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Το προφίλ του Μθτρώου Κφριου Διδακτικοφ Ρροςωπικοφ (ΚΔΡ) του 

ΕΚΔΔΑ 

 

Ρροκειμζνου να αξιολογθκεί ςε κάκε πλευρά και φάςθ τθσ λειτουργίασ 

του, το Μθτρϊο ΚΔΡ του ΕΚΔΔΑ κα ιταν χριςιμο καταρχάσ να οριςτεί 

ωσ ζνα ειδικό κεςμικό εργαλείο που βρίςκεται ςτθ διάκεςθ του 

Κζντρου από τθν αρχι τθσ λειτουργίασ του και ζχει εξελιχκεί ςυν τω 

χρόνω. Θα ιταν επομζνωσ χριςιμο να προςδιοριςτοφν οι λειτουργίεσ 

που αυτό το κεςμικό εργαλείο επιτελεί και να αξιολογθκεί ωσ προσ 

αυτζσ και ωσ προσ το επικυμθτό επίπεδό τουσ. 

 

1. Σφντομο ιςτορικό τησ εξζλιξησ του Μητρώου ΚΔΠ 

1.1 Το Μητρώο μζχρι το 2005 

Από τθν ίδρυςθ του ΕΚΔΔΑ (τότε ΕΚΔΔ, με το άρκρο 8 του ν. 1388/1983 

ΦΕΚ Αϋ113/29.8.1983) ειςάγεται θ ζννοια του Μθτρϊου του διδακτικοφ 

προςωπικοφ που χρθςιμοποιείται είτε ςτο ΙΝΕΡ είτε ςτθν τότε ΕΣΔΔ. Η 

διάκριςθ που γίνεται τότε είναι ανάμεςα ςτο Ρροςωρινό και ςτο Ενιαίο 

Μθτρϊο, ενϊ το διδακτικό προςωπικό χωρίηεται ςε κφριο και ςε 

βοθκθτικό. Είναι ςαφζσ ότι ςτθν αρχικι αυτι φάςθ, θ ζγνοια του 

νομοκζτθ ιταν να διαχωρίςει τθν περίπτωςθ του τότε ΕΚΔΔ από εκείνθ 

των δθμόςιων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων. Η ζμφαςθ δθλαδι δίδεται 

τότε ςτο ότι το διδακτικό προςωπικό δεν είναι μόνιμο και παράλλθλα 

κεςμοκετείται ζνα αντίςτοιχο πλαίςιο για τθν περιοδικι ad hoc 

απαςχόλθςθ του υπό διαμόρφωςθ δυναμικοφ των εκπαιδευτϊν και 

επιμορφωτϊν του Κζντρου. 

Στθν αρχικι αυτι φάςθ κα λζγαμε ότι το «Μθτρϊο» ωσ εργαλείο 

επιτελεί κυρίωσ ζναν ρόλο ανάπτυξθσ και αξιολόγθςθσ του ζργου ενόσ 

επιμορφωτικοφ/εκπαιδευτικοφ ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτο επικυμθτό 

επίπεδο. Λειτουργεί, περιςςότερο ωσ ζνασ μθχανιςμόσ κεςμικισ 

μνιμθσ του Κζντρου, που επιτρζπει τθν καταγραφι των επιμορφωτϊν 

και εκπαιδευτϊν που αξιοποιεί, τθν αξιολόγθςθ του ζργου τουσ, τθ 

ςυμμετοχι τουσ ςτον εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό και τθν εκ νζου 
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αξιοποίθςι τουσ όταν αυτό απαιτείται. Επιπλζον, το αρχικό Μθτρϊο ωσ 

κεςμικό εργαλείο διαςφάλιηε μια ςυνεχι παρακολοφκθςθ από το 

Κζντρο τθσ ςφνκεςθσ του διδακτικοφ προςωπικοφ και επζτρεπε 

παρεμβάςεισ εξιςορρόπθςθσ τθσ ςφνκεςθσ ανάμεςα ςτισ βαςικζσ 

ομάδεσ των προβλζψεων του ιδρυτικοφ του νόμου (δθμόςιοι 

λειτουργοί και υπάλλθλοι, ΔΕΡ ΑΕΙ-ΤΕΙ, κακθγθτζσ ξζνων γλωςςϊν, 

ιδιϊτεσ με εξειδικευμζνθ επιςτθμονικι, τεχνικι ι άλλθ ειδικι 

κατάρτιςθ και πείρα ςυναφι προσ τθ διδακτζα φλθ και τα αντικείμενα 

ςπουδϊν). Μποροφςε επίςθσ με βάςθ το Μθτρϊο, θ διοίκθςθ του 

Κζντρου να ρυκμίηει ηθτιματα ανανζωςθσ του διδακτικοφ προςωπικοφ 

κακϊσ και να αξιοποιεί τθν αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου για τθ 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του. 

Θα λζγαμε πωσ με αυτό το γνϊμονα λειτοφργθςε το Μθτρϊο ΚΔΡ 

τουλάχιςτον μζχρι τθν ζναρξθ λειτουργίασ του θλεκτρονικοφ μθτρϊου 

(2005). Οι εναλλακτικζσ προτάςεισ που αφοροφςαν κυρίωσ τθν ΕΣΔΔΑ 

και ζκεταν ηιτθμα κακιζρωςθσ διδακτικοφ προςωπικοφ, με μονιμότερθ 

ςχζςθ εργαςίασ, επί τθ βάςθ 3ετϊν ςυμβάςεων (που βρικαν 

νομοκετικι ζκφραςθ αρ. 7 Ν. 3200/2003) δεν υιοκετικθκαν και 

εφαρμόςτθκαν τελικά. Ο μθ μόνιμοσ χαρακτιρασ και μθ ςυμβατικόσ 

χαρακτιρασ του διδακτικοφ προςωπικοφ παρζμεινε ωσ χαρακτθριςτικό 

του ΕΚΔΔΑ και με αυτόν ςυνδζεται πρωτίςτωσ το Μθτρϊο ςε αυτι τθν 

αρχικι του φάςθ. 

 

1.2 Το Μητρώο ΚΔΠ μετά το 2005 

Με τθν ειςαγωγι ενόσ θλεκτρονικοφ μθτρϊου ζχουμε μια νζα φάςθ, 

ζνα ουςιαςτικά νζο εργαλείο που προςτίκεται ςτο παλαιότερο. 

Το νζο αυτό εργαλείο επιτελεί καταρχάσ μια -πολφ πιο διευρυμζνθ ςε 

ςφγκριςθ με το παρελκόν- λειτουργία ανίχνευςθσ του εκπαιδευτικοφ 

δυναμικοφ που μπορεί να υπάρχει εντόσ του Δθμοςίου τομζα αλλά και 

εντόσ των ΑΕΙ-ΤΕΙ και τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν γενικότερα. Κακϊσ τα 

γνωςτικά αντικείμενα ςτα οποία επιμορφϊνουν και εκπαιδεφουν το 

ΙΝΕΡ και θ ΕΣΔΔΑ ζχουν εξ οριςμοφ ζναν ζντονα πρακτικό 

προςανατολιςμό, το θλεκτρονικό Μθτρϊο παρουςιάηει το πλεονζκτθμα 
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να προςφζρει μια εικόνα ολόκλθρου του δυναμικοφ, που δυνθτικά κα 

μποροφςε να παράςχει διδαςκαλία ςυνδυάηοντασ κεωρθτικζσ, 

βαςιςμζνεσ ςε εξειδικευμζνεσ ςπουδζσ, αλλά και πρακτικζσ γνϊςεισ 

που να βαςίηονται ςε εξειδικευμζνθ επαγγελματικι εμπειρία. 

Στο πλεονζκτθμα αυτό τθσ καλφτερθσ ανίχνευςθσ που προςζφερε θ 

ζναρξθ λειτουργίασ του θλεκτρονικοφ Μθτρϊου ΚΔΡ κα μποροφςε να 

προςτεκεί θ εγγφθςθ διαφάνειασ τθσ διαδικαςίασ ζνταξθσ ςε αυτό το 

δυναμικό, που ςτο παρελκόν βεβαίωσ διαςφαλιηόταν μζςω ανοιχτϊν 

διαδικαςιϊν προκιρυξθσ του διδακτικοφ ζργου και του ζργου 

ςυγγραφισ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, ωςτόςο με το θλεκτρονικό 

Μθτρϊο αναμφιςβιτθτα θ διαφάνεια αυτι ενιςχφκθκε.  

Επιπλζον, με το θλεκτρονικό μθτρϊο, ενιςχφκθκε θ δζςμευςθ του 

ΕΚΔΔΑ ςτθν μερικι και τακτικι ανανζωςθ του χρθςιμοποιοφμενου 

διδακτικοφ προςωπικοφ, ςτοιχείο οπωςδιποτε απαραίτθτο για το 

καινοτόμο πνεφμα και τθν προςαρμογι του ςε νζα επιςτθμονικά και 

πραγματολογικά δεδομζνα.  

Τζλοσ, μπορεί να υποςτθριχκεί πωσ ενιςχφκθκε θ δυνατότθτα επιλογισ 

εκ μζρουσ του ΕΚΔΔΑ κακϊσ και θ δυνατότθτά του να αντιςτοιχίηει τα 

εκπαιδευτικά/επιμορφωτικά προγράμματα του με το κατάλλθλο 

προςωπικό, εςτιάηοντασ κατά περίπτωςθ, ςτθν υψθλι επιςτθμονικι 

εξειδίκευςθ και κφροσ των εκπαιδευτϊν και ςτθν εξειδικευμζνθ 

επαγγελματικι τουσ εμπειρία και ςτθ δυνατότθτά τουσ για μεταφορά 

των βζλτιςτων πρακτικϊν που εντοπίηονται ςτον Δθμόςιο ι ςτον 

ιδιωτικό τομζα, ςτθν Ελλάδα ι διεκνϊσ.  

Τα τζςςερα αυτά νζα ςτοιχεία (θ καλφτερθ ανίχνευςθ, θ μεγαλφτερθ 

διαφάνεια, θ ευχερζςτερθ ανανζωςθ και θ διεφρυνςθ τθσ δυνατότθτασ 

επιλογισ) ςυν τω χρόνω φαίνεται πωσ απζδειξαν τθ χρθςιμότθτά τουσ, 

παρά τα όποια προβλιματα εμφανίςτθκαν. Τα προβλιματα αυτά είχαν 

να κάνουν κυρίωσ με δφο ηθτιματα: α) αφενόσ κατά πόςο βοθκοφςε το 

νζο μθτρϊο ςτο πάντοτε ςφνκετο ηιτθμα τθσ επιλογισ του 

ενδεδειγμζνου για κάκε γνωςτικό αντικείμενο διδακτικοφ προςωπικοφ, 

β) με τθ ςυνφπαρξθ του νζου θλεκτρονικοφ μθτρϊου με το παλαιότερο. 
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Θα μποροφςε κανείσ να πει ςυνοπτικά, ότι με τον Κανονιςμό του 2018 

επιλφκθκε –μετά από μια δφςκολθ και χρονοβόρο διαδικαςία- το 

δεφτερο γενικό πρόβλθμα, δθλαδι εκείνο τθσ ςυνφπαρξησ δφο 

Μθτρϊων ΚΔΡ. Ζκτοτε το μθτρϊο είναι ενιαίο και όλα τα μζλθ του 

ζχουν ενταχκεί και ςυνεχίηουν να εντάςςονται με βάςθ μια ενιαία και 

ομοιόμορφθ διαδικαςία. 

Το νζο Μθτρϊο ΚΔΡ του ΕΚΔΔΑ, όπωσ ςυγκροτικθκε το 2018 και 

ξεκίνθςε να λειτουργεί το 2019, κζτει ζνα εξελιγμζνο πλαίςιο 

διαχείριςθσ του διδακτικοφ προςωπικοφ. Τα χαρακτθριςτικά των 

εκπαιδευτϊν δεν αξιολογοφνται μόνο ωσ ςτοιχείο για τθν ζνταξθ ι τθν 

απόρριψθ ςυμμετοχισ τουσ ςτο Μθτρϊο. Αποτελεί καινοτομία του 

νζου κεςμικοφ πλαιςίου θ εφαρμογι κριτθρίων για τθν κατανομι των 

μελϊν του Μθτρϊου ςε ομάδεσ ςτο εςωτερικό του κζτοντασ ωσ βάςθ 

αυτισ τθσ αξιολογικισ κατθγοριοποίθςθσ, το επίπεδο το ακαδθμαϊκϊν 

γνϊςεων, τθν επαγγελματικι και διδακτικι εμπειρία κακϊσ και τθν 

ςυνάφεια αυτϊν των ςτοιχείων με τα δθλωκζντα επιςτθμονικά πεδία.  

Αντίςτοιχα, με τισ μετζπειτα αλλαγζσ -δθλαδι με τον «Κανονιςμό 

Διαχείριςθσ του Μθτρϊου Κφριου Διδακτικοφ Ρροςωπικοφ του ΕΚΔΔΑ» 

(ΦEK B’ 3373/12-8-2020) και με τισ Τροποποιιςεισ του (ΦEK B’ 5241/26-

11-2020 και ΦEK B’ 1157/24-03-2021)- επιχειρικθκε ςυνολικά θ 

επίλυςθ του πρϊτου και πιο ςφνκετου ηθτιματοσ, εκείνου τθσ 

επιλογήσ. Επιχειρικθκε δθλαδι με τθ κζςπιςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ 

τθσ ςυνάφειασ τθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ και των τίτλων ςπουδϊν 

των ενταςςόμενων να βελτιωκεί θ ςυνειςφορά του Μθτρϊου ΚΔΡ ςτον 

τρόπο με τον οποίο επιλζγεται το διδακτικό προςωπικό, να γίνεται 

εφεξισ περιςςότερο διακριτό με βάςθ το Μθτρϊο το επιςτθμονικό και 

διδακτικό προφίλ των ενταγμζνων και των ενταςςόμενων ςε αυτό. 

 

2. Το προφίλ του Μητρώου ΚΔΠ ςήμερα 

Μιλϊντασ γενικά για το προφίλ ενόσ κεςμικοφ εργαλείου όπωσ το 

Μθτρϊο ΚΔΡ, διακρίνουμε ότι αυτό ζχει ζναν δυναμικό χαρακτιρα. 

Διαμορφϊνεται δθλαδι και εξελίςςεται και θ εξζλιξι του αυτι 

επθρεάηεται από αντικειμενικά δεδομζνα, από τισ λειτουργίεσ που 
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επιτελεί και από τισ προςδοκίεσ που ζχει από αυτό το κεςμικό 

εργαλείο, τόςο ο φορζασ που το χρθςιμοποιεί (το ΕΚΔΔΑ) όςο και ο 

κφκλοσ των χρθςτϊν του.  

