωγική» και στη χώρα 

μας είναι κατοχυρωμένη νομοθετικά για τους Δημοσίους Υπαλλήλους
1
 και 

χαρακτηρίζεται ως υποχρεωτική τόσο για την υπηρεσία όσο και για τον υπάλληλο. 

Υποχρεωτικά μάλιστα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δύο ετών από την πρόσληψη του 

υπαλλήλου, όπως αναλυτικά θα περιγραφεί παρακάτω. 

 

Επομένως τόσο η επιμόρφωση όσο και η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού 

«συμβάλλει στην αύξηση της αυτοπεποίθησης των εργαζομένων, στην υποκίνηση και 

ικανοποίηση από την εργασία, στη διεύρυνση των ευκαιριών και στην επίτευξη των 

προσωπικών στόχων» (Παπακωνσταντίνου & Αναστασίου, 2013:111) και φαίνεται ότι 

«οι οργανισμοί έχουν αρχίσει να συζητούν την προστιθέμενη αξία των δραστηριοτήτων 

του ανθρώπινου δυναμικού (συμπεριλαμβανομένης της επιμόρφωσης) και να προσέχουν 

περισσότερο το ανθρώπινο κεφάλαιο. Για να το θέσουμε απλά, οι οργανισμοί θέλουν να 

γνωρίζουν το όφελος της επένδυσής τους στην επιμόρφωση». (Salas & Cannon-Bowers, 

2001:492) 

 

1.2.2 Μέθοδοι επιμόρφωσης και εκπαίδευσης του Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι επιμόρφωσης και εκπαίδευσης που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν είτε από τον ίδιο τον οργανισμό είτε από εξωτερικά ιδρύματα ή και 

δομές μάθησης. Ειδικά για το ΑΔ μπορούμε να τις κατατάξουμε σε τρεις κατηγορίες 

(Βούζας, 2017): 

                                                 
1
 Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων: αρθ. 47 του Ν.3528/2007 
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1. «εκπαίδευση στη θέση εργασία (on the job training),  

2. εκπαίδευση εκτός εργασίας (ενδο ή εξωεπιχειρησιακή, εξ’ αποστάσεως, e-learning), 

3. μέθοδοι ανάλογα με το εάν απευθύνονται σε στελέχη ή σε εργαζόμενους» 

 

Επιμόρφωση/Εκπαίδευση στη θέση εργασίας (on the job training): 

Είναι η πιο εύκολη και απλή μέθοδος, αφού ο εργαζόμενος βρίσκεται ήδη στο 

χώρο εργασίας του, εκπαιδεύεται –συνήθως- από συνάδελφο ή προϊστάμενό (coaching) 

του χωρίς άμεσο κόστος για τον οργανισμό, μαθαίνει από τον εμπειρότερο-παλαιότερο 

συνάδελφο, οι όποιες απορίες επιλύονται άμεσα και τα όποια λάθη διορθώνονται 

επίσης επιτόπου. Η αξία αυτής της μεθόδου φαίνεται άμεσα και οι δύο εμπλεκόμενοι, 

«εκπαιδευόμενος - εκπαιδευτής» μπορούν να κρίνουν εάν πρέπει να σταματήσουν ή να 

συνεχίσουν την επιμόρφωση. 

 

Κύρια μειονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι η απώλεια χρόνου τόσο του 

εκπαιδευόμενου όσο και του εκπαιδευτή, αλλά και η πιθανότητα ο εκπαιδευτής –όσο 

καλός γνώστης του αντικειμένου και εάν είναι- να μην έχει την κατάλληλη 

μεθοδολογία-μεταδοτικότητα ως «εκπαιδευτής».  

 

Γεγονός είναι, ότι «ο κάθε οργανισμός προσπαθεί από τη μια πλευρά να 

«εκπαιδεύσει» και από την άλλη να διατηρήσει τη ροή των εργασιών του, κρατώντας 

χαμηλά το κόστος για την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης. Αυτοί οι στόχοι θέτουν 

αναπόφευκτα περιορισμούς στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης, στον τρόπο μετάδοσης της 

γνώσης, στη διάρκεια των προγραμμάτων, στα κίνητρα που δίνονται στο προσωπικό 

ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο ο ορισμός της εκπαίδευσης γίνεται αντιληπτός εντός 

του οργανισμού» (Τσιμπουκλή, 2005:101) 

  

Εκπαίδευση εκτός εργασίας  

Η εκπαίδευση εκτός του χώρου εργασίας διακρίνεται σε ενδοοργανωσιακή, η 

οποία οργανώνεται και παρέχεται μέσα στον οργανισμό είτε από εσωτερικούς είτε από 

εξωτερικούς εκπαιδευτές και  εξωοργανωσιακή , που παρέχεται από τρίτους σε χώρους 

έξω από την οργανισμό.  

 

Παράδειγμα ενδοοργανωσιακής επιμόρφωσης είναι αυτή που έλαβαν δικαστικοί 

υπάλληλοι σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να μάθουν να χειρίζονται το πρόγραμμα 
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«Εθνικό Ποινικό Μητρώο (ΕΠΜ)
1
» και αφορούσε την επιμόρφωση σε 63 Πρωτοδικεία 

& 63 Εισαγγελίες Πρωτοδικών, 15 Εφετεία & 15 Εισαγγελίες Εφετών και το Αυτοτελές 

Τμήμα Ποινικού Μητρώου (ΑΤΠΜ)
2
 . Η Επιμόρφωση αυτή παρασχέθηκε εντός του 

οργανισμού από εξωτερικούς εκπαιδευτές των δύο εταιριών που είχαν αναλάβει την 

δημιουργία και ολοκλήρωση του ΕΠΜ. 

 

Η εξωοργανωσιακή επιμόρφωση / εκπαίδευση μπορεί να παρέχεται από 

επίσημους φορείς του κράτους, όπως για παράδειγμα στην Ελλάδα από το Εθνικό 

Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)
3
 μέσω των Περιφερειακών 

του Ινστιτούτων Επιμόρφωσης (Π.ΙΝ.ΕΠ) που λειτουργούν σε διάφορες  πόλεις, από το 

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και γενικά από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς 

Τριτοβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (όπως Κέντρα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΚΕΚ), Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), κα). 

 

Σ΄ αυτή την κατηγορία της εξωοργανωσιακής επιμόρφωσης, ανήκει επίσης και η  

εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση είτε με καθηγητή-σύμβουλο, είτε ως πλατφόρμα e-

learning, που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και τους Η/Υ (Βούζας, 2017) και που μπορεί 

επίσης να οργανώνεται και να υλοποιείται είτε από κρατικούς είτε από ιδιωτικούς 

φορείς. 

 

Μέθοδοι ανάλογα με το εάν απευθύνονται σε στελέχη ή σε εργαζόμενους 

Και οι δύο προαναφερθείσες μέθοδοι έχουν εφαρμογή τόσο σε στελέχη όσο και 

σε απλούς υπαλλήλους ή νεοδιοριζόμενους. Εκείνο που αλλάζει είναι προφανώς το 

περιεχόμενο της επιμόρφωσης και οι μαθησιακοί στόχοι. Για παράδειγμα και όσον 

αφορά τα στελέχη, «η εκπαίδευση των μελλοντικών ηγετών θα πρέπει να διαμορφωθεί 

έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στους τρεις κρίσιμους ρόλους, του δασκάλου, 

του σχεδιαστή και του φροντιστή. Θα πρέπει να δίνεται έμφαση στην συστημική σκέψη, 

στην προσωπική ανάπτυξη, στο χτίσιμο ομάδων, στη δημιουργία και στην επικοινωνία 

του οράματος» (Ιορδάνογλου, 2008:107).  

 

Ανάλογα, για τους απλούς εργαζόμενους, είτε με εκπαίδευση εντός εργασίας, είτε 

εκτός εργασιακού χώρου, το περιεχόμενο της επιμόρφωσης – εκπαίδευσής τους, μπορεί 

                                                 
1
 Ιστοσελίδα: http://www.ncris.gov.gr/portal/page/portal/epm  

2
 Ιστοσελίδα: http://www.ktpae.gr/index.php?option=com_ktpconsultations&task=Details&id=96  

3
 Ιστοσελίδα: http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr  

http://www.ncris.gov.gr/portal/page/portal/epm
http://www.ktpae.gr/index.php?option=com_ktpconsultations&task=Details&id=96
http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr
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να ποικίλει από την απόκτηση άμεσα αναγκαίων επαγγελματικών δεξιοτήτων, μέχρι  

την πιο σύνθετη διαδικασία προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης (Παπακωνσταντίνου 

& Αναστασίου, 2013) που πηγάζει από την ανάγκη του ανθρώπου να μαθαίνει με στόχο 

την αυτοεκπλήρωσή του (Rogers, 1999). Ιδιαίτερη φυσικά κατηγορία είναι οι 

νεοπροσλαμβανόμενοι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν ακόμη περισσότερες ανάγκες 

επιμόρφωσης και εκπαίδευσης ειδικά εάν δεν έχουν πρότερη επαγγελματική εμπειρία 

σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας.  

 

1.2.3 Προσδιορισμός εκπαιδευτικών αναγκών – Διατύπωση εκπαιδευτικών στόχων 

 

Προσδιορισμός εκπαιδευτικών αναγκών 

Κάθε πρωτοβουλία που «έχει ως αντικειμενικό σκοπό να καλύψει τις ανάγκες 

επιμόρφωσης και συνεχούς κατάρτισης μιας συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού (ομάδα 

στόχου) προϋποθέτει έρευνα, ανάλυση και αξιολόγηση των εν λόγω αναγκών» 

(Κορωναίου, 2002:23). Είναι λοιπόν προφανές, πως ανεξάρτητα από το εάν η 

επιμόρφωση/εκπαίδευση είναι υποχρεωτική ή όχι, ανεξάρτητα από το εάν 

πραγματοποιείται εντός ή εκτός εργασιακού χώρου και ανεξάρτητα από τη μέθοδο με 

την οποία θα πραγματοποιηθεί, τεράστια σημασία έχει το να προσδιοριστούν σωστά οι 

εκπαιδευτικές ανάγκες ώστε η όλη η διαδικασία μάθησης να έχει αξία και να είναι 

αποτελεσματική. 

 

Ο Dessler (2015) ονομάζει «χρυσό κανόνα» για μία ορθολογική διαδικασία 

εκπαίδευσης, το «εκπαιδευτικό μοντέλο ADDIE», όπου είναι τα αρχικά των λέξεων: 

Analysis – Design – Develop – Implement – Evaluate (ανάλυση – σχεδιασμός – 

ανάπτυξη – εφαρμογή - αξιολόγηση) και παρουσιάζει μία περιγραφή του μοντέλου 

αυτού μέσω μια εταιρίας παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών ως εξής: 

 

 «Αναλύστε την ανάγκη που θέλετε να καλύψει η εκπαίδευση, 

 Σχεδιάστε όλες τις πτυχές του εκπαιδευτικού προγράμματος,  

 Αναπτύξτε το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος (δηλαδή δημιουργήστε 

και συγκεντρώστε τα πραγματικά υλικά που θα χρειαστούν στην εκπαίδευση), 

 Εφαρμόστε το πρόγραμμα, εκπαιδεύοντας στην πράξη την ομάδα των εργαζομένων 

στους οποίους απευθύνεται η εκπαίδευση και χρησιμοποιώντας μεθόδους όπως η 

εκπαίδευση «πάνω στη δουλειά» ή η εκπαίδευση μέσω Διαδικτύου, 
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 Αξιολογήστε την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης» (http:// 

intulogy.com/training-solutions/process/ στο Dessler, 2015:225) 

 

Γενικά η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών στοχεύει στον «καθορισμό του 

εκπαιδευτικού κενού (training gap) και μέσω αυτού στην εκτίμηση των αναγκών 

εκπαίδευσης. Καταλήγει με τον καθορισμό των στόχων και των κριτηρίων αξιολόγησης 

των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης» (Βούζας, 2017): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1: Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών 

 

Διατύπωση εκπαιδευτικών στόχων 

Μετά την διαπίστωση του εκπαιδευτικού κενού και των συνεπακόλουθων 

εκπαιδευτικών αναγκών, «θα πρέπει να διαμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι 

προκειμένου να εκτιμηθούν η χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα του επιλεγόμενου 

προγράμματος εργασιακής εκπαίδευσης και οι τυχόν αδυναμίες του. Ένα αποτελεσματικό 

πρόγραμμα εκπαίδευσης θα πρέπει να έχει ξεκάθαρους στόχους και επιδιωκόμενα 

αποτελέσματα. Οι στόχοι ενός προγράμματος εκπαίδευσης περιλαμβάνουν τους 

εκπαιδευτικούς στόχους του προγράμματος, τους επιδιωκόμενους στόχους του 

οργανισμού και τους ατομικούς – προσωπικούς στόχους του κάθε εργαζόμενου» 

(Παπακωνσταντίνου & Αναστασίου, 2013: 118). 

 

Οι στόχοι και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, είναι απαραίτητο να είναι εκ των 

προτέρων γνωστά στους εργαζόμενους που πρόκειται να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο 

πρόγραμμα, ώστε να έχουν επίγνωση των όσων πρόκειται να διδαχθούν και να μπορούν 

Υφιστάμενη 

Κατάσταση 

Εκπαιδευτικό Κενό Επιθυμητή 

Κατάσταση 

 Επιχειρησιακά Σχέδια 

 Υπάρχουσες γνώσεις – 

δεξιότητες 

 Πραγματική ατομική 

απόδοση 

 Επιχειρησιακά 

πρότυπα απόδοσης 

 Αναγκαίες γνώσεις – 

δεξιότητες 

 Επιθυμητή ατομική 

απόδοση 
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μόνοι τους να κατανοήσουν εάν το πρόγραμμα θα ανταποκριθεί στους δικούς τους 

προσωπικούς στόχους αλλά και στις ανάγκες του οργανισμού τους.  

 

Και όσο πιο ξεκάθαροι είναι οι στόχοι για τον φορέα που αναλαμβάνει την 

εκπαιδευτική διαδικασία, για τους εκπαιδευτές αλλά και για τους εργαζόμενους που θα 

συμμετάσχουν, τόσο πιο εύκολο θα είναι και για τα τρία αυτά «συμβαλλόμενα μέρη» 

να προχωρήσουν στην διαμόρφωση ενός «εκπαιδευτικού συμβολαίου» που θα είναι 

δεσμευτικό για όλους (Rogers, 1999). 

 

1.3 Επιμόρφωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού στο 

δημόσιο τομέα, σε χώρες εκτός Ελλάδας 

 

1.3.1. Η επιμόρφωση και  εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού στον ευρύτερο 

Δημόσιο Τομέα 

 

Η έρευνα σχετικά με το τι ισχύει σε διάφορες χώρες όσον αφορά την απόκτηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων για τους υπαλλήλους του κράτους, δείχνει ότι έχουν 

προβλεφθεί δομές και συστήματα για την επιμόρφωση τους, αποδεικνύοντας έτσι την 

βαρύτητα που αναγνωρίζεται σε αυτές τις διαδικασίες (ανεξάρτητα από το εάν 

επιτυγχάνουν το σκοπό τους ή όχι). 

 

 Στην Κύπρο υπάρχει η «Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης»
1
 (ΚΑΔΔ) η 

οποία ιδρύθηκε το 1991 «για να συμβάλει στη διευθυντική ανάπτυξη και τον 

εκσυγχρονισμό της κυπριακής δημόσιας διοίκησης. Η ΚΑΔΔ υλοποιεί την αποστολή της 

κυρίως μέσα από α)τον σχεδιασμό και οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

άλλων μορφών μαθησιακών δραστηριοτήτων τόσο στην τάξη όσο και στο χώρο εργασίας, 

β)την ανάπτυξη στρατηγικών πρωτοβουλιών, γ)την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

και δ)την διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας»
2
. 

 

 Σε πολλές ακόμη χώρες της Ευρώπης όπως αναφέρει η Ραμματά, «υλοποιείται 

πρόγραμμα κατάρτισης δημοσίων υπαλλήλων: στη Γαλλία κατοχυρώνεται μέσα από τη 

δράση «école Nationale d’Administration (Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης) και του 

Institut International d’Administration Publique (Διεθνές Ινστιτούτο Δημόσιας 

                                                 
1
 Ιστοσελίδα: http://www.mof.gov.cy/mof/capa/cyacademy.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument  

2
 Ιστοσελίδα: http://www.mof.gov.cy/mof/capa/cyacademy.nsf/page08_gr/page08_gr?OpenDocument  

http://www.mof.gov.cy/mof/capa/cyacademy.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument
http://www.mof.gov.cy/mof/capa/cyacademy.nsf/page08_gr/page08_gr?OpenDocument
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Διοίκησης) ενώ και ορισμένα Υπουργεία μέσα από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 

οργανώνουν την κατάρτιση των εργαζομένων σε εξειδικευμένους τομείς, στη Μεγάλη 

Βρετανία το 1996 δημιουργήθηκε το «Senior Civil Service» (εγγεγραμμένα 3.200 

ανώτερα στελέχη της δημόσιας διοίκησης), το «Center for Management and Policy 

Studies» και τα δύο ασχολούνται με την κατάρτιση των ανώτερων δημοσίων υπαλλήλων 

καθώς και το «London School of Government»» (Ραμματά, 2011:139).  

 

Ο τύπος και η διάρκεια της αρχικής εκπαίδευσης (των νεοδιόριστων υπαλλήλων) 

στη Μεγάλη Βρετανία, διαφέρει ανάλογα με το τμήμα του κάθε οργανισμού. Το σχέδιο 

μεταρρύθμισης των δημοσίων υπηρεσιών (Civil Service Reform Plan), προσφέρει 

τουλάχιστον πέντε μέρες το χρόνο επένδυση στην μάθηση και / ή στην ανάπτυξη, 

στοχευμένα στις δεξιότητες που χρειάζονται περισσότερο στον υπαλληλικό ρόλο, και 

καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μορφών μάθησης, συμπεριλαμβανομένής της ηλεκτρονικής 

μάθησης, της παραδοσιακής επιμόρφωσης και άλλων δραστηριοτήτων ανάπτυξης
1
. 

 

Στη Γερμανία, «η συμμετοχή σε σεμινάρια κατάρτισης συνεκτιμάται κατά την 

αξιολόγηση των υπαλλήλων και αποτελεί προϋπόθεση για πρόσβαση σε ανώτερες θέσεις» 

(Ραμματά, 2011:139). Όλοι οι νεοδιοριζόμενοι υπάλληλοι περνούν από μία 

καθιερωμένη επιμόρφωση μίας εβδομάδας η οποία διαφοροποιείται ανάλογα με το 

επίπεδο – βαθμίδα του υπαλλήλου. Η μέση διάρκεια επιμόρφωσης που λαμβάνει ο κάθε 

δημόσιος υπάλληλος είναι 1 – 3 μέρες το χρόνο
2
. 

 

Στη Τσεχία, όλοι οι νεοδιοριζόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι περνούν από μία 

τρίμηνη τυπική επιμόρφωση και στη συνέχεια προχωρούν σε ένα δεύτερο στάδιο 

διαφοροποιημένης επιμόρφωσης που διαρκεί 12 μήνες. Κατά μέσο όρο, κάθε 

υπάλληλος λαμβάνει 10 – 15 μέρες επιμόρφωσης το χρόνο
3
. 

 

Στη Φιλανδία, κάποια γραφεία παρέχουν επιμόρφωση εντός εργασίας για σχεδόν 

όλους τους νεοδιοριζόμενους υπαλλήλους ενώ οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι 

λαμβάνουν κατά μέσο όρο 3 – 5 μέρες επιμόρφωσης το χρόνο
4
 ενώ παραπλήσια είναι η 

κατάσταση και στην Ολλανδία
5
. 

                                                 
1
 Ιστοσελίδα: http://www.oecd.org/gov/pem/hrpractices.htm (επιλογή United Kingdom) 

2
 Ιστοσελίδα: http://www.oecd.org/gov/pem/hrpractices.htm (επιλογή Germany) 

3
 Ιστοσελίδα: http://www.oecd.org/gov/pem/hrpractices.htm (επιλογή Czech Republic) 

4
 Ιστοσελίδα: http://www.oecd.org/gov/pem/hrpractices.htm (επιλογή Finland) 

5
 Ιστοσελίδα: http://www.oecd.org/gov/pem/hrpractices.htm (επιλογή Netherlands) 

http://www.oecd.org/gov/pem/hrpractices.htm
http://www.oecd.org/gov/pem/hrpractices.htm
http://www.oecd.org/gov/pem/hrpractices.htm
http://www.oecd.org/gov/pem/hrpractices.htm
http://www.oecd.org/gov/pem/hrpractices.htm
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Στην Ιρλανδία, όλοι οι νεοδιοριζόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι, περνούν από μία 

εισαγωγική περίοδο, ενώ άλλη επιμόρφωση εξαρτάται από τις ανάγκες του κάθε 

οργανισμού. Ισχύει μία πολιτική που ορίζει το 4% της μισθοδοσίας να πηγαίνει στην 

επιμόρφωση, με τους υπαλλήλους να προσδιορίζουν τις ανάγκες τους για επιμόρφωση 

και ανάπτυξη ως μέρος του Συστήματος Ανάπτυξης Διοίκησης της Απόδοσης 

(Performance Management Development System)
1
. 

 

Στην Πολωνία, η υποχρεωτική αρχική επιμόρφωση (προπαρασκευαστική) έχει 

εισαχθεί για τους νεοδιοριζόμενους υπαλλήλους, αλλά ο γενικός διευθυντής της 

υπηρεσίας μπορεί να εξαιρέσει κάποιον από αυτή την επιμόρφωση. Η αρχική αυτή 

επιμόρφωση δεν ξεπερνά σε διάρκεια τους 4 μήνες και περιλαμβάνει: κεντρική 

επιμόρφωση, όσον αφορά προτεραιότητες των υπαλλήλων των κρατικών υπηρεσιών, 

σχετικά με θεμελιώδης δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να πραγματοποιήσει 

κάποιος τα καθήκοντα μιας δημόσιας υπηρεσίας, εξειδικευμένη επιμόρφωση που 

καλύπτει τις ανάγκες συγκεκριμένων υπηρεσιών, και επιμόρφωση στο πλαίσιο 

ατομικής επαγγελματικής εξέλιξης
2
.  

 

Στοιχεία για τον δημόσιο τομέα και το ανθρώπινο δυναμικό του, για πολλές 

ακόμη χώρες εντός και εκτός Ευρώπης, μπορεί ο αναγνώστης να βρει από την 

ιστοσελίδα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) 

(Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD)
3
. 

 

1.3.2. Η επιμόρφωση και εκπαίδευση των Δικαστικών Υπαλλήλων 

Πιο συγκεκριμένα τώρα για την εκπαίδευση των Δικαστικών Υπαλλήλων στις 

χώρες της Ευρώπης, πολλά, σύγχρονα και ενδιαφέροντα στοιχεία μπορούν να 

αντληθούν από την επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά την 

«Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη»
4
 (European Justice) και συγκεκριμένα από την ενότητα με 

τίτλο: «Συστήματα κατάρτισης του προσωπικού των δικαστηρίων στα κράτη μέλη» 

όπου μεταξύ άλλων αναφέρει: «Τα εθνικά υπουργεία δικαιοσύνης και τα εθνικά 

δικαστήρια είναι οι κύριοι φορείς κατάρτισης του προσωπικού των δικαστηρίων στα 

κράτη μέλη της ΕΕ. Σε άλλα κράτη μέλη φορείς κατάρτισης είναι οι δικαστικές ακαδημίες 

                                                 
1
 Ιστοσελίδα: http://www.oecd.org/gov/pem/hrpractices.htm (επιλογή Ireland) 

2
 Ιστοσελίδα: http://www.oecd.org/gov/pem/hrpractices.htm (επιλογή Poland) 

3
 Ιστοσελίδα; http://www.oecd.org/  

4
 Ιστοσελίδα: https://e-justice.europa.eu/home.do?plang=el&action=home  

http://www.oecd.org/gov/pem/hrpractices.htm
http://www.oecd.org/gov/pem/hrpractices.htm
http://www.oecd.org/
https://e-justice.europa.eu/home.do?plang=el&action=home
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ή δικαστικά όργανα όπως Συμβούλια και Εισαγγελίες»
1
. Ενδεικτικά, ακολουθούν 

στοιχεία για κάποιες από τις χώρες της ΕΕ όπως παρουσιάζονται στο προαναφερόμενο 

portal «European Justice», (επιλέγοντας την αντίστοιχη χώρα): 

 

Στην Αγγλία (& Ουαλία)  η εκπαίδευση παρέχεται από το National Ministry of 

Justice & από το National Court Service. Η εισαγωγική περίοδος κατά την οποία γίνεται 

η εισαγωγική επιμόρφωση είναι υποχρεωτική και η διάρκειά της ποικίλει (συνήθως 9 

μήνες) και περιλαμβάνει εκπαιδευτικά μαθήματα για νομικές και μη νομικές 

επαγγελματικές δεξιότητες, coaching & εκπαίδευση στο χώρο εργασίας. Υπάρχει 

σύστημα συνεχιζόμενης επιμόρφωσης, (με μεθόδους είτε «πρόσωπο με πρόσωπο», είτε 

«εξ’ αποστάσεως-ηλεκτρονικά») η οποία είναι υποχρεωτική, όσον αφορά τις ώρες 

επιμόρφωσης ανά έτος και τα μαθήματα που σχετίζονται με την θέση του κάθε 

υπαλλήλου. Η παρακολούθηση των μαθημάτων δεν έχει επίπτωση στην επαγγελματική 

αξιολόγηση του υπαλλήλου. Τέλος, όλα τα γραφεία χρησιμοποιούν ένα πίνακα 

δεξιοτήτων προκειμένου να καταγράφουν δεξιότητες και να αναγνωρίζουν 

επιμορφωτικές ανάγκες. 

 

Στην Αυστρία  η εκπαίδευση παρέχεται από το National Ministry of Justice & 

από το National Court Service. Η εισαγωγική περίοδος είναι υποχρεωτική, διάρκειας 3 

ετών και η εισαγωγική επιμόρφωση περιλαμβάνει εκπαιδευτικά μαθήματα για νομικές 

και μη νομικές επαγγελματικές δεξιότητες, μαθητεία σε δικαστήρια και coaching στο 

χώρο εργασίας. Υπάρχει σύστημα συνεχιζόμενης επιμόρφωσης, η οποία είναι 

υποχρεωτική, αφορά την θέση που κατέχει ο κάθε υπάλληλος και διατίθεται για τους 

δικαστικούς υπαλλήλους μέσω Διαδικτύου (online). Εκτιμάται θετικά αλλά συνήθως 

δεν έχει σημαντική επίπτωση στην επαγγελματική αξιολόγηση. Στο τέλος κάθε 

προγράμματος συνεχιζόμενης κατάρτισης υπάρχει σύστημα αξιολόγησης στο οποίο ο 

κάθε υπάλληλος μπορεί να υποδείξει τα γνωστικά αντικείμενα για οποία θα επιθυμούσε 

περαιτέρω επιμόρφωση. 

 

Στο Βέλγιο η εκπαίδευση παρέχεται από τον National Training Provider (IGO-

IFJ). Η εισαγωγική επιμόρφωση είναι υποχρεωτική, και η διάρκειά της εξαρτάται από 

την βαθμίδα του υπαλλήλου. Περιλαμβάνει εκπαιδευτικά μαθήματα για νομικές και μη 

νομικές επαγγελματικές δεξιότητες και coaching στο χώρο εργασίας που εξαρτάται 

                                                 
1
 Ιστοσελίδα: https://e-justice.europa.eu/content_court_staff_s_training_systems_in_the_member_states-

408-el.do?clang=el  

https://e-justice.europa.eu/content_court_staff_s_training_systems_in_the_member_states-408-el.do?clang=el
https://e-justice.europa.eu/content_court_staff_s_training_systems_in_the_member_states-408-el.do?clang=el
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όμως από την «καλή θέληση» των αρχαιότερων συναδέλφων. Υπάρχει σύστημα 

συνεχιζόμενης επιμόρφωσης, η οποία είναι προαιρετική, αφορά την θέση που κατέχει ο 

κάθε υπάλληλος, γίνεται δια ζώσης, σε εθνικό ή σε τοπικό ή σε επίπεδο δικαστηρίου 

και έχει επίπτωση στην επαγγελματική αξιολόγηση του υπαλλήλου ανάλογα με την 

βαθμίδα της θέσης του. Κατά την διάρκεια αξιολόγησης της επιμόρφωσης δίνεται η 

δυνατότητα να υποδείξει ο κάθε υπάλληλος τα γνωστικά αντικείμενα αλλά και τις 

απαραίτητες δεξιότητες για τις οποίες θα επιθυμούσε περαιτέρω επιμόρφωση. 

 

Στη γειτονική Βουλγαρία, δεν υπάρχει εισαγωγική επιμόρφωση-εκπαίδευση, 

υπάρχει όμως σύστημα μη υποχρεωτικής συνεχιζόμενης επιμόρφωσης, (National 

Training Provider) που αφορά μαθήματα σχετικά με την θέση του κάθε υπαλλήλου, 

όπως «χειρισμός ποινικών/ πολιτικών αρχείων», «προστασία απόρρητων 

πληροφοριών», «ομαδική εργασία», «διαχείριση χρόνου και στρες», και πολλά ακόμη, 

από τα οποία άλλα παρέχονται δια ζώσης και άλλα εξ’ αποστάσεως. Το κάθε 

μάθημα/πρόγραμμα διαρκεί 2-3 ημέρες και εκπαιδεύονται κατά μέσο όρο 1.000 

υπάλληλοι το χρόνο. Η συμμετοχή στα προγράμματα αυτά έχει επίπτωση  στην 

επαγγελματική αξιολόγηση του δικαστικού υπαλλήλου. Μάλιστα για συγκεκριμένες 

θέσεις, ο υπάλληλος πρέπει πρώτα να παρακολουθήσει το αντίστοιχο επιμορφωτικό 

πρόγραμμα (π.χ. «πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες»). Η ανάλυση μελλοντικών 

εκπαιδευτικών αναγκών συντάσσεται κάθε χρόνο μετά από έρευνα σε όλη τη χώρα. 

 

Στη Γαλλία, υπάρχουν τρεις κατηγορίες δικαστικών υπαλλήλων, οι γραμματείς 

(Greffiers), οι διοικητικοί γραμματείς (secrétaire administratif) και οι επικεφαλείς 

γραμματείς (greffiers en chef). Υπάρχει εισαγωγική επιμόρφωση-εκπαίδευση που είναι 

υποχρεωτική και για τις τρεις κατηγορίες και παρέχεται από το «The National Ministry 

of Justice» σε συνεργασία με το National School of Court Clerks της Dijon. Την σχολή 

αυτή παρακολουθούν μόνο όσοι περάσουν τις πολύ ανταγωνιστικές εξετάσεις για να 

γίνουν ανώτεροι δικαστικοί υπάλληλοι (Elliot , Jeanpierre &Vernon, 2006). 

 

Συγκεκριμένα, οι νεοδιοριζόμενοι γραμματείς και επικεφαλείς γραμματείς 

παρακολουθούν εκπαιδευτικά μαθήματα για νομικές επαγγελματικές δεξιότητες, χρήση 

Η/Υ, διοικητική κουλτούρα, κ.α. και κάνουν μαθητεία σε δικαστήρια αλλά και σε μία 

ποικιλία δομών (διοικητικά γραφεία, νομικά γραφεία, υπηρεσίες επιβολής του νόμου, 

κ.α.) και όλα αυτά για 18 μήνες εισαγωγικής περιόδου. Υπάρχει σύστημα 

συνεχιζόμενης επιμόρφωσης, η οποία είναι προαιρετική, και αφορά είτε επιμόρφωση 
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για μία νέα θέση, είτε προγράμματα πρακτικής άσκησης σε δικαστήρια ή διοικητικές 

υπηρεσίες. Υλοποιείται είτε δια ζώσης, είτε σε άλλα δικαστήρια σε εθνικό επίπεδο και 

η συμμετοχή του υπαλλήλου σε αυτά έχει επίπτωση  στην επαγγελματική αξιολόγησή 

του.  

