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ΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗ Δ/ΝΣΡΙΑ ΣΟΤ ΙΝ.ΕΠ. 

 

Η παροφςα μελζτθ αποτελεί προϊόν επιςτθμονικισ ζρευνασ (δευτερογενοφσ και 

πρωτογενοφσ) που διεξιχκθ από ςτελζχθ του ΙΟ.ΕΣ., κατ’εκτζλεςθ τθσ Απόφαςθσ 

5332/26.7.2017 περί «διενζργειασ ερευνϊν και εκπόνθςθσ μελετϊν ςτο πλαίςιο του 

προγραμματιςμοφ». πωσ αναφζρεται ςτο ΣΔ 1/7.1.2008, ςτισ αρμοδιότθτεσ του 

ΙΟ.ΕΣ. περιλαμβάνεται μεταξφ άλλων «θ ςχεδίαςθ και θ πραγματοποίθςθ ερευνϊν 

και μελετϊν ςχετικϊν με τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ, ιδιαίτερα όςον αφορά ςτθν ανίχνευςθ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν και ςτθν 

αξιολόγθςθ των επιμορφωτικϊν δράςεων» (άρκρ.14, παραγρ. 2Α, εδαφ. κκ). Η 

εκπόνθςθ τθσ παροφςασ μελζτθσ εντάςςεται ςτο ωσ άνω πλαίςιο και λειτουργεί 

προσ εκπλιρωςθ των ςχετικϊν διατάξεων, επιβεβαιϊνοντασ τθν ιςχυρι δζςμευςθ 

τθσ Διοίκθςθσ του Ε.Μ.Δ.Δ.Α. για ςυνεχι αναβάκμιςθ και εμπλουτιςμό του 

πολφπλευρου ζργου του, μζςω τθσ υλοποίθςθσ δράςεων προςτικζμενθσ αξίασ και 

ουςιαςτικισ ςυμβολισ ςτθ διαρκι βελτίωςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ςτθ χϊρα μασ. 

 

Η Διευκφντρια ΙΝ.ΕΠ. 

 

 

Δρ. Άννα Κοντονι 
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Abstract: The present study aims to investigate the evaluation of the training 

courses provided by INEP, in particular in the fields of Economy & Financial Policy 

and Efficiency & Transparency in Public Administration, in order firstly to identify the 

factors that either strengthen or inhibit their effectiveness and secondly to provide, 

to any appropriate extent, feedback to the educational process. Based on the 

Kirkpatrick Training Evaluation Model, a qualitative analysis approach is followed, by 

conducted interviews with a semi-structured questionnaire. Based on the findings, 

the study proposes actions for the improvement of the training cources provided by 

INEP.  

Key words: evaluation, civil servants vocational training, Kirkpatrick model 

 

Περίλθψθ  

H παροφςα μελζτθ αποςκοπεί να διερευνιςει τθν αποτίμθςθ των επιμορφωτικϊν 

δράςεων που παρζχονται από το ΙΟΕΣ, και ειδικότερα ςτουσ κφκλουσ «Ρικονομία & 

Δθμοςιονομικι Σολιτικι» και «Αποτελεςματικότθτα & Διαφάνεια ςτθ Δθμόςια 

Διοίκθςθ», με ςκοπό τον εντοπιςμό των παραγόντων που ενιςχφουν ι αναςτζλλουν 

τθν αποτελεςματικότθτά τουσ, κακϊσ και τθν ανατροφοδότθςθ τθσ εκπαιδευτικισ 

διαδικαςίασ τμθματικά ι ςυνολικά. Βάςει του μοντζλου αξιολόγθςθσ τθσ 

εκπαίδευςθσ του Kirkpatrick, επιχειρείται ποιοτικι ζρευνα με θμιδομθμζνεσ 

ςυνεντεφξεισ, τα πορίςματα τθσ οποίασ αξιοποιοφνται για τθ διατφπωςθ προτάςεων 

βελτίωςθσ των προγραμμάτων επιμόρφωςθσ του ΙΟΕΣ. 

Νζξεισ κλειδιά: αποτίμθςθ, επιμόρφωςθ δθμοςίων υπαλλιλων, μοντζλο του 

Kirkpatrick 
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 Σελίδα 7 

Ειςαγωγι 

Υτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ του ΕΜΔΔΑ για ςυνεχι αξιολόγθςθ των υπθρεςιϊν 

εκπαίδευςθσ που παρζχει, με τθν παροφςα ζρευνα, επιχειρείται αποτίμθςθ των  

δράςεων κατάρτιςθσ και επιμόρφωςθσ των δθμοςίων υπαλλιλων με αξιολόγθςθ 

του μακθςιακοφ αποτελζςματοσ και τθσ επίδραςθσ  ςε μεςο-μακροπρόκεςμθ βάςθ 

τόςο ςτθν απόδοςθ ςτο χϊρο εργαςίασ, όςο και ςτθν αλλαγι νοοτροπίασ 

/διαμόρφωςθ ςτάςθσ του επιμορφοφμενου. Υκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ είναι να 

εξάγει ςυμπεράςματα και προτάςεισ βελτίωςθσ των αποτιμοφμενων διαδικαςιϊν. 

Η μελζτθ διαρκρϊνεται ωσ κατωτζρω: 

Υτθν ενότθτα 1 παρατίκεται το κεωρθτικό πλαίςιο τθσ αποτίμθςθσ, όπου εξθγείται 

το εννοιολογικό περιεχόμενο, παρατίκενται οι ςτόχοι και οι τυπολογίεσ τθσ 

αποτίμθςθσ, όπωσ προκφπτουν από τθ διεκνι βιβλιογραφία, ςυνοψίηονται εν τάχει 

οι πιο ςθμαντικζσ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια περιγράφεται 

ςυνοπτικά το υφιςτάμενο πλαίςιο αποτίμθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου του ΙΟΕΣ 

και οι μθχανιςμοί μζςω των οποίων υλοποιείται.  

Υτθν ενότθτα 2 παρουςιάηονται τα ςυςτατικά ςτοιχεία του παρόντοσ ερευνθτικοφ 

ςχεδιαςμοφ, εξθγοφνται οι ερευνθτικοί ςτόχοι, αναλφεται θ μεκοδολογία (επιλογι 

επιμορφωτικϊν προγραμμάτων, επιλογι κριτθρίων διαφορετικϊν προφίλ, επιλογι 

εργαλείου ςυλλογισ ςτοιχείων (ςυνζντευξθ), διαμόρφωςθ πλάνου ςυηιτθςθσ) και 

καταγράφονται οι περιοριςμοί τθσ. 

Υτθν ενότθτα 3 παρουςιάηονται τα αποτελζςματα των ςυνεντεφξεων, αναλφονται οι 

απαντιςεισ, διατυπϊνονται ςυςχετιςμοί και διερευνϊνται οι παράγοντεσ που 

δρουν αναςταλτικά ι υποςτθρικτικά ςτθν επίδραςθ των επιμορφωτικϊν 

προγραμμάτων που επιλζχκθκαν. 

Φζλοσ, ςτθν ενότθτα 4 κωδικοποιοφνται και ανακεφαλαιϊνονται τα βαςικά 

ςυμπεράςματα τθσ μελζτθσ, ενϊ παράλλθλα διατυπϊνονται προτάςεισ για τθν 

ανατροφοδότθςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανάγκθ 

ευελιξίασ και προςαρμογισ ςτισ εκάςτοτε ανάγκεσ του ωφελοφμενου, εν 

προκειμζνω των λειτουργϊν τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. 
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1. Θεωρθτικό πλαίςιο για τθν αξιολόγθςθ εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων 

Η αξιολόγθςθ ωσ διαδικαςία είναι γνωςτι και χρθςιμοποιείται από όλουσ τουσ 

ανκρϊπουσ ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι (π.χ. αξιολογοφν ενζργειεσ και 

δραςτθριότθτεσ δικζσ τουσ ι άλλων, αποτιμοφν τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ και 

προϊόντα, επαναπροςδιορίηουν τθν πορεία τουσ προςεγγίηοντασ κριτικά τισ 

ενζργειεσ τουσ και επαναςχεδιάηουν τισ μελλοντικζσ τουσ δράςεισ). πωσ 

επιςθμαίνεται ςχετικά από τον Scriven, θ αξιολόγθςθ είναι μία νζα επιςτθμονικι 

περιοχι αλλά και μία αρχαία πρακτικι (Scriven, 1991). 

Η αξιολόγθςθ ενόσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ, εν γζνει, ζχει ωσ ςτόχο να 

κακορίςει κατά πόςο το πρόγραμμα διεξιχκθ με επιτυχία και να προςδιορίςει το 

βακμό επίτευξθσ των επικυμθτϊν αποτελεςμάτων, όπωσ αυτά είχαν  προςδιοριςκεί 

κατά το ςτάδιο του ςχεδιαςμοφ του. Επικεντρϊνεται κυρίωσ ςτθν 

αποτελεςματικότθτα, ςτθ ςυνζπεια, ςτθν καταλλθλότθτα, ςτθ ςυνάφεια, και ςτθν 

οργάνωςθ (Ξπαγάκθσ, 2001). 

Ωςτόςο, κατά τθν αξιολόγθςθ ενόσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ είναι χριςιμο να 

μθν διερευνϊνται μόνο τα άμεςα, μετριςιμα και αναμενόμενα αποτελζςματα αλλά 

να αναδφονται και τα ζμμεςα, ποιοτικά, μθ μετριςιμα, που με τθν κατάλλθλθ 

επεξεργαςία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για μελλοντικζσ παρεμβάςεισ (Μαραλισ, 

2006). Η αξιολόγθςθ δεν αποτελεί απλά μία τεχνικι ποςοτικοποιθμζνθσ μζτρθςθσ, 

αλλά ςυνιςτά μία ςφνκετθ διαδικαςία ςυνεκτίμθςθσ πλικουσ ποςοτικϊν και 

ποιοτικϊν παραμζτρων που προχποκζτει ςυγκεκριμζνεσ κεωρθτικζσ αφετθρίεσ και 

ερευνθτικζσ επιλογζσ, οι οποίεσ και κακορίηουν το πλαίςιο εντόσ του οποίου 

διεξάγεται (Scriven, 1991). Η αξιολόγθςθ μπορεί να αφορά, μεταξφ άλλων, τισ 

αντιδράςεισ των ςυμμετεχόντων και το μακθςιακό αποτζλεςμα, τισ υποδομζσ και τθ 

διοικθτικι υποςτιριξθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, τθν καταλλθλότθτα των 

εκπαιδευτικϊν μζςων που χρθςιμοποιικθκαν, τθν επάρκεια των διδαςκόντων και 

του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, κακϊσ και τθν εφαρμογι/αξιοποίθςθ των γνϊςεων και 

δεξιοτιτων που αποκτικθκαν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Εντζλει, θ 

αξιολόγθςθ αφορά τόςο τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία κακ’ αυτι, όςο και τθν 

«αποτελεςματικότθτά» τθσ ςε όρουσ επίτευξθσ των ςτόχων τθσ. Επιπλζον, αποτελεί 

μία ανοιχτι διαδικαςία διερεφνθςθσ των αλλθλεπιδράςεων μεταξφ του πλαιςίου 

εφαρμογισ, των παραγόντων και των ςυντελεςτϊν του προγράμματοσ. 

Από τθ δεκαετία του 1960 άρχιςε μια μεκοδικι προςπάκεια αξιολόγθςθσ των 

διαφόρων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και παρουςιάςτθκαν διάφορα κεωρθτικά 

ςχιματα–μοντζλα εκπαιδευτικισ αξιολόγθςθσ. Είχαν προθγθκεί τα πρϊτα τεςτ 

νοθμοςφνθσ από τουσ Binet & Simon (Binet and Simon, 1914) και οι κυρίαρχεσ ιδζεσ 

του Mill (Mill, 1843), μζςω των οποίων δόκθκε το πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ 

αξιολόγθςθσ «πρϊτθσ γενιάσ», με κφριο χαρακτθριςτικό τα «αντικειμενικά» τεςτ τα 
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οποία αφοροφςαν αξιολόγθςθ ςε ατομικό επίπεδο χωρίσ να λαμβάνουν υπόψθ 

τουσ κακόλου ποιοτικά χαρακτθριςτικά. Ρι πρϊτεσ αυτζσ απόπειρεσ εντάςςονται 

ςτο πλαίςιο μίασ προςπάκειασ για επιςτθμονικι προςζγγιςθ τθσ αξιολόγθςθσ και, 

για το λόγο αυτό, ζχουν ζντονα τεχνοκρατικό χαρακτιρα και εςτιάηουν περιςςότερο 

ςτα ποςοτικά χαρακτθριςτικά τθσ αξιολόγθςθσ. Η κριτικι που αςκικθκε ςε αυτζσ 

τισ πρϊτεσ προςεγγίςεισ, κυρίωσ κατά τθ δεκαετία του ’70, είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

ανάπτυξθ νζων κεωρθτικϊν ςχθμάτων, που τόνιηαν περιςςότερο τα ποιοτικά 

χαρακτθριςτικά τθσ αξιολόγθςθσ (Μαςςωτάκθσ-Μουτοφηθσ, 2006).  

Αυτά τα κεωρθτικά ςχιματα-μοντζλα εκπαιδευτικισ αξιολόγθςθσ 

κατθγοριοποιοφνται ςε τζςςερισ ομάδεσ, ωσ κατωτζρω: 

 

Σίνακασ 1: Φαξινόμθςθ Ξοντζλων Αξιολόγθςθσ. 

Μοντζλα αξιολόγθςθσ Εκπρόςωποι 

Υτοχοκεντρικά Tyler(1942), Metfessel & Michael(1967), — 
Provus(1571), Hammond(1973), 

Kirkpatrick(1959) 
 

Αποφάςεων/Διοίκθςθσ Alkin (1969), Stufflebeam(1971) 

Υυμμετοχικά Stake (1975), Guba (1978) 
 

Επιςτθμονικισ κρίςθσ ι κριςεοκεντρικά 
 

 
Scriven (1967), Esner (1969,1979), Borich 

(1977) 
 

Σθγι: Σροςαρμογι από Σετροποφλου, Μαςιμάτθ & Τετάλθσ (2015) 

1.1. Στοχοκεντρικά κεωρθτικά ςχιματα  

Φα μοντζλα αυτά προςεγγίηουν τθν αξιολόγθςθ από τθ ςκοπιά τθσ επίτευξθσ των 

ςτόχων που είχαν τεκεί εξαρχισ.  Φο ςθμαντικότερο βιμα ςτθν αξιολογικι 

διαδικαςία είναι θ μελζτθ των εκπαιδευτικϊν ςτόχων, ενϊ κεντρικι κζςθ ςτθ 

ςυλλογιςτικι τουσ αποτελεί θ ςυςχζτιςθ μεταξφ επιδιωκόμενων ςκοπϊν και τελικϊν 

αποτελεςμάτων. Αυτά τα κεωρθτικά ςχιματα ζχουν αποδοκεί επίςθσ και ωσ 

αξιολόγθςθ προςανατολιςμζνθ ςτουσ ςκοποφσ (goal oriented evaluation),  

ςτοχοκεντρικι αξιολόγθςθ ι αξιολόγθςθ ςυμφωνίασ ςκοπϊν-αποτελεςμάτων. 

(Δθμθτρόπουλοσ, 2002).  

 

1.1.1. Το μοντζλο αξιολόγθςθσ του Kirkpatrick 

Υτο δθμοφιλζσ του μοντζλο περί αξιολόγθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ που διατυπϊκθκε 

ςτθν αρχικι του μορφι το 1959, ο Kirkpatrick επιχειρεί μία ςυνολικι αποτίμθςθ του 
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μακθςιακοφ αποτελζςματοσ ςε επίπεδο ατόμου και οργανιςμοφ (Kirkpatrick & 

Kirkpatrick, 2006).  

Φο μοντζλο διακρίνει τζςςερα επίπεδα αξιολόγθςθσ: 

(α) Αντίδραςθ (Reaction): Υτο επίπεδο αυτό εξετάηεται ο τρόποσ με τον οποίο 

αντιλαμβάνονται οι ςυμμετζχοντεσ τθν εκπαίδευςθ που ζλαβαν και τισ κετικζσ ι 

αρνθτικζσ κρίςεισ τουσ ζναντι αυτισ. Υυνικωσ θ αξιολόγθςθ αυτοφ του επιπζδου 

πραγματοποιείται αμζςωσ μετά το πζρασ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ και 

λαμβάνει τθ μορφι ποςοτικισ ζρευνασ (ερωτθματολογίου), με ςκοπό τθν άμεςθ 

καταγραφι των εντυπϊςεων που ζχουν ςχθματίςει οι ερωτϊμενοι, χωρίσ τον 

κίνδυνο τθσ παρζλευςθσ χρόνου που μπορεί τυχόν να αλλοιϊςει τισ ςτάςεισ αυτζσ. 

Χαρακτθριςτικά ερωτιματα που τίκενται εδϊ είναι το κατά πόςο θ εκπαίδευςθ που 

λιφκθκε από τουσ ςυμμετζχοντεσ ιταν ενδιαφζρουςα, χριςιμθ ι ςχετικι με τθν 

εργαςία τουσ, κατά πόςο ο χρόνοσ που αφιερϊκθκε ιταν επαρκισ για τθν 

κατανόθςθ του αντικειμζνου, ενϊ προςμετράται επίςθσ ο βακμόσ ικανοποίθςθσ 

των ςυμμετεχόντων από διάφορεσ διαςτάςεισ τθσ εκπαιδευτικισ εμπειρίασ (π.χ. 

επάρκεια και ικανότθτεσ μεταδοτικότθτασ του εκπαιδευτι, καταλλθλότθτα και 

επάρκεια των υλικϊν μζςων και υποδομϊν, μακθςιακζσ τεχνικζσ και μζκοδοι που 

χρθςιμοποιικθκαν κ.λπ.).     

(β) Μάκθςθ (Learning): Υτο επίπεδο αυτό εξετάηεται το μακθςιακό αποτζλεςμα, 

δθλαδι το εφροσ και το βάκοσ τθσ γνϊςθσ που αποκτικθκε κατά τθ διάρκεια τθσ 

εκπαίδευςθσ. Υφμφωνα με τουσ Shelton & Alliger (1994), το ςυγκεκριμζνο επίπεδο 

εξετάηει κρίςιμεσ διαςτάςεισ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ και 

καταδεικνφει το βακμό επίτευξθσ του βαςικοφ ςτόχου του. Ιδανικά θ αξιολόγθςθ 

αυτοφ του επιπζδου πραγματοποιείται ςε δφο χρονικζσ φάςεισ, προ και μετά τθσ 

εκπαίδευςθσ, με ςκοπό τθν καταγραφι τθσ μεταβολισ που επιλκε ωσ αποτζλεςμα 

αυτισ. Εντοφτοισ, ςε αρκετζσ μελζτεσ (λόγω κόςτουσ ι άλλων πρακτικϊν 

περιοριςμϊν), θ αξιολόγθςθ πραγματοποιείται μόνο ςτθ δεφτερθ φάςθ, 

επιχειρϊντασ αναδρομικι καταγραφι τθσ μεταβολισ αυτισ. Η ερευνθτικι μζκοδοσ 

που χρθςιμοποιείται ςτο εν λόγω επίπεδο μπορεί να είναι ποιοτικι (ςυνεντεφξεισ 

ςε βάκοσ, ομάδεσ εςτίαςθσ) ι ποςοτικι (ερωτθματολόγια), με χριςθ των δφο 

προςεγγίςεων εναλλακτικά ι ςυνδυαςτικά. Μριτιριο για τθν επιλογι τθσ 

ερευνθτικισ μεκόδου είναι ςυνικωσ το αντικείμενο και οι ςτόχοι τθσ εκπαίδευςθσ. 

Σροχπόκεςθ για τθν κατά το δυνατό αποτελεςματικότερθ αξιολόγθςθ του 

μακθςιακοφ αποτελζςματοσ είναι ο ςαφισ προςδιοριςμόσ των κριτθρίων μζτρθςθσ, 

ϊςτε να αποφευχκοφν τυχόν αςυνζπειεσ και να εξαςφαλιςκεί θ ακρίβεια ςτθ 

μζτρθςθ τθσ τυχόν μεταβολισ που επιλκε.   

(γ) υμπεριφορά (Behaviour): Υτο επίπεδο αυτό εξετάηεται θ μεταβολι που επιλκε 

ςτθ ςυμπεριφορά των ςυμμετεχόντων και ο βακμόσ αξιοποίθςθσ τθσ γνϊςθσ που 

αποκτικθκε από αυτοφσ. Η αξιολόγθςθ αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί αμζςωσ 

μετά το πζρασ τθσ κατάρτιςθσ ι ςε φςτερο χρόνο, ανάλογα με το αντικείμενο τθσ 
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εκπαίδευςθσ και το είδοσ τθσ αποκτθκείςασ γνϊςθσ. Ρ ςκοπόσ είναι θ διαςφνδεςθ 

του μακθςιακοφ αποτελζςματοσ με τθν πραγματικι απόδοςθ των ςυμμετεχόντων 

και θ διερεφνθςθ του κατά πόςο θ μεταβολι που επιλκε ςτθν απόδοςθ είναι 

ςθμαντικι, διατθριςιμθ, ςυνειδθτι από τον ςυμμετζχοντα και αν μπορεί να 

μεταφερκεί ςε τρίτουσ. Η ερευνθτικι μζκοδοσ που χρθςιμοποιείται εδϊ είναι 

ςυνικωσ θ ςυνζντευξθ ςε βάκοσ ι θ παρατιρθςθ. Ρι Brunken, Plass & Leutner 

(2003) ςυνδζουν τθν αξιολόγθςθ αυτοφ του επιπζδου με τθν ικανότθτα των 

ςυμμετεχόντων να μεταςχθματίςουν τθν νεοαποκτθκείςα γνϊςθ και τισ δεξιότθτεσ 

που απζκτθςαν ςε νζεσ ςυμπεριφορζσ ι ςτθ ςυνειδθτι επιδίωξθ αλλαγϊν. Ξείηον 

ηιτθμα εδϊ αποτελεί θ δυςκολία μζτρθςθσ του βακμοφ μεταβολισ τθσ 

ςυμπεριφοράσ και θ τεκμθρίωςθ του κατά πόςο θ όποια μεταβολι ςτθν απόδοςθ 

ςυνδζεται ευκζωσ με τθν εκπαίδευςθ, υπό τθν ζννοια ότι το επίπεδο απόδοςθσ 

αποτελεί ςυνάρτθςθ πολλϊν παραγόντων και θ αποτφπωςθ/μζτρθςι τουσ μπορεί 

να είναι ςφνκετθ άςκθςθ για τον ερευνθτι. Ρι Kirkpatrick & Kirkpatrick (2006) 

κεωροφν πωσ πρζπει να ζχει προθγθκεί θ αξιολόγθςθ του πρϊτου και δεφτερου 

επιπζδου, κακϊσ τα πορίςματά τθσ μποροφν να ςυμβάλουν αποφαςιςτικά ςτθν 

ερμθνεία των ποριςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ του τρίτου επιπζδου (για παράδειγμα, θ 

διαπίςτωςθ μθ αλλαγισ ςτθ ςυμπεριφορά μπορεί να οφείλεται ςε αρνθτικι 

αντίδραςθ ςτο πρόγραμμα εκπαίδευςθσ που κα είχε καταγραφεί ςτο επίπεδο 1 ι 

ςε μθ επίτευξθ του επιδιωκόμενου μακθςιακοφ αποτελζςματοσ που κα είχε 

καταγραφεί ςτο επίπεδο 2).  

(δ) Αποτελζςματα (Results): Υτο επίπεδο αυτό εξετάηονται οι επιπτϊςεισ τθσ 

εκπαίδευςθσ ςε επίπεδο οργανιςμοφ ι περιβάλλοντοσ, ωσ αποτζλεςμα τθσ 

μεταβολισ ςτθν απόδοςθ των ςυμμετεχόντων. Μριτιριο μζτρθςθσ είναι ςυνικωσ οι 

Βαςικοί Δείκτεσ Απόδοςθσ (Key Performance Indicators, KPIs) που ζχει τυχόν 

προςδιορίςει ο οργανιςμόσ (π.χ. όγκοσ δουλειάσ, ποιότθτα και ποςότθτα 

παραγόμενου ζργου, χρονοδιαγράμματα, αρικμόσ παραπόνων, ποςοςτά λακϊν ι 

παραλείψεων κ.λπ.). Η πρόκλθςθ και εδϊ είναι θ ςτοιχειοκζτθςθ του κατά πόςο θ 

μεταβολι ςτα KPIs ςυνδζεται αιτιακά με τθν εκπαίδευςθ, κακϊσ το πλικοσ των 

παραμζτρων που επθρεάηουν τθν απόδοςθ ενόσ οργανιςμοφ κακιςτά εξαιρετικά 

ςφνκετθ τθ ςχετικι ςυηιτθςθ. Ευκολότερθ κεωρείται θ αξιολόγθςθ ςτισ 

περιπτϊςεισ που θ εκπαίδευςθ ςυνδζεται ευκζωσ με ζνα ςυγκεκριμζνο δείκτθ 

απόδοςθσ (π.χ. επιτυχισ χριςθ ενόσ νζου λογιςμικοφ μετά τθν εκπαίδευςθ των 

υπαλλιλων ςε αυτό), ενϊ ςαφϊσ δυςκολότερεσ οι περιπτϊςεισ που θ κατάρτιςθ 

αφορά πιο αφθρθμζνο ι γενικό αντικείμενο ι ευρφτερεσ δεξιότθτεσ (π.χ. 

εκπαίδευςθ ςε κζματα θγεςίασ, επικοινωνίασ, κ.λπ.). Σροχπόκεςθ για τθν 

αποτελεςματικι μζτρθςθ είναι ο κατά το δυνατόν ακριβζςτεροσ προςδιοριςμόσ τθσ 

ςυςχζτιςθσ μεταξφ τθσ εκπαίδευςθσ και των εκάςτοτε δεικτϊν απόδοςθσ, ϊςτε να 

αποςοβθκεί ο κίνδυνοσ ςυμπεραςμάτων βάςει εςφαλμζνων αιτιολογικϊν ςχζςεων.  
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Υτον κάτωκι πίνακα ςυνοψίηονται οι βαςικζσ διαςτάςεισ των τεςςάρων επιπζδων 

αξιολόγθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ ςφμφωνα με το μοντζλο του Kirkpatrick. 

Σίνακασ 2: Φο μοντζλο του Kirkpatrick. 

Επίπεδο Αντικείμενο 

αξιολόγθςθσ 

Περιγραφι 

αξιολόγθςθσ 

Μεκοδολογικι 

προςζγγιςθ 

1 Αντίδραςθ (Reaction) Φρόποσ με τον οποίο 

αντιλαμβάνονται οι 

ςυμμετζχοντεσ τθν 

κατάρτιςθ και ςτάςεισ 

τουσ ζναντι αυτισ. 

Ερωτθματολόγια  

2 Ξάκθςθ (Learning) Εφροσ και βάκοσ των 

γνϊςεων που 

αποκτικθκαν κατά τθν 

κατάρτιςθ (μακθςιακό 

αποτζλεςμα). 

Υυνεντεφξεισ ςε βάκοσ, 

ομάδεσ εςτίαςθσ, 

ερωτθματολόγια 

3 Υυμπεριφορά 

(Behaviour) 

Ξεταβολι που επιλκε 

ςτθ ςυμπεριφορά των 

ςυμμετεχόντων και  

βακμόσ αξιοποίθςθσ 

τθσ γνϊςθσ που 

αποκτικθκε από 

αυτοφσ. 

Υυνεντεφξεισ ςε βάκοσ, 

παρατιρθςθ 

4 Αποτελζςματα (Results) Επιπτϊςεισ τθσ 

κατάρτιςθσ ςε επίπεδο 

οργανιςμοφ ι 

περιβάλλοντοσ, ωσ 

αποτζλεςμα τθσ 

μεταβολισ ςτθν 

απόδοςθ των 

ςυμμετεχόντων. 

Υυνεντεφξεισ ςε βάκοσ, 

παρατιρθςθ 

Σθγι: Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006 

 

Φο ωσ άνω μοντζλο κεωρείται ευρζωσ αποδεκτό, κακϊσ ζχει τφχει εφαρμογισ ςε 

πλικοσ περιπτϊςεων. Υφμφωνα με τον Bates (2004), το ςθμαντικότερο 

πλεονζκτθμά του είναι θ ςυςτθματοποίθςθ τθσ αξιολόγθςθσ ςε ςυγκεκριμζνα 

επίπεδα ανάλυςθσ και θ δυνατότθτα διαςφνδεςθσ των προγραμμάτων κατάρτιςθσ 

με τουσ ςτόχουσ του οργανιςμοφ.  
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1.2. Μοντζλα Αποφάςεων-Διοίκθςθσ ι  Πλουραλιςτικά 

 Φα μοντζλα αποφάςεων-διοίκθςθσ ι πλουραλιςτικά μοντζλα αποςκοποφν 

ςτθ ςυλλογι, τθν επεξεργαςία και τθν ανάλυςθ των δεδομζνων που είναι 

απαραίτθτα για τθ λιψθ αποφάςεων από τθ διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ. 

Υθμαντικότεροι εκπρόςωποι αυτοφ του κεωρθτικοφ ρεφματοσ είναι οι Alkin και 

Stufflebeam, (CIPP) οι κζςεισ των οποίων παρατίκενται ςυνοπτικά ςτθ ςυνζχεια.  

 

1.2.1. Το μοντζλο του Alkin (The UCLA model) 

Υφμφωνα με το μοντζλο που διατφπωςε ο Alkin, θ αξιολόγθςθ αφορά τρεισ φάςεισ: 

τθν προκαταρκτικι ι προδιαμορφωτικι φάςθ που ςχετίηεται με τθν εκτίμθςθ 

αναγκϊν και τθ ςχεδίαςθ του προγράμματοσ, τθν ενδιάμεςθ ι διαμορφωτικι φάςθ 

που ςχετίηεται με τθν εφαρμογι και τθν πρόοδο υλοποίθςθσ και τθν τελικι-ολικι 

φάςθ που ςχετίηεται με το αποτζλεςμα τθσ όλθσ διαδικαςίασ (Σετροποφλου, 

Μαςιμάτθ & Τετάλθσ, 2015). Υε αυτζσ μπορεί να προςτεκεί μία τζταρτθ φάςθ, 

εκείνθ τθσ τεκμθρίωςθσ, όπου επιχειρείται θ ςυλλογι/αξιολόγθςθ πλθροφοριϊν με 

ςκοπό τθ γενίκευςθ. Φο μοντζλο επιχειρεί να διαπιςτϊςει κατά πόςο υλοποιικθκαν 

οι προγραμματιςμζνοι ςτόχοι του προγράμματοσ και να υποςτθρίξει τθ λιψθ 

αποφάςεων ςχετικά με τθ διατιρθςθ, τθν τροποποίθςθ του προγράμματοσ ι και 

τθν επζκταςι του.  

 

1.2.2. Το Μοντζλο αξιολόγθςθσ CIPP 

Φο όνομα του μοντζλου προζρχεται από τα αρχικά Context (Σλαίςιο), Input 

(Είςοδοσ), Process (Διαδικαςία) και Product (Σροϊόν), ενϊ ςκοπόσ του είναι θ 

καλφτερθ υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ ενόσ προγράμματοσ και θ παροχι βοικειασ 

ςε εκείνουσ που λαμβάνουν τισ αποφάςεισ για το πρόγραμμα αυτό. Η αρχικι 

ςφλλθψθ αποδίδεται ςτον Egon Guba, αλλά το μοντζλο ζλαβε τθν ολοκλθρωμζνθ 

του μορφι από τον Stufflebeam, ο οποίοσ υποςτιριηε πωσ «θ πιο ςθμαντικι 

επιδίωξθ τθσ αξιολόγθςθσ είναι όχι να αποδείξει αλλά να βελτιϊςει» προτάςςοντασ 

ωσ ςτόχο τθ βελτίωςθ, ζναντι τθσ απλισ αναηιτθςθσ ςχζςεων αιτίου / αιτιατοφ 

(Stufflebeam et al., 1971). Υφμφωνα με τθ ςυλλογιςτικι αυτι, θ αξιολόγθςθ μπορεί 

να αποκαλφψει κατά πόςο ζνα πρόγραμμα είναι ανεπαρκζσ και ανάξιο των 

προςπακειϊν που καταβάλλονται και να υποδείξει τθν ανάγκθ τερματιςμοφ του, 

βοθκϊντασ ζτςι τουσ οργανιςμοφσ να απελευκερϊςουν πόρουσ κατευκφνοντασ 

τουσ προσ εγχειριματα υψθλότερθσ προςτικζμενθσ αξίασ. 
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1.3. Συμμετοχικά κεωρθτικά ςχιματα 

Υφμφωνα με το εν λόγω ςχιμα, θ αξιολόγθςθ είναι μια διαδικαςία 

ανκρωποκεντρικι, εςτιαςμζνθ ςτθν αλλθλεπίδραςθ (interaction) μεταξφ των 

ςυμμετεχόντων (π.χ. αξιολογθτϊν, εκπαιδευτικϊν, εκπαιδευομζνων). Ξζςα από τθ 

γόνιμθ ςυνεργαςία αξιολογθτι και αξιολογοφμενου γίνονται κατανοθτζσ οι ανάγκεσ 

των ατόμων, ςυνεκτιμοφνται οι ελλείψεισ-αδυναμίεσ και ςυνεξετάηονται οι 

ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ πραγματοποιικθκε μια εκπαιδευτικι παρζμβαςθ. Φα 

πιο αντιπροςωπευτικά μοντζλα αυτοφ του κεωρθτικοφ ρεφματοσ είναι των Stake 

και Guba, τα οποία παρατίκενται ςυνοπτικά παρακάτω. 

 

1.3.1. Κεωρία των Δφο Όψεων και Κεωρία Ανταποκριτικισ Αξιολόγθςθσ του 

Stake 

Υθμαντικι για τθ ςχετικι ςυηιτθςθ, κεωρείται θ ςυμβολι του Robert Stake, ο 

οποίοσ ζχει διατυπϊςει δφο κεωρίεσ αξιολόγθςθσ, με ελαφρά διαφορετικό 

προςανατολιςμό: τθ κεωρία των δφο όψεων (two countenances) και τθν 

ανταποκριτικι αξιολόγθςθ (responsive evaluation). Υφμφωνα με τθν πρϊτθ, 

υπάρχουν δφο όψεισ ςτθν αξιολόγθςθ: (α) θ περιγραφι των προςδοκϊμενων 

ςτόχων και του τρόπου τελικισ υλοποίθςθσ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ και 

(β) θ κρίςθ. Η αξιολόγθςθ πραγματοποιείται ςε τρεισ φάςεισ κατά τθν υλοποίθςθ 

ενόσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ: (α) τθν προκαταρκτικι φάςθ, (β) τθ φάςθ τθσ 

ςυναλλαγισ και (γ) τθ φάςθ των αποτελεςμάτων. 

Η ανταποκριτικι αξιολόγθςθ (responsive evaluation) εςτιάηει ςτθ δραςτθριότθτα 

και τθ μοναδικότθτα του προγράμματοσ, κακϊσ και ςτον κοινωνικό πλουραλιςμό 

των ανκρϊπων που εμπλζκονται ςε αυτό. Μεντρικό ηθτοφμενο αυτισ τθσ 

προςζγγιςθσ είναι ο βακμόσ ανταπόκριςθσ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ςτα 

ενδιαφζροντα και τισ ανάγκεσ των εκπαιδευόμενων και όχι τόςο ςτουσ 

προκακοριςμζνουσ ςτόχουσ του (Stake, 2003). 

 

1.4. Κριςεοκεντρικά-εμπειριοκρατικά κεωρθτικά ςχιματα 

Η προςζγγιςθ αυτι δίνει μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτον αξιολογθτι και ςτθν 

επιςτθμονικι του κρίςθ και εμπειρία. Υτο πλαίςιο αυτό, ο Eisner παρουςίαςε ζνα 

μοντζλο αξιολόγθςθσ που βαςίηεται ςε μεγάλο βακμό ςτθν κριτικι τθσ τζχνθσ και 

τθσ λογοτεχνίασ. Σιο ςυγκεκριμζνα, κεωρεί ότι, όπωσ οι κριτικοί τζχνθσ 

χρθςιμοποιοφν τθν επαγγελματικι τουσ εμπειρία για να αξιολογιςουν ζνα ζργο 

τζχνθσ, ζτςι και οι εκπαιδευτικοί μποροφν να χρθςιμοποιιςουν τθν επιςτθμονικι-

επαγγελματικι τουσ εμπειρία (expertise) ςτθν αξιολόγθςθ τθσ εκπαίδευςθσ. 

Ρυςιαςτικά αντιλαμβάνεται τθν αξιολόγθςθ, όπωσ τθν κριτικι τθσ τζχνθσ, ωσ ζνα 
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κακαρά ποιοτικό, ανκρωπιςτικό, μθ επιςτθμονικό ςυμπλιρωμα ςτθ μζχρι τότε 

γνωςτι και παραδεδεγμζνθ επιςτθμονικι ζρευνα. Χποςτθρίηει δε ότι, για να 

υλοποιθκεί το μοντζλο που προτείνει, απαιτείται εκπαιδευτικι γνϊςθ 

(connoisseurship) και εκπαιδευτικι κριτικι, γι’ αυτό και το κεωρθτικό αυτό ςχιμα 

είναι γνωςτό ωσ κριτικό-γνωςιακό μοντζλο. Είναι όμωσ προφανζσ ότι μπορεί το 

ςυγκεκριμζνο ςχιμα να λειτουργιςει ςυμπλθρωματικά ςε άλλα μοντζλα και 

πλαίςια αξιολόγθςθσ. 

 

2. Μεκοδολογία ζρευνασ 

2.1. κοπόσ/Θεμελίωςθ τθσ ζρευνασ 

Υτο πλαίςιο του εκπαιδευτικοφ του ζργου και τθσ ςυνεχοφσ προςπάκειασ για 

βελτίωςθ τθσ υπθρεςιϊν που παρζχει, το ΙΟΕΣ διακζτει ςυςτθματοποιθμζνεσ 

διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων που υλοποιεί. Σιο 

ςυγκεκριμζνα, με τθν ολοκλιρωςθ των ειςθγιςεων, οι ςυμμετζχοντεσ καλοφνται να 

ςυμπλθρϊςουν ζνα τεςτ, ϊςτε να εξεταςκοφν ωσ προσ τισ γνϊςεισ που απζκτθςαν, 

απαντϊντασ ςε ερωτιςεισ κατανόθςθσ επί τθσ διδαχκείςασ φλθσ.  

Η αξιολόγθςθ των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων του ΙΟΕΣ πραγματοποιείται ςε 

δφο φάςεισ: 

 Φάςθ αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ: Εντόσ μιασ εβδομάδασ από τθν 

ολοκλιρωςθ του ςεμιναρίου, οι ςυμμετζχοντεσ καλοφνται να προβοφν ςτθν 

αξιολόγθςθ του προγράμματοσ απαντϊντασ ςε online ερωτθματολόγια τα οποία 

περιλαμβάνουν ερωτιςεισ κλειςτοφ και ανοικτοφ τφπου. Ρι ςυνιςτϊςεσ που 

αξιολογοφνται περιλαμβάνουν το ςχεδιαςμό, τουσ εκπαιδευτζσ/-ριεσ, τθν 

οργανωτικι υποςτιριξθ, τον υλικοτεχνικό εξοπλιςμό, τισ διδακτικζσ τεχνικζσ, το 

εκπαιδευτικό υλικό κ.ά. 

 Φάςθ αποτίμθςθσ του προγράμματοσ: Ξε τθν παρζλευςθ τριϊν (3) μθνϊν από 

τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ/ςεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι/-εσ  

καλοφνται εκ νζου να ςυμπλθρϊςουν online ερωτθματολόγιο ςχετικά με το αν 

και κατά πόςο εφάρμοςαν τισ αποκτθκείςεσ γνϊςεισ ςτθν εργαςία τουσ και αν 

και κατά πόςο βελτιϊκθκε θ λειτουργία τθσ υπθρεςίασ τουσ ωσ επακόλουκο τθσ 

αποκτθκείςασ γνϊςθσ. 

Φα ςτοιχεία που ςυλλζγονται τόςο από τθν αξιολόγθςθ των επιμορφωτικϊν 

προγραμμάτων όςο και από τθν αποτίμθςι τουσ τυγχάνουν περαιτζρω 

επεξεργαςίασ, προκειμζνου να εξάγονται χριςιμα ςυμπεράςματα και να 

εντοπίηονται ςθμεία που χριηουν βελτίωςθσ. Υυγκεκριμζνα, ςυντάςςεται ςε 

εξαμθνιαία βάςθ ζκκεςθ αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου του ΙΟΕΣ, ενϊ 
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ςυντάςςεται ςε ετιςια βάςθ, ζκκεςθ για τθν αποτίμθςθ των επιμορφωτικϊν 

προγραμμάτων. Ρι εκκζςεισ αυτζσ χρθςιμοποιοφν, όπωσ είναι ευνόθτο, 

μεκοδολογία ποςοτικισ ζρευνασ, κακϊσ βαςίηονται ςτθ ςτατιςτικι επεξεργαςία 

των ςυμπλθρωμζνων ερωτθματολογίων. 

Η παροφςα ζρευνα ζρχεται να ςυμπλθρϊςει και να εμπλουτίςει τθν ωσ άνω 

περιγραφείςα διαδικαςία αποτίμθςθσ τθσ επιμόρφωςθσ που παρζχεται από το 

ΙΟΕΣ, κακϊσ αποςκοπεί, με αφετθρία και εργαλείο τθ μεκοδολογία που 

χρθςιμοποιεί, ςτθν εισ βάκοσ ανάλυςθ και ανάδειξθ των παραμζτρων που ευνοοφν 

τθ μεγιςτοποίθςθ του οφζλουσ των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων, αλλά και ςτον 

προςδιοριςμό των παραμζτρων που μπορεί να λειτουργιςουν αναςχετικά. Ωσ προσ 

τοφτο, θ μελζτθ φιλοδοξεί να προςφζρει πρόςκετθ γνϊςθ που κα ςυμβάλει ςτθν 

πλθρζςτερθ κατανόθςθ του εκπαιδευτικοφ αποτελζςματοσ και του τρόπου με τον 

οποίο γίνεται αντιλθπτό από τουσ επιμορφοφμενουσ. Η νζα αυτι γνϊςθ μπορεί να 

ςυμβάλει ςτθ βελτίωςθ των εκπαιδευτικϊν δράςεων του ΙΟΕΣ, ςτθν 

ανατροφοδότθςθ του και ςτθ διαμόρφωςθ των μελλοντικϊν του ςτόχων. 

2.2. Επιλογι μεκοδολογικισ προςζγγιςθσ 

πωσ ιδθ ςυηθτικθκε, θ αποτίμθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων μπορεί να 

αντιμετωπιςκεί μεκοδολογικά είτε ποςοτικά, είτε ποιοτικά, είτε με μίγμα ποςοτικισ 

και ποιοτικισ ζρευνασ. Ξε δεδομζνθ τθ ςυςτθματικι διαδικαςία ποςοτικισ 

ζρευνασ που ιδθ εδϊ και χρόνια διενεργεί το ΙΟΕΣ, θ παροφςα μελζτθ προχωρά 

ςτθν πραγματοποίθςθ ποιοτικισ ζρευνασ ςυμπλθρϊνοντασ και επεκτείνοντασ τθν 

κατανόθςθ κρίςιμων παραμζτρων αποτίμθςθσ. Υτισ επόμενεσ παραγράφουσ 

περιγράφονται τα χαρακτθριςτικά και τα πλεονεκτιματα τθσ ποιοτικισ ζρευνασ, με 

ςκοπό τθν αιτιολόγθςθ τθσ επιλογισ τθσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ. 

Αυτοτελϊσ ι ςυμπλθρωματικά προσ τισ ποςοτικζσ τεχνικζσ, θ ποιοτικι προςζγγιςθ 

ςτθν ζρευνα ςτοχεφει ςτθ διερεφνθςθ και κατανόθςθ ςε βάκοσ των κοινωνικϊν 

κατά βάςθ φαινομζνων, αλλά μπορεί να ςυνδζεται και με τθν 

περιγραφικι/ερμθνευτικι τουσ προςζγγιςθ (Κςαρθ & Σουρκόσ, 2005). Σαρζχοντασ 

τθ δυνατότθτα ςτον ερευνθτι να αντλιςει πλοφςιεσ πλθροφορίεσ για το υπό 

εξζταςθ κζμα, μζςω μιασ επαγωγικισ διαδικαςίασ, θ ποιοτικι ζρευνα αποτελεί τθν 

ενδεδειγμζνθ μεκοδολογία για να απαντθκοφν τα ερωτιματα που ςχετίηονται με το 

«γιατί» και το «πϊσ» των φαινομζνων, ενϊ θ ποςοτικι μάλλον επικεντρϊνεται ςτα 

ερωτιματα «πόςο» και «ποιοσ» (Ιωςθφίδθσ, 2000). 

Ρ ςτόχοσ μιασ μελζτθσ ςτθν οποία χρθςιμοποιοφνται ποιοτικά δεδομζνα είναι θ 

ανάλυςθ των ςυγκεκριμζνων περιπτϊςεων ςτθν προςπάκεια τθσ ολιςτικισ 

κατανόθςισ τουσ και θ κατά περίπτωςθ ανάδυςθ νζων τυποποιιςεων και 

κεωρθτικϊν μοντζλων και όχι θ επαλικευςθ υποκζςεων ι θ γενίκευςθ των 
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ςυμπεραςμάτων που προιλκαν από τθν ανάλυςθ των ςυγκεκριμζνων περιπτϊςεων 

ςε ζναν ευρφτερο πλθκυςμό. 

Ματά τθν ποιοτικι προςζγγιςθ, ζμφαςθ δίδεται ςτο ότι το κυρίωσ εργαλείο είναι ο 

ερευνθτισ/άνκρωποσ-ωσ-υποκείμενο δράςθσ (human-as-instrument), το μόνο μζςο 

που είναι αρκετά ευζλικτο για να ςυλλάβει και να χειριςτεί τθν πολυπλοκότθτα, τθ 

λεπτομζρεια αλλά και τθν απροςδόκθτθ εξζλιξθ που μπορεί να ανακφψουν κατά τθ 

διεξαγωγι τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ (Maukut & Morehouse 1994). Ρ ερευνθτισ- 

ωσ-υποκείμενο δράςθσ αποτελεί επίςθσ το μοναδικό μζςο ςυλλογισ δεδομζνων 

που μπορεί να εξερευνιςει ατυπικζσ ι ιδιοςυγκραςιακζσ αποκλίςεισ κατά τρόπο 

αδφνατο για οποιοδιποτε όργανο ι εργαλείο που είναι καταςκευαςμζνο πριν από 

τθν ζναρξθ τθσ ζρευνασ. πωσ μάλιςτα υποςτθρίηεται από τουσ Holloway & Todres 

(2007), oι δυνατότθτεσ ευελιξίασ και πρωτοτυπίασ ανάγουν ςε τζχνθ τθν ερευνθτικι 

διαδικαςία ςτθν ποιοτικι ζρευνα. Ματά τθν ζννοια αυτι, θ ποιοτικι ζρευνα 

αποτελεί τθν κατάλλθλθ μεκοδολογικι επιλογι για να διερευνθκοφν ςε βάκοσ οι 

αναπαραςτάςεισ, οι ςτάςεισ, οι αντιλιψεισ, τα κίνθτρα, κακϊσ και τα 

ςυναιςκθματικά και ςυμβολικά/φανταςιακά δεδομζνα και δεδομζνα τθσ 

ςυμπεριφοράσ των ατόμων. Η ποιοτικι ζρευνα εξετάηει τθν εμπειρία των ατόμων 

και τα υποκειμενικά νοιματα που τθ ςυγκροτοφν, εςτιάηοντασ πάντα ςτο ευρφτερο 

κοινωνικό και πολιτιςμικό (αξιακό και ιδεολογικό) πλαίςιο (context) ςτο οποίο 

εγγράφεται. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ θ ποιοτικι προςζγγιςθ αποτελεί ίςωσ 

καταλλθλότερο ερευνθτικό εργαλείο για τομείσ κοινωνικοφ ενδιαφζροντοσ, 

δεδομζνου ότι και ιςτορικά αναπτφχκθκε μζςα από τθν επιςτιμθ τθσ εκνογραφίασ 

και τθσ ψυχολογίασ, ζχοντασ ςτθ ςυνζχεια αποτελζςει ερευνθτικό εργαλείο και για 

άλλεσ επιςτιμεσ (νοςθλευτικι, ιατρικι, ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ) (Mantzoukas, 

2007, Norris, 1997, Wu et al, 2016, Maniatis, 2014). 

Η ποιοτικι ζρευνα διαφζρει ςθμαντικά τόςο ωσ προσ τθ κεωρθτικι αφετθρία, αλλά 

και ωσ προσ τα μεκοδολογικά εργαλεία άντλθςθσ γνϊςθσ, ςε ςχζςθ με τθν 

παραδοςιακι κετικιςτικι/εμπειρικι/κανονιςτικι προςζγγιςθ τθσ μεκοδολογίασ 

που ακολουκείται κατά τθ διενζργεια ποςοτικϊν ερευνϊν (Maukut & Morehouse 

1994). Ρι ποςοτικζσ μζκοδοι άντλθςθσ δεδομζνων αξιοποιοφνται ςυνικωσ ςε 

μεγάλθσ ι μεςαίασ κλίμακασ μελζτεσ, αναηθτοφν τισ ςχζςεισ μεταξφ μεταβλθτϊν και 

δίνουν ζμφαςθ ςτθ διατφπωςθ και τον ζλεγχο υποκζςεων/κεωριϊν. Φα εργαλεία 

που αξιοποιοφν είναι κατά κφριο λόγο κλειςτά και αυςτθρά δομθμζνα, 

επιχειρϊντασ τθν ανάλυςθ του εξωτερικοφ «αντικειμενικοφ» κόςμου με 

προκακοριςμζνα ςχιματα κωδικοποίθςθσ, ενϊ τα ςτοιχεία που ςυλλζγονται 

προορίηονται για ςτατιςτικι επεξεργαςία (π.χ. επιςκοπιςεισ, πειράματα, κ.λπ.) 

