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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην κοινωνία της ττληροφορίας που διανύουμε, η επαρκής και συνεχής
εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την
οικονομική ανάπτυξη. Η εκπαίδευση παρέχει στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να
ανταποκριθούν στο γενικευμένο αίτημα για αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα
του παραγόμενου έργου καθώς και για βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.
Η εκπαίδευση και επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων αποτελεί έναν από
τους κεντρικούς άξονες για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της ελληνικής
Δημόσιας Διοίκησης και τη συστηματική μετατροπή της σε μοχλό ανάπτυξης της
χώρας και μέσο εξυπηρέτησης των πολιτών.
Η εκπαίδευση των δημοσίων

υπαλλήλων στοχεύει

στην

παροχή

της

απαραίτητης τεχνογνωσίας για την αποτελεσματική και αποδοτική άσκηση των
καθηκόντων τους. Αρχίζει από τη στιγμή της εισόδου τους στο δημόσιο και συνεχίζεται
καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους σ’ αυτό.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστεί η εκπαίδευση και κατάρτιση
των υπαλλήλων στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
Μέσα απ’ αυτή την οδό γίνεται κατανοητή η αναγκαιότητα επένδυσης σε
ανθρώπινο δυναμικό αφού προσφέρει σ’ αυτό σημαντικές ωφέλειες. Σ’ αυτές
συγκαταλέγονται

η

καλύτερη

κοινωνική

συμπεριφορά,

η

αξιοποίηση

της

τεχνογνωσίας, η προσαρμογή στις δυσχέρειες. Η κυριότερη όμως, είναι η βελτίωση
της απόδοσης των εργαζομένων, η οποία είναι εμφανέστερη σε μεγάλο ποσοστό,
μετά την παρακολούθηση ολοκληρωμένων σεμιναρίων -

προγραμμάτων που

πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, είτε από πιστοποιημένα ΚΕΚ είτε
από φορείς του δημοσίου.
Συνέπεια αυτής της προσπάθειας για καταγραφή της εκπαίδευσης και
κατάρτισης των υπαλλήλων στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, είναι να τονιστεί εμμέσως
και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η αξιολόγηση παρέχει

πληροφορίες σχετικά με την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και την
χρησιμότητα των προγραμμάτων και πρέπει να πραγματοποιείται, κατά κύριο λόγο,
από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους.

Στο πρώτο κεφάλαιο προσδιορίζεται η έννοια της εκπαίδευσης, η σημασίας της
ενώ στο τέλος αυτού, γίνεται μια κατάταξη των εκπαιδευτικών αναγκών.
Στη συνέχεια, αναλύονται οι μέθοδοι εκπαίδευσης οι οποίες διακρίνονται σε
αυτές που αφορούν όλα τα επίπεδα μιας επιχείρησης, σε εκείνες που απευθύνονται
σε απλούς υπαλλήλους, σε κατώτερα και μεσαία ηγετικά στελέχη και αυτές που
χρησιμοποιούνται σε ανώτερη στελέχη.
Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στον ρόλο και τα προβλήματα της
Δημόσιας Διοίκησης καθώς επίσης και στην κατανομή του προσωπικού των
Δημοσίων Υπηρεσιών κατά Υπουργείο, εργασιακή σχέση και επίπεδο εκπαίδευσης.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο για την
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση ενώ στο πέμπτο
κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης
ορισμένων υπηρεσιών / οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Η εργασία ολοκληρώνεται με τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα ενός
ερωτηματολογίου το οποίο απευθύνθηκε στους υπαλλήλους της Αγροτικής Τράπεζας
της Ελλάδος στην πόλη της Καβάλας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1.

Προσδιοοισυό< εννοιών και σηυασία ''

Υποστηρίζεται ότι στην κοινωνία της πληροφορίας οι επιχειρήσεις θα πρέπει να
επιδιώκουν με όλο και περισσότερο εντατικούς ρυθμούς την ανάπτυξη της γνώσης,
των ικανοτήτων και της δημιουργικής σκέψης των στελεχών τους προκειμένου αυτά
να είναι σε θέση να αντεπεξέρχονται στις συνεχείς αλλαγές των συνθηκών και των
απαιτήσεων του περιβάλλοντος των σημερινών κοινωνιών. Λειτουργώντας σε πλαίσιο
συνεχών και πολύπλοκων αλλαγών οι σύγχρονες επιχειρήσεις πρέπει να είναι
ευέλικτες. Απαραίτητη προϋπόθεση της ευελιξίας υποστηρίζεται ότι είναι η ύπαρξη
υψηλού επιπέδου εκπαιδευομένων στελεχών. Όλο και περισσότερο οι επιχειρήσεις
επιζητούν την ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω υψηλής ποιότητας
εκπαιδευομένου ανθρωπίνου δυναμικού, ενώ δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός
ότι η ανάπτυξη των ικανοτήτων ενός στελέχους το καθιστά και ικανότερο να αντιληφθεί
τις δυνάμεις του εργασιακού του περιβάλλοντος, γεγονός το οποίο πιστεύεται ότι
διευκολύνει την αφοσίωση του ατόμου στην επιχείρηση.
Η ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού είναι οι συστηματικές

και εντατικές

προσπάθειες της επιχείρησης με σκοπό τη βελτίωση της παρούσας και της
μελλοντικής επίδοσης μέσω αύξησης των ικανοτήτων. Ειδικότερα με τον όρο
επαγγελματική εκπαίδευση εννοούμε την παροχή εφοδίων (με διδασκαλία και με
εξάσκηση) για την άσκηση ενός επαγγέλματος ή ενός έργου.
Με τον όρο μετεκπαίδευση εννοούμε τη συμπληρωματική εκπαίδευση, που γίνεται
αφού τελειώσει κάποια άλλη γενική εκπαίδευση. Έτσι π.χ. μιλάμε για μετεκπαίδευση ή
επιμόρφωση σε θέματα διοικήσεως, στελεχών τα οποία έχουν σπουδάσει κάποια
άλλη επιστήμη.
Συχνά χρησιμοποιείται και ο όρος «ανάπτυξη ηγετικών στελεχών», που
αναφέρεται στα μέσα με τα οποία ένα στέλεχος καλλιεργεί τις ικανότητες εκείνες με τις
οποίες

θα επιτευχθούν

κατά τον καλύτερο δυνατό

τρόπο

τα αναμενόμενα

αποτελέσματα σε ένα τομέα. Ενδεικτικά, σαν τέτοιες ικανότητες μπορούν να
αναφερθούν: η συγκέντρωση της προσοχής στις κατάλληλες λεπτομέρειες, η αντίληψη
' Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων - Η πρόκληση του 21 °" αιώνα στο εργασιακό περιβάλλον, Στέλλα Ξηροτύρη ΚουφΙδου, αν. Καθηγήτρια (Παν/μιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών), Θες/νικη 1997,
Εκδόσεις ΑΝΙΚΟΥΛΑ

και ανάλυση των προβλημάτων μέσα στο συγκεκριμένο περιβάλλον, η ενθάρρυνση
των εργαζομένων ώστε να επιδεικνύουν ζήλο στη δουλειά τους, η δυνατότητα
συνεργασίας, η εκτίμηση του παρόντος και του μέλλοντος, η σωστή κατανομή του
χρόνου κ.λ.π. Με άλλα λόγια, ανάπτυξη ηγετικών στελεχών σημαίνει εκμάθηση του
τρόπου διοίκησης.
Επειδή οι διαφορές μεταξύ των τριών όρων είναι λεπτές, αφού στην ουσία και οι
τρεις σημαίνουν εφοδιασμό με γνώσεις και εμπειρία, για λόγους απλοποίησης, θα
τους θεωρήσουμε συνώνυμους και από δω και πέρα θα χρησιμοποιούμε τον όρο
εκπαίδευση, όταν θέλουμε να αναφερθούμε στα οποιαδήποτε μέσα με τα οποία
βελτιώνονται οι ικανότητες και επαυξάνονται οι γνώσεις του εργαζομένου.
Η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας, η συνεχής μεταβολή των συνθηκών, τόσο
στην αγορά εφοδιασμού όσο και στην αγορά διαθέσεως των προϊόντων, η συνεχής
αύξηση των γνώσεων, των πληροφοριών καθώς και η μεταβολή των διαφόρων
μεθόδων με τις οποίες αντιμετωπίζονται τα ποικίλα προβλήματα μέσα σε μια
επιχείρηση, αυξάνουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε εξειδικευμένο προσωπικό και
καθιστούν αναγκαία τη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων που ήδη απασχολούνται
σ’ αυτές.
Όταν μια επιχείρηση εκπαιδεύει το προσωπικό της, ελπίζει ότι με τον τρόπο αυτό
είναι δυνατό να αλλάξει η συμπεριφορά των συγκεκριμένων ατόμων, ώστε να
ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις της δουλειάς τους αλλά και των πελατών.
Για να συμβεί όμως πραγματικά κάτι τέτοιο, πρέπει το ίδιο το άτομο να είναι
διατεθειμένο να εκπαιδευθεί, δηλαδή να μάθει. Για έναν νεοπροσλαμβανόμενο στην
επιχείρηση, το πρόβλημα είναι απλό, γιατί το άτομο αυτό θεωρεί συνήθως σαν
αυτονόητο το να περάσει από κάποιο στάδιο εκπαίδευσης, ώστε να κατατοπισθεί και
να

προσαρμοσθεί στο καινούργιο

του

περιβάλλον.

Σχετικά

όμως

με τους

εργαζομένους που ήδη απασχολούνται και χρειάζεται να εκπαιδευθούν, είτε γιατί
εμφανίσθηκαν καινούργιες μέθοδοι εκτέλεσης του έργου το οποίο ασκούν, είτε γιατί
πρόκειται να επανδρώσουν κάποιον άλλο τομέα της επιχείρησης είτε, τέλος γιατί
προορίζονται να αναλάβουν κάποια ηγετική θέση, το πρόβλημα εμφανίζεται πιο
πολύπλοκο.
Πρώτα

πρώτα

ο

εργαζόμενος

πρέπει

να

συνειδητοποιήσει

το

«γιατί»

εκπαιδεύεται. Εάν δεν το έχει κάνει ήδη μόνος τότε, πρέπει ο αρμόδιος εκπαιδευτής να
τον βοηθήσει, πείθοντάς τον για τη χρησιμότητα

αυτών που θα μάθει στη σωστή

αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα συναντήσει και συνδυάζοντας την προθυμία
για μάθηση με όλες τις ενδεχόμενες ανταμοιβές που μπορεί να αποκομίσει ο
εργαζόμενος. Οι ανταμοιβές αυτές μπορεί να είναι είτε εξωτερικές είτε εσωτερικές. Άρα
αν η επιχείρηση θέλει οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν ποικίλες ικανότητες πρέπει να
αναμορφώσουν την πολιτική ανταμοιβών έτσι ώστε να ανταμείβεται η απόκτηση νέων
ικανοτήτων παρά η παροχή συγκεκριμένου έργου.
Όταν ο εκπαιδευόμενος πεισθεί για την αναγκαιότητα της εκπαίδευσής του και
θεωρήσει ότι η εκπαίδευση αυτή αποτελεί ένα μέσο για την επίτευξη των στόχων του
και την εξέλιξή του τότε έχει γίνει ένα μεγάλο βήμα για μια σωστή και επιτυχημένη
εκπαίδευση.

1.2.

Η σημασία Tnc εκπαίδευσπζ^

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες όλο και μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην
εκπαίδευση. Θεωρείται σαν ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες της
οικονομικής ανάπτυξης, τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Η εμπειρία των αναπτυγμένων χωρών δείχνει ότι οι ρυθμοί με τους οποίους
έχουν αναπτυχθεί δεν μπορεί να εξηγηθούν μόνο από τις ποσοτικές αυξήσεις του
κεφαλαίου και του εργατικού δυναμικού. Αυτό έχει οδηγήσει στην υπόθεση ότι ένα
μεγάλο ποσοστό της οικονομικής ανάπτυξης θα πρέπει να δοθεί στην τεχνική πρόοδο
και την ποιοτική βελτίωση των μεθόδων παραγωγής και της οργάνωσης, την αύξηση
της παραγωγικότητας των χρησιμοποιούμενων πόρων. Τόσο η τεχνική πρόοδος όσο
και η ποιοτική βελτίωση των μεθόδων παραγωγής και της οργάνωσης πιστεύεται ότι
σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με τη βελτίωση της εκπαίδευσης.
Κατά τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια συνήθιζαν το υλικό κεφάλαιο να το
θεωρούν σαν το κυριότερο παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης. Σήμερα όμως, ολοένα
και περισσότερο αναγνωρίζεται ότι μια μεγάλη αύξηση του κεφαλαίου σε μια
αναπτυσσόμενη χώρα δε θα σημαίνει απαραίτητα την έναρξη μιας πετυχημένης
διαδικασίας ανάπτυξης, αν η χώρα δεν έχει, ανάμεσα στ’ άλλα, και το κατάλληλα
εξειδικευμένο προσωπικό για ν’ απορροφήσει το κεφάλαιο και να το χρησιμοποιήσει

' ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Θεοδώρου Α. Σκούντζου, Καθηγητού Πανεπιστημίου Πειραιώς,
Εκδόσεις Α. Σταμούλης, Πειραιάς 1990
Εργασιακές Σχέσεις, Περικλής Ν. Λύτρας, INTERBOOKS, ΑΘΗΝΑ 1992

παραγωγικά. Ετσι, η προσοχή έχει στραφεί, από τις επενδύσεις σε υλικό κεφάλαιο,
προς τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο.
Ενώ οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο στις αναπτυγμένες χώρες έχουν
αποτελέσει έναν από τους σπουδαιότερους παράγοντες της οικονομικής τους ανόδου,
το σχεδόν ασήμαντσ ποσό του είδους αυτών των επενδύσεων στις αναπτυσσόμενες
χώρες, έχει συμβάλει πολύ λίγο στη διεύρυνση της ικανότητας των ανθρώπων να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας γρήγορης οικονομικής ανάπτυξης. Εκδηλώσεις
του μικρού ποσού των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο στις αναπτυσσόμενες
χώρες είναι η μικρή αποδοτικότητα της εργασίας, η δυσκινητικότητα του συντελεστή
εργασία, η περιορισμένη εξειδίκευση στα επαγγέλματα και το εμπόριο, η ανεπαρκής
προσφορά επιχειρηματικών στελεχών κτλ. Η ποιότητα των ανθρώπινων πόρων
παραμένει σε χαμηλό επίπεδο όταν υπάρχει άγνοια των διαθέσιμων φυσικών πόρων,
των δυνατών εναλλακτικών μεθόδων παραγωγής, των απαιτούμενων εξειδικεύσεων,
ων συνθηκών και ευκαιριών της αγοράς κλπ. Μια βελτίωση της ποιότητας των
ανθρώπινων πόρων είναι επομένως τόσο ουσιώδης όσο και οι επενδύσεις σε υλικό
κεφάλαιο.

1.3.

napdvovTCC που καθοοίξουν την ανάγκη εκπαίδευσπ€ του προσωπικού^

Η ανάγκη για επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού των
επιχειρήσεων προέρχεται από:
1. Τις διαφορές στο είδος, στο εύρος και στο βάθος των γνώσεων που έχουν οι
νεοπροσλαμβανόμενοι υπάλληλοι σε σχέση με τις ειδικές απαιτήσεις του
επαγγέλματος που πρόκειται να ακολουθήσουν.
2. Την πρόοδο της τεχνολογίας που διαφοροποιεί τις ειδικότητες των επιχειρήσεων
και το απαιτούμενο είδος γνώσεων σε κάθε ειδικότητα.
3. Την αλλαγή του αντικειμένου εργασίας ορισμένων υπαλλήλων για την καλύτερη
αξιοποίηση των γνώσεων και εμπειριών τους στις ανάγκες της επιχείρησης.
4. Τις προαγωγές των εργαζομένων σε ηγετικές θέσεις, οι οποίες καθιστούν
απαραίτητη τόσο την περαιτέρω εμβάθυνση στο εργασιακό αντικείμενο, όσο και
την εκπαίδευση σε θέματα υποκίνησης, ηγεσίας, επικοινωνίας, δυναμικής των
ομάδων.
^ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - Νικόλαος Μαντάς, σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 1992
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5. Την αλλαγή

στην οργάνωση

και λειτουργία που επιβάλλονται από τον

αναπροσανατολισμό των στόχων της επιχείρησης.
6. Τον εμπλουτισμό των γνώσεων του προσωπικού για τις εξελίξεις της επιστήμης
και της τεχνολογίας και με τις αλλαγές που συντελούνται στο μικρό και
μακροοικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.

1.4. Κατάταξη Εκτταιδευτικών αναγκών^

1.4.1.

Υ(ριστάμενε€ εκπαιδευτικέ€ ανάνκεο

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των υπαλλήλων μπορούν να διαπιστωθούν από την
ύπαρξη των παρακάτω ενδείξεων:
Χαμηλή παραγωγικότητα
Χαμηλή ποιότητα προϊόντων
Υπερβολικές σπατάλες πρώτων και βοηθητικών υλών
Υψηλό κόστος
Ελλιπής ποιοτικός έλεγχος
Παράπονα πελατών για την ποιότητα των προϊόντων
Κακή συμπεριφορά σε πελάτες
Υψηλός βαθμός αποχωρήσεων
Υπερβολικές απουσίες που οφείλονται σε βραχυχρόνιες «ασθένειες»
Συνεχής αδυναμία επίτευξης προκαθορισμένων στόχων
Άσχημο κλίμα εργασίας
Καθυστερήσεις παραδόσεων που οφείλονται σε λάθη υπαλλήλων
Υψηλός δείκτης εργατικών ατυχημάτων
Κακή επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων
Αγνόηση του κανονισμού εργασίας
Ανεπαρκώς πληροφορημένοι εργαζόμενοι για θέματα οργάνωσης και πολιτικής
της εργασίας
Δυσκολίες χειρισμού νέων μηχανημάτων ή εργαλείων
Αδυναμίες υποκατάστασης όσων απουσιάζουν
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ. Πάντα και Σ. Καραγιάννης, Έλλην, Αθήνα 1999

■ Έλλειψη ενδιαφέροντος για την εργασία
■ Έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των ομάδων εργασίας
■ Έλλειψη πειθαρχίας
•

Ανυπαρξία ττνεύματος
Οι υπάρχουσες εκπαιδευτικές ανάγκες είναι αποτελέσματα του εκπαιδευτικού

κενού που υπάρχει μεταξύ περιγραφών εργασίας και προδιαγραφών θέσεων από την
μια μεριά και δεδομένων ικανοτήτων, συμπεριφοράς και γνώσεων του προσωπικού
από την άλλη.

1.4.2.

MeAAovTiKCC εκπαιδευτικέο ανάνκεο

Η εκπαίδευση μέσα στις επιχειρήσεις δεν πρέπει να περιορίζεται στην κάλυψη των
υπαρχουσών κενών, αλλά πρέπει να εκτείνεται σε εκπαιδευτικά προγράμματα για την
κάλυψη μελλοντικών εκπαιδευτικών αναγκών. Όσο καλύτερη είναι η πρόβλεψη των
μελλοντικών

εκπαιδευτικών

αναγκών,

τόσο

αποτελεσματικότερη

θα

είναι

η

εκπαιδευτική προσπάθεια, επειδή τα προγράμματα που βασίζονται σε τέτοιες ανάγκες
δεν καλύπτουν υπάρχοντα κενά. Αντίθετα στοχεύουν στην προετοιμασία του
ανθρώπινου δυναμικού για την ελαχιστοποίηση των μελλοντικών εκπαιδευτικών
κενών. Είναι προτιμότερο να είναι προετοιμασμένο το ανθρώπινο δυναμικό για
επικείμενες αλλαγές παρά να προσαρμόζεται σε αυτές με

κάποια χρονική

καθυστέρηση. Η οργανωτική μονάδα της επιχείρησης που έχει αναλάβει την
οργάνωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με
τις Διευθύνσεις Μάρκετινγκ, Ανθρώπινου Δυναμικού και Παραγωγής έτσι ώστε να
πληροφορείται έγκαιρα τις επικείμενες αλλαγές που αποτελούν ενδείξεις για
μελλοντικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τέτοιες ενδείξεις είναι:
■ Προβλεπόμενες διαφοροποιήσεις της ζήτησης
■ Σχεδιασμένη επέκταση σε νέες περιοχές
■ Προγραμματιζόμενες συγχωνεύσεις ή ανέγερση νέων εργοστασίων, επιλογή νέων
αγορών - στόχων
■ Νέα είδη προϊόντων, νέες υπηρεσίες
■ Οργανωτικές, δομικές και λειτουργικές αλλαγές
■ Αγορά μηχανημάτων με νέα τεχνολογία

■ Νέες παραγωγικές μέθοδοι
•

Προγραμματισμένες προσλήψεις, μετατάξεις, μεταθέσεις

■ Προβλεπόμενη αλλαγή του θεσμικού πλαισίου (νομοθεσία νομισματικών κανόνων,
κοινωνικών ασφαλίσεων).
•

Αναπροσανατολισμοί

των

εργασιών

μεμονωμένων

ατόμων

ή

ολόκληρων

τμημάτων
•

Αλλαγή της εφαρμοσμένης στρατηγικής, τακτικής και πολιτικής της επιχείρησης
Οι

μελλοντικές

εκπαιδευτικές

ανάγκες

σε

επίπεδο

εργαζομένου

προσδιορίζονται στα πλαίσια των ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης
στελεχών, που αποσκοπούν να προετοιμάσουν το υποψήφιο στέλεχος για την
ανάληψη θέσεων με αυξημένες ευθύνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
2.1.

Βασικοί παράγοντΕ€ toc σωστή€ cinTai5euanc ^

Η σχεδίαση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος πρέπει να λαμβάνει υπόψη,
ορισμένους βασικούς παράγοντες, η παραγνώριση των οποίων, πολλές φορές, οδηγεί
το πρόγραμμα σε αποτυχία. Κατωτέρω αναφέρονται ενδεικτικά μερικοί παράγοντες:
•

Η υποκίνηση.
Όπως αναφέρσμε και στο Κεφ.1, η συσχέτιση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού

προγράμματος με ορισμένα κίνητρα παρακίνησης, που επηρεάζουν τη διάθεση των
εκπαιδευομένων, συντελεί στην επιτυχία της εκπαίδευσης. Η προαγωγή σε ανώτερη
θέση ή αύξηση των αποδοχών ή ότι αποτελούν κίνητρα για παρακίνηση των
εκπαιδευομένων. Στην πράξη, τα παραπάνω παρακινητικά κίνητρα επηρεάζουν
ευνοϊκά τους νεώτερους εκπαιδευόμενους - εργαζομένους, παρά τους παλιούς. Τέλος
πολλές φορές, η παροχή των κινήτρων όπως προβάλλεται από τους επικεφαλείς της
εκπαίδευσης δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και υπάρχει διάσταση μεταξύ
εξαγγελιών και πραγματικότητας. Αυτό βεβαίως, δημιουργεί δυσπιστία και κλονίζει το
ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων.
•

Φυσιολογικοί παράγοντες.
Η μάθηση θεμελιώνεται στην αντίληψη που πραγματοποιείται με την όραση, ακοή,

γεύση και αφή. Η οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, πρέπει να προβλέπει
στο συνδυασμό των αισθήσεων, να εφαρμόζει μεθόδους διδασκαλίας που θα
εμπεδώνουν τη μάθηση με τον συνδυασμό των παραπάνω παραγόντων, π.χ.
επίδειξη, προβολή κ.λ.π.
•

Η πρακτική.
Η αύξηση των γνώσεων της δεξιότητας ή της θέσης των εκπαιδευομένων,

προϋποθέτει την ενεργετική συμμετοχή

του.

