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Με ιδιαίτερη χαρά προλογίζω την παρούσα έκδοση του Οράματος Μάθησης, στην οποία αποτυπώνεται η σημαντική 

παρέμβαση της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης για στήριξη της Κυπριακής Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω 

της παροχής μάθησης στα αιρετά και υπηρεσιακά στελέχη της. 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μαθησιακών δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη ηγετικών και διευθυντικών ικανοτήτων 

των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενισχύει την ικανότητα προσαρμογής τους στις σύγχρονες προκλήσεις και 

στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς τους. Με δεδομένη λοιπόν τη συνεισφορά της μάθησης 

στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την 

ανάπτυξη της επάρκειας των δήμων και κοινοτήτων να ανταποκρίνονται με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα 

και ευαισθησία στα προβλήματα των πολιτών.

Μέσα από την παρούσα έκδοση είμαι σίγουρος πως θα αντιληφθείτε τον σημαντικό όγκο εργασίας που έχει επιτελεστεί, 

αλλά και την εμπειρογνωμοσύνη με την οποία προσεγγίστηκαν και υλοποιήθηκαν οι διάφορες δράσεις ώστε η 

παραχθείσα μάθηση να αποτελεί ένα ισχυρό και έγκυρο εργαλείο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Εσωτερικών για τη συνεχή στήριξή τους, 

καθώς και την Ένωση Δήμων Κύπρου και την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου για την αγαστή μας συνεργασία. Επιπρόσθετα, 

θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους εργάστηκαν τα τελευταία χρόνια για να παραχθεί το εν λόγω αποτέλεσμα, το προσωπικό 

της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και τους εμπειρογνώμονες από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και τα 

στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συμμετείχαν μαζικά στις μαθησιακές δραστηριότητες. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω την προσδοκία ότι η προσπάθεια που ξεκίνησε για την ενίσχυση της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης μέσω της μάθησης θα συνεχιστεί και στο μέλλον απρόσκοπτα με την ίδια ένταση και επιτυχία.

Κύπρος Κυπριανού 
Διευθυντής Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ



Όραμα Μάθησης

4

Όραμα Μάθησης



5

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ: « Ένα ταξίδι Μάθησης…»

Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης είναι ο φορέας που έχει την ευθύνη για τη συνεχή βελτίωση της 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας και γενικότερα τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης προς όφελος 

του πολίτη, κυρίως μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικής μάθησης. Ως εκ τούτου, δεν θα μπορούσε να μας 

αφήσει ασυγκίνητους η πρόκληση και η ανάγκη για ενίσχυση της διοικητικής και ηγετικής ικανότητας των οργανισμών 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου πλάνου μαθησιακών 

δραστηριοτήτων προς την κατεύθυνση αυτή. 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι η πιο άμεση μορφή επαφής του πολίτη με τη δημόσια 

διοίκηση και σε συνεργασία με την Ένωση Δήμων Κύπρου και την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου αλλά και με τη στήριξη 

του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εσωτερικών, η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκηση ανέλαβε τον 

σχεδιασμό αλλά και την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Εκπαίδευση για την ανάπτυξη της διοικητικής και ηγετικής 

ικανότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Τα έργο αυτό υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση κατά 85% 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 15% από εθνικούς πόρους.

Το υλικό που περιλαμβάνεται στην παρούσα έκδοση είναι προϊόν των διαφόρων δράσεων που έγιναν στα πλαίσια του 

προαναφερόμενου έργου και δίνει στον αναγνώστη μια σφαιρική αντίληψη και γνώση για την πρώτη οργανωμένη και 

σε μεγάλη κλίμακα, προσπάθεια παροχής επιμόρφωσης και παραγωγής μάθησης στην κυπριακή Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Ελπίζουμε πως θα σας κεντρίσει το ενδιαφέρον και θα αποτελέσει έναν οδηγό για τη συνεχή ανάπτυξη και διαχείριση 

της μάθησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Καλή ανάγνωση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

των βασικών τους διαστάσεων (θεσμικό πλαίσιο, 
οργανωτική διάρθρωση, θεματικό περιεχόμενο, 
εκπαιδευτικά εργαλεία, ομάδα στόχου, σκοποί και 
αποτελέσματα κ.α.).

