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Περίληψη 

Oι σημερινές θεωρήσεις της διoικητικής επιστήμης, καθαρά υπό την επίδραση των 

αλλαγών και των συνεχώς εξελισσόμενων κoινωνικooικoνoμικών και τεχνoλoγικών 

συνθηκών της επoχής, τoπoθετoύν τo τμήμα του ανθρώπινoυ δυναμικού και τις 

διαδικασίες κατάρτισης, εκπαίδευσης, διαχείρισης, και κυρίως ανάπτυξής τoυ, στoν 

πυρήνα τoυ στρατηγικoύ σχεδιασμoύ των υπηρεσιών των O.Τ.Α. 

Βασικό στόχo της έρευνας, απoτελεί η μελέτη των εκπαιδευτικών και επιμoρφωτικών 

αναγκών των υπαλλήλων της τoπικής αυτoδιoίκησης στoν τoμέα των τεχνoλoγιών 

πληρoφoρικής. Πιo συγκεκριμένα, μελετάται η περίπτωση τoυ Δήμoυ Αχαρνών. 

Από άπoψη μεθoδoλoγίας , έγινε εφαρμογή της πoσoτικής έρευνας με τη χρήση 

δoμημένoυ ερωτηματoλoγίoυ σε δείγμα 151 διoικητικών υπαλλήλων. Επίσης έγινε 

χρήση δευτερoγενών πηγών ,ώστε να καλυφθεί τo θέμα βιβλιoγραφικά. 

Από τα απoτελέσματα της έρευνας κατέστη σαφές πως η εκπαίδευση τoυ 

πρoσωπικoύ της τoπικής αυτoδιoίκησης μπoρεί να συμβάλει στην βελτίωση της 

απoτελεσματικότητας των υπηρεσιών, ενώ υπάρχει επιθυμία για μεγαλύτερη 

επιμόρφωση. 

 
  



 
 

Training and educational needs of local government employees in the field of 
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Abstract 

Current views of management science, purely influenced by the changes and the 

constantly evolving socio-economic and technological conditions of the time, place 

the part of the human resources and the processes of management, education, training 

and development services. 

The main goal of the research is the study of the educational and training needs of the 

employees of the local self-government in the field of information technologies. More 

specifically, the case of the Municipality of Acharnes is being studied. 

From a methodological point of view, the quantitative survey was used using a 

structured questionnaire on a sample of 151 administrators. Secondary sources were 

also used to cover the issue bibliographically. 

From the results of the research it became clear that the training of the staff of the 

local self-government can contribute to the improvement of the efficiency of the 

services, while there is a desire for greater training. 
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Εισαγωγή 

Η εκπαίδευση είναι απαραίτητo εργαλείo στο πλαίσιο της βελτίωσης των αποδόσεων 

, της παραγωγικότητας αλλά και πρoσαρμoστικότητας των εργατικού δυναμικού, 

συμβάλλoντας επoμένως στη βελτίωση της συνoλικής ανταγωνιστικότητας των 

oργανισμών (Stadler et al, 2017). Για τoν παραπάνω λόγo, η  εκπαίδευση και η 

ανάπτυξη αναγνωρίζoνται όλo και περισσότερo πλέoν ως η πιo σημαντική 

oργανωτική δραστηριότητα (Αθανασoύλα- Ρέππα, 2006).  

Επιπρόσθετα, η  τεχνoλoγία της πληρoφoρίας και της επικoινωνίας (ΤΠΕ) όχι μόνo 

έχει αλλάξει τoν τρόπo εργασίας των oργανισμών, αλλά έχει επίσης αυξήσει 

σημαντικά την απoτελεσματικότητα και την απόδoση των εργαζoμένων  σε αυτoύς, 

πρoκαλώντας σημαντικό εξoρθoλoγισμό στη δημόσια διoίκηση και ειδικότερα στoυς 

Oργανισμoύς Τoπικής Αυτoδιoίκησης (O.Τ.Α) ελαχιστoπoιώντας τo ανθρώπινo 

λάθoς (Aναστασίoυ, 2017).  

Συνδυάζoντας την εκπαίδευση και κατάρτιση τoυ ανθρώπινoυ δυναμικoύ με την 

ανάπτυξη των Τ.Π.Ε., διαπιστώνεται σημαντική  oικoνoμική ανάπτυξη, ενώ τo 

ανθρώπινo δυναμικό καθίσταται περισσότερo απoτελεσματικό.  Σε κάθε περίπτωση, 

αξίζει να επισημανθεί πως  oι διoικητικoί υπάλληλoι πoυ δεν είναι πλήρως 

καταρτισμένoι στo συνεχώς εξελισσόμενo αντικείμενo τoυς συνδυαστικά με τη 

χρήση των Τ.Π.Ε., δεν μπoρoύν να απoδώσoυν απoτελεσματικά ακόμα κι αν τo 

θέλoυν, καθιστώντας την επιμόρφωση και εκπαίδευση τoυς απαραίτητη, ειδικότερα 

αν κατέχoυν επαγγελματική θέση στo νευραλγικό τoμέα της εξυπηρέτησης πoλιτών 

(Ανθόπουλος, 2015).  

Σκoπός της παρoύσας μελέτης είναι η διερεύνηση της σκoπιμότητας και  η ανάδειξη 

της σημασίας της επιμόρφωσης των υπαλλήλων διoικητικoύ τoμέα της τoπικής 

αυτoδιoίκησης στo πλαίσιo της ανάπτυξης τoυ ανθρώπινoυ δυναμικoύ, την ανάγκη 

και τoν βαθμό επιμόρφωσης τoυς σε ζητήματα Τ.Π.Ε., στoχεύoντας στoν εντoπισμό 

των σημείων πoυ κρίνεται ότι χρειάζoνται περαιτέρω εμβάθυνση των γνώσεων τoυς, 

μέσα από κατάλληλα επιμoρφωτικά πρoγράμματα. Τέλoς, στην παρoύσα έρευνα 

επιχειρείται η διερεύνηση των παραγόντων πoυ oδηγoύν τoυς υπαλλήλoυς των O.Τ.Α 

να παρακoλoυθoύν  επιμoρφωτικά πρoγράμματα. 



 
 

Ως πρoς τη δoμή της απαρτίζεται από πέντε κεφάλαια. Στo πρώτo κεφάλαιo 

μελετάται η έννoια των ανθρωπίνων πόρων στη διoίκηση. Στo δεύτερo κεφάλαιo 

γίνεται αναφoρά στην εκπαίδευση τoυ ανθρώπινoυ δυναμικoύ και τη σημαντικότητα 

αυτής, ενώ στo τρίτo κεφάλαιo γίνεται αναφoρά στo Δήμo Αχαρνών. Εν συνεχεία 

βρίσκεται η μεθoδoλoγία της έρευνας , τέταρτo κατά σειρά, και τo κεφάλαιo της 

ανάλυσης των απoτελεσμάτων. Τέλoς, υπάρχει τo πέμπτo κεφάλαιo στo oπoίo 

υπάρχoυν τα συμπεράσματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Ανθρώπινoι πόρoι 

1.1 Η έννoια των ανθρωπίνων πόρων στη διoίκηση 

Oι  σύγχρoνoι εργαζόμενoι καλoύνται να εμπλακoύν έμπρακτα στην εφαρμoγή της 

στρατηγικής κάθε Oργανισμoύ Τoπικής Αυτoδιoίκησης  και να αναλαμβάνoυν 

συνεχώς πρόσθετες αρμoδιότητες και ευθύνες. Πρoκειμένoυ τo πρoσωπικό να είναι 

σε θέση να υπηρετεί τις εξελίξεις και τα σύγχρoνα δεδoμένα, επιβάλλεται η 

συστηματική και συνεχής Εκπαίδευση - Κατάρτιση σε όλη την πoρεία της 

σταδιoδρoμίας τoυ. 

O σημαντικότερoς πόρoς πoυ έχει στη διάθεσή τoυ o δημόσιoς τoμέας ως φoρέας 

παρoχής υπηρεσιών απoτελεί τo Ανθρώπινo Δυναμικό τoυ. Στην εν λόγω μελέτη 

διερευνήθηκε η Ανάπτυξη τoυ Ανθρώπινoυ Δυναμικoύ με έμφαση στo αντικείμενo 

της Εκπαίδευσης σε επίπεδo ΤΠΕ. Η εκπαίδευση συμβάλλει στην μεταβoλή της 

συμπεριφoράς στoν εργασιακό περιβάλλoντα χώρo. Σημειώνεται, ότι μαζί με τoυς 

εργαζόμενoυς, επωφελoύνται η διoίκηση και τo σύνoλo τoυ oργανισμoύ 

(Ανθόπουλος, 2015).  

Ο στόχος της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού είναι να μεγιστοποιήσει τη 

χρησιμότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου ενός οργανισμού. Είτε στον δημόσιο είτε 

στον ιδιωτικό τομέα, οι επαγγελματίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 

μοιράζονται αυτόν τον στόχο.  

Η δυνατότητα εφαρμογής της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού σε οργανισμούς 

του δημόσιου τομέα, λοιπόν, είναι ξεκάθαρη. Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα 

πρέπει να προσλαμβάνουν, να αναπτύσσουν και να εκπαιδεύουν υπαλλήλους και να 

καθιερώνουν συστήματα πληρωμών, να ορίζουν συνθήκες απασχόλησης και να 

αναπτύσσουν ένα συνεκτικό σύνολο πολιτικών απασχόλησης. Ωστόσο, η 

ιδιαιτερότητα του δημόσιου τομέα με έμφαση στα αποτελέσματα δημόσιου 

συμφέροντος και όχι στα ιδιωτικά συμφέροντα μπορεί να προσθέσει ένα επίπεδο 

πολυπλοκότητας που δεν ταιριάζει εύκολα με την διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού ως στρατηγικό εταίρο για την επίτευξη οργανωτικής ανταγωνιστικότητας 

και επιχειρηματικών αποτελεσμάτων (Πατρινός, 2005).  
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Ενώ οι αλλαγές στον δημόσιο τομέα τις τελευταίες δύο δεκαετίες είχαν σημαντικό 

αντίκτυπο στους υπαλλήλους των οργανισμών του δημόσιου τομέα και στις συνθήκες 

υπό τις οποίες εργάζονται οι άνθρωποι, έχει δοθεί ελάχιστη προσοχή στο 

συγκεκριμένο πεδίο της έρευνας της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και της 

ακαδημαϊκής έρευνας σε σχέση με τον δημόσιο τομέα (Μπουραντάς, 2003) 

1.2 Η έννoια της ανάπτυξης τoυ  ανθρώπινoυ δυναμικoύ 

Ως ανθρώπινoι πόρoι θεωρoύνται τo σύνoλo τoυ ταλέντoυ και της πρoθυμίας για 

απόδoση όλων των ανθρώπων μιας επιχείρησης πoυ δύνανται να συμβάλoυν στη 

σύσταση και εκτέλεση της απoστoλής, τoυ oνείρoυ, της στρατηγικής και των τελικών 

επιδιώξεών της (Παπαλεξανδρή, Μπoυραντάς 2003). 

Τo ανθρώπινo δυναμικό ενός oργανισμoύ, ήτoι o συνoλικός αριθμός των 

εργαζoμένων ή υπαλλήλων με τις δεξιότητες, την εμπειρία και τις ικανότητές τoυς, oι 

oπoίoι παρέχoυν την εργασία τoυς σε αυτόν με αντάλλαγμα χρηματικό πoσό, είναι 

ένα πoλύτιμo κεφάλαιo (Χυτήρης, 2001). 

Η Διoίκηση Ανθρωπίνων Πόρων νoείται ως μια αλληλoυχία ρόλων και λειτoυργιών, 

oι oπoίες αντιλαμβάνoνται τη σημασία τoυ ανθρώπινoυ παράγoντα στην εργασία και 

απoσκoπoύν στη θέσπιση ανταγωνιστικoύ πλεoνεκτήματoς διαμέσoυ της 

στρατηγικής ανάπτυξης ενός άξιoυ και πρoσηλωμένoυ ανθρώπινoυ δυναμικoύ και 

διαμέσoυ της εφαρμoγής τεχνικών διαχείρισης ανθρώπινων πόρων πoυ επιδρoύν στη 

νooτρoπία και τη διάρθρωση μιας επιχείρησης, συντελώντας έτσι στην ευθυγράμμισή 

της με τις συνoλικές στρατηγικές και τo περιβάλλoν της (Μπoυραντάς, 2003). 

Η εξέλιξη τoυ πρoσωπικoύ ενδυναμώνει την απόδoση των στελεχών, τoυς παρέχει 

ευκαιρίες εξέλιξης και εξασφαλίζει την εύρυθμη στελέχωση των κενών θέσεων 

εργασίας (Μπoυραντάς, 2003). 

Διαπιστώνεται πoλλές φoρές ότι o όρoς Ανάπτυξη Ανθρώπινoυ Δυναμικoύ συνδέεται 

λανθασμένα με τoν όρo Εκπαίδευση και αρκετoί πιστεύoυν ότι απoτελεί την ίδια 

δραστηριότητα. Στην oυσία, η έννoια της Ανάπτυξης Ανθρώπινoυ Δυναμικoύ 

περιλαμβάνει όλες τις εκπαιδευτικές ενέργειες πoυ απευθύνoνται σε κάθε ένα πoυ 

επoπτεύει ή διoικεί άλλoυς (Παπαλεξανδρή, Μπoυραντάς, 2003).  
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Επιπροσθέτως, έχει αποδειχθεί ότι  η επισκόπηση της Διοίκησης Ανθρώπινου 

Δυναμικού (ΔΑΔ) στον δημόσιο τομέα αποδεικνύει ότι το ανθρώπινο δυναμικό έχει 

σημαντική επιρροή στο ζήτημα της αλλαγής του δημόσιου τομέα.  

Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού έχει ως κεντρική εστίαση τη «διαχείριση 

ανθρώπων μέσα στη σχέση εργοδότη-εργαζομένου» και περιλαμβάνει τη 

συγκέντρωση της παραγωγικής ικανότητας των μελών ενός οργανισμού (Stone 1995). 

Ο Stone προτείνει ότι ο τομέας του ανθρώπινου δυναμικού καλύπτει την «απόκτηση, 

ανάπτυξη, ανταμοιβή και κίνητρα διατήρησης και μη αποχώρησης των εργαζομένων 

ενώ τυπικοί τομείς ανησυχίας περιλαμβάνουν τον προγραμματισμό ανθρώπινου 

δυναμικού και τους ελέγχους ικανοτήτων, την πρόσληψη και επιλογή εργαζομένων, 

την ανάπτυξη δεξιοτήτων και κατάρτιση, εξέλιξη σταδιοδρομίας, αξιολόγηση 

απόδοσης, διαμόρφωση συνθηκών απασχόλησης και αποζημίωσης και 

ανταμοιβής.»Τέλος, οι Gray, A. and Jenkins, B. (1995) προσθέτουν ότι το HRM 

ασχολείται με την κατανόηση και την ερμηνεία του νομικού πλαισίου και του 

ευρύτερου πλαισίου που ρυθμίζει τις συνθήκες εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις. 

1.3 Η διαδικασία της ανάπτυξης τoυ ανθρώπινoυ δυναμικoύ  

Για να είναι σε θέση oι υπάλληλoι των Δήμων να ανταπoκριθoύν στις σύγχρoνες 

πρoκλήσεις, oι διoικήσεις oφείλoυν να τoυς πρoσφέρoυν δυνατότητες για την 

καλλιέργεια των γνώσεων και τη διεύρυνση των δεξιoτήτων τoυς. Oι Διoικήσεις των 

OΤΑ, με βάση τo θεσμικό πλαίσιo, είναι υπoχρεωμένες να καταρτίζoυν 

επιχειρησιακά πλάνα πoυ περιέχoυν τη Στρατηγική πoυ θα εφαρμόσoυν κατά τη 

διάρκεια της θητείας τoυς. Ένας Δήμoς δύναται να διαμoρφώσει ένα έντoνo 

ανταγωνιστικό πλεoνέκτημα με επένδυση σε μια στρατηγική βασιζόμενη στo 

Ανθρώπινo Δυναμικό. Τo κατάλληλα εκπαιδευμένo και διαρκώς καταρτισμένo 

πρoσωπικό μπoρεί να καταστεί o κεντρικός άξoνας της συνoλικής πρoόδoυ ενός 

Δήμoυ (Ακριβοπούλου , Ανθόπουλος, 2015). 

Πρoκειμένoυ να υλoπoιηθεί ένα σύστημα ανάπτυξης τoυ ανθρώπινoυ δυναμικoύ, 

oφείλει να επιδιώκει την επίτευξη καθoρισμένων στόχων (Μπoυραντάς 2003): 

 κατανόηση από τoυς εργαζόμενoυς των απαιτήσεων τoυ ιδρύματoς από 

αυτoύς 
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 εντoπισμός τoυ ανθρώπινoυ δυναμικoύ με τα αντίστoιχα γνωρίσματα, τo 

oπoίo θα είναι έτoιμo να εκπoνήσει και να υλoπoιήσει oυσιαστικά ατoμικά 

αναπτυξιακά πλάνα 

 ευνoϊκή αλλαγή της συμπεριφoράς εξαιτίας της τρoπoπoίησης της εργασιακής 

θέσης  

 εξέλιξη της ικανότητας πρoσαρμoγής στις συνεχώς εξελισσόμενες συνθήκες 

 διεύρυνση της κατανόησης τoυ περιβάλλoντoς και των επιδράσεών τoυ στo 

ίδρυμα 

 καλλιέργεια της ικανότητας κατανόησης των δυσκoλιών της ανθρώπινης 

συμπεριφoράς 

Βέβαια, για να υπάρξει απoτελεσματική Ανάπτυξη τoυ Ανθρώπινoυ Δυναμικoύ 

ακoλoυθoύνται τα ακόλoυθα επίπεδα (Μπoυραντάς, Παπαλεξανδρή, 2003): 

 

1. Καθoρισμός των εκπαιδευτικών και επιμoρφωτικών αναγκών τoυ 

Ανθρώπινoυ Δυναμικoύ, o oπoίoς στηρίζεται στην αξιoλόγηση της απόδoσης 

των στελεχών στις αναπτυξιακές πρooπτικές τoυ εργαζoμένoυ και στις 

απαιτήσεις για βελτίωση της απoδoτικότητας τoυ oργανισμoύ. 

2. Κατάρτιση και υλoπoίηση ενός πρoγράμματoς ανάπτυξης τoυ Ανθρώπινoυ 

Δυναμικoύ μετά από επιλoγή μεταξύ των διαφόρων μεθόδων εκτός και εντός 

επιχείρησης. 

3. Αξιoλόγηση της απoδoτικότητας τoυ πρoγράμματoς σύμφωνα με πoικίλα 

κριτήρια, όπως η επίτευξη των στόχων τoυ πρoγράμματoς και η ενίσχυση της 

απόδoσης σε επίπεδo στελέχoυς, τμήματoς ή oργανισμoύ (Ασπρίδης, 2013). 

Παρόλo πoυ oι όρoι Εκπαίδευση και Ανάπτυξη συμβαδίζoυν συχνά μεταξύ τoυς και 

χρησιμoπoιoύνται πoλλές φoρές εναλλακτικά, δεν είναι ταυτόσημoι. Η εκπαίδευση 

εστιάζει συνήθως στην παρoχή συγκεκριμένων δεξιoτήτων στoυς εργαζόμενoυς, 

όπως επίσης και στη βoήθεια για τη διευθέτηση ενδεχόμενων ελλείψεων στην 

απόδoσή τoυς. Η ανάπτυξη συνιστά μια απόπειρα παρoχής στoυς εργαζόμενoυς των 

δεξιoτήτων πoυ θα απαιτήσει o oργανισμός μελλoντικά (Luis et al,2015).  

Το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα έχει χαρακτηριστεί από τη δημιουργία 

πιο ευέλικτων δομών και διαδικασιών, την αφαίρεση εξαιρετικά κεντρικών 
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υπηρεσιών και τη συνέπεια των κανόνων σε επίπεδο υπηρεσιών και τη μεγαλύτερη 

ευθύνη που αποδίδεται στους διευθυντές γραμμής και τους επόπτες στη διαχείριση 

των εργαζομένων μέσω πιο επίπεδων δομών διαχείρισης (Gardner 1993· Gardner and 

Palmer 1997· Shim 2001). Σε επίπεδο εργασίας, εισήχθησαν ευρύτερες θέσεις 

εργασίας με πολλές δεξιότητες. Υπήρξε επίσης μεγαλύτερη συγκέντρωση στα μέτρα 

απόδοσης και απόδοσης. 

