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Χαιρετισμός

Για τη Δημόσια Διοίκηση, η μεταρρύθμιση αποτελεί πρόκληση αλλά και

εργαλείο για τη μετάβαση σε ένα σύγχρονο τρόπο διακυβέρνησης, που θα

ανταποκρίνεται στις ανάγκες που προκύπτουν από το κοινωνικοοικονομικό

γίγνεσθαι σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Συνεπώς, η Δημόσια Διοίκηση καλείται να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες

μέσω της υιοθέτησης εκσυγχρονιστικών στοιχείων, όπως ο στρατηγικός

σχεδιασμός, η βελτίωση των δομών των οργανισμών, η απλοποίηση των

διαδικασιών, ο καλύτερος δια-οργανωσιακός συντονισμός και επικοινωνία, οι

αλλαγές στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και η ηλεκτρονική

διακυβέρνηση. 

Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ), υλοποιώντας στοχευμένες μαθησιακές δράσεις,

ικανοποιεί αφενός πάγιες εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης αλλά κυριότερα

στηρίζει τις πιο πάνω μεταρρυθμιστικές διεργασίες. Μέσα από τη μάθηση προσφέρονται τα απαραίτητα

εφόδια για την επιτυχή προσαρμογή στο μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, αναπτύσσεται η διοικητική

και ηγετική ικανότητα των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και οικοδομείται κουλτούρα

προσανατολισμένη στην επίτευξη των στόχων και στην ικανοποίηση των προσδοκιών του πολίτη. 

Στο παρόν τεύχος του «Οράματος Μάθησης» παρουσιάζονται βασικές πτυχές του μαθησιακού έργου που

έχει επιτελέσει η ΚΑΔΔ από τα τέλη του 2014 μέχρι σήμερα. Σε αυτό συμβάλλουν τόσο οι Λειτουργοί της

ΚΑΔΔ, όσο και άλλοι συνεργάτες του οργανισμού. Μπορεί, επομένως, ο αναγνώστης να πληροφορηθεί

σφαιρικά για τη συμβολή της μάθησης στη συλλογική προσπάθεια για εκσυγχρονισμό της Δημόσιας

Διοίκησης.

Εύχομαι όπως βρείτε ενημερωτικό και χρήσιμο το υλικό του παρόντος τεύχους.

Κύπρος Κυπριανού
Διευθυντής

Κυπριακής Ακαδημίας
Δημόσιας Διοίκησης
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H προσαρμογή του έργου της Δημόσιας Υπηρεσίας στις απαιτήσεις
του νέου τρόπου ετοιμασίας του προϋπολογισμού

Το συγχρηματοδοτούμενο έργο της ΚΑΔΔ «Σχεδια -
σμός, υλοποίηση, αξιολόγηση δραστηριοτήτων μάθησης
για τα τρία επίπεδα της κυπριακής Δημόσιας
Υπηρεσίας σε θέματα στρατηγικής, ηγεσίας και
διεύθυνσης» (χρηματοδοτική περίοδος 2007-2013)
προέβλεπε τη διεξαγωγή 125 εκπαιδευτικών
προγραμμάτων στην τάξη, διάρκειας 5-10 ημερών για
συνολικά 2.500 στελέχη. Τα εν λόγω προγράμματα
έκτισαν το γνωσιολογικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων
σε σχέση με τα θέματα της στρατηγικής, ηγεσίας και
διεύθυνσης. Σημειώνεται ότι δεδομένης και της
διαχρονικής ανάγκης της Δημόσιας Υπηρεσίας σε αυτά
τα θέματα, το Υπουργικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει
την υποχρεωτική συμμετοχή όλων των οργανισμών
της Δημόσιας Υπηρεσίας στο εν λόγω έργο. Παράλληλα,
το έργο περιελάμβανε χρόνο καθο δήγησης στους
οργανισμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας για την
πρακτική εφαρμογή της μάθησης στην πράξη μέσω
της ετοιμασίας του στρατηγικού τους προγραμ -
ματισμού. Αυτό έγινε μέσω της διεξαγωγής σειράς
δομημένων εργαστηρίων από εξωτερικό επαγγελματία
καθοδηγητή (προερχόμενο από την κοινοπραξία PWC-
CIIM που υλοποιεί το έργο), εντός του κάθε οργανισμού
και με την εμπλοκή των τριών διευθυντικών επιπέδων
(ανώτατο, μεσοδιευ θυντικό, κατώτερο). Τα έγγραφα
διαγωνισμού καθόριζαν ότι «ο κάθε καθοδηγητής του
πρώτου και δεύτερου επιπέδου θα αφιερώσει στο
σύνολο του χρόνου του τουλάχιστον 5 ανθρωποώρες

ανά εκπαιδευόμενο». Για σκοπούς δόμησης της
διαδικασίας και της δουλειάς που γίνεται, είχαν
αναπτυχθεί και χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένα έντυπα
(templates). 

Με την ψήφιση του Νόμου που προνοεί περί της
Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού
Πλαισίου του 2014 (Ν.20(1)/2014) τα Υπουργεία και τα
τμήματά τους έχουν πλέον την υποχρέωση της
διαμόρφωσης στρατηγικού σχεδιασμού για την
ετοιμασία προϋπολογισμού στη βάση δραστηριο -
τήτων (Activity Based Budgeting – ABB). 

Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού είχε καλέσει στο
πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας την ολλανδική εταιρεία
Ecorys η οποία διαθέτει εμπειρογνωμοσύνη στην ετοι-
μασία προϋπολογισμών στη βάση δραστηριοτήτων.
Αφού σε κάθε οργανισμό συμφωνήθηκε ένας περιο -
ρισμένος αριθμός δραστηριοτήτων αυτές κοστο  λο -
 γήθηκαν και προγραμματίστηκαν για σκοπούς
επίτευξης συγκεκριμένων βραχυπρόθεσμων στόχων.
Σύμφωνα με τους όρους εντολής της, η εν λόγω εται-
ρεία καθόρισε συναντήσεις με τους οργανισμούς ανά
Υπουργείο κατά τις οποίες παρείχε στήριξη τόσο για
τυχόν τροποποιήσεις που απαιτούνται στον στρατη-
γικό προγραμματισμό των οργανισμών, όσο και για τη
μετατροπή του στρατη γικού αυτού προγραμματισμού
σε δραστηριό τητες για σκοπούς κοστολόγησης. 

Ήβη Θεοφίλου, Λειτουργός Επιμόρφωσης Α’, ΚΑΔΔ, Υπεύθυνη της σύμβασης

Έργο «Πρόγραμμα εκπαίδευσης για στρατηγική, ηγετική και
διευθυντική ανάπτυξη της κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας»



Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Διεύθυνση
Προϋπολογισμού είχε ζητήσει από την ΚΑΔΔ να
στηρίξει την προσπάθεια των οργανισμών στην
ετοιμασία των στόχων και δραστηριοτήτων τους
καθώς επίσης και την ευθυγράμμιση των εντύπων
πρακτικής εφαρμογής του έργου με την προσπάθεια
διαμόρφωσης του προϋπολογισμού στη βάση
δραστηριοτήτων, ούτως ώστε να παραχωρηθεί
επιπρόσθετη βοήθεια στους οργανισμούς. Για
σκοπούς σύνδεσης της μάθησης με τις πραγματικές
ανάγκες των οργανισμών, αλλά και για πιο
αποτελεσματική αξιοποίηση της εκπαίδευσης, η ΚΑΔΔ
έκρινε απαραίτητο όπως το πιο πάνω αναφερόμενο
έργο της, προέβαινε σε ορισμένες αναπροσαρμογές σε
σχέση με τη μεθοδολογία και τα έντυπα που
χρησιμοποιεί στα εργαστήρια καθοδήγησης για να
στηρίξει τους οργανισμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας
στην ετοιμασία των στόχων και δραστηριοτήτων τους.
Πιο συγκεκριμένα, μετά και την έγκριση των αρμοδίων
οργάνων, το έργο της ΚΑΔΔ λειτούργησε συμπλη -
ρωματικά και υποστηρικτικά στην προσπάθεια της
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού ως εξής: η Ecorys
πραγματοποιούσε συναντήσεις ανατροφοδότησης/
εκπαίδευσης με τα Υπουργεία για να εξετάσει τις
στρατηγικές τους επιδιώξεις και τους επιχειρησιακούς
στόχους και τις δραστηριότητες του κάθε τμήματος
του κάθε Υπουργείου. Στη συνέχεια, το έργο της ΚΑΔΔ
συνέχισε από εκείνο το σημείο για να βοηθήσει τους
οργανισμούς να ολοκληρώσουν τον στρατηγικό τους
προγραμματισμό. Λόγω του πιεστικού χρονοδιαγράμ -

ματος, η διαδικασία για καταγραφή των στόχων και
δραστηριοτήτων ολοκληρώθηκε με την εμπλοκή
μικρότερου αριθμού προσωπικού από εκείνον που
προβλεπόταν στους αρχικούς σχεδιασμούς του έργου
(εμπλοκή όλων των συμμετεχόντων επιπέδου 1 και 2).
Ως εκ τούτου, η χρήση ωρών καθοδήγησης που
αφιερώθηκαν στους οργανισμούς στο πλαίσιο του
έργου προσαρμόστηκε έτσι ώστε να μπορεί να
συνάδει και να στηρίζει τη νέα διαδικασία προϋπο -
λογισμού. Σε ποσοτικά στοιχεία, οι ώρες καθοδήγησης
που αφιερώθηκαν στο πλαίσιο του έργου είναι
συνολικά 3.935 ώρες για συνολικά 787 άτομα επιπέδου
1 και 2 μαζί. 

Σημειώνεται ότι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων
στο πλαίσιο του έργου καθώς και η καθοδήγηση σε
οργανισμούς που δεν επηρεάζονται από την αλλαγή
στον τρόπο ετοιμασίας του προϋπολογισμού
(Ανεξάρτητες Υπηρεσίες) δεν επηρεάστηκαν και
συνεπώς δεν διαφοροποιήθηκαν. 

Η εκπαίδευση στην τάξη ολοκληρώθηκε όπως προ-
βλεπόταν στη σύμβαση. Η συγκεκριμένη προ σαρμογή
και σύνδεση με τη διαδικασία προϋ   πο    λογισμού βάσει
δραστηριοτήτων έχει ενδυναμώσει τη σχέση της ΚΑΔΔ
με τα Υπουργεία και συνέβαλε στην καλύτερη διά-
γνωση αναγκών μάθησης. Τα δεδομένα όπως έχουν
διαμορφωθεί έδωσαν τη δυνατότητα στο έργο να έχει
ακόμη μεγαλύτερη εμβέλεια και να στηρίζει τη Δημό-
σια Υπηρεσία στη σημαντική αυτή προσπάθεια.
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Ημερίδα «Η πρόκληση καταπολέμησης της διαφθοράς και κακοδιοίκησης»

Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, το
Cyprus International Institute of Management (CIIM)
και η PricewaterhouseCoopers (PwC) συνδιοργάνωσαν
την ημερίδα «Η πρόκληση καταπολέμησης της
διαφθοράς και κακοδιοίκησης» την Παρασκευή 20
Μαρτίου 2015, στο ξενοδοχείο Hilton Park στη
Λευκωσία. Η ημερίδα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του
έργου «Πρόγραμμα εκπαίδευσης για στρατηγική,
ηγετική και διευθυντική ανάπτυξη της κυπριακής
Δημόσιας Υπηρεσίας» και τελούσε υπό την αιγίδα του
Υφυπουργού παρά τω Προέδρω κ. Κωνσταντίνου
Πετρίδη. Συμμετείχαν πέραν των 250 ατόμων από τις
ανώτερες και ανώτατες βαθμίδες της Δημόσιας
Υπηρεσίας, εκπρόσωποι κομμάτων και άλλων φορέων,
ενώ καλύφθηκε σε σημαντικό βαθμό από τα Μ.Μ.Ε.

Το θέμα της ηθικής και δεοντολογίας στη Δημόσια
Διοίκηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ηγεσίας
και της διεύθυνσης που ασκείται κατά τον
αποτελεσματικότερο τρόπο όχι μόνο ως προς τις
εκροές αλλά και ως προς τα οργανωσιακά
αποτελέσματα. Επηρεάζει δηλαδή και την ποιότητα
της παρέμβασης των οργανισμών της Δημόσιας
Υπηρεσίας οι οποίοι αποτελούν τη διεπαφή του
κράτους με την κοινωνία, τις ανάγκες της οποίας
καλούνται να εξυπηρετούν. Το περιεχόμενο συνεπώς
της εκπαίδευσης των διευθυντικών στελεχών της
Δημόσιας Υπηρεσίας περιελάμβανε και την πτυχή
αυτή. 

Σε αυτό το πλαίσιο διοργανώθηκε η εν λόγω
ημερίδα με στόχο τη συζήτηση και ανάδειξη θεμάτων
που σχετίζονται με την κακοδιοίκηση και τη διαφθορά
στην κυπριακή δημόσια διοίκηση. Συζητήθηκαν οι
βασικές πηγές, τα αίτια και οι επιπτώσεις του

φαινομένου, καθώς επίσης οι θεσμοί και τα εργαλεία
που μπορούν να επιστρατευθούν για την καταπο -
λέμησή του. Αναλύθηκε το πολιτικό, κοινωνικό και
οικονομικό περιβάλλον που συμβάλλει στην ανάπτυξη
της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης, και ο ρόλος των
θεσμών του κράτους και των άλλων φορέων της
κοινωνίας στην αντιμετώπισή τους. 

Ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, κ. Κωνσταντίνος
Πετρίδης, αναφέρθηκε στην σημαντικότητα της
μεταρ ρύθμισης για την καταπολέμηση της διαφθοράς
και της κακοδιοίκησης, μέσα από τον εξορθολογισμό
της λειτουργίας θεσμών με διαδικασίες που να μην
επιδέχονται κομματικές παρεμβάσεις, φέρνοντας ως
παράδειγμα τον στόχο της θωράκισης της Επιτροπής
Δημόσιας Υπηρεσίας και της Επιτροπής Εκπαιδευτικής
Υπηρεσίας. Ο κ. Πετρίδης τόνισε ότι λιγότερος
κρατισμός δεν σημαίνει μόνο λιγότερους φόρους ή
περισσότερα λεφτά στην τσέπη των πολιτών, σημαίνει
και λιγότερα κέντρα εξουσίας και λιγότερη εν δυνάμει
διαφθορά.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, κ. Κώστας
Κληρίδης, στην ομιλία του δήλωσε έκπληκτος για το
εύρος και την επέκταση της αποκαλυπτόμενης
διαφθοράς σε πολλούς τομείς της δημόσιας ζωής.
Τόνισε ότι η οικονομική κρίση αποτέλεσε το όχημα
που αποκάλυψε τη διαχρονική διαπλοκή και τα
φαινόμενα διαφθοράς, ενώ η οικονομική κατάσταση
δεν επιτρέπει σε κανέναν να συνεχίσει τις λογικές της
συγκάλυψης. Πρόσθεσε, από την άλλη, ότι πλέον είναι
πιο διεισδυτική και αποτελεσματική η αποκάλυψη, η
εξιχνίαση και τελικά η δίωξη αυτής της μορφής
εγκλήματος, αποδυναμώνοντας σταδιακά την αίσθηση
ατιμωρησίας και οδηγώντας σε αποτροπή μελλοντικής
επανάληψης των φαινομένων. 

ΕΡΓΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΗΓΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»

Φίλιππος Φιλίππου, Λειτουργός Επιμόρφωσης, ΚΑΔΔ
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Ακολούθως, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας,
κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης, παρουσίασε τον ρόλο των
ελεγκτικών μηχανισμών ως εργαλείο καταπολέμησης
της διαφθοράς αναλύοντας τους παράγοντες που
δημιουργούν την ευκαιρία για διαφθορά. Μέσα από
την ανάλυση μπορεί κανείς ουσιαστικά να διακρίνει τα
χαρακτηριστικά που θα πρέπει να εκλείψουν από τη
Δημόσια Διοίκηση εκεί όπου πιθανόν να υπάρχουν:

c ευρεία διακριτική εξουσία, χωρίς σαφή όρια,

cαόριστες ή επάλληλες αρμοδιότητες,

cγραφειοκρατικά εμπόδια,

c έλλειψη κατάλληλων μηχανισμών προληπτικού
ελέγχου,

cβραδύτητα ή αναποτελεσματικότητα κατασταλτι -
κού ελέγχου,

cπειθαρχική και ποινική ατιμωρησία λόγω μη
ύπαρξης βούλησης ή λόγω αναποτελεσματικό -
τητας των διωκτικών ή αρμόδιων αρχών,

cβραδύτητα στην απονομή δικαιοσύνης,

cανεπάρκεια προβλεπομένων ποινών, και

c έλλειψη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ.

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής και
ενίσχυσης υπαρχόντων μηχανισμών για την καταπο -
λέμηση του φαινομένου τους οποίους και ανέλυσε ο
Γενικός Ελεγκτής:

cαυξημένος και ανεξάρτητος έλεγχος,

cδιευρυμένη λογοδοσία και διαφάνεια:

• εισαγωγή ελέγχου πόθεν έσχες,

• δημοσίευση περιστατικών διαφθοράς.

c ενίσχυση νομοθετικού πλαισίου:

• νομοθεσία για προστασία του πληροφοριοδότη
(whistleblower),

• νομοθεσία για παροχή επιείκειας σε όσους
συμβάλλουν στην αποκάλυψη πράξεων
διαφθοράς (μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος),

• περί πολιτικών κομμάτων νόμος.

