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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η οικονομική κρίση, που ξέσπασε στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του εικοστού πρώτου 

αιώνα, είχε σαν αποτέλεσμα την οικονομική ύφεση. Οι χρόνιες παθογένειες της Ελληνικής 

Δημόσιας Διοίκησης με τις αποσπασματικές πολιτικές που τις χαρακτηρίζει η γραφειοκρατία, 

η βραδύτητα στη λήψη αποφάσεων, η πολυνομία και η τεχνολογική ανεπάρκεια επηρέασαν 

αρνητικά την κατάσταση και οδήγησαν στην χρεωκοπία της χώρας. Έτσι προέκυψε η ανάγκη 

Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων, για την αναδιοργάνωση του κράτους και την ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού του, με τη δημιουργία πολιτικών που θα έδιναν λύσεις στα 

προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που 

επηρεάζει την επιτυχία της αναδιοργάνωσης είναι οι ενέργειες και οι διαδικασίες που θα 

ακολουθούνται για να βοηθήσουν το ανθρώπινο δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης να 

αποκτήσει τις νέες δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται. Η εκπαίδευση / επιμόρφωση των 

δημοσίων υπαλλήλων, στη διάρκεια του εργασιακού τους βίου, είναι τα απαραίτητα εργαλεία 

για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.   

Η ανεργία και οι πολιτικές Απασχόλησης βρέθηκαν στο επίκεντρο των μεταρρυθμίσεων. Η 

αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ, επίσημου φορέα διαχείρισης της ανεργίας και των πολιτικών 

απασχόλησης, θα είναι το αντικείμενο της ανάλυσης που θα ακολουθήσει εστιάζοντας στο 

ρόλο της εκπαίδευσης/επιμόρφωσης των υπαλλήλων του στην διάρκεια και ολοκλήρωση της 

διαδικασίας. 
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εκπαίδευση, επιμόρφωση.  



 

ABSTRACT 

The aftermath of the world economic crisis burst out in 2008, on Greek economy, has been a 

deep and prolonged recession. Greek public sector's long standing, deep rooted, tenacious 

shortages, marked by bureaucracy, sluggishness, an abundance of laws and technological 

inadequacy, deteriorated the already fragile economy finally resulting in state's bankruptcy. 

Therefore, the necessity of reforms and deployment of an up-to-date human resources 

management, focusing on problem solving policies, seemed inevitable. Training/reeducation 

programs, helping public sector’s personnel to acquire new knowledge and capabilities, 

throughout their entire working life, is a key factor to reorganization’s success. 

Policies for reducing unemployment levels emerged as the key issue. To this end, OAED, the 

principal state agency for developing and implementing unemployment reducing policies, 

shall be the subject of the present dissertation, focusing on the role of training/reeducation of 

its workforce. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Διοικητική Μεταρρύθμιση του ελληνικού δημόσιου τομέα, που προέκυψε ως ανάγκη για 

την αντιμετώπιση της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης της τελευταίας 

δεκαετίας, έγινε η αφορμή και για την εφαρμογή πολιτικών αναδιοργάνωσης και 

δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού του. Μία από τις πιο σημαντικές διαδικασίες της αναδιοργάνωσης είναι η 

επιμόρφωση/εκπαίδευση των ατόμων που θα αντιμετωπίσουν/βιώσουν τις αλλαγές και τις 

προκλήσεις στο εργασιακό τους περιβάλλον και θα αποτελέσει το αντικείμενο ανάλυσης της 

εργασίας με τίτλο: «O ρόλος της εκπαίδευσης/επιμόρφωσης των υπαλλήλων στην 

αναδιοργάνωση ενός Δημόσιου Οργανισμού. Η περίπτωση του Ο.Α.Ε.Δ». 

Η εργασία αυτή έχει: α) ένα θεωρητικό μέρος που συμπεριλαμβάνει τρία κεφάλαια όπου 

αναλύεται η αναδιοργάνωση σαν διαδικασία, εξετάζονται οι παράγοντες που διαμορφώνουν 

το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν οι αναδιοργανώσεις και η σχέση της 

αναδιοργάνωσης με την εκπαίδευση, και β) την μελέτη περίπτωσης που αφορά την 

αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ και την εκπαιδευτική διαδικασία που εφαρμόστηκε κατά την 

διάρκεια της αναδιοργάνωσης. 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια της αναδιοργάνωσης ενός οργανισμού 

εστιάζοντας στην περιγραφή της διαδικασίας, στα οφέλη που προκύπτουν, στο ρόλο που 

παίζει το ανθρώπινο δυναμικό και στον ορισμό της αναδιοργάνωσης ενός δημόσιου 

οργανισμού. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διοικητική μεταρρύθμιση στα πλαίσια της οποίας 

πραγματοποιούνται οι αναδιοργανώσεις των δημόσιων οργανισμών. Εδώ αναλύουμε την 

έννοια της διοικητικής μεταρρύθμισης, του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ, του ανθρώπινου 

δυναμικού της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, του θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου των 

μεταρρυθμίσεων. 

Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην έννοια της εκπαίδευσης/επιμόρφωσης των δημοσίων 

υπαλλήλων στα πλαίσια της διοικητικής μεταρρύθμισης. Γίνεται ανάλυση των εννοιών της 

εκπαίδευσης, ανάπτυξης και επιμόρφωσης. Περιγράφεται η οργάνωση των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και οι μέθοδοι εκπαίδευσης. Παρουσιάζονται οι κατηγορίες εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων, οι εκπαιδευτικοί φορείς, τα προγράμματα του 
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ΙΝ.ΕΠ., βασικού φορέα εκπαίδευσης, που αφορούν την Δημόσια Διοίκηση και 

Διακυβέρνηση. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση του οργανισμού, αναλύεται η διαδικασία της 

αναδιοργάνωσης του με το πρόγραμμα «Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού 

Μοντέλου του ΟΑΕΔ» (Reengineering), στα πλαίσια της Διοικητικής Μεταρρύθμισης της 

Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρονται οι βασικές αρχές της εκπαίδευσης των υπαλλήλων του 

Οργανισμού, παρουσιάζονται οι εκπαιδευτικές δράσεις που αφορούν την αναδιοργάνωση, 

αναλύονται κάποια ποσοτικά στοιχεία που αφορούν το σύνολο των εκπαιδευθέντων, το τόπο 

και τη διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επισημαίνονται τα βασικά 

χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού μοντέλου. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποια συμπεράσματα που προκύπτουν από την 

σύνθεση του θεωρητικού μέρους και της εφαρμογής της εκπαιδευτικής διαδικασίας στον 

αναφερόμενο Οργανισμό όπως επίσης και ορισμένες προτάσεις που αφορούν την ανάλυση 

του θέματος της εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

1.1 ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Στην διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν ορισμοί για την αναδιοργάνωση που την περιγράφουν 

σαν: 

«Θεμελιώδη και ριζική επανασχεδίαση επιχειρησιακών διαδικασιών που οδηγούν σε 

ουσιαστικές αλλαγές που βελτιώνουν την αποδοτικότητα ενός οργανισμού / επιχείρησης στην 

παραγωγικότητα της, στο κόστος παραγωγής και παροχής υπηρεσιών, στην ποιότητα και στην 

ταχύτητα εξυπηρέτησης του πελάτη» (Hammer and Champy, 1993)1. 

«Ανάλυση και επανασχεδιασμό των ροών εργασιών και διαδικασιών στο εσωτερικό της 

επιχείρησης αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων» (Davenport and Short, 1990)
2
. 

«Επιχειρηματική καινοτομία δημιουργίας στρατηγικού οράματος με την συμμετοχή του 

ανθρώπινου δυναμικού, της τεχνολογίας και των αναγκαίων κρίσιμων πόρων που κάνουν 

πραγματικότητα την αλλαγή» (Davenport και Stoddart 1994)
3
. 

«Ολοκληρωτική επανεξέταση και επανασχεδιασμός των επιχειρηματικών διαδικασιών και της 

οργανωτικής δομής μίας επιχείρησης που οδηγούν σε βελτίωση την ποιότητα, παραγωγικότητα, 

και ταχύτητα της παρεχόμενης υπηρεσίας αυξάνοντας την ικανοποίηση του πελάτη» (Tapscott 

και Caston 1993)
4
. 

Με άλλα λόγια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι, με την αναδιοργάνωση ένας οργανισμός 

επαναπροσδιορίζει θεμελιώδεις στρατηγικούς στόχους όπως η αύξηση της παραγωγικότητας 

που θα οδηγήσουν στην αύξηση του παραγόμενου προϊόντος/υπηρεσίας, την ορθολογική 

διαχείριση του κόστους, την ορθότερη αξιοποίηση και αναβάθμιση του διαθέσιμου 

ανθρώπινου δυναμικού και τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών και λειτουργιών
5
. 

Σύμφωνα με τους Kallio et al., (2002), «οι μετασχηματισμοί αυτοί μπορεί να έχουν είτε μια 

                                                 
1Γεωργόπουλος, 2015, https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/1647/1/00_master_document.pdf, σελ. 

24 

2 Γεωργόπουλος, 2015, https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/1647/1/00_master_document.pdf, σελ. 26 

3 Γεωργόπουλος, 2015, https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/1647/1/00_master_document.pdf, σελ. 14-

15  

4Γεωργόπουλος, 2015, https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/1647/1/00_master_document.pdf, σελ. 15 

5 Γεωργόπουλος, 2015, https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/1647/1/00_master_document.pdf, σελ. 

14-15 
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σφαιρική - στρατηγική διάσταση (strategic projects) είτε μια λειτουργική διάσταση 

(operational projects). Αντίστοιχη διάκριση μπορεί να γίνει με τις ακόλουθες έννοιες: αλλαγή 

της επιχείρησης στο σύνολό της ή έστω σε μεγάλο βαθμό, και αλλαγή λειτουργικών 

διαδικασιών»
6
. 

Όπως καταλαβαίνουμε η επιτυχία της αναδιοργάνωσης προϋποθέτει την χάραξη 

στρατηγικής, την δημιουργία μίας σειράς διαδικασιών, ενός δομημένου συνόλου 

δραστηριοτήτων, που θα οδηγήσει στο συγκεκριμένο επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι ενέργειες 

που θα οδηγήσουν στον μετασχηματισμό μπορεί να αφορούν την αλλαγή του οργανισμού 

στο σύνολο του είτε σε μεγάλο μέρος (strategic projects) είτε σε επίπεδο λειτουργιών 

(operational projects). Οι στρατηγικές αναδιάρθρωσης αφορούν διεργασίες που μπορεί να 

οδηγήσουν έναν οργανισμό/επιχείρηση σε: 

 Στρατηγική αναδιοργάνωση/ (Business Reengineering) που οδηγεί στον μετασχηματισμό 

ολόκληρου του οργανισμού ακόμα και αλλαγή του κλάδου του και 

 Λειτουργική αναδιοργάνωση (Business Process Structuring) με αποτέλεσμα την αλλαγή 

διαδικασιών σχετικά με : 

τον Ανασχεδιασμό Λειτουργικών/Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process 

Reengineering BPR) 

την Αυτοματοποίηση Λειτουργικών Διαδικασιών (Business Process Automation) 

την Αναθεώρηση Υποδομών Πληροφόρησης (Information Infrastructure Revision)
7
. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1: Στρατηγική και Λειτουργική Αναδιοργάνωση 

                                                 
6  Γεωργόπουλος Α. (2015), https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/1647/1/00_master_document.pdf, 

σελ. 24  

7 Γεωργόπουλος Α,(2015), https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/1647/1/00_master_document.pdf, σελ. 

23-24  
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pΠηγή: Γεωργόπουλος (2015), σελ. 25
8

 

Καταλήγοντας επισημαίνουμε ότι ένας οργανισμός για να ανταποκριθεί στο σύγχρονο 

επιχειρηματικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την εξέλιξη της τεχνολογίας, την 

αναδιαμόρφωση των θεσμών, την εφαρμογή νέων μεθόδων εργασίας, την αλλαγή 

εργασιακής κουλτούρας και οικονομικών μέτρων πρέπει να αναπτύξει μηχανισμούς 

αναδιοργάνωσης που θα του επιτρέπουν να επιτυγχάνει τις απαραίτητες αλλαγές που 

στοχεύουν στην βελτίωση της λειτουργίας του και της αποτελεσματικότητας του. Η 

διαδικασία αυτή αναφέρεται στην διεθνή βιβλιογραφία σαν «Αναδιοργάνωση επιχειρησιακών 

διαδικασιών» (Reengineering). 

 

1.2 ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Στην διάρκεια ενός σχεδίου αναδιοργάνωσης συναντάμε τέσσερα βασικά στάδια: 

 Εκτίμηση της κατάστασης που βρίσκεται ο οργανισμός. Εξετάζονται τα οικονομικά 

στοιχεία, προϊόντα/υπηρεσίες, το οργανόγραμμα, καθορίζονται οι οργανωσιακές και 

στρατηγικές λειτουργίες, 

 Προσδιορισμός στόχων, οράματος και προετοιμασία σχεδίου εργασιών. Στο στάδιο αυτό 

ορίζονται οι στόχοι και οι διαδικασίες του προηγούμενου σταδίου. Δημιουργείται μία 

ηγετική ομάδα που θα ασχοληθεί με την καταγραφή στόχου αναδιοργάνωσης, το πλάνο 

ενεργειών, την επικοινωνία του οράματος και την προετοιμασία στελεχών για την εξέλιξη 

της αλλαγής. 

 Υλοποίηση του σχεδίου εργασιών. Περιλαμβάνει με λεπτομέρειες τα ακριβή 

χρονοδιαγράμματα ενεργειών, την αναγνώριση σημαντικών οροσήμων για την πορεία του 

έργου, τον ακριβή καταμερισμό εργασιών, την διαδικασία παρακολούθησης του έργου και 

την διόρθωση τυχόν αποκλίσεων αποτελεσμάτων από τα αναμενόμενα. 

 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων. Στο στάδιο αυτό έχουμε την δημιουργία αξιόπιστου 

μηχανισμού συγκρίσεων της πριν και μετά την αναδιοργάνωση κατάστασης, καταγραφή 

αποτελεσμάτων και εμπειριών για μελλοντική χρήση και συνεχή βελτίωση
9
. 

                                                 

8 Γεωργόπουλος Α , (2015), ό.π., σελ.25 
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1.3 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΟΦΕΛΗ 

Η εφαρμογή της αναδιοργάνωσης έχει σαν αποτέλεσμα: 

Tην αναδιάταξη εργασιών και διαδικασιών με σκοπό τη μείωσή τους, την εκτέλεση τους με 

φυσική σειρά, ταυτόχρονα με τη συμμετοχή των απαραίτητων εργαζομένων. 

Την βελτίωση της δομής της επιχείρησης και την αναβάθμιση του ρόλου του ανθρώπινου 

δυναμικού. 

Την βελτιστοποίηση των εργασιών και διαδικασιών, ώστε να πιο ευέλικτες ανάλογα με τις 

ανάγκες της κάθε περίπτωσης, της επιχείρησης και των πελατών. 

Οι πιο πάνω αλλαγές έχουν στόχο την ελάττωση του κόστους της λειτουργίας της 

επιχείρησης, στην ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται 

στους πελάτες
10

. 

Συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μέθοδος του Ανασχεδιασμού Λειτουργικών 

Διαδικασιών (Business Process Reengineering, BPR) εξετάζει ολόκληρο το φάσμα των 

δραστηριοτήτων ενός οργανισμού και γίνεται αξιολόγηση αν αυτές εξυπηρετούν και σε ποιό 

βαθμό την αποστολή και τους στρατηγικούς στόχους σε σχέση με τις ανάγκες των πελατών. 

Τα παραπάνω κριτήρια έχουν οδηγήσει πολλούς οργανισμούς σε προσπάθειες 

αναδιοργάνωσης. Η τεχνική έχει εφαρμοστεί σε μεγάλες πολυεθνικές όπως IBM, AT&T, 

GENERAL ELECTRIC, σε τραπεζικούς οργανισμούς όπως CITYBANK, BANK OF 

AMERICA, σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας όπως OTE και ΕΛΤΑ
11

. 

 

1.4 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Η διεθνής εμπειρία, όπως αποτυπώνεται στην βιβλιογραφία, αναφέρει δύο κατηγορίες 

κινδύνων, που μπορούν να οδηγήσουν στην αποτυχία της αναδιοργάνωσης: 

                                                                                                                                                        

9 Γεωργόπουλος Α.,(2015),https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/1647/1/00_master_document.pdf, 

σελ.23 

10 http://www.urenio.org/tools/gr/BPR.pdf (2000 ), Ζυγιάρης Σ. (σελ.13) 

11 http://www.urenio.org/tools/gr/BPR.pdf, ό.π., σελ. 14 

http://www.urenio.org/tools/gr/BPR.pdf
http://www.urenio.org/tools/gr/BPR.pdf
http://www.urenio.org/tools/gr/BPR.pdf
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Τεχνικοί κίνδυνοι που προσδιορίζονται από παράγοντες που αφορούν διαδικασίες όπως: 

 την λανθασμένη και ασαφή ανάλυση των επιμέρους διαδικασιών ανασχεδιασμού, 

 την ανεπαρκή κατανόηση των δυνατοτήτων και περιορισμών του οργανισμού αλλά και 

του περιβάλλοντος του, 

 τον ασαφή και μη κατανοητό προσδιορισμό των στόχων
12

 

 τις μη ολοκληρωμένες προσπάθειες όπου τα διάφορα προγράμματα παραμένουν 

ημιτελή
13

 

 την έλλειψη πόρων. 