(β) Το δεύτερο στάδιο επικεντρώθηκε στην ενδελεχή 
ανάλυση ορισμένων από τις βέλτιστες πρακτικές που 
επιλέχθηκαν μέσω διαβούλευσης με κριτήριο το ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον που παρουσιάζουν για την Κύπρο. Η ανάλυση 
των πέντε επιλεγμένων περιπτώσεων βασίστηκε στη 
συγκέντρωση πρωτογενών δεδομένων για τον ρόλο και 
τις λειτουργίες των συγκεκριμένων φορέων (θεσμική 
κατοχύρωση, χρηματοδότηση, ανίχνευση εκπαιδευτικών 
αναγκών, σχεδιασμός προγραμμάτων και εκπαιδευτικού 
υλικού, επιλογή και εκπαίδευση εκπαιδευτών, επιλογή 
εκπαιδευτικών μεθόδων, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου κτλ.) που παρέχουν υπηρεσίες επιμόρφωσης 
και κατάρτισης σε στελέχη Ο.Τ.Α.. Η συγκέντρωση των 
αναγκαίων πληροφοριών επιτεύχθηκε μέσω προσωπικής 
επαφής των εμπειρογνωμόνων του αναδόχου της 
σύμβασης, Ινστιτούτου Κοινωνικής Καινοτομίας, με 
εκπροσώπους των φορέων στο πλαίσιο επιτόπιων 
επισκέψεων στις έδρες τους, που πραγματοποιήθηκαν 
ειδικά για τον σκοπό αυτό.

(γ)  Το τρίτο στάδιο αντιστοιχούσε στη σύνθεση των 
πορισμάτων και των προτάσεων με βάση τα ευρήματα 
της έρευνας και την εφαρμογή (α) μίας σύνθετης 
μεθοδολογίας εντοπισμού δυνατών / αδύνατων σημείων 
(SWOT ανάλυση), και (β) δεικτών εκ των προτέρων  
(ex-ante) αξιολόγησης, οι οποίοι επικεντρώνονται στις 
νομικές προϋποθέσεις ανάπτυξης των σεναρίων (legal 
indicators), τις επιχειρησιακές διαδικασίες υιοθέτησής 
τους (process indicators) και τα αναμενόμενα 
αποτελέσματά τους (performance / impact indicators).

Η εκπόνηση της «Έρευνας για τις πρακτικές που 
ακολουθούνται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για εκπαίδευση και ανάπτυξη της διοικητικής 
και ηγετικής ικανότητας στους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης» βασίστηκε στην ανάλυση πρωτογενών και 
δευτερογενών δεδομένων για τον ρόλο και τις λειτουργίες 
των φορέων που παρέχουν επιμόρφωση και κατάρτιση 
σε στελέχη Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 
σε αντιπροσωπευτικά παραδείγματα κρατών, καθώς και 
δεδομένων για το περιεχόμενο των επιμορφωτικών τους 
δράσεων.

Από μεθοδολογική άποψη, η υλοποίηση της έρευνας 
εξελίχθηκε σε τρία στάδια.

(α) Το πρώτο στάδιο περιέλαβε την καταγραφή των 
πολιτικών επιμόρφωσης στελεχών Ο.Τ.Α. που 
εφαρμόζονται σε αντιπροσωπευτικά εθνικά συστήματα 
κρατών-μελών της Ε.Ε., και οδήγησε στον εντοπισμό, 
την ιεράρχηση και την τυποποίηση βέλτιστων πρακτι-
κών. Ειδικότερα, αρχικά εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν 
μέσω βιβλιογραφικής έρευνας και έρευνας γραφείου 
(desk research) κρίσιμες πηγές για τις πολιτικές 
επιμόρφωσης στελεχών Ο.Τ.Α. σε αντιπροσωπευτικά 
εθνικά συστήματα, ενώ συστηματοποιήθηκε η 
διαλεκτική τους σχέση με τα εθνικά μοντέλα οργάνωσης 
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε 
σε φορείς κατάρτισης που έχουν ιδρυθεί είτε από τον 
δημόσιο τομέα είτε από αντιπροσωπευτικούς φορείς 
συλλογικής εκπροσώπησης Ο.Τ.Α. και διαθέτουν 
υψηλή τεχνογνωσία σε θέματα εκσυγχρονισμού και 
ενίσχυσης των διαδικασιών αποκέντρωσης.