Η κατανομή

του εκπαιδευτικού

προγράμματος σε περιόδους άσκησης και πρακτικής εφαρμογής, συντελεί στην
εμπέδωση της μάθησης.
•

Χωρισμός της ύλης.

ο διαχωρισμός της ύλης σε ενότητες και η ξεχωριστή διδασκαλία κάθε ενότητας,
βοηθάει στην κατανόηση της. Η κατανομή των ενοτήτων της διδασκαλίας, σε τμήματα
είναι περισσότερο εφαρμόσιμη όταν η διδασκαλία αποβλέπει στην ανάπτυξη της
δεξιότητας.
•

Ψυχολογικοί παράγοντες.
Η εξασφάλιση καλού ψυχολογικού κλίματος μεταξύ των εκπαιδευόμενων, πρέπει

να είναι βασικός στόχος της εκπαίδευσης. Οι άνθρωποι διαφέρουν μεταξύ τους ως
προς τις ανάγκες τους. Ένα σωστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να είναι
προσαρμοσμένο στις διαφορετικές ικανότητες αποδοχής της διδασκαλίας από τους
εκπαιδευόμενους.

2.2.

Μέθοδοι εκπαίδευσης^

Οι μέθοδοι με τις οποίες μπορεί μια επιχείρηση να εκπαιδεύσει τα στελέχη της
είναι πολλές και διαφέρουν ανάλογα με το τι πρέπει να μάθει ο ενδιαφερόμενος.
Διαφορετικού είδους είναι η εκπαίδευση ενός απλού υπαλλήλου και διαφορετική εκείνη
ενός εκκολαπτόμενου διευθυντικού στελέχους ή ενός ανώτερου διοικητικού στελέχους.
ΓΓ αυτό το λόγο θα προσπαθήσουμε να διακρίνουμε τις μεθόδους αυτές, ανάλογα με
τις ομάδες των στελεχών προς τις οποίες απευθύνονται, ως εξής:
•

Μέθοδοι που αφορούν σε όλα τα επίπεδα μιας επιχείρησης

■ Μέθοδοι που αναφέρονται σε απλούς υπαλλήλους
■ Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για κατώτερα και μεσαία ηγετικά στελέχη
■ Μέθοδοι που αφορούν σε ανώτερα ηγετικά στελέχη

2.2.1.

1.

Μέθοδοι που αφοοούν σε όλα τα επίπεδα mac επιγείοησης

Εγκατάσταση και ενημέρωση.
Όταν μια επιχείρηση προσλάβει ένα καινούργιο στέλεχος, πρέπει να φροντίσει

ώστε η είσοδος του στελέχους στο νέο περιβάλλον να γίνει όσο το δυνατόν πιο ομαλά
και η προσαρμογή του όσο το δυνατόν ταχύτερα. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν τα
προγράμματα εγκαταστάσεως και ενημερώσεως τα οποία έχουν μικρή διάρκεια
® Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων - Η Πρόκληση του 21 αιώνα στο εργασιακό περιβάλλον, Στέλλα =ηροτύρη ΚουφΙδου, Αν Καθηγήτρισ (Πσν/μιο Μακεδονίας Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών), Θες/νικη 1997 Εκδόσεις ΑΝΙΚΟΥΛΑ

(συνήθως μια ημέρα) και περιλαμβάνουν: ξενάγηση του νέους στελέχους μέσα στην
επιχείρηση, γνωριμία με τους συναδέλφους και συνεργάτες, παρουσίαση της ιστορίας,
του σκοπού, των προϊόντων της επιχείρησης, λεπτομερή ανάλυση της σχέσης της
εργασίας του νέου στελέχους προς τους υπόλοιπους τομείς της επιχείρησης, ανάλυση
της πολιτικής προσωπικού της επιχείρησης και , πολλές φορές, ανάλυση των
οικονομικών προβλημάτων τόσο της επιχείρησης όσο και του κλάδου. Με αυτόν τον
τρόπο διευκολύνεται η προσαρμογή και συμμετοχή του εργαζομένου στους στόχους
της επιχείρησης, γιατί έτσι ενημερώνεται και κατανοεί καλύτερα την πορεία της
επιχείρησης και τις πράξεις της διοίκησης.
2. Συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Πολλές επιχειρήσεις επιθυμούν τα στελέχη τους να είναι συνεχώς ενημερωμένα
γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας. Για το σκοπό
αυτό στέλνουν τα στελέχη τους να παρακολουθήσουν μαθήματα σε Πανεπιστήμια,
τεχνικές σχολές κ.λ.π. ή διοργανώνουν κύκλους μαθημάτων από ειδικούς επιστήμονες
μέσα στις επιχειρήσεις.
3. Ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης.
Η λειτουργικότητα και ανάπτυξη μιας επιχείρησης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό
από την ικανότητα των μελών της να συλλαμβάνουν, να αναλύουν και να
αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που προκύπτουν. Ο σκοπός των προγραμμάτων
αυτών είναι να ενθαρρύνονται οι εργαζόμενοι να ξεφύγουν από τον κλασικό,
παραδοσιακό τρόπο που έμαθαν να σκέπτονται για να αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα,
να μπορέσουν να αναπτύξουν την αντίληψή τους καθώς και νέους τρόπους
θεωρήσεως των προβλημάτων, ανακατατάσσοντας, συνδυάζοντας και κάνοντας
διάφορα πειράματα με τα δεδομένα που διαθέτουν ώσπου να βρουν την
προσφορότερη λύση. ΓΓ αυτό πολλοί ονομάζουν τα προγράμματα αυτά «ανιχνευτές
ιδεών».
Το πιο γνωστό πρόγραμμα που χρησιμοποιείται συνήθως

γΓ αυτές τις

περιπτώσεις είναι το λεγόμενο «brainstorming» (θύελλα εγκεφάλων). Στα άτομα που
συμμετέχουν σ’ αυτή τη διαδικασία δίνεται ένα πρόβλημα και ζητείται να βρεθεί μια
πρωτότυπη

λύση.

Οι

συμμετέχοντες

προσπαθούν

να

δώσουν

πρωτότυπες

απαντήσεις, λέγοντας ότι σχετικό τους περνά από το μυαλό εκείνη την ώρα. Στη φάση
αυτή τα σχόλια και η κριτική είναι πολύ περιορισμένα. Οι απαντήσεις και οι ιδέες
υφίστανται λεπτομερή ανάλυση και κριτική όταν τελειώσει η διαδικασία.

Μια άλλη μέθοδος είναι η «συνεκτικότητα» (Synectics): Με τη μέθοδο αυτή
ττροστταθούν να μάθουν στα άτομα ττώς να αναλύουν τους τταράγοντες ττου
συνθέτουν ένα ττρόβλημα καθώς και τον τρόπο που αλληλεπιδρούν οι παράγοντες
αυτοί και να βρίσκουν λύσεις βασισμένες στις εμπειρίες τους. Για το λόγο αυτό τα
άτομα που αποτελούν τις ομάδες που εκπαιδεύονται με τη μέθοδο αυτή έχουν ένα
ευρύ φάσμα γνώσεων, εμπειρίας και ειδικεύσεως.

2.2.2.

1.

Μέθοδοι ττου αναφέρονται σε απλού€ uTTaAAnAouc

Εκπαίδευση εκτελώνταο τη συνκεκοιυένπ εονασία (on the job training)
Στην περίπτωση αυτή, ένας πεπειραμένος υπάλληλος ή και ο ίδιος ο προϊστάμενος

αναλαμβάνουν να δείξουν στον εκπαιδευόμενο τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται μια
συγκεκριμένη εργασία και στη συνέχεια να παρακολουθήσουν την εκτέλεσή της από
τον εκπαιδευόμενο, διορθώνοντάς τον και δίνοντάς του οδηγίες μέχρι να καταφέρει να
μάθει να την εκτελεί σωστά.
Η μέθοδος αυτή παρουσιάζει το πλεονέκτημα, ότι δεν απαιτείται πρόσθετος
εξοπλισμός για την επιχείρηση και επιπλέον ο εκπαιδευόμενος μαθαίνοντας παράγει
έργο. Μειονεκτεί όμως ως προς το, ότι η επιτυχία της βασίζεται αποκλειστικά στη
διδακτική ικανότητα του προϊσταμένου ή του οποιουδήποτε πεπειραμένου υπαλλήλου,
η οποία μπορεί να είναι ελάχιστη ή ανύπαρκτη, και ως προς το ότι μπορεί να
προκληθεί καταστροφή ακριβών και πολύπλοκων μηχανισμών λόγω απειρίας του
εκπαιδευόμενου.

2.

Ποοκαταοκτική εκπαίδευση (Vestibule training).
Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση διαθέτει έναν ειδικό χώρο, ο οποίος είναι

εξοπλισμένος ακριβώς όπως και ο χώρος της συγκεκριμένης εργασίας στην οποία θα
εκπαιδευθεί ο υποψήφιος. Μέσα σ’ αυτό το χώρο ο εκπαιδευόμενος μπορεί να μάθει
πιο γρήγορα και πιο εύκολα τη συγκεκριμένη εργασία, γιατί θα είναι απαλλαγμένος
από την πίεση για παραγωγή έργου και γιατί θα μπορεί να συνεργάζεται περισσότερο
χρόνο με τον εκπαιδευτή του. Πλεονέκτημα της μεθόδου θεωρείται η μείωση του
χρόνου εκπαιδεύσεως καθώς και η καλύτερη κατανόηση των απαραίτητων γνώσεων.

Μειονέκτημα πάλι θεωρείται το υψηλό κόστος που απαιτείται για να διατηρεί η
επιχείρηση ειδικά εξοπλισμένους χώρους.

2.2.3.

Μέθοδοι που γοησιυοποιούνται νια κατώτερα και υεσαία ηγετικά
στελέχη

Η δουλειά ενός προϊσταμένου διαφέρει από τη δουλειά ενός απλού υπαλλήλου.
Ένας προϊστάμενος έστω και μικρού τμήματος ή κατώτερου ιεραρχικού επιπέδου,
πρέπει π.χ. να καθοδηγεί, να συντονίζει και να υποκινεί τους υφιστάμενους του, να
υλοποιεί ή να διευθετεί οτιδήποτε φέρνει προκόμματα στην ομαλή λειτουργία του
τμήματός του κ.λ.π. Πρέπει δηλαδή, πέρα από τις ειδικές γνώσεις που θα διαθέτει
σχετικά με το αντικείμενο του τμήματός του, να είναι εξοπλισμένος και με κάποιες
άλλες ικανότητες και εμπειρίες οι οποίες θα του επιτρέψουν να ανταποκριθεί στο
ηγετικό αυτό έργο. Εκτός από κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο που θα πρέπει να
αποκτήσουν, διαβάζοντας σχετικά με το τι είναι διοίκηση, οι υποψήφιοι προϊστάμενοι
θα πρέπει να δοκιμάσουν και στην πράξη τις δυνάμεις τους, για να μπορέσει και η
επιχείρηση

να

εκτιμήσει

τις

δυνατότητές

τους.

Έτσι

σαν

βασικές

μέθοδοι

εκπαιδεύσεως των προϊσταμένων οι εξής:
1.

Εκπαίδευση εκτελώvταc τη συνκεκριυένη εονασία (on the job training).
Ένας πεπειραμένος προϊστάμενος είναι ο καλύτερος εκπαιδευτής για έναν

υποψήφιο, καθόσον είναι ο μόνος που γνωρίζει τη συγκεκριμένη εργασία καλύτερα
από τον καθένα. Έτσι σ’ αυτή την περίπτωση τοποθετούμε τον εκπαιδευόμενο σε
θέση «βοηθό προϊσταμένου», όπου με την καθοδήγηση του προϊσταμένου του,
απασχολείται αποκλειστικά με το να κατανοήσει τις μεθόδους διοικήσεως.
Ο προίστάμενος εξηγεί στον εκπαιδευόμενο το σκοπό κάθε ενέργειας και
δραστηριότητας, του δείχνει τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται και του αναθέτει την
εκτέλεση ενεργειών, ασκώντας εποικοδομητική κριτική για το αποτέλεσμα. Η
διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για όσο το δυνατόν περισσότερες δραστηριότητες,
ώσπου ο εκπαιδευόμενος μάθει να ενεργεί σωστά.
Η μέθοδος αυτή υποδεικνύεται πολύ χρήσιμη και αποδοτική προκειμένου να μάθει
ο εκπαιδευόμενος ορισμένες τεχνικές διαδικασίες (π.χ. σχεδιασμός ενεργειών και
προγραμμάτων, διαδικασίες ελέγχου, προσλήψεις προσωπικού κ.λ.π.) είναι λιγότερο
χρήσιμη στο πεδίο ανθρωπίνων σχέσεων, γιατί ο τρόπος με τον οποίο ένας
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προϊστάμενος επικοινωνεί, υποκινεί και γενικά διευθύνει τους υφισταμένους του ή
συμπεριφέρεται με τους συναδέλφους του, είναι κάτι το προσωπικό, είναι κάτι που,
πέρα από τις σχετικές γνώσεις, εξαρτάται από το χαρακτήρα και την προσωπικότητά
του,
2. Εναλλανή θέσεων εovασίαc (job rotation)
Στην περίπτωση αυτή ο προϊστάμενος ενός τμήματος μετατίθεται σε αντίστοιχη
θέση σε ένα άλλο τομέα της επιχείρησης π.χ. ένας προϊστάμενος του τμήματος
παραγωγής μετατίθεται και αναλαμβάνει θέση προϊσταμένου στο τμήμα πωλήσεων. Η
εναλλαγή αυτή γίνεται με σκοπό να αποκτήσει ο συγκεκριμένος προϊστάμενος
εμπειρία

και

ικανότητα αντιμετωπίσεως

μεγάλης ποικιλίας προβλημάτων

και

εφαρμόζεται σε στελέχη που έχουν ήδη χρηματίσει προϊστάμενοι.
3. Υπόδυση πόλων (role plavino).
Σχηματίζεται μια ομάδα εκπαιδευομένων όπου κάθε άτομο αναλαμβάνει να παίξει
ένα ρόλο σε μια φανταστική ιστορία, η οποία σχηματίζεται με τα προβλήματα της
επιχείρησης στα οποία πρέπει να εκπαιδευθούν τα άτομα αυτά. Στο τέλος της
διαδικασίας αυτής, τα μέλη της ομάδας και ο εκπαιδευτής συζητούν τη στάση και τη
συμπεριφορά των παικτών.
4. Πρακτική εξάσκηση (in - basket exercise).
Στην περίπτωση αυτή ο εκπαιδευόμενος εφοδιάζεται μ’ ένα γραφείο και με
διάφορα τρέχοντα προβλήματα στα οποία καλείται να δώσει λύση σε σύντομο χρονικό
διάστημα. Οι αντιδράσεις και οι ενέργειές του παρατηρούνται και αξιολογούνται από
τον εκπαιδευτή του.
5. Θεωρητική εκπαίδευση
Στην θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνεται η διδασκαλία με τη μορφή διαλέξεων,
σεμιναρίων, αναλύσεων περιπτώσεων, συζητήσεων, προβολής εκπαιδευτικών ταινιών
κ.λ.π. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται σαν επικουρική στις προηγούμενες μεθόδους
που συζητήσαμε, καθόσον αποσκοπεί στη θεωρητική κατάρτιση των στελεχών
σχετικά με τα προβλήματα που θα τους απασχολήσουν ή τους απασχολούν.

2.2.4. Μέθοδοι που αφορούν στα ανώτερα ηγετικά στελέγπ

Τα ανώτερα στελέχη, εκτός από τις ειδικές γνώσεις που έχουν σχετικά με τον
τομέα στον οποίο προΤστανται, πρέπει να έχουν μια γενικότερη μόρφωση και
εκπαίδευση, για να ανταποκριθούν τόσο στα σημερινά τους καθήκοντα όσο και στα
μελλοντικά, εφόσον προορίζονται να καταλάβουν κάποια μέρα θέση γενικού
διευθυντή.
Τα στελέχη αυτά συνήθως έχουν ένα υπόβαθρο γνώσεων σχετικό με θέματα
διοικήσεως και οπωσδήποτε διαθέτουν επαρκείς διοικητικές ικανότητες και εμπειρίες,
καθόσον έχουν ήδη χρηματίσει συνήθως ηγετικά στελέχη κατωτέρου και μεσαίου
επιπέδου. Για την εκπαίδευσή τους μπορεί να εφαρμοστούν οι παραπάνω μέθοδοι για
κατώτερα και μεσαία ηγετικά στελέχη και οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν

βέβαια

προσαρμοσμένες ανάλογα.
Εκτός από τις μεθόδους αυτές, μπορούν να εφαρμοστούν και οι εξής;
1. Επιχειοηυατικά παιχνίδια (business games)
Οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε ομάδες, οι οποίες ανταγωνίζονται η μια την
άλλη. Με βάση δεδομένα από τον κόσμο των επιχειρήσεων παίρνουν μια σειρά
αποφάσεις, οι οποίες κρίνουν το μέλλον και την πρόοδο των επιχειρήσεων, τις οποίες
υποτίθεται ότι εκπροσωπούν. Στα παιχνίδια αυτά χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικοί
υπολογιστές.
2. Εκπαίδευση «ευαισθησίαο» (Sensitivity training)
Όσο ψηλότερα στην ιεραρχική πυραμίδα ανεβαίνει ένα στέλεχος, τόσο
περισσότερους ανθρώπους αναλαμβάνει να διευθύνει. Αυτό σημαίνει ότι για να
μπορέσει να διευθύνει σωστά αυτούς τους ανθρώπους και να εκτελέσει σωστά το
έργο του, πρέπει να μην έχει προβλήματα συμπεριφοράς τόσο με τους υφισταμένους
του όσο και με τους ομοιοβάθμους του και τους ανωτέρους του. Για το σκοπό αυτό τα
ηγετικά στελέχη εκπαιδεύονται ώστε:
■ να μπορούν να κατανοούν τη συμπεριφορά των άλλων και να σταθμίζουν τις
αντιδράσεις των άλλων ανθρώπων
■

να είναι σε θέση να αναλύουν τη διαδικασία με την οποία αυτά τα ίδια αξιολογούν
και κρίνουν τους άλλους ανθρώπους

■ να γνωρίζουν τις διαδικασίες με τις οποίες οι άνθρωποι συνδέονται μεταξύ τους

■ να βελτιώσουν την ενημέρωσή τους σχετικά με τις εντυπώσεις που δημιουργούν
στους άλλους
■ να παίρνουν υπόψη τους τόσο τις γνώμες όσο και τα αισθήματα των άλλων
■ να ασκούν αυτοκριτική και αυτοέλεγχο
•

να αντλούν ικανοποίηση από τις σχέσεις τους με τους άλλους
Η ομάδα των εκπαιδευομένων αποτελείται από λίγα μέλη και αυτή η μορφή

εκπαίδευσης βασίζεται στη συζήτηση. Η ομάδα μόνη της προτείνει τα θέματα που
θέλει να συζητηθούν, ενώ ο πρωταρχικός ρόλος του εκπαιδευτή συνίσταται στο να
συντονίζει τη συζήτηση και να παροτρύνει τους συμμετέχοντες να ασκήσουν κριτική,
τόσο στη δική τους συμπεριφορά όσο και στη συμπεριφορά των άλλων μελών της
ομάδας.
3. Κέντρα α£ιολόνησηο (355655πΐ6πί centers)
Τα κέντρα αξιολόγησης είτε χρησιμοποιούνται στη διαδικασία της επιλογής είτε στη
διαδικασία εκπαίδευσης, είναι αρκετά αξιόπιστη, αλλά δαπανηρή μέθοδος,
4. Περιπετειώδη ταξίδια (wilderness trios)
Σκοπός των ταξιδιών αυτών, που διαρκούν 2 - 5 ημέρες, είναι να βοηθήσουν τα
στελέχη να αναπτύξουν την αντοχή τους και τις δυνατότητες συνεργασίας ως μέλη
ομάδων, όταν αντιμετωπίζουν αντίξοες συνθήκες.

2.3.

ΑΟολόνηση εκπαιδευτικού TTPovoduuaToc

Περιγράψαμε τις βασικότερες μεθόδους που διαθέτει μια επιχείρηση, για να
βελτιώσει τις ικανότητες των στελεχών της. Οι μέθοδοι αυτές και ιδιαίτερα οι πιο
εξειδικευμένες, επιβαρύνουν την επιχείρηση με κάποιο κόστος. Και φυσικά, διερωτάται
κανείς, αξίζει τον κόπο να υποβληθεί η επιχείρηση στις δαπάνες αυτές; Βεβαίως,
αξίζει, εφόσον προσδοκά κάποιο, έστω και μακροχρόνιο αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει
ότι δεν πρέπει να διοργανώνει ασυλλόγιστα εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά πρέπει,
αφού τα μελετήσει προσεκτικά, να επιλέγει τα καταλληλότερα για κάθε περίπτωση.
Οι ερευνητές υποστηρίζουν, ότι η αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος
πρέπει να γίνεται στα ακόλουθα τουλάχιστον επίπεδα;
■ Αντιδράσεις των εκπαιδευομένων

Είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος και αφορά στο να εκτιμήσει το βαθμό
στον οποίο οι συμμετέχοντες βρήκαν χρήσιμο και αποτελεσματικό το πρόγραμμα.
Στην περίπτωση αυτή ζητείται από τους εκπαιδευμένους να απαντήσουν σε ανάλογα
ερωτηματολόγια.
• Εξέταση απόκτησης γνώσεων και ικανοτήτων
Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι εξετάζονται (εξετάσεις, δοκιμασίες κ.λ,π.)
ώστε να διαπιστωθεί αν απέκτησαν τις απαραίτητες γνώσεις.
■ Αλλαγή συμπεριφοράς
Η αλλαγή της συμπεριφοράς εκτιμάται με τη διερεύνηση των προβλημάτων που
ενδεχομένως υπήρχαν ή την απόκτηση της συμπεριφοράς που προσδοκάται. Π.χ. αν
σε ένα τμήμα ή μια ομάδα είχαν διαπιστωθεί προβλήματα επικοινωνίας ή
ενδεχομένως συμπεριφοράς εξετάζεται σε πιο βαθμό βελτιώθηκε η κατάσταση μετά
την εκπαίδευση.
■ Αποτελέσματα
Αν και είναι δύσκολο να μετρηθεί η επίδραση της εκπαίδευσης στην αποδοτική
συμπεριφορά των ατόμων, εντούτοις προτείνονται οι εξής δύο απλοί τρόποι;
1. Όπου είναι δυνατό, μπορεί να μετρηθεί η επίδοση ενός ατόμου, ή

μιας ομάδας

πριν και μετά την εκπαίδευσή τους και να γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων.
2. Να συγκριθεί η επίδοση δύο ομάδων που εκτελούν το ίδιο είδος εργασίας, αλλά
από αυτές τις ομάδες η μια έχει εκπαιδευθεί ενώ η άλλη όχι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
3.1. Τι περιλαμβάνΕί ο Δημόσιος Toucac

0 Δημόσιος Τομέας περιλαμβάνει τα εξής:
1. Όλα τα Υπουργεία και τις αυτοτελείς Δημόσιες Υπηρεσίες
2. Όλα τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) όπως Ασφαλιστικά Ταμεία,
Επιμελητήρια, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας, Ινστιτούτα
Επιστημονικής Έρευνας, Πνευματικά Ιδρύματα και Δημόσιους Οργανισμούς.
3. Τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).
4. Τις Κρατικές ή Δημόσιες Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας,

τους Δημόσιους

Οργανισμούς και τις τράπεζες που έχουν χαρακτηριστεί ως Κρατικά Νομικά
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Κ.Ν.Π.Ι.Δ.) καθώς επίσης και τις θυγατρικές εταιρίες
αυτών, οι οποίες εποπτεύονται από αυτά.