 

Οι νεοδιοριζόμενοι διοικητικοί γραμματείς, παρακολουθούν εκπαιδευτικά 

μαθήματα για μη νομικές επαγγελματικές δεξιότητες (π.χ. διοίκηση, προϋπολογισμός, 

επικοινωνία, κλπ), με κυριότερα τα θέματα που αφορούν το περιβάλλον εργασίας, τη 

διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, κ.α.. Υπάρχει σύστημα συνεχιζόμενης επιμόρφωσης, 

η οποία είναι προαιρετική, και αφορά είτε επιμόρφωση για μία νέα θέση, είτε 

προγράμματα για την θέση που κατέχει ήδη ο υπάλληλος. Υλοποιείται είτε δια ζώσης, 

είτε σε άλλα δικαστήρια, είτε πρακτική υπό την εποπτεία αρχαιότερων υπαλλήλων και 

η συμμετοχή του υπαλλήλου σε αυτά έχει επίπτωση  στην επαγγελματική αξιολόγησή 

του.  

 

Στις εκθέσεις αξιολόγησης που συντάσσονται από την ENG (Ecole Nationale des 

Greffes) και για τις τρεις κατηγορίες των Γάλλων δικαστικών υπαλλήλων, υπάρχει μία 

ενότητα που αφορά τις προτάσεις των εκπαιδευομένων για περαιτέρω εκπαίδευση και 

οι οποίες σκιαγραφούν τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των υπαλλήλων. 

 

Για τους Γερμανούς δικαστικούς υπαλλήλους, υπάρχει μία εισαγωγική περίοδος 

τριών ετών, κατά την οποία πρέπει όσο παρακολουθούν μαθήματα σχετικά με τις 

νομικές επιστήμες ταυτόχρονα κάνουν μαθητεία και να εργάζονται και σε διαφορετικά 

δικαστικά τμήματα. Υπάρχει σύστημα συνεχιζόμενης επιμόρφωσης, η οποία είναι 

προαιρετική, και αφορά επιμόρφωση για μία νέα θέση χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι 

ο υπάλληλος θα καταλάβει και τη θέση αυτή. Η συμμετοχή των υπαλλήλων σε 

προγράμματα συνεχιζόμενης επιμόρφωσης αναγράφεται στην αναφορά που 

συντάσσεται για τον υπάλληλο σχετικά με την επαγγελματική του αξιολόγηση. Όσο για 

την καταγραφή επιμορφωτικών αναγκών, κάθε χρόνο το Higher Regional Court  

απευθύνει ερώτημα σε κάθε δικαστήριο και τα μέλη του σχετικά με τις ανάγκες τους 

για επιμόρφωση. 

 

Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν παραπλήσια συστήματα 

επιμόρφωσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σχεδόν σε όλες τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία οργανώνονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης κάθε 
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χώρας, με τη συνδρομή κάποιες φορές και των δικαστηρίων. Σε πέντε μόνο χώρες, η 

επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων γίνεται από Δικαστικές Ακαδημίες. Οι χώρες 

αυτές είναι η Γαλλία όπως προαναφέρθηκε (National School of Court Clerks της 

Dijon), η Δημοκρατία της Τσεχίας (Czech Judicial Academy)
1
, η Σουηδία (Judicial 

Training Academy που είναι ανεξάρτητο τμήμα της Swedish National Court 

Administration)
2
, η Σλοβακία (Judicial Academy of Slovak Republic)

3
 και η Ρουμανία 

η οποία μάλιστα έχει μία σχολή αποκλειστικά για γραμματείς δικαστηρίων που 

ονομάζεται «National School for Clerks»
4
.  

 

Ολοκληρώνοντας την αναφορά στα συστήματα επιμόρφωσης των δικαστικών 

υπαλλήλων στην Ευρώπη, αξίζει να αναφερθεί το έργο που συγχρηματοδοτείται από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει τον τίτλο: «European 

Judicial Training for Court Staff and Bailiffs
5
 (Ευρωπαϊκή Δικαστική Επιμόρφωση 

Δικαστικών Υπαλλήλων και Δικαστικών Επιμελητών )» με χρονικό ορίζοντα 2014 – 

2020. Αυτό το έργο «θα συμβάλει στον φιλόδοξο στόχο που έχει θέσει η ΕΕ, 

βελτιώνοντας και αναπτύσσοντας την κατάρτιση των δικαστικών υπαλλήλων και των 

δικαστικών επιμελητών, σε θέματα όπως το δίκαιο της ΕΕ και στις διασυνοριακές 

διαδικασίες. Ειδικότερα, θα στοχεύει στην: 

 Βελτίωση της δικαστικής κατάρτισης των δικαστικών υπαλλήλων και των 

δικαστικών επιμελητών στο δίκαιο της ΕΕ και στη διασυνοριακή διαδικασία 

αστικού, ποινικού και εμπορικού δικαίου μέσω σειράς κοινών μαθημάτων 

κατάρτισης καθώς και πρακτικών ανταλλαγών προσωπικού, 

 Ανάπτυξη των νομικών γλωσσικών δεξιοτήτων των δικαστικών υπαλλήλων και των 

δικαστικών επιμελητών, που είναι απαραίτητες για τις ευρωπαϊκές ανταλλαγές, 

μέσω γλωσσικών μαθημάτων και σχεδιασμού μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής 

μάθησης σχετικά με την Αγγλική ορολογία και μετάφρασης στα αγγλικά μιας άλλης 

ενότητας που ασχολείται με διασυνοριακά ζητήματα, 

 Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ παρόχων κατάρτισης χάρη σε ένα σημαντικό 

γεγονός, το οποίο παρουσιάζει τις βέλτιστες πρακτικές που αναπτύχθηκαν στο 

πλαίσιο του προγράμματος αυτού, 

                                                 
1
 Ιστοσελίδα: https://www.jacz.cz/images/documents/brozury/en.pdf  

2
 Ιστοσελίδα: http://www.domstol.se/  

3
 Ιστοσελίδα: http://www.ja-sr.sk/node/1360#education  

4
 Ιστοσελίδα: http://www.grefieri.ro/default.asp?nod=104  

5
 Ιστοσελίδα: http://www.eipa.eu/en/pages/display/&tid=302  

https://www.jacz.cz/images/documents/brozury/en.pdf
http://www.domstol.se/
http://www.ja-sr.sk/node/1360#education
http://www.grefieri.ro/default.asp?nod=104
http://www.eipa.eu/en/pages/display/&tid=302
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 Δημιουργία ενός πραγματικού ευρωπαϊκού χώρου κατάρτισης των δικαστικών 

υπαλλήλων και των δικαστικών επιμελητών, ευνοώντας την αμοιβαία αναγνώριση 

των δικαστικών αποφάσεων μεταξύ των κρατών μελών.»
1
  

 

1.4 Ελληνικό σύστημα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης των δημοσίων 

υπαλλήλων: η περίπτωση των Ελλήνων δικαστικών υπαλλήλων 

 

1.4.1. Η επιμόρφωση και  εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού στον ευρύτερο 

Δημόσιο Τομέα 

 

Το υπάρχον σύστημα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης των δημοσίων υπαλλήλων 

στη χώρα μας καθορίζεται μέσα από τον Κώδικα των Δημοσίων Υπαλλήλων , στο 

άρθρο με τίτλο «Υπηρεσιακή Εκπαίδευση» (άρθρο 47 του Ν.3528/2007) όπως ισχύει 

σήμερα. Στην 1
η
 παράγραφο αυτού του άρθρου, αναγράφεται ότι «Η υπηρεσιακή 

εκπαίδευση είναι δικαίωμα του υπαλλήλου. Η εκπαίδευση γίνεται με τη συμμετοχή του 

υπαλλήλου σε προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, μετεκπαίδευσης και 

προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Τα προγράμματα εκτελούνται στην 

Ελλάδα ιδίως στο πλαίσιο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά».   

 

Ακόμη, το ίδιο άρθρο αναφέρει ότι η εισαγωγική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική 

τόσο για τον νεοδιοριζόμενο υπάλληλο όσο και για την υπηρεσία του και πρέπει να 

ολοκληρωθεί μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από την πρόσληψη του υπαλλήλου, μάλιστα 

εάν αυτό δεν συμβεί, ο υπάλληλος δεν προάγεται στον επόμενο του εισαγωγικού βαθμό 

μέχρι να ολοκληρώσει επιτυχώς της εισαγωγική εκπαίδευση. 

 

Στο ίδιο άρθρο, προβλέπεται και η επιμόρφωση - εκπαίδευση των υπολοίπων 

δημοσίων υπαλλήλων (όχι νεοδιοριζόμενων), αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «η 

υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να μεριμνά για την επιμόρφωση των υπαλλήλων της σε όλη 

τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους ανεξάρτητα από την κατηγορία, τον κλάδο, την 

ειδικότητα και το βαθμό τους» δίνοντας το περιθώριο η επιμόρφωση αυτή να είναι είτε 

γενικής φύσεως, είτε εξειδίκευση σε κάποιο από τα αντικείμενα της υπηρεσίας Στη 

συνέχεια γίνεται μνεία σε δυνατότητα μετεκπαίδευσης με σκοπό την απόκτηση ειδικών 

                                                 
1
 Ιστοσελίδα: http://www.eipa.eu/en/pages/display/&tid=302 

http://www.eipa.eu/en/pages/display/&tid=302
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για την εργασία του υπαλλήλου γνώσεων, προσθέτοντας, ότι η συμμετοχή των 

υπαλλήλων σε τέτοια προγράμματα επιμόρφωσης ή μετεκπαίδευσης μπορεί να είναι και 

υποχρεωτική. Στην τελευταία παράγραφο αυτού του άρθρου, γίνεται αναφορά στην 

μεταπτυχιακή εκπαίδευση των πτυχιούχων υπαλλήλων χωρίς να γίνεται περαιτέρω 

εστίαση σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα. 

 

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι στα άρθρα 58 και 59 του προαναφερόμενου Κώδικα 

Δημοσίων Υπαλλήλων προβλέπονται και άδειες (με αποδοχές) «υπηρεσιακής 

εκπαίδευσης» ή «άδειες για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους» καθώς και 

άδειες για συμμετοχή σε εξετάσεις (άρθρο 60) «στους υπαλλήλους που είναι μαθητές, 

σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των 

τριών βαθμίδων εκπαίδευσης». 

 

Τα παραπάνω κατοχυρωμένα με Νόμο δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων 

στην επιμόρφωση - εκπαίδευση μπορούν να ικανοποιηθούν είτε μέσα από τις 

υπάρχουσες εκπαιδευτικές δομές της συμβατικής εκπαίδευσης, Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ., 

Ι.Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ. είτε από δομές - κέντρα δια βίου μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) (Δημόσιες & 

Ιδιωτικές). Ο επίσημος όμως φορέας
1
 εκπαίδευσης των Δημοσίων Υπαλλήλων είναι το 

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)
2
. 

 

Εθνικό Κέντρο Δημόσια Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης - Εισαγωγική Εκπαίδευση 

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), 

ιδρύθηκε το 1983 με την δημοσίευση του Νόμου 1388/1983 με σκοπό του «τη 

δημιουργία στελεχών της δημόσιας διοίκησης, κεντρικής κι αποκεντρωμένης, των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που 

να διαθέτουν ειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση και νέο πνεύμα προσέγγισης των 

προβλημάτων, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στον εκδημοκρατισμό και τον 

εκσυγχρονισμό των μεθόδων διοίκησης. Επίσης σκοπός του Ε.Κ.Δ.Δ.Α είναι η δημιουργία 

                                                 
1
 Για κάποιες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων υπάρχουν επιμέρους σχολές / ακαδημίες όπως για 

παράδειγμα η «Εθνική Σχολή Δικαστών» (www.esdi.gr) και η «Διπλωματική Ακαδημία» του ΥΠ.ΕΞ. 

(http://www.mfa.gr/to-ypourgeio/diplomatiki-akademia/), οι οποίες όμως επικεντρώνονται στην 

ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων και γνώσεων που πρέπει να έχουν όσοι έχουν επιτύχει σε εξετάσεις 

για την πρόσληψή τους στις θέσεις αυτές και δεν αφορούν τους ήδη υπηρετούντες Δημοσίους 

Υπαλλήλους. 
2
 Ιστοσελίδα: www.ekdd.gr  

http://www.esdi.gr/
http://www.mfa.gr/to-ypourgeio/diplomatiki-akademia/
http://www.ekdd.gr/
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δικαστικών λειτουργών για το Συμβούλιο της Επικρατείας ,το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα 

διοικητικά δικαστήρια
1
» (άρθρο 1§§3,4). 

 

Το 1991 με νόμο (1943/91) που αφορούσε τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας 

Διοίκησης, στο κεφάλαιο Δ΄ καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες για τα προγράμματα 

επιμόρφωσης που θα διεξάγονται από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. του οποίου εκπαιδευτικές μονάδες 

ορίστηκαν οι εξής: α)η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.), β)το Ινστιτούτο 

Διαρκούς Επιμόρφωσης (Ι.Δ.Ε.) και γ)το Ινστιτούτο Εισαγωγικής Διοικητικής 

Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Δ.Ε.) και αναφερόταν ότι στα προγράμματα αυτά μπορούν να 

ενταχθούν και οι υπάλληλοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β’ Βαθμού.  

 

Σήμερα, τo Ε.Κ.Δ.Δ.Α. είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2000 για τις 

υπηρεσίες «Σχεδιασμού, διαχείρισης και παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης» ενώ η εκπαιδευτική-επιστημονική δομή του είναι κάπως 

διαφορετική από το 1991 και απεικονίζεται στη Εικόνα 1.  

 

 

Εικόνα 1. Οι εκπαιδευτικές – επιστημονικές μονάδες του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. το 2017 

                                                 
1
 Σημειώνεται εδώ ότι το όταν ιδρύθηκε το ΕΚΔΔ δεν υπήρχε η Εθνική Σχολή Δικαστών 
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(πηγή: Αντιγραφή από την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΔΔΑ: www.ekdd.gr) 

 

Πιο συγκεκριμένα, οι Εκπαιδευτικές του Μονάδες είναι:  

 

α)η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, η οποία «προετοιμάζει 

εξειδικευμένα στελέχη σύγχρονης διοικητικής αντίληψης, ικανά να επιφορτιστούν με 

επιτελικού χαρακτήρα καθήκοντα και να συμμετέχουν στην υποστήριξη και υλοποίηση 

δημόσιων πολιτικών, στο πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης. Τα παραπάνω 

επιτυγχάνονται μέσα από ένα αναβαθμισμένο πρόγραμμα σπουδών που δίνει έμφαση στην 

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και στη δικτύωση με διεθνείς οργανισμούς»
1
 

 

β)το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) και το Περιφερειακό Ινστιτούτο 

Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.) τα οποία «με το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση δεκάδων ολοκληρωμένων και πιστοποιημένων επιμορφωτικών δράσεων, 

συμβάλλει στην προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού  στις απαιτήσεις μιας ανοικτής, 

συμμετοχικής και αποτελεσματικής διοίκησης. Τα προγράμματα επιμόρφωσης 

συμβαδίζουν με την επιχειρούμενη διοικητική μεταρρύθμιση, υποστηρίζουν τις δημόσιες 

πολιτικές και διαρθρώνονται στους ακόλουθους θεματικούς κύκλους: 

 Διοικητική Μεταρρύθμιση και Αποκέντρωση 

 Αποτελεσματικότητα και Διαφάνεια 

 Βιώσιμη Ανάπτυξη 

 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Εφαρμοσμένες Τεχνολογίες 

 Υγεία και Κοινωνική Ασφάλιση 

 Κοινωνική Αλληλεγγύη και Ισότητα Ευκαιριών 

 Εισαγωγική Εκπαίδευση ….. Σε ετήσια βάση, διοργανώνονται τουλάχιστον 1.200 

προγράμματα επιμόρφωσης σε όλη τη χώρα, στα οποία συμμετέχουν κατά μέσο όρο 

25.000  δημόσιοι υπάλληλοι»
2
 

 

Στον παρακάτω  Πίνακα 1 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά (και ανά θεματικό 

κύκλο) τα στοιχεία που αφορούν το επιμορφωτικό έργο του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης 

κατά την προαναφερόμενη χρονική περίοδο. 

                                                 
1
 Σελίδα 6 του Φυλλαδίου Προβολής του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  από την ιστοσελίδα: 

www.ekdd.gr/ekdda/images/dioikitika/2015_Fylladio_Provolis_GR.pd 
2
 Σελίδα 7 του Φυλλαδίου Προβολής του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  από την ιστοσελίδα: 

www.ekdd.gr/ekdda/images/dioikitika/2015_Fylladio_Provolis_GR.pd 

http://www.ekdd.gr/
http://www.ekdd.gr/ekdda/images/dioikitika/2015_Fylladio_Provolis_GR.pd
http://www.ekdd.gr/ekdda/images/dioikitika/2015_Fylladio_Provolis_GR.pd
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Πίνακας 1. Συγκεντρωτικά στοιχεία του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης για το Β΄ 

Εξάμηνο του 2016 

(πηγή: www.ekdd.gr/ekdda/images/deiktes/eksaminiaia_ekpaideytiko_b_2016.pdf) 

 

Επίσης, στο παρακάτω Γράφημα 1 αποτυπώνεται το ποσοστό των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων που διεξήχθησαν το Β΄ Εξάμηνο του 2016 ανά 

θεματικό κύκλο. 

 

 

Γράφημα 1 Η κατανομή των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝΕΠ ανά θεματικό 

κύκλο για το Β΄ Εξάμηνο του 2016 

(Πηγή:http://www.ekdd.gr/ekdda/images/deiktes/eksaminiaia_ekpaideytiko_b_2016.pdf , σελ.20 

http://www.ekdd.gr/ekdda/images/deiktes/eksaminiaia_ekpaideytiko_b_2016.pdf
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Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι τον Φεβρουάριο του 2017, δημοσιεύτηκε από το 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μία έκθεση αξιολόγησης επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου 

Επιμόρφωσης, που αφορούσε συγκεντρωτικά στοιχεία για το χρονικό διάστημα 2014 -

2016
1
 και στην οποία εκτός των άλλων αναφέρονται ότι πραγματοποιήθηκαν 4.723 

Επιμορφωτικά Προγράμματα κατανεμημένα σε 343 Τίτλους. Από αυτά, τα 248 

προγράμματα αφορούσαν Εισαγωγική Εκπαίδευση νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων 

(συμπεριλαμβανομένων και των νέων εφοριακών Υπαλλήλων του Υπουργείου 

Οικονομικών μετά την κατάργηση της κατάργηση της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων 

του Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.) και την συγχώνευσή της με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α). 

 

Μετά από ηλεκτρονική επικοινωνία με την αρμόδια Διεύθυνση Προγραμματισμού 

και Ανάπτυξης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δόθηκαν τα παρακάτω συγκεντρωτικά στοιχεία όπως 

φαίνονται στον Πίνακα 2. Εδώ φαίνεται με ακρίβεια το πλήθος όσων ολοκλήρωσαν τα 

προγράμματα αυτά. 

 

ΕΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ 

2010 1.184 25.314 

2011 1.286 29.895 

2012 1.485 30.560 

2013 1.705 37.121 

2014 1.430 30.472 

2015 1.759 39.661 

2016 1.604 35.090 

2017* 1.382 30.167 

ΣΥΝΟΛΑ 11.835 258.280 

* μέχρι 28-11-2017, προσωρινά στοιχεία  

  

Πίνακας 2. Συγκεντρωτικά στοιχεία ανά έτος από το 2010 έως τον Νοέμβριο του 

2017 

(Πηγή: Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. - Αθήνα) 

 

                                                 
1
 Ιστοσελίδα: http://www.ekdd.gr/ekdda/images/deiktes/ekthesi_aksiologisis_2014_2016.pdf  

http://www.ekdd.gr/ekdda/images/deiktes/ekthesi_aksiologisis_2014_2016.pdf
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Η συμμετοχή των υπαλλήλων στα επιμορφωτικά προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

που μετά από αίτησή τους επιλέχτηκαν για να τα παρακολουθήσουν
1
, είναι 

υποχρεωτική και ο εκπαιδευόμενος απαλλάσσεται από τα υπηρεσιακά του καθήκοντα 

προκειμένου να τα παρακολουθήσει. Επίσης, όσοι δημόσιοι υπάλληλοι, 

παρακολουθούν προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών δικαιούνται να 

ζητήσουν από το οικείο υπηρεσιακό τους συμβούλιο, άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης
2
, 

ή βραχυχρόνια άδεια για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους
3
, καθώς και άδεια 

για συμμετοχή σε εξετάσεις (10 ημέρες/ έτος)
4
 (σ.σ. όλες αυτές οι άδειες είναι με 

αποδοχές). 

 

Η Εισαγωγική Επιμόρφωση/Εκπαίδευση 

Η Εισαγωγική Εκπαίδευση, αποτελεί «τον θεμέλιο λίθο για την ομαλή και 

έγκαιρη ένταξη των δόκιμων υπαλλήλων στο εργασιακό περιβάλλον της δημόσιας 

διοίκησης. Με την Εισαγωγική Εκπαίδευση επιτυγχάνεται η γεφύρωση του χάσματος 

μεταξύ των γνώσεων και των απαιτήσεων της συγκεκριμένης εργασίας, η ενημέρωση του 

εργαζόμενου σχετικά με το περιβάλλον εργασίας και με την οργανωσιακή κουλτούρα του 

φορέα.» (Ραμματά, 2011:136), προαναφέρθηκε δε, ότι η επιτυχής ολοκλήρωση της 

Εισαγωγικής Εκπαίδευσης είναι προαπαιτούμενη προκειμένου να μονιμοποιηθεί ο 

νεοδιοριζόμενος δημόσιος υπάλληλος. Η Εισαγωγική Εκπαίδευση «κρίνεται σκόπιμο να 

συνοδεύεται και από την ειδική εκπαίδευση στη θέση εργασίας (on the job) την οποία θα 

πρέπει ο κάθε φορέας υποχρεωτικά να οργανώνει για το προσωπικό του» (Ραμματά, 

2011:137). 

 

Στο από 24-07-2017 ενημερωτικό έγγραφο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αναφέρονται οι 

παρακάτω λεπτομέρειες που αφορούν ειδικά τα προγράμματα εισαγωγικής 

επιμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα: «Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των 

δοκίμων υπαλλήλων, ανδρών και γυναικών, με το πλαίσιο λειτουργιών και αρχών του 

σύγχρονου περιβάλλοντος της Δημόσιας Διοίκησης. Η εισαγωγική εκπαίδευση είναι 

υποχρεωτική τόσο για τις υπηρεσίες όσο και για τις/τους υπαλλήλους και γίνεται κατά τη 

διάρκεια της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας αυτών. Αποτελεί προϋπόθεση για την 

προαγωγή των υπαλλήλων στον επόμενο του εισαγωγικού βαθμό και έχει Χρονική 

Διάρκεια: 35 ώρες.» 

                                                 
1
 άρθ. 36§1,3 και αρθρ.39§4 του Π.Δ.57/2007 

2
 αρθ. 58 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων 

3
 αρθ. 59 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων 

4
 αρθ. 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων 
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Οι θεματικές Ενότητες
1
 του Προγράμματος είναι οι εξής: 

«1.Έναρξη του Προγράμματος. Γενική παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 

2.Οργάνωση και λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης 

3.Νομιμότητα και Διαφάνεια της Διοικητικής Δράσης 

4.Η Ισότητα των Φύλων στη Δημόσια Διοίκηση 

5.Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Πρότυπες Υπηρεσίες για τον Πολίτη 

6. α.Αρχές και διαδικασίες της σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης. Στρατηγικές 

προτεραιότητες της Χώρας και μέσα άσκησης Δημοσιονομικής Πολιτικής 

ή  β.Θεσμικό πλαίσιο και λειτουργίες της Περιφερειακής Διοίκησης και της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

ή γ.Η Κοινωνική Ασφάλιση στην Ελλάδα-Θεσμικό πλαίσιο και λειτουργία 

ή δ. Σύγχρονα Συστήματα Υγείας-Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας 

7.Αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων, ανδρών και γυναικών» 

 

1.4.2. Η επιμόρφωση και εκπαίδευση των Δικαστικών Υπαλλήλων 

 

Όπως προαναφέρθηκε στην εισαγωγή της παρούσας έρευνας, οι δικαστικοί 

υπάλληλοι αποτελούν για τον ελληνικό δημόσιο τομέα έναν ξεχωριστό τμήμα, ένα 

αυτόνομο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού που διαφοροποιείται τόσο στο Σύνταγμα 

της Ελλάδος όσο και στον Κώδικα των Δικαστικών Υπαλλήλων (Ν.2812/2000) που 

τους αφορά και τους δεσμεύει σε πολλούς τομείς. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία 

με το Υ.Δ.Δ.Α.Δ., δόθηκε η πληροφορία ότι σήμερα (σ.σ. Δεκέμβριος 2017) υπηρετούν 

περίπου 5.700 δικαστικοί υπάλληλοι σε όλη την Ελλάδα, όλων των κατηγοριών, 

κλάδων, ειδικοτήτων, μόνιμοι και ΙΔΑΧ. 

 

Αναλυτικά, δικαστικοί υπάλληλοι είναι οι: «υπάλληλοι της γραμματείας του 

Συμβουλίου της Επικρατείας, των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των 

εισαγγελιών τους, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, της Γενικής Επιτροπείας της 

Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, οι υπάλληλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

                                                 
1
 Οι ενότητες (1,2,3, 4 και 5) είναι κοινές για όλα τα προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης, ενώ η έκτη 

(6) θεματική ενότητα διαφοροποιείται ανάλογα με την υπηρεσία προέλευσης των υπαλλήλων, που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα (6
α
 υπάλληλοι Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητων Αρχών κλπ, 6β 

υπάλληλοι Ο.Τ.Α.α΄και β΄βαθμού, 6γ υπάλληλοι Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και 6δ υπάλληλοι 

Φορέων Υγείας) 
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και της υπηρεσίας του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, οι 

υπάλληλοι των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων, καθώς και οι υπάλληλοι των 

Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω − Λέρου» (άρθρο 1§2 Ν.2812/2000 όπως 

τροποποιήθηκε με άρθρο 10§1 Ν.3472/2006).  

 

Συνεπώς οι Σωφρονιστικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι των Ιατροδικαστικών 

Υπηρεσιών και οι υπάλληλοι της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Υ.Δ.Δ.Α.Δ.) δεν είναι δικαστικοί 

υπάλληλοι και στην παρούσα έρευνα συμπεριλαμβάνονται στους υπόλοιπους 

δημοσίους υπαλλήλους. 

 

Ο Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων στο άρθρο 36 με τίτλο «Διαρκής 

Επιμόρφωση» αναφέρει όλα όσα σχετίζονται με το θέμα αυτό. Συγκεκριμένα, αναφέρει 

ότι η επιμόρφωση είναι δικαίωμα για τους δικαστικούς υπαλλήλους, ανεξάρτητα από 

την κατηγορία, τον κλάδο ή την ειδικότητά τους. Αναφέρει ακόμη ότι η υπηρεσία είναι 

υποχρεωμένη να μεριμνά για την επιμόρφωση των Δικαστικών Υπαλλήλων και ότι 

κάποιες φορές η επιμόρφωση αυτή μπορεί να είναι και υποχρεωτική. Στην 3
η
 και 

τελευταία παράγραφο αυτού του άρθρου αναφέρεται ότι με Προεδρικό Διάταγμα που 

εκδίδεται μετά από πρόταση των αρμόδιων Υπουργείων και την γνώμη της 

Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων (Ο.Δ.Υ.Ε.) και του Συλλόγου Υπαλλήλων 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, «ορίζεται το περιεχόμενο των προγραμμάτων επιμόρφωσης, η 

διάρκειά τους, ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός χαρακτήρας της παρακολούθησης, τα 

πρόσωπα στα οποία ανατίθεται η επιμόρφωση, τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η 

διαδικασία επιλογής των δικαστικών υπαλλήλων…..και κάθε άλλο σχετικό θέμα». 

 

Ένα τέτοιο προεδρικό Διάταγμα, που είχε εκδοθεί μερικά χρόνια πριν και 

συγκεκριμένα το Π.Δ. 37/1994, αναφέρει επακριβώς: «Επεκτείνεται στους δικαστικούς 

υπαλλήλους η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν.1943/91 και μόνο σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν στον τομέα της Πληροφορικής» όπου το 

άρθρο 34 του Ν.1943/91 αναφερόταν στην επιμόρφωση των υπαλλήλων από τις 

εκπαιδευτικές δομές του –σημερινού- Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Μέχρι τη στιγμή που γράφεται αυτή 

η έρευνα, το ΠΔ αυτό –δυστυχώς- δεν έχει αλλάξει αποκλείοντας ουσιαστικά τους 

δικαστικούς υπαλλήλους από την παρακολούθηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων 

του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. που δεν έχουν ως αντικείμενο την Πληροφορική. Επιπρόσθετα, δεν έχει 

εκδοθεί μέχρι σήμερα, κάποιο άλλο ΠΔ που να αφορά και να καθορίζει την 
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επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων, ούτε καν για την εισαγωγική εκπαίδευση 

των νεοδιόριστων υπαλλήλων, η σπουδαιότητα της οποία παρουσιάστηκε παραπάνω. 

 

Όπως προαναφέρθηκε, μετά από ηλεκτρονική επικοινωνία με την αρμόδια 

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δόθηκαν κάποια στοιχεία 

συγκεντρωτικά σχετικά με τα επιμορφωτικά προγράμματα από το 2010 έως και τον 

Νοέμβριο του 2017 που αφορούν και τους Δικαστικούς Υπαλλήλους.  

 

Έτσι λοιπόν, στον παρακάτω Πίνακα 3 φαίνεται ο αριθμός των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων από το 2010 έως και τον Νομέμβριο του 2017 στα οποία συμμετείχαν 

δικαστικοί & λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι (2
η
 στήλη), ο αριθμός των επιμορφούμενων 

που συμμετείχαν σε αυτά τα προγράμματα ανεξαρτήτως υπηρεσίας (3
η
 στήλη) και ο 

αριθμός μόνο των δικαστικών υπαλλήλων που ολοκλήρωσαν τα προγράμματα αυτά (4
η
 

στήλη). Στην τελευταία 5
η
 στήλη, η γράφουσα υπολόγισε το ποσοστό των δικαστικών 

υπαλλήλων που ολοκλήρωσαν τα επιμορφωτικά προγράμματα επί του συνόλου των 

συμμετεχόντων. 

 

ΕΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ 

ΤΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

(ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ) 

2010 163 3.641 111 3,05% 

2011 163 4.501 585 13% 

2012 178 4.073 263 6,46% 

2013 228 5.403 394 7,29% 

2014 153 3.873 436 11,26% 

2015 186 4.647 135 2,91% 

2016 165 4.319 218 5,05% 

2017 220 5.657 594 10,5% 

ΣΥΝΟΛΑ 1.456 36.114 2.736       7,58% 

Πίνακας 3. Συγκεντρωτικά στοιχεία από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  ανά έτος από το 2010 έως 

τον Νοέμβριο του 2017 που αφορούν επιμορφωτικά προγράμματα τα οποία 

ολοκλήρωσαν και δικαστικοί υπάλληλοι 

(Πηγή: Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. - Αθήνα) 
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 Αξίζει εδώ να αναφερθεί πως όλα αυτά τα χρόνια, η Ο.Δ.Υ.Ε. στα πλαίσια των 

διεκδικήσεών της για τον εκσυγχρονισμό των δικαστηρίων, την βελτίωση των 

συνθηκών εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων αλλά και για την ταχύτερη τελικά 

απονομή της δικαιοσύνης, διεκδικούσε το δικαίωμα στην επιμόρφωση – εκπαίδευση. 

Μάλιστα, στις 20-12-2004, υπεγράφη μεταξύ της Ο.Δ.Υ.Ε. και του Υπουργού 

Δικαιοσύνης μία ειδική συλλογική σύμβαση εργασίας
1
 η οποία μεταξύ άλλων 

προέβλεπε στο άρθρο 2 ότι «…συμφωνείται η συμμετοχή εκπροσώπου της Ομοσπονδίας 

Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος στην επιτροπή, που θα συσταθεί στη Γενική Γραμματεία 

Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με έργο την ανίχνευση των 

εκπαιδευτικών αναγκών που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις για την 

αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών. Η επιτροπή θα αποτελείται από έναν 

εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης (Προϊστάμενο της Δ/νσης Εκπαίδευσης), έναν του Ινστιτούτου 

Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.), τον αρμόδιο Προϊστάμενο για τα θέματα εκπαίδευσης 

προσωπικού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς και έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας 

Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος.» 