Σε κάκε περίπτωςθ το Μθτρϊο ωσ κεςμικό εργαλείο επθρεάηει άμεςα 

τθν προςφορά εκπαιδευτικοφ ζργου από το ΕΚΔΔΑ, χωρίσ να επιδρά 

ςτθ ηιτθςθ. Δεν δθμιουργοφνται δθλαδι εκπαιδευτικά προγράμματα 

με βάςθ το προφίλ του Μθτρϊου. Αντίκετα  οι ανάγκεσ για 

επιμορφωτικό/εκπαιδευτικό ζργο ςτο Δθμόςιο μπορεί να επθρεάςουν 

το προφίλ του Μθτρϊου, κακϊσ τα νζα επιμορφωτικά προγράμματα 

που ςχεδιάηονται με βάςθ αυτζσ, απαιτοφν εξειδικευμζνουσ ειςθγθτζσ 

ςε νζα επιςτθμονικά πεδία και γνωςτικά αντικείμενα. Στθν προκειμζνθ 

περίπτωςθ το προφίλ του Μθτρϊου ΚΔΡ του ΕΚΔΔΑ κα μποροφςε να 

οριςτεί ωσ θ διαρκώσ εξελιςςόμενθ ςυνιςταμζνθ μεταξφ τεςςάρων 

ςτοιχείων: 

α) των λειτουργιών που αυτό επιτελεί 

β) των προςδοκιών που ζχει το ΕΚΔΔΑ από τισ λειτουργίεσ αυτζσ, το 

επικυμθτό τουσ επίπεδο δθλαδι με βάςθ τθν εκπαιδευτικι πολιτικι του 

Κζντρου, 

γ) των αντικειμενικών δεδομζνων από τθ χριςθ του Μθτρώου, 

δ) των προςλαμβανουςών που δθμιουργοφνται ςτουσ χριςτεσ του με 

τθν πάροδο του χρόνου.  

Ραρακάτω εξετάηουμε αναλυτικότερα τα τζςςερα αυτά ςτοιχεία 

προκειμζνου από τθν ανάλυςθ αυτι να ςυντεκεί ςτθ ςυνζχεια ζνα 

επίκαιρο και ςυμβατό με τθν πραγματικότθτα προφίλ του Μθτρϊου. 

 

2.1 Οι λειτουργίεσ του Μητρώου 

Ωσ κεςμικό εργαλείο το Μθτρϊο ΚΔΡ επιτελεί αναμφίβολα πολλαπλζσ 

λειτουργίεσ. Θα περιοριςτοφμε ςτισ παρακάτω λειτουργίεσ, που όπωσ 

είδαμε χαρακτθρίηουν διαχρονικά το Μθτρϊο αν και εξελίςςονται ωσ 

μορφζσ, εν γνϊςει μασ πωσ μπορεί να υπάρξει περαιτζρω ανάλυςθ και 

κατθγοριοποίθςθ τουσ. Το Μθτρϊο ΚΔΡ λοιπόν: 
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α) Είναι εργαλείο ανάπτυξθσ του επιμορφωτικοφ/εκπαιδευτικοφ 

ανκρώπινου δυναμικοφ του ΕΚΔΔΑ. Αυτι θ λειτουργία -που υπιρχε 

εξαρχισ ςτθν ζννοια του Μθτρϊου από τον ιδρυτικό νόμο του Κζντρου- 

εξακολουκεί να επιτελείται ςιμερα, αν και ςε νζεσ ςυνκικεσ και υπό 

καλφτερεσ προχποκζςεισ. Το ΕΚΔΔΑ, είναι ςε κζςθ -παρακολουκϊντασ 

τα δθμογραφικά, ποςοτικά και ποιοτικά χαρακτθριςτικά του 

εκπαιδευτικοφ/επιμορφωτικοφ δυναμικοφ του Μθτρϊου που 

χρθςιμοποιείται ad hoc- να παρεμβαίνει ςε αυτά τα χαρακτθριςτικά, 

είτε με διορκωτικζσ  κινιςεισ (πχ. πολιτικζσ εξιςορρόπθςθσ ανάμεςα ςε 

κεωρθτικζσ, πρακτικζσ ι εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ) ι με άλλεσ πολιτικζσ 

ςτραμμζνεσ ςτο μζλλον. Επιμζρουσ, αλλά ςθμαντικό ςτοιχείο τθσ 

ανάπτυξθσ του διδακτικοφ δυναμικοφ είναι και θ αξιολόγθςθ του 

εκπαιδευτικοφ ζργου που παρζχεται ςτο ΕΚΔΔΑ (αξιολόγθςθ εκ μζρουσ 

όλων των μερϊν τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ). Ο ςυνδυαςμόσ 

αξιολόγθςθσ του ΔΡ με το Μθτρϊο ΚΔΡ παρζχει εικόνα, όχι μόνο για το 

εφςτοχο ι μθ των επιλογϊν διδαςκόντων, αλλά και για τα 

επιδιωκόμενα αποτελζςματα. Η εικόνα τθσ αξιολόγθςθσ όταν 

ςυνδυαςτεί με το μθτρϊο δεν επθρεάηει μόνο τθ ςυμμετοχι των 

αξιολογοφμενων μελϊν του ςε μελλοντικά προγράμματα. Μπορεί και 

πρζπει να ειςφζρει ςτθν ειςαγωγι νζων ειδικεφςεων ςτο Μθτρϊο και 

τζλοσ να επθρεάηει τισ προτεραιότθτεσ των προγραμμάτων 

εκπαίδευςθσ εκπαιδευτϊν που προςφζρει το ΕΚΔΔΑ. 

β) Είναι εργαλείο ανίχνευςθσ του ςυνόλου του επιςτθμονικοφ 

δυναμικοφ (ςτο Δθμόςιο, ςτα ΑΕΙ-ΤΕΙ και πζραν αυτϊν) που δυνθτικά 

κα μποροφςε να ςυμβάλει ςτο επιμορφωτικό ζργο του ΕΚΔΔΑ. Επίςθσ, 

θ λειτουργία του ςυμπλθρϊνεται από τθν επακόλουκθ ενκάρρυνςθ 

ατόμων με εγνωςμζνθ, και μεταδόςιμθ κετικι επαγγελματικι εμπειρία 

ι με πολφ εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ να ενταχκοφν και αυτά ςτο μθτρϊο. 

γ) Είναι ζνα εργαλείο που εγγυάται τθ διαφάνεια των διαδικαςιϊν 

επιλογισ του διδακτικοφ προςωπικοφ του ΕΚΔΔΑ. Η εγγφθςθ αυτι, 

βζβαια κα πρζπει ίςωσ να ςυμπλθρϊνεται με πράξεισ δθμοςιότθτασ 

όταν κάποιεσ προςλαμβάνουςεσ τροποποιοφνται όπωσ κα δοφμε 

παρακάτω. Σε κάκε περίπτωςθ το εργαλείο για περιςςότερθ διαφάνεια 

είναι το ίδιο το Μθτρϊο και οι ανοιχτζσ προςκλιςεισ προσ τα μζλθ του. 
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δ) Είναι εργαλείο ανανζωςθσ του εκπαιδευτικοφ δυναμικοφ του ΕΚΔΔΑ 

όπωσ είδαμε, κάτι που πζρα από εφλογο αίτθμα προςαρμογισ ςτισ νζεσ 

ςυνκικεσ και δεδομζνα αποτελεί και προχπόκεςθ των 

ςυγχρθματοδοτιςεων. Το Μθτρϊο προςφζρει τθ δυνατότθτα θ 

ανανζωςθ αυτι να μθ διεξάγεται με τυφλό και τυπικό τρόπο αλλά να 

είναι ςτοχευμζνθ, ζτςι ϊςτε να αποκακιςτά διαπιςτωμζνεσ αδυναμίεσ 

και ελλείψεισ. 

ε) Είναι ζνα εργαλείο που πολλαπλαςιάηει τισ δυνατότθτεσ επιλογισ εκ 

μζρουσ του ΕΚΔΔΑ και βζλτιςτθσ αντιςτοίχθςθσ των γνωςτικϊν 

αντικειμζνων με τουσ διδάςκοντεσ αφενόσ και με τισ επιδιωκόμενεσ 

δεξιότθτεσ και ειδικεφςεισ αφετζρου. 

 

2.2 Το επιθυμητό επίπεδο λειτουργίασ του Μητρώου 

Το επικυμθτό επίπεδο λειτουργίασ του Μθτρϊου ςε κακζνα από τα 

παραπάνω επίπεδα εξαρτάται φυςικά από τισ εκάςτοτε πολιτικζσ 

εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ του Δθμοςίου τομζα που εκπορεφονται 

από το επιβλζπον Υπουργείο και από τουσ ςχεδιαςμοφσ αυτισ τθσ 

εκπαίδευςθσ που εκπορεφονται από το ΕΚΔΔΑ.  

Εφόςον όμωσ το ΕΚΔΔΑ ςαν οργανιςμόσ λειτουργεί πάντοτε με 

γνϊμονα τισ αρχζσ τθσ χρθςτισ διοίκθςθσ μποροφμε να ποφμε πωσ 

υπάρχουν κάποια διαχρονικά επικυμθτά ςτοιχεία ςτα οποία 

προςτίκενται οι εξειδικευμζνεσ κάκε φορά απαιτιςεισ που 

εκπορεφονται από τισ ακολουκοφμενεσ πολιτικζσ. 

α) Στο επίπεδο τθσ ανάπτυξθσ του εκπαιδευτικοφ ανκρϊπινου 

δυναμικοφ του ΕΚΔΔΑ που καταγράφεται ςτο μθτρϊο, ηθτοφμενο 

αναμφιςβιτθτα είναι να αυξάνεται διαρκϊσ θ ποιότθτα του δυναμικοφ 

αυτοφ ςε ηθτιματα γνϊςεων, θ διαφοροποίθςι του ςε ςχζςθ με τα 

αντικείμενα που μπορεί να διδάξει, θ διαφοροποίθςθ ωσ προσ τθ 

γεωγραφικι του προζλευςθ και τθν προζλευςι του από τθν άποψθ τθσ 

«γεωγραφίασ» τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, να αυξάνεται το ποςοςτό των 

γυναικϊν ζτςι ϊςτε να προςεγγίηει το μζςο γενικό ποςοςτό του 
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πλθκυςμοφ (αίτθμα ιςότθτασ των φφλων) κακϊσ και άλλα επιμζρουσ 

ςτοιχεία τθσ ςφνκεςισ του.  

Πςον αφορά το κρίςιμο ηιτθμα τθσ ποιότθτασ, αυτό κα μποροφςε 

γενικά να οριςτεί ωσ θ ςυνιςταμζνθ: 

i. τθσ απόςταςθσ που υπάρχει ανάμεςα ςτο επίπεδο των γνϊςεων που 

τεκμαίρονται από τα τυπικά προςόντα ζνταξθσ ςτο μθτρϊο (πτυχία, 

επαγγελματικι εμπειρία) και ςτο επίπεδο των γνϊςεων που 

πραγματικά απαιτείται για τθ ςφγχρονθ επιμόρφωςθ/εκπαίδευςθ των 

δθμοςίων υπαλλιλων. 

ii. τθσ απόςταςθσ που υπάρχει ανάμεςα ςτισ διδακτικζσ ικανότθτεσ που 

τεκμαίρονται με βάςθ τθν διδακτικι εμπειρία με τθν οποία εντάςςονται 

τα μζλθ του μθτρϊου και ςτισ πραγματικζσ διδακτικζσ ικανότθτεσ που 

απαιτοφνται. 

Η παρζμβαςθ ςε ηθτιματα ποιότθτασ του Μθτρϊου εκ μζρουσ του 

ΕΚΔΔΑ κα μποροφςε να περιλαμβάνει: 

-Τθν περαιτζρω βελτίωςθ τθσ διαδικαςίασ ζνταξθσ και μοριοδότθςθσ, 

ζτςι ϊςτε να αποτυπϊνεται ακριβζςτερα θ εικόνα των πραγματικϊν και 

αξιοποιιςιμων γνωςτικϊν και διδακτικϊν δεξιοτιτων των 

ενδιαφερομζνων προσ ζνταξθ ςτο μθτρϊο  

-Τθ διαρκι επικαιροποίθςθ των δεδομζνων γνϊςεων και δεξιοτιτων με 

βάςθ τα πιο ςφγχρονα δεδομζνα μζςω δράςεων του ΕΚΔΔΑ που να 

απευκφνονται ςτα μζλθ του μθτρϊου, είτε μζςω τθσ εκπαίδευςθσ 

εκπαιδευτϊν, είτε πιο ςτοχευμζνα, μζςω ςεμιναρίων, θμερίδων, 

διαλζξεων. 

-Τθ ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων από τθν αξιολόγθςθ, τθν αξιοποίθςι τουσ 

και τθ διαρκι βελτίωςθ των μεκόδων αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ 

ζργου του ΕΚΔΔΑ 

-Ενδεχομζνωσ κα μποροφςαν να εξεταςτοφν και κάποια «αρνθτικά 

μζτρα», όπωσ θ περιοδικι «εκκακάριςθ» των αδρανϊν μελϊν του 

μθτρϊου ανά πενταετία ι δεκαετία 
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β) Στο επίπεδο τθσ ανίχνευςθσ του επιςτθμονικοφ δυναμικοφ το 

επικυμθτό είναι να εντάςςεται ςτο Μθτρϊο ΚΔΡ θ πλειονότθτα του 

υπάρχοντοσ επιςτθμονικοφ δυναμικοφ ι προςϊπων με γενικεφςιμθ 

επαγγελματικι εμπειρία είτε ςτα υπάρχοντα είτε ςτα πιο νζα και πιο 

εξειδικευμζνα γνωςτικά αντικείμενα, δυναμικό που μπορεί να υπάρχει 

εντόσ και εκτόσ Δθμοςίου. Το επίπεδο τθσ ανίχνευςθσ κα μποροφςε να 

βελτιωκεί με τθν ζκδοςθ ενόσ ςφγχρονου και προωκθτικοφ χαρακτιρα 

εγχειριδίου που να ςυνοδεφει τισ προςκλιςεισ για ζνταξθ ςτο Μθτρϊο 

και το οποίο να ενκαρρφνει τισ κατθγορίεσ υπαλλιλων με προςόντα 

που ενδιαφζρουν το ΕΚΔΔΑ. 

γ) Στο επίπεδο τθσ διαφάνειασ που είναι κατοχυρωμζνθ από τθ 

λειτουργία του Μθτρϊου και των προκθρφξεων, το επικυμθτό κα ιταν 

να αυξάνεται διαρκϊσ θ πρόςλθψθ τθσ διαφάνειασ τθσ διαδικαςίασ 

προσ τα ζξω και ειδικότερα προσ τα μζλθ του Μθτρϊου. Αυτό μπορεί να 

επιτυγχάνεται και με δράςεισ δθμοςιοποίθςθσ των δθμογραφικϊν και 

άλλων κοινοποιιςιμων δεδομζνων από τθ λειτουργία του Μθτρϊου και 

από τισ διαδικαςίεσ επιλογισ διδακτικοφ προςωπικοφ. 