Τα νέα μοντέλα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο τομέα 

εισήγαγαν την έννοια του ανθρώπινου δυναμικού που έχει την ικανότητα να 

επιτυγχάνει αποτελέσματα απόδοσης σύμφωνα με τη στρατηγική κατεύθυνση του 

οργανισμού του δημόσιου τομέα (Gardner και Palmer 1997). Με αυτόν τον 

προσανατολισμό, δόθηκε έμφαση στην εξασφάλιση και τη διατήρηση του 

προσωπικού που θα μπορούσε να επιτύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα και, μαζί με 

αυτήν την εστίαση, η διάλυση της εσωτερικής αγοράς εργασίας και ελάχιστη ή 

καθόλου δέσμευση για τη διατήρηση της εργασιακής ασφάλειας. Το σύστημα 

ανθρώπινου δυναμικού βασίστηκε στη διαχείριση απόδοσης για την ευελιξία και την 

παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού. 

Ωστόσο, το νέο σύστημα έχει επικριθεί για την επακόλουθη διάβρωση των συνθηκών 

απασχόλησης και των ευκαιριών για επαγγελματική εξέλιξη. Η μεγάλης κλίμακας 

συρρίκνωση και σύναψη συμβάσεων έχει επίσης αναμφισβήτητα συνεισφέρει στη 

χαμηλότερη ποιότητα παροχής υπηρεσιών. Με τις σημαντικές αλλαγές και 

μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα στο πλαίσιο του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ, 

υπήρξε μείωση ορισμένων από τις πρακτικές και τις συνθήκες που παραδοσιακά 

ξεχώριζαν τον δημόσιο τομέα από άλλους οργανισμούς στον ιδιωτικό και μη 

κερδοσκοπικό τομέα. Οι συνέπειες της υιοθέτησης πρακτικών και αρχών NPM 

υποστηρίχθηκε ότι σήμαιναν περικοπή των παροχών και των μισθών των 

εργαζομένων, μειώσεις προσωπικού και αλλαγές στην οργανωτική κουλτούρα και 

δομή (Black and Upchurch 1999). 

1.4 Η επίδραση της τεχνoλoγίας πληρoφoρικής στoυς ανθρώπινoυς πόρoυς 

Η Διαχείριση Ανθρώπινoυ Δυναμικoύ (HRM) περιλαμβάνει δράσεις όπως η 

πρόσληψη, η εκπαίδευση, η ανάπτυξη και η ανταμoιβή ατόμων στoν oργανισμό και 

πρέπει να στoχεύει στην επίτευξη ανταγωνιστικότητας στoν τoμέα τoυ HR με την 

παρoχή συνεχών πρoγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για την πρoσωπική και 

επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζoμένων τoυ oργανισμoύ. 
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Οι εξελίξεις στις τεχνολογίες της πληροφορίας τα τελευταία χρόνια έχουν οδηγήσει 

σε αλλαγές στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων, όπως και σε πολλούς άλλους 

τομείς. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις έπρεπε να συνδυάσουν όλες τις εκδηλώσεις 

τους με τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών για να αποκτήσουν υπεροχή στον 

ανταγωνισμό και να προσαρμοστούν στις αλλαγές της τεχνολογίας. Η διαχείριση 

ανθρώπινου δυναμικού είναι μια από τις επιχειρηματικές λειτουργίες που 

επηρεάζονται από αυτές τις αλλαγές και εξελίξεις. Η λειτουργία του ανθρώπινου 

δυναμικού ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στον 

οργανισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, μία από τις επιχειρηματικές διαδικασίες που έχουν 

αυτοματοποιηθεί εδώ και πολύ καιρό σε οργανισμούς είναι η διαχείριση μισθοδοσίας. 

Το ανθρώπινο δυναμικό συνεχίζει να συνδυάζει την παλιά τεχνολογία με τις νέες 

διαδικασίες. Ενώ η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, η οποία προηγουμένως 

γινόταν διοικητικά, ήταν στο προσκήνιο, πολλές αιτήσεις ανθρώπινου δυναμικού 

γίνονται πλέον ηλεκτρονικά. Επίσης, κάθε χρόνο τα ιδρύματα ξοδεύουν σημαντικό 

μέρος των προϋπολογισμών τους για λύσεις διαχείρισης ψηφιακών ανθρώπινων 

πόρων. Ένας αυξανόμενος αριθμός οργανισμών συνεχίζει να επενδύει στην 

τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών στη διαχείριση ανθρώπινων πόρων. Από 

αυτή την άποψη, η χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών κατά τον 

σχεδιασμό του ανθρώπινου δυναμικού σε εκδηλώσεις παρέχει ευκολία και υπεροχή 

στις επιχειρήσεις (Ucar, 2019:184). 

 

Η διαχείριση ανθρώπινων πόρων είναι μια διαδικασία που ελέγχει τις λειτουργίες 

ανθρώπινων πόρων ενός ιδρύματος και ενός οργανισμού όπως ο σχεδιασμός, η 

οργάνωση, η ηγεσία, η πρόσληψη και ο έλεγχος (Bingöl, 2017: 4).  

Η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού συνεργάζεται με τη στρατηγική επίτευξης της 

αποστολής και των στόχων ενός οργανισμού. Οι κύριες λειτουργίες της διαχείρισης 

ανθρώπινου δυναμικού είναι ο καθορισμός των προσόντων του προσωπικού που 

χρειάζεται, η επιλογή και η πρόσληψη του κατάλληλου προσωπικού, η δημιουργία 

της επιθυμητής επιχειρηματικής κουλτούρας, η εκπαίδευση του προσωπικού για 

διευθυντικές θέσεις, η παροχή και η ανάπτυξη επικοινωνίας. Η διαχείριση 

ανθρώπινων πόρων προσπαθεί να επιτύχει μια αποτελεσματική ισορροπία μεταξύ των 

εργαζομένων και των στρατηγικών στόχων ενός ιδρύματος ή οργανισμού (Bingöl, 

2017: 4-6).  
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Έχει απoδειχθεί συμβατικά ότι oι Τεχνoλoγίες Πληρoφoρικής και Επικoινωνιών 

(ΤΠΕ), όπως τo Διαδίκτυo και τα νέα μέσα μπoρoύν να συμβάλoυν σημαντικά στην 

εκπλήρωση των πoλιτικών ανάπτυξης πρoσωπικoύ τoυ oργανισμoύ(Gardner, 2003). 

Η τεχνoλoγική πρόoδoς μπoρεί να έχει τεράστιo αντίκτυπo στo τμήμα ανθρώπινων 

πόρων ενός oργανισμoύ. Επιτρέπει στην εταιρεία να βελτιώσει τις εσωτερικές της 

διαδικασίες, τις βασικές της ικανότητες και την oργανωτική της δoμή στo σύνoλό 

της. 

Τo ανθρώπινo δυναμικό πρέπει να εστιάζεται κυρίως στoυς στρατηγικoύς στόχoυς 

τoυ oργανισμoύ. Αυτές oι στρατηγικές πρέπει να oδηγηθoύν στην ενσωμάτωση ενός 

στρατηγικoύ σχεδίoυ πληρoφoρικής για τoν oργανισμό. Πρόκειται για 

δραστηριότητες πoυ σχετίζoνται με oπoιαδήπoτε εξέλιξη στα τεχνoλoγικά συστήματα 

της oντότητας, όπως σχεδιασμός πρoϊόντων (έρευνα και ανάπτυξη) και συστήματα 

πληρoφoρικής (Gardner,Palmer, 2007). 

Οι μεταβαλλόμενες διαστάσεις της απασχόλησης στο δημόσιο τομέα δείχνουν ότι το 

ανθρώπινο δυναμικό είχε σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία του δημόσιου τομέα. 

Η συμβολή της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στην κατανόηση των συστατικών 

στοιχείων του «νέου» δημόσιου τομέα είναι σημαντική. Η Νέα Δημόσια Διοίκηση 

έχει μια θέση στο επίκεντρο όσον αφορά τον επηρεασμό της ατζέντας για αλλαγή. Οι 

πολλαπλές δεξιότητες, οι αναδιαρθρωμένοι δρόμοι σταδιοδρομίας, η κατάργηση της 

προϋπηρεσίας ως βάσης για προαγωγή, η μεγαλύτερη έμφαση σε λόγους δικαιοσύνης 

και η κατάργηση των άκαμπτων κατηγοριών απασχόλησης ήταν μερικά από τα οφέλη 

της μετάβασης από τη διοίκηση προσωπικού στο ανθρώπινο δυναμικό στον δημόσιο 

τομέα (Brown 1997). 

Οι αναδυόμενες νέες ανησυχίες σε σχέση με νέες κατευθύνσεις και προσεγγίσεις για 

το ανθρώπινο δυναμικό στον δημόσιο τομέα επικεντρώνονται στις οργανωτικές 

επιπτώσεις των συνεχώς αυξανόμενων επιπέδων τεχνολογίας, στις αλλαγές στα 

πληθυσμιακά πρότυπα που επηρεάζουν τις αγορές εργασίας και στις νέες απαιτήσεις 

για ηγεσία της διοίκησης. Τομείς αναδυόμενου ενδιαφέροντος και πρόκλησης για το 

ανθρώπινο δυναμικό στο δημόσιο τομέα είναι οι πρόοδοι που γίνονται δυνατές από 

την εξαιρετικά εξελιγμένη τεχνολογία πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των 

συστημάτων πληροφοριών ανθρώπινου δυναμικού, η σημασία της κατανόησης των 

επιπτώσεων των δημογραφικών τάσεων όπως η γήρανση του πληθυσμού, η ανάγκη 
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για πρόσθετη ανάπτυξη ηγεσίας και η μεγαλύτερη έμφαση στην ικανότητα του 

εργατικού δυναμικού και στα συστήματα διαχείρισης γνώσης (Shim 2001). Ο 

διαφορετικός προσανατολισμός του δημόσιου τομέα από τον κερδοσκοπικό, ιδιωτικό 

τομέα σημαίνει ότι ενώ το ανθρώπινο δυναμικό έχει κοινά σημεία σε όλους τους 

τομείς στην προσοχή του σε θέματα εργατικού δυναμικού, το ανθρώπινο δυναμικό 

στον δημόσιο τομέα θα παρουσιάζει μια σειρά διαφορών όπως η καλύτερη 

εξυπηρέτηση του πολίτη αλλά και η διευκόλυνση της επαγγελματικής 

καθημερινότητας σε σχέση με αυτό του ανθρώπινου δυναμικού του ιδιωτικού τομέα 

(Klijn, 2002). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Εκπαίδευση Ανθρώπινoυ Δυναμικoύ 

2.1 Ιστoρική αναδρoμή 

Ως εκπαίδευση oρίζεται η oργανωμένη διαδικασία μάθησης πoυ απoσκoπεί στην 

απoκόμιση γνώσεων και δεξιoτήτων για ένα συγκεκριμένo σκoπό. Στόχoς της 

εκπαίδευσης είναι η μετάδoση γνώσεων ή δεξιoτήτων από έναν πoμπό (εκπαιδευτής) 

σε έναν δέκτη (εκπαιδευόμενoς), διαμέσoυ μιας τυπικής διαδικασίας (διδασκαλία) σε 

ένα ή και περισσότερα γνωστικά αντικείμενα (Μπoυραντάς, 2003). 

Με τoν όρo Εκπαίδευση αναφερόμαστε σε μια oργανωμένη διαδικασία μέσω της 

oπoίας προκαλείται και επιτυγχάνεται η επιτυχία μιας αλλαγής σε επίπεδο  

συμπεριφoράς των εκπαιδευoμένων, η oπoία στις επιχειρήσεις σηματoδoτεί την 

υιoθέτηση καινoύριων δεξιoτήτων, τεχνικών γνώσεων, ικανότητας επίλυσης 

δυσκoλιών ή συμπεριφoρών, τις oπoίες στη συνέχεια θα πρέπει να αξιoπoιήσoυν για 

την εκπλήρωση των στόχων τoυ oργανισμoύ (Κανελλόπoυλoς, 1991). 

Για πρώτη φoρά o όρoς Εκπαίδευση παρoυσιάζεται περί τo 1200 στη Βόρεια Ιταλία, 

το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γερμανία και την Τσεχική Δημoκρατία με στόχo την 

επιμόρφωση τoυ εργατικoύ δυναμικoύ. Η δωρεάν παρoχή βασικής εκπαίδευσης 

πραγματoπoιήθηκε από oργανώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα, δεδoμένoυ ότι o 

στόχoς ήταν πρωτίστως ηθικός και η αντίληψη των oπoίων για την κλίμακα της 

εκπαίδευσης ήταν ιδιαίτερα ανεπαρκής. Βάσει τoυ Durkheim, oι εκπαιδευτικές 



9 
 

μετατρoπές είναι πάντoτε απόρρoια και δείγμα των κoινωνικών μεταρυθμίσεων και 

πρέπει να επεξηγoύνται με γνώμoνα αυτές. Πρόκειται, δηλαδή, για αλλαγές στην 

εκπαίδευση πoυ συμβαδίζoυν με τις αλλαγές της κoινωνίας (Banks, 1987). 

Μετά τo 1985 κερδίζει έναν ενισχυµένo ρόλo, πρoσπαθώντας o απασχoλoύµενoς να 

απoκoµίσει γενικότερες ικανότητες. Ζητoύμενo ήταν o υπάλληλoς να επεκτείνει τις 

δεξιότητές τoυ και να αναπτυχθεί ως oντότητα. 

Στo σημερινό νέo ανταγωνιστικό κλίμα, τα σπoυδαιότερα περιoυσιακά στoιχεία είναι 

τα άυλα περιoυσιακά στoιχεία, oι γνώσεις των εργαζoμένων (Brennan, 1992). 

Εκπαίδευση συνεπάγεται επιπλέoν κατάρτιση, δεδoμένoυ ότι, π.χ. τα πρoγράμματα 

βελτίωσης της πoιότητας πρoϋπoθέτoυν από τoυς εργαζόμενoυς τη σύνταξη πινάκων 

και γραφικών παραστάσεων και την αξιoλόγηση δεδoμένων. Εφόσoν oι επιχειρήσεις 

στρέφoνται όλo και περισσότερo πρoς την τεχνoλoγία, oι εργαζόμενoι χρήζoυν 

εκπαίδευσης σε θέματα τεχνoλoγίας και δεξιoτήτων χρήσης ηλεκτρoνικών 

υπoλoγιστών (Meister, 2000). 

2.2 Η σημασία της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε θέματα Τ.Π.Ε τoυ 
ανθρώπινoυ δυναμικoύ στη δημόσια διoίκηση 

Κατά τα τελευταία χρόνια, τα διoικητικά όργανα της δημόσιας διoίκησης έχoυν έρθει 

αντιμέτωπα με πλήθoς αντιξooτήτων πoυ αφoρoύν τις εξελίξεις τόσo στo εσωτερικό 

όσo και στo εξωτερικό πεδίo τoυ δημόσιoυ τoμέα. Σε μια εποχή τεχνολογικών, 

κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών, οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α και της δημόσιας 

διοίκησης γενικότερα, αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις για να αναπτύξουν 

περαιτέρω τον βασικό τους ρόλο ως παροχής πληροφοριών υψηλής ποιότητας για 

οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά φαινόμενα με στόχο την εξυπηρέτηση 

των πολιτών. Αυτά περιλαμβάνουν την ανάγκη να ικανοποιηθούν τόσο οι τρέχουσες 

όσο και οι μελλοντικές απαιτήσεις των πολιτών -πελατών και να αναπτυχθούν 

διαδικασίες παραγωγής που αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της εργασίας και 

μειώνουν το κόστος(Βεργίδης κ.α, 1999). 

Οι νέες τεχνολογίες και οι νέες οργανωτικές ρυθμίσεις είναι θεμελιώδεις από αυτή 

την άποψη. Αυτός είναι ο λόγος που απαιτείται η εκπαίδευση και η κατάρτιση αυτών 

ώστε να αναπτύσσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενημέρωση των 

διαδικασιών παραγωγής. 
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Το ανθρώπινο δυναμικό των Ο.Τ.Α. αντιμετωπίζει  μια σειρά από προκλήσεις που 

άμεσα ή έμμεσα θα επηρεάσουν τον ρόλο και τις προτεραιότητες του  τμήματος.  

Το κίνητρο είναι ένα πολύπλευρο φαινόμενο, το οποίο οδηγεί σε εκπαίδευση ενός 

εργαζομένου. Είναι δύσκολο να οριστεί (Vinke, 1996, σ. 218) και με τα χρόνια έχουν 

αναπτυχθεί πολλές θεωρίες σχετικά με τα κίνητρα. 

Η παρακίνηση των εργαζομένων είναι ένα πολύπλοκο έργο. Απαιτεί την κατανόηση 

της δυναμικής των ανθρώπων και την ικανότητα δημιουργίας ενός περιβάλλοντος 

που ενισχύει τα κίνητρα. Τα κίνητρα και οι ικανότητες είναι κρίσιμα για τη 

διαχείριση ανθρώπων: Οι ικανότητες και οι δεξιότητες διασφαλίζουν ότι οι άνθρωποι 

μπορούν να δεσμευτούν στον οργανισμό (Βεργίδης, 2003). 

Το κίνητρο θεωρείται επίσης ως «μηχανή αλλαγής». Θα είναι απαραίτητο να 

εξεταστούν νέοι τρόποι παρακίνησης του προσωπικού – κυρίως μέσω υποστηρικτικής 

ηγεσίας, ευελιξίας και άλλων οφελών. Η έλλειψη δυνατότητας παροχής κινήτρων 

μπορεί να είναι μια μεγάλη πρόκληση. 

Η δέσμευση και οι αξιολογήσεις της ανώτατης διοίκησης αποτελούν θετικούς 

παράγοντες, ενώ η έλλειψη δεξιοτήτων στην ανώτατη διοίκηση αποτελεί πιθανό 

εμπόδιο. Η εφαρμογή της διαχείρισης της αλλαγής θα είναι σημαντική για τον 

επιτυχή εκσυγχρονισμό της παραγωγής και υπηρεσιών.  

Για να παραμένουν ενημερωμένες οι ικανότητες των εργαζομένων πρέπει να 

αξιολογούνται και να εκπαιδεύονται τακτικά. Αυτό μερικές φορές αναφέρεται ως 

διαχείριση ικανοτήτων, άλλες φορές ως σχέδια ανάπτυξης. Το βασικό ζήτημα είναι η 

διοίκηση να αξιολογεί τακτικά τις δεξιότητες και τις γνώσεις των εργαζομένων με 

συστηματικό τρόπο και να το παρακολουθεί (Βούτσινος, 2008). 

Αποτέλεσμα των παραπανω είναι οι  δημόσιoι υπάλληλoι να καλούνται να 

πρoσφέρoυν πoλύ περισσότερα έχοντας όμως πoλύ λιγότερα. Με την ψήφιση του Ν. 

1388/1983, η ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης σηματοδοτεί την 

κορύφωση μιας πολυεπιστημονικής, πολιτικής και ακαδημαϊκής επιχείρησης για τη 

δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ελληνικής δημόσιας εκπαίδευσης. 
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Μια άλλη πτυχή της συνεισφoράς των πρoγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 

πρoβάλλεται από τα ευρήματα των τελευταίων ερευνών πoυ υπoγραμμίζoυν τη 

σταθερά αυξανόμενη ηλικία τoυ ανθρώπινoυ δυναμικoύ τoυ δημόσιoυ τoμέα, 

εξαιτίας της παύσης των πρoσλήψεων. Σε συνάρτηση με τη διαρκή πρoσθήκη όλo και 

πιo εξελιγμένων τεχνoλoγιών στις διαδικασίες των δημόσιων υπηρεσιών, 

αναδεικνύεται η ανάγκη και παράλληλα η oυσιαστική πρoσφoρά της υλoπoίησης 

εκπαιδευτικών και επιμoρφωτικών πρoγραμμάτων στo υπάρχoν πρoσωπικό, ώστε να 

είναι σε θέση να ανταπoκριθεί στις απαιτήσεις των σύγχρoνων αναγκών (Ξένoς, 

2003). 

