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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ
Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηε δηάγλσζε αλαγθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο
απηνδηνίθεζεο θαη εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ κνπ ζην
ηκήκα ηεο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Γηα ην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο
απηήο, ζα ήζεια λα απεπζχλσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ.
Παπαδάθε Νηθφιαν γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ νπζηαζηηθή βνήζεηα πνπ κνπ παξείρε ζε φιε ηε
δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο. Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ θαη ηνπο
θαζεγεηέο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο κνπ, ηνλ θ. Αιεμφπνπιν Άξε θαη ηελ θ. Μαπξνκνχζηαθνπ
Ήβε- Αγγειηθή, θαζψο κε ηίκεζε ε ζπκκεηνρή ηνπο. Αηζζάλνκαη αθφκα ηελ αλάγθε λα
επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ ππνκνλή ηεο, θαη φινπο ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Κέληξνπ
Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο, ηνπο απνθξηλφκελνπο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ
έξεπλα αιιά θαη ηνπο κε απνθξηλφκελνπο γηα ηελ αλνρή ηνπο ζε φιε ηε δηαδηθαζία ησλ
ζπλεληεχμεσλ.
Υξσζηάσ ζε φινπο έλα κεγάιν επραξηζηψ!
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηε δηάγλσζε αλαγθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο
απηνδηνίθεζεο φπνπ επηδηψθεηαη λα απνηππσζνχλ νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
Γήκνπ Ρεζχκλεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο κνπ ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο
Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο
έρεη ζρέζε γεληθά κε ηελ πνηνηηθή κέζνδν θαη κεζνδνινγία, κε ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ ζηελ απηνδηνίθεζε, κε ηελ αλάιπζε ησλ φξσλ απηνδηνίθεζε θαη δεκφζηα δηνίθεζε . Ο
εθζπγρξνληζκφο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ε επηκφξθσζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηελ
Διιάδα θαζψο θαη νη νξηδφληηεο πξαθηηθέο πνπ νξίδνληαη σο βαζηθέο ζηελ απηνδηνίθεζε είλαη
έλλνηεο πνπ θξίλνληαη βαξχλνπζαο ζεκαζίαο.

ηφρνο

ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη λα

δηαπηζησζνχλ νη βαζηθέο αλάγθεο θαη ειιείςεηο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ζε δεμηφηεηεο θαη
γλψζεηο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο δηνηθεηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο θαη ππνλνκεχνπλ ηελ
εθαξκνγή κηαο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο ζην δεκφζην ηνκέα.
θνπφο απηήο ηεο κειέηεο είλαη λα θαηαδεηρζνχλ νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κέζα απφ ηελ
πεξηγξαθή, λα θαηαλνεζνχλ θαη λα αληρλεπζεί ε πξνηεξαηνπνίεζε ηνπο, ψζηε λα θαηαγξαθνχλ θαη
λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο επηκνξθσηηθέο δεκφζηεο πνιηηηθέο, ζχκθσλα θαη κε ηα δηεζλή πξφηππα.
Δίλαη αλάγθε λα ππάξμεη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο
απηνδηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε. Γηαηί ε αλάπηπμε ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζπλαξηάηαη κε ηε βειηίσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ κέζσ ηεο
εθπαίδεπζεο θαη κε ηηο αιιαγέο ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ππαιιήισλ, κέζσ ηεο εθαξκνγήο
ζπζηεκάησλ. Σέηνηα ζπζηήκαηα πεξηιακβάλνπλ έλα αμηνθξαηηθφ θαη αμηφπηζην ζχζηεκα επηινγήο,
πξφζιεςεο, αμηνιφγεζεο, ακνηβψλ, θηλήηξσλ θαη κεηαθηλήζεσλ ψζηε λα ππάξμεη αιιαγή ζηελ
λννηξνπία ηνπ ππαιιήινπ.

ΛΔΞΔΗ- ΚΛΔΗΓΗΑ
Αλζξψπηλν, δπλακηθφ, Γηάγλσζε Αλαγθψλ, Γεκφζηα Γηνίθεζε, Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, Ννκφο
Ρεζχκλεο, Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ, Γηνηθεηηθή Ηθαλφηεηα, Δπηκφξθσζε.
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ABSTRACT

The present work deals with the diagnosis of the needs of the human resources of the local
government, where the educational needs of the staff of the Municipality of Rethymnon and in
particular of the Citizen Service Center of the Municipality of Rethymnon during my studies in the
Postgraduate Studies Program of the Department of Political Science of the University of Crete .
The theoretical framework of this work is generally related to the qualitative method and
methodology, to the development of human resources in self-government, to the analysis of the
terms self-government and public administration. The modernization of public administration and
the training of civil servants in Greece, as well as the horizontal practices defined as essential in
self-government, are concepts that are considered to be of major importance.

The aim of this specific research is to determine the basic needs and the shortcomings of civil
servants, on skills and knowledge, that impede the development of their administrative ability and
undermine the implementation of an administrative reformation in the civil sector.

The purpose of this study is, to illustrate the educational needs through description, for them to be
understood and to have their prioritization detected, in order to be recorded and so the necessary
educational public policies will be done, according to the international standards. It is necessary,
that the development of manpower, public management and subsidiarity starts existing, so
administrative reformation can exist. Wherefore the development of manpower is related to the
improvement of professional knowledge through education and with the changes in employee
behavior, through the implementation of systems. Such systems as these, include a meritocratic and
reliable system of selection, evaluation, remuneration, motivation and mobility, just so a change can
happen in the mindset of the employee. In doing so, the civil servant will become a counselor of the
citizen and the psychology of inertia will be transformed into psychology of action and exclusively
in the assistance of the citizen.
Keywords

Human, manpower, development, research, qualitative, subsidiarity, method, diagnosis, public
administration.
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ΔΗΑΓΧΓΖ – ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζα αλαιχζνπκε έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ηελ
απηνδηνίθεζε θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Ζ κάζεζε, γλσξίδνπκε, φηη είλαη κηα
δηαδηθαζία ζχλζεηε πνπ ε δηάξθεηα ηεο ζρεηίδεηαη κε ηε δηάξθεηα νιφθιεξεο ηεο δσήο ηνπ
αλζξψπνπ θαη κάιηζηα έρεη απνθηήζεη κεγαιχηεξε ζεκαζία κε ηελ πάξνδν ησλ αηψλσλ. Δηδηθφηεξα
ζηελ ζεκεξηλή ζχγρξνλε επνρή ηεο θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηψλ έρεη απνθηήζεη ηεξάζηηα ζεκαζία
<< η ηασύηηηα εμθάνιζηρ αλλαγών ζηην κοινωνία έσει αςξηθεί ηόζο, ώζηε ηα μέλη ηηρ είναι ζσεδόν
ςποσπεωμένα να εξακολοςθούν να μαθαίνοςν πποκειμένος να παπαμείνοςν μέλη >>.

(Κφθθνο

,2003) Δπνκέλσο, ηφζν ε κάζεζε φζν θαη εθπαίδεπζε είλαη εληειψο απαξαίηεηεο ζηα άηνκα. Ζ
εθπαίδεπζε βέβαηα, ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζα θαη έμσ απφ ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο απνζθνπεί
ζηελ << ανάπηςξη νέων ηαςηοηήηων, ζηη διεπεύνηζη νέων ηπόπων ύπαπξηρ, πέπα από ηοςρ
ςπάπσονηερ. Η εκπαίδεςζη δεν είναι απλά και μόνο διαμοπθωηική, αλλά μεηαζσημαηική
διαδικαζία>>. (Παπαζηακάηεο, 2010)
Μέζα απφ ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα δηαθαλνχλ πνηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ θαη κε πνην ηξφπν κπνξεί λα γίλεη ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηελ απηνδηνίθεζε ηνπ δήκνπ Ρεζχκλεο, σο κέξνο ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ ηνπ Κξάηνπο.
ε επφκελν ζηάδην, ζηελ εξγαζία απηή ζα γίλεη ε παξνπζίαζε ηεο έξεπλαο κε ζέκα << ε δηάγλσζε
αλαγθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηεο απηνδηνίθεζεο: πνηνηηθή έξεπλα ζηνλ Ννκφ Ρεζχκλεο
>>. Ζ έξεπλα εληάζζεηαη ζην πιαίζην εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο θαη δηεμήρζε ζε
κηα απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Κέληξν εμππεξέηεζεο πνιηηψλ
κε ζηφρν ηε δηάγλσζε ησλ αλαγθψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ζε γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη
ηθαλφηεηεο. Ζ έξεπλα απηή εληάζζεηαη ζε κηα γεληθφηεξε πξνζπάζεηα λα γίλνπλ θαηαλνεηά ηα
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηα νπνία ηελ
θαζηζηνχλ δπζιεηηνπξγηθή θαη αλαπνηειεζκαηηθή. Ζ έξεπλα απηή εζηηάδεη ζηηο αδπλακίεο,
ειιείςεηο θαη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ αθνξνχλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο. πγρξφλσο κε ηα
εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, αλαδεηθλχνληαη
ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ζηα νπνία πζηεξνχλ νη Γεκφζηνη
ππάιιεινη θαη θαηαδεηθλχνληαη ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο σο ζρέδηα εθπαίδεπζεο γηα ηελ
αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δήκνπ Ρεζχκλεο.
ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο ζα δνζνχλ γεληθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ Απηνδηνίθεζε, θαη
ηελ δηάγλσζε αλαγθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Θα αλαιπζνχλ γεληθά πσο έρεη ε θαηάζηαζε
ησλ πξαγκάησλ ζηελ Διιάδα, ηνπο Καιιηθξαηηθνχο Γήκνπο θαη ζα γίλεη κηα αλαθνξά ζηνλ ζεζκφ
8

ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ. Δπίζεο, ζα αλαθεξζνχλ νη νξηδφληηεο πξαθηηθέο ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ζα αλαιπζεί ε δνκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαη ε κεζνδνινγηθή
ζηξαηεγηθή. Πνηα είλαη ε ηαπηφηεηα ηεο έξεπλαο ζηελ Απηνδηνίθεζε ηνπ Ννκνχ Ρεζχκλεο φπσο ζα
γίλεη θαη ε παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο. Θα δνζεί έκθαζε ζηελ επηκφξθσζε
ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ, ζηηο θαιέο πξαθηηθέο πνπ σθεινχλ θαη ζα αλαιπζεί ε αλάπηπμε ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζα απφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ζηελ ειιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε. Έπεηηα, ζα
γίλεη κηα αλάιπζε ηφζν ηνπ κεζνδνινγηθνχ κέξνπο πνπ αθνινπζήζεθε, φζν θαη ηνπ εξεπλεηηθνχ
ζρεδηαζκνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαη ηεο δεηγκαηνιεςίαο κε ηα ζρέδηα ζπλεληεχμεσλ, ηα
νπνία ζα αλαιπζνχλ. Σέινο, ζα δνζνχλ ηα θαηαιεθηηθά ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο γηα ηελ
αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
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Δηζαγσγή
Οη δηαδηθαζίεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, νη λέεο ηερλνινγίεο αιιά θαη νη ξαγδαίεο αιιαγέο ζηελ
νηθνλνκία δελ κπνξνχλ παξά λα επεξεάζνπλ ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηνπο ππαιιήινπο, ιφγσ ησλ
απμεκέλσλ αλαγθψλ επειημίαο θαη πξνζαξκνγήο ζηηο λέεο ζπλζήθεο. Γηα απηφ θαη παξνπζηάδεηαη
κηα κεγάιε ζηξνθή ζε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ αηνκηθψλ ηθαλνηήησλ, ηε
βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ φπσο θαη ησλ πξνζφλησλ ησλ ππαιιήισλ, ζχκθσλα θαη κε ην ζχγρξνλν
δεκφζην management. Δίλαη απαξαίηεηε ε πνιπιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε επέλδπζε ζην αλζξψπηλν
δπλακηθφ, σο θαζνξηζηηθνχ παξάγνληα ζηηο δηαδηθαζίεο αλαδηάξζξσζεο θαη εηζαγσγήο
θαηλνηνκηψλ. Παξάιιεια εληζρχεηαη ε ηδέα ηεο ηθαλφηεηαο πξνζαξκνγήο θαη δηαηήξεζεο ελφο
επηπέδνπ πξνζφλησλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ ππαιιήισλ έρεη σο
πξνυπφζεζε, ηελ θαηάξηηζε θαη επηκφξθσζε ηνπο. (Αιεμφπνπινο, 2006).
Παξάιιεια νη ζχγρξνλεο απαηηήζεηο γηα ηελ απφθηεζε ηθαλνηήησλ, απηφλνκεο δξάζεο θαη
αμηνπνίεζεο γλψζεσλ θάλνπλ αθφκα πην αλαγθαία ηελ ελίζρπζε θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο
επηκφξθσζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο ησλ ππαιιήισλ, ζχκθσλα θαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα. ηελ
παξνχζα εξγαζία, ππνζηεξίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα κηαο ζπλνιηθήο θαη ζπιινγηθήο κεηαξξχζκηζεο
ηεο θαηάξηηζεο ζην δεκφζην ηνκέα, δίλνληαο πξνζνρή ζηα ζεηηθά ζεκεία ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ
ππαιιήισλ κεηά απφ παξάιιειν πξνγξακκαηηζκφ ηεο επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, αλάινγα
βέβαηα θαη κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε νξγαληζκνχ. Αλ απνδερζνχκε απηφ ην πξάγκα ηφηε
απνδερφκαζηε φηη κπνξνχκε λα δηαγλψζνπκε θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην δεκφζην ηνκέα θαη
ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Οη λέεο ζεσξίεο γηα ηελ δηνίθεζε δεκφζησλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ
φπσο θαη ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ θαηαβάιινπλ ζηε γξακκή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα
εθζπγρξνληζκφ, απμάλνληαη ζπλερψο (Κφθθνο Α., ζει. 30). Μάιηζηα ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηνπο
δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη νη ζεσξίεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νη θαιέο πξαθηηθέο ηνπο.
Έηζη γίλεηαη πιένλ ζπλεηδεηφ απφ ηελ δεκφζηα δηνίθεζε φηη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
ζηφρσλ πξνέρεη θαη ε πνηφηεηα ησλ ππαιιήισλ πνπ ηελ ζηειερψλνπλ.
Οη λέεο κνξθέο δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ απαηηνχλ ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ πθηζηάκελνπ
ζπζηήκαηνο – ελφο ζπζηήκαηνο πνπ εζηηάδεηαη ζηνλ έιεγρν ζπγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ
πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ θνξέσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη δεκφζηνπο πφξνπο – θαη επηηπγράλεηαη κέζσ
ηεο εθθαζάξηζεο θαη ηεο εληαικαηνπνίεζεο απηψλ απφ ηηο Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο. Ο δεκνζηνλνκηθφο έιεγρνο απαηηεί ηε κεηάβαζε ζε έλα ζχζηεκα
ειέγρνπ κε αληηθείκελν ηελ εμέηαζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ ησλ θνξέσλ, αιιά θαη ηελ επαιήζεπζε ηεο λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ησλ δεκφζησλ
δαπαλψλ βάζεη ησλ αξρψλ ηεο νηθνλνκίαο.
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Ζ κεηάβαζε ζηε λέα κνξθή ειέγρνπ, ε νπνία ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξναλαθεξφκελεο
αλάγθεο, πξνυπνζέηεη κία ζεηξά αιιαγψλ ζε επίπεδν δηαρείξηζεο θαη πξαγκαηνπνίεζεο ησλ
δαπαλψλ θαη ζε επίπεδν δνκψλ νξγάλσζεο, ηφζν ησλ ειεγρφκελσλ θνξέσλ, φζν θαη ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο. ( Μαίζηξνο, 2009)
Κπξίαξρν θξηηήξην απηψλ ησλ αιιαγψλ απνηειεί ε βάζε ηεο λέαο κνξθήο ειέγρνπ πνπ είλαη ην
ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ θνξέσλ. Οπνηνζδήπνηε θνξέαο δηαρεηξίδεηαη
δεκφζηνπο πφξνπο, αλαπηχζζεη θαη εθαξκφδεη έλα ζχζηεκα επίηεπμεο ησλ ζθνπψλ, γηα ηνπο
νπνίνπο ν θνξέαο δαπαλά ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, θαζψο θαη ηε κέγηζηε απφδνζε απηψλ,
θξηηήξηα πνπ ζα δηαβεβαηψλνπλ γηα ηε ζπλέρηζε ηεο χπαξμήο ηνπ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
αλαγθψλ

ηνπ ζε πηζηψζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ. (Έθζεζε

αμηνιφγεζεο ζπλεπεηψλ ξπζκίζεσλ ηνπ Νφκνπ 4270/2014, ζει.1-4)
ηφρνο ηεο δηάγλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο εθείλσλ ησλ
δεμηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα βειηησζνχλ ή λα απνθηεζνχλ απφ ηελ αξρή κέζσ θάπνηαο θαηάξηηζεο.
ηφρνο δελ είλαη κφλν λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ειιείςεηο πνπ δείρλνπλ ηελ απφθιηζε δεμηνηήησλ αιιά
λα ππνδεισζεί ε αλάινγε ζεκαζία ηνπο, έηζη ψζηε λα επηιεγνχλ εθείλα ηα νπνία είλαη αλαγθαία
ζχκθσλα κε ηε ζηνρνζεζία θαη ηηο αλάγθεο ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ε
δηάγλσζε ησλ αλαγθψλ, ζεσξείηαη απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηνξγάλσζε
πξνγξακκάησλ πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, είηε ζε ηδησηηθφ είηε ζε
δεκφζην ηνκέα. Μεγάιε ζεκαζία ελέρεη θαη ε ζπκκεηνρή ησλ ππαιιήισλ ελεξγά, ζηελ δηαδηθαζία
δηάγλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. Οη May and Fisher πξνηείλνπλ έλα κνληέιν αλάιπζεο
αλαγθψλ, ην νπνίν κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζην δεκφζην ηνκέα. (Chandler,2003) Απηφ ην
κνληέιν ζπλδπάδεη ηελ αλίρλεπζε ηεο επάξθεηαο πξνζφλησλ σο πξνο ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο, γηα
ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ππαξθηψλ θελψλ ζε δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο κε ηελ αλίρλεπζε κειινληηθψλ
αλαγθψλ θαηάξηηζεο, επηθεληξψλνληαο ζηελ αλίρλεπζε ηθαλνηήησλ.

χκθσλα κε απηνχο, ε

αλίρλεπζε επάξθεηαο πξνζφλησλ ζρεηίδεηαη κε ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο θαη ζέηεη ζε πξνηεξαηφηεηα
ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ππαξθηψλ θελψλ ζε δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο ζε ζρέζε κε ηελ θαηάξηηζή
ηνπο. Υξήδεη αλάγθεο, ινηπφλ, ηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ νκαιή
ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ λα αληηκεησπίδνληαη κε ηελ επηκφξθσζε θαη νη αλάγθεο ηνπ λα
θαιχπηνληαη απφ απηή. Δζηηάδνπλ ζηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ νξγαλσηηθέο αιιαγέο ζηνλ
νξγαληζκφ θαη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζε λέν ηξφπν ιεηηνπξγίαο, ζε αιιαγή ηεο πνιηηηθήο ηνπ ή ηεο
θηινζνθίαο ηνπ νξγαληζκνχ. Οη May & Fisher ιακβάλνπλ ππφςελ ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ην θελφ αλάκεζα ζηα πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο.
Πην αλαιπηηθά, εζηηάδνπλ ζηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζην επηδησθφκελν επίπεδν
δεμηνηήησλ, ην νπνίν νη επηκνξθνχκελνη δηαζέηνπλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε απφθιηζε
κεηαμχ ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη ηνπ ηδαληθνχ επηπέδνπ δεμηνηήησλ. H αλίρλεπζε αλαγθψλ γίλεηαη κε
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ζπγθεθξηκέλε

κεζνδνινγία

θαη

είλαη

πξνζαλαηνιηζκέλε

ζηηο

Γεκφζηεο

Πνιηηηθέο.

Υξεζηκνπνηνχληαη εξγαιεία φπσο νη ζπλεληεχμεηο , νη νκάδεο εξγαζίαο θαη ηα αηνκηθά
εξσηεκαηνιφγηα. Σν ζχζηεκα αλίρλεπζεο ζηεξίδεηαη ζε κέζνδν, ε νπνία ζπλδπάδεη αθελφο, ηηο
αλάγθεο ηεο δηνίθεζεο, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ ηφζν απφ ηηο αζθνχκελεο θάζεηεο (ηνκεαθέο) θαη
νξηδφληηεο πνιηηηθέο, φζν θαη απφ ηηο επηκέξνπο πνιηηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ (πξφζιεςε, εμέιημε, κεηαβνιέο, εθπαίδεπζε) θαη αθεηέξνπ ηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο
ησλ ππαιιήισλ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ κέζα απφ ην αηνκηθφ ηνπο πξνθίι θαη απφ ηηο πξνζσπηθέο
ηνπο εθηηκήζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπο ζηελ εξγαζία ηνπο. Σν ζχζηεκα Α.Δ.Α.
εμαζθαιίδεη ηε ζπλερή θαη νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
κέζσ ηεο ζπγθξφηεζεο Δζσηεξηθψλ Οκάδσλ Δπηκνξθσηψλ ζε θάζε Τπνπξγείν θαη Οκάδσλ
Δηδηθψλ Δπηζηεκφλσλ ζηνπο ΟΣΑ θαη ΝΠΓΓ. (Καξβνχλεο, 2003)
Γηα λα θαιπθζνχλ νη ζχλζεηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο-απαηηήζεηο ησλ ππαιιήισλ, πξέπεη λα
δνκεζνχλ άξηηα νξγαλσκέλα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, πνπ σο κνλαδηθφ ζηφρν ζα έρνπλ λα
ζπλδπάζνπλ ηηο ειιείςεηο ησλ ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ηηο επηζπκίεο ησλ ππαιιήισλ
(πξνηεξαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ), ζηηο νπνίεο πξέπεη λα εζηηάζνπλ ηα λέα
επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. ηα πξψηα βήκαηα ηεο ίδξπζεο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, ηεο
κεηέπεηηα δειαδή Δ.Δ, δελ ππήξμε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απφ ηελ κεξηά ησλ ηδξπηψλ γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ θαη ηελ ζπγθέληξσζε ηεο
δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο ζην πιαίζην ηεο ίδηαο ηεο Κνηλφηεηαο. Ζ πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη απνηειεί
ζεκείν αλαθνξάο γηα ηε ζρέζε ηεο Κνηλφηεηαο κε ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, αθνχ κε απηή
ζπζηήλεηαη ε “Δπηηξνπή Πεξηθεξεηψλ” θαη αλαγλσξίδεηαη ην δεκνηηθφ εθινγηθφ δηθαίσκα. ήκεξα
ην Δπξσπατθφ Γίθαην δεζκεχεη ηηο ρψξεο θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, αθνχ δελ
επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε δηαηάμεσλ αληίζεησλ πξνο ην Κνηλνηηθφ Γίθαην. (Κφθθνο, 2003)
ε ρψξεο ηεο Δ.Δ κε ηζρπξή απηνδηνίθεζε ε παξέκβαζε ηεο έλσζεο ζην πιαίζην ηεο
Δπξσπατθήο ελνπνίεζεο αληηκεησπίδεηαη κάιινλ ζαλ απεηιή, ελψ αληίζεηα ε αδχλακε ηνπηθή
απηνδηνίθεζε ρσξψλ φπσο ε Διιάδα επσθειείηαη θαη αλαπηχζζεηαη ζην πιαίζην απηφ. (Κφθθνο,
2005). Δίλαη γεγνλφο σζηφζν φηη ηα πεξηζζφηεξα Δπξσπατθά θξάηε έρνπλ πξνρσξήζεη ζηε
ζπγθξφηεζε ηζρπξψλ Πεξηθεξεηαθψλ Γνκψλ κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηνπ πνιίηε θαη ηελ
θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο, αθνχ απνθεχγεηαη ε αλάιεςε φισλ ησλ ππνζέζεσλ απφ ηηο
θεληξηθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Οη δνκέο απηέο πεξηιακβάλνπλ ζπρλά ζπζηήκαηα δηαβνχιεπζεο.
Αμηνζεκείσηεο φζνλ αθνξά ην γεγνλφο απηφ είλαη νη Απηνδηνηθεηηθέο Πεξηθέξεηεο ηεο Γαιιίαο, ηεο
Ηηαιίαο, ηεο Ηζπαλίαο πνπ θαηέρνπλ ζεκαληηθέο αξκνδηφηεηεο αλάπηπμεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ θαη
αληίζηνηρα νη Απηνδηνηθεηηθέο Πεξηθέξεηεο ηεο Πνξηνγαιίαο, ηεο Φηιαλδίαο θαη ηεο νπεδίαο πνπ
ιεηηνπξγνχλ κε κεγάιε απηνλνκία. (Λαδφπνπινο, 2002)
12

ΠΡΧΣΟ ΜΔΡΟ
Α.1.

Θεσξεηηθό

θαη

Δλλνηνινγηθό

Πιαίζην

: ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΚΑΗ

ΓΗΑΓΝΧΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ
Αλάπηπμε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζηε δεκόζηα δηνίθεζε θαη απηνδηνίθεζε:
δηεζλέο πιαίζην θαη θαιέο πξαθηηθέο.
Α.1.1. Αλάπηπμε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ
Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί έλα απφ ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία κηαο νξγάλσζεο ην νπνίν απφ
πνιινχο ζεσξείηαη σο ην ζεκαληηθφηεξν. Απηφ είλαη πνπ νξγαλψλεη, δηεπζχλεη, πινπνηεί ηνπο
ζηφρνπο θαη πξνζδηνξίδεη ηα κέζα θαη ηηο κεζφδνπο κε ηα νπνία ζα απνδψζνπλ νη ππφινηπεο
παξάκεηξνη ηεο νξγάλσζεο. Ζ ηδέα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ μεθίλεζε λα
αλαπηχζζεηαη ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα βαζηζκέλε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ζηε βειηίσζε ησλ δπζκελψλ γηα εθείλε ηελ επνρή ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη θαηά
ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ εμειίζζεηαη, ζπλερψο. (Λαδφπνπινο, 2002)
ήκεξα ε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αζρνιείηαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ
πγηεηλή φζν θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο ακεξνιεςίαο, ζεσξψληαο ηνλ άλζξσπν σο
έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νξγάλσζεο, ηελ εμππεξέηεζε ησλ
πνιηηψλ θαη ηελ πξναγσγή ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ελφο δεκφζηνπ νξγαληζκνχ. Οη δηεζλείο
εκπεηξίεο κέρξη ζήκεξα έρνπλ δείμεη φηη ε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ εκπίπηεη ζην πεδίν
ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ δηεπζχλζεσλ πξνζσπηθνχ, νη νπνίεο κεξηκλνχλ

γηα ηελ αλάπηπμε,

εμέιημε θαη βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ ην αίζζεκα ηεο αθνζίσζεο
απνβιέπνληαο ηε κέγηζηε ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ. (Μπνπξαληάο, 2002)
Ζ δεκφζηα δηνίθεζε θαη ε Γηαθπβέξλεζε είλαη δπν έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Σα
ζηνηρεία πνπ ηηο ζπλδένπλ είλαη ην λέν δεκφζην management, ε θαιή ρξεζηή Γηαθπβέξλεζε, ν
ξπζκηζηηθφο ξφινο ηνπ Κξάηνπο, ε αλαδηάηαμε ηζνδπγίνπ δηαβνχιεπζεο, ε αλάπηπμε βαζηθψλ
πιαηζίσλ αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ηελ απηνδηνίθεζε
δεδνκέλνπ θαη ηνπ ελεξγνχ ξφινπ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ (Μνπδέιεο, 2002). Ζ αλάπηπμε ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, απνηειεί ηνλ ππξήλα πνπ ζπγθξνηεί ηελ
δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα. Ζ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζχκθσλα θαη κε ην δηεζλέο πιαίζην
ζπλδέεηαη κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν κε ηηο ζηάζεηο ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο.
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Ο Cardona επηζεκαίλεη φηη ε παξνρή θαηάιιειεο επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο, νθείιεη λα ραξαθηεξίδεη κηα ζχγρξνλε Γεκφζηα Γηνίθεζε (Cardona, 2009:2) θαη ν
Adomonis ζεσξεί ηελ πεξίπησζε θαηάξηηζεο θαη ην πιαίζην αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
σο κηα απφ ηηο θξίζηκεο νξίδνπζεο ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο (Adomonis 2009:3). (Υξπζαλζάθεο,
ρρ)
Δπνκέλσο ε δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ γηαηί ε ίδηα ε πξαθηηθή ηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηε νπζία αθνξά ηελ
παξέκβαζε θαη βειηίσζε ησλ Γεκφζησλ ππεξεζηψλ ζε έλα πινπξαιηζηηθφ θαη αιιεινεμαξηψκελν
πεξηβάιινλ. Πξαγκαηηθά ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη
απηνδηνίθεζε ζηεξίδεηαη θαη εληζρχεη ηηο βαζηθέο δηνηθεηηθέο αξρέο: ην θξάηνο δηθαίνπ, ηε
δηαθάλεηα ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, ηε ινγνδνζία, ηελ απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα
(θιηαο θαη Ρνπθαλάο, 2015). Σελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξέπεη λα ηελ
πξνζεγγίζνπκε ζχκθσλα κε ηε δηεζλή ηάζε, θαηά ηελ νπνία δηαθξίλεηαη ε αξκνδηφηεηα απφ ηελ
ηθαλφηεηα. Οη δπν απηνί φξνη δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη, αιιά λα ππάξρεη κηα δηάθξηζε κεηαμχ ηνπο
ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα πιαίζην ηθαλνηήησλ ηειηθά θαη έλα πξφηππν ζεκέιην, ην νπνίν λα
ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ην δηαξθή εθζπγρξνληζκφ ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ. Μεγάιεο
ζεκαζίαο δεηήκαηα είλαη ε δηάγλσζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε φπσο θαη ε
επηκφξθσζε

θαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ ηξηπηχρνπ: γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη

δεμηνηήησλ. ια απηά βέβαηα έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δηαρείξηζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη παίδεη
ζπνπδαίν ξφιν ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο. ( Dessler, 2015, ζει. 35)
Δπίζεο, ηάζεηο πνπ αιιάδνπλ ηε θχζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη ε
παγθνζκηνπνίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ε απνξξχζκηζε, νη δεκνγξαθηθέο αιιαγέο θαζψο θαη ε
αιιαγή ηεο θχζεο ηεο εξγαζίαο θαη νη πξνθιήζεηο ζην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ.

14

Α.1.2. Γηεζλέο πιαίζην και Καλές Πρακτικές
ιεο νη

επξσπατθέο ζπγθξηηηθέο κέζνδνη, θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε δηνηθεηηθή

ηθαλφηεηα ζην δεκφζην ηνκέα θαη ν επαγγεικαηηζκφο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε πξέπεη λα εληζρπζνχλ
ψζηε λα παξέρνπλ ηελ απαξαίηεηε ελίζρπζε πνπ απαηηνχλ νη θπβεξλήζεηο ελ κέζσ θξίζεσλ. πσο
πξνθχπηεη απφ δηάθνξεο έξεπλεο ζε δηαθνξεηηθά θξάηε ηεο Δπξψπεο , ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε
ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ππάξρνπλ θνηλά ζεκεία. ιεο νη ρψξεο ζπκθσλνχλ φηη είλαη
απαξαίηεηε ε αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη κάιηζηα πξέπεη λα
ππάξμνπλ βαζηέο αιιαγέο, ζην επίπεδν πνιηηηθνπνίεζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ησλ ρακειψλ
επηδφζεσλ ζηελ απνθέληξσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ πνιηηηθήο, ζην πεδίν ηεο Γηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ, ηεο πεξηνξηζκέλεο αμηνπνίεζεο εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο
φζνλ αθνξά ηε Γηαρείξηζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Δπηπιένλ ππάξρεη θαη κηα
έιιεηςε γηα εξεπλεηηθά ζηνρεπφκελε πξνζέγγηζε

ζην ζρεδηαζκφ ηεο πνιηηηθήο ηφζν ζην

εζσηεξηθφ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κεηαμχ δηνίθεζεο θαη ππαιιήισλ, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ ηνπ
απέλαληη ζην θνηλφ, θαζψο επίζεο ππάξρεη θαη έιιεηςε ζεκαληηθψλ θαηλνηνκηψλ ζε φηη έρεη λα
θάλεη κε ηε Γηαρείξηζε & αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. (Μαθξπδεκήηξεο, 2006)
ηα πιαίζηα ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ δεκνζίνπ management, δηεζλψο, αλαπηχζζεηαη κηα πξνζέγγηζε
ζρεηηθά κε ηε Γηαρείξηζε & αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ε νπνία εδξάδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο.
Ζ δηεζλήο απηή ηάζε δελ εκθαλίδεηαη ρσξίο πξνυπνζέζεηο, νχηε θαη ρσξίο εκπφδηα. Μάιηζηα ζηελ
πεξίπησζε ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ, γηα ηε Γηαρείξηζε & αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ,
ζχκθσλα κε έξεπλα, ππάξρνπλ νη θάησζη πεξηνξηζκνί-εκπφδηα: (Μπνπξαληάο, 2002)
Υακειφο βαζκφο εμεηδίθεπζεο θαη ελζσκάησζεο
Διιείκκαηα ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλφεζε ηεο ρξήζεο ηεο ηθαλφηεηαο
Έιιεηςε πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ζηξαηεγηθήο κε βάζε ηελ απφδνζε
Δπηθπξηαξρία κηαο λνκηθίζηηθεο πξνζέγγηζεο
Οη κεηαξξπζκίζεηο κπνξεί λα είλαη θεληξηθέο αιιά φρη ζπλεθηηθέο θαη γλεζίσο κεηαζρεκαηηζηηθέο
(Παπαιεμαλδξή & Μπνπξαληάο, 2002)
ια βέβαηα ηα παξαπάλσ εκπφδηα δελ ζπλαληψληαη απφιπηα ζε φια ηα θξάηε ηεο Δπξψπεο ζηνλ
ίδην βαζκφ θαη έθηαζε. Αιιά παξφια απηά νη πεξηνξηζκνχ απηνί ζε πνιιέο ρψξεο εκπνδίδνπλ ηελ
πινπνίεζε πνιηηηθήο ζρεηηθά κε
(Παπαζηακάηεο, 2010).
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ηε

Γηαρείξηζε & αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.

Οη έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ε Γηαρείξηζε & αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ φπσο θαη ε
απφδνζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ έρεη λα θάλεη κε ηελ ηθαλφηεηα. Σφζν ε δηαρείξηζε ηνπ
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ φζν θαη ε απφδνζε ησλ ίδησλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ έρεη λα θάλεη κε
ηηο ηθαλφηεηεο ζχκθσλα κε δηαθνξεηηθέο δηνηθεηηθέο παξαδφζεηο. Οη εθαξκνγέο θαιψλ πξαθηηθψλ
ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη απηνδηνίθεζε, πξνθχπηνπλ αλ κειεηήζνπκε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο ζηελ
Δπξψπε ζηηο νπνίεο εθαξκφζηεθε έλα Competency Management, ζρεηηθά κε ην Clustering ησλ
ηθαλνηήησλ. Σέηνηα πεξίπησζε είλαη εθείλε ηνπ Βειγίνπ φπνπ ην αλαιπηηθφ θαη εξεπλεηηθά
ζεκειησκέλν

Clustering ησλ ηθαλνηήησλ εληάρζεθε νξγαληθά ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο

Γηαρείξηζεο θαη ηεο Αλάπηπμεο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. Σν 2011, ην
Βέιγην ζεκείσζε 8,7/10, βαζκφο πνπ ππνδεηθλχεη ρακειή επηθξάηεζε ηεο δηαθζνξάο ζηηο δηεζλείο
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, ζχκθσλα κε ηνλ πην πξφζθαην δείθηε δσξνδνθηψλ (Transparency
International Bribe Payers index) . Ζ ζηάζε ηνπ Βειγίνπ θαηά ηεο δηαθζνξάο ζηηο δηεζλείο
εκπνξηθέο ζρέζεηο αληηθαηνπηξίδεηαη ζε έλα έγγξαθν ηνπ 2008 ηεο νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο γηα
ηελ πξφιεςε ηεο δηαθζνξάο ζηελ εηαηξηθή δσή, κέζσ ηνπ νπνίνπ εληζρχεηαη ε επαηζζεηνπνίεζε
κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε δηεζλή αγνξά ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο
ζπλέπεηεο ηεο δηαθζνξάο. Δληνχηνηο, ην 2013, ν ΟΟΑ ζπλέζηεζε έλα καθξχ θαηάινγν κέηξσλ γηα
ηελ πην απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθξαηηθήο δσξνδνθίαο. Ζ νκάδα εξγαζίαο γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθξαηηθήο δσξνδνθίαο εθδήισζε ηε δπζαξέζθεηά ηεο ιφγσ ηεο έιιεηςεο
πξνηεξαηφηεηαο εθ κέξνπο ηνπ Βειγίνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο
αιινδαπψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, φπσο ε έιιεηςε πφξσλ γηα ηηο έξεπλεο, ηηο δηψμεηο θαη ηελ
επηβνιή πνηλψλ ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, πνπ, ζε νξηζκέλεο ππνζέζεηο δσξνδνθίαο, νδήγεζαλ ζηνλ
απνθιεηζκφ εξεπλψλ, ζην θιείζηκν ππνζέζεσλ θαη ζηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο παξαγξαθήο.
(Mason, J. (2002/2011), (Παπαθσλζηαληίλνπ & Αλαζηαζίνπ, 2013)
Ζ εζζνληθή πξνζέγγηζε ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε θαη αμηνιφγεζε ηθαλνηήησλ είλαη θαηλνηφκα,
γηαηί ζπλδπάδεη λέα εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηθαλνηήησλ κε ζπλαληήζεηο εξγαζίαο θαη ζηνρεπφκελα
πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, φπσο επίζεο θαη αηνκηθέο αλαηξνθνδνηηθέο ζπλαληήζεηο κε
πξντζηακέλνπο. Καηαιήγεη ζε κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα rotation-driven πξνζέγγηζε (Παπαιεμαλδξή,
Υαιηθηάο, & Παλαγησηνπνχινπ, 2001) ην Καδαθζηάλ, ε Αθαδεκία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηεο
ρψξαο κεηαξξπζκίζηεθε εληειψο. Έηζη ε επηκφξθσζε ησλ Γεκνζίσλ ππαιιήισλ, ε νπνία βέβαηα
ήηαλ ήδε εληαγκέλε ζην εξγαζηαθφ πιαίζην ηνπο, ζπλδέεηαη κε ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή.
Τηνζεηήζεθε ε πξνζέγγηζε ηεο δηάγλσζεο ησλ αλαγθψλ ζε δεμηφηεηεο σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε
γηα ηελ αλάπηπμε ηφζν επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ φζν θαη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Σν θαηαδεηρζέλ
ζπκπέξαζκα είλαη φηη ε επηκφξθσζε θαη ε θαηάξηηζε ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ έρεη
πξνηεξαηνπνηεζεί ζην λέν ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ
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Καδαθζηάλ.
Δπνκέλσο, βάζεη ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζρνιίσλ ζα κπνξνχζαλ λα ηαμηλνκεζνχλ νη ηθαλφηεηεο
ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ, ζηα πιαίζηα ηεο δηάγλσζεο ησλ αλαγθψλ ηνπο θαη ησλ θαιψλ
πξαθηηθψλ

ηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Οη θαηεγνξίεο ρσξίδνληαη ζε

α)γεληθέο/εηδηθέο/νξηδφληηεο

ηθαλφηεηεο

θαη

β)

ζε

βαζηθέο

νξγαλσηηθέο/γεληθέο

ζπκπεξηθνξηζηηθέο/ηερληθέο –ιεηηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο (Παπαθσλζηαληίλνπ & Αλαζηαζίνπ, 2013).
ην ζχλνιν ησλ γεληθψλ θαηεγνξηψλ αλήθεη έλαο ηζφξξνπνο νιηζκφο ηεο θεληξηθήο ζηξαηεγηθήο
θαη απνθεληξσκέλσλ δξάζεσλ πνπ λα βαζίδεηαη ζηελ ρξεζηή δηαθπβέξλεζε θαη ηελ θαιή
λνκνζέηεζε. ηελ δεκηνπξγία κηαο θνπιηνχξαο δηαθάλεηαο θαη αμηνιφγεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
ελίζρπζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. Αλάπηπμε πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο θαη
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο επίζεο είλαη απαξαίηεηε σο κέξνο θαιψλ πξαθηηθψλ. Πξέπεη αθφκα
λα ππάξρεη κηα ακνηβαία θαηαλφεζε ζηελ πνιηηηθή ειίη, ζηα θνξπθαία ζηειέρε ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο, ζην πξνζσπηθφ ζηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο ζε ζρέζε κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη ην
αλζξψπηλν δπλακηθφ. Έηζη ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ζε ζεζκηθφ, δηνηθεηηθφ, επηρεηξεζηαθφ θαη
πξαθηηθφ επίπεδν, ε εθαξκνγή θαη ε πινπνίεζε κεηαξξπζκίζεσλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην
αλζξψπηλν δπλακηθφ (Παπαιεμαλδξή & Μπνπξαληάο, 2002).
ην ζχλνιν ησλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ αλήθεη ε αμηνπνίεζε πιαηζίσλ ηθαλνηήησλ θαη εξγαιείσλ
επηρεηξεζηαθήο αμηνιφγεζεο γηα ην πξνζσπηθφ πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε αηνκηθή θαη ε δηνηθεηηθή
ηθαλφηεηα. Αθφκα ζηα πιαίζηα ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ παίδεη ξφιν ε ελεξγφο ζπζρέηηζε ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ηνπο θεληξηθνχο ζηφρνπο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηεο θάζε δεκφζηαο
ππεξεζίαο κε ηελ θνπιηνχξα θαη ηελ δνκή ηεο εθάζηνηε ππεξεζίαο, ζπλδένληαο ηα πεξηγξάκκαηα
ζέζεσλ κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη κε ηνπο γεληθνχο νξγαλσηηθνχο ζηφρνπο (θιηαο θαη
Ρνπθαλάο, 2015) Απαξαίηεηε είλαη αθφκα ε πηζηνπνίεζε ηθαλνηήησλ θαη ε ελδπλάκσζε ησλ
ηκεκάησλ Γηεπζχλζεσλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Πξνψζεζε πξνηχπσλ θαη ηερληθψλ πνπ είλαη ηθαλά
λα δεκηνπξγήζνπλ νξηδφληηα ζχλνια πινπνίεζεο θαη θάζεησλ δξάζεσλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη
ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζε φια ηα παξαπάλσ, απνηεινχλ ηα
πιαίζηα θαιψλ πξαθηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ζα
ζηεξίδεηαη ζε κηα ζχγρξνλε ζηνρεπκέλε θαη ζεκαηνπνηεκέλε θαηάξηηζε επηκφξθσζε πνπ ζα
εδξάδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο. (Σζηψιεο, 2014)
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Α.2. Απηνδηνίθεζε θαη δεκόζηα Γηνίθεζε ζηελ Διιάδα. Καιιηθξαηηθνί Γήκνη
ελόςεη Κιεηζζέλε . Κέληξα Δμππεξέηεζεο πνιηηώλ
O λφκνο 3852/2010 “Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο ΓηνίθεζεοΠξφγξακκα Καιιηθξάηεο” , αθνξά ηελ “Απηνδηνίθεζε” θαη ηελ “Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ” θαη
απνηειεί ηε δεχηεξε πξνζπάζεηα αλαγθαζηηθήο ζπλέλσζεο ησλ Γήκσλ κεηά ην λφκν Καπποδίζηπια
. ην πιαίζην ηνπ λφκνπ απηνχ νη ελαπνκείλαληεο απφ ηελ αλαγθαζηηθή ζπλέλσζε ηνπ
Καπποδίζηπια θνηλφηεηεο θαηαξγνχληαη, ελψ νη δήκνη ζπλελψλνληαη εθ λένπ θαη απνηεινχλ πιένλ
ηνλ Α' Βαζκφ Απηνδηνίθεζεο. Oη λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο θαηαξγνχληαη, ν Β' Βαζκφο
Απηνδηνίθεζεο ζπγθξνηείηαη ζην επίπεδν ηεο Πεξηθέξεηαο, ελψ παξάιιεια πξνβιέπεηαη ε
ζχζηαζε εθηά Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ . Ο “Καιιηθξάηεο” εληάζζεηαη ζην πξφγξακκα
“ΔΛΛ.Α.Γ.Α” απφ ην νπνίν θαη ρξεκαηνδνηείηαη. Αλάπηπμε Πξνγξάκκαηνο.
Σν επηρεηξεκαηηθφ πιάλν ζα δηαθξίλεηαη ζηνπο εμήο ηνκείο :
α) χζηαζε θαη νξγάλσζε νκάδσλ παξαγσγψλ πνπ παξάγνπλ ην ίδην πξντφλ κε ζθνπφ ηελ θνηλή
εθαξκνγή θαιιηεξγεηηθψλ κεζφδσλ θαη ηελ δηαζθάιηζε ηνπ άξηζηνπ θαη πνηνηηθνχ πξντφληνο.
β) Γηαινγή θαη ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ εηδηθφ ρψξν ηνπ
ζπλεηαηξηζκνχ θαη έπεηηα πξνψζεζε θαη πψιεζε ζε δηάθνξα επηιεγκέλα ζεκεία .
γ) Γηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ θαη ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ κέζα απφ κηα ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν θαη
δπλακηθή παξνπζία ζηα social media (facebook , instagram) (Παπαδάθεο, 2016).
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Α.2.1. Ζ έλλνηα ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη ηεο Απηνδηνίθεζεο
Χο δεκφζηα Γηνίθεζε λνείηαη ε δηνίθεζε πνπ αζθείηαη απφ ην Κξάηνο, ηνπο Ο.Σ.Α. (α ΄θαη
β΄βαζκνχ) θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. Σα φξγαλα πνπ αζθνχλ δεκφζηα δηνίθεζε νλνκάδνληαη δηνηθεηηθά
φξγαλα. Απηά είλαη ηα φξγαλα ηνπ Κξάηνπο, ησλ Ν.Π.Γ.Γ θαη ησλ Ο.Σ.Α. (α΄θαη β΄βαζκνχ) θαζψο
θαη θάζε άιιν φξγαλν, ην νπνίν ζε ζρέζε κε απηά βξίζθεηαη ζε ηεξαξρηθή ζρέζε ή ζε ζρέζε
δηνηθεηηθήο επνπηείαο (Πηθξακέλνπ Μ. πκβνχινπ ηνπ TE, 2011).. θνπφο ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο απνηειεί ε εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο κέζσ ηεο παξνρήο δεκφζηαο
ππεξεζίαο. Δπνκέλσο δεκφζηα ππεξεζία είλαη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ έρεη
σο ζθνπφ ηεο ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, κέζσ ησλ νξγαλσηηθψλ ηεο
ζρεκαηηζκψλ δειαδή Τπνπξγείσλ θαη ππεξεζηψλ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α . (α΄θαη β΄βαζκνχ). Ζ
δηνηθεηηθή νξγάλσζε δηέπεηαη απφ ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο, ηνλ ηεξαξρηθφ έιεγρν, ηελ αξρή ηεο
δηνηθεηηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο απηνηέιεηαο θαη απφ ηελ δηνηθεηηθή επνπηεία (Πηθξακέλνπ Μ.
πκβνχινπ ηνπ TE, 2011).
χκθσλα κε ην άξζξν 101 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, << ε δηνίθεζε ηνπ Κξάηνπο νξγαλψλεηαη
θαηά ην απνθεληξσηηθφ ζχζηεκα >>. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε δηνίθεζε ηνπ Κξάηνπο πεξηιακβάλεη
θεληξηθά θαη πεξηθεξεηαθά ή απνθεληξσκέλα φξγαλα. Ζ δεκηνπξγία απνθεληξσκέλσλ νξγάλσλ ηνπ
θξάηνπο απνβιέπεη ζην λα είλαη ε Γηνίθεζε πεξηζζφηεξν πξνζηηή ζηνπο πνιίηεο, θαη λα έρνπλ ηε
δπλαηφηεηα άκεζεο επαθήο κε ηα απνθεληξσκέλα φξγαλα ψζηε λα γίλεηαη θαηακεξηζκφο εξγαζία
θαη λα επηιχνληαη γξεγνξφηεξα ηα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηε Γηνίθεζε θαη ηνπο πνιίηεο
(Παπαδάθεο, Περιηβαλίδεο, Παλαγησηνπνχινπ, 2018).
Με ηνλ φξν απηνδηνίθεζε ελλννχκε ηε ζχζηαζε θη άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, εθηφο απφ ην
λνκηθφ πξφζσπν ηνπ Κξάηνπο. Ο φξνο απηνδηνίθεζε δηαθξίλεηαη απφ ηνλ φξν ηεο απηνηεινχο ή
αλεμάξηεηεο ή απνθεληξσκέλεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Δπεηδή ε απηνδηνίθεζε θαηαιήγεη ζηε
ζχζηαζε ελφο λνκηθνχ πξνζψπνπ εθηφο απφ ην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ Κξάηνπο. Δλψ ε
απνθεληξσκέλε δεκφζηα ππεξεζία δελ απνθηά μερσξηζηή απφ ην Κξάηνο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα
(Παπαδάθεο, Περιηβαλίδεο, Παλαγησηνπνχινπ, 2018). Αληηζέησο εμαθνινπζεί λα αλήθεη ζην
λνκηθφ πξφζσπν ηνπ Κξάηνπο κε κφλε δηαθνξά φηη απνιακβάλεη έλαληη απηνχ δεκνζηνλνκηθήο θαη
δηνηθεηηθήο απηνηέιεηαο. Ζ απηνδηνίθεζε αλαθέξεηαη ζηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηδηαίηεξσλ
λνκηθψλ πξνζψπσλ ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ Κξάηνπο κε ηε ζηελή έλλνηα
(Παπαδάθεο,

Περιηβαλίδεο,

Παλαγησηνπνχινπ,

2018).