Οργανωσιακοί κίνδυνοι που αφορούν στον τρόπο αντιμετώπισης των αντιδράσεων των 

εργαζομένων στις αλλαγές που μπορεί να προκαλέσουν φόβο, αβεβαιότητα και αμφιβολία. 

Οι κυριότεροι οφείλονται: 

 στη λάθος διαχείριση των αντιστάσεων στις αλλαγές που αφορούν την σύγκρουση 

συμφερόντων που δημιουργούνται, 

  στην αποσύνθεση της υπάρχουσας κουλτούρας που αποτελείται από συγκεκριμένες 

διαδικασίες, αξίες και συμπεριφορές. Η δημιουργία νέας κατάλληλης κουλτούρας που θα 

στηρίζει τις νέες δομές και θα κάνει κατανοητές τις νέες διαδικασίες, είναι απαραίτητη, 

 στα λάθος κανάλια επικοινωνίας όπου σύμφωνα με τις βασικές αρχές του BPR οι 

αποφάσεις λαμβάνονται από την διοίκηση και εφαρμόζονται από τους υφισταμένους (Top 

– Down approach) με κάθετη επικοινωνία προς τα κάτω, απορρίπτοντας την αντίθετη 

προσέγγιση (Bottom-up approach) αφού οι απλοί υπάλληλοι δεν έχουν την συνολική 

οπτική για την αναδιοργάνωση μίας διαδικασίας η σειράς διαδικασιών
14

. 

 

                                                 

12Moris, Brandon,1994, Reengineering your Business, Mc Graw Hill, σελ. 62, 65 

13Wu, I. L., (2002), A model for implementing BPR based on strategic perspectives: an empirical study, 

Information & Management, Vol.39, σελ. 313-324 

14Talwar, R., (1993), Business Re-engineering -a Strategy-driven approach, Long Range Planning, Vol.26, 

No6, σελ. 38-39 
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 1.5 ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Όπως αναφέραμε και παραπάνω η αναδιοργάνωση προκαλεί σημαντικές αλλαγές στον τρόπο 

εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού. Ο βασικός στόχος της δημιουργίας 

ποιοτικών, ευέλικτων, χαμηλού κόστους αποτελεσματικών διαδικασιών αναβαθμίζει το 

εργασιακό περιβάλλον αφού μπορεί να παρέχει: 

Α. Κατάλληλη πληροφόρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση, σωστό εργασιακό περιβάλλον και 

σαφή ορισμό αρμοδιοτήτων. 

Β. Ευρεία και ορθολογική αξιοποίηση των συστημάτων πληροφορικής που επεξεργάζονται 

και διαχέουν την πληροφορία μέσα στην επιχείρηση, και τα οποία γίνονται και εξαιρετικά 

εργαλεία που βοηθούν στην αποτελεσματικότερη και ταχύτερη επανεκπαίδευση και 

κατάρτιση των υπαλλήλων
15

. 

Γ. Μείωση των μη παραγωγικών και χρονοβόρων διαδικασιών. Πολλά από τα στελέχη, σε 

όλα τα επίπεδα ιεραρχίας, αφιερώνουν χρόνο σε διαδικασίες που είναι άσχετες με το 

περιεχόμενο της εργασίας τους, πολλές από τις οποίες είναι μη αποτελεσματικές και άλλες 

ξεπερασμένες. Ο αποτελεσματικός συγχρονισμός διαδικασιών, πληροφοριακών συστημάτων 

και ανθρώπινου παράγοντα οδηγεί στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του χρόνου, 

αύξηση της αποτελεσματικότητας και επομένως στην δημιουργία αξίας για τον οργανισμό
16

. 

 

 

1.6 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της 

αναδιοργάνωσης. Τα στελέχη της Διοίκησης και το ανθρώπινο δυναμικό που την πλαισιώνει 

είναι οι δύο πόλοι που διαμορφώνουν την διαδικασία και τα αποτελέσματά της. Έτσι ο 

ηγέτης και τα στελέχη της ομάδας αναδιοργάνωσης υλοποιούν τα στάδια εφαρμογής της 

                                                 

15Γεωργόπουλος, Αν. (2015), https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/1647/1/00_master_document.pdf, 

σελ.22-23 
16http://www.urenio.org/tools/gr/BPR.pdf, Ζυγιάρης, Σ., (2000), σελ.7-9 

http://www.urenio.org/tools/gr/BPR.pdf
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αλλαγής, παρέχοντας στους εργαζόμενους συστηματική υποστήριξη και βοήθεια . Η 

πρακτική εφαρμογή της υλοποίησης αφορά: 

 Την οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων κατάρτισης και την υποστήριξη με επιτόπου 

υποδείξεις (on the job training) των μεσαίων και κατώτερων στελεχών στους νέους 

τρόπους λειτουργίας, στις νέες διαδικασίες. 

 Την διαμόρφωση χρονοδιαγραμμάτων και πλάνων εργασίας. 

 Την δημιουργία μηχανισμών επικοινωνίας αποτελεσματικής αντιμετώπισης των 

προβλημάτων δυσαρέσκειας ή άρνησης αλλά και αξιοποίησης των καινοτόμων ιδεών, 

πρωτοβουλιών και επαναξιολόγησης των αποτελεσμάτων
17

. 

 

1.7 ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

Ανατρέχοντας στην διεθνή βιβλιογραφία παρατηρούμε ότι, από τα τέλη του προηγούμενου 

αιώνα, έχουμε απόπειρες μεταφοράς της τεχνογνωσίας της αναδιοργάνωσης των 

επιχειρησιακών διαδικασιών από τον ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα, στις 

αναπτυσσόμενες χώρες επιχειρείται η ολοκληρωτική αναδιοργάνωση στη λογική της 

σύνδεσης των στρατηγικών στόχων με την ανάπτυξη των διοικητικών διαδικασιών για την 

αποτελεσματική υλοποίηση τους
18

. 

Αναλύοντας την παραπάνω θεώρηση μπορούμε να προσθέσουμε ότι στον Δημόσιο Τομέα η 

έννοια της αναδιοργάνωσης ενός οργανισμού , εμπεριέχει στρατηγικές που οδηγούν: 

 στην αποτελεσματικότερη και με μεγαλύτερη διαφάνεια λειτουργία του 

 στην προσαρμογή του στις ανάγκες των πολιτών 

 στον συγχρονισμό των ενεργειών του με το ρόλο και το αντικείμενο του. 

Επίσης, οι πιο συνηθισμένοι στόχοι αναδιοργάνωσης , που αντανακλούν και τα προβλήματα 

της Δημόσιας Διοίκησης, είναι: 

                                                 

17Γεωργόπουλος,Αν.,(2015),https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/1647/1/00_master_document.pdf, 

σελ.176 
18 Ρωσσίδης, Ι., (2014), Εφαρμογές του Επιχειρησιακού Μάνατζμεντ στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, εκδ. 

Σταμούλη ΑΕ, Αθήνα, σελ. 196 
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 Η αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται όσον αφορά τον χρόνο 

αναμονής, τον αριθμό των σφαλμάτων, το χρόνο διεκπεραίωσης των αιτημάτων και τον 

αριθμό των υπηρεσιών (ουρές), που πρέπει να περάσουν οι πολίτες. 

 Η βελτίωση της προσπελασιμότητας στις υπηρεσίες, που δίνει έμφαση στη δημιουργία 

ενιαίων υπηρεσιών μίας στάσης (one-stop-shops), στην δημιουργία διαλειτουργικών 

υπηρεσιών με άλλους οργανισμούς και δυνατότητα σύνθεσης διαφορετικών υπηρεσιών 

που οδηγούν στην δημιουργία και παροχή νέων. 

 Η διασφάλιση της διαφάνειας που επιτυγχάνεται μέσα από την αντιστοίχιση ενεργειών και 

αποφάσεων με τα στελέχη που τις πραγματοποίησαν και την ανοιχτή πρόσβαση στα 

στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν
19

. 

Η πραγματοποίηση των παραπάνω στόχων μπορεί να γίνει με την αναδιάρθρωση 

κατακερματισμένων γραφειοκρατικών διαδικασιών και την αντικατάσταση τους με άλλες 

σύγχρονες και αποτελεσματικές 
20

. Μεγάλη σημασία δίνεται και στον επαναπροσδιορισμό 

του ρόλου του ανθρώπινου δυναμικού, που παίζει σημαντικό ρόλο στην επιβίωση του 

οργανισμού. Η πολιτική διαχείρισης προσωπικού, μέσω του reengineering πρέπει να 

βασίζεται στην αναγνώριση της αξίας του και την βέλτιστη αξιοποίησή του. Τελικά, όπως 

αναφέρει και ο Π. Φαναριώτης: «Ο ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών μπορεί να 

συμβάλλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω της πλήρους 

οργανωτικής αναδιάρθρωσης των δημοσίων οργανισμών, αποσκοπώντας σε μία συνολική 

εξέλιξη του διοικητικού μηχανισμού και του ανθρώπινου δυναμικού που τον αποτελεί»
21

. Έτσι 

θα μπορούσαμε να πούμε ότι στα πλαίσια των Διοικητικής Μεταρρύθμισης ενός κράτους η 

έννοια της αναδιοργάνωσης παίζει σημαντικό ρόλο. 

   

                                                 

19 http://academics.epu.ntua.gr/LinkClick.aspx?fileticket=yLyTlt1-nFM%3D&tabid=379&mid=2239 
(Πρόσβαση 15/10/2019) 
20 Ρωσσίδης I., (2014), Εφαρμογές του Επιχειρησιακού Μάνατζμεντ στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, εκδ. 

Σταμούλη ΑΕ, Αθήνα, σελ196 
21Φαναριώτη Π., (2000), Δημόσια Γραφειοκρατία :Προβλήματα, Επιπτώσεις, Προοπτικές, εκδ, Σταμούλης, 

Αθήνα σελ. 92 

http://academics.epu.ntua.gr/LinkClick.aspx?fileticket=yLyTlt1-nFM%3D&tabid=379&mid=2239
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Σύμφωνα με τους Milakovich και Gordon, «η Δημόσια Διοίκηση είναι ο βασικός μηχανισμός 

διοίκησης του κράτους που έχει σαν αρμοδιότητα την υλοποίηση των δημόσιων πολιτικών που 

καθορίζει η ανώτατη εκτελεστική εξουσία, με στόχο την εξυπηρέτηση του δημοσίου 

συμφέροντος».
22

 

Στο σύγχρονο περιβάλλον με τις ραγδαία μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες, τις 

τεχνολογικές εξελίξεις, την παγκοσμιοποίηση και την απελευθέρωση των αγορών προκύπτει 

η αναγκαιότητα για αλλαγές και στην Δημόσια Διοίκηση. Η υπερβολική γραφειοκρατία, η 

διαφθορά, η κακοδιαχείρηση, η χαμηλή αποτελεσματικότητα και η εσωστρέφεια είναι οι 

κύριες παθογένειες της ΔΔ που είναι ανάγκη να εξορθολογιστούν κατά το παράδειγμα του 

περισσότερο ανεπτυγμένου ιδιωτικού τομέα. Έτσι η κρατική διοίκηση έχει σαν 

προτεραιότητα τη βελτίωση της ΔΔ μέσω προγραμμάτων διοικητικής μεταρρύθμισης. Όπου 

με τον όρο διοικητική μεταρρύθμιση εννοούμε «τη διαδικασία αναζήτησης, επεξεργασίας και 

αλλαγής οργανωτικών και διοικητικών λειτουργιών για την βελτίωση και αναβάθμιση της 

ΔΔ, προκειμένου να καταστεί ικανή να ανταποκριθεί στις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και 

τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος που δραστηριοποιείται»
23

. 

 

2.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 

Στις μέρες μας, σε παγκόσμιο επίπεδο, η Δημόσια Διοίκηση αλλάζει ρόλο, προσπαθώντας να 

υιοθετήσει όλο και περισσότερα επιχειρηματικά και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά από τον 

ιδιωτικό τομέα για να ανταποκριθεί στην πρόκληση των καιρών «που αφορά τη διατήρηση 

του αρχικού της προσανατολισμού , να κάνει πράξη τις δημόσιες πολιτικές των εκάστοτε 

                                                 

22Milakovich M., Gordon G., (2009), Public Administration, Boston Wadworth, σελ.11 

23Ρωσσίδης Ι., (2014) , Εφαρμογές του Επιχειρησιακού Μάνατζμεντ στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, εκδ. 

Σταμούλη ΑΕ, Αθήνα , σελ. 41-42 
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κυβερνήσεων, που έχουν στόχο την αντιμετώπιση των αναγκών του κοινωνικού συνόλου και 

την διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος»
24

. 

Όπως αναφέρει ο Ν. Μιχαλόπουλος, «το Δημόσιο Μάνατζμεντ εμφανίστηκε στις αρχές της 

δεκαετίας του 1970 οριοθετώντας αρχικά περισσότερο μία θεσμική εξέλιξη και λιγότερο μία 

αφηρημένη ή θεωρητική ανάπτυξη. Η εξέλιξη αυτή εκφράζεται από την εντατική μετάβαση από 

την Δημόσια Διοίκηση στο Δημόσιο Μάνατζμεντ»
25

. 

 Η μετάβαση αυτή στηρίχθηκε στο επιχειρησιακό μάνατζμεντ και στη εφαρμογή του στις 

ιδιωτικές επιχειρήσεις και έχει ως κύριο στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας της ΔΔ 

μέσω : 

 Αξιοποίησης εξειδικευμένων μεθόδων του ιδιωτικού τομέα. 

 Αναδιοργάνωσης των δομών μέσω ριζικών μεταρρυθμίσεων που αφορούν την αύξηση της 

αποδοτικότητας. 

 Συνολικού εξορθολογισμού, με έμφαση στα αποτελέσματα, που είναι τα πρότυπα του 

ιδιωτικού τομέα και όχι στις διαδικασίες του γραφειοκρατικού μοντέλου
26

. 

 Η οικονομική ύφεση σε συνδυασμό με την ραγδαία κλιμάκωση του διεθνούς ανταγωνισμού, 

της τεχνολογικής εξέλιξης των πληροφοριακών συστημάτων, την δημιουργία παγκόσμιων 

οικονομικών συμφερόντων, την αυξημένη ανάγκη των πολιτών για ποιοτικότερες υπηρεσίες 

από την ΔΔ και την αναζήτηση των εργαζομένων για δυνατότητες ανάπτυξης, οδήγησαν στην 

δημιουργία των αρχών του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ που στοχεύουν στην 

πραγματοποίηση προκαθορισμένων αποτελεσμάτων. Εισάγεται η έννοια της 

οικονομικότητας που εκφράζει την σχέση κόστους-οφέλους σε σχέση με την 

αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών παρέχοντας ουσιαστικές πληροφορίες στη διοίκηση για 

την λήψη αποφάσεων.
27

 

Όπως αναφέρουν και οι Λαδή, Νταλάκου, «Το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ (ΝΔΜ) είναι ένα 

                                                 

24Ασπρίδης, Γ. Μ., (2012), Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη των Δημοσίων Υπαλλήλων, Ανάτυπο από την 

Επιθεώρηση Διοικητικής Επιστήμης, Τεύχος 17ο, εκδ, Σάκκουλα, σελ.218) 
25 Μιχαλόπουλος Ν., (2003), Από τη Δημόσια Γραφειοκρατία στο Δημόσιο Μάνατζμεντ, Αθήνα, Εκδόσεις 

Παπαζήση, σελ.58 
 

26Ρωσσίδης Ι., (2014), Εφαρμογές του Επιχειρησιακού Μάνατζμεντ στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση εκδ. 

Σταμούλη ΑΕ, Αθήνα, σελ. 62 
27 Ρωσσίδης Ι. ,(2014), ό.π. σελ. 66, 70-71 
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κύμα μεταρρυθμίσεων που στηρίζεται στην φιλελεύθερη αντιμετώπιση της απελευθέρωσης της 

αγοράς από τις δεσμεύσεις του κράτους, στην μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, αλλά 

και στην εφαρμογή πρακτικών εμπνευσμένων απο ιδιωτικές εταιρείες. Οι βασικές αρχές του 

ΝΔΜ σύμφωνα με την οικονομική ορολογία είναι η οικονομία πόρων, η μέτρηση της απόδοσης 

και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αλλά και η χρηστή διακυβέρνηση που συμπεριλαμβάνει 

τις αξίες της εφαρμογής των νόμων, του ελέγχου και της λογοδοσίας των υπαλλήλων, της 

ικανότητας να επιλέγονται ορθές αποφάσεις και να εφαρμόζονται ικανοποιητικά, με σεβασμό 

στα ανθρώπινα δικαιώματα»
28

. 

Έτσι σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου ΙΝΕ, «η ΔΔ από την τυπική νομιμότητα και τη 

γραφειοκρατία προσανατολίζεται στην αποτελεσματικότητα, την ποιότητα και την 

αποδοτικότητα των διοικητικών υπηρεσιών. Η αλλαγή της στρατηγικής έχει σαν αποτέλεσμα 

την ανάγκη η ΔΔ να γίνει ευέλικτη, ευπροσάρμοστη, καινοτόμος, ικανή να χρησιμοποιεί 

σύγχρονες μεθόδους διοίκησης, όπως στοχοθεσία, τεχνικές ελέγχου και αξιολόγησης 

αποτελεσμάτων. Η επιτυχία των νέων στόχων προϋποθέτει νέες στάσεις, γνώσεις και 

δεξιότητες από το ανθρώπινο δυναμικό και δημιουργεί την ανάγκη απόκτησης νέων γνώσεων 

και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα»
29

. 