Στην ομιλία της η Επίτροπος Διοικήσεως, κα Ελίζα
Σαββίδου, αναφέρθηκε σε θέματα διαφάνειας και
καλύτερης διοίκησης παραπέμποντας στην οργα -
νωσιακή εμπειρία του Γραφείου της Επιτρόπου μέσα
από τη διερεύνηση των παραπόνων των πολιτών,
εντοπίζοντας κρούσματα κατάχρησης εξουσίας,
αναιτιολόγητων αποφάσεων, αναξιοκρατικών αποφά -

ΕΡΓΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΗΓΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»
Ημερίδα «Η πρόκληση καταπολέμησης της διαφθοράς και κακοδιοίκησης»
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σεων, αδιαφάνειας και άρνησης παροχής πληρο -
φοριών, μη σεβασμού των κανόνων που πρέπει να
διέπουν τη δράση των συλλογικών οργάνων, κακών
διοικητικών πρακτικών, παράγοντες που ευνοούν τη
διαφθορά. Παρόλο που το Γραφείο της Επιτρόπου
Διοικήσεως εντοπίζει ή και επιλύει μεμονωμένα
προβλήματα κακοδιοίκησης ή ακόμα βελτιώνει το
κλίμα των σχέσεων κράτους-πολίτη, οι διορθωτικές
του παρεμβάσεις δεν αρκούν για την επίλυση του
προβλήματος της διαφθοράς. Και αυτό επειδή ο
θεσμός του Επιτρόπου Διοικήσεως δεν είναι ειδικό
όργανο εντεταλμένο για την καταπολέμηση της
διαφθοράς όπως προκύπτει και από τις ρητά, βάσει
του νόμου, οριοθετημένες αρμοδιότητες που του
έχουν ανατεθεί. Η κα Σαββίδου τόνισε ότι μπορεί
εύκολα ο καθένας να διαπιστώσει ότι αυτό δεν επαρκεί,
αφού τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής δεν
διέπονται από μια συνολική στρατηγική και είναι
αποσπα σμα τικά, καθότι δεν έχει δημιουργηθεί ένας
ανεξάρτητος θεσμός που να έχει την εξειδικευμένη και
αποκλει στική αρμοδιότητα να ερευνά και να παρεμβαίνει
σε φαινόμενα διαφθοράς σε δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα. 

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Γ.Γ. της ΠΑΣΥΔΥ, κ.
Γλάυκος Χατζηπέτρου, ο οποίος εξέφρασε την
ετοιμότητα των στελεχών της Δημόσιας Υπηρεσίας και
του συνδικαλιστικού κινήματος να συμβάλουν προς
την αντιμετώπιση της διαφθοράς και της κακο -
διοίκησης. Αναφέρθηκε στην τελευταία ετήσια έκθεση
του οργανισμού «Διεθνής Διαφάνεια», όπου η Κύπρος
βρίσκεται στην 31η καλύτερη θέση ανάμεσα σε 175
χώρες. Εξέφρασε την άποψη ότι η θέση της Κύπρου θα
ήταν πολύ καλύτερη εάν δεν υπήρχαν τα προβλήματα
που παρατηρούνται εξαιτίας της φοροδιαφυγής, της
παραοικονομίας, του ρουσφετιού και των παραγώγων
τους αλλά και οι διαλυμένες τράπεζες, ενώ δήλωσε
βέβαιος ότι εάν η επιχειρηματική ηθική ήταν στα
επίπεδα της ηθικής που παρατηρείται στη Δημόσια
Υπηρεσία, η Κύπρος στα θέματα της διαφθοράς θα
ήταν στο επίπεδο της Δανίας και της Σουηδίας. Και,
ενώ η εικόνα είναι αυτή, κάθε τι στο δημόσιο
διαβάλλεται και υπονομεύεται, ενώ αντίθετα κάθε τι το
ιδιωτικό εγκωμιάζεται και προβάλλεται, πρόσθεσε.

Ο Διευθυντής του CIIM, κ. Θεόδωρος Παναγιώτου,
περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο το έργο
«Πρόγραμμα εκπαίδευσης για στρατηγική, ηγετική και

διευθυντική ανάπτυξη της κυπριακής Δημόσιας
Υπηρεσίας» και ευρύτερα η εκπαίδευση των στελεχών
της Δημόσιας Υπηρεσίας συμβάλει στην ανάπτυξη της
ηθικής και δεοντολογίας στη Δημόσια Υπηρεσία, τις
οποίες χαρακτήρισε «αντισώματα» στη διαφθορά και
την κακοδιοίκηση. Προχώρησε στη διαπίστωση ότι η
διαφθορά καταστρέφει την οικονομία και την
κοινωνία, και επιβραδύνει την ανάπτυξη, απειλεί
ακόμα και την ατζέντα της μεταρρύθμισης, όπου η
μεταρρύθμιση θα πρέπει να είναι και μεταρρύθμιση
ηθικής δεοντολογίας, θεσμών και διακυβέρνησης.
Ακολούθως, ο κ. Παναγιώτου παρέθεσε στοιχεία τα
οποία είναι απαραίτητα για τη θεραπεία του
φαινομένου: 

• Έλεγχος της χρηματοδότησης των πολιτικών
κομμάτων και των υποψηφίων στις εκλογές.

• Δήλωση περιουσιακών στοιχείων των δημοσίων
λειτουργών και των πολιτικών.

• Περιορισμός της ασυλίας των δημοσίων λειτουρ -
γών, περιλαμβανομένων των βουλευτών.

• Θεσμοθέτηση ελεύθερης πρόσβασης του πολίτη
στο ευρύτερο δυνατό φάσμα πληροφοριών.

• Νομοθέτηση προστασίας του πληροφοριοδότη
(whistle-blower).

• Πρότυπα και προδιαγραφές συμβάσεων που
ελαχιστοποιούν παρερμηνείες και χειραγώγηση.

• Αυστηρότερα λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα.

• Δημιουργία και ενδυνάμωση θεσμών και ανεξά -
ρτητων φορέων κατά της διαφθοράς.

• Υποχρεωτική ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων
του δημοσίου.

• Καθιέρωση γενικού κώδικα ηθικής και δεοντο -
λογίας της Δημόσιας Υπηρεσίας.

• Καθιέρωση ειδικού κώδικα συμπεριφοράς της
κάθε υπηρεσίας/τμήματος.

Ο κ. Φίλιππος Σώσειλος της PwC, παρουσιάζοντας
μια εταιρική οπτική, μίλησε για την ανάγκη
ενδυνάμωσης της εταιρικής ακεραιότητας και τη
συμβολή των οργανισμών του ιδιωτικού τομέα στην
καταπολέμηση του φαινομένου, δίνοντας παρα -
δείγματα μορφών διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα.
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Τα παραδείγματα που αναφέρθηκαν αφορούσαν:

cΣυνωμοσία υπαλλήλων με προμηθευτές, όπως:

• Δωροδοκία υπαλλήλων από προμηθευτές,

• Χρηματικές ανταποδόσεις (kickbacks) ως
αποτέλεσμα υπερχρεώσεων,

• Νόθευση προσφορών.

cΣύγκρουση συμφερόντων.

cΣυναλλαγές ατόμων μεταξύ ανταγωνιστικών
επιχειρήσεων.

cΔωροδοκία δημοσίων υπαλλήλων από τους
αναδόχους έργων.

c «Μικρές» δωροδοκίες που περιλαμβάνουν
πληρωμές «διευκόλυνσης» για ταχύτερη εξυπη -
ρέτηση, κτλ.

Ο κ. Σώσειλος τόνισε ότι η διαφθορά επιφέρει τελικά
κόστος για τις επιχειρήσεις, αφού περιορίζεται η ανά-
πτυξη της οικονομίας και τα επίπεδα επενδύσεων, μει-
ώνεται η παραγωγικότητα και αποθαρρύνεται η
καινοτομία, επηρεάζεται η ανταγωνιστικότητα και η
αποτελεσματικότητα. Επιπλέον, η διαφθορά εγκυμονεί
νομικά ρίσκα, διακινδυνεύεται η φήμη της επιχείρη-
σης, αυξάνεται το κόστος συναλλαγών, επηρεάζεται η
εμπιστοσύνη επενδυτών, πελατών και κοινωνίας, επη-
ρεάζεται το ηθικό των εργαζομένων και η προσέλκυση
ταλέντων και αναπόφευκτα, «αυτός που εξαπατά θα
εξαπατηθεί». Υπάρχουν λοιπόν πολύ καλοί λόγοι για
τις επιχειρήσεις να συμβάλλουν στην καταπολέμηση
της διαφθοράς: η ηθική ακεραιότητα, η διαχείριση επι-
χειρηματικών κινδύνων αλλά και η υπεύθυνη και βιώ-
σιμη ανάπτυξη τόσο της επιχείρησης όσο και της

οικονομίας. Καθίσταται απαραίτητος ένας κώδικας
εταιρικής διακυβέρνησης, ο οποίος να διασφαλίζει την
ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, την προστασία των μικρο μετόχων, την υιοθέ-
τηση διαφάνειας και έγκαιρης πληροφόρησης, την
εξασφάλιση επαρκούς ανεξα ρτη σίας του Διοικητικού
Συμβουλίου στη λήψη απο  φά σεων, την καθιέρωση
δεικτών συμμόρφωσης με επιθυμητούς κανόνες εται-
ρικής διακυβέρνησης και την ευρεία εφαρμογή τους
από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, και τέλος να δια-
σφαλίζει ότι οι εταιρίες καλούνται να συμμορφωθούν
άμεσα με τους διεθνώς αποδεκτούς κανόνες της εται-
ρικής διακυβέρνησης. 

Κλείνοντας, ο κ. Σώσειλος αναφέρθηκε συμπερα -
σματικά στα πιο κάτω σημεία:

• Η διαφθορά είναι ένα πρόβλημα που αφορά
όλους.

• Θα επιδειχθεί μηδενική ανοχή και θα επιβληθούν
αυστηρότερες ποινές.

• Χρειάζεται συλλογική αντιμετώπιση, αυτοκριτική
και διάθεση βελτίωσης από όλους.

• Οι επιχειρήσεις έχουν ρόλο και ευθύνη για
συμμετοχή στη συλλογική προσπάθεια καταπο -
λέμησης της διαφθοράς 

• Εταιρείες με παρελθόν διαφθοράς να αποκλείονται
από δημόσιες προσφορές.

• Απαιτείται από τον δημόσιο τομέα διαφάνεια και
αποτελεσματικότητα, εφόσον καθυστερήσεις
στη διεκπεραίωση διαδικασιών εκτρέφουν
διαφθορά.

12
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Ημερίδα «Ποιότητα, αριστεία και η διαχείριση της αλλαγής:
Μεταρρύθμιση για εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης»

Νίκος Μιλτιάδους, Λειτουργός Επιμόρφωσης Α΄, ΚΑΔΔ
Χριστίνα Σιηνά, Τεχνικός σύμβουλος έργου

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα
εκπαίδευσης για στρατηγική, ηγετική και διευθυντική
ανάπτυξη της Δημόσιας Υπηρεσίας», η Κυπριακή
Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ), το Cyprus
International Institute of Management (CIIM) και η
PricewaterhouseCoopers (PwC) διοργάνωσαν στις
8 Σεπτεμβρίου 2015 ημερίδα με θέμα: «Ποιότητα,
αριστεία και η διαχείριση της αλλαγής: Μεταρρύθμιση
για εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης» υπό την
αιγίδα του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω κ.
Κωνσταντίνου Πετρίδη, ο οποίος εξήγησε ότι η
Δημόσια Υπηρεσία πρέπει να είναι μεταρρυθμιστική
για να επέλθει βελτίωση και πως για να γίνει αυτό θα
χρειαστεί να δημιουργηθεί νέα κουλτούρα. Την
εκδήλωση χαιρέτησε και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Κύπρου Δρ. Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο οποίος
εξήγησε ότι ζούμε σε έναν ανταγωνιστικό κόσμο και
χρειάζεται να αναπτυχθεί η ευθυκρισία και η ευμάθεια
για αλλαγή στις συνήθειές μας για ένα βιώσιμο αύριο. 

Στόχος της ημερίδας ήταν η συζήτηση και η
ανάδειξη θεμάτων που σχετίζονται με την ποιότητα και
την αριστεία στη Δημόσια Διοίκηση καθώς και ο ρόλος

της διαχείρισης της αλλαγής ως καταλύτης για τη
δημιουργία κουλτούρας ποιότητας και συνεχούς
βελτίωσης. 

Στην ημερίδα μίλησε ο κ. Ανδρέας Ιωαννίδης,
Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας
Κύπρου και ενεργός αξιολογητής του Ευρωπαϊκού
Βραβείου Ποιότητας του EFQM από το 1990, για την
έννοια της ποιότητας που ωθεί έναν οργανισμό στην
αριστεία. 

Στη συνέχεια ακούστηκαν εμπειρίες οργανισμών
της Δημόσιας Υπηρεσίας, όπως το Τμήμα Κτηματολογίου
και Χωρομετρίας, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως,
οι Επαρχιακές Διοικήσεις και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης
του Πολίτη, που πρόσφατα έχουν πιστοποιηθεί κατά
ISO 9001:2008, αλλά και το Γενικό Χημείο του Κράτους,
το οποίο έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2008 και
εφαρμόζει συνεχώς το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης με
στόχο την αριστεία. Παρουσιάστηκαν οι εμπειρίες που
είχαν οι πιο πάνω οργανισμοί στην εφαρμογή
συστημάτων ποιότητας και η δυναμική που έχουν
αναπτύξει προς την κατεύθυνση συνεχούς βελτίωσης
και απλοποίησης των διαδικασιών τους.
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Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας, πραγματοποιήθηκε
συζήτηση μεταξύ των ομιλητών με θέμα την
αποτελεσματική διαχείριση της αλλαγής ως
ουσιαστική προϋπόθεση για τη μεταρρύθμιση της
Δημόσιας Διοίκησης. Υπήρξε εισαγωγική παρέμβαση
από τον κ. Χαρίδημο Τσούκα, Καθηγητή Στρατηγικής
Διοίκησης στην Έδρα Columbia Ship Management,
Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών
Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο οποίος τόνισε
την ανάγκη μεταρρύθμισης. Περιέγραψε τους λόγους
που καθιστούν την αλλαγή δύσκολη όχι μόνο στη
χώρα μας αλλά σε όλες τις χώρες του κόσμου.
Συγκεκριμένα, στον δημόσιο τομέα οι λόγοι αυτοί είναι
άμεσα συνδεδεμένοι με την πολιτική εμπλοκή, τις
μακρές διοικητικές εργασίες, την πληθώρα κανονι στι -
κών διατάξεων, τη μειωμένη προσαρμο στικότητα και
πρωτοβουλία, την παρουσία κοινωνικών πρακτικών
και θεσμοθετημένων συμφερόντων, την έλλειψη
ανταγωνισμού, την ύπαρξη ισχνής διακυ βέρνησης και
μίας ισχυρής αυτό-αναφορικής γραφειοκρατίας.
Τόνισε ότι αυτά υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και κυρίως
στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου. Ο τρόπος να
αντιμετωπιστούν τα παραπάνω είναι με ισχυρή

πολιτική βούληση, αξιόπιστη ανανοηματο δότηση,
δομικές αλλαγές, κίνητρα και αποτελέσματα,
αξιοποίηση ικανοτήτων, ύπαρξη κατάλληλων στε -
λεχών, συστηματική εκπαίδευση και αξιολόγηση και
διάθεση για συναινέσεις και συγκρούσεις. Ο κ. Τσούκας
υποστήριξε ότι η αλλαγή είναι μια πρόκληση για τη
Δημόσια Υπηρεσία διότι αλλάζουν νοοτροπίες,
συνήθειες, νοήματα και συμφέροντα. Υπογράμμισε ότι
χρειάζεται να βρεθεί ο τρόπος να ενδογενοποιήσουμε
την αλλαγή, επομένως να γίνει οργανικό συστατικό του
κάθε τμήματος για να παρέχουμε καλύτερες υπη -
ρεσίες. Στη συνέχεια, οι Διευθυντές και Προϊστάμενοι
των πιο πάνω οργανισμών περιέγραψαν τις προκλή -
σεις που αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους για
την αποτελεσματική εφαρμογή των αλλαγών που
απαιτούνται στους οργανισμούς τους. Κατά τη
διάρκεια της συζήτησης οι ομιλητές δέχτηκαν
σύντομες παρεμβάσεις από τους συμμετέχοντες. 

Στο τέλος της ημερίδας πραγματοποιήθηκε απονομή
πιστοποιητικών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008
στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, στο
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, στις Επαρχιακές
Διοικήσεις και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
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Οι νέες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η
Κυπριακή Δημοκρατία, τόσο μετά την ένταξή της στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και λόγω των συνεχώς
μεταβαλλόμενων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών
(διεθνώς και στην επιτόπια αγορά) καθιστούν
επιτακτική την ανάγκη για περαιτέρω εκσυγχρονισμό
και βελτίωση της Δημόσιας Υπηρεσίας, η οποία
αποτελεί έναν από τους βασικότερους συντελεστές για
την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του
κράτους.

Με γνώμονα την ανταπόκριση στην ανάγκη
εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης μέσω της
ανάπτυξης και εκπαίδευσης του ανθρώπινου
δυναμικού της, η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας

Διοίκησης, οραματίστηκε και έκανε πράξη ένα
φιλόδοξο πρόγραμμα εκπαίδευσης διευθυντικών
στελεχών. Το έργο «Πρόγραμμα εκπαίδευσης για
στρατηγική, ηγετική και διευθυντική ανάπτυξη της
κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας», σχεδιάστηκε και
υλοποιήθηκε ως μέρος του επιχειρησιακού προγράμ -
ματος «Απασχόληση, ανθρώπινο κεφάλαιο και κοινωνική
συνοχή 2007-2013» που συγχρηματο δοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή
Δημοκρατία. 