(Robson, 2002). Η ποιοτικι προςζγγιςθ υπαγορεφει διερευνιςεισ μικρότερθσ 

κλίμακασ και επικεντρϊνεται ςτθν κατανόθςθ του υποκειμενικοφ κόςμου τθσ 

ανκρϊπινθσ εμπειρίασ. Η ςυλλογι των ποιοτικϊν ςτοιχείων γίνεται με ανοικτά και 

ευζλικτα εργαλεία, ενϊ για τθν ανάλυςι τουσ αξιοποιοφνται κυρίωσ εργαλεία 
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ανάλυςθσ λόγου και κειμζνων. Υτισ περιςςότερεσ ερευνθτικζσ περιπτϊςεισ οι δφο 

οπτικζσ λειτουργοφν ςυνδυαςτικά και ςυμπλθρωματικά, προκειμζνου να 

αξιοποιθκοφν τα πλεονεκτιματα αλλά και να αντιμετωπιςτοφν οι αδυναμίεσ τθσ 

κάκε προςζγγιςθσ (Σαρατθρθτιριο τθσ Αξιολόγθςθσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου, 

Σαραδείγματα ερευνθτικϊν εργαλείων, 2012). Υτθν ποςοτικι προςζγγιςθ, τζλοσ, θ 

παρατιρθςθ και θ διάκριςθ των μοτίβων προθγείται τθσ ζρευνασ ι με άλλα λόγια 

«το ςυμπζραςμα» προθγείται τθσ απόδειξθσ, ςε αντίκεςθ με τθν ποιοτικι 

προςζγγιςθ, όπου θ κεωρία δεν προθγείται τθσ ζρευνασ αλλά προκφπτει, ςυχνά 

επαγωγικά, ωσ αποτζλεςμα. 

Ξεκοδολογικά, (Maycut & Morehouse, 1994, Mantzoukas 2004, Wu et al, 2016) το 

περίγραμμα που ακολουκείται κατά το ςχεδιαςμό και τθ διενζργεια μίασ ποιοτικισ 

ζρευνασ, αποτυπϊνεται ςε μία ςειρά χαρακτθριςτικϊν βθμάτων:  

(α) Κακοριςμόσ του αντιλθπτικοφ περιγράμματοσ. Ωσ αντιλθπτικό περίγραμμα 

περιγράφεται το ςφνολο των πεποικιςεων και αντιλιψεων του ερευνθτι ςε ςχζςθ 

με τθν πραγματικότθτα.  

(β) χθματιςμόσ τθσ ερευνθτικισ ερϊτθςθσ. Η ερευνθτικι ερϊτθςθ εμπεριζχει, 

εκτόσ από τθν κεντρικι ιδζα ι κζμα για ζρευνα, και τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ 

αναφορικά με τον ςχεδιαςμό και τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ, παίρνει δε τθ μορφι 

ςαφοφσ διλωςθσ πάνω ςε κάποιο κζμα. 

(γ) Οριςμόσ του δείγματοσ, το οποίο πρζπει να ςυλλζγεται με ςκόπιμθ 

δειγματολθπτικι τεχνικι και όχι με τθ λογικι τθσ τυχαιότθτασ, και το οποίο μπορεί 

να αναπροςαρμόηεται κατά τθ διάρκεια ςυλλογισ δεδομζνων (δειγματολθψία 

«χιονόμπαλασ»). Ρ δε αρικμόσ του, ςυνικωσ μικρόσ, εξαρτάται από το ςθμείο ςτο 

οποίο εξαντλείται θ προςλαμβανόμενθ πλθροφορία (ςθμείο κορεςμοφ). Φο δείγμα 

επιλζγεται με το κριτιριο τθσ κατά το  δυνατό μεγαλφτερθσ ποικιλίασ (maximum 

variation sampling), (Maukut & Morehouse, 1994), ϊςτε ο ερευνθτισ να ζχει ςτθ 

διάκεςι του το ευρφτερο δυνατό φάςμα διαφοροποίθςθσ ςτο δείγμα, 

εξαςφαλίηοντασ κατά τον τρόπο αυτό τθν κατά το δυνατό ςφαιρικότερθ αντίλθψθ 

του ερευνθτικοφ αντικειμζνου (Patton, 1990). Αυτό δεν ςθμαίνει ότι κάκε επιλογι 

κα πρζπει να ικανοποιεί όλα τα κριτιρια, αλλά ότι κάκε κριτιριο αποτελεί οδθγό 

επιλογισ για το δείγμα (Maucut & Morehouse, 1994). 

(δ) Αποςαφινιςθ τθσ μεκόδου ςυγκζντρωςθσ των δεδομζνων. H μζκοδοσ 

ποικίλλει (παρατιρθςθ, θμιδομθμζνθ ςυνζντευξθ, αρχεία-θμερολόγια, ςυνδυαςμόσ 

αυτϊν) και αποφαςίηεται με κριτιριο το ερευνθτικό ερϊτθμα και τουσ διακζςιμουσ 

πόρουσ. 

(ε) Παρουςίαςθ τθσ μεκόδου ανάλυςθσ των δεδομζνων που μπορεί να 

πραγματοποιείται επαγωγικά και κατά τθν πορεία τθσ ςυλλογισ των δεδομζνων. 

Ειδικά όταν τα δεδομζνα αφοροφν μθ δομθμζνεσ ι θμι-δομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ, το 

βιμα αυτό ακολουκεί τθ διαδικαςία μεταφοράσ όλων των δεδομζνων ςε γραπτι 
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μορφι, τθν επαναλθπτικι ανάγνωςθ, τθν κωδικοποίθςθ του κειμζνου, τθ ςφμπτυξθ 

κωδικϊν ςε κεματικζσ ενότθτεσ και, τζλοσ, τθ ςφνδεςθ και ςφνκεςθ των κεματικϊν 

ενοτιτων με τθν ευρφτερθ βιβλιογραφία.  

(ςτ) υγκεκριμενοποίθςθ του τρόπου παρουςίαςθσ και ςυγγραφισ. Ματά το 

ςτάδιο αυτό, αναλφονται αρχικά με λεπτομζρεια τα προθγοφμενα βιματα, 

τεκμθριϊνεται θ επιλογι τουσ κακϊσ και θ ςυνάφεια μεταξφ τουσ, παρουςιάηονται 

από τον ερευνθτι οι αντιλιψεισ και οι προςωπικζσ πεποικιςεισ του, αφοφ βάςει 

αυτϊν κα ςυνδιαμορφωκεί θ ερευνθκείςα πραγματικότθτα και, τζλοσ, αναλφεται θ 

κάκε κεματικι ενότθτα χωριςτά, καταλιγοντασ ςε κάποιο ςυμπζραςμα, για τθν 

τεκμθρίωςθ του οποίου παρατίκεται κάποιο αντιπροςωπευτικό παράδειγμα, π.χ. 

λζξεισ, φράςεισ ι απόςπαςμα από τθ ςυνζντευξθ. Η ερμθνεία του αυτοφςιου 

υλικοφ κα πρζπει επίςθσ να εξθγείται και να δικαιολογείται. 

Φα ζξι αυτά βιματα ςτο πλαίςιο διεξαγωγισ και αξιολόγθςθσ τθσ ποιοτικισ ζρευνασ 

πρζπει να ζχουν μια λογικι διάρκρωςθ, ςυγκεκριμζνο χαρακτιρα και οριςμζνθ 

μορφι, ϊςτε να εξυπθρετοφνται και να επιτυγχάνονται οι ςκοποί τθσ ποιοτικισ 

ζρευνασ, ενϊ επίςθσ  το κάκε επόμενο ςτάδιο τθσ ζρευνασ οφείλει να αποτελεί 

φυςικι και λογικι ςυνζπεια του προθγοφμενου (Mantzukas, 2004,Maukut & 

Morehouse, 1994). 

 

2.3. Ερευνθτικά ερωτιματα 

Υτο πλαίςιο που περιγράφθκε ςτισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ και αξιοποιϊντασ το 

μοντζλο του Kirkpatrick, θ παροφςα μελζτθ εςτιάηει ςτο τρίτο από τα τζςςερα 

επίπεδα αξιολόγθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ ιτοι τισ επιπτϊςεισ τθσ ςτθ ςυμπεριφορά 

(behavior). Φα ερευνθτικά ερωτιματα ςτα οποία καλείται να απαντιςει θ μελζτθ 

ορίηονται ωσ εξισ: 

 Ματά ποιο τρόπο κεωροφν οι εκπαιδευόμενοι ότι ιταν αποτελεςματικό το 

εκπαιδευτικό ςεμινάριο που παρακολοφκθςαν (perceived effectiveness); 

 Ματά ποιο τρόπο κεωροφν οι εκπαιδευόμενοι ότι το εκπαιδευτικό ςεμινάριο 

ςυνζβαλε ςτθν αλλαγι τθσ ςτάςθσ/ςυμπεριφοράσ τουσ (perceived impact on 

behavior); 

 Ματά ποιο τρόπο κεωροφν οι εκπαιδευόμενοι ότι το εκπαιδευτικό ςεμινάριο 

ςυνζβαλε ςτθν αλλαγι τθσ εργαςιακισ τουσ απόδοςθσ (perceived impact on 

performance); 
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2.4. Προςδιοριςμόσ ερευνθτικοφ πεδίου 

Φα επιμορφωτικά προγράμματα του Ινςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ, ανάλογα με το 

κεματικό τουσ αντικείμενο, διαρκρϊνονται ςε κεματικοφσ κφκλουσ. Ρι κφκλοι αυτοί 

είναι οι εξισ: 

1. Ειςαγωγικι Εκπαίδευςθ 

2. Αποτελεςματικότθτα και Διαφάνεια ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ 

3. Διοικθτικι Ξεταρρφκμιςθ και Αποκζντρωςθ 

4. Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ 

5. Μοινωνικι Σολιτικι 

6. Ρικονομία και Δθμοςιονομικι Σολιτικι 

7. Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ και Εφαρμοςμζνθ Φεχνολογία 

 

Για τουσ ςκοποφσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ επιλζχκθκαν οι κεματικοί κφκλοι 

«Ρικονομία και Δθμοςιονομικι Σολιτικι» και «Αποτελεςματικότθτα και Διαφάνεια 

ςτθ Δθμόςιασ Διοίκθςθ» και ςτθ ςυνζχεια, επιλζχκθκαν δφο επιμορφωτικά 

προγράμματα από κάκε κφκλο, από τα οποία αντλικθκαν οι ερωτϊμενοι για τθν 

ζρευνα.  

Σιο ςυγκεκριμζνα: 

 

Υτον Μφκλο Αποτελεςματικότθτα & Διαφάνεια ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ επιλζχκθκαν 

τα ςεμινάρια με τουσ τίτλουσ: 

 Εφαρμογι τθσ Σεικαρχικισ Διαδικαςίασ ςτο Δθμόςιο Φομζα  

 Οομιμότθτα και Διαφάνεια ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ και τθν Φοπικι 

Αυτοδιοίκθςθ  

 

Υτον Μφκλο Οικονομία και Δθμοςιονομικι Πολιτικι επιλζχκθκαν τα ςεμινάρια με 

τουσ τίτλουσ: 

 Διαχείριςθ Δθμοςίων Υυμβάςεων/Εφαρμογι Οομικοφ Σλαιςίου  

 Ηλεκτρονικζσ Δθμόςιεσ Υυμβάςεισ Σρομθκειϊν και Χπθρεςιϊν μζςω 

ΕΥΗΔΗΥ  
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Πίνακασ 3: Φα προγράμματα που επιλζγθςαν για τθν ζρευνα ςτον Μφκλο "Ρικονομία 

και Δθμοςιονομικι Σολιτικι" 

 

 

Πίνακασ 4: Φα προγράμματα που επιλζγθςαν για τθν ζρευνα ςτον Μφκλο 
"Αποτελεςματικότθτα και Διαφάνεια ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ" 

 

  

ΜΧΜΝΡΥ "ΡΙΜΡΟΡΞΙΑ & 
ΔΗΞΡΥΙΡΟΡΞΙΜΗ ΣΡΝΙΦΙΜΗ" 

ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΗ ΔΗΞΡΥΙΩΟ 
ΥΧΞΒΑΥΕΩΟ/ΕΦΑΤΞΡΓΗ ΟΡΞΙΜΡΧ 

ΣΝΑΙΥΙΡΧ  

ΗΝΕΜΦΤΡΟΙΜΕΥ ΔΗΞΡΥΙΕΥ 
ΥΧΞΒΑΥΕΙΥ ΣΤΡΞΗΘΕΙΩΟ ΜΑΙ 

ΧΣΗΤΕΥΙΩΟ ΞΕΥΩ ΕΥΗΔΗΥ 

ΜΧΜΝΡΥ "ΑΣΡΦΕΝΕΞΑΥΦΙΜΡΦΗΦΑ & 
ΔΙΑΦΑΟΕΙΑ ΥΦΗ ΔΗΞΡΥΙΑ ΔΙΡΙΜΗΥΗ" 

ΕΦΑΤΞΡΓΗ ΦΗΥ ΣΕΙΘΑΤΧΙΜΗΥ 
ΔΙΑΔΙΜΑΥΙΑΥ ΥΦΡ ΔΗΞΡΥΙΡ ΦΡΞΕΑ 

ΟΡΞΙΞΡΦΗΦΑ & ΔΙΑΦΑΟΕΙΑ ΥΦΗ 
ΔΗΞΡΥΙΑ ΔΙΡΙΜΗΥΗ ΜΑΙ 

ΑΧΦΡΔΙΡΙΜΗΥΗ 
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Η επιλογι των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων ανά κφκλο για τθ διεξαγωγι τθσ 

ποιοτικισ ζρευνασ εμπίπτει ςτθ λογικι τθσ μελζτθσ περιπτϊςεων και εν προκειμζνω 

βαςίςτθκε ςτισ εξισ παραδοχζσ:  

1. Σρόκειται για προγράμματα τα οποία ζχουν πρακτικό προςανατολιςμό, 

ζχουν, δθλαδι, ςχεδιαςτεί και αποςκοποφν ςτθν επιμόρφωςθ των 

δθμοςίων υπαλλιλων ςε ςυγκεκριμζνεσ διοικθτικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, 

θ απόκτθςθ των οποίων διευκολφνει τθν ταχφτερθ και πιο αποτελεςματικι 

εκτζλεςθ των εργαςιακϊν τουσ κακθκόντων.  

2. Σρόκειται για προγράμματα που υλοποιοφνται επί πολλά ζτθ ςτο Ινςτιτοφτο 

Επιμόρφωςθσ – τουλάχιςτον από το 2010, αλλά και παλαιότερα – και τα 

οποία ςε τακτά χρονικά διαςτιματα επικαιροποιοφνται λόγω των  ςυνεχϊν 

αλλαγϊν ςτθν εκνικι νομοκεςία (π.χ. δθμόςιεσ ςυμβάςεισ/κρατικζσ 

προμικειεσ) ι για προγράμματα αιχμισ.  

 

Αναλυτικότερα: 

(A) Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Διαχείριςθ Δθμοςίων Συμβάςεων/Εφαρμογι 

Νομικοφ Πλαιςίου» 

Ξε τθν ψιφιςθ του Ο4412/2016 (ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ των 

ευρωπαϊκϊν  Ρδθγιϊν 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ) και ενϊ δεν είχαν 

ακόμθ εκδοκεί οι υπουργικζσ αποφάςεισ που το εξειδίκευαν (τεφχθ δθμοπράτθςθσ 

κλπ), το ΕΜΜΔΑ  για να καλφψει τισ  απόλυτα άμεςεσ ανάγκεσ των ανακετουςϊν 

υπθρεςιϊν υλοποίθςε το ςυγκρεκριμζνο πρόγραμμα, με ςτόχο τθ παροχι 

ολοκλθρωμζνθσ και ςυντονιςμζνθσ εκπαίδευςθσ των ςτελεχϊν τθσ κεντρικισ και 

γενικισ κυβζρνθςθσ ςε όλα τα ςτάδια διαχείριςθσ μιασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (νζεσ 

αλλαγζσ). Από τον Φεβρουάριο του 2017 το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα 

εξειδικεφτθκε ςε δφο επιμζρουσ προγράμματα (ζνα για υπθρεςίεσ/προμικειεσ και 

ζνα για ζργα/μελζτεσ). 

 Υυνολικά ςτο διάςτθμα 1/9/2016-31/12/2016 πραγματοποιικθκαν από το ΙΟΕΣ για 

το ςυγκεκριμζνο τίτλο επιμορφωτικοφ προγράμματοσ εννζα (9) επιμορφωτικά 

προγράμματα, εκ των οποίων επτά (7) υλοποιικθκαν ςτθν Αττικι. Ζξι (6) από αυτά 

απευκφνονταν ςε όλουσ/όλεσ τουσ/τισ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ, οι οποίοι/εσ 

δφνανται να υποβάλλουν ατομικζσ αιτιςεισ ςυμμετοχισ, ενϊ τρία (3) 

υλοποιικθκαν αποκλειςτικά για το προςωπικό ενόσ ςυγκεκριμζνου φορζα ο οποίοσ 

είχε υποβάλει ςχετικό αίτθμα.  

Φα προγράμματα αυτά παρακολοφκθςαν ςυνολικά 272 επιμορφοφμενοι/εσ, εκ των 

οποίων οι διακόςιοι δεκατζςςερισ (214) παρακολοφκθςαν τα ςεμινάρια που 

πραγματοποιικθκαν ςτθν Ακινα.  
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(B) Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Θλεκτρονικζσ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ 

Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν μζςω ΕΣΘΔΘΣ» 

 

Υκοπόσ του προγράμματοσ είναι θ κεωρθτικι κατάρτιςθ των εκπαιδευομζνων επί 

του κεςμικοφ και νομικοφ πλαιςίου που διζπει τισ Ηλεκτρονικζσ Δθμόςιεσ 

Υυμβάςεισ, όςο και θ κατάρτιςθ και πρακτικι τουσ εξάςκθςθ ςτθ χριςθ τθσ 

πλατφόρμασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων 

(Ε.Υ.Η.ΔΗ.Υ.), θ οποία αποτελεί το εργαλείο του ελλθνικοφ δθμοςίου τομζα για τθν 

υλοποίθςθ των ςυμβάςεων. 

Υυνολικά ςτο διάςτθμα 1/1/2017-1/8/2017 πραγματοποιικθκαν από το ΙΟΕΣ για το 

ςυγκεκριμζνο τίτλο επιμορφωτικοφ προγράμματοσ, ζντεκα (11) επιμορφωτικά 

προγράμματα, εκ των οποίων οκτϊ (8) ςτθν Αττικι και τρία (3) ςτθ Θεςςαλονίκθ.  

Φα προγράμματα αυτά παρακολοφκθςαν ςυνολικά 206 άτομα, εκ των οποίων 

εκατόν πενιντα τζςςερισ (154) παρακολοφκθςαν τα ςεμινάρια που 

πραγματοποιικθκαν ςτθν Ακινα1.  

 

(Γ) Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Νομιμότθτα και Διαφάνεια ςτθ Δθμόςια 

Διοίκθςθ και τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ» 

 

Υκοπόσ του εν λόγω επιμορφωτικοφ προγράμματοσ είναι θ επιμόρφωςθ ςε κζματα 

νομιμότθτασ και διαφάνειασ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ και καλφπτει ζνα ευρφ φάςμα 

διαςτάςεων που διατρζχουν ςυνολικά τθ δράςθ τθσ και αφοροφν όλουσ 

ανεξαιρζτωσ τουσ φορείσ και τα όργανά τθσ. Επομζνωσ, πρόκειται για αντικείμενο 

οριηόντιου ενδιαφζροντοσ που απευκφνεται δυνθτικά ςτο ςφνολο του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ του δθμοςίου τομζα. Υυγκεκριμζνα, οι κεματικζσ του ενότθτεσ άπτονται 

κεμάτων, όπωσ είναι οι γενικζσ αρχζσ διοικθτικοφ δικαίου, διοικθτικι νομοκεςία, 

κανόνεσ διοικθτικισ επικοινωνίασ και ςφνταξθσ δθμοςίων εγγράφων και 

διοικθτικϊν πράξεων, μορφζσ ελζγχου τθσ νομιμότθτασ τθσ διοικθτικισ δράςθσ. 

Υυνολικά κατά το διάςτθμα 1/9/2016 ζωσ 1/8/2017 πραγματοποιικθκαν από το 

ΙΟΕΣ για το ςυγκεκριμζνο τίτλο επιμορφωτικοφ προγράμματοσ δεκαεννιά (19) 

επιμορφωτικά προγράμματα, εκ των οποίων οκτϊ (8) ςτθν Αττικι.  

Φα προγράμματα αυτά παρακολοφκθςαν ςυνολικά 498 άτομα, εκ των οποίων 

διακόςια άτομα (200) ςτθν Αττικι.  

                                                           

1 Υυγκεκριμζνα επιλζχκθκαν οι τίτλοι αυτοί, επειδι ςτον εν λόγω κφκλο, αντιπροςωπεφουν το 29% των 

προγραμμάτων και το 32% των επιμορφοφμενων τθσ ςυγκεκριμζνθσ χρονικισ περιόδου. 
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(Δ) Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Εφαρμογι τθσ Πεικαρχικισ Διαδικαςίασ ςτο 

Δθμόςιο Τομζα»:  

 

Υκοπόσ του εν λόγω επιμορφωτικοφ προγράμματοσ είναι θ επιμόρφωςθ ςε κζματα 

πεικαρχικοφ δικαίου και πεικαρχικισ διαδικαςίασ. Μακότι θ πεικαρχικι διαδικαςία 

ςυνδζεται με τον ζλεγχο τθσ υπθρεςιακισ ςυμπεριφοράσ των εργαηομζνων ςτο 

δθμόςιο τομζα και τθ δυνθτικι επιβολι κυρϊςεων και ποινϊν, είναι ζνα κζμα που 

αφορά όλουσ τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ, ζχει δθλαδι οριηόντιο χαρακτιρα.  

Υυνολικά κατά το χρονικό διάςτθμα 1/9/2016 ζωσ 1/8/2017 πραγματοποιικθκαν 

από το ΙΟΕΣ για το ςυγκεκριμζνο τίτλο επιμορφωτικοφ προγράμματοσ ζντεκα (11) 

επιμορφωτικά προγράμματα, εκ των οποίων οκτϊ (8) ςτθν Αττικι. Φα προγράμματα 

αυτά παρακολοφκθςαν ςυνολικά 272 επιμορφοφμενοι/εσ, εκ των οποίων οι 

διακόςιοι ζξι (206) ςτθν Αττικι. 

2.5. Επιλογι ερωτϊμενων 

Για τθν επιλογι των ερωτϊμενων ακολουκικθκαν τα εξισ βιματα: 

1. Χρθςιμοποιικθκε θ θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων που διακζτει το ΕΜΔΔΑ. Η 

ςυγκεκριμζνθ βάςθ διακζτει όλεσ τισ πλθροφορίεσ για τθν υλοποίθςθ  των  

επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων  του ΙΟΕΣ και τα προςωπικά/υπθρεςιακά 

ςτοιχεία των εκπαιδευόμενων με βάςθ τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ τουσ ςτα 

ςεμνιάρια. 

2. Σροςδιορίςτθκε το χρονικό διάςτθμα υλοποίθςθσ των προγραμμάτων 

αυτϊν, από το οποίο κα επιλζγονταν οι ερωτϊμενοι. Υυγκεκριμζνα, 

επιλζχτθκαν τα επιμορφωτικά προγράμματα που υλοποιικθκαν ςτο β’ 

εξάμθνο του 2016 και α’ εξάμθνο του 2017, ϊςτε να ζχει μεςολαβιςει ζνα 

ικανό χρονικό διάςτθμα μεταξφ ςεμιναρίου και ζρευνασ, ςε ςυνζπεια με τα 

όςα προτάςςει ςχετικϊσ το μοντζλο αξιολόγθςθσ του Kirkpatrick (βλ. 

ενότθτα 2).  

3. Επιλζχκθκαν τα επιμορφωτικά προγράμματα των ανωτζρω τίτλων που 

υλοποιικθκαν ςτθν ζδρα του ΕΜΔΔΑ ςτθν Ακινα και αποκλείςτθκαν 

ςεμινάρια που είχαν πραγματοποιθκεί ςε άλλθ πόλθ τθσ Ελλάδασ. Η επιλογι 

αυτι ζγινε για λόγουσ εξοικονόμθςθσ χρόνου και κόςτουσ.   

4. Από το ςφνολο των επιμορφοφμενων που παρακολοφκθςαν τα 

προγράμματα αυτά ςτθν Ακινα κατά το ανωτζρω χρονικό διάςτθμα 

επιλζχκθκαν όςοι ζλαβαν τθ ςχετικι πιςτοποίθςθ, ςυμμετείχαν δθλαδι 

επιτυχϊσ ςτθν τελικι αξιολόγθςθ πιςτοποίθςθσ γνϊςεων που γίνεται ςτο 

τζλοσ κάκε προγράμματοσ. 
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5. Ζγινε προςπάκεια οι ερωτϊμενοι να προζρχονται από διαφορετικοφσ 

φορείσ, ϊςτε να αποφευχκεί θ αποκλειςτικι εςτίαςθ ςε ςτελζχθ ενόσ και 

μόνο φορζα (επιλογι που τυχόν κα αλλοίωνε τα πορίςματα τθσ ζρευνασ). 

6. Ειδικότερα, για τον κφκλο Ρικονομίασ και Δθμοςιονομικισ Σολιτικισ   

επιχειρικθκε οι ερωτϊμενοι να ζχουν παρακολουκιςει αμφότερα τα 

επιλεγζντα επιμορφωτικά προγράμματα (Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και ΕΥΗΔΗΥ), 

λόγω τθσ ςυνάφειασ και ςυμπλθρωματικότθτάσ τουσ. Διαπιςτϊκθκε ότι 12 

άτομα (ςτο ςφνολο του δείγματοσ των δφο προγραμμάτων) είχαν 

παρακολουκιςει και τα  δφο  προγράμματα, ςτο ςυγκεκριμζνο χρονικό 

διάςτθμα.  

7. Φζκθκαν οριςμζνα κριτιρια για τθν επιλογι των ερωτϊμενων, βάςει των 

οποίων διαμορφϊκθκαν τζςςερα (4) προφίλ ερωτϊμενων. Φα κριτιρια που 

ετζκθςαν (και τα οποία αναλφονται διεξοδικά ςτισ επόμενεσ ςελίδεσ) είναι 

τα εξισ: 

 Χρόνοσ υπθρεςίασ ςτθ ςυγκεκριμζνθ κζςθ εργαςίασ, 

 Χρόνοσ χπθρεςίασ ςτο Δθμόςιο, 

 Θζςθ ευκφνθσ ι μθ. 

 

Υτο παρακάτω ςχιμα απεικονίηεται διαγραμματικά θ διαδικαςία που 

ακολουκικθκε για τθν επιλογι των ερωτϊμενων τθσ ζρευνασ: 
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Πίνακασ 5: Προςδιοριςμόσ ερευνθτικοφ πεδίου & επιλογι ερωτϊμενων 

 

Υτο παρακάτω ςχιμα απεικονίηονται τα χαρακτθριςτικά βάςει των οποίων 

διαμορφϊκθκαν τα προφίλ των υποκειμζνων τθσ ζρευνασ. 

 

Σίνακασ 6: Μριτιρια για τθ δθμιουργία των προφίλ των υποκειμζνων τθσ ζρευνασ  

 

Βιματα για τον προςδιοριςμό 
του ερευνθτικοφ πεδίου και 

τθν επιλογι ερωτϊμενων 

Επιλογι ςυγκεκριμζνων 
τίτλων επιμορφωτικϊν 

προγραμμάτων 

Μακοριςμόσ χρονικοφ εφρουσ 
υλοποίθςθσ των επιλεγζντων 

προγραμμάτων 

Μακοριςμόσ τοπικοφ εφρουσ 
των επιλεγζντων 
προγραμμάτων 

Μακοριςμόσ κριτθρίων για 
τθν επιλογι των ερωτϊμενων 

Δθμιουργία προφίλ βάςει των 
τικζντων κριτθρίων 

Επιλογι ερωτϊμενων 

ΜΤΙΦΗΤΙΑ ΓΙΑ ΦΑ ΣΤΡΦΙΝ: 

ΧΤΡΟΡΥ ΧΣΗΤΕΥΙΑΥ ΥΦΗ 
ΘΕΥΗ ΕΤΓΑΥΙΑΥ 

ΧΤΡΟΡΥ ΧΣΗΤΕΥΙΑΥ ΥΦΡ 
ΔΗΞΡΥΙΡ 

ΘΕΥΗ ΕΧΘΧΟΗΥ Ή ΞΗ 
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Αναλυτικότερα τα προφίλ που κακορίςτθκαν είναι τα ακόλουκα: 

Προφίλ 1: Χπάλλθλοσ νζοσ ςτθ κζςθ εργαςίασ (κάτω των 5 ετϊν)  για τθν οποία 

ζλαβε επιμόρφωςθ και παλαιόσ ςτο Δθμόςιο (με ςυνολικι προχπθρεςία άνω των 

10 ετϊν). 

Προφίλ 2: Χπάλλθλοσ παλαιόσ ςτθ κζςθ εργαςίασ (άνω των 5 ετϊν)  για τθν οποία 

ζλαβε επιμόρφωςθ και παλαιόσ ςτο Δθμόςιο (με ςυνολικι προχπθρεςία άνω των 

10 ετϊν). 

Προφίλ 3: Σροϊςτάμενοσ νζοσ ςτθ κζςθ εργαςίασ (κάτω των 5 ετϊν) για τθν οποία 

ζλαβε επιμόρφωςθ και  παλαιόσ ςτο Δθμόςιο (με ςυνολικι προχπθρεςία άνω των 

10 ετϊν). 

Προφίλ 4: Σροϊςτάμενοσ παλαιόσ ςτθ κζςθ εργαςίασ (κάτω των 5 ετϊν) για τθν 

οποία ζλαβε επιμόρφωςθ και παλαιόσ ςτο Δθμόςιο (με ςυνολικι προχπθρεςία άνω 

των 10 ετϊν). 

Σαρακάτω απεικονίηονται ςχθματικά τα τζςςερα προφίλ των υποκειμζνων τθσ 

ζρευνασ: 

 

 

 

ΣΤΡΦΙΝ 1: 
ΧΣΑΝΝΗΝΡΥ 

Οζοσ ςτθ κζςθ 
εργαςίασ 

< 5 ετϊν 

Σαλαιόσ ςτο 
Δθμόςιο  

> 10 ετϊν 

ΣΤΡΦΙΝ 2: 
ΧΣΑΝΝΗΝΡΥ 

Σαλαιόσ ςτθ κζςθ 
εργαςίασ 

> 5 ετϊν 

Σαλαιόσ ςτο 
Δθμόςιο  

> 10 ετϊν 
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Ξε βάςθ τα προφίλ που δθμιουργικθκαν, ο αρικμόσ των επιμορφοφμενων που 

αντιςτοιχοφςαν ςε αυτά ανά επιλεγζν πρόγραμμα  διαμορφϊκθκε ωσ εξισ: 

Προφίλ 1 

 Διαχείριςθ Δθμοςίων Υυμβάςεων/Εφαρμογι Οομικοφ Σλαιςίου: 33 Άτομα 

 Ηλεκτρονικζσ Δθμόςιεσ Υυμβάςεισ Σρομθκειϊν και Χπθρεςιϊν μζςω ΕΥΗΔΗΥ: 

20 Άτομα 

 Εφαρμογι τθσ Σεικαρχικισ Διαδικαςίασ ςτο Δθμόςιο Φομζα»: 41 Άτομα 

 Οομιμότθτα και Διαφάνεια ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ και τθν Φοπικι Αυτοδιοίκθςθ: 

50 Άτομα 

Προφίλ 2 

 Διαχείριςθ Δθμοςίων Υυμβάςεων/Εφαρμογι Οομικοφ Σλαιςίου: 53 Άτομα 

 Ηλεκτρονικζσ Δθμόςιεσ Υυμβάςεισ Σρομθκειϊν και Χπθρεςιϊν μζςω ΕΥΗΔΗΥ: 

14 Άτομα 

 Εφαρμογι τθσ Σεικαρχικισ Διαδικαςίασ ςτο Δθμόςιο Φομζα»: 49 Άτομα 

 Οομιμότθτα και Διαφάνεια ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ και τθν Φοπικι Αυτοδιοίκθςθ: 

64 Άτομα 

Προφίλ 3 

 Διαχείριςθ Δθμοςίων Υυμβάςεων/Εφαρμογι Οομικοφ Σλαιςίου: 28 Άτομα 

 Ηλεκτρονικζσ Δθμόςιεσ Υυμβάςεισ Σρομθκειϊν και Χπθρεςιϊν μζςω ΕΥΗΔΗΥ: 

13 Άτομα 

 Εφαρμογι τθσ Σεικαρχικισ Διαδικαςίασ ςτο Δθμόςιο Φομζα: 53 Άτομα 

ΣΤΡΦΙΝ 3: 
ΣΤΡΛΥΦΑΞΕΟΡΥ 

Οζοσ ςτθ κζςθ 
εργαςίασ 

< 5 ετϊν 

Σαλαιόσ ςτο 
Δθμόςιο  

> 10 ετϊν 

ΣΤΡΦΙΝ 4: 
ΣΤΡΛΥΦΑΞΕΟΡΥ 

Σαλαιόσ ςτθ κζςθ 
εργαςίασ 

> 5 ετϊν 

Σαλαιόσ ςτο 
Δθμόςιο  

> 10 ετϊν 
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 Οομιμότθτα και Διαφάνεια ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ και τθν Φοπικι Αυτοδιοίκθςθ: 

21 Άτομα 

Προφίλ 4 

 Διαχείριςθ Δθμοςίων Υυμβάςεων/Εφαρμογι Οομικοφ Σλαιςίου: 15 Άτομα 

 Ηλεκτρονικζσ Δθμόςιεσ Υυμβάςεισ Σρομθκειϊν και Χπθρεςιϊν μζςω ΕΥΗΔΗΥ: 7 

Άτομα 

 Εφαρμογι τθσ Σεικαρχικισ Διαδικαςίασ ςτο Δθμόςιο Φομζα: 32 Άτομα 

 Οομιμότθτα και Διαφάνεια ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ και τθν Φοπικι Αυτοδιοίκθςθ: 

8 Άτομα 

Για τουσ ςκοποφσ τθσ ζρευνασ επιλζχκθκε ζνα άτομο ανα προφίλ και ςεμινάριο, 

δθλαδι οκτϊ (8) άτομα ανά κφκλο.  

 

Σαρότι θ επιλογι των ερωτϊμενων κακορίςτθκε με βάςθ τα κριτιρια που 

προαναφζρκθκαν, ειδικά ςτον τομζα Ρικονομία και Δθμοςιονομικι Σολιτικι 

προζκυψε ςε δφο περιπτϊςεισ ςυνεντεφξεων θ ευκαιρία να αποτυπωκοφν 

παράλλθλα και να διαςταυρωκοφν οι απόψεισ για το υπό διερεφνθςθ ςεμινάριο 

είτε του προϊςταμζνου, όταν ο ερωτϊμενοσ ιταν υπάλλθλοσ ι του υπαλλιλου, όταν 

ο ερωτϊμενοσ ιταν προϊςτάμενοσ. Χαρακτθριςτικό είναι ότι θ ιδιαιτερότθτα αυτι 

προζκυψε κατόπιν πρωτοβουλίασ και πρόταςθσ του ίδιου του επιλεχκζντα 

ερωτϊμενου (δειγματολθψία χιονόμπαλασ, βλ. ςχ. Σαρ.2γ) και πράγματι 

λειτοφργθςε ςυμπλθρωματικά ςτθν ανάλυςθ του ερευνοφμενου κζματοσ. 

Επομζνωσ το ςφνολο των ατόμων που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα ιταν: Δζκα άτομα 

(οκτϊ  που προζκυψαν από τθν μεκοδολογία και δφο ακόμθ άτομα που ζδωςαν 

ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ).  

Υτον κφκλο «Αποτελεςματικότθτα και διαφάνεια ςτθν Δθμόςια Διοίκθςθ» και 

ειδικότερα για το ςεμινάριο τθσ «Διαφάνειασ και Οομιμότθτασ ςτθ Δθμόςια 

Διοίκθςθ», ελιφκθςαν ςυνεντεφξεισ από δφο ςτελζχθ που εμπίπτουν ςτα 

χαρακτθριςτικά του «Σροφίλ 2». Αυτό ςυνζβθ διότι μία ςυμμετζχουςα που είχε 

επιλεχκεί αρχικϊσ να μιλιςει για τθν εμπειρία παρακολοφκθςθσ του ςεμιναρίου 

τθσ «Σεικαρχικισ Διαδικαςίασ», είχε παρακολουκιςει και το ςεμινάριο τθσ 

«Διαφάνειασ και Οομιμότθτασ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ» και κατά τθ διάρκεια τθσ 

ςυνζντευξθσ, αποφαςίςκθκε να τοποκετθκεί για αμφότερα τα ςεμινάρια. 

Επιπρόςκετα διαπιςτϊκθκε κατά τθ διεξαγωγι των ςυνεντεφξεων, ότι ςε δυο 

περιπτϊςεισ, τα ςτελζχθ2 που είχαν επιλεγεί με βάςθ τα διακζςιμα ςτοιχεία τθσ 

βάςθσ δεδομζνων του ΙΟΕΣ, αντιςτοιχοφςαν ςε άλλο προφίλ από εκείνο που αρχικά 

είχαν επιλεγεί ,οπότε κατά τθν ανάλυςθ των δεδομζνων επανακατατζχκθκαν ςτο 

                                                           
2
 Από το πρόγραμμα Ηλεκτρονικζσ Δθμόςιεσ Υυμβάςεισ μζςω Ε.Υ.Η.Δ.Η.Υ 
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κατάλλθλο προφιλ με βάςθ τα επικαιροποιθμζνα ςτοιχεία τουσ. Υε κάκε περίπτωςθ 

τθρικθκε θ επιλογι ζνα άτομο ανά προφίλ και ςεμινάριο. 

2.6. Επιλογι μεκόδου ςυλλογισ των δεδομζνων 

 

Υτο πλαίςιο τθσ παροφςασ μελζτθσ, ωσ καταλλθλότερθ μζκοδοσ ςυλλογισ των 

δεδομζνων, επιλζχκθκε θ θμιδομθμζνθ ςυνζντευξθ. Ξε τον όρο αυτό 

προςδιορίηεται ο διάλογοσ που αναπτφςςεται μεταξφ ερευνθτι και ερωτϊμενου 

βάςει ενόσ οδθγοφ ςυνζντευξθσ όπου ζχουν καταγραφεί οι βαςικοί άξονεσ του 

φαινομζνου προσ διερεφνθςθ και χρθςιμοποιοφνται από τον πρϊτο ωσ βοθκθτικό 

εργαλείο ϊςτε να αποφευχκεί τυχόν εκτροχιαςμόσ τθσ ςυηιτθςθσ ι παράλειψθ 

παραμζτρων υψθλισ ςθμαντικότθτασ  για τθν ζρευνα.  

Η επιλογι ςτθρίχκθκε ςε δφο κριτιρια. Από τθ μία πλευρά επιδιϊχκθκε να 

επιλεχκεί μία μζκοδοσ που κα επζτρεπε τθν κατανόθςθ ςε βάκοσ των 

υποκειμενικϊν εμπειριϊν, αντιλιψεων και πεποικιςεων των ςυμμετεχόντων, 

οπότε εξ οριςμοφ αποκλείςτθκε θ δομθμζνθ ςυνζντευξθ ζναντι μεκόδων που 

ςτεροφνται αυςτθρισ δόμθςθσ. Από τθν άλλθ πλευρά αποφεφχκθκε θ επιλογι τθσ 

μθ δομθμζνθσ ςυνζντευξθσ, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλιςτεί ότι κα καλυφκοφν 

οπωςδιποτε και από όλα τα μζλθ τθσ ερευνθτικισ ομάδασ οι ερευνθτικοί άξονεσ 

που αποφαςίςτθκαν για τθ διερεφνθςθ του κζματοσ. Υτο πλαίςιο αυτό, ο οδθγόσ 

που ςυντάχκθκε «είναι κάτι ςαν χάρτθσ που να κυμίηει *ςτον ερευνθτι+ ποφ κζλει 

να φτάςει, αλλά θ επιλογι τθσ διαδρομισ μπορεί να είναι διαφορετικι, επιλζγοντασ 

διαφορετικά μονοπάτια ι δρόμουσ ανάλογα με τθν περίπτωςθ» (Ξantzoukas, 2007, 

pg. 243).  

2.7. Οδθγόσ ςυηιτθςθσ 

Η θμιδομθμζνθ ςυνζντευξθ κινικθκε ςε ζνα πλαίςιο προςυμφωνθμζνων αξόνων 

που διαμορφϊκθκαν από τθν ομάδα των ερευνθτϊν, ςε ςυμφωνία με τουσ ςτόχουσ 

αποτίμθςθσ του 3ου επιπζδου αξιολόγθςθσ του μοντζλου του Kirkpatrick (βλ. 

κεφάλαιο 1). Σιο ςυγκεκριμζνα, ςτθν αρχι τθσ ςυνζντευξθσ, ςυλλζγονται βαςικά 

δθμογραφικά χαρακτθριςτικά του ερωτϊμενου και επιβεβαιϊνεται θ παροφςα 

εργαςιακι του κατάςταςθ, ενϊ ακολουκεί μία ςειρά ερωτιςεων που 

ομαδοποιοφνται ςε επτά κεματικοφσ άξονεσ: 

(α) Αρχικά κίνθτρα επιλογισ του ςεμιναρίου: ο ςκοπόσ εδϊ είναι θ καταγραφι και 

αξιολόγθςθ των αιτιϊν που οδιγθςαν τον ερωτϊμενο ςτθ ςυγκεκριμζνθ επιλογι, 

ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ ερμθνεία του τρόπου που αποτιμά το ςεμινάριο και θ 

ςυςχζτιςθ αιτίασ και αποτελζςματοσ. Ρ ερωτϊμενοσ καλείται να απαντιςει εδϊ 

ςχετικά με τισ ανάγκεσ (υπθρεςιακζσ, προςωπικζσ) που τον ϊκθςαν να αιτθκεί τθν 
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παρακολοφκθςθ του ςυγκεκριμζνου ςεμιναρίου και με το αρχικό ενδιαφζρον που 

τυχόν είχε για το αντικείμενο. 

(β) Γενικι αποτίμθςθ του ςεμιναρίου: ο ερωτϊμενοσ καλείται εδϊ να διατυπϊςει 

ςυνολικι αξιολόγθςθ του ςεμιναρίου και με δεδομζνθ τθν παρζλευςθ αρκετϊν 

μθνϊν από τθν παρακολοφκθςθ. Ξετά τθν ελεφκερθ ςυνειρμικι διατφπωςθ με τθν 

οποία επιχειρείται θ καταγραφι κυρίαρχων ςκζψεων και ςτάςεων, ο ερωτϊμενοσ 

καλείται να απαρικμιςει δυνατά και αδφναμα ςθμεία του ςεμιναρίου. 

(γ) Εκτίμθςθ περί τθσ μακθςιακισ βελτίωςθσ: ο ερωτϊμενοσ καλείται να απαντιςει 

ςχετικά με το βακμό βελτίωςθσ των γνϊςεων και δεξιοτιτων του ωσ αποτζλεςμα 

τθσ παρακολοφκθςθσ του ςεμιναρίου. Ρι ερωτιςεισ εδϊ αποςκοποφν ςτο να 

καταγράψουν τθν αντίλθψι του περί τθσ χρθςιμότθτασ του μακθςιακοφ 

αποτελζςματοσ και τθσ επάρκειασ του ςεμιναρίου ςτθν κάλυψθ τθσ μακθςιακισ του 

ανάγκθσ. 

(δ) Αλλαγι ςε αντιλιψεισ, ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ: ο ςκοπόσ εδϊ είναι θ 

διερεφνθςθ του τρόπου και τθσ ζνταςθσ των επιδράςεων που ο ερωτϊμενοσ κεωρεί 

πωσ είχε το ςεμινάριο ςτισ αντιλιψεισ, ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ του. Σζραν τθσ 

αλλαγισ κακαυτισ, οι ερωτιςεισ εςτιάηουν ςτισ παραμζτρουσ του ςεμιναρίου που 

κατ’εξοχιν επθρζαςαν αυτι τθν αλλαγι, όπωσ το κεματικό περιεχόμενο, ο τρόποσ 

διδαςκαλίασ, οι εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ που χρθςιμοποιικθκαν, τα χαρακτθριςτικά 

του ειςθγθτι και θ διάδραςθ του ερωτϊμενου με τουσ λοιποφσ εκπαιδευόμενουσ.     

(ε) Βελτίωςθ λειτουργίασ και αποτελεςματικότθτασ τθσ υπθρεςίασ ωσ αποτζλεςμα 

των γνϊςεων και δεξιοτιτων που αποκτικθκαν ςτο ςεμινάριο: ο ερωτϊμενοσ 

καλείται να αξιολογιςει κατά πόςο θ παρακολοφκθςθ του ςεμιναρίου απζδωςε 

όφελοσ για τον οργανιςμό ςτον οποίο απαςχολείται ςε όρουσ απόδοςθσ ι 

ειςιγθςθσ αλλαγϊν. Υτο πλαίςιο αυτό, κλικθκε επίςθσ να υποδείξει τουσ 

παράγοντεσ εκείνουσ που τυχόν επενζργθςαν αναςχετικά ςτθ ςυςςϊρευςθ 

οφζλουσ για τον οργανιςμό. 

(ςτ) Διάχυςθ γνϊςθσ: ο ςκοπόσ εδϊ είναι θ διερεφνθςθ διάχυςθσ τθσ γνϊςθσ που 

αποκτικθκε κατά τθν παρακολοφκθςθ του ςεμιναρίου εντόσ του οργανιςμοφ, ςτον 

οποίο απαςχολείται ο ερωτϊμενοσ.  

(η) Προτάςεισ βελτίωςθσ: ςτον τελευταίο αυτό άξονα, ο ερωτϊμενοσ καλείται να 

υποδείξει προτάςεισ βελτίωςθσ του ςεμιναρίου (αν υπιρχαν). Σζραν τθσ ελεφκερθσ 

ςυνειρμικισ διατφπωςθσ, ερωτάται περί τθσ ανάγκθσ εμπλουτιςμοφ/ 

επικαιροποίθςθσ/ αλλαγισ τθσ κεματολογίασ, περί τθσ ανάγκθσ για 

ςυμπλθρωματικι εκπαίδευςθ επί του αντικειμζνου και περί τθσ ανάγκθσ βελτίωςθσ 

των εκπαιδευτικϊν μζςων ι του τρόπου διδαςκαλίασ.    

Φο υπόδειγμα του οδθγοφ ςυηιτθςθσ παρουςιάηεται ςτο Σαράρτθμα. 
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2.8. Περιοριςμοί ζρευνασ 

Η κριτικι που δζχεται ςυχνά θ ποιοτικι ζρευνα, πζρα από το γεγονόσ ότι ειςάγει 

μεκόδουσ διαφορετικζσ ωσ προσ τθ ςυνικθ αντίλθψθ τθσ «μετριςιμθσ» 

πλθροφορίασ, βαςίηεται κατ’ αρχιν ςτο επιχείρθμα τθσ μθ αντιπροςωπευτικότθτασ 

των δειγμάτων, με αποτζλεςμα θ πλθροφόρθςθ που προκφπτει από τζτοιεσ 

τεχνικζσ να κεωρείται ςυχνά μερολθπτικι. 

Δυςκολία αξιολόγθςθσ εγκυρότθτασ και αξιοπιςτίασ ςτθν ποιοτικι ζρευνα 

προκφπτει και εξαιτίασ του ότι εξαρτάται από τθν αλλθλεπίδραςθ του ερευνθτι με 

το περιβάλλον τθσ ζρευνασ, τθσ ευαιςκθςίασ και των αντιλιψεων-προκαταλιψεϊν 

του (Norris, 1997). Από τθν άλλθ μεριά ωςτόςο, θ αλλθλεπίδραςθ αυτι είναι που 

μπορεί να φζρει νζα προοπτικι ςτθ ςυλλογι και ανάλυςθ δεδομζνων, αφοφ δεν 

είναι οφτε επακριβϊσ τυποποιθμζνθ οφτε με προκακοριςμζνα και αναμενόμενα 

αποτελζςματα (Maycut & Morehouse, 1994, Shunk, 2002). 

Σαρόλο που θ λογικι τθσ εγκυρότθτασ και τθσ αξιοπιςτίασ, όπωσ διαμορφϊνεται 

ςτισ ποςοτικζσ μεκόδουσ, δεν μπορεί να εφαρμοςτεί ςτισ ποιοτικζσ μεκόδουσ 

ζρευνασ, υπάρχουν αντίςτοιχοι κανόνεσ, θ τιρθςθ των οποίων μπορεί να 

εξαςφαλίςει και να αποδείξει τθν αξιοπιςτία μίασ ποιοτικισ ζρευνασ. Ρι κανόνεσ 

αυτοί αφοροφν τθ λεπτομερειακι αποτφπωςθ του ςχεδιαςμοφ, τθ ςαφινεια ςτθ 

διατφπωςθ του ερευνθτικοφ ερωτιματοσ, προκειμζνου να υπάρχουν και ςαφείσ 

απαντιςεισ –αποτελζςματα ςτθν ζρευνα, ςυςτθματικι ανάλυςθ των δεδομζνων, 

τεκμθριωμζνθ διατφπωςθ ςυμπεραςμάτων με άμεςθ αναφορά ςτο ερευνθτικό 

υλικό και κυρίωσ φπαρξθ ςυνζχειασ, αλλθλουχίασ και ςυνάφειασ μεταξφ όλων των 

μεκόδων ςυλλογισ ςτοιχείων και των βθμάτων τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ. 

(Mantzoukas, 2004). Ρ ερευνθτισ κα πρζπει να πείςει ότι θ περιγραφι που κάνει 

είναι όςο το δυνατό ακριβζςτερθ και πλθρζςτερθ τόςο από τθν πλευρά του όςο και 

από τθν πλευρά των ςυμμετεχόντων. (Burnard, 2004, Κςαρθ & Σουρκόσ, 2005). 