3.2.

Ο odAoc και τα ττροΒλήυατα rnc Anu0aiac AioiKnanc

Η Δημόσια Διοίκηση αποτελεί νευραλγικό παράγοντα της κοινωνικοοικονομικής
ανάπτυξης της χώρας, καθώς μέσω αυτής ενεργοποιούνται τα θεσμικά πλαίσια και οι
μηχανισμοί στήριξης, λειτουργίας και ελέγχου και σε περιφερειακό και σε τοπικό
επίπεδο της χώρας. Ωστόσο τα προβλήματα της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης είναι
πολλά και χρόνια.
Η σημερινή εικόνα της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης δείχνει, ότι χρειάζεται να
αναληφθεί αρκετή προσπάθεια προκείμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στο
σημαντικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει επειδή πρέπει να στηρίζει την
ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της χώρας.
Η Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από οργανωτική ανεπάρκεια,
χαμηλή παραγωγικότητα και χαμηλή αποτελεσματικότητα. Στα προβλήματα αυτά θα
πρέπει να προστεθούν και ζητήματα που σχετίζονται με το μισθολόγιο, τη διάρθρωση
και κατανομή θέσεων, την ανεπάρκεια υλικού και ηθικών κινήτρων, αναγνώρισης
προσφοράς κ.λ.π. Επιπλέον εκτός από τα προαναφερθέντα προβλήματα, βασικά
εμπόδια για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης
είναι:

•

η ανεπαρκής αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠ&Ε)

■

η έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης και κατάρτισης των στελεχών της Δημόσιας
Διοίκησης είτε σε σχέση με τις λειτουργίες της, ή σε σχέση με τη χρήση των ΤΠ&Ε
και σε συνδυασμό με την αδυναμία της επαρκούς προσέλκυσης προσωπικού
υψηλής στάθμης και απαιτούμενης εξειδίκευσης.
Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί νευραλγικό τομέα κάθε Δημόσιας Διοίκησης. Η

αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και η
αξιοποίηση των ικανοτήτων του αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη και τον
εκσυγχρονισμό της.
Τα σημερινά προβλήματα οφείλονται σε μεγάλο τμήμα τους, στην έλλειψη
κατάλληλης εκπαίδευσης και εξειδίκευσης των στελεχών της.
Η έλλειψη αυτή συνεπάγεται μικρότερη ικανότητα προσαρμογής της Δημόσιας
Διοίκησης στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της οικονομικής και κοινωνικής
ανάπτυξης της χώρας, χαμηλή παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα, ανεπαρκή
χρήση των νέων Τεχνολογιών (ακόμη και αν ο αντίστοιχος εξοπλισμός φτάσει σε
ικανοποιητικά επίπεδα), αδυναμία ισότιμης αντιμετώπισης των Δημοσίων Διοικήσεων
των άλλων κρατών - μελών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το διαθέσιμο προσωπικό δημοσίων υπαλλήλων ειδικευμένων στην Πληροφορική
είναι ανεπαρκές. Χώρες με συγκρίσιμο πληθυσμό διαθέτουν μέχρι και δεκαπλάσιο
αριθμό ειδικών επιστημόνων πληροφορικής για τις ανάγκες της Δ.Δ..
Η αναγκαιότητα της σύνδεσης της εκπαίδευσης/κατάρτισης με τη βελτίωση της
αποδοτικότητας των δημοσίων υπαλλήλων ελάχιστα έχει μεταφραστεί σε πράξη μέχρι
σήμερα. Έτσι πέρα από την ίδρυση αρχικά της Σ.Ε.Δ.Υ. (Σχολή Επιμόρφωσης Δημ.
Υπαλλήλων) και στη συνέχεια του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης με τις δύο
μονάδες του (Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Ινστιτούτου Επιμόρφωσης), δεν
υπάρχουν ακόμη οι μηχανισμοί που να καλύπτουν πλήρως τις μεγάλες ελλείψεις τόσο
ως προς την προεισαγωγική και εισαγωγικής εκπαίδευση, που θα πρέπει να καλύπτει
το σύνολο των νεοπροσλαμβανομένων, όσο και τη συνεχιζόμενη κατάρτιση που θα
πρέπει να διασφαλίζει διαρκή επιμόρφωση των υπηρετούντων,

προαγωγική

εκπαίδευση, ξένες γλώσσες, κ.λ.π. Λείπουν επίσης και τα απαραίτητα συνοδευτικά
μέτρα τέτοιων ενεργειών όπως η εκπαίδευση εκπαιδευτικών, κατάλληλα εκπαιδευτικά
πακέτα και υλικό, υποδομή, τεκμηρίωση, βιβλιοθήκες κ.λ.π. Η σημασία της υστέρησης

αυτής - και η ανάγκη επείγουσας λήψης κατάλληλων μέτρων - γίνεται ακόμη
μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη, ότι η εκπαιδευτική πολιτική απαιτεί χρόνο για να
αποδώσει αποτελέσματα.

3.3.

Κατανομή του ττροσωπικού του Anuoaiou Touca κατά

Υττουονείο

και

Φορέα

Σύμφωνα με το “Δελτίο στατιστικών Στοιχείων Προσωπικού του Δημόσιου
Τομέα",

απογραφή

19 Φεβρουαρίου

2002

του

Υπουργείου

Προεδρίας

της

Κυβέρνησης (Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων) το σύνολο του
προσωπικού που υπηρετεί στο Δημόσιο Τομέα είναι 373.502. Η κατανομή αυτού του
συνόλου

κατά Υπουργείο και Φορέα παρουσιάζεται στον

Πίνακα

1 (βλέπε

Παράρτημα).
Πρέπει να σημειώσουμε ότι στην απογραφή αυτή δεν περιλαμβάνονται:
■ οι Στρατιωτικοί
■ τα Σώματα Ασφαλείας
•

το Λιμενικό Σώμα

•

οι Διπλωματούχοι Υπάλληλοι του ΥΠΕΞ

■ οι Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων
■ οι Δικαστικοί
■ το ιατρικό προσωπικό του ΕΣΥ και του ΙΚΑ
-

οι Κληρικοί

Το σύνολο του προσωπικού αυτών των κατηγοριών είναι περίπου 200.000^.

3.4.

Κατανομή του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών κατά Υπουονείο.
εονασιακή σγέση και επίπεδο Εκπαίδευσης^
Στον πίνακα 2 (βλέπε Παράρτημα) παρατηρούμε ότι το σύνολο των υπαλλήλων

των δημοσίων υπηρεσιών είναι 91.751, οι 85.747 είναι μόνιμοι και οι 6.004 είναι
συμβασιούχοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ποσοστά 93,4 % και 6,6%
αντίστοιχα.

Η κατανομή των υπαλλήλων κατά επίπεδο εκπαίδευσης, είναι η εξής :
1.

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) 28.114, ποσοστό 30,6%

2.

Τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) 7.164, ποσοστό 7,8%

3.

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) 46.810, ποσοστό 51%

4.

Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) 9.663, ποσοστό 10,6%
Παρατηρούμε ότι οι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν το

μεγαλύτερο ποσοστό των υπαλλήλων (51%) αλλά και οι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΤΕΙ) συμμετέχουν με σημαντικό ποσοστό (38,4%) στο σύνολο
των υπαλλήλων.
Με βάση αυτά τα στοιχεία μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το επίπεδο εκπαίδευσης
της συντριπτικής πλειοψηφίας των υπαλλήλων (89,4%) είναι τέτοιο ώστε να αποτελεί
μία ικανοποιητική προϋπόθεση για περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση των
υπαλλήλων που σε συνδυασμό με άλλους εξ ίσου σημαντικούς παράγοντες, μπορεί
να συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
4.1.

To Νομικό ττλαίσιο για την Ανάπτυξη

tou

Ανθοώττινου Δυναυικού

στη

Δημόσια Διοίκηση^
Για τη μεθοδική και αποτελεσματική προώθηση μέτρων καταπολέμησης της
γραφειοκρατίας,

βελτίωσης

των

μεθόδων

και

διαδικασιών,

αύξησης

της

παραγωγικότητας, αναβάθμισης του προσωπικού, προσαρμογής των οργανωτικών
δομών, αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων με σκοπό την ενίσχυση ιδίως της τοπικής
αυτοδιοίκησης και βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι φορείς
του Δημόσιου Τομέα, καταρτίζεται κάθε τρία χρόνια πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της
Δημόσιας Διοίκησης στα πλαίσια της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της
χώρας, το οποίο εγκρίνεται από τη Βουλή. Στο πρόγραμμα αναφέρονται οι μέθοδοι, οι
διαδικασίες, τα συστήματα ορθολογικής οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης και
θα προβλέπονται τα μέσα που απαιτούνται για την πραγμάτωση των ανωτέρω
σκοπών.
Στο πρόγραμμα καθορίζονται οι στόχοι που εξειδικεύονται για κάθε υπουργείο και
για τα εποπτευόμενα από αυτό Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του Δημόσιου Τομέα."
Θα επικεντρωθούμε στην εκπαίδευση του προσωπικού των Δημοσίων Υπηρεσιών.

4.1.1. Δουή Tnc £KTTai5cuanc και κατάρτισης
Η εκπαίδευση και η κατάρτιση των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών
χωρίζεται στις εξής δύο μεγάλες κατηγορίες:
1.1. Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με τις εξής υποκατηγορίες:
α. Προεισαγωγική εκπαίδευση
β. Εισαγωγική εκπαίδευση
1.2.

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση με τις εξής υποκατηγορίες:

α. επιμόρφωση
β. προγράμματα εξειδίκευσης
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ - Ενδοΰπηρεσιακή εκπαίδευση κα κατάρτιση σης
δημόσιες Υπηρεσίες. Αθηνά Βελλή, Αθήνα 1996

γ. προαγωγική εκπαίδευση
δ. μετεκπαίδευση
ε. μεταπτυχιακή εκπαίδευση
Από αυτή την κατηγοριοποίηση προκύπτουν δύο γενικές παρατηρήσεις:
Πρώτον: αποδίδεται μεγαλύτερη σημασία στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση
σε σύγκριση με την αρχική. Αυτό είναι αναμενόμενο αφού η Δημόσια Διοίκηση είναι
κυρίως μια "εσωτερική αγορά εργασίας", δηλαδή οι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται με
βάση ένα τυπικό εκπαιδευτικό πιστοποιητικό (απολυτήριο ή πτυχίο) το οποίο
πιστοποιεί τις γενικές τους γνώσεις και δεξιότητες η δε μύησή τους στις ειδικότερες
γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί η εργασίας τους, καθώς και η προαγωγή τους ή η
επαγγελματική τους εξέλιξη γίνονται ενδοΰπηρεσιακά ή στη βάση ενδοΰπηρεσιακών
κανόνων και λειτουργιών και μετά από παρέλευση κάποιων ετών.
Δεύτερον: στην εκπαίδευση και στη κατάρτιση, σαν δύο μορφές ανάπτυξης του
ανθρώπινου δυναμικού, δίνεται σχεδόν η ίδια έμφαση, προβλέπονται δηλαδή τέσσερις
υποκατηγορίες

εκπαίδευσης

(προεισαγωγική,

μεταπτυχιακή) και τρεις υποκατηγορίες

προαγωγική,

μετεκπαίδευση

κατάρτισης (εισαγωγική,

και

επιμόρφωση,

εξειδίκευση).

4.1.2.

Προγράμυατα Εκπαίδευσπ€ και κατάρτισης: κατηνοοί£€ υπαλλήλων που
συμμετέχουν και διάρκεια.

1. Αρχική επαννελυατική εκπαίδευση και κατάρτιση.
α. Προεισανωνική εκπαίδευση
Η προεισαγωγική εκπαίδευση παρέχεται από την Εθνική Σχολή Δημόσιας
Διοίκησης. Στόχος του προγράμματος σπουδών είναι να αποκτήσει η δημόσια
διοίκηση διοικητικά στελέχη διαμορφωμένα με βάση τις πλέον σύγχρονες αντιλήψεις
διοίκησης, άσκησης δημόσιας πολιτικής και λήψης αποφάσεων, με γνώση και
εμπειρία του χώρου της μελλοντικής σταδιοδρομίας τους που επιτυγχάνεται μέσω της
πρακτικής εκπαίδευσης στο δημόσιο τομέα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, με
ικανότητα αποτελεσματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών και με γνώση του
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ευρωπαϊκού ρόλου της Ελλάδος μέσω πρακτικής εκπαίδευσης στις αντίστοιχες
υπηρεσίες.
Στα πλαίσια αυτά, η Σχολή καταρτίζει στελέχη που να μπορούν να
ενημερώνουν, να σχεδιάζουν και να εισηγούνται λύσεις, καθώς και να υλοποιούν τις
πολιτικές

αποφάσεις

με

αντικειμενικότητα,

σωστή

γνώση

και

αμεροληψία

προσδίδοντας και κατοχυρώνοντας την συνέπεια στην λειτουργία της Δημόσιας
Διοίκησης.
Για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης προκηρύσσεται
ετήσιος διαγωνισμός στον οποίο λαμβάνουν μέρος α) πτυχιούχοι ΑΕΙ οι οποίοι έχουν
τα προαπαιτούμενα για να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι και β) δημόσιοι υπάλληλοι
απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με δετή υπηρεσία. Συνολικός αριθμός
εισακτέων ετησίως; 200. Εάν οι απόφοιτοι της Σχολής προσληφθούν στον Δημόσιο
Τομέα δεν παρακολουθούν την Εισαγωγική Εκπαίδευση του Ινστιτούτου Εισαγωγικής
Διοικητικής Εκπαίδευσης. Η διάρκεια της προεισαγωγικής εκπαίδευσης είναι 2-2,5 έτη.

β. Εισανωνική Εκπαίδευση
Παρέχεται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης. Η Εισαγωγική Εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για όλους τους υπαλλήλους
(των δημοσίων υπηρεσιών) και γίνεται κατά την διάρκεια της διετούς δοκιμαστικής
υπηρεσίας του.
απαγορεύεται

Η επίδοση των υπαλλήλων αξιολογείται με βαθμολογία και
η μονιμοποίηση δόκιμου υπαλλήλου ο οποίος (η οποία) δεν έχει

παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραμμα της εισαγωγικής εκπαίδευσης, με εξαίρεση
τους υπαλλήλους της ΥΕ.
Το πρόγραμμα της εισαγωγικής εκπαίδευσης πραγματοποιείται σε δύο φάσεις:
η πρώτη φάση έχει σκοπό τη γενική ενημέρωση των υπαλλήλων σε θέματα δημόσιας
διοίκησης και διαρκεί 4 εβδομάδες, και η δεύτερη φάση έχει σκοπό την ειδικότερη
ενημέρωσή τους στα αντικείμενα της υπηρεσιακής τους μονάδας.
2. Συνενιδόυενη εκπαίδευση και κατάρτιση
α. Επιυόοφωση

Η επιμόρφωση των υπαλλήλων γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας τους
με ευθύνη του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης ή των Υπουργείων.
Το ΙΝ.ΕΠ. οργανώνει και εκτελεί προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος για
υπαλλήλους όλων των Υπουργείων.
Τα Υπουργεία ή αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες καταρτίζουν, οργανώνουν και
εκτελούν προγράμματα επιμόρφωσης ειδικού ενδιαφέροντος για τους υπαλλήλους
τους.
Η

συμμετοχή

των

υπαλλήλων στα προγράμματα

επιμόρφωσης

είναι

υποχρεωτική. Η επίδοσή τους βαθμολογείται και χορηγείται σχετικό πιστοποιητικό, το
οποίο συνεκτιμάται υποχρεωτικώς από το υπηρεσιακό συμβούλιο και την κρίση του
για την προαγωγή των υπαλλήλων.
Στόχος των επιμορφωτικών προγραμμάτων είναι η αναβάθμιση των φορέων
δημόσιας διοίκησης και η βελτίωση των παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών.
Η διάρκεια ενός προγράμματος είναι 50-100 ώρες ή 1-2 εβδομάδες, με εξαίρεση τα
προγράμματα του Τομέα Πληροφορικής και του Τομέα Περιβάλλοντος που διαρκούν 3
εβδομάδες. Ένα πακέτο επιμορφωτικών προγραμμάτων περιλαμβάνει συνήθως 6
προγράμματα.
β. Ποονοάυυατα ε^ειδίκευσηο
Η

κατάρτιση, οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων εξειδίκευσης των

υπαλλήλων σε αντικείμενα της υπηρεσίας τους αποτελεί ευθύνη του οικείου
Υπουργείου ή αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας. Το ΙΝ.ΕΠ. μπορεί να καταρτίζει,
οργανώνει

και

εκτελεί προγράμματα

εξειδίκευσης σε θέματα

που αφορούν

υπαλλήλους που ασκούν όμοια ή συναφή αντικείμενα σε όλά ή ορισμένα Υπουργεία
γ. Ποοανωνική Εκπαίδευση
Η Ε.Σ.Δ.Δ. καταρτίζει, οργανώνει και εκτελεί τα προγράμματα προαγωγικής
εκπαίδευσης των υπαλλήλων της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), οι
οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον
πενταετή πραγματική υπηρεσία και δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους. Η
εισαγωγή στην Ε.Σ.Δ.Δ.

για την παρακολούθηση προγραμμάτων προαγωγικής

εκπαίδευσης γίνεται μετά από επιτυχία σε ετήσιο διαγωνισμό και η διάρκειά της δεν

μπορεί να είναι μικρότερη από 25 εβδομάδες ή περίπου 6 μήνες. Στη χρονική αυτή
διάρκεια περιλαμβάνεται και ο απαιτούμενος χρόνος για την εκπόνηση εργασίας
αποφοίτησης

και

περιλαμβάνονται

τις

τελικές

εξετάσεις

υποχρεωτικώς μεταξύ

αποφοίτησης.

Στα

προγράμματα

των διδασκόμενων θεμάτων,

στοιχεία

πληροφορικής και οργάνωσης.
Σε κάθε Υπουργείο τηρείται επετηρίδα των υπαλλήλων που τελείωσαν
επιτυχώς το πρόγραμμα προαγωγικής εκπαίδευσης. Στην επετηρίδα εντάσσονται οι
υπάλληλοι κατά σειρά ανάλογα με την τελική βαθμολογία αποφοίτησης. Οι υπάλληλοι
που εντάσσονται στην επετηρίδα προηγούνται από τους υπαλλήλους του κλάδου τους
κατά την προαγωγή στο βαθμό του τμηματάρχη.
Τέλος, οι διατάξεις για την προαγωγική εκπαίδευση μπορούν να εφαρμόζονται
και σε υπαλλήλους της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).
δ. Η υετεκπαίδευση
Έχει σκοπό την διεύρυνση των επιστημονικών ή τεχνικών τους γνώσεων για
την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών της υπηρεσίας τους, ή την ειδίκευσή τους σε
σύγχρονες τεχνικές διοίκησης και τεχνολογίας. Η μετεκπαίδευση γίνεται σε ΑΕΙ της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, στο Ε.Κ.Δ.Δ., ή σε άλλους κατάλληλους φορείς
ελληνικούς ή ξένους, δημόσιους ή ιδιωτικούς. Το όριο ηλικίας των συμμετεχόντων
είναι το 50ο έτος, αυξανόμενο έως το 55ο έτος για τα προγράμματα μετεκπαίδευσης
με διάρκεια μικρότερη του έτους.
Δεν διευκρινίζεται αν οι υπάλληλοι των κατηγοριών ΔΕ & ΤΕ έχουν δικαίωμα
συμμετοχής σε προγράμματα μετεκπαίδευσης,
ε. Μεταπτυχιακή εκπαίδευση
Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση των υπαλλήλων των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ γίνεται
σε πανεπιστήμια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σε αντικείμενο σπουδών συναφές με
τα αντικείμενα του Υπουργείου στο οποίο ο υπάλληλος ανήκει οργανικά. Υπάλληλοι
που έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους δεν μπορούν να συμμετέχουν σε
προγράμματα

μεταπτυχιακής

εκπαίδευσης.

Στην

μεταπτυχιακή

εκπαίδευση

περιλαμβάνονται και οι σπουδές για την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Η εκχοιόοιση crcr. EufurtEfK) Λημοσιο Τομέα

4.2.
4.2.1.

Το Θεσμικό Πλαίσιο
Το Εθνικό Κέντρο Anuooiac ΔιθΜηισικ^°

Ιβΐ^ϋ;ΐ|,
Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.) είναι Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης. Το Ε.Κ.Δ.Δ. λειτουργεί από το 1985 ως θεσμός εκσυγχρονισμού
της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, κατ’ αντιστοιχία θεσμών και φορέων άλλων
Ευρωπαϊκών χωρών. Ο πυρήνας των δράσεών του είναι ο σχεδιασμός και η
υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων για τα στελέχη του Δημοσίου Τομέα και η
δημιουργία στελεχών ταχείας εξέλιξης. Παράλληλα, αναπτύσσοντας δραστηριότητες,
όπως μελέτες έρευνες, μεταφορά τεχνογνωσίας, παροχή υπηρεσιών επιστημονικού
συμβούλου σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης, συμβάλει στο διαρκή εκσυγχρονισμό
της οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης.
Για την υλοποίηση των ανωτέρω στόχων, το Ε.Κ.Δ.Δ. έχει υιοθετήσει Σύστημα
Διασφάλισης Ποιότητας και έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001.
Οι παρεμβάσεις του Ε.Κ.Δ.Δ. μπορούν να διακριθούν σε τέσσερις κατηγορίες:
« Προεισαγωγική εκπαίδευση στελεχών υψηλής εξειδίκευσης και ταχείας εξέλιξης,
■ Εισαγωγική εκπαίδευση νεοδιοριζόμενων στο δημόσιο τομέα,
■ Διαρκής εκπαίδευση - κατάρτιση του προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών.

” Υττουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
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■ Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς φορείς του δημόσιου τομέα στην
Ελλάδα και εξαγωγή διοικητικής τεχνογνωσίας προς αντίστοιχους φορείς σε άλλες
χώρες.
Το Ε.Κ.Δ.Δ. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο. Στο Ε.Κ.Δ.Δ. λειτουργεί επίσης
Επιστημονικό Συμβούλιο, το οποίο γνωμοδοτεί για το σχεδιασμό και την υλοποίηση
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Στο Ε.Κ.Δ.Δ. διδάσκουν:
■ Διδακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.,
•

Ανώτατα διευθυντικά στελέχη του δημόσιου τομέα,

■ Εξειδικευμένα στελέχη και εμπειρογνώμονες του δημόσιου τομέα,
■ Διακεκριμένοι άνθρωποι των γραμμάτων και του πνεύματος,
■ Ξένοι επιστήμονες - εμπειρογνώμονες
Το εκπαιδευτικό έργο του Ε.Κ.Δ.Δ. υλοποιείται από το υψηλό επιπέδου,
επιστημονικό προσωπικό του και υποστηρίζεται από εξειδικευμένο και έμπειρο
διοικητικό προσωπικό.
Το Ε.Κ.Δ.Δ. περιλαμβάνει τρεις Διευθύνσεις, από τις οποίες οι δύο πρώτες
αποτελούν, ταυτόχρονα, εκπαιδευτικές - επιστημονικές μονάδες:
•

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκηση (Ε.Σ.Δ.Δ.)

■ Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.)
■ Η Διεύθυνση Διοικητικού.

4.2.1.1.