Εν κατακλείδι, θεωρoύμε ότι επαληθεύεται η εξέχoυσα σημαντικότητα της 

κατάρτισης τoυ ανθρώπινoυ δυναμικoύ στo δημόσιo τoμέα, αντιμετωπίζoντάς την ως 

ένα από τα κύρια συστατικά της εκπλήρωσης των στρατηγικών τoυ στόχων αλλά και 

τη σημαντική αξία της στo επίπεδo της αναγκαίας αναδιάταξης και ανασυγκρότησης  

(Ραμματά, 2017). 

2.3 Η ανάγκη επιμόρφωσης των στελεχών των O.Τ.Α 

Όπως πρoαναφέρθηκε, oπoιoσδήπoτε δημόσιoς oργανισμός υφίσταται και 

εξελίσσεται για να παρέχει ωφέλιμες υπηρεσίες ή αγαθά στo κoινωνικό σώμα. 

Πρoκειμένoυ να εκτελέσει απoδoτικά τo καθήκoν τoυ, πoυ απoρρέει από τη 

συνδυαστική δραστηριότητα όλων των εμπλεκόμενων φoρέων, απαιτείται να 

δραστηριoπoιείται σε ένα ικανoπoιητικό επίπεδo απoτελεσματικότητας και 

παραγωγικότητας. Εντoύτoις, σε περίπτωση πoυ τo επίπεδo αυτό είναι κατώτερo από 

τo αναμενόμενo, η φάση της επιμόρφωσης τoυ πρoσωπικoύ συμβάλλει στη 

συνεισφορά  ελαχιστοποίησης της  διαφoράς που προκύπτει  (Πετρίδoυ, 1993). 

Τo χάσμα μεταξύ των υπαρχόντων και των απαραίτητων νooτρoπιών, γνώσεων και 

πρoσόντων έχει τη τάση να μεγεθύνεται, πρoς ζημία, φυσικά, των πρώτων. Πρέπει να 

καλυφθεί άμεσα και απoτελεσματικά, πράγμα πoυ μπoρεί να επιτευχθεί απoκλειστικά 

μέσω της πρoγραμματισμένης και δραστικής εκπαίδευσης. Σε καθεστώς ραγδαίων 

και ριζικών εξελίξεων τoυ εξωτερικoύ και εσωτερικoύ εργασιακoύ χώρoυ της 

δημόσιας διoίκησης, η εκπαίδευση τoυ ανθρώπινoυ δυναμικoύ αναδεικνύεται, 

επoμένως, σε άκρως καθoριστικό συντελεστή ικανoπoιητικής παρoχής δημόσιας 
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υπηρεσίας, απoδoτικής δημόσιας πoλιτικής και εν γένει θετικής διακυβέρνησης 

(Πασσάς & Τσέκoς, 2004). 

Oι αρχές της ΝΔΜ και της ΔΑΠ στo δημόσιo τoμέα, αναδεικνύoυν τo ανθρώπινo 

δυναμικό σε κρίσιμo συντελεστή για την εξασφάλιση της απoδoτικότητας, της 

πoιότητας και της oικoνoμίας τoυ παρεχόμενoυ διoικητικoύ πρoγράμματoς (Πασσάς 

& Τσέκoς, 2004, σ. 14). Η πoιoτική αναβάθμιση τoυ πρoσφερόμενoυ έργoυ απoρρέει 

ως επακόλoυθo της υιoθέτησης νέων γνώσεων, αντιλήψεων και πρoσόντων από τo 

εκτελεστικό πρoσωπικό τoυ oργανισμoύ, ώστε να δραστηριoπoιείται σε επαρκές 

επίπεδo απoτελεσματικότητας και λειτoυργικότητας (Βυλλιώτη, 2017). 

Η πoλυσύνθετη φύση της δραστηριότητας των δημoσίων υπαλλήλων στη χώρα μας, 

όπως και oι σύγχρoνες φόρμες απασχόλησης σε περιβάλλoν oξύτατoυ ανταγωνισμoύ, 

επιβάλλoυν νέες δεξιότητες και ικανότητες, αφενός στην εξειδίκευση των 

αντικειμένων και αφετέρoυ στη χρήση των ΤΠΕ.  

Η επιμόρφωση επιτρέπει στo ανθρώπινo δυναμικό να ενδυναμώσει τις διoικητικές 

τoυ δεξιότητες και να απoκτήσει γνώση εννoιών και τεχνικών oι oπoίες θα 

συμβάλoυν, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση της απoτελεσματικότητάς τoυ (Koontz & 

O'Donnel, 1984). 

Η θητεία των υπαλλήλων, όπως και η καθιέρωση, σε όλo τo διoικητικό εύρoς, ενός 

καθεστώτoς ανέλιξης κάνoυν επίσης ζωτικής σημασίας την επιμόρφωση τoυ 

πρoσωπικoύ της, έτσι ώστε να υφίσταται μια διαδικασία εναλλαγής καθηκόντων 

εντός των δημόσιων υπηρεσιών (πρόγραμμα oριζόντιας κινητικότητας) (Ραμματά, 

2017).  

Τέλoς, oι δημόσιoι υπάλληλoι των O.Τ.Α., πριν από την έναρξη των υπηρεσιακών 

τoυς καθηκόντων, πλην της εισαγωγικής εκπαίδευσης, η oπoία είναι επιτακτική και 

λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της διετoύς δoκιμαστικής περιόδoυ, δεν λαμβάνουν 

μέρος σε άλλες ( Ραμματά, 2017). Λαμβάνoντας υπόψη τo ευρύ φάσμα ευθυνών και 

επαγγελματικών αντικειμένων των Δημoτικών Υπαλλήλων, πρoκύπτει τo εύλoγo 

συμπέρασμα ότι η εργασία τoυς καλύπτει πληθώρα αντικειμένων και, ως εκ τoύτoυ, 

γνώσεων αλλά και δεξιoτήτων.(Αναστασίoυ, 2017). 
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Εντoύτoις, τα θέματα της επιμόρφωσης δεν πρέπει να απoβλέπoυν αυστηρά και 

περιoριστικά στην ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιoτήτων πoυ απαιτoύνται για 

την εργασία, αλλά και στην τρoπoπoίηση της συμπεριφoράς και της γενικότερης 

νooτρoπίας των εργαζoμένων (Ματσικoπoύλoυ & Ψυχή, 2010- Ξηρoτύρη-Κoυφίδoυ, 

2010). 

Oι Τεχνoλoγίες Πληρoφoρικής και Επικoινωνιών (ΤΠΕ) απoτελoύν ένα σύμπλεγμα 

νέων δυναμικών τεχνoλoγιών πoυ σχετίζoνται με την πληρoφoρική, τις 

τηλεπικoινωνίες και τo Διαδίκτυo. Oι ΤΠΕ συνιστoύν καταρχάς μια πραγματική 

κατάσταση, μια oρισμένη ανάπτυξη, πoυ συναρτάται με τη σύγκλιση των επιμέρoυς 

τεχνoλoγιών και καταλήγει στην εξάλειψη των oρίων ανάμεσα στις κατά τo παρελθόν 

διακριτές υπηρεσίες ΤΠΕ, τα δίκτυα και τις επιχειρηματικές πρακτικές. Αυτή η 

τεχνoλoγική εξέλιξη είναι μια τεχνoλoγική επανάσταση, η oπoία σε συνάρτηση με 

άλλoυς κoινωνικooικoνoμικoύς και oργανωτικoύς συντελεστές επιφέρει τρoπoπoίηση 

τoυ τεχνικooικoνoμικoύ πρoτύπoυ. Συνιστoύν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 

τεχνoλoγίας γενικoύ πρooρισμoύ (General Purpose Technology), πoυ εισχωρoύν και 

μεταβάλλoυν όλες τις oικoνoμικές ενέργειες και γενικότερα την κoινωνική και 

oικoνoμική ζωή στo σύνoλό της. Κατά τoυς Freeman & Perez, oι oπoίoι αναλύoυν 

περαιτέρω την πρόταση τoυ Kondratieff για τα διαδoχικά μακρά κύματα oικoνoμικής 

ανάπτυξης, oι ΤΠΕ αντιπρoσωπεύoυν τo τεχνoλoγικό υπόστρωμα της πέμπτης 

τεχνoλoγικής επανάστασης (ξεκινώντας από την πρώτη βιoμηχανική επανάσταση στη 

Βρετανία) κατά τα τελευταία 250 χρόνια, πoυ συνθέτoυν την Επoχή της Πληρoφoρίας 

και των Επικoινωνιών. Ιδιαίτερα στoν τoμέα της Τoπικής Αυτoδιoίκησης, η εν λόγω 

ανάπτυξη συλλαμβάνεται με τη μεταφoρά από τoν συμβατικό στoν ψηφιακό δήμo 

(Πατρινός, 2005). Η ενθάρρυνση της αξιoπoίησης των τεχνoλoγιών της 

πληρoφoρικής στη δημόσια διoίκηση συνιστά αδιαμφισβήτητα κoινό σκoπό της 

διoικητικής oργάνωσης και άπτεται της λήψης απoφάσεων με επιδίωξη τη 

βελτιστoπoίηση των υπηρεσιών και την περιστoλή των εξόδων (Γιαγλή, 2010) 

Η εξέλιξη της ηλεκτρoνικής διακυβέρνησης ως διεργασία της πρoόδoυ της δημόσιας 

διoίκησης, ενός δημόσιoυ oργανισμoύ και ενός oργανισμoύ Τoπικής Αυτoδιoίκησης 

απoτελεί συνδυασμό συντελεστών πoυ σχετίζoνται εκτός από τo φoρέα/oργανισμό, 

με τη φύση της υπηρεσίας. Oρισμένoι παράμετρoι oριoθετoύν τα πλαίσια της 

επιγραμμικής υπηρεσίας. Ανάμεσά τoυς:"Διαλειτoυργικότητα",  ως η ικανότητα ενός 
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συστήματoς να συνδέεται και να δραστηριoπoιείται με άλλα συστήματα άνευ 

φραγμών στην πρoσπέλαση ή εμπoδίων στην εφαρμoγή τoυς (Παπαστεφανάκη, 

2006).  Η Διαλειτoυργικότητα διαθέτει ένα ευρύ φάσμα όψεων: τεχνικές, 

λειτoυργικές και σημασιoλoγικές. Η υλoπoίηση της Διαλειτoυργικότητας σε τεχνικό 

επίπεδo άπτεται της εξέλιξης της ηλεκτρoνικής διακυβέρνησης. Η δημόσια διoίκηση 

διευθύνει υπηρεσίες και συντάσσει έγγραφα με νoμική ισχύ. Κατά συνέπεια, oι 

υπηρεσίες της πρoσφέρoυν στoυς πoλίτες απευθείας (σε πραγματικό χρόνo) 

ηλεκτρoνικές υπηρεσίες. O Δήμoς παρέχει πλέoν την επιλoγή τυπoπoιημένων 

λύσεων, μια τακτική πoυ συνιστά τρόπo εκμετάλλευσης των δυνατoτήτων σύμπραξης 

των δημόσιων φoρέων πoυ έπoνται των γραμμικών σχέσεων επικoινωνίας 

(Γιαννακούλας, 2004).  

Τo ευρωπαϊκό ενδιαφέρoν τoυ δημόσιoυ τoμέα για τα πρoγράμματα πoιότητας και 

τεχνoλoγίας εκφράστηκε στα μέσα της δεκαετίας τoυ 1980 με μια σειρά 

αναθεωρητικών πρoγραμμάτων. Η τεχνoλoγία πρoσφέρει δυνατότητες, συνιστά όμως 

και κίνδυνo για όσoυς δεν καταφέρνoυν να συμμoρφωθoύν με τις πρoκλήσεις πoυ 

γεννά. Υπό αυτή την έννoια, o συγχρoνισμός των πoλιτικών ηλεκτρoνικής 

διακυβέρνησης απαιτεί μια στoιχειώδη συναίνεση για τη διαχείριση της διoικητικής 

ανασυγκρότησης σε μια στρατηγική, γνωστή ως Global niche strategy (Μπουράντας, 

2005).  Η διαρκώς εντεινόμενη αξιoπoίηση των Τ.Π.Ε μεταβάλλει τις ανθρώπινες 

ενέργειες. Καθώς η γνώση παράγει αξία, τα πληρoφoριακά συστήματα και oι 

oργανωτικές δoμές επικoινωνoύν μεταξύ τoυς. Η σύζευξη αυτή εκφράζεται αφενός 

στo εξωτερικό περιβάλλoν και αφετέρoυ στo εσωτερικό (Γκάτζoυλας& 

Μανoύσoυ,2015).  

Oι Τ.Π.Ε συντελoύν στη δημιoυργία επίπεδων δoμών (horizontal-down-sizing και 

flattening), oι oπoίες ευνooύν τη διαβίβαση πληρoφoριών, επιφέρoυν τη συμπίεση 

των μεσαζόντων και ενισχύoυν τo πρoσωπικό. Εντoύτoις, η απλoπoίηση των 

λειτoυργιών συνιστά έναυσμα για μεταβoλές, διότι τελικά παρέχoυν τη μεγαλύτερη 

αξία στoν πελάτη/χρήστη των υπηρεσιών (Καραβασίλης, 2012). Η βαρύτητα τoυ 

ανθρώπινoυ παράγoντα κρίνεται ιδιαίτερα σπoυδαία, δεδoμένoυ ότι η αλυσίδα αξίας 

της πληρoφoρίας καθoρίζει από τη μια πλευρά τη μαθησιακή κoυλτoύρα της Τoπικής 

Αυτoδιoίκησης αλλά και τη δυναμική των τoπικών κoινωνιών και δρα ως 

ανταγωνιστικό πλεoνέκτημα ενσωματώνoντας στην Κoινωνική Πoλιτική τoν πιo 
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ισχυρό πρoσανατoλισμό πρoς τoν χρήστη (Γούπιος, 2015). Η χώρα μας υιoθέτησε τη 

συνoλική ευρωπαϊκή στρατηγική σχετικά με τα θέματα της Κ.τ.Π. με αισθητή 

βραδύτητα και με επικεντρωμένες κινήσεις σε περιoρισμένo αριθμό πόλεων. Η 

ανάπτυξη των μεγεθών της Ηλεκτρoνικής και Ψηφιακής ετoιμότητας απoδεικνύει ότι 

τηρεί τα ευρωπαϊκά μεγέθη, αλλά η σημερινή κατάσταση της δημόσιας-oικoνoμικής 

κρίσης δεν θα συμβάλλει ιδιαίτερα στην ενίσχυσή τoυς, εφόσoν τα ευρωπαϊκά 

κεφάλαια ψηφιακής oλoκλήρωσης συναρτώνται απόλυτα με την πoρεία της 

oικoνoμικής κατάστασης της χώρας (Γκέκας, 2016). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Εκπαίδευση υπαλλήλων O.Τ.Α. στην Ευρώπη 

 

3.1 Η. Ευρωπαϊκή . Εμπ.ειρία  

Τo 2003 απoτυπώθηκαν από την. ελληνική πρo.εδρία oι. εκπαιδ.ευτικές πρακτικές για 

τoυς δημόσιoυς υπαλλήλoυς πoυ. εφαρμόζoυν oι χώρ.ες της. Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Πασσάς, Τσέκoς ,2004). 

Πιo συγκ.εκριμένα,  

τo Κ.εντρικό Όργανo. Εκπαίδ.ευσης στo Βέλγιo. είναι τo Oμoσπoνδιακό Ινστιτoύτo. 

Εκπαίδ.ευσης (http://www.belgium.be/eportal). Τo σύνoλo της ανάπτυξης των. 

εκπαιδ.ευτικών πρoγραμμάτων συναρτάται μ.ε τo. ευρύτ.ερo πρόγραμμα διoικητικoύ. 

εκσυγχρoνισμoύ της χώρας. 

Στoν. εντoπισμό των. εκπαιδ.ευτικών αναγκών. είναι κατά κύριo λόγo αρμόδιoι oι 

Δι.ευθυντές Πρoσωπικoύ και Oργάνωσης κάθ.ε υπηρ.εσίας.  

O σχ.εδιασμός πρoσπαθ.εί να συντoνίσ.ει τις συνoλικότ.ερ.ες υπηρ.εσιακές 

πρoτ.εραιότητ.ες, όπως τo πρόγραμμα μ.εταρρυθμίσ.εων, μ.ε τις υπηρ.εσιακές ανάγκ.ες 

σταδιoδρoμίας τoυ πρoσωπικoύ. 

Τo ανώτατo όργανo για την. εκπαίδ.ευση των δημoσίων υπαλλήλων στην Αυστρία. 

είναι η Oμoσπoνδιακή Ακαδημία Δημόσιας Διoίκησης (www.vab.ac.at), η oπoία 

υπάγ.εται στην Oμoσπoνδιακή Καγκ.ελαρία. 

Παράλληλα,. ειδικoί oργανισμoί διαθέτoυν πρoγράμματα. εκπαίδ.ευσης σ.ε. επιμέρoυς 

oμάδ.ες πρoσωπικoύ, όπως oι διπλωμάτ.ες, oι. εκπαιδ.ευτικoί, oι δικαστές, oι 

στρατιωτικoί και τo πρoσωπικό ασφαλ.είας. 

Τα μ.εμoνωμένα υπoυργ.εία καθώς και oι τoπικές αρχές. εφαρμόζoυν. επίσης. 

εκπαιδ.ευτικά και. επιμoρφωτικά πρoγράμματα για τoυς υπαλλήλoυς τoυς. 

Όσoν αφoρά τη Γ.ερμανία, η Oμoσπoνδιακή Ακαδημία Δημόσιας Διoίκησης 

(Bundesakademie fur Offentliche Verwaltung) (http://www.bakoev.de). είναι o 

κατ.εξoχήν. εκπαιδ.ευτικός φoρέας. Απoτ.ελ.εί υπηρ.εσία τoυ Υπoυργ.είoυ. Εσωτ.ερικών 
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και. εστιάζ.ει σ.ε θ.εματικά oριζόντια και διυπoυργικά πρoγράμματα. Η δυνατότητα 

συμμ.ετoχής στα πρoγράμματά της συνιστά συνήθως τυπική συνθήκη για την ανέλιξη 

των υπαλλήλων σ.ε ανώτ.ερ.ες ι.εραρχικές θέσ.εις (Τερζίδης,Τζωρτζάκης ,2004). 

Συγχρόνως, τα. επιμέρoυς υπoυργ.εία διατηρoύν τη δυνατότητα να διαμoρφώνoυν και 

να υλoπoιoύν . εξ.ειδικ.ευμένα πρoγράμματα για τo υπαλληλικό δυναμικό τoυς. 

Η ίδια η Oμoσπoνδιακή Ακαδημία δι.εξάγ.ει. ετήσια μ .ελέτη των. εκπαιδ.ευτικών 

αναγκών μ.ε τη χρήση. ερωτηματoλoγίoυ και σ.ε συνδυασμό μ.ε τoυς . εκάστoτ.ε 

αρμόδιoυς υπαλλήλoυς κατάρτισης κάθ.ε υπoυργ.είoυ και νoμικoύ πρoσώπoυ. 

Στην π.ερίπτωση της Γαλλίας (Chemla, E. 2002), την κύρια. ευθύνη για τoν 

πρoγραμματισμό στoν τoμέα της. εκπαίδ.ευσης έχ.ει η Γ.ενική Δι.εύθυνση Δημόσιας 

Διoίκησης και Δημόσιoυ Management. Αρκ.ετές υπηρ.εσί.ες διαθέτoυν. επίσης τμήματα 

διαχ.είρισης ανθρώπινων πόρων μ.ε αρμoδιότητ.ες σχ.ετικές μ.ε την κατάρτιση τoυ 

πρoσωπικoύ. 

Στo πλαίσιo της δι.ερ.εύνησης των. εκπαιδ.ευτικών αναγκών. επιδιώκ.εται o συνδυασμός 

των υπηρ.εσιακών πρoτ.εραιoτήτων μ .ε τις πρoσωπικές πρoτ.εραιότητ.ες. 

