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Χαιρετισμός

Σε μια περίοδο όπως η παρούσα, όπου η εμπιστοσύνη των πολιτών στους

θεσμούς κλονίζεται, προβάλλει επιτακτικότερη η ανάγκη για μεταρρύθμιση και

εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις

προκλήσεις. Μια Δημόσια Υπηρεσία η οποία επιθυμεί να προσφέρει ποιοτικότερες

και καλύτερες υπηρεσίες προς τον πολίτη και την κοινωνία ευρύτερα, δεν μπορεί

παρά να προσπαθεί να προσαρμόζεται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 

Για να είναι αποτελεσματική η Δημόσια Υπηρεσία δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσει

τις μεταρρυθμίσεις ως προσωρινή διευθέτηση, αλλά ως μακροπρόθεσμη και

βιώσιμη μόνιμη αλλαγή. 

Για να επέλθει η προσαρμογή και η μόνιμη αλλαγή απαιτείται το ανθρώπινο δυναμικό, που αποτελεί το

πολυτιμότερο «περιουσιακό στοιχείο» της Υπηρεσίας, να εφοδιαστεί με τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και

στάσεις, που θα του επιτρέπουν να ανταποκρίνεται στο έργο του καλύτερα και αποδοτικότερα. Η Κυπριακή

Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης αποτελεί σημαντικό μηχανισμό υποστήριξης της μεταρρύθμισης μέσα από την

προσφορά της κατάλληλης εκπαίδευσης και καθοδήγησης στους οργανισμούς και τα στελέχη τους. Αυτό γίνεται

φανερό και μέσα από το υλικό της παρούσας έκδοσης, όπου σκιαγραφούνται οι δραστηριότητες της Κυπριακής

Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης για το 2014.

Κλείνοντας, σημειώνεται ότι η Δημόσια Υπηρεσία μπορεί να αποτελέσει τον κύριο μηχανισμό για έξοδο από

την κρίση και πρέπει να καταστεί ο βασικότερος συντελεστής δημιουργίας ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού

κράτους.

Κύπρος Κυπριανού
Διευθυντής

Κυπριακής Ακαδημίας
Δημόσιας Διοίκησης
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Σύμβαση με τίτλο «Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Δραστηριοτήτων
Μάθησης για τα τρία Επίπεδα της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας 

σε Θέματα Στρατηγικής, Ηγετικής και Διευθυντικής Ανάπτυξης»

Οι δύσκολες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές
συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίζει η Κύπρος, έφεραν
στην επιφάνεια την ανάγκη για προσαρμογή της
Δημόσιας Υπηρεσίας με σκοπό την ανάπτυξη και
επιβίωσή της. Η κρίση έθεσε νέες, δυσκολότερες
προκλήσεις για τους οργανισμούς της Δημόσιας
Υπηρεσίας, οι οποίοι θα πρέπει πλέον να λειτουργούν
στη βάση διαφορετικών αρχών, όπως η ευελιξία και η
καινοτομία.

Όλα όμως τα πιο πάνω δεν είναι εφικτά, εάν δεν
υπάρξουν οι κατάλληλες διαρθρωτικές και άλλες
αλλαγές στις δομές και διαδικασίες της Δημόσιας
Υπηρεσίας, η οποία, μακριά από το μέχρι σήμερα
γραφειοκρατικό της μοντέλο και στη βάση στρατη -
γικού και επιχειρησιακού προγραμματισμού, θα πρέπει
να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.

Παρόλο που η υλοποίηση του έργου «Σχεδιασμός,
Υλοποίηση και Αξιολόγηση Δραστηριοτήτων Μάθησης
για τα τρία Επίπεδα της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας
σε Θέματα Στρατηγικής, Ηγετικής και Διευθυντικής
Ανάπτυξης» έχει ξεκινήσει από το 2012, οι σημερινές
συνθήκες το έχουν καταστήσει επίκαιρο. Μέσα από το
έργο, ο κάθε οργανισμός μαθαίνει πώς να διεξάγει τον
στρατηγικό και επιχειρησιακό του προγραμματισμό, ο
οποίος είναι το απαραίτητο στοιχείο για την προώθηση
οποιωνδήποτε αλλαγών/ μεταρρυθμίσεων. Η όλη
διαδικασία διαρκεί 9 μήνες και είναι κατ’ εξοχήν
συμμετοχική, εμπλέκοντας όλα τα διευθυντικά στελέχη
του οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα, αποτελείται από
δύο πτυχές: τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην
τάξη και τη διεξαγωγή πραγματικού στρατηγικού
προγραμ ματισμού από κάθε οργανισμό, που γίνεται με
την στήριξη ενός επαγγελματία καθοδηγητή, ο οποίος
ορίζεται στον κάθε οργανισμό για τον σκοπό αυτό και
που αποτελεί την καινοτομία του έργου.

Λόγω της επίκαιρης θεματολογίας του αντικειμένου,
ενδιαφέρον για το έργο έχουν επιδείξει και Υπουργοί.
Έχει ζητηθεί από την ΚΑΔΔ η οργάνωση συναντήσεων
μεταξύ Υπουργών και των οικείων Διευθυντών τους με
σκοπό την ενημέρωση των Υπουργών για την εξέλιξη
του στρατηγικού προγραμματισμού των οργανισμών
του Υπουργείου τους, αλλά και την ευθυγράμμιση των
προγραμματισμών αυτών με τις προτεραιότητες των
Υπουργών. Τέτοιες συναντήσεις έχουν πραγματο -
ποιηθεί με τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό
Γεωργίας, τον Υπουργό Συγκοινωνιών, τον Υπουργό
Υγείας και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Στο έργο αυτό θα συμμετάσχουν συνολικά τα 2.500
πλέον υψηλόβαθμα στελέχη της Δ.Υ., χωρισμένα σε 3
επίπεδα (διευθυντικές ομάδες, μεσοδιευθυντικά και
κατώτερα διευθυντικά στελέχη). Σήμερα βρισκόμαστε
στο 75% της ολοκλήρωσης του έργου αυτού.

Αρκετή είναι και η δημοσιότητα που έχει δοθεί στο
έργο έως τώρα. Συγκεκριμένα, έχουν πραγματοποιηθεί
ημερίδα, διάσκεψη τύπου και επιστημονικό συνέδριο.
Άρθρα για τις τρεις αυτές δράσεις παρατίθενται στις
επόμενες σελίδες του περιοδικού.

Τέλος, από τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα, διαφαί -
νεται ότι η ικανοποίηση των οργα νισμών που
συμμετέχουν βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Τόσο μέσα
από την εκπαίδευση στην τάξη, όσο και μέσα από τα
εργαστήρια που διεξάγονται στους οργανισμούς με
σκοπό την πραγματοποίηση του στρατηγικού
σχεδιασμού, έχουν καταγραφεί σχόλια συμμετεχόντων
όπως «Μας δημιουργήθηκε η βούληση και μας δόθηκε η
ώθηση να διώξουμε από πάνω μας τον αρνητικό
χαρακτηρισμό του δημοσίου υπαλλήλου. Έχουμε την
πρόθεση να αλλάξουμε πράγματα και να δώσουμε πολύ
περισσότερα οφέλη στην κοινωνία» και «Μεγάλο κέρδος
θα είναι να συνειδητοποιήσουμε τον ηγετικό μας ρόλο. Ο
στρατηγικός προγραμματισμός είναι μέρος της δουλειάς
μας και τον παραμελούμε». Σχόλια έχουν δοθεί από
συμμετέχοντες όλων των επιπέδων της Δ.Υ. Καίριας
σημασίας είναι όσα καταγράφηκαν από Διευθυντές
οργανισμών. Χαρακτηριστικά τέτοια παραδείγματα
αποτελούν τα σχόλια Διευθυντών των εξής οργανισμών:
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, Τμήμα Ταχυ -
δρομικών Υπηρεσιών και Υπουργείο Υγείας, τα οποία
παρατίθενται σε ξεχωριστά άρθρα πιο κάτω.

Ήβη Θεοφίλου, Λειτουργός Επιμόρφωσης Α’, ΚΑΔΔ, Υπεύθυνη Υλοποίησης Σύμβασης

Έργο «Πρόγραμμα Στρατηγικής, Ηγετικής και 
Διευθυντικής Ανάπτυξης στην Κυπριακή Δημόσια Υπηρεσία»
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Ημερίδα «Προγραμματίζω, Προϋπολογίζω, Αλλάζω ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ»
Δευτέρα 28 Απριλίου 2014, Hilton Park, Λευκωσία

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου διοργανώθηκε
στις 28 Απριλίου 2014, στο Hilton Park στη Λευκωσία
ημερίδα με θέμα: «Προγραμματίζω, Προϋπολογίζω,
Αλλάζω ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ», από την Κυπριακή Ακαδημία
Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ). Κύριοι ομιλητές ήταν η
Επίτροπος Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας
εκ μέρους του Υπουργού Οικονομικών, ο Υπουργός
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, η Γενική
Λογίστρια της Δημοκρατίας, ο Προϊστάμενος της
ΚΑΔΔ, καθώς και ο Καθηγητής Δημόσιας Διοίκησης,
Δρ Θεόδωρος Τσέκκος. 

Την εκδήλωση, η οποία τελούσε υπό την αιγίδα του
Υπουργού Οικονομικών, κ. Χάρη Γεωργιάδη, χαιρέ -
τησε εκ μέρους του η Επίτροπος Μεταρρύθμισης της
Δημόσιας Υπηρεσίας κ. Ειρένα Γεωργιάδου.
Απευθυνόμενη σε ένα ακροατήριο αποτελούμενο

κυρίως από το ανώτατο επίπεδο διεύθυνσης της
κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας, και συγκεκριμένα
Γενικούς Διευθυντές Υπουργείων και Διευθυντές
Τμημάτων, τόνισε ότι η μεταρρύθμιση υλοποιείται όχι
επειδή αποτελεί όρο του Μνημονίου, αλλά επειδή το
«θέλουμε ως κυβέρνηση, ως φορολογούμενοι, ως
οικογενειάρχες, ως εργαζόμενοι». Τη μεταρρύθμιση
απαιτούν επιπλέον η κοινωνία, ο επιχειρηματικός
κόσμος, αλλά και οι ίδιοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, αφού
αποτελεί ανάγκη προσαρμογής σε νέα οικονομικά και
τεχνολογικά δεδομένα αλλά και στην αυξημένη διεθνή
ανταγωνιστικότητα. Ανέφερε εξάλλου ότι ο ίδιος ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας όρισε την αλλαγή στη
δημόσια υπηρεσία ως κορυφαία προτεραιότητα, ενώ
αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και για τον αρμόδιο
Υπουργό για τα θέματα αυτά, κ. Χάρη Γεωργιάδη, ο

ΕΡΓΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»

Φίλιππος Φιλίππου, Λειτουργός Επιμόρφωσης, ΚΑΔΔ
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οποίος υποστηρίζει τώρα και στο μέλλον το έργο της
Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης, εφόσον
πιστεύει ότι είναι υποχρέωση του κράτους να
προσφέρει στους δημοσίους υπαλλήλους τα εργαλεία
και τις ευκαιρίες για ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους
εντός της υπηρεσίας. 

Στόχος της ημερίδας ήταν να παρουσια στούν τα
οφέλη που αποκόμισαν οργανισμοί της Δημόσιας
Υπηρεσίας από το εν λόγω έργο. Συγκεκρι μένα, ο
Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περι βάλ -
λοντος κ. Νίκος Κουγιάλης και η Γενική Λογίστρια,
κ. Ρέα Γεωργίου, είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν
τα οφέλη που αποκόμισαν οι οργανισμοί τους μέσα
από τη συμμετοχή στο έργο, το οποίο:

α) μέσω των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, παρέχει το
αναλυτικό υπόβαθρο σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων
όπως η στρατηγική, η ηγεσία, η διοίκηση, η ηθική,
η δημιουργικότητα και η καινοτομία στα ανώτατα
και ανώτερα διευθυντικά στελέχη της δημόσιας
υπηρεσίας, και

β) μέσω των έμπρακτων βελτιωτικών εργασιών (work-
based projects) προωθεί την αναβάθμιση των
δεξιοτήτων των διευθυντικών στελεχών στους
τομείς της στρατηγικής, της διεύθυνσης και της
ηγεσίας δια της επιτόπου στήριξής τους από
έμπειρους καθοδηγητές, με στόχο την πρακτική
εφαρμογή της μάθησης.

Το έργο δίνει έμφαση στην υλοποίηση των εργασιών
με σκοπό την ανάπτυξη ικανοτήτων στοχοθέτησης,
προγραμματισμού, παρακολούθησης προόδου και
αποτελέσματος στη Δημόσια Υπηρεσία, πρακτικές που
θα συνεχίσουν και μετά τη λήξη του έργου.
Αξιοποιείται έτσι η θεωρητική κατάρτιση αλλά και η
πρακτική εξάσκηση σε πραγματικές συνθήκες
εργασίας, εμπλέκοντας ενεργά τα διευθυντικά στελέχη

ΕΡΓΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»
Ημερίδα «Προγραμματίζω, Προϋπολογίζω, Αλλάζω ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ»
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όλων των επιπέδων για την ανάπτυξη του στρατηγικού
προγραμματισμού του οργανισμού τους.

Η καταλληλότητα της συγκυρίας κατά την οποία
διεξάγεται το έργο αναδεικνύεται και από το γεγονός
ότι όλοι οι οργανισμοί του δημοσίου βρίσκονται στη
διαδικασία ετοιμασίας και παρουσίασης στρατηγικών
πλάνων και δράσεων, το θέμα ακριβώς με το οποίο
καταπιάνεται το έργο.

Ο Καθηγητής Δημόσιας Διοίκησης, Δρ Θεόδωρος
Τσέκκος στην παρουσίασή του με τίτλο «Οικονομική
Κρίση και Διοικητική Μεταρρύθμιση», εντόπισε τις
ρίζες της παρούσας κρίσης στην ανάπτυξη της
παγκοσμιοποίησης για πολύ μεγάλο διάστημα χωρίς
να παρακολουθείται από κατάλληλες δομές
«διακυβέρνησης». Συνεπεία αυτού παρατηρήθηκε
δραματική υποβάθμιση της ρυθμιστικής και επιχειρη -
σιακής ικανότητας των δημόσιων μηχανισμών,
αναποτελεσματικότητα, κακής ποιότητας δημόσιες
πολιτικές, καθώς και χείριστη σχέση κόστους-οφέλους.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός από πλευράς των
οργανισμών της δημόσιας διοίκησης είναι μια
προσπάθεια αποκατάστασης της «μεγάλης εικόνας»,
όπου οι ευρύτεροι κυβερνητικοί στόχοι σε επίπεδο
υπουργείου, οι «στόχοι πεδίου» δημόσιας πολιτικής
στο επίπεδο τμήματος, οι ειδικότεροι επιχειρησιακοί
στόχοι σε επίπεδο κλάδου, αλλά και οι στόχοι
εφαρμογής σε επίπεδο «γραφείου», διαμορφώνονται,
διατυπώνονται, υλοποιούνται και αξιολογούνται σε
συνάρτηση μεταξύ τους και όχι απομονωμένα.

Στην παρουσίασή του ο Προϊστάμενος της Κυπρια -
κής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης, κ. Μάριος
Μιχαηλίδης, εξήγησε το σκεπτικό της φιλόδοξης σε
θεματολογία, έκταση και ένταση εκπαιδευτικής
παρέμβασης. Μετέφερε τις εμπειρίες της ΚΑΔΔ, ως
φορέα υλοποίησης, σχετικά με τη διαδικασία και τα
οφέλη συμμετοχής των διαφόρων οργανισμών στο
έργο αυτό. Ανέδειξε την άμεση σχέση του στρατηγικού
προγραμματισμού με τη νέα μέθοδο διαμόρφωσης
των προϋπολογισμών των οργανισμών της δημόσιας
υπηρεσίας (PFM-Public Financial Management), δήλωσε
την ετοιμότητα του οργανισμού του να αξιοποιήσει
νέα ευρωπαϊκά κονδύλια κατά τη νέα χρηματοδοτική
περίοδο (2014-2020), ώστε να συνεχίσει την υποστήριξη
στα υπουργεία και τμήματα τόσο στην προσπάθειά
τους για εφαρμογή των στρατηγικών πλάνων που
έχουν διαμορφώσει στο πλαίσιο του έργου, αλλά και
για την έμπρακτη σύνδεση του στρατηγικού προγραμ -
ματισμού με τη διαμόρφωση προϋπολογισμού. Τόνισε
εξάλλου την ισχυρή πεποίθηση ειδικών ανά το
παγκόσμιο ότι η επιμόρφωση του ανθρώπινου
δυναμικού αποτελεί βασικότατο εργαλείο για τις
μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν τα κράτη με
ασφάλεια έξω από την κρίση.

ΕΡΓΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»
Ημερίδα «Προγραμματίζω, Προϋπολογίζω, Αλλάζω ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ»
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Εκπρόσωποι των ΜΜΕ είχαν την
ευκαιρία να ενημερωθούν για το σκεπτικό
σχεδιασμού και υλοποίησης του συγκε -
κριμένου έργου. Μέσα από έρευνες,
μελέτες και τη συνολική δραστηριότητα
της ΚΑΔΔ, διαπιστώθηκε ότι η ανάγκη
για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα
Στρατηγικής, Ηγετικής, Διευθυντικής
Ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της
Δημόσιας Υπηρεσίας ήταν μεγάλη,
ιδιαίτερα κατά την παρούσα εξαιρετικά
καίρια συγκυρία, και η υλοποίηση του
συγκεκριμένου έργου επιβεβλημένη.