Με την ολοκλήρωσή του, η ΚΑΔΔ ανέθεσε την
εξωτερική αξιολόγηση του έργου στον συμβουλευτικό
οίκο KPMG Limited. Στόχος ήταν να διαπιστωθεί ο
βαθμός επίτευξης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων
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και επιπτώσεων του έργου, και γενικότερα ο βαθμός
ανταπόκρισης στην ανάγκη για στρατηγική, ηγετική
και διευθυντική ανάπτυξη των κρατικών λειτουργών
στις ανώτερες βαθμίδες. 

Η αξιολόγηση του έργου χωρίστηκε σε δύο διακριτά
μέρη που εν τέλει συνδέθηκαν για να παρουσιάσουν
μια ολοκληρωμένη εικόνα:

• αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
βάσει του μοντέλου Kirkpatrick,

• αξιολόγηση του έργου βάσει του μοντέλου της
Θεωρίας της αλλαγής.

Η αξιολόγηση με βάση το μοντέλο Kirkpatrick
κατέδειξε τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης
των συμμετεχόντων σε ό,τι αφορά στην οργάνωση και
στο περιεχόμενό τους καθώς και στις ικανότητες των
εκπαιδευτών. Πρόσθετα, παρατηρήθηκε ικανοποιη -
τικός βαθμός μάθησης των συμμετεχόντων και
εμπέδωσης της διδακτέας ύλης και εν συνεχεία
διαφοροποίηση στη συμπεριφορά των συμμετε -
χόντων στα αντικείμενα της εκπαίδευσης. Επίσης,
διαπιστώνεται ότι υπήρξε ικανοποιητικός βαθμός
διάχυσης των μεθόδων του στρατηγικού σχεδιασμού. 

Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
καταδεικνύουν τη διαχρονική ανάγκη εκσυγχρονισμού
της Δημόσιας Υπηρεσίας, καθότι η γνώση που
αναπτύχθηκε κατά τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα
μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως μόνο όταν συνδυαστεί
με αλλαγές στις δομές και τις περαιτέρω εκσυγχρο -
νιστικές ενέργειες που αγγίζουν ολόκληρο το
οικοδόμημα της Δημόσιας Υπηρεσίας. 

Για την εκ των υστέρων αξιολόγηση του έργου, ο
Ανάδοχος αξιοποίησε το μοντέλο της Θεωρίας της
αλλαγής. Βάσει του συγκεκριμένου μοντέλου παρατη -
ρείται ότι οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά την
υλοποίησή του έργου ήταν αποτελεσματικές.
Πρόσθετα, το έργο, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο
και σε επίπεδο επιθυμητών αποτελεσμάτων, συνάδει
με τις προτεραιότητες που τέθηκαν για εκσυγχρονισμό
της Δημόσιας Διοίκησης και ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα. Η
παρεχόμενη εκπαίδευση ανταποκρίθηκε σε πολύ
μεγάλο βαθμό στις ανάγκες των Λειτουργών της
Δημόσιας Υπηρεσίας. 

Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα, ο Αξιολογητής
εισηγείται τη συνεχή αναβάθμιση των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων και τον εμπλουτισμό τους με νέες
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διδακτικές ενότητες ενώ προτείνεται να δοθεί έμφαση
στην ενίσχυση της πρακτικής της καθοδήγησης
(coaching), δηλαδή την κατάρτιση στο χώρο εργασίας.
Σε επίπεδο βιωσιμότητας, γίνονται εισηγήσεις για
διατήρηση, βελτίωση και ενίσχυση του θεσμού των
Πυρήνων μάθησης (τα σημεία επαφής της ΚΑΔΔ στα
τμήματα/υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης) για την
εκπαίδευση εκπαιδευτών στα αντικείμενα στρατη -
γικής, ηγετικής και διευθυντικής ανάπτυξης, καθώς
επίσης και για την ενίσχυση των συστημάτων
πληροφορικής και διαδικτυακής εκπαίδευσης. 

Συμπερασματικά, μέσω του έργου η Κυπριακή
Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης κατάφερε να παρέχει
εκπαίδευση στα ανώτερα στελέχη της Δημόσιας
Υπηρεσίας εν μέσω οικονομικής κρίσης με μεγάλη
επιτυχία. Τα αντικείμενα των προγραμμάτων
αποδείχθηκαν χρήσιμα κατά τον καταρτισμό του
στρατηγικού προγραμματισμού των επιμέρους
τμημάτων κάτι που είναι απαραίτητο για την
αναδιάρθρωση της Δημόσιας Υπηρεσίας. Πέτυχε να
δημιουργήσει δομές και να αξιοποιήσει μηχανισμούς

(Πυρήνες Μάθησης) μέσω των οποίων διευκολύνεται
η πρόσβαση των Λειτουργών της Δημόσιας Υπηρεσίας
στα παρεχόμενα προγράμματα εκπαίδευσης. Επομένως,
γίνεται αντιληπτή η σημαντικότητα συνέχισης αυτής
της πρωτοβουλίας και της βιώσιμης της ανάπτυξης σε
βάθος χρόνου.    

Τέλος, τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα
ευρήματα, θα παράσχουν χρήσιμη ανατροφοδότηση
για την ερμηνεία της παρούσας κατάστασης σε θέματα
εκπαίδευσης των στελεχών της Δημόσιας Υπηρεσίας
και για τον μελλοντικό εκπαιδευτικό σχεδιασμό της
Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης. Πέραν
τούτου, έχοντας υπόψη την επιτυχή ολοκλήρωση της
σύμβασης, και δεδομένου ότι το μοντέλο αξιολόγησης,
η ανάπτυξη και η εφαρμογή των μεθοδολογικών
εργαλείων υλοποιήθηκαν για πρώτη φορά στη
Δημόσια Υπηρεσία, η ΚΑΔΔ θα επιδιώξει την
αξιοποίησή της ως βέλτιστη πρακτική στον τομέα της
εξωτερικής αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμ -
μάτων και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. 
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Έργο «Εκπαίδευση για την ανάπτυξη της διοικητικής και ηγετικής
ικανότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ)
έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση του συγχρηματο -
δοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
έργου με τίτλο «Εκπαίδευση για την ανάπτυξη της
διοικητικής και ηγετικής ικανότητας στους Οργα -
νισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Το συγκεκριμένο
έργο εντάσσεται στις δράσεις του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 της Κυπριακής
Δημοκρατίας και αποτελεί παρέμβαση που χρημα -
 το δοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα
«Απα σχό ληση, ανθρώπινο κεφάλαιο και κοινωνική
συνοχή». Ο συνολικός προϋπολογισμός ανήλθε
περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ με συγχρημα -
τοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά
85% και από εθνικούς πόρους κατά 15%. Το έργο
ξεκίνησε να υλοποιείται τον Σεπτέμβριο 2009 και
ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο 2015. Για την υλοποίηση
του έργου η ΚΑΔΔ ως Αναθέτουσα Αρχή συνεργάστηκε
στενά με την Ένωση Δήμων Κύπρου και την Ένωση
Κοινοτήτων Κύπρου, το Υπουργείο Εσωτερικών και τη
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,
Συντονισμού και Ανάπτυξης. 

Ο γενικός στόχος του έργου ήταν 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 ήταν όλοι οι
Δήμαρχοι και Κοινοτάρχες, Μέλη των Δημοτικών και
Κοινοτικών Συμβουλίων, Γραμματείς Δήμων και Κοινο -
τήτων, προϊστάμενοι υπηρεσιών ή μεσο διευθυντικά
στελέχη, μέλη του ευρύτερου προσωπικού των ΟΤΑ ή
εποπτευόμενων οργανισμών και στελέχη από την
Ένωση Δήμων Κύπρου και την Ένωση Κοινοτήτων
Κύπρου. 

Το έργο περιλάμβανε τις ακόλουθες δράσεις: 

1) Έρευνα για τις πρακτικές που ακολουθούνται στα
κράτη μέλη της ΕΕ για εκπαίδευση και ανάπτυξη της
διοικητικής και ηγετικής ικανότητας στους ΟΤΑ
(9/2009-2/2010).

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

2) Διάγνωση αναγκών μάθησης και ανάπτυξης στους
ΟΤΑ στην Κύπρο (11/2009-3/2010)

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 (9/2010-4/2011)

Στόχος της σύμβασης ήταν η δημιουργία ενός
δικτύου στελεχών από τους ΟΤΑ για την υποστήριξη
των διαδικασιών διαχείρισης της μάθησης.

4) Τεχνικός σύμβουλος έργου (1/2010-1/2013)

Στόχος ήταν η υποστήριξη της ΚΑΔΔ στην παρακο -
λούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
του έργου. 

5) Σύμβουλος δημοσιότητας (4/2010-1/2014)

Στόχος της σύμβασης ήταν η προβολή και
δημοσιότητα των δράσεων του έργου. 

6) Μαθησιακές δραστηριότητες σε θέματα διοίκησης και
ηγεσίας στους ΟΤΑ (9/2011-1/2014)

Ο γενικός στόχος ήταν ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη
και η υλοποίηση κατάλληλων δραστηριοτήτων
μάθησης προς ενίσχυση των διοικητικών και ηγετικών
ικανοτήτων των στελεχών των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

7) Υποστήριξη του δικτύου διαχείρισης της μάθησης για
εφαρμογή του κύκλου διαχείρισης της μάθησης στους
ΟΤΑ (10/2014-6/2015)

Στόχος της δράσης ήταν η υποστήριξη των ομάδων
του δικτύου για την εφαρμογή των σταδίων του
κύκλου διαχείρισης της μάθησης. Η δράση
υλοποιήθηκε κυρίως μέσα από αυτεπιστασία και
ειδικότερα μέσα από την παροχή καθοδήγησης από
τους Λειτουργούς Επιμόρφωσης της ΚΑΔΔ. 

8) Εκπαίδευση Ψηφιακών Πρεσβευτών 

Κύριος στόχος της σύμβασης ήταν η αναβάθμιση
των υπηρεσιών των Κοινοτήτων και Υπαίθριων Δήμων
προς τους πολίτες με την παροχή ψηφιακών
υπηρεσιών. 

Οι αρχικοί στόχοι για πραγματοποίηση 250 εκπαι -
δευ τικών προγραμμάτων με τη συμμετοχή 1.500
στελεχών από τους ΟΤΑ έχουν υπερκαλυφθεί. Συγκε -
κριμένα, πραγματοποιήθηκαν 299 εκπαιδευτικά
προ γράμ  ματα στα οποία συμμετείχαν 1.842 εκπαι -
δευό  μενοι. Επιπρόσθετα, αρχικός στόχος ήταν να
αποκτήσει πιστοποιητικό ολοκλήρωσης το 80% των
συμμετεχόντων, ενώ με τη λήξη των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων απέκτησε πιστοποιητικό ολοκλή -
ρωσης το 95,6%, δηλαδή 1.761 συμμετέχοντες.
Ωστόσο, σημειώνεται ότι οι συνολικές συμμετοχές στα
εν λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα ξεπερνούν τις
4.000, εφόσον στελέχη των ΟΤΑ συμμετείχαν σε
περισσότερα από ένα εργαστήρια. 

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 της εκπαίδευσης 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 στο 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. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων
που διενεργήθηκαν σε δείγμα συμμετεχόντων (40
συνολικά Δημάρχους, Δημοτικούς Γραμματείς,
Κοινοτάρχες, Κοινοτικούς Γραμματείς) στο πλαίσιο της
«εξωτερικής αξιολόγησης», η πλειοψηφία (76%)
θεωρεί ότι το έργο και οι δραστηριότητές του,
συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση της
διοικητικής και ηγετικής ικανότητας των στελεχών της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα προγράμματα εκπαίδευσης,
εστίασαν στα προβλήματά τους και βοήθησαν στη
μεταφορά τεχνογνωσίας και πρακτικών λύσεων στην
καθημερινότητα της διοίκησης των ΟΤΑ. Σημαντικό
κρίνεται το γεγονός ότι οι ωφελούμενοι αξιοποίησαν
σε μεγάλο βαθμό τις δεξιότητες που απέκτησαν από
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τις δράσεις του έργου και κυρίως από τις μαθησιακές
δραστηριότητες. Τα ποσοστά αξιοποίησης (Δήμαρχοι
64,7%, Κοινοτάρχες 83,4%, Δημοτικοί Γραμματείς
94,1%, Κοινοτικοί Γραμματείς 91,7%, Προϊστάμενοι
Υπηρεσιών ΟΤΑ 88,9%), αποτελούν ενθαρρυντικό
στοιχείο τόσο για το περιεχόμενο των προγραμμάτων,
όσο και για την αποδοχή της αξίας της διά βίου
μάθησης. 

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. Σύμφωνα με τα στοιχεία
της έρευνας πεδίου σε μέλη του δικτύου, η δημιουργία
του ήταν απαραίτητη έως πολύ απαραίτητη (82,34%).
Στην παρούσα φάση, οι ομάδες συνεχίζουν τη
λειτουργία τους με στόχο την καταγραφή κοινών
προβλημάτων και την υποβολή αιτημάτων για
προγράμματα επιμόρφωσης, με στόχο την κάλυψη
των όποιων αδυναμιών. Βάσει και πάλι των
αποτελεσμάτων της έρευνας στα μέλη του δικτύου,
ποσοστό 67,65% θεωρεί ότι η λειτουργία του
συμβάλλει θετικά στην αντιμετώπιση των αδυναμιών
των ΟΤΑ και ειδικά στον στόχο για την ενίσχυση της

διοικητικής και ηγετικής ικανότητας των ΟΤΑ (79,42%).
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. Σύμφωνα με την πιο πάνω έρευνα
πεδίου, τα μέλη του δικτύου θεωρούν αναγκαία τη
συνέχιση και επέκτασή του (76,65%) με βασικό βέβαια
παράγοντα τη διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων.

Βάσει των αποτελεσμάτων των δράσεων του έργου,
είναι φανερή η ανάγκη μιας συστηματικής και
οργανωμένης προσπάθειας επιμόρφωσης των
στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το παρόν έργο
μπορεί να αποτελέσει μια καλή βάση σε μια ευρύτερη
προσπάθεια συστηματικοποίησης της επιμόρφωσης,
η οποία να διαθέτει διάρκεια, συχνότητα, ποιότητα,
ευρύτητα κάλυψης (γεωγραφική, αλλά και σε επίπεδο
υπηρεσιακών βαθμίδων και ειδικοτήτων), με
παράλληλη τήρηση των αρχών της ισότητας των
ευκαιριών. Η συνεχής στήριξη των ΟΤΑ μέσα από τη
μάθηση θα πρέπει να μελετηθεί ενδελεχώς ώστε να
διαμορφωθεί σε συνεργασία με όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς ένα ολοκληρωμένο σύστημα
διαχείρισης της μάθησης των ΟΤΑ. 
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Το τέλος Μαΐου 2015 σήμανε την ολοκλήρωση της
σύμβασης «Εκπαίδευση Ψηφιακών Πρεσβευτών» μετά
από μία δεκάμηνη πορεία υλοποίησης. Η σύμβαση είχε
υπογραφεί στις 31 Ιουλίου 2014 μετά από ανοικτό
διαγωνισμό μεταξύ της Κυπριακής Ακαδημίας
Δημόσιας Διοίκησης και της Κοινοπραξίας ΚΕΣΕΑ LTd
– IMH C.S.C. Ltd. Η εν λόγω σύμβαση υλοποιήθηκε στο
πλαίσιο του έργου «Εκπαίδευση για την ανάπτυξη της
διοικητικής και ηγετικής ικανότητας στους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης» σε συνεργασία της Κυπριακής
Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης με τον Ψηφιακό
Πρωταθλητή Κύπρου, την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου
και την Ένωση Δήμων Κύπρου.

Η δράση σχετιζόταν με την πρωτοβουλία του
Ψηφιακού Πρωταθλητή Κύπρου που είχε στόχο την
απόκτηση ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και την ψηφιακή
ενσωμάτωση όλων των πολιτών της Κύπρου και
ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Πιο
συγκεκριμένα, στόχο αποτελούσε η εκπαίδευση 155
Ψηφιακών Πρεσβευτών για την αναβάθμιση των
υπηρεσιών των κοινοτήτων/δήμων αγροτικών περιοχών
προς τους πολίτες με την παροχή ψηφιακών
υπηρεσιών. Παράλληλα, η δράση εξυπηρέτησε την
προσπάθεια προώθησης της ηλεκτρονικής διακυ -
βέρνησης. 

Στη δράση συμπεριλαμβάνονταν οι πιο κάτω
δραστηριότητες:

• 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 την οποία έλαβαν οι Ψηφιακοί
Πρεσβευτές, ακολούθησε η παρουσίαση του κάθε
Ψηφιακού Πρεσβευτή στην κοινότητα/ δήμο αγροτικής
περιοχής από όπου είχε οριστεί, με σκοπό αφενός
να τον γνωρίσουν οι κάτοικοι της κοινότητας και
αφετέρου να γίνει κατανοητός ο ρόλος του προς την
κοινότητα και πώς αυτός ο ρόλος μπορεί να
αξιοποιηθεί κατά τον μέγιστο δυνατό βαθμό προς
όφελος των κατοίκων της υπαίθρου. Στην
παρουσίαση αυτή συστηνόταν όπως συμμετείχαν

και άλλοι αρμόδιοι φορείς που μπορούσαν να
λειτουργήσουν ως καταλύτες της προώθησης του
θεσμού των Ψηφιακών Πρεσβευτών και σε άλλες
κοινότητες, με απώτερο στόχο η κάθε κοινότητα της
κυπριακής υπαίθρου να έχει τον δικό της Ψηφιακό
Πρεσβευτή. 