 Στη συνέχεια εντοπίστηκαν οι βέλτιστες επιμορφωτικές 
πρακτικές που στοχεύουν στην ανάπτυξη της 
διοικητικής και ηγετικής ικανότητας και έγινε ανάλυση 
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Οι εθνικές πολιτικές επιμόρφωσης στελεχών Ο.Τ.Α. 
στην ευρωπαϊκή περιφέρεια
Η διερεύνηση της εσωτερικής διάρθρωσης και 
λειτουργίας των εθνικών συστημάτων κατάρτισης στην 
ευρωπαϊκή περιφέρεια οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν 
υπάρχει ένα ενιαίο μοντέλο επαγγελματικής κατάρτισης 
με κοινές αρχές και διαστάσεις. Τα κράτη-μέλη της 
Ε.Ε. έχουν υιοθετήσει διαφορετικά συστήματα με βάση 
εθνικές προτεραιότητες και παραδόσεις, καθιστώντας έτσι 
εξαιρετικά δυσχερείς τις απόπειρες προώθησης πολιτικών 
εναρμόνισης ή συντονισμού στο πεδίο αυτό. Η εφαρμογή 
διαφορετικών δεικτών στο πλαίσιο της συγκριτικής 
μεθόδου επικεντρώνεται σε δύο κύριους άξονες για την 
τυπολογία των εθνικών μοντέλων κατάρτισης:

•	 ο	 πρώτος	 άξονας	 εξετάζει	 την	 ειδική	 σχέση	 μεταξύ	
των συστημάτων κατάρτισης και της αγοράς εργασίας, 
δίνοντας έμφαση στην επίδραση του οικονομικού 
περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των πολιτικών 
κατάρτισης,
•	 ο	δεύτερος	άξονας	εξετάζει	τον	ρόλο	των	στρατηγικών	

κοινωνικής προστασίας ως παράγοντα διαμόρφωσης 
των πολιτικών επαγγελματικής κατάρτισης.

 
Τα αποτελέσματα της συγκριτικής ανάλυσης με βάση 
τους δύο παραπάνω άξονες οδηγούν στην καταγραφή 
τεσσάρων κυρίων μοντέλων που μπορούν να αποτελέσουν 
αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης με στόχο τον 
εντοπισμό καλών πρακτικών (best practices) και τη 
μεταφορά τεχνογνωσίας:

•	το	 σκανδιναβικό	 μοντέλο	 (συστήματα της Δανίας και 
της Σουηδίας),
•	το	κορπορατιστικό	μοντέλο	 (συστήματα της Γερμανίας 

και της Αυστρίας),

•	το	αγγλοσαξωνικό	μοντέλο	(συστήματα της Μ. Βρετανίας 
και της Ιρλανδίας),
•	το	γαλλικό	μοντέλο.

1.	Το	σκανδιναβικό	μοντέλο
Το μοντέλο αυτό εντοπίζεται στα συστήματα της Σουηδίας 
και της Δανίας, από τα οποία το δανικό παρουσιάζει 
περισσότερο ενδιαφέρον σε επίπεδο συγκριτικής 
ανάλυσης λόγω των βασικών του χαρακτηριστικών. Το 
δανικό σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης αποτελεί 
συμπλήρωση του συστήματος της υποχρεωτικής  
εννεαετούς εκπαίδευσης και διακρίνεται από 
το υποσύστημα της τεχνικής εκπαίδευσης που 
προσανατολίζεται περισσότερο σε ανώτερες γυμνασιακές 
σπουδές. Η λειτουργία του συστήματος εντάσσεται 
στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο 
έχει επίσης την ευθύνη και για το σύστημα ανοικτής 
εκπαίδευσης των ενηλίκων. Όσον αφορά τον ρόλο του 
Υπουργείου Εργασίας, οι παρεμβάσεις του θεωρούνται 
συμπληρωματικές, καθώς ουσιαστικά κατευθύνονται 
στην ανάπτυξη πολιτικών ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης 
και κατάρτισης ατόμων που αποκλείονται από την 
αγορά εργασίας.Οι κύριοι στόχοι του συστήματος, όπως 
προκύπτουν από τη διερεύνηση των αντίστοιχων μέτρων 
και δράσεων, αντιστοιχούν τόσο στην κάλυψη των 
αναγκών των καταρτιζομένων όσο και στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 