Mε στόχο να καταστεί η Δημόσια Υπηρεσία πιο λειτουργική, αποτελεσματική, αποδοτική και παραγωγική, η
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης προχώρησε στον σχεδιασμό και ανάπτυξη του συγχρηματοδοτούμενου
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έργου «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Στρατηγική, Ηγετική και Διευθυντική
Ανάπτυξη της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας» το οποίο παρουσιάστηκε σε δημοσιογραφική διάσκεψη στις 29
Μαΐου 2014.

Τα ΜΜΕ πληροφορήθηκαν ότι συνολικά 2.500 διευθυντικά στελέχη της Δημόσιας Υπηρεσίας (400 ανωτέρα,
500 μεσο-διευθυντικά και 1.600 κατώτερα διευθυντικά στελέχη) επωφελούνται από το πρόγραμμα αυτό. 

Στόχος του είναι τόσο η ανάπτυξη στρατηγικού προγραμματισμού από όλους τους οργανισμούς της Δ.Υ.,
παρέχοντας την ευκαιρία για κοινό προβληματισμό σε θέματα στρατηγικής, προγραμματισμού και ρόλου της
διευθυντικής ομάδας στο σημερινό περιβάλλον, όσο και το κτίσιμο ικανοτήτων και εισαγωγή βέλτιστων
πρακτικών και εργαλείων στα σχετικά θέματα. Στο επίκεντρο τίθεται ο πολίτης, το αναγνωστικό και τηλεοπτικό
κοινό. Η επιμόρφωση δεν είναι αυτοσκοπός. Σκοπός είναι να βελτιωθούν οι παρεχόμενες προς τον
φορολογούμενο πολίτη υπηρεσίες.

ΕΡΓΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»

Δημοσιογραφική διάσκεψη για την παρουσίαση του έργου
«Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Στρατηγική, Ηγετική και Διευθυντική Ανάπτυξη 

της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας»
Δευτέρα 29 Μαΐου 2014, ΚΑΔΔ
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Εν μέσω μιας δύσκολης εποχής, η ανάγκη για
ανάπτυξη και βελτίωση κρίνεται σημαντική και
απαραίτητη. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο διεξήχθη στο
συνεδριακό κέντρο Filoxenia επιστημονικό συνέδριο
με τίτλο «Αλλάζοντας στρατηγικά σε ένα συνεχώς
μεταβαλλόμενο περιβάλλον: Αναπτύσσοντας την
Ηγεσία στη Δημόσια Υπηρεσία». Το συνέδριο, που
τελούσε υπό την αιγίδα του έντιμου Υπουργού
Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη, διοργανώθηκε στο
πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου κατά 85% από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έργου «Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης για τη Στρατηγική, Ηγετική και
Διευθυντική Ανάπτυξη της Κυπριακής Δημόσιας
Υπηρεσίας» με φορέα υλοποίησης την Κυπριακή
Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης. 

Η Δημόσια Υπηρεσία καλείται σήμερα να κάνει
περισσότερα με λιγότερους πόρους. Είναι αυτό
ρεαλιστικό ή θα επηρεαστούν αρνητικά η ποιότητα
των υπηρεσιών  που παρέχονται στους πολίτες, αλλά
και οι συνθήκες εργασίας των Λειτουργών του δημοσίου;
Οι συμμετέχοντες, στους οποίους περιλαμβάνονταν
διευθυντικά στελέχη οργανισμών του δημοσίου και
του ιδιωτικού τομέα αλλά και οργανισμών της
κοινωνίας των πολιτών είχαν την ευκαιρία να
ενημερωθούν για τους μεταρρυθμιστικούς στόχους

ΕΡΓΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»

Επιστημονικό συνέδριο
«Αλλάζοντας στρατηγικά σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον: 

Αναπτύσσοντας την Ηγεσία στη Δημόσια Υπηρεσία»
Φίλιππος Φιλίππου, Λειτουργός Επιμόρφωσης, ΚΑΔΔ
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της κυβέρνησης μέσω του χαιρετισμού του Υπουργού
Οικονομικών, αλλά και για τις εμπειρίες και τις βέλτιστες
πρακτικές κρατών, όπου οι δημόσιες υπηρεσίες
εφάρμοσαν ανάλογες αλλαγές. 

Το συνέδριο αποτελούνταν από τρία θεματικά μέρη.
Με συντονιστή τον κ. Φίλιππο Σώσειλο, Συνέταιρο
της εταιρίας PwC (υπεύθυνο της κοινοπραξίας υλο -
ποίη σης του έργου), το πρώτο μέρος επικεντρώθηκε
στην ανάλυση των νέων συνθηκών στη δημόσια
διοίκηση, το περιβάλλον, το πλαίσιο και τις προκλήσεις,
με ομιλητές τους Dr Christopher H. Bovis και Dr
Ben S. Kuipers. 

Σε παρουσίαση με τίτλο “Public managers in a
world of change“ ο Dr Ben S. Kuipers ανέφερε,
μεταξύ άλλων, ότι μια από τις κυριότερες προκλήσεις
για τα διευθυντικά στελέχη του δημοσίου είναι η
εφαρμογή νέων πολιτικών, νόμων και κανονισμών. Η
επιτυχία τέτοιων κυβερνητικών αποφάσεων εξαρτάται
σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο αυτές
«μεταφράζονται» σε νέες ρουτίνες και συμπεριφορές
εντός των οργανισμών του δημοσίου τομέα. Εδώ τα
διευθυντικά στελέχη καταλαμβάνουν κεντρικό σημείο
στις διαδικασίες αλλαγής: η «μετάφραση» των νέων
πολιτικών σε νέα καθημερινή πρακτική και η
κινητοποίηση του προσωπικού για να στηριχθούν οι
αυτές οι αλλαγές.

Ο καθηγητής Dr Christopher H. Bovis στη δική του
παρουσίαση “Reforming the Public Sector in the
European Union: The Pathway and the Obstacles“
μίλησε για τον τρόπο που η παροχή δημοσίων

υπηρεσιών έχει γονιμοποιηθεί από ιδέες όπως:
corporatism, compulsory competitive tendering,
outsourcing, privatization, regulation, PPPs and
Concessions.

Μια νέα διοίκηση του δημοσίου τομέα έχει
αναδυθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση που συνδυάζει
χαρακτηριστικά και ρυθμίσεις αποτελεσματικότητας,
αποδοτικότητας και καταναλωτισμού στην παροχή
δημοσίων υπηρεσιών. Κράτη-μέλη έχουν υιοθετήσει
τέτοια συστήματα και τα έχουν εφαρμόσει για να
επιτύχουν τη μεταρρύθμιση του δημοσίου τομέα τους.

Το δεύτερο μέρος επικεντρώθηκε στη νέα Δημόσια
Διακυβέρνηση και ανέλυσε το ρόλο του Ηγέτη, με
συντονιστή τον Δρ Θεόδωρο Παναγιώτου, Διευθυντή
του CIIM, και μέλος της κοινοπραξίας υλοποίησης, και
ομιλήτριες τις κκ. Manj Kalar και Yvonne White. Η κα
Kalar αντλώντας από την εκτεταμένη εμπειρία της
διεθνώς ως επαγγελματίας της μεταρρύθμισης του
δημοσίου τομέα, στην παρουσίασή της με τίτλο “The
Leadership of Public Administration at the helm of
change Good Public Financial Management for all“
μίλησε για την πρόκληση που θέτει η παγκόσμια κρίση
χρέους στους ηγέτες όλων των επιπέδων σε όλα τα
κράτη να παράσχουν ισχυρή δημόσια οικονομική
διαχείριση με τους διαθέσιμους πόρους. Με αυξημένες
απαιτήσεις διαφάνειας, ευθύνης και λογοδοσίας από
το κοινό είναι απαραίτητο για τους ηγέτες να
σκέφτονται όχι μόνο τα έξοδά τους, αλλά και να
βελτιώνουν τη διασύνδεση μεταξύ αυτών των
δαπανών με τις εκροές και τα αποτελέσματα προς
όφελος του κοινού. «Τι πετυχαίνει η δαπάνη;» Αν η

ΕΡΓΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»
Επιστημονικό συνέδριο
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απάντηση είναι ότι απλά ξοδεύουμε τον προϋπολογισμό
αφού έχουμε πάντα τον ίδιο, τότε είναι σημαντική η
επικέντρωση στην επίδραση στους πολίτες για κάθε
ευρώ που δαπανάται και εάν θα μπορούσε να
δαπανηθεί με περισσότερη αποδοτικότητα και αποτε -
λεσμα τικότητα.  

Με τίτλο “HR at the heart of successful public
service transformation“ η κα Yvonne White έδωσε
μέσα από τεχνοκρατική οπτική πληροφορίες από
εμπειρίες στα θέματα μεταρρύθμισης και διεύθυνσης
ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο τομέα. Ενώ οι
συζητήσεις επί των πιο πάνω θεμάτων τείνουν να
εστιάζουν στους όρους εργασίας, την απόδοση, τους
αριθμούς, τη σύνθεση ομάδων και την απουσία από
την εργασία, αρκετά τμήματα ανθρώπινου δυναμικού
υλοποιούν επίσης στρατηγικές υψηλής προστιθέμενης
αξίας εντός των οργανισμών τους. Η διαχείριση
ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να είναι στο κέντρο της
επιτυχούς μεταμόρφωσης του δημόσιου τομέα,
βοηθώντας στη διευκόλυνση του επανασχεδιασμού
της παροχής υπηρεσιών, καθώς και στην ανάπτυξη
των απαραίτητων ηγετικών και διευθυντικών
δεξιοτήτων που ενισχύουν την επιτυχή αλλαγή. Δεν
υπάρχει μία και μοναδική συνταγή, αλλά η συνεπής
ηγεσία, η άριστη επικοινωνία και η συμπεριφορά που
υποστηρίζει και ενδυναμώνει τις αλλαγές είναι
απαραίτητη προϋπόθεση σε όλα τα διευθυντικά
επίπεδα.

Το τρίτο μέρος καταπιάστηκε με την ανάπτυξη και
ενδυνάμωση της ηγεσίας με τον κ. Stephen Welch ως
ομιλητή και συντονιστή τον κ. Μάριο Μιχαηλίδη,
Προϊστάμενο της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας
Διοίκησης. Στόχος της παρουσίασης του κ. Welch ήταν
η παροχή απλών πλαισίων και προσεγγίσεων που
βοηθούν στη μετατροπή των ιδεών σε πραγματικότητα.
Παρουσιάστηκαν επίσης κάποια πρακτικά βήματα και
εργαλεία που μπορούν να ενισχύσουν την επιτυχία
των ηγετών, βοηθώντας τους να εκμαιεύουν
περισσότερα από τις ομάδες και τους συναδέλφους
τους αλλά και από λοιπούς εμπλεκόμενους και
ενδιαφερόμενους. 

ΕΡΓΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»
Επιστημονικό συνέδριο
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Το συνέδριο έκλεισε με ανοικτή συζήτηση όπου λύθηκαν διάφορες απορίες αλλά και αναπτύχθηκαν περαιτέρω
θεματικά σημεία. Οι ομιλητές και συντονιστές εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για τα αποτελέσματα τονίζοντας
ότι το έργο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για τη Στρατηγική, Ηγετική και Διευθυντική Ανάπτυξη της Κυπριακής
Δημόσιας Υπηρεσίας» μπορεί να αποτελέσει ένα βήμα προς τον  εκμοντερνισμό της κυπριακής Δημόσιας
Υπηρεσίας, εφόσον προϋποθέτει έμπρακτη εφαρμογή διεθνών βέλτιστων πρακτικών.

ΕΡΓΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»
Επιστημονικό συνέδριο

«Χάρη στην εξαιρετικά επίκαιρη θεματολογία και το αντικείμενό

του, το έργο προσφέρει τη δυνατότητα στους δημόσιους

οργανισμούς να διαχειριστούν και να εκμεταλλευτούν την

σημερινή συγκυρία κατά τον βέλτιστο τρόπο προς όφελος δικό

τους και των πολιτών. Αναθερμαίνει την κριτική σκέψη ως προς

τις πρακτικές των δημόσιων οργανισμών και καθιστά ορατές

δυνατές εναλλακτικές λύσεις και διευθετήσεις για κάθε

πρόβλημα πέρα από τις παγιωμένες. Βοηθάει την δημόσια διοίκηση να ξεπεράσει κάθε

σκόπελο, να προχωρήσει μπροστά με φρέσκια κουλτούρα, αισιοδοξία και όραμα για το

μέλλον.»

Χάρης Γεωργιάδης 
Υπουργός Οικονομικών
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….η αρχή

Όταν τον Ιούνιο του 2012, η Κυπριακή Ακαδημία
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, με εγκύκλιο της,
ενημέρωνε για την ανάληψη του συγχρηματο -
δοτούμενου έργου για Στρατηγική, Ηγετική και
Διευθυντική Ανάπτυξη της κυπριακής Δημόσιας
Υπηρεσίας, καλώντας Υπουργεία/ Τμήματα/ Ανεξάρτητες
Υπηρεσίες να δηλώσουν συμμετοχή, το Γενικό
Λογιστήριο της Δημοκρατίας ανταποκρίθηκε άμεσα
στο κάλεσμα, αναγνωρίζοντας τη συμβολή που θα είχε
στην προσπάθειά του για αναδιάρθρωση των δομών
του και στην ποιοτική αναβάθμιση του προσωπικού
του μέσω της εκπαίδευσης που θα λάμβανε. Σε
συνεργασία με τη Διεύθυνση του Τμήματος Διοίκησης
και Προσωπικού, αλλά και με Λειτουργούς της ΚΑΔΔ,
διευθετήθηκε να ενταχθεί το Γενικό Λογιστήριο στην
πρώτη δέσμη οργανισμών που θα λάμβαναν μέρος
στην εκπαίδευση.

….η ιστορία, η δομή και η πρόκληση

Σε μια περίοδο που η Κύπρος βρίσκεται σε μια από
τις δυσμενέστερες οικονομικά συνθήκες, με τη
Δημόσια Υπηρεσία να βάλλεται από παντού για τον
βαθμό αποτελεσματικότητας, αξιοπιστίας και αποδο -
τικότητάς της, το Γενικό Λογιστήριο δήλωσε παρόν
στην πρόσκληση και ταυτόχρονα πρόκληση να
αφομοιώσει τις σύγχρονες τεχνικές μεθόδους για
ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει.

Το προσωπικό του, παρά το αυξημένο φορτίο
«μνημονιακών» απαιτήσεων που ανέλαβε να φέρει εις
πέρας, δεσμεύτηκε με επαγγελματισμό και σοβαρό -
τητα απέναντι στις απαιτήσεις του προγράμματος για
να σταθεί αντάξιο στις προσδοκίες του.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το προσωπικό του
Γενικού Λογιστηρίου είναι τοποθετημένο τόσο στις
Διευθύνσεις των κεντρικών του γραφείων, όσο και σε
λογιστήρια Υπουργείων/ Τμημάτων/ Ανεξάρτητων
Υπηρεσιών του κράτους. Ο αριθμός του προσωπικού
που είναι τοποθετημένος εκτός των κεντρικών
γραφείων είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που
υπηρετεί στο κέντρο, γεγονός το οποίο δυσκολεύει την
άμεση παρακολούθηση των λογιστικών πράξεων που
διενεργούνται στα κατά τόπους λογιστήρια, καθώς
επίσης και την ομοιομορφία στη διεξαγωγή της
λογιστικής διαδικασίας. 

Η πρόκληση του έργου αυτού για το Γενικό
Λογιστήριο ήταν πολυδιάστατη: αφενός η μεταφορά
όλων των «άγραφων» σχεδιασμών, βάσει των οποίων
πορευόταν το Γενικό Λογιστήριο, χωρίς ποτέ αυτά να
είναι καταγεγραμμένα σε μια πιο δομημένη και έντυπη
μορφή, αφετέρου η συμφιλίωση προσωπικών στόχων
του προσωπικού με τους στρατηγικούς και
επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης του Γενικού
Λογιστηρίου. Για τη Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου,
η ενεργός συμμετοχή κατώτερων βαθμίδων του
προσωπικού στη διαμόρφωση του στρατηγικού
σχεδιασμού της Υπηρεσίας, διαδικασία πρωτοποριακή
για τα μέχρι στιγμής δεδομένα της Δημόσιας
Υπηρεσίας, ήταν μια θετική εξέλιξη. Για το προσωπικό,
μεγαλύτερη πρόκληση ήταν ο καθορισμός στόχων οι
οποίοι να είναι σε θέση να εξυπηρετούν τον
στρατηγικό σχεδιασμό του Γενικού Λογιστηρίου,
λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες ή/και τους
περιορισμούς των Υπουργείων στα οποία είναι
τοποθετημένοι.