δ) Με τθ βελτίωςθ των μεκόδων ανίχνευςθσ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν 

μπορεί να βελτιϊνεται αιςκθτά και θ ανανζωςθ του 

χρθςιμοποιοφμενου διδακτικοφ δυναμικοφ και να μθν αφορά μόνο ζνα 

απαιτοφμενο ποςοςτό αλλά να κατευκφνεται περιςςότερο ςε πεδία και 

γνωςτικά αντικείμενα όπου διαπιςτϊνονται ανάγκεσ. 

ε) Ο πολλαπλαςιαςμόσ των δυνατοτιτων επιλογισ του καταλλθλότερου 

διδακτικοφ προςωπικοφ εκ μζρουσ του ΕΚΔΔΑ πρζπει να αποτελεί 

μόνιμθ μζριμνα διαχείριςθσ του Μθτρϊου, ειδικά ςε πεδία και 

γνωςτικά αντικείμενα που εμφανίηονται ελλείψεισ, ενϊ πρζπει να 

εντοπίηονται και κατά το δυνατόν να περιορίηονται οι περιπτϊςεισ όπου 

γίνεται προςφυγι ςε «λφςεισ ανάγκθσ» για διδαςκαλία ςε οριςμζνα 

μακιματα. Επίςθσ κα πρζπει να βελτιϊνεται θ ακρίβεια τθσ 

αντιςτοίχθςθσ γνωςτικϊν αντικειμζνων-διδαςκόντων και 

επιδιωκόμενων δεξιοτιτων, μζςω ενδεχομζνωσ και βελτίωςθ τθσ 

εικόνασ και του προφίλ των ενταςςόμενων ςτο Μθτρϊο εξαρχισ. 
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2.3 Τα αντικειμενικά δεδομζνα του Μητρώου 

Στο ςθμείο αυτό παρουςιάηονται και ςχολιάηονται ςυνοπτικά οριςμζνα 

αρικμθτικά ςτοιχεία του Μθτρϊου ΚΔΡ ζτςι όπωσ παραςχζκθκαν από 

το Τμιμα Εφαρμογϊν Ρλθροφορικισ, Δικτφων και Υποδομϊν 

Ρλθροφορικισ.  

 

Δθμογραφικά ςτοιχεία: 

Θλικία 

• 25 – 34: 4 

• 35 – 44: 232 

• 45 – 54: 712 

• 55 + : 479 

Φφλο  

• Γυναίκα: 590 

• Άνδρασ: 837 

Πςον αφορά τα θλικιακά δεδομζνα παρατθρείται ότι οκτϊ ςτουσ δζκα 

ζχουν θλικία πάνω από 45 ετϊν ενϊ το 33% του ςυνόλου είναι 

μεγαλφτερο κατά τουλάχιςτον μια δεκαετία, ανικοντασ ςτθν ομάδα με 

θλικία πλζον των 55 ετϊν. Ραρά το ότι θ ςαφισ υπερίςχυςθ των 

θλικιϊν 45+ αποτελεί –λόγω του κριτθρίου τθσ επαγγελματικισ και 

διδακτικισ εμπειρίασ- φυςιολογικό φαινόμενο, κα πρζπει να 

λαμβάνεται μζριμνα ϊςτε να μεγαλϊςει και το μερίδιο των θλικιϊν ζωσ 

45 ετϊν. Η πτϊςθ του μζςου όρου θλικίασ των μελϊν του Μθτρϊου κα 

μποροφςε να ςθμαίνει ενίςχυςθ του ςτοιχείου τθσ καινοτομίασ κακϊσ 

και μεγαλφτερθ επικαιροποίθςθ των γνϊςεων που μεταδίδονται μζςω 

των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, μεγαλφτερθ αντιςτοίχθςθ με τισ πιο 

πρόςφατεσ εξελίξεισ ςτα επιςτθμονικά πεδία και ςτα επαγγελματικά 

περιβάλλοντα του δθμοςίου διεκνϊσ. 
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Πςον αφορά το ςτοιχείο του φφλου οι άνδρεσ καλφπτουν ζνα ποςοςτό 

κοντά ςτο 59%. Το 41,34% που είναι το μερίδιο των γυναικϊν, μεταξφ 

των μελϊν του μθτρϊου, υποδεικνφει ότι χρειάηεται προςπάκεια για 

τθν αφξθςθ τθσ εκπροςϊπθςισ τουσ, ςτο πλαίςιο τθσ προϊκθςθσ τθσ 

ιςότθτασ των φφλων. Ρροκειμζνου να υπάρχει πλθρζςτερθ εικόνα κα 

πρζπει τα δθμογραφικά ςτοιχεία του μθτρϊου να ςυγκρίνονται ςε 

τακτικι βάςθ με άλλα δθμογραφικά δεδομζνα από τον δθμόςιο τομζα 

(ποςοςτά επί των απαςχολουμζνων κι επί των τοποκετοφμενων ςε 

κζςεισ ευκφνθσ κ.ά.). Με βάςθ τθ διακφμανςθ των παραπάνω ςτοιχείων 

κα πρζπει να διαμορφϊνονται και αντίςτοιχεσ πολιτικζσ προςζλκυςθσ 

περιςςότερων γυναικϊν ςτο επιμορφωτικό ζργο του ΕΚΔΔΑ. 

 

Μορφωτικό επίπεδο: 

α) Ρτυχιοφχοι Ρανεπιςτθμίου: 124 

β) Κάτοχοι Μεταπτυχιακοφ Τίτλου Σπουδϊν: 707 

γ) Κάτοχοι Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ:  579 

Το μορφωτικά επίπεδο είναι ιδιαίτερα ψθλό με το 50% να κατζχει 

τουλάχιςτον ζνα Μεταπτυχιακό τίτλο εξειδίκευςθσ ενϊ επιπλζον 41% 

είναι κάτοχοσ Διδακτορικοφ. 

Επαγγελματικι Ιδιότθτα-Εξειδίκευςθ 

α) Απόφοιτοι ΕΣΔΔΑ: 112 

β) Μζλθ ΔΕΡ: 73 

Τα ςτοιχεία για το μορφωτικό επίπεδο και τθν επαγγελματικι ιδιότθτα 

εν γζνει χριηουν περαιτζρω ερμθνείασ ανάλογα με τισ πολιτικζσ 

επιμόρφωςθσ που υιοκετεί το ΕΚΔΔΑ. Επί παραδείγματι μια ζμφαςθ 

ςτθν επαγγελματικοφ τφπου επιμόρφωςθ με βάςθ αποτελεςματικζσ και 

βζλτιςτεσ πρακτικζσ μπορεί να ςθμαίνει πωσ κα αναηθτθκοφν 

περιςςότεροι επιμορφωτζσ από τισ κατθγορίεσ υπαλλιλων με 

χαμθλότερθσ βακμίδασ πτυχία, με κριτιριο τθ δυνατότθτά τουσ να 

μεταγγίςουν ςτο εκπαιδευόμενο προςωπικό επιμζρουσ τεχνογνωςία 
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και εμπειρίεσ διοίκθςθσ. Αντίςτροφα, μια ζμφαςθ ςτθν επικαιροποίθςθ 

των επιςτθμονικϊν και τεχνικϊν γνϊςεων κα πρζπει να ςυνοδεφεται 

από πολιτικζσ προςζγγιςθσ ιδιαίτερα καταρτιςμζνου επιςτθμονικοφ 

προςωπικοφ από τα ΑΕΙ ι και άλλουσ χϊρουσ. Η ςχετικι ιςορροπία 

μεταξφ των δφο ςτοιχείων ωςτόςο επιβάλλει τον διαρκι εμπλουτιςμό 

του μθτρϊου με επιμορφωτζσ όλων των κατθγοριϊν και τθν επιλογι με 

βάςθ τισ επιδιϊξεισ του κάκε εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. 

γ) Επάγγελμα 

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΡΑΛΛΗΛΟΙ: 1229 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΡΑΛΛΗΛΟΙ: 70 

ΕΛΕΥΘΕΟΙ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ: 83 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ: 45 

Η ςυντριπτικι υπερίςχυςθ των εχόντων εργαςιακι ςχζςθ με το δθμόςιο 

ςτο Μθτρϊο φορζων του ΕΚΚΔΑ ναι μεν είναι φυςιολογικό ςτοιχείο με 

βάςθ το είδοσ τθσ εκπαίδευςθσ που παρζχει, ωςτόςο θ 

υποεκπροςϊπθςθ των προερχόμενων από τθν κοινωνία των πολιτϊν 

επιμορφωτϊν μπορεί να υπονομεφει μακροπρόκεςμα τθ ςφνδεςθ τθσ 

επιμόρφωςθσ με κάποιεσ πλευρζσ τθσ κοινωνικισ πραγματικότθτασ. 

Επίςθσ, κα ιταν ενδιαφζρον να μπορεί να αναηθτθκεί μελλοντικά και θ 

αναλογία των κατεχόντων κζςθ ευκφνθσ ςτο Δθμόςιο προσ τουσ 

υπόλοιπουσ υπαλλιλουσ για να εξαχκοφν και ωσ προσ αυτό το ςθμείο 

ςυμπεράςματα.  

Διδακτικι εμπειρία 

α) Διδακτικι εμπειρία εκτόσ ΕΚΔΔΑ: 1113 ςε ςφνολο 1427.  

Το ςτοιχείο αυτό εκτιμάται καταρχιν ωσ κετικό, αν και κα χρειαηόταν 

να ςυνεκτιμθκοφν και άλλα ςτοιχεία που ζχουν να κάνουν με τθ 

διάρκρωςθ τθσ διδακτικισ εμπειρίασ των μελϊν του Μθτρϊου (ΑΕΙ, ΤΕΙ, 

ΙΕΚ ι άλλου τφπου επιμορφωτικά προγράμματα) που μποροφν να 

ανευρεκοφν με ποιοτικζσ μελζτεσ. Τα πολλαπλά επίπεδα, ςτα οποία 

αναπτφςςεται θ εκπαίδευςθ ενθλίκων τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, ςε 

αρκετζσ περιπτϊςεισ κακιςτοφν δφςκολο να εκτιμθκεί από το ΕΚΔΔΑ θ 
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χρθςιμότθτα μιασ διδακτικισ εμπειρίασ που ζχει αποκτθκεί ςε 

προγενζςτερο χρόνο εκτόσ ΕΚΔΔΑ. Αποδεικνφεται ότι θ φπαρξθ 

προθγοφμενθσ εμπειρίασ αποτελεί ςθμαντικό κίνθτρο για τθν επιλογι 

ενόσ διδάςκοντοσ για ςυνεργαςία. Επίςθσ κα πρζπει να αξιολογθκεί 

ςυγκριτικά με τον επιδιωκόμενο ρυκμό ανανζωςθσ του εκπαιδευτικοφ 

προςωπικοφ και τθν χριςθ νζων ειςθγθτϊν, ςτο βακμό που αυτζσ 

επιδιϊξεισ υφίςτανται και επθρεάηουν ςε κάποιο βακμό τθν επιλογι 

τουσ. 

Επιςτθμονικά πεδία  

α) Αρικμόσ  επιςτθμονικϊν πεδίων που δθλϊνουν τα μζλθ του 

Μθτρϊου: 

2491 1 

1269 2 

17 4 

233 3 

Λόγω του αναγκαίου βακμοφ εξειδίκευςθσ των εκπαιδευτϊν είναι 

αναμενόμενο, ότι ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, ο αρικμόσ των 

δθλωκζντων επιςτθμονικϊν πεδίων κα περιορίηεται ςε ζνα ζωσ δφο. 

Ωςτόςο θ περαιτζρω διαςπορά πρζπει να αξιολογθκεί ωσ προσ τθν 

αυςτθροποίθςθ τθσ τεκμθρίωςθσ των πολλαπλϊν επιλογϊν και τθ 

ςαφζςτερθ διάκριςθ των ορίων των επιςτθμονικϊν πεδίων ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται ότι θ επιλογι των μελϊν του μθτρϊου που ςυμμετζχουν 

ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία κατζχουν υψθλι εξειδίκευςθ για τθν 

κάλυψθ ςυγκεκριμζνων αναγκϊν. 

β) Επιςτθμονικά πεδία ςυγκεντρϊνουν τισ περιςςότερεσ δθλϊςεισ. 

80 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

1332 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΡΙΣΤΗΜΕΣ 

682 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΡΤΥΞΗ 

1630 ΕΡΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ 
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282 ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ 

1066 ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

2515 ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΡΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΙΣΤΗΜΕΣ 

Τα ςτοιχεία για τα δθλοφμενα επιςτθμονικά πεδία δείχνουν ότι 

χρειάηεται ίςωσ να καταβλθκοφν περιςςότερεσ προςπάκειεσ ϊςτε οι 

υποψιφιοι για ζνταξθ ςτο μθτρϊο να δθλϊνουν επιςτθμονικά πεδία 

και γνωςτικά αντικείμενα τα οποία πράγματι να μποροφν να τα 

διδάξουν με ςφγχρονουσ όρουσ και ςφμφωνα με τουσ εκπαιδευτικοφσ 

ςτόχουσ του ΕΚΔΔΑ. 

 Σφμφωνα με τθν κατανομι των μελϊν του Μθτρϊου μπορεί να 

κεωρθκεί ότι καλφπτονται ποςοτικά οι ανάγκεσ ανά επιςτθμονικό 

πεδίο, ενϊ για οριςμζνα πεδία παρατθρείται υπερπλθκϊρα ειςθγθτϊν. 

Για αυτά τα πεδία κα ιταν πικανά χριςιμο να επαναπροςδιοριςτοφν ι 

ακόμα και να κατατμθκοφν ζχοντασ πιο ςαφζσ περιεχόμενο και βακμό 

εξειδίκευςθσ. Για τα πεδία με μικρότερο αρικμό ςυμμετεχόντων, ίςωσ 

υποδεικνφεται ςχετικό ζλλειμμα ειςθγθτϊν. Αυτι θ πλθροφορία μπορεί 

να αξιοποιθκεί ϊςτε να αναπτυχκοφν πολιτικζσ και δράςεισ ενίςχυςθσ 

του Μθτρϊου ςτα εν λόγω επιςτθμονικά πεδία και γνωςτικά 

αντικείμενα. 

