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Πρόλογοσ 

 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι θ διερεφνθςθ και αποτφπωςθ των μεκοδολογιϊν 

με τισ οποίεσ ο δθμόςιοσ τομζασ των ευρωπαϊκϊν κυρίωσ κρατϊν προςελκφει, επιλζγει και 

εκπαιδεφει ςτελζχθ υψθλϊν προςόντων για ζνταξθ ςτο δθμόςιο ςτελεχικό δυναμικό. 

Επιπροςκζτωσ, χριηει ανάλυςθσ και ο τρόποσ με τον οποίο παρακολουκείται ςυςτθματικά 

το πλαίςιο αλλαγϊν ςτο δθμόςιο τομζα και κυρίωσ ςτο πϊσ ανταποκρίνονται ςτισ 

απαιτιςεισ ενόσ ταχζωσ μεταβαλλόμενου «δθμόςιου χϊρου» οι δθμόςιοι φορείσ εν γζνει. 

Ειδικότερα, θ παροφςα μελζτθ, εςτιάηει ςτουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ ο κρατικόσ 

μθχανιςμόσ επιλζγει να επενδφςει ςτθ ςθμαντικότερθ ίςωσ ςυνιςτϊςα του (από τθν πλευρά 

τθσ δθμιουργίασ προςτικζμενθσ αξίασ) θ οποία δεν είναι άλλθ από το ανκρϊπινο κεφάλαιο 

που υποςτθρίηει τισ λειτουργίεσ του. Δευτερευόντωσ όμωσ, κα αγγίξει και τθν ςυνιςτϊςα 

που αφορά ςτθν ανάγκθ εμπζδωςθσ μιασ κουλτοφρασ αλλαγισ και ςυνεχιηόμενθσ 

βελτίωςθσ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ υπό τθν ζννοια ότι τόςο θ 

εκπαίδευςθ όςο και θ κουλτοφρα είναι αυτζσ που μποροφν να οδθγιςουν ςε 

μεταρρυκμιςτικζσ υπερβάςεισ, με κετικό αντίκτυπο ςτουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ. 

Με μεκοδολογικι βάςθ τα ανωτζρω, επιχειρείται μια εκτενισ ςυγκριτικι επιςκόπθςθ των 

λειτουργιϊν, των διαδικαςιϊν και των οργανωτικϊν χαρακτθριςτικϊν των λεγόμενων 

Ραραγωγικϊν Σχολϊν και Φορζων του δθμοςίου τομζα όπωσ αυτζσ και αυτοί 

δραςτθριοποιοφνται ςε χϊρεσ του εξωτερικοφ, με αυτονόθτθ ζμφαςθ ςτα ευρωπαϊκά κράτθ 

μζλθ. Στο πλαίςιο αυτό, κα διερευνθκεί και κα αναηθτθκεί θ κζςθ τθσ ΕΣΔΔΑ ςε ζνα 

ευρφτερο ςφμπλεγμα ευρωπαϊκϊν παραγωγικϊν ςχολϊν για ανϊτερουσ διοικθτικοφσ 

υπαλλιλουσ, με ςθμείο αναφοράσ τισ νζεσ κεςμικζσ εξελίξεισ και τισ μελλοντικζσ ανάγκεσ 

για μεταρρφκμιςθ. Θ παροφςα μελζτθ δεν είναι, οφτε χρονικά οφτε μεκοδολογικά, εφικτό 

να περιλαμβάνει πρωτογενι ζρευνα πεδίου αλλά αρκείται ςτο να ςυςτθματοποιιςει 

δευτερογενϊσ δεδομζνα άλλων ςχετικϊν ερευνϊν και μονογραφιϊν, να αξιοποιιςει 

ςτοιχεία από εκκζςεισ διεκνϊν φορζων και οργανϊςεων κακϊσ και να χαρτογραφιςει 

δειγματολθπτικά ςυγκεκριμζνεσ ΡΣΦ κυρίωσ μζςα από διαδικτυακι ι άλλου είδουσ 

δευτερογενι ζρευνα.  

Ειδικότερα: 
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Στο Κεφάλαιο 1, ςκιαγραφείται θ ςφγχρονθ λειτουργία τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ μζςα ςε ζνα 

ταχζωσ μεταβαλλόμενο περιβάλλον που χαρακτθρίηεται από ζντονεσ και διαρκείσ κρίςεισ οι 

οποίεσ διαφοροποιοφν άρδθν το εκνικό ι διεκνζσ πλαίςιο αναφοράσ ςε κακθμερινι βάςθ. 

Στα ςφγχρονα κεωρθτικά μοντζλα διακυβζρνθςθσ, αναγνωρίηεται ότι ο πλζον κρίςιμοσ 

παράγοντασ για τθν αποτελεςματικι ανταπόκριςθ ςτισ κρίςεισ, είναι θ ικανότθτα 

προςαρμογισ ςτισ ςυνεχείσ και αναπάντεχεσ αλλαγζσ. Ο υψθλόσ βακμόσ 

«προςαρμοςτικότθτασ» ορίηεται μζςα από ζνα ςφνολο ευζλικτων ι ανκεκτικϊν πολιτικϊν 

και διοικιςεων που οδθγοφν νομοτελειακά ςε ζναν νζο τφπο κράτουσ, το «ανκεκτικό 

κράτοσ». Ωςτόςο, παράλλθλα με τθν άνκθςθ του ανκεκτικοφ κράτουσ, αναδφεται και το 

«επιτελικό κράτοσ», με τθν ευρφτερθ ζννοια ενόσ ςκεπτόμενου κράτουσ (smart state), με 

αυξθμζνθ ικανότθτα προλθπτικισ, προγραμματικισ και αποτελεςματικισ δράςθσ μζςα από 

αναβακμιςμζνεσ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν ικανά και 

εξειδικευμζνα ςτελζχθ. 

Στο Κεφάλαιο 2, αναπτφςςεται, κάτω από ζνα διεπιςτθμονικό πρίςμα, θ ςθμαςία του 

ανκρϊπινου κεφαλαίου ςτθν αποτελεςματικι λειτουργία του κράτουσ. Κεμελιϊδθσ 

ευρωπαϊκόσ ςτόχοσ είναι θ επζνδυςθ ςτισ υποδομζσ, ςτο ανκρϊπινο κεφάλαιο και ςτα 

ςυςτιματα και εργαλεία του δθμόςιου τομζα με ςκοπό να υπάρξουν πιο αποτελεςματικζσ 

οργανωτικζσ διαδικαςίεσ, ςφγχρονθ διοίκθςθ, δραςτιριοι και με επαρκι κατάρτιςθ 

δθμόςιοι υπάλλθλοι. Θ αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων του εργατικοφ δυναμικοφ του 

δθμοςίου τομζα παρουςιάηεται ωσ βαςικι προχπόκεςθ για τθν προϊκθςθ ενόσ νζου 

ανκεκτικοφ τφπου κράτουσ με ςτακερι αναπτυξιακι πορεία.  

Στο Κεφάλαιο 3, επιχειρείται, για πρϊτθ ίςωσ φορά ςτθν ελλθνικι βιβλιογραφία, να 

αποςαφθνιςτεί εννοιολογικά ο όροσ Παραγωγικζσ Σχολζσ και Φορείσ του δθμοςίου τομζα 

μζςω μιασ ςυγκριτικισ ανάλυςθσ που ζχει ςτόχο το να εντοπιςτοφν τα βαςικά 

χαρακτθριςτικά και τα διακριτικά τουσ γνωρίςματα. Για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ μελζτθσ, 

θ εςτίαςθ επικεντρϊνεται αποκλειςτικά ςε ςχολζσ που προετοιμάηουν ανϊτερα και 

ανϊτατα διοικθτικά ςτελζχθ για το δθμόςιο τομζα. Το εν λόγω Κεφάλαιο, αποπειράται να 

προβεί ςε μια κατθγοριοποίθςθ των βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν και των ιδιαίτερων 

διακριτικϊν γνωριςμάτων των Ραραγωγικϊν Σχολϊν και Φορζων του δθμοςίου τομζα, προσ 

αναηιτθςθ ενόσ ενιαίου μοντζλου εφαρμογισ με αναφορά, κυρίωσ ςτισ χϊρεσ τθσ 
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Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, χωρίσ ωςτόςο να αποκλείονται και παραδείγματα εφαρμογισ ςε άλλεσ 

χϊρεσ. 

Στο ιδιαιτζρωσ εκτεταμζνο Κεφάλαιο 4, πραγματοποιείται μια εφαρμοςμζνθ ςυγκριτικι 

αναλυτικι μελζτθ και επιςκόπθςθ 22 επιλεγμζνων περιπτϊςεων Ραραγωγικϊν Σχολϊν και 

Φορζων του δθμοςίου τομζα από δεκαοκτϊ (18) διαφορετικζσ χϊρεσ, εντόσ και εκτόσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ελλθνικισ περίπτωςθσ. Θ εν λόγω 

ςυγκριτικι μελζτθ βαςίηεται ςτθ χριςθ ενόσ μεκοδολογικοφ εργαλείου που μελετά τισ 

ενζργειεσ και τισ δραςτθριότθτεσ των παραγωγικϊν φορζων, ςχολϊν ι ακαδθμιϊν τθσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ των χωρϊν, ςε μια ςειρά από παραμζτρουσ όπωσ: θ οργανωτικι 

λειτουργία και θ αποςτολι των εν λόγω ςχολϊν και φορζων, οι υφιςτάμενεσ διαδικαςίεσ 

ειςαγωγισ των ςπουδαςτϊν ςτισ Ραραγωγικζσ Σχολζσ ι Οργανιςμοφσ, τα επιμζρουσ 

προγράμματα ςπουδϊν, οι ςτρατθγικζσ ςτο πεδίο των ηθτοφμενων δεξιοτιτων, θ 

αποφοίτθςθ από τθ Σχολι και θ πρόβλεψθ για δυνατότθτα ςταδιοδρομίασ των αποφοίτων, 

κακϊσ και άλλα μικρότερα ι μεγαλφτερα ηθτιματα.  

Στο Κεφάλαιο 5, αναλφονται με ςυνοπτικό τρόπο οι προςπάκειεσ ευρωπαϊκισ και διεκνοφσ 

δικτφωςθσ των εν λόγω ςχολϊν και φορζων μζςω διμερϊν και πολυμερϊν ςυμπράξεων ι 

μζςω ςυμμετοχισ ςε διεκνι και ευρωπαϊκά φόρα. 

Στθν τελευταία ενότθτα που τιτλοφορείται Αντί Επιλόγου, επιδιϊκεται μια βραχεία ςφνοψθ 

τθσ παροφςασ μελζτθσ με ζμφαςθ ςτα γενικά και τα ειδικά ςυμπεράςματα και τισ 

διαπιςτϊςεισ από τθν ςυγκριτικι ανάλυςθ κακϊσ επίςθσ και ο εντοπιςμόσ καλϊν πρακτικϊν 

από το εξωτερικό, με προςτικζμενθ αξία για το ελλθνικό μοντζλο, ϊςτε να αναδυκοφν 

ευκαιρίεσ αλλαγισ μζςα από ςυγκεκριμζνεσ μεταρρυκμιςτικζσ προτάςεισ. 
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Κεφάλαιο 1 

 

Θ εποχι των κρίςεων και των αλλαγϊν. Θ ανάγκθ για ζνα ανκεκτικό 

και επιτελικό κράτοσ.  
 

Countries’ ability to adapt to an ever-changing world 

depends to a large extent on their ability to mobilise the 

machinery of government and the human capital within 

their public institutions. 

(OECD Government at a Glance, 2017) 

 

Τα ςφγχρονα κράτθ, κλονίηονται ςυνεχϊσ από αναπάντεχεσ κρίςεισ και καλοφνται να 

αντιμετωπίςουν ολοζνα και πιο πολφπλοκα προβλιματα και κοινωνικζσ ι άλλεσ προκλιςεισ 

με ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτον Άνκρωπο και ςτισ κοινωνίεσ. Ρροκλιςεισ όπωσ, θ 

διεκνοποίθςθ των οικονομιϊν, θ αλματϊδθσ πρόοδοσ τθσ τεχνολογίασ, οι δθμογραφικζσ 

τάςεισ, θ κλιματικι αλλαγι, οι αλλθλεξαρτϊμενεσ πολιτικζσ και οικονομικζσ εξελίξεισ, θ 

δθμόςια υγεία, θ αφξθςθ των ανιςοτιτων, απαιτοφν διαρκι εγριγορςθ και άλματα 

προςαρμογισ από τισ κυβερνιςεισ. Τα τελευταία χρόνια, οι κρίςεισ ζχουν γίνει θ «νζα 

πραγματικότθτα» και εμφανίηονται ςε διάφορεσ μορφζσ. Χαρακτθριςτικά δείγματα κρίςεων 

είναι οι τρομοκρατικζσ επικζςεισ τθσ 11θσ Σεπτεμβρίου (2001), το τςουνάμι ςτθν Λνδονθςία 

(2004), οι βομβιςτικζσ επικζςεισ ςτο Λονδίνο (2005), οι τυφϊνεσ ίτα και Κατρίνα (2005), οι 

καταςτροφικοί ςειςμοί ςτθ Νζα Ηθλανδία (2010-11), οι τρομοκρατικζσ επικζςεισ ςτο Ραρίςι 

(2015) και ςτθ Νίκαια (2016) και πιο πρόςφατα οι μεγάλεσ πυρκαγιζσ ςτθν Καλιφόρνια, θ 

πανδθμία Covid-19, ο πόλεμοσ ςτθν Ουκρανία κ.ο.κ. Στθν Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια 

είχαμε ςυναπτζσ κρίςεισ όπωσ το προςφυγικό (από το 2013 ζωσ το 2020), θ πλθμμφρα ςτθν 

Μάνδρα (2018), θ πυρκαγιά ςτο Μάτι (2019), θ κρίςθ ςτον Ζβρο και ςτθν Ανατολικι 

Μεςόγειο (2020), θ διαχείριςθ τθσ πανδθμίασ και θ κακοκαιρία ΕΛΡΛΣ (2022). 

Ο ΟΟΣΑ (OECD 2017 & 2020), παρατθρεί ότι το βαςικότερο πλζον όπλο των κυβερνιςεων 

προκειμζνου αυτζσ να ανταποκρικοφν αποτελεςματικά ςτισ ανωτζρω προκλιςεισ, είναι θ 

ικανότθτα προςαρμογισ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ που δθμιουργοφν οι κρίςεισ. Θ κρίςθ 

εμφανίηεται ωσ μία ςτιγμι αςυνζχειασ, ωσ ζνα γεγονόσ το οποίο κινθτοποιεί διαδικαςίεσ 
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ανακεϊρθςθσ των επιλογϊν και αλλαγισ πορείασ εκ μζρουσ των δρϊντων (Alink, Boin & 

Hart 2001, Keeler 1993, Peters 2011). Οι υπάρχουςεσ πολιτικζσ δεν λφνουν νζα προβλιματα 

(Kingdon, 2003), οπότε θ ςυνζχιςθ τθσ ίδιασ πολιτικισ και οι οριακζσ προςαρμογζσ φαίνεται 

να μθν επαρκοφν. Ζτςι, τα παλιά πρότυπα ςκζψθσ και ςυμπεριφοράσ διαρρθγνφονται και 

ταυτόχρονα διανοίγονται νζεσ δυνατότθτεσ για νζεσ προςεγγίςεισ και ιδζεσ. Νζεσ επιλογζσ 

και κζματα που μζχρι τότε είχαν δυςκολία να αναδειχκοφν, οδθγοφνται ςτθν εργαλειοκικθ 

λφςεων. Αυτό ςυμβαίνει διότι οι κρίςεισ αποτελοφν κρίςιμα γεγονότα που μποροφν να 

επθρεάςουν τον οριςμό του προβλιματοσ. Κατά τισ ςτιγμζσ των κρίςεων θ ςυνζχεια τθσ 

ιςτορικισ εξζλιξθσ διακόπτεται, κυρίωσ υπό τθν επιρεια αλλαγϊν του εξωτερικοφ 

περιβάλλοντοσ και μπορεί να επζλκουν ςχετικά απότομεσ κεςμικζσ αλλαγζσ με 

μακροπρόκεςμεσ ςυνζπειεσ. Υπό τθν πίεςθ του επείγοντοσ που επιφζρει θ αναςτάτωςθ τθσ 

κρίςθσ, παρζχεται για μία πεπεραςμζνθ χρονικι περίοδο ζνα περικϊριο για «ειδικι 

πολιτικι» και ειςαγωγι ςθμαντικϊν αλλαγϊν (Σπανοφ 2021).  

Επιπροςκζτωσ, εάν ςυνυπολογιςκοφν χαρακτθριςτικά όπωσ θ αλλθλεξάρτθςθ των κρατϊν, 

το εφροσ, θ ζνταςθ και θ ταχφτθτα των αλλαγϊν, κακίςταται ςαφζσ ότι θ προςαρμογι ςτισ 

κρίςεισ δεν μπορεί να ιδωκεί ωσ πρόβλθμα ενόσ και μόνο κράτουσ, αλλά αντικζτωσ, 

πρόκειται περί ηθτθμάτων «που είναι ιδιαίτερα δυςχερι (ωσ προσ τθν αντιμετϊπιςι τουσ) 

γιατί υπερκερνοφν τισ δυνατότθτεσ των κρατών, ακόμθ και των ιςχυρών, να τα 

αντιμετωπίςουν μόνα τουσ» (Heywood 2013). Μάλιςτα, κα μποροφςε να υποςτθρίξει κανείσ 

ότι «θ διακυβζρνθςθ ξεφεφγει όλο και περιςςότερο από τα όρια των εκνικών κυβερνιςεων 

[…] ςε διάφορεσ αλλθλεπικαλυπτόμενεσ πλατφόρμεσ πολιτικισ δράςθσ» (Jackson & 

Sorensen 2006). Στο αυτό το κλίμα των οικονομικϊν και κοινωνικϊν πιζςεων, των 

εξελιςςόμενων πολιτικϊν προτεραιοτιτων και τθσ «ραγδαίασ αφξθςθσ τθσ πολυπλοκότθτασ 

των διαδράςεων μεταξφ των κοινωνικών ςυςτθμάτων» (Καρκατςοφλθσ 2004), θ αλλαγι, και 

δθ θ οργανωςιακι αλλαγι, γίνεται όλο και μεγαλφτερθ προτεραιότθτα. Ωςτόςο, θ αλλαγι 

είναι μία πολφπλοκθ διαδικαςία που μπορεί να ζχει τόςο αρνθτικά όςο και κετικά 

αποτελζςματα. 

Θ ζννοια τθσ οργανωςιακισ αλλαγισ, άρχιςε να απαςχολεί τουσ επιςτιμονεσ τθσ Διοίκθςθσ 

Επιχειριςεων από τθ δεκαετία του 1950 (Bamford & Forrester 2003). Θ ςτακερότθτα που 

χαρακτιριηε τον κόςμο των επιχειριςεων ςτισ δεκαετίεσ του ’50 και του ’60 

αντικαταςτάκθκε από τουσ ταχείσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ που επζβαλαν οι νζεσ 
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μεταβιομθχανικζσ ςυνκικεσ που επικράτθςαν. Στα χρόνια που ακολοφκθςαν, θ γενικι 

φιλοςοφία για τθν ζννοια τθσ αλλαγισ ακολοφκθςε μια εξελικτικι πορεία. Στθ δεκαετία του 

80’ επικράτθςε το «γραμμικό μοντζλο» (Stiegelbauer 1994) κατά το οποίο οι επιχειριςεισ 

(και οι κυβερνιςεισ) δεν προετοιμάηονταν για τθν αλλαγι. Το πραγματικό φαινόμενο τθσ 

αλλαγισ απλϊσ ερχόταν ςτο προςκινιο και λειτουργοφςε ωσ αφορμι, ωσ ερζκιςμα για να 

ενεργοποιθκεί ζνασ μθχανιςμόσ αλυςιδωτϊν αντιδράςεων προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί 

θ νζα πραγματικότθτα (Drucker 1992, Grove 1999). Νεότερεσ ωςτόςο κεωριςεισ, εςτίαςαν 

ςτθν «ςυγκυρία» ωσ μια κατάςταςθ που παίηει πρωταρχικό ρόλο (Capoccia & Kelemen 

2007) ςτθ διάνοιξθ «παρακφρων ευκαιρίασ» (Kingdon 2003) που είναι αναγκαία για να 

υλοποιθκοφν φιλόδοξα προγράμματα μεταρρφκμιςθσ (Keeler 1993).  

Μπροςτά ςτθν αβεβαιότθτα που δθμιουργεί θ ςυγκυρία, αναδεικνφονται και οι διαχρονικζσ 

πακογζνειεσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και με αυτόν τον τρόπο διανοίγεται ζνα παράκυρο 

ευκαιρίασ για αλλαγι παραδείγματοσ (Hall 1993).  Ιδθ από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 

2010 (Mitchell 2013), ο ΟΟΣΑ επαναπροςδιόριςε τθν «ευκραυςτότθτα» ι «ευαλωτότθτα»1 

των κρατϊν ωσ ζναν ςυνδυαςμό από α) μεγαλφτερουσ εξωγενείσ κινδφνουσ και απειλζσ και 

β) ανεπάρκεια τθσ ικανότθτασ προςαρμογισ των διοικιςεων για τθν αντιμετϊπιςθ αυτϊν 

των κινδφνων και απειλϊν κακϊσ και των βακφτερων αιτιϊν τουσ. Αυτόσ ο νζοσ οριςμόσ, 

οδιγθςε ςτθν ανάδειξθ τθσ ζννοιασ τθσ ανκεκτικότθτασ που με τθ ςειρά τθσ μετατόπιςε το 

κεωρθτικό κζντρο βάρουσ από το λεγόμενο μεταβατικό ςτο νεότερο ανκεκτικό κράτοσ 

(Pospisil J. & Kühn, F. 2016). Το ανκεκτικό κράτοσ, αφουγκράηεται τουσ κινδφνουσ και κζτει 

ςε προτεραιότθτα τθν ζγκαιρθ και αποτελεςματικι αντίδραςθ. Με τον ίδιο τρόπο, οι 

ανκεκτικζσ πολιτικζσ αποςκοποφν ςτθν παροχι ποιοτικϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν που 

προςδίδουν αξία ςτουσ πολίτεσ ακόμθ και όταν θ γενικι οικονομικι και κοινωνικι ςυγκυρία 

διακζτει κατά βάςθ αρνθτικό πρόςθμο. 

Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και οι Θ.Ρ.Α. ανζπτυξαν τα τελευταία ζτθ ςτρατθγικζσ για τθν 

οικοδόμθςθ ανκεκτικότθτασ ςε εφκραυςτα περιβάλλοντα. Οργανιςμοί όπωσ, ο ΟΟΣΑ, θ 

Ραγκόςμια Τράπεηα, θ Αφρικανικι Τράπεηα Ανάπτυξθσ, θ Αςιατικι Τράπεηα Ανάπτυξθσ, το 

Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και τα Θνωμζνα Ζκνθ ζχουν αναπτφξει νζα εργαλεία 

αξιολόγθςθσ του βακμοφ ευκραυςτότθτασ και ανκεκτικότθτασ κακϊσ και ςτρατθγικά 

                                                           
1
 Θ κατάςταςθ ςτθν οποία ζνα κράτοσ (ι μια οργάνωςθ) είναι ευάλωτο ςτουσ εξωγενείσ κινδφνουσ/κρίςεισ και 

άρα επθρεάηεται από αυτζσ. Ο βακμόσ ευαλωτότθτασ αναδεικνφει τθν φζρουςα ικανότθτα του κράτουσ να 
ανταποκρίνεται αποτελεςματικά ι μθ ςτισ αλλαγζσ. 
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πλαίςια και χρθματοδοτικά μζςα που μποροφν να εφαρμοςτοφν ςτθν οικοδόμθςθ ενόσ 

ανκεκτικοφ κράτουσ.  

Σε αυτό το πλαίςιο, ο ΟΟΣΑ (OECD 2017, 2020) επιςθμαίνει ότι ζνα ανκεκτικό κράτοσ που 

ανταποκρίνεται αποτελεςματικά ςτισ κρίςεισ είναι ζνα κράτοσ που κινθτοποιεί με επιτυχία 

τουσ κρατικοφσ κεςμοφσ και κυρίωσ επενδφει ςθμαντικά ςτο ανκρϊπινο κεφάλαιο, ιδίωσ 

ςτο ανκρϊπινο κεφάλαιο που λαμβάνει αποφάςεισ και κακοδθγεί. Στο πλαίςιο αυτό, 

αναδφεται ωσ αδιριτθ θ ανάγκθ δθμιουργίασ ενόσ ανκεκτικοφ και ςυνάμα επιτελικοφ 

κράτουσ υπό τθν ζννοια ότι απαιτείται υποςτιριξθ και ενίςχυςθ των ςτελεχϊν που κατζχουν 

ςθμαντικι αποφαςιςτικι αρμοδιότθτα με ςκοπό να μποροφν να ανταποκρίνονται 

αποτελεςματικά ςτισ αλλαγζσ που επιφζρει θ ςυγκυρία (Kuperus & Rode 2010 & 2016, 

OECD 2017). Ο Μακρυδθμιτρθσ αναφζρει ότι αυτόσ κακαυτόσ ο όροσ επιτελικι διοίκθςθ 

ςθμαίνει ότι «θ διοίκθςθ αποκτά τθν ικανότθτα να ςτοχάηεται επί ενόσ επιδιωκόμενου 

τελικοφ ςκοποφ» (Μακρυδθμιτρθσ 2008). Δθλαδι, ότι το κράτοσ μπορεί να ςχεδιάηει, να 

προγραμματίηει και να αξιολογεί δεδομζνα για τθν εκπλιρωςθ ενόσ τελικοφ ςκοποφ 

προλθπτικά ςε αντιδιαςτολι με ζνα κράτοσ που παρακολουκεί τισ εξελίξεισ και λειτουργεί 

εκ των υςτζρων. Το επιτελικό κράτοσ είναι ζνα ζξυπνο κράτοσ (smart state) που μπορεί να 

“ςκζφτεται” και να ενςωματϊνει τθν ςτρατθγικι πρόβλεψθ και τθν ολιςτικι προςζγγιςθ 

των πολιτικϊν. Σε αυτό το ςχιμα, ζνα Κράτοσ είναι «Επιτελικό» επειδι επικεντρϊνεται ςτισ 

βαςικζσ λειτουργίεσ τθσ ςτρατθγικισ ςχεδίαςθσ, τθσ προλθπτικισ οργάνωςθσ τθσ 

αβεβαιότθτασ και τθσ ςυντονιςμζνθσ διαχείριςθσ όλων των διακζςιμων πόρων για τθ 

κωράκιςθ τθσ κοινωνίασ, τθσ οικονομίασ και των δικαιωμάτων των πολιτϊν απζναντι ςε 

κάκε λογισ απρόβλεπτεσ κρίςεισ ι απειλζσ.  

Στο επίπεδο τθσ ελλθνικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ, εντοπίηεται υπερβολικόσ ςυγκεντρωτιςμόσ, 

ακαμψία και τυπολατρία, κακονομία, αναποτελεςματικότθτα και λειτουργικι ανεπάρκεια 

(Μακρυδθμιτρθσ et al. 2012, Σωτθρόπουλοσ & Χριςτόπουλοσ 2017). Επιπρόςκετα θ 

κακιλωςθ τθσ διοίκθςθσ ςε χαμθλό επίπεδο (Σπανοφ 2018) ςυνδζεται με τθν υποταγι τθσ 

ςτθν πολιτικι τάξθ και οδθγεί ςε ζλλειψθ κεςμικισ μνιμθσ ςτο κράτοσ, με αρνθτικζσ 

επιπτϊςεισ ςτθ διαδικαςία παραγωγισ δθμόςιων πολιτικϊν. Ο μεταςχθματιςμόσ του 

κράτουσ ςε επιτελικό και ανκεκτικό δθμιουργεί ζνα περιβάλλον κατάλλθλο για τον 

αναςχεδιαςμό τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ και του τρόπου 

αξιοποίθςθσ των αποφοίτων τθσ. Ζνα επιτελικό – ανκεκτικό κράτοσ ενζχει ςτθν φφςθ του 
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τθν κεμελιϊδθ ζννοια ενόσ κατάλλθλα εκπαιδευμζνου ανκρϊπινου δυναμικοφ για να 

ςτελεχϊςει τισ κζςεισ ςτρατθγικοφ χαρακτιρα ςτθ δθμόςια διοίκθςθ και να αςκιςει 

ανάλογεσ αρμοδιότθτεσ (Δραμαλιϊτθ 2021). 

Θ ενίςχυςθ του «επιχειρθςιακοφ ρόλου» τθσ Διοίκθςθσ ζφερε εκ νζου ςτο προςκινιο τθ 

διαχρονικά προβαλλόμενθ ςυηιτθςθ ςχετικά με τθν αναγκαιότθτα δθμιουργίασ μιασ νζασ 

«διοικθτικισ ελίτ», που ςχεδιάηει και αναλφει δθμόςιεσ πολιτικζσ, τεκμθριϊνει τθν 

εργαλειοκθκθ πολιτικϊν, αςκϊντασ ζναν καίριο «επιτελικό ρόλο» ςτο ςχεδιαςμό και τθν 

εφαρμογι των πολιτικϊν (Σωτθρόπουλοσ 2021). Διαχρονικά, οι εκκζςεισ εμπειρογνωμόνων 

τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ (Μακρυδθμιτρθσ et al. 2000) πρότειναν, μεταξφ άλλων, τθν 

ειςαγωγι επιτελικϊν δομϊν και τθ δθμιουργία ενόσ ςϊματοσ ανϊτερων δθμοςίων 

υπαλλιλων ςτα υπουργεία. Ο αναπροςδιοριςμόσ του ρόλου των ανωτάτων διοικθτικϊν 

ςτελεχϊν μπορεί να δϊςει νζο νόθμα και πνοι ςε πολλζσ πτυχζσ των μεταρρυκμίςεων οι 

οποίεσ ζχουν καταλιξει να είναι ςυμβολικζσ και φορμαλιςτικζσ, αναπαράγοντασ τον 

κατεςτθμζνο τρόπο λειτουργίασ και εξαρτιςεων. Αυτι θ ςυγκυρία αποτελεί το “παράκυρο 

ευκαιρίασ” για τθν αξιοποίθςθ των Αποφοίτων τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 

Αυτοδιοίκθςθσ. Ζνα άρτια οργανωμζνο επιτελικό κράτοσ χρειάηεται άρτια καταρτιςμζνα 

επιτελικά ςτελζχθ με ανάλογα κακικοντα θγεςίασ και διαχείριςθσ κρίςεων, ςτρατθγικοφ 

ςχεδιαςμοφ, ανάλυςθσ δθμόςιασ πολιτικισ, ικανότθτα λιψθσ ταχζων και κατάλλθλων 

αποφάςεων και αξιολόγθςθσ πολιτικϊν και αποτελεςμάτων (OECD 2017). Θ νζα 

αρχιτεκτονικι τθσ Επιτελικισ Διοίκθςθσ απαιτεί επομζνωσ τθν ενδυνάμωςθ του 

επαγγελματικοφ προφίλ των ςτελεχϊν που καλοφνται να ςτελεχϊςουν τισ επιτελικζσ 

διοικθτικζσ κζςεισ.  

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω, Οι λεγόμενεσ Ραραγωγικζσ Σχολζσ και Φορείσ τθσ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ, εφεξισ  (ΡΣΦ), είναι ωσ επί το πλείςτον οι αρχζσ που αναλαμβάνουν το 

φορτίο αυτισ τθσ προετοιμαςίασ και τθσ υποςτιριξθσ. Είναι επίςθσ αυτζσ, που προβαίνουν 

ςε προγραμματιςμό αναγκϊν για τρζχουςεσ ι μελλοντικζσ δεξιότθτεσ και επιμορφϊνουν το 

προςωπικό. Σε πλείςτεσ δε περιπτϊςεισ ζχουν τθν ευκφνθ να αναηθτοφν ταλζντα, ιτοι 

υποψθφίουσ υψθλϊν προςόντων για να υποςτθρίξουν τα ανϊτερα και ανϊτατα ςτρϊματα 

τθσ διοίκθςθσ, ενίοτε και ςε υπερεκνικό επίπεδο. Οι ΡΣΦ διακζτουν μια ξεχωριςτι κζςθ 

μζςα ςτον κρατικό μθχανιςμό κακϊσ είναι αυτζσ που αναλαμβάνουν να τον προετοιμάςουν 

για τισ επερχόμενεσ αλλαγζσ.  
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Κεφάλαιο 2 

Ανκρϊπινο κεφάλαιο και δεξιότθτεσ 

 

People are our greatest asset. This is a truism in today’s 

economy. But it wasn’t always the case.  

(Deloitte, The future of work in Government. Navigating a 

shifting talent landscape, 2019) 

 

Το αίτθμα για αποτελεςματικότθτα δθμιουργεί μεγάλεσ πιζςεισ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ θ 

οποία πρζπει να κάνει περιςςότερα (ςυνικωσ με λιγότερουσ πόρουσ), ανεβάηοντασ ωςτόςο 

τον πιχθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων δθμόςιων υπθρεςιϊν. Οι απαιτιςεισ των πολιτϊν 

που ζχουν ςυνθκίςει ζνα υψθλό επίπεδο υπθρεςιϊν από ζναν ιδιαίτερα ανταγωνιςτικό 

ιδιωτικό τομζα, κακίςτανται πλζον ιδιαίτερα υψθλζσ και απζναντι ςτθ δθμόςια διοίκθςθ. 

Είναι επομζνωσ επιτακτικι θ ανάγκθ εκςυγχρονιςμοφ τθσ, τόςο δια τθσ προςαρμογισ τθσ 

ςτισ νζεσ ςυνκικεσ όςο και δια τθσ δραςτικισ βελτίωςθσ τθσ αποτελεςματικότθτάσ τθσ, που 

νομοτελειακά τθν οδθγοφν ςε: 

 νζεσ μορφζσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ, 

 ποιοτικότερο νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο, 

 διεφρυνςθ τθσ χριςθσ των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνίασ (ΤΡΕ), 

ειςαγωγι καινοτομιϊν και νζων μεκοδολογιϊν και προςεγγίςεων 

 μεγαλφτερθ επζνδυςθ ςτο ανκρϊπινο κεφάλαιο, 

 διαμόρφωςθ κουλτοφρασ αλλαγισ και ςυνεχιηόμενθσ βελτίωςθσ (continuous 

improvement). 

Στο Διάγραμμα 1, εμφανίηονται οι βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ εκςυγχρονιςμοφ τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ όπωσ αναλφονται για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ μελζτθσ. Θ ίδια θ λειτουργία τθσ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ αλλά και θ διαδικαςία παραγωγισ αποτελεςματικϊν δθμόςιων 

πολιτικϊν εξαρτϊνται από τθν ποιότθτα των μεταρρυκμίςεων/αλλαγϊν που κα 

δρομολογθκοφν ςε κάκε ζνα από τα ωσ άνω ςτάδια. Εξάλλου, θ ίδια θ δυνατότθτα του 

κράτουσ να ανταπεξζλκει ςτα υφεςιακά φαινόμενα, με όποιο τρόπο και αν εκδθλϊνονται 

αυτά, εξαρτάται με τθ ςειρά τθσ από όλεσ τισ ςχετικζσ πτυχζσ. 
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Ρθγι: Λδία επεξεργαςία 

Διάγραμμα 1 

Συνιςτϊςεσ εκςυγχρονιςμοφ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ 

Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, οι περιςςότερεσ βιβλιογραφικζσ αναφορζσ, αναγνωρίηουν ότι θ 

πλζον κρίςιμθ ςυνιςτϊςα, προκειμζνου το κράτοσ να πετφχει τουσ ςτόχουσ του, είναι το 

ανκρϊπινο κεφάλαιο. Συνεπϊσ θ ολοζνα και μεγαλφτερθ επζνδυςθ ςτθν περαιτζρω 

ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ αποτελεί conditio sine qua non για τθν 

αποτελεςματικι του λειτουργία. Στο πλαίςιο αυτό, γίνεται ςιγά ςιγά ξεκάκαρο ότι οι 

αλλαγζσ που βιϊνει το κράτοσ είναι και αλλαγζσ που βιϊνουν και οι ίδιοι οι υπάλλθλοι του. 

Θ προςαρμοςτικότθτα, για παράδειγμα, που επζδειξαν οι δθμόςιοι υπάλλθλοι κατά τθν 

περίοδο τθσ ζξαρςθσ τθσ πανδθμίασ και ιδίωσ θ αλλαγι του τρόπου εργαςίασ τουσ με τθν 

απαραίτθτθ προςφυγι ςτθν τθλεργαςία ι ςε άλλα ψθφιακά μζςα, ιταν ζνα χαρακτθριςτικό 

παράδειγμα. Αυτό όμωσ απαίτθςε τθν άμεςθ αναβάκμιςθ των ψθφιακϊν τουσ δεξιοτιτων. 

Από τθν άλλθ, θ βίαιθ αυτι αλλαγι (θ προςφυγι ςτθν τθλεργαςία), ζπλθξε οριςμζνουσ από 

τουσ προςδιοριςτικοφσ παράγοντεσ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ του 

δθμοςίου τομζα όπωσ θ κοινωνικότθτα τθσ εργαςίασ, θ ςυνεργαςία και θ εργαςία ςε 

ομάδεσ. Στο πλαίςιο αυτό, φάνθκε επιτακτικι θ ανάγκθ για ανάπτυξθ νζων μορφϊν 

υποςτιριξθσ των δθμοςίων υπαλλιλων πζρα και πάνω από τισ παραδοςιακζσ μορφζσ τθσ 

εκπαίδευςθσ. Οριςμζνεσ τζτοιεσ μορφζσ υποςτιριξθσ είναι θ προπονθτικι (coaching), θ 

   

 
Κεςμοί-

διαδικαςίεσ 

 
Ροιότθτα 

νομοκεςίασ 

 
Εργαλεία-
τεχνολογία 

 
Ανκρϊπινο 
κεφάλαιο 

 Κουλτοφρα 



 

 

 
 13 

κακοδιγθςθ (mentoring) και κάκε είδουσ ςυμβουλευτικι προςζγγιςθ, θ προςτικζμενθ αξία 

των οποίων ζχει πλζον ζχει αναγνωριςτεί ςε όρουσ διοίκθςθσ επιδόςεων (performance 

management) (Goleman 2002, Lee 2003).  

Συμπεραςματικά, δεν είναι μόνο τα κράτθ και οι διοικιςεισ τουσ που πρζπει να αλλάξουν 

ϊςτε να αναδειχκεί θ «ανκεκτικότθτά» τουσ. Είναι και τα ςτελζχθ τθσ διοίκθςθσ. Οι 

άνκρωποί τθσ, οι οποίοι επίςθσ επλιγθςαν από τθν πανδθμία Covid-19 και χρειάςτθκε να 

αφομοιϊςουν γριγορα νζεσ μεκόδουσ και τεχνολογίεσ, να εργαςτοφν εξ αποςτάςεωσ και 

αρκετζσ φορζσ με πολφ μεγάλθ ευελιξία, αν το απαιτοφςαν οι ςυνκικεσ, να ςυντονίςουν τισ 

ενζργειζσ τουσ με άλλουσ τομείσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και να αναηθτιςουν τθν 

καινοτομία με πολφ πιο εντατικό τρόπο από ότι παλαιότερα (OECD 2021). Οι πρωτοφανείσ 

ςυνκικεσ που διαμορφϊκθκαν μετά τθν πανδθμία αλλά και τθν πρόςφατθ ςφρραξθ ςτθν 

Ουκρανία2, διεφρυναν ζτι περαιτζρω το πεδίο για αναηιτθςθ νζων και ρθξικζλευκων 

πολιτικϊν και δράςεων. 

Ρϊσ όμωσ «χτίηεται» θ ανκεκτικότθτα ςτο ςτελεχιακό δυναμικό τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ; Θ 

απάντθςθ είναι απλι. Μζςω πολιτικϊν που ςτοχεφουν ςτθν προςζλκυςθ νζων ταλζντων, 

τθν αναβάκμιςθ και ανάπτυξθ κρίςιμων γνϊςεων, ικανοτιτων, δεξιοτιτων και τθν 

επανειδίκευςθ κακϊσ επίςθσ και μζςω τθσ δθμιουργίασ μιασ ικανοποιθτικισ εμπειρίασ 

εργαςίασ (Kumari & Pandey 2011). Εςτιάηοντασ ςε πιο ςφγχρονα μζςα και τρόπουσ 

υποςτιριξθσ του προςωπικοφ, κα μποροφςε κανείσ να εντάξει και τισ υπθρεςίεσ 

προπονθτικισ (coaching), κακοδιγθςθσ (mentoring) κακϊσ και κάκε άλλου είδουσ 

ςυμβουλευτικι υπθρεςία με ςκοπό τθν προςωπικι ι ςυλλογικι ενδυνάμωςθ. 

Πλα τα προθγοφμενα, περιγράφουν μια διαδικαςία αναβάκμιςθσ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ και προχποκζτουν, από τθν πλευρά των διοικιςεων, μια ςθμαντικι επζνδυςθ 

ςτο λεγόμενο ανκρϊπινο κεφάλαιο. Εάν το πλαίςιο αναφοράσ είναι θ δθμόςια διοίκθςθ, 

αυτι θ διατφπωςθ ζχει ςθμαντικι επίδραςθ τόςο ςτθν οργανωτικι διάρκρωςθ όςο και ςτισ 

επιλεγόμενεσ δθμόςιεσ πολιτικζσ ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

                                                           
2
 Θ ουκρανικι κρίςθ νοείται, επί του παρόντοσ, ωσ μια κρίςθ που επιφζρει ςθμαντικζσ οικονομικζσ και 

διοικθτικζσ ςυνζπειεσ με ζμφαςθ ςτθν αναδιάρκρωςθ των προχπολογιςμϊν των κρατϊν, ςτθ μεταρρφκμιςθ 
των πολιτικϊν ζκτακτθσ ανάγκθσ, ςτθν πρωτοκακεδρία τθσ ενεργειακισ ανκεκτικότθτασ κ.ο.κ. 
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Ο όροσ ανκρϊπινο κεφάλαιο3 (Becker 1964, Νικολάου 2008, Goldin 2014), περιλαμβάνει 

χαρακτθριςτικά γνωρίςματα των εργαηομζνων όπωσ οι γνϊςεισ, οι δεξιότθτεσ, οι ικανότθτεσ 

ι άλλα, που είναι είτε επίκτθτα είτε εκ γενετισ κτθκζντα και τα οποία επιδροφν 

αποφαςιςτικά ςτθν παραγωγικι διαδικαςία και ςτθν ανάπτυξθ. Αυτά διακρίνονται ςε 

γενικά και ειδικά γνωρίςματα, με τα πρϊτα να ςχετίηονται με τισ κοινϊσ αποδεκτζσ 

οργανωςιακζσ ι άλλεσ ιδιότθτεσ ενϊ τα τελευταία να αφοροφν ςε εκείνεσ τισ πιο ειδικζσ 

ιδιότθτεσ που αφοροφν ζναν και μόνο οργανιςμό ι ζνα εξειδικευμζνο ζργο (Gibbons & 

Waldman 2004). Συνικωσ, οι γενικζσ ιδιότθτεσ αναφζρονται ςε μεταβιβάςιμεσ γνϊςεισ, 

ικανότθτεσ, δεξιότθτεσ κ.τ.λ. ενϊ οι ειδικζσ ιδιότθτεσ ςε μθ μεταβιβάςιμεσ και άρα πιο 

δαπανθρζσ και ςυνδζονται με τθν ανάλθψθ μεγαλφτερου κινδφνου (ρίςκου) για εκείνον που 

κα αναλάβει το κόςτοσ τθσ επζνδυςθσ.  

Θ επζνδυςθ ςτο ανκρϊπινο κεφάλαιο, αναφζρεται ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ ι 

κατάρτιςθ ι επιμόρφωςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ μιασ οργάνωςθσ, με ςκοπό τθν 

αφξθςθ των γνϊςεων, ικανοτιτων, δεξιοτιτων ι άλλων χαρακτθριςτικϊν. Αναφζρεται 

επίςθσ και ςτθν ενδυνάμωςθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ 

μεγιςτοποίθςθ τθσ παραγωγικότθτασ, τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ 

εκάςτοτε δθμόςιασ ι ιδιωτικισ οργάνωςθσ. Υπό αυτιν τθν ζννοια, οι εργαηόμενοι, 

κεωροφνται ζνασ αυτοφςιοσ κεφαλαιουχικόσ πόροσ, ςφμφωνα με τουσ κλαςικοφσ 

οικονομικοφσ οριςμοφσ, ο οποίοσ προςφζρει ςθμαντικά ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα ςε 

όρουσ εφαρμογισ ςτρατθγικϊν και οργανωςιακϊν επιδόςεων (Hitt et al. 2006). Ραρά τισ 

ζντονεσ κριτικζσ που ζχει υποςτεί θ κεωρία ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου κεφαλαίου, με 

βαςικό επιχείρθμα το ότι προωκεί τθν αλόγιςτθ άγρα επιςτθμονικϊν ι άλλων τίτλων τθν 

                                                           
3
 Ο Schultz (Schultz 1960), ειςιγαγε τθν ζννοια του ανκρϊπινου κεφαλαίου ςτθ διοικθτικι επιςτιμθ. Ωςτόςο, 

ο Becker (Becker 1964), ιταν ο άνκρωποσ που τθν ανζπτυξε και τθσ ζδωςε μια αυκφπαρκτθ επιςτθμονικι 
οντότθτα. Βαςικι υπόκεςθ τθσ κεωρίασ του ανκρϊπινου κεφαλαίου είναι ότι ο άνκρωποσ, ωσ ζνα 
ςυγκζραςμα ι αμάγαλμα γνϊςεων, ικανοτιτων και δεξιοτιτων είναι ζνασ κρίςιμοσ παράγοντασ που επθρεάηει 
ςθμαντικά τθν παραγωγικι διαδικαςία. Κατά τον Becker και τουσ λοιποφσ κιαςϊτεσ τθσ κεωρίασ του 
ανκρϊπινου κεφαλαίου, ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ δεν είναι μόνο ζνασ κρίςιμοσ παράγοντασ αλλά είναι ο 
κρίςιμοσ εκείνοσ παράγοντασ που προςδίδει πραγματικι επιπρόςκετθ αξία (added-value) θ οποία μπορεί να 
οδθγιςει ςτθ μεγζκυνςθ τθσ παραγωγισ. Ο όροσ ανκρϊπινο κεφάλαιο, πολλζσ φορζσ ςυγχζεται με τον όρο 
ανκρϊπινο δυναμικό, ωςτόςο, μεταξφ τουσ υπάρχει ςφνδεςθ αλλά όχι ταφτιςθ. Ειδικότερα, το ανκρϊπινο 
κεφάλαιο αναφζρεται ςτισ γνϊςεισ, τισ ικανότθτεσ και τισ δεξιότθτεσ που κατζχει ο άνκρωποσ και οι οποίεσ 
μεταφράηονται, μεταξφ άλλων, ςε κατάρτιςθ, πείρα, εκπαίδευςθ, τεχνογνωςία, αφοςίωςθ, ςυμπεριφορά και 
αντίλθψθ που επθρεάηουν τον τρόπο λειτουργίασ τθσ οργάνωςθσ αλλά και αυτι κακαυτι τθν παραγωγικι 
διαδικαςία. Το ανκρϊπινο δυναμικό, από τθν άλλθ, είναι μια λιγότερο ευρεία ζννοια θ οποία περιλαμβάνει το 
ςφνολο των διακζςιμων ανκρϊπινων πόρων που μποροφν να αναπτυχκοφν και να αξιοποιθκοφν όπου 
απαιτείται. Θ ωσ άνω διάκριςθ υιοκετείται και ςτθν παροφςα ανάλυςθ. 



 

 

 
 15 

ίδια ςτιγμι που δεν είναι ςε κζςθ να διαςφαλίςει ότι αυτοί ςυνδζονται πραγματικά με τθν 

αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ εργαςίασ (κεωρία ςθματοδότθςθσ/signaling theory: Spence 

1974, Stiglitz-Weiss 1990), είναι ευρζωσ αποδεκτό ότι θ ςτοχευμζνθ επζνδυςθ ςτο 

ανκρϊπινο δυναμικό, πράγματι, οδθγεί ςε μεγαλφτερθ παραγωγικότθτα εργαςίασ4.  

Θ McKinsey Global Institute (MGI) μζςα από μια πρόςφατθ ζρευνα (McKinsey Global 

Institute 2015, 2017) διαπιςτϊνει ότι παγκοςμίωσ υπάρχει πραγματικι ανάγκθ για ολοζνα 

και μεγαλφτερθ ειδίκευςθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου. Θ διαπίςτωςθ αυτι προκφπτει 

κυρίωσ από το τί είδουσ δεξιότθτεσ αναηθτά θ ίδια θ αγορά εργαςίασ. Ειδικότερα, παρατθρεί 

ότι υφίςταται ςθμαντικι υπερπροςφορά εργαηομζνων χαμθλισ ειδίκευςθσ (υποειδίκευςθ5) 

                                                           
4
 Σε οικονομικοφσ όρουσ, το ερϊτθμα τίκεται ωσ εξισ: Ρϊσ θ μεγαλφτερθ εξειδικευςθ αυξάνει τθν παραγωγι 

και άρα τθν παραγωγικότθτα τθσ εργαςίασ; Πςο περιςςότεροι εργαηόμενοι αποκτοφν νζεσ δεξιότθτεσ ςε μια 
ςυγκεκριμζνθ εργαςία, τόςο πιο αποδοτικοί γίνονται για αυτιν τθν εργαςία, γεγονόσ που ςθμαίνει ότι 
λιγότεροσ χρόνοσ και λιγότερα χριματα απαιτοφνται για τθν παραγωγι ενόσ αγακοφ ι μιασ υπθρεςίασ. 
Ρεραιτζρω, παρατθρείται το φαινόμενο τθσ αφξθςθσ τθσ ςυνολικισ ικανότθτασ ςφνκεςθσ και αξιολόγθςθσ των 
πλθροφοριϊν και των δεδομζνων για τθ λιψθ αποφάςεων. Με τον τρόπο αυτό, αυξάνεται θ λεγόμενθ 
πνευματικι/νοθτικι πυκνότθτα του κάκε εργαηόμενου με αποτζλεςμα να επιταχφνεται ςθμαντικά θ 
διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων. Επιπροςκζτωσ, θ εξειδίκευςθ ζχει ωσ αποτζλεςμα υψθλότερα επίπεδα 
παραγωγισ επειδι επιτρζπει ςτουσ εργαηόμενουσ να κατευκφνουν τθν εργαςία τουσ εκεί όπου διακζτουν 
ςυγκριτικό πλεονζκτθμα ωσ προσ τθν παραγωγι. Ακόμθ, μπορεί να επιτρζπει ςτισ οργανϊςεισ να 
επωφελθκοφν από οικονομίεσ κλίμακασ λόγω εξειδίκευςθσ. Τζλοσ για μια ςειρά από λόγουσ, θ τεχνολογία ζχει 
αυξιςει δραςτικά τισ δυνατότθτεσ για παραγωγι με ποιοτικότερο, ταχφτερο και πιο ςτοχευμζνο αποτζλεςμα. 
5
 Το CEDEFOP (2018), διακρίνει τισ εξισ μορφζσ αναντιςτοιχίασ δεξιοτιτων: 

− Υπερεκπαίδευςθ: Ρεριςςότερα χρόνια εκπαίδευςθσ από ότι απαιτεί θ τρζχουςα κζςθ απαςχόλθςθσ.  
− Yποεκπαίδευςθ: Λιγότερα χρόνια εκπαίδευςθσ από ότι απαιτεί θ τρζχουςα κζςθ απαςχόλθςθσ.  
− Υπερειδίκευςθ: Μεγαλφτερθ εξειδίκευςθ από ότι απαιτεί θ τρζχουςα κζςθ απαςχόλθςθσ.  
− Υποειδίκευςθ: Μικρότερθ εξειδίκευςθ από ότι απαιτεί θ τρζχουςα κζςθ απαςχόλθςθσ.  
− Υπερκατάρτιςθ: Θ αδυναμία πλιρουσ αξιοποίθςθσ των διακζςιμων δεξιοτιτων ςτθν τρζχουςα κζςθ 

απαςχόλθςθσ  
− Υποκατάρτιςθ: Θ αδυναμία ανταπόκριςθσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ τρζχουςασ κζςθσ λόγω ζλλειψθσ των 

απαραίτθτων δεξιοτιτων. 
− Ζλλειψθ δεξιοτιτων: Θ ηιτθςθ για μια ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα υπερβαίνει τον αρικμό των ατόμων που 

τθ διακζτουν.  
− Ρλεόναςμα δεξιοτιτων: Θ προςφορά ςε άτομα που διακζτουν μια ςυγκεκριμζνθ δεξιότθτα υπερκαλφπτει 

τθ ηιτθςθ γι’ αυτιν.  
− Κενό δεξιοτιτων: Το επίπεδο των δεξιοτιτων του εργαηομζνου είναι χαμθλότερο από ότι απαιτείται 

προκειμζνου να αντεπεξζρχεται επαρκϊσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ κζςθσ απαςχόλθςθσ – ι υφίςταται 
αναντιςτοιχία μεταξφ του είδουσ τθσ δεξιότθτασ και των απαιτιςεων τθσ κζςθσ απαςχόλθςθσ.  

− Οικονομικι απαξίωςθ δεξιοτιτων: Οι δεξιότθτεσ που απαιτοφνταν παλαιότερα ςε μια κζςθ απαςχόλθςθσ 
δεν απαιτοφνται πλζον ι είναι λιγότερο ςθμαντικζσ. 

− Φυςικι (τεχνικι) απαξίωςθ: Οι ςωματικζσ ι πνευματικζσ δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ εκφυλίηονται λόγω μθ 
χριςθσ ι φυςιολογικισ φκοράσ.  

− Κάκετθ αναντιςτοιχία: Το επίπεδο τθσ εκπαίδευςθσ ι των δεξιοτιτων είναι χαμθλότερο ι υψθλότερο από 
το επίπεδο τθσ εκπαίδευςθσ ι των δεξιοτιτων που απαιτείται.  

− Οριηόντια αναντιςτοιχία: Το επίπεδο τθσ εκπαίδευςθσ ι των δεξιοτιτων βρίςκεται ςε αντιςτοιχία με τισ 
απαιτιςεισ τθσ κζςθσ απαςχόλθςθσ, το είδοσ όμωσ τθσ εκπαίδευςθσ ι των δεξιοτιτων δεν είναι 
κατάλλθλο για τθ ςυγκεκριμζνθ κζςθ απαςχόλθςθσ.  
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με τίτλο ςπουδϊν που δεν υπερβαίνει το επίπεδο τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Από 

τθν άλλθ πλευρά, υφίςταται ςθμαντικι υποπροςφορά εργαηομζνων υψθλισ ειδίκευςθσ με 

τίτλουσ ςπουδϊν δευτεροβάκμιασ, μεταδευτεροβάκμιασ ι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Οι 

τάςεισ αυτζσ επιτείνουν το φαινόμενο τθσ αναντιςτοιχίασ δεξιοτιτων, δθλαδι τθ διαφορά 

ανάμεςα ςτο τί ηθτά θ αγορά εργαςίασ (ηιτθςθ) και ςτο τί προςφζρεται (προςφορά) από 

τουσ εργαηόμενουσ. Γεγονόσ πάντωσ είναι ότι οι τωρινζσ αλλά και ιδίωσ οι μελλοντικζσ 

ανάγκεσ των επιχειριςεων φαίνεται να απαιτοφν περιςςότερουσ εργαηομζνουσ υψθλισ 

ειδίκευςθσ προκειμζνου να πετφχουν υψθλότερθ παραγωγικότθτα εργαςίασ.  

Θ τάςθ γιρανςθσ των πλθκυςμϊν αναμζνεται να επιβαρφνει περαιτζρω αυτιν τθν 

παρατθροφμενθ αναντιςτοιχία δεξιοτιτων. Θ δε αλματϊδθσ πρόοδοσ τθσ τεχνολογίασ, 

ςυμβάλλει ςτθν ταχεία απαξίωςθ των δεξιοτιτων, ικανοτιτων και γνϊςεων και απαιτεί τθν 

άμεςθ επικαιροποίθςι τουσ μζςα από ειδικά προγράμματα αναβάκμιςθσ δεξιοτιτων και 

επανειδίκευςθσ (upskilling & reskilling) π.χ. ςε ψθφιακζσ ι πράςινεσ δεξιότθτεσ. Θ MGI 

(McKinsey Global Institute 2017), προβλζπει ότι κατά τισ επόμενεσ δφο δεκαετίεσ, ο κόςμοσ 

είναι πικανό να ζχει πάρα πολλοφσ εργαηόμενουσ χωρίσ τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ για να 

απαςχολοφνται πλιρωσ. Τόςο ςτισ αναπτυςςόμενεσ όςο και ςτισ αναπτυγμζνεσ οικονομίεσ, 

οι υπεφκυνοι χάραξθσ πολιτικισ κα πρζπει να βρουν τρόπουσ, όχι μόνο για τθν παραγωγι 

εργαηομζνων υψθλισ εξειδίκευςθσ, αλλά και να δθμιουργιςουν περιςςότερεσ κζςεισ 

εργαςίασ για όςουσ δεν ζχουν τόςο υψθλό μορφωτικό επίπεδο. Μία από τισ μεγάλεσ 

προκλιςεισ που καλείται να αντιμετωπίςει θ Ευρϊπθ δεν ςυνίςταται μόνο ςτθ βελτίωςθ 

των δεξιοτιτων, αλλά και ςτθν μθ αντιςτοίχιςθ ι αναντιςτοιχία δεξιοτιτων των 

εργαηομζνων με τισ απαιτιςεισ των διακζςιμων κζςεων απαςχόλθςθσ (CEDEFOP 2018). 

Ροιουσ όμωσ επθρεάηει θ αναντιςτοιχία δεξιοτιτων; Θ αναντιςτοιχία δεν πλιττει όλεσ τισ 

ομάδεσ του πλθκυςμοφ το ίδιο. Οι μεγαλφτεροι ςε θλικία είναι πιο πικανό να πλθγοφν από 

φυςικι (τεχνικι) απαξίωςθ, κακϊσ θ γιρανςθ εξαςκενεί τισ ςωματικζσ ι πνευματικζσ 

                                                                                                                                                                                      

− Εκτόπιςθ ι υποβάκμιςθ: Εργαηόμενοι υψθλότερθσ εξειδίκευςθσ προςλαμβάνονται ςε κζςεισ 
απαςχόλθςθσ που μποροφν να καλυφκοφν και από λιγότερο ειδικευμζνουσ εργαηόμενουσ, εκτοπίηοντασ 
τουσ λιγότερο ειδικευμζνουσ εργαηόμενουσ από τισ κζςεισ απαςχόλθςθσ ςτισ οποίεσ κα μποροφςαν να 
εργαςτοφν με βάςθ το επίπεδο δεξιοτιτων τουσ. Θ υποβάκμιςθ αναφζρεται ςτθ ςυγκεκριμζνθ 
διαδικαςία όταν αυτι ωκεί τουσ λιγότερο ειδικευμζνουσ εργαηόμενουσ ςε κζςεισ απαςχόλθςθσ ακόμθ 
χαμθλότερου επιπζδου. Σε ακραίεσ περιπτϊςεισ, οριςμζνοι εργαηόμενοι κα κινδυνεφςουν να μείνουν 
άνεργοι ενϊ άλλοι κα βιϊςουν αίςκθμα εργαςιακισ απογοιτευςθσ. 
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ικανότθτεσ. Αντίκετα, οι νεοειςερχόμενοι ςτθν αγορά εργαςίασ μπορεί να είναι ιδιαιτζρωσ 

ευάλωτοι ςε άλλεσ μορφζσ αναντιςτοιχίασ, κακϊσ θ «υπερεκπαίδευςθ» ςυνδζεται με τθν 

ζλλειψθ εργαςιακισ πείρασ. Θ αναντιςτοιχία δεξιοτιτων οφείλεται ςε πολλζσ αιτίεσ. Θ 

ελλιπισ πλθροφόρθςθ ςτθν αγορά εργαςίασ, οι διαφορζσ από άνκρωπο ςε άνκρωπο και το 

κόςτοσ των ςυναλλαγϊν οδθγοφν τουσ εργαηόμενουσ να καταλαμβάνουν κζςεισ που δεν 

είναι αντίςτοιχεσ με τα πραγματικά προςόντα τουσ. Στο πρόβλθμα, ςυμβάλλουν οι 

ανεπαρκείσ επενδφςεισ ςτθν κατάρτιςθ και το γεγονόσ ότι τα ςυςτιματα εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ δεν προςαρμόηονται με μεγάλθ ευκολία ςτισ μεταβαλλόμενεσ ανάγκεσ τθσ 

αγοράσ εργαςίασ. Θ αντιμετϊπιςθ τθσ αναντιςτοιχίασ μζςω τθσ καλφτερθσ πλθροφόρθςθσ 

ςχετικά με τθν αγορά εργαςίασ και θ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των υπθρεςιϊν 

ευρζςεωσ εργαςίασ πρζπει κατά ςυνζπεια να αποτελζςουν προτεραιότθτα για τουσ 

διαμορφωτζσ πολιτικισ.  

Λδιαίτερα δυςεπίλυτο εμφανίηεται και το πρόβλθμα των ανεπαρκϊν επενδφςεων ςτθν 

κατάρτιςθ και τθσ δυςκαμψίασ των ςυςτθμάτων. Θ επιλογι των δεξιοτιτων ςτισ οποίεσ κα 

πρζπει ζνα κράτοσ ι μια επιχείρθςθ να επενδφςει απαιτεί λεπτοφσ χειριςμοφσ. Είναι άραγε 

πιο ςθμαντικι θ επζνδυςθ ςε γενικζσ δεξιότθτεσ, με γνϊμονα τθν προπαραςκευι για 

διαφορετικζσ κζςεισ απαςχόλθςθσ ϊςτε να μειωκοφν τα δυνθτικά κενά δεξιοτιτων; Ι 

αντικζτωσ κα ιταν μια πιο ορκολογικι λφςθ θ επζνδυςθ ςε εξειδικευμζνεσ δεξιότθτεσ, που 

παρότι μπορεί να μειϊςουν τισ ελλείψεισ δεξιοτιτων και να παρζχουν ευκολότερθ 

πρόςβαςθ ςτισ ςχετικζσ κζςεισ απαςχόλθςθσ, ωςτόςο αυξάνουν το βακμό ευπάκειασ ςε 

οικονομικζσ και τεχνολογικζσ αλλαγζσ; Δεν είναι ςαφζσ λοιπόν το ποια λφςθ κα πρζπει να 

επιλεγεί κακϊσ και το πϊσ αυτι κα ποικίλει μεταξφ ανκρϊπων, οργανϊςεων, επιχειριςεων 

και χρονικϊν περιόδων. Θ ζγκαιρθ και ακριβισ αναγνϊριςθ των αναδυόμενων αναγκϊν ςε 

δεξιότθτεσ (πρόγνωςθ τρεχουςϊν ι μελλοντικϊν αναγκϊν) κα μποροφςε να ςυμβάλλει ςτθν 

εφρεςθ αυτισ τθσ χρυςισ τομισ.  

Πταν οι επιχειριςεισ ερωτϊνται γιατί δεν παρζχουν κατάρτιςθ ςτουσ εργαηόμενουσ τουσ, θ 

ςυνθκζςτερθ δικαιολογία τουσ είναι ότι δεν το κεωροφν αναγκαίο. Στισ περιςςότερεσ χϊρεσ 

επικαλοφνται περιςςότερο αυτό τον λόγο από ότι τθν ζλλειψθ χρόνου ι το αυξθμζνο 

κόςτοσ. Λαμβανομζνου αυτοφ υπόψθ, γίνεται εμφανισ θ ανάγκθ για ανάπτυξθ πολιτικϊν 

αλλαγισ τθσ κουλτοφρασ των εργοδοτϊν απζναντι ςτθν αναγκαιότθτα τθσ επιμόρφωςθσ. 
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Ο εργοδότθσ που, κατά ςυνκικθ, κεωρείται ότι επενδφει ςθμαντικά ςτισ δεξιότθτεσ των 

υπαλλιλων του είναι το κράτοσ. Ροιεσ είναι όμωσ οι ανάγκεσ ςε νζεσ δεξιότθτεσ ςτο 

δθμόςιο τομζα; Θ αμερικανικι κοινοπραξία Nasca, Accenture και NeoGov (Nasca, 

Accenture, NeoGov 2020), μζςω μιασ εκτεταμζνθσ ζρευνασ που πραγματοποίθςε το 2020 

ςτισ πολιτειακζσ κυβερνιςεισ των Θ.Ρ.Α., ανζδειξε ότι οι κυβερνθτικοί φορείσ 

προςαρμόηονται πλζον ςε μια νζα υβριδικι ςτρατθγικι ςτο χϊρο εργαςίασ με υπαλλιλουσ 

που εργάηονται εξ αποςτάςεωσ και άλλουσ που επιςτρζφουν ςτα γραφεία. Σε αυτι τθ 

φάςθ, διαπιςτϊνεται κυρίωσ ζλλειμμα ςτισ διαπροςωπικζσ δεξιότθτεσ (75%), ςτισ ψθφιακζσ 

και άλλεσ τεχνολογικζσ δεξιότθτεσ (57%) και ςτθ γραπτι επικοινωνία (52%). Σε 

ομοςπονδιακό επίπεδο, το Γραφείο Διοίκθςθσ Ρροςωπικοφ των Θ.Ρ.Α. (2018) ανζφερε ότι 

τουλάχιςτον το 63% των ομοςπονδιακϊν υπθρεςιϊν διζκεταν υπαλλιλουσ με ςθμαντικά 

κενά γνϊςεων και δεξιοτιτων ςε τεχνικζσ δεξιότθτεσ ςτα πεδία των επιδοτιςεων και των 

επιχορθγιςεων κακϊσ επίςθσ και ςτθν κοινωνικι αςφάλιςθ, ςε νομικά ηθτιματα και ςτον 

κλάδο των τθλεπικοινωνιϊν. Επίςθσ, ελλείμματα υπάρχουν ςε οριηόντιεσ διοικθτικζσ 

δεξιότθτεσ όπωσ θ διοίκθςθ επιδόςεων, θ διοίκθςθ ζργου και ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ 

αλλά και ςε κοινωνικζσ δεξιότθτεσ όπωσ θ κριτικι ςκζψθ και ο επαγγελματιςμόσ. 

Κοινι ςυνιςταμζνθ όλων ςχεδόν των ςχετικϊν ερευνϊν και μελετθτϊν είναι θ ανάγκθ 

εγκακίδρυςθσ ενόσ ςτρατθγικοφ ςχεδίου που κα αναδεικνφει τθν «μεγάλθ εικόνα» για το 

ποιεσ δεξιότθτεσ υπάρχουν ςιμερα, ποιεσ χρειάηονται τϊρα και ποιεσ ςτο μζλλον και ποφ 

υπάρχουν κενά που πρζπει να αντιμετωπιςτοφν. Αυτό πρζπει να λαμβάνει τθ μορφι ενόσ 

ςυνεκτικοφ (ενιαίου) Ρλαιςίου Ανάπτυξθσ Δεξιοτιτων (Τςολακίδου 2017), με κφριο 

αντικείμενο τθν χαρτογράφθςθ, τθν αξιολόγθςθ και τθν πρόβλεψθ των υφιςτάμενων και 

των μελλοντικϊν δεξιοτιτων. Σε αυτι τθ λογικι, ο ΟΟΣΑ (OECD 2017) προςδιορίηει τζςςερισ 

άξονεσ ανάπτυξθσ δεξιοτιτων ωσ εξισ: 

➢ Υποςτιριξθ από εμπειρογνϊμονεσ (ςυμβοφλουσ) και ανάλυςθ επί των δθμοςίων 

πολιτικϊν: Οι υπάλλθλοι που εργάηονται με το αιρετό προςωπικό ζχουν χρζοσ να 

ενθμερϊνουν για τισ εξελίξεισ ςε επίπεδο πολιτικισ. Ωςτόςο, οι νζεσ ανάγκεσ 

προςαρμογισ απαιτοφν νζεσ δεξιότθτεσ για αποτελεςματικι και ζγκαιρθ 

υποςτιριξθ. 

➢ Ραροχι υπθρεςιϊν και ςυμμετοχι πολιτϊν: Θ άμεςθ ςυνδιαλλαγι με τουσ πολίτεσ 

με τθν ιδιότθτα των χρθςτϊν των δθμοςίων υπθρεςιϊν, κακιςτοφν απαραίτθτεσ νζεσ 

http://ejst.uniwa.gr/issues/issue_53/Tsolakidou_53.pdf
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δεξιότθτεσ ςε όρουσ διευκόλυνςθσ τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν, αναηιτθςθσ ιδεϊν 

και δθμιουργίασ νζων και καλφτερων υπθρεςιϊν που λαμβάνουν υπόψθ τισ γνϊμεσ 

των πολιτϊν. 

➢ Ραροχι υπθρεςιϊν από τρίτουσ: Ο ρυκμόσ ανάπτυξθσ νζων δράςεων και πολιτικϊν 

κακϊσ και θ αυξανόμενθ πολυπλοκότθτά τουσ απαιτοφν όλο και περιςςότερο τθν 

ςυμμετοχι τρίτων ωσ παρόχων δθμοςίων υπθρεςιϊν. Αυτό προχποκζτει δεξιότθτεσ 

ςχεδιαςμοφ, παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ των ςυμβατικϊν ςχζςεων με τουσ 

τρίτουσ φορείσ. 

➢ Διαχείριςθ δικτφων: Το πεδίο εφαρμογισ των δθμοςίων πολιτικϊν δεν ανικει κατ’ 

αποκλειςτικότθτα ςε ζνα μόνο κράτοσ αλλά εντοπίηεται πλζον ςε πολλαπλά επίπεδα 

διακυβζρνθςθσ (πολυ-επίπεδθ διακυβζρνθςθ), από το τοπικό και το περιφερειακό 

ςτο εκνικό και ςτο υπερεκνικό. Αυτό ςθμαίνει ότι πρζπει να αναπτφςςονται πλζον 

νζεσ δεξιότθτεσ ςτα πεδία τθσ  ςυνεννόθςθσ, τθσ ςυνεργαςίασ, τθσ επικοινωνίασ και 

τθσ αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ και δζςμευςθσ. 

Το Ρλαίςιο Δεξιοτιτων που προτείνει ο ΟΟΣΑ (βλ. Διάγραμμα 2), αναλφει αυτοφσ τουσ 

άξονεσ με κριτιρια τον επαγγελματιςμό (εμπειρογνωμοςφνθ), τον ςτρατθγικό 

προςανατολιςμό και τθν καινοτομία, με τθν ζννοια τθσ φζρουςασ ικανότθτασ των 

υπαλλιλων να υπερβαίνουν τα γραφειοκρατικά ςτεγανά και να προτείνουν ρθξικζλευκεσ 

λφςεισ ςε πραγματικά προβλιματα πολιτικισ. 
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Ρθγι: OECD, Skills for a High-performing Civil Service, 2017 

Διάγραμμα 2 

Ρλαίςιο Δεξιοτιτων για μια υψθλϊν επιδόςεων δθμοςιοχπαλλθλία 

 

Με βάςθ τα ανωτζρω, ο ΟΟΣΑ καταλιγει ςε ζναν «ιδεότυπο» για το τί είδουσ υπαλλιλουσ 

πρζπει να αναηθτοφν τα κράτθ και ειδικότερα για το τί είδουσ δεξιότθτεσ πρζπει να 

διακζτουν αυτοί προκειμζνου αφενόσ να ςτελεχϊςουν τουσ κρατικοφσ μθχανιςμοφσ τουσ 

και αφετζρου να τουσ διοικιςουν ςφμφωνα με τισ ςθμερινζσ ι/και τισ μελλοντικζσ επιταγζσ.  
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Ρθγι: OECD, Skills for a High-performing Civil Service, 2017 

Διάγραμμα 3 

Ρροσ μια επαγγελματικι, ςτρατθγικι και καινοτόμα δθμοςιοχπαλλθλία 

 

 

Σε πιο πρόςφατεσ αναλφςεισ του, ο ΟΟΣΑ (OECD 2020, 2021), κζτει το νζο πλαίςιο 

οργάνωςθσ και λειτουργίασ των δθμοςίων φορζων, βάςει του οποίου οι τελευταίοι κα 

πρζπει να είναι: 

➢ Mελλοντοςτραφείσ (forward-looking): Δθλαδι, να διακζτουν a priori τθν ικανότθτα 

αναγνϊριςθσ των απαιτοφμενων δεξιοτιτων, να διαςφαλίηουν προσ όλουσ τθν 

φπαρξθ ευκαιριϊν ςυμμετοχισ ςε νζα εκπαιδευτικά προγράμματα και να 

υποςτθρίηουν μια ορκολογικι διοίκθςθ τθσ γνϊςθσ. 

➢ Ευζλικτοι (flexible): Δθλαδι, να διακζτουν τθν δυνατότθτα να προςαρμόηονται 

εφκολα ςτισ κρίςεισ που εμφανίηονται κακθμερινά με ςτόχο τθ διατιρθςθ τθσ 

ςτακερότθτασ των ςτόχων και των ποιοτικϊν επιδιϊξεων διατθρϊντασ ωςτόςο 

εχζγγυα διαφάνειασ και λογοδοςίασ. 

➢ Ικανοποιθτικοί (fullfilling): Δθλαδι, να προςελκφουν ικανά θγετικά ςτελζχθ που κα 

μποροφν να δεςμευτοφν ωσ προσ τθν ευρεία ςυμμετοχι τουσ ςτο ςχεδιαςμό και τθν 

υλοποίθςθ πολιτικϊν αλλά και ωσ προσ τθ δυνατότθτα να παρζχουν ποιοτικζσ 
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υπθρεςίεσ που κα μετρϊνται οι επιδόςεισ τουσ και κα αξιολογείται ο αντίκτυποσ τθσ 

εργαςίασ τουσ. 

 

Ρθγι: CEDEFOP Skills Forecasting, 2022 

Διάγραμμα 4  

Ρροσ μια επαγγελματικι, ςτρατθγικι και καινοτόμα δθμοςιοχπαλλθλία 

 

Στο παραπάνω Διάγραμμα 4, το CEDEFOP6, επιχειρεί να δϊςει μια εικόνα των ηθτοφμενων 

δεξιοτιτων ςτο δθμόςιο τομζα όπωσ ιςχφει ςιμερα ςτα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ. Είναι διακριτι θ 

ανάγκθ για υπαλλιλουσ μζςθσ ι υψθλισ ειδίκευςθσ ενϊ περαιτζρω προβλζψεισ δεικνφουν 

                                                           
6
 CEDEFOP Skills Forecast Tool: https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/skills-forecast 
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μια τάςθ για αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ υπαλλιλων υψθλισ ειδίκευςθσ με ειδικζσ δεξιότθτεσ ςε 

κζματα ψθφιακοφ αλφαβθτιςμοφ ι οικολογικισ ςυνείδθςθσ ι άλλων κάκετων δεξιοτιτων, 

ι υπαλλιλων με αναπτυγμζνεσ τισ διαπροςωπικζσ δεξιότθτεσ (soft skills) όπωσ θ ικανότθτα 

επίλυςθσ προβλθμάτων, θ ενςυναίςκθςθ, θ εργαςία ςε ομάδεσ, θ 

δθμιουργικότθτα/καινοτομία, θ επικοινωνία, θ θγεςία κ.ά.  

Κατά τθν Ρίτςικα (Ρίτςικα 2022), θ πλζον ςθμαντικι δεξιότθτα είναι θ ικανότθτα 

αποτελεςματικισ διαχείριςθσ και αξιοποίθςθσ τθσ ςυνεχοφσ αλλαγισ και θ προνοθτικότθτα 

(foresight), που είναι ζνασ τρόποσ για να εξετάςει ο θγζτθσ τουσ δρόμουσ που μπορεί να 

ακολουκιςει το μζλλον. Εργαλεία του θγζτθ προκειμζνου να πλοθγθκεί ςε ζναν αβζβαιο και 

μεταβαλλόμενο κόςμο είναι οι ποιοτικζσ και ποςοτικζσ μετριςεισ, θ ανάλυςθ των 

δεδομζνων και θ αξιοποίθςθ των νζων γνώςεων. Στόχοσ είναι θ μετάβαςθ ςε ζνα νζο 

μοντζλο διακυβζρνθςθσ το οποίο ονομάηει Governance 4.0 και το οποίο απαιτεί τθν 

προςαρμογι ςτισ νζεσ τάςεισ και ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ, εξυπθρετϊντασ ζναν κόςμο 

ςυνδεδεμζνο, πζρα από το γραμμικό μοντζλο που υπιρχε μζχρι ςιμερα, ςτθ βάςθ ενόσ 

μακροπρόκεςμου ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ. 

Σφμφωνα με πρόςφατθ ζρευνα τθσ Deloitte (Eggers et al. 2019), υφίςτανται πζντε διακριτζσ 

προτάςεισ προκειμζνου να οικοδομθκεί με ορκολογικό τρόπο το μελλοντικό ανκρϊπινο 

δυναμικό για το δθμόςιο τομζα. Θ πρϊτθ είναι θ περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ ςυνεχιηόμενθσ 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ειδικά ςε τομείσ νζων τεχνολογιϊν, θ δεφτερθ είναι θ 

επιμόρφωςθ οφείλει να είναι προςαρμοςμζνθ ςτισ ςθμερινζσ και τισ μελλοντικζσ ανάγκεσ 

και ςε καμία περίπτωςθ να μθν εξυπθρετεί γενικοφ χαρακτιρα ςτατικά μοντζλα. Θ τρίτθ 

είναι ότι οι νζοι ρόλοι που καλοφνται να αναλάβουν οι δθμόςιοι υπάλλθλοι 

διαφοροποιουνται ςθμαντικά ςε ςχζςθ με το παρελκόν και άρα θ μετεκπαίδευςθ είναι 

επιτακτικι. Θ τζταρτθ είναι θ μαηικι χριςθ νζων τεχνολογιϊν με ςκοπό τθν μεγζκυνςθ τθσ 

ανκρϊπινθσ ικανότθτασ. Τζλοσ, θ πζμπτθ είναι θ χριςθ νζων εργαλείων ανάπτυξθσ των 

λεγόμενων μεςαίων δεξιοτιτων που κα είναι λιγότερο κοςτοβόρα και προςαρμοςμζνα ςτισ 

ςθμερινζσ ανάγκεσ, όπωσ για παράδειγμα θ χριςθ προγραμμάτων μακθτείασ ςτο δθμόςιο 

τομζα (τα οποία ονομάηει NextGen Apprenticeships).  

Σε γενικζσ γραμμζσ, τθν ευκφνθ για τθν υλοποίθςθ όλων των ανωτζρω, ζχουν οι λεγόμενεσ 

παραγωγικζσ ςχολζσ και φορείσ του δθμοςίου τομζα οι οποίεσ εμφανίηονται ςε όλα ςχεδόν 
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τα ςφγχρονα κράτθ με διάφορεσ παραλλαγζσ ωσ προσ τθν οργάνωςθ και τθ λειτουργία τουσ. 

Ρϊσ όμωσ ορίηονται οι παραγωγικζσ ςχολζσ και φορείσ του δθμοςίου τομζα; 
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Κεφάλαιο 3 

Παραγωγικζσ Σχολζσ και Φορείσ του Δθμοςίου Τομζα. Εννοιολογικζσ 

αποςαφθνίςεισ και αναηιτθςθ για ζνα ενιαίο μοντζλο. 
 

A forward-looking public service understands how the work 

of public servants is changing and knows how to equip its 

workforce to get the work done. 

(OECD: Public Employment and Management. The Future 

of the Public Service, 2021) 

 

Οι Ραραγωγικζσ Σχολζσ και Φορείσ του δθμοςίου τομζα (εφεξισ ΡΣΦ), αποτελοφν μάλλον 

ζναν ελλθνικό ιδιωματιςμό κακϊσ, ωσ διακριτόσ όροσ, δεν απαντϊνται ςυχνά ςτθν 

ξενόγλωςςθ βιβλιογραφία. Στθν ξενόγλωςςθ βιβλιογραφία, εμφανίηονται αρκετά 

ςυχνότερα οι όροι Civil Service Institutions ι Schools of Government ι Schools of Public 

Administration ι, γαλλιςτί, Écoles d’ Administration Publique. Με αυτζσ τισ γενικόλογεσ 

λεκτικζσ διατυπϊςεισ, οι διάφορεσ χϊρεσ προςπακοφν να περιγράψουν τουσ οργανιςμοφσ 

εκείνουσ μζςα από τουσ οποίουσ παρζχονται υπθρεςίεσ ενίςχυςθσ ι ανάπτυξθσ ικανοτιτων 

(capacity building) και εξειδικευμζνθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ ι επιμόρφωςθσ7 των 

δθμοςίων υπαλλιλων, ςε όλα ι ςε οριςμζνα από τα επιμζρουσ επίπεδα τθσ δθμόςιασ 

διακυβζρνθςθσ (κεντρικό, περιφερειακό, τοπικό) (de Hollanda et al.  2019).  

                                                           
7
 Ο όροσ επιμόρφωςθ αναφζρεται κυρίωσ ςτθ διαδικαςία που ςτοχεφει ςτθ διαρκι ενθμζρωςθ και υποςτιριξθ 

τθσ επαγγελματικισ και ατομικισ ανάπτυξθσ των ατόμων με ςκοπό τθν επιτζλεςθ ενόσ ζργου. Ο Κόκκοσ 
αναφζρει (Κόκκοσ 2005) ότι θ επιμόρφωςθ “προετοιμάηει τα άτομα για να εκτελοφν ρόλουσ και ζργα 
μθχανιςτικοφ και τυποποιθμζνου χαρακτιρα, χωρίσ να κατανοοφν τισ βακφτερεσ διαςτάςεισ των ηθτθμάτων 
που εμπλζκονται”. Θ εκπαίδευςθ από τθν άλλθ, είναι μια ευρφτερθ διαδικαςία, που επιτρζπει τθν εισ βάκοσ 
ανάλυςθ και αντίλθψθ των ηθτθμάτων που τίκενται ςε ζνα ευρφτερο κοινωνικοοικονομικό πλαίςιο. Θ 
επαγγελματικι εκπαίδευςθ αφορά ςτθν αντίςτοιχθ διαδικαςία που υλοποιείται όμωσ ςτο πλαίςιο ενόσ 
επαγγζλματοσ ι μιασ ομάδασ επαγγελμάτων. Ενίοτε, χρθςιμοποιείται και ο όροσ μετεκπαίδευςθ προκειμζνου 
να περιγράψει μια δια βίου εκπαιδευτικι διαδικαςία που εςτιάηει περιςςότερο και με μεγαλφτερθ ανάλυςθ 
ςε επιμζρουσ πτυχζσ ι διαςτάςεισ των τεκζντων ηθτθμάτων όταν κεωρείται ότι ζχει ιδθ ςχθματιςτεί ζνα 
ςχετικό εκπαιδευτικό υπόβακρο. Για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ μελζτθσ και παρά τισ ιςχνζσ εννοιολογικζσ τουσ 
διαφορζσ, οι όροι εκπαίδευςθ, επαγγελματικι εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ, χρθςιμοποιοφνται εναλλακτικά, 
με πεδίο αναφοράσ τουσ τθν επιμόρφωςθ που παρζχεται ςε υπαλλιλουσ του δθμοςίου τομζα. Στθν ίδια 
λογικι χρθςιμοποιείται και ο όροσ επαγγελματικι κατάρτιςθ ο οποίοσ βάςει του ελλθνικοφ εκνικοφ πλαιςίου 
(ν.4763/2020) διακρίνεται ςε αρχικι και ςυνεχιηόμενθ. Ράλι για τισ ανάγκεσ του παρόντοσ, θ αρχικι 
επαγγελματικι κατάρτιςθ ταυτίηεται με τθν ειςαγωγικι εκπαίδευςθ των δθμοςίων υπαλλιλων ενϊ θ 
ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ ταυτίηεται με τθ δια βίου επιμόρφωςθ των δθμοςίων υπαλλιλων. 
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Οι ΡΣΦ κεωροφνται ςθμαντικοί παράγοντεσ πολιτικισ (de Hollanda ό.π., Abdolhosseinzadeh 

2019) κακότι ςυμβάλλουν τον κακοριςμό και τθ διαμόρφωςθ τθσ ατηζντασ των δθμόςιων 

πολιτικϊν, ςτθν εφαρμογι και τθν αξιολόγθςι τουσ και τζλοσ ςτθ διαςφάλιςθ τθσ 

ακεραιότθτάσ τουσ ςτο πλαίςιο του ιςχφοντοσ ςυςτιματοσ χάραξθσ πολιτικισ. Μποροφν να 

κεωρθκοφν χϊροι εκπαίδευςθσ, ζρευνασ και προϊκθςθσ του επιςτθμονικοφ διαλόγου ςε 

όρουσ δθμόςιασ πολιτικισ και δθμόςιασ διοίκθςθσ με ςκοπό τον εντοπιςμό, τθν ιεράρχθςθ 

και τθν επίλυςθ δθμόςιων προβλθμάτων. Οι ΡΦΣ αναλαμβάνουν να επιφζρουν αλλαγζσ και 

βελτιϊςεισ ςτο περιβάλλον του δθμοςίου τομζα μζςα από τθν δθμιουργία εξειδικευμζνων 

ςτελεχϊν, τθ ςυςτθματοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν μεκόδων κακϊσ και τθ 

δθμιουργία προχποκζςεων διαλόγου ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ διακυβζρνθςθσ. 

Ο όροσ παραγωγικι ςχολι χρθςιμοποιείται, ςυνικωσ, ςε αντιδιαςτολι προσ τον όρο 

πανεπιςτθμιακι ι ακαδθμαϊκι ςχολι, διακρίνοντασ με αυτόν τον τρόπο τθν εκπαίδευςθ 

που λαμβάνει κάποιοσ από ζνα ανϊτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, με ςκοπό τθν επζκταςθ και 

εμβάκυνςθ των γνϊςεϊν του, από τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ ι επιμόρφωςθ 

(ειςαγωγικι ι δια βίου) που λαμβάνει ζνα ςτζλεχοσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ που ζχει ωσ 

ςκοπό του, το να αναβακμίςει τισ ικανότθτεσ και δεξιότθτζσ του ϊςτε να επιτελζςει τα 

κακικοντά του με τον πλζον προςικοντα τρόπο και προσ όφελοσ του δθμοςίου 

ςυμφζροντοσ. Λδιαίτερο ενδιαφζρον ζχει ότι θ πρϊτθ περίπτωςθ ςυνιςτά μια ατομικι 

υπόκεςθ ενϊ θ δεφτερθ ςυνιςτά μια δθμόςια υπόκεςθ που ςχετίηεται άμεςα με αυτι 

κακαυτι τθν εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν.  

Από τθν άλλθ, μια παραγωγικι ςχολι μπορεί να διακζτει και μια ςειρά από άλλα 

χαρακτθριςτικά τα οποία κεωροφνται κρίςιμα για τθ λειτουργία τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Σε 

αρκετζσ χϊρεσ, αυτοφ του είδουσ οι δομζσ ενςωματϊνουν ςτθν κακθμερινι τουσ πρακτικι 

διαδικαςίεσ αναηιτθςθσ, εφρεςθσ, πρόςλθψθσ και διατιρθςθσ ταλζντων8, ιτοι ιδιωτϊν ι εν 

ενεργεία δθμοςίων υπαλλιλων που κατζχουν ςπάνιεσ γνϊςεισ, ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ 

και οι οποίοι, μζςα από μια εντατικι εκπαιδευτικι διαδικαςία, κα είναι ςε κζςθ, 

μελλοντικά, να ςτελεχϊςουν κρίςιμα πόςτα ευκφνθσ του δθμοςίου τομζα, με ςθμαντικι 

αποφαςιςτικι αρμοδιότθτα, και ςυνεπϊσ να ςυνειςφζρουν με αποτελεςματικό και 

                                                           
8
 Ο όροσ ταλζντο χρθςιμοποιικθκε πρϊτθ φορά το 1997, ςε ζρευνα τθσ McKinsey & Company (McKinsey & 

Company 1997) και ζκτοτε ζχει επικρατιςει ςτθ ςχετικι επιςτθμονικι βιβλιογραφία τθσ διοίκθςθσ 
ανκρϊπινου δυναμικοφ. Αναφζρεται ςτον αποτελεςματικό προγραμματιςμό και τθν ανάπτυξθ του 
ανκρϊπινου κεφαλαίου μιασ οργάνωςθσ με ςκοπό τθν κάλυψθ των ιδιαίτερων αναγκϊν ςτελζχωςθσ (ςε 
δεξιότθτεσ, ικανότθτεσ και γνϊςεισ) για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ τελευταίασ. 



 

 

 
 27 

αποδοτικό τρόπο ςτθν αποςτολι των δθμοςίων φορζων ςτουσ οποίουσ υπθρετοφν ι κα 

υπθρετιςουν.  

Λαμβανομζνων υπόψθ όλων των παραπάνω, θ πραγματικι διάςταςθ μιασ παραγωγικισ 

ςχολισ, κα μποροφςε να αποδοκεί και ωσ εξισ: 

“Παραγωγικι ςχολι είναι ο φορζασ ι ζνα ςφνολο φορζων που 

αναλαμβάνει ςυντονιςμζνα να εξεφρει, καταρτίςει και εν τζλει παράξει 

υπαλλιλουσ και ςτελζχθ με ςυγκεκριμζνεσ γνώςεισ, ικανότθτεσ και 

δεξιότθτεσ, με προδιαγεγραμμζνθ επαγγελματικι διαδρομι, οι οποίοι κα 

αποκτθκοφν μζςα από ειδικζσ διαδικαςίεσ και ωσ εκ τοφτου κα 

ανταποκρίνονται ςε εκ των προτζρων προςδιοριςμζνεσ ανάγκεσ τθσ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ αλλά και ςτισ προςδοκίεσ των πολιτών”9. 

Βαςικό χαρακτθριςτικό του ωσ άνω οριςμοφ, είναι θ παραγωγι ςτελεχϊν υψθλοφ κφρουσ 

και ςυχνά ταχείασ ανζλιξθσ, μζςα από τισ επιμζρουσ λειτουργίεσ τθσ εφρεςθσ ταλζντων και 

τθσ ςυςτθματικισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ αυτϊν. Θ δε εκπαιδευτικι διαδικαςία 

διαςφαλίηει, per se, τόςο το απαιτοφμενο υπόβακρο όςο και τθ διαδρομι ςταδιοδρομίασ 

(career path) για κάκε υπάλλθλο. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ, οι απαιτθτικζσ διαδικαςίεσ 

ειςαγωγισ ςτισ παραγωγικζσ ςχολζσ εγγυϊνται ότι κα υπάρχει ζνα ελάχιςτο επίπεδο 

γνϊςεων, ικανοτιτων και δεξιοτιτων που κα ανταποκρίνεται ςε αυτό που επικυμοφν οι 

πολίτεσ και ζχει ωσ εκ τοφτου ανάγκθ θ δθμόςια διοίκθςθ. 

Οι παραγωγικζσ ςχολζσ, είναι δυνατόν να οργανϊνονται και να λειτουργοφν κάτω από 

πολλά και διαφορετικά ςχιματα. Μπορεί να δραςτθριοποιοφνται μζςω μιασ ενιαίασ 

δθμόςιασ αρχισ ι μζςω περιςςότερων φορζων επιμόρφωςθσ. Μπορεί, να αφοροφν 

δθμόςια, ι μθ, κερδοςκοπικά ιδρφματα ι ιδιωτικζσ επιχειριςεισ. Μπορεί, να τοποκετοφνται 

ςτο κεςμικό επίκεντρο τθσ διακυβζρνθςθσ ι να εξειδικεφονται ςε επίπεδο πολιτικισ ι 

φορζα κ.ά. Είναι φανερό ότι θ διοικθτικι παράδοςθ κάκε χϊρασ επθρεάηει ςε μεγάλο 

βακμό και τον τρόπο οργάνωςθσ και λειτουργίασ των παραγωγικϊν ςχολϊν τθσ. 

Ρροσ επίρρωςθ των ανωτζρω, ο ΟΟΣΑ (OECD, 2017) επιςθμαίνει τθν ιςχυρι ςυςχζτιςθ 

ανάμεςα ςτον τφπο τθσ οργανωτικισ δομισ μιασ Σχολισ για τθν Κυβερνθτικι Επιμόρφωςθ 

                                                           
9
 Απόπειρα οριςμοφ από τουσ ςυγγραφείσ. 
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(School of Government)10 και ςτο εγκακιδρυμζνο ςφςτθμα πρόςλθψθσ ι ςτελζχωςθσ 

(Kuperus & Rode 2008, 2012, ϊτασ 2015)11. Ειδικότερα, ςτα ςυςτιματα ςταδιοδρομίασ 

(career-based systems) ςυνθκίηεται να υπάρχει μια κεντρικι και ενιαία δομι επιμόρφωςθσ 

που ςτόχο ζχει να διαμορφϊςει μια κοινι κουλτοφρα, να προωκιςει τισ κοινζσ αξίεσ, 

ςτόχουσ και κανόνεσ και να ενκαρρφνει τον επαγγελματιςμό μζςα από ανταγωνιςτικζσ και 

αξιοκρατικζσ διαδικαςίεσ ςε όρουσ ιεραρχικισ εξζλιξθσ. Από τθν άλλθ, ςτα ςυςτιματα 

ςυγκεκριμζνων κζςεων (position-based systems) υπάρχει θ τάςθ να χρθςιμοποιοφνται πιο 

πολφπλοκα οργανωτικά ςχιματα επιμόρφωςθσ κακϊσ οι απαιτιςεισ εξειδίκευςθσ 

διογκϊνονται για κάκε δθμόςιο φορζα ι για κάκε υπάλλθλο ανάλογα με τθν ιδιαίτερθ 

αποςτολι του ι το αντικείμενο εργαςίασ του. 

Ραραδείγματα παραγωγικϊν ςχολϊν ςτο δθμόςιο τομζα υπάρχουν αρκετά. Ωσ 

παραγωγικζσ ςχολζσ λογίηονται οι ακαδθμίεσ δθμόςιασ διοίκθςθσ με ζμφαςθ ςτθν 

παραγωγι διοικθτικϊν ςτελεχϊν υψθλοφ κφρουσ, οι ςτρατιωτικζσ ςχολζσ, οι ςχολζσ τθσ 

αςτυνομίασ, οι διπλωματικζσ ακαδθμίεσ, οι ςχολζσ δικαςτϊν, οι ςχολζσ πυροςβεςτικοφ 

ςϊματοσ, οι ςχολζσ του λιμενικοφ ςϊματοσ, οι εκκλθςιαςτικζσ ςχολζσ κ.ά. Συνεπϊσ, κα 

μποροφςε να πει κανείσ ότι κατά βάςθ, οι ζνςτολοι κρατικοί λειτουργοί, οι ιερείσ, οι 

δικαςτζσ, οι διπλωμάτεσ και οι ανϊτεροι δθμόςιοι υπάλλθλοι αποτελοφν ςιμερα τα 

κυριότερα «προϊόντα» των ΡΣΦ.  

Οριςμζνα από τα κοινά χαρακτθριςτικά των παραγωγικϊν ςχολϊν είναι: α) θ φπαρξθ μιασ 

ςυγκεκριμζνθσ διαδικαςίασ επιλογισ ςπουδαςτϊν, β) θ κεμελίωςθ ενόσ εξειδικευμζνου 

                                                           
10

 ι παραγωγικισ ςχολισ 
11

Τα ςυςτιματα πρόςλθψθσ ι ςτελζχωςθσ (OECD 2008, 2011) που εντοπίηονται ςτο επίπεδο τθσ κεντρικισ 

κυβζρνθςθσ, διακρίνονται ςε ςυςτιματα ςταδιοδρομίασ και ςυςτιματα ςυγκεκριμζνων κζςεων. Ζνα ςφςτθμα 
που βαςίηεται ςτθ ςταδιοδρομία χαρακτθρίηεται από ανταγωνιςτικι επιλογι ςτθν αρχι τθσ ςταδιοδρομίασ 
των δθμοςίων υπαλλιλων με κζςεισ υψθλότερου επιπζδου ανοιχτζσ μόνο ςε δθμόςιουσ υπαλλιλουσ ςτο 
πλαίςιο μιασ από κοινοφ αποδεκτισ επετθρίδασ. Τα ςυςτιματα που βαςίηονται ςτθ ςταδιοδρομία μποροφν να 
καλλιεργιςουν μια αφοςιωμζνθ, ζμπειρθ ομάδα δθμοςίων υπαλλιλων. Αντίκετα, ςε ζνα ςφςτθμα που 
βαςίηεται ςε ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ, οι υποψιφιοι υποβάλλουν αίτθςθ για τθν κατάλθψθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ 
κζςθσ εργαςίασ και οι περιςςότερεσ κζςεισ είναι ανοιχτζσ τόςο ςε εςωτερικοφσ όςο και ςε εξωτερικοφσ 
αιτοφντεσ. Γενικά, τα ςυςτιματα πρόςλθψθσ που είναι ανοιχτά ςε εξωτερικοφσ υποψθφίουσ ςε οποιοδιποτε 
ςθμείο τθσ ςταδιοδρομίασ τουσ παρζχουν ςτουσ διευκυντζσ τθ δυνατότθτα να προςαρμόςουν το εργατικό 
δυναμικό τουσ πιο γριγορα ωσ απάντθςθ ςε ζνα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Ωςτόςο, ενϊ αυτά τα 
ςυςτιματα προςφζρουν ςτουσ διαχειριςτζσ ευελιξία, κακιςτοφν δφςκολθ τθ διατιρθςθ τόςο των 
διακυβερνθτικϊν αξιϊν όςο και του ίδιου του προςωπικοφ. Σε οριςμζνεσ χϊρεσ εντοπίηονται και κάποια 
υβριδικά ςυςτιματα με παράλλθλθ υλοποίθςθ και των δφο ςυςτθμάτων για διαφορετικζσ κατθγορίεσ 
προςωπικοφ ι κλάδουσ υπαλλιλων. 
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προγράμματοσ ςπουδϊν, γ) θ αξιολόγθςθ τθσ φοίτθςθσ και δ) μια προδιαγεγραμμζνθ 

διαδρομι ςταδιοδρομίασ (career path). Ενίοτε, θ αποφοίτθςθ από μια παραγωγικι ςχολι 

μπορεί να περιλαμβάνει διακριτό μιςκολογικό κακεςτϊσ, ενιςχυμζνεσ δυνατότθτεσ 

κινθτικότθτασ, ταχφτερθ ιεραρχικι εξζλιξθ ι γενικότερα ειδικότερεσ προβλζψεισ ςε ςχζςθ 

με το γενικό κακεςτϊσ που διζπει τθ λοιπι δθμοςιοχπαλλθλία, τζτοιεσ που δικαιολογοφνται 

από το επίπεδο ικανοτιτων και δεξιοτιτων, που τουσ εγγυάται θ βακιά και ουςιαςτικι 

εξειδίκευςθ που λαμβάνουν. 

Οι ΡΣΦ, διαδραματίηουν κεντρικό ρόλο ςτισ δθμόςιεσ διοικιςεισ πολλϊν ευρωπαϊκϊν 

χωρϊν αλλά και χωρϊν μελϊν του ΟΟΣΑ και παρά το γεγονόσ ότι θ οργάνωςθ και 

λειτουργία τουσ ποικίλλει, ο ςτόχοσ παραμζνει πάντοτε ο ίδιοσ: Η εφρεςθ ταλζντων και θ 

ανάδειξθ των ικανοτιτων και των δεξιοτιτων των υπαλλιλων με τρόπο που να 

ανταποκρίνονται επαρκώσ και εγκαίρωσ ςτισ ταχζωσ μεταβαλλόμενεσ ανάγκεσ του δθμοςίου 

τομζα και ςυμφώνωσ προσ τισ προςδοκίεσ των πολιτών. Ο ΟΟΣΑ (OECD, 2017) κατονομάηει 

τθ ςυγκεκριμζνθ διεργαςία ωσ ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ τθσ διοίκθςθσ (capacity building) 

και διακρίνει τζςςερισ παράγοντεσ που προςδιορίηουν το βακμό επιτυχοφσ προςαρμογισ 

των κυβερνιςεων ςτισ μεταβαλλόμενεσ ανάγκεσ και ςυνκικεσ: 

 Θ ευχζρεια αναγνϊριςθσ/εντοπιςμοφ των απαιτοφμενων δεξιοτιτων που χρειάηεται 

ο δθμόςιοσ τομζασ. 

 Θ δυνατότθτα προςζλκυςθσ και πρόςλθψθσ εξειδικευμζνων υπαλλιλων. 

 Θ ςυςτθματικι ανάπτυξθ και καλλιζργεια των ατομικϊν ικανοτιτων και δεξιοτιτων 

μζςα από τθν ειςαγωγικι ι τθ δια βίου κατάρτιςθ. 

 Θ αξιοποίθςθ των ζμφυτων αλλά και των επίκτθτων ατομικϊν ικανοτιτων και 

δεξιοτιτων προσ όφελοσ του δθμοςίου τομζα και κατ’ επζκταςθ του δθμοςίου 

ςυμφζροντοσ. 

Οι ΡΣΦ αποτελοφν ζνα διεκνϊσ διαδεδομζνο διοικθτικό φαινόμενο που είναι δφςκολο να 

περιγραφεί με ζναν ενιαίο τρόπο, κυρίωσ, λόγω τθσ οργανωςιακισ και λειτουργικισ του 

πολυπλοκότθτασ, των διαφορετικϊν διοικθτικϊν παραδόςεων και τθσ κουλτοφρασ που 

διζπει τισ δθμόςιεσ οργανϊςεισ κάκε κράτουσ κακϊσ και του ιδιαίτερου πλαιςίου άςκθςθσ 

δθμοςίων πολιτικϊν ςε κάκε χϊρα. Σε ςυγκριτικό όμωσ επίπεδο, είναι δυνατι θ καταγραφι 

οριςμζνων κοινϊν χαρακτθριςτικϊν γνωριςμάτων τα οποία μποροφν να προςφζρουν τθν 
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ερμθνευτικι βάςθ για τθν κακιζρωςθ ενόσ ενιαίου μοντζλου οργάνωςθσ και λειτουργίασ 

των παραγωγικϊν ςχολϊν και φορζων.  

Υπό αυτιν τθν αφαιρετικι προςζγγιςθ, οι ΡΦΣ όντωσ μοιράηονται κάποια κοινά 

χαρακτθριςτικά ι ιδιότθτεσ. Ειδικότερα, οι ΡΦΣ είναι μεταξφ άλλων: 

➢ Οργανιςμοί που μακαίνουν (learning organisations), ιτοι οργανϊςεισ που 

διευκολφνουν τθ διαδικαςία αναβάκμιςθσ των γνϊςεων, ικανοτιτων και δεξιοτιτων 

των μελϊν τουσ με ςκοπό τθν ενκάρρυνςθ των υπαλλιλων να εργάηονται από 

κοινοφ και να ςκζφτονται δθμιουργικά και ευζλικτα, ενίοτε και εκτόσ πλαιςίου (out 

of the box), για να βρουν τθν καλφτερθ δυνατι απάντθςθ ςε οποιοδιποτε δθμόςιο 

πρόβλθμα. Σφμφωνα με τον κλαςικό οριςμό, οι μανκάνοντεσ οργανιςμοί (Senge 

2006) διακζτουν μια ικανότθτα εγγενοφσ αναμόρφωςθσ κακϊσ αποδίδουν μεγάλθ 

ςθμαςία ςτθ ςυνεχι αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων τουσ και ςτθν αναπροςαρμογι 

και τθν βελτίωςθ των διαδικαςιϊν βάςει τθσ αποκτθκείςασ πείρασ. 

➢ Οργανιςμοί που επιδιϊκουν τθν καινοτομία, ιτοι οργανϊςεισ που λειτουργοφν ωσ 

κόμβοι καινοτομίασ, μζςα από τουσ οποίουσ μεταφζρονται οι καλζσ πρακτικζσ και θ 

απαιτοφμενθ πλθροφόρθςθ για υλοποιοφμενεσ ι υλοποιθκείςεσ αλλαγζσ. Οι 

καινοτομίεσ ςτο δθμόςιο τομζα επικεντρϊνονται κυρίωσ ςε διαδικαςίεσ, υπθρεςίεσ 

και προϊόντα, οργάνωςθ και επικοινωνία. Οι πολίτεσ και οι επιχειριςεισ 

επωφελοφνται εξίςου από μια επαγγελματικι και ςφγχρονθ δθμόςια διοίκθςθ όςον 

αφορά τθν καλφτερθ διακυβζρνθςθ, τθν ταχφτερθ παροχι υπθρεςιϊν, τθ ςυμμετοχι 

ςτο ςχεδιαςμό και τθ διαμόρφωςθ τθσ πολιτικισ ατηζντασ. 

➢ Οργανιςμοί που προωκοφν τον επιςτθμονικό διάλογο, ιτοι οργανϊςεισ που 

φζρνουν κοντά τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ τθσ 

ανταλλαγισ απόψεων και τθν προϊκθςθ νζων επιςτθμονικϊν προςεγγίςεων ςτα 

πεδία τθσ δθμόςιασ πολιτικισ και τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. 

➢ Οργανιςμοί που υποςτθρίηουν τθ δικτφωςθ ανάμεςα ςτουσ φορείσ και τουσ 

υπαλλιλουσ, μζςα από τθ δθμιουργία νζων δικτφων πολιτικισ και πεδίων διαλόγου 

και ςυνδιαμόρφωςθσ πολιτικϊν. 
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➢ Οργανιςμοί που εντοπίηουν και αξιολογοφν τα ελλείμματα δεξιοτιτων, ιτοι 

οργανϊςεισ που παρακολουκοφν τισ τάςεισ ςτελζχωςθσ του δθμοςίου τομζα με 

ζμφαςθ ςτισ ηθτοφμενεσ από τουσ δθμόςιουσ φορείσ δεξιότθτεσ.  

➢ Οργανιςμοί που ςυνδιαμορφϊνουν τθν πολιτικι ατηζντα, παρζχοντασ επαρκι 

τεκμθρίωςθ και αναλφςεισ αντικτφπου για κάκε πικανό ςενάριο πολιτικισ απόφαςθσ 

ςτο πλαίςιο αυτισ κακαυτισ τθσ διαδικαςίασ λιψθσ αποφάςεων (decision-making 

system). 

Μια ιδιαιτζρωσ ενδιαφζρουςα και πρωτότυπθ ανάλυςθ (με τθ χριςθ τθσ ςτατιςτικισ 

εφαρμογισ R project) που πραγματοποιικθκε παράλλθλα με τθ ςυγκριτικι άςκθςθ του 

επόμενου κεφαλαίου, δείχνει ότι πράγματι εμφανίηεται μια τάςθ προσ ζνα ενιαίο μοντζλο. 

Ειδικότερα, μζςα από τθν ανάλυςθ τθσ διακζςιμθσ πλθροφορίασ που παρζχεται ςτουσ 

διαδικτυακοφσ χϊρουσ, ςτα επίςθμα δελτία τφπου, ςτισ ετιςιεσ αναφορζσ κακϊσ και ςε 

άλλα κείμενα με αναφορά ςτισ υπό εξζταςθ ΡΦΣ (βλ. Ρίνακα 1, Κεφάλαιο 4), επιχειρείται 

μια τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ τθσ «ζνταςθσ και τθσ ςυχνότθτασ» των πιο ςυχνά 

αναφερόμενων κεμελιωδϊν αρχϊν και εννοιϊν για το ςφνολο των εξεταηόμενων χωρϊν. 

Στο πλαίςιο αυτό, εμφανίηεται να κυριαρχοφν ςτο ςφνολο των ΡΦΣ 7 λζξεισ/φράςεισ οι 

οποίεσ φαίνεται να αντανακλοφν τισ πλζον κεμελιϊδεισ κοινζσ αρχζσ, ιτοι: 

➢ Καινοτομία 

➢ Στρατθγικι ικανότθτα 

➢ Ψθφιακζσ δεξιότθτεσ 

➢ Σπουδζσ και εμπειρία 

➢ Ρροςαρμοςτικότθτα12 

➢ Υβριδικά οργανωτικά μοντζλα 

➢ Θγεςία 

Με λίγα λόγια, το Διάγραμμα 5, δείχνει ότι θ πλειονότθτα των υπό εξζταςθ ΡΦΣ, ζχουν 

κοινι ςτόχευςθ, όπωσ αυτι διατυπϊνεται ςτισ πιο ςυχνά χρθςιμοποιοφμενεσ 

                                                           
12

 Θ προςαρμοςτικότθτα εμφανίηεται είτε ωσ ευελιξία είτε ωσ «πλαςτικότθτα» (plasticity), δθλαδι θ ικανότθτα 

προςαρμογισ ςε περιβάλλοντα που ςτθ διεκνι βιβλιογραφία προςδιορίηονται ωσ VUCA (VUCA: Volatility, 
Uncertainty, Complexity, Ambiguity) δθλαδι που χαρακτθρίηονται από μόνιμθ αςτάκεια, μεταβλθτότθτα, 
αβεβαιότθτα, πολυπλοκότθτα και αςάφεια. 
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λζξεισ/φράςεισ που εντοπίςτθκαν. Σθμειϊνεται ότι αυτζσ διακζτουν ςθμαντικά υψθλι 

δυναμικι ι άλλωσ θ ζνταςθ των αναφορϊν είναι τόςο ιςχυρι ϊςτε κα μποροφςαν να 

κεωρθκοφν ωσ κοινά εμπεδωμζνεσ αρχζσ. Μεκοδολογικά, με βάςθ τθν ανωτζρω εφαρμογι,  

εξετάςτθκε θ δυναμικι και τθν πφκνωςθ λζξεων που πρεςβεφουν ςυνολικά υψθλζσ αξίεσ 

για τισ Ραραγωγικζσ Σχολζσ των 18 χωρϊν.  