Έρνπλ δειαδή δηθή ηνπο λνκηθή

ππφζηαζε θαη δηθά ηνπο φξγαλα. Σνπηθή είλαη ε απηνδηνίθεζε ζηελ πεξίπησζε πνπ ην λνκηθφ
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πξφζσπν είλαη αξκφδην γηα ηελ πξναγσγή ησλ ηνπηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ θαηνίθσλ κηαο
ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. Απηά ηα λνκηθά πξφζσπα νλνκάδνληαη Ο.Σ.Α. δειαδή Οξγαληζκνί
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Παπαδάθεο, Περιηβαλίδεο, Παλαγησηνπνχινπ, 2018). χκθσλα κε ην
άξζξν 102 ηνπ πληάγκαηνο, πξνβιέπεηαη ε αξκνδηφηεηα ησλ Ο.Σ.Α. επί ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ
θαη θαζηεξψλεηαη ηεθκήξην αξκνδηφηεηαο απφ ηε δηνίθεζε ησλ Ο.Σ.Α. (Σζαληίιαο,. 2010, ζζ. 728)Σν Κξάηνο αζθεί επί ησλ Ο.Σ.Α. επνπηεία ε νπνία εμαληιείηαη ζηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο επί ησλ
πξάμεσλ ηνπο.
Σν δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ηεο απηνδηνίθεζεο ζπλίζηαηαη ζηελ δεκηνπξγία νξγαληζκψλ πνπ
δηαζέηνπλ δηθή ηνπο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, έρνπλ δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη
αζθνχλ απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε χιε ηεο δεκφζηαο δηνηθεηηθήο δξάζεο.
Οη απηνδηνηθνχκελνη νξγαληζκνί ππεξεηνχλ ηελ ελ επξεία έλλνηα απνθέληξσζε κε ηελ έλλνηα φηη
αλαιακβάλνπλ ηνκείο δηνηθεηηθνχ έξγνπ νη νπνίνη απνζπψληαη απφ ηνλ θεληξηθφ ζεζκφ ηνπ
θξάηνπο πνπ ειέγρεη ηε δξάζε ησλ ελ ιφγσ νξγαληζκψλ δηα κέζνπ επνπηείαο (Πηθξακέλνπ Μ.
πκβνχινπ ηνπ ηε, 2011) . Οη νξγαληζκνί απηνί δελ δηαζέηνπλ φκσο, ζχκθσλα κε ηε
ζπληαγκαηηθή καο ηάμε, απηνλνκία, δειαδή δελ έρνπλ εμνπζία απηνηεινχο ζέζπηζεο θαλφλσλ
δηθαίνπ παξά κφλν ζην πιαίζην ηεο θαηά ην άξζξν 43 παξ. 2, εδάθην β΄ ηνπ πληάγκαηνο
λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο γηα ηε ξχζκηζε ζεκάησλ κε ιεπηνκεξεηαθφ ραξαθηήξα (Πηθξακέλνπ
Μ. πκβνχινπ ηνπ ηε, 2011). Δηδηθή θαηεγνξία απηνδηνηθνχκελσλ νξγαληζκψλ απνηεινχλ νη
νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο νη νπνίνη θαηνρπξψλνληαη φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ κε
ην άξζξν 102 ηνπ πληάγκαηνο. ηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ, θαζηεξψλνληαη ηα νπζηψδε
ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, δειαδή ε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο
απηνηέιεηα, ε αλάδεημε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο απφ ην ηνπηθφ εθινγηθφ ζψκα θαη ε αλάζεζε
ζπγθεθξηκέλσλ αξκνδηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε φρη κφλν ησλ ηνπηθψλ
ππνζέζεσλ αιιά θαη γεληθψλ θξαηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ επηιέγεη ν λνκνζέηεο λα κεηαθέξεη ζηνπο
νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Πηθξακέλνπ Μ. πκβνχινπ ηνπ ηε, 2011).
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Α.2.2.1. Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε 2007-2013
ηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΑ, 2007-2013

εηζάγεηαη ην

Δπηρεηξεζηαθφ

Πξφγξακκα

<< Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε >> κε ην νπνίν γηα πξψηε θνξά ελζσκαηψλεηαη, σο θχξηα
ζπληζηψζα ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο Διιάδαο, ε ελδπλάκσζε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ
ζε ζρέζε κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ δεκνζίσλ πνιηηηθψλ (Dessler, 2015). Σν
πξφγξακκα απηφ εληζρχεη κέζσ νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ αμηνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, αλαζρεδηαζκνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη απινχζηεπζεο δηαδηθαζηψλ θπξίσο
ράξε ζηελ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζηνπο παξαθάησ ηνκείο
(Dessler, 2015) :
Σεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο
Σεο Κνηλσληθήο αζθάιηζεο
Σεο Αγξνηηθήο πνιηηηθήο
Σεο πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο
Σεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο
Σεο δηθαηνζχλεο (www.ypes.gr )
Απφ ηα παξαπάλσ εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη έγηλαλ θάπνηα βήκαηα, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ
λα νδεγήζνπλ πξνο κηα κεηαξξχζκηζε θαη εθζπγρξνληζκφ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηελ Διιάδα.
Βέβαηα πνιιέο θνξέο ηα βήκαηα πξνρσξνχλ κε αξγφ ξπζκφ πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί κηα
ξηδηθή κεηαξξχζκηζε ζηε ρψξα καο. Γηα παξάδεηγκα αλαθέξνπκε ηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο πνπ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην 1985, φκσο ζαλ πξφηαζε εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ην
1960 ζηελ έθζεζε ηνπ Langrod.

Δπίζεο ηα ΚΔΠ πνπ άξρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα ην

2002, ελψ ππήξραλ νη πξφδξνκνη ηνπο, σο γξαθεία Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ απφ ην 1986. Τπάξρνπλ
ινηπφλ θάπνηεο θαζπζηεξήζεηο απφ ηε ζηηγκή ησλ πξνηάζεσλ κέρξη ηελ πινπνίεζε ηνπο, ίζσο
επεηδή δελ είλαη έηνηκε ε Γεκφζηα Γηνίθεζε σο πξνο ηηο πξνυπνζέζεηο ηερλνινγίαο θαη θαηάιιειεο
εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ππάξρνπλ νξηζκέλεο αδπλακίεο ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο ζηε ρψξα καο αθφκε. Χζηφζν, νη πξνηάζεηο θαη νη κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ
πξνηείλεη ε Δπξσπατθή Έλσζε ζα καο βνεζήζνπλ. Γηα λα κπνξέζεη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε λα
εθζπγρξνληζηεί, ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο πνπ βξηζθφκαζηε ζήκεξα ζα πξέπεη λα
εθαξκνζηεί γεληθεπκέλε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ,
πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζνχλ νη εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο, αιιά θαη ε επηθνηλσλία ηεο κε ηνπο
πνιίηεο

ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ θνηλσλία (Αιεμφπνπινο, 2006). Άξα είλαη

απαξαίηεηε ε

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ε ειεθηξνληθή δηνίθεζε αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ
21

εθαξκφδεηαη γηα λα πξνρσξήζνπκε κπξνζηά αθφκα θαη ζε ππεξεζίεο κηαο ζηάζεο φπσο ζπκβαίλεη
ζηελ Δπξψπε.
Οη ζπλεηαηξηζκνί βηνηερλψλ θαη κηθξψλ παξαγσγψλ επεθηείλνληαη ζηελ Δπξψπε αθφκα θαη ππφ
ηελ θξίζε, θαη θαίλεηαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πνιιέο επείγνπζεο αλάγθεο ησλ αηφ- κσλ
παξαγσγψλ, γηα ηνπο νπνίνπο θαζίζηαηαη απμαλφκελα πην δχζθνιν λα αληαγσληζηνχλ ελάληηα ζε
κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδίνπ ηνκέα. Οη ζπλεηαηξηζκνί επηηξέπνπλ ζε απηνχο ηνπο παξαγσγνχο λα
δηαηεξήζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο, εθηειψληαο ηελ κε ηνλ δηθφ ηνπο πξνζσπηθφ ηξφπν, λα
αγνξάζνπλ εθφδηα, λα ζπληνλίζνπλ πσιήζεηο αθφκε θαη λα δηεζλνπνηεζνχλ θαζψο θαη λα
κνηξαζηνχλ θνηλέο ππεξεζίεο φπσο δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε.
Οη εξγαηηθνί ζπλεηαηξηζκνί ζπλήζσο αληηκεησπίδνπλ κε επλντθέο ζπκπεξηθνξέο απφ ηξαπεδηθά
ηλζηηηνχηα θαη φηαλ θάλνπλ αίηεζε γηα δάλεην θαη πίζησζε αληηκεησπίδνπλ πνιχ απαηηεηηθέο
πξνυπνζέζεηο θαη ζπλζήθεο πξφζβαζεο ζηα πξναλαθεξφκελα. Πέξαλ απφ ην γεγνλφο φηη ν
ηξαπεδηθφο ηνκέαο ή νη ηνκείο θνληά ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα δελ είλαη πξφζπκνη λα ρνξεγήζνπλ
ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο πίζησζε, νη δπζθνιίεο πνπ απηνί αληηκεησπίδνπλ ζηε απφθηεζε θεθαιαίνπ
έλαξμεο ζρεηίδνληαη κε:
• Σν ζχζηεκα αλαδηαλνκήο ηνπ θέξδνπο ηνπο, ην νπνίν δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ θαηαλνκή ησλ
θεξδψλ, ζηελ επηρνξήγεζε επηζηξνθψλ ζηα κέιε ηνπο (ππνινγηδφκελσλ κε βάζε ην είδνο ηεο
ζρέζεο κεηαμχ ησλ κειψλ θαη ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη φρη κε βάζε ηελ απνδεκίσζε ηνπ θεθαιαίνπ)
θαη ζηα ηακεία αδηαίξεησλ απνζεκαηηθψλ.
• Σν ζχζηεκα ειέγρνπ ηνπο, ην νπνίν δηαζέηεη πνιχ πεξηνξηζκέλε δχλακε έσο θαζφινπ γηα ηνπο
εμσηεξηθνχο κεξηδηνχρνπο (κφλν ζε ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο ε εζληθή λνκνζεζία παξέρεη ηελ
δπλαηφηεηα ζε ζπκβαηηθνχο εμσηεξηθνχο επελδπηέο λα έρνπλ έλα ζπλνιηθφ δπλακηθφ, ηζνδχλακν
ηνπ κέγηζηνπ ηεο ηάμεο ηνπ 33%, ππφ ηνλ φξν φηη ην γεληθφ ζπκβνχιην ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ εγθξίλεη
απηή ηε δνκή, πξάγκα ην νπνίν ζπαλίδεη). Απηέο νη δπζθνιίεο έρνπλ ελζαξξχλεη ηνπο εξγαηηθνχο
ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηηο νκνζπνλδίεο ηνπο λα ζέζνπλ ζε εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλα νηθνλνκηθά
φξγαλα, κε ζθνπφ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπο. ε κεξηθέο ρψξεο, νη εζληθνί λφκνη
ππνρξεψλνπλ ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, πνπ έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα, λα κεηαβηβάζνπλ έλα
πνζνζηφ ησλ πιενλαζκάησλ ηνπο ζηα ηακεία αιιειεγγχεο. Απηά ηα ηακεία δηνηθνχληαη απφ
ζπλεηαηξηζηηθέο νκνζπνλδίεο, νη νπνίεο παξέρνπλ επηπιένλ ηεο νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο,
ζπκβνπιεπηηθέο θαη ελεκεξσηηθέο ππεξεζίεο ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο, φπσο επηρεηξεκαηηθέο
κεηαβηβάζεηο ζε εξγαδνκέλνπο αιιά θαη ζε μεθηλήκαηα ζπλεηαηξηζηηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο
αλάπηπμεο. (Dessler, 2015)
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Παξεκβαίλνπλ κέζσ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ νξγάλσλ, φπσο ππνδεέζηεξεο ζεκαζίαο δάλεηα,
θεθάιαην επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, πηζηνπνηεηηθά ζπκκεηνρήο, ή εγγπεηηθά θεθάιαηα
Αξρηθά πξέπεη λα γίλεη κηα ζπλάληεζε ησλ παξαγσγψλ, ε νπνία ζα απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία
νκάδσλ πνπ ζα θαιιηεξγνχλ ην ίδην πξντφλ . Απηφ ζα έρεη ζαλ ζηφρν φινη νη παξαγσγνί λα
πηνζεηήζνπλ ηελ ίδηα θαιιηεξγεηηθή ηερληθή πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε πνηφηεηα
ηνπ πξντφληνο κε ηα ιηγφηεξα πηζαλά έμνδα . (Καξβνχλεο, 2003)

 Πξνψζεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζην Γεκφζην Σνκέα, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ζπζηεκηθέο
δξάζεηο θαη πνιηηηθέο, ζα απνηειέζεη ην βαζηθφ εξγαιείν κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ πθηζηάκελσλ
δηαδηθαζηψλ βειηηψλνληαο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη θαζηζηψληαο ηε δηνίθεζε πην απνηειεζκαηηθή
θαη απνδνηηθή.
 Αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κέζσ ηεο νξζνινγηθήο θαηαλνκήο ησλ
αλζξψπηλσλ πφξσλ, ηεο θαιχηεξεο αμηνπνίεζεο ησλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο, θαζψο θαη ηεο παξνρήο
αλαβαζκηζκέλσλ ππεξεζηψλ θαηάξηηζεο/εθπαίδεπζεο, κε ζηφρν ηελ αηνκηθή αλάπηπμε ησλ ππαιιήισλ
θαη ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο.
 Δλίζρπζε ηεο νξγαλσηηθήο, ζεζκηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο ηεο δεκνζίαο δηνίθεζεο θαη ηεο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κέζα απφ παξεκβάζεηο πνπ ζα αιιάμνπλ ηε δνκή, ηελ νξγάλσζε θαη ηε
ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ.
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Α.2.2.2. Γηνηθεηηθή κεηαξξύζκηζε 2014-2020 – ηόρνη:
Αλζξώπηλν Γπλακηθό
Ζ ρψξα έρεη μεθηλήζεη ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ (ζηελνχ θαη
επξχηεξνπ) κε θαηάξγεζε ησλ κνλάδσλ κε πεξηνξηζκέλν αληηθείκελν, κε κεηαθίλεζε ή κεηάηαμε
ηνπ πξνζσπηθνχ θαη κε θαηάξγεζε ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ πνπ πιενλάδνπλ. Παξάιιεια θξίζεθε
απαξαίηεηε ε πηνζέηεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο κηζζνδνζίαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ,
ην νπνίν ζα ζπκπεξηειάκβαλε ηνπο κηζζνχο θαη επηδφκαηα φισλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. ιεο
νη πξνζιήςεηο ηνπ Γεκνζίνπ θαζψο θαη νη πξναγσγέο Πξντζηακέλσλ ππάγνληαη ζην ΑΔΠ
(Παπαιεμαλδξή & Μπνπξαληάο, 2002) Πξνβιέπεηαη ε νξγάλσζε ελφο ζπλνιηθνχ κεραληζκνχ
δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε έκθαζε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε βάζε ηηο
γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο θαη ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο κεηαμχ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Μνινλφηη,
απφ ην 2010 έσο ζήκεξα έρεη ζπληειεζηεί πξφνδνο φζνλ αθνξά ζηε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ησλ κηζζνινγηθψλ δαπαλψλ, ρξεηάδνληαη θαη πεξαηηέξσ κεηαξξπζκίζεηο
πξνθεηκέλνπ ε ΓΓ λα θαηαζηεί απνδνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε (Παπαιεμαλδξή &
Μπνπξαληάο, 2002). Χο εθ ηνχηνπ, πξνβιέπεηαη κηα πην ζηνρνζεηεκέλε πξνζέγγηζε γηα ηηο
πξνζιήςεηο, ηελ θηλεηηθφηεηα θαη ηελ έμνδν ηνπ πξνζσπηθνχ ψζηε λα κπνξέζεη ε Διιάδα λα
αλαδσνγνλήζεη θαη λα αλαβαζκίζεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο επηδφζεηο ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο. Χο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζπζηάζεθε ζε θάζε ππνπξγείν Δπηηξνπή
Αλαδηνξγάλσζεο Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ, ελψ έγηλαλ εηζεγήζεηο γηα ηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο πνπ ζα
θαηαξγεζνχλ ή ζα ζπγρσλεπζνχλ, θαζψο θαη γηα φζεο ζέζεηο πξέπεη λα αλαθαηαλεκεζνχλ θαη
έγηλαλ νη ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο (Παπαιεμαλδξή & Μπνπξαληάο, 2002).
Μηα δέζκε αλαγθαίσλ ελεξγεηψλ ζπκθσλήζεθε γηα λα κεησζεί ην θφζηνο απαζρφιεζεο ζην
δεκφζην θαζψο θαη γηα λα επηηεπρζεί θαιχηεξνο έιεγρνο ησλ δαπαλψλ θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ (Featherstone, 2007)
1. Πξνρσξά κε ηαρείο ξπζκνχο ε αλαδηνξγάλσζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ππνπξγείσλ, Ν.Π.Γ.Γ.,
γεληθψλ θαη εηδηθψλ γξακκαηεηψλ, αλεμάξηεησλ αξρψλ θ.ιπ. (αθνξά ηελ θαηάξγεζε θαη
ζπγρψλεπζή ηνπο θαηά ηνπιάρηζηνλ 30%). Δληάζζνληαη γηα πξψηε θνξά πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ
επζχλεο (job descriptions) γηα φινπο ηνπο πξντζηακέλνπο ηεο Γ.Γ. (Featherstone, 2007)
2. Δθζπγρξνλίδνληαη θαη νκαδνπνηνχληαη νη θαηαθεξκαηηζκέλνη θιάδνη θάζε Τπνπξγείνπ, ψζηε λα
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ππάξρεη ε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε ηππνπνίεζε θαη λα ζπλδεζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα κε ηα
νπζηαζηηθά πξνζφληα πνπ πξέπεη λα θαηέρεη ν ππνςήθηνο γηα λα θαηαιάβεη ζέζε επζχλεο.
(Featherstone, 2007)
3. Δληζρχεηαη ε έλλνηα ηνπ θξαηηθνχ ππαιιήινπ κε ηελ απειεπζέξσζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο κέζα απφ ηε δπλαηφηεηα πνπ δίλεη ν λφκνο θαη ππνζηεξίδνπλ ηα ΠΓ λα ζέηνπλ
ππνςεθηφηεηα γηα ζέζεηο επζχλεο Γελ. Γηεπζπληή θαη Γηεπζπληή, ππάιιεινη κε ηα θαηάιιεια
πξνζφληα θαη εθηφο ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ πξνθεξχζζεη ηε ζέζε. (Featherston θαη Παπαδεκεηξίνπ,
2010)
4. Βειηηψλεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ βάζεη ησλ νπζηαζηηθψλ αλαγθψλ θάζε
Τπνπξγείνπ αθνχ ζηα Π.Γ. ππάξρεη έλα αλψηαην φξην ζηειέρσζεο ην νπνίν νη ππεξεζίεο πξέπεη λα
ιακβάλνπλ ππφςε φηαλ πξνγξακκαηίδνπλ ηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο
(Featherston θαη Παπαδεκεηξίνπ, 2010) .
Ζ θεληξηθή δηνίθεζε ζηεξείηαη δνκψλ παξαθνινχζεζεο, επνπηείαο θαη ζπληνληζκνχ γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο θαη ηε καθξνρξφληα δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ
πνιηηηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ
αεηθφξν νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Πξφθεηηαη γηα έλα ζεκειηψδεο εκπφδην ζην νπνίν πνιιέο
κεηαξξπζκίζεηο έρνπλ ζθνληάςεη. Ζ θπξίαξρε λννηξνπία θαη νη δηαδηθαζίεο ζηελ θεληξηθή
δηνίθεζε ελζαξξχλνπλ κηα ινγηθή δηαθπβέξλεζεο «ζηιφ», αλά ππνπξγείν. Ζ ινγηθή απηή δελ
επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ή ηε ζπλεξγαζία εληφο θαη αλάκεζα ζηα ππνπξγεία. Δπίζεο, ε θνπιηνχξα
δηνίθεζεο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ εζηηαζκέλε ζηελ πινπνίεζε ησλ ηππηθψλ αξκνδηνηήησλ, φπσο
απηέο θαζνξίδνληαη απφ ην λφκν.

Ο ηνκέαο Τγείαο βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε ηηο νινέλα

απμαλφκελεο δεκνζηνλνκηθέο θαη ζπλαθφινπζεο θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο εμαεηνχο νηθνλνκηθήο
χθεζεο,ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ. Σίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε ε βησζηκφηεηα ηνπ
κνληέινπ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, αλαδεηθλχνληαο σο πξνηεξαηφηεηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο
ζρέζεο θφζηνπο-απνηειέζκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο. Χο απφξξνηα ησλ αλσηέξσ, ζηνλ πίλαθα
θαηάηαμεο ησλ ζπζηεκάησλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηελ Δπξψπε, ε Διιάδα έρεη ππνρσξήζεη
ζηελ 25ε ζέζε ζε πιήζνο 35 ρσξψλ, απφ ηελ 22ε ζέζε πνπ βξηζθφηαλ ην 2012, δεδνκέλνπ φηη
πνιινί δείθηεο ηνπ θιάδνπ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο επεξεάζηεθαλ αξλεηηθά απφ ηελ θξίζε.
Σαπηφρξνλα, ε επηδείλσζε ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κείσζε ηνπ
κέζνπ ηδησηηθνχ εηζνδήκαηνο νδήγεζε ζε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ απεπζχλζεθε
ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πγείαο, κε απνηέιεζκα ηελ ππέξκεηξε επηβάξπλζή ηνπ. Βάζεη ηεο έθζεζεο
ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ πγεία, νη ζπλνιηθέο δαπάλεο πγείαο ζηε ρψξα κεηψζεθαλ θαηά 30% κεηαμχ ησλ
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εηψλ 2009 θαη 2013, ελψ πξν θξίζεο ππήξρε κία απμεηηθή ηάζε ηνπ 5% εηεζίσο. Ζ πηψζε ησλ
δαπαλψλ γηα ηελ Τγεία ζηελ Διιάδα είλαη ε κεγαιχηεξε πνπ παξαηεξήζεθε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη νθείιεηαη θπξίσο ζηηο ζπλέπεηεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο, αιιά
θαη ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ φπνησλ ππεξθνζηνινγήζεσλ. (Σζνχληαο θαη Σξηαληαθχιινπνχινπ,
2009)
ε ηνκείο θνκβηθήο ζεκαζίαο, νη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο απέηπραλ λα αληηκεησπίζνπλ
δεηήκαηα δεκφζηαο δηαθπβέξλεζεο. Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο θπβέξλεζεο φπσο ε ζπιινγή θφξσλ ή
ε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δελ ιεηηνχξγεζαλ ζσζηά. Πνιιέο θηιφδνμεο κεηαξξπζκίζεηο δελ
εθαξκφζηεθαλ φπσο ζα έπξεπε (Ρακκαηά, 2011). πγθεθξηκέλα, ε ειιεληθή ΓΓ καζηηδφηαλ απφ κε
απνδνηηθέο δνκέο, αλεπαξθή πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο θαη έιιεηςε ζπληνληζκνχ. Σέηνηνπ είδνπο
πξνβιήκαηα πξνυπήξραλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, κε ζεκαληηθφ θφζηνο γηα ηελ ειιεληθή
νηθνλνκία θαη θνηλσλία (Ρακκαηά, 2011). Δίρε παξαηεξεζεί φηη ε επηβίσζε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα
παξαγσγήο γηλφηαλ ζπλερψο νινέλα πην δχζθνιε θαη απαηηεηηθή . Ζ αγνξά κεηαβάιιεηαη θαη
εμειίζζεηαη θαζεκεξηλά θαη γηα λα κπνξέζεη έλαο έκπνξνο λα παξακείλεη θαη λα είλαη
αληαγσληζηηθφο, ζα πξέπεη λα εμειίζζεζαη ζπλερψο ρξεζηκνπνηψληαο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηηο
ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ηφζν ζηελ παξαγσγή φζν θαη ζηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ .
Καηλνηνκία είλαη ε παξαγσγή ελφο λένπ ή ζεκαληηθά βειηησκέλνπ πξντφληνο (αγαζνχ ή
ππεξεζίαο), ή ε εθαξκνγή κηαο δηαδηθαζίαο, ή κηαο λέαο κεζφδνπ κάξθεηηλγθ, ή κηαο λέαο
νξγαλσζηαθήο κεζφδνπ ζηηο επηρεηξεζηαθέο πξαθηηθέο, ηελ νξγάλσζε ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ ή ηηο
εμσηεξηθέο ζρέζεηο. Απηφο ν επξχηεξνο νξηζκφο ηεο θαηλνηνκίαο θαιχπηεη κία πιεζψξα πηζαλψλ
κνξθψλ θαηλνηνκίαο. Σν ειάρηζην πξναπαηηνχκελν γηα λα κπνξεί έλα πξντφλ, κία δηαδηθαζία, κία
κέζνδνο κάξθεηηλγθ ή κία νξγαλσζηαθή κέζνδνο λα πεξηγξαθεί σο θαηλνηνκία είλαη λα είλαη
λέν/λέα (ή ζεκαληηθά βειηησκέλν/βειηησκέλε) γηα ηελ εηαηξεία. Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο
θαηλνηνκίαο είλαη φηη ζα πξέπεη λα έρεη πινπνηεζεί . Έλα λέν ή βειηησκέλν πξντφλ ζεσξείηαη πσο
έρεη «πινπνηεζεί» φηαλ εηζέξρεηαη ζηελ αγνξά. Οη λέεο δηαδηθαζίεο, κέζνδνη κάξθεηηλγθ ή
νξγαλσζηαθέο κέζνδνη ζεσξείηαη φηη «πινπνηνχληαη» φηαλ αξρίζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο
εξγαζίεο

ηεο

επηρείξεζεο.

(

https://www.espa.gr/elibrary/Metarrythmisi_Dimosiou_2014GR05M2OP001_1_2_el.pdf )
Έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά βήκαηα σο πξνο ηε βειηίσζε ηεο εζηίαζεο ησλ ππνπξγείσλ ζηηο
ζηξαηεγηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο, κε ηε κεηαβίβαζε ηεο παξνρήο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ απφ ηελ
θεληξηθή δηνίθεζε ζε απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ή ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Ζ δεκηνπξγία
Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) ππήξμε έλα κεγάιν βήκα πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε.
Δπίζεο κε ην λφκν 3966/2011 (Άξζξν 57) ηδξχζεθε ζην Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απηνδηνίθεζεο ΔΚΓΓΑ Μνλάδα Σεθκεξίσζεο
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θαη Καηλνηνκηψλ (ΜΟΣΔΚ) (Μηραιφπνπινο,

2016). Βαζηθή απνζηνιή ηεο κνλάδαο είλαη ε ζπγθέληξσζε, επεμεξγαζία θαη δηάρπζε ζηνηρείσλ
θαη πιεξνθνξηψλ ζε ζέκαηα αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαζψο θαη εηζαγσγήο νξγαλσηηθψλ
αιιαγψλ ιεηηνπξγίαο θαη θαηλνηνκηθψλ κεζφδσλ, δηαδηθαζηψλ θαη πξνζεγγίζεσλ ζηε Γ.Γ θαη ηελ
ηνπηθή απηνδηνίθεζε.

Α.2.3. Καιιηθξαηηθνί Γήκνη ελόςεη Κιεηζζέλε
Α.2.3.1. Πξόγξακκα << Καιιηθξάηεο >> Ν. 3852/2010
Ζ Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε πνπ εηζάγεη ν λ. 3852/2010 θηλείηαη ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ
ζπζηήκαηνο ηεο απνθεληξσκέλεο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ, ηε κεηαβίβαζε
ησλ εμνπζηψλ θαη απνθαζηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ ζε πεξηθεξεηαθά φξγαλα γηα ηελ άζθεζε ηεο
πνιηηηθήο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή, ηνπ Κξάηνπο. Σα θεληξηθά θαη
απνθεληξσκέλα φξγαλα βξίζθνληαη ζε ζρέζε ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ζε φηη αθνξά ηνπο ζηφρνπο
πνπ επηδηψθνπλ θαζψο ηα απνθεληξσκέλα φξγαλα εμαξηψληαη απφ ηα θεληξηθά (Γεσξγφπνπινο θαη
άιινη, 2001). Τπάξρεη κηα αληηδηαζηνιή ηνπ απνθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ην αληίζηνηρν
ζπγθεληξσηηθφ. Γειαδή κε απηφ ην ζχζηεκα δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο, ηα θεληξηθά φξγαλα ηνπ
Κξάηνπο αζθνχλ απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζε νιφθιεξε ηε γεσγξαθηθή ηνπ έθηαζε.
Παξάιιεια κε ην ζχζηεκα απνθέληξσζεο ιεηηνπξγεί θαη ην ζχζηεκα ηεο απνζπγθέληξσζεο, ην
νπνίν αθνξά ζε νξγαλσηηθέο κνλάδεο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, νη νπνίεο
ζηεξνχληαη απνθαζηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ θαη ιεηηνπξγνχλ σο ινπξηά κεηαβίβαζεο ηεο θξαηηθήο
πνιηηηθήο (Γεσξγφπνπινο θαη άιινη, 2004).
Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ δχν ζπζηήκαηα ππάξρεη θαη ην ζχζηεκα ηεο Απηνδηνίθεζεο, ην νπνίν
αλαθέξεηαη ζηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ Κξάηνπο θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ
δηθή ηνπο λνκηθή ππφζηαζε θαη δηθά ηνπο φξγαλα. Δπνκέλσο ζχκθσλα κε ην λ. 3852/2010,
επηρεηξείηαη ν ζπλνιηθφο επαλαζρεδηαζκφο ησλ επηπέδσλ δηαθπβέξλεζεο, ζε κηα Νέα
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο κε θεληξηθά θαη
απνθεληξσκέλα φξγαλα ηα νπνία έρνπλ εμνπιηζηεί κε απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο (θιηαο θαη
Ρνπθαλάο, 2015). Ζ Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
απνζθνπεί φρη κφλν, ζηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ ησλ θνξνινγνχκελσλ πνιηηψλ, κέζσ ηνπ
πεξηνξηζκνχ ηνπ αξηζκνχ ησλ ΟΣΑ, αιιά θαη ζηελ εμνξζνινγηζκέλε δηαρείξηζε. Αιιά ην πην
κεγάιν πιενλέθηεκα ηεο λέαο αξρηηεθηνληθήο είλαη ε αλαπηπμηαθή πξννπηηθή (θιηαο θαη
27

Ρνπθαλάο, 2015).
Ζ ζπγθξφηεζε θαη ε απηνδπλακία ηεο λέαο απηήο δηνίθεζεο, ηελ θαζηζηά ηθαλή λα αληαπεμέιζεη κε
ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν ζηηο αλάγθεο ηνπ δχζθνινπ έξγνπ ην νπνίν έρεη επσκηζηεί. Αθφκα κε ηελ
θαηάιιειε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κπνξεί λα θαηαζηεί αξσγφο ζηελ αλάπηπμε ζε
επίπεδν πεξηθέξεηαο.
Ζ πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο

είλαη κηα ιεηηνπξγία «θιεηδί» ζηε Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ

Γπλακηθνχ θαη απνηειεί νπζηψδεο ζεκέιην γηα φιεο ηηο ελέξγεηεο, πνπ αθνινπζνχλ θαη νδεγνχλ
ζηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ηελ επηινγή, ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο, ηελ
εθπαίδεπζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ (Φπράξεο, 2002, ζει. 148). Με ηελ αλάιπζε ησλ
ζέζεσλ εξγαζίαο γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ θαζεθφλησλ πνπ έρεη έλαο εξγαδφκελνο ζε κία
ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο, απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ νη απαηηήζεηο ζε πξνζφληα, βαζηθέο
γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, πνπ πξέπεη λα έρεη ν θάηνρνο ηεο ζέζεο απηήο. Μέζσ ηεο
πεξηγξαθήο ηεο ζέζεο εξγαζίαο, νη ππεχζπλνη ηεο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ πξνζσπηθνχ
κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο αλάγθεο γηα ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηηο
πξναγσγέο, ηηο πξνζιήςεηο ή απνιχζεηο. Δπίζεο, κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ην χςνο ησλ ακνηβψλ
θαη παξνρψλ πνπ ζα πξνζθέξνληαη αιιά θαη ην ξφιν ηεο ζην δηάγξακκα ξνήο δηαδηθαζηψλ ηνπ
επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ ηνπ νξγαληζκνχ, κε βάζε ηε θχζε ηεο εξγαζίαο, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ
γλψζεσλ πνπ απαηηνχληαη ζ’ απηή ηε ζέζε εξγαζίαο. Δπνκέλσο, ε πεξηγξαθή θαη ε αλάιπζε ησλ
ζέζεσλ εξγαζίαο παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηα ζρέδηα πνπ ζα θαηαξηηζηνχλ γηα ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. (Πνπξθφο θαη Γαθέξκνο, 2010)

Α.2.3.2. Οη βαζηθέο πξνηεξαηόηεηεο-ζηνρεύζεηο ηνπ λ. 3852/2010
Οη δήµνη θαη νη πεξηθέξεηεο ζπγθξνηνχλ ηνλ πξψην θαη δεχηεξν βαζµφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη
σο έθθξαζε ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο απνηεινχλ ζεµειηψδε ζεζµφ ηνπ δεµφζηνπ βίνπ ησλ Διιήλσλ,
φπσο απηφο θαηνρπξψλεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ πληάγµαηνο θαη ηνπ
Δπξσπατθνχ Υάξηε Σνπηθήο Απηνλνµίαο πνπ θπξψζεθε µε ην λ. 1850/1989 (ΦΔΚ 144 Α΄). Οη
Απνθεληξσµέλεο ∆ηνηθήζεηο ζπγθξνηνχληαη σο εληαίεο µνλάδεο γηα ηηο απνθεληξσµέλεο ππεξεζίεο
ηνπ θξάηνπο θαη αζθνχλ γεληθή απνθαζηζηηθή αξµνδηφηεηα ζηηο θξαηηθέο ππνζέζεηο ηεο
πεξηθέξεηάο ηνπο, ζχµθσλα µε ην άξζξν 101 ηνπ πληάγµαηνο.
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Α. Γνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή επαλαζεκειίσζε ησλ Γήκσλ (Ρακκαηά, 2011)
Ληγφηεξνη θαη ηζρπξφηεξνη Γήκνη
πγθξφηεζε ζε πιεζπζκηαθά θαη ρσξηθά κεγαιχηεξεο γεσγξαθηθέο κνλάδεο (ηνπηθή αλάπηπμε θαη
δηαρείξηζε ππεξεζηψλ)
Τηνζέηεζε νξζνινγηθψλ θαη αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ νξηνζέηεζεο δηνηθεηηθψλ νξίσλ λέσλ ΟΣΑ
ζχκθσλα κε ην άξζξν 101 παξ.2 ηνπ πληάγκαηνο
Δπηά θαηεγνξίεο θξηηεξίσλ: πιεζπζκηαθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, γεσγξαθηθά, αλαπηπμηαθά,
πνιηηηζηηθά-ηζηνξηθά, ρσξνηαμηθά
Δλδπλάκσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πνιίηε
Δλδπλάκσζε ζεζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηεο ηνπηθήο δεκνθξαηίαο
Β. Θεκειίσζε ηεο πεξηθέξεηαο σο β΄βαζκνύ απηνδηνίθεζεο (Ρακκαηά, 2011)
Οη λέεο πεξηθέξεηεο πξνέξρνληαη απφ ηε ζπλέλσζε ησλ ΝΑ νη νπνίεο θαηαξγνχληαη
Θεζκφο κε άκεζα αηξεηά φξγαλα φπσο ην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην, ν πεξηθεξεηάξρεο θαη νη
αληηπεξηθεξεηάξρεο
Μεηαθέξνληαη ζε απηήλ αξκνδηφηεηεο ηεο ΝΑ θαη αξκνδηφηεηεο ηεο θξαηηθήο πεξηθέξεηαο
Δπλνεί ηελ αλάιεςε αλαπηπμηαθψλ πξσηνβνπιηψλ
Δπηηξέπεη ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ απφ ηηο θξαηηθέο πεξηθέξεηεο θαη ηε κείσζε ησλ επηπέδσλ
άζθεζεο αξκνδηνηήησλ

Γ. Θεκειίσζε Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ (Ρακκαηά, 2011)
Πξνβιέπεηαη απφ ην χληαγκα άξζξν 101 παξ.1 θαη 3
Ζ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ β΄βαζκνχ νδεγεί ζηελ αχμεζε ηνπ γεσγξαθηθνχ κεγέζνπο ηεο
απνθεληξσκέλεο κνλάδαο
ηε ζέζε ησλ 13 πεξηθεξεηψλ ζπγθξνηνχληαη 7 απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο

29

Γ. Έλα λέν ζύζηεκα δηαθπβέξλεζεο γηα ηνπο ΟΣΑ (Ρακκαηά, 2011)
Γεκηνπξγείηαη Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή δειαδή Γήκνη: Γήκαξρνο θαη Αληηδήκαξρνη θαη ζηελ
Πεξηθέξεηα: Πεξηθεξεηάξρεο θαη Αληηπεξηθεξεηάξρεο, ε νπνία είλαη ζπιινγηθφ φξγαλν
εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο
Ζ Γεκαξρηαθή επηηξνπή κεηνλνκάδεηαη ζε Οηθνλνκηθή επηηξνπή θαη αλαβαζκίδεηαη, σο πξνο ηηο
ιεηηνπξγίεο

νηθνλνκηθνχ

ειέγρνπ

θαη

ηαθηηθήο

παξαθνινχζεζεο

ηεο

πινπνίεζεο

ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ
πζηήλεηαη ζε Γήκνπο ε επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο φηαλ έρνπλ πιεζπζκφ πάλσ απφ 10000
Καζηεξψλνληαη ζεζκνί δηαβνχιεπζεο ζε δήκνπο θαη ζε πεξηθέξεηεο
Καζηεξψλεηαη λένο ζεζκφο εζσηεξηθήο δηακεζνιάβεζεο κεηαμχ πνιηηψλ, επηρεηξήζεσλ θαη ΟΣΑ
γηα ηελ θαθνδηνίθεζε ζε Γήκνπο θαη πεξηθέξεηεο θαη νλνκάδεηαη ζπκπαξαζηάηεο ηνπ δεκφηε θαη
ηεο επηρείξεζεο
ιεο νη απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ θαζψο θαη φισλ ησλ
λνκηθψλ πξνζψπσλ ππνρξεσηηθά δεκνζηεχνληαη ζην δηαδίθηπν, δηαθνξεηηθά δελ ηζρχνπλ
πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη δηαθάλεηα θαη θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε

Δ. Δληζρπκέλεο αξκνδηόηεηεο λέσλ ΟΣΑ, δειαδή(Ρακκαηά, 2011):
Δληνπηζκέλεο πνιενδνκηθέο εθαξκνγέο θαη έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ
χλνιν αξκνδηνηήησλ πνπ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο
Δπξχ θάζκα αξκνδηνηήησλ ζηνπο ηνκείο:
Έθδνζεο ζεηξάο επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ
Γεσξγίαο, θηελνηξνθίαο ,αιηείαο
Οξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ιατθψλ αγνξψλ
Σ. Μεραληζκνί επνπηείαο ειέγρνπ θαη δηαθάλεηαο(Ρακκαηά, 2011)
Σξείο ππιψλεο δηαζθάιηζεο ηεο λνκηκφηεηαο:
Έλα λέν ζχζηεκα επνπηείαο
Ο πιήξεο έιεγρνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ
Ζ θαζνιηθή αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν φισλ ησλ απνθάζεσλ ησλ ΟΣΑ
(www.ekdda.gr )
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Α.2.3.3. Νόκνο 4555/2018 << Κιεηζζέλεο >>
Έρεη πιένλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ν Νφκνο 4555/2018 γηα ηε
κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε πιήξε ηίηιν: Μεηαξξχζκηζε
ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο
πκκεηνρήο - Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα
«ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»] - Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο
ησλ ΦΟΓΑ - Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ
αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε (Μηραιφπνπινο, 2016) .
ηα 283 άξζξα ηνπ ν λφκνο πεξηιακβάλεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηε
ιεηηνπξγία ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, αιιά θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο απιήο αλαινγηθήο απφ ηηο
εξρφκελεο Απηνδηνηθεηηθέο Δθινγέο, ν πξψηνο γχξνο ησλ νπνίσλ ζα δηεμαρζεί ηελ Κπξηαθή θαηά
ηελ νπνία δηελεξγείηαη ε ςεθνθνξία γηα ηελ εθινγή ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο Διιάδαο ζην
Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ηνπ έηνπο 2019.
ιεο ηηο βαζηθέο αιιαγέο πνπ επέθεξε ζηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο ην πξψην κεηαξξπζκηζηηθφ «θχκα», πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ «Κιεηζζέλε Η»,
κεηαμχ ησλ νπνίσλ (Μηραιφπνπινο, 2016) .: Ζ επέθηαζε ηεο ηζρχνο ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε
Σνπηθήο Απηνλνκίαο ζην δεχηεξν βαζκφ Απηνδηνίθεζεο, ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ Γήκσλ, ε αιιαγή
ηνπ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ αλάδεημε ησλ δεκνηηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ, ε επνπηεία
ησλ Ο.Σ.Α., ε ελίζρπζε ησλ ζεζκψλ ζπκκεηνρήο θαη ε θαζηέξσζε ησλ δεκνηηθψλ θαη
πεξηθεξεηαθψλ δεκνςεθηζκάησλ, ε αλαβάζκηζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο, ε ελίζρπζε ηεο
αλαπηπμηαθήο δξάζεο θαη ε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α., αιιά θαη ε έλαξμε
ηεο δηαδηθαζίαο αλαθαζνξηζκνχ ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ θεληξηθνχ Κξάηνπο, Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Μηραιφπνπινο, 2016) . .(https://www.lawspot.gr/nomikanea/dimosieythike-o-nomos-4555-2018-gia-tin-topiki-aytodioikisi-kleisthenis-i )

Απιή αλαινγηθή σο εθινγηθό ζύζηεκα ζηηο δεκνηηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο εθινγέο
Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 378 ζειίδσλ λνκνζρεδίνπ μερσξίδεη ε πξφβιεςε γηα θαζηέξσζε ηεο απιήο
αλαινγηθήο σο εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο δεκνηηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο εθινγέο. Σν ζχλνιν ησλ
εδξψλ ηνπ δεκνηηθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ θαηαλέκεηαη ζηνπο ζπλδπαζκνχο πνπ έιαβαλ
κέξνο ζηηο εθινγέο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβαλ ζηνλ α' γχξν.
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Αλ θαλέλαο ζπλδπαζκφο δελ ζπγθεληξψζεη πνζνζηφ 50% ζπλ 1, ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη
ηελ επφκελε Κπξηαθή (β' γχξνο), αλάκεζα κφλν ζηνπο ππνςήθηνπο δεκάξρνπο ησλ δχν
ζπλδπαζκψλ πνπ έιαβαλ ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο (Μηραιφπνπινο, 2016) . Οη Απηνδηνηθεηηθέο
εθινγέο απνζπλδένληαη απφ ηηο επξσεθινγέο θαη ζα δηεμάγνληαη ηε δεχηεξε Κπξηαθή ηνπ
Οθησβξίνπ, ελψ ε δηάξθεηα ηεο δεκνηηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο πεξηφδνπ επαλέξρεηαη ζηελ ηεηξαεηία
απφ πεληαεηία πνπ ήηαλ κε ην πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο». Ζ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ αξρψλ γίλεηαη
ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο απφ ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ θαη ε ζεηεία ηνπο ιήγεη ηελ
31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ ηέηαξηνπ έηνπο.Ο αξηζκφο ησλ ππνςήθησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ πξέπεη λα
είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ εδξψλ θάζε εθινγηθήο πεξηθέξεηαο κε δπλαηφηεηα
πξνζαχμεζεο έσο θαη 30%, αληί ηνπ 10% πνπ πξνέβιεπε ην αξρηθφ θείκελν πνπ είρε δνζεί πξνο
δηαβνχιεπζε (Μηραιφπνπινο, 2016).

Ρπζκίζεηο ηνπ «Κιεηζζέλεο Η»
Απφ ην ηειηθφ θείκελν, επίζεο, απνπζηάδεη ε πξφβιεςε γηα έληαμε ηνπ Πξαζίλνπ ζηηο
αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο ησλ δήκσλ (φπσο ε θαζαξηφηεηα θαη ν νδνθσηηζκφο), εμαηηίαο
ελζηάζεσλ πνπ δηαηχπσζαλ αηξεηνί θπξίσο δήκνη ηεο πεξηθέξεηαο. Ο «Κιεηζζέλεο» πεξηιακβάλεη
αθφκα ξπζκίζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ζεζκψλ ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηα θνηλά κε ηελ
πξνθήξπμε

δεκνςεθηζκάησλ

αλά

δήκν

θαη

αλά

πεξηθέξεηα

γηα

ηνπηθά

δεηήκαηα

(Παπαθσλζηαληίλνπ & Αλαζηαζίνπ, 2013). Ο ζεζκφο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Πεξηθεξεηαθνχ
πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε πνπ πξνέβιεπε ν «Καιιηθξάηεο» θαη δελ είρε ηα πξνζδνθψκελα
απνηειέζκαηα, αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ Γεκνηηθφ θαη Πεξηθεξεηαθφ Γηακεζνιαβεηή, γηα ηνλ νπνίν
πξνβιέπνληαη 23 άξζξα (Μηραιφπνπινο, 2016). Οη δήκνη δηαθξίλνληαη ζε πέληε θαηεγνξίεο κε
βάζε ηνλ πιεζπζκφ ηνπο, ηα ηδηαίηεξα γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο εληφο ησλ νξίσλ ηνπο, ην βαζκφ αζηηθνπνίεζήο
ηνπο, ηελ έληαμή ηνπο ή κε ζε επξχηεξα πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα κεηξνπνιηηηθνχ ραξαθηήξα
θαη ηε ζέζε ηνπο ζηε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο ρψξαο (Μηραιφπνπινο, 2016) . Γηα ηελ θαηαλνκή ηεο
θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δήκσλ (Κεληξηθνί Απηνηειείο Πφξνη - ΚΑΠ) δελ ζα ιακβάλεηαη
ππφςε κφλν ε ππαγσγή ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία, αιιά θαη άιια θξηηήξηα φπσο ην κήθνο ησλ
δηθηχσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, θαζψο θαη ηνπ δεκνηηθνχ θαη αγξνηηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, ην
επίπεδν ησλ παξερφκελσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, ε δπλαηφηεηα άληιεζεο ηνπηθψλ πφξσλ, νη
πιεζπζκηαθέο δηαθπκάλζεηο αλά επνρέο, ε δεκνγξαθηθή ηάζε (Παπαθσλζηαληίλνπ & Αλαζηαζίνπ,
2013). Μεηά απφ ζρεηηθή γλψκε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, ην λνκνζρέδην πεξηέρεη δηάηαμε, πνπ
πξνβιέπεη ηελ δηαγξαθή νθεηιψλ απφ ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ γηα αθίλεηα πνπ έρεη
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δηαθνπεί ε ειεθηξνδφηεζε. Σν λνκνζρέδην ζπκπιεξψλεηαη κε ξπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ
ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ
(ΦΟΓΑ) ηεο ρψξαο, θαζψο θαη δηαηάμεηο γηα ηελ ηαρχηεξε απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη
πνιηηνγξάθεζε.
https://www.iefimerida.gr/news/428341/ti-provlepei-o-kleisthenis-i-gia-tin-aytodioikisi-telikokeimeno

Α.2.3.4. Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ)
ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
Μηα πξνζπάζεηα βειηίσζεο θαη απινχζηεπζεο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο
θαη εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ, απνηεινχλ ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ, ησλ νπνίσλ ε
ιεηηνπξγία μεθίλεζε ην 2002 κε ην Νφκν 3013/2002

. Σφηε ζπζηάζεθαλ ηα ΚΔΠ, ζηηο

Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη ηνπο Γήκνπο κε ζθνπφ λα παξέρνπλ θάζε είδνπο δηνηθεηηθέο
πιεξνθνξίεο γηα ην δεκφζην, λα δηεθπεξαηψλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ππνζέζεηο ηνπ δεκνζίνπ
ηνκέα θαη λα κεζνιαβνχλ κεηαμχ πνιηηψλ θαη ππεξεζηψλ πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί κηα δηνηθεηηθή
πξάμε ζην ηέινο ηεο (Πνπξθφο, 2010). . Σν 2002 πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζχζηαζε ησλ ΚΔΠ, κεηά
ηνλ Ν. 3013/2002 άξζ. 31 (ΦΔΚ 101/Α/2002).Απνζηνιή ησλ Κέληξσλ απηψλ είλαη ε παξνρή
δηνηθεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαζ΄ χιελ αξκφδηεο ππεξεζίεο .
(Πνπξθφο, 2010).