• Η παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης στους
Ψηφιακούς Πρεσβευτές που τυχόν θα χρειάζονταν.
Μετά την εκπαίδευση των Ψηφιακών Πρεσβευτών,
παρεχόταν η ευκαιρία για περεταίρω υποστήριξη σε
όσους από αυτούς τη χρειάζονταν, η οποία
διαρκούσε μέχρι δύο ώρες και πραγματοποιούνταν
σε κατ’ ιδίαν συνάντηση στον δικό τους χώρο.

• Η δημιουργία προφίλ της κοινότητας/δήμου
αγροτικής περιοχής από όπου προερχόταν ο
Ψηφιακός Πρεσβευτής στη διαδικτυακή υπηρεσία
«Ενημέρωσέ με», έργο του Κέντρου Παραγωγι -
κότητας Κύπρου.

Με την υλοποίηση της Εκπαίδευσης Ψηφιακών
Πρεσβευτών, τα οφέλη που απορρέουν για τις
κοινότητες/δήμους αγροτικής περιοχής και των
κατοίκων τους είναι πολλαπλά και σημαντικά: η
κοινότητα/δήμος αγροτικής περιοχής διαθέτει άτομο
με ψηφιακές δεξιότητες, το οποίο μπορεί να
εξυπηρετήσει και να εκπαιδεύσει τους κατοίκους σε
διάφορα θέματα, όπως π.χ. στο να υποβάλουν τη
φορολογική τους δήλωση ηλεκτρονικά, στην
ηλεκτρονική ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας των
οχημάτων, στην ηλεκτρονική πληρωμή λογαριασμών
κοινής ωφελείας κτλ., έτσι ώστε να μη χρειάζεται να
μεταβαίνουν στην κοντινότερη πόλη για να
διεκπεραιώσουν διαδικασίες που πολλές φορές
συνεπάγεται κόστος, ταλαιπωρία και απώλεια
πολύτιμου χρόνου. Οι πιο πάνω διαδικασίες θα
μπορούν πλέον να γίνονται τοπικά στην κοινότητά
τους από τον υπολογιστή του γραφείου τους. 

Στοιχεία για την υλοποίηση των
δραστηριοτήτων της σύμβασης

Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων της σύμβασης
άρχισε στις 22/9/2014 με τη διοργάνωση της εκπαίδευσης
της πρώτης ομάδας Ψηφιακών Πρεσβευτών και όλες
οι δραστηριότητες, όπως παρουσιάζονται πιο κάτω,
έληξαν τον Μάιο 2015.
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Ολοκλήρωση της σύμβασης «Εκπαίδευση Ψηφιακών Πρεσβευτών»

Παγώνα Κατσούρη, Υπεύθυνη της σύμβασης, Λέκτορας Πληροφορικής ΑΤΙ, με απόσπαση στην ΚΑΔΔ
Παναγιώτης Πέτσας, Μέλος ομάδας υλοποίησης της σύμβασης, Λειτουργός Επιμόρφωσης, ΚΑΔΔ



1) Εκπαίδευση των 155 Ψηφιακών Πρεσβευτών

2) Παρουσιάσεις Ψηφιακών Πρεσβευτών 

3) Παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης σε Ψη -
φιακούς Πρεσβευτές

4) Δημιουργία προφίλ κοινοτήτων/αγροτικών δήμων
στη δαδικτυακή υπηρεσία «Ενημέρωσέ με»

Μέχρι το τέλος Μαΐου 2015 είχαν δημιουργηθεί και
για τις 155 κοινότητες/αγροτικούς δήμους που ολοκλή -
ρωσαν την εκπαίδευσή τους προφίλ στη διαδικτυακή
υπηρεσία «Ενημέρωσέ με».

Στατιστικά στοιχεία
Ακολουθούν στατιστικά στοιχεία για τους 155

ψηφιακούς πρεσβευτές της σύμβασης.

Ψηφιακοί Πρεσβευτές με βάση το φύλο

Ψηφιακοί Πρεσβευτές με βάση την ηλικία
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Επαρχία Αριθμός ομάδων

Λάρνακα 2 ομάδες

Λεμεσός 4 ομάδες

Λευκωσία (περιλαμβανόμενων 6 ομάδες
τριών ομάδων στην ορεινή 
Τροόδους στην Ευρύχου)

Πάφος 4 ομάδες

Σύνολο 16 ομάδες

Φύλο Συνολικός αριθμός Ποσοστό

Άντρες 64 41%

Γυναίκες 91 59%

Σύνολο 155 100%

Ηλικία Συνολικός αριθμός Ποσοστό

15-24 χρονών 1 1%

25-54 χρονών 134 86%

55-64 χρονών 20 13%

Σύνολο 155 100%

Επαρχία Παρουσιάσεις ΨΠ

Αμμόχωστος 2

Λάρνακα 17

Λεμεσός 40

Λευκωσία 56

Πάφος 40

Σύνολο 155

Επαρχία Υποστηρικτικές Ώρες
συναντήσεις

Λάρνακα 7 12

Λεμεσός 6 8

Λευκωσία 22 38,5

Πάφος 25 42

Σύνολο 60 100,5

Ψηφιακοί Πρεσβευτές με βάση το φύλο

Ψηφιακοί Πρεσβευτές με βάση την ηλικία



Ψηφιακοί Πρεσβευτές με βάση την ιδιότητα
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Ιδιότητα Συνολικός Ποσοστό
αριθμός

Κοινοτάρχες/
Δήμαρχοι 30 19,35%

Μέλη Κ.Σ ή Δ.Σ 27 17,42%

Έμμισθο 98 63,23%προσωπικό

100,00%

Περισσότερα στατιστικά στοιχεία
Ακολουθούν ορισμένα στατιστικά στοιχεία στη βάση γραπτών αξιολογήσεων δείγματος συμμετεχόντων από

συνολικά έξι ομάδες εκπαιδεύσεων σε σύνολο 58 συμμετεχόντων, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα της
εκπαίδευσής τους.

Ψηφιακοί Πρεσβευτές με βάση την ιδιότητα

Στο σύνολό του το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήταν:

Έχουν επιτευχθεί οι στόχοι και προσδοκίες σας από τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα;

Τα θέματα του εκπαιδευτικού προγράμματος παρουσιάστηκαν με τρόπο:



Συνοψίζοντας, 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 δημιουργία/αύξηση εμπορικής δραστηριοποίησης στην
ύπαιθρο. Περαιτέρω, θα συμβάλει στην προώθηση της χρήσης του διαδικτύου και της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης στην ύπαιθρο.
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Πιστεύετε ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτό θα σας βοηθήσει να επιτελέσετε το έργο σας
υπό την ιδιότητα του Ψηφιακού Πρεσβευτή;

Θα συστήνατε αυτό το πρόγραμμα σε συναδέλφους σας;



Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της ΕΕ και την Κυπριακή
Δημοκρατία έργου «Εκπαίδευση για την ανάπτυξη της
διοικητικής και ηγετικής ικανότητας στους Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης» προκηρύχθηκε ανοικτός
διαγωνισμός για την εξωτερική αξιολόγησή του. Στις
26 Νοεμβρίου 2014 η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας
Διοίκησης (ΚΑΔΔ) ως Αναθέτουσα Αρχή υπέγραψε τη
σύμβαση για υλοποίηση της εξωτερικής αξιολόγησης
του εν λόγω έργου με την κοινοπραξία Enoros
Consulting Ltd και Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου. Η
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης καθορίστηκε στους
έξι μήνες. 

Σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού, οι ειδικοί
στόχοι της σύμβασης αφορούσαν στην αξιολόγηση
του βαθμού επίτευξης των στόχων του έργου στο
σύνολό του, όπως καταγράφονται στο τεχνικό δελτίο,
αλλά και των στόχων των επιμέρους νομικών
δεσμεύσεων. Επίσης, αφορούσαν τόσο στην αξιολόγηση
των διαδικασιών διαχείρισης και παρακολούθησης του
έργου και των επιμέρους νομικών δεσμεύσεων, όσο
και των επιπτώσεων και της βιωσιμότητας των
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αποτελεσμάτων του έργου. Τέλος, οι ειδικοί στόχοι
αφορούσαν στη διατύπωση προτάσεων για βελτίωση
στη διαχείριση μελλοντικών έργων και στην ανάδειξη
πρόσθετων αναγκών στους τομείς της στρατηγικής
ανάπτυξης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Αναφορικά με τη μεθοδολογία, αλλά και τις πηγές
άντλησης των πληροφοριών, όπως προνοούνταν και
στα έγγραφα του διαγωνισμού, πραγματοποιήθηκε
μελέτη πληθώρας γραπτών πηγών (τεχνικό δελτίο
έργου, έγγραφα διαγωνισμών, έκθεση έναρξης και
ολοκλήρωσης της κάθε νομικής δέσμευσης, εκδόσεις
του έργου, δελτία παρακολούθησης, δελτία δαπανών,
εκθέσεις ελέγχου κτλ.), διεξήχθηκαν δομημένες
προσωπικές συνεντεύξεις με όλους τους Αναδόχους
των νομικών δεσμεύσεων, όπως επίσης και με τις
ομάδες διαχείρισης των νομικών δεσμεύσεων και την
υπεύθυνη του έργου. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν
δομημένες προσωπικές συνεντεύξεις με το λογιστήριο
της ΚΑΔΔ, με τα μέλη της καθοδηγητικής επιτροπής,
με συντονιστές του δικτύου διαχείρισης της μάθησης,
καθώς και με αντιπροσωπευτικό δείγμα στελεχών των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης παγκύπρια (10
Δήμαρχοι, 10 Δημοτικοί Γραμματείς, 10 Κοινοτάρχες,
10 Κοινοτικοί Γραμματείς). Τέλος, χορηγήθηκε ερωτη -
ματολόγιο σε όλα τα μέλη του δικτύου διαχείρισης της
μάθησης. 

Η πρώτη δραστηριότητα της παρούσας σύμβασης
που κατέληξε στην παραδοτέα έκθεση έναρξης
αφορούσε στον αναλυτικό σχεδιασμό και καταγραφή
του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων
για την ομαλή και απρόσκοπτη υλοποίηση της
σύμβασης, καθώς και στην ανάλυση της μεθοδολογίας
αξιολόγησης που θα ακολουθούσε η ομάδα έργου του
Αναδόχου. Η δεύτερη δραστηριότητα που αφορούσε
στην υλοποίηση της αξιολόγησης του έργου στη βάση
της εγκεκριμένης μεθοδολογίας αξιολόγησης κατέ -
ληξε σε δύο παραδοτέα, στην έκθεση εξωτερικής
αξιολόγησης επιμέρους νομικών δεσμεύσεων και στην
έκθεση ολοκλήρωσης.

Οι επιμέρους νομικές δεσμεύσεις αξιολογούνται
στη βάση, αφενός της επίτευξης των στόχων και
αφετέρου των διαδικασιών διαχείρισης και παρακο -
λού θησης. Τα αποτελέσματα που εξάγονται είναι, σε
γενικές γραμμές, πολύ ικανοποιητικά για τις δεκατρείς
νομικές δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο εν λόγω

έργο: 

• Έρευνα για τις πρακτικές που ακολουθούνται στα
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
εκπαίδευση και ανάπτυξη της διοικητικής και
ηγετικής ικανότητας στους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

• Διάγνωση αναγκών μάθησης και ανάπτυξης στους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

• Δίκτυο υποστήριξης των διαδικασιών διαχείρισης
της μάθησης.

• Μαθησιακές δραστηριότητες σε θέματα διοίκησης
και ηγεσίας για τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

• Σύμβουλος δημοσιότητας.

• Τεχνικός σύμβουλος έργου.

• Εκπαίδευση Ψηφιακών Πρεσβευτών.

• Δημοσιεύσεις στον εγχώριο Τύπο.

• Έξοδα για τους βασικούς εμπειρογνώμονες στο
πλαίσιο της υποστήριξης του δικτύου διαχείρισης
της μάθησης για εφαρμογή του κύκλου διαχείρισης
της μάθησης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτο -
διοίκησης.

• Έξοδα για οδοιπορικά στο πλαίσιο της υποστήριξης
του δικτύου διαχείρισης της μάθησης για εφαρμογή
του κύκλου διαχείρισης της μάθησης στους ΟΤΑ.

• Έξοδα διοργάνωσης εργαστηρίων στο πλαίσιο της
υποστήριξης του δικτύου διαχείρισης της μάθησης
για εφαρμογή του κύκλου διαχείρισης της μάθησης
στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

• Έξοδα για εκπαιδευτές εργαστηρίων στο πλαίσιο
της υποστήριξης του δικτύου διαχείρισης της
μάθησης για εφαρμογή του κύκλου διαχείρισης της
μάθησης στους ΟΤΑ.

• Οδοιπορικά για τη νομική δέσμευση «Εκπαίδευση
Ψηφιακών Πρεσβευτών».

Αναφορικά με την αποτίμηση επίτευξης των δεικτών
του έργου, όπως αποτυπώνεται και στον παρακάτω
πίνακα, ο οποίος ερμηνεύεται αναλυτικά στην έκθεση
ολοκλήρωσης, οι τιμές-στόχοι των δεικτών έχουν
υπερκαλυφθεί:
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Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας πεδίου,
καταγράφεται σημαντική ενίσχυση της τεχνογνωσίας
της ΚΑΔΔ, τόσο σε επίπεδο εφαρμογής του κύκλου
διαχείρισης της μάθησης, όσο και σε επίπεδο
διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων,
καθώς και η εκτίμηση ότι η ΚΑΔΔ επιτέλεσε με επιτυχία
τον συντονιστικό της ρόλο στη συγκεκριμένη
πρωτοβουλία. Παράλληλα, σημειώνεται ότι η
υλοποίηση της εν λόγω παρέμβασης αποτέλεσε για
την ΚΑΔΔ μια σημαντική πρωτοβουλία ουσιαστικής
γνωριμίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της.

Στην έκθεση ολοκλήρωσης, επιπρόσθετα, καταγρά -
φεται η ανάγκη επιμόρφωσης των στελεχών της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα στρατηγικής, όπως
για παράδειγμα στην ανάπτυξη οράματος,
στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων, στην
καθιέρωση συστημάτων μέτρησης απόδοσης και

παραγωγικότητας, ενώ για την εφαρμογή των
γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν οι συμμε -
τέχοντες, υπογραμμίζεται η ανάγκη για υποστήριξη
από την κεντρική διοίκηση. Η εκπαίδευση εξάλλου, σε
θέματα διαχείρισης της αλλαγής εν όψει των
κοινωνικών συγκυριών, καθώς και η επιμόρφωση σε
θέματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποτελούν δύο
εκπαιδευτικές ανάγκες που τονίζονται ιδιαίτερα.

Τέλος, διατυπώνεται η θέση ότι θα πρέπει να
αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα και τα παραδοτέα του
παρόντος έργου, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα
των αποτελεσμάτων. Η συνέχιση της λειτουργίας του
δικτύου διαχείρισης της μάθησης, στην κατεύθυνση
ενίσχυσης και θεσμοθέτησης του ρόλου του
υπογραμμίζεται ως σημαντική προϋπόθεση στην
προσπάθεια ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
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Κατηγορία
δείκτη

Ονομασία
δείκτη

Μονάδα
μέτρησης

Τιμή-στόχος Πρόοδος
υλοποίησης

%
υλοποίησης

Εκροών 1 Προσωπικό των
Αρχών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
που
συμμετέχουν σε
προγράμματα
κατάρτισης

Αριθμός 1.500 1.842 122,8%

Εκροών 2 Εκπαιδευτικά
προγράμματα
που θα
εκτελεστούν

Αριθμός 250 299 119,6%

Αποτελέσματος Συμμετέχοντες
που θα
αποκτήσουν
πιστοποιητικό
στα
εκπαιδευτικά
προγράμματα

Ποσοστό (επί
του συνολικού
αριθμού των
συμμετεχόντων)

80% 95,6 119,5%



Ο εκσυγχρονισμός της κυπριακής δημόσιας
διοίκησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την
ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας και για την
πρόοδο της κυπριακής κοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο
λόγω του πρωταγωνιστικού ρόλου που διαδραματίζει
ο ανθρώπινος παράγοντας, η ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας υπηρεσίας είναι
ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος, η οποία καθίσταται
αποτελεσματικότερη όταν λειτουργεί σε συνάρτηση
με την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων. Η
εισαγωγή του στρατηγικού προγραμματισμού ως
κεντρικού σημείου αναφοράς για τη λειτουργία των
οργανισμών της δημόσιας υπηρεσίας δημιουργεί τη
δυνατότητα για την εφαρμογή διαδικασιών στρατηγικής
διαχείρισης της μάθησης, και η Κυπριακή Ακαδημία
Δημόσιας Διοίκησης ανταποκρίνεται αρμοδίως σε
αυτή την προοπτική, με στόχο τη διασύνδεση του
στρατηγικού προγραμματισμού με τη διαχείριση της
μάθησης. Προς αυτή την κατεύθυνση, έχει αξιοποιηθεί
το εργαλείο «Ευθυγράμμισης μαθησιακών και
στρατηγικών στόχων» (Aligning learning to strategic
priorities) του Chartered Institute of Personnel and
Development, έχει πραγματοποιηθεί εργαστήριο

«διασύνδεσης στρατηγικών στόχων και ανάπτυξης
ανθρώπινου δυναμικού» στις 15 και 16 Ιουνίου 2015,
έχει εκδοθεί εγκύκλιος από τον Γενικό Διευθυντή του
Υπουργείου Οικονομικών (Αρ. 1522, Αρ. Φακ. Υ.Ο.
13.23.003/Υ.Ο. 07.01.003) με θέμα τη «Διασύνδεση του
στρατηγικού προγραμματισμού με τη διαχείριση της
μάθησης» στις 18 Αυγούστου 2015, έχει διαμορφωθεί
με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων του Chartered
Institute of Personnel and Development η «Διαδικασία
στρατηγικής διαχείρισης της μάθησης» και έχει
πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό εργαστήριο με
αντικείμενα τις «ανάγκες μάθησης των μελών των
Μονάδων στρατηγικού προγραμματισμού» και την
«εισαγωγή της διαδικασίας στρατηγικής διαχείρισης
της μάθησης» στις 17 Σεπτεμβρίου 2015. 