θ) Μζςθ βακμολογία από τθν αξιολόγθςθ εκ μζρουσ των 

εκπαιδευομζνων 

ΙΝΕΡ: 9,12  

ΕΣΔΔΑ: 8,68 

Η μζςθ βακμολογία που προκφπτει από τθν αξιολόγθςθ ςτθν οποία 

προβαίνουν ςτο τζλοσ κάκε εκπαιδευτικοφ κφκλου οι εκπαιδευόμενοι 

δείχνει πωσ θ ικανοποίθςθ από το εκπαιδευτικό ζργο που παρζχει το 

ΕΚΔΔΑ κυμαίνεται γενικά ςε υψθλά επίπεδα. Η κατά τι μικρότερθ 

βακμολογία που παρατθρείται ςτθν ΕΣΔΔΑ, μπορεί να ερμθνευτεί, 

αφενόσ ςε ςυνάρτθςθ με το ότι θ Σχολι ζχει πολφ πιο απαιτθτικοφσ 

εκπαιδευόμενουσ, αφετζρου ςε ςυνάρτθςθ με το ότι οι εκπαιδευόμενοι 

εξαρτϊνται περιςςότερο από τθ βακμολογία ςτα μακιματα. 
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Συνολικά, θ υψθλι βακμολογία αποτελεί δείκτθ για τθν ορκολογικι 

επιλογι των εκπαιδευτϊν που χρθςιμοποιοφνται και τθν αποδοχι από 

τουσ ςυμμετζχοντεσ τθσ κάλυψθσ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν κάκε 

δράςθσ.  

Εντοφτοισ, θ ποιότθτα, ο ουςιαςτικόσ και όχι τυπικόσ χαρακτιρασ τθσ 

αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου από τουσ εκπαιδευόμενουσ 

μπορεί και πρζπει να βελτιϊνεται και να παρακολουκείται διαρκϊσ από 

το ΕΚΔΔΑ και να χρθςιμοποιοφνται και νζεσ εφαρμόςιμεσ μζκοδοι για 

τθ διακρίβωςθ αυτισ τθσ ποιότθτασ. 

Συμπεραςματικά τα αρικμθτικά/ςτατιςτικά ςτοιχεία του Μθτρϊου είναι 

ιδιαίτερα χριςιμα, και προςανατολιςμόσ του ΕΚΔΔΑ κα πρζπει να είναι 

θ διαρκισ ενίςχυςθ/τροποποίθςθ τθσ θλεκτρονικισ διαδικαςίασ ζνταξθ 

ϊςτε να ςυλλζγονται όςο περιςςότερα γίνεται «ςτθν πθγι» τουσ. Για  

παράδειγμα θ κζςθ ευκφνθσ ςτο Δθμόςιο που προαναφζρκθκε κα 

μποροφςε να είναι ζνα τζτοιο ςτοιχείο (δθλαδι πόςα μζλθ του 

μθτρϊου κατζχουν κζςθ Τμθματάρχθ/Διευκυντι/Γενικοφ Διευκυντι ι 

Επικεφαλισ Οργανιςμϊν) αλλά δεν είναι το μοναδικό. Ρρζπει να 

βελτιωκεί θ δυνατότθτα του ΕΚΔΔΑ να ελζγχει τακτικά και ςε 

πραγματικό χρόνο θ εξζλιξθ του Μθτρϊου ΚΔΡ, κακϊσ θ όςο το 

δυνατόν πιο ακριβισ ςε όλεσ τθσ τισ πτυχζσ εικόνα αποτελεί τθν 

καλφτερθ βάςθ για τον εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό του Κζντρου. 

Με τον τρόπο αυτό μπορεί να προςεγγίηεται κάκε φορά το επικυμθτό 

επίπεδο λειτουργίασ του Μθτρϊου όπωσ περιγράφεται ςτθν ενότθτα 

2.2 και να ςχεδιάηονται διορκωτικζσ ι ενιςχυτικζσ κινιςεισ όπου 

κρίνεται αναγκαίο για τθν ενίςχυςθ των χαρακτθριςτικϊν ι των 

ελλείψεων που παρατθροφνται ςτο α ι ςτο β ςθμείο τθσ ςφνκεςθσ του 

Μθτρϊου. 

 

2.4 Οι προςλαμβάνουςεσ των χρηςτών του Μητρώου 

Είναι πάντοτε ςθμαντικό θ εικόνα για ζνα κεςμικό εργαλείο να 

ςυμπλθρϊνεται από τθν εικόνα που προςλαμβάνεται εκ μζρουσ των 

χρθςτϊν του. Η εικόνα αυτι μπορεί να επθρεάηεται από ευρφτερα 



19 
 

ςτοιχεία του κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ και να μθν εξαρτάται από τα 

πραγματικά δεδομζνα, μπορεί ωςτόςο να εντοπίηει και προβλθματικά 

ςτοιχεία τθσ χριςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ είναι χριςιμο οι 

προςλαμβάνουςεσ εικόνεσ να διερευνϊνται ανά τακτά διαςτιματα από 

ζναν φορζα. 

 Στουσ χριςτεσ του Μθτρϊου ΚΔΡ περιλαμβάνονται: 

α) τα ενταγμζνα και τα ενταςςόμενα μζλθ του,  

β) το επιςτθμονικό προςωπικό του ΕΚΔΔΑ που είναι επιφορτιςμζνο με 

τθν ειςιγθςθ τθσ επιλογισ του διδακτικοφ προςωπικοφ και  

γ) το επιςτθμονικό, διοικθτικό και τεχνικό προςωπικό του ΕΚΔΔΑ που 

χειρίηεται τθ διαδικαςία ζνταξθσ, επικαιροποίθςθσ και μοριοδότθςθσ 

των θλεκτρονικϊν αιτιςεων που υποβάλλονται ςτο Μθτρϊο. 

Ραρακάτω εξετάηεται κάκε κατθγορία χρθςτϊν χωριςτά: 

Α.  

Πςον αφορά τθν πρϊτθ κατθγορία, θ φπαρξθ και μόνο ενόσ τμιματοσ 

του δυναμικοφ του Μθτρϊου που δεν αξιοποιείται διδακτικά κακόλου 

ι ςχεδόν κακόλου λόγω χαμθλισ μοριοδότθςθσ, κζτει ζνα ηιτθμα 

διαχείριςθσ τθσ πρόςλθψθσ εκ μζρουσ του ΕΚΔΔΑ. 

Θα ιταν ενδεχομζνωσ χριςιμο να διερευνθκοφν και να προςδιοριςτοφν 

ακριβζςτερα κάποιεσ προςλαμβάνουςεσ των μελϊν του Μθτρϊου όςον 

αφορά τθ λειτουργία και τον ρόλο του εργαλείου αυτοφ. Με τον τρόπο 

αυτό κα γίνει δυνατό να υπάρξει καλφτερθ διαχείριςθ των ςχζςεων με 

το ΕΚΔΔΑ κακϊσ και μια προλθπτικι αντιμετϊπιςθ των παρανοιςεων 

που μπορεί να υπάρχουν ςε ζνα τμιμα αυτοφ του δυναμικοφ.  

Η διαχείριςθ αυτι είναι απαραίτθτθ κακϊσ παρενζργειεσ και 

ανεπικφμθτεσ αντιδράςεισ και αλλθλεπιδράςεισ υπιρχαν και 

εξακολουκοφν να εμφανίηονται περιςταςιακά.  

Ενδεικτικά αναφζρεται το εξισ παράδειγμα: το 2018 είχαμε ζντονθ 

δυςαρζςκεια εκ μζρουσ πανεπιςτθμιακϊν κφρουσ ςχετικά με τον τρόπο 

που αξιολογικθκαν και αποτιμικθκαν, κατά  τθ διαδικαςία ζνταξισ 
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τουσ ςτο Μθτρϊο, τα εκπαιδευτικά χαρακτθριςτικά, που διακζτουν από 

τθν ακαδθμαϊκι τουσ ιδιότθτα. Το εν λόγω γεγονόσ  οδιγθςε ζωσ και ςε 

παραιτιςεισ από το διδακτικό ζργο ανκρϊπων με πλοφςιο διδακτικό 

και ερευνθτικό ζργο.  

Ζνα δεφτερο παράδειγμα ανεπικφμθτων αλλθλεπιδράςεων, είναι θ 

δυςκολία οριςμζνων μελϊν του Μθτρϊου να αντιλθφκοφν τον 

χαρακτιρα του, θ τάςθ οριςμζνων να αυτοαναγορεφονται με λίγεσ ι με 

κακόλου ϊρεσ διδαςκαλίασ ςτο ΕΚΔΔΑ, με τθν ζνταξθ και μόνο ςε 

«διδάςκοντεσ ςτο ΕΚΔΔΑ» και να το χρθςιμοποιοφν ςτα βιογραφικά 

τουσ, πράγμα που καμιά φορά μπορεί να βλάψει τθν εικόνα του 

Κζντρου. Δεν μπορεί να χρθςιμοποιείται  θ ιδιότθτα του διδάςκοντα ςτο 

ΕΚΔΔΑ, κατά αντιςτοιχία με αυτι του μζλουσ ΔΕΡ, εφόςον δεν 

υφίςταται ςτακερι και διαρκισ ςχζςθ ςτο εκπαιδευτικό ζργο του 

ΕΚΔΔΑ. Ρολλζσ φορζσ δε, όταν υπάρχει ανάλθψθ διδακτικοφ ι 

ςυγγραφικοφ ζργου για πρϊτθ φορά, οι παρανοιςεισ αυτζσ μπορεί να 

επιβαρφνουν τθ ςυνεργαςία με το επιςτθμονικό προςωπικό του ΕΚΔΔΑ. 

Επομζνωσ θ διαχείριςθ των προςλαμβανουςϊν των μελϊν του 

Μθτρϊου για το ίδιο το Μθτρϊο πρζπει να αποτελεί μόνιμθ μζριμνα 

του Κζντρου.  

Ζνα ςκζλοσ αυτισ τθσ διαχείριςθσ είναι τα κετικά μζτρα διαχείριςθσ τθσ 

ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ δυναμικοφ τα οποία αναφζρκθκαν κακϊσ 

και βελτιϊςεισ ςτθν ενθμζρωςθ για τουσ ςτόχουσ τθσ εκπαίδευςθσ και 

επιμόρφωςθσ ςτο ΕΚΔΔΑ, θ ενίςχυςθ των δράςεων διαφάνειασ και 

ανανζωςθσ εκ μζρουσ του ΕΚΔΔΑ, θ βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ. 
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3. Ανάλυςη των απαντήςεων ερωτηματολογίου για την Αξιολόγηςη 

του νζου Μητρώου Κφριου Διδακτικοφ Προςωπικοφ του ΕΚΔΔΑ από το 

Επιςτημονικό προςωπικό του ΕΚΔΔΑ. 

3.1 Ειςαγωγή 

Στθ βάςθ των παρατθριςεων που προθγικθκαν για τθ ςκοπιμότθτα και 

τθν λειτουργικι ικανότθτα του νζου  Μθτρϊου Κφριου Διδακτικοφ 

Ρροςωπικοφ του ΕΚΔΔΑ, κρίκθκε αναγκαίο να αξιολογθκεί θ πρϊτθ 

φάςθ εφαρμογισ του από το Επιςτθμονικό προςωπικό του ΕΚΔΔΑ. Οι 

Επιςτθμονικά Υπεφκυνοι και οι Υπεφκυνοι Ρρογραμμάτων του ΙΝΕΡ, 

κακϊσ και οι Υπεφκυνοι Σπουδϊν και Ζρευνασ τθσ ΕΣΔΔΑ αποτελοφν 

τουσ κφριουσ διαχειριςτζσ του νζου Μθτρϊου, για το ςφνολο των 

λειτουργιϊν του, ςυνεπϊσ οι κζςεισ και οι προτάςεισ τουσ ζχουν 

ιδιαίτερθ βαρφτθτα. Το επίκαιρο τθσ αξιολόγθςθσ αυτισ γίνεται 

μεγαλφτερο, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ πρόςφατεσ μεταβολζσ που 

αφοροφν ςτον Κανονιςμό Λειτουργίασ του Μθτρϊου, ςτισ προβλζψεισ 

του οποίου δόκθκε ιδιαίτερθ ζμφαςθ. 

Μεκοδολογικά, προκρίκθκε θ επιλογι θ ερευνθτικι προςπάκεια να 

ςτθριχκεί ςτθ χριςθ δομθμζνου ερωτθματολογίου με μικρό αρικμό 

ερωτιςεων, με δεδομζνο ότι οι όψεισ τουσ προσ μελζτθ αντικειμζνου 

που κα καταγράφουν είναι ςυγκεκριμζνεσ και περιοριςμζνεσ ςε πολφ 

βαςικζσ παραμζτρουσ. 

Σκοπόσ τθσ ζρευνασ είναι να καταγραφοφν οι αντιλιψεισ των χρθςτϊν 

του νζου κανονιςμοφ του Μθτρϊου ωσ προσ τισ βαςικζσ του επιδιϊξεισ 

και τθν αποτελεςματικότθτα του ςτθ διαχείριςθ του διδακτικοφ 

προςωπικοφ του ΕΚΔΔΑ. Ριο ςυγκεκριμζνα αξιολογείται εάν οι 

διαδικαςίεσ τόςο τθσ ζνταξθσ των μελϊν ςτο Μθτρϊο όςο και τθσ 

επιλογισ του Διδακτικοφ προςωπικοφ ςτισ εκπαιδευτικζσ δράςεισ του 

φορζα, γίνονται ορκολογικότερεσ και βελτιϊνονται οργανωτικά μζςα 

από τισ κεςμικζσ πρωτοβουλίεσ για τθν ςυγκρότθςθ και λειτουργία του 

Μθτρϊου.  

Αναλυτικότερα τα ερευνθτικά ερωτιματα μποροφν να διατυπωκοφν ωσ 

εξισ: 
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-Ροιεσ είναι οι βαςικζσ επιδιϊξεισ του Μθτρϊου ΚΔΡ και ςε πιο βακμό 

εξυπθρετοφνται ςε αυτό το πρϊτο ςτάδιο υλοποίθςθσ του; 

-ο νζοσ κανονιςμόσ του Μθτρϊου βελτιϊνει τθ διαχείριςθ του 

διδακτικοφ ζργου του ΕΚΔΔΑ ςε ςχζςθ με τον κανονιςμό που 

προθγικθκε; 

-Είναι αναγκαίο να υπάρχουν διορκϊςεισ ςτο τρόπο που εφαρμόηονται  

οι διαδικαςίεσ που προβλζπονται ςτθ λειτουργία του Μθτρϊου; 

-Τα κριτιρια ςτθ βάςθ των οποίων ταξινομοφνται τα μζλθ του Μθτρϊου 

λειτουργοφν ικανοποιθτικά; Υπάρχουν κάποια που ζχουν μεγαλφτερθ 

βαρφτθτα για τθν αποδοτικότερθ διαχείριςθ των διδαςκόντων ςε ςχζςθ 

με τθν κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν των δράςεων του ΕΚΔΔΑ; 

Ωσ προσ τθ δομι του ερωτθματολογίου αυτό αποτελείται από ζντεκα 

ερωτιςεισ, οκτϊ ερωτιςεισ είναι κλειςτζσ και τρεισ ανοικτζσ. Σφμφωνα 

με τθν κλίμακα μζτρθςθσ ςτθν οποία ανικουν, τζςςερισ είναι 

ονομαςτικισ κλίμακασ, δφο τακτικισ κλίμακασ, δφο είναι διχοτόμεσ 

ερωτιςεισ  και μία κλίμακασ διαςτιματοσ. 