2.	Το	κορπορατιστικό	μοντέλο
Το μοντέλο αυτό θεμελιώνεται στα συστήματα της 
Γερμανίας και της Αυστρίας από τα οποία το γερμανικό 
παρουσιάζει περισσότερο ενδιαφέρον σε επίπεδο 
συγκριτικής ανάλυσης λόγω των βασικών του 
χαρακτηριστικών. Το γερμανικό σύστημα επαγγελματικής 
κατάρτισης θεωρείται ένα από τα πλέον αποτελεσματικά 
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σε ευρωπαϊκή κλίμακα, αποτελώντας κύριο μηχανισμό 
προώθησης της οικονομικής προόδου της χώρας. Η 
εξέλιξή του συνδέεται με τη βιομηχανική ανάπτυξη που 
επιβάλλει υψηλή εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού 
και προσαρμογή του στις εργασιακές και τεχνολογικές 
εξελίξεις. Οι κύριοι στόχοι του συστήματος, όπως 
προκύπτουν από τη διερεύνηση του αντίστοιχου θεσμικού/
οργανωτικού πλαισίου, αντιστοιχούν στην προώθηση της 
προσωπικής ανάπτυξης των νέων για την επαγγελματική 
τους σταδιοδρομία καθώς και στην κάλυψη των αναγκών 
των επιχειρήσεων σε εξειδικευμένο προσωπικό.

3.	Το	αγγλοσαξωνικό	μοντέλο
Το μοντέλο αυτό θεμελιώνεται στο σύστημα της Μεγάλης 
Βρετανίας, ενώ σημαντικές αποκλίσεις εμφανίζονται 
στην περίπτωση του συστήματος της Βόρειας Ιρλανδίας. 
Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η θεσμοθέτηση 
ενός ενιαίου πλαισίου σχεδιασμού και εφαρμογής των 
δράσεων αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης, στο 
οποίο συμμετέχουν οι ίδιοι φορείς, τόσο σε επίπεδο 
κυβέρνησης, όσο και σε ενδιάμεσο επίπεδο. Η κεντρική 
διοίκηση χαράσσει τις γενικές αρχές και τους άξονες 
πολιτικής για την επαγγελματική κατάρτιση και εποπτεύει 
την υλοποίησή τους μέσω της παρέμβασης κεντρικών 
και τοπικών φορέων. Αναμφισβήτητα το πιο ενδιαφέρον 
στοιχείο του βρετανικού μοντέλου εντοπίζεται στο 
σύστημα αναγνώρισης και πιστοποίησης επαγγελματικών 
προσόντων που έχει θεσμοθετηθεί από τη δεκαετία του 
1950. Το σύστημα πιστοποίησης προσόντων αποτελεί 
τον κρίκο που συνδέει τους διάφορους μηχανισμούς 
και τα υποσυστήματα της επαγγελματικής κατάρτισης, 
ενώ προωθείται η ανάπτυξη ενός ενιαίου συστήματος 
που θα περιλαμβάνει τόσο τα ακαδημαϊκά, όσο και τα 
επαγγελματικά προσόντα.

4.	Το	γαλλικό	μοντέλο
Το μοντέλο αυτό εντοπίζεται στο γαλλικό σύστημα 
επαγγελματικής κατάρτισης, το οποίο χαρακτηρίζεται 
από μειωμένη αποδοχή και αναγνωρισιμότητα σε σχέση 
με το σύστημα της γενικής εκπαίδευσης. Η ανάπτυξή του 
προωθήθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980,  
μέσω ενός κρατικά κατευθυνόμενου σχεδίου, που  
στηρίζεται στη λειτουργία της AFPA (Association nationale 
pour la Formation Professionnelle des Adultes - Εθνική 
Ένωση για την Επαγγελματική Κατάρτιση Ενηλίκων στη 
Γαλλία). Το σύστημα προβλέπει δύο κύριες μορφές 
επαγγελματικής κατάρτισης, την αρχική και τη συνεχιζό-
μενη. Σε επίπεδο αρχικής κατάρτισης ενεργοποιούνται 
δημόσιοι φορείς (σχολές) που οργανώνονται και 
χρηματοδοτούνται από το κράτος. Σε επίπεδο 
συνεχιζόμενης κατάρτισης προβλέπεται η συνεργασία 
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Προβλέπονται επίσης 
δράσεις εναλλασσόμενης κατάρτισης επιδιώκοντας να 
γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ σχολικής εκπαίδευσης και 
επιχειρήσεων, μέσω της «εναλλαγής» περιόδων φοίτησης 
σε κρατική σχολή και πρακτικής άσκησης σε επιχείρηση.