 

2.3 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Εξετάζοντας αναλυτικότερα την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση από τον 19ο αιώνα που 

δημιουργήθηκε έως τις μέρες μας, παρατηρούμε ότι είναι οργανωμένη πάνω σε 

γραφειοκρατικές δομές με αποτέλεσμα να αποκτήσει όλες τις παθογένειες ενός πολιτικού 

συστήματος που εφάρμοζε αποσπασματικές δημόσιες πολιτικές, βασισμένες σε 

μικροπολιτικά κριτήρια και πελατειακές σχέσεις. Τα κύρια χαρακτηριστικά της όπως 

αναφέρονται σε σχετική παρουσίαση της Μ. Ραμματά αφορούν: 

 «Tον συγκεντρωτισμό, με έμφαση στον ιεραρχικό έλεγχο και την εσωτερική λογοδοσία. 

 Την Γραφειοκρατία, που προκαλεί βραδύτητα στη λήψη των αποφάσεων και στην 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν. 

                                                 

28 Λαδή Σ., Νταλάκου Β., (2010), Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, σελ.120-122 

29 Μελέτη Ινστιτούτου ΙΝΕ, (2004), Επαγγελματική Εκπαίδευση των Δημοσίων Υπαλλήλων Μελέτες ΙΝΕ, 

ΓΣΕΕ, https://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2014/02/files/MELETH_20.pdf, σελ14 

https://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2014/02/files/MELETH_20.pdf
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 Την Πολυνομία, που σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ (2010), μετα την Μεταπολίτευση, 

έχουν ψηφιστεί 17.000 νόμοι και έχουν αναγνωριστεί 27.318 αρμοδιότητες, καθώς και 

9.816 υποστηρικτικές αρμοδιότητες που μοιράζονται τα Υπουργεία μεταξύ τους. 

 Την εμμονή στην τυπολατρία, στα θεσμικά πρότυπα δράσης στο πλαίσιο μίας «κανονιστικής 

κουλτούρας» που δίνει έμφαση στην «ελιτιστική» θεώρηση των θεσμών και στην τήρηση 

των διαδικασιών που πηγάζουν από το πλούσιο ρυθμιστικό πλαίσιο εις βάρος της 

αποτελεσματικότητας »
30

. 

 

2.4 ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙ-

ΟΙΚΗΣΗΣ 

Ο James P. αναφέρει ότι , «η διαχείριση ανθρώπινων πόρων αφορά το σύνολο των μέτρων 

και δραστηριοτήτων που εφαρμόζονται σε έναν οργανισμό με στόχο τη βελτίωση της 

αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού του»
31

. Οι βασικές 

λειτουργίες της είναι: 

 ο προγραμματισμός του ανθρώπινου δυναμικού που αφορά τον σχεδιασμό του 

οργανογράμματος των απαιτούμενων θέσεων, των μεταβολών και του συστήματος 

κινητικότητας 

 η πολιτική επιλογής εργαζομένων 

 η διαδικασία αξιολόγησης του δυναμικού 

 η εκπαίδευση και ανάπτυξη των υπαλλήλων και 

 η μισθολογική πολιτική
32

. 

Σχολιάζοντας την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελληνική ΔΔ, είναι χρήσιμο 

                                                 
30 Ραμματά Μ. , (2018), «Η ΕΎΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ ΩΣ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΌΘΕΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗ. Η ΣΥΜΒΟΛΉ ΤΟΥ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΊΟΥ ΕΛΛΆΔΟΣ 

ΣΤΗ ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ», Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Λάρισα, 

http://www.seedd.gr/Portals/0/Pdf/PP07.pdf 

31James P., (1998), Μάνατζμεντ Ολικής Ποιότητας, Αθήνα, εκδ. Κλειδάριθμος, σελ. 240 

32Ρωσσίδης Ι., (2014 ), Εφαρμογές του Επιχειρησιακού Μάνατζμεντ στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, εκδ. 

Σταμούλη ΑΕ, Αθήνα, σελ. 140 

http://www.seedd.gr/Portals/0/Pdf/PP07.pdf
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να αναφέρουμε κάποιες επισημάνσεις από δημοσιευμένη εργασία της Μ. Ραμματά, η οποία 

υποστηρίζει ότι: «η ΔΔ καθορίζεται από ένα σύστημα διαχείρισης προσωπικού που δίνει 

έμφαση στην καριέρα και στην αρχαιότητα των υπαλλήλων (career based system), και όχι σε 

ένα σύστημα που δίδει έμφαση στα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας (position based 

system). Τα συστήματα καριέρας δεν δίνουν έμφαση στην επεξεργασία συστημάτων κινήτρων, 

διότι η πορεία του εργαζόμενου είναι αυστηρά προδιαγεγραμμένη υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, 

σε αντιδιαστολή με τα συστήματα που βασίζονται στη «θέση εργασίας» και τα οποία 

διασφαλίζουν μία πιο αποκεντρωμένη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού που δίδει έμφαση στην 

παρακίνηση, τη στοχοθεσία και την ενθάρρυνση»
33

. 

Επίσης, κατά τον Ι. Ρωσσίδη «τα κριτήρια στα οποία βασίζεται ο προγραμματισμός του 

ανθρώπινου δυναμικού είναι αόριστα, εμπειρικά με εξωγενείς αναξιοκρατικές παρεμβάσεις 

που συχνά ανατρέπουν το σύνολο του στρατηγικού σχεδιασμού. Οι διαδικασία των 

προσλήψεων γίνεται από τον αρμόδιο φορέα της ΔΔ, το ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής 

Προσωπικού), με συστήματα μοριοδότησης ή γραπτών διαγωνισμών όπου προσμετρώνται τα 

τυπικά προσόντα χωρίς να μπορούν να υπολογιστούν τα ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων. 

Η εκπαίδευση είναι εξαιρετικά ελλιπής και αποσπασματική. Οι περισσότεροι νέοι υπάλληλοι 

δείχνουν ενδιαφέρον για την εκμάθηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων χωρίς να 

εμβαθύνουν στην ουσιαστική κατανόηση των καθηκόντων και υποχρεώσεων του δημοσίου 

λειτουργού, ενώ συνήθως δεν αποκτούν τις γνώσεις και τις ικανότητες που χρειάζονται έτσι 

ώστε να υιοθετήσουν τη διοικητική νοοτροπία που διέπει το σύνολο των οργανωσιακών 

λειτουργιών»
34

. 

Στις παραπάνω διαπιστώσεις μπορεί να προστεθούν και οι δυσκολίες προσαρμογής του 

υπάρχοντος προσωπικού στις απαιτήσεις που έχουν προκύψει σαν συνέπεια της 

παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, της ραγδαίας ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών, της 

κοινωνίας του διαδικτύου και των αλλαγών που έφερε σε θεσμικό και διοικητικό επίπεδο η 

πλήρης ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δυσκολίες αυτές έχουν 

δημιουργήσει μεγάλο έλλειμα αξιών στη λειτουργία της ΔΔ, σε σχέση με το διεθνές και το 

ευρωπαϊκό περιβάλλον. 

Από την άλλη η οικονομική χρεωκοπία της χώρας μας και οι Μνημονιακές πολιτικές έδωσαν 

                                                 
33 Ραμματά, Μ. (2016), Ανάπτυξη εργαζομένων μέσα από τη μάθηση στη σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση, 

https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/inoek/article/view/789/819 (πρόσβαση 29/01/2020) 

34Ρωσσίδης Ι., (2014) , Εφαρμογές του Επιχειρησιακού Μάνατζμεντ στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, εκδ. 

Σταμούλη ΑΕ, Αθήνα σελ. 141-142, 145-146 

https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/inde
https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/inde
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προτεραιότητα και μεγάλη βαρύτητα στις μεταρρυθμίσεις της ΔΔ και τόνισαν την ανάγκη για 

αξιολόγηση και αξιοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων. 

 

2.5 ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘ-

ΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ - Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΔΜ 

Στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα συναντάμε και την ουσιαστικότερη προσπάθεια για τον 

εξορθολογισμό της ΔΔ, με το πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ», που στόχευε «στη διαρκή βελτίωση 

της Δημόσιας Διοίκησης με την εισαγωγή νέων μεθόδων λειτουργίας, την αξιοποίηση νέων 

τεχνολογιών και την επιμόρφωση και βέλτιστη χρήση του ανθρώπινου δυναμικού της και 

εκπονείται κάθε 3 χρόνια»
35

 (Ν.2880/30-1-2001, άρ. 1 παρ.1). Βασικός πυλώνας υλοποίησης 

του προγράμματος είναι και οι ενέργειες που αφορούν «τη βελτίωση και την αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού και περιλαμβάνονται μέτρα όπως η βελτίωση της αναλογίας των 

πτυχιούχων υπαλλήλων στη σύνθεση της δημόσιας υπηρεσίας, η περιγραφή θέσεων εργασίας με 

αυξημένα προσόντα, η εφαρμογή μεθόδων αξιολόγησης, η παροχή κινήτρων αποδοτικότητας, η 

εκπαίδευση και κατάρτιση των υπαλλήλων»
36

 (Ν. 2880, άρ. 1, παρ. 2α). Το πρόγραμμα στην 

σύνθεση του επιχειρεί να εμπλουτίσει την ελληνική ΔΔ με τα εργαλεία του ΝΔΜ με 

ξεκάθαρη εστίαση στην εκπαίδευση και κατάρτιση των υπαλλήλων. 

Στο άρθρο 47 του Ν. 3528/2007 που αφορά τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., δίνεται το δικαίωμα της υπηρεσιακής 

εκπαίδευσης και αποτελεί υποχρέωση της Διοίκησης η συνεχής εκπαίδευση σε όλη τη 

διάρκεια του υπηρεσιακού βίου των υπαλλήλων όλων των βαθμίδων
37

. 

Με τους Ν.3230/2004 περί «καθιέρωσης συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της 

                                                 
35http://www.doing-business.gr/wp-content/uploads/2012/09/%CE%9D.2880-2001-

%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%AF-

%CE%95%CE%BA%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83

%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%82-

%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf, Ν.2880/2001, 

ΦΕΚ 9/Α/30-1-2001, άρ.1, παρ.1 

36 ό.π. Ν.2880/2001, ΦΕΚ 9/Α/30-1-2001, άρ.1, παρ.2α 

37 Ν.3528/2007, ΦΕΚ33//27-2-2007, αρ.47 https://www.e-nomothesia.gr/kat-demosia-dioikese/n-3528-

2007.html 

https://www.e-nomothesia.gr/kat-demosia-dioikese/n-3528-2007.html
https://www.e-nomothesia.gr/kat-demosia-dioikese/n-3528-2007.html
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αποδοτικότητας»
38

 και Ν.4369/2016 περί «αξιολόγησης, στοχοθεσίας, κοινωνικής λογοδοσία 

και συμμετοχής»
39

 επιχειρείται η μετάβαση από το γραφειοκρατικό μοντέλο, στις βασικές 

αρχές του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ και επισημαίνεται η αναγκαιότητα ότι για τη 

δημιουργία μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής Δημόσιας Διοίκησης χρειάζονται 

μεταρρυθμίσεις που βασίζονται στις βασικές αρχές της σύγχρονης διακυβέρνησης και 

αφορούν τον ορθολογικό σχεδιασμό της διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων. 

Οι Ν.3845/2010
40

, Ν.4046/2012
41

, Ν.4336/2015
42

, της περιόδου 2010-2015 και αφορούν τα 

τρία «Μνημόνια Συνεργασίας» που υπογράφτηκαν ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και 

τους Ευρωπαίους εταίρους περιέχουν, δεσμεύσεις για αναδιάρθρωση της Δημόσιας 

Διοίκησης με βασική προτεραιότητα την «ορθολογική αξιοποίηση του υπάρχοντος 

ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα κατά την 

εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και η δημιουργία μιας δημόσιας διακυβέρνησης που 

δίνει προτεραιότητα στον πολίτη, είναι αποτελεσματική, ανοιχτή και ευέλικτη». 

Στα Ευρωπαϊκά Επιχειρησιακά προγράμματα με τελευταίο την «Εθνική Στρατηγική για τη 

Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019», συναντάμε για μία ακόμη φορά τη δέσμευση ότι το 

Δημόσιο γίνεται «Ανθρώπινα Δυναμικό»
43

 και το όραμα της μεταρρυθμιστικής στρατηγικής 

να διατυπώνεται ως εξής: «Μια ανεξάρτητη, αποκομματικοποιημένη, αποτελεσματική και 

λειτουργική δημόσια διοίκηση, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας, για την 

παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, στην κατεύθυνση 

των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η αξιοποίηση και η συνεχής εκπαίδευση του 

ανθρώπινου δυναμικού σε συνδυασμό με τις μεταρρυθμίσεις για τη διοικητική βελτίωση, με την 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, συνιστά το πλαίσιο αλλαγών 

για το δημόσιο του αύριο, αξιοποιώντας ορθολογικά τους διαθέσιμους πόρους»
44

. 

Στην σύντομη αναδρομή που προηγήθηκε παρατηρούμε ότι στα πλαίσια της διοικητικής 

                                                 
38 Ν.3230/2004 ΦΕΚ 44/Α/11-2-2004 https://www.e-nomothesia.gr/kat-demosia-dioikese/n-3230-2004.html 

39 Ν.4369/2016, ΦΕΚ33/Α/27-2-2016 https://www.e-nomothesia.gr/kat-demosia-dioikese/nomos-4369-

2016.html 

40 Ν.3845/2010, ΦΕΚ65/Α/6-5-2010 https://www.e-nomothesia.gr/kat-oikonomia/n-3845-

2010.html?q=%CE%9D38452010 

41 Ν.4046/2012, ΦΕΚ 28/Α/28-2-2012 https://www.e-nomothesia.gr/kat-oikonomia/n-4046-2012.html 

42 Ν.4046/2012, ΦΕΚ 28/Α/28-2-2012 https://www.e-nomothesia.gr/kat-oikonomia/n-4046-2012.html 

43 δημόσιο 2020, https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2019/09/Dimosio2020-%CE%92ooklet-GR.pdf, σελ, 

47 (πρόσβαση 20/12/2019) 

44 Εθνική Στρατηγική, για τη διοικητική μεταρρύθμιση (2017-2020), Δημόσιο2020: Η Διοίκηση 

αναβαθμίζεται, σελ. 47, https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2019/09/Dimosio2020-%CE%92ooklet-

GR.pdf, (πρόσβαση 20/12/2019) 
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μεταρρύθμισης η βελτίωση της αποδοτικότητας, η αποτελεσματικότητα και η αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού είναι κύριοι στόχοι για την μετάβαση από το γραφειοκρατικό 

μοντέλο στην σύγχρονη μορφή της δημόσιας διοίκησης. Ένα από τα απαραίτητα μέσα για 

την επίτευξη των στόχων αυτών είναι η εκπαίδευση/επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων, 

που είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την 

παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

3.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Η εκπαίδευση, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, είναι μία από τις σημαντικότερες 

λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, και αποτελεί μία οργανωμένη διαδικασία 

όπου τα μέλη ενός οργανισμού αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες για έναν ορισμένο σκοπό. 

Είναι μία συνεχής και εξελισσόμενη διαδικασία βελτίωσης για την αντιμετώπιση των 

ραγδαίων τεχνολογικών, οικονομικών, κοινωνικών και επιχειρηματικών εξελίξεων
45

. 

Η σύγχρονη αντίληψη της εκπαίδευσης περιέχει και την έννοια της ανάπτυξης του 

προσωπικού, ως επένδυσης για το μέλλον, αφού προετοιμάζει τον εργαζόμενο να αποκτήσει 

δεξιότητες που θα χρησιμοποιηθούν μακροπρόθεσμα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 : Σχέση εκπαίδευσης και ανάπτυξης προσωπικού 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΕΣΤΙΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΚΑΙ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΚΟΠΟΣ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΆΜΕΣΟΣ 
ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΣ 

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 

 

ΣΤΟΧΟΣ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ 

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ή 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 

Πηγή : Τερζίδης Κ., Τζωρτζάκης Κ. (2004), Διοίκηση ανθρώπινων πόρων, Εκδοτικός οίκος 

Rosili, πίνακας 6.1
46

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα η εκπαίδευση ικανοποιεί στόχους που αναφέρονται σε 

άμεσο χρόνο και αντιμετωπίζουν τρέχουσες ανάγκες ενώ η ανάπτυξη εφοδιάζει τους 

υπαλλήλους με δεξιότητες και τους προετοιμάζει για τις μελλοντικές εξελίξεις. Με άλλα 

                                                 

45Ασπρίδης, Γ. Μ.,(2012), Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη των Δημοσίων Υπαλλήλων , Ανάτυπο από την 

Επιθεώρηση Διοικητικής Επιστήμης, Τεύχος 17ο, εκδ, Σάκκουλα, σελ, 217-218 
46 Τερζίδης Κ., Τζωρτζάκης Κ., (2004), Διοίκηση ανθρώπινων πόρων, Εκδ. Rosili , σελ.111 
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λόγια περνάμε από την μονοσήμαντη έννοια της εκπαίδευσης που αφορούσε της απόκτηση 

γνώσης απαραίτητης για μία συγκεκριμένη εργασία, στη γνώση για πολλά αντικείμενα που 

λειτουργούν συνδυαστικά για αποτελεσματική ολοκλήρωση της ενός έργου
47

. 