 

Η επιτροπή αυτή δεν παρήγαγε τελικά έργο με αποτέλεσμα ακόμη και σήμερα, 

σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ανακοίνωση – ενημέρωση της Ο.Δ.Υ.Ε.
2
 προς τους 

δικαστικούς υπαλλήλους να αναγράφεται το εξής: «…Επισημάναμε, καταρχήν, στο 

Γενικό Γραμματέα (σ.σ. του Υ.Δ.Δ.Α.Δ.) την απαράδεκτη απόφαση της μεταβίβασης 

αρμοδιοτήτων που έχουν σχέση με την επιμόρφωση στη Διεύθυνση Προσωπικού του 

Υπουργείου, ενώ απ’ την προηγούμενη διετία είχαν δρομολογηθεί οι διαδικασίες σε 

συνεργασία με την αρμόδια Διευθύντρια της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Οργάνωσης 

και Λειτουργίας Δικαιοσύνης και είχε συμφωνηθεί το πλαίσιο για την επιμόρφωση. 

Αναγνωρίστηκε απ’ τον Γενικό Γραμματέα το τεράστιο έλλειμμα, από πλευράς της 

πολιτείας, στην επιμόρφωση και στην εισαγωγική επιμόρφωση των Δικαστικών 

Υπαλλήλων καθώς και η επιτακτική ανάγκη της επιμόρφωσης και δεσμεύτηκε για την 

άμεση επαναφορά της αρμοδιότητας στη Διεύθυνσή μας και για την προώθηση 

νομοθετικής ρύθμισης - αν χρειαστεί – για να οριστικοποιηθεί το πλαίσιο και να αρχίσει η 

επιμόρφωση το νέο δικαστικό έτος» όπου το νέο δικαστικό έτος ξεκίνησε στις 16-09-

2017, όχι όμως και η επιμόρφωση! 

                                                 
1
 από το προσωπικό αρχείο του τότε προέδρου της Ο.Δ.Υ.Ε. κ.Χρ.Καϋμενάκη 

2
 με αριθ. πρωτ. 63/01-08-2017 από την ιστοσελίδα: www.odye.gr/01082017.htm  

http://www.odye.gr/01082017.htm
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 Παρόλα αυτά τα εμπόδια, όσον αφορά την οργανωμένη από το κράτος 

επιμόρφωση, πρέπει να αναφερθούν και οι διευκολύνσεις που ο Κώδικας των 

Δικαστικών Υπαλλήλων προβλέπει για όσους τελικά καταφέρουν να παρακολουθήσουν 

ένα επιμορφωτικό - εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών. Οι διευκολύνσεις αυτές 

αφορούν άδειες με αποδοχές: εκπαιδευτικές (μετά από σύμφωνη γνώμη του 

υπηρεσιακού συμβουλίου) για όσους παρακολουθούν προγράμματα σπουδών 

(προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά) σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, για συμμετοχή σε 

εξετάσεις (20 ημέρες/χρόνο) και ειδικές (10 ημέρες/διετία) για την παρακολούθηση 

επιστημονικών συναντήσεων, συνεδρίων κλπ.  

 

1.4.3. Η μοριοδότηση της επιμόρφωσης – εκπαίδευσης κατά την επιλογή 

υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης σε όλο τον Δημόσιο Τομέα 

 

Εκτός από τα οφέλη που έχει η επιμόρφωση και η εκπαίδευση για την υπηρεσία 

και τον οργανισμό, υπάρχουν και κάποια πλεονεκτήματα για τον εκπαιδευόμενο που 

αφορούν την επαγγελματική του εξέλιξη, την καριέρα του, η οποία σήμερα 

περισσότερο από ότι παλαιότερα συνοδεύεται και από αντίστοιχα οικονομικά οφέλη. 

Τόσο για τους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα όσο και για τους 

δικαστικούς υπαλλήλους, η επιτυχής παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και 

εκπαίδευσης μοριοδοτείται κατά την επιλογή τους σε θέσεις ευθύνης, δηλαδή σε θέσεις 

γενικών διευθυντών, διευθυντών, προϊσταμένων τμημάτων κλπ. 

 

Η αποφοίτηση για παράδειγμα από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & 

Αυτοδιοίκησης είναι ένα προσόν που αναγνωρίζεται ως ικανό για να καταλάβει ένας 

υπάλληλος μία θέση ευθύνης. Μάλιστα «οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. μπορούν να 

συμμετέχουν ως υποψήφιοι στην προκήρυξη οποιασδήποτε θέσης ευθύνης ανεξαρτήτως 

του τίτλου σπουδών που κατέχουν»
1
.  

 

Ακόμη, «η πιστοποιημένη από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. επιμόρφωση του υπαλλήλου 

μοριοδοτείται με δέκα (10) μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης με ανώτατο όριο τα 

σαράντα (40) μόρια. Για τη βαθμολογία του κριτηρίου της πιστοποιημένης επιμόρφωσης 

που προβλέπεται, λαμβάνεται υπόψη η επιμόρφωση κατά την τελευταία δεκαετία». 

                                                 
1
 αρθ. 84§5 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων όπως αντικ. με άρθρο 29§1 Ν.4369/16 
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Επίσης και η κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου συναφούς με το αντικείμενο 

της κάθε θέσης, είναι προσόν που δίνει προβάδισμα σε έναν υποψήφιο για θέση 

ευθύνης και μοριοδοτείται αναλόγως. Μοριοδοτείται τέλος και η πιστοποιημένη γνώση 

ξένων γλωσσών.  

 

 Τα παραπάνω, με λιγότερες λεπτομέρειες και χωρίς συγκεκριμένη μοριοδότηση 

ισχύουν και για τους Δικαστικούς Υπαλλήλους
1
 όσον αφορά την επιλογή τους σε θέσεις 

ευθύνης. 

 

1.5 Αποτελέσματα Ελληνικών Ερευνών για την επιμόρφωση – 

εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού στον Δημόσιο Τομέα 

 

Υπάρχουν επιστημονικές έρευνες που αφορούν την επιμόρφωση διαφόρων 

κλάδων δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς καμία για την επιμόρφωση 

των Δικαστικών Υπαλλήλων, τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι 

γραμμές. Οπότε είναι σκόπιμο να αναφερθούν τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών 

για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και να συγκριθούν ίσως, με τα αποτελέσματα της 

παρούσας έρευνας που αφορά αποκλειστικά τους δικαστικούς υπαλλήλους. Οι έρευνες 

αυτές αποτελούν τα δευτερογενή δεδομένα της παρούσας έρευνας όπου «δευτερογενή 

δεδομένα είναι στατιστικές που υπάρχουν ήδη, σε αντίθεση με τα πρωτογενή δεδομένα, τα 

οποία συλλέγονται για συγκεκριμένο σκοπό» (Ζαφειρόπουλος, 2015:57) 

 

Οι Βολάκου, Κ. & Κούβαρη, Ε. (2003), μελέτησαν την εκπαιδευτική κατάρτιση 

των Σωφρονιστικών Υπαλλήλων και η υπόθεση της εργασίας τους είχε να κάνει με το 

ερώτημα «κατά πόσο η εκπαίδευση των σωφρονιστικών υπαλλήλων βοηθά στην 

αποτελεσματικότερη απόδοση στην εργασία τους». Η έρευνά τους έγινε με 

ερωτηματολόγια σε δύο Καταστήματα Κράτησης στην Ελλάδα, ένα στην Κρήτη και 

ένα στην Αθήνα. 

 

Σημαντική εμφανίζεται η απάντηση του 96% του δείγματος, που «κρίνουν 

αναγκαία την ειδική κατάρτιση για την άσκηση του επαγγέλματός τους» και αναφέρουν 

μεταξύ άλλων ότι «ένα ποσοστό 56%, έχει κάποια ειδική κατάρτιση» η οποία, «για την 

πλειοψηφία των σωφρονιστικών υπαλλήλων (68%) προέρχεται από τη φοίτηση στη σχολή 

                                                 
1
 αρθ. 72§5 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων 
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των σωφρονιστικών υπαλλήλων και μόλις το 36% επιλέγει και τη βασική εκπαίδευση». 

Το ποσοστό αυτό (96%) «αποδεικνύει την συγκεκριμένη ανάγκη, ιδιαίτερα όταν 

προέρχεται από υπαλλήλους με αρκετά χρόνια προϋπηρεσίας και την ανάγει σε αναγκαία 

προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος. Η ανάγκη αυτή είναι αντιληπτή από την 

πλειοψηφία του δείγματος, η οποία επιθυμεί την παροχή κατάρτισης στο μέλλον» 

(Βολάκου & Κούβαρη. 2003:71-72, 103). 

 

Επίσης, «Διαλέξεις, ομιλίες, ημερίδες και συνέδρια δεν συμβάλλουν για την 

πλειοψηφία των σωφρονιστικών υπαλλήλων του δείγματός μας (82%) στην παροχή 

κατάρτισης. … το 64% του δείγματός μας δεν έχει καταρτιστεί από τη στιγμή της 

πρόσληψης και μετά ενώ το 94,7% δεν γνωρίζει αν υπάρχουν ανάλογα προγράμματα 

κατάρτισης» και η συντριπτική πλειοψηφία «το 93,3% δηλώνει ότι χρειάζεται επιπλέον 

κατάρτιση και μόλις το 6,6% δεν επιθυμεί επιπλέον κατάρτιση» ενώ, τέλος, όσον αφορά 

τα κίνητρα που απαιτούνται, «το 46,5% του δείγματος θεωρεί ότι η κατάρτιση αυτή 

πρέπει να παρέχεται ως εκπαιδευτική άδεια, ενώ ένα ποσοστό 33,8% υποστηρίζει ότι 

πρέπει να παρέχεται εντός ωραρίου εργασίας με αποδοχές»  (Βολάκου & Κούβαρη. 

2003:72). 

 

Η Δημοπούλου Χ. (2012) μελέτησε την συνεχιζόμενη νοσηλευτική εκπαίδευση 

και ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών νοσηλευτών δημόσιου νοσοκομείου 

χρησιμοποιώντας δομημένο ερωτηματολόγιο.  

 

Τα αποτελέσματα της έρευνάς της έδειξαν ότι το «75% πιστεύει ότι με την συνεχή 

επιμόρφωση αποκτά νέες γνώσεις, δεξιότητες και διευρύνει τον επαγγελματικό του 

ορίζοντα…..το 46,43% δηλώνει ότι η συμμετοχή του σε προγράμματα επιμόρφωσης 

βασίζεται κυρίως σε προσωπικούς λόγους» (Δημοπούλου, 2012 : viii) αν και η 

συντριπτική πλειοψηφία 97% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι «η συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση πρέπει να είναι υποχρεωτική» (Δημοπούλου, 2012 : 52). Ενδιαφέρουσα 

είναι και η διερεύνηση του εάν πριν την παρακολούθηση κάποιου επιμορφωτικού 

προγράμματος είχαν ερωτηθεί για το ποιες είναι η εκπαιδευτικές τους ανάγκες, όπου το 

63% απαντά «ποτέ»! (Δημοπούλου, 2012 : 56) ενώ «από την επισκόπηση της 

βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι η εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών των 

εκπαιδευομένων είναι αναγκαία πριν το σχεδιασμό και την εφαρμογή του εκπαιδευτικού 

προγράμματος» (Δημοπούλου, 2012 : 84).  
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Όσο για τα κίνητρά τους, μόλις το 7,03% αποσκοπεί σε κάποια «προαγωγή», ενώ 

το 39,4% (αθροιστικά) έχει «προσωπικό ενδιαφέρον για το θέμα» και «ελεύθερο 

χρόνο» (Δημοπούλου, 2012:58). Οι γνώσεις που αποκτούν στις επιμορφωτικές τους 

εμπειρίες «είναι αξιοποιήσιμες στην εργασία τους» για το 86% των ερωτηθέντων αλλά 

ταυτόχρονα μόνο το 49% δηλώνει ότι «η εκπαίδευση που έλαβε είναι επαρκής για την 

επαγγελματική του κατάρτιση». Παρόλα αυτά, το 55% θεωρεί οι «επαγγελματικές του 

γνώσεις επαρκούν για τη δουλειά που κάνει», ενώ το 82% «επιθυμεί ή νιώθει την 

ανάγκη να επιμορφωθεί και να εκπαιδευτεί περαιτέρω» (Δημοπούλου, 2012:62-64). 

 

Η Καραγεώργου, Ν. (2008) μελέτησε την εκπαίδευση και ανάπτυξη του 

προσωπικού μίας δημόσιας επιχείρησης και συγκεκριμένα του Οργανισμού Λιμένος 

Πατρών (Ο.Λ.Π.), με την χρήση μη δομημένης συνέντευξης (με ερωτήσεις ανοιχτού 

τύπου)  προς τα ανώτερα και μεσαία διοικητικά στελέχη του Οργανισμού αυτού. 

 

Από τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν και μετά την ολοκλήρωση της 

ανάλυσης των αποτελεσμάτων τους, το γενικό συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει «μερική 

υλοποίηση της θεωρίας της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.) και ειδικότερα της 

εκπαίδευσης και ανάπτυξης προσωπικού» αφού «κάποιες φορές οι αρχές της Δ.Α.Π. 

εφαρμόζονται και κάποιες όχι».  

 

Οι νεοπροσλαμβανόμενοι υπάλληλοι εκπαιδεύονται «στη θέση εργασίας από 

κάποιον παλαιότερο υπάλληλο εντός του οργανισμού με τις μεθόδους του μέντορα 

(mentoring) και την εκπαίδευση πάνω στη θέση εργασίας (on the job training)» ενώ για 

τους παλαιότερους υπαλλήλους, «τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνονται  

στον Ο.Λ.Π. είναι περιορισμένα αφού αναφέρονται σχεδόν αποκλειστικά σε διευθυντικά 

στελέχη.» (Καραγεώργου, 2008 : 82-83) 

 

Η Κατσωνοπούλου, Α. (2016) στην εργασία της για την Διερεύνηση 

εκπαιδευτικών αναγκών των Εκπαιδευτικών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής 

και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), η οποία διενεργήθηκε με την χρήση ερωτηματολογίου 

που διανεμήθηκε ηλεκτρονικά σε 101 εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., 

αναφέρει ότι «τα ευρήματα της έρευνας ανέδειξαν τη θετική στάση των συμμετεχόντων-

ουσών απέναντι σε ενδεχόμενη επιμόρφωση. Οι βασικότεροι λόγοι/ κίνητρα των 

εκπαιδευτικών για τη λήψη επιπλέον εκπαίδευσης φαίνεται να είναι η επίλυση 

καθημερινών προβλημάτων εκπαιδευτικής δραστηριότητας, η βελτίωση εκπαιδευτικών 
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τεχνικών, η ανάγκη εμβάθυνσης και εξειδίκευσης και η βελτίωση διδακτικών μεθόδων» 

(Κατσωνοπούλου, 2016 : 4) 

 

Επίσης, «Ένας στους δύο εκπαιδευτικούς υποστηρίζει την ανάγκη να λαμβάνει 

εκπαίδευση σε ετήσια βάση. Τέλος, αναδεικνύεται η σαφής προτίμηση των εκπαιδευτικών 

σε εκπαιδευτικές μεθόδους που τους εμπλέκουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία και 

μέσω των οποίων υπάρχει άμεση σχέση θεωρίας και πράξης» (Κατσωνοπούλου, 2016:4) 

 

Παραπλήσια με την προηγούμενη -όσον αφορά τον τομέα εργασίας- είναι και η 

έρευνα της Μπερτζέμη, Μ. (2008) για την διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών των 

ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η 

οποία πραγματοποιήθηκε με την χρήση ερωτηματολογίου.  

 

Ένα από τα συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι «η συνεχής επιμόρφωση των 

ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών είναι αναγκαία προκειμένου να ικανοποιηθούν οι μεγάλες 

ανάγκες τους σ’ όλους τους τομείς, διδακτικό, επιστημονικό και παιδαγωγικό» ενώ 

σημαντικό είναι και το «ότι παράγοντες όπως η προϋπηρεσία στην εκπαίδευση, το 

μορφωτικό επίπεδο, η σχολική βαθμίδα και ο τόπος υπηρεσίας (επαρχία ή πόλη) δεν 

επηρεάζουν σημαντικά τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών, 

καθώς στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, οι παράγοντες αυτοί δε βρέθηκαν στατιστικά 

σημαντικοί» (Μπερτζέμη, 2008 : 71)  

 

Τέλος, η Giossi (2012) στη Διδακτορικής της διατριβή με θέμα Human Resource 

Development through the exploitation of Life Long Learning (που αφορούσε όμως 

και τον ιδιωτικό τομέα των επιχειρήσεων) και η οποία διεξήχθη τόσο με 

ερωτηματολόγια όσο και με συνεντεύξεις-παρατήρηση σε χώρους που διεξάγονταν 

προγράμματα ΔΒΜ, συμπερασματικά και μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «η πλειοψηφία 

των διευθυντών, εργοδοτών και εργαζομένων είχαν επίγνωση του μη τυπικού και άτυπου 

χαρακτήρα της Δια Βίου Μάθησης (ΔΒΜ). Μέσω της συμμετοχής τους σε ΔΒΜ 

δραστηριότητες, όπου η εισήγηση και η συζήτηση επικράτησαν μεταξύ των επιλεγόμενων 

μεθόδων μάθησης, τα μαθησιακά αποτελέσματα όπως βελτίωση της απόδοσης εργασίας, 

επαγγελματική ανάπτυξη καθώς και προσωπική ανάπτυξη και ενίσχυση της 

συτοεκτίμησης υπερίσχυσαν έναντι της επιθυμίας για περισσότερη μάθηση» (Giossi, 

2012:4) 
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Στο τέλος της έρευνας αυτής, και «αποδεικνύοντας την αξία και την επίδραση της 

ΔΒΜ στην ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων, η οποία δεν είναι σημαντική μόνο στην 

προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη διευθυντών, εργοδοτών και εργαζομένων, αλλά 

και στην ανάπτυξη όλου του οργανισμού» (Giossi, 2012:4-5) τονίζεται το πόσο αναγκαίο 

είναι να επενδύει ο οργανισμός σε δραστηριότητες ΔΒΜ. 
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Κεφάλαιο 2
ο
 

Μεθοδολογία Έρευνας & Συλλογής Δεδομένων 

 

2.1 Ερευνητικά Ερωτήματα παρούσας έρευνας 

 

Στηριζόμενη στην βιβλιογραφία του προηγούμενου κεφαλαίου, στη λεπτομερή 

περιγραφή του τι ισχύει στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σχετικά με την επιμόρφωση και 

εκπαίδευση των δικαστικών υπαλλήλων αλλά και στην έμφυτη αγάπη της γράφουσας 

για την εκπαίδευση γενικά και για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση ενηλίκων ειδικότερα, η 

παρούσα έρευνα έχει έναν σκοπό που επιμερίζεται σε τέσσερις στόχους ή καλύτερα, σε 

τέσσερα ερωτήματα προς απάντηση.  

 

Υπάρχουν δύο ειδών λόγοι για την διατύπωση ερωτήσεων και επεξηγηματικών 

υποθέσεων, οι «θεωρητικοί και πρακτικοί: οι θεωρητικοί ξεκινούν από το ενδιαφέρον 

του ανθρώπου να μάθει, να εννοήσει και να διευρύνει το γνωστικό του πεδίο, ενώ οι 

πρακτικοί είναι αποτέλεσμα της ανάγκης να μάθει ώστε να διεκπεραιώσει καλύτερα ή/και 

αποδοτικότερα κάποιες του ενέργειες. <…..> Οπωσδήποτε η μία μορφή δεν αποκλείει την 

άλλη….» (Ψαρρού & Ζαφειρόπουλος, 2004:69) 

 

Έτσι και στην παρούσα εργασία, τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά, σκοπός είναι 

να αποτυπωθεί με την μέγιστη δυνατή ακρίβεια η πραγματικότητα που ισχύει για την 

επιμόρφωση και εκπαίδευση των Δικαστικών Υπαλλήλων σήμερα στην Ελλάδα, και η 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων, τόσο μεμονωμένα ως αντικειμενικά στοιχεία, όσο και 

με διάφορες παραμέτρους, όπως το είδος της εισαγωγικής επιμόρφωσης, το πλήθος των 

επιμορφωτικών/εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν παρακολουθήσει, τα κίνητρα 

που ωθούν στη μάθηση, εκπαιδευτικές ανάγκες και προτιμητέες εκπαιδευτικές μέθοδοι, 

κ.α.. Τα τέσσερα επιμέρους ερωτήματα-στόχοι της παρούσας έρευνας διατυπώνονται 

ως εξής: 

 

1
ος

 στόχος-ερώτημα προς απάντηση: σε τι είδους εισαγωγική επιμόρφωση 

συμμετείχαν οι δικαστικοί υπάλληλοι κατά τον διορισμό τους και ποια μέθοδος 

ακολουθήθηκε; Πόσο καθοριστική ήταν για την ομαλή ένταξη στο εργασιακό 

περιβάλλον και στην άσκηση των καθηκόντων τους; Θεωρούν ότι η μέθοδος αυτή είναι 

γενικά κατάλληλη για την επιμόρφωση/εκπαίδευση τους; 
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2
ος

 στόχος-ερώτημα προς απάντηση: τα επιμορφωτικά ή εκπαιδευτικά προγράμματα 

που τυχόν παρακολούθησαν οι δικαστικοί υπάλληλοι τους βοήθησαν στην καλύτερη 

και αποδοτικότερη άσκηση των καθηκόντων τους; Όσοι παρακολούθησαν τέτοια 

προγράμματα σε ποιο βαθμό πιστεύουν ότι συμβάλλουν στην εργασιακή ή/ και στην 

προσωπική τους ικανοποίηση και ανάπτυξη; Τους επηρεάζουν ως προς την 

οργανωσιακή τους δέσμευση; Και όλα αυτά σε αντιδιαστολή των απαντήσεων όσων 

δεν έχουν παρακολουθήσει τέτοια προγράμματα. 

 

3
ος

 στόχος-ερώτημα προς απάντηση: ποια κίνητρα υποκινούν και ενθαρρύνουν τους 

δικαστικούς υπαλλήλους προκειμένου να επιμορφωθούν; Εσωτερικά ή εξωτερικά 

περισσότερο; Μήπως η επιμόρφωση/εκπαίδευση θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική; 

 

4
ος

 στόχος-ερώτημα προς απάντηση: έχουν ερωτηθεί ποτέ για το ποιες πραγματικά 

είναι οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες; Τι νιώθουν και πιστεύουν ότι χρειάζεται να 

μάθουν; Και ποιες εκπαιδευτικές μεθόδους προτιμούν; Πιστεύουν ότι θα ήταν χρήσιμη 

η δημιουργία μίας «σχολής Δικαιοσύνης» αποκλειστικά για δικαστικούς υπαλλήλους; 

 

Η εργασία αυτή λοιπόν, με τις απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα και 

αναλύοντας την υφιστάμενη κατάσταση στον κλάδο των δικαστικών υπαλλήλων, 

φιλοδοξεί καταρχήν να «γεμίσει» το κενό της βιβλιογραφίας όσον αφορά τους Έλληνες 

Δικαστικούς Υπαλλήλους, προσδιορίζοντας στάσεις, δεξιότητες, κίνητρα, 

εκπαιδευτικές ανάγκες και επιθυμητές εκπαιδευτικές μεθόδους αυτού του κλάδου. 

Έπειτα, επιθυμεί να συνεισφέρει στην έρευνα που γίνεται στην Ελλάδα και αφορά τον 

χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων αλλά και στο πεδίο της επιμόρφωσης του ανθρώπινου 

δυναμικού στο Δημόσιο Τομέα. 

 

2.2 Επιλογή οργανισμού 

 

Ο οργανισμός που θα επιλεγόταν θα μπορούσε να είναι μία υπηρεσία μίας 

γεωγραφικής περιοχής, για παράδειγμα οι δικαστικές υπηρεσίες του Ν.Ημαθίας ή μίας 

Εφετειακής περιοχής, για παράδειγμα οι Δικαστικές υπηρεσίες που ανήκουν στο 

Εφετείο Θεσσαλονίκης (και περιλαμβάνουν πολλούς Νομούς όπως π.χ. Ημαθίας, 

Πιερίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Σερρών, κα). Η γράφουσα όμως ήθελε να 
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αποτυπωθούν οι απόψεις δικαστικών υπαλλήλων από όλη την Ελλάδα, ώστε να υπάρχει 

μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα.  

 

Επομένως ως οργανισμός επιλέχτηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξαιρώντας 

τους υπαλλήλους που δεν είναι Δικαστικοί Υπάλληλοι όπως ορίζεται από τον 

Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων και αναλυτικά περιγράφηκε στην ενότητα  1.4.2. 

 

2.3 Επιλογή Ερευνητικής Μεθόδου 

 

2.3.1 Επιλογή δείγματος 

 

 Οι Έλληνες Δικαστικοί Υπάλληλοι είναι περίπου 5.700 ανά την Ελλάδα, όπως 

τηλεφωνικά ειπώθηκε από την αρμόδια υπάλληλο του Υ.Δ.Δ.Α.Δ. και θα ήταν 

πρακτικά αδύνατο στα πλαίσια μια μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας να 

προσεγγισθούν όλοι ώστε να συμμετάσχουν σε μία έρευνα. Αυτό θα γινόταν «μόνο με 

την απογραφή του πληθυσμού, η οποία έχει περιγραφικό χαρακτήρα και υψηλό κόστος» 

(Ψαρρού & Ζαφειρόπουλος, 2004:155) Έπρεπε λοιπόν να γίνει επιλογή του δείγματος 

που θα συμμετείχε στην έρευνα. 

 

Καταρχήν, δεν έγινε κανένας διαχωρισμός όσον αφορά τον κλάδο (Γραμματέας, 

Επιμελητής, Δακτυλογράφος, κτλ) ή την κατηγορία (ΠΕ, ΔΕ, ΥΕ, κτλ) αλλά αντίθετα η 

έρευνα αντιμετώπισε ισότιμα όλους τους δικαστικούς υπαλλήλους. Μάλιστα, δεν 

ζητήθηκε καν να δηλωθεί η κατηγορία στην οποία υπηρετούν αλλά οι πραγματικές 

γραμματικές τους γνώσεις, αφού πάντα υπάρχει περίπτωση κάποιος πτυχιούχος να 

υπηρετεί σε θέση ΔΕ ή ΥΕ, κοκ.  Έπειτα, η γράφουσα επιθυμούσε να μην υπάρχει 

γεωγραφικός περιορισμός αλλά αντίθετα να δοθεί η δυνατότητα για να συμμετέχουν 

στην έρευνα δικαστικοί υπάλληλοι από όλη την Ελλάδα.  

 

Για να φτάσει λοιπόν η έρευνα σε όλους, ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής, 

επιλέχθηκε ως όργανο συλλογής των δεδομένων το ερωτηματολόγιο
1
 και 

συγκεκριμένα το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 

του κοινωνικού δικτύου Facebook. «Οι έρευνες στο διαδίκτυο παρουσιάζουν πολλά 

                                                 
1
 Ερωτηματολόγιο: έγγραφο που περιέχει ερωτήσεις και άλλα είδη στοιχείων τα οποία είναι σχεδιασμένα 

με τέτοιο τρόπο ώστε να αντλούν πληροφορίες κατάλληλες για ανάλυση. Τα ερωτηματολόγια 

χρησιμοποιούνται πρωτίστως στη δειγματοληπτική έρευνα αλλά και σε πειράματα, σε έρευνες πεδίουκαι 

άλλους τρόπους παρατήρησης. ( Babbie, 2011:387) 
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θετικά χαρακτηριστικά και αποτελούν τη λύση σε πληθώρα ποσοτικών ερευνών <..> 

παρουσιάζουν ευκολία, ταχύτητα υλοποίησης, επιτυγχάνουν μεγάλη γεωγραφική εμβέλεια 

της έρευνας…» (Ζαφειρόπουλος, 2015: 81). Προφανώς το δείγμα «περιορίζεται» σε 

εκείνους του Δικαστικούς Υπαλλήλους που έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο και σε εκείνους που είναι ενεργά μέλη του κοινωνικού δικτύου Facebook. 

 

2.3.2 Η επιλογή του Ερωτηματολογίου 

 

Τα ερωτηματολόγιο, «είναι ένα ερευνητικό εργαλείο. Είναι το κύριο μέσο 

επικοινωνίας και κίνητρο για τον ερωτώμενο, από τον οποίο προσδοκάται η συλλογή των 

κατάλληλων πληροφοριών. Ένα ερωτηματολόγιο σωστά διατυπωμένο βοηθά και τον 

ερευνητή και τον ερωτώμενο» (Ψαρρού & Ζαφειρόπουλος, 2004:142) να φτάσουν στο 

επιθυμητό αποτέλεσμα της συλλογής δεδομένων για την παραγωγή πληροφοριών. 

 

Τα ερωτηματολόγια παρέχουν την ευελιξία των δομημένων και μη δομημένων 

ερωτήσεων στο ίδιο έγγραφο και ο ερευνητής μπορεί πραγματικά να τα χρησιμοποιήσει 

με διάφορους τρόπους για διάφορους σκοπούς (Bell J. 1993). Δομημένα 

ερωτηματολόγια είναι αυτά των οποίων η σειρά των ερωτήσεων είναι αυστηρά 

καθορισμένη, ενώ μη δομημένα είναι εκείνα στα οποία ο ερευνητής μπορεί να αλλάζει 

τη σειρά των ερωτήσεων,  όποτε κρίνει ότι αυτό διευκολύνει τον ερωτώμενο και κατά 

συνέπεια την έρευνα. (Ζαφειρόπουλος, 2015). 

 

Επίσης, τα ερωτηματολόγια εκτός από ερωτήσεις, περιέχουν και προτάσεις με τις 

οποίες οι ερωτώμενοι συμφωνούν ή διαφωνούν σε κάποιο βαθμό (μέσω της κλίμακας 

Likert
1
), ή ακόμη και τη δυνατότητα «ανοιχτών» απαντήσεων από την μεριά των 

ερωτώμενων. (Babbie, 2011). «Οι ερωτήσεις και οι προτάσεις είναι εξίσου 

αποτελεσματικές. Η χρήση και των δύο σε ένα ερωτηματολόγιο προσφέρει μεγαλύτερη 

ευελιξία στον ερευνητή κατά τον σχεδιασμό των στοιχείων ερωτηματολογίου που θα 

συμπεριλάβει, ενώ το ίδιο το ερωτηματολόγιο γίνεται πιο ενδιαφέρον» (Babbie, 

2011:387). 

 

2.3.3 Σχεδιασμός του Ερωτηματολογίου  

 

                                                 
1
 «Η αξία αυτής της μορφής έγκειται στην αναμφίβολη τακτικότητα των απαντητικών κατηγοριών» 

(Babbie, 2011:269) 
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Οι Cohen & Manion (1994:134) αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι «Ένα ιδανικό 

ερωτηματολόγιο έχει τις ίδιες ιδιότητες με έναν καλό νόμο: «Είναι σαφές, απαλλαγμένο 

από αοριστίες και δεκτικό ομοιόμορφου χειρισμού. Ο σχεδιασμός του θα πρέπει να 

ελαχιστοποιεί τα πιθανά σφάλματα εκ μέρους των απαντώντων...και αυτών που θα 

κάνουν την κωδικοποίηση. Και εφόσον η συμμετοχή των ανθρώπων στις επισκοπήσεις 

είναι εθελοντική, ένα ερωτηματολόγιο πρέπει να κεντρίζει το ενδιαφέρον τους, να 

ενθαρρύνει τη συνεργασία τους και να εκμαιεύει απαντήσεις όσο το δυνατόν πλησιέστερες 

στην αλήθεια.» Davidson, 1970».  

 

Ειδικά όσον αφορά το ενδιαφέρον που έδειξαν οι συμμετέχοντες στην παρούσα 

έρευνα, αποδείχθηκε από το πλήθος των σχολίων και μηνυμάτων ακόμη και 

τηλεφωνημάτων που δέχτηκε η γράφουσα από άγνωστους συναδέλφους της ανά την 

Ελλάδα, με περιεχόμενο άκρως ενθαρρυντικό και ανέλπιστα υποστηρικτικό.  

 

 Κατά το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου, οδηγός ήταν τα ερευνητικά 

ερωτήματα που έχουν παρουσιαστεί στην παραπάνω Ενότητα 2.1 αλλά και τα 

ερωτηματολόγια των ερευνών που παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 1.5 του 

προηγούμενου Κεφαλαίου, αλλαγμένα, προσαρμοσμένα στην παρούσα έρευνα και 

φυσικά εμπλουτισμένα με ότι απαιτούσε η βιβλιογραφική ανασκόπηση του 

προηγούμενου Κεφαλαίου. 