Φο αντικείμενο τθσ ςυγκεκριμζνθσ μελζτθσ περιορίηεται ςε δφο από τουσ 

κεματικοφσ κφκλουσ του Ινςτιτοφτου Επιμόρφωςθσ του Εκνικοφ Μζντρου Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ & Αυτοδιοίκθςθσ, ιτοι τον Μφκλο τθσ «Ρικονομίασ & Δθμοςιονομικισ 

Σολιτικισ» και τον κφκλο τθσ «Αποτελεςματικότθτασ & Διαφάνειασ ςτθ Δθμόςια 

Διοίκθςθ» και αφορά δφο προγράμματα από τον κάκε κφκλο, τα οποία 

αναφζρονται παραπάνω ςτθν ενότθτα 2.4.  

Επιςθμαίνεται ότι τα πορίςματα τθσ ζρευνασ δεν μποροφν να γενικευκοφν, κακϊσ 

αφοροφν ςυγκεκριμζνα μόνο εκπαιδευτικά προγράμματα εντόσ του ευρφτατου 

φάςματοσ επιμορφωτικϊν δράςεων που παρζχει το ΙΟΕΣ. Άλλωςτε, θ 

μεκοδολογικι προςζγγιςθ που επιλζχκθκε εξ οριςμοφ αποκλείει τθ γενίκευςθ και 

αποςκοπεί ςτθν αναηιτθςθ βακφτερων ςυνειρμϊν, αιτιακϊν ςχζςεων και ςτθ 

διερμθνεία ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν. 
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Δεδομζνου ότι θ ποιότθτα του ερευνθτικοφ αποτελζςματοσ ςυνδζεται ςτενά με τισ 

ικανότθτεσ, αντιλιψεισ και εμπειρίεσ του ερευνθτι και λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ 

παροφςα ζρευνα πραγματοποιικθκε από ομάδα και όχι από μεμονωμζνο 

ερευνθτι, επιλζχκθκε, κατά τθ διενζργεια τθσ ςυνζντευξθσ να ςυμμετζχουν δφο 

κατϋ ελάχιςτον ερευνθτζσ, ενϊ θ κωδικοποίθςθ, θ ερμθνεία των αποτελεςμάτων και 

θ εξαγωγι των ςυμπεραςμάτων προζκυψε ωσ αποτζλεςμα ςυλλογικισ 

επεξεργαςίασ. Ματά τον τρόπο αυτό, αφενόσ επιχειρικθκε να διαςφαλιςτεί θ 

ζρευνα, τόςο ςτθν φάςθ τθσ ςυλλογισ των δεδομζνων, όςο και ςτθν φάςθ 

επεξεργαςίασ και αξιολόγθςισ τουσ από τυχόν προκαταλιψεισ (bias) ςυνδεόμενεσ 

με το αντιλθπτικό περίγραμμα του κάκε μεμονωμζνου ερευνθτι, αφετζρου τόςο ο 

ςχεδιαςμόσ όςο και θ υλοποίθςθ τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ επωφελικθκε του 

πλουραλιςμοφ των ιδεϊν, τθσ ανταλλαγισ ιδεϊν και τθσ πολφπλευρισ οπτικισ ςτθν 

εξαγωγι ςυμπεραςμάτων. 

3. Ανάλυςθ αποτελεςμάτων ζρευνασ  

 

Ακολουκεί ςυςτθματικι περιγραφι των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ με καταγραφι 

και ανάλυςθ των απαντιςεων που δόκθκαν από τουσ ερωτϊμενουσ και ςυςχζτιςθ 

με τα χαρακτθριςτικά των τεςςάρων προφίλ, ανά ςεμινάριο και ανά κεματικό 

άξονα. 

3.1. Κφκλοσ Αποτελεςματικότθτασ & Διαφάνειασ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ 

3.1.1. εμινάριο για τθ Νομιμότθτα και Διαφάνεια ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ  

 

(α) Κίνθτρο για επιλογι του ςεμιναρίου 

Φα κίνθτρα για τθν παρακολοφκθςθ του ςεμιναρίου με κζμα τθ «Οομιμότθτα και 

Διαφάνεια ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ» φαίνεται ότι ςτισ περιςςότερεσ από τισ 

διερευνϊμενεσ περιπτϊςεισ ςυνδζονταν με τθν ανάγκθ καλφτερθσ ανταπόκριςθσ 

ςτα ςτενά εργαςιακά κακικοντα, αλλά και τθν κάλυψθ κενϊν, λόγω τθσ μθ 

επαρκοφσ πρότερθσ εκπαίδευςθσ ςε ςχετικά κζματα. 

Ειδικότερα:  

Υτθν περίπτωςθ τθσ Β.Δ., ςτελζχουσ με ςχετικά μικρι κθτεία ςε Ανεξάρτθτθ Αρχι 

(Προφίλ 1), το κίνθτρο ιταν το γενικό ενδιαφζρον για κζματα διαφάνειασ και 

νομιμότθτασ, κακϊσ αυτά ςυνδζονταν εμμζςωσ και με το αντικείμενο τθσ κζςθσ 

(ςυμμετοχι ςε κλιμάκια ελζγχου). Ρι επιτόπιοι ζλεγχοι κανονιςτικισ ςυμμόρφωςθσ 
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ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του οργανιςμοφ επζταςςαν τθν ενίςχυςθ των 

γνϊςεων για ηθτιματα «νομικοφ κακεςτϊτοσ και γενικά διαφάνειασ».  

Αντίςτοιχα ιταν τα κίνθτρα τθσ Υ.Ξ., ςτελζχουσ με πολυετι κθτεία ςε Διμο 

(Προφίλ 2). Η ζλλειψθ επαρκοφσ γνϊςθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν αίςκθςθ ελλιποφσ 

επικοινωνίασ με τισ λοιπζσ υπθρεςίεσ του Διμου («εμείσ όμωσ *παρότι+ 

ενςωματωκικαμε ςτο Διμο, ακόμθ και ςιμερα κεωροφμαςτε  ζνα ξεχωριςτό 

κομμάτι και δεν ζχουμε ενθμζρωςθ, δεν ζχουμε πρόςβαςθ, δεν ζχουμε εργαλεία. Θ 

νομοκεςία τρζχει ςυνεχϊσ, δεν ζχουμε εκπαιδευτεί ποτζ, χρειαηόταν κάποιοσ να με 

κακοδθγιςει») δθμιουργοφςαν τθν εντφπωςθ διοικθτικισ απομόνωςθσ και άγνοιασ 

ι αδυναμίασ παρακολοφκθςθσ των διοικθτικϊν και κανονιςτικϊν εξελίξεων ςε 

ευρφτερο πλαίςιο («ο κακείσ καλείται από μόνοσ του να ψάχνει να βρει λφςεισ»). Η 

ωσ άνω ανθςυχία γινόταν εντονότερθ, λόγω τθσ προςωπικισ ευκφνθσ ςτθν τζλεςθ 

των διοικθτικϊν κακθκόντων, αλλά και τθσ αγωνίασ ότι οι αιρετοί προϊςτάμενοι 

λόγω τθσ προςωρινισ παραμονισ ςτισ κζςεισ, τείνουν να μετακζτουν τθν ευκφνθ 

ςτο διοικθτικό προςωπικό («διαχειριηόμαςτε πολφ ςθμαντικά κζματα και 

εςωτερικά που ζχουν να κάνουν με τισ διαδικαςίεσ δθλ. με τουσ ανϊτεροφσ μασ και 

με τθν νομιμότθτα που οφείλουμε να τθριςουμε. Γιατί εμείσ κα κλθκοφμε κάποια 

ςτιγμι να δϊςουμε εξθγιςεισ, οι αιρετοί φεφγουν…»). Η ερωτϊμενθ αναφζρκθκε 

χαρακτθριςτικά ςε περιπτϊςεισ που λάμβανε εντολζσ από ανωτζρουσ «είτε 

αιρετοφσ, είτε διευκυντζσ, για να κάνουμε πράγματα, επειδι το λζνε εκείνοι, όςο 

παράλογα κι αν μασ ακοφγονται. Μασ ζβαηαν και μπροςτά ότι κα τα υπογράψουμε 

κιόλασ». Η επιφυλακτικότθτα («μα δεν μπορϊ να το κάνω, γιατί αντιτίκεται ςε αυτό 

που κεωρϊ ότι είναι ςωςτό…») και θ αίςκθςθ τθσ ανάγκθσ για προςταςία ζναντι 

εντολϊν που εκλαμβάνονταν για διάφορουσ λόγουσ ωσ προβλθματικζσ ενίςχυςε τθ 

διάκεςθ για εμβάκυνςθ ςε κζματα νομιμότθτασ και διαφάνειασ («…ζχοντασ τϊρα 

και το εργαλείο του νόμου και γνωρίηοντασ -γιατί ςυμμετείχαν άνκρωποι που μασ 

ζδωςαν κατευκφνςεισ-,  μποροφμε να χειριςτοφμε κάποια πράγματα, για τθ δικι 

μασ αςφάλεια και τθν αςφάλεια του δθμόςιου»).  

Η Δ.Υ., ςτζλεχοσ με πολυετι εμπειρία ςε Ανεξάρτθτθ Αρχι (Προφίλ 2), ανζφερε πωσ 

τθν περίοδο που παρακολοφκθςε το ςεμινάριο απαςχολείτο ςτθν υπθρεςία 

πρωτοκόλλου και, παρότι δεν είχε προκφψει ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα, κεωροφςε 

πωσ γενικά υςτεροφςε ςε ενθμζρωςθ για ηθτιματα ςφνταξθσ και διακίνθςθσ 

εγγράφων. Φο ςτζλεχοσ αναφζρει επίςθσ πωσ βαςικό κίνθτρο για τθ ςυμμετοχι ςτο 

ςεμινάριο ιταν θ προςωπικι ανάγκθ για ενδυνάμωςθ του γνωςιακοφ πεδίου και θ 

κάλυψθ μακθςιακϊν κενϊν που δθμιουργοφςαν άγχοσ. 

Υυμπλιρωςθ των γνϊςεων επί κεμάτων νομιμότθτασ και διαφάνειασ διλωςε ωσ 

κίνθτρο θ Ξ.Σ., προϊςταμζνθ Φμιματοσ ςε Διμο με ςχετικά μικρι εμπειρία ςε κζςθ 

ευκφνθσ (Προφίλ 3), κεωρϊντασ ότι ςε κάποια ηθτιματα, όπωσ το «κατά πόςο 

επιτρζπεται να χορθγείσ επίςθμα ςτοιχεία ι δεδομζνα και κυρίωσ προςωπικά 
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δεδομζνα» το αςαφζσ νομοκετικό πλαίςιο προκαλεί προβλθματιςμοφσ. Από τθν 

άλλθ, ο Α.Σ., προϊςτάμενοσ Δ/νςθσ ςε Διμο (Προφίλ 4), υποςτιριξε ότι θ απόφαςθ 

για παρακολοφκθςθ του ςεμιναρίου εδραηόταν κυρίωσ ςε προςωπικό ενδιαφζρον, 

αναφζροντασ ωσ κίνθτρο και τθ διαςφάλιςθ από κινδφνουσ («νομίηω ότι είναι 

απαραίτθτο να ξζρουμε τισ διαδικαςίεσ, τουσ πικανοφσ κινδφνουσ που 

αντιμετωπίηουμε»). 

Συςχζτιςθ με προφίλ 

πωσ φαίνεται από τον κάτωκι πίνακα, οι τζςςερισ από τουσ πζντε ερωτϊμενουσ 

(Σροφίλ 1,2 και 3) αποφάςιςαν να δθλϊςουν ςυμμετοχι ςτο ςεμινάριο τθσ 

νομιμότθτασ και διαφάνειασ ωσ αποτζλεςμα τθσ αίςκθςισ τουσ ότι θ επιμόρφωςθ 

αυτι κα τουσ βοθκιςει να επιτελζςουν καλφτερα τα άμεςα εργαςιακά κακικοντά 

τουσ. Φο ςτζλεχοσ με το Σροφίλ 1 λόγω τθσ φφςθσ τθσ δουλειάσ τθσ (ελεγκτικά 

κακικοντα ςε Ανεξάρτθτθ Αρχι) και το ςτζλεχοσ με τθ μεγάλθ εμπειρία ςε κζςθ 

ευκφνθσ (Σροφίλ 4) εξζφραςαν ζνα γενικότερο ενδιαφζρον για το αντικείμενο. 

Ενδιαφζρουςα είναι θ περίπτωςθ του Σροφίλ 2, όπου αμφότερεσ οι ερωτϊμενεσ 

επικαλζςτθκαν ωσ κίνθτρο τθν ανάγκθ τουσ για προςταςία από λάκθ ι παραλείψεισ 

που κα τουσ άφθναν υπθρεςιακά εκτεκειμζνεσ. Υε ςυνδυαςμό με αντίςτοιχθ 

διλωςθ του ερωτϊμενου με το Σροφίλ 4, μπορεί ενδεχομζνωσ να υποςτθριχκεί ότι 

θ μακρά παραμονι ςε μία κζςθ ενιςχφει τθν ανθςυχία για τζτοιου είδουσ 

κινδφνουσ. 

Σίνακασ 7: Μίνθτρα επιλογισ προγράμματοσ "Οομιμότθτα και Διαφάνεια ςτθ 
Δθμόςια Διοίκθςθ" 

 Σροφίλ 1: 
Χπάλλθλοσ νζοσ 
ςτθ κζςθ για τθν 

οποία ζλαβε 
επιμόρφωςθ 
(κάτω των 5 
ετϊν) χωρίσ 

κζςθ ευκφνθσ 

Β.Δ. 

Σροφίλ 2:  

Χπάλλθλοσ 
παλαιόσ ςτθ 
κζςθ για τθν 
οποία ζλαβε 
επιμόρφωςθ 
(άνω των 5 
ετϊν) χωρίσ 

κζςθ ευκφνθσ 

Δ.Υ., Υ.Ξ. 

Σροφίλ 3: 
Χπάλλθλοσ νζοσ 
ςτθ κζςθ για τθν 

οποία ζλαβε 
επιμόρφωςθ 
(κάτω των 5 

ετϊν) με κζςθ 
ευκφνθσ 

Ξ.Σ. 

 

Σροφίλ 4: 
Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτθ 
κζςθ για τθν 
οποία ζλαβε 
επιμόρφωςθ 
(άνω των 5 

ετϊν) με κζςθ 
ευκφνθσ 

Α.Σ. 

Σροςωπικό 
ενδιαφζρον για 
το αντικείμενο 

ΟΑΙ   ΟΑΙ 

Άμεςθ 
εργαςιακι 
ανάγκθ  

ΟΑΙ ΟΑΙ ΟΑΙ ΟΑΙ 
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(β) Γενικι αποτίμθςθ ςεμιναρίου 

Η γενικι αξιολόγθςθ του ςεμιναρίου ιταν κετικι από όλουσ τουσ ερωτϊμενουσ, με 

αναφορά κυρίωσ ςτουσ ειςθγθτζσ και τα παραδείγματα που χρθςιμοποιικθκαν 

κατά τθ διάρκεια των διαλζξεων.  

Ειδικότερα:  

Θετικά ςθμεία ςεμιναρίου 

Η Β.Δ., ςτζλεχοσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ με ςχετικά μικρι εμπειρία (Προφίλ 1), 

αναφζρκθκε ονομαςτικά ςε ζναν από τουσ ειςθγθτζσ, χαρακτθρίηοντάσ τον ωσ 

«πολφ καλό, εξαιρετικό». 

Ρμοίωσ, θ Υ.Ξ. με πολυετι κθτεία ςε Διμο (Προφίλ 2) αξιολόγθςε κετικά τθν 

εμπειρία του ςεμιναρίου, αναφζροντασ πωσ «είχε ανκρϊπουσ οι όποιοι ιξεραν 

ακριβϊσ τι γνϊςεισ ζπρεπε να μεταφζρουν, μασ ζδωςαν εργαλεία, νομοκεςίεσ και 

Π.Δ. τα οποία δεν τα γνωρίηαμε και δεν είναι εφκολο και να τα βροφμε». Επίςθσ, 

ανζφερε ωσ ςθμαντικζσ και αξιολογικά κετικζσ τισ ακόλουκεσ τρεισ διαςτάςεισ του 

ςεμιναρίου: (i) τθν προκυμία και διακεςιμότθτα των ειςθγθτϊν («οι ειςθγθτζσ (…) 

και τα mails τουσ μασ ζδωςαν να τουσ ρωτιςουμε αργότερα αν κάτι κζλαμε και επί 

τόπου πολλζσ ερωτιςεισ μασ απάντθςαν») και (ii) τθν ετερόκλθτθ ςφνκεςθ τθσ 

ομάδασ των ςυμμετεχόντων («Είναι χριςιμο διότι οι διαφορετικζσ ανάγκεσ δίνουν 

ερζκιςμα, δίνεται θ ευκαιρία να δοφμε ευρφτερα το ςυγκεκριμζνο κζμα το οποίο 

δεν ζχουμε αντιμετωπίςει εμείσ αλλά κάποια άλλθ υπθρεςία, γιατί αργότερα δεν 

ξζρουμε και εμείσ τι κα ςυναντιςουμε») και (iii) τθ δικτφωςθ που προζκυψε εξ 

αφορμισ του ςεμιναρίου («κρατάμε κάποιεσ επαφζσ και με αυτοφσ που 

ςυμμετείχαν ςτο ςεμινάριο… είναι δφο από άλλεσ υπθρεςίεσ που ζχουμε κρατιςει 

επαφι, βοθκοφν βζβαια και τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ»).  

Θετικι ιταν θ γενικι εικόνα που αποκόμιςε και θ Δ.Υ., ςτζλεχοσ με πολυετι 

εμπειρία ςε Ανεξάρτθτθ Αρχι (Προφίλ 2), θ οποία διλωςε «πολφ ευχαριςτθμζνθ 

γενικά από τθ διοργάνωςθ και από το επίπεδο τθσ παροχισ των γνϊςεων». Εδϊ 

επζλεξε μάλιςτα να κάνει ζνα γενικότερο ςχόλιο για το ΙΟ.ΕΣ., ςθμειϊνοντασ πωσ 

«πρζπει να το αναγνωρίςουμε αυτό, ότι είναι μία διαδικαςία που κινείται και όλοι 

όςοι απαξιϊνουν το Δθμόςιο, κεωρϊ ότι ζχουν άδικο: κεωρϊ ότι είναι πολφ καλά 

οργανωμζνο, ςτο ςτοιχείο τθσ εκπαίδευςθσ». 

Ρ Α.Σ., προϊςτάμενοσ Δ/νςθσ με πολυετι κθτεία ςε Διμο, (Προφίλ 4) αξιολόγθςε 

επίςθσ ωσ γενικά κετικι τθν εμπειρία του ςεμιναρίου, κακϊσ «μου επιςιμανε 

κάποια πράγματα που δεν ζδινα ιδιαίτερθ ςθμαςία ενδεχομζνωσ και ιταν 

ςθμαντικά». Απζδωςε μάλιςτα ποςοςτό αναφζροντασ ότι «κατά 80% ιταν 

ενδιαφζρον». 
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Αδφνατα ςθμεία ςεμιναρίου 

Υε γενικζσ γραμμζσ οι ερωτϊμενοι δεν ζδωςαν ζμφαςθ ςε αδυναμίεσ και τρωτά 

ςθμεία, κακότι τα κυρίαρχα αιςκιματά τουσ ςχετικά με το ςεμινάριο φαίνεται πωσ 

ιταν  κετικά. Δφο εκ των ερωτωμζνων ανζφεραν αδφνατα ςθμεία και 

ςυγκεκριμζνα: 

Η Ξ.Σ., ςτζλεχοσ με βραχεία εμπειρία ςε κζςθ ευκφνθσ ςε Διμο, (Προφίλ 3) 

επικεντρϊκθκε ςτισ αδυναμίεσ του ςεμιναρίου, οι οποίεσ κατά τθν ίδια ιταν θ 

μεγάλθ διάρκεια («κα μποροφςε να ζχει γίνει ςε μικρότερο χρόνο, να ςυμπτυχκεί 

κατά κάποιο τρόπο, γιατί ςε κάποια ηθτιματα υπιρχε επικάλυψθ αντικειμζνου από 

τουσ ειςθγθτζσ») και θ ετερόκλθτθ ςφνκεςθ του ακροατθρίου. Ωσ προσ τθ δεφτερθ 

αδυναμία επεςιμανε πωσ οι ειδικότθτεσ ιταν τελείωσ διαφορετικζσ και αυτό «δεν 

βοθκάει ςτα ςεμινάρια, γιατί κάκε ειδικότθτα αντιμετωπίηει διαφορετικά 

προβλιματα». Ρφςα μθχανικόσ θ ίδια, επιςιμανε πωσ «ο κακζνασ πάει να φζρει 

τθν απορία του ςτο αντικείμενο του, δθλαδι ο διοικθτικόσ υπάλλθλοσ πάει αλλοφ, θ 

γραμματειακι υποςτιριξθ πάει να τθ φζρει αλλοφ, ο τεχνικόσ, ο μθχανικόσ πάει να 

το δει διαφορετικά, οπότε μάλλον δεν βοθκάει αυτό» και υποςτιριξε πωσ κα ιταν 

ίςωσ πιο ωφζλιμο, αν θ ομάδα αποτελείτο από ςτελζχθ διαφορετικϊν οργανιςμϊν, 

αλλά ίδιων.  

Φο Προφίλ 4 επιςιμανε πωσ «πάντα ςε όλα τα ςεμινάρια υπάρχουν κοιλιζσ. Κάποιοι 

το κάνουν ρουτινιάρικα και κάποιοι το κάνουν ενδιαφζρον. (…) μασ λζγανε *και+ 

τετριμμζνα πράγματα, τα οποία γνωρίηαμε».  

Συςχζτιςθ με προφίλ 

Σαρά το γεγονόσ ότι θ γενικι αξιολόγθςθ από το ςεμινάριο ιταν κετικι, οι 

ερωτϊμενοι επεςιμαναν διαφορετικζσ διαςτάςεισ ι διατφπωςαν και 

αντικρουόμενεσ απόψεισ. Ξία ςθμαντικι παρατιρθςθ είναι ότι τα δφο ςτελζχθ που 

κατζχουν κζςεισ ευκφνθσ (Σροφίλ 3 & 4) ςτάκθκαν περιςςότερο ςτθν αναφορά των 

αδυναμιϊν του ςεμιναρίου, ςε αντιδιαςτολι με τα άλλα δφο ςτελζχθ (Σροφίλ 1 & 

2) που αναφζρκθκαν κυρίωσ ςτα δυνατά ςθμεία με κοινι παρατιρθςθ τθν 

επάρκεια των ειςθγθτϊν. Ενδιαφζρον παρουςιάηει θ άποψθ του ςτελζχουσ με το 

Σροφίλ 3 που κεϊρθςε αρνθτικι παράμετρο τθν ετερόκλθτθ ςφνκεςθ των 

ςυμμετεχόντων ςτο ςεμινάριο, εκτιμϊντασ πωσ υπάλλθλοι διαφορετικϊν 

εξειδικεφςεων παρουςιάηουν αποκλίςεισ ωσ προσ τισ μακθςιακζσ τουσ ανάγκεσ και 

άρα κα ζπρεπε το ςεμινάριο να απευκφνεται μόνο ςε ανκρϊπουσ με ίδια 

εξειδίκευςθ (εν προκειμζνω, μθχανικοφσ).  
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Σίνακασ 8: Γενικι αποτίμθςθ προγράμματοσ "Οομιμότθτα και Διαφάνεια ςτθ 
Δθμόςια Διοίκθςθ" 

 Σροφίλ 1: 

Χπάλλθλοσ νζοσ 

ςτθ κζςθ για τθν 

οποία ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(κάτω των 5 

ετϊν) χωρίσ 

κζςθ ευκφνθσ 

Β.Δ. 

Σροφίλ 2:  

Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτθ 

κζςθ για τθν 

οποία ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(άνω των 5 

ετϊν) χωρίσ 

κζςθ ευκφνθσ 

Δ.Υ., Υ.Ξ. 

Σροφίλ 3: 

Χπάλλθλοσ νζοσ 

ςτθ κζςθ για τθν 

οποία ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(κάτω των 5 

ετϊν) με κζςθ 

ευκφνθσ 

Ξ.Σ. 

 

Σροφίλ 4: 

Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτθ 

κζςθ για τθν 

οποία ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(άνω των 5 

ετϊν) με κζςθ 

ευκφνθσ 

Α.Σ. 

Γενικι 

αξιολόγθςθ 

Θετικι Θετικι Ξάλλον κετικι Θετικι 

Δυνατά ςθμεία Ειςθγθτζσ Ειςθγθτζσ 

(υψθλι 

επάρκεια 

γνϊςθσ, 

προκυμία, 

διακεςιμότθτα), 

Ετερόκλθτα 

χαρακτθριςτικά 

τθσ ομάδασ των 

ςυμμετεχόντων 

Μοινωνικι 

δικτφωςθ 

- Αντικείμενο 

ςεμιναρίου-

ενδιαφζρον 

Αδφνατα ςθμεία -  Ξεγάλθ 

διάρκεια, 

Επικάλυψθ 

αντικειμζνου 

από τουσ 

ειςθγθτζσ 

Ετερόκλθτθ 

ςφνκεςθ ομάδασ 

ςυμμετεχόντων 

Ξικρι διάρκεια, 

Ξζροσ τθσ 

κεματολογίασ 

ιταν γνωςτό και 

τετριμμζνο 
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 (γ) Βελτίωςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων 

Αναφορικά με τθ βελτίωςθ των γνϊςεων και δεξιοτιτων και βάςει των απαντιςεων 

που ζδωςαν, οι ερωτϊμενοι φαίνεται να κεωροφν πωσ αποκόμιςαν ςθμαντικό 

μακθςιακό όφελοσ. Η Β.Δ., ςτζλεχοσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ με ςχετικά μικρι εμπειρία 

(Προφίλ 1), πζραν τθσ γενικά κετικισ τθσ απάντθςθσ ςτο εν λόγω ερϊτθμα, 

ανζφερε πωσ θ επιμόρφωςθ τθ βοικθςε να επιλφςει ζνα κζμα που αντιμετϊπιηε 

τότε με διοικθτικζσ πράξεισ, ενϊ επιςιμανε πωσ ιδιαιτζρωσ εποικοδομθτικι υπιρξε 

θ διάδραςθ με άλλουσ ςυμμετζχοντεσ κακϊσ «μακαίνεισ *από αυτοφσ+ και επειδι 

είναι από πολλζσ υπθρεςίεσ, μπαίνεισ λίγο πολφ ςτθ διαδικαςία να μάκεισ πϊσ 

λειτουργοφν *άλλεσ υπθρεςίεσ+». 

Η Υ.Ξ., ςτζλεχοσ με πολυετι εμπειρία ςε Διμο (Προφίλ 2), ςτάκθκε ςτθ χρθςτικι 

αξία των όςων ζμακε από το ςεμινάριο, αναφζροντασ πωσ «παίρναμε κάποιεσ 

γνϊςεισ  τισ αφομοιϊναμε άμεςα και τισ χρθςιμοποιοφςαμε άμεςα. *χι όπωσ ςε+ 

αλλά ςεμινάρια που για να χρθςιμοποιιςω τισ γνϊςεισ ζπρεπε να πάρω τθν ζγκριςθ 

των ανωτζρω μου (…). Στο ςυγκεκριμζνο υπάρχει το νομικό πλαίςιο, υπάρχουν τα 

εργαλεία, απλά εμείσ δεν το γνωρίηαμε». Η ερωτϊμενθ κεϊρθςε ότι θ γνϊςθ που 

απζκτθςε από το ςεμινάριο, βοικθςε ςτθν εργαςιακι τθσ ενίςχυςθ και τθν 

προςταςία τθσ ζναντι δυνθτικά επικίνδυνων πρακτικϊν. Χαρακτθριςτικά ανζφερε 

πωσ «ζχουμε  μια διευκφντρια θ οποία δεν ζχει τισ γνϊςεισ, αλλά απαιτεί να ςε 

βάλει μπροςτά να υπογράφεισ εςφ, να φζρεισ εςφ τθν ευκφνθ και να φαίνεται αυτι 

ότι ζχει τθν ιδζα. Αν δεν είχα παρακολουκιςει αυτό, μζχρι και ΕΔΕ κα μποροφςαμε 

να είχαμε περάςει πολλοί ςυνάδελφοι. *…+ Εκείνθ τθν περίοδο που 

παρακολουκοφςα αυτό το ςεμινάριο και τθν γνϊςθ που είχα αποκτιςει, τθν 

χρθςιμοποίθςα και με ζγγραφα τα όποια ζφυγαν προσ τθ ςυγκεκριμζνθ 

Διευκφντρια, τον Διμαρχο και τθν Αποκεντρωμζνθ. Στθν ουςία ζβγαλα όλεσ τισ 

εντολζσ παράνομεσ. Αντιμετωπιηόμαςτε *λοιπόν+ πλζον αρκετοί ςυνάδελφοι με 

περιςςότερθ ςοβαρότθτα λόγω του φόβου τθσ γνϊςθσ». Η ερωτϊμενθ διλωςε πωσ 

καλφφκθκε θ μακθςιακι τθσ ανάγκθ ωσ προσ το γενικό πλαίςιο, αλλά ιταν κετικι 

και ςτο ενδεχόμενο περαιτζρω εμβάκυνςθσ και εξειδίκευςθσ ανά τομζα («αν 

υπιρχε επιπλζον εξειδίκευςθ, νομίηω ότι πρζπει να πάμε ςε τομείσ δθλαδι τί κάνω 

για τθν νομιμότθτα ςε αυτόν τον τομζα, τι κάνω για τθν νομιμότθτα ςτον άλλο 

τομζα, νομίηω ότι αυτό κα ιταν πολφ ενδιαφζρον και κα μασ άνοιγε περιςςότερο 

τουσ ορίηοντεσ»). 

Σιο επιφυλακτικι ωσ προσ το όφελοσ που αποκόμιςε ιταν θ Ξ.Σ., ςτζλεχοσ με 

ςχετικά μικρι εμπειρία ςε κζςθ ευκφνθσ ςε Διμο (Προφίλ 3). Σιο ςυγκεκριμζνα, 

παρότι διλωςε πωσ καλφφκθκαν οι απορίεσ και επομζνωσ το ςεμινάριο 

ανταποκρίκθκε ςτθ μακθςιακι ανάγκθ, ανζφερε πωσ από το ςεμινάριο 

ςυνειδθτοποίθςε πωσ «δεν είναι πολφ ξεκάκαρθ θ νομοκεςία (…), ζχουν 

διατυπωκεί απόψεισ από το νομικό ςυμβοφλιο του Κράτουσ ι από αλλοφ 



 Σελίδα 40 

*αναφορικά με το+ τι επιτρζπεται και τι δεν επιτρζπεται». Ξε άλλα λόγια κεϊρθςε 

πωσ υπάρχουν ηθτιματα που είναι αςαφι και επομζνωσ δεν μποροφςαν να δοκοφν 

οριςτικζσ απαντιςεισ ςε αυτά εντόσ του πλαιςίου τθσ επιμόρφωςθσ. 

Ρ Α.Σ., ςτζλεχοσ με πολυετι κθτεία ςε κζςθ ευκφνθσ ςε Διμο (Προφίλ 4) 

αξιολόγθςε ωσ ωφζλιμο το ςεμινάριο, επαναλαμβάνοντασ μάλιςτα το ποςοςτό που   

είχε δϊςει και ςε προθγοφμενο ερϊτθμα αναφορικά με τθ ςυνολικι εμπειρία τθσ 

επιμόρφωςθσ («το 80% ιταν κετικό»). Εντοφτοισ κεϊρθςε πωσ θ μακθςιακι ανάγκθ 

του δεν καλφφκθκε πλιρωσ, επανερχόμενοσ ςε προθγοφμενο ςχόλιό του ότι θ 

διάρκεια του ςεμιναρίου ιταν μικρι. 

Συςχζτιςθ με προφίλ 

Άπαντεσ οι ερωτϊμενοι τοποκετικθκαν κετικά αναφορικά με τθ διάςταςθ τθσ 

βελτίωςθσ των γνϊςεων και δεξιοτιτων τουσ ωσ αποτζλεςμα τθσ επιμόρφωςθσ. Ρι 

πλζον κετικζσ απαντιςεισ διατυπϊκθκαν από τα δφο ςτελζχθ με το Σροφίλ 2, 

κακϊσ φαίνεται πωσ αναγνϊριςαν ευκεία ςφνδεςθ του αντικειμζνου με τισ 

κακθμερινζσ απαιτιςεισ τθσ εργαςιακισ τουσ απαςχόλθςθσ. Ειδικά ςτθν περίπτωςθ 

τθσ Υ.Ξ., θ χρθςτικι αξία των γνϊςεων/δεξιοτιτων που αποκτικθκαν 

χαρακτθρίςκθκε ωσ υψθλι, κακιςτϊντασ τθν –πάντα κατά διλωςι τθσ- πιο 

αποτελεςματικι ςτθ δουλειά τθσ. Σιο μετριοπακείσ ιταν οι απαντιςεισ που 

δόκθκαν από τα ςτελζχθ με κζςεισ ευκφνθσ. Η προϊςταμζνθ με ςχετικά μικρι 

εμπειρία ςε κζςθ ευκφνθσ (Σροφίλ 3) κεϊρθςε πωσ για αντικειμενικοφσ λόγουσ 

(αςάφειεσ ςτθ νομοκεςία), κάποια ηθτιματα δεν είναι ξεκάκαρα, ενϊ ο 

προϊςτάμενοσ με τθν πολυετι εμπειρία (Σροφίλ 4) υποςτιριξε ότι θ μακθςιακι του 

ανάγκθ δεν καλφφκθκε πλιρωσ. Φαίνεται λοιπόν ότι το ςεμινάριο ανταποκρίνεται 

περιςςότερο ςτισ ανάγκεσ ςτελεχϊν που βρίςκονται χαμθλότερα ςτθν εςωτερικι 

ιεραρχία και αςχολοφνται με τθ διεκπεραίωςθ διαδικαςιϊν, παρά ςτισ ανάγκεσ 

ςτελεχϊν με κζςθ ευκφνθσ που εξ οριςμοφ ζχουν αρμοδιότθτεσ επιτελικισ φφςεωσ 

και ενδεχομζνωσ αυτό διαφοροποιεί κάπωσ τισ μακθςιακζσ τουσ ανάγκεσ ςε 

ηθτιματα νομιμότθτασ και διαφάνειασ (π.χ. αναγνωρίηοντασ κενά ι αςάφειεσ ςτθ 

νομοκεςία, κεωρϊντασ ότι ηθτιματα που ςυνδζονται με τθ διεκπεραίωςθ 

εγγράφων τοφσ είναι ιδθ γνωςτά ι δεν τουσ αφοροφν τόςο κ.λπ.).   
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Σίνακασ 9: Βελτίωςθ γνϊςεων ωσ αποτζλεςμα του προγράμματοσ "Οομιμότθτα και 
Διαφάνεια ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ" 

 Σροφίλ 1: 

Χπάλλθλοσ νζοσ 

ςτθ κζςθ για τθν 

οποία ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(κάτω των 5 ετϊν) 

χωρίσ κζςθ 

ευκφνθσ 

Β.Δ. 

Σροφίλ 2:  

Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτθ 

κζςθ για τθν 

οποία ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(άνω των 5 

ετϊν) χωρίσ 

κζςθ ευκφνθσ 

Δ.Υ., Υ.Ξ. 

Σροφίλ 3: 

Χπάλλθλοσ 

νζοσ ςτθ 

κζςθ για τθν 

οποία ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(κάτω των 5 

ετϊν) με 

κζςθ ευκφνθσ 

Ξ.Σ. 

Σροφίλ 4: 

Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτθ 

κζςθ για τθν 

οποία ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(άνω των 5 

ετϊν) με 

κζςθ ευκφνθσ 

Α.Σ. 

Βελτίωςθ 

γνϊςεων/δεξιοτιτων 

 

ΟΑΙ 

(εποικοδομθτικι 

θ διάδραςθ με 

ςτελζχθ άλλων 

φορζων) 

ΟΑΙ (χρθςτικι 

αξία των 

γνϊςεων που 

αποκτικθκαν) 

ΥΧΕΦΙΜΑ ΟΑΙ 

(πολλά 

ηθτιματα 

είναι αςαφι 

από τθ 

νομοκεςία) 

ΟΑΙ (ςε 

μεγάλο 

ποςοςτό) 

Μάλυψθ μακθςιακισ 

ανάγκθσ 

- ΟΑΙ (αλλά 

υπάρχει και θ 

προοπτικι 

εμβάκυνςθσ 

και 

εξειδίκευςθσ 

του 

αντικειμζνου 

ανά τομζα) 

- ΡΧΙ 

ΑΣΡΝΧΦΩΥ 

(το ςεμινάριο 

κα ζπρεπε να 

είναι 

μεγαλφτερο 

ςε διάρκεια) 

 

 (δ) Αλλαγι αντίλθψθσ, ςτάςθσ ι ςυμπεριφοράσ   

Η Β.Δ., υπάλλθλοσ νζα ςτο αντικείμενο και χωρίσ κζςθ ευκφνθσ (Προφίλ 1), 

απιντθςε ότι θ βοικεια που τθσ δόκθκε από το εν λόγω ςεμινάριο ιταν καταλυτικι 

τόςο ςε προςωπικό όςο και ςε επαγγελματικό επίπεδο. Ρ ςθμαντικότεροσ λόγοσ – 

παράγοντασ δεν ιταν μόνο θ πλθροφορία, τθν οποία είχε ι μποροφςε εφκολα να 

αποκτιςει μζςω ενόσ Φ.Ε.Μ ι μιασ εγκυκλίου, αλλά θ προςωπικι παρουςία, θ 

ανάλυςθ, θ παρουςίαςθ  και θ ςυηιτθςθ – διάλογοσ  τον οποίο ζκανε ο ειςθγθτισ. 

Ρι  φράςεισ τθσ «…..ςε βάηει και ςε διαδικαςία να ςκεφτείσ κιόλασ, να αντιλθφκείσ 

και κάποια πράγματα διαφορετικά…» και «ναι, ξζρεισ, αυτό εγϊ αλλιϊσ το 

χειρίςτθκα, κα μποροφςα να το χειριςτϊ αλλιϊσ…» καταδεικνφουν τθν αλλαγι τθσ 

ςτάςθσ ι του τρόπου ςκζψθσ και αντίλθψθσ  ςχετικά με ζναν νόμο, μια διαδικαςία, 
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μια λειτουργία. Φο γεγονόσ ότι θ επιμόρφωςθ οδθγεί ςε προβλθματιςμό ςχετικά με 

το πϊσ λειτουργεί μια διαδικαςία και ποιο είναι το πνεφμα του νόμου αποτελεί 

ζνδειξθ για τθν επιρροι που θ επιμόρφωςθ αυτι ζχει ςτθν ςκζψθ και τθν δράςθ 

των εκπαιδευομζνων. 

Η ςυμμετοχι ςτο ςεμινάριο ζδωςε τθν δυνατότθτα ςτθ Β.Δ. να διευρφνει τον 

κοινωνικό τθσ κφκλο, να γνωρίςει νζουσ ανκρϊπουσ, νζεσ ι διαφορετικζσ 

αντιλιψεισ για τον τρόπο λειτουργίασ μια άλλθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ. Αυτό τθσ 

δίνει τθν δυνατότθτα, αν προκφψει κάποιο πρόβλθμα – ηιτθμα ςτθν δικι τθσ 

δουλειά, να ηθτιςει τθν γνϊμθ τουσ, τθν ςυμβουλι τουσ, ι ενδεχομζνωσ και τθν 

εμπειρία τουσ.  

Η ερωτϊμενθ Δ.Υ., παλιά υπάλλθλοσ ςτο αντικείμενο, άνω των πζντε ετϊν χωρίσ 

κζςθ ευκφνθσ (Προφίλ 2), τονίηει με γλαφυρό τρόπο τθ μεγάλθ ςθμαςία και 

προςφορά του προγράμματοσ   ςτθν επιτζλεςθ των υπαλλθλικϊν τθσ υποχρεϊςεων 

– αρμοδιοτιτων και ςτθν αλλαγι τθσ ςτάςθσ τθσ  («νιϊκεισ ότι δεν είςαι μόνοσ ςου 

ςαν μία βάρκα που πλζει»). Η ςυμμετοχι τθσ ςτο εν λόγω πρόγραμμα τθσ 

δθμιοφργθςε  το αίςκθμα τθσ ςιγουριάσ και τθσ ψυχραιμίασ, όπωσ χαρακτθριςτικά 

μασ είπε. Φο αίςκθμα αυτό δθμιουργικθκε από τθν εξοικείωςθ με το κεματικό 

αντικείμενο του προγράμματοσ, τθν άμεςθ επαφι και υποςτιριξθ των ειςθγθτϊν 

και τθσ ςυναναςτροφι τθσ με του υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ. 

Υτθν ερϊτθςθ αν θ ετερογζνεια του ςεμιναρίου ζπαιξε κετικό θ αρνθτικό ρόλο, θ 

ερωτϊμενθ είπε: «Ναι, ζχω ςυγκλονιςτεί ςου λζω, το τι ζμακα,  το τι ςυμβαίνει ςτον 

κόςμο…». Θεϊρθςε ότι αυτό τθν βοικθςε να αποκτιςει  μια πιο ςφαιρικι εικόνα 

για το πϊσ λειτουργεί ο υπόλοιποσ δθμόςιοσ τομζασ, ϊςτε να δει κάποια κετικά ι 

αρνθτικά τα οποία να μπορζςει, κατά περίπτωςθ, να εφαρμόςει ι να αποφφγει ςτο 

μζλλον.  

Η Υ.Ξ., θ οποία ανικει και αυτι ςτο Προφίλ 2, διαπίςτωςε ότι μζςω τθσ 

ολοκλιρωςθσ του προγράμματοσ βρικε λφςεισ ςε  καίρια και ςθμαντικά ηθτιματα 

πάνω ςτο αντικείμενο εργαςίασ τθσ. ςον αφορά τθν αλλαγι ςτάςθσ, αξιοςθμείωτο 

είναι ότι εκτόσ τθσ ιδίασ άλλαξε και θ ςτάςθ των υπόλοιπων ςυναδζλφων τθσ 

απζναντι ςτο αντικείμενο («…Αντιμετωπιηόμαςτε πλζον αρκετοί ςυνάδελφοι με 

περιςςότερθ ςοβαρότθτα λόγω του φόβου  τθσ γνϊςθσ»), εννοϊντασ  τθν 

αποκτθκείςα γνϊςθ μζςω του ςεμιναρίου. Φονίηει, επίςθσ, το αίςκθμα αςφάλειασ 

που τθσ δθμιοφργθςε  θ παρακολοφκθςθ του ςεμιναρίου (« ….μου ζδωςε 

μεγαλφτερθ αςφάλεια και μπορϊ να κινθκϊ καλυτζρα ςτθν δουλεία μου, να είμαι 

ςίγουρθ για αυτό που κάνω »), αλλά και το ςυναίςκθμα τθσ επιβεβαίωςθσ και τθσ 

ικανοποίθςθσ, τα οποία μποροφν να ωκιςουν κάποιον να δθμιουργιςει και να 

καινοτομιςει και μζςα ςτα ςτενά πλαίςια του δθμόςιου τομζα, γνωρίηοντασ ότι 

αυτό που πράττει είναι ορκό, νόμιμο και αςφαλζσ τόςο για τον ίδιο τον υπάλλθλο 

όςο και για όλο τον οργανιςμό ςτον οποίο ανικει. 

Η Ξ.Σ., ζμπειρθ υπάλλθλοσ και με κζςθ ευκφνθσ (Προφίλ 3), παρόλο που ιταν 

υπζρ τθσ πιο εξειδικευμζνθσ εκπαίδευςθσ λόγω τθσ ειδικότθτάσ τθσ ωσ πολιτικοφ 
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μθχανικοφ, κεϊρθςε ότι μζςω τθσ παρακολοφκθςθσ του ςυγκεκριμζνου ςεμιναρίου 

απζκτθςε «μία μεγαλφτερθ αυτοπεποίκθςθ, όςον αφορά τισ ενζργειεσ μου ςαν 

προϊςταμζνθ.»  Αν και ιταν γνϊςτρια τθσ νομοκεςίασ και τθσ όλθσ διοικθτικισ 

διαδικαςίασ, τθσ προςφζρκθκε μζςω του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ κυρίωσ το 

αίςκθμα αςφάλειασ και ςιγουριάσ («όταν μπαίνεισ ςε αυτό το χϊρο του ΛΝΕΠ που 

το κεωρείσ ότι είναι, τζλοσ πάντων, εκείνοσ ο χϊροσ ο οποίοσ ςου προςφζρει τθ 

γνϊςθ που μπορείσ να εφαρμόςεισ πλαιςιωμζνθ από ζνα νομοκετικό πλαίςιο, 

νοιϊκεισ τθ ςιγουριά»). 

Η ερωτϊμενθ ιταν αντίκετθ με τθν ετερογζνεια του πλθκυςμοφ των 

εκπαιδευομζνων, κεωροφςε ότι το ομοιογενζσ κοινό επωφελείται περιςςότερο, 

διότι θ γνϊςθ είναι ςτοχευμζνθ και αρκετά εξειδικευμζνθ. Φθν  μόνθ λφςθ που 

πρότεινε ιταν: «να είναι ίδιεσ ειδικότθτεσ, διαφορετικϊν φορζων και κα μποροφςε 

επίςθσ να βοθκάει και θ διαφορετικι κλίμακα ενδεχομζνωσ δθλαδι μικροί μεγάλοι 

Διμοι, οπότε πλζον κα μποροφςεσ να ζχεισ μια πιο ςφαιρικι εικόνα». 

Ρ ερωτϊμενοσ Α.Σ. ( Προφίλ 4) απιντθςε ότι: «δίνω ςθμαςία ςε κζματα που μου 

φαινόντουςαν ότι ιταν αδιανόθτο ότι είχαν τόςο μεγάλθ ςθμαςία και εγϊ άρχιςα 

πλζον να τα επανεκτιμϊ». Αν και τόςα χρόνια εργάηεται και λειτουργεί βάςει ενόσ 

δομθμζνου και ςυγκεκριμζνου ςυςτιματοσ, το ςεμινάριο τοφ παρουςίαςε κάποιεσ 

διαδικαςίεσ ςτισ οποίεσ πολλζσ φορζσ, λόγω τθσ κεκτθμζνθσ ταχφτθτασ ι τθσ 

ςυνεχοφσ επανάλθψθσ, δεν ζδινε τθν πρζπουςα ςθμαςία. 

Υε προςωπικό επίπεδο τον ζκανε να δει τθν όλθ διαδικαςία και τθν πρακτικι 

εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ με πιο κριτικό μάτι και με μεγαλφτερθ προςοχι και 

λεπτομζρεια, προκειμζνου να αποφευχκοφν λάκθ ι παραλείψεισ οι οποίεσ δεν κα 

μπορζςουν να διορκωκοφν μελλοντικά και τόνιςε ότι «ςτουσ διαγωνιςμοφσ είμαςτε 

πιο προςεκτικοί, ςτισ επιλογζσ, ςε όλα αυτά  τα κακθμερινά που τρζχουνε». 

Ήταν κετικόσ ςτθν ετερογζνεια των ςυμμετεχόντων, δθλϊνοντασ πωσ «ναι, νομίηω 

ότι βοικθςε, γιατί αποκτάσ και γνϊςεισ εμπειριϊν που δεν ζχεισ», κακϊσ παρά τθν 

εμπειρία που διακζτει, κεωρεί αρκετά κετικό και ωφζλιμο το να ακοφει υποκζςεισ 

– περιπτϊςεισ από διαφορετικζσ ειδικότθτεσ και φορείσ . 

 

υςχζτιςθ με προφίλ  

λοι οι ςυμμετζχοντεσ ανεξαρτιτωσ προφίλ επθρεάςτθκαν και άλλαξαν ςτάςθ και 

αντίλθψθ μετά τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ τόςο ςε προςωπικό όςο και ςε 

επαγγελματικό επίπεδο μζςω τθσ επίλυςθσ κάποιων ηθτθμάτων – προβλθμάτων 

που αντιμετϊπιηαν ςτθν εργαςία τουσ όςο και τθσ πιο εξειδικευμζνθσ  γνϊςθσ που 

απζκτθςαν.  

Επίςθσ, όλοι ςτο ςφνολο τουσ ζνιωςαν ςιγουριά, ψυχραιμία, επιβεβαίωςθ, 

ικανοποίθςθ, και αυτοπεποίκθςθ. Σαρά τα διαφορετικά χαρακτθριςτικά τουσ, θ 

διαφορά που πικανό μπορεί να παρατθρθκεί είναι ο βακμόσ και θ ζνταςθ αυτϊν 

των ςυναιςκθμάτων. Ρι νεϊτεροι υπάλλθλοι (προφίλ 1 και 2) ζνιωςαν ι εξζφραςαν 
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με μεγαλφτερθ ζνταςθ αυτά τα ςυναιςκιματα ζναντι των προφίλ 3 και 4, οι οποίοι, 

αν και παλαιότεροι υπάλλθλοι, αιςκάνκθκαν τα ίδια ςυναιςκιματα με τουσ 

νεϊτερουσ ςυναδζλφουσ τουσ.    

Υε γενικζσ γραμμζσ, οι ςυμμετζχοντεσ όλων των προφίλ τάχκθκαν υπζρ τθσ 

ετερογζνειασ των ειδικοτιτων των εκπαιδευομζνων πλθν τθσ ερωτϊμενθσ του 

προφίλ 3, θ οποία υποςτθρίηει ότι πρζπει να είναι ομογενζσ ωσ προσ τθν ειδικότθτα 

και ετερογενζσ ωσ προσ τουσ  φορείσ προζλευςθσ.  