Εθνική Σχολή Anudaiac AioiKnanc (Ε.Σ.Δ.Δ.)^^

Η Εθνική Δημόσιας Διοίκησης συμβάλλοντας στη γενικότερη προσπάθεια
εκσυγχρονισμού της ελληνικής Διοίκησης και ανταποκρινόμενη στο σκοπό ίδρυσής
της, σχεδιάζει, υλοποιεί, και αξιολογεί την εκπαιδευτική δράση έχοντας πάντα ως
γνώμονα την παραγωγή στελεχών ταχείας εξέλιξης, ικανών να ανταποκριθούν στις
σύγχρονες απαιτήσεις άσκησης Διοίκησης

Με την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στους σπουδαστές της κατά την
21μηνη φοίτησή τους, η Σχολή συμβάλλει:
■ Στην βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης
■ στην αύξηση ικανότητας ανταπόκρισης της δημόσιας Διοίκησης στις σύγχρονες
ανάγκες
■ Στην προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας στη χώρα
•

Στην αποτελεσματική εκπροσώπηση της χώρας στο εξωτερικό.
Για την εισαγωγή στη Ε.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις συγκροτείται

Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, η οποία έχει την ευθύνη εποπτείας και αδιάβλητης
διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Γενικά,

η

εκπαιδευτική

διαδικασία

στην

Ε.Σ.Δ.Δ.

διακρίνεται

σε

δύο

αλληλοδιαδεχόμενες φάσεις σπουδών:
•

Κοινή Φάση Σπουδών, διάρκειας, διάρκειας τεσσάρων μηνών. Κατά την Κοινή
Φάση Σπουδών επιδιώκεται η ομογενοποίηση βασικών γνώσεων που αφορούν
στη Δημόσια Διοίκηση, ανεξάρτητα από το Τμήμα το οποίο οι σπουδαστές θα
ακολουθήσουν στην Ειδική Φάση.

■ Ειδική Φάση Σπουδών κατά τμήμα εξειδίκευσης, συνολικής διάρκειας δώδεκα
μηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιείται και πρακτική
σπουδαστών,

διάρκειας

τεσσάρων

μηνών

σε

φορείς

της

άσκηση

Κεντρικής

και

Περιφερειακής Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Κατά την Ειδική Φάση Σπουδών οι
σπουδαστές παρακολουθούν εξειδικευμένα μαθήματα, προκειμένου να καταστούν
ικανοί να ανταποκριθούν στους ειδικούς τομείς δράσης των Υπηρεσιών του
Δημοσίου όπου θα τοποθετηθούν μετά την αποφοίτησή τους. Σ’ αυτή τη φάση
σπουδών λειτουργούν πέντε Τμήματα εξειδίκευσης:
■ Τυήυα Ακολούθων Τύπου
Με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος αυτού επιδιώκεται η μεθοδική
προσέγγιση των θεμάτων που πρέπει να γνωρίζει ένας Ακόλουθος Τύπου ώστε να
αντεπεξέλθει επιτυχώς στις ανάγκες της σταδιοδρομίας του, καθώς αυτή εντάσσεται
στην διπλωματική εκπροσώπηση της χώρας του.

Οι απόφοιτοι προορίζονται να στελεχώσουν τα Γραφεία Τύπου εξωτερικού στις
Ελληνικές πρεσβείες που υπάγονται στις Υπηρεσίες Εξωτερικού του Υπουργείου
Τύπου.
■ Τυήυα Ευποοικών Ακολούθων
Με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος αυτού επιδιώκεται η προσαρμογή της
ελληνικής οικονομικής διπλωματίας σε επιτυχημένα διεθνή πρότυπα, ώστε να
προωθηθούν τα οικονομικά συμφέροντα της χώρας στον διεθνή χώρο.
Οι απόφοιτοι προορίζονται να στελεχώσουν τα Γραφεία Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων, που υπάγονται στις Υπηρεσίες Εξωτερικού του Υ.Π.Ε.Θ.Ο.
■ Τυήυα Γενικήο Διοίκησηο
Με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος αυτού, επιδιώκεται η εξειδίκευση των
εκπαιδευομένων σε θέματα διοίκησης, οικονομίας και κοινοτικής πολιτικής.
« Τυήυα Koιvωvικήc AioiKnonc. το οποίο περιλαμβάνει το Πρόγραμμα

Υπηρεσιών

Υγείας και το Πρόγραμμα Διοίκησης Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής.
■ Τυήυα Τοπικήο AuTo0ioiKnonc και ΠεoιφεDειακήc Ανάπτυξης
Η πρακτική άσκηση έχει σκοπό την άμεση επαφή και σύνδεση των σπουδαστών
με την καθημερινή εμπειρία της Διοίκησης. Κατά το διάστημα αυτό διασφαλίζεται η
συμμετοχή των σπουδαστών τόσο σε εργασίες επιτελικού σχεδιασμού, όσο και στις
διαδικασίες διεκπεραίωσης του έργου των Υπηρεσιών στις οποίες λαμβάνει χώρα η
πρακτική εκπαίδευση.
■ Τυήυα Koivotik0c Kατεύθuvσnc
Με το πρόγραμμα αυτό επιδιώκεται η παραγωγή στελεχών με εξειδικευμένες
γνώσεις σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοινοτικών Πολιτικών με σκοπό την
ενίσχυση της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης με στελέχη εξειδικευμένα και ειδικά
καταρτισμένα σε θέματα θεσμικά, οικονομικά, πολιτικά και διαχειριστικά σχετικά με
θεσμούς, όργανα, πολιτικές, προγράμματα, εξελίξεις και προοπτικές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Οι απόφοιτοι

του Τμήματος προορίζονται να στελεχώσουν τις Δ/νσεις ή

Υπηρεσίες Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ. ή της ΜΕΑ
Βρυξελλών.
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Καθ' όλη τη διάρκεια της θεωρητικής εκπαίδευσης, διδάσκονται αγγλικά και
γαλλικά σε διάφορα γνωστικά επίπεδα, προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες των
διαφόρων τμημάτων εξειδίκευσης της Ε.Σ,Δ.Δ.

4.2.1.2.

Ινστιτούτο Επιυόρφωσηο

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) στοχεύει στην επιμόρφωση τόσο των
νεοδιοριζόμενων στο δημόσιο τομέα, όσο και των ήδη υπηρετούντων δημοσίων
υπαλλήλων μέσω ειδικά σχεδιασμένων βραχυχρόνιων προγραμμάτων. Ειδικότερα, τα
προγράμματα επιμόρφωσης του ΙΝ.ΕΠ.

στοχεύουν στην εκ μέρους των δημοσίων

υπαλλήλων

κατανόηση

(όλων

των

βαθμιδών)

της

σύγχρονης

διοικητικής

πραγματικότητας και των νέων απαιτήσεων και προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο
δημόσιος τομέας, καθώς και στην προσαρμογή τους στις ανάγκες μιας νέας Δημόσιας
Διοίκησης στο περιβάλλον της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΙΝ.ΕΠ. στηρίζεται στις εξής βασικές κατευθύνσεις:
■ Στην ανίχνευση των προβλημάτων ενός πεδίου διοικητικής δράσης σε επίπεδο
δομών, διαδικασιών και ανάπτυξης συγκεκριμένων και απαιτητών δεξιοτήτων του
ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη των βέλτιστων λύσεων.
■ Στην εισαγωγή νέων μεθόδων αποτελεσματικής διαχείρισης των αλλαγών
(Management of change), στην απλοποίηση των μεθόδων εργασίας και στη
συστηματική απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών.
« Στην ευαισθητοποίηση, κατανόηση και αποτελεσματική ενσωμάτωση του ρόλου
των νέων τεχνολογιών σε όλο το φάσμα των παραγωγικών δραστηριοτήτων της
Δημόσιας Διοίκησης και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις πολίτες, στην
προοπτική της «ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» (e - government).
•

Στην μελέτη και επεξεργασία ενός αξιοκρατικού και αποτελεσματικού συστήματος
αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων καθώς και στη δυνατότητα μέτρησης της
παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των δημοσίων υπηρεσιών και κατά
συνέπεια, στη βελτίωση της ανταπόκρισής τους στις ανάγκες της ελληνικής
κοινωνίας.

■ Στην κατάρτιση του προσωπικού στο νέο δομικό πλαίσιο διοικητικής δράσης και
στις νέες μεθόδους εργασίας με τη

θέσπιση της Διοίκησης με Στόχους και την

εφαρμογή δεικτών αποδοτικότητας.
Στο

πλαίσιο

των

κατευθύνσεων

αυτών,

τα

προγράμματα

επιμόρφωσης

υλοποιούνται από τους ακόλουθους Τομείς του ΙΝ.ΕΠ.:
■ Τομέας Δημόσιου Μ3Π39βπιβηΙ
■ Τομέας Οικονομικού, Χωρικού και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
•

Τομέας Πληροφορικής

■ Τομέας Ξένων Γλωσσών
■ Τομέας Εισαγωγικής Εκπαίδευσης
•

Τομέας Διεθνών Σχέσεων
Οι δραστηριότητες του ΙΝ.ΕΠ. αναπτύσσονται από:

«

Το Κεντρικό Ινστιτούτο Αθηνών που εδρεύει στον Ταύρο

«

Το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης (Π.Ι.Ν.Ε.Π.Θ.)
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5.1.

Α.Τ.Ε.: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α .Ε /"

Η Αγροτική

Τράπεζα της Ελλάδος εδώ και 16 χρόνια έχει το δικό της

Εκπαιδευτικό Κέντρο, το οποίο επιδιώκει να γίνει ένα πρωτοποριακό κέντρο συνεχούς
μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης υψηλής ποιότητας και επιχειρησιακής
αποτελεσματικότητας, αξιοποιώντας πλήρως τους ανθρώπινους πόρους του και την
υλικοτεχνική υποδομή.
Εξυπηρετεί

μέχρι

και

600

άτομα την ημέρα

παρέχοντας

υπηρεσίες

επιμόρφωσης. Διαθέτει σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας - projector, PC, video,
camera, scanner και ότι καινοτόμο εφαρμόζει η τεχνολογία στην εκπαίδευση
Το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει διακρίνεται από υψηλού επιπέδου
επιστημονικές γνώσεις, συσσωρευμένη εκπαιδευτική εμπειρία και υψηλά εκπαιδευτικά
standards. Απασχολούνται 30 επιστήμονες μόνιμα και 150 ειδικοί επιστημονικοί
συνεργάτες, οι οποίοι παρακολουθούν συνεχώς τις σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις
στον διεθνή χώρο, τις αξιολογούν και τις εφαρμόζουν . Το 2003 εκπαιδευτικά σε 344
σεμινάρια 7.088 υπάλληλοι.
Οι εκπαιδευτικές δράσεις της Αγροτικής Τράπεζας είναι οι εξής:

1.

Σευινάοια του Εκπαιδευτικού Κέντρου
Στην

κατηγορία αυτή

εντάσσονται

σεμινάρια που

διοργανώνονται

και

υλοποιούνται από το Εκπαιδευτικό κέντρο στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Τα
σεμινάρια είναι κατανεμημένα στους εξής τομείς:
•

Τραπεζικός / Χρηματοοικονομικός

•

Διοίκησης / Πωλήσεων

•

Πληροφορικής

•

Παιδαγωγικός

Εκπαιδευτικό Κέντρο Α.Τ.Ε. - κ. Ν. =υνόπουλος

1.1.

npovpauua: Εκπαίδευση Νεοποοσλαυβανουένων
Από το 1999 ξεκίνησε ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένης κατάρτισης των

υπαλλήλων που προσλαμβάνονται μέσω ΑΣΕΠ. Το πρόγραμμα αυτό δημιουργεί τις
προϋποθέσεις ώστε οι νέοι υπάλληλοι να αποκτήσουν το απαιτούμενο υπόβαθρο
χρηματοοικονομικών γνώσεων και πρακτικών ικανοτήτων.
Τα δύο πρώτα χρόνια ο υπάλληλος παρακολουθεί πρόγραμμα εκπαίδευσης
περίπου 2 - 3 εβδομάδες κατά μέσο όρο κάθε εξάμηνο.
Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης αποτελείται από;
•
•

Το σεμινάριο που διοργανώνει το εκπαιδευτικό κέντρο
Προγράμματα εξ’ αποστάσεως κατάρτισης (υποχρεωτική συμμετοχή σε 4
προγράμματα εξ’ αποστάσεως).

•

Πρακτική άσκηση στο κατάστημα υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση των
υπευθύνων πρακτικής άσκησης.

1.2.

Πρόνοαυυα: Mετασγnuατισuόc Δικτύου ΑΤΕ (Roll out)
Η εκπαίδευση των υπαλλήλων συνεχίζεται με κύρια αντικείμενα την Ανάπτυξη

Εργασιών, τις Εργασίες Πιστοδοτήσεων και τις Τραπεζικές Εργασίες καθώς και την
κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν για εκπαίδευση σε θέματα υποδομής.

1.3.

Ποόνοαυυα Βελτίωσηο τηο ποιότηταο
Επειδή το θέμα της ποιοτικής εξυπηρέτησης του πελάτη αποτελεί πρωταρχική

υπηρεσιακή ανάγκη, το πρόγραμμα καλύπτεται από εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα
χρησιμοποιείται και ως εγχειρίδιο καθημερινής πρακτικής (job aid). Αποτελείται από τις
εξής ενότητες:
•

Γιατί εξυπηρέτηση του πελάτη

•

Επικεντρώσου στον πελάτη σου

•

Δώσε αξία στις πρώτες εντυπώσεις

•

Κάνε τον πελάτη σου να αισθάνεται ξεχωριστός

•

Επαγγελματίας υπό πίεση

•

Κέρδισε από τα παράπονα

•

Η αλυσίδα εξυπηρέτησης του πελάτη

•

Δεξιότητες πωλήσεων

2,

Προνοάυυατα

απoστάσεωc 8Knai6Euanc

Πρόκειται για προγράμματα του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ) στα
οποία συμμετέχει και η ΑΤΕ. Η συμμετοχή υπαλλήλων σε τέτοιου είδους
προγράμματα γίνεται στον ελεύθερο χρόνο των υπαλλήλων. Τα προγράμματα
του ΕΤΙ καλύπτουν τα εξής αντικείμενα:
•

Συνάλλαγμα

•

Μεθοδολογία των χρηματοδοτήσεων στην τραπεζική πρακτική

•

Εγγυητικές επιστολές

•

Αξιόγραφα

•

Marketing

•

Γενικές Αρχές Λογιστικής

•

Τραπεζικό Απόρρητο

•

Ξέπλυμα Χρήματος
Εκτός από τα προγράμματα του ΕΤΙ οι υπάλληλοι συμμετέχουν σε εξ’ αποστάσεως

προγράμματα τα οποία γίνονται σε συνεργασία με τις εταιρίες COMPACT και PCS,
φορείς εξειδικευμένοι στην ηλεκτρονική εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.

3.

Προνοάυματα ποοετοιυασίαο νια την απόκτηση διεθνών επαννελυατικών

τίτλων

και Ελληνικών Ακαδηυαϊκών Πιστοποιητικών σε τοαπεύκά και νοηματοοικονουικά
θέματα
Εγκρίνεται η συμμετοχή μικρών ομάδων (8-10) σχετικά νέων υπαλλήλων που
γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική γλώσσα για να αποκτήσουν
(Certificated Internal Auditor -

τους τίτλους CIA

εσωτερικός Έλεγχος), certificated Management

Accountant (Διοικητική Λογιστική) και τον τίτλο του Certificated Financial Analyst
(Οικονομική

Ανάλυση)

του AIMR

(Association

Investment

Management

and

Research) καθώς και η συμμετοχή με 20 άτομα στο πρόγραμμα του CIB (Chartered
Institute of Bankers) με τίτλο DFSM (Diploma in Financial Services Management) και
με 10 άτομα στο πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης σε χρηματοοικονομικά
θέματα του Πανεπιστημίου Αθηνών.

4.

Μεταπτυνιακά ττοονοάυυατα ελληνικών Ιδουυάτων Τοιτοβάθυιαο Eκπαίδεuσηc
σε θέυατα που ενδιαφέρουν άυεσα την Τράπεζα
Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε εργαζόμενους και τα μαθήματα γίνονται

συνήθως εκτός ωρών εργασίας και επομένως δεν απαιτείται μακρόχρονη άδεια
απουσίας από την υπηρεσία.

Δίνεται κάποια οικονομική ενίσχυση σε οποίους

εκδηλώνουν

πετυχαίνουν

ενδιαφέρον

και

στις

εξετάσεις.

Ο

αριθμός

των

συμμετεχόντων είναι συνήθως 25-30 άτομα.

5. Ποόνοαυυα ανάπτυ£ηο ηνετικών στελενών
Ηγετικά στελέχη έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Executive
Leadership Programme του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο είναι ένα
πρόγραμμα μετεκπαίδευσης ανωτάτων και ανωτέρων στελεχών. Πρόκειται για ένα
mini MBA αντίστοιχο αυτών που λειτουργούν στα Business Schools της Ευρώπης και
της

Αμερικής.

Πραγματοποιείται

σε

βραχυχρόνια

εντατικά

σεμινάρια

σε

σαββατοκύριακα (σύνολο 15 ημέρες).

6. Ηυεοίδεο. συνέδρια και σευινάρια επαννελυατικήο κατάρτισης που προσφέοονται
από ToiTouc Φοοείε
Συμμετέχουν υπάλληλοι κυρίως Κεντρικών Δ/νσεων σε επιλεγμένα προγράμματα
με έμφαση σε χρηματοοικονομικά και τραπεζικά θέματα αιχμής και νέες τεχνολογίες.

5.2.

Δ . Ε . Η . Α.Ε . : Δ η υ ό σ ια Εττιχείρπση Η λ ε κ τ ο ι σ υ ο ύ
Είναι Κ.Ν.Π.Ι.Δ. (Κρατικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου) εποπτευόμενο

από το Υπουργείο Ανάπτυξης, και απασχολεί περίπου 32.000 εργαζόμενους.

Τα

προγράμματα αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης γίνονται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ

και χρηματοδοτούνται, κατά ένα

ποσοστό, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Η ΔΕΗ διαθέτει Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η δε εκπαιδευτική της δραστηριότητα
διακρίνεται σ ε :

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ - Προγράμματα ειαταΐδευσης κι
ΔΕΚΟ, Αθηνά Βελλή, Αθήνα 1997

Κατάρτιση στις Σχολές Ταχύρυθμης Εκτταίδευσης (Σ.Τ.Ε.) του τεχνικού ττροσωττικού
που εισάγεται ύστερα από διαγωνισμό σ’ αυτές, και
Επιμόρφωση και Μετεκπαίδευση του ήδη υπηρετούντος προσωπικού.
1.Κατάρτιση: Σκοπός της κατάρτισης είναι η παροχή ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων
ώστε σε σύντομο χρόνο οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να ανταποκριθούν επιτυχώς
σε απαιτήσεις ανάλογες με το εξειδικευμένο αντικείμενο της μελλοντικής τους
απασχόλησης στις μονάδες της ΔΕΗ. Η αρχική κατάρτιση του τεχνικού προσωπικού
που

προσλαμβάνεται

στη

ΔΕΗ

πραγματοποιείται

στις

Σχολές

Ταχύρυθμης

Εκπαίδευσης (ΣΤΕ της ΔΕΗ. Από το 1981 έως και το 1992 ιδρύθηκαν τέσσερις ΣΤΕ,
οι ακόλουθες : ΣΤΕ/ΔΕΗ Φλώρινας, ΣΤΕ/ΔΕΗ Καρδιάς, ΣΤΕΠΟ/ΔΕΗ Λεκανοπεδίου
Αττικής,

η ΣΤΕ/ΔΕΗ Μεγαλόπολης.

προγράμματα ειδικότητας (όπως

Η αρχική

κατάρτιση

περιλαμβάνει 24

: Ηλεκτροτεχνικοί Διανομής,

Μηχανοτεχνικοί

Αυτόνομων Τοπικών Σταθμών Παραγωγής, Τεχνικοί Επιμελητές, Τεχνικοί Ορυχείων,
Χειριστές

Συστήματος

Κατεργασίας Ύδατος,

Βοηθοί Χειριστών

Ηλεκτρονικού

Υπολογιστή, κ.λ.π.), τα οποία διαρκούν από 6 έως 9 μήνες ανάλογα με την ειδικότητα.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό που προκηρύσσει η ΔΕΗ για την εισαγωγή στις
ΣΤΕ έχουν άτομα ηλικίας έως 30 ετών οι οποίοι είναι απόφοιτοι κυρίως Τεχνικών
Επαγγελματικών Λυκείων (ΤΕΛ),

Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ) και

Σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ (ΣΜΟ).

Μετά την αποφοίτησή τους από τις Σχολές

εντάσσονται στο τακτικό προσωπικό της επιχείρησης.
Ο προγραμματισμός τόσο των ειδικοτήτων όσο και των μαθημάτων που
αντιστοιχούν σ’ αυτές γίνεται με τη στενή συνεργασία του Τομέα Μελετών και του
Τομέα Σχολών, οι οποίοι αφού εκτιμήσουν τις ανάγκες της Επιχείρησης σε δεξιότητες
του τεχνικού προσωπικού προχωρούν στην υλοποίηση των προγραμμάτων αρχικής
κατάρτισης. Τα μαθήματα όλων των ειδικοτήτων χωρίζονται σε 4 ομάδες :
α. Μαθήματα Γενικής Κατάρτισης, όπως Ελληνικά, Μαθηματικά, Μηχανική, Αγωγή
υπαλλήλου ΔΕΗ
β. Μαθήματα Ειδικής Κατάρτισης.

Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει μαθήματα που δεν

διδάσκονται

ή

στα

Τ.Ε.Λ.,

Τ.Ε.Σ.

Σ.Μ.Ο.,

ή διδάσκονται

αλλά

δεν

είναι

προσαρμοσμένα στις ειδικές ανάγκες της ΔΕΗ. Τα μαθήματα αυτά είναι ; Παραγωγή,
Μεταφορά, Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας, κ.λ.π.

γ.

Εργαστηριακή και Πρακτική Εκπαίδευση.