….η οργάνωση

Η οργανωτική δομή του Γενικού Λογιστηρίου είναι
καταρτισμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετεί τις
πολλαπλές απαιτήσεις των Υπουργείων, όσον αφορά
την οικονομική τους διαχείριση. Ως εκ τούτου, ο
Λειτουργός του Γενικού Λογιστηρίου, τοποθετημένος
σε Υπουργείο ή Τμήμα, προΐσταται ενός μικρού ή

ΕΡΓΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»

Η εμπειρία οργανισμών της Δημόσιας Υπηρεσίας από τη συμμετοχή τους στο έργο
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας: 

Προγραμματίζει στρατηγικά για το μέλλον!
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μεγάλου μεγέθους λογιστηρίου και θα πρέπει να είναι
κατάλληλα καταρτισμένος από το πρόγραμμα,
τουλάχιστον στο επίπεδο που αφορά τα κατώτερα
διευθυντικά στελέχη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, τα
κατώτερα διευθυντικά στελέχη του Γενικού
Λογιστηρίου να είναι περισσότερα σε αριθμό από αυτά
οποιασδήποτε άλλης ιδίου μεγέθους Υπηρεσίας. Η
ΚΑΔΔ, κατανοώντας τις ιδιαιτερότητες αυτές του
Γενικού Λογιστηρίου, ανταποκρίθηκε θετικά στο
αίτημα για τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή του
προσωπικού του, παραμένοντας πάντοτε στα
επιτρεπτά όρια των συμβατικών της υποχρεώσεων.

Αριθμώντας 111 συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, η
πρόσθετη πρόκληση για το Γενικό Λογιστήριο ήταν η
επίτευξη του καλύτερου δυνατού συντονισμού μεταξύ
των εκπαιδευόμενων, παράλληλα με την προσδοκία
ότι η μεγάλη συμμετοχή θα είχε και τα μεγαλύτερα
δυνατά οφέλη.

Πίνακας 1 – Αριθμός συμμετεχόντων ανά Επίπεδο

….βήμα προς βήμα

Με την έναρξη του έργου, οι Πυρήνες Μάθησης
είχαν την κατάλληλη ενημέρωση από τους
συντελεστές του έργου, αναφορικά με το πρόγραμμα.
Θέτοντας γερές βάσεις, η οργάνωση και ο συντονισμός
για τα επόμενα βήματα θα διευκόλυνε την πορεία προς
την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.

Συνεργάτης και συνοδοιπόρος στο ταξίδι αυτό είναι
ο επαγγελματίας καθοδηγητής (coach), ο οποίος για το

Γενικό Λογιστήριο ορίστηκε από την κοινοπραξία
«Ηγετικός Παλμός» να είναι ο κ. Τάσος Προκοπίου. Ο
ρόλος του στην πορεία αποδείχθηκε να είναι πολύ
σημαντικός τόσο για τη διοργάνωση των εργαστηρίων
στρατηγικού προγραμματισμού όσο και κυρίως για
την επεξήγηση, καθοδήγηση και βοήθεια που παρείχε
σε κάθε στάδιο του προγράμματος.

Στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν υλοποιηθεί τα
εκπαιδευτικά σεμινάρια και προγράμματα όλων των
επιπέδων. Οι συμμετέχοντες έχουν εκπαιδευτεί σε
θέματα στρατηγικής, σε μεθόδους και εργαλεία
στρατηγικής και διοίκησης, καθώς επίσης και σε
θέματα ηγεσίας, διαχείρισης προσωπικού και
διοίκησης ομάδων (Επίπεδο 3). Εκτενέστερα, και με
περισσότερη λεπτομέρεια στα πιο πάνω θέματα,
εκπαιδεύτηκε το Επίπεδο 2, αγγίζοντας και θέματα
καινοτομίας και δημιουργικής σκέψης. Το Επίπεδο 1,
εμβάθυνε περισσότερο σε συγκεκριμένα ζητήματα, με
ιδιαίτερη έμφαση σε σημαντικά κεφάλαια, όπως η
ηθική, η δεοντολογία και η αποτελεσματική
επικοινωνία.

Πέραν της ακαδημαϊκής επιμόρφωσης του προσω -
πικού, ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην πρακτική
εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν στο
πλαίσιο των σεμιναρίων του προγράμματος. 

Η οργάνωση των εργαστηρίων έδωσε τη δυνατό -
τητα στα άτομα που συμμετείχαν στα Επίπεδα 2 και 3,
να αποτυπώσουν με συγκεκριμένο τρόπο άποψη τόσο
για το όραμα, την αποστολή και τις αρμοδιότητες του
Γενικού Λογιστηρίου όσο και για τα θέματα που
χρήζουν αναθεώρησης, τροποποίησης ή αναβάθμισης
για να καταστεί το Γενικό Λογιστήριο πιο
αποτελεσματικό στην εκτέλεση του έργου του. Στο
πλαίσιο αυτό, δόθηκε δυνατότητα να καταγραφούν τα
θετικά στοιχεία και οι αδυναμίες του οργανισμού, οι
ευκαιρίες και οι απειλές στο εξωτερικό περιβάλλον του
Γενικού Λογιστηρίου.

Οι εισηγήσεις των Επιπέδων 2 και 3 μεταφέρθηκαν
στη Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου (Επίπεδο 1),
μέσω άλλων εργαστηρίων που ακολούθησαν. Η
σημασία που δόθηκε στις εισηγήσεις του προσωπικού
από τη Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου, μπορεί να
διαπιστωθεί στον Στρατηγικό Σχεδιασμό της, στον
οποίο φαίνεται να καταλήγει.  

ΕΡΓΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»
Η εμπειρία οργανισμών της Δημόσιας Υπηρεσίας από τη συμμετοχή τους στο έργο - Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Επίπεδο 1 11

Επίπεδο 2 27

Επίπεδο 3 73
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«Το καλύτερο πρόγραμμα που μου έχει
προσφερθεί ποτέ στη Δημόσια Υπηρεσία.
Πιστεύω ότι η επιτυχία του εναπόκειται στην
εμπλοκή των προϊσταμένων/ διευθυντών στην
εξαγωγή και εφαρμογή των αποτελεσμάτων.
Αναμένω ότι η συνέχειά του θα είναι έστω η
σταδιακή εφαρμογή αυτού του προγράμματος.»

Ιωάννης Κωνσταντίνου, 
Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου Α’

Πρόσθετα, για πρώτη φορά σε ανάλογης φύσης
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, δόθηκε η δυνατότητα στο
προσωπικό του οργανισμού να συμμετέχει και να

ΕΡΓΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»
Η εμπειρία οργανισμών της Δημόσιας Υπηρεσίας από τη συμμετοχή τους στο έργο - Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Πίνακας 2 – Στρατηγικοί και Επιχειρησιακοί Στόχοι

Το πρόγραμμα, το οποίο εύστοχα χαρακτηρίστηκε
ως ένα ταξίδι μέσω του οποίου οι συμμετέχοντες θα
προβληματίζονταν και συνεισέφεραν με τον τρόπο
τους για το μέλλον του οργανισμού τους, ήταν
πράγματι επωφελές τόσο για την καταγραφή του
στρατηγικού σχεδιασμού του Γενικού Λογιστηρίου,
όσο και για τον τρόπο μέσα από τον οποίο εξήχθησαν
τα αποτελέσματα.

Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που εκπαιδευτικό
πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε προσωπικό της
Δημόσιας Υπηρεσίας, συμπεριέλαβε στους
συμμετέχοντες/ εκπαιδευόμενους τις διευθυντικές
ομάδες των οργανισμών, γεγονός πολύ σημαντικό,
ιδιαίτερα εν όψει των πρωτόγνωρων αλλαγών που
επιβάλλουν οι σημερινές συνθήκες. Στην περίπτωση
του Γενικού Λογιστηρίου, στο πρόγραμμα συμμετείχε
τόσο η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας, όσο και ο
Βοηθός Γενικός Λογιστής. 

Διασφάλιση ενός
αποτελεσματικού και
αξιόπιστου λογιστικού
συστήματος
• Συνεχής βελτίωση της

ποιότητας της λογιστικής
εργασίας (έγκαιρη, σωστή
και νόμιμη διεκπεραίωση)
και αύξηση της παραγω -
γικότητας μέσω της
προώθησης καινοτόμων
λύσεων.

• Βελτίωση της παρεχόμενης
χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης.

• Βελτίωση της παρεχόμενης
διοικητικής πληροφόρησης

• Πλήρης αυτοματοποίηση
των συναλλαγών και των
λογιστικών εργασιών.

• Διαρκής βελτίωση της
αποτελεσματικότητας των
συστημάτων διαχείρισης 
και ελέγχου ώστε να προ -
σθέ τουν αξία 
περιο ρίζοντας την
αχρείαστη 
γραφειοκρατία.

Προώθηση και 
ανάδειξη της σημασίας 
της χρηστής
χρηματοοικονομικής
διαχείρισης στον δημόσιο
τομέα
• Αναβάθμιση της εμπλοκής

του Γενικού Λογιστηρίου
στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων.

• Ευαισθητοποίηση της
εκτελεστικής και
νομοθετικής εξουσίας για
τη σημασία της χρηστής
χρηματοοικονομικής
διαχείρισης  (sound
financial management).

• Ανάπτυξη και προώθηση
ενός παρεμβατικού,
συμβουλευτικού ρόλου
προς την εκτελεστική
εξουσία.

Επαναπροσδιορισμός
του ρόλου του Γενικού
Λογιστηρίου στο νέο
περιβάλλον 
• Αξιολόγηση των δομών και

του τρόπου οργάνωσης του
Γενικού Λογιστηρίου ώστε
να μεγιστοποιείται η
προσθήκη αξίας.

• Εμπλοκή στη διαδικασία
μετεξέλιξης της Δημόσιας
Υπηρεσίας.

Διασφάλιση 
ενός υγιούς και
αποτελεσματικού
συστήματος δημοσίων
συμβάσεων που να
προάγει την
προσλαμβανόμενη αξία 
για τους πόρους που
δαπανώνται (value for
money)
• Ανάπτυξη των σχετικών

δεξιοτήτων των
αναθετουσών αρχών.

• Διεύρυνση και επέκταση
χρήσης ηλεκτρονικών
μέσων στις δημόσιες
συμβάσεις.

• Προώθηση και εφαρμογή
καινοτόμων και ποιοτικών
λύσεων αγοράς.

• Βελτίωση της δημόσιας
εικόνας των δημοσίων
συμβάσεων.

• Συνεχής εναρμόνιση και
εκσυγχρονισμός
νομοθετικού 
πλαισίου.

Εμπέδωση 
σύγχρονων
επιχειρησιακών αξιών και
καλλιέργειας κουλτούρας
επαγγελματισμού
• Βελτίωση της επικοινωνίας

μεταξύ του προσωπικού του
Γενικού Λογιστηρίου. 

• Επεξήγηση του ρόλου, των
αρμοδιοτήτων αλλά και
ανάδειξη των δυνατοτήτων
του Γενικού Λογιστηρίου
προς τα έξω.  

• Μεγιστοποίηση της
εργασιακής ικανοποίησης
του προσωπικού.

• Καλλιέργεια και προώθηση
ενός πλαισίου σύγχρονων
επιχειρησιακών αξιών στον
τρόπο λειτουργίας του
Γενικού Λογιστηρίου 
(π.χ. διαφάνεια, λογοδοσία,
δεκτικότητα).

• Επαγγελματική 
ανάπτυξη 
προσωπικού.
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«Νιώθω ότι προχωράμε μπροστά.  Έχουμε το
βλέμμα προς το μέλλον.» 

Δήμας Δημοσθένους, Επιθεωρητής Λογαριασμών

Στόχος του Γενικού Λογιστηρίου είναι να
εφαρμοστούν και στο μέλλον οι εμπειρίες και οι
γνώσεις που αποκομίστηκαν από το πρόγραμμα. Η
όλη διαδικασία για την κατάληξη στον στρατηγικό
σχεδιασμό του κάθε οργανισμού είναι μια συνεχής
προσπάθεια, η οποία θα εφαρμόζεται από το Γενικό
Λογιστήριο σε συχνότητα που είναι απαραίτητη ώστε
ο Στρατηγικός Σχεδιασμός να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις της εποχής.

…η διευθυντική ματιά

«Το σημερινό οικονομικό περιβάλλον μας επιβάλλει
να είμαστε επαγγελματίες: Στον χώρο της εργασίας, οι
αποφάσεις πρέπει να είναι αντικειμενικές και
ρεαλιστικές. Οι φιλίες μέσα στον εργασιακό χώρο θα
πρέπει να ενθαρρύνουν την κριτική και όχι να
στρεβλώνουν τις διαδικασίες. Το πρόγραμμα βοήθησε
να ανιχνεύσουμε και να δώσουμε προσοχή σε
διαρθρωτικά προβλήματα, να βρούμε λύσεις για να
πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα, προσφέροντας
ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για το
προσωπικό μας. Απώτερος στόχος, η λογιστική
εργασία να διεξάγεται σε θετικό περιβάλλον, όπου
υπάρχει σεβασμός και αλληλοεκτίμηση, έτσι ώστε ως
αντάλλαγμα το προσωπικό να μπορεί και να θέλει να
προσφέρει καλύτερη ποιότητα δουλειάς».

συμβάλει, με συγκεκριμένες εισηγήσεις προς τη
Διεύθυνση, στην κατάρτιση του Στρατηγικού
Σχεδιασμού. Η συγκεκριμένη τακτική βοήθησε αφενός
τη Διεύθυνση να αφουγκραστεί τις ανησυχίες του
προσωπικού, αφετέρου το προσωπικό να νιώσει ότι
συναποφασίζει για το μέλλον του οργανισμού στον
οποίο εργοδοτείται.

Σημαντική καινοτομία του συγκεκριμένου προ -
γράμ ματος ήταν ότι οι ακαδημαϊκές γνώσεις που
μεταφέρθηκαν μέσω των σεμιναρίων, θα έπρεπε να
τύχουν πρακτικής επεξεργασίας και εφαρμογής στον
χώρο εργασίας. Με τον τρόπο αυτό, οι γνώσεις που
αποκομίζονται εμπεδώνονται καλύτερα και
αξιοποιούνται στον μέγιστο δυνατό βαθμό προς
όφελος του οργανισμού.

Εξίσου σημαντικό για το Γενικό Λογιστήριο,
ιδιαίτερα λόγω της ιδιομορφίας της οργανωτικής του
δομής, είναι το γεγονός ότι το προσωπικό του, που
είναι τοποθετημένο σε διάφορες Υπηρεσίες,
συγκεντρώθηκε για περιορισμένο αριθμό ημερών,
διεξήλθε τις εισηγήσεις που καταγράφηκαν κατά τρόπο
διεξοδικό, και κατέληξε σε πρακτικά αποτελέσματα που
θα εφαρμοστούν στον χώρο εργασίας. Σημαντική
παράμετρος είναι και το γεγονός ότι το προσωπικό
μέσα από τη συζήτηση είχε τη δυνατότητα να
κατανοήσει πλήρως τις απαιτήσεις της Διεύθυνσης για
τον ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίζει στα
λογιστήρια, καθώς επίσης και την στρατηγική μέσα
από την οποία το Γενικό Λογιστήριο φιλοδοξεί να
πετύχει τους στρατηγικούς του στόχους.

...προσβλέποντας στο μέλλον

Φιλοδοξία του Γενικού Λογιστηρίου είναι να
αξιοποιήσει τις εμπειρίες που αποκόμισε από το
πρόγραμμα με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθηθεί στην
περαιτέρω ανάπτυξή του στο μέλλον. Οι οικονομικές
συνθήκες είναι σήμερα τέτοιες που βοηθούν στην
ανασύνταξη, αναδόμηση και αναδιοργάνωση των
διαδικασιών και άλλων πρακτικών που εφαρμόζονταν
για χρόνια. Το πρόγραμμα μπορεί να είναι η αφετηρία
για την υλοποίηση των επιδιωκόμενων μεταρρυθμίσεων
που κρίνονται απαραίτητες για τον εκσυγχρονισμό του
Γενικού Λογιστηρίου.

ΕΡΓΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»
Η εμπειρία οργανισμών της Δημόσιας Υπηρεσίας από τη συμμετοχή τους στο έργο - Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας 
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Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών συμμετέχει
στο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Στρατηγική,
Ηγετική και Διευθυντική Ανάπτυξη της Κυπριακής
Δημόσιας Υπηρεσίας» με 20 άτομα που προέρχονται
από διευθυντικά και μεσοδιευθυντικά στελέχη καθώς
και υπεύθυνους τομέων και υπηρεσιών.  

Από τις πρώτες κιόλας συναντήσεις διαφάνηκε η
σπουδαιότητα του προγράμματος τόσο από το
περιεχόμενο όσο και από τη μεθοδολογία που
χρησιμοποιείται. Βάσει ενός ευρέως φάσματος
θεμάτων όπως η στρατηγική, η ηγεσία και η
διευθυντική ανάπτυξη, το πρόγραμμα κίνησε και
κράτησε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων καθ’ όλη
τη διάρκεια των σεμιναρίων. 