 

Δόθηκε μεγάλη προσοχή στο να μην αλληλοκαλύπτονται οι ερωτήσεις, να 

υπάρχει σαφήνεια τόσο στην ερώτηση όσο και στο τι πρέπει να αφορά η κάθε 

απάντηση καθώς και στη σειρά με την οποία θα μπουν οι ερωτήσεις έτσι ώστε να 

υπάρχει μία λογική σειρά και μία αβίαστη συνέχεια. «Η σειρά των ερωτήσεων θα πρέπει 

να ακολουθεί μία λογική, φυσική ροή παρακινώντας τον ερωτώμενο να απαντήσει σε 

όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου με ειλικρίνεια και πληρότητα. Για αυτόν το 

λόγο οι πρώτες ερωτήσεις θα πρέπει να είναι απλές και ενδιαφέρουσες παροτρύνοντας 

τον ερωτώμενο να αρχίσει τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου» (Δημητριάδη, Ζ. 

2000:95).  

 

Επίσης για αυτό το λόγο, σε ξεχωριστή σελίδα, γράφηκε και μία «συνοδευτική 

επιστολή». Σύμφωνα με την Δημητριάδη, (2000:99), «το ερωτηματολόγιο θα πρέπει να 

συνοδεύεται από μία συνοδευτική ή διαβιβαστική επιστολή (cover letter) που θα περιέχει 

όλες εκείνες τις πληροφορίες τις οποίες θα διαβίβαζε προφορικώς ο ερευνητής στον 
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ερωτώμενο σε μία διαπροσωπική επικοινωνία» και επίσης εκεί υπήρχαν και τα 

προσωπικά στοιχεία της γράφουσας καθώς και οι τρόποι επικοινωνίας μαζί της (κινητό 

τηλέφωνο και διεύθυνση email). Η συνοδευτική αυτή επιστολή απεικονίζεται στην 

παρακάτω Εικόνα 2. 

 

 

Εικόνα 2: Η συνοδευτική επιστολή πριν τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου 

 

Προσπάθεια επίσης έγινε ώστε να μην είναι χρονοβόρα η διαδικασία 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, που κατά τη διάρκεια της πιλοτικής-δοκιμαστικής 

εφαρμογής του, κυμάνθηκε από οκτώ έως δεκατέσσερα λεπτά. Για να επιτευχθούν τα 

παραπάνω, το αρχικό ερωτηματολόγιο άλλαξε τρεις φορές πριν οριστικοποιηθεί η 

μορφή του. 

 

Τέλος, τόσο για την οικονομία χρόνου, για την ομοιογένεια των πιθανών 

απαντήσεων, αλλά και για την ευκολία της στατιστικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων, 

επιλέχθηκαν μόνο ερωτήσεις κλειστού τύπου. «Στην περίπτωση των ερωτήσεων 

κλειστού τύπου, ο ερωτώμενος πρέπει να επιλέξει μια απάντηση από τη λίστα που του 

παρέχει ο ερευνητής. Οι κλειστές ερωτήσεις είναι αρκετά δημοφιλείς στη δειγματοληπτική 

έρευνα γιατί προσφέρουν μεγαλύτερη ομοιογένεια απαντήσεων και είναι πιο εύκολα 

επεξεργάσιμες από τις ανοικτές.» (Babbie, 2011:388). Βέβαια, στις περιπτώσεις που 

ήταν αδύνατο να συμπεριλάβει η γράφουσα όλες τις πιθανές απαντήσεις σε μία λίστα, 



42 

 

 

τότε ήταν διαθέσιμη η επιλογή «Άλλο» που έδινε στον ερωτώμενο τη δυνατότητα να 

απαντήσει με ελευθερία ότι επιθυμούσε.  

 

Αφού ολοκληρώθηκε η κατασκευή του ερωτηματολογίου σε έντυπη μορφή 

ακολούθησε ο προέλεγχός του και στη συνέχεια η πιλοτική του εφαρμογή. Αρχικά το 

περιεχόμενο του ερωτηματολογίου συζητήθηκε με τον επιβλέποντα της παρούσας 

εργασίας, δόθηκαν κάποιες κατευθύνσεις και έγιναν οι πρώτες τροποποιήσεις που 

αφορούσαν τόσο τη δομή όσο και το περιεχόμενό του. Δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στις 

ερωτήσεις εκείνες, που οι απαντήσεις τους θα απαντήσουν και τα ερευνητικά 

ερωτήματα αλλά συμπεριελήφθησαν και ερωτήσεις που θα εμπλουτίσουν τα όσα 

γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για την κατάσταση στον κλάδο των Δικαστικών Υπαλλήλων 

όσον αφορά το πάντα επίκαιρο θέμα της επιμόρφωσης και εκπαίδευσης. 

 

Η δεύτερη αλλαγή του ερωτηματολογίου αφορούσε τον τρόπο με το οποίο θα 

παρουσιαζόταν οι ερωτήσεις που οι απαντήσεις τους θα ήταν με την κλίμακα Likert και 

ενώ στην έντυπη μορφή ήταν ομαδοποιημένες σε πίνακα, στην ηλεκτρονική μορφή 

έπρεπε να μπουν ξεχωριστά η κάθε μία και εκ των πραγμάτων να ξαναδιατυπωθούν.  

 

Επίσης, στο στάδιο αυτό, η γράφουσα διαπίστωσε ότι στις ερωτήσεις που 

αναφερόταν στο εάν κάποιος έχει παρακολουθήσει ή όχι κάποιο 

επιμορφωτικό/εκπαιδευτικό πρόγραμμα (τέσσερις συνολικά ερωτήσεις), εάν ο 

ερωτώμενος είχε απαντήσει «ΟΧΙ», θα έπρεπε και στις υποερωτήσεις να απαντήσει 

ξανά «Δεν έχω παρακολουθήσει». Αυτό το πρόβλημα, στο ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο ξεπεράστηκε εύκολα με την χρήση μίας «συνθήκης» που ουσιαστικά 

κατευθύνει τον ερωτώμενο στην απαραίτητη ερώτηση ανάλογα με το εάν έχει 

απαντήσει «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ». 

 

Στο στάδιο αυτό, και αφού είχε δημιουργηθεί το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο 

(η δημιουργία του οποίου περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω στην ενότητα 2.3.4) το 

ερωτηματολόγιο (πιλοτικό) δόθηκε για προέλεγχο σε πέντε δικαστικούς υπαλλήλους με 

την παράκληση να χρονομετρήσουν τις απαντήσεις τους και να σημειώσουν τυχόν 

λάθη, απορίες, παρατηρήσεις και γενικά οτιδήποτε θα θέλανε να συζητήσουνε με την 

γράφουσα.  
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Έτσι, η τρίτη και τελευταία «έκδοση» του ερωτηματολογίου, προέκυψε μετά τον 

προέλεγχο και αφορούσε ορθογραφικά και συντακτικά λάθη, διευκρινήσεις σχετικά με 

τα ακρωνύμια (π.χ. Ε.Κ.Δ.Δ.Α. = Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης) και μία –σημαντική- λεπτομέρεια με τους Νομούς της χώρας. 

Συγκεκριμένα, και οι πέντε «δοκιμαστές» του πιλοτικού ερωτηματολογίου υπηρετούν 

στο νομό Ημαθίας. Στο πεδίο λοιπόν που ζητούσε να πληκτρολογήσουν το Νομό, οι 

συμμετέχοντες έγραψαν τη λέξη «ΗΜΑΘΙΑ» με πέντε διαφορετικούς τρόπους! Η 

γράφουσα στο σημείο αυτό, αποφάσισε να δημιουργήσει λίστα με τους 51 Νομούς της 

χώρας ώστε να υπάρχει ομοιομορφία στις απαντήσεις.  

 

2.3.4. Κατασκευή του ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου 

 

Για την κατασκευή του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε η 

δυνατότητα που δίνει ο προσωπικός λογαριασμός της google στον καθένα και 

ονομάζεται «google φόρμες». Είναι ένα εύχρηστο γραφικό περιβάλλον που με πολύ 

απλά εργαλεία, επιτρέπει την «κατασκευή» ενός σύγχρονου, δυναμικού και με πολλές 

δυνατότητες ερωτηματολογίου, όπως ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις με 

απαντήσεις της κλίμακας Likert, ερωτήσεις με δυνατότητα ανοιχτών απαντήσεων και 

πολλές άλλες όπως φαίνεται στην Εικόνα 3. 

 

 

Εικόνα 3: Το περιβάλλον εργασίας των Google Forms 

 

Η κατασκευή το ερωτηματολογίου με αυτό τον τρόπο, έχει και τρία ακόμη 

πλεονέκτημα:  
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 Πρώτον, την αυτόματη αποθήκευση κάθε εργασίας στο Drive της Google 

(πρόκειται για το δωρεάν δικτυακό σύννεφο «cloud» της Google) που προσφέρει 

ασφάλεια και «ξεγνοιασιά» στον χρήστη ο οποίος δεν ασχολείται ούτε με πιθανές 

απώλειες δεδομένων, ούτε με μεγέθη αποθήκευσης, ούτε με μέσα αποθήκευσης. 

Η εργασία του είναι πάντα διαθέσιμη, παντού! 

 Δεύτερον, καθ’ όλη την διάρκεια δημιουργίας του ερωτηματολογίου δίνεται η 

δυνατότητα στον χρήστη να βλέπει μία προεπισκόπηση του ερωτηματολογίου 

πλήρως λειτουργική με αποτέλεσμα ο χρήστης να μπορεί άμεσα να αντιληφθεί 

εάν κάτι δεν είναι σωστό ή λειτουργικό και να το αλλάξει πριν προχωρήσει 

παρακάτω. Και μετά την ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου, οι διαθέσιμοι τρόποι 

αποστολής του στους ερωτώμενους είναι πολλοί και πανεύκολοι στη χρήση, 

όποιον και αν αποφασίσει ο χρήστης να χρησιμοποιήσει. 

 Τρίτον, οι τρόποι εξαγωγής των αποτελεσμάτων ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. 

Κατευθείαν σε λογιστικό φύλλο που μπορεί να εξαχθεί και ως αρχείο excel για 

πλήρη ανάλυση, συνολικά γραφήματα για κάθε μία ερώτηση και τέλος 

δυνατότητα εμφάνισης των απαντήσεων κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά. 

 

2.3.5 Τρόπος χρήσης του ηλεκτρονικού Ερωτηματολογίου 

 

Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο ήταν αποκλειστικά 

ηλεκτρονικός. Η γράφουσα είναι «μέλος» σε τρεις ομάδες Δικαστικών Υπαλλήλων στο 

κοινωνικό δίκτυο Facebook και συγκεκριμένα, στην ομάδα «Διάλογος - Προτάσεις 

Υπαλλήλων Υπουργείου  Δικαιοσύνης», στην ομάδα «Δικαστικοί  Υπάλληλοι» και στην 

«Ομάδα επικοινωνίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος». Ανάρτησε με μορφή 

συνδέσμου (link) το ερωτηματολόγιο συνοδευόμενο από ένα μικρό κειμενάκι που 

εξηγούσε το τι αφορούσε η συγκεκριμένη ανάρτηση και παρακινούσε τα μέλη των 

ομάδων να το απαντήσουν, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4. 

 

Στη συνέχεια, το ίδιο Link στάλθηκε και μέσω email σε διάφορες υπηρεσίες της 

χώρας, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των οποίων μπόρεσε να βρει η γράφουσα. 

Στάλθηκαν συνολικά 113 email σε διάφορα τμήματα Πρωτοδικείων, Εισαγγελιών, 

Ειρηνοδικείων, Πταισματοδικείων, Εφετείων, Διοικητικών Δικαστηρίων και του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου ανά την Ελλάδα.  
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Εικόνα 4: Ανάρτηση του ερωτηματολογίου σε ομάδα Δικαστικών Υπαλλήλων στο 

Facebook 

 

Τέλος, στάλθηκαν προσωπικά email και προσωπικά μηνύματα μέσω Messenger 

(msn) του Facebook τόσο σε Δικαστικούς Υπαλλήλους που γνώριζε η γράφουσα και 

είτε υπηρετούσαν στην ίδια υπηρεσία με αυτήν είτε σε άλλες, όσο και σε άγνωστους σε 

αυτήν συναδέλφους της που μόνο με το θάρρος της συναδελφικότητας αποφάσισε να 

τους στείλει μήνυμα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 5. 
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Εικόνα 5: Αποστολή του ερωτηματολογίου με προσωπικό μήνυμα μέσω Messenger 

του Facebook 

 

 Αποτέλεσμα όλων αυτών των αναρτήσεων, και μιας υπενθύμισης που έγινε 

περίπου μία εβδομάδα αργότερα στις τρεις δικτυακές ομάδες και σε κάποιους 

μεμονωμένους Δικαστικούς Υπαλλήλους μέσω Messenger, ήταν να απαντηθούν 

συνολικά 270 ερωτηματολόγια και να συγκεντρωθούν σε ένα υπολογιστικό φύλλο οι 

αντίστοιχες απαντήσεις. Αναλυτικά, τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα παρατίθενται στο 

επόμενο Κεφάλαιο 3. 

 

2.3.6 Προβλήματα που προέκυψαν 

 

Εκτός από τον περιορισμένο χρόνο των λίγων μηνών που ήταν διαθέσιμοι  για την 

έρευνα αυτή, ένα ήταν το βασικό πρόβλημα που προέκυψε κατά τη διάρκειά της. 

Αφορά τη δυσκολία προσέγγισης των ερωτώμενων –εκτός Facebook- αφού πολλές από 

τις διευθύνσεις email των δικαστικών υπηρεσιών ήταν είτε λανθασμένες είτε ανενεργές. 

Δυστυχώς, δεν υπάρχει ούτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης ούτε στην 

ιστοσελίδα της Ο.Δ.Υ.Ε.  κατάλογος -αντίστοιχος του τηλεφωνικού- με τις υπηρεσίες 

και τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις. Η εύρεση όσων διευθύνσεων βρέθηκαν ήταν 
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χρονοβόρα διαδικασία και απαίτησε αρκετά τηλεφωνήματα της γράφουσας στις 

υπηρεσίες ή και εκτεταμένη αναζήτηση στο Διαδίκτυο. 

 

2.3.7 Τρόπος παρουσίασης των ευρημάτων 

 

Όπως προαναφέρθηκε, τα ευρήματα ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου 

κατασκευασμένου με Google Forms παρουσιάζονται αυτόματα σε μία λίστα με 

γραφήματα όπως φαίνεται στην παρακάτω Εικόνα 6. 

 

 

Εικόνα 6: Παράδειγμα αυτόματης γραφικής απεικόνισης των απαντήσεων δύο 

τυχαίων ερωτήσεων 
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Στην ίδια σελίδα μπορεί ο χρήστης να επιλέξει την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων του κάθε ερωτηματολογίου ξεχωριστά όπως επίσης και να εκτυπώσει 

τις απαντήσεις. Τέλος, μετακινώντας τον δείκτη του ποντικιού σε κάθε τμήμα ενός 

γραφήματος εμφανίζεται τόσο το ποσοστό όσο και οι απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί σε 

αυτό, όπως φαίνεται στην Εικόνα 7 όπου το ποσοστό 35,9% ανταποκρίνεται στην 

απόλυτη τιμή  - 97 - απαντήσεων «ΝΑΙ». 

 

 

Εικόνα 7: Εμφάνιση ποσοστού και απόλυτης τιμής  κάθε απάντησης σε μία τυχαία 

ερώτηση 

 

Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία των Google Forms θα παρουσιαστούν στο 

επόμενο Κεφάλαιο 3, τα αποτελέσματα των απαντήσεων των ερωτηματολογίων σε 

απόλυτα νούμερα και ποσοστά πριν προχωρήσουμε σε στατιστική ανάλυση των 

δεδομένων ώστε να καταλήξουμε στα όποια συμπεράσματα.  

 

Να σημειωθεί εδώ, ότι όποτε θελήσει ο ερευνητής να «κλείσει» το 

ερωτηματολόγιό του, δηλαδή να μην δέχεται άλλες απαντήσεις, προκειμένου να 

προχωρήσει στην ανάλυση των ευρημάτων του, μπορεί να το πράξει πανεύκολα 

μετακινώντας απλώς ένα «κουμπί» στο περιβάλλον παρουσίασης των αποτελεσμάτων 

της φόρμας, προσθέτοντας –εάν το επιθυμεί- ένα κειμενάκι ενημερωτικό, όπως 

φαίνεται  στην Εικόνα 8. 
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Εικόνα 8: «Κλείσιμο» ερωτηματολογίου και μήνυμα για τους ερωτηθέντες 

 

2.4 Χρήση στατιστικού εργαλείου: ανάλυση των ερωτήσεων 

 

Με το ερωτηματολόγιο έγινε προσπάθεια όχι μόνο να διερευνηθούν όλα όσα 

αφορούν τα ερευνητικά ερωτήματα αλλά και όσα περισσότερα δεδομένα αφορούν το 

σημαντικό αυτό θέμα της επιμόρφωσης και εκπαίδευσης του κλάδου των Δικαστικών 

Υπαλλήλων στην Ελλάδα. Στο Παράρτημα Ι υπάρχει το ερωτηματολόγιο του οποίου οι 

ερωτήσεις ήταν συνολικά ογδόντα μία (όλες ήταν υποχρεωτικές με τη διευκρίνιση, ότι 

κάποιες ήταν υποερωτήματα, όταν η απάντηση που δινόταν στο κεντρικό ερώτημα ήταν 

καταφατική «NAI»). Οι ερωτήσεις ήταν ομαδοποιημένες σε τέσσερις ενότητες:  

Α. Γενικά – Δημογραφικά Στοιχεία 

Β. Υπάρχουσα επιμόρφωση/εκπαίδευση 

Γ. Επιθυμητή επιμόρφωση/εκπαίδευση  

Δ. Γενικές απόψεις για την επιμόρφωση και εκπαίδευση στο χώρο της Δικαιοσύνης 

Συνοπτικά: 

 

Α. Γενικά – Δημογραφικά Στοιχεία 

 

Με τις ερωτήσεις που αφορούν γενικά και δημογραφικά στοιχεία, επιτυγχάνεται η 

καταγραφή αντικειμενικών δεδομένων που αφορούν τον πληθυσμό που συμμετείχε 

στην έρευνα, για να γνωρίζει τόσο ο ερευνητής όσο και ο αναγνώστης ποιοι είναι αυτοί 

των οποίων τις απόψεις ερευνούμε. 
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Β. Υπάρχουσα επιμόρφωση/εκπαίδευση 

 

Στην ενότητα Β, επιχειρείται η αποτύπωση της σημερινής κατάστασης στον 

κλάδο των Δικαστικών Υπαλλήλων προκειμένου να γνωρίζουμε με ακρίβεια τι ισχύει 

για την επιμόρφωση και εκπαίδευσή τους μέχρι και την στιγμή που ξεκίνησε η παρούσα 

έρευνα καθώς και το πώς αξιολογούν την μέχρι τώρα κατάσταση στην οποία 

βρίσκονται είτε παρακολούθησαν επιμορφωτικά/εκπαιδευτικά προγράμματα, είτε όχι. 

Οι απαντήσεις της ενότητας αυτής, σκιαγραφούν όλο το υπόβαθρο των ανθρώπων που 

θα απαντήσουν και τις ερωτήσεις των επόμενων ενοτήτων.  

 

Γ. Επιθυμητή επιμόρφωση/εκπαίδευση 

 

Στην Ενότητα Γ, υπάρχουν ερωτήσεις που σχετίζονται με την επιθυμητή 

επιμόρφωση/εκπαίδευση και αφορούν τις επιθυμίες των ερωτώμενων σχετικά με 

επιμορφωτικά/εκπαιδευτικά αντικείμενα, επιμορφωτικές/εκπαιδευτικές μεθόδους, 

χρονική διάρκεια της επιμόρφωσης  αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις αφορούν θέματα 

υπηρεσιακά που για κάθε ερωτώμενο μπορεί να διαφέρουν. Κάποιες από τις ερωτήσεις 

δέχονταν ως απάντηση βαθμολογία με την κλίμακα Likert.  

 

Δ. Γενικές απόψεις για την επιμόρφωση και εκπαίδευση στο χώρο της Δικαιοσύνης 

 

Στην τελευταία Ενότητα Δ, υπάρχουν ερωτήσεις των οποίων οι απαντήσεις με τη 

μορφή της κλίμακας Likert θα δείξουν κατά πόσο συμφωνούν ή διαφωνούν οι 

ερωτώμενοι με κάποιες ιδέες σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας μίας Σχολής 

Δικαιοσύνης και γενικά με τα θέματα των σχολών.  

 

Και μετά την επιλογή «Υποβολή» στο τέλος του ερωτηματολογίου, έβγαινε ένα 

μήνυμα που ενημέρωνε τον συμμετέχοντα ότι οι απαντήσεις του καταγράφηκαν και  

τον ευχαριστούσε για τη συμμετοχή του. Ακριβώς την ίδια στιγμή, οι απαντήσεις 

καταχωρούνταν αυτόματα σε ένα αρχείο υπολογιστικού φύλλου με την παρακάτω 

μορφή όπως φαίνεται στις παρακάτω Εικόνα 9 και Εικόνα 10. 
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Εικόνα 9: Το υπολογιστικό φύλλο που συγκέντρωνε αυτόματα τις απαντήσεις των 

ερωτώμενων μέσω των Google Forms 

 

 

 

Εικόνα 10: Το υπολογιστικό φύλλο που συγκέντρωνε αυτόματα τις απαντήσεις των 

ερωτώμενων μέσω των Google Forms  

 

 2.5 Προτάσεις των ερωτώμενων 

 

Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι κάποιοι από τους συμμετέχοντες στην 

έρευνα, με προσωπικά μηνύματα προς την γράφουσα, πρότειναν την προσθήκη δύο 

ακόμη ερωτήσεων στην συγκεκριμένη έρευνα. Αν και αυτό ήταν αδύνατο να γίνει αφού 

η έρευνα βρισκόταν ήδη σε προχωρημένο στάδιο και πολλά ερωτηματολόγια είχαν ήδη 

συμπληρωθεί, εντούτοις αυτές οι προτάσεις θα είχαν μεγάλο ενδιαφέρον εάν είχαν 

προστεθεί.  
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Το πρώτο ερώτημα αφορά τους εκπαιδευτές σε πιθανά προγράμματα 

επιμόρφωσης/εκπαίδευσης και το εάν θα έπρεπε να προσλαμβάνονται ως εκπαιδευτές 

εν ενεργεία ή συνταξιούχοι Δικαστικοί Υπάλληλοι. Ποια θα ήταν η γνώμη των 

ερωτώμενων σε αυτό το κομμάτι; Η αλήθεια είναι ότι η παρούσα έρευνα δεν 

ασχολήθηκε καθόλου με το θέμα των εκπαιδευτών, θεωρώντας ότι αυτό αφορά τον 

φορέα που αναλαμβάνει την πραγματοποίηση των επιμορφωτικών/εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, αλλά ίσως θα μπορούσε να διερευνηθεί στο μέλλον. 

 

Το δεύτερο ερώτημα αφορά τα προσόντα που θα πρέπει να έχει ένας 

νεοπροσλαμβανόμενος δικαστικός υπάλληλος και πιο συγκεκριμένα, σε ποιο βαθμό θα 

συμφωνούσαν οι ερωτώμενοι με την πρόταση να προσλαμβάνονται ως δικαστικοί 

υπάλληλοι μόνο απόφοιτοι νομικών σχολών και σχολών πληροφορικής, ώστε να μην 

χρειάζονται στο μέλλον επιπλέον επιμόρφωση και εκπαίδευση; Επ’ αυτού του 

ερωτήματος, η προσωπική άποψη της γράφουσας είναι ότι ακόμη και με τέτοιου είδους 

προσλήψεις, πάλι θα χρειαζόταν σε μερικά χρόνια επιμόρφωση και εκπαίδευση των 

Δικαστικών Υπαλλήλων λόγω των μεταβαλλόμενων εργασιακών συνθηκών και των 

αντίστοιχων εργασιακών απαιτήσεων, αλλά και λόγω προσωπικών αναγκών ανάπτυξης 

των εργαζομένων. 

 

Γεγονός πάντως παραμένει ότι κάποιοι συμμετέχοντες στην έρευνα, έκαναν ένα 

βήμα παραπάνω απ’ ότι τους ζητήθηκε και μπήκαν στον κόπο να σκεφτούν και να 

προτείνουν στη γράφουσα επιπλέον ερωτήσεις, να κάνουν σχόλια και να θεωρήσουν ότι 

οι έρευνα αυτή τους αφορούσε πραγματικά.  
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Κεφάλαιο 3
ο 

Παρουσίαση Ευρημάτων 

 

Όπως προαναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2, τα αποτελέσματα όλων των απαντήσεων 

θα παρουσιασθούν παρακάτω με μορφή γραφημάτων όπως τα φτιάχνει η εφαρμογή 

Google Forms, ενώ κάποια άλλα τα επεξεργάστηκε η γράφουσα ώστε να εμφανίζονται 

πιο αναλυτικά και καθαρά. Εδώ θα γίνει μια απλή αναφορά στο τι ακριβώς απαντήθηκε 

από τους ερωτώμενους και θα γίνει ένας πρώτος σχολιασμός για τις περισσότερο  

«δημοφιλής» απαντήσεις. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων που θα οδηγήσει 

και σε συμπεράσματα, θα παρουσιαστεί στο επόμενο Κεφάλαιο 4. 

 

Γραφήματα απαντήσεων: 

 

Γράφημα 2: Φύλο 

Απάντησαν 212 Γυναίκες (78,5%) και 58 Άνδρες (21,5%) 

 

Γράφημα 3: Ηλικία 

Η πλειοψηφία των ερωτώμενων (82,20%) ήταν ηλικίας από 36 ετών έως 55 ετών ενώ 

δεν υπήρξε κανένας ερωτώμενος έως 25 ετών 
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Γράφημα 4: Οικογενειακή κατάσταση 

Η πλειοψηφία των ερωτώμενων (72,6%) είναι έγγαμοι 

 

Γράφημα 5: Αριθμός Παιδιών 

Η πλειοψηφία των ερωτώμενων (81,9%) έχει παιδιά που σημαίνει επιπλέον 

υποχρεώσεις σε χρόνο και χρήμα 

 

Γράφημα 6: Γραμματικές Γνώσεις 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:1,1% 

ΛΥΚΕΙΟΥ: 23,7% 

ΙΕΚ/ΚΕΚ: 7,4% 

ΤΕΙ: 7,4% 

ΑΕΙ: 36,3% 

ΜΕΤΑΠ.: 18,1% 

2
ο
  ΠΤ/ΜΕΤ:4,4% 

ΔΙΔΑΚΤ.:  1,5% 
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Η πλειοψηφία των ερωτώμενων (67,70%) είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Σχολών, 

ενώ 5,9% του συνόλου έχει αυξημένα προσόντα. Αν προσθέσουμε και όσους έχουν 

κάποια πιστοποίηση από ΚΕΚ/ΙΕΚ, τότε οι περισσότεροι ερωτώμενοι (75,1%) έχουν 

περάσει κάποια επιμόρφωση/εκπαίδευση ήδη στη ζωή τους. 

 

Γράφημα 7: Κλάδος - Ειδικότητα 

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων (93,3%) ανήκουν στον κλάδο των 

Γραμματέων, αν και η πρόθεση της γράφουσας ήταν να υπάρχει μία καλύτερη 

αντιπροσώπευση όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.  

 

Γράφημα 8: Θέση Ευθύνης 

Η πλειοψηφία των ερωτώμενων (75,2%) δεν κατείχαν ποτέ θέση ευθύνης, η οποία όπως 

αναλύθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο είναι πλέον καλά αμειβόμενη. 
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Γράφημα 9: Έτη Προϋπηρεσίας 

Η πλειοψηφία των ερωτώμενων (60%) έχει αρκετή προϋπηρεσία (από 11 έως 30 έτη) 

και άλλο ένα 10% έχει πολύ μεγάλη προϋπηρεσία, κοντά στη συνταξιοδότηση 

 

Γράφημα 10: Υπηρεσία  

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων (88,54%) εργάζεται σε Ποινικά-Πολιτικά 

Δικαστήρια (Πταισματοδικεία - Ειρηνοδικεία - Πρωτοδικεία – Εφετεία – Εισαγγελίες – 

Εισαγγελίες Εφετών – Α.Π.) 

Στο -με αλφαβητική σειρά- υπόμνημα του παρακάτω γραφήματος, δεν εμφανίζονται 43 

Νομοί λόγω περιορισμένου χώρου. Στο περιβάλλον όμως των Google Forms 

εμφανίζονται τόσο στο υπόμνημα (επιλέγοντας τα βελάκια) όσο και στο γράφημα, 

μετακινώντας το ποντίκι αργά πάνω από κάθε κομματάκι της πίτας.  
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Γράφημα 11: Νομός Υπηρεσίας 

Οι περισσότεροι ερωτώμενοι (20,4%) υπηρετούν στο Νομό Αττικής και ακολουθούν οι 

υπηρετούντες στο Νομό Ημαθίας (14,8%) και στο Νομό Θεσσαλονίκης (11,9%).  Το 

11,1% υπηρετούν σε Νησιά. 

 

Γράφημα 12: Εισαγωγική Εκπαίδευση-Επιμόρφωση 

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων (95,9%) όταν διορίστηκαν εκπαιδεύτηκαν 

από έναν παλαιότερο συνάδελφο εντός χώρου εργασίας και αυτό δίνει ξεκάθαρο στίγμα 

στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα 
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Γράφημα 13: Αποτίμηση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης-Εκπαίδευσης 

Μόλις το 25,6% των ερωτώμενων θεωρεί ότι τον βοήθησε πολύ ή πάρα πολύ η 

εισαγωγική επιμόρφωση στην ομαλή ένταξη στο νέο εργασιακό περιβάλλον. Είναι πολύ 

σημαντικό εδώ να τονισθεί ότι πρέπει να αλλάξει μορφή η Εισαγωγική Εκπαίδευση των 

Δικαστικών Υπαλλήλων, αφού η υπάρχουσα κατάσταση δεν τους βοηθά να ενταχθούν 

ομαλά στο νέο εργασιακό τους περιβάλλον 

 

Γράφημα 14: Παρακολούθηση προγραμμάτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  

Η πλειοψηφία των ερωτώμενων (64,1%) δεν έχει παρακολουθήσει κανένα δια ζώσης 

πρόγραμμα στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  
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Γράφημα 15: Αντικείμενο προγραμμάτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  

Από αυτούς που παρακολούθησαν προκύπτει ότι τα πιο «δημοφιλή» γνωστικά 

αντικείμενα είναι η Πληροφορική και η Διοίκηση 

 

Γράφημα 16: Αποτίμηση των προγραμμάτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  

Μόλις το 25,8% όσων παρακολούθησαν προγράμματα στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. θεωρούν ότι 

αυτά δεν τους βοήθησαν (καθόλου-λίγο) στην αποδοτικότερη άσκηση των καθηκόντων 

τους. Που σημαίνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ωφελήθηκε από αυτά. 
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Γράφημα 17: Παρακολούθηση εξ αποστάσεως προγραμμάτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων (93,3%) δεν έχουν παρακολουθήσει 

κανένα εξ αποστάσεως πρόγραμμα από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  

 

Γράφημα 18: Αντικείμενο εξ αποστάσεως προγραμμάτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

Από αυτούς που παρακολούθησαν προκύπτει ότι τα πιο «δημοφιλή» γνωστικά 

αντικείμενα είναι και πάλι η Διοίκηση και η Πληροφορική. 
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Γράφημα 19: Αποτίμηση των εξ αποστάσεως προγραμμάτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

Η πλειοψηφία (66,7%) όσων παρακολούθησαν εξ’ αποστάσεως προγράμματα στο 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α. θεωρούν ότι αυτά τους βοήθησαν (πολύ-πάρα πολύ) στην αποδοτικότερη 

άσκηση των καθηκόντων τους 

 

Γράφημα 20: Παρακολούθηση προγραμμάτων του Υ.Δ.Δ.Α.Δ.  

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτούμενων (81,5%) δεν έχει παρακολουθήσει κανένα 

πρόγραμμα επιμόρφωσης από το Υ.Δ.Δ.Α.Δ.  
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Γράφημα 21: Αντικείμενο και άλλα στοιχεία των προγραμμάτων του Υ.Δ.Δ.Α.Δ.  

Τα περισσότερα προγράμματα του Υ.Δ.Δ.Α.Δ. ήταν εκτός χώρου εργασίας, 

προαιρετικά και αφορούσαν κυρίως τη χρήση του προγράμματος «ΕΠΜ» και τη χρήση 

Η/Υ  

 

Γράφημα 22: Αποτίμηση των προγραμμάτων του Υ.Δ.Δ.Α.Δ.  