Στθ βάςθ τθσ κεματολογικισ διάκριςθσ των ερωτιςεων αναφζρεται ότι: 

Οι δφο πρϊτεσ ερωτιςεισ αφοροφν ςτθν πρόςλθψθ που ζχουν οι 

χριςτεσ για τουσ ςτόχουσ του Μθτρϊου, ςε ςχζςθ με τισ προςδοκίεσ 

τουσ και ωσ προσ τθν πικανότθτα να επιτυγχάνονται ςτθν πράξθ, κάτω 

από τισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ εφαρμογισ του. 

Οι επόμενεσ τρείσ ερωτιςεισ ςχετίηονται με τθν περιγραφι του 

κανονιςμοφ του Μθτρϊου ωσ προσ τα βαςικά του χαρακτθριςτικά και 

ςυγκριτικά με τθν προθγοφμενθ κατάςταςθ. 

Συμπλθρωματικά, δφο ερωτιςεισ αναφζρονται ςτθν πικανι ανάγκθ για 

επιπλζον βελτίωςθ ι ςτθν ενδεχόμενθ απόρριψι του,  ωσ εργαλείου 

διαχείριςθσ του διδακτικοφ προςωπικοφ και επιπλζον τθν υποβολι 

ςυγκεκριμζνων προτάςεων. 

Οι επόμενεσ ερωτιςεισ επικεντρϊνονται ςτθν διερεφνθςθ των 

κριτθρίων, ςτθ βάςθ των οποίων αξιολογοφνται τα μζλθ του Μθτρϊου, 

ωσ προσ τθν αποτελεςματικότθτα τουσ και τθν ςθμαντικότθτα τουσ. 
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Οι ερωτιςεισ που ακολουκοφν είναι αφιερωμζνεσ ςτθν διαδικαςία 

αξιολόγθςθσ των αιτιςεων κατά τθν φάςθ ζνταξθσ των νζων μελϊν ςτο 

Μθτρϊο, ενϊ το ερωτθματολόγιο ολοκλθρϊνεται με μια ερϊτθςθ 

ανοικτοφ τφπου προκειμζνου να καταγραφοφν προτάςεισ για τον νζο 

κανονιςμό διαχείριςθσ του Μθτρϊου ΚΔΡ. 

Το ερωτθματολόγιο επιλζχκθκε να είναι θλεκτρονικό, δθμιουργικθκε 

και διανεμικθκε με τθ χριςθ του διαδικτυακοφ εργαλείου Google 

Forms. Η επιλογι τθσ δθμιουργίασ και τθσ αποςτολισ των θλεκτρονικϊν 

ερωτθματολογίων χρθςιμοποιικθκε για λόγουσ που ςχετίηονται με τθν 

ευκολότερθ διακίνθςι τουσ από πλευράσ χρόνου και κόςτουσ. 

 Η αποςτολι των ερωτθματολογίων ζγινε μζςω θλεκτρονικοφ 

μθνφματοσ που γνωςτοποιοφςε ςτουσ ερωτϊμενουσ τον ςχετικό 

ςφνδεςμο, ςτισ 15/6/2021. Το ίδιο μινυμα ενθμζρωνε τουσ 

ςυμμετζχοντεσ ότι θ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ ολοκλθρϊνεται ςτισ 

30/6/2021. Σε αυτό το χρονικό πλαίςιο ςτάλκθκαν 35 προςκλιςεισ για 

τθν ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολόγιου και ςυγκεντρϊκθκαν 24 

ςυμπλθρωμζνα ερωτθματολόγια. 

3.2 Ανάλυςη απαντήςεων ερωτηματολογίου 

Τα βαςικά ευριματα, από τισ απαντιςεισ των ερωτθματολογίων που 

ςυμπλθρϊκθκαν, ςυνοψίηονται ςτθ ςυνζχεια.  

Η πρϊτθ ερϊτθςθ ηθτά από τουσ ερωτϊμενουσ να προςδιορίςουν, κατά 

τθ γνϊμθ τουσ, ποιουσ ςτόχουσ κα ζπρεπε να υπθρετεί το Μθτρϊο ΚΔΡ. 

 Από τισ απαντιςεισ αναδφεται ότι ςαφι προτεραιότθτα δίδεται ςε δφο 

απαντιςεισ. 21 (Εικοςιζνασ) ςτουσ 24 (εικοςιτζςςερισ) (87,5%), 

προκρίνουν τθν αποτελεςματικι επιλογι των ειςθγθτϊν ςφμφωνα με 

τισ ανάγκεσ και τουσ ςτόχουσ κάκε εκπαιδευτικισ δράςθσ. Η δεφτερθ 

απάντθςθ που επιλζγεται από 16 ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα, εςτιάηει 

ςτθν ενςωμάτωςθ ςτο Μθτρϊο ειςθγθτϊν με επαγγελματικι εμπειρία 

και γνϊςθ καλϊν πρακτικϊν. Επομζνωσ, για τουσ ερωτϊμενουσ, το 

Μθτρϊο κα ζπρεπε πρωταρχικά να ςτοχεφει ςτθν εξυπθρζτθςθ των 

εκπαιδευτικϊν αναγκϊν  των δράςεων και ςτθν χριςθ εκπαιδευτϊν με 

εμπειρία, που κα ενίςχυε τθν πρακτικι, εφαρμοςτικι προςζγγιςθ των 
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προβλθμάτων τθσ Δθμόςιασ διοίκθςθσ με ζμφαςθ ςτθ μεταφορά καλϊν 

πρακτικϊν. Το ίδιο ςυμπζραςμα προκφπτει και από τθν δεφτερθ ομάδα 

απαντιςεων όπου 11 ερωτϊμενοι επιςθμαίνουν ότι μζςα από τθν 

εφαρμογι του Μθτρϊου κα πρζπει να ενιςχφεται το εκπαιδευτικό ζργο 

του ΕΚΔΔΑ με ειςθγθτζσ υψθλισ εξειδίκευςθσ κατά κφριο λόγο. 

Λιγότεροι αλλά ςε καμία περίπτωςθ αμελθτζοι είναι αυτοί  που 

προτείνουν τθν ενςωμάτωςθ ειςθγθτϊν υψθλοφ επιςτθμονικοφ κφρουσ 

(9 απαντιςεισ). 

Με τον ίδιο αρικμό απαντιςεων επιςθμαίνεται ωσ ςθμαντικι θ ανάγκθ 

για ορκολογικι διαχείριςθ των μελϊν του νζου Μθτρϊου ςτθ βάςθ  

αντικειμενικϊν κριτθρίων. Αντίκετα, ηθτιματα που αφοροφν τθν 

αυτοματοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ εκπαιδευτϊν και διεφρυνςθ 

του αρικμοφ των διδαςκόντων ςτισ δράςεισ του ΕΚΔΔΑ ζχουν για τουσ 

ερωτϊμενουσ μικρότερθ ςθμαςία εφόςον επιλζγονται ςαν απάντθςθ 

μόλισ δφο ι μία φορζσ. 

Αντιπαραβάλλοντασ τισ προςδοκίεσ των ερωτϊμενων για τθ ςτόχευςθ 

του νζου Μθτρϊου με τθ γνϊμθ τουσ για τουσ ςτόχουσ που αυτό 

υπθρετεί ςτθν πράξθ και ςτισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ εφαρμογισ του, 

προκφπτει μία διαφοροποιθμζνθ εικόνα. 

Μζςα από τισ απαντιςεισ ςτθ δεφτερθ ερϊτθςθ αναφζρεται ωσ 

πολυπλθκζςτερθ απάντθςθ (12) θ δυνατότθτα του Μθτρϊου να 

ενςωματϊνει  ςτο εκπαιδευτικό ζργο του ΕΚΔΔΑ ειςθγθτζσ υψθλοφ 

επιςτθμονικοφ κφρουσ. Λιγότεροί απαντοφν ςχετικά με τθν 

ενςωμάτωςθ ειςθγθτϊν με υψθλι εξειδίκευςθ (11) και ακόμα λιγότεροι 

(8) προκρίνουν ότι ςτθν πράξθ το Μθτρϊο ςτοχεφει ςτθ 

αποτελεςματικι επιλογι ειςθγθτϊν με επαγγελματικι εμπειρία ι ςτθ 

ςθμαςία να εξυπθρετοφνται από τθν διαδικαςία διαχείριςθσ και 

επιλογισ των διδαςκόντων οι εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των 

προγραμμάτων (7). 

Σαφϊσ αυξθμζνεσ (8) είναι οι απαντιςεισ ςτθ δεφτερθ ερϊτθςθ που 

επιςθμαίνουν ηθτιματα αυτοματοποίθςθσ τθσ διαδικαςίασ και 

διεφρυνςθσ του αρικμοφ των μελϊν του Μθτρϊου που 

χρθςιμοποιοφνται (9). Τον ίδιο αρικμό αποκρίςεων (9) ςυγκεντρϊνει 
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και θ πρόταςθ για τθν ορκολογικότερθ διαχείριςθ των μελϊν του 

Μθτρϊου ςτθ βάςθ αντικειμενικϊν κριτθρίων. 

Συμπεραςματικά από τθν καταγραφι των απαντιςεων ςε αυτζσ τισ 

ερωτιςεισ προκφπτει ότι το εκπαιδευτικό προςωπικό του ΕΚΔΔΑ κα 

ικελε το Μθτρϊο να επικεντρϊνεται ςτθν εξυπθρζτθςθ των 

εξειδικευμζνων διδακτικϊν αναγκϊν και με προςανατολιςμό που 

προκρίνει τον επαγγελματιςμό, τθν πρακτικι προςζγγιςθ και τθ 

μεταφορά καλϊν πρακτικϊν ςτον πυρινα των επιμορφωτικϊν και 

εκπαιδευτικϊν  δράςεων που υλοποίει. Ωςτόςο ο νζοσ κανονιςμόσ του 

Μθτρϊου φαίνεται να εςτιάηει ςτθν ενίςχυςθ του προφίλ των μελϊν 

του με ζμφαςθ ςτα επιςτθμονικά και ακαδθμαϊκά κριτιρια και ςτθν 

αντικειμενικότερθ διαχείριςθ των μελϊν με ορκολογικό και 

αντικειμενικό τρόπο. Η διαφοροποίθςθ αυτι μεταξφ επικυμθτισ 

ςτόχευςθσ και τθσ λειτουργίασ  του νζου μθτρϊου ςτθν πράξθ κα ιταν 

πικανά χριςιμο να οδθγιςει ςε μεταβολζσ των προτεραιοτιτων που 

κζτει θ λειτουργία του. Λαμβάνοντασ ιδιαίτερα υπόψθ ότι οι ςτόχοι που 

αναφζρκθκαν είναι ςυμπλθρωματικοί ςε μεγάλο βακμό μεταξφ τουσ. 

Είναι ςθμαντικό θ χριςθ του νζου Μθτρϊου να επικεντρωκεί ςτθ 

ηιτθςθ εκπαιδευτϊν ςφμφωνα με τα χαρακτθριςτικά και τισ ανάγκεσ 

κάκε εκπαιδευτικισ δράςθσ και με ςτόχο τθ βζλτιςτθ υλοποίθςθ τθσ. 

Αντίκετα, δευτερεφουςα ςθμαςία κα πρζπει να αποδίδεται, κατά τθν 

εφαρμογι του Μθτρϊου ςτθ διαχείριςθ τθσ  προςφοράσ εκπαιδευτϊν, 

ωσ προσ τον αρικμό των υποψθφίων ειςθγθτϊν και των προςόντων-

χαρακτθριςτικϊν που αυτοί/αυτζσ διακζτουν. 

Μεγάλθ ςθμαςία ζχει θ καταγραφι τθσ ςτάςθσ των ερωτϊμενων ωσ 

προσ τθν αξιολόγθςθ του Μθτρϊου ςτο ςφνολο του, κακϊσ και του 

κανονιςμοφ που διζπει τθν λειτουργία του, με ζμφαςθ ςτισ πρόςφατεσ 

αλλαγζσ του.  

Τα ποςοςτά αυτϊν που χαρακτθρίηουν τθν λειτουργία του μθτρϊου 

γραφειοκρατικι, δυςλειτουργικι και πολφπλοκθ, κυρίωσ λόγω τθσ 

χριςθσ μεγάλου αρικμοφ κριτθρίων που χρθςιμοποιοφνται, φκάνει το 

25% όςων απάντθςαν. 
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Αντίκετα ςε ποςοςτό απαντιςεων 16,7%, επιςθμαίνεται ότι 

διευκολφνει τθν επιλογι των ειςθγθτϊν για το ζργο του ΕΚΔΔΑ και ςε 

ποςοςτό 12,5%  ότι αποτελεί χρθςτικό εργαλείο που επιτρζπει ςτο 

προςωπικό του ΕΚΔΔΑ να επιλζγει τον κατάλλθλο ειςθγθτι για κάκε 

εκπαιδευτικι ανάγκθ. 

Αποτελεςματικό ωσ προσ τουσ ςτόχουσ που κζτει θ ςχετικι νομοκεςία 

τθν κεωρεί το 8,3% όςων απάντθςαν. Ενϊ το 4,2% επιςθμαίνει ότι 

απαιτείται πολφσ χρόνοσ για τθ χριςθ του. 

Ωσ προσ τθν μεταβολι που επιλκε ςτο μθτρϊο με τθν εφαρμογι του 

νζου κανονιςμοφ διαχείριςθσ και το βακμό ςτον οποίο αυτι θ αλλαγι 

βελτιϊνει τθ διαδικαςία επιλογισ διδακτικοφ προςωπικοφ, οι 

απαντιςεισ που ςυγκεντρϊνουν κετικό πρόςθμο ςυγκεντρϊνουν 

ςυνολικά ποςοςτό 52,1%. Ειδικότερα οι περιςςότεροι ερωτϊμενοι 

(39,1%) απαντοφν «Αρκετά», το 8,7% απαντά «Ρολφ» και το 4,3% 

«Ράρα Ρολφ». Αντίςτοιχα οι απαντιςεισ με αρνθτικό πρόςθμο ςτο 

ςφνολο τουσ ςυγκεντρϊνουν ποςοςτό 47,9% εφόςον τθν απάντθςθ 

«Λίγο» επιλζγει το 30,5% και τθν απάντθςθ «Κακόλου» το 17,4%. 