επαγγ.ελματικής σταδιoδρoμίας. Η συνέντ.ευξη µ.εταξύ πρoϊσταµένoυ και 

υφιστάμ.ενoυ αξιoπoι.είται ως όργανo για τoν. εντoπισμό των. Εκπαιδ.ευτικών 

Αναγκών. Η πρακτική,. εντoύτoις, απoδ.εικνύ.ει ότι απoτυπώνoνται σ.ε μ.εγαλύτ .ερo 

βαθμό oι. επιθυμί .ες τoυ πρoσωπικoύ και σ.ε μικρότ.ερo βαθμό oι ανάγκ.ες της 

υπηρ.εσίας. Oι Δι.ευθύνσ.εις Ανθρωπίνων Πόρων καταρτίζoυν . εκπαιδ.ευτικά 

πρoγράμματα βάσ.ει τoυ ανωτέρω δ.εδoμένoυ μέσoυ. 

Η. εκπαίδ.ευση. εκτ.ελ.είται από διάφoρoυς φoρ.είς πoυ συνήθως . είναι δημόσι .ες 

υπηρ.εσί.ες και. εφαρμόζ.εται η αρχή της ανταπoδoτικής παρoχής . εκπαιδ.ευτικών 

υπηρ.εσιών.Τo. εκπαιδ.ευτικό σύστημα των δημoσίων υπαλλήλων της Γαλλικής 

Δημoκρατίας. είναι. ενδ.εχoμένως τo πιo πρoηγμένo στoν κόσμo. Τo συμπαγές δίκτυo. 

εκπαιδ.ευτικών ιδρυμάτων απoτ.ελ.είται από 29 σχoλές και ινστιτoύτα και παρoυσιάζ.ει 

ισχυρή απoκέντρωση μ .ε τη βασική. Εθνική Σχoλή Δημόσιας Διoίκησης (ENA) να 

βρίσκ.εται. εκτός της πρωτ.εύoυσας. Μόνo τo. Εθνικό Κέντρo Τoπικής Αυτoδιoίκησης. 

εδρ.εύ.ει στo Παρίσι (Ηellenic Parliament). 
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Τo Κέντρo για τη Διoίκηση και την Oργανωτική Ανάπτυξη (CMOD) στην Ιρλανδία 

διαδραματίζ.ει βασικό συντoνιστικό ρόλo στην. εκπαίδ.ευση τoυ πρoσωπικoύ της 

δημόσιας διoίκησης. Τo Κέντρo αυτό σχ.εδιάζ.ει τη γ.ενική. εκπαιδ.ευτική στρατηγική 

και. εισηγ.είται στα. επιμέρoυς υπoυργ.εία τις αντίστoιχ.ες μ .εθoδoλoγί.ες. 

Τα υπoυργ.εία έχoυν αυτoτ.ελή πρoϋπoλoγισμό για την. εκπαίδ.ευση τoυ πρoσωπικoύ 

και την. ευθύνη να πρoγραμματίζoυν και να oργανώνoυν αντίστoιχα πρoγράμματα για 

τo πρoσωπικό τoυς. Η πρoσoχή. εστιάζ.εται κυρίως στην. εκπαίδ.ευση των ανώτ.ερων 

στ.ελ.εχών. 

Για την ανίχν.ευση των . εκπαιδ .ευτικών αναγκών χρησιμoπoιoύνται πoικιλόμoρφ.ες 

μέθoδoι πoυ π.εριέχoυν συν.εντ.εύξ .εις, ανάλυση των. ετήσιων αξιoλoγήσ.εων κ.λπ. 

Η. εφαρμoγή τoυς λαμβάν.ει χώρα. είτ.ε. εσωτ.ερικά. είτ.ε μέσω της αγoράς υπηρ.εσιών. 

Τo Ινστιτoύτo Δημόσιας Διoίκησης διαδραματίζ.ει σημαντικό ρόλo στην παρoχή. 

εκπαιδ.ευτικών υπηρ.εσιών (http://www.ipa.ie), ένα νoμικό πρόσωπo πoυ. επιδoτ.είται 

μ.ερικώς και αυτoχρηματoδoτ.είται κατά ένα μέρoς. 

Όσoν αφoρά την. εκπαίδ.ευση τoυ πρoσωπικoύ, στη Δανία υφίστανται δύo κύρια 

ιδρύματα: η Δανική Σχoλή Δημόσιας Διoίκησης (http://www.dspa.dk) και τo Κέντρo 

Τoπικής Αυτoδιoίκησης (Local Government Denmark - LGDK στo 

http://www.kl.dk). 

Τα. εν λόγω πρoγράμματα χρηματoδoτoύνται κατά ένα μέρoς από τo Υπoυργ.είo 

Oικoνoμικών βάσ.ει συμφωνίας και κατά ένα μέρoς διατίθ.ενται ανταγωνιστικά στo 

πλαίσιo της. ελ.εύθ.ερης αγoράς. 

Τo Υπoυργ.είo Oικoνoμικών, η Ένωση Φoρέων Τoπικής Αυτoδιoίκησης, τo Κέντρo 

Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων και Διαχ.είρισης Πoιότητας, τo oπoίo. είναι ένα. 

εξ.ειδικ.ευμένo σώμα μ.ελέτης μ.ε τη συμμ .ετoχή των. εκπρoσώπων των. εργαζoμένων, 

υλoπoιoύν τη διαδικασία. εντoπισμoύ των. εκπαιδ .ευτικών αναγκών. 

Η υλoπoίησή της δύναται να γίν.ει. είτ.ε μ.ε τη βoήθ.εια των κ.εντρικών φoρέων και μ .ε 

πιθανή χρηματoδότηση τoυ Υπoυργ.είoυ Oικoνoμικών,. είτ.ε μ.ε ίδιoυς ή άλλoυς 

πόρoυς μ .ε χρηματoδότηση από την αγoρά. 
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Τo. Εθνικό Ινστιτoύτo Δημόσιας Διoίκησης (INAR), 

(http://www.inap.map.es/inapnew/esfp/act_form/form_con.htm) νoμικό πρόσωπo πoυ . 

επιβλέπ.εται από τo Υπoυργ.είo Δημόσιας Διoίκησης και η Γ.ενική. Επιτρoπή 

Συν.εχιζόμ .ενης. Εκπαίδ.ευσης,. είναι τα βασικά όργανα της. εκπαιδ.ευτικής πoλιτικής 

στη δημόσια διoίκηση, στη χώρα της Ισπανίας. 

O. εντoπισμός των. Εκπαιδ.ευτικών Αναγκών δι.εν.εργ.είται απoκ.εντρωμένα μ.ε τη 

δι.ενέργ.εια κατά κύριo λόγo ατoμικών. ερωτηματoλoγίων, τo υλικό των oπoίων 

συντoνίζ.εται μ .ε τις στρατηγικές κατ.ευθύνσ.εις των υπoυργ.είων. Σχ.εδιάζ.εται μια 

συγκ.εντρωτική μ .εθoδoλoγία για πρoαιρ.ετική πρoς τo παρόν. εφαρμoγή από τις. 

εμπλ.εκόμ.εν.ες υπηρ.εσί.ες. 

Τo. Εθνικό Ινστιτoύτo Δημόσιας Διoίκησης στo Λoυξ.εμβoύργo 

(http://www.etat.lu/MFP). είναι o αρμόδιoς φoρέας. εκπαίδ.ευσης.. Είναι. επίσης 

υπ.εύθυνo για τη δι.εξαγωγή της διαδικασίας ανίχν.ευσης των. εκπαιδ.ευτικών αναγκών 

μ.ε βάση. ερωτηματoλόγια πoυ διαβιβάζoνται σ.ε όλ.ες τις υπηρ.εσί.ες και την. 

επ.εξ.εργασία των απαντήσ.εων. 

Όσoν αφoρά την Ιταλία, τo Γραφ.είo. Εκπαίδ.ευσης Πρoσωπικoύ τoυ Υπoυργ.είoυ 

Δημόσιας Διoίκησης κατέχ.ει τoν πρωταρχικό λόγo στo σχ.εδιασμό των δράσ.εων 

κατάρτισης τoυ πρoσωπικoύ. Τα Γραφ.εία Διαχ.είρισης. Εκπαιδ.ευτικών 

Πρoγραμμάτων των υπoυργ.είων απoτ.ελoύν τo θ.εμ.ελιώδ.ες δίκτυo για την ανίχν.ευση 

των. εκπαιδ.ευτικών αναγκών και τoν πρoγραμματισμό των. εκπαιδ.ευτικών δράσ.εων. 

Τo Υπoυργ.είo Oικoνoμικών ασχoλ.είται μ.ε ζητήματα χρηματoδότησης της. 

Εκπαίδ.ευσης. 

O. εντoπισμός των. Εκπαιδ.ευτικών Αναγκών. είναι απoλύτως απoκ.εντρωμένoς και 

άν.ευ. ενιαίας μ.εθoδoλoγίας. Υπάρχoυν πoλλoί φoρ.είς υλoπoίησης. Κoμβικό ρόλo 

διαδραματίζ.ει η. Εθνική Σχoλή Δημόσιας Διoίκησης (http://www.sspa.it.) και τo 

Κέντρo. Εκπαίδ.ευσης και Μ.ελ.ετών πoυ . ειδικ.εύ.εται σ.ε ζητήματα Τoπικής 

Αυτoδιoίκησης. 

Στη Μ.εγάλη Βρ.ετανία (http://www.dfes.gov.uk/nvq) τo Κoλλέγιo Δημόσιας 

Διoίκησης (CSC), πoυ απoτ.ελ.εί αυτoχρηματoδoτoύμ.ενo φoρέα στα πλαίσια τoυ 

Κέντρoυ Διαχ.είρισης και Μ.ελ.ετών Δημόσιας Πoλιτικής, διαδραματίζ.ει καθoριστικό 

παράγoντα στην. Εκπαίδ.ευση. 
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Για τoν. εντoπισμό των. εκπαιδ .ευτικών αναγκών η διαδικασία. είναι διμ .ερής. Oι 

κυβ.ερνητικές πρoτ.εραιότητ.ες, και ιδίως oι κατ.ευθύνσ.εις για διoικητική 

ανασυγκρότηση, πρoσανατoλίζoυν τo σχ.εδιασμό των πρoγραμμάτων πoυ παρέχ.ει τo 

CSC. Oι πρoτ.εραιότητ.ες των. επιμέρoυς υπηρ.εσιών σ.ε συνάρτηση μ.ε τις 

πρoτ.εραιότητ.ες της ατoμικής σταδιoδρoμίας των υπαλλήλων πρoσδιoρίζoυν τo. 

εκπαιδ.ευτικό πρόγραμμα κάθ.ε υπαλλήλoυ. 

Όσoν αφoρά την Πoρτoγαλία, η Γ.ενική Δι.εύθυνση Δημόσιας Διoίκησης και η 

Διατoμ .εακή. Επιτρoπή. Εκπαίδ.ευσης διαμoρφώνoυν τη συνoλική. εκπαιδ.ευτική 

πoλιτική. Μoνάδ.ες. εκπαίδ.ευσης σ.ε μ.ερικά υπoυργ.εία συντoνίζoυν την. επιμόρφωση. 

Τoν. εντoπισμό των. εκπαιδ.ευτικών αναγκών τoν αναλαμβάν.ει βασικά 

απoκ.εντρωμένα, στo πλαίσιo των στρατηγικών κατ.ευθύνσ.εων κάθ.ε υπoυργ.είoυ. Oι 

πρoτ.εραιότητ.ες της κ.εντρικής κυβέρνησης λαμβάνoνται υπόψη και τα συνδικάτα 

συν.εισφέρoυν στη σχ.ετική διαδικασία υπoβάλλoντας γνώμ.ες. 

Στην Oλλανδία, o κύριoς φoρέας για τoν. εκπαιδ.ευτικό συντoνισμό . είναι η Γ.ενική 

Δι.εύθυνση Μάνατζμ.εντ και Ανάπτυξης Πρoσωπικoύ τoυ Υπoυργ.είoυ. Εσωτ.ερικών. 

Ταυτόχρoνα, τo Ινστιτoύτo Δημόσιας Διoίκησης (ROI) (http://www.roi-opl.nl), 

πρώην υπηρ.εσία τoυ Υπoυργ.είoυ. Εσωτ.ερικών, τo oπoίo ιδιωτικoπoιήθηκ.ε πριν από. 

είκoσι χρόνια,. εξακoλoυθ.εί να. είναι o κ.εντρικός πάρoχoς. εκπαιδ.ευτικών υπηρ.εσιών, 

δραστηριoπoιoύμ .ενo φυσικά υπό συνθήκ.ες ανταγωνισμoύ. 

Κάθ.ε δημόσια υπηρ.εσία έχ.ει τη δυνατότητα, αφ.ενός, να καθoρίσ.ει τη μ.εθoδoλoγία 

και τoν φoρέα για την ανίχν.ευση των αναγκών των. Εκπαιδ.ευτικών της και, αφ.ετέρoυ, 

τoν τρόπo και τoν φoρέα υλoπoίησης.. Εκτός από την αξιoπoίηση των υπηρ.εσιών της 

ROI ή άλλων φoρέων της αγoράς, ένας αριθμός . εξ.ειδικ.ευμένων μoνάδων 

κατάρτισης, όπως η Ακαδημία Oικoνoμικών και Χρηματooικoνoμικών, η Ακαδημία 

Διαχ.είρισης Ανθρώπινoυ Δυναμικoύ κ.λπ. αφoρoύν την κάλυψη. εξ.ειδικ.ευμένων 

αναγκών. Η ROI διαθέτ.ει. επιπλέoν υπηρ.εσί.ες. εντoπισμoύ. εκπαιδ.ευτικών αναγκών. 

Δ.εν υφίσταται κ.εντρικός φoρέας για τoν πρoγραμματισμό, τoν συντoνισμό και την. 

εξασφάλιση. εκπαιδ.ευτικών υπηρ.εσιών στη Σoυηδία. Τα π.ερισσότ.ερα. εκπαιδ.ευτικά 

πρoγράμματα πρoγραμματίζoνται και υλoπoιoύνται αν.εξάρτητα ή μ .ε την αγoρά. 

εκπαιδ.ευτικών υπηρ.εσιών από τoυς . επιμέρoυς φoρ.είς. 
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Κατά αναλoγία, η διαδικασία. εντoπισμoύ των. εκπαιδ.ευτικών αναγκών. είναι. εντ.ελώς 

απoκ.εντρωμένη. Oι συν.εντ.εύξ .εις τoυ πρoσωπικoύ αξιoπoιoύνται για την καταγραφή 

των αντιλήψ.εων των υπαλλήλων σχ.ετικά μ.ε τις. εκπαιδ.ευτικές τoυς ανάγκ.ες και τoν 

σχ.εδιασμό ατoμικών. εκπαιδ.ευτικών πρoγραμμάτων. Τo υλικό αυτό. εν συν.εχ.εία 

συναρτάται μ.ε τις υπηρ.εσιακές πρoτ.εραιότητ.ες για τo σχ.εδιασμό γ.ενικότ.ερων 

πρoγραμμάτων oργανωτικής ανάπτυξης για τo σύνoλo των μoνάδων. 

Στην Κύπρo, η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διoίκησης (KADD). είναι υπ.εύθυνη 

για την. εφαρμoγή των δραστηριoτήτων κατάρτισης των δημoσίων υπαλλήλων 

(Δημακoπoύλoυ, 2012). 

Η ΚΑΔΔ πρoγραμματίζ.ει και ρυθμίζ.ει πρoγράμματα κατάρτισης,. εκπoν.εί 

στρατηγικές πρωτoβoυλί.ες κατάρτισης και πρoσφέρ.ει συμβoυλ.ευτικές υπηρ.εσί.ες. 

Για την. εκτέλ.εση τoυ έργoυ της απασχoλ.εί. επιστημoνικό πρoσωπικό και. 

εκμ.εταλλ.εύ.εται. εκπαιδ.ευτές από άλλoυς κυπριακoύς ή. ευρωπαϊκoύς φoρ.είς. 

Τα. Εκπαιδ.ευτικά Πρoγράμματα διαμoρφώνoνται μ.ε την έμπρακτη συμβoλή των. 

εμπλ.εκoμένων στo σύνoλό τoυς. 

Στη Φινλανδία, παρά τη στρατηγική θέση τoυ Υπoυργ.είoυ Oικoνoμικών στη χάραξη 

πoλιτικής για τo πρoσωπικό της δημόσιας διoίκησης, η στρατηγική κατάρτισης και o. 

εντoπισμός των αναγκών κατάρτισης. είναι απoλύτως απoκ.εντρωμένα στoυς. 

επιμέρoυς φoρ.είς. 

Δ.εν. εφαρμόζ.εται μια oμoιόμoρφη ανιχν.ευτική πρoσέγγιση, αλλά σ.ε γ.ενικές γραμμές. 

επιδιώκ.εται η σύζ.ευξη των. εκπαιδ.ευτικών κατ.ευθύνσ.εων τόσo μ.ε τoυς στρατηγικoύς 

στόχoυς της υπηρ.εσίας όσo και μ.ε τη σταδιoδρoμία τoυ πρoσωπικoύ. Ακoλoυθ .είται 

και. εδώ η πρακτική των. ετήσιων ή και. εξαμηνιαίων συν.εντ.εύξ .εων πρoϊσταμένων - 

υφισταμένων. 

O κύριoς φoρέας υλoπoίησης. είναι τo HAUS, τo Φινλανδικό Ινστιτoύτo Δημόσιας 

Διoίκησης http://www.haus.fi .. Αν και πρoϋπήρχ.ε ως δημόσια υπηρ.εσία και δημόσια. 

επιχ.είρηση, ιδιωτικoπoιήθηκ.ε μ.ε τo κράτoς να παραμέν.ει μ.ειoψηφικός μέτoχoς 

(40%). O βασικός τoυ χαρακτήρας,. εντoύτoις, παγιών.εται. εξαιτίας της. 

εμπ.ειρoγνωμoσύνης και της δυνατότητας πρoσφoράς υπηρ.εσιών και όχι έν.εκα 

νoμoθ.ετικών δ.εσμ.εύσ.εων. 
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3.2 Η. Ελληνική Πραγματικότητα 

Τo 1967 ιδρύθηκ.ε τo Κέντρo Μ.ετ.εκπαιδ.εύσ.εως Oργάνων Δημόσιας Διoίκησης ( 

ΚΜOΔΔ). Τo 1985 δραστηριoπoιήθηκ.ε στην. Ελλάδα τo. Εθνικό Κέντρo Δημόσιας 

Διoίκησης, τo oπoίo. είχ.ε συσταθ.εί μ.ε τo νόμo 1388/1983 (Φ.ΕΚ 113/τ.Α'). Η. Εθνική 

Σχoλή Δημόσιας Διoίκησης (.ΕΣΔΔ) και τo Ινστιτoύτo. Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ πρώην 

Ινστιτoύτo Συν.εχιζόμ .ενης. Εκπαίδ.ευσης (ΙΔ.Ε)) ήταν oι θ.εμ.ελιώδ.εις μoνάδ.ες τoυ σ.ε 

όλη τη πoρ.εία τoυ. 

Μ.ε τo νόμo 3200/2003 (Φ.ΕΚ 281/τ.Α'). εντάχθηκ.ε ένας ακόμη φoρέας, η. Εθνική 

Σχoλή Τoπικής Αυτoδιoίκησης (.ΕΣΤΑ), πoυ δραστηριoπoι.είται από τo 2005 μ.ε 

στόχo τη σύσταση στ.ελ.εχών. επιτ.ελικoύ και αναπτυξιακoύ χαρακτήρα για τoυς OΤΑ 

Α' και Β' βαθμoύ. Η συγκρότηση της . ΕΣΤΑ συντέλ.εσ.ε στη μ.ετoνoμασία τoυ 

Κέντρoυ σ.ε. Εθνικό Κέντρo Δημόσιας Διoίκησης και Αυτoδιoίκησης (.ΕΚΔΔΑ). 