H ειςαγωγι των δεδομζνων πραγματοποιικθκε ςτθν ςτατιςτικι εφαρμογι R με ανάλυςθ 

ςχετικϊν αναφορϊν και εκκζςεων από το διαδίκτυο, ενϊ χρθςιμοποιικθκε φίλτρο με το 

οποίο ηθτικθκε να επιλεγοφν οι λζξεισ και φράςεισ ςφμφωνα με οριςμζνα κριτιρια όπωσ θ 

ςυχνότθτα εμφάνιςθσ των λζξεων/φράςεων, θ χριςθ τθσ ωσ τίτλοσ ςε κεματικι ενότθτα, θ  

γραφι τθσ ςε κεφαλαία γράμματα, ο αρικμόσ ςθμειϊςεων ι υπερ-ςυνδζςμων ςε αυτι τθν 

λζξθ, οι ενεργζσ θλεκτρονικζσ ςυνδζςεισ, θ χριςθ τουσ ςε spoiler μζςα ςτουσ δικτυακοφσ 

τόπουσ των ςχολϊν κ.τ.λ.13 

Στο ςχιμα που ακολουκεί, αποτυπϊνεται θ δυναμικι των λζξεων/φράςεων θ οποία 

αποτιμάται βάςει μιασ κλίμακασ 1-5 (1: χαμθλι δυναμικι, 5: υψθλι δυναμικι).  

 

Διάγραμμα 5 

Συχνότθτα και Ζνταςθ λζξεων/φράςεων για τισ ΡΦΣ 

                                                           
13

 Για τθ διαςφάλιςθ τθσ αξιοπιςτίασ και τθσ ποιότθτασ των ευρθμάτων χρθςιμοποιικθκαν τα Κ-tests του 
Kolmogorov-Smirnov (https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda35g.htm). 

https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda35g.htm
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Κεφάλαιο 4 

Εφαρμοςμζνθ ςυγκριτικι ανάλυςθ 
 

There are many good reasons why we bother to study 

comparative politics and government, of which the 

most important are: (1) we cannot understand our 

country without a knowledge of others; (2) we cannot 

understand other countries without the knowledge of 

their background, institutions and history; and (3) we 

cannot arrive at valid generalisations about 

government and politics without the comparative 

method. 

(Newton & Van Deth, Foundations of Comparative 

Politics, Cambridge University Press, 2021) 

 

4.1. Ειςαγωγι 
 

Στο παρόν Κεφάλαιο, αναλφεται ο τρόποσ με τον οποίο οργανϊνονται και λειτουργοφν οι 

ΡΣΦ ςτισ διοικιςεισ ςφγχρονων κρατϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ αλλά και παγκοςμίωσ. Θ 

ανάλυςθ, εδράηεται μεκοδολογικά ςτθ δθμιουργία ςυγκριτικϊν καρτϊν που βαςίηονται ςε 

κοινζσ παραμζτρουσ που εξετάηουν τθν ποιότθτα και τθ ςυνολικι επίδοςθ των χωρϊν. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, εξετάςτθκαν οι παρακάτω παράμετροι:  

i. Το όραμα και θ αποςτολι του κάκε εκνικοφ φορζα. 

ii. Ο τρόποσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ (ςχιμα διακυβζρνθςθσ, όργανα διοίκθςθσ, 

λειτουργίεσ, διαδικαςίεσ). 

iii. Τα ιςτορικά ςτοιχεία και θ εξζλιξι τθσ. 

iv. Θ διαδικαςία και τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ για ειςαγωγι. 

v. Το πρόγραμμα ςπουδϊν. 

vi. Θ επιμζρουσ ςτόχευςθ για ανάπτυξθ ςυγκεκριμζνων δεξιοτιτων. 
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vii. Θ εφαρμογι τθσ καινοτομίασ. 

viii. Θ πορεία ςταδιοδρομίασ των αποφοίτων. 

ix. Θ αξιοποίθςθ των αποφοίτων και ο επιτελικόσ τουσ χαρακτιρασ. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ωσ άνω παραμζτρουσ, θ παροφςα μελζτθ προχωρά ςτθν ςυγκριτικι 

ανάλυςθ 18 κρατϊν14, εντόσ και εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ 

Ελλαδασ, ωσ ακολοφκωσ:   

 ΚΑΤΘ ΜΕΛΘ ΕΝΤΟΣ ΕΕ ΚΑΤΘ ΕΚΤΟΣ ΕΕ  

1 ΑΥΣΤΛΑ ΘΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΛΛΕΛΟ 13 

2 ΒΕΛΓΛΟ ΑΥΣΤΑΛΛΑ-ΝΕΑ ΗΘΛΑΝΔΛΑ 14 

3 ΓΑΛΛΛΑ ΕΛΒΕΤΛΑ 15 

4 ΓΕΜΑΝΛΑ ΘΡΑ 16 

5 ΕΛΛΑΔΑ ΛΣΑΘΛ 17 

6 ΕΣΚΟΝΛΑ ΚΑΝΑΔΑΣ 18 

7 ΛΤΑΛΛΑ   

8 ΛΛΑΝΔΛΑ   

9 ΟΥΓΓΑΛΑ   

10 ΟΛΛΑΝΔΛΑ   

11 ΡΟΤΟΓΑΛΛΑ   

12 ΣΛΟΒΕΝΛΑ   

Ρίνακασ 1 

Υπό εξζταςθ κράτθ 

 

                                                           
14

 Θ Αυςτραλία και θ Νζα Ηθλανδία λογίηονται ωσ ζνα κράτοσ λόγω του ότι διακζτουν κοινι πολιτικι (κοινι 
ΡΦΣ) απζναντι ςτθ επιμόρφωςθ των ςτελεχϊν του δθμοςίου τομζα. 
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Στο παραπάνω Διάγραμμα 4, τo CEDEFOP15, επιχειρεί να δϊςει μια εικόνα των ηθτοφμενων 

δεξιοτιτων ςτο δθμόςιο τομζα όπωσ ιςχφει ςιμερα ςτα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ. Είναι διακριτι θ 

ανάγκθ για υπαλλιλουσ μζςθσ ι υψθλισ ειδίκευςθσ ενϊ περαιτζρω προβλζψεισ δεικνφουν 

μια τάςθ για αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ υπαλλιλων υψθλισ ειδίκευςθσ με ειδικζσ δεξιότθτεσ ςε 

κζματα ψθφιακοφ αλφαβθτιςμοφ ι οικολογικισ ςυνείδθςθσ ι άλλων κάκετων δεξιοτιτων, 

ι υπαλλιλων με αναπτυγμζνεσ τισ διαπροςωπικζσ δεξιότθτεσ (soft skills) όπωσ θ ικανότθτα 

επίλυςθσ προβλθμάτων, θ ενςυναίςκθςθ, θ εργαςία ςε ομάδεσ, θ 

δθμιουργικότθτα/καινοτομία, θ επικοινωνία, θ θγεςία κ.ά.  

Από τθν ακόλουκθ ανάλυςθ, προκφπτει ότι αρκετά κράτθ ςυγκλίνουν περιςςότερο προσ ζνα 

μοντζλο που περιλαμβάνει ζναν ενιαίο δθμόςιο οργανιςμό και μεριμνά για τθν παραγωγι 

ςτελεχϊν αλλά και τθν επιςτθμονικι τουσ κατάρτιςθ. Αντιςτοίχωσ άλλα κράτθ, επιλζγουν 

ζνα πιο πολφπλοκο ςφςτθμα με τθν φπαρξθ επιμζρουσ ιδιωτικϊν ι θμι-δθμόςιων 

εκπαιδευτικϊν οργανιςμϊν που εμπλζκονται ςτθν προετοιμαςία ι περαιτζρω εξζλιξθ των 

ςτελεχϊν του δθμοςίου τομζα. Από τθν άλλθ, υπάρχουν κράτθ όπωσ θ Γερμανία, θ 

Ολλανδία, το Βζλγιο και ο Καναδάσ που διακζτουν δφο ι περιςςότερουσ παρόμοιουσ 

οργανιςμοφσ. Στα κράτθ αυτά θ ανάλυςθ επεκτάκθκε ςτουσ δφο ςθμαντικότερουσ φορείσ. 

Σθμειϊνεται ότι  ςτο τρζχον κεφάλαιο τθσ μελζτθσ και για τθν ταχφτερθ οπτικι αντίλθψθ 

του αναγνϊςτθ, ςχετικά με τθν απόκριςθ τθσ κάκε ςχολισ ςε βαςικζσ παραμζτρουσ των 

ςυγκριτικϊν καρτϊν, ζχουν προςτεκεί και oι κφκλοι αξιολόγθςθσ των βαςικϊν 

χαρακτθριςτικϊν γνωριςμάτων τθσ κάκε χϊρασ. Οι κφκλοι αξιολόγθςθσ αποτυπϊνουν για 

κάκε χϊρα, τον βακμό απόκριςθσ των χωρϊν, ςτισ προκακοριςμζνεσ παραμζτρουσ 

αξιολόγθςθσ. Συνειδθτι ιταν θ επιλογι να εμφανίηονται μόνο οι κφκλοι (παράμετροι) 

αξιολόγθςθσ ςτουσ οποίουσ οι χϊρεσ εμφανίηουν τθν πιο κετικι ι τθν πιο αρνθτικι 

αξιολόγθςθ. Οι κφκλοι λειτουργοφν ωσ το πρϊτο ςθμείο πλθροφόρθςθσ για τον αναγνϊςτθ 

προςφζροντασ μια άμεςθ οπτικι αναφορά. 

Στο τζλοσ τθσ ςυγκριτικισ ανάλυςθσ, επιχειρείται μια ςυνοπτικι αναφορά και περιγραφι 

ςυγκεκριμζνων ευρθμάτων για τα επιμζρουσ υπό εξζταςθ κράτθ κακϊσ και θ διατφπωςθ 

γενικϊν διαπιςτϊςεων επί του ςυνόλου των κρατϊν. 

 

                                                           
15

 CEDEFOP Skills Forecast Tool: https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/skills-forecast 
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4.2. Σφγκριςθ ςε κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

4.2.α. Αυςτρία 

Χϊρα:  Αυςτρία 

Ραράδειγμα ΡΣΦ:  Verwaltungsakademie des Bundes  

(Ομοςπονδιακι Ακαδθμία Δθμόςιασ Διοίκθςθσ)  

Επικεφαλισ:  Petra Dietrich (Ρροςωρινι Διευκφντρια)  

Ζδρα:   Βιζννθ  

 Ζτοσ ίδρυςθσ:  1976 

Βαςικζσ πθγζσ 

πλθροφόρθςθσ: 

● www.oeffentlicherdienst.gv.at 

● www.bmkoes.gv.at 

 

i. ΑΡΟΣΤΟΛΘ 

Θ Ομοςπονδιακι Ακαδθμία Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (VAB) αποςκοπεί ςτθ δθμιουργία μιασ 

καινοτόμου δθμόςιασ διοίκθςθσ, προςανατολιςμζνθσ ςτισ επιδόςεισ, που κα λειτουργεί 

παράλλθλα ωσ ελκυςτικόσ και ςφγχρονοσ εργοδότθσ. Αποςτολι τθσ VAB, είναι θ υλοποίθςθ 

τθσ αρχικισ και ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ των ομοςπονδιακϊν υπαλλιλων 

με ζμφαςθ ςτθν επιμόρφωςθ που είναι απαραίτθτθ για τθν περαιτζρω υπθρεςιακι τουσ 

http://www.oeffentlicherdienst.gv.at/
https://www.bmkoes.gv.at/
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εξζλιξθ. Θ VAB επιδιϊκει να αναπτφξει τισ γνϊςεισ, ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ των 

ομοςπονδιακϊν υπαλλιλων ςε κζματα όπωσ θ διοίκθςθ, θ διοικθτικι καινοτομία, θ 

οικονομία, το δίκαιο, θ θγεςία, θ ευρωπαϊκι διακυβζρνθςθ, θ ψθφιακι διακυβζρνθςθ, το 

ανκρϊπινο δυναμικό, οι ξζνεσ γλϊςςεσ, θ ιςότθτα και διάφορα νομικά ηθτιματα. 

 

ii. ΙΣΤΟΙΚΘ ΑΝΑΔΟΜΘ 

Θ VAB ιδρφκθκε το 1976 ςτθ Βιζννθ και ζκτοτε προςφζρει βαςικι εκπαίδευςθ, 

επαγγελματικι κατάρτιςθ για λόγουσ υπθρεςιακισ εξζλιξθσ και μετεκπαίδευςθ μερικισ 

απαςχόλθςθσ για ομοςπονδιακοφσ υπαλλιλουσ κακϊσ και εκπαίδευςθ για ςτελζχθ ςε 

κζςθσ ευκφνθσ τόςο ςτον δθμόςιο όςο και ςτον ιδιωτικό τομζα. Από τθ ςφςταςι τθσ, θ VAB 

υπαγόταν άμεςα ςτον Ομοςπονδιακό Καγκελάριο τθσ Αυςτρίασ, αλλά μετά τθν 

αναδιάρκωςι τθσ, το 2001, μεταφζρκθκε ςτθν αρμοδιότθτα του Υπουργείου Τεχνϊν, 

Ρολιτιςμοφ, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Ακλθτιςμοφ με αντίςτοιχθ αποκζντρωςθ των 

αρμοδιοτιτων που αφοροφν ςτθν επιμόρφωςθ του προςωπικοφ ςε κάκε Υπθρεςία τθσ 

αυςτριακισ δθμόςιασ διοίκθςθσ. 

 

iii. ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ 

Θ VAB αποτελεί διακριτό Τμιμα του Τομζα Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Διοικθτικισ Καινοτομίασ 

(Τομζασ ΛΛΛ) του Υπουργείου Τεχνϊν, Ρολιτιςμοφ, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Ακλθτιςμοφ τθσ 

Αυςτρίασ. Ο εν λόγω Τομζασ ΛΛΛ, διακρίνεται ςε 10 Τμιματα που, ςυνολικά, ζχουν ωσ 

αντικείμενο τθν άςκθςθ μιασ ςφγχρονθσ διοίκθςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ με ςκοπό τθν 

παροχι κινιτρων για τθν προςζλκυςθ ικανϊν ςτελεχϊν που κα προωκοφν τθν διοικθτικι 

καινοτομία. Τα 10 Τμιματα του Τομζα ΛΛΛ, διακζτουν μια ευρεία ευκφνθ αναφορικά με τθ 

διοίκθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του δθμοςίου τομζα και θ οποία εκτείνεται από τον 

ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ του κεςμικοφ πλαιςίου που αφορά το ςφνολο των 

ομοςπονδιακϊν υπαλλιλων (διοικθτικοί, εκπαιδευτικοί, ςτρατιωτικοί κ.ά.) μζχρι τθν 

εκτζλεςθ τθσ νομοκεςίασ περί ςυνταξιοδότθςθσ των ςτελεχϊν του δθμοςίου τομζα. 

Λδιαιτζρωσ ςθμαντικζσ κρίνονται οι αρμοδιότθτεσ που αφοροφν ςτθ δικτφωςθ τθσ 

Ομοςπονδιακισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ με φορείσ του εξωτερικοφ και ςτθν ανάπτυξθ 

ςτακερϊν δεςμϊν ςυνεργαςίασ και αμοιβαίασ υποςτιριξθσ με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ι 
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διεκνείσ οργανιςμοφσ όπωσ ο ΟΟΣΑ, θ Διεκνισ Οργάνωςθ Εργαςίασ (ILO), θ Επιτροπι 

Εξάλειψθσ Διακρίςεων Κατά Γυναικϊν (CEDAW), θ Ομάδα Κρατϊν κατά τθσ Διαφκοράσ 

(GRECO). Εξίςου ςθμαντικζσ, κρίνονται οι αρμοδιότθτεσ που αφοροφν ςτθν επιμόρφωςθ 

των υπαλλιλων μζςα από τθν VAB, ςτθν κινθτικότθτα, ςτον ζλεγχο, ςτθν ψθφιακι 

διακυβζρνθςθ κακϊσ επίςθσ και ςτθν προϊκθςθ τθσ διοικθτικισ καινοτομίασ. 

 

Το 6ο Τμιμα του Τομζα ΛΛΛ διακζτει τθν ευκφνθ ςχετικά με τθν οργάνωςθ και τθ λειτουργία 

τθσ VAB θ οποία ςυγκαταλζγεται ςτουσ κορυφαίουσ φορείσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και 

δια βίου μάκθςθσ ςτθ χϊρα κακϊσ υλοποιεί ζνα ευρφ πρόγραμμα επιμόρφωςθσ που 

παρζχει περίπου 500 προγράμματα ςπουδϊν (δια ηϊςθσ ι εξ αποςτάςεωσ), τα οποία 

χωρίηονται ςε 21 κεματικοφσ τομείσ, και προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του ςε πάνω από 5.000 

καταρτιηόμενουσ κατ’ ζτοσ. Το προςωπικό αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ τθσ VAB είναι 

λιγοςτό αλλά διακζτει μεγάλθ εξειδίκευςθ και ςθμαντικζσ δεξιότθτεσ τόςο ςτα διοικθτικά 

όςο και ςτα εκπαιδευτικά του κακικοντα (ςχεδιαςμόσ, υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ 

εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων). 

Για τθν εκτζλεςθ του ζργου τθσ, θ VAB ςυνεργάηεται ςτενά με διάφορα ανϊτατα 

εκπαιδευτικά ιδρφματα ςτθν Αυςτρία. Ειδικότερα, το προπτυχιακό και το μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα ςπουδϊν ςτο "Δθμόςιο Management" προςφζρεται ςτο FH Campus Wien, ςε 

ςυνεργαςία με τθν Ομοςπονδιακι Καγκελαρία. Αντιςτοίχωσ, μεταπτυχιακά προγράμματα 

ςπουδϊν ςτθ "Δθμόςια Διοίκθςθ" προςφζρονται ςε ςυνεργαςία με το Oktogon ςτθν ζδρα 

τθσ VAB (Κάςτρο Laudon), ενϊ υπάρχει επίςθσ ειδικι ςυνεργαςία με το Danube. Επιπλζον, θ 

VAB ςυμμετζχει ςε διάφορα διεκνι φόρα και δίκτυα με κεματικζσ όπωσ οι ευρωπαϊκζσ 

εξελίξεισ, θ καινοτομία, ο ςχεδιαςμόσ ςτρατθγικϊν, θ παροχι δθμοςίων υπθρεςιϊν κ.ά. 

Σχετικό παράδειγμα αποτελεί θ ςυμμετοχι τθσ ςτο δίκτυο των Διευκυντϊν Λνςτιτοφτων και 

Σχολϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (DISPA) ι θ ςυμμετοχι τθσ ςτο αντίςτοιχο δίκτυο για τισ 

γερμανόφωνεσ ςχολζσ δθμόςιασ διοίκθςθσ (DACH). Από το 1995, ζτοσ που εντάχκθκε θ 

Αυςτρία ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, θ VAB ςυνεργάηεται ςτενά και με το Ευρωπαϊκό Λνςτιτοφτο 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (EIPA) ενϊ ςυμμετζχει και ςε προγράμματα όπωσ θ Ευρωπαϊκι 

Αμοιβαία Κατάρτιςθ (European Reciprocal Training) που ςτοχεφει ςε ανταλλαγζσ ςτελεχϊν 

τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ςε άλλα ευρωπαϊκά κράτθ και ςε τομείσ ςχετικοφσ με τθν 

δραςτθριότθτά τουσ. 
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iv. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΘΣ 

Θ ςυμμετοχι ςτα προγράμματα επιμόρφωςθσ τθσ VAB πραγματοποιείται μζςα από τθν 

αίτθςθ και εγγραφι των ενδιαφερομζνων ςφμφωνα με τισ προςωπικζσ τουσ προτιμιςεισ 

αλλά και κατόπιν ζγκριςθσ από τθν εκάςτοτε Υπθρεςία ςτθν οποία και υπθρετοφν. Σε 

αρκετζσ περιπτϊςεισ, θ πρωτοβουλία επιμόρφωςθσ μπορεί να προζλκει από τθν ίδια τθν 

Υπθρεςία που ζχει αξιολογιςει ςχετικϊσ τισ ανάγκεσ για επιμόρφωςθ όλων των ςτελεχϊν 

τθσ.  

 

v. ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ 

Θ VAB υποςτθρίηει τισ ομοςπονδιακζσ υπθρεςίεσ με ςκοπό τθ βζλτιςτθ ανάπτυξθ των 

γνϊςεων, ικανοτιτων και δεξιοτιτων των εργαηομζνων μζςα από ζτοιμα (off the shelf) 

προγράμματα ςπουδϊν (ςεμινάρια, εκπαιδεφςεισ κ.τ.λ.) ι προςαρμοςμζνα (tailor-made) 

ςτισ ανάγκεσ του προςωπικοφ και των Ομοςπονδιακϊν Υπθρεςιϊν. Ρροκειμζνου να 

βοθκθκοφν οι Ομοςπονδιακζσ Υπθρεςίεσ να διαμορφϊςουν ζνα ςυνολικό πρόγραμμα 

επιμόρφωςθσ για τα ςτελζχθ τουσ παρζχεται από τθ VAB θ πλατφόρμα “Inhouse 

Consulting”, ενϊ για να δθμιουργθκεί ζνα προςωπικό πλάνο ανάπτυξθσ για κάκε υπάλλθλο, 

παρζχεται επιπλζον εξατομικευμζνο πρόγραμμα ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ και 

προπονθτικισ (coaching). 

Το εκτεταμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με πάνω από 500 ςεμινάρια και προγράμματα 

επιμόρφωςθσ ςε 21 κεματικοφσ τομείσ, επικαιροποιείται ετθςίωσ και περιλαμβάνει τόςο τισ 

παραδοςιακζσ κεματικζσ όςο και τισ τρζχουςεσ απαιτιςεισ και ανάγκεσ των 

Ομοςπονδιακϊν Υπθρεςιϊν. 

οι κεματικζσ ενότθτεσ που είναι ςε ιςχφ για το ζτοσ 2022 είναι οι ακόλουκεσ:  

➢ Coaching (προπονθτικι)  

➢ Ελεγκτικι 

➢ Ρροςταςία και αςφάλεια δεδομζνων  

➢ Ψθφιακι διακυβζρνθςθ 
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➢ Ευρωπαϊκι και διεκνισ διακυβζρνθςθ  

➢ Θγεςία  

➢ Φφλο και ιςότθτα  

➢ Διοίκθςθ υγείασ  

➢ Βαςικι εκπαίδευςθ 

➢ Γενικι και ειδικι νομοκεςία 

➢ Υποςτιριξθ κεςμοφ μακθτείασ 

➢ Δθμόςιεσ ςχζςεισ  

➢ Διαχείριςθ γραφείου  

➢ Κϊδικασ υπαλλιλων και υπθρεςιϊν 

➢ Ανάπτυξθ προςωπικότθτασ και κοινωνικο-επικοινωνιακι ικανότθτα  

➢ Δθμόςια οικονομικά  

➢ Δθμόςια διοίκθςθ και διακυβζρνθςθ 

➢ Διοίκθςθ ποιότθτασ και γνϊςθσ, διοίκθςθ ζργων και διαδικαςιϊν  

➢ Νόμοσ και Διαδικαςία  

➢ Γλϊςςεσ: Αγγλικά, Γαλλικά 

➢ Διοίκθςθ (αξιολόγθςθ) αντικτφπου 

Επίςθσ ωσ ιδιαιτζρωσ ςθμαντικι παροχι, ςθμειϊνεται και θ φπαρξθ μακροπρόκεςμθσ 

διάρκειασ προγραμμάτων που παρζχουν ςχετικό αναγνωριςμζνο δίπλωμα ι πιςτοποιθτικό.  

Ριο ςυγκεκριμζνα, το Δίπλωμα Θγεςίασ 2022, αφορά οκταιμερο πρόγραμμα με τίτλο 

“Management and Leadership”. Σχεδιάςτθκε από κοινοφ με το Hernstein Institute και ςε 

ςυνεργαςία με τθν καγκελαρία. Σκοπόσ του προγράμματοσ είναι οι ωφελοφμενοι να 

αποκτιςουν τθ γνϊςθ των απαραίτθτων διοικθτικϊν εργαλείων που ζχουν δοκιμαςτεί ςτθν 

πράξθ και ςτθ ςυνζχεια ζχουν τθν ευκαιρία να εκπαιδευτοφν ςτον τρόπο εφαρμογισ μζςα 

από ςχετικά μοντζλα λιψθσ αποφάςεων. Ρεραιτζρω, Στο πενκιμερο “Compact 

Management”, οι ωφελοφμενοι μποροφν να επιλζξουν μεμονωμζνεσ ενότθτεσ και να 

εντρυφιςουν ςτθν εφαρμοςμζνθ χριςθ κεωριϊν όπωσ θ διοικθτικι κεωρία του University 

https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/vab/seminarprogramm/in_verwaltung_arbeiten/sprachen_2022.html
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of St. Gallen και το μοντζλο διοίκθςθσ του Pure Management Group που προζκυψε από 

αυτό. Επιπροςκζτωσ, παρζχονται ςυγκεκριμζνεσ ϊρεσ κακοδιγθςθσ για τθν υποςτιριξθ 

όλων των καταρτιηόμενων ςτο πλαίςιο μιασ διαδικαςίασ προςωπικισ εξζλιξθσ. 

Επίςθσ, παρζχεται και το πιςτοποιθμζνο πρόγραμμα «Θγεςία και Διοίκθςθ ςτθ Δθμόςια 

Διοίκθςθ» για κατϊτερα ςτελζχθ με υψθλζσ προοπτικζσ ανζλιξθσ και νζουσ θγζτεσ. Θ VAB 

προςφζρει τθ δυνατότθτα απόκτθςθσ του πιςτοποιθτικοφ «Θγεςία και Διοίκθςθ ςτθ 

Διοίκθςθ», ςυμπλθρϊνοντασ 20 θμζρεσ εκπαίδευςθσ εντόσ 3 ετϊν. Αυτι θ παροχι 

απευκφνεται κυρίωσ ςε κατϊτερα ςτελζχθ με ςθμαντικζσ προοπτικζσ για τθν ανάλθψθ 

κακθκόντων υψθλισ ευκφνθσ κακϊσ και νζουσ θγζτεσ. Το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα 

λειτουργεί ωσ όχθμα  προετοιμαςίασ για τθν ανάλθψθ κζςεων ευκφνθσ. 

 

vi. ΔΕΞΙΟΤΘΤΕΣ 

Σκοπόσ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ τθσ VAB είναι να δθμιουργιςει ςτελζχθ που 

διακζτουν ιςχυρά κίνθτρα, ςε όρουσ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ, είναι 

επαρκϊσ καταρτιςμζνα και δρουν λαμβάνοντασ υπόψθ τον αντίκτυπο των δράςεϊν τουσ και 

λειτουργϊντασ υπό ζνα ςυγκεκριμζνο αξιακό κϊδικα. Στο πλαίςιο αυτό, θ VAB παρζχει ζνα 

ςφνολο ςυμπυκνωμζνων γνϊςεων και δεξιοτιτων για καίρια ηθτιματα τθσ εποχισ μασ που 

αφοροφν: α) ςε κάκετεσ ι ςκλθρζσ δεξιότθτεσ (hard skills) και άρα ςχετίηονται με το 

εκάςτοτε αντικείμενο εργαςίασ, β) ςε οριηόντιεσ ι ιπιεσ δεξιότθτεσ (soft skills) που 

αποτελοφν κυρίωσ ςυμπεριφορικζσ δεξιότθτεσ ι δεξιότθτεσ κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ και 

είναι ωσ επί το πλείςτον μεταβιβάςιμεσ δεξιότθτεσ (transversal skills), δθλαδι μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν ςε διάφορεσ κζςεισ εργαςίασ. 

 

vii. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Θ VAB δίνει μεγάλθ ζμφαςθ ςτθν πρακτικι, τθν μεκοδολογία και τθν εκπαίδευςθ ςε 

καινοτόμα μοντζλα οργάνωςθσ και λειτουργίασ με ςκοπό τθν ενςωμάτωςθ τθσ διοικθτικισ 

καινοτομίασ. Κεμελιακό ςτοιχείο τθσ διοικθτικισ καινοτομίασ είναι θ προςζγγιςθ που 

εδράηεται ςτο τρίπτυχο “Απλοφςτερα-Ταχφτερα-Καλφτερα” με βάςθ το οποίο θ VAB 

επιδιϊκει να αναπτφξει μια ενιαία ςτρατθγικι χρθςτισ διακυβζρνθςθσ, να εδραιϊςει 
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ποιοτικζσ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ, να επενδφςει ςτθ διοίκθςθ τθσ γνϊςθσ, να ενιςχφςει 

τθν ευρεία ςυμμετοχι πολιτϊν, να προωκιςει καλζσ πρακτικζσ και να ενκαρρφνει τθν 

διεκνι ςυνεργαςία. Στο πλαίςιο αυτό, προωκεί ςυνζδρια και διαγωνιςμοφσ καινοτομίασ με 

ςκοπό να αναδειχκοφν ρθξικζλευκεσ προτάςεισ για τθ δθμόςια διοίκθςθ. Τζλοσ, το 

Ομοςπονδιακό Υπουργείο Τζχνθσ, Ρολιτιςμοφ, Δθμόςιασ Υπθρεςίασ και Ακλθτιςμοφ, ςε 

ςυνεργαςία με το Ρανεπιςτιμιο Danube Krems, λειτουργεί το πρϊτο αυςτριακό εργαςτιριο 

καινοτομίασ για τον δθμόςιο τομζα από το 2016. 

 

viii. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΣΤΑΔΙΟΔΟΜΙΑ  

Θ εγγφθςθ μιασ αντικειμενικισ πρόςλθψθσ και μιασ υψθλισ ποιότθτασ απόφαςθσ επιλογισ 

χαρακτθρίηει τθν επιλογι προςωπικοφ για τθν ομοςπονδιακι δθμόςια διοίκθςθ. Συνεπϊσ, θ 

επιλογι ςτελεχϊν που διακζτουν υψθλό επίπεδο εκπαίδευςθσ ι/και κατάρτιςθσ ζχει υψθλι 

προτεραιότθτα. Στο πλαίςιο αυτό, θ αρχι τθσ προθγοφμενθσ εκπαίδευςθσ ιςχφει για τουσ 

δθμοςίουσ υπαλλιλουσ, γεγονόσ που ςθμαίνει ότι απαιτείται οριςμζνο επίπεδο 

εκπαίδευςθσ ι/και κατάρτιςθσ για κάκε κζςθ εργαςίασ.  

Ωςτόςο, ςτο πλαίςιο λειτουργίασ τθσ αυςτριακισ δθμόςιασ διοίκθςθσ, δεν υπάρχει θ λογικι 

ειςαγωγικϊν διαγωνιςμϊν για κάλυψθ μόνιμων κζςεων, με ςυγκεκριμζνθ διαδρομι 

ςταδιοδρομίασ (career path), κατόπιν φοίτθςθσ μακράσ διάρκειασ ςε παραγωγικι ςχολι. 

Υπάρχει ωςτόςο, θ κεςμοκετθμζνθ υποχρεωτικι βαςικι εκπαίδευςθ για κάκε ςτζλεχοσ που 

διορίηεται με βάςθ τισ ιςχφουςεσ από το νόμο προχποκζςεισ ι προάγεται ςε ανϊτερο 

βακμολογικό κακεςτϊσ. Ο ςυγκεκριμζνοσ τφποσ εκπαίδευςθσ οδθγεί ςε μια εξεταςτικι 

διαδικαςία θ οποία και αποτελεί ςυνάμα το ορόςθμο (benchmark) αξιολόγθςθσ του κάκε 

υπαλλιλου και το οποίο τον ακολουκεί ςτθν επαγγελματικι του ςταδιοδρομία. Θ βαςικι 

εκπαίδευςθ είναι επίςθσ διακζςιμθ ςε όλουσ εκείνουσ που επικυμοφν να 

επικαιροποιιςουν, ςυμπλθρϊςουν ι ανανεϊςουν τισ γνϊςεισ, ικανότθτεσ και δεξιότθτζσ 

τουσ. 

Θ επιλογι των ςτελεχϊν βαςίηεται ςτθν αντιςτοίχιςθ των προςόντων τουσ προσ τα ουςιϊδθ 

χαρακτθριςτικά ι τισ απαιτιςεισ τθσ προσ πλιρωςθ κζςθσ εργαςίασ. Ενδεικτικά, τζτοιεσ 

μπορεί να είναι:  

➢ Ακρίβεια, ςυγκζντρωςθ, ανίχνευςθ ςφαλμάτων. 
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➢ Λκανότθτα μάκθςθσ, μνιμθ. 

➢ Δεξιότθτεσ Θ/Υ, δακτυλογράφθςθ, επεξεργαςία κειμζνου, ορκογραφία. 

➢ Λεξιλόγιο, κατανόθςθ τθσ γλϊςςασ, γλωςςικόσ ςυλλογιςμόσ. 

➢ Λογικι και αφθρθμζνθ ςκζψθ. 

➢ Μακθματικι ςκζψθ και αρικμθτικζσ δεξιότθτεσ. 

➢ Χωρικι φανταςία, τεχνικι κατανόθςθ. 

➢ Κινθτικζσ δεξιότθτεσ. 

➢ Γνϊςθ κακοριςμζνων κεματικϊν πεδίων. 

➢ Γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν. 

➢ Σχεδιαςμόσ και οργάνωςθ. 

➢ θτορικζσ ικανότθτεσ και ςυμπεριφορά ςε παρουςιάςεισ ενϊπιον ακροατθρίου. 

➢ Λκανότθτα αντίλθψθσ, ρθτορικι ικανότθτα και ικανότθτα ςφνοψθσ ςτο πλαίςιο 

παρουςιάςεων. 

➢ Ρελατο-κεντρικι εξυπθρζτθςθ (παροχι πλθροφοριϊν, απόρριψθ αιτιςεων, 

αντιμετϊπιςθ παραπόνων). 

➢ Κοινωνικζσ δεξιότθτεσ, θγετικι ικανότθτα ςε ςυνεντεφξεισ αξιολόγθςθσ (επίλυςθ 

ςυγκροφςεων και κριτικοί διάλογοι). 

➢ Επικετικότθτα ςε καταςτάςεισ διαπραγμάτευςθσ. 

➢ Λκανότθτα εργαςίασ ςε ομαδικζσ ςυηθτιςεισ. 

➢ Μζκοδοι αξιολόγθςθσ των απαιτοφμενων δεξιοτιτων και χαρακτθριςτικϊν. 

Σφμφωνα με το εκάςτοτε προφίλ απαιτιςεων, επιλζγονται ι αναπτφςςονται κατάλλθλεσ 

μζκοδοι για τθν καταγραφι των απαιτοφμενων δεξιοτιτων και χαρακτθριςτικϊν. 

Χρθςιμοποιοφνται, μεταξφ άλλων, οι ακόλουκεσ μζκοδοι: 

➢ Δοκιμαςίεσ αυτο-αξιολόγθςθσ προςωπικϊν επιδόςεων ςτον υπολογιςτι. 

➢ Αναλφςεισ ςυμπεριφορικϊν δεξιοτιτων ςε ρεαλιςτικά ςενάρια που αξιολογοφνται 

από  τα κζντρα αξιολόγθςθσ, με τθ μορφι παρουςιάςεων, παιχνιδιϊν ρόλων και 
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άλλων παρόμοιων εργαλείων (αξιολόγθςθ από επιτροπι, με τθν υποςτιριξθ 

εμπειρογνωμόνων). 

➢ Δομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ με υποψθφίουσ με εκ των προτζρων κακοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ. 

➢ Ανεξάρτθτεσ επιτροπζσ ςυντάςςουν εκκζςεισ για τθν προετοιμαςία τθσ απόφαςθσ 

πρόςλθψθσ. Οι διαδικαςίεσ ειςδοχισ για τθν ομοςπονδιακι δθμόςια διοίκθςθ 

διενεργοφνται ςυνικωσ από τα τμιματα προςωπικοφ των αρμόδιων για τθν ειςδοχι 

υπθρεςιϊν. 

 

ix. ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘ ΑΡΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΤΕΛΙΚΟΣ ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

Από τθν ζρευνα που πραγματοποιικθκε, δεν προκφπτει ρθτι και ξεχωριςτι περιγραφι 

αναφορικά με τθν αξιοποίθςθ των αποφοίτων ςε επίπεδο βακμολογικισ ι μιςκολογικισ 

εξζλιξθσ ι ωρίμανςθσ. Ωςτόςο, όπωσ αναφζρκθκε, το πιςτοποιθμζνο πρόγραμμα θγεςίασ 

προετοιμάηει ςτελζχθ υψθλϊν προοπτικϊν κακϊσ και νζουσ θγζτεσ για μελλοντικι 

ανάλθψθ κζςεων ευκφνθσ.  

 

4.2.β. Βζλγιο 

Χϊρα:  Βζλγιο 

Ραράδειγμα ΡΦΣ:  1. ΚU Leuven Instituut voor de Overheid (IvdO) 

(Κυβερνθτικό Λνςτιτοφτο του Κακολικοφ 

Ρανεπιςτθμίου τθσ Leuven) 

2. Institut de Formation du Service Public Fédéral (TIFA) 

(Λνςτιτοφτο Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ τθσ 

Ομοςπονδιακισ Διοίκθςθσ) 

Επικεφαλισ 1. Annie Hondeghem 

2. Nico Waeyaert 
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Ζδρα:   1. Leuven 

2. Βρυξζλλεσ 

 Ζτοσ ίδρυςθσ:  1. 2013 

2. 2017 

Βαςικζσ πθγζσ 

πλθροφόρθςθσ: 

● https://soc.kuleuven.be/iο  

● https://fedweb.belgium.be  

● https://www.ofoifa.belgium.be/  

● https://researchportal.be/  

 

i. ΑΡΟΣΤΟΛΘ 

1. Ο κφριοσ ςτόχοσ του IvdO είναι να ςυμβάλλει ςτθ βελτίωςθ τθσ πολιτικισ, τθσ 

διοικθτικισ πρακτικισ και τθσ οργάνωςθσ ςτο δθμόςιο τομζα μζςω τθσ διεξαγωγισ 

ερευνϊν για το ςχεδιαςμό, τθ χάραξθ πολιτικισ και τθ διοίκθςθ του δθμόςιου τομζα 

και άλλων ςχετικϊν τομζων. Βαςικά αντικείμενα είναι θ διοργάνωςθ προγραμμάτων 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και δια βίου μάκθςθσ για δθμοςίουσ υπαλλιλουσ αλλά 

και για πολιτικά πρόςωπα (αιρετοφσ) από όλα τα επίπεδα διακυβζρνθςθσ, θ παροχι 

ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν προσ τθν κοινότθτα ςχετικά με τθ διοίκθςθ, τθν 

οργάνωςθ και τισ δθμόςιεσ πολιτικζσ, θ διευκόλυνςθ και διεφρυνςθ του 

επιςτθμονικοφ διαλόγου μεταξφ τθσ Κυβζρνθςθσ και του Ρανεπιςτθμίου (KU Leuven) 

https://soc.kuleuven.be/iο
https://fedweb.belgium.be/
https://www.ofoifa.belgium.be/
https://researchportal.be/
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ςτον τομζα τθσ χάραξθσ πολιτικισ και τθσ κυβερνθτικισ διοίκθςθσ. Το IvdO 

επικεντρϊνει τισ δράςεισ του γφρω από μια ςειρά από ουςιαςτικοφσ τομείσ που 

ςχετίηονται με τθν κυβερνθτικι διαχείριςθ, τθν πολιτικι και τθ διακυβζρνθςθ όπωσ 

οι διοικθτικζσ ςχζςεισ και θ οργάνωςθ, θ θ δεοντολογία, θ οικονομικι διαχείριςθ και 

μζτρθςθ των επιδόςεων, οι νζεσ τεχνολογίεσ πλθροφορικισ και επικοινωνίασ (ΤΡΕ) 

και θ ψθφιακι διακυβζρνθςθ, θ πολιτικι διοίκθςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ, θ 

προϊκθςθ ίςων ευκαιριϊν, θ διοίκθςθ ποιότθτασ, θ επικοινωνία, θ ςχζςθ πολίτθ-

διακυβζρνθςθσ και τζλοσ θ διοίκθςθ αλλαγισ. 

2. Το TIFA αποτελεί διακριτό μζροσ τθσ Ομοςπονδιακισ Στρατθγικισ για το Ανκρϊπινο 

Δυναμικό και τθν Οργάνωςθ τθσ Δθμόςιασ Υπθρεςίασ (FPS BOSA).  Θ τελευταία 

αποτελεί το ςυντονιςτικό κζντρο τθσ Κυβζρνθςθσ ςχετικά με τθν διοίκθςθ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε ομοςπονδιακό επίπεδο και περιλαμβάνει υπθρεςίεσ 

υποςτιριξθσ των ομοςπονδιακϊν Υπθρεςιϊν ςε ηθτιματα ςτελζχωςθσ, ανάπτυξθσ 

του ανκρϊπινου δυναμικοφ, προϊκθςθσ τθσ καινοτομίασ με ςκοπό θ Ομοςπονδιακι 

Δθμόςια Διοίκθςθ να καταςτεί ζνασ ελκυςτικόσ εργοδότθσ και ζνασ πάροχοσ 

ποιοτικϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ. H TIFA αποτελεί το παρακλάδι τθσ FPS 

BOSA που αςχολείται με τθν κακοδιγθςθ και τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ των 

ςτελεχϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ αλλά και των πολιτικϊν ςτελεχϊν πολιτικοφσ που 

επικυμοφν να εμπλουτίςουν τισ επαγγελματικζσ τουσ γνϊςεισ και να διευρφνουν 

περαιτζρω τισ ικανότθτεσ και δεξιότθτζσ τουσ αναφορικά με τθ δθμόςια διοίκθςθ και 

τθν εφαρμογι των δθμοςίων πολιτικϊν. Ειδικότερα υποςτθρίηει τθν Ομοςπονδιακι 

Διοίκθςθ ςε 5 τομείσ δραςτθριότθτασ: α) απαςχόλθςθ ςτο δθμόςιο τομζα, β) 

ψθφιακι διακυβζρνθςθ, γ) ςχεδιαςμόσ και εκτζλεςθ προχπολογιςμοφ, δ) δθμόςιεσ 

προμικειεσ και ε) ςτρατθγικι υποςτιριξθ. Τα κακικοντα του FPS BOSA ςε αυτοφσ 

τουσ τομείσ δραςτθριότθτασ, ανάλογα με τθ φφςθ τουσ, ομαδοποιοφνται γφρω από 2 

πυλϊνεσ: α) ο ςτρατθγικόσ ςυντονιςμόσ αποςκοπεί ςτθν υποςτιριξθ των πολιτικϊν 

θγετϊν ςτθν προετοιμαςία, υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ των δθμοςίων πολιτικϊν και 

β) οι υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ ςτοχεφουν ςτθν παροχι προςαρμοςμζνων (tailor-

made) υπθρεςιϊν ευκυγραμμιςμζνvn με τισ ανάγκεσ των πελατϊν/χρθςτϊν και των 

υπευκφνων χάραξθσ πολιτικισ. 
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ii. ΙΣΤΟΙΚΘ ΑΝΑΔΟΜΘ 

1. Οι ρίηεσ του IvdO ανάγονται ςτθν περίοδο μετά τον Β’ Ραγκόςμιο Ρόλεμο, όταν ςτο 

πλαίςιο προϊκθςθσ του ςχεδίου Μάρςαλ ιδρφκθκαν κζντρα για τθ βελτίωςθ τθσ 

παραγωγικότθτασ ςε διάφορεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Για το λόγο αυτό, ςτο to 1945, 

ςυςτάκθκε το Κζντρο Ραραγωγικότθτασ του Βελγίου (Belgische dienst voor 

opvoering van de Productiviteit - BDOP). Το 1960, διοργανϊκθκε το πρϊτο ςεμινάριο 

για ανϊτερουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ ςτο Κζντρο Βελτίωςθσ Διοίκθςθσ 

Επιχειριςεων, ενϊ ακολοφκθςαν και άλλα με τθ ςυνεργαςία άλλων 

πανεπιςτθμιακϊν ιδρυμάτων. Θ κετικι εμπειρία με αυτά τα προγράμματα είχε ωσ 

αποτζλεςμα τθν ίδρυςθ ενόσ ανϊτατου εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ με τίτλο Λνςτιτοφτο 

Διοίκθςθσ του Ρανεπιςτθμίου (IAU), το 1962. Το 1969, αποφαςίςτθκε από το Μδρυμα 

Βιομθχανικοφ Ρανεπιςτθμίου, το Λνςτιτοφτο Διοίκθςθσ του Ρανεπιςτθμίου και όλα 

τα βελγικά πανεπιςτιμια που παρείχαν τθν δυνατότθτα εκπόνθςθσ διδακτορικοφ 

ςτθ Διοικθτικι Επιςτιμθ να ιδρφςουν το «Διαπανεπιςτθμιακό Κολλζγιο για τισ 

Επιςτιμεσ Διοίκθςθσ» (ICM). Μετά τθ διαίρεςθ τθσ Σχολισ Οικονομικϊν και 

Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν του KU Leuven το 1973, τα προγράμματα για τον δθμόςιο 

τομζα ςυγκεντρϊκθκαν ςτο «Advancing Center for Government Policy and 

Administration» (αργότερα: «Advanced Center for Government Management and 

Policy» - VCOB). Στθν πορεία, το VCOB ςυγχωνεφκθκε ςτο Τμιμα Ρολιτικϊν 

Επιςτθμϊν τθσ Σχολισ Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν. Το VCOB γνϊριςε ςθμαντικι 

ανάπτυξθ υπό τθν θγεςία των κακθγθτϊν Roger Depré και Hugo Van Hassel. Στισ 

δεκαετίεσ του 1980 και 1990, το VCOB αναπτφχκθκε περιςςότερο προσ τθν 

κατεφκυνςθ τθσ ζρευνασ, ςυχνά με διεκνι διάςταςθ. Το Κυβερνθτικό Λνςτιτοφτο, 

ςυγχωνεφκθκε το 1998 με το Κζντρο Αριςτείασ τθσ Κυβερνθτικισ Διοίκθςθσ και 

Ρολιτικισ και του Τμιματοσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Διοίκθςθσ (Τμιμα Ρολιτικισ 

Επιςτιμθσ - KU Leuven). Θ δθμιουργία οικονομιϊν κλίμακασ εγγυικθκε μια κρίςιμθ 

μάηα ερευνθτϊν. Θ πνευματικι ςυνζργεια ςτουσ τομείσ τθσ ζρευνασ, τθσ 

εκπαίδευςθσ και τθσ παροχισ ςυμβουλϊν ζγινε ιςχυρότερθ. Το 2000, κα ςυςτακοφν 

τα κζντρα υποςτιριξθσ για ζρευνα προςανατολιςμζνθ ςε δθμόςιεσ πολιτικζσ. Υπό τθ 

διεφκυνςθ του κακθγθτι Bouckaert, το Κυβερνθτικό Λνςτιτοφτο κα είναι ο 

ςυντονιςτισ του Κζντρου Ερευνϊν Ρολιτικισ για τθ Διοικθτικι Οργάνωςθ (SBOV). 



 

 

 
 48 

Αυτό ςθματοδοτεί τθν ζναρξθ μιασ εντατικισ ςυνεργαςίασ με άλλα ερευνθτικά 

κζντρα δθμόςιασ διοίκθςθσ ςτθ Φλάνδρα (Ρανεπιςτιμιο τθσ Γάνδθσ, Ρανεπιςτιμιο 

τθσ Αμβζρςασ, Ρανεπιςτιμιο Hasselt). Το 2013, το SBOV μετονομάηεται ςε IvdO.  

2. Το TIFA υφίςταται από το 2001 και ζχει εξελιχκεί ςε ζναν αξιόπιςτο ςυνεργάτθ των 

Ομοςπονδιακϊν Υπθρεςιϊν ςε κζματα που ςχετίηονται με τθν εκπαίδευςθ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ. Το 2017 κεςμοκετικθκε (article 6 de l’AR du 22 février 

2017) το FPS BOSA που αποτελεί τθ διοικθτικι και ςτρατθγικι ομπρζλα του TIFA. 

Σφμφωνα με το ςτρατθγικό πλάνο 2021-2024 του FPS BOSA 

 

iii. ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ 

1. Το IvdO, λειτουργεί όπωσ όλα τα ινςτιτοφτα των πανεπιςτθμιακϊν ιδρυμάτων του 

Βελγίου επιδιϊκοντασ να ςυνειςφζρει ςτθν ζρευνα και ςτθν εφαρμοςμζνθ επιςτιμθ 

τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Συμμετζχει ενεργά ςε διεκνι ερευνθτικά δίκτυα και ζργα, 

διατυπϊνοντασ επιςτθμονικζσ κζςεισ ςε διεκνι ςυνζδρια και φιλοξενεί ομότιμουσ 

από άλλεσ χϊρεσ για εκπαιδευτικοφσ ι ερευνθτικοφσ ςκοποφσ. Διευκφνεται από 

μζλοσ του διδακτικοφ επιςτθμονικοφ προςωπικοφ του Τμιματοσ του Ρανεπιςτθμίου 

ςτο οποίο και υπάγεται και ςυμμετζχουν ςτισ εργαςίεσ του τα λοιπά μζλθ του 

διδακτικοφ επιςτθμονικοφ προςωπικοφ του εν λόγω Τμιματοσ, ςυμμετζχοντεσ και 

επιςκζπτεσ ερευνθτζσ κακϊσ και υποψιφιοι διδάκτορεσ.  

2. Το FPS BOSA αποτελείται από μια υπθρεςία επιλογισ προςωπικοφ (SELOR), το 

εκπαιδευτικό ινςτιτοφτο (TIFA) και μια ςειρά από γενικζσ διευκφνςεισ και άλλεσ 

υπθρεςίεσ με διακριτι αποςτολι:  

➢ Θ SELOR είναι θ υπθρεςία επιλογισ ςτελεχϊν για τθν Ομοςπονδιακι 

Διοίκθςθ. Ελζγχει και πιςτοποιεί τισ δεξιότθτεσ των υποψθφίων, των 

εργαηομζνων και των οργανιςμϊν και φορζων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Ζχει 

τθν ευκφνθ λειτουργίασ τθσ πλατφόρμασ αναηιτθςθσ κζςεων εργαςίασ ςτο 

δθμόςιο τομζα και τθν ευκφνθ διενζργειασ των εξεταςτικϊν διαδικαςιϊν για 

τθν πιςτοποίθςθ δεξιοτιτων. Τζλοσ, διενεργεί τισ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ 

των ςτελεχϊν που λαμβάνουν κζςεισ ευκφνθσ υψθλοφ επιπζδου αλλά και 
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των ςτελεχϊν που τελοφν ςε διαδικαςία προαγωγισ ςε χαμθλότερα επίπεδα 

ευκφνθσ.  

➢ Θ TIFA, αναπτφςςει προγράμματα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ που 

ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ των δθμόςιων οργανϊςεων και φορζων, 

χρθςιμοποιϊντασ μεκόδουσ όπωσ: α) θ κλαςικι εκπαίδευςθ θ οποία 

παρζχεται ςε μια τάξθ από ζναν εκπαιδευτι, είναι δομθμζνθ με βάςθ τουσ 

μακθςιακοφσ ςτόχουσ, τθ διάρκεια, το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα, 

β) θ αυτοδιδαςκαλία που παρζχεται με τθ μορφι ενόσ βιβλίου ι ενόσ 

βοθκιματοσ που μπορεί ο καταρτιηόμενοσ να διαβάςει όποια ςτιγμι τον 

εξυπθρετεί, γ) θ ψθφιακι (εξ αποςτάςεωσ) εκπαίδευςθ που μπορεί να 

λειτουργιςει με όρουσ ςφγχρονθσ ι αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ ι με εξ 

αποςτάςεωσ κακοδιγθςθ (mentoring), δ) θ μεικτι μάκθςθ που ςυνιςτά ζνα 

πρόγραμμα εκπαίδευςθσ που χρθςιμοποιεί τόςο μεκόδουσ κλαςικισ όςο και 

πιο ςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ, ε) το coaching (προπονθτικι) που αφορά μια 

μορφι μάκθςθσ και προςωπικισ ανάπτυξθσ ςτον εργαςιακό χϊρο, θ οποία 

προχποκζτει μια ςχζςθ μεταξφ δφο ατόμων, ςτ) θ κακοδιγθςθ (mentoring), 

που αφορά μια μορφι μάκθςθσ και μεταφοράσ τεχνογνωςίασ ςτον 

εργαςιακό χϊρο, θ οποία προχποκζτει μια ςχζςθ μεταξφ δφο ατόμων και που 

θ ζμφαςθ δεν δίνεται ςτα μακθςιακά αποτελζςματα αλλά ςτθν ίδια τθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία, η) θ διαλεκτικι παρζμβαςθ (intervision) θ οποία 

ςυνιςτά μια μζκοδο αμοιβαίασ ανταλλαγισ ιδεϊν ςυναδζλφων επί 

πραγματικϊν εργαςιακϊν ηθτθμάτων. 

➢ Θ Γενικι Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ και Ανάπτυξθσ Ρροςωπικοφ (DG OPD) 

ςτοχεφει ςτθν ολοκλθρωμζνθ ανάπτυξθ και διαχείριςθ του οργανιςμοφ, του 

ατόμου και τθσ διοίκθςθσ. Ρροετοιμάηει προτάςεισ πολιτικισ, αναπτφςςει 

όργανα, κακοδθγεί και υποςτθρίηει τισ ομοςπονδιακζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ 

ςτθν υλοποίθςθ ζργων βελτίωςθσ (π.χ. οργανωςιακι διοίκθςθ, διοίκθςθ 

ποιότθτασ και διαδικαςιϊν, θγεςία, διοίκθςθ επιδόςεων και αναηιτθςθ 

ταλζντων, πολιτικι διαφορετικότθτασ κ.τ.λ.).  

➢ Θ Γενικι Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ και Σταδιοδρομίασ (DG HRC) 

διακζτει, μεταξφ άλλων, αρμοδιότθτα ςε τομείσ όπωσ οι ςυνκικεσ εργαςίασ, 
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θ μιςκολογικι εξζλιξθ, θ εκπροςϊπθςθ των εργαηομζνων, ο 

προγραμματιςμόσ του προςωπικοφ για τουσ οποίουσ αναπτφςςει και 

εφαρμόηει πρακτικά εργαλεία (π.χ. πρότυπο ψθφιακό οργανόγραμμα, 

πίνακεσ χαρτογράφθςθσ ομοςπονδιακϊν λειτουργιϊν κ.ά.).  

➢ Θ Γενικι Διεφκυνςθ Εςωτερικισ Επικοινωνίασ και Διαχείριςθσ Γνϊςθσ (DG 

COMM-KM) ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ μιασ κουλτοφρασ επικοινωνίασ και 

ενόσ κλίματοσ ανταλλαγισ γνϊςεων. Για το ςκοπό αυτό αναπτφςςει εργαλεία 

όπωσ μια περιοδικι ζκδοςθ για το προςωπικό του δθμοςίου τομζα, μια 

ςχετικι διαδικτυακι πφλθ, μια πλατφόρμα ανάπτυξθσ ςυνεργαςιϊν  κ.τ.λ.  

➢ Θ Γενικι Διεφκυνςθ eHR ςχεδιάηει και εφαρμόηει ζνα εργαλείο λογιςμικοφ 

για τθ διαχείριςθ όλων των διαδικαςιϊν ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθν 

ομοςπονδιακι διοίκθςθ.  

➢ Το Τμιμα Κρατικϊν Συμβάςεων υποςτθρίηει τουσ προϊςταμζνουσ για τισ 

κρατικζσ προμικειεσ και ςυνάπτει ςυμφωνίεσ-πλαίςια με προμθκευτζσ και 

παρόχουσ υπθρεςιϊν, ζτςι ϊςτε οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ να είναι ςε κζςθ να 

προμθκεφονται αγακά και υπθρεςίεσ εφκολα και φκθνά. Επιπλζον, ςχεδιάηει 

εργαλεία ϊςτε θ διαδικαςία αγοράσ να απλοποιθκεί περαιτζρω με τθ χριςθ 

ψθφιακϊν ι άλλων μζςων.  

➢ Τζλοσ, το Τμιμα FED+ αναηθτά ενδιαφζροντα προνόμια και εκπτϊςεισ για τα 

μζλθ του ομοςπονδιακοφ προςωπικοφ και αναπτφςςει ενζργειεσ για τθ 

βελτίωςθ τθσ αίςκθςθσ του ανικειν. 

Ραράλλθλα με τισ ωσ άνω Υπθρεςίεσ, ζχουν ςυςτακεί και οι λεγόμενεσ Υπθρεςίεσ 

Ρροςωπικοφ οι οποίεσ υποςτθρίηουν τισ πρϊτεσ ςτθν υλοποίθςθ των βαςικϊν τουσ 

κακθκόντων:  

➢ Υπθρεςία για το Ανκρϊπινο Δυναμικό και τθν Οργάνωςθ (SS P&O), που 

αναλαμβάνει να τοποκετιςει τα κατάλλθλα άτομα ςτισ κατάλλθλεσ κζςεισ 

αςκϊντασ με αυτόν τον τρόπο μια δυναμικι πολιτικι ανκρϊπινου 

δυναμικοφ. 
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➢ Υπθρεςία για τον Ρροχπολογιςμό και τον Δθμοςιονομικό Ζλεγχο (SS B&FC), 

που υποςτθρίηει τθ λειτουργία του προγραμματιςμοφ και τθσ εκτζλεςθσ του 

προχπολογιςμοφ ςτο πλαίςιο τθσ χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ. 

➢ Υπθρεςία για τθ Διαχείριςθ των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνίασ 

(SS ICT), που αναπτφςςει και ςυντθρεί τθν υφιςτάμενθ τεχνολογικι υποδομι 

και αναπτφςςει νζεσ εφαρμογζσ για τθν υποςτιριξθ αυτϊν των βαςικϊν 

εργαςιϊν (π.χ. eRecruitment, ςφςτθμα διαχείριςθσ εκπαίδευςθσ, κ.λπ.). 

➢ Υπθρεςία για τθν Εφοδιαςτικι (SS Logistics), που είναι υπεφκυνθ για τθν 

υποδοχι, τθ μζριμνα, τθ ςυντιρθςθ και τθ διαχείριςθ των αρχείων. 

 

iv. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΘΣ  

Θ SELOR αναλαμβάνει τθν υλοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ των υπό πρόςλθψθ 

υποψθφίων δθμοςίων υπαλλιλων. Αυτι περιλαμβάνει τρία βιματα: α) τθν εγγραφι ςτο 

μθτρϊο και τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, β) τθν αξιολόγθςθ τθσ αίτθςθσ (μζςα από ζλεγχο 

αίτθςθσ και δικαιολογθτικϊν, εξεταςτικζσ διαδικαςίεσ και ςυνζντευξθ) και γ) τθν πρόςλθψθ 

ι τθν ζνταξθ ςε εφεδρικό κατάλογο υποψθφίων, ιςχφοσ ζωσ 2 ετϊν, ο οποίοσ κοινοποιείται 

εντόσ τριμινου ςε περιςςότερεσ Ομοςπονδιακζσ Υπθρεςίεσ που αναηθτοφν αντιςτοίχου 

προφίλ υποψθφίουσ. Το περίγραμμα τθσ κάκε κενισ κζςθσ εργαςίασ περιλαμβάνει τόςο τα 

ακαδθμαϊκά προςόντα όςο και τισ πιςτοποιθμζνεσ ι μθ δεξιότθτεσ που αναμζνεται να 

διακζτει ο υποψιφιοσ. Ραρόμοια διαδικαςία αξιολόγθςθσ ακολουκείται και ςτισ 

περιπτϊςεισ προαγωγισ των υπαλλιλων ςε ανϊτερο ιεραρχικό επίπεδο ι για κζςεισ 

υψθλισ ευκφνθσ, μολονότι οι απαιτιςεισ επιλεξιμότθτασ διαφοροποιοφνται ςθμαντικά 

αναλόγωσ και του επιπζδου ςτο οποίο επιδιϊκει ο κάκε υπάλλθλοσ να ανελιχκεί. Θ SELOR 

είναι πάλι ο φορζασ που αναλαμβάνει τισ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ για τθν προαγωγι των 

υπαλλιλων.  

H TIFA από τθν άλλθ αναλαμβάνει να κακοδθγιςει, προπονιςει (coach) και να καταρτίςει 

τα ςτελζχθ, μζςω βραχυπρόκεςμων προγραμμάτων ςπουδϊν, προκειμζνου να αποκτιςουν 

τισ δεξιότθτεσ που απαιτοφνται προκειμζνου να επιτφχουν ςτισ εξεταςτικζσ διαδικαςίεσ που 

οργανϊνει θ SELOR.  
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Στο βελγικό μοντζλο, δεν υφίςταται, παραγωγικι ςχολι μακράσ διάρκειασ που να 

προετοιμάηει μόνιμα ςτελζχθ ταχείασ εξζλιξθσ, με εξαίρεςθ τθ φοίτθςθ ςτο IvdO ι ςε 

κάποιο άλλο ακαδθμαϊκό πρόγραμμα, θ αποφοίτθςθ από το οποίο μπορεί να απαιτείται ωσ 

τυπικό προςόν για πρόςλθψθ ι τθν προαγωγι του υπαλλιλου. 

 

 

v. ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ 

Σφμφωνα με το ςτρατθγικό πλάνο τθσ SPF BOSA 2021-2024, θ Ομοςπονδιακι Διοίκθςθ 

αποςκοπεί ςτθν βιϊςιμθ απαςχολθςιμότθτα θ οποία επιδιϊκεται μζςα από τθν ςυνεχι 

δζςμευςθ για προγράμματα δια βίου μάκθςθσ με ςκοπό τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων 

προςανατολιςμζνων ςτο μζλλον (ψθφιακζσ δεξιότθτεσ, προϊκθςθ καινοτομίασ, νζεσ 

μζκοδοι εργαςίασ κ.τ.λ.), με τθ χριςθ ςφγχρονων μακθςιακϊν μεκόδων και φπαρξθ 

πλικουσ διαδρομϊν επιμόρφωςθσ και μετεκπαίδευςθσ. 

Τα προςφερόμενα προγράμματα ςπουδϊν είναι πάνω από 200 και εςτιάηουν ςε κζματα 

όπωσ θ ακεραιότθτα και θ κουλτοφρα, θ θγεςία, ο οργανωτικόσ ζλεγχοσ, θ καινοτομία, θ 

ανάπτυξθ ςτρατθγικισ, ο προςανατολιςμόσ προσ τον πελάτθ/χριςτθ, θ αξιολόγθςθ 

πολιτικισ, θ προςωπικι ανάπτυξθ και θ προετοιμαςία για ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ 

ιεραρχικισ εξζλιξθσ, γενικότερα κζματα δθμόςιασ διακυβζρνθςθσ (διοικθτικό δίκαιο, 

δθμοςιονομικά ηθτιματα, προμικειεσ κ.τ.λ.), θ ψθφιακι διακυβζρνθςθ, θ διοίκθςθ 

επιδόςεων και θ διοίκθςθ αλλαγισ, θ διακυβζρνθςθ ςτο πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 

οι δθμόςιεσ ςχζςεισ, θ πολιτικι ψυχολογία, θ θκικι τθσ παγκοςμιοποίθςθσ, οι γλωςςικζσ 

δεξιότθτεσ κ.ά. Υπάρχουν προγράμματα ςπουδϊν για κάκε ςτάδιο τθσ διαδρομισ 

ςταδιοδρομίασ που βρίςκονται οι καταρτιηόμενοι, ϊςτε να επιτφχουν να προωκιςουν 

εντονότερα τθν επαγγελματικι τουσ ςταδιοδρομία. 

Ρρογράμματα μακράσ διάρκειασ, παρζχονται από ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα όπωσ το 

IvdO τα οποία ςυνικωσ καταλιγουν ςε ςχετικι πιςτοποίθςθ που αναγνωρίηεται ρθτά ςτα 

περιγράμματα κζςεων του δθμοςίου τομζα. 

 

vi. ΔΕΞΙΟΤΘΤΕΣ 
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Κατά το βελγικό μοντζλο, τρεισ είναι οι βαςικζσ παραδοχζσ που κακιςτοφν τθ διοίκθςθ 

παράγοντα που φζρνει πραγματικι προςτικζμενθ αξία ςτθν κοινωνία: 

➢ Θ διοίκθςθ πρζπει να είναι προςανατολιςμζνθ ςτον πελάτθ (πελατοκεντρικι) 

➢ Θ διοίκθςθ πρζπει να είναι υπεφκυνθ, αποτελεςματικι (διοίκθςθ αποτελεςμάτων) 

➢ H διοίκθςθ πρζπει να είναι ελκυςτικόσ, δυναμικόσ και καινοτόμοσ εργοδότθσ 

(ςυμμετοχικι και παρακινθτικι διοίκθςθ) 

Στο πλαίςιο αυτό, μζςω των προςφερόμενων προγραμμάτων ςπουδϊν επιδιϊκεται θ 

περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ (capacity building), θ ικανότθτα 

προςωπικισ ανάπτυξθσ, θ απόκτθςθ τθσ τεχνικισ γνϊςθσ και θ ικανότθτα άςκθςθσ χρθςτισ 

διοίκθςθσ. Τα ανωτζρω ςκοποφν ςτο να εξυπθρετθκοφν οι πζντε ομοςπονδιακζσ αξίεσ του 

ςεβαςμοφ απζναντι ςε όλουσ, τθσ εμπιςτοςφνθσ μζςω τθσ ανοικτότθτασ και τθσ 

ςυμμετοχικότθτασ, του επαγγελματιςμοφ μζςα από μια διαδικαςία ςυνεχοφσ 

(αυτο)βελτίωςθσ, του δθμοςίου ςυμφζροντοσ ωσ κεμελιϊδουσ διοικθτικισ αρχισ και τθσ 

κοινωνικισ ευκφνθσ που λαμβάνει υπόψθ τα ςφγχρονα κοινωνικά, οικολογικά ι άλλα 

διακυβεφματα. 

 

vii. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Θ καινοτομία εντόσ τθσ διοίκθςθσ ενκαρρφνεται και ο πειραματιςμόσ με καινοτόμεσ λφςεισ 

είναι δυνατόσ. Οι ομοςπονδιακοί υπάλλθλοι ενκαρρφνονται να εξερευνιςουν ευκαιρίεσ 

καινοτομίασ και ρθξικζλευκεσ λφςεισ επί πραγματικϊν ηθτθμάτων. Το FPS BOSA προςφζρει 

τεχνογνωςία και ζνα αςφαλζσ περιβάλλον για πειραματιςμοφσ χάρθ ςτο Εργαςτιρι 

Καινοτομίασ “Nido” και τθν Ψθφιακι Ανοικτι Κοινότθτα Σχεδιαςμοφ και Καινοτομίασ. 

Ραράλλθλα, υλοποιοφνται δράςεισ όπωσ το Δίκτυο Καινοτομίασ για δθμοςίουσ υπαλλιλουσ, 

τα βραβεία καινοτομίασ, τθσ πλατφόρμασ “eGov Buys Innovation 2.0” κ.τ.λ. 

Μια εξίςου ςθμαντικι καινοτομία είναι θ “Ομοςπονδιακι Βιϊςιμθ Κοινωνικι Ζκκεςθ 

(BSD)’, που ςυνοψίηει και απεικονίηει τισ ομοςπονδιακζσ ςτατιςτικζσ ςχετικά με τθν 

απαςχόλθςθ, το εργατικό δυναμικό, τθν ανάπτυξθ του προςωπικοφ και των δεξιοτιτων, τθ 

διαχείριςθ ςταδιοδρομίασ, τισ μετακινιςεισ προςωπικοφ, τθν ευθμερία, τθν οργάνωςθ και 

τισ ςυνκικεσ εργαςίασ, τον κοινωνικό διάλογο, τθ ςυμμετοχικι διοίκθςθ, τα δικαιϊματα των 
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εργαηομζνων, τισ ςτρατθγικζσ ανάπτυξθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ, τθν ποικιλομορφία, τθν 

ανάλυςθ του κοινωνικοφ αντικτφπου των πολιτικϊν.  

Οργανωςιακοφ τφπου καινοτομίεσ είναι και οι κάτωκι: α) θ ςυνεργαςία μεταξφ γενεϊν 

μζςω κακοδιγθςθσ (mentoring), β) θ διαχείριςθ και θ μετάδοςθ τθσ γνϊςθσ μζςα ςε ζνα 

οργανιςμό (knowledge management), γ)  θ μετάδοςθ τεχνογνωςίασ από παλαιοφσ ςε 

νεότερουσ υπαλλιλουσ, δ) οι κοινότθτεσ πρακτικισ όπου επαγγελματίεσ από τον ίδιο τομζα 

εξειδίκευςθσ, καλοφνται να μοιραςτοφν τισ εμπειρίεσ τουσ, να βοθκιςουν ο ζνασ τον άλλον 

και να δθμιουργιςουν νζα ψιγματα γνϊςθσ.   

 

viii. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΣΤΑΔΙΟΔΟΜΙΑ 

Στθ βελγικι Ομοςπονδιακι Διοίκθςθ εκ του νόμου διορίηονται υπάλλθλοι με κακεςτϊσ 

μονιμότθτασ ι με ςφμβαςθ αορίςτου ι οριςμζνου χρόνου ι με ςφμβαςθ αντικατάςταςθσ ι 

με ςφμβαςθ ζργου με βάςθ τισ προχποκζςεισ που κζτει ο νόμοσ αλλά και το ςυγκεκριμζνο 

περίγραμμα εργαςίασ. 

Κατά τθν ειςαγωγι ςτο βελγικό δθμόςιο, υφίςτανται 4 ιεραρχικά επίπεδα που ςχετίηονται 

άμεςα με τθν κατοχι πιςτοποιθτικϊν ακαδθμαϊκισ εκπαίδευςθσ: 

Επίπεδο Α = ανϊτατθ τριτοβάκμια εκπαίδευςθ (Μεταπτυχιακό επίπεδο) 

Επίπεδο Β = ανϊτατθ τριτοβάκμια εκπαίδευςθ (Ρτυχίο) 

Επίπεδο Γ = ανϊτερθ δευτεροβάκμια ι μεταδευτεροβάκμια εκπαίδευςθ 

Επίπεδο Δ = δεν απαιτείται πτυχίο 

Ωςτόςο, ςε ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ, παρζκκλιςθ από τθν προχπόκεςθ του τίτλου 

ςπουδϊν μπορεί να χορθγείται από τον Υπουργό Δθμόςιασ Υπθρεςίασ, κατόπιν πρόταςθσ 

του προζδρου τθσ ςχετικισ επιτροπισ αξιολόγθςθσ, ςε υποψιφιουσ με πιςτοποιθτικό 

γενικϊν δεξιοτιτων που αποκτικθκαν ςε άλλθ εκπαιδευτικι διαδρομι. Αυτό το 

πιςτοποιθτικό εκδίδεται από τθ SELOR. Επίςθσ, ςε περίπτωςθ που διαπιςτϊνεται ζλλειψθ 

προςφοράσ δεξιοτιτων ςτθν αγορά εργαςίασ, είναι δυνατόν να προςλαμβάνονται 

υποψιφιοι που κατζχουν δίπλωμα ι πιςτοποιθτικό ςπουδϊν ςε χαμθλότερο επίπεδο, αφοφ 

προθγουμζνωσ εγκρικεί από τθν SELOR. 
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Για κζςεισ με κακικοντα υψθλισ ευκφνθσ (top managers), διενεργοφνται επίςθσ από τθν 

SELOR αρκοφντωσ απαιτθτικζσ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ. Θ TIFA διακζτει ειδικά 

προγράμματα ςπουδϊν με ςκοπό τθν προετοιμαςία των υποψθφίων που επικυμοφν να 

ςυμμετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ για ιεραρχικι εξζλιξθ. 

 

ix. ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘ ΑΡΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΤΕΛΙΚΟΣ ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

Οι επιτυχόντεσ των διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ τθσ SELOR (αξιολόγθςθ αίτθςθσ και 

δικαιολογθτικϊν, εξεταςτικζσ διαδικαςίεσ και ςυνζντευξθ) προάγονται τόςο ιεραρχικά όςο 

και μιςκολογικά. Θ προαγωγι τουσ εξαρτάται τόςο από τθν επίδοςι τουσ ςτισ εν λόγω 

διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ όςο και από τθν επίδοςι τουσ ςτουσ πολυετείσ κφκλουσ 

αξιολόγθςθσ (ςυμβατικζσ αξιολογιςεισ). Σε περίπτωςθ αποτυχίασ ςτισ εξεταςτικζσ 

διαδικαςίεσ υπάρχει ποινι αποκλειςμοφ από νεότερεσ εξεταςτικζσ διαδικαςίεσ για ζνα 

εξάμθνο. Αντικζτωσ ςε περίπτωςθ επιτυχοφσ αξιολόγθςθσ, δεν λαμβάνονται υπόψθ για τθν 

επόμενθ διετι περίοδο, τυχόν ςυμβατικζσ αξιολογιςεισ με βακμολογία ίςθ ι μικρότερθ από 

τθ βακμολογία τθσ εξζταςθσ. 

 

4.2.γ. Γαλλία 

Χϊρα:  Γαλλία 

Ραράδειγμα ΡΦΣ:  Institut National du Service Public (INSP) 

Επικεφαλισ: Mme Maryvonne Le Brignonen 

Ζδρα:   Στραςβοφργο-Ραρίςι 

 Ζτοσ ίδρυςθσ:  2021 

Βαςικζσ πθγζσ 

πλθροφόρθςθσ: 

● https://insp.gouv.fr  

● https://www.ena.fr 

● https://www.france24.com/en/france/20210408-

https://insp.gouv.fr/
https://www.ena.fr/
https://www.france24.com/en/france/20210408-macron-announces-closure-of-ena-the-elite-school-for-presidents-that-france-loves-to-hate
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macron-announces-closure-of-ena-the-elite-school-for-

presidents-that-france-loves-to-hate  

● https://www.resp-fr.org/ 

● https://www.plus.transformation.gouv.fr/  

 

 

i. ΑΡΟΣΤΟΛΘ 

Το INSP ςυνιςτά, κατά τθ γαλλικι διοίκθςθ, μια ςχολι αριςτείασ για μελλοντικοφσ 

ανϊτερουσ κρατικοφσ υπαλλιλουσ και ζχει ωσ βαςικι αποςτολι τθ ςφυρθλάτθςθ 

ςυνεργαςιϊν με τον πανεπιςτθμιακό και ακαδθμαϊκό κόςμο, ςτθ Γαλλία και ςτο εξωτερικό, 

και τθ ςυμβολι ςτθ διεκνι επιρροι τθσ Γαλλίασ.  

Σφμφωνα με τον Οδικό Χάρτθ 2022-2026 του INSP, οι δράςεισ του τελευταίου εμπεριζχονται 

ςε 5 γενικευμζνουσ άξονεσ δράςεων: 

1. τθ διενζργεια διαγωνιςμϊν με ςκοπό τθν πρόςλθψθ ταλζντων (Recrutement), 

2. τθν ειςαγωγικι εκπαίδευςθ (Formation Initiale), 

3. τθ ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ των ανϊτερων διευκυντικϊν ςτελεχϊν 

του κράτουσ μζςω εξατομικευμζνων δράςεων (Formation Continue), 

https://www.france24.com/en/france/20210408-macron-announces-closure-of-ena-the-elite-school-for-presidents-that-france-loves-to-hate
https://www.france24.com/en/france/20210408-macron-announces-closure-of-ena-the-elite-school-for-presidents-that-france-loves-to-hate
https://www.resp-fr.org/
https://www.plus.transformation.gouv.fr/
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4. τθ διεξαγωγι και χρθματοδότθςθ ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων ςτουσ τομείσ τθσ 

δθμόςιασ δράςθσ (Recherche), 

5. τθ διάδοςθ τθσ γαλλικισ τεχνογνωςίασ όςον αφορά τθν κατάρτιςθ και τθν ζρευνα 

ςτον τομζα τθσ δθμόςιασ δράςθσ (International). 

Ραράλλθλα το Λνςτιτοφτο παρζχει μακιματα προετοιμαςίασ για διαγωνιςμοφσ για 

ευρωπαϊκά ιδρφματα. 

Δεδθλωμζνοσ ςτόχοσ του Λνςτιτοφτου είναι να διαφοροποιθκοφν τα προφίλ προςλιψεων, 

ζτςι ϊςτε οι ανϊτεροι δθμόςιοι υπάλλθλοι του αφριο να ενςωματϊνουν τθν κοινωνικι, 

γεωγραφικι και ακαδθμαϊκι πολυμορφία τθσ Γαλλίασ. Ραράλλθλα επιδιϊκεται και θ 

αποκομματικοποίθςθ τθσ διοίκθςθσ μζςω τθσ προςπάκειασ ανάδειξθσ μια κοινισ 

κουλτοφρασ δθμόςιασ δράςθσ. 

 

ii. ΙΣΤΟΙΚΘ ΑΝΑΔΟΜΘ 

Το INSP εγκακιδρφκθκε τθν 1.1.2022. Είναι ζνασ ςφγχρονοσ κεςμόσ ο οποίοσ αντικατζςτθςε 

τθν École National d’ Administration (ΕΝΑ) με ςκοπό τθν αναδιοργάνωςι τθσ προσ όφελοσ 

τθσ διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ του γαλλικοφ δθμοςίου τομζα. Θ ΕΝΑ ιδρφκθκε το 1945 από 

τον Charles de Gaulle και λειτοφργθςε κάτω από το κεςμικό πλαίςιο των Grandes Écoles. Τα 

Grandes Écoles είναι ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ που λειτουργοφν παράλλθλα προσ τα 

γαλλικά ιδρφματα τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και δζχονται τουσ ςπουδαςτζσ τουσ κατόπιν 

μιασ εξαιρετικά ανταγωνιςτικισ διαδικαςίασ. Ο ςκοπόσ τθσ ΕΝΑ ιταν θ ετιςια παραγωγι 

ανϊτατων διοικθτικϊν ςτελεχϊν για το δθμόςιο τομζα, ςυμπεριλαμβανομζνων και των 

διπλωματϊν. Τα ςτελζχθ αυτά ζμειναν γνωςτά ωσ énarques. 

Θ ΕΝΑ κατθγορικθκε για τθ δθμιουργία μιασ ελιτίςτικθσ τάξθσ υπαλλιλων θ οποία ουδεμία 

ςχζςθ είχε με τθν κοινωνία ϊςτε να κατανοεί και να δίνει λφςεισ ςτα ςφγχρονα κοινωνικά 

προβλιματα. Στο ίδιο πλαίςιο, θ ςχολι κατθγορικθκε ότι οι ςπουδαςτζσ τθσ δεν 

αντιπροςϊπευαν τον πλουραλιςμό τθσ γαλλικισ κοινωνίασ ςε όρουσ κοινωνικισ, 

γεωγραφικισ και ακαδθμαϊκισ ποικιλομορφίασ και εξ αυτοφ του λόγου κεωρικθκε 

επιτακτικι θ μεταρρφκμιςι τθσ εκ του μθδενόσ. 
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iii. ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ 

Το INSP είναι γαλλικό νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου διοικθτικοφ χαρακτιρα υπό τθν 

απευκείασ εποπτεία του Ρρωκυπουργοφ. Θ οργάνωςθ και θ λειτουργία του ορίηονται με το 

υπ’ αρικμ. 2021-1556 διάταγμα τθσ 1θσ Δεκεμβρίου 2021.  

Το διοικθτικό ςυμβοφλιο του INSP που απαρτίηεται από τον Ρρόεδρό του, 3 

κοινοβουλευτικά μζλθ και 19 λοιπά μζλθ, μεταξφ άλλων, κακορίηει τθ ςτρατθγικι, τισ 

επιμζρουσ πολιτικζσ του και καταρτίηει τον προχπολογιςμό του. Ο ζλεγχοσ των δαπανϊν 

του πραγματοποιείται από τθν Οικονομικι Επιτροπι του άρκρ. 13 του ωσ άνω διατάγματοσ.  

Ο Διευκυντισ του INSP που ζχει τθν ευκφνθ τθσ διοίκθςθσ, τθσ εκτζλεςθσ των ςτρατθγικϊν 

και των πολιτικϊν και τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ του Λνςτιτοφτου, ςυμμετζχει με ρόλο 

γνωμοδοτικό ςτο ΔΣ. Ο τελευταίοσ εκπροςωπεί το INSP ςε όλεσ τισ εξωτερικζσ δράςεισ και 

υποχρεϊςεισ του. Υπό τθν ευκφνθ του Διευκυντι του INSP λειτουργοφν ζνα Ραιδαγωγικό 

Συμβοφλιο και ζνα Επιςτθμονικό Συμβοφλιο που τον υποςτθρίηουν ςτισ αποφάςεισ του.  

Το τελικό ςχζδιο οργανογράμματοσ του νζου φορζα αναμζνεται να οριςτικοποιθκεί εντόσ 

του πρϊτου τριμινου του 2022. Ωςτόςο, ζχει ιδθ εγκρικεί ο οδικόσ χάρτθσ 2022-2026 βάςει 

του οποίου κα λειτουργιςει για τθν επόμενθ τετραετία το INSP. 

Το INSP είναι μζλοσ του εκνικοφ δικτφου Σχολϊν και Λνςτιτοφτων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

(RESP) που ςτοχεφει να αναπτφξει και να υποςτθρίξει δράςεισ ςυνεργαςίασ μεταξφ των 

επιμζρουσ γαλλικϊν Σχολϊν και Λνςτιτοφτων που είναι επιφορτιςμζνεσ/α, μεταξφ άλλων, με 

τθν εκπαίδευςθ υψθλόβακμων ςτελεχϊν τθσ κρατικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ (ςε πολιτικό ι 

ςτρατιωτικό επίπεδο), τθσ περιφερειακισ ι τοπικισ διοίκθςθσ, τθσ διοίκθςθσ φορζων 

δθμόςιασ υγείασ (νοςοκομεία) κακϊσ και ανϊτερων ςτελεχϊν και διευκυντικϊν ςτελεχϊν 

οργανιςμϊν κοινωνικισ προςταςίασ. Το RESP ζχει διακριτι νομικι υπόςταςθ και λειτουργεί 

ωσ μθ κερδοςκοπικόσ φορζασ. 

 

 

iv. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΘΣ 

Για τθν ειςαγωγι ςτο INSP διενεργοφνται ειδικοί διαγωνιςμοί ενϊ παράλλθλα παρζχονται 

και ςχετικά προπαραςκευαςτικά μακιματα. Ειδικότερα, μζςω του INSP ι μζςω 
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ςυνεργαηόμενων φορζων παρζχονται μονοετι προπαραςκευαςτικά προγράμματα ςπουδϊν 

από φορείσ κατάρτιςθσ, ςυλλογικά ι ατομικά, ενϊ διατίκενται και ςυγκεκριμζνα εργαλεία 

χρθματοδότθςθσ των εν λόγω προγραμμάτων. Ειδικά μακιματα προετοιμαςίασ, 

προβλζπονται για τουσ εξωτερικοφσ διαγωνιςμοφσ για ταλζντα. 

Υφίςτανται 5 είδθ διαγωνιςμϊν: 

1. Εξωτερικόσ διαγωνιςμόσ (για ιδιϊτεσ): Ο Εξωτερικόσ Διαγωνιςμόσ απευκφνεται ςε 

ιδιϊτεσ κατόχουσ πτυχίου τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ τριετοφσ τουλάχιςτον 

διάρκειασ (επίπεδο bac+3) ι ιςοδφναμου τίτλου ςπουδϊν. Αποδεκτοί, γίνονται 

Γάλλοι πολίτεσ ι πολίτεσ των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ ι πολίτεσ κρατϊν που ανικουν 

ςτον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χϊρο. Ο εξωτερικόσ διαγωνιςμόσ πραγματοποιείται ςε 

δφο ςτάδια. Το πρϊτο περιλαμβάνει με πζντε δοκιμαςίεσ που κακορίηουν τθν 

επιλεξιμότθτα των υποψθφίων και το δεφτερο πζντε δοκιμαςίεσ που κακορίηουν 

τουσ ειςακτζουσ.  

 

Οι πζντε δοκιμαςίεσ αναφορικά με τθν κακοριςμό των επιλζξιμων υποψθφίων 

περιγράφονται παρακάτω:  

➢ Ζκκεςθ για το Δθμόςιο Δίκαιο: Διατίκεται ςτουσ υποψθφίουσ προσ 

επεξεργαςία φάκελοσ, εφρουσ ζωσ 10 ςελίδων, με αναφορά ςτο ανωτζρω 

επιςτθμονικό πεδίο, με ςκοπό να αναπτφξουν μια κεματικι ζκκεςθ. Ο χρόνοσ 

επεξεργαςίασ από τουσ υποψθφίουσ δεν δφναται να υπερβαίνει τισ 5 ϊρεσ ενϊ 

θ βακμολογία για τθν ζκκεςθ κυμαίνεται από το 0-4 με άριςτα το 4. 

➢ Ζκκεςθ για τθν Οικονομία: Διατίκεται ςτουσ υποψθφίουσ προσ επεξεργαςία 

φάκελοσ, εφρουσ ζωσ 10 ςελίδων, με αναφορά ςτο ανωτζρω επιςτθμονικό 

πεδίο, με ςκοπό να αναπτφξουν μια κεματικι ζκκεςθ. Ο χρόνοσ επεξεργαςίασ 

από τουσ υποψθφίουσ δεν δφναται να υπερβαίνει τισ 5 ϊρεσ ενϊ θ βακμολογία 

για τθν ζκκεςθ κυμαίνεται από το 0-4 με άριςτα το 4. 

➢ Ζκκεςθ για ζνα ςφγχρονο ηιτθμα γενικισ φφςθσ που ςχετίηεται με το ρόλο 

των δθμοςίων αρχών και τθ ςχζςθ τουσ με τθν κοινωνία: Οι υποψιφιοι 

αναλαμβάνουν να αναπτφξουν μια κεματικι ζκκεςθ με βάςθ το ανωτζρω 

πεδίο δράςθσ των δθμόςιων φορζων. Ο χρόνοσ επεξεργαςίασ από τουσ 
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υποψθφίουσ δεν δφναται να υπερβαίνει τισ 5 ϊρεσ ενϊ θ βακμολογία για τθν 

ζκκεςθ κυμαίνεται από το 0-4 με άριςτα το 4. 

➢ Κατάρτιςθ ενόσ αναλυτικοφ ςθμειώματοσ ςχετικά με ευρφτερα κοινωνικά 

κζματα με ενςωματωμζνεσ ςυςτάςεισ πολιτικισ: Διατίκεται ςτουσ 

υποψθφίουσ προσ επεξεργαςία φάκελοσ, εφρουσ ζωσ 25 ςελίδων, με αναφορά 

ςτο ανωτζρω επιςτθμονικό πεδίο, με ςκοπό να καταρτίςουν ζνα αναλυτικό 

ςθμείωμα. Ο χρόνοσ επεξεργαςίασ από τουσ υποψθφίουσ δεν δφναται να 

υπερβαίνει τισ 5 ϊρεσ ενϊ θ βακμολογία για τθν ζκκεςθ κυμαίνεται από το 0-4 

με άριςτα το 4. 

➢ Δοκιμαςία γνώςεων ςτα δθμόςια οικονομικά: Ρρόκειται για δοκιμαςία 

ςφντομων ερωτιςεων που μποροφν να ςυνοδεφονται από κείμενα, γραφιματα 

ι ςτατιςτικοφσ πίνακεσ για επεξιγθςθ και ςχολιαςμό και οι οποίεσ απαιτοφν 

ςυνκετικζσ απαντιςεισ από υποψθφίουσ. Εξετάηεται τόςο θ ςυνκετικι ςκζψθ 

όςο και θ ταχφτθτα απάντθςθσ των υποψθφίων. Ο χρόνοσ επεξεργαςίασ από 

τουσ υποψθφίουσ δεν δφναται να υπερβαίνει τισ 3 ϊρεσ ενϊ θ βακμολογία για 

τθν ζκκεςθ κυμαίνεται από το 0-3 με άριςτα το 3. 

Οι πζντε δοκιμαςίεσ που κακορίηουν τουσ ειςακτζουσ περιγράφονται παρακάτω: 

➢ Προφορικι εξζταςθ ςε ερωτιςεισ που αφοροφν τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ: Οι 

υποψιφιοι υποβάλλονται ςε μια προφορικι εξζταςθ διάρκειασ 30 λεπτϊν θ 

οποία ακολουκεί μια ειςαγωγικι παρουςίαςθ από πλευράσ τουσ διάρκειασ ζωσ 

10 λεπτϊν ςε κζμα που αφορά τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Ρρο τθσ διαδικαςίασ 

εξζταςθσ προβλζπεται προετοιμαςία μίασ ϊρασ με ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτα 

κείμενα των ςυνκθκϊν που διζπουν τθν ΕΕ και ςε ςθμαντικζσ αποφάςεισ τθσ 

ευρωπαϊκισ νομολογίασ. Θ βακμολογία για τθ δοκιμαςία κυμαίνεται από το 0-

3 με άριςτα το 3. 

➢ Προφορικι εξζταςθ ςε ερωτιςεισ που αφοροφν ςε κζματα διεκνών ςχζςεων: 

Οι υποψιφιοι υποβάλλονται ςε μια προφορικι εξζταςθ διάρκειασ 30 λεπτϊν θ 

οποία ακολουκεί μια ειςαγωγικι παρουςίαςθ από πλευράσ τουσ διάρκειασ ζωσ 

10 λεπτϊν ςε κζμα που αφορά τισ διεκνείσ ςχζςεισ. Ρρο τθσ διαδικαςίασ 
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εξζταςθσ προβλζπεται προετοιμαςία 10 λεπτϊν. Θ βακμολογία για τθ 

δοκιμαςία κυμαίνεται από το 0-3 με άριςτα το 3. 

➢ Ατομικι Συνζντευξθ: Θ δοκιμαςία τθσ ατομικισ ςυνζντευξθσ αποτελεί μια πολφ 

ςθμαντικι εξεταςτικι διαδικαςία τόςο από πλευράσ βακμολογικισ όςο και 

από πλευράσ ουςίασ.  Διενεργείται με ςκοπό τθν αξιολόγθςθ τθσ 

προςωπικότθτασ, των κινιτρων και του υπόβακρου των υποψθφίων. Διαρκεί 

45 λεπτά και περιλαμβάνει μια ειςαγωγικι παρουςίαςθ, διάρκειασ ζωσ 10 

λεπτϊν από πλευράσ των υποψθφίων με ςκοπό τθν ανάδειξθ των ιδιαίτερων 

χαρακτθριςτικϊν τουσ. Θ βακμολογία για τθ δοκιμαςία κυμαίνεται από το 0-6 

με άριςτα το 6. 

➢ Τεςτ ςυλλογικισ αλλθλεπίδραςθσ: Το τεςτ ςυλλογικισ αλλθλεπίδραςθσ 

αξιολογεί τισ οριηόντιεσ δεξιότθτεσ των υποψθφίων κακϊσ και τισ 

ςυμπεριφορικζσ τουσ αντιδράςεισ κατά τθν αλλθλεπίδραςθ με τρίτουσ. Το τεςτ 

διενεργείται ωσ εξισ: Οι υποψιφιοι χωρίηονται ςε ομάδεσ των τριϊν. Στισ 

ομάδεσ αυτζσ ζκαςτοσ υποψιφιοσ αναλαμβάνει να υποδυκεί ζνα ρόλο μεταξφ 

των «εκκζτθ» (προτείνει μια άποψθ), «ανταποκρινόμενου» (ςυμμετζχει ςε 

ςυηιτθςθ και διάλογο με τον εκκζτθ) και «παρατθρθτι» (αναλφει τθ 

ςυηιτθςθ). Ο εκκζτθσ αναλαμβάνει, εντόσ 10 λεπτϊν, να προετοιμάςει ζνα 

κζμα προσ ςυηιτθςθ το οποίο και κα εκκζςει μζςα ςε 4 μόλισ λεπτά ςτο 

τραπζηι του διαλόγου. Ο ανταποκρινόμενοσ κα πρζπει να ανταποκρικεί μζςω 

διαλογικϊν επιχειρθμάτων είτε εκφζροντασ αντίκετθ γνϊμθ είτε 

ςυνειςφζροντασ ςτθν προτακείςα από τον εκκζτθ άποψθ με διαφορετικι 

ωςτόςο τεκμθρίωςθ. Ο ςκοπόσ είναι να εμπλουτιςτεί ο διάλογοσ με ζναν 

αμοιβαία δθμιουργικό τρόπο χωρίσ να υπάρξει ακφρωςθ τθσ μιασ άποψθσ ι 

τθσ άλλθσ. Θ διαδικαςία τθσ διαλογικισ ςυηιτθςθσ διαρκεί 5 λεπτά και 

παρακολουκείται τόςο από τον παρατθρθτι όςο και από τθν εξεταςτικι 

επιτροπι. Μετά το τζλοσ αυτισ, οι δφο ςυμμετζχοντεσ ςτο διάλογο αποχωροφν 

και ο παρατθρθτισ αναλαμβάνει εντόσ 5 λεπτϊν, μζςα από διάλογο με τθν 

εξεταςτικι επιτροπι, να αναπτφξει μζςω των ςθμειϊςεϊν του το διακφβευμα 

τθσ ςυηιτθςθσ. Το τεςτ ολοκλθρϊνεται με τθν ανάλυςθ του παρατθρθτι και οι 

τρεισ υποψιφιοι το επαναλαμβάνουν άλλεσ δφο φορζσ υποδυόμενοι 
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διαδοχικά τουσ άλλουσ ρόλουσ και ςυμμετζχοντασ ςε ομάδεσ διαφορετικισ 

ςφνκεςθσ. Θ βακμολογία για τθ δοκιμαςία κυμαίνεται από το 0-3 με άριςτα το 

3. 

➢ Προφορικι δοκιμαςία ςτα αγγλικά: Θ προφορικι διαδικαςία ςτα αγγλικά 

αποτελείται από τθν ανάγνωςθ ενόσ αποςπάςματοσ και το ςχολιαςμό ενόσ 

κειμζνου περίπου 600 λζξεων ενϊ ακολουκεί και ςυηιτθςθ με τθν εξεταςτικι 

επιτροπι. Θ διάρκεια τθσ εξζταςθσ είναι 30 λεπτά ενϊ διατίκενται και 15 λεπτά 

προετοιμαςίασ. Θ βακμολογία για τθ δοκιμαςία κυμαίνεται από το 0-3 με 

άριςτα το 3. 

Με Διάταγμα τθσ γαλλικισ δθμοκρατίασ που δθμοςιεφεται κατ’ ζτοσ, ορίηονται τα 

εξεταςτικά κζντρα τθσ θπειρωτικισ Γαλλίασ ι/και του εξωτερικοφ κακϊσ και κάκε άλλθ 

λεπτομζρεια ςχετικά με τθ διενζργεια των διαγωνιςμϊν που αφοροφν τον κακοριςμό των 

επιλζξιμων για πρόςβαςθ ςτο INSP υποψθφίων. Οι ειςαγωγικζσ εξετάςεισ 

πραγματοποιοφνται, μόνο για τουσ επιλζξιμουσ υποψθφίουσ, ςτισ εγκαταςτάςεισ του 

Εκνικοφ Λνςτιτοφτου Δθμόςιασ Υπθρεςίασ ςτο Ραρίςι. 

2. Εξωτερικόσ διαγωνιςμόσ για ταλζντα: Ο εξωτερικόσ διαγωνιςμόσ «για ταλζντα» 

προορίηεται για τουσ πιο ικανοφσ υπότροφουσ φοιτθτζσ και άτομα που αναηθτοφν 

εργαςία, αλλά ςυμμετζχουν ςε προπαραςκευαςτικι τάξθ ταλζντων του δθμοςίου 

τομζα («Talents du service public»). Οι εξεταςτικζσ δοκιμαςίεσ παραμζνουν ίδιεσ με 

τον εξωτερικό διαγωνιςμό αλλά ο αρικμόσ των ςυμμετεχόντων και ωσ εκ τοφτου και 

ο ανταγωνιςμόσ είναι μικρότεροσ. 

3. Εξωτερικόσ διαγωνιςμόσ για κατόχουσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ: Ανά ζτοσ, 

δθμοςιεφεται διάταγμα τθσ γαλλικισ δθμοκρατίασ το οποίο προκθρφςςει τθν 

ειδικότθτα για ειςαγωγι ςτο INSP. Οι ειδικότθτεσ μπορεί να αφοροφν τισ 

ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ, τισ επιςτιμεσ ηωισ, μθχανικοφσ κτλ. Ο εν λόγω 

διαγωνιςμόσ πραγματοποιείται ςε δφο ςτάδια. Το πρϊτο περιλαμβάνει δοκιμαςίεσ 

που κακορίηουν τθν επιλεξιμότθτα των υποψθφίων και το δεφτερο δοκιμαςίεσ που 

κακορίηουν τουσ ειςακτζουσ. Οι δοκιμαςίεσ είναι προςαρμοςμζνεσ και 

εξειδικευμζνεσ αναλόγωσ προσ τθν προκθρυχκείςα ειδικότθτα. 
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Οι δοκιμαςίεσ αναφορικά με τθν κακοριςμό των επιλζξιμων υποψθφίων περιγράφονται 

παρακάτω:  

➢ Κατάρτιςθ ενόσ αναλυτικοφ ςθμειώματοσ ςχετικά με ευρφτερα κζματα που 

ςχετίηονται με τθν προκθρυχκείςα ειδικότθτα: Διατίκεται ςτουσ υποψθφίουσ προσ 

επεξεργαςία φάκελοσ, εφρουσ ζωσ 25 ςελίδων, με αναφορά ςτο ανωτζρω 

επιςτθμονικό πεδίο, με ςκοπό να καταρτίςουν ζνα αναλυτικό ςθμείωμα. Στο πλαίςιο 

τθσ κατάρτιςθσ του αναλυτικοφ ςθμειϊματοσ, οι υποψιφιοι εξετάηονται ςτθν 

ικανότθτα αντίλθψθσ και επεξεργαςίασ των ειδικότερων κεμάτων που θ 

ςυγκεκριμζνθ ειδικότθτα αγγίηει κακϊσ επίςθσ και ςε κζματα ευρφτερου 

ενδιαφζροντοσ που ςχετίηονται με ςυγκεκριμζνεσ δθμόςιεσ πολιτικζσ. Ο χρόνοσ 

επεξεργαςίασ από τουσ υποψθφίουσ δεν δφναται να υπερβαίνει τισ 5 ϊρεσ ενϊ θ 

βακμολογία για τθν ζκκεςθ κυμαίνεται από το 0-6 με άριςτα το 6. 

Οι δοκιμαςίεσ αναφορικά με τθν κακοριςμό των ειςακτζων υποψθφίων περιγράφονται 

παρακάτω:  

➢ Ατομικι Συνζντευξθ: Μζςω τθσ ατομικισ ςυνζντευξθσ, οι υποψιφιοι δφνανται να 

παρουςιάςουν τθν επαγγελματικι τουσ εμπειρία και πορεία και το ερευνθτικό τουσ 

ζργο, να αξιολογιςουν τισ ικανότθτζσ τουσ, τα κίνθτρά τουσ, τα επιτεφγματά τουσ 

κακϊσ και τθν ικανότθτά τουσ να χρθςιμοποιοφν τισ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που 

απζκτθςαν για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ ωσ μελλοντικά ςτελζχθ του 

δθμοςίου τομζα. Θ ςυνζντευξθ ξεκινά με μια ειςαγωγικι παρουςίαςθ μζγιςτθσ 

διάρκειασ 10 λεπτϊν που επιτρζπει ςτον εκάςτοτε υποψιφιο να ςυςτθκεί και να 

ςυηθτιςει το ιςτορικό και τθν ακαδθμαϊκι του εμπειρία. Συνεχίηεται με διαλογικι 

διαδικαςία με τθν εξεταςτικι επιτροπι να εςτιάηει κυρίωσ ςτθν επαγγελματικι και 

ερευνθτικι εμπειρία. Ο υποψιφιοσ ερωτάται επίςθσ για τθν ικανότθτά του να 

λειτουργιςει ςτο γενικότερο πλαίςιο των γαλλικϊν και ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν και 

διοικθτικϊν κεςμϊν με πικανι τθν αναφορά ςε κακικοντα ςτελεχϊν φορζων που 

προςλαμβάνουν μζςω του INSP. Θ διάρκεια τθσ δοκιαμαςίασ δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τθ 1 ϊρα ενϊ προθγείται ειςαγωγικι παρουςίαςθ από τον υποψιφιο, 

μζγιςτθσ διάρκειασ 10 λεπτϊν. Θ βακμολογία για τθ δοκιμαςία κυμαίνεται από το 0-

4 με άριςτα το 4. 
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➢ Προφορικι δοκιμαςία ςτα αγγλικά: Θ προφορικι διαδικαςία ςτα αγγλικά 

αποτελείται από τθν ανάγνωςθ ενόσ αποςπάςματοσ και το ςχολιαςμό ενόσ κειμζνου 

περίπου 600 λζξεων ενϊ ακολουκεί και ςυηιτθςθ με τθν εξεταςτικι επιτροπι. Θ 

διάρκεια τθσ εξζταςθσ είναι 30 λεπτά ενϊ διατίκενται και 15 λεπτά προετοιμαςίασ. Θ 

βακμολογία για τθ δοκιμαςία κυμαίνεται από το 0-2 με άριςτα το 2. 

 

3. Εςωτερικόσ διαγωνιςμόσ (για δθμοςίουσ υπαλλιλουσ): Ο εςωτερικόσ διαγωνιςμόσ, 

απευκφνεται ςε δθμοςίουσ υπαλλιλουσ με τετραετι επαγγελματικι πείρα ςτο δθμόςιο 

τομζα, χωρίσ να απαιτείται δίπλωμα. Ο εξωτερικόσ διαγωνιςμόσ πραγματοποιείται ςε 

δφο ςτάδια. Το πρϊτο περιλαμβάνει με πζντε δοκιμαςίεσ που κακορίηουν τθν 

επιλεξιμότθτα των υποψθφίων και το δεφτερο πζντε δοκιμαςίεσ που κακορίηουν τουσ 

ειςακτζουσ. 

Οι πζντε δοκιμαςίεσ αναφορικά με τθν κακοριςμό των επιλζξιμων υποψθφίων 

περιγράφονται παρακάτω:  

➢ Κατάρτιςθ ενόσ αναλυτικοφ ςθμειώματοσ και προτάςεων πολιτικισ ςχετικά με το 

Δθμόςιο Δίκαιο: Διατίκεται ςτουσ υποψθφίουσ προσ επεξεργαςία φάκελοσ, εφρουσ 

ζωσ 25 ςελίδων, με αναφορά ςτο ανωτζρω επιςτθμονικό πεδίο, με ςκοπό να 

αναπτφξουν μια αναλυτικό ςθμείωμα. Ο χρόνοσ επεξεργαςίασ από τουσ υποψθφίουσ 

δεν δφναται να υπερβαίνει τισ 5 ϊρεσ ενϊ θ βακμολογία για το αναλυτικό ςθμείωμα 

κυμαίνεται από το 0-4 με άριςτα το 4. 

➢ Κατάρτιςθ ενόσ αναλυτικοφ ςθμειώματοσ και προτάςεων πολιτικισ ςχετικά με τθν 

οικονομία: Διατίκεται ςτουσ υποψθφίουσ προσ επεξεργαςία φάκελοσ, εφρουσ ζωσ 

25 ςελίδων, με αναφορά ςτο ανωτζρω επιςτθμονικό πεδίο, με ςκοπό να αναπτφξουν 

μια αναλυτικό ςθμείωμα. Ο χρόνοσ επεξεργαςίασ από τουσ υποψθφίουσ δεν δφναται 

να υπερβαίνει τισ 5 ϊρεσ ενϊ θ βακμολογία για το αναλυτικό ςθμείωμα κυμαίνεται 

από το 0-4 με άριςτα το 4. 

➢ Ζκκεςθ για ζνα ςφγχρονο ηιτθμα γενικισ φφςθσ που ςχετίηεται με το ρόλο των 

δθμοςίων αρχών και τθ ςχζςθ τουσ με τθν κοινωνία: Διατίκεται ςτουσ υποψθφίουσ 

προσ επεξεργαςία φάκελοσ, εφρουσ ζωσ 10 ςελίδων, με αναφορά ςτθν ανωτζρω 

κεματικι. Οι υποψιφιοι αναλαμβάνουν να αναπτφξουν μια κεματικι ζκκεςθ με 
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βάςθ το πεδίο δράςθσ των δθμόςιων φορζων. Ο χρόνοσ επεξεργαςίασ από τουσ 

υποψθφίουσ δεν δφναται να υπερβαίνει τισ 5 ϊρεσ ενϊ θ βακμολογία για τθν ζκκεςθ 

κυμαίνεται από το 0-4 με άριςτα το 4. 

➢ Κατάρτιςθ ενόσ αναλυτικοφ ςθμειώματοσ και προτάςεων πολιτικισ ςχετικά με 

ευρφτερα κοινωνικά κζματα: Διατίκεται ςτουσ υποψθφίουσ προσ επεξεργαςία 

φάκελοσ, εφρουσ ζωσ 25 ςελίδων, με αναφορά ςτο ανωτζρω επιςτθμονικό πεδίο, με 

ςκοπό να καταρτίςουν ζνα αναλυτικό ςθμείωμα. Ο χρόνοσ επεξεργαςίασ από τουσ 

υποψθφίουσ δεν δφναται να υπερβαίνει τισ 5 ϊρεσ ενϊ θ βακμολογία για τθν ζκκεςθ 

κυμαίνεται από το 0-4 με άριςτα το 4. 

➢ Δοκιμαςία γνώςεων ςτα δθμόςια οικονομικά: Ρρόκειται για δοκιμαςία ςφντομων 

ερωτιςεων που μποροφν να ςυνοδεφονται από κείμενα, γραφιματα ι ςτατιςτικοφσ 

πίνακεσ για επεξιγθςθ και ςχολιαςμό και οι οποίεσ απαιτοφν ςυνκετικζσ απαντιςεισ 

από υποψθφίουσ. Εξετάηεται τόςο θ ςυνκετικι ςκζψθ όςο και θ ταχφτθτα 

απάντθςθσ των υποψθφίων. Ο χρόνοσ επεξεργαςίασ από τουσ υποψθφίουσ δεν 

δφναται να υπερβαίνει τισ 3 ϊρεσ ενϊ θ βακμολογία για τθν ζκκεςθ κυμαίνεται από 

το 0-3 με άριςτα το 3. 

 

Οι πζντε δοκιμαςίεσ που κακορίηουν τουσ ειςακτζουσ περιγράφονται παρακάτω: 

➢ Προφορικι εξζταςθ ςε ερωτιςεισ που αφοροφν τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ: Οι 

υποψιφιοι υποβάλλονται ςε μια προφορικι εξζταςθ διάρκειασ 30 λεπτϊν θ οποία 

ακολουκεί μια ειςαγωγικι παρουςίαςθ από πλευράσ τουσ διάρκειασ ζωσ 10 λεπτϊν 

ςε κζμα που αφορά τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Ρρο τθσ διαδικαςίασ εξζταςθσ 

προβλζπεται προετοιμαςία μίασ ϊρασ με ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτα κείμενα των 

ςυνκθκϊν που διζπουν τθν ΕΕ και ςε ςθμαντικζσ αποφάςεισ τθσ ευρωπαϊκισ 

νομολογίασ. Θ βακμολογία για τθ δοκιμαςία κυμαίνεται από το 0-3 με άριςτα το 3. 

➢ Προφορικι εξζταςθ ςε ερωτιςεισ που αφοροφν ςε κζματα διεκνών ςχζςεων: Οι 

υποψιφιοι υποβάλλονται ςε μια προφορικι εξζταςθ διάρκειασ 30 λεπτϊν θ οποία 

ακολουκεί μια ειςαγωγικι παρουςίαςθ από πλευράσ τουσ διάρκειασ ζωσ 10 λεπτϊν 

ςε κζμα που αφορά τισ διεκνείσ ςχζςεισ. Ρρο τθσ διαδικαςίασ εξζταςθσ προβλζπεται 
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προετοιμαςία 10 λεπτϊν. Θ βακμολογία για τθ δοκιμαςία κυμαίνεται από το 0-3 με 

άριςτα το 3. 

➢ Ατομικι Συνζντευξθ: Θ δοκιμαςία τθσ ατομικισ ςυνζντευξθσ αποτελεί μια πολφ 

ςθμαντικι εξεταςτικι διαδικαςία τόςο από πλευράσ βακμολογικισ όςο και από 

πλευράσ ουςίασ.  Διενεργείται με ςκοπό τθν αξιολόγθςθ τθσ προςωπικότθτασ, των 

κινιτρων και του υπόβακρου των υποψθφίων. Διαρκεί 45 λεπτά και περιλαμβάνει 

μια ειςαγωγικι παρουςίαςθ, διάρκειασ ζωσ 10 λεπτϊν από πλευράσ των υποψθφίων 

με ςκοπό τθν ανάδειξθ των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν τουσ. Θ βακμολογία για τθ 

δοκιμαςία κυμαίνεται από το 0-6 με άριςτα το 6. 