 

Σίνακασ 10: Αλλαγι ςτάςθσ ι ςυμπεριφοράσ από το πρόγραμμα "Οομιμότθτα και 
Διαφάνεια ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ" 

  

Σροφίλ 1: 

Χπάλλθλοσ 

νζοσ ςτο 

αντικείμενο 

(κάτω των 5 

ετϊν)  

χωρίσ κζςθ 

ευκφνθσ 

 

 

Σροφίλ 2:  

Χπάλλθλοσ παλαιόσ ςτο 

αντικείμενο (άνω των 5 

ετϊν) χωρίσ κζςθ ευκφνθσ 

 

 

 

 

Σροφίλ 3:  

Χπάλλθλοσ νζοσ 

ςτο αντικείμενο 

(κάτω των 5 

ετϊν)  

με κζςθ ευκφνθσ 

 

 

Σροφίλ 4: 

 Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτο 

αντικείμενο  

(άνω των 5 

ετϊν) 

 με κζςθ 

ευκφνθσ 

 Β.Δ. Δ.Υ. Υ.Ξ. Ξ.Σ. 

 

Α.Σ. 

Αλλαγι τρόπου 

ςκζψθσ 

ΟΑΙ ΟΑΙ ΟΑΙ ΟΑΙ ΟΑΙ 

Αίςκθμα 
αςφάλειασ 

ΟΑΙ  ΟΑΙ - - - 

Θα πρζπει οι 

ςυμμετζχοντεσ 

να είναι 

ετερόκλθτο ι 

ομοιογενζσ 

κοινό;   

Ετερόκλθτο  Ετερόκλθτο  - Ρμογενζσ Ετερόκλθτο  
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(ε) Βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ υπθρεςίασ, 

εφαρμογι αλλαγϊν. 

Η ερωτϊμενθ Β.Δ. (Προφίλ 1), πιςτεφει ότι βελτιϊκθκε θ λειτουργία τθσ υπθρεςίασ 

τθσ με τθν εφαρμογι των αποκτθκειςϊν γνϊςεων, πρακτικϊν και εμπειριϊν. 

Υθμαντικό είναι και το γεγονόσ τθσ διαςφνδεςθσ του κεωρθτικοφ μζρουσ 

(νομοκετικό πλαίςιο) με τθν πρακτικι εφαρμογι (πρόβλθμα). Αυτό δείχνει τθν 

πλιρθ και ςφαιρικι  γνϊςθ τθσ εκάςτοτε νομοκεςίασ και τθν ικανότθτα του 

υπαλλιλου να τθν  εφαρμόηει ςτθν κατάλλθλθ περίπτωςθ. Υχετικά με το αν 

πρότεινε κάποιεσ αλλαγζσ ςτο τμιμα τθσ θ Β.Δ.  απάντθςε αρνθτικά, αλλά κεωρεί 

ότι θ κφρια αλλαγι που ςυντελζςτθκε ιταν ςτον τρόπο ςκζψθσ και δράςθσ, κακϊσ 

και ςτο να επιλαμβάνεται εγκαίρωσ κάποιων προβλθμάτων. 

 

Η ερωτϊμενθ Δ.Υ., (Προφίλ 2) ςυςχετίηει τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ 

υπθρεςίασ τθσ με τθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ τθν οποία αποκόμιςε από το εν 

κζματι ςεμινάριο, το οποίο τθν βοικθςε να γνωρίςει καλφτερα και πλθρζςτερα τθν 

δομι και τθν λειτουργία τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Υτθν ερϊτθςθ εάν πρότεινε 

κάποια αλλαγι ςτθν υπθρεςία τθσ, μασ απάντθςε αρνθτικά, γιατί,  όπωσ  είπε, το 

κεϊρθςε αρκετά δφςκολο.   

 

Η Υ.Ξ., θ οποία ανικει επίςθσ ςτο Προφίλ 2, κεϊρθςε ότι βελτιϊκθκε πάρα πολφ θ 

λειτουργία τθσ υπθρεςίασ τθσ. Υυγκεκριμζνα, μπόρεςε να επιλφςει ζνα άμεςο 

πρόβλθμα, το οποίο αντιμετϊπιηε κάποιοσ αιρετόσ ςτο διμο που εργάηεται, ο 

οποίοσ δεν είχε κάποια άλλθ ενθμζρωςθ ι πλθροφόρθςθ. 

Υτο ερϊτθμα αν πρότεινε κάποιεσ αλλαγζσ, θ Υ.Ξ. ανζφερε ότι:  «Εγϊ μετζφερα όλα 

αυτά και είπα να γίνουν αλλαγζσ ωσ προσ τον τφπο των εγγράφων, για να είμαςτε 

καλυμμζνοι και νόμιμοι, να ξζρουμε ότι όποιοσ υπογράφει ζχει τθν ευκφνθ τθσ 

υπογραφισ του και εκείνθ είπε κα το κάνουμε αυτό που είναι το νόμιμο». Ιδιαίτερα 

αυτι τθν εποχι που τα περικϊρια λάκουσ ζχουν ςτενζψει και ο βακμόσ λογοδοςίασ 

των Δθμοςίων Χπαλλιλων είναι αρκετά αυξθμζνοσ, θ οποιαδιποτε αλλαγι θ οποία 

ςχετίηεται με τθν ενθμζρωςθ και τθν προςταςία των υπαλλιλων γίνεται αμζςωσ 

δεκτι, αρκεί βζβαια, όπωσ μασ είπε και θ Υ.Ξ. ο ιεραρχικά ανϊτεροσ ςου να 

«ακοφει» να είναι δθλαδι ανοιχτόμυαλοσ και δεκτικόσ ςε κάτι νζο. Μαι γι’ αυτό το 

λόγο, πρότεινε και ςτθν προϊςταμζνθ τθσ να παρακολουκιςει το ςυγκεκριμζνο 

πρόγραμμα. 

 

 Η Ξ.Σ., (Προφίλ 3), ζχοντασ πολλά χρόνια προχπθρεςίασ και κάτοχοσ  κζςθσ 

ευκφνθσ, κεϊρθςε ότι θ ςυμμετοχι τθσ ςτο ςεμινάριο βελτίωςε αρκετά τθν 

λειτουργία του τμιματοσ τθσ. Φο γεγονόσ ότι επιλφκθκαν αρκετά από τα ερωτιματα 

τα οποία ζκεςε ςτο πλαίςιο του ςεμιναρίου δείχνει ότι εφαρμόςτθκαν κάποιεσ 

αλλαγζσ ςτθν λειτουργία τθσ υπθρεςίασ τθσ.  
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Ρ Α.Σ., (Προφίλ 3), γνϊςτθσ και ζμπειρο ςτζλεχοσ του Δθμόςιου Φομζα, κακότι 

κατζχει για πολλά χρόνια τθν κζςθ ευκφνθσ ςτο ςυγκεκριμζνο αντικείμενο, ςτθν 

ερϊτθςθ τθσ βελτίωςθσ τθσ λειτουργίασ του τμιματόσ του μασ ζδωςε μια ποςοτικι 

αποτίμθςθ: «Ε ναι ναι. Σασ είπα ανάλογα με αυτό το προςωπικό», ωσ προςωπικό 

εννοεί όπωσ και ςε προθγοφμενθ απάντθςθ 80% - 20%, όπου το 80% είναι τα κετικά 

ςθμεία του προγράμματοσ και θ ςυνολικι του εικόνα. ςο για τισ αλλαγζσ που 

εφάρμοςε, είπε: «ςυηθτιςαμε με τουσ ςυναδζλφουσ εδϊ και τουσ ςυνεργάτεσ αυτά 

τα πράγματα που μάκαμε εκεί. Ότι, παιδιά, να, εδϊ πρζπει να δίνουμε περιςςότερθ 

ςθμαςία γιατί ξζρετε υπάρχει αυτό που παλιά δεν το είχαμε υπόψθ μασ αλλά είναι 

ςθμαντικό».  

 

υςχζτιςθ με προφίλ  

Αυτό που παρατθροφμε και ςτα τζςςερα προφίλ, παρά τισ όποιεσ διαφοροποιιςεισ 

τουσ, είναι ότι πζτυχαν  και βελτίωςαν τθν λειτουργία και τθν αποτελεςματικότθτα 

τθσ υπθρεςίασ του μζςω των γνϊςεων που αποκόμιςαν από τθν παρακολοφκθςθ 

του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ. Νόγω του ότι το δεδομζνο ςεμινάριο είχε να 

κάνει περιςςότερο με κεωρθτικζσ γνϊςεισ και πλθροφορίεσ, αυτό το οποίο 

επεςιμαναν όλοι ςχεδόν οι ςυμμετζχοντεσ είναι ότι οι αλλαγζσ που πρότειναν ι 

εφάρμοςαν ςτθν υπθρεςία τουσ είχαν να κάνουν περιςςότερο με τθν πλθρζςτερθ 

και ςφαιρικότερθ  γνϊςθ του ςυγκεκριμζνου αντικειμζνου και με τθν πρόβλεψθ 

κάποιων μελλοντικϊν προβλθμάτων – ηθτθμάτων που κα μποροφςαν να 

ανακφψουν ςτθν υπθρεςία τουσ.  

 

Σίνακασ 11: Βελτίωςθ αποτελεςματικότθτασ υπθρεςίασ, Εφαρμογι αλλαγϊν 

 Σροφίλ 1: 

Χπάλλθλοσ 

νζοσ ςτο 

αντικείμενο 

(κάτω των 5 

ετϊν)  

χωρίσ κζςθ 

ευκφνθσ 

Σροφίλ 2:  

Χπάλλθλοσ παλαιόσ 

ςτο αντικείμενο 

(άνω των 5 ετϊν) 

χωρίσ κζςθ ευκφνθσ 

 

 

Σροφίλ 3:  

Χπάλλθλοσ νζοσ 

ςτο αντικείμενο 

(κάτω των 5 

ετϊν)  

με κζςθ ευκφνθσ 

Σροφίλ 4: 

 Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτο 

αντικείμενο  

(άνω των 5 

ετϊν) 

 με κζςθ 

ευκφνθσ 

 Β.Δ. Δ.Υ. Υ.Ξ. Ξ.Σ. Α.Σ. 

Βελτίωςθ 

λειτουργίασ 

υπθρεςίασ  

ΟΑΙ ΟΑΙ ΟΑΙ ΟΑΙ ΟΑΙ 
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Σρόταςθ για 

εφαρμογι 

αλλαγϊν ςτθν   

υπθρεςία 

ΡΧΙ ΡΧΙ ΟΑΙ ΟΑΙ ΟΑΙ 

 

(ςτ) Διάχυςθ γνϊςθσ - πλθροφορίασ. 

 

Η ερωτϊμενθ Β.Δ., (Προφίλ 1), είναι καινοφργια ςτθν υπθρεςία και, όπωσ εξιγθςε, 

θ φφςθ τθσ εργαςίασ τθσ απαιτεί ςυνεχείσ μετακινιςεισ, με αποτζλεςμα να 

βρίςκεται για μεγάλο χρονικό διάςτθμα εκτόσ τθσ κεντρικισ υπθρεςίασ. Αυτό ζχει 

ωσ αποτζλεςμα να μθν ζχει τόςο ςτενζσ ςχζςεισ με τθν διοίκθςθ και τουσ 

υπόλοιπουσ ςυναδζλφουσ τθσ, αν και, όπωσ μασ είπε: «Αν κα με ρωτάγανε; Δεν 

νομίηω ότι κα με ρωτάγανε. Θ αλικεια είναι ότι δεν ρωτάνε». Ξε τθν απάντθςι τθσ 

αυτι δείχνει και τθν οργανωςιακι κουλτοφρα του τμιματοσ ςτο οποίο υπθρετεί. 

Αντιλαμβανόμενθ τον τρόπο λειτουργίασ τθσ υπθρεςίασ τθσ και προκειμζνου να 

μεταφζρει τισ γνϊςεισ – πλθροφορίεσ τισ οποίεσ αποκόμιςε από το ςεμινάριο ζχει 

αποφαςίςει να τισ μοιράηεται με αυτοφσ που τισ ζχουν ανάγκθ και γνωρίηει ότι κα 

τισ εφαρμόςουν ςτθν εργαςία τουσ: «Εγϊ κα το δϊςω και κα το μοιραςτϊ με τουσ 

‘φίλουσ μου’», ο μόνοσ τρόποσ μεταφοράσ των γνϊςεων γίνεται ςε προφορικό και 

ςε μία κλειςτι ομάδα. 

 

Η ερωτϊμενθ Δ.Υ. (Προφίλ 2) απιντθςε ότι μετζφερε προφορικά τθ γνϊςθ που 

αποκόμιςε: « Ναι, ςε όλον τον κόςμο! Δεν μπορείσ να φανταςτείσ!!! Καταρχιν τουσ 

είπα τισ περιπτϊςεισ που περιζγραφαν οι άλλοι ςυνάδελφοι!». Υυνάγεται ότι και οι 

ςυνάδελφοι τθσ και όλο το ευρφτερο ςφςτθμα ιταν κετικό ςτο να ακοφςει και να 

μάκει κάτι καινοφργιο και ανάλογα να το αξιολογιςει και να το εφαρμόςει ι όχι. 

Ξε τθν απάντθςθ τθσ:« το ζχω ακόμα ςε εκκρεμότθτα, ζχω μιλιςει με το Τμιμα 

Πλθροφορικισ, ϊςτε το υλικό να το βγάλουμε ςτο portal, οπότε να είναι εφκαιρο ςε 

όλουσ», μποροφμε να δοφμε και ςε πρακτικό επίπεδο τθν κετικι άποψθ τθσ 

υπθρεςίασ τθσ ςτο κζμα τθσ επιμόρφωςθσ-κατάρτιςθσ  των υπαλλιλων τθσ, ϊςτε 

όλοι οι υπάλλθλοι του οργανιςμοφ να μπορζςουν  να ενθμερωκοφν  και να 

ςυμμετζχουν ςτθν γνϊςθ.  

Η Υ.Ξ. (Προφίλ 2) ενθμζρωςε προφορικά τουσ άμεςα εμπλεκόμενουσ υπαλλιλουσ 

με το αντικείμενο, ςτουσ οποίουσ μετζφερε και το υλικό το οποίο τθσ δόκθκε από το 

ΙΟΕΣ ςε θλεκτρονικι μορφι: «Προφορικά αλλά και το υλικό που υπάρχει μζςα ςτθν 

βάςθ ςτον υπολογιςτι, όπου οποιοςδιποτε υπάλλθλοσ μπορεί να μπει, αλλά όλοι 

ζχουν ζμενα επιφορτίςει με αυτό το βάροσ και όλοι ζρχονται και ρωτάνε ζμενα και 

βρίςκουμε τθν λφςθ». 
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«Είμαςτε τρεισ υπάλλθλοι μζςα ςτο γραφείο οι υπόλοιποι δεν αςχολοφνται με το 

ςυγκεκριμζνο αντικείμενο ζχουν και άςχετουσ τομείσ δεν τουσ ενδιαφζρει κάτι 

τζτοιο, τουσ ενδιαφζρει να βρίςκουν άμεςα λφςθ, ξζρουν ςε ποιον πρζπει να 

απευκυνκοφν.».  Η ωσ άνω απάντθςθ αναδεικνφει τθ ςθμαςία τθσ  εξειδίκευςθσ και 

τθσ γνϊςθσ απ’ όλουσ τουσ υπαλλιλουσ των αρμοδιοτιτων του κάκε τμιματοσ του 

οργανιςμοφ ωσ προχπόκεςθσ για τθ ςφνοπτθ επίλυςθ προβλθμάτων.  

Η ερωτϊμενθ Ξ.Σ. (Προφίλ 3) μετζφερε τισ γνϊςεισ–πλθροφορίεσ που αποκόμιςε 

από το πρόγραμμα  προφορικά ςτο τμιμα τθσ. Επίςθσ, λόγω τθσ κζςθσ ευκφνθσ που 

κατζχει και τθσ εμπιςτοςφνθσ που τθσ δείχνουν οι ςυνάδελφοί τθσ, ζκρινε πωσδεν 

χρειαηόταν να κάνει κάποιο ζγγραφο ενθμζρωςθσ, αλλά φαίνεται πωσ αρκζςτθκε 

ςτθν προφορικι τουσ ενθμζρωςθ.  

Ρ Α.Σ. (Προφίλ 4) μετζφερε και αυτόσ τθν αποκτθκείςα γνϊςθ του ςεμιναρίου 

μζςω τθσ ςυηιτθςθσ και του διαλόγου. 

 

υςχζτιςθ με προφίλ  

Από τθν ανωτζρω ανάλυςθ γίνεται αντιλθπτό ότι και τα τζςςερα προφίλ μετζφεραν 

τισ γνϊςεισ και τισ εμπειρίεσ τουσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ  ςτουσ 

υπόλοιπουσ ςυναδζλφουσ, αρχικά ςε προφορικό επίπεδο. Είτε μζςω ςυηιτθςθσ – 

διαλόγου όλων των ςυναδζλφων μαηί ι πιο κλειςτισ ομάδασ (φίλων) ι (πιο 

εξειδικευμζνων υπαλλιλων). 

Αξιοςθμείωτθ επίςθσ είναι θ διαφορά κουλτοφρασ των υπθρεςιϊν ςχετικά με τθ 

διάχυςθ τθσ πλθροφόρθςθσ και των αποκτθκειςϊν γνϊςεων. Άλλεσ υπθρεςίεσ ιταν 

πιο κετικζσ, ενϊ άλλεσ πιο αδιάφορεσ.  
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Σίνακασ 12: Διάχυςθ γνϊςεων για πρόγραμμα "Οομιμότθτα και Διαφάνεια ςτθ 
Δθμόςια Διοίκθςθ" 

 Σροφίλ 1: 

Χπάλλθλοσ 

νζοσ ςτο 

αντικείμενο 

(κάτω των 5 

ετϊν)  

χωρίσ κζςθ 

ευκφνθσ 

Σροφίλ 2:  

Χπάλλθλοσ παλαιόσ ςτο 

αντικείμενο (άνω των 5 

ετϊν) χωρίσ κζςθ ευκφνθσ 

Σροφίλ 3:  

Χπάλλθλοσ 

νζοσ ςτο 

αντικείμενο 

(κάτω των 5 

ετϊν)  

με κζςθ 

ευκφνθσ 

Σροφίλ 4: 

 Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτο 

αντικείμενο  

(άνω των 5 

ετϊν) 

 με κζςθ 

ευκφνθσ 

 Β.Δ. Δ.Υ. Υ.Ξ. Ξ.Σ. Α.Σ. 

Ξεταφορά 

γνϊςθσ 

ΟΑΙ ΟΑΙ ΟΑΙ ΟΑΙ ΟΑΙ 

Φρόποσ 

μεταφοράσ 

Σροφορικά  Σροφορικά 

και μζςω 

portal 

Εξειδικευμζνοι 

υπάλλθλοι 

Σροφορικά Σροφορικά 

 

η) Προτάςεισ για βελτίωςθ του ςεμιναρίου 

Η Β.Δ., ςτζλεχοσ με ςχετικά μικρι κθτεία ςε Ανεξάρτθτθ Αρχι (Προφίλ 1), δεν 

κεϊρθςε ότι το ςεμινάριο χριηει βελτιϊςεων.  

Η Υ.Ξ., ςτζλεχοσ με πολυετι κθτεία ςε Διμο (Προφίλ 2), προτείνει τθ δθμιουργία 

ενόσ μθχανιςμοφ ενθμζρωςθσ για ενδεχόμενεσ νζεσ εξελίξεισ ςτα κζματα του 

ςεμιναρίου και επικαιροποίθςθσ των γνϊςεων που αποκτικθκαν, με άλλα λόγια τθ 

δθμιουργία ενόσ μθχανιςμοφ follow-up (ζνα ςεμινάριο follow-up μετά τθν πάροδο 

κάποιου ικανοφ χρονικοφ διαςτιματοσ). 

Η Ξ.Σ., προϊςταμζνθ Φμιματοσ ςε Διμο με μικρι εμπειρία ςε κζςθ ευκφνθσ 

(Προφίλ 3), πρότεινε τθ διενζργεια ενόσ δεφτερου κφκλου επιμόρφωςθσ επί του 

ιδίου αντικειμζνου, με ςυμμετοχι τθσ «ίδιασ ομάδασ πάλι με τουσ ίδιουσ 

ανκρϊπουσ» και με διάρκεια μικρότερθ από εκείνθ του αρχικοφ ςεμιναρίου, όπου 

πλζον κα υπιρχε θ δυνατότθτα για επιβεβαίωςθ και εμπζδωςθ των όςων είχαν 

διδαχκεί ςτον αρχικό κφκλο επιμόρφωςθσ. Επίςθσ, οφςα μθχανικόσ θ ίδια, κα ικελε 

ειςθγθτζσ εξειδικευμζνουσ ςε κζματα τθσ ειδικότθτάσ τθσ («Κα ικελα άλλουσ 

ειςθγθτζσ όταν κα ζμπαινε ςτα δικά μασ τα χωράφια…») . 
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Ρ Α.Σ. (Προφίλ 4) ςυνιςτά ςυνεχι επικαιροποίθςθ των κεματικϊν του ςεμιναρίου 

(«Οι  νόμοι αλλάηουν, οπότε είναι δυναμικό και το αντικείμενο»).  

Υυνεπϊσ, οι προτάςεισ για βελτίωςθ του ςεμιναρίου εςτιάηονται ςτθ διενζργεια 

ενόσ follow-up ςεμιναρίου. 

 

Σίνακασ 13: Σροτάςεισ βελτίωςθσ προγράμματοσ "Οομιμότθτα και Διαφάνεια ςτθ 
Δθμόςια Διοίκθςθ" 

 

  

Σροφίλ 1: 

Χπάλλθλοσ 

νζοσ ςτο 

αντικείμενο 

(κάτω των 5 

ετϊν)  

χωρίσ κζςθ 

ευκφνθσ 

 

 

Σροφίλ 2:  

Χπάλλθλοσ παλαιόσ 

ςτο αντικείμενο (άνω 

των 5 ετϊν) χωρίσ 

κζςθ ευκφνθσ 

 

 

 

 

Σροφίλ 3:  

Χπάλλθλοσ 

νζοσ ςτο 

αντικείμενο 

(κάτω των 5 

ετϊν)  

με κζςθ 

ευκφνθσ 

 

 

Σροφίλ 4: 

 Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτο 

αντικείμενο  

(άνω των 5 

ετϊν) 

 με κζςθ 

ευκφνθσ 

 Β.Δ. Δ.. .Μ. Μ.Π. 

 

Α.Π. 

Σροτάςεισ για 

βελτίωςθ του 

προγράμματοσ 

- - ΟΑΙ ΟΑΙ ΟΑΙ 

Φρόποσ 

βελτίωςθσ 

- - Ξθχανιςμόσ 

ι 

πρόγραμμα 

Follow-up 

Ξθχανιςμόσ ι 

πρόγραμμα 

Follow-up 

Επικαιροποίθςθ 

κεματικϊν 

ενοτιτων 

ςεμιναρίου 
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3.1.2. εμινάριο για τθν πεικαρχικι διαδικαςία 

 

(α) Κίνθτρο για επιλογι του ςεμιναρίου 

Φο κίνθτρο για τθν παρακολοφκθςθ του ςεμιναρίου με κζμα τθν πεικαρχικι 

διαδικαςία φαίνεται πωσ εφλογα ςυνδζεται με τθν πικανότθτα ςυμμετοχισ του 

υπαλλιλου ςε αυτιν, κατά κφριο λόγο ωσ μζλοσ κάποιασ Ζνορκθσ Διοικθτικισ 

Εξζταςθσ (ΕΔΕ) ι Σεικαρχικοφ Υυμβουλίου, χωρίσ όμωσ να λείπουν και οι 

περιπτϊςεισ ενόσ πιο γενικοφ ενδιαφζροντοσ για το αντικείμενο. Σιο ςυγκεκριμζνα, 

το κίνθτρο για τθ Θ.Ξ., ςτζλεχοσ Διμου με ςχετικά μικρι εμπειρία (Προφίλ 1), ιταν 

θ ζμμεςθ παρακολοφκθςθ βθμάτων τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ, λόγω του 

εργαςιακοφ αντικειμζνου τθσ ςε τμιμα τθσ Διεφκυνςθσ Σροςωπικοφ και 

ςυγκεκριμζνα  με τισ υπθρεςιακζσ μεταβολζσ των υπαλλιλων του Διμου. Υτο 

πλαίςιο αυτό, καλείται να επεξεργαςτεί και αρχειοκετιςει αποφάςεισ που αφοροφν 

πεικαρχικά παραπτϊματα. Σαρότι θ ερωτϊμενθ αναγνϊριηε τθν ανάγκθ 

εξοικείωςθσ με το αντικείμενο για τθν καλφτερθ επιτζλεςθ τθσ δουλειάσ τθσ («Εγϊ 

ςτθν ουςία δεν εμπλζκομαι ςτα πεικαρχικά, ςτο ανκρϊπινο δυναμικό, αλλά ςτθν 

ουςία διαχειρίηομαι ζγγραφα που αφοροφνε τθν πεικαρχικι διαδικαςία, καλό είναι 

να καταλαβαίνω και αυτά που διαβάηω»), θ ςυμμετοχι ςτο ςεμινάριο 

αποφαςίςτθκε κατόπιν ςχετικισ προτροπισ του προϊςταμζνου. 

Αντίκετα, θ Δ.Υ., ςτζλεχοσ ςε Ανεξάρτθτθ Αρχι με πολυετι εμπειρία αποφάςιςε να 

ςυμμετάςχει ςτο ςεμινάριο, όταν ορίςτθκε γραμματζασ του Χπθρεςιακοφ 

Υυμβουλίου. Σαρότι ςτον οργανιςμό που απαςχολείται δεν προκφπτουν -κατά 

διλωςι τθσ- ςυχνά πεικαρχικά παραπτϊματα, θ ζλλειψθ γνϊςθσ επί του 

αντικειμζνου ιταν πθγι ζντονθσ ανθςυχίασ («δεν υπιρχε άνκρωποσ εδϊ πζρα με 

τθν αντίςτοιχθ γνϊςθ και αυτό με άγχωνε»), ςε ςυνδυαςμό βζβαια με τθν αίςκθςθ 

τθσ προςωπικισ ευκφνθσ («ςε περίπτωςθ που προκφψει κάτι, εγϊ κα πρζπει να 

βοθκιςω ουςιαςτικά»). Η αιφνίδια ανάκεςθ των ςχετικϊν κακθκόντων ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ υπάλλθλο λόγω αποχϊρθςθσ από τον οργανιςμό του προθγοφμενου 

ςτελζχουσ που αςχολείτο με τθν πεικαρχικι διαδικαςία και θ ανεπάρκεια γνϊςθσ 

από τουσ λοιποφσ υπαλλιλουσ φαίνεται πωσ επζτεινε το άγχοσ («Ιταν επείγον. Και 

μάλιςτα γι’ αυτό το ζγραψα ότι είμαι μόνθ μου και ότι ζχω ανάγκθ άμεςα μίασ 

τζτοιασ ενθμζρωςθσ.»).  

Υτθν περίπτωςθ τθσ Ε.Χ., προϊςταμζνθσ ςε Διμο με ςχετικά μικρι εμπειρία ςε κζςθ 

ευκφνθσ, θ αφορμι για τθ ςυμμετοχι ςτο ςεμινάριο ιταν τα κακικοντα που 

απορρζουν από τθ κζςθ ευκφνθσ, ςε ςυνδυαςμό με μία καταγγελία που αφοροφςε 

τρίτο ςυνάδελφο και κα μποροφςε δυνθτικά να οδθγιςει ςε ενεργοποίθςθ τθσ 

πεικαρχικισ διαδικαςίασ («Είχε γίνει μία καταγγελία, μόλισ ανζλαβα τα κακικοντά 

μου ςτθν προθγοφμενθ διεφκυνςθ... Κάποιοσ υπάλλθλοσ ιρκε και μου είπε ότι 

διζρρευςε ευαίςκθτο προςωπικό του δεδομζνο από κάποιον άλλο υπάλλθλο ... 
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ζπρεπε να προετοιμαςτϊ για να το χειριςτϊ.»). Η ζλλειψθ γνϊςεων για το 

αντικείμενο και βεβαίωσ θ ανάγκθ χειριςμοφ μίασ ςυγκεκριμζνθσ υπόκεςθσ - ζςτω 

και ωσ «προοπτικι προβλιματοσ» - φαίνεται πωσ δθμιοφργθςε μία αίςκθςθ 

αναςφάλειασ, θ οποία μάλιςτα επετεινόταν από τθν πικανότθτα και άλλων τζτοιων 

υποκζςεων ςτο μζλλον («Ζχω μπροςτά μου δζκα χρόνια. Άρα δεν είναι δυνατόν να 

μθν προκφψει κάποια πεικαρχικι διαδικαςία.»).  

Ανάλογθ είναι και θ περίπτωςθ του Β.Α., προϊςτάμενου ςε Διμο με μακρά εμπειρία 

ςτθ κζςθ, ο οποίοσ ςυνζδεςε τθν παρακολοφκθςθ του ςεμιναρίου με τθν 

αποτελεςματικι τζλεςθ των κακθκόντων του, αλλά και τθ διαςφάλιςθ του ιδίου 

από τυχόν λάκθ ι παραλείψεισ («ϊςτε να βοθκάω και τουσ υπαλλιλουσ, αλλά να 

προφυλάςςω και τον εαυτόν μου. Είναι ζνα λεπτό ηιτθμα θ πεικαρχικι διαδικαςία 

και (…) απαιτεί ακρίβεια. Λίγο να ξεφφγεισ, μπορεί να είναι λάκοσ και να ζχει 

κάποιεσ ςυνζπειεσ ςτον κόςμο ι ςτο τμιμα»). Υφμφωνα με τον ερωτϊμενο, θ άμεςθ 

ςφνδεςθ με τισ αρμοδιότθτεσ και τισ απαιτιςεισ τθσ κζςθσ ευκφνθσ («ςαν δθμόςιοσ 

υπάλλθλοσ και ςαν προϊςτάμενοσ ζχω ανακριτικζσ αρμοδιότθτεσ. (…) Όταν είςαι 

προϊςτάμενοσ, μία με δυο φορζσ το χρόνο διενεργείσ Ε.Δ.Ε., οπότε αναγκαςτικά 

ζχεισ ζρκει ςε επαφι με το αντικείμενο και με τθ νομοκεςία τθσ πεικαρχικισ 

διαδικαςίασ») δθμιουργεί, μεταξφ άλλων, τθν ανάγκθ όχι μόνο εμβάκυνςθσ, αλλά 

και ςυνεχοφσ επικαιροποίθςθσ τθσ γνϊςθσ («Είμαι 12 χρόνια προϊςτάμενοσ και είχα 

γνϊςθ τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ αλλά, όταν αλλάηει μία κυβζρνθςθ, μαηί αλλάηει 

και θ πεικαρχικι διαδικαςία»). 

 

Συςχζτιςθ με προφίλ 

Εκείνο που φαίνεται να ωκεί τουσ περιςςότερουσ ερωτϊμενουσ ςτθν επιλογι του 

ςυγκεκριμζνου ςεμιναρίου είναι θ ςυςχζτιςι του με άμεςθ εργαςιακι ανάγκθ. Σιο 

χαρακτθριςτικι ίςωσ όλων θ περίπτωςθ τθσ Δ.Υ. (Προφίλ 2), θ οποία, κατά διλωςι 

τθσ, ζςπευςε να παρακολουκιςει το ςεμινάριο, μόλισ ορίςκθκε μζλοσ του 

Χπθρεςιακοφ Υυμβουλίου και με δεδομζνθ τθν ζλλειψθ ςχετικισ γνϊςθσ ι 

εμπειρίασ επί του αντικειμζνου. Φα ςτελζχθ που κατζχουν κζςεισ ευκφνθσ (Προφίλ 

3 & 4) φαίνεται ότι ςε γενικζσ γραμμζσ ταυτίηονται ωσ προσ το κίνθτρο: αμφότεροι 

αναφζρουν το προςωπικό ενδιαφζρον για τθν πεικαρχικι διαδικαςία, 

αντιλαμβανόμενοι ότι αποτελεί μζροσ των αρμοδιοτιτων τουσ. Φζλοσ, το ςτζλεχοσ 

με το Σροφίλ 1 φαίνεται πωσ παρακολοφκθςε το ςεμινάριο, κυρίωσ λόγω 

προτροπισ του προϊςταμζνου τθσ, απλϊσ για τθν απόκτθςθ μίασ γενικισ γνϊςθσ 

που μπορεί να λειτουργιςει επικουρικά ςτθν επιτζλεςθ των κακθκόντων τθσ και όχι 

λόγω άμεςθσ και πιεςτικισ εργαςιακισ ανάγκθσ. 
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Σίνακασ 14: Μίνθτρα επιλογισ προγράμματοσ "Σεικαρχικι Διαδικαςία" 

 Σροφίλ 1: 

Χπάλλθλοσ νζοσ 

ςτθ κζςθ για τθν 

οποία ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(κάτω των 5 

ετϊν) χωρίσ 

κζςθ ευκφνθσ 

Θ.Ξ. 

Σροφίλ 2:  

Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτθ 

κζςθ για τθν 

οποία ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(άνω των 5 

ετϊν) χωρίσ 

κζςθ ευκφνθσ 

Δ.Υ. 

Σροφίλ 3: 

Χπάλλθλοσ νζοσ 

ςτθ κζςθ για τθν 

οποία ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(κάτω των 5 

ετϊν) με κζςθ 

ευκφνθσ 

Ε.Χ. 

 

Σροφίλ 4: 

Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτθ 

κζςθ για τθν 

οποία ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(άνω των 5 

ετϊν) με κζςθ 

ευκφνθσ 

Β.Α. 

Σροςωπικό 

ενδιαφζρον για 

το αντικείμενο 

- - ΟΑΙ ΟΑΙ 

Άμεςθ 

εργαςιακι 

ανάγκθ  

ΟΑΙ ΟΑΙ ΟΑΙ ΟΑΙ 

 

(β) Γενικι αποτίμθςθ ςεμιναρίου 

Άπαντεσ οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα αξιολόγθςαν κετικά το ςεμινάριο με κζμα 

τθν πεικαρχικι διαδικαςία.  

Θετικά ςθμεία ςεμιναρίου 

Φο Προφίλ 1, ςτζλεχοσ του Διμου Ακθναίων με ςχετικά μικρι εμπειρία ςτο 

Δθμόςιο, υπζδειξε ωσ δυνατά ςθμεία του ςεμιναρίου τα «πρακτικά παραδείγματα, 

το τι γίνεται ςε περίπτωςθ που κάποιοσ υποπζςει ςε κάποιο πεικαρχικό 

παράπτωμα», ενϊ ζκανε γενικι μνεία ςτουσ ειςθγθτζσ και ςτισ υποδομζσ.  

Η Δ.Υ., ςτζλεχοσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ (Προφίλ 2), υπιρξε αρκετά πιο ενκουςιϊδθσ 

ςτα κετικά ςχόλια. Σιο ςυγκεκριμζνα χρθςιμοποίθςε φράςεισ, όπωσ 

«εντυπωςιάςτθκα πάρα πολφ» και «ιρκα *πίςω ςτθ δουλειά+ ςυγκλονιςμζνθ». Ωσ 

αιτία τθσ τόςο κετικισ ςτάςθσ, θ ερωτϊμενθ ανζφερε το μακθςιακό κζρδοσ που 

κεϊρθςε ότι αποκόμιςε από τθν παρακολοφκθςθ του ςυγκεκριμζνου ςεμιναρίου 

Επίςθσ, αναφζρκθκε κετικά ςτουσ ειςθγθτζσ («είχαν πολλά να πουν, διότι είχαν 

ηωντανά παραδείγματα να παρουςιάςουνε, όχι κεωρθτικά, πραγματικά παρμζνα 

από εμπειρία δφςκολθ- και κεωρϊ ότι ιτανε πολλοί παραςτατικοί»), αλλά και ςτθν 

ετερόκλθτθ ςφνκεςθ του ακροατθρίου, ςθμειϊνοντασ πωσ λόγω τθσ ποικιλίασ των 
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φορζων από τουσ οποίουσ προζρχονταν οι ςυμμετζχοντεσ, προζκυπταν χριςιμα 

παραδείγματα και ςυηθτιςεισ.  

Η Ε.Χ., ςτζλεχοσ Διμου με ςχετικά βραχεία εμπειρία ςε κζςθ ευκφνθσ (Προφίλ 3) 

ςτάκθκε κυρίωσ ςτο ενδιαφζρον του αντικειμζνου, ςθμειϊνοντασ πωσ «παρότι είχε 

νομικοφσ όρουσ, παρότι είχε παραπομπζσ ςε νομικά πλαίςια *…+ ιμουν μζχρι και τθν 

τελευταία ϊρα προςθλωμζνοσ ςε αυτό που άκουγα. Ιταν ενδιαφζροντα». Ωσ 

δυνατά ςθμεία του ςεμιναρίου, θ ερωτϊμενθ υπζδειξε (i) τθ διαδραςτικότθτα 

(«ιταν διαδραςτικό –και αυτό μου άρεςε πάρα πολφ, διότι ποιοσ κζλει να 

παρακολουκεί τϊρα πζντε-ζξι ϊρεσ ζναν μονόλογο;»), (ii) το επίπεδο των 

ειςθγθτϊν («οι οποίοι κρατοφςαν το ενδιαφζρον μασ. Δεν μπορεί να μθν πιςτωκεί 

και ο εκπαιδευτισ τθν καλι εντφπωςθ… Τθ μεταδοτικότθτα!») και (iii) τθ ςφνκεςθ 

τθσ ομάδασ των ςυμμετεχόντων, που επίςθσ ςυνζβαλε ςτθ διαδραςτικότθτα που 

αναφζρκθκε παραπάνω. Ειδικά για το κζμα τθσ ςφνκεςθσ τθσ ομάδασ, θ ερωτϊμενθ 

τάχκθκε κατά των κλειςτϊν ςεμιναρίων που απευκφνονται ςε ςτελζχθ του ίδιου 

οργανιςμοφ ι τθσ ίδιασ διεφκυνςθσ. Σιο ςυγκεκριμζνα, ανζφερε πωσ από τθν 

εμπειρία τθσ ςε τζτοιου είδουσ κλειςτζσ επιμορφϊςεισ «μεταφζρονται ζριδεσ, 

αξιολογιςεισ, κόμπλεξ, μεταφζρεται αυτό ςτθν αίκουςα». Επίςθσ, ανζφερε πωσ τα 

ςεμινάρια που δεν είναι εςτιαςμζνα ςε ζνα φορζα, είναι χριςιμα και ωσ αφορμι 

ανταλλαγισ πλθροφοριϊν και τεχνογνωςίασ («ζχει πολφ μεγάλθ ςθμαςία να ξζρω τι 

γίνεται και ςτο υπουργείο», «Κα πρζπει να βλζπουμε όχι μόνο το δζντρο, αλλά και 

το δάςοσ»).  

Ρ Β.Α., ςτζλεχοσ Διμου με πολυετι κθτεία ςε κζςθ ευκφνθσ (Προφίλ 4), αξιολόγθςε 

το ςεμινάριο ωσ «ικανοποιθτικό και ενδιαφζρον», διευκρινίηοντασ πωσ λόγω 

μακράσ εμπειρίασ από επιμορφϊςεισ, ζχει καταλιξει πωσ και λόγω ιδιοςυγκραςίασ 

«πάντα ςτα ςεμινάρια -ςυνικωσ επειδι ζχεισ πολλοφσ ειςθγθτζσ- με κάποιουσ 

ταιριάηεισ περιςςότερο και με κάποιουσ λιγότερο». Ωσ δυνατά ςθμεία του 

ςεμιναρίου, ο ερωτϊμενοσ υπζδειξε τα παραδείγματα που χρθςιμοποιικθκαν από 

τον ειςθγθτι και από το ακροατιριο και τθν πρακτικι εφαρμογι κάποιων 

διατάξεων που «πάντα είναι το καλφτερο κομμάτι αυτό γιατί ςου μζνει ςτθ μνιμθ 

και ςε κάνει να αιςκάνεςαι πιο ςίγουροσ, το ότι μπαίνεισ μζςα ςε ζνα περιβάλλον 

προςομοίωςθσ». Επίςθσ, αξιολόγθςε μάλλον κετικά τθν ετερόκλθτθ ςφνκεςθ τθσ 

ομάδασ των ςυμμετεχόντων, ςθμειϊνοντασ ότι ςτελζχθ «…ςε βοθκάει λίγο να 

φεφγεισ από τον μικρόκοςμό ςου και να βλζπεισ τα πράγματα λίγο διαφορετικά».  

Αδφνατα ςθμεία ςεμιναρίου 

Αξιοςθμείωτο είναι ότι τρεισ εκ των τεςςάρων υποκειμζνων τθσ ζρευνασ (Προφίλ 1, 

2 και 4) υπζδειξαν ωσ αδυναμία τθ διάρκεια του ςεμιναρίου, υποςτθρίηοντασ ότι 

«κα ζπρεπε να είναι μεγαλφτερο» και πωσ «χρειαηόταν και μια μζρα ακόμα ίςωσ» ι 

ότι  «το κομμάτι τθσ πρακτικισ εξάςκθςθσ που κα ικελε να ζχει από μόνο του μία 

μζρα».  
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Φο Προφίλ 3 ανζφερε τθν ζλλειψθ δυνατότθτασ ανατροφοδότθςθσ, διατυπϊνοντασ 

πρόταςθ για ςυνζχιςθ τθσ επιμόρφωςθσ ςε δεφτερο χρόνο («Αυτοφ του είδουσ τα 

ςεμινάρια που δεν είναι γενικά, να επανερχόμαςτε ςε δεφτερο χρόνο και να 

κάνουμε ζνα follow-up»).  

Συςχζτιςθ με προφίλ 

Ρι ερωτϊμενοι διατφπωςαν από κετικζσ ζωσ πολφ κετικζσ ςτάςεισ ζναντι του 

ςεμιναρίου τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ. Σλζον ενκουςιϊδθσ ιταν θ άποψθ τθσ 

ερωτϊμενθσ με το Σροφίλ 2, κακϊσ φαίνεται και από τθν εν γζνει ςυνζντευξι τθσ 

ότι θ μακθςιακι ανάγκθ ιταν επείγουςα. Εξαιρετικά κετικι ιταν και θ άποψθ του 

ςτελζχουσ με το Σροφίλ 3, για τθν οποία επίςθσ υπιρχε θ αίςκθςθ του επείγοντοσ. 

Η ζλλειψθ ανατροφοδότθςθσ (follow-up), που ςθμείωςε θ εν λόγω ερωτϊμενθ ωσ 

αδυναμία του ςεμιναρίου, δείχνει τον εργαλειακό χαρακτιρα που είχε θ 

ςυγκεκριμζνθ επιμόρφωςθ για εκείνθ και τθν επικυμία τθσ να 

δοκιμάςει/επιβεβαιϊςει τθ γνϊςθ που αποκόμιςε ςε εμπειρικά παραδείγματα, τα 

οποία κα μποροφςε να ςυηθτιςει με τουσ ειςθγθτζσ και τθν ομάδα ςε δεφτερο 

χρόνο.  

Θετικι, αλλά λιγότερο ενκουςιϊδθσ ιταν θ γενικι άποψθ που διατφπωςαν τα 

ςτελζχθ με τα Σροφίλ 1 και 4. Σιο ςυγκεκριμζνα, το ςτζλεχοσ με τθ βραχεία 

εμπειρία (Σροφίλ 1) αναγνϊριςε μεν το ενδιαφζρον του αντικειμζνου και τθ 

χρθςιμότθτα των πρακτικϊν παραδειγμάτων, αλλά φαίνεται ότι θ μθ ευκεία 

διαςφνδεςθ των όςων ζμακε ςτθν επιμόρφωςθ με το αντικείμενο τθσ κακθμερινισ 

εργαςιακισ τθσ εναςχόλθςθσ κακιςτά τθ γνϊςθ που αποκόμιςε απλϊσ χριςιμθ, 

αλλά όχι απαραίτθτθ. Φο ςτζλεχοσ με τθ μακρά κθτεία ςε κζςθ ευκφνθσ (Προφίλ 4) 

αξιολόγθςε επίςθσ ωσ ενδιαφζρον το αντικείμενο, αν και φαίνεται πωσ θ εμπειρικι 

γνϊςθ που είχε επί πεικαρχικϊν κεμάτων ιταν μάλλον μεγαλφτερθ. Είναι 

χαρακτθριςτικό πάντωσ πωσ αμφότερα τα ςτελζχθ των Σροφίλ 1 και 4 υπζδειξαν ωσ 

αδφνατο ςθμείο τθ διάρκεια του ςεμιναρίου που κα ζπρεπε να ιταν μεγαλφτερθ, 

με το ςτζλεχοσ του Σροφίλ 4 να διευκρινίηει ότι μία επιπλζον μζρα κα ζπρεπε να 

αφιερωκεί ςε πρακτικι εξάςκθςθ.    

  



 Σελίδα 56 

Σίνακασ 15: Γενικι αποτίμθςθ προγράμματοσ "Σεικαρχικι Διαδικαςία" 

 

 Σροφίλ 1: 

Χπάλλθλοσ νζοσ 

ςτθ κζςθ για τθν 

οποία ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(κάτω των 5 

ετϊν) χωρίσ 

κζςθ ευκφνθσ 

Θ.Ξ. 

Σροφίλ 2:  

Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτθ 

κζςθ για τθν 

οποία ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(άνω των 5 

ετϊν) χωρίσ 

κζςθ ευκφνθσ 

Δ.Υ. 

Σροφίλ 3: 

Χπάλλθλοσ νζοσ 

ςτθ κζςθ για τθν 

οποία ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(κάτω των 5 ετϊν) 

με κζςθ ευκφνθσ 

Ε.Χ. 

 

Σροφίλ 4: 

Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτθ 

κζςθ για τθν 

οποία ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(άνω των 5 

ετϊν) με κζςθ 

ευκφνθσ 

Β.Α. 

Γενικι 

αξιολόγθςθ 

 

Θετικι Σολφ κετικι Σολφ κετικι Θετικι 

Δυνατά ςθμεία Ενδιαφζρον 

αντικειμζνου 

Χριςθ 

πρακτικϊν 

παραδειγμάτων 

ςτισ ειςθγιςεισ 

Ειςθγθτζσ 

Χποδομζσ 

Ενδιαφζρον 

αντικειμζνου 

Ενδιαφζρον 

αντικειμζνου, 

Διαδραςτικότθτα, 

Ειςθγθτζσ, 

Υφνκεςθ τθσ 

ομάδασ των 

ςυμμετεχόντων 

Ενδιαφζρον 

αντικειμζνου, 

Χριςθ 

παραδειγμάτων, 

Υφνκεςθ τθσ 

ομάδασ των 

ςυμμετεχόντων 

Αδφνατα 

ςθμεία 

Χρειαηόταν 

μεγαλφτερθ 

διάρκεια (ίςωσ 

μία μζρα ακόμα) 

Χρειαηόταν 

μεγαλφτερθ 

διάρκεια 

Ζλλειψθ 

ανατροφοδότθςθσ 

ςε δεφτερο χρόνο 

(follow-up) 

Χρειαηόταν 

μεγαλφτερθ 

διάρκεια (ίςωσ 

μία μζρα 

παραπάνω, 

αφιερωμζνθ 

αποκλειςτικά 

ςτθν πρακτικι 

εξάςκθςθ) 
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(γ) Βελτίωςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων 

Η βελτίωςθ των γνϊςεων και δεξιοτιτων των ερωτϊμενων αναφορικά με τθν 

πεικαρχικι διαδικαςία φαίνεται πωσ αποτελεί ςυνάρτθςθ του επιπζδου 

εξοικείωςθσ με το αντικείμενο και τθσ προθγοφμενθσ εμπειρίασ τουσ επ’ αυτοφ. 

 Η Θ.Ξ., ςτζλεχοσ με μικρι εμπειρία ςε Διμο (Προφίλ 1) αξιολόγθςε ωσ ωφζλιμο το 

ςεμινάριο ςε όρουσ απόκτθςθσ νζασ γνϊςθσ («Δεν είχα ιδιαίτερεσ γνϊςεισ ςτο 

αντικείμενο αυτό. Και τϊρα καταλαβαίνω τουλάχιςτον λίγο καλφτερα τισ αποφάςεισ 

που μου κοινοποιοφνται.»). Βζβαια κεϊρθςε ότι, εάν θ ίδια βριςκόταν ςε τμιμα ι 

κζςθ που ςχετίηεται πιο άμεςα με τθν πεικαρχικι διαδικαςία, κα απαιτοφνταν 

επιμόρφωςθ ςε μεγαλφτερο βάκοσ («Γιατί κα *υπιρχε+ μεγαλφτερθ ανάγκθ ςτο να 

εξειδικεφςουν τθ γνϊςθ και δφο μζρεσ (…) δεν ιταν αρκετζσ για να μάκεισ όλθ αυτι 

τθ διαδικαςία, να τθν καταλάβεισ και να τθ δουλζψεισ»). 

Η Δ.Υ., ςτζλεχοσ με πολυετι εμπειρία ςε Ανεξάρτθτθ Αρχι, επζμεινε περιςςότερο 

ςτο κζμα τθσ αςφάλειασ που ζνιωςε από τθ ςυςτθματοποίθςθ τθσ γνϊςθσ που 

αποκόμιςε («Σου δίνει και μία ψυχραιμία  το όλο κζμα. Δθλαδι είναι πολφ 

ςθμαντικό ςτθν ψυχολογία ςου -επειδι είμαι και ζνασ άνκρωποσ που δεν κζλω να 

κάνω κάτι τςαπατςοφλικα, κζλω να το ζχω προςεκτικά δομθμζνο (…)- οπότε με 

αγχϊνει το να είμαςτε ςτο περίπου. Είναι βαςικό να είναι πιο ξεκάκαρο.»), ενϊ 

διλωςε πωσ θ μακθςιακι τθσ ανάγκθ καλφφκθκε ςε ςθμαντικό βακμό. 

Η Ε.Χ,. ςτζλεχοσ με βραχεία εμπειρία ςε κζςθ ευκφνθσ ςε Διμο, διλωςε πωσ παρά 

το γεγονόσ ότι δεν χρειάςτθκε να χρθςιμοποιιςει τα όςα ζμακε ςτο ςεμινάριο, οι 

γνϊςεισ που αποκόμιςε μπορεί να αξιοποιθκοφν μελλοντικά. Η ερωτϊμενθ 

αναφζρκθκε μάλιςτα και ςε ςυγκεκριμζνο παράδειγμα γνϊςθσ που αποκόμιςε, 

υπογραμμίηοντασ τθ ςθμαςία τθσ επιμόρφωςθσ ςτθν κάλυψθ μακθςιακϊν τθσ 

κενϊν («Παρότι ςτον Κϊδικα είχα διαβάςει ότι ο διευκυντισ οργανικισ μονάδασ 

ζχει το δικαίωμα να επιβάλει ποινι, δεν είχε ςυμβεί ποτζ ςτο Διμο και νόμιηα ότι 

είναι απλά εκιμικό δίκαιο. Και εδϊ ζμακα ότι ναι, μπορεί να κάνει τθ διαδικαςία 

αυτι που απαιτείται, να ολοκλθρϊςει μία διαδικαςία και να επιβάλει και τθν ποινι 

που εκείνοσ εκτιμά ότι πρζπει να πάρει, αιτιολογθμζνα βζβαια πάντα»). 