Ζ θηινζνθία ηνπο είλαη: «δηαθηλνχληαη ηα έγγξαθα θαη φρη νη πνιίηεο» ,

πξνζπαζψληαο έηζη λα παξέκβνπλ δπλακηθά ζην πξφβιεκα ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ, ζηηο
δπζθνιίεο ηεο ζπλαιιαγήο ηνπο κε ηνλ δεκφζην ηνκέα, ζηελ κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ζηελ
απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Σα ΚΔΠ δειαδή, έρνπλ κεζνιαβεηηθφ ξφιν ζηηο ζπλαιιαγέο
κεηαμχ πνιηηψλ θαη δεκφζηαο δηνίθεζεο. Δλεκεξψλνπλ ηνπο πνιίηεο, ηνπο δηεπθνιχλνπλ ζηε
ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ, εγγξάθσλ θ.ιπ. θαη απνζηέιινπλ ην θάθειν
ζπκπιεξσκέλν ζηελ αξκφδηα ππεξεζία, ε νπνία εμεηάδεη ην αίηεκα ζηελ νπζία, σο ε κφλε αξκφδηα
λα εθδψζεη ηελ ηειηθή δηνηθεηηθή πξάμε (Παπαιεμαλδξή, Υαιηθηάο, & Παλαγησηνπνχινπ, 2001).
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ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΚΔΠ
Δλεκεξψλεη θαη πιεξνθνξεί ηνπο πνιίηεο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε
δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ παξαιακβάλεη αηηήζεηο πνιηηψλ γηα πάλσ απφ 1000 πηζηνπνηεκέλεο
δηαδηθαζίεο, φπσο εἰλαη ε βεβαίσζε ΑΦΜ, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ε εμνπζηνδφηεζε, ε
ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο θ.α. πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ ην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξχζκηζεο. Γηα ηηο κε πηζηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο ην ΚΔΠ δελ παξαιακβάλεη αηηήζεηο
αιιά παξέρεη κφλν δηνηθεηηθή πιεξνθφξεζε. Γηαζέηεη γηα ηε δηεπθφιπλζή ηνπο έληππα αηηήζεσλ
θαηά ην άξζξν 3, παξ. 3 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (Ν. 2690/1999).Διέγρεη ηελ
πιεξφηεηα ησλ αηηήζεσλ ησλ πνιηηψλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ππφζεζεο
απαηηνχληαη δηθαηνινγεηηθά πνπ δελ ππνβάιινληαη καδί κε ηελ αίηεζε, ην ΚΔΠ ηα αλαδεηά θαη ηα
παξαιακβάλεη κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο κεηά απφ ζρεηηθή
εμνπζηνδφηεζε ησλ πνιηηψλ (Πνπξθφο θαη Γαθέξκνο, 2010). Γηαβηβάδεη πιήξεηο ηνπο θαθέινπο
ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ ζηελ αξκφδηα γηα ηε δηεθπεξαίσζή ηνπο Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε
πξφζθνξν ηξφπν. Σν ηειηθφ έγγξαθν απνζηέιιεηαη απφ ην ΚΔΠ ζηε δηεχζπλζε πνπ έρεη δεισζεί κε
ζπζηεκέλε επηζηνιή θαη κε αληηθαηαβνιή. (Πνπξθφο θαη Γαθέξκνο, 2010)

Δπηπιένλ ην Κ.Δ.Π. παξέρεη θαη ηηο εμήο ππεξεζίεο:
Δπηθχξσζε δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ (κφλν αλ πξφθεηηαη λα θαηαηεζνχλ ζε ηδησηηθφ θνξέα)
Θεψξεζε Γλήζηνπ Τπνγξαθήο
Υνξήγεζε παξαβφισλ θαη ππεπζχλσλ δειψζεσλ
Γηα ηηο πηζηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο, ν πνιίηεο πιένλ εμππεξεηείηαη πιήξσο απφ έλα κφλν ζεκείν
(one stop shop), αληί λα απεπζχλεηαη ζε δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο γηα δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο.
Απηή είλαη θαη ε αξρή (αξρή ηεο νινθιεξσκέλεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε απφ κηα ζέζε εξγαζίαο)
βάζεη ηεο νπνίαο ιεηηνπξγνχλ ηα ΚΔΠ. (Πνπξθφο θαη Γαθέξκνο, 2010)

ΤΝΖΘΔΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΤ ΠΑΡΔΥΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΑ ΚΔΠ: (www.kep.gov.gr).
Αλαλεψζεηο θαξηψλ αλεξγίαο ΟΑΔΓ
Αλαλέσζε άδεηαο νδήγεζεο
Άλνηγκα νηθνγελεηαθήο κεξίδαο ιφγσ γάκνπ
Απφδνζε ΑΜΚΑ
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Άξζε παξαθξάηεζεο θπξηφηεηαο επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ ή κνηνζηθιέηαο
Έθδνζε

πηζηνπνηεηηθψλ

(γέλλεζεο,

νηθνγελεηαθήο

θαηάζηαζεο,

ζπνπδψλ,

αλαιπηηθήο

βαζκνινγίαο, ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο)
Έθδνζε απνζπάζκαηνο Πνηληθνχ Μεηξψνπ
Έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ Πξσηνδηθείνπ (Γηαζήθεο, Πηψρεπζεο, Γηθαζηηθήο πκπαξάζηαζεο
Έθδνζε αληηγξάθνπ ιεμηαξρηθψλ πξάμεσλ (γέλλεζεο, γάκνπ, ζαλάηνπ)
Έθδνζε ειεθηξνληθνχ παξαβφινπ
Έθδνζε επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ
Θεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο
Μεηαβίβαζε θαη έθδνζε άδεηαο θπθινθνξίαο ελάξηζκνπ επηβαηεγνχ Απηνθηλήηνπ ή κνηνζηθιέηαο
Ηδησηηθήο Υξήζεο (ΗΥ)
Μεηαδεκφηεπζε
Υνξήγεζε δειηίνπ κεηαθίλεζεο ΑκεΑ κε ηα καδηθά κέζα ζπγθνηλσλίαο
Υνξήγεζε βεβαίσζεο κφληκεο θαηνηθίαο

ΣΡΟΠΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΔΠ
Ο πνιίηεο ελεκεξψλεηαη επηηφπνπ απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ΚΔΠ γηα φια ηα δεηήκαηα ηεο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Αλ ζειήζεη λα ππνβάιεη θάπνην αίηεκα πνπ αθνξά ζε κηα απφ ηηο 1000 θαη
άλσ δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ δηεθπεξαηψλεη ην ΚΔΠ, απεπζχλεηαη ζε έλαλ ππάιιειν ηνπ
Κέληξνπ ν νπνίνο, παξνπζία ηνπ πνιίηε, ζπκπιεξψλεη ηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή αίηεζε
(www.kep.gov.gr). ηε ζπλέρεηα, ε αίηεζε απνζηέιιεηαη κέζσ ηνπ ΚΔΠ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία,
φπνπ θαη πξσηνθνιιείηαη. Σν ΚΔΠ αλαιακβάλεη λα παξαθνινπζήζεη κέρξη ηέινπο ηελ εμέιημε ηεο
ππφζεζεο, απαιιάζζνληαο έηζη ηνλ πνιίηε απφ νπνηαδήπνηε άιιε κεηαθίλεζε θαη πηζαλή
ηαιαηπσξία. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ν πνιίηεο ζα κπνξεί λα παξαιάβεη ηελ
απάληεζή ηνπ απφ ην ΚΔΠ.(www.kep.gov.gr).
Δλαιιαθηηθά, Ο πνιίηεο κπνξεί λα θαηαζέζεη ηελ αίηεζή ηνπ ειεθηξνληθά ζηελ ειεθηξνληθή
πχιε: www.ermis.gov.gr θαη λα δεηήζεη λα παξαιάβεη ηελ απάληεζε απφ ην ΚΔΠ ηεο επηινγήο ηνπ,
φπνπ ηελ πξψηε θνξά ζα πξέπεη λα πξνζέιζεη απηνπξνζψπσο κε ηελ ηαπηφηεηά ηνπ (ή δηαβαηήξην
ελ ηζρχ, δίπισκα νδήγεζεο ή βηβιηάξην αζζελείαο) ψζηε λα γίλεη θπζηθή ηαπηνπνίεζε. Απφ ηε
ζηηγκή πνπ ζα ηαπηνπνηεζεί θαη κεηά, ν πνιίηεο ζα κπνξεί λα αηηείηαη ειεθηξνληθά θαη ε απάληεζε
λα ηνπ απνζηέιιεηαη επίζεο ειεθηξνληθά, ζηε ζπξίδα ηνπ ζηελ ειεθηξνληθή πχιε ermis, ρσξίο λα
ρξεηάδεηαη λα πξνζέιζεη θαζφινπ ζην ΚΔΠ.(www.kep.gov.gr).
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Σα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) είλαη θξαηηθά θαηαζηήκαηα πνπ ζπζηάζεθαλ κε απηή
ηελ νλνκαζία κε ην άξζξν 31 ηνπ λφκνπ 3013/2002 (ΦΔΚ 102/Α), αξρηθά ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηηο
ηφηε Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηελ ηαρχηεξε
εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ζε φηη αθνξά ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην δεκφζην. Ο ξφινο ησλ ΚΔΠ
είλαη λα απνηειέζνπλ ηα ζεκεία επαθήο ησλ Γεκνζίσλ ππεξεζηψλ κε ηνπο πνιίηεο θαη λα
παξάζρνπλ ππεξεζίεο κηαο ζηάζεο.

Α.3.

Αλάπηπμε αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαη εθζπγρξνληζκόο ζηελ ειιεληθή

Γεκόζηα Γηνίθεζε θαη Απηνδηνίθεζε
Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη έλα αξθεηά έληνλν ξεχκα, εθζπγρξνληζκνχ ηεο αλάπηπμεο ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ ειιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο θαη ε
δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ έρνπλ ηελ ηάζε λα ζπλδένληαη φιν θαη πην πνιχ. Απηφ κπνξεί
λα νθείιεηαη ζην φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη νη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ εθείλν θαηέρεη
απνηεινχλ έλα πιενλέθηεκα γηα ηνλ νξγαληζκφ πνπ εχθνια δελ κπνξεί λα αληηγξαθεί. ε κηα επνρή
πνπ νη παξαδνζηαθνί ηξφπνη απφθηεζεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο κπνξνχλ εχθνια λα
γίλνπλ αληηθείκελν κίκεζεο, ε ζπγθξηηηθή ππεξνρή βαζίδεηαη φιν θαη πην πνιχ ζηελ ηερλνγλσζία
ησλ ππεπζχλσλ ηεο αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. ε θαιφ ζηάδην βξίζθεηαη ε κεηαξξχζκηζε
ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο αιιά ππάξρνπλ ζνβαξέο αλεπάξθεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα
(Παπαθσλζηαληίλνπ & Αλαζηαζίνπ, 2013). Αξθεηέο αιιαγέο έρνπλ επηηεπρζεί ζηε δεκφζηα
δηνίθεζε νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηελ πινπνίεζε βαζηθψλ δεζκεχζεσλ ησλ κλεκνλίσλ. Έηζη έρεη
ζπκθσλεζεί ε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζην δεκφζην ηνκέα, θαζψο θαη ε θηλεηηθφηεηα γηα ηελ
ζηειέρσζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Ζ ζπλνιηθή επίδνζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηελ Διιάδα
είλαη θαηψηεξε απφ ην κέζν φξν ηεο επξσπατθήο έλσζεο θαζψο ε πνηφηεηα ησλ δεκνζίσλ
ππεξεζηψλ, δελ είλαη ζεηηθή (Παπαθσλζηαληίλνπ & Αλαζηαζίνπ, 2013)..
Ζ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη δπν ραξαθηεξηζηηθά: Σν έλα
είλαη φηη απφ κφλε ηεο απνηειεί έλα απφ ηνπο αλαγθαίνπο ηνκείο εθαξκνγήο κεηαξξπζκίζεσλ θαη
ην άιιν φηη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν πνπ κπνξεί λα θηλήζεη απνηειεζκαηηθά ηε δηνηθεηηθή
κεηαξξχζκηζε (Παπαθσλζηαληίλνπ & Αλαζηαζίνπ, 2013).. Γηα λα ππάξμεη εθζπγρξνληζκφο ζηελ
ειιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Απηνδηνίθεζε ζα πξέπεη εθείλε λα ζηειερσζεί απφ ππαιιήινπο κε
πςειά πξνζφληα,

ή ηνπιάρηζηνλ λα ππάξμεη ε θαηάιιειε επηκφξθσζε ζην ήδε ππάξρνλ

πξνζσπηθφ. Να ζεζπηζηεί έλα ζχγρξνλν θαη ζηαζεξφ ζχζηεκα πξνζιήςεσλ ην νπνίν λα βαζίδεηαη
ζην ζπζηεκαηηθφ θαη αμηφπηζην πξνγξακκαηηζκφ ησλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηψλ ζε αλζξψπηλν
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δπλακηθφ (Παπαθσλζηαληίλνπ & Αλαζηαζίνπ, 2013). Δπηπιένλ νη πξναγσγέο, νη κεηαζέζεηο, νη
ακνηβέο θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ πξέπεη λα εληάζζνληαη ζε έλα ζχζηεκα δηνίθεζεο θαη
αλάπηπμεο πξνζσπηθνχ θαηάιιειν ψζηε λα πξνάγεη ηελ αμηνθξαηία, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηε
δηαθάλεηα, ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ηελ ππεπζπλφηεηα ησλ ζηειερψλ, ηελ θηλεηηθφηεηα θαη ηελ
επηβξάβεπζε ησλ ηθαλνηέξσλ. Σν ζχζηεκα αλάπηπμεο ηνπ πξνζσπηθνχ ,ζα πξέπεη λα μεθηλά απφ
ηελ εηζαγσγηθή επηκφξθσζε θαη λα θιηκαθψλεηαη ζηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη κεηεθπαίδεπζε ησλ
ππαιιήισλ ζηηο εηδηθέο ζρνιέο θαη πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θαη επαγγεικαηηθήο εμεηδίθεπζεο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα λα ππάξμεη εθζπγρξνληζκφο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε, ε πξναγσγή θαη
αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζα πξέπεη λα εζηηάδεηαη θπξίσο (Μαθξπδεκήηξεο, 2006):
ηελ επηινγή, κε θαηάιιεια θξηηήξηα θαη κεζφδνπο.
ηελ εθπαίδεπζε, κεηεθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ ππαιιήισλ.
ηελ θαηάιιειε ζπκκεηνρή ράξαμε θαη εθαξκνγή ηεο ζηαδηνδξνκίαο, πνξείαο θαη εμέιημεο
ε φια ηα παξαπάλσ, ε δηαθάλεηα ησλ ζηφρσλ θαζνξίδεη ηε ζσζηή εθαξκνγή θαη επηηπρία κηαο
νξζήο πνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο (Μαθξπδεκήηξεο, 2006).
Ζ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, απνηειεί ζηελ νπζία θαηάιιεια δνκεκέλε ζηξαηεγηθή
απάληεζε ζηελ πξφθιεζε ηεο αιιαγήο, ηέηνηα πνπ λα επηηξέπεη ζε δεδνκέλε νξγάλσζε λα
αληηκεησπίζεη επηηπρψο επθαηξίεο, δπλαηφηεηεο θαη θηλδχλνπο πνπ αλαθχπηνπλ ζην πεξηβάιινλ.
Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα, κηα ηέηνηα ζηξαηεγηθή, πξέπεη λα πξνζπαζεί λα εμαζθαιίζεη ηελ
πξφζθηεζε, δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ, αμηψλ θαη πξνδηαζέζεσλ πνπ
ζπληείλνπλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ ηεο νξγάλσζεο (Μαθξπδεκήηξεο,
2006). Ζ ξηδηθή κεηαξξχζκηζε ηεο Διιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο έρεη αξρίζεη, αιιά έρεη αθφκε
δξφκν γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο ζνβαξέο αλεπάξθεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (Μαθξπδεκήηξεο,
2006).. Ζ δεκφζηα δηνίθεζε ζηελ Διιάδα ζήκεξα ιεηηνπξγεί κέζα ζε έλα αβέβαην θαη ξεπζηφ
πεξηβάιινλ, κε ηαρχηαηεο θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ
ζχζηεκα. Οη ζπλζήθεο, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί, παξνπζηάδνπλ νξηζκέλεο αδπλακίεο φπσο είλαη ε
ξεπζηφηεηα ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν παξακέλεη εμαηξεηηθά επάισην ζηηο δηεζλείο
εμειίμεηο θαη ε έληαζε ηεο θξίζεο εκπηζηνζχλεο θαη ακθηζβήηεζεο ησλ ζεζκψλ απφ πιεπξάο
πνιηηψλ, γεγνλφο ην νπνίν θαζηζηά δπζρεξέζηεξε ηελ εθαξκνγή ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ. Ζ
ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο έρεη επηπηψζεηο θαη ζπλέπεηεο ζπλνιηθά ζηε ρψξα θαη ηδηαίηεξα
ζηελ αλάπηπμε. Ζ ζσζηή ηεο ιεηηνπξγία απνηειεί πξνυπφζεζε δεκηνπξγίαο επλντθνχ
πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ ηνπ ηφπνπ, παξέρνληαο ηνπο ηελ επθαηξία
λα αμηνπνηήζνπλ ζην κέγηζην βαζκφ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο εμφδνπ ηεο
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Διιάδαο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. H επαλέλαξμε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο είλαη άξξεθηα
ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηα λέα δεδνκέλα θαη ηελ
πιήξε αληαπφθξηζή ηεο ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ.

Α.4. Δπηκόξθσζε Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: θαιέο πξαθηηθέο
ηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ,
ζπζηήλεηαη επηακειήο Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε
ηεο ρξεζηήο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ειέγρσλ, κέζσ ηεο
ζσζηήο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. (Ρακκαηά, 2011)
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα ζεσξψ φηη νη ζηφρνη θαη ε ζεκαζία (ινγηζηηθή θαη πνιηηηθή)
ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ επηηπγράλνληαη. (Οδεγία 2011/85/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο
Ννεκβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηα δεκνζηνλνκηθά πιαίζηα ησλ θξαηψλ κειψλ, L
306/41, ζει.1-3 θαη 6)
Σν ζπγθεθξηκέλν λνκνζρέδην πεξηιακβάλεη ηνπο ειεγρφκελνπο θνξείο. Διεγρφκελνη θνξείο είλαη
φζνη δηαρεηξίδνληαη δεκφζηνπο πφξνπο, ηνπο νπνίνπο εκπηζηεχεηαη ην θξάηνο θαη ην θνηλσληθφ
ζχλνιν.
Υαξαθηεξηζηηθφ ελφο θνξέα πξνθεηκέλνπ λα ππφθεηηαη ζε δεκνζηνλνκηθφ έιεγρν είλαη ε άκεζε ή
έκκεζε, ηαθηηθή ή έθηαθηε επηρνξήγεζε ή ρξεκαηνδφηεζή ηνπ απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ
θαη ηνπο Πξνυπνινγηζκνχο Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ, φπσο επί παξαδείγκαηη είλαη ε Δ.Δ. (Καδάθνο,
2010).
΄Δηζη ζηνλ έιεγρν ππάγνληαη:
 Οη δεκφζηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο, δειαδή νη ππεξεζίεο ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο
(Τπνπξγεία, Γεληθέο Γξακκαηείεο θ.ιπ.)
 Οη αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο (Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ, Δπηηξνπή
Αληαγσληζκνχ, Ραδηνηειενπηηθφ πκβνχιην, Α..Δ.Π. θ.α.).
 Οη Δηδηθνί Λνγαξηαζκνί πνπ ιεηηνπξγνχλ εθηφο Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ
 Οη ινηπέο δεκφζηεο ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ απνθεληξσκέλα «ππφ ηδίαλ δηνίθεζε» θαη
έρνπλ δηθφ ηνπο πξνυπνινγηζκφ, αλεμάξηεην απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ (Μεηνρηθφ
Σακείν Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ θιπ).
 ΄Οια ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκφζηνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.), αθνχ ζε απηά έρνπλ εθρσξεζεί
πφξνη ηεο Πνιηηείαο (Αλψηαηα θαη Αλψηεξα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, Πεξηθεξεηαθά
πκβνχιηα Τγείαο, Γεκφζηεο Βηβιηνζήθεο, Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί θχξηαο, επηθνπξηθήο
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θαη πξφζζεηεο αζθάιηζεο, Οξγαληζκφο Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Υξένπο θ.ιπ.). ε απηή ηελ
θαηεγνξία ππάγνληαη θαη ηα λνκηθά πξφζσπα, πνπ ηδξχνληαη απφ άιια Ν.Π.Γ.Γ.
 Οη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) α’ βαζκνχ (Γήκνη θαη Κνηλφηεηεο) θαη β’
βαζκνχ (Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο). ε απηή ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα
λνκηθά πξφζσπα πνπ ηδξχνπλ νη Γήκνη, νη Κνηλφηεηεο θαη νη Ν.Α. (παηδηθνί ζηαζκνί,
γπκλαζηήξηα, πνιηηηζηηθά ηδξχκαηα θ.ιπ.).
 Σα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, νη επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη άιινη θνξείο, εθφζνλ
επηρνξεγνχληαη ή ρξεκαηνδνηνχληαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, ηνλ
Πξνυπνινγηζκφ Ο.Σ.Α. ή άιισλ Ν.Π.Γ.Γ. ή Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ. Δπίζεο ππάγνληαη νη
θνξείο, νη νπνίνη δαλεηνδνηνχληαη κε ηελ εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.
 Οη Γ.Δ.Κ.Ο. πνπ δελ έρνπλ εηζαρζεί ζε Υξεκαηηζηήξην, ηα Δζληθά Κιεξνδνηήκαηα, νη
ρνιάδνπζεο Κιεξνλνκίεο, θαζψο θαη νη παξαγξαθφκελεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ηξαπεδηθέο
θαηαζέζεηο θαη άιιεο αμίεο ή απαηηήζεηο. ( Δγθχθιηνο ππ΄αξηζκ.2/99623/ΓΠΓΚ/2016 ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζρεηηθή κε ηελ ''Δθηέιεζε Πξνυπνινγηζκνχ Οηθνλνκηθνχ Έηνπο
2017'',ζει.2-10)
Με βαζηθφ ζηφρν ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα λα αιιάμεη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο, νη
λννηξνπίεο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα ζηε ρψξα καο, πξνέθπςε ε αλάγθε
επηκφξθσζεο ηνπ ζηειερηθνχ δπλακηθνχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ηηο ζχγρξνλεο
ηάζεηο θαη ηηο θαηλνηνκηθέο πξαθηηθέο ζηε Γηνίθεζε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ησλ Γεκνζίσλ
ρέζεσλ. Πξέπεη λα ππάξρεη κηα ζχγρξνλε θαη απνηειεζκαηηθή δεκφζηα δηνίθεζε ηθαλή λα
αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ησλ ξαγδαίσλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ.
Απηή ε πνξεία ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ πεξλά κέζα απφ ηελ θαηάθηεζε ηεο
γλψζεο, κε ζχγρξνλεο δηαδηθαζίεο κάζεζεο γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζην δεκφζην. Οη
εξγαδφκελνη δελ αξλνχληαη ηελ αμία ηεο γλψζεο σο εξγαιείν αλάπηπμεο θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε σο
δηαδηθαζία θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο. Δίλαη κάιηζηα έηνηκνη λα ζηεξίμνπλ κηα θαιά ζρεδηαζκέλε θαη
νινθιεξσκέλε θνηλή πνξεία θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο.
Έλαο αλαπξνζαλαηνιηζκφο ζην δεκφζην ηνκέα πξνυπνζέηεη λένπ ηχπνπ ζηάζεηο, γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο εθ κέξνπο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο .Ζ θνηλσληθνπνίεζε
εμνηθείσλε ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο κε :
• ηα λνκηθά θπξίσο εξγαιεία δηνηθεηηθήο εξγαζίαο,
• ηνπο αξγνχο ξπζκνχο κεηαβνιψλ,
• ηελ ζπζηαιηηθή εξκελεία ησλ δηαηάμεσλ,
• ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηηο δηαδηθαζίεο θαη φρη ζηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο,
• ην εζληθφ απνθιεηζηηθά πεξηβάιινλ (Καδάθνο, 2011)
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Γελ επαξθεί πιένλ ην λα εμνπιίδεη ε δεκφζηα δηνίθεζε ηνπο ππαιιήινπο κε ηε κεζνδνινγία ηεο
δξάζεο πνπ ζα ηνπο θαηαζηήζεη απνηειεζκαηηθνχο ππφ ηηο λέεο ζπλζήθεο. Σν θελφ κεηαμχ ησλ
πθηζηακέλσλ θαη ησλ αλαγθαίσλ ζηάζεσλ, γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηείλεη λα δηεπξπλζεί, εηο βάξνο
αζθαιψο ησλ πξψησλ. Απαηηείηαη ζπλεπψο ηαρεία θαη νπζηαζηηθή θάιπςή ηνπ, θαη κφλν
ζπζηεκαηηθή θαη απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε είλαη ζε ζέζε λα επηηχρεη θάηη ηέηνην (Καδάθνο,
2011) Τπφ ζπλζήθεο ηαρέσλ θαη ξηδηθψλ κεηαβνιψλ ζην εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ
εξγαζίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ε εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαζίζηαηαη, ζπλεπψο,
εμαηξεηηθά δσηηθφο παξάγνληαο ηθαλνπνηεηηθήο εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνχ, απνηειεζκαηηθήο
άζθεζεο δεκνζίσλ πνιηηηθψλ. (Καδάθνο, 2011)
Καιέο πξαθηηθέο πνπ ζα βνεζνχζαλ φζν αλαθνξά ηελ επηκφξθσζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ
ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ νη εμήο:
 Δηζαγσγηθή επηκφξθσζε λενδηνξηδνκέλσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ.
 Γηα βίνπ εθπαίδεπζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ ππαιιήισλ κε νξηδφληηεο δεμηφηεηεο
θαη ηθαλφηεηεο.


Δπηκφξθσζε ζε ΣΠΔ θαη δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ.

 Μνξηνδνηνχκελα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα, κε ρνξήγεζε εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ γηα
φζνπο ππαιιήινπο επηζπκνχλ.
 Παξαθνινχζεζε καζεκάησλ ζηελ εζληθή ζρνιή δεκφζηαο δηνίθεζεο γηα φζνπο ζειήζνπλ
λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ πνπ πξνθεξχζζεηαη θάζε ρξφλν.
ιεο απηέο νη πξαθηηθέο εάλ εθαξκφδνληαη ζα ππάξρεη ε βέιηηζηε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ, ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο σο θνξέα άζθεζεο δεκφζησλ πνιηηηθψλ. Ζ νπνία δελ
εμαληιείηαη ζε κηα δηαδηθαζηηθή δηάζηαζε ( ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο ), αιιά εμαξηάηαη απφ ηελ
επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δξάζεο θαη ηελ νξζνινγηθή
νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ (Καδάθνο, 2011). ’ απηφ ην πιαίζην, ν
νξγαλσηηθφο ζρεδηαζκφο, ε νξζνινγηθή δηνίθεζε θαη ε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζπκβάιινπλ ηα κέγηζηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Με άιια
ιφγηα, ε άξηζηε ιεηηνπξγία ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ην έξγν
πνπ παξάγεη θαη δηακνξθψλεη ην ζχλνιν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ
ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε-πειάηε ησλ δεκνζίσλ νξγαλψζεσλ (Καδάθνο, 2011).
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Α.4.1.

Ζ

πεξίπησζε

ηνπ

Δζληθνύ

Κέληξνπ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο

θαη

Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΓΓΑ)
Σν Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΓΓΑ) απνηειεί ην ζεζκηθφ θνξέα
γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη, θαηά ζπλέπεηα, έρεη
επσκηζηεί απηή ηε ζεκαληηθή επζχλε. Σν ΔΚΓΓΑ αμηνπνηψληαο ηελ πνιχρξνλε εκπεηξία θαη
ηερλνγλσζία πνπ δηαζέηεη, θαζψο επίζεο ηε δηεζλή πξαθηηθή κέζα απφ ηα δίθηπα ζπλεξγαζηψλ πνπ
έρεη αλαπηχμεη κε νκφινγνπο θνξείο ηφζν ζηελ Δπξψπε αιιά θαη επξχηεξα, έρεη ζρεδηάζεη θαη έρεη
αξρίζεη λα εθαξκφδεη κηα λέα πξνζέγγηζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Λαδηάο,
2014).
Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζέγγηζεο απηήο είλαη:
Ζ Γεκηνπξγία ηειερψλ Δπηηειηθνχ - Αλαπηπμηαθνχ Υαξαθηήξα.
Ζ Γηαξθήο Δθπαίδεπζε θαη Δπηκφξθσζε κε έκθαζε ζε πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνκείο.
Ζ ππνζηήξημε θαη δηάδνζε ηεο δηνηθεηηθήο γλψζεο κέζσ Σεθκεξίσζεο, Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο.
Ζ Πξναγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο. (Λαδηάο, 2014).
Πξψηνο ππιψλαο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. απνηειεί ε παξαγσγή ζηειερψλ
ηαρείαο εμέιημεο γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα, κέζσ ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απηνδηνίθεζεο. Ζ δξάζε απηή ζηνρεχεη ζηε ζηήξημε ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ αιιαγψλ ζηε δηνίθεζε
κε δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο ηθαλνχο λα ζπκβάιινπλ ζηελ δεκηνπξγία αλνηθηήο, ζπκκεηνρηθήο,
απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Σα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα ηεο Γξάζεο
είλαη ε παξαγσγή ζηειερψλ ηαρείαο εμέιημεο, κέζσ ηεο θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο, ηα νπνία
κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ βαζηθφ κνριφ εθαξκνγήο ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη
ζηήξημεο ησλ αιιαγψλ ζηελ δηνίθεζε. (Λαδηάο, 2014).
Ζ δηαξθήο επηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο (εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε,
ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε) απνηειεί έλα δεχηεξν ππιψλα αλάπηπμεο ησλ δξάζεσλ ηνπ ΔΚΓΓΑ.
Δηδηθφηεξα πξνβιέπνληαη νη εμήο θαηεγνξίεο Γξάζεσλ: (Λαδηάο, 2014).
(α) Αλάπηπμε δξάζεσλ πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζε «νξηδφληηα» ζέκαηα,
(β) Αλάπηπμε δξάζεσλ πινπνίεζεο εηδηθψλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο, κε απνιχησο εμεηδηθεπκέλνπο ζηφρνπο,
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(γ) Αλάπηπμε δξάζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζηα ζηειέρε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ηα νπνία αζθνχλ
θαζήθνληα Πξντζηακέλνπ Γηεπζχλζεσλ,
(δ) Αλάπηπμε δξάζεσλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο,
(ε) Αλάπηπμε δξάζεσλ εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο, (Λαδηάο, 2014).
(ζη) Αλάπηπμε δξάζεσλ δηαξθνχο βειηίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ,
(δ) Αλάπηπμε δξάζεσλ αλαζρεδηαζκνχ θαη δηαξθνχο βειηίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ηεο
εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο, (Λαδηάο, 2014).
(ε) Αλάπηπμε δξάζεσλ βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ζρεδηαζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ηνπ πιηθνχ πηζηνπνίεζεο γλψζεσλ – δεμηνηήησλ,
(ζ) Γξάζεηο αλάπηπμεο θαη δηαξθνχο βειηίσζεο «πζηήκαηνο Απνδειηίσζεο Γεκνζίσλ
Πνιηηηθψλ», (Λαδηάο, 2014).
(η) Αλάπηπμε δξάζεσλ ππνζηήξημεο ηεο βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο θαη ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κέζσ ηεο ηεθκεξίσζεο θαη ηεο παξνρήο αλνηθηψλ
δεδνκέλσλ θαη ινηπψλ ππεξεζηψλ αλνηθηήο δηαθπβέξλεζεο, (Λαδηάο, 2014).
(ηα) Αλάπηπμε εξεπλεηηθνχ / κειεηεηηθνχ ραξαθηήξα δξάζεσλ ζηνπο ηνκείο αξκνδηφηεηαο ηνπ
Δ.Κ.Γ.Γ.Α., κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ράξαμεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηελ εηζαγσγή νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ ζε απηήλ. Ζ
ςεθηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ επηκφξθσζεο ηνπ ΔΚΓΓΑ εληζρχεη ηελ αμηφπηζηε ζπκκεηνρή θαη ηε
δηαθαλή πξφζβαζε ζε θάζε βήκα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηφζν ησλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο,
φζν θαη ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ. Ήδε, ζε ςεθηαθφ πεξηβάιινλ αλαπηχζζνληαη
κεηαμχ άιισλ (Λαδηάο, 2014).:
• ε αλίρλεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ,
• ε θαηάξηηζε ζρεδίσλ εθπαίδεπζεο,
• ε ππνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα, ε αμηνιφγεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ
πξνγξακκάησλ,
• ε απνηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηκφξθσζεο (Λαδηάο, 2014).

ηνλ 21ν αηψλα, ε επηκφξθσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη
απηνδηνίθεζεο, δελ έρεη λα θάλεη κε εθείλε ηνπ παξειζφληνο ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ε
θαηάζηαζε ζήκεξα αγγίδεη ηελ ηειεηφηεηα. Ζ θαηλνχξηα πξνζέγγηζε

έρεη λα θάλεη κε κηα

δηακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο νδνχ γηα θάζε ζηέιερνο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Σν θαηλνχξην
ζήκεξα είλαη φηη ην ΔΚΓΓΑ, αμηνπνηψληαο ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, απφ ην
2010 έβαιε ζε ηζρχ κηα ζεηξά ςεθηαθά παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ππαιιήινπο ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο. Μηα απφ απηέο είλαη ε αηνκηθή θάξηα εθπαίδεπζεο, ε νπνία κπήθε ζε ηζρχ ην
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2010 θαη γηα πξψηε θνξά θάζε ππάιιεινο κπνξεί λα ππνβάιιεη on line αίηεζε ζπκκεηνρήο ζε
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΔΚΓΓΑ. Έηζη εμαζθαιίζηεθε, κεηαμχ
άιισλ, ε ηαπηνπνίεζε ησλ ζηειερψλ ηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε επηκνξθσηηθέο δξάζεηο. Με ην λφκν
4250/2014, επηηξέπεηαη ε on line πξφζβαζε ηνπ θάζε ζηειέρνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπ ηζηνξηθφ
θαη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο εθηχπσζεο λνκηθά απνδεθηήο βεβαίσζεο επηηπρνχο ζπκκεηνρήο ζε
πηζηνπνηεκέλεο επηκνξθσηηθέο δξάζεηο ηνπ ΔΚΓΓΑ («Γηαθπβέξλεζε, Βησζηκφηεηα θαη
Καηλνηνκία ζε Πεξηθεξεηαθφ Δπίπεδν» θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην θεθάιαην ησλ Γξαθάθε,
Παπαδάθε, Ληβεξάθνπ).
Άιιε πξννπηηθή ζηε ζχγρξνλε επηκφξθσζε, είλαη φηη νη εμνπζηνδνηεκέλνη θαη πηζηνπνηεκέλνη
ρξήζηεο, εθπξφζσπνη θάζε δεκφζηαο ππεξεζίαο, έρνπλ on line πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ
ηζηνξηθφ ησλ ζηειερψλ ηνπο. Απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηαηί αλά πάζα ζηηγκή, κπνξνχλ νη
πξντζηάκελνη λα έρνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην πνηνη ππάιιεινη ηνπο έρνπλ παξαθνινπζήζεη
εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα θαη πνηνη φρη, ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ φινη εμίζνπ («Γηαθπβέξλεζε,
Βησζηκφηεηα θαη Καηλνηνκία ζε Πεξηθεξεηαθφ Δπίπεδν» θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην θεθάιαην ησλ
Γξαθάθε, Παπαδάθε, Ληβεξάθνπ). πσο επίζεο ε πιαηθφξκα απηή δίλεη ηελ πιεξνθφξεζε ζηνπο
πξντζηακέλνπο γηα ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ έρεη θαιιηεξγεζεί ν θάζε ππάιιεινο, νπφηε φηαλ
ρξεηαζηεί λα γλσξίδεη ε δηεχζπλζε ηεο ππεξεζίαο πνηα ηα πξνζφληα ησ ππαιιήισλ ηεο, ζε
ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ ηελ απαζρνινχλ. Δπνκέλσο ην εθπαηδεπηηθφ ηζηνξηθφ ησλ δεκφζησλ
ππαιιήισλ, απνηειεί έλα δηαβαηήξην θαηάξηηζεο πνπ πξνζθέξεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο επέλδπζεο
πνπ γίλεηαη ζην αλζξψπηλν θεθάιαην. («Γηαθπβέξλεζε, Βησζηκφηεηα θαη Καηλνηνκία ζε
Πεξηθεξεηαθφ Δπίπεδν» θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην θεθάιαην ησλ Γξαθάθε, Παπαδάθε, Ληβεξάθνπ)
εκαληηθφ κέξνο γηα ηελ επηκφξθσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ απνηειεί ε αλίρλεπζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. Οη ζχγρξνλεο απαηηήζεηο δηακνξθψλνπλ έλα πνιπδηάζηαην ζχζηεκα
αλίρλεπζεο

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ

(«Γηαθπβέξλεζε, Βησζηκφηεηα θαη

Καηλνηνκία

ζε

Πεξηθεξεηαθφ Δπίπεδν» θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην θεθάιαην ησλ Γξαθάθε, Παπαδάθε, Ληβεξάθνπ).
Οη άμνλεο ηνπ είλαη:
 Ζ πηνζέηεζε ελφο εξεπλεηηθνχ ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ
θνξέσλ θαη ησλ ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο
 Ζ απνδειηίσζε ησλ εθάζηνηε δεκφζησλ πνιηηηθψλ
 Ζ ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ Φνξέσλ γηα ζηειέρσζε κε εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε
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 Οη νινθιεξσκέλεο εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο

ζε δνκέο θνξέσλ («Γηαθπβέξλεζε,

Βησζηκφηεηα θαη Καηλνηνκία ζε Πεξηθεξεηαθφ Δπίπεδν» θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην
θεθάιαην ησλ Γξαθάθε, Παπαδάθε, Ληβεξάθνπ)
Σν ζεκαληηθφ είλαη λα ππάξμεη ε δηακφξθσζε ελφο ζρεδίνπ εθπαίδεπζεο γηα ηνλ θάζε
ελδηαθεξφκελν θνξέα, ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη επαξθψο εμεηδηθεπκέλν, ξεαιηζηηθφ θαη
ηαπηφρξνλα επέιηθην. ηφρνο ηνπ ΔΚΓΓΑ είλαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ, λα βξίζθεηαη ζε
δηαξθή εηνηκφηεηα, ψζηε ζπιιέγνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ απφ
ηα θαζ’ χιε ππνπξγεία λα ζρεδηάδνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ ηπρφλ ζα δεκηνπξγήζνπλ
σο απαίηεζε («Γηαθπβέξλεζε, Βησζηκφηεηα θαη Καηλνηνκία ζε Πεξηθεξεηαθφ Δπίπεδν» θαη
ζπγθεθξηκέλα απφ ην θεθάιαην ησλ Γξαθάθε, Παπαδάθε, Ληβεξάθνπ)

Α.5. Οξηδόληηεο δεμηόηεηεο θαη Γηάγλσζε Αλαγθώλ ζηελ Απηνδηνίθεζε
Ζ ζπλερήο θαη δηα βίνπ κάζεζε κέζσ αλαγλσξηζκέλσλ θαη πηζηνπνηεκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ
θαη επηζηεκνληθψλ νξγαληζκψλ ζε θάζε ρψξα, ε πξφβιεςε, ε αλάιπζε θαζψο θαη ε ζπγθξηηηθή
εμέιημε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε επηιεγκέλεο αλαπηπγκέλεο ρψξεο
ππνδειψλεη ηελ πηνζέηεζε κεζφδσλ πνπ εζηηάδνπλ ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ. ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ έρεη ηεζεί ζην επίθεληξν ηεο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020». Σν
αμηνπνηνχκελν κνληέιν ηθαλνηήησλ αλαβαζκίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα
ησλ εζληθψλ δηνηθήζεσλ ησλ Κξαηψλ Μειψλ, εκπινπηίδεη θαη δηεπξχλεη ηηο δηεζλείο ζπλεξγαζίεο
θαη δηαζθαιίδεη ηελ απαξαίηεηε ζπλνρή, θαηαλφεζε θαη αιιειεγγχε ηνπ νηνδήπνηε δεκφζηνπ
νξγαληζκνχ. ηελ Διιάδα, ν ξφινο ηεο ζπλερνχο εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο πινπνηείηαη κεηαμχ άιισλ, απφ ηα Παλεπηζηήκηα, ηα Κέληξα Γηα Βίνπ
Μάζεζεο, αιιά θπξίσο απφ ην Ηλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο (ΗΝ.ΔΠ) ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α). χκθσλα κε ηνλ λφκν γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ
θηλεηηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Ν. 4440/2016) απαηηείηαη ε ζπκβνιή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ
ζηε δηελεθή επηθαηξνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ψζηε
απηφ λα θαηαζηεί επηηπρέο κε ηε ζπλερή πξνζθνξά

πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ πνιίηε. («Ζ

αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ βαζηζκέλε ζηελ ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ:
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παξάδεηγκα εκπεηξηθήο έξεπλαο ζην δεκφζην ηνκέα» ησλ Κνλδχισ Σεξδή, αββαηνχ Σζνιαθίδνπ,
Αζαλάζηνο Γθέγθαο, Μάλνο Παπιάθεο).

Α.5.1. Δλλνηνινγηθή απνζαθήληζε ησλ όξσλ: γλώζεηο, δεμηόηεηεο, ηθαλόηεηεο
Γλώζεηο λννχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αθνκνίσζεο πιεξνθνξηψλ κέζσ ηεο κάζεζεο. Οη γλψζεηο
είλαη ην ζχλνιν ησλ ζεηηθψλ ζηνηρείσλ, ησλ αξρψλ, ησλ ζεσξηψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ
ζρεηίδεηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν πεδίν ζπνπδήο ή εξγαζίαο. («Ζ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ βαζηζκέλε ζηελ ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ: παξάδεηγκα εκπεηξηθήο
έξεπλαο ζην δεκφζην ηνκέα» ησλ Κνλδχισ Σεξδή, αββαηνχ Σζνιαθίδνπ, Αζαλάζηνο Γθέγθαο,
Μάλνο Παπιάθεο).
Γεμηόηεηεο είλαη ε ηθαλφηεηα εθαξκνγήο γλψζεσλ θαη αμηνπνίεζεο ηερλνγλσζίαο γηα ηελ
νινθιήξσζε εξγαζηψλ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. ην Δπξσπατθφ πιαίζην επαγγεικαηηθψλ
πξνζφλησλ, νη δεμηφηεηεο πεξηγξάθνληαη σο γλσζηηθέο δειαδή ππάξρεη ε ρξήζε ινγηθήο,
δηαηζζεηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. Αθφκα πεξηγξάθνληαη σο πξαθηηθέο δειαδή αθνξνχλ ηε
ρεηξσλαθηηθή επηδεμηφηεηα θαη ηε ρξήζε κεζφδσλ, πιηθψλ, εξγαιείσλ θαη νξγάλσλ. («Ζ αλάπηπμε
ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ βαζηζκέλε ζηελ ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ: παξάδεηγκα
εκπεηξηθήο έξεπλαο ζην δεκφζην ηνκέα» ησλ Κνλδχισ Σεξδή, αββαηνχ Σζνιαθίδνπ, Αζαλάζηνο
Γθέγθαο, Μάλνο Παπιάθεο).
Ηθαλόηεηεο λνείηαη ε απνδεδεηγκέλε επάξθεηα ζηε ρξήζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη πξνζσπηθψλ,
θνηλσληθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ ηθαλνηήησλ ζε θαηαζηάζεηο εξγαζίαο ή ζπνπδήο θαη ζηελ
επαγγεικαηηθή ή θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε. Δλψ ζην Δπξσπατθφ πιαίζην επαγγεικαηηθψλ
πξνζφλησλ νη ηθαλφηεηεο αθνξνχλ, ηελ ππεπζπλφηεηα θαη ηελ απηνλνκία. («Ζ αλάπηπμε ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ βαζηζκέλε ζηελ ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ: παξάδεηγκα
εκπεηξηθήο έξεπλαο ζην δεκφζην ηνκέα» ησλ Κνλδχισ Σεξδή, αββαηνχ Σζνιαθίδνπ, Αζαλάζηνο
Γθέγθαο, Μάλνο Παπιάθεο).

ηελ ζχγρξνλε επνρή ησλ ξαγδαίσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ ε δηα
βίνπ κάζεζε θαη ε ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη
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θνκβηθήο ζεκαζίαο. Ζ επάξθεηα ζηε ρξήζε ηεο γλψζεο, ε αμηνπνίεζε ηεο κεηαγλψζεο, ε εθαξκνγή
ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθπιήξσζε εξγαζηψλ ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ πξνο φθεινο ηνπ πνιίηε, απνηεινχλ βαζηθή ζηφρεπζε ησλ δεκνζίσλ πνιηηηθψλ.
Ζ Δπξσπατθή Έλσζε, νη Ζ.Π.Α. θαη ε Μεγάιε Βξεηαλία δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε
ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επειημία θαη θηλεηηθφηεηα κε αζθάιεηα ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε εζληθφ θαη παγθφζκην επίπεδν. Ζ πξνζαξκνγή ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ ζηηο εθάζηνηε απαηηήζεηο ησλ πεξηγξακκάησλ εξγαζίαο, αλαδεηθλχεηαη ζε βαζηθή
ζπληζηψζα ηνπ λένπ δεκνζίνπ κάλαηδκελη ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία, ζηελ επηρεηξεκαηηθή
αλαδηάξζξσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο ΖΠΑ, ζηελ αιιαγή θνπιηνχξαο πνπ πξνσζνχλ νη
δεκφζηεο δηνηθήζεηο ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Χζηφζν, ν νξηζκφο, ν
ζρεδηαζκφο θαη ε πξνζέγγηζε αλάπηπμεο ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ δηαθνξνπνηνχληαη απφ
ρψξα ζε ρψξα θαη επεξεάδνληαη ελίνηε απφ εζληθνχο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο θαη απφ ηηο
ζηξαηεγηθέο επηινγέο θάζε ρψξαο. («Ζ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ βαζηζκέλε ζηελ
ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ: παξάδεηγκα εκπεηξηθήο έξεπλαο ζην δεκφζην ηνκέα»
ησλ Κνλδχισ Σεξδή, αββαηνχ Σζνιαθίδνπ, Αζαλάζηνο Γθέγθαο, Μάλνο Παπιάθεο).
Ζ πηνζέηεζε κνληέινπ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ θαη ε απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζή ηνπ απνηειεί
κηα δηα βίνπ δηαδηθαζία ε νπνία, φπσο θαη ε βαζηθή εθπαίδεπζε, απνηειεί επέλδπζε ζην αλζξψπηλν
δπλακηθφ.

ην πιαίζην ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ Απηνδηνίθεζε, νη νξηδφληηεο δεμηφηεηεο ζρεηίδνληαη
κε ηηο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδεηαη ν ππάιιεινο λα απνθηήζεη, ή λα αλαπηχμεη πεξαηηέξσ
πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θαη ε επαγγεικαηηθή
ηνπ εμέιημε αιιά θαη ε ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηνπο ππφινηπνπο δεκφζηνπο
ππαιιήινπο. («Ζ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ βαζηζκέλε ζηελ ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ
θαη δεμηνηήησλ: παξάδεηγκα εκπεηξηθήο έξεπλαο ζην δεκφζην ηνκέα» ησλ Κνλδχισ Σεξδή,
αββαηνχ Σζνιαθίδνπ, Αζαλάζηνο Γθέγθαο, Μάλνο Παπιάθεο). Οη νξηδφληηεο δεμηφηεηεο
απνηεινχλ βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ. πγρξφλσο ζπληζηνχλ θαη ζπζηαηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ απαηηνχκελσλ
θάζεησλ δεμηνηήησλ. Ο ζπλδπαζκφο νξηδφληησλ θαη θάζεησλ δεμηνηήησλ ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά
ζηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, είηε πξφθεηηαη γηα ην
δεκφζην είηε πξφθεηηαη γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. («Ζ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
βαζηζκέλε ζηελ ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ: παξάδεηγκα εκπεηξηθήο έξεπλαο ζην
δεκφζην ηνκέα» ησλ Κνλδχισ Σεξδή, αββαηνχ Σζνιαθίδνπ, Αζαλάζηνο Γθέγθαο, Μάλνο
Παπιάθεο).
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ην πιαίζην ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο Απηνδηνίθεζεο ζην ζχλνιν ηεο, ε δηαρείξηζε ησλ
ηθαλνηήησλ, πξνυπνζέηεη ηελ απφθηεζε ή πεξαηηέξσ αλάπηπμε κηαο δέζκεο νξηδφληησλ
δεμηνηήησλ-ηθαλνηήησλ απφ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο πνπ πεξηιακβάλεη («Ζ αλάπηπμε ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ βαζηζκέλε ζηελ ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ: παξάδεηγκα
εκπεηξηθήο έξεπλαο ζην δεκφζην ηνκέα» ησλ Κνλδχισ Σεξδή, αββαηνχ Σζνιαθίδνπ, Αζαλάζηνο
Γθέγθαο, Μάλνο Παπιάθεο).:
 Κνηλσληθέο ηθαλόηεηεο: ζπλεξγαηηθέο δεμηφηεηεο, πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη αληίιεςε ηεο
θνπιηνχξαο ηεο Απηνδηνίθεζεο
 Πξνζσπηθέο ηθαλόηεηεο: θίλεηξα, ζπκπεξηθνξέο βάζεη αμηψλ, ζηάζεσλ
 Δπαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα: ζεσξία θαη κέζνδνο ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή αλαθνξηθά κε
ηα θαζήθνληα ησλ ζηειερψλ ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη γλψζε θαλφλσλ
 ηξαηεγηθέο ηθαλόηεηεο: νξγαλσηηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο
 Λεηηνπξγηθέο ηθαλόηεηεο: ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο φισλ ησλ πξνεγνπκέλσλ θαη ηθαλφηεηα
επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη δηαρείξηζεο θξίζεσλ. («Ζ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
βαζηζκέλε ζηελ ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ: παξάδεηγκα εκπεηξηθήο έξεπλαο
ζην δεκφζην ηνκέα» ησλ Κνλδχισ Σεξδή, αββαηνχ Σζνιαθίδνπ, Αζαλάζηνο Γθέγθαο,
Μάλνο Παπιάθεο).
Με ιίγα ιφγηα ε αλάπηπμε ησλ Οξηδνληίσλ Ηθαλνηήησλ ( Horizontal Competences), φπσο ε
ζπλεξγαηηθφηεηα, ε

δεκηνπξγηθφηεηα,

ε πξνζαξκνζηηθφηεηα,

ε επειημία, ε θαηλνηνκία, ε

θξηηηθή ζθέςε, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε ρξήζε ηερλνινγίαο θ.ά. Απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν γηα
ηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ
δεκνζίσλ

νξγαληζκψλ.