➢ Τεςτ ςυλλογικισ αλλθλεπίδραςθσ: Το τεςτ ςυλλογικισ αλλθλεπίδραςθσ αξιολογεί 

τισ οριηόντιεσ δεξιότθτεσ των υποψθφίων κακϊσ και τισ ςυμπεριφορικζσ τουσ 

αντιδράςεισ κατά τθν αλλθλεπίδραςθ με τρίτουσ. Το τεςτ διενεργείται ωσ εξισ: Οι 

υποψιφιοι χωρίηονται ςε ομάδεσ των τριϊν. Στισ ομάδεσ αυτζσ ζκαςτοσ υποψιφιοσ 

αναλαμβάνει να υποδυκεί ζνα ρόλο μεταξφ των «εκκζτθ» (προτείνει μια άποψθ), 

«ανταποκρινόμενου» (ςυμμετζχει ςε ςυηιτθςθ και διάλογο με τον εκκζτθ) και 

«παρατθρθτι» (αναλφει τθ ςυηιτθςθ). Ο εκκζτθσ αναλαμβάνει, εντόσ 10 λεπτϊν, να 

προετοιμάςει ζνα κζμα προσ ςυηιτθςθ το οποίο και κα εκκζςει μζςα ςε 4 μόλισ 

λεπτά ςτο τραπζηι του διαλόγου. Ο ανταποκρινόμενοσ κα πρζπει να ανταποκρικεί 

μζςω διαλογικϊν επιχειρθμάτων είτε εκφζροντασ αντίκετθ γνϊμθ είτε 

ςυνειςφζροντασ ςτθν προτακείςα από τον εκκζτθ άποψθ με διαφορετικι ωςτόςο 

τεκμθρίωςθ. Ο ςκοπόσ είναι να εμπλουτιςτεί ο διάλογοσ με ζναν αμοιβαία 

δθμιουργικό τρόπο χωρίσ να υπάρξει ακφρωςθ τθσ μιασ άποψθσ ι τθσ άλλθσ. Θ 

διαδικαςία τθσ διαλογικισ ςυηιτθςθσ διαρκεί 5 λεπτά και παρακολουκείται τόςο 

από τον παρατθρθτι όςο και από τθν εξεταςτικι επιτροπι. Μετά το τζλοσ αυτισ, οι 

δφο ςυμμετζχοντεσ ςτο διάλογο αποχωροφν και ο παρατθρθτισ αναλαμβάνει εντόσ 

5 λεπτϊν, μζςα από διάλογο με τθν εξεταςτικι επιτροπι, να αναπτφξει μζςω των 

ςθμειϊςεων του το διακφβευμα τθσ ςυηιτθςθσ. Το τεςτ ολοκλθρϊνεται με τθν 

ανάλυςθ του παρατθρθτι και οι τρεισ υποψιφιοι το επαναλαμβάνουν άλλεσ δφο 

φορζσ υποδυόμενοι διαδοχικά τουσ άλλουσ ρόλουσ και ςυμμετζχοντασ ςε ομάδεσ 

διαφορετικισ ςφνκεςθσ. Θ βακμολογία για τθ δοκιμαςία κυμαίνεται από το 0-3 με 

άριςτα το 3. 
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➢ Προφορικι δοκιμαςία ςτα αγγλικά: Θ προφορικι διαδικαςία ςτα αγγλικά 

αποτελείται από τθν ανάγνωςθ ενόσ αποςπάςματοσ και το ςχολιαςμό ενόσ κειμζνου 

περίπου 600 λζξεων ενϊ ακολουκεί και ςυηιτθςθ με τθν εξεταςτικι επιτροπι. Θ 

διάρκεια τθσ εξζταςθσ είναι 30 λεπτά ενϊ διατίκενται και 15 λεπτά προετοιμαςίασ. Θ 

βακμολογία για τθ δοκιμαςία κυμαίνεται από το 0-3 με άριςτα το 3. 

Με Διάταγμα τθσ γαλλικισ δθμοκρατίασ που δθμοςιεφεται κατ’ ζτοσ, ορίηονται τα 

εξεταςτικά κζντρα τθσ θπειρωτικισ Γαλλίασ ι/και του εξωτερικοφ κακϊσ και κάκε άλλθ 

λεπτομζρεια ςχετικά με τθ διενζργεια των διαγωνιςμϊν που αφοροφν τον κακοριςμό των 

επιλζξιμων για πρόςβαςθ ςτο INSP υποψθφίων. Οι ειςαγωγικζσ εξετάςεισ 

πραγματοποιοφνται, μόνο για τουσ επιλζξιμουσ υποψθφίουσ, ςτισ εγκαταςτάςεισ του 

Εκνικοφ Λνςτιτοφτου Δθμόςιασ Υπθρεςίασ ςτο Ραρίςι. 

4. Τρίτοσ διαγωνιςμόσ: Ο τρίτοσ διαγωνιςμόσ απευκφνεται ςε άτομα που εργάηονται ςτον 

ιδιωτικό τομζα, ςε κοινωνικοφσ εταίρουσ και ςε τοπικοφσ φορείσ που διακζτουν οκταετι 

επαγγελματικι εμπειρία, χωρίσ ωςτόςο να διακζτουν πτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

Θ εξεταςτικι διαδικαςία είναι όμοια με αυτι του Εςωτερικοφ Διαγωνιςμοφ. 

 

v. ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ 

Θ εκπαίδευςθ ςτο INSP διαρκεί 21,5 μινεσ. Θ αρχικι εκπαίδευςθ χωρίηεται ςε τζςςερισ 

διαδοχικζσ φάςεισ: 

1. Ρροετοιμαςία (Λανουάριοσ του ζτουσ ν). 

2. Ρρακτικι άςκθςθ (από Φεβρουάριο ζωσ Δεκζμβριο του ζτουσ ν). 

3. Κεωρθτικι εκπαίδευςθ (από Λανουάριο ζωσ Αφγουςτο του ζτουσ ν+1). 

4. Αποφοίτθςθ (Σεπτζμβριοσ του ζτουσ ν+1) 

Κακόλθ τθ διάρκεια τθσ φοίτθςθσ, οι ςπουδαςτζσ επωφελοφνται από μια εξατομικευμζνθ 

διαδικαςία ςυμβουλευτικισ και υποςτιριξθσ θ οποία διεξάγεται από ζναν επαγγελματία 

εκπαιδευμζνο ςτθν κακοδιγθςθ και με εμπειρία υψθλοφ επιπζδου ςτο δθμόςιο τομζα. 

Αυτι θ διαδικαςία, επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να εργαςτοφν, ςφμφωνα με τισ ιδιαίτερεσ 

ανάγκεσ τουσ για τθν ανάπτυξθ οριςμζνων δεξιοτιτων κατά τρόπο ατομικό και 

εμπιςτευτικό. Θ διαδικαςία αυτι ςυνοπτικά περιλαμβάνει: 
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1. Τθ διερευνθτικι ςυνεδρία, πριν τθν αναχϊρθςθ του ςπουδαςτι για τθν πρακτικι του 

άςκθςθ με ςκοπό ζναν απολογιςμό των προθγοφμενων εμπειριϊν του, των κινιτρων 

του, του επαγγελματικοφ του ζργου κτλ; 

2. Τθ ςυλλογικι υποςτιριξθ, με ςκοπό τθν από κοινοφ ανάπτυξθ των ςπουδαςτϊν όπωσ 

προκφπτει μζςα από ςυλλογικζσ ςυνεδρίεσ που πραγματοποιοφνται κακόλθ τθ διάρκεια 

τθσ πρακτικισ άςκθςθσ. Αυτοφ του είδουσ θ υποςτιριξθ, επιτρζπει ςτουσ ςπουδαςτζσ 

μια ευρφτερθ ηφμωςθ αλλά και διαμοιραςμό των επαγγελματικϊν τουσ ανθςυχιϊν όπωσ 

αυτζσ εμφανίηονται κατά τθ διάρκεια τθσ πρακτικισ τουσ άςκθςθσ. 

3. Τθ ςυνεδρία αναφοράσ προόδου, που διενεργείται μετά το τζλοσ τθσ πρακτικισ 

άςκθςθσ και πριν τθν ζναρξθ τθσ κεωρθτικισ εκπαίδευςθσ και αναφζρεται ςε ζναν 

απολογιςμό τθσ πρακτικισ άςκθςθσ και των δεξιοτιτων που αποκτικθκαν κατά τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου υλοποίθςθσ τθσ τελευταίασ. 

4. Τθ ςυνεδρία ανακεϊρθςθσ πριν από τθ διαδικαςία αποφοίτθςθσ, που αναφζρεται ςε 

ζναν απολογιςμό τθσ ςυμμετοχισ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ςτο ςφνολό τθσ. Θ 

ςυνεδρία αυτι βοθκά τουσ ςπουδαςτζσ να κάνουν όςο το δυνατόν πιο ορκολογικζσ 

επιλογζσ κατά τθ διαδικαςία αποφοίτθςθσ. 

Λόγω του πρακτικοφ προςανατολιςμοφ του, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του INSP 

περιλαμβάνει πρακτικι άςκθςθ θ οποία ζχει κεντρικό ρόλο ςτθν εκπαιδευτικι πορεία των 

ςπουδαςτϊν. Στο πρϊτο ζτοσ (ν), οι ςπουδαςτζσ ολοκλθρϊνουν δφο διακριτοφσ κφκλουσ 

πρακτικισ άςκθςθσ, ςυνολικισ διάρκειασ περίπου 11 μθνϊν. Ο πρϊτοσ κφκλοσ καλφπτει 

αυτό που ονομάηεται «διεκνισ» διάςταςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ (άςκθςθ ςε πρεςβείεσ 

του εξωτερικοφ, ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ ι ςε υπθρεςίεσ που διακζτουν διεκνι 

προςανατολιςμό) και ο δεφτεροσ καλφπτει τθ «χωρικι και επιχειρθςιακι διάςταςθ» αυτισ. 

Στο πλαίςιο τθσ πρακτικισ τουσ άςκθςθσ οι ςπουδαςτζσ αναλαμβάνουν ςθμαντικζσ για τουσ 

ίδιουσ αποςτολζσ με ςκοπό τθν περαιτζρω ανάπτυξθ των δεξιοτιτων τουσ ενϊ παράλλθλα 

παρακολουκοφν τθν κακθμερινι δραςτθριότθτα ενόσ υψθλοφ επιπζδου επόπτθ πρακτικισ 

άςκθςθσ. Οι ςπουδαςτζσ διακζτουν επίςθσ τθ δυνατότθτα να ολοκλθρϊςουν μζροσ τθσ 

πρακτικισ τουσ άςκθςθσ ςε μια μικρομεςαία επιχείρθςθ (2 μινεσ) με ςκοπό να 
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κατανοιςουν το περιβάλλον και τουσ περιοριςμοφσ των επιχειρθματιϊν κακϊσ και τισ 

προςδοκίεσ τουσ ζναντι των δθμοςίων πολιτικϊν. 

Με ςτόχο τθ ηφμωςθ των ανϊτερων ςτελεχϊν τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ κακϊσ και τθν 

ομογενοποίθςθ και τθν εμπζδωςθ μιασ κοινισ κουλτοφρασ εντόσ των ανϊτερων δθμοςίων 

υπθρεςιϊν, αρκετζσ ςχολζσ και ινςτιτοφτα που ανικουν ςτο RESP ςυμμετζχουν ςε κοινζσ 

δράςεισ επιμόρφωςθσ ςε κεματικζσ που ςχετίηονται με τθν αξιακι υπόςταςθ τθσ γαλλικισ 

δθμοκρατίασ και τισ αρχζσ λειτουργίασ τθσ γαλλικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ, τθν οικολογικι και 

δθμογραφικι μετάβαςθ, τθν ανιςότθτα, τθ φτϊχεια και τθν επιςτθμονικι πρόοδο. Σκοπόσ 

αυτισ τθσ ςυνεργαςίασ είναι να ενςωματωκεί θ εκπαίδευςθ που παρζχεται από τισ 

διάφορεσ ςχολζσ και ινςτιτοφτα ςε ζνα ευρφτερο κοινωνικοοικονομικό πλαίςιο ϊςτε να 

αποφευχκεί θ πικανότθτα κεωρθτικισ απομόνωςθσ και ελιτιςμοφ των ςχολϊν και 

ινςτιτοφτων. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται χρόνοσ για ςυηιτθςθ και ςυναντιςεισ μεταξφ 

ςπουδαςτϊν από διαφορετικζσ εκπαιδευτικζσ αφετθρίεσ. Το εργαλείο που χρθςιμοποιείται 

για να επιτευχκοφν τα ανωτζρω είναι το ςυλλογικό ζργο (projet collectif) ιτοι θ φπαρξθ 

υποχρεωτικϊν εκπαιδευτικϊν ενοτιτων που διενεργοφνται με ςυλλογικό τρόπο. Το ζργο 

επιτρζπει τθ χριςθ του διυπουργικοφ δικτφου των διαμεςολαβθτϊν ςυν-ανάπτυξθσ που 

είναι τοπικά διακζςιμοι. Αποςτολι του τελευταίου είναι να υποςτθρίξει τισ ομάδεσ και να 

εγγυθκεί τθν εκπαιδευτικι ποιότθτα των εν λόγω ενοτιτων. 

Διακριτό μζροσ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ είναι θ εκπαιδευτικι προςζγγιςθ θ οποία 

ςυνίςταται ςτον ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ μακθμάτων που αντικατοπτρίηουν τθν 

πραγματικότθτα τθσ δθμόςιασ δράςθσ και κακιςτοφν δυνατι τθν απόκτθςθ των 

απαραίτθτων δεξιοτιτων για τθν άςκθςθ των κακθκόντων ςε μια δθμόςια κζςθ μετά τθν 

αποχϊρθςθ από το ινςτιτοφτο. Θ εξατομίκευςθ των μακθςιακϊν διαδρομϊν και θ ανάπτυξθ 

νζων παιδαγωγικϊν μεκόδων αποτελοφν βαςικζσ πτυχζσ αυτισ τθσ προςζγγιςθσ. 

Τα μακιματα ςχεδιάηονται με ςκοπό να επιτευχκεί ο ςυνδυαςμόσ τθσ μετάδοςθσ τθσ 

γνϊςθσ και τθσ εκμάκθςθσ διοικθτικϊν ι άλλων τεχνικϊν που προκφπτουν ιδίωσ από τθν 

εφαρμοςμζνθ ζρευνα. Ρροετοιμάηουν τουσ ςπουδαςτζσ του INSP για τθν άςκθςθ των 

αρμοδιοτιτων τουσ, ςε άμεςθ ςυςχζτιςθ με το χϊρο. 

 

vi. ΔΕΞΙΟΤΘΤΕΣ 
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Τα μακιματα ανταποκρίνονται ςε μια παιδαγωγικι προοδευτικότθτα και εντάςςονται γφρω 

από τισ προκλιςεισ τθσ δθμόςιασ δράςθσ όπωσ θ οικολογικι μετάβαςθ, θ ανάπτυξθ τθσ 

ψθφιακισ τεχνολογίασ, θ ςχζςθ μεταξφ τθσ επιςτθμονικισ εμπειρογνωμοςφνθσ και τθσ 

δθμόςιασ λιψθσ αποφάςεων ι θ καταπολζμθςθ των ανιςοτιτων και τθσ φτϊχειασ. Θ 

προοδευτικότθτα αυτι, εξυπθρετείται μζςα από ζνα ςφςτθμα αναφοράσ δεξιοτιτων ςτο 

οποίο τοποκετοφνται εξ αρχισ οι ςπουδαςτζσ ϊςτε να τουσ επιτραπεί ο ςχεδιαςμόσ μιασ 

εκπαιδευτικισ διαδρομισ απόλυτα προςαρμοςμζνθσ ςτισ ατομικζσ τουσ ανάγκεσ, τισ 

προςδοκίεσ και τισ αποκτθκείςεσ εμπειρίεσ τουσ. 

Το ςφςτθμα αναφοράσ δεξιοτιτων βαςίηεται ςε δφο πυλϊνεσ ανάπτυξθσ δεξιοτιτων: 

1. Ρυλϊνασ ανάπτυξθσ των ςυμπεριφορικϊν (οριηόντιων) δεξιοτιτων: ο πρϊτοσ αυτόσ 

πυλϊνασ επενδφει ςτθν περαιτζρω ανάπτυξθ των δεξιοτιτων όπωσ θ επικοινωνία, θ 

δθμιουργία αποτελεςματικϊν ομάδων, θ διοίκθςθ αποφάςεων, θ αυτογνωςία, θ 

ενςυναίςκθςθ, θ αυτό-εξζλιξθ (προςωπικι ανάπτυξθ) κτλ.  

2. Ρυλϊνασ ανάπτυξθσ των τεχνικϊν (κάκετων) δεξιοτιτων: ο δεφτεροσ αυτόσ πυλϊνασ 

επενδφει ςτθ ςφνταξθ και παραγωγι προτφπων, ςτθ διαςφάλιςθ τθσ νομικισ 

κεμελίωςθσ του κράτουσ, ςτον ζλεγχο των δθμοςίων οικονομικϊν, ςτθ διαχείριςθ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ, ςτθν προετοιμαςία και διεξαγωγι κοινωνικοφ διαλόγου, ςτθ 

διοίκθςθ ζργου κτλ. 

Στο πλαίςιο αυτό, ζχουν διαγνωςτεί τρεισ βαςικζσ κατθγορίεσ δεξιοτιτων τισ οποίεσ πρζπει 

να κατζχει κάκε απόφοιτοσ του INSP. 

1. Κατθγορία δεξιοτιτων 1 | Σχεδιαςμόσ, εφαρμογι και αξιολόγθςθ δθμοςίων 

πολιτικϊν: Θ κατθγορία δεξιοτιτων 1 αναφζρεται ςτθν ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ 

διοίκθςθσ, διαχείριςθσ και αξιολόγθςθσ των επιμζρουσ πολιτικϊν. Στο πλαίςιο αυτό, οι 

ςπουδαςτζσ εντρυφοφν ςτουσ τρόπουσ χρθματοδότθςθσ κακϊσ και ςτισ μεκοδολογίεσ 

προϊκθςθσ τθσ αλλαγισ μζςω καινοτόμων πρακτικϊν και ςυνεχοφσ βελτίωςθσ. 

2. Κατθγορία δεξιοτιτων 2 | Οδθγϊντασ τον μεταςχθματιςμό τθσ δθμόςιασ δράςθσ: Θ 

κατθγορία δεξιοτιτων 2 αναφζρεται ςτθν ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ διάγνωςθσ μιασ 

ανάγκθσ για κρατικι παρζμβαςθ κακϊσ επίςθσ και ςτον αποτελεςματικό ςχεδιαςμό 

ενόσ ζργου που κα οδθγιςει ςε αυτιν τθν παρζμβαςθ. Σθμαντικό ςτοιχείο είναι φυςικά 

και θ δυνατότθτα διοίκθςθσ αυτοφ κακαυτοφ του ζργου. 
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3. Κατθγορία δεξιοτιτων 3 | Άςκθςθ τθσ ουςιαςτικισ αποςτολισ του Κράτουσ: Θ 

κατθγορία δεξιοτιτων 3 αναφζρεται ςτθν ανάπτυξθ των ικανοτιτων ςυμβουλευτικισ 

υποςτιριξθσ προσ τισ δθμόςιεσ αρχζσ, τθσ διεξαγωγισ διαλόγου κακϊσ και τθσ 

διαπραγμάτευςθσ ςτο εκνικό και το διεκνζσ πλαίςιο. Στο πλαίςιο αυτό, οι ςπουδαςτζσ 

αντιλαμβάνονται ςε βάκοσ τισ ανάγκεσ του κράτουσ και των δράςεων που το τελευταίο 

εκτελεί, λειτουργοφν βάςει καλϊν πρακτικϊν, ελζγχουν και επικεωροφν τουσ κεςμοφσ 

και εξαςκοφνται ςτο να προλαμβάνουν και να διαχειρίηονται κρίςεισ. 

 

vii. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Θ ζρευνα είναι ζνασ από τουσ ιςχυροφσ τομείσ ανάπτυξθσ του INSP. Διατίκεται ειδικόσ 

προχπολογιςμόσ φψουσ 1 εκ. Ευρϊ για το 2022 και προσ τοφτο προγραμματίηεται θ 

πρόςλθψθ επιπλζον εκπαιδευτικϊν με τθν ιδιότθτα του ερευνθτι. Σθμαντικό ςτοιχείο τθσ 

διαδικαςίασ προϊκθςθσ τθσ καινοτομίασ είναι θ ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν και ιδίωσ 

ςυνεργαςιϊν με τα ερευνθτικά κζντρα των γαλλικϊν πανεπιςτθμίων, θ ακρόα ςυμμετοχι ςε 

ερευνθτικά προγράμματα, θ ανάπτυξθ βάςεων δεδομζνων και θ ανάλυςθ και επεξεργαςία 

τουσ από εξειδικευμζνουσ επιςτιμονεσ, θ ςυμμετοχι ςε επιςτθμονικά ςυνζδρια και θ 

ζκδοςθ μελετϊν, μονογραφιϊν και κειμζνων επιςτθμονικισ αρκρογραφίασ με αντικείμενο 

τον μεταςχθματιςμό τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και των επιμζρουσ δθμόςιων πολιτικϊν.  

Οι ςπουδαςτζσ του INSP εμπλζκονται ςε αυτιν τθ διαδικαςία είτε μζςω τθσ ςυμμετοχισ 

τουσ ςε ςχετικά ερευνθτικά προγράμματα είτε μζςω τθσ προςφοράσ των μελετθτικϊν τουσ 

κειμζνων, που προκφπτουν ωσ αποτζλεςμα τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, ςε δθμόςιο 

αποκετιριο. 

 

viii. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΣΤΑΔΙΟΔΟΜΙΑ 

Σε αντίκεςθ με το τί ίςχυε με τθν ΕΝΑ, οι απόφοιτοι του INSP δεν κατατάςςονται πλζον 

αυτοδικαίωσ μετά τθν αποφοίτθςι τουσ ςτα Μεγάλα Σϊματα (Grands Corps) τθσ 

δθμοςιοχπαλλθλίασ τα οποία κεωροφνται ωσ οι πθγζσ τροφοδότθςθσ των κρατικϊν κεςμϊν 

ςε ςτελζχθ υψθλοφ κφρουσ. Κατά τα προθγοφμενα ζτθ, περίπου 100 ςτελζχθ ταχείασ 

εξζλιξθσ αποφοιτοφςαν κατ’ ζτοσ και τοποκετοφνταν ςε φορείσ τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ. Θ 
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παραμονι τουσ ςε κζςεισ του δθμοςίου τομζα ιταν υποχρεωτικι για 10 τουλάχιςτον ζτθ16. 

Ραλαιότερεσ ζρευνεσ (Hauss 1992), δείχνουν ότι οι απόφοιτοι τθσ ΕΝΑ απαςχολοφνταν ςε 

τεχνοκρατικζσ κζςεισ τθσ γαλλικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ ωςτόςο υπάρχει ζνα ςθμαντικό 

ποςοςτό που μετά τθ δεκαετία αποχωροφν από το δθμόςιο για να απαςχολθκοφν ςε 

υψθλόβακμεσ κζςεισ του ιδιωτικοφ τομζα ι για να αςχολθκοφν με τθν πολιτικι (Hervé 

2012). 

 

ix. ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘ ΑΡΟΦΟΙΤΩΝ 

Τα ςτελζχθ τθσ ΕΝΑ ιταν οργανωμζνα ςε Ενϊςεισ Αποφοίτων και Οργανϊςεισ με ςκοπό τθν 

προϊκθςθ των επαγγελματικϊν τουσ δικαιωμάτων κακϊσ και τθν εκπροςϊπθςι τουσ ςτα 

ςχετικά δθμόςια φόρα. Θ αρχαιότερθ και πιο ιςχυρι ζνωςθ αποφοίτων είναι θ ΑΑΕΕΝΑ θ 

οποία χρονολογείται από το 1946. Θ δυναμικι των ανωτζρω ενϊςεων και οργανϊςεων 

υπιρξε ιδιαιτζρωσ ιςχυρι, λαμβανομζνου υπόψθ του γεγονότοσ ότι ζνα ςθμαντικό μζροσ 

των αποφοίτων τθσ ΕΝΑ κατείχαν υψθλζσ διοικθτικζσ ι πολιτικζσ κζςεισ ςτθ γαλλικι 

δθμόςια διοίκθςθ. Επειδι ακόμθ δεν ζχει αποφοιτιςει κάποια ςειρά αποφοίτων από τθν 

INSP οι εν λόγω Ενϊςεισ δεν ζχουν ακόμθ δθμιουργθκεί αλλά αναμζνεται να διαδεχκοφν τισ 

αντίςτοιχεσ τθσ ΕΝΑ. 

 

4.2.δ. Γερμανία 

Χϊρα:  Γερμανία (Ομοςπονδιακό Κράτοσ) 

Ραράδειγμα ΡΦΣ:  1. Bundesakademie für öffentliche Verwaltung (BAköV)  

2. Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung (HS 

Bund) 

Επικεφαλισ: 1. Dr. Alexander Eisvogel (BAköV) 

2. Dr. Benjamin Limbach (HS Bund) 

                                                           
16

 άρκρο 50 του Διατάγματοσ με αρικμ. 1449/2015) 
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Ζδρα:   Μπρυλ (Brühl) – Ρεριφζρεια θνανίασ 

 Ζτοσ ίδρυςθσ:  1. 1969 (BAköV) 

2. 1979 (HS Bund) 

Βαςικζσ πθγζσ 

πλθροφόρθςθσ: 

● https://www.bakoev.bund.de/  

● https://www.hsbund.de/  

 

BAKöV 

 

 

 

HS BUND 

 

i. ΑΡΟΣΤΟΛΘ  

https://www.bakoev.bund.de/
https://www.hsbund.de/
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1. Θ BAköV είναι ο κεντρικόσ φορζασ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ ςτελεχϊν για τθν 

ομοςπονδιακι διοίκθςθ. Σε ςτενι ςυνεργαςία με τθν ομοςπονδιακι διοίκθςθ, τθ 

βιομθχανία και τον ακαδθμαϊκό κόςμο, θ Ομοςπονδιακι Ακαδθμία είναι υπεφκυνθ 

για τθν παροχι πρακτικά προςανατολιςμζνθσ και υψθλοφ επιπζδου εκπαίδευςθσ για 

το ομοςπονδιακό διοικθτικό προςωπικό. Θ διυπουργικι προςζγγιςθ τθσ 

Ομοςπονδιακισ Ακαδθμίασ προωκεί τθν ανταλλαγι ιδεϊν και εμπειριϊν μεταξφ 

διαφορετικϊν κλάδων τθσ ομοςπονδιακισ διοίκθςθσ. Θ παρεχόμενθ εκπαίδευςθ 

ςτοχεφει ιδίωσ ςτθ διατιρθςθ και τθ βελτίωςθ των επιδόςεων του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ, ςτθ διαςφάλιςθ ότι το προςωπικό μπορεί να υπθρετιςει ςε ποικίλεσ 

λειτουργίεσ εντόσ τθσ διοίκθςθσ και ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ ευελιξίασ 

τθσ διοίκθςθσ. 

2. Αποςτολι του HS Bund είναι να εκπαιδεφει το νζο προςωπικό προκειμζνου να 

ςταδιοδρομιςει ςτθν ανϊτερθ (μθ τεχνικι) ομοςπονδιακι δθμόςια διοίκθςθ. Το 

Ρανεπιςτιμιο διδάςκει ςτουσ φοιτθτζσ ακαδθμαϊκι γνϊςθ και μεκοδολογία και τουσ 

παρζχει τισ πρακτικζσ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ που κα απαιτιςει θ μελλοντικι 

τουσ ςταδιοδρομία. Το HS Bund προετοιμάηει ςτελζχθ τθσ ανϊτερθσ 

δθμοςιοχπαλλθλίασ με ςκοπό τθν κατάλθψθ κζςεων υψθλοφ κφρουσ 

 

ii. ΙΣΤΟΙΚΘ ΑΝΑΔΟΜΘ 

1. Το 1969 ιδρφκθκε θ Ομοςπονδιακι Ακαδθμία Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (BAköV) ωσ 

κεντρικόσ φορζασ εκπαίδευςθσ των υπαλλιλων του γερμανικοφ ομοςπονδιακοφ 

κράτουσ. Οργανωτικά, θ BAköV ιταν και εξακολουκεί να είναι μζροσ του 

Ομοςπονδιακοφ Υπουργείου Εςωτερικϊν και Κοινότθτασ, όπωσ είναι πλζον ο 

επίςθμοσ τίτλοσ του, το οποίο λειτουργεί με ςχετικι ανεξαρτθςία και κατά το 

αποκεντρωτικό ςφςτθμα. Αρχικά, θ ζδρα τθσ BAköV ιταν ςτο Bonn-Bad Godesberg. 

Από το 1998, ωςτόςο, τα κεντρικά γραφεία τθσ BAköV μεταφζρκθκαν ςτθν Brühl και 

ειδικότερα ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ομοςπονδιακοφ Κολλεγίου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

(Hochschule des Bundes). Ετθςίωσ, παρζχονται πάνω από 1.000 διακριτά 

προγράμματα ςπουδϊν με πάνω από 16.000 φοιτοφντεσ. 
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2. Ιδθ από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1970, αναπτφχκθκε θ ιδζα για μια εκτεταμζνθ 

μεταρρφκμιςθ του πλαιςίου επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςτον τομζα τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ και τθσ εκπαίδευςθσ. Στο πλαίςιο αυτό, το 1976, κακιερϊκθκε θ 

ςταδιοδρομία ςτθν ανϊτερθ δθμόςια διοίκθςθ μετά από αποφοίτθςθ ςε πρόγραμμα 

ςπουδϊν που υλοποιοφνταν από πανεπιςτιμιο εφαρμοςμζνων επιςτθμϊν. Στθ 

ςυνζχεια αποφαςίςτθκε θ ίδρυςθ ενόσ ειδικοφ πανεπιςτθμίου εφαρμοςμζνων 

διοικθτικϊν επιςτθμϊν χωρίσ νομικι προςωπικότθτα. Τελικά το 1978, ιδρφκθκε το 

Ομοςπονδιακό Ρανεπιςτιμιο Εφαρμοςμζνων Επιςτθμϊν για τθ Δθμόςια Διοίκθςθ 

που απζκτθςε τθν πανεπιςτθμιακι του ιδιότθτα (ιςοτιμία με κολλζγια) με τθν 

ςχετικι αναγνϊριςθ από τα ομοςπονδιακά κράτθ. Το 2014, ςε απόλυτθ ςυμφωνία 

με τθ λεγόμενθ Διαδικαςία τθσ Μπολόνια, μετονομάςτθκε ςε Ομοςπονδιακό 

Ρανεπιςτιμιο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και μετεξελίχκθκε ςε ανϊτατο ίδρυμα 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Από τθν ίδρυςθ του HS Bund το 1979, περίπου 70.000 

φοιτθτζσ ζχουν ολοκλθρϊςει με επιτυχία τισ ςπουδζσ. Επί του παρόντοσ, το 

Ρανεπιςτιμιο ζχει περίπου 7.000 φοιτθτζσ και περίπου 200 κακθγθτζσ πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ. 

 

iii. ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ 

Θ Γερμανία διακζτει πλθκϊρα φορζων που ζχουν ωσ βαςικό αντικείμενο τθν εκπαίδευςθ 

των δθμοςίων υπαλλιλων. Αυτό εξθγείται κυρίωσ από τθ διοικθτικι παράδοςθ τθσ χϊρασ, 

κατά τθν οποία οι επιμζρουσ δθμόςιοι φορείσ δφνανται να δθμιουργοφν πανεπιςτθμιακζσ 

ςχολζσ για τθν ειςαγωγικι ι τθ δια βίου εκπαίδευςθ των υπαλλιλων τουσ. Στο πλαίςιο 

αυτό, οι κφριεσ παραγωγικζσ ςχολζσ του γερμανικοφ Ομοςπονδιακοφ Κράτουσ που ζχουν 

διυπουργικό χαρακτιρα είναι θ Ομοςπονδιακι Ακαδθμία Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (BAköV) και 

το Ομοςπονδιακό Ρανεπιςτιμιο για τθ Δθμόςια Διοίκθςθ (HS Bund).  

Θ Ομοςπονδιακι Ακαδθμία Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (BAKöV) είναι ο κεντρικόσ φορζασ για τθν 

ανϊτατθ δια βίου εκπαίδευςθ των ςτελεχϊν τθσ γερμανικισ ομοςπονδιακισ διοίκθςθσ. 

Ανικει ςτο Ομοςπονδιακό Υπουργείο Εςωτερικϊν και Κοινότθτασ και λειτουργεί ωσ 

ανεξάρτθτθ (αποκεντρωμζνθ) Υπθρεςία του.  
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Θ BAKöV διοικείται από τον Ρρόεδρό τθσ. Για το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ του ετιςιου 

προγραμματιςμοφ τθσ, θ BAköV ςτθρίηεται ςτθν εμπειρογνωμοςφνθ ενόσ Γνωμοδοτικοφ 

Συμβουλίου το οποίο απαρτίηεται από εννζα μόνιμα και πζντε μθ μόνιμα μζλθ που 

επιλζγονται μεταξφ προςϊπων υψθλοφ επιςτθμονικοφ κφρουσ. Από τα μζλθ του 

Γνωμοδοτικοφ Συμβουλίου, ςυγκροτείται Επιςτθμονικι Επιτροπι θ οποία υποςτθρίηει το 

κακθμερινό επιςτθμονικό ζργο τθσ BAköV.  

Από επιχειρθςιακι άποψθ, θ BAKöV οργανϊνεται ςε 5 διοικθτικοφσ τομείσ ανάλογα με τθν 

πρόβλεψθ δεξιοτιτων που προβλζπει ο πολυετισ προγραμματιςμόσ: 

1. Τομζασ 1: Αξίεσ και ςυντονιςμόσ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ 

2. Τομζασ 2: Γενικι ανϊτερθ εκπαίδευςθ, κζματα ΕΕ και διεκνείσ ςχζςεισ 

3. Τομζασ 3: Κζντρο ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ 

4. Τομζασ 4: Θγεςία, ςυμπεριφορικζσ δεξιότθτεσ, ατομικι εξζλιξθ 

5. Τομζασ 5: Τεχνολογίεσ πλθροφορικισ και οργανωςιακζσ δεξιότθτεσ 

Θ BAköV φιλοξενείται ςτθν πανεπιςτθμιοφπολθ τθσ Μπρυλ αλλά θ διοικθτικι και 

υλικοτεχνικι υποςτιριξθ τθσ παρζχεται από το HS Bund. Θ BAköV παρζχει εκπαιδευτικά 

προγράμματα ςτισ εγκαταςτάςεισ ςτο Boppard, ςτο Berlin-Johannisthal και ςτο Zeuthen του 

Βραδεμβοφργου Μια ςειρά από προγράμματα ςπουδϊν, ςυνικωσ ειδικοφ και όχι 

ομοςπονδιακοφ ενδιαφζροντοσ, παρζχονται από εκπαιδευτικζσ δομζσ που υπάρχουν ςτο 

Ανόβερο, ςτο Μόναχο και ςτο Βιςμπάντεν και αφοροφν τθν εξειδικευμζνθ εκπαίδευςθ 

ςτελεχϊν από φορείσ που ςυνδζονται απευκείασ με τισ εν λόγω εκπαιδευτικζσ δομζσ. 

Το Ομοςπονδιακό Ρανεπιςτιμιο για τθ Δθμόςια Διοίκθςθ (HS Bund) αποτελεί το μόνο 

πανεπιςτιμιο με διυπουργικό χαρακτιρα και ςκοπό τθ δθμιουργία ςτελεχϊν υψθλοφ 

κφρουσ για τον δθμόςιο τομζα ςτθ Γερμανία. Ρρόκειται για αυτοδιοικοφμενο πρόςωπο 

δθμοςίου δικαίου που εποπτεφεται από το Ομοςπονδιακό Υπουργείο Εςωτερικϊν και 

Κοινότθτασ. Οργανϊνεται με τρόπο παρόμοιο με τα πανεπιςτιμια διακζτοντασ Ρρόεδρο 

(αντί για Ρρφτανθ), Διοικθτικό Συμβοφλιο (αντί για Ρρυτανικό Συμβοφλιο) και Γερουςία 

(αντί για Σφγκλθτο) κακϊσ επίςθσ και ςυμβοφλια τμθμάτων με αντίςτοιχουσ προζδρουσ. Για 

τθ διαχείριςθ των εςωτερικϊν κεμάτων υπάρχει μια ευρεία διοικθτικι δομι που λαμβάνει 

τθ μορφι τθσ καγκελαρίασ. (βλ. δομι) 

https://www.hsbund.de/SharedDocs/Downloads/Organisationsplan.pdf?__blob=publicationFile&v=29
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iv. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΘΣ 

1. Κατά κανόνα, μόνο τα ςτελζχθ τθσ ομοςπονδιακισ κυβζρνθςθσ ζχουν το δικαίωμα 

να λάβουν μζροσ ςε προγράμματα εκπαίδευςθσ που παρζχονται από τθν BAköV. Οι 

υπάλλθλοι του Ομοςπονδιακοφ Υπουργείου Άμυνασ και οι αξιωματικοί τθσ 

Ομοςπονδιακισ Αςτυνομίασ λαμβάνουν αντίςτοιχθ εκπαίδευςθ από άλλεσ ειδικζσ 

δομζσ και όχι από τθν BAköV. Ωςτόςο, υπάλλθλοι τθσ ζμμεςθσ ομοςπονδιακισ 

διοίκθςθσ, τθσ περιφερειακισ ι τθσ τοπικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ, και ςε οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ υπάλλθλοι άλλων οργανιςμϊν μποροφν να ςυμμετάςχουν με τθν 

ιδιότθτα του επιςκζπτθ.  

Μετά το ξζςπαςμα τθσ πανδθμίασ Covid-19, τα περιςςότερα μακιματα 

παραδίδονται πλζον εξ αποςτάςεωσ, με τθ χριςθ ψθφιακϊν μζςων, μζςα από τθν 

κεντρικι πφλθ IFOS-BUND (www.ifosbund.de). 

Το διαδραςτικό ςφςτθμα προθγμζνθσ εκπαίδευςθσ για τθν ομοςπονδιακι δθμόςια 

διοίκθςθ, IFOS-BUND, είναι ζνα διαδικτυακό ςφςτθμα που επιτρζπει ςτα ςτελζχθ τθσ 

ομοςπονδιακισ διοίκθςθσ να αναηθτοφν πλθροφορίεσ για όλα τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα τθσ BAköV και να εκδθλϊνουν το ενδιαφζρον τουσ για ςυμμετοχι ςε 

αυτά. 

Οι δθμόςιεσ αρχζσ και οι οργανιςμοί ζχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αιτιςεισ για 

υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων εντόσ ςυγκεκριμζνθσ 

προκεςμίασ για ζνα πρόγραμμα και μόνο ψθφιακά, μζςω του IFOS-BUND. 

Επιπροςκζτωσ, μποροφν να εγγράψουν μόνο εκείνα τα ςτελζχθ που ταιριάηουν ςτθν 

περιγραφι τθσ ομάδασ ςτόχου του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. Για να 

ςυμμετάςχουν ςε ζνα μάκθμα, οι υποψιφιοι πρζπει να πλθροφν τισ προχποκζςεισ 

που αναφζρονται ςτθν περιγραφι του μακιματοσ, ιδίωσ όςον αφορά τθν κατθγορία 

υπθρεςίασ, το είδοσ τθσ κζςθσ και τισ προθγοφμενεσ γνϊςεισ. Θ επιλογι των 

ςυμμετεχόντων γίνεται αφοφ λθφκοφν υπόψθ οι διακζςιμεσ κζςεισ ανά 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Σε περίπτωςθ μεγαλφτερθσ ηιτθςθσ, δφνανται να 

οργανϊνονται πρόςκετα ςεμινάρια και ειδικά προγράμματα για μεμονωμζνεσ 

δθμόςιεσ αρχζσ και οργανιςμοφσ με τθν υποςτιριξθ τθσ BAköV, εφόςον φυςικά το 

http://www.ifosbund.de/
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κόςτοσ αυτϊν δεν υπερβαίνει τισ κάκε φορά προχπολογιςμζνεσ δαπάνεσ. Οι κατά 

τόπουσ ανϊτατεσ ομοςπονδιακζσ αρχζσ ειδοποιοφνται για τθν εγγραφι των 

υπαλλιλων τθσ περιοχισ αρμοδιότθτάσ τουσ ςε εκπαιδευτικά προγράμματα που 

υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο τθσ BAköV. 

Ανάλογα με το ποια δομι υλοποιεί το εκάςτοτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι 

ςυμμετζχοντεσ λαμβάνουν πρόςκλθςθ είτε απευκείασ από το γραφείο προθγμζνθσ 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ τθσ BAköV είτε από τθν αρμόδια υπεφκυνθ αρχι ςε 

τοπικό ι περιφερειακό επίπεδο. Θ πρόςκλθςθ περιζχει περαιτζρω πλθροφορίεσ 

ςχετικά με το περιεχόμενο και τθ δομι του μακιματοσ, κακϊσ και τα τζλθ 

ςυμμετοχισ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ. Θ BAköV μπορεί να ορίςει κατά περίπτωςθ 

χρεϊςεισ ι να παραιτθκεί από τζλθ ςυμμετοχισ για μεμονωμζνα προγράμματα. Οι 

ομοςπονδιακοί υπάλλθλοι – εκτόσ από τουσ υπαλλιλουσ του Ομοςπονδιακοφ 

Υπουργείου Άμυνασ και τουσ αξιωματικοφσ τθσ Ομοςπονδιακισ Αςτυνομίασ – δεν 

επιβαρφνονται με τζλθ ςυμμετοχισ ι ζξοδα μετακίνθςθσ και διαμονισ προκειμζνου 

να παρακολουκιςουν προγράμματα τθσ BAköV. 

Σε περίπτωςθ επιλογισ τουσ, οι ςυμμετζχοντεσ δεν μποροφν να εγκαταλείψουν το 

πρόγραμμα ι να κλθκοφν πίςω ςτθν εργαςία τουσ χωρίσ τθν προθγοφμενθ άδεια τθσ 

BAköV. 

Με το πζρασ του προγράμματοσ, οι ςυμμετζχοντεσ λαμβάνουν πιςτοποιθτικό 

ςυμμετοχισ και, εάν χρειάηεται, πιςτοποιθτικό επιτυχοφσ επίδοςθσ, αντίγραφο του 

οποίου υποβάλλουν ςτο φορζα τουσ κατά τθν επιςτροφι τουσ ςτα κακικοντά τουσ. 

 

2. Οι φοιτθτζσ του HS Bund διακζτουν τθ νομικι ιδιότθτα των προςωρινϊν ι υπό 

ανάκλθςθ δθμοςίων υπαλλιλων παρά το γεγονόσ ότι πριν από τθ φοίτθςι τουσ 

μπορεί να διζκεταν μόνιμθ κζςθ. Ρροκειμζνου για τθν εγγραφι τουσ ςτο 

Ρανεπιςτιμιο, οι υποψιφιοι πρζπει να διακζτουν τα προςόντα ειςαγωγισ που 

προβλζπονται για ζνα πανεπιςτιμιο εφαρμοςμζνων επιςτθμϊν. Ανάλογα με τθν 

προβλεπόμενθ ςταδιοδρομία τουσ, ενδζχεται να πρζπει να πλθροφνται 

επιπρόςκετεσ προχποκζςεισ. Θ ειςαγωγι ςτο HS Bund προχποκζτει ότι οι 
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υποψιφιοι υποβάλλουν επιτυχϊσ αίτθςθ ςτθν αρμόδια αρχι ι οργανιςμό με ςκοπό 

να ενταχκοφν ςε κάποια ςυγκεκριμζνθ ομάδα ι/και μονοπάτι ςταδιοδρομίασ. 

 

v. ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ 

1. Τα μακιματα παραδίδονται με τθ χριςθ ςφγχρονθσ ι αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ και 

ςυνικωσ με μεικτζσ μεκόδουσ δια ηϊςθσ ι/και ψθφιακισ εκμάκθςθσ (e-learning).  

Οι βαςικζσ κεματικζσ γφρω από τισ οποίεσ διαρκρϊνονται τα προγράμματα ςπουδϊν 

τθσ BAköV είναι οι ακόλουκεσ:  

➢ Coaching (προπονθτικι ι κακοδθγθτικι) 

➢ Ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςε Ευρωπαϊκζσ και Διεκνείσ ςχζςεισ 

➢ Εκπαίδευςθ ςτθν θγεςία 

➢ Εκπαίδευςθ ςτθν τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ 

➢ Διαπολιτιςμικζσ ικανότθτεσ 

➢ Μεκοδολογία και διδακτικι (εκπαίδευςθ εκπαιδευτϊν) 

➢ Αειφορία και κλιματικι ουδετερότθτα 

➢ Νζα Εργαςία 

➢ Ανάπτυξθ ανκρϊπινου δυναμικοφ 

➢ Εκπαίδευςθ ςυμπεριφοράσ (οριηόντιεσ δεξιότθτεσ) 

Τα προςφερόμενα μακιματα εςτιάηουν τόςο ςτθ βαςικι εκπαίδευςθ των ςτελεχϊν 

τθσ ομοςπονδιακισ κυβζρνθςθσ όςο και ςτθν προχωρθμζνθ εκπαίδευςθ που ζχει 

ςτόχο τθν ολοζνα και μεγαλφτερθ εξειδίκευςθ. Ειδικά ςτοχευμζνοι κφκλοι 

μακθμάτων παραδίδονται ςε ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ υπαλλιλων που ζχουν 

ςυγκεκριμζνα κακικοντα (π.χ. υπάλλθλοι προμθκειϊν, δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ, 

πλθροφορικισ, εκπαιδευτζσ κ.τ.λ.). 
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2. Το HS Bund προετοιμάηει, μεταξφ άλλων, φοιτθτζσ για τουσ ακόλουκουσ τομείσ 

ςταδιοδρομίασ ςτθν ανϊτερθ δθμόςια διοίκθςθ τθσ Γερμανίασ (μεταξφ άλλων 

ςταδιοδρομιϊν): 

➢ Ανϊτερθ γενικι και εςωτερικι διοικθτικι υπθρεςία 

➢ Ανϊτερθ διοικθτικι υπθρεςία ςτθν υπθρεςία εξωτερικοφ 

➢ Ανϊτερθ διοικθτικι υπθρεςία ςτθν Ομοςπονδιακι Αςτυνομία 

➢ Ανϊτερθ διοικθτικι υπθρεςία ςτθν Ομοςπονδιακι Οικονομικι Διοίκθςθ 

○ Τελωνειακι υπθρεςία 

○ Ομοςπονδιακι Διοίκθςθ Ρεριουςίασ 

➢ Ανϊτερθ διοικθτικι υπθρεςία ςε αγροτικζσ αρχζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

➢ Ανϊτερθ διοικθτικι υπθρεςία ςτισ υπθρεςίεσ πλθροφοριϊν 

○ Ομοςπονδιακι Υπθρεςία Ρλθροφοριϊν 

○ Ομοςπονδιακι Υπθρεςία Ρροςταςίασ του Συντάγματοσ (ωσ εγχϊρια 

υπθρεςία πλθροφοριϊν) 

➢ Ανϊτερθ διοικθτικι υπθρεςία ςτθν Ομοςπονδιακι Εγκλθματικι Αςτυνομία 

➢ Ανϊτερθ διοικθτικι υπθρεςία ςτισ αρχζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

➢ Ανϊτερθ διοικθτικι υπθρεςία ςτθν Ομοςπονδιακι Μετεωρολογικι Υπθρεςία 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του HS Bund οργανϊνονται ςε ςφςτθμα δυϊκισ 

εκπαίδευςθσ με εναλλαςςόμενα κεωρθτικά και πρακτικά τμιματα (μακθτεία). Πλα 

τα προγράμματα ςπουδϊν ζχουν διάρκεια τριϊν ετϊν. Οι περίοδοι κεωρθτικισ και 

πρακτικισ κατάρτιςθσ (πρακτικζσ και πρακτικά προγράμματα κατάρτιςθσ) διαρκοφν 

από 12 ζωσ 18 μινεσ θ κακεμία. 

Εάν απαιτείται, θ βαςικι φάςθ ςπουδϊν ολοκλθρϊνεται με μια ενδιάμεςθ εξζταςθ. 

Θ κφρια φάςθ ςπουδϊν εξειδικεφεται από τισ διαφορετικζσ απαιτιςεισ των 

αντίςτοιχων τομζων ςταδιοδρομίασ. Επίςθσ, ανάλογα με τθν πορεία ςπουδϊν τουσ, 

οι μακθτζσ λαμβάνουν από το Ομοςπονδιακό Ρανεπιςτιμιο Εφαρμοςμζνων 

Διοικθτικϊν Επιςτθμϊν: 
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➢ Δίπλωμα ςτθ δθμόςια διοίκθςθ, ςτθ διοίκθςθ επιχειριςεων ι ςτθν οικονομικι 

διοίκθςθ, 

➢ Ρτυχίο ανϊτατθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ με χαρακτιρα Bachelor of Arts (BA) 

ι Ρτυχίο Νομικισ (LL.B.), 

➢ Μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν με χαρακτιρα Master in Public Administration 

(MPA), Master of Arts (MA) ςτον τομζα των πλθροφοριϊν και των ςπουδϊν 

αςφαλείασ και Master of Science (M.Sc.) ςτον τομζα των πλθροφοριϊν και των 

ςπουδϊν αςφαλείασ. 

Διακεκριμζνοι απόφοιτοι του μεταπτυχιακοφ τίτλου ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ από το 

HS Bund μποροφν να αποκτιςουν διδακτορικό ςτο DUV Speyer μετά από ειδικι 

ςυμφωνία των δφο φορζων. 

 

vi. ΔΕΞΙΟΤΘΤΕΣ 

1. Οι δεξιότθτεσ που τα προγράμματα ςπουδϊν τθσ BAköV αναπτφςςουν αναλφονται 

ςυνοπτικά ωσ εξισ:   

Coaching (προπονθτικι ι κακοδθγθτικι): Το Coaching αποτελεί μια διαδραςτικι 

διαδικαςία ςυμβουλευτικισ κακοδιγθςθσ και υποςτιριξθσ μζςω δια ηϊςθσ 

ςυνεδριϊν από εξειδικευμζνουσ coaches (προπονθτζσ) και μακριά από τθν 

υφιςτάμενθ ιεραρχία. Σκοπόσ είναι θ ςτοχευμζνθ ανάλυςθ του επαγγελματικοφ και 

οργανωτικοφ πλαιςίου και θ κατανόθςθ των αλλθλεπιδράςεων όλων των 

εμπλεκομζνων μερϊν. Ρεριλαμβάνει, μεταξφ άλλων, ατομικι και ομαδικι 

κακοδιγθςθ, ρθτορικι, εκπαίδευςθ ςτθν επικοινωνία και τα μζςα ενθμζρωςθσ 

(media training), εξειδικευμζνθ κακοδιγθςθ και διαμεςολάβθςθ. 

Ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςε Ευρωπαϊκζσ και Διεκνείσ Σχζςεισ: Μζςα από τθ 

ςυγκεκριμζνθ ενότθτα επιδιϊκεται θ κατανόθςθ και θ αποδοχι των 

αλλθλεπιδράςεων που ενυπάρχουν ςτο πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και μεταξφ 

αυτισ και των κρατϊν μελϊν. Στο πλαίςιο αυτό διερευνάται και αυτι κακαυτι θ 

δομι τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ που ςτο ςφνολό τθσ ζχει ενςωματωκεί ςε αυτό το 

περιβάλλον πολφ-επίπεδθσ διακυβζρνθςθσ.  Τόςο οι βαςικζσ όςο και οι πιο 
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εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και κυρίωσ οι δεξιότθτεσ ςυμπεριφοράσ και 

διαπραγμάτευςθσ είναι κεντρικισ ςθμαςίασ. Στθν ίδια λογικι εντάςςεται και θ 

ενίςχυςθ των γνϊςεων και των δεξιοτιτων των ομοςπονδιακϊν υπαλλιλων ςε 

κζματα που ςχετίηονται με τθ διεκνι παρουςία τθσ Γερμανίασ ςτθν παγκόςμια 

ςκθνι, τθ διεκνι εκπροςϊπθςθ τθσ χϊρασ και τθν προετοιμαςία για διεκνείσ 

αποςτολζσ. Σθμαντικόσ άξονασ τθσ εν λόγω ενότθτασ είναι θ παροχι του κοινοφ 

γαλλογερμανικοφ μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ ςπουδϊν με τίτλο «Ευρωπαϊκι 

Διακυβζρνθςθ και Διοίκθςθ (Master of European Governance and Administration - 

MEGA) που από το 2005 προετοιμάηει τουσ ομοςπονδιακοφσ υπαλλιλουσ για 

ανάλθψθ ευρωπαϊκϊν και διεκνϊν κακθκόντων. 

Εκπαίδευςθ ςτθν θγεςία: Θ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα αντιλαμβάνεται τισ θγετικζσ 

ικανότθτεσ ωσ εξίςου ςθμαντικζσ για τθν επιτυχι εργαςία ςτθ δθμόςια διοίκθςθ με 

τα επαγγελματικά προςόντα. Θ καλι θγεςία είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι ςε περιόδουσ 

κρίςθσ και αναταραχϊν και αυτό ιταν ξεκάκαρο όταν απαιτικθκε θ άμεςθ 

προςαρμογι των φορζων ςτισ ςυνκικεσ τθσ πανδθμικισ και μετα-πανδθμικισ 

εποχισ με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ διαχείριςθ κρίςεων, ςτον ψθφιακό μεταςχθματιςμό 

και ςτθν οργάνωςθ τθσ εργαςίασ. Ρρόκειται για μια ςειρά από εξειδικευμζνα 

ςεμινάρια που είτε παρζχονται με αρκρωτι δομι από τισ πιο βαςικζσ δεξιότθτεσ ςτισ 

πιο εξειδικευμζνεσ είτε παρζχονται ωσ διακριτά προγράμματα. 

Εκπαίδευςθ ςτθν τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ: Ο ςθμαντικότεροσ ςτόχοσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ενότθτασ είναι θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςε τεχνολογίεσ πλθροφορικισ 

και επικοινωνίασ (ΤΡΕ), των εφαρμογϊν τουσ και των προοπτικϊν τουσ. Αυτό 

αναπτφςςει τισ δεξιότθτεσ προςαρμογισ ςτισ μεταβαλλόμενεσ απαιτιςεισ. Το 

περιεχόμενο τθσ εκπαίδευςθσ διαφοροποιείται ανάλογα με τα προφίλ εργαςίασ και 

τα επίπεδα μακθςιακϊν ςτόχων. Θ χριςθ ΤΡΕ δεν ζχει μόνο τεχνικζσ ι τεχνολογικζσ 

προεκτάςεισ. Ζχει επίςθσ, νομικό, οργανωτικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Επιδρά ςτισ 

διαδικαςίεσ διαχείριςθσ και τισ ροζσ εργαςίασ μζχρι τον μεμονωμζνο χϊρο εργαςίασ. 

Σε αυτό το πλαίςιο, το ςφνολο τθσ εν λόγω ενότθτασ υποςτθρίηει ςτρατθγικζσ όπωσ θ 

«Θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ 2.0».  

Διαπολιτιςμικζσ ικανότθτεσ: Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιοφνται κάτω 

από αυτιν τθν ενότθτα, αφοροφν πρωτίςτωσ ςτθ δθμιουργία πολιτιςμικισ 
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αυτοπεποίκθςθσ, αςφάλειασ δράςθσ και αςφάλειασ δικαίου για τουσ υπαλλιλουσ 

τθσ ομοςπονδιακισ διοίκθςθσ. Τουσ βοθκοφν ςτο να αποςαφθνίςουν τουσ βαςικοφσ 

κανόνεσ και αξίεσ που είναι κακοριςτικζσ ωσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για διάλογο 

και αλλθλεπίδραςθ με ανκρϊπουσ διαφορετικϊν πολιτιςμϊν ςτο δικό τουσ πεδίο 

δραςτθριότθτασ (πολιτιςτικι αυτοπεποίκθςθ). Ραράλλθλα, τουσ επιτρζπει να 

επιτφχουν τουσ ςτόχουσ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ ι τουσ εργαςιακοφσ τουσ 

ςτόχουσ με τθν απαραίτθτθ ευαιςκθςία και τθν απαραίτθτθ εςωτερικι κυριαρχία 

(ενεργθτικι αςφάλεια) και τουσ μεταδίδει τισ απαραίτθτεσ κεςμικζσ γνϊςεισ που 

πρζπει να διακζτουν κατά τισ ςυναλλαγζσ με άτομα από άλλουσ πολιτιςμοφσ (νομικι 

αςφάλεια). Ανάλογα με τισ ανάγκεσ και ανάλογα με τθν ομάδα-ςτόχο, οι αρχζσ 

μποροφν να ςυνδυάςουν διαφορετικά εκπαιδευτικά μοντζλα με ςκοπό τθν 

περαιτζρω ευαιςκθτοποίθςθ τθσ αντίςτοιχθσ δθμόςιασ αρχισ. Τζλοσ, με ςκοπό τθν 

εμβάκυνςθ τθσ διαπολιτιςμικισ ικανότθτασ, οργανϊνονται εκδθλϊςεισ ι δράςεισ 

ανταλλαγισ εμπειριϊν μεταξφ των εμπλεκόμενων δθμόςιων αρχϊν.  

Εκπαίδευςθ εκπαιδευτϊν: Ειδικά προγράμματα με ςτόχο τθ μεκοδολογία και τθ 

διδακτικι ενθλίκων παρζχονται ςτουσ υπαλλιλουσ που επικυμοφν να γίνουν 

εκπαιδευτζσ. Εν προκειμζνω, προςφζρονται προγράμματα με ςκοπό τθν εμπζδωςθ 

νζων μεκόδων και μζςων διδαςκαλίασ, ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων, ανταλλαγισ ιδεϊν κτλ. Σθμαντικό μζροσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

διαδικαςίασ είναι θ υλοποίθςθ προγραμμάτων εκπαίδευςθσ μζςω ψθφιακισ 

μάκθςθσ (e-learning) ι μζςω υβριδικϊν τφπων εκπαίδευςθσ. 

Αειφορία και κλιματικι ουδετερότθτα: Τα κζματα τθσ περιβαλλοντικισ 

βιωςιμότθτασ και τθσ κλιματικισ ουδετερότθτασ είναι πολφ ςθμαντικά για τθ 

γερμανικι κυβζρνθςθ. Οι ςτόχοι τθσ ςτρατθγικισ βιωςιμότθτασ και κλιματικισ 

ουδετερότθτασ τθσ Ομοςπονδιακισ Κυβζρνθςθσ καλφπτουν ζνα ευρφ φάςμα 

οικολογικϊν, οικονομικϊν και κοινωνικϊν πτυχϊν. Για το λόγο αυτό, θ BAköV ίδρυςε 

γραφείο για τθν εκπαίδευςθ ςτθν αειφορία, το οποίο υποςτθρίηει ςτελζχθ με κζςεισ 

ευκφνθσ και απλοφσ υπαλλιλουσ των ομοςπονδιακϊν αρχϊν με εκπαίδευςθ 

βαςιςμζνθ ςτισ ανάγκεσ, ζγγραφα, καλά παραδείγματα από τθ Γερμανία και το 

εξωτερικό κακϊσ και μεκοδολογικζσ γνϊςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ των προκλιςεων 
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που ςχετίηονται με το κζμα. Ο κφκλοσ ςεμιναρίων τθσ ςυγκεκριμζνθσ ενότθτασ 

περιλαμβάνει ζνα ευρφ φάςμα εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων. 

Νζα Εργαςία: Το μοντζλο τθσ Νζασ Εργαςίασ (New Work) που προωκείται μζςα από 

τθν εν λόγω ενότθτα, ανάγεται ςτον κοινωνικό φιλόςοφο Frithjof Bergmann και 

περιγράφει μια αλλαγι παραδείγματοσ από τθ βιομθχανικι κοινωνία ςτθν κοινωνία 

τθσ γνϊςθσ. Θ ςυνεχισ καινοτομία και προςαρμογι, θ δια βίου μάκθςθ, θ ικανότθτα, 

θ δθμιουργικότθτα και τα κίνθτρα κεωροφνται βαςικζσ προχποκζςεισ για τθν 

οικονομικι ανάπτυξθ και τθν κοινωνικι πρόοδο. Ρροκειμζνου να δθμιουργθκοφν 

αυτζσ οι ςυνκικεσ-πλαίςιο και να προωκθκεί θ επιτυχισ εκπλιρωςθ των 

κακθκόντων των ςτελεχϊν του δθμοςίου τομζα, είναι αναγκαίο να αναπτυχκοφν 

νζεσ μορφζσ εργαςίασ και νζα μοντζλα χρόνου και τόπου εργαςίασ. Ωσ εκ τοφτου, οι 

εκδθλϊςεισ BAköV περιλαμβάνουν κζματα όπωσ θ εικονικι θγεςία, θ εικονικι 

ςυνεργαςία και θ ψθφιακι θγεςία κακϊσ και το μοντζλο τθσ Νζασ Εργαςίασ ςτθν 

ομοςπονδιακι διοίκθςθ. Ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο του New Work είναι θ χριςθ 

ευζλικτων μεκόδων δθμόςιασ διακυβζρνθςθσ που αποςκοποφν ςτθν προϊκθςθ τθσ 

υλοποίθςθσ ζργων και ςτθν ανάπτυξθ καινοτόμων ιδεϊν προςφζροντασ νζουσ 

τρόπουσ οργάνωςθσ εργαςίασ και ςυνεργαςίασ, λιψθσ αποφάςεων και ταυτόχρονα 

υπόςχονται μεγαλφτερθ ικανοποίθςθ των εργαηομζνων. Πργανα όπωσ το Kanban, το 

Scrum, το Design Thinking και άλλεσ καινοτόμεσ εφαρμογζσ παρουςιάηονται και 

εξαςκοφνται ςε ειδικά διαδικτυακά ι μεικτά ςεμινάρια.  

Θ BAköV αντιμετωπίηει το μοντζλο New Work ωσ μια προςζγγιςθ που ωκεί τον 

εκςυγχρονιςμό τθσ διοίκθςθσ με τθν ευρεία ζννοια και θ οποία υπερβαίνει τθ χριςθ 

νζων δθμιουργικϊν μεκόδων, τθ δθμιουργία πειραματικϊν χϊρων και εργαςίασ 

προςανατολιςμζνθ ςτο ζργο και ςτοχεφει ςε ζναν ολοκλθρωμζνο μεταςχθματιςμό 

τθσ διοίκθςθσ. Θ αλλαγι τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ προσ μια κετικι βαςικι ςτάςθ και το 

άνοιγμα ςτθν ψθφιοποίθςθ ("νοοτροπία για ψθφιακό μεταςχθματιςμό") αποτελεί 

βαςικι απαίτθςθ για τθν ψθφιακι δθμόςια διοίκθςθ. Ρεριλαμβάνει μεταξφ άλλων 

τθν ιδζα τθσ δια-ιεραρχικισ ςυμμετοχισ, τθν υπζρβαςθ τθσ ςκζψθσ του ςιλό, τθν 

εργαςία ςε δίκτυα και τθν ιςχυρι εςτίαςθ ςτουσ χριςτεσ, που κζτει τουσ ανκρϊπουσ 

ακόμθ περιςςότερο ςτο επίκεντρο. Ρροκειμζνου να αποδεχτοφν και να προωκιςουν 

τζτοιεσ αλλαγζσ, οι οποίεσ ςυχνά περιγράφονται ωσ πολιτιςμικζσ αλλαγζσ, οι 



 

 

 
 85 

εργαηόμενοι και οι διευκυντζσ πρζπει να είναι πρόκυμοι και ικανοί να αλλάξουν. 

Επομζνωσ, θ διαχείριςθ αλλαγϊν και θ αντιμετϊπιςθ των αλλαγϊν είναι βαςικά 

ηθτιματα ςτθ νζα περιοχι New Work. 

Ανάπτυξθ ανκρϊπινου δυναμικοφ: Κρίςιμοσ τομζασ ωσ προσ τθν ανάπτυξθ των 

δεξιοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ ομοςπονδιακισ διοίκθςθσ, είναι 

εκπαιδευτικά προγράμματα που ςχετίηονται με τθ διοίκθςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ, 

τουσ οργανιςμοφσ που μακαίνουν, τθν θγεςία, τθν πολιτιςμικι ευαιςκθςία κ.ο.κ. 

Σκοπόσ είναι θ δθμιουργία μονάδων που μποροφν να εργαςτοφν ςε ομάδεσ και 

οργανιςμοφσ και να διαχειρίηονται τα κακικοντά τουσ ακόμθ πιο επιτυχθμζνα και 

αποτελεςματικά. 

Ανάπτυξθ ςυμπεριφορικϊν δεξιοτιτων: Θ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα ζχει ωσ ςτόχο τθν 

ανάπτυξθ των λεγόμενων οριηόντιων δεξιοτιτων του ανκρϊπινου δυναμικοφ με 

ζμφαςθ ςτθν αυτοβελτίωςθ, ςτθ διαχείριςθ του άγχουσ, ςτθν επικοινωνία και τα 

μζςα ενθμζρωςθσ (media training), ςτθ ςυνεργαςία μζςα από ομάδεσ ζργου, ςτθν 

επίλυςθ ςυγκροφςεων, ςτθ ρθτορικι, ςτθ διαπραγμάτευςθ, ςτθ διαχείριςθ χρόνου, 

ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων κ.ο.κ. 

 

2. Οι κεωρθτικζσ περίοδοι περιλαμβάνουν μια βαςικι κοινι φάςθ προετοιμαςίασ (432 

ωρϊν διδαςκαλίασ) και μια κφρια φάςθ ςπουδϊν (288 ωρϊν διδαςκαλίασ).  Τα 

κζματα που εξετάηονται ςτθ βαςικι φάςθ ςπουδϊν είναι: 

➢ Συνταγματικό δίκαιο και πολιτικι επιςτιμθ 

➢ Νομικά κεμζλια (διοικθτικό δίκαιο, αςτικό δίκαιο) 

➢ Οικονομικά και δθμόςια οικονομικά 

➢ Διοίκθςθ επιχειριςεων, οργάνωςθ και επεξεργαςία πλθροφοριϊν 

➢ Κοινωνικζσ επιςτιμεσ (ψυχολογία, κοινωνιολογία, εκπαίδευςθ) 

➢ Ειδικά κζματα ςταδιοδρομίασ 

Θ βαςικι φάςθ ςπουδϊν αναβακμίηει τισ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ των υπαλλιλων 

και χτίηει ζνα κοινό κεωρθτικό υπόβακρο για τουσ φοιτοφντεσ και μελλοντικά 

ςτελζχθ τθσ ανϊτερθσ δθμοςιοχπαλλθλίασ. 



 

 

 
 86 

Τα μακιματα ςτο Ομοςπονδιακό Ρανεπιςτιμιο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

ςυμπλθρϊνονται ωσ προσ το περιεχόμενο και ςυμπλθρϊνονται από τα τμιματα 

πρακτικισ άςκθςθσ (μακθτείασ) που προγραμματίηονται κατά τθ διάρκεια του 

μακιματοσ ςε ειδικά ςυνεργαηόμενουσ φορείσ ανάλογα με το αντικείμενο 

εξειδίκευςθσ. Οι διαλζξεισ ακολουκοφνται από πρακτικι άςκθςθ και το αντίςτροφο 

με ςκοπό τθν αντιςτοίχιςθ κεωρθτικϊν και πρακτικϊν προκλιςεων. 

Θ κφρια φάςθ ςπουδϊν περιλαμβάνει τόςο τθν περαιτζρω εμβάκυνςθ των 

μακθμάτων τθσ βαςικισ φάςθσ όςο και τθν εξειδίκευςθ ςε μακιματα που αφοροφν 

ςτον ςυγκεκριμζνο τομζα ςταδιοδρομίασ. 

 

vii. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Στο HS Bund, ζχει ςυγκροτθκεί Επιτροπι Ζρευνασ με αντικείμενο τθν υποςτιριξθ του 

ςτρατθγικοφ προςανατολιςμοφ τθσ ζρευνασ που ςχετίηεται με τθν πρακτικι εφαρμογι τθσ 

κεωρθτικισ διδαςκαλίασ ςτον ευρφτερο χϊρο τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Ανάμεςα ςτα 

αντικείμενα τθσ Επιτροπισ Ζρευνασ είναι και θ αξιολόγθςθ ςχετικϊν ερευνθτικϊν 

προτάςεων που υποβάλλονται ςτο Κζντρο Ερευνθτικισ Λκανότθτασ με ςκοπό τθ 

χρθματοδότθςι τουσ. Το Κζντρο Ερευνθτικισ Λκανότθτασ δθμιουργικθκε για να υποςτθρίξει 

τθν Επιτροπι Ζρευνασ και τον Ρρόεδρο/Ρροζδρουσ τθσ. Συμβουλεφει τουσ κακθγθτζσ του 

πανεπιςτθμίου για τθν εφαρμογι και υλοποίθςθ των ερευνθτικϊν τουσ ζργων, δθμιουργεί 

δίκτυα, ςυνεργάηεται με άλλα τμιματα και εξωτερικοφσ φορείσ και ςυμμετζχει ςτθν 

απόκτθςθ ερευνθτικϊν ςυμβάςεων.  

Εξάλλου, με ςκοπό τθν επίτευξθ τθσ αριςτείασ, απονζμονται βραβεία (HöD) για διατριβζσ 

(διπλωματικζσ, πτυχιακζσ, μεταπτυχιακζσ) που ζχουν εξαιρετικι πρακτικι αξία ι προτείνουν 

ιδιαίτερα πρακτικζσ λφςεισ ςε πολφπλοκα προβλιματα ςτθ δθμόςια διοίκθςθ ι ςε 

επιχειριςεισ του δθμόςιου τομζα. Το βραβείο HöD απονζμεται κάκε χρόνο ςτο 

φκινοπωρινό ςυνζδριο τθσ Ρρυτανικισ Διάςκεψθσ Ρανεπιςτθμίων Δθμόςιασ Υπθρεςίασ. 

 

viii. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΣΤΑΔΙΟΔΟΜΙΑ 
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Πλοι οι Γερμανοί πολίτεσ κεωροφνται επιλζξιμοι για τισ κζςεισ εργαςίασ ςτο δθμόςιο τομζα 

εάν διακζτουν τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ και προςόντα και μποροφν να εκτελζςουν τα 

απαραίτθτα κακικοντα. Οι πολίτεσ άλλων κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ διακζτουν 

τα ίδια δικαιϊματα, μόνο εάν θ ςυγκεκριμζνθ κζςθ δεν προορίηεται ρθτά για Γερμανό 

πολίτθ. 

Στθ γερμανικι δθμόςια διοίκθςθ απαςχολοφνται δφο τφποι προςωπικοφ: α) οι δθμόςιοι 

υπάλλθλοι και β) οι δθμόςιοι λειτουργοί. Οι δθμόςιοι λειτουργοί προςλαμβάνονται για μια 

ςυγκεκριμζνθ ςταδιοδρομία ενϊ οι δθμόςιοι υπάλλθλοι για να υπθρετιςουν ςε μια 

ςυγκεκριμζνθ κζςθ. Σφμφωνα με το Ομοςπονδιακό Σφνταγμα, θ άςκθςθ τθσ κρατικισ 

εξουςίασ ωσ μόνιμθσ λειτουργίασ πρζπει κατά κανόνα να ανατίκεται ςτουσ δθμόςιουσ 

λειτουργοφσ. Τα δικαιϊματα και τα κακικοντά τουσ κακϊσ και οι αποδοχζσ και οι ςυντάξεισ 

τουσ ρυκμίηονται με νόμο. Οι αποδοχζσ και οι λοιποί όροι εργαςίασ των δθμοςίων 

υπαλλιλων/λειτουργϊν υπόκεινται ςε ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ μεταξφ των 

ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων και των εργοδοτϊν του δθμοςίου. Σε αντίκεςθ με τουσ 

δθμόςιουσ υπαλλιλουσ, οι δθμόςιοι λειτουργοί δεν επιτρζπεται να απεργοφν. Για τισ 

ανάγκεσ του παρόντοσ, θ διάκριςθ ςε δθμόςιουσ λειτουργοφσ και δθμοςίουσ υπαλλιλουσ 

δεν είναι ςθμαντικι οπότε κα χρθςιμοποιείται αδιακρίτωσ ο όροσ ςτελζχθ του δθμοςίου 

τομζα που κα καλφπτει και τουσ δφο τφπουσ. 

H ςταδιοδρομία των ςτελεχϊν του δθμοςίου τομζα εξαρτάται από τα λεγόμενα μονοπάτια 

ςταδιοδρομίασ και τισ ομάδεσ ςταδιοδρομίασ. Σε ομοςπονδιακό επίπεδο, ζχουν κακοριςτεί 

οι ομάδεσ ςταδιοδρομίασ τθσ απλισ, ενδιάμεςθσ, υψθλισ και ανϊτερθσ υπθρεςίασ: 

1. Απλι υπθρεςία, θ οποία απαιτεί κατοχι πιςτοποιθτικοφ αποφοίτθςθσ 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι ιςοδφναμου τίτλου (Hauptschulabschluss). 

2. Ενδιάμεςθ υπθρεςία, θ οποία απαιτεί κατοχι πιςτοποιθτικοφ αποφοίτθςθσ από το 

ςχολείο και επιτυχι ολοκλιρωςθ κατάλλθλθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ 

(μεταδευτεροβάκμια εκπαίδευςθ) ι ιςοδφναμου τίτλου. 

3. Υψθλι υπθρεςία, θ οποία απαιτεί βεβαίωςθ ειςαγωγισ ςτθν τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ (Abitur) ι ιςοδφναμο τφπο βεβαίωςθσ. Για οριςμζνεσ κζςεισ απαιτείται 

θ κατοχι βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (πτυχίου). 
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4. Ανϊτερθ υπθρεςία, θ οποία απαιτεί κατοχι τίτλου τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ με 

ςυνάφεια αντικειμζνου προσ τθν επαγγελματικι πορεία. Για οριςμζνεσ κζςεισ 

απαιτείται θ κατοχι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

Τα ακόλουκα μονοπάτια ςταδιοδρομίασ μποροφν να υπάρξουν ςτο πλαίςιο των 

υφιςτάμενων ομάδων ςταδιοδρομίασ: 

1. Θ μθ τεχνικι διοικθτικι υπθρεςία. 

2. Θ υπθρεςία τεχνικισ διοίκθςθσ. 

3. Θ υπθρεςία γλωςςικϊν και πολιτιςτικϊν ςπουδϊν. 

4. Θ επιςτθμονικι υπθρεςία. 

5. Θ γεωργικι, δαςικι, διατροφικι και κτθνιατρικι υπθρεςία. 

6. Θ υπθρεςία ιατρικισ και επιςτιμθσ υγείασ. 

7. Θ υπθρεςία ακλθτικϊν επιςτθμϊν. 

8. Θ υπθρεςία τζχνθσ. 

Εν προκειμζνω, ζχει κεςπιςτεί ειδικι νομοκεςία ςταδιοδρομίασ που ορίηει τισ ελάχιςτεσ 

προχποκζςεισ για τθν πρόςλθψθ ςτισ αντίςτοιχεσ ςταδιοδρομίεσ κακϊσ επίςθσ και ςτισ 

ομάδεσ ςταδιοδρομίασ. Τα απαραίτθτα προςόντα πρζπει να αποκτθκοφν πριν από τθν 

πρόςλθψθ ι τθν προαγωγι. Τα ςτελζχθ του δθμοςίου τομζα είτε μετά τθν πρόςλθψθ είτε 

μετά τθν προαγωγι τουσ υποχρεοφνται να υπθρετιςουν για τριετι δοκιμαςτικι περίοδο. 

Μετά από αυτιν τθν περίοδο και αφοφ υποςτοφν τισ κεςπιςμζνεσ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ 

ζχουν τθν δυνατότθτα να ανζλκουν ςε υψθλότερο μονοπάτι ςταδιοδρομίασ μετά από νζα 

προπαραςκευαςτικι περίοδο. 

Κατά τθν απαςχόλθςι τουσ, τα ςτελζχθ του δθμοςίου τομζα δφνανται να ςυμμετάςχουν ςε 

προγράμματα ενδοχπθρεςιακισ κατάρτιςθσ ςυνικωσ με τθ μορφι τθσ μακθτείασ ι ςε 

εκπαιδευτικά προγράμματα τεχνικϊν ςχολϊν ι ιδρυμάτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Θ 

εκπαίδευςθ που παρζχει θ BAköV, προςφζρει τα απαιτοφμενα προςόντα ωσ προσ τθ 

δυνατότθτα ανζλιξθσ ςε υψθλότερο μονοπάτι ςταδιοδρομίασ αλλά όχι ςε ομάδα 

ςταδιοδρομίασ. Ρροκειμζνου να διαςφαλιςτεί ότι το προςωπικό διακζτει τα απαιτοφμενα 

προςόντα για να αντιμετωπίςει τθ μεγάλθ ποικιλία κακθκόντων τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, θ 
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BAköV προςφζρει ςυςτθματικι ειςαγωγικι και ενδοχπθρεςιακι εκπαίδευςθ για τισ 

διάφορεσ κατθγορίεσ υπθρεςιϊν.  

Για ειδικζσ κατθγορίεσ ςταδιοδρομίασ και κζςεισ ςε ςυγκεκριμζνεσ αρχζσ και φορείσ και 

κυρίωσ για τθν αλλαγι ομάδασ ςταδιοδρομίασ, το HS Bund παρζχει ανϊτατθ εκπαίδευςθ με 

ςκοπό τθν ανάπτυξθ γενικϊν (βαςικϊν) και ειδικϊν (κφριων) δεξιοτιτων των φοιτοφντων 

ϊςτε οι τελευταίοι να αποκτιςουν τα απαιτοφμενα προςόντα για τθν κατάλθψθ των εν 

λόγω κζςεων. 

 

ix. ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘ ΑΡΟΦΟΙΤΩΝ 

Οι απόφοιτοι τθσ BAköV είναι υπθρετοφντεσ μόνιμοι δθμόςιοι υπάλλθλοι και μζςω τθσ 

Ακαδθμίασ αναβακμίηουν και επικαιροποιοφν τισ δεξιότθτζσ τουσ ςε μια ποικιλία κεματικϊν 

ςτο πλαίςιο τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ. Από τθν άλλθ οι απόφοιτοι του HS Bund είναι 

υπάλλθλοι με προςωρινό κακεςτϊσ και με υψθλοφ επιπζδου προοπτικζσ. Θ τελικι εξζταςθ 

του πανεπιςτθμίου κεωρείται τεςτ ςταδιοδρομίασ για τθν ανϊτερθ υπθρεςία. 

Επειδι, θ αποφοίτθςθ από το HS Bund ςυνδζεται άμεςα με τθν αλλαγι τομζα ι ομάδασ 

ςταδιοδρομίασ κα ζλεγε κανείσ ότι τα ςτελζχθ υψθλοφ κφρουσ αποφοιτοφν κυρίωσ από το 

HS Bund. Σθμαντικό χαρακτθριςτικό του γερμανικοφ ςυςτιματοσ είναι ότι υφίςτανται 

επιπτϊςεισ, ωσ προσ το κακεςτϊσ μονιμότθτασ των δθμοςίων υπαλλιλων με τθ ςυμμετοχι 

ςε μια προπαραςκευαςτικι διαδικαςία όπωσ θ φοίτθςθ ςτο HS Bund. Ειδικότερα, ζνασ 

μόνιμοσ δθμόςιοσ υπάλλθλοσ διορίηεται ωσ υπό προςωρινόσ ι υπό ανάκλθςθ δθμόςιοσ 

υπάλλθλοσ μζχρισ ότου ολοκλθρϊςει τθν ειδικι προπαραςκευαςτικι διαδικαςία τθσ 

ομοςπονδιακισ κυβζρνθςθσ για να αποκτιςει τα προςόντα που απαιτεί μια ανϊτερθ 

ςταδιοδρομία ι για άλλθ ςταδιοδρομία ςτθν ίδια ι ανϊτερθ ομάδα ςταδιοδρομίασ. Σε 

περίπτωςθ που τοποκετθκεί ςε ανϊτερθ ομάδα ςταδιοδρομίασ, επανζρχεται ςε κακεςτϊσ 

δοκιμαςτικισ υπθρεςίασ. Για τθ διάρκεια τθσ προπαραςκευαςτικισ υπθρεςίασ και τθσ 

δοκιμαςτικισ περιόδου αναςτζλλονται τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ που απορρζουν 

από τθν ιδιότθτα του μονίμου δθμοςίου υπαλλιλου. Τα εν λόγω δικαιϊματα και 

υποχρεϊςεισ δεν αναςτζλλονται μόνο ςτθν περίπτωςθ που πρόκειται για αλλαγι 

ςταδιοδρομίασ μζςα ςτθν ίδια ομάδα ςταδιοδρομίασ. 
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4.2.ε. Ελλάδα 

Χϊρα:  Ελλάδα 

Ραράδειγμα ΡΦΣ:  Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΣΔΔΑ) 

Επικεφαλισ: Ραραςκευι Δραμαλιϊτθ 

Ζδρα Ταφροσ, Ακινα 

 Ζτοσ ίδρυςθσ:  1983 

Βαςικι πθγι 

πλθροφόρθςθσ: 

• https://www.ekdd.gr/  

 

i. ΑΡΟΣΤΟΛΘ 

Θ Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΣΔΔΑ) αποτελεί το ελλθνικό 

παράδειγμα μιασ ςχολισ παραγωγισ επιτελικϊν ςτελεχϊν για το δθμόςιο τομζα με 

«αποςτολι τθν εκπαίδευςθ ενόσ ςώματοσ εξειδικευμζνων επιτελικών ςτελεχών τθσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, με άρτια επαγγελματικι κατάρτιςθ και ςφγχρονθ διοικθτικι αντίλθψθ, 

για τθ ςτελζχωςθ  τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ, τθσ κρατικισ περιφερειακισ διοίκθςθσ και τθσ 

τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ» (www.ekdd.gr). 

Το αίτθμα για δθμιουργία μιασ παραγωγικισ ςχολισ δθμοςίων υπαλλιλων ςτθν Ελλάδα 

που κα λειτουργοφν ωσ φορείσ τθσ αλλαγισ και τθσ διοικθτικισ μεταρρφκμιςθσ είναι αρκετά 

παλαιό. Θ ίδρυςι τθσ, το 1983, προζκυψε ωσ αποτζλεςμα ςπάνιασ και ευρείασ εκνικισ 

διακομματικισ ςυναίνεςθσ (Βουλι) και οφείλει τθν απαρχι τθσ, ςτισ ςυςτάςεισ για τθ 

μεταρρφκμιςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και τθσ δθμόςιασ, όπωσ αυτζσ αποτυπϊκθκαν ςτισ 

περίφθμεσ εκκζςεισ εμπειρογνωμόνων τθσ δεκαετίασ του 1950 (π.χ. Βαρβαρζςοσ, Langrod 

κ.τ.λ., βλ. Μακρυδθμιτρθσ 2000) αλλά και μεταγενζςτερα.  

Θ πραγματικότθτα είναι ότι θ ΕΣΔΔΑ, αποτζλεςε πάντοτε μια πολφ ιδιαίτερθ περίπτωςθ 

παραγωγικισ ςχολισ ςτελεχϊν και παρότι θ αποςτολι τθσ ιταν εξαρχισ προςδιοριςμζνθ 

και ςφμφωνθ προσ τισ ςχετικζσ ςυςτάςεισ και υποδείξεισ, θ αξιοποίθςθ των ςτελεχϊν 

https://www.ekdd.gr/
http://www.ekdd.gr/
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παρζμενε πάντοτε το ηθτοφμενο μιασ ατελοφσ πολιτικισ διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ 

από πλευράσ των ελλθνικϊν κυβερνιςεων (Ραποφλιασ et al. 2002, Σωτθρόπουλοσ 1999 & 

2001), με αποτζλεςμα, ο ςυνολικόσ αντίκτυποσ από τθν κατανομι αποφοίτων ςτισ διάφορεσ 

δθμόςιεσ υπθρεςίεσ να είναι εξαιρετικά χαμθλόσ. Ραρόλα αυτά, είναι κοινϊσ αποδεκτό ότι 

θ ποιότθτα τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ αλλά και το επίπεδο του μζςου όρου των 

αποφοίτων τθσ ΕΣΔΔΑ υπερβαίνει κατά πολφ τον μζςο όρο των υπαλλιλων που ειςάγονται 

ςτο δθμόςιο με αλλότριεσ διαδικαςίεσ.  

ii. ΙΣΤΟΙΚΘ ΑΝΑΔΟΜΘ 

Θ Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (ΕΣΔΔ) ιδρφκθκε με το ν.1388 τθσ 29θσ Αυγοφςτου του 

1983 (ΦΕΚ 113 Α’) που αφοροφςε τθν «Μδρυςθ Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ». 

Εκείνθ τθν περίοδο, θ Κυβζρνθςθ μζςα από το Ρενταετζσ Ρρόγραμμα Οικονομικισ και 

Κοινωνικισ Ανάπτυξθσ ανζφερε χαρακτθριςτικά ότι «το μεγαλφτερο βιμα για τθν 

αξιοποίθςθ του ανκρώπινου δυναμικοφ ςτο Δθμόςιο Τομζα είναι θ δθμιουργία του Εκνικοφ 

Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, για τθ δθμιουργία ςτελεχών, προγραμμάτων διαρκοφσ 

επιμόρφωςθσ και Ειδικών Περιφερειακών Ινςτιτοφτων» (Απόςπαςμα από το Ρενταετζσ 

Ρρόγραμμα Οικονομικισ και Κοινωνικισ Ανάπτυξθσ 1983-1987, Υπουργείο Εκνικισ 

Οικονομίασ 1983). Από τθν ίδρυςι του, το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ αποτελοφνταν 

από δφο Υπθρεςιακζσ Μονάδεσ: α) τθν Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και β) το 

Λνςτιτοφτο Διαρκοφσ Επιμόρφωςθσ. Ο ιδιάηων χαρακτιρασ τθσ ςχολισ διαφαινόταν από τθ 

ρθτι διλωςθ του νομοκζτθ ότι θ ΕΣΔΔ «παρζχει εκπαίδευςθ με διαφορετικι φφςθ και 

περιεχόμενο από τθν εκπαίδευςθ που παρζχουν τα κάκε μορφισ ιδρφματα ανώτερθσ ι 

ανώτατθσ παιδείασ, είτε προπτυχιακά, είτε μεταπτυχιακά» (ν.1388/1983, άρκρο 14, παρ 2). 

Από τθν ειςθγθτικι ζκκεςθ του εν λόγω νόμου κακϊσ και από τισ ςυηθτιςεισ ςτο 

κοινοβοφλιο τθσ εποχισ φαίνεται πωσ θ ΕΣΔΔ είχε ωσ πρότυπό τθσ, τθν αντίςτοιχθ 

φθμιςμζνθ γαλλικι École Nationale d’ Administration (ΕΝΑ). Χαρακτθριςτικά, ο ειςθγθτισ 

τθσ πλειοψθφίασ, Γεϊργιοσ Ραπανδρζου, κατά τθ ςυηιτθςθ ςτθ Βουλι του ιδρυτικοφ νόμου 

τθσ ΕΣΔΔ, το καλοκαίρι του 1983 υποςτιριηε πωσ θ ςχολι α) δε κα μποροφςε να ανικει ςτθν 

πανεπιςτθμιακι εκπαίδευςθ μια και κα δθμιουργοφνταν προβλιματα διεκδίκθςθσ από 

ιδρφματα αυτισ αλλά και με τθ φφςθ του υπθρεςιακοφ κακεςτϊτοσ των ςπουδαςτϊν, αλλά 

οφτε και κα τθν υποβάκμιηε μια και κα ζδινε δίοδο ςτουσ αποφοίτουσ τθσ ςτο δθμόςιο 

τομζα, β) κα μποροφςε να προςαρμόηεται ευκολότερα ςτισ ανάγκεσ τθσ διοίκθςθσ και να 
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είναι περιςςότερο ευζλικτθ ςτθν καινοτομία μζςα από τθ μθ φπαρξθ μόνιμου διδακτικοφ 

προςωπικοφ (Ρρακτικά Βουλισ των Ελλινων, Τμιμα Κερινϊν Διακοπϊν 1983, τόμοσ 9οσ, 

ςυνεδρίαςθ ΛΚϋ (21 Λουλίου 1983), ς. 694), γ) κα χρθςιμοποιοφςε μια νζα παιδαγωγικι 

μζκοδο πζρα από τθν κλαςικι ςχζςθ ςπουδαςτι-κακθγθτι μιασ και κα μποροφςε να 

περάςει ζτςι «ζνα πνεφμα ςυλλογικισ λειτουργίασ, γιατί ο υπάλλθλοσ ςυμμετζχει ςε 

ςυμβοφλια, ςε επιτροπζσ, ςε τμιματα, δθλαδι κακθμερινά είναι ςε μια λειτουργία 

ςυλλογικι με τουσ ςυνανκρϊπουσ του», δ) κα χρειαηόταν «άτομα διαφορετικών γνωςτικών 

και κοινωνικών προελεφςεων, που θ ίδια τουσ θ πλοφςια εμπειρία ηωισ κα ιταν και αυτι 

ζνα μζροσ τθσ εκπαίδευςθσ». Μόλισ το 1986, με τισ με αρικμ. 5727/19-6-1986 και  6700/23-

7-1986 Υ.Α., καταργοφνται αντιςτοίχωσ τα τμιματα πολιτιςτικισ/κοινωνικισ κατεφκυνςθσ 

και το τμιμα οικονομικισ κατεφκυνςθσ. Τα τρία αυτά τμιματα ςυγχωνεφκθκαν και 

ενςωματϊκθκαν ςτο τμιμα γενικισ διοίκθςθσ. Τα τμιματα αυτά δεν λειτοφργθςαν ποτζ 

εντόσ τθσ ςχολισ. Θ ουςιαςτικι όμωσ αποψίλωςθ, ξεκίνθςε με τθν κατάργθςθ του τμιματοσ 

διοικθτικισ δικαιοςφνθσ τον Οκτϊβριο του 1989 με βάςθ το Ν.1868/10-10-1989 (ΦΕΚ 230, 

τ.Αϋ). Ο νόμοσ αυτόσ προζβλεπε τθν πρόςλθψθ ειςθγθτϊν του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ 

μετά από διαγωνιςμό ο οποίοσ κα πραγματοποιοφνταν με ευκφνθ του ίδιου του Κεςμοφ. 

Τον επόμενο χρόνο, θ αποψίλωςθ ςυνεχίςτθκε με τθν αφαίρεςθ του τμιματοσ 

διπλωματικισ κατεφκυνςθσ. Το τμιμα αυτό είχε ιδρυκεί προκειμζνου να αντικαταςτιςει το 

κζντρο Διπλωματικϊν Σπουδϊν του Υπουργείου Εξωτερικϊν και καταργικθκε με το Ν.1892/ 

31-7-1990 (ΦΕΚ 101, τ.Αϋ). Ζκτοτε θ ευκφνθ για τθν εκπαίδευςθ των νζων διπλωματϊν 

περιιλκε και πάλι ςτο Υπουργείο Εξωτερικϊν και ςτο Κζντρο Διπλωματικϊν Σπουδϊν, το 

οποίο από το 1999 μετονομάςτθκε ςε Διπλωματικι Ακαδθμία. Στθν ΕΣΔΔ προςτζκθκαν 

επίςθσ άλλα δφο τμιματα ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990. Αυτά ιταν τα τμιματα: α) 

εμπορικϊν ακολοφκων (νυν Διπλωματικοί Υπάλλθλοι Οικονομικϊν και Εμπορικϊν 

Υποκζςεων – ΟΕΥ) από το Σεπτζμβριο του 1991 και β) ακολοφκων τφπου από τον Λοφλιο του 

1993 (Υπουργικι Απόφαςθ 21682/13-7-1993). Τα δφο αυτά τμιματα διζκεταν πάντοτε 

ςτενι ςχζςθ με το Υπουργείο Εξωτερικϊν λόγω του διεκνοφσ προςανατολιςμοφ τουσ. 

Ειδικότερα, ςε ότι αφορά το πρϊτο Τμιμα ΟΕΥ, είναι χριςιμο να αναφερκεί ότι από το 2003 

ο κλάδοσ υπαλλιλων ΟΕΥ εντάχκθκε ςτο Υπουργείο Εξωτερικϊν (ΥΡΕΞ) από το τότε 

Υπουργείο Εκνικισ Οικονομίασ που διζκετε τθν αρμοδιότθτα για τισ διεκνείσ οικονομικζσ 

ςχζςεισ. Ζκτοτε, οι υπάλλθλοι του κλάδου εντάχκθκαν ωσ αναπόςπαςτο μζροσ του ΥΡΕΞ και 

ςταδιακά αφομοιϊκθκαν ςτθν ιεραρχία του. Θ πρωτοκακεδρία τθσ Διπλωματικισ 
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Ακαδθμίασ ζναντι τθσ ΕΣΔΔ, ςτο εν λόγω Υπουργείο, δθμιουργοφςε πάντοτε μια αίςκθςθ 

φπαρξθσ υπαλλιλων πολλαπλϊν ταχυτιτων ενϊ θ απόςυρςθ, από πλευράσ του ΥΡΕΞ, των 

κζςεων ΟΕΥ που είχαν ιδθ προκθρυχκεί ςτον τελευταίο 29ο Διαγωνιςμό (2022) δεικνφει ότι 

υπάρχει μια τάςθ περαιτζρω αποψίλωςθσ.  

Από όλθ τθν παραπάνω εξιςτόρθςθ τθσ προςκαφαίρεςθσ τμθμάτων γίνεται φανερι θ 

ζλλειψθ ενόσ ςαφοφσ προςανατολιςμοφ για τθν πορεία τθσ ςχολισ από τθ ςτιγμι τθσ 

ίδρυςισ τθσ και ζκτοτε. 

 

iii. ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ 

Τα προγράμματα επιμόρφωςθσ και οι λοιπζσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, οι μακθςιακοί 

ςτόχοι και τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα τθσ φοίτθςθσ ορίηονται ςτο Ρρόγραμμα 

Σπουδϊν τθσ ΕΣΔΔΑ, το οποίο ςχεδιάηεται από τουσ/τισ Υπεφκυνουσ/εσ Σπουδϊν και 

Ζρευνασ ςε ςυνεργαςία με τον/τθν Διευκυντι/ρια τθσ ΕΣΔΔΑ και εγκρίνεται με απόφαςθ 

του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ, μετά από γνωμοδότθςθ του Επιςτθμονικοφ Εκπαιδευτικοφ Συμβουλίου 

(.https://www.ekdd.gr/images/KANONISMOS_SPOYDWN_FEK_22_2_2018.pdf).  

Στο πλαίςιο λειτουργίασ τθσ ΕΣΔΔΑ είναι δυνατό να ςυςτινονται με απόφαςθ του/τθσ 

Ρροζδρου του ΕΚΔΔΑ ομάδεσ εργαςίασ, ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν ςτελζχθ τθσ ΕΣΔΔΑ και 

πρόςωπα εγνωςμζνου επιςτθμονικοφ κφρουσ από τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα και τθ 

Δθμόςια Διοίκθςθ, με αντικείμενο τον προςδιοριςμό των γενικϊν κατευκυντιριων αρχϊν, 

των ςυγκεκριμζνων γνωςτικϊν αντικειμζνων, τθν εκπόνθςθ και ςυγγραφι εκπαιδευτικοφ 

υλικοφ για τισ ανάγκεσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και κάκε άλλθσ παραμζτρου του 

Ρρογράμματοσ Σπουδϊν.  

Το εκπαιδευτικό – ερευνθτικό ζργο τθσ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ςυνίςταται ςτο ςχεδιαςμό, τον 

προγραμματιςμό, τθν παρακολοφκθςθ και τθν αξιολόγθςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ 

τθσ Σχολισ και υλοποιείται από τα μζλθ του Ειδικοφ Επιςτθμονικοφ Ρροςωπικοφ, οι 

οποίοι/εσ διοικθτικά υπάγονται απευκείασ ςτο/ςτθ Διευκυντι/ντρια τθσ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. 

Αναφορικά με το πεδίο του εκπαιδευτικοφ – ερευνθτικοφ ζργου τθσ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ςε αυτό 

εμπίπτουν:  

➢ Θ μζριμνα για το ςχεδιαςμό του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν τθσ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.,  

https://www.ekdd.gr/images/KANONISMOS_SPOYDWN_FEK_22_2_2018.pdf
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➢ Θ μζριμνα για τθν ανίχνευςθ των αναγκϊν ςε γνϊςεισ και δεξιότθτεσ των υπθρεςιϊν 

τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, ςτισ οποίεσ διατίκενται προσ 

διοριςμό οι απόφοιτοι τθσ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.  

➢ Θ ςυγκριτικι επιςκόπθςθ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν τθσ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. με 

εκπαιδευτικά ςυςτιματα και προγράμματα ςπουδϊν ομόλογων ςχολϊν τθσ 

θμεδαπισ και αλλοδαπισ και θ υποβολι προσ το/τθ Διευκυντι/ ντρια τθσ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. 

ςχετικϊν ειςθγιςεων, με ςκοπό τθν ποιοτικι αναβάκμιςθ του Ρρογράμματοσ 

Σπουδϊν τθσ Σχολισ.  

➢ Ο ςχεδιαςμόσ, θ παρακολοφκθςθ και θ αξιολόγθςθ τθσ Ρρακτικισ Εκπαίδευςθσ. 

➢ Θ μζριμνα για τθν κατάρτιςθ και τθν άρτια διεξαγωγι του εβδομαδιαίου 

προγράμματοσ ςπουδϊν και του προγράμματοσ εξετάςεων.  

➢ Θ ςυμβουλευτικι κακοδιγθςθ, θ επιςτθμονικι υποςτιριξθ και θ επικουρία εν γζνει 

των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν τθσ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και ο ςυντονιςμόσ και θ ενθμζρωςθ των 

μελϊν του Κφριου Διδακτικοφ Ρροςωπικοφ (Κ.Δ.Ρ.) του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για κζματα τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.  

➢ Θ μζριμνα για τθν εκπόνθςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ για τισ ανάγκεσ τθσ εκπαιδευτικισ 

διαδικαςίασ, βάςει εγκεκριμζνων προδιαγραφϊν και ςε ςυνεργαςία με τα μζλθ του 

Κφριου Διδακτικοφ Ρροςωπικοφ (Κ.Δ.Ρ.) του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  

➢ Θ ειςιγθςθ για τθν προμικεια και τον εμπλουτιςμό του Τμιματοσ Τεκμθρίωςθσ και 

Βιβλιοκικθσ με επιςτθμονικά ςυγγράμματα, μελζτεσ, ζρευνεσ και εκκζςεισ με ςκοπό 

τθν ποιοτικι αναβάκμιςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ Σχολισ.  

➢ Θ μζριμνα για τθν παραλαβι τθσ βακμολογίασ των εξετάςεων που διεξάγονται ςτο 

πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και θ αρμόδια διαβίβαςι τθσ ςτο/ςτθ 

Διευκυντι/φντρια τθσ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.  

➢ Θ εκπόνθςθ και θ υποβολι προσ το/τθ Διευκυντι/ φντρια τθσ Ε.Σ.Δ.Δ.Α., ςε μθνιαία 

βάςθ και με το πζρασ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, απολογιςτικισ ζκκεςθσ 

ςχετικά με τθν υλοποίθςθ και τθν αξιολόγθςθ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν, με 

παρατθριςεισ ωσ προσ ενδεχόμενεσ μεταβολζσ, τροποποιιςεισ και αποκλίςεισ.  
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➢  Θ εκπόνθςθ με το πζρασ κάκε Φάςθσ/Κφκλου Σπουδϊν, ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ των 

μελϊν του Κφριου Διδακτικοφ Ρροςωπικοφ (Κ.Δ.Ρ.) του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που άςκθςαν 

διδακτικά και λοιπά κακικοντα ςτο πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ τθσ 

Σχολισ και θ κοινοποίθςθ αυτισ κατ’ αρχιν ςτο/ςτθ Διευκυντι/φντρια τθσ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. 

και ςτθ ςυνζχεια ςτον/ςτθν Ρρόεδρο και τα μζλθ του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  

➢ Θ ειςιγθςθ για τθν ανάκεςθ ςε μζλθ του Κφριου Διδακτικοφ Ρροςωπικοφ (Κ.Δ.Ρ.) 

του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κακθκόντων παροχισ διδακτικοφ ζργου, ςχεδιαςμοφ τίτλων 

μακθμάτων, εκπόνθςθσ εκπαιδευτικοφ υλικοφ, επίβλεψθσ και αξιολόγθςθσ 

εργαςιϊν ςπουδαςτϊν/ςτριϊν τθσ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και λοιπϊν κακθκόντων, ςφμφωνα και 

με τισ ςχετικζσ προβλζψεισ του Κανονιςμοφ Διαχείριςθσ Μθτρϊου Κφριου 

Διδακτικοφ Ρροςωπικοφ (Κ.Δ.Ρ.) του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και του Κανονιςμοφ Σπουδϊν τθσ 

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. 

➢  Θ διερεφνθςθ και θ επιςτθμονικι υποςτιριξθ ςυνεργαςιϊν τθσ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. με 

ομόλογουσ εκπαιδευτικοφσ φορείσ τθσ θμεδαπισ και αλλοδαπισ, μζςω τθσ 

ςυμμετοχισ ςε προγράμματα ανταλλαγϊν ςτο εξωτερικό.  

➢ Θ ςυμμετοχι ςε ερευνθτικά και μελετθτικά ζργα που άπτονται των ςκοπϊν 

λειτουργίασ τθσ Σχολισ, ςε ςυνεργαςία με το Λνςτιτοφτο Τεκμθρίωςθσ, Ζρευνασ και 

Καινοτομιϊν (Λ.Τ.Ε.Κ.).  

➢ Θ ανίχνευςθ των αναγκϊν ςε γνϊςεισ και δεξιότθτεσ των αποφοίτων τθσ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. 

ςτισ υπθρεςίεσ, ςτισ οποίεσ ζχουν διατεκεί προσ διοριςμό.  

➢ Θ παρακολοφκθςθ τθσ ςταδιοδρομίασ των αποφοίτων τθσ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και θ μζριμνα 

για το ςχεδιαςμό και τθν αξιολόγθςθ προγραμμάτων επανεκπαιδευςθσ τουσ.  

➢ Θ αποτίμθςθ του αντίκτυπου που ζχουν οι παρεχόμενεσ από τθν Ε.Σ.Δ.Δ.Α. 

υπθρεςίεσ προσ-ειςαγωγικισ εκπαίδευςθσ ςτον εκςυγχρονιςμό και τθ μεταρρφκμιςθ 

τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, μζςω τθσ βζλτιςτθσ 

αξιοποίθςθσ των αποφοίτων τθσ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.  

 

iv. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΘΣ 
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Θ ειςαγωγι ςτθν ΕΣΔΔΑ γίνεται μζςω ενόσ πολφ υψθλϊν απαιτιςεων διαγωνιςμό, ο οποίοσ 

ζχει κακιερωκεί ςτθ ςυνείδθςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ διοίκθςθσ ωσ ο πιο αξιοκρατικόσ και 

αδιάβλθτοσ διαγωνιςμόσ τθσ ελλθνικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Με το νόμο 4807/21 

αντικαταςτάκθκαν οι διατάξεισ του π.δ. 57/2007 και ο διαγωνιςμόσ πλζον διενεργείται ςε 

δφο ςτάδια με ίςθ βαρφτθτα. 

Το πρϊτο ςτάδιο περιλαμβάνει γραπτι δοκιμαςία των υποψθφίων ςτισ ενότθτεσ:  

1. «Οργάνωςθ και Λειτουργία του Κράτουσ»,  

2. «Μικροοικονομικι - Μακροοικονομικι και Δθμόςια Οικονομικι», 

3. «Γνϊςεισ και Δεξιότθτεσ», με ερωτιςεισ πολλαπλϊν επιλογϊν. 

Το δεφτερο ςτάδιο περιλαμβάνει:  

1.γραπτι και προφορικι δοκιμαςία ςτθν ενότθτα «Δθμόςια Διοίκθςθ και Διακυβζρνθςθ», 

2. γραπτι δοκιμαςία ςτθν αγγλικι γλϊςςα, για όλουσ τουσ υποψθφίουσ, και επιπλζον ςτθ 

γαλλικι ι γερμανικι, ωσ δεφτερθ ξζνθ γλϊςςα, για τουσ υποψθφίουσ που επικυμοφν να 

ενταχκοφν ςτο Τμιμα Εμπορικϊν και Οικονομικϊν Υποκζςεων, ςφμφωνα με τισ οργανικζσ 

διατάξεισ του Υπουργείου Εξωτερικϊν. Με τθν απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν μπορεί 

να προβλζπεται γραπτι δοκιμαςία ςτθ γαλλικι ι γερμανικι, ωσ δεφτερθ ξζνθ γλϊςςα για 

τθν ειςαγωγι και ςε άλλα Τμιματα τθσ Σχολισ, 

3. γραπτι δοκιμαςία ςε Φάκελο επίκαιρου κζματοσ ςε μία εκ των εξισ κεματικϊν ενοτιτων: 

1) Διεκνείσ Οικονομικζσ Σχζςεισ, 

2) Ρλθροφορικι και Ψθφιακόσ Μεταςχθματιςμόσ, 

3) Κοινωνικι Ρολιτικι, 

4) Ρεριφερειακι Ρολιτικι και Ανάπτυξθ. 

Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν, θ οποία εκδίδεται φςτερα από γνϊμθ του Δ.Σ. του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α., κακορίηονται τα κζματα οργάνωςθσ και διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ και ιδίωσ θ 

ςφςταςθ των Επιτροπϊν Επιλογισ Κεμάτων ανά ενότθτα, θ εξεταςτζα φλθ και θ διαδικαςία 

εξζταςθσ των εξεταηόμενων ενοτιτων, θ κλίμακα και ο τρόποσ βακμολόγθςισ τουσ, οι 

ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ βακμολογίασ που κακορίηουν τθ διαμόρφωςθ του τελικοφ βακμοφ, 

ο αρικμόσ των υποψθφίων που προκρίνονται ςτο β’ ςτάδιο, ο τρόποσ διαπίςτωςθσ τθσ 
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αδυναμίασ γραπτισ εξζταςθσ υποψθφίων και θ διεξαγωγι προφορικισ εξζταςθσ, τα 

εξεταςτικά κζντρα, ο τρόπο επιλογισ και μετάδοςθσ των κεμάτων του Ειςαγωγικοφ 

Διαγωνιςμοφ, ο τρόποσ ανακοίνωςθσ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, το δικαίωμα 

πρόςβαςθσ των υποψθφίων ςτα γραπτά, ο ελάχιςτοσ απαιτοφμενοσ χρόνοσ τιρθςισ τουσ 

ςτο αρχείο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και θ διαδικαςία πλιρωςθσ τυχόν κενϊν κζςεων που προκφπτουν 

μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ εγγραφισ ςτθ Σχολι των επιτυχόντων του 

ειςαγωγικοφ διαγωνιςμοφ, κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια.  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον ειςαγωγικό διαγωνιςμό ζχουν οι κάτοχοι πτυχίου Ανϊτατου 

Εκπαιδευτικοφ Λδρφματοσ (Α.Ε.Λ.), ςυμπεριλαμβανομζνων των πρϊθν Τ.Ε.Λ./Α.Τ.Ε.Λ. τθσ 

θμεδαπισ ι ιςότιμου τθσ αλλοδαπισ, οι οποίοι ςυγκεντρϊνουν τισ προβλεπόμενεσ ςτον ν. 

3528/2007 (Α’ 26), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, προχποκζςεισ διοριςμοφ κατά τθν θμερομθνία 

τθσ τελευταίασ δθμοςίευςθσ τθσ περίλθψθσ τθσ προκιρυξθσ, κακϊσ και οι υπάλλθλοι 

δθμοςίων υπθρεςιϊν, ν.π.δ.δ. και οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ που είναι κάτοχοι 

πτυχίου Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Λδρφματοσ (Α.Ε.Λ.) ςυμπεριλαμβανομζνων των πρϊθν 

Τ.Ε.Λ./Α.Τ.Ε.Λ. τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμου τθσ αλλοδαπισ. Σπουδαςτζσ τθσ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και 

απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (Ε.Σ.Δ.Δ.) ι τθσ Εκνικισ Σχολισ Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ (Ε.Σ.Τ.Α.) ι τθσ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ωσ υποψιφιοι 

ςτον ειςαγωγικό διαγωνιςμό τθσ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. 

 

v. ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ 

Θ φοίτθςθ ςφμφωνα με το πρόγραμμα ςπουδϊν είναι 18μθνθσ διάρκειασ και διαρκρϊνεται 

ωσ εξισ:  

    • Κοινι Φάςθ Σπουδϊν 4 μινεσ 

    • Ρρϊτθ Ειδικι Φάςθ Σπουδϊν 4 μινεσ 

    • Ρρακτικι Εκπαίδευςθ 4 μινεσ 

    • Δεφτερθ Ειδικι Φάςθ Σπουδϊν 3 μινεσ, 

    • Τελικζσ Εργαςίεσ 2 μινεσ 

    • Φάςθ Διοριςμοφ 1 μινασ 
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Σφμφωνα με το πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ Σχολισ κρίνεται αναγκαία θ αλλαγι του 

μακθςιακοφ υποδείγματοσ και θ ςταδιακι μετατόπιςθ του κζντρου βάρουσ του 

Ρρογράμματοσ Σπουδϊν από τισ μετωπικζσ κακ’ ζδρασ διαλζξεισ και τισ ςυνεχείσ γραπτζσ 

εξετάςεισ ςτισ πρακτικζσ και επιχειρθςιακζσ εφαρμογζσ (Αϋ και Βϋ Ειδικι Φάςθ) και ιδίωσ 

ςτθ γνϊςθ που οδθγεί ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ ικανότθτασ κριτικισ ςκζψθσ και κριτικισ 

ανάγνωςθσ τθσ πραγματικότθτασ. Ειδικότερα, ςφμφωνα με το πρόγραμμα ςπουδϊν 

«αναςχεδιάηονται ςυνολικά οι Αϋ και Βϋ Ειδικι Φάςθ Σπουδϊν με τθν ειςαγωγι Τμθμάτων 

Εξειδίκευςθσ ιδθ από τθν Αϋ Ειδικι Φάςθ Σπουδϊν ϊςτε τα νζα επιτελικά ςτελζχθ να 

λάβουν ζνα ακόμθ πιο εξειδικευμζνο προφίλ που ανταποκρίνεται ςτισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ 

των φορζων ςτουσ οποίουσ κα κλθκοφν να υπθρετιςουν».  

Λδιαίτερθ ςθμαςία αποδίδεται επίςθσ ςτθν πρακτικι άςκθςθ, ςτισ επιςκζψεισ πεδίου, εντόσ 

και εκτόσ Ελλάδασ, ςτισ διαλζξεισ και ειςθγιςεισ προςωπικοτιτων εγνωςμζνου κφρουσ και 

ςε μια ςειρά από άλλεσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ που ενιςχφουν τισ γνϊςεισ και τισ 

δεξιότθτεσ των ςπουδαςτϊν/ςτριϊν τθσ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.  