Η εργαστηριακή εκπαίδευση γίνεται

κυρίως στο χώρο κάθε Σ.Τ.Ε., η δε πρακτική εκπαίδευση γίνεται στον τόπο της
μελλοντικής απασχόλησης των καταρτιζόμενων και με τις πραγματικές συνθήκες
εργασίας
δ. Διάφορες δραστηριότητες, όπως επισκέψεις σε συνεργεία, σταθμούς παραγωγής,
κ.λ.π.
Η κατανομή του συνολικού χρόνου εκπαίδευσης είναι η εξής : Εργαστηριακή και
πρακτική εκπαίδευση 70%, Μαθήματα Ειδικής Κατάρτισης 20%, και Μαθήματα
Γενικής Κατάρτισης 10%.
2.ΕπιυόθΦωση

και

Μετεκπαίδευση

: Η Επιμόρφωση

Επιχείρησης γίνεται στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

του

προσωπικού

της

Βασική προϋπόθεση για τη

συμμετοχή ενός εργαζόμενου σε κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης είναι το
πρόγραμμα αυτό να έχει σχέση με το αντικείμενο της εργασίας του.
Η Επιμόρφωση περιλαμβάνει δύο κατηγορίες, την Επιμόρφωση Γενικής Φύσεως και
την Επιμόρφωση Ειδικής Φύσης η οποία περιλαμβάνει την Ειδική Επιμόρφωση και
την Ειδική Ενημέρωση,
σ. ΕπιυόοΦωση Γtv m c Φύσης
Γίνεται υπό μορφή σεμιναρίων και απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους της
ΔΕΗ στην Αθήνα και την επαρχία. Τα θέματα των σεμιναρίων είναι τα εξής ;
ΜαηβςοπιβηΙ, Πληροφορική, Τεχνικά Θέματα, Οικονομικά Θέματα, Θέματα Γενικού
Ενδιαφέροντος, Ασφάλεια και Υγιεινή της Εργασίας, Ειδική Κατάρτιση Προσωπικού
(για τους νεοπροσλαμβανόμενους όλων των κατηγοριών).
β. ΕπιυόοΦωση Ειδικής Φύσης.
Περιλαμβάνει προγράμματα ειδίκευσηο και ειδικήο ενηυέοωσηο όλων των
νεοπροσλαμβανόμενων. Η ειδική επιμόρφωση γίνεται υπό μορφή σεμιναρίων εντός
της ΔΕΗ, στις αίθουσες και στα εργαστήρια των Σχολών Ταχύρυθμης Εκπαίδευσης.
Η πρακτική εκπαίδευση γίνεται στις κατά τόπους μονάδες ανάλογα με το
αντικείμενο.
Η ειδική ενηυέοωση έχει διάρκεια 2-8 ημέρες και περιλαμβάνει θέματα όπως :
Γενική εικόνα της οργάνωσης και λειτουργίας της ΔΕΗ, Ασφάλεια Εργασίας,

καθήκοντα και υποχρεώσεις του προσωπικού και κανονισμός ασφάλισης,
Διοικητικής διάρθρωση της ΔΕΗ, Πληροφορική, κ.λπ.
Η ειδίκευση έχει διάρκεια από 4-8 εβδομάδες και απευθύνεται στο προσωπικό της
ΔΕΗ και σε μισθωτούς που είναι υπό μετάταξη στο χώρο πάντα της ΔΕΗ.
Περιλαμβάνει εκτός από τα παραπάνω θέματα (της ειδικής ενημέρωσης) και ειδικά
θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα

στο αντικείμενο της ειδικότητας των

εργαζομένων,
γ. Μετεκπαίδευση.
Τα προγράμματα καταρτίζονται από τον Τομέα Μελετών σε συνεργασία με τον
Τομέα Σχολών, αλλά και των Μονάδων που απασχολούν τους μισθωτούς. Έτσι
καθορίζονται οι εκπαιδευτικοί σκοποί του κάθε προγράμματος το οποίο διαρκεί από
2 έως 5 εβδομάδες. Η μετεκπαίδευση περιλαμβάνει γενικά και ειδικά μαθήματα,
αλλά κυρίως

εργαστηριακά μαθήματα προσαρμοσμένα στο συγκεκριμένο

αντικείμενο.

Η εφαρμογή των προγραμμάτων γίνεται υπό μορφή «κύκλων

μετεκπαίδευσης», το δε διδακτικό προσωπικό προέρχεται κυρίως από τη ΔΕΗ αλλά
και εκτός ΔΕΗ.

5.3. Δ . Ε . 0 . Α. Ε .: Δ ι εθ ν ή € Έ κ θ ε σ η 0Εσσα λον ίκη €^^
Είναι Κ.Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, και
απασχολεί 335 εργαζόμενους. Μικρός αριθμός των εργαζομένων παρακολούθησε
σεμινάρια λογιστικής και εργατικών διατάξεων, διάρκειας λίγων ημερών, τα οποία
οργάνωσαν ιδιωτικές εταιρείες.

Ο φορέας χρηματοδότησης των προγραμμάτων

κατάρτισης είναι ο ΟΑΕΔ.

5.4. Δ . Ε . Π . Α . Α.Ε . : Δ η υ ό σ ια Ε ττι χε ίο ησ η Α ε ο ί ο υ
Είναι Κ.Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ανάπτυξης και απασχολεί 302
εργαζόμενους.
πανεπιστημιακής

Η

πλειοψηφία
εκπαίδευσης

των
και

εργαζομένων
ένα

σημαντικό

της

ΔΕΠΑ

ποσοστό

(52%)
είναι

είναι

κάτοχοι

μεταπτυχιακών τίτλων. Το 70% των εργαζομένων είναι άντρες και το 30% γυναίκες. Ο

www.deth.gr

Η εχχοαόειιση σκη- Ευριπερο Λημοσκ) Τομέα

μέσος όρος ηλικίας του ττροσωτηκού είναι 41 έτη.. Το 1/3 περίπου των εργαζομένων
ετπμορφώνονται στην Δ.Ε.Π.Α., δηλαδή ενδοεπιχειρησκτκά,
εργαζόμενοι σε εξωτερικούς φορείς.

και οι υπόλοιποι

Η διάρκεια των σεμιναρίων είναι για μεν τα

τεχνικά θέματα διάρκειας περίπου 2 εβδομάδων, για δε την Πληροφορική (κυρίως για
γραμματείς) διάρκειας 20 έως 40 ώρες. Υπάρχουν επίσης και σεμινάρια διάρκειας
400 ωρών όπως και σεμινάρια διάρκειας 8 ωρών.
προβλέπονται από τον Κανονισμό Εκπαίδευσης,

Οι δραστηριότητες αυτές
η δε χρηματοδότηση

των

προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης γίνεται από ίδιους πόρους, από το
Ε.Κ.Τ. και τον Ο.Α.Ε.Δ..

5.5.

Ε .Α .Β . Α.Ε. : Ε λ λ η ν ικ ή Α ε ρ ο π ο ρ ι κ ή Βιομηχαν ία^ ^

Είναι Κ.Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υ.Π.Ε.Θ.Ο. και το Υ.Π.Ε.Θ.Α. (Υπουργείο
Εθνικής Οικονομίας και Υπουργείο Εθνικής Άμυνας) και

απασχολεί 2.900

εργαζομένους.
Το Εκπαιδευτικό Κέντρο της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας διαθέτει ομάδα
έμπειρων εκπαιδευτών και προφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιασμένα με
τρόπο ενιαίο, προσαρμόσιμο και ελέγξιμο.
Τα

εκπαιδευτικά

προγράμματα

στόχο

έχουν

να

βοηθήσουν

τους

εκπαιδευόμενους να διευρύνουν τις ικανότητές τους σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων
Ο κλάδος της εκπαίδευσης έχει δύο στόχους :
α. τη συνεχιζόμενη κατάρτιση του προσωπικού της Ε.Α.Β..
β. την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τρίτους, οι οποίοι είναι πελάτες του
εσωτερικού και του εξωτερικού.
W1Ι3ΚΧ3φ.9Τ

Οι ττελάτες του εσωτερικού είναι η Πολεμική

Αεροπορία, το Πολεμικό Ναυτικό, η Πυρκάλ κ.λ.π. Οι πελάτες του εξωτερικού είναι
κυρίως οι χώρες της Μέσης Ανατολής και τα Αραβικά εμιράτα, καθώς επίσης η
Ινδονησία και η Taiwan.
Η θεματολογία της κατάρτισης χωρίζεται σε τρεις ενότητες :
a. Management και Logistics κυρίως για τους εργαζομένους στην Ε.Α.Β.
b. Basic specialty courses, κυρίως για μηχανικούς του εξωτερικού
C.

Specialised courses σχετικά με την αεροπορική βιομηχανία καρίως για τους
εργαζομένους στην Ε.Α.Β..
Η Ε.Α.Β. επεξεργάζεται πακέτα επιμόρφωσης/κατάρτισης τα οποία μπορεί να

έχουν συνδυασμό και των τριών ενοτήτων· ως προς τους πελάτες του εξωτερικού τα
προγράμματα είναι customer tailored, δηλαδή προσαρμοσμένα στις ανάγκες των
πολιτών. Ως προς την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση, περίπου 1000 εργαζόμενοι στην
Ε.Α.Β. παίρνουν κάποιας μορφής κατάρτιση ετησίως.

Η ελάχιστη διάρκεια των

προγραμμάτων είναι 32 έως 40 ώρες, αλλά υπάρχουν και προγράμματα διάρκειας
400 ή 600 ωρών.

Η χρηματοδότηση γίνεται α. από ίδιους πόρους, β. από τον

Ο.Α.Ε.Δ., γ. από το Ε.Κ.Τ. (δια του Υπουργείου Εργασίας). Η χρηματοδότηση από το
Ε.Κ.Τ. σταδιακά μειώνεται, αλλά τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται άσχετα
από την έγκρισή τους από το Ε.Κ.Τ..

Η εκχοαόευση σπΛ· Eiifiinxpo Αημοοκ) Τομέα

5·6· Ε .Β .Ο . Α.Ε. : ΕΛΑηνική B i o u n i r a v i a Ρ ι τ λ α ι ν ”

Είναι Κ.Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο

Εθνικής Αμυνας και

απασχολεί 137 εργαζόμενους. Το έτος 1996-1997 καταρτίστηκαν όλοι οι εργαζόμενοι
(ανάλογα με το αντικείμενο της εργασίας τους) ενδοεπιχειρησιακά στα εξής θέματα :
α. Αυτοματισμός εργασίας (π.χ. πληροφορική)
β. Διασφάλιση ποιότητας (π.χ. σχεδιασμός - παραγωγή για Μηχανικούς)
γ. Ξένες Γλώσσες
Η διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης ήταν μέχρι 100 ώρες, με εξαίρεση το
πρόγραμμα των ξένων γλωσσών που ήταν μεγαλύτερης διάρκειας.

Φορείς

χρηματοδότησης είναι το Ε.Κ.Τ. και ο Ο.Α.Ε.Δ. (δυνατότητα συνεργασίας με εταιρείες
διεξαγωγής σεμιναρίων).

5.7.

Ε .Θ . Ε . Λ . : Ε τ α ι ρ ε ί α Θ ε ρ υ ο κ ί ν η τ ω ν Λ ε ω φ ο ρ ε ί ω ν .
Είναι Ν.Π.Ι.Δ., θυγατρική εταιρεία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών

Αθήνας (Ο.Α.Σ.Α.), εποπτευόμενο από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών,
και απασχολεί 5.500 εργαζόμενους.
Η Ε.Θ.Ε.Λ. διαθέτει Εκπαιδευτικό Κέντρο με την απαραίτητη υποδομή για την
επαγγελματική

κατάρτιση

των

εργαζομένων.

Ως

εκπαιδευτικό

προσωπικό

χρησιμοποιούνται οι εργαζόμενοι στην Ε.Θ.Ε.Λ. συγκοινωνιολόγοι, μηχανικοί κ.λ.π.
Τα

προγράμματα

επαγγελματικής

κατάρτισης

τα

οποία

μπορούν

να

χαρακτηριστούν ως πάγια ή σταθερά, έχουν στόχο : α) την κατάρτιση των
www.ebo.gr

Η εκπαίδεικίη στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

νεοττροσλαμβανόμενων στην εταιρεία και β) την ττροαγωγή των εργαζόμενων ή την
απασχόλησή τους σε άλλη ειδικότητα. Αυτά τα προγράμματα υλοποιούνται όποτε το
απαιτούν οι περιστάσεις.
Τα έτη

1996 και

1997 λειτούργησαν δύο προγράμματα συνεχιζόμενης

επαγγελματικής κατάρτισης για τους εργαζόμενους στην εταιρεία, διάρκειας 2
εβδομάδες το καθένα, στα οποία καταρτίστηκαν περίπου 300 εργαζόμενοι.

Το

πρόγραμμα του 1996 χρηματοδοτήθηκε κατά ένα ποσοστό από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, ενώ το πρόγραμμα του 1997 από τον ΟΑΕΔ.

Δεν υπάρχει

προοπτική συνέχισης αυτών των προγραμμάτων.

5.8.

Ε .Κ .Ο . - Ε Λ Δ Α Α.Ε. : Ε λλ ην ικ ά Κα ύσ ιμ α Ορυκτέλαια^^

Είναι Κ.Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Βιομηχανίας και απασχολεί
727 εργαζόμενους. Οι 192 είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, οι 77 απόφοιτοι ΤΕΙ και οι 458 έχουν
αποφοιτήσει από λοιπές βαθμίδες. Το τακτικό προσωπικό συμπληρώνεται με τους
εποχικούς εργαζόμενους οι οποίοι κατά την διάρκεια του καλοκαιριού αυξάνουν το
δυναμικό κατά 7% περίπου.
Η εκπαίδευση αποτελεί βασικό εργαλείο του Management για την:
.

Βελτίωση της Απόδοσης του Προσωπικού.

•

Αύξηση της Παραγωγικότητας.

.

Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού.

.

Δημιουργία και Εξέλιξη Στελεχών.

.

Επίτευξη Υψηλών Στόχων.

Βασικές προϋποθέσεις για μια αποτελεσματική εκπαίδευση είναι η γνώση των
εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζομένων σε συνδυασμό με τις ανάγκες της εταιρείας,
η υποστήριξη και συμμετοχή όλης της ιεραρχικής κλίμακας στη διαδικασία
εκπαίδευσης, καθώς επίσης και η κατάλληλη οργανωτική υποδομή (προσωπικός
εξοπλισμός).
Η επιμόρφωση των εργαζομένων στην ΕΚΟ -ΕΛΔΑ είναι συνεχής. Το μεγαλύτερο
μέρος της εκπαίδευσης περιλαμβάνει ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα, τα οποία
οργανώνονται από το αρμόδιο τμήμα Εκπαίδευσης σε συνεργασία

με τους

συντονιστές εκπαίδευσης και στα οποία προγράμματα συμμετέχουν μόνο οι
εργαζόμενοι της εταιρείας.
Η υλοποίηση των πιο πάνω προγραμμάτων γίνεται σε αίθουσες ξενοδοχείων,
στους χώρους των εκπαιδευτικών φορέων και στην ειδικά εξοπλισμένη με σύγχρονα
μηχανήματα αίθουσα εκπαίδευσης της εταιρείας στα κεντρικά γραφεία στην Αθήνα

η

οποία αναμένεται να πιστοποιηθεί από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης του
Υπουργείου

Εργασίας

και

θα

αποτελέσει

το

Ενδοεπιχειρησιακό

Κέντρο

Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) των εργαζομένων ΕΚΟ - ΕΛΔΑ
ΑΒΕΕ.
Η αξιοποίηση του Κ.Ε.Κ. της εταιρείας έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση
των δαπανών εκπαίδευσης και την αύξηση του αριθμού εκπαιδευομένων.
Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν και σε εξειδικευμένα σεμινάρια που οργανώνουν
διάφοροι

τρίτοι

εκπαιδευτικοί

φορείς

στο

εσωτερικό

ή

και

στο

εξωτερικό

(διεπιχειρησιακά προγράμματα).
Το ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από τις παρακάτω
ενέργειες:
.

Να υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός των εκπαιδευτικών αναγκών της εταιρείας.

.

Να συντάσσεται εντός του Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους.

.

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης να δίνει τη δυνατότητα, σε κάθε Διεύθυνση,
συμμετοχής

σε

σεμινάρια

που

δεν

έχουν

προβλεφθεί

(κόστος

προϋπολογισμός).
.

Η εκπαίδευση του κάθε εργαζόμενου να γίνεται παράμετρος αξιολόγησής του.

.

Την αριστοποίηση της σχέσης Αποτελέσματος - Κόστους Εκπαίδευσης.

-

Η

επαγγελματική

κατάρτιση

συμπληρώνεται

με

την

εκπαίδευση

του

προσωπικού πάνω στη δουλειά (on the job training), τη συμμετοχή σε συνέδρια,
ημερίδες, την ενημέρωση από ειδικά έντυπα, βιβλία κ.λ.π. όλα τα προγράμματα
ενδοεπιχειρησιακής

και

διεπιχειρησιακής

εκπαίδευσης

υποβάλλονται

για

χρηματοδότηση στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και στον Ο.Α.Ε.Δ.
Το Γενικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Εταιρείας καλύπτει τους εξής τομείς:
.

Διοίκηση προσωπικού, με εκπαίδευση σε θέματα διοικητικών, λειτουργικών και
ανθρωπίνων σχέσεων.

•

Εκσυγχρονισμό με την τεχνική εκπαίδευση. Βασική ειδίκευση / εξειδίκευση,
αυτοματοποίηση, νέες τεχνολογίες.

•

Πληροφορική.

•

Ειδικά Οικονομικά Θέματα.

•

Marketing.

.

Συνθήκες εργασίας

με εκπαίδευση πρόληψης ατυχημάτων, υγιεινής και

ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος.
•

Ξένες γλώσσες.

5.9.

Ε .Λ .Ο .Τ . : EAAnviKdc O o v a v i a u o c Τ υ τ τ οπ οί ησ ης
Είναι Κ.Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από τον Υπουργό Ανάπτυξης και απασχολεί 70

εργαζόμενους. Παρέχεται ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση στους εργαζόμενους στα
ακόλουθα θέματα ;
α. Γενικές Αρχές και Διαδικασίες Τυποποίησης
β. Λειτουργία Τεχνικών Επιτροπών και Εκπόνηση Προτύπων
γ. Διεθνείς Οργανώσεις και Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης
δ. Διασφάλιση Ποιότητας
ε. Επιθεώρηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας
στ. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών
ζ. Πληροφορική
η. Κατά περίπτωση ειδικά σεμινάρια κατάρτισης, π.χ. λειτουργία Οργανισμού,
Λογιστική, κ.ά.

Η διάρκεια του κάθε σεμιναρίου είναι από 5 έως 25 ώρες.

Τα

σεμινάρια απευθύνονται κυρίως σε στελέχη του Ε.Λ.Ο.Τ. και σε συνεργάτες (μέλη

Τεχνικών

Επιτροπών,

αξιολογητές

Συστημάτων

Ποιότητας,

κ.ά.),

η

δε

χρηματοδότησή τους γίνεται από ίδιους πόρους.
Ο Ε.Λ.Ο.Τ. παρέχει επίσης εκπαιδευτικές υπηρεσίες και προς τρίτους, όπως σε
υπαλλήλους του δημοσίου, υπαλλήλους οργανισμών, επιχειρήσεων, καθώς και σε
ιδιώτες. Οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ, και για κάποια ειδικά
θέματα απαιτείται εργασιακή εμπειρία στο συγκεκριμένο θέμα. Η θεματολογία των
σεμιναρίων είναι η ακόλουθη :
α. Διασφάλιση Ποιότητας
β. Επιθεώρηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας
γ. Τυποποίηση
δ. Διαπίστευση Εργαστηρίων Δοκιμών
ε. Πετρολογία. Διακρίβωση Οργάνων Μέτρησης
στ. Νέα Προσέγγιση στην Τυποποίηση και Σήμανση CE
ζ. Τυποποίηση τροφίμων και HACCP
η. Κατά περίπτωση ειδικά σεμινάρια για συγκεκριμένους κλάδους.
Η διάρκεια του κάθε σεμιναρίου είναι 10 έως 40 ώρες. Δεν είναι επιδοτούμενο.

5.10.

Ε .Λ . Τ . Α . : Ε λλη νικ ά Τα γυδρομεία^^

Είναι Κ.Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών,
και απασχολεί 12.000 εργαζόμενους.

Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων

εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού των ΕΛΤΑ γίνεται με ίδιους πόρους (η
χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει σταματήσει).
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Ε.Λ.Τ.Α.

το 1984 εγκρίθηκε ο

Κανονισμός της Σχολής Προσωπικού Ε.Λ.Τ.Α. Στη Σχολή εκπαιδεύονται πρώτον, οι
προσλαμβανόμενοι στα Ε.Λ.Τ.Α. και δεύτερον, το προσωπικό των Ε.Λ.Τ.Α.. Η Σχολή
εδρεύει και λειτουργεί στην Αθήνα,

αλλά λειτουργούν και παραρτήματα σε

Περιφερειακό επίπεδο (Θεσσαλονίκη - Πάτρα). Η λειτουργία των Τμημάτων της
Σχολής αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το δε αντικείμενο του κάθε
Τμήματος προσδιορίζεται ανάλογα με τους κλάδους στους οποίους προσλαμβάνεται ή
ανήκει το προσωπικό.

Για κάθε τμήμα εκπαίδευσης της Σχολής λειτουργεί

’° ΚΕΚ ΕΛΤΑ - κ. ΚέλΑυ Νιαβή, εκπαιδεύτρια των ΚΕΚ ΕΛΤΑ

εκπαιδευτικό Συμβούλιο, το οποίο στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής περιόδου επισημαίνει
τυχόν ελλείψεις ή βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν για την καλύτερη λειτουργία της
Σχολής.
Δικαίωμα εισαγωγής στη Σχολή έχουν (α) οι απόφοιτοι Λυκείου μετά από
επιτυχία στον σχετικό διαγωνισμό, (β) οι μόνιμοι υπάλληλοι των Ε.Λ.Τ.Α., και (γ) οι
πτυχιούχοι Ανώτερων και Ανώτατων Σχολών.

Η διάρκεια της αρχικής κατάρτισης

όλου του βασικού προσωπικού των Ε.Λ.Τ.Α. είναι εννέα (9) μήνες.

Το βασικό

προσωπικό των Ε.Λ.Τ.Α. αποτελείται κατά ποσοστό 50% από πτυχιούχους Ανώτερης
και Ανώτατης Εκπαίδευσης, και κατά 50% από αποφοίτους Λυκείου οι οποίοι
εισάγονται στη Σχολή για την αρχική κατάρτιση μετά από τους προαναφερόμενους
διαγωνισμούς.

I.

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Εισαγωγικές Εξετάσεις και Εκπαίδευση στα Τμήματα της Σχολής
A '. Τμήμα Εκπαίδευσης Βασικού Προσωπικού Διοίκησης - Εκμετάλλευσης.
Τα εξεταζόμενα μαθήματα για την εισαγωγή των υποψηφίων είνα ι; Έκθεση Ιδεών,
Πρακτική Αριθμητική, Γεωγραφία και μία Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά).
Η εκπαίδευση διακρίνεται σε θεωρητική διδασκαλία φροντιστηριακή άσκηση και
πρακτική εξάσκηση. Η φροντιστηριακή άσκηση γίνεται στη Σχολή, ενώ η πρακτική
εξάσκηση σε Ταχυδρομικά Γραφεία.
Η θεωρητική διδασκαλία περιλαμβάνει μαθήματα όπως Επιστολικό Ταχυδρομείο,
Ταχυδρομικές Διαβιβάσεις, Στοιχεία Τηλεπικοινωνιών, Στοιχεία Δικαίου-Κανονισμοί
Ε.Λ.Τ.Α., κ.λ.π. Οι ώρες της θεωρητικής διδασκαλίας είναι συνολικά 640. Οι ώρες
των φροντιστηριακών ασκήσεων ορίζονται σε 40, και οι ώρες της πρακτικής
εξάσκησης σε Ταχυδρομικά Γραφεία ορίζονται σε 280.
Είναι το μόνο Τμήμα της Σχολής για το οποίο προϋπόθεση εισαγωγής είναι η
επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις.

Για τα υπόλοιπα τμήματα δεν υπάρχουν

εισαγωγικές εξετάσεις, και η εισαγωγή γίνεται εφόσον το προσωπικό που προορίζεται
να φοιτήσει σ’ αυτά μονιμοποιηθεί.

Β

Τμήμα Εκπαίδευσης Επικουρικού Προσωπικού Εσωτερικής Εκμετάλλευσης.

Τα διδακτέα μαθήματα σε αυτό το τμήμα είναι:
(α) Ο ρόλος του Ταχυδρομείου, Δημόσιες Σχέσεις - Συμπεριφορά
(β) Στοιχεία Γενικού Κανονισμού Προσωπικού Ε.Λ.Τ.Α. - Ευθύνη Δικαιώματα Υποχρεώσεις
(γ) Στοιχεία Επιστολικού Ταχυδρομείου - Φιλοτελισμός
(δ) Στοιχεία Επιταγών και Ειδικών Υπηρεσιακών Δεμάτων
(ε) Ταχυδρομικές Αποστολές - Ταξινόμηση - Διαβιβάσεις - Ταχυδρομικός Κώδικας
(στ) Ξενόγλωσση Ταχυδρομική Ορολογία.
Τα σύνολο των ωρών της θεωρητικής διδασκαλίας είναι 160 ώρες.