Δίλαη

απαξαίηεηε

πξνυπφζεζε

γηα

ηε

βειηηζηνπνίεζε

ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ε αλάπηπμε ησλ
νξηδφληησλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο, κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ δηνηθεηηθψλ
θαη νξγαλσηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ.
Μπνξνχκε, σζηφζν, λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε αλάπηπμε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ
ηθαλνηήησλ έρεη επξχηεξε απνδνρή θαη ιεηηνπξγηθφηεηα σο έλλνηα ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ησλ
νξηδφληησλ δεμηνηήησλ θαη επίζεο φηη ε αλάπηπμε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ ηθαλνηήησλ
απνηειείηαη ή εκπεξηέρεη έλα ζχλνιν ζρεηηθψλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, αιιά θαη ζηάζεσλ. («Ζ
αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ βαζηζκέλε ζηελ ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ:
παξάδεηγκα εκπεηξηθήο έξεπλαο ζην δεκφζην ηνκέα» ησλ Κνλδχισ Σεξδή, αββαηνχ Σζνιαθίδνπ,
Αζαλάζηνο Γθέγθαο, Μάλνο Παπιάθεο).
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Β ΜΔΡΟ

Ζ ΔΡΔΤΝΑ
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ
Β.1. Μέζνδνο θαη κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Β.1.1. Ζ έλλνηα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο
Γηα ηελ πιεξέζηεξε πξνζέγγηζε ησλ εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θξίζεθε
ζθφπηκε ε δηεμαγσγή ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο. Πην αλαιπηηθά ε ρξήζε ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο
ζηνρεχεη ζηελ απνθάιπςε ζρέζεσλ ή ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζε θνηλσληθά ππνθείκελα θαη
θνηλσληθέο νκάδεο, ηελ πεξηγξαθή θαη θαηαλφεζε θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ, ηελ δηαηχπσζε ή
αλαδηαηχπσζε ππνζέζεσλ θαη ζεσξεηηθψλ ζέζεσλ γηα ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη θαη ηελ δηαθξίβσζε
θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ζέζεσλ θαη ξφισλ. Τπφ απηή ηελ έλλνηα ε πηνζέηεζε ηεο κεζνδνινγίαο ηεο
πνηνηηθήο έξεπλαο ζεσξήζεθε φηη ζα ζπκβάιιεη ζηελ ζθαηξηθφηεξε δηεξεχλεζε ησλ δεηεκάησλ
πνπ ζα κειεηεζνχλ θαη ζα επηηξέςεη ηε βαζχηεξε κειέηε θαη θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν
ηα ίδηα ηα ππνθείκελα αληηιακβάλνληαη, εξκελεχνπλ θαη δίλνπλ λφεκα ζηα ζέκαηα πνπ
κειεηνχληαη.
Γεληθά φκσο ε ζεκειίσζε ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, θαηαιήγεη ζε νληνινγηθέο παξαδνρέο φπσο
φηη ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη κηα πνιχπινθε θαη πνιπζρηδήο ζπκβνιηθή θαηαζθεπή πνπ
ζπγθξνηείηαη απφ δηαθνξεηηθά επίπεδα δνκψλ λνήκαηνο. Ζ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα παξάγεηαη,
αλαπαξάγεηαη θαη κεηαζρεκαηίδεηαη κέζα απφ ηα ελεξγήκαηα νξηζκνχ θαη ηηο θνηλσληθέο
δηαδξάζεηο ησλ δξψλησλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ππνθεηκέλσλ. Ο θνηλσληθφο εξεπλεηήο νθείιεη λα
εμεηάζεη ηα εξεπλψκελα θαηλφκελα θαη πεδία μεθηλψληαο λα κειεηά απφ ηα εζσηεξηθή νπηηθή,
δειαδή απφ ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο ηζηνξίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηά ππνθεηκέλσλ. (Σζηψιεο ,
2014, ζει. 29). Έπεηηα επεηδή ε θνηλσληθή δσή είλαη κηα ξεπζηή πξαγκαηηθφηεηα ζα πξέπεη λα
δηεξεπλεζεί κε κεζφδνπο πνπ επηηξέπνπλ ηε ζχιιεςε ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ ζηε δπλακηθή
ηνπο δηάζηαζε.
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Β.1.2. Οη ζηόρνη ηεο έξεπλαο
Ζ έξεπλα γηα ηελ δηάγλσζε αλαγθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο απηνδηνίθεζεο ηνπ Ννκνχ
Ρεζχκλεο, εληάζζεηαη ζε έλα πιαίζην πνπ έρεη σο ζηφρν ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε θαη ηνλ
εθζπγρξνληζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζχκθσλα θαη κε ηα δηεζλή πξφηππα. ηφρνο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη λα δηαπηζησζνχλ νη βαζηθέο αλάγθεο θαη ειιείςεηο ησλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ, ζε δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο δηνηθεηηθήο ηνπο
ηθαλφηεηαο θαη ππνλνκεχνπλ ηελ εθαξκνγή κηαο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο ζην δεκφζην ηνκέα.
Σα ρξφληα πξνβιήκαηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο απηνδηνίθεζεο, φπσο ε γξαθεηνθξαηία, ηα
δηνηθεηηθά βάξε, θαη ε αληίζηαζε ζηηο αιιαγέο, απνηεινχλ ηξνρνπέδε γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο.
Ζ ζχγρξνλε κνξθή ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε έλα πιαίζην νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ
παξερφκελσλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πξνο φθεινο ηνπ πνιίηε, θαη ηελ ελίζρπζε ησλ δεκνθξαηηθψλ
δηαδηθαζηψλ. Οη λέεο αιιαγέο ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία ηνπ πνιίηε κε ηηο δεκφζηεο
ππεξεζίεο, ζα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζα εληζρχζνπλ ηηο αξρέο
ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο. ην επίθεληξν ησλ αιιαγψλ απηψλ βξίζθεηαη ην
αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ε αλάπηπμε ηνπ νπνίνπ απνηειεί θαζνξηζηηθφ
παξάγνληα γηα ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε. Δπίζεο ε ζπλνιηθή δηάγλσζε ησλ αλαγθψλ ησλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζε γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ζα νδεγήζεη ζε έλα επξχηεξν
αλαζρεδηαζκφ ησλ φξσλ δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Απηφο κάιηζηα
είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο γηα ηελ δηάγλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ.
(Kreitner, 2009)

Β.1.3. Ζ κέζνδνο ηεο έξεπλαο
Ο φξνο κέζνδνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ην κεηά + νδφο, παξάγεηαη απφ ηελ ιέμε <<κεηέξρνκαη >>
θαη ζεκαίλεη ηνλ ηξφπν αλαδήηεζεο θαη απφθηεζεο γλψζεο. Με ηνλ φξν απηφ ελλννχκε ηνλ
ζπζηεκαηηθφ ηξφπν έξεπλαο, ηελ πξνγξακκαηηζκέλε πνξεία γηα ηελ θαηάθηεζε κηαο αιήζεηαο. Σελ
θαηεπζπλφκελε δηαδηθαζία γηα ηελ επίιπζε ελφο ζεσξεηηθνχ ή πξαθηηθνχ πξνβιήκαηνο, ζηε βάζε
ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ. Ο Crotty ( 1998: 3) έδσζε έλα άιιν νξηζκφ φζν αθνξά ην δήηεκα ηεο
κεζφδνπ θαη ηνλ ζπλέδεζε κε ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία σο εμήο:
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<< Μέζνδνο είλαη νη ηερληθέο ή νη δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπιινγή θαη αλάιπζε
δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε θάπνην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ή ππφζεζε >>. (Πνπξθφο & Γαθέξκνο,
επηκ.)
Βέβαηα ν Crotty ( 1998:3 ), εηζάγεη θαη δχν άιιεο έλλνηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο
έξεπλαο θαη απηέο είλαη ε ζεσξεηηθή θαη ε επηζηεκνινγία.
Ζ Mason πξνηείλεη ραξαθηεξηζηηθά:
<< Πηζηεχσ φηη είλαη πην αθξηβέο λα κηιάκε γηα δηαδηθαζία παξαγσγήο παξά ζπιινγήο δεδνκέλσλ,
αθξηβψο επεηδή νη πεξηζζφηεξεο πνηνηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο έξεπλαο ζα απέξξηπηαλ ηελ ηδέα φηη ν
εξεπλεηήο κπνξεί λα είλαη έλαο απνιχησο νπδέηεξνο ζπιιέθηεο πιεξνθνξηψλ ηνπ θνηλσληθνχ
θφζκνπ. Αληίζεηα, απηέο νη πξνζεγγίζεηο ζέινπλ ηνπο εξεπλεηέο λα ρηίδνπλ κε ελεξγφ ηξφπν γλψζε
γηα απηφλ ηνλ θφζκν, αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκέλνπο κεζφδνπο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ
επηζηεκνινγηθή ηνπο ζέζε....Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ζηελ πνηνηηθή έξεπλα ν φξνο κέζνδνο ηείλεη λα
ππνδεηθλχεη θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα ηερληθή ή δηαδηθαζία απφθηεζεο δεδνκέλσλ. (Mason, 2003,
ζει. 85-86) Ο ελ ιφγσ φξνο ππνδειψλεη επίζεο κηα δηαδηθαζία, δηαλνεηηθνχ, αλαιπηηθνχ θαη
εξκελεπηηθνχ ραξαθηήξα.
Γεληθά ζα ιέγακε φηη, δελ είλαη εληειψο ζπγθεθξηκέλα ηα ζηάδηα θαη νη ηερληθέο ηνπ φξνπ κέζνδνο.
Μπνξνχκε φκσο λα πνχκε φηη είλαη κηα γελεζηνπξγφο ζπλζήθε, επεηδή δεκηνπξγεί ηηο πξψηεο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ζπιινγή θαη ηελ νξγάλσζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ δηεξεπλάηαη.
Ζ επηινγή θάπνησλ κεζφδσλ θαη ε απφξξηςε θάπνησλ άιισλ σζεί ζε έλα θαζνξηζκέλν ηξφπν
ζέαζεο

ηνπ

θφζκνπ, ζηελ πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, ζηελ

ρξεζηκνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ θαη εξγαιείσλ αλάιπζεο θαη εξκελείαο δεδνκέλσλ.
ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, πνπ αθνξά ηελ δηάγλσζε εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ ηεο απηνδηνίθεζεο ζηνλ Ννκφ Ρεζχκλεο, επηιέρζεθε σο έξεπλα ε πνηνηηθή, γηαηί ζθνπφο
ηεο είλαη ε αχμεζε ελφο απνζέκαηνο γλψζεο, ή ε ιχζε θάπνησλ πξνβιεκάησλ ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο κε βάζε ηελ εκπεηξηθή πξαγκαηηθφηεηα. Δπίζεο ε πνηνηηθή απηή έξεπλα ραξαθηεξίδεηαη
απφ ηελ ζπλερή θαη άκεζε παξνπζία ηνπ εξεπλεηή ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο, κε ζθνπφ ηε ζπιινγή
θαη αλάιπζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ. Ζ

έξεπλα είλαη πξσηνγελήο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη σο

εξγαιεία ηεο, εκη – δνκεκέλεο πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο. Δπηιέρζεθε απηή ε κέζνδνο επεηδή ν
Γήκνο Ρεζχκλεο ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιππινθφηεηα θαη έθηαζε θαη ε ρξήζε άιιεο κεζφδνπ ίζσο
λα κελ ήηαλ αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα, γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ δηάγλσζε
αλαγθψλ. Ζ εκη – δνκεκέλε ζπλέληεπμε ζηεξίδεηαη ζε κηα ιίζηα ζεκάησλ, ηα νπνία πξέπεη λα
θαιπθζνχλ θαη ζηεξίδνληαη ζηα ζρέδηα ζπλέληεπμεο ηα νπνία ζα παξαηεζνχλ ζε παξάξηεκα ζην
ηέινο ηεο εξγαζίαο. Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ησλ εκη – δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ είλαη φηη ππάξρεη
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ειεπζεξία σο πξνο ηνλ ηξφπν θαη ηε ζεηξά πνπ ζα απαληεζνχλ εξσηήζεηο. Σν χθνο ηνπο δελ είλαη
απζηεξφ θαη έηζη ην εξσηεκαηνιφγην κνηάδεη πην πνιχ κε κηα ζπδήηεζε, πνπ ζηεξίδεηαη ζε έλα
πιαίζην εξσηαπαληήζεσλ. (Jarvis, 1985)
Γεδνκέλνπ φηη ν Γήκνο Ρεζχκλεο απαξηίδεηαη απφ πνιιέο ππεξεζίεο – ηκήκαηα, επηιέρζεθε ην
Κέληξν Δμππεξέηεζεο πνιηηψλ, επεηδή ε έξεπλα είλαη κηθξήο θιίκαθαο θαη ν πιεζπζκφο ηνπ
απνηειείηαη απφ δεθαπέληε ππαιιήινπο θαη ηξεηο ππαιιήινπο ζε ζέζεηο επζχλεο. Οη ππάιιεινη
ραξαθηεξίδνληαη απφ δηάθνξα κνξθσηηθά επίπεδα νπφηε η α απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα
αθνξνχλ πνηθίιεο εκπεηξηθέο πξαγκαηηθφηεηεο. Σν δείγκα

ηνπ πιεζπζκνχ είλαη άληξεο θαη

γπλαίθεο ζε πνζνζηφ 50/50 θαη ζε δηαθνξεηηθέο ειηθίεο.
Έηζη κε ηελ πνηνηηθή έξεπλα θαη ηελ κέζνδν πξνζέγγηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηάγλσζεο αλαγθψλ
ησλ δεκνηηθψλ ππαιιήισλ, ε γλσζηηθή κειέηε ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηηο πιεπξέο ησλ
γλψζεσλ πνπ ππάξρνπλ θαη εθείλσλ πνπ ιείπνπλ θαη ρξεηάδεηαη λα εκπινπηηζηνχλ θαη λα
εθζπγρξνληζηνχλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα γίλεη θαιχηεξε ε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη
πνηνηηθφηεξε γηαηί ζήκεξα ε δηνίθεζε πξέπεη λα έρεη ζεηηθηζηηθφ ραξαθηήξα κε θέληξν ηνλ πνιίηε
θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. Απηέο νη γλψζεηο ζα γίλνπλ γλσζηέο, κέζα απφ έλα εηζαγσγηθφ – ζεσξεηηθφ
πιαίζην, κε ηνλ κεζνδνινγηθφ θαη εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο, ηελ δεηγκαηνιεςία θαη ηα
ζρέδηα ζπλεληεχμεσλ. Θα ρξεζηκνπνηεζεί αθφκα βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ζρεηηθά κε ηε
δηάγλσζε αλαγθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε δηεζλέο πιαίζην, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο
ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηελ επηκφξθσζε θαη ηηο θαιέο πξαθηηθέο πνπ σθεινχλ.

Β.1.4. Ζ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Γεληθά ε κεζνδνινγία κηαο πνηνηηθήο έξεπλαο, αλαθέξεηαη ζηηο παξακέηξνπο εθείλνπο νη νπνίεο
αθνξνχλ ζηηο γεληθέο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, ζηηο κεζφδνπο, ζηηο ηερληθέο, ζηα κέζα, ζηα
πιηθά θαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα επηιεγνχλ, ζηελ δηεμαγσγή κηαο πνηνηηθήο έξεπλαο. Δπνκέλσο
ζεσξεηηθά ε έλλνηα ηεο κεζνδνινγίαο κηαο πνηνηηθήο έξεπλαο θξχβεη θαη ηηο κεζφδνπο πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ. Μεζνδνινγία ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, είλαη ην λα θαηαλνεζεί πσο ζα ζρεδηαζηεί
ε ίδηα ε έξεπλα θαη κε πνην ηξφπν ζα πξαγκαηνπνηεζεί. ε θάζε πνηνηηθή έξεπλα ζα πξέπεη λα
αλαιπζνχλ φια ηα βήκαηα ηεο κεζφδνπ πνπ αθνινπζήζεθαλ, ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ πνπ
βξέζεθαλ φπσο θαη θάζε πεγή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, φπσο π.ρ. Internet θαη βηβιηνγξαθηθέο πεγέο.
Σα βαζηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηνηηθή κεζνδνινγία είλαη ε εξεπλεηηθή θαη
κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα, ε ζεσξεηηθή αθεηεξία ηνπ εξεπλεηή θαη ηα
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ζπγθεθξηκέλα κεζνδνινγηθά εξγαιεία άληιεζεο θαη γλψζεο απφ ην εξεπλεηηθφ πεδίν.
Οπσζδήπνηε φκσο ε κεζνδνινγία θάζε πνηνηηθήο έξεπλαο, θαηέρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην
εθάζηνηε απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο απηήο. Χο φξνο ε ιέμε κεζνδνινγία, έρεη δηαθνξά απφ ηνλ φξν
<< κέζνδνο>>. Μεζνδνινγία είλαη ε ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο ρξήζεο ησλ κεζφδσλ θαη ησλ εηδψλ
ηεο γλψζεο πνπ απηέο κπνξνχλ λα παξάγνπλ. (Gray, G. R. et al.,1997). πλνςίδνληαο κπνξνχκε λα
πνχκε φηη ε κεζνδνινγία είλαη έλα εξγαιείν ζθέςεο πνπ θαζνδεγεί ην πσο κπνξεί ν εξεπλεηήο λα
πιαηζηψζεη ηα εξεπλεηηθά ηνπ εξσηήκαηα θαη γηα ην ηη επηινγέο ζα θάλεη ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο ή
ηηο ηερληθέο έξεπλαο ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη αξγφηεξα αλάιπζεο θαη εξκελείαο ηνπο. Αμίδεη λα
ζεκεηψζνπκε επίζεο φηη:
<< Γελ ππάξρεη ε ζσζηή κεζνδνινγία ή αθφκε ην ζσζηφ ζχλνιν κεζνδνινγηψλ. Ζ επηινγή ηεο
κεζνδνινγίαο ( καδί κε ηελ ππνθψζθνπζα ζεσξεηηθή πξννπηηθή θαη ηηο ζρεηηδφκελεο κε απηήλ
κεζφδνπο έξεπλαο ) θαζνξίδεηαη απφ ην είδνο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ ν εξεπλεηήο
επηζπκεί λα ζέζεη. Ζ επηινγή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ζα θάλεη πεξηνξίδεη ην είδνο ησλ εξσηεκάησλ
πνπ κπνξεί θάπνηνο λα ζέζεη θαη αληίζηξνθα, νξηζκέλνπ είδνπο εξσηήκαηα κπνξνχλ λα
απαληεζνχλ θαιχηεξα απφ ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίεο.(Πνπξθφο Μ.& Γαθέξκνο

Μ. φ.π.,

ζει.131) Απηφ ακέζσο ζεκαίλεη φηη αλ κηα εξεπλεηηθή θνηλφηεηα πεξηνξίδεηαη ζηε ρξήζε
ζπγθεθξηκέλσλ κφλν κεζνδνινγηψλ είλαη πηζαλφ φηη θαη ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ ζα παξάγεη ζα
είλαη επίζεο πεξηνξηζκέλα (Case & Light, 2011: 189 )>>.
πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη φζνλ αθνξά ηελ κεζνδνινγία κηαο πνηνηηθήο έξεπλαο,
πεξηγξάθεηαη ν ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο, νη κεζνδνινγηθέο επηινγέο, δειαδή νη κέζνδνη ζπιινγήο
θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ, θαη ε ζηξαηεγηθή δεηγκαηνιεςίαο. Δπίζεο παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα
ηελ έξεπλα πεδίνπ θαη ηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζε ν εξεπλεηήο θαη πσο ηα έιπζε.
Μπνξεί αθφκα λα ππάξμνπλ θάπνηεο αιιαγέο ζρεηηθά κε ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο θαζψο
θαη ε επίιπζε θάπνησλ δεηεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ. (Σζηψιεο, φ.π., ζει.354) Ο εξεπλεηήο ζην
θεθάιαην ηεο κεζνδνινγίαο κπνξεί λα παξαζέζεη ζηνηρεία απφ ην εξεπλεηηθφ ηνπ εκεξνιφγην θαη
λα αλαδείμεη δεηήκαηα πνπ απνηέιεζαλ έλαπζκα αλαζηνραζηηθψλ δηεξγαζηψλ.
Ζ κεζνδνινγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο μεθηλά πξψηα απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζέκαηνο ηεο,
πνπ είλαη ε δηάγλσζε αλαγθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο απηνδηνίθεζεο θαη πην
ζπγθεθξηκέλα ηνπ Ννκνχ Ρεζχκλεο. Αθφκα εηδηθφηεξα ε έξεπλα εζηηάδεηαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ ππεξεζία ηνπ Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ηνπ
Γήκνπ Ρεζχκλεο, ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ θαη ιφγσ ηνπ φηη είλαη κηθξήο θιίκαθαο έξεπλα. Ζ
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ζηξαηεγηθή δεηγκαηνιεςία ζα αθνξά ηα 2/3 ηνπ πιεζπζκνχ ζηφρνπ ηεο ππεξεζίαο απηήο κε ηε
κέζνδν ηεο ηπραίαο ζηξσκαηνπνηεκέλεο δεηγκαηνιεςίαο . Ο ζηφρνο ηεο έξεπλαο φπσο αλαθέξεηαη
θαη παξαπάλσ είλαη λα θαηαδεηρζνχλ νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, έηζη
ψζηε λα κπνξεί ε απηνδηνίθεζε λα εθζπγρξνληζηεί ζηα πιαίζηα ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο.
ην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο αλήθεη ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
κε ηξφπν ψζηε λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, λα εληζρπζεί ε αξρή ηεο
δηαθάλεηαο θαη ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο φπσο θαη ε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ λα γίλεη αθφκα
θαιχηεξε θαη πνηνηηθφηεξε. Γηα ηελ δνκή ηεο έξεπλαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε πνηνηηθή έξεπλα κε
ηερληθή παξαγσγήο δεδνκέλσλ ηα εκη-δνκεκέλα εξσηεκαηνιφγηα, ηα νπνία ζα ζηεξηρζνχλ ζε
αλνηθηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα αλαιπζνχλ αθφκα έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ηελ
απηνδηνίθεζε θαη ηελ δηάγλσζε αλαγθψλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηε δεκφζηα δηνίθεζε ζηελ
Διιάδα, ηνπο Καιιηθξαηηθνχο Γήκνπο θαη ηνλ Κιεηζζέλε, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο. Θα γίλεη αλαθνξά ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ σο δεκφζηα ζχγρξνλε πνιηηηθή,
θαη ζα θιείζεη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο κε ηελ επηκφξθσζε ησλ δεκφζησλ ππαιιήισλ,
ηηο θαιέο πξαθηηθέο

θαη ηηο νξηδφληηεο πξαθηηθέο ζηελ απηνδηνίθεζε. Σν πιαίζην απηφ ζα

επηζθνπεζεί απφ ειιεληθή θαη μέλε βηβιηνγξαθία ζηα βαζηθά ηνπ ζεκεία. (European Commission
(EC), 2006)
Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη πεξηζζφηεξν λα θαηαγξαθνχλ νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ, θαη λα θαζηεξσζεί έλα ζχζηεκα πνπ ζα απνζθνπεί ζηελ επηκφξθσζε θαη φρη
ζηελ αξρηθή εθπαίδεπζε. Γεδνκέλνπ φηη φινη νη ππάιιεινη πνπ ζπκκεηέρνπλ σο εξσηψκελνη ζηελ
έξεπλα, ραξαθηεξίδνληαη απφ πξνυπεξεζία πάλσ απφ δεθαπέληε έηε ζην δεκφζην ηνκέα. Δπνκέλσο
ε έξεπλα παξνπζηάδεη αξθεηφ ελδηαθέξνλ, θαζψο ε δεκφζηα δηνίθεζε ηνπ 21νπ αηψλα
ραξαθηεξίδεηαη απφ θαηλνηνκίεο θαη ζχγρξνλεο κεηαξξπζκηζηηθέο ζηνρεχζεηο. Δπίζεο ζηα πιαίζηα
ελφο δηακνξθνχκελνπ δηεζλνχο θαη επξσπατθνχ πεξηβάιινληνο αλαδεηθλχεηαη ε πηνζέηεζε θαη ε
ηδηαίηεξε ζεκαζία ελφο ζπζηήκαηνο δηάγλσζεο επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε
θαη απηνδηνίθεζε. Δπνκέλσο είλαη αλαγθαία ε θαζηέξσζε ελφο ζπζηήκαηνο δηάγλσζεο
εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, ην νπνίν λα ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα << top down >> επηρεηξεζηαθή
ινγηθή θαη λα έρεη ηελ επρέξεηα λα ελζσκαηψλεη ηηο αλάγθεο θαη πξνηεξαηφηεηεο δεμηνηήησλ ησλ
ππαιιήισλ πνπ ππεξεηνχλ ηε ζρέζε θξάηνπο – πνιίηε. Με απηφ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ θαη νη
ππάιιεινη λα ππνδείμνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο γηα επηκφξθσζε, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηείηαη
θαιχηεξα ν πνιίηεο.
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Πξαγκαηηθά ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο δηάγλσζεο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ
ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηνπηθή απηνδηνίθεζε έζησ θαη κέζα απφ ηηο δηάθνξεο έξεπλεο πνηνηηθέο
ή πνζνηηθέο θαη κέζα απφ ηελ αμηνιφγεζε ζα κπνξνχζε κφλν ζεηηθά απνηειέζκαηα λα θέξεη. Ζ
παξνχζα έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη ζην ΚΔΠ ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο, κε ζηξσκαηνπνηεκέλε ηπραία
δεηγκαηνιεςία θαη κε εκη – δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο είλαη πξσηνγελήο. Μέζα απφ ηελ παξαγσγή
δεδνκέλσλ ζα πξνθχςεη ε εκπεηξηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ ζα αθνξά ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ ΚΔΠ κε ηελ επαγσγηθή ινγηθή. Ζ κεζνδνινγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο
έξεπλαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αξρή ηεο αλνηθηφηεηαο θαη ηνπ επηθνηλσληαθνχ ραξαθηήξα.
χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αλνηθηφηεηαο απνθεχγεηαη ν ζρεκαηηζκφο ππνζέζεσλ εθ ησλ πξνηέξσλ,
δειαδή πξνηνχ εηζέιζεη ν εξεπλεηήο ζην πεδίν ηεο έξεπλαο θαη κειεηήζεη ηνλ ηξφπν πνπ ηα
δξψληα ππνθείκελα λνεκαηνδνηνχλ ηα πξνο δηεξεχλεζε θαηλφκελα, δειαδή ηηο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο θαη ηελ πξνηεξαηνπνίεζε ηνπο. Ζ κεζνδνινγηθή αξρή ηνπ επηθνηλσληαθνχ ραξαθηήξα ηεο
ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, έρεη σο απνηέιεζκα ε ίδηα λα εμππεξεηείηαη απφ κέζνδν παξαγσγήο
πιηθνχ πνπ δίλνπλ ζηνλ εξσηψκελν ηελ δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζεη ζηε βάζε ηνπ δηθνχ ηνπ
ζπζηήκαηνο αλαθνξψλ θαη έθθξαζεο. Βέβαηα ζεσξείηαη δεδνκέλν φηη ν εξεπλεηήο εηζέξρεηαη ζην
πεδίν έξεπλαο θαη επηθνηλσλεί κε ηα ππνθείκελα ηεο. Δμάιινπ ν εξεπλεηήο ζεσξείηαη σο
<<εξεπλεηηθφ εξγαιείν>> θαη νθείιεη λα ελεξγνπνηεί <<απηναλαζηνραζηηθέο δηαδηθαζίεο>> ζε φιε
ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο. (Σζηψιεο., φ.π., ζει. 376)

Β.2. Ο εξεπλεηηθόο ζρεδηαζκόο ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα
Β.2.1.Δηζαγσγηθά
Ο εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο θάζε πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη απαξαίηεηνο, παξφιν πνπ ε ίδηα ε
πνηνηηθή έξεπλα, είλαη επέιηθηε θαη κεηαζρεκαηηδφκελε ζαλ θαηεγνξία. Δίλαη απαξαίηεηνο ν
εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο γηα εζσηεξηθνχο θαη γηα εμσηεξηθνχο ιφγνπο. Γηα εζσηεξηθνχο ιφγνπο
γηαηί ν εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνθαηαξθηηθέο ελέξγεηεο, λα ιάβεη
ζεκαληηθέο απνθάζεηο, λα εληνπίζεη ηνπο θηλδχλνπο θαη ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα
αλαζηείινπλ ή λα καηαηψζνπλ ηελ έξεπλα. Να απνθηήζεη κηα βάζε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο
εμέιημεο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ησλ κεηαβνιψλ ζηνπο αξρηθνχο ζρεδηαζκνχο. Οη
εμσηεξηθνί ιφγνη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ππνρξέσζε ηνπ εξεπλεηή λα παξνπζηάζεη κε αλαιπηηθφ
ηξφπν ηελ ζηξαηεγηθή κεζνδνινγία ηνπ ζε δηάθνξεο επηηξνπέο έγθξηζεο ηεο έξεπλαο ηνπ. (Σζηψιεο
,φ.π., ζει. 49-50)
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Β.2.2. Βήκαηα εξεπλεηηθνύ ζρεδηαζκνύ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο
Σα βήκαηα ηνπ εξεπλεηηθνύ ζρεδηαζκνύ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη:
1.Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ εξεπλεηηθνύ ζθνπνύ θαη ζηόρνπ ηεο έξεπλαο
1.α. Ο εξεπλεηηθόο ζθνπόο, δειαδή ην γλσζηηθφ ελδηαθέξνλ θαη ε ζεκαηηθή ηεο έξεπλαο.
ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ην γλσζηηθφ ελδηαθέξνλ αθνξά ηελ δηάγλσζε αλαγθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ, ηεο απηνδηνίθεζεο ηνπ Ννκνχ Ρεζχκλεο θαη εηδηθφηεξα δηεμάγεηαη ζε κηα απφ ηηο
ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ην Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ. θνπφο απηήο ηεο έξεπλαο είλαη λα
θαηαδεηρζνχλ νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κέζα απφ ηελ πεξηγξαθή, λα θαηαλνεζνχλ θαη λα
αληρλεπζεί ε πξνηεξαηνπνίεζε ηνπο, ψζηε λα θαηαγξαθνχλ θαη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο
επηκνξθσηηθέο δεκφζηεο πνιηηηθέο, ζχκθσλα θαη κε ηα δηεζλή πξφηππα. Πξέπεη λα ππάξμεη
αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο απηνδηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ
λα ππάξμεη δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε.
1.β. Ο εξεπλεηηθόο ζηόρνο, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο έξεπλαο.
Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αλήθεη ζηηο βαζηθέο έξεπλεο, γηαηί ζηνρεχεη ζηελ παξαγσγή επηζηεκνληθήο
γλψζεο, γχξσ απφ ηελ ζεκειηαθή θχζε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Γειαδή έρεη σο ζηφρν,
απφ ηελ αλάιπζε ηεο παξαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ, λα ππάξμεη κηα γεληθή εηθφλα γηα ηελ ηεξάξρεζε
γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, φπσο ηελ βιέπνπλ νη ίδηνη, πξνθεηκέλνπ λα
ππάξμνπλ λέα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. Σα λέα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζα ζηνρεχζνπλ ζηηο
ειιείςεηο ησλ ππαιιήισλ θαη έηζη ζα ππάξμεη εθζπγρξνληζκφο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζε λέεο
ηερλνινγίεο, πάηαμε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, θαιχηεξε πνηνηηθφηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε.

2. Βηβιηνγξαθηθό θαη ζεσξεηηθό ππόβαζξν
Ζ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, αθνξά ζε ζέκαηα ζπγγεληθά ηνπ
γλσζηηθνχ ζέκαηνο. Γειαδή ζα αλαιπζνχλ ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ απηνδηνίθεζε, θαη
ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζε δηεζλέο πιαίζην. Θα δνζεί
έκθαζε ζηελ θαηάζηαζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηελ Διιάδα, ηνπο Καιιηθξαηηθνχο Γήκνπο, ηα
ΚΔΠ, θαη ηνλ Κιεηζζέλε. Πνηεο θαιέο πξαθηηθέο είλαη εθείλεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζρεηηθά κε ηελ
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επηκφξθσζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη πνηεο νξηδφληηεο πξαθηηθέο πξνηείλνληαη ζηελ
απηνδηνίθεζε, είλαη θνκκάηη ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα αλαιπζεί κέζα απφ βηβιηνγξαθηθή
επηζθφπεζε.
3. Θεκαηηθά πεδία
Ζ δηαηχπσζε ηνπο απνηειεί αλαγθαία πξνθαηαξθηηθή ελέξγεηα γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο
ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξηθήο έξεπλαο. Καιχπηνπλ πέληε ζεκαηηθά πεδία ηα εμήο:
Θ.Π.1. Δηζαγσγηθέο επηζεκάλζεηο (δηαθχιαμε αλσλπκίαο θαη απνξξήηνπ)
Θ.Π.2. Γεκνγξαθηθέο εξσηήζεηο (πξνζσπηθέο εξσηήζεηο γηα ηίηιν ζπνπδψλ, εξγαζία)
Θ.Π.3.Δπξχηεξα δεηήκαηα απηνδηνίθεζεο θαη Γηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο
Θ.Π.4.Εεηήκαηα αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα Πξντζηακέλνπο θαη δηεπζπληέο
Θ.Π.5. Εεηήκαηα αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (κφλν γηα ππεξεζηαθά ζηειέρε)
Θ.Π.6.Καηαιεθηηθέο πξνηάζεηο
Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ησλ ζεκαηηθψλ απηψλ πεδίσλ, είλαη ζπκβαηά κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ
εξεπλεηή, είλαη εζηηαζκέλα αιιά φρη πεξηνξηζηηθά θαη κπνξνχλ λα κεηαζρεκαηηζηνχλ θαη λα
επαλαδηαηππσζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο.
4. Δπηινγή κεζόδνπ παξαγσγήο δεδνκέλσλ
Χο επηινγή κεζφδνπ παξαγσγήο δεδνκέλσλ επηιέρζεθαλ νη εκη-δνκεκέλεο ζπλέληεπμεηο, κε
εξεπλεηηθά εξσηήκαηα αλνηθηνχ ηχπνπ, πέληε ζεκαηηθψλ πεδίσλ. ηελ εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε ν
εξεπλεηήο ζα μεθηλήζεη απφ ην πξψην ζέκα αιιά ζηελ ζπλέρεηα, κπνξεί λα θαζνδεγεζεί απφ ηηο
απαληήζεηο ηνπ εξσηψκελνπ θαη λα ζπλερίδεη έηζη ηελ επφκελε αθνινπζία ζεκάησλ. Οη εξσηήζεηο
ησλ ζπλεληεχμεσλ είλαη αλνηθηνχ ηχπνπ γηαηί είλαη πεξηζζφηεξν επέιηθηεο θαη επηηξέπνπλ ηελ
πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ζε βάζνο. Έηζη δίδεηαη ε εληχπσζε φηη πξφθεηηαη γηα κηα ζπδήηεζε
πξάγκα πνπ ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ζπλεληεπθηή θαη απνθξηλφκελνπ.
Οη αλνηθηέο εξσηήζεηο, επηηξέπνπλ κηα πην γλήζηα, αιεζηλή αμηνιφγεζε απηνχ πνπ πηζηεχεη ν
απνθξηλφκελνο. Θα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπλνιηθά 13 ζπλεληεχμεηο, απφ ηηο νπνίεο νη δχν ζε
πξντζηακέλνπο ηνπ Κ.Δ.Π., ε κία ζηελ δηεπζχληξηα θαη νη ππφινηπεο δέθα ζε ππεξεζηαθά ζηειέρε.
Σα ππεξεζηαθά ζηειέρε πνπ ζα εξσηεζνχλ, είλαη πέληε άλδξεο, κε ηίηιν ζπνπδψλ νη ηέζζεξηο
παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο θαη ν έλαο ηερλνινγηθήο, δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη δείγκα άλδξα
ππαιιήινπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν ππφινηπν δείγκα πεξηιακβάλεη πέληε γπλαίθεο, ηξείο
παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο θαη δχν δεπηεξνβάζκηαο. ινη νη ππάιιεινη έρνπλ εξγαζηαθή
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εκπεηξία πάλσ απφ δεθαπέληε έηε ζην δεκφζην ηνκέα.

5. ηξαηεγηθή δεηγκαηνιεςία
ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ζπκκεηείραλ δεθαηξείο δεκφζηνη
ππάιιεινη, απφ δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ζηε δηάξζξσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο, κε δηαθνξεηηθφ
ρξφλν εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, δηαθνξεηηθνχ θχινπ θαη δηαθνξεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ. Οη
δεκφζηνη ππάιιεινη επηιέρζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο ζηξσκαηνπνηεκέλεο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο,
επεηδή ζεσξήζεθε φηη κε απηή ηε ζηξαηεγηθή ζα πξνθχςνπλ αλάινγα εκπεηξηθά ζεσξεηηθέο
θαηεγνξίεο θαη δηαθνξνπνηήζεηο απηψλ κε αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. Σν δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ
ζηφρνπ απνηειείηαη αλαινγηθά απφ πέληε άλδξεο θαη πέληε γπλαίθεο γηα ηα ππεξεζηαθά ζηειέρε.
Δλψ ην δείγκα ησλ αλζξψπσλ πνπ έρνπλ ζέζεηο επζχλεο, απνηειείηαη απφ δχν γπλαίθεο θαη έλα
άλδξα. Δπηιέρζεθε απηφ ην πνζνζηφ δείγκαηνο γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο επεηδή ν ρξφλνο πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ είλαη κεγάινο.

6. Σξόπνη αλάιπζεο δεδνκέλσλ
Σα δεδνκέλα ζα αλαιπζνχλ αλά εξγαζηαθή ζέζε, ζε δχν επίπεδα δειαδή έλα απφ ηελ πιεπξά ησλ
πξντζηακέλσλ θαη έλα απφ ηελ πιεπξά ησλ απιψλ ππαιιήισλ. Αθνχ απνκαγλεηνθσλεζνχλ νη
ζπλεληεχμεηο θαη θαηαγξαθνχλ, ζα γίλεη κηα πεξηγξαθηθή παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ ζχκθσλα κε
ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο απηνδηνίθεζεο κε ηελ επαγσγηθή ινγηθή. Απηφ ην ζηάδην
ηνπ εξεπλεηηθνχ ζρεδηαζκνχ παίδεη χςηζηε ζεκαζία γηαηί ν εξεπλεηήο βξίζθεηαη ζην ζεκείν ηεο
ζχγθξηζεο ηεο αληηπαξαβνιήο, ηεο εξκελείαο, ηεο θαηαλφεζεο θαη ηνπ ζπκπεξάζκαηνο. Γηαηί ζηελ
ηειηθή, ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη εθείλε πνπ δίλεη λφεκα ζηελ πνηνηηθή έξεπλα θαη νδεγεί
ζηε δεκηνπξγία λέαο γλψζεο.
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Β.3. Γεηγκαηνιεςία θαη ζρέδηα ζπλεληεύμεσλ
Β.3.1. Γεηγκαηνιεςία
Ο φξνο δεηγκαηνιεςία αλαθέξεηαη ζηε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εξεπλεηέο γηα λα
επηιέμνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ αλζξψπσλ απφ έλα πιεζπζκφ ζηφρν, πξνθεηκέλνπ λα ηνλ
ζπκπεξηιάβνπλ ζε κηα έξεπλα. Γειαδή ε δεηγκαηνιεςία αθνξά ζε κηα ζηξαηεγηθή, γηα ηελ επηινγή
ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, εθφζνλ δελ είλαη δπλαηφ λα
παξαρζνχλ δεδνκέλα απφ φια ηα άηνκα ζε έλα πιεζπζκφ. ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ε ιέμε
πιεζπζκφο αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ ππαιιήισλ ηνπ Κ.Δ.Π. Γήκνπ Ρεζχκλεο. Ζ δεηγκαηνιεςία
ζε θάζε πνηνηηθή έξεπλα παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ απηήο, γηαηί ε
επηινγή ηνπ δείγκαηνο επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο. ε θάζε
πνηνηηθή έξεπλα, ε δεηγκαηνιεςία έρεη σο ζθνπφ λα εληνπίζεη πεξηπηψζεηο κε αξθεηέο πιεξνθνξίεο
έηζη ψζηε λα απνθνκίζεη ν εξεπλεηήο πινχζηα επξήκαηα ζρεηηθά κε ην ππφ κειέηε ζέκα ηνπ.
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ΣΡΗΣΟ ΜΔΡΟ
Γ.1. Δηζαγσγηθέο επηζεκάλζεηο
ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ην γλσζηηθφ ελδηαθέξνλ αθνξά ηελ δηάγλσζε αλαγθψλ ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηεο απηνδηνίθεζεο ηνπ Ννκνχ Ρεζχκλεο. Δηδηθφηεξα ε έξεπλα δηεμάγεηαη
ζε κηα απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ην Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ. θνπφο
ηεο έξεπλαο είλαη λα δηαγλσζηνχλ νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ ΚΔΠ
ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή θαη πξνηεξαηνπνίεζε ηνπο

νχησο ψζηε ηα

επξήκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ πνηνηηθή έξεπλα λα κπνξνχλ, δπλάκεη,
λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ ιήςε πξσηνβνπιηψλ θαη ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ
επηκφξθσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο θαη ζπγθεθξηκέλα
ηνπ Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αλήθεη ζηηο βαζηθέο έξεπλεο, γηαηί
ζηνρεχεη ζηελ παξαγσγή επηζηεκνληθήο γλψζεο, γχξσ απφ ηελ ζεκειηαθή θχζε ηεο θνηλσληθήο
πξαγκαηηθφηεηαο. Γειαδή έρεη σο ζηφρν, απφ ηελ αλάιπζε ηεο παξαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ, λα
ππάξμεη κηα γεληθή εηθφλα γηα ηελ ηεξάξρεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ,
φπσο ηελ βιέπνπλ νη ίδηνη, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμνπλ λέα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. Σα λέα
επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζα ζηνρεχνπλ ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ ησλ ππαιιήισλ κε βάζε ηα
επξήκαηα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο. (Σζηψιεο, φ.π., ζει. 51-53)

Γ.2. Ζ Μεζνδνινγηθή ηξαηεγηθή ηεο Πνηνηηθήο Έξεπλαο.

Ζ έξεπλα γηα ηε δηάγλσζε αλαγθψλ ηεο απηνδηνίθεζεο ηνπ Ννκνχ Ρεζχκλεο είλαη βαζηθή
έξεπλα γηαηί ζηνρεχεη ζηελ παξαγσγή επηζηεκνληθήο γλψζεο γχξσ απφ ηε ζεκειηαθή θχζε ηεο
θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (OECD, 2010). Δλ νιίγνηο, ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε ηνπ Ννκνχ
Ρεζχκλεο απνηειεί κία κηθξνθνηλσλία, έλαλ κηθξφθνζκν πνπ ππάγεηαη ζηελ επξχηεξε θνηλσλία.
Δληάζζεηαη ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην πνπ ζηφρν έρεη ηελ δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε θαη ηνλ
εθζπγρξνληζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζχκθσλα θαη κε ην Δπξσπατθφ πξφηππν. Δηδηθφηεξα, ηφζν
ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, σο απφξξνηα ηνπ θχκαηνο ηνπ Νένπ Γεκνζίνπ Management, φζν θαη νη
ΖΠΑ, ζην πιαίζην ηνπ Entrepreneurial / Reengineered Government, πηνζέηεζαλ ηε Γηαρείξηζε
Ηθαλνηήησλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ νξγαλσζηαθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηελ αιιαγή θνπιηνχξαο
πνπ πξνσζνχζαλ ζηηο θξαηηθέο δηνηθεηηθέο δνκέο ηνπο (OECD, 2010). Σελ ίδηα πεξίνδν, πεξί ηα
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ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ππήξμαλ θαη αξθεηέο άιιεο ρψξεο νη νπνίεο ζηξάθεθαλ ζηε
δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε βάζε ηηο ηθαλφηεηεο σο κηα δηνηθεηηθή πξαθηηθή ζην
πιαίζην ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Αλάκεζα ζηηο ρψξεο απηέο μερσξίδνπλ ε Απζηξαιία, ην Βέιγην, ε
Νφηηα Κνξέα θαη ν Καλαδάο. ήκεξα αξθεηέο ρψξεο έρνπλ ελζσκαηψζεη πιήξσο ηελ αμηνπνίεζε
κνληέινπ ηθαλνηήησλ ζηνλ εζληθφ ηνπο ζρεδηαζκφ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηνπ
Γεκνζίνπ Σνκέα Ζ ζχγρξνλε κνξθή ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ιχλνληαη ηα
πξνβιήκαηα ηεο, ζα πξέπεη πξψηηζηα λα βαζίδεηαη ζηε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζε
ζπλδπαζκφ κε έλα πιαίζην νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ πνπ ζηφρν ζα έρεη ηε βειηίσζε ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Οη αιιαγέο απηέο ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία ηνπ πνιίηε κε ηηο
δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ζα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ εληζρχνληαο ηεο
αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο. Ζ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο
απηνδηνίθεζεο απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηηο αιιαγέο απηέο. (OECD, 2010)
Ζ ζπλνιηθή δηάγλσζε ησλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ
Ρεζχκλεο ζε γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ζα νδεγήζεη ζε έλα επξχηεξν αλαζρεδηαζκφ ησλ
φξσλ δηαρείξηζεο ηνπ. Δπνκέλσο, ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ
βαζηθψλ αλαγθψλ αιιά θαη ησλ ειιείςεσλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζε δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο
πνπ εκπνδίδνπλ θαη δπζρεξαίλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπο θαη ππνλνκεχνπλ
ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ζηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο, θαζψο θαη ε θαζηέξσζε ελφο
ζπζηήκαηνο πνπ ζα απνζθνπεί ζηελ επηκφξθσζε θαη φρη ζηελ αξρηθή εθπαίδεπζε, κε δεδνκέλν φηη
φινη νη ππάιιεινη ηεο απηνδηνίθεζεο πνπ ζπκκεηέρνπλ σο εξσηψκελνη ζηελ έξεπλα έρνπλ
πξνυπεξεζία πάλσ απφ δεθαπέληε έηε ζην δεκφζην ηνκέα.
Ζ πνηνηηθή έξεπλα ηεο δηάγλσζεο αλαγθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο απηνδηνίθεζεο
δηεμήρζε ζην Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο, θαζψο είλαη κηα ππεξεζία
ζρεδφλ αλαληηθαηάζηαηε ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ απηήο ηεο
ππεξεζίαο θαηνλνκάδεη θαη πξνηεξαηνπνηεί ηηο ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα εμειίζζεηαη
ζηα δηαθνξεηηθά δηνηθεηηθά επίπεδα (Γ. Γεληθνί/θεο Γληεο/ηξηεο, Γληεο/ηξηεο, Πξντζηάκελνη/κέλεο
θαη Τπάιιεινη) θαη λα ζπλδέεηαη κε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα είλαη δηαβαζκηζκέλα σο
πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ ζα αμηνπνηνχληαη, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο
ησλ νκάδσλ φπσο ζην λα πεξηέρεη πιήξε πεξηγξαθή ησλ απαηηνπκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ, ηηο νπνίεο
ζα πξέπεη λα επηδείμεη ζε θάζε πεξίπησζε ν εξγαδφκελνο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη λα
δηαβαζκηζηνχλ νη ζπκπεξηθνξέο απηέο ζε δχν δηαθνξεηηθά επίπεδα. Σν πξψην λα πξνζδηνξίδεη ηηο
ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ επίηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ απνηειεζκάησλ ζε
θάζε επίπεδν θαη ην δεχηεξν λα πξνζδηνξίδεη ηηο ζπλζήθεο, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε εμαίξεηε θαη
ππνδεηγκαηηθή απφδνζε. Σν δεχηεξν επίπεδν, εθηφο απφ ζηνηρεία εκβάζπλζεο ζην γλσζηηθφ
αληηθείκελν απαηηείηαη λα πεξηιακβάλεη εξγαζία ζε νκάδεο, αλάιπζε ζπκπεξηθνξψλ,
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ζπλεηδεηνπνίεζε ζηάζεσλ, θαη γεληθφηεξα αλάιπζε ζεκάησλ θαη πξνζνκνηψζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ
ζηελ αλάπηπμε θνπιηνχξαο αιιαγήο θαη ζεηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ δηαθφξσλ ζεκάησλ ζέηνληαο ζην
επίθεληξν ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε .
Ζ έξεπλα είλαη κηθξήο θιίκαθαο θαη ην δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ απνηεινχλ 13 ζην ζχλνιν κφληκνη
ππάιιεινη, απφ ηνπο νπνίνπο νη 10 είλαη απιά ππεξεζηαθά ζηειέρε θαη νη 3είλαη ππάιιεινη κε
ζέζεηο επζχλεο.
πγθεθξηκέλα, ζπκκεηείραλ δεθαηξείο δεκφζηνη ππάιιεινη, απφ δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ζηε
δηάξζξσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο, κε δηαθνξεηηθφ ρξφλν εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, δηαθνξεηηθνχ
θχινπ θαη δηαθνξεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ. Σν δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ ζηφρνπ απνηειείηαη
αλαινγηθά απφ πέληε άλδξεο θαη πέληε γπλαίθεο γηα ηα ππεξεζηαθά ζηειέρε. Δλψ ην δείγκα ησλ
αλζξψπσλ πνπ έρνπλ ζέζεηο επζχλεο, απνηειείηαη απφ δχν γπλαίθεο θαη έλα άλδξα.
Δηδηθφηεξα, ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 13 ππάιιεινη ηνπ Κ.Δ.Π. Γήκνπ Ρεζχκλεο, νη νπνίνη
επηιέγεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο ηπραίαο ζηξσκαηνπνηεκέλεο δεηγκαηνιεςίαο. Έλα ζηξψκα
απνηεινχζαλ νη άληξεο κε ηηο γπλαίθεο σο ππεξεζηαθά ζηειέρε θαη έλα ζηξψκα νη πξντζηάκελνη
ηνπ ηκήκαηνο. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πεξηιάκβαλε ππαιιήινπο πνπ ζπκκεηείραλ ζε δηαθνξεηηθή
ζέζε ζηε δηάξζξσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο.
Χο εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε. Ζ επηινγή ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ κεζνδνινγηθνχ εξγαιείνπ έγηλε ιφγσ ηνπ φ,ηη ν εξεπλεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
μεθηλήζεη απφ ην πξψην ζέκα αιιά ζηελ ζπλέρεηα, κπνξεί λα θαζνδεγεζεί απφ ηηο απαληήζεηο ηνπ
εξσηψκελνπ θαη λα ζπλερίδεη έηζη ηελ επφκελε αθνινπζία ζεκάησλ. Οη εξσηήζεηο ησλ
ζπλεληεχμεσλ είλαη αλνηθηνχ ηχπνπ γηαηί είλαη πεξηζζφηεξν επέιηθηεο θαη επηηξέπνπλ ηελ
πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ζε βάζνο (Γεκεηξφπνπινο, 2004)
Σα ζρέδηα εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο δνκήζεθαλ ζηε βάζε ησλ θάησζη Θεκαηηθψλ Πεδίσλ:
Θ.Π.1. Δηζαγσγηθέο επηζεκάλζεηο (δηαθχιαμε αλσλπκίαο θαη απνξξήηνπ)
Θ.Π.2. Γεκνγξαθηθέο εξσηήζεηο (πξνζσπηθέο εξσηήζεηο γηα ηίηιν ζπνπδψλ, εξγαζία)
Θ.Π.3.Δπξχηεξα δεηήκαηα απηνδηνίθεζεο θαη Γηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο
Θ.Π.4.Εεηήκαηα αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα Πξντζηακέλνπο θαη δηεπζπληέο
Θ.Π.5. Εεηήκαηα αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (κφλν γηα ππεξεζηαθά ζηειέρε)
Θ.Π.6.Καηαιεθηηθέο πξνηάζεηο
Οη ηθαλφηεηεο, γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο νη νπνίεο δηεξεπλήζεθαλ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο
πνηνηηθήο έξεπλαο αθνξνχλ ηφζν γεληθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηνκείο
πξνηεξαηφηεηαο θαη ηνπ ΔΠΑ φζν θαη κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε εηδηθνχο
ζηφρνπο ηεο Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο.
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πγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 13 ζπλεληεχμεηο, απφ ηηο νπνίεο νη δχν ζε
πξντζηακέλνπο ηνπ Κ.Δ.Π., ε κία ζε δηεπζπληηθφ ζηέιερνο θαη νη ππφινηπεο δέθα ζε ππεξεζηαθά
ζηειέρε. Σα ππεξεζηαθά ζηειέρε πνπ εξσηήζεθαλ, είλαη πέληε άλδξεο, κε ηίηιν ζπνπδψλ νη
ηέζζεξηο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο θαη ν έλαο ηερλνινγηθήο, δεδνκέλνπ

φηη δελ ππάξρεη

δείγκα άλδξα ππαιιήινπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν ππφινηπν δείγκα πεξηιακβάλεη πέληε
γπλαίθεο, ηξείο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο θαη δχν δεπηεξνβάζκηαο. ινη νη ππάιιεινη έρνπλ
εξγαζηαθή εκπεηξία πάλσ απφ δεθαπέληε έηε ζην δεκφζην ηνκέα.
Σα επξήκαηα αλαιχζεθαλ αλά εξγαζηαθή ζέζε, δειαδή έλα ζηξψκα νη πξντζηάκελνη θαη έλα ηα
ππεξεζηαθά ζηειέρε.
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Γ.3. Βαζηθά επξήκαηα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο
Γ.3.1. Πξντζηάκελνη
απόζπαζκα από ζπλέληεπμε
[ Πσο αμηνινγείηε ηνλ Καιιηθξάηε; Πνηα ζεσξείηε ηα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα θαη
κεηνλεθηήκαηα ηνπ γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε; Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ην λέν ζεζκηθφ
πιαίζην, δειαδή ηνλ «Κιεηζζέλε»;
- ην ζχλνιν ηνπ ιεηηνχξγεζε ζεηηθά. Δλίζρπζε ηε ιεηηνπξγία ησλ θεληξηθψλ Γήκσλ, κε
πξνζσπηθφ αιιά ζπγρξφλσο απνδπλάκσζε ηε ιεηηνπξγία ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη πξνθάιεζε
δπζιεηηνπξγίεο φζν αθνξά ηελ εμππεξέηεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Πεξηθέξεηαο.
Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο-ε είζηε απφ ην επίπεδν απινχζηεπζεο ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη
ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ ζην Γήκν Ρεζχκλεο γεληθφηεξα θαη ζηελ ππεξεζία ζαο
εηδηθφηεξα;
- ην ΚΔΠ ζε αληίζεζε κε άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ην επίπεδν απινχζηεπζεο ησλ δηνηθεηηθψλ
βαξψλ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ.
Πσο θξίλεηε ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ ππεξεζία ζαο θαη ζηε Γεκφζηα
Γηνίθεζε θαη Απηνδηνίθεζε γεληθφηεξα;
- ην ΚΔΠ είλαη ηθαλνπνηεηηθή ε εθαξκνγή ηεο

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, αιιά ζηελ

ππφινηπε δηνίθεζε θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ππάξρεη κεγάιε πζηέξεζε ζηελ εθαξκνγή ηεο.
1Θεσξείηε φηη ε ππεξεζία ζαο είλαη απνηειεζκαηηθή ζε ζρέζε κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ;
- Πάξα πνιχ
πκκεηέρεη ε ππεξεζία ζαο θαη ν Γήκνο γεληθφηεξα ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο
(π.ρ. λέεο ηερλνινγίεο). Πνηεο πξσηνβνπιίεο ιακβάλεη γηα ηε δηνξγάλσζε πξνγξακκάησλ
επηκφξθσζεο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ;
 πκκεηέρεη. Γε ζεσξψ φηη ιακβάλεη ηδηαίηεξεο πξσηνβνπιίεο, απιά ζπκκεηέρεη θαη
επηηξέπεη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο ηε ζπκκεηνρή ησλ ππαιιήισλ ηνπ, ζε
εκεξίδεο θαη πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο.
Θεσξείηε φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ππεξεζίαο ζαο δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εξγαζία ηνπ; Πνηεο είλαη απηέο;
- Πηζηεχσ λαη. Γηαζέηεη γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, γλψζε λέσλ ηερλνινγηψλ, ηθαλφηεηα
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επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαηηθφ πλεχκα.
Θεσξείηε φηη ππάξρεη αλάγθε γηα νξγαλσζηαθή αλαδηάξζξσζε ηνπ ηκήκαηνο ζαο;
- ρη
Πνηεο ζεσξείηε φηη είλαη, κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, νη απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ
ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ηκήκαηφο ζαο; Πνηεο ζεσξείηε ηηο βαζηθφηεξεο
γλψζεηο- ηθαλφηεηεο- δεμηφηεηεο ζηελ Απηνδηνίθεζε γεληθφηεξα;
- Γλψζε λέσλ ηερλνινγηψλ, γλψζε αληηθεηκέλνπ, ελδηαθέξνλ θαη ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο, πλεχκα
ζπλεξγαζίαο.
ε πνηνπο ηνκείο πηζηεχεηε φηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη παξέκβαζε γηα ηελ βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ
θαη δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ;
- Γλψζε αληηθεηκέλνπ θαη εηδηθφηεξα ζε εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ αληηθείκελα ησλ ΚΔΠ.
Πηζηεχεηε φηη νη αλάγθεο ζε δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κπνξνχλ λα
θαιπθζνχλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο [είηε κέζσ
δηά δψζεο ή εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε είηε κέζσ ελφο ζπλδπαζηηθνχ κνληέινπ επηκφξθσζεο (δηά
δψζεο θαη εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε);
-Ναη βέβαηα. ]

Δηζαγσγηθέο επηζεκάλζεηο
ινη νη πξντζηάκελνη είλαη ειηθίαο άλσ ησλ 50 εηψλ, κε πξνυπεξεζία ζην δεκφζην ηνκέα πάλσ
απφ 20 έηε. ηηο ζέζεηο επζχλεο έρνπλ φινη πάλσ απφ 6 ρξφληα ππεξεζίαο ζηνλ Γήκν Ρεζχκλεο.
Δίλαη φινη πηπρηνχρνη ΠΔ θαη ε Γηεπζχληξηα είλαη θάηνρνο δπν πηπρίσλ ΠΔ θαη κεηαπηπρηαθνχ
δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο. ινη έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο απφ έλα ην
ιηγφηεξν έσο 6 ην πεξηζζφηεξν. Καη νη ηξείο πξντζηάκελνη απάληεζαλ ζεηηθά σο πξνο ηελ σθέιεηα
ηεο επηκφξθσζεο.
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Α. Καηεγνξία επξύηεξσλ δεηεκάησλ Απηνδηνίθεζεο θαη Γηνηθεηηθήο Ηθαλόηεηαο
ρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Καιιηθξάηε φινη νη πξντζηάκελνη απάληεζαλ ζεηηθά
αιιά θαη αξλεηηθά γηαηί δεκηνχξγεζε θάπνηα πξνβιήκαηα. Σα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνχξγεζε ήηαλ
θπξίσο εθείλα ηεο απνδηνξγάλσζεο ηεο επαξρίαο, θαζψο απνκαθξχλζεθαλ νη ηνπηθέο θνηλφηεηεο
απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ δπζιεηηνπξγίεο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ
πνιηηψλ. Οπφηε ν Κιεηζζέλεο θαηά ηελ άπνςε ηνπο, ζα έξζεη λα ζηξψζεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ
Καιιηθξάηε θαη επηπιένλ λα θέξεη ηελ ζπλαίλεζε, θαη θπξίσο λα δηαρσξίζεη ηηο πνιηηηθέο απφ ηηο
δηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη επζπλψλ ησλ νξγάλσλ ηεο απηνδηνίθεζεο.
ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, φινη νη πξντζηάκελνη απάληεζαλ φηη
ζηελ ππεξεζία ηνπο, δειαδή ην ΚΔΠ, εθείλε εθαξκφδεηαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν, ζε αληίζεζε κε
ηνλ ππφινηπεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. πσο επίζεο φινη ηφληζαλ φηη ζην ΚΔΠ, ππάξρεη ζε κεγάιν
επίπεδν απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ θαη κείσζε γξαθεηνθξαηίαο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο
ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ.
Ζ ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, είλαη
απιή ρσξίο λα ιακβάλεη ηδηαίηεξεο πξσηνβνπιίεο, κε ηηο πξσηνβνπιίεο επηκφξθσζεο λα αλήθνπλ
ζηνπο ίδηνπο ηνπο ππαιιήινπο πνπ ζέινπλ λα επηκνξθσζνχλ.
Β. Εεηήκαηα αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ
ινη νη πξντζηάκελνη απάληεζαλ φηη ην πξνζσπηθφ ηνπο δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο,
δεμηφηεηεο πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ εξγαζία ηνπο. Ζ νξγαλσζηαθή αλαδηάξζξσζε ηνπ ΚΔΠ,
δελ είλαη ηφζν απαξαίηεηε αιιά ππάξρεη έλα πεξηζψξην αξθεί λα εμαζθαιηζηνχλ νη απαηηνχκελνη
παξάγνληεο θαη ηα πιηθά.
Χο πξνο ηελ πξνηεξαηνπνίεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο ηφζν γηα ην ΚΔΠ,
φζν θαη γηα ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, νη πξντζηάκελνη θαηνλφκαζαλ:
 γλψζε λέσλ ηερλνινγηψλ
 γλσζηηθφ αληηθείκελν
 ελδηαθέξνλ
 ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο
 εζσηεξηθή ζπλεξγαζία
 αληηθείκελν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
 Ξέλεο γιψζζεο
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Παξέκβαζε πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη βειηίσζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πξέπεη λα ππάξμεη:


ηελ γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ



ε εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα αληηθείκελα ησλ ΚΔΠ



Αμηνιφγεζε ππαιιήισλ θαη πξντζηακέλσλ

ιεο νη παξαπάλσ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ κε
επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα είηε κε δηα δψζεο είηε κε εμ απνζηάζεσο πξνγξάκκαηα.
Γ. Καηαιεθηηθέο πξνηάζεηο
Χο θαηαιεθηηθέο πξνηάζεηο, νη πξντζηάκελνη ηνπ ΚΔΠ Γήκνπ Ρεζχκλεο, πξνέβαιαλ φηη ζα
πξέπεη λα γίλνληαη πην ζπρλά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζηνρεπκέλα θαη φρη γεληθά, ζηα νπνία λα
ζπκκεηέρνπλ φινη νη ππάιιεινη. Σα πξνγξάκκαηα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο
θαη ηηο λέεο δηαδηθαζίεο πνπ ηίζεληαη πξνο δηεθπεξαίσζε ζηελ ππεξεζία ησλ ΚΔΠ.