Εδώ θα πρέπει να αναφερθούμε και στην έννοια της επιμόρφωσης σαν εκπαιδευτική 

διαδικασία, που «στοχεύει στην αναβάθμιση και ανάπτυξη των θεωρητικών, πρακτικών, 

επαγγελματικών και προσωπικών ενδιαφερόντων, ικανοτήτων, γνώσεων και δεξιοτήτων » 

και εξελίσσεται σε όλο τον εργασιακό βίο
48

. Επειδή αναφέρεται σαν αναπτυξιακή διαδικασία 

στο εξής θα αναφερόμαστε στον κοινό όρο εκπαίδευση/ επιμόρφωση με την έννοια της 

ανάπτυξης δεξιοτήτων για την διαμόρφωση του σύγχρονου περιβάλλοντος της ΔΔ. 

Οι σημαντικές αλλαγές και οι συνθήκες που διαμορφώνουν το νέο περιβάλλον της ΔΔ 

καθορίζουν και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης των δημοσίων υπαλλήλων. Μερικοί από 

τους παράγοντες αυτούς είναι: 

 Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που απαιτούν νέες γνώσεις και ειδικότητες 

  Οι συχνές αλλαγές της νομοθεσίας και η εισαγωγή του ευρωπαϊκού δικαίου στη 

λειτουργία της δημόσιας διοίκησης 

 Ο επανασχεδιασμός λειτουργιών και οι οργανωτικές αλλαγές που απαιτούν νέα 

οργανωτική κουλτούρα, νέες αρμοδιότητες, διευρυμένα καθήκοντα.
49

 

Η Ν. Παπαλεξανδρή αναφέρει ότι η εκπαίδευση είναι η ανάπτυξη κατάλληλων 

επαγγελματικών δεξιοτήτων (competencies) των υπαλλήλων που αφορούν: 

Γνώσεις: Τη συνεχή επιμόρφωση στο περιεχόμενο της εργασίας τους, στις αλλαγές και τις 

τροποποιήσεις της νομοθεσίας προκειμένου να έχουν βαθιά γνώση του αντικειμένου τους 

Δεξιότητες: Τη βελτίωση ή ανάπτυξη επικοινωνιακών, διανοητικών και διαπροσωπικών 

χαρακτηριστικών και ικανοτήτων που αναπτύσσονται με συνεχή εξάσκηση στο χώρο 

εργασίας αλλά και με εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και ανταλλαγή εμπειριών. Οι παρεμβάσεις 

αυτές αφορούν ανάπτυξη ομαδικής συνεργασίας, τεχνικές διαπραγματεύσεων και επίλυση 

διαφορών με πολίτες, τρόπους αποτελεσματικής επικοινωνίας με το κοινό, αντιμετώπιση 

                                                 

47Τερζίδης Κ. και Τζωρτζάκης Κ., (2004), Διοίκηση ανθρώπινων πόρων, Εκδοτικός οίκος Rosili, σελ.108-111 

48 Αθανασούλα Α., Ανθοπούλου Σ.Σ., Κατσουλάκης Σ., Μαυρογιώργος Γ., (1999), Διοίκηση εκπαιδευτικών 

μονάδων, τομ. Β , Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, Ε.Α.Π., Πάτρα, σελ. 101 
49 Χυτήρης Λ., (2001), Διοίκηση ανθρώπινων πόρων, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα, σελ. 113-120 
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παραπόνων, κ.ά. 

Στάσεις/Συμπεριφορές: Τη διαμόρφωση αποτελεσματικών συμπεριφορών που στοχεύουν 

στην ταύτιση και εσωτερίκευση ηθικών αξιών που πρέπει να διέπουν την εξυπηρέτηση των 

πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος
50

. 

 

3.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Για την επιτυχημένη εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος πρέπει πρώτα να 

ολοκληρωθεί μία σειρά διαφορετικών δραστηριοτήτων, οι οποίες σύμφωνα με τους Τερζίδη, 

Τζωρτζάκη, είναι: 

BHMA 1o Αναγνώριση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται 

Η διαδικασία αυτή έχει μεγάλη σημασία γιατί προϋποθέτει λεπτομερή ανάλυση του 

οργανογράμματος και της περιγραφής των θέσεων εργασίας που απαιτούνται. 

ΒΗΜΑ 2ο Αναγνώριση σημερινών επιπέδων γνώσης και δεξιοτήτων 

Στο στάδιο αυτό αναγνωρίζεται το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που έχει ο υπάλληλος 

στην θέση εργασίας που έχει. Η διαδικασία είναι εύκολη για τους νεοδιορισμένους και αν 

έχει εφαρμοστεί σύστημα αξιολόγησης. Σε διαφορετική περίπτωση χρειάζεται να γίνουν 

έρευνες με εξειδικευμένα κριτήρια. 

ΒΗΜΑ 3ο Αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών 

Στο βήμα αυτό σαν αναγνώριση εκπαιδευτικών αναγκών θεωρούμε τις γνώσεις και 

δεξιότητες που λείπουν από τον υπάλληλο για την σωστή και αποτελεσματική εκτέλεση των 

καθηκόντων που απαιτούνται από το περιγραφή της θέσης εργασίας. 

ΒΗΜΑ 4ο Προετοιμασία του συνολικού προγράμματος 

Αφού έχουν προσδιοριστεί οι εκπαιδευτικές ανάγκες , προσδιορίζονται και οι προτεραιότητες 

που τίθενται σε σχέση με χαρακτηριστικά που επιβάλουν την εκπαίδευση (χρονικός 

ορίζοντας, μέγεθος ανάγκης εφαρμογής, κ.ά.) 

                                                 

50Newsletter του ΤΟΜΔΔΑ της ΕΕΔΕ, τεύχος 5/5ος 2017 σελ. 34 



  
29 

 
  

ΒΗΜΑ 5ο Η λήψη αποφάσεων για την εκπαίδευση 

Αποφασίζονται η ύλη, η μέθοδος, η διάρκεια , ο τόπος και φορέας εκπαίδευσης. 

ΒΗΜΑ 6ο Αξιολόγηση 

Αφού ολοκληρωθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα χρειάζεται ένα σύστημα αξιολόγησης που 

θα προσδιορίζει τις επιτυχίες, τα λάθη και τις βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν
51

. 

 

3.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Όπως αναφέρει ο Decker ο χώρος όπου γίνεται η εκπαίδευση επηρεάζει και τις μεθόδους που 

ακολουθούνται. Έχουμε: 

Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας 

Αφορά θέσεις εργασίας με ποικιλία καθηκόντων. Ο εκπαιδευόμενος μέσα στον χώρο 

εργασίας και χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό του μαθαίνει τα αντικείμενα το ένα μετά το 

άλλο, με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας και μέχρι να τα εκτελεί χωρίς εποπτεία, 

Εκπαίδευση εκτός του χώρου εργασίας 

Η εκπαίδευση γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που μπορεί να είναι αίθουσες 

διδασκαλίας, εργαστήρια, αίθουσες συνεδριάσεων, κ.ά. μέσα στον οργανισμό. Πολλές φορές 

αυτή η εκπαίδευση γίνεται και εκτός οργανισμού σε αίθουσες ξενοδοχείων, εκπαιδευτικά 

κέντρα, Ινστιτούτα επιμόρφωσης
52

. 

Ενδεικτικά μέθοδοι που μπορεί να εφαρμοστούν είναι : 

 Παραδόσεις και ομιλίες 

 Συζητήσεις και παρουσιάσεις επιδείξεις 

 Προσομοίωση 

                                                 

51Τερζίδης Κ., Τζωρτζάκης Κ., (2004), Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, εκδ. Rosili, Αθήνα, σελ.112-115 

52Decker P., (2001), Behavior Modeling Training: Principles and Applications, N. Y. : Praeger , σελ. 285-300 
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 Οπτικοακουστικά βοηθήματα 

 Μελέτες περιπτώσεων 

 Ασκήσεις ρόλων επιχειρησιακά παιχνίδια, εργασίες 

 Ηλεκτρονική εκπαίδευση (e-learning)
53

. 

 

3.4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΌΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Το ανθρώπινο δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου 

έχει την υποχρέωση και το δικαίωμα όπως προκύπτει και από την νομοθεσία να συμμετέχει 

σε εκπαιδευτικές επιμορφωτικές διαδικασίες για να έχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία που 

θα τους οδηγήσει στην αποτελεσματική και παραγωγική άσκηση των καθηκόντων τους. 

Υπάρχουν νομοθετημένες επτά (7) βασικές κατηγορίες: 

1. Η « ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» αφορά την εκπαίδευση των μελλοντικών 

στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και γίνεται από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης 

(Ε.Σ.Δ.Δ.Α) 
54

. 

1. Η «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» είναι η υποχρεωτική εκπαίδευση όλων των 

δημοσίων υπαλλήλων που διορίζονται στις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους 

Ο.Τ.Α. και πραγματοποιείται από το ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) μέσα στο πρώτο 

οκτάμηνο μετά τον διορισμό τους. 
55

 

2. Η « ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ » πραγματοποιείται σε όλη τη διάρκεια του υπηρεσιακού βίου των 

υπαλλήλων, με ευθύνη των μονάδων εκπαίδευσης των Υπουργείων ή του ΙΝ.ΕΠ.
56

 

3.  Η «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ» αφορά τα προγράμματα που καταρτίζονται και οργανώνονται από 

τη μονάδα εκπαίδευσης του οικείου Υπουργείου ή της αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας, ή 

Ν.Π.Δ.Δ., ή από το ΙΝ.ΕΠ για να ικανοποιήσουν τις υπηρεσιακές ανάγκες των 

                                                 

53Τερζίδης Κ., Τζωρτζάκης Κ., (2004), Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, εκδ. Rosili, Αθήνα, σελ.116-120 
54 http://users.sch.gr/sotirelisd/images/stories/egrafa/ekpaideusidiomosion.pdf 

55 http://users.sch.gr/sotirelisd/images/stories/egrafa/ekpaideusidiomosion.pdf 

56http://users.sch.gr/sotirelisd/images/stories/egrafa/ekpaideusidiomosion.pdf 
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υπαλλήλων,.
57

 

4. Η «ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» αφορά υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ των 

Υπουργείων, Περιφερειών, Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α και βοηθούν στην ανάπτυξη 

γνώσεων, διοικητικής συμπεριφοράς και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την άσκηση των 

καθηκόντων προϊσταμένων διεύθυνσης. Η ευθύνη για την κατάρτιση και εκτέλεση των 

προγραμμάτων ανήκει στο ΙΝ.ΕΠ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
58

 

5. Η «ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» αφορά στην αναβάθμιση και διεύρυνση των γνώσεων ή την 

ειδίκευση των υπαλλήλων με τρία χρόνια τουλάχιστον προϋπηρεσία, σε σύγχρονες 

τεχνικές διοίκησης και επιστημονικής κατάρτισης. Γίνεται σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης ή σε άλλους κατάλληλους ιδιωτικούς 

ή δημόσιους φορείς 
59

. 

6. Η « ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ » αφορά το δικαίωμα που έχουν οι υπαλλήλοι 

κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία, να εκπαιδευτούν σε 

αναγνωρισμένα ΑΕΙ της Ελλάδας ή άλλων χωρών, με στόχο τη λήψη μεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών που έχει συνάφεια με τα αντικείμενα του υπουργείου ή Ν.Π.Δ.Δ. στο 

οποίο ανήκουν οργανικά
60

. 

 

 3.5 ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΔΔ 

 1. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ): Η κεντρική 

ιστοσελίδα του κέντρου μας πληροφορεί ότι: «Είναι ο εθνικός στρατηγικός φορέας ανάπτυξης 

του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης». Ιδρύθηκε 

το 1983, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και υπάγεται στο Υπουργείο 

Εσωτερικών. Αποτελεί έναν από τους κύριους φορείς - δικαιούχους του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα του ΕΣΠΑ 2014 -2020 και έχει: 

Στα καθήκοντα του ΕΚΔΔΑ περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και αποτίμηση του 

εκπαιδευτικού έργου που υλοποιείται σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου. Είναι 

πιστοποιημένο με ISO 9001 και προβαίνει ετησίως σε δημοσιοποίηση-απολογισμό των 

                                                 
57 http://users.sch.gr/sotirelisd/images/stories/egrafa/ekpaideusidiomosion.pdf 

58 http://users.sch.gr/sotirelisd/images/stories/egrafa/ekpaideusidiomosion.pdf 

59 http://users.sch.gr/sotirelisd/images/stories/egrafa/ekpaideusidiomosion.pdf 

60 http://users.sch.gr/sotirelisd/images/stories/egrafa/ekpaideusidiomosion.pdf 
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δράσεων-πεπραγμένων του
61

. 

Η οργανωτική δομή του ΕΚΔΔΑ παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 3.2
62

: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 Οργανωτική Δομή Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

  

 

 

 

 

Πηγή: Ε.Κ.Δ.Δ.Α 

Οι τρείς εκπαιδευτικές μονάδες που αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του 

εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού έργου είναι: 

Α. Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) 

Είναι διάδοχος της σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αποτελεί τον 

εκπαιδευτικό βραχίωνα του ΕΚΔΔΑ και τροφοδοτεί τη ΔΔ με επιτελικά στελέχη υψηλής 

εξειδίκευσης. 

Β. Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης ΙΝ.ΕΠ και το Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.) 

Το ΙΝ.ΕΠ. και η αποκεντρωμένη δομή του στη Θεσσαλονίκη αναλαμβάνουν το σχεδιασμό, 

την οργάνωση και την υλοποίηση προγραμμάτων που στόχο έχουν την επιμόρφωση των 

στελεχών τόσο της κεντρικής ΔΔ, όσο και της ΤΑ. Ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση των 

προγραμμάτων σε Υπουργεία, ΝΠΔΔ, Περιφέρειες και Δήμους, γίνεται από εξειδικευμένους 

επιμορφωτές, σύμφωνα με την εξής διαδικασία: 

                                                 
61 https://www.ekdd.gr/%cf%84%ce%bf-

%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%b4%ce%b1/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%ce%b9-

%ce%b5%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b5/%ce%b7-%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%b7-

%ce%bc%ce%b1%cf%82/ 

62https://www.ekdd.gr/%cf%84%ce%bf-

%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%b4%ce%b1/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%ce%b9-

%ce%b5%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b5/%ce%b7-%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%b7-

%ce%bc%ce%b1%cf%82/ 

https://www.ekdd.gr/το-εκδδα/ποιοι-ειμαστε/η-δομη-μας/
https://www.ekdd.gr/το-εκδδα/ποιοι-ειμαστε/η-δομη-μας/
https://www.ekdd.gr/το-εκδδα/ποιοι-ειμαστε/η-δομη-μας/
https://www.ekdd.gr/το-εκδδα/ποιοι-ειμαστε/η-δομη-μας/
https://www.ekdd.gr/το-εκδδα/ποιοι-ειμαστε/η-δομη-μας/
https://www.ekdd.gr/το-εκδδα/ποιοι-ειμαστε/η-δομη-μας/
https://www.ekdd.gr/το-εκδδα/ποιοι-ειμαστε/η-δομη-μας/
https://www.ekdd.gr/το-εκδδα/ποιοι-ειμαστε/η-δομη-μας/
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 αρχικά προσδιορίζονται οι επιμορφωτικές ανάγκες της υπηρεσίας ή του φορέα 

 αναλύονται και εξετάζονται τα ειδικά χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας 

 ακολούθως συσχετίζονται οι επί μέρους ανάγκες με τους στρατηγικούς στόχους γίνεται 

 τέλος προτείνονται συγκεκριμένοι τίτλοι προγραμμάτων που αντιστοιχούν στις 

διαπιστωθείσες εκπαιδευτικές ανάγκες
63

, 

Σύμφωνα με τον κατάλογο των επιμορφωτικών προγραμμάτων οι θεματικοί τομείς του 

ΙΝ.ΕΠ., είναι: 

 Δημόσιας Διοίκησης και Διακυβέρνησης 

 Οικονομίας και Δημοσιονομικής Πολιτικής 

 Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κοινωνική Πολιτική 

 Βιώσιμης Ανάπτυξης 

 Πληροφορικής και Ψηφιακών υπηρεσιών 

Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι συνήθως 1-2 εβδομάδες και συμμετέχουν 15-30 άτομα 

ανά πρόγραμμα. Το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελείται από εξειδικευμένους 

πανεπιστημιακούς εμπειρογνώμονες με εμπειρία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα το οποίο 

σύμφωνα με την λειτουργία του ΙΝ.ΕΠ. επανεκπαιδεύεται με συνεχή εσωτερικά 

προγράμματα
64

. 