Στη βάση του «Περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου» (Ν.20(Ι)/2014) και
με γνώμονα τον εξορθολογισμό των δομών και
διαδικασιών διαχείρισης των κρατικών πόρων και
προώθησης και υλοποίησης μέτρων, τα Υπουργεία
καλούνται να καταρτίζουν σε ετήσια βάση τον
στρατηγικό προγραμματισμό και τον προϋπολογισμό
τους στη βάση δραστηριοτήτων. Για την υλοποίηση
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αυτών των δραστηριοτήτων είναι απαραίτητη η
ύπαρξη συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων εκ
μέρους του προσωπικού, προς τη διαμόρφωση και την
ενίσχυση των οποίων πρέπει να ανταποκρίνονται
στοχευμένα οι διάφορες μαθησιακές παρεμβάσεις. Ως
εκ τούτου, για τη διασύνδεση των στρατηγικών
σχεδίων με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού,
η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης θεωρεί
πολύ σημαντική την αξιοποίηση του μεθοδολογικού
εργαλείου «Ευθυγράμμισης μαθησιακών και στρατη -
γικών στόχων». Το εργαλείο βασίζεται στη στενή
συνεργασία μεταξύ των στελεχών που ασχολούνται με
τον στρατηγικό προγραμματισμό και των στελεχών
που ασχολούνται με την ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού, για την από κοινού διάγνωση των αναγκών
μάθησης που προκύπτουν μέσα από τους
στρατηγικούς στόχους, ακολουθώντας συγκεκρι μένα
διαδικαστικά βήματα.

Στις 15 και 16 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε το
εργαστήριο «Διασύνδεσης στρατηγικών στόχων και
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού» για την πρακτική
εφαρμογή του εργαλείου «Ευθυγράμμισης μαθησιακών
και στρατηγικών στόχων», υπό την καθοδήγηση του
εμπειρογνώμονα Andrew Larkin εκ μέρους του
Chartered Institute of Personnel and Development και
με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Μονάδων
στρατηγικού προγραμματισμού των Υπουργείων, των
συντονιστών μάθησης των Υπουργείων και των
Λειτουργών Επιμόρφωσης της Κυπριακής Ακαδημίας
Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και εκπροσώπων της
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού, με στόχο την εκπαίδευση
στη χρήση του εργαλείου, τον καθορισμό του πλαισίου
της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και
την κατανόηση της σημασίας της διασύνδεσης της
μάθησης με τον στρατηγικό προγραμματισμό. 

Στις 18 Αυγούστου 2015 εκδόθηκε εγκύκλιος από
τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών
(Αρ. 1522, Αρ. Φακ. Υ.Ο. 13.23.003/Υ.Ο. 07.01.003) με
θέμα τη «Διασύνδεση του στρατηγικού προγραμ -
ματισμού με τη διαχείριση της μάθησης», σύμφωνα με
την οποία «είναι απαραίτητη η εισαγωγή διαδικασιών
εναρμό νισης των μαθησιακών δραστηριοτήτων με
τους στρατηγικούς στόχους, που θα καταλήγουν στη
διαμόρφωση ετήσιου μαθησιακού πλάνου ανά
Υπουργείο». Σύμφωνα με την εγκύκλιο, «το μαθησιακό
πλάνο θα διαμορφώνεται σε συνάρτηση με τον

στρατηγικό προγραμματισμό του κάθε Υπουργείου,
υπό την ευθύνη της Μονάδας στρατηγικού
σχεδιασμού, και θα περιλαμβάνει τα συμπεράσματα
της διάγνωσης αναγκών μάθησης, τον προσδιορισμό
των κατάλληλων μαθησιακών δραστηριοτήτων, τον
προγραμματισμό της υλοποίησής τους, και τις
διαδικασίες αξιολόγησης των αποτελεσμάτων τους».
Αναφέρεται επίσης ότι «για τη διαμόρφωση του
μαθησιακού πλάνου είναι απαραίτητος ο συντονισμός
μεταξύ της Μονάδας στρατηγικού σχεδιασμού που
έχει την αρμοδιότητα της παρακολούθησης της
υλοποίησης του στρατηγικού προγραμματισμού, των
Πυρήνων Μάθησης που έχουν την ευθύνη της
ανταπόκρισης στα πρακτικά ζητήματα που αφορούν
τη μάθηση, και της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας
Διοίκησης που έχει την τεχνογνωσία για την υποστή -
ριξη της διαδικασίας διαχείρισης της μάθησης».
Καταληκτικά, αναφέρεται ότι ενόψει της εισαγωγής
αυτής της διαδικασίας, «οι Γενικοί Διευθυντές των
Υπουργείων παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για
την ενημέρωση των Μονάδων στρατηγικού
σχεδιασμού σχετικά με τον ρόλο τους σε σχέση με την
αξιοποίηση της μάθησης για την υλοποίηση του
στρατηγικού προγραμματισμού και όπως μεριμνή -
σουν για τον κεντρικό συντονισμό των Πυρήνων
Μάθησης των Τμημάτων του Υπουργείου τους, ενώ η
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης θα ορίσει
Λειτουργό Επιμόρφωσης ως υπεύθυνο για την
υποστήριξη του κάθε Υπουργείου για θέματα
διαχείρισης της μάθησης».

Για τη διαμόρφωση της διαδικασίας της στρατηγικής
διαχείρισης της μάθησης, η Κυπριακή Ακαδημία
Δημόσιας Διοίκησης συνεργάστηκε με το Chartered
Institute of Personnel and Development, εμπειρο -
γνώμονες του οποίου ετοίμασαν έκθεση με τίτλο
«Developing an annual strategic learning plan: A
process outline for the Cyprus Academy of Public
Administration and the Ministries of the Government
of Cyprus». Σύμφωνα με την έκθεση των εμπειρο -
γνωμόνων, η διαδικασία της Στρατηγικής Διαχείριση
της Μάθησης πρέπει να καταλήγει στην εκπόνηση
ενός ετήσιου Μαθησιακού Πλάνου ανά Υπουργείο, οι
συντελεστές του οποίου θα είναι η Μονάδα
στρατηγικού προγραμματισμού, οι Πυρήνες Μάθησης
και η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης. Στο
πλαίσιο αυτής της διαδικασίας προβλέπονται
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συγκεκριμένα βήματα που αποτελούνται από τον
καθορισμό των συντελεστών της διαμόρφωσης του
μαθησιακού πλάνου, από την έναρξη της διαμόρφω -
σης μαθησιακού πλάνου, από τη συγκέντρωση
δεδομένων και πληροφοριών, από την ανάλυση των
δεδομένων και των πληροφοριών, από την εξαγωγή
συμπερασμάτων για τη διαμόρφωση του μαθησιακού
πλάνου, και από την υποβολή του μαθησιακού πλάνου
στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού. 

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε
εκπαιδευτικό εργαστήριο με θέμα τη «Στρατηγική
διαχείριση της μάθησης», το οποίο επικεντρώθηκε στη
«διάγνωση αναγκών μάθησης των μελών των
Μονάδων στρατηγικού προγραμματισμού» και στην
«εισαγωγή της διαδικασίας στρατηγικής διαχείρισης
της μάθησης». Στο εργαστήριο συμμετείχαν εκπρό -
σωποι των Μονάδων στρατηγικού προγραμματισμού
από όλα τα Υπουργεία, εκπρόσωποι της Γενικής
Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Ανά -
πτυξης, εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
του Υπουργείου Οικονομικών και εκπρόσωποι της
Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης. Στο
πλαίσιο της διάγνωσης αναγκών μάθησης των μελών
των Μονάδων στρατηγικού προγραμματισμού,
πραγματοποιήθηκε παρουσίαση εκ μέρους της
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού σε σχέση με την έως
τώρα πορεία και τα επόμενα βήματα των Μονάδων
στρατηγικού προγραμματισμού και πραγματο ποιή -
θηκε διερευνητική συζήτηση υπό τον συντονισμό της
Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης. Μέσα από

τη διερευνητική συζήτηση προέκυψαν και
καταγράφηκαν οι ανάγκες μάθησης των μελών των
Μονάδων στρατηγικού προγραμματισμού, οι οποίες
θα αποτελέσουν τη βάση για τον σχεδιασμό μαθη -
σιακών παρεμβάσεων, οι οποίες θα υλοποιηθούν στο
προσεχές διάστημα, απευθυνόμενες προς τα μέλη των
Μονάδων στρατηγικού προγραμματισμού. Στο
πλαίσιο της εισαγωγής της στρατηγικής διαχείρισης
της μάθησης, παρουσιάστηκαν το πλαίσιο, οι στόχοι,
το παραδοτέο, οι ρόλοι και η διαδικασία της στρατη -
γικής διαχείρισης της μάθησης, και ανταλλάχθηκαν
απόψεις σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας και
με τις προκλήσεις που αναμένεται ότι θα αντιμετω -
πιστούν.

Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης θεωρεί
ότι η διασύνδεση του στρατηγικού προγραμματισμού
με τη διαχείριση της μάθησης αποτελεί έναν πολύ
σημαντικό στόχο, η επίτευξη του οποίου θα βελτιστο -
ποιήσει τον ρόλο μάθησης για την ανταπόκριση της
Δημόσιας Διοίκησης στην αποστολή της και για τη
συμβολή της δημόσιας υπηρεσίας στην πρόοδο και
στην ευημερία της χώρας μας, ενώ επίσης θα συμβάλει
αποφασιστικά στην υλοποίηση του στρατηγικού
προγραμματισμού και των στρατηγικών στόχων των
Υπουργείων. Επιπλέον, μέσα από τα κατάλληλα βήματα
προς αυτή την κατεύθυνση, υπάρχει η δυνατότητα και
η προοπτική για ανταπόκριση στις προσδοκίες της
κοινωνίας και των πολιτών για μια καλύτερη και
αποτελεσματικότερη Δημόσια Διοίκηση.

30

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ



Για την ανταπόκριση των Μονάδων Ελέγχου των
Υπουργείων στον ρόλο που προβλέπεται να επιτελέσουν,
στη βάση των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου
της 10/7/2013 (Αρ. Απόφασης 75.481) και της 6/11/2013
(Αρ. Απόφασης 76.025), καθώς και των προνοιών του
Νόμου περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του
Δημοσιονομικού Πλαισίου Ν. 20(Ι)2014, και κατόπιν
αιτήματος της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, η
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης υλοποίησε
εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εισαγωγή στις
διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου», όπου συμμετείχαν
τα μέλη των Μονάδων Ελέγχου.

Για τον καθορισμό του περιεχομένου του εκπαιδευ -
τικού προγράμματος πραγματοποιήθηκε διάγνωση
αναγκών μάθησης μέσα από τη μελέτη των γραπτών
πηγών, τη διεξαγωγή προσωπικών και ομαδικών συ-
νεντεύξεων, και την πραγματοποίηση διερευνη τικού
εργαστηρίου με τη συμμετοχή των εμπλε   κό μενων φο-
ρέων. Συγκεκριμένα, πραγματο ποιήθηκαν συναντή-
σεις με την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, με την
Ελεγκτική Υπηρεσία, με τη Γραμματεία του Υπουργικού
Συμβουλίου, με το Γενικό Λογιστήριο, με τον Σύνδεσμο
Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου, με το Τμήμα Εσωτερι-
κού Ελέγχου του Υπουργείου Συγκοινωνιών, με το
Τμήμα Ελέγχου της Υπηρεσίας ΦΠΑ και με τη Μονάδα
Ελέγχου του Υπουργείου Υγείας. Στο διερευνητικό ερ-
γαστήριο συμμετείχαν ο Γενικός Ελεγκτής, ο Βοηθός
Γενικός Λογιστής, εκπρόσωπος του Εφόρου Εσωτερι-
κού Ελέγχου, Εκπρόσωπος του Γραμματέα του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου, Εκπρόσωποι του Συνδέσμου
Εσωτερικών Ελεγκτών, και στελέχη των Μονάδων
Ελέγχου των Υπουργείων.

Στο πλαίσιο του διερευνητικού εργαστηρίου
εκφράστηκαν απόψεις και προβληματισμοί σχετικά με
τον ρόλο και το αντικείμενο των Μονάδων Ελέγχου, με
τη σχέση τους με τους Υπουργούς και τους Γενικούς
Διευθυντές, με τη σταθερότητα της σύνθεσής τους, με
την ομοιομορφία της δράσης τους και με τις
προοπτικές εξέλιξής τους. Ειδικότερα, υπήρξε κοινή
προσέγγιση σε σχέση με το γεγονός ότι ο ρόλος των
Μονάδων Ελέγχου, όπως καθορίστηκε με τις
Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι
συμβουλευτικός προς τον Υπουργό και τα καθήκοντά
τους αφορούν τη διενέργεια πρωτοβάθμιων ελέγχων,
επαληθεύσεων και ερευνών. Επιπλέον, ξεκαθαρίστηκε

το επίπεδο ελέγχου που θα επιτελούν οι Μονάδες
Ελέγχου, το οποίο προηγείται του ελέγχου που
ασκείται από την Υπηρεσία Ελέγχου (εσωτερικού
ελέγχου-internal audit) και του ελέγχου που ασκείται
από την Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
(εξωτερικού ελέγχου-external audit). Σε αυτή τη βάση
υπογραμμίστηκε η διάκριση μεταξύ του «εσωτερικού
ελέγχου» (internal audit) και των «ασφαλιστικών
δικλείδων» (internal controls), και αναφέρθηκε ότι
είναι απαραίτητη η άμεση μαθησιακή υποστήριξη των
Μονάδων Ελέγχου, ώστε να μπορούν να λειτουργή -
σουν, κατά βάση ως ασφαλιστικές δικλείδες, ενώ μέσα
από τη λειτουργία, την εμπειρία, και την περαιτέρω
ανάπτυξή τους, θα υπάρχει η δυνατότητα της άσκησης
εσωτερικού ελέγχου μετά από την ανάλογη
εκπαίδευση στους κανόνες, τις διαδικασίες και τα
πρότυπα του αντικείμενου.

Ως εκ τούτου, μέσα από το διερευνητικό
εργαστήριο προέκυψε το συμπέρασμα ότι τα μέλη των
Μονάδων Ελέγχου είναι χρήσιμο να συμμετάσχουν σε
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα διοργανωθεί από την
ΚΑΔΔ, το οποίο θα τους επιτρέψει να ενημερωθούν για
το σύνολο των ελεγκτικών διαδικασιών που αφορούν
τη Δημόσια Διοίκηση, να καταστούν ικανά να
διακρίνουν τα διάφορα επίπεδα ελέγχου, να
αποκτήσουν τη δυνατότητα της σαφούς διάκρισης
μεταξύ του εσωτερικού ελέγχου και των ασφαλιστικών
δικλείδων, να εξοικειωθούν με το αντικείμενο των
ασφαλιστικών δικλείδων, να καταστούν ικανά να
λειτουργήσουν στην πράξη ως ασφαλιστικές δικλείδες,
να αναπτύξουν δυνατότητες χαρτογράφησης βασικών
κινδύνων και να αποκτήσουν τη δυνατότητα της
σύνταξης σχετικών εκθέσεων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εισαγωγή
στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου», πραγματο -
ποιήθηκε στις 29 Ιουνίου-1 Ιουλίου 2015 υπό τον
εκπαιδευτή κ. Κωνσταντίνο Π. Τριανταφυλλίδη (CIA,
CFSA, CCSA, CFE) και σε αυτό συμμετείχαν στελέχη των
Μονάδων Ελέγχου όλων των Υπουργείων. Το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα είχε ως μαθησιακούς
στόχους την κατανόηση της ουσίας των Διεθνών
Προτύπων, του Κώδικα Δεοντολογίας των Εσωτερικών
Ελεγκτών και των Συμβουλευτικών Οδηγιών, την
κατανόηση των προκλήσεων της εισαγωγής των
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διεθνών προτύπων στον εσωτερικό έλεγχο, την
ενημέρωση για τις βέλτιστες πρακτικές για την
εφαρμογή των διεθνών προτύπων στην πράξη, τη
γνωριμία με βέλτιστες πρακτικές διενέργειας
εσωτερικού ελέγχου, και την εξοικείωση με θέματα
ορολογίας και τα θέματα της αξιολόγησης των
Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου με βάση τα διεθνή
πρότυπα. Κατά την έναρξη του εκπαιδευτικού
προγράμματος έγιναν εισαγωγικές παρουσιάσεις και
σχόλια από τον Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου, από τον
Γενικό Ελεγκτή και από τον Σύνδεσμο Εσωτερικών
Ελεγκτών Κύπρου, ενώ στελέχη της Υπηρεσίας
Εσωτερικού Ελέγχου συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα παρέχοντας σχετική υποστήριξη.