Επομζνωσ, με δεδομζνθ τθ ςχετικι ιςορροπία των απαντιςεων, θ τάςθ 

ςε αυτι τθ ερϊτθςθ κρίνεται ουδζτερθ. 

Ωςτόςο δεν προκρίνεται οφτε θ ςυνολικι απόρριψθ του νζου 

κανονιςμοφ διαχείριςθσ του Μθτρϊου, αλλά οφτε και θ ςυνολικι 

αποδοχι του όπωσ ςυμπεραίνεται από τθν επόμενθ ερϊτθςθ. 

Για τουσ μιςοφσ  ερωτϊμενουσ  (50%) κεωρείται ότι είναι αναγκαία μια 

οριακι αλλαγι του, ϊςτε να υπάρχουν βελτιϊςεισ και να διορκωκοφν 

κάποιεσ αδυναμίεσ, για επιπλζον το 4,2% των ερωτϊμενων κρίνεται ότι 

δεν απαιτείται κάποια αλλαγι. 

Στον αντίποδα δε κα πρζπει να αγνοθκεί ότι για το 41.2% όςων 

απάντθςαν είναι απαραίτθτο να υπάρξει εξ αρχισ ςχεδιαςμόσ του 

κανονιςμοφ του Μθτρϊου, ϊςτε να αποφευχκοφν δομικζσ αδυναμίεσ 

του. Μάλιςτα ςε μικρό ποςοςτό προτείνεται να υπάρξει εναλλακτικόσ 

τρόποσ για τθν επιλογι του διδακτικοφ προςωπικοφ του ΕΚΔΔΑ. 
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Επομζνωσ ςυμπεραςματικά από αυτι τθν ομάδα ερωτιςεων προκφπτει 

ότι το Μθτρϊο κακϊσ και ο κανονιςμόσ διαχείριςθσ των μελϊν του, 

χρειάηονται βελτιϊςεισ, ϊςτε να λειτουργοφν αποτελεςματικότερα και 

να αυξθκεί ο κετικόσ τουσ αντίκτυποσ. Οι βαςικότερεσ αδυναμίεσ τουσ 

εντοπίηονται ςτθν φπαρξθ πολλϊν κριτθρίων, τα οποία ζχουν ποιοτικζσ 

εκφάνςεισ, δφςκολο να αποτιμθκοφν με απόλυτθ αντικειμενικότθτα και 

να ποςοτικοποιθκοφν.  

Οι αναγκαίεσ αυτζσ βελτιϊςεισ δεν επιςφρουν τθν ςυνολικι απόρριψθ 

του. Αντίκετα,  το Μθτρϊο ςτισ γενικζσ του κατευκφνςεισ, μπορεί να 

κεωρθκεί ότι ζχει τθν αποδοχι των χρθςτϊν του και οι αλλαγζσ που 

απαιτοφνται επικεντρϊνονται ςτα λειτουργικά του χαρακτθριςτικά. 

Γνωρίηοντασ ότι  θ χριςθ κριτθρίων για τθν αξιολόγθςθ και τθν 

κατανομι των μελϊν του Μθτρϊου ΚΔΡ βρίςκεται ςτον πυρινα των 

μεταβολϊν που το χαρακτθρίηουν, ςε ςχζςθ με όςα ίςχυαν ςτο 

παρελκόν, κρίκθκε αναγκαίο για τουσ ςκοποφσ τθσ ζρευνασ να τεκοφν 

ερωτιςεισ μζςα από τισ οποίεσ ηθτείται από τουσ ερωτϊμενουσ να 

κακορίςουν τθ χρθςιμότθτα και τθ βαρφτθτα κακενόσ από αυτά. 

Στα κριτιρια που χρθςιμοποιεί το Μθτρϊο ΚΔΡ προςτζκθκε και ζνα 

άτυπο ςτοιχείο, που κακορίηει ςτθν πράξθ τθν διαχείριςθ των 

διδαςκόντων από το επιςτθμονικό προςωπικό του ΕΚΔΔΑ και αφορά 

ςτθν ικανότθτα του εκπαιδευτι/τριασ, να ςυνεργάηεται και να 

ανταποκρίνεται ςτισ υποχρεϊςεισ του, ςτο πλαίςιο διεξαγωγισ μιασ 

εκπαιδευτικισ δράςθσ. 

Ωσ προσ τθν χρθςιμότθτα των κριτθρίων που εμπεριζχονται ςτισ 

διαδικαςίεσ διαχείριςθσ του νζου μθτρϊου, από τα δεδομζνα των 

απαντιςεων το πρϊτο ςυμπζραςμα που προκφπτει είναι ότι δεν 

αποδίδεται ςε όλα ίςθ ςθμαντικότθτα, αντίκετα υπάρχουν ουςιαςτικζσ 

διαφοροποιιςεισ. 

Τα  κριτιρια που ςυγκεντρϊνουν τθν μεγαλφτερθ αποδοχι είναι  αυτά 

τθσ «Συνεργατικότθτασ και υπευκυνότθτασ ωσ προσ τισ υποχρεώςεισ 

του ειςθγθτι» με 24 κετικζσ και καμία αρνθτικι απάντθςθ. Ακολουκεί 

το κριτιριο τθσ «Συνάφειασ Επαγγελματικισ Εμπειρίασ με γνωςτικά 

Αντικείμενα και Επιςτθμονικά Πεδία» με 21 κετικζσ απαντιςεισ επίςθσ 
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χωρίσ αρνιςεισ. Εξίςου χριςιμο για τθν επιλογι διδακτικοφ 

προςωπικοφ κεωρείται το «Επίπεδο Τίτλων Σπουδϊν και Επιςτθμονικι 

Εξειδίκευςθ»  με 20 κετικζσ και 2 αρνθτικζσ απαντιςεισ. 

Τα δφο κριτιρια που ζπονται είναι αυτά τθσ «Συνάφειασ Τίτλου 

Σπουδών με γνωςτικά Αντικείμενα και Επιςτθμονικά Ρεδία» με ςχζςθ 

κετικϊν αρνθτικϊν απαντιςεων 19-2 και θ «Αξιολόγθςθ εκπαιδευτικοφ 

ζργου από τουσ εκπαιδευόμενουσ» αντίςτοιχα με 18-1. 

Τα επόμενα κριτιρια εμφανίηουν ςαφϊσ μικρότερθ κετικι τάςθ με τθν 

«Διδακτικι εμπειρία ςε ώρεσ Διδαςκαλίασ  τόςο εντόσ και όςο εκτόσ  

ΕΚΔΔΑ» να εμφανίηουν κοινό λόγο απαντιςεων 15-5. Στθν ίδια 

κατθγορία μπορεί να ενταχκεί και ο «Χρόνοσ Επαγγελματικισ 

Εμπειρίασ» με 15 κετικζσ και 2 αρνθτικζσ απαντιςεισ. Τα κριτιρια τθσ 

«Συνάφειασ Τίτλου Σπουδών με Διδακτικι εμπειρία ςε ώρεσ 

Διδαςκαλίασ»  και τελευταίο το κριτιριο «Συγγραφικό Ζργο  και 

εκδόςεισ» με λόγο 12-3 και 6-7 αντίςτοιχα. 

Πςον αφορά τθν αξιολόγθςθ τθσ βαρφτθτασ των ίδιων κριτθρίων όπωσ 

προκφπτει από τθν βακμολόγθςθ τουσ από τουσ ερωτϊμενουσ ςε μια 

κλίμακα 0-10, τα αποτελζςματα αποδίδονται ςυνοπτικά ωσ εξισ: 

Το πρϊτο κριτιριο για το οποίο των ςφνολο των απαντιςεων αφορά 

βακμολογίεσ από 7 ζωσ 10 είναι τθσ «Συνεργατικότθτασ και 

υπευκυνότθτασ ωσ προσ τισ υποχρεώςεισ του ειςθγθτι» Ακολουκοφν με 

87,6% ποςοςτό κετικϊν βακμολογιϊν (από  7 ζωσ 10) το «Επίπεδο 

Τίτλων Σπουδών και Επιςτθμονικι Εξειδίκευςθ» και  τθσ «Συνάφεια 

Επαγγελματικισ Εμπειρίασ με γνωςτικά Αντικείμενα και Επιςτθμονικά 

Πεδία» που ςυγκεντρϊνει ανάλογα ποςοςτό κετικϊν απαντιςεων 

83,3%. Στθ ςυνζχεια βρίςκονται κριτιρια όπωσ θ «Αξιολόγθςθ 

εκπαιδευτικοφ ζργου από τουσ εκπαιδευόμενουσ» με κετικι 

βακμολογία (7-10) για το 81,8% των απαντιςεων, το κριτιριο τθσ 

«Συνάφειασ Τίτλου Σπουδών με γνωςτικά Αντικείμενα και Επιςτθμονικά 

Ρεδία» με αντίςτοιχο ποςοςτό 79,1%. Τα δφο κριτιρια που ζπονται 

είναι αυτά τθσ «Διδακτικισ εμπειρίασ ςε ώρεσ Διδαςκαλίασ  εκτόσ  

ΕΚΔΔΑ» και τθσ «Συνάφεια Τίτλου Σπουδών με Διδακτικι εμπειρία ςε 
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ώρεσ Διδαςκαλίασ»  με κετικά ποςοςτά αποδοχισ 68,2% και 62,6% 

αντίςτοιχα. 

Τα επόμενα δφο κριτιρια εμφανίηουν ςαφϊσ μικρότερθ ςυγκζντρωςθ 

κετικϊν βακμολογιϊν (7-10) και είναι αυτά του «Χρόνου 

Επαγγελματικισ Εμπειρίασ»  και τθσ Διδακτικι εμπειρία ςε ώρεσ 

Διδαςκαλίασ  εντόσ ΕΚΔΔΑ με ποςοςτά 62,5% και 54,1%. 

Τζλοσ το κριτιριο που ςυγκεντρώνει αρκετζσ αρνθτικζσ απαντιςεισ 

είναι, όπωσ και ςτθν προθγοφμενθ ερώτθςθ, αυτό που αφορά το 

«Συγγραφικό Ζργο  και τισ εκδόςεισ» οποφ ςτισ βακμολογίεσ 0-6 

αντιςτοιχεί ποςοςτό 80,9%.  

Συμπεραςματικά για τισ αυτζσ τισ δφο ερωτιςεισ παρατθροφνται κοινζσ 

τάςεισ ωσ προσ τθν αξιολόγθςθ των κριτθρίων από τουσ χριςτεσ. Οι 

διαφοροποιιςεισ που παρουςιάηονται είναι περιοριςμζνεσ και 

δικαιολογοφνται από τθ διαφορετικι μορφι και τθν κλίμακα  των 

ερωτιςεων, οποφ προφανϊσ θ  δεφτερθ ερϊτθςθ, μζςα από τθν 

κλιμάκωςθ τθσ βακμολόγθςθσ, δίνει περιςςότερα δεδομζνα και 

ταυτόχρονα επιτρζπει μεγαλφτερθ εγκυρότθτα και ςαφινεια ςτισ 

απαντιςεισ. 

Ιδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηει θ ςθμαντικότθτα που αποδίδεται 

ςτο κριτιριο που αφορά τθν ςυνεργατικότθτα και τθν υπευκυνότθτα 

του ειςθγθτι. Αυτό δεν καταγράφεται ςτο Μθτρϊο, εφόςον δε μπορεί 

να κεωρθκεί τυπικό προςόν που μπορεί να αποτυπωκεί, τεκμθριωκεί ι 

ποςοτικοποιθκεί με ευκολία. Από τθν άλλθ επαγγελματικι εμπειρία και 

επιςτθμονικι γνϊςθ εμφανίηουν υψθλι αξία ςε ςυνδυαςμό 

περιςςότερο με τθν ςυνάφεια τουσ με τα γνωςτικά αντικείμενα τθσ 

κάκε εκπαιδευτικισ δράςθσ. Οι αξιολογιςεισ από τουσ 

εκπαιδευόμενουσ ωσ κριτιριο γίνεται επίςθσ αποδεκτό, ωσ προσ τθ 

χρθςιμότθτά, του, ενϊ τα ποςοτικά κριτιρια που αποτιμϊνται ςε ϊρεσ 

και χρόνια προχπθρεςίασ φαίνεται να ζπονται.  

Συνεπϊσ, πρζπει να γίνει κατανοθτό, τόςο από τουσ χριςτεσ του νζου 

Μθτρϊου (επιςτθμονικό προςωπικό του ΕΚΔΔΑ) όςο και από όςουσ 

εντάςςονται ςε αυτό, ότι τα κριτιρια που χρθςιμοποιοφνται 

λειτουργοφν ωσ εργαλεία αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ προφίλ των 
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μελϊν του. Αυτά τα κριτιρια δεν μποροφν να λειτουργιςουν με 

απόλυτο τρόπο ωσ ςτοιχεία μια ποςοτικοποιθμζνθσ κατθγοριοποίθςθσ, 

εφόςον οφτε μποροφν να αποτιμθκοφν απόλυτα αντικειμενικά μζςω 

μια βακμολογικισ κατανομισ, οφτε μποροφν να  εκφράςουν με ευκολία 

ςυςχετίςεισ του προφίλ των ειςθγθτϊν με εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςε 

μια διαδικαςία που εμπεριζχει ποιοτικζσ παραμζτρουσ. 

Οι επόμενεσ τρείσ ερωτιςεισ του ερωτθματολογίου τθσ ζρευνασ 

εςτιάηουν ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των αιτιςεων για τθν ζνταξθ 

των νζων μελϊν ςτο Μθτρϊο ΚΔΡ, με δεδομζνο ότι αυτι θ διαδικαςία 

ζχει αποκτιςει ςτο πλαίςιο του νζου κανονιςμοφ διαχείριςθσ του 

διδακτικοφ προςωπικοφ κακοριςτικό ρόλο για τθν επιτυχι 

λειτουργικότθτα του. 

Σφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ, λίγο λιγότεροι από τρεισ 

ςτουσ τζςςερισ ερωτϊμενουσ (71,4%) κρίνουν ότι θ διαδικαςία 

αξιολόγθςθσ των αιτιςεων για ζνταξθ ςτο Μθτρϊο ΚΔΡ είναι 

αποτελεςματικι. 

Ωςτόςο, ιδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάςουν οι παρατθριςεισ όςων 

κρίνουν αναποτελεςματικι τθ διαδικαςία, ςτθν ανοικτι ερϊτθςθ για το 

ποια ηθτιματα είναι αναγκαίο να βελτιωκοφν. 