 

 3.6 ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Α. Πανεπιστημιακοί φορείς έχουν υλοποιήσει προγράμματα επιμόρφωσης δημοσίων 

υπαλλήλων που αφορούν τις δημόσιες πολιτικές για τον εκσυγχρονισμό της ΔΔ. Τα 

προγράμματα ακολουθούν τη μέθοδο της εξ αποστάσεως (e-learning). Ενδεικτικά 

                                                 

63https://www.ekdd.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%

83%CE%B7/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BB-%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%80/ 
64 https://www.ekdd.gr/images/seminaria/katalogos_programmaton_epimorfosis.pdf 

https://www.ekdd.gr/επιμόρφωση/προφιλ-του-ινεπ/
https://www.ekdd.gr/επιμόρφωση/προφιλ-του-ινεπ/
https://www.ekdd.gr/επιμόρφωση/προφιλ-του-ινεπ/
https://www.ekdd.gr/images/seminaria/katalogos_programmaton_epimorfosis.pdf
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αναφέρουμε : 

 Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
65

 

 Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
66

 

Β. Εκπαιδευτικές μονάδες Υπουργείων, αυτοτελών υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. Οι 

παραπάνω φορείς της ΔΔ που έχουν πάνω απο εξακόσιες (600) οργανικές θέσεις σύμφωνα με 

τις παρ. 1 & 2 του αρ. 32 του Ν.1943/1991, «είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν μία ή 

περισσότερες εκπαιδευτικές μονάδες, το επίπεδο των οποίων περιγράφεται απο τον οικείο 

οργανισμό και να λειτουργούν σε επίπεδο διεύθυνσης ή τμήματος έχοντας αρμοδιότητα το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις ανάγκες του ανθρώπινου 

δυναμικού » .
67

 

Η σχετική νομοθεσία είναι ασαφής, ως προς την λειτουργία των δομών σε σχέση με την 

ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών, τους μηχανισμούς συμμετοχής των υπαλλήλων, των 

εκπαιδευτών ή τη δημιουργία των προγραμμάτων. Αν και το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. έχει οργανώσει 

προγράμματα τεχνικών ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών δεν φαίνεται να έχουν 

εφαρμοστεί γιατί συνήθως οι εκπαιδευτικές ανάγκες καταγράφονται μέσω: 

 ερωτηματολογίων σε επιμέρους διευθύνσεις/τμήματα της δομής για καταγράψουν 

υπηρεσιακές 

 καταλόγων σεμιναρίων στους υπαλλήλους για να εκφράσουν τις προσωπικές τους 

προτιμήσεις. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι πρακτικές αλλά και η αποτελεσματικότητα τους να είναι 

αμφίβολες. Έτσι άλλοι φορείς έχουν αναπτύξει αυτοτελείς εκπαιδευτικές δράσεις όπως η 

Σχολή Εθνικής Άμυνας, η Διεύθυνση εκπαίδευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, η Εθνική 

Σχολή Δημόσιας Υγείας, κ.ά., άλλοι έχουν περιορισμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα 

αναπτύσσοντας κάποια αυτοτελή προγράμματα και κάποιες συνεργασίες με το ΙΝ.ΕΠ, ενώ 

άλλοι είναι υποβαθμισμένοι και ο κύριος φορέας κάλυψης των αναγκών τους είναι το ΙΝ.ΕΠ. 

                                                 

65 https://elearningekpa.gr/course-schedule?BsaAoh5EALw_wcB (τελευταία πρόσβαση 8/01/2020) 

66 https://www.eap.gr/el/programmata-spoudwn/468-dim_dioikisi?layout= (τελευταία πρόσβαση 

8/01/2020) 

67Ν.1943/1991 https://www.e-nomothesia.gr/kat-demosia-dioikese/n-1943-1991.html 

https://elearningekpa.gr/course-schedule?gclid=Cj0KCQiAmZDxBRDIARIsABnkbYSrvoTNTj_sC3W8tm2lWZxVTaqd3_Joy5QQly4iBcQptUtTlpbb1BsaAoh5EALw_wcB
https://www.eap.gr/el/programmata-spoudwn/468-dim_dioikisi?layout=
https://www.e-nomothesia.gr/kat-demosia-dioikese/n-1943-1991.html
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3.7 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΝ.ΕΠ. 

Οι κυριότεροι από τους στόχους των επιμορφωτικών προγραμμάτων του ινστιτούτου 

αφορούν την διοικητική μεταρρύθμιση και αποκέντρωση, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 

την αποτελεσματικότητα και διαφάνεια των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτόν οι 

επιμορφωτικές δράσεις του Τομέα «Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση» παρουσιάζουν και 

το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. 

 Η παροχή γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων , για το σύνολο του 

ανθρώπινου δυναμικού είναι: 

 θεμελιώδης, οριζόντια και έχει διαρκή χαρακτήρα, στηρίζεται στην αρχή της 

νομιμότητας , αφορά όλα τα επίπεδα διοίκησης και θεωρεί τη ΔΔ σαν ένα σύστημα 

ανοικτό στις ανάγκες της κοινωνίας και 

 αναγκαία γιατί συντελεί στη διατήρηση, αναπαραγωγή προσαρμογή της ΔΔ στα εκάστοτε 

δεδομένα
68

. 

Οι ενότητες των προγραμμάτων είναι : 

 Διοικητικές και κοινωνικές ικανότητες 

 Βελτίωση κοινωνικών ικανοτήτων 

 Ποιότητα αποτελεσματικότητα 

 Διαφάνεια-καταπολέμηση διαφθοράς και εξυπηρέτηση πολιτών 

 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων και 

 Προγράμματα ειδικού ενδιαφέροντος που αφορούν κυρίως τον Δημοσιοϋπαλληλικό 

κώδικα 

                                                 
68

 https://www.ekdd.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bc%cf%8c%cf%81%cf%86%cf%89%cf%83%ce

%b7/%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-

%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-

%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bc%cf%8c%cf%81%cf%86%cf%89%cf%83%ce%b7/%ce%ba%ce%b1%cf

%84%ce%ac%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%bf%cf%82-

%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd/ 

https://www.ekdd.gr/επιμόρφωση/συμμετοχή-στην-επιμόρφωση/κατάλογος-προγραμμάτων/
https://www.ekdd.gr/επιμόρφωση/συμμετοχή-στην-επιμόρφωση/κατάλογος-προγραμμάτων/
https://www.ekdd.gr/επιμόρφωση/συμμετοχή-στην-επιμόρφωση/κατάλογος-προγραμμάτων/
https://www.ekdd.gr/επιμόρφωση/συμμετοχή-στην-επιμόρφωση/κατάλογος-προγραμμάτων/
https://www.ekdd.gr/επιμόρφωση/συμμετοχή-στην-επιμόρφωση/κατάλογος-προγραμμάτων/
https://www.ekdd.gr/επιμόρφωση/συμμετοχή-στην-επιμόρφωση/κατάλογος-προγραμμάτων/
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 και τις εκπαιδεύσεις των εκπαιδευτών και την διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρονται : 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3: Πρόγραμμα ΙΝ.ΕΠ.
69

 

Column1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Α.  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΤΩΝ 

1 Ηγεσία και στρατηγικός τρόπος σκέψης Οργανωσιακές αλλαγές 

2 Problem solving και τεχνικές λήψης αποφάσεων 

3 Διαχείριση έργου και κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων 

4 Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Ανασχεδιασμός Διοικητικών διαδικασιών 

5 Αποτελεσματική διαχείρισης οργανωτικής αλλαγής 

Β. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

1 Επικοινωνιακές δυσλειτουργίες και η τέχνη της πειθούς 

2 Δυναμική ομάδων και αλλαγή στους οργανισμούς 

3 Η τέχνη της διαπραγμάτευσης . Τεχνικές επίτευξης συμφωνίας. 

4 Η αφηγηματική τεχνική ως διοικητική ικανότητα 

5 Παραγωγή γραπτού λόγου και τεχνικές παρουσιάσεων 

6 Σύγχρονα περιβάλλοντα και αντιμετώπιση εργασιακού στρες 

Γ. ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

1 Διοίκηση μέσω στόχων 

2 Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) ως εργαλείο για διοίκηση ολικής ποιότητας 

3 Εφαρμογή διεθνών προτύπων 

4 Μείωση γραφειοκρατικών βαρών και διοικητικών επιβαρύνσεων 

5 Αποτελεσματική συμμετοχή των στελεχών του δημοσίου σε συλλογικά όργανα του κράτους 

Δ. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 

1 Νομιμότητα και διαφάνεια στη ΔΔ και την τοπική αυτοδιοίκηση 

2 Η καταπολέμηση της διαφθοράς και ελεγκτικοί μηχανισμοί 

3 Δείκτες απάτης στη ΔΔ και η προστασία της πληροφορίας σαν μέσο καταπολέμησής της 

4 
Μεθοδολογία ερευνών για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες 

5 Η εφαρμογή του συστήματος εσωτερικού ελέγχου στη ΔΔ 

                                                 
69 https://www.ekdd.gr/wp-content/uploads/2019/01/%CE%99%CE%9D%CE%95%CE%A0-

%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%91%CE%A3-%CE%94%CE%97%CE%9C-

%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3-

%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%A5%CE%92%CE%95%CE%A1%CE%9D%CE%97%CE%

A3%CE%97%CE%A3.pdf 

https://www.ekdd.gr/wp-content/uploads/2019/01/ΙΝΕΠ-ΤΟΜΕΑΣ-ΔΗΜ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.pdf
https://www.ekdd.gr/wp-content/uploads/2019/01/ΙΝΕΠ-ΤΟΜΕΑΣ-ΔΗΜ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.pdf
https://www.ekdd.gr/wp-content/uploads/2019/01/ΙΝΕΠ-ΤΟΜΕΑΣ-ΔΗΜ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.pdf
https://www.ekdd.gr/wp-content/uploads/2019/01/ΙΝΕΠ-ΤΟΜΕΑΣ-ΔΗΜ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.pdf
https://www.ekdd.gr/wp-content/uploads/2019/01/ΙΝΕΠ-ΤΟΜΕΑΣ-ΔΗΜ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.pdf
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6 Σύνταξη και έκδοση δημοσίων εγγράφων 

Ε 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜ-

ΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Εκπαίδευση εκπαιδευτών/τριών και Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΟΑΕΔ 

4.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

4.1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), είναι ένα Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), που έχει έδρα την Αθήνα και οργανωτικά ανήκει στο Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Όπως πληροφορούμαστε από την ιστοσελίδα του 

οργανισμού, σκοπός του είναι, η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την 

καταπολέμηση της ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης, με ενέργειες που 

διευκολύνουν την ένταξη του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην αγορά εργασίας. 

Επίσης, την προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,  την ασφάλιση κατά 

της ανεργίας τη χορήγηση παροχών για τη στεγαστική προστασία και όλες τις ενέργειες που 

βελτιώνουν το βιωτικό επίπεδο των πολιτών
70

. 

 

4.1.2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 

Οργανωτικά, ο Οργανισμός αποτελείται από μία Κεντρική Υπηρεσία. επτά Περιφερειακές 

Διευθύνσεις , 118 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ), 50 Επαγγελματικές Σχολές 

(ΕΠΑ.Σ.), 29 Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), 6 Κέντρα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Κ.ΕΚ.), 2 Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ (Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ), και 25 

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (Β.Ν.Σ.)
71

 

 

 

 

                                                 
70 http://www.oaed.gr/to-ergo-mas 

71 http://www.oaed.gr/dioiketike-organose-diarthrose-tou-oaed 

http://www.oaed.gr/to-ergo-mas
http://www.oaed.gr/dioiketike-organose-diarthrose-tou-oaed
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ Ο.Α.Ε.Δ.
72

 

 

 

 

 

 

 

 

Τέλος το ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού απαριθμεί 5.946 εργαζομένους : 

 3.647 διοικητικούς υπαλλήλους (2.922 μόνιμους και 725 συμβασιούχους ορισμένου 

χρόνου) 

 2.299 εκπαιδευτικούς (515 μόνιμους, 196 αναπληρωτές και 1.588 ωρομίσθιους)
73

. 

 

4.1.3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Ο ΟΑΕΔ από την πρώτη «πρόδρομη δομή» του έχει αλλάξει μορφή, μετασχηματίζεται και 

βρίσκεται σε μία προσπάθεια διαρκούς προσαρμογής στις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες. 

Ανατρέχοντας στο παρελθόν οι σημαντικότεροι σταθμοί στη εξέλιξη του οργανισμού είναι: 

 1922 Σεπτέμβριος, ίδρυση Γραφείων Εργασίας χωρίς νομοθετικό πλαίσιο και 

εξασφαλισμένους πόρους. 

 1955 σύσταση Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας (ΟΑΑΑ), (Ν.Δ.) 

                                                 
72 http://www.oaed.gr/organogramma 

73 Απολογισμός ΟΑΕΔ 2015-2019, σελ. 13 

http://www.oaed.gr/organogramma
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2961/54,
74

 ΝΠΔΔ του Υπουργείου Εργασίας. 

  1969 ο ΟΑΑΑ αντικαθίσταται από τον νεοσύστατο Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού 

Δυναμικού ΟΑΕΔ, ( Ν.Δ. 212/69), με την λειτουργία νέων Γραφείων Εργασίας με 

πρωτοποριακές για την εποχή προδιαγραφές (Β.Δ. 405/18.06.71)
75

. 

 1996 με τον N.2434/96 ο οργανισμός γίνεται ο Εθνικός Φορέας Απασχόλησης με τριμερή 

εκπροσώπηση στη σύνθεση του Διοικητικού του Συμβουλίου (κράτος και κοινωνικοί 

εταίροι)
76

. 

 2001 με τον N. 2956/2001, δημιουργούνται τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης σε 

αντικατάσταση των Γραφείων Εργασίας
77

. 

 2003 με τον N. 3144/2003 δημιουργείται η ειδική υπηρεσία ΚΠΑ για τον καλύτερο 

συντονισμό της οργάνωσης και λειτουργίας με κριτήρια που συμβαδίζουν με την ιδιωτική 

οικονομία
78

. 

 2006 με τον N. 3518/2006 τα ΚΠΑ γίνονται ΚΠΑ2 με την προοπτική να μετεξελιχθούν σε 

one-stop shops (υπηρεσίες μίας στάσης για την προώθηση στην απασχόληση και τις 

επιδοματικές πολιτικές)
79

. 

 2011 με τον Ν.3396/2011 η Ειδική Υπηρεσία ΚΠΑ αντικαταστάθηκε από την Διεύθυνση 

Συντονισμού και Ανάπτυξης Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης
80

. 

 2013 με το Ν.4144/2013 γίνεται καθολικός διάδοχος και υπεισέρχεται σε όλα τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργηθέντων με το Ν.4046/2012 των Ν.Π.Δ.Δ. με 

επωνυμία Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και Οργανισμός Εργατικής Εστίας 

(ΟΕΕ) αντίστοιχα
81

.  

 

 

                                                 
74 https://infoproviding.blogspot.com/2017/01/ND2961.1954.OAED.html 

75 http://www.oaed.gr/istorike-exelixe 

76 http://www.oaed.gr/documents/10182/28436/n.2434.1996.pdf/c4d97f31-e027-4fa2-b2d1-cfefb83e01dc 

77 https://www.e-nomothesia.gr/kat-ergasia-koinonike-asphalise/n-2956-2001.html 

78 https://www.e-nomothesia.gr/kat-ergasia-koinonike-asphalise/n-3144-2003.html 

79 https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/153722/nomos-3518-2006 

80 https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/61725/nomos-3996-2011 

81 http://www.oaed.gr/istorike-exelixe (πρόσβαση 25/10/2019) 

https://infoproviding.blogspot.com/2017/01/ND2961.1954.OAED.html
http://www.oaed.gr/istorike-exelixe
http://www.oaed.gr/documents/10182/28436/n.2434.1996.pdf/c4d97f31-e027-4fa2-b2d1-cfefb83e01dc
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ergasia-koinonike-asphalise/n-2956-2001.html
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ergasia-koinonike-asphalise/n-3144-2003.html
https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/153722/nomos-3518-2006
https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/61725/nomos-3996-2011
http://www.oaed.gr/istorike-exelixe
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4.2 ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΟΥ ΟΑΕΔ» 

4.2.1 Προσδιορισμός Προβλημάτων, σκοπού και στόχων 

 Η περίοδος της κρίσης που ξεκίνησε το 2008 και κορυφώθηκε τα επόμενα χρόνια, επηρέασε 

αρνητικά τον Οργανισμό που βρέθηκε απροετοίμαστος να αντιμετωπίσει την δραματική 

αύξηση του ποσοστού ανεργίας, με γραφειοκρατικά απαρχαιωμένες και ηλεκτρονικά 

ανοργάνωτες υπηρεσίες. 

Όπως αναφέρεται στον Απολογισμό Έργου Διοίκησης ΟΑΕΔ 12/2009-5/2012 o Οργανισμός: 

«την διετία 2011-2012 έχει υποστεί αφαίμαξη στελεχών και ανθρώπινου κεφαλαίου που σε 

ορισμένες περιπτώσεις προσεγγίζει το 50%, σε μία περίοδο που ο φόρτος εργασίας και οι 

απαιτήσεις πολλαπλασιάστηκαν ραγδαία»
82

. Οι κυριότεροι λόγοι των αποχωρήσεων ήταν οι 

πρόωρες συνταξιοδοτήσεις που οφείλονταν κυρίως στην αλλαγή της νομοθεσίας για τον 

υπολογισμό των συντάξεων και οι περικοπές μισθών που προέκυψαν από την εφαρμογή του 

πρώτου Μνημονίου (Ν.3845/2010)
83

. 

Είναι ψηφιακά και πληροφοριακά υποβαθμισμένος. Δεν υπάρχει ολοκληρωμένη διαδικασία 

ηλεκτρονικής διαχείρισης προγραμμάτων, το σύνολο ή μέρος των διαδικασιών είναι 

χειρόγραφο. Η πρώτη προσπάθεια ολοκληρωμένης διαχείρισης γίνεται με την υλοποίηση του 

προγράμματος VOUCHER με ΚΥΑ 1588/οικ.3968/15-4-2011(φεκ915/Β/20-5-2011) με 

πολλά προβλήματα
84

. 