Γ.3.2.Τπεξεζηαθά ζηειέρε
Απφζπαζκα απφ ζπλέληεπμε
[ Πνηά είλαη ε ειηθία ζαο;
- Δίκαη 48 εηψλ
Πνην είλαη ην εθπαηδεπηηθφ ζαο επίπεδν (ηίηινο ζπνπδψλ);
- Δίκαη απφθνηηνο απφ ην ΣΔΗ ηεο Πάηξαο, ζην ηκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΣΔΗ.
Πνηφο είλαη ν θιάδνο, ην ηκήκα θαη ε ζέζε εξγαζίαο ζαο ζηνλ Γήκν Ρεζχκλεο;
- Λνηπφλ είκαη ζην Γηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ πνιηηψλ, ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε ηνπ Γήκνπ
Ρεζχκλεο ζην ΚΔΠ ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο.
Πφζα ρξφληα πξνυπεξεζίαο έρεηε ζε απηή ηελ εξγαζηαθή ζέζε; Έρεηε εξγαζηεί αιινχ θαη αλ λαη
πνπ;
-  απηή ηελ εξγαζία δειαδή ζην ΚΔΠ ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο είκαη 15 ρξφληα . Πξηλ απφ απηφ
δνχιεςα πσιεηήο ζην ηκήκα ησλ πσιήζεσλ ζηε coca-cola 3ε, ήκνπλα αζθαιηζηήο ζηελ
interamerican γηα δχν ρξφληα θαη ήκνπλα θαη ηδηνθηήηεο ηνπξηζηηθνχ πξαθηνξείνπ, αα γηα πεξίπνπ
επηά ρξφληα ζην Ρέζπκλν θαη απηφ ήηαλ ηαμηδησηηθφ γξαθείν θαη είρα δνπιέςεη γηα δχν ρξφληα ζην
ΗΔΚ ηνπ Ρεζχκλνπ εδψ σο θαζεγεηήο, δίδαζθα marketing, σο σξνκίζζηνο
-Δξγαζηαθή ζρέζε ή ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο;
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Έρεηε παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ή επηκφξθσζεο ζην παξειζφλ;
- Δε αξθεηά
Αλ λαη, πνηα, ζε πνην πιαίζην, απφ πνηνλ θνξέα/ θνξείο θαη ζε πνην γλσζηηθφ αληηθείκελν;
- Καηαξρήλ ζην αληηθείκελν πνπ δνπιεχσ ηψξα έρσ πεξάζεη ηηο πηζηνπνηήζεηο πνπ ρξεηάδεηαη γηα
έλαλ ππάιιειν ν νπνίνο, ζηελ εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε πνπ ππάξρεη, ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε,
ζην ζχδεπμηο, πνπ ρξεζηκνπνηεί ηψξα ην Κ.Δ.Π. αα θαη ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα ηα νπνία
έξρνληαη ζαλ αξκνδηφηεηα ζην Κ.Δ.Π. θαηά θαηξνχο. Δίλαη πνιιά θαη δηάθνξα δειαδή αιιά ελ
πάζε πεξηπηψζεη πάλσ ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο καο.
Θεσξείηε φηη ζαο σθέιεζαλ ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία ζαο;
- Δλλνείηαη φηη πάληα σθειείζαη φηαλ πάο ζε έλα εμεηδηθεπκέλν ζεκηλάξην πάσ ζην ηνκέα ζηνλ
νπνίν εξγάδεζαη
Πσο αμηνινγείηε ηνλ Καιιηθξάηε; Πνηα ζεσξείηε ηα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα θαη
κεηνλεθηήκαηα ηνπ γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε; Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ην λέν ζεζκηθφ
πιαίζην, δειαδή ηνλ «Κιεηζζέλε»;
Ννκίδσ φηη ν Καιιηθξάηεο ζαλ ζπλέρεηα ηνπ Καπνδίζηξηα, ηα νπνία είραλ εληαρζεί απφ ην ίδην
πνιηηηθφ θφκκα αλ δελ απαηψκαη ην ΠΑΟΚ, είραλε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν πνιηηηθήο ε νπνία
αθνξνχζε ελ πάζε πεξηπηψζεη ηε ζπγρψλεπζε είηε ζέκα Ννκαξρηψλ ήηαλε είηε ζέκα Γήκσλ είηε
ζέκα λνζνθνκείσλ ήηαλε είηε ζέκα ζρνιείσλ ήηαλε. Δε Σα πιενλεθηήκαηα πνπ είρε ήηαλε φηη
ππήξρε κηα θεληξηθή δηνίθεζε θαη δελ ππήξραλε πάξα πνιινί ππεχζπλνη αξκφδηνη γηα ηα δηάθνξα
ζέκαηα, άξα ήηαλε πην θαιά γηα ηηο, γηα ηνλ θεληξηθφ πνιηηηθφ θνξέα πνπ δηαρεηξηδφηαλ ηηο φπνηεο
απνθάζεηο, είηε νηθνλνκηθνχ, είηε πνιηηηθνχ είηε ηνπηθνχ πεξηερνκέλνπ γηαηί δελ εκπιεθφηαλε πάξα
πνιινί θνξείο. Δίραλε κεηαθεξζεί αξθεηνί θεληξηθνί πφξνη πνπ δείλαλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ
εθάζηνηε δήκν ν νπνίνο είρε ηζρπξνπνηεζεί πιένλ ζε κεγαιχηεξν επεηδή είραλ ζπγρσλεπηεί λνκίδσ
άξα ππήξραλ πνιινί κεγάινη δήκνη πνπ απηφ ζήκαηλε φηη ήηαλ ιηγφηεξα πξφζσπα πνπ εκπιεθφηαλε
δελ ππήξραλ αο πνχκε πξφεδξνη, ή νηηδήπνηε ζηα ρσξηά, άξα ην θέληξν ιήςεο απνθάζεσλ ήηαλε
ζηνπο θεληξηθνχο δήκνπο θαη κπνξνχζαλ λα παξζνχλ πην γξήγνξα απνθάζεηο θαη λα γίλνπλ πην
κεγάια

έξγα πλνήο πνπ αθνξνχζαλ φιν ην δήκν. Αα άιια πιενλεθηήκαηα λνκίδσ, εε ην

βαζηθφηεξν λνκίδσ νη ζπλελψζεηο κεγάισλ θνξέσλ ζε κηθξφηεξνπο είηε ήηαλ λνζνθνκεία είηε
ήηαλ…. Κάπνην κεηνλέθηεκα ήηαλε λνκίδσ ε απνθέληξσζε δελ σθέιεζε ηειηθά ηα ρσξηά, δηφηη
ππάξρνπλ πάξα πνιιά ρσξηά πνπ δελ έρνπλ ζρνιεία, πνπ δελ έρνπλ εθνξίεο θαη πξέπεη λα θάλνπλ
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πνιιά ρηιηφκεηξα γηα λα θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο, ηα νπνία είλαη πξφβιεκα γηα ηα ρσξηά.
-Κιεηζζέλεο. Έρνπκε λα πνχκε πνιιά αιιά ηα βαζηθφηεξα λνκίδσ ζηνλ Κιεηζζέλε είλαη φηη εηζάγεη
κηα θαηλνχξηα κνξθή δηνίθεζεο κε ηελ έλλνηα, ην νπνίν δελ μέξσ αλ είλαη θαιφ ή θαθφ, έρεη θαιά
ζεκεία δειαδή ηα ρσξηά ζα επαλέξζνπλε κε ηνλ πξφεδξν ηνλ θνηλνηάξρε. ηνπο δήκνπο ηψξα,
ζηνπο δήκνπο είλαη έλα παξάμελν…, θαηαξρήλ ηζρχεη ε απιή αλαινγηθή πνπ κέρξη ηψξα δελ
ππήξρε θαη απηφ ζεκαίλεη κεηαμχ ησλ άιισλ φηη ζηνλ πξψην γχξν ησλ ηνπηθψλ απηνδηνηθεηηθψλ
εθινγψλ κπνξεί λα εθιεγνχλε φινη νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη ζην πξψην γχξν θαη ζην δεχηεξν λα
εθιεγνχλε νη δήκαξρνη. Απηφ ζεκαίλεη ν δήκαξρνο κέζα ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην δελ ζα έρεη ην
πξψην ιφγν, κπνξεί λα κελ έρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ θαη απηφ είλαη έλα
πξφβιεκα. Σν πξφβιεκα είλαη φηη πνιιά έξγα κπνξεί λα θαζπζηεξνχλε ιφγσ αληηπνιηηεπηηθήο
δηάζεζεο ησλ δηάθνξσλ ζπκβνχισλ νη νπνίνη είηε ζα αλεμαξηεηνπνηεζνχλ, είηε ζα είλαη ζε έλα
άιιν πνιηηηθφ πιαίζην αληίζεηνη κε ηνλ δήκαξρν ν νπνίνο ζα έρεη ηνλ πξψην ιφγν. Σν άιιν βέβαηα
είλαη ην πλεχκα ηνπ λνκνζέηε λνκίδσ φηη είλαη λα ππάξρεη κηα ζπλεξγαζία θαη ζπζρεηηζκφο
πνιηηηθψλ δπλάκεσλ δειαδή λα ζπλεξγαζηνχλε νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη, νη δήκαξρνη λα ππάξρεη
ζπλαίλεζε αθφκα θαη ν θφζκνο, ζα ληψζεη πην ειεχζεξνο, ν θφζκνο θακηά θνξά δεζκεπφηαλε κε ηα
ςεθνδέιηηα ζηα ρσξηά, ηψξα ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ςεθίζεη ζην ρσξηφ φηαλ είλαη θάησ απφ
έλα αξηζκφ ςήθσλ θαηεπζείαλ ηνλ θνηλνηάξρε ηνπ, θαη δελ εκπιέθεηαη θαηεπζείαλ κε ην δήκαξρν,
γηαηί δελ ζα είλαη ζην ςεθνδέιηην ηνπ δεκάξρνπ, άξα κπνξεί λα ςεθίζεη φπνην δήκαξρν ζέιεη
θεληξηθά θαη ηνπηθά λα ςεθίζεη έλα άιιν πνπ κέρξη ηψξα δελ ππήξρε γηαηί θαηέβαηλε έλα θνηλφ
ςεθνδέιηην θαη ζε έλα δεχηεξν επίπεδν φηη ηζρπξνπνηεί, ην ζεζκφ ηνπ πξνέδξνπ κεηαθέξνληαη
πφξνη απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε. Μπνξεί λα θάλεη ηνπηθά έξγα κπνξεί λα έρεη ηε ζπλαίλεζε ηνπ
ρσξηνχ γηαηί δελ ππάξρεη έλαο πνιηηηθφο καλδχαο, ην νπνίν θιείλεη φια ηα ζέκαηα πνπ ππάξρνπλ
θαη λα δεζκεχεη φινπο ηνπο ςεθνθφξνπο αιιά αθφκα θαη ηνλ ίδην.
Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο-ε είζηε απφ ην επίπεδν απινχζηεπζεο ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη
ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ ζην Γήκν Ρεζχκλεο γεληθφηεξα θαη ζηελ ππεξεζία ζαο
εηδηθφηεξα;
- Γελ κπνξψ λα πσ, πσο είκαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο δηφηη πάξα πνιιέο δηαδηθαζίεο ζα κπνξνχζαλ
λα είραλ απινπζηεπζεί, νη νπνίεο δελ έρνπλ γίλεη, νη νπνίεο είλαη θαζαξά ηππνιαηξηθέο αο ην πνχκε,
είλαη ε γξαθεηνθξαηία πνπ αθφκα ππάξρεη. Πξνηάζεηο ππάξρνπλ αιιά δελ έρνπλ εηζαθνπζηεί δηφηη
κε νπνηαδήπνηε πνιηηηθέο θηλήζεηο παίξλνληαη νη απνθάζεηο θαη γηα ηνπο δήκνπο θαη γηα ηηο
δηαδηθαζίεο θαη γηα ην πιαίζην πνπ δηέπεηαη ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ηψξα, πάλησο ζε γεληθέο
γξακκέο δελ είκαη ηθαλνπνηεκέλνο.
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Πσο θξίλεηε ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ ππεξεζία ζαο θαη ζηε Γεκφζηα
Γηνίθεζε θαη Απηνδηνίθεζε γεληθφηεξα;
- ην πιαίζην ε νπνία απηή έρεη εθαξκνζηεί, δειαδή αλαινγηθά γηαηί δελ ππάξρεη ζε πνιχ κεγάιν
βαζκφ, έρεη ιχζεη ηα ρέξηα θαη ηνπ θφζκνπ θαη ησλ ππαιιήισλ. πνπ έρεη εθαξκνζηεί πιήξσο
είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα θαη ηνπ ππαιιήινπ θαη ηνπ δεκφηε δηφηη πάξα
πνιιέο δηαδηθαζίεο πιένλ κέζα ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε είλαη ακθίδξνκεο, άξα δίλεη ηε
δπλαηφηεηα θαη ζηνλ πνιίηε λα κπνξεί λα θάλεη ηε δηαδηθαζία απφ ην ζπίηη ηνπ, αξθεηφο λένο
θφζκνο γλσξίδεη λα ρεηξίδεηαη ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, νπφηε λνκίδσ φηη είκαζηε ζην ζσζηφ
δξφκν.
Θεσξείηε φηη ε ππεξεζία ζαο είλαη απνηειεζκαηηθή ζε ζρέζε κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ;
-Δδψ ζα ζνπ πσ φηη ζε γεληθέο γξακκέο πηζηεχσ λαη, αλ θαη ζα κπνξνχζε λα θάλεη πεξηζζφηεξα ε
ππεξεζία αλ είρε ηα θαηάιιεια εξγαιεία ζηα ρέξηα ηεο, είλαη ηα νπνία ζπζρεηίδεη κε απηή ηελ
απάληεζε κε ηελ εξψηεζε πνπ κνπ θάλεηε πξηλ, πξέπεη ην ζεζκηθφ πιαίζην πξψηα θαη θαηά
δεπηεξεχνληα ιφγν ζα αιιάμνπλ κεηά θαη νη δηαδηθαζίεο αιιά είλαη ην έλα εμαξηεκέλν απφ ην άιιν
αιιά ζε γεληθέο γξακκέο λαη.
πκκεηέρεη ε ππεξεζία ζαο θαη ν Γήκνο γεληθφηεξα ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο
(π.ρ. λέεο ηερλνινγίεο). Πνηεο πξσηνβνπιίεο ιακβάλεη γηα ηε δηνξγάλσζε πξνγξακκάησλ
επηκφξθσζεο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ;
- Δε δελ λνκίδσ φηη ιακβάλεη πνιιέο πξσηνβνπιίεο απιά φηαλ ππάξρεη έλα γεληθφ πξφγξακκα απφ
ην Τπνπξγείν ην νπνίν αθνξά φινπο ηνπο δήκνπο θαη φιεο ηηο Ννκαξρίεο ην νπνίν θηλείηαη κε αξγφ
ξπζκφ, φπσο είλαη ην εζληθφ δεκνηνιφγην, ελψ ην εζληθφ ιεμηαξρείν δελ έρεη αθφκα μεθηλήζεη. Γηα
ην εζληθφ δεκνηνιφγην ππήξμε ε θαηάξηηζε ησλ ππαιιήισλ πξνηνχ μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία αιιά
γεληθφηεξα κπνξψ λα πσ φηη πνιιέο πξσηνβνπιίεο δελ έρνπλ ιεθζεί απφ ην δήκν ψζηε λα
επηκνξθψλεηαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζε ηαθηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη φινη νη ππάιιεινη, φηαλ
ππάξρνπλ θάπνηα ζεκηλάξηα ηα νπνία γίλνληαη καθξηά απφ ηελ έδξα ησλ ππαιιήισλ, ην θφζηνο
είλαη κεγάιν ή νη ππάιιεινη δελ κπνξνχλ λα ιείςνπλ επεηδή δελ ππάξρεη επαξθέο πξνζσπηθφ θαη
ππάξρνπλ θαη θάπνηα νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα φρη κφλν δειαδή ζέκα πξσηνβνπιίαο ή βνχιεζεο
ηνπ δήκνπ.
69

Θεσξείηε φηη δηαζέηεηε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα
αληαπνθξίλεζηε ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη ζηα θαζήθνληα πνπ ζαο έρνπλ αλαζέζεη ζηελ ππεξεζία ζαο;
- Θεσξψ λαη δηφηη ιφγσ ηεο εκπεηξίαο πνπ έρεη ζπζζσξεπηεί φια απηά ηα ρξφληα ζην εξγαηηθφ
δπλακηθφ πνπ ππάξρεη ζηα θέληξα εμππεξέηεζεο πνιηηψλ πνπ καο αθνξά εδψ πέξα θαη γηα ηα
νπνία κηιάκε ζε γεληθέο γξακκέο λαη.
Πνηεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ζεσξείηαη φηη ρξεηάδεηαη λα απνθηήζεηε ή λα αλαπηχμεηε
πεξαηηέξσ πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεηε ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζαο ζηελ
εξγαζία ζαο;
-Ννκίδσ φηη ζα ήηαλε πνιχ θαιχηεξα λα κπνξνχζακε λα θάλνπκε θάπνηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα
ζε δηαδηθαζίεο θαη λα εληξπθήζνπκε ζε ιεπηνκέξεηεο νη νπνίεο ππάξρνπλε αλά ππνπξγείν θαη αλά
αξκνδηφηεηα, πνπ έρεη αλαηεζεί ζηα Κ.Δ.Π. θαη λνκίδσ φηη ηφηε ζα ήηαλ πνιχ θαιχηεξν ην επίπεδν
εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε δηφηη θαη εκείο ζα κπνξνχζακε, γηαηί ππάξρνπλ θαη νη εξσηήζεηο πέξα
απφ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, νη νπνίεο λα κπνξνχζακε λα βνεζήζνπκε λα θαηαλνήζεη θαη ν
πνιίηεο θαη ηελ πνιππινθφηεηα αιιά θαη ην λφεκα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ππάξρεη.
Πνηα ζεσξείηε φηη είλαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ππεξεζία ζαο θαη πνηα είλαη
ηα πην δπλαηά ηεο ζεκεία;
-Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ππεξεζία καο, είλαη φηη πνιιέο δηαδηθαζίεο πνπ
εληάζζνληαη ζηα πιαίζηα λα εμππεξεηνχληαη απφ ηα Κ.Δ.Π. εε νη ππάιιεινη ην καζαίλνπλ ηελ
ηειεπηαία ζηηγκή. Γελ ππάξρεη ν απαξαίηεηνο, ν αλαγθαίνο ρξφλνο ψζηε λα δηαβάζνπκε ηηο
εγθπθιίνπο ψζηε λα ππάξρνπλ νη εξσηήζεηο θαη νη απαληήζεηο ζηηο απνξίεο πνπ αληηκεησπίδνπκε,
εε πάξα πνιιέο αξκνδηφηεηεο ζεσξψ φηη δελ ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ ζηα Κ.ΔΠ. δηφηη είλαη αξθεηά
ρξνλνβφξεο θαη ηα Κ.ΔΠ. λνκίδσ φηη ζα έπξεπε λα είλαη ππεξεζίεο κηαο ζηάζεο θαη ζα έξεπε λα
αλαδηνξγαλψζνπλε ην πιαίζην πνπ δηέπεηαη ην Κ.ΔΠ. ψζηε λα ππάξρνπλ κφλν ππεξεζίεο κηαο
ζηάζεο θαη ν πνιίηεο λα ηειεηψλεη κε κηα επίζθεςε ζηελ ππεξεζία θαη ηφηε ζα ήηαλε πνιχ
θαιχηεξα θαη ηνλ πνιίηε θαη γηα ηνλ ππάιιειν.
Θεσξείηε φηη ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ αιιαγέο θαη αλ λαη ζε πνην επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ
ε ιεηηνπξγία θαη νη δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο ηεο ππεξεζίαο ζαο;
-Ννκίδσ φηη νη αιιαγέο ρξεηάδνληαη, θαη αξθεηέο λνκίδσ φηη είλαη πιένλ παξσρεκέλν ην κνληέιν
ηνπ Κ.ΔΠ. φπσο ιεηηνπξγεί ηψξα, αιιά ζα έπξεπε φπσο είπα θαη πξηλ λα έρνπκε αλαδηνξγαλψζεη
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φιν ην πιαίζην ζα έπξεπε λα κπνπλ δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ζα εμππεξεηνχλ φιν ηνλ θφζκν θαη λα
ππήξρε άιιν έλα ηκήκα ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα θάλεη ηηο πην ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο φπσο θαη ην
θνκκάηη ησλ εηαηξεηψλ ην νπνίν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε
θαη ην νπνίν δελ εμππεξεηείηαη ρσξηζηά.
ε πνηεο άιιεο λέεο ή εμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ζα ζέιαηε λα επηκνξθσζείηε, ηηο
νπνίεο δελ απνθηήζαηε κε ηελ εηζαγσγηθή ζαο επηκφξθσζε ή κε άιιεο δηαδηθαζίεο επηκφξθσζεο
ζηηο νπνίεο έρεηε ζπκκεηάζρεη;
-Θα έπξεπε λα είρακε επηκνξθσζεί παξαπάλσ ζηνλ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο ησλ
ππαιιήισλ ζε εμεηδηθεπκέλα λνκηθά ζέκαηα αιιά θαη ηα δηθαηψκαηα καο, αα επίζεο ζα έπξεπε λα
έρνπκε παξαπάλσ εθπαίδεπζε ζε λνκηθά ζέκαηα ζε φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Κ.ΔΠ. ψζηε θάζε
ππάιιεινο λα μέξεη φηη φηαλ ζα παξαβηάζεη θάπνην φξην, πνηεο ζα είλαη νη πνηλέο θαη νη δηαδηθαζίεο
πνπ ζα αθνινπζεζνχλ ψζηε απηφ λα είλαη θαη ηξνρνπέδε ζε θάπνηεο απνθάζεηο πνπ ζα παξζνχλ.

Πνηέο είλαη νη πξνηάζεηο ζαο, ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ
αλαγθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην Γήκν Ρεζχκλεο;
Αα γεληθά γηα ην δήκν Ρεζχκλεο δελ ζα κπνξψ λα έρσ ζθαηξηθή άπνςε, αιιά λνκίδσ φηη γεληθά ζα
έπξεπε λα ππάξρνπλ πην ηαθηηθά ζεκηλάξηα ψζηε λα επηκνξθσλφκαζηε πάλσ ζηηο δηαδηθαζίεο ηηο
νπνίεο εκείο εμππεξεηνχκε ν θαζέλαο ζηνλ ηνκέα ηνπ. Θα έπξεπε λα ππάξρνπλ ζεκηλάξηα γεληθήο
εθπαίδεπζεο ησλ ππαιιήισλ ηα νπνία ζα πεξηθιείεη φια ηα πξνεγνχκελα πνπ είπα θαη κε λνκηθέο
έλλνηεο πνπ ππάξρνπλ θαη κε εμεηδηθεπκέλεο. Ννκίδσ φηη πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη ζεκηλάξηα πνπ λα
καζαίλνπκε γηα φια ηα ηκήκαηα ηνπ Γήκνπ, βαζηθέο γλψζεηο ψζηε ηψξα κε ηελ θηλεηηθφηεηα αλ
ρξεηαζζεί λα κεηαηαρζνχκε ζε άιιε ππεξεζία ηνπ δήκνπ λα κπνξνχκε λα αληαπνθξηζνχκε.
Καηαιεθηηθά, ζα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε ή λα επηζεκάλεηε θάηη ζε ζρέζε κε ηα πξναλαθεξζέληα;
-Απηφ πνπ ζέισ λα πξνζζέζσ ή λα επηζεκάλσ είλαη φηη λνκίδσ φηη κφλν ζε θεληξηθφ επίπεδν, φπσο
είλαη ν θνξέαο ηεο ΚΔΓΔ, ην ππνπξγείν εζσηεξηθψλ φπσο είλαη ε βνχιεζε ηνπ εθάζηνηε ππνπξγνχ
πνπ εθθξάδεη ην ππνπξγείν θαη ηελ θπβέξλεζε γεληθφηεξα, λνκίδσ φηη ζα πξέπεη λα αλαιάβνπλε
δξάζε λα θηηάμνπλε δεκφζηα δηνίθεζε ζηα πιαίζηα πνπ ππάξρνπλε ζε δηάθνξα πξνεγκέλα
επξσπατθά θξάηε. Μπνξνχλε απφ ηε δηθή ηνπο ηερλνγλσζία λα κάζνπλ θάηη παξαπάλσ ψζηε λα
κπνξνχκε λα θάλνπκε κηα δεκφζηα δηνίθεζε επέιηθηε, λα κελ ππάξρεη γξαθεηνθξαηία θαη φιν απηφ
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μεθηλάεη θαη ζηακαηάεη κε ηελ πνιηηηθή βνχιεζε.
Δηζαγσγηθέο επηζεκάλζεηο
ια νη ππάιιεινη ηνπ ΚΔΠ Γήκνπ Ρεζχκλεο είλαη ειηθίαο 40 εηψλ θαη άλσ. Έρνπλ πξνυπεξεζία
ζηα ΚΔΠ πάλσ απφ 16 ρξφληα εθηφο απφ έλαλ ππάιιειν πνπ έρεη 10. Δίλαη απφθνηηνη ΠΔ νη 7
ππάιιεινη, 1 ππάιιεινο είλαη απφθνηηνο ΣΔ θαη 2 ππάιιεινη είλαη ΓΔ. ινη έρνπλ
παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο απφ έλα ην ιηγφηεξν έσο 6 ην πεξηζζφηεξν ηα νπνία
θπξίσο δηνξγάλσζε ην ΔΚΓΓΑ. ινη νη ππάιιεινη απάληεζαλ ζεηηθά σο πξνο ηελ σθέιεηα ηεο
επηκφξθσζεο θαη κάιηζηα πξνηείλνπλ λα δηνξγαλψλνληαη πην ζπρλά θαη ζε ζηνρεπφκελεο αλάγθεο
ηεο ππεξεζίαο ηνπο. Άιινη ππάιιεινη απάληεζαλ ιαθσληθά θαη άιινη πην εθηελή ιφγσ θαη ηνπ
θφξηνπ εξγαζίαο δεδνκέλνπ φηη νη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ελ ψξα εξγαζίαο.
Α. Καηεγνξία επξύηεξσλ δεηεκάησλ Απηνδηνίθεζεο θαη Γηνηθεηηθήο Ηθαλόηεηαο
ρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Καιιηθξάηε φινη νη ππάιιεινη απάληεζαλ ζεηηθά
αιιά θαη αξλεηηθά γηαηί δεκηνχξγεζε θάπνηα πξνβιήκαηα. ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ Καιιηθξάηε
αλήθνπλ:


Ο εθζπγρξνληζκφο



Ζ απηνηέιεηα ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο



Ζ θαηαλνκή πφξσλ κε γεσγξαθηθά θαη πιεζπζκηαθά θξηηήξηα



Ο πεξηνξηζκφο ζπγθεληξσηηζκνχ



Καιχηεξε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ δήκσλ



Γηαθάλεηα κε ηελ αλάξηεζε ησλ απνθάζεσλ ζην Γηαχγεηα



Υξήζε ΣΠΔ

ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ Καιιηθξάηε αλήθνπλ:
 H πξνβιεκαηηθή εμππεξέηεζε ησλ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ
 Ζ ακθηζβήηεζε ηεο δηαθάλεηαο
 Ζ κε εηνηκφηεηα ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ
 Τζηεξεί ζε ζέκαηα νπζηαζηηθήο απνθέληξσζεο
Ο Κιεηζζέλεο φπσο απάληεζαλ θαη νη πξντζηάκελνη ηνπ ΚΔΠ, έξρεηαη λα δηνξζψζεη ηα
πξνβιήκαηα ηνπ Καιιηθξάηε αιιά θαη θάπνηνη ππάιιεινη θξαηνχλ απνζηάζεηο δεδνκέλνπ φηη
δελ έρεη αθφκα εθαξκνζηεί ν ζεζκφο γηα λα θαλεί πσο ζα ιεηηνπξγήζεη θαη πνηεο αθξηβψο
αιιαγέο ζα θέξεη ην ζίγνπξν φκσο είλαη φηη ζέιεη λα θέξεη ηελ ζπλαίλεζε.
ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, φινη νη ππάιιεινη απάληεζαλ φηη ζηελ
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ππεξεζία ηνπο, δειαδή ην ΚΔΠ, εθείλε εθαξκφδεηαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν, ζε αληίζεζε κε ηνλ
ππφινηπεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. πσο επίζεο φινη ηφληζαλ φηη ζην ΚΔΠ, ππάξρεη ζε κεγάιν
επίπεδν απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ θαη κείσζε γξαθεηνθξαηίαο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο
ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. Ζ εμππεξέηεζε πνιηηψλ ζην ΚΔΠ, ιεηηνπξγεί ζε άςνγν βαζκφ κε
ελδηαθέξνλ, ηαρχηεηα θαη ππνκνλή θαη απηφο κάιηζηα είλαη ν ιφγνο πνπ ν ζεζκφο απηφο ηπγράλεη
επξείαο απνδνρήο απφ ηνπο πνιίηεο.
Ζ ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, είλαη
απιή ρσξίο λα ιακβάλεη ηδηαίηεξεο πξσηνβνπιίεο κε ηηο πξσηνβνπιίεο επηκφξθσζεο λα αλήθνπλ
ζηνπο ίδηνπο ηνπο ππαιιήινπο πνπ ζέινπλ λα επηκνξθσζνχλ.
Β. Εεηήκαηα αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ
Σα ππεξεζηαθά ζηειέρε ηνπ ΚΔΠ Γήκνπ Ρεζχκλεο ζεσξνχλ φηη δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο
γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα ηνπο. Απηφ
επηηπγράλεηαη ιφγσ ηεο κεγάιεο πξνυπεξεζίαο πνπ δηαζέηνπλ ζην ΚΔΠ θαη ιφγσ ηεο άξηηαο
ελεκέξσζεο θαζεκεξηλά ζε εγθπθιίνπο θαη ηνπο θνηλνχο ζηφρνπο πνπ είλαη πξσηνπνξηαθά ε
εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ κε φπνην ηξφπν. Παξφια απηά φκσο δελ παχεη λα ππάξρνπλ θαη
ειιείςεηο νη νπνίεο φπσο θαίλεηαη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο εζηηάδνληαη: (Bohm, 2002)


ε ζηνρεπφκελα εηδηθά ζέκαηα



Απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ



ΣΠΔ



Ξέλεο γιψζζεο



Φεθηαθά πηζηνπνηεηηθά



Γηαρείξηζε θξίζεσλ πνιηηψλ

Σα δπλαηά ζεκεία ηεο ππεξεζίαο ηνπ ΚΔΠ Γήκνπ Ρεζχκλεο είλαη κεηαμχ άιισλ:


Ζ επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ



Ζ πιήξεο θαηάξηηζε θαη ε ζπλεξγαζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ



Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα



Σν επέιηθην σξάξην αθφκα θαη ηα άββαηα



Ζ άξηηα εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ

Πξνβιήκαηα πνπ ηπρφλ αληηκεησπίδεη ε ππεξεζία ηνπ ΚΔΠ Γήκνπ Ρεζχκλεο είλαη κεηαμχ άιισλ:
 Με ιεηηνπξγηθή ρσξνζέηεζε ζέζεσλ εξγαζίαο
 Αδπλακία ζηελ επηθνηλσλία κε ηελ επνπηεχνπζα αξρή ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ
 Λίγεο online ζπλαιιαγέο κε ηηο άιιεο ππεξεζίεο
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 Με θαιή επηθνηλσλία κε θάπνηεο ππεξεζίεο
 Μεγάινο αξηζκφο αξκνδηνηήησλ νινέλα απμαλφκελσλ ρσξίο θαλ επηκφξθσζε
ρεηηθά κε ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο ππεξεζίαο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ απάληεζε φηη είλαη θαιφ λα
γίλεη θάπνηα αλαθαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ φρη ζε ηεξάζηην βαζκφ. Ίζσο ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ
θάπνηεο βειηησηηθέο παξεκβάζεηο ζε επίπεδν ηέηνην πνπ λα κελ δηαηαξαρζεί ε ζπλνρή ηεο
ππεξεζίαο. Ζ πεξαηηέξσ επηκφξθσζε πνπ ζα επηζπκνχζε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ΚΔΠ, είλαη
ζηα ζέκαηα:


ηνρεπφκελα, εμεηδηθεπκέλα ησλ αξκνδηνηήησλ



ΣΠΔ



Φεθηαθά πηζηνπνηεηηθά



Γηαρείξηζε θξίζεσλ πνιηηψλ



Ξέλεο γιψζζεο

Γ. Καηαιεθηηθέο πξνηάζεηο
ρεδφλ φινη νη ππάιιεινη ζπκθψλεζαλ φηη πξέπεη λα δηνξγαλψλνληαη πην ζπρλά επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα ζηνρεπκέλα θαη φρη γεληθά, ζηα νπνία λα ζπκκεηέρνπλ φινη νη ππάιιεινη. Σα
πξνγξάκκαηα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη ηηο λέεο δηαδηθαζίεο πνπ ηίζεληαη
πξνο δηεθπεξαίσζε ζηελ ππεξεζία ησλ ΚΔΠ.

Γ.4. πκπεξάζκαηα - πξνηάζεηο
Απφ ηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε θαη ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη ζπλεληεπμηαδφκελνη, πξνθχπηνπλ
ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηηο γεληθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηηο αλάγθεο ζε γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο, αλά εξγαζηαθή ζέζε. Πξνθχπηεη πνπ επηζπκνχλ νη δεκφζηνη ππάιιεινη λα εζηηάζνπλ ηα
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λέα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηη ειιείςεηο δηαζέηνπλ. Χζηφζν παξνπζηάδεηαη κηα
αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζηελ πξνηεξαηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ πνπ επηζπκνχλ νη δεκφζηνη
ππάιιεινη λα εζηηάζνπλ ηα λέα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζηε δηαπίζησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ειιείςεσλ πνπ νη ίδηνη αλαθέξνπλ. Δηδηθφηεξα: (Festre & Garrouste, 2008)
Χο πξνο ηελ πξνηεξαηνπνίεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο ηφζν γηα ην ΚΔΠ,
φζν θαη γηα ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, νη πξντζηάκελνη θαηνλφκαζαλ:
 γλψζε λέσλ ηερλνινγηψλ
 γλσζηηθφ αληηθείκελν
 ελδηαθέξνλ
 ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο
 εζσηεξηθή ζπλεξγαζία
 αληηθείκελν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
 Ξέλεο γιψζζεο

Παξέκβαζε πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη βειηίσζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πξέπεη λα ππάξμεη:


ηελ γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ



ε εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα αληηθείκελα ησλ ΚΔΠ



Αμηνιφγεζε ππαιιήισλ θαη πξντζηακέλσλ

ιεο νη παξαπάλσ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ κε
επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα είηε κε δηα δψζεο είηε κε εμ απνζηάζεσο πξνγξάκκαηα.
Σα ππεξεζηαθά ζηειέρε ηνπ ΚΔΠ Γήκνπ Ρεζχκλεο ζεσξνχλ φηη δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο
γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα ηνπο. Απηφ
επηηπγράλεηαη ιφγσ ηεο κεγάιεο πξνυπεξεζίαο πνπ δηαζέηνπλ ζην ΚΔΠ θαη ιφγσ ηεο άξηηαο
ελεκέξσζεο θαζεκεξηλά ζε εγθπθιίνπο θαη ηνπο θνηλνχο ζηφρνπο πνπ είλαη πξσηνπνξηαθά ε
εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ κε φπνην ηξφπν. Παξφια απηά φκσο δελ παχεη λα ππάξρνπλ θαη
ειιείςεηο νη νπνίεο φπσο θαίλεηαη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο εζηηάδνληαη:


ε ζηνρεπφκελα εηδηθά ζέκαηα



Απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ



ΣΠΔ



Ξέλεο γιψζζεο



Φεθηαθά πηζηνπνηεηηθά



Γηαρείξηζε θξίζεσλ πνιηηψλ

Ζ πεξαηηέξσ επηκφξθσζε πνπ ζα επηζπκνχζε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ΚΔΠ, είλαη ζηα ζέκαηα:
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ηνρεπφκελα, εμεηδηθεπκέλα ησλ αξκνδηνηήησλ



ΣΠΔ



Φεθηαθά πηζηνπνηεηηθά



Γηαρείξηζε θξίζεσλ πνιηηψλ



Ξέλεο γιψζζεο



ρεδφλ φινη νη ππάιιεινη θαη νη πξντζηάκελνη, ζπκθψλεζαλ φηη πξέπεη λα δηνξγαλψλνληαη πην ζπρλά
επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζηνρεπκέλα θαη φρη γεληθά, ζηα νπνία λα ζπκκεηέρνπλ φινη. Σα
πξνγξάκκαηα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη ηηο λέεο δηαδηθαζίεο πνπ ηίζεληαη
πξνο δηεθπεξαίσζε ζηελ ππεξεζία ησλ ΚΔΠ. (European Agency for Safety & Health at Work,

2009).
Απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο αλά ζέζε επζχλεο ζπκπεξαίλνπκε φηη νη αλάγθεο επηκφξθσζεο
ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζε γλψζεηο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο είλαη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο
κεηαμχ ηνπο. Γηα λα θαιπθζνχλ απηέο νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο-απαηηήζεηο ησλ ππαιιήισλ,
πξέπεη λα δνκεζνχλ νξγαλσκέλα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, πνπ σο κνλαδηθφ ζηφρν ζα έρνπλ
λα ζπλδπάδνπλ ηηο ειιείςεηο ησλ ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ηηο επηζπκίεο ησλ
ππαιιήισλ, εζηηάδνληαο ζηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ ππαιιήισλ αλά ζέζε επζχλεο.
Γεληθφηεξα απαηηείηαη ηα λέα

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα λα πεξηιακβάλνπλ έλαλ

ζπλδπαζκφ απφ νξηδφληηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο κε ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ αλαθνξηθά κε ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε πφξσλ, ηε δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ,
ηελ απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ ηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο, ην θνηλφ πιαίζην αμηνιφγεζεο, αιιά θαη
ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο δηαβνχιεπζεο θαη ιήςεο βηψζηκσλ απνθάζεσλ. (Vandenabeele,
2007) Βέβαηα γηα λα επηηεπρζεί ζην κέγηζην βαζκφ ε αλάπηπμε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ απαηηνχληαη θαη ζπκπιεξσκαηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο
ειιείςεηο ησλ ππαιιήισλ ζηε γλψζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο
ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, θαζψο θαη ζε δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο λέεο
ηερλνινγίεο θαη ηηο μέλεο γιψζζεο. Δπίζεο ππάξρεη ε αλάγθε γηα επηκφξθσζε ηεο θαιχηεξεο
λνκνζέηεζεο, ζηελ έλλνηα ηεο λνκηκφηεηαο, ζηελ Δπξσπατθή δηάζηαζε ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο. (Dewey, 1996)

Σν λέν κνληέιν αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο
ηδηαηηεξφηεηεο, ηηο αδπλακίεο αιιά θαη ηελ ηζηνξηθή εμέιημε θαη δηακφξθσζε ηεο ειιεληθήο
δεκφζηαο δηνίθεζεο, λα ραξαθηεξίδεηαη απφ επειημία ψζηε λα κπνξεί κε επηηπρία λα ππνζηεξίδεη
εθείλεο ηηο δηνηθεηηθέο αιιαγέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο
δηνίθεζεο ηνπ 21νπ αηψλα θαη λα απνηειεί ην ίδην απνηέιεζκα κηα ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο.
Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, αιιά θαη ηηο δηεζλείο πξαθηηθέο ζηε δφκεζε κνληέισλ
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ηθαλνηήησλ, ζεσξνχκε φηη ηφζν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ δήκνπ Ρεζχκλεο φζν θαη νπνηαδήπνηε
δηνηθεηηθή αξρή ζα κπνξέζεη λα εμειηρζεί θαη λα πξνζεγγίζεη ηελ Δπξσπατθή δηάζηαζε ηεο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. (Starling, 2010)
Tν βαζηθφ ειιεληθφ ζεζκηθφ πιαίζην κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ επηκφξθσζε ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ, θαζψο ππάξρνπλ δχν απφ ηνπο πην αληηπξνζσπεπηηθνχο θνξείο επηκφξθσζεο ησλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηελ Διιάδα, ην Δθνικό Κένηπο Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ και Αςηοδιοίκηζηρ πνπ
απνηειεί ηνλ βαζηθφ ζεζκηθφ νξγαληζκφ γηα ηελ εηζαγσγηθή θαη πξναγσγηθή επηκφξθσζε ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ην Δςπωπαϊκό Κένηπο για ηην Ανάπηςξη ηηρ Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ
θαη επίζεο, ην Ίδπςμα Νεολαίαρ και Για Βίος Μάθηζηρ θαη ε Σσολή Δπιμόπθωζηρ ηων Υπαλλήλων
ηος Υποςπγείος Οικονομικών, ελψ δηεξεπλάηαη θαη ν ξφινο ηνπ Δθνικού Οπγανιζμού Πιζηοποίηζηρ
Πποζόνηων και Δπαγγελμαηικού Πποζαναηολιζμού ζηε δηαζχλδεζή ηνπ κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Σα ζηάδηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πξέπεη λα ηεινχληαη κε έκθαζε
ζην ηειεπηαίν ζηάδην, απηφ ηεο αμηνιφγεζεο ηεο επηκφξθσζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, κε
αλαθνξά ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ζηε γλψζε ηνπο γηα ηνλ ρψξν ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο.(London, Collier/MacmillanDixit, 2002)
Υξήδεη επηζήκαλζεο ε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ Διιάδα. Ζ πεξίπησζε ηεο
Διιάδαο, αθελφο κελ ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ πνπ δηακνξθψλνληαη ππφ ηηο δπζκελείο
ζπγθπξίεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, αθεηέξνπ δε ιφγσ ηεο ρξφληαο δπζιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο, ε νπνία απνηειεί εκπφδην γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, αλάγεη
ζε επηηαθηηθή αλάγθε ηελ εχξεζε απνηειεζκαηηθψλ ιχζεσλ γηα ηελ εμνκάιπλζε ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ. (Livingstone, 2011)