Οι ώρες των

φροντιστηριακών ασκήσεων καθορίζονται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο· οι ώρες
της πρακτικής εξάσκησης καθορίζονται σε 35, οι δε ώρες για διαλέξεις σε διάφορα
θέματα, καθορίζονται σε 15.
Γ'. Τμήμα Εκπαίδευσης Διανομέων
Τα διδακτέα μαθήματα είναι τα ίδια με αυτά του Β' Τμήματος. Οι ώρες της
θεωρητικής διδασκαλίας καθορίζονται σε 115-

οι ώρες των φροντιστηριακών

ασκήσεων καθορίζονται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο·

οι ώρες της πρακτικής

εξάσκησης καθορίζονται σε 40, και οι ώρες για διαλέξεις σε διάφορα θέματα
καθορίζονται σε 7.
Δ '. Τμήμα Εκπαίδευσης Δακτυλογράφων
Τα διδακτέα μαθήματα είναι τα ίδια με αυτά των παραπάνω Τμημάτων, εκτός από
την Ξενόγλωσση Ταχυδρομική Ορολογία η οποία αντικαθίσταται με τα Στοιχεία
Υπηρεσιακής Αλληλογραφίας - Δακτυλογράφηση Εγγράφων. Οι ώρες της θεωρητικής
διδασκαλίας είναι 70·

των φροντιστηριακών ασκήσεων καθορίζονται από το

Υπηρεσιακό Συμβούλιο· και οι ώρες της πρακτικής εξάσκησης είναι 20.
II. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Το

προσωπικό

των

Ε.Λ.Τ.Α.,

κατά

κατηγορία

αντικειμένου

εργασίας,

παρακολουθεί τα εξής προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης :
1. Project Manageaient (150 ώρες). Απευθύνεται σε Διευθυντές και Τομεάρχες, και
περιλαμβάνει τις εξής θεματικές κατηγορίες.
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α. Παρακολούθηση Έργων
β. Λήψη Αποφάσεων
γ. Οργάνωση
δ. Υλοποίηση - Έλεγχος
ε. Διοίκηση Έργου
στ. Πληροφορική
ζ. Πρακτική Άσκηση
2. Χρηματοοικονομικά Θέματα (150 ώρες), απευθύνεται σε στελέχη του Κλάδου 1
«Βασικό Προσωπικό Διοίκησης - Διαχείρισης». Περιλαμβάνει τα εξής θέματα :
α. Γενική Λογιστική
β. Κοστολόγηση
γ. Χρηματοοικονομικό Management και Προϋπολογισμοί
δ. Αξιολόγηση Επενδύσεων
ε. Πρακτική Άσκηση
3. Πληροφορική για αρχάριους (150 ώρες). Απευθύνεται σε όλο το προσωπικό, και
περιλαμβάνει τα εξής:
α. Βάση Δεδομένων Oracle
β. Βάση Δεδομένων Ingres
γ. Βάση Δεδομένων Sas
δ. Πρακτική Άσκηση
4. Πληροφορική για στελέχη με τττυχίο Πληροφορικής (150 ώρες). Περιλαμβάνει τα
εξής θέματα:
α. Λειτουργικό Σύστημα UNIX
β. Δίκτυα - Επικοινωνίες
γ. Πρακτική Άσκηση
5. Συνεχιζόμενη Κατάρτιση Προσωπικού Κλάδου 1, Διοίκησης - Εκμετάλλευσης (150
ώρες).
α. Marketing
β. Management - Οργάνωση Επιχειρήσεων
γ. Πληροφορική
δ. Οικονομική Πολιτική
ε. Πρακτική Άσκηση
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6. Συνεχιζόμενη Κατάρτιση Προσωπικού Θυρίδων Συναλλαγής (150 ώρες).
α. Θεσμικό Πλαίσιο αγοράς Ταχυδρομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τις οδηγίες της
Ε.Ε.
β. Marketing
γ. αυτοματοποιημένη θυρίδα Συναλλαγής
δ. Θυρίδα Συναλλαγής Μικτού Έργου
ε. Ταχυδρομικό Έργο
στ. Ξενόγλωσση Ταχυδρομική Ορολογία
ζ. Πρακτική Ασκηση
7. Συνεχιζόμενη Κατάρτιση προσωπικού Κλάδου 2 - Εσωτερικής Εκμετάλλευσης (180
ώρες)
α. Θεσμικό πλαίσιο αγοράς Ταχυδρομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τις οδηγίες της
Ε.Ε.
β. Περιγραφή θέσης
γ. Ταχυδρομικό Έργο
δ. Ξενόγλωσση Ταχυδρομική Ορολογία
ε. Δημόσιες Σχέσεις - Επικοινωνία
στ. Πρακτική Άσκηση
8. Συνεχιζόμενη Κατάρτιση προσωπικού Κλάδου 5 - Διανομέων (150 ώρες).
α. Θεσμικό πλαίσιο αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις οδηγίες της
Ε.Ε.
β. Περιγραφή θέσης
γ. Marketing
δ. Δημόσιες Σχέσεις
ε. Ταχυδρομικό Έργο
στ. Ξενόγλωσση Ταχυδρομική Ορολογία
ζ. Πρακτική άσκηση
9. Συνεχιζόμενη Κατάρτιση προσωπικού Κλάδου 3 - Δακτυλογράφων (150 ώρες),
α. Εισαγωγή
β. Δημόσιες Σχέσεις - Επικοινωνία
γ. Οργάνωση Γραφείου - Μηχανές Γραφείου
δ. Υπηρεσιακή Αλληλογραφία
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ε. Πληροφορική
στ. Ξενόγλωσση Ταχυδρομική Ορολογία
ζ. Πρακτική Άσκηση).
10.

Συνεχιζόμενη Κατάρτιση προσωπικού Κλάδου 9 - Φυλάκων (150 ώρες),
α. Εισαγωγή
β. Δημόσιες Σχέσεις - Επικοινωνία
γ. Ασφάλεια Κτιρίων και Εγκαταστάσεων
δ. Πυρασφάλεια
ε. Πρώτες Βοήθειες
στ. Πρακτική Άσκηση

5.11.

Ε.Ο .Μ.Μ.Ε.Χ.:

Ελλ ην ικ ό€

Οργανισμός

Μ ικρομεσαίω ν

Μ ε τα τ τ ο ι η τ ικ ώ ν Ε ττι γει οήσ εω ν και Χ ε ι ρ ο τ ε χ ν ί α ς .

Είναι Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ανάπτυξης και απασχολεί
περίπου 540 εργαζόμενους.

Οι εργαζόμενοι παρακολουθούν, κατά διαστήματα,

προγράμματα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης με κύριο αντικείμενο την Πληροφορική.
Ο ΕΟΜΜΕΧ διαθέτει Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Κέντρο Επαγγελματικής
Κατάρτισης ΚΕΚ), το οποίο λειτουργεί από το 1995 υπό την ονομασία ΚΕΚ ΕΟΜΜΕΧ
- Θυγατρικών (όπως Ελληνικό Κέντρο Γούνας, Αργυροχρυσοχοϊας, Δέρματος και
Ενδύματος).

Το

ΚΕΚ

είναι

εθνικής

εμβέλειας

παρακολούθησης των προγραμμάτων κατάρτισης.

και

παρέχει

βεβαιώσεις

Λειτουργούν παραρτήματα του

ΚΕΚ σε όλες τις Περιφέρειες, τα δε προγράμματα χρηματοδοτούνται κατά το ποσοστό
75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Επίσης, αυτές οι δραστηριότητες

κατάρτισης εντάσσονται στις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (όπως NOW - για γυναίκες,
HORIZON - για παλιννοστούντες, και YOUTH START - για νέους που εγκατέλειψαν το
Λύκειο) του Β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΕΟΜΜΕΧ απευθύνονται σε
α) ανέργους πτυχιούχους Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και Λυκείου, β) παλιννοστούντες και γ) σε
ομοσπονδίες, σωματεία και συλλόγους που έχουν σχέση με τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Στόχος είναι η προετοιμασία των καταρτιζόμενων για την ίδρυση νέων
μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων. Οι θεματικές ενότητες είναι : Οργάνωση
και Διοίκηση, Πληροφορική, Κοστολόγηση, Φοροτεχνικά, Χρηματοοικονομικά θέματα.
Η διάρκεια της κατάρτισης είναι από 300 έως 600 ώρες.

5.12.

Ε .Ο .Τ . : Ε λ λ η ν ικ ό ζ O p v a v i a u o c Το υρ ισ μ ού ^”
Είναι Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ανάπτυξης και απασχολεί

περίπου 5.000 υπαλλήλους.
/. ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Στον Ε.Ο.Τ. ανήκει η Σχολή Ξεναγών Αθηνών. Ο EOT προκηρύσσει ετήσιο
διαγωνισμό για την εισαγωγή περίπου 40 σπουδαστών και σπουδαστριών. Δικαίωμα
συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, και έχουν ηλικία μέχρι 35 ετών.
Οι εισαγωγικές εξετάσεις περιλαμβάνουν τις παρακάτω ενότητες :
1. Ξένες Γλώσσες
Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες που έχουν
δηλώσει (περιλαμβάνονται 21 ξένες γλώσσες) από τριμελή εξεταστική επιτροπή
που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.

Όσοι από τους

υποψηφίους συγκεντρώσουν τη βάση επιτυχίας, στην ξένη γλώσσα (δηλαδή 16),
προσέρχονται στις εξετάσεις των λοιπών μαθημάτων.
2. Ελληνικά Μαθήματα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ - Προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης τι
ΔΕΚΟ, Αθηνά ΒελΑή, Αθήνα 1997

(α) Έκθεση Ιδεών, (β) Γεωγραφία (γραπτές εξετάσεις), (γ) Ιστορία της Ελλάδας
(γραπτές εξετάσεις), η οποία περιλαμβάνει την Ιστορία Αρχαίων Χρόνων, Βυζαντινή
Ιστορία και Νεώτερη Ιστορία.
Μετά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι προσέρχονται για προφορική συνέντευξη
σε τετραμελή επιτροπή. Στόχος της προφορικής συνέντευξης είναι να ελεγχθεί η
γενικότερη κατάρτιση και μόρφωση του εξεταζόμενου σχετικά με το επάγγελμα του
ξεναγού.
Οι πτυχιούχοι Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής εξετάζονται στις
ξένες γλώσσες και στη Γεωγραφία, και προσέρχονται για προφορική συνέντευξη. Οι
κάτοχοι λοιπών πτυχίων εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα.
Χωρίς εισαγωγές εξετάσεις εγγράφονται στη Σχολή Αθηνών Γενικής Εκπαίδευσης οι
απόφοιτοι των Τοπικών Σχολών Ξεναγών Ε.Ο.Τ. ανεξάρτητα από ηλικία.

Επίσης

χωρίς εξετάσεις εγγράφονται και οι σπουδαστές/στριες που έχουν απορριφθεί
οριστικά για υπέρβαση ορίου απουσιών, ή απέτυχαν στην περίοδο των διπλωματικών
εξετάσεων της προηγούμενης εκπαιδευτικής περιόδου.
Η φοίτηση στη Σχολή Ξεναγών Αθηνών παρέχεται δωρεάν και διαρκεί 3 χρόνια. Η
παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική, με δικαίωμα απουσιών 20% επί
του συνολικού αριθμού παραδόσεων, εκδρομών και επισκέψεων στα Μουσεία.
Φορέας Υπεύθυνος για την υλοποίηση του Μέτρου: Ε.Ο.Τ..

Ο Ε.Ο.Τ. έχει

προετοιμάσει ένα δετές σχέδιο κατάρτισης του στελεχιακού δυναμικού των φορέων
που θα αναλάβουν την υλοποίηση του υποπρογράμματος, του δυναμικού των
ιδιωτικών και δημόσιων φορέων που ασχολούνται στο τομέα του τουρισμού, και
επωφελούνται από τους στόχους του υποπρογράμματος χωρίς να είναι ενταγμένοι σε
αυτό.
Το πρόγραμμα επιμόρφωσης περιλαμβάνει θεματικές κατηγορίες, όπως ;
* Θαλάσσιος Τουρισμός - Μαρίνες
* Ορεινός - Οικολογικός - Πολιτιστικός Τουρισμός
♦ Εξειδίκευση προσωπικού στην εφαρμογή της Τουριστικής νομοθεσίας και
εναρμόνισή της με την Κοινοτική νομοθεσία.
♦ Εξειδίκευση προσωπικού στην εφαρμογή των αναπτυξιακών νόμων στον Τομέα
του Τουρισμού.
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* Τουρισμός και Περιβάλλον
* Εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών στην μηχανοργάνωση.

5.13.

Ε .Ο .Φ . : ΕλΛηνικόο Ο ο ν α ν ισ υ ό ο Φαουάκων^^

Είναι Ν.Π.Δ.Δ, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και
απασχολεί 230 υπαλλήλους. Η επιμόρφωση των υπαλλήλων του Ε.Ο.Φ. γίνεται στο
Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.).

Επίσης το Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει

επιμορφωτικά προγράμματα για φαρμακοποιούς, υπάρχει δε και συνεργασία με την
Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων που έχει ιδιωτικό ΚΕΚ. Η χρηματοδότηση
των προγραμμάτων γίνεται από ίδιους πόρους.

5.14.

Ε .Ρ .Τ . Α.Ε. : Ελλ ην ικ ή Ρ α δ ιο φ ω νί α Τ η λ ε ό ρ α σ η ^
Είναι Κ.Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Τύπου και απασχολεί 3.500

εργαζόμενους. Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων κατάρτισης του προσωπικού
γίνεται με ίδιους πόρους·

από το 1993 έχει σταματήσει η επιδότηση των

προγραμμάτων κατάρτισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση διότι υπάρχει πρόβλημα
πιστοποίησης.

Η κατάρτιση του προσωπικού είναι ενδοϋπηρεσιακή, κυρίως σε

συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Η κατάρτιση περιλαμβάνει τα εξής προγράμματα :
α. Μ.Β.Α. (Master in Business Administration). Γίνεται για 50 εργαζόμενους στην
Ε.Ρ.Τ. από την Ελληνική Εταιρεία Δημόσιας Διοίκησης, είναι διάρκειας 1 έτους, και
είναι σχεδιασμένο για τις ανάγκες της Ε.Ρ.Τ.
β. Ένα πρόγραμμα διοίκησης επιχειρήσεων για προϊστάμενους (250-300 άτομα).
Είναι διάρκειας 84 ωρών
γ. Πληροφορική για γραμματείς, διάρκειας 40 ωρών
Πληροφορική για δημοσιογράφους (100 άτομα), διάρκειας 60 ωρών
δ. Τεχνικά Προγράμματα, όπως επισκέψεις στο εξωτερικό για αγορά πομπών
ε. Συνεργασία με δημόσια Ι.Ε.Κ. για ραδιοτηλεοπτικά θέματα

5.15.

Ε .Υ .Δ .Α .Π .

Ετα ιρ εί α

aTToycTE uanc

'Y 5 o E u a n c

Π p ω τE ύ o u σ α c
Είναι Κ.Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. και απασχολεί περίπου
4500 εργαζόμενους
Στην Ε.Υ.Δ.Α.Π. λειτουργεί Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία σχεδιάζονται και
αποφασίζονται τα προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης των εργαζομένων,

Η

υλοποίησή τους γίνεται από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), το οποίο
λειτουργεί από το 1996. Η συνεχιζόμενη κατάρτιση είναι κυρίως ενδοϋπηρεσιακή, και
χρηματοδοτείται από τον Ο.Α.Ε.Δ. (0,45% εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων).
Το προσωπικό της Ε.Υ.Δ.Α.Π. χωρίζεται σε επιστημονικό (γιατροί, δικηγόροι
κ.λ.π.) το οποίο καταρτίζεται στις νέες εξελίξεις σε ημερίδες και διημερίδες στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό·

επίσης σε τεχνικό και διοικητικό - οικονομικό

προσωπικό. Οι δύο τελευταίες κατηγορίες προσωπικού παρακολουθούν από κοινού
προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης για Δημόσιες Σχέσεις,

Εξυπηρέτηση

Πελατών, Υπολογιστές και Λογιστική, καθώς και πιο εξειδικευμένα προγράμματα
ανάλογα με το αντικείμενο της εργασίας τους. Ο μέσος όρος της κατάρτισης είναι 150
ώρες.

5.16.

Η . Λ .Π .Α .Π .

Α.Ε.: ΗλΕ κτρ οκ ίνπσ η

Λ εω φ ορ Ε ία

Π ε ρ ιο χ ή ς

Αθ ην ών- Πε ιο αιώ €^ ^
Είναι

Κ.Ν.Π.Ι.Δ.

εποπτευόμενο

από

το

Επικοινωνιών, και απασχολεί 2000 εργαζομένους.

Υπουργείο

Μεταφορών,

και

Από το έτος 1993 λειτουργούν

προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης για οδηγούς, τεχνίτες και διοικητικούς.
Το

1994

ιδρύθηκε

Κέντρο

Επαγγελματικής

Κατάρτισης

(Κ.Ε.Κ.)

στο

οποίο

επιμορφώνονται όλοι οι εργαζόμενοι. Η διάρκεια των προγραμμάτων κυμαίνεται από
240 έως 270 ώρες, και είναι επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εκτιοαόευση στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

5.17.

Η. Σ . Α . Π .

Α . Ε .: Η λ ε κ τ ρ ι κ ο ί

Σιδηρόδοουοι

Αθηνών-

Πειραιώ ζ
Είναι Κ.Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και
απασχολεί

1560

εργαζόμενους.

Γίνεται

κατά

διαστήματα

προγράμματα

ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης για υπαλλήλους κίνησης και τεχνικούς.

Είναι

διάρκειας 150 ωρών και χρηματοδοτούνται από το Ε.Κ.Τ..

5.18.

Ι . Γ .Μ . Ε . :

Ιν σ τι τ ο ύ τ ο

Γε ω λ ο γ ι κ ώ ν

Μ εταλλευτικώ ν

Ερευνών^'*

Είναι Κ.Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ανάπτυξης και απασχολεί
1100 εργαζόμενους. Από το έτος 1992 λειτουργούν προγράμματα ενδοϋπηρεσιακής
κατάρτισης για τα ακόλουθα θέματα :
α. Οικονομικά - Διοικητικά
β. Τεχνικά, π.χ. Τεχνική Εκπόνηση Περιβαλλοντικής Μελέτης, Εξειδικευμένο project
management, κ.λ.π.

Η διάρκειά τους είναι 120 ώρες (περίπου 1 μήνα) και από το

1995 χρηματοδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ.

5.19.

Κ.Α .Θ . : Κ ε ντ ρ ικ ή Αν οο ά Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς
Είναι Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Γεωργίας και το Υπουργείο

εμπορίου, και απασχολεί 53 εργαζόμενους. Η επιμόρφωση των εργαζομένων γίνεται
στο ΙΝ.ΕΠ. κυρίως σε θέματα management.

5.20.

Ο . A. Α .Ε . : Ολυυττιακή Αε ρ οπ ορ ία Α.Ε.
Είναι Κ.Ν.Π.Ι.Δ. εττοπτευόμενο αττό το Υττουργείο Μεταφορών και Εττικοινωνιών

και απασχολεί περίπου 7.500 εργαζόμενους (τακτικό προσωπικό, όχι εποχιακό).
Στην Ολυμπιακή Αεροπορία λειτουργούν τρεις μονάδες εκπαίδευσης :
α. Η Κεντρική Εκπαίδευση
β. Η Τεχνική Εκπαίδευση
γ. Το Εκπαιδευτικό Κέντρο των Ιπταμένων
Η Κεντρική Εκπαίδευση ανήκει στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκπαίδευσης και
όλα τα σεμινάρια / μαθήματα που εκπονεί και παρέχει στοχεύουν στην κάλυψη των
τεχνικών και εργασιακών αναγκών του προσωπικού εδάφους, και στην επιμόρφωση
όλου του προσωπικού της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Μέρος αυτών των

μαθημάτων παρέχεται και προς τρίτους (θυγατρικές εταιρείες, ταξιδιωτικού πράκτορες,
συνεργάτες, κ.λ.π.) με ειδικές συμφωνίες για τις συμμετοχές και τη χρέωση. Η
Κεντρική Εκπαίδευση είναι στελεχωμένη με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, και σε
κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιεί έκτακτους εκπαιδευτές από άλλες Διευθύνσεις.
Τα προγράμματα που γίνονται από την Κεντρική Εκπαίδευση χωρίζονται σε
αρχική κατάρτιση και επιμόρφωση. Τα προγράμματα αρχικής κατάρτισης είναι πολύ
περιορισμένα έως ανύπαρκτα, πρώτον διότι η εταιρεία δεν προσλαμβάνει τακτικό
προσωπικό τα τελευταία χρόνια, δεύτερον διότι το εποχιακό προσωπικό εντάσσεται
κυρίως στα προγράμματα επιμόρφωσης.

Έτσι τα προγράμματα συνεχιζόμενης

κατάρτισης του προσωπικού της εταιρείας χωρίζονται στις εξής γενικές θεματικές
ενότητες:
1.Ε π ιυ ό ο (ρ ω σ η
Περιλαμβάνει προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών,

Αρχές

Management,

Ανάπτυξη Ηγεσίας, Management Προϊσταμένων, Εξυπηρέτηση Πελατών. Αυτά τα
προγράμματα είναι διάρκειας πέντε (5) ημερών, και απευθύνονται κυρίως σε
ανώτατα και μεσαία στελέχη της διοίκησης, εκτός από το τελευταίο το οποίο
απευθύνεται σε όλους τους υπαλλήλους της πρώτης γραμμής που έχουν άμεση
επαφή με τον πελάτη/επιβάτη.

” ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ - Προγράμματα εκτταΐδευσης κ
ΔΕΚΟ, Αθηνά Βελλή, Αθήνα 1997

2. Γ ε ν ι κ ή

Επιυόρφωση

Περιλαμβάνει τα εξής προγράμματα διάρκειας από 1 έως 5 ημέρες :
• Λειτουργία Αεροσταθμών : Απευθύνεται σε όλο το προσωπικό των αεροσταθμών.
* Συντονισμός Πτήσεως : Απευθύνεται σε προϊσταμένους αεροσταθμών σε
επόπτες, σε αντιπροσώπους ξένων αεροπορικών εταιρειών, και σε εντεταλμένο
προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για τη λειτουργία των
αεροδρομίων και τα εμπορικά δικαιώματα (traffic rights).
♦ Μέτρα Ασφαλείας στην Πίστα ; Σε όλο το προσωπικό, τακτικό και εποχιακό,
εδάφους.
• Υγιεινή - Ασφάλεια και Πυροπροστασία : Σε όλο το προσωπικό.
* Πρώτες Βοήθειες ; Σε όλο το προσωπικό
* Πρώτες Βοήθειες για Ιπτάμενο Προσωπικό.
3.

Πληοοφοοική
Περιλαμβάνει τα εξής προγράμματα διάρκειας 5 ημερών. Word Perfect 5.1, Lotus 12-3 (Basic), Lotus 1-2-3 (Advanced), Dbase III Plus, Word 6 for Windows. Αυτά τα
προγράμματα

απευθύνονται

στο

προσωπικό

που

ασχολείται

με

τη

δακτυλογράφηση κειμένων και οργάνωση αρχείων με τη χρήση P.C.
4.