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα λειτουργούσε αποσπασματικά και από τον 

Σεπτέμβριο του 2011 επιχειρήθηκε αναβάθμιση του, με τη δημιουργία νέας ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας «με περισσότερες λειτουργικότητες, αναφορές, ελέγχους, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 

και γέφυρες διασύνδεσης με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Οργανισμού και εξωτερικών 

φορέων»
85

. Μερικές από τις νέες διαδικασίες που πραγματοποιούνται μέσω ΟΠΣ είναι τα 

μηνιαία στατιστικά δελτία για την εγγεγραμμένη ανεργία, βελτίωση της οικονομικής 

διαχείρισης με πληρωμές μέσω ηλεκτρονικών εκταμιεύσεων, νέα αυτοματοποιημένη 

                                                 
82 Απολογισμός Έργου Διοίκησης ΟΑΕΔ 12/2009-5/2012, http://prev.oaed.gr/images/NEA-

ANAKOINWSEIS/GR_TYPOU/apologismos_f_link.pdf , σελ. 2 

83 Ν.3845/2010 https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/54527/nomos-3845-2010 

84 https://voucher.gov.gr/project/view-context/id/8 

85 Απολογισμός Έργου Διοίκησης ΟΑΕΔ 12/2009-5/2012, http://prev.oaed.gr/images/NEA-

ANAKOINWSEIS/GR_TYPOU/apologismos_f_link.pdf, σελ. 5-7 

http://prev.oaed.gr/images/NEA-ANAKOINWSEIS/GR_TYPOU/apologismos_f_link.pdf
http://prev.oaed.gr/images/NEA-ANAKOINWSEIS/GR_TYPOU/apologismos_f_link.pdf
https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/54527/nomos-3845-2010
https://voucher.gov.gr/project/view-context/id/8
http://prev.oaed.gr/images/NEA-ANAKOINWSEIS/GR_TYPOU/apologismos_f_link.pdf
http://prev.oaed.gr/images/NEA-ANAKOINWSEIS/GR_TYPOU/apologismos_f_link.pdf
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πληρωμή ταμείου ανεργίας, από τον Φεβρουάριο του 2012, που απαιτεί παρουσία του 

ανέργου ανά τρίμηνο και όχι κάθε μήνα
86

. Συνολικά οι πολιτικές του Οργανισμού για την 

αντιμετώπιση της ανεργίας, είναι αποσπασματικές, με προγράμματα που επιδοτούν τη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χωρίς να 

δημιουργούν προϋποθέσεις για διατήρηση της θέσης και μετά την επιδότηση. 

 Από την άλλη για το έργο «Ευρώπη 2020» στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

βασικούς φορείς για την εφαρμογή πολιτικών ενεργοποίησης με στόχο τη μετάβαση στην 

αγορά εργασίας, αποτελούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΔΥΑ), (PES). Σύμφωνα 

με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών PES για την επίτευξη των στόχων τους οι ΔΥΑ οφείλουν 

να μετασχηματιστούν σε «υπηρεσίες διαχείρισης της μετάβασης, σχεδιάζοντας και 

υλοποιώντας ένα συνδυασμό ενεργητικών και παθητικών πολιτικών με στόχο μία μετάβαση 

των εργαζομένων με ορίζοντα τη συνολική διάρκεια του εργασιακού βίου. Στα σημαντικότερα 

καθήκοντα, περιλαμβάνονται ανάλυση και ενημέρωση για τις συνθήκες που επικρατούν στην 

αγορά εργασίας, η ενεργητική λήψη προληπτικών μέτρων, η υποστήριξη της απασχόλησης, η 

εξατομίκευση των υπηρεσιών, η αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών και η ενίσχυση των 

εταιρικών σχέσεων μεταξύ των αντίστοιχων υπηρεσιών απασχόλησης των κρατών μελών»
87

. 

 Η αναποτελεσματικότητα και η ελλειμματική πολιτική για την αντιμετώπιση της ανεργίας 

που αυξήθηκε από 13,9% το 2010 σε 24,7% το 2015, σύμφωνα με δημοσιευμένα στον τύπο 

στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
88

, δημιούργησαν την αναγκαιότητα για την θεσμοθέτηση, σχεδιασμό 

και υλοποίηση στρατηγικού προγράμματος αναδιοργάνωσης που είχε σαν σκοπό: 

 α) την βελτίωση του ρόλου του ΟΑΕΔ σαν ενδιάμεσου παράγοντα που θα συνδέει τους 

ανέργους με την αγορά εργασίας και 

β) την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών συστημάτων του οργανισμού
89

. 

Οι κυριότεροι στόχοι όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και ανταποκρίνονται 

στις αρχές του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ και ορίζουν τις βασικές αρχές των διοικητικών 

μεταρρυθμίσεων της Δημόσιας Διοίκησης ήταν: 

                                                 
86 Απολογισμός Έργου Διοίκησης ΟΑΕΔ 12/2009-5/2012, http://prev.oaed.gr/images/NEA-

ANAKOINWSEIS/GR_TYPOU/apologismos_f_link.pdf, σελ. 6 

87 https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=el ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ pdf σελ.10 

88 https://www.iefimerida.gr/news/244372/anergia-protathlitria-i-ellada-poses-theseis-ergasias-hathikan-se-5-

hronia-pinakes_ 

89 oaed.gr/reengineering, σελ. 2 (πρόσβαση 28/12/2019) 

http://prev.oaed.gr/images/NEA-ANAKOINWSEIS/GR_TYPOU/apologismos_f_link.pdf
http://prev.oaed.gr/images/NEA-ANAKOINWSEIS/GR_TYPOU/apologismos_f_link.pdf
https://www.iefimerida.gr/news/244372/anergia-protathlitria-i-ellada-poses-theseis-ergasias-hathikan-se-5-hronia-pinakes_
https://www.iefimerida.gr/news/244372/anergia-protathlitria-i-ellada-poses-theseis-ergasias-hathikan-se-5-hronia-pinakes_
https://www.iefimerida.gr/news/244372/anergia-protathlitria-i-ellada-poses-theseis-ergasias-hathikan-se-5-hronia-pinakes_
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1. Η καλύτερη εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των πολιτών. 

2. Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες 

κυρίως στο κομμάτι των ανέργων που αναζητά εργασία. 

3. Η αύξηση της εσωτερικής απόδοσης του Οργανισμού με την καλύτερη αξιοποίηση του 

προσωπικού και των νέων τεχνολογιών
90

. 

 

4.2.2 ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Με αυτές τις προϋποθέσεις η αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ εντάχθηκε στο Εθνικό πρόγραμμα 

Μεταρρυθμίσεων της Δημόσιας Διοίκησης με το υποπρόγραμμα «Επαναπροσδιορισμός του 

Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ» (Reengineering). Η διάρκεια του καλύπτει την 

περίοδο 2012-2018. Αρχικά στις 22/11/2012 υπογράφτηκε το «Συμφωνητικό Συνεργασίας» 

μεταξύ του ΟΑΕΔ, των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΔΥΑ) της Σουηδίας, του 

Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας, των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

της Τεχνικής Βοήθειας προς την Ελλάδα (Task Force of Greece) που προσδιόριζε τους 

άξονες πάνω στους οποίους θα πραγματοποιούταν η αναδιοργάνωση, και εξελίχθηκε σε δύο 

φάσεις. 

Α. Σχέδιο Δράσης Α' Φάση (2013-2015) Αναπτύχθηκε ένα Σχέδιο Δράσης, βασισμένο στην 

τεχνογνωσία που προσέφεραν οι ευρωπαϊκές Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΔΥΑ), 

διαμορφώθηκε σε πέντε άξονες και υλοποιήθηκε μέσα από την συνεργασία πέντε ομάδων 

εργασίας υπαλλήλων του οργανισμού και πέντε τεχνικών συμβούλων - αναδόχων σε 

συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. 

Σχέδιο Δράσης Α' ΦΑΣΗ 

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού η πρώτη φάση σχεδίου δράσης 

περιγράφεται από τον παρακάτω πίνακα: 

  

                                                 
90 oaed.gr/reengineering, σελ. 2 (πρόσβαση 28/12/2019) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1: Α' ΦΑΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΑΕΔ 

ΣΤΟΧΟΙ 

(ΟΜΑΔΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΩΣ ΤΟ 2015 ) 

Ο1 Νέος Σχεδιασμός 

διαδικασιών, ρόλων και 

πολιτικών 

 Νέα οργανωτική δομή 

 Περιγραφές καθηκόντων και αρμοδιοτήτων για όλες τις 

θέσεις εργασίας του οργανισμού 

 Δημιουργία θέσεων στελεχών που ανταποκρίνονται στις 

νέες διαδικασίες και ρόλους. 

 Νέο μοντέλο οργάνωσης και υπηρεσιών 

 Κατάλογος διαδικασιών 

 Επαναπροσδιορισμός – Απλοποίηση 43 διαδικασιών και 

εισαγωγή 6 νέων 

 Εντοπισμός δεικτών 

Ο2 Αναβάθμιση 

υπηρεσιών και 

πολιτικών, ανάπτυξη 

εργαλείων και 

διαδικασιών για 

συμπράξεις 

 Σχεδιασμός και μοντέλο λειτουργίας για το νέο call center 

 Ρόλος εργασιακού συμβούλου οδηγός και εργαλεία 

εκπαίδευσης 

 Γενικό μητρώο εργοδοτών συνδεδεμένο με το σύστημα 

ΕΡΓΑΝΗ και άλλα συστήματα 

 Ανάπτυξη μόνιμου μηχανισμού μέτρησης ικανοποίησης 

αναζητούντων εργασία και εργοδοτών 

 Διάφορα πιλοτικά προγράμματα συμπράξεων 

 Προτεινόμενο πλαίσιο συμπράξεων και συμμαχιών 

 Προτεινόμενες νέες διαδικασίες για τα ενεργητικά 

προγράμματα Απασχόλησης 

Ο3 Αναβάθμιση 

συστημάτων και 

εφαρμογών 

πληροφορικής 

 ΟΠΣ Σύστημα Διοικητικής Ενημέρωσης (Management 

Information System MIS) 

 Νέα Διαδικτυακή Πύλη (Job Portal) 

 Αυτοματισμός των διαδικασιών συναλλαγής μέσω 

διαδικτυακής πύλης 

 Σύστημα ροών και διαδικασιών 

 Διασύνδεση με άλλα συστήματα του Δημόσιου τομέα 

Ο4 Υποστήριξη δράσεων 

υλοποίησης μαθητείας 

 Γραφεία διασύνδεσης στις περισσότερες ΕΠΑΣ Μαθητείας 

 Πιλοτικά προγράμματα σε συνεργασία με εργοδότες και νέο 

σύστημα αξιολόγησης προγραμμάτων κατάρτισης 

 Νέες διαδικασίες και ρόλοι 

Ο5 Πρακτικές Διοίκησης 

 Δομή και διαδικασίες για τη λειτουργία διαχείρισης 

αλλαγών 

 Σχέδιο επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. 

Πηγή: Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ
91

 

 

Στη φάση αυτή αξίζει να αναφέρουμε ότι η Διαδικασία που αφορούσε την Εκπαίδευση 

                                                 
91 www.oaed.gr/reengineering (πρόσβαση 07/10/2019) 
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Στελεχών δεν πραγματοποιήθηκε γιατί ο ανάδοχος κρίθηκε έκπτωτος
92

. 

Β. Σχέδιο Υλοποίησης 2016- 2018 Β Φάση Προγράμματος 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2: Β' ΦΑΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΑΕΔ 

  

 

 

 

 

 

Πηγή:www.oaed.gr/reengineering
93

 

Οι κυριότερες διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν για την ολοκλήρωση του προγράμματος 

είναι: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1 
Αναδιοργάνωση 

των ΚΠΑ2 

Οι επιτελικές μονάδες του Οργανισμού, που ο ρόλος τους είναι η 

εξυπηρέτηση του πολίτη, οργανώνονται σε σύγχρονα διοικητικά 

πρότυπα με: 

 την δημιουργία κέντρων υποδοχής (reception center) που 

πληροφορούν και διευκολύνουν τους πολίτες 

 τον ορισμό Επικεφαλής Μέσου Διοικητικού Επιπέδου (middle 

manager) που συντονίζει την εισαγωγή των νέων διαδικασιών της 

διοίκησης μέσω στόχων, και 

 την αναβάθμιση του ρόλου των εργασιακών συμβούλων, που 

καλούνται να συνδέσουν την αγορά εργασίας με τους ανέργους 

στοχεύοντας στην αύξηση της κινητικότητας της αγοράς εργασίας και 

στην μείωση της ανεργίας 

2 
Η δημιουργία 

Call Center 

Η πλήρης λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου παρέχει άμεση, πλήρη 

και αξιόπιστη πληροφόρηση στο σύνολο των συναλλασσόμενων με τις 

κεντρικές, περιφερειακές και τοπικές υπηρεσίες εξοικονομώντας 

ανθρώπινους και άλλους πόρους 

3 
Νέο Portal 

(E-services) 

 Η Διαδικτυακή Πύλη όπου επιδιώκεται η σύζευξη της προσφοράς και 

ζήτησης εργασίας με την εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος 

αναζήτησης θέσεων εργασίας και ανέργων, με σκοπό την καλύτερη 

                                                 
92 www.oaed.gr/reengineering (πρόσβαση 25/09/2019) 

93 www.oaed.gr/reengineering (πρόσβαση 07/10/2019) 

http://www.oaed.gr/reengineering
http://www.oaed.gr/reengineering
http://www.oaed.gr/reengineering
http://www.oaed.gr/reengineering
http://www.oaed.gr/reengineering
http://www.oaed.gr/reengineering
http://www.oaed.gr/reengineering
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ανταπόκριση στις ανάγκες των διαφορετικών κατηγοριών χρηστών για 

πληροφόρηση 

4 Συμβουλευτική 

Η ανάλυση του προφίλ των ανέργων και η κατηγοριοποίησή του 

δημιουργεί προϋποθέσεις για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 

αναγκών 

5 

Βελτίωση 

σχέσεων με 

εργοδότες 

Ένα σύνολο μέτρων που αντιπροσωπεύουν τεχνικές όπως η μονάδα 

μεγάλων εργοδοτών, οι εργασιακοί σύμβουλοι εργοδοτών, ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες και σύμπραξη με κοινωνικούς εταίρους βελτιώνουν τα 

αποτελέσματα προσέγγισης των εργοδοτών 

6 
Απλοποίηση 

Διαδικασιών 

Μία συνεχής διαδικασία που έχει σαν στόχο την βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που παρέχονται και τη μείωση του 

απαιτούμενου χρόνου εξυπηρέτησης 

7 

Ενεργητικές 

πολιτικές 

Απασχόλησης 

Καλύτερη οργάνωση των προγραμμάτων έτσι ώστε να είναι 

αποτελεσματικότερα 

8 

Εκπαίδευση/ 

επιμόρφωση 

προσωπικού 

Υλοποίηση προγραμμάτων για την ικανοποίηση των αναγκών 

εκπαίδευσης του προσωπικού σε οριζόντια και κάθετα προσόντα και σε 

νέα εργαλεία και πρακτικές 

9 

Νέο μοντέλο 

διοίκησης και 

δείκτες επίδοσης 

Νέο μοντέλο διοίκησης μέσω αποτελεσμάτων με την παρακολούθηση 

ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων που θα συμβάλουν στην επίτευξη 

των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων
94

 
 

 Πηγή: Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ
95

 

 

4.2.3 Αποτελέσματα, Οφέλη Αναδιοργάνωσης 

Καταλήγοντας μπορούμε να επισημάνουμε ότι ο Οργανισμός για να αντιμετωπίσει τις 

προκλήσεις του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος του, χρειάστηκε να σχεδιάσει και 

να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα αναδιοργάνωσης. Πιο συγκεκριμένα: 

 Οι εξωτερικές συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί, προσδιορίζονται απο την οικονομική 

κρίση, την ύφεση και τελικά την χρεωκοπία της ελληνικού κράτους, που απογείωσε την 

ανεργία, αύξησε τα ποσοστά φτώχειας και οδήγησε στις μνημονιακές δεσμεύσεις των 

Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής. ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαίους 

εταίρους. 

                                                 

94(https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/ergasiaka/113985/to-neo-montelo-organosis-tou-oaed, (πρόσβαση 

10/1/2020) 
95 www.oaed.gr/reengineering (πρόσβαση 07/10/2019) 
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 Οι συνθήκες που υπήρχαν στο εσωτερικό, αφορούν την έντονα γραφειοκρατική 

λειτουργία του ΟΑΕΔ, την περιορισμένη και αποσπασματική χρήση πληροφοριακών 

συστημάτων, την απουσία σύγχρονων αρχών μάνατζμεντ στο διοικητικό μοντέλο, που 

είχαν ως συνέπεια την αναποτελεσματικότητα στην κατανομή, τη διοίκηση και την 

αξιοποίηση του προσωπικού, που έγινε ακόμα εντονότερη μετά την ένταξη των Ο.Ε.Κ., 

Ο.Α.Ε.Ε. 