 

vi.  ΔΕΞΙΟΤΘΤΕΣ 

Θ Σχολι ςφμφωνα με το πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ τρζχουςασ ςειράσ οργανϊνει εργαςτιρια 

και διαλζξεισ για τθν ενίςχυςθ ςυγκεκριμζνων δεξιοτιτων που αφοροφν:  

1. Τθν ανάπτυξθ ψθφιακϊν δεξιοτιτων με ςκοπό τθν ςτοχευμζνθ και ςε  προχωρθμζνο 

επίπεδο εκπαίδευςθ των ςπουδαςτϊν ςτα ψθφιακά εργαλεία που χρθςιμοποιεί ο δθμόςιοσ 

τομζασ (επεξεργαςία κειμζνου, λογιςτικά φφλλα, διαδίκτυο), και ςε ςφγχρονα εργαλεία 

ψθφιακϊν παρουςιάςεων 

2. Τθν Ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςε ςφγχρονα και αςφγχρονα ψθφιακά εργαλεία επικοινωνίασ, 

εργαςίασ και εκπαίδευςθσ. Θ πανδθμία του κορονοϊοφ επιτάχυνε τθν είςοδο των μορφϊν 

εργαςίασ ςτον δθμόςιο τομζα. Μία αποτελεςματικι Δθμόςια Διοίκθςθ οφείλει να 

προςαρμόηεται άμεςα ςτισ κρίςεισ προκειμζνου να εκπλθρϊνει τθν αποςτολι τθσ.  

3. Τθν Ανάπτυξθ θγετικϊν ικανοτιτων και ομαδικοφ πνεφματοσ με ειδικά μακιματα και 

εργαςτιρια για τθν προϊκθςθ τθσ διοικθτικισ αλλαγισ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ.  
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4. Τθν άςκθςθ διοίκθςθσ ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ νομιμότθτασ με ςεμινάρια και τθν 

evidence based πολιτικι, με μακιματα και αςκιςεισ ςε ςφνταξθ εγγράφων, χριςθ 

εργαλείων καλισ νομοκζτθςθσ, εκμάκθςθ βαςικϊν αρχϊν διοικθτικοφ δικαίου και κϊδικα 

διοικθτικισ διαδικαςίασ. 

 

vii. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Οι ςπουδαςτζσ τθσ Σχολισ εκπαιδεφονται ςε εξειδικευμζνα αντικείμενα τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ και ιδιαίτερα ςε πιο πρακτικζσ εφαρμογζσ τθσ διοίκθςθσ κακϊσ μζροσ τθσ 

εκπαίδευςισ τουσ λαμβάνει χϊρα ςε Υπουργεία και δθμόςιουσ φορείσ. Το πρόγραμμα 

ςπουδϊν ενςωματϊνει καινοτόμεσ πρακτικζσ για τα ελλθνικά δεδομζνα. 

 

VIII. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΣΤΑΔΙΟΔΟΜΙΑ 

Οι αποφοιτιςαντεσ από τθν Ε.Σ.∆.∆. διορίηονται ςε προςωποπαγείσ κζςεισ του οικείου 

κλάδου ςτο Βϋ βακµό. Κατά τθ διάρκεια τθσ πρϊτθσ τριετίασ από το διοριςµό τουσ 

τοποκετοφνται υποχρεωτικά ςε τρία τουλάχιςτον διαφορετικά τµιµατα για διάςτθµα όχι 

µικρότερο των ζξι (6) µθνϊν ςε ζκαςτο εξ αυτϊν. Το είκοςι τοισ εκατό των κζςεων 

προϊςταµζνων Τµιµατοσ και το δζκα τοισ εκατό των κζςεων των προϊςταµζνων διεφκυνςθσ 

καλφπτεται από αποφοίτουσ τθσ Ε.Σ.∆.∆., εφόςον υπθρετεί αντίςτοιχοσ αρικµόσ αποφοίτων 

που ςυγκεντρϊνει τισ τυπικζσ και ουςιαςτικζσ προχποκζςεισ που απαιτοφνται. Στθν 

περίπτωςθ αυτι οι απόφοιτοι κρίνονται αυτοτελϊσ. Οι απόφοιτοι τθσ Εκνικισ Σχολισ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ εξελίςςονται ςτα Μ.Κ. τθσ κατθγορίασ που ανικουν 

με ειςαγωγικό το Μ.Κ. 6. Στθν περίπτωςθ αυτϊν που αποφοίτθςαν με άριςτα, 

αναγνωρίηεται ζνα (1) επιπλζον ζτοσ για τθ μιςκολογικι τουσ εξζλιξθ (ν.4354/2015). 

 

 

ΙΧ. ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘ ΑΡΟΦΟΙΤΩΝ 
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Μζςω τθσ ΕΣΔΔΑ ζχουν προκθρυχκεί, μζχρι ςιμερα, 2.980 κζςεισ (2.674 πρ. ΕΣΔΔ και 306 

πρ. ΕΣΤΑ), μθ ςυνυπολογιηόμενων των 135 κζςεων του 29ου Διαγωνιςμοφ που αναμζνεται 

να υλοποιθκεί μζςα ςτο 2022 (βλ. Διάγραμμα 6).  

Στθ διάρκεια των ετϊν, δθμιουργικθκαν 19 τμιματα ςτθν πρ. ΕΣΔΔ/ΕΣΔΔΑ και άλλα 4 

τμιματα ςτθν πρ. ΕΣΤΑ (ςφνολο 23 τμιματα). Είναι προσ διερεφνθςθ το γιατί 

δθμιουργικθκαν τόςα πολλά τμιματα μζςα ςτα 37 ζτθ λειτουργίασ τθσ (35 ζτθ κακϊσ τα 2 

πρϊτα ζτθ δεν προκθρφχκθκε ειςαγωγικόσ διαγωνιςμόσ). Μια πρϊτθ απάντθςθ κα 

μποροφςε να είναι το ότι ςε κάκε χρονικι περίοδο υπιρχαν διαφορετικζσ ανάγκεσ 

ςτελζχωςθσ. Αυτό εξθγεί μερικϊσ αλλά όχι πειςτικά το επιχείρθμα. Δεν εξθγεί για 

παράδειγμα για ποιο λόγο ζκλειςε το Τμιμα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ μιασ και θ αναγκαιότθτα 

εξειδικευμζνων υπαλλιλων ςτον τομζα αυτό αναγνωρίηεται πανταχόκεν. Κάκε Κυβζρνθςθ 

διακζτει το δικαίωμα να ορίςει με μεγάλθ ευχζρεια τα Υπουργεία τθσ αλλά αυτό δεν 

ςθμαίνει ότι διαφοροποιοφνται ριηικά και τα προςόντα των υπαλλιλων που κα προςλάβουν 

αν τελικϊσ διαφοροποιθκεί ο τίτλοσ του κάκε Υπουργείου ι τθσ κάκε Υπθρεςίασ. Μια 

δεφτερθ απάντθςθ κα μποροφςε να είναι θ ιςχφσ τθσ πολιτικισ επιρροισ που αςκοφςε ο 

εκάςτοτε Υπουργόσ ο οποίοσ ηθτοφςε να δθμιουργθκεί ζνα τμιμα αφιερωμζνο ςτο 

χαρτοφυλάκιό του. Αυτό μπορεί να ίςχυςε οριςμζνεσ φορζσ αλλά οφτε αυτό εξθγεί επαρκϊσ 

το γιατί. Το πλζον πικανό είναι ότι εξζλειπε ο ςτρατθγικόσ προγραμματιςμόσ για τθν 

Ε.Σ.Δ.Δ.Α, για τουσ Αποφοίτουσ τθσ και για τθν αναηιτθςθ ταλζντων και ςτελζχωςθ του 

δθμοςίου τομζα εν γζνει. 

Το μερίδιο του λζοντοσ ςτθν κατανομι των ςπουδαςτϊν ζχει το τμιμα Γενικισ Διοίκθςθσ με 

το 32% των ςπουδαςτϊν να ζχουν παρακολουκιςει τθν ςυγκεκριμζνθ κατεφκυνςθ. 

Ραραδοςιακά τμιματα όπωσ τα τμιματα με κατεφκυνςθ τθν κοινωνικι πολιτικι (Διοίκθςθσ 

Δθμόςιασ Υγείασ και Διοίκθςθσ Οργανιςμϊν Κοινωνικισ Ρολιτικισ), τθν περιφερειακι 

πολιτικι, τθν οικονομικι διπλωματία (ΟΕΥ) και τθν διεκνι επικοινωνία (ςτελζχθ 

επικοινωνίασ) διακζτουν επίςθσ υψθλά ποςοςτά ςτθν γενικι κατανομι ςτα τμιματα (45%).  

Ρριν τθν απομάκρυνςι τουσ, αποφοίτθςαν από τθν ΕΣΔΔ 64 Διπλωμάτεσ και 29 Διοικθτικοί 

Δικαςτζσ. Το ςφνολο των Διοικθτικϊν Υπαλλιλων, θ πλειονότθτα των οποίων διακζτουν τον 

κλάδο ΡΕ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ είναι 2.501 υπάλλθλοι. 
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Ρθγι: ΕΚΔΔΑ-ΕΝΑΡ, Λδία επεξεργαςία 

Διάγραμμα 6 

Ρροκθρυχκείςεσ κζςεισ ΕΣΔΔΑ  



 
 102 

Θ εικόνα τθσ αξιοποίθςθσ των αποφοίτων τθσ ΕΣΔΔΑ, υπό τθν ζννοια τθσ κατάλθψθσ κζςεων 

ευκφνθσ, ζχει βελτιωκεί ραγδαία ςυγκριτικά με τισ προθγοφμενεσ δεκαετίεσ και ιδίωσ μετά 

τθν είςοδο τθσ χϊρασ ςτθν οικονομικι κρίςθ το 2008 και τθν αναγκαία δθμοςιονομικι 

προςαρμογι.  

Αξιοποίθςθ Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ 

Διοικθτικοί υπάλλθλοι 0,42% 

Υπθρεςιακοί Γραμματείσ 75,00% 

Ρρ. Γενικισ Δ/νςθσ 12,20% 

Ρρ. Δ/νςθσ 38,13% 

Ρρ. Υποδ/νςθσ - 

Ρρ. Τμιματοσ 15,32% 

Ρθγζσ: Σφςτθμα Απογραφι, Υπ. Εςωτερικϊν (2022), ιδία επεξεργαςία 

Ρίνακασ 2 

Αξιοποίθςθ αποφοίτων ΕΣΔΔΑ ςε κζςεισ ευκφνθσ (κατ’ εκτίμθςθ) 

 

Ραρά το γεγονόσ ότι οι απόφοιτοι ΕΣΔΔΑ (διοικθτικοί υπάλλθλοι) αποτελοφν ζνα εξαιρετικά 

περιοριςμζνο ποςοςτό επί τθσ ςυνολικισ δθμοςιοχπαλλθλίασ ςτθν Ελλάδα (0,42%), τα 

ςτοιχεία δείχνουν ότι αξιοποιοφνται ςε κζςεισ ευκφνθσ και ειδικότερα ςε κζςεισ υψθλισ 

ευκφνθσ. Θ προτίμθςθ για επιλογι αποφοίτων ςε κζςθ ευκφνθσ κυμαίνεται από 12,20% ζωσ 

38,13% (κζςεισ των Ρροϊςτ. Τμθμάτων, Δ/νςεων και Γενικϊν Δ/νςεων. Σε ότι αφορά ςτο νζο 

κεςμό του Υπθρεςιακοφ Γραμματζα, το ποςοςτό εκτοξεφεται κακϊσ το 75% των κζςεων 

καλφφκθκαν από απόφοιτουσ ΕΣΔΔΑ. Απόφοιτοι εντοπίηονται και ςε άλλεσ κζςεισ ευκφνθσ 

όπωσ Συντονιςτζσ Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων, Γενικοί Γραμματείσ Διμων και 

Ρεριφερειϊν ωςτόςο τα ςχετικά ςτοιχεία δεν είναι διακζςιμα. 

Οι απόφοιτοι τθσ ΕΣΔΔΑ, άλλοτε πριμοδοτοφνται και άλλοτε υποβακμίηονται από 

διαδοχικοφσ νόμουσ ωσ προσ τθν υπθρεςιακι τουσ ανζλιξθ. Θ μόνθ ςτακερά από τθν ίδρυςθ 

τθσ Σχολισ είναι θ απουςία πολιτικισ για τθ ςυςτθματικι αξιοποίθςθ των αποφοίτων. 

Διαδοχικζσ κυβερνιςεισ, πικανόν λόγω πιζςεων από ςυντεχνίεσ ζδειξαν αμφικυμία ωσ προσ 

το αν κα διευκόλυναν ι κα απζτρεπαν τθ δθμιουργία μιασ διοικθτικισ «ελίτ» υπαλλιλων 

προερχόμενων κατά κφριο λόγο από τθν εν λόγω Σχολι (Νίτςου 2002). Είναι χαρακτθριςτικό 

ότι το 1995 μόνο ζνασ Διευκυντισ ιταν απόφοιτοσ τθσ ΕΣΔΔΑ ςε ςφνολο 220 αποφοίτων 

(Ζκκεςθ Αποφοίτων ΕΝΑΡ 2008). 
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Οι κυριότερεσ αιτίεσ τθσ μζχρι ςτιγμισ αποτυχίασ ουςιαςτικισ αφομοίωςθσ των αποφοίτων 

τθσ ΕΣΔΔΑ από τθ διοίκθςθ είναι (Ραποφλιασ et al. 2002, Ζκκεςθ Αποφοίτων ΕΝΑΡ ό.π., 

Σπανοφ 2013): α) θ αντίςταςθ μεγάλων μερίδων δθμοςίων υπαλλιλων που δεν προζρχονται 

από τθ Σχολι ςτθν προοπτικι υποςκελιςμοφ τουσ από τουσ αποφοίτουσ τθσ, β) θ ζλλειψθ 

διαρκοφσ και ςτακερισ ςε ζνταςθ πολιτικισ βοφλθςθσ για τθ ςφςταςθ των αποφοίτων ςε 

ςϊμα διυπουργικϊν υπαλλιλων, γ) θ ζντονθ πολιτικοποίθςθ/κομματικοποίθςθ τθσ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ με προϊκθςθ ςτελεχϊν που ζχουν πρόςβαςθ ςε πολιτικά κομματικά 

δίκτυα, δ) θ μθ διεξαγωγι κρίςεων για κζςεισ ευκφνθσ ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ 

αξιοκρατίασ και διαφάνειασ, ε) θ απουςία ςτρατθγικοφ οράματοσ για τον εκςυγχρονιςμό τθσ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ και θ ζλλειψθ ςοβαρϊν εργαλείων αξιολόγθςθσ και ςτοχοκεςίασ τθσ 

απόδοςθσ των υπαλλιλων, ςτ) θ μθ εφαρμογι ςθμαντικϊν διατάξεων των νόμων που 

διζπουν το υπθρεςιακό κακεςτϊσ των αποφοίτων τθσ Σχολισ, η) θ μικρι βακμολογικι και 

μιςκολογικι υπεροχι των αποφοίτων τθσ Σχολισ ζναντι άλλων ανϊτερων δθμοςίων 

υπαλλιλων, θ) θ ςταςιμότθτα τθσ υπθρεςιακισ εξζλιξισ τουσ, (ι) θ αποκάρρυνςθ των 

αποφοίτων ςτθν αρχι τθσ ςταδιοδρομίασ τουσ και θ ςυνακόλουκθ ζλλειψθ παρακίνθςθσ για 

προςφορά ςτθ δθμόςια διοίκθςθ (κ) ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, θ ζναρξθ δικαςτικϊν 

αγϊνων των αποφοίτων κατά των υπθρεςιϊν ςτισ οποίεσ ανικουν (π.χ. μθνφςεισ κατά 

μελϊν των υπθρεςιακϊν ςυμβουλίων που δεν τουσ  υποβάλλουν ςε κρίςθ, τουσ 

παραλείπουν ι τουσ κρίνουν δυςμενϊσ).  

Σιμερα ο ιςχφον ν. 4674/2020 (άρκ. 45 που τροποποίθςε το άρκ. 85 του Υπαλλθλικοφ 

Κϊδικα) και ςυμπλθρωματικά ο ν. 4690/2020 νόμοσ που κακιερϊνει πόςα μόρια λαμβάνουν 

οι υπάλλθλοι όταν κατακζτουν υποψθφιότθτα για κζςεισ ευκφνθσ ςτθ διοικθτικι ιεραρχία, 

ανάλογα με τα μορφωτικά προςόντα τουσ, τα ζτθ προχπθρεςίασ και άλλα ςτοιχεία. Οι 

ιςχφουςεσ ρυκμίςεισ δεν βελτίωςαν ι βελτίωςαν μόνο οριακά τισ δυνατότθτεσ εξζλιξθσ των 

αποφοίτων τθσ ΕΣΔΔΑ. Και τοφτο γιατί οι ρυκμίςεισ πριμοδότθςαν, όχι μόνο τουσ 

αποφοίτουσ τθσ Σχολισ, αλλά και τουσ κατόχουσ διδακτορικοφ μεταξφ των υπαλλιλων 

(ανεξάρτθτα από τθ ςυνάφεια του κζματοσ του διδακτορικοφ με τθ διεκδικοφμενθ από τον 

διδάκτορα κζςθ ευκφνθσ ςτθν ιεραρχία). Επίςθσ πριμοδότθςαν και όςουσ υπαλλιλουσ 

ζχουν μεγαλφτερθ προχπθρεςία ςε άλλεσ κζςεισ ευκφνθσ, ανεξάρτθτα από το αν αυτοί 

είναι απόφοιτοι τθσ Σχολισ. Οι εν λόγω ρυκμίςεισ κα μποροφςαν να βελτιωκοφν προσ τθν 

κατεφκυνςθ τθσ ευρφτερθσ χρθςιμοποίθςθσ των καλφτερων ζςτω αποφοίτων τθσ Σχολισ, 
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ϊςτε μζςω αυτϊν να διαχυκεί ςτθ διοίκθςθ μια διαφορετικι, πιο ςφγχρονθ οργανωςιακι 

κουλτοφρα (Σωτθρόπουλοσ 2021). 

 

4.2.ςτ. Εςκονία 

Χϊρα:  Εςκονία 

Ραράδειγμα ΡΦΣ:  e-Governance Academy (eGA) 

Επικεφαλισ: Hannes Astok 

Ζδρα:   Ταλίν 

 Ζτοσ ίδρυςθσ:  2022 

Βαςικζσ πθγζσ 

πλθροφόρθςθσ: 

● https://ega.ee  

 

 

 

i. ΑΡΟΣΤΟΛΘ  

Ωσ γενικι αποςτολι τθσ eGA ζχει οριςτεί θ ολοκλθρωμζνθ υποςτιριξθ του Δθμόςιου Τομζα 

και των Οργανϊςεων τθσ Κοινωνίασ των Ρολιτϊν για τθν πραγματοποίθςθ και εδραίωςθ 

του ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ κακϊσ και τθσ αξιοποίθςθσ των ευκαιριϊν που 

προκφπτουν από αυτόν. Θ ειδικότερθ ωςτόςο αποςτολι τθσ είναι να αυξιςει τθν 

https://ega.ee/
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ανταγωνιςτικότθτα των κοινωνιϊν μζςω του ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ, τθσ διαφάνειασ 

και του ανοικτότθτασ. Για το ςκοπό αυτό, αναλφει πλθροφορίεσ, δθμιουργεί γνϊςεισ 

ςχετικά με τθν ψθφιακι διακυβζρνθςθ και τον ψθφιακό μεταςχθματιςμό και μεριμνά για τθ 

μεταφορά εςκονικϊν και διεκνϊν βζλτιςτων πρακτικϊν ςε κυβερνιςεισ και άλλα 

ενδιαφερόμενα μζρθ ςε όλο τον κόςμο. 

Για τθν πραγμάτωςθ τθσ αποςτολισ του, ο φορζασ υλοποιεί ζργα ςυμβουλευτικισ, 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, δικτφωςθσ, ζρευνασ, και προςαρμοςμζνθσ (tailor-made) 

υποςτιριξθσ επί των ηθτοφμενων λφςεων που ζχει ανάγκθ ο κάκε δθμόςιοσ φορζασ. 

 

Ειδικότεροι ςτόχοι όπωσ προβλζπονται ςτο καταςτατικό τθσ είναι: 

➢ θ γενίκευςθ, ανάλυςθ και διάκεςθ των πρακτικϊν από τθν ανάπτυξθ τθσ κοινωνίασ 

τθσ πλθροφορίασ, ιδίωσ ςε ότι αφορά ςτα ηθτιματα τθσ αυτο-διακυβζρνθςθσ και τθσ 

θλεκτρονικισ δθμοκρατίασ, 

➢ θ οργάνωςθ επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων με αντικείμενο τθν κοινωνία τθσ 

πλθροφορίασ τόςο ςτθν Εςκονία όςο και ςτο εξωτερικό, 

➢ θ υποςτιριξθ τθσ εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ και του ακαδθμαϊκοφ ζργου ςε κζματα τθσ 

κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ και θ διευκόλυνςθ του διαλόγου ςε επίπεδο 

εμπειρογνωμόνων, 

➢ θ διεφρυνςθ των δυνατοτιτων ςυνεργαςίασ και θ ανταλλαγι πλθροφορίασ μεταξφ 

των εν ενεργεία δθμοςίων υπαλλιλων, των επιχειρθματιϊν και των ακαδθμαϊκϊν 

ερευνθτϊν ςτα ςχετικά αντικείμενα, 

➢ θ υποςτιριξθ ιδρυμάτων και μεμονωμζνων ατόμων που ςχετίηονται με τθ 

διδαςκαλία επιςτθμονικϊν κλάδων, ςχετικϊν με τθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ. 

ii. ΙΣΤΟΙΚΘ ΑΝΑΔΟΜΘ 

H eGA ιδρφκθκε το 2002, ωσ κοινι πρωτοβουλία τθσ κυβζρνθςθσ τθσ Εςκονίασ, του 

Λνςτιτοφτου Ανοιχτισ Κοινωνίασ (OSI) και του Αναπτυξιακοφ Ρρογράμματοσ των Θνωμζνων 

Εκνϊν. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ τθσ, θ Ακαδθμία ζχει αναλάβει διεκνι ζργα ψθφιακοφ 

μεταςχθματιςμοφ ςε αναπτυςςόμενα κυρίωσ κράτθ, ειδικά ςτθν Ανατολικι και Κεντρικι 
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Ευρϊπθ, τθν Αςία και τθν Αφρικι. Ωςτόςο, ζχουν πραγματοποιθκεί πρόςκετα ζργα ςε 

ςυνεργαςία με χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ όπωσ θ Αυςτρία, το Βζλγιο, οι Νιςοι Φερόεσ 

(Δανία), θ Φινλανδία, θ Γερμανία, θ Ελλάδα και οι Κάτω Χϊρεσ. 

 

iii. ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ 

H eGA δεν ανικει ςτον ςτενό κρατικό πυρινα κακϊσ λειτουργεί ωσ ζνα μθ κερδοςκοπικό 

ίδρυμα και ωσ τζτοιο διακζτει δφο παραρτιματα που ςχετίηονται με ςυγκεκριμζνα διεκνι 

πολυετι ζργα ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ που ζχει αναλάβει: α) eGA for the Caribbean Ltd 

(EGA4C) και β) Digital Governance Academy Asia-Pacific (D-GAP). 

Σφμφωνα με το καταςτατικό τθσ, θ eGA διοικείται από Διοικθτικό Συμβοφλιο που 

απαρτίηεται από 1 ζωσ 3 μζλθ. Ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου εκλζγεται από τα 

μζλθ του και όλοι μαηί τοποκετοφνται για κθτείεσ με διάρκεια από 1 ζωσ 5 ζτθ. Θ υψθλι 

εποπτεία του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τθσ eGA ανατίκεται ςε Εποπτικό Συμβοφλιο που 

απαρτίηεται από 3 ζωσ 6 μζλθ. Ο Ρρόεδροσ του Εποπτικοφ Συμβουλίου εκλζγεται από τα 

μζλθ του και όλοι μαηί τοποκετοφνται για κθτείεσ με διάρκεια από 1 ζωσ 5 ζτθ.  

Το ςφςτθμα διοίκθςθσ ζργου που εφαρμόηει θ Ακαδθμία και ιδιαιτζρωσ οι διαδικαςίεσ που 

αφοροφν ςτισ επιςκζψεισ μελζτθσ και τθν παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ζχουν 

πιςτοποιθκεί ςφμφωνα με το ανεξάρτθτο διεκνζσ πρότυπο ISO 9001:2015. Στο ίδιο πλαίςιο 

κατοχφρωςθσ ποιοτικϊν διαδικαςιϊν, θ eGA πζραςε με επιτυχία τθν αξιολόγθςθ πυλϊνων 

(pillar assessment) τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και είναι πλζον ζνασ ζμπιςτοσ εταίροσ 

υλοποίθςθσ για τθ διαχείριςθ των κονδυλίων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Σε επίπεδο ςυνεργαςιϊν, διατθρεί ςτενι εταιρικι ςχζςθ με το Ραγκόςμιο Φόρουμ για τθν 

Εξειδίκευςθ ςτον Κυβερνοχϊρο (GFCE) ενϊ παράλλθλα είναι μζλοσ τθσ Εςκονικισ Ζνωςθσ 

Αςφάλειασ Ρλθροφοριϊν, διακζτει το ρόλο του Συμβοφλου Ραρατθρθτι τθσ Συμμαχίασ 

Αςφαλοφσ Ταυτότθτασ (SIA) και είναι μζλοσ του γνωμοδοτικοφ οργάνου για τθν παγκόςμια 

ταυτότθτασ και τισ αςφαλείσ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ, μζλοσ τθσ Εςκονικισ Στρογγυλισ 

Τράπεηασ για τθν Αναπτυξιακι Συνεργαςία και μζλοσ του Εκνικοφ Δικτφου Μθ 

Κερδοςκοπικϊν Οργανιςμϊν και βάςει τθσ ςχετικισ ιδιότθτασ υποχρεοφται να τθρεί τον 

Κϊδικα Δεοντολογίασ των εςκονικϊν μθ κερδοςκοπικϊν οργανιςμϊν και τον Εςκονικό 

Χάρτθ Διαφορετικότθτασ. 
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H eGA αςκεί κρίςιμο ρόλο ςτο ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ τθσ εκνικισ ςτρατθγικισ για 

τθν ψθφιακι διακυβζρνθςθ και τον ψθφιακό μεταςχθματιςμό. Σε αυτόν το ρόλο 

περιλαμβάνεται θ υποςτιριξθ για τθ ςφςταςθ και τθ λειτουργία φορζων που διακζτουν τθν 

ευκφνθ για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ του εκνικοφ πλαιςίου διαλειτουργικότθτασ και του 

ςχετικοφ κεςμικοφ και νομικοφ πλαιςίου ανάπτυξθσ και διαχείριςθσ. 

 

i.v. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΘΣ 

Θ διαδικαςία ειςαγωγισ περιλαμβάνει τθν εγγραφι ςε βραχείασ ι μζςθσ διάρκειασ 

ψθφιακά προγράμματα ςπουδϊν. Θ ςυμμετοχι ςε αυτά τα προγράμματα επιτρζπεται με 

ςειρά προτεραιότθτασ ςε όλουσ, ανεξαρτιτωσ καταγωγισ, εκτόσ εάν το πρόγραμμα είναι 

ειδικά προςαρμοςμζνο για ζναν φορζα ι ζνα κράτοσ. 

 

v. ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ 

Θ eGA υλοποιεί κατά βάςθ ψθφιακά προγράμματα ςπουδϊν βραχείασ ι μζςθσ διάρκειασ με 

ςτόχο τθν εφκολθ και ταχεία κατανόθςθ των εν κζματι εννοιϊν, τθν ανάπτυξθ τθσ 

διοικθτικισ ικανότθτασ και τθ διαςφάλιςθ των γνϊςεων που οδθγοφν ςτθ βιϊςιμθ παροχι 

δθμόςιων υπθρεςιϊν. Μζςω τθσ ςυνεργαςίασ όλων των ςυμμετεχόντων αντιπροςϊπων και 

των ειδικϊν του eGA, κακίςταται εφικτι μια πολυεπίπεδθ πθγι πλθροφόρθςθσ που βοθκά 

ςτθν ανατροφοδότθςθ και τθ ςυνεχι βελτίωςθ των προγραμμάτων. Συμπλθρωματικά, 

παρζχεται θ δυνατότθτα δθμιουργίασ ενόσ πεδίου απευκείασ διαλόγου ανάμεςα ςε 

ειδικοφσ ςτον ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ αντίςτοιχων προγραμμάτων eGA και εξωτερικϊν 

εμπειρογνωμόνων  που διακζτουν πείρα ςτον ψθφιακό μεταςχθματιςμό. Θ τεχνογνωςία 

των ειδικϊν τθσ eGA προζρχεται από προθγοφμενθ κυβερνθτικι εμπειρία ςε κζςεισ 

ευκφνθσ με ειδίκευςθ ςτον ψθφιακό μεταςχθματιςμό.  

Το μάκθμα, αποτελείται από διαδραςτικζσ παρουςιάςεισ για διάφορα κζματα που 

ςχετίηονται, μεταξφ άλλων, με τθν ψθφιακι διακυβζρνθςθ, όπωσ οι βαςικζσ ζννοιεσ τθσ 

ψθφιακισ διακυβζρνθςθσ, ο ςυντονιςμόσ και θ χάραξθ πολιτικισ τθσ ψθφιακισ 

διακυβζρνθςθσ, ο ρόλοσ του ιδιωτικοφ τομζα ςτον ψθφιακό μεταςχθματιςμό, το ρυκμιςτικό 

πλαίςιο για τθν ψθφιακι κυβερνθτικι εφαρμογι και αςφάλεια ςτον κυβερνοχϊρο. Οι 
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παρουςιάςεισ είτε προθχογραφοφνται είτε παραδίδονται μζςω ηωντανϊν διαδικτυακϊν 

ςυνεδριϊν. Δίνεται θ δυνατότθτα για εςωτερικι ςυηιτθςθ με τουσ ςυναδζλφουσ του κάκε 

φορζα προκειμζνου να ςυηθτθκεί το υλικό και να απαντθκεί ερωτθματολόγιο ςχετικό με τθν 

τρζχουςα κατάςταςθ τθσ ψθφιακισ διακυβζρνθςθσ, κακϊσ και με τισ προκλιςεισ του 

ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ ςε κάκε φορζα ι κράτοσ. Αυτι θ ομαδικι εργαςία, βοθκά να 

διακριβωκοφν οι εξατομικευμζνεσ ανάγκεσ για τθ βελτίωςθ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν. 

Τζλοσ, παρζχονται και διαδικτυακά ςεμινάρια με Εςκονοφσ εμπειρογνϊμονεσ ςτον τομζα 

τθσ ψθφιακισ διακυβζρνθςθσ. 

Εξάλλου, υπάρχει θ δυνατότθτα για διενζργεια ενόσ ςυμπλθρωματικοφ διαδικτυακοφ 

ςεμιναρίου για εξαγωγι ςυμπεραςμάτων το οποίο και μπορεί να πραγματοποιθκεί κατόπιν 

ςχετικοφ αιτιματοσ. Θ ολοκλιρωςθ των προγραμμάτων διαρκοφν κατά μζςο όρο περίπου 

οκτϊ εβδομάδεσ, ωςτόςο, θ πραγματικι διάρκεια του κάκε προγράμματοσ ςυμφωνείται με 

βάςθ τον προςαρμοςμζνο όγκο μακθμάτων.  

 

vi. ΔΕΞΙΟΤΘΤΕΣ 

Ζνα μεγάλο μζροσ των ενεργειϊν τθσ eGA κατευκφνεται ςτθν ανάπτυξθ των ψθφιακϊν 

δεξιοτιτων των ςυμμετεχόντων ςτα προγράμματα ςπουδϊν. Οι ςυγκεκριμζνεσ ψθφιακζσ 

δεξιότθτεσ και άρα και τα αντίςτοιχα προγράμματα ςπουδϊν που αναπτφςςει θ Ακαδθμία 

εντάςςονται ςε 5 διακριτζσ κεματικζσ ενότθτεσ, ιτοι: 

➢ Τθν ζξυπνθ διακυβζρνθςθ. 

➢ Τισ νζεσ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνίασ (ΤΡΕ) 

➢ Τθν ψθφιακι δθμοκρατία (e-Democracy) 

➢ Τθν κυβερνοαςφάλεια 

➢ Τθν ψθφιακι διακυβζρνθςθ 

Θ ςυμμετοχι ςτα ανωτζρω προγράμματα χτίηει ζνα δομθμζνο ςετ ψθφιακϊν ςτρατθγικϊν 

γνϊςεων, ικανοτιτων και δεξιοτιτων το οποίο είναι πολφ ςθμαντικό για τθν υλοποίθςθ 

πολιτικϊν ςτον τομζα τθσ ψθφιακισ διακυβζρνθςθσ και όχι μόνο. Θ ανάπτυξθ των εν λόγω 

γνϊςεων, ικανοτιτων και δεξιοτιτων αποτελεί μια επζνδυςθ ςτθ λεγόμενθ “ετοιμότθτα τθσ 
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ψθφιακισ κοινωνίασ”, θ οποία διαμορφϊνεται κυρίωσ από τα παρακάτω ςυςτατικά 

ςτοιχεία: 

➢ Τθ δθμιουργία υποδομϊν για τθ ςυνδεςιμότθτα και τθν ανταποκριςιμότθτα των 

δικτφων, με ςκοπό τθ διαχείριςθ και τθν υποςτιριξθ τθσ ςθμαντικισ αφξθςθσ τθσ 

χριςθσ του Διαδικτφου. 

➢ Τθν ευρεία πρόςβαςθ ςτθν τεχνολογία. 

➢ Τθν ανάπτυξθ ψθφιακϊν δεξιοτιτων, που επιτρζπουν τθν ευκολότερθ υιοκζτθςθ 

μιασ ψθφιακισ ςτρατθγικισ. 

➢ Τθν παροχι νζων και καινοτόμων ψθφιακϊν εφαρμογϊν για να καλφψουν 

ςφγχρονεσ ανάγκεσ όπωσ θ τθλεργαςία ι θ διανομι και αποκικευςθ εγγράφων κ.ά. 

 

vii. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Θ eGA δίνει μεγάλθ ζμφαςθ ςτθν προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ, κακϊσ αυτι ςυνδζεται άμεςα 

με αυτι κακαυτι τθν ψθφιακι διακυβζρνθςθ και τον ψθφιακό μεταςχθματιςμό των 

υπθρεςιϊν των κρατϊν και ιδιαίτερα ςε τομείσ όπου θ τεχνολογία, θ δθμιουργικότθτα και θ 

μοντζρνα ςκζψθ ςυνδυάηονται όπωσ θ κυβερνοαςφάλεια, τα δίκτυα κ.τ.λ. Ο τρόποσ που 

επιδιϊκεται θ καινοτομία είναι κυρίωσ μζςω ειδικϊν ςυνεργαςιϊν, ανάπτυξθσ δικτφων 

διαλόγου και ερευνθτικϊν προγραμμάτων που ςτοχεφουν ςτθν ενδυνάμωςθ και τθν 

ανκεκτικότθτα των πολιτικϊν των κρατϊν. 

 

 

viii. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΣΤΑΔΙΟΔΟΜΙΑ  

Θ πλειονότθτα των ςτελεχϊν που εκπαιδεφονται ςτθν eGA είναι ιδθ υπθρετοφντεσ 

δθμόςιοι υπάλλθλοι, ςε διάφορα επίπεδα ιεραρχίασ, γνωςτικισ ικανότθτασ και τυπικϊν 

προςόντων.  Τα ςτελζχθ των μεςαίων και υψθλϊν επιπζδων ςυνδζονται ςε ζνα ςθμαντικό 

βακμό με τθν ζννοια τθσ ςτρατθγικισ διοίκθςθσ των δθμόςιων και κυβερνθτικϊν υπθρεςιϊν 

που ςτελεχϊνουν. Ο εκπαιδευτικόσ κφκλοσ ενίςχυςθσ που επιχειρείται από τθν eGA ςε όλεσ 

τισ κυβερνιςεισ και τα κράτθ που θ Ακαδθμία αςκεί δραςτθριότθτα, φαίνεται να παίηει 



 

 

 
 110 

ςθμαντικό ρόλο ςτθν ανεξζλιξθ των εν λόγω ςτελεχϊν χωρίσ ωςτόςο να ςυνδζεται άμεςα με 

εμπεδωμζνεσ διαδικαςίεσ υπθρεςιακισ εξζλιξθσ. 

 

ix.ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘ ΑΡΟΦΟΙΤΩΝ 

Δεν υπάρχουν ρθτά δεδομζνα που παρακολουκοφν αυτι τθ ςχζςθ αξιοποίθςθσ των 

αποφοίτων. Πμωσ παρακολουκείται από τθν Ακαδθμία θ εν γζνει βελτίωςθ και εξζλιξθ  τθσ 

απόκριςθσ των υπθρεςιϊν των κρατϊν ςτισ ανάγκεσ τθσ ψθφιακισ εποχισ και ςε 

ςυγκεκριμζνεσ προκλιςεισ. 

4.2.η. Ιταλία 

Χϊρα:  Ιταλία 

Ραράδειγμα ΡΦΣ:  Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) 

Επικεφαλισ: Paola Severino 

Ζδρα:   ϊμθ 

 Ζτοσ ίδρυςθσ:  1957 

Βαςικζσ πθγζσ 

πλθροφόρθςθσ: 

● https://sna.gov.it  

● https://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2013-

04-16;70!vig=  

https://sna.gov.it/
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2013-04-16;70!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2013-04-16;70!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2013-04-16;70!vig=
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i. ΑΡΟΣΤΟΛΘ 

Θ αποςτολι τθσ SNA αποτυπϊνεται ςυνοπτικά ςτθ φράςθ: «Δθμιουργώντασ τθν αριςτεία, 

αναηθτώντασ τθν αριςτεία». Αυτι θ φράςθ υπονοεί τθν ςυνεχι ανάπτυξθ γνϊςεων, 

ικανοτιτων και δεξιοτιτων με ςκοπό τθν επίτευξθ ενόσ υψθλοφ επιπζδου επιδόςεων, από 

γυναίκεσ και άνδρεσ χωρίσ διακρίςεισ. Θ εκπαίδευςθ που παρζχεται από τθν SNA ζχει ωσ 

ομάδεσ ςτόχουσ ςτελζχθ και υπαλλιλουσ του δθμοςίου τομζα. Θ αποςτολι του SNA 

αναλφεται διεξοδικότερα ςε δφο πυλϊνεσ δράςεων: 

1. Επιλογι και εκπαίδευςθ νζων θγετϊν για το δθμόςιο τομζα 

Ο πρϊτοσ πυλϊνασ αφορά ςτθν εξαςφάλιςθ ενόσ ςτακεροφ διαφλου προςλιψεων από τθν 

ελεφκερθ αγορά, με αυςτθρά ανταγωνιςτικά χαρακτθριςτικά, ςε όρουσ επιλεξιμότθτασ, 

ϊςτε να επιλζγονται ικανοί και υποψιφιοι που κα αςκοφν αποτελεςματικι δθμόςια 

διοίκθςθ και κα ειςφζρουν κετικά ςτο ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των δθμοςίων 

πολιτικϊν. Αυτό επιδιϊκεται μζςω ειδικϊν διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν, ετιςιασ 

ςυχνότθτασ, για τθν αναηιτθςθ ταλζντων. Με τθ ςυςτθματικι ανατροφοδότθςθ των 

διαδικαςιϊν επιλογισ και εκπαίδευςθσ επιχειρειρείται να αλλάξει ςε βάκοσ το περιεχόμενο 

τθσ τελευταίασ αλλά και τα κριτιρια επιλογισ των ςπουδαςτϊν με ςτόχο να επιλζγονται οι 

πλζον άριςτοι και να εκπαιδεφονται με τον καλφτερο δυνατό τρόπο. 

 

2. Συνοδευτικζσ μεταρρυκμίςεισ με ςυνεχι διαμόρφωςθ 

Ο δεφτεροσ πυλϊνασ αφορά ςε πτυχζσ όπωσ θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςτρατθγικοφ 

ςχεδιαςμοφ, θ ςυνάφεια ςτόχων και προγραμμάτων, θ ενίςχυςθ και ενδυνάμωςθ των 

εκπαιδευτικϊν μεκόδων που ςτοχεφουν ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ νζου μοντζλου δθμόςιασ 
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διοίκθςθσ, θ ςυνεχισ αναηιτθςθ και προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ, θ ανάπτυξθ 

εξειδικευμζνων προγραμμάτων ςπουδϊν που είναι απαραίτθτα για τθν εφαρμογι 

ςυγκεκριμζνων μεταρρυκμίςεων από τθ νζα λογιςτικι διαχείριςθ ζωσ τθν τεχνολογικι 

καινοτομία και από τθν πρόλθψθ τθσ διαφκοράσ ζωσ τισ τυπικζσ δεξιότθτεσ μιασ διοίκθςθσ 

που λειτουργεί ςτο πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Με βάςθ τα ανωτζρω, ο κφριοσ ςκοπόσ τθσ SNA είναι θ παροχι υψθλοφ επιπζδου 

μεταπτυχιακισ κατάρτιςθσ για δθμόςιουσ υπαλλιλουσ, υποςτθρίηοντασ ταυτόχρονα ζνα 

μεγάλο εφροσ αναλφςεων και ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων. Μζςα από τον ειςαγωγικό τουσ 

διαγωνιςμό επιλζγει ταλζντα προσ πρόςλθψθ και ειδικι μακροχρόνια ειςαγωγικι κατάρτιςθ 

για τθν ανάλθψθ κζςεων ευκφνθσ ταχείασ εξζλιξθσ. Εξάλλου, ζχει τθν αρμοδιότθτα τθσ 

υλοποίθςθσ προγραμμάτων ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ για τουσ 

υπαλλιλουσ που εργάηονται τόςο ςτισ κεντρικζσ όςο και ςτισ περιφερειακζσ υπθρεςίεσ. Στο 

πλαίςιο παροχισ ενόσ ολοκλθρωμζνου πακζτου υπθρεςιϊν αναβάκμιςθσ των δεξιοτιτων ςε 

δθμοςίουσ υπαλλιλουσ, δφναται να προςφζρει υποτροφίεσ για τθ φοίτθςθ ςε 

μεταπτυχιακά προγράμματα ςπουδϊν μζςω ειδικϊν ςυμφωνθτικϊν με δθμόςια και 

ιδιωτικά ιδρφματα και πανεπιςτιμια. Τζλοσ, θ SNA πραγματοποιεί εκπαιδευτικζσ, 

ερευνθτικζσ και διεκνείσ πρωτοβουλίεσ. 

 

iii. ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ 

Θ SNA είναι ίδρυμα τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και ζρευνασ που λειτουργεί εντόσ και υπό 

τθν εποπτεία τθσ Ρροεδρίασ του Υπουργικοφ Συμβουλίου. Είναι επίςθσ ο αρμόδιοσ φορζασ 

για τθν επιλογι, πρόςλθψθ και εκπαίδευςθ των δθμοςίων υπαλλιλων και ςτελεχϊν 

αποτελϊντασ ταυτόχρονα το κεντρικό ςθμείο του Ενιαίου Συςτιματοσ Ρροςλιψεων και 

Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ των Δθμοςίων Υπαλλιλων17 που ζχει ςυςτακεί για τθ βελτίωςθ 

τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ ποιότθτασ τθσ ιταλικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ.  

Θ SNA ζχει μια εξαιρετικά πολφπλοκθ διοικθτικι δομι. Διοικείται από Ρρόεδρο που 

προεδρεφει μιασ Διευκφνουςασ Επιτροπισ, κθτείασ τεςςάρων ετϊν, που αποτελείται από 

                                                           
17

 Θ SNA, το Διπλωματικό Λνςτιτοφτο "Mario Toscano", θ Ανϊτατθ Σχολι Οικονομικϊν και 

Χρθματοοικονομικϊν, θ Ανϊτατθ Σχολι Διοίκθςθσ Εςωτερικϊν Υποκζςεων, το Κζντρο Εκπαίδευςθσ Άμυνασ, θ 
Ανϊτατθ Σχολι Στατιςτικισ και Κοινωνικϊν και Οικονομικϊν Αναλφςεων αποτελοφν το «ενιαίο ςφςτθμα 
πρόςλθψθσ και επαγγελματικισ κατάρτιςθσ δθμοςίων υπαλλιλων». 
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εκτόσ από τον Ρρόεδρο, από τον Γενικό Γραμματζα τθσ Σχολισ, τον Ρροϊςτάμενο του 

Τμιματοσ Ρροςωπικοφ τθσ Ρροεδρίασ του Υπουργικοφ Συμβουλίου, τον Ρροϊςτάμενο του 

Τμιματοσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, τρεισ εκπροςϊπουσ που ορίηονται από τον Υπουργό 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ζνασ εκ των οποίων μετά από ειςιγθςθ του Ρροζδρου του Εκνικοφ 

Λνςτιτοφτου Στατιςτικισ, από εκπρόςωπο που ορίηεται από τον Υπουργό Ανϊτατθσ 

Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ, από ζναν που ορίηεται από τον Υπουργό Εςωτερικϊν, από ζναν 

που ορίηεται από τον Υπουργό Οικονομίασ και Οικονομικϊν, από ζναν που ορίηεται από τον 

Υπουργό Εξωτερικϊν και Διεκνοφσ Συνεργαςίασ, από ζναν που ορίηεται από τον Υπουργό 

Άμυνασ, από ζναν που ορίηεται από τον Υπουργό Ρολιτιςμοφ και από τρεισ το πολφ που 

διορίηονται από άλλουσ Υπουργοφσ που ορίηονται με διάταγμα του Ρροζδρου του 

Υπουργικοφ Συμβουλίου. Θ Διοικοφςα Επιτροπι εγκρίνει το ετιςιο πρόγραμμα τθσ Σχολισ 

που προτείνεται από τον Ρρόεδρο, τθν πρόβλεψθ και τον τελικό προχπολογιςμό και τισ 

αλλαγζσ ςτον προχπολογιςμό που προτείνει ο Γενικόσ Γραμματζασ, εγκρίνει τα λοιπά μζτρα 

που προβλζπονται από το με αρικμ. 178 Νομοκετικό Διάταγμα τθσ 1θσ Δεκεμβρίου 2009, 

όπωσ ιςχφει και γνωμοδοτεί ςτο Γενικό Γραμματζα ςχετικά με τον οριςμό τθσ εςωτερικισ 

οργάνωςθσ τθσ Σχολισ. 

Ρροσ επικουρία του ζργου τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ ζχει ςυςτακεί και Επιςτθμονικό 

Συμβοφλιο που αςκεί ςυμβουλευτικζσ και βοθκθτικζσ λειτουργίεσ για δραςτθριότθτεσ τθσ 

Σχολισ που προτείνει ο Ρρόεδροσ. Επιπλζον το Επιςτθμονικό Συμβοφλιο διευκολφνει τθ 

ςυνεργαςία τθσ Σχολισ με άλλα ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα, ςε εκνικό και διεκνζσ 

επίπεδο. 

Θ SNA οργανϊνεται ωσ κάτωκι: 

➢ 5 Τμιματα 

➢ 5 Επιςτθμονικοφσ Τομείσ 

που υπάγονται απευκείασ ςτον Ρρόεδρο. Ο Γενικόσ Γραμματζασ είναι υπεφκυνοσ για 

τον ςυντονιςμό τθσ διοικθτικισ δομισ θ οποία απαρτίηεται από 2 γραφεία και 6 

υπθρεςίεσ: 

➢ Γραφείο Γενικϊν Υποκζςεων και Ανταγωνιςμϊν 

○ Υπθρεςία Λ: Γενικζσ Υποκζςεισ, Λογιςτικι και Ρροςωπικό 

○ Υπθρεςία II: Συμβάςεισ και υπθρεςίεσ πλθροφορικισ 
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○ Υπθρεςία III: Διαγωνιςμοί και ςυμβάςεισ 

➢ Γραφείο εκπαίδευςθσ, ζρευνασ, ευρωπαϊκοφ και διεκνοφσ ςχεδιαςμοφ 

○ Υπθρεςία IV: Εκπαίδευςθ 

○ Υπθρεςία V: Ευρωπαϊκι και διεκνισ ζρευνα, τεκμθρίωςθ και ςχεδιαςμόσ 

○ Υπθρεςία VI: Σχεδιαςμόσ, αξιολόγθςθ και επικοινωνία 

Το διδακτικό προςωπικό του SNA αποτελείται από ακαδθμαϊκοφσ και εμπειρογνϊμονεσ από 

τθ δθμόςια διοίκθςθ και από διεκνείσ οργανιςμοφσ. Μζςω του δικτφου αποφοίτων του, το 

SNA ςυνιςτά μια πολφτιμθ πθγι γνϊςθσ και πείρασ που ςυμβάλλει ςτθν ποιοτικι αφξθςθ 

των δραςτθριοτιτων ζρευνασ και κατάρτιςθσ. 

Θ ζδρα του SNA βρίςκεται ςτθ ϊμθ. Οι δραςτθριότθτεσ διδαςκαλίασ και κατάρτιςθσ 

πραγματοποιοφνται επίςθσ ςτο παράρτθμα τθσ Caserta. Στθν Caserta, υπάρχει επίςθσ το 

Centro residenziale studi (CRS) που μεριμνά για τθν υποδοχι και διαμονι των 

ςυμμετεχόντων ςτισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, ςφμφωνα με προκακοριςμζνα κριτιρια. 

Το Κζντρο λειτουργεί υπό τθν ευκφνθ ενόσ Διευκυντι, ο οποίοσ είναι υπεφκυνοσ για τθ 

διαςφάλιςθ τθσ διαχείριςθσ και λειτουργίασ τθσ δομισ, ςυντονίηοντασ το προςωπικό. 

Το γραφείο του SNA ςτθ ϊμθ και το παράρτθμα τθσ Caserta διακζτουν ςφγχρονεσ 

υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ για διδακτικζσ και επιςτθμονικζσ δραςτθριότθτεσ: 

➢ Βιβλιοκικεσ με εξειδίκευςθ ςε νομικά και οικονομικά κζματα με 

αναγνωςτιρια. 

➢ Ευρωπαϊκό Κζντρο Τεκμθρίωςθσ (ϊμθ). 

➢ 2 αίκουςεσ διαλζξεων χωρθτικότθτασ άνω των 100 και 160 κζςεων 

αντίςτοιχα (Aulae Magnae). 

➢ 9 αίκουςεσ διδαςκαλίασ. 

➢ 2 αίκουςεσ διδαςκαλίασ πλθροφορικισ. 

➢ Υπθρεςία τροφοδοςίασ. 

Οι κφριεσ δραςτθριότθτεσ του SNA είναι: 

➢ Θ επιλογι και θ  πρόςλθψθ ςτελεχϊν των κεντρικϊν δθμόςιων διοικιςεων. 

https://sna.gov.it/chi-siamo/sedi/roma/biblioteca/cde-di-roma/
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➢ Θ παροχι κατάρτιςθσ για όλουσ τουσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ. 

➢ Θ ανάπτυξθ ερευνθτικϊν προγραμμάτων για τθ δθμόςια διοίκθςθ, τισ δθμόςιεσ 

πολιτικζσ και τα δθμόςια οικονομικά. 

➢ Θ παροχι ςυμβουλευτικισ και τεχνικισ βοικειασ ςτισ Δθμόςιεσ Διοικιςεισ για τθν 

υλοποίθςθ προγραμμάτων μεταρρυκμίςεων και καινοτομίασ. 

➢ Θ ςυνεργαςία με δίκτυα διεκνϊν ςχολείων και διεκνϊν ιδρυμάτων που 

δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. 

➢ Ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ για 

δθμοςίουσ υπαλλιλουσ, ςτελζχθ και διπλωμάτεσ του εξωτερικοφ. 

➢ Θ δικτφωςθ και θ επιδίωξθ για νζεσ κεςμικζσ ςυμπράξεισ με φορείσ του εςωτερικοφ 

ι του εξωτερικοφ. 

 

iv. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΘΣ  

Ο ειςαγωγικόσ διαγωνιςμόσ (Corso-Concorso) είναι θ επίςθμθ διαδικαςία για τθν πρόςλθψθ 

δευτεροβάκμιων δθμοςίων ςτελεχϊν. Μζςω ανταγωνιςτικϊν εξετάςεων, αρχικισ 

κατάρτιςθσ, πρακτικισ άςκθςθσ και τελικισ εξζταςθσ καταλλθλότθτασ, θ Σχολι επιλζγει και 

προςλαμβάνει τουσ διευκυντζσ τθσ κεντρικισ ιταλικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Το με αρικμ. 

70/2013 Ρροεδρικό Διάταγμα, κακόριςε τα προςόντα για τθ ςυμμετοχι ςτον ειςαγωγικό 

διαγωνιςμό για ςτελζχθ υψθλισ ευκφνθσ τθσ SNA. Σφμφωνα με αυτό, οι υποψιφιοι 

δθμόςιοι υπάλλθλοι πρζπει να:  

➢ διακζτουν τουλάχιςτον πανεπιςτθμιακό πτυχίο ειδικότθτασ ι μεταπτυχιακό  τίτλο 

ςπουδϊν (υπθρετοφντεσ), 

➢ ζχουν ιδθ απαςχολθκεί ςε Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ και να διακζτουν τουλάχιςτον 

τριετζσ πτυχίο με τουλάχιςτον τριετι επαγγελματικι εμπειρία ςτθ δθμόςια διοίκθςθ 

(μθ υπθρετοφντεσ), 

➢ επιτφχουν ςε δφο γραπτζσ δοκιμαςίεσ, 
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➢ υποβλθκοφν ςε προθγοφμενεσ δοκιμαςίεσ προεπιλογισ, όπωσ: μια προφορικι 

δοκιμαςία που περιλαμβάνει ςυνζντευξθ με ςτόχο τθ διαπίςτωςθ του επιπζδου 

αντιλθπτικισ ικανότθτασ κακϊσ και άλλων οριηόντιων δεξιοτιτων, 

➢ κατζχουν γνϊςθ τουλάχιςτον μιασ ενωςιακισ ξζνθσ γλϊςςασ μεταξφ των παρακάτω: 

Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Λςπανικά. 

Ο τελικόσ αρικμόσ των ειςακτζων, προςδιορίηεται από τον τελικό αρικμό που κα εγκρίνει το 

Υπουργικό Συμβοφλιο βάςει του εκνικοφ τριετοφσ προχπολογιςμοφ προςλιψεων και από τα 

ειδικότερα περιγράμματα για κάκε κζςθ.  

Για να ςυμμετάςχουν ςτον ειςαγωγικό διαγωνιςμό, υποψιφιοι που δεν είναι δθμόςιοι 

υπάλλθλοι πρζπει να διακζτουν διδακτορικό τίτλο ςπουδϊν οποιουδιποτε ερευνθτικοφ 

αντικειμζνου ι μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν ι τίτλο πτυχίου πανεπιςτθμίου που ζχει 

αποκτθκεί ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ γίνονται δεκτά 

και διπλϊματα ειδικότθτασ ι μεταπτυχιακά διπλϊματα δευτζρου επιπζδου.  

Θ διάρκεια του προγράμματοσ ςπουδϊν είναι 12 μινεσ, θ οποία διακρίνεται ςε 8 μινεσ 

γενικισ εκπαίδευςθσ ςτθν SNA και ςε 4 μινεσ ειδικισ εκπαίδευςθσ ςτθν εκάςτοτε Υπθρεςία 

προοριςμοφ. Εάν δεν υφίςταται κάποια ειδικι εκπαιδευτικι μονάδα ςτθν Υπθρεςία 

προοριςμοφ, τότε  θ φάςθ τθσ ειδικισ εκπαίδευςθσ πραγματοποιείται επίςθσ ςτθν SNA.  

Κατά τθν περίοδο υλοποίθςθσ του προγράμματοσ ςπουδϊν, ςε φοιτθτζσ που δεν είναι 

δθμόςιοι υπάλλθλοι καταβάλλεται μθνιαία υποτροφία 1.500,00 Ευρϊ, θ οποία 

αναπροςαρμόηεται ςφμφωνα με τον δείκτθ ISTAT-FOI ςτθν αρχι κάκε μακιματοσ. Οι 

φοιτθτζσ που είναι ιδθ δθμόςιοι υπάλλθλοι διατθροφν το μιςκό που λαμβάνουν από τθν 

Υπθρεςία προζλευςθσ. 

Ειδικότερα για τον επικείμενο ειςαγωγικό διαγωνιςμό SNA 2022 που προβλζπει ζναν 

μζγιςτο αρικμό 315 ειςακτζων, κα περιλαμβάνονται οι ακόλουκεσ διαγωνιςτικζσ 

διαδικαςίεσ: 

➢ H δοκιμαςία προεπιλογισ που περιλαμβάνει ζνα τεςτ 60 ερωτιςεων πολλαπλισ 

επιλογισ ςτισ ακόλουκεσ κεματικζσ ενότθτεσ:  

○ Ερωτιςεισ λογικισ και εκτίμθςθσ καταςτάςεων18 (20 ερωτιςεισ) 

                                                           
18

 Οι δοκιμζσ κατάςταςθσ αντιπροςωπεφουν ζναν νζο τφπο τζςτ με τίτλο RIPAM. 
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○ Συνταγματικό δίκαιο (4 ερωτιςεισ) 

○ Διοικθτικό δίκαιο (9 ερωτιςεισ) 

○ Δίκαιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (4 ερωτιςεισ) 

○ Ρολιτικι οικονομία (4 ερωτιςεισ) 

○ Οικονομικι πολιτικι (4 ερωτιςεισ) 

○ Οικονομικά τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ (3 ερωτιςεισ) 

○ Δθμόςια διοίκθςθ (3 ερωτιςεισ) 

○ Ανάλυςθ δθμόςιων πολιτικϊν (3 ερωτιςεισ) 

○ Επίπεδο αγγλικισ γλϊςςασ B2 CEFR (6 ερωτιςεισ) 

➢ Οι δφο γραπτζσ δοκιμαςίεσ που αφοροφν ςτθν προετοιμαςία εργαςιϊν με βάςθ 

ςφντομουσ φακζλουσ που κα διανεμθκοφν ςτουσ υποψθφίουσ: 

○ Θ πρϊτθ εργαςία κα ζχει ωσ ςτόχο τθ διαπίςτωςθ γνϊςεων ςε νομικά κζματα 

(ςυνταγματικό, διοικθτικό και δίκαιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ), τθν ικανότθτα για 

νομικι ςυλλογιςτικι και τθν ικανότθτα να κζτει κριτικι ανάλυςθ πολφπλοκων 

προβλθμάτων (και να προτείνει λφςεισ). 

○ Θ δεφτερθ εργαςία κα επικεντρωκεί ςε οικονομικά κζματα και ςτθν ανάλυςθ των 

δθμόςιων πολιτικϊν. 

➢ Θ προφορικι εξζταςθ που δφναται να πραγματοποιθκεί και μζςω τθλεδιάςκεψθσ, 

αποτελείται από ςυνζντευξθ με ςτόχο τθ διαπίςτωςθ των ακόλουκων δεξιοτιτων 

ι/και γνϊςεων: 

○ Γνϊςεισ ςτουσ κλάδουσ που αναφζρονται ανωτζρω (διαδικαςία προεπιλογισ) 

○ Επαρκείσ γνϊςεισ ςε ψθφιακζσ τεχνολογίεσ και τεχνολογίεσ πλθροφορικισ και 

επικοινωνίασ. 

○ Οργανωτικζσ και διοικθτικζσ δεξιότθτεσ. 

○ Γνϊςεισ αγγλικϊν (επίπεδο Β2) μζςω ανάγνωςθσ και μετάφραςθσ κειμζνου, 

κακϊσ και μζςω ςυνομιλίασ. 
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IV. ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ 

Ππωσ αναφζρκθκε παραπάνω, θ SNA περιλαμβάνει 5 Τμιματα και 5 διδακτικοφσ τομείσ. Ριο 

ςυγκεκριμζνα: 

➢ Το Τμιμα για τθν Ανάπτυξθ των Διοικθτικϊν Δεξιοτιτων (DISCOGE) το οποίο 

αςχολείται με τθν κατάρτιςθ διευκυντικϊν ςτελεχϊν, τθν εκπαίδευςθ διευκυντϊν 

ςχολείων, τθν τεχνολογικι καινοτομία, τθν ανάλυςθ των επιδόςεων, τθν μζτρθςθ και 

αξιολόγθςθ, το κεςμικό πλαίςιο και τθν οργάνωςθ τθσ δθμοςιοχπαλλθλίασ, τθ 

διοικθτικι δράςθ, τθν ατομικι προςταςία και τον ελεγκτικό μθχανιςμό του κράτουσ, 

τθν πρόλθψθ τθσ διαφκοράσ και τθν ζννοια τθσ νομιμότθτασ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ, 

τθν υγεία και αςφάλεια ςτο χϊρο εργαςίασ. 

➢ Το Τμιμα Ευρωπαϊκϊν και Διεκνϊν Υποκζςεων (DIAEI) το οποίο αςχολείται με τουσ 

ευρωπαϊκοφσ και διεκνείσ φορείσ, τθν ευρωπαϊκι πολυεπίπεδθ διακυβζρνθςθ, τισ 

διεκνείσ ςχζςεισ, τθν διεκνοποίθςθ των διοικιςεων και τθ διεκνι ςυνεργαςία, τθν 

υλοποίθςθ προγραμμάτων ευρωπαϊκισ και διεκνοφσ ςυνεργαςίασ, τθν ειδικι 

εκπαίδευςθ για τθ διπλωματικι ςταδιοδρομία και για ςτελζχθ του Υπουργείου 

Εξωτερικϊν και Διεκνοφσ Συνεργαςίασ. 

➢ Το Τμιμα Οικονομικϊν, Οικονομικϊν και Στατιςτικισ (DEFS) το οποίο αςχολείται με 

τθν εςωτερικι, ευρωπαϊκι και διεκνι οικονομικι ανάλυςθ και πολιτικι, τουσ 

δθμοςιονομικοφσ κανόνεσ, τον προχπολογιςμό και τθν ανάλυςθ κόςτουσ, τα δθμόςια 

οικονομικά και τθν πολυεπίπεδθ φορολογία, τθ ρυκμιςτικι λειτουργία τθσ οικονομίασ, 

τον ζλεγχοσ τθσ ιδιωτικισ χρθματοδότθςθσ, τθν ανάλυςθ και αξιολόγθςθ δθμοςίων 

αναπτυξιακϊν προγραμμάτων και ζργων τθν πρόςβαςθ και διαχείριςθ των 

ευρωπαϊκϊν κονδυλίων, τθν οργάνωςθ και διαχείριςθ δθμοςίων εταιρειϊν, τθ 

ςτατιςτικι ανάλυςθ, τθν ειδικι εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του Υπουργείου 

Οικονομίασ και Οικονομικϊν και των φορολογικϊν υπθρεςιϊν και τζλοσ τισ δθμόςιεσ 

προμικειεσ. 

➢ Το Τμιμα Θεςμϊν, Αςφάλειασ και Αυτονομίασ (DISA) το οποίο αςχολείται με τισ 

εκνικζσ και ευρωπαϊκζσ δθμόςιεσ πολιτικζσ, τισ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ, τισ πολιτικζσ 

για τον πολιτιςμό και τθν ευθμερία, τισ περιφερειακζσ πολιτικζσ, τισ υποδομζσ και το 

περιβάλλον, τθσ ζννοιασ τθσ εδαφικισ αυτονομίασ και τισ ςχζςεισ των αυτόνομων 
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εδαφϊν με το κράτοσ, τισ τοπικζσ περιφζρειεσ και τισ τοπικζσ αρχζσ, τισ κεςμικζσ 

ςχζςεισ και τισ διοικθτικζσ δράςεισ, το ρυκμιςτικό ςφςτθμα και τθν ανάλυςθ 

ρυκμιςτικϊν επιπτϊςεων, τθν ειδικι εκπαίδευςθ του πολιτικοφ προςωπικοφ τθσ 

Διοίκθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων των υπαλλιλων των νομαρχιϊν και τζλοσ τθν ειδικι 

εκπαίδευςθ του ςτρατιωτικοφ και πολιτικοφ προςωπικοφ του Υπουργείου Άμυνασ. 

➢ Το Τμιμα Ευθμερίασ, Ρολιτιςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ (DIBECS) το οποίο 

αςχολείται με κζματα που ςχετίηονται με τθν αειφόρο ανάπτυξθ, τθν προςταςία τθσ 

υγείασ και αςφάλειασ ςτο χϊρο εργαςίασ και ςυντονίηει τα προγράμματα αρχικισ και 

ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ που αφοροφν κεματικά το προςωπικό των 

ακόλουκων κεντρικϊν Υπθρεςιϊν: Υπουργείο Ρεριβάλλον και Ρροςταςίασ τθσ Γθσ και 

τθσ Κάλαςςασ, Ανϊτατο Λνςτιτοφτο Ρροςταςίασ και Ζρευνασ του Ρεριβάλλοντοσ 

(ISPRA), Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Ρολιτικϊν, Υπουργείο Ρολιτιςτικισ 

Κλθρονομιάσ, Δραςτθριοτιτων και Τουριςμοφ, Εκνικόσ Οργανιςμόσ Τουριςμοφ (ΕΝΛΤ), 

Υπουργείο Υποδομϊν και Μεταφορϊν, Αυτόνομθ Εταιρεία για τθ Διαχείριςθ των 

Εκνικϊν Οδϊν (ANAS), Εκνικι Αρχι Ρολιτικισ Αεροπορίασ (ENAC), Φορζασ 

Διαχείριςθσ των Ενεργειακϊν Υπθρεςιϊν (GSE), Υπουργείο Ραιδείασ, Ρανεπιςτθμίου 

και Ζρευνασ, Εκνικι Υπθρεςία για τθν Αξιολόγθςθ του Ρανεπιςτθμιακοφ και 

Ερευνθτικοφ Συςτιματοσ (ANVUR) και άλλουσ ερευνθτικοφσ φορείσ και ιδρφματα, 

Υπουργείο Υγείασ, Εκνικι Υπθρεςία Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν Υγείασ (AGENAS), 

Λταλικόσ Οργανιςμόσ Φαρμάκων (AIFA), Οργανιςμόσ για τθν ψθφιακι Λταλία (AgID), 

Εκνικό Λνςτιτοφτο Αςφάλιςθσ Ατυχθμάτων ςτθν Εργαςία (INAIL), Εκνικό Λνςτιτοφτο 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (INPS). 

 

 

vi. ΔΕΞΙΟΤΘΤΕΣ 

Οι βαςικζσ δεξιότθτεσ που επιδιϊκει θ SNA να αναπτφξει ςτουσ υπαλλιλουσ του δθμοςίου 

τομζα αποβλζπουν κατά κφριο λόγο ςτθν απόκτθςθ τθσ κατάλλθλθσ τεχνικισ ι ειδικισ 

γνϊςθσ προκειμζνου οι τελευταίοι να μποροφν να αςκιςουν με αποτελεςματικό τρόπο τα 

κακικοντά τουσ. Οι εν λόγω δεξιότθτεσ μποροφν να ταξινομθκοφν ςε 5 διακριτά 

επιςτθμονικά πεδία, τουσ λεγόμενουσ Επιςτθμονικοφσ Τομείσ που αντιπροςωπεφουν τουσ 
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εγκάρςιουσ τομείσ ςτουσ οποίουσ αναφζρονται τα πζντε Τμιματα που αναλφκθκαν 

ανωτζρω: 

➢ Ανάλυςθ δθμόςιων πολιτικϊν 

➢ Δίκαιο 

➢ Οικονομικι, λογιςτικι και ςτατιςτικι 

➢ Διοίκθςθ και ψθφιακι καινοτομία 

➢ Διδακτικζσ μζκοδοι μάκθςθσ και επικοινωνίασ 

Ωςτόςο, θ SNA παρζχει και υπθρεςίεσ ςυμβουλευτικισ και προςωπικισ ανάπτυξθσ ι 

προγράμματα που ςτοχεφουν ςτθν ανάπτυξθ οριηόντιων δεξιοτιτων κυρίωσ μζςα από τα 

βραχείασ διάρκειασ προγράμματα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ που υλοποιεί. 

 

vii. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Θ Σχολι πραγματοποιεί ζρευνα και, κατόπιν αιτιματοσ τθσ Ρροεδρίασ του Υπουργικοφ 

Συμβουλίου, ςυμβουλευτικι και τεχνικι υποςτιριξθ προσ τθν κυβζρνθςθ και τισ δθμόςιεσ 

διοικιςεισ. Ειδικότερα, προωκεί τισ ακόλουκεσ δραςτθριότθτεσ: 

➢ Ζρευνα, ανάλυςθ και τεκμθρίωςθ ςχετικά με δραςτθριότθτεσ κατάρτιςθσ για τισ 

διαδικαςίεσ μεταρρφκμιςθσ και καινοτομίασ τθσ ιταλικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ. 

➢ Διάδοςθ μζςω τθσ οργάνωςθσ ςεμιναρίων, ςυνεδρίων και ςυναντιςεων για τθ 

ςυηιτθςθ επίκαιρων κεμάτων και τθν παρουςίαςθ τόμων και δοκιμίων. 

➢ Ζρευνα, ανάλυςθ και παροχι ςυμβουλϊν ςχετικά με τθ μεκοδολογία και τα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ που προςφζρεται ςτθ δθμόςια διοίκθςθ από δθμόςιουσ 

και ιδιωτικοφσ φορείσ. 

Θ SNA ςυμβάλλει επίςθσ ςτθν προϊκθςθ και ενίςχυςθ εκνικϊν και διεκνϊν πρωτοβουλιϊν 

που ςτοχεφουν ςτθν προϊκθςθ και διάδοςθ τθσ κουλτοφρασ τθσ αποτελεςματικότθτασ και 

αποδοτικότθτασ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ κακϊσ και τθσ ανάπτυξθσ καινοτόμων μοντζλων 

ςυνεργαςίασ και πολυεπίπεδθσ διαβοφλευςθσ μεταξφ κεντρικϊν Υπθρεςιϊν, περιοχϊν με 

εδαφικι αυτονομία, ευρωπαϊκϊν και διεκνϊν φορζων, βάςει ειδικϊν ςυμφωνιϊν. Μζςω 

http://sna.gov.it/index.php?id=897/
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διμερϊν και πολυμερϊν ςυνεργαςιϊν, εςτιάηει τθ δραςτθριότθτά τθσ ςε δφο τομείσ 

παρζμβαςθσ: 

➢ Τον ςχεδιαςμό και τθν παροχι προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ για 

δθμόςιουσ υπαλλιλουσ, ςτελζχθ και διπλωμάτεσ τθσ αλλοδαπισ. 

➢ Τθ ςυνεργαςία με δίκτυα ςχολείων και ιδρυμάτων εκνικό ι υπερεκνικό επίπεδο που 

δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και των δθμόςιων 

πολιτικϊν. 

Σχετικό παράδειγμα ςυνεργαςίασ με ςκοπό τθν ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν μεταξφ 

διεκνϊν ιδρυμάτων, για τθν ανάπτυξθ δράςεων χρθςτισ διακυβζρνθςθσ ςε όλο τον κόςμο, 

είναι θ δθμιουργία του Εκπαιδευτικοφ Κζντρου του Ρρογράμματοσ Διακυβζρνθςθσ για τθ 

Μζςθ Ανατολι και τθ Βόρεια Αφρικι - MENA-OECD Governance Program Training Center, 

που ιδρφκθκε ςε ςυνεργαςία με τον ΟΟΣΑ το 2012. 

 

viii. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΣΤΑΔΙΟΔΟΜΙΑ 

Θ αποφοίτθςθ από τθν SNA διαςφαλίηει για τουσ αποφοίτουσ τθσ μια διαδρομι ταχείασ 

εξζλιξθσ κακϊσ θ τοποκζτθςι τουσ γίνεται με ςκοπό τθν ανάλθψθ κζςεων υψθλισ ευκφνθσ.  

 

ix. ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘ ΑΡΟΦΟΙΤΩΝ 

Οι απόφοιτοι από τθν SNA ακολουκοφν μια προδιαγεγραμμζνθ πορεία ςε κζςεισ υψθλισ 

ευκφνθσ και με κακικοντα διοίκθςθσ.  

 

4.2.θ. Ιρλανδία 

Χϊρα:  Ιρλανδία 

Ραράδειγμα ΡΦΣ:  The Institute of Public Administration (IPA) 

Επικεφαλισ: Dr. Marian O'Sullivan 

https://menaoecd-trainingcentre-sna.org/
https://wp-it.wikideck.com/Organizzazione_per_la_cooperazione_e_lo_sviluppo_economico
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Ζδρα:   Δουβλίνο 

 Ζτοσ ίδρυςθσ:  1957 

Βαςικι πθγι 

πλθροφόρθςθσ: 

https://www.ipa.ie/ 

 

 

i. ΑΡΟΣΤΟΛΘ 

Το IPA ςυςτάκθκε προκειμζνου να προωκιςει τθν καλφτερθ κατανόθςθ, τα πρότυπα τθσ 

εφαρμοςμζνθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και των αςκοφμενων δθμοςίων πολιτικϊν. Ωσ 

Οργανιςμόσ, προςφζρει ζνα ευρφ φάςμα υπθρεςιϊν ςτουσ ενδιαφερόμενουσ για τισ 

υπθρεςίεσ του. Λειτουργεί πολυδιάςτατα. Θ κομβικι αποςτολι του είναι θ προςαρμογι του 

ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τθσ Λρλανδικισ Δθμόςιασ Υπθρεςίασ και των πελατϊν του ςτον 

ιδιωτικό τομζα. Ο ςυνδυαςμόσ δεξιοτιτων και εμπειρίασ των ςτελεχϊν του Λνςτιτοφτου 

κάνει εφικτι τθν ανάπτυξθ και τθν προςφορά ενόσ φάςματοσ υπθρεςιϊν που 

ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ των ενδιαφερόμενων με ακρίβεια και αποτελεςματικότθτα.  

 

ii. ΙΣΤΟΙΚΘ ΑΝΑΔΟΜΘ 

Για ςχεδόν εξιντα χρόνια, το IPA παρζχει ζνα ευρφ φάςμα προγραμμάτων ανάπτυξθσ 

δεξιοτιτων των ςτελεχϊν μζςα από προγράμματα βραχείασ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, 

υποςτιριξθσ και προςωπικισ ανάπτυξθσ για νζα και ζμπειρα ςτελζχθ, διοικθτικοφσ 

υπαλλιλουσ και τεχνικό προςωπικό ςε όλο το δθμόςιο τομζα. Επιπλζον, κακίςταται κομβικό 

ςθμείο και πεδίο για διάλογο, ςυηιτθςθ και ανταλλαγι εμπειριϊν και καλϊν πρακτικϊν. Σε 
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μια εποχι ςφνκετων και ταχζων αλλαγϊν, και δεδομζνθσ τθσ ανάγκθσ για μεγαλφτερθ 

υπευκυνότθτα, ενςωμάτωςθ και κινθτικότθτα ςε όλεσ τισ δθμόςιεσ  υπθρεςίεσ, οι 

καινοτόμεσ προςεγγίςεισ μάκθςθσ επιτρζπουν ςτουσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ να 

οικοδομιςουν τισ γνϊςεισ και τισ ικανότθτεσ που είναι απαραίτθτεσ για να θγθκοφν, να 

διαχειριςτοφν και να εφαρμόςουν άμεςα νζεσ ιδζεσ απζναντι ςτα αιτιματά και τισ 

προκλιςεισ που αντιμετωπίηουν. 

Σιμερα, το Λνςτιτοφτο χαίρει εξαιρετικισ φιμθσ για τθν παροχι τεχνικισ τεχνογνωςίασ και 

υποςτιριξθσ για τθν ανάπτυξθ και τθ μεταρρφκμιςθ του δθμόςιου τομζα, χάρθ ςτθν υψθλι 

ποιότθτα των υπθρεςιϊν  του και τθν εμπειρία τθσ ιρλανδικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ.  

Αποδζκτεσ των υπθρεςιϊν του είναι πολλζσ χϊρεσ ςε μεταβατικό ςτάδιο και ζνασ 

αυξανόμενοσ αρικμόσ αναδυόμενων οικονομιϊν παγκοςμίωσ.  Πλοι αυτζσ ενδιαφζρονται 

να εξερευνιςουν κα να μάκουν από τθν εμπειρία τθσ Λρλανδίασ, από το επιτυχθμζνο 

μοντζλο μεταρρφκμιςθσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και τθν ατηζντα οικονομικισ ανάπτυξθσ 

που εντάκθκε από τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1980. Το Λνςτιτοφτο είχε μεγάλθ ηιτθςθ για να 

λειτουργιςει ωσ αγωγόσ αυτισ τθσ μοναδικισ τεχνογνωςίασ και εμπειρίασ. 

 

iii. ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ 

Οι υπθρεςίεσ του φορζα παρζχονται κυρίωσ ςε πελάτεσ τθσ Λρλανδικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

Το IPP είναι ο μοναδικόσ φορζασ που επικεντρϊνεται αποκλειςτικά ςτθν ανάπτυξθ του 

δθμόςιου τομζα τθσ Λρλανδίασ. Ραρζχει τισ υπθρεςίεσ τθσ μζςω προγραμμάτων: 

➢ Εκπαίδευςθσ και επαγγελματικισ κατάρτιςθσ: Μζςω αυτϊν επιχειρείται θ 

οικοδόμθςθ τθσ ικανότθτασ των ανκρϊπων να αντιμετωπίηουν τισ προκλιςεισ με 

ςυςτθματικό και επιςτθμονικό τρόπο. 

➢ Ατομικισ Συμβουλευτικισ, επίλυςθσ προβλθμάτων και βοικειασ ςτο ςχεδιαςμό 

και τθ διαμόρφωςθ του μζλλοντοσ: Στο πεδίο αυτό, το Λνςτιτοφτο προςφζρει μια 

ςειρά από ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ διαχείριςθσ που ζχουν ςχεδιαςτεί για να 

βοθκοφν τουσ οργανιςμοφσ ςτθν ανάπτυξθ και τθν επίτευξθ των ςτόχων τουσ. Οι 

δεξιότθτεσ και θ τεχνογνωςία του φορζα μποροφν να βοθκιςουν τον κάκε 

ενδιαφερόμενο οργανιςμό  να εντοπίςει και να λφςει τα προβλιματά του και να 

διαμορφϊςει το μζλλον του. Οι ςφμβουλοί  του Λνςτιτοφτου όπωσ εκείνο διατείνεται, 
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διακζτουν εισ βάκοσ γνϊςθ του δθμόςιου τομζα, με ευρφ φάςμα δεξιοτιτων και 

τεχνογνωςίασ. 

➢ Ζρευνασ και δθμοςίευςθσ - κατανόθςθσ του τι πρζπει να γίνει και διάκεςθ αυτϊν 

των ευρθμάτων: Σθμειϊνεται ότι το Λνςτιτοφτο είναι ο μόνοσ επίςθμοσ και θμι-

δθμόςιοσ εκδότθσ ςτθν Λρλανδία που ειδικεφεται ςε χριςθ, παραγωγι και ςφνκεςθ 

κειμζνων και εγγράφων για τθ διοίκθςθ και τθ διαχείριςθ των δθμοςίων υπθρεςιϊν.   

➢ Ζνα ςθμαντικό μζροσ των δραςτθριοτιτων του Ινςτιτοφτου ςχετίηεται με τα Διεκνι 

ζργα και τισ Συνεργαςίεσ που διαχρονικά αναπτφςςει: Αμζςωσ μετά τθν ίδρυςι του, 

το IPP άρχιςε να αναπτφςςει μια ςειρά διεκνϊν ςχζςεων ςυμβάλλοντασ ςθμαντικά 

ςτθν ενίςχυςθ των δθμόςιων διοικιςεων ςτισ αναπτυςςόμενεσ αφρικανικζσ 

οικονομίεσ, ιδίωσ ςτθ Ηάμπια και τθν Τανηανία. Ενϊ αυτοί οι δεςμοί διατθρικθκαν 

μζχρι ςιμερα, θ ςυνειςφορά του Λνςτιτοφτου ςτθ διεκνοποίθςθ τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ ζχει αναπτυχκεί με τθν πάροδο του χρόνου. Κατά ςυνζπεια, το 

χαρτοφυλάκιο των διεκνϊν ζργων που αναλαμβάνει ζχει αυξθκεί ςθμαντικά. Στισ 

αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990, το Λνςτιτοφτο ζδωςε ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ βοικεια των 

χωρϊν τθσ Ανατολικισ και Κεντρικισ Ευρϊπθσ, ςτο μεταςχθματιςμό του δθμόςιου 

μθχανιςμοφ τουσ, ωσ μζροσ τθσ διαδικαςίασ ζνταξθσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και 

προςζφερε πολυάρικμεσ δράςεισ ανάπτυξθσ ικανοτιτων (capacity building) και 

τεχνικισ βοικειασ για τθ δθμόςια διοίκθςθ, τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και αντίςτοιχα 

ινςτιτοφτα θ ιδρφματα γενικά. 

Γενικϊσ, είναι διεκνϊσ παραδεκτό το γεγονόσ πωσ το Λνςτιτοφτο ζχει καταγράψει ιδιαίτερθ 

ικανότθτα προςαρμογισ των υπθρεςιϊν ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ 

και των πελατϊν ςτον ιδιωτικό τομζα. Το Λνςτιτοφτο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ απαρτίηεται από 

τισ εξισ μονάδεσ και τομείσ: 

1. The Whitaker School of Government and Management 

Tο Whitaker School of Government and Management αναγνωρίηεται ωσ ζνασ από 

τουσ κορυφαίουσ παρόχουσ διαπιςτευμζνων προςόντων ςτον τομζα τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ. Τα μεταπτυχιακά του προγράμματα περιλαμβάνουν Επαγγελματικό 

Ριςτοποιθτικό Διακυβζρνθςθσ, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ, 

ςειρά εξειδικευμζνο προγραμμάτων μεταπτυχιακισ εκπαίδευςθσ (Master of Arts) ςε 
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ςχετικά αντικείμενα, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Επιχειριςεων και Διοίκθςθσ, MSc ςτισ 

Επιχειριςεισ και τθ Διοίκθςθ κακϊσ και πρόγραμμα διδακτορικϊν διατριβϊν ςτθ 

Διακυβζρνθςθ. Ρροςφζρει εξειδικευμζνεσ εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ ςε διάφορουσ 

ςυγκεκριμζνουσ τομείσ, όπωσ θ διαχείριςθ ανκρϊπινων πόρων, τα οικονομικά, θ 

ποινικι δικαιοςφνθ, θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ και θ διαχείριςθ τθσ υγειονομικισ 

περίκαλψθσ. 

Θ Σχολι καταβάλλει μεγάλεσ προςπάκειεσ για να προςφζρει τα προγραμματα τθσ με 

ευζλικτουσ, φιλικοφσ προσ τουσ φοιτθτζσ τρόπουσ. Πλα τα προγράμματα είναι 

μερικισ φοίτθςθσ (part-time) και παραδίδονται μζςω ενόσ ςυνδυαςμοφ δια ηϊςθσ ι 

εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ (ςφγχρονθσ ι αςφγχρονθσ) με ςεμιναριακά μακιματα 

το Σαββατοκφριακο. 

2. IPA Training and Consultancy 

Το IPA ςυνιςτά αναγνωριςμζνο Κολλζγιο του Εκνικοφ Ρανεπιςτθμίου τθσ Λρλανδίασ 

(NUI). Διακζτει τρία επίπεδα εκπαίδευςθσ: α) προπτυχιακό, β) μεταπτυχιακό, γ)  

ςυνεχισ εκπαίδευςθ και ανάπτυξθ. Οι βαςικοί τομείσ εκπαίδευςθσ είναι οι 

ακόλουκοι: 

➢ Ζλεγχοσ και διακυβζρνθςθ. 

➢ Ραροχι δθμόςιων υπθρεςιϊν. 

➢ Διοίκθςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

➢ Ανάπτυξθ δεξιοτιτων θγεςίασ. 

➢ Ανάπτυξθ δεξιοτιτων μάνατημεντ. 

➢ Ειδικά-προςαρμοςμζνα προγράμματα (tailor-made). 

➢ Διαδικτυακι μάκθςθ. 

➢ Οικονομικι διαχείριςθ. 

➢ Ρλθροφοριακά ςυςτιματα και τεχνολογία. 

➢ Τοπικι αυτοδιοίκθςθ.  

➢ Διοίκθςθ ζργου. 
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Τα προγράμματα και οι παρεμβάςεισ του Λνςτιτοφτου βαςίηονται ςτθν εμπειρία του 

επαγγελματικοφ προςωπικοφ πλιρουσ απαςχόλθςθσ που διακζτει, το οποίο ζχει πολλά 

χρόνια διδαςκαλίασ, κατάρτιςθσ και ςυμβουλευτικισ ςε ςυνδυαςμό με τθ βακιά κατανόθςθ 

των προκλιςεων και των περιοριςμϊν που αντιμετωπίηει ο δθμόςιοσ τομζασ. Μεγάλο μζροσ 

του προςωπικοφ του όπωσ αποδεικνφεται και από τισ ςχετικζσ ετιςιεσ αναφορζσ, ζχουν 

αναπτφξει ιδιαίτερθ ςυνκετικι και κριτικι ικανότθτα και ζχουν εκπαιδευτεί και ςε κζματα 

διαχείριςθσ ανκρϊπινων ομάδων και ψυχολογικϊν παραγόντων. Ο ςυνδυαςμόσ ζρευνασ 

τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, ικανότθτασ παράδοςθσ και πρακτικϊν προςεγγίςεων ςτα πιο 

δφςκολα ηθτιματα ζχει καταγράψει απτά κετικά αποτελζςματα γεγονόσ που υποςτθρίηει τθ 

ςυνεχι βελτίωςθ (continuous improvement) των δθμόςιων Yπθρεςιϊν. 

Σχετικά με τον άξονα ςυμβουλευτικι (consultancy), το IPA προςφζρει μια ςειρά από 

ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ που ζχουν ςχεδιαςτεί για να βοθκοφν τουσ οργανιςμοφσ ςτθν 

ανάπτυξθ και τθν επίτευξθ των ςτόχων τουσ. Οι δεξιότθτεσ και θ τεχνογνωςία μποροφν να 

βοθκιςουν τον ενδιαφερόμενο οργανιςμό ι μια ομάδα εκπαιδευόμενων να εντοπίςει και 

να λφςει τα προβλιματά που τουσ απαςχολοφν  και να διαμορφϊςουν το μζλλον ςφμφωνα 

με τισ παραμζτρουσ τθσ εποχισ. 

Οι επιμζρουσ τομείσ είναι οι εξισ:  

➢ Το Φόρουμ Διακυβζρνθςθσ: Το φόρουμ διοικείται από το IPA με βαςικι επιδίωξθ να 

αναπτφξει ζνα δίκτυο οργανϊςεων και ανκρωπων με γνϊςεισ, ικανότθτεσ και 

δεξιότθτεσ που κα παρζχει ςυμβουλζσ και ενθμερϊςεισ για κζματα διακυβζρνθςθσ. 

➢ Τομζασ υποςτιριξθσ τθσ καλισ διακυβζρνθςθσ: Στο πλαίςιο αυτοφ του τομζα, το 

ΛΑ παρζχει ςθμαντικζσ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ ςε διοικθτικά ι κυβερνθτικά 

ςυμβοφλια και ανϊτατα ςτελζχθ κρατικϊν φορζων με ςτόχο τθν εκπαίδευςθ ςε 

κζματα όπωσ θ διοίκθςθ επιδόςεων, θ ανάλυςθ κανονιςτικϊν ρυκμίςεων και θ 

ενθμζρωςθ για νζεσ ςχετικζσ με το αντικείμενό τουσ νομοκετικζσ διατάξεισ. 

➢ Τομζασ υπθρεςιϊν διακυβζρνθςθσ: Θ Ομάδα Διακυβζρνθςθσ του IPA είναι ςε κζςθ 

να προςφζρει ςτουσ κυβερνθτικοφσ Φορείσ και Υπθρεςίεσ κακοδιγθςθ, τεχνικι 

βοικεια και υποςτιριξθ μζςω τθσ τεκμθρίωςθσ των ρυκμίςεων, τθσ εφαρμογισ και 

ενςωμάτωςθσ τθσ λειτουργίασ τθσ διακυβζρνθςθσ, τθσ διαχείριςθσ κινδφνων, τθσ 

μεταφοράσ βζλτιςτων πρακτικϊν. Στο πλαίςιο αυτό, ζχει εκδϊςει εγχειρίδια εταιρικισ 
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διακυβζρνθςθσ, ειδικά προςαρμοςμζνα ςτισ ανάγκεσ διακυβζρνθςθσ του κράτουσ και 

των φορζων που χρθματοδοτοφνται από το δθμόςιο. 

➢ Τομείσ παροχισ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν: Το IPA ζχει ολοκλθρϊςει με επιτυχία 

πολλά ζργα παροχισ ςυμβουλϊν τόςο ςε εκνικό όςο και ςε διεκνζσ επίπεδο ςε μια 

ςειρά από τομείσ όπωσ θ διοίκθςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ, θ Οργανωτικι Ανάπτυξθ 

και θ Αλλαγι, θ Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ κ.ά. Το IPA ςυνεργάηεται με κάκε 

ενδιαφερόμενο προκειμζνου να παρζχει ολοκλθρωμζνθ ςυςτθματικι υποςτιριξθ από 

το ςχεδιαςμό, τθν παράδοςθ, τθ διαχείριςθ και τθν αξιολόγθςθ κάκε ςταδίου τθσ 

διαδικαςίασ και ολοκλθρωμζνεσ προτάςεισ με δζςμθ πολφ ςυγκεκριμζνων 

παρεμβάςεων για τθν υποςτιριξθ ςυγκεκριμζνων βθμάτων, ανάλογα με τισ ανάγκεσ. 

➢ Τομζασ Ρροςδιοριςμοφ Εκπαιδευτικϊν Αναγκϊν: Θ υπθρεςία προςδιοριςμοφ των 

εκπαιδευτικϊν αναγκϊν ςτοχεφει είτε ςε ολόκλθρο τον οργανιςμό είτε ςε 

τμιματα/τμιματα αυτοφ. Ρροβλζπει ανακεϊρθςθ των υφιςτάμενων ςχεδίων και 

πρακτικϊν και περιλαμβάνει ςυνεντεφξεισ βαςικϊν ςτελεχϊν. Τα εργαςτιρια για το 

προςωπικό αποτελοφν επίςθσ χαρακτθριςτικό τθσ διαδικαςίασ. Θ υπθρεςία 

περιλαμβάνει ανάλυςθ και αναφορά ςτον υπεφκυνο προςωπικοφ, θ οποία κα 

διευκολφνει μια δομθμζνθ προςζγγιςθ για τθν κάλυψθ των επιμζρουσ αναγκϊν. 

➢ Ευρωπαϊκι Υπθρεςία Ρλθροφοριϊν: Θ Ευρωπαϊκι Υπθρεςία Ρλθροφοριϊν είναι 

μία προςαρμοςμζνθ υπθρεςία ςτισ ανάγκεσ των τοπικϊν αρχϊν, ςχεδιαςμζνθ να 

παρζχει ζγκαιρθ και ζγκυρθ ενθμζρωςθ για τισ εξελίξεισ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ οι 

οποίεσ επθρεάηουν τθν Λρλανδία. Ρλθροφορίεσ παρζχονται μζςω τθσ διανομισ 

ςχετικϊν εντφπων, τθσ διενζργειασ ενθμερωτικϊν εκδθλϊςεων ι τθν υλοποίθςθ 

ςχετικϊν ςεμιναρίων όπου απαιτείται.  

➢ Φόρουμ Συντάξεων: Το 2005 το IPA δθμιοφργθςε ζνα Φόρουμ Συντάξεων μόνο για 

μζλθ και για μθ κερδοςκοπικοφσ θμικρατικοφσ και ςυναφείσ φορείσ και οργανϊςεισ 

που εμπλζκονται ςτθ διαχείριςθ των καταπιςτευμάτων που προζρχονται από τισ 

ειςφορζσ των υπαλλιλων. 

➢ IPA Publishing Management: Από τθν ζρευνα μζχρι τθν αναπαραγωγι, παρζχεται 

μια ολοκλθρωμζνθ λφςθ ςτισ εκδοτικζσ απαιτιςεισ του κάκε φορζα, ψθφιακι ι 

ζντυπθ.  
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iv. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΘΣ  

Λειτουργεί με τθ διαδικαςία τθσ αίτθςθσ για ςυμμετοχι ςε δια ηϊςθσ ι εξ αποςτάςεωσ 

προγράμματα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. Αναφορικά με τθν επιλεξιμότθτα, εξετάηονται 

οριςμζνεσ προδιαγραφζσ (ποιοτικά και ποςοτικά κριτιρια) ενϊ διενεργείται και αξιολόγθςθ 

του προφίλ του υποψθφίου. Υπάρχει ςθμαντικόσ ανταγωνιςμόσ για τθ διαςφάλιςθ μιασ 

κζςθσ εκπαίδευςθσ. Για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαδικαςίασ, υφίςταται επιτροπι που αξιολογεί 

και αναλφει τουσ φακζλουσ των υποψθφίων. 

 

v. ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ  

Σε προπτυχιακό επίπεδο υπάρχουν 8 προγράμματα που παρζχονται με δια ηϊςθσ παρουςία 

και εξ αποςτάςεωσ. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο υπάρχουν 10 προγράμματα που παρζχονται 

με δια ηϊςθσ παρουςία και εξ αποςτάςεωσ.  Στθν επαγγελματικι κατάρτιςθ υπάρχουν 10 

μακιματα. Στθ διάρκεια διεξαγωγισ των μακθμάτων προβλζπεται θ υλοποίθςθ και θ 

πραγματοποίθςθ οριςμζνων ειδικϊν ςεμιναρίων και εκπαιδευτικϊν διαλζξεων. 

 

vi. ΔΕΞΙΟΤΘΤΕΣ 

Στο πλαίςιο του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ του IPA, αναπτφςςονται προςόντα και 

δεξιότθτεσ που ςχετίηονται με τα επιμζρουσ προγράμματα που παρακολουκοφν οι 

εκπαιδευόμενοι. Θ αποφοίτθςθ από κάποιο πρόγραμμα πιςτοποιείται και αναγνωρίηεται 

επίςθμα από τθν ιρλανδικι κυβζρνθςθ. Είναι ςθμαντικό το ότι υπάρχουν προγράμματα 

όπωσ θ διοίκθςθ και θγεςία αλλά και άλλα που καλλιεργοφν τθ ςυνκετικι ςκζψθ, τθν 

κριτικι ικανότθτα και το ςυνδυαςμό νομικϊν και ποςοτικϊν γνϊςεων. 

 

vii. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Στο πεδίο καλλιζργειασ τθσ εφαρμοςμζνθσ καινοτομίασ, το IPA παρζχει τα κάτωκι 

ςεμινάρια: 
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Ρρόκλθςθ Θγεςίασ: Το Ρρόκλθςθ Θγεςίασ είναι ζνα εντατικό Ρρόγραμμα Ανάπτυξθσ 

Θγεςίασ για Ανϊτερουσ Δθμόςιουσ Υπαλλιλουσ. Το πρόγραμμα είναι ςφντομο, εντατικό και 

παραδίδεται ςε τρεισ ενότθτεσ, με ατομικι εμπιςτευτικι κακοδιγθςθ. Ζχουν καταγραφεί 

πάνω από τριακόςιοι ανϊτεροι δθμόςιοι υπάλλθλοι προερχόμενοι από τθν κεντρικι και 

τοπικι αυτοδιοίκθςθ, κρατικοφσ φορείσ και τον τομζα τθσ υγείασ, οι οποίοι ζχουν 

παρακολουκιςει το πρόγραμμα μζχρι ςιμερα. Είναι πρόγραμμα μζςθσ διάρκειασ, 5 μθνϊν, 

το οποίο περιλαμβάνει τρεισ διακριτζσ εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ. 

Θγεςία ςτθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ: Αυτό το πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθ μονάδα, ςτο 

πρόςωπο και το χαρακτιρα του κάκε ενδιαφερόμενου. Αφορά ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

ικανότθτασ των ςπουδαςτϊν να κατανοοφν και να αλλάηουν τα οργανωτικά ςυςτιματα και 

τον εαυτό τουσ. Βαςικόσ ςτόχοσ είναι θ οικοδόμθςθ τθσ ικανότθτασ των ατόμων να 

λειτουργοφν εκτόσ των λειτουργικϊν τουσ αρμοδιοτιτων και θ διεφρυνςθ τθσ κατανόθςισ 

τουσ ςε κζματα οργάνωςθσ και ςυςτιματοσ, ενιςχφοντασ τθν ικανότθτά τουσ να 

λειτουργοφν ςε ςτρατθγικό επίπεδο. Εδϊ βεβαίωσ, και ςε ςχζςθ με τα ελλθνικά δεδομζνα, 

κα μποροφςαμε να ποφμε ότι θ περιγραφι ζρχεται και κοντά ςτα ποιοτικά γνωρίςματα τθσ 

επιδιωκόμενθσ επιτελικότθτασ. Θ λειτουργία ςε ςτρατθγικό επίπεδο ςυνδράμει και ςτθν 

ζννοια τθσ διοικθτικισ πλαςτικότθτασ, τθσ διοικθτικισ ευελιξίασ των ατόμων που ζχουν τθν 

ευκφνθ απόφαςθσ. Ωσ εκ τοφτου, το πρόγραμμα προκαλεί τα άτομα να προχωριςουν πζρα 

από τουσ τρζχοντεσ λειτουργικοφσ ρόλουσ και τθ ςυμπεριφορά τουσ, να ανοίξει ςε 

προςεγγίςεισ όταν εργάηεται με άλλουσ για να πετφχει ςτόχουσ και να δθμιουργιςει πιο 

αποτελεςματικά και καινοτόμα αποτελζςματα. Στθν ενότθτα αυτι θ διάρκεια είναι 

ςθμαντικά μικρότερθ και αφορά 4 κφκλουσ διιμερων ενοτιτων. 

Ρρόγραμμα Βοθκοφ Κφριου Υπεφκυνου: Ο ςτόχοσ του Ρρογράμματοσ Βοθκοφ Κφριου 

Υπεφκυνου είναι να υποςτθρίξει τθν ατομικι και ςυλλογικι θγετικι ικανότθτα ςε 

οργανιςμοφσ του δθμόςιου τομζα και να υποςτθρίξει τουσ Βοθκοφσ Διευκυντζσ (APs) ςτθν 

αντιμετϊπιςθ των προκλιςεων παροχισ και προςαρμογισ ςτισ αλλαγζσ, διατθρϊντασ 

παράλλθλα τα πρότυπα απόδοςθσ και ποιότθτασ υπθρεςιϊν. Ρρόκειται για ζνα πολφ 

ςφγχρονο πρόγραμμα με ςτόχευςθ ςτα μεςαία προσ υψθλά ςτελζχθ (προϊςταμζνουσ 

τμθμάτων).  

τισ 28-29 Λουνίου 2022 κα λάβει χϊρα ζνα Διιμερο διαδικτυακό μάκθμα “Mastering Conflict 

for Effective Leadership” που αφορά τθν αλλαγι των εργαςιακϊν πρακτικϊν,τθν πρόκλθςθ 
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τθσ ςυγχϊνευςθσ τθσ επαγγελματικισ και τθσ οικογενειακισ ηωισ, τθν ανάπτυξθ νζων 

δεξιοτιτων για εξ αποςτάςεωσ εργαςία, για πολλοφσ εργαηόμενουσ μια υπζροχθ ευκαιρία ι 

για άλλουσ μια ςθμαντικι πρόκλθςθ. Ο τρόποσ με τον οποίο αντιμετωπίηει ο κακζνασ τισ 

αλλαγζσ και τισ διαφορζσ επιφζρουν αντίκτυπο ςτθν αποτελεςματικότθτά των πράξεων και 

ςτον αντίκτυπό του κάκε ςτελζχουσ ωσ θγζτθσ ςε οργανιςμοφσ και ωσ άτομα ςτθ ηωι. Θ  

περιγραφι του μακιματοσ εξετάηει τθν οικοδόμθςθ τθσ επιγνωςθσ για το πϊσ και γιατί 

ανταποκρινόμαςτε ςε διαφορετικζσ περιςτάςεισ. Είναι ζνα ουςιαςτικό βιμα για τον 

εντοπιςμό πιο κατάλλθλων και υποςτθρικτικϊν ςυμπεριφορϊν και προςεγγίςεων. Θ 

διατιρθςθ κετικϊν και αξιόπιςτων εργαςιακϊν ςχζςεων και ομαδικϊν περιβαλλόντων είναι 

κρίςιμθσ ςθμαςίασ για τθν απόδοςθ τθσ ομάδασ και του οργανιςμοφ και κεντρικι για τθν 

επίδειξθ αποτελεςματικισ θγεςίασ και διαχείριςθσ.  

Mastering Conflict for Effective Leadership: Αυτό το διιμερο διαδικτυακό πρόγραμμα, 

αφορά τθν αλλαγι των εργαςιακϊν πρακτικϊν,τθν πρόκλθςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ τθσ 

επαγγελματικισ και τθσ οικογενειακισ ηωισ, τθν ανάπτυξθ νζων δεξιοτιτων για εξ 

αποςτάςεωσ εργαςία. Αναφζρεται επίςθσ ςτθ διαδικαςία αλλαγισ και ςτθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ ευελιξίασ και τθσ ανταπόκριςθσ ςτισ νζεσ προκλιςεισ. Αναλφονται 

κρίςιμεσ ζννοιεσ όπωσ θ ςτρατθγικι διοίκθςθ, θ εργαςία ςε ομάδεσ, θ αξιοπιςτία ςτισ 

ςυνεργαςίεσ κακϊσ και θ εξοικείωςθ με μια ςειρα από εργαλεία που οδθγοφν ςε μια 

αποτελεςματικι θγεςία. 

 

viii. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΣΤΑΔΙΟΔΟΜΙΑ 

Δθμιουργεί ενιςχυμζνο χαρτοφυλάκιο δεξιοτιτων γνϊςεων και προςόντων για τουσ 

ςυμμετζχοντεσ  ςε όλα τα επίπεδα. Υπάρχουν εκπαιδεφςεισ και για διευκυντζσ, γενικοφσ 

διευκυντζσ , μάνατηερσ και υψθλόβακμα ςτελζχθ. Δθμιουργεί επίςθσ το Λνςτιτοφτο μια 

ςειρά διεκνϊν-εκνικϊν επιςτθμονικϊν ςυηθτιςεων, όπου εκεί οι ςπουδαςτζσ μποροφν να 

ζρχονται ςε επαφι, να ςυνομιλοφν και να γνωρίηουν ςθμαντικζσ προςωπικότθτεσ του 

ακαδθμαϊκοφ και πολιτικοφ και επιςτθμονικοφ γίγνεςκαι τθσ χϊρασ. 

 

ix. ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘ ΑΡΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΙΤΕΛΙΚΟΣ ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 
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Δεν προκφπτει από κάπου ρθτι και ξεχωριςτι περιγραφι τθσ αξιοποίθςθσ αυτϊν ςε 

επίπεδο βακμολογικισ ι μιςκολογικισ εξζλιξθσ ι ωρίμανςθσ. Πμωσ υπάρχει ρθτι αναφορά 

ςε  εκπαιδεφςεισ ανϊτερων και ανϊτατων ςτελεχϊν του Δθμοςίου, πιο ςτοχευμζνα 

προγράμματα με ςαφι επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ. 

 

4.2.κ. Ουγγαρία 

Χϊρα:  Ουγγαρία 

Ραράδειγμα ΡΦΣ:  National University of Public Service, Hungary 

Επικεφαλισ:  Dr. Deli Gergely 

Ζδρα:   Βουδαπζςτθ 

 Ζτοσ ίδρυςθσ:  1/1/2012 

Βαςικι πθγι 

πλθροφόρθςθσ: 

• https://www.uni-nke.hu/ 

• https://www.masterstudies.gr/%CF%80%CE%B1%CE%B

D%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE

%BC%CE%B9%CE%B1/%CE%9F%CF%85%CE%B3%CE%B3

%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-/Corvinus-University-

of-Budapest/ 

 

i. ΑΡΟΣΤΟΛΘ 
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https://www.masterstudies.gr/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%B1/%CE%9F%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-/Corvinus-University-of-Budapest/
https://www.masterstudies.gr/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%B1/%CE%9F%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-/Corvinus-University-of-Budapest/
https://www.masterstudies.gr/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%B1/%CE%9F%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-/Corvinus-University-of-Budapest/
https://www.masterstudies.gr/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%B1/%CE%9F%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1-/Corvinus-University-of-Budapest/
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Ρρωταρχικι επιδίωξθ του πανεπιςτθμίου είναι να εκπαιδεφςει μελλοντικοφσ 

αξιωματοφχουσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, ςτρατιωτικοφσ και αξιωματικοφσ επιβολισ του 

νόμου (μζςω προγραμμάτων BA και MA) και να αναπτφξει τισ δεξιότθτεσ και τθν 

τεχνογνωςία των ςθμερινϊν μελϊν τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ (μζςω προγραμμάτων 

περαιτζρω κατάρτιςθσ). Επιπλζον, θ UPS λειτουργεί και ωσ δεξαμενι ςκζψθσ για δθμόςια 

υπθρεςία (μζςω διδακτορικϊν προγραμμάτων, κοινϊν ςυνεδρίων και μεμονωμζνων 

ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων διδαςκόντων). Ωσ μζροσ τθσ ουγγρικισ τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, ο ςτόχοσ του Εκνικοφ Ρανεπιςτθμίου Δθμόςιασ Υπθρεςίασ (NUPS) είναι 

τριπλόσ:  

- να εκπαιδεφςει επαγγελματίεσ που εκτελοφν διοικθτικζσ, αμυντικζσ δραςτθριότθτεσ και 

δραςτθριότθτεσ επιβολισ του νόμου - να παρζχει προμικεια αξιωματοφχων για τθν 

ουγγρικι δθμόςια διοίκθςθ, άμυνα και νόμο όργανα επιβολισ  

- να δθμιουργθκεί μια ευκαιρία για διαλειτουργικότθτα μεταξφ διαφόρων οδϊν 

ςταδιοδρομίασ ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. Το δφο ετϊν Ρανεπιςτιμιο διαδραματίηει βαςικό 

ρόλο ςτθν εκπαίδευςθ τθσ ουγγρικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ.  

- να αναλάβει τθν  εκπαίδευςθ ςτρατιωτικϊν αξιωματικϊν, ι τθν εκπαίδευςθ αξιωματικϊν 

και υπεφκυνων επιβολισ του νόμου (αςτυνομία, ςωφρονιςτισ, τελωνειακόσ κ.λπ.) όπωσ και 

διάφορα είδθ εκπαίδευςθσ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ πραγματοποιοφνται ςε αυτό το 

πανεπιςτιμιο. 

 

 

 

ii.ΙΣΤΟΙΚΘ ΑΝΑΔΟΜΘ 

Το Εκνικό Ρανεπιςτιμιο Δθμόςιασ Υπθρεςίασ (NUPS) ιδρφκθκε τθν 1θ Λανουαρίου 2012. Το 

νζο πανεπιςτιμιο ζχει τρεισ προκατόχουσ – το Ρανεπιςτιμιο Εκνικισ Άμυνασ Zrínyi Miklós, 

τθν Αςτυνομικι Σχολι και τθ Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του Ρανεπιςτθμίου Corvinus τθσ 

Βουδαπζςτθσ.  Ρλθροφορίεσ για αυτοφσ τουσ φορείσ μποροφν να αντλθκοφν από τουσ 

επίςθμουσ διαδικτυακοφσ τουσ χϊρουσ. Σθμειϊνεται ότι το Ρανεπιςτιμιο Κορβινουσ, είναι 
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ακόμθ ςε ιςχφ, παρότι μζροσ τθσ λειτουργίασ του πζραςε ςτο  παραπάνω εξεταηόμενο 

Εκνικό Ρανεπιςτιμιο. 

Το Corvinus είναι το πιο διακεκριμζνο εκπαιδευτικό ίδρυμα τθσ Ουγγαρίασ ςτουσ τομείσ των 

οικονομικϊν, τθσ διαχείριςθσ και των κοινωνικϊν επιςτθμϊν. Θ πανεπιςτθμιακι 

εκπαίδευςθ, όπωσ και ςτισ πιο προθγμζνεσ χϊρεσ του κόςμου, ξεκίνθςε ςτθ Βουδαπζςτθ τθ 

δεκαετία του '20 ςτθν αυτόνομθ Οικονομικι Σχολι του Ουγγρικοφ Βαςιλικοφ 

Ρανεπιςτθμίου Επιςτθμϊν. Σχετικά με τθν ιςτορικι του εξζλιξθ ςθμειϊνονται τα εξθσ 

ορόςθμα:  

 

1899: Λδρφκθκε ο άμεςοσ πρόδρομοσ του Corvinus, θ Ανατολικι Εμπορικι Ακαδθμία 

1917: Μετά από πρόταςθ του Γενικοφ Διευκυντι Elemér Balogh, ο Hangya Szövetkezet 

(Συνεταιριςμόσ Ραραγωγϊν, Διανομζων και Καταναλωτϊν) προςφζρει ζνα ταμείο ενόσ 

εκατομμυρίου ουγγρικϊν κορωνϊν προσ όφελοσ του μελλοντικοφ πανεπιςτθμίου 

Οικονομικϊν 

1920: Στισ 5 Οκτωβρίου τίκεται ςε ιςχφ ο Νόμοσ XXXI του 1920 ςχετικά με τθν ίδρυςθ τθσ 

Οικονομικισ Σχολισ του Ουγγρικοφ Βαςιλικοφ Ρανεπιςτθμίου Επιςτθμϊν. Θ πρϊτθ τελετι 

ζναρξθσ τθσ κθτείασ πραγματοποιείται ςτισ 31 Οκτωβρίου. 

1934: Θ Σχολι Οικονομικϊν ενςωματϊνεται ςτο Τεχνολογικό και Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο 

Palatine Joseph 

1948: Γεννικθκε το αυτόνομο Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο τθσ Ουγγαρίασ 

1950: Το πανεπιςτιμιο μετακομίηει ςτο πρϊθν Αρχθγείο Τελωνείων που βρίςκεται ςτο 

Fővám tér 

1953: Το Ρανεπιςτιμιο μετονομάςτθκε ςε Karl Marx University of Economic Sciences 

1956: Ρραγματοποιείται ςυνζλευςθ με τθ ςυμμετοχι ακαδθμαϊκϊν και φοιτθτϊν που 

υιοκετεί μια λίςτα 22 ςθμείων που περιζχει βαςικά εκνικά αιτιματα πολιτικισ. Στισ 23 

Οκτωβρίου οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ςε μια αξιοπρεπι πορεία προσ το Μνθμείο Bem. Θ 

εκπαίδευςθ διακόπτεται ζωσ τθν 1θ Φεβρουαρίου 1957. 