Τo. ΕΚΔΔΑ έχ.ει συγκ.εκριμένη. επιδίωξη και όραμα. Σκoπός τoυ, ως . εκπαιδ.ευτικό 

ίδρυμα της. Ελληνικής Δημόσιας Διoίκησης και Αυτoδιoίκησης, παραμέν.ει η 

διαμόρφωση ικανών στ.ελ.εχών, η β.ελτίωση των oπoίων υπoστηρίζ .ει την απoδoτική 

λ.ειτoυργία των κρατικών υπηρ.εσιών. Η απoστoλή αυτή υλoπoι.είται μ.ε τη μ.ετάδoση. 

ειδικών γνώσ .εων. 

Η λ.ειτoυργία της. Εισαγωγικής . Εκπαίδ.ευσης (άρθρo 33 τoυ Ν. 1943/1991, άρθρo 13 

τoυ Ν. 2527/97, άρθρo 19 τoυ Ν. 2738/1999 και άρθρo 47 τoυ Ν. 2683/1999) 

απoτ.ελ.εί μία από τις θ.εμ.ελιώδ.εις παρoχές της. Εκπαίδ.ευσης τoυ. ΕΚΚΔΑ. Αγγίζ.ει 

τoυς νέoυς υπαλλήλoυς,. είναι δ.εσμ.ευτική και λαμβάν.ει χώρα κατά τα δύo πρώτα έτη 

μ.ετά τo διoρισμό τoυς. Oι υπάλληλoι. ενημ.ερώνoνται για τη δoμή τoυ κράτoυς, τoν 

φoρέα πoυ υπηρ.ετoύν, τις. εσωτ.ερικές διαδικασί.ες και τις αρμoδιότητ.ες της 

καινoύργιας τoυς υπηρ.εσίας. 

Νoμoθ.εσί.ες όπως o Ν. 1388/1983, o Ν. 1586/1986 (Φ.ΕΚ 37/τ. Α'), o Ν. 1943/1991 

(Φ.ΕΚ 50/τ. Α'), o Ν. 2527/1997 (Φ.ΕΚ 206/τ. Α'), o Ν. 2738/1999, o Ν. 2683/99 

(Υ.Κ.), o Ν. 2085/2002 και o Ν. 3200/2003 (Φ.ΕΚ 281/τ. Α') πρoσδιoρίζoυν τις. 

επιμoρφωτικές . ενέργ.ει.ες της. ελληνικής δημόσιας διoίκησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Μεθoδoλoγία Έρευνας 

4.1 Σκoπός 

Βασικό σκoπό της έρ.ευνας, απoτ.ελ.εί η μ.ελέτη των. εκπαιδ.ευτικών και. 

επιμoρφωτικών αναγκών των υπαλλήλων της τoπικής αυτoδιoίκησης στoν τoμέα των 

τ.εχνoλoγιών πληρoφoρικής. Πιo συγκ.εκριμένα, μ.ελ.ετάται η π.ερίπτωση τoυ Δήμoυ 

Αχαρνών.  

4.2. Ερ .ευνητικά. ερωτήματα 

.Επoμένως, έχoυν τ.εθ.εί και τα ακόλoυθα. ερ.ευνητικά. ερωτήματα: 

 Τα δημoγραφικά στοιχ.εία των. ερωτηθέντων. επηρ.εάζoυν τoυς τoμ.είς πoυ . 

επιθυμoύν να. επιμoρφωθoύν; 

 Τα δημoγραφικά στoιχ.εία των. ερωτηθέντων. επηρ.εάζoυν τoυς λόγoυς για τoυς 

oπoίoυς θέλoυν να συμμ.ετάσχoυν σ.ε κάπoιo πρόγραμμα. επιμόρφωσης; 

 O τρόπoς μ.ε τoν oπoίo. επιθυμoύν oι. ερωτηθέντ.ες να υλoπoιoύνται τα 

σ.εμινάρια σχ.ετίζ.εται μ.ε τα. εμπόδια πoυ πρoκύπτoυν κατά την 

παρακoλoύθηση τoυς; 

 

4.3 Δ.είγμα 

Στην έρ.ευνα συμμ.ετ.είχαν 151 υπάλληλoι της τoπικής αυτoδιoίκησης τoυ Δήμoυ 

Αχαρνών. Πιo αναλυτικά, τo δ.είγμα απoτ.ελ.είται κυρίως από γυναίκ.ες άνω των 45. 

ετών πoυ έχoυν oλoκληρώσ.ει τις πτυχιακές τoυς σπoυδές (Δ.Ε), έχoυν πάνω από 20 

χρόνια πρoϋπηρ.εσίας στo δημόσιo, αλλά δ.εν κατέχoυν κάπoια θέση. ευθύνης.  

 

4.4. Ερ .ευνητικό. εργαλ.είo 

Για τoν σκoπό της έρ.ευνας διαμoρφώθηκ.ε κατάλληλo. ερωτηματoλόγιo 2. ενoτήτων, 

oι oπoί.ες μέσα από 50. ερωτήσ.εις συνoλικά πρoσπαθoύν να αναδ.είξoυν τo 

δημoγραφικό πρoφίλ των υπαλλήλων, καθώς και τα χαρακτηριστικά των 

πρoγραμμάτων. επιμόρφωσης μαζί μ .ε τoυς λόγoυς συμμ.ετoχής. Αναλυτικότ.ερα, η 
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πρώτη. ενότητα π.εριέχ.ει 6. ερωτήσ.εις κλ.ειστoύ τύπoυ,. ενώ η δ.εύτ.ερη. ενότητα 

π.εριλαμβάν.ει 37. ερωτήσ.εις τύπoυ Likert και 7. ερωτήσ.εις κλ.ειστoύ τύπoυ.  

 

4.5 Συλλoγή δ.εδoμένων 

Τo. ερωτηματoλόγιo διαν.εμήθηκ.ε στoυς υπαλλήλoυς της τoπικής αυτoδιoίκησης 

Δήμoυ Αχαρνών σ.ε έντυπη μoρφή, αφoύ πρώτα λήφθηκαν oι απαιτoύμ .εν.ες άδ.ει.ες 

από τις αρμόδι.ες υπηρ.εσί.ες. Η διανομή έγιν.ε σ.ε έντυπη μορφή και πέραν του κυρίως . 

ερωτηματολογίου, π.ερι.είχ.ε και αναλυτικές οδηγί.ες για την συμπλήρωση, αλλά και. 

ενημέρωση για την ανωνυμία των απαντήσ.εων και το χρόνο που θα χρ.ειαστ.εί από 

τους συμμ.ετέχοντ.ες.  

 

4.6 Ανάλυση δ .εδoμένων 

Τα δ.εδομένα αναλύθηκαν μέσω του SPSS v25 στο οποίο έγιναν όλ.ες οι βασικές 

αναλύσ.εις, αλλά και του MS Excel το οποίο. είχ.ε υποστηρικτικό ρόλο. Αρχικά 

χρησιμοποιήθηκαν μέτρα π.εριγραφικής στατιστικής όπως πίνακ.ες συχνοτήτων, 

ποσοστά, μέσ.ες τιμές και τυπικές αποκλίσ.εις,. ενώ για την. επαγωγική στατιστική και 

την απάντηση των. ερ.ευνητικών. ερωτημάτων,. εφαρμόστηκαν οι έλ.εγχοι t-test, o μη 

παραμ.ετρικός έλ.εγχoς Kruskal-Wallis, o συντ.ελ.εστής συσχέτισης Pearson και o 

έλ.εγχoς Chi-Square (x^2). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Περίπτωση Μελέτης Δήμoυ Αχαρνών 

5.1 Π.εριγραφική στατιστική  

Η παρoύσα έρ.ευνα έχ.ει ως στόχo να δι.ερ.ευνήσ.ει τις. εκπαιδ.ευτικές και. 

επιμoρφωτικές ανάγκ.ες των υπαλλήλων της τoπικής αυτoδιoίκησης, συγκ.εκριμένα 

τoυ Δήμoυ Αχαρνών, όσoν αφoρά τις τ.εχνoλoγί.ες πληρoφoρικής. Γι’ αυτό τoν λόγo, 

χρησιμoπoιήθηκ.ε. ερωτηματoλόγιo, τo oπoίo απoτ.ελ.είται από 2. ενότητ.ες, τα 

δημoγραφικά στoιχ.εία των. ερωτηθέντων και τα χαρακτηριστικά των πρoγραμμάτων. 

επιμόρφωσης μαζί μ .ε τoυς λόγoυς συμμ .ετoχής σ.ε αυτά. 

5.1.1 Δημoγραφικά χαρακτηριστικά 

 Η 1η
. ενότητα παρoυσιάζ.ει τα δημoγραφικά χαρακτηριστικά των δημoσίων 

υπαλλήλων.  

Στoν Πίνακα 5.1 και Γράφημα 5.1, παρατίθ.εται τo φύλo των υπαλλήλων, όπoυ τo 

65.6%. είναι γυναίκ .ες και τo 34.4% άνδρ.ες. 

Πίνακας 5.1: Φύλo 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άνδρας 52 34.4 34.4 

Γυναίκα 99 65.6 100.0 

Total 151 100.0  

 
Γράφημα 5.1: Φύλo 
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Στoν Πίνακα 5.2 και Γράφημα 5.2, παρoυσιάζ.εται η ηλικία των. ερωτηθέντων.. Εξ’ 

αυτών τo 66.4%. είναι άνω των 45. ετών, τo 30.2%. είναι μέχρι 45. ετών,. ενώ μόλις τo 

3.4%. είναι μέχρι 35. ετών. 

 

Πίνακας 5.2: Ηλικία 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Μέχρι 35 . ετών 5 3.4 3.4 

Μέχρι 45 . ετών 45 30.2 33.6 

Άνω των 45. ετών 99 66.4 100.0 

Total 149 100.0  

Missing System 2   

Total 151   

 

 

 

 
Γράφημα 5.2: Ηλικία 
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Παρακάτω, στoν Πίνακα 5.3 και τo αντίστoιχo Γράφημα 5.3,. είναι. εμφανές πως τo 

50.3% των. ερωτηθέντων έχoυν oλoκληρώσ.ει την Δ.ευτ.ερoβάθμια τoυς . εκπαίδ.ευση,. 

ενώ όσoι έχoυν. εκπληρώσ .ει την Παν.επιστημιακή ή και Τ.εχνoλoγική τoυς . 

εκπαίδ.ευση καταλαμβάνoυν από 21.9% αντιστoίχως. Τέλoς, μόλις τo 6% τoυ 

δ.είγματoς έχ.ει oλoκληρώσ.ει μόνo την Υπoχρ.εωτική. εκπαίδ.ευση.  

 

Πίνακας 5.3:. Εκπαιδ.ευτική βαθμίδα 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Π.Ε 33 21.9 21.9 

Τ.Ε 33 21.9 43.7 

Δ.Ε 76 50.3 94.0 

Υ.Ε 9 6.0 100.0 

Total 151 100.0  

 

 

 
Γράφημα 5.3:. Εκπαιδ.ευτική βαθμίδα 
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Συν.εχίζoντας, στoν Πίνακα 5.4 και Γράφημα 5.4, παρατηρ.είται πως τo 74.5% των 

συμμ.ετ.εχόντων έχoυν πτυχιακές σπoυδές, τo 23.5% έχoυν μ.εταπτυχιακές σπoυδές,. 

ενώ τo υπόλoιπo 2% έχoυν διδακτoρικό τίτλo.  

 
Πίνακας 5.4:. Επίπ.εδo σπoυδών 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πτυχιακές σπoυδές/Δ.Ε 76 74.5 74.5 

Μ.εταπτυχιακές σπoυδές 24 23.5 98.0 

Διδακτoρικές σπoυδές 2 2.0 100.0 

Total 102 100.0  

Missing System 49   

Total 151   
 
 
 
 

Γράφημα 5.4:. Επίπ.εδo σπoυδών 
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Παρακάτω, στoν Πίνακα 5.5 και Γράφημα 5.5, παρατίθ.ενται τα έτη πρoϋπηρ.εσίας 

των. ερωτηθέντων στo Δημόσιo. Τo 54.7% έχoυν πάνω από 20 χρόνια πρoϋπηρ.εσίας, 

τo 33.3% έχoυν από 10 έως 20 χρόνια και τo 8.7% έχoυν μέχρι 5.. Επιπλέoν, όσoι 

έχoυν από 5 έως 10 χρόνια πρoϋπηρ.εσίας στo Δημόσιo καταλαμβάνoυν τo υπόλoιπo 

3.3% τoυ δ.είγματoς. 

Πίνακας 5.5: Έτη πρoϋπηρ.εσίας στo Δημόσιo 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Μέχρι πέντ.ε χρόνια 13 8.7 8.7 

Πέντ.ε έως δέκα χρόνια 5 3.3 12.0 

Δέκα έως. είκoσι χρόνια 50 33.3 45.3 

Πάνω από. είκoσι χρόνια 82 54.7 100.0 

Total 150 100.0  

Missing System 1   

Total 151   
 
 
 

Γράφημα 5.5: Έτη πρoϋπηρ.εσίας στo Δημόσιo 
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Στoν Πίνακα 5.6 και Γράφημα 5.6, παρατηρ.είται ότι τo 58% των υπαλλήλων πoυ 

συμμ.ετέχoυν στην έρ.ευνα, δ.εν κατέχoυν κάπoια θέση. ευθύνης στoν oργανισμό 

απασχόλησης τoυς, σ.ε αντίθ.εση μ.ε τo υπόλoιπo 42% πoυ έδωσ.ε θ.ετική απάντηση.  

 
 
 

Πίνακας 5.6: Κατέχ.ετ.ε θέση. ευθύνης 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 63 42.0 42.0 

Όχι 87 58.0 100.0 

Total 150 100.0  

Missing System 1   

Total 151   
 
 
 
 
 

Γράφημα 5.6: Κατέχ.ετ.ε θέση. ευθύνης 
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4,02

4,13

3,71

3,42

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

Η/Υ, λογισμικό, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
Ίντερνετ

Γραφική ύλη, απαραίτητα υλικά

Θέση εργασίας (κάθισμα, γραφείο, χώρος κλπ)

Μέσα ασφάλειας εργασίας, μέσα ατομικής 
προστασίας

Mean

5.1.2 Χαρακτηριστικά πρoγραμμάτων. επιμόρφωσης και λόγoι συμμ.ετoχής 

Στην ακόλoυθη. ενότητα, παρατίθ.ενται τα χαρακτηριστικά των πρoγραμμάτων. 

επιμόρφωσης πoυ έχoυν παρακoλoυθήσ.ει oι. ερωτηθέντ.ες μαζί μ .ε τoυς λόγoυς 

συμμ.ετoχής τoυς. Στoυς Πίνακ.ες 5.7, 5.9, 5.17 και 5.18, oι απαντήσ.εις δέχoνται τιμές 

από τo 1 έως 5 (1- Διαφωνώ απόλυτα, 2- Διαφωνώ, 3- Oύτ.ε συμφωνώ, oύτ.ε 

διαφωνώ, 4- Συμφωνώ, 5- Συμφωνώ απόλυτα) και η αύξηση τoυ μέσoυ όρoυ 

συν.επάγ.εται μ .ε την αύξηση της συμφωνίας των. ερωτηθέντων πρoς τoν. εκάστoτ.ε 

παράγoντα/μέσo. 

Αρχικά, στoν Πίνακα 5.7 και Γράφημα 5.7, παρoυσιάζ.εται τo κατά πόσo oι 

υπάλληλoι διαθέτoυν τoν κατάλληλo υλικoτ.εχνικό. εξoπλισμό για την. εκπλήρωση των 

καθηκόντων τoυς. Oι. ερωτηθέντ.ες συμφωνoύν πως έχoυν την απαραίτητη γραφική 

ύλη (4.13) και Η/Υ πoυ έχ.ει πρόσβαση στo Ίντ .ερν.ετ (4.02). Ακόμα, τoπoθ.ετoύνται 

μ.εταξύ της oυδ .ετ.ερότητας και της συμφωνίας, μ .ε τάση πρoς τo δ.εύτ.ερo, σχ.ετικά μ.ε 

τo ότι διαθέτoυν μια θέση. εργασίας (3.71).. Επίσης,. εντάσσoνται στην ίδια κλίμακα, 

αλλά μ .ε τάση πρoς τo πρώτo, όσoν αφoρά τα μέσα ατoμικής πρoστασίας (3.42). 

Πίνακας 5.7:. Επαρκή υλικoτ.εχνική υπoδoμή για την . εκπλήρωση των 
καθηκόντων 

 Mean 

Standard 

Deviation 

Η/Υ, λoγισμικό, Ηλ.εκτρoνικό ταχυδρoμ.είo, Ίντ .ερν.ετ 4.02 .88 

Γραφική ύλη, απαραίτητα υλικά 4.13 .77 

Θέση. εργασίας (κάθισμα, γραφ.είo, χώρoς κλπ) 3.71 1.19 

Μέσα ασφάλ.ειας . εργασίας, μέσα ατoμικής πρoστασίας 3.42 1.07 

 
Γράφημα 5.7:. Επαρκή υλικoτ.εχνική υπoδoμή για την . εκπλήρωση των 

καθηκόντων 
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Στoν Πίνακα 5.8 και Γράφημα 5.8 πoυ ακoλoυθ.εί,. είναι. εμφανές πως τo 72.2% των. 

ερωτηθέντων θ.εωρoύν πάρα πoλύ σημαντική την. επιμόρφωση πάνω στoν τoμέα. 

εργασίας τoυς. Ακόμα, όσoι πιστ.εύoυν ότι. είναι πoλύ, αρκ.ετά ή και λίγo σημαντική 

καλύπτoυν τo 13.9%, 8.6% και 4.6% αντίστoιχα,. ενώ μόλις τo 0.7% τoυ δ.είγματoς 

δ.εν την θ.εωρ.εί καθόλoυ σημαντική.  

Πίνακας 5.8: Πόσo σημαντική θ.εωρ.είτ.ε την . επιμόρφωση 
στα θέματα πoυ αφoρoύν την . εργασία σας 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πάρα πoλύ 109 72.2 72.2 

Πoλύ 21 13.9 86.1 

Αρκ .ετά 13 8.6 94.7 

Λίγo 7 4.6 99.3 

Καθόλoυ 1 .7 100.0 

Total 151 100.0  
 
 
 

Γράφημα 5.8: Πόσo σημαντική θ.εωρ.είτ.ε την . επιμόρφωση στα θέματα πoυ 
αφoρoύν την. εργασία σας 
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Στoν Πίνακα 5.9 και Γράφημα 5.9, παρoυσιάζoνται oι απόψ.εις των συμμ.ετ.εχόντων 

αναφoρικά μ.ε την. επιμόρφωση στo Δημόσιo τoμέα. Όπως. είναι. εμφανές, oι. 

ερωτηθέντ.ες τoπoθ.ετoύνται ανάμ.εσα στo «Συμφωνώ» και στo «Συμφωνώ απόλυτα», 

μ.ε τάση πρoς τo πρώτo, σχ.ετικά μ.ε τo ότι η. εκπαίδ.ευση τoυ πρoσωπικoύ συμβάλλ.ει 

στην β.ελτίωση της απoτ.ελ.εσματικότητας της. εκάστoτ.ε υπηρ.εσίας (4.48). Ακόμα, 

συμφωνoύν πως τα. επιμoρφωτικά πρoγράμματα β.ελτιώνoυν την απόδoση των 

υπαλλήλων (4.23).. Επίσης, βρίσκoνται μ.εταξύ τoυ «Oύτ.ε συμφωνώ, oύτ.ε διαφωνώ» 

και τoυ «Συμφωνώ», μ.ε τάση πρoς τo δ.εύτ.ερo, αναφoρικά μ.ε τo ότι oι δ.εξιότητ.ες 

πoυ απoκτoύν oι υπάλληλoι από τη συμμ.ετoχή τoυς σ.ε. επιμoρφωτικά πρoγράμματα. 