Το πρόγραμμα διεξάγεται σε μια περίοδο δύσκολη
για τη Δημόσια Υπηρεσία αλλά ταυτόχρονα και
κατάλληλη, αφού όλοι οι οργανισμοί καλούνται να
αναγνωρίσουν τα δυνατά και αδύνατά τους σημεία,
καθώς και ποια στρατηγική και πρακτικές θα πρέπει να
εφαρμόσουν ώστε να βελτιώσουν τη Δημόσια
Υπηρεσία προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και
της ανάπτυξης, με λιγότερους πόρους τόσο σε
ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε υλικά μέσα. 

Το πρόγραμμα δημιούργησε ευκαιρίες γνωριμίας με
άλλα διευθυντικά στελέχη του δημοσίου τομέα, καθώς
και ευκαιρίες ανταλλαγής απόψεων σε θέματα
στρατηγικής ανάπτυξης, αύξησης της παραγω γικό -
τητας, μείωσης του κόστους  βελτίωσης της ποιότητας
των υπηρεσιών, αντιμετώπισης του ανταγωνισμού και
άλλα συναφή θέματα. Οι συμμετέχοντες ανέλυσαν τις
βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζουν στους
οργανισμούς τους, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στα
υπόλοιπα μέλη της ομάδας που δραστηριοποιούνται
σε διαφορετικούς τομείς να εκφράσουν θετικά ή
αρνητικά σχόλια και να υποβάλουν εισηγήσεις για
καλύτερες υπηρεσίες βάσει και των δικών τους
εμπειριών. Οι συζητήσεις που προέκυψαν κατά τη

διάρκεια του προγράμματος αποτύπωσαν τον
ενθουσιασμό και την προθυμία των συμμετεχόντων να
προβούν σε αλλαγές με στόχο την ουσιαστική
βελτίωση της δημόσιας υπηρεσίας μέσω ενός σωστού
και ευέλικτου στρατηγικού σχεδιασμού.

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων επέλεξε να
συμμετάσχει στο πρόγραμμα εκπαίδευσης για
στρατηγική, ηγετική και διευθυντική ανάπτυξη της
Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Υπηρεσίας στη
Δέσμη 3, η οποία ξεκίνησε τον Μάιο 2013. Το
πρόγραμμα αυτό δίνει έμφαση στην πρακτική
εφαρμογή της μάθησης που προσφέρεται μέσα από
τα εκπαιδευτικά προγράμματα στην τάξη, μεγιστο -
ποιώντας τα οφέλη για τους οργανισμούς και
συμβάλλοντας θετικά στην προώθηση αλλαγών στη
Δημόσια Υπηρεσία. Η μεθοδολογία που χρησιμο -
ποιείται μας προσφέρει ευκαιρίες οριζόντιας
επι κοι νωνίας με άλλα διευθυντικά στελέχη από
διαφορετικούς οργανισμούς, ενισχύοντας την
αποτελεσματική ανταλλαγή εμπειριών. Επιπρόσθετα,
σύμφωνα πάντα με τη μεθοδολογία, μας έχει ανατεθεί,
ως Υπουργείο, ένας εξωτερικός καθοδηγητής, ο οποίος
οργανώνει και συμμετέχει σε σχετικές συναντήσεις με
το προσωπικό όλων των διευθυντικών επιπέδων του
Υπουργείου. Αυτό έχει ενισχύσει και τη συνεργασία
μεταξύ των στελεχών από διαφορετικά διευθυντικά
επίπεδα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της συλλο γικό -
τητας, πετυχαίνοντας τον καλύτερο προ    γραμ  ματισμό
και διασφαλίζοντας την επιτυχή υλοποίηση στη
συνέχεια. 

Με το τέλος της εννεάμηνης αυτής παρέμβασης,
προσβλέπουμε ότι το Υπουργείο Συγκοινωνιών και
Έργων θα έχει έναν ολοκληρωμένο στρατηγικό
προγραμματισμό και ένα σχέδιο δράσης για το
επόμενο έτος, στο οποίο θα καταγράφονται
συγκεκριμένες δράσεις που θα πρέπει να προωθηθούν
για να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν.  

ΕΡΓΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»

Η εμπειρία οργανισμών της Δημόσιας Υπηρεσίας από τη συμμετοχή τους στο έργο
Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Αντρέας Γρηγορίου, Αν. Διευθυντής Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
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Πραγματοποιήθηκε στις 29-30 Αυγούστου 2014 διήμερο εργαστήριο στρατηγικού σχεδιασμού με τη
συμμετοχή του Υπουργού Υγείας κ. Φίλιππου Πατσαλή, όλων των Διευθυντών των δημόσιων νοσοκομείων και
όλων των Διευθύνσεων του Υπουργείου Υγείας, ώστε να αναλυθεί σε βάθος και να καταγραφεί η νέα στρατηγική
του Υπουργείου Υγείας. Η στρατηγική αυτή επανακαθορίζει τις αξίες του Υπουργείου Υγείας, την αποστολή του,
τις στρατηγικές επιδιώξεις και τους στρατηγικούς του στόχους, καθώς επίσης και τις δράσεις του, ώστε να
επιτευχτεί το βέλτιστο για τους πολίτες της Κύπρου.

Με όραμα την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών υγείας σε όλους τους πολίτες για όλη τη διάρκεια της ζωής
τους, το Υπουργείο Υγείας επιδιώκει την αλλαγή και τη βελτίωση του τομέα της υγείας στην Κύπρο, ώστε αυτός
να προσφέρει το βέλτιστο προς τον πολίτη μέσω των μεταρρυθμίσεων του συστήματος υγείας. Προς την επίτευξη
του στόχου, το Υπουργείο Υγείας προχωρεί σε σειρά εκπαιδευτικών και τεχνοκρατικών συναντήσεων για αλλαγή
της δημόσιας διοίκησης της Υγείας.

«Στόχος», είπε ο Υπουργός Υγείας Φίλιππος Πατσαλής, «είναι μέσα από εργαστήρια στρατηγικού
σχεδιασμού να βελτιώσουμε την ικανότητα των Διευθυντών και του προσωπικού του Υπουργείου μας για
διοικητική, διευθυντική και ηγετική ανάπτυξη, με σκοπό να αναπτύξουμε τις δεξιότητες και τον πολιτισμό μας
αλλά και να υιοθετήσουμε διεθνείς πρακτικές για να διαχειριστούμε τις αλλαγές και να επιτύχουμε».  

«Έχουμε όραμα, έχουμε σχέδιο και για την επίτευξή του δουλεύουμε όλοι μας άοκνα στο Υπουργείο. Η
μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας στη χώρα μας και η εφαρμογή ενός Γενικού Συστήματος Υγείας έχει
μπει σε τροχιά υλοποίησης. Και θα υλοποιηθεί διότι αυτό έχει ανάγκη ο τόπος μας», υπογράμμισε ο Υπουργός.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια εφαρμόζονται από την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία
με την PWC και το CIIM, στο πλαίσιο του «Προγράμματος Εκπαίδευσης για Στρατηγική, Ηγετική και Διευθυντική
ανάπτυξη της Δημόσιας Υπηρεσίας». Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
της Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία.

ΕΡΓΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»

Η εμπειρία οργανισμών της Δημόσιας Υπηρεσίας από τη συμμετοχή τους στο έργο
Υπουργείο Υγείας: Αλλάζει και βελτιώνεται 

για να επιτύχει το όραμά του!
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Η ΚΑΔΔ συνεχίζει να υλοποιεί το συγχρηματο -
δοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έργο
με τίτλο «Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη της Διοικητικής
και Ηγετικής Ικανότητας στους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης». Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται
στις δράσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 της Κυπριακής Δημοκρατίας
και αποτελεί παρέμβαση που χρηματοδοτείται από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο
Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή». Ο συνολικός προ ϋ     -
 πο λογισμός ανέρχεται περίπου στα 2 εκατομμύρια με
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15%.
Το έργο ξεκίνησε να υλοποιείται τον Σεπτέμβριο 2009
και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο 2015.
Για την υλοποίηση του έργου, η ΚΑΔΔ ως Αναθέτουσα
Αρχή, συνεργάζεται στενά με την Ένωση Δήμων
Κύπρου και την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της
διοικητικής και ηγετικής ικανότητας των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της Κύπρου μέσα από
την εκπαίδευση 1.500 στελεχών, αιρετών και
υπηρεσιακών. Επωφελούμενοι του έργου είναι όλοι οι
Δήμαρχοι και Κοινοτάρχες, Μέλη των Δημοτικών και
Κοινοτικών Συμβουλίων, Γραμματείς Δήμων και
Κοινοτήτων, Προϊστάμενοι Υπηρεσιών ή Μεσοδιευ -

θυντικά στελέχη, μέλη του ευρύτερου προσωπικού
των ΟΤΑ ή εποπτευόμενων οργανισμών και στελέχη
της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης
Κοινοτήτων Κύπρου.  

Το έργο αποτελείται από 7 Συμβάσεις από τις οποίες
οι ακόλουθες 6 έχουν ολοκληρωθεί: 

1) Έρευνα για τις πρακτικές που ακολουθούνται στα
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκπαίδευση
και ανάπτυξη της Διοικητικής και Ηγετικής
Ικανότητας στους ΟΤΑ (09/2009 – 02/2010) 

Στόχος της έρευνας βέλτιστων πρακτικών ήταν ο
εντοπισμός, η καταγραφή και η ανάλυση βέλτιστων
πρακτικών που ακολουθούνται από κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα εκπαίδευσης και
ανάπτυξης της ηγετικής και διοικητικής ικανότητας
στους ΟΤΑ.

2) Διάγνωση αναγκών μάθησης και ανάπτυξης στους
ΟΤΑ στην Κύπρο (11/2009 –  03/2010)

Στόχος ήταν η ανάδειξη και ιεράρχηση των αναγκών
μάθησης ανά ομάδα στελεχών που υπάρχουν στους
ΟΤΑ ως προς τους τομείς της διοίκησης και ηγεσίας.

3) Δίκτυο Υποστήριξης των Διαδικασιών Διαχείρισης
της Μάθησης στους ΟΤΑ (09/2010 – 04/2011)

Στόχος της Σύμβασης ήταν η δημιουργία ενός
δικτύου στελεχών για την υποστήριξη των
Διαδικασιών Διαχείρισης της Μάθησης στους ΟΤΑ. 

4) Τεχνικός Σύμβουλος Έργου (01/2010 – 01/2013)

Στόχος ήταν η υποστήριξη της ΚΑΔΔ στην
παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου του έργου. 

5) Σύμβουλος Δημοσιότητας (04/2010 – 01/2014)

Στόχος της Σύμβασης ήταν η προβολή και δημο -
σιότητα των δράσεων του έργου. 

6) Μαθησιακές Δραστηριότητες σε θέματα Διοίκησης
& Ηγεσίας στους ΟΤΑ (09/2011 – 01/2014)

Γενικός στόχος ήταν ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και
η υλοποίηση κατάλληλων δραστηριοτήτων μάθησης
προς ενίσχυση των διοικητικών και ηγετικών
ικανοτήτων των στελεχών των ΟΤΑ.

Έργο «Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη της Διοικητικής Ηγετικής 
Ικανότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Αντιγόνη Διάκου, Ανώτερη Λειτουργός Επιμόρφωσης, ΚΑΔΔ - Υπεύθυνη Έργου
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Η έβδομη Σύμβαση αφορά σε εξωτερική αξιολόγηση
ολόκληρου του έργου και αναμένεται να προκηρυχθεί
εντός του 2014. 

Επιπλέον έχουν αναληφθεί δύο επιπρόσθετες
δράσεις. Η πρώτη αφορά την Υποστήριξη του Δικτύου
Διαχείρισης της Μάθησης για Εφαρμογή του Κύκλου
Διαχείρισης της Μάθησης στους ΟΤΑ, η οποία
υλοποιήθηκε κυρίως μέσα από αυτεπιστασία
(10/2014-06/2015). Η δεύτερη αφορά σε σύναψη
Σύμβασης για την Εκπαίδευση Ψηφιακών Πρεσβευτών
(07/2014-05/2014) για την αναβάθμιση των υπηρεσιών
των Κοινοτήτων και Υπαίθριων Δήμων προς τους
πολίτες με την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών.

Τα πορίσματα από την Έρευνα και τη Διάγνωση
Αναγκών Μάθησης έχουν αξιοποιηθεί για τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση μαθησιακών δραστη -
ριο  τήτων σε θέματα διοίκησης και ηγεσίας για τις
ομάδες στόχου του έργου. Οι μαθησιακές δραστη -
ριότητες ξεκίνησαν να υλοποιούνται τον Μάρτιο 2012
και ολοκληρώθηκαν το Δεκέμβριο 2013. Οι αρχικοί
στόχοι για πραγματοποίηση 250 εκπαιδευτικών
προγραμμάτων με τη συμμετοχή 1.500 στελεχών από
τους ΟΤΑ έχουν υπερκαλυφθεί. Συγκεκριμένα,
πραγματοποιήθηκαν 259 εκπαιδευτικά προγράμματα
στα οποία συμμετείχαν 1.619 εκπαιδευόμενοι.
Επιπρόσθετα, αρχικός στόχος ήταν το 80% των συμ -
μετε χόντων να αποκτήσει πιστοποιητικό ολοκλή ρωσης,
ενώ με τη λήξη των εκπαιδευτικών προγραμ  μάτων
απέκτησε το εν λόγω πιστοποιητικό το 95,4%, δηλαδή
1.545 συμμετέχοντες. Ωστόσο, σημειώνεται ότι οι
συνολικές συμμετοχές στα εν λόγω εκπαιδευτικά
προγράμματα εκτείνονται στις 4.639, εφόσον στελέχη
των ΟΤΑ συμμετείχαν σε περισσότερα από ένα
εργαστήρια. 

Μία από τις συμβάσεις του έργου αποτέλεσε η
σύσταση και ανάπτυξη ενός «Δικτύου» υποστήριξης
των Διαδικασιών Διαχείρισης της Μάθησης στους ΟΤΑ,
δηλαδή μιας ομάδας 93 επιλεγμένων στελεχών από
τους ΟΤΑ, την Ένωση Δήμων Κύπρου, την Ένωση
Κοινοτήτων Κύπρου και την Κυπριακή Ακαδημία
Δημόσιας Διοίκησης. Τα εν λόγω στελέχη εκπαιδεύ -
τηκαν σε θέματα διαχείρισης της μάθησης, με βασική
επιδίωξη να διευκολύνουν και να ενθαρρύνουν τη
συμμετοχή των στελεχών των ΟΤΑ στο πλαίσιο του
συγχρηματοδοτούμενου έργου και σε μακροπρόθεσμο

ορίζοντα να διαχειριστούν και να προωθήσουν με
αυτόνομο και αποτελεσματικό τρόπο τη μάθηση
στους οργανισμούς τους. Προς επίτευξη του
μακροπρόθεσμου αυτού στόχου, η ΚΑΔΔ, με την
ενεργό εμπλοκή των Λειτουργών της, παρέχει στο
παρόν στάδιο στήριξη στις 14 ομάδες στις οποίες έχει
οργανωθεί το Δίκτυο σε παγκύπρια κλίμακα. 

Από τα πιο πάνω αποτελέσματα, γίνεται εύκολα
αντιληπτή η μεγάλη κινητοποίηση που υπήρξε από τα
αιρετά και υπηρεσιακά στελέχη των ΟΤΑ για σκοπούς
εκπαίδευσης. Μέσα από τις δραστηριότητες μάθησης,
έχει διαμορφωθεί στα στελέχη των ΟΤΑ κοινή αντίληψη
για τη σημασία της μάθησης και την αναγκαιότητα
αξιοποίησης σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών
στους τομείς της διοίκησης και ηγεσίας των
οργανισμών τους. Πέραν από την εκπαίδευση στην
τάξη, οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να
γνωρίσουν βέλτιστες πρακτικές για εφαρμογή στον
χώρο εργασίας τους μέσα από τις εκπαιδευτικές
αποστολές στο εξωτερικό, ενώ με το τέλος της
εκπαίδευσης διαμόρφωσαν σχέδιο δράσης για
εφαρμογή στους οργανισμούς τους. Η κρίσιμη αυτή
μάζα από τα διάφορα επίπεδα στελεχών αποτελεί το
θεμέλιο και την κινητήρια δύναμη για την επίτευξη
κουλτούρας συνεχούς μάθησης και ανάπτυξης στους
ΟΤΑ.

Επιπρόσθετα, το Δίκτυο αποτελεί μια καινοτόμο
πρωτοβουλία στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
αντίστοιχη με τον θεσμό των Πυρήνων Μάθησης στη
Δημόσια Υπηρεσία που διαχειρίζεται με επιτυχία η
ΚΑΔΔ εδώ και αρκετά χρόνια. Η δημιουργία άμεσης
και ουσιαστικής επαφής μεταξύ της ΚΑΔΔ και των
μελών του Δικτύου, έχει θέσει τις βάσεις για συνέχιση
της συνεργασίας και της υποστήριξης προς τις Τοπικές
Αρχές για τη διαχείριση της μάθησής τους. 