Στισ απαντιςεισ αυτζσ επιςθμαίνεται θ δυςκολία ςτθν τεκμθρίωςθ τθσ 

ςυνάφειασ με τα γνωςτικά αντικείμενα και τα επιςτθμονικά πεδία του 

προγράμματοσ. Το πλικοσ, θ πολυπλοκότθτα, αλλά και οι 

ιδιαιτερότθτεσ κάκε περίπτωςθσ κάνουν εξαιρετικά δφςκολθ τόςο τθν 

αντιμετϊπιςθ των ηθτθμάτων με ενιαίο τρόπο όςο και τθν ποςοτικι 

τουσ αποτφπωςθ. Η ποςοτικι μοριοδότθςθ εμφανίηει μειονεκτιματα. 

Αναφζρεται ωσ αναγκαία παρζμβαςθ θ διαμόρφωςθ κοινϊν οδθγιϊν 

για τθν αξιολόγθςθ των κριτθρίων, που κα μειϊςει τον αξιολογικό 

υποκειμενιςμό κάκε επιτροπισ. 

Θα ιταν χριςιμο αυτζσ οι κατευκφνςεισ για ενιαία προςζγγιςθ των 

αιτιςεων να προκφψει μζςα από διαβουλεφςεισ, διάλογο και 

εκπαίδευςθ των μελϊν των επίτροπων αξιολόγθςθσ. 
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Ταυτόχρονα και προσ τθν πλευρά των αιτοφντων κα πρζπει να 

υπάρχουν οδθγίεσ ωσ προσ τθν ολοκλθρωμζνθ και αποτελεςματικι 

ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ τουσ κακϊσ και ωσ προσ το ποια αποδεικτικά 

τεκμιρια μποροφν να είναι απαιτθτά για κάκε κριτιριο. 

Εξίςου ςθμαντικι κρίνεται και θ αναμόρφωςθ των επιςτθμονικϊν 

πεδίων και κυρίωσ των γνωςτικϊν αντικειμζνων, ϊςτε να είναι πιο 

ςαφι τα όρια, το περιεχόμενο κακϊσ και θ ςφηευξθ του με τα 

χαρακτθριςτικά των μελϊν του Μθτρϊου. 

Η προτελευταία ερϊτθςθ ςυμπλθρϊνει τθν αναφορά ςε αυτό το πεδίο 

ηθτθμάτων και διερευνά τθν χρθςιμότθτα τθσ διαδικαςία αξιολόγθςθσ 

τθσ ςυνάφειασ τθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ και των πτυχίων με κάκε  

δθλωκζν γνωςτικό αντικείμενο. 

Η τάςθ των απαντιςεων ςε αυτι τθ ερϊτθςθ είναι κετικι. Οι μιςοί 

ερωτϊμενοι (50%) ζχουν κετικι ςτάςθ κακϊσ το 20,8% απαντά «Ρολφ» 

και το 29,2% «Ράρα Ρολφ». «Αρκετά» επιλζγει ωσ απάντθςθ το 20,8% 

όςων ρωτικθκαν. Από τθν άλλθ, οι αρνθτικζσ απαντιςεισ είναι ςαφϊσ 

λιγότερεσ εφόςον τθν απάντθςθ «Λίγο» επιλζγει το 20,8% και τθν 

απάντθςθ «Κακόλου» το 8,3%. Ρζρα όμωσ από τθ κετικι τάςθ, θ 

διαςπορά των απαντιςεων ςυνδζεται με τα προβλιματα τθσ 

διαδικαςίασ, όπωσ αναφζρκθκαν ςτισ παρατθριςεισ τθσ προθγοφμενθσ 

ερϊτθςθσ. 

 

3.3. Προτάςεισ  

Το ερωτθματολόγιο ολοκλθρϊνεται με μία ανοικτι ερϊτθςθ που δίνει 

τθ δυνατότθτα ςτουσ ερωτϊμενουσ να υποβάλλουν ςυνοπτικά 

προτάςεισ για το Μθτρϊο ΚΔΡ του ΕΚΔΔΑ. Ακολουκοφν οι 

ςθμαντικότερεσ επιςθμάνςεισ που προκφπτουν από τισ απαντιςεισ.  

- Για τθν ολοκλθρωμζνθ και τθν αποτελεςματικι αξιολόγθςθ των 

χαρακτθριςτικϊν των μελϊν του Μθτρϊου χρειάηεται ζνα 

ςυνδυαςμόσ κριτθρίων που κα δίνει ζμφαςθ ςτθν ποιοτικι 

αποτίμθςθ του ςυνόλου των ςτοιχείων των αιτιςεων τουσ και 
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ιδιαίτερα ςτθν πρόςφατθ επιςτθμονικι, επαγγελματικι και 

διδακτικι επάρκειά τουσ.  

- Τα βιογραφικά ςτοιχεία από μόνα τουσ, θ ςυνάφεια με το 

γνωςτικό αντικείμενο, χωρίσ τθ χριςθ εργαλείων, τεχνικϊν και 

μεκόδων τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων, δεν αποδίδουν πλιρθ 

εικόνα για το προφίλ του εκπαιδευτι. 

- Η ςυνάφεια είναι ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ, αλλά όχι ο 

μοναδικόσ, αφοφ θ εμπειρία ζχει δείξει ότι ειςθγθτζσ με μθ 

ςυναφζσ πρϊτο πτυχίο, αλλά ςπουδζσ ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων 

και μεγάλθ επαγγελματικι εμπειρία είναι αποτελεςματικότεροι 

από ειςθγθτζσ που μπορεί να είναι ακόμθ και απολφτωσ 

εξειδικευμζνοι ςτο αντικείμενο. 

- Ο νζοσ κανονιςμόσ πρζπει να εφαρμοςτεί με τρόπο που κα 

διαςφαλίςει τθ δυνατότθτα των επιςτθμονικά υπεφκυνων να 

κάνουν αποτελεςματικι επιλογι των ειςθγθτϊν, ςφμφωνα με τισ 

ανάγκεσ και τουσ ςτόχουσ κάκε εκπαιδευτικισ δράςθσ, και κα 

τουσ απαλλάξει από τον ζλεγχο ςκοπιμότθτασ που επιβάλλεται με 

επίκλθςθ των ελζγχων τθσ διαχειριςτικισ αρχισ. 

- Ρεριοριςμόσ του κατακερματιςμοφ τθσ μοριοδότθςθσ και τθσ 

αρικμθτικισ αποτίμθςθσ των ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ. Κακοριςμόσ 

ςυγκεκριμζνων, ευζλικτων και ποιοτικϊν κριτθρίων για τθν 

επιλογι του διδακτικοφ προςωπικοφ, προςαρμοςμζνων ςτισ 

ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν δράςεων του ΕΚΔΔΑ. 

- Η ςυνεργατικι ςυμπεριφορά, θ ορκι προετοιμαςία, ο 

ςχεδιαςμόσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου και θ πρότερθ επιτυχισ 

διεξαγωγι ςεμιναρίων πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ για τθν 

επιλογι του υποψθφίου/ασ ειςθγθτι /τριασ.  

- -Ο κανονιςμόσ διαχείριςθσ του Μθτρϊου ΚΔΡ είναι απαραίτθτο 

να δίνει ζμφαςθ ςτθν αξιολόγθςθ των εκπαιδευτϊν από τουσ 

εκπαιδευομζνουσ και των υπεφκυνων προγραμμάτων, ςπουδϊν 

και ζρευνασ ςε ςυνάρτθςθ με τισ ςπουδζσ, τθν επαγγελματικι και 

διδακτικι εμπειρία του ειςθγθτι. Σε αυτό το πλαίςιο θ αλλαγι 
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ςτο ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ κεωρείται 

απαραίτθτθ. 

- Είναι αναγκαίοσ ο πλιρθσ εκςυγχρονιςμόσ του ΟΡΣ, ϊςτε να 

αξιοποιοφνται οι ςφγχρονεσ ψθφιακζσ δυνατότθτεσ και να 

εξελιχκεί ςε ζνα χρθςτικό εργαλείο. 

- -Κρίνεται αναγκαίο να υπάρχουν κανόνεσ που κα επιτρζπουν τθν 

ενίςχυςθ τθσ αξιοποίθςθ νζων εκπαιδευτϊν, ϊςτε να φζρουν 

ςφγχρονεσ επιςτθμονικζσ προςεγγίςεισ και γενικότερα να 

ανανεωκεί το Μθτρϊο. 

- -Για τθ διαςφάλιςθ τθσ εναλλαγισ περιςςότερων ειςθγθτϊν και 

τθν αποφυγι τθσ αξιοποίθςθσ οριςμζνων μόνο από αυτοφσ, κα 

μποροφςε να κακιερωκεί θ υποχρζωςθ διαφοροποίθςθσ ςε 

ςχζςθ με κάκε προθγοφμενο πρόγραμμα ςε ζνα ποςοςτό 

τουλάχιςτον 20% και με τρόπο που όλοι οι ειςθγθτζσ (ακόμα και 

οι πλζον απαραίτθτοι ι κορυφαίοι) ενόσ προγράμματοσ να 

μζνουν εκτόσ ςε ζνα από 5 ςυνεχόμενα προγράμματα. 

- Απαιτείται θ επανεξζταςθ των κεματικϊν πεδίων, γνωςτικϊν 

αντικειμζνων και αντικειμζνων εξειδίκευςθσ, τα οποία πρζπει να 

ανανεϊνονται ςυχνά, προκειμζνου οι ειςθγθτζσ/τριεσ που τα 

δθλϊνουν να είναι ςίγουροι/εσ ότι μποροφν να ανταπεξζλκουν ςε 

αυτά. Ταυτόχρονα τιρθςθ του ορίου των 10 κεματικϊν 

ενοτιτων/μακθμάτων που μπορεί να δθλϊςει κάκε ειςθγθτισ, 

γεγονόσ που κακιςτά πιο ςυνειδθτζσ τισ επιλογζσ του. Κατάργθςθ 

των «υπερκεματικϊν» ενοτιτων που προςκζτουν 

πολυπλοκότθτα ςτθ διαδικαςία.  
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3.4 Συμπεράςματα  

Ολοκλθρϊνοντασ τθν παρουςίαςθ των ςτοιχείων που προζκυψαν από 

τισ απαντιςεισ ςτο ερωτθματολόγιο τθσ ζρευνασ είναι χριςιμο, ωσ 

κατακλείδα να παρατεκοφν κάποιεσ ςυμπεραςματικζσ προτάςεισ. 

Η ςυγκρότθςθ του νζου Μθτρϊου Κφριου Διδακτικοφ Ρροςωπικοφ του 

ΕΚΔΔΑ και θ εφαρμογι του νζου κανονιςμοφ διαχείριςθσ του αποτελεί 

τομι για τθν οργάνωςθ και υλοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ και 

επιμορφωτικοφ ζργου του φορζα. 

Αποδεικνφεται ότι το Μθτρϊο επιτρζπει τθν αναβάκμιςθ του 

διδακτικοφ προςωπικοφ, τθν ορκολογικι διαχείριςθ και τθ 

βελτιςτοποίθςθ τθσ επιλογισ των κατάλλθλων ειςθγθτϊν για κάκε 

εκπαιδευτικι δράςθ. 

Ωςτόςο κατά τθν πρϊτθ φάςθ λειτουργίασ του Μθτρϊου, 

εμφανίςτθκαν δυςλειτουργίεσ και πολυπλοκότθτεσ που κάνουν 

αναγκαίεσ κάποιεσ ουςιαςτικζσ διορκωτικζσ παρεμβάςεισ. 

Οι αναγκαίεσ αυτζσ βελτιϊςεισ δεν επιςφρουν τθν ςυνολικι απόρριψι 

του. Αντίκετα,  το Μθτρϊο ςτισ γενικζσ του κατευκφνςεισ, μπορεί να 

κεωρθκεί ότι ζχει τθν αποδοχι των χρθςτϊν του και οι αλλαγζσ που 

απαιτοφνται επικεντρϊνονται ςτα λειτουργικά του χαρακτθριςτικά. 

Το Μθτρϊο οφείλει να επικεντρϊνεται ςτθν εξυπθρζτθςθ των 

εξειδικευμζνων διδακτικϊν αναγκϊν και με προςανατολιςμό που 

προκρίνει τον επαγγελματιςμό, τθν πρακτικι προςζγγιςθ και τθ 

μεταφορά καλϊν πρακτικϊν ςτον πυρινα των επιμορφωτικϊν και 

εκπαιδευτικϊν  δράςεων που υλοποίει. 

Για τθν ολοκλθρωμζνθ και τθν αποτελεςματικι αξιολόγθςθ των 

χαρακτθριςτικϊν των μελϊν του Μθτρϊου χρειάηεται ζνα ςυνδυαςμόσ 

κριτθρίων που κα δίνεται ζμφαςθ ςτθν ποιοτικι αποτίμθςθ του 

ςυνόλου των ςτοιχείων. 

Ο κανονιςμόσ διαχείριςθσ του Μθτρϊου ΚΔΡ είναι απαραίτθτο να δίνει 

ζμφαςθ ςτθν αξιολόγθςθ των εκπαιδευτϊν από τουσ εκπαιδευομζνουσ 

και των υπεφκυνων προγραμμάτων, ςπουδϊν και ζρευνασ. Ουςιαςτικι 
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προχπόκεςθ είναι θ ενεργι εμπλοκι του εκάςτοτε Επιςτθμονικά 

Υπευκφνου ςτθ διαδικαςία. 

Επίςθσ για τθν αποδοτικότερθ εφαρμογι των διαδικαςιϊν ζνταξθσ ςτο 

Μθτρϊο, απαιτείται θ διαμόρφωςθ κοινϊν οδθγιϊν για τθν αξιολόγθςθ 

των κριτθρίων, που κα μειϊςει τον αξιολογικό υποκειμενιςμό κάκε 

επιτροπισ. 

Θα πρζπει να ενιςχυκεί θ ποιοτικι αξιολόγθςθ των χαρακτθριςτικϊν 

των μελϊν του Μθτρϊου, περιορίηοντασ ταυτόχρονα τθν αρικμθτικι 

αποτίμθςθ των ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ. Κακοριςμόσ ςυγκεκριμζνων, 

ευζλικτων και ποιοτικϊν κριτθρίων για τθν επιλογι του διδακτικοφ 

προςωπικοφ, προςαρμοςμζνων ςτισ ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν 

δράςεων του ΕΚΔΔΑ. 

Τζλοσ, πρζπει να γίνει κατανοθτό ότι το νζο Μθτρϊο ΚΔΡ του ΕΚΔΔΑ 

αποτελεί εργαλείο διαχείριςθσ του διδακτικοφ προςωπικοφ με ςκοπό τθ 

βζλτιςτθ κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν-διδακτικϊν αναγκϊν των 

δράςεων που υλοποιεί. Δεν μπορεί να τεκεί ςτο επίκεντρο τθσ 

λειτουργίασ του θ αποτφπωςθ των χαρακτθριςτικϊν των εκπαιδευτϊν 

ςτθ βάςθ μιασ ςειράσ κριτθρίων και θ βακμολογικι κατανομι τουσ ςε 

κατθγορίεσ αξιολόγθςθσ. 