Η υλοποίηση της αναδιοργάνωσης οδήγησε σε ένα νέο διοικητικό μοντέλο διοίκησης που 

όπως αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου του ΟΑΕΔ της 1-3-2019 και αφορά την ολοκλήρωση του 

προγράμματος, έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της φυσικής παρουσίας των πολιτών στις 

υπηρεσίες του αφού απλοποιήθηκαν και αυτοματοποιήθηκαν μία σειρά από διαδικασίες,  

όπως για παράδειγμα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε προγράμματα, η 

ανανέωση της κάρτας ανεργίας, μέσω κλειδαρίθμου, η αναζήτηση θέσεων εργασίας από 

ανέργους και η ενημέρωση για διάφορες ανακοινώσεις και παροχές ενημερώνονται για τις 

ανακοινώσεις και τις παροχές. Το 2018 οι χρήστες της νέας διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ 

ξεπέρασαν τα 4,5 εκατομμύρια, το τηλεφωνικό κέντρο, 11320, δέχτηκε 151.913 κλήσεις
96

. 

Επίσης, μειώθηκε η ταλαιπωρία και οι ουρές αναμονής των πολιτών στις περιφερειακές 

υπηρεσίες στα ΚΠΑ2, αφού οι υπηρεσίες υποδοχής δίνουν πληροφορίες και κατευθύνουν 

τους πολίτες στις κατάλληλες υπηρεσίες. Παρατηρήθηκε ότι το 2018, από τους 2.794.333 

συναλλασσόμενους που επισκέφθηκαν τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, το 22,27% των πολιτών 

εξυπηρετήθηκαν άμεσα από την Υπηρεσία Υποδοχής των τοπικών ΚΠΑ2
97

. 

 

 

  

                                                 

96 

http://www.oaed.gr/documents/10195/1214556/%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%C

E%A5+%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5-

+%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%91+REENGINEERING+%CE%9F%CE%

91%CE%95%CE%94.pdf/d786667f-39fd-4298-8054-06829b949735 και 

https://m.tribune.gr/greece/news/article/557432/o-oaed-allazei-selida-poies-einai-oi-nees-ypiresies.html 
97 O OΑΕΔ αλλάζει σελίδα – Ποιες είναι οι νέες υπηρεσίες (2019, ) 

https://m.tribune.gr/greece/news/article/557432/o-oaed-allazei-selida-poies-einai-oi-nees-ypiresies.html 

http://www.oaed.gr/documents/10195/1214556/ΔΕΛΤΙΟΥ+ΤΥΠΟΥ-+ΗΜΕΡΙΔΑ+REENGINEERING+ΟΑΕΔ.pdf/d786667f-39fd-4298-8054-06829b949735
http://www.oaed.gr/documents/10195/1214556/ΔΕΛΤΙΟΥ+ΤΥΠΟΥ-+ΗΜΕΡΙΔΑ+REENGINEERING+ΟΑΕΔ.pdf/d786667f-39fd-4298-8054-06829b949735
http://www.oaed.gr/documents/10195/1214556/ΔΕΛΤΙΟΥ+ΤΥΠΟΥ-+ΗΜΕΡΙΔΑ+REENGINEERING+ΟΑΕΔ.pdf/d786667f-39fd-4298-8054-06829b949735
http://www.oaed.gr/documents/10195/1214556/ΔΕΛΤΙΟΥ+ΤΥΠΟΥ-+ΗΜΕΡΙΔΑ+REENGINEERING+ΟΑΕΔ.pdf/d786667f-39fd-4298-8054-06829b949735
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

5.1 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Όπως αναφέρεται και στον Απολογισμό Δράσεων του ΟΑΕΔ την τετραετία 2015-2018 

σχεδιάστηκαν κομβικές οργανωτικές και διοικητικές αλλαγές πάνω σε τρεις άξονες που 

αφορούν : 

1. Ένα Νέο οργανισμό 

2. Ένα νέο διοικητικό μοντέλο και 

3. Μία νέα πολιτική και μοντέλο εκπαίδευσης προσωπικού
98

. 

Αναλύοντας το παραπάνω μοντέλο επισημαίνουμε ότι οι Διοικητικές και οργανωτικές 

αλλαγές έγιναν : 

Σε επίπεδο περιφερειακό εξυπηρέτησης των πολιτών, όπου δημιουργήθηκε μια σειρά από 

νέες διοικητικές διαδικασίες όπως η σύζευξη της αγοράς εργασίας με τους ανέργους που 

αναζητούν εργασία, η ανάλυση του εργασιακού προφίλ των ανέργων, η μονάδα μεγάλων 

εργοδοτών, το αναβαθμισμένο πληροφοριακό σύστημα, η μονάδα υποδοχής και 

πληροφοριών αλλά και νέες ειδικότητες υπαλλήλων όπως οι εργασιακοί σύμβουλοι 

εργοδοτών και αναζητούντων εργασία, οι υπάλληλοι υποδοχής και οι υπάλληλοι μέσου 

διοικητικού επίπεδου.  

Σε κεντρικό επίπεδο διοίκησης όπου διαμορφώθηκε ένα νέο μοντέλο διοίκησης με στόχους, 

αλλά και μηχανισμοί παρακολούθησης, υποστήριξης και ελέγχου των διαδικασιών, νέα 

αναβαθμισμένη Διαδικτυακή Πύλη, νέα αναβαθμισμένα προγράμματα απασχόλησης που 

ανταποκρίνονται στις σύγχρονες Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης. 

Οι νέες διοικητικές διαδικασίες, οι νέες ειδικότητες και η αλλαγή του μοντέλου οργάνωσης 

είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση των αναγκών για κατάρτιση και εκπαίδευση έτσι ώστε να 

γίνει με επιτυχία ο εκσυγχρονισμός. Το νέο μοντέλο παροχής υπηρεσιών, που 

προετοιμάστηκε και υλοποιήθηκε, είχε σαν προϋπόθεση για την επιτυχημένη οργανωτική και 

                                                 

98Απολογισμός Δράσεων του ΟΑΕΔ (2015-2019) pdf, σελ.130, 
http://www.oaed.gr/documents/10195/1214556/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%C

E%99%CE%A3%CE%9C%CE% 9F%CE%A3+%CE%9F%CE%91%CE%95%CE%94+2015-

2019.pdf/4c4d8186-16ad-4ea0-88dc-fed0c37d3306 

http://www.oaed.gr/documents/10195/1214556/ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ+ΟΑΕΔ+2015-2019.pdf/4c4d8186-16ad-4ea0-88dc-fed0c37d3306
http://www.oaed.gr/documents/10195/1214556/ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ+ΟΑΕΔ+2015-2019.pdf/4c4d8186-16ad-4ea0-88dc-fed0c37d3306
http://www.oaed.gr/documents/10195/1214556/ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ+ΟΑΕΔ+2015-2019.pdf/4c4d8186-16ad-4ea0-88dc-fed0c37d3306
http://www.oaed.gr/documents/10195/1214556/ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ+ΟΑΕΔ+2015-2019.pdf/4c4d8186-16ad-4ea0-88dc-fed0c37d3306
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διοικητική ευελιξία, την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού σε νέα αντικείμενα, 

ρόλους και διαδικασίες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι οργανωσιακές αλλαγές και να 

αξιοποιηθούν τα νέα εργαλεία και μέθοδοι
99

. 

Όπως αναφέρεται στο πλάνο Δράσεων Εφαρμογής της Αναδιοργάνωσης, μία από τις κύριες 

διαδικασίες είναι η Εκπαίδευση/ επιμόρφωση προσωπικού και αφορά τις παρακάτω 

δράσεις: 

1. Γενική κατάρτιση συνόλου εργαζομένων (Διάγνωση αναγκών, Σχεδιασμός, Υλοποίηση) 

2. Ευαισθητοποίηση/ενημέρωση για το έργο 

3. Εξειδικευμένη κατάρτιση για νέες διαδικασίες/συστήματα 

Με αναμενόμενα οφέλη των δράσεων αυτών: 

 Συστηματική εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα σχετικά με την εργασία (ασφάλιση, 

εύρεση εργασίας, συνεντεύξεις, κ.ά.) 

 Αναβάθμιση συγκεκριμένων δεξιοτήτων όπως ανάλυση αγοράς, διαχείριση καριέρας, 

συμβουλευτική, διαχείριση εργοδοτών, κ.ά.) 

 Επαρκής εκπαίδευση εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα (Κεντρικές Υπηρεσίες, ΚΠΑ, 

Περιφερειακές Διευθύνσεις) 

 Πιο αποτελεσματική εφαρμογή εξειδικευμένων διαδικασιών και συστημάτων. 

 Υποστήριξη της αλλαγής της οργανωσιακής κουλτούρας 

 

5.2 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού του Οργανισμού έχει αναλάβει το έργο της συνεχούς 

εκπαίδευσης/ επιμόρφωσης. Απευθύνεται σε συγκεκριμένες ομάδες υπαλλήλων οργανώνει 

και υλοποιεί προγράμματα που ικανοποιούν τις εργασιακές ανάγκες τους. 

Έτσι για πρώτη φορά ο ΟΑΕΔ σε συνεργασία με το ΙΝ.ΕΠ. οργάνωσε ένα φιλόδοξο 

πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού του μετά από προσδιορισμό των εκπαιδευτικών 

                                                 
99 ό.π. Απολογισμός Δράσεων του ΟΑΕΔ (2015-2019) pdf, σελ. 152 
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αναγκών με σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία
100

. 

Το 2016 ξεκίνησε η εκπαιδευτική προσπάθεια στοχεύοντας σε τέσσερεις διαφορετικές 

ομάδες υπαλλήλων που είναι : οι υπάλληλοι υποδοχής, οι Επικεφαλής Μέσου Διοικητικού 

Επιπέδου (Ε.Μ.Δ.Ε.), οι εργασιακοί σύμβουλοι και οι Προϊστάμενοι των ΚΠΑ. Όπως 

παρατηρούμε η προσπάθεια επικεντρώθηκε στους νέους εργασιακούς ρόλους και στην 

ανάγκη να κατανοήσουν οι υπάλληλοι τα νέα καθήκοντά τους. 

Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν ως εξής: 

Εκπαίδευση Υπαλλήλων Υποδοχής ΚΠΑ2: Σεμινάρια 7 ωρών, σε τμήματα των 30 

ατόμων, με θεματικές ενότητες: 

 Την κατανόηση της επικοινωνίας και το ρόλο της στην εξυπηρέτηση των πολιτών 

 Ικανότητες που συνδέονται με την επικοινωνία. 

Εκπαίδευση Επικεφαλής Μέσου Διοικητικού Επιπέδου (Ε.Μ.Δ.Ε.): Σεμινάρια 14 ωρών, 

σε τμήματα των 30 ατόμων, με θεματικές ενότητες: 

 Ο ρόλος του middle manager 

 Πρόγραμμα Διοίκησης μέσω στόχων 

Για την οργάνωση της εκπαίδευσης των εργασιακών συμβούλων πραγματοποιήθηκε 

ηλεκτρονικά, έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών που εστίαζε στις αλλαγές του 

εργασιακού προφίλ που απαιτούσαν οι θέσεις των εργασιακών συμβούλων Εργοδοτών και 

των Εργασιακών Συμβούλων Αναζητούντων Εργασία. Η έρευνα έγινε με ερωτηματολόγια 

βασισμένα στο σύστημα ανίχνευσης εκπαιδευτικών / επιμορφωτικών αναγκών του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
101

 

Εκπαίδευση Εργασιακών Συμβούλων Εργοδοτών (ΣΕ): Σεμινάρια 21 ωρών με θεματικές 

ενότητες: 

 Tο όραμα και η αποστολή του ΟΑΕΔ σε σχέση με τον ρόλο του ΣΕ. 

                                                 
100 Απολογισμός Δράσεων του ΟΑΕΔ (2015-2019) pdf, σελ. 152 

101 Δελτίο τύπου Έρευνας Ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών Εργασιακών Συμβούλων στον ΟΑΕΔ 

(δημοσίευση 7/12/2016) 
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 Ο ολοκληρωμένος ρόλος του εργασιακού συμβούλου εργοδοτών 

 Η μεθοδολογική προσέγγιση των επιχειρήσεων των 6 σταδίων 

 Ο ρόλος και η λειτουργία της μονάδας μεγάλων επιχειρήσεων 

 Προγραμματισμός και Οργάνωση μιας επίσκεψης 

 Επίλυση προβλημάτων επικοινωνίας 

Εκπαίδευση ενημέρωση προϊσταμένων ΚΠΑ για το περιεχόμενο του νέου ρόλου τους. 

Με την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού κύκλου των νέων ρόλων διενεργήθηκε Έρευνα 

ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών υπαλλήλων των Τμημάτων Απασχόλησης και 

Ασφάλισης των ΚΠΑ για να συνεχιστεί η επιμόρφωση σε άλλες κατηγορίες υπαλλήλων
102

. 

Το 2017 ολοκληρώθηκε η καθολική εφαρμογή της νέας μεθοδολογίας ανάλυσης προφίλ και 

κατηγοριοποίησης των αναζητούντων εργασία (profiling) που συνοδεύτηκε από την 

αντίστοιχη εκπαίδευση (κυρίως από το ΙΝ.ΕΠ./Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) των εκπαιδευτών των 

εργασιακών συμβούλων για τη χρήση αυτού του εργαλείου
103

. 

Παράλληλα συνεχίζονται σεμινάρια επιμόρφωσης κυρίως εργασιακών συμβούλων με θέμα: 

 το «Πρόγραμμα κατάρτισης - εξειδίκευσης εργασιακών συμβούλων στη συμβουλευτική 

ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της λειτουργίας των 

ΚΠΑ2»
104

.  Πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στην 

Περιφερειακή Δ/νση του οργανισμού, και ήταν διάρκειας 140 ωρών. 

 το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης Συμβούλων Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών 

(Σ.Α.Ε.Π.) στο εργαλείο του καμβά Επιχειρηματικού μοντέλου» και «Πρόγραμμα 

κατάρτισης - εξειδίκευσης συμβούλων Σ.Α.Ε.Π. στη μεθοδολογία πρωτοβάθμιας 

υποστήριξης στην επιχειρησιακή μοντελοποίηση και στην υποστήριξη της 

επιχειρηματικότητας για την ενίσχυση της λειτουργίας των ΚΠΑ». 

 Τέλος ένα άλλο πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΙΝ.ΕΠ. είναι «Η 

                                                 
102 Δελτίο τύπου Έρευνας Ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών Υπαλλήλων Απασχόλησης και Ασφάλισης 

στα ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ (δημοσίευση 20-06-2017) 

103 Απολογισμός Δράσεων του ΟΑΕΔ (2015-2019) pdf, σελ. 157 

104 Έγγραφο της Διοίκησης του ΟΑΕΔ με Αρ. Πρωτ. 26665/2018 
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κοινωνική οικονομία ως εργαλείο καινοτομίας, απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής», 

διάρκειας 35 ωρών
105

. 

 

5.3 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του οργανισμού στο διάστημα 2015-2018 ο συνολικός 

αριθμός των υπαλλήλων που εκπαιδεύτηκαν στις στοχευμένες εκπαιδεύσεις των νέων ρόλων 

είναι 1907, σε 104 προγράμματα εσωτερικής εκπαίδευσης επιμόρφωσης. Επειδή το σύνολο 

των υπαλλήλων των ΚΠΑ που έχουν ως κύρια αρμοδιότητα τους παραπάνω ρόλους δεν 

ξεπερνά τους 650, οι περισσότεροι έχουν εκπαιδευτεί τουλάχιστον 2 φορές
106

. 

Τα προγράμματα εκπαίδευσης μέσω ΙΝ.ΕΠ. σύμφωνα με την προγραμματική συμφωνία 

ΟΑΕΔ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. που υπογράφτηκε στις 10/5/2016 αφορούν θέματα Δημόσιας Διοίκησης, 

Πληροφορικής, Οικονομικής Διαχείρισης, Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, κ.ά., ανάπτυξη 

προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης, καθώς και επιμόρφωση εκπαιδευτών
107

. 

Ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευθέντων υπαλλήλων είναι 4418 άτομα από τα οποία τα 

1907 εκπαιδεύτηκαν ενδοεπιχειρησιακά (43%), ενώ 2204 εκπαιδεύτηκαν μέσω 

ΙΝ.ΕΠ/Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (54.5%) και μόλις 107 άτομα (2.5%) μέσω τρίτων φορέων όπως το 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΚΕΚ, κ.ά. 

Αξίζει να παρατηρήσει κανείς ότι ο αριθμός των εκπαιδευόμενων ενδοεπιχειρησιακά 

αυξάνεται προοδευτικά σε σχέση με τον αριθμό των εκπαιδευόμενων μέσω ΙΝ.ΕΠ. τα έτη 

2016, 2017, 2018
108

. 