Καλές πρακτικές επιμόρφωσης στελεχών Ο.Τ.Α. στην 
ευρωπαϊκή περιφέρεια
Η επιλογή των βέλτιστων πρακτικών στο πεδίο της 
εκπαίδευσης και ανάπτυξης της διοικητικής ικανότητας 
προωθήθηκε με βάση ένα σύνθετο μοντέλο κριτηρίων 
που συνδυάζει δείκτες ανάδειξης καλής πρακτικής σε 
σχέση με τα εξής:
n τα οριζόντια εθνικά συστήματα αναφοράς (συστήματα 

και πολιτικές αποκέντρωσης σε τοπικό επίπεδο),
n τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πρακτικών ως εθνικών 

πολιτικών (θεσμικό, οργανωτικό και κοινωνικοπολιτικό 
πλαίσιο ανάπτυξης),
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n την έκταση ανταπόκρισης των πρακτικών (περιεχόμενο, 
διαδικασίες) στις ανάγκες που διαμορφώνονται στο 
πλαίσιο των επιδιωκόμενων στόχων της ανάπτυξης της 
διοικητικής και ηγετικής ικανότητας των Ο.Τ.Α.

Υπό	το	πρίσμα	αυτό,	τα	κριτήρια	περιλαμβάνουν:
(α) την καινοτομία σε σχέση με το περιεχόμενο ή/και 

τις διδακτικές μεθόδους - εργαλεία κατάρτισης / 
επιμόρφωσης,

(β) την ανταπόκριση του περιεχομένου και των 
διαδικασιών υλοποίησης των προγραμμάτων 
κατάρτισης / επιμόρφωσης στους στόχους και τις 
ανάγκες της διοικητικής μεταρρύθμισης, με έμφαση 
στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της διοικητικής και 
ηγετικής ικανότητας των Ο.Τ.Α.,

(γ) την ενεργητική συμμετοχή ή συνεργασία των Ο.Τ.Α. στις 
διαδικασίες σχεδιασμού, υλοποίησης, παρακολούθησης 
και αξιολόγησης των επιμορφωτικών δράσεων,

(δ) την οργανωτική και διαχειριστική επάρκεια που 
διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των προγραμμάτων 
ανεξάρτητα από τις πηγές χρηματοδότησής τους (ιδίως 
στην περίπτωση δράσεων που χρηματοδοτούνται 
από υπερεθνικές πηγές, όπως π.χ. τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οι Δράσεις Τοπικής 
Ανάπτυξης της Παγκόσμιας Τράπεζας),

(ε) τη συμβολή τους στην ενίσχυση των επιμέρους 
όρων αποτελεσματικότητας του εθνικού συστήματος 
κατάρτισης (διαμόρφωση στρατηγικής για τους 
στόχους της κατάρτισης σε εθνικό επίπεδο, σύνδεση 
της κατάρτισης με τον διορισμό ή την επαγγελματική 
ανέλιξη με βάση ομοιόμορφα κριτήρια, ενεργοποίηση 
μη κρατικών φορέων με στόχο την πολυμορφία του 
συστήματος, προαγωγή διεθνών δικτυώσεων),

(στ)τη επαναληψιμότητα ή άλλως την δυνατότητα 
μεταφοράς (transferability) στο κυπριακό σύστημα 
επιμόρφωσης στελεχών της δημόσιας διοίκησης.