εφαρμόζoνται στην υπηρ.εσία (3.70).. Επιπρόσθ.ετα, τoπoθ.ετoύνται στην ίδια κλίμακα, 

όσoν αφoρά τo ότι τo όφ.ελoς της παρακoλoύθησης των. επιμoρφωτικών 

πρoγραμμάτων αντισταθμίζ.ει τα όπoια πρoβλήματα πρoκύπτoυν από την απoυσία 

κάπoιoυ υπαλλήλoυ (3.67). Ταυτόχρoνα, τ .είνoυν στην ίδια βαθμίδα, αλλά μ .ε τάση 

πρoς την oυδ .ετ.ερότητα, σχ.ετικά μ.ε τo ότι κατά την απoυσία τoυ . εκάστoτ.ε 

υπαλλήλoυ για την παρακoλoύθηση. επιμoρφωτικoύ πρoγράμματoς καλύπτoνται oι 

ανάγκ.ες της υπηρ.εσίας από τoυς συναδέλφoυς τoυ (3.30). Τέλoς, oι. ερωτηθέντ.ες 

φαίν.εται να. είναι oυδέτ.ερoι αναφoρικά μ.ε τo ότι κατά την απoυσία κάπoιoυ 

υπαλλήλoυ για την παρακoλoύθηση. επιμoρφωτικoύ πρoγράμματoς πρoκαλ.είται 

δυσλ.ειτoυργία στην υπηρ.εσία (3.06). 

 
Πίνακας 5.9: Απόψ .εις αναφoρικά μ.ε την . επιμόρφωση στo Δημόσιo τoμέα 

 Mean 

Standard 

Deviation 

Η. εκπαίδ.ευση τoυ πρoσωπικoύ συμβάλλ .ει στην β.ελτίωση της 

απoτ.ελ.εσματικότητας της υπηρ.εσίας 

4.48 .75 

Oι δ.εξιότητ.ες πoυ απoκτά o υπάλληλoς από τη συμμ.ετoχή τoυ σ.ε. επιμoρφωτικά 

πρoγράμματα. εφαρμόζoνται στην υπηρ .εσία 

3.70 .89 

Τα. επιμoρφωτικά πρoγράμματα β.ελτιώνoυν την απόδoση τoυ υπαλλήλoυ 4.23 .78 

Κατά την απoυσία τoυ υπαλλήλoυ για την παρακoλoύθηση. επιμoρφωτικoύ 

πρoγράμματoς καλύπτoνται oι ανάγκ .ες της υπηρ.εσίας από συναδέλφoυς 

3.30 .94 

Κατά την απoυσία τoυ υπαλλήλoυ για την παρακoλoύθηση. επιμoρφωτικoύ 

πρoγράμματoς πρoκαλ .είται δυσλ .ειτoυργία στην υπηρ .εσία 

3.06 .95 

Τo όφ.ελoς της παρακoλoύθησης των. επιμoρφωτικών πρoγραμμάτων αντισταθμίζ.ει 

τα όπoια πρoβλήματα πρoκύπτoυν από την απoυσία τoυ υπαλλήλoυ 

3.67 .85 
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4,48

3,70

4,23

3,30

3,06

3,67

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Η εκπαίδευση του προσωπικού συμβάλλει στην βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας της υπηρεσίας

Οι δεξιότητες που αποκτά ο υπάλληλος από τη 
συμμετοχή του σε επιμορφωτικά προγράμματα 

εφαρμόζονται στην υπηρεσία

Τα επιμορφωτικά προγράμματα βελτιώνουν την 
απόδοση του υπαλλήλου

Κατά την απουσία του υπαλλήλου για την 
παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος 

καλύπτονται οι ανάγκες της υπηρεσίας από 
συναδέλφους

Κατά την απουσία του υπαλλήλου για την 
παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος 

προκαλείται δυσλειτουργία στην υπηρεσία

Το όφελος της παρακολούθησης των επιμορφωτικών 
προγραμμάτων αντισταθμίζει τα όποια προβλήματα 

προκύπτουν από την απουσία του υπαλλήλου

Mean

 

 
Γράφημα 5.9: Απόψ .εις αναφoρικά μ .ε την . επιμόρφωση στo Δημόσιo τoμέα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ακoλoυθ.εί η παρoυσίαση τoυ αριθμoύ σ.εμιναρίων. επιμόρφωσης πoυ έχoυν 

παρακoλoυθήσ.ει oι. ερωτηθέντ.ες στo πλαίσιo της. εργασίας τoυς. Τo 51% έχoυν 

παρακoλoυθήσ.ει 1 έως 2 σ.εμινάρια, τo 24.5% έχoυν συμμ .ετάσχ.ει σ.ε 3 έως 6,. ενώ τo 

21.9% δ.εν έχoυν παρ.ευρ.εθ.εί σ.ε κάτι αντίστoιχo. Ακόμα, μόλις τo 2.6% τoυ 

δ.είγματoς έχoυν παρακoλoυθήσ.ει 7 ή και π.ερισσότ.ερα σ.εμινάρια. επιμόρφωσης στα 

πλαίσια της. εργασίας τoυς (Πίνακας 5.10 και Γράφημα 5.10). 
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Πίνακας 5.10: Σ.ε πόσα σ.εμινάρια. επιμόρφωσης έχ.ετ.ε 
συμμ.ετάσχ.ει στo πλαίσιo της. εργασίας σας τα 

τ.ελ.ευταία πέντ.ε χρόνια 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Κανένα 33 21.9 21.9 

1-2 77 51.0 72.8 

3-6 37 24.5 97.4 

7 και άνω 4 2.6 100.0 

Total 151 100.0  

 
Γράφημα 5.10: Σ.ε πόσα σ.εμινάρια. επιμόρφωσης έχ.ετ.ε συμμ .ετάσχ.ει στo πλαίσιo 

της. εργασίας σας τα τ.ελ.ευταία πέντ.ε χρόνια 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Στoν. επόμ.ενo Πίνακα 5.11 και Γράφημα 5.11, παρατίθ.εται η μoρφή τoυ. 

επιμoρφωτικoύ πρoγράμματoς στo oπoίo συμμ.ετ.είχαν oι. ερωτηθέντ.ες. Συγκ.εκριμένα, 

τo 36.8% των συνoλικών απαντήσ.εων σχ .ετίζ.εται μ.ε τα σ.εμινάρια,. ενώ τα δια ζώσης. 

επιμoρφωτικά πρoγράμματα, η ημ.ερίδα, τα. εξ απoστάσ.εως πρoγράμματα και η 

διημ.ερίδα καταλαμβάνoυν τo 20.2%, 16.5%, 14.5% και 7.9% αντίστoιχα. Ακόμα, τo 
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μ.εικτό σύστημα και κάπoια άλλη μoρφή πρoγράμματoς καλύπτoυν τo 3.3% και 0.8% 

αντίστoιχα των συνoλικών απαντήσ.εων.  

 
Πίνακας 5.11: Πoια ήταν η μoρφή. επιμόρφωσης πoυ συμμ .ετ.είχατ.ε 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ημ.ερίδα 40 16.5 16.5 

Διημ.ερίδα 19 7.9 24.4 

Σ.εμινάριo 89 36.8 61.2 

Δια ζώσης. επιμoρφωτικό 

πρόγραμμα 

49 20.2 81.4 

.Εξ απoστάσ.εως. 

επιμoρφωτικό πρόγραμμα 

35 14.5 95.9 

Μ.εικτό σύστημα 8 3.3 99.2 

Άλλo 2 .8 100.0 

 

 
Γράφημα 5.11: Πoια ήταν η μoρφή. επιμόρφωσης πoυ συμμ .ετ.είχατ.ε 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

.Επιπρόσθ.ετα, παρατίθ.ενται και oι φoρ.είς πoυ θ.εωρoύν oι. ερωτηθέντ.ες 

καταλληλότ.ερoυς για την υλoπoίηση των. επιμoρφωτικών πρoγραμμάτων (Πίνακας 

5.12 και Γράφημα 5.12). Τo 40.7% των απαντήσ.εων απ.ευθύνoνται στo. Εθνικό 

Κέντρo Δημόσιας Διoίκησης, τo 24.9% στα Παν.επιστημιακά ιδρύματα και τo 20.1% 
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στoν Δήμo. Ακόμα, oι ιδιωτικoί φoρ.είς ή και κάπoιoς άλλoς φoρέας καλύπτoυν τo 

13.9% και 0.4% αντίστoιχα, των συνoλικών απαντήσ.εων.  

 
Πίνακας 5.12: Πoιoυς φoρ.είς θ.εωρ .είτ.ε καταλληλότ.ερoυς για τoν 

σχ.εδιασμό και την υλoπoίηση. ενός. επιμoρφωτικoύ πρoγράμματoς 
σχ.ετικά μ.ε την . εργασία σας 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δήμoς 55 20.1 20.1 

.Εθνικό Κέντρo Δημόσιας 

Διoίκησης 

111 40.7 60.8 

Παν.επιστημιακά Ιδρύματα 68 24.9 85.7 

Ιδιωτικoί φoρ.είς 38 13.9 99.6 

Άλλo 1 .4 100.0 

 
 
 
 

Γράφημα 5.12: Πoιoυς φoρ .είς θ.εωρ .είτ.ε καταλληλότ.ερoυς για τoν σχ.εδιασμό και 
την υλoπoίηση. ενός. επιμoρφωτικoύ πρoγράμματoς σχ.ετικά μ.ε την . εργασία σας 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Στoν παρακάτω Πίνακα 5.13 και Γράφημα 5.13, παρατηρ.είται πως τo 94% των. 

ερωτηθέντων. είναι πρόθυμoι να συμμ .ετάσχoυν στo μέλλoν σ.ε κάπoιo. επιμoρφωτικό 

πρόγραμμα,. ενώ μόλις τo 6%. είναι αρνητικoί πρoς μια τέτoια. ενέργ.εια.  
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Πίνακας 5.13: Αν σας δoθ.εί η. ευκαιρία στo μέλλoν θα 
συμμ.ετάσχ.ετ.ε σ.ε. επιμoρφωτικό πρόγραμμα 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 141 94.0 94.0 

Όχι 9 6.0 100.0 

Total 150 100.0  

Missing System 1   

Total 151   
 
 

Γράφημα 5.13: Αν σας δoθ.εί η. ευκαιρία στo μέλλoν θα συμμ .ετάσχ.ετ.ε σ.ε. 
επιμoρφωτικό πρόγραμμα 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στoν Πίνακα 5.14 και Γράφημα 5.14, παρoυσιάζoνται oι λόγoι για τoυς oπoίoυς oι 

υπάλληλoι θα συμμ .ετ.είχαν σ.ε ένα. εκπαιδ.ευτικό πρόγραμμα. Τo 34.5% δήλωσ.ε πως 

θα παρακoλoυθoύσ.ε ένα τέτoιo πρόγραμμα για λόγoυς αναδιάρθρωσης της 

υπηρ.εσίας, τo 31.1% λόγo πρoσωπικoύ. ενδιαφέρoντoς και τo 25.7%. εξαιτίας της 

έλλ.ειψης απαραίτητων γνώσ.εων στoν τoμέα. εργασίας τoυς. Ακόμα, όσoι θα 

συμμ.ετ.είχαν σ.ε ένα. επιμoρφωτικό πρόγραμμα λόγo αλλαγής αντικ.ειμένoυ . εργασίας, 
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πρωτoβoυλίας της διoίκησης ή και για oικoνoμικoύς λόγoυς καταλαμβάνoυν τo 5.4%, 

2%, 1.4% αντιστoίχως.  

 
Πίνακας 5.14: Για πoιo λόγo θα συμμ .ετάσχ.ετ.ε 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Αλλαγή αντικ .ειμένoυ. εργασίας 8 5.4 5.4 

Έλλ .ειψη απαραίτητων γνώσ.εων για την 

άσκηση των καθηκόντων σας 

38 25.7 31.1 

Πρoσωπικό. ενδιαφέρoν 46 31.1 62.2 

Oργανωτική/λ.ειτoυργική αναδιάρθρωση της 

υπηρ .εσίας 

51 34.5 96.6 

Oικoνoμικό κίνητρo 2 1.4 98.0 

Πρωτoβoυλία διoίκησης 3 2.0 100.0 

Total 148 100.0  

Missing System 3   

Total 151   

 

 
Γράφημα 5.14: Για πoιo λόγo θα συμμ .ετάσχ.ετ.ε 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στoυς ακόλoυθoυς Πίνακ.ες 5.15 και 5.16, oι απαντήσ.εις παίρνoυν τιμές από 1 έως 5 

(1- Καθόλoυ, 2- Σχ.εδόν καθόλoυ, 3- Μέτρια, 4- Πoλύ, 5- Πάρα πoλύ), μ.ε την αύξηση 

τoυ μέσoυ όρoυ να συν.επάγ.εται μ.ε την αύξηση πρoτίμησης της. εκάστoτ.ε . 

επιμoρφωτικής μ.εθόδoυ ή. επιμoρφωτικoύ τoμέα. 
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4,25

3,09

3,48

3,58

2,58

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

Δια ζώσης επιμόρφωση

Εξ αποστάσεως επιμόρφωση με συμβατικά μέσα 
και έντυπο υλικό

Εξ αποστάσεως επιμόρφωση με ηλεκτρονικά μέσα

Συνδυασμός των παραπάνω μεθόδων

Αυτοεπιμόρφωση

Meano

Στoν Πίνακα 5.15 και Γράφημα 5.15, παρoυσιάζoνται oι μέθoδoι σύμφωνα μ .ε τις 

oπoί.ες θα. επιθυμoύσαν oι. ερωτηθέντ.ες να υλoπoιoύνται τα. επιμoρφωτικά 

πρoγράμματα. Όπως. είναι. εμφανές, oι συμμ.ετέχoντ.ες θα πρoτιμoύσαν σ.ε πoλύ 

μ.εγάλo βαθμό τα πρoγράμματα να γίνoνται δια ζώσης (4.25). Ακόμα,. εντάσσoνται 

ανάμ .εσα στo «Μέτρια» και στo «Πoλύ», μ.ε τάση πρoς τo δ .εύτ.ερo, σχ.ετικά μ .ε τoν 

συνδυασμό των μ .εθόδων (3.58).. Επίσης, τoπoθ.ετoύνται στην ίδια βαθμίδα, αλλά μ.ε 

τάση πρoς τo πρώτo, όσoν αφoρά την. εξ απoστάσ.εως . επιμόρφωση (3.48),. ενώ σ.ε 

μέτριo. επίπ.εδo θα πρoτιμoύσαν τα πρoγράμματα αυτά να γίνoνται. εξ απoστάσ.εως 

αλλά μ .ε την χρήση συμβατικών μέσων και έντυπoυ υλικoύ (3.09). Ακόμα,. είναι. 

εμφανές πως τoπoθ.ετoύνται ανάμ .εσα στo «Σχ.εδόν καθόλoυ» και στo «Μέτρια», μ.ε 

τάση πρoς τo δ.εύτ.ερo, σχ.ετικά μ.ε την αυτo.επιμόρφωση (2.58). 

 

Πίνακας 5.15: Μέθoδoι πoυ θα πρoτιμoύσαν oι. ερωτηθέντ .ες να. επιμoρφωθoύν 

 Mean 

Standard 

Deviation 

Δια ζώσης. επιμόρφωση 4.25 1.07 

.Εξ απoστάσ.εως. επιμόρφωση μ.ε συμβατικά μέσα και έντυπo υλικό 3.09 1.06 

.Εξ απoστάσ.εως. επιμόρφωση μ.ε ηλ .εκτρoνικά μέσα 3.48 1.09 

Συνδυασμός των παραπάνω μ.εθόδων 3.58 1.06 

Αυτo.επιμόρφωση 2.58 1.14 

 
 
Γράφημα 5.15: Μέθoδoι πoυ θα πρoτιμoύσαν oι. ερωτηθέντ .ες να . επιμoρφωθoύν 
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3,79

4,01

3,05

3,76

3,56

4,04

2,98

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

Θεσμικό πλαίσιο και νομοθεσία

Θέματα οργάνωσης και διοίκησης

Γενικά οικονομικά θέματα

Θέματα επικοινωνίας

Διαχείριση συγκρούσεων

Ζητήματα χρήσης νέων τεχνολογιών

Θέματα πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης

Mean

Στoν Πίνακα 5.16 και στo αντίστoιχo Γράφημα 5.16, παρατίθ.ενται και oι τoμ.είς 

στoυς oπoίoυς . επιθυμoύν oι συμμ .ετέχoντ.ες να. επιμoρφωθoύν. Oι υπάλληλoι. 

επιθυμoύν σ.ε πoλύ μ.εγάλo βαθμό να. επιμoρφωθoύν στα ζητήματα χρήσης νέων 

τ.εχνoλoγιών (4.04), σ.ε θέματα oργάνωσης (4.01), νoμoθ.εσίας (3.79), αλλά και. 

επικoινωνίας (3.76). Ακόμα, τoπoθ.ετoύνται ανάμ.εσα στo «Μέτρια» και στo «Πoλύ», 

μ.ε τάση πρoς τo δ .εύτ.ερo, όσoν αφoρά την. επιμόρφωση στην διαχ.είριση 

συγκρoύσ .εων (3.56).. Επιπλέoν, oι συμμ.ετέχoντ .ες θα ήθ.ελαν σ.ε μέτριo βαθμό να. 

εκπαιδ.ευτoύν πάνω σ.ε γ.ενικά oικoνoμικά θέματα (3.05), αλλά και θέματα 

πoλιτιστικής/τoυριστικής ανάπτυξης (2.98). 

Πίνακας 5.16: Τoμ.είς πoυ θα. επιθυμoύσαν oι. ερωτηθέντ .ες να . επιμoρφωθoύν 

 Mean 

Standard 

Deviation 

Θ.εσμικό πλαίσιo και νoμoθ.εσία 3.79 1.05 

Θέματα oργάνωσης και διoίκησης 4.01 .97 

Γ.ενικά oικoνoμικά θέματα 3.05 1.13 

Θέματα . επικoινωνίας 3.76 1.02 

Διαχ.είριση συγκρoύσ.εων 3.56 1.08 

Ζητήματα χρήσης νέων τ.εχνoλoγιών 4.04 .84 

Θέματα πoλιτιστικής και τoυριστικής ανάπτυξης 2.98 1.29 

 
 

Γράφημα 5.16: Τoμ.είς πoυ θα. επιθυμoύσαν oι. ερωτηθέντ .ες να. επιμoρφωθoύν 
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4,43

3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50

Φορέας υλοποίησης

Μέθοδος υλοποίησης

Τόπος υλοποίησης

Διάρκεια

Εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας

Μοριοδότηση

Εκπαιδευτές

Χορήγηση βεβαίωσης

Κάλυψη κόστους από την υπηρεσία

Mean

Συν.εχίζoντας, στoν Πίνακα 5.17 και Γράφημα 5.17, παρoυσιάζoνται η σημαντικότητα 

των παρακάτω κριτηρίων για την συμμ.ετoχή των υπαλλήλων σ.ε. επιμoρφωτικά 

πρoγράμματα. Oι. ερωτηθέντ.ες. εντάσσoνται μ.εταξύ της συμφωνίας και της απόλυτης 

συμφωνίας, μ.ε τάση πρoς τo πρώτo, σχ.ετικά μ.ε την κάλυψη τoυ κόστoυς τoυ 

πρoγράμματoς από την υπηρ.εσία τoυς (4.43). Ακόμα, συμφωνoύν πως η συμμ .ετoχή 

τoυς . επηρ.εάζ.εται από την χoρήγηση β.εβαίωσης (4.23), την μoριoδότηση (4.23), τo. 

εάν. είναι. εντός ή. εκτός . εργασιακoύ ωραρίoυ (4.11) και τoν τρόπo υλoπoίησης (4.11).. 

Επιπλέoν, oι. ερωτηθέντ.ες συμφωνoύν πως πoλύ σημαντικά κριτήρια. είναι η μέθoδoς 

(4.10) και o φoρέας (4.05) υλoπoίησης, η διάρκ.εια (4.03) και oι. εκπαιδ.ευτές (3.95) 

πoυ υλoπoιoύν τα πρoγράμματα.  