1968: Ο Kálmán Szabó γίνεται πρφτανθσ και εφαρμόηει μια ςθμαντικι μεταρρφκμιςθ όςον 

αφορά τα προγράμματα ςπουδϊν. 
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1970: Το πρϊτο του είδουσ του ςτθν Ουγγαρία, το Κολλζγιο Ρροθγμζνων Σπουδϊν Rajk 

László ιδρφκθκε υπό τθν θγεςία τθσ Attila Chikán 

1989:Ωσ αποτζλεςμα τθσ αναδιάρκρωςθσ των ςχολϊν, δθμιουργείται θ Σχολι 

Επιχειριςεων, θ Σχολι Οικονομικϊν και θ Σχολι Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν. 

1990:Το πανεπιςτιμιο μετονομάςτθκε ςτθ Βουδαπζςτθ Ρανεπιςτιμιο Οικονομικϊν 

Επιςτθμϊν 

1996: Το Ρανεπιςτιμιο εντάςςεται ςτο CEMS Alliance των κορυφαίων ςχολϊν επιχειριςεων 

και εταιρειϊν του κόςμου. 

2007:Εγκαινιάηεται το κτίριο "C" ςτθ γωνία των οδϊν Közraktár και Czuczor, θ 

πανεπιςτθμιοφπολθ ςτθν πλευρά του Pest περιλαμβάνει τϊρα τρία κτίρια μαηί με το 

Αρχθγείο Τελωνείων και το Salt House 

2019: Δθμιουργείται ζνα κοινό πρόγραμμα MBA με ζνα από τα καλφτερα πανεπιςτιμια 

ςτον κόςμο, το Ρανεπιςτιμιο Fudan τθσ Σαγκάθσ  

Το Κορβίνουσ ζχει μία ςειρά από διαπιςτεφςεισ. Μία τζτοια είναι  το  EQUIS από EFMD. Το 

Corvinus Business School είναι διαπιςτευμζνο για 3  ςυνεχι χρόνια  με  1θ φορά το 2018. Με 

αυτιν τθ διαπίςτευςθ, θ CBS μπικε ςτον κφκλο των κορυφαίων 2% ςχολϊν επιχειριςεων 

ςτον κόςμο που κατζχουν αυτιν τθν αναγνωριςμζνθ διαπίςτευςθ. Σχετικά με τισ 

Διαπιςτεφςεισ EPAS από το EFMD καταγράφονται δφο περιπτϊςεισ: ι/ το Εκτελεςτικό 

πρόγραμμα MBA  γίνεται για 4θ φορά  με διάρκεια τρία  χρόνια, και ιι/ το Ρρόγραμμα 

Bachelor in Business and Management γίνεται για 3θ φορά με διάρκεια 5 χρόνια Σχετικά με 

τθν Ετικζτα διάκριςθσ BSIS το Corvinus Business School, BSIS ζλαβε τζτοια το  2018 για 2θ 

φορά.  Το Κόρβονουσ ζχει διακρικεί και από το ςφςτθμα Business School Impact System 

(BSIS), που ζχει ςχεδιαςτεί για να προςδιορίηει τθν ζκταςθ των επιπτϊςεων ενόσ ςχολείου 

ςτο τοπικό του περιβάλλον - τθν πόλθ ι τθν περιοχι ςτθν οποία βρίςκεται. 

Σχετικά με τθν Διαπίςτευςθ EAPAA, αυτι αφορά μόνο δφο δωδεκάδεσ πανεπιςτιμια ςτθν 

Ευρϊπθ και τζςςερα από τθν Κεντρικι Αμερικι, ςυμπεριλαμβανομζνου του Corvinus. Στο 

πλαίςιο αυτό παρζχεται Μεταπτυχιακό Ρρόγραμμα  ςτθ Δθμόςια Ρολιτικι και Διοίκθςθ για   

1θ φορά.   
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Αναφορικά με τα διεκνι βραβεία και τισ διακρίςεισ  του Ρανεπιςτθμίο καταγράφεται  ςτισ 

ςχετικζσ βάςεισ δεδομζνων πλειάδα τζτοιων αναγνωρίςεων. Αναφζρονται εδϊ οι 

ςθμαντικότερεσ αυτϊν: 

Επιτυχία ςτθν Ουγγαρία 

Με βάςθ τον αρικμό των υποψθφίων πρϊτθσ κζςθσ, το Corvinus Business School ιταν και 

πάλι το πιο δθμοφιλζσ ίδρυμα ςτθν χϊρα. Ζχει επίςθσ θγετικι κζςθ όςον αφορά τθν 

αριςτεία των μακθτϊν που γίνονται δεκτοί. Σφμφωνα με το περιοδικό HVG, θ Σχολι 

Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν και Διεκνϊν Σχζςεων Corvinus είναι θ 1θ ςτθν Αριςτεία των 

Φοιτθτϊν. Θ αριςτεία των φοιτθτϊν υποδεικνφεται επίςθσ από το γεγονόσ ότι ςχεδόν το 

98% των φοιτθτϊν που ζχουν ειςαχκεί ζχει τουλάχιςτον μία εξζταςθ γλωςςϊν και θ ςχολι 

είναι επίςθσ θ 10θ ςτθν κατάταξθ των εκνικϊν ςχολϊν. Στθν κατάταξθ των οικονομικϊν 

ςχολϊν, το Corvinus Business School πιρε τθν 1θ κζςθ ςτθν κατθγορία τθσ Αριςτείασ των 

Φοιτθτϊν, ενϊ το Corvinus School of Economics πιρε τθν 1θ κζςθ ςτθν κατθγορία τθσ 

Αριςτείασ των Δαςκάλων. 

Στο Τμιμα Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν του OTDK, οι μακθτζσ τθσ Σχολισ Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν 

και Διεκνϊν Σχζςεων πιραν ςτο ςφνολο  τισ τρεισ πρϊτεσ κζςεισ από τισ 20 (1θ, 2θ και 3θ) 

κζςθ το 2019. Στο Τμιμα Οικονομικϊν του OTDK, το Corvinus κζρδιςε περιςςότερο από το 

50% των υψθλϊν κζςεων.. Σε διδακτορικό επίπεδο, υποψιφιοσ διδάκτορασ του Corvinus 

ανταμείφκθκε με το νεοςυςτακζν βραβείο Roska Tamás. 

Διεκνισ επιτυχία 

Το Corvinus Business School κζρδιςε τθν πρϊτθ κζςθ ανάμεςα ςτισ καλφτερεσ ςχολζσ 

επιχειριςεων ςτθν Ανατολικι Ευρϊπθ ςφμφωνα με τθν Eduniversal και κζρδιςε επίςθσ τθν 

πιςτοποίθςθ EQUIS ςτο ετιςιο ςυνζδριο του EFMD. Το Corvinus Business School επίςθσ 

κατατάχκθκε επίςθσ μεταξφ των πρϊτων 100 καλφτερων ςχολϊν επιχειριςεων από τθν 

κατάταξθ Financial Times Business Schools. Βάςει τθσ αξιολόγθςθσ των μακθτϊν και των 

ψιφων των ακαδθμαϊκϊν διευκυντϊν, ο Corvinus ανακθρφχκθκε το 3ο καλφτερο από τα 32 

μζλθ του CEMS το 2019, ςτθν κατθγορία τθσ Σχολισ τθσ Χρονιάσ CEMS. 

Το Corvinus Science Shop είχε ωσ αποτζλεςμα μια διεκνϊσ αναγνωριςμζνθ πορεία ςτον 

ακαδθμαϊκο χωρο το 2019: ςτα πλαίςια των μακθμάτων που διευκφνονταν από 29 

κακθγθτζσ, δόκθκε θ ευκαιρία ςε 765 φοιτθτζσ να επεξεργαςτοφν τισ ερωτιςεισ που ζκεςαν 
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οι 40 ςυνεργάτεσ του Ρανεπιςτθμίου. Συνολικά, δθμιοφργθςαν ζνα ςθμαντικό κετικό 

κοινωνικό αντίκτυπο. 

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςτα Αναλογιςτικά και Χρθματοοικονομικά Μακθματικά τθσ 

Corvinus School of Economics, πιρε τθν 31θ κζςθ μεταξφ των 40 καλφτερων μεταπτυχιακϊν 

προγραμμάτων του κόςμου ςτθν κατάταξθ του Eduniversal ςτθν κατθγορία Αςφαλίςεισ, 

Κίνδυνοι & Αναλογιςτικζσ Επιςτιμεσ. Το 2019, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςτθ Δθμόςια 

Ρολιτικι και Διοίκθςθ απζκτθςε τθ διεκνι διαπίςτευςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Διαπίςτευςθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (EAPAA) για τθν περίοδο 2019-2026, θ οποία ιταν θ 

δεφτερθ φορά ςτθν ηωι του ουγγρικοφ προγράμματοσ και πρϊτθ φορά ςτθν  περίπτωςθ 

του αγγλικοφ προγράμματοσ. Επιπλζον, ο αρικμόσ των φοιτθτϊν που υποβάλλουν αίτθςθ 

για κζςεισ υποτροφιϊν του προγράμματοσ Bachelor in Applied Economics ζχει αυξθκεί κατά 

30 τοισ εκατό, ςυμπεριλαμβανομζνου του αρικμοφ των υποψθφίων πρϊτθσ κζςθσ. Το 

Ρεριφερειακό και Ρεριβαλλοντικό Οικονομικό MA τθσ Σχολισ Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν και 

Διεκνϊν Σχζςεων πιρε μια ευγενικι κζςθ ανάμεςα ςε περιςςότερα από 1000 πανεπιςτιμια 

ςτθν παγκόςμια κατάταξθ του Eduniversal: πιρε τθν 36θ κζςθ μεταξφ των 100 καλφτερων 

προγραμμάτων για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ και τθ διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ. 

 

iii. ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ 

Το Εκνικό Ρανεπιςτιμιο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (Υπθρεςίασ) που διοικείται από τον Υπουργό 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Δικαιοςφνθσ, τον Υπουργό Άμυνασ και τον Υπουργό Εςωτερικϊν  

ξεκίνθςε τθ λειτουργία του ωσ το βαςικό εκπαιδευτικό ίδρυμα και  ωσ δεξαμενι ςκζψθσ τθσ 

ουγγρικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ τθν 1θ Λανουαρίου 2012. Ραρά το γεγονόσ ότι είναι το 

νεότερο ίδρυμα τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν Ουγγαρία μζςω των προκατόχων του – 

(Ρανεπιςτιμιο Εκνικισ Άμυνασ Zrínyi Miklós, Αςτυνομικι Σχολι και Σχολι Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ του Ρανεπιςτθμίου Corvinus τθσ Βουδαπζςτθσ), διεκδικεί αξιοςθμείωτα 

επιτεφγματα ςτθν εκπαίδευςθ ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 

Ο ςτόχοσ πίςω από τθν ενςωμάτωςθ των νόμιμων προκατόχων ιταν να δθμιουργθκεί ζνασ 

κεςμόσ που να ενιςχφει τθν εκνικι δζςμευςθ και τον επαγγελματιςμό, εντόσ τθσ ουγγρικισ 

δθμόςιασ υπθρεςίασ,  με εναρμονιςμζνθ και προγραμματιςμζνθ ςτελζχωςθ και ςε κοινι 

κεςμικι βάςθ. Αυτι θ προςπάκεια απαιτεί τθ ςυνεργαςία τθσ πολιτικισ δθμόςιασ 
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διοίκθςθσ, του ςτρατοφ, τθσ επιβολισ του νόμου και τθσ αςφάλειασ του ςπιτιοφ. Επιπλζον, 

θ αποτελεςματικι λειτουργία και θ υποςτιριξθ τθσ κινθτικότθτασ μεταξφ των εναλλακτικϊν 

ςταδιοδρομίασ του δθμόςιου τομζα είναι επίςθσ βαςικοί ςτόχοι. 

Θ ίδρυςθ του Ρανεπιςτθμίου δθμιουργεί ζναν νζο τρόπο και πολλζσ νζεσ ευκαιρίεσ για μια 

πιο ολοκλθρωμζνθ δομι εκπαίδευςθσ ςτον τομζα των προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν 

(master, PhD) επιπζδων, κακϊσ και προγραμμάτων ειδικισ αγωγισ, επιμόρφωςθσ και 

μετεκπαίδευςθσ. Θ εναρμόνιςθ εξυπθρετεί επίςθσ τθν κινθτικότθτα και τθ διαφάνεια των 

διαφορετικϊν ςταδιοδρομιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςτρατιωτικϊν και αςτυνομικϊν 

και δθμοςίων υπαλλιλων. Το Ρανεπιςτιμιο λειτουργεί ςε ςτενι ςυνεργαςία με τθν 

ουγγρικι κυβζρνθςθ, διαςφαλίηοντασ τθν ποιοτικι παροχι για τθν κεντρικι και τοπικι 

διοίκθςθ με βάςθ τισ μεταβαλλόμενεσ κυβερνθτικζσ και κρατικζσ ανάγκεσ 

Το Ρανεπιςτιμιο ζχει περίπου 8.000 φοιτθτζσ και 600 εκπαιδευτζσ και διακζτει 

προχπολογιςμό φψουσ περίπου 17 εκατομμυρίων ευρϊ. Πςον αφορά τθν ερευνθτικι 

ικανότθτα, το πανεπιςτιμιο προςφζρει τρία διδακτορικά προγράμματα ζχοντασ ζνα 

φιλόδοξο ςχζδιο να δθμιουργιςει ζνα ακόμθ ςτο εγγφσ μζλλον. 

Θ δομι τθσ εκπαιδευτικισ δομισ του Ρανεπιςτθμίου NUPS αποτελείται από τρεισ ςχολζσ και 

τζςςερα κεντρικά ινςτιτοφτα. 

Οι τρεισ ςχολζσ είναι:  

➢ Σχολι Στρατιωτικϊν Επιςτθμϊν και Εκπαίδευςθσ Αξιωματικϊν (FMSOT)  

➢ Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (FPA) 

➢ Σχολι Επιβολισ του Νόμου (FLE)  

Τα τζςςερα κεντρικά ινςτιτοφτα είναι τα ακόλουκα: 

➢  Λνςτιτοφτο Εκνικισ Αςφάλειασ (INS) 

➢  Λνςτιτοφτο for International Studies (IIS) 

➢  Institute of Disaster Management (IDM)  

➢  Institute of Management Development and Lifelong Learning (IMDLL) 

Σχετικά με τθ ςχολι Δθμόςιασ Διακυβζρνθςθσ και Διεκνϊν Σπουδϊν καταγράφονται τα 

εξισ:  Μετά από αρκετζσ αλλαγζσ ςτθν ιςτορία και το όνομά τθσ, θ Σχολι Δθμόςιασ 
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Διακυβζρνθςθσ και Διεκνϊν Σπουδϊν είναι πλζον μία από τισ τζςςερισ ςχολζσ του 

Ρανεπιςτθμίου Δθμόςιασ  Διοίκθςθσ/Υπθρεςίασ. Θ ςχολι παρζχει μια ηωντανι κοινότθτα 

ςχεδιαςμζνθ να διαςφαλίηει ότι οι φοιτθτζσ ςε προπτυχιακό επίπεδο αποκτοφν υψθλζσ και  

ανεπτυγμζνεσ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ, ενϊ μακαίνουν επίςθσ τα βαςικά των πολιτικϊν 

και νομικϊν επιςτθμϊν και των κλαςικϊν διεκνϊν ςχζςεων και διπλωματίασ από 

επαγγελματίεσ. Θ ςχολι ςτοχεφει ςτθν εκπαίδευςθ επαγγελματιϊν δθμοςίων υπαλλιλων 

για όλα τα επίπεδα τθσ κρατικισ διοίκθςθσ όπωσ το ζκανε ο προκάτοχόσ τθσ από το 1977.  

Το βαςικό κακικον τθσ Σχολισ Δθμόςιασ Διακυβζρνθςθσ και τθσ Σχολισ Διεκνϊν Σπουδϊν 

είναι να παρζχει και να τροφοδοτεί με επαγγελματίεσ για τθ διοίκθςθ ςτο κεντρικό και 

τοπικό επίπεδο αυτοδιοίκθςθσ ςτθν Ουγγαρία αφενόσ, και να προετοιμάςει τουσ μακθτζσ 

για δθμόςια υπθρεςία ςε διεκνζσ επίπεδο και ςτθν ουγγρικι διπλωματία αφετζρου. Στόχοσ 

τθσ ςχολισ είναι επίςθσ να εξοπλίςει τουσ εν λόγω επαγγελματίεσ υψθλϊν επιδόςεων με τισ 

απαραίτθτεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, ϊςτε να μποροφν να  ςυμμετάςχουν με επιτυχία ςτθν 

αγορά εργαςίασ για τθ δθμόςια διοίκθςθ τόςο ςε εκνικό όςο και ςε διεκνζσ επίπεδο, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των κεςμικϊν οργάνων τθσ ΕΕ, τθ διπλωματικι υπθρεςία ι τθ 

ςτρατιωτικι διοίκθςθ. Θ ςχολι βρίςκεται ςτο ςφγχρονο Εκπαιδευτικό Κζντρο και επίςθσ ςτο 

ανακαινιςμζνο ιςτορικό κτίριο τθσ Ακαδθμίασ Ludovika – τον πυρινα τθσ κεντρικισ 

πανεπιςτθμιοφπολθσ Ludovika του πανεπιςτθμίου. 

Θ πανεπιςτθμιοφπολθ προςφζρει ςφγχρονεσ εγκαταςτάςεισ διδαςκαλίασ ςε μια πράςινθ 

ηϊνθ αναψυχισ τθσ πόλθσ. Θ ςχολι λειτουργεί τα διδακτορικά τθσ προγράμματα από το 

2013. Θ Διδακτορικι Σχολι Σπουδϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ είναι θ πρϊτθ και μοναδικι 

διδακτορικι ςχολι τθσ Ουγγαρίασ με αυτό το προφίλ,  που επιτελεί τθν ενίςχυςθ τθσ 

ακαδθμαϊκισ προόδου των διδακτορικϊν φοιτθτϊν. Το ερευνθτικό πρόγραμμα ςπουδϊν 

περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων, κοινωνιολογία, δθμόςια διοίκθςθ, οικονομία, μελζτεσ 

διακυβζρνθςθσ, διεκνείσ και ευρωπαϊκζσ ςπουδζσ. 

iv. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΘΣ 

Ακολουκοφνται διαδικαςίεσ διαγωνιςμϊν ειςαγωγισ ςτο πανεπιςτιμιο με γραπτζσ 

εξετάςεισ. Ραρά τθν αναηιτθςθ, δεν προζκυψαν περιςςότερα ςτοιχεία και πλθροφορίεσ. 

Υπάρχουν βεβαίωσ αναρτθμζνα ςτο διαδικτυακό χϊρο των Σχολϊν τα ςτοιχεία επικοινωνίασ 
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με το διοικθτικό προςωπικό των ςχολϊν για περαιτζρω ενθμζρωςθ και επικοινωνία για 

όςουσ το επικυμοφν. 

 

vi. ΔΕΞΙΟΤΘΤΕΣ 

Σχετικά τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων, όπωσ προκφπτει από τθν ζρευνά μασ, αυτζσ ζχουν να 

κάνουν κυρίωσ με τθν προετοιμαςία των ςτελεχϊν αυτϊν για υψθλζσ εγχϊριεσ και 

εξωχϊριεσ κζςεισ ευκφνθσ. Αφοροφν τθν εμβάκυνςθ ςε διπλωματικζσ ικανότθτεσ, γνϊςεισ 

και τεχνικζσ διαπραγματεφςεων, ιςχυρό πλζγμα επιχειρθματολογίασ, ικανότθτεσ 

επικοινωνίασ και τοποκζτθςθσ απόψεων, όπωσ επίςθσ και με τθν άριςτθ γνϊςθ και 

αξιοποίθςθ ςειράσ ξζνων γλωςςϊν από τουσ καταρτιηόμενουσ ςτθν ςχολι. Αυτζσ 

ςυνδυάηονται και με ιςχυρζσ γνωςτικζσ εμπειρίεσ, ανταγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν,  ςε 

επίπεδο ςχολϊν Ρανεπιςτθμίου ι και διεκνϊν διαγωνιςμϊν, ςτισ οποίεσ πολλοί εκ των 

ςπουδαςτϊν ζχουν πάρει μζροσ με τισ ςχολζσ και τα Ρανεπιςτιμια. Οι εμπειρίεσ αυτζσ 

προςδίδουν μια ιδιαίτερθ εξοικείωςθ με τισ καταςτάςεισ ιςχυρισ πίεςθσ, 

διαπραγματεφςεων  και τθσ ψυχικισ ανκεκτικότθτασ. Θ επιδίωξθ είναι να παράγονται με 

ςυςτθματικό τρόπο δθμόςιοι υπάλλθλοι και λειτουργοί υψθλϊν τυπικϊν, ουςιαςτικϊν 

προςόντων με επιτελικι αντίλθψθ,  ορκολογικι κρίςθ, ικανότθτα γριγορθσ λιψθσ 

αποφάςεων, ςτρατθγικι ςκόπευςθ των εξελίξεων, ευζλικτοι και ικανοί να ανταποκρικοφν 

εντόσ και εκτόσ ςυνόρων τθσ χϊρασ ςε διάφορα πόςτα με αυξθμζνεσ αρμοδιότθτεσ 

 

vii. KAINOTOMIA 

Ωσ καινοτομία κα μποροφςε να κεωρθκεί θ ειδικι και ςυςτθματικι ςυςχζτιςθ που κάνει το 

πανεπιςτιμιο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ με τθν καλλιζργεια τθσ διπλωματικισ κατεφκυνςθσ και 

προςανατολιςμοφ. Ριο ςυγκεκριμζνα, και όπωσ τονίςτθκε και παραπάνω, το βαςικό 

κακικον τθσ Σχολισ Δθμόςιασ Διακυβζρνθςθσ και τθσ Σχολισ Διεκνϊν Σπουδϊν είναι να 

παρζχει επαγγελματίεσ για τθ διοίκθςθ ςτο κεντρικό και ςε επίπεδο τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ 

ςτθν Ουγγαρία, αφενόσ και να προετοιμάςει τουσ μακθτζσ για δθμόςια υπθρεςία ςε 

διεκνζσ επίπεδο, αφετζρου με ςκοπό νά δθμιουργιςει και να διατθρεί μια ικανι δεξαμενι 

ςτελεχϊν για τθν ουγγρικι διπλωματία. Τζλοσ, ςθμειϊνεται ότι λαμβάνουν χϊρα μακιματα 

με μικρζσ ομάδεσ φοιτθτϊν που επιτρζπουν τθ διαδραςτικότθτα των μακθμάτων, ενϊ 
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παράλλθλα  διδάςκονται πολλαπλζσ γλϊςςεσ (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ουγγρικά, 

κινζηικα). Θ καλλιζργεια και θ ςυςτθματικι εκμάκθςθ διαφορετικϊν ξζνων γλωςςϊν είναι  

μια διπλωματικι και επιτελικι ιδιότθτα που κεωρείται ςτθ χϊρα ότι προςδίδει υψθλι αξία 

και κφροσ.  

 

viii. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΣΤΑΔΙΟΔΟΜΙΑ 

Και ςτθν περίπτωςθ αυτι ζχουμε μια γενικι και ςυςτθματικι επιδίωξθ  των Σχολϊν τθσ 

Ουγγαρίασ να δθμιουργιςω και να παγιϊςουν μια ικανι μάηα ςτελεχϊν ανωτζρου 

επιπζδου με προοπτικζσ μεγάλθσ εξζλιξθσ, ςε διπλωματικά και όχι μόνο πόςτα εντόσ και 

εκτόσ τθσ χϊρασ. Δθμιουργοφν και ςτοχεφουν ςε μια διοικθτικι ελίτ, τθν οποία επιχειροφν 

μζςω των Σχολϊν να εφοδιάςουν με ξζνεσ γλϊςςεσ και οικειοποίθςθ με καταςτάςεισ 

αναγνωςτικϊν διαπραγματεφςεων. Διακρίνονται επιμζρουσ επιδιϊξεισ ςχετικαϋμε τθν 

ψυχολογικι και νοθτικι ενδυνάμωςθ αυτϊν των ανκρϊπων, παράλλθλα με τθν άςκθςθ και 

εφαρμογι των τυπικϊν προςόντων που αποκτοφν ςτθν επαγγελματικι τουσ πορεία. 

 

ix. ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘ ΑΡΟΦΟΙΤΩΝ 

Ο γενικόσ Στόχοσ είναι θ ςτελζχωςθ διπλωματικϊν αποςτολϊν, θ πλιρωςθ κζςεων ευκφνθσ 

υψθλϊν προςόντων,  θ ανάλθψθ ρόλων που απαιτοφν τθν ορκολογικι και ψφχραιμθ λιψθ 

αποφάςεων ςε δφςκολεσ ςυνκικεσ. Είναι οι δφο Σχολζσ τθσ χϊρασ που φζρνουν τα ικανά 

αυτά ςτελζχθ ςε κζςεισ μάχθσ, κρίςιμεσ και νευραλγικζσ για τθν πορεία τθσ χϊρασ. 

 

 

4.2.ι. Ολλανδία (Κάτω Χϊρεσ) 

Χϊρα:  Ολλανδία 

Ραράδειγμα ΡΦΣ:  1. Dutch Institute for Public Administration (LEIDEN) 

2. The Netherlands School of Public Administration 
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Επικεφαλισ: 1. Marc van den Muyzenberg 

2. Prof. Mark van Twist 

Ζδρα:   Χάγθ 

 Ζτοσ ίδρυςθσ:  1. 1973 

2. 1989 

Βαςικι πθγι 

πλθροφόρθςθσ: 

1. https://www.universiteitleiden.nl/en/governance-and-

global-affairs/institute-of-public-administration 

2. https://www.nsob.nl/  

 

1) The Dutch Institute for Public Administration (LEIDEN) 

 

 

 

 

 

2) The Netherlands School of Public Administration 

https://www.devex.com/people/588526
https://www.universiteitleiden.nl/en/governance-and-global-affairs/institute-of-public-administration
https://www.universiteitleiden.nl/en/governance-and-global-affairs/institute-of-public-administration
https://www.nsob.nl/
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i. ΑΡΟΣΤΟΛΘ 

1. Το Λνςτιτοφτο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ είναι ζνα από τα μεγαλφτερα και παλαιότερα 

ινςτιτοφτα ακαδθμαϊκισ ζρευνασ και διδαςκαλίασ ςτον τομζα τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ ςτθν Ολλανδία και βρίςκεται ςτθ Χάγθ. Συνδυάηει μια ςτακερι διεκνι 

ακαδθμαϊκι φιμθ με μια κεντρικι κζςθ μεταξφ των διεκνϊν, εκνικϊν, 

περιφερειακϊν και τοπικϊν κεςμϊν διακυβζρνθςθσ τθσ Χάγθσ. Το Λνςτιτοφτο 

ςυνιςτά τον κφριο πάροχο κατάρτιςθσ των Δθμοςίων υπαλλιλων, αρμόδιο για τθ 

μεταρρφκμιςθ του δθμόςιου τομζα, τθν αποκζντρωςθ, τθ διαχείριςθ ανκρϊπινων 

πόρων, τθν θγεςία και τα δθμόςια οικονομικά. Οι διεκνείσ δραςτθριότθτεσ του, 

επικεντρϊνονται ςτθν παροχι εκπαίδευςθσ και ςυμβουλϊν ςε κεντρικζσ, 

περιφερειακζσ και τοπικζσ κυβερνιςεισ ςτθν ΕΕ, τθν Αφρικι, τθν Αςία. 

 

2. Θ αποςτολι του NSOB είναι να αναπτφςςει και να διαδίδει γνϊςεισ και δεξιότθτεσ 

ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ ςτον δθμόςιο τομζα, παρζχοντασ εκπαιδευτικά 

προγράμματα, οργανϊνοντασ ςυναντιςεισ πλατφόρμασ, διεξάγοντασ εφαρμοςμζνθ 

ζρευνα και ςυμβάλλοντασ και ςυμμετζχοντασ ςε διαδικαςίεσ αλλαγισ.Ταυτόχρονα, 

ςτρατθγικι αποςτολι είναι θ ςφνδεςθ του ακαδθμαϊκοφ χϊρου με το δθμόςιο τομζα 

για παραγωγι γνϊςεων ςχετικά με τθ διακυβζρνθςθ. Ραράλλθλθ επιδίωξθ είναι θ 

βελτίωςθ των δεξιοτιτων δθμοςίων υπαλλιλων για μεγαλφτερθ δθμόςια 

αποτελεςματικότθτα. Ωσ Σχολι είναι ανοιχτι και ςτθν ςυμμετοχι και εγγραφι και 

δθμόςιων υπαλλιλων άλλων χωρϊν. Ρροςφζρει εκπαίδευςθ υψθλισ ποιότθτασ, 

εργαςτιρια και καλοκαιρινά μακιματα, ςτα οποία χτίηεται πάντα μια γζφυρα μεταξφ 

κεωρίασ και πράξθσ. Θ επιςτθμονικι δφναμθ του NSOB ζγκειται ςτθ διοίκθςθ και τισ 

επιςτιμεσ πολιτικισ, τθν κοινωνιολογία, τθ φιλοςοφία και τισ πολιτικζσ επιςτιμεσ. 
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Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και θ ζρευνα βαςίηονται ςτουσ διάφορουσ κλάδουσ. 

Τα ακόλουκα κζματα είναι κεντρικά για τθν εκπαίδευςθ και τθν ζρευνα του NSOB: 

πολιτικζσ, διοικθτικζσ ςχζςεισ, επαγγελματιςμόσ, κζματα διαχείριςθσ, οργάνωςθ. Θ 

μζκοδοσ εργαςίασ του NSOB διακρίνεται για τθ ςχζςθ του με τθν πρακτικι και τθ 

γνϊςθ, τουσ ανκρϊπουσ και τουσ κεςμοφσ. Θ πρακτικι είναι κεντρικι για τθν ζρευνα 

και τθν εκπαίδευςθ. 

 

ii. ΙΣΤΟΙΚΘ ΑΝΑΔΟΜΘ 

1. Το ROI, Ολλανδικό Λνςτιτοφτο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ιδρφκθκε από το Ολλανδικό 

Υπουργείο Εςωτερικϊν και Σχζςεων του Βαςιλείου το 1973 και είναι ανεξάρτθτο 

ίδρυμα από το 1993. Αν και το ROI δεν αποτελεί πλζον μζροσ τθσ κυβζρνθςθσ, 

εξακολουκεί να είναι ο κφριοσ πάροχοσ των Κάτω Χωρϊν προγράμματα κατάρτιςθσ 

δθμοςίων υπθρεςιϊν και ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ για τθ μεταρρφκμιςθ του 

δθμόςιου τομζα και διατθρεί ςτενζσ ςχζςεισ με τθ διοίκθςθ. Από τον Λανουάριο του 

2012 το Λνςτιτοφτο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ είναι μζροσ τθσ Σχολισ Διακυβζρνθςθσ και 

Ραγκόςμιων Υποκζςεων. Θ ςχολι αυτι τθ ςτιγμι αποτελείται τρία μζρθ α) από το 

Leiden University College, β) το Λνςτιτοφτο Αςφάλειασ και Ραγκόςμιων Υποκζςεων 

και γ) ζνα δίκτυο με  πολλά κζντρα με τα οποία το Λνςτιτοφτο ςυνεργάηεται ςτενά. 

2. Θ Ολλανδικι Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ιδρφκθκε το 1989 από τον κακθγθτι Dr. 

Roel in 't Veld και τον κακθγθτι Dr. Uri Rosenthal, με τθν υποςτιριξθ του Leiden 

University και του Erasmus University Rotterdam. Το Master of Public Administration, 

που ξεκίνθςε το NSOB, είναι θ πρϊτθ μεταπτυχιακι επαγγελματικι κατάρτιςθ για τθ 

δθμόςια διοίκθςθ και το δθμόςιο τομζα ςτθν Ολλανδία. Αυτι θ εκπαίδευςθ είναι 

διεκνϊσ διαπιςτευμζνθ από το 2002. Εκτόσ από το MPA, το NSOB ζχει αναπτφξει και 

εφαρμόςει μια μεγάλθ ποικιλία εκπαιδευτικϊν μακθμάτων και εργαςτθρίων όλα 

αυτά τα χρόνια. Εκτόσ από προςφορζσ με ανοιχτι εγγραφι, παρζχεται και 

διδαςκαλία κατόπιν αιτιματοσ. Από τθν αρχι, το NSOB ιταν ζνα ανεξάρτθτο ίδρυμα 

που ςυνεργάηεται με το Ρανεπιςτιμιο Erasmus του ότερνταμ, το Ρανεπιςτιμιο 

Leiden, το Ρανεπιςτιμιο τθσ Ουτρζχτθσ, το Ρανεπιςτιμιο του Άμςτερνταμ, το 

Τεχνολογικό Ρανεπιςτιμιο του Ντελφτ, το Ρανεπιςτιμιο Tilburg και το Ρανεπιςτιμιο 

VU του Άμςτερνταμ. Κορυφαίοι κακθγθτζσ από αυτά τα πανεπιςτιμια, μαηί με πολφ 
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ζμπειρουσ διοικθτικοφσ και επαγγελματίεσ, παρζχουν τθν εκπαίδευςθ του ςχολείου. 

Από το 2006, το NSOB δεν είναι μόνο ζνα εκπαιδευτικό ινςτιτοφτο υψθλισ 

ποιότθτασ, αλλά και μια δεξαμενι ςκζψθσ. Ωσ δεξαμενι ςκζψθσ, το NSOB ςυμβάλλει 

ςτθν ανάπτυξθ γνϊςθσ ςχετικά με και για τθ δθμόςια διοίκθςθ και τον δθμόςιο 

τομζα. Ξεκινά τθ δικι τθσ ζρευνα και οργανϊνει δθμόςιεσ ςυηθτιςεισ γφρω από 

αυτιν τθν ζρευνα. 

 

iii. ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ 

1. Αν και δεν αποτελεί πλζον μζροσ τθσ κυβζρνθςθσ, εξακολουκεί να είναι ο κφριοσ 

πάροχοσ καταρτιςμζνων ςτελεχϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ τθσ Ολλανδίασ, με 

προγράμματα κατάρτιςθσ δθμοςίων υπθρεςιϊν και ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ για 

τθ μεταρρφκμιςθ του δθμόςιου τομζα και διατθρεί  ακόμθ ςτενζσ ςχζςεισ με τθ 

διοίκθςθ. Ετθςίωσ, ζνα επιτελείο 60 εμπειρογνωμόνων παρζχει τεχνογνωςία ςε 

περίπου 5.000 δθμόςιουσ υπαλλιλουσ, οι οποίοι επιδιϊκουν να ενιςχφςουν τθν 

τεχνογνωςία τουσ ςτθ χάραξθ δθμόςιασ πολιτικισ, τθ διαχείριςθ του δθμόςιου 

τομζα, τθν αποκζντρωςθ, τθ διαχείριςθ ανκρϊπινων πόρων, τθν θγεςία, τα δθμόςια 

οικονομικά και τθν προςωπικι ανάπτυξθ. Οι διεκνείσ δραςτθριότθτεσ τθσ ROI 

επικεντρϊνονται ςτθν παροχι εκπαίδευςθσ και ςυμβουλϊν ςε κεντρικζσ, 

περιφερειακζσ και τοπικζσ κυβερνιςεισ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, τθ Νοτιοδυτικι 

Ευρϊπθ, τθν Αφρικι, τθν Αςία και τισ χϊρεσ NIS. Θ ROI International ζχει επίςθμα 

εξουςιοδοτθκεί από το Υπουργείο Εςωτερικϊν και Σχζςεων του Βαςιλείου των Κάτω 

Χωρϊν να εφαρμόςει προγράμματα αδελφοποίθςθσ με άλλα κράτθ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ. Βαςικι επιχειρθςιακι προςζγγιςθ του Λνςτιτοφτου είναι θ αντίλθψθ ότι ο 

δθμόςιοσ τομζασ και θ δθμόςια υπθρεςία υπάρχουν για να προςφζρουν πολιτικζσ 

και προϊόντα υψθλισ ποιότθτασ, διαςφαλίηοντασ ικανοποίθςθ για τον τελικό χριςτθ 

που είναι ο πολίτθσ. Βάςει αυτισ τθσ αντίλθψθσ, υποςτθρίηονται οι δθμόςιοι φορείσ 

που είναι ωφελοφμενοι των υπθρεςιϊν ςτθν ανάπτυξθ των δικϊν τουσ λφςεων για 

εκπαίδευςθ και οργανωτικι ανάπτυξθ με διάφορουσ τρόπουσ:  

 Μζςω ςυςτθμικισ προςζγγιςθσ: οι οργανιςμοί λειτουργοφν μζςα ςτο δικό 

τουσ ειδικό πλαίςιο επίςθμων και άτυπων κανόνων (δθλ. πατρογονικζσ 

ςχζςεισ) και κανονιςμϊν. Χαρτογραφοφνται προςεκτικά αυτοί οι κανόνεσ και οι 
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κανονιςμοί και αναλφονται ωσ αλλθλοεξαρτϊμενα μζρθ του οργανιςμοφ. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ αυτι τθν αλλθλεξάρτθςθ, αξιολογοφνται οι δυνατότθτεσ 

ανάπτυξθσ του οργανιςμοφ: πϊσ χρθματοδοτείται και οργανϊνεται, ποιοι είναι 

οι κφριοι ενδιαφερόμενοι,  ποια είναι θ καλφτερθ εφαρμογι για προϊόντα 

υπθρεςιϊν; Με τθ διεξαγωγι αυτισ τθσ αξιολόγθςθσ, υποςτθρίηεται τθ 

κεςμικι ενίςχυςθ και τθ δθμιουργία ικανοτιτων για ολόκλθρο το ςφςτθμα, 

αντί για ζνα μεμονωμζνο υποςφςτθμα δικαιοφχου. 

 Με μεκοδολογίεσ παρζμβαςθσ ςε ιδιαίτερεσ καταςτάςεισ: ςυχνά οι πελάτεσ 

(είτε υπθρεςίεσ, είτε πολίτεσ) είναι πολφ φιλόδοξοι ςτισ επιδιϊξεισ και τα 

αιτιματά τουσ και χρειάηονται υποςτιριξθ για τθ διατφπωςθ ρεαλιςτικϊν 

ςτόχων και ςχθμάτων υλοποίθςθσ προγραμμάτων. Μαηί με τον ωφελοφμενο 

φορζα ι ιδιϊτθ,  αναπτφςςεται μια μεκοδολογία παρζμβαςθσ, που λαμβάνει 

υπόψθ τθν υπάρχουςα ικανότθτα, τθν ωριμότθτα των εργαςιϊν και τθ 

διοικθτικι κουλτοφρα.  

 Με παροχι μάκθςθσ με βάςθ τισ ικανότθτεσ: ενεργθτικζσ και διαδραςτικζσ 

μζκοδοι μάκθςθσ ςυνδυάηουν τθ κεωρία και τθν πράξθ, για να διαςφαλιςτεί 

ότι οι εκπαιδευόμενοι αποκτοφν αρκετι αυτοπεποίκθςθ ϊςτε να εφαρμόηουν 

τισ νζεσ δεξιότθτζσ τουσ ςτισ κακθμερινζσ τουσ εργαςίεσ και ευκφνεσ. 

 Μζςω τθσ μάκθςθσ ςε επαγγελματικζσ κοινότθτεσ: θ μεταφορά γνϊςθσ 

μεταξφ των ςυμμακθτϊν είναι ςυχνά ζνα ςυναρπαςτικό και αποτελεςματικό 

εργαλείο μάκθςθσ. Ωσ εκ τοφτου, ενκαρρφνεται θ ςυνεργαςία και τθν 

ανταλλαγι βζλτιςτων πρακτικϊν μεταξφ δθμοςίων υπαλλιλων και 

εμπειρογνωμόνων από διάφορα υπόβακρα. 

 Με πρακτικι εμπειρία: οι ειδικοί του Λνςτιτοφτου ςυχνά είναι (ι υπιρξαν) 

δθμόςιοι υπάλλθλοι και διακζτουν το απαραίτθτο υπόβακρο και εμπειρία για 

να δθμιουργιςουν αποτελζςματα από τθν πρϊτθ κιόλασ μζρα τθσ αποςτολισ 

τουσ. Λειτουργοφν για τισ νεότερεσ γενιζσ ωσ πρεςβευτζσ εμπειριϊν και 

γνϊςεων, επικοινωνοφν μαηί τουσ τουσ κατευκφνουν, αναλαμβάνουν ρόλο 

μζντορα, παρζχουν τεχνικζσ ςυμβουλζσ διαχείριςθσ και αντιμετϊπιςθσ 

ηθτθμάτων ςτο πεδίο, προτείνουν λφςεισ και κακοδθγοφν όταν χρειάηεται, τα 

ανερχόμενα ςτελζχθ. 
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2. Θ Ολλανδικι Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (NSOB) είναι ζνα υψθλισ ςτάκμθσ 

εκπαιδευτικό και ερευνθτικό ίδρυμα. Στο πλαίςιο αυτοφ του ινςτιτοφτου, θ 

επιςτθμονικι γνϊςθ και θ πρακτικι εμπειρία με τθ δθμόςια διοίκθςθ τθσ Ολλανδίασ 

ςυνδζονται. Το NSOB είναι εξοπλιςμζνο με ζνα καταξιωμζνο επιτελείο επιςτθμόνων 

που ςτοχάηονται  δρουν και αλλθλεπιδροφν με τουσ ςπουδαςτζσ τουσ κριτικά, αλλά 

πάντα εφαρμόηουν τεχνογνωςία ςτισ διοικθτικζσ πρακτικζσ. Το NSOB είναι 

εγγεγραμμζνο ςτο CRKBO. Θ ζρευνα του NSOB χαρακτθρίηεται από ποιοτικζσ 

μεκόδουσ και ςαφι εςτίαςθ ςτθν ολλανδικι διοικθτικι πρακτικι. Θ ζρευνα του 

NSOB μερικζσ φορζσ καλφπτει πολιτικοποιθμζνα κζματα, αλλά το NSOB δεν ζχει 

ποτζ τθ φιλοδοξία να λάβει κζςθ ι να ςυμμετζχει ςτθν πολιτικι ςυηιτθςθ ι τον 

δθμόςιο πολιτικό λόγο. Σθμαςία αποδίδεται ςτθ ςυνεχι ςφνδεςθ με τθν πρακτικι 

εφαρμογι των δθμόςιων πολιτικϊν και ςτα εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι 

αςκοφμενοι ςυνδζονται με τα προγράμματα τθσ Σχολισ ωσ ςυμμετζχοντεσ, αλλά και 

ωσ δάςκαλοι. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του NSOB απευκφνονται ςτθν ανϊτερθ 

βακμίδα του δθμόςιου τομζα.  

Από το 2006, το NSOB δεν είναι μόνο ζνα υψθλισ ποιότθτασ εκπαιδευτικό ίδρυμα 

για το δθμόςιο τομζα, αλλά και ζνα think tank. Κζλει να ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ 

γνϊςθσ για και για τθ δθμόςια διοίκθςθ και τον δθμόςιο τομζα. Αυτό αφορά 

ςτρατθγικά ερωτιματα ςχετικά με το περιεχόμενο πολιτικισ και τισ ςχζςεισ 

διαχείριςθσ, των δθμόςιων και πολιτικϊν τομζων και ςχετικά με το ςχεδιαςμό και 

τον εξοπλιςμό των αλλαγϊν ςε αυτοφσ τουσ τομείσ. Το NSOB εργάηεται ςε ερωτιςεισ 

που υποβάλλονται από πελάτεσ από τθ δθμόςια διοίκθςθ και το δθμόςιο τομζα, 

αλλά και ςε ερωτιματα που προκφπτουν από αυτόνομο επιςτθμονικό και 

επαγγελματικό προβλθματιςμό. Το NSOB προςφζρει χϊρο και ζμπνευςθ ςτουσ 

επιςκζπτεσ από τθν πρακτικι και τθν επιςτιμθ, κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν, αλλά 

και μετά. Θ ποιότθτα τθσ οργάνωςθσ παρακολουκείται από το Εποπτικό Συμβοφλιο. 

Θ ποιότθτα των μακθμάτων και το think tank παρακολουκείται από το Δ.Σ. Επιπλζον, 

πολλοί υπάλλθλοι, κοςμιτορεσ, λζκτορεσ και προςκεκλθμζνοι ερευνθτζσ 

ςυμμετζχουν ςτο NSOB. Ο προβλθματιςμόσ για τθ δράςθ τθσ κυβζρνθςθσ είναι 

κεντρικόσ ςτα εκπαιδευτικά και ερευνθτικά προγράμματα του NSOB. Διατθροφμε μια 

πολυκλαδικι και διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ.  
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Θ επιςτθμονικι δφναμθ του NSOB ζγκειται ςτθ διοίκθςθ και τισ επιςτιμεσ πολιτικισ, 

τθν κοινωνιολογία, τθ φιλοςοφία και τισ πολιτικζσ επιςτιμεσ. Τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα και θ ζρευνα βαςίηονται ςτουσ διάφορουσ κλάδουσ. 

Τα ακόλουκα κζματα είναι κεντρικά για τθν εκπαίδευςθ και τθν ζρευνα του NSOB: 

➢ πολιτικζσ-διοικθτικζσ ςχζςεισ  

➢ επαγγελματιςμόσ επαγγελμάτων/επαγγελματικϊν ομάδων 

➢ κζματα διαχείριςθσ – οργάνωςθ 

Θ μζκοδοσ εργαςίασ του NSOB διακρίνεται για τθ μοναδικι ςχζςθ του με τθν 

πρακτικι και τθ γνϊςθ, τουσ ανκρϊπουσ και τουσ κεςμοφσ. Θ ςφνδεςθ με τθν 

πρακτικι είναι κεντρικι για τθν ζρευνα και τθν εκπαίδευςθ. Το NSOB ζχει γίνει ικανό 

ςτθν” αντανακλαςτικι” ζρευνα. Με τον όρο αυτό εννοείται θ ζρευνα που ζχει 

επιςτθμονικό ενδιαφζρον μεν, αλλά  ενζχει ςτο ςχεδιαςμό τθσ και τθν ρεαλιςτικι 

εφαρμογι εξαρχισ. Οι ςυγκεκριμζνεσ διοικθτικζσ πρακτικζσ που κα πρζπει να 

ενςωματϊςουν οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ  είναι πάντα ςθμαντικο πεδίο ικανότθτεσ μασ 

δίνουν το χϊρο να προβλθματιςτοφμε για αυτζσ τισ πρακτικζσ εκτόσ των «ηθτθμάτων 

τθσ θμζρασ». Θ ζρευνά μασ πρζπει να είναι χριςιμθ. προςπακοφμε να φτάςουμε ςε 

ςτοχευμζνεσ προοπτικζσ δράςθσ. Θ ζρευνα του NSOB χαρακτθρίηεται από ποιοτικζσ 

μεκόδουσ και ςαφι εςτίαςθ ςτθν ολλανδικι διοικθτικι πρακτικι. Το NSOB δεν ζχει 

διεκνι ςυγκριτικι φιλοδοξία. Θ ζρευνα του NSOB μερικζσ φορζσ καλφπτει 

πολιτικοποιθμζνα κζματα, αλλά το NSOB δεν ζχει ποτζ τθ φιλοδοξία να λάβει κζςθ 

ςτθν πολιτικι ςυηιτθςθ. 

Σθμαςία αποδίδεται ςτθ ςυνεχι ςφνδεςθ με τθν πρακτικι, και ςτα εκπαιδευτικά 

προγράμματα. Οι αςκοφμενοι ςυνδζονται με τα προγράμματά μασ, ωσ 

ςυμμετζχοντεσ, αλλά και ωσ δάςκαλοι. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του NSOB 

απευκφνονται ςτθν ανϊτερθ βακμίδα του δθμόςιου τομζα. 
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iv. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΘΣ 

1. Σχετικά με τθ βαςικι διαδρομι ειςαγωγισ, διακρίνονται ζξι απαραίτθτα βιματα που 

κακοδθγοφν τον κάκε ενδιαφερόμενο εφκολα ςτθ διαδικαςία αίτθςθσ για πτυχίο ςτο 

Leiden University. 

➢ Βιμα 1. Ελζγχοσ των απαιτοφμενων προχποκζςεων ειςδοχισ. 

➢ Βιμα 2. Ελζγχοσ των προκεςμιϊν υποβολισ αιτιςεων. 

➢ Βιμα 3. Συγκζντρωςθ  των απαραίτθτων εγγράφων. 

➢ Βιμα 4. Εκκίνθςθ  τθσ διαδικαςίασ εγγραφισ. 

➢ Βιμα 5. Ρλθρωμι των διδάκτρων. 

➢ Βιμα 6. Απόκτθςθ ιδιότθτασ φοιτθτι ςτο Ρανεπιςτιμιο του Leiden. 

➢ Κατόπιν ατομικισ αίτθςθσ, με  αμοιβζσ και καταβολι διδάκτρων. Ακολουκείται και 

εδϊ διαδικαςία εξζταςθσ των φακζλων των υποψθφίων, ςφμφωνα με ζνα πλζγμα 

κριτθρίων επιλογισ.  

 

v. ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ  

1. Το ερευνθτικό ακαδθμαϊκό πρόγραμμα του ινςτιτοφτου επικεντρϊνεται ςτθν 

ανάλυςθ τθσ πολιτικισ και τθ διαχείριςθ τθσ κεςμικισ αλλαγισ. Οι πζντε ερευνθτικζσ 

ζδρεσ που υπάρχουν αφοροφν τθν Ευρωπαϊκι Διακυβζρνθςθ, τθν Διεκνι 

Διακυβζρνθςθ, τθν Διαχείριςθ Δθμόςιου Τομζα, τθν Συγκριτικι Μεταρρφκμιςθ του 

Δθμόςιου Τομζα και τισ  Δθμόςιεσ Υποκζςεισ - Δθμόςια Ρολιτικι ςυγκεντρϊνουν  το 

ενδιαφζρον των ερευνθτϊν, με παρόμοια προφίλ. Το Λνςτιτοφτο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

προςφζρει το πρόγραμμα «Επιςτιμθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (BSc)» ςτθν 

προςπάκειά του να καλφψει το ζντονο ενδιαφζρον για τα διάφορα κοινωνικά 

περίπλοκα προβλιματα. Ραρζχεται δόμθςθ ενόσ χαρτοφυλακίου διοικθτικϊν  

λφςεων ςε κοινωνικά και πολιτειακά ηθτιματα, Δφο εξειδικεφςεισ του 

προγράμματοσ:  

 Ρολιτικι, Δθμόςια Διοίκθςθ και Οργάνωςθ (BSc) 

https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/bachelor/bestuurskunde/toelating-en-aanmelding/benodigde-documenten
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/bachelor/bestuurskunde/toelating-en-aanmelding/aanmeldprocedure
https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/bachelor/bestuurskunde/toelating-en-aanmelding/collegegeld
https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/studie/nieuwe-student/welkom-in-leiden
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 Οικονομικά, Δθμόςια Διοίκθςθ και Διοίκθςθ (BSc)  

Θ πρϊτθ εξειδίκευςθ εκ των δφο, θ Ρολιτικι, Διακυβζρνθςθ και Οργάνωςθ, ωσ 

μζροσ του Ρτυχίου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ επικεντρϊνεται ςε ηθτιματα από τθ 

δθμόςια διοίκθςθ με τρζχοντα κζματα όπωσ θ κρίςθ του κορωνοϊοφ, το κλίμα, θ 

πολιτικι αςφλου, θ αςφάλεια των τροφίμων, θ καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και 

διεκνείσ επιρροζσ όπωσ το Brexit. Εντόσ αυτοφ του προγράμματοσ οι ςπουδαςτζσ 

μακαίνουν πϊσ δθμιουργείται θ πολιτικι και πϊσ λειτουργοφν οι οργανιςμοί ςτο 

δθμόςιο τομζα. Τα κίνθτρα για τθν επιλογι αυτισ τθσ κατεφκυνςθσ, κακϊσ και οι 

λόγοι επιλογισ τθσ που απαντοφν ςτθν ςκοπιμότθτα μελζτθσ τθσ κατεφκυνςθσ 

Ρολιτικι, Διακυβζρνθςθ και Οργάνωςθ (BBO) εδράηονται ςτθν ανάπτυξθ ενόσ 

ευρζωσ φάςματοσ  γνϊςθσ τομζων και επιμζρουσ πεδίων του δικαίου,  ςθμαντικϊν 

πτυχϊν και ςχολϊν τθσ κοινωνιολογίασ, τθσ διοικθτικισ και πολιτικισ ιςτορίασ και 

τθσ φιλοςοφίασ. Επιπλζον ςφμφωνα με το Λνςτιτοφτο οι ςπουδαςτζσ κα είναι ςε 

κζςθ να αναλφουν και να δομοφν επαρκϊσ και αντικειμενικά κζματα από 

διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ και ςε πολλαπλά επίπεδα. Κα ειδικευκοφν  ςτθν 

άςκθςθσ εφςτοχθσ πολιτικισ προςζγγιςθσ ςε κζματα όπωσ θ αποκζντρωςθ των 

κυβερνθτικϊν κακθκόντων, θ κρίςθ του κορονοϊοφ, θ θγεςία, θ ευρωπαϊκι 

νομιςματικι πολιτικι και θ ενεργειακι μετάβαςθ. Βεβαίωσ και αυτό είναι ζνασ 

κρίςιμοσ τομζασ θ κατεφκυνςθ αυτι δθμιουργεί πολφ κετικζσ προχποκζςεισ για τθν 

κατάλθψθ ςθμαντικϊν και ενδιαφζρουςων κζςεων ςτο (θμι)κυβερνθτικό και 

επιχειρθματικό περιβάλλον. Αυτι θ επιδίωξθ είναι εξαιρετικά ςθμαντικι για τθν 

παροφςα μελζτθ, κακϊσ ςυνιςτά μία από τισ λίγεσ ευκείεσ ςυνδζςεισ τθσ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ και του επαγγελματικοφ και επιχειρθματικοφ προςανατολιςμοφ δράςθσ 

ςτελεχϊν του Δθμόςιου Τομζα. 

Επιπλζον το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα προςφζρει ςυςτθματικι μεκοδολογία και 

τρόπουσ κατανόθςθσ τθσ λειτουργίασ των διαφόρων οργανιςμϊν ςτο δθμόςιο 

τομζα και τθσ καλλιζργειασ και δθμιουργίασ πολιτικισ, γφρω από τισ δθμόςιεσ 

δράςεισ των Οργανιςμϊν. Αυτό ανοίγει ζνα ακόμθ μεγαλφτερο παράκυρο ευκαιρίασ 

ςτα ςτελζχθ που εκπαιδεφονται εδϊ για τθν βακυτερθ και πιο τεκμθριωμζνθ 

αντίλθψθ για το τι ςυμβαίνει ωσ ςυςτθμικι αλλαγι ςτισ κοινωνίεσ, και τθσ 

Ολλανδίασ, αλλά και γενικότερα. 
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Οι μακθτζσ/ςπουδαςτζσ μακαίνουν να αναλφουν τα τρζχοντα ηθτιματα ςτθν 

πολιτικι και τθ δθμόςια διοίκθςθ, κριτικά και ανεξάρτθτα, με βάςθ τθ ςτζρεθ γνϊςθ 

και τθν κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ και των αλλαγϊν ςτισ κεςμικζσ ρυκμίςεισ για τισ 

δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. Γίνεται μια διεξοδικι μελζτθ για τα κεμζλια, τθν ιςτορία και 

τθν θκικι τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Οι απόφοιτοι ςκζφτονται και λειτουργοφν ςε 

ακαδθμαϊκό επίπεδο και είναι ςε κζςθ να εργάηονται εντόσ και μεταξφ οργανιςμϊν 

ςτο δθμόςιο τομζα, όπου μποροφν να αντιμετωπίςουν ςφνκετα κοινωνικά 

ηθτιματα, ζχοντασ πλιρθ επίγνωςθ των θκικϊν και κανονιςτικϊν διλθμμάτων. 

Μποροφν να παρζχουν ανεξάρτθτεσ ςυμβουλζσ που κα βελτιϊςουν τθν πρακτικι 

ςτθ δθμόςια διοίκθςθ. 

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προςφζρονται από το Λνςτιτοφτο Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ είναι το ολλανδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν με τίτλο 

Management of the Public Sector  και το English Master in Public Administration. 

2. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του NSOB απευκφνονται ςτθν ανϊτερθ βακμίδα του 

δθμόςιου τομζα. Ρεριλαμβάνονται πρακτικά εργαςτιρια και masterclasses με 

ςυγκεκριμζνθ ςτόχευςθ. Επιπλζον, τα προγράμματά του είναι προςαρμοςμζνα, ϊςτε 

να ανταποκρίνονται ειδικά ςτα ενδιαφζροντα του αιτοφντοσ οργανιςμοφ, ανάλογα 

με τα χαρακτθριςτικά του. Θ μορφι διδαςκαλίασ επίςθσ διαφζρει ανά πρόγραμμα, 

χρθςιμοποιείται εν γζνει θ προςζγγιςθ των μικτϊν μεκόδων διδαςκαλίασ (blended 

approach).  

Εκτόσ από τα ανοιχτά προγράμματα εγγραφισ, το NSOB αναπτφςςει επίςθσ 

εξατομικευμζνα προγράμματα για πολλοφσ οργανιςμοφσ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ. 

Ρροςφζρουμε ςφντομα μακιματα για μακροχρόνια εκπαίδευςθ με ζμφαςθ ςτισ 

τρζχουςεσ προκλιςεισ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ και ςτο δθμόςιο τομζα. Ο πυρινασ 

αυτϊν των μακθμάτων κατάρτιςθσ είναι ότι εςτιάηουμε ζντονα ςτισ ανάγκεσ του 

οργανιςμοφ και ότι κάνουμε τα μακιματα κατάρτιςθσ ςε ςυνδθμιουργία με τον 

οργανιςμό.  

https://www.universiteitleiden.nl/en/education/study-programmes/master/public-administration
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Ρεδία ςτα οποία λαμβάνουν χϊρα τζτοια προγράμματα είναι: θ ςτρατθγικι 

διαχείριςθ,  ςυνεργατικι και ανοιχτι διακυβζρνθςθ, κοινωνικι επιχειρθματικότθτα, 

ρυκμιςτικι εποπτεία, ακεραιότθτα, πολιτικζσ διοικθτικζσ ςχζςεισ. 

 Master of Public Administration (MPA), ζνα υψθλισ ποιότθτασ και απαιτθτικό 

μεταπτυχιακό, για επαγγελματίεσ του δθμοςίου ςε ςτρατθγικζσ κζςεισ, το 

οποίο ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ γνϊςεων και ικανοτιτων που είναι 

απαραίτθτεσ για τθν επίλυςθ πολφπλοκων ηθτθμάτων ςε ζνα ευρφτερο πεδίο 

δυνάμεων. Ακριβϊσ όπωσ οι επιχειριςεισ ζχουν MBA, ο δθμόςιοσ τομζασ ζχει 

το ΜΑ. 

 Ρρόγραμμα Στρατθγικισ Ηγεςίασ ςτο Δθμόςιο Τομζα, για τθν ανώτερθ και 

ανώτατθ δθμοςιοχπαλλθλία. Αναμζνεται να ξεκινιςει το φκινόπωρο του 

2022. Αποτελεί επιπλζον όγδοθ ζκδοςθ ενόσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ 

που απευκφνεται ςε διευκυντζσ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ και ςτον δθμόςιο 

τομζα. Με κορυφαίουσ δαςκάλουσ όπωσ οι Jaap Boonstra, Saniye Çelik, Paul 't 

Hart, Mark van Twist και Martijn van der Steen, εξετάηονται οι κρίςιμεσ 

εξελίξεισ εντόσ και γφρω από τον δθμόςιο τομζα. Εκπαιδεφονται τα ςτελζχθ 

ςτο πωσ και ο κακε δθμόςιοσ οργανιςμόσ ςασ μπορεί να προςκζςει ι και να 

αντλιςει αξία  δρϊντα μζςα ςε πολφπλοκα δίκτυα πολιτικισ, υλοποίθςθσ και 

παρακολοφκθςθσ.  

 Εντόσ του προγράμματοσ κα ηθτθκεί και κα επιχειρθκεί θ ςφνδεςθ  των 

ςυνεπειϊν και των  γνϊςεων που αποκτοφν τα εκπαιδευόμενα ςτελζχθ με τθν 

ανάπτυξθ τθσ δικισ ςασ θγεςίασ: προσ τα ζξω (εςωτερικοί και εξωτερικοί 

ενδιαφερόμενοι φορείσ και ςυνεργάτεσ), προσ τα πάνω (πολιτικοί πελάτεσ και 

ελεγκτζσ) και προσ τα κάτω (οι δικοί ςασ μάνατηερ και επαγγελματίεσ). 

Υπάρχει επίςθσ μια διαδικαςία προςωπικισ ανάπτυξθσ ςε όλο το πρόγραμμα. 

Σε αυτό, οι ςυμμετζχοντεσ αποκτοφν περαιτζρω γνϊςθ για το τι τουσ οδθγεί, 

ποιεσ είναι οι φιλοδοξίεσ τουσ και ποιεσ εμπειρίεσ μποροφν να 

χρθςιμοποιιςουν για να αναπτφξουν περαιτζρω. Είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό 

κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ οι ςυμμετζχοντεσ να αποκτιςουν ζλεγχο 

ςτθ ςχζςθ μεταξφ ατόμου και κακθκόντων θγεςίασ: ειδικά ςτθ ςτρατθγικι 

θγεςία είναι ςθμαντικό οι ςυμμετζχοντεσ να μάκουν να κζτουν τισ δικζσ τουσ 

απόψεισ και πεποικιςεισ. 
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Επιπλζον ςτο ςχεδιαςμό ζχει ενταχκεί και λαμβάνει χϊρα ζνα εκπαιδευτικό 

ταξίδι, που εμβακφνει το πρόγραμμα ςτθ διοικθτικι και κοινωνικι δυναμικι. 

Κατά τθν επίςκεψι των ςπουδαςτϊν,  οι ενταγμζνοι ςτο πρόγραμμα κα 

ςυνομιλιςουν με τοπικοφσ επαγγελματίεσ, επιςτιμονεσ και εμπνευςτζσ για να 

δουν και εμπειρικα πϊσ διαμορφϊνουν τθν θγεςία τουσ και πϊσ αυτό 

ςχετίηεται με το πϊσ αυτό επιτυγχάνεται. Στο πρόγραμμα δφναται να 

ςυμμετζχουν και ςκθνοκζτεσ και επαγγελματίεσ τθσ τζχνθσ. Οι εμπειρίεσ και θ 

ικανότθτα ανάπτυξθσ ςε περιβάλλον μάκθςθσ από ομοτίμουσ και ςυνεργατικι 

μάκθςθ αποτελοφν τα ςθμεία αγκφρωςθσ για τθ δομι και το ςχεδιαςμό του 

προγράμματοσ.  

Το NSOB Learning Network προςφζρει ςε κορυφαίουσ αξιωματοφχουσ τθσ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ και του δθμόςιου τομζα ζναν εμπνευςμζνο χϊρο 

ςυνάντθςθσ ςτον οποίο εξοικειϊνονται με τισ γνϊςεισ διάςθμων κορυφαίων 

επιςτθμόνων και ζμπειρων επαγγελματιϊν. Επιπλζον, το Δίκτυο Μάκθςθσ 

είναι ζνασ χϊροσ όπου οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να ςυηθτιςουν ςε μικροφσ 

κφκλουσγια τισ τρζχουςεσ καινοτομίεσ ςτθ γνϊςθ, τισ πιεςτικζσ εξελίξεισ ςτθν 

κοινωνία, τα διλιμματα ςτισ πολιτικζσ-διοικθτικζσ ςχζςεισ και τισ ςυνζπειεσ 

όλων αυτϊν για τθν προςωπικι θγεςία. 

Εργαςτιρια Μάκθςθσ:  Ρεριλαμβάνουν τρεισ τομείσ: α) τθν ςτρατθγικι 

πολιτικι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, β) τθν ςυμπεριφορά και διακυβζρνθςθ, 

ςτρατθγικισ ςυμβουλευτικισ, γ) ςτρατθγικι-ςτοφντιο εκμάκθςθσ. Το ςτοφντιο 

μάκθςθσ Strategic Higher Education Policy παρζχεται από τθν Ολλανδικι Σχολι 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (NSOB) ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο Ραιδείασ, 

Ρολιτιςμοφ και Επιςτιμθσ. Το όγδοο εκπαιδευτικό εργαςτιριο εφαρμογισ 

Στρατθγικισ Ρολιτικισ HO ζτρεξε με εκκίνθςθ  ςτισ 11 Νοεμβρίου 2021.  

Σε αυτό το Ατελιζ Μάκθςθσ, οι κακθγθτζσ και οι ςυμμετζχοντεσ αλλθλεπιδροφν 

μεταξφ τουσ για να μοιραςτοφν διαφορετικζσ οπτικζσ, φιλοδοξίεσ, προκλιςεισ 

και διλιμματα ςχετικά με και από τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ. Υπό τθν 

κακοδιγθςθ κορυφαίων ομιλθτϊν από τθν επιςτιμθ και τθν πρακτικι, 

διερευνάται θ ςθμαςία των ςφγχρονων κοινωνικϊν τάςεων. Τα διλιμματα και 

οι ςυνζπειεσ των ςχετικϊν εξελίξεων για τθ ςτρατθγικι δράςθ ςτο πλαίςιο τθσ 

διακυβζρνθςθσ, τθσ πολιτικισ και του ςχεδιαςμοφ τθσ τριτοβάκμιασ 
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εκπαίδευςθσ κα ςυηθτθκοφν με ςυγκεκριμζνουσ όρουσ. Ρροκαλεί επίςθσ τουσ 

ςυμμετζχοντεσ να ςυνδζςουν ςχετικζσ γνϊςεισ με τθ δικι τουσ εργαςιακι 

πρακτικι και να προβλθματιςτοφν για τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ τϊρα και 

ςτο μζλλον. 

Το Ατελιζ Μάκθςθσ αποτελείται από οκτϊ ςυναντιςεισ ςτισ οποίεσ τρεισ 

τάςεισ είναι κεντρικζσ: α) Αλλαγι τθσ αγοράσ εργαςίασ, ευελιξία και δια βίου 

μάκθςθ. β) Διεκνοποίθςθ του μακθτικοφ πλθκυςμοφ και του προγράμματοσ 

ςπουδϊν. γ) Ψθφιοποίθςθ και εμφάνιςθ διαδικτυακισ εκπαίδευςθσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων των MOOC). 

Το μάκθμα προορίηεται για (ςτρατθγικοφσ) ςυμβοφλουσ πολιτικισ, διευκυντζσ 

και υπεφκυνουσ λιψθσ αποφάςεων ιδρυμάτων γνϊςθσ ςτθν τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ (πανεπιςτιμια εφαρμοςμζνων επιςτθμϊν και πανεπιςτιμια), 

υπουργεία (Υπουργείο Ραιδείασ, Ρολιτιςμοφ και Επιςτθμϊν, αλλά και SZW και 

EZ), εκπαίδευςθ- ςυναφι ιδρφματα (Vereniging Hogescholen, VSNU) ι άλλουσ 

εκπαιδευτικοφσ φορείσ (όπωσ το Εκπαιδευτικό Συμβοφλιο και το NWO). 

Εκτόσ από τα ανοιχτά προγράμματα εγγραφισ, το NSOB αναπτφςςει επίςθσ 

εξατομικευμζνα προγράμματα για πολλοφσ οργανιςμοφσ ςτθ δθμόςια 

διοίκθςθ. Ρροςφζρει ςφντομα μακιματα για μακροχρόνια εκπαίδευςθ με 

ζμφαςθ ςτισ τρζχουςεσ προκλιςεισ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ και ςτο δθμόςιο 

τομζα. (π.χ. δθμόςιεσ αξίεσ, περιεκτικι θγεςία, πολιτικι-διοικθτικι 

ευαιςκθςία, ςτρατθγικι ικανότθτα). 

 

vi. ΔΕΞΙΟΤΘΤΕΣ 

1. Οι βαςικζσ δεξιότθτεσ που προκφπτουν για τουσ ςπουδαςτζσ και τουσ απόφοιτουσ 

του ιδρφματοσ  επιμερίηονται ςε γενικζσ και ειδικζσ  Γενικζσ κα μποροφςαμε να 

ονομάςουμε  τθν ιδιαίτερθ κλίςθ για εφαρμοςμζνο ςτοχαςμό και δομθμζνθ ςκζψθ 

και ανάλυςθ. Οι απόφοιτοι δεν λειτουργοφν μόνο με τθν  παρόρμθςθ, αλλά 

μακαίνουν να αναλφουν και να δομοφν τισ καταςτάςεισ.  Σε τοπικό, εκνικό και 

διεκνζσ επίπεδο. Αυτι θ νοοτροπία κάνει τθν Ρολιτικι, τθ Διακυβζρνθςθ και τθν 

Οργάνωςθ πιο αποτελεςματικι και πιο ορκολογικι. Επομζνωσ ζνα δεφτερο, πολφ 

ςθμαντικό γνϊριςμα είναι ο ορκολογιςμόσ.  Θ εξοικείωςθ με τθν εργαςία πάνω ςε 
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ςφνκετα κοινωνικά ηθτιματα είναι μια επόμενθ αποκτοφμενθ δεξιότθτα.  Θ 

οικοδόμθςθ κακαρϊν προτάςεων διακυβζρνθςθσ και πολιτικισ είναι μια επόμενθ.  

Θ διαρκισ και ενδογενισ  κριτικι ικανότθτα  ςτθν πολιτικι, τθ διακυβζρνθςθ και τθν 

κοινωνία είναι εξίςου ςθμαντικό εφόδιο που προκφπτει για τουσ ςπουδαςτζσ. Θ 

ικανότθτα ςχεδιαςμοφ και ολοκλιρωςθσ ζξυπνων λφςεων ςτισ οποίεσ θ κυβζρνθςθ 

μπορεί να παίξει ρόλο, είναι μια δεξιότθτα που κομίηουν οι ςπουδαςτζσ ςτθν 

πολιτεία, και που ατ ελευατάι χρόνια ζχει αναδειχκεί ςε ηθτοφμενο για όλεσ τισ 

χϊρεσ. Δεξιότθτα είναι επίςθσ θ ταχεία ικανότθτα μετάφραςθσ των ςχεδίων ι των 

προκζςεων ι των κατευκυντιριων γραμμϊν πολιτικισ  ςε πρακτικζσ, εφαρμόςιμεσ 

λφςεισ. Αλλθ δεξιότθτα είναι θ  κατανόθςθ πολφπλοκων βαςικϊν ηθτθμάτων τθσ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ, ςτθ λογικι τθσ κατανόθςθσ τθσ  λειτουργίασ του δθμόςιου 

τομζα και των ςυναφϊν προκλιςεων. Τζλοσ το πρόγραμμα δθμιουργία και μερικζσ 

πιο ευαίςκθτεσ δεξιότθτεσ όπωσ θ  καλλιζργεια γοθτείασ και ενεργοφ ενδιαφζροντοσ  

γφρω από τθν  πολιτικι  το δίκαιο,  κοινωνιολογικά ερωτιματα,  και ηθτιματα 

ιςτορίασ και  θκικισ. Σε πιο τεχνοκρατικό επίπεδο ζχει δοκεί ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ 

δεξιότθτεσ που ςχετίηονται με τθν ψθφιοποίθςθ, τθν διαχείριςθ ανκρϊπινου 

δυναμικοφ και το business strategy and development. 

2. Ππωσ προκφπτει και από τα ανωτζρω περιγραφόμενα εκπαιδευτικά μακιματα  οι 

δεξιότθτεσ που προκφπτουν ζρχονται να πλαιςιϊςουν τισ ιδθ υπάρχουςεσ ςτα 

ανϊτερα ςτελζχθ του Δθμοςίου. Είναι ςαφϊσ πιο ςτρατθγικοφ και επιτελικοφ 

χαρακτιρα, είναι πιο οριηόντιεσ και ξεφεφγουν ςθμαντικά από τον κάκετο 

προςδιοριςμό των κάκετων αρμοδιοτιτων. Ενδεικτικά αναφζρεται θ καλλιζργεια  

αίςκθςθσ ευκφνθσ, θ ςτρατθγικι διαχείριςθ, ςυνεργατικι και ανοιχτι 

διακυβζρνθςθ, κοινωνικι επιχειρθματικότθτα, ρυκμιςτικι εποπτεία, ακεραιότθτα, 

πολιτικζσ διοικθτικζσ ςχζςεισ, θ εμβάκυνςθ ςε δθμόςιεσ αξίεσ, θ περιεκτικι θγεςία,  

θ ανάπτυξθ πολιτικισ και διοικθτικισ αντίλθψθσ και  ευαιςκθςίασ,  υψθλότερθ 

ςτρατθγικι ικανότθτα. 
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vii. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

1. Σχετικά με το πεδίο αυτό, ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο που προκφπτει από τθν μελζτθ 

είναι ότι αναπτφςςεται μεκοδολογία παρζμβαςθσ, θ οποία λαμβάνει υπόψθ τθν 

υπάρχουςα ικανότθτα, τθν ωριμότθτα των εργαςιϊν και τθ διοικθτικι κουλτοφρα. 

Ενεργθτικζσ και διαδραςτικζσ μζκοδοι μάκθςθσ ςυνδυάηουν τθ κεωρία και τθν 

πράξθ, για να διαςφαλιςτεί ότι οι εκπαιδευόμενοι αποκτοφν αρκετι αυτοπεποίκθςθ, 

ϊςτε να εφαρμόηουν τισ νζεσ δεξιότθτζσ τουσ ςτισ κακθμερινζσ τουσ εργαςίεσ και 

ευκφνεσ.  Επιδιϊκεται ενεργά θ ςυνεργαςία και ανταλλαγι γνϊςεων και βζλτιςτων 

πρακτικϊν μεταξφ δθμοςίων υπαλλιλων και εμπειρογνωμόνων. Το Λνςτιτοφτο ζχει 

επίςθμα εξουςιοδοτθκεί από το Υπουργείο Εςωτερικϊν και Σχζςεων του Βαςιλείου 

των Κάτω Χωρϊν να εφαρμόςει προγράμματα αδελφοποίθςθσ κρατϊν και  

υπθρεςιϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, όπωσ επιςθμάνκθκε ιδθ, λίγο πιο πάνω. Θ 

δίκαιθ και ιςότιμθ μεταχείριςθ για όλα τα μζλθ του οργανιςμοφ, ανεξάρτθτα από τισ 

διαφορετικζσ ομάδεσ με τισ οποίεσ ταυτίηονται, αναγνωρίηεται όλο και περιςςότερο 

ωσ εγγενϊσ πολφτιμθ. Θ ζρευνα εδϊ ζχει αναδείξει κάποια ςθμαντικζσ αναφορζσ ςε 

ετιςιεσ εκκζςει για τθ χϊρα που δείχνει ότι επθρεάηει επίςθσ κετικά μια ςειρά 

δεικτϊν οργανωτικισ αποτελεςματικότθτασ, όπωσ θ απόδοςθ τθσ εργαςίασ και τθσ 

ομάδασ, θ εμπλοκι ςτθν εργαςία και θ ςυναιςκθματικι δζςμευςθ και ο μειωμζνοσ 

κφκλοσ εργαςιϊν. Σφμφωνα με αυτιν τθν ζρευνα, θ Σχολι Διακυβζρνθςθσ και 

Ραγκόςμιων Υποκζςεων ζχει δθλϊςει τθ φιλοδοξία τθσ να ενςωματϊςει μια 

κουλτοφρα «χωρίσ αποκλειςμοφσ», πράγμα που ςθμαίνει ότι κζλει να προςφζρει ςτο 

προςωπικό και ςτουσ φοιτθτζσ ζνα «τίμιο, ανοιχτό, αςφαλζσ και εμπνευςμζνο κλίμα 

για εργαςία και μελζτθ». Στο Λνςτιτοφτο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, θ Staff Alliance For 

Equity (SAFE) προςπάκθςε να ενιςχφςει αυτό το κλίμα από τθν ζναρξι τθσ τον 

Δεκζμβριο του 2019. 

2. Ρρακτικά εργαςτιρια και masterclass, τα οποία γεφυρϊνουν τθ κεωρία με τθν πράξθ 

με ερωτιςεισ που υποβάλλονται από τθν ίδια τθ δθμόςια διοίκθςθ και ςε 

ερωτιματα που προκφπτουν από αυτόνομο επιςτθμονικό και επαγγελματικό 

προβλθματιςμό. 

Το NSOB διεξάγει επιςτθμονικι ζρευνα. Θ ζρευνα του NSOB ςτεγάηεται ςτο NSOB 

Think Tank, το οποίο διεξάγει ζρευνα με επιςτθμονικι ποιότθτα και πρακτικι 
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ςυνάφεια.  Θ ζρευνα είναι ςτενά ςυνδεδεμζνθ με τθν εκπαίδευςθ. Θ εκπαίδευςθ 

τροφοδοτεί τθ δεξαμενι ςκζψθσ NSOB με νζα ερωτιματα ςτον τομζα τθσ πολιτικισ, 

τθσ διαχείριςθσ και τθσ ςχζςθσ μεταξφ δθμόςιου, ιδιωτικοφ και κοινωνικοφ τομζα. 

Αντίκετα, θ δεξαμενι ςκζψθσ εξαςφαλίηει μόνιμθ βελτίωςθ και καινοτομία του 

προγράμματοσ ςπουδϊν μζςω εξαιρετικισ ζρευνασ. Με αυτόν τον τρόπο, θ 

εκπαίδευςθ και θ ζρευνα «αλλθλοχποςτθρίηονται», βαςιςμζνεσ ςτθ κεωρία και τθν 

πράξθ. Θ ζρευνα του NSOB ςυμβάλλει επίςθσ ςτθ δθμόςια ςυηιτθςθ ςχετικά με το 

ρόλο και τθ λειτουργία τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και άλλων τομζων ςτον δθμόςιο 

τομζα. 

 

viii. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΣΤΑΔΙΟΔΟΜΙΑ  

Επιχειρείται θ προϊκθςθ ςτθν ανϊτερθ ολλανδικι δθμόςια διοίκθςθ. Υπάρχει πυκνι και 

ςυςτθματικι επανεκπαίδευςθ ςε ςυναφι αλλά και μθ ςχετικά πεδία για τα ανϊτερα 

ςτελζχθ με ςυνεχείσ κφκλουσ και εργαςτιρια μάκθςθσ μικτϊν μεκόδων. Στόχοσ είναι θ 

εξζλιξθ των ςτελεχϊν μεςαίων και υψθλϊν βακμίδων, και θ άςκθςθ επιτυχθμζνθσ θγεςίασ 

 

x. ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘ ΑΡΟΦΟΙΤΩΝ 

1. Σε πρϊτθ οπτικι αναφζρεται ωσ ςθμαντικό ότι θ Σχολι ζχει ςυμβάςεισ για ζργα από 

εκνικζσ κυβερνιςεισ και διεκνείσ αναπτυξιακζσ αρχζσ, όπωσ θ WorldBank και θ 

EuropeAid και από εκνικζσ κυβερνιςεισ. Ραρζχεται ωσ πάγια τακτικι ατομικι, 

εντατικι κακοδιγθςθ για να αξιοποίθςθ ςτο ζπακρο τισ ςπουδζσ των 

ενδιαφερόμενων, λειτουργεί και ζχει δραςτικό ρόλο και γραφείο ςταδιοδρομίασ  για 

τθν καλφτερθ και πιο ςτοχευμζνθ τοποκζτθςθ αποφί=οίτων ςε κζςεισ με τισ οποίεσ 

ζχουν μεγάλο βακμό ςφγκλιςθσ. Ζνα ςθμαντικο πλεονζκτθμα είναι ότι οι ςπουδζσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ λαμβάνουν χϊρα ςτισ εγκαταςτάςεισ τοποκεςία Wijnhaven, ςτο 

κζντρο τθσ Χάγθσ, τθ διοικθτικι καρδιά τθσ Ολλανδίασ, όπου θ κυβζρνθςθ ζχει τισ 

περιςςότερεσ υποδομζσ διακυβζρνθςθσ  τθσ χϊρασ και χαράςςει εκνικι και διεκνι 

πολιτικι μαηί με φορείσ χάραξθσ πολιτικισ και ςθμαντικζσ οργανϊςεισ τθσ κοινωνίασ 

των πολιτϊν. Οπότε ωσ αποτζλεςμα είναι πολφ αυξθμζνεσ οι πικανότθτεσ 

απορρόφθςθσ αποφοίτων ςτθν πόλθ και ςτισ υπθρεςίεσ εκεί.  
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2. Δθμιουργία ςτελεχϊν με πολφ υψθλό χαρτοφυλάκιο δυνατοτιτων και με 

ολοκλθρωμζνεσ ικανότθτεσ θγεςίασ ϊςτε να ανελιχκοφν ψθλότερα ςτθν ιεραρχία. 

Εδϊ δθλαδι ηθτοφμενο είναι το πολφ ςφγχρονο και ολοκλθρωμζνο capacity building 

των μονάδων -ανκρϊπων που κα θγθκοφν τα επόμενα χρόνια. Αποτελεί ςτρατθγικι 

επιδίωξθ θ δθμιουργία μια κρίςιμθσ μάηασ ολοκλθρωμζνων επαγγελματιϊν τθσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ με πλιρεσ χαρτοφυλάκιο γνϊςεων, δεξιοτιτων, επαφϊν, 

εγκάρςιων τεχνικϊν και οριηόντιων δεξιοτιτων, δθμιουργϊντασ δθλαδι “δεξαμενθ” 

επιτελικότθτασ ςτον Δθμόςιο Τομζα. 

 

4.2.ια. Πορτογαλία 

Χϊρα:  Ρορτογαλία 

Επικεφαλισ:   Instituto Nacional de Administração-Portugal (INA IP) 

Επικεφαλισ: Luisa Neto 

Ζδρα:   Λιςαβόνα 

 Ζτοσ ίδρυςθσ:  2021 

Βαςικι πθγι 

πλθροφόρθςθσ: 

• http://www.ina.pt/ 

• http://www.ina.pt/index.php/component/docman/doc

_download/1566-dl-86-a-de-29-de-dezembro-regime-da-

formacao-profissional-da-ap?Itemid=  

 

http://www.ina.pt/
http://www.ina.pt/index.php/component/docman/doc_download/1566-dl-86-a-de-29-de-dezembro-regime-da-formacao-profissional-da-ap?Itemid=
http://www.ina.pt/index.php/component/docman/doc_download/1566-dl-86-a-de-29-de-dezembro-regime-da-formacao-profissional-da-ap?Itemid=
http://www.ina.pt/index.php/component/docman/doc_download/1566-dl-86-a-de-29-de-dezembro-regime-da-formacao-profissional-da-ap?Itemid=


 

 

 
 158 

i. ΑΡΟΣΤΟΛΘ 

Θ κεμελιϊδθσ αποςτολι του INA IP, είναι θ δθμιουργία, μετάδοςθ και διάδοςθ γνϊςεων 

ςτον τομζα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ςυμβάλλοντασ, μζςω εκπαίδευςθσ, διδαςκαλίασ, 

επιςτθμονικισ ζρευνασ και τεχνικϊν ςυμβουλϊν, ςτθν καινοτομία και τον εκςυγχρονιςμό 

τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και ςτθν εξειδίκευςθ, κατάρτιςθ και βελτίωςθ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ τθσ. 

Θ επίτευξθ τθσ αποςτολισ του ςτοχεφει ςτθ ςφηευξθ με τα Ρανεπιςτιμια, επωφελοφμενοσ 

από τθν εμπειρία και τθν τεχνικι και παιδαγωγικι τουσ υποςτιριξθ, κακϊσ και τθ ςυνζνωςθ 

με τουσ κεντρικοφσ και κλαδικοφσ φορείσ που είναι υπεφκυνοι για τθ μεταρρφκμιςθ τθσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και για το ςυντονιςμό του επιχειρθματικοφ τομζα τθσ Ρολιτείασ. , 

ςυνεργαηόμενοι για τθν υλοποίθςθ των αντίςτοιχων κατανομϊν 

Θ αποςτολι του INA, IP είναι να προωκεί τθν ανάπτυξθ και τθν εξειδίκευςθ των 

εργαηομζνων ςε δθμόςιεσ λειτουργίεσ, αναλαμβάνοντασ μια ςειρά μακθμάτων κατάρτιςθσ 

για δθμόςιουσ φορείσ, υποκζτοντασ ζνα βραχυπρόκεςμο μοντζλο κατάρτιςθσ και με μια 

ςθμαντικι πρακτικι πτυχι ςτθν εφαρμογι τθσ γνϊςθσ ςε επαγγελματικό πλαίςιο ςτο 

Δθμόςιο Διοίκθςθ (ΡΑ). 

 

ii. ΙΣΤΟΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Διάταγμα αρικ. 107/2022 τθσ 8θσ Μαρτίου: Ρραγματοποιεί τθν πρϊτθ τροποποίθςθ ςτο 

διάταγμα αρικ . 11851/2021, τθσ 30θσ Νοεμβρίου: 

2786/2022 τθσ 4θσ Μαρτίου: Ρροςκζτει ςτρατθγικοφσ τομείσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ 

ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ 

Διάταγμα 11851/2021, τθσ 30θσ Νοεμβρίου: Εγκρίνει τον πίνακα αποδοχϊν για εκπαιδευτζσ 

και άλλουσ υπαλλιλουσ που παρζχουν εκπαίδευςθ ςτο Εκνικό Λνςτιτοφτο Διοίκθςθσ, IP (INA, 

IP 

347/2020, τθσ 10θσ Λανουαρίου: Εγκρίνει τον Κανονιςμό Συχνότθτασ του Ρρογράμματοσ 

Ρροθγμζνθσ Κατάρτιςθσ Εργαηομζνων ςε Δθμόςιεσ Λειτουργίεσ 

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/107-2022-180122111
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/231-2019-123407857
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/11851-2021-175127554
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/2786-2022-179899263
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/11851-2021-175127554
https://dre.pt/home/-/dre/127967311/details/maximized
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231/2019 τθσ 23θσ Λουλίου: υκμίηει το Ρροχωρθμζνο Ρρόγραμμα Ρροςλιψεων 

Εργαηομζνων Δθμόςιων Λειτουργιϊν/Υπθρεςιϊν 

Αρ. διαταγισ 3431/2019, τθσ 28θσ Μαρτίου: Κακορίηει νζουσ ςτρατθγικοφσ τομείσ 

εκπαίδευςθσ 

Νόμοσ 25/2017 (30 Μαΐου: Εγκρίνει το κακεςτϊσ επαγγελματικισ εξζλιξθσ των εργαηομζνων 

με ςχζςθ εργαςίασ ςτο Δθμόςιο 

86-Α/201, (29 Δεκεμβρίου): Κακορίηει το κακεςτϊσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςτθ 

Δθμόςια Διοίκθςθ (ΑΡ) Νο. 

146/2011 Διάταγμα τθσ 7θσ Απριλίου: Κακορίηει και ρυκμίηει τα μακιματα για τθν άςκθςθ 

ανϊτατων και ενδιάμεςων διευκυντικϊν κζςεων ι ιςοδφναμων ςε υπθρεςίεσ και φορείσ 

τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ 

iii. ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ 

To instituto Nacional de Administração-Portugal  είναι το Εκνικό Λνςτιτοφτο Διοίκθςθσ τθσ 

Ρορτογαλίασ Τo INAP όπωσ λζγεται, είναι δθμόςιοσ φορζασ που αναφζρεται ςτον 

Ρρωκυπουργό και ζχει επιςτθμονικι και διαχειριςτικι αυτονομία. Το Εκνικό Λνςτιτοφτο 

Διοίκθςθσ, IP, (INA, IP) είναι ζνα δθμόςιο ίδρυμα ενταγμζνο ςτθν ζμμεςθ διοίκθςθ του 

κράτουσ, με δικι του νομικι προςωπικότθτα, προικιςμζνο με διοικθτικι, οικονομικι και 

πατρογονικι αυτονομία. Συνοπτικά, περιλαμβάνει υπθρεςίεσ και δραςτθριότθτεσ ςτουσ 

τομείσ τθσ  Εκπαίδευςθσ, Ζρευνασ, Συμβουλευτικισ, Εκδόςεων και Διεκνϊν Συνεργαςιϊν. H 

INA αναλαμβάνει επίςθσ ρόλο ωσ ςυντονιςτικι οντότθτα του ςυςτιματοσ επαγγελματικισ 

κατάρτιςθσ ςτο AP, κατζχοντασ ζνα ςφνολο αρμοδιοτιτων, ςυγκεκριμζνα τον ςυντονιςμό 

του ςυςτιματοσ και τθ διαχείριςθ τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. 

Σθμειϊνεται ότι θ  πλειονότθτα των δθμόςιων υπθρεςιϊν ςτθν Ρορτογαλία  παρζχεται από 

κρατικοφσ λειτουργοφσ και ομοςπονδιακοφσ, κρατικοφσ ι δθμοτικοφσ υπαλλιλουσ. Πλα 

αυτά αναφζρονται ςυνικωσ ωσ «δθμόςια υπθρεςία», ι δθμόςιοι φορείσ και οργανιςμοί. 

Σχετικά με τα μιςκολογικά δρϊμενα, υπάρχουν ςτον δικτυακό χϊρο μια ςειρά από 

νομοκετικά διατάγματα και νόμοι που ορίηουν τα ςχετικά. 

https://dre.pt/home/-/dre/123407857/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/121685462/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/107094720/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/105658704/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/278038/details/maximized
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Ωσ μζροσ τθσ ανταλλαγισ γνϊςεων, εμπειριϊν και καλϊν πρακτικϊν μεταξφ δθμόςιων και 

ιδιωτικϊν φορζων, θ INA υπζγραψε το Ρρωτόκολλο Συνεργαςίασ APEX, το οποίο ςτοχεφει 

ςτθν παροχι μιασ ςειράσ μακθμάτων κατάρτιςθσ υψθλισ ποιότθτασ ςε διάφορουσ τομείσ 

και ςε διάφορεσ ςχολζσ επιχειριςεων και διδακτικζσ οντότθτεσ. Αυτι θ εκπαίδευςθ είναι 

διακζςιμθ ςε διευκυντζσ και εργαηόμενουσ του AP, με ειδικοφσ όρουσ. 

Θ INA, IP, αναλαμβάνει, ςφμφωνα με τθν οργανικι τθσ νομοκεςία, κεντρικό ρόλο ςτθν 

ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνων πολιτικϊν διαχείριςθσ ανκρϊπινων πόρων και ςυμβάλλει, μζςω 

τθσ δραςτθριότθτάσ τθσ, ςτθν αποτελεςματικότθτα, τθν αποδοτικότθτα, τθν ποιότθτα και 

τθν αποτελεςματικότθτα τθσ εκπαίδευςθσ, που προβλζπεται ωσ ςτρατθγικό μζςο για τθν 

διαχείριςθ, εκςυγχρονιςμόσ και μεταςχθματιςμόσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (ΔΔ). 

Το νζο κακεςτϊσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ που εγκρίκθκε με το νομοκετικό διάταγμα 

αρικ. ςφνολο αρμοδιοτιτων δθλαδι ο ςυντονιςμόσ του ςυςτιματοσ και θ διαχείριςθ τθσ 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. 

Θ διάρκρωςθ του INA IP είναι θ ακόλουκθ: 

1) Στρατθγικό Συμβοφλιο: Αυτό είναι ζνα όργανο που υποςτθρίηει και παρακολουκεί 

το Διοικθτικό Συμβοφλιο, το οποίο επιδιϊκει ιδίωσ τθν ανάπτυξθ και εδραίωςθ του 

ςτρατθγικοφ οράματοσ για τθν εξειδίκευςθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και τθν 

ενκάρρυνςθ τθσ τεχνικισ και τεχνολογικισ ανάπτυξθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Το 

Στρατθγικό Συμβοφλιο είναι επίςθσ  για το INA, το όργανο ςχζςεων του IP με τθν 

κοινωνία των πολιτϊν, δθλαδι με προςωπικότθτεσ από τον κοινωνικό, οικονομικό 

και επαγγελματικό τομζα που ςχετίηεται με τον τομζα τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

2) Κζντρα Qualifica AP:  Εξαιρετικά ςθμαντικόσ υποςτθρικτικόσ λειτουργικόσ 

βραχίονασ. Τα κζντρα Qualifica AP που ςτοχεφουν να ςυμβάλλουν ςτθν επίτευξθ των 

ςτόχων που ζχουν τεκεί ςτο επίπεδο του Ρρογράμματοσ Qualifica, ςυγκεκριμζνα, με 

τθ διενζργεια διάγνωςθσ των προςόντων των εργαηομζνων ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ 

και τθν παροχι εκπαιδευτικϊν απαντιςεων κατάλλθλων για τισ ανάγκεσ τόςο των 

εργαηομζνων όςο και των αντίςτοιχων Υπθρεςίεσ. Το INA Qualifica AP Centre είναι 

υπεφκυνο, ιδίωσ, με τθ ςυνεργαςία υφιςτάμενων ςυνομιλθτϊν ςε δθμόςιεσ 

υπθρεςίεσ και φορείσ, να παρζχει πρόςβαςθ ςτο πρόγραμμα ςε όλουσ τουσ 

εργαηόμενουσ που εμπίπτουν ςτον αντίςτοιχο τομζα δραςτθριότθτασ. 

http://www.ina.pt/index.php/component/docman/doc_download/1566-dl-86-a-de-29-de-dezembro-regime-da-formacao-profissional-da-ap?Itemid=
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3) AP Knowledge Center: Το AP Knowledge Center ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία, 

προϊκθςθ, διάδοςθ και ςυηιτθςθ γνϊςεων ςχετικά με τθ Δθμόςια Διοίκθςθ, τισ 

Δθμόςιεσ Ρολιτικζσ και τθ Διαχείριςθ Δθμοςίων Υπθρεςιϊν. 

Εξαςφαλίηει τθ διαχείριςθ τθσ Βιβλιοκικθσ INA IP και τθ διαχείριςθ, λειτουργία και 

ανάπτυξθ τθσ INA Editora και του θλεκτρονικοφ τθσ καταςτιματοσ, προγραμματίηοντασ και 

προωκϊντασ τθν ζκδοςθ εκδόςεων, ςε ζντυπθ ι ψθφιακι μορφι, που ενδιαφζρουν το INA, 

το IP και το κοινό διαχείριςθ. 

Συμμετζχει ςε δίκτυα βιβλιογραφικισ πλθροφόρθςθσ ςε τομείσ ενδιαφζροντοσ τθσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και ςυνάπτει ςυνεργαςίεσ με εκνικοφσ και ξζνουσ φορείσ ςτουσ τομείσ 

τθσ τεκμθρίωςθσ, τθσ ενθμζρωςθσ και τθσ ςφνταξθσ. 

Ρροωκεί πρωτοβουλίεσ και εκδθλϊςεισ για τθ διάδοςθ, τον προβλθματιςμό και τθ 

ςυηιτθςθ γνϊςεων για τθ Δθμόςια Διοίκθςθ για ερευνθτζσ, εκπαιδευόμενουσ, 

εργαηόμενουσ και όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ. Ουςιαςτικά λειτουργεί ςαν βιβλιογραφικό 

network , με φυςικι και ψθφιακι υπόςταςθ. 

iv. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΘΣ 

Δεν υφίςταται λογικι ειςαγωγισ ςε μία διαδικαςία “ςχολισ”, 18/24 μθνϊν. Υπάρχουν 

ωςτόςο εκπαιδευτικά προγράμματα,  και ςφντομοι κφκλοι εκπαίδευςθσ διότι αυτό είναι 

επιδίωξθ  τθσ ςυνεργαςίασ και των ςυμπράξεων με πανεπιςτιμια κλπ. 

 

2 κφριεσ διαδρομζσ: 

 

α)  εγγραφι ςτο Ρρόγραμμα Qualifica που περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνα τθ διενζργεια 

διάγνωςθσ των προςόντων των εργαηομζνων ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ και τθν παροχι 

εκπαιδευτικϊν απαντιςεων κατάλλθλων για τισ ανάγκεσ τόςο των εργαηομζνων όςο και των 

αντίςτοιχων Υπθρεςίεσ. Το Ρρόγραμμα Qualifica είναι ζνα πρόγραμμα που ςτοχεφει ςτθν 

εξειδίκευςθ των ενθλίκων, το οποίο ςτοχεφει ςτθ βελτίωςθ των επιπζδων εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ των ενθλίκων, ςυμβάλλοντασ ςτθ βελτίωςθ των επιπζδων προςόντων του 

πλθκυςμοφ και τθσ απαςχολθςιμότθτασ των ατόμων. 
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β) μζςω του Ρρωτοκόλλου Συνεργαςίασ APEX, που περιγράφεται λίγο πιο κάτω, το οποίο 

ςτοχεφει ςτθν παροχι μιασ ςειράσ μακθμάτων κατάρτιςθσ υψθλισ ποιότθτασ ςε διάφορουσ 

τομείσ και ςε διάφορεσ ςχολζσ επιχειριςεων και διδακτικζσ οντότθτεσ. Αυτι θ εκπαίδευςθ 

είναι διακζςιμθ ςε διευκυντζσ και εργαηόμενουσ του AP, με ειδικοφσ όρουσ.  Υπάρχει 

δθλαδι θ λογικι τθσ εξατομικευμζνθσ εκπαίδευςθσ ςε μικρζσ ομάδεσ  ςτελεχϊν.   

 

v. ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ 

Δεν υπάρχει πρόγραμμα ςπουδϊν για παραγωγικι ςχολι μεγάλθσ διάρκειασ, αλλά 

υπάρχουν προγράμματα ςπουδϊν ςφντομθσ διάρκειασ. Σε αυτά όμωσ, υπάρχει και 

καταγράφεται πολφ μεγάλθ γνωςτικι πυκνότθτα και ςθμαντικζσ διαςφαλίςεισ ποιότθτασ 

των μακθμάτων. Ραράλλθλα ζχουν ειςαχκεί ςθμαντικά ςτοιχεία νεωτερικότθτασ και ςτισ 

λειτουργικζσ και ςτισ προδιαγραφζσ περιεχομζνου. 

vi.ΔΕΞΙΟΤΘΤΕΣ 

Αναπτφςςονται και μζςα από τισ κεματικζσ εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ και ωσ ξεχωριςτό 

αντικείμενο μάκθςθσ. Δίνεται ζμφαςθ ςτισ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ, τισ τεχνικζσ δεξιότθτεσ 

ανάπτυξθσ εργαλείων τεχνολογίασ, κακϊσ και ςτισ δεξιότθτεσ θγεςίασ και τισ ιπιεσ , 

κοινωνικζσ αλλά πολφ ςθμαντικζσ δεξιότθτεσ όπωσ θ ανάπτυξθ τεχνικϊν ςυνεργαςίασ και 

ομαδικότθτασ. Αυτζσ είναι αντικείμενα εκπαιδευτικϊν  μακθμάτων. Ξεχωριςτι ζμφαςθ και 

αυτο αποτελεί και ορόςθμο καλισ πρακτικισ είναι ι ζμφαςθ και θ ςυςτθματικι καλλιζργεια 

δεξιοτιτων καινοτομίασ. Ζχει μάλιςτα περιγραφεί και υποςτθρίηεται και από ςχετικζσ 

κεςμικζσ διατάξεισ (βλ. πιο κατω) 

● Ψθφιακζσ δεξιότθτεσ  

Στόχοσ: Στόχοσ του είναι να αναπτφξει, ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ που κακορίηονται ςτο 

PRR, ζνα ςφνολο μζτρων ςφμφωνα με το Σχζδιο Δράςθσ για τθν Ψθφιακι Μετάβαςθ, που 

εγκρίκθκε με τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικ. 

i) Infoexclusion Zero, που απευκφνεται ςε δθμόςιουσ υπαλλιλουσ ςε κατάςταςθ 

infoexclusion (με πικανι ςυμπλθρωματικότθτα με το πρόγραμμα Qualifica AP). Αυτό το 

πρόγραμμα κα επωφελθκεί ιδιαίτερα των επιχειρθςιακϊν βοθκϊν, από τθ γενικι και ειδικι 

ςταδιοδρομία τθσ Κεντρικισ και Τοπικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 



 

 

 
 163 

ii) AP Digital 4.0 , με βάςθ τουσ ακόλουκουσ άξονεσ: 

 -  Εκπαίδευςθ ςε εργαλεία παραγωγικότθτασ 

 -  Εκπαίδευςθ τεχνικϊν ςτθν καριζρα Ρλθροφορικισ 

-  Εκπαίδευςθ ςε αναδυόμενεσ τεχνολογίεσ και διαχείριςθ 

● Θγετικζσ ικανότθτεσ  

Στόχοι: Στοχεφει ςτθν προϊκθςθ των θγετικϊν δεξιοτιτων ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ με ςκοπό 

τθ διαφοροποίθςθ και τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ μάκθςθσ των θγετϊν. Θ αποτελεςματικι 

θγεςία πρζπει να υπερβαίνει τθν αμεςότθτα του κακθμερινοφ οράματοσ, αναπτφςςοντασ 

μια ανθςυχία για τθ δθμιουργία αξίασ. 

Αποδζκτεσ: 

Διευκυντζσ ςε ανϊτερεσ διευκυντικζσ κζςεισ 

Διευκυντζσ ςε μεςαίεσ διευκυντικζσ κζςεισ 

Ανοιχτζσ Θμερομθνίεσ και Εγγραφζσ:  https://sigef.ina.pt/ 

ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΚΘΜΑΤΩΝ: 

● Innovation Leadership - 21 ϊρεσ 

● Leadership Biology - 21 ϊρεσ 

● Μοντζλα Θγεςίασ - 21 ϊρεσ 

● Θγεςία ςε δθμόςιο πλαίςιο - 21 ϊρεσ 

● Mentorship (αρχικό επίπεδο) -14 ϊρεσ 

● Mentorship (μζςο επίπεδο) - 14 ϊρεσ 

● Mentorship (προχωρθμζνο επίπεδο) - 14 ϊρεσ 

 

vii. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Μεγάλθ ζμφαςθ ςτθν πρακτικι, τθν μεκοδολογία και τθν εκπαίδευςθ ςε καινοτόμα 

μοντζλα οργάνωςθσ και λειτουργίασ. Εκπαιδευτικά προγράμματα για τθν μεταλαμπάδευςθ 

τθσ νζασ νοοτροπίασ. 

http://www.ina.pt/index.php/centro-de-formacao-oferta-formativa/formacao-2022/estrategica/competencias-de-lideranca
https://sigef.ina.pt/
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Θ INA, IP, αναπτφςςει καινοτόμεσ προςεγγίςεισ με ςτόχο τθν ενδυνάμωςθ ατόμων, ομάδων 

και οργανιςμϊν ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ, ςυμβάλλοντασ ςτθ βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ και τθσ 

δθμόςιασ υπθρεςίασ. 

Ρροωκεί τθν εφαρμογι καινοτόμων ςτρατθγικϊν και πρακτικϊν ςτουσ τομείσ τθσ 

αποτίμθςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, των εργαςιακϊν περιβαλλόντων και των μοντζλων 

διαχείριςθσ, με βάςθ τον πειραματιςμό, τθν εκπαίδευςθ και τθν αναγνϊριςθ καινοτόμων 

ιδεϊν και λφςεων που δθμιουργοφν δθμόςια αξία, με βάςθ τα όςα ορίηονται ςτο Διάταγμα 

μεαρικ. 186/2018, τθσ 27θσ Λουνίου, του Συςτιματοσ Κινιτρων για Καινοτομία ςτθ Δθμόςια 

Διοίκθςθ (SIIGeP). 

Ρροωκεί τθ ςυνεργατικι ζρευνα και δίκτυα δθμιουργίασ γνϊςθσ ςτον τομζα των δθμοςίων 

πολιτικϊν ςτον τομζα τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και διαχείριςθσ και υποςτθρίηει φορείσ και 

υπθρεςίεσ ςε διαδικαςίεσ οργανωτικοφ μεταςχθματιςμοφ και ανάπτυξθσ μζςω τεχνικισ 

βοικειασ και ςυμβουλευτικισ. 

 

Τι είναι το Σφςτθμα Κινιτρων Καινοτομίασ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (SIIGeP); 

Το Σφςτθμα Κινιτρων για Καινοτομία ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ (SIIGeP), προορίηεται για τισ 

άμεςεσ και ζμμεςεσ οντότθτεσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, τουσ διευκυντζσ και τουσ 

εργαηομζνουσ τουσ. 

Ροια είναι τα κίνθτρα για καινοτομία; 

1 – Ανάπτυξθ ικανοτιτων για καινοτομία, ςυμπεριλαμβανομζνων δράςεων κατάρτιςθσ, 

εργαςιακϊν εμπειριϊν ςε καινοτόμουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ ι άλλα παρόμοια κίνθτρα που 

ενιςχφουν τισ δεξιότθτεσ για καινοτομία: 

● Δεξιότθτεσ καινοτομίασ 

Στόχοσ: Συμβολι ςτθν εφαρμογι των μζτρων του τρζχοντοσ Ρρογράμματοσ τθσ 

Συνταγματικισ Κυβζρνθςθσ, που περιλαμβάνονται ςτο κεφάλαιο για τθ «Καλι 

Διακυβζρνθςθ», ςυγκεκριμζνα ςτουσ κανόνεσ που αναφζρονται για τθ «Βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ τθσ δθμοκρατίασ», όπου απαιτείται θ ςυμβολι ςτθν φπαρξθ Οι «υπθρεςίεσ» 

επιςθμαίνονται. επαγγελματίεσ με καλι διαχείριςθ, ανανεωμζνοι και με κίνθτρα» μζςω 

μζτρων όπωσ θ επζνδυςθ ςε «νζα κίνθτρα για αποτελεςματικότθτα και καινοτομία για τουσ 

https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/186-2018-115596624
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/186-2018-115596624
http://www.ina.pt/index.php/centro-de-formacao-oferta-formativa/formacao-2022/estrategica/competencias-de-inovacao
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εργαηόμενουσ, ενκάρρυνςθ τθσ ομαδικισ εργαςίασ και εμβάκυνςθσ τθσ ςυμμετοχισ ςτα 

μοντζλα διαχείριςθσ υπθρεςιϊν». 

Αποδζκτεσ: 

Διευκυντζσ ςε ανϊτερεσ διευκυντικζσ κζςεισ 

Διευκυντζσ ςε κζςεισ μεςαίασ διοίκθςθσ 

Εργαηόμενοι ςτθ γενικι ςταδιοδρομία ανϊτερων τεχνικϊν 

Εργαηόμενοι ςε ειδικζσ ςταδιοδρομίεσ 

 

ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΘΜΑΤΩΝ: 

➢ Ρρακτικζσ Διακυβζρνθςθσ και Καινοτομίασ - 14 ϊρεσ 

➢ Λκανότθτεσ Καινοτομίασ - 14 ϊρεσ 

➢ Δθμιουργικότθτα και Λδζεσ - 14 ϊρεσ 

➢ Συνεργατικι Καινοτομία -14 ϊρεσ 

➢ Innovation Project Management - 14 ϊρεσ 

➢ Αξιολόγθςθ Καινοτομίασ - 14 ϊρεσ 

➢ Εργαηόμενθ καινοτομία - 14 ϊρεσ 

➢  Design Thinking εφαρμόηεται ςτθ Συνδθμιουργία ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ- 14 ϊρεσ 

➢ Καινοτομία ςε Δίκτυα και Συνεργαςίεσ - 14 ϊρεσ 

➢ Ενδοεπιχειρθματικότθτα και Καινοτομία - 14 ϊρεσ 

➢ Εργαςτιρια Συμμετοχισ και Συνδθμιουργίασ (αρχικό επίπεδο) - 14 ϊρεσ 

➢ Εργαςτιρια Συμμετοχισ και  Συνδθμιουργίασ (μζςο επίπεδο) - 14 ϊρεσ 

➢ Εργαςτιρια Συμμετοχισ και  Συνδθμιουργίασ (προχωρθμζνο επίπεδο)- 14 ϊρεσ 

Ρρόγραμμα θγεςίασ ανταλλαγϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

2 – Ανάπτυξθ πειραματικϊν ζργων, με ςτόχο τθ δοκιμι νζων μοντζλων διαχείριςθσ με 

ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ των δθμόςιων υπθρεςιϊν. 

http://www.ina.pt/index.php/cooperacao/intercambio
http://www.ina.pt/index.php/inicio-inovacao-ap-2/inovar-connosco/242-inovacao-ap/2591-projetos-experimentais-de-inovacao-2021
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3 – Βραβεία, για δθμόςια αναγνϊριςθ καινοτόμων ζργων διαχείριςθσ που προςφζρουν 

μετριςιμα αποτελζςματα. 

Ροιοσ ςυντονίηει το SIIGeP; 

Θ ςυντονιςτικι ομάδα, θ οποία προωκεί τθν εφαρμογι και τθν αξιολόγθςθ του SIIGeP, ζχει 

τθν ακόλουκθ ςφνκεςθ (Διαταγι αρ.º 10041/2021, τθσ 15θσ Οκτωβρίου): 

● Instituto Nacional de Administração, IP, (INA, IP), το οποίο αναλαμβάνει το ρόλο του 

διευκυντι ομάδασ· 

● Οργανιςμόσ Διοικθτικοφ Εκςυγχρονιςμοφ, IP (AMA, IP); 

● Γενικι Διεφκυνςθ Διοίκθςθσ και Δθμόςιασ Απαςχόλθςθσ (ΓΔΑΕΡ). 

Εξαιρετικά ςθμαντικι πτυχι τθσ καινοτομίασ και τθσ νεωτερικότθτασ του φορζα είναι θ 

ενεργοποίθςθ του πρωτοκόλλου ΑPEX. Σφμφωνα με αυτό,  Θ INA IP, ανανζωςε, τον Λοφνιο 

του 2021, το  πρωτόκολλο APEX19 – τθν δθμιουργία Συμμαχίασ για τθν Ρροϊκθςθ τθσ 

Αριςτείασ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ, με πολλά ιδρφματα τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και ςχολζσ 

διοίκθςθσ επιχειριςεων, με ζκπτωςθ 80% ςτα δίδακτρα ςε δεκάδεσ μακιματα, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των μεταπτυχιακϊν, μεταπτυχιακά και διευκυντικά προγράμματα. 