Η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών επιμόρφωσης
των στελεχών των ΟΤΑ απαιτεί και προϋποθέτει τη
λειτουργία ενός δομημένου συστήματος, το οποίο να
εξασφαλίζει μέσω αξιόπιστων και βιώσιμων
μηχανισμών την παροχή υπηρεσιών επιμόρφωσης. Η
συνεχής στήριξη των ΟΤΑ μέσα από τη μάθηση θα
πρέπει να τύχει ενδελεχούς μελέτης, ώστε να
διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης
της Μάθησης στους ΟΤΑ. 
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Η ΚΑΔΔ έχει αναλάβει τη δημιουργία, ανάπτυξη και
στήριξη ενός δικτύου στελεχών από τους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) με σκοπό
τη διαχείριση της μάθησης στους οργανισμούς τους.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί υιοθέτηση της
αποκεντρωμένης διαχείρισης της μάθησης στη
Δημόσια Υπηρεσία και αναμένεται να δημιουργήσει τις
συνθήκες για την οικοδόμηση μιας κουλτούρας
μάθησης και ανάπτυξης προς όφελος των ΟΤΑ. 

Η πιο πάνω δράση ξεκίνησε να υλοποιείται στο
πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο «Εκπαίδευση για την
Ανάπτυξη της Διοικητικής και Ηγετικής Ικανότητας
στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και
ειδικότερα μέσα από τη Σύμβαση «Ανάπτυξη Δικτύου
Υποστήριξης των Διαδικασιών Διαχείρισης της
Μάθησης» τον Σεπτέμβριο 2010. Βασικός σκοπός της
δημιουργίας του Δικτύου αυτού ήταν σε πρώτη φάση
να διευκολύνει το έργο της εκπαίδευσης των στελεχών
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία
πραγματοποιήθηκε στo πλαίσιο της Σύμβασης
«Μαθησιακές Δραστηριότητες σε θέματα διοίκησης
και ηγεσίας για τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας».
Μακροπρόθεσμος στόχος ήταν η ανάπτυξη της
επάρκειας του Δικτύου να διαχειρίζεται και να προωθεί
με αυτόνομο και αποτελεσματικό τρόπο τη μάθηση
στους ΟΤΑ, διασφαλίζοντας έτσι τη βιωσιμότητα του
έργου στο σύνολό του. 

Τον Οκτώβριο 2010, πραγματοποιήθηκε στη
Λεμεσό το «Εναρκτήριο Διερευνητικό Εργαστήριο» με
30 επικεφαλής (αιρετούς και υπηρεσιακούς) των ΟΤΑ
από όλες τις επαρχίες. Σκοπός του εργαστηρίου ήταν
να γίνει ενημέρωση για τη σύμβαση και να
διευκρινιστεί ο ρόλος των μελών του Δικτύου
υποστήριξης των διαδικασιών της μάθησης, τόσο στο
πλαίσιο της συγκεκριμένης σύμβασης, όσο και στις
δραστηριότητες του έργου που θα ακολουθούσαν. Στο
εν λόγω εργαστήριο, οι επικεφαλής των Δήμων και
Κοινοτήτων, ενημερώθηκαν για το έργο ανάπτυξης
του Δικτύου και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και
να καταλήξουν στα κριτήρια επιλογής των μελών του. 

Κατά την υλοποίηση της σύμβασης εκπαιδεύτηκαν
σε θέματα διαχείρισης της μάθησης συνολικά 93
στελέχη από τους ΟΤΑ, την Ένωση Δήμων Κύπρου, την
Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και την ΚΑΔΔ. Τα στελέχη
αυτά οργανώθηκαν σε 15 Ομάδες Διαχείρισης της
Μάθησης με γεωγραφική κατανομή και σε κάθε
ομάδα ορίστηκε ένας συντονιστής. Συνολικά
συστάθηκαν 4 ομάδες στην επαρχία Λεμεσού, 4 στην
επαρχία Λευκωσίας, 4 στην επαρχία Πάφου και 3 στις
επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου. Οι ομάδες αυτές
μαζί με 10 στελέχη από την Ένωση Δήμων, Ένωση
Κοινοτήτων και την ΚΑΔΔ συγκρότησαν το Δίκτυο
Διαχείρισης της Μάθησης. 

Στη συνέχεια, οι 15 συντονιστές των προαναφε -
ρόμενων ομάδων καθώς και τα 10 άτομα από την
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Ένωση Δήμων, την Ένωση
Κοινοτήτων και την ΚΑΔΔ είχαν
την ευκαιρία να γνωρίσουν
επιτυχημένες πρακτικές δια χεί -
ρισης της μάθησης στους ΟΤΑ σε
εκπαιδευτική επίσκεψη στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Η Εκπαι δευ -
τική Αποστολή πραγ μα               τοποιήθηκε
τον Μάρτιο 2011 στον φορέα
South East Employers ο οποίος
εδρεύει στο Winchester. Ο
φορέας αυτός αποτελεί έναν μη
κερδοσκοπικό οργανισμό με
καθεστώς Εργο δοτικής Ένωσης
και παρέχει υπηρεσίες επιμόρφω -
σης για τα αιρετά στελέχη, αλλά
και συνεχιζόμενης επαγγελμα -
τικής κατάρτισης για τα διευ θυντικά στελέχη και το
υπόλοιπο προσωπικό των ΟΤΑ. Επιπρόσθετα, οι
συμμετέχοντες παρευρέθηκαν στη γενική συνέλευση
των μελών του South East Employers η οποία
πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο. Οι συμμετέχοντες
είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη διεξαγωγή
της συνάντησης, να κάνουν παρουσίαση για τον σκοπό
της παρουσίας τους σε αυτή και να συζητήσουν για
πρακτικές που χρησιμοποιούνται στους ΟΤΑ σε σχέση με
τη διαχείριση της μάθησης.

Με την επιστροφή των 25 στελεχών από την εκπαι -
δευτική αποστολή, πρα          γμα    τοποιήθηκε διήμερο
εργαστήρι εξειδί κευσής τους στη μεθοδολογία της
Μάθησης μέσα από Δράση (Action Learning). Στη
συνέ χεια, πραγματοποιήθηκαν πε ρι φερειακές συ -
ναντή σεις των συντονιστών με τα υπόλοιπα μέλη των
ομάδων του Δικτύου με σκοπό τη διάχυση των
γνώσεων και εμπειριών που αποκόμισαν από την
εκπαι δευτική αποστολή στο Ηνωμένο Βασίλειο και το
εργαστήριο για τη Μάθηση μέσα από Δράση. Τον
Απρίλιο 2011 πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό ημερίδα
με κύριο σκοπό τη γνωστοποίηση της σύστασης του
Δικτύου στο ευρύτερο περιβάλλον της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. 

Εστιάζοντας στον μακροπρόθεσμο στόχο της
λειτουργίας του Δικτύου κρίθηκε αναγκαίο να
υλοποιηθεί μια νέα δράση, στο πλαίσιο του
συγχρηματοδοτούμενου έργου, για την υποστήριξη
των ομάδων του Δικτύου για εφαρμογή του Κύκλου
Διαχείρισης της Μάθησης στην πράξη1. Η υλοποίηση
των δραστηριοτήτων της εν λόγω δράσης πραγματο -
ποιήθηκε κυρίως με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας,
δηλαδή η ΚΑΔΔ διέθεσε ιδίους πόρους και κατά κύριο
λόγο το ανθρώπινο δυναμικό της (Λειτουργούς
Επιμόρφωσης) για την καθοδήγηση των ομάδων. Η
δράση είχε διάρκεια 8½ μήνες, από τον Οκτώβριο
2013 μέχρι τον Ιούνιο 2014, το περιεχόμενο της οποίας
επεξηγήθηκε σε ημερίδα που πραγματο ποιήθηκε στη
Λεμεσό τον Σεπτέμβριο 2013. 

Η πρώτη δραστηριότητα της δράσης περιλάμβανε
την υλοποίηση ενός διήμερου εργαστηρίου Δομη -
μένου Δημοκρατικού Διαλόγου. Το Εργαστήριο
πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο 2013 στο εκπαι -
δευτικό κέντρο της Τράπεζας Κύπρου. Σε αυτό
παρευρέθηκαν 23 συμμετέχοντες στους οποίους
περιλαμβάνονταν συντονιστές και εκπρόσωποι των
ομάδων του Δικτύου, οι καθοδηγητές από την ΚΑΔΔ
και εκπρόσωποι των Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων
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εργαστήρια πραγματο ποιήθηκαν εντός του Μαΐου
2014. 

Η τελευταία δραστηριότητα αφορούσε στην
πραγματοποίηση ενός διήμερου εργαστηρίου με τίτλο
«Η Εφαρμογή του Κύκλου Διαχείρισης της Μάθησης
στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης -
Εργαστήριο Παρουσίασης Αποτελεσμάτων». Οι στόχοι
του εργαστηρίου ήταν η ανταλλαγή εμπειριών
αναφορικά με την εφαρμογή του Κύκλου Διαχείρισης
της Μάθησης από τις Ομάδες του Δικτύου των ΟΤΑ,
καθώς και η συζήτηση για την ενίσχυση της
λειτουργίας του Δικτύου. Στο εργαστήριο που
πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2014 παρευρέθηκαν 24
συμμετέχοντες στους οποίους περιλαμβάνονταν οι
συντονιστές ή εκπρόσωποι των ομάδων του Δικτύου,
οι καθοδηγητές από την Κυπριακή Ακαδημία
Δημόσιας Διοίκησης και Εκπρόσωπος της Ένωσης
Κοινοτήτων Κύπρου. 

Με το πέρας της συγκεκριμένης δράσης, το Δίκτυο
Διαχείρισης της Μάθησης απέκτησε την εμπειρία να
προβαίνει σε διάγνωση αναγκών μάθησης, σχεδιασμό
και υλοποίηση μαθησιακών δραστηριοτήτων και
αξιολόγησή τους. Η ύπαρξη ενός τέτοιου μηχανισμού,
σε συνδυασμό με το επίπεδο ετοιμότητάς του
πολλαπλασιάζει τα οφέλη σε οποιεσδήποτε μελλοντικές
προσπάθειες ενίσχυσης της διοικητικής και ηγετικής
ικανότητας των ΟΤΑ στην Κύπρο. 
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Κύπρου. Κύριος σκοπός του εργαστηρίου ήταν η
διερεύνηση των προκλήσεων που αναμενόταν να
αντιμετωπίσει το Δίκτυο στην προσπάθεια εφαρμογής
του Κύκλου Διαχείρισης της Μάθησης στους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και η
κατάθεση προτάσεων για αντιμετώπισή τους.

Η δεύτερη δραστηριότητα, η οποία ήταν και η κύρια
δραστηριότητα της πρωτοβουλίας αυτής, αφορούσε
στην εφαρμογή του Κύκλου Διαχείρισης της Μάθησης
από τις ομάδες του Δικτύου. Πιο συγκεκριμένα, η κάθε
ομάδα προέβη σε διάγνωση αναγκών μάθησης, στη
βάση της οποίας επέλεξε συγκεκριμένες ανάγκες για
να ικανοποιήσει. Στη συνέχεια σχεδίασε μαθησιακές
δράσεις 3 ημερών που ανταποκρίνονταν σε αυτές τις
ανάγκες, είχε την ευθύνη υλοποίησή τους, με τελικό
στάδιο την αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων των
εν λόγω μαθησιακών δράσεων. Για τον σκοπό αυτό σε
κάθε μία από τις 14 ομάδες ορίστηκε ως καθοδηγητής
ένας Λειτουργός Επιμόρφωσης με ευθύνη να βοηθήσει
και να καθοδηγήσει την ομάδα. 

Στο πλαίσιο του έργου των ομάδων πραγματο -
ποιήθηκαν συνολικά 16 εργαστήρια σε παγκύπρια
κλίμακα με 253 συμμετέχοντες. Το περιεχόμενο των
εργαστηρίων αφορούσε κυρίως θέματα όπως η
Διαχείριση της Αλλαγής, η Αποτελεσματική Επικοινωνία,
η Ομαδική Εργασία και η Διαχείριση Χρόνου. Τα
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Στις 31 Ιουλίου 2014 μετά από ανοικτό διαγωνισμό,
υπογράφηκε η Σύμβαση «Εκπαίδευση Ψηφιακών
Πρεσβευτών» μεταξύ της Κυπριακής Ακαδημίας
Δημόσιας Διοίκησης και της Κοινοπραξίας ΚΕΣΕΑ
LTd – IMH C.S.C Ltd. Η εν λόγω Σύμβαση υλοποιείται
στα πλαίσια του έργου «Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη
της Διοικητικής και Ηγετικής Ικανότητας στους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης», μέσα από
συνεργασία της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας
Διοίκησης με τον Ψηφιακό Πρωταθλητή Κύπρου, την
Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και την Ένωση Δήμων
Κύπρου. Για την εν λόγω δράση είχε πραγματοποιηθεί
στις 19 Ιουνίου 2014 τελετή έναρξης υπό την αιγίδα
του έντιμου Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κου
Μάριου Δημητριάδη, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό.
Στην εν λόγω τελετή ομιλητής ήταν επίσης ο Γενικός
Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και
Τουρισμού και Ψηφιακός Πρωταθλητής Κύπρου,
Δρ Στέλιος Χειμώνας. Παριστάμενοι στην εν λόγω
εκδήλωση ήταν ο Γραμματέας των Ενώσεων Κοινοτήτων
Κύπρου, κ. Παναγιώτης Δαμιανού, και ο Γραμματέας
των Δήμων Κύπρου, κ. Γιάννης Αντωνιάδης, όπως
επίσης και προτεινόμενοι Ψηφιακοί Πρεσβευτές,
καθώς και άλλοι προσκεκλημένοι. 

Η νέα δράση σχετίζεται με την πρωτοβουλία του
Ψηφιακού Πρωταθλητή Κύπρου που έχει στόχο την
απόκτηση ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και την ψηφιακή
ενσωμάτωση όλων των πολιτών της Κύπρου και
ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Γενικός

στόχος της είναι η εκπαίδευση 155 Ψηφιακών
Πρεσβευτών για την αναβάθμιση των υπηρεσιών των
Κοινοτήτων/Δήμων αγροτικών περιοχών προς τους
πολίτες με την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών.
Εξυπηρετεί επίσης την προσπάθεια προώθησης της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η νέα δράση θα έχει
διάρκεια 10 μήνες και αναμένεται να λήξει στα τέλη
Μαΐου 2015. 

Οι δραστηριότητες της εν λόγω δράσης είναι:

• O σχεδιασμός, η οργάνωση και υλοποίηση 16
περίπου επαναλαμβανόμενων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων για εκπαίδευση 155 Ψηφιακών
Πρεσβευτών κυρίως σε εξειδικευμένα θέματα
διαδικτύου, χρήσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης και άλλων χρήσιμων διαδικτυακών
υπηρεσιών. 

• Η προώθηση του θεσμού του Ψηφιακού Πρεσβευτή.
Μετά την εκπαίδευση που θα λάβουν οι Ψηφιακοί
Πρεσβευτές, θα παρουσιαστεί ο κάθε Ψηφιακός
Πρεσβευτής στην Κοινότητα/Δήμο αγροτικής
περιοχής από όπου έχει οριστεί, με σκοπό να τον
γνωρίσουν αφενός οι κάτοικοι της κοινότητας και
αφετέρου να γίνει κατανοητός ο ρόλος του προς την
κοινότητα και πώς αυτός ο ρόλος μπορεί να
αξιοποιηθεί κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό προς
όφελος των κατοίκων της υπαίθρου. Στην
παρουσίαση αυτή θα συμμετέχουν και άλλοι
αρμόδιοι φορείς που θα λειτουργήσουν ως
καταλύτες της προώθησης του θεσμού των
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Σύμβαση «Εκπαίδευση Ψηφιακών Πρεσβευτών»
Παγώνα Πατσαλίδου-Κατσούρη, Υπεύθυνη Σύμβασης, 

Λέκτορας Πληροφορικής, ΑΤΙ (με απόσπαση στην ΚΑΔΔ)
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Ψηφιακών Πρεσβευτών και σε άλλες κοινότητες, με
απώτερο στόχο η κάθε κοινότητα της κυπριακής
υπαίθρου να έχει τον δικό της Ψηφιακό Πρεσβευτή. 

• Παροχή Εξατομικευμένης Υποστήριξης στους
Ψηφιακούς Πρεσβευτές εάν τυχόν χρειαστούν.
Μετά την εκπαίδευση που θα λάβουν οι Ψηφιακοί
Πρεσβευτές, όσοι από αυτούς θα χρειαστούν
περαιτέρω υποστήριξη, θα την λάβουν σε κατ’ ιδίαν
συνάντηση στον δικό τους χώρο.

• Η δημιουργία προφίλ της Κοινότητας/Δήμου
αγροτικής περιοχής από όπου θα προέρχεται ο

Ψηφιακός Πρεσβευτής στη Διαδικτυακή Υπηρεσία
«Ενημέρωσέ με», έργο του Κέντρου Παραγωγικότητας
Κύπρου.