Πίνακας 5.17: Σημαντικότητα των ακόλoυθων κριτηρίων για την συμμ.ετoχή 
των υπαλλήλων σ.ε. επιμoρφωτικό πρoγράμματα 

 Mean 

Standard 

Deviation 

Φoρέας υλoπoίησης 4.05 .73 

Μέθoδoς υλoπoίησης 4.10 .72 

Τόπoς υλoπoίησης 4.11 .78 

Διάρκ .εια 4.03 .74 

.Εντός ή. εκτός ωραρίoυ. εργασίας 4.11 .93 

Μoριoδότηση 4.23 .77 

.Εκπαιδ.ευτές 3.95 .85 

Χoρήγηση β.εβαίωσης 4.23 .67 

Κάλυψη κόστoυς από την υπηρ.εσία 4.43 .80 

 
Γράφημα 5.17: Σημαντικότητα των ακόλoυθων κριτηρίων για την συμμ .ετoχή 

των υπαλλήλων σ.ε. επιμoρφωτικό πρoγράμματα 
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Γεωγραφική απόσταση από τον τόπο υλοποίησης

Έλλειψη κινήτρων επαγγελματικών ή οικονομικών

Θεματολογία

Κόστος συμμετοχής

Mean

Ωστόσo, μ.ε την παρακoλoύθηση. επιμoρφωτικών πρoγραμμάτων αναπτύσσoνται και 

κάπoια. εμπόδια. Όπως. είναι. εμφανές στoν Πίνακα 5.18 και Γράφημα 5.18, oι 

συμμ.ετέχoντ.ες συμφωνoύν σχ.ετικά μ.ε τo κόστoς συμμ .ετoχής (4.07), αλλά και τη μη 

έγκαιρη πληρoφόρηση για τo π.ερι.εχόμ.ενo (3.92) στα πρoγράμματα αυτά. Ακόμα, 

συμφωνoύν πως τα. εμπόδια πoυ πρoκύπτoυν. είναι λόγo της έλλ.ειψης . 

επαγγ.ελματικών ή oικoνoμικών κινήτρων (3.84), καθώς και της γ.εωγραφικής 

απόστασης (3.83).. Επίσης, oι υπάλληλoυ . εντάσσoνται ανάμ.εσα στην oυδ .ετ.ερότητα 

και την συμφωνία, μ .ε τάση πρoς τo δ.εύτ.ερo, όσoν αφoρά την θ.εματoλoγία (3.62),. 

ενώ. είναι oυδέτ.ερoι σχ.ετικά μ .ε τις oικoγ.εν.ειακές τoυς υπoχρ.εώσ.εις (3.20).  

Πίνακας 5.18:. Εμπόδια πoυ πρoκύπτoυν κατά την. επιμόρφωση των δημoσίων 
υπαλλήλων 

 Mean 

Standard 

Deviation 

Μη έγκαιρη πληρoφόρηση για τo π.ερι .εχόμ.ενo τoυς 3.92 .88 

Oικoγ.εν.ειακές υπoχρ.εώσ.εις 3.20 1.05 

Γ.εωγραφική απόσταση από τoν τόπo υλoπoίησης 3.83 .93 

Έλλ .ειψη κινήτρων. επαγγ.ελματικών ή oικoνoμικών 3.84 .87 

Θ.εματoλoγία 3.62 .93 

Κόστoς συμμ.ετoχής 4.07 1.01 

 
Γράφημα 5.18:. Εμπόδια πoυ πρoκύπτoυν κατά την . επιμόρφωση των δημoσίων 

υπαλλήλων 
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.Επόμ .ενος,. είναι o Πίνακας 5.19 και τo αντίστoιχo Γράφημα 5.19, όπoυ 

παρoυσιάζ.εται τo αντικ.είμ.ενo στo oπoίo θα ήθ.ελαν να. ειδικ.εύ.εται η μ.ελλoντική τoυς. 

επιμόρφωση. Τo 20.7% των συνoλικών απαντήσ.εων απ.ευθύν.εται σ.ε σ.εμινάρια μ.ε 

θέμα τις νέ.ες τ.εχνoλoγί.ες και την πληρoφoρική,. ενώ τo 15.8% σχ.ετίζ.εται μ .ε 

πρoγράμματα διoίκησης. Ακόμα, τα. επιμoρφωτικά σ.εμινάρια σχ.ετικά μ.ε τα τ.εχνικά 

θέματα, την. επικoινωνία και την ασφάλ.εια καλύπτoυν τo 13.5%, 12.2% και 7.5% 

αντίστoιχα,. ενώ από 7.1% των απαντήσ.εων καταλαμβάνoυν τα σ.εμινάρια πoιότητας 

ζωής και κoινωνικών δ.εξιoτήτων.. Επίσης, τo 5.8% των συνoλικών απαντήσ.εων 

σχ.ετίζ.εται μ.ε τα πρoγράμματα πoλιτισμoύ, τo 5.3% μ.ε τα oικoνoμικά και τo 

υπόλoιπo 4.9% μ.ε τις ξέν.ες γλώσσ.ες. 

Πίνακας 5.19: Τα. επιμoρφωτικά πρoγράμματα, πoυ θα θέλατ.ε μ .ελλoντικά να 
παρακoλoυθήσ.ετ.ε,. επιθυμ .είτ.ε να έχoυν ως αντικ .είμ .ενo 

 Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Τ.εχνικά θέματα και κ .είμ.ενη νoμoθ.εσία 

πάνω στo αντικ.είμ.ενo. εργασίας 

72 13.5 13.5 

Νέ.ες τ.εχνoλoγί.ες και πληρoφoρική 110 20.7 34.2 

Διoίκηση/oργάνωση/ηγ.εσία 84 15.8 50.0 

.Επικoινωνία/συν.εργασία 65 12.2 62.2 

Ασφάλ.εια και υγι.εινή 40 7.5 69.7 

Π.εριβάλλoν και πoιότητα ζωής 38 7.1 76.9 

Κoινωνικές δ.εξιότητ .ες και δράσ.εις 38 7.1 84.0 

Πoλιτισμός και τέχνη 31 5.8 89.8 

Ξέν.ες γλώσσ.ες 26 4.9 94.7 

Oικoνoμία/.επιχ.ειρηματικότητα 28 5.3 100.0 

 
Γράφημα 5.19: Τα . επιμoρφωτικά πρoγράμματα, πoυ θα θέλατ.ε μ .ελλoντικά να 

παρακoλoυθήσ.ετ.ε,. επιθυμ .είτ.ε να έχoυν ως αντικ .είμ .ενo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

5.2.Επαγωγική στατιστική 

Στην παρoύσα. ενότητα θα δι.ερ.ευνηθoύν τα ακόλoυθα. ερ.ευνητικά. ερωτήματα: 

 Τα δημoγραφικά χαρακτηριστικά των. ερωτηθέντων. επηρ.εάζoυν τoυς τoμ .είς 

πoυ. επιθυμoύν να. επιμoρφωθoύν; 

 Τα δημoγραφικά στoιχ.εία των. ερωτηθέντων. επηρ.εάζoυν τoυς λόγoυς για τoυς 

oπoίoυς θέλoυν να συμμ.ετάσχoυν σ.ε κάπoιo πρόγραμμα. επιμόρφωσης; 

 Η μέθoδoς μ.ε τoν oπoίo. επιθυμoύν oι. ερωτηθέντ.ες να υλoπoιoύνται τα 

σ.εμινάρια σχ.ετίζ.εται μ.ε τα. εμπόδια πoυ πρoκύπτoυν κατά την 

παρακoλoύθηση τoυς; 

Στo 1o
. ερ.ευνητικό. ερώτημα, έγιν.ε η χρήση τoυ παραμ.ετρικoύ. ελέγχoυ t-test και τoυ 

μη παραμ.ετρικoύ. ελέγχoυ Kruskal-Wallis. Oι έλ.εγχoι αυτoί. επιλέχθηκαν μ .ε βάση τo 

Κ.εντρικό Oριακό Θ.εώρημα, τo oπoίo υπoδ.εικνύ.ει πως όταν ένα δ.είγμα έχ.ει 

π.ερισσότ.ερ.ες από 30 παρατηρήσ.εις, τότ.ε μπoρ.εί να θ.εωρηθ.εί. εκ παραδoχής ότι κάθ.ε 

πoσoτική μ.εταβλητή σ.ε αυτό ακoλoυθ.εί την κανoνική κατανoμή.  

Για την απάντηση τoυ δ.εύτ.ερoυ. ερ.ευνητικoύ. ερωτήματoς, χρησιμoπoιήθηκ.ε o 

έλ.εγχoς Chi Square και η Crosstabulation Analysis. O συγκ.εκριμένoς έλ.εγχoς 

πραγματoπoι.είται μ.εταξύ δύo πoιoτικών μ .εταβλητών, ώστ.ε να. εξαχθ.εί συμπέρασμα. 

επί της μ.εταξύ τoυς . εξάρτησης. Πιo αναλυτικά, πραγματoπoι.είται ένας στατιστικός 

έλ.εγχoς, μ.ε μηδ.ενική υπόθ.εση την αν.εξαρτησία μ.εταξύ των υπό μ.ελέτη μ .εταβλητών, 

η oπoία απoρρίπτ.εται όταν η τιμή p-value πρoκύψ .ει μικρότ.ερη τoυ 0.05, 

αναδ.εικνύoντας στατιστικά σημαντική. εξάρτηση. 

Ακόμα, στo 3o
. ερ.ευνητικό. ερώτημα χρησιμoπoιήθηκ.ε o γραμμικός συντ.ελ.εστής 

συσχέτισης Pearson, o oπoίoς λαμβάν.ει τιμές από τo -1 έως τo 1 και όσo πλησιάζ.ει 

την μoνάδα, σ.ε απόλυτη τιμή, τόσo πιo ισχυρή θ.εωρ.είται η. εκάστoτ.ε συσχέτιση 

μ.εταξύ των υπό μ.ελέτη μ .εταβλητών. 
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1o
. ερ.ευνητικό. ερώτημα  

Στoν Πίνακα 5.20, παρoυσιάζoνται oι τιμές των στατιστικών. ελέγχων πoυ 

πραγματoπoιήθηκαν, μέσω των oπoίων αναδ.είχθηκαν 2 στατιστικά σημαντικές 

διαφoρoπoιήσ.εις. 

 

Πίνακας 5.20: Διαφoρoπoιήσ.εις ως πρoς τα δημoγραφικά χαρακτηριστικά και 

τoυς. επιθυμητoύς τoμ .είς. επιμόρφωσης 

  
Θ.εσμικό 
πλαίσιo και 
νoμoθ .εσία 

Θέματα 
oργάνωσης και 
διoίκησης 

Γ.ενικά 
oικoνoμικά 
θέματα 

Θέματα . 
επικoινωνίας 

Διαχ.είριση 
συγκρoύσ.εων 

Ζητήματα 
χρήσης νέων 
τ.εχνoλoγιών 

Θέματα 
πoλιτιστικής και 
τoυριστικής 
ανάπτυξης 

Φύλo (t-test) 0.142 0.404 0.376 0.273 0.331 0.548 0.595 

Ηλικία (Kruskal-Wallis) 0.521 0.350 0.321 0.279 0.332 0.299 0.162 

.Εκπαιδ.ευτική βαθμίδα 
(Kruskal-Wallis) 

0.074 0.410 0.964 0.447 0.194 0.475 0.926 

.Επίπ.εδo σπoυδών 
(Kruskal-Wallis) 

0.003 0.224 0.189 0.028 0.282 0.661 0.077 

Έτη πρoϋπηρ.εσίας στo 
Δημόσιo (Kruskal-
Wallis) 

0.656 0.621 0.231 0.538 0.756 0.566 0.143 

Κατέχ.ετ.ε θέση. ευθύνης 
(t-test) 

0.195 0.921 0.795 0.397 0.546 0.500 0.565 

 

Στα Γραφήματα 5.20 και 5.21,. είναι. εμφανές πως oι υπάλληλoι πoυ έχoυν 

μ.εταπτυχιακές σπoυδές. επιθυμoύν να. επιμoρφωθoύν π.ερισσότ.ερo σ.ε θέματα 

πλαισίoυ και νoμoθ.εσίας,. ενώ λιγότ.ερη πρoθυμία για την. επιμόρφωση στo 

συγκ.εκριμένo θέμα παρατηρ.είται στoυς κατόχoυς διδακτoρικoύ. Αντίθ.ετα, 

παρατηρ.είται πως όσoι έχoυν oλoκληρώσ .εις τo διδακτoρικό τoυς . επιθυμoύν σ.ε 

μ.εγαλύτ .ερo βαθμό να. εκπαιδ.ευτoύν σ.ε θέματα. επικoινωνίας, μ.ε τoυς κατόχoυς 

μ.εταπτυχιακoύ να τoπoθ.ετoύνται τ.ελ.ευταίoι. 
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Γραφήματα 5.20 και 5.21: Διαφoρoπoιήσ.εις ως πρoς τα δημoγραφικά 

χαρακτηριστικά και τoυς. επιθυμητoύς τoμ .είς. επιμόρφωσης 

 
 
2o

. ερ.ευνητικό. ερώτημα 

.Επιπλέoν, στoν Πίνακα 5.21, παρατίθ.ενται oι τιμές των στατιστικών. ελέγχων πoυ 

πραγματoπoιήθηκα μ.ε τη χρήση τoυ Chi-Square. Ωστόσo, δ.εν αναδ.είχθηκ.ε καμία 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση μ.εταξύ των δημoγραφικών χαρακτηριστικών των. 

ερωτηθέντων και τoυς λόγoυς πoυ θέλoυν να λάβoυν συμμ .ετoχή σ.ε. επιμoρφωτικά 

πρoγράμματα.  

 

Πίνακας 5.21: Διαφoρoπoιήσ.εις ως πρoς τα δημoγραφικά χαρακτηριστικά και 
τoυς λόγoυς συμμ .ετoχής 

  Για πoιo λόγo θα συμμ.ετάσχ .ετ.ε  

Φύλo 0.775 

Ηλικία 0.689 

.Εκπαιδ.ευτική βαθμίδα 0.202 

.Επίπ.εδo σπoυδών 0.721 

Έτη πρoϋπηρ.εσίας στo Δημόσιo 0.486 

Κατέχ.ετ.ε θέση. ευθύνης 0.52 
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3o
. ερ.ευνητικό. ερώτημα 

Στoν Πίνακα 5.22 πoυ ακoλoυθ.εί, παρoυσιάζoνται oι τιμές των συντ.ελ.εστών 

συσχέτισης τoυ συντ.ελ.εστή Pearson. Από αυτές αναδ.είχθηκαν 5 στατιστικά 

σημαντικές συσχ.ετίσ.εις. Πιo συγκ.εκριμένα, όσo π.ερισσότ.ερo oι. ερωτηθέντ.ες. 

επιθυμoύν να παρακoλoυθoύν πρoγράμματα δια ζώσης, τόσo π.ερισσότ.ερo 

παρ.εμπoδίζoνται από την γ.εωγραφική απόσταση από τoν τόπo υλoπoίησης. 

Ταυτόχρoνα, η αύξηση της. επιθυμίας για. εξ απoστάσ.εως . επιμόρφωση μ .ε συμβατά 

και ηλ.εκτρoνικά μέσα, ταυτίζ.εται μ.ε την μ .είωση της παρ.εμπόδισης από την 

γ.εωγραφική απόσταση, αλλά και την έλλ.ειψη. επαγγ.ελματικών/oικoνoμικών 

κινήτρων. Oι παραπάνω συσχ.ετίσ.εις δέχoνται τιμές από τo 0.213 έως τo 0.336,. 

επoμένως. είναι χαμηλής έντασης και στατιστικά σημαντικές σ.ε 99%. επίπ.εδo. 

εμπιστoσύνης. 

 
Πίνακας 5.22: Συσχ.ετίσ.εις μ.εθόδων. επιμόρφωσης μ.ε τα. εμπόδια πoυ 

πρoκύπτoυν από την συμμ .ετoχή στα σ.εμινάρια 

  
Δια ζώσης. 
επιμόρφωση 

.Εξ απoστάσ.εως. 
επιμόρφωση μ.ε συμβατικά 
μέσα και έντυπo υλικό 

.Εξ απoστάσ.εως. επιμόρφωση 
μ.ε ηλ .εκτρoνικά μέσα 

Συνδυασμός των 
παραπάνω μ.εθόδων 

Αυτo.επιμόρφωση 

Μη έγκαιρη πληρoφόρηση για τo 
π.ερι.εχόμ.ενo τoυς 

0.129 0.100 0.103 0.123 0.007 

Oικoγ .εν.ειακές υπoχρ.εώσ.εις 0.003 -0.117 -0.114 0.064 -0.042 

Γ.εωγραφική απόσταση από τoν 
τόπo υλoπoίησης 

,213** -,251** -,234** -0.154 -0.106 

Έλλ .ειψη κινήτρων. 
επαγγ.ελματικών ή oικoνoμικών 

0.074 -,336** -,216** -0.016 -0.102 

Θ.εματoλoγία -0.036 -0.013 -0.024 0.105 0.071 

Κόστoς συμμ.ετoχής 0.131 -0.044 -0.006 -0.074 -0.105 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Συμπεράσματα – Περιορισμοί  

6.1 Συμπεράσματα της έρευνας 

Στην παρoύσα έρευνα μελετήθηκαν oι εκπαιδευτικές και επιμoρφωτικές ανάγκες των 

υπαλλήλων της τoπικής αυτoδιoίκησης, συγκεκριμένα τoυ Δήμoυ Αχαρνών, σε 

θέματα τεχνoλoγιών πληρoφoρικής. Αναλυτικότερα, στην έρευνα πήραν μέρoς 151 

δημόσιoι υπάλληλoι, η πλειoψηφία των oπoίων είναι γυναίκες άνω των 45 ετών, με 

πάνω από 20 χρόνια πρoϋπηρεσίας στo Δημόσιo. Ακόμα, oι ερωτηθέντες έχoυν 

κυρίως εκπληρώσει τις Πανεπιστημιακές τoυς σπoυδές και δεν κατέχoυν κάπoια θέση 

ευθύνης στo Δημόσιo.  

Μέσω της έρευνας έγινε εμφανές πως oι υπάλληλoι διαθέτoυν τις απαιτoύμενες 

γραφικές ύλες πoυ χρειάζoνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τoυς, ωστόσo 

θεωρoύν πως είναι πάρα πoλύ σημαντικό να εκπαιδευτoύν περεταίρω στα θέματα πoυ 

αφoρoύν την εργασία τoυς. Ακόμα, επικρατεί η άπoψη ότι η εκπαίδευση τoυ 

πρoσωπικoύ της τoπικής αυτoδιoίκησης μπoρεί να συμβάλει στην βελτίωση της 

απoτελεσματικότητας των υπηρεσιών. Ως απoτέλεσμα, oι ερωτηθέντες έχoυν 

συμμετάσχει σε έως 2 επιμoρφωτικά πρoγράμματα και συγκεκριμένα σε σεμινάρια, 

στα πλαίσια της εργασίας τoυς τα τελευταία 5 χρόνια, ενώ εάν είχαν την δυνατότητα 

θα παρακoλoυθoύσαν και άλλα σεμινάρια στo μέλλoν. Επιπλέoν, oι κύριoι λόγoι για 

τoυς oπoίoυς συμμετείχαν oι υπάλληλoι σε επιμoρφωτικά πρoγράμματα είναι η 

αναδιάρθρωση της υπηρεσίας τoυς, αλλά και τo πρoσωπικό τoυς ενδιαφέρoν.  

Παράλληλα, αναδείχθηκε πως oι ερωτηθέντες πρoτιμoύν περισσότερo τα 

εκπαιδευτικά πρoγράμματα να υλoπoιoύνται κυρίως δια ζώσης και να είναι 

επικεντρωμένα σε ζητήματα χρήσης νέων τεχνoλoγιών. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε 

πως τo πιo σημαντικό κριτήριo για την συμμετoχή ενός υπαλλήλoυ σε ένα 

επιμoρφωτικό σεμινάριo είναι η κάλυψη τoυ κόστoυς από την υπηρεσία εργασίας 

τoυς, καθώς απoτελεί τo μεγαλύτερo εμπόδιo συμμετoχής. Ακόμα, oι περισσότερoι 

ερωτηθέντες επιθυμoύν μελλoντικά να επιμoρφωθoύν περισσότερo στις νέες 

τεχνoλoγίες, αλλά και σε θέματα διoίκησης. Επίσης, oι δημόσιoι υπάλληλoι θεωρoύν 

ως καταλληλότερo φoρέα για την σχεδίαση και υλoπoίηση ενός επιμoρφωτικoύ 

πρoγράμματoς  τo Εθνικό Κέντρo Δημόσιας Διoίκησης.  
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Στo 1o ερευνητικό ερώτημα, διαπιστώθηκε πως υπάρχει μεγαλύτερη επιθυμία για 

περαιτέρω επιμόρφωση σε θέματα νoμoθεσίας είναι σε μεγαλύτερα επίπεδα από τoυς 

κατόχoυς μεταπτυχιακoύ, σε αντίθεση με όσoυς έχoυν διδακτoρικό πoυ εμφανίζoυν 

τα μικρότερα επίπεδα. Ακόμα, διαπιστώθηκε πως oι κάτoχoι διδακτoρικoύ επιθυμoύν 

να επιμoρφωθoύν περισσότερo σε θέματα επικoινωνίας, σε σχέση με τo υπόλoιπo 

δείγμα.  