Οι απόψεις όσων παρακολούθησαν προγράμματα του Υ.Δ.Δ.Α.Δ. είναι μοιρασμένες: το 

50% αυτών θεωρούν ότι αυτά τα προγράμματα τους βοήθησαν (πολύ-πάρα πολύ) στην 

αποδοτικότερη άσκηση των καθηκόντων τους ενώ οι άλλοι μισοί δηλώνουν από 

καθόλου έως μέτρια βοήθεια. 
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Γράφημα 23: Επιμορφωτικά προγράμματα άλλων φορέων (ΑΕΙ,ΤΕΙ, κλ) 

Η πλειοψηφία των ερωτώμενων (54,1%) δηλώνει ότι έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα 

επιμόρφωσης/εκπαίδευσης από διάφορους εκπαιδευτικούς φορείς και είναι η μοναδική 

από τις σχετικές ερωτήσεις στην οποία το ποσοστό αυτών που παρακολούθησαν 

προγράμματα είναι μεγαλύτερο από αυτό όσων δεν έχουν παρακολουθήσει! 

 

Γράφημα 24: Με ή χωρίς δίδακτρα 

Κάποια προγράμματα απαιτούσαν την καταβολή διδάκτρων ενώ άλλα όχι, και κάποιοι 

υπάλληλοι συμμετείχαν και στις δύο περιπτώσεις 
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Γράφημα 25: Αντικείμενο των προγραμμάτων των άλλων φορέων εκπαίδευσης 

(ΑΕΙ, ΤΕΙ κλπ) 

Και εδώ το δημοφιλέστερο αντικείμενο είναι η Πληροφορική ενώ ακολουθούν η 

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, η Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών, οι Ξένες 

Γλώσσες και η Εκπαίδευση Ενηλίκων 
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Γράφημα 26: Αποτίμηση των προγραμμάτων άλλων εκπαιδευτικών φορέων 

(ΑΕΙ,ΤΕΙ, κλπ) 

Η πλειοψηφία (56,1%) δηλώνει ότι η παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών τους 

βοήθησε πολύ ή πάρα πολύ στην αποδοτικότερη άσκηση των καθηκόντων τους 

 

Γράφημα 27: Εκπαιδευτικές άδειες 

Η πλειοψηφία όσων παρακολούθησαν επιμορφωτικά-εκπαιδευτικά προγράμματα δεν 

ζήτησε εκπαιδευτική άδεια, αλλά από αυτούς που πήραν τέτοια άδεια η μεγάλη 

πλειοψηφία ήταν με αποδοχές 
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Γράφημα 28: Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

Δυστυχώς η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων (85,2%) δεν ρωτήθηκε ποτέ για 

το ποιες θεωρεί ότι είναι οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες 

 

[βαθμολογείστε κάθε πρόταση από το 1 έως το 5 ανάλογα με το πόσο συμφωνείτε με 

κάθε άποψη: 1=καθόλου, 2=λίγο, 3=μέτρια, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ)] 

 

Γράφημα 29: Διευκολύνσεις της υπηρεσίας 

Η πλειοψηφία (61,1%) των ερωτώμενων απάντησε ότι η υπηρεσία τους, δεν προσφέρει 

καθόλου ή προσφέρει λίγες διευκολύνσεις και ευκαιρίες για την περαιτέρω 

επιμόρφωση-εκπαίδευση τους. 
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Γράφημα 30: Ενημέρωση από την υπηρεσία 

Και σε αυτή την ερώτηση, οι απαντήσεις της πλειοψηφίας (77%) των ερωτώμενων 

δείχνουν ότι οι υπηρεσίες δεν ενημερώνουν καθόλου ή ενημερώνουν λίγο τους 

υπαλλήλους τους για τις ευκαιρίες περαιτέρω επιμόρφωσης/εκπαίδευσης.  

 

Γράφημα 31: Προσωπική ωφέλεια από τα επιμορφωτικά/εκπαιδευτικά 

προγράμματα 

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτούμενων (85,9%) πιστεύουν ότι ωφελούνται πολύ 

ή πάρα πολύ ως προσωπικότητες, ανεξάρτητα από την υπηρεσιακή ή όχι ωφέλεια, όταν 

παρακολουθούν επιμορφωτικά/εκπαιδευτικά προγράμματα.  
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Γράφημα 32: Υποχρεωτική η επιμόρφωση/εκπαίδευση; 

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων συμφωνεί πολύ ή πάρα πολύ με το να 

είναι υποχρεωτική η επιμόρφωση/εκπαίδευση των δικαστικών υπαλλήλων, γεγονός που 

καταδεικνύει το πόσο σημαντική την θεωρούν  

 

Γράφημα 33: Ενίσχυση οργανωσιακής δέσμευσης 

Η μεγάλη πλειοψηφία (82,2%) των ερωτούμενων πιστεύει ότι η 

επιμόρφωση/εκπαίδευση ενισχύει πολύ ή πάρα πολύ την δέσμευση τους απέναντι στην 

υπηρεσία τους 
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Γράφημα 34: Κίνητρα για επιμόρφωση/εκπαίδευση 

Καταρχήν κανένας δεν επιλέγει την χρηματική επιβράβευση ως το μόνο κίνητρο ενώ 

17,4% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι όποιος θέλει να επιμορφωθεί δεν χρειάζεται 

κίνητρα. Ένα σημαντικό ποσοστό (37,8%) επιλέγει όλα τα κίνητρα και ένα 30% 

επιλέγει τη συγκεκριμένη μοριοδότηση. 

Για ποιους από τους παρακάτω λόγους θα παρακολουθούσατε ένα επιμορφωτικό/ 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο μέλλον;  

[Βαθμολογείστε κάθε πρόταση από το 1 έως το 5 ανάλογα με το πόσο σημαντικό 

θεωρείτε κάθε λόγο για εσάς: 1=καθόλου, 2=λίγο, 3=μέτρια, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ] 

 

 

Γράφημα 35: Επιστημονικές γνώσεις 

Η συντριπτική πλειοψηφία (87,1%) των ερωτώμενων θεωρεί πολύ και πάρα πολύ 

σημαντική την βελτίωση γνώσεων μέσα από την παρακολούθηση 

επιμορφωτικών/εκπαιδευτικων προγραμμάτων 
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Γράφημα 36: Δεξιότητες-Καλές πρακτικές 

Η συντριπτική πλειοψηφία (93,7%) των ερωτώμενων θεωρεί πολύ και πάρα πολύ 

σημαντική την βελτίωση δεξιοτήτων – γνώση καλών πρακτικών μέσα από την 

παρακολούθηση επιμορφωτικών/εκπαιδευτικων προγραμμάτων 

 

 

Γράφημα 37: Συναντήσεις/Δικτύωση με συναδέλφους 

Η πλειοψηφία (60,4%) των ερωτώμενων θεωρεί πολύ και πάρα πολύ σημαντική τις 

συναντήσεις/δικτύωση με άλλους συναδέλφους μέσα από την παρακολούθηση 

επιμορφωτικών/εκπαιδευτικων προγραμμάτων 
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Γράφημα 38: Χρήση Η/Υ – Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

Η συντριπτική πλειοψηφία (94,1%) των ερωτώμενων θεωρεί πολύ και πάρα πολύ 

σημαντική την παρακολούθηση επιμορφωτικών/εκπαιδευτικων προγραμμάτων που 

έχουν ως γνωστικό αντικείμενο τη χρήση Η/Υ και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

 

Γράφημα 39: Επίλυση διαφορών /συγκρούσεων στο χώρο εργασίας 

Η πλειοψηφία (81,9%) των ερωτώμενων θεωρεί πολύ και πάρα πολύ σημαντική την 

επιμόρφωση/εκπαίδευση σε θέματα επίλυσης διαφορών και συγκρούσεων στο χώρο 

εργασίας, ένα θέμα που σίγουρα αγγίζει τους εργαζόμενους τόσο στις μεταξύ τους 

σχέσεις, όσο και στην αλληλεπίδρασή τους με τους πολίτες 
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Γράφημα 40: Εκσυγχρονισμός διαδικασιών/Ποιοτικές υπηρεσίες 

Η συντριπτική πλειοψηφία (96,3%) των ερωτώμενων θεωρεί πολύ και πάρα πολύ 

σημαντική την παρακολούθηση επιμορφωτικών/εκπαιδευτικων προγραμμάτων που 

αφορούν τον εκσυγχρονισμό των διοικητικών διαδικασιών και την παροχή ποιοτικών 

υπηρεσιών προς τους πολίτες 

 

Γράφημα 41: Προσωπικοί στόχοι – ανάγκες 

Μεγάλο ποσοστό (81,1%) των ερωτώμενων θεωρεί πολύ και πάρα πολύ σημαντική την 

παρακολούθηση επιμορφωτικών/εκπαιδευτικων προγραμμάτων που σκοπό έχουν την 

ικανοποίηση προσωπικών αναγκών και στόχων 
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Γράφημα 42: Άδειες 

Η πλειοψηφία (74,4%) των ερωτούμενων δήλωσε ότι οι επιπλέον μέρες άδειας είναι 

από καθόλου έως μέτρια σημαντικές για την απόφαση να παρακολουθήσει κανείς 

επιμορφωτικά/εκπαιδευτικά προγράμματα.  

 

Γράφημα 43: Χρηματική αμοιβή 

Ενώ στην ερώτηση 22 με τα Κίνητρα (Γράφημα 34) κανένας ερωτώμενος δεν επέλεξε 

τα επιπλέον χρήματα ως μοναδικό κίνητρο για παρακολούθηση επιμορφωτικών/ 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εντούτοις στην παρούσα ερώτηση η πλειοψηφία των 

ερωτώμενων (52,9%) θεωρεί πολύ ή πάρα πολύ σημαντική την επιπλέον χρηματική 

αμοιβή 
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Γράφημα 44: Εργασιακή ρουτίνα 

Η παρακολούθηση επιμορφωτικών/εκπαιδευτικών προγραμμάτων με σκοπό την 

απαλλαγή από την εργασιακή ρουτίνα είναι για την πλειοψηφία (51,8%) των 

ερωτώμενων πολύ και πάρα πολύ σημαντική  

 

Γράφημα 45: Μοριοδότηση 

Ενώ στην ερώτηση 22 με τα Κίνητρα (Γράφημα 34) η μοριοδότηση ως μοναδικό 

κίνητρο για παρακολούθηση επιμορφωτικών/ εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλέχτηκε 

από το 30% των ερωτώμενων, στην παρούσα ερώτηση η πλειοψηφία (75,6%) θεωρεί 

πολύ ή πάρα πολύ σημαντική την συγκεκριμένη μοριοδότηση για την κρίση σε θέσεις 

ευθύνης 
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Γράφημα 46: Αλλαγή καριέρας 

Λίγοι περισσότεροι από τους μισούς (52,9%) θεωρούν από καθόλου έως μέτρια 

σημαντική την παρακολούθηση προγραμμάτων με την προοπτική αλλαγής της 

καριέρας τους. Όμως στην Ερώτηση 21 (Γράφημα 33), για την οργανωσιακή δέσμευση 

το ποσοστό που δήλωνε ότι ενισχύεται η οργανωσιακή δέσμευση με την 

παρακολούθηση επιμορφωτικών/εκπαιδευτικών προγραμμάτων ήταν πολύ μεγαλύτερο 

(82,2%). Βέβαια, να σημειωθεί, ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι γνωρίζουν ότι εξαιρούνται, 

μέχρι στιγμής από οποιαδήποτε εξωτερική κινητικότητα (προς άλλους φορείς και 

Υπουργεία), ενώ δεν αποκλείεται η εσωτερική (εντός Υ.Δ.Δ.Α.Δ.) κινητικότητα σε μία 

προσπάθεια εξέλιξης - αλλαγής καριέρας 

 

Γράφημα 47: Παρότρυνση από τον προϊστάμενο 
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Περισσότεροι από τους μισούς ερωτώμενους σε ποσοστό 54,5% θεωρούν πολύ ή πάρα 

πολύ σημαντική την παρότρυνση/ενθάρρυνση από τον προϊστάμενο προκειμένου να 

παρακολουθήσουν κάποιο πρόγραμμα 

Για ποιους από τους παρακάτω λόγους ΔΕΝ θα παρακολουθούσατε ένα 

επιμορφωτικό/ εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο μέλλον;  

[βαθμολογείστε κάθε πρόταση από το 1 έως το 5 ανάλογα με το πόσο σημαντικό 

θεωρείτε κάθε λόγο για εσάς: 1=καθόλου, 2=λίγο, 3=μέτρια, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ] 

 

Γράφημα 48: Εκκρεμότητα 

Περισσότεροι από τους μισούς (54,1%) θεωρούν από καθόλου έως μέτρια σημαντικό το 

εάν θα δημιουργηθεί εκκρεμότητα στη δουλειά στην απόφασή τους να μην  

παρακολουθήσουν ένα επιμορφωτικό/εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

 

Γράφημα 49: Αδιάφορο επιμορφωτικό περιεχόμενο 
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Η πλειοψηφία (58,9%) των ερωτώμενων θεωρεί πολύ ή πάρα πολύ σημαντικό στην 

απόφασή της να μην παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα, το εάν είναι αδιάφορο το 

περιεχόμενο. Υπάρχει όμως και ένα 20% που το θεωρεί καθόλου ή λίγο σημαντικό. 

 

Γράφημα 50: Έξοδα 

Είναι πολύ ή πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας τα έξοδα μετακίνησης/δίδακτρα στην 

απόφαση του 68,5% των ερωτώμενων να μην παρακολουθήσουν 

επιμορφωτικά/εκπαιδευτικά προγράμματα. Πολύ λογικό γεγονός, δεδομένου ότι την 

τελευταία επταετία, οι μισθοί των Δικαστικών Υπαλλήλων μειώθηκαν σχεδόν κατά 

40%. 

 

Γράφημα 51: Έλλειψη χρόνου 

Το 57,4% των ερωτώμενων, θεωρεί πολύ ή πάρα πολύ σημαντικό ανασταλτικό 

παράγοντα ως προς την παρακολούθηση προγραμμάτων την έλλειψη χρόνου. Ίσως εάν  
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η επιμόρφωση/εκπαίδευση πραγματοποιείται εντός ωραρίου εργασίας και ακόμη 

καλύτερα και εντός χώρου εργασίας, να μην τίθεται θέμα έλλειψης χρόνου 

 

Γράφημα 52: Μη μοριοδότηση 

Ενώ στην Ερώτηση 33 (Γράφημα 45) το 75,6% θεωρεί πολύ ή πάρα πολύ σημαντική 

την συγκεκριμένη μοριοδότηση για την κρίση σε θέσεις ευθύνης, στα παρούσα 

ερώτηση, μόνο το 57,4% θεωρεί ότι η μη μοριοδότηση είναι πολύ ή πάρα πολύ 

σημαντικός λόγος για να μην παρακολουθήσει ένα επιμορφωτικό/εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα 

 

Γράφημα 53:Μη εφαρμόσιμο περιεχόμενο της επιμόρφωσης 

Η πλειοψηφία των ερωτώμενων (54,8%) θεωρεί ότι το μη εφαρμόσιμο περιεχόμενο της 

επιμόρφωσης είναι πολύ ή πάρα πολύ σημαντικός λόγος για να μην παρακολουθήσει 

ένα τέτοιο πρόγραμμα. Το ζητούμενο βέβαια είναι, πώς μπορεί να είναι κάποιος 

σίγουρος ότι κάτι δεν μπορεί να εφαρμοστεί, πριν καν το διδαχτεί! 
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Σε ποιες από τις παρακάτω θεματικές ενότητες θα θέλατε να επιμορφωθείτε/ 

εκπαιδευτείτε στο μέλλον;  

[βαθμολογείστε κάθε θεματική ενότητα από το 1 έως το 5 ανάλογα με το πόσο 

σημαντική τη θεωρείτε για εσάς: 1=καθόλου, 2=λίγο, 3=μέτρια, 4=πολύ, 5=πάρα 

πολύ] 

 

Γράφημα 54: Πληροφορική – Η/Υ  

Αναμενόμενη η προτίμηση σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο και μάλιστα σε ποσοστό 

81,1% , αφού η Πληροφορική ήταν μέσα στις πρώτες επιλογές και στην υπάρχουσα 

επιμόρφωση 

 

Γράφημα 55: Ξένες Γλώσσες 

Οι ξένες γλώσσες σε ποσοστό 52,6% θεωρούνται πολύ ή πάρα πολύ σημαντικές ως 

γνωστικό αντικείμενο. Και ίσως αυτό να έχει κάποια σχέση με το γεγονός ότι η γνώση 

ξένης γλώσσας μοριοδοτείται σε περίπτωση κρίσης και εξέλιξης του υπαλλήλου.  
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Γράφημα 56: Θέματα Νομικών Γνώσεων 

Η πλειοψηφία των ερωτώμενων 80,8% θεωρεί πολύ ή πάρα πολύ σημαντική την 

επιμόρφωση σε θέματα που αφορούν την  νομική ορολογία, τη νομοθεσία κλπ, και είναι 

λογικό αφού η πλειοψηφία των δικαστικών υπαλλήλων –που δεν κατέχουν πτυχίο 

Νομικής- δεν γνωρίζουν τίποτα για το αντικείμενο αυτό.  

 

Γράφημα 57:Ανθρώπινο δυναμικό και Management 

Ακόμη πιο μεγάλο το ποσοστό (83%) των Δικαστικών Υπαλλήλων που θεωρεί πολύ 

και πάρα πολύ σημαντική την επιμόρφωση/εκπαίδευση σε θέματα διοίκησης 

ανθρώπίνων πόρων και σε θέμα δημοσίου Management. Αυτό δείχνει και το 

ενδιαφέρον του κλάδου να μάθει για σύγχρονα αντικείμενα που θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν την καθημερινότητα της δουλειάς 
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Γράφημα 58: Δικαιώματα – Υποχρεώσεις – Συνδικαλισμός 

Η πλειοψηφία (66,3%) των ερωτώμενων θεωρεί πολύ ή πάρα πολύ σημαντικό ένα 

τέτοιο αντικείμενο, δεδομένου ότι επίσημη ενημέρωση σε τέτοια θέματα στους 

δικαστικούς υπάλληλους δεν υπάρχει 

 

Γράφημα 59: Εισαγωγή καινοτομιών 

Εντυπωσιακό το ότι το 78,1% θεωρεί πολύ σημαντικό το αντικείμενο που ασχολείται 

με την εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών, λίγο πιο πίσω από το ποσοστό 78,5% της 

Ερώτησης 28 ( Γράφημα 40) που θεωρεί πάρα πολύ σημαντική την παρακολούθηση 

επιμορφωτικών/εκπαιδευτικων προγραμμάτων που αφορούν τον εκσυγχρονισμό των 

διοικητικών διαδικασιών και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ο 

χώρος των δικαστηρίων μαστίζεται από γραφειοκρατικές πρακτικές και χρονοβόρες 

διαδικασίες και αυτό το αντιλαμβάνονται οι δικαστικοί υπάλληλοι οι οποίοι πιστεύουν 
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ότι με την επιμόρφωση/εκπαίδευση στα προαναφερόμενα αντικείμενα, θα βελτιώσουν 

την εργασία τους και θα παρέχουν ποιοτικότερες υπηρεσίες προς τους πολίτες 

Ποια μέθοδο θεωρείτε περισσότερο κατάλληλη για εσάς για την διεξαγωγή 

επιμορφωτικών/εκπαιδευτικών προγραμμάτων;  

[βαθμολογείστε κάθε μέθοδο από το 1 έως το 5 ανάλογα με το πόσο κατάλληλη τη 

θεωρείτε για εσάς: 1=καθόλου, 2=λίγο, 3=μέτρια, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ 

 

Γράφημα 60: Εντός χώρου εργασίας 

Η πλειοψηφία (59,3%) των ερωτώμενων θεωρεί πολύ και πάρα πολύ κατάλληλη 

μέθοδο την επιμόρφωση/εκπαίδευση εντός χώρου εργασίας 

 

Γράφημα 61: Εισηγήσεις και Διαλέξεις 

Οι μισοί σχεδόν (50,4%) ερωτώμενοι θεωρούν πολύ και πάρα πολύ κατάλληλη την 

μέθοδο των εισηγήσεων/διαλέξεων στα επιμορφωτικά/κπαιδευτικά προγράμματα ενώ 

οι υπόλοιποι όχι. 
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Γράφημα 62: Πρακτικές/βιωματικές ασκήσεις 

Σε αντίθεση με την προηγούμενη ερώτηση, εδώ οι ερωτούμενοι δίνουν μεγαλύτερο 

ποσοστό (76,7%) καταλληλότητας στις πρακτικές/βιωματικές ασκήσεις, οι οποίες 

άλλωστε ταιριάζουν καλύτερα στην εκπαίδευση ενηλίκων 

 

Γράφημα 63: Εξ αποστάσεως σε μέρες και ώρες επιλογής  

Η πλειοψηφία των ερωτώμενων (57,1%) θεωρεί ότι η εξ αποστάσεως  μέθοδος 

επιμόρφωσης/εκπαίδευσης, σε μέρες και ώρες που βολεύουν τον υπάλληλο, είναι πολύ 

ή πάρα πολύ κατάλληλη. 
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Γράφημα 64: Εξ αποστάσεως σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες 

Αντίθετα με την προηγούμενη ερώτηση, μόλις το 33,7% των ερωτώμενων θεωρεί ότι η 

εξ αποστάσεως  μέθοδος επιμόρφωσης/εκπαίδευσης, σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες 

είναι πολύ ή πάρα πολύ κατάλληλη, ενώ σχεδόν το ίδιο ποσοστό (35,6%) της αποδίδει 

μέτρια καταλληλότητα. Ίσως έτσι εξηγείται και ο λόγος που ένα τόσο μικρό μόνο 

ποσοστό (6,7%) όπως είδαμε στο Γράφημα 17 της 12
ης

 Ερώτησης, έχουν 

παρακολουθήσει εξ αποστάσεως προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., τα οποία παρέχονται σε 

συγκεκριμένες μέρες και ώρες. 

 

Γράφημα 65: Ομάδες εργασίας 

Αρκετά δημοφιλής και η μέθοδος των ομάδων εργασίας, αφού το 60% των 

ερωτώμενων την θεωρεί πολύ και πάρα πολύ κατάλληλη για ένα επιμορφωτικό 

/εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
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Γράφημα 66: Μέθοδος coaching 

Είναι η μέθοδος που επικρατεί –όπως είδαμε στην Ερώτηση 9 (Γράφημα 12)- στους 

ερωτώμενους ως μέθοδος «Εισαγωγικής Επιμόρφωσης-Εκπαίδευσης» είτε γίνεται 

συστηματικά και οργανωμένα, είτε γίνεται στα πλαίσια της «συναδελφικότητας» και 

δεν είχε τα αποτελέσματα που θα έπρεπε όπως φάνηκε στην Ερώτηση 10 (Γράφημα 

13). Γι αυτό και μόνο το 32,9% των ερωτώμενων, θεωρεί τη μέθοδο αυτή πολύ ή πάρα 

πολύ κατάλληλη. 

 

Γράφημα 67: Μέθοδος Mentoring 

Εδώ η πλειοψηφία (56%) των ερωτώμενων δίνει πολύ ή πάρα πολύ καταλληλότητα 

στην μέθοδο αυτή, που προφανώς έχει και κάποια προετοιμασία από πίσω της και 

ανθρώπους εκπαιδευμένους γι αυτό που θα κάνουν 
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Στο υπόμνημα του παρακάτω γραφήματος, δεν εμφανίζονται 2 από τις απαντήσεις που 

έδωσαν οι ερωτώμενοι επιλέγοντας την απάντηση «Άλλο:……….» λόγω 

περιορισμένου χώρου. Οι Απαντήσεις αυτές ήταν οι: (1)«Κάθε δύο χρόνια τουλάχιστον» 

και (2) «3 ΧΡΟΝΙΑ». Στο περιβάλλον όμως των Google Forms εμφανίζονται τόσο στο 

υπόμνημα (επιλέγοντας τα βελάκια) όσο και στο γράφημα, μετακινώντας το 

ποντίκι αργά πάνω από κάθε κομματάκι της πίτας. 

 

Γράφημα 68: Συχνότητα επιμόρφωσης/εκπαίδευσης 

Η πλειοψηφία (56,3%) των ερωτώμενων πιστεύει ότι θα έπρεπε να παρακολουθεί 

τέτοια προγράμματα κάθε χρόνο, ενώ το αμέσως επόμενο ποσοστό 19,6% πιστεύει ότι 

θα έπρεπε να επιμορφώνεται/εκπαιδεύεται όποτε υπάρχει ανάγκη για μία νέα 

θέση/αρμοδιότητα. 

Στο υπόμνημα του παρακάτω γραφήματος, δεν εμφανίζονται όλες οι απαντήσεις που 

έδωσαν οι ερωτώμενοι επιλέγοντας την απάντηση «Άλλο:……….» λόγω 

περιορισμένου χώρου. Οι απαντήσεις αυτέ είναι μεμονωμένες ή το πολύ από δύο 

ερωτώμενους. Στο περιβάλλον όμως των Google Forms εμφανίζονται τόσο στο 

υπόμνημα (επιλέγοντας τα βελάκια) όσο και στο γράφημα, μετακινώντας το 

ποντίκι αργά πάνω από κάθε κομματάκι της πίτας. 
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Γράφημα 69: Διαθέσιμος Χρόνος για επιμόρφωση/εκπαίδευση 

Η πλειοψηφία (64,8%) των ερωτώμενων θα διέθετε μία εβδομάδα κάθε χρόνο για να 

επιμορφωθεί / εκπαιδευτεί, ενώ η αμέσως επόμενη επιλογή με 16,7% ήταν 3 

ημέρες/έτος 

 

Γράφημα 70: Αξιολόγηση εκπαιδευόμενων 

Η συντριπτική πλειοψηφία (93,7%) των Δικαστικών Υπαλλήλων δηλώνει ότι θα 

δεχόταν να αξιολογηθεί σχετικά με τις γνώσεις/δεξιότητες που απέκτησε μετά την 

ολοκλήρωση ενός προγράμματος επιμόρφωσης/εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση δεν 

φαίνεται να προβληματίζει ή να «τρομάζει» τους ερωτώμενους. 
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Γράφημα 71: Επιμόρφωση/εκπαίδευση εκτός ωραρίου εργασίας 

Η μεγάλη πλειοψηφία (77,4%) των ερωτώμενων δηλώνουν διατεθειμένοι να 

παρακολουθήσουν προγράμματα εκτός ωραρίου εργασίας, παρά την επιβάρυνση σε 

χρόνο που συνεπάγεται κάτι τέτοιο, και ίσως και σε χρήμα. 

Παρακάτω υπάρχουν κάποιες απόψεις/ιδέες για την επιμόρφωση και εκπαίδευση 

των δικαστικών υπαλλήλων.  

[Βαθμολογείστε κάθε μία από αυτές.(από το 1 έως το 5 ανάλογα με το πόσο 

συμφωνείτε με αυτή: 1=καθόλου, 2=λίγο, 3=μέτρια, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ)] 

 

Γράφημα 72: Σχετικά με τα προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  

Όπως φαίνεται και στο γράφημα μόνο το 23,4% συμφωνεί πολύ ή πάρα πολύ ότι τα 

προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. καλύπτουν τις ανάγκες επιμόρφωσης των δικαστικών 

υπαλλήλων 
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Γράφημα 73: Σχετικά με τις επιμορφωτικές δράσεις του Υ.Δ.Δ.Α.Δ.  

Απογοητευτική η εικόνα των απαντήσεων αυτής της ερώτησης, αφού η συντριπτική 

πλειοψηφία (86,6%) θεωρεί ότι το αρμόδιο Υπουργείο δεν καλύπτει καθόλου ή 

καλύπτει λίγο, τις ανάγκες επιμόρφωσης των Δικαστικών Υπαλλήλων. 

 

Γράφημα 74: Σχετικά με τα προγράμματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ 

Κι εδώ η πλειοψηφία (68,9%) των ερωτώμενων θεωρεί ότι τα επιμορφωτικά 

προγράμματα των ΑΕΙ και των ΤΕΙ της χώρας δεν καλύπτουν καθόλου ή καλύπτουν 

λίγο τις ανάγκες επιμόρφωσης των Δικαστικών Υπαλλήλων 
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Γράφημα 75: Σχετικά με τα εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης 

Ίδιο περίπου σκηνικό και σε αυτή την περίπτωση. Η πλειοψηφία των ερωτώμενων 

(60,3%) θεωρεί ότι τα διάφορα εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα, δεν 

καλύπτουν καθόλου ή καλύπτουν λίγο τις ανάγκες επιμόρφωσης των Δικαστικών 

Υπαλλήλων 

 

Γράφημα 76: Σχολή Δικαστικών Υπαλλήλων 

Στην υποθετική ερώτηση για μία σχολή αποκλειστικά για Δικαστικούς Υπαλλήλους, η 

μεγάλη πλειοψηφία (78,5%) πιστεύει ότι θα μπορούσε να καλύψει πολύ ή πάρα πολύ 

τις επιμορφωτικές ανάγκες των Δικαστικών Υπαλλήλων 
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Γράφημα 77: Σχολή πριν το διορισμό 

Και σε αυτή την υποθετική ερώτηση, η πλειοψηφία (67%) των ερωτώμενων συμφωνεί 

πολύ ή πάρα πολύ ότι η παρακολούθηση ειδικής επιμόρφωσης σε μία σχολή 

αποκλειστικά για μελλοντικούς δικαστικούς υπαλλήλους υπαλλήλους, θα έπρεπε να 

προηγείται του διορισμού τους. 

 

Γράφημα 78: Σχετικά με τις εγκαταστάσεις άλλων σχολών-ιδρυμάτων 

Η υποθετική σχολή Δικαστικών Υπαλλήλων, θα μπορούσε να λειτουργεί σε 

εγκαταστάσεις άλλων σχολών, σύμφωνα με το 62,6% των ερωτώμενων που συμφωνούν 

πολύ ή πάρα πολύ με αυτή την άποψη 
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Γράφημα 79: Σχετικά με τις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  

Η υποθετική σχολή Δικαστικών Υπαλλήλων, θα μπορούσε να λειτουργεί στις 

εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., σύμφωνα με το 57,8% των ερωτώμενων που 

συμφωνούν πολύ ή πάρα πολύ με αυτή την άποψη 

 

Γράφημα 80: Σχετικά με τις εγκαταστάσεις της Ε.Σ.ΔΙ. 

Η Εθνική Σχολή Δικαστών που λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη, θα μπορούσε να 

«φιλοξενήσει» μία σχολή για Δικαστικούς Υπαλλήλους αφού με αυτή την άποψη 

συμφωνούν πολύ ή πάρα πολύ το 66,7% των ερωτώμενων. 
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Γράφημα 81: Σχετικά με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις σχολής δικαστικών 

υπαλλήλων 

Λίγοι περισσότεροι από τους μισούς ερωτώμενους (51,9%) συμφωνούν πολύ ή πάρα 

πολύ στο να λειτουργεί η υποθετική σχολή σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 

 

Γράφημα 82: Διαδικτυακή και εξ αποστάσεως λειτουργία Σχολής Δικαστικών 

Υπαλλήλων 

Είναι πολύ μικρό το ποσοστό (27,4%) αυτών που συμφωνούν πολύ ή πάρα πολύ με την 

προοπτική μία σχολή για δικαστικούς υπαλλήλους να λειτουργεί διαδικτυακά και εξ 

αποστάσεως και αντίστοιχα μικρό (27,8%) είναι και το ποσοστό αυτών που δεν 

συμφωνούν καθόλου! 
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Κεφαλαίο 4
ο 

Στατιστική Ανάλυση των Αποτελεσμάτων 

 

4.1 Επεξεργασία των δεδομένων 

 

Όπως προαναφέρθηκε, οι ηλεκτρονικές απαντήσεις των 270 ερωτηματολογίων 

καταχωρήθηκαν αυτόματα σε ένα αρχείο λογιστικού φύλλου σε περιβάλλον 

Υπολογιστικών Φύλλων της Google. Από εκεί, αφού «έκλεισε» το ερωτηματολόγιο 

ώστε να μην δέχεται άλλες απαντήσεις, έγινε λήψη του, σε αρχείο μορφής Ms-Excel. 

Τα περιεχόμενα εμφανίζονταν με χρονική σειρά, δηλαδή με την πιο παλιά απάντηση 

στην αρχή και όπως είδαμε στις Εικόνες 9 και 10, περιλάμβαναν τόσο αριθμητικά 

στοιχεία όσο και αλφαριθμητικά ή και μόνο χαρακτήρες (λέξεις ή/και προτάσεις), 

ανάλογα με τις διαθέσιμες απαντήσεις. 