Δμαηξεηηθά επίθαηξν πξφβιεκα ηεο ειιεληθήο

δεκφζηαο δηνίθεζεο, απνηειεί ην δήηεκα ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Σν
ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα, ηείλεη λα δηνγθσζεί ζε ππέξκεηξν βαζκφ, εμαηηίαο ησλ πνιχπιεπξσλ
παξακέηξσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ελ ιφγσ θαηάζηαζε, φπσο είλαη: ε εξγαζηαθή απνγνήηεπζε πνπ
έρεη επηθέξεη ε νηθνλνκηθή θξίζε (απξνζδφθεηεο κηζζνινγηθέο πεξηθνπέο, ζηαζηκφηεηα
βαζκνινγηθψλ πξναγσγψλ θ.α.), ν ζηαηηθφο θαη αλαπνηειεζκαηηθφο νξγαλσηηθφο ζρεδηαζκφο
(ειιηπή πεξηγξάκκαηα ζέζεσλ εξγαζίαο, πςειφο βαζκφο ηππνπνίεζεο θ.α.), ε απνπζία ησλ
ζχγρξνλσλ δηνηθεηηθψλ θαη νξγαλσζηαθψλ πξαθηηθψλ (πνιηηηθέο ππνθίλεζεο, δηακφξθσζε θαη
πξνψζεζε εγεηηθψλ ζηειερψλ θ.α.), ε αλαρξνληζηηθή λνκνζεζία θ.α. Ζ απφπεηξα βειηίσζεο ηεο
παξαγσγηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ δχλαηαη λα επηθέξεη ζεκαληηθή ψζεζε ζηε δηνηθεηηθή
αλαζπγθξφηεζε, ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζηελ ελ γέλεη ζηελ θνηλσληθή αλάθακςε,
ζπκβάιινληαο ελεξγά ζηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο (United Nations, 2007).
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I
ΥΔΓΗΑ ΖΜΗ-ΓΟΜΖΜΔΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ
Θ.Π.1. Δηζαγσγηθέο Δπηζεκάλζεηο
Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηεμάγεηαη ζην πιαίζην ηεο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ
ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο. Σν αληηθείκελν ηεο
έξεπλαο είλαη ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ απηνδηνίθεζε. ε φιε ηελ δηαδηθαζία
θαη κέρξη ην ηέινο ηεο εθπφλεζεο ηεο έξεπλαο δηαθπιάηηεηαη ε αλσλπκία φισλ ησλ απνθξηλνκέλσλ
θαη ε πξνζηαζία ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο.
Θ.Π.2. Γεκνγξαθηθέο Δξσηήζεηο
1. Πνηά είλαη ε ειηθία ζαο;
2. Πνην είλαη ην εθπαηδεπηηθφ ζαο επίπεδν (ηίηινο ζπνπδψλ);
3. Πνηφο είλαη ν θιάδνο, ην ηκήκα θαη ε ζέζε εξγαζίαο ζαο ζηνλ Γήκν Ρεζχκλεο;
4. Πφζα ρξφληα πξνυπεξεζίαο έρεηε ζε απηή ηελ εξγαζηαθή ζέζε; Έρεηε εξγαζηεί αιινχ θαη αλ λαη
πνπ;
5. Έρεηε παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ή επηκφξθσζεο ζην παξειζφλ;
6. Αλ λαη, πνηα, ζε πνην πιαίζην, απφ πνηνλ θνξέα/ θνξείο θαη ζε πνην γλσζηηθφ αληηθείκελν;
7. Θεσξείηε φηη ζαο σθέιεζαλ ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία ζαο;
Θ.Π.3. Δπξύηεξα Εεηήκαηα Απηνδηνίθεζεο θαη Γηνηθεηηθήο Ηθαλόηεηαο
8. Πσο αμηνινγείηε ηνλ Καιιηθξάηε; Πνηα ζεσξείηε ηα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα θαη
κεηνλεθηήκαηα ηνπ γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε; Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ην λέν ζεζκηθφ
πιαίζην, δειαδή ηνλ «Κιεηζζέλε»;
9. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο-ε είζηε απφ ην επίπεδν απινχζηεπζεο ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ ζην Γήκν Ρεζχκλεο γεληθφηεξα θαη ζηελ ππεξεζία ζαο
εηδηθφηεξα;
10. Πσο θξίλεηε ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ ππεξεζία ζαο θαη ζηε
Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Απηνδηνίθεζε γεληθφηεξα;
11. Θεσξείηε φηη ε ππεξεζία ζαο είλαη απνηειεζκαηηθή ζε ζρέζε κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ;
12. πκκεηέρεη ε ππεξεζία ζαο θαη ν Γήκνο γεληθφηεξα ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη
επηκφξθσζεο (π.ρ. λέεο ηερλνινγίεο). Πνηεο πξσηνβνπιίεο ιακβάλεη γηα ηε δηνξγάλσζε
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πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ;
Θ.Π.4. Εεηήκαηα αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ (Πξντζηάκελνη θαη δηεπζπληέο
ηκεκάησλ)
13. Θεσξείηαη φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ππεξεζίαο ζαο δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εξγαζία ηνπ; Πνηεο είλαη απηέο;
14. Θεσξείηε φηη ππάξρεη αλάγθε γηα νξγαλσζηαθή αλαδηάξζξσζε ηνπ ηκήκαηνο ζαο;
15. Πνηεο ζεσξείηε φηη είλαη, κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, νη απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ
ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ηκήκαηφο ζαο; Πνηεο ζεσξείηε ηηο βαζηθφηεξεο
γλψζεηο- ηθαλφηεηεο- δεμηφηεηεο ζηελ Απηνδηνίθεζε γεληθφηεξα;
16. ε πνηνπο ηνκείο πηζηεχεηε φηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη παξέκβαζε γηα ηελ βειηίσζε ησλ
ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ;
17. Πηζηεχεηε φηη νη αλάγθεο ζε δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κπνξνχλ λα
θαιπθζνχλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο [είηε κέζσ
δηά δψζεο ή εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε είηε κέζσ ελφο ζπλδπαζηηθνχ κνληέινπ επηκφξθσζεο (δηά
δψζεο θαη εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε)];
Θ.Π.5. Εεηήκαηα αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ(κόλν γηα ππεξεζηαθά ζηειέρε )
18. Θεσξείηαη φηη δηαζέηεηε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα
αληαπνθξίλεζηε ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη ζηα θαζήθνληα πνπ ζαο έρνπλ αλαζέζεη ζηελ ππεξεζία ζαο;
19. Πνηεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ζεσξείηαη φηη ρξεηάδεηαη λα απνθηήζεηε ή λα αλαπηχμεηε
πεξαηηέξσ πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεηε ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζαο ζηελ
εξγαζία ζαο;
20. Πνηα ζεσξείηε φηη είλαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ππεξεζία ζαο θαη πνηα
είλαη ηα πην δπλαηά ηεο ζεκεία;
21. Θεσξείηε φηη ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ αιιαγέο θαη αλ λαη ζε πνην επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα
βειηησζνχλ ε ιεηηνπξγία θαη νη δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο ηεο ππεξεζίαο ζαο;
22. ε πνηεο άιιεο λέεο ή εμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ζα ζέιαηε λα επηκνξθσζείηε,
ηηο νπνίεο δελ απνθηήζαηε κε ηελ εηζαγσγηθή ζαο επηκφξθσζε ή κε άιιεο δηαδηθαζίεο
επηκφξθσζεο ζηηο νπνίεο έρεηε ζπκκεηάζρεη;
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Θ.Π.6. Καηαιεθηηθέο πξνηάζεηο
23. Πνηέο είλαη νη πξνηάζεηο ζαο, ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ
αλαγθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην Γήκν Ρεζχκλεο;
24. Καηαιεθηηθά, ζα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε ή λα επηζεκάλεηε θάηη ζε ζρέζε κε ηα
πξναλαθεξζέληα;
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II
ΑΠΟΜΑΓΝΖΣΟΦΧΝΖΜΔΝΔ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΗ
ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟΗ ΚΔΠ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ
1ε Απνθξηλόκελε
Φύιν: γπλαίθα (πξντζηακέλε ΚΔΠ Γήκνπ Ρεζύκλεο)
Θ.Π.1. Δηζαγσγηθέο Δπηζεκάλζεηο
Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηεμάγεηαη ζην πιαίζην ηεο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ
ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο. Σν αληηθείκελν ηεο
έξεπλαο είλαη ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ απηνδηνίθεζε. ε φιε ηελ δηαδηθαζία
θαη κέρξη ην ηέινο ηεο εθπφλεζεο ηεο έξεπλαο δηαθπιάηηεηαη ε αλσλπκία φισλ ησλ απνθξηλνκέλσλ
θαη ε πξνζηαζία ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο.
Θ.Π.2. Γεκνγξαθηθέο Δξσηήζεηο
1. Πνηά είλαη ε ειηθία ζαο; Δίκαη 51 εηψλ
2. Πνην είλαη ην εθπαηδεπηηθφ ζαο επίπεδν (ηίηινο ζπνπδψλ);
- Δίκαη θάηνρνο πηπρίνπ θηινινγίαο
3. Πνηφο είλαη ν θιάδνο, ην ηκήκα θαη ε ζέζε εξγαζίαο ζαο ζηνλ Γήκν Ρεζχκλεο;
- Τπεξεηψ ζηνλ θιάδν Π.Δ. Γηνηθεηηθψλ σο πξντζηάκελνο ζην ηκήκα Δζσηεξηθήο Αληαπφθξηζεο
ηνπ ΚΔΠ Γήκνπ Ρεζχκλεο
4. Πφζα ρξφληα πξνυπεξεζίαο έρεηε ζε απηή ηελ εξγαζηαθή ζέζε; Έρεηε εξγαζηεί αιινχ θαη αλ λαη
πνπ;
- Έρσ εξγαζηεί 6.5 ρξφληα σο πξντζηάκελνο. Έρσ εξγαζηεί 5 ρξφληα ζην γξαθείν θαηαζηεκάησλ
ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο θαη 8 ρξφληα ζην γξαθείν πξνζσπηθνχ ηνπ ίδηνπ Γήκνπ. Δπίζεο έρσ
πξνυπεξεζία 10 κήλεο σο εθπαηδεπηηθφο.

5. Έρεηε παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ή επηκφξθσζεο ζην παξειζφλ;
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- Ναη
6. Αλ λαη, πνηα, ζε πνην πιαίζην, απφ πνηνλ θνξέα/ θνξείο θαη ζε πνην γλσζηηθφ αληηθείκελν;
- ηα πιαίζηα επηκφξθσζεο ηνπ ΔΚΓΓΑ ζηα αληηθείκελα ηεο δνπιεηάο κνπ
7. Θεσξείηε φηη ζαο σθέιεζαλ ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία ζαο; Ναη
Θ.Π.3. Δπξύηεξα Εεηήκαηα Απηνδηνίθεζεο θαη Γηνηθεηηθήο Ηθαλόηεηαο
8. Πσο αμηνινγείηε ηνλ Καιιηθξάηε; Πνηα ζεσξείηε ηα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα θαη
κεηνλεθηήκαηα ηνπ γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε; Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ην λέν ζεζκηθφ
πιαίζην, δειαδή ηνλ «Κιεηζζέλε»;
- ην ζχλνιν ηνπ ιεηηνχξγεζε ζεηηθά. Δλίζρπζε ηε ιεηηνπξγία ησλ θεληξηθψλ Γήκσλ, κε
πξνζσπηθφ αιιά ζπγρξφλσο απνδπλάκσζε ηε ιεηηνπξγία ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη πξνθάιεζε
δπζιεηηνπξγίεο φζν αθνξά ηελ εμππεξέηεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Πεξηθέξεηαο.

9. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο-ε είζηε απφ ην επίπεδν απινχζηεπζεο ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ ζην Γήκν Ρεζχκλεο γεληθφηεξα θαη ζηελ ππεξεζία ζαο
εηδηθφηεξα;
- ην ΚΔΠ ζε αληίζεζε κε άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ην επίπεδν απινχζηεπζεο ησλ δηνηθεηηθψλ
βαξψλ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ.
10. Πσο θξίλεηε ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ ππεξεζία ζαο θαη ζηε
Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Απηνδηνίθεζε γεληθφηεξα;
- ην ΚΔΠ είλαη ηθαλνπνηεηηθή ε εθαξκνγή ηεο

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, αιιά ζηελ

ππφινηπε δηνίθεζε θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ππάξρεη κεγάιε πζηέξεζε ζηελ εθαξκνγή ηεο.
11. Θεσξείηε φηη ε ππεξεζία ζαο είλαη απνηειεζκαηηθή ζε ζρέζε κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ;
- Πάξα πνιχ
12. πκκεηέρεη ε ππεξεζία ζαο θαη ν Γήκνο γεληθφηεξα ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη
επηκφξθσζεο (π.ρ. λέεο ηερλνινγίεο). Πνηεο πξσηνβνπιίεο ιακβάλεη γηα ηε δηνξγάλσζε
πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ;
- πκκεηέρεη. Γε ζεσξψ φηη ιακβάλεη ηδηαίηεξεο πξσηνβνπιίεο, απιά ζπκκεηέρεη θαη επηηξέπεη
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αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο ηε ζπκκεηνρή ησλ ππαιιήισλ ηνπ, ζε εκεξίδεο θαη
πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο.

Θ.Π.4. Εεηήκαηα αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ (Πξντζηάκελνη θαη δηεπζπληέο
ηκεκάησλ)
13. Θεσξείηαη φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ππεξεζίαο ζαο δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εξγαζία ηνπ; Πνηεο είλαη απηέο;
- Πηζηεχσ λαη. Γηαζέηεη γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, γλψζε λέσλ ηερλνινγηψλ, ηθαλφηεηα
επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαηηθφ πλεχκα.
14. Θεσξείηε φηη ππάξρεη αλάγθε γηα νξγαλσζηαθή αλαδηάξζξσζε ηνπ ηκήκαηνο ζαο;
- ρη

15. Πνηεο ζεσξείηε φηη είλαη, κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, νη απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ
ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ηκήκαηφο ζαο; Πνηεο ζεσξείηε ηηο βαζηθφηεξεο
γλψζεηο- ηθαλφηεηεο- δεμηφηεηεο ζηελ Απηνδηνίθεζε γεληθφηεξα;
- Γλψζε λέσλ ηερλνινγηψλ, γλψζε αληηθεηκέλνπ, ελδηαθέξνλ θαη ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο, πλεχκα
ζπλεξγαζίαο.
16. ε πνηνπο ηνκείο πηζηεχεηε φηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη παξέκβαζε γηα ηελ βειηίσζε ησλ
ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ;
- Γλψζε αληηθεηκέλνπ θαη εηδηθφηεξα ζε εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ αληηθείκελα ησλ ΚΔΠ.
17. Πηζηεχεηε φηη νη αλάγθεο ζε δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κπνξνχλ λα
θαιπθζνχλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο [είηε κέζσ
δηά δψζεο ή εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε είηε κέζσ ελφο ζπλδπαζηηθνχ κνληέινπ επηκφξθσζεο (δηά
δψζεο θαη εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε)];
-Ναη βέβαηα.
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Θ.Π.5. Εεηήκαηα αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ(κόλν γηα ππεξεζηαθά ζηειέρε )
18. Θεσξείηαη φηη δηαζέηεηε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα
αληαπνθξίλεζηε ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη ζηα θαζήθνληα πνπ ζαο έρνπλ αλαζέζεη ζηελ ππεξεζία ζαο;
19. Πνηεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ζεσξείηαη φηη ρξεηάδεηαη λα απνθηήζεηε ή λα αλαπηχμεηε
πεξαηηέξσ πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεηε ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζαο ζηελ
εξγαζία ζαο;
20. Πνηα ζεσξείηε φηη είλαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ππεξεζία ζαο θαη πνηα
είλαη ηα πην δπλαηά ηεο ζεκεία;
21. Θεσξείηε φηη ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ αιιαγέο θαη αλ λαη ζε πνην επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα
βειηησζνχλ ε ιεηηνπξγία θαη νη δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο ηεο ππεξεζίαο ζαο;
22. ε πνηεο άιιεο λέεο ή εμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ζα ζέιαηε λα επηκνξθσζείηε,
ηηο νπνίεο δελ απνθηήζαηε κε ηελ εηζαγσγηθή ζαο επηκφξθσζε ή κε άιιεο δηαδηθαζίεο
επηκφξθσζεο ζηηο νπνίεο έρεηε ζπκκεηάζρεη;
Θ.Π.6. Καηαιεθηηθέο πξνηάζεηο
23. Πνηέο είλαη νη πξνηάζεηο ζαο, ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ
αλαγθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην Γήκν Ρεζχκλεο;
- Θα πξέπεη λα γίλνληαη πην ζπρλά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ λα θαιχπηνπλ ηα λέα
αληηθείκελα πνπ ηίζεληαη πξνο δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ πνιηηψλ.

24. Καηαιεθηηθά, ζα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε ή λα επηζεκάλεηε θάηη ζε ζρέζε κε ηα
πξναλαθεξζέληα;
- Ζ επηκφξθσζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη απαξαίηεηε, γηα ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο θαη ζα
πξέπεη λα δίλεηαη ε δένπζα πξνζνρή απφ ηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο. Θα πξέπεη φκσο λα είλαη
νπζηαζηηθή θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο.
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2ε απνθξηλόκελε
Φύιν: γπλαίθα (δηεπζύληξηα ΚΔΠ Γήκνπ Ρεζύκλεο)
Θ.Π.1. Δηζαγσγηθέο Δπηζεκάλζεηο
Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηεμάγεηαη ζην πιαίζην ηεο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ
ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο. Σν αληηθείκελν ηεο
έξεπλαο είλαη ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ απηνδηνίθεζε. ε φιε ηελ δηαδηθαζία
θαη κέρξη ην ηέινο ηεο εθπφλεζεο ηεο έξεπλαο δηαθπιάηηεηαη ε αλσλπκία φισλ ησλ απνθξηλνκέλσλ
θαη ε πξνζηαζία ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο.
Θ.Π.2. Γεκνγξαθηθέο Δξσηήζεηο
1. Πνηά είλαη ε ειηθία ζαο; Δίκαη 51 εηψλ
2. Πνην είλαη ην εθπαηδεπηηθφ ζαο επίπεδν (ηίηινο ζπνπδψλ);
-Δίκαη θάηνρνο δχν πηπρίσλ θαη ελφο κεηαπηπρηαθνχ. Γειαδή είκαη ΠΔ ζην ηκήκα Κνηλσληνινγίαο
θαη ζην ηκήκα Νεπηαγσγψλ θαη έρσ κεηαπηπρηαθφ ζηηο Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο
3. Πνηφο είλαη ν θιάδνο, ην ηκήκα θαη ε ζέζε εξγαζίαο ζαο ζηνλ Γήκν Ρεζχκλεο;
-ΠΔ1 Γηνηθεηηθνχ σο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ ΚΔΠ ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο
4. Πφζα ρξφληα πξνυπεξεζίαο έρεηε ζε απηή ηελ εξγαζηαθή ζέζε; Έρεηε εξγαζηεί αιινχ θαη αλ λαη
πνπ;
-ηε Γ/λζε ΚΔΠ πεξίπνπ 3 ρξφληα, ζηε Γ/λζε Οηθνλνκηθνχ 11 ρξφληα θαη ζπλνιηθά ζην Γήκν
Ρεζχκλεο 24 ρξφληα. Δπίζεο έρσ εξγαζηεί 6 ρξφληα ζηελ Κνηλφηεηα πειίνπ ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ
5. Έρεηε παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ή επηκφξθσζεο ζην παξειζφλ;
-Ναη, πάξα πνιιά πξνγξάκκαηα
6. Αλ λαη, πνηα, ζε πνην πιαίζην, απφ πνηνλ θνξέα/θνξείο θαη ζε πνην γλσζηηθφ αληηθείκελν;
-Τπνινγηζηψλ – Πιεξνθνξηθήο, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ηαηηζηηθήο, Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο,
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Απηά δηνξγαλψζεθαλ απφ ην ΗΝΔΠ ηνπ ΔΚΓΓΑ, απφ ην Κνηλσληθφ
Πνιχθεληξν θαη απφ ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο
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7. Θεσξείηε φηη ζαο σθέιεζαλ ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία ζαο;
-Πάξα πνιχ γηαηί πέξα απφ ηηο γλψζεηο ελίζρπζαλ ηε ζθαηξηθή αληίιεςε θαη θαηαλφεζε ηεο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
Θ.Π.3. Δπξύηεξα Εεηήκαηα Απηνδηνίθεζεο θαη Γηνηθεηηθήο Ηθαλόηεηαο
8. Πσο αμηνινγείηε ηνλ Καιιηθξάηε; Πνηα ζεσξείηε ηα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα θαη
κεηνλεθηήκαηα ηνπ γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε; Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ην λέν ζεζκηθφ
πιαίζην, δειαδή ηνλ «Κιεηζζέλε»;
-Γηα ηνλ Καιιηθξάηε κπνξψ λα πσ, φηη πξφθεηηαη γηα κεγάιε θαη ζεκαληηθή κεηαξξχζκηζε ηεο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Γηα πξψηε θνξά απνηππψλεηαη ζηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ε
Δπξσπατθή πξαγκαηηθφηεηα κε ηελ ελίζρπζε ηεο απηνδηνίθεζεο. Ζ θξαηηθή εμνπζία δηα ηεο
ελίζρπζεο κε αξκνδηφηεηεο ηεο πεξηθέξεηαο (α΄θαη β΄βαζκνχ) αζθείηαη πιένλ πην θνληά ζηνλ
πνιίηε άξα κπνξνχλ λα δηαγλσζηνχλ επθνιφηεξα νη απαηηήζεηο θαη αλάγθεο ησλ πνιηηψλ ψζηε λα
νξγαλσζεί θαιχηεξα θαη ε πινπνίεζε ηνπο. Δλδπλακψλεηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν θαη ε δεκνθξαηία
δεδνκέλνπ φηη νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη πην θνληά ζηνλ πνιίηε αιιά ηαπηφρξνλα δεκηνπξγήζεθαλ
κεγάινη θαη ηζρπξνί Γήκνη θαη φρη κφλν ζηα αζηηθά θέληξα αιιά ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο, νη
νπνίνη έρνπλ δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή επάξθεηα θαη άξα δπλαηφηεηα λα απνξξνθεζνχλ
ρξεκαηνδνηήζεηο θξαηηθέο θαη επξσπατθέο γηα ππνδνκέο θαη έξγα.
Ο Κιεηζζέλεο ηψξα έξρεηαη λα ζεξαπεχζεη δεηήκαηα ιεηηνπξγίαο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ
εθαξκνγή Καιιηθξάηε θαη θπξίσο λα δηαρσξίζεη ηηο πνιηηηθέο απφ ηηο δηνηθεηηθέο θαη επζχλεο ησλ
νξγάλσλ απηνδηνίθεζεο.
9. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο-ε είζηε απφ ην επίπεδν απινχζηεπζεο ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ ζην Γήκν Ρεζχκλεο γεληθφηεξα θαη ζηελ ππεξεζία ζαο
εηδηθφηεξα;
-Δίκαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλε εηδηθά απφ ηελ ππεξεζία κνπ δεδνκέλνπ φηη ζην ΚΔΠ πξνυπήξρε
ζχζηεκα απινχζηεπζεο γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη πάλσ ζηε βάζε απηή είρε ζηεζεί
εμαξρήο ε ιεηηνπξγία ησλ ΚΔΠ. Γεληθφηεξα ζην Γήκν Ρεζχκλεο ζα έιεγα φηη ππάξρεη βειηίσζε
αιιά φρη ε αλακελφκελε. Δπηπρψο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηήλνληαη ζε θεληξηθφ επίπεδν δηαδηθαζίεο
ηέηνηεο επνκέλσο ε αλαγθαζηηθή πξνζαξκνγή ζε απηέο θέξλεη βειηίσζε.

10. Πσο θξίλεηε ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ ππεξεζία ζαο θαη ζηε
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Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Απηνδηνίθεζε γεληθφηεξα;
-Πάξα πνιχ ζεκαληηθή δεδνκέλνπ φηη βνεζά ζηελ πξνζαξκνγή ησλ ππεξεζηψλ ζε έλα λέν πεδίν
εξγαζίαο θαη κάιηζηα κε έλα εληαίν ηξφπν γηα ην ζχλνιν ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Αθφκα θαη αλ
πξνρσξά κε αξγνχο ξπζκνχο ζίγνπξα είλαη ζεηηθφ βήκα πξνφδνπ απαηηνχκελν γηα ηελ πξνζαξκνγή
καο ζηε λέα επνρή.
11. Θεσξείηε φηη ε ππεξεζία ζαο είλαη απνηειεζκαηηθή ζε ζρέζε κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ;
-Ζ ππεξεζία ησλ ΚΔΠ είλαη απνηειεζκαηηθή ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ γηα δχν ιφγνπο:
πξψηνλ, γηαηί έρεη ζηεζεί εμ αξρήο ζσζηά γηα λα ππεξεηεί αθξηβψο απηφλ ην ζθνπφ θαη δεχηεξνλ
γηαηί ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηα ΚΔΠ έρεη ηελ θνπιηνχξα απηή.
12. πκκεηέρεη ε ππεξεζία ζαο θαη ν Γήκνο γεληθφηεξα ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη
επηκφξθσζεο (π.ρ. λέεο ηερλνινγίεο). Πνηεο πξσηνβνπιίεο ιακβάλεη γηα ηε δηνξγάλσζε
πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ;
-Ο Γήκνο ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο πεξηνξηζκέλα θαη δελ γλσξίδσ
γηα θάπνηα πξσηνβνπιία ηνπ γηα δηνξγάλσζε πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο γηα ην αλζξψπηλν
δπλακηθφ. Κπξίσο ε πξσηνβνπιία επηκφξθσζεο αλήθεη ζηνπο ίδηνπο ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ
Ρεζχκλεο.

Θ.Π.4. Εεηήκαηα αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ (Πξντζηάκελνη θαη δηεπζπληέο
ηκεκάησλ)
13. Θεσξείηαη φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ππεξεζίαο ζαο δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εξγαζία ηνπ; Πνηεο είλαη απηέο;
-Ναη, ζεσξψ φηη ηηο δηαζέηεη. Οη δεμηφηεηεο αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε ησλ πνιηηψλ θαη νη γλψζεηο
αθνξνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο ( πηζηνπνηεκέλεο θαη κε).
14. Θεσξείηε φηη ππάξρεη αλάγθε γηα νξγαλσζηαθή αλαδηάξζξσζε ηνπ ηκήκαηνο ζαο;
-Πάληα ππάξρεη πεξηζψξην γηα νξγαλσζηαθή αλαδηάξζξσζε. Καηαξρήλ φκσο ζα πξέπεη λα
εμαζθαιηζηνχλ θαη νη απαηηνχκελνη παξάγνληεο θαη ηα πιηθά. ηελ πεξίπησζε καο ζα πξέπεη λα
δηαζθαιηζηεί κεγαιχηεξε θηηξηαθή ππνδνκή πξνθεηκέλνπ λα δηαρσξηζηνχλ πεξηζζφηεξν νη
αξκνδηφηεηεο εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνχ κε ηηο αξκνδηφηεηεο εζσηεξηθήο αληαπφθξηζεο ηνπ ΚΔΠ.
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Θα είλαη βνεζεηηθφ θαη αλαθνπθηζηηθφ γηα ηνπο ππαιιήινπο θαη ζα κεηψζεη ην ρξφλν αλακνλήο ηνπ
θνηλνχ.
15. Πνηεο ζεσξείηε φηη είλαη, κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, νη απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ
ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ηκήκαηφο ζαο; Πνηεο ζεσξείηε ηηο βαζηθφηεξεο
γλψζεηο- ηθαλφηεηεο- δεμηφηεηεο ζηελ Απηνδηνίθεζε γεληθφηεξα;
-Γηα ην ΚΔΠ θαη εηδηθφηεξα ε πξνηεξαηνπνίεζε δεμηνηήησλ αθνξά θαηά ζεηξά:
1. Γηαρείξηζε πνιηηψλ
2. πλεξγαζία κε ππεξεζίεο Γεκνζίνπ
3. Δζσηεξηθή ζπλεξγαζία ππαιιήισλ – Πξντζηακέλσλ

Ζ πξνηεξαηνπνίεζε γλψζεσλ αθνξά:
1. Αληηθείκελν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
2. Πιεξνθνξηθή
3. Ξέλεο γιψζζεο

Γηα ηελ Απηνδηνίθεζε πηζηεχσ αθξηβψο ηα ίδηα.
16. ε πνηνπο ηνκείο πηζηεχεηε φηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη παξέκβαζε γηα ηελ βειηίσζε ησλ
ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ;
-Πξέπεη λα ππάξμεη παξέκβαζε ηφζν ζηελ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ φζν θαη
ζηελ εθαξκνγή αμηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηελ επηινγή πξντζηακέλσλ αιιά θαη θπξίσο ζηελ
αμηνιφγεζε ππαιιήισλ θαη πξντζηακέλσλ.
17. Πηζηεχεηε φηη νη αλάγθεο ζε δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κπνξνχλ λα
θαιπθζνχλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο [είηε κέζσ
δηά δψζεο ή εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε είηε κέζσ ελφο ζπλδπαζηηθνχ κνληέινπ επηκφξθσζεο (δηά
δψζεο θαη εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε)];
-Ναη, πηζηεχσ φηη κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ κε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο είηε δηα
δψζεο είηε εμ απνζηάζεσο.
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Θ.Π.5. Εεηήκαηα αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ(κόλν γηα ππεξεζηαθά ζηειέρε )
18. Θεσξείηαη φηη δηαζέηεηε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα
αληαπνθξίλεζηε ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη ζηα θαζήθνληα πνπ ζαο έρνπλ αλαζέζεη ζηελ ππεξεζία ζαο;
19. Πνηεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ζεσξείηαη φηη ρξεηάδεηαη λα απνθηήζεηε ή λα αλαπηχμεηε
πεξαηηέξσ πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεηε ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζαο ζηελ
εξγαζία ζαο;
20. Πνηα ζεσξείηε φηη είλαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ππεξεζία ζαο θαη πνηα
είλαη ηα πην δπλαηά ηεο ζεκεία;
21. Θεσξείηε φηη ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ αιιαγέο θαη αλ λαη ζε πνην επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα
βειηησζνχλ ε ιεηηνπξγία θαη νη δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο ηεο ππεξεζίαο ζαο;
22. ε πνηεο άιιεο λέεο ή εμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ζα ζέιαηε λα επηκνξθσζείηε,
ηηο νπνίεο δελ απνθηήζαηε κε ηελ εηζαγσγηθή ζαο επηκφξθσζε ή κε άιιεο δηαδηθαζίεο
επηκφξθσζεο ζηηο νπνίεο έρεηε ζπκκεηάζρεη;
Θ.Π.6. Καηαιεθηηθέο πξνηάζεηο
23. Πνηέο είλαη νη πξνηάζεηο ζαο, ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ
αλαγθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην Γήκν Ρεζχκλεο;
-Ννκίδσ ζε δεμηφηεηεο πιεξνθνξηθήο θπξίσο αιιά γεληθφηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα απαηηείηαη
ζπλερφκελε πξνζπάζεηα ζε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο αιιά θαη ζε ελεκέξσζε ηνπ ζπλερψο
κεηαβαιιφκελνπ ηνπίνπ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Δίλαη θαλεξφ φηη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε ζηήλεη
ειεθηξνληθέο απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο πξνζηηέο, επηπρψο, ηφζν ζε ππαιιήινπο φπσο εγψ κε
βαζηθέο γλψζεηο πιεξνθνξηθήο φζν θαη ζηνπο πνιίηεο γεληθφηεξα. Απαηηείηαη φκσο θαιχηεξε
ελεκέξσζε καο ψζηε λα κπνξνχκε λα εθκεηαιιεπηνχκε φια απηά ηα εξγαιεία ζην έπαθξν.
24. Καηαιεθηηθά, ζα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε ή λα επηζεκάλεηε θάηη ζε ζρέζε κε ηα
πξναλαθεξζέληα;
-Γηα ην ζχλνιν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο απαηηείηαη ζίγνπξα αλάγθε
επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο αιιά θαη γεληθά πξνγξάκκαηα αληηθεηκέλσλ ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο ψζηε εθηφο απφ ηηο εηδηθέο γλψζεηο ηνπ θάζε ππαιιήινπ αλαθνξηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο
ηνπο λα θαηαθηάηαη θαη κηα ζθαηξηθή γλψζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πξάγκα πνπ ζα βειηηψζεη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ίδησλ ησλ ππαιιήισλ θαη ελ γέλεη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.
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3νο απνθξηλόκελνο
Φύιν : άλδξαο ( πξντζηάκελνο ΚΔΠ Γήκνπ Ρεζύκλεο)
Θ.Π.1. Δηζαγσγηθέο Δπηζεκάλζεηο
Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηεμάγεηαη ζην πιαίζην ηεο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ
ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο. Σν αληηθείκελν ηεο
έξεπλαο είλαη ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ απηνδηνίθεζε. ε φιε ηελ δηαδηθαζία
θαη κέρξη ην ηέινο ηεο εθπφλεζεο ηεο έξεπλαο δηαθπιάηηεηαη ε αλσλπκία φισλ ησλ απνθξηλνκέλσλ
θαη ε πξνζηαζία ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο.
Θ.Π.2. Γεκνγξαθηθέο Δξσηήζεηο
1. Πνηά είλαη ε ειηθία ζαο; Δίκαη 58 ρξνλψλ.
2. Πνην είλαη ην εθπαηδεπηηθφ ζαο επίπεδν (ηίηινο ζπνπδψλ);
-Δίκαη θάηνρνο πηπρίνπ ΠΔ Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ.
3. Πνηφο είλαη ν θιάδνο, ην ηκήκα θαη ε ζέζε εξγαζίαο ζαο ζηνλ Γήκν Ρεζχκλεο;
-ΠΔ Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ ζην ΚΔΠ Γήκνπ Ρεζχκλεο, σο πξντζηάκελν.
4. Πφζα ρξφληα πξνυπεξεζίαο έρεηε ζε απηή ηελ εξγαζηαθή ζέζε; Έρεηε εξγαζηεί αιινχ θαη αλ λαη
πνπ;
-Έρσ 6 ρξφληα πξνυπεξεζίαο σο πξντζηάκελνο ζην Γήκν Ρεζχκλεο θαη γεληθφηεξα έρσ 33 ρξφληα
πξνυπεξεζίαο ζην Γήκν Ρεζχκλεο
5. Έρεηε παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ή επηκφξθσζεο ζην παξειζφλ;
-Ναη.
6. Αλ λαη, πνηα, ζε πνην πιαίζην, απφ πνηνλ θνξέα/ θνξείο θαη ζε πνην γλσζηηθφ αληηθείκελν;
-ην ΗΝΔΠ ηνπ ΔΚΓΓΑ, Γηνίθεζε κέζσ ζηφρσλ.
7. Θεσξείηε φηη ζαο σθέιεζαλ ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία ζαο;
-Ναη.
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Θ.Π.3. Δπξύηεξα Εεηήκαηα Απηνδηνίθεζεο θαη Γηνηθεηηθήο Ηθαλόηεηαο
8. Πσο αμηνινγείηε ηνλ Καιιηθξάηε; Πνηα ζεσξείηε ηα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα θαη
κεηνλεθηήκαηα ηνπ γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε; Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ην λέν ζεζκηθφ
πιαίζην, δειαδή ηνλ «Κιεηζζέλε»;
-Σνλ Κιεηζζέλε ηνλ αμηνινγψ ζεηηθά γεληθά γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε αλ θαη δεκηνχξγεζε
πξνβιήκαηα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο ησλ κηθξψλ δεκνηηθψλ
θνηλνηήησλ. Ο Κιεηζζέλεο ηψξα ίζσο λα έξζεη θαη λα ζηξψζεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ Καιιηθξάηε θαη
λα θέξεη ηε ζπλαίλεζε.
9. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο-ε είζηε απφ ην επίπεδν απινχζηεπζεο ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ ζην Γήκν Ρεζχκλεο γεληθφηεξα θαη ζηελ ππεξεζία ζαο
εηδηθφηεξα;
-ηελ ππεξεζία καο δειαδή ζην ΚΔΠ, ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο
ππάξρεη απινχζηεπζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε αληίζεζε κε ηνλ ππφινηπν Γήκν
Ρεζχκλεο.
10. Πσο θξίλεηε ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ ππεξεζία ζαο θαη ζηε
Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Απηνδηνίθεζε γεληθφηεξα;
-ην ΚΔΠ ε εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη ηθαλνπνηεηηθή αιιά ρξεηάδεηαη
αθφκα κεγαιχηεξε αλάπηπμε ηεο. Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε πζηεξεί γεληθά ζε ζέκαηα ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο.
11. Θεσξείηε φηη ε ππεξεζία ζαο είλαη απνηειεζκαηηθή ζε ζρέζε κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ;
-Πνιχ απνηειεζκαηηθή.
12. πκκεηέρεη ε ππεξεζία ζαο θαη ν Γήκνο γεληθφηεξα ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη
επηκφξθσζεο (π.ρ. λέεο ηερλνινγίεο). Πνηεο πξσηνβνπιίεο ιακβάλεη γηα ηε δηνξγάλσζε
πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ;
-πκκεηέρεη απιά αιιά δελ ιακβάλεη θαη ηδηαίηεξεο πξσηνβνπιίεο.
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Θ.Π.4. Εεηήκαηα αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ (Πξντζηάκελνη θαη δηεπζπληέο
ηκεκάησλ)
13. Θεσξείηαη φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ππεξεζίαο ζαο δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εξγαζία ηνπ; Πνηεο είλαη απηέο;
-Ναη ηηο δηαζέηεη θαη απηέο είλαη ελδηαθέξνλ, γλψζε θαη αληηθείκελν.
14. Θεσξείηε φηη ππάξρεη αλάγθε γηα νξγαλσζηαθή αλαδηάξζξσζε ηνπ ηκήκαηνο ζαο;
-ρη.
15. Πνηεο ζεσξείηε φηη είλαη, κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, νη απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ
ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ηκήκαηφο ζαο; Πνηεο ζεσξείηε ηηο βαζηθφηεξεο
γλψζεηο- ηθαλφηεηεο- δεμηφηεηεο ζηελ Απηνδηνίθεζε γεληθφηεξα;
-Γλψζε αληηθείκελνπ, ελδηαθέξνλ, ειεθηξνληθέο δεμηφηεηεο θαη ζηελ απηνδηνίθεζε γεληθφηεξα
απαηηείηαη γλψζε λέσλ ηερλνινγηψλ, θξηηηθή ηθαλφηεηα θαη ελδηαθέξνλ.
16. ε πνηνπο ηνκείο πηζηεχεηε φηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη παξέκβαζε γηα ηελ βειηίσζε ησλ
ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ;
-ηελ επηκφξθσζε σο πξνο ην αληηθείκελν εξγαζίαο.
17. Πηζηεχεηε φηη νη αλάγθεο ζε δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κπνξνχλ λα
θαιπθζνχλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο [είηε κέζσ
δηά δψζεο ή εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε είηε κέζσ ελφο ζπλδπαζηηθνχ κνληέινπ επηκφξθσζεο (δηά
δψζεο θαη εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε)];
-Ναη.
Θ.Π.5. Εεηήκαηα αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ(κόλν γηα ππεξεζηαθά ζηειέρε )
18. Θεσξείηαη φηη δηαζέηεηε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα
αληαπνθξίλεζηε ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη ζηα θαζήθνληα πνπ ζαο έρνπλ αλαζέζεη ζηελ ππεξεζία ζαο;
19. Πνηεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ζεσξείηαη φηη ρξεηάδεηαη λα απνθηήζεηε ή λα αλαπηχμεηε
πεξαηηέξσ πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεηε ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζαο ζηελ
εξγαζία ζαο;
20. Πνηα ζεσξείηε φηη είλαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ππεξεζία ζαο θαη πνηα
είλαη ηα πην δπλαηά ηεο ζεκεία;
21. Θεσξείηε φηη ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ αιιαγέο θαη αλ λαη ζε πνην επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα
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βειηησζνχλ ε ιεηηνπξγία θαη νη δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο ηεο ππεξεζίαο ζαο;
22. ε πνηεο άιιεο λέεο ή εμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ζα ζέιαηε λα επηκνξθσζείηε,
ηηο νπνίεο δελ απνθηήζαηε κε ηελ εηζαγσγηθή ζαο επηκφξθσζε ή κε άιιεο δηαδηθαζίεο
επηκφξθσζεο ζηηο νπνίεο έρεηε ζπκκεηάζρεη;
Θ.Π.6. Καηαιεθηηθέο πξνηάζεηο
23. Πνηέο είλαη νη πξνηάζεηο ζαο, ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ
αλαγθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην Γήκν Ρεζχκλεο;
-Θα πξέπεη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα λα είλαη ζηνρεπκέλα θαη φρη γεληθά θαη αληαπνθξίλνληαη
ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο.
24. Καηαιεθηηθά, ζα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε ή λα επηζεκάλεηε θάηη ζε ζρέζε κε ηα
πξναλαθεξζέληα;
-ρη.
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ΤΠΖΡΔΗΑΚΑ ΣΔΛΔΥΖ ΚΔΠ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ
1νο Απνθξηλόκελνο
Φύιν: Άλδξαο
Θ.Π.1. Δηζαγσγηθέο Δπηζεκάλζεηο
Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηεμάγεηαη ζην πιαίζην ηεο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ
ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη ην αληηθείκελν
ηεο έξεπλαο

είλαη ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ απηνδηνίθεζε. ε φιε ηελ

δηαδηθαζία θαη κέρξη ην ηέινο ηεο εθπφλεζεο ηεο έξεπλαο δηαθπιάηηεηαη ε αλσλπκία φισλ ησλ
απνθξηλνκέλσλ θαη ε πξνζηαζία ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο.
Θ.Π.2. Γεκνγξαθηθέο Δξσηήζεηο
1. Πνηά είλαη ε ειηθία ζαο;
- Δίκαη 48 εηψλ
2. Πνην είλαη ην εθπαηδεπηηθφ ζαο επίπεδν (ηίηινο ζπνπδψλ);
- Δίκαη απφθνηηνο απφ ην ΣΔΗ ηεο Πάηξαο, ζην ηκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΣΔΗ.
3. Πνηφο είλαη ν θιάδνο, ην ηκήκα θαη ε ζέζε εξγαζίαο ζαο ζηνλ Γήκν Ρεζχκλεο;
- Λνηπφλ είκαη ζην Γηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ πνιηηψλ, ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε ηνπ Γήκνπ
Ρεζχκλεο ζην ΚΔΠ ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο.
4. Πφζα ρξφληα πξνυπεξεζίαο έρεηε ζε απηή ηελ εξγαζηαθή ζέζε; Έρεηε εξγαζηεί αιινχ θαη αλ λαη
πνπ;
-  απηή ηελ εξγαζία δειαδή ζην ΚΔΠ ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο είκαη 15 ρξφληα . Πξηλ απφ απηφ
δνχιεςα πσιεηήο ζην ηκήκα ησλ πσιήζεσλ ζηε coca-cola 3ε, ήκνπλα αζθαιηζηήο ζηελ
interamerican γηα δχν ρξφληα θαη ήκνπλα θαη ηδηνθηήηεο ηνπξηζηηθνχ πξαθηνξείνπ, αα γηα πεξίπνπ
επηά ρξφληα ζην Ρέζπκλν θαη απηφ ήηαλ ηαμηδησηηθφ γξαθείν θαη είρα δνπιέςεη γηα δχν ρξφληα ζην
ΗΔΚ ηνπ Ρεζχκλνπ εδψ σο θαζεγεηήο, δίδαζθα marketing, σο σξνκίζζηνο
-Δξγαζηαθή ζρέζε ή ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο;
5. Έρεηε παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ή επηκφξθσζεο ζην παξειζφλ;
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- Δε αξθεηά
6. Αλ λαη, πνηα, ζε πνην πιαίζην, απφ πνηνλ θνξέα/ θνξείο θαη ζε πνην γλσζηηθφ αληηθείκελν;
- Καηαξρήλ ζην αληηθείκελν πνπ δνπιεχσ ηψξα έρσ πεξάζεη ηηο πηζηνπνηήζεηο πνπ ρξεηάδεηαη γηα
έλαλ ππάιιειν ν νπνίνο, ζηελ εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε πνπ ππάξρεη, ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε,
ζην ζχδεπμηο, πνπ ρξεζηκνπνηεί ηψξα ην Κ.Δ.Π. αα θαη ζε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα ηα νπνία
έξρνληαη ζαλ αξκνδηφηεηα ζην Κ.Δ.Π. θαηά θαηξνχο. Δίλαη πνιιά θαη δηάθνξα δειαδή αιιά ελ
πάζε πεξηπηψζεη πάλσ ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο καο.
7. Θεσξείηε φηη ζαο σθέιεζαλ ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία ζαο;
- Δλλνείηαη φηη πάληα σθειείζαη φηαλ πάο ζε έλα εμεηδηθεπκέλν ζεκηλάξην πάσ ζην ηνκέα ζηνλ
νπνίν εξγάδεζαη
Θ.Π.3. Δπξύηεξα Εεηήκαηα Απηνδηνίθεζεο θαη Γηνηθεηηθήο Ηθαλόηεηαο
8. Πσο αμηνινγείηε ηνλ Καιιηθξάηε; Πνηα ζεσξείηε ηα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα θαη
κεηνλεθηήκαηα ηνπ γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε; Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ην λέν ζεζκηθφ
πιαίζην, δειαδή ηνλ «Κιεηζζέλε»;
Ννκίδσ φηη ν Καιιηθξάηεο ζαλ ζπλέρεηα ηνπ Καπνδίζηξηα, ηα νπνία είραλ εληαρζεί απφ ην ίδην
πνιηηηθφ θφκκα αλ δελ απαηψκαη ην ΠΑΟΚ, είραλε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν πνιηηηθήο ε νπνία
αθνξνχζε ελ πάζε πεξηπηψζεη ηε ζπγρψλεπζε είηε ζέκα Ννκαξρηψλ ήηαλε είηε ζέκα Γήκσλ είηε
ζέκα λνζνθνκείσλ ήηαλε είηε ζέκα ζρνιείσλ ήηαλε. Δε Σα πιενλεθηήκαηα πνπ είρε ήηαλε φηη
ππήξρε κηα θεληξηθή δηνίθεζε θαη δελ ππήξραλε πάξα πνιινί ππεχζπλνη αξκφδηνη γηα ηα δηάθνξα
ζέκαηα, άξα ήηαλε πην θαιά γηα ηηο, γηα ηνλ θεληξηθφ πνιηηηθφ θνξέα πνπ δηαρεηξηδφηαλ ηηο φπνηεο
απνθάζεηο, είηε νηθνλνκηθνχ, είηε πνιηηηθνχ είηε ηνπηθνχ πεξηερνκέλνπ γηαηί δελ εκπιεθφηαλε πάξα
πνιινί θνξείο. Δίραλε κεηαθεξζεί αξθεηνί θεληξηθνί πφξνη πνπ δείλαλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ
εθάζηνηε δήκν ν νπνίνο είρε ηζρπξνπνηεζεί πιένλ ζε κεγαιχηεξν επεηδή είραλ ζπγρσλεπηεί λνκίδσ
άξα ππήξραλ πνιινί κεγάινη δήκνη πνπ απηφ ζήκαηλε φηη ήηαλ ιηγφηεξα πξφζσπα πνπ εκπιεθφηαλε
δελ ππήξραλ αο πνχκε πξφεδξνη, ή νηηδήπνηε ζηα ρσξηά, άξα ην θέληξν ιήςεο απνθάζεσλ ήηαλε
ζηνπο θεληξηθνχο δήκνπο θαη κπνξνχζαλ λα παξζνχλ πην γξήγνξα απνθάζεηο θαη λα γίλνπλ πην
κεγάια