Τα οφέλη που έχουν να κερδίσουν οι
Κοινότητες/Δήμοι αγροτικής περιοχής και οι κάτοικοί
τους είναι πολλαπλά και σημαντικά. Η Κοινότητα/Δήμος
αγροτικής περιοχής θα διαθέτει άτομο επί μονίμου
βάσεως που θα έχει ψηφιακές δεξιότητες, ώστε να
μπορεί να εξυπηρετήσει και να εκπαιδεύσει τους
κατοίκους, π.χ. στην υποβολή της φορολογικής τους
δήλωσης ηλεκτρονικά, στην ανανέωση της άδειας
κυκλοφορίας των οχημάτων ηλεκτρονικά, στην
πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφελείας κλπ,
ηλεκτρονικά, έτσι ώστε να μη χρειάζεται να μεταβούν
στην πιο κοντινή πόλη με κόστος, ταλαιπωρία και
απώλεια πολύτιμου χρόνου για να διεκπεραιώσουν
διαδικασίες που μπορούν να γίνουν τοπικά στην
κοινότητά τους. 

Η «Εκπαίδευση Ψηφιακών Πρεσβευτών» αναμένεται
ότι θα συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη και αναβάθμιση
της υπαίθρου, στον εμπλουτισμό των υπηρεσιών που
παρέχει η κοινότητα, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
στις αγροτικές περιοχές, στην πιθανή αύξηση
εμπορικής δραστηριοποίησης στην ύπαιθρο, καθώς
επίσης και στην προώθηση της χρήσης του διαδικτύου
στην ύπαιθρο και στην προώθηση της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.

ΕΡΓΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»
Σύμβαση «Εκπαίδευση Ψηφιακών Πρεσβευτών»
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Στο πλαίσιο του έργου «Εκπαίδευση για την
Ανάπτυξη της Διοικητικής και Ηγετικής Ικανότητας
στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» έχει
εκδοθεί η σειρά βιβλίων «Πολιτικές Μάθησης και
Ανάπτυξης της Κυπριακής Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,
αποτελούμενη από έξι βιβλία. Το κάθε βιβλίο, όπως
παρουσιάζεται κατωτέρω, αναφέρεται σε μια από τις
κύριες δραστηριότητες του έργου:
i) Η Εκπαίδευση των Στελεχών Οργανισμών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης στα πεδία της Διοικητικής και
Ηγετικής Ικανότητας - Διδάγματα και Καλές
Πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια
Αντικείμενο αυτής της έκδοσης είναι η καταγραφή
και ανάλυση καλών πρακτικών στα πεδία της
εκπαίδευσης και της ανάπτυξης της διοικητικής και
ηγετικής ικανότητας στους ΟΤΑ που εφαρμόζονται
σε επιλεγμένα εθνικά συστήματα κρατών–μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ii) Διάγνωση Αναγκών Μάθησης και Ανάπτυξης
στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
Κυπριακής Δημοκρατίας
Η έκδοση αυτή αφορά τη διάγνωση και ιεράρχηση
των αναγκών μάθησης των στελεχών των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα
διοίκησης και ηγεσίας και τη διαμόρφωση
εισηγήσεων για το πώς αυτές οι ανάγκες μπορούν
να ικανοποιηθούν μέσα από εκπαιδευτικά
προγράμματα.

iii) Δίκτυο Διαχείρισης της Μάθησης στους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται οι δράσεις που
αφορούσαν τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός
δικτύου στελεχών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση με
σκοπό την υποστήριξη των Διαδικασιών
Διαχείρισης της Μάθησης στους ΟΤΑ. Πιο
συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι διαδικασίες
τυποποίησης του ρόλου και του προφίλ των μελών
του Δικτύου, αναλύονται οι εκπαιδευτικές δράσεις
που πραγματοποιήθηκαν για την κατάρτισή τους
και αποτυπώνονται τα στοιχεία της πρώτης δράσης
δημοσιοποίησης του Δικτύου σε σχετική ημερίδα.
Παράλληλα, γίνονται εισηγήσεις για μελλοντική
ενδυνάμωση του Δικτύου.

iv) Σχεδιασμός Μαθησιακών Δραστηριοτήτων και
Αξιολόγησής τους σε θέματα Διοίκησης και
Ηγεσίας για τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Στην έκδοση αυτή παρουσιάζονται οι πτυχές του
σχεδιασμού των μαθησιακών δραστηριοτήτων,

όπως οι ομάδες στόχοι, τα αναμενόμενα
αποτελέσματα, η μεθοδολογία και το περιεχόμενο
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Παράλληλα,
γίνεται εκτενής περιγραφή του σχεδίου, των
μεθόδων και των εργαλείων της αξιολόγησης των
εν λόγω δραστηριοτήτων. 

v) Υλοποίηση και Αξιολόγηση Μαθησιακών
Δραστηριοτήτων σε θέματα Διοίκησης και
Ηγεσίας για τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Στο πιο πάνω βιβλίο παρατίθεται αναλυτική
περιγραφή της υλοποίησης της εκπαίδευσης και
των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την
εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης. Μέσα από την
παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης
εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για τον
αντίκτυπο των μαθησιακών δράσεων στους
συμμετέχοντες.  

vi) Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Αρχές και
Πρακτικές Διοικητικής και Ηγετικής Ανάπτυξης
στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε
καιρούς αλλαγής»
Στην τελευταία έκδοση της σειράς εμπεριέχονται
τα πρακτικά του επιστημονικού συνεδρίου με το
πιο πάνω θέμα. Στο συνέδριο συμμετείχαν
εισηγητές με διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία σε
θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι εισηγητές
κατέθεσαν απόψεις σε σχέση με αρχές και καλές
πρακτικές για τη διοικητική και ηγετική ανάπτυξη,
η οποία θεωρείται ιδιαίτερα αναγκαία για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση στην περίοδο αλλαγών που
διανύουμε. 

Η εν λόγω σειρά των εκδόσεων αποστέλλεται από
την ΚΑΔΔ προς αξιωματούχους του κράτους,
Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, βιβλιοθήκες
και άλλους σχετικούς παραλήπτες, με σκοπό την
καλύτερη δυνατή αξιοποίησή της.
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Σειρά εκδόσεων στο πλαίσιο του έργου 
«Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη της Διοικητικής και Ηγετικής Ικανότητας 

στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
Παναγιώτης Πέτσας, Λειτουργός Επιμόρφωσης, ΚΑΔΔ
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Στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2014 διοργανώθηκαν
εκπαιδευτικά προγράμματα για τις Ομάδες Αλλαγής
των Υπουργείων Υγείας, Παιδείας και Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος καθώς και των
Ομάδων Αλλαγής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον
Έφορο Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Στις 23
Ιανουαρίου 2014 συμμετείχαν οι Ομάδες Αλλαγής του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και του Εφόρου Εταιρειών και
Επίσημου Παραλήπτη, ενώ στις 24 Ιανουαρίου
συμμετείχαν οι Ομάδες Αλλαγής των Υπουργείων
Υγείας και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος. Επίσης συμμετείχαν και οι Λειτουργοί
που έχουν οριστεί να υποστηρίξουν τις Ομάδες
Αλλαγής από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, το
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, την
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και του
Γραφείου Επιτρόπου Μεταρρύθμισης. Τα
προγράμματα προσφέρθηκαν από τον κ. Stephen
Welch, ο οποίος είναι Πρόεδρος του International
Association of Business Communicators (IABC) του
Ηνωμένου Βασιλείου και είναι ειδικός σε θέματα
επικοινωνίας και διαχείρισης της αλλαγής. 

Στόχος των προγραμμάτων ήταν να αναπτυχθούν
οι στρατηγικές για διαχείριση και επικοινωνία των
μεταρρυθμιστικών αλλαγών με σκοπό την
προετοιμασία των Ομάδων για διαχείριση των
σχετικών ζητημάτων. Επιπρόσθετα, είχε τεθεί ως
στόχος η εκπαίδευση των Λειτουργών της ΚΑΔΔ και η
συνεργασία της με τον κ. Welch για την προσαρμογή
των μελλοντικών σεμιναρίων που θα σχεδιάσει με τους
δικούς της συνεργάτες για τη διαχείριση της αλλαγής. 

Στο πλαίσιο των δύο μονοήμερων εργαστηρίων
συζητήθηκε το μοντέλο αλλαγής και αξιολογήθηκε η
ετοιμότητα των συμμετεχόντων να ηγηθούν στην
προσπάθεια αλλαγών στους Οργανισμούς τους. Μέσα
από τη συζήτηση στα εργαστήρια, προέκυψαν οι πιο
κάτω διαπιστώσεις, όπως καταγράφηκαν από τον
εκπαιδευτή:

• Ενημέρωση εμπλεκομένων. Οι συμμετέχοντες
υπογράμμισαν ορισμένα κενά όσον αφορά την
ευαισθητοποίηση των βασικών παραγόντων της
αλλαγής, καθώς και την έλλειψη σαφήνειας των
ρόλων των διαφόρων φορέων στη διαδικασία της
αλλαγής και ιδιαίτερα για το ποιοι είναι οι
συγκεκριμένοι ρόλοι και οι ευθύνες κάθε ομάδας.

• Αφοσίωση στην διαδικασία των αλλαγών.
Εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια ζητήματα,
καθώς δεν είναι όλοι πεπεισμένοι ότι οι αλλαγές
κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση. Επίσης
εγείρονται ζητήματα όπως η συνειδητή εφαρμογή
των αλλαγών από τον ευρύτερο πληθυσμό της
δημόσιας υπηρεσίας την στιγμή που οι αλλαγές
αυτές πιθανόν να συνοδεύονται από περικοπές
μισθών ή απώλειες θέσεων εργασίας. Εδώ ο κ.
Welch σημειώνει ότι όσοι βιώνουν προσωπικό
κόστος από τις αλλαγές μπορεί να δυσκολευτούν να
βάλουν την προσωπική τους κατάσταση κατά
μέρος, στην προσπάθεια που θα πρέπει να
καταβάλουν παρακινώντας τους άλλους. 

• Υποστήριξη και αναγνώριση από το ανώτατο
πολιτικό και τεχνοκρατικό επίπεδο. Χρειάζεται
ισχυρή υποστήριξη, δέσμευση και αναγνώριση της
δουλειάς των εμπλεκομένων στη διαδικασία της
αλλαγής από το ανώτατο πολιτικό και τεχνοκρατικό
επίπεδο, ούτως ώστε να μπορούν επιτυχώς να
διεκπεραιώσουν τον ρόλο τους. 

• Ανάπτυξη ικανότητας των Λειτουργών της
Δημόσιας Υπηρεσίας στη διαχείριση των
αλλαγών. Διαπιστώθηκε η ανάγκη για ανάπτυξη
των ικανοτήτων τόσο των εμπλεκομένων στις
αλλαγές, όσο και των οργανισμών τους, στην
Διαχείριση της Αλλαγής. 

Νίκος Μιλτιάδους, Λειτουργός Επιμόρφωσης Α’, ΚΑΔΔ

Εκπαιδευτικά προγράμματα για τις Ομάδες Αλλαγής
των Υπουργείων Υγείας, Παιδείας και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος καθώς και 
των Ομάδων Αλλαγής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
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Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), σε
συνεργασία με την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας
Διοίκησης, εφάρμοσε τη μεθοδολογία του
Δημοκρατικού Δομημένου Διαλόγου (ΔΔΔ) για τον
καθορισμό οδικού χάρτη εκσυγχρονισμού του  ΟΝΕΚ,
έχοντας ως στόχο τη συμμετοχή των νέων σε όλα τα
στάδια αυτής της διαδικασίας. Μέσα από την εφαρμογή
της μεθοδολογίας του ΔΔΔ διασφα λίστηκε η συμμετοχή
και η συνεισφορά των κοινωνικών εταίρων στον
καθορισμό του οράματος, στην επισήμανση των
εμποδίων και στη διαμόρφωση του σχεδίου δράσης
του ΟΝΕΚ, κάτι που είναι απαραίτητο για την επιτυχία
στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού του Οργανισμού. 

Ο Δημοκρατικός Δομημένος Διάλογος είναι μια
πρωτοποριακή διαδικασία που χρησιμοποιείται
παγκοσμίως για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων,
αλλά και για τη δημιουργία στρατηγικής συναίνεσης
εντός των οργανισμών ή μεταξύ εταίρων. Η
μεθοδολογία του ΔΔΔ χρησιμοποιείται για την
εξεύρεση συναινετικών λύσεων, οι οποίες αποφα -
σίζονται σε συλλογικό επίπεδο, ακυρώνοντας έτσι την
αυθεντία του ενός και του ειδήμονα, αποδεικνύοντας

ότι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται δημοκρατικά
γίνονται πιο εύκολα ευρέως αποδεκτές και ως εκ
τούτου η υλοποίηση τους δε συναντά εμπόδια και
προσκόμματα. Ο ΔΔΔ καθιστά όλους τους εμπλεκό -
μενους σε «ιδιοκτήτες» της διαδικασίας αλλαγής, με
αποτέλεσμα να εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση
των αλλαγών που οι ίδιοι προτείνουν. 

Γιάννης Παναγιώτου, Λειτουργός Επιμόρφωσης Α’, ΚΑΔΔ
Έλενα Καλλή, Λειτουργός Νεολαίας, ΟΝΕΚ

Συμμετοχικός εκσυγχρονισμός του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου
μέσω του Δημοκρατικού Δομημένου Διαλόγου
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Η εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας, στην
περίπτωση του ΟΝΕΚ, αποσκοπούσε στο να δοθεί η
ευκαιρία σε όλους τους εμπλεκόμενους να εκφράσουν
τις απόψεις τους για το όραμα και τους στόχους που
πρέπει να έχει ο ΟΝΕΚ, αλλά και για τις συγκεκριμένες
δράσεις που θα πρέπει να αναλάβει. Κατά την
εφαρμογή της μεθοδολογίας προσκλήθηκαν και
συμμετείχαν το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το
Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, το Πανεπι -
στήμιο Κύπρου, το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου,
πολιτικές οργανώσεις νεολαίας, τμήματα νεολαίας
συνδικαλιστικών οργανώσεων, Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις νεολαίας, μέλη του προσωπικού, ανάδοχοι
του ΟΝΕΚ, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης,
φοιτητές, στρατιώτες, νέοι επιχειρηματίες, και άλλοι
συνεργάτες του ΟΝΕΚ. 

Ο ΟΝΕΚ εφάρμοσε το αρχέτυπο – μοντέλο της
μεθοδολογίας το οποίο ονομάζεται “Futures Creative”
και το οποίο χρησιμοποιείται από οργανισμούς για τον
καθορισμό του οράματός τους. Στο πλαίσιο αυτό
συστάθηκε Ομάδα Διαχείρισης Γνώσης (Core Planning
Team), όπως καθορίζει η διαδικασία του ΔΔΔ, η οποία
έθεσε το πλαίσιο εργασίας, εντόπισε τις ερωτήσεις-
κλειδί και αποφάσισε ποιοι θα κληθούν να
συμμε τάσχουν. Το αποκορύφωμα αυτών των
ενεργειών ήταν η πραγματοποίηση μιας σειράς τριών
συν-εργαστηρίων, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά
πιο κάτω.

Το 1ο συν-εργαστήρι (όραμα) πραγματοποιήθηκε
στις 21, 22 και 30 Μαΐου 2014 και σε αυτό συμμετείχαν

22 συνολικά άτομα μεταξύ των οποίων νέοι,
εθνοφρουροί, φοιτητές, νέοι επιχειρηματίες, το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, εκπρόσωποι
κρατικών υπηρεσιών, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το
Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, εκπρόσωποι πολιτικών
οργανώσεων νεολαίας, εκπρόσωποι Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων νεολαίας, τμημάτων νεολαίας των
συνδικαλιστικών οργανώσεων, εκπρόσωποι των
ομίλων του Πανεπιστημίου Κύπρου, εκπρόσωποι
φορέων που ασχολούνται με θέματα νεολαίας, στενοί
συνεργάτες του ΟΝΕΚ και άλλοι. 

Σκοπός του εργαστηρίου αυτού ήταν να δοθεί η
ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εκφράσουν την
άποψη τους για τα βασικά εκείνα στοιχεία που θα
απαρτίζουν το όραμα του ΟΝΕΚ. Σύμφωνα με το
προαναφερθέν αρχέτυπο, το 1ο συν-εργαστήρι
αποτελεί το κομμάτι “what ought to be” – Όραμα,
δηλαδή την ιδεατή εκείνη κατάσταση στην οποία θέλει
ο ΟΝΕΚ να φτάσει. Προς την κατεύθυνση αυτή, οι
συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν στο εξής
ερώτημα – κλειδί:

«Με ποιους τρόπους θα πρέπει να λειτουργεί ο ΟΝΕΚ
ως ο ιδανικός εκφραστής των νέων;»

Απαντώντας στο πιο πάνω ερώτημα, οι
συμμετέχοντες πρότειναν 52 συνολικά τρόπους, οι
οποίοι μπορούν να καταστήσουν τον ΟΝΕΚ τον
ιδανικό εκφραστή των νέων. Εφαρμόζοντας τη
διαδικασία, οι συμμετέχοντες προχώρησαν στην
κατηγοριοποίηση των ιδεών, στη ψηφοφορία των
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δημοφιλέστερων και ακολούθως στην ιεράρχησή
τους. Στο τέλος της διαδικασίας προέκυψε το «Δέντρο
Επιρροής» στο οποίο φαίνονται οι σημαντικότερες
ιδέες, καθώς και η μεταξύ τους επιρροή και σχέση. 