 

Τα περιεχόμενα αυτά, «…θα πρέπει να κωδικοποιηθούν και να καταχωρηθούν σε 

ένα αρχείο δεδομένων για να είναι εφικτή η στατιστική τους επεξεργασία και ανάλυση. 

Συγκεκριμένα σε κάθε δυνατή απάντηση κλειστής ερώτησης θα πρέπει να δοθεί ένας 

αριθμός(κωδικός)» (Δημητριάδη, 2000:111) και μάλιστα με απόλυτη ομοιομορφία στη 

«φορά» της διαβάθμισης ώστε τα αποτελέσματα να είναι αξιόπιστα, για παράδειγμα σε 

όλες τις απαντήσεις το «Πάρα Πολύ» αντικαταστάθηκε με τον αριθμό 5 ενώ το 

«Καθόλου» με τον αριθμό 1.  

 

Πιο συγκεκριμένα και για να είναι δυνατή η σωστή στατιστική ανάλυση των 

απαντήσεων, αντικαταστάθηκαν τα μη αριθμητικά στοιχεία με αριθμητικά. Για 

παράδειγμα, στις στήλες «ΗΛΙΚΙΑ» και «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ» η 

αντικατάσταση έγινε ως εξής: 

1 =  Έως 25 ΕΤΩΝ 

2 = 26-35 ΕΤΩΝ 

3 = 36-45 ΕΤΩΝ 

4 = 46-55 ΕΤΩΝ 

5 = 56 ΕΤΩΝ και άνω 

 

1 = ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

2 = ΛΥΚΕΙΟΥ 

3 = ΙΕΚ/ΚΕΚ κλπ 
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4 = ΤΕΙ 

5 = ΑΕΙ 

6 = ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

7 = 2ο ΠΤΥΧΙΟ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

8 = ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 

 

 Και με αντίστοιχο τρόπο, όσες ερωτήσεις, είχαν απαντήσεις με την κλίμακα 

LIkert, μετατράπηκαν ως εξής:  

1 = καθόλου 

2 = λίγο 

3 = μέτρια 

4 = πολύ 

5 = πάρα πολύ 

 

ενώ στις απαντήσεις με ΝΑΙ/ΟΧΙ κλπ το «ΟΧΙ» αντικαταστάθηκε με 0 ενώ το 

«ΝΑΙ» με 1. Αν υπήρχε και άλλη δυνατή απάντηση πέραν του «ΝΑΙ» και «ΟΧΙ» τότε 

αντικαταστάθηκε με αριθμούς από το 2 και πάνω. 

 

Τέλος, αφαιρέθηκε ολόκληρη η στήλη με την χρονική σήμανση διότι δεν 

χρειαζόταν καθόλου στην έρευνα και είχε δημιουργηθεί αυτόματα από το περιβάλλον 

της Google. Το αρχείο τώρα ήταν έτοιμο προς στατιστική επεξεργασία και έδειχνε όπως 

στην Εικόνα 11. Για την ανάλυση αυτή χρησιμοποιήθηκε το SPSS και επικουρικά το 

Excel 

 

 

Εικόνα 11: Το αρχείο μετά την αντικατάσταση όλων των στοιχείων με αριθμούς 
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4.2 Αποτελέσματα της Στατιστικής ανάλυσης σε σχέση με τα ερευνητικά 

ερωτήματα. 

4.2.1 Ανάλυση του 1
ου

 Ερευνητικού Ερωτήματος 

«σε τι είδους εισαγωγική επιμόρφωση συμμετείχαν οι δικαστικοί υπάλληλοι κατά τον διορισμό 

τους και ποια μέθοδος ακολουθήθηκε; Πόσο καθοριστική ήταν για την ομαλή ένταξη στο 

εργασιακό περιβάλλον και στην άσκηση των καθηκόντων τους; Θεωρούν ότι η μέθοδος αυτή 

είναι γενικά κατάλληλη για την επιμόρφωση/εκπαίδευση τους;» 

 

Όσον αφορά το πρώτο σκέλος του 1
ου

 ερευνητικού ερωτήματος της παρούσας 

έρευνας, είδαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο (παρακάτω Γράφημα 83) ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία των Δικαστικών Υπαλλήλων (259 από τους 270 ερωτώμενους, 

ποσοστό 95,9% [88,9% + 7%]) επιμορφώθηκε με την μέθοδο coaching και ουσιαστικά 

πρόκειται για την εκπαίδευση στο χώρο εργασίας (on the job training), από έναν 

παλαιότερο συνάδελφο, χωρίς καμία περαιτέρω προετοιμασία, επιμόρφωση, τεχνική 

κτλ, από την μεριά του «εκπαιδευτή», ενώ η εισαγωγική επιμόρφωση από το 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δεν προβλέπεται για τους δικαστικούς υπαλλήλους όπως αναπτύχθηκε στην 

Ενότητα 1.4.2. Όσοι μάλιστα δήλωσαν ότι παρακολούθησαν την εισαγωγική 

εκπαίδευση του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. -συνολικά 8 ερωτώμενοι- (ποσοστό 3%) είτε δεν 

κατάλαβαν την ερώτηση, είτε είχαν πρωτοδιοριστεί σε άλλη δημόσια υπηρεσία. 

Υπήρξαν ακόμη 3 ερωτώμενοι οι οποίοι δήλωσαν ότι παρακολούθησαν σεμινάριο 

εντός της υπηρεσίας τους (ποσοστό: 1,1%) 

 

 

Γράφημα 83: Οι απαντήσεις στην ερώτηση για το είδος Εισαγωγικής 

Επιμόρφωσης/Εκπαίδευσης 
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Και ενώ στο Κεφάλαιο 1 αναπτύχθηκε το πόσο καθοριστική είναι η Εισαγωγική 

Επιμόρφωση/Εκπαίδευση για την ομαλή ένταξη των νεοδιόριστων υπαλλήλων στο νέο 

εργασιακό τους περιβάλλον αλλά και για τον οργανισμό που περιμένει από αυτούς να 

είναι αποδοτικοί στην δουλειά για την οποία προσλήφθηκαν, εντούτοις τα 

αποτελέσματα στο 2
ο
 σκέλος αυτού του ερωτήματος (Γράφημα 84), τα οποία 

φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα 4, είναι απογοητευτικά  όσον αφορά την εισαγωγική 

εκπαίδευση καθώς στην Ερώτηση 10: «Πόσο σας βοήθησε η εισαγωγική σας 

επιμόρφωση – εκπαίδευση ώστε να ενταχθείτε ομαλά στο νέο σας εργασιακό περιβάλλον» 

οι απαντήσεις ήταν οι εξής: 

 

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΛΗΘΟΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

40 61 100 48 21 270 (Ν) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 14,8% 22,6% 37% 17,8% 7,8% 100% 

 

Πίνακας 4: Απαντήσεις στην Ερώτηση 10, περί ομαλής ένταξης στο εργασιακό 

περιβάλλον λόγω της εισαγωγικής επιμόρφωσης/εκπαίδευσης 

 

δείχνοντας ότι η εισαγωγική εκπαίδευση των Δικαστικών Υπαλλήλων δεν απέδωσε τα 

μέγιστα οφέλη που θα μπορούσε και ότι η επικρατούσα μέθοδος (coaching) δεν είναι 

αποτελεσματική για την ομαλή ένταξή τους στο νέο εργασιακό τους περιβάλλον αφού 

σε ποσοστό 74,4% οι ερωτώμενοι δηλώνουν από καθόλου έως λίγη ωφέλεια για την 

ομαλή ένταξή τους. 

 

Γράφημα 84: Οι απαντήσεις στην ερώτηση «Πόσο σας βοήθησε η εισαγωγική σας 

επιμόρφωση – εκπαίδευση ώστε να ενταχθείτε ομαλά στο νέο σας εργασιακό 

περιβάλλον» 
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 Για το 3
ο
 σκέλος του 1

ου
 ερευνητικού ερωτήματος, με περαιτέρω στατιστική 

ανάλυση, έχει αξία να δούμε εάν σχετίζεται η Ερώτηση 10 με τις Ερωτήσεις 54 και 

55 που αφορούσαν την καταλληλότητα των μεθόδων coaching και mentoring 

αντίστοιχα, γενικά ως μεθόδους διεξαγωγής επιμορφωτικών/εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. Η ανάλυση αυτή έγινε με SPSS μεταφέροντας τις αντίστοιχες στήλες 

από το αρχείο Excel
1
. Ορίστηκε:  

 μεταβλητή Isagogiki_help_10 αυτή που απεικονίζει τις απαντήσεις της Ερώτησης 

10,  

 μεταβλητή Coaching_54 αυτή που απεικονίζει τις απαντήσεις της Ερώτησης 54 και  

 μεταβλητή Mentoring_55 αυτή που απεικονίζει τις απαντήσεις της Ερώτησης 55.  

 

Ο παρακάτω Πίνακας 5 που προκύπτει από την ανάλυση του SPSS δείχνει ότι η 

αίσθηση που είχαν οι ερωτώμενοι για το πόσο βοηθήκαν από την εισαγωγική τους 

εκπιμόρφωση/εκπαίδευση, έχει χαμηλή θετική συσχέτιση και με τις δύο μεθόδους και 

χωρίς σημαντική διαφορά ως προς τις μεθόδους, οι οποίες έχουν μεταξύ τους υψηλή 

συσχέτιση (.620). Η ανάγνωση του πίνακα αυτού δείχνει ότι οι δύο μέθοδοι θεωρούνται 

ισοδύναμες και εξίσου προτιμητέες. Σε κάθε περίπτωση όλα τα στοιχεία είναι 

στατιστικά σημαντικά (p=.01) 

Correlations 

 Zscore(Isagogiki_

help_10) 

Zscore(Coaching

_54) 

Zscore(Mentoring

_55) 

Zscore(Isagogiki_help_10) 

Pearson Correlation 1 ,239
**
 ,218

**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

N 270 270 270 

Zscore(Coaching_54) 

Pearson Correlation ,239
**
 1 ,620

**
 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

N 270 270 270 

Zscore(Mentoring_55) 

Pearson Correlation ,218
**
 ,620

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

N 270 270 270 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακας 5: Η συσχέτιση ανάμεσα στις ερωτήσεις 10, 54 και 55 

 

                                                 
1
 Πριν από κάθε στατιστικό έλεγχο που θα αναφερθεί σε αυτό το Κεφάλαιο, όλες οι τιμές για κάθε 

μεταβλητή τυποποιήθηκαν κατά (z-score) 
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4.2.2 Ανάλυση του 2
ου

 Ερευνητικού Ερωτήματος 

«τα επιμορφωτικά ή εκπαιδευτικά προγράμματα που τυχόν παρακολούθησαν οι δικαστικοί 

υπάλληλοι τους βοήθησαν στην καλύτερη και αποδοτικότερη άσκηση των καθηκόντων τους; 

Όσοι παρακολούθησαν τέτοια προγράμματα σε ποιο βαθμό πιστεύουν ότι συμβάλλουν στην 

εργασιακή ή/ και στην προσωπική τους ικανοποίηση και ανάπτυξη; Τους επηρεάζουν ως προς 

την οργανωσιακή τους δέσμευση; Και όλα αυτά σε αντιδιαστολή των απαντήσεων όσων δεν 

έχουν παρακολουθήσει τέτοια προγράμματα» 

 

Για την διερεύνηση του 2
ου

 ερευνητικού ερωτήματος, απομονώθηκαν σε ένα 

ξεχωριστό αρχείο excel οι απαντήσεις όλων όσων έχουν παρακολουθήσει έστω και ένα 

επιμορφωτικό/εκπαιδευτικό πρόγραμμα –συνολικά 191 άτομα- και σε ένα άλλο αρχείο 

οι απαντήσεις όλων όσων δεν έχουν παρακολουθήσει ούτε ένα –συνολικά 79 άτομα-.  

 

Όσον αφορά λοιπόν το πρώτο σκέλος του 2
ου

 ερευνητικού ερωτήματος της 

παρούσας έρευνας, προκειμένου να αναλυθεί, ορίστηκε μεταβλητή ATTENDANCE 

που αποτελεί παράγοντα πρώτης τάξης, ο οποίος περιλαμβάνει τους συμμετέχοντες που 

έχουν παρακολουθήσει έστω και ένα επιμορφωτικό/εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Επίσης, 

ορίστηκε η μεταβλητή BENEFIT που περιλαμβάνει την άποψη όσων έχουν 

παρακολουθήσει αυτά τα προγράμματα, σχετικά με το πόσο ωφελήθηκαν από αυτά 

στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Το αποτέλεσμα φαίνεται στον Πίνακα 6.  

 

Η ανάγνωση του πίνακα αυτού, δείχνει μία εξαιρετικά υψηλή θετική συσχέτιση 

(.845), στατιστικά σημαντική (p=.01) η οποία μας οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα ότι 

όποιος έχει παρακολουθήσει έστω και ένα επιμορφωτικό/εκπαιδευτικό πρόγραμμα, έχει 

ωφεληθεί ως προς την άσκηση των καθηκόντων του. 

 

Correlations 

 BENEFIT ATTENDANCE 

BENEFIT 

Pearson Correlation 1 ,845
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 191 191 

ATTENDANCE 

Pearson Correlation ,845
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 191 191 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακας 6: Η συσχέτιση ανάμεσα στις ερωτήσεις που αφορούν όσους 

παρακολούθησαν προγράμματα και το πόσο ωφελήθηκαν από αυτά 
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Στη συνέχεια, για το 2
ο
 σκέλος αυτού του ερευνητικού ερωτήματος, θα 

παρουσιαστούν πρώτα οι απαντήσεις όσων έχουν παρακολουθήσει έστω και ένα 

πρόγραμμα, (Ν 191) στους Πίνακες 7, 8, 9, 10 και 11 και στα Γραφήματα 85, 86, 87, 

88 και 89 σχετικά με τις ερωτήσεις 19, 29, 32, 21 και 34 του ερωτηματολογίου: 

 

Personality_19 

Επιλογή από 

Καθόλου (1) έως 

Πάρα Πολύ (5) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 2 1,0 1,0 1,0 

2 2 1,0 1,0 2,1 

3 18 9,4 9,4 11,5 

4 43 22,5 22,5 34,0 

5 126 66,0 66,0 100,0 

Total 191 100,0 100,0  

 

Πίνακας 7: Συχνότητα και ποσοστά απαντήσεων στην 19
η
 ερώτηση που αφορά στο 

πόσο μπορεί να ωφεληθεί ο επιμορφούμενος ως προσωπικότητα ανεξάρτητα από 

την εργασιακή ωφέλεια 

 

 

 

Γράφημα 85: Γραφική απεικόνιση του Πίνακα 7 
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Per_goals_29 

Επιλογή από 
Καθόλου (1) έως 
Πάρα Πολύ (5) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 6 3,1 3,1 3,1 

3 25 13,1 13,1 16,2 

4 55 28,8 28,8 45,0 

5 105 55,0 55,0 100,0 

Total 191 100,0 100,0  

Πίνακας 8: Συχνότητα και ποσοστά απαντήσεων στην 29
η
 ερώτηση που αφορά στο 

πόσο μπορεί ο επιμορφούμενος να ικανοποιήσει προσωπικές ανάγκες – στόχους 

 

 

 

Γράφημα 86: Γραφική απεικόνιση του Πίνακα 8 

 

 

 

Routina_32 

Επιλογή από 
Καθόλου (1) έως 
Πάρα Πολύ (5) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 38 19,9 19,9 19,9 

2 15 7,9 7,9 27,7 

3 41 21,5 21,5 49,2 

4 42 22,0 22,0 71,2 

5 55 28,8 28,8 100,0 

Total 191 100,0 100,0  

Πίνακας 9: Συχνότητα και ποσοστά απαντήσεων στην 32
η
 ερώτηση που αφορά στο 

πόσο μπορεί ο επιμορφούμενος να απαλλαγεί από την εργασιακή ρουτίνα 

 

 



102 

 

 

 

Γράφημα 87: Γραφική απεικόνιση του Πίνακα 9 

 

 

Organosiaki_21 

Επιλογή από 
Καθόλου (1) έως 
Πάρα Πολύ (5) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 7 3,7 3,7 3,7 

3 26 13,6 13,6 17,3 

4 56 29,3 29,3 46,6 

5 102 53,4 53,4 100,0 

Total 191 100,0 100,0  

Πίνακας 10: Συχνότητα και ποσοστά απαντήσεων στην 21
η
 ερώτηση που αφορά 

την ενίσχυση της δέσμευση του επιμορφούμενου προς την υπηρεσία του 

(οργανωσιακή δέσμευση) 

 

 

 

Γράφημα 88: Γραφική απεικόνιση του Πίνακα 10 
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Allagi_Career_34 

Επιλογή από 
Καθόλου (1) έως 
Πάρα Πολύ (5) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 28 14,7 14,7 14,7 

2 21 11,0 11,0 25,7 

3 57 29,8 29,8 55,5 

4 36 18,8 18,8 74,3 

5 49 25,7 25,7 100,0 

Total 191 100,0 100,0  

Πίνακας 11: Συχνότητα και ποσοστά απαντήσεων στην 34
η
 ερώτηση που αφορά 

την δυνατότητα του επιμορφούμενου ως προς την αλλαγή καριέρας 

 

 

 
 

Γράφημα 89: Γραφική απεικόνιση του Πίνακα 11 

 

 

Από την ανάλυση των παραπάνω απαντήσεων και την παρατήρηση των 

γραφημάτων, προκύπτει ότι οι ερωτώμενοι που έχουν παρακολουθήσει έστω και ένα 

επιμορφωτικό/εκπαιδευτικό πρόγραμμα πιστεύουν ότι η παρακολούθηση των 

προγραμμάτων αυτών είναι σημαντική ή/και μπορεί να βοηθήσει πολύ ή και πάρα πολύ 

την: 

 ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους ανεξάρτητα από το εάν προκύπτει ή όχι 

ωφέλεια ως προς την άσκηση των καθηκόντων τους (σε ποσοστό 88,5%), 

 ικανοποίηση προσωπικών αναγκών και στόχων (σε ποσοστό 83,8%), 

 προσπάθεια για απαλλαγή από την εργασιακή ρουτίνα (σε ποσοστό 50,8%),  
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 την ενίσχυση της οργανωσιακής δέσμευσης των επιμορφούμενων (σε ποσοστό 

82,7%) και 

 προοπτική αλλαγής καριέρας (σε ποσοστό 44,5%). Έχει προαναφερθεί βέβαια και 

στο προηγούμενο Κεφάλαιο 3 -αυτό που όλοι οι δικαστικοί υπάλληλοι γνωρίζουν- 

ότι δηλαδή εξαιρούνται μέχρι στιγμής από οποιαδήποτε εξωτερική κινητικότητα 

(προς άλλους φορείς και Υπουργεία)
1
, ενώ δεν αποκλείεται η εσωτερική –εντός 

δικαστικών υπηρεσιών- κινητικότητα ή ο διαφορετικός εργασιακός 

προσανατολισμός, σε μία προσπάθεια εξέλιξης - αλλαγής καριέρας. 

 

Από την άλλη μεριά, οι απαντήσεις όσων δεν έχουν παρακολουθήσει ούτε ένα 

επιμορφωτικό/εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Ν 79) και αφορούν τις ερωτήσεις 19, 29, 32, 

21 και 34 του ερωτηματολογίου παρουσιάζονται στους Πίνακες 12, 13, 14, 15 και 16 

και στα Γραφήματα 90, 91, 92, 93 και 94 αντίστοιχα: 

 

 

Erotisi_19 

Επιλογή από Καθόλου 
(1) έως Πάρα Πολύ (5) Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 3 3,8 3,8 3,8 

2 7 8,9 8,9 12,7 

3 6 7,6 7,6 20,3 

4 15 19,0 19,0 39,2 

5 48 60,8 60,8 100,0 

Total 79 100,0 100,0  

 

Πίνακας 12: Συχνότητα και ποσοστά απαντήσεων στην 19
η
 ερώτηση που αφορά 

στο πόσο μπορεί να ωφεληθεί ο επιμορφούμενος ως προσωπικότητα ανεξάρτητα 

από την εργασιακή ωφέλεια 

                                                 
1
 Άρθρο 3§4 Ν.4440/2016 
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Γράφημα 90: Γραφική απεικόνιση του Πίνακα 12 

 

Erotisi_29 

Επιλογή από Καθόλου 
(1) έως Πάρα Πολύ (5) Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 4 5,1 5,1 5,1 

2 5 6,3 6,3 11,4 

3 11 13,9 13,9 25,3 

4 21 26,6 26,6 51,9 

5 38 48,1 48,1 100,0 

Total 79 100,0 100,0  

Πίνακας 13: Συχνότητα και ποσοστά απαντήσεων στην 29
η
 ερώτηση που αφορά 

στο πόσο μπορεί ο επιμορφούμενος να ικανοποιήσει προσωπικές ανάγκες – στόχους 

 

 

Γράφημα 91: Γραφική απεικόνιση του Πίνακα 13 
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Erotisi_32 

Επιλογή από Καθόλου 
(1) έως Πάρα Πολύ (5) Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 13 16,5 16,5 16,5 

2 11 13,9 13,9 30,4 

3 12 15,2 15,2 45,6 

4 18 22,8 22,8 68,4 

5 25 31,6 31,6 100,0 

Total 79 100,0 100,0  

Πίνακας 14: Συχνότητα και ποσοστά απαντήσεων στην 32
η
 ερώτηση που αφορά 

στο πόσο μπορεί ο επιμορφούμενος να απαλλαγεί από την εργασιακή ρουτίνα 

 

 

Γράφημα 92: Γραφική απεικόνιση του Πίνακα 14 

 

 

Erotisi_21 

Επιλογή από Καθόλου 
(1) έως Πάρα Πολύ (5) Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 4 5,1 5,1 5,1 

2 2 2,5 2,5 7,6 

3 9 11,4 11,4 19,0 

4 25 31,6 31,6 50,6 

5 39 49,4 49,4 100,0 

Total 79 100,0 100,0  

Πίνακας 15: Συχνότητα και ποσοστά απαντήσεων στην 21
η
 ερώτηση που αφορά 

την ενίσχυση της δέσμευση των επιμορφούμενων προς την υπηρεσία τους 

(οργανωσιακή δέσμευση) 
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Γράφημα 93: Γραφική απεικόνιση του Πίνακα 15 

 

Erotisi_34 

Επιλογή από Καθόλου 
(1) έως Πάρα Πολύ (5) Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 18 22,8 22,8 22,8 

2 6 7,6 7,6 30,4 

3 13 16,5 16,5 46,8 

4 19 24,1 24,1 70,9 

5 23 29,1 29,1 100,0 

Total 79 100,0 100,0  

Πίνακας 16: Συχνότητα και ποσοστά απαντήσεων στην 34
η
 ερώτηση που αφορά 

την δυνατότητα του επιμορφούμενου ως προς την αλλαγή καριέρας 

 

 

Γράφημα 94: Γραφική απεικόνιση του Πίνακα 16 
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Από την ανάλυση των παραπάνω απαντήσεων και την παρατήρηση των 

γραφημάτων, προκύπτει ότι οι ερωτώμενοι που δεν έχουν παρακολουθήσει ούτε ένα 

επιμορφωτικό/εκπαιδευτικό πρόγραμμα πιστεύουν ότι η παρακολούθηση των 

προγραμμάτων αυτών είναι σημαντική ή/και μπορεί να βοηθήσει πολύ ή και πάρα πολύ 

την: 

 ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους ανεξάρτητα από το εάν προκύπτει ή όχι 

ωφέλεια ως προς την άσκηση των καθηκόντων τους (σε ποσοστό 79,8%), 

 ικανοποίηση προσωπικών αναγκών και στόχων (σε ποσοστό 74,7%), 

 προσπάθεια για απαλλαγή από την εργασιακή ρουτίνα (σε ποσοστό 54,4%),  

 την ενίσχυση της οργανωσιακής δέσμευσης των επιμορφούμενων (σε ποσοστό 

81%) και 

 προοπτική αλλαγής καριέρας (σε ποσοστό 53,2%) (με το σκεπτικό που 

προαναφέρθηκε στα συμπεράσματα όσων έχουν παρακολουθήσει προγράμματα) 

 

Συγκρίνοντας τις παραπάνω απαντήσεις φαίνεται ότι όλοι οι ερωτώμενοι με πολύ 

υψηλά ποσοστά και μάλιστα όσοι έχουν παρακολουθήσει προγράμματα με λίγο 

υψηλότερα ποσοστά από τους υπόλοιπους, συμφωνούν ότι η παρακολούθηση 

προγραμμάτων ωφελεί την προσωπικότητα των επιμορφούμενων, βοηθά στην 

ικανοποίηση προσωπικών αναγκών και στόχων και ενισχύει την οργανωσιακή τους 

δέσμευση.  

 

Από την άλλη μεριά, όσων αφορά την απαλλαγή από την εργασιακή ρουτίνα και 

την αλλαγή καριέρας, όλοι οι ερωτώμενοι συμφωνούν περίπου στο 50% ότι η 

παρακολούθηση προγραμμάτων είναι πολύ ή πάρα πολύ σημαντική σε αυτούς του 

τομείς και συγκεκριμένα όσοι δεν έχουν παρακολουθήσει προγράμματα με λίγο 

υψηλότερα ποσοστά από τους υπόλοιπους. 

 

4.2.3 Ανάλυση του 3
ου

 Ερευνητικού Ερωτήματος 

«ποια κίνητρα υποκινούν και ενθαρρύνουν τους δικαστικούς υπαλλήλους προκειμένου να 

επιμορφωθούν; Εσωτερικά ή εξωτερικά περισσότερο; Μήπως η επιμόρφωση/εκπαίδευση θα 

έπρεπε να είναι υποχρεωτική;» 

 

Ξεκινώντας από το τελευταίο σκέλος του 3
ου

 ερευνητικού ερωτήματος αξίζει να 

διατυπωθεί το τι πιστεύουν όλοι οι ερωτώμενοι σχετικά με την υποχρεωτικότητα ή μη 

της επιμόρφωσης. Και είναι πράγματι εντυπωσιακό αυτό που φαίνεται στο Γράφημα 



109 

 

 

95, δηλαδή το ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων -είτε έχουν 

παρακολουθήσει έστω ένα πρόγραμμα είτε όχι- σε ποσοστό 94,8% (256 από τους 270 

ερωτώμενους) συμφωνούν πολύ ή πάρα πολύ ότι η επιμόρφωση/εκπαίδευσή τους 

πρέπει να είναι υποχρεωτική!  

 

 

Γράφημα 95: Οι απαντήσεις στην ερώτηση 20 περί υποχρεωτικότητας της 

επιμόρφωσης/εκπαίδευσης 

 

Επειδή όμως, όπως έχει ήδη παρουσιαστεί, η επιμόρφωση και εκπαίδευση των 

Δικαστικών Υπαλλήλων δεν είναι στην πράξη υποχρεωτική, ούτε έχουν 

παρακολουθήσει όλοι τέτοιου είδους προγράμματα, θα διερευνηθούν τα κίνητρα που 

ωθούν τους Δικαστικούς Υπαλλήλους στην επιμόρφωση/εκπαίδευση (όλοι όσοι έχουν 

παρακολουθήσει έστω και ένα επιμορφωτικό/εκπαιδευτικό πρόγραμμα, Ν 191) ή θα 

μπορούσαν να ωθήσουν (όλοι όσοι έχουν δεν έχουν παρακολουθήσει έστω και ένα 

επιμορφωτικό/εκπαιδευτικό πρόγραμμα, Ν 79) 

 

 Στο ερωτηματολόγιο της έρευνας, υπήρχαν συνολικά έξι ερωτήσεις που 

διερευνούσαν τα κίνητρα των ερωτώμενων. Η Ερώτηση 22, η οποία ξεκάθαρα ανέφερε 

την λέξη «κίνητρα», και οι ερωτήσεις 19, 29, 30, 31 και 33 οι οποίες αφορούν κίνητρα 

χωρίς να τα κατονομάζουν έτσι. 

 

Στους παρακάτω Πίνακες 17, 18, 19, 20, 21 και 22 και στα αντίστοιχα 

Γραφήματα 96, 97, 98, 99, 100 και 101 παρουσιάζονται οι απόψεις όλων όσων έχουν 

παρακολουθήσει έστω και ένα επιμορφωτικό/εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 
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Kinitra_22 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 32 16,8 16,8 16,8 

2 25 13,1 13,1 29,8 

4 58 30,4 30,4 60,2 

5 72 37,7 37,7 97,9 

6 1 ,5 ,5 98,4 

7 3 1,6 1,6 100,0 

Total 191 100,0 100,0  

1=όποιος θέλει να επιμορφωθεί δεν χρειάζεται κίνητρα 
2=άδειες με αποδοχές 
3=χρηματική επιβράβευση 
4=μοριοδότηση της επιμόρφωσης 
5=όλα τα παραπάνω 
6=δεν γνωρίζω, δεν είμαι σίγουρος/η 
7=άλλο: 

 

Πίνακας 17: Συχνότητα και ποσοστά απαντήσεων στην 22
η
 ερώτηση που αφορά το 

εάν θα έπρεπε να δίνονται κίνητρα προκειμένου κάποιος να επιμορφωθεί/ 

εκπαιδευτεί 

 

 

 

Γράφημα 96: Γραφική απεικόνιση του Πίνακα 17 
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Personality_19 

Επιλογή από 

Καθόλου (1) έως 

Πάρα Πολύ (5) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 2 1,0 1,0 1,0 

2 2 1,0 1,0 2,1 

3 18 9,4 9,4 11,5 

4 43 22,5 22,5 34,0 

5 126 66,0 66,0 100,0 

Total 191 100,0 100,0  

Πίνακας 18: Συχνότητα και ποσοστά απαντήσεων στην 19
η
 ερώτηση που αφορά 

στο πόσο μπορεί να ωφεληθεί ο επιμορφούμενος ως προσωπικότητα  

 

 

 

Γράφημα 97: Γραφική απεικόνιση του Πίνακα 18 

 

 

Per_goals_29 

Επιλογή από 
Καθόλου (1) έως 
Πάρα Πολύ (5) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

2 6 3,1 3,1 3,1 

3 25 13,1 13,1 16,2 

4 55 28,8 28,8 45,0 

5 105 55,0 55,0 100,0 

Total 191 100,0 100,0  

Πίνακας 19: Συχνότητα και ποσοστά απαντήσεων στην 29
η
 ερώτηση που αφορά 

την ικανοποίηση  προσωπικών αναγκών – στόχων 

 



112 

 

 

 

 

Γράφημα 98: Γραφική απεικόνιση του Πίνακα 19 

 

Adeia_30 

Επιλογή από 
Καθόλου (1) έως 
Πάρα Πολύ (5) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 62 32,5 32,5 32,5 

2 36 18,8 18,8 51,3 

3 47 24,6 24,6 75,9 

4 22 11,5 11,5 87,4 

5 24 12,6 12,6 100,0 

Total 191 100,0 100,0  

Πίνακας 20: Συχνότητα και ποσοστά απαντήσεων στην 30
η
 ερώτηση που αφορά 

επιπλέον μέρες άδειας 

 

 

Γράφημα 99: Γραφική απεικόνιση του Πίνακα 20 

 



113 

 

 

 

Money_31 

Επιλογή από 
Καθόλου (1) έως 
Πάρα Πολύ (5) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 28 14,7 14,7 14,7 

2 19 9,9 9,9 24,6 

3 46 24,1 24,1 48,7 

4 44 23,0 23,0 71,7 

5 54 28,3 28,3 100,0 

Total 191 100,0 100,0  

Πίνακας 21: Συχνότητα και ποσοστά απαντήσεων στην 31
η
 ερώτηση που αφορά 

επιπλέον χρηματική αμοιβή 

 

 
 

Γράφημα 100: Γραφική απεικόνιση του Πίνακα 21 

 

Erotisi33 

Επιλογή από Καθόλου 
(1) έως Πάρα Πολύ (5) Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 10 5,2 5,2 5,2 

2 6 3,1 3,1 8,4 

3 27 14,1 14,1 22,5 

4 41 21,5 21,5 44,0 

5 107 56,0 56,0 100,0 

Total 191 100,0 100,0  

Πίνακας 22: Συχνότητα και ποσοστά απαντήσεων στην 33
η
 ερώτηση που αφορά 

συγκεκριμένη μοριοδότηση για θέσεις ευθύνης 
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Γράφημα 101: Γραφική απεικόνιση του Πίνακα 22 

 

 

Από την ανάλυση των παραπάνω απαντήσεων και την παρατήρηση των 

γραφημάτων, προκύπτει ότι οι ερωτώμενοι που έχουν παρακολουθήσει έστω και ένα 

επιμορφωτικό/εκπαιδευτικό πρόγραμμα θεωρούν σε ποσοστό 30,4% σημαντικό 

κίνητρο την συγκεκριμένη μοριοδότηση για θέσεις ευθύνης (εξωτερικό κίνητρο) και 

σε ποσοστό 37,7% επιλέγουν όλα τα κίνητρα που προαναφέρονται στην ερώτηση και 

είναι όλα εξωτερικά κίνητρα, υπάρχει και ένα ποσοστό 16,8% που δεν παρακινείται 

από εξωτερικά κίνητρα, δηλώνοντας ότι «όποιος θέλει να επιμορφωθεί, δεν χρειάζεται 

κίνητρα».  