Βάσει της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμ -
ματος από τους συμμετέχοντες, προκύπτει το
συμπέρασμα ότι ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητικό, ενώ
καταγράφηκαν επιπρόσθετες ανάγκες μάθησης για τις

οποίες θα υπάρξει ανταπόκριση μέσα από τη
διοργάνωση των αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμ -
μάτων στο μέλλον. Η λειτουργία των Μονάδων
Ελέγχου με βάση τη διεθνή πρακτική και τα διεθνή
πρότυπα εδραιώνει τον επαγγελματισμό τους, αποφέρει
πολλαπλά οφέλη και εξασφαλίζει προστιθέμενη αξία
στα Υπουργεία, όπου παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
Στον δημόσιο τομέα, οι επαγγελματίες του εσωτερικού
ελέγχου αντιμε τωπίζουν ένα μοναδικό συνδυασμό
προκλήσεων. Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί οι δημόσιοι
οργανισμοί διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους σε
σχέση με τον σκοπό, το μέγεθος, τη διάρθρωση και το
νομικό τους πλαίσιο. Σε αυτό το περιβάλλον είναι
απαραίτητο οι εσωτερικοί ελεγκτές να έχουν
επαγγελματικές γνώσεις, που μπορούν να αποκτήσουν
μέσω επαγγελματικής εκπαίδευσης, και να τις
αναβαθμίζουν συνεχώς ανταλλάσσοντας πρακτικές
εμπειρίες.
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Η προσπάθεια για συστηματική ανάπτυξη του Εναλλάξιμου Προσωπικού της κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας
συνεχίζεται. Τον Ιούνιο και Ιούλιο 2015 ολοκληρώθηκαν τρία εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούσαν στην
εκπαίδευση αυτής της μεγάλης ομάδας προσωπικού, δύο που αφορούσαν στην εκπαίδευση του Γενικού
Γραμματειακού Προσωπικού και ένα που αφορούσε στην εκπαίδευση του Γενικού Διοικητικού Προσωπικού. 

Για το Γραμματειακό Προσωπικό πραγματο ποιή θηκε ένα πρόγραμμα για προσωπικό σε θέση Βοηθού
Γραμματειακού Λειτουργού και ένα για προσωπικό σε θέσεις προαγωγής (Γραμματειακοί Λειτουργοί, Ανώτεροι
Γραμματειακοί Λειτουργοί, Πρώτοι Γραμμα τειακοί Λειτουργοί). Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης του Γραμματειακού
Προσωπικού, προσφέρθηκε και το τριήμερο εργαστήριο για Ιδιαιτέρες Γραμματείς «Ανάπτυξη δεξιοτήτων
επαγγελματικής επικοινωνίας και υποστήριξης στον προϊστάμενο». 

Τα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα προσφέ ρθηκαν με την ακόλουθη δομή και περιεχόμενο:
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Συστηματική ανάπτυξη του Εναλλάξιμου Προσωπικού 
της κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΘΕΣΗ
ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Οργάνωση και λειτουργία των αρχείων της Δημόσιας Υπηρεσίας 4 ημέρες

2. Επίσημη επικοινωνία στη Δημόσια Υπηρεσία 1 ημέρα

3. Νομοθεσίες και Κανονισμοί
2 ημέρες

4. Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας

5. Ευρωπαϊκή Ένωση 1 ημέρα

6. Ποιοτική εξυπηρέτηση του κοινού 2 ημέρες

7. Εκφοβισμός στον εργασιακό χώρο 1 ημέρα

8. Ομαδική εργασία και αποτελεσματική επικοινωνία 2 ημέρες

9. Ανάπτυξη δεξιοτήτων καθοδήγησης (coaching) 1 ημέρα

10. Διαχείριση των αλλαγών 1 ημέρα

11. Αρχές συμπεριφοράς και δεοντολογίας στη Δημόσια Υπηρεσία 1 ημέρα

ΣΥΝΟΛΟ: 16 ημέρες

Αποτελεσματική Γραμματέας 3 ημέρες
(μόνο για Ιδιαιτέρες Γραμματείς)



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Ευρωπαϊκή Ένωση και Δημόσια Υπηρεσία 1 ημέρα

2. Επίσημη επικοινωνία στη Δημόσια Υπηρεσία 1 ημέρα

3. Νομοπαρασκευαστική διαδικασία 2 ημέρες

4. Βασικές νομοθεσίες στη Δημόσια Υπηρεσία
2 ημέρες

5. Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας

6. Τεχνικές διαπραγματεύσεων 2 ημέρες

7. Αποτελεσματική διοίκηση και ηγεσία 2 ημέρες

8. Εκφοβισμός στον εργασιακό χώρο 1 ημέρα

9. Ποιοτική εξυπηρέτηση του κοινού 1 ημέρα

10. Αποτελεσματικές συσκέψεις 1 ημέρα

11. Ομαδική εργασία 1 ημέρα

12. Διαχείριση των αλλαγών 1 ημέρα

13. Αρχές συμπεριφοράς και δεοντολογίας στη Δημόσια Υπηρεσία 1 ημέρα

ΣΥΝΟΛΟ: 16 ημέρες
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Οργάνωση και λειτουργία των αρχείων της Δημόσιας Υπηρεσίας 4 ημέρες

2. Επίσημη επικοινωνία στη Δημόσια Υπηρεσία 1 ημέρα

3. Νομοθεσίες και Κανονισμοί
2 ημέρες

4. Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας

5. Ευρωπαϊκή Ένωση 1 ημέρα

6. Αποτελεσματική διοίκηση και ηγεσία 2 ημέρες

7. Εκφοβισμός στον εργασιακό χώρο 1 ημέρα

8. Ομαδική εργασία και αποτελεσματική επικοινωνία 2 ημέρες

9. Ανάπτυξη δεξιοτήτων καθοδήγησης (coaching) 1 ημέρα

10. Διαχείριση των αλλαγών 1 ημέρα

11. Αρχές συμπεριφοράς και δεοντολογίας στη Δημόσια Υπηρεσία 1 ημέρα

ΣΥΝΟΛΟ: 16 ημέρες

Παράλληλα, η δομή και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος για τους Διοικητικούς Λειτουργούς
ήταν:



Αναπόσπαστο μέρος της παροχής εκπαίδευσης από την ΚΑΔΔ αποτελεί η διαδικασία της αξιολόγησης των
εκπαιδευτικών εργαστηρίων. Μέσω των πορισμάτων από τις αξιολογήσεις που πραγματοποιούνται στο τέλος
κάθε εργαστηρίου, αλλά και στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος, όπως και μέσω της παρακολούθησης
των τεκταινομένων και αλλαγών στην κυπριακή Δημόσια Υπηρεσία, η ΚΑΔΔ και οι Πυρήνες Μάθησης του
Εναλλάξιμου Προσωπικού πραγματοποιούν τροποποιήσεις και προσθήκες που βελτιώνουν την ποιότητα των
εκπαιδευτικών εργαστηρίων και διατηρούν τον βαθμό ικανοποίησης των συμμετεχόντων σε πολύ υψηλό επίπεδο.
Παρακάτω παρουσιάζονται οι προσθήκες που πραγματοποιήθηκαν στις δύο τελευταίες σειρές προγραμμάτων:

l Εργαστήριο για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας

Στο συγκεκριμένο εργαστήριο Λειτουργός από το Γραφείο Επιτρόπου Μεταρρύθμισης της Δημόσιας
Υπηρεσίας ενημερώνει τους συμμετέχοντες σχετικά με τις δρομολογούμενες μεταρρυθμίσεις στον χώρο της
Δημόσιας Υπηρεσίας και τους στόχους των αλλαγών που πραγματοποιούνται. Δίνεται, επομένως, η ευκαιρία
στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν σφαιρική εικόνα για το τι αλλάζει στην κυπριακή Δημόσια Υπηρεσία.

l Εργαστήριο για τον εκφοβισμό στον εργασιακό χώρο

Ο εργασιακός εκφοβισμός είναι μια θεματική που εντάχθηκε στα τρία τελευταία προγράμματα που
πραγματοποιήθηκαν, αγγίζοντας και αυτή την καίρια πτυχή της εργασιακής ζωής. Το εργαστήριο που σχεδιάστηκε
για να καλύψει αυτό το θέμα είχε στόχο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αντιληφθούν την έννοια του
εκφοβισμού στον εργασιακό χώρο, καθώς και άλλων συναφών εννοιών, να ενημερωθούν για τη δράση του
Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως σε αυτό το ζήτημα, αλλά και να προβληματιστούν για τους τρόπους διαχείρισης
του εκφοβισμού στον εργασιακό χώρο. 
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l Εργαστήριο για αρχές συμπεριφοράς και δεοντολογίας στη Δημόσια Υπηρεσία

Με το εργαστήριο αυτό οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τον Οδηγό Συμπεριφοράς
και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων, να συζητήσουν και να προβληματιστούν για τον ρόλο και την ευθύνη
τους στην εφαρμογή και προώθηση των αρχών της συμπεριφοράς και δεοντολογίας, όπως επίσης και για τη
στάση τους σε ζητήματα που άπτονται των πιο πάνω αρχών. 

l Δημιουργία ατομικού σχεδίου δράσης

Μια σημαντική προσθήκη που εισάγεται πλέον στα προγράμματα για το Εναλλάξιμο Προσωπικό είναι η
δημιουργία ενός προσωπικού σχεδίου δράσης από τους συμμετέχοντες την τελευταία μέρα του εκπαιδευτικού
προγράμματος για το οποίο δίδεται εύλογο χρονικό διάστημα (περίπου 3-4 μήνες) προκειμένου να εφαρμοστεί.
Η προσθήκη αυτή στοχεύει κυρίως στη μεταφορά της μάθησης στον χώρο εργασίας, καθώς οι συμμετέχοντες
καλούνται να μεταφέρουν και να εφαρμόσουν στοιχεία από τα αντίστοιχα εργαστήρια του εκπαιδευτικού
προγράμματος. Με την παρέλευση του πιο πάνω χρονικού διαστήματος, οι συμμετέχοντες θα επανέρχονται στην
ΚΑΔΔ, όπου θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους κατά την εφαρμογή του προσωπικού
τους σχεδίου δράσης και να μιλήσουν για τα στοιχεία που πέτυχαν να αλλάξουν στο εργασιακό τους περιβάλλον,
είτε αυτά αφορούν εφαρμογή γνώσεων, διαδικασιών είτε διαπροσωπικών δεξιοτήτων.

Έχει τονιστεί και παλαιότερα πως εξαρχής η προσπάθεια για τη συστηματική ανάπτυξη του Εναλλάξιμου
Προσωπικού έχει τύχει της αποδοχής του προσωπικού στο οποίο απευθύνεται. Παρατηρείται ιδιαίτερα η
προθυμία Λειτουργών από ολόκληρη τη Δημόσια Υπηρεσία να συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα
και παράλληλα, συνιστώσες της εκπαίδευσης, όπως το περιεχόμενο, οι μεθοδολογίες και η οργάνωση των
εργαστηρίων, η επάρκεια των εκπαιδευτών, αξιολογούνται με υψηλό βαθμό ικανοποίησης. 

Οφέλη που απορρέουν από την εκπαίδευση, όπως αυτά αναφέρονται στις αξιολογήσεις των συμμετεχόντων,
είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων εφαρμόσιμων στην εργασιακή τους καθημερινότητα, η ανανέωση
της πληροφόρησης για θέματα και αλλαγές που επισυμβαίνουν στην κυπριακή Δημόσια Υπηρεσία και
επιπρόσθετα, η ευκαιρία που έχουν να γνωριστούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες με συναδέλφους τους από όλη
τη Δημόσια Υπηρεσία. 
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Ορισμένα σχόλια από συμμετέχοντες

«Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάλυψε πολλά θέματα, τα οποία είναι ακριβώς αυτά που χρειαζόμαστε.
Προτίθεμαι να μεταφέρω όσα έμαθα στον χώρο εργασίας μου».  

«Κάποιος που σταματά να μαθαίνει είναι γέρος. Κάποιος που μαθαίνει είναι νέος. Το μεγαλύτερο πράγμα στη ζωή
είναι να είσαι νέος. Νιώθω πολύ τυχερή που παρακολούθησα το πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ!»

«Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό μου ανέπτυξε δεξιότητες διαχείρισης των
διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ συναδέλφων, προϊσταμένων και πολιτών. Παράλληλα, εμπλούτισε το γνωσιολογικό
μου πεδίο αναφορικά με τις Νομοθεσίες και τους Κανονισμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας. Με εφοδίασε επίσης με την
ικανότητα για καλύτερη και αποτελεσματικότερη προσφορά  στην ομαδική εργασία και την αποτελεσματικότερη
επικοινωνία κατά τη διεκπεραίωση των καθηκόντων μου. Οι Αρχές Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας στην Δημόσια
Υπηρεσία, οι οποίες προβλήθηκαν στο αντίστοιχο εργαστήριο, είναι στοιχείο πολύ σημαντικό για τη βελτίωση της
πολιτοκεντρικής κουλτούρας στη Δημόσια Υπηρεσία. Συμπερασματικά, το εκπαιδευτικό ρόγραμμα στο οποίο
συμμετείχα απεδείχθη εξαιρετικά ωφέλιμο. Γι’ αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω εγκάρδια τόσο τους Λειτουργούς του
Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης για τον σχεδιασμό
και την οργάνωση του προγράμματος, αλλά και τους εκπαιδευτές που μας δίδαξαν με περίσσιο ενδιαφέρον και μας
μετέφεραν με δεξιότητα τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους.»                                                    

(Κατερίνα Χριστοδούλου, Β.Γ. Λειτουργός)

Κάποια σχόλια από τους Πυρήνες Μάθησης του Εναλλάξιμου Προσωπικού

«Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συστηματική ανάπτυξη του Γενικού Διοικητικού Προσωπικού καθώς και
του Γενικού Γραμματειακού Προσωπικού αποτελούν μια σημαντική προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια,
συγκεκριμένα από το 2012, με σκοπό την ενδυνάμωση των ικανοτήτων και γνώσεων των μελών του Εναλλάξιμου
Προσωπικού, τόσο στο επίπεδο των θέσεων προαγωγής όσο και στο επίπεδο των θέσεων εισδοχής. 

Οι αξιολογήσεις των συμμετεχόντων αποδεικνύουν την αρτιότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από άποψης
διδακτικού περιεχομένου και διδακτικής μεθοδολογίας. Ιδιαίτερα, πρέπει να σημειωθεί ότι στις αξιολογήσεις
καταγράφεται από τους συμμετέχοντες η ικανοποίησή τους για τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που αποκτούνται
κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, αλλά και αναπτύσσονται και εφαρμόζονται στη συνέχεια στο χώρο της δουλειάς
τους. Οι συμμετέχοντες αναφέρονται, ιδιαιτέρως, στο κατάλληλο υλικό που διανέμεται σε αυτούς και τονίζουν τα
θετικά συναισθήματα που δημιουργούνται λόγω του ευχάριστου μαθησιακού κλίματος, της καλής συνεργασίας που
καλλιεργείται μεταξύ τους, με τους εκπαιδευτές τους και με το προσωπικό της Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης. Είναι
δε ενδεικτική η συμβολή και η στάση των εκπαιδευτών σε όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου, η οποία και εκτιμάται
θετικά από όσους παρακολουθούν τα προγράμματα. 

Αξίζει μνείας ότι η αποδοχή των προγραμμάτων προκύπτει και από τη θετική στάση των προϊσταμένων, οι οποίοι
και επιδιώκουν ή και επιδοκιμάζουν τη συμμετοχή των υπαλλήλων τους σε αυτά.

Τα καλά αποτελέσματα ενθαρρύνουν τους Πυρήνες Μάθησης του Γενικού Διοικητικού Προσωπικού και του Γενικού
Γραμματειακού Προσωπικού να συνεχίσουν τις προσπάθειες για περαιτέρω βελτίωση των προγραμμάτων, πάντα σε
συνεργασία με την Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης».

Μέλη Πυρήνων Μάθησης 
Γενικού Διοικητικού Προσωπικού και 
Γενικού Γραμματειακού Προσωπικού
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Η καθοδήγηση (coaching) στον χώρο εργασίας αναφέρεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ καθοδηγητή και
καθοδηγούμενου η οποία στοχεύει στη βελτίωση της απόδοσης και γενικότερα στην επαγγελματική ανάπτυξη
του τελευταίου. Κάποια γενικά γνωρίσματα της μεθόδου αυτής, ο συνδυασμός των οποίων μπορεί να τη διακρίνει
από άλλες μεθόδους μάθησης και ανάπτυξης του προσωπικού (όπως η εκπαίδευση στην τάξη, το mentoring, η
συμβουλευτική κ.ά), είναι τα ακόλουθα:

• είναι μια διαδικασία η οποία σχετίζεται με την εργασία και συνήθως λαμβάνει χώρα κατά την εκτέλεση της
εργασίας,

• συνήθως εστιάζεται σε κάποια δραστηριότητα ή διαδικασία,

• δυνητικά αποτελεί μια επίκαιρη και στοχευμένη παρέμβαση,

• περιλαμβάνει διαδραστικές ερωτήσεις και παροχή ενεργούς υποστήριξης,

• περιλαμβάνει αξιολόγηση και ανατροφοδότηση μεταξύ του καθοδηγητή και του καθοδηγούμενου.

Οφέλη που προκύπτουν από την καθοδήγηση

Η καθοδήγηση στον χώρο εργασίας έχει αναγνωριστεί ως μια πολύ αποτελεσματική μέθοδος μάθησης, με
ιδιαίτερα οφέλη τόσο για τον καθοδηγητή και τον καθοδηγούμενο, όσο και για τον οργανισμό ευρύτερα.
Συγκεκριμένα, ο καθοδηγούμενος έχει την ευκαιρία να αποκτήσει νέες δεξιότητες και να βελτιώσει την απόδοσή
του, κατανοεί καλύτερα τον ρόλο του στον οργανισμό και ενεργεί με περισσότερη αυτοπεποίθηση κατά την
εκτέλεση της εργασίας του.