Ο κφριοσ ςτόχοσ αυτισ τθσ πρωτοβουλίασ είναι θ προϊκθςθ των προςόντων των 

εργαηομζνων και των ςτελεχϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, μζςω τθσ πρόςβαςθσ ςε κατάρτιςθ 

ςε τομείσ όπωσ θ Διοίκθςθ, τα Οικονομικά, θ Επικοινωνία, θ Θγεςία και τα Οικονομικά. 

Οι ςχετικζσ προςφορζσ και πακζτα εκπαίδευςθσ, οι όροι ειςδοχισ και τα ςτοιχεία 

επικοινωνίασ κακενόσ από τα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Λδρφματα και τισ Επιχειρθματικζσ 

Σχολζσ είναι διακζςιμα και δθμόςια από το Λνςτιτοφτο ςε ζνα κατάλογο.  

Επίςθσ ςτο πεδίο αυτό, ζχει ςθμαντικι κζςθ θ επίςθμθ και κατθγορθματικι υποςτιριξθ που 

ζχει κερδίςει αυτι θ κίνθςθ, από ςθμαντικοφσ επιφανείσ τθσ χϊρασ που ζχει τον τίτλο 

“Μαρτυρίεσ”.Αυτό ζχει αποτελζςει και επικοινωνιακό εφόδιο για τθν ευαιςκθτοποίθςθ και 

ενθμζρωςθ περί τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ. 

 

 

 

http://www.ina.pt/index.php/inicio-inovacao-ap-2/conhecer-mais-inovacao
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viii. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΣΤΑΔΙΟΔΟΜΙΑ 

Στο πεδίο αυτό κα μποροφςαμε να ποφμε ότι θ Ρορτογαλία μζςω των προγραμμάτων και 

τθσ διάρκρωςθσ που ζχει επιλζξει  ζχει καταςκευάςει ζναν πολφ αποτελεςματικό τρόπο με 

τον οποίο ενιςχφει με δεξιότθτεσ και γνϊςεισ τα ςτελζχθ, κυρίωσ του δθμόςιου τομζα,  

ειδικότερα αυτά που προορίηονται για τθν κατάλθψθ κζςεων ευκυνθσ και λιψθσ 

αποφάςεων. Δεν ζχει άμεςθ ςχζςθ το πρόγραμμα ςπουδϊν με τθν   απονομι κλιμακίων και 

βακμϊν. Ωςτόςο, δθμιουργεί ζνα ςυγκεκριμζνο και κετικό μονοπάτι εξζλιξθσ των 

αποφοίτων, αφοφ τουσ εξοικειϊνει και ςθμαντικαϋμε το περιβάλλον καινοτομίασ, όπωσ 

είδαμε παραπάνω. 

 

ix. ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘ ΑΡΟΦΟΙΤΩΝ 

Δεν προκφπτει από κάπου ρθτι και ξεχωριςτι περιγραφι τθσ αξιοποίθςθσ αυτϊν ςε 

επίπεδο βακμολογικισ ι μιςκολογικισ εξζλιξθσ ι ωρίμανςθσ. Δεν αναφζρεται θ  ζννοια ι 

προςζγγιςθ με τον όρο επιτελικότθτα, όμωσ ςε γραπτό και ρεαλιςτικό επίπεδο και 

αναφζρονται και αναπτφςςονται δεξιότθτεσ γφρω από τθν ςτρατθγικι ςκζψθ και διοίκθςθ, 

τθν αριςτεία που περιεγράφθκε παραπάνω. Ραράλλθλα επιδιϊκεται ςε κορυφαίο επίπεδο 

για το Λνςτιτοφτο, κάτι που δθλϊνεται ςτθν αποςτολι του,  θ ςφγχρονθ μοντζρνα, με 

εργαλεία και τεχνικζσ αποτελεςματικι διοίκθςθ που με ςυγκεκριμζνθ μεκοδολογία 

μεταλαμπαδεφεται ςτουσ εκπαιδευόμενουσ του δθμόςιου αλλά και ιδιωτικοφ φορζα. 

Υπάρχει μεγάλθ  ζμφαςθ ςε εκπαίδευςθ ςτθν καινοτομία και τθν θγεςία με ειδικά κεματικά 

εκπαιδευτικά προγράμματα ςε διευκυντζσ, μεςαία και ανϊτερα ςτελζχθ με τθν λογικι τθσ 

επανάλθψθσ των κφκλων εκπαίδευςθσ. Ραράλλθλα υπάρχουν τα κζντρα προςόντων για 

εκπαιδεφςεισ προσ όλουσ τουσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ. 

 

4.2.ιβ. Σλοβενία 

Χϊρα:  Σλοβενία 

Ραράδειγμα ΡΣΦ:  Administration Academy (Υπουργείο Εςωτερικϊν) 
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Επικεφαλισ:  Breda Gruden 

Ζδρα:   Λιουμπλιάνα 

 Ζτοσ ίδρυςθσ:  1997 

Βαςικι πθγι 

πλθροφόρθςθσ: 

• https://ua.gov.si/  

• https://www.gov.si/en/state-

authorities/ministries/ministry-of-public-

administration/about-the-ministry/public-sector-

directorate/administration-academy/ 

i.ΑΡΟΣΤΟΛΘ 

H Ακαδθμία Διοίκθςθσ οργανϊνει και διεξάγει ζνα ποικίλο πρόγραμμα μακθμάτων 

κατάρτιςθσ και επαγγελματικϊν εξετάςεων για δθμόςιουσ υπαλλιλουσ για να βελτιϊςουν 

τισ επαγγελματικζσ τουσ ικανότθτεσ, τθν αποτελεςματικότθτα τθσ εργαςίασ και τθν 

προςωπικι τουσ ανάπτυξθ. Θ Ακαδθμία επικαιροποιεί ςυνεχϊσ τα περιεχόμενα για να 

ανταποκρίνονται ςτθ ηιτθςθ, διαςφαλίηοντασ παράλλθλα ότι χρθςιμοποιοφνται ςφγχρονεσ 

μορφζσ εκπαίδευςθσ. 

 

ii. ΙΣΤΟΙΚΘ ΑΝΑΔΟΜΘ 

Δεν είναι διακζςιμα προσ άντλθςθ και αξιοποίθςθ ςχετικά δεδομζνα και πλθροφορίεσ για 

τθν ανάδειξθ ςθμαντικϊν ιςτορικϊν βθμάτων ςτθν πορεία τθσ χϊρασ. 

https://ua.gov.si/
https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-public-administration/about-the-ministry/public-sector-directorate/administration-academy/
https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-public-administration/about-the-ministry/public-sector-directorate/administration-academy/
https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-public-administration/about-the-ministry/public-sector-directorate/administration-academy/
https://www.gov.si/en/state-authorities/ministries/ministry-of-public-administration/about-the-ministry/public-sector-directorate/administration-academy/
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iii. ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ 

Στθ Σλοβενία  θ Διεφκυνςθ Δθμόςιου Τομζα (υπουργείο Εςωτερικϊν) ζχει  ωσ μία από τισ 4 

μονάδεσ τθσ τθν Ακαδθμία Διοίκθςθσ   

1. Ακαδθμία Διοίκθςθσ 

2. Διεφκυνςθ Οργάνωςθσ Δθμόςιου Τομζα και Συςτιματοσ Απαςχόλθςθσ 

3. Διεφκυνςθ Μιςκϊν Δθμοςίου Τομζα 

4. Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

5. Τμιμα Υποςτιριξθσ ςτθν Εφετειακι Επιτροπι Απαςχόλθςθσ και ςτο Συμβοφλιο 

Υπαλλιλων 

6. Διεφκυνςθ Γενικισ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και Λειτουργιϊν 

Θ Εκπαίδευςθ που παρζχεται ςε τακτικι βάςθ αφορά τα εξισ:  

 υποχρεωτικι εκπαίδευςθ για διοριςμό ςε ρυκμιηόμενθ κζςθ εργαςίασ. 

 ςεμινάρια και εργαςτιρια (ςχετικά με τθ νομοκεςία, το ςφςτθμα δθμόςιασ 

υπθρεςίασ, τα δθμόςια οικονομικά, τθ διαχείριςθ δεδομζνων, τθν απόκτθςθ 

διαφόρων δεξιοτιτων). 

 μακιματα ξζνων γλωςςϊν. 

Θ Εκπαίδευςθ δραςτθριότθτα ζργων ςκοποφ (project based) αφορά κυρίωσ τθν εκπαίδευςθ 

ςε προγράμματα ζργων ΕΚΤ με ενδεικτικά πεδία: εκπαίδευςθ διαχείριςθσ, εκπαίδευςθ 

εργαηομζνων ανκρϊπινου δυναμικοφ, ψθφιακζσ ικανότθτεσ, ακεραιότθτα ςτθ δθμόςια 

διοίκθςθ, καλφτερεσ ρυκμίςεισ, ποιότθτα και διαχείριςθ ζργων, διαπροςωπικζσ δεξιότθτεσ. 

Οι Επαγγελματικζσ εξετάςεισ και θ προετοιμαςία για αυτζσ αφοροφν:  

τθν επαγγελματικι εξζταςθ ςτθ διοικθτικι διαδικαςία. 

τθν επαγγελματικι εξζταςθ για επικεωρθτι 

τθν εξζταςθ για τθ διεξαγωγι και τθ λιψθ αποφάςεων ςε υποκζςεισ ελαφροφ αδικιματοσ· 

τθν επαγγελματικι εξζταςθ ςε κζματα αςφάλειασ και υγείασ ςτθν εργαςία. 
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iv. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΘΣ 

Δεν υφίςταται λογικι ειςαγωγισ ςε μία διαδικαςία «Σχολισ», 18/24 μθνϊν. Πμωσ από τθν 

άλλθ ζχει ςχεδιαςτεί και εφαρμόηεται ζνα  πλαίςιο  με Επαγγελματικζσ εξετάςεισ και 

προετοιμαςία για τθν Ακαδθμία που περιλαμβάνει: 

➢ επαγγελματικι εξζταςθ ςτθ διοικθτικι διαδικαςία· 

➢ επαγγελματικι εξζταςθ για επικεωρθτι· 

➢ εξζταςθ για τθ διεξαγωγι και τθ λιψθ αποφάςεων ςε υποκζςεισ ελαφροφ 

αδικιματοσ· 

➢ επαγγελματικι εξζταςθ ςε κζματα αςφάλειασ και υγείασ ςτθν εργαςία 

 

Σφμφωνα με τθν παροφςα ςυγκριτικι μελζτθ είναι από τισ ελάχιςτεσ περιπτϊςεισ χωρϊν 

όπου ο πικανόσ ςπουδαςτισ εξετάηεται ςε κζματα λιψθσ αποφάςεων και ενεργειϊν και 

γνϊςεων  που αφοροφν τθν άςκθςθ ρόλου Επικεωρθτι, Ελεγκτι ςτισ βαςικζσ πτυχζσ του 

Εργατικοφ Δικαίου, καλφπτοντασ κζματα, τόςο εργαςιακϊν διατάξεων και ρυκμίςεων, όςο 

και τα μείηονα πλζον ςτθν εποχι μασ, κζματα υγείασ και αςφάλειασ, άκρωσ ςθμαντικά ςε 

αυτι τθν περίοδο του ςθμαντικά μεταβαλλόμενου εργαςιακοφ τοπίου και λόγω 

προκλιςεων και λόγω μεγάλθσ τεχνολογικισ αλλαγισ. 

 

v. ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ 

Δεν υπάρχει πρόγραμμα ςπουδϊν για παραγωγικι μεγάλθσ διάρκειασ ςχολι, υπάρχουν  

όμωσ προγράμματα ςπουδϊν ςφντομθσ διάρκειασ. Σχετικά με τθν εκπαίδευςθ ζργου, 

περιλαμβάνονται Ρρογράμματα ζργων που αφοροφν τθν εκπαίδευςθ ςτθ διοίκθςθ, ςτθν 

εκπαίδευςθ εργαηομζνων ανκρϊπινου δυναμικοφ, ςτισ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ, ςτθν 

ακεραιότθτα ςτθ δθμόςια διοίκθςθ, ςε καλφτερουσ κανονιςμοφσ, ςτθ διαχείριςθ ποιότθτασ 

και ζργου, διαπροςωπικζσ δεξιότθτεσ. 
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 vi. ΔΕΞΙΟΤΘΤΕΣ 

Αναπτφςςονται και μζςα από τισ κεματικζσ εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ και ωσ ξεχωριςτό 

αντικείμενο μάκθςθσ. Βαςικό μζροσ είναι θ ανάπτυξθ ψθφιακϊν δεξιοτιτων και ιςχυροφ 

ψθφιακοφ εγγραμματιςμοφ. Στο παραπάνω πρόγραμμα ςπουδϊν περιλαμβάνεται και θ 

καλλιζργεια και θ τόνωςθ των ψθφιακϊν ικανοτιτων όπωσ τισ ονομάηουν ςτθν Σλοβενία. 

Μαηί καλλιεργοφνται και οι οριςμζνεσ ευαίςκθτεσ ζννοιεσ δεξιοτιτων πολιτιςμικοφ 

χαρακτιρα, όπωσ θ θκικι, θ ακεραιότθτα, οι διαπροςωπικζσ δεξιότθτεσ. 

Σχετικά με τθν καλλιζργεια ςυςτθματικοφ πλαιςίου για τισ θγετικζσ ικανότθτεσ των 

δθμόςιων ςτελεχϊν οι βαςικοί ςτόχοι αφοροφν ςτθν προϊκθςθ των θγετικϊν δεξιοτιτων 

ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ με ςκοπό τθ διαφοροποίθςθ και τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ μάκθςθσ των 

θγετϊν. Θ αποτελεςματικι θγεςία πρζπει να υπερβαίνει τθν αμεςότθτα του κακθμερινοφ 

οράματοσ, αναπτφςςοντασ μια ανθςυχία για τθ δθμιουργία αξίασ. Αποδζκτεσ τθσ υπθρεςίασ 

αυτισ είναι  Διευκυντζσ ςε ανϊτερεσ διευκυντικζσ κζςεισ και Διευκυντζσ ςε μεςαίεσ 

διευκυντικζσ κζςεισ. 

 

vii. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Ρολφ υψθλι ζμφαςθ ςτο ςυνδυαςμό κατάρτιςθσ ςε τεχνολογικζσ μεκόδουσ για τθν άςκθςθ 

καλφτερθσ δθμόςιασ πολιτικισ για το περιβάλλον. Καλλιεργείται ςυςτθματικά και ςε 

ςυνεργαςίεσ με τα Ρανεπιςτιμια ο τομζασ του GREENTECH/CLEANTECH. 

Στόχοσ: Στόχοσ του είναι να αναπτφξει, ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ που κακορίηονται ςτο 

PRR, ζνα ςφνολο μζτρων ςφμφωνα με το Σχζδιο Δράςθσ για τθν Ψθφιακι Μετάβαςθ και 

τουσ Βιϊςιμουσ Ρεριβαλλοντικοφσ ςτόχουσ του ΟΘΕ. 

Σε πιο αναλυτικό ψθφιακό πεδίο, αναφζρονται τα εξισ προγράμματα:  

➢ i) Infoexclusion Zero, που απευκφνεται ςε δθμόςιουσ υπαλλιλουσ ςε κατάςταςθ 

infoexclusion.. Αυτό το πρόγραμμα κα επωφελθκεί ιδιαίτερα των επιχειρθςιακϊν 

βοθκϊν, από τθ γενικι και ειδικι ςταδιοδρομία τθσ Κεντρικισ και Τοπικισ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ. 

➢ ii) Digital 4.0 , με βάςθ τουσ ακόλουκουσ άξονεσ: 

★  -  Εκπαίδευςθ ςε εργαλεία παραγωγικότθτασ 
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★  -  Εκπαίδευςθ τεχνικϊν ςτθν καριζρα Ρλθροφορικισ 

★  -  Εκπαίδευςθ ςε αναδυόμενεσ τεχνολογίεσ και διαχείριςθ 

 

viii. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΣΤΑΔΙΟΔΟΜΙΑ  

Ο ςκοπόσ των ςφντομων προγραμμάτων είναι να ενιςχφει με δεξιότθτεσ και γνϊςεισ τα 

ςτελζχθ κυρίωσ του δθμόςιου τομζα, δεν ζχει άμεςθ ςχζςθ με  απονομι κλιμακίων και 

βακμϊν. 

  

ix. ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘ ΑΡΟΦΟΙΤΩΝ 

Δεν εντοπίςτθκαν ςθμαντικά ευριματα που να αφοροφν τθν περαιτζρω εξελιξθ και 

αξιοποίθςθ αποφοίτων ςε ςχετικζσ νευραλγικζσ κζςεισ ι άλλα πεδία δραςτθριότθτασ 

υψθλισ ευκφνθσ.  

 

4.2.ιγ. Σουθδία 

Χϊρα:  Σουθδία 

Ραράδειγμα ΡΣΦ:   Τhe Swedish Agency for Public Management 

Επικεφαλισ: Annelie Roswall Ljunggren 

Ζδρα:   Στοκχόλμθ 

 Ζτοσ ίδρυςθσ:  1991 

Βαςικι πθγι 

πλθροφόρθςθσ 

• https://www.statskontoret.se/in-english/ 

• https://www.government.se/government-

agencies/swedish-agency-for-public-management--

statskontoret/ 

https://www.statskontoret.se/in-english/
https://www.government.se/government-agencies/swedish-agency-for-public-management--statskontoret/
https://www.government.se/government-agencies/swedish-agency-for-public-management--statskontoret/
https://www.government.se/government-agencies/swedish-agency-for-public-management--statskontoret/
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i. ΑΡΟΣΤΟΛΘ 

Ο Σουθδικόσ Οργανιςμόσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ παρζχει ςτθν Κυβζρνθςθ και ςτα Υπουργεία 

ςχετικι, ειδικι και χριςιμθ τεκμθρίωςθ για αποφάςεισ επαναξιολόγθςθσ και 

εξορκολογιςμοφ.  Στθν αποςτολι του περιλαμβάνεται θ ςυμπαγισ και με δεδομζνα 

πλθροφόρθςθ για κζματα που ςχετίηονται με τθν οργάνωςθ, τθ διακυβζρνθςθ και τθν 

ανάπτυξθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ καλφπτονται από τθν αρμοδιότθτα του Οργανιςμοφ ςτον 

τομζα τθσ διοικθτικισ πολιτικισ. 

Θ Υπθρεςία είναι ο  αρμόδιοσ Κυβερνθτικόσ οργανιςμόσ για αναλφςεισ και αξιολογιςεισ 

κρατικϊν και κρατικά χρθματοδοτοφμενων δραςτθριοτιτων. Ραρζχει ςτθν κυβζρνθςθ και 

χριςιμεσ μελζτεσ ςε όλουσ τουσ τομείσ, προκειμζνου να καταςτιςει το δθμόςιο τομζα πιο 

αποτελεςματικό. Με τθν τεχνογνωςία ςτθ δθμόςια διοίκθςθ υποςτθρίηει τθν κυβζρνθςθ 

ςτα παραπάνω αναφερόμενα κομβικά ηθτιματα  που ςχετίηονται με τθν οργάνωςθ, τθ 

διακυβζρνθςθ και τθν ανάπτυξθ του δθμοςίου τομζα. Συνειςφζρει και ςυντονίηει το ζργο 

των κρατικϊν αρχϊν προσ μία υγιι διοικθτικι κουλτοφρα. 

 

ii. ΙΣΤΟΙΚΘ ΑΝΑΔΟΜΘ 

Ανεπαρκι διακζςιμα ςτοιχεία. 

 

iii. ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ 

Το Υπουργείο Οικονομικϊν είναι ομόφωνθ αρχι και αποτελεί μζροσ τθσ αρμοδιότθτασ του 

Υπουργείου Οικονομικϊν. Θ αρχι είναι οργανωμζνθ ςε τζςςερισ μονάδεσ ζρευνασ και μία 
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μονάδα που είναι υπεφκυνθ για τθν επιχειρθςιακι υποςτιριξθ. Συνολικά, το Δθμόςιο 

Ταμείο απαςχολεί περίπου 75 υπαλλιλουσ. 

Θ Μονάδα 1 είναι αρμόδια για τα κζματα του Υπουργείου Οικονομικϊν και Δικαιοςφνθσ και 

τθσ Ρρωκυπουργικισ Επιτροπισ. Θ μονάδα βοθκά τθν κυβζρνθςθ με τθ βάςθ για τθν 

ανάπτυξθ τθσ διοικθτικισ πολιτικισ. Αυτό περιλαμβάνει επίςθσ τθ ςυνεργαςία με το EUPAN 

και τον ΟΟΣΑ. Θ μονάδα είναι επίςθσ υπεφκυνθ για το ζργο για μια καλι διοικθτικι 

κουλτοφρα ςτο κράτοσ. Θ Μονάδα 2 είναι αρμόδια για κζματα του Υπουργείου Εργαςίασ και 

Κοινωνικϊν Υποκζςεων. Θ Μονάδα 3 είναι αρμόδια για τα κζματα του Υπουργείου 

Ρολιτιςμοφ, Ρεριβάλλοντοσ και Ραιδείασ. Θ Μονάδα 4 είναι αρμόδια για κζματα του 

Υπουργείου Άμυνασ, Υποδομϊν, Επιχειριςεων και Εξωτερικϊν. Θ επιχειρθματικι 

υποςτιριξθ περιλαμβάνει τισ λειτουργίεσ χρθματοδότθςθ, επικοινωνία, νομικι, τοπικζσ 

υποκζςεισ, προςωπικό, μθτρϊο και τεχνικι υποςτιριξθ. Θ ομάδα διαχείριςθσ αποτελείται 

από τον γενικό διευκυντι, τουσ διευκυντζσ των μονάδων και τον ςυντονιςτι διαχείριςθσ. 

➢ Annelie Roswall Ljunggren, Διευκφνουςα Σφμβουλοσ 

➢ Katarina Parneby, ςυντονιςτισ διαχείριςθσ 

➢ Erik Nyberg, Επικεφαλισ Ζρευνασ, Μονάδασ 1, Αναπλθρωτισ Γενικόσ Διευκυντισ 

➢ Hanna André, Αναπλθρωτισ Επικεφαλισ Ζρευνασ, Μονάδα 2 

➢ Gabriel Brandström, Επικεφαλισ Ζρευνασ, Μονάδα 3 

➢ Matilda Ardenfors, Επικεφαλισ Ζρευνασ, Μονάδα 4 

➢ Staffan Johansson, Αναπλθρωτισ Διοικθτικόσ Διευκυντισ 

Συμβοφλιο του Κρατικοφ Γραφείου 

Κακικον του Συμβουλίου είναι να παρζχει υποςτιριξθ ςτθν πιο μακροπρόκεςμθ και 

ςτρατθγικι ανάπτυξθ των δραςτθριοτιτων του οργανιςμοφ, μεταξφ άλλων, ενεργϊντασ ωσ 

ςθμαντικόσ παράγοντασ ςτθν εξωτερικι παρακολοφκθςθ του Κρατικοφ Γραφείου. 

Μζλθ του Συμβουλίου είναι τα ακόλουκα πρόςωπα: 

● Thomas Bull, Σφμβουλοσ, Ανϊτατο Διοικθτικό Δικαςτιριο 

● Anna Eriksson, Γενικι Διευκφντρια, Σουθδικι Υπθρεςία Ψθφιακισ Διοίκθςθσ (DIGG) 

● Tony Malmborg, Υπουργικόσ Σφμβουλοσ, Υπουργείο Κοινωνικϊν Υποκζςεων 
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● Markus Martinelle, Υπουργικόσ Σφμβουλοσ, Υπουργείο Οικονομικϊν 

● Clas Olsson, Γενικόσ Διευκυντισ, Σουθδικι Αρχι Οικονομικισ Διαχείριςθσ (ESV) 

● Bob Pernodd, Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ, Τμιμα Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, Υπουργείο 

Οικονομικϊν 

● Peter Sandwall, Κυβερνιτθσ τθσ κομθτείασ Kalmar  

● Charlotte Svensson, Γενικι Διευκφντρια Τελωνείων, Σουθδικά Τελωνεία 

● Helen Ängmo, Γενικι Διευκφντρια, Σουθδικι Σχολικι Επικεϊρθςθ 

Επιςτθμονικό Συμβοφλιο τθσ Κρατικισ Υπθρεςίασ 

Θ αποςτολι για αυτό το ςκοπό  απαιτεί ενεργό διάλογο με τθν ερευνθτικι κοινότθτα για να 

ςυμμετάςχει ςτα τελευταία ερευνθτικά ευριματα. Σκοπόσ του Επιςτθμονικοφ Συμβουλίου 

τθσ Κρατικισ Υπθρεςίασ είναι θ ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ ζρευνασ και πρακτικισ. 

Μζλθ του Επιςτθμονικοφ Συμβουλίου είναι οι παρακάτω ερευνθτζσ: 

● Shirin Ahlbäck Öberg, Κακθγιτρια Ρολιτικϊν Επιςτθμϊν ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ 

Ουψάλα 

● Staffan Andersson, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Ρολιτικϊν Επιςτθμϊν ςτο Ρανεπιςτιμιο 

Linnaeus 

● Anders Lidström, Κακθγθτισ Ρολιτικϊν Επιςτθμϊν ςτο Ρανεπιςτιμιο Umeå 

● Cecilia Magnusson Sjöberg, Κακθγιτρια Νομικισ και Επικεφαλισ Νομικισ 

Ρλθροφορικισ ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Στοκχόλμθσ 

● Ulrika Mörth, Κακθγιτρια Ρολιτικϊν Επιςτθμϊν ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Στοκχόλμθσ 

● Jon Pierre, Κακθγθτισ Ρολιτικισ Επιςτιμθσ ςτο Ρανεπιςτιμιο του Γκζτεμποργκ 

● Helena Svaleryd, Κακθγιτρια Οικονομικϊν ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Ουψάλα 

 

iv. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΘΣ 
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Κατά τθν πιο παραδοςιακι μζκοδο, ςφμφωνα με τθν διαδικαςία αίτθςθσ με εκδιλωςθ 

ενδιαφζροντοσ. Τθροφνται και ελζγχονται μια ςειρά από τεχνικζσ και ουςιαςτικζσ 

προδιαγραφζσ. 

 

v. ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ 

 Δεν παρζχονται δθμόςια ςυςτθματικζσ πλθροφορίεσ.  

 

vi. ΔΕΞΙΟΤΘΤΕΣ  

Ραρζχεται και προάγεται ζνα πιο αναμενόμενο μείγμα δεξιοτιτων με  ςυνδυαςμό από 

τεχνικζσ και ςυγκεκριμζνεσ γνωςτικζσ δεξιότθτεσ, πάντα ςε ςυνδυαςμό με τισ οριηόντιεσ 

δεξιότθτεσ επικοινωνίασ, ςυνεργαςίασ κ.τ.λ. Αναπτφςςονται βζβαια ιδιαίτερεσ δεξιότθτεσ ςε 

ερευνθτικό και αναλυτικό επίπεδο, ειδικότερα από τθν εκπόνθςθ μελετϊν και ερευνϊν που 

μακαίνουν τουσ ενεργοφντεσ τισ ζρευνεσ μερικζσ ςθμαντικζσ να εκτελοφν οριςμζνεσ 

εργαςίεσ με περιςςότερο μεκοδολογικό τρόπο.  

 

vii.ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Θ Υπθρεςία τρζχει ςε ομάδεσ ςκοποφ μια ςειρά από μελζτεσ και αναλφςεισ με επιςτθμονικό 

υπόβακρο. Κζματα που αναλφονται ςτισ μελζτεσ. Το State Office είναι ο ανεξάρτθτοσ 

ερευνθτικόσ πόροσ τθσ κυβζρνθςθσ που αναλφει κρατικζσ και κρατικζσ χρθματοδοτοφμενεσ 

δραςτθριότθτεσ. Κάνει επίςθσ μια ςειρά από αυτοδιοικθτικζσ δθμοςιεφςεισ κάκε χρόνο, με 

βάςθ τισ ανακζςεισ μασ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ διοικθτικισ πολιτικισ και τθν 

προϊκθςθ μιασ καλισ διοικθτικισ κουλτοφρασ.  

 

Θ δραςτθριότθτα ςε αυτζσ τισ μελζτεσ  και δθμοςιεφςεισ περιςτρζφονται γφρω από τθν 

κρατικι λειτουργία, τθν λειτουργία των κυβερνθτικϊν οργάνων, τθσ διάρκρωςθσ 

αρμοδιοτιτων και λειτουργιϊν μεταξφ κυβζρνθςθσ διμων και περιφερειϊν. Υπάρχουν 

επίςθσ ςειρζσ μελετϊν που αφοροφν ςτθν διαχρονικι εξζλιξθ των οργάνων και των κεςμϊν, 

«ανκολογίεσ»  και μελζτεσ για το ςουθδικό μοντζλο διαχείριςθσ.  
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Ριο ςυγκεκριμζνα, θ Statskontoret, διεξιγαγε μια μελζτθ για τθ διακυβζρνθςθ διατομεακϊν 

κεμάτων από τθν κυβζρνθςθ. Θ μελζτθ ξεκίνθςε από τθν Statskontoret και περιλαμβάνεται 

ςτθ ςειρά δθμοςιεφςεων με τίτλο «Σχετικά με τον δθμόςιο τομζα». Σκοπόσ τθσ μελζτθσ είναι 

να ςυμβάλει ςτθ βελτίωςθ τθσ ικανότθτασ τθσ κυβζρνθςθσ να διαχειρίηεται διατομεακά 

ηθτιματα. 

Εκεί, προςδιορίηονται τα διατομεακά ηθτιματα ωσ ηθτιματα που απαιτοφν δράςθ ςε 

πολλοφσ διαφορετικοφσ τομείσ δραςτθριότθτασ και ρυκμιςτικά ςυγκροτιματα για τθν 

υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ. Τα παραδείγματα μποροφν να περιλαμβάνουν δράςθ για τθν 

ψθφιοποίθςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και δράςθ για τθ βιωςιμότθτα  

θ μελζτθ για το 2022 πραγματοποιικθκε ςυγκεντρϊνοντασ τισ γνϊςεισ τθσ ομάδασ ζρευνασ 

τθσ Υπθρεςίασ ςχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θ κυβζρνθςθ ζχει κυβερνιςει διατομεακά 

ηθτιματα και αναλφοντασ τι ζχει λειτουργιςει καλά και τι ζχει λειτουργιςει λιγότερο καλά. 

Ραρουςίαςε τα ςυμπεράςματά τθσ ςχετικά με το πϊσ θ κυβζρνθςθ μπορεί να αναπτφξει τθ 

διακυβζρνθςθ τθσ ςε διατομεακά ηθτιματα. 

 

Σχετικά με αυτό το κζμα, θ κυβζρνθςθ ζχει ζντονο ενδιαφζρον και καταγράφεται 

αντίκτυποσ ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ πολιτϊν για αυτά τα διατομεακά ηθτιματα, δείχνοντασ 

ότι το ςυγκεκριμζνο κζμα ζχει προτεραιότθτα ειδικά τα δφο τελευταία χρόνια των μεγάλων 

προκλιςεων, όπωσ τισ ονομάηουν ςτθν μελζτθ. Υπάρχουν πτυχζσ τθσ κυβερνθτικισ 

διακυβζρνθςθσ διατομεακϊν κεμάτων που λειτουργοφν καλά. 

 

Πταν θ πολιτικι θγεςία δείχνει ξεκάκαρα ότι ζνα κζμα ζχει προτεραιότθτα, το κζμα ζχει 

μεγάλο αντίκτυπο ςτθ διοίκθςθ τθσ κεντρικισ κυβζρνθςθσ. Οι ςτρατθγικζσ τθσ κυβζρνθςθσ 

για διάφορα διατομεακά ηθτιματα μποροφν επίςθσ να βοθκιςουν ςτθν ανάδειξθ του 

ςυγκεκριμζνου ηθτιματοσ και ςτθν ενίςχυςθ του ζργου των αποκεντρωμζνων  

κυβερνθτικϊν υπθρεςιϊν. Πταν θ κυβζρνθςθ διζπει διατομεακά ηθτιματα ωσ μζροσ τθσ 

κανονικισ διακυβζρνθςθσ των φορζων, αυτό ςυμβάλλει ςτο να ζχει αντίκτυπο το ηιτθμα 
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ςτισ δραςτθριότθτεσ των υπθρεςιϊν. Τα ςυμπεράςματα αυτϊν των μελετϊν βοθκοφν 

ςθμαντικά να αποτυπωκεί ζνασ ικανόσ αρικμόσ προτάςεων προσ τθν Κυβζρνθςθ19  

Ζνα εκ των βαςικϊν ςυμπεραςμάτων που αφορά αυτι τθν μελζτθ είναι θ διαπίςτωςθ ότι τα 

ςτελζχθ που είναι αρμόδια για υπθρεςίεσ ςτα κυβερνθτικά γραφεία ςυχνά δεν είναι ςε 

κζςθ να υποςτθρίξουν και να παρακολουκιςουν το ζργο των υπθρεςιϊν ςε διατομεακά 

ηθτιματα με τον κατάλλθλο τρόπο, παρόλο που ζχουν κεντρικό ρόλο ςτισ επαφζσ με 

πρακτορεία. Μποροφμε επίςθσ να ςθμειϊςουμε ότι οι ςυντονιςτικζσ λειτουργίεσ που 

υπάρχουν μερικζσ φορζσ ςτα Κυβερνθτικά Γραφεία για διατομεακά ηθτιματα ςυχνά δεν 

διακζτουν επαρκείσ πόρουσ για να μπορζςουν να εκτελοφν τα κακικοντα που ζχουν 

ανατεκεί. Ο μεγάλοσ αρικμόσ ςυςχετιηόμενων υπθρεςιϊν και διοικθτικόσ πλθκωριςμόσ που 

δθμιουργία αςάφεια και  πολυφωνία, μειωμεϋνθ κακαρι εικόνα των καταςτάςεων 

περιγράφεται αναλυτικά ςτθν εν λόγω μελζτθ τθσ Σουθδίασ ςε αρκετά αναλυτικό βακμό20 

                                                           
19

 Θ πολιτικι τθσ κυβζρνθςθσ για διατομεακά ηθτιματα ςυχνά ςτερείται ςαφοφσ κατεφκυνςθσ Θ μελζτθ εντόπιςε  αρκετζσ 

προκλιςεισ και ελλείψεισ ςτθ διακυβζρνθςθ διατομεακϊν κεμάτων από τθν κυβζρνθςθ. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ, θ πολιτικι 

τθσ κυβζρνθςθσ ςε αυτά τα ηθτιματα ςτερείται ςαφοφσ κατεφκυνςθσ. Ππωσ καταδεικνφεται από τθν μελζτθ  για τθ χϊρα 

οι φορείσ τθσ Κυβζρνθςθσ δεν ζχουν εκφράςει καμία ςαφι ανάγκθ ι ςαφείσ ςτόχουσ για εργαςία ςε αυτά τα κζματα. Οι 

ςτρατθγικζσ που παράγει θ κυβζρνθςθ ςπάνια δίνουν ςτουσ οργανιςμοφσ τθ ςαφινεια που χρειάηονται για να μποροφν να 

αντιμετωπίηουν διατομεακά ηθτιματα με τρόπο που ςθμαίνει ότι επιτυγχάνουν αποτελζςματα ςτισ δραςτθριότθτζσ τουσ. 

Οι κυβερνθτικζσ επιτροπζσ προσ τουσ οργανιςμοφσ για διατομεακά ηθτιματα ςυχνά διατυπϊνονται με ανοιχτό τρόπο, 

χωρίσ καμία ςαφι ςφνδεςθ με τισ δραςτθριότθτεσ των υπθρεςιϊν. Θ διακυβζρνθςθ των διατομεακϊν κεμάτων από τθν 

κυβζρνθςθ δυςκολεφει τουσ φορείσ να υιοκετιςουν μια μακροπρόκεςμθ προςζγγιςθ ςτο ζργο τουσ  

Σε πολλζσ περιπτϊςεισ, θ κυβερνθτικι διακυβζρνθςθ των φορζων ςε διατομεακά ηθτιματα χαρακτθρίηεται από 

βραχυπρόκεςμθ προςζγγιςθ. Για παράδειγμα, αυτι θ διακυβζρνθςθ λαμβάνει χϊρα ςυχνά εκτόσ του πλαιςίου τθσ 

κανονικισ διακυβζρνθςθσ των οργανιςμϊν και θ κυβζρνθςθ ςυχνά δίνει προμικειεσ ςτουσ οργανιςμοφσ ςε ςφντομο 

χρονικό διάςτθμα και με ςφντομεσ προκεςμίεσ. Μια βραχυπρόκεςμθ προςζγγιςθ ςτθ διακυβζρνθςθ τθσ κυβζρνθςθσ 

κακιςτά δφςκολο για τουσ φορείσ να προγραμματίςουν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ, να αναπτφξουν τθ γνϊςθ και να 

δθμιουργιςουν ςυνεργαςία με τουσ φορείσ με τουσ οποίουσ χρειάηεται να ςυνεργαςτοφν. Θ παροφςα διακυβζρνθςθ τθσ 

κυβζρνθςθσ δθμιουργεί ζνα κενό με το οποίο πρζπει να αντιμετωπίςουν το Κυβερνθτικό Γραφείο και οι υπθρεςίεσ Πταν θ 

κυβζρνθςθ διζπει διατομεακά ηθτιματα με βραχυπρόκεςμο και αςαφζσ τρόπο, αυτό αφινει ζνα κενό που πρζπει να 

αντιμετωπίςουν οι κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ και οι υπθρεςίεσ. Αλλά οι θκοποιοί και οι λειτουργίεσ που απομζνουν για να 

αντιμετωπίςουν αυτό το κενό ςυχνά δεν ζχουν τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ για να το κάνουν. 

20
 Θ κυβζρνθςθ τθσ Σουθδίασ ζχει δθμιουργιςει ζναν αρικμό υπθρεςιϊν, που ονομάηονται εδϊ διατομεακοί φορείσ, και ο 

κακζνασ ζχει ςυντονιςτικι ευκφνθ για ζνα διατομεακό ηιτθμα. Μποροφμε να δοφμε ότι θ διακυβζρνθςθ τθσ κυβζρνθςθσ 
ςυχνά ςυμβάλλει ϊςτε αυτοί οι διατομεακοί φορείσ να ζχουν ςυχνά αςαφείσ ρόλουσ και αςαφείσ προςδοκίεσ από αυτοφσ, 
τόςο από τθν πλευρά τθσ κυβζρνθςθσ όςο και από άλλουσ φορείσ. Μποροφμε επίςθσ να ςθμειϊςουμε ότι, ςε οριςμζνεσ 
περιπτϊςεισ, θ κυβερνθτικι διακυβζρνθςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ φορζων δεν ξεκινά από μια ξεκάκαρθ ανάγκθ και δεν 
προςδιορίηει κανζνα κοινό ςτόχο για τθ ςυνεργαςία τουσ. Θ κατανομι των ρόλων είναι ςυχνά επίςθσ αςαφισ. Αυτό 
αποτελεί εμπόδιο ςτθν κοινι εργαςία από φορείσ. Θ κυβζρνθςθ μπορεί να αναπτφξει τθ διακυβζρνθςι τθσ ςε διατομεακά 
ηθτιματα με διάφορουσ τρόπουσ  
Κεωρεί θ μελζτθ τθσ Σουθδικισ Υπθρεςίασ  ότι θ κυβζρνθςθ τουσ  μπορεί να αναπτφξει τον τρόπο με τον οποίο διζπει 

διατομεακά ηθτιματα για να κάνει τθ διακυβζρνθςι τθσ πιο ςαφι και πιο μακροπρόκεςμθ. 

• Οι ςτρατθγικζσ για διατομεακά ηθτιματα πρζπει να ζχουν ςαφι κατεφκυνςθ και να μποροφν να εκτίκενται 

λεπτομερϊσ, για παράδειγμα, ςε ζνα ςχζδιο δράςθσ. Θ κυβζρνθςθ πρζπει να διευκρινίςει ςε ποιεσ επιπτϊςεισ 

ςτθν κοινωνία κζλει να οδθγιςει μια ςυγκεκριμζνθ ςτρατθγικι και ποιοι είναι οι κεντρικοί παράγοντεσ. 
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Ραράλλθλα και ςε ζνα δεφτερο άξονα μελετϊν αξιολόγθςθσ, το Υπουργείο Οικονομικϊν 

διεξάγει ζρευνεσ και αξιολογιςεισ ςε όλουσ τουσ τομείσ και για λογαριαςμό τθσ 

κυβζρνθςθσ. Οι εκκζςεισ χρθςιμοποιοφνται για τον εξορκολογιςμό και τθν επανεξζταςθ των 

κυβερνθτικϊν δραςτθριοτιτων. Κάκε χρόνο, θ κυβζρνθςθ υποβάλλει περίπου 20–30 

ανακζςεισ ζρευνασ ςτο Δθμόςιο Ταμείο, οι οποίεσ καταλιγουν ςε μια ενιαία ζκκεςθ.   

Σχετικά με τισ Κυβερνθτικζσ αναλφςεισ ςθμειϊνονται τα εξισ: Θ ανάλυςθ αρχισ είναι μια 

ευρεία επιςκόπθςθ των ςυνκθκϊν, των δραςτθριοτιτων, των αποτελεςμάτων και των 

προκλιςεων μιασ αρχισ. Οι αναλφςεισ αρχισ γίνονται με βάςθ ζνα μοντζλο που 

αναπτφχκθκε από το Υπουργείο Οικονομικϊν για λογαριαςμό τθσ κυβζρνθςθσ. Αναλφουμε 

επίςθσ άλλεσ μορφζσ οργάνωςθσ και χρθςιμοποιοφμε επίςθσ το μοντζλο ςε αυτζσ τισ 

ζρευνεσ. Σχετικά με τον δθμόςιο τομζα οι δθμοςιεφςεισ είναι μια ςειρά εκδόςεων που 

αντικατοπτρίηουν και αναλφουν τθν ανάπτυξθ τθσ διοικθτικισ και διοικθτικισ πολιτικισ. Οι 

δθμοςιεφςεισ ρίχνουν φωσ ςε τρζχοντα φαινόμενα ι επικείμενεσ προκλιςεισ ςτον δθμόςιο 

τομζα. Θ Κρατικι Υπθρεςία επιλζγει κζματα για τθ ςειρά των εργαςιϊν με βάςθ τον ςυνεχι 

διάλογο με τα Κυβερνθτικά Γραφεία και άλλα τμιματα τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ι ζρευνασ. 

Επίςθσ ςυμμετζχει ςε πολλά διεκνι φόρουμ για τθν ανταλλαγι εμπειριϊν και τθν 

ανταλλαγι γνϊςεων ςε κζματα διοικθτικισ θκικισ. Ζμφαςθ ςτθν πρόλθψθ και το 

καταπολζμθςθ τθσ διαφκορά.  

Τελευταία ενςωματϊνονται ςτο χαρτοφυλάκιο μελετϊν και ςχετικζσ αναλφςεισ και ζρευνεσ 

για το εργατικό δυναμικό του δθμόςιου τομζα, , τισ τάςεισ  και τισ κατανομζσ ανκρϊπων ςε 

                                                                                                                                                                                      
• Θ κυβζρνθςθ πρζπει να προςαρμόςει τθ διακυβερνθςθ τθσ ςτισ απαιτιςεισ των ηθτοφμενων  υπθρεςιϊν. Αυτό 

ςθμαίνει, για παράδειγμα, ότι θ κυβζρνθςθ κα πρζπει να προςαρμόςει τισ επιτροπζσ τισ ςτισ δραςτθριότθτεσ των 

φορζων που δεν ζχουν προθγοφμενθ εμπειρία εργαςίασ ςε ζνα διατομεακό ηιτθμα, ι των οποίων οι 

δραςτθριότθτεσ δεν ζχουν ςαφείσ ςυνδζςμουσ με το ςχετικό ηιτθμα. 

• Στο μζτρο του δυνατοφ, θ κυβζρνθςθ κα πρζπει να βλζπει διατομεακά ηθτιματα ςτο πλαίςιο τθσ κανονικισ 

διακυβζρνθςθσ των φορζων. 

• Πταν ιδρφει μια διατομεακι υπθρεςία, θ κυβζρνθςθ πρζπει επίςθσ να προςδιορίηει με ςαφινεια τον ρόλο τθσ 

υπθρεςίασ, ϊςτε να μπορεί ο οργανιςμόσ να υιοκετεί μια μακροπρόκεςμθ προςζγγιςθ ςτο ζργο του. 

• Κατά τθ διακυβζρνθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, θ κυβζρνθςθ πρζπει να δθλϊνει ξεκάκαρα τθν ανάγκθ και τον ςτόχο τθσ 

ςυνεργαςίασ, κακϊσ και τον ρόλο και τισ ευκφνεσ κάκε παράγοντα. Θ κυβζρνθςθ δεν κα πρζπει να ορίηει 

απαιτιςεισ ςχετικά με τθ ςυνεργαςία όταν υπάρχουν καλζσ προοπτικζσ ότι οι φορείσ κα ξεκινιςουν εκελοντικά 

τθ ςυνεργαςία και κα πρζπει αντ' αυτοφ να αίρει τα εμπόδια, επιτρζποντασ ζτςι ςτουσ φορείσ να ςυνεργαςτοφν. 

• Θ κυβζρνθςθ κα πρζπει να δϊςει ςτισ ςυντονιςτικζσ λειτουργίεσ ςτα Κυβερνθτικά Γραφεία ςαφι ρόλο και 

επαρκείσ πόρουσ για να τα φζρει ςε καλι κζςθ ϊςτε να μποροφν να εκτελοφν τισ αποςτολζσ τουσ. 

• Τα Κυβερνθτικά Γραφεία πρζπει να βελτιϊςουν τθν ικανότθτα των υπαλλιλων που είναι υπεφκυνα για 

υπθρεςίεσ ςτα Κυβερνθτικά Γραφεία να αντιμετωπίηουν διατομεακά ηθτιματα με τον κατάλλθλο τρόπο. 
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υπθρεςίεσ21. Λειτουργεί αυτι δζςμθ αναλφςεων ωσ  πολφ ςθμαντικό εργαλείο αντίλθψθσ 

του τι ςυμβαίνει ςτθν Σουθδικι Δθμόςια Διοίκθςθ. Αναφζρεται μεταξφ άλλων, ότι το 2020 ο 

αρικμόσ του ετιςιου εργατικοφ δυναμικοφ ςτισ αρχζσ υπό τθν κυβζρνθςθ αυξικθκε κατά 

περίπου 9.000. Το ετιςιο εργατικό δυναμικό αυξικθκε κάκε χρόνο τα τελευταία δζκα 

χρόνια, τάςθ που δείχνει τον προςανατολιςμό ςτθν διεφρυνςθ των υπθρεςιϊν προσ τουσ 

πολίτεσ και τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ, κακϊσ αυτι ςταδιακι και μελετθμζνθ αφξθςθ του 

δυναμικοφ  ςτισ υπθρεςίεσ όπου πραγματικά ζχρθηαν ενίςχυςθσ με ανκρϊπινο δυναμικό 

και όχι άκριτα και με τυχαία διαςπορά ςε όλεσ.  

 Αναφζρεται εδϊ το εξισ παράδειγμα: Θ αφξθςθ ςτθ Σουθδικι Δθμόςια Υπθρεςία 

Απαςχόλθςθσ οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι θ αρχι χρειάςτθκε να απαςχολιςει μεγάλο αρικμό 

εργαηομζνων οριςμζνου χρόνου για να χειριςτεί τον αυξθμζνο φόρτο εργαςίασ κατά τθ 

διάρκεια τθσ πανδθμίασ του Covid-19. Ο Σουθδικόσ Οργανιςμόσ Οικονομικισ και 

Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ χρειάςτθκε επίςθσ να ενιςχφςει το προςωπικό του για τουσ 

ίδιουσ λόγουσ. Το 2020, ο αρικμόσ του ετιςιου εργατικοφ δυναμικοφ ςτθ Σουθδικι 

Υπθρεςία για τθν Οικονομικι και Ρεριφερειακι Ανάπτυξθ αυξικθκε κατά 50%. 

 

viii. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΣΤΑΔΙΟΔΟΜΙΑ 

Για αυτό το πεδίο ςθμειϊνεται πιο ςτακερι και γραμμικι ςχζςθ εξζλιξθσ των ςτελεχϊν. 

Υπάρχει μεγαλφτερθ εναρμόνιςθ ςτθν πορεία των απαςχολοφμενων εκεί. 

 

ix. ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘ ΑΡΟΦΟΙΤΩΝ 

Δεν προκφπτει ιδιαίτερα διαφορετικά αντιμετϊπιςθ και αξιοποίθςθ των εν λόγω ςτελεχϊν. 

Ακολουκοφν τουσ κανόνεσ των λοιπϊν δθμοςίων υπαλλιλων και ζχουν τισ τυπικά 

προβλεπόμενεσ υποχρεϊςεισ και οφζλθ αντίςτοιχα. 

 

                                                           
21

 https://www.statskontoret.se/fokusomraden/fakta-om-statsforvaltningen/myndigheternas-storlek/ 

 

https://www.statskontoret.se/fokusomraden/fakta-om-statsforvaltningen/myndigheternas-storlek/
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4.3. Σφγκριςθ ςε κράτθ μζλθ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

4.3.α. Θνωμζνο Βαςίλειο 

Χϊρα:  Θνωμζνο Βαςίλειο 

Ραράδειγμα ΡΦΣ: Government Skills and Curriculum Unit - GSCU 

Επικεφαλισ: Pamela Dow 

Ζδρα:   Λονδίνο 

 Ζτοσ ίδρυςθσ:  2022 

Βαςικι πθγι 

πλθροφόρθςθσ: 

• https://www.gov.uk/government/organisations/govern

ment-skills-and-curriculum-unit 

• https://www.gov.uk/government/organisations/govern

ment-skills-and-curriculum-unit/about  

• https://assets.publishing.service.gov.uk/government/up

loads/system/uploads/attachment_data/file/952334/Ca

mpus_curriculum_Jan_2021.pdf  

 

i. ΑΡΟΣΤΟΛΘ 

Θ αποςτολι τθσ GSCU είναι τριπλι: 

1. Θ παροχι ενόσ ςαφοφσ και ςυνεκτικοφ μακθςιακοφ πλαιςίου για τθν αναβάκμιςθ 

των δεξιοτιτων και των γνϊςεων του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ δθμόςιασ 

https://www.gov.uk/government/organisations/government-skills-and-curriculum-unit
https://www.gov.uk/government/organisations/government-skills-and-curriculum-unit
https://www.gov.uk/government/organisations/government-skills-and-curriculum-unit/about
https://www.gov.uk/government/organisations/government-skills-and-curriculum-unit/about
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/952334/Campus_curriculum_Jan_2021.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/952334/Campus_curriculum_Jan_2021.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/952334/Campus_curriculum_Jan_2021.pdf
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διοίκθςθσ και των δικτφων των δθμοςίων υπαλλιλων ςτουσ κόλπουσ τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ. 

2. Θ εγκακίδρυςθ του Government Campus, μζςα από το οποίο παρζχονται οι 

καταρτίςεισ ςτο πλαίςιο ενόσ ςυγκεκριμζνου Ρλαιςίου Μάκθςθσ. 

3. Θ προςζλκυςθ, πρόςλθψθ, κατάρτιςθ και διατιρθςθ δυνθτικϊν ταλζντων που κα 

μποροφν να εκπροςωποφν τθ χϊρα και να αντιμετωπίηουν τισ προκλιςεισ τθσ 

ςφγχρονθσ διακυβζρνθςθσ, διακζτοντασ υψθλό κφροσ και δυνατότθτα 

τροφοδότθςθσ μελλοντικϊν θγετϊν. 

 

Σκοπόσ δεν είναι άλλοσ από τθν αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων των υπαλλιλων τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ  με ςτόχο τθ δθμιουργία ςτελεχϊν ικανϊν να θγοφνται και να εργάηονται ςτθν 

κυβζρνθςθ, όπωσ ορίηεται ςτθ Διακιρυξθ για τθν Κυβερνθτικι Μεταρρφκμιςθ (Declaration 

on Government Reform 2021). Για να προωκιςουν τισ προτεραιότθτεσ τθσ κυβζρνθςθσ, οι 

δθμόςιοι υπάλλθλοι πρζπει να είναι τεχνικά ικανοί, καινοτόμοι και δθμιουργικοί, πρζπει να 

κατζχουν γενικζσ και ειδικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ και να ςυμμετζχουν ςε δίκτυα. 

 

ii.ΙΣΤΟΙΚΘ ΑΝΑΔΟΜΘ 

Το 1966, ςυγκροτικθκε ειδικι επιτροπι, υπό τθν προεδρία του Λόρδου Fulton, με 

αντικείμενο τθν εξζταςθ των δομϊν και των διαδικαςιϊν πρόςλθψθσ και διοίκθςθσ τθσ 

δθμοςιοχπαλλθλίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των διαδικαςιϊν που αφοροφςαν ςτθν 

επαγγελματικι κατάρτιςθ των ςτελεχϊν του δθμοςίου τομζα. Κφρια ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 

ιταν θ δθμιουργία ειδικοφ Υπουργείου Δθμόςιασ Υπθρεςίασ ι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (Civil 

Service Department - CSD), το οποίο ακολοφκωσ ιδρφκθκε  το Νοζμβριο του 1968 

αναλαμβάνοντασ τισ αρμοδιότθτεσ που ςχετίηονται με τθ διοίκθςθ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και οι οποίεσ 

ανικαν, ζωσ τότε, ςτο βρετανικό Υπουργείο Οικονομικϊν. 

Το νζο Υπουργείο, ανζλαβε το ςχεδιαςμό και τθν ίδρυςθ του Κολλεγίου (Civil Service College 

– CSC) ςε τρεισ τοποκεςίεσ ςτο κεντρικό Λονδίνο, το Εδιμβοφργο και το Σάνινγκντεϊλ. Ο 

πρϊτοσ Ρρόεδροσ τοποκετικθκε το 1970. Θ ίδια θ ιδζα τθσ δθμιουργίασ ενόσ κολλεγίου για 

το πολιτικό προςωπικό ανάγεται ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1940. Θ οργάνωςθ και 
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λειτουργία του Κολλεγίου από το 1969 ζωσ και το 1981 τζκθκε υπό τθν άμεςθ ευκφνθ του 

CSD. Μετά το 1981 το CSD καταργικθκε και οι ςχετικζσ αρμοδιότθτεσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ευκφνθσ λειτουργίασ του Κολλεγίου μεταβιβάςτθκαν απευκείασ 

ςτο Γραφείο του Υπουργικοφ Συμβουλίου (Cabinet Office). To 1989, το CSD, που 

επανιδρφκθκε ξανά υπό τον τφπο μιασ εκτελεςτικισ υπθρεςίασ (executive agency) υπό τθν 

εποπτεία του Υπουργικοφ Συμβουλίου, εγκαινίαςε το Κζντρο Σπουδϊν Διοίκθςθσ και 

Ρολιτικισ (Centre for Management and Policy Studies - CMPS) που ενςωμάτωςε το CSC ωσ 

διακριτι επιχειρθςιακι δομι του. 

Το 2005, το CSC μετεξελίχκθκε ςτθν Εκνικι Σχολι Κυβζρνθςθσ (National School of 

Government - NSG) που ωσ αυτόνομο πλζον τμιμα του Υπουργικοφ Συμβουλίου διεξιγαγε 

μακιματα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, οργανωτικισ ανάπτυξθσ και παροχισ 

ςυμβουλευτικισ προσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ και ιδιϊτεσ. Θ μορφι οργάνωςθσ και 

λειτουργίασ τθσ NSC προςιδίαηε περιςςότερο ςε μια παραγωγικι ςχολι κατά τθν ζννοια και 

το παράδειγμα των αντίςτοιχων παραγωγικϊν ςχολϊν τθσ θπειρωτικισ Ευρϊπθσ, μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνων των λειτουργιϊν τθσ προςζλκυςθσ, πρόςλθψθσ και διατιρθςθσ 

ταλζντων.  

Θ NSG διζκοψε οριςτικά τθ λειτουργία τθσ ςτισ 31 Μαρτίου 2012. Ελάχιςτεσ από τισ κφριεσ 

λειτουργίεσ τθσ αναλιφκθκαν από ζνα νζο φορζα, με τίτλο Civil Service Learning (CSL) που 

λειτοφργθςε ωσ αυτοτελζσ τμιμα του Γραφείου του Υπουργικοφ Συμβουλίου (Cabinet 

Office). Το CSL, αποτελεί μια ψθφιακι πλατφόρμα ςτθν οποία ςυμμετζχουν πάροχοι 

επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και προςφζρουν δια ηϊςθσ ι εξ αποςτάςεωσ υπθρεςίεσ 

εκπαίδευςθσ ςε δθμοςίουσ υπαλλιλουσ που εγγράφονται ςε αυτιν. Ρζρα από το CSL, 

υπάρχουν αρκετζσ δθμόςιεσ ι ιδιωτικζσ εκπαιδευτικζσ δομζσ που προςπακοφν να 

καλφψουν το κενό που άφθςε θ κατάργθςθ τθσ NSG ςε όρουσ αναβάκμιςθσ των δεξιοτιτων 

των δθμοςίων υπαλλιλων. 

Θ πιο πρόςφατθ και ίςωσ πιο φιλόδοξθ μεταρρυκμιςτικι προςπάκεια ςτον τομζα τθσ 

εκπαίδευςθσ/επιμόρφωςθσ των δθμοςίων υπαλλιλων του Θνωμζνου Βαςιλείου, ζλαβε 

χϊρα το 2020, με τθ κεςμοκζτθςθ τθσ Μονάδασ Δεξιοτιτων και Ρρογραμμάτων Σπουδϊν 

(Government Skills and Curriculum Unit - GSCU) που ανζλαβε να ςυγκεντρϊςει ςε ζναν 

εκνικό κόμβο όλα τα προγράμματα ςπουδϊν που προςφζρονται δια ηϊςθσ ι εξ 

αποςτάςεωσ, κάτω όμωσ από ζνα πολφ ςυγκεκριμζνο Ρλαίςιο Μάκθςθσ (Learning 
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Framework ι Curriculum). Πλεσ οι ςχετικζσ δομζσ και προγράμματα που αφοροφν ςτθν 

παροχι υπθρεςιϊν προςζλκυςθσ, πρόςλθψθσ, διατιρθςθσ, εκπαίδευςθσ κ.τ.λ. λειτουργοφν 

πλζον υπό ζνα ενιαίο πλαίςιο που κζτει θ GSCU ςτθ βάςθ μιασ μακρόπνοθσ ςτρατθγικισ για 

τθν αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων μζςα από 5 διακριτά νιματα (strands) ςταδιοδρομίασ. 

 

iii. ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ 

Στο παρελκόν, το Θνωμζνο Βαςίλειο ζκανε πολλζσ προςπάκειεσ για να οργανϊςει τθν 

επαγγελματικι εκπαίδευςθ τθσ βρετανικισ δθμοςιοχπαλλθλίασ, τθσ λεγόμενθσ Civil Service. 

Δοκίμαςε άλλοτε πιο ςυγκεντρωτικά μοντζλα και άλλοτε πιο αποκεντρωμζνα, με ζντονο 

ωςτόςο το χαρακτθριςτικό τθσ ιδιωτικισ ςφαίρασ ςε κάκε ζνα από αυτά. Το πιο πρόςφατο 

μοντζλο που προςιδιάηει ςτα παραδείγματα ενιαίων παραγωγικϊν ςχολϊν όπωσ αυτά 

παρουςιάηονται ςτθ λοιπι θπειρωτικι Ευρϊπθ ιταν θ Εκνικι Σχολι τθσ Κυβζρνθςθσ 

(National School of Government) που διζκοψε οριςτικά τθ λειτουργία τθσ ςτισ 31 Μαρτίου 

2012. Ελάχιςτεσ από τισ κφριεσ λειτουργίεσ τθσ ζχουν αναλθφκεί ζκτοτε από ζνα νζο 

όργανο, το Civil Service Learning (CSL). Ρζρα από το CSL, υπάρχουν αρκετζσ δθμόςιεσ ι 

ιδιωτικζσ εκπαιδευτικζσ δομζσ που προςπακοφν να καλφψουν το κενό που άφθςε θ 

κατάργθςθ τθσ Εκνικισ Σχολισ Κυβζρνθςθσ ςε όρουσ αναβάκμιςθσ των δεξιοτιτων των 

δθμοςίων υπαλλιλων. Το ςφςτθμα χαρακτθρίηεται ςιμερα από ζναν ζντονο 

κατακερματιςμό με μικρι ςυντονιςτικι ικανότθτα. 

Θ ζξοδοσ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και το ξζςπαςμα τθσ πανδθμίασ δθμιοφργθςε μια 

ςειρά από νζεσ προκλιςεισ που οδιγθςαν ςτο ςχεδιαςμό μιασ νζασ φιλοςοφίασ αναφορικά 

με τθν οργάνωςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Στο πλαίςιο αυτό, ιδιαίτερθ ζμφαςθ πλζον 

κα δίνεται ςτον εντοπιςμό των απαραίτθτων δεξιοτιτων που πρζπει να διακζτουν οι 

δθμόςιοι υπάλλθλοι, με ςκοπό τθν αποτελεςματικι ανταπόκριςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ 

ςτθ ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενθ ςυγκυρία αλλά και τθ δθμιουργία ενόσ ανκεκτικοφ κράτουσ. 

Ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ τθσ νζασ αυτισ προςζγγιςθσ γίνεται από τθ Μονάδα 

Δεξιοτιτων και Ρρογραμμάτων Σπουδϊν (Government Skills and Curriculum Unit - GSCU) 

που ςυγκροτικθκε, για το ςκοπό αυτό, το Σεπτζμβριο του 2020, ςτθν Υπθρεςία Διαχείριςθσ 

του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ τθσ βρετανικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ (Civil Service HR). Ρυλϊνασ 

τθσ νζασ μεταρρφκμιςθσ είναι θ δθμιουργία μιασ νζασ κεντρικισ πλατφόρμασ, του 
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Government Campus, που κα διακζτει τόςο ψθφιακι όςο και φυςικι υπόςταςθ (μζςω μιασ 

ειδικισ Αρχισ Σχεδιαςμοφ) και θ οποία κα ςυγκεντρϊνει ςε ζναν εκνικό κόμβο όλα τα 

προγράμματα ςπουδϊν που προςφζρονται δια ηϊςθσ ι εξ αποςτάςεωσ, κάτω όμωσ από ζνα 

πολφ ςυγκεκριμζνο Ρλαίςιο Μάκθςθσ (Learning Framework ι Curriculum). Ρρόςβαςθ ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ πλατφόρμα κα διακζτουν οι πιςτοποιθμζνοι πάροχοι επαγγελματικισ 

κατάρτιςθσ, οι δθμόςιοι υπάλλθλοι και οι δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ. 

Το Government Campus αναμζνεται να λειτουργιςει ωσ υπθρεςία μίασ ςτάςθσ (one-stop-

shop), ενςωματϊνοντασ το ςφνολο των προςφερόμενων υπθρεςιϊν κατάρτιςθσ προσ τουσ 

δθμοςίουσ υπαλλιλουσ, επενδφοντασ ςε ζνα ςχιμα πιο ςυνεκτικό και ξεκάκαρο. Θ αρκρωτι 

δομι τθσ εκπαίδευςθσ, μζςα από αλλθλοςυνδεόμενα νιματα (strands) ςταδιοδρομίασ, 

διευκολφνει τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ να επιλζξουν τθν επαγγελματικι διαδρομι που 

επικυμοφν. 

 

iv. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΘΣ 

Θ GSCU, ςυγκεντρϊνει για πρϊτθ φορά κάτω από τον επιχειρθςιακό τθσ μανδφα, όλεσ τισ 

κρατικζσ, θμικρατικζσ ι άλλεσ οντότθτεσ που είναι υπεφκυνεσ για τθν προϊκθςθ τθσ 

μακθςιακισ διαδικαςίασ και τθν ανάπτυξθ ςτο δθμόςιο τομζα. Διαμζςου αυτϊν των 

μονάδων διατίκενται τα κάτωκι προγράμματα προςζλκυςθσ, πρόςλθψθσ, κατάρτιςθσ και 

διατιρθςθσ των δυνθτικϊν ταλζντων: 

1. Ρρογράμματα προςζγγιςθσ νζων ταλζντων από το δθμόςιο ι τον ιδιωτικό τομζα και 

πρόςλθψθσ ςε κζςεισ ταχείασ ανζλιξθσ (Fast Stream).  

2. Ρρογράμματα μακθτείασ (Apprenticeships) ςτο δθμόςιο τομζα. 

3. Ρρογράμματα ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ εντόσ του υφιςτάμενου 

Ρλαιςίου Μάκθςθσ (Government Campus). 

 

4. Σχιματα ταχείασ εξζλιξθσ: 

 

i. Future Leaders Scheme (FLS): Το FLS είναι ζνα διακυβερνθτικό πρόγραμμα ατομικισ 

ανάπτυξθσ για δθμόςιουσ υπαλλιλουσ με βακμοφσ επιπζδου 6 και 7. Το πρόγραμμα 
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υποςτθρίηει τθν κατάρτιςθ ςε κζματα θγεςίασ, αυτογνωςίασ και περαιτζρω ανάπτυξθσ 

των ατομικϊν θγετικϊν δεξιοτιτων. Ρεριλαμβάνει ζνα ςυνδυαςμό κεωρθτικισ 

διδαςκαλίασ και αυτοκακοδθγοφμενθσ ςυμβουλευτικισ για αυτοβελτίωςθ. Άλλεσ 

δραςτθριότθτεσ περιλαμβάνουν διαδικτυακά ςεμινάρια, εργαςτιρια, μελζτεσ 

περιπτϊςεων, μαηί με ομαδικι προπονθτικι (coaching) και κακοδιγθςθ (mentoring) 

από υψθλοφ επιπζδου ςτελζχθ. 

ii. Minority Ethnic Talent Association (META): Το ΜΕΤΑ είναι ανοιχτό ςε ςυμμετζχοντεσ 

που προζρχονται από εκνοτικζσ μειονότθτεσ και περιλαμβάνει ζνα ολοιμερο κζντρο 

ανάπτυξθσ, κφκλουσ εκμάκθςθσ περιπτϊςεων, προπονθτικι (coaching) ςτελεχϊν, ζνα 

εξατομικευμζνο πρόγραμμα κακοδιγθςθσ από ανϊτερα ςτελζχθ και εκδθλϊςεισ 

παρακίνθςθσ για τουσ ςυμμετζχοντεσ.  

iii. Disability Empowers Leadership Talent (DELTA): Το DELTA αποςκοπεί ςτθν 

ενςωμάτωςθ ατόμων με αναπθρία παρζχοντασ ζνα πρόγραμμα που υποςτθρίηει τθν 

κατάρτιςθ ςε κζματα θγεςίασ, αυτογνωςίασ και περαιτζρω ανάπτυξθσ των ατομικϊν 

θγετικϊν δεξιοτιτων. Θ DELTA περιλαμβάνει ειδικά προςαρμοςμζνα εργαςτιρια 

αυτοβελτίωςθσ που ςτοχεφουν ςτθν αντιμετϊπιςθ των προςωπικϊν αναπτυξιακϊν 

αναγκϊν αλλά και των πικανϊν φραγμϊν αναφορικά με τθν αναπθρία. Το πρόγραμμα 

προςφζρει επίςθσ προπονθτικι (coaching) ςτελεχϊν, πρόγραμμα κακοδιγθςθσ από 

ανϊτερα ςτελζχθ και προςαρμοςμζνεσ εκδθλϊςεισ παρακίνθςθσ για τουσ 

ςυμμετζχοντεσ. 

iv. Senior Leaders Scheme (SLS): Το SLS είναι ζνα διακυβερνθτικό πρόγραμμα 

ανάπτυξθσ για ςτελζχθ υψθλϊν προςδοκιϊν και δυνατοτιτων με βακμό αναπλθρωτι 

διευκυντι και οι οποίοι αναμζνεται να αναλάβουν ςθμαντικοφσ ρόλουσ ςτθ Δθμόςια 

Υπθρεςία. Το SLS παρζχει μια ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ ςε όρουσ ανάπτυξθσ 

θγετικϊν δεξιοτιτων που ζχει ςχεδιαςτεί για να επιταχφνει τθν πρόοδο των 

ςυμμετεχόντων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργαςτιρια μαηί με ζνα μείγμα από 

μελζτεσ περίπτωςθσ, προπονθτικι (coaching) ςτελεχϊν, μονοιμερεσ ενότθτεσ και 

οργανωτικζσ επιςκζψεισ. Κάκε διακριτι ενότθτα κακοδθγείται από ζναν μζντορα 

ανϊτερο δθμόςιο υπάλλθλο που υποςτθρίηει τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε όλο το 

πρόγραμμα. 
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v. High Potential Development Scheme (HPDS): Το HPDS απευκφνεται ςε υπαλλιλουσ 

με βακμό διευκυντι που διακζτουν τα προςόντα να προαχκοφν ςε βακμό γενικοφ 

διευκυντι και όχι μόνο. Το HPDS παρζχει μια εικόνα για τα δυνατά ςθμεία των 

ςυμμετεχόντων και παρζχει ευκαιρίεσ μάκθςθσ για να αναπτφξουν τθν προςωπικι και 

ςυλλογικι τουσ θγετικι αντίλθψθ. Επιτρζπει επίςθσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να 

οικοδομιςουν ζνα ιςχυρό δίκτυο ομοτίμων, ενκαρρφνοντασ περαιτζρω ςυνζργειεσ 

μεταξφ των δθμοςίων υπθρεςιϊν. Το πρόγραμμα είναι διετζσ και περιλαμβάνει 

εκμάκθςθ ςτο χϊρο εργαςίασ, μελζτεσ περιπτϊςεων και ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ 

ςτο ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ τθσ ςταδιοδρομίασ. 

vi. Individual Development Programme (IDP): Το IDP είναι ζνα διακυβερνθτικό 

πρόγραμμα με ςκοπό τθν ανάπτυξθ των θγετικϊν χαρακτθριςτικϊν ςτελεχϊν με το 

βακμό του γενικοφ διευκυντι. Το πρόγραμμα υλοποιείται με ςτόχο τθν προετοιμαςία 

των μελλοντικϊν μόνιμων (υπθρεςιακϊν) γραμματζων να τουσ προετοιμάςει για 

μελλοντικοφσ μόνιμουσ γραμματείσ, επικεφαλισ επιμζρουσ κυβερνθτικϊν λειτουργιϊν 

και άλλουσ θγετικοφσ ρόλουσ τθσ δθμοςιοχπαλλθλίασ. Ρρόκειται περί μονοετοφσ 

προγράμματοσ που περιλαμβάνει ςτοχευμζνεσ ευκαιρίεσ μάκθςθσ και ανάπτυξθσ για 

τθν οικοδόμθςθ και επζκταςθ των θγετικϊν ικανοτιτων των ςυμμετεχόντων. Αυτι θ 

μάκθςθ είναι προςαρμοςμζνθ ςτισ ανάγκεσ τθσ ομάδασ ςτόχου και παρζχεται 

παράλλθλα με τθν προπονθτικι (coaching) ςτελεχϊν, τθν κακοδιγθςθ και τθν 

υποςτιριξθ των επαγγελματικϊν αναηθτιςεων εκάςτου ςυμμετζχοντα. 

vii. Θ Ακαδθμία Θγεςίασ Δθμόςιων Υπθρεςιϊν (Civil Service Leadership Academy - 

CSLA) αποτελεί μζροσ τθσ GSCU, ζχει ωσ αποςτολι τθν επιτάχυνςθ των γνϊςεων, των 

δεξιοτιτων, των δικτφων και τθσ επαγγελματικισ ικανότθτασ όλων των δθμοςίων 

υπαλλιλων. Θ προςζγγιςι ςε όρουσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ εςτιάηει ςτθ 

ςυγκζντρωςθ ςτελεχϊν με θγετικά χαρακτθριςτικά από όλο το δθμόςιο τομζα με 

ςκοπό το διαμοιραςμό εμπειριϊν και τεχνογνωςίασ. 

viii. Το νζο Κολλζγιο Κυβερνθτικϊν Δεξιοτιτων (Leadership College for Government - 

LCG) που προςάρτθςε το Εκνικό Κζντρο Δεξιοτιτων (National Leadership Centre - NLC) 

και το οποίο αποτελεί το φυςικό εκείνο χϊρο ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ ςτελεχϊν του 

δθμοςίου τομζα κάκε επιπζδου και όχι μόνο. Στόχοσ είναι να προετοιμαςτοφν οι 
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δθμόςιοι θγζτεσ και μάνατηερ αποκτϊντασ δεξιότθτεσ, γνϊςεισ και  δίκτυα που 

απαιτοφνται για τθν επιτζλεςθ των κακθκόντων τουσ. 

Στο βρετανικό μοντζλο, πολφ μεγάλθ ςθμαςία ζχουν τα επαγγελματικά δίκτυα. 

Ειδικότερα, λαμβάνεται μζριμνα ϊςτε να δθμιουργοφνται άτυπα επαγγελματικά 

δίκτυα από ειδικότθτεσ του δθμοςίου τομζα αλλά και από ανϊτερα και ανϊτατα 

ςτελζχθ ίδιασ βακμολογικισ τάξθσ με ςτόχο τθν από κοινοφ ηφμωςθ και τθν ανάπτυξθ 

δυνατοτιτων ανταλλαγισ εμπειριϊν και τεχνογνωςίασ. 

 

v. ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ 

Θ εκπαιδευτικι διαδικαςία ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο αποτελεί αρμοδιότθτα των κεντρικϊν 

υπθρεςιϊν των Υπουργείων (Departments), λοιπϊν φορζων (Agencies) και (δικτφων) 

επαγγελμάτων. Το Government Campus, ςυγκεντρϊνει όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα 

που απευκφνονται ςε δθμοςίουσ υπαλλιλουσ είτε αυτά παρζχονται κεντρικά είτε ζχουν 

ςχεδιαςτεί και παρζχεται από τρίτουσ. Τα ςχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα ςχεδιάηονται 

ςτθ βάςθ ενόσ ςφγχρονου Ρλαιςίου Μάκθςθσ (Learning Framework) και αρκρϊνονται ςε 5 

διακριτά, αλλά αλλθλοςυνδεόμενα, νιματα (strands) ςταδιοδρομίασ: 

− Νιμα 1: Τα κεμζλια τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ 

− Νιμα 2: Εργαςία ςτθν κυβζρνθςθ 

− Νιμα 3: Θγεςία και διοίκθςθ 

− Νιμα 4: Ειδικζσ δεξιότθτεσ 

− Νιμα 5: Γνϊςθ τομζα 

Κάκε πρόγραμμα ςπουδϊν χρθςιμοποιεί ςφγχρονεσ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ όπωσ δια 

ηϊςθσ ι εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ, ευκαιρίεσ δικτφωςθσ, διαδραςτικζσ μορφζσ 

εκπαίδευςθσ, προπονθτικι (coaching) και κακοδιγθςθ (mentoring), απλι ι ειδικι 

ςυμβουλευτικι κ.τ.λ. Οι ςτόχοι κάκε προγράμματοσ είναι πλζον ξεκάκαροι και επιδιϊκουν 

τθν αναβάκμιςθ βαςικϊν ι ειδικϊν δεξιοτιτων: α) υπαλλιλων ςυγκεκριμζνου 

βακμολογικοφ επιπζδου, β) υπαλλιλων με ςθμαντικζσ προοπτικζσ, γ) υπαλλιλων με 

ςυγκεκριμζνεσ επιμορφωτικζσ ανάγκεσ που ςυναρτϊνται είτε από το ιδιαίτερο αντικείμενο 

τθσ υπθρεςίασ του είτε από το επαγγελματικό δίκτυο ςτο οποίο ανικουν, δ) υπαλλιλων που 
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ανικουν ςε ιδιαίτερα ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ (π.χ. άτομα με αναπθρία ι 

μετανάςτεσ/πρόςφυγεσ κ.τ.λ.). 

 

vi.  ΔΕΞΙΟΤΘΤΕΣ 

Νιμα 1: 

Οι εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ που παρζχονται ςτο πλαίςιο του πρϊτου νιματοσ,  παρζχουν 

πρόςβαςθ ςε κοινζσ δεξιότθτεσ και γνϊςεισ που χρειάηονται οι δθμόςιοι υπάλλθλοι για τθν 

ορκι επιτζλεςθ του ρόλου τουσ. Αυτζσ περιλαμβάνουν ζνα ευρφ πακζτο προγραμμάτων 

ςπουδϊν που κεματικά εκτείνεται από τθν ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ πλθροφορικισ ι 

επικοινωνίασ ζωσ τθν εμβάκυνςθ των δεξιοτιτων και τθσ κατανόθςθσ ςτθν ανάλυςθ 

δεδομζνων και τθ λιψθ αποφάςεων ι τθ διαχείριςθ ζργων. 

Ραρακάτω παρατίκενται ενδεικτικά κάποια από τα προςφερόμενα προγράμματα ςπουδϊν 

του πρϊτου νιματοσ τα οποία επιδιϊκουν να αναβακμίςουν τισ δεξιότθτεσ των δθμοςίων 

υπαλλιλων ςε: 

− Ανάλυςθ δεδομζνων και λιψθ αποφάςεων: Ρρόκειται για ανάπτυξθ ικανοτιτων 

και δεξιοτιτων άντλθςθσ, επεξεργαςίασ, ανάλυςθσ και παρουςίαςθσ ι οπτικοποίθςθσ 

δεδομζνων καλισ ποιότθτασ, με ςκοπό τθν ουςιαςτικι βελτίωςθ τθσ διαδικαςίασ λιψθσ 

αποφάςεων μζςα από ιςχυρι τεκμθρίωςθ (evidence-based & data-driven decision making). 

Ραραδείγματα τίτλων προγραμμάτων ςπουδϊν ςε αυτιν τθν κατεφκυνςθ είναι: α) Ροιότθτα 

δεδομζνων, β) Δεδομζνα και ανάλυςθ, γ) Οπτικοποίθςθ δεδομζνων 101, δ) Ροιότθτα 

αποδεικτικϊν ςτοιχείων, ε) Αβεβαιότθτα και κίνδυνοσ, ςτ) Ανάλυςθ αποδεικτικϊν 

ςτοιχείων: αποτελεςματικι ςυνεργαςία κ.ά. 

− Αποτελεςματικι επικοινωνία: Οι δεξιότθτεσ επικοινωνίασ και διαπραγμάτευςθσ 

είναι απαραίτθτεσ για όλουσ τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ, ανεξαρτιτωσ του ιδιαίτερου 

ρόλου που μπορεί να διακζτουν ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ. Στο πλαίςιο αυτό, παρζχονται 

προγράμματα ςπουδϊν με αντικείμενο: α) τθν ανάπτυξθ τθσ προφορικισ και τθσ γραπτισ 

επικοινωνίασ των υπαλλιλων, β) τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων υλοποίθςθσ ευςφνοπτων 

παρουςιάςεων με ςτόχο τθ μεγαλφτερθ ςαφινεια των επιχειρθμάτων και των πολιτικϊν ι 

διοικθτικϊν διακυβευμάτων, γ) τθν οργάνωςθ αποτελεςματικϊν ςυναντιςεων κ.ά. 
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− Βαςικζσ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ: Θ κατανόθςθ του τρόπου με τον οποίο μποροφν να 

αξιοποιθκοφν με το βζλτιςτο δυνατό τρόπο οι ςφγχρονεσ εφαρμογζσ πλθροφορικισ, είναι 

απαραίτθτθ για όλουσ τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ. Αυτό ςε ζνα βαςικό επίπεδο μπορεί να 

περιλαμβάνει από τθ χριςθ ψθφιακοφ ταχυδρομείου (email) ζωσ τθ δυνατότθτα χριςθσ 

προθγμζνων λειτουργιϊν εφαρμογϊν φυλλομετρθτι για τθ δθμιουργία ςυγκεντρωτικϊν 

πινάκων και τθν ανάλυςθ δεδομζνων. Στο πλαίςιο αυτό παρζχονται πιςτοποιθμζνα 

προγράμματα για πακζτα υπθρεςιϊν και εφαρμογϊν που ζχουν αναπτυχκεί από μεγάλεσ 

εταιρείεσ λογιςμικοφ. 

− Αποτελεςματικι παροχι υπθρεςιϊν: Θ εργαςία ςε ζνα επιφορτιςμζνο περιβάλλον, 

όπωσ αυτό τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, απαιτεί ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςχετικά με τθν 

αποτελεςματικι διαχείριςθ των εργαςιϊν και του χρόνου. Θ ειςαγωγι ςτον 

προγραμματιςμό ζργου εξοπλίηει τα άτομα με τισ βαςικζσ αυτζσ δεξιότθτεσ. Ζμφαςθ επίςθσ 

δίνεται και ςε ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςυμπεριφοράσ και προςωπικισ επιρροισ. 

Νιμα 2: 

Πλοι οι νζοι δθμόςιοι υπάλλθλοι κα πρζπει να ολοκλθρϊςουν ειςαγωγικι κατάρτιςθ, που 

τουσ προςφζρει βαςικζσ γνϊςεισ ςχετικά με τθν οργάνωςθ και λειτουργία τθσ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ κακϊσ και με τον τρόπο λειτουργίασ αυτισ κακαυτισ τθσ Κυβζρνθςθσ. Το δεφτερο 

νιμα ςταδιοδρομίασ περιλαμβάνει μια εξαιρετικά ευρεία γκάμα προγραμμάτων ςπουδϊν 

που κυμαίνεται από τθ βαςικι ευαιςκθτοποίθςθ ζωσ τθν εξειδικευμζνθ τεχνογνωςία. 

Ενδεικτικζσ κεματικζσ του δεφτερου αυτοφ νιματοσ περιλαμβάνουν τθ δθμοςιονομικι 

διαχείριςθ, κζματα διοίκθςθσ προςωπικοφ, κεςμικι λειτουργία και αλλθλεξάρτθςθ, 

κατανόθςθ των δθμόςιων πολιτικϊν, περιγραφι των επαγγελματικϊν δικτφων, 

αποκζντρωςθ, νομοκετικι λειτουργία, προμικειεσ ςτο δθμόςιο τομζα, δεξιότθτεσ για 

εργαςία ωσ κυβερνθτικόσ ςφμβουλοσ μζςα από το Government Consulting Hub (GCH) κ.ά. 

Νιμα 3: 

Το τρίτο νιμα επιδιϊκει να αναβακμίςει τισ θγετικζσ δεξιότθτεσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ 

του δθμοςίου τομζα περιλαμβάνοντασ όλα τα ςχιματα ταχείασ εξζλιξθσ κακϊσ και κάκε 

άλλο ςχιμα ι πρόγραμμα που επιδιϊκει να προωκιςει ζτι περαιτζρω τθ διοικθτικι 

ικανότθτα των υπαλλιλων (π.χ. Service Delivery Academy, CSLA, National Leadership Forum, 

National Leadership Centre κ.ά.). 
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Νιμα 4: 

Μζςα από το τζταρτο νιμα, αναπτφςςονται ιδιαίτερεσ δεξιότθτεσ, γνϊςεισ ι εξειδίκευςθ 

πάνω ςε ζνα ιδιαίτερο αντικείμενο φορζα ι πάνω ςε ζνα ιδιαίτερο αντικείμενο ενόσ 

επαγγελματικοφ δικτφου. Ζνα άτομο μπορεί να ανικει ςε περιςςότερα από ζνα 

επαγγελματικά δίκτυα και ωσ εκ τοφτου να ζχει ευρφτερθ πρόςβαςθ ςε εξειδικευμζνα 

προγράμματα κατάρτιςθσ. Μζςω αυτϊν,  παρζχονται επίςθσ κατάρτιςθ ςε μθ 

επαγγελματίεσ προκειμζνου να αναπτφξουν μια ευρεία βάςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων ςτθν 

ευρφτερθ Δθμόςια Διοίκθςθ. Σκοπόσ του τζταρτου νιματοσ είναι να εξαςφαλίςει τθ ςυνοχι 

και τθν ευκυγράμμιςθ ςε όλθ τθν Κυβζρνθςθ. Ενδεικτικοί κλάδοι επαγγελμάτων ςτουσ 

οποίουσ αναφζρονται τα ωσ άνω δίκτυα είναι: α) αναλυτζσ, β) αναλογιςτζσ, γ) ειδικοί ςτο 

εμπόριο, δ) ειδικοί ςτθν επικοινωνία, ε) αναλυτζσ δεδομζνων και πλθροφοριακϊν 

ςυςτθμάτων, ςτ) οικονομολόγοι, η) ειδικοί ςτθν καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ, θ) γεωγράφοι, 

κ) ειδικοί πλθροφοριϊν, ι) ειδικοί ςτον εςωτερικό ζλεγχο, ια) κτθματογράφοι, ιβ) κοινωνικοί 

επιςτιμονεσ, ιγ) ςτατιςτικολόγοι κ.ά. Ειδικοί κλάδοι είναι:  α) ειδικοί ςτθ διοίκθςθ 

ανκρϊπινου δυναμικοφ, β) ψυχολόγοι, γ) ιατροί, δ) νοςθλευτζσ, ε) κτθνίατροι κ.ο.κ.χ 

Νιμα 5: 

Θ Γνϊςθ Τομζα είναι θ γνϊςθ και θ κατανόθςθ που χρειάηονται οι δθμόςιοι υπάλλθλοι για 

να εργαςτοφν αποτελεςματικά ςτον ςυγκεκριμζνο τομζα κεματολογίασ τουσ. Οι 

ςυγκεκριμζνοι κεματικοί τομείσ ςυνικωσ ςχετίηονται με τμιματα, για παράδειγμα, υγεία, 

εκπαίδευςθ ι μεταφορζσ. Ζνασ ςυγκεκριμζνοσ κεματικόσ τομζασ μπορεί επίςθσ να 

ςχετίηεται με περιςςότερεσ από μία κρατικζσ υπθρεςίεσ, Υπουργεία και επαγγζλματα. Απτά 

παραδείγματα αποτελοφν θ οριηόντια πολιτικι που αφορά τθν κλιματικι αλλαγι, θ 

κατανόθςθ των πολιτικϊν για το εξωτερικό εμπόριο και κατευκυντιριεσ αρχζσ ςχετικά με 

τον εκάςτοτε τομζα αναφοράσ. 

 

vii. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Δεν υφίςταται ςαφισ διαςφνδεςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν που διατίκενται ςτο ωσ 

άνω πλαίςιο με προγράμματα ι δομζσ καινοτομίασ ςτο δθμόςιο τομζα. 
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viii. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΣΤΑΔΙΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΙΤΕΛΙΚΟΣ ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

Θ ανάλυςθ που προθγικθκε ςχετικά με τθ διαδικαςία ειςαγωγισ αναφζρει και τισ 

δυνατότθτεσ ςταδιοδρομίασ που διακζτουν οι υπάλλθλοι που ςυμμετζχουν ςτα εν λόγω 

προγράμματα. 

 

ix. ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘ ΑΡΟΦΟΙΤΩΝ 

Θ ανάλυςθ που προθγικθκε ςχετικά με τθ διαδικαςία ειςαγωγισ αναφζρει και τισ 

δυνατότθτεσ ςταδιοδρομίασ που διακζτουν οι υπάλλθλοι που ςυμμετζχουν ςτα εν λόγω 

προγράμματα. 

 

4.3.β. Αυςτραλία – Νζα Ηθλανδία 

Χϊρα:  Αυςτραλία - Νζα Ηθλανδία 

Ραράδειγμα ΡΣΦ:  Australia and New Zealand School of Government Limited – 

ANZSOG 

Επικεφαλισ: Peter Woolcott AO (Chair), Australian Public Service 

Commissioner  και  

Jodie Ryan: CEO, Department of the Chief Minister 

(NT)κεφαλισ: 

Ζδρα: Carlton Αυςτραλία  

 Ζτοσ ίδρυςθσ:  2002 

Βαςικι πθγι 

πλθροφόρθςθσ: 

• https://www.anzsog.edu.au/ 

https://www.anzsog.edu.au/about/contact-directory/jodie-ryan/?_content-type=Directory&_areas-of-expertise=&_directory-group=Board&searchword=&ordering=last_name_ordering+ASC&searchmodule=168&limitstart=
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i. ΑΡΟΣΤΟΛΘ 

Θ Σχολι Διακυβζρνθςθσ τθσ Αυςτραλίασ και τθσ Νζασ Ηθλανδίασ (ANZSOG) είναι ζνα ςχετικά νζο 

ίδρυμα. Λδρφκθκε το 2002 ωσ μθ κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ που δθμιουργικθκε από μια 

κοινοπραξία πολλϊν παραγόντων , μεταξφ των οποίων κυβερνιςεισ τθσ Αυςτραλίασ και τθσ Νζασ 

Ηθλανδίασ (ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των πολιτειϊν και εδαφϊν τθσ Αυςτραλίασ), πανεπιςτιμια 

και ςχολζσ επιχειριςεων. Αυτοί οι εταίροι αναγνϊριςαν τθν ανάγκθ ενίςχυςθσ τθσ ικανότθτασ 

διαχείριςθσ και πολιτικισ του δθμόςιου τομζα. Χρειαηόταν ζνα ίδρυμα για να διδάξει πωσ οι 

managers του δθμόςιου τομζα μποροφν να δθμιουργιςουν δθμόςια αξία. Για να το πετφχουν αυτό 

χρειάςτθκαν ζνα κζντρο παγκόςμιασ φιμθσ που κα παρζχει ευκαιρίεσ μάκθςθσ ςτουσ μελλοντικοφσ 

θγζτεσ του δθμόςιου τομζα. 

Θ ςυνεργαςία μεταξφ τθσ ANZSOG, των κυβερνθτικϊν εταίρων και των πανεπιςτθμίων-μελϊν 

αντικατοπτρίηεται ςτον τρόπο δομισ του ςχολείου. Οι κυβερνιςεισ δείχνουν δζςμευςθ με τθ 

χρθματοδότθςθ και υπάρχει ςυν-ςχεδιαςμόσ των προγραμμάτων ANZSOG και επιλογι των 

δθμοςίων υπαλλιλων με τισ περιςςότερεσ δυνατότθτεσ. 

Θ δθλωμζνθ αποςτολι του ANZSOG είναι να αποτελεί ζνα παγκοςμίωσ κορυφαίο εκπαιδευτικό 

ίδρυμα που διδάςκει ςτρατθγικζσ διαχείριςθ, δθμόςια διοίκθςθ και πολιτικι υψθλοφ επιπζδου προσ 

τουσ θγζτεσ του δθμόςιου τομζα. “Φιλοδοξία είναι επομζνωσ να οικοδομιςουμε μια βελτιωμζνθ 

θγεςία του δθμόςιου τομζα, να προωκιςουμε μια πιο αποτελεςματικι απόφαςθ διαδικαςίασ και 

κατά ςυνζπεια καλφτερων αποτελεςμάτων πολιτικισ (Australia and New Zealand School of 

Government  2009: 2-11).  

 

ii.ΙΣΤΟΙΚΘ ΑΝΑΔΟΜΘ 
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Το 2002, δθμιουργικθκε από ςφμπραξθ κυβερνιςεων πανεπιςτθμιακϊν ιδρυμάτων και 

ςχολϊν διοίκθςθσ. Κα μποροφςε να υποςτθριχκεί για τα Ελλθνικά Δεδομζνα ότι προςιδιάηει 

ςτθν πρωτοβουλία GovHack που ζχει ςυςτακεί και ςτθ χϊρα μασ εδϊ και ζνα χρόνο 

περίπου από το 2021. 

 

iii. ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ 

Το Διοικθτικό του Συμβοφλιο ζχει τθν ευκφνθ για τθν οργάνωςθ, τθν ςτρατθγικι 

κατεφκυνςθ του οργανιςμοφ και τθν επίβλεψθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των δράςεων του. 

Ραράλλθλα ζχει 4 επιτροπζσ που υποβοθκοφν ςτο ζργο του οργανιςμοφ μεταξφ των οποίων 

θ επιτροπι αρμόδια για το ίδρυμα και τισ επενδφςεισ του, θ επιτροπι για τον εςωτερικό 

ζλεγχο και το risk management, θ επιτροπι αξιολόγθςθσ για τθν διοίκθςθ τθσ ςχολισ και το 

Ακαδθμαϊκό Συμβοφλιο. Επιπλζον λειτουργεί το EMPA Academic Advisory Council (EAAC) ωσ 

ζνα ςυμβουλευτικό όργανο ςτο ακαδθμαϊκό ςκζλοσ τθσ ςχολισ το οποίο ιδρφκθκε 

πρόςφατα μόλισ το 2020. 

Αξιοπρόςεκτο είναι επίςθσ ότι λειτουργεί ςυμβουλευτικά και Συμβοφλιο των Αποφοίτων τθσ 

Σχολισ εκπροςωπϊντασ τουσ 3500 περίπου αποφοίτουσ τθσ Σχολισ δίνοντασ τουσ τθν 

ευκαιρία να εμπλακοφν ζτι περαιτζρω με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Σχολισ και να παρζχουν 

ςυμβουλζσ για το μζλλον τθσ. Επίςθσ λειτουργεί επιτροπι αρμόδια για τθν ζρευνα ϊςτε θ 

Σχολι να εναρμονίηεται με τισ ςφγχρονεσ τάςεισ ςτθν ζρευνα και να είναι πιο παραγωγικι 

ςτον τομζα αυτό.  

Από το 2021 λειτουργεί το Δίκτυο για τθν Ζρευνα (Research Network) με εκπροςϊπουσ από 

10 κεντρικζσ διευκφνςεισ ι επιτροπζσ του δθμοςίου τομζα τθσ Αυςτραλίασ ϊςτε να υπάρξει 

καλφτερθ διαςφνδεςθ μεταξφ κεωρίασ και πράξθσ, ζρευνασ και πραγματικϊν αναγκϊν των 

φορζων και παράλλθλα προσ τθν ενίςχυςθ τθσ πολιτικισ evidence based. 

Τζλοσ θ Σχολι ζχει εταίρουσ ςε ζνα ιδιότυπο πάνελ ςυμμετεχόντων με το όνομα Policy 

Institutes Panel for ANZSOG Research Model Collaboration με τθν ςυμμετοχι των ςχολϊν 

δθμόςιασ διοίκθςθσ και δθμόςιασ πολιτικισ τθσ Αυςτραλίασ και Νζασ Ηθλανδίασ 

ενκαρρφνοντασ τθ ςυμμετοχι ςε κοινά project. 
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iv. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΘΣ 

Πλοι οι υποψιφιοι για το εξειδικευμζνο πρόγραμμα με τίτλο Executive Master of Public 

Administration  πρζπει να είναι διευκυντικά ςτελζχθ του δθμοςίου τομζα και να κατζχουν: 

 Λςχυρζσ αποδείξεισ για θγετικζσ δυνατότθτεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

δυνατότθτασ να ςυνειςφζρουν ςτον ανϊτερο εκτελεςτικό επίπεδο ωσ μζροσ τθσ 

επόμενθσ γενιάσ θγετϊν τθσ δθμόςιασ ςφαίρασ. 

 Αποδεδειγμζνθ εργαςία ςε ανϊτερο επίπεδο εντόσ του οργανιςμοφ που 

εργαηόντουςαν. 

 Εργαςιακι απόδοςθ ςτακερά πάνω από το μζςο όρο και χρθςτι διαχείριςθ 

ικανότθτα ι δυνατότθτα. 

 Μια ιςχυρι δζςμευςθ για εξζλιξθ τθσ ςταδιοδρομίασ και καριζρα ςτο δθμόςιο 

τομζα. 

 Μια δζςμευςθ για ςυνειςφορά ςτθ μάκθςθ ςτθν τάξθ και προκυμία για κοινι χριςθ 

γνϊςθ ςτο χϊρο εργαςίασ. 

 Σχετικι τουλάχιςτον πζντε ετϊν προχπθρεςία. 

 Οι υποψιφιοι πρζπει επίςθσ να πλθροφν τα κριτιρια επιλογισ των ςυνεργαηόμενων 

πανεπιςτθμιακϊν ιδρυμάτων. 

 

v. ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ 

Το EMPA είναι διετζσ πρόγραμμα που οδθγεί ςε μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν και 

απευκφνεται ςε υψθλϊν επιδόςεων διευκυντζσ του δθμόςιου τομζα που ψάχνουν να 

αυξιςουν τθ βάςθ γνϊςεων τουσ και τισ θγετικζσ και διοικθτικζσ τουσ ικανότθτεσ. 

Οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να ολοκλθρϊςουν: 

- Ζνα βαςικό πρόγραμμα ςπουδϊν οκτϊ κεματικϊν, ςυμπεριλαμβανομζνου ενόσ ζργου 

εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ. 

- Επίςθσ μποροφν να επιλζξουν άλλεσ 3 κεματικζσ που προςφζρονται από ανάκεςθ 

ςυνεργαηόμενων πανεπιςτθμίων. 
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- Δυναμικι μικτι μάκθςθ προςζγγιςθ, ςυνδυάηοντασ το διαδικτυακό μάκθμα, με πρόςωπο 

με πρόςωπο μακθςιακι διαδικαςία και ευκαιρίεσ δικτφωςθσ ςτθν πράξθ. 

- Μία εφαρμοςμζνθ ζρευνα που βαςίηεται ςε εργαςία ςε αντικείμενο πραγματικισ 

εργαςίασ κατά το δεφτερο ζτοσ του προγράμματοσ, που περιλαμβάνει τρεισ ςυνεδρίεσ 

ανακεϊρθςθσ τθσ εργαςίασ. 

 

Βαςικά μακιματα 

● Ραροχι/Ραραγωγι δθμόςιασ αξίασ 

Οι μακθτζσ καλοφνται να αντιλθφκοφν τθν αξία που παράγει θ οργάνωςθ και τον αντίκτυπο 

ςτο περιβάλλον τθσ.  

● Ο ρόλοσ τθσ κυβζρνθςθσ ςτθν Οικονομία τθσ Αγοράσ 

Οι μακθτζσ εξετάηουν βαςικά οικονομικζσ αρχζσ και τθν εφαρμογι τουσ ςε δραςτθριότθτεσ 

του δθμόςιου τομζα – ςε υποςτιριξθ των αποφάςεων κατά τθν κατανομι των ςπάνιων 

πόρων, τιμολόγθςθ και παράδοςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν. Αυτό το κζμα διερευνά πϊσ θ 

κυβζρνθςθ παρεμβαίνει, μζςω και των ιδιωτικοποιιςεων, τθν ρφκμιςθ του κλάδου και τθν 

δθμόςια παροχι υπθρεςιϊν για τθν επίτευξθ των καλφτερων αποτελεςμάτων για τουσ 

πολίτεσ. 

● Σχεδιαςμόσ Δθμόςιων Ρολιτικϊν και Ρρογραμμάτων 

Αυτό το μάκθμα ηθτά από τουσ μακθτζσ να αντιλθφκοφν τουσ βαςικοφσ παράγοντεσ που 

διαμορφϊνουν και επθρεάηουν τθ δθμόςια πολιτικι και τθν διακυβζρνθςθ. Το μάκθμα 

εξετάηει τι είναι καλό ςτθν πολιτικι και τθν ανάλυςθ, διερευνά πτυχζσ ςχεδιαςμοφ 

πολιτικισ, ανάπτυξθσ και υλοποίθςθσ δθμοςίου προγράμματοσ. Θ ςυηιτθςθ εντοπίηει νζεσ 

και αναδυόμενεσ τάςεισ, μεκόδουσ και πρακτικζσ που διαμορφϊνουν τθν θγετικι πολιτικι 

και να ανταποκρικεί ςτισ δυναμικζσ τθσ τρζχουςασ πολιτικισ και κοινωνικό πλαίςιο. 

● Λιψθ αποφάςεων υπό αβεβαιότθτα 

Θ λιψθ αποφάςεων απαιτεί κριτικι αποτίμθςθ του από διακζςιμα ςτοιχεία. Οι ςπουδαςτζσ 

μακαίνουν να ςυλλζγουν και να αναλφουν τα ςτοιχεία ϊςτε να τα αξιολογιςουν ςε 

ποιότθτα και χρθςιμότθτα. 
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● Διαχείριςθ/Διοίκθςθ Οργανιςμϊν Δθμόςιου Τομζα 

Αυτό το μάκθμα εςτιάηει ςτο εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν 

επιτυχθμζνθ διαχείριςθ του δθμόςιου τομζα. Εξετάηει τθν διάκριςθ μεταξφ ρουτίνασ, 

προβλθμάτων και κρίςεων. Οι μακθτζσ εξερευνοφν τεχνικζσ που ενιςχφουν τθν 

αποτελεςματικότθτα, τθν ςυςτθμικι ςκζψθ και τθν διοίκθςθ. 

● Διοικϊντασ με κανόνεσ 

Θ ανάπτυξθ και εφαρμογι τθσ δθμόςιασ πολιτικισ απαιτεί κατανόθςθ των ςτοιχείων του 

νόμου, του κανονιςμοφ, τθσ ςφμβαςθσ, τθσ πρακτικισ και τθσ θκικισ. Αυτό το μάκθμα 

αναπτφςςει τθν ικανότθτα να λειτουργοφν αποτελεςματικά και κατάλλθλα εντόσ τθσ 

δθμοκρατίασ που διζπεται από τθν αρχι τθσ νομιμότθτασ. 

● Θγεςία και Αλλαγι Δθμόςιου Τομζα 

Αυτό το μάκθμα εξετάηει τον ρόλο τθσ θγεςίασ ςτο δθμόςιο τομζα να αντιμετωπίςει τθν 

αλλαγι. Αυτό το μάκθμα εξετάηει τισ προοπτικζσ και τισ τάςεισ για τον δεςμό μεταξφ 

θγεςίασ και αλλαγισ, το ςτυλ θγετϊν, θ δυναμικι των ςχζςεων θγζτθ-οπαδοφ, και τισ 

επιπτϊςεισ τουσ ςτθ ςτακερότθτα και αλλαγι ςτον δθμόςιο τομζα. 

● Εργαςία ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ εργαςίασ 

Αυτό το μάκθμα περιλαμβάνει το πρακτικό ςκζλοσ, τθν εφαρμογι των δεξιοτιτων και 

γνϊςεων που αποκτικθκαν κακ' όλθ τθ διάρκεια του προγράμματοσ. Σχεδιαςμζνο για 

ςυγκεκριμζνεσ πτυχζσ του χϊρου εργαςίασ, το ζργο που βαςίηεται ςτθν εργαςία απαιτεί 

μακθτζσ να φζρουν ζνα εισ πζρασ ζνα κζμα που προτείνεται από υπθρεςία ςε μια 

επιτυχθμζνθ ολοκλιρωςθ εργαςίασ με ςυμπζραςμα που εκτείνεται ςε υπόβακρα εργαςίασ, 

κλάδουσ, οργανϊςεισ και δικαιοδοςίεσ. 

● Δθμόςια Οικονομικι Διαχείριςθ 

Καλφπτει μια ςειρά πόρων, πρακτικζσ διαχείριςθσ που υποςτθρίηουν τθ χάραξθ δθμόςιασ 

πολιτικισ ςτθ ςφγχρονθ κυβζρνθςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων των δθμοςιονομικϊν κανόνων 

για κακοδιγθςθ των κρατικϊν δαπανϊν και δανειςμοφ, πολυετϊν πλαιςίων δαπανϊν που 

ςυλλαμβάνουν τισ μακροπρόκεςμεσ επιπτϊςεισ τθσ τρζχουςασ δθμόςιασ πολιτικισ, τισ 

αποφάςεισ και τον προχπολογιςμό βάςει απόδοςθσ για τθν ενθμζρωςθ και ςχετικι 

προτεραιότθτα ςτισ χορθγιςεισ χρθματοδότθςθσ. Αυτό το μάκθμα εκκζτει ςτουσ μακθτζσ 
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τισ πραγματικότθτεσ των δθμοςίων οικονομικϊν, τθν διαχείριςθ και τον εφοδιαςμό των 

μακθτϊν με βαςικά εννοιολογικζσ και πρακτικζσ γνϊςεισ για τθν ενοποίθςθ των 

οικονομικϊν με χρθματοοικονομικζσ επιδόςεισ ςτο δθμόςιο τομζα με ςτόχο να 

δθμιουργιςουν δθμόςια αξία. 

 

vi. ΔΕΞΙΟΤΘΤΕΣ 

Τα άτομα που ςυμμετζχουν ςτα προγράμματα τθσ ANZSOG επιλζγονται από τισ αντίςτοιχεσ 

κυβερνιςεισ τουσ. Αυτοί κεωροφνται οι πιο πολλά υποςχόμενοι μάνατηερ και δθμόςιοι 

υπάλλθλοι. Εκτόσ από το να ζχει τα απαραίτθτα προςόντα, δυνθτικι ι ιδθ αποδεδειγμζνθ 

εμπειρία, οι υποψιφιοι πρζπει να πλθροφν τα κριτιρια επιλογισ. Θ επιλογι γίνεται από τισ 

κυβερνιςεισ που όλεσ ζχουν τα δικά τουσ κριτιρια και διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ. Ραρά τισ 

διαφορετικζσ διαδικαςίεσ, υπάρχουν οριςμζνεσ κοινζσ βαςικζσ απαιτιςεισ. Οι υποψιφιοι 

αναμζνεται να ζχουν αποκτιςει πτυχίο και να ζχουν  τουλάχιςτον πζντε χρόνια ςτον 

δθμόςιο τομζα εμπειρία. 

Θ επιλογι είναι ανταγωνιςτικι κακϊσ ο ςυνολικόσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων για κάκε 

πρόγραμμα είναι περιοριςμζνοσ. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα περιορίηεται ςε 130 

ςυμμετζχοντεσ και το EFP ςε 80 ςυμμετζχοντεσ.  

Οι ςπουδαςτζσ τθσ Σχολισ εκπαιδεφονται για να αποκτιςουν τισ εξισ δεξιότθτεσ: 

● Θγεςία  

Μακαίνουν να θγοφνται ςτρατθγικά, με καινοτομία και εμπιςτοςφνθ ςε μια ςειρά κεμάτων 

του δθμόςιου τομζα, ςε φορείσ και οργανιςμοφσ. 

● Συνεργαςία 

Μακαίνουν τθ ςυνεργαςία, ενιςχφουν τθ ςυμμετοχι και ζχουν ταπεινότθτα όταν εργάηονται 

με άτομα, επαγγζλματα και κοινότθτεσ. 

● Θκικι 

Μακαίνουν να εκτιμοφν τθ ςθμαςία τθσ θκικισ και των αξιϊν που οδθγοφν άτομα και 

οργανιςμοφσ να δθμιουργοφν δθμόςια αξία και να να επθρεάηουν κετικά τθν κοινωνία. 

● Εφαρμογι πραγματικοφ κόςμου 
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Μακαίνουν να εφαρμόηουν πολφπλοκεσ κεωρίεσ και ςτοιχεία δθμόςιασ πολιτικισ για τθν 

επίλυςθ προβλθμάτων του πραγματικοφ κόςμου, διαφορετικϊν κοινοτιτων. 

● Επίλυςθ προβλθμάτων 

Μακαίνουν να ενςωματϊνουν μια νοοτροπία εςτιαςμζνθ ςτισ λφςεισ, εκτιμϊντασ τον ρόλο 

των δεδομζνων, τισ ποικίλεσ πθγζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων και τον αντίκτυπο τθσ αλλαγισ 

των κοινωνικϊν, οικονομικϊν και πολιτικϊν  πλαιςίων ςε τοπικό, εκνικό και διεκνζσ 

επίπεδο. 

● Ρροςαρμοςτικότθτα 

Μακαίνουν να λειτουργοφν άνετα και ςτρατθγικά ςε ζναν ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενο δθμόςιο 

τομζα με μεταβαλλόμενεσ απαιτιςεισ. 

● Ενςυναίςκθςθ 

Μακαίνουν να δείχνουν ενςυναίςκθςθ και ςυμπόνια κατανοϊντασ τθ δφναμθ των 

προοπτικϊν ςε όλεσ τισ αλλθλεπιδράςεισ. 

● Αναςτοχαςτικι πρακτικι 

Μακαίνουν να αναηθτοφν απαντιςεισ ςε προςωπικζσ και επαγγελματικζσ προκλιςεισ, 

κατανοϊντασ ότι ο προβλθματιςμόσ είναι ζνα από τα βαςικά ςυςτατικά για διορατικότθτα 

και ανάπτυξθ. 

● Ρολιτιςμικι ικανότθτα 

Μακαίνουν να δρουν με δεοντολογία, με ςεβαςμό και αποτελεςματικι ςυμμετοχι μεταξφ 

διαφορετικϊν πολιτιςμϊν. 

● Βακιά τεχνογνωςία 

Βακιά γνϊςθ και εκλεπτυςμζνεσ αναλυτικζσ ικανότθτεσ για διαχείριςθ και θγεςία ςε ζναν 

περίπλοκο δθμόςιο τομζα και μεταβαλλόμενο πολιτικό περιβάλλον. 

● Επικοινωνία 

 Σαφισ, ςυνοπτικι και ιςορροπθμζνθ λεκτικι, γραπτι, οπτικι και ψθφιακι επικοινωνία που 

είναι κατάλλθλθ για το κοινό και το περιβάλλον. 

● Ψθφιακόσ γραμματιςμόσ 
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Μακαίνουν να εφαρμόηουν , ενςωματϊνουν και να προωκοφν τισ τεχνολογίεσ ωσ μζςο για 

τθν επιτυχία ςτον 21ο αιϊνα. 

● Δζςμευςθ για εξυπθρζτθςθ 

 Μακαίνουν να ενςωματϊνουν τθ δζςμευςθ για τθν εξυπθρζτθςθ του δθμόςιου αγακοφ και 

να αναγνωρίηουν τθν αξία και τθν ευκφνθ για τθ διαχείριςθ που ςυνοδεφει τθ δθμόςια 

υπθρεςία. 