Ρ Β.Α., ςτζλεχοσ με πολυετι εμπειρία ςε κζςθ ευκφνθσ ςε Διμο, κεϊρθςε ότι το 

ςεμινάριο βελτίωςε ςε μεγάλο βακμό τισ γνϊςεισ του επί τθσ πεικαρχικισ 

διαδικαςία, παρά το γεγονόσ πωσ ιταν ζμπειροσ ςε κάποιεσ διαςτάςεισ του. 

Εντοφτοισ, διλωςε πωσ θ μακθςιακι του ανάγκθ δεν καλφφκθκε απολφτωσ, 

κεωρϊντασ πωσ κα πρζπει να δίδεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ θ δυνατότθτα κάποιασ 

ανατροφοδότθςθσ (follow-up) ςε δεφτερο χρόνο.  
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Συςχζτιςθ με προφίλ 

Αναφορικά με τθ βελτίωςθ του επιπζδου γνϊςεων και δεξιοτιτων επί του 

αντικειμζνου, τα ςτελζχθ με μικρότερθ εμπειρία φαίνεται πωσ ωφελικθκαν 

περιςςότερο. Σιο απόλυτα καταφατικζσ απαντιςεισ επ’ αυτοφ ζδωςαν οι 

ερωτϊμενοι με τα Σροφίλ 2 και 3, κακϊσ φαίνεται πωσ θ πεικαρχικι διαδικαςία 

αποτελοφςε πθγι ανθςυχίασ και άγχουσ (ςτθν ερωτϊμενθ με το Σροφίλ 2 λόγω του 

πρόςφατου οριςμοφ τθσ ωσ μζλουσ ςτο Χπθρεςιακό Υυμβοφλιο και ςτθν ερωτϊμενθ 

με το Σροφίλ 3 λόγω τθσ ςχετικά πρόςφατθσ ανάλθψθσ κζςθσ ευκφνθσ). Αντίκετα, 

τα ςτελζχθ με τα Σροφίλ 1 και 4, αναγνϊριςαν μεν το μακθςιακό όφελοσ, αλλά 

επιςιμαναν και τθν ανάγκθ για εμβάκυνςθ. Υτθ μεν περίπτωςθ τθσ ερωτϊμενθσ με 

το Σροφίλ 1, θ μθ εναςχόλθςθ με πεικαρχικά ηθτιματα και επομζνωσ θ μθ ευκεία 

ζκκεςθ ςτο αντικείμενο τθσ απζκλειε μάλλον τθ δυνατότθτα διαςφνδεςθσ τθσ 

κεωρίασ με τθν πράξθ. Επομζνωσ, θ γνϊςθ που αποκόμιςε δεν μποροφςε ςτθν 

περίπτωςι τθσ να μετουςιωκεί ςε πραξιακι μάκθςθ και ίςωσ αυτό τθν οδιγθςε ςτο 

ςυμπζραςμα πωσ θ μακθςιακι τθσ ανάγκθ δεν καλφφκθκε αρκετά. Υτθ δε 

περίπτωςθ του ερωτϊμενου με το Σροφίλ 4, θ επικυμία για μεγαλφτερθ 

εμβάκυνςθ με ανατροφοδότθςθ ενδεχομζνωσ ςυνδζεται με τθ μακρά εμπειρία και 

τθν αντιμετϊπιςθ πραγματικϊν περιπτϊςεων ςτον εργαςιακό χϊρο που οδθγεί ςε 

πιο εξειδικευμζνεσ ανάγκεσ και πιο ςχολαςτικι ανάλυςθ του αντικειμζνου. 

Σίνακασ 16: Βελτίωςθ γνϊςεων ωσ αποτζλεςμα του προγράμματοσ ‘’Σεικαρχικι 
Διαδικαςία’’ 

 Σροφίλ 1: 

Χπάλλθλοσ 

νζοσ ςτθ κζςθ 

για τθν οποία 

ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(κάτω των 5 

ετϊν) χωρίσ 

κζςθ ευκφνθσ 

Θ.Ξ. 

Σροφίλ 2:  

Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτθ 

κζςθ για τθν 

οποία ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(άνω των 5 

ετϊν) χωρίσ 

κζςθ ευκφνθσ 

Δ.Υ. 

Σροφίλ 3: 

Χπάλλθλοσ 

νζοσ ςτθ κζςθ 

για τθν οποία 

ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(κάτω των 5 

ετϊν) με κζςθ 

ευκφνθσ 

Ε.Χ. 

 

Σροφίλ 4: 

Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτθ 

κζςθ για τθν 

οποία ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(άνω των 5 

ετϊν) με κζςθ 

ευκφνθσ 

Β.Α. 

Βελτίωςθ 

γνϊςεων/δεξιοτιτων 

ΟΑΙ ΟΑΙ ΟΑΙ ΥΧΕΦΙΜΑ ΟΑΙ 

Μάλυψθ μακθςιακισ 

ανάγκθσ 

ΥΧΕΦΙΜΑ ΟΑΙ 

Χπάρχει 

ανάγκθ για 

εμβάκυνςθ. 

ΟΑΙ ΟΑΙ ΡΧΙ ΑΣΡΝΧΦΑ 

Χπάρχει 

ανάγκθ για 

follow-up. 
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(δ) Αλλαγι αντίλθψθσ, ςτάςθσ θ ςυμπεριφοράσ   

Η ερωτϊμενθ Θ.Ξ. με Προφίλ 1, είναι μια νζα υπάλλθλοσ με πολφ μικρι κεωρθτικι 

γνϊςθ  και πρακτικι εμπειρία ςτο κζμα που αναλφκθκε ςτο ςεμινάριο  («… γιατί 

εμείσ εδϊ ακοφμε τθ φράςθ Ε.Δ.Ε. και αγχωνόμαςτε. Εκεί μασ είπαν ότι θ ΕΔΕ είναι 

το τίποτα, το ελάχιςτο και ότι υπάρχουν πολφ πιο ςοβαρά...»). 

Υτθν ερϊτθςθ μασ ςχετικά με τθν αλλαγι που διαπίςτωςε ςτθν ςτάςθ και τθν 

αντίλθψι τθσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του εν λόγω προγράμματοσ είναι 

χαρακτθριςτικι θ φράςθ: «…τϊρα καταλαβαίνω τουλάχιςτον λίγο καλφτερα τισ 

αποφάςεισ που μου κοινοποιοφνται», όπωσ επίςθσ και «Καλά ζτςι κι αλλιϊσ το 

αντιμετϊπιηα ςοβαρά, αλλά κατάλαβα ότι είναι πιο ςοβαρι διαδικαςία…». Φο 

κετικό είναι ότι ζνα μικρισ διάρκειασ ςεμινάριο, όπωσ το κεϊρθςε θ ερωτϊμενθ, 

κατάφερε να τθσ μεταδϊςει τισ βαςικζσ αρχζσ και τουσ άξονεσ δράςθσ και να κάνει 

γνωςτι τθν ςθμαςία και τθν αξία τθσ όλθσ διαδικαςίασ. 

  

H ερωτϊμενθ Δ.Υ., με Προφίλ 2 με τθ φράςθ τθσ «Ναι, ζχω ςυγκλονιςτεί ςου λζω, 

το τι ζμακα, τι ςυμβαίνει ςτον κόςμο» δείχνει ότι θ παρακολοφκθςθ του εν λόγω 

προγράμματοσ ιταν για αυτιν μια καταλυτικι εμπειρία. Επιςθμαίνει, επίςθσ, το 

αίςκθμα τθσ ςιγουριάσ και τθσ ψυχραιμίασ  που τθσ δθμιοφργθςε. Η ετερογζνεια  

των ςυμμετεχόντων ςτο ςεμινάριο ζπαιξε κετικό ρόλο, διότι τθν βοικθςε να 

αποκτιςει μια πιο ςφαιρικι εικόνα για τθν  λειτουργία των υπόλοιπων δομϊν του  

δθμόςιου τομζα.  

Η Ε.Χ., Προφίλ 3, ζμπειρθ υπάλλθλοσ (33 ζτθ προχπθρεςίασ ) δθλϊνει ότι τθσ 

αρζςει να ςυμμετζχει ςε αρκετά εκπαιδευτικά προγράμματα, ϊςτε να είναι πιο 

παραγωγικι και αποτελεςματικι ςτθν εργαςία τθσ. Σιςτεφει ότι θ ςυμμετοχι ςε 

ζνα ςεμινάριο, «… ανοίγει ζνα καινοφργιο παράκυρο ςτο πϊσ βλζπεισ τα πράγματα 

ςτθ δθμόςια διοίκθςθ». Αυτό που βοθκά δεν είναι μόνο θ απόκτθςθ γνϊςεων, αλλά 

θ κεϊρθςθ των πραγμάτων από διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ, κάτι που 

επιτυγχάνεται μζςα από τισ διαφορετικζσ απόψεισ και εμπειρίεσ που ακοφγονται ςε 

ζνα επιμορφωτικό πρόγραμμα. Η Ε.Χ. τονίηει το αίςκθμα αςφάλειασ, αλλά και θ 

αίςκθςθ τθσ δφναμθσ που τθσ δθμιοφργθςε θ παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ ( 

«δεν είςαι μόνοσ ςου μζςα ςτο πζλαγοσ.», «Αν μου τφχει κάτι τζτοιο, δεν κα 

πελαγϊςω. Εκτόσ από τισ γνϊςεισ, δφναμθ. Ιταν για μζνα κάτι άγνωςτο, γι ϋ αυτό το 

επζλεξα. Για να νιϊκω δυνατι, να πατάω ςτα πόδια μου»). Η αίςκθςθ τθσ δφναμθσ 

ενιςχφκθκε και από το ότι μειϊκθκε ο φόβοσ του λάκουσ («το ςεμινάριο μοφ 

οριοκζτθςε τα πράγματα, ότι υπάρχουν κανόνεσ, ότι υπάρχει αρχι, μζςθ, τζλοσ και 

αποτζλεςμα ςε μία διαδικαςία»). Ματά τθν ερωτϊμενθ, τζλοσ, θ ετερογζνεια του 

προγράμματοσ βοικθςε αρκετά, γιατί, αφενόσ, τα ηθτιματα προςεγγίςτθκαν 

πλουραλιςτικά και, αφετζρου, επιτεφχκθκε θ δικτφωςθ μεταξφ των ςυμμετεχόντων. 

Αντίκετα, ο ερωτϊμενοσ  Β.Α. με Προφίλ 4, με πολυετι εμπειρία και κζςθ ευκφνθσ, 

εςτιάηει ςτο αίςκθμα του φόβου που του επζτεινε θ παρακολοφκθςθ του 
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ςεμιναρίου («…πολλι άγνοια κινδφνου ζχω… είναι μια διαδικαςία που διενεργείται 

από κάποιουσ ανκρϊπουσ που μπορεί να μθν ζχουν δϊςει τθ βαρφτθτα που πρζπει 

λόγω ζλλειψθσ γνϊςεων ι επειδι αντιμετωπίηουν το κζμα επιδερμικά»). Η 

απάντθςθ αυτι δείχνει ότι το ςεμινάριο ςυνζβαλε ςτο να ςυνειδθτοποιιςει ο 

ερωτϊμενοσ τθ ςθμαςία και τθν κριςιμότθτα τθσ όλθσ πεικαρχικι διαδικαςίασ. 

Υε πιο προςωπικό επίπεδο κεωρεί ότι το ςεμινάριο βοθκά τον εκπαιδευόμενο να 

διειςδφει «…ςε ζνα χϊρο γνϊςθσ και διαδικαςίασ, ενϊ εδϊ (εννοεί τον χϊρο 

εργαςίασ) αυτό που αντιμετωπίηουμε είναι τα ελαττϊματα και αδυναμίεσ μασ 

κακθμερινά και πϊσ κα μπορζςουμε να τα χειριςτοφμε». Υτο κζμα τθσ ετερογζνειασ 

των ςυμμετεχόντων είχε κετικι άποψθ («… ζρχεςαι ςε επαφι με τουσ ανκρϊπουσ, 

με τουσ ειςθγθτζσ, … να μπορείσ  να βλζπεισ και πιο ζξω να βλζπεισ τον εαυτόσ ςου 

και τουσ άλλουσ διαφορετικά να προςπακείσ να μθν αλλοτριϊνεςαι  τόςο πολφ»). 

 

υςχζτιςθ με προφίλ  

Ξετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκπαίδευςθσ, παρατθροφμε ότι οι ςυμμετζχοντεσ όλων 

των προφίλ, παρά τα διαφορετικά χαρακτθριςτικά τουσ, δθλϊνουν ότι το ςεμινάριο 

ςυνζβαλε ςθμαντικά ςτθν αλλαγι τθσ ςτάςθσ και αντίλθψισ τουσ  ςχετικά με τθν 

νομοκεςία και τθν όλθ διαδικαςία τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ. Φο κετικό είναι ότι 

θ αλλαγι αυτι παρατθρείται όχι μόνο ςτο επαγγελματικό αλλά και ςε ατομικό - 

προςωπικό επίπεδο, με τθν απόκτθςθ ςφαιρικότερθσ αντίλθψθσ του ευρφτερου 

δθμόςιου τομζα, με τθν ζξοδο από τον μικρόκοςμο του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ 

ι με τθν  απόκτθςθ δφναμθσ και ςιγουριάσ. 

 

Σίνακασ 17: Αλλαγι αντίλθψθσ, ςτάςθσ θ ςυμπεριφοράσ  λόγω τθσ ςυμμετοχισ  ςτο 
πρόγραμμα ‘’Σεικαρχικι Διαδικαςία’’ 

 Σροφίλ 1:  

Χπάλλθλοσ 

νζοσ ςτο 

αντικείμενο 

(κάτω των 5 

ετϊν)  

χωρίσ κζςθ 

ευκφνθσ 

Σροφίλ 2:  

Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτο 

αντικείμενο 

(άνω των 5 

ετϊν) χωρίσ 

κζςθ ευκφνθσ 

 

 

Σροφίλ 3:  

Χπάλλθλοσ 

νζοσ ςτο 

αντικείμενο 

(κάτω των 5 

ετϊν)  

με κζςθ 

ευκφνθσ 

 

Σροφίλ 4: 

 Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτο 

αντικείμενο  

(άνω των 5 

ετϊν) 

 με κζςθ 

ευκφνθσ 

 Θ.Ξ. Δ.Υ. Ε.Χ. Β.Α. 

Αλλαγι τρόπου 

ςκζψθσ 

ΟΑΙ ΟΑΙ ΟΑΙ ΟΑΙ 



 Σελίδα 61 

Αποκτιςατε 

ςχζςεισ με τουσ 

υπόλοιπουσ 

ςυμμετζχοντεσ; 

ΡΧΙ ΡΧΙ ΟΑΙ ΡΧΙ 

Θα πρζπει οι 

ςυμμετζχοντεσ 

να είναι 

ετερόκλθτο ι 

ομοιογενζσ 

κοινό;   

ετερόκλθτο ετερόκλθτο ετερόκλθτο ετερόκλθτο 

 

 (ε) Βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ υπθρεςίασ.  

εφαρμογι αλλαγϊν. 

 

Η ερωτϊμενθ Θ.Ξ. με Προφίλ 1, ςτθν ερϊτθςθ μασ εάν βελτιϊκθκε θ λειτουργία 

τθσ υπθρεςίασ τθσ μετά από τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ μασ απιντθςε ότι:  

«Ναι, νομίηω ςυνολικά, δθλαδι για όλουσ, και μετά που το ςυηιτθςα με πολλοφσ 

ςυναδζλφουσ είπαν όλοι ότι ιταν ςθμαντικό και ενδιαφζρον το ςεμινάριο». Η 

ανάλυςθ τθσ όλθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ, θ επίλυςθ κάποιων περιπτϊςεων και θ 

ανταλλαγι απόψεων κατά τθν διάρκεια διεξαγωγισ του ςεμιναρίου κεωρεί ότι 

αποτελοφν ςθμαντικοφσ παράγοντεσ οι οποίοι επιτυγχάνουν τθν βελτίωςθ  τθσ  

λειτουργίασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ του τμιματόσ τθσ.  

Η απάντθςθ τθσ Δ.Υ. (Προφίλ 2) ιταν: « Δεν νομίηω… », αλλά, αν ακοφςουμε ι 

διαβάςουμε  τθν ςυνζντευξθ τθσ, μποροφμε να διαπιςτϊςουμε ότι θ ερωτϊμενθ 

κατάφερε μζςα ςε μια μόνο εβδομάδα όςο ιταν θ διάρκεια του ςεμιναρίου να 

καταλάβει τθν βαςικι φιλοςοφία του πεικαρχικοφ δικαίου και τουσ κφριουσ άξονεσ 

αυτισ τθσ διαδικαςίασ.  

H E.X. (Προφίλ 3) με πολυετι πείρα  «…διαχειρίςτθκα υπθρεςίεσ με 300 άτομα -

κοινωνικι αλλθλεγγφθ, διεφκυνςθ διοίκθςθσ- όλων των βακμίδων των 

εκπαιδευτικϊν και όλων των κατθγοριϊν των ανκρϊπων από αλκοολικοφσ μζχρι 

φφλακεσ…»δεν χρειάςκθκε να εφαρμόςει τθν πεικαρχικι διαδικαςία μζχρι τϊρα.  

Βζβαια αυτό που γίνεται αντιλθπτό από τθν ερωτϊμενθ είναι θ παρερμθνεία και θ 

ςφνδεςθ τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ με τθν επιβολι ποινισ «…  διότι υπάρχουν 

ςυνάδελφοί μου και ομοιόβακμοι που λζνε κα ςου κάνω ΕΔΕ, κα ςε διϊξω, κα ςε 

κάνω… δεν το ζχω πει ποτζ, γιατί νομίηω ότι δεν είναι ο καλφτεροσ τρόποσ διοίκθςθσ 

αυτόσ. Είναι τθσ ςυνεργαςίασ, τθσ ομαδικότθτασ και τθσ ςφνκεςθσ. Γι’ αυτό δεν 

μπορϊ να ςασ απαντιςω, δεν το ζχω χρθςιμοποιιςει…» 
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ταν ερμθνεφκθκε ςωςτά από τον ερευνθτι θ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ, θ Ε.Χ. μασ 

απάντθςε ότι το ςεμινάριο αυτό βοικθςε τθν ιδία και τθν υπθρεςία τθσ να γνωρίςει  

με πλθρότθτα και ςαφινεια τθν πεικαρχικι διαδικαςία και να μπορζςει να 

λειτουργιςει καλφτερα θ υπθρεςία τθσ  «…. ζχουμε και το προθγοφμενο ςτάδιο που 

λζει ότι για να μθν επιβλθκεί ποινι, υπάρχει θ επίπλθξθ, θ γραπτι αναφορά κ.λπ. 

Οπότε μποροφμε να το ςβιςουμε εκεί. Γιατί είναι τα πρϊτα ςτάδια τθσ 

πεικαρχικισ…» 

 

Ρ Β.Α. (Προφίλ 4), αρκετά ςκεπτόμενοσ και γνϊςτθσ του ευρφτερου δθμόςιου 

τομζα, μασ μετζφερε ζναν πολφ καλό προβλθματιςμό. Αρχικά κεωρεί ότι θ γνϊςθ 

που αποκτικθκε κα βοθκιςει ςε μικρό βακμό τθν υπθρεςία του και αυτό διότι 

είναι τθσ άποψθσ:  «….όταν γίνεται μία προςπάκεια μεταρρφκμιςθσ κα πρζπει και 

εςφ να υλοποιιςεισ ζνα κομμάτι αυτισ, δεν μπορείσ να είςαι με τα μυαλά του 

ςτρατοφ …..» το οποίο ςθμαίνει ότι θ οποιαδιποτε αλλαγι πρζπει να γίνεται 

ςυνολικά και όχι μεμονωμζνα από κάκε υπθρεςία.  

Υφμφωνα με τα λεγόμενα του για να επιτευχκεί ο ςκοπόσ αυτόσ κα πρζπει, «… όλοι 

οι προϊςτάμενοι να περάςουν υποχρεωτικά τθν ίδια εκπαίδευςθ, ζτςι ϊςτε να 

ζχουμε μία κρίςιμθ μάηα θ οποία να παίηει ρόλο ςτθν όλθ διαδικαςία και ςίγουρα 

κα τθ βοθκοφςε να βελτιϊςει τον τρόπο που  αςκεί τθν ζρευνα και  κυρίωσ που 

αποδίδει το πόριςμα τθσ όλθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ»  

 

υςχζτιςθ με προφίλ 

  

πωσ προκφπτει από τισ ωσ άνω απαντιςεισ, αν και οι ςυμμετζχοντεσ όλων των 

προφίλ κεϊρθςαν ότι καταρτίςτθκαν ςε αρκετά ικανοποιθτικό βακμό  επί τθσ 

πεικαρχικισ διαδικαςίασ, κεωροφνότι θ λειτουργία των υπθρεςιϊν τουσ 

βελτιϊκθκε ςε μικρό βακμό, είτε γιατί δεν χρειάςκθκε να εφαρμόςουν αυτι τθν 

νομοκεςία (Σροφίλ 1,2,3), είτε γιατί κεωροφν ότι πρζπει να γίνει μια πιο ςυνολικι 

ενθμζρωςθ των εμπλεκόμενων προςϊπων (Σροφίλ 4) ςτθν εν λόγω διαδικαςία. 
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Σίνακασ 18: Βελτίωςθ αποτελεςματικότθτασ υπθρεςίασ 

 

 Σροφίλ 1:  

 

Χπάλλθλοσ νζοσ 

ςτο αντικείμενο 

(κάτω των 5 

ετϊν)  

χωρίσ κζςθ 

ευκφνθσ 

 

Σροφίλ 2:  

 

Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτο 

αντικείμενο 

(άνω των 5 

ετϊν) χωρίσ 

κζςθ ευκφνθσ 

 

Σροφίλ 3:  

 

Χπάλλθλοσ νζοσ 

ςτο αντικείμενο 

(κάτω των 5 

ετϊν)  

με κζςθ ευκφνθσ 

 

 

Σροφίλ 4: 

  

Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτο 

αντικείμενο  

(άνω των 5 

ετϊν) 

 με κζςθ 

ευκφνθσ 

 Θ.Ξ. Δ.Υ. Ε.Χ. Β.Α. 

Βελτίωςθ 

λειτουργίασ 

υπθρεςίασ  

ΟΑΙ Δεν νομίηω  ΟΑΙ Νίγο 

Σρόταςθ για 

εφαρμογι 

αλλαγϊν ςτθν   

υπθρεςία 

ΡΧΙ ΡΧΙ ΡΧΙ ΡΧΙ 

 

 

(ςτ) Διάχυςθ γνϊςθσ - πλθροφορίασ. 

Η ερωτϊμενθ Θ.Ξ. (Προφίλ 1) απιντθςε ότι μετζφερε τθν γνϊςθ που αποκόμιςε 

από τθν ςυμμετοχι τθσ ςε προφορικό επίπεδο και με τθν μορφι διαλόγου και 

ςυηιτθςθσ με τουσ υπόλοιπουσ ςυναδζλφουσ τθσ. Δεν υπάρχει κάποιοσ άλλοσ 

τρόποσ ενθμζρωςθσ και μεταφοράσ τθσ γνϊςθσ εκτόσ τθσ άτυπθσ προφορικισ.  

 

Η Δ.Υ. με Προφίλ 2, ςτθν ίδια ερϊτθςθ μασ απιντθςε ότι τθν μετζφερε και αυτι  

προφορικά αρχικά, αλλά ο οργανιςμόσ ςτον οποίο ανικει  ζχει τθν δυνατότθτα να 

δθμοςιοποιεί οποιαδιποτε πλθροφορία ς ζνα κοινό portal ϊςτε όλοι οι υπάλλθλοι 

του να μποροφν να ενθμερωκοφν και να ςυμμετζχουν ςτθν γνϊςθ, διαδικαςία θ 

οποία δεν είχε ολοκλθρωκεί ακόμθ και γι αυτό είχε γίνει μόνο θ προφορικι 

μεταφορά τθσ πλθροφορίασ.  

 

Η Ε.Χ. με Προφίλ 3, ενιργθςε και αυτι αυτοβοφλωσ και μετζφερε τθ νζα γνϊςθ που 

απζκτθςε από τθν ςυμμετοχι τθσ ςτο ςεμινάριο ςτουσ υπόλοιπουσ ςυναδζλφουσ 
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τθσ. Υτθν υπθρεςία τθσ δεν υπάρχει κάποια ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ενθμζρωςθσ 

και διάχυςθσ τθσ πλθροφορίασ παρά μόνο θ ατομικι πρωτοβουλία όποιων 

ςυμμετζχουν ςε τζτοια προγράμματα να ενθμερϊνουν τουσ υπόλοιπουσ 

ςυναδζλφουσ τουσ.    

 

Μαι ο Β.Α. με Προφίλ 4, ενθμζρωςε τουσ υπόλοιπουσ «… ςε προφορικό επίπεδο και 

μζςω ςυηθτιςεων,  όταν χρειάςτθκαν οι ςυνάδελφοι ι οι προϊςτάμενοι οι οποίοι 

είχαν να χειριςτοφν τζτοια κζματα». 

Υτθν ερϊτθςθ μασ αν υπάρχει κάποια ςυςτθματοποιθμζνθ διαδικαςία ϊςτε  

κάποιοσ ςυμμετζχοντασ ς ζνα ςεμινάριο να ενθμερϊνει τουσ υπόλοιπουσ μασ 

απάντθςε: «Όχι, αν κάποιοσ χρειαςτεί το υλικό το οποίο μασ ζχει δοκεί το 

μοιραηόμαςτε. Επειδι εμείσ ζχουμε κάποιο τμιμα εκπαίδευςθσ κα μποροφςε να 

διαμοιράηεται το υλικό μζςω αυτοφ του Τμιματοσ» 

 
υςχζτιςθ με προφίλ  

Αυτό που παρατθριςαμε και από τα τζςςερα προφίλ ςχετικά με τθν διάχυςθ – 

μεταφορά τθσ νζασ γνϊςθσ μετά τθν ολοκλιρωςθ ενόσ εκπαιδευτικοφ ςεμιναρίου 

από κάποιον ςυμμετζχοντα είναι ότι και τα τζςςερα προφίλ εφαρμόηουν τθν άτυπθ, 

προφορικι ςυηιτθςθ – ενθμζρωςθ. Ξόνο το Σροφίλ 2, ζχει ςτον οργανιςμό που 

εργάηεται  ζνα κοινό portal ςτο οποίο μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ όλοι οι 

υπάλλθλοι και να ενθμερϊνονται για οτιδιποτε νζο υπάρχει και το προφίλ 4, μασ 

είπε ότι μζςω του τμιματοσ εκπαίδευςθσ κα μποροφςε να γίνει κάτι ανάλογο.  

Σίνακασ 19: Διάχυςθ Γνϊςθσ ςτο Σρόγραμμα ‘’Σεικαρχικι Διαδικαςία’’ 

 Σροφίλ 1:  
 

Χπάλλθλοσ 
νζοσ ςτο 

αντικείμενο 
(κάτω των 5 

ετϊν)  
χωρίσ κζςθ 

ευκφνθσ 

 

Σροφίλ 2:  

Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτο 

αντικείμενο 

(άνω των 5 

ετϊν) χωρίσ 

κζςθ ευκφνθσ 

Σροφίλ 3:  

Χπάλλθλοσ 

νζοσ ςτο 

αντικείμενο 

(κάτω των 5 

ετϊν)  

με κζςθ 

ευκφνθσ 

Σροφίλ 4: 

Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτο 

αντικείμενο  

(άνω των 5 

ετϊν) 

 με κζςθ 

ευκφνθσ 

 Θ.Ξ. Δ.Υ. Ε.Χ. Β.Α. 

Ξεταφορά 

γνϊςθσ 
ΟΑΙ ΟΑΙ ΟΑΙ ΟΑΙ 

Φρόποσ 

μεταφοράσ 
Σροφορικά  Σροφορικά και 

ςε κοινό portal   

Σροφορικά - 
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(η) Προτάςεισ για βελτίωςθ του ςεμιναρίου 

Είναι αξιοςθμείωτο ότι οι προτάςεισ των ερωτϊμενων για βελτίωςθ του ςεμιναρίου 

επικεντρϊκθκαν ςε δφο ςτοιχεία: τθ μεγαλφτερθ διάρκεια του ςεμιναρίου, ϊςτε 

να υπάρχει θ δυνατότθτα εναςχόλθςθσ με πιο εξειδικευμζνα παραδείγματα, και τθ 

διενζργεια ενόσ follow-up ςεμιναρίου μετά από ζνα χρονικό διάςτθμα –μετά τθν 

παρζλευςθ εξαμινου, αναφζρει χαρακτθριςτικά το Σροφίλ 4- «για να ζχεισ 

αποκτιςει μία πραγματικι αντίλθψθ, του τι ςου ζμεινε από το ςεμινάριο, που ςε 

οδιγθςε και να είναι πιο μεςτι αυτι θ ςυνεργαςία». 

Επίςθσ, το Σροφίλ 1 κα ικελε να δίνεται εκπαιδευτικό υλικό εν είδει εγχειριδίου, το 

οποίο κα λειτουργεί ωσ ςθμείο αναφοράσ για τουσ εκπαιδευόμενουσ μετά το πζρασ 

του ςεμιναρίου. 

3.2.Κφκλοσ Οικονομίασ και Δθμοςιονομικισ Πολιτικισ 

3.2.1. Πρόγραμμα για τθ Διαχείριςθ Δθμοςίων υμβάςεων/ εφαρμογι Νομικοφ 

πλαιςίου (β’ εξάμθνο του 2016) 

 

Φο επιμορφωτικό πρόγραμμα με αντικείμενο το κεςμικό πλαίςιο τθσ Διαχείριςθσ 

Δθμόςιων Υυμβάςεων αποτελεί μία δράςθ που αφορά ζνα ευρφ φάςμα ςτελεχϊν  

τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ (κυρίωσ ςτελζχθ των Δ/νςεων Σρογραμματιςμοφ, 

τμιματων Σρομθκειϊν & Φεχνικϊν Χπθρεςιϊν) και ςτοχεφει ςτθ βελτίωςθ των 

γνϊςεων και τθν ανάπτυξθ των ικανοτιτων των ςυμμετεχόντων για τθν 

αποτελεςματικι ςχεδίαςθ, προγραμματιςμό, ανάκεςθ, εκτζλεςθ και εν γζνει 

διαχείριςθ και ζλεγχο δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, μελετϊν, προμθκειϊν και 

γενικϊν υπθρεςιϊν. Η κατάρτιςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ που αςχολείται με το 

ςυγκεκριμζνο αντικείμενο ζχει τεκεί ςε υψθλι προτεραιότθτα, δεδομζνων των 

διαρκρωτικϊν αλλαγϊν που προςφάτωσ ζχουν λάβει χϊρα τόςο ςτισ διαδικαςίεσ 

όςο και ςτον τρόπο υλοποίθςθσ των δθμοςίων ςυμβάςεων. 

(α) Κίνθτρο για επιλογι του Προγράμματοσ 

Φα κίνθτρα για τθν παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ διαπιςτϊνεται ότι 

ςυναρτϊνται άμεςα με τισ διαρκρωτικζσ αλλαγζσ που ζλαβαν χϊρα ςτο κεςμικό 

πλαίςιο των δθμοςίων ςυμβάςεων κατά το δεφτερο εξάμθνο του 2016. Ειδικότερα 

με τθ δθμοςίευςθ του ν.4416/2016, με τον οποίο άλλαξε εκ βάκρων το κακεςτϊσ 

ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν και γενικϊν 

υπθρεςιϊν, προζκυψε επείγουςα ανάγκθ επιμόρφωςθσ επί των νζων διαδικαςιϊν 

του ανκρϊπινου δυναμικοφ που εξϋαρμοδιότθτοσ κλικθκε να τισ εφαρμόςει.  
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Είναι χαρακτθριςτικι θ αγωνία, «… περιμζναμε …..να δοφμε εάν κα μποροφςαν να 

μασ βοθκιςουν ςε κάποια ερωτιματα οι ειςθγθτζσ», με τθν οποία θ Υ.Ξ., νζο 

ςτζλεχοσ ςε Ανεξάρτθτθ Αρχι (Προφίλ 1) προςιλκε ςτο ςεμινάριο, όπωσ 

αποτυπϊνεται ςτθν απάντθςι τθσ ςτο ερϊτθμα για το κίνθτρο που τθν ϊκθςε να  

παρακολουκιςει το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα. πωσ τονίηει, «ενδιαφερόμαςτε 

πάρα πολφ να δοφμε για τισ καινοφργιεσ διαδικαςίεσ, πϊσ κα είναι». Η προςδοκία 

τθσ εξοικείωςθσ με το νζο κεςμικό πλαίςιο μάλιςτα, ςτθν περίπτωςθ αυτι, δεν 

είναι μόνο προςωπικι, αλλά επεκτείνεται ωσ ςυναντίλθψθ ςτο ςφνολο των 

ςυναδζλφων του τμιματοσ: «κεωροφςαμε ότι κα μασ βοθκοφςε να 

προςαρμοςτοφμε ςτα νζα δεδομζνα». 

Ξερικϊσ διαφορετικι προςζγγιςθ αποτυπϊνεται από τθν  Β.Φ., ζμπειρο ςτζλεχοσ 

ςε Ρργανιςμό (Προφίλ 2), που δθλϊνει ότι: «περιςςότερο πιγα να δω πωσ, να με 

βοθκιςει αν κάτι δεν ζχω καταλάβει ςωςτά ςτο νόμο, όπωσ τον εφαρμόηω. Δεν 

ιταν τόςο να λφςω τισ απορίεσ, εντάξει, ok, απορίεσ είχα περιςςότερο όταν ζλεγε 

κάποιοσ μία περίπτωςθ, να δω κι εγϊ τί κα μποροφςα να κάνω», απ’όπου 

διαφαίνεται και θ ανθςυχία για τυχόν νομικζσ επιπτϊςεισ από εςφαλμζνθ 

κατανόθςθ και εφαρμογι των διατάξεων του νεοςφςτατου νόμου. Ωςτόςο και ςε 

αυτι τθν περίπτωςθ κοινι φαίνεται να είναι θ  διαπίςτωςθ τθσ επείγουςασ ανάγκθσ 

παρακολοφκθςθσ του ςεμιναρίου λόγω τθσ άμεςθσ εφαρμογισ του νόμου, 

«ξαφνικά, ζπρεπε και να δοφμε τον καινοφργιο νόμο... μόλισ άλλαξε θ νομολογία, 

είπαμε ότι άλλαξε ο νόμοσ των προμθκειϊν, πρζπει να πάμε ςεμινάριο». 

Φο αίςκθμα τθσ αγωνίασ για κατανόθςθ του νζου κακεςτϊτοσ αποτυπϊνεται πολφ 

πιο ζντονα ςτθν περίπτωςθ τθσ Ο.Ξ., ςτελζχουσ ςε Ρργανιςμό με πρόςφατθ κζςθ 

ευκφνθσ ςτο αντικείμενο (Προφίλ 3): «Το ΛΝΕΠ γιατί το επιλζξαμε και με πανικό; 

Γιατί άλλαξε ο νόμοσ των προμθκειϊν, και όπωσ είδατε, όπωσ ξζρετε, δεν μασ 

άφθςε κανζνα περικϊριο». Χαρακτθριςτικά αποτυπϊνεται ςτθν περίπτωςθ αυτι το 

κίνθτρο, αλλά ταυτόχρονα και θ προςδοκία, τθσ τροφοδότθςθσ τθσ γνϊςθσ από το 

ςεμινάριο, τόςο ςε ατομικό επίπεδο: «Εγϊ κεωρϊ, δεν μπορεί να είςαι ςε μία κζςθ 

και να μθν γνωρίηεισ το αντικείμενο. Ειδικά εξειδικευμζνο αντικείμενο, όπωσ είναι 

αυτό που είναι και πολφ ξεκάκαρο», όςο και ςε ςυλλογικό, υπό τθν ζννοια 

ςυναίςκθςθσ υποχρζωςθσ για παροχι κατευκφνςεων ςτουσ υπαλλιλουσ που 

βρίςκονται υπό τθν ευκφνθ τθσ: «(…) κεωρϊ όταν είςαι προϊςτάμενοσ, κα πρζπει 

πρϊτα να γνωρίηεισ και μετά...δεν μπορείσ να απαιτείσ από τουσ υπαλλιλουσ ςου αν 

δεν το γνωρίηεισ εςφ. Πϊσ κα δϊςεισ κατευκφνςεισ, δθλαδι, δεν ξζρω, εγϊ το 

κεωρϊ αδιανόθτο!».  

Ξία διαφορετικι διάςταςθ για το κίνθτρο παρακολοφκθςθσ του ςεμιναρίου 

αποτυπϊνεται από τον Ξ.Σ., ςτζλεχοσ με μακρά κζςθ ευκφνθσ ςτο αντικείμενο, ςε 

Υϊμα Αςφαλείασ (Προφίλ 4), ο οποίοσ αιτικθκε τθ ςυμμετοχι του ςτο ςεμινάριο 

«από προςωπικό ενδιαφζρον», χωρίσ να υπάρχει άμεςθ ανάγκθ για επιμόρφωςθ, 
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αλλά προκειμζνου να επιμορφωκεί ςε κζματα που δεν ιξερε κακόλου. Φαίνεται να 

ςυνθγορεί δε ςτθν επιλογι του θ υπθρεςιακι διαδικαςία ενθμζρωςθσ των 

ςτελεχϊν του ςυγκεκριμζνου φορζα  και κυρίωσ των υψθλόβακμων (αξιωματικοί) 

για τα ςεμινάρια του ΙΟΕΣ: «Ζρχονται «διαταγζσ» για ενθμζρωςθ ι ςφςταςθ για 

παρακολοφκθςθ  επιλεγμζνων ςεμιναρίων». 

υςχζτιςθ με προφίλ 

Από τθν ανάλυςθ που προθγικθκε ςυνάγεται ότι το βαςικό κίνθτρο για τθν 

παρακολοφκθςθ του ςεμιναρίου ιταν θ ανάγκθ των ςυμετεχόντων για τθν 

απόκτθςθ βαςικϊν γνϊςεων ι κατανόθςθσ (διευκρίνθςθσ επιμζρουσ διατάξεων) 

του νζου κεςμικοφ πλαςίου για τισ προμικειεσ, ζργα και μελζτεσ, ϊςτε να προβοφν 

ωσ ανακζτουςεσ αρχζσ ςε προκθρφξεισ διαγωνιςμϊν. Η ανάγκθ αυτι διαπιςτϊκθκε 

είτε από κοινοφ με τουσ ςυναδζλφουσ και  για αυτό αποφαςίςτθκε θ ςυμμετοχι 

τουσ, περίπτωςθ του Σροφίλ 1, είτε ωσ αυτοαντίλθψθ, όπωσ ςτθν περίπτωςθ του 

Σροφίλ 2 ι ωσ και τα δφο ταυτοχρόνωσ, όπωσ ςτο Σροφίλ 3. Ιδιαίτερθ περίπτωςθ 

ςυνιςτά αυτι του Σροφίλ 4, όπου θ ςυμμετοχι είχε ζνα χαρακτιρα διερευνθτικό, 

προιλκε από ατομικι πρωτοβουλία, ενδεχομζνωσ με ερζκιςμα που δόκθκε από 

υπθρεςιακι ενθμζρωςθ, και θ προςδοκία από τθν παρακολοφκθςθ του ςεμιναρίου 

ιταν θ γενικότερθ ενθμζρωςθ επί του κζματοσ. 

Ενδιαφζρον προκαλεί ςτθν περίπτωςθ των Σροφίλ 2 και 3, το γεγονόσ ότι 

κινθτοποιοφνται επίςθσ από  τθν ανθςυχία τουσ για επιπτϊςεισ από τυχόν λάκθ ι 

παραλείψεισ που μπορεί να προκφψουν κατά τθν εργαςία τουσ,  από τθν απλι 

ανάγνωςθ του νζου νόμου. Επομζνωσ προςδοκοφν ότι το ςυγκεκριμζνο ςεμινάριο 

κα ενιςχφςει τισ υπάρχουςεσ γνϊςεισ τουσ και κα τουσ προςφζρει λφςεισ για τον 

χειριςμό των λεπτϊν ι «γκρίηων» ςθμείων του νόμου. Φα παραπάνω 

ςυμπεράςματα κωδικοποιθμζνα ανά προφίλ αποτυπϊνονται ςτον Σίνακα που 

ακολουκεί. 
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Σίνακασ 20: Μίνθτρα επιλογισ για το Σρόγραμμα “Διαχείριςθ Δθμοςίων 
Υυμβάςεων” 

 

Σροφίλ 1: 

Χπάλλθλοσ νζοσ 

ςτθ κζςθ για 

τθν οποία  

ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(κάτω των 5 

ετϊν) χωρίσ 

κζςθ ευκφνθσ 

Υ.Ξ. 

Σροφίλ 2:  

Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτθ 

κζςθ για τθν 

οποία  ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(άνω των 5 

ετϊν) χωρίσ 

κζςθ ευκφνθσ 

Β.Φ.  

Σροφίλ 3: 

Χπάλλθλοσ νζοσ 

ςτθ κζςθ για 

τθν οποία  

ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(κάτω των 5 

ετϊν) με κζςθ 

ευκφνθσ 

Ο.Ξ. 

Σροφίλ 4: 

Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτθ 

κζςθ για τθν 

οποία  ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(άνω των 5 

ετϊν) με κζςθ 

ευκφνθσ 

Ξ.Σ. 

Σροςωπικό 

ενδιαφζρον για 

το αντικείμενο 

(ατομικι 

πρωτοβουλία) 

- - - ΟΑΙ 

Άμεςθ 

εργαςιακι 

ανάγκθ 

ΟΑΙ ΟΑΙ ΟΑΙ ΟΑΙ 
 (Σρόταςθ 
κεντρικισ 

Χπθρεςίασ) 

 

(β) Γενικι αποτίμθςθ Προγράμματοσ 

Η εικόνα από τθ γενικι αποτίμθςθ για το ςεμινάριο αυτό φαίνεται να κυμαίνεται 

από κετικι ζωσ πολφ κετικι. Ήδθ από τθν Υ.Ξ., νζο Υτζλεχοσ ςε Ανεξάρτθτθ Αρχι 

(Προφίλ 1) διαφαίνεται θ κετικι εντφπωςθ από τθν παρακολοφκθςθ του 

ςεμιναρίου: «Ναι, ναι, εντάξει, κατά ζνα μεγάλο βακμό βοικθςε», 

ποςοτικοποιθμζνθ μάλιςτα με ςχετικά υψθλό ποςοςτό κάλυψθσ των προςδοκιϊν , 

«Καλφφκθκε ζνα 70 ασ ποφμε %, εκεί κα ζλεγα….Βαςικά αυτόσ ο νόμοσ ιταν πάρα 

πολφ κακογραμμζνοσ». Ειδικά ςτθν περίπτωςθ αυτι του νζου υπαλλιλου, 

εντοπίηεται ωσ δυνατό ςθμείο του προγράμματοσ, θ εμβάκυνςθ ςτα κζματα του 

νόμου : «εμζνα ασ ποφμε που ιμουν και πιο καινοφργια, με βοικθςε ςτο να 

κατανοιςω ακόμα περιςςότερεσ ζννοιεσ, να μπω καλφτερα ςτθ διαδικαςία και όλα 

αυτά».  

Η Α.Γ.(Προφίλ 4). που είχε ιδθ γνϊςθ των διατάξεων του νζου νόμου, αναφζρει ότι  

«Παρόλο που εγϊ το νόμο τον είχα ξεφυλλίςει, τον είχα διαβάςει υπερωριακά ςτθ 

δουλειά μιά βδομάδα μζχρι το βράδυ, είχα ςθμειϊςεισ, …. Δθλαδι παρόλο που τον 



 Σελίδα 69 

ζχεισ διαβάςει, τον ακοφσ  και δεφτερθ φορά, και πάλι….. αλλά λφκθκαν 

απορίεσ…Ιταν οριςμζνα ςθμεία που όντωσ ναι διελευκάνκθκαν».  

Η Β.Φ.(Προφίλ 2), το αξιολογεί ωσ πάρα πολφ ενδιαφζρον: «Απλά ιταν πάρα πολφ 

ενδιαφζρον, πάρα πολφ», θ Ο.Ξ. (Προφίλ 3), απαντάει ότι τθσ κράτθςε πλιρωσ το 

ενδιαφζρον και ο Ξ.Σ. (Προφίλ 4) ακοφγεται ακόμα πιο ενκουςιϊδθσ «Μια χαρά, 

εμζνα μ’ άρεςε.». Ρι εντυπϊςεισ αυτζσ αιτιϊνται από ςυγκεκριμζνουσ παράγοντεσ, 

οι οποίοι φαίνεται ότι κακορίηουν το αποτζλεςμα και οι οποίοι αναλφονται ςτθ 

ςυνζχεια. 

Δυνατά ςθμεία ςεμιναρίου 

Ωσ κακοριςτικότεροσ παράγοντασ για τθν επιτυχία του ςεμιναρίου αναδεικνφεται 
πρωτευόντωσ ο ειςθγθτισ. Η επιςτθμονικι κατάρτιςθσ τουσ, θ διδακτικι εμπειρία 
και θ διάκεςθ τουσ για ςυνεργαςία είναι εκείνα τα χαρακτθριςτικά που 
αναδεικνφονται από τουσ ερωτϊμενουσ. 
 

Η Β.Φ. (Προφίλ 2)  δθλϊνει: «και από τθν άποψθ των ειςθγθτϊν εγϊ είμαι πάρα 

πολφ ευχαριςτθμζνθ,…τουλάχιςτον όςοι μου ζχουν τφχει *ιταν+ πάρα πολφ 

καλοί…μασ ζςτελναν και μετά (υλικό)». Η ικανοποίθςθ από τθν κατάλλθλθ επιλογι 

ειςθγθτι αποτυπϊνεται χαρακτθριςτικά και ςτθν περίπτωςθ του Ξ.Σ., ςτελζχουσ 

με μακρά κζςθ ευκφνθσ ςτο αντικείμενο, ςε ςϊμα Αςφαλείασ (Προφίλ 4): «Πολφ 

καταρτιςμζνοι ειςθγθτζσ με φοβερι μεταδοτικότθτα πραγματικά. Τα λζγανε 

κατανοθτά... Κα ιταν ευχισ ζργο να μασ διδάςκει κάποιοσ που εξειδικεφεται ςτο 

αντικείμενο και οι δφο ειςθγθτζσ ιταν εξειδικευμζνοι…. θ ικανοποίθςθ αυξάνεται 

όταν ο ειςθγθτισ προτίκεται να λφςει τισ απορίεσ των ςυμμετεχόντων και εκτόσ 

ςεμιναρίου, «με βοικθςε πολφ, λόγω του ότι υπιρξε ανταλλαγι ερωτιςεων και 

λφςθ αποριϊν γι άλλουσ ςυμμετζχοντεσ που είχαν γνϊςθ του νόμου. Απαντιςεισ 

δόκθκαν και με τα διαλείμματα που ςυηθτοφςαμε πολφ». 

Σαρόμοια είναι και θ απάντθςθ τθσ Ο.Ξ. (Προφίλ 3), , «….ιταν τόςο καλοί οι 

ειςθγθτζσ που βοικθςαν, γιατί ιταν ζνα μεταβατικό ςτάδιο, (…) και προςπάκθςαν 

και για τισ απορίεσ μασ» και ιταν ςτθ διάκεςι μασ και για το μετά, γιατί τα 

ερωτιματα ιταν πολλά (…) και *ιταν+ πρόκυμοι οι ειςθγθτζσ να τουσ πάρουμε ανά 

πάςα ςτιγμι, να βοθκιςουν». 

 Η Υ.Ξ. (Προφίλ 1), δθλϊνει «Δθλαδι εμάσ μασ βοικθςε περιςςότερο… όταν 

ακοφγαμε τον ειςθγθτι περιςςότερο, …εμζνα τουλάχιςτον, (…) να ςθμειϊνω 

κάποιεσ διευκρινιςεισ που μπορεί να ζκανε ο ειςθγθτισ εκείνθ τθν ϊρα», ενϊ  

ςυνεχίηει «... με τον ζνα κρατιςαμε επαφι, μασ βοικθςε όταν χρειαηόμαςτε κάτι».  

Άλλοι παράγοντεσ που ενιςχφουν τθν κετικι αποτίμθςθ φαίνεται να αποτελοφν θ 

ςυμμετοχικι παρακολοφκθςι του από ςυναδζλφουσ ςτο ίδιο τμιμα, όπωσ 

περιγράφεται χαρακτθριςτικά από τθν Υ.Ξ. (Προφίλ 1), «Κεωρϊ ότι ιταν καλφτερο 
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που το παρακολουκιςαμε ωσ τμιμα, πάντα, γιατί ανταλλάςεισ άποψθ και 

βλζπεισ,ςυμπλθρϊνεισ τα κενά ςου, και κρίνεισ κιόλασ ταυτόχρονα, αν το κεωρείσ 

ζτςι, αν το κεωρείσ αλλιϊσ, υπάρχει αυτι θ ανταλλαγι απόψεων. Οπότε κεωρϊ ότι 

είναι καλφτερο ςαν τμιμα, ι τουλάχιςτον δφο άτομα, υπάρχει μία ςτιριξθ», ενϊ 

ςθμαντικι αναδεικνφεται και θ ςυμμετοχι του προϊςτάμενου, «Ναι, ναι, πάντα 

γιατί ο προϊςτάμενοσ είναι αυτόσ που κα ζχει τθν τελευταία λζξθ…Κεωρϊ επίςθσ ότι 

και ο διευκυντισ πρζπει να το παρακολουκιςει...γιατί αλλιϊσ να το λεσ εςφ, κι 

αλλιϊσ να το ακοφει από ζναν ειςθγθτι, ότι τζλοσ δεν μπορείσ να το κάνεισ αλλιϊσ. 