Ο καθοδηγητής αποκτά καλύτερη εικόνα για τον οργανισμό και τον τρόπο λειτουργίας του, για τις δυναμικές
των ομάδων και για τις μαθησιακές ανάγκες. Παράλληλα, αναπτύσσει στενότερη συνεργασία με τα μέλη του
οργανισμού, μαθαίνει από τις εμπειρίες τους και βελτιώνει τις διαπροσωπικές του δεξιότητες. Επιπλέον, ενισχύει
την αυτοπεποίθησή του, αισθάνεται ικανοποίηση με τα επιτεύγματα του καθοδηγούμενου και απολαμβάνει
εκτίμησης και αναγνώρισης στον χώρο εργασίας. 

Όσον αφορά στο οργανωσιακό επίπεδο, ενισχύεται η ικανότητα του προσωπικού, βελτιώνονται οι σχέσεις
μεταξύ τους και υποβοηθείται η ανάπτυξη και η εύρυθμη λειτουργία των ομάδων. Διευκολύνεται η μεταφορά
της μάθησης και η εμπέδωση άλλων δραστηριοτήτων μάθησης, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η απόδοση των
δαπανών που αφιερώνονται στη μάθηση. Τέλος, υπάρχει μεγαλύτερη δέσμευση στην επίτευξη των στόχων του
οργανισμού και διαμορφώνεται κουλτούρα μανθάνοντος οργανισμού.

Μοντέλα καθοδήγησης

Υπάρχουν πολλά διαθέσιμα μοντέλα για την καθοδήγηση, το καθένα σχετιζόμενο με έναn τίτλο-ακρωνύμιο,
που αντιπροσωπεύουν το πλαίσιο ή τον οδηγό για τη δόμηση μιας ενότητας καθοδήγησης:
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Η καθοδήγηση ως μέθοδος μάθησης και ανάπτυξης του προσωπικού 

Βάσος Σαββίδης, Λειτουργός Επιμόρφωσης, ΚΑΔΔ
Παναγιώτης Πέτσας, Λειτουργός Επιμόρφωσης, ΚΑΔΔ

GROW CLEAR COACH STAR WINA

Goals Contracting Current competence Situation Where are we now?

Reality Listening Outcomes Task Investigate the options

Options Exploring Action Actions Name the outcomes

Will or wrap-up Action Checking Results Agree the action 

Review



Ακολούθως, παρουσιάζεται αναλυτικότερα το μοντέλο GROW το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή και
με μεγάλη συχνότητα χρήσης μοντέλα. 

GOALS (ΣΤΟΧΟI): Αρχικά, ο καθοδηγούμενος με τη βοήθεια του καθοδηγητή συγκεκριμενοποιεί τι θέλει να
πετύχει και γιατί, μέχρι πότε, ποιοι άλλοι εμπλέκονται, πώς θα μετρηθεί η επίτευξη των στόχων και ποιες θα είναι
οι συνέπειες από την επίτευξή τους.  

REALITY (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ): Σε αυτό το στάδιο διευκρινίζεται ποια είναι η παρούσα κατάσταση και πώς
έχει προκύψει, ποια είναι αντικειμενικά δεδομένα και ποια στοιχεία αποτελούν γνώμη ή υπόθεση, ποιοι είναι οι
υποβοηθητικοί και ποιοι οι αρνητικοί παράγοντες για την επίτευξη των στόχων, ποια ζητήματα και ποια εμπόδια
πρέπει να ξεπεραστούν, ποιοι εμπλέκονται, τι έχει ήδη δοκιμαστεί και ποια τα αποτελέσματά του.  

OPTIONS (ΕΠΙΛΟΓΕΣ): Ο καθοδηγούμενος διερευνά τις δυνατότητες και τις διαθέσιμες επιλογές για να
προχωρήσει μπροστά. Ο καθοδηγητής ενθαρρύνει τον καθοδηγούμενο να αναπτύξει νέες ιδέες και συλλογιστική
μέσα από ερωτήσεις, όπως τι άλλες επιλογές θα υπήρχαν εάν ήταν διαθέσιμα περισσότερα χρήματα, χρόνος,
ενέργεια, πόροι, υποστήριξη ή γενικότερα εάν ήταν διαφορετικό το περιβάλλον.  

WILL or WRAP UP (ΒΟΥΛΗΣΗ ή ΚΛΕΙΣΙΜΟ): O καθοδηγούμενος αποφασίζει ποιες είναι οι καλύτερες επιλογές
και ποιες συγκεκριμένες δράσεις θα αναλάβει. Επιπλέον, εντοπίζει πιθανά εμπόδια που μπορεί να συναντήσει,
αποφασίζει πώς θα τα αντιμετωπίσει και αναγνωρίζει ποια υποστήριξη θα χρειαστεί.
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Από την ιστοσελίδα https://livingmba.wordpress.com/2015/01/18/coaching-with-grow-model/



Ρόλος καθοδηγητή και καθοδηγούμενου κατά την καθοδήγηση 
Κατά τη διαδικασία της καθοδήγησης, τόσο ο καθοδηγητής όσο και ο καθοδηγούμενος έχουν πολύ σημαντικό

ρόλο να διαδραματίσουν για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας. Ο καθοδηγητής αναλαμβάνει, πιο
συγκεκριμένα, τις πιο κάτω υπευθυνότητες:
• συμφωνεί με τον καθοδηγούμενο ως προς τους στόχους της καθοδήγησης,
• καθορίζει κατάλληλο χρονικό πλαίσιο και χώρο διεξαγωγής της διαδικασίας,
• φροντίζει για τη διασαφήνιση των κανόνων και των ορίων της καθοδήγησης,
• ακούει και υποβάλλει ερωτήσεις στον καθοδηγούμενο, παρέχει ανατροφοδότηση σε σχέση με δυνατά σημεία

και σημεία προς βελτίωση,
• αξιολογεί την πρόοδο του καθοδηγούμενου,
• επαινεί το άτομο που καθοδηγεί και το ενθαρρύνει να δρα πλέον αυτόνομα.
Από την πλευρά του, ο καθοδηγούμενος:
• με τη βοήθεια του καθοδηγητή διασφαλίζει ότι οι στόχοι της καθοδήγησης είναι ευθυγραμμισμένοι και

υποστηρίζουν τους στόχους του οργανισμού,
• είναι πρόθυμος να ακούει ενεργά και να δέχεται ανατροφοδότηση από τον καθοδηγητή,
• σέβεται τους κανόνες της καθοδήγησης και δεσμεύεται στην τήρηση των σχεδίων δράσης και των προθεσμιών,
• αναγνωρίζει ότι ο ρόλος του αποτελεσματικού καθοδηγητή είναι υποβοηθητικός στην ανάπτυξη της δικής

του αυτενέργειας και ανεξάρτητης μάθησης (και ότι δεν προσβλέπει σε αυτόν για όλες τις απαντήσεις).

Η αξιοποίηση της καθοδήγησης από την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης 
Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης ως ο αρμόδιος οργανισμός για την επιμόρφωση των στελεχών της

Δημόσιας Διοίκησης θεωρεί την καθοδήγηση ως μια πολύ αποτελεσματική μέθοδο για τη μάθηση και ανάπτυξη
του προσωπικού. Συνεπώς, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει χρήση της μεθόδου αυτής σε διάφορες εκπαιδευτικές
δράσεις του οργανισμού. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο έργου «Πρόγραμμα στρατηγικής, ηγετικής και διευθυντικής ανάπτυξης στην κυπριακή Δημόσια
Υπηρεσία», χρησιμοποιήθηκε η καθοδήγηση για τη διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδιασμού των οργανισμών
και Υπουργείων της Δημόσιας Υπηρεσίας. Τον ρόλο του καθοδηγητή είχαν ειδικοί σύμβουλοι από τους
συνεργαζόμενους στο έργο ιδιωτικούς οργανισμούς, οι οποίοι καθοδήγησαν ανώτερα και ανώτατα στελέχη της
Δημόσιας Υπηρεσίας στο πιο πάνω θέμα. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του επίσης συγχρηματοδοτούμενου έργου
«Εκπαίδευση για την ανάπτυξη της διοικητικής και ηγετικής ικανότητας στους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης» χρησιμοποιήθηκε η καθοδήγηση με σκοπό την εφαρμογή του κύκλου διαχείρισης της μάθησης
από τις ομάδες του δικτύου διαχείρισης της μάθησης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα,
οι υπεύθυνοι λειτουργοί της ΚΑΔΔ για τις αντίστοιχες ομάδες του δικτύου, καθοδήγησαν τους συντονιστές και
τα μέλη των ομάδων αυτών κατά την εφαρμογή μιας διαδικασίας που περιλάμβανε τα στάδια της διάγνωσης
αναγκών μάθησης, του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης μαθησιακών δράσεων. Τέλος, η
Ακαδημία συνεχίζει την εκπαίδευση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων καθοδήγησης τόσο στο πλαίσιο εργαστηρίων
που απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες προσωπικού, όπως το Γενικό Διοικητικό και Γενικό Γραμματειακό
Προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας, όσο και στο πλαίσιο οριζόντιων εργαστηρίων που απευθύνονται στο
ευρύτερο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας. 

Βασική βιβλιογραφία
Kathy Beevers and Andrew Rea, Learning and Development Practice, Chartered Institute of Personnel and
Development, 2012
David Clutterbuck and David Megginson, Making Coaching Work – Creating a coaching culture, Chartered Institute
of Personnel and Development, 2005
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Μεταξύ 18-30 Μαρτίου 2015 πρα -
γμα  τοποιήθηκε η καθιερωμένη ετήσια
επίσκεψη φοιτητών του Πανεπι στη -
μίου του Manchester στην Κύπρο, στην
οποία συμμετείχαν 45 μετα πτυχιακοί
φοιτητές από τους κλάδους Διοίκησης
και εφαρμογής αναπτυ ξιακών προ -
γραμ    μάτων και Οργα  νωσιακής αλλαγής
και ανάπτυξης. Η ΚΑΔΔ ήταν υπεύθυνη
για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση
του προγράμματος για το διάστημα 19-
24 Μαρτίου. Συγκε κρι μένα, στις 19

Μαρτίου η αποστολή φιλοξενήθηκε στην ΚΑΔΔ, όπου οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν μέσω μιας
σειράς παρουσιάσεων για το συγχρηματοδοτούμενο έργο για στρατηγική, ηγετική και διευθυντική ανάπτυξη της
Δημόσιας Υπηρεσίας, καθώς επίσης και για την εισαγωγή του νέου τρόπου καταγραφής του προϋπολογισμού
στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας για μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας. Στο πλαίσιο του
προγράμματος είχαν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν διάφορα αναπτυξιακά έργα, όπως ο αερολιμένας
Λάρνακας, ο σταθμός επεξεργασίας λυμάτων Λάρνακας,
αλλά και να ενημερωθούν για αναπτυξιακά προγράμματα
των Ηνωμένων Εθνών στον αερολιμένα Λευκωσίας στη
νεκρή ζώνη, για τις αναπτυξιακές προσπάθειες του
Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, για το έργο
αποκατάστασης και επανόρθωσης του ορυχείου του
Αμιάντου, καθώς επίσης και για τα αναπτυξιακά
προγράμματα για τον αγροτουρισμό στις Πλάτρες και την
ευρύτερη περιοχή. Οι φοιτητές και οι υπεύθυνοι
καθηγητές που τους συνόδευαν εξέφρασαν με επίσημη
επιστολή την πλήρη ικανοποίηση τους για τη διοργάνωση
της επίσκεψης και επιβεβαίωσαν τη συνέχιση της
συνεργασίας τους με την ΚΑΔΔ και στο μέλλον.
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Εκπαιδευτική επίσκεψη φοιτητών του Πανεπιστημίου του Manchester
στην Κύπρο 

Νικολέττα Αγρότου, Λειτουργός Επιμόρφωσης, ΚΑΔΔ

Διεθνής δράση της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης



Μεταξύ 17-19 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε η ετήσια επίσκεψη ομάδας στελεχών της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Κύπρο. Η φιλοξενία της συγκεκριμένης αποστολής αποτελεί δέσμευση της Κυπριακής
Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΚΑΔΔ αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση
εκπαιδευτικού προγράμματος, 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. Στη
φετινή αποστολή μετείχαν 18 στελέχη της ΕΕ από διάφορες Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα
οποία είχαν την δυνατότητα να ενημερωθούν για τις σημαντικότερες πτυχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, να
γνωρίσουν πως λειτουργεί ο κρατικός μηχανισμός στην Κύπρο, ως μέρος του διοικητικού συστήματος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ποιες είναι οι τρέχουσες εξελίξεις στη χώρας μας. Πέραν τούτου, διοργανώθηκαν
συναντήσεις με ομολόγους/συνεργάτες τους που τους έδιναν την ευκαιρία να γνωριστούν μαζί 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, δεδομένου ότι τα περισσότερα στελέχη
χειρίζονται θέματα σε σχέση με την Κύπρο.
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Αποστολή στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο

Νικολέττα Αγρότου, Λειτουργός Επιμόρφωσης, ΚΑΔΔ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ



Πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα της Λετονίας στις 4-6 Ιουνίου 2015 η συνάντηση του δικτύου των Διευθυντών
Ινστιτούτων και Σχολών Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DISPA), η οποία γίνεται κάθε 6 μήνες στη
χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα της συνάντησης
ήταν «Στόχοι στη σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση και η συμβολή των Ιδρυμάτων Κατάρτισης» (Objectives in
contemporary Public Administration and the contribution of Training Institutions). Στη συνάντηση, στην οποία
συμμετείχε η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων η στοχοθεσία στη διοίκηση
ανθρώπινου δυναμικού καθώς και οι σύγχρονες μέθοδοι και εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη
διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και προτείνονται από Ιδρύματα Κατάρτισης, ενώ παράλληλα μελετήθηκαν
περιπτωσιολογικές μελέτες. Η επόμενη συνάντηση θα οργανωθεί από το Λουξεμβούργο κατά τη διάρκεια της
προεδρίας του, στο δεύτερο εξάμηνο του 2015.
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Συνάντηση του δικτύου των Διευθυντών Ινστιτούτων και Σχολών Δημόσιας
Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DISPA)

Ανδριάνα Παναγίδου, Διοικητικός Λειτουργός, ΚΑΔΔ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ



Από τις 25 μέχρι τις 27 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε στη Ραμάλα της Παλαιστίνης Διεθνές Συνέδριο για τη
Δημόσια Διοίκηση, στο οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία εκπροσωπήθηκε από την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας
Διοίκησης. Ήταν το πρώτο εξειδικευμένο συνέδριο που έχει πραγματοποιηθεί στην Παλαιστίνη για τη Δημόσια
Διοίκηση και αυτό πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Αραβικό Οργανισμό Διοικητικής Ανάπτυξης (Arab
Administrative Development Organization - ARADO) και το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη
(United Nations Development Program - UNDP). Στο συνέδριο συζητήθηκαν σημαντικά θέματα και προκλήσεις
που αντιμετωπίζει η Δημόσια Διοίκηση στην Παλαιστίνη και στα αραβικά κράτη, και εκπονήθηκε ένα πρακτικό
μοντέλο για την προαγωγή της Δημόσιας Διοίκησης στην Παλαιστίνη αλλά και στο παγκόσμιο, σε συνάρτηση με
τις κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές εξελίξεις και εκπληρώνοντας παράλληλα τις ανάγκες όλων
των πολιτών και της κοινωνίας.
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Διεθνές Συνέδριο για τη Δημόσια Διοίκηση
«The International Conference on Public Administration: 

Realities, Challenges and Prospects»
Ανδριάνα Παναγίδου, Διοικητικός Λειτουργός, ΚΑΔΔ



Στις 29 Ιανουαρίου 2015 υπογράφηκε Μνημόνιο
Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Ακαδημίας
Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ) και του Πανεπιστημίου
Κύπρου (ΠΚ). Το Μνημόνιο υπέγραψαν, εκ μέρους της
ΚΑΔΔ ο Διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης
και Προσωπικού κ. Κύπρος Κυπριανού, και εκ μέρους
του Πανεπιστημίου Κύπρου ο Πρύτανης Καθηγητής
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης. 

Μέσα από το Μνημόνιο επιδιώκεται η από κοινού
προώθηση της εκπαιδευτικής, επιστημονικής, ερευ -
νητικής και διοικητικής συνεργασίας των δύο
οργανισμών. Ειδικότερα, οι προσπάθειες των δύο
μερών στοχεύουν και θα επικεντρωθούν σε άξονες
όπως ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η υλοποίηση και η
αξιολόγηση μαθησιακών δραστηριοτήτων, η
(συν)διοργά νωση επιστημονικών, ενημερωτικών και
άλλων δραστηριοτήτων (π.χ. συνέδρια, ημερίδες,
εκδηλώσεις, κτλ.), η παροχή ευκαιριών μάθησης στον
χώρο εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας, η υποβολή
κοινών ερευνητικών προτάσεων, η διεξαγωγή ερευνών
και ερευνητικών προγραμμάτων, η δημοσιοποίηση
μελετών, ερευνών και άλλων κοινών δραστηριοτήτων,
η υλοποίηση άλλων καινοτόμων πρωτοβουλιών και η
αξιοποίηση υπαρχόντων υποδομών και τεχνογνωσίας
ή/και μεταφορά τεχνογνωσίας από τον ένα οργανισμό
στον άλλο. Οι επιμέρους δράσεις σε τομείς όπου
διαπιστώνεται κοινό ενδιαφέρον, θα αποφασίζονται
και εξειδικεύονται από τα δύο μέρη στο πλαίσιο του
παρόντος Μνημονίου.