 

Στις λοιπές ερωτήσεις που αφορούν κίνητρα οι ερωτώμενοι πιστεύουν ότι: 

 η ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους (σε ποσοστό 88,5%) και η ικανοποίηση 

προσωπικών αναγκών και στόχων (σε ποσοστό 83,8%) που είναι εσωτερικά 

κίνητρα, είναι πολύ ή πάρα πολύ σημαντικά, 

 η παροχή άδειας με αποδοχές ως κίνητρο (εξωτερικό), σε πολύ μικρό ποσοστό 

(24,1%) θεωρείται πολύ ή πάρα πολύ σημαντικό κίνητρο, ενώ ένα μεγαλύτερο 

ποσοστό (32,5%) δεν το θεωρεί καθόλου σημαντικό, 

 η επιπλέον χρηματική αμοιβή είναι ένα πολύ ή πάρα πολύ σημαντικό κίνητρο 

(εξωτερικό) σε ποσοστό 51,3% 

 η συγκεκριμένη μοριοδότηση της επιμόρφωσης/εκπαίδευσης για θέσεις ευθύνης, 

είναι πολύ ή πάρα πολύ σημαντικό κίνητρο (εξωτερικό) σε ποσοστό 77,5%  
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Από την άλλη μεριά, οι απαντήσεις όσων δεν έχουν παρακολουθήσει ούτε ένα 

επιμορφωτικό/εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Ν 79) και αφορούν τις ερωτήσεις 22, 19, 29, 

30, 31 και 33 για τα κίνητρα παρουσιάζονται στους παρακάτω Πίνακες 23, 24, 25, 26, 

27 και 28 και στα αντίστοιχα Γραφήματα 102, 103, 104, 105, 106 και 107: 

 

Erotisi_22 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1,00 15 19,0 19,0 19,0 

2,00 8 10,1 10,1 29,1 

3,00 1 1,3 1,3 30,4 

4,00 23 29,1 29,1 59,5 

5,00 30 38,0 38,0 97,5 

6,00 2 2,5 2,5 100,0 

Total 79 100,0 100,0  

1=όποιος θέλει να επιμορφωθεί δεν χρειάζεται κίνητρα 
2=άδειες με αποδοχές 
3=χρηματική επιβράβευση 
4=μοριοδότηση της επιμόρφωσης 
5=όλα τα παραπάνω 
6=δεν γνωρίζω, δεν είμαι σίγουρος/η 
7=άλλο: 

 

Πίνακας 23: Συχνότητα και ποσοστά απαντήσεων στην 22
η
 ερώτηση που αφορά το 

εάν θα έπρεπε να δίνονται κίνητρα προκειμένου κάποιος να επιμορφωθεί/ 

εκπαιδευτεί 

 

 

 

Γράφημα 102: Γραφική απεικόνιση του Πίνακα 23 
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Erotisi_19 

Επιλογή από Καθόλου 
(1) έως Πάρα Πολύ (5) Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 3 3,8 3,8 3,8 

2 7 8,9 8,9 12,7 

3 6 7,6 7,6 20,3 

4 15 19,0 19,0 39,2 

5 48 60,8 60,8 100,0 

Total 79 100,0 100,0  

Πίνακας 24: Συχνότητα και ποσοστά απαντήσεων στην 19
η
 ερώτηση που αφορά το 

πόσο μπορεί να ωφεληθεί ο επιμορφούμενος ως προσωπικότητα  

 

Γράφημα 103: Γραφική απεικόνιση του Πίνακα 24 

 

Erotisi_29 

Επιλογή από Καθόλου 
(1) έως Πάρα Πολύ (5) Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 4 5,1 5,1 5,1 

2 5 6,3 6,3 11,4 

3 11 13,9 13,9 25,3 

4 21 26,6 26,6 51,9 

5 38 48,1 48,1 100,0 

Total 79 100,0 100,0  

Πίνακας 25: Συχνότητα και ποσοστά απαντήσεων στην 29
η
 ερώτηση που αφορά 

την ικανοποίηση  προσωπικών αναγκών – στόχων 
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Γράφημα 104: Γραφική απεικόνιση του Πίνακα 25 

 

Erotisi_30 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1,00 26 32,9 32,9 32,9 

2,00 11 13,9 13,9 46,8 

3,00 19 24,1 24,1 70,9 

4,00 12 15,2 15,2 86,1 

5,00 11 13,9 13,9 100,0 

Total 79 100,0 100,0  

Πίνακας 26: Συχνότητα και ποσοστά απαντήσεων στην 30
η
 ερώτηση που αφορά 

επιπλέον μέρες άδειας 

 

 

Γράφημα 105: Γραφική απεικόνιση του Πίνακα 26 
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Erotisi_31 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1,00 8 10,1 10,1 10,1 

2,00 7 8,9 8,9 19,0 

3,00 19 24,1 24,1 43,0 

4,00 16 20,3 20,3 63,3 

5,00 29 36,7 36,7 100,0 

Total 79 100,0 100,0  

Πίνακας 27: Συχνότητα και ποσοστά απαντήσεων στην 31
η
 ερώτηση που αφορά 

επιπλέον χρηματική αμοιβή 

 

 

Γράφημα 106: Γραφική απεικόνιση του Πίνακα 27 

 

 

Erotisi_33 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 6 7,6 7,6 7,6 

2 1 1,3 1,3 8,9 

3 16 20,3 20,3 29,1 

4 20 25,3 25,3 54,4 

5 36 45,6 45,6 100,0 

Total 79 100,0 100,0  

 

Πίνακας 28: Συχνότητα και ποσοστά απαντήσεων στην 33
η
 ερώτηση που αφορά 

συγκεκριμένη μοριοδότηση για θέσεις ευθύνης 
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Γράφημα 107: Γραφική απεικόνιση του Πίνακα 28 

 

Από την ανάλυση των παραπάνω απαντήσεων και την παρατήρηση των 

γραφημάτων, προκύπτει ότι οι ερωτώμενοι που δεν έχουν παρακολουθήσει έστω και 

ένα επιμορφωτικό/εκπαιδευτικό πρόγραμμα θεωρούν σε ποσοστό 29,1% σημαντικό 

κίνητρο την συγκεκριμένη μοριοδότηση για θέσεις ευθύνης (εξωτερικό κίνητρο) και 

σε ποσοστό 38% επιλέγουν όλα τα κίνητρα που προαναφέρονται στην ερώτηση και 

είναι όλα εξωτερικά κίνητρα, υπάρχει και ένα ποσοστό 19% που δεν παρακινείται από 

εξωτερικά κίνητρα, δηλώνοντας ότι «όποιος θέλει να επιμορφωθεί, δεν χρειάζεται 

κίνητρα».  

 

Στις λοιπές ερωτήσεις που αφορούν κίνητρα οι ερωτώμενοι πιστεύουν ότι: 

 η ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους (σε ποσοστό 79,8%) και η ικανοποίηση 

προσωπικών αναγκών και στόχων (σε ποσοστό 74,7%) που είναι εσωτερικά 

κίνητρα, είναι πολύ ή πάρα πολύ σημαντικά, 

 η παροχή άδειας με αποδοχές ως κίνητρο (εξωτερικό), σε μικρό ποσοστό (29,1%) 

θεωρείται πολύ ή πάρα πολύ σημαντικό κίνητρο, ενώ ένα μεγαλύτερο ποσοστό 

(32,9%) δεν το θεωρεί καθόλου σημαντικό, 

 η επιπλέον χρηματική αμοιβή είναι ένα πολύ ή πάρα πολύ σημαντικό κίνητρο 

(εξωτερικό) σε ποσοστό 57% 

 η συγκεκριμένη μοριοδότηση της επιμόρφωσης/εκπαίδευσης για θέσεις ευθύνης, 

είναι πολύ ή πάρα πολύ σημαντικό κίνητρο (εξωτερικό) σε ποσοστό 70,9% 
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Συγκρίνοντας τις παραπάνω απαντήσεις φαίνεται ότι όλοι οι ερωτώμενοι με πολύ 

υψηλά ποσοστά (υψηλότερα από τα εξωτερικά κίνητρα) και μάλιστα όσοι έχουν 

παρακολουθήσει προγράμματα με λίγο υψηλότερα ποσοστά από τους υπόλοιπους, 

συμφωνούν ότι τα εσωτερικά κίνητρα είναι πολύ ή πάρα πολύ σημαντικά προκειμένου 

να επιμορφωθούν. Για τα εξωτερικά κίνητρα, οι απόψεις τους επίσης διαφέρουν 

ελάχιστα, θεωρώντας τις επιπλέον μέρες άδειας σχεδόν καθόλου σημαντικό κίνητρο, 

ενώ την επιπλέον χρηματική αμοιβή, οι μισοί και λίγο περισσότεροι, την θεωρούν ως 

ένα πολύ ή πάρα πολύ σημαντικό κίνητρο. Τέλος το πιο σημαντικό προφανώς για όλους 

εξωτερικό κίνητρο είναι η συγκεκριμένη μοριοδότηση για τις θέσεις ευθύνης. 

 

4.2.4 Ανάλυση του 4
ου

 Ερευνητικού Ερωτήματος 

 
«έχουν ερωτηθεί ποτέ για το ποιες πραγματικά είναι οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες; Τι 

νιώθουν και πιστεύουν ότι χρειάζεται να μάθουν; Και ποιες εκπαιδευτικές μεθόδους 

προτιμούν; Πιστεύουν ότι θα ήταν χρήσιμη η δημιουργία μίας «σχολής Δικαιοσύνης» 

αποκλειστικά για δικαστικούς υπαλλήλους;» 

 

Όσον αφορά το πρώτο σκέλος του 4
ου

 ερευνητικού ερωτήματος της παρούσας 

έρευνας, οι απαντήσεις ήταν ξεκάθαρες και απογοητευτικές. Όπως φαίνεται στο 

παρακάτω Γράφημα 108, η συντριπτική πλειοψηφία (ποσοστό 85,2% - 230 

ερωτώμενοι) δήλωσαν ότι ποτέ δεν ερωτηθήκανε για το ποιες είναι οι εκπαιδευτικές 

τους ανάγκες, για το τι θα τους ήταν χρήσιμο και επιθυμητό να μάθουν. 

 

 

Γράφημα 108: Απεικόνιση των απαντήσεων στην ερώτηση 16 
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Για το δεύτερο σκέλος του 4
ου

 ερευνητικού ερωτήματος υπήρχαν ερωτήσεις στο 

ερωτηματολόγιο που αφορούσαν ακριβώς τις επιθυμητές προς επιμόρφωση θεματικές 

ενότητες. Οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι οι παρακάτω θεματικές ενότητες είναι για 

αυτούς πολύ ή πάρα πολύ σημαντικές σε ποσοστά που αναγράφονται στον Πίνακα 29: 

 

Α/Α Θεματική Ενότητα Πλήθος 

ερωτώμενων 

Ποσοστό 

1
η
  Εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών   247 91,4% 

2
η
  Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού/ Δημόσιο 

Μάνατζμεντ   

224 83% 

3
η
  Πληροφορική - Η/Υ   219 81,1% 

4
η
  Νομική Ορολογία/Νομοθεσία/Θέματα ΠΚ 

και ΚΠΔ   

218 80,8% 

5
η
  Δικαιώματα και υποχρεώσεις Δικαστικών 

Υπαλλήλων/Συνδικαλιστικά Θέματα 

179 66,3% 

6
η
  Ξένες Γλώσσες   142 52,6% 

Πίνακας 29: Συχνότητα και ποσοστό όσων θεωρούν τις παραπάνω θεματικές 

ενότητες πολύ ή πάρα πολύ σημαντικές 

 

Είναι εντυπωσιακό το ποσοστό -91,4%- όσων θεωρούν πολύ ή πάρα πολύ 

σημαντική την θεματική ενότητα που αφορά την Εισαγωγή Καινοτόμων Πρακτικών 

στο χώρο των δικαστηρίων και του Δημόσιου τομέα γενικότερα. Οι δικαστικοί 

υπάλληλοι, που δίνουν «μάχη» καθημερινά με την γραφειοκρατία, την πολυνομία και 

την τυπολατρία, θα επιθυμούσαν να επιμορφωθούν σε πρακτικές καινοτόμες που 

ουσιαστικά θα μεταβάλλουν την καθημερινότητα της εργασίας τους αλλά και την 

ποιοτικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. 

 

Όσον αφορά τη  δεύτερη επιλογή για την θεματική ενότητα που αφορά το 

management και το ανθρώπινο δυναμικό, έχει ένα ενδιαφέρον, αν αναλογιστεί κανείς 

ότι οι Γραμματείες των δικαστικών υπηρεσιών δεν έχουν διοικητική αυτοτέλεια
1
 και 

στο υψηλότερο επίπεδο ιεραρχίας, όλοι αναφέρονται στον Δικαστικό Λειτουργό 

                                                 
1
 η διοικητική αυτοτέλεια των Γραμματειών είναι πάγιο αίτημα του κλάδου των δικαστικών υπαλλήλων 

και την διεκδικούν συνεχώς –αλλά ανεπιτυχώς μέχρι σήμερα- τα συνδικαλιστικά τους όργανα.  
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(Πρόεδρο ή Εισαγγελέα) που προΐσταται σε κάθε υπηρεσία. Δεδομένου όμως ότι 

υπάρχει προϊστάμενος ή διευθυντής Γραμματείας και ασχολείται με κάποια ζητήματα 

του ανθρώπινου δυναμικού και του τρόπου διεκπεραίωσης διαδικασιών και λειτουργίας 

των διαφόρων τμημάτων, έχει σημασία να γνωρίζει πρακτικές διοίκησης και 

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. 

 

Η 3
η
 και η 4

η
 επιλογή δικαιολογημένα έχουν τόσο μεγάλα ποσοστά επιλογής, 

αφού τόσο οι γνώσεις σε Η/Υ όσο και σε Νομική Ορολογία – Νομοθεσία έχουν άμεσο 

αντίκτυπο και άμεση εφαρμογή στην καθημερινή εργασία των Δικαστικών υπαλλήλων, 

στην ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης και στην αποδοτικότερη εξυπηρέτηση των 

πολιτών. 

 

Οι ξένες γλώσσες, είναι γεγονός ότι δεν είναι απαραίτητες καθημερινά και σε όλα 

τα τμήματα των υπηρεσιών, οπότε το σχετικά χαμηλό ποσοστό (52,6%) είναι μάλλον 

δικαιολογημένο. 

 

Για το τρίτο σκέλος του 4
ου

 ερευνητικού ερωτήματος υπήρχαν οι παρακάτω 

οκτώ ερωτήσεις στο ερωτηματολόγιο, που αφορούσαν αντίστοιχες επιμορφωτικές/ 

εκπαιδευτικές μεθόδους. Οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι οι παρακάτω μέθοδοι είναι για 

αυτούς πολύ ή πάρα πολύ κατάλληλες σε ποσοστά που αναγράφονται στον Πίνακα 30: 

 

Α/Α Μέθοδος επιμόρφωσης - εκπαίδευσης Πλήθος 

ερωτώμενων 

Ποσοστό 

1
η
  Πρακτικές/ βιωματικές ασκήσεις   207 76,7% 

2
η
  Ομάδες εργασίας   162 60% 

3
η
  Εντός χώρου εργασίας   160 59,3% 

4
η
  Εξ αποστάσεως σε μέρες και ώρες που 

επιλέγω εγώ   

154 57,1% 

5
η
  Συστηματική επιμόρφωση από 

συναδέλφους που έχουν προηγουμένως 

εκπαιδευτεί (μέθοδος mentoring)   

151 56% 

6
η
  Εισηγήσεις και διαλέξεις   136 50,04 

7
η
  Εξ αποστάσεως σε συγκεκριμένες μέρες 

και ώρες   

91 33,7% 

8
η
  Συστηματική επιμόρφωση από 

παλαιότερους συναδέλφους (μέθοδος 

coaching) 

89 32,9% 

Πίνακας 30: Συχνότητα και ποσοστό όσων θεωρούν τις παραπάνω μεθόδους 

επιμόρφωσης/εκπαίδευσης πολύ ή πάρα πολύ κατάλληλες για αυτούς 
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Οι δύο πιο επικρατέστερες ως πολύ ή πάρα πολύ κατάλληλες μέθοδοι για 

επιμορφωθεί/εκπαιδευτεί ένα Δικαστικός Υπάλληλος είναι οι πρακτικές/βιωματικές 

ασκήσεις και οι ομάδες εργασίας. Μάλιστα, οι δύο αυτές μέθοδοι –που είναι εξαιρετικά 

κατάλληλες για την εκπαίδευση ενηλίκων όπως αναφέρει ο Κόκκος (2005, Β) – 

μπορούν και να πραγματοποιηθούν συνδυαστικά, ως βιωματικές ασκήσεις σε ομάδες 

εργασίας! 

 

Η 3
η
, 4

η
, 5

η
 και 6

η
 από τις μεθόδους επιλέγονται σε μικρότερα ποσοστά από τις 

δύο πρώτες ενώ οι δύο τελευταίες 7
η
 και 8

η
 επιλέγονται από πολύ μικρό ποσοστό 

ερωτώμενων ως πολύ ή πάρα πολύ κατάλληλες. Ειδικά για την μέθοδο coaching, το 

ποσοστό (33,7%) που δεν την θεωρεί καθόλου κατάλληλη ή λίγο είναι κατά τι 

μεγαλύτερο από όσους την επιλέγουν ως πολύ ή πάρα πολύ κατάλληλη (ποσοστό 

32,9%) και θεωρείται απόλυτα δικαιολογημένο αφού σύμφωνα με τις απαντήσεις του 

1
ου

 ερευνητικού ερωτήματος, η μέθοδος αυτή αποδείχτηκε μη αποτελεσματική ως 

μέθοδος εισαγωγικής επιμόρφωσης, επομένως είναι λογικό να την αντιμετωπίζουν έτσι 

γενικότερα ως μέθοδο. 

 

Για το τέταρτο και τελευταίο σκέλος του 4
ου

 ερευνητικού ερωτήματος υπήρχαν 

οι παρακάτω επτά ερωτήσεις στο ερωτηματολόγιο, που αφορούσαν τη δημιουργία μίας 

σχολής ειδικά για δικαστικούς υπαλλήλους. Οι ερωτώμενοι έδωσαν απαντήσεις των 

οποίων τα ποσοστά που δείχνουν ότι συμφωνούν πολύ ή πάρα πολύ με τα ερωτήματα, 

αναγράφονται στον Πίνακα 31: 

 

 

Α/Α  Πλήθος 

ερωτώμενων 

Ποσοστό 

1
η
  Μία σχολή αποκλειστικά για δικαστικούς 

υπαλλήλους θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες 

επιμόρφωσης των δικαστικών υπαλλήλων 

 

212 

 

78,5% 

2
η
  Πριν διοριστεί κάποιος ως δικαστικός υπάλληλος 

θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει ειδική 

επιμόρφωση σε μία σχολή η οποία θα είναι 

αποκλειστικά για μελλοντικούς δικαστικούς 

 

 

181 

 

 

67% 
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υπαλλήλους 

3
η
  Μία σχολή αποκλειστικά για δικαστικούς 

υπαλλήλους θα μπορούσε να λειτουργεί στις 

εγκαταστάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστών 

180 66,7% 

4
η
  Μία σχολή αποκλειστικά για δικαστικούς 

υπαλλήλους θα μπορούσε να λειτουργεί σε 

εγκαταστάσεις άλλων σχολών-ιδρυμάτων 

169 62,6% 

5
η
  Μία σχολή αποκλειστικά για δικαστικούς 

υπαλλήλους θα μπορούσε να λειτουργεί στις 

εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

156 57,8% 

6
η
  Μία σχολή αποκλειστικά για δικαστικούς 

υπαλλήλους θα έπρεπε να λειτουργεί σε δικές της 

εγκαταστάσεις. 

140 51,9% 

7
η
  Μία σχολή αποκλειστικά για δικαστικούς 

υπαλλήλους θα μπορούσε να λειτουργεί μόνο 

διαδικτυακά και εξ αποστάσεως 

74 27,4% 

Πίνακας 31: Συχνότητα και ποσοστό όσων συμφωνούν πολύ ή πάρα πολύ με τις 

παραπάνω απόψεις σχετικά με μία πιθανή σχολή αποκλειστικά για δικαστικούς 

υπαλλήλους 

 

Σε ένα  πολύ μεγάλο ποσοστό (78,5%) συμφωνούν πολύ ή πάρα πολύ ότι μία 

Σχολή αποκλειστικά για δικαστικούς υπαλλήλους θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες 

επιμόρφωσής τους και ότι πριν διοριστεί κάποιος σε μία τέτοια θέση, θα πρέπει να έχει 

παρακολουθήσει ειδική επιμόρφωση σε μία τέτοια Σχολή (ποσοστό 67%). 

 

Από εκεί και πέρα, σε μεγάλα ποσοστά πιστεύουν ότι θα μπορούσε αυτή η σχολή 

να λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις της Ε.Σ.ΔΙ. ή σε εγκαταστάσεις άλλων σχολών ή 

ιδρυμάτων (ποσοστό 66,7% και 62,6% αντίστοιχα). Αντίθετα, πολύ μικρό ποσοστό 

(27,4%) συμφωνεί με το να λειτουργεί μία τέτοια σχολή μόνο διαδικτυακά και εξ 

αποστάσεως.  
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Κεφαλαίο 5
ο 

Συμπεράσματα & Προτάσεις 

 

5.1 Συμπεράσματα 

 

Η παρούσα ερευνητική εργασία είχε ως κύριο σκοπό να αποτυπώσει την 

πραγματικότητα που ισχύει για την επιμόρφωση και εκπαίδευση των δικαστικών 

Υπαλλήλων σήμερα στην Ελλάδα, μέσα από την συμπλήρωση ηλεκτρονικού 

ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα των απαντήσεων αναλύθηκαν στα προηγούμενα 

Κεφάλαια και τα συμπεράσματα της έρευνας συνοψίζονται παρακάτω: 

 

 Αν και η σπουδαιότητα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης κάθε εργαζόμενου, είναι 

αναγνωρισμένη για την ομαλή ένταξή του στο νέο περιβάλλον εργασίας και την 

ορθότερη διεκπεραίωση της εργασίας του, στο χώρο των δικαστικών Υπαλλήλων, 

δεν υπάρχει οργανωμένη Εισαγωγική Επιμόρφωση ούτε προβλέπεται η συμμετοχή 

των Δικαστικών Υπαλλήλων στα αντίστοιχα προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., 

 Η μέθοδος coaching που χρησιμοποιείται –άτυπα- σχεδόν καθολικά για την 

εισαγωγική επιμόρφωση των Δικαστικών Υπαλλήλων, κρίθηκε ανεπαρκής για την 

αποτελεσματική ένταξη των νεοδιόριστων υπαλλήλων στο νέο τους εργασιακό 

περιβάλλον. 

 Γενικά η μέθοδος coaching απορρίπτεται ως κατάλληλη μέθοδος επιμόρφωσης και 

εκπαίδευσης σε σχέση με την μέθοδο mentoring που επιλέγεται από περισσότερους 

από τους μισούς ερωτώμενους. 

 Η παρακολούθηση επιμορφωτικών/εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ωφελεί τους 

επιμορφούμενους ως προς την άσκηση των καθηκόντων τους και μάλιστα όσο 

περισσότερο επιμορφώνεται κάποιος τόσο περισσότερο δηλώνει ωφελημένος. 

Επιπρόσθετα, η παρακολούθηση τέτοιων προγραμμάτων, ωφελεί τους 

επιμορφούμενους και ως προσωπικότητες, αυξάνοντας ταυτόχρονα την 

οργανωσιακή τους δέσμευση. 

 Παρόλα αυτά, μόνο το 35% των ερωτώμενων έχει παρακολουθήσει κάποιο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., μόνο το 18,5% των ερωτώμενων έχουν 

παρακολουθήσει κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Υ.Δ.Δ.Α.Δ. ενώ μόλις το 

6,7% των ερωτώμενων έχουν παρακολουθήσει εξ αποστάσεως πρόγραμμα του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
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 Μεγαλύτερο είναι το ποσοστό (54,1%) όσων επιλέγουν -ως ιδιώτες- να 

παρακολουθήσουν ένα επιμορφωτικό - εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρεχόμενο από 

κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα (ΑΕΙ – ΤΕΙ – ΚΔΜ κ.α.) ακόμη και εάν χρειάζεται να 

πληρώσουν δίδακτρα, ακόμη και εάν δεν λάβουν κάποια εκπαιδευτική άδεια. 

 Γεγονός παραμένει ότι σχεδόν το 30% των δικαστικών υπαλλήλων, ακόμη και εάν 

έχουν πολλά χρόνια προϋπηρεσίας, δεν έχουν παρακολουθήσει ποτέ, κανένα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα γενικά από οποιοδήποτε φορέα!!!  

 Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων συμφωνεί ότι η επιμόρφωση/ 

εκπαίδευση των δικαστικών υπαλλήλων πρέπει να είναι υποχρεωτική. 

 Οι Δικαστικοί υπάλληλοι παρακινούνται τόσο από εσωτερικά όσο και από 

εξωτερικά κίνητρα προκειμένου να επιμορφωθούν. Η ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς τους και η ικανοποίηση προσωπικών αναγκών – στόχων 

συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά ως εσωτερικά κίνητρα, και αμέσως μετά 

ακολουθούν τα εξωτερικά κίνητρα της μοριοδότησης για θέσεις ευθύνης και η 

επιπλέον χρηματική αμοιβή. 

 Οι δύο πιο σημαντικοί λόγοι για τους οποίους δεν θα παρακολουθούσαν 

επιμορφωτικά/εκπαιδευτικά προγράμματα είναι τα πιθανά έξοδα και το αδιάφορο 

περιεχόμενο των προγραμμάτων επιμόρφωσης/εκπαίδευσης. 

 Η συντριπτική τους πλειοψηφία, δεν έχουν ερωτηθεί ποτέ για το ποιες είναι οι 

εκπαιδευτικές τους ανάγκες ενώ δηλώνουν ότι θα επιθυμούσαν να επιμορφωθούν 

κυρίως στην Εισαγωγή Καινοτόμων Πρακτικών, σε θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου 

Δυναμικού/Δημόσιου Μάνατζμεντ και Πληροφορικής. 

 Πιο κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους θεωρούν τις πρακτικές/βιωματικές 

ασκήσεις  και τις ομάδες εργασίας ενώ λιγότερο κατάλληλη μέθοδος –εκτός από 

την coaching- επιλέχτηκε η εξ αποστάσεως επιμόρφωση σε συγκεκριμένες μέρες 

και ώρες. 

 Πιστεύουν ότι μία σχολή αποκλειστικά για δικαστικούς υπαλλήλους θα μπορούσε 

να καλύψει τις ανάγκες επιμόρφωσής τους και ότι μία τέτοια σχολή θα μπορούσε 

να λειτουργήσει σε εγκαταστάσεις άλλων σχολών ή ιδρυμάτων, όπως η Εθνική 

Σχολή Δικαστών, ενώ δεν επιλέγουν την λειτουργία μίας σχολής που να λειτουργεί 

αποκλειστικά με την μέθοδο της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης/εκπαίδευσης. 

 Επίσης, σε μεγάλο βαθμό συμφωνούν ότι πριν διοριστεί κάποιος ως δικαστικός 

υπάλληλος θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει ειδική επιμόρφωση σε μία σχολή η 

οποία θα είναι αποκλειστικά για μελλοντικούς δικαστικούς υπαλλήλους. 
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 Οι Δικαστικοί υπάλληλοι αποδέχονται την επιμόρφωσή τους και εκτός ωραρίου 

εργασίας ακόμη και την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων. 

 Δέχονται να αξιολογηθούν μετά την ολοκλήρωση του οποιουδήποτε 

επιμορφωτικού/εκπαιδευτικού προγράμματος. 

 Οι γραμματικές γνώσεις παίζουν κάποιο μικρό θετικό ρόλο στο να 

επιμορφωθεί/εκπαιδευτεί ένας δικαστικός υπάλληλος, ενώ αντίθετα η οικογενειακή 

κατάσταση και η ύπαρξη παιδιών όχι. (Παράρτημα ΙΙ) 

 

5.2 Προτάσεις 

 

5.2.1 Εθνική Σχολή Δικαιοσύνης 

 

Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν και αναλύθηκαν σε αυτή την έρευνα, η 

πρόταση για τη δημιουργία μίας «Εθνικής Σχολή Δικαιοσύνης» θα έβρισκε μεγάλη 

ανταπόκριση στον κλάδο των δικαστικών υπαλλήλων. Τόσο για την επιμόρφωση του 

ήδη υπηρετούντος προσωπικού όσο και ως προαπαιτούμενο στο μέλλον για την 

πρόσληψη νέων δικαστικών υπαλλήλων. Αν μάλιστα αναλογιστεί κανείς, ότι οι 

υπάλληλοι των δικαστηρίων εξαιρούνται από την πλειονότητα των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και αντιμετωπίζονται ως μία ξεχωριστή κατηγορία 

υπαλλήλων του Ελληνικού Δημοσίου, τότε η ύπαρξη μίας σχολής αποκλειστικά για 

αυτούς αποκτά νόημα. 

 

Η Σχολή αυτή θα μπορούσε να λειτουργεί στις εγκαταστάσεις μίας οποιασδήποτε 

δημόσιας σχολής ή στις εγκαταστάσεις της Ε.Σ.ΔΙ., ακόμη και να ανήκει σε αυτήν ως 

παρακλάδι, οι δε επιμορφωτές θα μπορούσαν να είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του 

Υ.Δ.Δ.Α.Δ., δικαστικοί υπάλληλοι πιστοποιημένοι, έμπειροι δικαστικοί λειτουργοί, 

καθηγητές Πανεπιστημίων κ.α. 

 

Φυσικά, για τη λειτουργία μίας τέτοιας Σχολής, -πέρα από τα απαιτούμενα 

κονδύλια- χρειάζεται να προηγηθεί σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος για 

ενήλικες, από το Α έως το Ω όπως εξηγεί η Courau, (2000) με ταυτόχρονη αποτύπωση 

εκπαιδευτικών αναγκών και εργασιακών απαιτήσεων, καθώς και ανάπτυξη κατάλληλου 

εκπαιδευτικού υλικού. Και όλα αυτά, υπό τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Στοιχεία, που θα μπορούσαν να αντληθούν και από αντίστοιχα παραδείγματα σχολών 
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που λειτουργούν σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως παρουσιάστηκε στην Ενότητα 

1.3.2 

 

5.2.2 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

 

Στις ερωτήσεις που αφορούσαν είτε έμμεσα είτε άμεσα, θέματα που 

περιλαμβάνονται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι ερωτώμενοι είτε ήταν ουδέτεροι 

είτε ήταν αρνητικοί (επιλέγοντας κυρίως την κλίμακα από Καθόλου έως Μέτρια). 

Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ελάχιστοι από τους ερωτώμενους είχαν 

παρακολουθήσει εξ αποστάσεως προγράμματα από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μπορεί να σημαίνει 

ότι όσοι ρωτήθηκαν δεν γνωρίζουν αρκετά πράγματα για την αξία της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. 

 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση όμως, είναι «μία εκπαιδευτική διαδικασία που 

χαρακτηρίζεται από τη φυσική απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στον μαθητή και στα 

υπόλοιπα μέρη της εκπαιδευτικής διαδικασίας,<…> Αυτή η φυσική απόσταση ανάμεσα 

στα μέρη είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό αλλά δεν είναι και το μοναδικό που κάνει αυτή 

τη μορφή εκπαίδευσης να ξεχωρίζει από τις άλλες. Ειδική διδακτική μεθοδολογία, 

ανάπτυξη εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού, εκτεταμένη χρήση των νέων τεχνολογιών 

πληροφορίας και επικοινωνιών αλλά και εναλλακτικοί - πρωτοποριακοί τρόποι 

αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της 

σχετικά νέας - για τα ελληνικά δεδομένα - εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Μπούσιου, 

Γιουβανάκης, Σαμαρά & Ταχματζίδου, 2005:147). 