Κατά ςυνζπεια, θ αξιολόγθςθ των μελϊν του μθτρϊου δε αποτελεί 

αυτοςκοπό τθσ φπαρξισ του. Αντίκετα ετεροπροςδιορίηεται από το 

εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό ζργο ςτο οποίο καλείται να 

ςυνειςφζρει. 
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Ρροςωπικοφ ΕΚΔΔΑ» 

https://www.ekdd.gr/images/2018_11_16_Tropopoihsh_Mhtroou_FEK_5133_B.pdf 

Ρροεδρικό Διάταγμα 105: Οργανιςμόσ του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 

https://www.ekdd.gr/pd_105_organismos_ekdda_2018/ 

Απόφαςθ Δ.Σ. ΕΚΔΔΑ 4448/17-4-2019: Τροποποίθςθ “Κανονιςμοφ Διαχείριςθσ Μθτρϊου Κφριου 

Διδακτικοφ Ρροςωπικοφ” 

https://www.ekdd.gr/wp-content/uploads/2019/07/%CE%A6%CE%95%CE%9A_B_1929_2019.pdf 

Απόφαςθ Δ.Σ. ΕΚΔΔΑ 4583/29/7/2020: Κανονιςμόσ Διαχείριςθσ Μθτρϊου Κφριου Διδακτικοφ 

Ρροςωπικοφ (ΚΔΡ) του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 

https://www.ekdd.gr/wp-content/uploads/2020/08/MHTROO_EKDDA.pdf 

Απόφαςθ Δ.Σ. ΕΚΔΔΑ 4608/23-11-2020: Τροποποίθςθ του Κανονιςμοφ Διαχείριςθσ Μθτρϊου Κφριου 

Διδακτικοφ Ρροςωπικοφ (ΚΔΡ) του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ. 

https://www.ekdd.gr/wp-

content/uploads/2020/11/%CE%A6%CE%95%CE%9A5241_%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF

%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-

%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BF%CF%85-%CE%9A%CE%94%CE%A0.pdf 

Απόφαςθ Δ.Σ. ΕΚΔΔΑ 4975/24-3-2021: Τροποποίθςθ του Κανονιςμοφ Διαχείριςθσ Μθτρϊου Κφριου 

Διδακτικοφ Ρροςωπικοφ (ΚΔΡ) του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ 

https://www.ekdd.gr/wp-content/uploads/2021/03/Tropopoihsh_Kanonismou_Mhtrwou_KDP.pdf  

 

 

 

https://www.ekdd.gr/images/2016_12_30_kanonismos_kdp.pdf
https://www.ekdd.gr/images/nomothesia/N.4452_2017_Mitroo.pdf
https://www.ekdd.gr/images/TROPOPOIHSH_MHTROOU_KDP_JULY_2017_15_1.pdf
https://www.ekdd.gr/images/2018_11_16_Tropopoihsh_Mhtroou_FEK_5133_B.pdf
https://www.ekdd.gr/pd_105_organismos_ekdda_2018/
https://www.ekdd.gr/wp-content/uploads/2019/07/%CE%A6%CE%95%CE%9A_B_1929_2019.pdf
https://www.ekdd.gr/wp-content/uploads/2020/08/MHTROO_EKDDA.pdf
https://www.ekdd.gr/wp-content/uploads/2020/11/%CE%A6%CE%95%CE%9A5241_%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BF%CF%85-%CE%9A%CE%94%CE%A0.pdf
https://www.ekdd.gr/wp-content/uploads/2020/11/%CE%A6%CE%95%CE%9A5241_%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BF%CF%85-%CE%9A%CE%94%CE%A0.pdf
https://www.ekdd.gr/wp-content/uploads/2020/11/%CE%A6%CE%95%CE%9A5241_%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BF%CF%85-%CE%9A%CE%94%CE%A0.pdf
https://www.ekdd.gr/wp-content/uploads/2020/11/%CE%A6%CE%95%CE%9A5241_%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BF%CF%85-%CE%9A%CE%94%CE%A0.pdf
https://www.ekdd.gr/wp-content/uploads/2021/03/Tropopoihsh_Kanonismou_Mhtrwou_KDP.pdf
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ΡΑΑΤΘΜΑ 

ΕΩΤΘΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΟΥ ΜΘΤΩΟΥ ΤΟΥ ΚΥΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ 

1. Κατά τθ γνώμθ ςασ ποιουσ  από τουσ παρακάτω  ςτόχουσ πρζπει να υπθρετεί το 

Μθτρώο ΚΔΡ; (περιςςότερεσ από μία επιλογζσ) 

 

α. Τθν  ενίςχυςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου του ΕΚΔΔΑ με ειςθγθτζσ υψθλισ 

εξειδίκευςθσ 

β. Τθν ενίςχυςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου του ΕΚΔΔΑ με ειςθγθτζσ υψθλοφ 

επιςτθμονικοφ κφρουσ 

γ. Τθν  ενςωμάτωςθ ςτο Μθτρϊο, ειςθγθτϊν με επαγγελματικι εμπειρία και γνϊςθ 

καλϊν πρακτικϊν 

δ. Τθν αποτελεςματικι επιλογι των ειςθγθτϊν ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και τουσ 

ςτόχουσ κάκε εκπαιδευτικισ δράςθσ 

ε. Τθν αυτοματοποίθςθ τθσ διαδικαςία επιλογισ ειςθγθτϊν και ο περιοριςμόσ του 

ρόλου του Επιςτθμονικά Υπεφκυνου Σπουδϊν και Ζρευνασ 

ςτ. Η ορκολογικι επιλογι ειςθγθτϊν  βάςει αντικειμενικϊν κριτιριων 

η. Η διεφρυνςθ του αρικμοφ των ςυμμετεχόντων ειςθγθτϊν ςτο ζργο του ΕΚΔΔΑ 

θ. Άλλο …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

2. Ροιοι από τουσ παρακάτω ςτόχουσ κεωρείται ότι εξυπθρετοφνται ςτισ τρζχουςεσ 

ςυνκικεσ εφαρμογισ του Μθτρώου ΚΔΡ; (περιςςότερεσ από μία επιλογζσ) 

 

α. Η ενίςχυςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου του ΕΚΔΔΑ με ειςθγθτζσ υψθλισ εξειδίκευςθσ 

β. Η ενίςχυςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου του ΕΚΔΔΑ με ειςθγθτζσ υψθλοφ 

επιςτθμονικοφ κφρουσ 

γ. Η ενςωμάτωςθ ςτο Μθτρϊο ειςθγθτϊν με επαγγελματικι εμπειρία και γνϊςθ 

καλϊν πρακτικϊν 

δ. Η αποτελεςματικι επιλογι των ειςθγθτϊν ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και τουσ 

ςτόχουσ κάκε εκπαιδευτικισ δράςθσ 

ε. Τθν αυτοματοποίθςθ τθσ διαδικαςία επιλογισ ειςθγθτϊν και τον περιοριςμό του 

ρόλου του Επιςτθμονικά Υπεφκυνου Σπουδϊν και Ζρευνασ 

ςτ. Τθν ορκολογικι επιλογι ειςθγθτϊν ςτθ βάςθ αντικειμενικϊν κριτιριων 

η. Τθν διεφρυνςθ του αρικμοφ των ςυμμετεχόντων ειςθγθτϊν ςτο ζργο του ΕΚΔΔΑ 

θ. Άλλο …………………………………………………………………………………………………………….. 
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3. Ρώσ κα χαρακτθρίηατε τθ λειτουργία του νζου Μθτρώου με τισ αλλαγζσ που 

ζγιναν ςε αυτό πρόςφατα (π.χ. κατάργθςθ ςυνζντευξθσ, ςυνάφεια ςπουδών και 

επαγγελματικισ εμπειρίασ, διλωςθ κεματικών ενοτιτων); 

 

α. Αποτελεςματικι,  επιτυγχάνει του ςτόχουσ που ζχει κζςει θ ςχετικι νομοκεςία 

β. Διευκολφνει τθ διαδικαςία επιλογισ ειςθγθτϊν για το εκπαιδευτικό ζργο του 

ΕΚΔΔΑ 

γ. Είναι χρθςτικό εργαλείο που επιτρζπει ςτο προςωπικό του ΕΚΔΔΑ να επιλζγει τον 

κατάλλθλο ειςθγθτι για κάκε εκπαιδευτικι ανάγκθ 

δ. Είναι  γραφειοκρατικι και δυςλειτουργικι 

ε. Απαιτεί πολφ χρόνο για τθν χριςθ τθσ 

ςτ. Εμφανίηει πολυπλοκότθτα λόγω του μεγάλου αρικμοφ των κριτθρίων που 

χρθςιμοποιεί 

η. Άλλο …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Ο νζοσ κανονιςμόσ διαχείριςθσ του Μθτρώου ςε ποιο βακμό ζχει βελτιώςει τθ 

διαδικαςία επιλογισ του διδακτικοφ προςωπικοφ; 

 

α. ΡΑΑ ΡΟΛΥ 

β. ΡΟΛΥ 

γ. ΑΚΕΤΑ 

δ. ΛΙΓΟ 

ε. ΚΑΘΟΛΟΥ 

 

5. Θεωρείτε ότι για τον  νζο κανονιςμό διαχείριςθσ του Μθτρώου: 

α. Είναι αναγκαία μια οριακι αλλαγι του ϊςτε να υπάρχουν βελτιϊςεισ και να 

διορκωκοφν κάποιεσ αδυναμίεσ.  Αν ναι:………………………………………………………………. 

β. Είναι απαραίτθτοσ ζνασ νζοσ εξ αρχισ ςχεδιαςμόσ, ϊςτε να αποφευχκοφν οι 

αδυναμίεσ του οι οποίεσ είναι δομικζσ. 

γ. Δεν απαιτείται κάποια ουςιαςτικι αλλαγι. 

δ. Χρειάηεται να υπάρξει ζνασ εναλλακτικόσ τρόποσ επιλογισ ειςθγθτϊν 

(διαφορετικόσ από το Μθτρϊο Κφριου Διδακτικοφ Ρροςωπικοφ) 

ε. Άλλο …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

6. Εάν ςτθν ερώτθςθ που προθγικθκε επιλζξατε να υπάρξει ζνασ εναλλακτικόσ 

τρόποσ επιλογισ ειςθγθτών, παρακαλώ αναφζρετε ,εφόςον κεωρείτε αναγκαίο, 

ςτοιχεία που περιγράφουν τθν εναλλακτικι πρόταςθ. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Ροία από τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των μελών του νζου Μθτρώου κεωρείτε ότι 

είναι χριςιμα για τθν αποτελεςματικι επιλογι των μελών του νζου μθτρώου 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Επίπεδο Τίτλων Σπουδϊν και 
Επιςτθμονικι Εξειδίκευςθ 

  

Συνάφεια Τίτλου Σπουδϊν 
με γνωςτικά Αντικείμενα και 
Επιςτθμονικά Ρεδία 

  

Χρονικι διάρκεια 
Επαγγελματικισ Εμπειρίασ 
 

  

Συνάφεια Επαγγελματικισ 
Εμπειρίασ με γνωςτικά 
Αντικείμενα και 
Επιςτθμονικά Ρεδία 

  

Διδακτικι εμπειρία ςε ϊρεσ 
Διδαςκαλίασ εντόσ ΕΚΔΔΑ 

  

Διδακτικι εμπειρία ςε ϊρεσ 
Διδαςκαλίασ εκτόσ ΕΚΔΔΑ 

  

Συνάφεια Τίτλου Σπουδϊν 
με Διδακτικι εμπειρία ςε 
ϊρεσ Διδαςκαλίασ 

  

Συγγραφικό Ζργο και 
εκδόςεισ 

  

Αξιολόγθςθ εκπαιδευτικοφ 
ζργου 

  

Συνεργατικότθτα και 
υπευκυνότθτα ωσ προσ τισ 
υποχρεϊςεισ του ειςθγθτι 
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8. Βακμολογείςτε από 0-10 τθν ςθμαντικότθτα των κριτθρίων αξιολόγθςθσ των 

μελών του νζου Μθτρώου (όπου δζκα κεωρείται ότι είναι απόλυτα ςθμαντικό και 

0 το κακόλου ςθμαντικό κριτιριο). 

 Βακμολογία 0-10 

Επίπεδο Τίτλων Σπουδϊν και Επιςτθμονικι Εξειδίκευςθ  

Συνάφεια Τίτλου Σπουδϊν με γνωςτικά Αντικείμενα και 
Επιςτθμονικά Ρεδία 

 

Χρονικι διάρκεια Επαγγελματικισ Εμπειρίασ 
 

 

Συνάφεια Επαγγελματικισ Εμπειρίασ με γνωςτικά 
Αντικείμενα και Επιςτθμονικά Ρεδία 

 

Διδακτικι εμπειρία ςε ϊρεσ Διδαςκαλίασ εντόσ ΕΚΔΔΑ  

Διδακτικι εμπειρία ςε ϊρεσ Διδαςκαλίασ εκτόσ ΕΚΔΔΑ  

Συνάφεια Τίτλου Σπουδϊν με Διδακτικι εμπειρία ςε ϊρεσ 
Διδαςκαλίασ 

 

Συγγραφικό Ζργο και εκδόςεισ  

Αξιολόγθςθ εκπαιδευτικοφ ζργου  

Συνεργατικότθτα και υπευκυνότθτα ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ 
του ειςθγθτι 

 

 

9. Κατά τθ γνώμθ ςασ θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των αιτιςεων για ζνταξθ ςτο 

Μθτρώο ΚΔΡ είναι αποτελεςματικι( απαντιςτε εφόςον ζχετε ςυμμετάςχει ςτθ 

διαδικαςία, ωσ μζλθ επιτροπϊν, το 2020 και το 2021); 

 

α. Ναι  

β. Πχι, γιατί………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Κατά τθ γνώμθ ςασ πόςο χριςιμθ κρίνεται  τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ τθσ 

ςυνάφειασ τθσ επαγγελματικισ εμπειρίασ και των πτυχίων με κάκε  δθλωκζν 

γνωςτικό αντικείμενο. 

 

α. ΡΑΑ ΡΟΛΥ 

β. ΡΟΛΥ 

γ. ΑΚΕΤΑ 

δ. ΛΙΓΟ 

ε. ΚΑΘΟΛΟΥ 

 

11. Εφόςον το κεωρείτε αναγκαίο, κατακζςτε ςυνοπτικά τθν πρόταςι ςασ για το νζο 

κανονιςμό διαχείριςθσ του μθτρώου. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