Συγκεκριμένα το σύνολο των εκπαιδευόμενων ενδοεπιχειρησιακά το 2016 είναι 665 και το 

2018 ανέρχεται σε 899 ενώ η συμμετοχή των υπαλλήλων σε εκπαιδευτικά προγράμματα 

μέσω ΙΝ.ΕΠ. από 561 άτομα το 2016 πέφτει στα 353 άτομα το 2018. Πρέπει να σημειωθεί 

ότι ο μεγαλύτερος αριθμός συμμετοχών σε προγράμματα του ΙΝ.ΕΠ. αφορά την ατομική 

πρωτοβουλία των υπαλλήλων για επαγγελματική εξέλιξη . Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να 

εμφανίζεται μεγάλος αριθμός τίτλων διαφορετικών προγραμμάτων, με τη συμμετοχή 

                                                 
105 ΑΡ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΝΕΠ: 80076Κ18 

106 Απολογισμός Δράσεων του ΟΑΕΔ (2015-2019) pdf, σελ. 154 

107 https://www.ekdd.gr/dieyrynsi-epimorfotikon-symprakseon-ekdda/ 

108  Απολογισμός Δράσεων του ΟΑΕΔ (2015-2019) pdf, σελ. 154 

https://www.ekdd.gr/dieyrynsi-epimorfotikon-symprakseon-ekdda/
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εκπαιδευομένων, κατακερματισμένη, σε πολλά τμήματα. 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ 2015 - 2018 

 2015 2016 2017 2018 ΣΥΝΟΛΟ 

Εκπαιδευθέντες 1.122 1.226 818 1.252 4.418 

ΜΕΣΩ ΙΝΕΠ 1.102 561 388 353 2.404 

ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 19 665 324 899 1.907 

ΜΕΣΩ ΤΡΙΤΩΝ 1 0 106 0 107 

Εκπαιδευτικές ώρες 2.263 1.965 2.411 2.289 8.928 

Ανθρωποώρες 24.112 32.751 18.424 31.758 107.045 

Τίτλοι Προγραμμάτων επιμόρφωσης/κατάρτισης 

με ίδια μέσα 
1 8 7 10 26 

Προγράμματα Επιμόρφωσης /κατάρισης με ίδια 

μέσα (Τμήματα) 
1 33 19 51 104 

Τίτλοι Προγραμμάτων Επιμόρφωσης 

/κατάρτισης ΙΝ.ΕΠ. / Ε.Κ.Δ.Δ.Α (τμήματα) 
64 42 64 73 243 

Προγράμματα Επιμόρφωσης / Κατάρτισης 

ΙΝ.ΕΠ. / Ε.Κ.Δ.Δ.Α .(Τμήματα) 
236 76 123 163 598 

Τίτλοι Προγραμμάτων Επιμόρφωσης. 

Κατάρτισης Τρίτων Φορέων 
1 0 1 0 2 

Προγράμματα Επιμόρφωσης /κατάρτισης 

Τρίτων φορέων (Τμήματα) 
1 0 17 0 18 

Μητρώο Εσωτερικών εκπαιδευτών 0 40 3 17 60 

  

Πηγή: ΟΑΕΔ , Δ/ΝΣΗ Β7 Εκπαίδευσης Προσωπικού 

Επίσης, ο αριθμός των ωρών εκπαίδευσης ανά υπάλληλο είναι περίπου 20 ώρες για τα 

προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης και 35 ώρες για τα προγράμματα που 

υλοποιήθηκαν μέσω ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ
109

. 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΑΝΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟ 

ΕΤΟΣ 2015 2016 2017 2018 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 150.00 19.39 8.28 23.33 

ΙΝ.ΕΠ. 19.23 35.40 37.40 30.54 

Μ.Ο. ΕΤΟΥΣ 84.63 27.40 23.06 26.94 
  

                                                 
109 Απολογισμός Δράσεων του ΟΑΕΔ (2015-2019) pdf, σελ. 156 
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 Πήγη : ΟΑΕΔ , Δ/ΝΣΗ Β7 Εκπαίδευσης Προσωπικού 

 

 5.4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Η εκπαίδευση/επιμόρφωση του προσωπικού σχεδιάζεται και υλοποιείται μέσω : 

 προγραμματικής συμφωνίας ΟΑΕΔ-Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με εκπαίδευση στο ΙΝ.ΕΠ. 

 ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση με ίδια μέσα και με εξωτερικές συνεργασίες με 

εκπαιδευτικά πανεπιστημιακά ιδρύματα και εξωτερικούς εκπαιδευτές. 

 αξιοποίηση στελεχών του Οργανισμού στη διαδικασία ανάπτυξης εκπαιδευτικών 

δράσεων. 

Αξιοσημείωτη είναι η εκπαιδευτική διαδικασία των πολλαπλασιαστών, όπου στελέχη του 

οργανισμού, κυρίως εργασιακοί σύμβουλοι, εκπαιδεύονται και στην συνέχεια μεταφέρουν τις 

γνώσεις τους στο εργασιακό τους περιβάλλον. Στον Απολογισμό Δράσεων διαβάζουμε « 

Αναπτύχθηκε σε πρώτη φάση μία κρίσιμη μάζα Πολλαπλασιαστών-εκπαιδευτών εργασιακών 

συμβούλων από περιφερειακά στελέχη που υπηρετούν στα ΚΠΑ, που μέσω της εκπαίδευσης 

διαχέουν, το όραμα, τις πολιτικές και τους στόχους του Οργανισμού σε όλους τους εργασιακούς 

συμβούλους των ΚΠΑ και γενικότερα στους υπαλλήλους που εμπλέκονται στη διαδικασία της 

αποτελεσματικής προσέγγισης ανέργων, εργοδοτών και της πραγματικής ποιοτικής σύζευξης 

προσφοράς και ζήτησης εργασίας»
110

. 

Η εκπαιδευτική διαδικασία καθορίζει ένα μοντέλο εκπαίδευσης προσωπικού που 

χαρακτηρίζεται από: 

Ενεργητική πολιτική εκπαίδευσης, που σχεδιάζεται και υλοποιείται σύμφωνα με τις 

ανάγκες ανάπτυξης νέων υπηρεσιών και την υποστήριξη οργανωτικών και διοικητικών 

αλλαγών για το σύνολο των εργαζομένων. 

Στρατηγικό προσανατολισμό ανάπτυξης των προγραμμάτων εκπαίδευσης, με συστημική 

προσέγγιση που αφορά: την ανάλυση προβλημάτων και εντοπισμό εκπαιδευτικών αναγκών, 

σχεδιασμό εκπαιδευτικών ή άλλων μαθησιακών δράσεων εκπαίδευσης/κατάρτισης, 

                                                 
110 Απολογισμός Δράσεων του ΟΑΕΔ (2015-2019) pdf, σελ. 150 
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υλοποίηση και αξιολόγηση δράσεων. Το σύστημα μετά την αξιολόγηση ανατροφοδοτείται 

για 

Το «μητρώο εκπαιδεύσεων προσωπικού», που δίνει την εικόνα των εκπαιδεύσεων που έχει 

ο κάθε υπάλληλος. 

Το «μητρώο εσωτερικών εκπαιδευτών -πολλαπλασιαστών» αρχικά καλύπτει τις ανάγκες 

των εργασιακών συμβούλων και αργότερα θα καλύψει τις ανάγκες για εκπαιδευτές στην 

ασφάλιση, τα πληροφοριακά συστήματα, κα. 

Τη δημιουργία υποδομών εκπαίδευσης προσωπικού, (10 αίθουσες εκπαίδευσης) μέσα 

στον οργανισμό, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο
111

. 

Τη δημιουργία νέου πλαισίου συνεργασιών με τρίτους φορείς που καθορίζεται από την 

Προγραμματική Συμφωνία του ΟΑΕΔ και του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., το Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ 

της Μ.Ο.Δ. Α.Ε και του ΟΑΕΔ και το Πρωτόκολλο Συνεργασίας του ΟΕΑΔ με τον 

Ε.Ο..Π.Π.Ε.Π.
112

  

                                                 
111 Απολογισμός Δράσεων του ΟΑΕΔ (2015-2019) pdf, σελ. 153 

112 Απολογισμός Δράσεων του ΟΑΕΔ (2015-2019) pdf, σελ. 153 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6o: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η ανάλυση μας ξεκίνησε με τον ορισμό και την περιγραφή της αναδιοργανωτικής 

διαδικασίας, εξετάστηκαν τα οφέλη που προκύπτουν στον στρατηγικό σχεδιασμό ενός 

οργανισμού αλλά και τα προβλήματα και οι κίνδυνοι που μπορεί να παρουσιαστούν και να 

επηρεάσουν αρνητικά τα αποτελέσματα της αναδιοργάνωσης. Η αναδιοργάνωση σαν 

εργαλείο χάραξης στρατηγικού προγραμματισμού εμφανίστηκε αρχικά στον ιδιωτικό τομέα 

όπου ο ανταγωνισμός είναι έντονος, και οι επιχειρήσεις πρέπει να αντιδράσουν 

αποτελεσματικά στις τεχνολογικές και ψηφιακές εξελίξεις, τις αλλαγές του θεσμικού 

πλαισίου που αφορά το εργασιακό, νομικό και κοινωνικό περιβάλλον αλλά κυρίως τις 

οικονομικές προκλήσεις που προκύπτουν. 

Στην σύγχρονη εποχή η αναδιοργάνωση είναι εργαλείο και της Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

του Δημόσιου Τομέα που πρέπει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που προκύπτουν από τις 

οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις με κυριότερες την ανάπτυξη 

των πληροφοριακών συστημάτων, την παρατεταμένη ύφεση και τις αυξημένες απαιτήσεις 

των πολιτών για ποιοτικότερες και αποτελεσματικότερες υπηρεσίες. Η εφαρμογή των αρχών 

του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ στηρίζονται σε πρακτικές του ιδιωτικού τομέα αλλά 

στοχεύουν στην προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος. «Η Διοικητική Μεταρρύθμιση του 

ελληνικού δημόσιου τομέα ακολουθεί τις βασικές αρχές του ΝΔΜ που είναι η οικονομικότητα, 

η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα αλλά και της χρηστής διακυβέρνησης που 

συμπεριλαμβάνει τις αξίες της νομιμότητας, της λογοδοσίας, του σεβασμού των νόμων και των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων»
113

. 

Στη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου των μεταρρυθμίσεων για τον εξορθολογισμό της 

ΔΔ είναι χαρακτηριστική η σημασία που δίνεται «στη διαρκή βελτίωση της Δημόσιας 

Διοίκησης με την εισαγωγή νέων μεθόδων λειτουργίας, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και 

την επιμόρφωση και βέλτιστη χρήση του ανθρώπινου δυναμικού της»
114

 όπως επίσης και «στην 

εκπαίδευση και κατάρτιση των υπαλλήλων»
115

. 

 Η εκπαίδευση/επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων είναι καλά οργανωμένη, με 

εκπαιδευτικούς φορείς ανεξάρτητους όπως το ΕΚΔΔΑ, και τα Πανεπιστήμια αλλά και 

                                                 
113 Λαδή Σ., Νταλάκου Β. (2010), σελ.120-122 

114 Ν.2880/2001, ΦΕΚ 9/Α/30-1-2001, άρ.1, παρ.2α https://www.e-nomothesia.gr/kat-demosia-dioikese/n-

2880-2001.html 

115 ό.π., Ν.2880/2001, αρ1, παρ. 2α 

https://www.e-nomothesia.gr/kat-demosia-dioikese/n-2880-2001.html
https://www.e-nomothesia.gr/kat-demosia-dioikese/n-2880-2001.html
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εκπαιδευτικές μονάδες στα Υπουργεία, τις αυτοτελείς υπηρεσίες και τα ΝΠΔΔ. Τα 

προγράμματα και οι θεματικές ενότητες είναι ενδιαφέρουσες και ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες μίας σύγχρονης ΔΔ . 

Στην περίπτωση του ΟΑΕΔ εξετάσαμε όλα τα στάδια της αναδιοργάνωσης ενός Δημόσιου 

Οργανισμού που διαχειρίζεται την ανεργία και τις πολιτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα 

σύμφωνα με τις ανάγκες του Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος της ΔΔ με την επιμέλεια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προσαρμογή του Οργανισμού στα ευρωπαϊκά πρότυπα λειτουργίας 

παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. 

Τα ΚΠΑ2, οι περιφερειακές μονάδες του οργανισμού που εξυπηρετούν ανέργους, 

επιδοτούμενους ανέργους, εργοδότες και εργαζόμενους που δικαιούνται ειδικές επιδοτήσεις, 

βελτίωσαν την οργάνωσή τους με την δημιουργία κέντρων υποδοχής που ενημερώνουν και 

διευκολύνουν τους πολίτες, εφαρμόζουν διαδικασίες σύνδεσης της αγοράς εργασίας με τους 

ανέργους, με ειδικευμένους υπαλλήλους, τους εργασιακούς συμβούλους, που έχουν στόχο 

την αύξηση της κινητικότητας της αγοράς εργασίας και μείωση του ποσοστού ανεργίας. 

Τέλος, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας έγιναν απόπειρες για την εισαγωγή 

διαδικασιών διοίκησης μέσω στόχων που θα τις διαχειρίζονται ειδική κατηγορία υπαλλήλων 

οι Επικεφαλής Μέσου Διοικητικού Επιπέδου. 

Σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης λειτούργησε νέα σύγχρονη και αποτελεσματικότερη 

Διαδικτυακή Πύλη, δημιουργήθηκαν εργαλεία όπως η Συμβουλευτική, η μονάδα μεγάλων 

εργοδοτών, βελτιωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, κ.ά. που διευκολύνουν την προσέγγιση 

εργοδοτών. Δόθηκε έμφαση στην καλύτερη οργάνωση προγραμμάτων για τη δημιουργία 

ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. 

Η υλοποίηση των παραπάνω αλλαγών έκανε απαραίτητη την οργάνωση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων για την εκπαίδευση του συνόλου των εργαζομένων σε θέματα εργασιακά, 

απόκτησης νέων δεξιοτήτων που προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου διοικητικού 

μοντέλου, εφαρμογής εξειδικευμένων διαδικασιών και συστημάτων, αλλά και αντιμετώπισης 

των αλλαγών που προκάλεσε η αλλαγή της εργασιακής κουλτούρας. 

Από την ποιοτική ανάλυση των στοιχείων που προκύπτουν από τις εκπαιδευτικές δράσεις 

παρατηρούμε ότι η εκπαίδευση επικεντρώθηκε κυρίως στην εκπαίδευση των υπαλλήλων που 

καλύπτουν τις νέες ειδικότητες. Υπάλληλοι υποδοχής, ΕΜΔΕ και εργασιακοί σύμβουλοι 

παρακολούθησαν τουλάχιστον μία εκπαιδευτική ενότητα τη περίοδο 2016-2018 που 
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αφορούσε τις δεξιότητες, το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά των νέων θέσεων, καθώς 

επίσης και το νέο όραμα του οργανισμού. 

Το σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας έχει αναλάβει η Διεύθυνση εκπαίδευσης του 

Οργανισμού σε συνεργασία με το ΙΝ.ΕΠ. Αξιόλογη είναι και η προσπάθεια δημιουργίας 

εσωτερικού δικτύου εκπαιδευτών, οι πολλαπλασιαστές, που είναι υπάλληλοι, εργασιακοί 

σύμβουλοι σε πρώτη φάση, οι οποίοι εκπαιδεύονται και διαχέουν τις γνώσεις τους στους 

συναδέλφους τους στο χώρο της εργασίας. Σημαντικές επίσης είναι ενέργειες όπως η 

δημιουργία εκπαιδευτικής υποδομής μέσα στον οργανισμό, η οργάνωση μητρώου 

εκπαιδευτών και εκπαιδεύσεων προσωπικού και οι συχνές έρευνες ανίχνευσης εκπαιδευτικών 

αναγκών για την εκπαίδευση του συνόλου των υπαλλήλων όπως προβλέπει ο στρατηγικός 

σχεδιασμός της αναδιοργάνωσης. 

Οι παραπάνω ενέργειες δημιουργούν τις υποδομές για την δημιουργία ενός εκπαιδευτικού 

συστήματος που θα προσδιορίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες και θα υλοποιεί προγράμματα 

που τις ικανοποιούν, άμεσα και με χαμηλό κόστος. Επίσης, θα πρέπει να προσθέσουμε ότι 

για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του συγκεκριμένου συστήματος θα πρέπει να 

υπάρχουν μηχανισμοί αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών διαδικασιών που 

θα εντοπίζουν και θα διορθώνουν τα προβλήματα που προκύπτουν. 

Με δεδομένο ότι η διαδικασία της Αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ ολοκληρώθηκε το 2018 και η 

εκπαίδευση /επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού δεν έχει ολοκληρωθεί για το σύνολο 

των υπαλλήλων, ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα από την ελλιπή ενημέρωση των μη 

εκπαιδευθέντων υπαλλήλων, οι οποίοι αδυνατούν πιθανόν να κατανοήσουν την αλλαγή της 

εργασιακής κουλτούρας που απαιτείται για την δημιουργία σύγχρονων Δημόσιων 

Υπηρεσιών, που θα μπορούν να συνδέουν την αγορά εργασίας με τους ανέργους, μέσα από 

την παροχή ενεργών πολιτικών απασχόλησης και όχι μέσα από γραφειοκρατικές 

επιδοματικές πολιτικές. 

Η συνέχεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θεωρείται απαραίτητη για την επιτυχημένη 

επίλυση τέτοιου είδους προβλημάτων όπως επίσης και οι στοχευμένες επιμορφωτικές 

δράσεις σε υπαλλήλους με τυπικά προσόντα που δεν ανταποκρίνονται στο σύγχρονο προφίλ 

του οργανισμού. 

Ο επιτυχημένος εκσυγχρονισμός του οργανισμού δεν θα ολοκληρωθεί αν δεν επιμορφωθεί το 

σύνολο του προσωπικού, όπως προβλέπεται άλλωστε, στις νέες διαδικασίες και δεξιότητες 
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που απαιτεί το νέο μοντέλο διοίκησης. 

Ενδιαφέρουσα είναι και η πρόταση για μία μελλοντική έρευνα που θα ασχοληθεί με την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην παρούσα φάση και την 

δημιουργία νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα καλύψουν τις μελλοντικές ανάγκες 

του Οργανισμού.  
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