 

vii. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Θ Σχολι παρζχει τρία (3)  προγράμματα με ιδιαίτερα καινοτόμα χαρακτθριςτικά: 

1. Το TSL (Towards Strategic Leadership) ζχει ςχεδιαςτεί ειδικά για να ανταποκρίνεται ςτισ 

ανάγκεσ των ανϊτερων δθμοςίων υπαλλιλων και να παρζχει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ τθν 

ευκαιρία να προβλθματιςτοφν, να μάκουν και να αναπτυχκοφν ϊςτε να μποροφν να 

εκτελοφν τουσ ρόλουσ τουσ με ςαφινεια, ςοφία και ενζργεια. Οι ςυμμετζχοντεσ κα 

εγκαταλείψουν το πρόγραμμα με μια κακοριςμζνθ αίςκθςθ ςκοποφ, μια ιςχυρότερθ 

αίςκθςθ του εαυτοφ τουσ και τθν ικανότθτα να αναγνωρίηουν και να διαχειρίηονται 

επείγοντα και ςθμαντικά κακικοντα εντόσ του οργανιςμοφ τουσ και του δθμόςιου τομζα 

ευρφτερα. Το TSL προςφζρει βζλτιςτεσ πρακτικζσ διαδικτυακισ παράδοςθσ και κα 

καλλιεργιςει ζνα περιβάλλον ζμπνευςθσ όπου μπορεί να ςυμβεί μάκθςθ που διαφορετικά 

δεν λαμβάνει χϊρα ςε ζνα εργαςιακό πλαίςιο γεμάτο με κακθμερινζσ πιζςεισ ι ςε ζνα 

ςυμβατικό περιβάλλον ςτθν τάξθ. Οι ςυμμετζχοντεσ κα είναι ςυνειςφζροντεσ και 

αναπόςπαςτο ςυςτατικό για τθν επιτυχία του προγράμματοσ.  

 

Το TSL αξιοποιεί τθ γνϊςθ και τθν εμπειρία των ςυμμετεχόντων που, ωσ επαγγελματίεσ 

ςυνομιλικοι, μοιράηονται μια κοινι γλϊςςα και μια δζςμευςθ για δθμόςια υπθρεςία. Το 

TSL μεταφζρκθκε ςτο διαδίκτυο για πρϊτθ φορά το 2020 ωσ αποτζλεςμα των 

ςυνεχιηόμενων επιπτϊςεων τθσ πανδθμίασ COVID-19. 
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2. Το πτυχίο Executive Master of Public Administration (EMPA) τθσ ANZSOG παράγει 

θγζτεσ του δθμόςιου τομζα με αυτοπεποίκθςθ, κριτικι ςκζψθ με τισ δεξιότθτεσ που 

απαιτοφνται για να διαχειριςτοφν πολφπλοκεσ προκλιςεισ, να κάνουν το επόμενο βιμα ςτθ 

ςταδιοδρομία τουσ και να προςφζρουν αξία ςτισ κοινότθτεσ που υπθρετοφν. Από το 2003, 

περιςςότεροι από 70 φοιτθτζσ EMPA ζχουν ςυνεχίςει να κατζχουν ρόλουσ ωσ Διευκφνοντεσ 

Σφμβουλοι ι Γραμματείσ (ιςοδφναμοι) μετά τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ. Σε μια 

εποχι αςτάκειασ, αβεβαιότθτασ, πολυπλοκότθτασ και αςάφειασ, είναι πιο ςθμαντικό από 

ποτζ  να κατανοιςουν τισ δυνάμεισ που επθρεάηουν τθ δθμόςια διοίκθςθ και τθ δθμόςια 

πολιτικι και πϊσ εκείνοι ωσ φιλόδοξοι και αναδυόμενοι θγζτεσ μποροφν να ανταποκρικοφν 

με ςιγουριά και να αντιμετωπίςουν αυτζσ τισ προκλιςεισ. Το EMPA διερευνά τισ βαςικζσ 

αρχζσ τθσ θγεςίασ του δθμόςιου τομζα, τθσ διαχείριςθσ υπθρεςιϊν και πϊσ μποροφν να 

κινθτοποιιςουν πόρουσ και άλλουσ για να προςφζρουν δθμόςια αξία. Το πρόγραμμα είναι 

προςαρμοςμζνο για να ταιριάηει ςτισ ηωζσ των δθμοςίων υπαλλιλων και κάνει 

αποτελεςματικι χριςθ των ςυνδυαςμζνων τρόπων παράδοςθσ μάκθςθσ.  

3. Θ ςειρά μελλοντικϊν θγετϊν του δθμόςιου τομζα τθσ ANZSOG (FPSL) εμπνζει 

εκπαιδεφει ςκλθρά εργαηόμενουσ και πακιαςμζνουσ αναδυόμενουσ θγζτεσ, παρζχοντασ μια 

ανεκτίμθτθ ευκαιρία για αυτοςτοχαςμό και επαγγελματικι ανάπτυξθ. Θ FPSL είναι μια 

ςειρά όπωσ αναφζρει ο ιςτότοποσ τθσ Σχολισ ζνα ςτυλ «διάλεξε τθ δικι ςου περιπζτεια» 

που ςου δίνει τον ζλεγχο τθσ διαδικτυακισ εμπειρίασ εκμάκθςισ ςου. Οι προθγοφμενοι 

ςυμμετζχοντεσ ςτο FPSL είπαν: Το 90% των κεμάτων που ςυμφϊνθςαν ιταν ςφγχρονα και 

ςχετικά με τθ δουλειά τουσ. Το 85% ςυμφϊνθςε ότι τα πακζτα παρείχαν τθν ευελιξία που 

αναηθτοφςαν. Θ ςειρά κα ταιριάηει επίςθσ ςε κακιερωμζνουσ θγζτεσ που επιδιϊκουν να 

ανανεϊςουν τθν προςζγγιςι τουσ και να ςυμμετάςχουν ςε ςυηθτιςεισ που προκαλοφν 

ςκζψθ για κζματα άμεςθσ ςθμαςίασ κακϊσ εργάηονται ςτισ προκλιςεισ του ςυνεχϊσ και 

ταχζωσ μεταβαλλόμενου περιβάλλοντοσ.  

 

viii. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΣΤΑΔΙΟΔΟΜΙΑ 

Το EMPA τθσ ANZSOG είναι ζνα αποκλειςτικό προςόν που ζχει ςχεδιαςτεί ειδικά για 

μελλοντικοφσ θγζτεσ του δθμόςιου τομζα. Οι απόφοιτοι του EMPA ςυγκαταλζγονται πλζον 
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μεταξφ των πιο ταλαντοφχων και επιδραςτικϊν άτομα που εργάηονται ςτο δθμόςιο τομζα 

ςτθν Αυςτραλία και τθν Aotearoa-Νζα Ηθλανδία. 

Από το 2003, περιςςότεροι από 70 φοιτθτζσ EMPA ζχουν ςυνεχίςει να ζχουν ρόλουσ ωσ 

Διευκφνοντεσ Σφμβουλοι ι Γενικοί Γραμματείσ. Οι φοιτθτζσ του EMPA περιβάλλονται από 

ςυναδζλφουσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ ςε μια ςειρά υπουργείων και περιφερειϊν, οι οποίοι 

ζχουν μια ιςχυρι επικυμία να αναπτφξουν τισ θγετικζσ τουσ ικανότθτεσ και να βελτιϊςουν 

τθν ποιότθτα και τθν αποτελεςματικότθτα του ζργου τουσ ςτισ Υπθρεςίεσ τουσ. 

Ραράλλθλα ενκαρρφνονται να εργαςτοφν με τουσ ςυνομθλίκουσ τουσ ςε επίκαιρεσ 

προκλιςεισ τθσ ομάδασ και να αποκτιςουν νζεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που ενιςχφουν το 

τρζχον επαγγελματικό τουσ status και κα τουσ βοθκιςουν να προχωριςουν ςτθν καριζρα 

τουσ. 

 

ix. ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘ ΑΡΟΦΟΙΤΩΝ 

Οι απόφοιτοι του ANZSOG είναι μια κοινότθτα 3.600+ ςθμαντικϊν θγετϊν του δθμόςιου 

τομζα και δθμόςιου ςκοποφ, με μζλθ που εδρεφουν ςε περίπου 40 χϊρεσ. Οι απόφοιτοι του 

ANZSOG ενςωματϊνουν τισ αξίεσ τθσ αριςτείασ, τθσ ςυνεργαςίασ, τθσ ακεραιότθτασ και του 

ςεβαςμοφ. Ραγκόςμιοσ κορυφαίοσ οργανιςμόσ ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ ζρευνασ 

και τθσ ανταλλαγισ γνϊςθσ του δθμόςιου τομζα. 

Τι παρζχει θ αποφοίτθςθ από τθ Σχολι: 

 Ραροχι ςυμβουλϊν ςτο ANZSOG μζςω ομάδων εργαςίασ ι του Συμβουλευτικοφ 

Συμβουλίου Αποφοίτων. 

 Συμμετοχι ςε ομάδεσ ειδικϊν ενδιαφερόντων αποφοίτων ι άλλεσ ομάδεσ. 

 Υποςτθρίηουν τουσ μελλοντικοφσ φοιτθτζσ ωσ μζντορεσ προγράμματοσ ι ωσ 

Ρρεςβευτζσ Αποφοίτων μιλϊντασ ςε μακθτζσ για τισ εμπειρίεσ ςασ. 

 Να ςυνεχίςουν τθν εκπαίδευςι τουσ μζςω του ANZSOG, επωφελοφμενοι τθσ 

ζκπτωςθσ 15 τοισ εκατό ςτα εργαςτιρια εκπαίδευςθσ ςτελεχϊν. 

 Συμμετζχουν ςε επαγγελματικι ανάπτυξθ, θγεςία ςκζψθσ και επιςκζψεισ ςε 

ακαδθμαϊκζσ εκδθλϊςεισ που διοργανϊνονται ςε ςυνεργαςία με τοπικοφσ 

διοργανωτζσ αποφοίτων. 



 

 

 
 203 

 Εμβακφνουν τθ μάκθςι τουσ  με μακιματα ανανζωςθσ. 

Θ ANZSOG διαδραματίηει μοναδικό ρόλο ςτθν παροχι ευκαιριϊν εκπαίδευςθσ και 

ανάπτυξθσ για άτομα ςτο δθμόςιο τομζα και μια μοναδικι αποςτολι για τθ δθμιουργία 

δθμόςιασ αξίασ βελτιϊνοντασ τθν ποιότθτα τθσ θγεςίασ του δθμόςιου τομζα ςτθν 

Αυςτραλία και τθν Νζα Ηθλανδία.  

 

4.3.γ. Ελβετία 

Χϊρα:  Ελβετία 

Ραράδειγμα ΡΣΦ: Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP) 

Επικεφαλισ:  Nils Soguel 

Ζδρα Λωηάνθ 

 Ζτοσ ίδρυςθσ:  1981 

Βαςικι πθγι 

πλθροφόρθςθσ: 

https://www.unil.ch/idheap/en/home/menuinst/idheap-en-

bref/structure-gouvernance.html 

https://www.unil.ch/idheap/en/home.html 

 

i. ΑΡΟΣΤΟΛΘ 

Κεμελιϊδθσ αποςτολι, μεγάλου βάκουσ και ςθμαςίασ είναι θ παροχι ποιοτικισ 

ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ για αιρετοφσ και δθμόςιουσ λειτουργοφσ. Το Λνςτιτοφτο 

https://www.unil.ch/idheap/en/home/menuinst/idheap-en-bref/structure-gouvernance.html
https://www.unil.ch/idheap/en/home/menuinst/idheap-en-bref/structure-gouvernance.html
https://www.unil.ch/idheap/en/home.html
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Ρροθγμζνων Σπουδϊν ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ (IDHEAP) είναι ζνα πανεπιςτθμιακό ινςτιτοφτο 

του Ρανεπιςτθμίου τθσ Λωηάνθσ που προετοιμάηει για τισ λειτουργίεσ τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ ςτθ χϊρα και ςε διεκνζσ επίπεδο. Είναι θ ελβετικι εκνικι ςχολι διοίκθςθσ που 

εκπαιδεφει τουσ μελλοντικοφσ θγζτεσ τθσ ελβετικισ διοίκθςθσ. Διεκνϊσ διαπιςτευμζνο 

(EAPAA), το IDHEAP είναι επίςθσ παρατθρθτισ και πάροχοσ ςυμβουλϊν που αναγνωρίηεται 

από τισ διοικιςεισ, τουσ πολιτικοφσ θγζτεσ και τθ Συνομοςπονδία. Ο IDHEAP ζχει μια τριπλι 

αποςτολι που προκφπτει από το όραμά του και παρζχει:   

 Διαπιςτευμζνθ πανεπιςτθμιακι εκπαίδευςθ ςε μεταπτυχιακό επίπεδο, κακϊσ και 

ποιοτικι ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ για αιρετοφσ και δθμόςιουσ λειτουργοφσ 

 Κεμελιϊδθ και εφαρμοςμζνθ ζρευνα ςτθ δθμόςια διοίκθςθ, θ οποία αναγνωρίηεται 

ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο και εκτιμάται ςτον ελβετικό δθμόςιο τομζα.  

 Ανεξάρτθτθ τεχνογνωςία και ςυμβουλζσ που εκτιμϊνται από εξουςιοδοτθμζνουσ 

δθμόςιουσ φορείσ και εμπλουτίηουν τθ διδαςκαλία και τθν ζρευνα  

 

ii.ΙΣΤΟΙΚΘ ΑΝΑΔΟΜΘ 

Το IDHEAP δθμιουργικθκε με τθ μορφι «Λδρφματοσ για ζνα Λνςτιτοφτο Ρροθγμζνων 

Σπουδϊν ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ». Ο εμπνευςτισ είναι ο Enrico Bignami, πρϊθν Διευκφνων 

Σφμβουλοσ τθσ Nestlé και δθμιουργόσ του IMEDE, το οποίο ζκτοτε ζγινε IMD, ςτθ Λωηάνθ - 

Ouchy. Από τθν 1θ  Λανουαρίου 2014, το IDHEAP είναι ζνα Λνςτιτοφτο τθσ Σχολισ Νομικϊν, 

Ροινικϊν Επιςτθμϊν και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του Ρανεπιςτθμίου τθσ Λωηάνθσ. Λδρφκθκε το 

1981 και ενςωματϊκθκε ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Λωηάνθσ το 2014. 

Λςτορικοί ςτακμοί: 

● 1982: Συμφωνία με το Ρανεπιςτιμιο τθσ Λωηάνθσ (UNIL) και ζναρξθ των μακθμάτων 

ςτισ 5 Οκτωβρίου ςτο BFSH 1  

● 1983: Εγκαίνια του Ερευνθτικοφ Κζντρου ςτθ Λεωφόρο τθσ Ρροβθγκίασ. Υπογραφι 

τθσ ςυμφωνίασ με τθν Ομοςπονδιακι Υπθρεςία Ρροςωπικοφ  

● 1987: Αναγνϊριςθ από τθν Ελβετικι Συνομοςπονδία . Δθμιουργία αίκουςασ 

υπολογιςτϊν  
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● 1990: Συμφωνία ςυνεργαςίασ με το Ευρωπαϊκό Λνςτιτοφτο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςτο 

Μάαςτριχτ (EIPA)  

● 1992: Εγκατάςταςθ ςτο Old College of Chavannes-près-Renens.  

● 1994: Δθμιουργία του τίτλου Master of Public Administration (MPA). Ζναρξθ 

ςεμιναρίων για ειδικοφσ και ςτελζχθ (SSC)  

● 1995: Ειςαγωγι του διδακτορικοφ διπλϊματοσ IDHEAP - Ρανεπιςτιμιο τθσ Λωηάνθσ  

● 1997: Αυτονομία διδακτικϊν και ερευνθτικϊν μονάδων  

● 1998: Ρρϊτο διδακτορικό ςτθ δθμόςια διοίκθςθ  

● 2000: Ζναρξθ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν με τθν Ρολιτεία του Vaud 

και τθ Συνομοςπονδία  

● 2001: Συμφωνία ςυνεργαςίασ με τθν Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του Κεμπζκ 

(ENAP)  

● 2002: Ανακεϊρθςθ του Master of Public Administration (MPA)  

● 2003: «Τριμθνιοποίθςθ» τθσ διδαςκαλίασ. Συμφωνία ςυνεργαςίασ με το Κζντρο 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του Ρανεπιςτθμίου τθσ Βζρνθσ.  

● 2005: Συμφωνίεσ με το Instituto Nacional de Admintração (INA) ςτθ Λιςαβόνα, 

Ρορτογαλία και το Ρανεπιςτιμιο Sun Yat Sen (Zhongshan) ςτο Canton, Κίνα.  

● 2005: Διαπίςτευςθ του Master of Public Administration (MPA) από τθν EAPAA ( 

European Association for Public Administration Accreditation). Διαπίςτευςθ του 

IDHEAP από το Ελβετικό Ρανεπιςτθμιακό Συνζδριο, μετά τθν ζκκεςθ του OAQ 

(Φορζασ Διαπίςτευςθσ και Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ για τα Ελβετικά Ρανεπιςτιμια). 

● 2006: Ζναρξθ μακθμάτων του πρϊτου Master τθσ Μπολόνια ςτθ Δθμόςια Ρολιτικι 

και Διοίκθςθ (Master PMP).  

● 2014: Ζνταξθ ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Λωηάνθσ ςτθ Σχολι Νομικϊν, Ροινικϊν 

Επιςτθμϊν και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 
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iii.ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ 

Ρρόκειται για το μεγαλφτερο πανεπιςτιμιο και διεπιςτθμονικι οντότθτα για κατάρτιςθ, 

ζρευνα και τεχνογνωςία αφιερωμζνθ αποκλειςτικά ςτο δθμόςιο τομζα. Συνιςτά λόγω του 

προςανατολιςμοφ του, ζνα Εκνικό κζντρο αριςτείασ. Είναι μζροσ τθσ ςχολισ νομικϊν 

ποινικϊν επιςτθμϊν και δθμόςιασ διοίκθςθσ του πανεπιςτθμίου Λωηάνθσ. Ζχει δικό του 

διοικθτικό ςυμβοφλιο, διοίκθςθ, γραμματεία και 4 μόνιμεσ επιτροπζσ., Το IDHEAP είναι ζνα 

διεπιςτθμονικό, κεμελιϊδεσ ερευνθτικό κζντρο, που ςυμμετζχει με πλιρθ επιςτθμονικι 

ανεξαρτθςία ςε εκνικά και διεκνι ερευνθτικά δίκτυα ςτο δθμόςιο τομζα. 

Το IDHEAP εςτιάηει ςτθ μελζτθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ , ζνα διεπιςτθμονικό πεδίο που 

ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ επιςτθμονικισ γνϊςθσ ςχετικά με τθ διεξαγωγι των δθμοςίων 

υποκζςεων και τθν κατεφκυνςθ των ιδρυμάτων που είναι αρμόδια για αυτιν. Αυτι θ γνϊςθ 

βαςίηεται ςε διάφορουσ κλάδουσ των ανκρωπίνων και κοινωνικϊν επιςτθμϊν, όπωσ νομικά, 

οικονομικά, κοινωνιολογία και πολιτικζσ επιςτιμεσ, προςαρμοςμζνεσ ςτισ ιδιαιτερότθτεσ 

του δθμόςιου τομζα. Το IDHEAP είναι το μόνο ελβετικό πανεπιςτθμιακό ίδρυμα που είναι 

πλιρωσ αφιερωμζνο ςε αυτόν τον τομζα γνϊςθσ. 

Στθ διαςφνδεςθ μεταξφ κεωρίασ και πρακτικισ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, το Λνςτιτοφτο 

Ρροθγμζνων Σπουδϊν ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ είναι το εκνικό κζντρο αριςτείασ που 

ςυμβάλλει ςτθν ανάλυςθ των αλλαγϊν ςτον δθμόςιο τομζα και ςτθν καλφτερθ 

διακυβζρνθςθ του κράτουσ δικαίου ςε όλα τα επίπεδα, ςε πλιρθ ςυνεργαςία με τουσ 

ελβετοφσ και ξζνουσ πανεπιςτθμιακοφσ εταίρουσ τθσ.  

 

iv. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΘΣ 

Γίνεται με αίτθςθ των ενδιαφερομζνων και αξιολόγθςθ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν των 

φακζλων υποψθφιότθτασ. Ακολουκοφνται ςυγκεκριμζνα κριτιρια.  

v. ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ 

Ρροςφζρονται εντόσ του πλαιςίου ςπουδϊν οι εξισ δυνατότθτεσ, πολφ ςθμαντικζσ γιατί 

υπάρχει ευκεία ακαδθμαϊκι ςφνδεςθ με τθν επαγγελματικι γνϊςθ. 

● Μεταπτυχιακό ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ (MPA), το οποίο είναι το ιςοδφναμο του 

Master of Business Administration (MBA) για τον δθμόςιο τομζα, με βαςικά μακιματα τθ 
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δθμόςια οικονομία, τθν πολιτικι και τουσ κεςμοφσ, δθμόςιο δίκαιο, δθμόςιεσ πολιτικζσ, 

δθμόςιεσ πολιτικζσ και δθμόςια διαχείριςθ, πλθροφοριακά ςυςτιματα και δθμόςιεσ 

ςτατιςτικζσ. 

● Διδακτορικό ςτθ δθμόςια διοίκθςθ. 

●  Μεταπτυχιακό ςτθ δθμόςια πολιτικι και διαχείριςθ που προορίηεται για κατόχουσ 

πτυχίου (Master PMP) και διδακτορικοφ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ. 

● Diploma of Advanced Studies, με βαςικά μακιματα τθ δθμόςια οικονομία, τθν 

πολιτικι και τουσ κεςμοφσ, τθ δθμόςια διαχείριςθ, πλθροφοριακά ςυςτιματα και δθμόςιεσ 

ςτατιςτικζσ. 

● Ριςτοποιθτικά πάνω ςτθν ψθφιακι διακυβζρνθςθ, οικονομικό δίκαιο, αξιολόγθςθ 

δθμοςίων πολιτικϊν, εδαφικι διακυβζρνθςθ, θγεςία και ανκρϊπινο δυναμικό, κοινωνικζσ 

πολιτικζσ, οικονομικι διαχείριςθ του δθμοςίου τομζα, μετανάςτευςθ και πολιτικζσ ζνταξθσ. 

● Σεμινάρια πάνω ςτθ δθμόςια καινοτομία, αλλά και πάνω ςτο εναρμονιςμζνο 

λογιςτικό μοντζλο δεφτερθσ γενιάσ, το MCH2 

 

vi. ΔΕΞΙΟΤΘΤΕΣ 

Το αποκτϊμενο μείγμα δεξιοτιτων ενζχει γνϊςεισ και ιδιαίτερα αυξθμζνεσ ικανότθτεσ γφρω 

από τα οικονομικά, τθν δθμόςια διοίκθςθ, δεξιότθτεσ χειριςμοφ πλθροφοριακϊν 

ςυςτθμάτων,  χειριςμό εργαλείων προϊκθςθσ και ςχεδιαςμοφ δθμόςιων πολιτικϊν, 

ικανότθτεσ πεικοφσ και επιχειρθματολογίασ, κακϊσ και διακριτζσ δεξιότθτεσ χειριςμοφ 

λογιςτικϊν μοντζλων  

  

vii.ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Βαςικζσ προςεγγίςεισ που ςχετίηονται με τθν καινοτομία είναι θ πρακτικι εφαρμογι τθσ  

διεπιςτθμονικότθτασ, ςε επίπεδο τοπικισ, εκνικισ και διεκνοφσ δράςθσ. Βαςικόσ μοχλόσ ςε 

αυτι τθν προςζγγιςθ είναι θ πλιρθσ επιςτθμονικι ανεξαρτθςία. Θ IDHEAP ςυνεργάηεται με 

πολλά ακαδθμαϊκά ιδρφματα και ςυνεργαηόμενα μζλθ:  Κινεηικι Ακαδθμία Διακυβζρνθςθσ, 

Εκνικι Σχολι Διοίκθςθσ του αμπάτ, Μαρόκο, Ρολωνικι Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 
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(KSAP), Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (ENAP) ςτο Κεμπζκ, Καναδάσ, Λνςτιτοφτο δθμόςιασ 

διαχείριςθσ και εδαφικισ διαχείριςθσ, Ρανεπιςτιμιο Aix-Marseille, Ευρωπαϊκό Λνςτιτοφτο 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (EIPA), Ολλανδία. Θ πολυπλευρικότθτα αυτϊν των διεκνϊν εμπειριϊν 

ςε λειτουργικό και πολιτιςμικό επίπεδο, ζτςι ϊςτε να ενςωματωκοφν εργονομικά ςτθν 

δθμόςια διοίκθςθ και θ αξιοποίθςθ τθσ λογικισ του twinning/benchmarking είναι επίςθσ 

ζνα ςθμαντικό ςτοιχεία νεωτερικότθτασ και διαφοροποίθςθσ ςε λειτουργικό και όχι μόνο ςε 

προφορικό επίπεδο. 

 

viii. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΣΤΑΔΙΟΔΟΜΙΑ 

Εκπαιδεφει τουσ μελλοντικοφσ θγζτεσ τθσ ελβετικισ διοίκθςθσ. Στοχεφει ςτθν ζννοια τθσ 

ςτρατθγικισ διοίκθςθσ και τθσ ανάλθψθσ πόςτων υψθλισ ευκφνθσ από τουσ 

εκπαιδευόμενουσ. 

 

ix. ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘ ΑΡΟΦΟΙΤΩΝ 

Οι απόφοιτοι επίςθσ και εδϊ ζχουν επιχειριςει να φτιάξουν ζνα ευρφ δίκτυο διαςφνδεςθσ, 

ϊςτε να μποροφν να δθμιουργοφν ιςχυρζσ ομάδεσ πίεςθσ για τθν επίτευξθ ςθμαντικϊν 

επιδιϊξεων. Επιπλζον και ςε αυτι τθν περίπτωςθ ενςωματϊνουν τισ αξίεσ  διάκριςθσ, τθσ 

ςυνεργαςίασ, ομαδικότθτασ  ακεραιότθτασ και του ςεβαςμοφ.  

 

4.3.δ. Θνωμζνεσ Πολιτείεσ τθσ Αμερικισ 

Χϊρα:  ΘΡΑ 

Ραράδειγμα ΡΣΦ:  American Society for Public Administration  

Επικεφαλισ:  Dr.Allan Rosenbaum 

Ζδρα Washington DC  
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 Ζτοσ ίδρυςθσ:  1939 

Βαςικι πθγι 

πλθροφόρθςθσ: 

https://www.aspanet.org/ 

 

i. ΑΡΟΣΤΟΛΘ 

Κυρίαρχθ ςτρατθγικι επιδίωξθ, όπωσ δθλϊνεται, ι πρωτεφουςα αποςτολι είναι θ 

προϊκθςθ τθσ αριςτείασ ςτθ δθμόςια υπθρεςία. Ο οργανιςμόσ για αυτι τθν αποςτολι 

λειτουργεί ωσ κρίςιμθ γζφυρα μεταξφ των υποτροφιϊν τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και των 

επαγγελματιϊν ςτο δθμόςιο τομζα. Επιχειρεί τθν προϊκθςθ τζχνθσ, τθσ επιςτιμθσ, τθσ 

διδαςκαλίασ και πρακτικισ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ. 

 

ii. ΙΣΤΟΙΚΘ ΑΝΑΔΟΜΘ 

Θ American Society for Public Administration ιδρφκθκε το 1939 από τουσ Louis Brownlow, 

William E. Mosher, Donald C. Stone, Charles A. Beard, Harold D. Smith, Luther Gulick και 

άλλουσ. Κατά τθ διάρκεια των πρϊτων χρόνων τθσ, θ Αμερικανικι Εταιρεία Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ ςτεγαηόταν ςτο Δθμόςιο Οίκο Εκκακάριςθσ (PACH) ςτο Σικάγο. Σθμαντικά 

γεγονότα ςτθν ιςτορία τθσ Αμερικανικισ Εταιρείασ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ περιλαμβάνουν:  

➢ τθν Χορθγία Επικεϊρθςθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ από το 1939. 

➢ Ανεξαρτθςία από τθν PACH, Μετά από μια αναπτυξιακι επιχοριγθςθ από το Μδρυμα 

Ford το 1956, Μια μετακόμιςθ των κεντρικϊν γραφείων ςτθν Ουάςιγκτον, DC, το 

1964. 
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➢ Τθν Μδρυςθ τθσ Εκνικισ Ακαδθμίασ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (NAPA) ωσ τμιμα τθσ ASPA 

το 1967, και επίςθμοσ διαχωριςμόσ τθσ NAPA από τθν ASPA το 1970. 

➢ τθν Αναμόρφωςθ του Συμβουλίου τθσ ASPA για τθ Μεταπτυχιακι Εκπαίδευςθ για τθ 

Δθμόςια Διοίκθςθ ςτθν Εκνικι Ζνωςθ Σχολϊν Δθμοςίων Υποκζςεων και Διοίκθςθσ 

(NASPAA) εντόσ τθσ ASPA το 1970 και επίςθμοσ διαχωριςμόσ τθσ NASPAA από τθν 

ASPA το 1975. 

➢ Το 1981, δθμιουργία με τθ NAPA των Εκνικϊν Βραβείων Δθμόςιασ Υπθρεςίασ. 

➢ Συνζδριο για τθν 50θ επζτειο το 1990. 

➢ Ζγκριςθ του Κϊδικα Δεοντολογίασ τθσ Αμερικανικισ Εταιρείασ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

το 1994. 

Τα μζλθ τθσ Αμερικανικισ Εταιρείασ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ μειϊκθκαν από περίπου 14.000 

μζλθ το 1990 ςε 8.383 μζλθ το 2007. Ωςτόςο, κατά τθ διάρκεια εκείνθσ τθσ περιόδου, θ 

Εταιρεία ζκανε «βιματα για να αντιμετωπίςει τισ πιο ςοβαρζσ προκλιςεισ που δεν ιταν 

άλλεσ απο τθν  προςζλκυςθ και διατιρθςθ μελϊν, διαχείριςθ δομισ και χρθματοδότθςθσ, 

ανάπτυξθ ςυνεκτικισ αποςτολισ, ενίςχυςθ κεφαλαίων και τμθμάτων, χορθγία 

επιτυχθμζνων ςυνεδρίων, ενίςχυςθ των προςφορϊν δθμοςίευςισ τθσ και αποτελεςματικι 

εργαςία με άλλουσ οργανιςμοφσ που αςχολοφνται με τθ δθμόςια διοίκθςθ και τισ δθμόςιεσ 

υπθρεςίεσ. 

 

 iii. ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ 

Λειτουργεί με τθ νομικι μορφι ΜΚΟ. Ζχει ευζλικτο και πολυεπίπεδο ςχιμα λειτουργίασ.  Το 

λειτουργικό τθσ μοντζλο ζχει τθ δόμθςθ “Αςτερία” με ζνα κεντρικό λειτουργικό πυρινα 

(Ουάςιγκτον) και διαςπορά ςε ιςότιμεσ μονάδεσ-υπθρεςίεσ-παραρτιματα ςε όλεσ τισ 

πολιτείεσ τθσ χϊρασ.  Ωσ κφριεσ λειτουργίεσ του οργανιςμοφ αναγνωρίηονται θ υποςτιριξθ 

επαγγελματιϊν και  φοιτθτϊν τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ θ δθμιουργία πυκνοφ πλαιςίου με 

δθμοςιεφςεισ με πρακτικζσ ςυμβουλζσ για κζματα θγεςίασ και διαχείριςθσ τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ.  

Θ Αμερικανικι Εταιρεία Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ( ASPA ) είναι μια ζνωςθ μελϊν ςχεδόν 10.000 

επαγγελματιϊν ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ που χορθγεί ςυνζδρια και παρζχει επαγγελματικζσ 
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υπθρεςίεσ κυρίωσ ςε όςουσ μελετοφν τθν εφαρμογι τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ , τθσ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ. Το ετιςιο ςυνζδριό είναι μια ςθμαντικι ςυνάντθςθ για όςουσ 

ενδιαφζρονται για τθ γραφειοκρατία, τθ ςυμμετοχι των πολιτϊν, τθν αξιολόγθςθ 

προγραμμάτων, τθ δθμόςια διαχείριςθ και άλλα κζματα δθμόςιασ διοίκθςθσ, όπωσ ο 

προχπολογιςμόσ και θ κεωρία του προχπολογιςμοφ, ο κυβερνθτικόσ ςτρατθγικόσ 

ςχεδιαςμόσ, θ ανάλυςθ πολιτικισ, θ διαχείριςθ ςυμβάςεων, θ διαχείριςθ προςωπικοφ.  

Ππωσ αναφζρκθκε παραπάνω, τα μζλθ τθσ Αμερικανικισ Εταιρείασ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

μειϊκθκαν από περίπου 14.000 μζλθ το 1990 ςε 8.383 μζλθ το 2007 κατά τθ διάρκεια 

εκείνθσ τθσ περιόδου, με τθν Εταιρεία να λαμβάνει μζριμνα και να προχωρά ςε 

ςυγκεκριμζνα «βιματα για να αντιμετωπίςει τα πιο ςοβαρά ηθτιματά τθσ που ιταν θ 

προςζλκυςθ και διατιρθςθ μελϊν με ικανότθτεσ και τεχνογνωςία, θ  διαχείριςθ τθσ δομισ 

και τθσ χρθματοδότθςθσ, θ ανάπτυξθ ςυνεκτικισ αποςτολισ, θ ενίςχυςθ κεφαλαίων και 

τμθμάτων, θ  χορθγία επιτυχθμζνων ςυνεδρίων, ενίςχυςθ των προςφορϊν δθμοςίευςισ τθσ 

και θ αποτελεςματικι εργαςία με άλλουσ οργανιςμοφσ που αςχολοφνται με τθ δθμόςια 

διοίκθςθ και τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ Πμωσ,  ο τομζασ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ είναι το μόνο 

ακαδθμαϊκό πεδίο που ζχει τθν ευκφνθ για τομείσ που κυμαίνονται από τον κρατικό 

προχπολογιςμό ςε επίπεδο προχπολογιςμοφ των Θνωμζνων Ρολιτειϊν, μζχρι τθν ανάπτυξθ 

τθσ κοινότθτασ ςε όλεσ τισ τοποκεςίεσ και τισ πολιτείεσ ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ και τθ 

διαχείριςθ προςωπικοφ όλων των εργατικϊν δυνάμεων των Θνωμζνων Ρολιτειϊν. 

Τα μζλθ τθσ προζρχονται από όλουσ τουσ τομείσ και όλα τα επίπεδα τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ. Απαρτίηονται από δθμόςιουσ υπαλλιλουσ, διευκυντζσ, αιρετοφσ διοριςμζνουσ  

αξιωματοφχουσ, ερευνθτζσ, μελετθτζσ, ι και κατζχοντεσ θγετικζσ κζςεισ ευκφνθσ.Θ 

πλειοψθφία των μελϊν είναι 30-65 ετϊν. Το εκνικό ςυμβοφλιο εξουςιοδοτείται να εγκρίνει 

πολιτικζσ ςε τομείσ που δεν καλφπτονται από τον κανονιςμό. 

Οι υποκζςεισ τθσ Εταιρείασ διοικοφνται, ελζγχονται και διευκφνονται από διοικθτικό 

ςυμβοφλιο γνωςτό ωσ Εκνικό Συμβοφλιο. Το Συμβοφλιο κα ζχει και μπορεί να αςκεί όλεσ τισ 

εξουςίεσ μιασ μθ κερδοςκοπικισ εταιρείασ ςφμφωνα με τθ νομοκεςία τθσ Ρολιτείασ του 

Illinois που είναι απαραίτθτεσ ι κατάλλθλεσ για τθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν τθσ Εταιρείασ: 

 Κακορίηει τθ ςυνολικι κατεφκυνςθ και πολιτικι τθσ Εταιρείασ.  

 Επιβλζπει τθ διαχείριςθ τθσ Εταιρείασ και διαςφαλίηει τθν οικονομικι τθσ 

ςτακερότθτα.  
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 Δθμιουργία, επίβλεψθ, ανάπτυξθ και διάλυςθ κεφαλαίων, τμθμάτων, επιτροπϊν και 

άλλων ςωμάτων.  

 Ανακζτει εξουςίεσ και κακικοντα ςε αξιωματικοφσ και υπαλλιλουσ.  

 Διοριςμόσ και παφςθ του Εκτελεςτικοφ Διευκυντι.  

 Ετιςιοσ ζλεγχοσ τθσ Εταιρείασ.  

 Ειςιγθςθ ςτα μζλθ για υιοκζτθςθ, τροποποίθςθ ι κατάργθςθ αυτοφ του 

καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ. 

Το Συμβοφλιο αποτελείται από είκοςι μζλθ με δικαίωμα ψιφου και ζνα μζλοσ χωρίσ 

δικαίωμα ψιφου. Τα μζλθ του Συμβουλίου με δικαίωμα ψιφου είναι τα ακόλουκα: ο 

Ρρόεδροσ, ο οποίοσ αςκεί κακικοντα Ρροζδρου, Εκλεγμζνοσ Ρρόεδροσ, δεκαπζντε μζλθ, 

αποτελοφμενα από τρία άτομα που εκλζγονται από κακζνα των πζντε εκλογικϊν 

περιφερειϊν του Συλλόγου, ζνα μζλοσ που εκπροςωπεί το Συνζδριο των Δθμοςίων 

Διαχειριςτϊν μειοψθφίασ, ζνα φοιτθτικό μζλοσ και ζνα μζλοσ που εκπροςωπεί το Σωματείο 

διεκνοφσ ζνταξθσ. Το μζλοσ του Συμβουλίου χωρίσ δικαίωμα ψιφου είναι ο Εκτελεςτικόσ 

Διευκυντισ. 

 

iv. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΘΣ 

Θ βαςικι οδόσ ειςαγωγισ ςτον οργανιςμό είναι θ λογικισ τθσ ςυνδρομισ.  Με αυτιν ωσ 

κλειδί ειςζρχεται ο κάκε ενδιαφερόμενοσ. Μετά λειτουργεί ςαν φόρουμ των δθμοςίων 

υπθρεςιϊν. Θ ατομικι ιδιότθτα μζλουσ είναι ανοιχτι ςε κάκε άτομο του δθμόςιου τομζα ι 

άλλο ενδιαφερόμενο μζροσ. Ομοςπονδιακοί δθμόςιοι υπάλλθλοι, διευκυντζσ πόλεων, 

τοπικοί/πολιτειακοί διαχειριςτζσ, κακθγθτζσ και άλλοι είναι όλοι ευπρόςδεκτοι να 

ςυμμετάςχουν. 

Τα θλεκτρονικά μζλθ λαμβάνουν τα ίδια οφζλθ με τα μεμονωμζνα μζλθ — απλϊσ 

λαμβάνουν όλα τα οφζλθ τουσ θλεκτρονικά. Αντίγραφα τθσ Επικεϊρθςθσ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ, του περιοδικοφ PA TIMES, των ετιςιων εκκζςεων, των θλεκτρονικϊν 

ενθμερωτικϊν δελτίων και άλλου ζντυπου υλικοφ.  
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v. ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ 

Συνδζει τθ κεωρία και τθν πράξθ ςτον τομζα τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. 

I. -Τομζασ Γυναικϊν ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ  

II. -Τμιμα για τθν Αφρικανικι Δθμόςια Διοίκθςθ  

III. -Ενότθτα για τθν κινεηικι δθμόςια διοίκθςθ  

IV. -Ενότθτα για Μελζτεσ Ρολυπλοκότθτασ και Δικτφων 

V. - Τμιμα για τθ Διοίκθςθ Ροινικισ Δικαιοςφνθσ -Τμιμα Δθμοκρατίασ και Κοινωνικισ 

Δικαιοςφνθσ -Ενότθτα για τθν αποτελεςματικι και θχθτικι διαχείριςθ ςτθ Μζςθ 

Ανατολι  

VI. -Ενότθτα για τθ διαχείριςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ και κρίςεων 

VII. -Ενότθτα Ρεριβάλλοντοσ και Φυςικϊν Ρόρων Διοικ.  

VIII. -Ενότθτα για τθν Θκικι και τθν Ακεραιότθτα ςτθ Διακυβζρνθςθ  

IX. -Ενότθτα για τθ Διοίκθςθ Υγείασ και Ανκρωπίνων Υπθρεςιϊν  

X. -Ενότθτα για τθν Λςτορικι, Καλλιτεχνικι & Αναςτοχαςτικι Ζκφραςθ 

XI. -Ενότθτα για τθ Διακυβερνθτικι Διοίκθςθ και Διαχείριςθ  

XII. -Ενότθτα για τθ Διεκνι & Συγκριτικι Διοίκθςθ  

XIII. -Ενότθτα για τθ Δθμόςια Διοίκθςθ τθσ Κορζασ 

XIV. -Ενότθτα για μθ κερδοςκοπικοφσ οργανιςμοφσ 

XV. -Ενότθτα Διοίκθςθσ Ρροςωπικοφ και Εργαςιακϊν Σχζςεων  

XVI. -Ενότθτα Ρρομθκειϊν και Διαχείριςθ Συμβάςεων -Ενότθτα Επαγγελματικισ & 

Οργανωτικισ Ανάπτυξθσ  

XVII. -Τμιμα Εκπαίδευςθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ  

XVIII. -Τμιμα Ζρευνασ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ  

XIX. -Τμιμα Δθμοςίου Δικαίου & Διοίκθςθσ -Τμιμα Δθμόςιασ Απόδοςθσ και Διαχείριςθσ  

XX. -Τμιμα Επιςτιμθσ & Τεχνολογίασ ςτθν Κυβζρνθςθ -Ενότθτα Ρολιτικι και Διοίκθςθ 

Μεταφορϊν  
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XXI. Τμιμα Δθμόςιασ Διοίκθςθσ τθσ Νότιασ Αςία 

 

vi.  ΔΕΞΙΟΤΘΤΕΣ 

Βαςικι εκροι και αποτζλεςμα, όςον αφορά τισ δεξιότθτεσ είναι οι λεγόμενεσ εγκάρςιεσ 

δεξιότθτεσ ςε πολφ υψθλό επίπεδο όπωσ υπευκυνότθτα και απόδοςθ, επαγγελματιςμόσ, 

διαχείριςθ κρίςεων, θ τεχνικι των διαπραγματεφςεων κλπ. Πμωσ μζςω των μελϊν-νομικϊν 

οντοτιτων του φορζα παρζχονται μια ςειρά από δεξιότθτεσ γνωςτικοφ και επαγγελματικοφ 

χαρακτιρα. Δίνεται θ δυνατότθτα άςκθςθσ ακαδθμαϊκϊν κακθκόντων, θ ςυμμετοχι δε, ςε 

πολλϊν μορφϊν διαδραςτικζσ εκδθλϊςεισ αξιοποιεί ςτθν πράξθ  δεξιότθτεσ διαςφνδεςθσ , 

επικοινωνίασ κλπ. Επιπλζον καλλιεργείται θ  δυνατότθτα επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων 

μζςω των περιοδικϊν ι των ςυνεδρίων, ψθφιακϊν και δια ηϊςθσ. Ειδικότερα, από τα 

προγράμματα ςπουδϊν προκφπτουν και ςθμαντικζσ εκπαιδευτικζσ δεξιότθτεσ κακϊσ και 

προςόντα επαγγελματικισ κακοδιγθςθσ. 

 

vii.ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Ζχει ιδρυκεί το φιλανκρωπικό ίδρυμα ASPA Endowment, που υποςτθρίηει καινοτόμα ζργα 

και υποτροφίεσ που ενιςχφουν και προάγουν τθ δθμόςια διοίκθςθ. Σχετικζσ ενζργειεσ 

περιλαμβάνουν τθν χοριγθςθ και ενκάρρυνςθ ζρευνασ για τθ δθμόςια διοίκθςθ και 

υποςτιριξθ επόμενθσ γενιάσ δθμοςίων υπαλλιλων, κακϊσ και τισ διαρκείσ ανάγκεσ τουσ. 

Ραράλλθλα, υπάρχει ωσ κεςμόσ, το Ετιςιο Συνζδριο ASPA  που πραγματοποιείται με ςκοπό 

τθ ςφνδεςθ μελετθτϊν από όλο τον κόςμο για να μοιραςτοφν εμπειρίεσ και πλθροφορίεσ 

μεταξφ τουσ. Υπάρχει μια ςειρά από προςκεκλθμζνουσ, πάνελ και παρουςιάςεισ που 

παρουςιάηονται κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ εκδιλωςθσ.  

Άλλθ δραςτθριότθτα που κρίνεται ωσ καινοτόμοσ, είναι το Ρρόγραμμα “Founders Fellows”, 

που ξεκίνθςε ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 2000. Δθμιουργικθκε για νζουσ επαγγελματίεσ 

που ειςζρχονται ςτον τομζα τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια 

ςειρά από αναπτυξιακά διαδικτυακά ςεμινάρια, κακοδιγθςθ και άλλεσ εκδθλϊςεισ που 

πρζπει να παρακολουκιςουν. Οι υπότροφοι παρουςιάηουν τθν ζρευνά τουσ από αυτό το 

γεγονόσ ςτο Ετιςιο Συνζδριο και υποβάλλουν μια εργαςία που ςχετίηεται με τον τομζα τθσ 
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εξειδίκευςισ τουσ, θ οποία ςτθ ςυνζχεια κα δθμοςιευτεί ςτο διαδικτυακό περιοδικό PA 

TIMES. Αρχικά ιταν ανοιχτό ςε μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ, αλλά το πρόγραμμα υποτροφιϊν 

ζκτοτε επεκτάκθκε για να ςυμπεριλάβει νζουσ μελετθτζσ που ειςζρχονται ςτο πεδίο. Το 

2015, το πρόγραμμα είχε μια αλλαγι ςτο περιεχόμενο και τϊρα οι υπότροφοι διαγωνίηονται 

ςε ςυνεδρίεσ κακοδιγθςθσ και διαδικτυακϊν ςεμιναρίων, διάρκειασ ενόσ ζτουσ. 

Καινοτομία για τα λειτουργικά δεδομζνα κρίνεται επίςθσ και θ ζκδοςθ του  περιοδικοφ PA 

TIMES τθσ ASPA, το οποίο εςτιάηει ςτισ ανθςυχίεσ των δθμοςίων διαχειριςτϊν και 

υπογραμμίηει τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ ςτον τομζα και τα νζα εργαλεία που μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν. Το PA TIMES Online,  θ ψθφιακι ζκδοςθ του περιοδικοφ, εκδίδεται δφο 

φορζσ τθν εβδομάδα και περιζχει τα τελευταία ςχόλια από δθμόςιουσ διαχειριςτζσ ςχετικά 

με τα τρζχοντα γεγονότα. Αυτι θ διάςταςθ ςυνιςτά πολφτιμο όφελοσ  και μια καλι 

εναλλακτικι, μζςω τθσ οποίασ γίνεται πράξθ  ο διαμοιραςμόσ  τθσ γνϊςθσ και τθσ εμπειρίασ 

ςασ. 

Καινοτομία χαρακτθρίηεται και το γεγονόσ ότι με περιςςότερουσ από 1.200 ςυμμετζχοντεσ, 

ςτα Ετιςια Συνζδρια τθσ ASPA  ςυγκεντρϊνονται εμπειρογνϊμονεσ από όλα τα επίπεδα και 

τουσ τομείσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ για να ςυηθτιςουν τισ τελευταίεσ τάςεισ ςτισ δθμόςιεσ 

υπθρεςίεσ και να μοιραςτοφν πολφτιμεσ πλθροφορίεσ. 

Διακεκριμζνο ςθμείο καινοτομίασ αποτελεί θ λειτουργικι πτυχι που αναλφεται πιο κάτω 

και αφορά ςτθ δθμιουργία και θ  ςυνεχισ διεφρυνςθ τθσ λίςτασ με  ανερχόμενουσ φοιτθτζσ 

και νζουσ επαγγελματίεσ, με αναλυτικζσ πλθροφορίεσ και βιογραφικά για τον κακζνα. Αυτι 

θ ομάδα ανκρϊπων, που λειτουργοφν ωσ επαγγελματικοί ςφμβουλοι αποφοίτων, παρζχουν 

εξαιρετικι βοικεια ςχετικά με επαγγελματικι πορεία κάκε ενδιαφερόμενου ι ςπουδαςτι, 

εξαιρετικισ ςθμαςίασ λειτουργικι πτυχι του Οργανιςμοφ 

 

viii.ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΣΤΑΔΙΟΔΟΜΙΑ  

Σθμειϊνεται ζντονθ παροχι ευκαιριϊν δικτφωςθσ και επαγγελματικισ εξζλιξθσ ςε όςουσ 

είναι αφοςιωμζνοι ςτισ αξίεσ τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ. Εδϊ θ δεξαμενι ενδιαφζροντοσ είναι 

όςοι αςχολοφνται επαγγελματικά και ακαδθμαϊκά με τθν δθμόςια διοίκθςθσ ςε όλεσ τισ 

πολιτείεσ τθσ χϊρασ.  Επιχειρείται θ  επίτευξθ καινοτόμων λφςεων ςτισ προκλιςεισ τθσ 

διακυβζρνθςθσ. Σχετικά με τθν ςταδιοδρομία, για τα μζλθ τθσ κοινότθτασ, επιδιϊκεται θ 

http://www.aspanet.org/ASPA/ASPA/Student-New-Professionals/Stellar-Students.aspx
http://www.aspanet.org/ASPA/ASPA/Student-New-Professionals/Stellar-Students.aspx
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εργαςία ςτθν κυβζρνθςθ, ι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Τα μζλθ τθσ ςχολισ λαμβάνουν 

άμεςα ειδοποιιςεισ για ανοικτζσ προςκλιςεισ και λοιπζσ προκθρφξεισ,  μζςω θλεκτρονικϊν 

ενθμερωτικϊν δελτίων που. 

Οι ΘΡΑ αποτελοφν ζνα εκ των κατεξοχιν παραδειγμάτων Σχολϊν-Οργανιςμϊν για τθ 

Δθμόςια Διοίκθςθ με ζμφαςθ ςτον παραγωγικό και επαγγελματικό χαρακτιρα. Ζχει 

παραγωγικό πυρινα προςζγγιςθσ που πλαιςιϊνεται από τθν ανάδειξθ λειτουργικϊν, 

ακαδθμαϊκϊν, ,ερευνθτικϊν διαςτάςεων για κάκε μζλοσ τθσ Σχολισ-Κοινότθτασ. Αυτζσ 

πλαιςιϊνονται και από μια ςειρά  επιπρόςκετων δραςτθριοτιτων που ζχουν να κάνουν με 

ςοβαρι επαγγελματικι κακοδιγθςθ, ζμφαςθ ςτα πραγματικά αποτελζςματα,  απόκτθςθ 

εμπειρίασ ςε δθμοςιεφςεισ και ςτον κριτικό δθμόςιο λόγο, δικτφωςθ, καλλιζργεια τθσ 

επικοινωνίασ αλλά και του ακαδθμαϊκοφ υποβάκρου, προςανατολιςμζνου όμωσ ςτθν 

επίλυςθ προβλθμάτων μζςω μοντζρνων μεκόδων. Θ λογικι τθσ κοινότθτασ και του 

κοινωνικοφ χαρακτιρα τθσ Σχολισ, όχι  όμωσ με ςυνδικαλιςτικι διάςταςθ είναι  πρόδθλθ. 

Το ςφνολο των πολυποίκιλων και διαφορετικϊν δραςτθριοτιτων καταδεικνφει ότι 

προθγείται για αυτοφσ, το αποτζλεςμα θ πράξθ, θ καινοτομία για τθν Δθμόςια Διοίκθςθ ςε 

όλεσ τισ πολιτείεσ και ακολουκεί θ κεωρία. 

Μπορεί να υποςτθριχκεί με μια ςειρά επιχειρθμάτων πωσ ο Οργανιςμόσ εξοπλίηει τουσ 

ςπουδαςτζσ και εμπλεκομζνουσ ςε αυτιν, μζςω των Φορζων που διακζτει ωσ μζλθ, με 

δεξιότθτεσ, τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα πολλϊν τομζων και πεδίων, δθμιουργϊντασ 

ζνα ολοκλθρωμζνο πλαίςιο ικανοτιτων για τα ςτελζχθ του αφριο τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

ςε όλεσ τισ πολιτείεσ των ΘΡΑ. 

 

ix. ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘ ΑΡΟΦΟΙΤΩΝ  

Το πρϊτο ςθμαντικό ςτοιχείο εδϊ είναι θ δθμιουργία και θ ςυνεχισ διεφρυνςθ τθσ λίςτασ 

με  ανερχόμενουσ φοιτθτζσ και νζουσ επαγγελματίεσ  με αναλυτικζσ πλθροφορίεσ και 

βιογραφικά για τον κακζνα. Αυτι θ ομάδα ανκρϊπων, που λειτουργοφν ωσ επαγγελματικοί 

ςφμβουλοι αποφοίτων, παρζχουν εξαιρετικι βοικεια ςχετικά με επαγγελματικι πορεία 

κάκε ενδιαφερόμενου ι ςπουδαςτι, εξαιρετικισ ςθμαςίασ λειτουργικι πτυχι του 

Οργανιςμοφ. 

http://www.aspanet.org/ASPA/ASPA/Student-New-Professionals/Stellar-Students.aspx
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Θ ιδιότθτα μζλουσ οργάνωςθσ/ομάδασ τθσ ASPA αποδεικνφει τθν υποςτιριξθ του 

οργανιςμοφ-φορζα-ιδρφματοσ-πανεπιςτθμίου για αριςτεία ςτθ δθμόςια υπθρεςία. Τα μζλθ 

του οργανιςμοφ λαμβάνουν εκπτϊςεισ ςε εκδθλϊςεισ και υπθρεςίεσ και είναι από τα πρϊτα 

που μακαίνουν για ειδικζσ ευκαιρίεσ. Επιπλζον, τα ακαδθμαϊκά ιδρφματα μποροφν να 

αξιοποιιςουν ςτο ζπακρο τισ οργανωτικζσ ςυνδρομζσ για να παρζχουν ιδιότθτα μζλουσ 

ASPA ςτουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ και το διδακτικό προςωπικό τουσ, κακϊσ και να 

λαμβάνουν εκπτϊςεισ ςε μια ποικιλία ευκαιριϊν διαφιμιςθσ. 

Ρρόςκετα, το πρόγραμμα Founders' Fellows παρζχει ςε μια ειδικι ομάδα ςπουδαςτϊν ASPA 

και νζων επαγγελματιϊν μελϊν ζνα ζτοσ πλεονεκτθμάτων και διακριτϊν πλεονεκτθμάτων. 

Ακόμθ, θ Σφνοδοσ Φοιτθτϊν και Νζων Επαγγελματιϊν ςτο Ετιςιο Συνζδριο τθσ ASPA 

παρζχει μια αφιερωμζνθ θμζρα εκπαίδευςθσ ειδικά προςανατολιςμζνθ ςτα μζλθ που 

ξεκινοφν τθ ςταδιοδρομία τουσ. 

Επιπλζον, το International Young Scholars Workshop μεταφζρει μια μικρι ομάδα μελετθτϊν 

ςε μια διεκνι τοποκεςία κάκε χρόνο για να μελετιςει ςυγκεκριμζνουσ τομείσ τθσ δθμόςιασ 

πολιτικισ και να χρθςιμοποιιςει τθν ζρευνά τουσ για να ζχει αντίκτυπο ςτθ δθμόςια 

διοίκθςθ.  

Μεγάλθσ ςθμαντικότθτασ είναι το γεγονόσ ότι το Κεφάλαιο τθσ ASPA παρζχει περιοριςμζνα 

κεφάλαια για τθν υποςτιριξθ των προςπακειϊν των μακθτϊν ςε όλθ τθ δθμόςια διοίκθςθ. 

Σθμειϊνεται επίςθσ θ ςειρά διαδικτυακϊν ςεμιναρίων Student and New Professionals τθσ 

ASPA. Τζλοσ, παρζχεται και θ δυνατότθτα δθμοςιεφςεων  ςτον κάκε μακθτι/ςπουδαςτι 

μζςω ASPA. Είτε μόνο τα περιοδικά Section που παρζχουν ευκαιρίεσ, αλλά και μζςω τθσ 

Κοινότθτασ ASPA ςτο περιοδικό PA Times, κακϊσ και τθσ Online ζκδοςθσ.  

 

4.3.ε. Καναδάσ 

Χϊρα:  Καναδάσ 

Ραράδειγμα ΡΣΦ: 1. University of York 

2. Canada School of Public Service 

https://www.aspanet.org/ASPA/Student-New-Professionals/Founders-Fellows/Founders-Fellows.aspx
https://www.aspanet.org/ASPA/Student-New-Professionals/Student-Summit/2016-Presentations.aspx
https://www.aspanet.org/ASPA/Student-New-Professionals/International-Young-Scholars/International-Young-Scholars.aspx
https://www.aspanet.org/ASPA/Events/E-Learning/Student-Webinars.aspx
https://www.aspanet.org/ASPA/Chapters-Sections/Section-Journals.aspx
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Επικεφαλισ:  1. Paul Tsaparis 

2. Takis Sarantakis 

Ζδρα York 

 Ζτοσ ίδρυςθσ:  1. 1939 

2. 2004 

Βαςικι πθγι 

πλθροφόρθςθσ: 

1. https://www.yorku.ca/ 

2. https://www.csps-

efpc.gc.ca/about_us/organizationalstructure/president-

eng.aspx  

 

α) University of York 

 

β) Canada School of Public Service 

 

 

https://www.yorku.ca/
https://www.csps-efpc.gc.ca/about_us/organizationalstructure/president-eng.aspx
https://www.csps-efpc.gc.ca/about_us/organizationalstructure/president-eng.aspx
https://www.csps-efpc.gc.ca/about_us/organizationalstructure/president-eng.aspx
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i. ΑΡΟΣΤΟΛΘ 

1. Ωσ ζνα εκ των κορυφαίων  δθμόςιων διεκνϊν διερευνθτικϊν πανεπιςτθμίων 

διδαςκαλίασ και ζρευνασ με παραγωγικό προςανατολιςμό και όχι μόνο κεωρθτικό, 

αποτελεί κινθτιριο δφναμθ για κετικζσ αλλαγζσ. H Σχολι επιδιϊκει τθν προϊκθςθ 

τθσ αριςτείασ και θγείται ςτακερά ςτισ εξελίξεισ ςτον ακαδθμαϊκό κόςμο, ενϊ 

επιχειρεί να διαφοροποιθκεί όντασ το πρϊτο καναδικό πανεπιςτιμιο που 

προςφζρει διδακτορικό ςτισ γυναικείεσ ςπουδζσ, ζωσ τθν αποδοχι διδακτορικϊν 

διατριβϊν ςε γλϊςςεσ των ικαγενϊν χωρίσ μετάφραςθ. 

2. Θ αποςτολι τθσ Καναδικισ Σχολισ για τθ Δθμόςια Διοίκθςθ είναι να παρζχει ζνα 

τυποποιθμζνο πρόγραμμα ςπουδϊν, που υποςτθρίηει τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ 

ςε ηθτιματα ςχετικά με τθ ςταδιοδρομία τουσ, διαςφαλίηοντασ ότι είναι 

εξοπλιςμζνοι να εξυπθρετοφν τουσ Καναδοφσ πολίτεσ αποτελεςματικά. Επικυμεί να 

προωκιςει τον εκςυγχρονιςμό των δθμοςίων υπθρεςιϊν και τθ διοικθτικι αριςτεία. 

Θ κφρια ευκφνθ του Σχολείου είναι να παρζχει ζνα ευρφ φάςμα ευκαιριϊν μάκθςθσ 

και να κακιερϊςει μια κουλτοφρα μάκθςθσ ςτθ δθμόςια υπθρεςία.   

Τα  επιχειρθςιακά αντικείμενα τθσ Σχολισ είναι τα παρακάτω περιγραφόμενα:   

 να ενκαρρφνει τθν διάκριςθ και τθn αριςτεία ςτθ δθμόςια διοίκθςθ και να 

καλλιεργιςει ςτα διευκυντικά ςτελζχθ και ςε άλλουσ υπαλλιλουσ τθσ δθμόςιασ 

υπθρεςίασ τθν αίςκθςθ των ςκοπϊν, των αξιϊν και των παραδόςεων τθσ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ, 

 να βοθκιςει να διαςφαλιςτεί ότι οι διευκυντζσ διακζτουν αναλυτικζσ, 

δθμιουργικζσ, ςυμβουλευτικζσ, διοικθτικζσ και άλλεσ ςυμπλθρωματικζσ 

δεξιότθτεσ και γνϊςεισ που είναι απαραίτθτεσ για τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι 

πολιτικισ, τθν ανταπόκριςθ ςτθν αλλαγι, ςυμπεριλαμβανομζνων των αλλαγϊν 

ςτον κοινωνικό, πολιτιςτικό, φυλετικό και γλωςςικό χαρακτιρα τθσ καναδικισ 

κοινωνίασ. Επίςθσ ςτο ίδιο πλαίςιο επιδιϊκεται θ διαςφάλιςθ τθσ ικανότθτασ 

των διευκυντϊν και των όςων λαμβάνουν αποφάςεισ να διαχειρίηονται τα 

κυβερνθτικά προγράμματα, τισ υπθρεςίεσ και το προςωπικό αποτελεςματικά και 

δίκαια και με ιςότθτα, χωρίσ διακρίςεισ, 

 να βοθκιςει τα διευκυντικά ςτελζχθ και άλλουσ υπαλλιλουσ των δθμόςιων 

υπθρεςιϊν να αναπτφξουν επιτυχθμζνεσ ςχζςεισ ςυνεργαςίασ ςε όλα τα 
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επίπεδα μζςω τθσ θγεςίασ, των κινιτρων, τθσ αποτελεςματικισ εςωτερικισ και 

εξωτερικισ επικοινωνίασ τθσ ενκάρρυνςθσ τθσ καινοτομίασ, τθσ υψθλισ 

ποιότθτασ υπθρεςίασ ςτο κοινό και τθσ  ςυνεχοφσ ανάπτυξθσ δεξιοτιτων, 

 να αναπτφξει, να προςελκφςει και να απορροφιςει ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και 

οργανιςμοφσ -μζςω των προγραμμάτων και των ςπουδϊν τθσ Σχολισ-, άτομα 

υψθλοφ επιπζδου που αντικατοπτρίηουν τθν ποικιλομορφία τθσ καναδικισ 

κοινωνίασ. Ομοίωσ επιχειρείται από τθν Σχολι θ υποςτιριξθ  τθσ ανάπτυξισ τουσ 

ωσ διευκυντζσ του δθμόςιου τομζα και θ επιςτελζχωςθ αυτϊν των ανκρϊπων 

με υπαλλιλουσ που δεςμεφονται ςτθν υπθρεςία του Καναδά. Ραράλλθλα 

επιδιϊκει να διαμορφϊνει και να παρζχει προγράμματα κατάρτιςθσ, 

προςανατολιςμοφ και ανάπτυξθσ για διευκυντικά ςτελζχθ και υπαλλιλουσ του 

δθμόςιου τομζα, ιδιαίτερα για όςουσ εργάηονται ςτθ δθμόςια υπθρεςία, 

 να βοθκά τουσ αναπλθρωτζσ επικεφαλισ ςτθν κάλυψθ των μακθςιακϊν 

αναγκϊν του οργανιςμοφ τουσ, μεταξφ άλλων μζςω τθσ παροχισ προγραμμάτων 

κατάρτιςθσ και ανάπτυξθσ, 

 να μελετά και να διεξάγει ζρευνα ςτθ κεωρία και τθν πρακτικι τθσ διοίκθςθσ του 

δθμόςιου τομζα, 

 να ενκαρρφνει μια μεγαλφτερθ ευαιςκθτοποίθςθ ςτον Καναδά. 

 

ii. ΙΣΤΟΙΚΘ ΑΝΑΔΟΜΘ 

1. Το Ρανεπιςτιμιο του Γιορκ ιδρφκθκε το 1959 ωσ μθ κρθςκευτικό ίδρυμα με τον 

νόμο του York University Act, που ζλαβε Βαςιλικι ζγκριςθ ςτθ Νομοκετικι 

Συνζλευςθ του Οντάριο ςτισ 26 Μαρτίου του ίδιου ζτουσ. Το πρϊτο του μάκθμα 

πραγματοποιικθκε τον Σεπτζμβριο του 1960 ςτο Falconer Hall ςτθν 

πανεπιςτθμιοφπολθ του Ρανεπιςτθμίου του Τορόντο με ςυνολικά 76 φοιτθτζσ. Θ 

πολιτικι τθσ πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ που ξεκίνθςε τθ δεκαετία του 1960 

ανταποκρίκθκε ςτθν πίεςθ του πλθκυςμοφ και ςτθν πεποίκθςθ ότι θ τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ ιταν κλειδί για τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ και τθν οικονομικι 

παραγωγικότθτα για τα άτομα και τθν κοινωνία. Θ διακυβζρνθςθ διαμορφϊκθκε με 

βάςθ τον νόμο του επαρχιακοφ Ρανεπιςτθμίου του Τορόντο του 1906, ο οποίοσ 

κακιζρωςε ζνα ςφςτθμα πανεπιςτθμιακισ διακυβζρνθςθσ αποτελοφμενο από μια 
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γερουςία (ςχολι), υπεφκυνθ για τθν ακαδθμαϊκι πολιτικι και ζνα ςυμβοφλιο 

διοικθτϊν (πολίτεσ) που αςκοφςε αποκλειςτικό ζλεγχο, οικονομικι πολιτικι και είχε 

επίςθμθ εξουςία ςε όλα τα άλλα κζματα. Ο πρόεδροσ, που διοριηόταν από το 

διοικθτικό ςυμβοφλιο, επρόκειτο να παράςχει μια ςφνδεςθ μεταξφ των δφο 

οργάνων και να αςκιςει κεςμικι θγεςία.  Το φκινόπωρο του 1961, το York 

μετακόμιςε ςτθν πρϊτθ του πανεπιςτθμιοφπολθ, το Glendon College, και άρχιςε να 

δίνει ζμφαςθ ςτισ φιλελεφκερεσ τζχνεσ και ςτθν εκπαίδευςθ ενθλίκων μερικισ 

απαςχόλθςθσ. Το York ζγινε ανεξάρτθτο το 1965, μετά από μια αρχικι περίοδο 

ςφνδεςθσ με το Ρανεπιςτιμιο του Τορόντο, βάςει του νόμου του York University Act 

(1965). Θ κφρια πανεπιςτθμιοφπολθ του ςτα βόρεια προάςτια του Τορόντο άνοιξε 

το 1965. Ο Murray Ross, ο οποίοσ ςυνεχίηει να τιμάται ςιμερα ςτο πανεπιςτιμιο με 

διάφορουσ τρόπουσ – ςυμπεριλαμβανομζνου του βραβείου Murray G. Ross – ιταν 

ακόμα αντιπρόεδροσ του U of T όταν τον προςζγγιςαν να γίνει ο νζοσ πρόεδροσ του 

York University. Εκείνθ τθν εποχι, το Ρανεπιςτιμιο του Γιορκ κεωροφνταν ωσ μια 

τροφοδοτικι πανεπιςτθμιοφπολθ ςτο U of T, μζχρι που το ιςχυρό όραμα του Ross το 

οδιγθςε να γίνει ζνα εντελϊσ ξεχωριςτό ίδρυμα.  Το 1965, το πανεπιςτιμιο άνοιξε 

μια δεφτερθ πανεπιςτθμιοφπολθ, τθν Keele Campus, ςτθ Βόρεια Υόρκθ, ςτθν 

κοινότθτα Jane and Finch. Θ πανεπιςτθμιοφπολθ του Glendon ζγινε ζνα δίγλωςςο 

κολζγιο φιλελεφκερων τεχνϊν με επικεφαλισ τον Escott Reid, ο οποίοσ το 

οραματίςτθκε ωσ εκνικό ίδρυμα για τθν εκπαίδευςθ των μελλοντικϊν θγετϊν του 

Καναδά, ζνα όραμα που ςυμμερίηεται ο Ρρωκυπουργόσ Lester Pearson , ο οποίοσ 

άνοιξε επίςθμα το Glendon College το 1966. Το πρϊτο καναδικό προπτυχιακό 

πρόγραμμα ςτον χορό άνοιξε ςτο Ρανεπιςτιμιο τθσ Υόρκθσ το 1970. Το 1972, θ 

Canada Post παρουςίαςε το εκκολαπτόμενο ίδρυμα ςε γραμματόςθμα 8¢, με τίτλο 

York University Campus, North York, Ont.  

Το πρϊτο καναδικό διδακτορικό πρόγραμμα ςτισ γυναικείεσ ςπουδζσ άνοιξε με 

πζντε υποψιφιουσ τον Λανουάριο του 1992. Λίγα χρόνια αργότερα, φοιτθτζσ 

κατζλαβαν τα γραφεία διοίκθςθσ του πανεπιςτθμίου τον Μάρτιο του 1997, 

διαμαρτυρόμενοι για τθν κλιμάκωςθ των διδάκτρων. 

2. H Καναδικι Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ιδρφκθκε τθ 1θ Απριλίου 2004, όταν τζκθκαν 

ςε ιςχφ οι κεςμικζσ διατάξεισ του τμιματοσ 4 του Νόμου Ρερί Εκςυγχρονιςμοφ τθσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Θ Σχολι  αποτελεί μζροσ του χαρτοφυλακίου του Treasury 
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Board από τον Λοφλιο του 2004. Δθμιουργικθκε από μια ςυγχϊνευςθ των 

ακόλουκων τριϊν οργανιςμϊν: του Καναδικοφ Κζντρου για τθν Ανάπτυξθ του 

Management, του φορζα Training and Development Canada και του φορζα 

Language Training Canada. 

 

iii. ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ  

1. Θ ςχολι προζρχεται από ποικίλα υπόβακρα και εμπειρία: 

 Κακθγθτζσ και διδακτικό προςωπικό από τα προγράμματα Schulich School of 

Business MBA και Kellogg-Schulich EMBA 

 Συμβουλευτικοί οργανιςμοί ςε εξειδικευμζνουσ τομείσ 

 Επαγγελματίεσ ανεξάρτθτοι ςυντονιςτζσ 

 Επαγγελματίεσ επιχειριςεων, ςυχνά ςε πολφ ανϊτερα επίπεδα του οργανιςμοφ 

τουσ, που ζχουν ηιλο να μεταδϊςουν τισ γνϊςεισ τουσ ςε μια νζα γενιά θγετϊν 

Κεμελιϊδθ μονάδα του Ρανεπιςτθμίου αποτελεί το Κζντρο Εκπαίδευςθσ Στελεχϊν 

Schulich το οποίο αποτελεί μια ςτρατθγικι επιχειρθματικι μονάδα του Schulich School 

of Business ςτο Ρανεπιςτιμιο York ςτο Τορόντο. Ο ρόλοσ εντόσ του κζντρου είναι να 

παρζχει δια βίου μάκθςθ για τθν ανάπτυξθ επαγγελματιϊν και ςτελεχϊν πολφ καιρό 

μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκπαίδευςισ τουσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ και τθν ζνταξι τουσ 

ςτο εργατικό δυναμικό. Θ Σχολι Λειτουργεί ςαν ζνα εταιρικό ίδρυμα κατάρτιςθσ και 

ανάπτυξθσ για τθν ομοςπονδιακι δθμόςια υπθρεςία. Ωσ κοινόσ πάροχοσ μάκθςθσ για τθ 

δθμόςια διοίκθςθ, το ζργο τθσ ςχολισ εκτελείται από τρία παραρτιματα υπό τθν θγεςία 

του Ρροεδρικοφ Γραφείου, Κλάδοσ λειτουργιϊν και ζνταξθσ του δθμοςίου τομζα 

(PSOIB), κλάδοσ καινοτομίασ και ανάπτυξθσ δεξιοτιτων (ISDB), κλάδοσ υπθρεςιϊν 

ενεργοποίθςθσ και διαςφάλιςθσ επιχειριςεων (BEASB). 

2. Θ Σχολι είναι το κφριο εκπαιδευτικό ίδρυμα για τθν κυβζρνθςθ του Καναδά και αποτελεί 

μζροσ του χαρτοφυλακίου του Υπουργείου Οικονομικϊν. Δθμιουργικθκε από μια 

ςυγχϊνευςθ των ακόλουκων τριϊν οργανιςμϊν: του Canadian Center for Management 

Development, Training and Development Canada και Language Training Canada. Θ Σχολι 

είναι μια νομαρχιακι εταιρεία τθσ οποίασ θ αποςτολι κακορίηεται ςτον Νόμο για τθ 
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Σχολι Δθμόςιασ Υπθρεςίασ του Καναδά. Ο Διοικθτισ ςτο Συμβοφλιο διορίηει ζναν 

αξιωματοφχο, που κα ονομάηεται Ρρόεδροσ τθσ Σχολισ, που κα αςκεί τα κακικοντά του 

για κθτεία που δεν υπερβαίνει τα πζντε ζτθ, και ο Ρρόεδροσ ζχει το βακμό και τθν 

ιδιότθτα του υφυπουργοφ.   

Ο Ρρόεδροσ είναι ο Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ Σχολισ και ζχει τθ διεφκυνςθ και τον 

ζλεγχο αυτισ. Κατά τθν άςκθςθ των εξουςιϊν του/τθσ διαχείριςθσ και ελζγχου, ο 

Ρρόεδροσ λαμβάνει υπόψθ τισ πολιτικζσ τθσ κυβζρνθςθσ του Καναδά κακϊσ και τισ 

πολιτικζσ ςε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ και τισ προτεραιότθτεσ μάκθςθσ, κατάρτιςθσ και 

ανάπτυξθσ που κακορίηονται από το Συμβοφλιο Οικονομικϊν. Σε περίπτωςθ κενισ κζςθσ 

ςτο αξίωμα του Ρροζδρου, ο Υπουργόσ μπορεί να διορίςει ανϊτερο ςτζλεχοσ τθσ Σχολισ 

για να αςκιςει κακικοντα Ρροζδρου, αλλά θ κθτεία αυτοφ του διοριςμοφ δεν κα 

υπερβαίνει τισ 90 θμζρεσ παρά μόνο με τθν ζγκριςθ του Διοικθτι του Συμβουλίου.  

Με τθ λιξθ οποιαςδιποτε κθτείασ, ο Ρρόεδροσ μπορεί να διοριςτεί εκ νζου για 

περαιτζρω κθτεία. Οι αξιωματικοί και οι υπάλλθλοι που είναι απαραίτθτοι για τθ 

διεξαγωγι των εργαςιϊν τθσ Σχολισ ορίηονται ςφμφωνα με τον περί Απαςχόλθςθσ 

Δθμόςιασ Υπθρεςίασ Νόμο. Ο Ρρόεδροσ μπορεί, εκ μζρουσ τθσ Σχολισ, να διορίηει και να 

απαςχολεί διδακτικό και ερευνθτικό προςωπικό και μπορεί, με τθν ζγκριςθ του 

Υπουργείου Οικονομικϊν, να κακορίηει τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ απαςχόλθςισ 

του, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αμοιβισ τουσ. 

Ο Υπουργόσ υποχρεοφται, το ςυντομότερο δυνατό μετά το τζλοσ κάκε οικονομικοφ ζτουσ 

αλλά το αργότερο μζχρι το τζλοσ του θμερολογιακοφ ζτουσ κατά το οποίο λιγει το εν 

λόγω οικονομικό ζτοσ, να ηθτά τθν υποβολι ςε κάκε κοινοβουλευτικι περίοδο,  ζκκεςθσ 

των εργαςιϊν. τθσ Σχολισ για το εν λόγω οικονομικό ζτοσ.  

Τθ Σχολι διευκφνει ο Αναπλθρωτισ Υπουργόσ/Ρρόεδροσ που ζχει τθν εποπτεία και 

διεφκυνςθ του ζργου και του προςωπικοφ τθσ Σχολισ. Θ Σχολι αναφζρεται ςτον 

Ρρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικϊν. Οι εργαςίεσ τθσ Σχολισ πραγματοποιοφνται από 

τα παραρτιματα και τα περιφερειακά γραφεία τουσ υπό τθν θγεςία του Αναπλθρωτι 

Υπουργοφ/Ρροζδρου. Ο Αναπλθρωτισ Υπουργόσ/Γραφείο του Ρροζδρου είναι 

υπεφκυνοσ για τον κακοριςμό τθσ κατεφκυνςθσ των πολιτικϊν και των προγραμμάτων 

τθσ Σχολισ και τθ διαςφάλιςθ ότι ο οργανιςμόσ ανταποκρίνεται ςτισ μακθςιακζσ ανάγκεσ 

των δθμοςίων υπαλλιλων ςε ολόκλθρο τον Καναδά. 
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iv. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΘΣ 

1. Θ ειςαγωγι γίνεται μετά από αίτθςθ υποψθφίου είτε για πτυχίο, είτε για 

μεταπτυχιακό, είτε για διδακτορικό. Δζχεται και διεκνείσ φοιτθτζσ. Το Ρανεπιςτιμιο 

του York ζχει πάνω από 120 προπτυχιακά προγράμματα με 17 τφπουσ πτυχίων. 

Ρροςφζρουν διεκνείσ γλωςςικζσ ςπουδζσ και ευκαιρίεσ για ςπουδζσ ςτο εξωτερικό 

ςε περιςςότερα από 100 διεκνι πανεπιςτιμια. Οι διεκνείσ φοιτθτζσ του 

εκπροςωποφν περιςςότερεσ από 150 χϊρεσ ςε όλο τον κόςμο. 

2. Ανοικτι διαδικαςία με κατάκεςθ βιογραφικοφ και αίτθςθ. Ακολουκεί αξιολόγθςθ 

του υποψθφίου και επιλογι.  

 

v. ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ  

1. Πλα τα προγράμματα ςυνδυάηουν μια ποικιλία τρόπων μάκθςθσ για να 

εξαςφαλίςουν τθ βζλτιςτθ αποτελεςματικότθτα του προγράμματοσ, τθ ςυνάφεια 

και τθ διατιρθςθ τθσ μάκθςθσ. Ξεκινϊντασ με τθ διδαςκαλία ςτθν τάξθ ωσ κεμζλιο, 

ενςωματϊνονται ςτοιχεία τθσ εφαρμοςμζνθσ μάκθςθσ, τθσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ, 

μαηί με τθν άτυπθ και κοινωνικι μάκθςθ. Ρολλά εκπαιδευτικά προγράμματα 

ςτελεχϊν διδάςκονται ςτο πλαίςιο διδαςκαλίασ τθσ «κλαςικισ» τάξθσ. 

Χρθςιμοποιείται μια μεγάλθ ποικιλία από μίνι υποκζςεισ, ενδιάμεςεσ ςυνεδρίεσ, 

προςομοιϊςεισ, παιχνίδια ρόλων και άλλα διαδραςτικά γεγονότα για να 

ενιςχφςουμε τισ ζννοιεσ που διδάςκονται. Βαςικό ςυςτατικό των αναπτυξιακϊν 

προγραμμάτων τθσ SEEC είναι θ πρακτικι εφαρμογι τθσ αποκτθκείςασ γνϊςθσ για 

τθν περαιτζρω ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν και ςτρατθγικϊν δεξιοτιτων ςκζψθσ. Θ 

προςζγγιςθ του Ρανεπιςτθμίου ζχει τζςςερισ βαςικοφσ πυλϊνεσ: 

i. Ανάλυςθ αναγκϊν: Θ SEEC διεξάγει μια διεξοδικι διαδικαςία ανάλυςθσ των 

ενδιαφερομζνων για να εντοπίςει και να αποςαφθνίςει τισ αναπτυξιακζσ 

ανάγκεσ.  

ii. Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ: Χρθςιμοποιείται μια πεικαρχθμζνθ ςυνεργατικι 

διαδικαςία ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ οκτϊ βθμάτων από τθν ανάλυςθ 

αναγκϊν ζωσ τθν παράδοςθ και τθ διατιρθςθ του προγράμματοσ. 
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iii. Ραράδοςθ προγράμματοσ: Εκτόσ από τθν ομάδα ςχεδιαςμοφ υπάρχει μια 

ομάδα που αςχολείται με τισ υλικοτεχνικζσ λεπτομζρειεσ κάκε 

προγράμματοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των εγκαταςτάςεων, τθσ εςτίαςθσ 

και των εκπαιδευτϊν.  

iv. Αξιολόγθςθ και Βελτίωςθ Ρρογράμματοσ: Τα αποτελζςματα των 

αξιολογιςεων μετρϊνται με βάςθ τισ βαςικζσ μετριςεισ και τισ 

αναμενόμενεσ βελτιϊςεισ, τον αντίκτυπό τουσ, ςκοποφμενο ι ακοφςιο, και 

τθ ςυνεχι ςυνάφειά τουσ με τισ ανάγκεσ των ςυμμετεχόντων ςτο 

πρόγραμμα. 

Το SEEC χρθςιμοποιεί πρακτικζσ εφαρμογζσ για τθν προϊκθςθ τθσ μεταφοράσ και 

διατιρθςθσ τθσ μάκθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων αξιολογιςεων αυτογνωςίασ, 

αςκιςεων και περιπτωςιολογικϊν μελετϊν που ςχετίηονται με τον χϊρο εργαςίασ, 

ζργα Action Learning Program (ανακζςεισ πραγματικοφ κόςμου ςε ομάδεσ), Σχζδια 

Δράςθσ Ρροςωπικισ Ανάπτυξθσ, διαδικτυακοφσ πόρουσ και κοινωνικό φόρουμ. Σε 

λειτουργικό επίπεδο, διακζτει ζντεκα ςχολζσ, ςχολι φιλελεφκερων τεχνϊν και 

επαγγελματικϊν ςπουδϊν, ςχολι επιςτθμϊν, ςχολι μθχανικϊν, νομικι ςχολι, 

εκπαίδευςθσ, υγείασ, τεχνϊν, ΜΜΕ, περιβάλλοντοσ. Το Τμιμα Κινθματογράφου 

του Ρανεπιςτθμίου του Γιορκ ςτεγάηει τθν παλαιότερθ ςχολι κινθματογράφου του 

Καναδά και ζχει καταταχκεί ωσ μία από τισ καλφτερεσ ςτον Καναδά, με ποςοςτό 

αποδοχισ ςυγκρίςιμο με εκείνο τθσ Σχολισ Κινθματογραφικϊν Τεχνϊν USC και τθσ 

Σχολισ Τεχνϊν Tisch. Το Ρανεπιςτιμιο του York φιλοξενεί τθν παλαιότερθ και 

μεγαλφτερθ ςχολι περιβαλλοντικϊν ςπουδϊν ςτον Καναδά. 

2. Ο κλάδοσ των Ρρογραμμάτων Μάκθςθσ είναι ο βραχίονασ παράδοςθσ για όλα τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα και τισ υπθρεςίεσ που προςφζρονται από τθ Σχολι ςε 

ολόκλθρο τον Καναδά. Το Ραράρτθμα είναι υπεφκυνο για το ςχεδιαςμό, τθν 

ανάπτυξθ και τθν παράδοςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν τθσ Σχολισ ςε όλουσ τουσ 

δθμόςιουσ υπαλλιλουσ. Το Υποκατάςτθμα Εταιρικϊν Υπθρεςιϊν είναι υπεφκυνο για 

τισ υπθρεςίεσ εταιρικι διαχείριςθσ ςτουσ τομείσ των οικονομικϊν, τθσ διοίκθςθσ, 

τθσ πλθροφορικισ και του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Ο Αντιπρόεδροσ υπθρετεί ωσ 

Οικονομικόσ Διευκυντισ τθσ Σχολισ (CFO).  
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Το Strategic Directions and Service Excellence Branch παρζχει εταιρικι θγεςία και 

κατεφκυνςθ για τθν ατηζντα τθσ Σχολισ και τθν επιχειρθματικι ανάπτυξθ και 

αναπτφςςει ολοκλθρωμζνεσ προςεγγίςεισ μάρκετινγκ και επικοινωνίασ. Οι ρόλοι 

περιλαμβάνουν ςχεδιαςμό, πολιτικι, αξιολόγθςθ, ςχζςεισ με τουσ πελάτεσ και 

αριςτεία υπθρεςιϊν 

Το Στρατθγικό Σχζδιο τθσ Σχολισ του Καναδά υποςτθρίηεται από τζςςερισ 

δραςτθριότθτεσ προγράμματοσ:  

 Κεμελιϊδθσ Μάκθςθ.  

 Ανάπτυξθ οργανωςιακισ θγεςίασ. 

 Καινοτομία ςτθ διαχείριςθ του δθμόςιου τομζα. 

 Εςωτερικζσ Υπθρεςίεσ (που υποςτθρίηει τισ άλλεσ τρεισ δραςτθριότθτεσ του 

προγράμματοσ). 

Μεταξφ άλλων βεβαίωσ διδάςκονται και κζματα ςχετικά με τθν αςφάλεια και 

διαχείριςθ πλθροφοριϊν, τθν διαχείριςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων και 

εγκαταςτάςεων, επιχειριςεισ και οικονομικά, coaching and mentoring, δεοντολογία 

δθμοςίων υπαλλιλων, λογιςτικι και ζλεγχοσ δαπανϊν. Επιδιϊκεται παράλλθλα με 

τα μακιματα,-οριηόντια κα μποροφςε να υποςτθριχκεί-θ επίτευξθ ψθφιακισ 

επιδεξιότθτασ, θ ευκυγράμμιςθ ςτόχων και προτεραιοτιτων για τθ διαχείριςθ του 

χρόνου και θ ευκυγράμμιςθ ςτόχων και επιταγϊν τθσ κακε λειτουργικισ μονάδασ με 

αυτοφσ τθσ θγεςίασ. To streamlining, όπωσ αποκαλείται αποτελεί βαςικό 

ηθτοφμενο,ανεξάρτθτα από τθν κάκε φορά ςυγκεκριμζνθ εκπαιδευτικι κεματικι. 

 

vi.  ΔΕΞΙΟΤΘΤΕΣ 

H εντατικι εναςχόλθςθ με τθν ζρευνα αποτελεί βαςικι κεςμικι αξία, θ οποία διαπερνά τον 

ιςτό του πανεπιςτθμίου. 

 

vii. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Θ Σχολι παρζχει Ψθφιακά διαπιςτευτιρια SEEC με «ςκοπό οι απόφοιτοι τθσ να 

προςαρμοςτοφν ςτον ανταγωνιςμό ςτθν αγορά εργαςίασ και να αποκτιςουν τισ δεξιότθτεσ 
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για  κζςεισ με ολοζνα και πιο ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ». Ζνα ψθφιακό διαπιςτευτιριο 

είναι ζνα κρυπτογραφθμζνο ςφμβολο που αναγνωρίηει ότι το άτομο που το εμφανίηει ζχει 

ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ ζνα μάκθμα και ζχει αποκτιςει μια νζα δεξιότθτα που ςχετίηεται 

άμεςα με τθν απαςχολθςιμότθτά του. Είναι ςυνδεδεμζνο με τον κάτοχο και δεν μπορεί να 

αντιγραφεί.  

Θ SEEC παρζχει δφο τφπουσ ψθφιακϊν διαπιςτευτθρίων: Σιματα (badges) και 

Ριςτοποιθτικά (certifications). Ραρζχονται “ςιματα” (badges) για τισ δεξιότθτεσ που αποκτά 

ζνασ φοιτθτισ ςε ζνα μάκθμα. Τα περιςςότερα μακιματα ςτο SEEC προςφζρουν “Σιματα” 

και υπάρχουν δφο τφποι με βάςθ το επίπεδο δεξιοτιτων για κάκε χριςτθ: ο κεμελιϊδθσ ι 

αρχικόσ  και  ο προχωρθμζνοσ ι εξελιγμζνοσ. Αντίςτοιχα, ζνα ςιμα για το κεμελιϊδεσ ι 

αρχικό επίπεδο ςθμαίνει ότι ζνασ εκπαιδευόμενοσ ζχει αποκτιςει πλθροφορίεσ και γνϊςεισ 

ςχετικά με τισ νζεσ δεξιότθτεσ και τον τρόπο με τον οποίο ςχετίηονται με τθν εργαςία του. Το 

αντίςτοιχο ςιμα για προχωρθμζνουσ δείχνει ότι ο εκπαιδευόμενοσ ιταν επιπλζον ςε κζςθ 

να εφαρμόςει τθ γνϊςθ ςε οργανωτικό επίπεδο μζςω περιπτϊςεων και ομαδικϊν ζργων.  

Ζνα Ριςτοποιθτικό παρζχεται όταν ο ςυμμετζχων ολοκλθρϊςει ζνα μεγαλφτερο κφκλο 

διαδοχικισ μάκθςθσ που μπορεί να περιλαμβάνει πολλά ςιματα. Εκτόσ από τα 

προγράμματα πιςτοποιθτικϊν, υπάρχει μια ςειρά από πιο εκτεταμζνα μακιματα που 

παρζχουν Ριςτοποιθτικό Master, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει πολλαπλά μεμονωμζνα 

πιςτοποιθτικά και ςιματα. Τα διαπιςτευτιριά αποκθκεφονται ςε ζνα ψθφιακό πορτοφόλι 

(digital wallet) κρυπτογραφθμζνο με τθν τεχνολογία blockchain, κακιςτϊντασ τα εφκολα 

αλλά με αςφάλεια κοινοποιιςιμα ςτα διαδικτυακά ςασ προφίλ. Οι εργοδότεσ μποροφν να 

χρθςιμοποιιςουν αυτά ψθφιακά διαπιςτευτιρια των εργαηόμενων για να επαλθκεφςουν τα 

προςόντα και τθν επαγγελματικι εξζλιξθ τουσ. Κυρίωσ αυτζσ οι διαςταυρϊςεισ 

χρθςιμοποιοφνται ςε περιπτϊςεισ κρίςεων για τθν ανάλθψθ κζςεων ευκφνθσ, για τθν 

επιλογι και ςυμμετοχι ςε αμειβόμενεσ ομάδεσ ςκοποφ και άλλεσ ςυναφείσ περιπτϊςεισ.  

Άλλεσ καινοτομίεσ του φορζα αποτελοφν το ειδικά προςαρμοςμζνο πρόγραμμα ςπουδϊν 

για τον κοροναϊό, θ ςυνεχισ ζρευνα για τθν κλιματικι αλλαγι-κορυφαία κρατικι 

προτεραιότθτα ςτον Καναδά- με πολφ αναλυτικι εργαςία ςτουσ τομείσ τθσ κυκλικισ 

οικονομίασ και βιωςιμότθτασ.  Τζλοσ, κα μποροφςε να κεωρθκεί καινοτομία το γεγονόσ ότι 

το πανεπιςτιμιο ζχει ςυμφωνίεσ ανταλλαγισ φοιτθτϊν με περιςςότερα από 120 ιδρφματα 

ςε 40 χϊρεσ, δθμιουργϊντασ ζνα ςυνολικό δίκτυο κινθτικότθτασ γνϊςθσ και εμπειριϊν. 
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Εδϊ ςθμειϊνονται ενζργειεσ ςχετικά με ςθμαντικζσ πτυχζσ και ςυνζπειεσ που ςτοχεφουν 

ςτθν μεγαλφτερθ δυνατι προςαρμοςτικότθτα και ςτθν βακειά υιοκζτθςθ κουλτοφρασ 

ςυνεχοφσ καινοτομίασ ςτο ςϊμα των δθμοςίων υπαλλιλων που διαρκρϊνονται ςε μια 

ακτινωτι δόμθςθ ‘(είναι πτυχζσ που περιςτοιχίηουν τθν γνωςτικι εμβάκυνςθ των 

ςπουδαςτϊν τθσ Σχολισ)   Αυτζσ οι ακτινωτζσ διαςτάςεισ είναι:  

Ψθφιακι μάκθςθ. Θ Ψθφιακι Ακαδθμία CSPS βοθκά τουσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ να 

αποκτιςουν τισ γνϊςεισ που χρειάηονται για τθν κυβζρνθςθ ςτθν ψθφιακι εποχι. 

 Δυνατότθτα μάκθςθσ είτε δια ηϊςθσ, είτε online, είτε μζςω εικονικισ τάξθσ. 

 Διαρκείσ μεταβολζσ ςτα προγράμματα ςπουδϊν, ανάλογα με τισ απαιτιςεισ τθσ 

εποχισ. 

 Αντιρατςιςτικι προςζγγιςθ εκμάκθςθσ: μάκθςθ που υποςτθρίηει τθν 

ευαιςκθτοποίθςθ και τθν εξάλειψθ του ρατςιςμοφ και των ςυςτθμικϊν φραγμϊν 

ςτον Καναδά 

 COVID-19: Συμβουλευτικζσ παροχζσ για πόρουσ εκμάκθςθσ για δθμόςιουσ 

υπαλλιλουσ κατά τθ διάρκεια τθσ πανδθμίασ COVID-19. 

 Ρροςζγγιςθ εκμάκθςθσ περί προςβαςιμότθτασ: εκμάκθςθ για το πϊσ μποροφν οι 

δ.υ. να εξαλείψουν και να αποτρζψουν νζα εμπόδια για τα άτομα με αναπθρία. 

 Μάκθςθ για τθν παρενόχλθςθ και τθν πρόλθψθ τθσ βίασ ςτο χϊρο εργαςίασ. 

Ρρόςβαςθ ςε μακιματα, μελζτεσ περιπτϊςεων (case studies), βοθκιματα εργαςίασ 

και πόρουσ για τθν υποςτιριξθ τθσ εφαρμογισ του νομοςχεδίου C-65 που τζκθκε ςε 

ιςχφ τθν 1θ Λανουαρίου 2021. 

 Ρροςζγγιςθ Μάκθςθσ Ψυχικισ Υγείασ. Ρρόςβαςθ ςε μακιματα, εργαλεία 

εκμάκθςθσ και πόρουσ για τθ βελτίωςθ και τθ διατιρθςθ τθσ ψυχικισ υγείασ. 

 Ανάλυςθ «Plus» με βάςθ το φφλο για τθν κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ υποςτιριξθσ 

τθσ διαφορετικότθτασ και τθσ ζνταξθσ ςτο χϊρο εργαςίασ. 

 Εργαλεία ςυντιρθςθσ γλϊςςασ, για βελτίωςθ των αγγλικϊν ι γαλλικϊν δεξιοτιτων. 

 Για τουσ μακθτζσ υπάρχει θ δυνατότθτα εκμάκθςθσ των βαςικϊν αρχϊν τθσ 

δθμόςιασ υπθρεςίασ και των εργαλείων για τθν υποςτιριξθ τθσ εργαςίασ ςε ζνα 

εικονικό περιβάλλον εργαςίασ. 
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 Κακοδιγθςθ και δικτφωςθ: Εκμάκθςθ χτιςίματοσ ςχζςεων και επικοινωνίασ με 

ςυναδζλφουσ, για τθν προϊκθςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ ομοςπονδιακισ δθμόςιασ 

υπθρεςίασ. 

 

 

viii. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΣΤΑΔΙΟΔΟΜΙΑ  

Θ ςταδιοδρομία των αποφοίτων μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ εντυπωςιακι με απαςχόλθςθ 

ςε πολυεκνικζσ επιχειριςεισ και ςε ακαδθμαϊκό επίπεδο ςε επιςτιμεσ αιχμισ. Ρολλοί από 

τουσ αποφοίτουσ θγοφνται ακαδθμαϊκϊν μονάδων και φορζων εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ 

ςυμπεριλαμβανομζνου και του πεδίου για τθ δθμόςια διοίκθςθ.  

 

ix. ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘ ΑΡΟΦΟΙΤΩΝ 

Ππωσ και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ χωρϊν, οι απόφοιτοι δθμιουργοφν μια διοικθτικι ελίτ, εδϊ 

μάλιςτα  και με τθ ςυνδρομι ςυςτθματικισ προςπάκειασ δικτφωςθσ με άλλουσ φορείσ, 

μζςα από τθν δραςτθριότθτα του φορζα. 

4.3.ςτ. Ιςραιλ 

Χϊρα:  Ιςραιλ 

Ραράδειγμα ΡΣΦ: Galilee International Management Institute (GIMI)  

Επικεφαλισ:  Dr. Joseph Shevel 

Ζδρα Nahalal 

 Ζτοσ ίδρυςθσ:  1987 

Βαςικι πθγι 

πλθροφόρθςθσ: 

• https://www.galilcol.ac.il/ 

https://www.galilcol.ac.il/
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i. ΑΡΟΣΤΟΛΘ 

Θ αποςτολι τθσ Σχολισ όπωσ περιγράφεται ςτον επίςθμο ιςτότοπό τθσ είναι θ  

ςυγκζντρωςθ διεκνϊν επαγγελματιϊν, με ςτόχο τθ δθμιουργία παγκόςμιου δικτφου για τθν 

περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ διαπολιτιςμικισ κατανόθςθσ. 

Στρατθγικόσ ςτόχοσ είναι θ δθμιουργία του ανωτζρω δικτφου διεκνϊν επαγγελματιϊν που 

αλλθλεπιδροφν μαηί, τόςο με τθν Λςραθλινι Ρολιτεία όςο και μεταξφ τουσ, για τθν βελτίωςθ 

τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ ανταλλαγισ γνϊςεων προσ ζνα πιο βιϊςιμο μζλλον. Μζχρι ςιμερα, 

πάνω από 18.000 ανϊτερα ςτελζχθ, διαχειριςτζσ και ςχεδιαςτζσ, από περιςςότερεσ από 170 

χϊρεσ, ζχουν αποφοιτιςει από τα προγράμματά μασ. 

Αποτελεί ζνα διεκνζσ κζντρο εκπαίδευςθσ ςτο μάνατημεντ, δεν προςανατολίηεται κυρίωσ ςε 

δθμόςιουσ υπαλλιλουσ αλλά ςε ςτελζχθ διεκνϊν φορζων και οργανιςμϊν , ενϊ παράλλθλα 

ζχει και αμιγϊσ εκπαιδευτικό χαρακτιρα με μεγάλθ ικανότθτα δικτφωςθσ. Ζνασ κεματικόσ 

άξονασ-τομζασ των προγραμμάτων του κζντρου(ενίςχυςθ ικανοτιτων) εν μζςω πολλϊν, 

αφορά το Δθμόςιο Τομζα και τα ςτελζχθ του. 

 

ii. ΙΣΤΟΙΚΘ ΑΝΑΔΟΜΘ 

Σιμερα, το GIMI ζχει 18.000 πτυχιοφχουσ από περιςςότερεσ από 170 χϊρεσ, δεκάδεσ 

διεκνείσ εταίρουσ και αμζτρθτεσ ςυμφωνίεσ με τοπικζσ και εκνικζσ κυβερνιςεισ. Ο 

οργανιςμόσ απαςχολεί μόνιμο προςωπικό ςχεδόν 100 ατόμων, χωρίσ να 

ςυμπεριλαμβάνονται οι προςκεκλθμζνοι ειδικοί που ζρχονται να δϊςουν διαλζξεισ από όλο 

το Λςραιλ. Το πρόγραμμα ξεκίνθςε από το 1986 ζνα πρόγραμμα που ςχεδιάςτθκε για να 
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παραδοκεί ςτθ Σχολι Διεκνϊν Επιςτθμϊν του Ρανεπιςτθμίου τθσ Χάιφα και μεταγενζςτερα 

για πανεπιςτθμιακά ιδρφματα του Μεξικοφ. 

 

iii. ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ 

Θ Σχολι διοικείται από ςυγκεκριμζνο 3μελζσ Board of Trustees. Θγείται ο Ρρόεδροσ του 

Κζντρου. 

Τα προγράμματα ςπουδϊν μοιράηονται τθ διάςθμθ ιςραθλινι τεχνογνωςία ςε μια μεγάλθ 

ποικιλία τομζων, που κυμαίνονται από τθ γεωργία, τθν υγεία, τθ διαχείριςθ κρίςεων και 

αςφάλειασ, τθν οικονομικι ανάπτυξθ, τισ μεταφορζσ και τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ ζωσ 

τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων. Οι ευκαιρίεσ ςπουδϊν περιλαμβάνουν μια ποικιλία από 

πλατφόρμεσ μάκθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων LIVE διαδικτυακϊν ςυνεδριϊν, ζωσ 

προγράμματα που πραγματοποιοφνται επιτόπου ςτο Λςραιλ με Λςραθλινοφσ ειδικοφσ. 

Ρροςφζρονται διαδικτυακά πτυχία, ςε ςυνεργαςία με Ευρωπαϊκά Ρανεπιςτιμια,  ϊςτε να 

επιτευχκεί μεγαλφτερθ προςβαςιμότθτα ςτθ γνϊςθ. 

Υπάρχουν μια ςειρά εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων εξ αποςτάςεωσ και με φυςικι παρουςία 

ςε διάφορουσ κεματικοφσ τομείσ. Κάκε κεματικόσ τομζασ ζχει περιςςότερα του ενόσ  

προγράμματα. Τθν τρζχουςα περίοδο αυτά διαρκρϊνονται ωσ εξισ: 

Τομζασ  Γεωργία, Ρεριβάλλον και Νερό 

➢ Ρρόγραμμα  Αγροτικισ Επιχειρθματικότθτασ (online) 

➢ Ρρόγραμμα εκπαίδευςθσ ςε τεχνολογίεσ κακαριότθτασ/ απορρφπανςθσ, κανονιςμοί 

και λφςεισ RnD (δια ηϊςθσ πρόγραμμα) 

➢ Βιϊςιμθ Αγροτικι Επιχειρθματικότθτα ςτθν εποχι τθσ κλιματικισ αλλαγισ (δια 

ηϊςθσ) 

➢ Ενοποιθμζνο Ρρόγραμμα Διαχείριςθσ Υδάτινων Ρόρων( δια ηϊςθσ) 

➢ Ρροςαρμοςμζνεσ Επιλογζσ - Εφροσ κεμάτων ςτον Τομζα Γεωργίασ και Νεροφ 

Τομζασ  Στρατθγικζσ Σπουδζσ 

➢ Ναυτιλιακι και Λιμενικι Αςφάλεια - Ρρόγραμμα ςτο Λςραιλ 

➢ Διαχείριςθ Κρίςεων και Μαηικϊν Καταςτροφϊν - Ρρόγραμμα ςτο Λςραιλ  



 

 

 
 232 

➢ Εκνικι Αςφάλεια και Ανκεκτικότθτα Χϊρασ - Ρρόγραμμα ςτο Λςραιλ 

➢ Ρροςαρμοςμζνεσ Επιλογζσ - Στρατθγικζσ Μελζτεσ 

Τομζασ  Ενίςχυςθ Ικανοτιτων 

➢ Διαχείριςθ Σφγχρονθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα δια ηϊςθσ  

➢ Διαχείριςθ Ανκρωπίνων Ρόρων -Ρρόγραμμα δια ηϊςθσ 

➢ Ρρομικειεσ και Αγορζσ ςε Οργανιςμοφσ Δθμοςίου Τομζα - πρόγραμμα δια ηϊςθσ 

➢ Ρρόγραμμα Διαχείριςθ Ζργου (PM) Ενςωμάτωςθ Ραρακολοφκθςθ και Αξιολόγθςθ-

Ρρόγραμμα δια ηϊςθσ  

➢ Ρροςαρμοςμζνεσ Επιλογζσ - Εφροσ κεμάτων ςτον Δθμόςιο Τομζα-Ρρόγραμμα δια 

ηϊςθσ 

Τομζασ Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ 

➢ Διοίκθςθ Λνςτιτοφτων Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ - Ρρόγραμμα δια ηϊςθσ 

➢ Ρροςαρμοςμζνεσ Επιλογζσ - Εφροσ Κεμάτων ςτον Τομζα τθσ Τριτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ 

Τομζασ Μεταφορζσ &  Ναυτιλιακζσ Σπουδζσ 

➢ Μεταφορζσ: Σχεδιαςμόσ, Ανάπτυξθ και Διαχείριςθ 

➢ Ναυτιλιακι και Λιμενικι Αςφάλεια 

➢ Ανϊτερθ Διοίκθςθ Λιμζνοσ 

➢ Ρροςαρμοςμζνεσ Επιλογζσ - Εφροσ Κεμάτων ςτον Τομζα Μεταφορϊν και Ναυτιλίασ 

Τομζασ Οικονομικι Ανάπτυξθ 

➢ Ρροςαρμοςμζνεσ Επιλογζσ - Οικονομικι Ανάπτυξθ 

Τομζασ Διαχείριςθ Υγείασ 

➢ Διαχείριςθ Συςτθμάτων Υγείασ 

➢ Ρροςαρμοςμζνεσ Επιλογζσ - Εφροσ κεμάτων ςτον Τομζα Διαχείριςθσ Υγείασ 

iv. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΘΣ 
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Γίνεται με  τθν υποβολι αρχικισ θλεκτρονικισ αίτθςθσ, ακολουκεί επικοινωνία με  τον 

υπεφκυνο του κάκε προγράμματοσ για διενζργεια ςυνζντευξθ και περαιτζρω διαδικαςίεσ. 

 

v. ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ 

Δεν υπάρχει πρόγραμμα ςπουδϊν για παραγωγικι μεγάλθσ διάρκειασ ςχολι, υπάρχουν  

προγράμματα ςπουδϊν για εκπαιδευτικά προγράμματα ςυγκεκριμζνθσ μικρισ 

διάρκειασ.Ριο ςυγκεκριμζνα, παρζχονται εκπαιδευτικά Ρρογράμματα ενίςχυςθσ ικανοτιτων 

(Διαχείριςθ Σφγχρονθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ -Διαχείριςθ Ανκρωπίνων Ρόρων- Ρρομικειεσ 

και Αγορζσ ςε Οργανιςμοφσ Δθμοςίου Τομζα - Ρρόγραμμα Διαχείριςθ Ζργου (PM) 

Ενςωμάτωςθ Ραρακολοφκθςθ και Αξιολόγθςθ- Ρροςαρμοςμζνεσ Επιλογζσ - Εφροσ κεμάτων 

ςτον Δθμόςιο Τομζα) με τα οποία δθλϊνεται και θ ζμφαςθ ςτο πεδίο αυτό. 

 

vi.  ΔΕΞΙΟΤΘΤΕΣ 

Αναπτφςςονται και μζςα από τισ κεματικζσ εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ  και ωσ ξεχωριςτό 

αντικείμενο μάκθςθσ  ςτθν ανάπτυξθ ικανοτιτων 

 

vii.ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Δεν διακρίνεται ςτο διαδικτυακό χϊρο του Κζντρου ξεχωριςτι ενότθτα ι κεματικόσ τομζασ 

εκπαίδευςθσ με αντικείμενο ςτθν καινοτομία. Θ διαχείριςθ ζργων με ςφγχρονεσ 

επιςτθμονικζσ μεκόδουσ είναι ζνα βιμα προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι.  

 

viii. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΣΤΑΔΙΟΔΟΜΙΑ   

Ο οργανιςμόσ ενιςχφει με δεξιότθτεσ και γνϊςεισ τα ςτελζχθ κυρίωσ του δθμόςιου τομζα, 

δεν ζχει άμεςθ ςχζςθ με  απονομι κλιμακίων και βακμϊν. Δεν ςτοιχειοκετείται τζτοια 

ζννοια ι προςζγγιςθ με αυτό τον όρο, επιδιϊκεται όμωσ βρίςκεται ςτθν αποςτολι  του 

Λνςτιτοφτου θ ςφγχρονθ μοντζρνα, με εργαλεία και τεχνικζσ αποτελεςματικι διοίκθςθ που 

με ςυγκεκριμζνθ μεκοδολογία μεταλαμπαδεφεται ςτουσ εκπαιδευόμενουσ του δθμόςιου 

αλλά και ιδιωτικοφ φορζα. 
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ix. ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΘ ΑΡΟΦΟΙΤΩΝ  

Δεν προκφπτει από κάπου ρθτι και ξεχωριςτι περιγραφι τθσ αξιοποίθςθσ αυτϊν ςε 

επίπεδο βακμολογικισ ι μιςκολογικισ εξζλιξθσ ι ωρίμανςθσ. Ραρζχονται εκπαιδευτικά 

Ρρογράμματα ενίςχυςθσ ικανοτιτων (Διαχείριςθ Σφγχρονθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ -

Διαχείριςθ Ανκρωπίνων Ρόρων- Ρρομικειεσ και Αγορζσ ςε Οργανιςμοφσ Δθμοςίου Τομζα - 

Ρρόγραμμα Διαχείριςθ Ζργου (PM) Ενςωμάτωςθ Ραρακολοφκθςθ και Αξιολόγθςθ- 

Ρροςαρμοςμζνεσ Επιλογζσ - Εφροσ κεμάτων ςτον Δθμόςιο Τομζα) με τα οποία δθλϊνεται 

και θ ζμφαςθ ςτο πεδίο αυτό. 
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Κεφάλαιο 5 

Προςπάκειεσ διεκνοφσ δικτφωςθσ 

 

Government alone cannot address society’s most pressing 

challenges, Instead new kinds of collaboration are needed. 

(Michael E. Porter, Harvard Business School) 

 

Μζχρι τϊρα ζχει γίνει αντιλθπτό ότι οι ΡΦΣ αποτελοφν ζναν ςθμαντικό πυλϊνα τθσ 

οργανωτικισ διάρκρωςθσ τθσ ςφγχρονθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Στα περιςςότερα ςφγχρονα 

κράτθ, εντοπίηονται αντίςτοιχεσ δομζσ με παρόμοια χαρακτθριςτικά και κοινι ςτόχευςθ, τθν 

περαιτζρω ανάπτυξθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου. Απϊτεροσ ςκοπόσ τθσ φπαρξισ τουσ δεν 

είναι άλλοσ από τθ δθμιουργία προςτικζμενθσ αξίασ, όπωσ αυτι που προςδίδουν οι 

ειδικευμζνοι εργαηόμενοι, ςε όρουσ μεγαλφτερθσ αποτελεςματικότθτασ και 

αποδοτικότθτασ, προσ όφελοσ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ και τθσ ποιοτικότερθσ 

εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν. Σε κάκε πλαίςιο αναφοράσ ωςτόςο, οι ΡΦΣ επιδεικνφουν 

διαφορετικζσ επιδόςεισ ςε ςχζςθ τόςο με τθν ίδια τθ ςτοχοκεςία τουσ όςο και ςε ςχζςθ με 

τισ επιδόςεισ των ομοτίμων τουσ. Οι διαφορετικζσ επιδόςεισ κακορίηονται, μεταξφ άλλων, 

από το ίδιο το κεςμικό πλζγμα οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, από τθ 

ροπι των ΡΦΣ προσ καινοτομία, από τθν ικανότθτά τουσ για ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ 

αλλαγϊν, από τθ ςτρατθγικι ςτόχευςθ των προγραμμάτων, από τθν ικανότθτα εντοπιςμοφ 

των πραγματικϊν ελλειμμάτων δεξιοτιτων (από τθν πλευρά τθσ ηιτθςθσ) και τθν αντίςτοιχθ 

προςπάκεια για περαιτζρω ανάπτυξθ των απαιτοφμενων δεξιοτιτων (από τθν πλευρά τθσ 

προςφοράσ) κακϊσ και από άλλουσ παράγοντεσ περιςςότερο ι λιγότερο αφανείσ. 