Αναλύοντας το «Δέντρο Επιρροής» προκύπτει ότι οι
ιδέες οι οποίες βρίσκονται στη βάση του Δέντρου
κρίνονται ως ζωτικής σημασίας, εφόσον η υλοποίησή
τους επηρεάζει σημαντικά την υλοποίηση των ιδεών
που τοποθετήθηκαν στα πιο πάνω επίπεδα – κλαδιά
του Δέντρου.

Το 2ο συν-εργαστήρι (εμπόδια) πραγματοποιήθηκε
στις 12 και 13 Ιουνίου 2014 και συμμετέχοντες ήταν
όλο το προσωπικό του ΟΝΕΚ (μόνιμο προσωπικό αλλά
και ανάδοχοι). Ακολουθώντας το αρχέτυπο της
μεθοδολογίας του ΔΔΔ, το 2ο συν-εργαστήρι επικεντρώ -
θηκε στο κομμάτι “what can be - Εμπόδια” τα οποία
πρέπει να ξεπεραστούν, έτσι ώστε να εφαρμοστεί το
όραμα που καταγράφηκε κατά το 1ο συν-εργαστήρι. 

Κατά το 2ο συν-εργαστήρι οι συμμετέχοντες απάντη -
σαν στο ερώτημα: 

«Ποια είναι τα εμπόδια που περιορίζουν τον ΟΝΕΚ
από το να καταστεί ο ιδανικός εκφραστής των νέων;»

Απαντώντας στο πιο πάνω ερώτημα οι συμμε τέ -
χοντες υπέδειξαν 89 συνολικά εμπόδια, τα οποία
πρέπει να ξεπεραστούν για να μπορέσει ο ΟΝΕΚ να
εφαρμόσει το όραμά του. Όπως και στο 1ο συν-εργαστήρι,
οι συμμετέχοντες τοποθέτησαν τα εμπόδια σε
κατηγορίες, έκαναν συσχετισμούς μεταξύ τους και
κατέληξαν στη δημιουργία ενός «Δέντρου Επιρροής»
στο οποίο διαφαίνονται οι σχέσεις επιρροής μεταξύ
των εμποδίων. 

Το 3ο συν-εργαστήρι (σχέδιο δράσης) πραγματο -
ποιήθηκε στις 9 και 10 Ιουλίου 2014 και σε αυτό

συμμετείχαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η
Διεύθυνση του ΟΝΕΚ, ορισμένα μέλη του προσωπικού,
καθώς επίσης και στενοί συνεργάτες του ΟΝΕΚ, όπως
είναι το Συμβούλιο Νεολαίας, Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις νεολαίας, πολιτικές οργανώσεις νεολαίας
και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Αυτό ήταν και το σημαντικότερο εκ των τριών συν-
εργαστηρίων που πραγματοποιήθηκαν, αφού εξέτασε
το κομμάτι “what will be” - Δράσεις. Στόχος του ήταν
να προτείνει συγκεκριμένες δράσεις, στις οποίες
πρέπει να προβεί ο ΟΝΕΚ για να ξεπεράσει τα εμπόδια
που εντοπίστηκαν στο 2ο συν-εργαστήρι και να
επιτύχει το όραμα που ορίστηκε στο 1ο συν-εργαστήρι. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, οι συμμετέχοντες
κλήθηκαν να απαντήσουν στο εξής ερώτημα – κλειδί:

«Ποιες δράσεις θα πρέπει να σχεδιαστούν και να
υλοποιηθούν, ώστε ο ΟΝΕΚ να γίνει ο ιδανικός
εκφραστής των νέων;»

Απαντώντας στο πιο πάνω ερώτημα οι συμμε -
τέχοντες πρότειναν 70 συνολικά δράσεις. Ακολούθως,
χωρίστηκαν σε πέντε διαφορετικές ομάδες, οι οποίες
κατάρτισαν πέντε διαφορετικά σενάρια δράσης για τον
ΟΝΕΚ. Στο τέλος της διαδικασίας προέκυψε ένα
συναινετικό σχέδιο δράσης με την εφαρμογή του
οποίου ο ΟΝΕΚ θα μπορέσει να πλησιάσει το όραμά
του, δηλαδή να γίνει ο ιδανικός εκφραστής των νέων. 

Τα συμπεράσματα των τριών συν-εργαστηρίων
αποτελούν μια ολοκληρωμένη αποτύπωση της
αντίληψης που έχουν οι ίδιοι οι νέοι για τις δράσεις, για
τα εμπόδια και για το όραμα του Οργανισμού
Νεολαίας, με τρόπο ξεκάθαρο και κατανοητό. Τα
συμπεράσματα παρουσιάστηκαν στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, το
οποίο τα υιοθέτησε ως καθοδηγητικά εργαλεία για τον
εκσυγχρονισμό του ΟΝΕΚ, ο οποίος βρίσκεται σε
εξέλιξη.
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Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης
συμμετέχει στο συγχρηματοδοτούμενο έργο του
Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως με τίτλο «Zero
Toleranece to Violence Against Women and Young
Girls», από κοινού με το Μεσογειακό Ινστιτούτο
Μελετών Κοινωνικού Φύλου και τη Συμβουλευτική
Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας
στην Οικογένεια.

Το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως
Αρχή Ισότητας εξασφάλισε χρηματοδότηση μέσω του
κοινοτικού χρηματοδοτικού Προγράμματος «PROGRESS»
για τη διενέργεια δράσεων που έχουν ως στόχο την
καταπολέμηση και την εξάλειψη της βίας κατά των
γυναικών και των νέων κοριτσιών στην κυπριακή
κοινωνία.

Οι δράσεις κινούνται σε 2 άξονες: στη διοργάνωση
παγκύπριας εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθη -
τοποίησης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στη
διοργάνωση σειράς εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε
φορείς που στο πλαίσιο των καθηκόντων τους
μπορούν να έχουν προληπτική ή κατασταλτική
συνδρομή στην καταπολέμηση της βίας κατά των
γυναικών και των νέων κοριτσιών στην Κύπρο.

Η εκστρατεία στα ΜΜΕ θα έχει ως στόχο την
ευαισθητοποίηση της κυπριακής κοινωνίας στο
πρόβλημα της έμφυλης βίας και, ειδικότερα, την

εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων και των
κοινωνικών και πολιτιστικών στάσεων και αντιλήψεων
που καθιστούν τη βίαιη συμπεριφορά αποδεκτή,
στοχεύοντας ειδικότερα στην ομάδα των θυτών,
ανδρών και αγοριών. Στα πλαίσια της εκστρατείας
προγραμματίζεται να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά
μέσα ηλεκτρονικής και έντυπης ενημέρωσης
(τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος τύπος, αφίσες
εξωτερικού χώρου και διαδίκτυο).

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια στοχεύουν στην
ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών που εμπλέκονται
στο θέμα της αντιμετώπισης περιστατικών βίας κατά
των γυναικών και νέων κοριτσιών, στη βελτίωση των
γνώσεών τους για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και την
προώθηση της συνεργασίας μεταξύ τους (ΠΟΙΩΝ
ΔΗΛΑΔΗ???). Η θεματολογία και η μεθοδολογία των
σεμιναρίων στοχεύουν, ειδικότερα, στις ακόλουθες
βασικές ομάδες: αστυνομικούς, Λειτουργούς υγείας
(γιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους), εκπαιδευτικούς,
κοινω νικούς Λειτουργούς, νομικούς, Λειτουργούς με -
τα νά στευσης και εργασίας (σε περιπτώσεις που η βία
ασκείται έναντι μεταναστριών), καθώς και σε
Λειτουργούς των ΜΜΕ.

Πραγματοποιήθηκε ήδη το πρώτο εκπαιδευτικό
σεμινάριο του προγράμματος με τίτλο: «Σεμινάριο
Επιτελικής Ομάδας για την Καταπολέμηση της Βίας
κατά των Γυναικών και Κοριτσιών στην Κύπρο». Στο
σεμινάριο συμμετείχαν διευθυντικά και ανώτερα
στελέχη δημοσίων (κατά κύριο λόγο) φορέων και
υπηρεσιών που εμπλέκονται στο θέμα. Το σεμινάριο
ήταν διήμερο και είχε στόχο να εξοικειώσει, να
επιμορφώσει, να ευαισθητοποιήσει, να εκπαιδεύσει και
να ενεργοποιήσει τους συμμετέχοντες, ώστε να
αναλάβουν δράση για την καταπολέμηση της έμφυλης
βίας στην Κύπρο. Παράλληλα, στόχευε στη
διασφάλιση της συνδρομής και στήριξης των
εμπλεκομένων και στα υπόλοιπα σεμινάρια που θα
γίνουν στο πλαίσιο της εκστρατείας.

Σε αυτή τη φάση προγραμματίζεται η υλοποίηση
επτά θεματικών σεμιναρίων που θα ολοκληρωθούν το
2015 και απευθύνονται σε εξειδικευμένες ομάδες
επαγγελματιών, οι οποίοι θα εκπαιδευθούν από
ειδικούς εμπειρογνώμονες με σημαντική συμβολή
στον τομέα τους.

Έργο του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως «Μηδενική ανοχή στη βία κατά 
των γυναικών - Zero Toleranece to Violence Against Women and Young Girls»
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Πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2014 στην Κυπριακή
Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης πιλοτικό εκπαιδευτικό
εργαστήριο με θέμα την «Ποιοτική Εξυπηρέτηση
Ατόμων με Αναπηρίες – Πλαίσιο Δικαιωμάτων και
Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Εξυπηρέτησης». Για τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση του εργαστηρίου, η
ΚΑΔΔ συνεργάστηκε στενά με το Γραφείο Επιτρόπου
Διοικήσεως, το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης
Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ) και την Κυπριακή
Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ).

Ως στόχοι του εργαστηρίου είχαν τεθεί τα
ακόλουθα:

• η γνώση του πλαισίου δικαιωμάτων των ατόμων με
αναπηρίες,

• η κατανόηση της σημασίας και της θετικής
επίδρασης της ποιοτικής εξυπηρέτησης ατόμων με
αναπηρίες,

• η ανάπτυξη δεξιοτήτων αποτελεσματικής
προσωπικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας με τα
άτομα με αναπηρίες,

• η ανάπτυξη θετικής προσέγγισης και συμπεριφοράς
προς τα άτομα με αναπηρίες,

• η ανάπτυξη δεξιοτήτων αποτελεσματικού χειρισμού
παραπόνων και αντιδράσεων από άτομα με
αναπηρίες.

Το εργαστήριο είχε συνολική διάρκεια τρεις ημέρες
και αποτελούνταν από δύο μέρη: 

Το πρώτο μέρος είχε γνωσιολογικό περιεχόμενο με
θεματικές ενότητες που παρουσίασαν οι τρεις
αρμόδιοι φορείς (Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως,

Παναγιώτης Πέτσας, Λειτουργός Επιμόρφωσης, ΚΑΔΔ

Εργαστήριο «Ποιοτική Εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρίες – Πλαίσιο
Δικαιωμάτων και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Εξυπηρέτησης»
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ΤΚΕΑΑ, ΚΥΣΟΑ) ως ακολούθως:

(α) Το κίνημα των ατόμων με αναπηρίες και ο
ρόλος του στην κυπριακή κοινωνία 

(παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο της ΚΥΣΟΑ, κ. Χρι -
στάκη Νικολαΐδη)

(β) Βασικές έννοιες δικαιωμάτων – Σύμβαση του
ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρία

(παρουσιάστηκε από τη Λειτουργό Γραφείου Επιτρόπου
Διοικήσεως, κα Κατερίνα Χαρίτου)

(γ) Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2013 -
2015 

(παρουσιάστηκε από τη Λειτουργό Κοινωνικής Ενσω -
μάτωσης, κα Μαρία Ιωάννου).

Το δεύτερο μέρος αφορούσε σε δεξιότητες
ποιοτικής εξυπηρέτησης και ήταν προσαρμοσμένο
ειδικά στην εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες από
Λειτουργούς της Δημόσιας Υπηρεσίας. Εκπαιδεύτρια
στο δεύτερο μέρος ήταν η συνεργάτιδα της ΚΑΔΔ, κα
Βάσω Σαμανή.

Στο εργαστήριο συμμετείχαν συνολικά 17
Λειτουργοί από τις Ιατρικές και Νοσηλευτικές
Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας. Στις αξιολογήσεις
τους οι συμμετέχοντες τόνισαν τη χρησιμότητα του
εργαστηρίου και ανέφεραν πως έλαβαν γνώσεις,

πληροφόρηση αλλά επίσης ανέπτυξαν τεχνικές
ποιοτικής εξυπηρέτησης, οι οποίες μπορούν να
εφαρμοστούν στην εργασία τους και να τους
βοηθήσουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους πιο
αποτελεσματικά. Παράλληλα, επαίνεσαν και
ενθάρρυναν την προσπάθεια που καταβάλλεται από
τους εμπλεκόμενους φορείς προς την ποιοτικότερη
εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρίες μέσω της
εκπαίδευσης, αναφέροντας πως η εκπαίδευση θα
πρέπει να συνεχιστεί. 

Τον Ιούλιο 2014 η ομάδα υλοποίησης του
εργαστηρίου συνήλθε σε συνεδρία στην ΚΑΔΔ, στην
οποία αναλύθηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
και συζητήθηκαν βελτιωτικές αλλαγές που μπορούν να
υπάρξουν. Το Δεκέμβριο του 2014 πραγματοποιήθηκε
το δεύτερο εργαστήριο και στόχος είναι εργαστήρια
με αυτό το θέμα να προσφέρονται σε τακτική βάση.

Η ΚΑΔΔ θα ήθελε να ευχαριστήσει ιδιαίτερα τους
τρεις συνεργαζόμενους φορείς (Γραφείο Επιτρόπου
Διοικήσεως, ΤΚΕΑΑ, ΚΥΣΟΑ) για τη συμβολή τους στη
δημιουργία του εκπαιδευτικού εργαστηρίου και τους
Λειτουργούς από τους φορείς αυτούς που είχαν
εμπλοκή στον σχεδιασμό και την υλοποίησή του.
Εκφράζεται παράλληλα η προσδοκία πως με τη
συνέχιση της κοινής αυτής προσπάθειας θα υπάρξει
θετικός αντίκτυπος στην εξυπηρέτηση ατόμων με
αναπηρίες από την κυπριακή Δημόσια Υπηρεσία.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ»
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Εκπαίδευση για ομάδα στελεχών του Δήμου Τρίπολης

Παναγιώτα Χαραλάμπους, Λειτουργός Επιμόρφωσης, ΚΑΔΔ

Ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση συνεργασίας από τον Δήμο Τρίπολης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Leonardo Da Vinci, η ΚΑΔΔ έχει σχεδιάσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Βελτίωση και
ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα της εξυπηρέτησης του πολίτη». Κύριοι σκοποί του προγράμματος ήταν αφενός
οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις αναφορικά με την επικοινωνία, τη διαχείριση
χρόνου, την ποιοτική εξυπηρέτηση του κοινού, τις διαπραγματεύσεις και την ομαδική εργασία για
αποτελεσματικότερη επιτέλεση της εργασίας τους, και αφετέρου να αντλήσουν καλές πρακτικές εξυπηρέτησης
του πολίτη από επιλεγμένους Δήμους της Κύπρου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθυνόταν σε 15 στελέχη
του Δήμου Τρίπολης πραγματοποιήθηκε στις 14-25 Οκτωβρίου 2013 στους χώρους της ΚΑΔΔ, σε συνδυασμό
με την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων σε δύο Δήμους. Σημειώνεται ότι τα σχόλια που
συγκεντρώθηκαν από τις γραπτές και προφορικές αξιολογήσεις ήταν ιδιαιτέρως θετικά, με ιδιαίτερη έμφαση
στην σχετικότητα του περιεχομένου με τις ανάγκες των συμμετεχόντων, στα ποικίλα οφέλη που αποκόμισαν,
καθώς και στην εξαιρετική οργάνωση του προγράμματος. 

Εκπαιδευτική Επίσκεψη Φοιτητών του Πανεπιστημίου 
του Manchester στην Κύπρο

Χρυστάλλα Τσουτσούκη, Λειτουργός Επιμόρφωσης, ΚΑΔΔ

Η καθιερωμένη πλέον ετήσια «Εκπαιδευτική Επίσκεψη του Πανεπιστημίου του Manchester 2014» στην Κύπρο
πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2-14 Απριλίου 2014 και μετείχαν σε αυτήν 48 μεταπτυχιακοί φοιτητές του κλάδου
Διοίκησης και Εφαρμογής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και του κλάδου Οργανωσιακής Αλλαγής και Ανάπτυξης
(Manchester University MSc MIDP). Η ΚΑΔΔ ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος για
το διάστημα μεταξύ 7-11 Απριλίου 2014. Στις 8 Απριλίου η αποστολή φιλοξενήθηκε στην ΚΑΔΔ, όπου οι
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σειρά παρουσιάσεων που αφορούν τη Δημόσια
Υπηρεσία και διάφορα αναπτυξιακά έργα. Στο πλαίσιο του προγράμματος είχαν επίσης την ευκαιρία να
επισκεφθούν επιτόπου διάφορα αναπτυξιακά έργα, όπως ο αερολιμένας Λάρνακας, ο σταθμός επεξεργασίας
λυμάτων Λάρνακας, αγροτουριστικά έργα στο ορεινό μέρος του νησιού, αναπτυξιακά προγράμματα της UNDP
στην Πράσινη Γραμμή και αλλού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξαν για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και
τον τρόπο αντιμετώπισής τους τόσο από τις μεγάλες επιχειρήσεις όσο και από τις μικρομεσαίες. Οι διοργανωτές
και οι φοιτητές εξέφρασαν με επίσημη επιστολή την πλήρη ικανοποίηση τους για την διοργάνωση της επίσκεψης. 