Μη γ α ν ο ν ρ α ω η υ έ ν α

Συστήματα

Τα προγράμματα αυτά διαρκούν από 2 έως 15 ημέρες, και περιλαμβάνουν τις εξής
θεματικές κατηγορίες ; Κρατήσεις Θέσεων (Basic και Advanced), Τιμολόγηση,
Έκδοση και Απόδοση Εισιτηρίων, Έλεγχος εισιτηρίων και Αποσκευών, Passenger
Control,

Έλεγχος

Φορτίου

και

Ζυγοστάθμισης Αεροσκαφών,

Αεροπορικές

Τηλεγραφικές Επικοινωνίες, Αναζήτηση Απολεσθέντων Αποσκευών, Κρατήσεις και
Μεταφορά Εμπορευμάτων
Οι υπάλληλοι οι οποίο παρακολουθούν αυτά τα προγράμματα, όπως άλλωστε
δηλώνουν και οι τίτλοι των επιμέρους προγραμμάτων, απασχολούνται στην έκδοση
και έλεγχο εισιτηρίων, στον έλεγχο αποσκευών και φορτίου αεροσκαφών, στις
τηλεγραφικές επικοινωνίες, κ.λ.π.
5.

Ναύλοι-Εισητήρια
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τα εξής προγράμματα : Υπολογισμός Ναύλων και
Έκδοση Εισιτηρίων, Αναγνώριση Στοιχείων Εισιτηρίου, Κατανομή Εσόδων από
Επιβάτες, Ζυγοστάθμιση - Φόρτωση Αεροσκαφών, Πωλήσεις και Μεταφορά
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Εμπορευμάτων, Κανονισμοί Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, Μεταφορά
Ζώντων Ζώων.

Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι από 1 έως 10 ημέρες, και

συμμετέχουν υπάλληλοι της Εταιρείας που απασχολούνται στα αντίστοιχα
αντικείμενα
6.Ε κ π α ί δ ε υ σ η

προς τοί του ο

Η Ολυμπιακή Αεροπορία εκπονεί τρία προγράμματα για την κατάρτιση πρακτόρων
εμπορευμάτων και γενικά σε όσους εμπλέκονται στις εμπορευματικές μεταφορές.
Αυτά είναι τα εξής : Πωλήσεις και Μεταφορά Εμπορευμάτων, Κανονισμοί
Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Basis και Advanced).

Η διάρκειά τους

είναι από 4 έως 10 ημέρες.

Διεύθυνση rirnm nc Εκυετάλλευσικ:
Η Διεύθυνση απασχολεί ιπτάμενο προσωπικό (Θαλάμου Διακυβέρνησης και
Θαλάμου Επιβατών) καθώς και διοικητικό προσωπικό. Λειτουργούν προγράμματα
ενδοϋπηρεσιακής

κατάρτισης,

για

όλο

το

προσωπικό,

και

προγράμματα

εξωϋπηρεσιακής κατάρτισης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, για το
ιπτάμενο προσωπικό Θαλάμου Διακυβέρνησης. Στόχος των προγραμμάτων είναι η
συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση των εργαζόμενων σε θέματα εκπαιδευτικά,
όπως χειρισμός διαφόρων τύπων αεροσκαφών, σωστικά, simulator (εξομοίωση)
κ.λ.π., καθώς και σε θέματα επιμορφωτικά όπως χειρισμός P.C., εξυπηρέτηση
επιβατικού κοινού κ.λ.π., σε συνάρτηση με την ασφάλεια των πτήσεων και την
καλύτερη παροχή υπηρεσιών.

Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι από 2 έως 45

ημέρες, και επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η αρχική εκπαίδευση των πιλότων γινόταν σε σχολές του εξωτερικού μέχρι πριν
ένα χρόνο. Τώρα γίνεται στη Σχολή Ολυμπιακής Αεροπλοΐας. Μετά το βασικό πτυχίο
οι πιλότοι εκπαιδεύονται στο χειρισμό διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Η απόκτηση
ειδίκευσης περιλαμβάνει 1 μήνα θεωρητικής εκπαίδευσης και 40 έως 50 ώρες
πτήσεων.

Διεύθυνση Τεννικών Υπηρεσιών
Η Διεύθυνση πραγματοποιεί τουλάχιστον 200 προγράμματα ενδοϋπηρεσιακής
κατάρτισης.

Ο λόγος ύπαρξης πολλών προγραμμάτων είναι η υποχρέωση της
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εταιρείας να έχει εκπαιδευμένο προσωπικό για τις εργασίες συντήρησης αεροπορικού
υλικού, στις οποίες απασχολείται. Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι από 1 έως και
περισσότερες από 40 ημέρες, χρηματοδοτούνται δε κατά ένα μέρος από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Τα προγράμματα περιλαμβάνουν;
1) Εκπαιδεύσεις σε τύπους αεροσκαφών
2) Ειδικές εκπαιδεύσεις στη συντήρηση συστημάτων και μονάδων αεροσκαφών
3) Εκπαιδεύσεις σε εξειδικευμένες αεροπορικές εργασίες
4) Γενικές και βασικές εκπαιδεύσεις προσωπικού στο αντικείμενο εργασίας της
ειδικότητάς τους.
5) Συμπληρωματικές και επαναληπτικές εκπαιδεύσεις
6) Εκπαιδεύσεις προσωπικού σε εφαρμογές της νέας τεχνολογίας στις εργασίες της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Επίσης, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών υλοποιούνται α) προγράμματα
κατάρτισης προσωπικού άλλων Διευθύνσεων της Ο.Α., και β) προγράμματα
κατάρτισης προσωπικού άλλων αεροπορικών εταιρειών, τα οποία περιλαμβάνουν τις
παραπάνω θεματικές ενότητες και έχουν την ίδια διάρκεια.
Το σύστημα εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών είναι εγκεκριμένο
από τους αντίστοιχους οργανισμούς : Υ.Π.Α., J.A.A., F.A.A

5.21.

Ο Λ Υ Μ Π ΙΑ Κ Η A Ε ΡΟ Π Λ Ο ΙΑ Α. Ε .
Είναι Κ.Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

και απασχολεί 680 υπαλλήλους.

Η κατάρτιση του ιπτάμενου και τεχνικού

προσωπικού γίνεται από δικούς τους εκπαιδευτές, ενώ για επιμόρφωση στο
ΓΠ3 η39 βπιβηί καλούν εξωτερικούς εκπαιδευτές ή στέλνουν τους εκπαιδευόμενους στο
εξωτερικό. Η χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων γίνεται από ίδιους πόρους.
Για την κατάρτιση του διοικητικού προσωπικού απευθύνονται στην Ολυμπιακή
Αεροπορία ή και σε ιδιωτικές εταιρείες. Η θεματολογία περιλαμβάνει Πληροφορική,
Μ3 Π396 πΐθηί και Οικονομικά. Αυτά τα προγράμματα κατάρτισης χρηματοδοτούνται
από το Ε.Κ.Τ. και τον Ο.Α.Ε.Δ.

Η εκκαίοεικτη σιο\' Ευριίτερο Δημόσιο Τομέα

5.22.

Ο .Α .Σ .Α .:

O o v a v ia u o c

Α σ τικ ά

Aenvac^"
Είναι Κ Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
και απασχολεί 121 εργαζόμενους.

Το 1997 επιμορφώθηκαν όλοι οι εργαζόμενοι

κυρίως σε θέματα Πληροφορικής, Φ.Π.Α. (Λογιστική) κ.λ.π.

Τώρα υπάρχουν υπό

σχεδιασμό άλλα 5 προγράμματα. Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι 20, 30 και 60
ώρες. Φορείς χρηματοδότησης είναι το Ε.Κ.Τ. και ο Ο.Α.Ε.Δ.

5.23.

Ο .Δ .Δ .Υ .: O o v a v ia u d c Λ ια ν έ ip ia n c Δ η υ ό σ ιο υ Υ λικ ο ύ.^

ΟΔΔΥλ.
Συνεργάτης μ ε ταυτότητα
Γνυρίβτε τον ΟΔΔΥ. το αυνοργάτη για το μέλλον!

Είναι Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Οικονομικών και απασχολεί 200
εργαζόμενους. Η επιμόρφωση των υπαλλήλων γίνεται στο ΙΝ.ΕΠ. κυρίως σε
διοικητικά θέματα, χρηματοδότησης κ.λ.π..

5.24.

Ο .Ε .Δ .Β .: Ο ο ν α ν ισ υ ό ο Ε κδ ό σ εω € Δ ιδ α κ τ ικ ώ ν Β ιβ λ ίω ν .
Είναι Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και

Θρησκευμάτων και απασχολεί 150 εργαζόμενους. Τα προγράμματα κατάρτισης των
υπαλλήλων

του

Ο.Ε.Δ.Β.

εντάσσονται

στα

προγράμματα

του

ΥΠ.Ε.Π.Θ..

Πραγματοποιούνται 1-2 προγράμματα κάθε χρόνο κυρίως σε θέματα Πληροφορικής,
Οργάνωσης Διοίκησης, Μ3η39θπιβηΙ. Η διάρκειά τους είναι 3 εβδομάδες.

5.25. Ο . Κ . Α . Α . : O p v a v ia u o c K e v t o i k h c Avopdc Αθ ην ών
Είναι Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Γεωργίας και το Υπουργείο
Ανάπτυξης, απασχολεί δε 123 εργαζόμενους. Η επιμόρφωση των νεοδιοριζόμενων
γίνεται στο ΙΝ.ΕΠ. σε προγράμματα διάρκειας 3 εβδομάδων, καθώς και η επιμόρφωση
των ήδη εργαζομένων

5.26. Ο . Λ . Θ . : O o v a v ia u d c Auucvoc Θ ε σ σ α Λ ο ν ί κ η ς ”
Είναι Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και
απασχολεί 1000 άτομα. Η επιμόρφωση των υπαλλήλων γίνεται στο ΙΔΕ. Εάν δεν
τους εξυπηρετούν τα προγράμματα του ΙΝ.ΕΠ. κάνουν δικά τους με ίδιους πόρους. Η
επιμόρφωση όλων των υπαλλήλων γίνεται σε 2 φάσεις ;
Πρώτη φάση : Εισαγωγή Διοικητική Εκπαίδευση για τους νεοδιοριζόμενους από το
Π.Ε.Δ.Ε.Θ. (παράρτημα Θεσσαλονίκης του ΙΝ.ΕΠ.).
Δεύτερη φάση : Προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης από τον ΟΛΘ για
ηλεκτροτεχνίτες και υδραυλικούς· επίσης προγράμματα Πληροφορικής
και Φορολογικής Νομοθεσίας.

5.27.

Ο .Λ .Π . : O o v a v i a u 0 c Auuev oc Πε ιρ α ιώ ς
Είναι Ν.Π.Δ.Δ.Ν. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και

απασχολεί 2500 εργαζόμενους. Η κατάρτιση των διοικητικών υπαλλήλων γίνεται στο
ΙΝ.ΕΠ. γίνονται επίσης και προγράμματα εκμάθησης του WORD για όσους
υπαλλήλους ενδιαφέρονται. Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση γίνεται στη Σχολή του Ο.Λ.Π.
όπου εκπαιδεύονται οι οδηγοί των μηχανημάτων.

Υπάρχει επίσης και παροχή

εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τρίτους, δηλαδή ο Ο.Λ.Π. δέχεται μαθητές των
Σχολών Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. για πρακτική άσκηση. Οι φορείς χρηματοδότησης
των προγραμμάτων κατάρτισης είναι το Ε.Κ.Τ. και ο Ο.Α.Ε.Δ..

5.28.

0 .n . A . n . : 0 p v a v i a u 0 c _____Π ρ ο ν νω σ τικώ ν

Αγώ νω ν

Π ο δ ο σ φ α ίρ ο υ
Είναι Κ . Ν . I . Π . Δ . εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και απασχολεί 280
εργαζόμενους. Το έτος 1994 καταρτίστηκε το 80% του προσωπικού ενδοϋπηρεσιακά,
σε θέματα Marketing, Management, Πληροφορικής, Δημοσίων Σχέσεων, Διοίκησης
Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικά γραφείου. Η διάρκεια του κάθε τομέα κατάρτισης
ήταν 220 ώρες. Η χρηματοδότηση τότε έγινε από το Ε.Κ.Τ.. Τώρα γίνεται από τον
Ο.Α.Ε.Δ..

5 .2 9 .

Ο ρ γ α ν ισ μ ό ς

Ο ,Π .Ε .

Π ρ οώ θησ ης

Ε ξα νω νώ ν

Ε λ λ η ν ικ ό ς Ο ρ γ α ν ισ μ ό ς Ε ξω τε ρ ικ ο ύ Ε μ π ο ρ ίο υ
Είναι Κ.Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και
απασχολεί

περίπου

110

εργαζόμενους.

Στον

ΟΠΕ

λειτουργεί

Διεύθυνση

Επαγγελματικής Επιμόρφωσης, η οποία σχεδιάζει και υλοποιεί Προγράμματα
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης πρώτον, σε εθνικό επίπεδο και δεύτερον,
σε επίπεδο άλλων χωρών.
α. Σε εθνικό επίπεδο, τα προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης απευθύνονται σε
ανέργους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, και σε κάποιες περιπτώσεις και σε ανέργους
αποφοίτους Λυκείου. Η διάρκειά τους είναι από 200 έως 250 ώρες, και τα θέματα
που καλύπτουν είναι κυρίως τα εξής : Στελέχη Marketing εξαγωγών Βιομηχανικών
Προϊόντων, Σύγχρονες Μέθοδοι Διεκπεραίωσης Εισαγωγών εξαγωγών, Στελέχη
Προώθησης εξαγωγών στις χώρες της Βαλκανικής και της Ανατολικής Ευρώπης,
Τυποποίηση και Εμπορία Τοπικών Κρητικών Προϊόντων - Προώθηση Εξαγωγών,
Σύμβουλοι Οικονομικής Δραστηριότητας και Δημιουργίας Δικτύων Συνεργασίας στις
Βαλκανικές Χώρες, Κατάρτιση Αγροτικών Στελεχών σε θέματα Εξαγωγών Μάρκετινγκ με έμφαση στις Βαλκανικές Χώρες,

Κατάρτιση

Στελεχών στις

Διαδικασίες και Πρακτικές του Διεθνούς Εμπορίου και στις Τεχνικές των εξαγωγών,
κ.λπ.
Οι καταρτιζόμενοι παίρνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης της κατάρτισης από το
ΚΕΚ του ΟΠΕ, το οποίο είναι αναγνωρισμένο και είναι εθνικής εμβέλειας

β. Σε

επίπεδο

άλλων χωρών,

τα

προγράμματα

συνεχιζόμενης

κατάρτισης

απευθύνονται σε στελέχη επιχειρήσεων, που έχουν ένα minimum επίπεδο
οικονομικής εκπαίδευσης, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.

Η

παρεχόμενη επαγγελματική κατάρτιση αυτού του τύπου εντάσσεται στο πρόγραμμα
του Ο.Ο.Σ.Α. με την ονομασία Development Assistance Committee (DAC) που
σημαίνει τη σύναψη διμερών σχέσεων με σκοπό την παροχή τεχνικής βοήθειας της
Ελλάδας προς τις ακόλουθες χώρες :
1. Καζακστάν
2. Συρία
3. Παλαιστίνη
4. Βοσνία
5. Ουζμπεκιστάν
6. Τουρκία
7. Αίγυπτος
8. Βουλγαρία
9. Αρμενία
10. Σλοβενία
11. Κροατία
12.

Μαρόκο

13.

Ρουμανία

14.

Γεωργία

Το πρόγραμμα DAC είναι πενταετές, ξεκίνησε το 1997 και χρηματοδοτείται από
εθνικούς πόρους της Ελλάδας. Τα προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης προς
αυτές τις χώρες χωρίζονται σε 2 φάσεις, διάρκειας η κάθε μία από 8 έως 25 ημέρες,
και πραγματοποιούνται είτε με έδρα την Αθήνα είτε με έδρα τις πρωτεύουσες (ή
άλλες πόλεις) των χωρών υποδοχής.

5 .3 0 . Ο .Σ .Ε . Α .Ε .: Ο ο ν α ν ισ υ ό ο Σ ιδ η ρ ο δ ρ ό μ ω ν Ελλάδος^^
Είναι Κ.Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών,
και απασχολεί 12.360 υπαλλήλους.

Στον ΟΣΕ λειτουργεί Υπηρεσία η οποία περιλαμβάνει το Τμήμα Οργάνωσης της
Εκπαίδευσης και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).
Το Τμήμα Οργάνωσης της Εκπαίδευσης έχει την αρμοδιότητα για τη
συγκέντρωση των ετήσιων και μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων εκπαίδευσης,
μετεκπαίδευσης

και

επιμόρφωσης

του

προσωπικού

σε συνεργασία

ενδιαφερόμενες Διευθύνσεις και Ανεξάρτητες Υπηρεσίες του ΟΣΕ.
μέριμνα

με

τις

Επίσης, έχει τη

για την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού σε άλλους

εκπαιδευτικούς φορείς εκτός ΟΣΕ.

Περιλαμβάνει το Τμήμα Μελετών, το Γραφείο

Εκπαιδευτικών προγραμμάτων και το Γραφείο Επιδοτήσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου.
Η παρεχόμενη από τον ΟΣΕ στο προσωπικό του εκπαίδευση διακρίνεται:
α. Ανάλογα με τον φορέα που παρέχει την εκπαίδευση :
ί. Εκπαίδευση μέσα στον ΟΣΕ, και
ίί. Εκπαίδευση εκτός ΟΣΕ, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
β. Ανάλογα με το επίπεδο τω γνώσεων που μεταδίδονται, σε :
ί. Βασική εκπαίδευση ή εκπαίδευση προσαρμογής
ϋ. Επιμόρφωση, που σκοπεύει να εκπαιδεύσει ειδικευμένο ήδη προσωπικό
γ. Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη εκπαιδευτική υποδομή σε :
ί. Εκπαίδευση Σχολής.

Είναι αυτή που παρέχεται από ειδικούς φορείς, που

διαθέτουν εγκαταστάσεις, προσωπικό και εξοπλισμό και λειτουργούν σε μόνιμη ή
προσωρινή βάση
ϋ. Εκπαίδευση Σεμιναρίων. Είναι αυτή που παρέχεται χωρίς τη συνδρομή ειδικών
για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεων ή προκαθορισμένων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων
ίίί. Εκπαίδευση περιπτωσιακή ή Συγκροτήματος (Εκπαίδευση στην πράξη).
Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης έχει στόχο την υλοποίηση των
προγραμμάτων τόσο της βασικής εκπαίδευσης του προσλαμβανόμενου στον Ο.Σ.Ε.
προσωπικού, όσο και της διαρκούς επιμόρφωσης του προσωπικού που ήδη υπηρετεί.
Το Κ.Ε.Κ. έχει έδρα την Αθήνα, αλλά είναι δυνατή η ίδρυση παραρτημάτων του Κ.Ε.Κ.,
μόνιμων ή προσωρινών, σε άλλη πόλη, εκτός της Αθήνας. Ως εκπαιδευτές ορίζονται
υπάλληλοι του Ο.Σ.Ε., κατά προτίμηση πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σε

ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατό να προσκληθούν ως εκπαιδευτές συνταξιούχοι του
Ο.Σ.Ε., ή ειδικοί εκτός Ο.Σ.Ε. έλληνες ή αλλοδαποί. Το Κ,Ε.Κ, περιλαμβάνει ειδικά
εκπαιδευτικά Τμήματα (Οδηγών, Σταθμαρχών, Προσωπικού Ελιγμών, κ.λ.π.).
Η Εκπαίδευση Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού ή Προσαρμογής βασίζεται
στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού, ο οποίος προσδιορίζει και
τις

αντίστοιχες

ανάγκες

σε

εκπαίδευση

του

προσωπικού

αυτού.

Όσοι

προσλαμβάνονται στον Ο.Σ.Ε. εισάγονται στο Κ.Ε.Κ., μετά την αποπεράτωση της
διαδικασίας πρόσληψής τους.

Η διάρκεια της εκπαίδευσης, το αναλυτικό και

ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων, η διδακτέα ύλη καθώς και ο συντελεστής
βαρύτητας κάθε μαθήματος ορίζονται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή.
Η Επιμόρφωση του προσωπικού του Ο.Σ.Ε. πραγματοποιείται στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α. για την περαιτέρω βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη των εργαζομένων
β. για την ενημέρωση σε νέες τεχνολογίες
γ. για την βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και της αύξησης της παραγωγικότητας.
Για τις δύο τελευτάιες περιπτώσεις είναι δυνατόν η επιμόρφωση να παρέχεται,
εκτός του Κ.Ε.Κ., και από φορείς στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

Οι φορείς αυτοί

μπορεί να είναι ημεδαπά ή αλλοδαπά εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολές, Ινστιτούτα ή
άλλης μορφής εκπαιδευτικοί Οργανισμοί, καθώς επίσης και αλλοδαπά σιδηροδρομικά
δίκτυα, σιδηροδρομικές ενώσεις, ή κατασκευαστικοί οίκοι-προμηθευτές του Ο.Σ.Ε..

5 .3 1 . Ο .Σ .Κ . : Ο ο ν α ν ισ υ 0 € Σ χ ο λ ικ ώ ν Κ τ ιρ ίω ν
Είναι

Ν.Π.Δ.Δ.

εποπτευόμενο

από

το Υπουργείο

Θρησκευμάτων και απασχολεί 350 εργαζόμενους.

Εθνικής

Παιδείας

και

Η κατάρτιση των εργαζομένων

γίνεται 1 φορά κάθε 1 ή 2 χρόνια, είναι εξω-υπηρεσιακή και γίνεται από τους
παρακάτω φορείς :
(α) τον Ο.Α.Σ.Π. (Οργανισμός Αντισεισμικής Προστασίας) για τους Μηχανικούς του
Ο.Σ.Κ.

με

αντικείμενο

τις

αντισεισμικές

προστασίες.

Η

διάρκεια

του

προγράμματος είναι πέντε ημέρες.
(β)

το ΙΝ.ΕΠ. ή το ΥΠ.Ε.Π.Θ. σε συνεργασία με Πανεπιστήμια, για όλους τους

υπαλλήλους, στα ακόλουθα αντικείμενα : Πληροφορική, πιαηαςΘΓΠβηΙ, Autocard (για
70

σχέδιο μηχανικών), Διοίκηση Εκπαίδευσης, Κατάρτιση Λογαριασμών, -ένες Γλώσσες.
Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι από 2 έως 3 εβδομάδες

6.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

6.1 Ερευνητική υεθοδοΛονία
Δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο από 12 ερωτήσεις το οποίο απευθύνθηκε
στους

30

υπαλλήλους

της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ

του

καταστήματος στην πόλη της Καβάλας, προκειμένου να δούμε τις απόψεις τους
σχετικά με την εκπαίδευση που ακολουθούν κατά την διάρκεια της υπηρεσιακής τους
πορείας.
Το ερωτηματολόγιο χωρίστηκε σε 2 πεδία ερωτήσεων. Το πρώτο πεδίο περιείχε 3
ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία και το δεύτερο ερωτήσεις σχετικά με την
συνεχή εκπαίδευση τους και τις μεθόδους που ακολουθούνται.
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου κράτησε περίπου μία εβδομάδα.
Παραθέτουμε τους πίνακες και τα γραφήματα των αποτελεσμάτων (βλέπε
Παράρτημα).

6.2.