Θ επιδίωξθ για ολοζνα και υψθλότερεσ επιδόςεισ, ζφερε κοντά μια ςειρά από εκνικοφσ και 

διεκνείσ εμπλεκόμενουσ διαμορφωτζσ ι δρϊντεσ πολιτικισ (policymakers), με ςτόχο τθν 

ανταλλαγι πλθροφοριϊν ι άλλων πόρων και ςκοπό να παρζμβουν ςτθ διαδικαςία 

διαμόρφωςθσ δθμόςιων πολιτικϊν ϊςτε να προςδιορίςουν τθν ποιότθτα του 

αποτελζςματοσ. Θ εν λόγω διαδικαςία, αντανακλά μια μθ ιεραρχικι (μεταξφ των  δρϊντων 

πολιτικισ) προςζγγιςθ ςτθ λιψθ αποφάςεων του δθμόςιου τομζα (Kenis & Schneider 1991, 

Laumann & Knoke 1987). Θ ιςχυρι αυτι τάςθ, που είναι αποκφθμα και τθσ διεκνοποίθςθσ 
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τθσ πολιτικισ ατηζντασ αγγίηει τον πυρινα τθσ λεγόμενθσ κεωρίασ δικτφων δθμόςιασ 

πολιτικισ θ οποία παρουςιάηεται, μεταξφ άλλων, ωσ μια ςυνεχισ διαδικαςία 

διαπραγμάτευςθσ μεταξφ πεποικιςεων και ςυμφερόντων από κυβερνθτικοφσ ι άλλουσ 

φορείσ που επικυμοφν να παρζμβουν ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων (Rhodes 2008). 

Υπό μια πλουραλιςτικι λοιπόν αντίλθψθ, κρίκθκε απαραίτθτθ θ εξζταςθ των παραγόντων 

επίδοςθσ των επιμζρουσ ΡΦΣ αλλά και θ περαιτζρω δικτφωςθ των τελευταίων ςε ευρφτερα 

και ενίοτε υπερεκνικά ςχιματα ςυγκριτικισ πολιτικισ ανάλυςθσ. Τα εν λόγω ςχιματα 

μπόρεςαν να πετφχουν δφο ςτόχουσ: α) να κεωρθτικοποιιςουν τθ ςχετικι ςυηιτθςθ 

προςφζροντασ το αναλυτικό υπόβακρο αλλά και ζνα επιςτθμονικό πεδίο διαλόγου για 

μεγαλφτερθ ανατροφοδότθςθ και ςυνεχι βελτίωςθ (continuous improvement) και β) να 

διευκολφνουν τθ διαδικαςία ανταλλαγισ τεχνογνωςίασ από ζκαςτο εμπλεκόμενο μζροσ με 

ςκοπό τον πειραματιςμό επί νζων ιδεϊν και τθν ανάδειξθ καινοτόμων καλϊν πρακτικϊν.  

Ροια είναι όμωσ τα ςχιματα εκείνα που ςυναπαρτίηουν τα ςχετικά δίκτυα πολιτικισ και 

ποια είναι θ ςτόχευςι τουσ; Ραρακάτω επιχειρείται μια ςυνοπτικι, και ςίγουρα όχι 

εξαντλθτικι, καταγραφι των πιο ςθμαντικϊν διακυβερνθτικϊν δικτφων με ςκοπό τθν 

ανάπτυξθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και των δθμόςιων πολιτικϊν. Οι ΡΦΣ ςυμμετζχουν είτε 

ωσ ανεξάρτθτοι φορείσ είτε ωσ μζρθ μιασ εκνικισ αντιπροςωπείασ που προωκεί ηθτιματα 

δθμόςιασ διοίκθςθσ ςτα διεκνι φόρα. 

1. Το Δίκτυο των Θνωμζνων Εκνϊν για τθ Δθμόςια Διοίκθςθ (UNPAN) είναι ζνα 

παγκόςμιο δίκτυο που ςυνδζει ςχετικοφσ διεκνείσ, περιφερειακοφσ, υπο-

περιφερειακοφσ και εκνικοφσ κεςμοφσ και εμπειρογνϊμονεσ ςε όλο τον κόςμο που 

εργάηονται για τθν αποτελεςματικι διακυβζρνθςθ και τθ δθμόςια διοίκθςθ με 

ςκοπό τθν αειφόρο ανάπτυξθ, ςφμφωνα με τον ςτόχο 16 τθσ Ατηζντασ 2030 για τθ 

Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ. Οι τομείσ προτεραιότθτασ περιλαμβάνουν: διακυβζρνθςθ και 

κεςμοφσ, μεταςχθματιςτικι θγεςία και ικανότθτεσ των δθμοςίων υπαλλιλων να 

υλοποιιςουν τουσ Στόχουσ Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ, διαφάνεια, ακεραιότθτα και 

πρόλθψθ τθσ διαφκοράσ, καινοτομία και παροχι υπθρεςιϊν για τουσ Στόχουσ 

Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ και τζλοσ ψθφιακι διακυβζρνθςθ. Θ αποςτολι του UNPAN 

είναι να προωκιςει τθν παγκόςμια ανταλλαγι γνϊςεων, εμπειριϊν και καινοτόμων 

πρακτικϊν ςε κζματα διακυβζρνθςθσ και δθμόςιασ διοίκθςθσ. Το UNPAN ζχει 

ςχεδιαςτεί για να βοθκά τισ χϊρεσ, ιδιαίτερα τισ αναπτυςςόμενεσ και τισ χϊρεσ που 
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τελοφν ςε ειδικζσ καταςτάςεισ, να εφαρμόςουν τθν Ατηζντα 2030 για τθ Βιϊςιμθ 

Ανάπτυξθ. Διευκολφνει τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων, μεταξφ άλλων, μζςω τθσ 

κατάρτιςθσ, και τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των κρατϊν μελϊν του ΟΘΕ, με ζμφαςθ 

ςτθν παροχι τεχνικισ βοικειασ προσ τισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ του Νότου. 

2. Το Δίκτυο Σχολϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (Κυβζρνθςθσ) ΟΟΣΑ (OECD Schools of 

Government) ςυνιςτά ζνα από τα μεγαλφτερα διακυβερνθτικά φόρα που προωκοφν 

τον επιςτθμονικό διάλογο ενϊ παράλλθλα λειτουργεί και ωσ βάςθ δεδομζνων, 

εμπειριϊν και καλϊν πρακτικϊν, με ςκοπό τθν εφκολθ ανταλλαγι τθσ ςχετικισ 

τεχνογνωςίασ διακυβζρνθςθσ ανάμεςα ςτα μζλθ του. Βαςικι λειτουργία του είναι θ 

προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ, τθσ ζρευνασ που ςχετίηεται με τον εντοπιςμό και τθν 

πρόβλεψθ των απαραίτθτων γνϊςεων, ικανοτιτων και δεξιοτιτων των ςτελεχϊν τθσ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ κακϊσ και δράςεων που αφοροφν ςτθν οικοδόμθςθ τθσ 

ικανότθτασ (capacity-building) του δθμόςιου τομζα να διαςφαλίςει τθν ανταπόκριςθ 

ςτισ κυβερνθτικζσ προτεραιότθτεσ. Το Δίκτυο Σχολϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του ΟΟΣΑ 

υποςτθρίηει τα μζλθ του ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ανκεκτικότθτασ των μεταρρυκμίςεων 

του δθμόςιου τομζα με ςτόχο τθν οικονομικι ανάπτυξθ και ευθμερία. Ράνω από 80 

διακριτζσ κεςμικζσ οντότθτεσ που δραςτθριοποιοφνται ςε πάνω από 50 κράτθ 

παγκοςμίωσ ςυμμετζχουν ςτο Δίκτυο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του ΟΟΣΑ κακιςτϊντασ το 

ίςωσ το μεγαλφτερο φόρουμ με το αυτό αντικείμενο. Ανάμεςα ςτισ αρμοδιότθτεσ του 

Δικτφου είναι και θ διενζργεια μιασ Ετιςιασ Συνάντθςθσ των ΡΣΦ με ειδικζσ κάκε 

φορά κεματικζσ. Με εξαίρεςθ το 2021 που λόγω πανδθμίασ ακυρϊκθκε, θ τελευταία 

ςυνάντθςθ που υλοποιικθκε ιταν το 2020 και είχε ωσ κεματικι το Μζλλον τθσ 

Δθμόςιασ Υπθρεςίασ. 

3. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (EUPAN) είναι ζνα άτυπο δίκτυο των 

Γενικϊν Διευκυντϊν ι άλλων υψθλόβακμων ςτελεχϊν που διακζτουν τθν ευκφνθ 

για τθν οργάνωςθ και λειτουργία τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ ςτα κράτθ μζλθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και ςτισ χϊρεσ παρατθρθτζσ. Ο 

κφριοσ ςτόχοσ του δικτφου είναι να καταςτιςει τθ ςυνεργαςία μεταξφ των 

ευρωπαϊκϊν δθμόςιων διοικιςεων πιο ςτενι και εςτιαςμζνθ κακϊσ και να ορίςει 

ςαφι παραδοτζα με ςκοπό τθ διαμόρφωςθ μιασ κοινισ ατηζντασ πολιτικισ που κα 

λαμβάνει υπόψθ τισ προτεραιότθτεσ ςε επίπεδο κρατϊν μελϊν και Ευρωπαϊκισ 
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Ζνωςθσ, κάτω από οποιαδιποτε ςυγκυρία. Βαςικι λειτουργία του EUPAN είναι να 

διευκολφνει τα μζλθ του ςε επίπεδο ανταλλαγισ απόψεων, εμπειριϊν, εργαλείων 

και βζλτιςτων πρακτικϊν ωσ προσ τα ςχετικά κζματα και τομείσ ενδιαφζροντοσ. 

Επιπλζον, το EUPAN προωκεί τθν ανάπτυξθ κοινϊν εργαλείων, δραςτθριοτιτων 

ι/και κοινϊν οραμάτων που γίνονται αποδεκτά από όλα τα μζλθ του. Το Δίκτυο 

διαρκρϊνεται γφρω από τουσ κφριουσ τομείσ του οι οποίοι περιλαμβάνουν τθ 

διοίκθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και τθν οργανωτικι ανάπτυξθ, τθν καινοτομία 

και τθν παροχι υπθρεςιϊν, αλλά είναι επίςθσ ανοιχτό ςε άλλουσ τομείσ τθσ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ, όπωσ θ μεταρρφκμιςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, θ ανοιχτι 

διακυβζρνθςθ κ.ά. Το EUPAN ζχει καταρτίςει ζγγραφο ςτρατθγικισ που ορίηει τουσ 

ςτρατθγικοφσ τομείσ ενδιαφζροντοσ κακϊσ και τισ δράςεισ που κα αναλάβει, με 

προοπτικι 3 ετϊν, κατά τθ διάρκεια κάκε Ρροεδρίασ. Τθν ευκφνθ για το ςχεδιαςμό, 

υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ των ςτρατθγικϊν και των δράςεων του EUPAN ζχουν οι 

Ρροεδρίεσ που λειτουργοφν ςτθ βάςθ μιασ ιδιότυπθσ τρόικασ (θ παροφςα Ρροεδρία 

και οι επόμενεσ δφο Ρροεδρίεσ) και ο προγραμματιςμόσ τουσ ζχει ςυνικωσ χρονικό 

ορίηοντα 18 μθνϊν. Οι βαςικζσ αρχζσ και τα χαρακτθριςτικά του Δικτφου 

περιλαμβάνουν ςτακερι δομι, άτυπο χαρακτιρα, ευελιξία, διαφάνεια και 

ςυναίνεςθ. Λδιαίτερα θ δομι τθσ EUPAN είναι καλά εδραιωμζνθ και αποτελείται από 

διάφορα επίπεδα εμπειρογνωμόνων που καλοφνται ςτισ ςυνεδριάςεισ αναλόγωσ με 

το ιδιαίτερο αντικείμενο που ςυηθτείται. Το Δίκτυο είναι ανοιχτό ςε περαιτζρω 

ευζλικτθ ςυνεργαςία. Εάν τα κράτθ μζλθ επιλζξουν να προχωριςουν παραπζρα, 

μποροφν να οργανϊςουν περιςςότερεσ ςε βάκοσ διαβουλεφςεισ μεταξφ ομοτίμων ι 

μεταφορά γνϊςεων, ικανοτιτων και εμπειρογνωμοςφνθσ ςε ςυγκεκριμζνο τομζα 

μεταρρφκμιςθσ ι εκςυγχρονιςμοφ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, διμερϊσ ι ςε μικρότερεσ 

ομάδεσ. Το EUPAN, ςυμβάλλει ςτθ ςταδιακι δθμιουργία ενόσ ενιαίου ευρωπαϊκοφ 

διοικθτικοφ χϊρου. 

4. Το Δίκτυο των Διευκυντϊν Ινςτιτοφτων και Σχολϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (Network 

of Directors of Institutes and Schools of Public Administration-DISPA) είναι ζνα 

ςτοχευμζνο φόρουμ για τθ διοίκθςθ ΡΦΣ ςτο πλαίςιο των ςφγχρονων δθμόςιων 

διοικιςεων. Με αφορμι τθν αναηιτθςθ τρόπων για ςτενότερθ ςυνεργαςία, ειδικά 

ςτον απόθχο των γεγονότων τθσ πτϊςθσ του Τείχουσ του Βερολίνου, ςυμφωνικθκε, 
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το 1995, θ κακιζρωςθ μιασ ετιςιασ ςυνάντθςθσ ανάμεςα ςτουσ Διευκυντζσ των 

Σχολϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (ΡΦΣ) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κακϊσ και των χωρϊν 

τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ. Θ οργάνωςθ αυτισ τθσ ετιςιασ ςυνάντθςθσ 

δρομολογικθκε ςε άτυπθ βάςθ, χωρίσ καμία υποχρζωςθ ςυμμετοχισ των 

διευκυντϊν. Με τα χρόνια θ ςυμμετοχι ζχει πολλαπλαςιαςτεί και θ ανταλλαγι 

ιδεϊν ζχει αναπτυχκεί με αποτζλεςμα τόςο τθ διεφρυνςθ των υπό εξζταςθ 

κεματικϊν όςο και τθ διενζργεια πιο τακτικϊν ςυναντιςεων. Το DISPA κακιερϊκθκε 

ωσ μια κεματικι υποκατθγορία του EUPAN παρά το γεγονόσ ότι δεν αποτελεί 

επιςιμωσ μζροσ τθσ δομικισ υπόςταςθσ τθσ τελευταίασ. Σε κάκε περίπτωςθ, 

αμφότερα τα Δίκτυα, διατθροφν άριςτεσ άτυπεσ ςχζςεισ. Το Ευρωπαϊκό Λνςτιτοφτο 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (EIPA) ςυμμετζχει ςτον ςυντονιςμό των δραςτθριοτιτων του 

Δικτφου και εγγυάται τθν ςυνζχειά του. Μζςω τθσ διαδικαςίασ ανταλλαγισ καλϊν 

πρακτικϊν και εμπειριϊν, τα μζλθ μπόρεςαν να ξεκινιςουν μια ςειρά από ad hoc ι 

μόνιμεσ ςυνεργαςίασ, ανζκεςαν μελζτεσ, εκπόνθςαν προγράμματα κατάρτιςθσ, 

πρόςφεραν πρακτικι άςκθςθ, κ.τ.λ. Μεταξφ των βαςικϊν κεμάτων που εξετάςτθκαν 

κατά τθ διάρκεια των ςυναντιςεων είναι: θ μεταρρφκμιςθ των δθμόςιων 

υπθρεςιϊν, τα προγράμματα κατάρτιςθσ και προςωπικισ ανάπτυξθσ για ανϊτατα 

ςτελζχθ και εκπροςϊπουσ, οι νζεσ μζκοδοι κατάρτιςθσ, θ θκικι τθσ 

δθμοςιοχπαλλθλίασ, θ ψθφιακι διακυβζρνθςθ, θ αξιολόγθςθ του αντίκτυπου των 

προγραμμάτων κατάρτιςθσ και ανάπτυξθσ. Το 2008, υπό τθ γαλλικι προεδρία, το 

δίκτυο υιοκζτθςε το Μανιφζςτο του Στραςβοφργου, με ςτόχο να ςκιαγραφιςει μια 

κοινι κατεφκυνςθ για όλεσ τισ μελλοντικζσ του δραςτθριότθτεσ. Τα μζλθ του, 

δεςμεφτθκαν να εφαρμόςουν μια πιο ςυςτθματικι προςζγγιςθ ςε επιχειρθςιακό 

επίπεδο, να επιδιϊξουν τθν ορκολογικι διαχείριςθ των προκλιςεων που 

αντιμετωπίηει θ ςφγχρονθ δθμόςια διοίκθςθ όπωσ θ αφξουςα τάςθ για κινθτικότθτα 

του προςωπικοφ, λόγω δθμογραφικϊν και επαγγελματικϊν λόγων, να 

ανταπεξζλκουν ςτισ προςδοκίεσ των πολιτϊν και να ανακεωριςουν το ρόλο που 

επιτελοφν τα ανϊτατα ςτελζχθ ςε ζνα ταχζωσ εξελιςςόμενο οικονομικό και 

κοινωνικό κλίμα. Το 2012 το DISPA κα καταρτίςει ζνα πιο λεπτομερζσ ςχζδιο δράςθσ 

για τθν υλοποίθςθ αυτϊν των ιδεϊν το οποίο και εγκρίκθκε με το λεγόμενο 

Ψιφιςμα τθσ Βουδαπζςτθσ/Βαρςοβίασ. Με τθ Συνκικθ τθσ Λιςαβόνασ τονίηεται 

περαιτζρω θ ςθμαςία του ρόλου που διαδραματίηει το DISPA, κακϊσ ειςάγεται θ 
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ζννοια τθσ διοικθτικισ ςυνεργαςίασ με ςκοπό τθν ενκάρρυνςθ των κεςμικϊν 

οργάνων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και των κρατϊν μελϊν  για να ενκαρρφνει τα 

κεςμικά όργανα τθσ ΕΕ και τα κράτθ μζλθ προκειμζνου να ενιςχφςουν τθ 

ςυνεργαςία τουσ και ιδίωσ ςτο πλαίςιο των κοινϊν δραςτθριοτιτων κατάρτιςθσ. 

5. Το Δίκτυο των Διευκυντϊν Ινςτιτοφτων και Σχολϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ τθσ 

Κεντρικισ και Ανατολικισ Ευρϊπθσ (Network of Institutes and Schools of Public 

Administration in Central and Eastern Europe - NISPAcee) αποτζλεςε εξ αρχισ ζνα 

παρακλάδι τθσ DISPA, μολονότι ανεξάρτθτο. Το Δίκτυο ιδρφκθκε το 1994 με ζδρα τθ 

Μπρατιςλάβα Σλοβακίασ. Ο ςτόχοσ του ιταν κεματικά πιο προςδιοριςμζνοσ από τθ 

DISPA κακϊσ ζπρεπε να ανταποκρικεί ςτον τότε μεταβαλλόμενο και αυξανόμενο 

ρόλο τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ κατά τθ μεταςοβιετικι πολιτικι κακϊσ και ςτθν 

οικονομικι μετάβαςθ ςτθν Κεντρικι και Ανατολικι Ευρϊπθ (ΚΑΕ). Κατά τθ διάρκεια 

των ςχεδόν 25 ετϊν νόμιμθσ φπαρξισ του, το NISPAcee ζχει διαδραματίςει 

ςθμαντικι ςυμβολι ςτθν ανάπτυξθ τθσ εκνικισ και περιφερειακισ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ και πρακτικϊν τοπικισ διακυβζρνθςθσ ςτθν ΚΑΕ. Συγκεντρϊνοντασ τουσ 

καλφτερουσ εμπειρογνϊμονεσ ςτουσ τομείσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και τθσ 

δθμόςιασ πολιτικισ, το NISPAcee διευκόλυνε τθ δθμιουργία ακαδθμαϊκϊν δικτφων 

και ενίςχυςε τθ ςυνεργαςία για τθ μεταφορά βζλτιςτων πρακτικϊν που ςχετίηονται 

με το δθμόςιο τομζα. Το NISPAcee οργανϊνει επίςθσ ςυνζδρια, εκπαιδεφςεισ, 

ςεμινάρια και εργαςτιρια ςχετικά με τισ κεωρθτικζσ και πρακτικζσ πτυχζσ των 

ανωτζρω επιςτθμονικϊν τομζων με εφαρμογι ςτθν περιοχι τθσ ΚΑΕ. 

6. Άλλα περιφερειακά δίκτυα:  

i. Το Κζντρο Ρρογράμματοσ Διακυβζρνθςθσ (MENA-OECD) ιδρφκθκε το 2012 

από  τθν Λταλικι Εκνικι Σχολι Διοίκθςθσ (SNA) και τον Οργανιςμό 

Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (ΟΟΣΑ) με αποςτολι τθν ανάπτυξθ 

προγραμμάτων κατάρτιςθσ για τθν υποςτιριξθ των δθμόςιων διοικιςεων 

των αραβικϊν χωρϊν ςε Αφρικι και Αςία (MENA Region) και να προωκιςει 

πρωτοβουλίεσ για τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων προκειμζνου να επιτευχκεί θ 

αποτελεςματικότθτα και αποδοτικότθτα του δθμόςιου τομζα και θ χρθςτι 

διακυβζρνθςθ. Το Κζντρο τθσ Καηζρτα αποτελεί μζροσ του Ρρογράμματοσ 

Διακυβζρνθςθσ MENA-ΟΟΣΑ που προωκεί τισ μεταρρυκμίςεισ του δθμόςιου 
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τομζα και ενιςχφει τθ διεκνι ςυνεργαςία με ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ 

βιϊςιμθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ ςτθν περιοχι MENA. 

ii. Το Δίκτυο για τισ Γερμανόφωνεσ Σχολζσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (DACH) 

αποτελεί ζναν ςυναςπιςμό των γερμανόφωνων χωρϊν (Γερμανία, Αυςτρία, 

Ελβετία) που ςυνεργάηεται ςε πολλαπλά επίπεδα ςυμπεριλαμβανομζνθσ 

μιασ ενιςχυμζνθσ ςυνεργαςίασ ςτα πεδία των δθμοςίων πολιτικϊν και 

δθμόςιασ διοίκθςθσ υπό τθν κεςμικι ομπρζλα του EUPAN. Στο πλαίςιο αυτό, 

οι χϊρεσ DACH ςυντονίηουν τισ δράςεισ τουσ ςχετικά με τθν διάδοςθ και 

εφαρμογι του Κοινοφ Ρλαιςίου Αξιολόγθςθσ (CAF), που αποτελεί ζνα 

εργαλείο που αναπτφχκθκε για να επιτρζπει ςτουσ δθμόςιουσ φορείσ να 

αυτοαξιολογοφνται.  

iii. Θ Ρεριφερειακι Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (ReSPA) είναι ζνασ 

περιφερειακόσ οργανιςμόσ που ιδρφκθκε το 2010 ωσ κοινι πρωτοβουλία τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και των χωρϊν των Δυτικϊν Βαλκανίων (Αλβανία, 

Βοςνία-Ερηεγοβίνθ, Δθμοκρατία τθσ Βόρειασ Μακεδονίασ, Μαυροβοφνιο και 

Σερβία και Κοςςυφοπζδιο διακριτόσ εταίροσ) με ςκοπό τθν υποςτιριξθ τθσ 

διοικθτικισ μετάβαςθσ των αναπτυςςόμενων οικονομιϊν των Δυτικϊν 

Βαλκανίων. 

iv. Ο Αραβικόσ Οργανιςμόσ Διοικθτικισ Ανάπτυξθσ (ARADO) ιδρφκθκε το 1961 

με αποςτολι τθν διοικθτικι ανάπτυξθ των αραβικϊν χωρϊν προκειμζνου να 

εξυπθρετθκοφν τα ςυνολικά αναπτυξιακά ηθτιματα.  

v. Ο Αναπτυξιακόσ Ρεριφερειακόσ Οργανιςμόσ για τθν Δθμόςια Διοίκθςθ 

(EROCA) ιδρφκθκε το 1960 ωσ απάντθςθ ςτθν κοινι επικυμία μεταξφ των 

αναπτυςςόμενων και αναπτυγμζνων χωρϊν τθσ Αςίασ να προωκιςουν τθν 

περιφερειακι ςυνεργαςία για τθ βελτίωςθ τθσ γνϊςθσ, των ςυςτθμάτων και 

των πρακτικϊν τθσ κυβερνθτικισ διοίκθςθσ και να ςυνδράμουν ςτθν 

επιτάχυνςθ τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ ανάπτυξθσ. Σιμερα απαρτίηεται 

από 10 αςιατικά κράτθ. 

vi. Το Δίκτυο Ινςτιτοφτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ τθσ Αςίασ και των περιοχϊν του 

Ειρθνικοφ (NAPSIPAG) παρζχει αποτελεςματικζσ υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ 
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ικανοτιτων ςτα ινςτιτοφτα μζλθ και τα ενκαρρφνει να προβαίνουν ςε 

ανταλλαγι εμπειρογνωμοςφνθσ και καλϊν πρακτικϊν. Ο μακροπρόκεςμοσ 

ςτόχοσ του δικτφου είναι να οικοδομιςει και να ενιςχφςει τισ ικανότθτεσ των 

ςχολείων και ινςτιτοφτων δθμόςιασ διοίκθςθσ κακϊσ και ερευνθτικϊν 

οργανιςμϊν και δεξαμενϊν ςκζψθσ ςτθν περιοχι ϊςτε να μπορζςουν να 

μετατρζψουν τισ αντίςτοιχεσ κυβερνιςεισ τουσ ςε αποτελεςματικοφσ φορείσ 

χρθςτισ διακυβζρνθςθσ. 

vii. Το Αφρικανικό Κζντρο Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ ςτθ Διοίκθςθ για τθν 

Ανάπτυξθ (CAFRAD) είναι ζνασ Ραναφρικανικόσ διακυβερνθτικόσ 

οργανιςμόσ, που ιδρφκθκε το 1964 από αφρικανικζσ κυβερνιςεισ, με τθν 

υποςτιριξθ τθσ UNESCO. κακιςτϊντασ το, το μοναδικό παναφρικανικό κζντρο 

εκπαίδευςθσ και ζρευνασ ςτθν Αφρικι με ςκοπό τθ βελτίωςθ των 

ςυςτθμάτων δθμόςιασ διοίκθςθσ και διακυβζρνθςθσ. Θ ζδρα του βρίςκεται 

ςτθν Ταγγζρθ (Μαρόκο). Θ ςυμμετοχι ςτο CAFRAD είναι ανοιχτι ςε όλα τα 

αφρικανικά κράτθ. Επί του παρόντοσ, το CAFRAD ζχει 36 κράτθ μζλθ. 

7. Θ Διεκνισ Ζνωςθ Σχολϊν και Ινςτιτοφτων Διοίκθςθσ (IIAS-IASIA) είναι ζνασ διεκνισ 

οργανιςμόσ, αποςτολι του οποίου είναι να ενιςχφςει τθ δθμιουργία διοικθτικϊν 

ικανοτιτων ςε όλο τον κόςμο, να προωκιςει τθν αριςτεία ςτθν εκπαίδευςθ και 

κατάρτιςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και να διεξάγει, να ςυηθτά και να διαδίδει 

ακαδθμαϊκισ ζρευνα αιχμισ και «ζξυπνεσ» πολιτικζσ πρακτικζσ για τθ διακυβζρνθςθ 

και διοίκθςθ. Θ Ευρωπαϊκι Ομάδα για τθ Δθμόςια Διοίκθςθ (EGPA), είναι ζνα από τα 

ςθμαντικότερα επιςτθμονικά δίκτυα και πλατφόρμα ςφνδεςθσ τθσ ερευνθτικισ 

γνϊςθσ ςτον τομζα των διοικθτικϊν επιςτθμϊν ςτθν ευρωπαϊκι ιπειρο και αποτελεί 

μια από τισ πιο ιςχυρζσ περιφερειακζσ ομάδεσ του Διεκνοφσ Λνςτιτοφτου Διοικθτικϊν 

Επιςτθμϊν (IIAS). 

8. Το Δίκτυα των Θ.Ρ.Α.: 

i. To Δίκτυο Σχολϊν Δθμόςιασ Ρολιτικισ, Δθμόςιων Υποκζςεων και Διοίκθςθσ 

(NASPAA) είναι μια μθ κερδοςκοπικι ζνωςθ μελϊν με περιςςότερα από 300 

ςχολζσ-μζλθ ςε πανεπιςτιμια των ΘΡΑ και εκτόσ ΘΡΑ που απονζμουν 

αναγνωριςμζνα πτυχία ςτθ δθμόςια διοίκθςθ, τθ δθμόςια πολιτικι, τισ 



 

 

 
 243 

δθμόςιεσ υποκζςεισ και τον μθ κερδοςκοπικό τομζα ι άλλουσ ςυναφείσ 

τομείσ.  

ii. H Αμερικανικι Εταιρεία Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (ASPA) είναι θ μεγαλφτερθ και 

πιο ςθμαντικι επαγγελματικι ζνωςθ ευρείασ βάςθσ ςτθν αμερικανικι 

δθμόςια διοίκθςθ. Ζχει ποικίλα μζλθ περίπου 8.000 επαγγελματιϊν, 

ακαδθμαϊκϊν και φοιτθτϊν. Θ ASPA χρθςιμεφει ωσ θ κφρια αρζνα για τθ 

ςφνδεςθ κεωρίασ και πράξθσ ςτον τομζα τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ παρζχοντασ 

ζνα μεγάλο εφροσ δυνατοτιτων για εκπαίδευςθ, δικτφωςθ και ζρευνα ςτο 

πεδίο τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. 

iii. H  Ζνωςθ Ανάλυςθσ και Διοίκθςθσ των Δθμόςιων Ρολιτικϊν (APPAM) είναι 

ζνασ οργανιςμόσ που επιδιϊκει τθ βελτίωςθ τθσ δθμόςιασ πολιτικισ και τθσ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ διαμζςου τθσ προϊκθςθσ τθσ αριςτείασ ςτθν ζρευνα, τθν 

ανάλυςθ και τθν εκπαίδευςθ. 

9. Το Ευρωπαϊκό Ινςτιτοφτο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (EIPA) ιδρφκθκε το 1981 και εδρεφει 

ςτο Μάαςτριχτ. Σκοπόσ του Λνςτιτοφτου είναι θ παροχι τεχνογνωςίασ, μζςω 

εξειδικευμζνων προγραμμάτων κατάρτιςθσ, ςε ςτελζχθ που εργάηονται ςτθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ κακϊσ και ςε υπαλλιλουσ των δθμοςίων διοικιςεων των κρατϊν-

μελϊν. Το αντικείμενο του Λνςτιτοφτου επικεντρϊνεται ςε τρεισ κατά βάςθ τομείσ: 

επαγγελματικι κατάρτιςθ και ανάπτυξθ δεξιοτιτων, ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ και 

ζρευνα. Το EIPA δίνει ζμφαςθ ςτθ μεταφορά τεχνογνωςίασ ςε κζματα όπωσ θ 

διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, το ευρωπαϊκό δθμόςιο 

μάνατημεντ και οι πολιτικζσ που οδθγοφν ςτθν ολοζνα και μεγαλφτερθ ευρωπαϊκι 

ολοκλιρωςθ. Υπό τθ κεςμικι ομπρζλα του EIPA λειτουργοφν α) το Ευρωπαϊκό 

Κζντρο Δικαςτϊν και Δικθγόρων ςτο Λουξεμβοφργο, β) το Ευρωπαϊκό Κζντρο 

Ρεριφερειϊν ςτθ Βαρκελϊνθ και γ) το Ευρωπαϊκό Κζντρο για το Δθμόςιο Οικονομικό 

Μάνατημεντ ςτθ Βαρςοβία. Με ςκοπό τθν περαιτζρω προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ 

ςτθν ευρωπαϊκι δθμόςια διοίκθςθ το EIPA δθμιοφργθςε το κεςμό των Ευρωπαϊκϊν 

Βραβείων Δθμοςίου Τομζα (EPSA) που αποτελεί ζνα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα 

απονομισ βραβείων για φορείσ του δθμόςιου τομζα ςε όλα τα επίπεδα 

διακυβζρνθςθσ και το οποίο διοργανϊνεται κάκε δφο χρόνια από το 2009 με ευκφνθ 

του Ευρωπαϊκοφ Λνςτιτοφτου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ EIPA. Συνολικά. περιςςότερα από 
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1.500 ζργα ζχουν υποβλθκεί ςτθν EPSA, ςε κεςμικά όργανα και φορείσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και άλλουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ τα τελευταία χρόνια. Για όλεσ 

τισ ευρωπαϊκζσ δθμόςιεσ διοικιςεισ, θ EPSA ζχει δθμιουργιςει εξαιρετικά πολφτιμθ 

τεχνογνωςία και αποτελζςματα που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν προσ όφελοσ τθσ 

παροχισ καινοτόμων λφςεων και ευκαιριϊν μάκθςθσ. 

10. Ad hoc διμερείσ ι πολυμερείσ ςυνεργαςίεσ ανάμεςα ςε κράτθ μζλθ με ςκοπό τθν 

προϊκθςθ ειδικϊν κεμάτων. Ραραδοςιακά τζτοιου είδουσ ςυνεργαςίεσ υλοποιοφν 

τα ςκανδιναβικά κράτθ (Nordic countries), οι περιοχζσ τθσ BENELUX, οι 

γερμανόφωνεσ (DACH) χϊρεσ, οι χϊρεσ τθσ Λβθρικισ χερςονιςου (Λςπανία-

Ρορτογαλία) κακϊσ και χϊρεσ με ΡΦΣ που ιταν ςε κζςθ να εξάγουν ςχετικι 

τεχνογνωςία όπωσ θ ιταλικι SNA και θ γαλλικι ENA. Θ ελλθνικι Εκνικι Σχολι 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ ζχει προχωριςει τα τελευταία χρόνια ςε 

ςθμαντικζσ τζτοιεσ ςυνεργαςίεσ με τουσ ομότιμουσ φορείσ όπωσ θ Εκνικι Ακαδθμία 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ τθσ Κφπρου, θ École Nationale d’ Administration τθσ Γαλλίασ και 

παλαιότερα με το National School of Government του Θνωμζνου Βαςιλείου κακϊσ 

και άλλεσ. 

11. Τα πανεπιςτθμιακά δίκτυα και τα δίκτυα ερευνθτϊν είναι επίςθσ μια πολφ 

ςθμαντικι πθγι ζρευνασ και ανάλυςθσ. Μζςα από αυτά μπορεί να προκφψουν 

καινοτόμεσ λφςεισ ςτθν εφαρμοςμζνθ δθμόςια διοίκθςθ και ςτισ επιμζρουσ 

δθμόςιεσ πολιτικζσ. Συνεπϊσ, οι ΡΦΣ παραδοςιακά ζχουν ςτενζσ ςχζςεισ με τα 

ακαδθμαϊκά και άλλα ιδρφματα κακϊσ και με μεμονωμζνουσ ερευνθτζσ και 

εμπειρογνϊμονεσ με ςκοπό τθν περαιτζρω διάχυςθ τθσ γνϊςθσ.  
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Αντί επιλόγου 

Σφνοψθ και προτάςεισ μεταρρφκμιςθσ. 

 

 

Με τθν ανά χείρασ μελζτθ, αναδείχκθκε ο κρίςιμοσ ρόλοσ των Ραραγωγικϊν Σχολϊν και 

Φορζων ςτθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου, ωσ του πλζον κρίςιμου παράγοντα για 

τθν ανάπτυξθ. Θ κριςιμότθτα του ρόλου διαφαίνεται ιδίωσ ςτθ ςφγχρονθ εποχι που ο 

ρυκμόσ, θ ςυχνότθτα και θ ζνταςθ των αλλαγϊν ζχουν χαρακτιρα καταιγιςμοφ. Πλοι οι 

διεκνείσ οργανιςμοί ζχουν ςτρζψει πλζον το ερευνθτικό τουσ ενδιαφζρον ςτο πϊσ κα 

κατευκφνουν τα κράτθ να ςχεδιάηουν και να υλοποιοφν ανκεκτικζσ πολιτικζσ που ωςτόςο 

δεν κα υςτεροφν ποιοτικά ζναντι άλλων πολιτικϊν επιλογϊν. Με λίγα λόγια, το ηιτθμα 

τίκεται ωσ εξισ: πϊσ κα υποςτθριχκοφν τα κράτθ ϊςτε να δρουν τόςο προλθπτικά όςο και 

αποτελεςματικά διακζτοντασ όμωσ ταυτόχρονα μεγάλα περικϊρια «προςαρμοςτικότθτασ» 

ςε περίπτωςθ εμφάνιςθσ μιασ κρίςθσ. Σκοπόσ φυςικά δεν είναι άλλοσ από το να μθν γίνουν 

εμφανείσ οι ςυνζπειεσ των κρίςεων ςτθν ευρφτερθ κοινωνία και οικονομία.  

Στο πλαίςιο αυτό, ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ είναι αυτόσ που αναμζνεται να κάνει τθ 

διαφορά. Θ περαιτζρω ενίςχυςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και θ προςπάκεια για ολοζνα 

μεγαλφτερθ εξειδίκευςθ, ειδικότερα ςτα υψθλότερα επίπεδα ευκφνθσ μιασ δθμόςιασ 

οργάνωςθσ βελτιϊνει κατά πολφ τόςο τθν ποιότθτα των αποφάςεων όςο και τθν 

αποτελεςματικότθτα των παρεμβάςεων. Ραράλλθλα, με το ανκεκτικό κράτοσ, 

δθμιουργείται ζνα κράτοσ επιτελικό, δθλαδι ζνα κράτοσ που ςκζπτεται διαρκϊσ και 

διαμορφϊνει τισ δράςεισ του προσ ζνα ςυγκεκριμζνο ςκοπό (τζλοσ). Και αυτόσ ο ςκοπόσ δεν 

είναι άλλοσ από τθν αποτελεςματικι και διαρκι ανταπόκριςθ του κρατικοφ μθχανιςμοφ ςε 

ζνα ιδιαιτζρωσ ευμετάβλθτο περιβάλλον. Ο κεντρικόσ ρόλοσ και θ ςθμαςία που δίνεται από 

τθ διεκνι κοινότθτα ςτθ διαδικαςία ανάπτυξθσ ικανοτιτων (capacity building) μζςω των  

ΡΦΣ είναι εμφανισ κακϊσ όλοι οι αντίςτοιχοι φορείσ δικτυϊνονται ςε ευρφτερα διακρατικά 

ςχιματα με ςκοπό τθν ανταλλαγι εμπειριϊν και τεχνογνωςίασ κακϊσ και τθν υιοκζτθςθ 

καλϊν πρακτικϊν.  
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Κφριο αντικείμενο όμωσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι θ ςυγκριτικι ανάλυςθ των ΡΣΦ των 

υπό εξζταςθ κρατϊν. Στθν ακροτελεφτια αυτι ενότθτα, αναλφονται τα ευριματα αυτισ. 

Αρχικά, ςθμειϊνεται ότι θ βιβλιογραφικι αναηιτθςθ δεν αρκζςτθκε ςτθν απλι ςυλλογι 

πλθροφοριϊν και δεδομζνων από τουσ επίςθμουσ διαδικτυακοφσ χϊρουσ των ΡΣΦ των 

Κρατϊν. Συνεχίςτθκε και βακφτερα με τθν αναηιτθςθ, εφρεςθ και εξζταςθ ςχετικϊν 

αναφορϊν αποτελεςμάτων και αξιολογιςεων. Ευρζκθςαν και εξετάςτθκαν επίςθσ ςχετικά 

δελτία τφπου και ζγγραφα δεδομζνων που ζχουν αναρτθκεί ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ ςτισ 

πλατφόρμεσ ενθμζρωςθσ των Υπουργείων Εςωτερικϊν ι άλλων Υπουργείων ι Υπθρεςιϊν 

των χωρϊν που εξετάςτθκαν. Από αυτζσ και με διαςταφρωςθ με τρζχοντα ςτοιχεία ι 

αναφορζσ ςε κείμενα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι διεκνϊν φορζων ςυγκροτικθκε μια 

ικανοποιθτικι εικόνα για τθν πορεία, τθν εξζλιξθ τθν πρόοδο, τον κοινωνικό αντίκτυπο των 

ςωμάτων ςτελεχϊν τθσ διεκνοφσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται οριςμζνεσ διαπιςτϊςεισ και ςυμπεράςματα: 

1. Οι ΡΣΦ ζχουν μάλλον περιςςότερεσ ομοιότθτεσ, παρά διαφορζσ. Υπάρχει δθλαδι μια 

γενικι ροπι ςφγκλιςθσ ςτθ δόμθςθ, τθν αρχιτεκτονικι, τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ, 

τθν επιχειρθςιακι προςζγγιςθ και τισ ςτρατθγικζσ επιδιϊξεισ των Σχολϊν. Είναι 

περιςςότερα εκείνα τα ποιοτικά και ποςοτικά γνωρίςματα που αναγνωρίηονται ωσ 

κοινά ι ςυμπίπτοντα από τα αποκλίνοντα. Ο κόςμοσ τθσ επαγγελματικισ διοίκθςθσ 

κακίςταται ςυνεχϊσ πιο διαςυνδεδεμζνοσ ςε διεκνζσ επίπεδο. Ομοίωσ, ο ρυκμόσ και ο 

βακμόσ ςτον οποίο οι ιδζεσ διακινοφνται από τθ μια χϊρα ςε άλλεσ ζχει αυξθκεί, 

γεγονόσ που ζχει αυξιςει ςε ςθμαντικό βακμό τθν πολυπλοκότθτα ωσ προσ τθν 

επικοινωνία και το βακμό επιρροισ του ενόσ φορζα προσ τον άλλο. Ραρότι, υπάρχει 

ρεαλιςτικι διαφορά ωριμότθτασ ι προόδου ςτισ επιμζρουσ παραμζτρουσ ςφγκριςθσ 

που κακόριςε θ μελζτθ, κα μποροφςε να υποςτθριχκεί ότι οι χϊρεσ βαδίηουν ςε 

αρκετζσ περιπτϊςεισ προσ ζνα όμοιο ςτρατθγικό προςανατολιςμό, άλλεσ πιο μπροςτά 

και άλλεσ λίγο πιο πίςω. Σθμειϊνεται από τθν μελζτθ ότι δεν πρζπει απαραίτθτα να 

περιμζνουμε κάποια γριγορθ και μαηικι ςφγκλιςθ ςε όλουσ τουσ τομείσ ςυνολικά, 

αλλά ςε βαςικά ςθμεία του επιδιωκόμενου ενιαίου μοντζλου εκπαίδευςθσ ανωτάτων 

δθμοςίων υπαλλιλων. Υπάρχουν ςθμαντικοί λόγοι που εξθγοφν αυτόν τον όχι τόςο 

ταχφ ρυκμό ςφγκλιςθσ. Ζνασ τζτοιοσ είναι ότι τα «ανϊτατα ςτελζχθ» λειτουργοφν ςε 

διαςφνδεςθ με εκλεγμζνουσ πολιτικοφσ. Οπότε και επθρεάηεται θ δράςθ και θ 
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ςυνολικι δραςτθριότθτα τουσ από τθν εκάςτοτε διαφορετικι πολιτικι βοφλθςθ τθσ 

θγεςίασ.  Ακαδθμαϊκζσ μελζτεσ καταδεικνφουν το γεγονόσ ότι ο χαρακτιρασ αυτισ τθσ 

διαςφνδεςθσ διαφζρει ςθμαντικά από το ζνα πολιτικό ςφςτθμα ςτο άλλο (Demmke 

και Moilanen 2010, Lynn 2006,  Pollitt and Bouckaert 2004, Rhodes and Wanna, 2009). 

Αυτό κακιςτά δφςκολθ τθν εφρεςθ “ενόσ καλφτερου τρόπου” προετοιμαςίασ 

ανϊτατων ςτελεχϊν για τισ μάλλον ποικίλεσ εργαςίεσ τουσ που ταυτόχρονα 

ςυνδιαμορφϊνονται και από τισ διαφορετικζσ πολιτικζσ επιταγζσ. Στθ μεγάλθ 

πλειονότθτα των κρατϊν θ αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων των υπαλλιλων υλοποιείται 

μζςα από προγράμματα βραχείασ ι μζςθσ διάρκειασ ςε αντίκεςθ με προγράμματα 

μακράσ διάρκειασ με αποτζλεςμα θ πλθροφορία να διαχζεται ςε πιο πυκνι και 

εντατικι μορφι ενϊ κα αγγίηει πολφ ειδικζσ κεματικζσ ενότθτεσ. Μπορεί να 

τεκμθριωκεί από τα ευριματα τθσ μελζτθσ ότι ωσ γενικι τάςθ, αλλά και ςτισ 

ανακοινϊςεισ των ςχολϊν ςτα διάφορα μζςα επικοινωνίασ θ μεγάλθ πλειοψθφία των 

ΡΦΣ επιδιϊκει τθν ενδυνάμωςθ του υπθρετοφντοσ προςωπικοφ και όχι τόςο θ 

αναηιτθςθ νζων ταλζντων. Δίνουν δθλαδι ζμφαςθ ςτθν επανεκπαίδευςθ, ςτθν 

ενίςχυςθ και ςτθν αφξθςθ τθσ γνωςτικισ προςαρμοςτικότθτασ του υπθρετοφντοσ 

προςωπικοφ, ιδίωσ αυτϊν των ςτελεχϊν μεςαίου και υψθλοφ επιπζδου. 

2. Οι ΡΦΣ υλοποιοφν επαναλαμβανόμενουσ κφκλουσ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςε 

εξειδικευμζνεσ ενότθτεσ ςε πυκνά χρονικά διαςτιματα για όλεσ τισ εργαςιακζσ ομάδεσ 

των διαφόρων επιπζδων τθσ ιεραρχίασ. Τθν ίδια ςτιγμι, ςχεδόν όλεσ οι ΡΣΦ κεωροφν 

πολφ ςθμαντικό τον παράγοντα ερευνθτικι και επιςτθμονικι ενδυνάμωςθ και 

ενίςχυςθ. Αςπάηονται τθ ςθμαςία τθσ επιςτθμονικισ εμβάκυνςθσ, τθσ εξειδίκευςθσ 

και τθσ βακιάσ ςυνεχοφσ μάκθςθσ. Αντιλαμβάνονται τθν εκπαίδευςθ και τισ 

αναβακμιςμζνεσ γνωςτικζσ ικανότθτεσ ωσ αποτζλεςμα ςφγχρονων μεκόδων 

αξιοποίθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ μζςω νζων τεχνολογικϊν  εργαλείων. Πλεσ ςχεδόν 

κεωροφν (και αρκετζσ φορζσ δια τθσ επίςθμθσ διακιρυξθσ με ςτρατθγικζσ δράςεισ 

μζςα ςτουσ διαδικτυακοφσ τουσ χϊρουσ) ότι το παραγόμενο αποτζλεςμα πρζπει να 

είναι άριςτα καταρτιςμζνοι αντικειμενικοί τεχνοκράτεσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.  

3. Ζχουν δθμιουργθκεί νζεσ κεματικζσ ενότθτεσ γνϊςθσ και εκπαίδευςθσ όπωσ θ 

ςυςτθματικι κατάρτιςθ ςτθν διαχείριςθ και άςκθςθ τθσ θγεςίασ, θ διαχείριςθ 

πολυςφνκετων κρίςεων, οι τεχνικζσ ςτοχευμζνων διαπραγματεφςεων, θ  άςκθςθ και θ 
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διαχείριςθ τθ καινοτομίασ, θ  καλλιζργεια και θ ανάπτυξθ εργαλείων design thinking 

ςτθ  Δθμόςια Διοίκθςθ, θ  εκπαίδευςθ ςε μεκόδουσ λιψθσ αποφάςεων μζςω 

ςυςτθμάτων ανάλυςθσ δεδομζνων μεγάλου όγκου(big data driven decision making), 

τεχνικζσ ςυςτθματικισ καλλιζργειασ και άςκθςθσ επαυξθμζνων κοινωνικϊν 

δεξιοτιτων, ατομικϊν και ςυλλογικϊν, όπωσ θ ενςυναίςκθςθ, θ κοινωνικι 

νοθμοςφνθ, ο ςυλλογικόσ ςτρατθγικόσ ςυν-ςχεδιαςμόσ. Μαηί με αυτζσ αναπτφςςονται 

τρόποι και εναλλακτικζσ με τισ οποίεσ οι θγζτεσ ι οι ζχοντεσ κζςεισ ευκφνθσ 

επιτελικοφ χαρακτιρα μποροφν να μεταλαμπαδεφουν αυτζσ τισ γνϊςεισ ςτισ ομάδεσ 

εργαςίασ ςτουσ φορείσ τουσ. Μιλϊντασ υπό ζνα μακρο-επίπεδο προςζγγιςθσ, οι 

τομείσ τθσ θγεςίασ και τθσ καινοτομίασ, μαηί με τθν ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν ικανοτιτων 

ςυντονιςμοφ φαίνεται να κερδίηουν διαρκϊσ περιςςότερο εκπαιδευτικό χϊρο. Στισ εν 

λόγω αναλυόμενεσ κοινότθτεσ εκπαίδευςθσ ζχουν προςτεκεί ενότθτεσ που 

ενςωματϊνουν και εντάςςουν ενότθτεσ μακθμάτων για τθν εφαρμοςμζνθ άςκθςθ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ και τθσ επιχειρθματικισ ςκζψθσ και ςτο δθμόςιο τομζα από τα 

ςτελζχθ του. Θ επιχειρθματικότθτα πρζπει να διατρζχει ωσ προςζγγιςθ τα μεςαία και 

ανϊτερα ςτελζχθ .Πλεσ οι χϊρεσ τθσ ΕΕ ςτα προγράμματα ςπουδϊν των ςχολϊν τουσ 

ζχουν εντάξει ςυγκεκριμζνα μακιματα και κφκλουσ εκπαίδευςθσ ςχετικά με τθν 

θγεςία, τθν ικανότθτα διαχείριςθσ κινδφνων και επιπλζον τθν ενεργό ενςωμάτωςθ  

διοικθτικισ και όχι μόνο καινοτομίασ, ςτθν ευρωπαϊκι δθμόςια διοίκθςθ.  

4. Σθμειϊνεται ακόμθ ότι αν και δεν το ονομάηουν με τον ίδιο τρόπο, όλεσ οι ςχολζσ 

παράλλθλα με τθν αυξθμζνθ ικανότθτα θγεςίασ των ςτελεχϊν που εκπαιδεφονται, 

ςκιαγραφοφν τθν ζννοια τθσ επιτελικότθτασ, τθν ιδιότθτα ςτρατθγικισ και επιτελικισ-

οριηόντιασ δράςθσ και ενζργειασ αυτϊν των ςτελεχϊν. Ζννοια που ορκϊσ ζχει 

ενςωματωκεί ςτο εκνικό κεςμικό μασ περιβάλλον Θ επιχειρθματικότθτα δεν είναι 

μόνο ςφμφυτθ με το εμπορικό κζρδοσ, αλλά διδάςκεται και με τθν λογικι τθσ 

εκμάκθςθσ τθσ ορκολογικισ χριςθσ πόρων προσ τθν επίτευξθ ενόσ αποτελζςματοσ, 

ιδιαιτζρωσ ςθμαντικοφ για το κοινωνικό όφελοσ που απορρζει από τθν βελτιωμζνθ 

λειτουργία ενόσ Δθμόςιου Φορζα. Επιδιϊκεται δθλαδι, οι θγζτεσ και τα ςτελζχθ να 

μάκουν να αςκοφν με επιχειρθματικό τρόπο και εργονομικά τα διακζςιμα μζςα και 

πόρουσ ςε μια περίοδο χρόνου, ϊςτε να φζρουν το επικυμθτό αποτζλεςμα. Να  

αποφεφγουν δθλαδι τθν υπερ ςπατάλθ πόρων, ανκρϊπων, μζςω και χρόνου. Για 
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αυτό και τελευταία ςτι Σχολζσ ζχει προςτεκεί και το ςτοιχείο-θ παράμετροσ τθσ 

βιωςιμότθτασ-άκρωσ ςθμαντικι ςτθν εποχι μασ. 

5. Σε πολλζσ  χϊρεσ, ειδικότερα ςε αυτζσ με πιο προθγμζνεσ κεματικζσ ενότθτεσ 

μακθμάτων, ςκιαγραφείται και ςταχειολογείται και θ ζννοια του επαγγελματικοφ 

ςυμβοφλου-κακοδθγθτι-μζντορα για τουσ ςπουδαςτζσ των ςχολϊν και μελλοντικά 

ςτελζχθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, και μζςα ςτθν Σχολι αλλά κυρίωσ μετά, ςτισ 

Υπθρεςίεσ που αναλαμβάνουν δράςθ  τα ςτελζχθ αυτά. Οι μζντορεσ είναι διάφοροι 

και διαφορετικοί ςτα γνωςτικά περιβάλλοντα όπου ο κακζνασ προςανατολίηεται. Οι 

μζντορεσ μπορεί να αφοροφν μια δθμόςια υπθρεςία, ι να ςυμπεριλθφκοφν και ςτο 

ςϊμα( ςτθ λογικι) του επιτελικοφ κλάδου. Οι περιςςότερεσ Σχολζσ παρζχουν πλζον 

τθν δυνατότθτα  εκπαίδευςθσ ςε μεκόδουσ, τεχνικζσ και μοντζλα εφαρμοςμζνθσ 

καινοτομίασ για το Δθμόςιο Τομζα, παράλλθλα με πολφ ςυγκεκριμζνα μακιματα 

εκπαίδευςθσ ςε τεχνολογικά εργαλεία, εφαρμογζσ και ςυςτιματα  που προςφζρουν  

ςθμαντικά πλεονεκτιματα και αυξθμζνο κοινωνικό όφελοσ. Διδάςκονται π.χ. τθν 

καταςκευι ψθφιακϊν πλατφορμϊν και ςυνεργατικϊν εργαλείων και λογιςμικϊν για 

όλεσ τισ ςυςκευζσ που διακζτει ο κάκε πολίτθσ. Διδάςκονται και ςτο τεχνικό-

καταςκευαςτικό ςκζλοσ, αλλά και ςτο επιχειρθςιακό – πωσ χρθςιμοποιοφν τζτοια 

εργαλεία – για τον κάκε εξυπθρετοφμενο πολίτθ, ϊςτε να μειϊνουν τον απαιτοφμενο 

χρόνο εξυπθρζτθςθσ, ι το κόςτοσ, ι το εφροσ των διαδικαςιϊν. Ρροσ αυτόν τον ςκοπό,  

θ ευρεία πλειοψθφία των εν λόγω αναλυκζντων ςχολϊν, χρθςιμοποιεί και αξιοποιεί 

τθν τεχνολογία. Αξιοποιοφν τθν ψθφιακι τθλεκπαίδευςθ, τισ εφαρμογζσ ςφγχρονθσ 

και αςφγχρονθσ μάκθςθσ, ενϊ κάποιεσ ιδθ ζχουν προχωριςει ζνα τεχνολογικό βιμα 

πιο κάτω, ενςωματϊνοντασ ςτθν εκπαίδευςθ  τεχνολογίεσ επαυξθμζνθσ 

πραγματικότθτασ. Στο ίδιο πλαίςιο  δόμθςθσ νζων μεκοδολογικϊν εκπαιδευτικϊν 

μοντζλων, όλεσ αντιλαμβάνονται τθν ζννοια τθσ “κυκλικότθτασ” τθσ εκπαίδευςθσ με 

ςτάδια και επαναλαμβανόμενα ςυγκεκριμζνα προγράμματα. Ζχουν υιοκετιςει πακζτα 

εκπαίδευςθσ μζςω μακθμάτων MOOC’s/SPOOC’s. Θ ςυγκριτικι μελζτθ ανζδειξε 

επιπλζον τον κοινό προςανατολιςμό όλων των παραγωγικϊν ςχολϊν προσ τθν 

εφαρμοςμζνθ γνϊςθ και υλοποίθςθ, όχι μόνο ςτθν πφκνωςθ των επιςτθμονικϊν και 

ακαδθμαϊκϊν γνϊςεων. Για αυτό, ςτα προγράμματα ςπουδϊν τουσ ειςάγουν ωσ 
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εκπαιδευτζσ ςτελζχθ και υψθλόβακμουσ  εκπροςϊπουσ του ιδιωτικοφ τομζα και τθσ 

αγοράσ εργαςίασ. 

6. Στουσ κφκλουσ μακθμάτων των Σχολϊν αυτϊν αποτελεί ςθμαντικό μζροσ τθσ 

εκπαίδευςθσ θ εξάςκθςθ ςε τεχνικζσ διαπραγμάτευςθσ και λιψθσ αποφάςεων ςε 

αςτακι και αβζβαια περιβάλλοντα. Σε όλεσ τισ ςχολζσ καταγράφονται πολφ 

ειδικευμζνοι κφκλοι μακθμάτων που αγγίηουν τισ μεγάλεσ προκλιςεισ τθσ εποχισ μασ, 

όπωσ ο ψθφιακόσ εγγραμματιςμόσ, θ διαχείριςθ πεπεραςμζνων φυςικϊν πόρων (πχ 

υδάτινοι πόροι, πόροι ενζργειασ) αποςτακεροποίθςθ τθσ περιβαλλοντικισ ιςορροπίασ 

κλπ.  Σθμειϊνεται το γεγονόσ ότι πλθν τθσ Γαλλίασ και τθσ Ελλάδασ, ςε καμία χϊρα, 

αυτζσ οι ςχολζσ δεν λαμβάνουν ςυνδικαλιςτικι και κομματικι – παραταξιακι 

παράμετρο –. Θ λειτουργία αυτι δεν περιλαμβάνεται και δεν προβλζπεται ςτα 

προγράμματα ςπουδϊν. Το πεδίο αυτό δραςτθριότθτασ καλφπτεται από  διαδικαςίεσ 

και όργανα του Δθμοςίου Τομζα, ιδθ ςε ιςχφ 

7. Σε οριςμζνεσ Ραραγωγικζσ Σχολζσ (Αυςτραλία, Νζα Ηθλανδία, Λςραιλ) υπάρχει 

ςυςτθματικι εργαςία και ζμφαςθ ςτθν αξιοποίθςθ των αποφοίτων και κυρίωσ ςτθ 

δθμιουργία πολφ ιςχυρισ δικτφωςθσ για αυτοφσ, καναλιϊν επικοινωνίασ και 

ςυνεργαςίασ, καλλιζργεια των διπλωματικϊν και επικοινωνιακϊν τουσ δεξιοτιτων. 

Επίςθσ καλλιεργείται θ ικανότθτα αναγνϊριςθσ των ‘κρίςιμων κόμβων γνωριμίασ και 

επικοινωνίασ’ με διάφορεσ μεκοδολογίεσ. Δίπλα ςε αυτό, προκφπτει από τα ςτοιχεία 

παρατθρείται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν καλλιζργεια ψυχολογικϊν και ςυναιςκθματικϊν 

δεξιοτιτων όπωσ θ ψυχικι ανκεκτικότθτα, θ επιμονι και θ υπομονι, θ ενεργι 

ακρόαςθ των ςυνομιλθτϊν που βοθκά και ςτισ διαπραγματευτικζσ διεργαςίεσ  οι 

τεχνικζσ ηφμωςθσ και μια ςειρά ςυναφϊν δραςτθριοτιτων. Επίςθσ θ μελζτθ 

κατζγραψε και εξαιρετικά ςθμαντικζσ πρακτικζσ για τθν ιςχυρι προςωπικι γνωςτικι, 

ψυχολογικι, ςυναιςκθματικι ενδυνάμωςθ των ςτελεχϊν υψθλισ ευκφνθσ και 

ςταδιοδρομίασ. Με παράλλθλθ καλλιζργεια τθσ ςυναινετικισ κουλτοφρασ θγεςίασ. 

Αναφζρονται ωσ παράδειγμα προσ αξιοποίθςθ με πολφ κετικι προοπτικι και για τθν 

Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ: θ Ακαδθμία Θγεςίασ Δθμόςιων 

Υπθρεςιϊν, το κολλζγιο Κυβερνθτικϊν Δεξιοτιτων, και το Ατομικό Σχζδιο Ρροςωπικισ 

Ανάπτυξθσ των Στελεχϊν υψθλισ πορείασ, πρακτικζσ που ζχει κεςμοκετιςει προσ ζνα 

πιο αποτελεςματικό και παραγωγικό χαρακτιρα το Θνωμζνο Βαςίλειο. 
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8. Σχετικά με τθν καινοτομία ςτον τρόπο προςζγγιςθσ τθσ λειτουργίασ των Οργανιςμϊν 

για τθ Δθμόςια Διοίκθςθ και το πωσ παράγουν ςυνκετικό αποτζλεςμα, κάποιεσ χϊρεσ 

ζχουν δθμιουργιςει και αναδείξει τον κεςμό των βιωματικϊν εργαςτθρίων, όπου 

εκκολαπτόμενα ςτελζχθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςυμμετζχουν ςε αυτά, τρζχουν και 

εμπλζκονται ςε δθμιουργικζσ και διαδραςτικζσ αςκιςεισ ςυν ςχεδιαςμοφ ζξυπνων 

δθμόςιων πολιτικϊν μαηί με ςκθνοκζτεσ καλλιτζχνεσ και ανκρϊπουσ του χϊρου του 

πολιτιςμοφ των χωρϊν. Αυτι θ πρακτικι που ακολουκείται π.χ. ςτθν Ολλανδία 

κρίνεται εξόχωσ δθμιουργικι, καινοτόμα και ελκυςτικι κακϊσ εμπλζκει πολλζσ πτυχζσ 

διαφορετικισ προςζγγιςθσ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο ηιτθμα, αυξάνει τθ ςυνκετικι 

δυναμικι των ομάδων, βάηει πολιτιςτικά και πολιτιςμικά γνωρίςματα ςτο ςχεδιαςμό, 

αυξάνει τθν ανεκτικότθτα και τθν προςαρμογι ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν 

διαφορετικι και διαφορετικι κοινι αντιμετϊπιςθ προκλιςεων. Γενικϊσ αυξάνει τθν 

ικανότθτα των ςτελεχϊν που ετοιμάηονται να αναλάβουν κζςεισ ευκφνθσ, να 

ενςωματϊνουν και να προςαρμόηουν διαφορετικζσ οπτικζσ, κερδίηοντασ πόντουσ 

βιωςιμότθτασ και αποδοχισ των πολιτικϊν. Σε αυτό βοθκά το γεγονόσ ότι από τισ υπό 

εξζταςθ περιπτϊςεισ, αρκετζσ ζχουν προτάξει εντόσ των Ακαδθμιϊν ι των 

Λνςτιτοφτων, τθ δθμιουργία επίςθμου κεςμικοφ φόρουμ διακυβζρνθςθσ που 

λειτουργεί ωσ δεξαμενι ςκζψθσ και ςυνειςφζρει ςτο δθμόςιο διάλογο για τθν 

βελτίωςθ των λειτουργιϊν τθσ κάκε χϊρασ. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ δίνεται ζμφαςθ 

ςτθν καλι διακυβζρνθςθ και όχι μόνο ςτθν καλι νομοκζτθςθ (π.χ. Λρλανδία). Σε 

μερικζσ χϊρεσ τα φόρα ζχουν πολφ ιςχυρό αντίκτυπο και κατζχουν κζςθ επιρροισ ςτθ 

δθμόςια ςφαίρα άςκθςθσ πολιτικϊν. Το γεγονόσ αυτό, ςυνιςτά επίςθσ μία καινοτομία 

για τισ Σχολζσ τθσ Διοίκθςθσ. Σχετικά με το ηιτθμα τθσ καινοτομίασ, μία διαπίςτωςθ 

κεςμικοφ χαρακτιρα που προκφπτει, αφορά τθν ζμφαςθ ςτθν καινοτομία ςχετίηεται 

με τθν κεςμικι πρόβλεψθσ ςυςτιματοσ κινιτρων και εφαρμοςμζνων ωφελειϊν για 

τθν πραγματικι και ευρεία επιδίωξθ τθσ καινοτομίασ. Θ Ρορτογαλία εν προκειμζνω ςε 

αυτι τθν περίπτωςθ ζχει κεςπίςει Νομοκετικό Διάταγμα για αυτό το ςκοπό.  

9. Εξαιρετικά ςθμαντικι προςζγγιςθ είναι αυτι που αφορά τθν πρακτικι οριςμζνων 

χωρϊν, ςφμφωνα με τθν οποία μζςω των Σχολϊν για τθ Δθμόςια Διοίκθςθ 

αναπτφςςεται, εν παραλλιλω, θ ιδιότθτα και θ ικανότθτα του Επικεωρθτι και 

Ελεγκτι, κατεξοχιν ρόλου που απαιτεί κριτικι ςκζψθ, ςυνκετικι δεξιότθτα και 
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επιτελικι αντίλθψθ. Αυτό μάλιςτα, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ είναι ηθτοφμενο και ςτισ 

διαδικαςίεσ ειςαγωγισ που αξιολογοφνται οι υπάρχουςεσ γνϊςεισ ςε τζτοια πεδία ι 

ρόλουσ. Θ Σλοβενία ςυνιςτά ζνα τζτοιο παράδειγμα όπου παράλλθλα με τα ανωτζρω 

προβλζπεται θ ζννοια τθσ επαγγελματικισ και όχι κακαρά ακαδθμαϊκισ εξζταςθσ κατά 

τθν διαδικαςία ειςαγωγισ. 

10. Τζλοσ, ζνα ποιοτικό γνϊριςμα που ανζδειξε θ παροφςα ςυγκριτικι μελζτθ είναι θ 

διεφρυνςθ τθσ  ανάλθψθσ εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ εντόσ του προγράμματοσ ςπουδϊν, 

κυρίωσ κατά το δεφτερο ζτοσ φοίτθςθσ, ςτισ ςχολζσ που ζχουν προβλζψει διετι 

διάρκεια (Αυςτραλία). Θ ςφνδεςθ των μακθμάτων και τθσ απόκτθςθσ γνϊςθσ, μαηί με 

τθν εφαρμοςμζνθ ζρευνα ςε εναρμόνιςθ και με τισ πρακτικζσ εργαςίασ που 

αναλαμβάνουν οι ςπουδαςτζσ κομίηει μια ςειρά από αξιοπρόςεκτα ςυγκριτικά 

πλεονεκτιματα για τουσ ςπουδαςτζσ αυτϊν των χωρϊν, ζναντι των υπολοίπων 

δθμοςίων υπαλλιλων αλλά και ςτουσ οργανιςμοφσ τουσ ωσ ςφνολο ζναντι άλλων 

οργανιςμϊν.  

11. Ζνα άλλο κζμα είναι οι πολιτικζσ πρόςλθψθσ δθμοςίων υπαλλιλων και θ προςζλκυςθ 

ταλζντων ςτον δθμόςιο τομζα. Δφο είναι βαςικζσ κατθγορίεσ που επιςθμαίνονται: 

προςλιψεισ με δθμόςιεσ εξετάςεισ ειςαγωγισ (όπωσ ςτθ Γαλλία, ςτθν Λταλία, ςτθν 

Ρορτογαλία και ςτθν Ελλάδα) και προςλιψεισ με παρόμοιεσ με τον ιδιωτικό τομζα 

διαδικαςίεσ επιλογισ (Σιγκαποφρθ, Αυςτραλία και Νζα Ηθλανδία κ.τ.λ.). Στον Καναδά 

οι διαδικαςίεσ επιλογισ μποροφν να είναι κεντρικζσ ι αποκεντρωμζνεσ. Θ περίπτωςθ 

ςτθ Σιγκαποφρθ είναι ιδιαίτερα ενδιαφζρουςα λόγω ότι θ είςοδοσ ςτθ δθμόςια 

υπθρεςία ςυμβαίνει με παρόμοιο τρόπο με τθν είςοδο ςτον ιδιωτικό τομζα – βλζπουν 

τον ιδιωτικό τομζα ωσ ανταγωνιςτι ςτθν αναηιτθςθ κορυφαίων ταλαντοφχων 

εργαηομζνων. Στθν διαδικαςία πρόςλθψθσ τθσ Σιγκαποφρθσ, οι κενζσ κζςεισ 

(ευκαιρίεσ εργαςίασ) ςτθ δθμόςια υπθρεςία δθμοςιεφονται ςε ενιαία ιςτοςελίδα και 

υπάρχει ευελιξία και αυτονομία για τθ διαπραγμάτευςθ διαφορετικϊν μιςκϊν για τθν 

κάκε κζςθ. Αυτό είναι ζνα ενδιαφζρον παράδειγμα για το πϊσ μπορεί να είναι θ 

ευελιξία ςτον δθμόςιο τομζα και αυξάνονται και οι τρόποι απαςχόλθςθσ για τθν 

προςζλκυςθ και τθ διατιρθςθ ταλζντων. Ρροκειμζνου να προςελκφςουν και να 

διατθριςουν νεαρά ταλζντα, μια παρόμοια προςζγγιςθ προςλιψεων με αυτιν τθσ 

Σιγκαποφρθσ ζχουν υιοκετιςει ςτθν Αυςτραλία και τθ Νζα Ηθλανδία και τον Καναδά 
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όπου θ πρόςλθψθ είναι πιο ευζλικτθ και ζχει ομοιότθτεσ με τον ιδιωτικό τομζα. Για να 

καταπολεμιςουν τθν ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ για τισ δθμόςιεσ ςταδιοδρομίεσ, ο 

Καναδάσ, θ Ολλανδία, θ Ρορτογαλία και θ Σιγκαποφρθ πιγαν ςτθν 

πανεπιςτθμιοφπολθ των πανεπιςτθμίων αναηθτϊντασ νζα ταλζντα (PUMA/HRM, 

2000; ROBINSON, 2015). Το Θνωμζνο Βαςίλειο, θ Γαλλία και θ Σουθδία ςυγκζντρωςαν 

τισ πολιτικζσ και τισ διαδικαςίεσ τουσ που κακορίηουν τθ διαδικαςία πρόςλθψθσ 

ακόμθ και αν αυτι ςυμβαίνει ςε τοπικό επίπεδο (SELDEN, 2003). Θ Γερμανία, θ Δανία 

και θ Νορβθγία ζχουν περιςςότερα αποκεντρωμζνα ςυςτιματα (SELDEN, 2003). 

Ωςτόςο, και οι δφο ςτοχεφουν ςτθν απαςχόλθςθ των καλφτερων εργαηομζνων. Θ 

Φινλανδία, θ Ολλανδία, το Θνωμζνο Βαςίλειο και θ Νζα Ηθλανδία ξεκίνθςαν 

εκςτρατείεσ δθμοςίων ςχζςεων για να προςελκφςουν νζουσ κατοίκουσ να 

ςυμμετάςχουν ςτθ δθμόςια διοίκθςθ (PUMA/HRM, 2000). Ο Καναδάσ χρθςιμοποίθςε 

ζνα περιοδικό, “A day in the life of the public service of Canada”, ςτο οποίο 

δθμοςίευςε παρακινθτικζσ ιςτορίεσ για τουσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ (PUMA, 2001). 

12. Πςον αφορά το νομικό κακεςτϊσ των Σχολϊν είναι ςχετικά παρόμοιο – με εξαίρεςθ το 

ANZSOG, που αντιπροςωπεφει μια μοναδικι μορφι ςυνεργαςίασ μεταξφ δφο 

κυβερνιςεων (Αυςτραλία και Νζα Ηθλανδία) και πανεπιςτθμίων. Θ ίδρυςθ των 

Σχολϊν ερείδεται ςτισ νομικζσ ιδρυτικζσ πράξεισ (ςυνικωσ με τθ μορφι νόμων, 

διακθρφξεων, πράξεων ι διαταγμάτων) που κακορίηουν τθν ζκταςθ και το πεδίο 

εργαςίασ τουσ, τισ δραςτθριότθτεσ, κοινό-ςτόχο και μοντζλα χρθματοδότθςθσ. Θ κζςθ 

ςχολϊν ςυνικωσ βρίςκεται εντόσ τθσ κυβερνθτικισ δομισ και ζχει άμεςθ ςφνδεςθ με 

τθ δθμόςια υπθρεςία. Θ τροχιά τθσ ΕΝΑ είναι το πιο ςθμαντικό παράδειγμα Σχολισ 

Διακυβζρνθςθσ που παρζμεινε με μεγάλθ επιρροι με τα χρόνια. Ο ςθμαντικόσ ρόλοσ 

που διαδραμάτιςε θ ΕΝΑ βρίςκεται ςε αυτιν τθν εγγφτθτα ςτο κζντρο αποφάςεων. 

Ρολλοί από τουσ ανϊτερουσ δθμόςιουσ διευκυντζσ τθσ Γαλλίασ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων των πρωκυπουργϊν και υπουργϊν) είναι απόφοιτοι τθσ ΕΝΑ. 

Ϊπερ ςθμαίνει ότι διαχρονικά ζχει αυξθμζνθ πρόςβαςθ και διαρκι παρουςία ςε 

ανϊτατο επίπεδο ςτα  υψθλά κζντρα λιψθσ αποφάςεων.   
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Ρίνακασ 3 
Λδία επεξεργαςία 

Επιδόςεισ υπό εξζταςθ κρατϊν ςφμφωνα με τισ κακοριςμζνεσ παραμζτρουσ  

 

Ραράμετροι αξιολόγθςθσ 

 

Πραμα 

και 

Αποςτολι 

Οργάνωςθ 

και 

λειτουργία 

Ιςτορικά 

Στοιχεία 

Διαδικαςία 

Ειςαγωγισ 

Ρρόγραμμα 

Σπουδϊν 
Δεξιότθτεσ Καινοτομία 

Σταδιοδρομία 

Αποφοίτων 

Αξιοποίθςθ 

Αποφοίτων 

1. Αυςτρία + + + + - + + - - 

2. Βζλγιο + + + + + - ++ + - 

3. Γαλλία ++ ++ +++ +++ ++ ++++ +++ + ++ 

4. Γερμανία + ++ ++ ++ ++ +++ ++ ++ +++ 

5. Εςκονία + + + -- -- -- - -- -- 

6. Eλλάδα + + +++ ++++ +++ ++ - + + 

7. Λταλία + + ++ ++ + + + - - 

8. Λρλανδία ++ +++ ++ ++ +++ +++ +++++ ++ ++ 

9. Ουγγαρία + + ++ -- -- --- --- -- -- 

10. Ολλανδία ++ + ++ +++ ++ +++ ++ ++ ++ 

11. Ρορτογαλία +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++ ++ 

12. Σλοβενία ++ + + + + + + + + 

13. Σουθδία          

14. Θνωμζνο Βαςίλειο ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ ++ +++ 

15. Αυςτραλία-Νζα Ηθλανδία + + + + ++ +++ +++ +++ ++ 

16. Ελβετία + - - - + + + + - 

17. ΘΡΑ + ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

18. Λςραιλ + + + + + + + + + 

19. Καναδάσ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Κράτθ 

μζλθ Ε.Ε. 
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Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω, και υπό μια πιο μακροςκοπικι ςτόχευςθ, επιχειροφνται 

οριςμζνεσ διαπιςτϊςεισ ςτρατθγικοφ επιπζδου. Αντιςτοίχωσ προσ τα ανωτζρω,  αναλφονται 

οι εν λόγω διαπιςτϊςεισ ςτθ βάςθ μιασ αρικμθμζνθσ λίςτα, για τθν ευχερζςτερθ αντίλθψθ 

από κάκε ενδιαφερόμενο. 

1. Ανταποκρινόμενεσ ςτισ προκλιςεισ τθσ εποχισ, οι ΡΣΦ ςτα κράτθ-μζλθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αλλά και ζξω από αυτιν, ζχουν αναδιατάξει ςθμαντικά τθν 

ςτρατθγικι τουσ προςζγγιςθ, τθν δομι τουσ, τθν αρχιτεκτονικι λειτουργία τουσ, τισ 

εργαλειοκικεσ που χρθςιμοποιοφν, τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ, τισ μεκόδουσ 

ειςαγωγισ ςε αυτζσ, τα προγράμματα ςπουδϊν, τισ κεματικζσ ενότθτεσ εκπαίδευςθσ 

τα αντικείμενα, τον τρόπο εκπαίδευςθσ, το κεςμικό περιβάλλον. Κάποιεσ από αυτζσ 

επανίδρυςαν αυτζσ τισ ακαδθμίεσ και ςχολζσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ με ςκοπό να 

ανταποκρικοφν με μεγαλφτερθ αποτελεςματικότθτα ςτισ ςυνεχείσ αλλαγζσ. Βαςικόσ 

προςανατολιςμόσ των περιςςότερων είναι θ καταφυγι ςε μεικτά μοντζλα 

οργάνωςθσ και λειτουργίασ δθμοςίου-ιδιωτικοφ τομζα και μζςω εκτεταμζνων 

ςυνεργαςιϊν προετοιμάηουν ι επανεκπαιδεφουν τα ςτελζχθ τουσ. Ενδυναμϊνουν 

τθν ικανότθτα διοίκθςθσ με τεχνοκρατικά και επιςτθμονικά εχζγγυα και ικανότθτεσ. 

Στο πλαίςιο αυτό ζχουν κζςει ωσ πολφ υψθλι προτεραιότθτα τθν ζννοια και τθν 

πρακτικι τθσ εφαρμοςμζνθσ καινοτομίασ, όχι ςε κεωρθτικι βάςθ, αλλά με τθν 

εξάςκθςθ ςε ςυγκεκριμζνα μεκοδολογικά εργαλεία διοίκθςθσ τθσ καινοτομίασ.   

2. Θ τεχνολογία, οι ψθφιακζσ δεξιότθτεσ, θ εκμάκθςθ τεχνολογικϊν εργαλείων 

ζρχονται να λειτουργιςουν ωσ καταλφτθσ, ωσ παράγοντασ επιτάχυνςθσ, εξάπλωςθσ, 

διείςδυςθσ και καλφτερθσ κατανομισ γνϊςεων, πόρων, λειτουργιϊν, υπθρεςιϊν. 

Κυρίαρχεσ κεμελιϊδεισ αξίεσ που διδάςκονται ςτουσ κφκλουσ μακθμάτων είναι θ 

εξωςτρζφεια, θ ςυλλογικι αντίλθψθ, θ ςυλλογικι νοθμοςφνθ, θ ενςυναίςκθςθ και 

μερικζσ ακόμθ κοινωνικζσ δεξιότθτεσ υψθλοφ αντίκτυπου. Αυτζσ επζρχονται και 

μζςα από ψθφιακά εργαλεία και εφαρμογζσ διαδραςτικοφ χαρακτιρα. Επιδιϊκεται 

θ καλλιζργεια γνωςτικϊν ικανοτιτων για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ των 

εμφανιηόμενων προκλιςεων με νζουσ τρόπουσ, οριηόντια μοντζλα ομάδων ςκοποφ, 

με εμπζδωςθ τθσ «προςαρμοςτικότθτασ» και οριηοντιοποίθςθ τθσ κάκετθσ μζχρι 

τϊρα ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, διοικθτικισ ιεραρχίασ. Ανοιχτι επικοινωνία με 

τον ιδιωτικό τομζα, τον τρίτο τομζα, τα υβριδικά οργανωτικά ςχιματα, τισ 

κοινότθτεσ, μζςα από εργαλεία ανοικτισ δθμοκρατίασ είναι οι υψθλοί ςτρατθγικοί 

ςτόχοι. Με αυτόν τον τρόπο αποκρυςταλλϊνεται  θ ζννοια, θ αξία και θ ανάγκθ τθσ 

δθμιουργίασ τθσ επιτελικότθτασ ςε όλο το φάςμα τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και θ 
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υψθλι προςτικζμενθ αξία τθσ ενίςχυςθσ όπου υπάρχει ι τθσ δθμιουργίασ όπου δεν 

υπάρχει του επιτελικοφ κλάδου. Στο πλαίςιο αυτό, θ χϊρα μασ ζχοντασ ζνα κεςμικό 

ςυγκριτικό πλεονζκτθμα λόγω του ςχετικοφ νόμο για τον κλάδο Επιτελικϊν Στελεχϊν 

που ςυνδζεται άμεςα με το Σϊμα Σπουδαςτϊν και Αποφοίτων τθσ Εκνικισ Σχολισ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, μπορεί να αδράξει τθν ευκαιρία να μεταφζρει τθν Ελλθνικι 

Δθμόςια Διοίκθςθ ςτο επόμενο ςτάδιο λειτουργίασ τθσ. 

3. Στον ςφγχρονο επιςτθμονικό διάλογο, ζχει κερδίςει ςθμαντικό χϊρο θ αξιοποίθςθ 

των εξειδικευμζνων ςτελεχϊν τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ που εξζρχονται από τισ ΡΣΦ 

ςε αλλότρια κακικοντα ςε ςχζςθ με αυτά που προςλιφκθκαν να υλοποιοφν. Νζοι 

ρόλοι εξετάηονται όπωσ ο ρόλοσ του επαγγελματικοφ ςυμβοφλου, του μζντορα ι του 

προπονθτι (coach) για το λοιπό ανκρϊπινο δυναμικό τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. Κα 

πρζπει επίςθσ να αξιολογθκεί και θ περίπτωςθ τθσ αξιοποίθςθσ των αποφοίτων ςε 

επιτελικά πόςτα που ζχουν ζναν κεντρικό τεχνοκρατικό χαρακτιρα. Ρροσ αυτιν τθν 

κατεφκυνςθ είναι και θ προτίμθςθ των αποφοίτων ςε πόςτα όπωσ των Υπθρεςιακϊν 

Γραμματζων ι ακόμθ και πόςτα όπωσ αυτά των Μόνιμων Υπθρεςιακϊν Υφυπουργϊν 

που προβλζπει το άρκρ. 81, εδ. β’ του Συντάγματοσ τθσ Ελλάδασ. 

4. Ενϊ είναι αρκετά διαδεδομζνθ θ εκπαίδευςθ για ανϊτατα ςτελζχθ και ζχει 

αναπτυχκεί εκτενϊσ ςε όλεσ τισ χϊρεσ που μελετικθκαν, τα διακζςιμα ςτοιχεία που 

εξετάςκθκαν καταδεικνφουν ζναν διαφορετικό χαρακτιρα εκπαίδευςθσ ςτισ 

λεγόμενεσ αγγλοςαξονικζσ χϊρεσ (Αυςτραλία, Νζα Ηθλανδία, Θνωμζνο Βαςίλειο και 

ΘΡΑ) από αυτζσ τθσ Θπειρωτικισ Ευρϊπθσ. Στθν ομάδα «Anglo» θ ςτροφι ζχει γίνει 

ςτο περιεχόμενο των ςπουδϊν με ςαφι ζμφαςθ ςε κζματα και ζννοιεσ που 

προζρχονται από τον ιδιωτικό τομζα. Ζννοιεσ όπωσ θ θγεςία και δθ θ 

μεταςχθματιςτικι θγεςία, θ ςτρατθγικι, θ ςυνεργαςία και θ δθμόςια αξία ζχουν 

τεκεί ςτο επίκεντρο. Στθ Γαλλία και τθ Γερμανία, ωςτόςο, ενϊ θ θγεςία, θ 

ςτρατθγικι και θ ςυνεργαςία ζχουν λάβει και εκεί τθν κζςθ τουσ ςτα προγράμματα 

ςπουδϊν, παραμζνει ακόμθ μεγάλθ θ ζμφαςθ ςτθν αναλυτικι και ουςιαςτικι γνϊςθ 

ςτισ διαδικαςίεσ του δθμόςιου τομζα και ςτα ιδιαίτερα κεςμικά χαρακτθριςτικά του. 

Ζτςι, για παράδειγμα, το Ρρόγραμμα Σπουδϊν του INSP και τθσ SNA ςυνεχίηει να 

περιλαμβάνει αρκετά ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμουσ, τισ δομζσ 

και τισ διαδικαςίεσ τθσ Ε.Ε. και του γαλλικοφ ι του ιταλικοφ κατ’ αντιςτοιχία 
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δθμόςιου τομζα. Σε άλλο παράδειγμα, το HsoG EMPM εςτιάηει επίςθσ ςτισ δομζσ τθσ 

Ε.Ε., ςτουσ κανόνεσ προχπολογιςμοφ, ςτθν κρατικι ρφκμιςθ, ςτθ διοίκθςθ των 

δθμόςιων φορζων κ.ο.κ. Στθν Ολλανδία, το NSOB MPA εξετάηει τθ φφςθ του 

διοικθτικοφ ορκολογιςμοφ, τθν κοινωνικι δυναμικι που ςχετίηεται με τον δθμόςιο 

τομζα, τισ επιδόςεισ του δθμόςιου τομζα, τα ςυςτιματα μζτρθςθσ και τθ λειτουργία 

κυβερνθτικϊν οργανιςμϊν. Το NSOB διατθρεί επιφυλάξεισ ςτθν ιδζα ότι οι 

προςεγγίςεισ του ιδιωτικοφ τομζα μποροφν εφκολα να εφαρμοςτοφν ςτον δθμόςιο 

τομζα. Αυτό που προκφπτει είναι θ ειςαγωγι ενόσ νζου ςυνόλου γνϊςεων που 

διεκδικεί τθ δυνατότθτα εφαρμογισ ςτον δθμόςιο τομζα και το οποίο αντλεί τθν 

ζμπνευςι του από τισ ομοιότθτεσ με εργαλεία που χρθςιμοποιοφν όςοι φιλοδοξοφν 

να θγθκοφν του ιδιωτικοφ τομζα (Newman 2005, Sahlin-Andersson K. and Engwall, L. 

2002). Ωςτόςο, υπάρχουν ςυηθτιςεισ που κα γίνουν εδϊ. Ο Frissen, του NSOB, κζτει 

το κζμα ςυνοπτικά: «Το πολιτικό πλαίςιο τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, θ πρωτοκακεδρία 

τθσ πολιτικισ, θ ζννοια τθσ αρχισ τθσ νομιμότθτασ, τα μονοπώλια του κράτουσ και 

φορολογίασ, θ πολιτιςμικι ιδιαιτερότθτα των δθμοςίων γραφειοκρατιών, τα 

μοναδικά χαρακτθριςτικά τθσ ιδιότθτασ του πολίτθ, όλεσ αυτζσ οι πτυχζσ κακιςτοφν 

τθ δθμόςια διοίκθςθ ξεχωριςτι και εντελώσ διαφορετικι από τουσ οργανιςμοφσ του 

ιδιωτικοφ τομζα. Η απάντθςθ επομζνωσ είναι ςαφισ: υπάρχει μία ιςχυρι και 

επείγουςα ανάγκθ και ςυνάφεια για εξειδικευμζνθ εκπαίδευςθ ςτθ δθμόςια 

διοίκθςθ» (Frissen 2010, βλ. επίςθσ Pollitt 2003). Σε αντίκεςθ με αυτό, το προςωπικό 

του Αγγλοςαξωνικοφ μπλοκ ιςχυρίηεται ότι μπορεί να προςαρμόςει αυτζσ τισ ιδζεσ 

ςτο πολφ ςυγκεκριμζνο πλαίςιο του δθμόςιου τομζα. Κεωρεί μάλιςτα ότι τα 

προγράμματα ςπουδϊν είναι ζτςι ακριβϊσ επειδι οι ανϊτεροι δθμόςιοι υπάλλθλοι 

που εργάηονται ςε υψθλζσ επιτελικζσ κζςεισ, εποπτικά ςυμβοφλια και 

ςυμβουλευτικζσ επιτροπζσ  ζχουν ανάγκεσ εκπαίδευςθσ ςε αυτά τα πεδία διότι «θ 

θγεςία, θ καινοτομία, θ ςτρατθγικι και θ ςυνεργαςία” είναι οι τρζχουςεσ λζξεισ-

κλειδιά ςτθ διακυβζρνθςθ οργανιςμϊν και οι Σχολζσ ανταποκρίνονται ςε αυτι τθν 

ατηζντα. 

5. Ακόμθ κι αν αυτζσ οι βαςικζσ ζννοιεσ είναι ευρζωσ αποδεκτζσ ςτθ γενικι κεωρία του 

δθμοςίου management, και μάλιςτα αναηθτοφνται από τουσ ίδιουσ τουσ δθμόςιουσ 

υπαλλιλουσ, υπάρχει από ζνα μζροσ τθσ ερευνθτικισ και ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ 
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μια εκφραςμζνθ επιφφλαξθ ςχετικά με τθ δυνατότθτα ςυνεχοφσ εφαρμογισ αυτϊν 

των αρχϊν ι εφαρμογισ ςε όλο το φάςμα του δθμόςιου τομζα. Θ θγεςία αποτελεί 

ζνα τζτοιο παράδειγμα. Τι αναλογία δθμοςίων υπαλλιλων μποροφν να αςκιςουν  

θγεςία; Σε τι βάκοσ χρόνου; ςε τι εφροσ τθσ υπθρεςίασ όπου εργάηονται; Ροια θ 

ςχζςθ τουσ με τθν πολιτικι θγεςία; τι ςυμβαίνει όταν αποκλίνουν οι επιδιϊξεισ ι θ 

αντίλθψθ περί των πραγμάτων; Ρϊσ μπορεί θ ιδζα τθσ επιχειρθματικισ θγεςίασ ςτον 

δθμόςιο τομζα να ςυμβιβαςτεί με τθν ιδζα ότι οι δθμόςιοι υπάλλθλοι είναι εκτελοφν 

ότι προβλζπεται από το κάκετο μοντζλο δόμθςθσ και ότι πρζπει να είναι ςτενά 

υπόλογοι ανά πάςα ςτιγμι ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ νομιμότθτασ; «Θ 

γραφειοκρατικι αρχι του διαχωριςμοφ τθσ γραφειοκρατικισ εργαςίασ από 

προςωπικζσ προτιμιςεισ απαιτεί τθν απουςία προςωπικϊν ενκουςιαςμϊν. Αυτό 

είναι λίγο ζωσ πολφ αντίκεςθ ςτον θγετικι ςτάςθ...» (Newman, 2005, ςελ. 198).  

Ομοίωσ, μπορεί κανείσ να αμφιςβθτιςει αν οι ανϊτεροι δθμόςιοι υπάλλθλοι 

μποροφν να ςχεδιάηουν όντωσ ςτρατθγικζσ; Με πιο ςτενι οπτικι  τθσ ςτρατθγικισ ςε 

ό,τι αφορά τθν οργανωτικι αποτελεςματικότθτα και αποτελεςματικότθτα, πϊσ 

μποροφμε να λφςουμε διαχρονικά γνωςτά προβλιματα διαχωριςμοφ μεταξφ 

πολιτικισ και διοίκθςθσ; Θ χάραξθ αυτισ τθσ γραμμισ διαχωριςμοφ φαίνεται να 

παραμζνει ζνα ςθμαντικό πρόβλθμα για όςουσ ανζλαβαν να χαρτογραφιςουν τα 

πλαίςια ικανοτιτων (Hood and Lodge, 2004). Άλλο παράδειγμα θ ζννοια τθσ 

δθμόςιασ αξίασ που χρθςιμοποιείται ευρζωσ ςτισ Σχολζσ αυτζσ. Αυτι θ ιδζα 

αναπτφχκθκε αρχικά ςτο J.F Kennedy School και ζχει χρθςιμοποιθκεί εκτενϊσ ςτα 

προγράμματα ςπουδϊν του ANZSOG και του NSG. Το προςωπικό JFK επιςκζπτεται 

ςυχνά τθν Καμπζρα και το Λονδίνο, κακϊσ και οριςμζνουσ Αυςτραλοφσ και 

Βρετανοφσ. Οι ακαδθμαϊκοί ζχουν επίςθσ υιοκετιςει αυτι τθν προςζγγιςθ. Ωςτόςο, 

αυτό το ςχιμα ιδεϊν περιζχει αρκετά αμφιλεγόμενεσ υποκζςεισ. Για παράδειγμα, 

ςτο κεμελιϊδεσ ζργο (Moore, 1995, p43) αναφζρεται ότι το κράτοσ δεν πρζπει να 

αναλαμβάνει κακικοντα που μποροφν να εκτελεςτοφν ικανοποιθτικά από τον 

ιδιωτικό τομζασ: «Για να κρικεί μια δθμόςια επιχείρθςθ πρζπει να εξθγιςει γιατί θ 

επιχείρθςθ πρζπει να είναι δθμόςια παρά ιδιωτικι. Αυτι θ προτίμθςθ πθγάηει από 

τρεισ ιδεολογικοφσ πυλώνεσ που κακορίηουν μια ςωςτι διάταξθ των κεςμών ςε μια 

φιλελεφκερθ κοινωνία: πρώτον, ςεβαςμόσ τθσ δφναμθσ των αγορών να 

διαςφαλίηουν ότι οι παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ ανταποκρίνονται ςτισ ατομικζσ 
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επικυμίεσ,  δεφτερον, μια πεποίκθςθ ότι τα ιδιωτικά ιδρφματα είναι καλφτερα ςε 

κζςθ να καλλιεργοφν και να εκμεταλλεφονται τθν ατομικι πρωτοβουλία και 

επομζνωσ είναι πιο προςαρμόςιμα και αποτελεςματικά από τισ δθμόςιεσ 

γραφειοκρατίεσ, τρίτον, ςιγουριά ότι τα ιδιωτικά ιδρφματα γίνονται ζνα ςθμαντικό 

προπφργιο ελευκερίασ ενάντια ςτθν εξουςία τθσ κυβζρνθςθσ». Αυτό μπορεί να είναι 

ζνα δεδομζνο ςτισ ΘΡΑ, αλλά δεν κεωρείται δεδομζνο ςτθν θπειρωτικι Ευρϊπθ ι 

ακόμα και ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο. Επιπλζον, θ προςζγγιςθ τθσ δθμόςιασ αξίασ ζχει 

επικρικεί ζντονα από αρκετοφσ ακαδθμαϊκοφσ για διάφορουσ άλλουσ λόγουσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αδικαιολόγθτθσ ςχζςθσ μεταξφ αξιωματοφχων και 

πολιτικϊν (Rhodes και Wanna, 2009). Ταυτόχρονα, θ ζννοια ζχει υποςτθριχκεί 

ςκεναρά (Alford και O'Flynn, 2009). Είναι, επομζνωσ, μια «αμφιςβθτοφμενθ ζννοια» 

Οι παραπάνω προβλθματιςμοί δεν ςθμαίνουν ότι αυτζσ οι ιδζεσ και επιδιϊξεισ των 

ςχολϊν είναι λανκαςμζνεσ, αλλά ότι ζχουν ςχετικζσ αναγνϊςεισ και όχι απόλυτεσ 

ερμθνείεσ. Ζχουν μια κυκλικι δυναμικι που κα μποροφςε να ειπωκεί με περιόδουσ 

υψθλισ και χαμθλισ ζμφαςθσ ςε αυτζσ. Αντίςτοιχα παρατθροφμε πυκνι αναφορά 

και “ζνταςθ” αυτϊν των επιδιϊξεων και ιςχνι ι χαμθλι ςυχνότθτα αναφοράσ, για 

ζνα ςυγκεκριμζνο πλαίςιο ςε μια ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι. Υπάρχει δθλαδι μια 

“κυκλικότθτα” ςε πολλζσ από εξεταηόμενεσ παραμζτρουσ. Κάκε φορά που μία Σχολι 

εκπαιδεφει ζναν υψθλόβακμο ι ανϊτατο αξιωματοφχο, ελπίηει και ςκοπεφει να 

αφιςει μία βάςθ εκπαίδευςθσ που κα διαρκζςει για πολλά χρόνια και κα επθρεάςει 

τον τρόπο που ςκζφτεται το άτομο για τα πολιτειακά ηθτιματα και τα οποία πρζπει 

να αντιμετωπίςει ςτθ ςυνζχεια 

 

Τζλοσ, από τθν ανά χείρασ μελζτθ, προκφπτουν καλζσ πρακτικζσ που κα μποροφςαν με 

κάποιεσ προςαρμογζσ να εφαρμοςτοφν ςτθν ελλθνικι περίπτωςθ. Οι προτάςεισ αυτζσ 

λαμβάνουν υπόψθ τα ιδιαίτερα γνωρίςματα και τθν κατάςταςθ ςτθν ελλθνικι δθμόςια 

διοίκθςθ και ειδικότερα ςτο Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ22.  

Ριο ςυγκεκριμζνα λοιπόν, θ δζςμθ προτάςεων μεταφοράσ περιλαμβάνει τα εξισ: 

                                                           
22

 Επίςθσ ςε αυτι τθν δζςμθ προτάςεων ςυνυπολογίςτθκαν και τα ηθτοφμενα και οι τεχνικζσ λφςεισ που 
αναπτφχκθκαν κατά τθν διάρκεια του Διαγωνιςμοφ Καινοτομίασ  για το ΕΚΔΔΑ και που ζλαβε χϊρα το 
Φεβρουάριο του τρζχοντοσ ζτουσ. 
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1. Δθμιουργία Μονάδασ Διαρκοφσ Επαγγελματικισ Εξατομικευμζνθσ Επαγγελματικισ 

Κακοδιγθςθσ των Σπουδαςτϊν και Αποφοίτων τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ. Θ μονάδα κα πρζπει να απαρτίηεται, μεταξφ άλλων, 

από ειδικά εκπαιδευμζνουσ ςπουδαςτζσ ι απόφοιτουσ τθσ Σχολισ που λαμβάνουν 

ρόλο μζντορα ι προπονθτι (coach) και οι οποίοι κα ζχουν ωσ ςκοπό το δίνουν 

ςυμβουλζσ ςταδιοδρομίασ αλλά και να υποςτθρίξουν τουσ λοιποφσ ςυναδζλφουσ 

οδθγϊντασ τουσ ςτθν αυτο-βελτίωςθ μζςα από ζνα αναλυτικό ατομικό ςχζδιο 

δράςθσ το οποίο κα ςυμφωνείται από κοινοφ με τον ςφμβουλο. Αυτό φυςικά 

ςυνεπάγεται τθν φπαρξθ ενόσ ειδικοφ ςϊματοσ ςυμβοφλων το οποίο κα 

εκπαιδεφεται μζςα από πολλαπλοφσ κφκλουσ επιμόρφωςθσ (train the mentors). Το 

εν λόγω ςϊμα κα μποροφςε να απαρτίηεται από εμπειρογνϊμονεσ αλλά και από 

απόφοιτουσ με αποδεδειγμζνθ ςχετικι εμπειρία, ενϊ το διοικθτικό προςωπικό του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α κα μποροφςε να υποςτθρίηει τθ μονάδα διοικθτικά. 

2. Δθμιουργία Εργαςτθρίων Ερευνθτικισ Ρολιτικισ και Καινοτομίασ. Αυτά τα  

εργαςτιρια κα ζχουν υβριδικι λειτουργία διακζτοντασ φυςικοφσ αλλά και 

ψθφιακοφσ χϊρουσ για τθν διεξαγωγι ερευνθτικϊν εργαςιϊν και εκδθλϊςεων και 

κα υποςτθρίηονται παράλλθλα από εφαρμογζσ εξ αποςτάςεωσ ςυνεργατικισ 

λειτουργίασ και ςχετικά λογιςμικά (λ.χ. SLACK, ROCKET CHAT, TRELLO BOARD κ.ά.). 

Το προσ διερεφνθςθ κζμα, κα πρζπει να επιλζγεται από το επιςτθμονικό προςωπικό 

του ΛΤΕΚ και κα πρζπει να ανταποκρίνεται ςε ςυγκεκριμζνα κριτιρια επιλεξιμότθτασ 

το ςθμαντικότερο εκ των οποίων κα πρζπει να είναι θ ανταπόκριςθ ςε ζνα 

πραγματικό κζμα που αντιμετωπίηει θ δθμόςια διοίκθςθ. Το μοντζλο των 

εργαςτθριϊν μπορεί να δουλζψει καλφτερα με τθ δθμιουργία μικρϊν ερευνθτικϊν 

ομάδων ζργου με περιοριςμζνο αντικείμενο. 

3. Ανάπτυξθ ενόσ ενιαίου πλαιςίου αναγνϊριςθσ ικανοτιτων/δεξιοτιτων 

(skills/competencey framework) με βάςθ τα ιδθ αναπτυγμζνα μοντζλα και ζμφαςθ 

κυρίωσ ςτθν ανάπτυξθ οριηόντιων δεξιοτιτων (horizontal/soft skills) όπωσ θ επίλυςθ 

προβλθμάτων, θ ομαδικι εργαςία, θ ενςυναίςκθςθ που ηθτοφνται από τον δθμόςιο 

τομζα ςιμερα και ωσ φαίνεται κα ηθτοφνται και ςτο μζλλον. 

4. Δθμιουργία ανοικτισ ςυνεργατικισ πλατφόρμασ (Co-Working Platforms) για τθν 

ωρίμανςθ ιδεϊν και δομθμζνων προτάςεων που κα απορρζουν από τα Εργαςτιρια 
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Ερευνθτικισ Ρολιτικισ και Καινοτομίασ. Ζνα πολφ ολοκλθρωμζνο παράδειγμα είναι 

αυτό του MIT Climate Colab (https://www.climatecolab.org/). 

5. Ανάπτυξθ αυτοματοποιθμζνων αυτοδιαγνωςτικϊν εφαρμογϊν με ςκοπό να γίνεται 

εφκολα αντιλθπτό το ζλλειμμα δεξιοτιτων ςε προςωπικό επίπεδο και με βάςθ αυτό 

να προτείνεται μια νζα κατάρτιςθ για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ των δεξιοτιτων ι τθν 

επανειδίκευδθ (πχ. https://digital-competence.eu/) 

6. Δθμιουργία και αξιοποίθςθ λογιςμικϊν οπτικοποίθςθσ μεγάλου όγκου δεδομζνων  

(π.χ. Tableau) 

7. Ειςαγωγι κεςμοφ των βιωματικϊν εργαςτθρίων,  όπου εκκολαπτόμενα ςτελζχθ τθσ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ ςυμμετζχουν, ςυνδράμουν, εμπλζκονται ςε δθμιουργικζσ και 

διαδραςτικζσ αςκιςεισ όπωσ ο ςχεδιαςμόσ ζξυπνων δθμόςιων πολιτικϊν μαηί με 

ςκθνοκζτεσ, καλλιτζχνεσ και ανκρϊπουσ του χϊρου του πολιτιςμοφ των χωρϊν. Αυτι 

θ πρακτικι που ακολουκείται ςτθν Ολλανδία κρίνεται εξόχωσ δθμιουργικι, 

ρθξικζλευκθ και ελκυςτικι κακϊσ εμπλζκει πολλζσ πτυχζσ διαφορετικισ 

προςζγγιςθσ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο ηιτθμα, αυξάνει τθ ςυνκετικι δυναμικι των 

ομάδων, εντάςςει πολιτιςτικά και πολιτιςμικά γνωρίςματα ςτο ςχεδιαςμό, αυξάνει 

τθν ανεκτικότθτα και τθν προςαρμογι ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν διαφορετικι 

αντιμετϊπιςθ των προκλιςεων. 

8. Ειςαγωγι ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ εκμάκθςθσ μεκοδολογικϊν εργαλείων 

ανοικτισ καινοτομίασ (open innovation tools), ςχεδιαςμοφ υπθρεςιϊν (service 

design), διοίκθςθσ τθσ καινοτομίασ (innovation management) και ςφνδεςθ των 

εργαςτθρίων ερευνθτικισ πολιτικισ με τθν εφαρμοςμζνθ καινοτομία, το ΛΤΕΚ και τθν 

ανοιχτι ςυνεργατικι πλατφόρμα τθσ Σχολισ. 

9. Μία πολφ καλι διεκνισ πρακτικι θ οποία μπορεί να ενςωματωκεί ςτθν Εκνικι Σχολι 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ είναι το διακρατικό ςυνεργατικό μοντζλο οργάνωςθσ το οποίο 

ακολουκεί θ Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Αυςτραλίασ - Νζασ Ηθλανδίασ 

(ANZSONG). H ςυγκεκριμζνθ ςχολι είναι ζνα εξαιρετικό δείγμα ςυνεργαςίασ μεταξφ 

δφο κυβερνιςεων και πανεπιςτθμίων με κοινό ςτόχο τθν αναβάκμιςθ του δθμοςίου 

τομζα και τθν φψιςτθ κοινωνικι ωφζλεια. Θ ςυγκεκριμζνθ ςυνεργαςία ςυμβάλλει 

ςτο κτίςιμο εμπιςτοςφνθσ με τθν κοινωνίασ και ςτθν χάραξθ κοινισ ςτρατθγικισ για 

https://www.climatecolab.org/
https://digital-competence.eu/
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τθν επίλυςθ προβλθμάτων. Επιπλζον, ενδυναμϊνεται θ επικοινωνία των 

προτεραιοτιτων και αναγκϊν ωσ μζροσ μίασ ολιςτικισ προςζγγιςθσ κυβζρνθςθσ, 

τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και πανεπιςτθμίων για τθν εκπαίδευςθ και τθν κατάρτιςθ 

των υπαλλιλων του δθμοςίου τομζα.  

10. Ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ που λαμβάνεται υπόψθ ςχεδόν από το ςφνολο των 

ςχολϊν που μελετικθκαν είναι θ προςζλκυςθ ταλζντων ςτο δθμόςιο τομζα. Για να 

επιτευχκεί αυτόσ ο ςτόχοσ οι Σχολζσ προςφζρουν μία ςειρά κινιτρων που ζχουν ωσ 

ςτόχο να αναβακμίςουν τθν εργαςιακι προοπτικι όςων επιλεχκοφν να φοιτιςουν 

ςτισ Σχολζσ. Υποτροφίεσ για τισ Σχολζσ που ζχουν υψθλά δίδακτρα όπωσ θ ANZSONG 

τθσ Αυςτραλίασ, εξαιρετικζσ προοπτικζσ ςταδιοδρομίασ, όπωσ αυτι τθσ ENA, τθσ 

Μ.Βρετανίασ, τθσ Ολλανδίασ, του Λςραιλ κλπ και πρόςβαςθ ςε ιςχυρά δίκτυα κοντά 

ςτα κζντρα αποφάςεων. Θ κζςπιςθ κινιτρων, κοντολογίσ, αποτελεί αςφαλι μζκοδο 

για τθν προςζλκυςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ με πολφ υψθλά προςόντα. Είναι 

χαρακτθριςτικό ότι χϊρεσ όπωσ ο Καναδάσ και θ Σιγκαποφρθ ακολουκοφν επικετικζσ 

πολιτικζσ marketing για τθν προςζλκυςθ ταλζντων ςτο δθμόςιο τομζα τζτοιεσ που 

προςιδιάηουν περιςςότερο ςτον ιδιωτικό τομζα.  

11. Σε πολλζσ χϊρεσ (βλ. Γαλλία, Γερμανία, Λταλία κ.ο.κ.) δίνουν πολφ μεγάλθ ςθμαςία 

ςτθν ενεργι υποςτιριξθ των ατόμων που επικυμοφν να αναηθτιςουν εργαςία ςε 

κάποιον διεκνι οργανιςμό ι ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Θ λογικι πίςω από αυτό είναι 

θ δθμιουργία ενόσ άτυπου δικτφου από υπαλλιλουσ που κα επικοινωνοφν τακτικά 

με τθν ΡΦΣ και κα προωκοφν, όςο αυτό είναι δυνατόν, τα ςυμφζροντα των εκνικϊν 

τουσ διοικιςεων. Αυτό μπορεί να υλοποιθκεί με τθ λειτουργία ενόσ δθμόςιου 

φροντιςτθρίου το οποίο κα μπορεί να χρθματοδοτεί και μζροσ των δράςεων του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από τα δίδακτρα που κα χρεϊνει ςτουσ ενδιαφερόμενουσ. Ρροκειμζνου 

να είναι ολοκλθρωμζνθ θ παρεχόμενθ υπθρεςία το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κα μποροφςε να 

προςφζρει και υπθρεςίεσ ςυμβουλευτικισ κυρίωσ ωσ προσ τισ διαδικαςίεσ υποβολισ 

τθσ αίτθςθσ, κατάρτιςθσ του βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ, διευκόλυνςθσ ωσ προσ το 

κομμάτι τθσ ςυνζντευξθσ. 

12. Σθμαντικό τζλοσ είναι και το ςφςτθμα ςταδιοδρομίασ που ακολουκεί θ κάκε χϊρα, 

δθλαδι αν είναι ζνα ςφςτθμα ςφμφωνα με τθ κζςθ που κατζχει ο υπάλλθλοσ 

(position based system) ι ςφςτθμα καριζρασ (career system). Χϊρεσ όπωσ θ Γαλλία, 
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Γερμανία, Ελλάδα ακολουκοφν το παραδοςιακό ςφςτθμα ςταδιοδρομίασ και αυτό 

ςθμαίνει διαφορετικι αρχικι εκπαίδευςθ αλλά και κεςμικζσ κατοχυρϊςεισ για τθν 

μετζπειτα ςταδιοδρομία των αποφοίτων. Αντίκετα χϊρεσ όπωσ θ Μ. Βρετανία 

δίνουν βάροσ ςτο position based system άρα ακολουκοφν άλλο μοντζλο 

εκπαίδευςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ απόδοςθσ. Τα περιγράμματα κζςθσ εργαςίασ ςτθν 

ελλθνικι διοίκθςθ και ο Κλάδοσ Επιτελικϊν Στελεχϊν (ν.4622/19) δίνουν πλζον τθν 

δυνατότθτα ςτθν πολιτεία να εξετάςει μία νζα πορεία ςταδιοδρομίασ για τουσ 

αποφοίτουσ τθσ ΕΣΔΔΑ εντάςςοντασ τουσ ςε ζναν ςτζρεο κλάδο με ειδικό 

βακμολόγιο, ςυγκεκριμζνα περιγράμματα εργαςίασ, ειδικό ςφςτθμα αξιολόγθςθσ 

και κινθτικότθτασ ϊςτε θ Σχολι επιτζλουσ να ανταποκρικεί ςτθν ιδρυτικι τθσ 

αποςτολι για παραγωγι επιτελικϊν ςτελεχϊν προοριςμζνα να καταλάβουν κζςεισ 

ευκφνθσ ςτθν ελλθνικι δθμόςια διοίκθςθ προσ επίρρωςθ των χρόνιων πακογενειϊν 

τθσ. 
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