Επιμορφωτικές δράσεις για τα διοικητικά στελέχη των 
Ο.Τ.Α.
(α) Σε επίπεδο ενίσχυσης της οριζόντιας αποτελεσμα-

τικότητας των εθνικών συστημάτων κατάρτισης και 
επιμόρφωσης στελεχών Ο.Τ.Α., διαστάσεις καλής 
πρακτικής εντοπίζονται στην ομόσπονδη περιοχή 
Βρυξελών του Βελγίου, στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Στην Ελλάδα (ΕΣΤΑ, ΙΝΕΠ) αναδεικνύεται ο 
κεντρικός στρατηγικός σχεδιασμός των στόχων και 
των βασικών χαρακτηριστικών της κατάρτισης σε 
εθνικό επίπεδο σε συνδυασμό με την ενθάρρυνση της 
δραστηριοποίησης και άλλων μη κρατικών φορέων 
(ΚΕΔΚΕ - ΕΕΤΑΑ) στο πεδίο της επιμόρφωσης 
του προσωπικού των Ο.Τ.Α. Παράλληλα, τόσο στην 
Ελλάδα (ΕΣΤΑ, ΙΝΕΠ) όσο και στο Βέλγιο (ERAP) 
κυριαρχεί το στοιχείο της σύνδεσης της κατάρτισης 
με την επαγγελματική πορεία των εργαζομένων, 
καθώς η ανάπτυξη δεξιοτήτων αποτελεί εκ του νόμου 
προϋπόθεση για την κατάληψη συγκεκριμένων θέσεων 
ή έχει σχεδιασθεί ώστε να παρακολουθεί συστηματικά 
το σύνολο της καριέρας του καταρτιζόμενου.

(β) Σε επίπεδο συμμετοχής των Ο.Τ.Α. στην ανάπτυξη 
πολιτικών επιμόρφωσης, οι πρακτικές του Βελγίου 
(ERAP), της Ελλάδας (ΕΣΤΑ, ΚΕΔΚΕ) και του 
Ηνωμένου Βασιλείου (LGE) χαρακτηρίζονται αφενός 
από την έντονη συμμετοχή των Ενώσεων Δήμων 
και Κοινοτήτων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
των επιμορφωτικών δράσεων που απευθύνονται στο 
προσωπικό των Ο.Τ.Α. και αφετέρου από την ενίσχυση 
των διεθνών δικτυώσεων.

(γ) Σε επίπεδο βιωσιμότητας των δομών και ανταπόκρισης 
του περιεχομένου των επιμορφωτικών δράσεων στις 
ανάγκες της διοικητικής μεταρρύθμισης, εντοπίζονται 
περιπτώσεις φορέων του Βελγίου (ERAP), της Ελλάδας 
(ΕΣΤΑ), του Ηνωμένου Βασιλείου (LGE) και της Αυστρίας 
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(KDZ) που παρουσιάζουν αυξημένη οικονομική και 
διαχειριστική επάρκεια. Οι συγκεκριμένοι φορείς 
διαθέτουν υψηλό βαθμό τεχνογνωσίας και εμπειρίας 
σε θεματικά πεδία που σχετίζονται με τη σύγχρονη 
διοικητική ικανότητα των Ο.Τ.Α. και σχεδιάζουν 
επιμορφωτικές δραστηριότητες που ανταποκρίνονται με 
επάρκεια στις ανάγκες προσαρμογής των διοικητικών 
υπαλλήλων σε διαδικασίες διοικητικής μεταρρύθμισης.

(δ) Σε επίπεδο επιχειρησιακής καινοτομίας, το μοντέλο 
του αυστριακού οργανισμού KDZ παρουσιάζει έντονα 
στοιχεία προστιθέμενης αξίας λόγω της πρωτοπορίας 
του στον τομέα αξιοποίησης του Κοινού Πλαισίου 
Αξιολόγησης σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Καινοτομικές διαστάσεις ως προς τα εκπαιδευτικά 
εργαλεία και το περιεχόμενο της επιμόρφωσης 
παρουσιάζουν επίσης τα προγράμματα ενίσχυσης 
των δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες που υλοποιεί 
στην Ελλάδα η ΚΕΔΚΕ, καθώς και τα προγράμματα 
ενίσχυσης πολιτικών δεξιοτήτων και διοικητικής 
ικανότητας που υλοποιεί στο Ηνωμένο Βασίλειο η 
LGE. Στο Βέλγιο εντοπίζονται διαστάσεις καινοτομίας 
αφενός στην ευρύτητα των ομάδων στόχου (καθώς η 
κατάρτιση εκκινεί από τα κατώτερα στελέχη ώστε να 
τους προσφέρει ίσες ευκαιρίες ανέλιξης στην ιεραρχία), 
αφετέρου στην ενθάρρυνση των καταρτιζόμενων 
να γίνονται καταλύτες της αλλαγής στο φορέα όπου 
απασχολούνται.