Πίνακες - νοαα>ήυατο αποτελΕσυάτων ερωτηματολογίου
Παρακάτω παρουσιάζονται οι πίνακες και τα γραφήματα των αποτελεσμάτων του

ερωτηματολογίου:

1. Φύλο
Αντρες
Γυναίκες

%
36,7
63,3

2. Ηλικία

%
13,3
33,3
36,6
10,8

21-35
36-45
46-55
56-65

3. Γραμματικές γνώσεις
Υποχρεωτική
Μέση
Ανώτερη

1
1
ί
1

%
6,4
33
57,6

4. Πόσο είστε ικανοττοιημένος από τα παρακάτω στοιχεία της
εκπαίδευσής σας;

»/« Πάρα πολύ
Το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα στο
16,6
σύνολό του
Το γενικό
ενδιαφέρον της
16,6
διδαχθείσας ύλης
Τη πρακτική
χρησιμότητα της
20
διδαχθείσας Ύλης
Τις μεθόδους και τις
Τεχνικές
Εκπαίδευσης που
20
χρησιμοποιήθηκαν
Τις μεθόδους
εξετάσεων και
6,7
αξιολόγησής σας

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου

25,6

46

11,8

0

33,4

40

10

0

33,3

26,6

16,6

3,5

27,2

36,8

16

0

13,3

43,3

30

6,7

5. Η διάρκεια της εκπαίδευσης
είναι συνήθως:
Μεγαλύτερη από ότι πρέπει
Η απαιτούμενη
Μικρότερη από ότι πρέπει

%
6,7
50
43,3

6. Πως αξιολογείτε την
ποιότητα του εκπαιδευτικού
υλικού;
Πολύ καλή
Καλή
Ικανοποιητική
Μη ικανοποιητική

%
16,7
50
33,3
0

γνώμη

σας για τους

Μεθοδικοί
Εττικοινωνιακοί
Εμπειροι
Γνώστες του περιβάλλοντος
Ανοργάνωτοι
Μη Επικοινωνιακοί
Χωρίς εμπειρία
Χωρίς γνώση του περιβάλλοντος

10
16,7
40
20
0
3,3
6,7
3,3

8. Πιστεύετε ότι η εκπαίδευση
σας βοηθάει στην
αποτελεσματικότερη εκτέλεση
των καθηκόντων σας;
Πάρα πολύ
Πολύ
Αρκετά
Λίγο
Καθόλου

%
40
16,7
26,6
6,7
10

9. Σε τι βαθμό πιστεύετε
χρησιμοποιείτε τη γνώση που
αποκομίζετε κατά τη διάρκεια
της εκπαίδευσης;
Σε μεγάλο βαθμό
Σε μέτριο βαθμό
Σε μικρό βαθμό
Καθόλου

%
53,3
33,3
10
3,4

10. Σε ττοιο βαθμό ττιστεύετε ότι οι γνώσεις ττου αττοκομίζετε είναι
χρήσιμες για;
Πάρα
*/. πολύ ί Πολύ
Την συνολική προσωπική σας
ανάπτυξη
1 3 ,3
40
Την ανάτττυξη των
επαγγελματικών σας γνώσεων και
ικανοτήτων
2 6 ,Τ
3 3 ,3
Την αποτελεσματικότητά σας στην
σημερινή σας θέση εργασίας
2 6 ,7
3 3 ,3
Την επαγγελματική σας εξέλιξη
στην επιχείρηση
1 8 ,3
20
Την αλλαγή στη συμπεριφορά σας
1 6 ,7
10

Αρκετά

Λίγο Καθόλου

3 3 ,3

1 3 ,4

0

3 3 ,3

6 ,7

0

2 6 ,7

10

3 .3

40

1 6 ,7

1 6 ,7

3θ Ι

5
2 6 ,6

11. Σε ττοιο βαθμό χρησιμοττοιούνται οι τταρακάτω μέθοδοι
εκτταίδευσης;

Διάλεξη
Ομαδική συμμετοχή εργασίες
Μελέτες περιπτώσεων
Παίξιμο ρόλων
Ερωτήσεις - Συζήτηση
Ασκήσεις ομαδικές ατομικές

% Πάρα πολύ | Πολύ Αρκετά! Λίγο Καθόλου
13,3
35,4
10
36,3
5
23,3
6,7

13,3
13,3

20
44,3

33,3
25

10,1
10.7

3,3
30

6,7
23,3

16,7
30

33,3
13,3

40
3,4

13,3|

13,3

33,3

26,7

13,4

12. Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούνται οι παρακάτω τεχνικές
εκπαίδευσης:
Πολύ Αρκετά
% Πάρα πολύ
Παρουσίαση 13,3
36,6
43,5
διαφάνειες
30
16,7
30
Επίδειξη - χειρισμός
26,7
3,3
3,3
Πειραματισμός
16,5
6,7
6,7
Πολυμέσα
20
6,7
3,3
Παιχνίδια - εξάσκηση
Ερευνα 26,7
6,7
6,7
παρατήρηση

Λίγο

Καθόλου

6,6
14
33,3
50
40

0
9,3
33,4
20,1
30

43,3

16,6

Η ειααιόαιση (πον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

Γράφπυα 1
Φύλο Ερωτηθέντων
Αντρες
36,7%

Γ υναίκες
63,3%

Γράφπυα 2
Ηλικία ερωτηθέντων
11,5%

14,1%

□ 21-35 □ 36-45 □ 46-55 □ 56-65
Γράφηυα 3
Γραμματικές γνώσεις ερωτηθέντων
δ,6%

[ □ Υποχρεωτική

ϋΜέση

□ Ανώτερη |

Η εκποίδεικιη στο\· ΕυρηΗερο Δημόσιο Τομέα

Γράφημα 4

Γράφημα 5
Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι συνήθως:

6,7%
43,3%

'
50%

I

I

□ Μεγαλύτερη αττό ότι πρέπει
■ Η απαιτούμενη
από ότι πρέπει______________ ____

Γράφημα 6

Πως αξιολογείτε την ποιότητα του εκπαιδευτικού
υλικού;

Ο Πολύ καλή
□ Ικανοποιητική

■ Καλή
□ Μη ικανοποιητική

Γράφηυα 7

Πιστεύετε ότι η εκπαίδευση σας βαοηθάει στην
αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων σας;
10%

6,7% η

16,7%
D Πάρα πολύ ΒΠολύ □ Αρκετά αΛίγο ■ Καθόλου

Γράφπυα 9
Σε τι βαθμό πιστεύετε χρησιμοποιείτε τη γνώση που
αττοκομίζετε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης;
10%
3%

SffTlYSW PSBpy ■ ^ε*1^Τ|0ΐο βαθμό □ Σε μικρό βαθμό □ Καθόλου

Γ ράφπίΐα 10

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε οτι οι γνώσεις που αποκομίζετε είναι χρήσιμές για:

Την συνολική
προσωπική σας
ανατπυξη

Τηνανάτπυξη ίων
Την
Την επαγγελματική σας Την αλλαγή στη
επαγγελματικών σας αποτελεσματικότητά εξέλιξη στην επιχείρηση συμπεριφορά σας
γνώσεων και
σας στην σημερινή σας
ικανοτήτων
θίση εργασίας

_______Η Πάρα πολύ

Ο Πολύ

ΡΑοκετά

ΡΛΙνο

Β Καθόλου_____

Γράφημα 11

Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούνται οι παρακάτω μέθοδοι εκπαίδευσης;

□ Πάρα πολύ

ΒΠ ολύ

□ Αρκετά

ΠΛίγο

□ Καθόλου

Γ ρά φ πυα 12

Σε τι βαθμό χρησιμοποιούνται οι παρακάτω τεχνικές εκπαίδευσης;

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

27,5 I

20 %

10%
0%

Παρουσίαση διαφάνειες

Επίδειξη χειρισμός

□ Πάρα πολύ

Πειραματισμός

ΒΠ ολύ

Πολυμέσα

□ Αρκετά

ΠΛίγο

Παιχνίδια εξάσκηση
□ Καθόλου

Έρευνα παρατήρηση

6.3. Ανάλυση αποτελεσυάτων εοωτηυατολονίου
Από τους 30 ερωτηθέντες 11 ήταν άντρες και

19 γυναίκες. Από αυτούς το

13,3% είναι στην ηλικία μεταξύ 21-35, το 33,3% 36-45, το 36,6% 46-55 και το 10,8%
56-65. Στην τελευταία προσωπική ερώτηση προέκυψε ότι το 57,6% είναι απόφοιτοι
ανώτερης σχολής, το 33% είναι απόφοιτοι λυκείου και το 6,4% έχει αποφοιτήσει από
την υποχρεωτική εκπαίδευση.
Το 46% των υπαλλήλων της τράπεζας είναι αρκετά ικανοποιημένο από τα
εκπαιδευτικά προγράμματα που παρακολουθεί στο σύνολό τους. Ένα ποσοστό 33,3%
θεωρεί πολύ ικανοποιητική την πρακτική χρησιμότητα της διδαχθείσας ύλης στα
εκπαιδευτικά τους προγράμματα, ενώ μόλις ένα μικρό ποσοστό (3,5%) δεν είναι
καθόλου ευχαριστημένο απ’ αυτήν. Το 43,3% είναι αρκετά ικανοποιημένο από τις
μεθόδους εξετάσεων και αξιολόγησής που χρησιμοποιεί το ανθρώπινο επιστημονικό
προσωπικό.
Οι μισοί από τους υπαλλήλους της ΑΤΕ (50%) πιστεύουν ότι η διάρκεια της
εκπαίδευσής τους είναι

η απαιτούμενη, ενώ το 43,3% πιστεύει ότι δεν επαρκεί ο

χρόνος που διατίθεται για την εκπαίδευσή τους.
Στην ερώτηση πως αξιολογούν την ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού, το 50%
απάντησε “καλή” και το 33,3% “ικανοποιητική”, ενώ δεν υπήρχε υπάλληλος που να
μην είναι ευχαριστημένος.
Το 40% των ερωτηθέντων χαρακτήρισε τους εκπαιδευτές τους έμπειρους, ένα
ποσοστό 20% γνώστες του περιβάλλοντος ενώ μόλις το 6,7% πιστεύει ότι το
εκπαιδευτικό προσωπικό δεν έχει την κατάλληλη εμπειρία και ένα 3,3% ότι δεν είναι
επικοινωνιακοί.
Σχεδόν οι μισοί (40%) πιστεύουν ότι η εκπαίδευση τους βοηθάει πάρα πολύ
στην αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ωστόσο υπάρχει και ένα
10% που πιστεύουν ακριβώς το αντίθετο.
Από τους 30 ερωτηθέντες παραπάνω από τους μισούς (53,3%) πιστεύουν ότι
χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό την γνώση που αποκομίζουν κατά την διάρκεια της
εκπαίδευσης τους.
Το 40% των υπαλλήλων πιστεύει ότι οι γνώσεις που αποκομίζουν είναι πολύ
χρήσιμες για την προσωπική τους εξέλιξη στην επιχείρηση, το 40% αρκετά χρήσιμές
για την ανάπτυξη των επαγγελματικών τους γνώσεων και ικανοτήτων, το 33,3% πολύ

χρήσιμες για την αποτελεσματικότητά τους στην σημερινή τους θέση εργασίας και ένα
30% λίγο χρήσιμες για την αλλαγή της συμπεριφορά τους.
Σύμφωνα με τους υπαλλήλους οι μέθοδοι εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται
πάρα πολύ είναι οι διαλέξεις και οι ερωτήσεις - συζήτηση, αρκετά οι μελέτες
περιπτώσεων και οι ομαδικές - ατομικές ασκήσεις. Αντίθετα το παίξιμο ρόλων και οι
ομαδικές συμμετοχές - εργασίες προτιμούνται λίγο έως και καθόλου από τους
εκπαιδευτές.
Τέλος οι τεχνικές εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται από το εκπαιδευτικό
προσωπικό κατά κύριο λόγο είναι η παρουσίαση - διαφάνειες ενώ τα πολυμέσα, τα
παιχνίδια - εξάσκηση και ο πειραματισμός παίζουν περιορισμένο ρόλο.

6.4.

Συυπεράσματα
Από όλα τα παραπάνω βγαίνει το συμπέρασμα ότι η εκπαίδευση του

προσωπικού / υπαλλήλων είναι αναγκαία και χρήσιμη καθώς και αποδεκτή και από
την πλευρά των εργαζομένων αλλά και από την πλευρά των επιχειρήσεων /
οργανισμών.
Οι εργαζόμενοι έχουν κατανοήσει ότι με την κατάλληλη εκπαίδευση μπορούν να
διεκδικήσουν την επαγγελματική τους εξέλιξη αφού θα έχουν εμπλουτίσει τις γνώσεις
τους αλλά και τις ικανότητές τους ενώ οι δεύτεροι γνωρίζουν ότι θα εξασφαλίσουν
αύξηση της παραγωγικότητας και κατ’ επέκταση των κερδών της επιχείρησης.
Ωστόσο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις μεθόδους και στις τεχνικές
εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται, καθώς - σύμφωνα με τα αποτελέσματα του
ερωτηματολογίου - συμπεραίνεται ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό στην πλειοψηφία
του προτιμά πιο παραδοσιακούς τρόπους. Η χρήση πιο προηγμένων μεθόδων και
τεχνικών κρίνεται αποτελεσματικότερη καθώς, γίνεται πιο ευχάριστη

και πιο

ξεκούραστη η παρακολούθηση των σεμιναρίων, ιδιαίτερα όταν αυτά είναι πολύωρα,
ενώ ευνοεί το ομαδικό πνεύμα όταν προτιμούνται οι ομαδικές εργασίες.
Τέλος θα πρέπει η διάρκεια της εκπαίδευσης να είναι τόση ώστε η κάθε
εκπαιδευτική ενότητα να αναλύεται ικανοποιητικά για να γίνεται κατανοητή απ’ όλους.
Η μικρή διάρκεια των εκπαιδευτικών κύκλων προκείμενου η επιχείρηση να
εξοικονομήσει

χρόνο

και χρήμα θα

οδηγήσει

σε αποπροσανατολισμό

των

εργαζόμενων με αποτέλεσμα να μην γίνει σωστή χρήση των γνώσεων που
αποκόμισαν στην πράξη.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Σύμφωνα με τα παραπάνω, στον τομέα της ενδοϋπηρεσιακής αρχικής και
συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού των
Δημοσίων Υπηρεσιών μπορούμε να υποθέσουμε ότι η ανάπτυξη του ανθρωπίνου
δυναμικού αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της πολιτείας για την βελτίωση
της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.
Μπορούμε πλέον να πούμε, ότι η εκπαίδευση του προσωπικού έχει κάνει μια
αρχή και αυτό γιατί η ανάγκη της ν’ αντεπεξέλθει στα πρότυπα που καθορίζει η
σύγχρονη τεχνολογία και ιδιαίτερα σε θέματα διοίκησης και πληροφορικής, το
επιβάλει.

Απαιτούνται

άλλωστε,

συνεχείς

προσπάθειες

προκειμένου

να

ακολουθούνται οι ραγδαίες εξελίξεις που διαμορφώνονται καθημερινά.
Μετά από την καταγραφή της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, καταλήγουμε στο

■ Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης πρέπει να δημιουργούν στο
συμμετέχοντα / υπάλληλο θετική στάση και επιθυμία για συνεχή μάθηση καθώς
και να αναπτύσσουν τις δυνατότητες του ατόμου να χρησιμοποιεί δημιουργικά,
αποτελεσματικά και έξυπνα τις γνώσεις και ικανότητες που αποκτά.
Τα προγράμματα κατάρτισης πρέπει να δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη των
ικανοτήτων που απαιτούνται για πλήρη αξιοποίηση της πληροφορικής και των
ηλεκτρονικών δικτύων και να επιδιώκουν τη βελτίωση της ικανότητας χρήσης των
ξένων γλωσσών, καθώς και του επιχειρηματικού ττνεύματος.
Οι μεθοδολογίες εκπαίδευσης πρέπει να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες ώστε
να διευκολύνουν την πρόσβαση στην κατάρτιση όλων των εργαζομένων, που
έχουν ανάγκη σχετικής εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, τόπου διαμονής
ή οικογενειακής κατάστασης.
Τα αποτελέσματα της κατάρτισης πρέπει να αναγνωρίζονται από τον εργοδότη
προς όφελος της επιχείρησης αλλά και των εργαζομένων. Η παραδοχή αυτή
οδηγεί αναπόφευκτα στην εξεύρεση μεθόδων αξιολόγησης των γνώσεων και
ικανοτήτων που αποκτώνται και στη διαμόρφωση και ικανοτήτων στο τόπο / θέση
εργασίας.
Μετά την πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος πρέπει να ακολουθεί
η αξιολόγηση αυτού ώστε η επιχείρηση / οργανισμός να μην διερωτάται α) αν

άξιζαν τα χρήματα που ξοδεύτηκαν για την εκπαίδευση, β) αν αξιοποιήθηκε ο
χρόνος των εκπαιδευόμενων, γ) αν ωφελήθηκαν πράγματι οι συμμετέχοντες και
κατ’ επέκταση και η επιχείρηση, δ) αν οι στόχοι που τέθηκαν από τους οργανωτές
του προγράμματος επιτεύχθηκαν και τέλος ε) αν θα πρέπει να συνεχιστεί η
επένδυση για εκπαίδευση.
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Πι'νακαζ 1- Κατανουή του προσωπικού του Δηυόσιου Τουέα
κατά Υττουονείο και Φοοέα^^

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΤΑ ΕΡΓ/ΚΗ ΣΧΕΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΤΟΜΕΑ (ΔΥ,ΝΠΔΔ,ΟΤΑ,ΚΝΠΙΔ) 19/02/2002
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΔΗΜ. ΥΠ/ΣΙΕΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
OTA(‘)
ΚΝΠΙΔ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ
85.747
6.004
106.408
7.364
71.090
6.881

ΣΥΝΟΛΟ
91.751
113.772
77.971

0

90.008

90.008

263.245

110.257

373.502

* Περιλαμβάνεται και το ττροσωπικό που υπηρετεί στα ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από τους
ΟΤΑ

” ( Δική μου επεξεργασία από Δελτίο στατιστικών στοιχείων προσωττικού τε I δημόσιου τομέα, απογραφή 19-022002, ΥττουργεΙο Προεδρίας)

Πίνακας 2 - Κατανουή του προσωπικού των δηυοσίων
υπηρεσιών κατά Υπουργείο, εονασιακή σγέση και επίπεδο
εκπαίδευσης”

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΤΑ ΕΡΓ/ΚΗ ΣΧΕΣΗ ΣΤΟ
(ΔΥ,ΝΠΔΔ,ΟΤΑ,ΚΝΠΙΔ)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΦΟΡΕΙΣ
ΔΗΜ.ΥΠ ΝΠΔΔ ΟΤΑ (*)
ΕΣΩΤ.ΔΗΜ.Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚ./ ΓΓ.
1059
62
ΕΣΩΤ ΔΗΜ.Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚ.
527
77.971
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
2.534
4
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
15.247
680
1.856
124
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
826 75.435
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
12.148
159
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
4.095 8.470
ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
5.589 1.029
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
21.355
517
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
110
43
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
115
ΑΙΓΑΙΟΥ
3.045
106
ΓΕΩΡΠΑΣ
3.583
278
ΠΕΡΙΒ. ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ
1.201 23.163
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
834
477
ΒΙΟΜ. ΕΝΕΡΓ. ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
915
579
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
4.728
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
697
785
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
1.642
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
604
ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΜΕ
60 1.174
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
82
9.586
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
113.772 77.971
91.751
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

” (Εττεξερνασία : Δελτίο στατιστικών στοιχείων προσωπικού
Υπουργείο Προεδρίας)

ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΝΠΙΔ ΣΥΝΟΛΟ
1.121
78.498
4
2.542
2.466
18.393
293
2.273
2.986
79.247
12.307
1.301
13.866
1.073
7.691
3.287
25.159
628
781
115
7.311
10.462
4.866
8.727
478
24.842
35.409
36.720
1.494
24.890
29.618
2.707
4.189
1.642
2.913
2.309
1.234
9.668
90.008
373.502

J δημόσιου τομέα, απογραφή 19-02-2CXD2,

Ρ

ΕΡΩΓΠΜΛΤΟΛΟΙ ΙΟ

Σας τταρακαλούμε να διαθέσετε λίγο αττό το χρόνο σας για την προσεκτική
συμπλήρωση αυτού του ερωτηματολόγιου το οποίο είναι ανώνυμο και απόλυτα
εμπιστευτικό.

Ευχαριστούμε για την συνεργασία.

Ανδρας

Γυναίκα

□

□

21-35
□

□

Ανώτερη

Μέση

□

□

3. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

4.

36-45

46-55

46-65

□

□

Υποχρεωτική

□

Πόσο είστε ικανοποιημένος από τα παρακάτω στοιχεία της εκπαίδευσής σας

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
στο σύνολό του

Πάρα πολύ

Πολύ

I I

| I

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου

Π

Π

□

□

□

Το γενικό ενδιαφέρον της διδαχθείσας

□

□

Τη πρακτική χρησιμότητα της διδαχθείσας
Ύλης

Τις Μεθόδους και τις Τεχνικές
Εκπαίδευσης που
χρησιμοποιήθηκαν

Τις μεθόδους εξετάσεων και

□

□

□

□

□

Q

Q

U

LJ

Π

αξιολόγησής

□

□

□

□

□

5.

6.

Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι συνήθως:

Μεγαλύτερη από ότι πρέπει

ΕΖ1

Η απαιτούμενη

□

Μικρότερη από ότι πρέπει

□

Πως αξιολογείτε την ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού:
Πολύ καλή

7.

□

Ικανοποιητική

□
□

Μη ικανοποιητική

□

Καλή

Η γνώμη σας για τους εκπαιδευτές:

Επικοινωνιακοί

□
□

Έμπειροι

□

Γνώστες του περιβάλλοντος

□

Ανοργάνωτοι

□

Μεθοδικοί

Μη επικοινωνιακοί

Χωρίς εμπειρία

□
□

8.

Πιστεύετε ότι η εκπαίδευση σας βοηθάει στην αποτελεσματικότερη εκτέλεση
των καθηκόντων σας;

Πάρα πολύ

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου

□
□
□
□
□

Σε τι βαθμό πιστεύετε χρησιμοποιείτε τη γνώση που αποκομίζετε
διάρκεια της εκπαίδευσης:

Σε μεγάλο βαθμό

Σε μέτριο βαθμό

Σε μικρό βαθμό

Καθόλου

□
□
□
□

κατά τη

10. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι γνώσεις που αποκομίζετε είναι χρήσιμες για :
Πάρα πολύ

Πολύ

Αρκετά

Την συνολική προσωπική
σας ανάπτυξη

Την ανάπτυξη των
επαγγελματικών
σας γνώσεων και ικανοτήτων

Την αποτελεσματικότητά σας
στην σημερινή σας θέση

Λίγο

Καθόλου

□ □ □
□ □ □

□ □
□ □

□ □ □

□ □

□ □ □

□ □

□ □ □

□ □

εργασίας

Την επαγγελματική σας
εξέλιξη στην επιχείρηση

Την αλλαγή στη συμπεριφορά

11. Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούνται οι παρακάτω μέθοδοι εκπαίδευσης:
Πάρα πολύ
Διάλεξη

Ομαδική συμμετοχή -εργασίες

Μελέτες περιπτώσεων

Παίξιμο ρόλων

□
□
□
□

Πολύ

□
□
□
□

Αρκετά

Λίγο

Καθόλου

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□

Ερωτήσεις - Συζήτηση

Ασκήσεις ομαδικές - ατομικές

□ □ □ □
□ □ □ □

ί.Σε ττοιο βαθμό χρησιμοποιούνται οι παρακάτω τεχνικές εκπαίδευσης;
Πάρα πολύ
Παρουσίαση - διαφάνειες

Επίδειξη - χειρισμός

Πειραματισμός

Πολυμέσα

Παιχνίδια - εξάσκηση

Πολύ

Αρκετά

Λίγο

□
□
□
□
□

Καθόλου

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□

□

□ □ □
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