έξγα πλνήο πνπ αθνξνχζαλ φιν ην δήκν. Αα άιια πιενλεθηήκαηα λνκίδσ, εε ην

βαζηθφηεξν λνκίδσ νη ζπλελψζεηο κεγάισλ θνξέσλ ζε κηθξφηεξνπο είηε ήηαλ λνζνθνκεία είηε
ήηαλ…. Κάπνην κεηνλέθηεκα ήηαλε λνκίδσ ε απνθέληξσζε δελ σθέιεζε ηειηθά ηα ρσξηά, δηφηη
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ππάξρνπλ πάξα πνιιά ρσξηά πνπ δελ έρνπλ ζρνιεία, πνπ δελ έρνπλ εθνξίεο θαη πξέπεη λα θάλνπλ
πνιιά ρηιηφκεηξα γηα λα θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο, ηα νπνία είλαη πξφβιεκα γηα ηα ρσξηά.
-Κιεηζζέλεο. Έρνπκε λα πνχκε πνιιά αιιά ηα βαζηθφηεξα λνκίδσ ζηνλ Κιεηζζέλε είλαη φηη εηζάγεη
κηα θαηλνχξηα κνξθή δηνίθεζεο κε ηελ έλλνηα, ην νπνίν δελ μέξσ αλ είλαη θαιφ ή θαθφ, έρεη θαιά
ζεκεία δειαδή ηα ρσξηά ζα επαλέξζνπλε κε ηνλ πξφεδξν ηνλ θνηλνηάξρε. ηνπο δήκνπο ηψξα,
ζηνπο δήκνπο είλαη έλα παξάμελν…, θαηαξρήλ ηζρχεη ε απιή αλαινγηθή πνπ κέρξη ηψξα δελ
ππήξρε θαη απηφ ζεκαίλεη κεηαμχ ησλ άιισλ φηη ζηνλ πξψην γχξν ησλ ηνπηθψλ απηνδηνηθεηηθψλ
εθινγψλ κπνξεί λα εθιεγνχλε φινη νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη ζην πξψην γχξν θαη ζην δεχηεξν λα
εθιεγνχλε νη δήκαξρνη. Απηφ ζεκαίλεη ν δήκαξρνο κέζα ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην δελ ζα έρεη ην
πξψην ιφγν, κπνξεί λα κελ έρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ θαη απηφ είλαη έλα
πξφβιεκα. Σν πξφβιεκα είλαη φηη πνιιά έξγα κπνξεί λα θαζπζηεξνχλε ιφγσ αληηπνιηηεπηηθήο
δηάζεζεο ησλ δηάθνξσλ ζπκβνχισλ νη νπνίνη είηε ζα αλεμαξηεηνπνηεζνχλ, είηε ζα είλαη ζε έλα
άιιν πνιηηηθφ πιαίζην αληίζεηνη κε ηνλ δήκαξρν ν νπνίνο ζα έρεη ηνλ πξψην ιφγν. Σν άιιν βέβαηα
είλαη ην πλεχκα ηνπ λνκνζέηε λνκίδσ φηη είλαη λα ππάξρεη κηα ζπλεξγαζία θαη ζπζρεηηζκφο
πνιηηηθψλ δπλάκεσλ δειαδή λα ζπλεξγαζηνχλε νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη, νη δήκαξρνη λα ππάξρεη
ζπλαίλεζε αθφκα θαη ν θφζκνο, ζα ληψζεη πην ειεχζεξνο, ν θφζκνο θακηά θνξά δεζκεπφηαλε κε ηα
ςεθνδέιηηα ζηα ρσξηά, ηψξα ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ςεθίζεη ζην ρσξηφ φηαλ είλαη θάησ απφ
έλα αξηζκφ ςήθσλ θαηεπζείαλ ηνλ θνηλνηάξρε ηνπ, θαη δελ εκπιέθεηαη θαηεπζείαλ κε ην δήκαξρν,
γηαηί δελ ζα είλαη ζην ςεθνδέιηην ηνπ δεκάξρνπ, άξα κπνξεί λα ςεθίζεη φπνην δήκαξρν ζέιεη
θεληξηθά θαη ηνπηθά λα ςεθίζεη έλα άιιν πνπ κέρξη ηψξα δελ ππήξρε γηαηί θαηέβαηλε έλα θνηλφ
ςεθνδέιηην θαη ζε έλα δεχηεξν επίπεδν φηη ηζρπξνπνηεί, ην ζεζκφ ηνπ πξνέδξνπ κεηαθέξνληαη
πφξνη απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε. Μπνξεί λα θάλεη ηνπηθά έξγα κπνξεί λα έρεη ηε ζπλαίλεζε ηνπ
ρσξηνχ γηαηί δελ ππάξρεη έλαο πνιηηηθφο καλδχαο, ην νπνίν θιείλεη φια ηα ζέκαηα πνπ ππάξρνπλ
θαη λα δεζκεχεη φινπο ηνπο ςεθνθφξνπο αιιά αθφκα θαη ηνλ ίδην.
9. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο-ε είζηε απφ ην επίπεδν απινχζηεπζεο ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ ζην Γήκν Ρεζχκλεο γεληθφηεξα θαη ζηελ ππεξεζία ζαο
εηδηθφηεξα;
- Γελ κπνξψ λα πσ, πσο είκαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο δηφηη πάξα πνιιέο δηαδηθαζίεο ζα κπνξνχζαλ
λα είραλ απινπζηεπζεί, νη νπνίεο δελ έρνπλ γίλεη, νη νπνίεο είλαη θαζαξά ηππνιαηξηθέο αο ην πνχκε,
είλαη ε γξαθεηνθξαηία πνπ αθφκα ππάξρεη. Πξνηάζεηο ππάξρνπλ αιιά δελ έρνπλ εηζαθνπζηεί δηφηη
κε νπνηαδήπνηε πνιηηηθέο θηλήζεηο παίξλνληαη νη απνθάζεηο θαη γηα ηνπο δήκνπο θαη γηα ηηο
δηαδηθαζίεο θαη γηα ην πιαίζην πνπ δηέπεηαη ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ηψξα, πάλησο ζε γεληθέο
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γξακκέο δελ είκαη ηθαλνπνηεκέλνο.
10. Πσο θξίλεηε ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ ππεξεζία ζαο θαη ζηε
Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Απηνδηνίθεζε γεληθφηεξα;
- ην πιαίζην ε νπνία απηή έρεη εθαξκνζηεί, δειαδή αλαινγηθά γηαηί δελ ππάξρεη ζε πνιχ κεγάιν
βαζκφ, έρεη ιχζεη ηα ρέξηα θαη ηνπ θφζκνπ θαη ησλ ππαιιήισλ. πνπ έρεη εθαξκνζηεί πιήξσο
είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα θαη ηνπ ππαιιήινπ θαη ηνπ δεκφηε δηφηη πάξα
πνιιέο δηαδηθαζίεο πιένλ κέζα ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε είλαη ακθίδξνκεο, άξα δίλεη ηε
δπλαηφηεηα θαη ζηνλ πνιίηε λα κπνξεί λα θάλεη ηε δηαδηθαζία απφ ην ζπίηη ηνπ, αξθεηφο λένο
θφζκνο γλσξίδεη λα ρεηξίδεηαη ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, νπφηε λνκίδσ φηη είκαζηε ζην ζσζηφ
δξφκν.
11. Θεσξείηε φηη ε ππεξεζία ζαο είλαη απνηειεζκαηηθή ζε ζρέζε κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ;
-Δδψ ζα ζνπ πσ φηη ζε γεληθέο γξακκέο πηζηεχσ λαη, αλ θαη ζα κπνξνχζε λα θάλεη πεξηζζφηεξα ε
ππεξεζία αλ είρε ηα θαηάιιεια εξγαιεία ζηα ρέξηα ηεο, είλαη ηα νπνία ζπζρεηίδεη κε απηή ηελ
απάληεζε κε ηελ εξψηεζε πνπ κνπ θάλεηε πξηλ, πξέπεη ην ζεζκηθφ πιαίζην πξψηα θαη θαηά
δεπηεξεχνληα ιφγν ζα αιιάμνπλ κεηά θαη νη δηαδηθαζίεο αιιά είλαη ην έλα εμαξηεκέλν απφ ην άιιν
αιιά ζε γεληθέο γξακκέο λαη.
12. πκκεηέρεη ε ππεξεζία ζαο θαη ν Γήκνο γεληθφηεξα ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη
επηκφξθσζεο (π.ρ. λέεο ηερλνινγίεο). Πνηεο πξσηνβνπιίεο ιακβάλεη γηα ηε δηνξγάλσζε
πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ;
Δε δελ λνκίδσ φηη ιακβάλεη πνιιέο πξσηνβνπιίεο απιά φηαλ ππάξρεη έλα γεληθφ πξφγξακκα απφ ην
Τπνπξγείν ην νπνίν αθνξά φινπο ηνπο δήκνπο θαη φιεο ηηο Ννκαξρίεο ην νπνίν θηλείηαη κε αξγφ
ξπζκφ, φπσο είλαη ην εζληθφ δεκνηνιφγην, ελψ ην εζληθφ ιεμηαξρείν δελ έρεη αθφκα μεθηλήζεη. Γηα
ην εζληθφ δεκνηνιφγην ππήξμε ε θαηάξηηζε ησλ ππαιιήισλ πξνηνχ μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία αιιά
γεληθφηεξα κπνξψ λα πσ φηη πνιιέο πξσηνβνπιίεο δελ έρνπλ ιεθζεί απφ ην δήκν ψζηε λα
επηκνξθψλεηαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζε ηαθηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη φινη νη ππάιιεινη, φηαλ
ππάξρνπλ θάπνηα ζεκηλάξηα ηα νπνία γίλνληαη καθξηά απφ ηελ έδξα ησλ ππαιιήισλ, ην θφζηνο
είλαη κεγάιν ή νη ππάιιεινη δελ κπνξνχλ λα ιείςνπλ επεηδή δελ ππάξρεη επαξθέο πξνζσπηθφ θαη
ππάξρνπλ θαη θάπνηα νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα φρη κφλν δειαδή ζέκα πξσηνβνπιίαο ή βνχιεζεο
ηνπ δήκνπ.
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Θ.Π.4. Εεηήκαηα αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ (Πξντζηάκελνη θαη δηεπζπληέο
ηκεκάησλ)
13. Θεσξείηαη φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ππεξεζίαο ζαο δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εξγαζία ηνπ; Πνηεο είλαη απηέο;
14. Θεσξείηε φηη ππάξρεη αλάγθε γηα νξγαλσζηαθή αλαδηάξζξσζε ηνπ ηκήκαηνο ζαο;
15. Πνηεο ζεσξείηε φηη είλαη, κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, νη απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ
ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ηκήκαηφο ζαο; Πνηεο ζεσξείηε ηηο βαζηθφηεξεο
γλψζεηο- ηθαλφηεηεο- δεμηφηεηεο ζηελ Απηνδηνίθεζε γεληθφηεξα;
16. ε πνηνπο ηνκείο πηζηεχεηε φηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη παξέκβαζε γηα ηελ βειηίσζε ησλ
ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ;
17. Πηζηεχεηε φηη νη αλάγθεο ζε δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κπνξνχλ λα
θαιπθζνχλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο [είηε κέζσ
δηά δψζεο ή εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε είηε κέζσ ελφο ζπλδπαζηηθνχ κνληέινπ επηκφξθσζεο (δηά
δψζεο θαη εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε)];
Θ.Π.5. Εεηήκαηα αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ(κόλν γηα ππεξεζηαθά ζηειέρε )
18. Θεσξείηαη φηη δηαζέηεηε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα
αληαπνθξίλεζηε ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη ζηα θαζήθνληα πνπ ζαο έρνπλ αλαζέζεη ζηελ ππεξεζία ζαο;
Θεσξψ λαη δηφηη ιφγσ ηεο εκπεηξίαο πνπ έρεη ζπζζσξεπηεί φια απηά ηα ρξφληα ζην εξγαηηθφ
δπλακηθφ πνπ ππάξρεη ζηα θέληξα εμππεξέηεζεο πνιηηψλ πνπ καο αθνξά εδψ πέξα θαη γηα ηα
νπνία κηιάκε ζε γεληθέο γξακκέο λαη.
19. Πνηεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ζεσξείηαη φηη ρξεηάδεηαη λα απνθηήζεηε ή λα αλαπηχμεηε
πεξαηηέξσ πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεηε ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζαο ζηελ
εξγαζία ζαο;
-Ννκίδσ φηη ζα ήηαλε πνιχ θαιχηεξα λα κπνξνχζακε λα θάλνπκε θάπνηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα
ζε δηαδηθαζίεο θαη λα εληξπθήζνπκε ζε ιεπηνκέξεηεο νη νπνίεο ππάξρνπλε αλά ππνπξγείν θαη αλά
αξκνδηφηεηα, πνπ έρεη αλαηεζεί ζηα Κ.Δ.Π. θαη λνκίδσ φηη ηφηε ζα ήηαλ πνιχ θαιχηεξν ην επίπεδν
εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε δηφηη θαη εκείο ζα κπνξνχζακε, γηαηί ππάξρνπλ θαη νη εξσηήζεηο πέξα
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απφ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, νη νπνίεο λα κπνξνχζακε λα βνεζήζνπκε λα θαηαλνήζεη θαη ν
πνιίηεο θαη ηελ πνιππινθφηεηα αιιά θαη ην λφεκα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ππάξρεη.
20. Πνηα ζεσξείηε φηη είλαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ππεξεζία ζαο θαη πνηα
είλαη ηα πην δπλαηά ηεο ζεκεία;
-Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ππεξεζία καο, είλαη φηη πνιιέο δηαδηθαζίεο πνπ
εληάζζνληαη ζηα πιαίζηα λα εμππεξεηνχληαη απφ ηα Κ.Δ.Π. εε νη ππάιιεινη ην καζαίλνπλ ηελ
ηειεπηαία ζηηγκή. Γελ ππάξρεη ν απαξαίηεηνο, ν αλαγθαίνο ρξφλνο ψζηε λα δηαβάζνπκε ηηο
εγθπθιίνπο ψζηε λα ππάξρνπλ νη εξσηήζεηο θαη νη απαληήζεηο ζηηο απνξίεο πνπ αληηκεησπίδνπκε,
εε πάξα πνιιέο αξκνδηφηεηεο ζεσξψ φηη δελ ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ ζηα Κ.ΔΠ. δηφηη είλαη αξθεηά
ρξνλνβφξεο θαη ηα Κ.ΔΠ. λνκίδσ φηη ζα έπξεπε λα είλαη ππεξεζίεο κηαο ζηάζεο θαη ζα έξεπε λα
αλαδηνξγαλψζνπλε ην πιαίζην πνπ δηέπεηαη ην Κ.ΔΠ. ψζηε λα ππάξρνπλ κφλν ππεξεζίεο κηαο
ζηάζεο θαη ν πνιίηεο λα ηειεηψλεη κε κηα επίζθεςε ζηελ ππεξεζία θαη ηφηε ζα ήηαλε πνιχ
θαιχηεξα θαη ηνλ πνιίηε θαη γηα ηνλ ππάιιειν.
21. Θεσξείηε φηη ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ αιιαγέο θαη αλ λαη ζε πνην επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα
βειηησζνχλ ε ιεηηνπξγία θαη νη δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο ηεο ππεξεζίαο ζαο;
-Ννκίδσ φηη νη αιιαγέο ρξεηάδνληαη, θαη αξθεηέο λνκίδσ φηη είλαη πιένλ παξσρεκέλν ην κνληέιν
ηνπ Κ.ΔΠ. φπσο ιεηηνπξγεί ηψξα, αιιά ζα έπξεπε φπσο είπα θαη πξηλ λα έρνπκε αλαδηνξγαλψζεη
φιν ην πιαίζην ζα έπξεπε λα κπνπλ δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ζα εμππεξεηνχλ φιν ηνλ θφζκν θαη λα
ππήξρε άιιν έλα ηκήκα ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα θάλεη ηηο πην ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο φπσο θαη ην
θνκκάηη ησλ εηαηξεηψλ ην νπνίν είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε
θαη ην νπνίν δελ εμππεξεηείηαη ρσξηζηά.
22. ε πνηεο άιιεο λέεο ή εμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ζα ζέιαηε λα επηκνξθσζείηε,
ηηο νπνίεο δελ απνθηήζαηε κε ηελ εηζαγσγηθή ζαο επηκφξθσζε ή κε άιιεο δηαδηθαζίεο
επηκφξθσζεο ζηηο νπνίεο έρεηε ζπκκεηάζρεη;
-Θα έπξεπε λα είρακε επηκνξθσζεί παξαπάλσ ζηνλ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο ησλ
ππαιιήισλ ζε εμεηδηθεπκέλα λνκηθά ζέκαηα αιιά θαη ηα δηθαηψκαηα καο, αα επίζεο ζα έπξεπε λα
έρνπκε παξαπάλσ εθπαίδεπζε ζε λνκηθά ζέκαηα ζε φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Κ.ΔΠ. ψζηε θάζε
ππάιιεινο λα μέξεη φηη φηαλ ζα παξαβηάζεη θάπνην φξην, πνηεο ζα είλαη νη πνηλέο θαη νη δηαδηθαζίεο
πνπ ζα αθνινπζεζνχλ ψζηε απηφ λα είλαη θαη ηξνρνπέδε ζε θάπνηεο απνθάζεηο πνπ ζα παξζνχλ.
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Θ.Π.6. Καηαιεθηηθέο πξνηάζεηο
23. Πνηέο είλαη νη πξνηάζεηο ζαο, ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ
αλαγθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην Γήκν Ρεζχκλεο;
Αα γεληθά γηα ην δήκν Ρεζχκλεο δελ ζα κπνξψ λα έρσ ζθαηξηθή άπνςε, αιιά λνκίδσ φηη γεληθά ζα
έπξεπε λα ππάξρνπλ πην ηαθηηθά ζεκηλάξηα ψζηε λα επηκνξθσλφκαζηε πάλσ ζηηο δηαδηθαζίεο ηηο
νπνίεο εκείο εμππεξεηνχκε ν θαζέλαο ζηνλ ηνκέα ηνπ. Θα έπξεπε λα ππάξρνπλ ζεκηλάξηα γεληθήο
εθπαίδεπζεο ησλ ππαιιήισλ ηα νπνία ζα πεξηθιείεη φια ηα πξνεγνχκελα πνπ είπα θαη κε λνκηθέο
έλλνηεο πνπ ππάξρνπλ θαη κε εμεηδηθεπκέλεο. Ννκίδσ φηη πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη ζεκηλάξηα πνπ λα
καζαίλνπκε γηα φια ηα ηκήκαηα ηνπ Γήκνπ, βαζηθέο γλψζεηο ψζηε ηψξα κε ηελ θηλεηηθφηεηα αλ
ρξεηαζζεί λα κεηαηαρζνχκε ζε άιιε ππεξεζία ηνπ δήκνπ λα κπνξνχκε λα αληαπνθξηζνχκε.
24. Καηαιεθηηθά, ζα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε ή λα επηζεκάλεηε θάηη ζε ζρέζε κε ηα
πξναλαθεξζέληα;
-Απηφ πνπ ζέισ λα πξνζζέζσ ή λα επηζεκάλσ είλαη φηη λνκίδσ φηη κφλν ζε θεληξηθφ επίπεδν, φπσο
είλαη ν θνξέαο ηεο ΚΔΓΔ, ην ππνπξγείν εζσηεξηθψλ φπσο είλαη ε βνχιεζε ηνπ εθάζηνηε ππνπξγνχ
πνπ εθθξάδεη ην ππνπξγείν θαη ηελ θπβέξλεζε γεληθφηεξα, λνκίδσ φηη ζα πξέπεη λα αλαιάβνπλε
δξάζε λα θηηάμνπλε δεκφζηα δηνίθεζε ζηα πιαίζηα πνπ ππάξρνπλε ζε δηάθνξα πξνεγκέλα
επξσπατθά θξάηε. Μπνξνχλε απφ ηε δηθή ηνπο ηερλνγλσζία λα κάζνπλ θάηη παξαπάλσ ψζηε λα
κπνξνχκε λα θάλνπκε κηα δεκφζηα δηνίθεζε επέιηθηε, λα κελ ππάξρεη γξαθεηνθξαηία θαη φιν απηφ
μεθηλάεη θαη ζηακαηάεη κε ηελ πνιηηηθή βνχιεζε.
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2ε απνθξηλόκελε
Φύιν: γπλαίθα
Θ.Π.1. Δηζαγσγηθέο Δπηζεκάλζεηο
Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηεμάγεηαη ζην πιαίζην ηεο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ
ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο. Σν αληηθείκελν ηεο
έξεπλαο είλαη ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ απηνδηνίθεζε. ε φιε ηελ δηαδηθαζία
θαη κέρξη ην ηέινο ηεο εθπφλεζεο ηεο έξεπλαο δηαθπιάηηεηαη ε αλσλπκία φισλ ησλ απνθξηλνκέλσλ
θαη ε πξνζηαζία ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο.
Θ.Π.2. Γεκνγξαθηθέο Δξσηήζεηο
1. Πνηά είλαη ε ειηθία ζαο; Δίκαη 48ρξνλψλ
2. Πνην είλαη ην εθπαηδεπηηθφ ζαο επίπεδν (ηίηινο ζπνπδψλ);
- Δίκαη απφθνηηνο ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ ΠΔ θαη επίζεο είκαη θάηνρνο
κεηαπηπρηαθνχ ΓΓΠΜ: << Tνπηθή θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε θαη Απηνδηνίθεζε>>.
3. Πνηφο είλαη ν θιάδνο, ην ηκήκα θαη ε ζέζε εξγαζίαο ζαο ζηνλ Γήκν Ρεζχκλεο;
-Αλήθσ ζηνλ θιάδν Γηεθπεξαίσζεο Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ ζην ΚΔΠ Γήκνπ Ρεζχκλεο, ζην ηκήκα
εμππεξέηεζεο πνιηηψλ ζε ζέζε σο απιφο ππάιιεινο.
4. Πφζα ρξφληα πξνυπεξεζίαο έρεηε ζε απηή ηελ εξγαζηαθή ζέζε; Έρεηε εξγαζηεί αιινχ θαη αλ λαη
πνπ;
- Δξγάδνκαη απφ ην Μάξηην ηνπ 2002 ζην ΚΔΠ Γήκνπ Ρεζχκλεο, δειαδή δνπιεχσ 16 ρξφληα ζην
δεκφζην θαη επίζεο έρσ εξγαζηεί ζε δηάθνξεο ζέζεηο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε θαηαζηήκαηα,
ινγηζηήξηα, θξνληηζηήξηα μέλσλ γισζζψλ, γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, θ.η.ι.
5. Έρεηε παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ή επηκφξθσζεο ζην παξειζφλ;
-Ναη.
6. Αλ λαη, πνηα, ζε πνην πιαίζην, απφ πνηνλ θνξέα/ θνξείο θαη ζε πνην γλσζηηθφ αληηθείκελν;
- Κπξίσο αθνξνχζαλ ζέκαηα δεκφζηαο δηνίθεζεο, θαη ε δηνξγάλσζε ήηαλ απφ ην ΔΚΓΓΑ, απφ ην
Κνηλσληθφ Πνιχθεληξν, θαη θάπνηεο εκεξίδεο απφ ππεξεζίεο ή παλεπηζηήκηα. Ζ δηάξθεηα ηνπο
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ήηαλ θπξίσο εβδνκαδηαία. Ζ ζεκαηνινγία ήηαλ πνηθίιε θαη αθνξνχζε θπξίσο ηελ πχιε Δξκήο, ηε
ζηξαηνινγία, ηε κείσζε δηνηθεηηθψλ βαξψλ, δηνίθεζε κέζσ ζηφρσλ, ηελ ηέρλε ηεο πεηζνχο.
7. Θεσξείηε φηη ζαο σθέιεζαλ ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία ζαο;
- ια ηα πξνγξάκκαηα σθεινχλ εθφζνλ ε ζεκαηνινγία ηνπο άπηεηαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ
ππαιιήινπ.

Θ.Π.3. Δπξύηεξα Εεηήκαηα Απηνδηνίθεζεο θαη Γηνηθεηηθήο Ηθαλόηεηαο
8. Πσο αμηνινγείηε ηνλ Καιιηθξάηε; Πνηα ζεσξείηε ηα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα θαη
κεηνλεθηήκαηα ηνπ γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε; Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ην λέν ζεζκηθφ
πιαίζην, δειαδή ηνλ «Κιεηζζέλε»;
-Ο ζρεδηαζκφο ηνπ Καιιηθξάηε ππήξμε ειπηδνθφξνο θαη πνιιά ππνζρφκελνο ζεζκφο. Γπζηπρψο
ζηελ πξάμε δελ έγηλε πινπνίεζε φισλ ησλ ζεζκηθψλ κέηξσλ πνπ είραλ απνθαζηζζεί λα γίλνπλ. Γελ
ππήξμε ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο νχηε επηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Σα
βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ ήηαλ:
- Απηνηέιεηα ησλ ΟΣΑ
- Καηαλνκή ησλ πφξσλ κε γεσγξαθηθά θαη πιεζπζκηαθά θξηηήξηα
- Έιεγρνο θαη αλάξηεζε απνθάζεσλ ζην δηαδίθηπν
- Απνξξφθεζε θνλδπιίσλ
- Πεξηνξηζκφο ζπγθεληξσηηζκνχ
- Καιχηεξε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ Γήκσλ
- πγθξφηεζε ηζρπξψλ θαη αληαγσληζηηθψλ Πεξηθεξεηψλ θαη Γήκσλ
- Υξήζε ΣΠΔ
Μεξηθά απφ ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ Καιιηθξάηε ήηαλε:
-Γελ έγηλε πξφβιεςε γηα επαξθή επηκφξθσζε ησλ ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ γηα ηηο λέεο
ιεηηνπξγίεο.
-Τζηεξεί ζε ζέκαηα νπζηαζηηθήο απνθέληξσζεο
-Ακθηζβήηεζε ηεο δηαθάλεηαο.
ζνλ αθνξά ηνλ Κιεηζζέλε κπνξψ λα πσ φηη δηαηεξεί ηε βαζηθή θηινζνθία ηνπ Καιιηθξάηε ελψ
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δηαθνξνπνηεί ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ησλ Γήκσλ. Δίλαη πνιχ πξψηκν λα έρσ άπνςε, δηφηη δελ έρσ
αληηιεθζεί πιήξσο πσο ζα ιεηηνπξγήζεη θαη πνηεο αδπλακίεο ηνπ Καιιηθξάηε ζα θαιχςεη.
9. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο-ε είζηε απφ ην επίπεδν απινχζηεπζεο ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ ζην Γήκν Ρεζχκλεο γεληθφηεξα θαη ζηελ ππεξεζία ζαο
εηδηθφηεξα;
-Γεληθά ζην δήκν Ρεζχκλεο έρεη επέιζεη απινχζηεπζε ζε θάπνηα ηκήκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα
ζην πξσηφθνιιν. κσο δελ δχλαηαη λα έρσ νινθιεξσκέλε θαη αληηθεηκεληθή άπνςε, εμαηηίαο ηνπ
γεγνλφηνο φηη δελ έρσ άκεζε επαθή κε ηηο εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ Γήκνπ. ε φηη αθνξά ην
ΚΔΠ Γήκνπ Ρεζχκλεο αιιά θαη ζπλνιηθά ζηα ΚΔΠ, ε εηζδνρή ησλ εμσηεξηθψλ εθαξκνγψλ
(ΟΓΑ,ΟΑΔΓ), ην Δζληθφ Γεκνηνιφγην, ε θαηάξγεζε ησλ επηθπξψζεσλ (γλήζηα αληίγξαθα), έρεη
κεηψζεη ζε πςειφ πνζνζηφ ηα δηνηθεηηθά βάξε επηηξέπνληαο ηελ ακεζφηεξε εμππεξέηεζε ηνπ
πνιίηε.

10. Πσο θξίλεηε ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ ππεξεζία ζαο θαη ζηε
Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Απηνδηνίθεζε γεληθφηεξα;
-Ζ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ ππεξεζία κνπ είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ηελ
θαζηζηά μερσξηζηή ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο δεκφζηεο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο. Γελ γλσξίδσ θαηά
πφζν έρεη εθαξκνζηεί ζηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. Γελ παχεη φκσο λα έρνπλ γίλεη
ηεξάζηηα άικαηα ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη λα κελ ακθηζβεηνχληαη ηα βήκαηα πνπ γίλνληαη. Οη
πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο έρνπλ πξνβεί ζε λέεο πξαθηηθέο. κσο ε πξνζσπηθή κνπ άπνςε είλαη φηη ε
πην νινθιεξσκέλε εθαξκνγή ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη απηή ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ φπνπ έρεη γίλεη πιήξε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ θαη θηινμελεί ηα ζπζηήκαηα ηεο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, θαζψο θαη άιισλ θνξέσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζε
ζπλεξγαζία κε απηνχο. Δπηπιένλ κεξηκλά γηα ηελ εχξπζκε θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ησλ
παξερφκελσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηε Γεκφζηα
Γηνίθεζε.
11. Θεσξείηε φηη ε ππεξεζία ζαο είλαη απνηειεζκαηηθή ζε ζρέζε κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ;
-100 ηνηο εθαηφ ηα ΚΔΠ επηηπγράλνπλ βαζκνχο εμππεξέηεζεο πνπ είλαη πςειά. Απηφο είλαη θαη ν
ιφγνο πνπ είλαη επξείαο απνδνρήο απφ ηνπο πνιίηεο θαη απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ εκπινπηίδνληαη
δηαξθψο κε λέεο δηαδηθαζίεο, ψζηε κειινληηθά λα απνηειέζνπλ ην κνλαδηθφ ζεκείν εμππεξέηεζεο
θαη επαθήο ησλ πνιηηψλ κε ην Γεκφζην. πγθεθξηκέλα γηα ην ΚΔΠ Γήκνπ Ρεζχκλεο ηζρχνπλ ηα
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παξαπάλσ θαη επίζεο έρεη επηηεπρζεί άξηζηε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο πνπ εκπιεθφκαζηε (
Πξφλνηα, Γεκνηνιφγηα, Μεραλνινγηθφ).
12. πκκεηέρεη ε ππεξεζία ζαο θαη ν Γήκνο γεληθφηεξα ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη
επηκφξθσζεο (π.ρ. λέεο ηερλνινγίεο). Πνηεο πξσηνβνπιίεο ιακβάλεη γηα ηε δηνξγάλσζε
πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ;
-Γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ δελ γλσξίδσ. Γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ΚΔΠ, δελ ιακβάλνληαη
πξσηνβνπιίεο γηα ηελ επηκφξθσζε ηνπο.

Θ.Π.4. Εεηήκαηα αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ (Πξντζηάκελνη θαη δηεπζπληέο
ηκεκάησλ)
13. Θεσξείηαη φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ππεξεζίαο ζαο δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εξγαζία ηνπ; Πνηεο είλαη απηέο;
14. Θεσξείηε φηη ππάξρεη αλάγθε γηα νξγαλσζηαθή αλαδηάξζξσζε ηνπ ηκήκαηνο ζαο;
15. Πνηεο ζεσξείηε φηη είλαη, κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, νη απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ
ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ηκήκαηφο ζαο; Πνηεο ζεσξείηε ηηο βαζηθφηεξεο
γλψζεηο- ηθαλφηεηεο- δεμηφηεηεο ζηελ Απηνδηνίθεζε γεληθφηεξα;
16. ε πνηνπο ηνκείο πηζηεχεηε φηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη παξέκβαζε γηα ηελ βειηίσζε ησλ
ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ;
17. Πηζηεχεηε φηη νη αλάγθεο ζε δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κπνξνχλ λα
θαιπθζνχλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο [είηε κέζσ
δηά δψζεο ή εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε είηε κέζσ ελφο ζπλδπαζηηθνχ κνληέινπ επηκφξθσζεο (δηά
δψζεο θαη εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε)];

Θ.Π.5. Εεηήκαηα αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ (κόλν γηα ππεξεζηαθά ζηειέρε )
18. Θεσξείηαη φηη δηαζέηεηε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα
αληαπνθξίλεζηε ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη ζηα θαζήθνληα πνπ ζαο έρνπλ αλαζέζεη ζηελ ππεξεζία ζαο;
-Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ππεξεζίαο κνπ εξγάδεηαη απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΔΠ,
θαη φινη πέξαλ ηεο εκπεηξίαο δηαζέηνπλ πιένλ ηηο γλψζεηο θαη έρνπλ απνθηήζεη θαη ηηο θαηάιιειεο
δεμηφηεηεο ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ πιήξσο ζην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπο. Πιήξε
θαηαλφεζε ησλ εγθπθιίσλ, ρξήζε ΣΠΔ, ζπλεξγαζία αιιεινζεβαζκφο, ελζπλαίζζεζε, θαηαλφεζε,
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θαιή επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο, αιιειεπίδξαζε, πεηζαξρία-ειεπζεξία, σξηκφηεηα, θνηλνί ζηφρνη.

19. Πνηεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ζεσξείηαη φηη ρξεηάδεηαη λα απνθηήζεηε ή λα αλαπηχμεηε
πεξαηηέξσ πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεηε ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζαο ζηελ
εξγαζία ζαο;
-ίγνπξα ρξεηάδεηαη θάπνηα επηκφξθσζε ζε εηδηθά ζέκαηα πνπ άπηνληαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ ΚΔΠ
θαη πνπ ζπρλά νη εγθχθιηνη δελ θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα πνπ απαηηείηαη.

20. Πνηα ζεσξείηε φηη είλαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ππεξεζία ζαο θαη πνηα
είλαη ηα πην δπλαηά ηεο ζεκεία;
-Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ππεξεζία κνπ είλαη ε κε ιεηηνπξγηθή ρσξνζέηεζε
ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ε θαθή αθνπζηηθή, έιιεηςε κεραλήκαηνο γηα ραξηάθη γηα ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε, έιιεηςε εθηππσηψλ θαη γεληθά
ζχγρξνλσλ κεραλεκάησλ.
Σψξα ηα δπλαηά ζεκεία ηεο ππεξεζίαο κνπ είλαη ε επάξθεηα πξνζσπηθνχ, ε πιήξεο θαηάξηηζε θαη
ζπλεξγαζία πξνζσπηθνχ, ε απνδνρή ηεο ππεξεζίαο απφ ηνπο πνιίηεο, ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ην
σξάξην εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ, ην νπνίν είλαη θαζεκεξηλά 8.00 – 20.00 θαη άββαηα 8.00 –
14.00.

21. Θεσξείηε φηη ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ αιιαγέο θαη αλ λαη ζε πνην επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα
βειηησζνχλ ε ιεηηνπξγία θαη νη δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο ηεο ππεξεζίαο ζαο;
-Πηζαλφλ λα ρξεηάδεηαη θάπνηα αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ. ρη φκσο ηεξάζηηεο αιιαγέο. Κάηη
πνπ ιεηηνπξγεί ζσζηά θαη είλαη απνδεθηφ ίζσο ρξεηάδεηαη θάπνηεο βειηησηηθέο παξεκβάζεηο ζε
επίπεδν ηέηνην πνπ λα κελ δηαηαξαρζεί ε ζπλνρή ηεο ππεξεζίαο. Δπίζεο ρξεηάδεηαη παξέκβαζε ζηε
δηακφξθσζε ρψξνπ θαη ηελ ρσξνζέηεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ψζηε λα είλαη πην ιεηηνπξγηθφ.
22. ε πνηεο άιιεο λέεο ή εμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ζα ζέιαηε λα επηκνξθσζείηε,
ηηο νπνίεο δελ απνθηήζαηε κε ηελ εηζαγσγηθή ζαο επηκφξθσζε ή κε άιιεο δηαδηθαζίεο
επηκφξθσζεο ζηηο νπνίεο έρεηε ζπκκεηάζρεη;
-Θεσξψ φηη νη ππάιιεινη ησλ ΚΔΠ γεληθά θαιφ είλαη λα παξαθνινπζήζνπλ επηκνξθψζεηο νη
νπνίεο λα αθνξνχλ απνθιεηζηηθά εηδηθά ζέκαηα δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ ππεξεζία.
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Θ.Π.6. Καηαιεθηηθέο πξνηάζεηο
23. Πνηέο είλαη νη πξνηάζεηο ζαο, ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ
αλαγθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην Γήκν Ρεζχκλεο;
-Γεληθά γηα ην Γήκν Ρεζχκλεο δελ δχλακαη λα έρσ νινθιεξσκέλε θαη αληηθεηκεληθή άπνςε γηα αλ
απαληήζσ. ε φηη αθνξά φκσο ηνπο ππαιιήινπο ησλ ΚΔΠ, ζεσξψ φηη ην Τπνπξγείν νθείιεη λα
δηνξγαλψζεη εηδηθά ζεκηλάξηα γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ ΚΔΠ, δηφηη ζπλερψο επηθνξηίδνληαη κε λέεο
δηαδηθαζίεο ρσξίο θαλέλα πξνγξακκαηηζκφ. Ζ κφλε ελεκέξσζε πνπ ηνπο δίλεηαη είλαη θάπνηα
εγθχθιηνο κε πνιιά ζπλήζσο θελά θαη ρσξίο θαλ ηε δεκηνπξγία ελφο Help Desk ζα κπνξνχζε λα
απαληήζεη ζε δπζιεηηνπξγίεο πνπ πξνθχπηνπλ.
24. Καηαιεθηηθά, ζα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε ή λα επηζεκάλεηε θάηη ζε ζρέζε κε ηα
πξναλαθεξζέληα;
-ηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε έρνπλ γίλεη ηεξάζηηα άικαηα αιιαγήο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Πξέπεη φκσο
λα γίλνπλ αθφκα πεξηζζφηεξα, λα ππάξμεη ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο γηα εθζπγρξνληζκφ ησλ
ππεξεζηψλ. Δπηβάιιεηαη επηκφξθσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ππαιιήισλ φρη γεληθά αιιά εηδηθά κε ηα
αληηθείκελα πνπ αζρνινχληαη. Σν πην ζεκαληηθά γηα κέλα πξνζσπηθά ζέκα πνπ ηίζεηαη, είλαη ε
αιιαγή θνπιηνχξαο ησλ ππαιιήισλ. Πξέπεη λα αληηιεθζνχλ φηη ηα πάληα εμειίζζνληαη θαη
νθείινπκε λα αθνινπζήζνπκε.
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3ε απνθξηλόκελε
Φύιν: γπλαίθα
Θ.Π.1. Δηζαγσγηθέο Δπηζεκάλζεηο
Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηεμάγεηαη ζην πιαίζην ηεο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ
ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο. Σν αληηθείκελν ηεο
έξεπλαο είλαη ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ απηνδηνίθεζε. ε φιε ηελ δηαδηθαζία
θαη κέρξη ην ηέινο ηεο εθπφλεζεο ηεο έξεπλαο δηαθπιάηηεηαη ε αλσλπκία φισλ ησλ απνθξηλνκέλσλ
θαη ε πξνζηαζία ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο.
Θ.Π.2. Γεκνγξαθηθέο Δξσηήζεηο
1. Πνηά είλαη ε ειηθία ζαο; Δίκαη 40 εηψλ

2. Πνην είλαη ην εθπαηδεπηηθφ ζαο επίπεδν (ηίηινο ζπνπδψλ);
-Δίκαη απφθνηηνο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
3. Πνηφο είλαη ν θιάδνο, ην ηκήκα θαη ε ζέζε εξγαζίαο ζαο ζηνλ Γήκν Ρεζχκλεο;
-Αλήθσ ζηνλ θιάδν ΓΔ Γηεθπεξαίσζεο Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ, ζην ΚΔΠ Γήκνπ Ρεζχκλεο, σο απιφο
ππάιιεινο.
4. Πφζα ρξφληα πξνυπεξεζίαο έρεηε ζε απηή ηελ εξγαζηαθή ζέζε; Έρεηε εξγαζηεί αιινχ θαη αλ λαη
πνπ;
-Έρσ 16 ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζην ΚΔΠ Γήκνπ Ρεζχκλεο
5. Έρεηε παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ή επηκφξθσζεο ζην παξειζφλ;
Ναη.
6. Αλ λαη, πνηα, ζε πνην πιαίζην, απφ πνηνλ θνξέα/ θνξείο θαη ζε πνην γλσζηηθφ αληηθείκελν;
-Δηζαγσγηθή επηκφξθσζε λενδηνξηζκέλνπ ππαιιήινπ, θαη άιισλ γεληθψλ γλψζεσλ απφ ην ΔΚΓΓΑ
7. Θεσξείηε φηη ζαο σθέιεζαλ ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία ζαο;
Ναη.
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Θ.Π.3. Δπξύηεξα Εεηήκαηα Απηνδηνίθεζεο θαη Γηνηθεηηθήο Ηθαλόηεηαο
8. Πσο αμηνινγείηε ηνλ Καιιηθξάηε; Πνηα ζεσξείηε ηα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα θαη
κεηνλεθηήκαηα ηνπ γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε; Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ην λέν ζεζκηθφ
πιαίζην, δειαδή ηνλ «Κιεηζζέλε»;
-Ο Καιιηθξάηεο ήηαλ έλαο ζεζκφο πνιιά ππνζρφκελνο, ν νπνίνο παξνπζηάδεη θαη αξθεηά
κεηνλεθηήκαηα. Γηα ηνλ Κιεηζζέλε δελ κπνξψ λα απαληήζσ γηαηί αθφκα δελ έρεη εθαξκνζηεί ζηελ
πξάμε.
9. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο-ε είζηε απφ ην επίπεδν απινχζηεπζεο ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ ζην Γήκν Ρεζχκλεο γεληθφηεξα θαη ζηελ ππεξεζία ζαο
εηδηθφηεξα;
-Γελ είκαη θαη ηφζν ηθαλνπνηεκέλε.
10. Πσο θξίλεηε ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ ππεξεζία ζαο θαη ζηε
Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Απηνδηνίθεζε γεληθφηεξα;
-Καιή.
11. Θεσξείηε φηη ε ππεξεζία ζαο είλαη απνηειεζκαηηθή ζε ζρέζε κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ;
-Ναη.
12. πκκεηέρεη ε ππεξεζία ζαο θαη ν Γήκνο γεληθφηεξα ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη
επηκφξθσζεο (π.ρ. λέεο ηερλνινγίεο). Πνηεο πξσηνβνπιίεο ιακβάλεη γηα ηε δηνξγάλσζε
πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ;
-ρη
Θ.Π.4. Εεηήκαηα αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ (Πξντζηάκελνη θαη δηεπζπληέο
ηκεκάησλ)
13. Θεσξείηαη φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ππεξεζίαο ζαο δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εξγαζία ηνπ; Πνηεο είλαη απηέο;
14. Θεσξείηε φηη ππάξρεη αλάγθε γηα νξγαλσζηαθή αλαδηάξζξσζε ηνπ ηκήκαηνο ζαο;
15. Πνηεο ζεσξείηε φηη είλαη, κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, νη απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ
ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ηκήκαηφο ζαο; Πνηεο ζεσξείηε ηηο βαζηθφηεξεο
γλψζεηο- ηθαλφηεηεο- δεμηφηεηεο ζηελ Απηνδηνίθεζε γεληθφηεξα;
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16. ε πνηνπο ηνκείο πηζηεχεηε φηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη παξέκβαζε γηα ηελ βειηίσζε ησλ
ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ;
17. Πηζηεχεηε φηη νη αλάγθεο ζε δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κπνξνχλ λα
θαιπθζνχλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο [είηε κέζσ
δηά δψζεο ή εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε είηε κέζσ ελφο ζπλδπαζηηθνχ κνληέινπ επηκφξθσζεο (δηά
δψζεο θαη εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε)];

Θ.Π.5. Εεηήκαηα αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ(κόλν γηα ππεξεζηαθά ζηειέρε )
18. Θεσξείηαη φηη δηαζέηεηε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα
αληαπνθξίλεζηε ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη ζηα θαζήθνληα πνπ ζαο έρνπλ αλαζέζεη ζηελ ππεξεζία ζαο;
-Ννκίδσ φηη ηα έρσ αιιά ήζεια θαη παξαπάλσ θαηάξηηζε
19. Πνηεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ζεσξείηαη φηη ρξεηάδεηαη λα απνθηήζεηε ή λα αλαπηχμεηε
πεξαηηέξσ πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεηε ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζαο ζηελ
εξγαζία ζαο;
-Θα ήζεια θαηάξηηζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο
20. Πνηα ζεσξείηε φηη είλαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ππεξεζία ζαο θαη πνηα
είλαη ηα πην δπλαηά ηεο ζεκεία;
-Οη πνιίηεο εμππεξεηνχληαη ζην κέγηζην βαζκφ θαη απηφ είλαη ην δπλαηφ ζεκείν ηεο ππεξεζίαο
κνπ, ελψ κεηνλέθηεκα απνηειεί ε κε αληαπφθξηζε νλ ιατλ ζπζηεκάησλ.

21. Θεσξείηε φηη ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ αιιαγέο θαη αλ λαη ζε πνην επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα
βειηησζνχλ ε ιεηηνπξγία θαη νη δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο ηεο ππεξεζίαο ζαο;
-Να ππάξρεη νλ ιατλ αληαπφθξηζε ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο ψζηε λα εμππεξεηείηαη κε κηα επίζθεςε ν
πνιίηεο.
22. ε πνηεο άιιεο λέεο ή εμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ζα ζέιαηε λα επηκνξθσζείηε,
ηηο νπνίεο δελ απνθηήζαηε κε ηελ εηζαγσγηθή ζαο επηκφξθσζε ή κε άιιεο δηαδηθαζίεο
επηκφξθσζεο ζηηο νπνίεο έρεηε ζπκκεηάζρεη;
-Θα ήζεια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζρεδηαζκέλα απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ηα νπνία λα
θαιχπηνπλ εηδηθέο γλψζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε απνθιεηζηηθά κε ηα ΚΔΠ.
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Θ.Π.6. Καηαιεθηηθέο πξνηάζεηο
23. Πνηέο είλαη νη πξνηάζεηο ζαο, ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ
αλαγθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην Γήκν Ρεζχκλεο;
24. Καηαιεθηηθά, ζα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε ή λα επηζεκάλεηε θάηη ζε ζρέζε κε ηα
πξναλαθεξζέληα;
-ρη.
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4νο απνθξηλόκελνο
Φύιν: άλδξαο
Θ.Π.1. Δηζαγσγηθέο Δπηζεκάλζεηο
Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηεμάγεηαη ζην πιαίζην ηεο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ
ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο. Σν αληηθείκελν ηεο
έξεπλαο είλαη ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ απηνδηνίθεζε. ε φιε ηελ δηαδηθαζία
θαη κέρξη ην ηέινο ηεο εθπφλεζεο ηεο έξεπλαο δηαθπιάηηεηαη ε αλσλπκία φισλ ησλ απνθξηλνκέλσλ
θαη ε πξνζηαζία ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο.
Θ.Π.2. Γεκνγξαθηθέο Δξσηήζεηο
1. Πνηά είλαη ε ειηθία ζαο;

Δίκαη 53 εηψλ

2. Πνην είλαη ην εθπαηδεπηηθφ ζαο επίπεδν (ηίηινο ζπνπδψλ);
-Έρσ ηειεηψζεη Παλεπηζηήκην θαη είκαη πηπρηνχρνο Θενινγίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.
3. Πνηφο είλαη ν θιάδνο, ην ηκήκα θαη ε ζέζε εξγαζίαο ζαο ζηνλ Γήκν Ρεζχκλεο;
-Αλήθσ ζηνλ θιάδν Γηεθπεξαίσζεο Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ, σο ΠΔ, ζην ηκήκα εζσηεξηθήο
αληαπφθξηζεο ηνπ ΚΔΠ ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο.
4. Πφζα ρξφληα πξνυπεξεζίαο έρεηε ζε απηή ηελ εξγαζηαθή ζέζε; Έρεηε εξγαζηεί αιινχ θαη αλ λαη
πνπ;
-Έρσ 15 πξνυπεξεζίαο ζην δεκφζην ηνκέα, ζε ΚΔΠ δειαδή, θαη αθφκα έρσ δνπιέςεη γηα 1.5
ρξφλν, σο ζπκβαζηνχρνο ζηε αλσηέξα εθθιεζηαζηηθή ζρνιή Κξήηεο.
5. Έρεηε παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ή επηκφξθσζεο ζην παξειζφλ;
-Ναη
6. Αλ λαη, πνηα, ζε πνην πιαίζην, απφ πνηνλ θνξέα/θνξείο θαη ζε πνην γλσζηηθφ αληηθείκελν;
-Απφ ην ΔΚΓΓΑ κε γλσζηηθφ αληηθείκελν ηελ πιεξνθνξηθή.

7. Θεσξείηε φηη ζαο σθέιεζαλ ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία ζαο;
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-Οπσζδήπνηε.
Θ.Π.3. Δπξύηεξα Εεηήκαηα Απηνδηνίθεζεο θαη Γηνηθεηηθήο Ηθαλόηεηαο
8. Πσο αμηνινγείηε ηνλ Καιιηθξάηε; Πνηα ζεσξείηε ηα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα θαη
κεηνλεθηήκαηα ηνπ γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε; Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ην λέν ζεζκηθφ
πιαίζην, δειαδή ηνλ «Κιεηζζέλε»;
-Ο Καιιηθξάηεο γηα ηελ επνρή πνπ έγηλε ήηαλ έλαο πξσηνπνξηαθφο ζεζκφο πνπ απφ ηελ
πνιπδηάζπαζε ησλ κηθξψλ δήκσλ, πήγακε ζηελ ζπλέλσζε απηψλ ζε κεγαιχηεξνπο δήκνπο κε
ζπλέπεηα ηελ θαιχηεξε Γηνίθεζε ζηελ επαξρία, θπξίσο θαη ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία απηψλ.
Με ηελ εθαξκνγή ηνπ Κιεηζζέλε πίζσ απφ ηελ ηζνδπλακία ηεο ςήθνπ πνπ επηθέξεη, αλ δελ
ππάξμνπλ πξαγκαηηθέο, πξνγξακκαηηθέο ζπλελψζεηο πνιινί δήκνη ζα νδεγεζνχλ ζηελ
αθπβεξλεζία.

9. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο-ε είζηε απφ ην επίπεδν απινχζηεπζεο ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ ζην Γήκν Ρεζχκλεο γεληθφηεξα θαη ζηελ ππεξεζία ζαο
εηδηθφηεξα;
-Ννκίδσ φρη ηφζν ζην Γήκν Ρεζχκλνπ, φζν θαη ζηελ ππεξεζία πνπ εξγάδνκαη, δειαδή ζην ΚΔΠ,
έρνπλ γίλεη πνιχ ζεκαληηθά βήκαηα ζηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ησλ Γηνηθεηηθψλ βαξψλ.

10. Πσο θξίλεηε ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ ππεξεζία ζαο θαη ζηε
Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Απηνδηνίθεζε γεληθφηεξα;
-Ζ ππεξεζία ησλ ΚΔΠ είλαη πξσηνπφξνο ζηελ πινπνίεζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο,
ππάξρνπλ βέβαηα πνιιέο ππεξεζίεο Γεκνζίνπ ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα γίλνπλ πνιιά πξάγκαηα
αθφκε.

11. Θεσξείηε φηη ε ππεξεζία ζαο είλαη απνηειεζκαηηθή ζε ζρέζε κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ;
-χκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη αιιά θαη ηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο,
κάιινλ είλαη ε πην απνηειεζκαηηθή φζνλ αθνξά ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ.

12. πκκεηέρεη ε ππεξεζία ζαο θαη ν Γήκνο γεληθφηεξα ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη
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επηκφξθσζεο (π.ρ. λέεο ηερλνινγίεο). Πνηεο πξσηνβνπιίεο ιακβάλεη γηα ηε δηνξγάλσζε
πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ;
-Απφ απηά πνπ γλσξίδσ ηφζν νη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο, φζν θαη ηεο ππεξεζίαο κνπ,
παξαθνινπζνχκε ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΚΓΓΑ.

Θ.Π.4. Εεηήκαηα αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ (Πξντζηάκελνη θαη δηεπζπληέο
ηκεκάησλ)
13. Θεσξείηαη φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ππεξεζίαο ζαο δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εξγαζία ηνπ; Πνηεο είλαη απηέο;
14. Θεσξείηε φηη ππάξρεη αλάγθε γηα νξγαλσζηαθή αλαδηάξζξσζε ηνπ ηκήκαηνο ζαο;
15. Πνηεο ζεσξείηε φηη είλαη, κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, νη απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ
ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ηκήκαηφο ζαο; Πνηεο ζεσξείηε ηηο βαζηθφηεξεο
γλψζεηο- ηθαλφηεηεο- δεμηφηεηεο ζηελ Απηνδηνίθεζε γεληθφηεξα;
16. ε πνηνπο ηνκείο πηζηεχεηε φηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη παξέκβαζε γηα ηελ βειηίσζε ησλ
ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ;
17. Πηζηεχεηε φηη νη αλάγθεο ζε δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κπνξνχλ λα
θαιπθζνχλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο [είηε κέζσ
δηά δψζεο ή εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε είηε κέζσ ελφο ζπλδπαζηηθνχ κνληέινπ επηκφξθσζεο (δηά
δψζεο θαη εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε)];
Θ.Π.5. Εεηήκαηα αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ(κόλν γηα ππεξεζηαθά ζηειέρε )
18. Θεσξείηαη φηη δηαζέηεηε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα
αληαπνθξίλεζηε ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη ζηα θαζήθνληα πνπ ζαο έρνπλ αλαζέζεη ζηελ ππεξεζία ζαο;
-Ννκίδσ πσο λαη.

19. Πνηεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ζεσξείηαη φηη ρξεηάδεηαη λα απνθηήζεηε ή λα αλαπηχμεηε
πεξαηηέξσ πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεηε ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζαο ζηελ
εξγαζία ζαο;
-Υξεηάδεηαη ίζσο πεξηζζφηεξε επηκφξθσζε απφ ηελ θεληξηθή ππεξεζία ησλ ΚΔΠ δειαδή ην
Τπνπξγείν, ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο δνπιεηάο καο.
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20. Πνηα ζεσξείηε φηη είλαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ππεξεζία ζαο θαη πνηα
είλαη ηα πην δπλαηά ηεο ζεκεία;
-Σν πην ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπκε σο ππεξεζία (ΚΔΠ), είλαη φηη δελ έρνπκε
έγθαηξε θαη επαξθή ελεκέξσζε, γηα αξκνδηφηεηεο πνπ καο αλαζέηεη ην Τπνπξγείν.

21. Θεσξείηε φηη ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ αιιαγέο θαη αλ λαη ζε πνην επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα
βειηησζνχλ ε ιεηηνπξγία θαη νη δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο ηεο ππεξεζίαο ζαο;
-ε θεληξηθφ επίπεδν ρξεηάδεηαη λα έρνπλ νη εξγαδφκελνη ησλ ΚΔΠ, γηα ην πνηεο ππνζέζεηο ηνπο
αλαηίζεληαη θαη κε πνην ηξφπν ζα πινπνηεζνχλ.

22. ε πνηεο άιιεο λέεο ή εμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ζα ζέιαηε λα επηκνξθσζείηε,
ηηο νπνίεο δελ απνθηήζαηε κε ηελ εηζαγσγηθή ζαο επηκφξθσζε ή κε άιιεο δηαδηθαζίεο
επηκφξθσζεο ζηηο νπνίεο έρεηε ζπκκεηάζρεη;
-Υξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε επηκφξθσζε ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ
αληηθεηκέλνπ πνπ ππεξεηνχκε.

Θ.Π.6. Καηαιεθηηθέο πξνηάζεηο
23. Πνηέο είλαη νη πξνηάζεηο ζαο, ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ
αλαγθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην Γήκν Ρεζχκλεο;
-Υξεηάδεηαη νξγάλσζε πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε ππεξεζίαο.