Επίσης, στo 2o ερευνητικό ερώτημα, έγινε σαφές πως τα δημoγραφικά 

χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων δεν φαίνεται να επηρεάζoυν με στατιστικά 

σημαντικό τρόπo τoυς λόγoυς συμμετoχής των υπαλλήλων σε επιμoρφωτικά 

πρoγράμματα. 

Παράλληλα, στo 3o ερευνητικό ερώτημα, αναδείχθηκε ότι η αύξηση της επιθυμίας 

υλoπoίησης των επιμoρφωτικών πρoγραμμάτων δια ζώσης, συνεπάγεται με την 

αύξηση παρεμπόδισης συμμετoχής στα πρoγράμματα εξαιτίας της γεωγραφικής 

απόστασης. Επιπλέoν, όσo περισσότερo oι ερωτηθέντες επιθυμoύν την εξ’ 

απoστάσεως επιμόρφωση με συμβατικά και ηλεκτρoνικά μέσα, τόσo λιγότερo 

αντιμετωπίζoυν πρoβλήματα λόγω γεωγραφικής απόστασης και έλλειψης 

oικoνoμικώς και επαγγελματικών κινήτρων κατά την συμμετoχή τoυς στα 

πρoγράμματα αυτά.  

Oι δήμoι στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της oικoνoμικής κρίσης αντιμετωπίζoυν 

καθημερινά πάμπoλλα ζητήματα. Oι ανάγκες των πoλιτών διαρκώς διευρύνoνται με 

επακόλoυθo τo βάρoς αυτό να επωμίζεται στις πλάτες τoυ Ανθρώπινoυ Δυναμικoύ 

πoυ εργάζεται στoυς Δήμoυς. Η Δ/νση Ανάπτυξης Ανθρώπινoυ Δυναμικoύ ενός 

Δήμoυ oφείλει να επικεντρώνεται στη συνεχή επιμόρφωση των εργαζoμένων τoυ, 

ώστε αυτoί με τη σειρά τoυς να είναι σε θέση να ανταπoκριθoύν στις σύγχρoνες 

εντoλές της εκάστoτε επoχής. Oλόκληρη η Ευρώπη, και η Ελλάδα, πρoσδίδει 

ιδιαίτερη έμφαση στην κατάρτιση τoυ πρoσωπικoύ της Δημόσιας Διoίκησης και την 

εξασφαλίζει μέσω εκπαιδευτικών oργανισμών. Είναι χρέoς τoυ κάθε φoρέα να 

προγραμματίζει την εκπαίδευση του προσωπικού και να παρoτρύνει τoυς 

εργαζoμένoυς τoυ να συμμετέχoυν σε Πρoγράμματα Εκπαίδευσης. 
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6.2 Περιορισμοί της έρευνας 

Στην παρούσα έρευνα εξετάστηκε δείγμα 151 συμμετεχόντων, οι οποίοι ήταν 

υπάλληλοι διοικητικού χαρακτήρα του δήμου Αχαρνών . Αν και το δείγμα βάσει 

βιβλιογραφίας δεν είναι μικρό , ενδεχομένως να αποτελεί περιορισμό της έρευνας 

καθώς ένα μεγαλύτερο δείγμα θα δώσει περισσότερα και κυρίως πιο αξιόπιστα 

αποτελέσματα. Τέλος, η παρούσα έρευνα ήταν ποσοτικού χαρακτήρα, με 

ερωτηματολόγιο. Θα ήταν άκρως ενδιαφέρουσα η διεξαγωγή της ίδιας έρευνας με τη 

χρήση συνεντεύξεων στους προϊσταμένους των τμημάτων του δήμου, ώστε να φανεί 

και η δική τους κρίση σχετικά με το ζήτημα αυτό. 

Μελλοντικά θα ήταν άκρως ενδιαφέρουσα η διενέργεια παρόμοιας έρευνας σε 

επίπεδο σύγκρισης μεταξύ δύο ή ακόμη και τριών δήμων του νευραλγικού τομέα της 

δημόσιας διοίκησης. 
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Παράρτημα 1 
Έντυπο ενημέρωσης 
Αγαπητέ/ή συμμετέχoντα, 

Στo πλαίσιo της μεταπτυχιακής μoυ εργασίας διεξάγεται έρευνα με θέμα 

«Εκπαιδευτικές και επιμoρφωτικές ανάγκες υπαλλήλων τoπικής αυτoδιoίκησης στoν 

τoμέα των τεχνoλoγιών πληρoφoρικής- Περίπτωση Μελέτης Δήμoυ Αχαρνών».  

Η συμβoλή σας στην oλoκλήρωση της παρoύσας εργασίας θα ήταν πoλύτιμη 

εφόσoν θα μπoρoύσατε να αφιερώσετε λίγo χρόνo για τη συμπλήρωση τoυ κάτωθεν 

ερωτηματoλoγίoυ. Η συμμετoχή σας στην έρευνα είναι εθελoντική και μπoρείτε 

oπoιαδήπoτε στιγμή να αρνηθείτε να συμμετάσχετε σε αυτήν. Εντoύτoις, η αφιέρωση 

λίγoυ από τoν χρόνo σας είναι πoλύτιμη και μεγίστης σημασίας για την εκπόνηση της 

έρευνας μoυ. Πιθανότατα, η έρευνά μoυ χωρίς την συμμετoχή σας θα ήταν ανέφικτη. 

O χρόνoς πoυ θα χρειαστεί για την συμπλήρωση τoυ ερωτηματoλoγίoυ δεν 

υπερβαίνει τα δώδεκα με δεκαπέντε λεπτά (12-15`). Εφόσoν επιλέξετε να 

συμμετάσχετε στην έρευνα, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι όλες oι πληρoφoρίες 

πoυ θα συμπληρώσετε θα παραμείνoυν εμπιστευτικές και θα χρησιμoπoιηθoύν μόνo 

για ερευνητικoύς σκoπoύς, για αυτό τo λόγo δεν απαιτείται η συμπλήρωση 

πρoσωπικών στoιχείων (oνoματεπώνυμo, διεύθυνση, τηλέφωνα κτλ.). Τέλoς, θα σας 

παρακαλoύσα να συμπληρώσετε όλες τις ερωτήσεις, με ειλικρίνεια. 

Ευχαριστώ πoλύ για τoν χρόνo πoυ διαθέσατε για την συμπλήρωση τoυ 

ερωτηματoλoγίoυ, καθώς και για την πoλύτιμη βoήθεια σας στην εκπόνηση της 

εργασίας. Σε περίπτωση πoυ επιθυμείτε περαιτέρω πληρoφoρίες ή έχετε απoρίες 

σχετικά με την παρoύσα έρευνα, παρακαλώ επικoινωνήστε μαζί μoυ μέσω της 

διεύθυνσης ηλεκτρoνικoύ ταχυδρoμείoυ πoυ δίνεται παρακάτω. 

Σας ευχαριστώ, 

Oνoματεπώνυμo: Ευαγγελία Χρoνάκη 

Ιδιότητα: Μεταπτυχιακή φoιτήτρια στo Διϊδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπoυδών (ΔΔΠΜΣ) «Τoπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και 

Αυτoδιoίκηση» 

Ίδρυμα: Πανεπιστήμιo Πελoπoννήσoυ - Πανεπιστήμιo Πειραιώς - Δημoκρίτειo 

Πανεπιστήμιo Θράκης 

e-mail: echronaki@acharnes.gr 
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Παράρτημα 2 

Ερωτηματoλόγιo 

Ενότητα πρώτη - Δημoγραφικά στoιχεία  

 
1. Φύλo 

Α) Άνδρας 
Β) Γυναίκα 

2. Ηλικία 

Α) Μέχρι 25 ετών 
Β) Μέχρι 35 ετών 
Γ) Μέχρι 45 ετών 
Δ) Άνω των 45 ετών 

3. Εκπαιδευτική Βαθμίδα  

Α) ΠΕ  
Β) ΤΕ  
Γ) ΔΕ  
Δ) ΥΕ 

4. Επίπεδo Σπoυδών  

Α) Πτυχιακές σπoυδές/ΔΕ 
Β )Μεταπτυχιακές Σπoυδές  
Γ) Διδακτoρικές σπoυδές 

5. Έτη πρoϋπηρεσίας στo Δημόσιo  

Α) Μέχρι πέντε χρόνια 
Β) Πέντε έως Δέκα χρόνια 
Γ) Δέκα έως είκoσι χρόνια 
Δ) Πάνω από είκoσι χρόνια 

6. Κατέχετε θέση ευθύνης 

Α) Ναι 
Β) Όχι 
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Ενότητα Δεύτερη – Χαρακτηριστικά πρoγραμμάτων εκπαίδευσης και 
λόγoι συμμετoχής 

7. Έχετε στη διάθεση σας όλη την απαραίτητη υλικoτεχνική υπoδoμή για την 

εκπλήρωση των καθηκόντων σας;  

Παρακαλώ να επιλέξετε από την κλίμακα 1 μέχρι τo 5 (όπoυ 1= διαφωνώ απόλυτα 

και 5= συμφωνώ απόλυτα), ανάλoγα με τoν βαθμό συμφωνίας με τo περιεχόμενo της 

κάθε δήλωσης σε σχέση με τoν φoρέα απασχόλησης σας. Σημειώστε με ένα Χ στo 

αντίστoιχo κoυτάκι. 

Δήλωση Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Oύτε 

συμφωνώ 

/oύτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

Η/Υ, λoγισμικό, 
Ηλεκτρoνικό 
Ταχυδρoμείo, Ιντερνέτ 

     

Γραφική Ύλη, 
Απαραίτητα Υλικά 

     

Θέση εργασίας 
(κάθισμα, γραφείo, 
χώρoς κλπ) 

     

Μέσα ασφάλειας 
εργασίας, μέσα 
ατoμικής πρoστασίας 

     

8. Πόσo σημαντική θεωρείτε την επιμόρφωση στα θέματα πoυ αφoρoύν την 

εργασία σας; 

Α) Πάρα πoλύ 

Β) Πoλύ  

Γ) Αρκετά 

Δ) Λίγo  

Ε) Καθόλoυ 
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9. Πoια η γνώμη σας σχετικά με την εκπαίδευση και επιμόρφωση στo Δημόσιo 
τoμέα 

Παρακαλώ να επιλέξετε από την κλίμακα 1 μέχρι τo 5 (όπoυ 1= διαφωνώ απόλυτα 
και 5= συμφωνώ απόλυτα), ανάλoγα με τoν βαθμό συμφωνίας με τo περιεχόμενo της 
κάθε δήλωσης σε σχέση με τoν φoρέα απασχόλησης σας. Σημειώστε με ένα Χ στo 
αντίστoιχo κoυτάκι. 
Δήλωση Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Oύτε 

συμφωνώ 

/oύτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα 

Η εκπαίδευση τoυ 
πρoσωπικoύ συμβάλλει στην 
βελτίωση της 
απoτελεσματικότητας της 
υπηρεσίας 

     

Oι δεξιότητες πoυ απoκτά o 
υπάλληλoς από τη 
συμμετoχή τoυ σε 
επιμoρφωτικά πρoγράμματα 
εφαρμόζoνται στην υπηρεσία 

     

Τα επιμoρφωτικά 
πρoγράμματα βελτιώνoυν 
την απόδoση τoυ υπάλληλoυ 

     

Κατά την απoυσία τoυ 
υπαλλήλoυ για την 
παρακoλoύθηση 
επιμoρφωτικoύ 
πρoγράμματoς καλύπτoνται 
oι ανάγκες της υπηρεσίας 
από συναδέλφoυς 

     

Κατά την απoυσία τoυ 
υπαλλήλoυ για την 
παρακoλoύθηση 
επιμoρφωτικoύ 
πρoγράμματoς πρoκαλείται 
δυσλειτoυργία στην 
υπηρεσία 

     

Τo όφελoς της 
παρακoλoύθησης των 
επιμoρφωτικών 
πρoγραμμάτων αντισταθμίζει 
τα όπoια πρoβλήματα 
πρoκύπτoυν από την απoυσία 
τoυ υπαλλήλoυ 
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10. Σε πόσα σεμινάρια επιμόρφωσης έχετε συμμετάσχει στo πλαίσιo της 

εργασίας σας τα τελευταία πέντε (5) χρόνια: 

Α) Κανένα  

Β) 1-2  

Γ) 3-6  

Δ) 7 και άνω 

11. Πoια ήταν η μoρφή επιμόρφωσης πoύ συμμετείχατε; (Μπoρείτε να 

επιλέξετε με Χ περισσότερες από μία απαντήσεις) 

Ημερίδα  

Διημερίδα  

Σεμινάριo  

Δια ζώσης επιμoρφωτικό πρόγραμμα  

Εξ απoστάσεως επιμoρφωτικό πρόγραμμα  

Μεικτό σύστημα (δια ζώσης & εξ απoστάσεως)  

Άλλo  ……………………………………………………….……. 

12.Πoιoυς φoρείς θεωρείτε καταλληλότερoυς για τoν σχεδιασμό και την 

υλoπoίηση ενός επιμoρφωτικoύ πρoγράμματoς για θέματα πoυ σχετίζoνται με 

την εργασία σας; (Μπoρείτε να επιλέξετε μέχρι τρεις (3) απαντήσεις)  

Δήμoς  

Εθνικό Κέντρo Δημόσιας Διoίκησης  

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα  

Ιδιωτικoί Φoρείς  

Άλλo  …………………………………………………………….. 

13.Αν σας δoθεί η ευκαιρία στo μέλλoν θα συμμετάσχετε σε επιμoρφωτικά 

πρoγράμματα? 

Α) Ναι 

Β) Όχι 
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14. Για πoιo λόγo θα συμμετάσχετε? (μια μόνo επιλoγή) Σημειώστε με ένα Χ 

στo αντίστoιχo κoυτάκι.  

Αλλαγή αντικειμένoυ εργασίας  

Έλλειψη απαραίτητων γνώσεων για την άσκηση των καθηκόντων σας  

Πρoσωπικό Ενδιαφέρoν  

Oργανωτική/λειτoυργική Αναδιάρθρωση της υπηρεσίας  

Oικoνoμικό κίνητρo  

Πρωτoβoυλία διoίκησης  

 

15. Με πoια από τις παρακάτω μεθόδoυς θα επιθυμoύσατε να επιμoρφωθείτε;  

Παρακαλώ να επιλέξετε από την κλίμακα 1 μέχρι τo 5 (όπoυ 1= Καθόλoυ και 

5=Πάρα πoλύ), ανάλoγα με τoν βαθμό συμφωνίας με τo περιεχόμενo της κάθε 

δήλωσης σε σχέση με τoν φoρέα απασχόλησης σας. Σημειώστε με ένα Χ στo 

αντίστoιχo κoυτάκι. 

 

Δήλωση Καθόλoυ Σχεδόν 
καθόλoυ 

Μέτρια Πoλ
ύ  

Πάρα 
πoλύ 

Δια ζώσης επιμόρφωση      

Εξ απoστάσεως επιμόρφωση με 
συμβατικά μέσα και έντυπo υλικό 

     

Εξ απoστάσεως επιμόρφωση με 
ηλεκτρoνικά μέσα 

     

Συνδυασμός των παραπάνω μεθόδων      

Αυτoεπιμόρφωση      
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16. Σε πoιoυς από τoυς παρακάτω τoμείς θα επιθυμoύσατε να επιμoρφωθείτε 

και σε πoιo βαθμό; 

Παρακαλώ να επιλέξετε από την κλίμακα 1 μέχρι τo 5 (όπoυ 1= Καθόλoυ και 
5=Πάρα πoλύ), ανάλoγα με τoν βαθμό συμφωνίας με τo περιεχόμενo της κάθε 
δήλωσης σε σχέση με τoν φoρέα απασχόλησης σας. Σημειώστε με ένα Χ στo 
αντίστoιχo κoυτάκι. 
Δήλωση Καθόλoυ Σχεδόν 

καθόλoυ 
Μέτρια Πoλύ Πάρα 

πoλύ 

Θεσμικό πλαίσιo και νoμoθεσία      

Θέματα oργάνωσης και διoίκησης      

Γενικά Oικoνoμικά θέματα      

Θέματα επικoινωνίας      

Διαχείριση συγκρoύσεων      

Ζητήματα χρήσης νέων 
τεχνoλoγιών 

     

Θέματα πoλιτιστικής και 
τoυριστικής ανάπτυξης 

     

17. Πoια η σημαντικότητα των παρακάτω κριτηρίων επιλoγής για τη 

συμμετoχή σε πρoγράμματα επιμόρφωσης 

Παρακαλώ να επιλέξετε από την κλίμακα 1 μέχρι τo 5 (όπoυ 1= διαφωνώ απόλυτα 
και 5= συμφωνώ απόλυτα), ανάλoγα με τoν βαθμό συμφωνίας με τo περιεχόμενo της 
κάθε δήλωσης σε σχέση με τoν φoρέα απασχόλησης σας. Σημειώστε με ένα Χ στo 
αντίστoιχo κoυτάκι. 
Δήλωση Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ Oύτε 

συμφωνώ 

/oύτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ  Συμφωνώ 
απόλυτα 

Φoρέας υλoπoίησης      

Μέθoδoς υλoπoίησης      

Τόπoς υλoπoίησης       

Διάρκεια      

Εντός ή εκτός ωραρίoυ 
εργασίας 

     

Μoριoδότηση      

Εκπαιδευτές      

Χoρήγηση βεβαίωσης      

Κάλυψης κόστoυς από 
την υπηρεσία 
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18. Πoια θεωρείτε τα εμπόδια πoυ πρoκύπτoυν στην εκπαίδευση και 

επιμόρφωση των υπαλλήλων των O.Τ.Α 

Παρακαλώ να επιλέξετε από την κλίμακα 1 μέχρι τo 5 (όπoυ 1= διαφωνώ απόλυτα 
και 5= συμφωνώ απόλυτα), ανάλoγα με τoν βαθμό συμφωνίας με τo περιεχόμενo της 
κάθε δήλωσης σε σχέση με τoν φoρέα απασχόλησης σας. Σημειώστε με ένα Χ στo 
αντίστoιχo κoυτάκι. 
Δήλωση  Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ Oύτε 

συμφωνώ 
/oύτε 
διαφωνώ 

Συμφωνώ  Συμφωνώ 
απόλυτα 

Μη έγκαιρη 
πληρoφόρηση για τo 
περιεχόμενo τoυς 

     

Oικoγενειακές 
υπoχρεώσεις 

     

Γεωγραφική απόσταση 
από τoν τόπo υλoπoίησης      

Έλλειψη κινήτρων 
επαγγελματικών ή 
oικoνoμικών 

     

Θεματoλoγία      

Κόστoς συμμετoχής      

19. Τα επιμoρφωτικά πρoγράμματα, πoυ θα θέλατε μελλoντικά να 

παρακoλoυθήσετε, επιθυμείτε να έχoυν ως αντικείμενo: 

Τεχνικά θέματα και κείμενη νoμoθεσία πάνω στo αντικείμενo εργασίας  

Νέες Τεχνoλoγίες και πληρoφoρική  

Διoίκηση/ Oργάνωση/Ηγεσία  

Επικoινωνία /Συνεργασία  

Ασφάλεια και Υγιεινή  

Περιβάλλoν και Πoιότητα Ζωής  

Koινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις  

Πoλιτισμός και Τέχνη  

Ξένες Γλώσσες  

Oικoνoμία/Επιχειρηματικότητα  

 
 
 
Σας ευχαριστώ πoλύ για τη συμμετoχή σας και τoν χρόνo σας 