(ε) Σε επίπεδο δυνατότητας μεταφοράς, το σύνολο 
των πρακτικών που παρουσιάζονται, μπορούν να 
αποτελέσουν πυρήνα έμπνευσης για σχεδιασμό 
ανάλογων δράσεων στην Κύπρο, είτε σε επίπεδο 
δημόσιου τομέα (Ελλάδα) είτε σε επίπεδο Ενώσεων 
Δήμων και Κοινοτήτων (Ελλάδα, Βέλγιο, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Αυστρία).

Ακολουθούν	αντιπροσωπευτικά	υποδείγματα	αναφοράς	
στο	πεδίο	της	εκπαίδευσης	και	ανάπτυξης	της	διοικητικής	
και	ηγετικής	ικανότητας	αιρετών	και	στελεχών	Ο.Τ.Α.	από	
δύο	κράτη-μέλη	 της	Ευρωπαϊκής	 Ένωσης	 (Ελλάδα	και	
Ηνωμένο	Βασίλειο),	που	έχουν	σχεδιάσει	και	εφαρμόζουν	
αντίστοιχες	καλές	πρακτικές.

•	 Το	 Εθνικό	 Κέντρο	 Δημόσιας	 Διοίκησης	 και	 Αυτοδιοί-
κησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) της Ελλάδας και συγκεκριμένα 
οι εξειδικευμένες μονάδες της Εθνική Σχολή 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) και του Ινστιτούτου 
Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.).
•	 Το	 Ινστιτούτο	 Τοπικής	 Αυτοδιοίκησης	 (Ι.Τ.Α.)	 της	

Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας.
•	 Ο	 Ευρωπαϊκός	 Οργανισμός	 Στρατηγικού	 Σχεδιασμού	

(E.O.Σ.Σ.), διεθνής οργανισμός που εδρεύει στην 
Ελλάδα.
•	 Η	 South	 East	 Employers	 (SEE),	 περιφερειακή	

εργοδοτική ένωση Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης της 
περιοχής της Νοτιοανατολικής Αγγλίας στο Ηνωμένο 
Βασίλειο.
•	 Το	Κέντρο	Ηγεσίας	για	την	Τοπική	Διακυβέρνηση	(Lead-

ership Centre for Local Government), μέλος του ομίλου 
εταιρειών LGA GROUP που έχει δημιουργήσει η Ένωση 
Τοπικών Αρχών της περιοχής της Αγγλίας (Local Gov-
ernment Association - LGA) στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα υποδείγματα αναφοράς της Ελλάδας επιλέχθηκαν για 
τους ακόλουθους λόγους:
(α) Η διάρθρωση και η λειτουργία του διοικητικού 

συστήματος της Ελλάδας και ο ρόλος της τοπικής 
αυτοδιοίκησης παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες με 
το αντίστοιχο κυπριακό σύστημα.

(β) Το ελληνικό σύστημα επιμόρφωσης και κατάρτισης 
στελεχών Ο.Τ.Α. χαρακτηρίζεται από έντονη 
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πολυμορφία, καθώς συνδυάζει την ύπαρξη ενός 
κεντρικού δημόσιου φορέα επιμόρφωσης και 
κατάρτισης (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης) με την ταυτόχρονη δραστηριοποίηση 
πλέγματος ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών φορέων 
κατάρτισης που έχουν δημιουργηθεί τόσο από ενώσεις 
Ο.Τ.Α. (Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κεντρικής 
Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας), όσο και 
από εξειδικευμένους επιστημονικούς οργανισμούς 
με υπερεθνική εμβέλεια (Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Στρατηγικού Σχεδιασμού).

(γ) Η περίπτωση της Ελλάδας ενσωματώνει καλές  
πρακτικές τόσο σε επίπεδο κατάρτισης διοικητικών 
στελεχών όσο και σε επίπεδο επιμόρφωσης αιρετών 
στελεχών με αποτέλεσμα να καλύπτει όλο το εύρος των 
απαιτήσεων αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού 
των Ο.Τ.Α.

(δ) Η διαδικασία μεταρρύθμισης του οργανωτικού 
πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης υποστηρίζεται 
από πόρους των Κοινοτικών Διαρθρωτικών Ταμείων 
υπό το πρίσμα υλοποίησης του Εθνικού Στρατηγικου 
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), που αποτελεί το έγγραφο 
αναφοράς για τον προγραμματισμό των δράσεων 
παρέμβασης των Ταμείων σε εθνικό επίπεδο την 
περίοδο 2007-2013.