Δεν μπορεί ζνασ υπάλλθλοσ να πάει να το πει ςτο διευκυντι, κα το πει ςτο 

διευκυντι αλλά δεν κα ζχει τθ ίδια βαρφτθτα». 

Φζλοσ εκτιμάται ωσ κετικό ςτοιχείο θ επιλογι ςυμμετεχόντων από ομοειδείσ φορείσ 

δθλ. είτε από τθν Μεντρικι ι τθ Γενικι Μυβζρνθςθ, γιατί ιςχφουν ίδιεσ διαδικαςίεσ. 

Η Υ.Ξ. (Προφίλ 1) αναφζρει ότι: «Κοιτάξτε, με τον ΟΑΕΔ δεν είχαμε τόςο κζμα, 

περιςςότερο φοβόμαςτε μιπωσ ιταν κάποιοσ διμοσ που είχαμε άλλο κακεςτϊσ… 

εντάξει αυτό μασ βοικθςε βζβαια να δοφμε και τι κάνουνε και οι άλλοι, ςτισ δικζσ 

τουσ υπθρεςίεσ προμθκειϊν». 

Η ανταλλαγι ςτοιχείων επικοινωνίασ τζλοσ, φαίνεται ωσ υποςτθρικτικό μζςο 

αλλθλοβοικειασ και μετά τθ λιξθ του ςεμιναρίου, όπωσ χαρακτθριςτικά 

αποτυπϊνεται από τθν Ο.Ξ. (Προφίλ 3), «Καταρχάσ μασ βοικθςε πάρα πολφ ότι 

ανταλλάξαμε mail». 

Η Υ.Ξ. (Προφίλ 1) τζλοσ εκφράηει τθν άποψθ τθσ για το εκπαιδευτικό υλικό : «το 

υλικό ιταν καλό … 

Αδφνατα ςθμεία ςεμιναρίου 

Η μθ ωριμότθτα του νόμου (ςυνεχισ επικαιροποίθςθ του) άφθνε αρκετά 

αδιευκρίνιςτα ςθμεία,  τα οποία επιςθμάνκθκαν από τουσ ερωτόμενουσ. 

Υυγκεκριμζνα θ Υ.Ξ. (Προφίλ 1), αναφζρει ότι «Τότε κανείσ δεν ιξερε που πάμε». 

Αυτό φαίνεται να αποτελεί και τθν κφρια αδυναμία του ςεμιναρίου, ςυνδεόμενθ 

άρρθκτα με το χρόνο διεξαγωγισ του, ακόμα και με τουσ καλφτερουσ ειςθγθτζσ 

(Υ.Ξ.-Προφίλ 1), «…ιταν δφςκολο, κεωρϊ και για τουσ ειςθγθτζσ, γιατί δεν είχε 

γίνει ακόμα κάποια εφαρμογι» (…) «Οπότε κι εκείνοι ιταν ςτο μεταίχμιο, δθλαδι 

μποροφςαν… να ςου απαντιςουν… με επιφφλαξθ, χωρίσ να είναι 100% 

κατοχυρωμζνοι». 

Αυτό αποτυπϊνει και θ Β.Φ.(Προφίλ 2): «όταν παρακολοφκθςα θ αλικεια είναι ότι 

τρομοκρατικθκα λίγο, ταϋχαςα, είδα μια πολφ καινοφργια διαδικαςία….θ αλικεια 

είναι ότι ακόμα και οι ειςθγθτζσ προςπακοφςαν να καταλάβουν το νόμο».  
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Ρ Ξ.Σ.(Προφίλ 4) κεωρεί ότι το ςυγκεκριμζνο ςεμινάριο είναι αρκετά κεωρθτικό 

«Κα ικελα περιςςότερα παραδείγματα και να υπάρχει πρακτικό κομμάτι για όλα τα 

είδθ των διαγωνιςμϊν… κα ιταν καλό να ιταν πιο πρακτικά, να μασ λφνει το 

πρόβλθμα».Φο ίδιο αναφζρουν θ Α.Γ.(Προφίλ 4) «Αν ιταν test cases, δθλαδι εάν το 

ςεμινάριο δεν ιταν άρκρο 1, άρκρο 2, άρκρο 3, αλλά ιταν πωσ διαχειριηόμαςτε 

αυτό, πωσ βγάηουμε μια προκιρυξθ, δθλαδι ιταν κεματικά διαςτρωματωμζνο, όχι 

ςαν άρκρα..» και θ Β.Φ. (Προφίλ 2),«… κζλει περιςςότερο practice …...». 

Η Υ.Ξ. (Προφίλ 1)εκφράηει τθν άποψθ τθσ για το εκπαιδευτικό υλικό : «Μςωσ κάποια 

παραδείγματα (ςτο εκπαιδευτικό υλικό) βοθκοφςαν περιςςότερο εάν είχε ……».  

Υτο ςφνολό τουσ οι ερωτϊμενοι κεϊρθςαν ωσ κφριο αδφνατο ςθμείο του 

ςεμιναρίου τθ ςφντομθ χρονικι διάρκειά του ςε ςυνδυαςμό με τθ ςυμπυκνωμζνθ 

φλθ. Χαρακτθριςτικά αυτό αποτυπϊνεται ωσ ζνςταςθ από τθ Β.Φ. (Προφίλ 2),«θ 

μόνθ ζνςταςι μου ςϋ αυτό είναι ότι κα ζπρεπε και να είναι περιςςότερεσ μζρεσ, το 

κεϊρθςα δθλαδι πολφ λίγο γιϋ αυτό που είναι, ζχει μία ιδιαίτερθ δυςκολία «Απλά 

ιταν πάρα πολφ ενδιαφζρον, (…) αλλά ιταν πολφ ςυμπυκνωμζνθ θ γνϊςθ για να 

μπορζςεισ δθλαδι να τθν αφομοιϊςεισ ςϋαυτζσ τισ τζςςερισ μζρεσ. Εγϊ πιςτεφω 

δθλαδι ότι κα ζπρεπε να είναι τουλάχιςτον πζντε». Υτο ίδιο ςυμπζραςμα 

καταλιγουν θ Ο.Ξ. (Προφίλ 3), «το μόνο αρνθτικό που κα ςασ ζλεγα (…) κεωρϊ ότι 

είναι λίγοσ ο χρόνοσ, τζςςερισ μζρεσ για ζνα τόςο μεγάλο αντικείμενο», και ο 

Ξ.Σ.(Προφίλ 4) «Ιταν λίγο το χρονικό διάςτθμα, ςε τζςςερισ μζρεσ τι να κάνουμε;».  

υςχζτιςθ με προφίλ 

Υυνάγεται από τα παραπάνω ότι θ γενικι αποτίμθςθ από το ςυγκεκριμζνο 

ςεμινάριο ςυναρτάται άμεςα με το χρόνο ςτον οποίο υλοποιικθκε. Δεδομζνου ότι 

το ςεμινάριο άρχιςε να υλοποιείται άμεςα, με τθν ψιφιςθ του νόμου και ωσ εκ 

τοφτου υπιρχαν αρκετά ςθμεία που δεν είχαν πλιρωσ διευκρινιςτεί, κεωρικθκε ωσ 

ειςαγωγικό επί του κζματοσ. Ρ κφριοσ ςτόχοσ ιταν να καλφψει άμεςα τισ 

επείγουςεσ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν. Δυνατό του ςθμείο ςυμφωνοφν οι 

περιςςότεροι ιταν οι καταρτιςμζνοι ειςθγθτζσ. Ρι ςυμμετζχοντεσ φαίνεται πωσ 

αξιολογοφν ιδιαιτζρωσ κετικά τουσ ειςθγθτζσ που ακόμα και πολφ μετά το 

ςεμινάριο ςυνεχίηουν να ενθμερϊνουν με  επικαιροποιθμζνο υλικό ι απαντοφν ςε 

απορίεσ ι βοθκοφν ςε ανακφπτοντα προβλιματα. 

Υυμπεραίνεται επίςθσ ότι κρίνεται ςθμαντικι θ ςυμμετοχι ςτο ίδιο ςεμινάριο 

περιςςοτζρων του ενόσ υπαλλιλου από το ίδιο τμιμα, και κυρίωσ θ 

παρακολοφκθςθ του ςεμιναρίου από προϊςταμζνουσ και διευκυντζσ, ζτςι ϊςτε θ 

αποκτθκείςα γνϊςθ να είναι κοινι και να μθν χρειάηεται ο χειριςτισ να πείςει ι να 

ςυγκρουςτεί με τουσ προϊςτάμενουσ του για τθν ορκότθτα και τθν χρθςιμότθτα τθσ. 
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Φο ετερόκλθτο κοινό, οι απορίεσ και θ ανταλλαγι email με ςκοπό τθν 

αλλθλοβοικεια ακόμα και μετά το πζρασ του ςεμιναρίου, κρίνεται ότι υποβοθκοφν 

τθν αποτελεςματικότθτα του ςεμιναρίου. Η επιλογι  ςυμμετεχόντων από φορείσ  

που ζχουν παρόμοιεσ διαδικαςίεσ, ςυμβάλλει ακόμθ περιςςότερο ςτθν κατανόθςθ 

των  περιπτϊςεων που αναλφονται. Ρι γνϊςεισ που ζχουν οι ςυμμετζχοντεσ λόγω 

εμπειρίασ και θ εξοικείωςι τουσ με το αντικείμενο είναι επίςθσ κακοριςτικόσ 

παράγοντασ και πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ ςτθν επιλογι των ςυμμετεχόντων 

προκειμζνου διευκολφνεται ο προςανατολιςμόσ του μακιματοσ ςε πιο ειςαγωγικό 

ι ςε πιο προχωρθμζνο επίπεδο. Φα ςυμπεράςματα κωδικοποιθμζνα ανά προφίλ 

παρατίκενται ςτον Σίνακα που ακολουκεί. 

Σίνακασ 21: Γενικι αποτίμθςθ του Σρογράμματοσ "Διαχείριςθ Δθμόςιων 
Υυμβάςεων" 

 Σροφίλ 1: Χπάλλθλοσ νζοσ 

ςτθ κζςθ για τθν οποία 

ζλαβε επιμόρφωςθ (κάτω 

των 5 ετϊν) χωρίσ κζςθ 

ευκφνθσ 

Υ.Ξ. 

Σροφίλ 2:  

Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτθ κζςθ 

για τθν οποία 

ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(άνω των 5 ετϊν) 

χωρίσ κζςθ 

ευκφνθσ 

Β.Φ 

Σροφίλ 3: 

Χπάλλθλοσ 

νζοσ ςτθ κζςθ 

για τθν οποία 

ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(κάτω των 5 

ετϊν) με κζςθ 

ευκφνθσ 

Ο.Ξ. 

 

Σροφίλ 4: 

Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτθ 

κζςθ για τθν 

οποία ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(άνω των 5 

ετϊν) με κζςθ 

ευκφνθσ 

Ξ.Σ., Α.Γ. 

Γενικι 

αξιολόγθςθ 

Θετικι Σολφ κετικι Σολφ κετικι Σολφ κετικι  

(Ξ.Σ) 

Θετικι (Α.Γ.) 

Δυνατά 

ςθμεία 

Ειςθγθτζσ (υψθλι 

επάρκεια γνϊςθσ, 

προκυμία, διακεςιμότθτα 

και μετά το ςεμινάριο) 

Υυμμετζχοντεσ με ομοειδι 

αντικείμενα και διαφόρων 

βακμίδων (προϊςτάμενοι 

και υφιςτάμενοι) 

Ενδιαφζρον Αντικείμενο 

 

Ειςθγθτζσ (υψθλι 

επάρκεια γνϊςθσ, 

προκυμία, 

διακεςιμότθτα 

και μετά το 

ςεμινάριο) 

Ενδιαφζρον 

Αντικείμενο 

 

Ειςθγθτζσ 

(υψθλι 

επάρκεια 

γνϊςθσ, 

προκυμία, 

διακεςιμότθτα 

και μετά το 

ςεμινάριο) 

Ετερόκλθτα 

χαρακτθριςτικά 

τθσ ομάδασ των 

ςυμμετεχόντων 

Ειςθγθτζσ 

(υψθλι 

επάρκεια 

γνϊςθσ, 

προκυμία, 

διακεςιμότθτα 

και μετά το 

ςεμινάριο) 

Ενδιαφζρον 

Αντικείμενο 
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Μοινωνικι 

δικτφωςθ 

Αδφνατα 

ςθμεία 

Χρονικι διάρκεια  

Εκπαιδευτικό υλικό 

(περιςςότερα 

παραδείγματα) 

Χρονικι διάρκεια 

Σρακτικι 

εξάςκθςθ 

Χρονικι 

διάρκεια  

 

Χρονικι 

διάρκεια   

Σρακτικι 

εξάςκθςθ 

 

(γ) Βελτίωςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων 

Υε ςχζςθ με το μακθςιακό αποτζλεςμα ςε βάκοσ χρόνου προκφπτει ότι το 

ςεμινάριο των δθμοςίων ςυμβάςεων είναι πράγματι αποτελεςματικό.  

«Αμφιςβιτθτα βελτιϊκθκαν» απαντάει ςτθν ςχετικι ερϊτθςθ ζμπειρο ςτζλεχοσ ςε 

οργανιςμό (Β.Φ.-Προφίλ 2). Εξθγεί μάλιςτα ότι ςθμαντικό ρόλο για τθν αφομοίωςθ 

και τθν αποτελεςματικότθτα του ςεμιναρίου παίηει θ εμπειρία ςτο αντικείμενο: 

«πασ και αν δεν ζχεισ καμία επαφι με το αντικείμενο, ι είςαι καινοφργιοσ ςτο 

τμιμα προμθκειϊν και πασ να το παρακολουκιςεισ, δε ςε βοθκάει πολφ». Υυνδζει 

δε τθν ειδικι ςθμαςία που είχε θ χρονικι ςυγκυρία υλοποίθςθσ του ςυγκεκριμζνου 

ςεμιναρίου, αφοφ το κεςμικό πλαίςιο κατά το χρόνο εκείνο δεν ιταν ακόμα καλά 

διευκρινιςμζνο, γεγονόσ που δθμιουργοφςε υψθλζσ προςδοκίεσ για το περιεχόμενό 

του και το αποτζλεςμά του,«Ναι, δεν είχαν βγει οφτε τα τεφχθ, οφτε οι υπουργικζσ, 

δεν είχαν βγει ςχεδόν τίποτα. Εντάξει όμωσ, θ αλικεια είναι ότι ακόμα και οι 

ειςθγθτζσ προςπακοφςαν να καταλάβουν το νόμο, ζτςι;».  

«Πολφ. Και εκεί που ιταν κάτι αρχικό, πολφ, μασ βοικθςε πάρα πολφ, δεν το 

ςυηθτάω» επιβεβαιϊνει για τθν κάλυψθ των μακθςιακϊν αναγκϊν τθσ και ςτζλεχοσ 

με πρόςφατθ κζςθ ευκφνθσ  (Ο.Ξ.-Προφίλ 3).  

Φθν κάλυψθ του, ςε ςχζςθ με τισ προςδοκίεσ του, εκφράηει και ςτζλεχοσ με μακρά 

κζςθ ευκφνθσ ςτο αντικείμενο, ςε Υϊμα Αςφαλείασ (Ξ.Σ.-Προφίλ 4), εξθγϊντασ 

ότι: «Με κάλυψε πολφ. *Φου άνοιξε τισ προοπτικζσ+. Βγικα κερδιςμζνοσ πιο πολφ 

απϋ ότι νόμιηα…ζμακα πζντε πράγματα. …... Κα βοθκιςει ςτθ επίβλεψθ των 

χειριςτϊν».  

Επεξθγθματικό είναι το ςτζλεχοσ με μακρά κζςθ ευκφνθσ ςτο αντικείμενο ςε 

Οοςοκομείο (Α.Γ.-Προφίλ 4), ωσ προσ το τι αποκόμιςε από το ςεμινάριο: «μου 

ζλυςε απορίεσ... ςτόχευςε πράγματα που κα ζπρεπε να δϊςουν περιςςότερθ 

προςοχι, *πριν το διαβάςουν+ τα βαςικά ςθμεία. Κι άλλο ςθμείο που μπορεί  εγϊ να 

το προςπζραςα ζτςι, και ιταν ςθμαντικό. Ιταν οριςμζνα ςθμεία που όντωσ ναι 

διελευκάνκθκαν».  
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Μάπωσ πιο ςυγκρατθμζνθ, φαίνεται να είναι θ απάντθςθ από το ςτζλεχοσ ςε 

ανεξάρτθτθ αρχι (Υ.Ξ.- Προφίλ 1) , το οποίο δίνει ςχετικά υψθλό ποςοςτό για το 

πόςο καλφφκθκαν οι μακθςιακζσ  ανάγκεσ, «Ναι, ναι, εντάξει, κατά ζνα μεγάλο 

βακμό βοικθςε… Καλφφκθκε ζνα 70 ασ ποφμε %, εκεί κα ζλεγα», αλλά διευκρινίηει 

ότι το ποςοςτό  ςυςχετίηεται με  τθν ιδιάηουςα  χρονικι ςυγκυρία  κατά τθν οποία 

διενεργικθκε το ςεμινάριο, «γιατί  δεν περίμενα ουςιαςτικά ότι κα γινότανε θ 

τρελι αλλαγι από αυτιν τθν άποψθ...εμζνα ασ ποφμε που ιμουν και πιο 

καινοφργια, με βοικθςε ςτο να κατανοιςω ακόμα περιςςότερεσ ζννοιεσ, να μπω 

καλφτερα ςτθ διαδικαςία και όλα αυτά. Από και πζρα βζβαια όμωσ ιταν δφςκολο, 

κεωρϊ και για τουσ ειςθγθτζσ, γιατί δεν είχε γίνει ακόμα κάποια εφαρμογι. Οπότε 

κι εκείνοι ιταν ςτο μεταίχμιο, δθλαδι μποροφςαν και να ςου απαντιςουν…αλλά 

χωρίσ να είναι 100% κατοχυρωμζνοι… με επιφφλαξθ.»  

υςχζτιςθ με προφίλ 

Σαρατθροφμε από τθν παραπάνω ανάλυςθ ότι θ κάλυψθ των μακθςιακϊν αναγκϊν 

από το  ςεμινάριο ςυνδζεται ςτενά με τισ ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ διεξιχκθ. Ρ 

νόμοσ είχε πρόςφατα εκδοκεί με άμεςθ προκεςμία εφαρμογισ του και υπιρχε 

διάχυτθ ανθςυχία για τθν εφαρμογι του δεδομζνου ότι δεν είχαν εκδοκεί ακόμα 

οφτε οι εφαρμοςτικζσ του αποφάςεισ οφτε διευκρινιςτικζσ εγκφκλιοι. Χπό τισ 

ςυνκικεσ αυτζσ, οι ςυμμετζχοντεσ ιρκαν ςτο ςεμινάριο για να γνωρίςουν κατά 

κάποιο τρόπο το άγνωςτο, με τθν προςδοκία να καλφψουν, όςο αυτό ιταν δυνατό, 

τισ απορίεσ τουσ ι τουλάχιςτον να κατανοιςουν το πλαίςιο εφαρμογισ του νζου 

νόμου. Από τθν άποψθ αυτι δεν εκπλιςςει το γεγονόσ ότι όλα τα προφίλ , εκτιμοφν 

ότι καλφφκθκαν από ικανοποιθτικά ζωσ πολφ ικανοποιθτικά από το ςεμινάριο, γιατί 

ακριβϊσ δόκθκε μζςω του ςεμιναρίου μία δυνατότθτα άμεςθσ ενθμζρωςθσ για τον 

νζο νόμο, με τθν όςον το δυνατόν καλφτερθ κατανόθςθ αυτοφ.  

Φα παραπάνω κωδικοποιοφνται ανά προφίλ ςτον Σίνακα που ακολουκεί. 
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Σίνακασ 22: Ξακθςιακό αποτζλεςμα για το Σρόγραμμα "Διαχείριςθ Δθμόςιων 
Υυμβάςεων" 

 

Σροφίλ 1: 

Χπάλλθλοσ 

νζοσ ςτθ κζςθ 

για τθν οποία  

ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(κάτω των 5 

ετϊν) χωρίσ 

κζςθ ευκφνθσ 

Υ.Ξ. 

Σροφίλ 2: 

Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτθ 

κζςθ για τθν 

οποία  ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(άνω των 5 

ετϊν) χωρίσ 

κζςθ ευκφνθσ 

Β.Φ. 

Σροφίλ 3: 

Χπάλλθλοσ 

νζοσ ςτθ κζςθ 

για τθν οποία  

ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(κάτω των 5 

ετϊν) με κζςθ 

ευκφνθσ 

Ο.Ξ. 

Σροφίλ 4: 

Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτθ 

κζςθ για τθν 

οποία  ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(άνω των 5 

ετϊν) με κζςθ 

ευκφνθσ 

Ξ.Σ., Α.Γ. 

Βελτίωςθ 

γνϊςεων/δεξιοτιτων 

ΟΑΙ ΟΑΙ ΟΑΙ ΟΑΙ 

Μάλυψθ μακθςιακισ 

ανάγκθσ (ςε ςχζςθ 

με τισ προςδοκίεσ) 

ΥΧΕΦΙΜΑ ΥΧΕΦΙΜΑ ΟΑΙ ΟΑΙ (για Ξ.Σ.) 

 

 (δ) Αλλαγι ςε ςτάςθ, ςυμπεριφορά, αντίλθψθ  

Η διερεφνθςθ ωσ προσ ενδεχόμενθ επίδραςθ ςτθν ςτάςθ, ςυμπεριφορά ι αντίλθψθ 

των ςυμμετεχόντων μετά τθν παρακολοφκθςθ του ςεμιναρίου μάσ οδθγεί ςε 

οριςμζνα ενδιαφζροντα ςυμπεράςματα. 

Χαρακτθριςτικά διατυπϊνεται από τουσ ερωτϊμενουσ ότι θ παρακολοφκθςθ του 

ςεμιναρίου παρείχε ςε αυτοφσ ζνα αίςκθμα αςφάλειασ λόγω των  γνϊςεων που 

απόκτθςαν.  

Για τθν Υ.Ξ. (Προφίλ 1), θ αίςκθςθ αςφάλειασ ςυνδζεται με τθν μεγαλφτερθ 

ςιγουριά που απζκτθςε  για τισ μετζπειτα αποφάςεισ ι ενζργειεσ που ζλαβε και 

αφοροφςαν τθν κατοχφρωςθ τθσ νομιμότθτασ των ενεργειϊν αυτϊν, «πιο αςφαλισ, 

και επίςθσ ςτο να μθν κάνεισ κάποιεσ, ςε ειςαγωγικά ασ το ποφμε παράτυπεσ 

ενζργειεσ». Σαράλλθλα αποτελεί τθν αιτία και ταυτόχρονα το κίνθτρο για τθν 

ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν που βρικαν υποςτιριξθ ςτισ γνϊςεισ που αποκτικθκαν 

από το ςεμινάριο, «Δθλαδι αυτό ςου ζδωςε μία ϊκθςθ, ζνα κίνθτρο, ότι πρζπει να 

το τρζξεισ αυτό το κομμάτι». Θζτει επίςθσ χαρακτθριςτικά το κζμα τθσ ενίςχυςθσ 

τθσ αυτοπεποίκθςθσ του ςυμμετζχοντα ϊςτε να μπορζςει να τα ειςθγθκεί και να τα 

υποςτθρίξει ςτουσ προϊςταμζνουσ τθσ, «Οπότε ζχεισ μία αςφάλεια να πατιςεισ 

κάπου πάνω, να νοιϊςεισ πιο αςφάλεια ϊςτε να ςτθρίξεισ και τθν άποψι ςου, τθ 

γνϊμθ ςου». 
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Για τθν Β.Φ.(Προφίλ 2), θ παρακολοφκθςθ του ςεμιναρίου είχε ωσ επακόλουκο, 

τόςο τθν ενθμζρωςθ και κατά κάποιο τρόπο κακοδιγθςθ των ςυναδζλφων τθσ, όςο 

και τθν ευκφνθ τθσ ειςιγθςθσ επί τθσ ορκότθτασ και τθσ νομιμότθτασ των 

αποφάςεων τθσ διοίκθςθσ , «Ναι, θ αλικεια είναι ότι, καταρχιν όταν ζρχομαι ςτθν 

υπθρεςία, επειδι ενθμερϊνω και ςυναδζλφουσ που δεν ζχουν παρακολουκιςει το 

αντίςτοιχο ςεμινάριο ι πρόκειται να το παρακολουκιςουν, τουσ λζω που περίπου 

κα πρζπει να εςτιάςουν, τι ζχω πάρει καινοφργιο από το ςεμινάριο, γιατί είναι 

κάποια πράγματα τα οποία τα διευκρινίηεισ βεβαίωσ ςτο ςεμινάριο: αυτο δεν το 

κάνουμε ςωςτά, αυτό πρζπει να γίνεται ζτςι, με ρωτάει ακόμα και θ διοίκθςθ, θ 

γενικι διευκφντρια που υπογράφει τι είναι ςωςτό και τι όχι, πωσ πρζπει να το...».  

Η απάντθςθ τθσ Ο.Ξ.(Προφίλ 3) αποδίδει τθν αίςκθςθ αςφάλειασ ςτο δίκτυο 

επαφϊν που ανζπτυξε ςτο ςεμινάριο εννοϊντασ τόςο τουσ ειςθγθτζσ όςο και 

ςυναδζλφουσ άλλων υπθρεςιϊν με τουσ οποίουσ είναι ςε τακτικι επικοινωνία για 

τθν εξεφρεςθ λφςεων ςε προκφπτοντα προβλιματα, «Φυςικά [αιςκάνκθκα πιο 

αςφαλισ+, …. είχαμε να απευκυνκοφμε ςε κάποιουσ ειςθγθτζσ, ….. ταυτόχρονα να 

αλλάξουμε, να ςυηθτιςουμε και με τουσ άλλουσ ςυναδζλφουσ από άλλεσ 

υπθρεςίεσ, που μπορεί δθλαδι μία απορία που είχαμε εμείσ, ςυηθτϊντασ *να τθν 

είχε λφςει ο άλλοσ+ ναι, ι νϋ ανταλλάξουμε απόψεισ και να ρκοφμε πιο κοντά ςτθ 

λφςθ του κζματοσ…». 

Διαφορετικι αφετθρία ζχει για τθν Α.Γ.(Προφίλ 4), θ αίςκθςθ αςφάλειασ που 

δθμιουργικθκε από τθν παρακολοφκθςθ του ςεμιναρίου δεδομζνου ότι το 

παρακολοφκθςαν και άλλοι ςυναδζλφοι τθσ (από το ίδιο τμιμα), «Είναι ςίγουρα 

πάρα πολφ ςθμαντικό. Παρά πολφ ςθμαντικό γιατί είναι αυτό που ςασ είπα 

προθγουμζνωσ. Κι εγϊ να ζχω ςε κάποιο ςθμείο κενό, μπορεί να το γεμίςει ο άλλοσ 

ςυνάδελφοσ, που παρακολοφκθςε και άλλουσ ειςθγθτζσ. Μπορεί να ζχει κάποιεσ 

άλλεσ ςθμειϊςεισ».  

υςχζτιςθ με προφίλ 

Υυμπεραίνουμε από τθν παραπάνω ανάλυςθ ότι θ παρακολοφκθςθ του ςεμιναρίου 

πζρα από το γνωςιακό μζροσ αυτό κακϋαυτό, κωράκιςε τουσ ςυμμετζχοντεσ (όλων 

των προφίλ) με ζνα δίχτυ αςφάλειασ είτε μζςω τθσ αποκτθκείςασ εμπιςτοςφνθσ 

ςτθν ορκότθτα και νομιμότθτα τθσ καινοφργιασ γνϊςθσ είτε με τισ επαφζσ με 

ειςθγθτζσ αλλά και ςυμαδζλφουσ άλλων υπθρεςιϊν που ςυνάφκθκαν από το 

ςεμινάριο ι τζλοσ από τθν εμπειρία τθσ ςυμμετοχικισ παρακολοφκθςθσ με 

ςυναδζλφουσ από το ίδιο τμιμα. 

 Φα ςυμπεράςματα αυτά αποτυπϊνονται κωδικοποιθμζνα ανά προφίλ ςτον Σίνακα 

που ακολουκεί. 
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Σίνακασ 23: Αλλαγι ςτάςεων, ςντιλιψεων, ςυμπεριφορϊν για το Σρόγραμμα 
"Διαχείριςθ Δθμόςιων Υυμβάςεων" 

 

Σροφίλ 1: 

 Χπάλλθλοσ ςτθ 

κζςθ για τθν οποία 

ζλαβε επιμόρφωςθ 

(κάτω των 5 ετϊν) 

χωρίσ κζςθ ευκφνθσ 

Υ.Ξ 

Σροφίλ 2:  

Χπάλλθλοσ παλαιόσ 

ςτθ κζςθ για τθν 

οποία ζλαβε 

επιμόρφωςθ (άνω 

των 5 ετϊν) χωρίσ 

κζςθ ευκφνθσ 

Β.Φ.  

Σροφίλ 3:  

Χπάλλθλοσ νζοσ ςτθ 

κζςθ για τθν οποία 

ζλαβε επιμόρφωςθ 

(κάτω των 5 ετϊν) με 

κζςθ ευκφνθσ 

Ο.Ξ. 

Σροφίλ 4: 

 Χπάλλθλοσ παλαιόσ 

ςτθ κζςθ για τθν 

οποία ζλαβε 

επιμόρφωςθ (άνω 

των 5 ετϊν) με κζςθ 

ευκφνθσ 

Α.Γ. 

Αλλαγι τρόπου 

ςκζψθσ/ςυμπεριφ

οράσ 

ΟΑΙ ΟΑΙ ΟΑΙ ΟΑΙ 

Αίςκθμα 

αςφάλειασ  

ΟΑΙ ΟΑΙ ΟΑΙ ΟΑΙ 

Ώκθςθ για λιψθ 

πρωτοβουλιϊν 

ΟΑΙ - - - 

Ενδυνάμωςθ τθσ 

αυτοπεποίκθςθσ  

ΟΑΙ ΟΑΙ - - 

 

 (ε) Βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ υπθρεςίασ.  

εφαρμογι αλλαγϊν. 

Η επίδραςθ του ςεμιναρίου των δθμοςίων ςυμβάςεων ςτθ λειτουργία και τθν 

αποτελεςματικότθτα του φορζα είναι ζνα ηιτθμα που αποκάλυψε ενδιαφζρουςεσ 

απόψεισ.  

Η Υ.Ξ.(Προφίλ 1) ομολογεί ότι από τθν παρακολοφκθςθ του ςεμιναρίου 

ςυνειδθτοποίθςε ότι θ ςφςταςθ τεχνικισ υπθρεςίασ ςτο φορζα αποτελεί νομικι 

υποχρζωςθ, «Ουςιαςτικά μασ ανάγκαςαν,  ουςιαςτικά μασ ειπϊκθκε και μασ 

διευκρινίςτθκε ότι πρζπει να γίνει τεχνικι υπθρεςία, πρζπει να μπει ςτο 

οργανόγραμμα οπωςδιποτε τεχνικι υπθρεςία, πρζπει να κάνουμε…», οπότε και 

ενκαρρφνεται όχι μόνο να ειςθγθκεί  ςτθν υπθρεςία τθσ αλλά και να τθν 

κινθτοποιιςει να επιςπεφςει τισ διαδικαςίεσ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ςφςταςθσ 

τεχνικισ υπθρεςίασ , «Δθλαδι αυτό ςου ζδωςε μία ϊκθςθ, ζνα κίνθτρο, ότι πρζπει 

να το τρζξεισ αυτό το κομμάτι. Αν δεν ςου δϊςει κάποιοσ ϊκθςθ, κα ςυνεχίςει να 

γίνεται θ ίδια διαδικαςία, θ οποία δεν είναι και ςωςτι». 
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Από τθν Β.Φ.(Προφίλ 2), θ άμεςθ ενςωμάτωςθ τθσ αποκτθκείςασ γνϊςθσ ςτθν 

υπθρεςία, «όταν ζρχομαι ςτθν υπθρεςία, επειδι ενθμερϊνω και ςυναδζλφουσ που 

δεν ζχουν παρακολουκιςει το αντίςτοιχο ςεμινάριο ι πρόκειται να το 

παρακολουκιςουν, τουσ λζω που περίπου κα πρζπει να εςτιάςουν, τι ζχω πάρει 

καινοφργιο από το ςεμινάριο, γιατί είναι κάποια πράγματα τα οποία τα διευκρινίηεισ 

βεβαίωσ ςτο ςεμινάριο: αυτό δεν το κάνουμε ςωςτά, αυτό πρζπει να γίνεται ζτςι, με 

ρωτάει ακόμα και θ διοίκθςθ, θ γενικι διευκφντρια που υπογράφει τι είναι ςωςτό 

και τι όχι, πωσ πρζπει να το... όχι όλα αυτά τα ενςωμάτωςα αμζςωσ ςτθ δουλειά 

και...». 

Από τθν Ο.Ξ.(Προφίλ 3), παρατίκεται μία άλλθ διάςταςθ, αυτι τθσ προςτικζμενθσ 

αξίασ που ζχει για τθν υπθρεςία θ παρακολοφκθςθ του ςεμιναρίου από ςτελζχθ με 

κζςθ ευκφνθσ. Ματά τθν άποψθ τθσ  θ παρακολοφκθςθ από υψθλόβακμα ςτελζχθ 

οδθγεί και ςε άμεςθ εφαρμογι τθσ αποκτθκείςασ γνϊςθσ, αφοφ οι ςχετικζσ 

κατευκφνςεισ ζρχονται από τουσ προϊςταμζνουσ, «εγϊ πιςτεφω ότι ιταν πολφ καλι 

επιλογι το ότι μποροφςαμε κι εκεί να ςυνεργαςτοφμε και ςτθν πορεία εδϊ. Να λζμε 

παρακολουκιςαμε αυτό, να ςυμπλθρϊνουμε ο ζνασ τον άλλο». πωσ άλλωςτε 

αναλφει ςτθ ςυνζχεια: «Όχι, αλλά πιςτεφω ότι όταν πθγαίνει όχι ζνασ, και γενικά να 

είναι δφο, δφο εγϊ πιςτεφω, ασ είναι δφο υπάλλθλοι, αλλθλοςυμπλθρϊνει ο ζνασ 

τον άλλο. Δθλαδι ότι και να είναι, δεν τα καταλαβαίνεισ όλα, ο ζνασ ςυμπλθρϊνει 

τον άλλο και πιςτεφω ότι είναι πολφ ςθμαντικό ςε τζτοια κζματα, δθλαδι 

οικονομικά, κυρίωσ τζτοια, που εντάξει, δεν είναι πολφ κεωρθτικά και τζτοια, 

ςυμπλθρϊνει ο ζνασ τον άλλο». 

Φζλοσ ο Ξ.Σ. (Προφίλ 4), μολονότι δεν εργάηεται ο ίδιοσ ςε τμιμα προμθκειϊν, 

αναγνωρίηει ότι θ παρακολοφκθςθ του ίδιου ςεμιναρίου από τον ίδιο αλλά και από 

ςυναδζλφουσ του τμιματοσ που κατ’ εξοχιν εφαρμόηει τθ νομοκεςία, βοικθςε τθ 

ςυνεργαςία μεταξφ των δφο τμθμάτων, αφοφ όλοι πιραν τθ γνϊςθ από τθν ίδια 

πθγι, «Συνεργαηόμαςτε με τθν Δ/νςθ Οικονομικϊν, με αυτοφσ που είχαν επίςθσ 

παρακολουκιςει. Είναι καλό να παίρνεται θ πλθροφορία από τθν πρωτογενι πθγι». 

υςχζτιςθ με προφίλ 

Υυμπεραίνουμε από τθ παραπάνω ανάλυςθ ότι θ ςυμμετοχι ςτο ςεμινάριο ςυνιςτά 

εντζλει προςτικζμενθ αξία για τθν υπθρεςία του ςυμμετζχοντα (ιςχφει για όλα τα 

προφίλ). Φο όφελοσ μπορεί να είναι άμεςο και απτό, όπωσ θ κινθτοποίθςθ του 

φορζα να προχωριςει ςε διαρκρωτικζσ αλλαγζσ, ι να επιλφςει άμα τθ γενζςει τουσ 

προβλιματα και να διαλευκάνει ςθμεία που ςε άλλθ περίπτωςθ μποροφςαν να 

κζςουν κζμα νομιμότθτασ των πράξεων τθσ διοίκθςθσ. Ξπορεί επίςθσ να είναι πιο 

ζμμεςο ωσ προσ τθν προαγωγι τθσ λειτουργίασ τθσ υπθρεςίασ και να ςυναρτάται 

και με άλλουσ παράγοντεσ, όπωσ είναι θ ςυμμετοχικι παρακολοφκθςθ από 

ςυναδζλφουσ του ίδιου τμιματοσ ι ςυναδζλφουσ ςυναφοφσ τμιματοσ τθσ ίδιασ 
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υπθρεςίασ. Φα παραπάνω ςυμπεράςματα κωδικοποιθμζνα ανά προφίλ 

παρατίκενται ςτο Σίνακα που ακολουκεί. 

Σίνακασ 24: Βελτίωςθ λειτουργίασ & αποτελεςματικότθτασ φορζα για το 
Σρόγραμμα "Διαχείριςθ Δθμοςίων Υυμβάςεων" 

 Σροφίλ 1: 

Χπάλλθλοσ νζοσ 

ςτθ κζςθ για τθν 

οποία  ζλαβε 

επιμόρφωςθ (κάτω 

των 5 ετϊν) χωρίσ 

κζςθ ευκφνθσ 

Υ.Ξ. 

Σροφίλ 2: 

Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτθ 

κζςθ για τθν 

οποία  ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(άνω των 5 

ετϊν) χωρίσ 

κζςθ ευκφνθσ 

Β.Φ. 

Σροφίλ 3: 

Χπάλλθλοσ νζοσ 

ςτθ κζςθ για τθν 

οποία  ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(κάτω των 5 

ετϊν) με κζςθ 

ευκφνθσ 

Ο.Ξ. 

Σροφίλ 4: 

Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτθ κζςθ 

για τθν οποία  

ζλαβε 

επιμόρφωςθ (άνω 

των 5 ετϊν) με 

κζςθ ευκφνθσ 

Ξ.Σ. 

Βελτίωςθ 
λειτουργίασ 
υπθρεςίασ  

ΟΑΙ ΟΑΙ ΟΑΙ ΟΑΙ 

Σρόταςθ για 
εφαρμογι 
αλλαγϊν 

ςτθν   
υπθρεςία 

ΟΑΙ 

Σρόταςθ για 

ςφςταςθ τεχνικισ 

υπθρεςίασ 

   
ΡΧΙ  

 

 

 (ςτ) Διάχυςθ τθσ γνϊςθσ-εμπειρίασ  

Η διερεφνθςθ τθσ μεταφοράσ τθσ γνϊςθσ ειδικότερα αλλά και τθσ εμπειρίασ 

γενικότερα από τθ ςυμμετοχι ςτο ςεμινάριο ζδωςε ςθμαντικι πλθροφορία για τισ 

πολιτικζσ που εφαρμόηονται ςε κάκε φορζα ςχετικά με τθ διάχυςθ τθσ 

πλθροφορίασ. Υε κάποιεσ περιπτϊςεισ, θ ενθμζρωςθ επαφίεται εξ ολοκλιρου ςτθν 

ατομικι πρωτοβουλία, ςε άλλεσ ακολουκείται δομθμζνθ διαδικαςία ενθμζρωςθσ, 

που υποςτθρίηεται από τθν ενκαρρυντικι προσ τθν επιμόρφωςθ ςτάςθ τθσ 

διοίκθςθσ, και ςε άλλεσ θ διαδικαςία είναι πιο άτυπθ και ενεργοποιείται από τθν 

ατομικι πρωτοβουλία. 

Πεχωριςτι φαίνεται να είναι θ περίπτωςθ τθσ Υ.Ξ. (Προφίλ 1), όπου δεν χρειάςτθκε 

να μεταφζρει θ ίδια τθ γνϊςθ από το ςεμινάριο, αφοφ όλοι οι ςυνάδελφοί τθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ προϊςταμζνθσ ςυμμετείχαν ςε αυτό. πωσ γίνεται 

άμεςα αντιλθπτό, αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα τθν ενεργοποίθςθ του διαλόγου μζςα 

ςτο τμιμα και τθν εξεφρεςθ πρόςφορου εδάφουσ για τθ άμεςθ εφαρμογι των 

γνϊςεων, αλλά και ςτθν δρομολόγθςθ κάποιων διαρκρωτικϊν αλλαγϊν, όπωσ τθν 
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αναδιοργάνωςθ του οργανογράμματοσ του φορζα,  «Κεωρϊ ότι ιταν καλφτερο που 

το παρακολουκιςαμε ωσ τμιμα, πάντα, γιατί ανταλλάςεισ άποψθ και βλζπεισ 

(ςυμπλθρϊνεισ τα κενά ςου) ςυμπλθρϊνεισ τα κενά ςου, και κρίνεισ κιόλασ 

ταυτόχρονα, αν το κεωρείσ ζτςι, αν το κεωρείσ αλλιϊσ, υπάρχει αυτι θ ανταλλαγι 

απόψεων. Οπότε κεωρϊ ότι είναι καλφτερο ςαν τμιμα, ι τουλάχιςτον δφο άτομα, 

υπάρχει μία ςτιριξθ… γιατί αλλιϊσ να το λεσ εςφ, κι αλλιϊσ να το ακοφει από ζναν 

ειςθγθτι, ότι τζλοσ δεν μπορείσ να το κάνεισ αλλιϊσ. Δεν μπορεί ζνασ υπάλλθλοσ να 

πάει να το πει ςτο διευκυντι, κα το πει ςτο διευκυντι αλλά δεν κα ζχει τθν ίδια 

βαρφτθτα». 

Φθν διαδικαςία μεταφοράσ τθσ γνϊςθσ ςτθν υπθρεςία τθσ περιγράφει θ 

Β.Φ.(Προφίλ 2). Υτθν υπθρεςία τθσ θ διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ γίνεται μζςω μιασ 

μάλλον εκιμικισ παρά τυπικισ διαδικαςίασ και εξαρτάται κατά πολφ από τθν 

ιδιοςυγκραςία και τθν ατομικι πρωτοβουλία του ςυμμετζχοντα ςτο ςεμινάριο 

«Ναι, θ αλικεια είναι ότι, καταρχιν όταν ζρχομαι ςτθν υπθρεςία, επειδι 

ενθμερϊνω και ςυναδζλφουσ που δεν ζχουν παρακολουκιςει το αντίςτοιχο 

ςεμινάριο ι πρόκειται να το παρακολουκιςουν, τουσ λζω που περίπου κα πρζπει 

να εςτιάςουν, τι ζχω πάρει καινοφργιο από το ςεμινάριο, γιατί είναι κάποια 

πράγματα τα οποία τα διευκρινίηεισ βεβαίωσ ςτο ςεμινάριο: αυτό δεν το κάνουμε 

ςωςτά, αυτό πρζπει να γίνεται ζτςι, με ρωτάει ακόμα και θ διοίκθςθ, θ γενικι 

διευκφντρια που υπογράφει τι είναι ςωςτό και τι όχι….Το ςυηθτάμε. Ασ ποφμε εδϊ 

που είμαςτε διεφκυνςθ οικονομικϊν υπθρεςιϊν, οποιοςδιποτε παρακολουκιςει 

ςεμινάριο, ςε κάποια ςφςκεψθ που κα ζχουμε μζςα με τουσ υπολοίπουσ το 

ςυηθτάμε». 

Αντίκετα ςτθν περίπτωςθ τθσ Ο.Ξ.(Προφίλ 3), φαίνεται να υπάρχει ςτο φορζα, θ 

κουλτοφρα διάχυςθσ τθσ πλθροφορίασ και μάλιςτα από πάνω προσ τα κάτω, «Ναι 

βζβαια, καταρχάσ γίνονταν ςυηθτιςεισ ςτο τμιμα προμθκειϊν για να προχωριςουν 

τα πράγματα, να λυκοφν. Δθλαδι αν ο υπάλλθλοσ είχε κάτι, ςυηθτάγαμε,  αυτό 

ςυηθτιςαμε ςτο ςεμινάριο, ζτςι, ανοίγαμε τα μπλοκάκια μασ λίγο να δοφμε τι 

γίνεται, για να πάρουμε κάποιον να ρωτιςουμε, να πάρουμε ζναν άλλο διμο, να 

πάρουμε κάποιον… εγϊ κεωρϊ ότι θ επιμόρφωςθ ξεκινάει από πάνω προσ τα 

κάτω». 

Διαφαίνεται επίςθσ θ υποςτιριξθ τθσ ενίςχυςθσ των ικανοτιτων των υπαλλιλων 

μζςω επιμόρφωςθσ, «Όχι, αλλά πιςτεφω ότι όταν πθγαίνει όχι ζνασ, και γενικά να 

είναι δφο- δφο εγϊ πιςτεφω, ασ είναι δφο υπάλλθλοι, αλλθλοςυμπλθρϊνει ο ζνασ 

τον άλλο. Δθλαδι ότι και να είναι, δεν τα καταλαβαίνεισ όλα, ο ζνασ ςυμπλθρϊνει 

τον άλλο και πιςτεφω ότι είναι πολφ ςθμαντικό ςε τζτοια κζματα, δθλαδι 

οικονομικά, κυρίωσ τζτοια, που εντάξει, δεν είναι πολφ κεωρθτικά και τζτοια, 

ςυμπλθρϊνει ο ζνασ τον άλλο». 
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Φζλοσ ςτθν περίπτωςθ του Ξ.Σ.(Προφίλ 4), ςυνδυάηονται ςτθν υπθρεςία τυπικζσ 

διαδικαςίεσ μεταφοράσ τθσ γνϊςθσ με ατομικι πρωτοβουλία,«Εκτόσ από τθν τυπικι 

αναφορά, μοιράςαμε τθν πλθροφορία ςτουσ υπαλλιλουσ του τμιματοσ *ςθμειϊςεισ 

ειςθγθτϊν+», ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ ςυγκαταλζγεται και θ παρότρυνςθ άλλων 

ςυναδζλφων να παρακολουκιςουν το ςεμινάριο κακϊσ και θ ενκάρρυνςθ τθσ 

ενίςχυςθσ των γνϊςεων μζςω επιμόρφωςθσ, «Ιρκε και μία ςυνάδελφοσ από άλλο 

τμιμα. Κανονικά από κάκε υπθρεςία πρζπει να ζρχονται δφο, βοθκάει. Κα το 

ςφςτθνα ςτουσ χειριςτζσ του νζου τμιματοσ που υπθρετϊ». Αξίηει να ςθμειωκεί ότι 

ςτθ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία προβλζπεται και τυπικι διαδικαςία επιμόρφωςθσ από 

οικείο φορζα (Ακαδθμία) που είναι  μάλιςτα υποχρεωτικοφ χαρακτιρα. 

υςχζτιςθ με προφίλ 

Σαρακολουκιςαμε ςτθν παραπάνω ανάλυςθ διάφορεσ διαδικαςίεσ μζςω των 

οποίων διοχετεφεται θ γνϊςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο ςεμινάριο, ςτο 

υπόλοιπο προςωπικό του φορζα. Ζτςι είδαμε περιπτϊςεισ όπου υπάρχει τυπικι 

διαδικαςία, θ οποία ενίοτε μπορεί να ενιςχφεται από τθν ατομικι πρωτοβουλία και 

τθν προτροπι για παρακολοφκθςθ του ςεμιναρίου, είδαμε τθν εκιμικι διαδικαςία, 

που πάλι εξαρτάται ωσ ζνα βακμό από τθν ατομικι πρωτοβουλία, και τζλοσ είδαμε 

περιπτϊςεισ όπου θ διοίκθςθ του φορζα διζπεται από ανοιχτζσ πολιτικζσ 

διαχείριςθσ τθσ πλθροφορίασ και ενδυνάμωςθσ των ικανοτιτων του προςωπικοφ 

μζςω τθσ επιμόρφωςθσ. Φα παραπάνω ςυμπεράςματα παρατίκενται 

κωδικοποιθμζνα ανά προφίλ ςτον Σίνακα που ακολουκεί. 

Σίνακασ 25: Διάχυςθ τθσ γνϊςθσ για το Σρόγραμμα "Διαχείριςθ Δθμόςιων 
Υυμβάςεων" 

 Σροφίλ 1: 

 Χπάλλθλοσ νζοσ 

ςτθ κζςθ για τθν 

οποία ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(κάτω των 5 ετϊν) 

χωρίσ κζςθ 

ευκφνθσ 

Υ.Ξ. 

Σροφίλ 2: 

Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτθ κζςθ 

για τθν οποίο 

ζλαβε 

επιμόρφωςθ (άνω 

των 5 ετϊν) χωρίσ 

κζςθ ευκφνθσ 

Β.Φ. 

Σροφίλ 3: 

Χπάλλθλοσ 

νζοσ ςτθ 

κζςθ για τθν 

οποία ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(κάτω των 5 

ετϊν) με 

κζςθ ευκφνθσ 

Ο.Ξ. 

Σροφίλ 4: 

Χπάλλθλοσ παλαιόσ 

ςτθ κζςθ για τθν 

οποία ζλαβε 

επιμόρφωςθ (άνω 

των 5 ετϊν) με 

κζςθ ευκφνθσ 

Ξ.Σ. 

Ξεταφορά 
γνϊςθσ 

ΟΑΙ 
(Φαυτόχρονθ) 

ΟΑΙ ΟΑΙ Εν μζρει 

Φρόποσ 
μεταφοράσ 

Υυμμετοχι ςτο 
ςεμινάριο όλων 

των ςτελεχϊν του 
τμιματοσ 

Σροφορικά (ςε 
επιμζρουσ 

ςυηθτιςεισ) 

Μουλτοφρα 
διάχυςθσ τθσ 
πλθροφορίασ 

από φορζα  

Διανομι 
ςθμειϊςεων  
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(η) Προτάςεισ για βελτίωςθ του Προγράμματοσ 

Υτισ προτάςεισ για τθ βελτίωςθ του ςεμιναρίου κυριαρχεί αυτι τθσ επιμικυνςθσ τθσ 

διάρκειάσ του (Υ.Ξ.-Προφίλ 1): «να αυξθκεί, να πάει πενταιμερο», (Ο.Ξ.- Προφίλ 

3): «Εγϊ κα ζβαηα λίγο χρόνο παραπάνω, (…) όχι με τζτοια ταχφτθτα». 