Διεθνής Δράση της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης

Η διεθνής δράση της ΚΑΔΔ περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση
εκπαιδευτικών αποστολών από το εξωτερικό. Εντός του 2014 πραγματοποιηθήκαν οι
κάτωθι αποστολές.



38

Αποστολή υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο
Μεταξύ 19-21 Μαΐου 2014 πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη ομάδας υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

στην Κύπρο, η οποία πραγματοποιείται ανά δύο χρόνια. Η φιλοξενία της συγκεκριμένης αποστολής αποτελεί
δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η ΚΑΔΔ αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση, πάντοτε σε
συνεργασία με το Τμήμα Μάθησης και Ανάπτυξης (Learning and Development Unit) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και την Αντιπροσωπία της ΕΕ στη Λευκωσία. Μέσα από αυτή την εκπαιδευτική δραστηριότητα η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή παρέχει στα στελέχη της την ευκαιρία να γνωρίσουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να
λάβουν επιτόπια ενημέρωση για διάφορα ζητήματα που τους ενδιαφέρουν. Στην αποστολή μετείχαν 19 στελέχη
της ΕΕ από διάφορες Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία είχαν την δυνατότητα να
ενημερωθούν για τις σημαντικότερες πτυχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις τρέχουσες εξελίξεις. Πέραν
τούτου, είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν με τους ομολόγους/συνεργάτες τους και να συζητήσουν θέματα κοινού
ενδιαφέροντος. Η αποστολή αξιολογήθηκε τόσο από τους συμμετέχοντες όσο και από τους εμπλεκόμενους
φορείς ως πολύ χρήσιμη και εποικοδομητική. 

Επιπρόσθετα, η διεθνής πτυχή της ΚΑΔΔ περιλαμβάνει τη συμβολή μέσω των εκπαιδευτών της σε
προγράμματα δημόσιας διοίκησης στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, εντός του 2014, πραγματοποιηθήκαν
τα κάτωθι:

Συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
Η ΚΑΔΔ συνέβαλε στην εκπαίδευση των σπουδαστών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και

Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της
Ελληνικής Δημοκρατίας και συγκεκριμένα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) στο αντικείμενο των
διαπραγματεύσεων.

Τέλος, η ΚΑΔΔ αντιπροσωπεύει την Κύπρο σε διεθνείς οργανισμούς. Συγκεκριμένα, έχουν γίνει οι πιο
κάτω ενέργειες: 

Συμμετοχή στο Directors of EU Institutes and Schools for Public Administration
Η ΚΑΔΔ εκπροσώπησε την Κύπρο στη συνάντηση του Directors of EU Institutes and Schools for Public

Administration (DISPA), η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε.
και είχε θεματικό αντικείμενο με τίτλο “Resilience in the Public Sector: The PA Schools’ and Institutes’ Contribution”.

Συμμετοχή στο Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) στο Maastricht

Η ΚΑΔΔ εκπροσώπησε την Κυπριακή Δημοκρατία στην πρόσφατη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου
(Board of Governors) του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης (European Institute of Public
Administration - EIPA), το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2013 στο Maastricht της Ολλανδίας στην
έδρα του Ινστιτούτου. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του EIPA συμμετέχουν εκπρόσωποι των Σχολών και Ακαδημιών
Δημόσιας Διοίκησης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνάντηση συζητήθηκε η στρατηγική του
Ινστιτούτου και οι θεματικοί άξονες στους οποίους θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητές του για το 2014.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
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Ο Νόμος που προνοεί περί της δημοσιονομικής ευθύνης και του δημοσιονομικού πλαισίου προβλέπει ότι κάθε
οικονομικός φορέας οφείλει να προβαίνει στις απαραίτητες διευθετήσεις για εφαρμογή και λειτουργία
συστήματος εσωτερικού ελέγχου για τις δραστηριότητες που είναι υπό την ευθύνη του. Τα Υπουργεία συστήνουν
μονάδες ελέγχου, οι οποίες δύνανται να επιλαμβάνονται θεμάτων εσωτερικού ελέγχου, ερευνών και
επαληθεύσεων, στο επίπεδο της διοίκησης.

Σύμφωνα με σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η σύσταση των μονάδων αυτών εμπίπτει στο
πρώτο επίπεδο ελέγχου και τα άτομα που θα τις απαρτίζουν θα τελούν υπό την εποπτεία του οικείου Υπουργού
και όχι υπό την εποπτεία οποιασδήποτε άλλης Υπηρεσίας (π.χ. Εσωτερικού Ελέγχου). Ο ρόλος των μονάδων θα
είναι συμβουλευτικός προς τον Υπουργό και θα ενεργεί με τρόπο που να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις
υφιστάμενες λειτουργίες και εργασίες του οικείου Υπουργείου.

Για τη σωστή λειτουργία των μονάδων αυτών, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί και η σωστή εκπαίδευση
των μελών που τις αποτελούν. Για το σκοπό αυτό, η ΚΑΔΔ έχει αναλάβει, το τελευταίο χρονικό διάστημα, τη
διερεύνηση των αναγκών των μελών των μονάδων διεξάγοντας σειρά από σχετικές συναντήσεις.

Συγκεκριμένα, η ΚΑΔΔ έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Γενικό Ελεγκτή, τον Έφορο Εσωτερικού
Ελέγχου, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας και τον Σύνδεσμο Εσωτερικών Ελεγκτών. Επιπρόσθετα, έχουν
πραγματοποιηθεί συναντήσεις με τα μέλη Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου που λειτουργούν σε οργανισμούς της
Δημόσιας Υπηρεσίας προ της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Τέτοιες μονάδες υπάρχουν στο Υπουργείο
Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Ελέγχου), στην Υπηρεσία ΦΠΑ και στις Υγειονομικές Υπηρεσίες. 

Η μέχρι σήμερα διερεύνηση του θέματος φέρνει στην επιφάνεια την ανάγκη για διεξαγωγή εργαστηρίου, όπου
όλοι οι πιο πάνω αναφερόμενοι εμπλεκόμενοι φορείς θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις σε σχέση
με τον ρόλο που οι μονάδες αυτές καλούνται να επιτελέσουν, αλλά και τυχόν εξειδικευμένες εκπαιδευτικές
ανάγκες που έχουν τα μέλη. Το εργαστήριο αυτό προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο 2014.

Ήβη Θεοφίλου, Λειτουργός Επιμόρφωσης Α’, ΚΑΔΔ

Μηχανισμοί ελέγχου της Δημόσιας Υπηρεσίας –
Σύσταση μονάδων εσωτερικού ελέγχου
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Στις 9 Μαΐου 2014 πραγματοποιήθηκε η τελετή
υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του
Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου (ΑΠΚΥ) και της
Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης. Το
Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν εκ μέρους του
ΑΠΚΥ ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του
Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κώστας Χρίστου, και εκ
μέρους της ΚΑΔΔ ο Διευθυντής του Τμήματος
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, κ. Κύπρος
Κυπριανού.

Το Μνημόνιο αυτό προβλέπει την από κοινού
προώθηση δράσεων σε εκπαιδευτικό, επιστημονικό
και διοικητικό επίπεδο προς όφελος της Δημόσιας
Υπηρεσίας, των πολιτών και της κοινωνίας ευρύτερα.

Κατά την υπογραφή του Μνημονίου, ο Καθηγητής
Κώστας Χρίστου σημείωσε την ιδιαίτερη σημασία που
έχει η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, έναν φορέα
με πολυδιάστατο και πολύπλευρο ρόλο, με προσφορά
στη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και
αποτελεσματικότητας και ευρύτερα στον
εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης. Ο Πρόεδρος
του ΑΠΚΥ τόνισε ότι η σύμπραξη με την Ακαδημία
έρχεται σε μια κατάλληλη στιγμή, όπου οι δημόσιοι
οργανισμοί καλούνται να ενώσουν δυνάμεις, να

επενδύσουν στην παιδεία, την ανάπτυξη και εξέλιξη
του ανθρώπινου δυναμικού, στον ιδιωτικό και δημόσιο
τομέα, την έρευνα και την καινοτομία και να
δημιουργήσουν τις κατάλληλες προοπτικές για τον
εκσυγχρονισμό και τη μεταρρύθμιση της δημόσιας
υπηρεσίας προς όφελος των πολιτών, των
επιχειρήσεων και της οικονομίας ευρύτερα. Πρόθεση
του ΑΠΚΥ είναι να συμβάλει με την τεχνογνωσία του
ως ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και τη σύγχρονη
Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσής του, μεταξύ άλλων, στην
επιμόρφωση και περαιτέρω κατάρτιση των μελών της
Δημόσιας Υπηρεσίας και την υλοποίηση ερευνητικών
έργων και μελετών. 

Με τη σειρά του, ο Διευθυντής του Τμήματος
Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, κ. Κύπρος
Κυπριανού τόνισε ότι η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας
Διοίκησης θεωρεί αυτή τη συνεργασία σημαντική και
ιδιαίτερα υπό τις παρούσες συνθήκες, όπου οι
συμπράξεις οργανισμών για εξοικονομήσεις πόρων
και η προσπάθεια να γίνονται περισσότερα με
λιγότερους πόρους  είναι άκρως αναγκαία. Περαιτέρω,
ο κ. Κυπριανού είπε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η
συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην
προσπάθεια για μεταρρύθμιση της δημόσιας
υπηρεσίας και ότι είναι καιρός να σταματήσει η

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ανοικτού Πανεπιστήμιου
Κύπρου και της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης

Παγώνα Πατσαλίδου-Κατσούρη, Λέκτορας Πληροφορικής, ΑΤΙ
(με απόσπαση στην ΚΑΔΔ)
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εσωστρέφεια των δημόσιων οργανισμών και να
προχωρήσει επί της ουσίας η διοικητική μεταρρύθμιση.
Επιπλέον, ο Διευθυντής επισήμανε την αξία της
συνδρομής και βοήθειας που θα παράσχει το ΑΠΚΥ
στην ΚΑΔΔ για την ανάπτυξη της εξ αποστάσεως
μάθησης (e-Learning) προς τους δημόσιους
Λειτουργούς, τόσο λόγω της τεχνογνωσίας που έχει το
ΑΠΚΥ, όσο και λόγω της τεχνικής του υποδομής,
δηλαδή την έτοιμη πλατφόρμα Ηλεκτρονικής
Μάθησης που μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα. Επίσης
ανάφερε ότι πέραν της ανάπτυξης εξ αποστάσεως
μαθησιακών δραστηριοτήτων, υπάρχει πρόσφορο
έδαφος και για άλλες οδούς συνεργασίας, όπως
εμπλοκή σε κοινά ερευνητικά προγράμματα και
μελέτες.  Ο κ. Κυπριανού ευελπιστεί ότι η υπογραφή
του Μνημονίου Συνεργασίας σηματοδοτεί την απαρχή
μιας αγαστής συνεργασίας μεταξύ των δυο δημοσίων
οργανισμών προς όφελος του τελικού αποδέκτη των
υπηρεσιών τους, δηλαδή του κύπριου πολίτη και της
κοινωνίας γενικότερα.

Με γνώμονα την ανάπτυξη μιας αμοιβαία
επωφελούς σχέσης μεταξύ των δύο οργανισμών, το
υπό αναφορά Μνημόνιο Συνεργασίας στοχεύει στην
από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής, επιστη -
μονικής, ερευνητικής και διοικητικής συνεργασίας των
δύο ιδρυμάτων και εμπλέκει τους ακόλουθους κύριους
άξονες δραστηριοτήτων:

• Την ανάπτυξη και υλοποίηση μαθησιακών
δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένης της εξ
αποστάσεως μάθησης. Πρώτο πρόγραμμα που
προσφέρει η ΚΑΔΔ προς δημόσιους Λειτουργούς
και θα μετατραπεί σε πρόγραμμα τύπου
ηλεκτρονικής μάθησης (e-Learning) θα είναι το
«Πρόγραμμα Βασικής Κατάρτισης στην Κυπριακή
Δημόσια Διοίκηση».  Τα οφέλη της εξ αποστάσεως
μάθησης είναι πολλαπλά και σημαντικά, βασικότερα
των οποίων είναι η παροχή μάθησης στον
εκπαιδευόμενο με ευέλικτο και παραγωγικό τρόπο,
ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου, π.χ. από το σπίτι
του και στο δικό του ρυθμό, έτσι ώστε να μην
επηρεάζει την καθημερινή υπηρεσιακή ενασχόληση
του Λειτουργού.  Επίσης είναι οικονομικότερη λύση
που παρέχει τη δυνατότητα εκπαίδευσης σε
μεγάλους αριθμούς εκπαιδευομένων μια και δεν θα
υπάρχει η ανάγκη φυσικής αίθουσας διδασκαλίας
και ούτε ανάγκη πολλών εκπαιδευτών.  Ειδικά για τα
ανώτερα διευθυντικά στελέχη η παροχή αυτού του
είδους μάθησης θα βοηθήσει να ξεπεράσουν τις
δυσκολίες που έχουν στο να συμμετέχουν σε
εκπαιδευτικά προγράμματα περισσότερο από 1-2
μέρες σε συγκεκριμένο τόπο και με συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα, λόγω στενότητας του χρόνου που
έχουν και των πιεστικών υπηρεσιακών υποχρεώσεών
τους. Σημειώνεται ότι η εξ αποστάσεως μάθηση (e-
Learning) περιλαμβάνεται και στις προτεραιότητες
της μεταρρύθμισης της Δημόσιας Υπηρεσίας.  

• Την απόκτηση πιστοποιημένης εκπαίδευσης που θα
αναβαθμίσει ποιοτικά τα προγράμματα που
προσφέρει η ΚΑΔΔ, ώστε να υπάρχουν πιο
ικανοποιημένοι και εξειδικευμένοι δημόσιοι
Λειτουργοί οι οποίοι με τη σειρά τους θα
προσφέρουν υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών προς
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

• Τη συνδιοργάνωση επιστημονικών, ενημερωτικών
και άλλων δραστηριοτήτων (π.χ. συνέδρια, ημερίδες,
εκδηλώσεις).

• Την παροχή ευκαιριών μάθησης σε φοιτητές του
ΑΠΚΥ στον χώρο εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας
ενδεχομένως τόσο για διεκπεραίωση τελικών
διπλωματικών εργασιών (final year projects ή theses
ή άλλες επιμέρους εκπαιδευτικές εργασίες) που
αφορούν απόκτηση γνώσεων ή χρήση case studies
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από οργανισμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας όσο και
για διεκπεραίωση πρακτικής εξάσκησης ή
απόκτησης συγκεκριμένων επαγγελματικών δεξιο -
τήτων, εάν αυτό απαιτείται από τις εν λόγω εργασίες
αξιολόγησης των φοιτητών.

• Την υποβολή κοινών ερευνητικών προτάσεων και
τη διεξαγωγή ερευνών ή την εμπλοκή σε τοπικά ή
ευρωπαϊκά  ερευνητικά προγράμματα.  Λόγω του
ότι το ΑΠΚΥ έχει περισσότερες εμπειρίες στη
διεξαγωγή ερευνών θα μπορούσε να βοηθήσει την
ΚΑΔΔ να αναπτυχθεί στον τομέα της έρευνας. 

• Τη διεξαγωγή/συντονισμό ερευνών σε πτυχές που
αφορούν την Κυπριακή Δημόσια Υπηρεσία ή
γενικότερα την Κυπριακή Δημόσια Διοίκηση, κάτι το
οποίο δεν έχει γίνει σε ευρεία κλίμακα στην Κύπρο
μέχρι σήμερα.

• Την υλοποίηση άλλων καινοτόμων πρωτοβουλιών.

• Την αξιοποίηση υπαρχουσών υποδομών, τεχνογνω -

σίας, μεθοδολογιών ή/και μεταφορά τεχνογνωσίας
από τον ένα οργανισμό στον άλλο.

• Όσον αφορά την αξιοποίηση υπαρχουσών
υποδομών, το ΑΠΚΥ έχει ήδη σε λειτουργία
πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης, της οποίας η
ΚΑΔΔ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες
της για την εφαρμογή των μελλοντικών της
προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης.       

• Την από κοινού αξιοποίηση ευκαιριών για
προσφορά τεχνογνωσίας σε θέματα μάθησης σε
τρίτες χώρες περιλαμβανομένων των χωρών που
δεν είναι ακόμα μέλη της ΕΕ.

Από τη συνεργασία της με το ΑΠΚΥ, η ΚΑΔΔ
στοχεύει στην ανάπτυξη, αναβάθμιση και εμπλουτισμό
των υπηρεσιών που παρέχει προς τους πελάτες της,
δηλαδή τους δημόσιους Λειτουργούς προς όφελος
πάντα του τελικού αποδέκτη των υπηρεσιών, του
κύπριου πολίτη.
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