 

Μια πρόταση λοιπόν, θα ήταν η καταρχήν ενημέρωση των δικαστικών 

υπαλλήλων για τις μεθόδους, το υλικό αλλά και τα οφέλη της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, δίνοντάς τους ταυτόχρονα την ευκαιρία να εκφράσουν τον 

προβληματισμό τους και να εξηγήσουν την πιθανή αρνητική στάση τους. 

 

Στη συνέχεια, θα ακολουθούσε η ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης και 

εκπαίδευσης για χρήση εξ αποστάσεως σε θέματα και αντικείμενα που ενδιαφέρουν και 

είναι χρήσιμα στους δικαστικούς υπαλλήλους. Ώστε να μπορεί να φτάσει και στο πιο 

απομακρυσμένο μέρος της Ελλάδας και να αγγίξει τον κάθε υπάλληλο που θέλει να 

επιμορφωθεί και διάφορα εμπόδια ή προβλήματα τον αποτρέπουν από αυτό. Τα 
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προγράμματα αυτά θα μπορούσαν να στηρίζονται σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες αλλά 

όχι υποχρεωτικά. 

 

5.2.3 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 

Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον, εάν θα μπορούσε ο μελλοντικός ερευνητής να 

καταγράψει την άρρητη αλλά και τη ρητή γνώση που υπάρχει στις δικαστικές 

υπηρεσίες ώστε να φανεί εάν θα μπορούσαν κάποια στιγμή οι υπηρεσίες αυτές «να 

εξελιχθούν σε οργανισμούς μάθησης (learning organization), δηλ. να αναπτύξουν 

δομές και κουλτούρα τέτοιες ώστε να μπορούν να διαχέουν συνεχώς τη γνώση σε όλα τα 

επίπεδα του οργανισμού, να ενοποιούν όλα τα τυπικά και άτυπα μέσα μάθησης με την 

τεχνολογική υποδομή τους και να αναπτύσσουν πολιτικές Διοίκησης Ανθρώπινων 

Πόρων που να ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να γίνουν εργαζόμενοι με γνώσεις 

(learning workers) (Πετρίδου, 2011:185) 

 

Η Ιορδάνογλου (2008) αναφέρει ότι –εκτός των άλλων- οι οργανισμοί μάθησης 

παρέχουν συνεχώς ευκαιρίες για μάθηση, την χρησιμοποιούν για να πετυχαίνουν τους 

στόχους τους και συνδέουν την ατομική απόδοση με την απόδοση του οργανισμού, 

συνεπώς έχει ενδιαφέρον να μελετηθεί το κατά πόσο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί 

σε μία δικαστική υπηρεσία. 

 

Τέλος, θα είχε ενδιαφέρον να μελετηθεί η εφαρμογή εξωτερικών κινήτρων 

προκειμένου να αυξηθεί το ενδιαφέρον των δικαστικών υπαλλήλων προς επιμόρφωση. 

Αν δηλαδή, νομοθετούνταν συγκεκριμένη μοριοδότηση για τις θέσεις ευθύνης –όπως 

υπάρχει και στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Υπαλληλων- ή αν προβλεπόταν 

αύξηση αποδοχών για το διάστημα της επιμόρφωσης/εκπαίδευσης, ποια θα ήταν η 

ανταπόκριση των υπαλλήλων; Θα αυξανόταν ή όχι το ποσοστό όλων όσων θα 

συμμετείχαν σε τέτοια προγράμματα; Και φυσικά θα πρέπει και πάλι να μελετηθεί στο 

τέλος η ωφέλεια όλων αυτών των προγραμμάτων. 

 

5.3 Επίλογος – Περιορισμοί της έρευνας 

 

Η διπλωματική αυτή εργασία ολοκληρώνεται εδώ, έχοντας προσπαθήσει να 

συλλέξει όσο το δυνατό περισσότερα στοιχεία από τους 270 δικαστικούς υπαλλήλους 

που απάντησαν στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο σχετικά με το τόσο σημαντικό 
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ζήτημα της επιμόρφωσης και εκπαίδευσής τους από τότε που προσλήφθηκαν μέχρι και 

σήμερα, δίνοντας το στίγμα τους και για το τι θα επιθυμούσαν για το μέλλον. Σε ένα 

μεγάλο βαθμό, χάρη και στη μεγάλη γκάμα των ερωτήσεων που υπήρχαν, αυτό 

επετεύχθη.  

 

Βασικός περιορισμός όμως παραμένει αφενός ο αριθμός των συμμετεχόντων που 

αντιστοιχούν περίπου στο 5% του συνόλου των υπηρετούντων Δικαστικών Υπαλλήλων 

και αφετέρου η μη κάλυψη άλλων δεδομένων σχετικά με το ζήτημα της 

επιμόρφωσης/εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού, όπως για παράδειγμα η 

διαχείριση της γνώσης που υπάρχει μέσα στον οργανισμό και ο τρόπος που αυτή 

διαχέεται μεταξύ των υπαλλήλων.  

 

Τέλος, η μη ύπαρξη προηγούμενης έρευνας για αυτό τον κλάδο, στερεί τη 

δυνατότητα συγκρίσεων με το παρελθόν ή προβλέψεων για το μέλλον. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Επιμόρφωση και Εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο Τομέα: Η 

περίπτωση των Δικαστικών Υπαλλήλων. 
Αγαπητοί συνάδελφοι Δικαστικοί Υπάλληλοι,  

στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας, που αφορά αποκλειστικά τον κλάδο και την επιμόρφωσή 

μας, θα σας παρακαλούσα θερμά να συμπληρώσετε το παρακάτω ΑΝΩΝΥΜΟ ερωτηματολόγιο και να 

το προωθήσετε και σε άλλους συναδέλφους μας. Θα χρειαστείτε περίπου 10-11 λεπτά για να το 

απαντήσετε και όλες οι απαντήσεις είναι εμπιστευτικές και απολύτως ανώνυμες. 

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την συμβολή σας σε αυτή την έρευνα και παρακαλώ, μη διστάσετε να 

επικοινωνήσετε μαζί μου για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Συναδελφικά, 

Κατερίνα Ταχματζίδου 

Δικαστική Υπάλληλος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βέροιας 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στο Π.Μ.Σ. στη "Δημόσια Διοίκηση" - Παν. Μακεδονίας 

Email: mpm17028@uom.edu.gr  

Τηλ.: 6944437394 

   

Αρχή φόρμας 

Α. Γενικά - Δημογραφικά Στοιχεία 

   

1.ΦΥΛΟ   

  

ΑΝΔΡΑΣ  

ΓΥΝΑΙΚΑ  

 

2.ΗΛΙΚΙΑ   

  

Έως 25 ΕΤΩΝ  

26-35 ΕΤΩΝ  

36-45 ΕΤΩΝ  

46-55 ΕΤΩΝ  

56 ΕΤΩΝ και άνω  

    

3α.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   

  

ΑΓΑΜΟΣ/Η  

ΕΓΓΑΜΟΣ/Η  

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η  

ΧΗΡΟΣ/Α  

Άλλο:  

 

3β. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ   

  

0  

1  

2  

3  

4 και περισσότερα  

 

4. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ   

  

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΛΥΚΕΙΟΥ  

mailto:mpm17028@uom.edu.gr
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ΙΕΚ/ΚΕΚ κλπ  

ΤΕΙ  

ΑΕΙ  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ  

2ο ΠΤΥΧΙΟ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ  

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ  

 

5α. ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   

  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ  

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ  

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ  

Άλλο:  

 

5β. ΚΑΤΕΧΕΤΕ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ;    

 

ΝΑΙ  

ΟΧΙ  

ΚΑΤΕΙΧΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ  

 

6. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ   

  

ΕΩΣ 3 ΕΤΗ  

4-10 ΕΤΗ  

11-20 ΕΤΗ  

21-30 ΕΤΗ  

31 ΕΤΗ και άνω  

 

7. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ   

  

ΠΟΙΝΙΚΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ / ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  

ΕΜΜΙΣΘΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ  

Άλλο:  

 

8. ΣΕ ΠΟΙΟ ΝΟΜΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ;   

  

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  

ΑΡΚΑΔΙΑΣ  

ΑΡΤΑΣ  

ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΑΧΑΪΑΣ  

ΒΟΙΩΤΙΑΣ  

ΓΡΕΒΕΝΩΝ  

ΔΡΑΜΑΣ  

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  

ΕΒΡΟΥ  

ΕΥΒΟΙΑΣ  

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  

ΖΑΚΥΝΘΟΥ  

ΗΜΑΘΙΑΣ  

ΗΛΕΙΑΣ  

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

ΚΑΒΑΛΑΣ  

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
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ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  

ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  

ΚΙΛΚΙΣ  

ΚΟΖΑΝΗΣ  

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  

ΚΥΚΛΑΔΩΝ  

ΛΑΚΩΝΙΑΣ  

ΛΑΡΙΣΑΣ  

ΛΑΣΙΘΙΟΥ  

ΛΕΣΒΟΥ  

ΛΕΥΚΑΔΑΣ  

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  

ΞΑΝΘΗΣ  

ΠΕΛΛΑΣ  

ΠΙΕΡΙΑΣ  

ΠΡΕΒΕΖΑΣ  

ΡΕΘΥΜΝΗΣ  

ΡΟΔΟΠΗΣ  

ΣΑΜΟΥ  

ΣΕΡΡΩΝ  

ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

ΦΛΩΡΙΝΑΣ  

ΦΩΚΙΔΑΣ  

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  

ΧΑΝΙΩΝ  

ΧΙΟΥ  

 

Β. Υπάρχουσα επιμόρφωση/εκπαίδευση 

 

9. Στα πρώτα χρόνια του διορισμού σας τι είδους εισαγωγική επιμόρφωση-εκπαίδευση λάβατε;   

  

Παρακολούθησα εισαγωγική επιμόρφωση - εκπαίδευση στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  

Παρακολούθησα επιμορφωτικό - εκπαιδευτικό σεμινάριο εντός υπηρεσίας  

Εκπαιδεύτηκα από έναν παλαιότερο συνάδελφο απλά παρακολουθώντας τον  

Εκπαιδεύτηκα από έναν παλαιότερο συνάδελφο και ταυτόχρονα δούλευα  

 

10. Πόσο σας βοήθησε η εισαγωγική σας επιμόρφωση – εκπαίδευση ώστε να ενταχθείτε ομαλά στο 

νέο σας εργασιακό περιβάλλον   

  

Καθόλου  

Λίγο  

Μέτρια  

Πολύ  

Πάρα πολύ  

 

11. Έχετε παρακολουθήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα επιμόρφωσης/εκπαίδευσης –ΟΧΙ ΕΞ 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ- στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.);   

  

ΝΑΙ  

ΟΧΙ Παράβλεψη και μετάβαση στην ερώτηση 12. 

 

11β. Ποιο ήταν το αντικείμενο της επιμόρφωσης/εκπαίδευσης; (Μπορείτε να επιλέξετε πολλές 

επιλογές)   

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

 

Εισαγωγική επιμόρφωση (νεοδιόριστων υπαλλήλων)  

Πληροφορική (χρήση Η/Υ, εφαρμογές γραφείου, κλπ)  

Διοικητικά θέματα-Δημόσια Διοίκηση  

Ξένες Γλώσσες  
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Εκπαίδευση προϊσταμένων τμημάτων  

Άλλο:  

 

11γ. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι τα επιμορφωτικά/εκπαιδευτικά προγράμματα που 

παρακολουθήσατε σας ωφέλησαν ως προς την αποδοτικότερη άσκηση των καθηκόντων σας   

  

Καθόλου  

Λίγο  

Μέτρια  

Πολύ  

Πάρα πολύ  

 

12. Έχετε παρακολουθήσει οποιοδήποτε ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ πρόγραμμα επιμόρφωσης/ 

εκπαίδευσης από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.;   

  

ΝΑΙ  

ΟΧΙ Παράβλεψη και μετάβαση στην ερώτηση 13. 

 

12β.Ποιο ήταν το αντικείμενο της επιμόρφωσης/εκπαίδευσης; (Μπορείτε να επιλέξετε πολλές 

επιλογές)   

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

 

Εισαγωγική επιμόρφωση (νεοδιόριστων υπαλλήλων)  

Πληροφορική (χρήση Η/Υ, εφαρμογές γραφείου, κλπ)  

Διοικητικά θέματα-Δημόσια Διοίκηση  

Ξένες Γλώσσες  

Εκπαίδευση προϊσταμένων τμημάτων  

Άλλο:  

 

12γ. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι τα επιμορφωτικά/εκπαιδευτικά προγράμματα που 

παρακολουθήσατε σας ωφέλησαν ως προς την αποδοτικότερη άσκηση των καθηκόντων σας   

  

Καθόλου  

Λίγο  

Μέτρια  

Πολύ  

Πάρα πολύ  

 

13. Έχετε παρακολουθήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα επιμόρφωσης/εκπαίδευσης που να 

διοργανώθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ΧΩΡΙΣ τη συμμετοχή του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.;   

  

ΝΑΙ  

ΟΧΙ Παράβλεψη και μετάβαση στην ερώτηση 14. 

 

13β. Το πρόγραμμα αυτό ήταν: (μπορείτε να επιλέξετε πολλές επιλογές)   

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

 

ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΕΚΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ  

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ  

Πληροφοριακό Σύστημα «Εθνικό Ποινικό Μητρώο»  

Συμπλήρωση – Παροχή Στατιστικών Στοιχείων  

Λειτουργία της απόμαγνητοφώνησης  

Χρήση Η/Υ και εφαρμογών γραφείου  

Άλλο:  

 

13γ. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι τα επιμορφωτικά/εκπαιδευτικά προγράμματα που 

παρακολουθήσατε σας ωφέλησαν ως προς την αποδοτικότερη άσκηση των καθηκόντων σας;   

  

Καθόλου  

Λίγο  



140 

 

 
Μέτρια  

Πολύ  

Πάρα πολύ  

 

14. Έχετε παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης/εκπαίδευσης από άλλο φορέα εκπαίδευσης, 

π.χ. ΑΕΙ, ΤΕΙ, Κέντρο δια βίου μάθησης, κλπ προκειμένου να αποκτήσετε Πτυχίο, Μεταπτυχιακό, 

Βέβαιωση Επιμόρφωσης κα;   

  

ΝΑΙ  

ΟΧΙ Παράβλεψη και μετάβαση στην ερώτηση 15. 

 

14β. Το πρόγραμμα αυτό ήταν: (μπορείτε να επιλέξετε πολλές επιλογές)   

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

 

Με δίδακτρα  

Χωρίς δίδακτρα  

 

14γ. Ποιο ήταν το αντικείμενο της επιμόρφωσης/εκπαίδευσης; (μπορείτε να επιλέξετε πολλές 

επιλογές)   

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

 

Πληροφορική (χρήση Η/Υ, εφαρμογές γραφείου, κα)  

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού  

Οικονομικά – Λογιστική  

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών  

Εκπαίδευση Ενηλίκων  

Ξένες Γλώσσες  

Άλλο:  

 

14δ. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι τα επιμορφωτικά/εκπαιδευτικά προγράμματα που 

παρακολουθήσατε σας ωφέλησαν ως προς την αποδοτικότερη άσκηση των καθηκόντων σας;   

  

Καθόλου  

Λίγο  

Μέτρια  

Πολύ  

Πάρα πολύ  

 

15. Λάβατε ποτέ εκπαιδευτική ή άλλη ειδική άδεια προκειμένου να παρακολουθήσετε 

επιμορφωτικά - εκπαιδευτικά προγράμματα ή επιστημονικές συναντήσεις-συνέδρια; (μπορείτε να 

επιλέξετε πολλές επιλογές)   

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

 

Ναι, με αποδοχές  

Ναι, άνευ αποδοχών  

Οχι, δεν ζήτησα  

Όχι, ζήτησα αλλά δεν μου δόθηκε  

 

16. Ερωτηθήκατε ποτέ ποιες θεωρείτε εσείς ότι είναι οι εκπαιδευτικές σας ανάγκες;   

  

Ναι  

Οχι  

Δεν θυμάμαι  

 

Γ. Επιθυμητή επιμόρφωση/εκπαίδευση 

 

[βαθμολογείστε κάθε πρόταση από το 1 έως το 5 ανάλογα με το πόσο συμφωνείτε με κάθε άποψη: 

1=καθόλου, 2=λίγο, 3=μέτρια, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ)] 

 

17. Η υπηρεσία στην οποία εργάζομαι, μου προσφέρει διευκολύνσεις και ευκαιρίες για την 

περαιτέρω επιμόρφωση/εκπαίδευσή μου   

  



141 

 

 

 1 2 3 4 5  

Δεν συμφωνώ καθόλου      Συμφωνώ πάρα πολύ 

 

 

18. Η υπηρεσία στην οποία εργάζομαι, μου προσφέρει ενημέρωση για τις ευκαιρίες για την 

περαιτέρω επιμόρφωση/εκπαίδευσή μου   

  

 1 2 3 4 5  

Δεν συμφωνώ καθόλου      Συμφωνώ πάρα πολύ 

 

19. Με την παρακολούθηση επιμορφωτικών – εκπαιδευτικών προγραμμάτων ωφελούμαι ως 

προσωπικότητα ανεξάρτητα από το εάν ωφελούμαι και στην άσκηση των καθηκόντων μου   

  

 1 2 3 4 5  

Δεν συμφωνώ καθόλου      Συμφωνώ πάρα πολύ 

 

20. Η επιμόρφωση/εκπαίδευση των δικαστικών υπαλλήλων πρέπει να είναι υποχρεωτική   

  

 1 2 3 4 5  

Δεν συμφωνώ καθόλου      Συμφωνώ πάρα πολύ 

 

21. Η επιμόρφωση/εκπαίδευση των δικαστικών υπαλλήλων ενισχύει τη δέσμευσή τους απέναντι 

στην υπηρεσία τους (οργανωσιακή δέσμευση)   

  

 1 2 3 4 5  

Δεν συμφωνώ καθόλου      Συμφωνώ πάρα πολύ 

 

22. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να δίνονται κίνητρα στους δικαστικούς υπαλλήλους προκειμένου να 

επιμορφωθούν/εκπαιδευθούν   

  

Όχι, όποιος θέλει να επιμορφωθεί δεν χρειάζεται κίνητρα  

Ναι, με μορφή αδειών με αποδοχές  

Ναι, με χρηματική επιβράβευση  

Ναι, με συγκεκριμένη μοριοδότηση της επιμόρφωσης  

Όλα τα παραπάνω κίνητρα  

Δεν γνωρίζω/Δεν είμαι σίγουρος/η  

Άλλο:  

 

Για ποιους από τους παρακάτω λόγους θα παρακολουθούσατε ένα επιμορφωτικό/ εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα στο μέλλον;  

 

[Βαθμολογείστε κάθε πρόταση από το 1 έως το 5 ανάλογα με το πόσο σημαντικό θεωρείτε κάθε 

λόγο για εσάς: 1=καθόλου, 2=λίγο, 3=μέτρια, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ] 

 

23. Βελτίωση επιστημονικών γνώσεων   

  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου σημαντικό      Πάρα πολύ σημαντικό 

 

24. Βελτίωση δεξιοτήτων - γνώση καλών πρακτικών   

  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου σημαντικό      Πάρα πολύ σημαντικό 
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25. Συναντήσεις / δικτύωση με συναδέλφους   

  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου σημαντικό      Πάρα πολύ σημαντικό 

 

26. Χρήση Η/Υ - Ηλεκτρονική διακυβέρνηση   

  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου σημαντικό      Πάρα πολύ σημαντικό 

 

27.Επίλυση διαφορών/συγκρούσεων στο χώρο εργασίας   

  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου σημαντικό      Πάρα πολύ σημαντικό 

 

28. Εκσυγχρονισμός διοικητικών διαδικασιών/ Ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες   

  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου σημαντικό      Πάρα πολύ σημαντικό 

 

29. Ικανοποίηση προσωπικών αναγκών-στόχων   

  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου σημαντικό      Πάρα πολύ σημαντικό 

 

30. Επιπλέον μέρες άδειας   

  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου σημαντικό      Πάρα πολύ σημαντικό 

 

31. Επιπλέον χρηματική αμοιβή   

  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου σημαντικό      Πάρα πολύ σημαντικό 

 

32. Απαλλαγή από την εργασιακή ρουτίνα   

  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου σημαντικό      Πάρα πολύ σημαντικό 

 

33. Συγκεκριμένη μοριοδότηση για την κρίση σε θέσεις ευθύνης   

  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου σημαντικό      Πάρα πολύ σημαντικό 

 

34. Αλλαγή καριέρας   

  

 1 2 3 4 5  



143 

 

 

Καθόλου σημαντικό      Πάρα πολύ σημαντικό 

 

35. Παρότρυνση/ενθάρρυνση από τον προϊστάμενο   

  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου σημαντικό      Πάρα πολύ σημαντικό 

Για ποιους από τους παρακάτω λόγους ΔΕΝ θα παρακολουθούσατε ένα επιμορφωτικό/ 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο μέλλον;  

 

[βαθμολογείστε κάθε πρόταση από το 1 έως το 5 ανάλογα με το πόσο σημαντικό θεωρείτε κάθε λόγο 

για εσάς: 1=καθόλου, 2=λίγο, 3=μέτρια, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ] 

 

36. Δημιουργία εκκρεμότητας στη δουλειά   

  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου σημαντικό      Πάρα πολύ σημαντικό 

 

37. Αδιάφορο το περιεχόμενο της επιμόρφωσης   

  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου σημαντικό      Πάρα πολύ σημαντικό 

 

38. Έξοδα μετακινήσεων/δίδακτρα   

  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου σημαντικό      Πάρα πολύ σημαντικό 

 

39. Έλλειψη χρόνου   

  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου σημαντικό      Πάρα πολύ σημαντικό 

 

40. Μη μοριοδότηση της επιμόρφωσης   

  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου σημαντικό      Πάρα πολύ σημαντικό 

 

41. Μη εφαρμόσιμο το περιεχόμενο της επιμόρφωσης   

  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου σημαντικό      Πάρα πολύ σημαντικό 

 

Σε ποιες από τις παρακάτω θεματικές ενότητες θα θέλατε να επιμορφωθείτε/ εκπαιδευτείτε στο 

μέλλον; 

 

[βαθμολογείστε κάθε θεματική ενότητα από το 1 έως το 5 ανάλογα με το πόσο σημαντική τη 

θεωρείτε για εσάς: 1=καθόλου, 2=λίγο, 3=μέτρια, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ] 

 

42. Πληροφορική - Η/Υ   

  

 1 2 3 4 5  
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Καθόλου σημαντικό      Πάρα πολύ σημαντικό 

 

43. Ξένες Γλώσσες   

  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου σημαντικό      Πάρα πολύ σημαντικό 

 

44. Νομική Ορολογία/Νομοθεσία/Θέματα ΠΚ και ΚΠΔ   

  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου σημαντικό      Πάρα πολύ σημαντικό 

 

45. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού/ Δημόσιο Μάνατζμεντ   

  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου σημαντικό      Πάρα πολύ σημαντικό 

 

46. Δικαιώματα και υποχρεώσεις Δικαστικών Υπαλλήλων/Συνδικαλιστικά Θέματα   

  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου σημαντικό      Πάρα πολύ σημαντικό 

 

47. Εισαγωγή καινοτόμων πρακτικών   

  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου σημαντικό      Πάρα πολύ σημαντικό 

 

Ποια μέθοδο θεωρείτε περισσότερο κατάλληλη για εσάς για την διεξαγωγή 

επιμορφωτικών/εκπαιδευτικών προγραμμάτων; 

 

[βαθμολογείστε κάθε μέθοδο από το 1 έως το 5 ανάλογα με το πόσο κατάλληλη τη θεωρείτε για 

εσάς: 1=καθόλου, 2=λίγο, 3=μέτρια, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ] 

 

48. Εντός χώρου εργασίας   

  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου κατάλληλη      Πάρα πολύ κατάλληλη 

 

49. Εισηγήσεις και διαλέξεις   

  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου κατάλληλη      Πάρα πολύ κατάλληλη 

 

50. Πρακτικές/ βιωματικές ασκήσεις   

  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου κατάλληλη      Πάρα πολύ κατάλληλη 

 

51. Εξ αποστάσεως σε μέρες και ώρες που επιλέγω εγώ   
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 1 2 3 4 5  

Καθόλου κατάλληλη      Πάρα πολύ κατάλληλη 

 

52. Εξ αποστάσεως σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες   

  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου κατάλληλη      Πάρα πολύ κατάλληλη 

 

53. Ομάδες εργασίας   

  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου κατάλληλη      Πάρα πολύ κατάλληλη 

 

54. Συστηματική επιμόρφωση από παλαιότερους συναδέλφους (μέθοδος coaching)   

  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου κατάλληλη      Πάρα πολύ κατάλληλη 

 

55. Συστηματική επιμόρφωση από συναδέλφους που έχουν προηγουμένως εκπαιδευτεί (μέθοδος 

mentoring)   

  

 1 2 3 4 5  

Καθόλου κατάλληλη      Πάρα πολύ κατάλληλη 

 

56. Πόσο συχνά θεωρείτε ότι θα έπρεπε να παρακολουθείτε επιμορφωτικά/εκπαιδευτικά 

προγράμματα;   

  

Κάθε έξι μήνες  

Κάθε χρόνο  

Όποτε υπάρχει ανάγκη για μια νέα θέση/αρμοδιότητα  

Δεν γνωρίζω/Δεν είμαι σίγουρος/η  

Άλλο:  

 

57. Πόσο χρόνο θα διαθέτατε σε προγράμματα επιμόρφωσης/εκπαίδευσης ανά έτος;   

  

1 Ημέρα  

3 Ημέρες  

1 Εβδομάδα  

Άλλο:  

 

58. Στο τέλος ενός επιμορφωτικού/εκπαιδευτικού προγράμματος, θα δεχόσασταν να αξιολογηθείτε 

σχετικά με τις γνώσεις/δεξιότητες που αποκτήσατε;   

  

Ναι  

Οχι  

Δεν γνωρίζω/Δεν είμαι σίγουρος/η  

 

59. Θα ήσασταν διατεθειμένοι να παρακολουθήσετε προγράμματα επιμόρφωσης/εκπαίδευσης εκτός 

ωραρίου εργασίας;   

  

Ναι  

Οχι  

Δεν γνωρίζω/Δεν είμαι σίγουρος/η  

 

Δ. Γενικές απόψεις για την επιμόρφωση και εκπαίδευση στο χώρο της Δικαιοσύνης 
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Παρακάτω υπάρχουν κάποιες απόψεις/ιδέες για την επιμόρφωση και εκπαίδευση των δικαστικών 

υπαλλήλων.  

 [Βαθμολογείστε κάθε μία από αυτές.(από το 1 έως το 5 ανάλογα με το πόσο συμφωνείτε με αυτή: 

1=καθόλου, 2=λίγο, 3=μέτρια, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ)] 

 

60. Τα επιμορφωτικά προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. καλύπτουν τις ανάγκες επιμόρφωσης των 

δικαστικών υπαλλήλων   

  

 1 2 3 4 5  

Δεν συμφωνώ καθόλου      Συμφωνώ πάρα πολύ 

 

61. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης καλύπτει με επιμορφωτικές δράσεις τις ανάγκες επιμόρφωσης των 

δικαστικών υπαλλήλων   

  

 1 2 3 4 5  

Δεν συμφωνώ καθόλου      Συμφωνώ πάρα πολύ 

 

62. Τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας καλύπτουν με επιμορφωτικά προγράμματα τις ανάγκες 

επιμόρφωσης των δικαστικών υπαλλήλων   

  

 1 2 3 4 5  

Δεν συμφωνώ καθόλου      Συμφωνώ πάρα πολύ 

 

63. Διάφορα εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα καλύπτουν τις ανάγκες επιμόρφωσης των 

δικαστικών υπαλλήλων   

  

 1 2 3 4 5  

Δεν συμφωνώ καθόλου      Συμφωνώ πάρα πολύ 

 

64. Μία σχολή αποκλειστικά για δικαστικούς υπαλλήλους θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες 

επιμόρφωσης των δικαστικών υπαλλήλων   

  

 1 2 3 4 5  

Δεν συμφωνώ καθόλου      Συμφωνώ πάρα πολύ 

 

65. Πριν διοριστεί κάποιος ως δικαστικός υπάλληλος θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει ειδική 

επιμόρφωση σε μία σχολή η οποία θα είναι αποκλειστικά για μελλοντικούς δικαστικούς 

υπαλλήλους   

  

 1 2 3 4 5  

Δεν συμφωνώ καθόλου      Συμφωνώ πάρα πολύ 

 

66. Μία σχολή αποκλειστικά για δικαστικούς υπαλλήλους θα μπορούσε να λειτουργεί σε 

εγκαταστάσεις άλλων σχολών-ιδρυμάτων   

  

 1 2 3 4 5  

Δεν συμφωνώ καθόλου      Συμφωνώ πάρα πολύ 

 

67. Μία σχολή αποκλειστικά για δικαστικούς υπαλλήλους θα μπορούσε να λειτουργεί στις 

εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.   

  

 1 2 3 4 5  
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Δεν συμφωνώ καθόλου      Συμφωνώ πάρα πολύ 

 

68. Μία σχολή αποκλειστικά για δικαστικούς υπαλλήλους θα μπορούσε να λειτουργεί στις 

εγκαταστάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστών   

  

 1 2 3 4 5  

Δεν συμφωνώ καθόλου      Συμφωνώ πάρα πολύ 

 

 

69. Μία σχολή αποκλειστικά για δικαστικούς υπαλλήλους θα έπρεπε να λειτουργεί σε δικές της 

εγκαταστάσεις.   

  

 1 2 3 4 5  

Δεν συμφωνώ καθόλου      Συμφωνώ πάρα πολύ 

 

70. Μία σχολή αποκλειστικά για δικαστικούς υπαλλήλους θα μπορούσε να λειτουργεί μόνο 

διαδικτυακά και εξ αποστάσεως   

  

 1 2 3 4 5  

Δεν συμφωνώ καθόλου      Συμφωνώ πάρα πολύ 

 

Τέλος φόρμας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:  

Συσχέτιση της οικογενειακής κατάστασης & των γραμματικών γνώσεων με την 

παρακολούθηση επιμορφωτικών/εκπαιδευτικών προγραμμάτων  

 

Για να φανεί εάν υπάρχει ή όχι συσχέτιση της μεταβλητής ATTENDANCE που 

προαναφέρθηκε, με την οικογενειακή κατάσταση των ερωτώμενων, με το εάν έχουν 

παιδιά ή όχι και με τις γραμματικές τους γνώσεις, ορίσθηκαν άλλες τρεις μεταβλητές:  

 μεταβλητή Family_status_3a αυτή που απεικονίζει τις απαντήσεις της Ερώτησης 3α 

(Οικογενειακή Κατάσταση)  

 μεταβλητή Child_3b αυτή που απεικονίζει τις απαντήσεις της Ερώτησης 3β 

(αριθμός παιδιών) και  

 μεταβλητή Education αυτή που απεικονίζει τις απαντήσεις της Ερώτησης 4 

 

Ο παρακάτω Πίνακας 32 δείχνει ότι μόνο ο παράγοντας Γραμματικές Γνώσεις 

παρουσιάζει θετική και χαμηλή προς μέτρια συσχέτιση με το εάν θα παρακολουθήσει 

κάποιος ένα επιμορφωτικό/ εκπαιδευτικό πρόγραμμα (p=.01). Δεν συμβαίνει το ίδιο με 

τον παράγοντα Οικογενειακή Κατάσταση και τον παράγοντα Αριθμός Παιδιών. 

Correlations 

 ATTENDANCE Zscore(Family_

status_3a) 

Zscore(Child_3b) Zscore(Education) 

ATTENDANCE 

Pearson Correlation 1 -,001 -,012 ,286
**
 

Sig. (2-tailed)  ,990 ,851 ,000 

N 270 270 270 270 

Zscore(Family_status_3a) 

Pearson Correlation -,001 1 ,334
**
 -,167

**
 

Sig. (2-tailed) ,990  ,000 ,006 

N 270 270 270 270 

Zscore(Child_3b) 

Pearson Correlation -,012 ,334
**
 1 -,144

*
 

Sig. (2-tailed) ,851 ,000  ,018 

N 270 270 270 270 

Zscore(Education) 

Pearson Correlation ,286
**
 -,167

**
 -,144

*
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,006 ,018  

N 270 270 270 270 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Πίνακας 32: Η συσχέτιση ανάμεσα στις ερωτήσεις που αφορούν την οικογενειακή 

κατάσταση και τις γραμματικές γνώσεις όσων παρακολούθησαν επιμορφωτικά/ 

εκπαιδευτικά προγράμματα 