Ρ Ξ.Σ. (Προφίλ 4) επιςθμαίνει  «…. πιο μεγάλα ςε διάρκεια», ενϊ μία εναλλακτικι 

πρόταςθ για τθν δομι του ςεμιναρίου (κεματικζσ ενότθτεσ) διατυπϊνεται από τθν 

Β.Φ.(Προφίλ 2): «….. ζςτω τισ τρεισ πρϊτεσ μζρεσ πιο ςφικτά ςαν πρόγραμμα και 

τθν τελευταία μιπωσ αφινανε να δοφμε περιπτϊςεισ, ϊςτε να βοθκθκοφν ςε 

πρακτικό επίπεδο». Η Υ.Ξ. (Προφίλ 1) ζχει τθν ίδια άποψθ ωσ προσ τθν δομι του 

ςεμιναρίου: «περιςςότερο παραδείγματα, …. Να ιταν πιο κωδικοποιθμζνο και πιο 

πρακτικό…. να μθν είναι ςε τόςο κεωρθτικό επίπεδο.». 

Υτα πλαίςια των απαντιςεων για τθν βελτίωςθ του ςεμιναρίου δόκθκαν και 

γενικότερεσ προτάςεισ για τθν λειτουργία του ΙΟΕΣ. Υυγκεκριμζνα αναδφεται θ 

ανάγκθ για δυνατότθτα ςυμμετοχισ εκ νζου ςε μεταγενζςτερο ςεμινάριο όταν το 

κεςμικό πλαίςιο επικαιροποιείται (Β.Φ.- Προφίλ 2): «ικελα να περάςει ζνα χρονικό 

διάςτθμα, δθλαδι ασ ς’ αφινει και τθ δεφτερθ χρονιά να το παρακολουκιςεισ ι 

μετά από ζξι-οχτϊ μινεσ». Η  Β.Φ. (Προφίλ 2) ςτο ίδιο πνεφμα προτείνει  επίςθσ και 

τον διαχωριςμό των υποψθφίων για τθν παρακολοφκθςθ του ςεμιναρίου ςε 

τμιματα αρχαρίων και προχωρθμζνων, ϊςτε να καλφπτονται οι ανάγκεσ όλων 

«Άνκρωποι που είναι πρϊτθ φορά ςε τμιματα προμθκειϊν και πρζπει να μάκουν 

το νόμο …..κα μποροφςε .. να γίνεται επιλογι ότι είμαι ςτο τμιμα προμθκειϊν εγϊ 

πζντε χρόνια και ο άλλοσ είναι ςτο πρϊτο εξάμθνο…». 

Φζλοσ γίνεται μία πρόταςθ βελτιςτοποίθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ των δφο υπο 

εξζταςθ ςεμιναρίων του κφκλου Ρικονομίασ & Δθμοςιονομικισ Σολιτικισ από τθν 

Β.Φ. (Προφίλ 2), θ οποία προτείναι να παρακολουκεί κάποιοσ πρϊτα το ςεμινάριο 

με το κεωρθτικό μζροσ (νόμοσ) και φςτερα το εργαλειακό (πλατφόρμα ΕΥΗΔΗΥ) 

«εγϊ νομίηω ότι πρζπει να υπάρχει μία ςειρά ςτα ςεμινάρια αυτά. Δθλαδι δεν 

μπορείσ να παρακολουκιςεισ θλεκτρονικζσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ πριν από το νομικό 

πλαίςιο ….». 

Φα  ςυμπεράςματα τθσ παραπάνω ανάλυςθσ αποτυπϊνονται κωδικοποιθμζνα ανά 

προφίλ ςτον πίνακα που ακολουκεί. 

 

 

 

 



 Σελίδα 83 

Σίνακασ 26: Σροτάςεισ βελτίωςθσ για το Σρόγραμμα " Διαχείρθςθ Δθμόςιων 
Υυμβάςεων" 

 Σροφίλ 1: 

Χπάλλθλοσ νζοσ 

ςτθ κζςθ για τθν 

οποία ζλαβε 

επιμόρφωςθ (κάτω 

των 5 ετϊν) χωρίσ 

κζςθ ευκφνθσ 

Υ.Ξ. 

Σροφίλ 2: 

Χπάλλθλοσ παλαιόσ ςτθ 

κζςθ για τθν οποίο ζλαβε 

επιμόρφωςθ (άνω των 5 

ετϊν) χωρίσ κζςθ 

ευκφνθσ 

Β.Φ. 

Σροφίλ 3: 

Χπάλλθλοσ νζοσ 

ςτθ κζςθ για 

τθν οποία ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(κάτω των 5 

ετϊν) με κζςθ 

ευκφνθσ 

Ο.Ξ. 

Σροφίλ 4: 

Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτθ κζςθ 

για τθν οποία 

ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(άνω των 5 ετϊν) 

με κζςθ ευκφνθσ 

Ξ.Σ. 

Σροτάςεισ για 
βελτίωςθ του 
προγράμματοσ 

ΟΑΙ ΟΑΙ 

  

ΟΑΙ ΟΑΙ 

 

Φρόποσ 
βελτίωςθσ 

- Δομι ςεμιναρίου: 
κεωρθτικό & 
πρακτικό μζροσ 
(αφξθςθ ωρϊν 
πρακτικισ 
άςκθςθσ) 
-Αφξθςθ χρονικισ 
διάρκειασ 
  

-Δομι ςεμιναρίου: 
κεωρθτικό και πρακτικό 
μζροσ (αφξθςθ ωρϊν 
πρακτικισ άςκθςθσ) 
-Αφξθςθ χρονικισ 
διάρκειασ 
-Φμιμα αρχαρίων και 
προχωρθμζνων ι 
Επικαιροποίθςθ τθσ 
γνϊςθσ με ςυμμετοχι ςε 
νζο ςεμινάριο 

Αφξθςθ 
χρονικισ 
διάρκειασ 

 

Αφξθςθ χρονικισ 
διάρκειασ 

3.2.2. Πρόγραμμα Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων μζςω Ε..Η.ΔΗ.. 

(β’ εξάμθνο του 2016)  

 

Φο επιμορφωτικό ςεμινάριο για το ΕΥΗΔΗΥ ζχει ωσ αντικείμενο τθν κατάρτιςθ των 

εκπαιδευόμενων τόςο ςε κεωρθτικό επίπεδο επί του κεςμικοφ και νομικοφ 

πλαιςίου που διζπει τισ Ηλεκτρονικζσ Δθμόςιεσ Υυμβάςεισ όςο και ςε πρακτικό 

επίπεδο με τθν εκπαίδευςθ των τουσ επί τθσ χριςθσ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 

Υυςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (Ε.Υ.Η.ΔΗ.Υ.), το οποίο αποτελεί 

εργαλείο του Ελλθνικοφ δθμόςιου τομζα για τθν υλοποίθςθ των ςυμβάςεων και 

ςτοχεφει ςτθν κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ του πλαιςίου λειτουργίασ των 

θλεκτρονικϊν δθμόςιων ςυμβάςεων αλλά και τθν εξοικείωςι τουσ με τθ χριςθ τθσ 

αντίςτοιχθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ. Η ομάδα ςτόχοσ για το ςυγκεκριμζνο 

πρόγραμμα είναι ςτελζχθ που προζρχονται απο Δ/νςεισ Σρομθκειϊν, Δ/νςεισ 

Ρικονομικϊν, Δ/νςεισ Διοικθτικοφ όλων των Ανακετουςϊν Αρχϊν/ Φορζων του 

Δθμόςιου τομζα, Ελεγκτικζσ αρχζσ, Αρχι Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν Σροςφυγϊν 
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(Σροϊςταμζνοι Διευκφνςεων ι Φμθμάτων, αλλά και απλοί χειριςτζσ κεμάτων 

Δθμοςίων Υυμβάςεων). 

(α) Κίνθτρο για επιλογι του ςεμιναρίου 

Υτθν περίπτωςθ του ςυγκεκριμζνου ςεμιναρίου πρωτεφον κίνθτρο για τθν 

παρακολοφκθςι του φαίνεται να αποτελεί θ ανάγκθ για εκμάκθςι του ωσ χρθςτικό 

εργαλείο για τθν κατ’ ουςίαν υλοποίθςθ των διαδικαςιϊν διαγωνιςμϊν, 

διακθρφξεων ςυμβάςεων προμθκειϊν, υπθρεςιϊν και ζργων ςε εφαρμογι και κατά 

τουσ όρουσ του κείμενου κεςμικοφ πλαιςίου.  

Για τθν Β.Χ. (Προφίλ 2), ζμπειρο ςτζλεχοσ ςε Ρργανιςμό, το κίνθτρο για τθν 

παρακολοφκθςθ του ςεμιναρίου είναι οι  άμεςεσ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ (διαδικαςία 

προκθρφξεων). Η χριςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλατφόρμασ αποτελεί βαςικό εργαλείο 

του τμιματοσ, «Αναγκαςτικαμε να πάμε…γιατί τρζχαν δφο διαγωνιςμοί ... μπικαμε 

ςτθ διαδικαςία αρχζσ του χρόνου να γίνουν δφο θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί. Γιϋ αυτό 

και πιγαμε και ςτο ςεμινάριο. Θ προϊςταμζνθ ιταν καινοφργια, καινοφργιοσ ο 

διευκυντισ γιατί αλλάξανε, με αποτζλεςμα,…κόντεψα  να τρελακϊ». 

Υτθν περίπτωςθ ςτελζχουσ με μακρά κζςθ ευκφνθσ ςτο αντικείμενο ςε νοςοκομείο 

(Α.Γ.-Προφίλ 4), θ διερεφνθςθ δεν ζχει τον αόριςτο χαρακτιρα μίασ γνϊςθσ, που 

ίςωσ φανεί χριςιμθ ςτο μζλλον, αλλά αποκτά το πολφ ςυγκεκριμζνο ςχιμα τθσ 

καταγραφισ και τθσ κατανόθςθσ των βθμάτων για το ςτιςιμο και τθν άμεςθ και 

πλιρθ ενςωμάτωςθ τθσ χριςθσ τθσ πλατφόρμασ ςτισ διαδικαςίεσ του φορζα ςτο 

εγγφσ μζλλον, όπωσ προκφπτει από τθν απάντθςι τθσ για το κίνθτρο ςυμμετοχισ 

ςτο ςεμινάριο: «Κοιτάξτε, ιταν απαραίτθτο να γίνει, να το παρακολουκιςουμε, κι 

όχι μόνο εγϊ και τα υπόλοιπα άτομα. Το επιλζξαμε γιατί βγικε ο νζοσ νόμοσ ο 

4412/16 και επειδι μπικαμε ςτουσ φορείσ γενικισ κυβζρνθςθσ και κα πρζπει κι 

εμείσ καλϊσ ι κακϊσ, δεν ζχουμε βζβαια ξεκινιςει ακόμα ... να δουλεφουμε το 

ΕΣΘΔΘΣ….γιατί είμαςτε ιδιωτικοφ δικαίου και ζχουμε κάποια προβλιματα, δεν 

ζχουμε ΑΔΑ, δεν ζχουμε ενταχκεί ςε ΚΑΕ, είχαμε τζτοιου είδουσ προβλιματα...».  

Φο νζο ςτζλεχοσ ςε διμο (Α.Δ.- Προφίλ 1) δθλϊνει ότι: «Ο δικόσ μασ ςκοπόσ όταν 

πιγαμε ςτο ΕΣΘΔΘΣ ιταν αυτό. Να δοφμε τι πλατφόρμα ιταν αυτι, δεν τθ ξζραμε 

κακόλου, πιγαμε να πάρουμε μια ιδζα για να… ουςιαςτικά να δοφμε αν κα μασ  

φανεί χριςιμο ςτο ςτιςιμο του τμιματοσ,…. και να  εξετάςουμε αν κα μποροφςαμε 

να φτιάξουμε εμείσ κάτι άλλο». Η ίδια προςζγγιςθ ςυναντάται και ςτθν απάντθςθ 

του προϊςταμζνου τθσ. Ρ Μ.Ο. (Προφίλ 3), αναφζρει ότι το τμιμα του ζχει μεν 

ςυναφζσ αντικείμενο, ωςτόςο θ καλι γνϊςθ ςτθ χριςθ του ΕΥΗΔΗΥ δεν αποτελεί 

απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων του τμιματοσ, αλλά 

αρκεί θ γνϊςθ των βαςικϊν αρχϊν και των δυνατοτιτων τθσ πλατφόρμασ όπωσ 

δθλϊνεται χαρακτθριςτικά: «εμείσ κζλαμε να δοφμε τι είναι αυτι θ πλατφόρμα, αν 

μποροφμε να τθν αξιοποιιςουμε ςτθ δουλειά μασ… θ οποία μπορεί να μασ φανεί 
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χριςιμθ, ςε κάποιο βακμό, αφριο αν είμαςτε ςε μία επιτροπι αξιολόγθςθσ, ι αν 

βρεκοφμε ςτισ προμικειεσ». Υυναντάμε εδϊ τθν κατθγορία επιμορφοφμενου, που 

χρειάηεται μία γενικι μόνο εικόνα των δυνατοτιτων τθσ πλατφόρμασ, και όχι τθν 

εξειδικευμζνθ λεπτομερι και ςε βάκοσ γνϊςθ του κακθμερινοφ χριςτθ αυτισ.  

Διαφορετικό είδουσ κίνθτρο ςυναντάμε μόνο ςτθν περίπτωςθ νζου ςτελζχουσ ςε 

Ειδικι Χπθρεςία (Ξ.Β.-Προφίλ 1), θ οποία ςυμμετζχει το ςεμινάριο με «ατομικι 

πρωτοβουλία», γιατί «ικελα να ζχω μία εικόνα», (αφοφ) «μελλοντικά κα 

ςυμμετάςχω ςε διαγωνιςμοφσ, κα είμαι μζλοσ ςε επιτροπζσ», όπωσ χαρακτθριςτικά 

δθλϊνει. 

Συςχζτιςθ με προφίλ 

Υυμπεραίνεται από τθν παραπάνω ανάλυςθ, ότι κατά κφριο λόγο,  ο πρωταρχικόσ 

λόγοσ για ςυμμετοχι ςτο ςεμινάριο ςυναρτάται με τθν ανάγκθ εξοικείωςθσ με τθν 

πλατφόρμα. Η ανάγκθ αυτι διαβακμίηεται ςε επίπεδο εμβάκυνςθσ από απλι, 

ςφαιρικι γνϊςθ τθσ λειτουργίασ και δυνατοτιτων τθσ πλατφόρμασ, για αυτοφσ που 

θ πλατφόρμα δεν αποτελεί κατϋανάγκθ βαςικό εργαλείο για τθν κακθμερινι τουσ 

εργαςία αλλά χρειάηονται μία γενικι εικόνα τθσ πλατφόρμασ ωσ επικουρικό 

εργαλείο, για να μπορζςουν να ανταποκρικοφν ςε επιτροπζσ αξιολόγθςθσ ι 

εποπτείασ τθσ διαδικαςίασ (Α.Δ.-Προφίλ 1, Μ.Ο.-Προφίλ 3) ζωσ λεπτομερι και 

εμβρυκι κατανόθςθ για όςουσ θ πλατφόρμα αποτελεί  το βαςικό εργαλείο τθσ 

δουλειάσ τουσ (Β.Χ.-Προφίλ 2, Α.Γ.-Προφίλ 4 ). 

Φα παραπάνω ςυμπεράςματα αποτυπϊνονται κωδικοποιθμζνα ανά προφίλ ςτον 

Σίνακα που ακολουκεί. 

Σίνακασ 27: Μίνθτρα επιλογισ για το Σρόγραμμα "Ηλεκτρονικζσ Δθμόςιεσ 
Υυμβάςεισ μζςω ΕΥΗΔΗΥ" 

 

Σροφίλ 1: 

Χπάλλθλοσ 

νζοσ ςτθ 

κζςθ για τθν 

οποία ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(κάτω των 5 

ετϊν) χωρίσ 

κζςθ 

ευκφνθσ 

Ξ.Β., Α.Δ. 

Σροφίλ 2:  

Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτθ 

κζςθ για τθν 

οποία ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(άνω των 5 

ετϊν) χωρίσ 

κζςθ 

ευκφνθσ 

Β.Χ.  

Σροφίλ 3: 

Χπάλλθλοσ 

νζοσ ςτθ 

κζςθ για τθν 

οποία ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(κάτω των 5 

ετϊν) με 

κζςθ 

ευκφνθσ 

Μ.Ο. 

Σροφίλ 4: 

Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτθ κζςθ 

για τθν οποία 

ζλαβε επιμόρφωςθ 

(άνω των 5 ετϊν) 

με κζςθ ευκφνθσ 

Α.Γ. 

Σροςωπικό ενδιαφζρον ΟΑΙ  ΟΑΙ 
(πικανι 
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για το αντικείμενο επιλογι ςε 
επιτροπζσ 

αξιολόγθςθσ) 

Άμεςθ εργαςιακι ανάγκθ  ΟΑΙ (Α.Δ. για 
τθν 

δθμιουργία 
δικισ τουσ 

πλατφόρμασ) 

ΟΑΙ  ΟΑΙ 

 

(β) Γενικι αποτίμθςθ προγράμματοσ 

Υτθν περίπτωςθ του Σρογράμματοσ του ΕΥΗΔΗΥ θ γενικι αποτίμθςθ κυμαίνεται 

από ςχετικά κετικι ζωσ πολφ κετικι. Oι απόψεισ επί τθσ ικανοποίθςθσ φαίνεται να 

ςυναρτϊνται με το εάν το ΕΥΗΔΗΥ αποτελεί εργαλείο για τθν άςκθςθ των 

κακθμερινϊν εργαςιϊν του υπαλλιλου ι όχι, κακϊσ και με το βακμό ςτον οποίο ο 

ςυμμετζχων ζχει ιδθ εξοικειωκεί με τθ χριςθ του. Η αξιολογικι κζςθ του 

ερωτϊμενου ςυνδζεται επίςθσ και με το κίνθτρο που τον ϊκθςε ςτθν 

παρακολοφκθςθ του ςεμιναρίου.  

Η γενικι αποτίμθςθ για το ςεμινάριο για τθν Α.Γ. (Προφίλ 4)  είναι πολφ κετικι 

(«είμαι πάρα πολφ ευχαριςτθμζνθ από το ςεμινάριο»), παρότι όταν το 

παρακολοφκθςε θ υπθρεςία τθσ δεν είχε ακόμθ εγκαταςτιςει τθν πλατφόρμα του 

ΕΥΗΔΗΥ. Η ςυγκεκριμζνθ ιρκε ςτο ςεμινάριο με τθν προςδοκία, να κατανοιςει τα 

βιματα που πρζπει να ακολουκιςει ο οργανιςμόσ που υπθρετεί, προκειμζνου να 

ςτθκεί και να ξεκινιςει να λειτουργεί θ πλατφόρμα ςε αυτόν.  

Η Β.Χ.(Προφίλ 2) επίςθσ ζχει κετικι άποψθ «Απλά μασ βοικθςε πολφ το ςεμινάριο 

και μπικαμε ςτο πνεφμα. Δεν ξζραμε κακόλου να χειριςτοφμε το πρόγραμμα 

(εννοεί τθν πλατφόρμα). Εκεί τουλάχιςτον μάκαμε να χειριηόμαςτε, να ζχουμε 

αυτιν τθν ευχζρεια να χειριςτοφμε το πρόγραμμα και να μποφμε ςτο πνεφμα...». 

 Ενδιαφζρουςα είναι θ περίπτωςθ τθσ Α.Δ.(Προφίλ 1) όπου υπάρχει ςυγκρατθμζνοσ 

ενκουςιαςμόσ για το ςεμινάριο «…απευκυνόταν ςε ανκρϊπουσ που είχαν κάνει 

ιδθ χριςθ». Υυμπλθρϊνει ωςτόςο ςτθ ςυνζχεια «γενικά  ιταν καλό ςεμινάριο.Εγϊ 

είδα τουσ ςυναδζλφουσ οι οποίοι είχαν γνϊςεισ, λφςαν απορίεσ και ςε κζματα πολφ 

εξειδικευμζνα, τα οποία τα λφςανε μζςα ςτο ςεμινάριο.  Σαρόμοια εντφπωςθ 

αποτυπϊνεται ςτον Μ.Ο.(Προφίλ 3), «γιατί είναι μία πολφπλοκθ πλατφόρμα για μασ 

… Εμείσ δεν μπορζςαμε να μποφμε ςτα βακιά…εμείσ που δεν είχαμε κακόλου 

εμπειρία από το ΕΣΘΔΘΣ, μασ φάνθκε βουνό…», που κζτει επίςθσ τον παράγοντα 

τθσ εμπειρίασ και τθσ εξοικείωςθσ ςτθ χριςθ του ΕΥΗΔΗΥ ωσ προαπαιτοφμενο για 

τθν αποτελεςματικότθτά του.   

Υυμπλθρϊνει δε ο Μ.Ο.(Προφίλ 3): «αυτοφσ  που είχαν μία *εμπειρία+ γνϊςθ ιδθ τθσ 

πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ, ς’ αυτοφσ κεωρϊ ότι ιταν χριςιμο. (…) και το αδφνατο 



 Σελίδα 87 

ςθμείο είναι ότι δεν ιταν το ίδιο  ενδιαφζρον γιϋαυτοφσ που ιταν αδαείσ», και ότι 

«είναι γενικά κάτι το εξειδικευμζνο, αφορά  περιςςότερο τισ διαδικαςίεσ  (…).δεν 

είναι τόςο ςτο αντικείμενό μασ. Εμείσ όμωσ από τθν αρχι δεν το γνωρίηαμε».  

Φθν ςυγκρατθμζνθ ευχαρίςτθςθ  εκφράηει και θ Ξ.Β.(Προφίλ 1), «Νομίηω 

ευχαριςτθμζνθ ιμουν», τθν οποία δικαιολογεί λόγω του επιπζδου δυςκολίασ, «μου 

φάνθκε δφςκολο», κακϊσ και με το ότι το ςεμινάριο δεν ιταν του άμεςου 

ενδιαφζροντόσ τθσ, «Σε γενικό επίπεδο δεν ιταν *χριςιμο+ ςτο βακμό που κα 

μποροφςε», αφοφ «οι απορίεσ αφοροφςαν κζματα προμθκειϊν και όχι υπθρεςιϊν 

που με ενδιζφερε». 

Δυνατά ςθμεία ςεμιναρίου 

Είναι χαρακτθριςτικό ςε όλεσ τισ ςυνεντεφξεισ θ ςθμαςία που αποδίδεται για τθ 

επιτυχία του ςεμιναρίου ςτθν επιλογι του ειςθγθτι. Η Α.Γ.(-Προφίλ 4)  αναφζρει 

ωσ το πιο δυνατό ςθμείο του ςεμιναρίου τθ επιλογι των ειςθγθτϊν, «Οι ειςθγθτζσ, 

οι ειςθγθτζσ… πιο πολφ, αυτοί που μασ δϊςανε τθλζφωνα επικοινωνίασ και 

mail…ιταν οι ειςθγθτζσ, που ιταν και πιο ςθμαντικό», ειδικά όταν οι τελευταίοι 

είναι δεκτικοί ςτθν επικοινωνία και μετά το πζρασ του ςεμιναρίου, «Μασ είπαν 

κιόλασ ότι μποροφμε να πάρουμε τθλζφωνο, να κάνουμε μία εφαρμογι…ι να πάμε 

εκεί». 

 Φο ίδιο επιςθμαίνει και θ Α.Δ.(Προφίλ 1), «αυτό είναι πάρα πολφ ωραίο, 

ανταλλάςουμε τθλζφωνα, λζμε τα διάφορα κζματα, αυτό μ’ αρζςει πάρα πολφ. 

Απϋόλουσ τουσ ειςθγθτζσ που φζρνετε, πολλζσ φορζσ μασ δίνουν τα τθλζφωνά τουσ, 

τουσ ενοχλοφμε, τουσ κάνουμε μία ερϊτθςθ».  

Φο γεγονόσ ότι οι ςυμμετζχοντεσ προζρχονται από διαφορετικοφσ φορείσ φαίνεται 

να αποτελεί για οριςμζνουσ κετικό ςτοιχείο του ςεμιναρίου. Η Β.Χ.( Προφίλ 2) 

αναφζρει,  «Κοιτάξτε, κεωρϊ γενικά ότι τα ςεμινάρια του ΛΝΕΠ ζχουν αυτό το καλό, 

ότι γνωρίηεισ ανκρϊπουσ από άλλουσ φορείσ και… εν τω μεταξφ ςτο διάλειμμα ι 

κάπου, βλζπεισ,  ςυνεργάηεςαι, βλζπεισ ότι και εςφ δεν είςαι χαμζνοσ, δθλαδι 

υπάρχουν και αλλοφ προβλιματα που αντιμετωπίηεισ εςφ πωσ τα αντιμετωπίηουν 

και άλλοι». Υε αυτιν τθν άποψθ ςυνθγορεί και θ  Α.Γ.(Προφίλ 4),  «αλλά γενικότερα 

εγϊ κεωρϊ ότι ιταν καλό  που ιμαςτε ετερογενείσ , από διάφορουσ οργανιςμοφσ 

και από διάφορα...» Εξθγεί ζτςι ότι: «…. βοικθςε, γιατί αυτοί που το είχαν ιδθ 

δουλζψει, είχαν πιο ςτοχευμζνεσ απορίεσ. Είχαν προβλιματα που ικελαν να τα 

επιλφςουν επί τόπου, και τουσ δόκθκε και θ ευκαιρία. Και ςε μασ δθλαδι που δεν το 

ζχουμε δουλζψει, ςε αυτά τα προβλιματα δόκθκαν λφςθ  που κα μασ 

προζκυπταν». 

 Ενδιαφζρουςα είναι θ τοποκζτθςθ του Μ.Ο.(Προφίλ 3), ο οποίοσ κεωρεί τθν 

παρουςία ςυμμετεχόντων από άλλουσ φορείσ εξίςου κετικι με τθ ςυμμετοχι 
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ςυναδζλφων από το ίδιο τμιμα: «Αλλά ιταν καλό που είδαμε και άλλα, και από 

άλλεσ υπθρεςίεσ. Και το ζνα και το άλλο είναι καλό, και με ςυναδζλφουσ από τθν 

ίδια υπθρεςία, αλλά και με άτομα από άλλουσ φορείσ, από άλλεσ δθμόςιεσ 

υπθρεςίεσ είναι καλό γιατί ανταλλάςεισ και κάποια…*διευρφνεται το πεδίο]».  

Θετικό ςθμείο είναι επίςθσ θ ςυμμετοχι προϊςταμζνων και υπαλλιλων τθσ ίδιασ 

υπθρεςίασ ςτο ίδιο ςεμινάριο, όπωσ αναφζρει θ Β.Χ. (Προφίλ 2) « Πάρα πολφ, πάρα 

πολφ γιατί τθ βοικθςε (εννοεί τθν προϊςταμζνθ) και  γενικά  ςτισ προμικειεσ γιατί 

δεν πρόλαβα εγϊ να τθν  ενθμερϊςω ςε πολλά  πράγματα». 

Δυνατό επίςθσ ςτοιχείο κατά τον Μ.Ο.(Προφίλ 3), ιταν οι διαδραςτικζσ δράςεισ του 

ςεμιναρίου «ζγιναν και δοκιμζσ μζςα ςτθν πλατφόρμα, αυτιν τθν ςυγκεκριμζνθ, 

περαςτικαν εικονικά ςυμβάςεισ, γίναν όλεσ οι διαδικαςίεσ κλπ. Κεωρϊ ότι αυτοί 

που είχαν κάποια εμπειρία πάνω ςτο κζμα αυτό, ιταν καλό. Ιταν καλό γιατί το 

κετικό του είναι ότι μπικε ςτα βακιά.» 

Αδφνατα ςθμεία του ςεμιναρίου 

Ζνα ςθμείο που κίγεται από όλουσ ςχεδόν τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα είναι θ 

ςυμπυκνωμζνθ/εξειδικευμζνθ πλθροφορία που προςφζρεται ςτο ςεμινάριο, ςε 

ςχζςθ με τθν χρονικι διάρκεια του. Φο κζμα αυτό κίγεται αρχικά από τθν 

Α.Δ.(Προφίλ 1), «Ιταν …πολλζσ γνϊςεισ μαηεμζνεσ…».  

Η Β.Χ. (Προφίλ 2) επίςθσ αναφζρει ότι: «χρειάηεται μία μζρα παραπάνω εγϊ 

νομίηω», μζςω τθσ οποίασ κα γινόταν δυνατι και θ επίλυςθ αποριϊν, «Μςωσ γιϋαυτό 

ικελε περιςςότερο χρόνο. Για να υπάρχει θ άνεςθ, εκεί ασ ποφμε που αν 

κακόντουςαν μία ϊρα ακόμα, κα λυνόταν οι απορίεσ». 

Η ιδιαιτερότθτα του ςεμιναρίου (εξειδικευμζνο) τονίηεται από τθν Α.Γ.(Προφίλ 4), 

«Βζβαια αν δεν το πάρουμε να το κάνουμε και ςτθν πράξθ είναι μια πλατφόρμα που 

κζλει εξάςκθςθ, on-the-job training  ασ ποφμε. Εντάξει, μάκαμε τα χαρακτθριςτικά 

τθσ, αλλά αν δεν το βάλει να το λειτουργιςει ςτθν πράξθ και να δεισ τι προβλιματα 

αντιμετωπίηεισ ςαν χριςτθσ, δεν ξζρω κατά πόςο μπορϊ να ςασ πω ότι είμαι ζτοιμθ, 

το λειτουργϊ άμα μου το δϊςετε μπροςτά μου».  

υςχζτιςθ με προφίλ 

Υυμπεραίνουμε από τθν παραπάνω ανάλυςθ ότι το ςυγκεκριμζνο ςεμινάριο, για να 

είναι πιο αποτελεςματικό προχποκζτει μία ςχετικι εμπειρία και αρκετι εξοικείωςθ  

ςτθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ. Μακοριςτικισ ςθμαςίασ επομζνωσ φαίνεται να είναι θ 

εξαςφάλιςθ ομοιογζνειασ από άποψθ επιπζδου εμπειρίασ. Η επιλογι του ειςθγθτι 

φαίνεται να είναι εξαιρετικά ςθμαντικι για τθν επιτυχία του ςεμιναρίου, ενϊ θ 

επιλογι ςυμμετεχόντων από διάφορουσ φορείσ φαίνεται εν τζλει να διευρφνει τουσ 

ορίηοντεσ και να βοθκάει ςτθν δθμιουργία επαφϊν και μετά τθ λιξθ του 
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ςεμιναρίου. Η παρακολοφκθςθ του ςεμιναρίου από ςυναδζλφουσ ςτο ίδιο τμιμα 

κρίνεται επίςθ ωσ ςθμαντικι. Φζλοσ διαφαίνεται θ ανάγκθ το ςεμινάριο να 

διευρυνκεί από άποψθ χρόνου. 

Φα παραπάνω ςυμπεράςματα παρουςιάηονται κωδικοποιθμζνα ανά προφίλ ςτον 

ακόλουκο πίνακα. 

 

Πίνακασ 28: Γενικι Αποτίμθςθ για το Πρόγραμμα "Ηλεκτρονικζσ Δθμόςιεσ  

υμβάςεισ μζςω ΕΗΔΗ" 

 

 Σροφίλ 1:  

Χπάλλθλοσ νζοσ ςτθ 

κζςθ για τθν οποία  

ζλαβε επιμόρφωςθ 

(κάτω των 5 ετϊν) χωρίσ 

κζςθ ευκφνθσ 

 Ξ.Β., Α.Δ. 

Σροφίλ 2:  

Χπάλλθλοσ παλαιόσ 

ςτθ κζςθ για τθν 

οποία  ζλαβε 

επιμόρφωςθ (άνω των 

5 ετϊν) χωρίσ κζςθ 

ευκφνθσ 

Β.Χ.  

Σροφίλ 3: 

 Χπάλλθλοσ νζοσ 

ςτθ κζςθ για τθν 

οποία  ζλαβε 

επιμόρφωςθ (κάτω 

των 5 ετϊν) με 

κζςθ ευκφνθσ 

Μ.Ο. 

Σροφίλ 4: 

Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτθ κζςθ 

για τθν οποία  

ζλαβε επιμόρφωςθ 

(άνω των 5 ετϊν) 

με κζςθ ευκφνθσ 

Α.Γ. 

Γενικι 

αξιολόγθςθ 

 

Υχετικά Θετικι Θετικι Υχετικά κετικι Σολφ κετικι  

Δυνατά 

ςθμεία 

Ειςθγθτζσ 
(διακεςιμότθτα και 
μετά το ςεμινάριο) 

 

Υφνκεςθ ομάδασ 
ςυμμετεχόντων 

ετερόκλθτθ 
(Ανταλλαγι απόψεων) 

 
Επιλογι για 
ςυμμετοχι 

Σροϊςταμζνων και 
υπαλλιλων τθσ ίδιασ 

υπθρεςίασ (από 
κοινοφ) 

Διαδραςτικζσ 
δράςεισ 

 
Υφνκεςθ ομάδασ 
ςυμμετεχόντων 

ετερόκλθτθ 
(Ανταλλαγι 
απόψεων) 

Ειςθγθτζσ (υψθλι 

επάρκεια γνϊςθσ, 

προκυμία, 

διακεςιμότθτα και 

μετά το ςεμινάριο) 

Υφνκεςθ ομάδασ 
ςυμμετεχόντων 

ετερόκλθτθ 
(Ανταλλαγι 
απόψεων) 

Αδφνατα 
ςθμεία 

Εξειδικευμζνο 

αντικείμενο (ιδιαίτερα 

δφςκολο για μθ 

χριςτεσ) 

Χρονικι διάρκεια  

Χρονικι διάρκεια 

(μεγάλθ φλθ) 

 

Χρονικι διάρκεια  
 
 

Εξειδικευμζνο 
αντικείμενο (on the 

job training) 
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(γ) Βελτίωςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων 

Υτθν περίπτωςθ του ςεμιναρίου για το ΕΥΗΔΗΥ, θ κάλυψθ των μακθςιακϊν 

αναγκϊν και θ βελτίωςθ των γνϊςεων και των ικανοτιτων φαίνεται να εξαρτάται 

κυρίωσ από τθν προχπάρχουςα εξοικείωςθ με τθν πλατφόρμα. Ζτςι όςοι από τουσ 

ερωτθκζντεσ τθν χρθςιμοποιοφςαν ιδθ ι ιρκαν ςτο ςεμινάριο ζχοντασ ιδθ 

εργαςτεί με αυτιν και είχαν ςυγκεκριμζνεσ απορίεσ για ςυγκεκριμζνα προβλιματα 

εφαρμογισ τθσ, φαίνεται ότι  μακροπρόκεςμα αποκομίηουν μεγαλφτερα ωφζλθ 

από αυτοφσ που ςυμετείχαν ςτο ςεμινάριο προςδοκϊντασ μία γενικότερθ γνϊςθ 

τθσ πλατφόρμασ και των δυνατοτιτων τθσ και δεν αποτελοφςε θ πλατφόρμα 

κακθμερινό εργαλείο για τθ δουλειά τουσ.  

Χαρακτθριςτικι είναι θ περίπτωςθ τθσ Β.Χ.(Προφίλ 2), θ οποία παρόλο που δεν είχε 

εμπειρία τθσ πλατφόρμασ, κατάφερε να μπει ςτο πνεφμα και να αποκτιςει 

ευχζρεια ςτο χειριςμό τθσ: «Απλά μασ βοικθςε πολφ το ςεμινάριο και μπικαμε ςτο 

πνεφμα. Δεν ξζραμε κακόλου να χειριςτοφμε το πρόγραμμα. Εκεί τουλάχιςτον 

μάκαμε να χειριηόμαςτε, να ζχουμε αυτιν τθν ευχζρεια να χειριςτοφμε το 

πρόγραμμα και να μποφμε ςτο πνεφμα».  

Ρ Μ.Ο.(Προφίλ 3) αναφζρει ότι: «Θ πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ δεν βοικθςε ςτο 

κακαυτό αντικείμενο», (ο ςυγκεκριμζνοσ προϊςταται ςε τμιμα οικονομικισ 

παρακολουκθςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων), «…. βοικθςε γενικότερα, ….δθλαδι ασ 

ποφμε τι είναι αυτι θ πλατφόρμα, πωσ γίνονται κάποια πράγματα…αλλά δεν είχαμε 

τθ δυνατότθτα γιατί δεν το δουλζψαμε αυτό ποτζ, οφτε τϊρα το δουλεφουμε, 

δθλαδι να μποφμε ςτα βακιά».Σιο ςυγκρατθμζνθ είναι θ άποψθ τθσ  Α.Δ.(Προφίλ 

1), που εργάηεται ςτο ίδιο τμιμα με τον Μ.Ο.(Προφίλ 3),  «…. δεν ιξερα ασ ποφμε τι 

ιταν το ΕΣΘΔΘΣ και αυτά, αλλά κα μποροφςα, κεωροφςα τελειϊνοντασ ασ ποφμε 

αυτό το ςεμινάριο, να μπορϊ να χρθςιμοποιιςω το ΕΣΘΔΘΣ». 

 Η Ξ.Β.(Προφίλ 1), νζο Υτζλεχοσ ςε Ειδικι Χπθρεςία Διαχείριςθσ του ΕΥΣΑ, θ οποία 

επίςθσ ςυμμετείχε ςτο ςεμινάριο με τθν προςδοκία να αποκτιςει μία ειςαγωγικι 

γνϊςθ τθσ πλατφόρμασ αναφζρει ότι: «Κεϊρθςα ότι κα ιταν χριςιμο οφτωσ ι 

άλλωσ αλλά ιταν δφςκολο.  Είναι μια γνϊςθ που ξεχνιζται. Σχθμάτιςα μια πολφ 

ειδικι άποψθ. Εγϊ για μζνα κα ικελα ειςαγωγικά, επειδι ιταν και θ πρϊτθ μου 

επαφι». Διαφαίνεται επίςθσ ότι θ όποια γνϊςθ αποκτιζται ςτο ςεμινάριο, ςε βάκοσ 

χρόνου  ξεχνιζται όταν θ πλατφόρμα δεν χρθςιμοποιείται ςαν αντικείμενο 

εργαςίασ. 

Φζλοσ για τθν  Α.Γ. (Προφίλ 4), ςτζλεχοσ με μακρά κζςθ ευκφνθσ ςτο αντικείμενο ςε 

νοςοκομείο, φαίνεται να καλφφκθκε πλιρωσ θ μακθςιακι τθσ ανάγκθ τουλάχιςτον 

ςε επίπεδο ςχεδιαςμοφ, αφοφ θ προςδοκία τθσ από το ςεμινάριο ιταν ακριβϊσ να 

κατανοιςει τισ απαιτιςεισ και τα βιματα για τθν εγκατάςταςθ και τθ κζςθ ςε 

παραγωγικι λειτουργία τθσ πλατφόρμασ, « Καλφφκθκα, καλφφκθκα, δεν νομίηω ότι 
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δεν καλφφκθκε κάτι. Βζβαια αν δεν το δουλζψω κιόλασ δεν μπορϊ να ςασ 

πω...εντάξει...αυτό είναι λίγο...πρζπει να το δουλζψεισ και ςτθν πράξθ, να το δείσ. 

Όςον αφορά αυτό που ικελα να μάκω τι πρζπει να αποκτιςω για να μπορζςω να 

μπω να ξεκινιςω, αυτό με κάλυψε». 

Συςχζτιςθ με προφίλ  

Υυνάγεται από τα παραπάνω ότι θ ικανοποίθςθ ςε ςχζςθ με το μακθςιακό 

αποτζλεςμα ςυναρτάται κυρίωσ από τθν εμπειρία του ςυμμετζχοντα. Είναι 

χαρακτθριςτικό ότι τα δφο προφίλ με μεγάλθ εμπειρία ςτο αντικείμενο (Σροφίλ 2 

και 4) εκφράηουν με ζμφαςθ και βεβαιότθτα τθν κάλυψθ των μακθςιακϊν τουσ 

αναγκϊν, ενϊ αντίκετα τα προφίλ με μικρι εμπειρία ςτο αντικείμενο (Σροφίλ 1 και 

3 ) κεωροφν ότι το ςεμινάριο δεν ανταποκρίκθκε ςτισ προςδοκίεσ τουσ. Αξίηει εδϊ 

να ςθμειωκεί ότι θ προςδοκία των τελευταίων ιταν και ςτισ δφο περιπτϊςεισ 

(Σροφίλ 1 και 3) μία ειςαγωγικι γνϊςθ τθσ πλατφόρμασ και των δυνατοτιτων τθσ 

που δεν καλφφκθκε γιατί το ςεμινάριο τουσ φάνθκε ότι απευκυνόταν ςε πιο 

προχωρθμζνο επίπεδο, τόςο ςε επίπεδο όςο και ςε ταχφτθτα δυςκολίασ. Φθ 

διάκριςθ αυτι κάνει αιςκθτι μία εκπρόςωποσ του Σροφίλ 1, που δθλϊνει απόλυτα 

ικανοποιθμζνθ και ενδυναμωμζνθ γνωςιακά από το ςεμινάριο, παρότι νζα ςτο 

αντικείμενο, γιατί πιγε καλά διαβαςμζνθ και γιατί ιταν ιδθ εξοικειωμζνθ με τθν 

πλατφόρμα, αφοφ αποτελοφςε κακθμερινό εργαλείο τθσ δουλειάσ τθσ. Φα 

παραπάνω ςυμπεράςματα αποτυπϊνονται κωδικοποιθμζνα ανά προφίλ ςτον 

Σίνακα που ακολουκεί. 

Σίνακασ 29: Βελτίωςθ Γνϊςεων & Δεξιοτιτων ςτο Σρόγραμμα "Ηλεκτρονικζσ 
Δθμόςιεσ Υυμβάςεισ  μζςω ΕΥΗΔΗΥ" 

 

Σροφίλ 1: 

Χπάλλθλοσ 

νζοσ ςτθ κζςθ 

για τθν οποία 

ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(κάτω των 5 

ετϊν) χωρίσ 

κζςθ ευκφνθσ 

Ξ.Β., Α.Δ. 

Σροφίλ 2:  

Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτθ 

κζςθ για τθν 

οποία ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(άνω των 5 

ετϊν) χωρίσ 

κζςθ ευκφνθσ 

Β.Χ.  

Σροφίλ 3: 

Χπάλλθλοσ 

νζοσ ςτθ κζςθ 

για τθν οποία 

ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(κάτω των 5 

ετϊν) με κζςθ 

ευκφνθσ 

Μ.Ο. 

Σροφίλ 4: 

Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτθ 

κζςθ για τθν 

οποία ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(άνω των 5 

ετϊν) με κζςθ 

ευκφνθσ 

Α.Γ. 

Βελτίωςθ 

γνϊςεων/δεξιοτιτων 

ΟΑΙ ΟΑΙ ΟΑΙ ΟΑΙ 

Μάλυψθ μακθςιακισ ανάγκθσ 

(ςε ςχζςθ με τισ προςδοκίεσ) 

ΡΧΙ ΟΑΙ ΡΧΙ ΟΑΙ 
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(δ) Αλλαγι ςε ςτάςθ, ςυμπεριφορά, αντίλθψθ  

Η διερεφνθςθ ωσ προσ ενδεχόμενθ επίδραςθ ςτθν ςτάςθ, ςυμπεριφορά ι αντίλθψθ 

των ςυμμετεχόντων μετά τθν παρακολοφκθςθ του ςεμιναρίου μάσ οδθγεί ςε 

οριςμζνα ενδιαφζροντα ςυμπεράςματα. 

Η Ξ.Β.(Προφίλ 1), επιβεβαιϊνει τθν αίςκθςθ αςφάλειασ που δθμιουργεί θ 

ςυμμετοχικι παρακολοφκθςθ με ςυναδζλφουσ, αφοφ όπωσ αποτυπϊνεται ςτα 

λόγια τθσ : «Βοθκάει το να πθγαίνεισ με ςυναδζλφουσ. Μπορϊ να καταλαβαίνω 

όταν ακοφω ι να ςυνεννοοφμαι καλφτερα, μπορϊ να ςυμμετζχω πιο εφκολα και να 

αντιλαμβάνομαι τι λζνε, τι ςυμβαίνει».  

Ξε ςιγουριά αποτυπϊνει θ Β.Χ.(Προφίλ 2), τθν απάντθςι τθσ ωσ προσ τθν αίςκθςθ 

αςφάλειασ που απόκτθςε με το κεματικό αντικείμενο μετά τθν παρακολοφκθςθ του 

ςεμιναρίου,«Εννοείται βζβαια». 

Ξε τθν άρςθ τθσ αναςφάλειασ που του προκαλοφςε θ άγνοια του για το ΕΥΗΔΗΥ 

ςυνδζει ο Μ.Ο.(Προφίλ 3), τθν παρακολοφκθςθ του ςεμιναρίου, «Ναι γνωρίηοντασ τι 

είναι αυτό το ΕΣΘΔΘΣ που το ακοφσ ςτισ ειδιςεισ, όλα γίνονται μζςω ΕΣΘΔΘΣ, ….. 

ναι, αφριο αν βρεκείσ με μία κλιρωςθ ςε μία επιτροπι  αξιολόγθςθσ κα πεισ τι είναι 

αυτό; Τϊρα ξζρεισ όμωσ τι είναι, το περίγραμμά του το ξζρεισ, τα βαςικά του τα 

ξζρεισ, δεν ξζρεισ τισ λεπτομζρειεσ, αλλά ςίγουρα νοιϊκεισ καλφτερα. 

Ξία διαφορετικι διάςταςθ αποτυπϊνουν τζλοσ τα λόγια τθσ Α.Γ.(Προφίλ 4), θ 

οποία με το πζρασ του ςεμιναρίου, ςυνειδθτοποιεί τθ δουλειά που πρζπει να γίνει 

ςτο φορζα τθσ για να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ για χριςθ του ΕΥΗΔΗΥ , «Επειδι 

δεν το είχαμε ςτιςει ακόμα, πιγα ςτθ δουλειά με... τον αζρα τθσ απογοιτευςθσ... 

γιατί ζπρεπε να ςτθκεί κάτι μεγάλο» για να διευκρινίςει ςτθ ςυνζχεια: «Ναι, 

βζβαια, ανοίχτθκαν οι ορίηοντεσ και αυτό που ικελα». Ξε το ςεμινάριο αποκόμιςε 

τθν τεχνογνωςία για να εγκαταςτιςουν ςτο φορζα τθσ τθν ςυγκεκριμζνθ 

πλατφόρμα (τεχνικζσ λεπτομζρειεσ) και ότι απαιτείται για να γίνει χριςθ αυτισ.  

υςχζτιςθ με προφίλ 

Αντιλαμβανόμαςτε ζτςι, ότι θ κφρια «a posteriori» επίδραςθ του ςεμιναρίου 

αναφορικά με τθν αλλαγι ςτάςθσ, αντίλθψθσ ι ςυμπεριφοράσ ςχετίηεται με τθν 

ενίςχυςθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ των ςυμμετεχόντων ςε ςχζςθ με το βακμό που 

κατανοοφν το αντικείμενο. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα, να προςεγγίηουν τθν 

πλατφόρμα με περιςςότερο κάρροσ και να ζχουν ςυναίςκθςθ των δυςκολιϊν ςτθ 

χριςθ του. 

Φα παραπάνω ςυμπεράςματα αποτυπϊνονται κωδικοποιθμζνα ανά προφίλ ςτο 

Σίνακα που ακολουκεί. 
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Σίνακασ 30: Αλλαγι ςτάςθσ, ςυμπεριφοράσ, αντίλθψθσ ςτο Σρόγραμμα 
"Ηλεκτρονικζσ Δθμόςιεσ Υυμβάςεισ μζςω ΕΥΗΔΗΥ" 

 

 

Σροφίλ 1: 

Χπάλλθλοσ 

νζοσ ςτθ κζςθ 

για τθν οποία 

ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(κάτω των 5 

ετϊν) χωρίσ 

κζςθ ευκφνθσ 

Ξ.Β. 

Σροφίλ 2: 

Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτθ 

κζςθ για τθν 

οποία ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(άνω των 5 

ετϊν) χωρίσ 

κζςθ ευκφνθσ 

Β.Χ. 

Σροφίλ 3: 

Χπάλλθλοσ 

νζοσ ςτθ 

κζςθ για τθν 

οποία ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(κάτω των 5 

ετϊν) με 

κζςθ 

ευκφνθσ 

Μ.Ο. 

Σροφίλ 4: 

Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτθ 

κζςθ για τθν 

οποία ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(άνω των 5 

ετϊν) με κζςθ 

ευκφνθσ 

Α.Γ. 

Αλλαγι τρόπου 

ςκζψθσ/ςυμπεριφοράσ 

ΟΑΙ 
(εν μζρει) 

ΟΑΙ ΟΑΙ 
(εν μζρει) 

ΟΑΙ 

Αίςκθμα αςφάλειασ  ΟΑΙ ΟΑΙ  ΟΑΙ 

Ώκθςθ για λιψθ 

πρωτοβουλιϊν 

   ΟΑΙ 

Ενδυνάμωςθ τθσ 

αυτοπεποίκθςθσ  

  ΟΑΙ ΟΑΙ 

 

(ε) Βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ υπθρεςίασ.  

εφαρμογι αλλαγϊν. 

Υτθν περίπτωςθ του ςεμιναρίου του ΕΥΗΔΗΥ, ωφζλθ για τθ λειτουργία τθσ 

υπθρεςίασ προκφπτουν όταν ςυνδυάηεται θ χριςθ τθσ πλατφόρμασ  με τισ γνϊςεισ 

που αποκόμιςε ο ερωτόμενοσ από το ςεμινάριο. 