24. Καηαιεθηηθά, ζα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε ή λα επηζεκάλεηε θάηη ζε ζρέζε κε ηα
πξναλαθεξζέληα;
-ρη δελ έρσ λα πξνζζέζσ ηίπνηα άιιν, λνκίδσ ηα είπακε παξαπάλσ.
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5ε απνθξηλόκελε
Φύιν: γπλαίθα
Θ.Π.1. Δηζαγσγηθέο Δπηζεκάλζεηο
Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηεμάγεηαη ζην πιαίζην ηεο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ
ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο. Σν αληηθείκελν ηεο
έξεπλαο είλαη ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ απηνδηνίθεζε. ε φιε ηελ δηαδηθαζία
θαη κέρξη ην ηέινο ηεο εθπφλεζεο ηεο έξεπλαο δηαθπιάηηεηαη ε αλσλπκία φισλ ησλ απνθξηλνκέλσλ
θαη ε πξνζηαζία ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο.
Θ.Π.2. Γεκνγξαθηθέο Δξσηήζεηο
1. Πνηά είλαη ε ειηθία ζαο; Δίκαη 43
2. Πνην είλαη ην εθπαηδεπηηθφ ζαο επίπεδν (ηίηινο ζπνπδψλ);
-Δίκαη ΠΔ Κνηλσληνινγίαο
3. Πνηφο είλαη ν θιάδνο, ην ηκήκα θαη ε ζέζε εξγαζίαο ζαο ζηνλ Γήκν Ρεζχκλεο;
-Αλήθσ ζηνλ θιάδν

Γηεθπεξαίσζεο Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ, σο απιφο ππάιιεινο ζην Γήκν

Ρεζχκλεο
4. Πφζα ρξφληα πξνυπεξεζίαο έρεηε ζε απηή ηελ εξγαζηαθή ζέζε; Έρεηε εξγαζηεί αιινχ θαη αλ λαη
πνπ;
-Έρσ εξγαζηεί 15 ρξφληα ζηα ΚΔΠ, θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα έρσ δνπιέςεη ζε εθδνηηθή εηαηξεία.

5. Έρεηε παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ή επηκφξθσζεο ζην παξειζφλ;
-Ναη.
6. Αλ λαη, πνηα, ζε πνην πιαίζην, απφ πνηνλ θνξέα/θνξείο θαη ζε πνην γλσζηηθφ αληηθείκελν;
-Φεθηαθέο ππνγξαθέο, απφ ην ΔΚΓΓΑ.

7. Θεσξείηε φηη ζαο σθέιεζαλ ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία ζαο;
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-ρη

Θ.Π.3. Δπξύηεξα Εεηήκαηα Απηνδηνίθεζεο θαη Γηνηθεηηθήο Ηθαλόηεηαο
8. Πσο αμηνινγείηε ηνλ Καιιηθξάηε; Πνηα ζεσξείηε ηα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα θαη
κεηνλεθηήκαηα ηνπ γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε; Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ην λέν ζεζκηθφ
πιαίζην, δειαδή ηνλ «Κιεηζζέλε»;
-Πηζηεχσ φηη ιεηηνπξγεί θαιχηεξα ε Γηνίθεζε κε ηνλ Καιιηθξάηε ηψξα γηα ηνλ Κιεηζζέλε δελ έρσ
άπνςε γηα ηελ ψξα.
9. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο-ε είζηε απφ ην επίπεδν απινχζηεπζεο ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ ζην Γήκν Ρεζχκλεο γεληθφηεξα θαη ζηελ ππεξεζία ζαο
εηδηθφηεξα;
-Αξθεηά.
10. Πσο θξίλεηε ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ ππεξεζία ζαο θαη ζηε
Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Απηνδηνίθεζε γεληθφηεξα;
-Πνιχ θαιά δνκεκέλε
11. Θεσξείηε φηη ε ππεξεζία ζαο είλαη απνηειεζκαηηθή ζε ζρέζε κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ;
-Ναη.
12. πκκεηέρεη ε ππεξεζία ζαο θαη ν Γήκνο γεληθφηεξα ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη
επηκφξθσζεο (π.ρ. λέεο ηερλνινγίεο). Πνηεο πξσηνβνπιίεο ιακβάλεη γηα ηε δηνξγάλσζε
πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ;
-ρη θαη ηφζν πνιχ.

Θ.Π.4. Εεηήκαηα αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ (Πξντζηάκελνη θαη δηεπζπληέο
ηκεκάησλ)
13. Θεσξείηαη φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ππεξεζίαο ζαο δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εξγαζία ηνπ; Πνηεο είλαη απηέο;
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14. Θεσξείηε φηη ππάξρεη αλάγθε γηα νξγαλσζηαθή αλαδηάξζξσζε ηνπ ηκήκαηνο ζαο;
15. Πνηεο ζεσξείηε φηη είλαη, κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, νη απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ
ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ηκήκαηφο ζαο; Πνηεο ζεσξείηε ηηο βαζηθφηεξεο
γλψζεηο- ηθαλφηεηεο- δεμηφηεηεο ζηελ Απηνδηνίθεζε γεληθφηεξα;
16. ε πνηνπο ηνκείο πηζηεχεηε φηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη παξέκβαζε γηα ηελ βειηίσζε ησλ
ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ;
17. Πηζηεχεηε φηη νη αλάγθεο ζε δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κπνξνχλ λα
θαιπθζνχλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο [είηε κέζσ
δηά δψζεο ή εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε είηε κέζσ ελφο ζπλδπαζηηθνχ κνληέινπ επηκφξθσζεο (δηά
δψζεο θαη εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε)];
Θ.Π.5. Εεηήκαηα αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ(κόλν γηα ππεξεζηαθά ζηειέρε )
18. Θεσξείηαη φηη δηαζέηεηε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα
αληαπνθξίλεζηε ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη ζηα θαζήθνληα πνπ ζαο έρνπλ αλαζέζεη ζηελ ππεξεζία ζαο;
-Ναη.

19. Πνηεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ζεσξείηαη φηη ρξεηάδεηαη λα απνθηήζεηε ή λα αλαπηχμεηε
πεξαηηέξσ πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεηε ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζαο ζηελ
εξγαζία ζαο;
-Πην εμεηδηθεπκέλε γλψζε ησλ αληηθεηκέλσλ.

20. Πνηα ζεσξείηε φηη είλαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ππεξεζία ζαο θαη πνηα
είλαη ηα πην δπλαηά ηεο ζεκεία;
-Γελ ππάξρεη έγθπξε ελεκέξσζε γηα ηηο αιιαγέο πνπ γίλνληαη.
21. Θεσξείηε φηη ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ αιιαγέο θαη αλ λαη ζε πνην επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα
βειηησζνχλ ε ιεηηνπξγία θαη νη δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο ηεο ππεξεζίαο ζαο;
-Ζ ππεξεζία ησλ ΚΔΠ, είλαη κηα ππεξεζία ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα.
22. ε πνηεο άιιεο λέεο ή εμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ζα ζέιαηε λα επηκνξθσζείηε,
ηηο νπνίεο δελ απνθηήζαηε κε ηελ εηζαγσγηθή ζαο επηκφξθσζε ή κε άιιεο δηαδηθαζίεο
επηκφξθσζεο ζηηο νπνίεο έρεηε ζπκκεηάζρεη;
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-Γελ ζα ήζεια πεξαηηέξσ επηκφξθσζε.

Θ.Π.6. Καηαιεθηηθέο πξνηάζεηο
23. Πνηέο είλαη νη πξνηάζεηο ζαο, ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ
αλαγθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην Γήκν Ρεζχκλεο;
-Να γίλνληαη πεξηζζφηεξα ζεκηλάξηα.

24. Καηαιεθηηθά, ζα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε ή λα επηζεκάλεηε θάηη ζε ζρέζε κε ηα
πξναλαθεξζέληα;
-ρη.
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6ε απνθξηλόκελε
Φύιν: γπλαίθα
Θ.Π.1. Δηζαγσγηθέο Δπηζεκάλζεηο
Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηεμάγεηαη ζην πιαίζην ηεο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ
ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο. Σν αληηθείκελν ηεο
έξεπλαο είλαη ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ απηνδηνίθεζε. ε φιε ηελ δηαδηθαζία
θαη κέρξη ην ηέινο ηεο εθπφλεζεο ηεο έξεπλαο δηαθπιάηηεηαη ε αλσλπκία φισλ ησλ απνθξηλνκέλσλ
θαη ε πξνζηαζία ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο.
Θ.Π.2. Γεκνγξαθηθέο Δξσηήζεηο
1. Πνηά είλαη ε ειηθία ζαο; Δίκαη 40 εηψλ
2. Πνην είλαη ην εθπαηδεπηηθφ ζαο επίπεδν (ηίηινο ζπνπδψλ);
-ΠΔ Κνηλσληνινγίαο
3. Πνηφο είλαη ν θιάδνο, ην ηκήκα θαη ε ζέζε εξγαζίαο ζαο ζηνλ Γήκν Ρεζχκλεο;
-Ζ ζέζε εξγαζίαο κνπ είλαη ζην ΚΔΠ ζην Γήκνπ Ρεζχκλεο, ζηνλ θιάδν Γηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ
πνιηηψλ.
4. Πφζα ρξφληα πξνυπεξεζίαο έρεηε ζε απηή ηελ εξγαζηαθή ζέζε; Έρεηε εξγαζηεί αιινχ θαη αλ λαη
πνπ;
-Έρσ πεξίπνπ 16 ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζην δεκφζην ηνκέα θαη 1.5 ρξφλν ζε ηδησηηθφ ηνκέα.

5. Έρεηε παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ή επηκφξθσζεο ζην παξειζφλ;
-Ναη έρσ παξαθνινπζήζεη.
6. Αλ λαη, πνηα, ζε πνην πιαίζην, απφ πνηνλ θνξέα/θνξείο θαη ζε πνην γλσζηηθφ αληηθείκελν;
-Έρσ παξαθνινπζήζεη ηελ εηζαγσγηθή επηκφξθσζε θαη ηελ απηεπάγγειηε αλαδήηεζε
πηζηνπνηεηηθψλ
7. Θεσξείηε φηη ζαο σθέιεζαλ ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία ζαο;
-Πάξα πνιχ
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Θ.Π.3. Δπξύηεξα Εεηήκαηα Απηνδηνίθεζεο θαη Γηνηθεηηθήο Ηθαλόηεηαο
8. Πσο αμηνινγείηε ηνλ Καιιηθξάηε; Πνηα ζεσξείηε ηα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα θαη
κεηνλεθηήκαηα ηνπ γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε; Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ην λέν ζεζκηθφ
πιαίζην, δειαδή ηνλ «Κιεηζζέλε»;
-Θεσξψ φηη ήηαλ κηα αλαγθαία ξηδηθή θαη ιεηηνπξγηθή κεηαξξχζκηζε γηα ηελ Σνπηθή απηνδηνίθεζε .
Γηα ηνλ Κιεηζζέλε, ζα ηα κάζνπκε αξγφηεξα φηαλ αξρίζεη λα εθαξκφδεηαη.
9. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο-ε είζηε απφ ην επίπεδν απινχζηεπζεο ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ ζην Γήκν Ρεζχκλεο γεληθφηεξα θαη ζηελ ππεξεζία ζαο
εηδηθφηεξα;
-Δίκαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλε θπζηθά φηαλ ηεξείηαη ν ζπγθεθξηκέλνο λφκνο θάζε θνξά.
10. Πσο θξίλεηε ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ ππεξεζία ζαο θαη ζηε
Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Απηνδηνίθεζε γεληθφηεξα;
-Πηζηεχσ φηη ε εμέιημε γεληθά ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο θαη εηδηθφηεξα ζηελ δηθή κνπ ηεο
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θηλείηαη ζε πνιχ πςειφ επίπεδν.
11. Θεσξείηε φηη ε ππεξεζία ζαο είλαη απνηειεζκαηηθή ζε ζρέζε κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ;
-Δλλνείηαη πην γξήγνξε θαη ακεζφηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε.
12. πκκεηέρεη ε ππεξεζία ζαο θαη ν Γήκνο γεληθφηεξα ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη
επηκφξθσζεο (π.ρ. λέεο ηερλνινγίεο). Πνηεο πξσηνβνπιίεο ιακβάλεη γηα ηε δηνξγάλσζε
πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ;
-πκκεηέρεη, αιιά θαηά ηε δηθή κνπ γλψκε ζα έπξεπε λα ππάξρεη πεξηζζφηεξε επηκφξθσζε εηδηθά
ζηηο κέξεο καο πνπ ε εμέιημε ηξέρεη κε ππξεηψδεηο ξπζκνχο.
Θ.Π.4. Εεηήκαηα αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ (Πξντζηάκελνη θαη δηεπζπληέο
ηκεκάησλ)
13. Θεσξείηαη φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ππεξεζίαο ζαο δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εξγαζία ηνπ; Πνηεο είλαη απηέο;
14. Θεσξείηε φηη ππάξρεη αλάγθε γηα νξγαλσζηαθή αλαδηάξζξσζε ηνπ ηκήκαηνο ζαο;
15. Πνηεο ζεσξείηε φηη είλαη, κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, νη απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ
ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ηκήκαηφο ζαο; Πνηεο ζεσξείηε ηηο βαζηθφηεξεο
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γλψζεηο- ηθαλφηεηεο- δεμηφηεηεο ζηελ Απηνδηνίθεζε γεληθφηεξα;
16. ε πνηνπο ηνκείο πηζηεχεηε φηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη παξέκβαζε γηα ηελ βειηίσζε ησλ
ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ;
17. Πηζηεχεηε φηη νη αλάγθεο ζε δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κπνξνχλ λα
θαιπθζνχλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο [είηε κέζσ
δηά δψζεο ή εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε είηε κέζσ ελφο ζπλδπαζηηθνχ κνληέινπ επηκφξθσζεο (δηά
δψζεο θαη εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε)];

Θ.Π.5. Εεηήκαηα αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ(κόλν γηα ππεξεζηαθά ζηειέρε )
18. Θεσξείηαη φηη δηαζέηεηε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα
αληαπνθξίλεζηε ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη ζηα θαζήθνληα πνπ ζαο έρνπλ αλαζέζεη ζηελ ππεξεζία ζαο;
-Πηζηεχσ λαη.
19. Πνηεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ζεσξείηαη φηη ρξεηάδεηαη λα απνθηήζεηε ή λα αλαπηχμεηε
πεξαηηέξσ πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεηε ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζαο ζηελ
εξγαζία ζαο;
-Δπξχηεξε γλψζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηαηί φηη πεξηζζφηεξν γλσξίδεηο είλαη θαιφ.
20. Πνηα ζεσξείηε φηη είλαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ππεξεζία ζαο θαη πνηα
είλαη ηα πην δπλαηά ηεο ζεκεία;
-Πηζηεχσ είλαη κηα απφ ηηο ιίγεο ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζσζηά θαη δελ αληηκεησπίδνπλ
πξνβιήκαηα.
21. Θεσξείηε φηη ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ αιιαγέο θαη αλ λαη ζε πνην επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα
βειηησζνχλ ε ιεηηνπξγία θαη νη δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο ηεο ππεξεζίαο ζαο;
-Πηζηεχσ πσο θάζε ππεξεζία δέρεηαη βειηίσζε.
22. ε πνηεο άιιεο λέεο ή εμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ζα ζέιαηε λα επηκνξθσζείηε,
ηηο νπνίεο δελ απνθηήζαηε κε ηελ εηζαγσγηθή ζαο επηκφξθσζε ή κε άιιεο δηαδηθαζίεο
επηκφξθσζεο ζηηο νπνίεο έρεηε ζπκκεηάζρεη;
-ε φηη λέν καο πξνζζέηνπλ θαη πξέπεη λα έρνπκε ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο.
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Θ.Π.6. Καηαιεθηηθέο πξνηάζεηο
23. Πνηέο είλαη νη πξνηάζεηο ζαο, ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ
αλαγθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην Γήκν Ρεζχκλεο;
-Να επηκνξθσλφκαζηε πην ζπρλά.
24. Καηαιεθηηθά, ζα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε ή λα επηζεκάλεηε θάηη ζε ζρέζε κε ηα
πξναλαθεξζέληα;
-ρη.
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7ε απνθξηλόκελε
Φύιν: γπλαίθα
Θ.Π.1. Δηζαγσγηθέο Δπηζεκάλζεηο
Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηεμάγεηαη ζην πιαίζην ηεο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ
ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο. Σν αληηθείκελν ηεο
έξεπλαο είλαη ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ απηνδηνίθεζε. ε φιε ηελ δηαδηθαζία
θαη κέρξη ην ηέινο ηεο εθπφλεζεο ηεο έξεπλαο δηαθπιάηηεηαη ε αλσλπκία φισλ ησλ απνθξηλνκέλσλ
θαη ε πξνζηαζία ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο.
Θ.Π.2. Γεκνγξαθηθέο Δξσηήζεηο
1. Πνηά είλαη ε ειηθία ζαο; Δίκαη 40 εηψλ
2. Πνην είλαη ην εθπαηδεπηηθφ ζαο επίπεδν (ηίηινο ζπνπδψλ);
-Δίκαη απφθνηηνο ιπθείνπ
3. Πνηφο είλαη ν θιάδνο, ην ηκήκα θαη ε ζέζε εξγαζίαο ζαο ζηνλ Γήκν Ρεζχκλεο;
-Αλήθσ ζηνλ θιάδν Γηεθπεξαίσζεο Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ θαη εξγάδνκαη ζην ΚΔΠ Γήκνπ Ρεζχκλεο
σο απιφο ππάιιεινο
4. Πφζα ρξφληα πξνυπεξεζίαο έρεηε ζε απηή ηελ εξγαζηαθή ζέζε; Έρεηε εξγαζηεί αιινχ θαη αλ λαη
πνπ;
-Έρσ 16 ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζην ΚΔΠ Γήκνπ Ρεζχκλεο
5. Έρεηε παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ή επηκφξθσζεο ζην παξειζφλ;
-Ναη
6. Αλ λαη, πνηα, ζε πνην πιαίζην, απφ πνηνλ θνξέα/θνξείο θαη ζε πνην γλσζηηθφ αληηθείκελν;
- Απφ ην ΔΚΓΓΑ, ζε ζέκαηα απινχζηεπζεο δηαδηθαζηψλ
7. Θεσξείηε φηη ζαο σθέιεζαλ ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία ζαο;
-Ναη.
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Θ.Π.3. Δπξύηεξα Εεηήκαηα Απηνδηνίθεζεο θαη Γηνηθεηηθήο Ηθαλόηεηαο
8. Πσο αμηνινγείηε ηνλ Καιιηθξάηε; Πνηα ζεσξείηε ηα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα θαη
κεηνλεθηήκαηα ηνπ γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε; Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ην λέν ζεζκηθφ
πιαίζην, δειαδή ηνλ «Κιεηζζέλε»;
-Σνλ Καιιηθξάηε ηνλ αμηνινγψ ζεηηθά κε πνιιά πιενλεθηήκαηα αιιά θαη κεηνλεθηήκαηα. Ο
Κιεηζζέλεο ζα έξζεη λα θαιχςεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ Καιιηθξάηε.
9. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο-ε είζηε απφ ην επίπεδν απινχζηεπζεο ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ ζην Γήκν Ρεζχκλεο γεληθφηεξα θαη ζηελ ππεξεζία ζαο
εηδηθφηεξα;
-ην ΚΔΠ, ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηεο δηαθπβέξλεζεο, ππάξρεη απινχζηεπζε γξαθεηνθξαηηθψλ
δηαδηθαζηψλ ζε αληίζεζε κε ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο.
10. Πσο θξίλεηε ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ ππεξεζία ζαο θαη ζηε
Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Απηνδηνίθεζε γεληθφηεξα;
-Ζ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη ηθαλνπνηεηηθή ζην ΚΔΠ, αιιά γεληθά ε
δεκφζηα δηνίθεζε ρξεηάδεηαη αθφκα κεγαιχηεξε αλάπηπμε επεηδή πζηεξεί ζηα ζέκαηα απηά.
11. Θεσξείηε φηη ε ππεξεζία ζαο είλαη απνηειεζκαηηθή ζε ζρέζε κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ;
-Ναη πνιχ απνηειεζκαηηθή.
12. πκκεηέρεη ε ππεξεζία ζαο θαη ν Γήκνο γεληθφηεξα ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη
επηκφξθσζεο (π.ρ. λέεο ηερλνινγίεο). Πνηεο πξσηνβνπιίεο ιακβάλεη γηα ηε δηνξγάλσζε
πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ;
-πκκεηέρεη ρσξίο λα ιακβάλεη ηδηαίηεξεο πξσηνβνπιίεο
Θ.Π.4. Εεηήκαηα αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ (Πξντζηάκελνη θαη δηεπζπληέο
ηκεκάησλ)
13. Θεσξείηαη φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ππεξεζίαο ζαο δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εξγαζία ηνπ; Πνηεο είλαη απηέο;
14. Θεσξείηε φηη ππάξρεη αλάγθε γηα νξγαλσζηαθή αλαδηάξζξσζε ηνπ ηκήκαηνο ζαο;
15. Πνηεο ζεσξείηε φηη είλαη, κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, νη απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ
ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ηκήκαηφο ζαο; Πνηεο ζεσξείηε ηηο βαζηθφηεξεο
γλψζεηο- ηθαλφηεηεο- δεμηφηεηεο ζηελ Απηνδηνίθεζε γεληθφηεξα;
16. ε πνηνπο ηνκείο πηζηεχεηε φηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη παξέκβαζε γηα ηελ βειηίσζε ησλ
131

ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ;
17. Πηζηεχεηε φηη νη αλάγθεο ζε δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κπνξνχλ λα
θαιπθζνχλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο [είηε κέζσ
δηά δψζεο ή εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε είηε κέζσ ελφο ζπλδπαζηηθνχ κνληέινπ επηκφξθσζεο (δηά
δψζεο θαη εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε)];

Θ.Π.5. Εεηήκαηα αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ(κόλν γηα ππεξεζηαθά ζηειέρε )
18. Θεσξείηαη φηη δηαζέηεηε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα
αληαπνθξίλεζηε ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη ζηα θαζήθνληα πνπ ζαο έρνπλ αλαζέζεη ζηελ ππεξεζία ζαο;
-Ναη.
19. Πνηεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ζεσξείηαη φηη ρξεηάδεηαη λα απνθηήζεηε ή λα αλαπηχμεηε
πεξαηηέξσ πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεηε ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζαο ζηελ
εξγαζία ζαο;
-Δθπαίδεπζε ζε γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ ΚΔΠ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε θξίζεσλ ηνπ θνηλνχ.
20. Πνηα ζεσξείηε φηη είλαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ππεξεζία ζαο θαη πνηα
είλαη ηα πην δπλαηά ηεο ζεκεία;
-Μεγάινο φγθνο αληηθεηκέλσλ θαη ειιείςεηο ζηελ εθαξκνγή ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Σν πην
δπλαηφ ζεκείν ηεο ππεξεζίαο κνπ είλαη ην άκεζν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ.
21. Θεσξείηε φηη ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ αιιαγέο θαη αλ λαη ζε πνην επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα
βειηησζνχλ ε ιεηηνπξγία θαη νη δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο ηεο ππεξεζίαο ζαο;
-ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε
22. ε πνηεο άιιεο λέεο ή εμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ζα ζέιαηε λα επηκνξθσζείηε,
ηηο νπνίεο δελ απνθηήζαηε κε ηελ εηζαγσγηθή ζαο επηκφξθσζε ή κε άιιεο δηαδηθαζίεο
επηκφξθσζεο ζηηο νπνίεο έρεηε ζπκκεηάζρεη;
-ε λέα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ αλαηίζεληαη ζηα ΚΔΠ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα ςεθηαθά
πηζηνπνηεηηθά
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Θ.Π.6. Καηαιεθηηθέο πξνηάζεηο
23. Πνηέο είλαη νη πξνηάζεηο ζαο, ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ
αλαγθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην Γήκν Ρεζχκλεο;
-Θα πξέπεη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα λα είλαη ζηνρεπκέλα θαη φρη γεληθά θαη λα
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο.
24. Καηαιεθηηθά, ζα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε ή λα επηζεκάλεηε θάηη ζε ζρέζε κε ηα
πξναλαθεξζέληα;
-ρη.
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8νο απνθξηλόκελνο
Φύιν: άλδξαο
Θ.Π.1. Δηζαγσγηθέο Δπηζεκάλζεηο
Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηεμάγεηαη ζην πιαίζην ηεο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ
ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο. Σν αληηθείκελν ηεο
έξεπλαο είλαη ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ απηνδηνίθεζε. ε φιε ηελ δηαδηθαζία
θαη κέρξη ην ηέινο ηεο εθπφλεζεο ηεο έξεπλαο δηαθπιάηηεηαη ε αλσλπκία φισλ ησλ απνθξηλνκέλσλ
θαη ε πξνζηαζία ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο.
Θ.Π.2. Γεκνγξαθηθέο Δξσηήζεηο
1. Πνηά είλαη ε ειηθία ζαο; Δίκαη 45 ρξνλψλ
2. Πνην είλαη ην εθπαηδεπηηθφ ζαο επίπεδν (ηίηινο ζπνπδψλ);
-Δίκαη απφθνηηνο ηεο Φηινινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ρεζχκλνπ
3. Πνηφο είλαη ν θιάδνο, ην ηκήκα θαη ε ζέζε εξγαζίαο ζαο ζηνλ Γήκν Ρεζχκλεο;
-Αλήθσ ζηνλ θιάδν Γηεθπεξαίσζεο Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ, ζην ΚΔΠ Γήκνπ Ρεζχκλεο σο απιφο
ππάιιεινο
4. Πφζα ρξφληα πξνυπεξεζίαο έρεηε ζε απηή ηελ εξγαζηαθή ζέζε; Έρεηε εξγαζηεί αιινχ θαη αλ λαη
πνπ;
-Έρσ 16 ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηα ΚΔΠ θαη έρσ εξγαζηεί επίζεο θαη σο ηξαπεδηθφο ππάιιεινο.
5. Έρεηε παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ή επηκφξθσζεο ζην παξειζφλ;
-Ναη.
6. Αλ λαη, πνηα, ζε πνην πιαίζην, απφ πνηνλ θνξέα/ θνξείο θαη ζε πνην γλσζηηθφ αληηθείκελν;
-Αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο κνπ ηνπ ΚΔΠ δειαδή θαη θαηάξηηζε ζε ηξαπεδηθά
ζέκαηα εμαηηίαο ηεο πξνεγνχκελεο εξγαζίαο κνπ.
7. Θεσξείηε φηη ζαο σθέιεζαλ ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία ζαο;
-Αξθεηά
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Θ.Π.3. Δπξύηεξα Εεηήκαηα Απηνδηνίθεζεο θαη Γηνηθεηηθήο Ηθαλόηεηαο
8. Πσο αμηνινγείηε ηνλ Καιιηθξάηε; Πνηα ζεσξείηε ηα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα θαη
κεηνλεθηήκαηα ηνπ γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε; Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ην λέν ζεζκηθφ
πιαίζην, δειαδή ηνλ «Κιεηζζέλε»;
-Αλαθνξηθά κε ηνλ Καιιηθξάηε ήηαλ έλα βήκα εθζπγρξνληζκνχ πνπ φκσο ε εθαξκνγή

ηνπ

επέθεξε αξθεηέο δπζθνιίεο ιφγσ ηεο κε εηνηκφηεηαο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ φζν θαη ηεο
λννηξνπίαο ησλ πνιηηψλ. Γηα ηνλ Κιεηζζέλε ηψξα δελ έρνπκε ελεκεξσζεί αξθεηά.
9. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο-ε είζηε απφ ην επίπεδν απινχζηεπζεο ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ ζην Γήκν Ρεζχκλεο γεληθφηεξα θαη ζηελ ππεξεζία ζαο
εηδηθφηεξα;
-Αξθεηά αιιά φρη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν.
10. Πσο θξίλεηε ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ ππεξεζία ζαο θαη ζηε
Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Απηνδηνίθεζε γεληθφηεξα;
-ην ΚΔΠ αξθεηά θαιή, φκσο ππφινηπε δεκφζηα δηνίθεζε θαη απηνδηνίθεζε φρη θαη ηφζν.
11. Θεσξείηε φηη ε ππεξεζία ζαο είλαη απνηειεζκαηηθή ζε ζρέζε κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ;
-Απφιπηα.
12. πκκεηέρεη ε ππεξεζία ζαο θαη ν Γήκνο γεληθφηεξα ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη
επηκφξθσζεο (π.ρ. λέεο ηερλνινγίεο). Πνηεο πξσηνβνπιίεο ιακβάλεη γηα ηε δηνξγάλσζε
πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ;
-ρη φζν ζα έπξεπε.
Θ.Π.4. Εεηήκαηα αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ (Πξντζηάκελνη θαη δηεπζπληέο
ηκεκάησλ)
13. Θεσξείηαη φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ππεξεζίαο ζαο δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εξγαζία ηνπ; Πνηεο είλαη απηέο;
14. Θεσξείηε φηη ππάξρεη αλάγθε γηα νξγαλσζηαθή αλαδηάξζξσζε ηνπ ηκήκαηνο ζαο;
15. Πνηεο ζεσξείηε φηη είλαη, κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, νη απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ
ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ηκήκαηφο ζαο; Πνηεο ζεσξείηε ηηο βαζηθφηεξεο
γλψζεηο- ηθαλφηεηεο- δεμηφηεηεο ζηελ Απηνδηνίθεζε γεληθφηεξα;
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16. ε πνηνπο ηνκείο πηζηεχεηε φηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη παξέκβαζε γηα ηελ βειηίσζε ησλ
ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ;
17. Πηζηεχεηε φηη νη αλάγθεο ζε δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κπνξνχλ λα
θαιπθζνχλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο [είηε κέζσ
δηά δψζεο ή εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε είηε κέζσ ελφο ζπλδπαζηηθνχ κνληέινπ επηκφξθσζεο (δηά
δψζεο θαη εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε)];

Θ.Π.5. Εεηήκαηα αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ(κόλν γηα ππεξεζηαθά ζηειέρε )
18. Θεσξείηαη φηη δηαζέηεηε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα
αληαπνθξίλεζηε ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη ζηα θαζήθνληα πνπ ζαο έρνπλ αλαζέζεη ζηελ ππεξεζία ζαο;
-Απηφ ην θξίλνπλ θπξίσο νη πξντζηάκελνη κνπ θαη νη πνιίηεο θαη νη πνιίηεο αθφκα πνπ
εμππεξεηνχληαη, αιιά ζε γεληθέο γξακκέο ζεσξψ φηη ππάξρεη αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο.
19. Πνηεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ζεσξείηαη φηη ρξεηάδεηαη λα απνθηήζεηε ή λα αλαπηχμεηε
πεξαηηέξσ πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεηε ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζαο ζηελ
εξγαζία ζαο;
-Πεξαηηέξσ γλψζεηο ζην αληηθείκελν εξγαζίαο, δηαρείξηζε θξίζεσλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη
Γηάδξαζε κε ηηο άιιεο ππεξεζίεο.
20. Πνηα ζεσξείηε φηη είλαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ππεξεζία ζαο θαη πνηα
είλαη ηα πην δπλαηά ηεο ζεκεία;
-Ζ επαθή κε άιιεο ππεξεζίεο θαη θπξίσο κε ζπλαδέιθνπο άιιεο γεληάο θαη λννηξνπίαο. Γπλαηφ
ζεκείν ε ζσζηή δηάξζξσζε ηεο ππεξεζίαο θαη ην ζηήζηκν ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη.
21. Θεσξείηε φηη ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ αιιαγέο θαη αλ λαη ζε πνην επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα
βειηησζνχλ ε ιεηηνπξγία θαη νη δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο ηεο ππεξεζίαο ζαο;
-Ναη ζε ζρέζε κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο δηάδξαζεο κε ηηο
άιιεο ππεξεζίεο.
22. ε πνηεο άιιεο λέεο ή εμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ζα ζέιαηε λα επηκνξθσζείηε,
ηηο νπνίεο δελ απνθηήζαηε κε ηελ εηζαγσγηθή ζαο επηκφξθσζε ή κε άιιεο δηαδηθαζίεο
επηκφξθσζεο ζηηο νπνίεο έρεηε ζπκκεηάζρεη;
-ηε ρξήζε δηαδηθηχνπ ζην Γεκφζην. Ζ αλάγθε είλαη επηηαθηηθή θαη ζπλερήο αθνχ νη θαηξνί θαη νη
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αλάγθεο αιιάδνπλ θαη ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ αιιάδεη ηφζν ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ησλ
πνιηηψλ φζν θαη ηελ ππέξβαζε ζπλφξσλ θαη θξαηψλ.

Θ.Π.6. Καηαιεθηηθέο πξνηάζεηο
23. Πνηέο είλαη νη πξνηάζεηο ζαο, ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ
αλαγθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην Γήκν Ρεζχκλεο;
-πλερήο επηκφξθσζε ζε ζέκαηα δηαδηθηχνπ θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο φπσο επίζεο
γλψζεηο λνκνζεζίαο θαη εθαξκνγήο ηεο ζηελ εξγαζία.
24. Καηαιεθηηθά, ζα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε ή λα επηζεκάλεηε θάηη ζε ζρέζε κε ηα
πξναλαθεξζέληα;
ρη.
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9νο απνθξηλόκελνο
Φύιν: άλδξαο
Θ.Π.1. Δηζαγσγηθέο Δπηζεκάλζεηο
Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηεμάγεηαη ζην πιαίζην ηεο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ
ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο. Σν αληηθείκελν ηεο
έξεπλαο είλαη ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ απηνδηνίθεζε. ε φιε ηελ δηαδηθαζία
θαη κέρξη ην ηέινο ηεο εθπφλεζεο ηεο έξεπλαο δηαθπιάηηεηαη ε αλσλπκία φισλ ησλ απνθξηλνκέλσλ
θαη ε πξνζηαζία ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο.
Θ.Π.2. Γεκνγξαθηθέο Δξσηήζεηο
1. Πνηά είλαη ε ειηθία ζαο; Δίκαη 55 εηψλ
2. Πνην είλαη ην εθπαηδεπηηθφ ζαο επίπεδν (ηίηινο ζπνπδψλ);
-Δίκαη θάηνρνο πηπρίνπ Θενινγίαο.
3. Πνηφο είλαη ν θιάδνο, ην ηκήκα θαη ε ζέζε εξγαζίαο ζαο ζηνλ Γήκν Ρεζχκλεο;
-Αλήθσ ζηνλ θιάδν Γηεθπεξαίσζεο Τπνζέζεσλ πνιηηψλ, ζην ΚΔΠ Γήκνπ Ρεζχκλεο σο απιφ
ζηέιερνο.
4. Πφζα ρξφληα πξνυπεξεζίαο έρεηε ζε απηή ηελ εξγαζηαθή ζέζε; Έρεηε εξγαζηεί αιινχ θαη αλ λαη
πνπ;
-Έρσ 16 ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζε απηή ηε ζέζε θαη έρσ εξγαζηεί επίζεο ζηνλ Γήκν Αξθαδίνπ
παιηφηεξα θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.
5. Έρεηε παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ή επηκφξθσζεο ζην παξειζφλ;
-Ναη.
6. Αλ λαη, πνηα, ζε πνην πιαίζην, απφ πνηνλ θνξέα/ θνξείο θαη ζε πνην γλσζηηθφ αληηθείκελν;
-Έρσ παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα απφ ην ΔΚΓΓΑ θαη ην ΠΗΝΔΠ Κξήηεο, ζε εηζαγσγηθή
εθπαίδεπζε, ζηελ πνηφηεηα ζηηο ζρέζεηο θξάηνπο – πνιίηε, θαη ζηελ δηαθάλεηα ζηε Γεκφζηα
Γηνίθεζε θαη απηνδηνίθεζε.
7. Θεσξείηε φηη ζαο σθέιεζαλ ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία ζαο;
-Ναη.
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Θ.Π.3. Δπξύηεξα Εεηήκαηα Απηνδηνίθεζεο θαη Γηνηθεηηθήο Ηθαλόηεηαο
8. Πσο αμηνινγείηε ηνλ Καιιηθξάηε; Πνηα ζεσξείηε ηα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα θαη
κεηνλεθηήκαηα ηνπ γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε; Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ην λέν ζεζκηθφ
πιαίζην, δειαδή ηνλ «Κιεηζζέλε»;
-Θεηηθά θαη αξλεηηθά. Πιενλέθηεκα είλαη ε θαιχηεξε δηαρείξηζε νηθνλνκηθνηερληθψλ κεγεζψλ θαη
ε θαιχηεξε πιηθνηερληθή ππνδνκή. Μεηνλέθηεκα είλαη ε ζπγθέληξσζε ππεξεζηψλ θαη ε
πξνβιεκαηηθή εμππεξέηεζε ησλ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ. Γηα ηνλ Κιεηζζέλε δελ έρσ γλψκε
αθφκα.
9. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο-ε είζηε απφ ην επίπεδν απινχζηεπζεο ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ ζην Γήκν Ρεζχκλεο γεληθφηεξα θαη ζηελ ππεξεζία ζαο
εηδηθφηεξα;
-Γεληθφηεξα δελ έρσ πιήξε εηθφλα γηα ην Γήκν Ρεζχκλεο, ζεσξψ φηη έρνπλ γίλεη θάπνηεο
πξνζπάζεηεο. Δηδηθφηεξα γηα ηελ ππεξεζία καο είκαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλνο.
10. Πσο θξίλεηε ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ ππεξεζία ζαο θαη ζηε
Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Απηνδηνίθεζε γεληθφηεξα;
-Γηα ηελ ππεξεζία καο θαιή. Γηα ηελ ππφινηπε δεκφζηα δηνίθεζε θαη απηνδηνίθεζε ζα κπνξνχζε
λα γίλεη πνιχ θαιχηεξε κε ζρεηηθφ πξνγξακκαηηζκφ, ζπγρξνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ, απινχζηεπζε
δηαδηθαζηψλ θαη ζε επφκελν ζηάδην ζε εθηεηακέλε ρξήζε θαη εθαξκνγή ειεθηξνληθψλ κέζσλ
φπσο π.ρ. ςεθηαθή ππνγξαθή.
11. Θεσξείηε φηη ε ππεξεζία ζαο είλαη απνηειεζκαηηθή ζε ζρέζε κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ;
-Πάξα πνιχ απνηειεζκαηηθφηαηε.
12. πκκεηέρεη ε ππεξεζία ζαο θαη ν Γήκνο γεληθφηεξα ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη
επηκφξθσζεο (π.ρ. λέεο ηερλνινγίεο). Πνηεο πξσηνβνπιίεο ιακβάλεη γηα ηε δηνξγάλσζε
πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ;
-Γελ έρσ θαη ηφζν επαξθή εηθφλα. πλήζσο ελδηαθέξνληαη νη ππάιιεινη ηνπιάρηζηνλ απφ φζν
γλσξίδσ απφ ην ηκήκα καο. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ πξέπεη λα πάλε θάπνηνη αληηπξνζσπεπηηθά
ή ππνρξεσηηθά κε ειεχζεξε επηινγή.
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Θ.Π.4. Εεηήκαηα αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ (Πξντζηάκελνη θαη δηεπζπληέο
ηκεκάησλ)
13. Θεσξείηαη φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ππεξεζίαο ζαο δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εξγαζία ηνπ; Πνηεο είλαη απηέο;
14. Θεσξείηε φηη ππάξρεη αλάγθε γηα νξγαλσζηαθή αλαδηάξζξσζε ηνπ ηκήκαηνο ζαο;
15. Πνηεο ζεσξείηε φηη είλαη, κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, νη απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ
ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ηκήκαηφο ζαο; Πνηεο ζεσξείηε ηηο βαζηθφηεξεο
γλψζεηο- ηθαλφηεηεο- δεμηφηεηεο ζηελ Απηνδηνίθεζε γεληθφηεξα;
16. ε πνηνπο ηνκείο πηζηεχεηε φηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη παξέκβαζε γηα ηελ βειηίσζε ησλ
ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ;
17. Πηζηεχεηε φηη νη αλάγθεο ζε δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κπνξνχλ λα
θαιπθζνχλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο [είηε κέζσ
δηά δψζεο ή εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε είηε κέζσ ελφο ζπλδπαζηηθνχ κνληέινπ επηκφξθσζεο (δηά
δψζεο θαη εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε)];
Θ.Π.5. Εεηήκαηα αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ(κόλν γηα ππεξεζηαθά ζηειέρε )
18. Θεσξείηαη φηη δηαζέηεηε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα
αληαπνθξίλεζηε ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη ζηα θαζήθνληα πνπ ζαο έρνπλ αλαζέζεη ζηελ ππεξεζία ζαο;
-Ναη.
19. Πνηεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ζεσξείηαη φηη ρξεηάδεηαη λα απνθηήζεηε ή λα αλαπηχμεηε
πεξαηηέξσ πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεηε ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζαο ζηελ
εξγαζία ζαο;
-Γλψζε ζην αληηθείκελν εξγαζίαο, ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά, πιεξνθνξηθή, πνηθίιεο γλψζεηο
ηερληθέο-νηθνλνκηθέο-λνκηθέο.
20. Πνηα ζεσξείηε φηη είλαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ππεξεζία ζαο θαη πνηα
είλαη ηα πην δπλαηά ηεο ζεκεία;
-Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ππεξεζία κνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ ηνπ
θνηλνχ, ηηο ζπλερψο θαηλνχξγηεο αξκνδηφηεηεο ρσξίο πξνεηδνπνίεζε θαη ελεκέξσζε. Σν δπλαηφ
ζεκείν ηεο ππεξεζίαο κνπ είλαη ε άξηηα εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ κε θάζε ελδηαθέξνλ.
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21. Θεσξείηε φηη ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ αιιαγέο θαη αλ λαη ζε πνην επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα
βειηησζνχλ ε ιεηηνπξγία θαη νη δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο ηεο ππεξεζίαο ζαο;
-Θα πξέπεη νη ππεξεζίεο λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο online, έηζη ψζηε λα εμππεξεηείηαη
ακεζφηεξα ν πνιίηεο θαη ζε κηα επίζθεςε ηνπ ζην ΚΔΠ.
22. ε πνηεο άιιεο λέεο ή εμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ζα ζέιαηε λα επηκνξθσζείηε,
ηηο νπνίεο δελ απνθηήζαηε κε ηελ εηζαγσγηθή ζαο επηκφξθσζε ή κε άιιεο δηαδηθαζίεο
επηκφξθσζεο ζηηο νπνίεο έρεηε ζπκκεηάζρεη;
-Νέεο ηερλνινγίεο, ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά, ζπλεξγαζία, δηαρείξηζε θνηλνχ, λνκνζεζία, μέλεο
γιψζζεο.

Θ.Π.6. Καηαιεθηηθέο πξνηάζεηο
23. Πνηέο είλαη νη πξνηάζεηο ζαο, ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ
αλαγθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην Γήκν Ρεζχκλεο;
-Να πινπνηνχληαη πην ζπρλά επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ κε ζεηξά φινη νη
ππάιιεινη.
24. Καηαιεθηηθά, ζα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε ή λα επηζεκάλεηε θάηη ζε ζρέζε κε ηα
πξναλαθεξζέληα;
-Δλεκέξσζε φηαλ θαινχκαζηε λα πινπνηήζνπκε λέεο δηαδηθαζίεο, ππνζηήξημε help desk, ή παξνρή
πιεξνθνξηψλ, απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ, κεηάβαζε ζε εμειηγκέλεο κνξθέο ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο κε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο.
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10νο απνθξηλόκελνο
Φύιν: άλδξαο
Θ.Π.1. Δηζαγσγηθέο Δπηζεκάλζεηο
Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηεμάγεηαη ζην πιαίζην ηεο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ
ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο. Σν αληηθείκελν ηεο
έξεπλαο είλαη ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ απηνδηνίθεζε. ε φιε ηελ δηαδηθαζία
θαη κέρξη ην ηέινο ηεο εθπφλεζεο ηεο έξεπλαο δηαθπιάηηεηαη ε αλσλπκία φισλ ησλ απνθξηλνκέλσλ
θαη ε πξνζηαζία ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ηνπο.
Θ.Π.2. Γεκνγξαθηθέο Δξσηήζεηο
1. Πνηά είλαη ε ειηθία ζαο; Δίκαη 42 ρξνλψλ.
2. Πνην είλαη ην εθπαηδεπηηθφ ζαο επίπεδν (ηίηινο ζπνπδψλ);
-Καηέρσ πηπρίν ΠΔ Γεσινγίαο.
3. Πνηφο είλαη ν θιάδνο, ην ηκήκα θαη ε ζέζε εξγαζίαο ζαο ζηνλ Γήκν Ρεζχκλεο;
-Αλήθσ ζηνλ θιάδν Γηεθπεξαίσζεο Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ σο ππάιιεινο ζην ΚΔΠ Γήκνπ Ρεζχκλεο
4. Πφζα ρξφληα πξνυπεξεζίαο έρεηε ζε απηή ηελ εξγαζηαθή ζέζε; Έρεηε εξγαζηεί αιινχ θαη αλ λαη
πνπ;
-Έρσ εμάρξνλε ζχκβαζε θαη σο κφληκνο ππάιιεινο έρσ 4 ρξφληα ζην ΚΔΠ.
5. Έρεηε παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ή επηκφξθσζεο ζην παξειζφλ;
-Ναη.
6. Αλ λαη, πνηα, ζε πνην πιαίζην, απφ πνηνλ θνξέα/ θνξείο θαη ζε πνην γλσζηηθφ αληηθείκελν;
-Έρσ παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα απφ ΔΚΓΓΑ , εηζαγσγηθή επηκφξθσζε.
7. Θεσξείηε φηη ζαο σθέιεζαλ ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία ζαο;
-Ναη αξθεηά
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Θ.Π.3. Δπξύηεξα Εεηήκαηα Απηνδηνίθεζεο θαη Γηνηθεηηθήο Ηθαλόηεηαο
8. Πσο αμηνινγείηε ηνλ Καιιηθξάηε; Πνηα ζεσξείηε ηα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα θαη
κεηνλεθηήκαηα ηνπ γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε; Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ην λέν ζεζκηθφ
πιαίζην, δειαδή ηνλ «Κιεηζζέλε»;
-Αμηνινγψ ζεηηθά ηνλ Καιιηθξάηε. Ζ ελνπνίεζε ησλ Γήκσλ ζε κεγαιχηεξνπο αχμεζε ηελ
απνδνηηθφηεηα ηνπο θπξίσο ζε ηερληθά ζέκαηα δειαδή ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο. Γηα ηνλ Κιεηζζέλε
Σν κεγάιν πιενλέθηεκα είλαη ηα πνιιά λαη, επέιηθηα ζρήκαηα γηα ηελ δηαθπβέξλεζε ησλ δήκσλ
θαη πιεηνςεθία.
9. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο-ε είζηε απφ ην επίπεδν απινχζηεπζεο ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ ζην Γήκν Ρεζχκλεο γεληθφηεξα θαη ζηελ ππεξεζία ζαο
εηδηθφηεξα;
-Τπάξρεη κείσζε ζηε γξαθεηνθξαηία ηα ηειεπηαία ρξφληα αιιά πξέπεη λα γίλνπλ αθφκα πνιιά
πξάγκαηα.
10. Πσο θξίλεηε ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ ππεξεζία ζαο θαη ζηε
Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Απηνδηνίθεζε γεληθφηεξα;
-ηελ ππεξεζία κνπ αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή αιιά ζηελ ππφινηπε δεκφζηα δηνίθεζε βξίζθεηαη αθφκα
ζε λεαληθφ ζηάδην.
11. Θεσξείηε φηη ε ππεξεζία ζαο είλαη απνηειεζκαηηθή ζε ζρέζε κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ;
-Ζ εμππεξέηεζε ζην ΚΔΠ είλαη ζην κέγηζην βαζκφ.
12. πκκεηέρεη ε ππεξεζία ζαο θαη ν Γήκνο γεληθφηεξα ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη
επηκφξθσζεο (π.ρ. λέεο ηερλνινγίεο). Πνηεο πξσηνβνπιίεο ιακβάλεη γηα ηε δηνξγάλσζε
πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ;
-Γελ ζα έιεγα φηη ζπκκεηέρεη ηφζν πνιχ, πην πνιχ ιακβάλεη πξσηνβνπιίεο ην ΔΚΓΓΑ.
Θ.Π.4. Εεηήκαηα αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ (Πξντζηάκελνη θαη δηεπζπληέο
ηκεκάησλ)
13. Θεσξείηαη φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ππεξεζίαο ζαο δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εξγαζία ηνπ; Πνηεο είλαη απηέο;
14. Θεσξείηε φηη ππάξρεη αλάγθε γηα νξγαλσζηαθή αλαδηάξζξσζε ηνπ ηκήκαηνο ζαο;
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15. Πνηεο ζεσξείηε φηη είλαη, κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, νη απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ
ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ηκήκαηφο ζαο; Πνηεο ζεσξείηε ηηο βαζηθφηεξεο
γλψζεηο- ηθαλφηεηεο- δεμηφηεηεο ζηελ Απηνδηνίθεζε γεληθφηεξα;
16. ε πνηνπο ηνκείο πηζηεχεηε φηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη παξέκβαζε γηα ηελ βειηίσζε ησλ
ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ;
17. Πηζηεχεηε φηη νη αλάγθεο ζε δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κπνξνχλ λα
θαιπθζνχλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο [είηε κέζσ
δηά δψζεο ή εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε είηε κέζσ ελφο ζπλδπαζηηθνχ κνληέινπ επηκφξθσζεο (δηά
δψζεο θαη εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε)];
Θ.Π.5. Εεηήκαηα αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ(κόλν γηα ππεξεζηαθά ζηειέρε )
18. Θεσξείηαη φηη δηαζέηεηε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα
αληαπνθξίλεζηε ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη ζηα θαζήθνληα πνπ ζαο έρνπλ αλαζέζεη ζηελ ππεξεζία ζαο;
-Θεσξψ φηη δηαζέησ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη αθφκα παξαπάλσ.
19. Πνηεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ζεσξείηαη φηη ρξεηάδεηαη λα απνθηήζεηε ή λα αλαπηχμεηε
πεξαηηέξσ πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεηε ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζαο ζηελ
εξγαζία ζαο;
-Σαρχηεηα, επγέλεηα, άξηζηε γλψζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, νξγάλσζε.
20. Πνηα ζεσξείηε φηη είλαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ππεξεζία ζαο θαη πνηα
είλαη ηα πην δπλαηά ηεο ζεκεία;
-Αδπλακία ζηελ επηθνηλσλία κε ηελ επνπηεχνπζα αξρή ηνπ Τπνπξγείνπ, ζπλερή αλάζεζε λέσλ
αξκνδηνηήησλ ρσξίο εθπαίδεπζε. Γπλαηφ ζεκείν ηεο ππεξεζίαο κνπ είλαη ε ηαρχηεηα
εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ θαη ε επηθνηλσλία κε ηηο άιιεο ππεξεζίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηνπο.
21. Θεσξείηε φηη ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ αιιαγέο θαη αλ λαη ζε πνην επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα
βειηησζνχλ ε ιεηηνπξγία θαη νη δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο ηεο ππεξεζίαο ζαο;
-Υξεηάδεηαη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο αιιαγέο, πξνθεηκέλνπ ηα ΚΔΠ λα γίλνπλ ππεξεζίεο κηαο
ζηάζεο.
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22. ε πνηεο άιιεο λέεο ή εμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ζα ζέιαηε λα επηκνξθσζείηε,
ηηο νπνίεο δελ απνθηήζαηε κε ηελ εηζαγσγηθή ζαο επηκφξθσζε ή κε άιιεο δηαδηθαζίεο
επηκφξθσζεο ζηηο νπνίεο έρεηε ζπκκεηάζρεη;
-ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ πνπ αθνξά ηνπο πνιίηεο, ηελ επηθνηλσλία, λέεο ηερλνινγίεο.

Θ.Π.6. Καηαιεθηηθέο πξνηάζεηο
23. Πνηέο είλαη νη πξνηάζεηο ζαο, ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ
αλαγθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην Γήκν Ρεζχκλεο;
-Να ππάξρεη επηδφηεζε ζεκηλαξίσλ γηα γλψζε μέλσλ γισζζψλ θαη ΣΠΔ.
24. Καηαιεθηηθά, ζα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε ή λα επηζεκάλεηε θάηη ζε ζρέζε κε ηα
πξναλαθεξζέληα;
-ρη
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