Κατά την υπογραφή του Μνημονίου στο Πανεπι -
στήμιο Κύπρου, ο κ. Χριστοφίδης καλωσόρισε με
ιδιαίτερη χαρά τον κ. Κυπριανού και τους συνεργάτες
του. Τόνισε την αναγκαιότητα για μεταρρυθμίσεις και
επεσήμανε πως η εμπειρο γνω μο σύνη τόσο του
Πανεπιστημίου όσο και της Ακαδημίας μπορούν να
υποβοηθήσουν στη δημιουργία αμοιβαίου οφέλους
αλλά και να συμβάλουν ευρύτερα στην ικανοποίηση
των αναγκών της κυπριακής κοινωνίας.  Ο κ. Κυπριανού
εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προώθηση της
συνεργασίας στο πλαίσιο της οποίας μπορεί να
υπάρξει ανταλλαγή ιδεών. Επεσήμανε επίσης πως η
συνεργασία αυτή αποτελεί σημαντικό εργαλείο το
οποίο μπορεί να συμβάλει με συγκεκριμένες εισηγήσεις
στο έργο της μεταρρύθμισης.
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Βάσος Σαββίδης, Λειτουργός Επιμόρφωσης, ΚΑΔΔ

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας
Διοίκησης και Πανεπιστημίου Κύπρου



Ο Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιω -
μάτων, στο πλαίσιο της άσκησης των διευρυμένων
αρμοδιοτήτων που του έχουν παραχωρηθεί τόσο για
την προστασία και προαγωγή των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων όσο και για την προώθηση της αρχής της
ισότητας και την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά
τα τελευταία έτη, έχει ασχοληθεί επισταμένα με
διάφορες πτυχές και εκφάνσεις του φαινομένου της
βίας που στρέφεται εναντίον γυναικών και κοριτσιών. 

Αυτό το οποίο επιδιώχθηκε μέσα από τις παρεμβά -
σεις του Γραφείου ήταν να καταστεί σαφές ότι η βία
κατά των γυναικών συνιστά αφενός «βία με βάση το
φύλο» και άρα διάκριση λόγω φύλου, και αφετέρου
παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αφού έχει ως
αποτέλεσμα να περιορίζει την απόλαυση από τις
γυναίκες των δικαιωμάτων στη ζωή, την ασφάλεια, την
ελευθερία, την αξιοπρέπεια, τη φυσική και συναισθη -
ματική ακεραιότητα και την κοινωνική συμμετοχή.

Ο ρόλος της Δημόσιας Υπηρεσίας τόσο στην πρόληψη
όσο και στην καταπολέμηση της βίας κατά των
γυναικών είναι κομβικός. Οι δημόσιοι λειτουργοί στο
πλαίσιο των καθηκόντων τους έρχονται καθημερινά σε
επαφή με περιστατικά βίας κατά γυναικών, τα οποία
καλούνται να χειριστούν. Οι δημόσιες αρχές, σε
διάφορα επίπεδα, όπως η Αστυνομία, οι Υπηρεσίες
Κοινωνικής Ευημερίας, οι Ιατρικές Υπηρεσίας και
άλλες, καλούνται συχνά είτε να εφαρμόσουν πολιτικές
και δράσεις πρόληψης είτε να παρέμβουν αποτελε -
σματικά για τη διερεύνηση περιστατικών βίας και την
προστασία και στήριξη των θυμάτων. 

Για την υποβοήθηση του έργου και του ρόλου που
καλείται να διαδραματίσει η Δημόσια Υπηρεσία στο
θέμα της βίας κατά των γυναικών, κρίθηκε απολύτως
απαραίτητη η περαιτέρω ενημέρωση και εκπαίδευση
των δημοσίων λειτουργών σε σχετικά ζητήματα. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, το Γραφείο εξασφάλισε
χρηματοδότηση, μέσω του ευρωπαϊκού χρηματο δο -
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τικού Προγράμματος «PROGRESS» για τη διενέργεια
δράσεων που έχουν ως στόχο την καταπολέμηση/
εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των
κοριτσιών στην κυπριακή κοινωνία. Συνεργάτες στη
διεκπεραίωση του προγράμματος είναι η Συμβου -
λευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση
της Βίας στην Οικογένεια, η Κυπριακή Ακαδημία
Δημόσιας Διοίκησης και το Μεσογειακό Ινστιτούτο
Μελετών Κοινωνικού Φύλου. Ανάμεσα στις δράσεις
αυτές, οι οποίες καλύπτουν την χρονική περίοδο 2014-
2015, διενεργήθηκε σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων
που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των
επαγγελματιών που εμπλέκονται στο θέμα της
ανίχνευσης και αντιμετώπισης περιστατικών έμφυλης
βίας, στη βελτίωση των γνώσεών τους για το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο και την προώθηση της συνεργασίας
μεταξύ τους. 

Ειδικότερα, έχουν έως τώρα διεξαχθεί θεματικά
σεμινάρια στις εξής ομάδες επαγγελματιών: Αστυνο -
μικούς, Λειτουργούς Υγείας, Εκπαιδευτικούς, Κοινω νικούς

Λειτουργούς, Νομικούς, επαγγελματίες που σχετί -
ζονται με το καθεστώς εργασίας και παραμονής
γυναικών μεταναστριών, καθώς και σε Λειτουργούς
των ΜΜΕ. 

Επιπρόσθετα, έχουν προγραμματιστεί τρία διεπι -
στη μονικά σεμινάρια, σε Λειτουργούς από διάφορες
δημόσιες υπηρεσίες και ΜΚΟ και τρία σεμινάρια
εκπαίδευσης εκπαιδευτών, οι οποίοι θα λειτουργή -
σουν, εντός των υπηρεσιών τους, ως Πυρήνες Μάθησης
και εκπαίδευσης.

Επίσης, θεωρώντας σημαντική την ευρύτερη
δυνατή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του
ανδρικού ιδίως πληθυσμού σε θέματα εμπορίας
γυναικών για σκοπούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης,
πραγματοποιήθηκε ολοήμερο εργαστήρι με τη
συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου Επιτρόπου
Διοικήσεως ως εκπαιδευτών. Το εργαστήρι απευθυνόταν
κυρίως σε άνδρες δημοσίους υπαλλήλους και διοργα -
νώθηκε σε συνεργασία με την Κυπριακή Ακαδημία
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Δημόσιας Διοίκησης και το Μεσογειακό Ινστιτούτο
Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS).

Η μέχρι τώρα εμπειρία μας κατέδειξε ότι η
επιμόρφωση των λειτουργών της Δημόσιας Υπηρεσίας
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στον καλύτερο
χειρισμό του ζητήματος της βίας κατά των γυναικών
από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Περαιτέρω, οι
εκπαιδευτικές δράσεις παρείχαν την ευκαιρία στους
λειτουργούς συναρμόδιων υπηρεσιών να αναπτύξουν
τους προβληματισμούς τους αλλά και να επεξεργαστούν
από κοινού τρόπους βελτίωσης του μεταξύ τους
συντονισμού. 

Βασιζόμενοι στην εμπειρία που έχει αποκτηθεί και
στον διάλογο που έχει αρχίσει να αναπτύσσεται,
κρίθηκε ότι θα ήταν σκόπιμο το θέμα της βίας κατά
των γυναικών να ενταχθεί ως θεματική και σε
μελλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα της Κυπριακής
Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης μέσω της ανάπτυξης
πολυεπίπεδων δράσεων. Κάτι τέτοιο άλλωστε
ανταποκρίνεται και στις υποχρεώσεις που έχουν
αναληφθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία βάσει της
Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. 
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Διάκριση είναι κάθε διακριτική μεταχείριση, απο -
κλεισμός, περιορισμός ή προτίμηση που βασίζεται σε
ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ενός προσώπου ή
ομάδας προσώπων και έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα
να εκμηδενίζει ή να εμποδίζει την ισότιμη αναγνώριση,
απόλαυση ή άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και ελευθεριών στο οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό
ή κάθε άλλο πεδίο της δημόσιας ζωής. 

Η διάκριση μπορεί να εκδηλώνεται με άμεσο ή
έμμεσο τρόπο. Η άμεση διάκριση προσδιορίζεται από
την πρόθεση για άσκηση διακριτικής μεταχείρισης
μεταξύ δύο ομάδων προσώπων, ενώ έμμεση διάκριση
υπάρχει όταν το αποτέλεσμα μιας θεωρητικά ουδέ -
τερης διάταξης, κριτηρίου ή πρακτικής είναι η
διακριτική μεταχείριση ενός προσώπου ή ομάδας.
Περαιτέρω, διάκριση μπορεί να προκύψει από την
άρνηση ή τη μη λήψη κατάλληλων μέτρων, προ -
σαρμογών ή δράσεων με σκοπό την άρση των
εμποδίων στην ίση μεταχείριση και την ίση απόλαυση
δικαιωμάτων. 

Στην Κύπρο, η ίση προστασία και μεταχείριση από
το κράτος και η απαγόρευση οποιασδήποτε διάκρισης
κατοχυρώνονται κατ΄ αρχήν στο Σύνταγμα της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Παράλληλα, η χώρα μας
δεσμεύεται από σειρά διεθνών και ευρωπαϊκών
συμβάσεων να προαγάγει την αρχή της ίσης
μεταχείρισης στην απόλαυση όλων των θεμελιωδών
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Με την ενσωμάτωση του κοινοτικού κεκτημένου
κατά των διακρίσεων διευρύνθηκαν οι αρμοδιότητες
του θεσμού του Επιτρόπου Διοικήσεως να ενεργεί ως
ανεξάρτητη κρατική αρχή για την καταπολέμηση των
διακρίσεων, στο πλαίσιο που καθορίζει ειδικότερα η
Οδηγία 2000/43/ΕΚ. Με βάση λοιπόν τον Νόμο
42(Ι)/2004, η Αρχή κατά των Διακρίσεων και η Αρχή
Ισότητας συνιστούν αρμόδιους εξωδικαστικούς
φορείς για την προώθηση της αρχής της ίσης
μεταχείρισης και της καταπολέμησης των διακρίσεων
τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Η
κύρια θεσμική αρμοδιότητα των Αρχών είναι η
διερεύνηση ατομικών καταγγελιών και η παροχή
ανεξάρτητης συνδρομής στα θύματα των διακρίσεων.
Πέραν της αρμοδιότητας αυτής, υπάρχουν και άλλες
θεσμικά κατοχυρωμένες δυνατότητες δράσης των
Αρχών βάσει του Νόμου 42(Ι)/2004 που εκτείνονται σε

ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, προληπτικού,
διαμεσολαβητικού, κατασταλτικού και εκπαιδευτικού
χαρακτήρα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον Νόμο 42(Ι)/2004 και με
δεδομένη την κύρωση από την Κυπριακή Δημοκρατία
της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ το 2012
ανατέθηκαν  στον θεσμό του Επιτρόπου Διοικήσεως
και οι αρμοδιότητες της ανεξάρτητης προστασίας,
προώθησης και παρακολούθησης της εφαρμογής της
Σύμβασης, διευρύνοντας την εποπτική και τη
διαμεσολαβητική δράση του θεσμού ως «Ανεξάρτητης
Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων ΑμεΑ» αυτή τη φορά.

Στο πλαίσιο της στενής και εποικοδομητικής
συνεργασίας του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την Κυπριακή Ακαδημία
Δημόσιας Διοίκησης πραγματοποιήθηκαν κατά το
2014 έξι συνολικά επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα
διακρίσεων σε ομάδες νεοεισερχόμενων δημοσίων
υπαλλήλων. Κατά τη διάρκεια αυτών των σεμιναρίων
που διενεργήθηκαν στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας
Διοίκησης από Λειτουργούς του Γραφείου παρουσιά -
στηκε συνοπτικά το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο
κατά των διακρίσεων, αναλύθηκαν βασικές έννοιες και
ορολογίες ενώ συζητήθηκαν κάποιες κύριες παρεμβά -
σεις της Αρχής κατά των Διακρίσεων. Δόθηκε ειδικό  τερη
έμφαση στον αυξημένο ρόλο των δημοσίων υπαλ -
λήλων ως λειτουργών που εκπροσωπούν το κράτος
και τονίστηκε η υποχρέωσή τους όχι μόνο στο να
απέχουν από ενέργειες που συνιστούν διάκριση αλλά
και να συνεισφέρουν, ο καθένας στον τομέα της
αρμοδιότητάς του, στην καταπολέμηση των διακρί -
σεων, διασφαλίζοντας ότι όλοι όσοι αποτείνονται στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα τυγχάνουν ίσης και δίκαιης
μεταχείρισης. Υπογραμμίστηκε ταυτόχρονα ότι η
διακριτική μεταχείριση δεν συνιστά μόνο μια
κοινωνικά και ηθικά αποδοκιμαστέα και επικίνδυνη
πρακτική αλλά και ότι κάθε παράνομη διάκριση μπορεί
να επιφέρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Αντίστοιχα, στην ΚΑΔΔ συνεχίστηκε το εκπαι -
δευτικό πρόγραμμα για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, το
οποίο γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης ΑμεΑ και την Κυπριακή Συνομοσπονδία
Οργανώσεων Αναπήρων και εφαρμόστηκε μέχρι
στιγμής στο ιατρικό, νοσηλευτικό και φυσιοθεραπευτικό
προσωπικό του δημόσιου τομέα, με απώτερο σκοπό

Δημόσια διοίκηση και απαγόρευση των διακρίσεων -
Οδηγός διαφορετικότητας για δημοσίους υπαλλήλους

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
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σταδιακά να επεκταθεί ευρύτερα στους δημόσιους
λειτουργούς. Σε αυτό παρουσιάζονται οι βασικότερες
έννοιες της Σύμβασης του ΟΗΕ, η εμπέδωση των
οποίων καθιστά δυνατή την απόλαυση δικαιωμάτων
μέσα από μια δικαιωματική αντί ιατρική προσέγγιση
στην αναπηρία. Έννοιες όπως αυτές των εύλογων
προσαρμογών, του καθολικού σχεδιασμού και της
προσβασιμότητας, της ανεξά ρτητης διαβίωσης και της
κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Στις μέρες μας ο ρατσισμός, η μισαλλοδοξία και οι
διακρίσεις πλήττουν όχι μόνο τους μετανάστες αλλά
και άλλες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού καθώς και
οποιεσδήποτε εκφάνσεις ετερότητας. Είναι σημαντικό
να αντιληφθούμε όλοι ότι δεν υπάρχει δικαίωμα στον
ρατσισμό αλλά δικαίωμα στη διαφορετικότητα.
Αποτελεί στοίχημα για κάθε έννομη τάξη η εμπέδωση
ότι φοβικά σύνδρομα και συμπεριφορές θέτουν σε
κίνδυνο όχι μόνο τις αρχές τις δημοκρατικής κοινωνίας
αλλά και αυτή την ίδια την κοινωνική ειρήνη.

Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχει στο σύνολο της
δημόσιας υπηρεσίας ένας κοινός κώδικας επικοι -
νωνίας για το τι συνιστά διάκριση, ώστε κάθε δημόσιος
υπάλληλος να είναι σε θέση και να απέχει από τέτοιες
συμπεριφορές και να συμβάλει στην εξάλειψή τους.
Κρίνεται, ως εκ τούτου, απαραίτητη η συνέχιση της
συνεργασίας του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως με

την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και η από
κοινού εκπόνηση ενός Οδηγού Διαφορετικότητας, ο
οποίος θα απευθύνεται σε δημόσιους υπαλλήλους και
θα αποτελέσει ένα χρήσιμο και χρηστικό εργαλείο για
την αντιμετώπιση των διακρίσεων στην καθημε -
ρινότητά τους. Ένας τέτοιος Οδηγός Διαφορετικότητας
θα μπορεί, πέραν της ενδελεχούς παρουσίασης του
υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου κατά των διακρίσεων,
να παρέχει πληροφόρηση σχετικά με λιγότερο
«ορατούς» λόγους διάκρισης, όπως ο σεξουαλικός
προσανατολισμός, η ταυτότητα φύλου και η ηλικία.

Πρέπει να γίνει κατανοητό και να εμπεδωθεί στη
συνείδηση και την πρακτική όλων μας ότι οι διακρίσεις
πλήττουν τον πυρήνα της ανθρώπινης υπόστασης και
παραβιάζουν ουσιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ οι
λόγοι διάκρισης, ως εξίσου επικίνδυνοι για κάθε άτομο
και για κάθε δημοκρατία κοινωνία, δεν πρέπει να
τυγχάνουν ιεράρχησης. Ο ρόλος της συστηματικής
επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης στα ζητήματα
των διακρίσεων και της διαφορετικότητας είναι
ιδιαίτερα σημαντικός για τους δημόσιους υπαλλήλους
που έρχονται καθημερινά πρώτοι σε επαφή με ένα
ολοένα διευρυνόμενο και ποικιλόμορφο κοινό, το
οποίο καλούνται και οφείλουν να εξυπηρετούν δίκαια
και με σεβασμό.
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Γιάννης Παναγιώτου Λειτουργός Επιμόρφωσης  22466547 cyprusacademy@capa.mof.gov.cy

Μαρία Ζήνωνος Γραμματειακός Λειτουργός 22466519 mzenonos@papd.mof.gov.cy

Ευδοκία Πολυκάρπου Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 22466520 epolykarpou@capa.mof.gov.cy

Κατερίνα Χριστοδούλου Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 2466540 kchristodoulou@capa.mof.gov.cy

Τάσος Σκαμπύλης Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 22466526 askambilis@papd.mof.gov.cy

Μαρία Ρηγίνου Έκτακτη Γραφέας 22466531 mreginou@papd.mof.gov.cy

Εύη Πάκκου Έκτακτη Γραφέας 22466516 epakkou@capa.mof.gov.cy

Μαρία Πέτρου Έκτακτη Γραφέας 22466518 mpetrou@papd.mof.gov.cy

Ανδρέας Ιακώβου Βοηθός Γραφείου 22466530 cyprusacademy@capa.mof.gov.cy

Τάσος Τουμασής Βοηθός Γραφείου 22466530 cyprusacademy@capa.mof.gov.cy
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