Υτθν περίπτωςθ τθσ Β.Χ.(Προφίλ 2), θ ςυγκυρία τθσ υλοποίθςθσ του ςεμιναρίου 

παράλλθλα με τθν υποχρζωςθ υλοποίθςθσ ενόσ διαγωνιςμοφ είχε ωσ αποτζλεςμα 

τθν άμεςθ εφαρμογι των γνϊςεων που αποκτικθκαν ςτθν υπθρεςία, «Σίγουρα, 

εμάσ ιταν καλό που θ εβδομάδα αυτι ζτρεχε και ο διαγωνιςμόσ, τρζχαν και οι 

διαδικαςίεσ με αποτζλεςμα ότι προζκυψε ζτυχε, μου φαίνεται κάποιεσ 

διευκρινιςεισ μασ είχαν ςτείλει για το διαγωνιςμό, για τθ διακιρυξθ βαςικά 

βοικθςε και το ανεβάςαμε επί τόπου». Επίςθσ το γεγονόσ ότι πιγε όλο το τμιμα 

είχε αποτζλεςμα ςτθν λειτουργάι τθσ υπθρεςίασ «Μπορζςαμε αμζςωσ να 

δουλζψουμε, ςυνεργατικά βζβαια ζτςι, μαηί και με τον πρόεδρο τθσ επιτροπισ που 
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ςυμμετείχε ςτο ςεμινάριο, που κι εκείνθ βοικθςε δθλαδι λιγο πολφ και οι τρεισ 

βάλαμε τισ ιδζεσ μασ και περπάτθςε.» 

Υε ό,τι αφορά τθν Α.Γ.(Προφίλ 4), θ επίδραςθ τθσ παρακολοφκθςθσ του ςεμιναρίου 

του ςεμιναρίου φαίνεται ότι να είναι ςθμαντικι, προκειμζνου να ςτθκοφν οι 

υποδομζσ για τθ λειτουργία τθσ πλατφόρμασ, δεδομζνου ότι αυτόσ ιταν και ο 

ςκοπόσ τθσ ςυμμετοχισ ςτο ςεμινάριο, «Όχι, κζλαμε να το παρακολουκιςουμε για 

να ξζρουμε τι πρζπει να ςτιςουμε, τι πρζπει να διευκετιςουμε για να μπορζςουμε 

να το λειτουργιςουμε, τισ τεχνικζσ λεπτομζρειεσ για να ςτθκεί αυτό ςτο νοςοκομείο 

μασ που δεν είχε ςτθκεί». 

Υτθν περίπτωςθ τθσ Ξ.Β. (Προφίλ 1), το αποτζλεςμα δεν είναι ορατό, αφοφ θ 

ςυμμετζχουςα δε χρθςιμοποιεί ακόμθ τθν πλατφόρμα ςτθν εργαςία τθσ, «Δεν είναι 

κάτι που κα χρθςιμοποιιςω άμεςα ςτθ δουλειά μου, μελλοντικά κα ςυμμετάςχω ςε 

διαγωνιςμοφσ και πικανόν να είμαι ςε επιτροπζσ αξιολόγθςθσ».  

Από τθν άλλθ μεριά, ςτθ περίπτωςθ του Μ.Ο. (Προφίλ 3), για τον οποίο θ 

πλατφόρμα δεν αποτελεί κακθμερινό χρθςτικό εργαλείο και δεν ιταν 

εξοικειωμζνοσ με τθ χριςθ του, το αποτζλεςμα δεν είναι άμεςο. Διαφαίνεται 

ωςτόςο να υπάρχει ζνα ζμμεςο όφελοσ που αφορά τθν υπθρεςία γενικότερα και 

προςδιορίηεται ςτθν ενίςχυςθ των γνϊςεϊν του ςυμμετζχοντα ςε επίπεδο 

επάρκειασ για ςυμμετοχι ςε επιτροπζσ, «όςον αφορά κακαρά τθ δουλειά μασ, δεν 

μασ βοικθςε. Γενικότερα όμωσ, πιραμε τθ γενικότερθ εικόνα, τι είναι αυτι θ 

πλατφόρμα, θ οποία μπορεί να μασ φανεί χριςιμθ, ςε κάποιο βακμό, αφριο αν 

είμαςτε ςε μία επιτροπι αξιολόγθςθσ, ι αν βρεκοφμε ςτισ προμικειεσ». 

υςχζτιςθ με προφίλ 

Σαρατθροφμε ςυμπεραςματικά ότι το ςεμινάριο του ΕΥΗΔΗΥ όντασ εργαλειακοφ 

χαρακτιρα, φαίνεται να προςδίδει μεγαλφτερθ προςτικζμενθ αξία ςτισ υπθρεςίεσ 

των ςυμμετεχόντων, όταν οι τελευταίοι χρθςιμοποιοφν ιδθ τθν πλατφόρμα και 

είναι εξοικειωμζνοι με τθ λειτουργία τθσ, οπότε οι γνϊςεισ από το ςεμινάριο 

ενςωματϊνονται άμεςα και αποτελεςματικά. Υτισ άλλεσ περιπτϊςεισ, θ γνϊςθ 

φαίνεται να επιδράει περιςςότερο ςε ατομικό παρά ςε άμεςα υπθρεςιακό επίπεδο 

προςφζροντασ ςτον ςυμμετζχοντα μία γενικότερθ γνϊςθ τθσ πλατφόρμασ και των 

δυνατοτιτων τθσ που ενδεχομζνωσ να αξιοποιθκεί ςε ςυμπλθρωματικζσ ανάγκεσ 

του φορζα. Φα παραπάνω ςυμπεράςματα ςυνοψίηονται κατθγοριοποιθμζνα ανά 

προφίλ ςτον Σίνακα που ακολουκεί. 
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Σίνακασ 31: Βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του φορζα για το Σρόγραμμα 
"Ηλεκτρονικζσ Δθμόςιεσ Υυμβάςεισ μζςω ΕΥΗΔΗΥ" 

 

 (ςτ) Διάχυςθ τθσ γνϊςθσ-εμπειρίασ  

Υτθν περίπτωςθ του ςεμιναρίου του ΕΥΗΔΗΥ, το οποίο προςφζρει μία 

εξειδικευμζνθ χρθςτικοφ χαρακτιρα γνϊςθ, φαίνεται γενικά να διευκολφνεται θ 

μεταφορά τθσ τεχνογνωςίασ όταν οι ςυνάδελφοι εργάηονται ςτο ίδιο αντικείμενο. 

Υτθν περίπτωςθ τθσ Ξ.Β. (Προφίλ 1), εφαρμόηεται μεν ςτθν υπθρεςία τθσ θ τυπικι 

διαδικαςία εναπόκεςθσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςε ζνα κοινόχρθςτο φάκελο, 

αλλά θ χρθςιμότθτα του ςεμιναρίου αναδεικνφεται μόνο μετά από ςυηιτθςθ και 

άτυπθ ενθμζρωςθ, «Εδϊ ο ζνασ ςυνάδελφοσ ενθμερϊνει τον άλλο, ςυηθτάμε πάνω 

ς’ αυτό. Ζχουμε ζνα φάκελο που βάηουμε το υλικό». Διαφαίνεται επίςθσ ότι παρότι 

υπάρχει ςτο φορζα οικεία υποδομι επιμόρφωςθσ δεν αξιοποιείται όςο κα 

μποροφςε, «Μασ καλφπτει και θ ΜΟΔ *ςε προγράμματα κατάρτιςθσ+, δεν 

πολυδουλεφει θ τθλεκπαίδευςθ». 

Χαρακτθριςτικι είναι θ περίπτωςθ τθσ Β.Χ. (Προφίλ 2), όπου όλα ανεξαιρζτωσ τα 

ςτελζχθ του τμιματοσ λόγω αντικειμζνου, αςχολοφνται με τισ θλεκτρονικζσ 

δθμόςιεσ ςυμβάςεισ (υπάλλθλοι, προϊςταμζνθ και θ πρόεδροσ επιτροπισ 

αξιολόγθςθσ) και για αυτό επζλεξαν να παρακολουκιςουν το ςεμινάριο του 

ΕΥΗΔΗΥ. Επομζνωσ υπιρξε ταυτόχρονθ επιμόρφωςθ, και κατά δθλωςι τουσ, δεν 

χρειάςτθκε άλλθ διαδικαςία μεταφοράσ τθσ γνϊςθσ. 

 Σροφίλ 1:  

Χπάλλθλοσ νζοσ 

ςτθ κζςθ για τθν 

οποία  ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(κάτω των 5 

ετϊν) χωρίσ κζςθ 

ευκφνθσ 

Ξ.Β. 

Σροφίλ 2: 

Χπάλλθλοσ παλαιόσ 

ςτθ κζςθ για τθν 

οποία  ζλαβε 

επιμόρφωςθ (άνω 

των 5 ετϊν) χωρίσ 

κζςθ ευκφνθσ 

Β.Χ. 

Σροφίλ 3:  

Χπάλλθλοσ νζοσ 

ςτθ κζςθ για τθν 

οποία  ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(κάτω των 5 ετϊν) 

με κζςθ ευκφνθσ 

Μ.Ο. 

Σροφίλ 4: 

 Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτθ 

κζςθ για τθν 

οποία  ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(άνω των 5 ετϊν) 

με κζςθ ευκφνθσ 

Α.Γ. 

Βελτίωςθ 
λειτουργίασ 
υπθρεςίασ 

ΡΧΙ ΟΑΙ ΡΧΙ  
 

ΟΑΙ 

Σρόταςθ για 
εφαρμογι αλλαγϊν 

ςτθν   υπθρεςία 

ΡΧΙ ΡΧΙ ΡΧΙ ΟΑΙ 
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Για τον Μ.Ο. (Προφίλ 3), θ διαδρομι τθσ πλθροφορίασ που ςχετίηεται με ζνα 

ςεμινάριο ςυναρτάται από το πόςο γενικό ι εξειδικευμζνο είναι το αντικείμενο. 

Ζτςι για το ςυγκεκριμζνο ςεμινάριο, που κεωρείται εξειδικευμζνο, εκτιμά ότι δεν 

αφορά όλουσ τουσ υπαλλιλουσ του φορζα και δεν χρειαηόταν θ διάχυςθ τθσ 

γνϊςθσ, «Εξαρτάται από το αντικείμενο. Τα πιο γενικά τα μοιράηεςαι. Το 

ςυγκεκριμζνο βζβαια ιταν πολφ εξειδικευμζνο για να πεισ ότι το μοιράηεςαι ι ότι 

κάνεισ μία ςυηιτθςθ».  Θεϊρθςε επίςθσ ότι λόγω τθσ  πολιτικισ που εφαρμόηει ο 

φορζασ για τθν επιμόρφωςθ των υπαλλιλων του, οι υπάλλθλοι του τμιματοσ, που 

χειρίηονται τθν ςυγκεκριμζνθ πλατφόρμα, είχαν ιδθ εκπαιδευτεί «Υπάρχει ζνα 

ειδικό τμιμα εδϊ ςτο Διμο Ακθναίων για τθ εκπαίδευςθ, το οποίο μασ γνωρίηει τα 

ςεμινάρια που ενδεχομζνωσ κα βοικαγαν. Και υπάρχουν και ειδικά ςεμινάρια 

κλειςτά που αφοροφν υπαλλιλουσ του Διμου Ακθναίων και ςεμινάρια που είναι 

ανοιχτά ςαν κι αυτό. Βζβαια ο κακζνασ ζχει τθ δυνατότθτα να κοιτάξει και μζςα και 

να επιλζξει εάν θ υπθρεςία ςυμφωνεί και εγκρίνει. Αλλά υπάρχει και μία 

κατεφκυνςθ από το ςυγκεκριμζνο τμιμα».  

Φζλοσ ςτθν περίπτωςθ τθσ Α.Γ.(Προφίλ 4), ςφςςωμο το τμιμα, και μάλιςτα με 

υπθρεςιακι παρακίνθςθ, ιρκε να παρακολουκιςει το ςεμινάριο ςε διαδοχικοφσ 

προγραμματιςμοφσ προκειμζνου και εδϊ να υπάρχει θ άμεςθ πρωτογενισ 

ενθμζρωςθ, «Ναι, ιρκαμε οι τρεισ, ο ζνασ είναι ο ςυνάδελφοσ που δεν αςχολείται 

με ςυμβάςεισ, οι υπόλοιποι τρεισ που αςχολοφμαςτε ιρκαμε όλοι μαηί να το 

παρακολουκιςουμε *με δικι τουσ πρωτοβουλία;+».  

υςχζτιςθ με προφίλ 

Υυνοψίηοντασ, παρατθροφμε από τισ περιπτϊςεισ που μελετιςαμε ότι εξαιτίασ του 

χαρακτιρα του ςεμιναρίου που ιταν εκμάκθςθ πλατφόρμασ, προτιμάται θ 

ςυμμετοχικι παρακολοφκθςι του από όλουσ όςουσ πρόκειται να εμπλακοφν ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία, αντί τθσ παρακολοφκθςθσ από ζναν και εν ςυνεχεία 

μεταφορά τθσ γνϊςθσ πίςω ςτο φορζα (πχ. Σροφίλ 2 και 4). Υε άλλθ περίπτωςθ θ 

μεταφορά τθσ γνϊςθσ γίνεται ςτα πλαίςια επιμζρουσ ςυηθτιςεων, ενϊ ςυγχρόνωσ 

αναρτάται το  υλικό ςε κοινόχρθςτο θλεκτρονικό χϊρο (Σροφίλ 1) και ενϊ 

ςυναντάμε κα τθν περίπτωςθ όπου θ αποκτθκείςα γνϊςθ διαχζεται ςε εκείνουσ 

μόνο που τουσ αφορά (Σροφίλ 3). Φα παραπάνω ςυμπεράςματα παρατίκενται 

κωδικοποιθμζνα ανά προφίλ ςτον πίνακα που ακολουκεί. 
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Σίνακασ 32: Διάχυςθ τθσ γνϊςθσ για το Σρόγραμμα "Ηλεκτρονικζσ Δθμόςιεσ 
Υυμβάςεισ μζςω ΕΥΗΔΗΥ" 

 

 (η) Προτάςεισ για βελτίωςθ του ςεμιναρίου 

Υτθν περίπτωςθ του ςεμιναρίου για τθν εκμάκθςθ του ΕΥΗΔΗΥ, πρωτίςτθσ 

ςθμαςίασ φαίνεται να είναι ο διαχωριςμόσ των ςυμμετεχόντων ςτο ςεμινάριο είτε 

με κριτιριο τθν εμπειρία ι με κριτιριο τον ςκοπό παρακολοφκθςθσ, δθλαδι τθν 

ανάγκθ που πρόκειται να καλυφκεί. Η πρόταςθ αυτι προτεραιοποιείται από τουσ 

ερωτϊμενουσ που παρακολοφκθςαν το ςεμινάριο μόνο για να αποκτιςουν μία 

γενικι εικόνα τθσ πλατφόρμασ και των δυνατοτιτων τθσ και αιςκάνκθκαν ότι 

εντζλει χάκθκαν μζςα ςτισ λεπτομζρειεσ του ςεμιναρίου, που κατά τθ γνϊμθ τουσ  

απευκυνόταν ςε ζμπειρουσ χριςτεσ τθσ. 

Η Ξ.Β.(Προφίλ 1) τονίηει :«Χρειάηεται διαχωριςμόσ ςε αρχαρίων και ζμπειρων», θ  

Β.Χ.(Προφίλ 2) διαχωρίηει τθν ομάδα ςτόχου, ςε μζλθ επιτροπϊν και χριςτεσ. Για 

τα μζλθ προτείνει: «Μςωσ για τισ επιτροπζσ ίςωσ μία δφο μζρεσ να χρειαηόνταν, δυο 

μζρεσ το πολφ. Τα υπόλοιπα κζματα δεν τουσ αφοροφςαν», για τουσ χριςτεσ όμωσ 

ζχει τθν αντίκετθ άποψθ, «απλϊσ ιταν πολφ λίγο.Πολφ λίγεσ οι ϊρεσ χρειάηεται μία 

μζρα παραπάνω….» 

 Σροφίλ 1: 

 Χπάλλθλοσ νζοσ 

ςτθ κζςθ για τθν 

οποία ζλαβε 

επιμόρφωςθ (κάτω 

των 5 ετϊν) χωρίσ 

κζςθ ευκφνθσ 

Ξ.Β. 

Σροφίλ 2: 

Χπάλλθλοσ παλαιόσ 

ςτθ κζςθ για τθν 

οποία ζλαβε 

επιμόρφωςθ (άνω 

των 5 ετϊν) χωρίσ 

κζςθ ευκφνθσ 

Β.Χ. 

Σροφίλ 3:  

Χπάλλθλοσ ςτθ 

κζςθ για τθν οποία 

ζλαβε επιμόρφωςθ 

(κάτω των 5 ετϊν) 

με κζςθ ευκφνθσ 

Μ.Ο. 

 

Σροφίλ 4: 

 Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτθ κζςθ 

για τθν οποία 

ζλαβε 

επιμόρφωςθ (άνω 

των 5 ετϊν) με 

κζςθ ευκφνθσ 

Α.Γ. 

Ξεταφορά γνϊςθσ ΟΑΙ ΟΑΙ ΡΧΙ ΟΑΙ 

Φρόποσ μεταφοράσ Σροφορικά (ςε 

επιμζρουσ 

ςυηθτιςεισ) 

Σλαρτφόρμα 

εναπόκεςθσ 

εκπαιδευτικοφ 

υλικοφ 

Υυμμετοχι ςτο 
ςεμινάριο όλων των 

ςτελεχϊν του 
τμιματοσ (ςφγκριςθ 

ςθμειϊςεων) 

 Υυμμετοχι ςτο 
ςεμινάριο όλων 

των ςτελεχϊν του 
τμιματοσ 
(ςφγκριςθ 

ςθμειϊςεων) 
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Νίγο διαφοροποιθμζνθ είναι θ άποψθ του Μ.Ο. (Προφίλ 3): «το ςεμινάριο αυτό να 

ζχει δφο κφκλουσ. Αυτό, να ξζρει κι ο κακζνασ που ζρχεται, ότι είςαι αδαισ, κεσ να 

δεισ κάποια πράγματα, κα επιλζγεισ αυτό, μια μζρα, δυο μζρεσ, κάποια ειςαγωγικά 

πράγματα, γνωριμία με τθν πλατφόρμα αυτό». 

Ακολουκοφν προτάςεισ αλλαγϊν επί τθσ δομισ του ςεμιναρίου. Η Ξ.Β. (Προφίλ 1) 

αναφζρει: «λιγότερεσ μζρεσ αλλά πιο εξειδικευμζνο και εςτιαςμζνο ςτα κζματα και 

τισ ανάγκεσ τθσ κάκε υπθρεςίασ, ίςωσ να γίνεται κλειςτό. (…) ςτα διάφορα ςτάδια 

(π.χ διακιρυξθ), να γινόταν το παράδειγμα πιο αναλυτικά». Η Β.Χ. (Προφίλ 2) 

προτείνει νζα κεματικι ενότθτα «Το να μπαίνουμε και ςτθ πλευρά του προμθκευτι 

και να μακαίνουμε και από εκεί (…) δθλαδι τι ακριβϊσ εμείσ πρζπει να κάνουμε ςαν 

ανακζτουςα αρχι, τι κα ζπρεπε να κάνουμε». 

 Φα ςυμπεράςματα από τθν ανάλυςθ που προθγικθκε, κωδικοποιθμζνα ανά 

προφίλ, παρουςιάηονται ςτον παρακάτω Σίνακα. 

Σίνακασ 33: Σροτάςεισ βελτίωςθσ για το Σρόγραμμα "Ηλεκτρονικζσ Δθμόςιεσ 

Υυμβάςεισ μζςω ΕΥΗΔΗΥ" 

 Σροφίλ 1: 

 Χπάλλθλοσ νζοσ ςτθ 

κζςθ για τθν οποία 

ζλαβε επιμόρφωςθ 

(κάτω των 5 ετϊν) 

χωρίσ κζςθ ευκφνθσ 

Ξ.Β. 

Σροφίλ 2: 

Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτθ κζςθ 

για τθν οποία 

ζλαβε επιμόρφωςθ 

(άνω των 5 ετϊν) 

χωρίσ κζςθ 

ευκφνθσ 

Β.Χ. 

Σροφίλ 3:  

Χπάλλθλοσ ςτθ κζςθ 

για τθν οποία ζλαβε 

επιμόρφωςθ (κάτω 

των 5 ετϊν) με κζςθ 

ευκφνθσ 

Μ.Ο., Ο.Ξ. 

Σροφίλ 4: 

Χπάλλθλοσ 

παλαιόσ ςτθ 

κζςθ για τθν 

οποία ζλαβε 

επιμόρφωςθ 

(άνω των 5 

ετϊν) με κζςθ 

ευκφνθσ 

Α.Γ. 

Σροτάςεισ για 
βελτίωςθ του 
προγράμματοσ 

ΟΑΙ ΟΑΙ ΟΑΙ ΡΧΙ 

Φρόποσ 
βελτίωςθσ 

-Υχεδιαςμόσ 
ςεμιναρίου 2 
επιπζδων ( 
αρχαρίων 
/προχωρθμζνων με 
βάςθ υπθρεςιακι 
εμπερία) 
- Μλειςτό για 
ςυγκεκριμζνεσ  
υπθρεςίεσ (με βάςθ 
το αντικείμενο) 
-θ εφαρμογι τθσ 
πλατφόρμασ να 

- Αφξθςθ χρονικισ 
διάρκειασ 
-Υχεδιαςμόσ 
ςεμιναρίου 2 
επιπζδων 
(χριςτεσ/μζλθ 
επιτροπϊν) 

-Υχεδιαςμόσ 
ςεμιναρίου 2 
επιπζδων 
(ειςαγωγικό/προχωρθ
μζνο) 
-Αφξθςθ χρονικισ 
διάρκειασ 
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4. Αποτελζςματα τθσ ζρευνασ 

 

Από τισ ποιοτικζσ ζρευνεσ που διεξιχκθςαν προζκυψαν τα ακόλουκα 

αποτελζςματα – ευριματα: 

Φο βαςικότερο κίνθτρο των ερωτθκζντων για τθν παρακολοφκθςθ των 

επιμορφωτικϊν προγραμμάτων φαίνεται ότι είναι θ καλφτερθ επιτζλεςθ των 

εργαςιακϊν τουσ κακθκόντων. Υτισ απαντιςεισ τουσ, οι περιςςότεροι υποςτιριξαν 

ότι οδθγικθκαν ςτθν επιλογι του εκάςτοτε ςεμιναρίου λόγω τθσ ςυνειδθτοποίθςθσ 

προςωπικϊν μακθςιακϊν κενϊν και τθσ αναςφάλειάσ τουσ ωσ προσ τθν 

ανταπόκριςθ ςτισ απαιτιςεισ τθσ δουλειάσ τουσ. Μάποιοι μάλιςτα επιςιμαναν πωσ 

οι μακθςιακζσ τουσ ελλείψεισ κακιςτοφςαν τθν κατάρτιςθ επείγουςα και αναγκαία, 

κακϊσ είχαν αναλάβει αντικείμενα που τουσ ιταν άγνωςτα και που εκλικθςαν να 

αντιμετωπίςουν κατά μόνασ, χωρίσ δυνατότθτα υποςτιριξθσ από τον οργανιςμό 

τουσ.  

Ρι ερωτϊμενοι ςυναρτοφν τθν αποτελεςματικότθτα ενόσ επιμορφωτικοφ 

προγράμματοσ με τθ χρθςτικι αξία του μακθςιακοφ του αποτελζςματοσ, δθλαδι 

με το κατά πόςο τουσ βοθκά ςτθν επιτζλεςθ των υπθρεςιακϊν τουσ κακθκόντων 

και με το αν ζχουν τθ δυνατότθτα να εφαρμόςουν ςε βραχυπρόκεςμο χρόνο τισ 

γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που απζκτθςαν ςτο εργαςιακό τουσ περιβάλλον. Η ενίςχυςθ 

τθσ πρακτικισ / χρθςτικισ αξίασ κα πρζπει να είναι βαςικι προτεραιότθτα ςτο 

ςχεδιαςμό και τθν οργάνωςθ των ςεμιναρίων (π.χ. με περιςςότερεσ αςκιςεισ, 

παραδείγματα και τεχνικζσ πραξιακισ μάκθςθσ), ϊςτε οι επιμορφοφμενοι να 

ενιςχφονται ςτθ δουλειά τουσ και να κακίςτανται ικανοί να εφαρμόςουν άμεςα τα 

όςα ζμακαν.  

Ζνα άλλο ενδιαφζρον αποτζλεςμα είναι ότι, ανεξαρτιτωσ του χρόνου 

προχπθρεςίασ ι τθσ κζςθσ ευκφνθσ, όλοι οι ερωτθκζντεσ υπάλλθλοι κεωροφν 

χριςιμθ τθν παρακολοφκθςθ των εν λόγω ςεμιναρίων, γεγονόσ που μαρτυρά μία 

εμπεδωμζνθ αντίλθψθ περί τθσ υψθλισ αξίασ τθσ δια βίου μάκθςθσ και τθσ 

ςυνεχοφσ κατάρτιςθσ. Φα άτομα βζβαια με τθν πολυετι εμπειρία ι/και τθ κζςθ 

ευκφνθσ είναι πιο μετριοπακι ςτισ δθλϊςεισ τουσ ι επιςθμαίνουν κάποια τρωτά 

ςθμεία των προγραμμάτων, ενϊ τα άτομα με τα λιγότερα χρόνια προχπθρεςίασ 

είναι πιο ενκουςιϊδθ ςτισ δθλϊςεισ τουσ για τθ χρθςιμότθτα των προγραμμάτων. 

Αυτό μπορεί να οδθγιςει ςτα εξισ ςυμπεράςματα: 

γίνεται με βάςθ τθν 
μορφι  διακιρυξθσ 
(π.χ ανοικτόσ 
διαγωνιςμόσ, 
πρόχειροσ) 



 Σελίδα 100 

i. Η επιμόρφωςθ και επικαιροποίθςθ των γνϊςεων είναι μια ςυνεχισ 

διαδικαςία και αφορά όλο το προςωπικό του Δθμοςίου. Η πολυετισ πείρα ι 

θ κατοχι κζςθσ ευκφνθσ δε μειϊνει τθν ανάγκθ για επιμόρφωςθ, απλϊσ 

διαφοροποιεί ςε ζνα βακμό τισ προςδοκίεσ και τισ ανάγκεσ που όπωσ είναι 

φυςικό, γίνονται πιο ςφνκετεσ και εξειδικευμζνεσ λόγω τθσ ςυςςωρευμζνθσ 

γνϊςθσ και εμπειρίασ. 

ii. Υτα ςεμινάρια που εξετάςτθκαν, φάνθκε πωσ κα ιταν πιο αποτελεςματικό 

να υπάρχει ευελιξία και προςαρμογι ςτισ ιδιαίτερεσ και διαφορετικζσ 

ανάγκεσ των επιμορφοφμενων με κριτιριο τθν εμπειρία και τθν εξοικείωςθ 

ςτο αντικείμενο, ϊςτε να προςανατολίηεται κατάλλθλα ο ειςθγθτισ και να 

προςαρμόηει αντίςτοιχα τθν παρουςίαςι του. Χπό τθν ζννοια αυτι ιδιαίτερα 

ςθμαντικόσ είναι ο διαχωριςμόσ ςε επίπεδα αρχαρίων και προχωρθμζνων 

ςτισ περιπτϊςεισ κυρίωσ των προγραμμάτων εργαλειακοφ χαρακτιρα όπωσ 

το ΕΥΗΔΗΥ. Υτο ίδιο πνεφμα κα μποροφςαν να ςχεδιαςτοφν «εκπαιδευτικζσ 

διαδρομζσ» που κα εξαςφαλίηουν τθν ελάχιςτθ απαιτοφμενθ γνϊςθ από 

βιμα ςε βιμα και όπου κα γίνεται ςαφζσ ποιο επίπεδο αφορά το κάκε 

βιμα. Ρι «εκπαιδευτικζσ διαδρομζσ» κα μποροφςαν να ςυμβάλουν ςτθ 

διαμόρφωςθ μίασ πιο μακροπρόκεςμθσ μακθςιακισ δζςμευςθσ για τον 

ςυμμετζχοντα, αλλά και για τθ διοίκθςθ, εξαςφαλίηοντασ ζτςι πιο 

ολοκλθρωμζνο αποτζλεςμα και μεγαλφτερα οφζλθ ςε όρουσ εργαςιακισ 

απόδοςθσ. Σαράλλθλα, κατάλλθλα ςχεδιαςμζνεσ εκπαιδευτικζσ διαδρομζσ 

κα μποροφςαν να αντιςτοιχθκοφν  με τθν επαγγελματικι  ςταδιοδρομία και 

εξζλιξθ των δθμόςιων υπαλλιλων και να εξαςφαλίςουν τθν επάρκεια των 

ςτελεχϊν ωσ προσ τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ. 

Άλλο ςθμαντικό εφρθμα είναι το αίςκθμα αςφάλειασ που δθμιουργείται ςτουσ 

εκπαιδευόμενουσ από τθν παρακολοφκθςθ ενόσ επιμορφωτικοφ προγράμματοσ. 

Σολλοί από τουσ ερωτθκζντεσ με τισ απαντιςεισ τουσ επιςθμαίνουν ότι θ απόκτθςθ 

γνϊςεων χριςιμων για τθν εργαςία τουσ δθμιουργεί ζνα –τρόπον τινά– δίχτυ 

αςφαλείασ που τουσ κωρακίηει από ενδεχόμενουσ κινδφνουσ και τουσ κάνει να 

αιςκανκοφν ςίγουροι για τισ ενζργειεσ ςτισ οποίεσ πρζπει να προβοφν. Η 

αναςφάλεια που αποτυπϊνεται ςτισ απαντιςεισ πολλϊν από τουσ ςυμμετζχοντεσ 

ςτθν ζρευνα, ςυνδζεται ευκζωσ με το εργαςιακό άγχοσ, μπορεί να μειϊνει τθν 

εργαςιακι αυτοπεποίκθςθ και να επενεργεί αρνθτικά ςτθν ικανοποίθςθ του 

εργαηόμενου από τθ δουλειά του. Ματά ςυνζπεια, υπονομεφει τθν ανταπόκριςθ ςτα 

κακικοντά του, δυςχεραίνει το ρόλο του και πλιττει τθν απόδοςι του. 

Ζνα άλλο ςθμαντικό ςυμπζραςμα αφορά τον ρόλο των εκπαιδευτϊν/ειςθγθτϊν 

των προγραμμάτων ςχετικά με τθ γνϊμθ που κα αποκομίςουν οι εκπαιδευόμενοι 

για το πρόγραμμα. Ρ ειςθγθτισ είναι  αυτόσ που κακoρίηει τθ γενικι τουσ εντφπωςθ 

για το πρόγραμμα. Αυτό είναι ευνόθτο, κακότι θ επιμόρφωςθ είναι μια 
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ανκρωποκεντρικι διαδικαςία και οι άλλοι παράγοντεσ λειτουργοφν ςυνοδευτικά 

(υλικοτεχνικι υποδομι, οργάνωςθ, εκπαιδευτικό υλικό). 

Ρι ερωτϊμενοι τόνιςαν, επίςθσ, και το ρόλο τθσ ομάδασ των εκπαιδευόμενων: οι 

περιςςότεροι διλωςαν ότι ζμακαν και από τουσ άλλουσ εκπαιδευόμενουσ, 

αναφζρκθκαν δε ςτθ δικτφωςθ μεταξφ τουσ ωσ ςθμαντικι προςτικζμενθ αξία του 

προγράμματοσ που παρακολοφκθςαν. Ρι περιςςότεροι ερωτϊμενοι επίςθσ 

ςυνθγόρθςαν υπζρ τθσ ετερόκλθτθσ ςφνκεςθσ τθσ ομάδασ εκπαιδευομζνων ωσ 

παράγοντα ανταλλαγισ τεχνογνωςίασ και εργαςιακϊν εμπειριϊν.  

Άλλο ςθμαντικό εφρθμα τθσ ζρευνασ είναι ότι θ διάχυςθ τθσ αποκτθκείςασ γνϊςθσ 

από τα προγράμματα γίνεται κατά βάςθ ςε άτυπο επίπεδο και επαφίεται ςτθν 

πρωτοβουλία του ίδιου του εκπαιδευόμενου. Υτουσ περιςςότερουσ από τουσ 

οργανιςμοφσ ςτουσ οποίουσ εργάηονται οι ερωτϊμενοι, δεν υπάρχει 

κεςμοκετθμζνθ διαδικαςία διαμοιραςμοφ τθσ γνϊςθσ. Σροκειμζνου να 

διευκολυνκεί θ διαδικαςία αυτι αλλά και προκειμζνου θ γνϊςθ αυτι να 

μετουςιωκεί εμπράκτωσ ςε αποτζλεςμα και να ενιςχφςει τθν αποτελεςματικότθτα 

τθσ υπθρεςίασ κα πρζπει να ενκαρρφνεται θ παρακολοφκθςθ των προγραμμάτων 

από ςτελζχθ με κζςθ ευκφνθσ. Γενικότερα όμωσ, θ μθ ςυςτθματικι διάχυςθ και ο 

αποςπαςματικόσ ad hoc χαρακτιρασ τθσ, ςυνδζονται με τθν ευρφτερθ πρόκλθςθ 

τθσ μετατροπισ των δθμόςιων οργανιςμϊν ςε μακθςιακοφσ οργανιςμοφσ (learning 

organisations). Η μετακίνθςθ προσ πιο ευζλικτα μακθςιακά ςχιματα με οριηόντιεσ 

και κάκετεσ ροζσ τθσ πλθροφορίασ, προχποκζτει μία ςειρά ςτρατθγικϊν ενεργειϊν 

που κα πρζπει να διατρζχουν δομζσ και λειτουργίεσ και να ενιςχφουν τισ 

μακθςιακζσ ευκαιρίεσ ςε όλα τα επίπεδα.  

Ρι περιςςότεροι ερωτϊμενοι επικεντρϊκθκαν ςτθ ςθμαςία τθσ βιωματικισ και 

εργαςτθριακισ προςζγγιςθσ των κεματικϊν ενοτιτων των προγραμμάτων (με 

πρακτικά παραδείγματα και μελζτεσ περίπτωςθσ), κακϊσ με αυτόν τον τρόπο 

επιχειρείται θ ςφνδεςθ τθσ κεωρίασ με τθν εφαρμογι των γνϊςεων ςτο χϊρο 

εργαςίασ τουσ. Η εν λόγω παρατιρθςθ ενιςχφει τα όςα αναφζρκθκαν ςτισ 

προθγοφμενεσ παραγράφουσ περί τθσ ςθμαςίασ που αποδίδουν οι ερωτϊμενοι ςτθ 

χρθςτικότθτα τθσ αποκτθκείςασ γνϊςθσ. 

Ρι περιςςότεροι ερωτϊμενοι πρότειναν τθν αφξθςθ τθσ διάρκειασ των 

προγραμμάτων (κατά 1 ι 2 θμζρεσ). 

Υθμαντικό εφρθμα, τζλοσ, είναι θ ανάγκθ των ερωτθκζντων για επικαιροποίθςθ των 

γνϊςεων που απζκτθςαν με ζνα πρόγραμμα ανατροφοδότθςθσ με τθν πάροδο 

ικανοφ χρονικοφ διαςτιματοσ. Για λόγουσ ευελιξίασ, το πρόγραμμα αυτό μπορεί να 

ζχει τθ μορφι θμερίδασ ι διθμερίδασ. Η ανατροφοδότθςθ μπορεί να προςδϊςει 

πιο μακροπρόκεςμο χαρακτιρα ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, επιτρζποντασ ςτουσ 

ειςθγθτζσ και (κυρίωσ) ςτουσ εκπαιδευόμενουσ να επανζλκουν ςε ηθτιματα που 

χριηουν περιςςότερων εξθγιςεων ι μεγαλφτερθσ ανάλυςθσ, καλφπτοντασ απορίεσ 
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που προζκυψαν ςε φςτερο χρόνο, δθλαδι μετά τθν ολοκλιρωςθ του πρϊτου 

κφκλου ειςθγιςεων. 

Φζλοσ ςε ό,τι αφορά τθν ανατροφοδότθςθ του ςχεδιαςμοφ των προγραμμάτων 

φάνθκε ότι είναι εξαιρετικά πολφτιμεσ οι προτάςεισ που ςυμπλθρϊνονονται από 

τουσ ςυμμετζχοντεσ κατά τθ διαδικαςία τθσ αποτίμθςθσ, οπότε κα πρζπει να 

καταςτεί δυνατι θ πρόςβαςθ ςε πραγματικό χρόνο των υπευκφνων ςχεδιαςμοφ ςε 

αυτζσ. Υτθν περίπτωςθ του προγράμματοσ «Διαχείριςθ Δθμοςίων Υυμβάςεων» θ 

αποτίμθςθ του προγράμματοσ μζςω τθσ ςυγκεκριμζνθσ διαδικαςίασ από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ οδιγθςε ςτον άμεςο αναςχεδιαςμό του προγράμματοσ και 

εξειδίκευςθσ του ςε δφο νζα επιμζρουσ προγράμματα. Η ορκότθτα τθσ επιλογισ 

αυτισ επιβεβαιϊνεται από τα ςυμπεράςματα τθσ παροφςασ μελζτθσ, ειδικά για το 

Σρόγραμμα των Δθμόςιων Σρομθκειϊν και καταδεικνφει τθν ευελιξία και τθν 

αμεςότθτα των αντανακλαςτικϊν του ΙΟΕΣ, προκειμζνου οι οποίεσ δυςλειτουργίεσ 

να εντοπίηονται και να αντιμετωπίηονται.  

πωσ κακίςταται προφανζσ από τα παραπάνω ςυμπεράςματα, θ αναγνϊριςθ τθσ 

αξίασ τθσ κατάρτιςθσ αποτελεί κοινό τόπο για τουσ ερωτϊμενουσ ςε όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ των ςεμιναρίων που εξετάςτθκαν. Υε όρουσ του μοντζλου του 

Kirkpatrick, θ μεταβολι ςτθ ςυμπεριφορά τουσ (Επίπεδο 3 του μοντζλου) υπιρξε 

ςτισ περιςςότερεσ τουλάχιςτον περιπτϊςεισ ςαφισ και ςυνδζεται τόςο με τθ 

βελτίωςθ του επιπζδου των γνϊςεων επί του εκάςτοτε αντικειμζνου, όςο και με 

ψυχολογικζσ παραμζτρουσ, όπωσ θ ενίςχυςθ του αιςκιματοσ αςφάλειασ και 

αυτοπεποίκθςθσ. Υε αυτό το τελευταίο φαίνεται πωσ επενεργεί μεταξφ άλλων και ο 

ςυγχρωτιςμόσ με ςτελζχθ διαφορετικϊν υπθρεςιϊν και θ ςυνειδθτοποίθςθ πωσ οι 

όποιεσ εργαςιακζσ προκλιςεισ είναι κοινζσ και αντιμετωπίηονται και από άλλουσ. 

Σολλοί από τουσ ερωτϊμενουσ επιςιμαναν πωσ θ εκπαίδευςθ τοφσ παρείχε τθ 

δυνατότθτα να καταςτοφν αποδοτικότεροι, διορκϊνοντασ λάκθ ι κακζσ πρακτικζσ ι 

ακόμα και ειςθγοφμενοι λφςεισ και βελτιϊςεισ που άλλαξαν τον τρόπο δουλειάσ 

των ιδίων, αλλά και ςυναδζλφων τουσ. πωσ φαίνεται λοιπόν, θ αλλαγι ςε επίπεδο 

ςυμπεριφοράσ (behavior) υπιρξε ςθμαντικι, διατθριςιμθ (ςτο μζτρο που οδιγθςε 

ςε διόρκωςθ ι ανάπτυξθ ορκότερων πρακτικϊν) και ςυνειδθτι από τουσ 

ερωτϊμενουσ, οι οποίοι ςχεδόν ομοφϊνθςαν ωσ προσ τθν αξία τθσ, αναγωρίηοντασ 

τθ κετικι επίπτωςθ του ςεμιναρίου που παρακολοφκθςαν. Εντοφτοισ, θ μεταφορά 

τθσ γνϊςθσ και θ αλλαγι ςυμπεριφοράσ τρίτων φαίνεται πωσ υπιρξε 

αποςπαςματικι, κακϊσ εναπόκειτο ςτισ διακζςεισ και τθν πρωτοβουλία των ιδίων 

και δεν αποτελοφςε κομμάτι μιασ ςυςτθματοποιθμζνθσ διαδικαςίασ. Ματαλυτικισ 

ςθμαςίασ ωσ προσ τθν αποτελεςματικότθτα τθσ μεταφοράσ τθσ γνϊςθσ και 

μετουςίωςθσ τθσ ςε πραγματικι αλλαγι ςτθν υπθρεςία φάνθκε να είναι θ 

παρακολοφκθςθ των προγραμμάτων από ςτελζχθ με κζςθ ευκφνθσ και δθ υψθλισ, 

οι οποίοι εξαιτίασ τθσ επιρροισ τουσ είναι ςε κζςθ να επιφζρουν δραςτικζσ αλλαγζσ 

αμεςότερα. 
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Φα αποτελζςματα τθσ παροφςασ ζρευνασ επιβεβαιϊνουν τον υψθλό βακμό 

εκτίμθςθσ που τρζφουν για το ΙΟΕΣ οι ςυμμετζχοντεσ ςτα ςεμινάρια και τθν 

αναγνϊριςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ εκπαιδευτικισ/επιμορφωτικισ του δράςθσ. Υε όλεσ 

τισ περιπτϊςεισ των ςεμιναρίων που εξετάςτθκαν και παρά τισ επιμζρουσ 

διαβακμίςεισ, οι ερωτϊμενοι αναγνϊριςαν τθν αποτελεςματικότθτα (perceived 

effectiveness) τθσ παρεχόμενθσ γνϊςθσ, κακϊσ μζςα από πλικοσ παραδειγμάτων, 

ςυςχζτιςαν τα όςα ζμακαν με τθν πρακτικι τουσ αξιοποίθςθ ςτο αντικείμενο 

εργαςίασ τουσ.  

Επιπλζον και πζραν του γνωςιακοφ οφζλουσ, ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ, το ςεμινάριο 

φαίνεται πωσ αποτζλεςε τθν αφορμι για αλλαγι τθσ ςτάςθσ/ςυμπεριφοράσ 

(perceived impact on behavior), υπό τθν ζννοια ότι ςυνζβαλε ςτθν ενίςχυςθ τθσ 

εργαςιακισ αυτοπεποίκθςθσ και προςζφερε ςτουσ ερωτϊμενουσ εργαλεία που υπό 

προχποκζςεισ τουσ κατζςτθςαν ικανοφσ να βελτιϊςουν τθν εργαςιακι τουσ 

απόδοςθ (perceived impact on performance) ι να ςυμβάλουν ςε ευρφτερεσ 

αλλαγζσ ςτθ δουλειά τουσ. Εντοφτοισ ο βακμόσ βελτίωςθσ των ωσ άνω διαςτάςεων 

(αποτελεςματικότθτα / ςυμπεριφορά / απόδοςθ) ςυνεχίηει να εξαρτάται και από 

άλλεσ παραμζτρουσ με ιςχυρι επίπτωςθ, όπωσ τα οργανωςιακά χαρακτθριςτικά 

του εκάςτοτε περιβάλλοντοσ εργαςίασ των ερωτϊμενων, θ οργανωςιακι 

κουλτοφρα και θ νοοτροπία, αλλά και προςωπικά, ιδιοςυγκραςιακά χαρακτθριςτικά 

εκάςτου ατόμου.  

Η μεγιςτοποίθςθ του οφζλουσ προχποκζτει μία ςυνολικότερθ παρζμβαςθ με 

οργανικι διαςφνδεςθ τθσ επιμόρφωςθσ με το αντικείμενο δουλειάσ και 

ςυςτθματικι ενίςχυςθ των μακθςιακϊν χαρακτθριςτικϊν των δθμόςιων φορζων 

και οργανιςμϊν μζςω ενόσ καλά μελετθμζνου μθχανιςμοφ ανίχνευςθσ αναγκϊν 

επιμόρφωςθσ. Ωςτόςο θ επιμορφωτικι διαδικαςία δεν πρζπει να περιορίηεται 

αυςτθρά ςτο αντικείμενο εργαςίασ, αλλά χρειάηεται να αποβλζπει και ςτθν 

ανάπτυξθ οριηόντιων ικανοτιτων και δεξιοτιτων που διευρφνουν τον ορίηοντα του 

υπαλλιλου πζρα από το ςτενό γνωςιακό του αντικείμενο κακιςτϊντασ ζτςι 

ευχερζςτερθ τθν επικοινωνία του τόςο με τουσ ςυνεργάτεσ του όςο και με τουσ 

ωφελοφμενουσ από τθν υπθρεςία. Ξε τον τρόπο αυτό θ επιμόρφωςθ γίνεται το 

μζςο αλλθλεπίδραςθσ υπαλλιλου και Ρργανιςμοφ, δια του οποίου αναπτφςςονται 

πολφπλευρα οι δεξιότθτεσ του υπαλλιλου, προςφζροντάσ του το κίνθτρο για να 

δεςμευκεί ςτο όραμα του Ρργανιςμοφ και να αποδϊςει ςε αυτόν με το μζγιςτο των 

δυνατοτιτων του.  
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Παράρτημα 

Οδθγόσ ςυηιτθςθσ 

Ερωτιςεισ επί των εργαςιακϊν χαρακτθριςτικϊν του ςυμμετζχοντα (επιβεβαίωςθ 

ςτοιχείων). 

(α) Σόςα χρόνια είςτε ςτον οργανιςμό; 

(β) Σόςα χρόνια είςτε ςτθν παροφςα κζςθ εργαςίασ; 

(γ) Σοια είναι θ παροφςα κζςθ εργαςίασ ςασ; (ςφντομθ περιγραφι των 

κυρίων κακθκόντων του) 

 

1. Για ποιο λόγο είχατε επιλζξει το ςυγκεκριμζνο ςεμινάριο; 

 Είχατε κάποιο ειδικό λόγο που το επιλζξατε; 

 Υασ ενδιζφερε γενικά το αντικείμενο αυτό ι προζκυψε θ ανάγκθ 

λόγω υποχρεϊςεων ςτθ κζςθ που υπθρετείτε; 

 

 

2. Σϊσ ςασ φάνθκε θ εμπειρία τθσ παρακολοφκθςθσ του επιμορφωτικοφ 

ςεμιναρίου ςτο ΕΜΔΔΑ;  

(Γενικι εικόνα για το ςεμινάριο που παρακολοφκθςαν (ex post assessment) 

με ελεφκερθ ςυνειρμικι διατφπωςθ) 

 Σοια κεωρείτε πωσ ιταν τα δυνατά ςθμεία (strengths) αυτοφ του 

ςεμιναρίου; 

 Σοιεσ οι βαςικζσ του αδυναμίεσ; (weaknesses) 

 

3. Θεωρείτε πωσ το επιμορφωτικό ςεμινάριο βελτίωςε τισ γνϊςεισ και τισ 

δεξιότθτζσ ςασ; 

 Αν ναι, μπορείτε να μασ δϊςετε κάποια παραδείγματα; 

 Αν όχι, για ποιο λόγο; 

 Θεωρείτε ότι καλφφκθκε θ μακθςιακι ςασ ανάγκθ από το ςεμινάριο; 

 

4. Θεωρείτε πωσ με τθν παρακολοφκθςθ του επιμορφωτικοφ ςεμιναρίου 

άλλαξε θ αντίλθψθ, ςτάςθ ι ςυμπεριφορά ςασ; 

 Ξε ποιον τρόπο ι προσ ποια κατεφκυνςθ άλλαξε θ αντίλθψθ, ςτάςθ 

ι ςυμπεριφορά ςασ;  

 Φι είναι αυτό που κατ’εξοχιν ςυνζβαλε ςε αυτι τθν αλλαγι; 

(Θεματικό περιεχόμενο; Φρόποσ διδαςκαλίασ/Εκπαιδευτικζσ 

τεχνικζσ/Ειςθγθτισ; Επαφι-γνωριμία με άλλουσ εκπαιδευόμενουσ; 

Άλλο 
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5. Βελτιϊκθκε θ λειτουργία και αποτελεςματικότθτα τθσ υπθρεςίασ χάρισ ςτισ 

γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που αποκτικθκαν? 

 Αν ναι, με ποιο τρόπο (ζνα παράδειγμα); Ζχετε ειςθγθκεί εςείσ 

κάποια αλλαγι; Φι είδουσ; 

 Αν όχι, γιατί; Φι κα χρειαηόταν εκ των υςτζρων για να αποδϊςουν οι 

γνϊςεισ και οι δεξιότθτεσ; 

 

6. Ξοιραςτικατε με κάποιον τρόπο μζροσ τθσ εμπειρίασ/πλθροφορίασ που 

λάβατε από τθ ςυμμετοχι ςασ ςτο επιμορφωτικό ςεμινάριο με άλλουσ 

ςυναδζλφουσ ςασ εντόσ του οργανιςμοφ; 

 Αν ναι, με ποιον τρόπο; (Υασ ηθτικθκε; Φο κάνατε αυτοβοφλωσ; 

Χπάρχει κάποια εμπεδωμζνθ πρακτικι διαμοιραςμοφ/διάχυςθσ τθσ 

γνϊςθσ από τζτοιεσ εκπαιδεφςεισ;) 

 Αν όχι, γιατί; (Δεν υπιρχε ενδιαφζρον; Δεν προλάβατε; Δεν 

επιμείνατε; Δεν το κεωριςατε ςκόπιμο;) 

 

7. Φι κα μποροφςε να γίνει προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ βελτίωςθσ του 

επιμορφωτικοφ αυτοφ ςεμιναρίου; 

 Θεωρείτε πωσ χρειάηεται επικαιροποίθςθ/εμπλουτιςμόσ/αλλαγι 

κεματολογίασ;  

 Θεωρείτε πωσ χρειάηεται ςυμπλθρωματικι εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ; 

 Θεωρείτε πωσ χρειάηεται βελτίωςθ των εκπαιδευτικϊν μζςων ι του 

τρόπου διδαςκαλίασ; Σροσ ποια κατεφκυνςθ; Φι άλλο κα μποροφςε 

να περιλαμβάνει; 

 Άλλεσ προτάςεισ; 