 Από την άλλη πλευρά, τα υποδείγματα αναφοράς 
του Ηνωμένου Βασιλείου επιλέχθηκαν για τους 
ακόλουθους λόγους:

α) Η περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου αναδεικνύει 
καλές πρακτικές τόσο σε επίπεδο κατάρτισης 
διοικητικών στελεχών όσο και σε επίπεδο επιμόρφωσης 
αιρετών στελεχών με αποτέλεσμα να καλύπτει όλο το 
εύρος των απαιτήσεων αναβάθμισης του ανθρώπινου 
δυναμικού των Ο.Τ.Α.

β) Το βρετανικό μοντέλο χαρακτηρίζεται από τον 
πρωταγωνιστικό ρόλο των ίδιων των Ο.Τ.Α. και των 
Ενώσεών τους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
δράσεων κατάρτισης των στελεχών τους στο πλαίσιο 
δομών που παρουσιάζουν υψηλό βαθμό βιωσιμότητας 
και μακρά παράδοση.

γ) Οι πρακτικές που εντοπίζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο 
παρουσιάζουν υψηλό βαθμό καινοτομίας, ενώ ιδιαίτερα 
στο πεδίο της ανάπτυξης της ηγετικής ικανότητας οι 
βρετανικοί φορείς θεωρούνται πρωτοπόροι.

Σενάρια ανάπτυξης ενός εθνικού συστήματος 
επιμόρφωσης στελεχών Ο.Τ.Α. στην Κύπρο
Η συστηματική επεξεργασία των πορισμάτων της μελέτης 
«Έρευνα για τις καλές πρακτικές που ακολουθούνται σε 
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση 
και την ανάπτυξη της διοικητικής και ηγετικής ικανότητας 
των Ο.Τ.Α.» υπό το πρίσμα των ιδιαιτεροτήτων του 
διοικητικού μοντέλου και του εσωτερικού περιβάλλοντος 
της Κύπρου, οδηγεί στην εκπόνηση δύο εναλλακτικών 
σεναρίων ανάπτυξης ενός εθνικού συστήματος 
επιμόρφωσης στελεχών Ο.Τ.Α. στην Κύπρο: το πρώτο 
αντιστοιχεί στη δημιουργία ενός κεντρικού δημόσιου 
φορέα επιμόρφωσης, ενώ το δεύτερο αντιστοιχεί στη 
δημιουργία ενός φορέα επιμόρφωσης από τις Ενώσεις 
Δήμων και Κοινοτήτων.

1. Το σενάριο της κεντρικής ρύθμισης
Το πρώτο σενάριο αξιοποιεί πρακτικές που εφαρμόζονται 
στις περιπτώσεις της Ελλάδας, της Ιταλίας και του 
Βελγίου (ομόσπονδη περιοχή Βαλλονίας) με βασικό 
χαρακτηριστικό την ανάπτυξη ενός οριζόντιου εθνικού 
συστήματος από έναν δημόσιο φορέα της κεντρικής 
διοίκησης με οργανωτική και διαχειριστική αυτοτέλεια 
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που θα οργανώνει εκπαιδευτικές δράσεις σε εθνικό ή 
επαρχιακό επίπεδο για στελέχη Ο.Τ.Α. κάθε βαθμίδας 
από όλη τη χώρα. Ο φορέας αυτός θα διοργανώνει επίσης 
επιμορφωτικά προγράμματα για τα αιρετά στελέχη των 
Ο.Τ.Α. σε εθνικό ή επαρχιακό επίπεδο.

1.1. Τα βασικά χαρακτηριστικά του οριζόντιου συστή-
ματος 
Το σύστημα που προτείνεται στο πλαίσιο του πρώτου 
επιχειρησιακού σεναρίου βασίζεται σε θεσμικές και 
επιχειρησιακές πρωτοβουλίες της κεντρικής διοίκησης, 
εστιάζοντας στη λειτουργία ενός κεντρικού δημόσιου 
φορέα με αρμοδιότητα την επιμόρφωση και την κατάρτιση 
στελεχών Ο.Τ.Α.

Από άποψη νομικής φύσης, ο εκπαιδευτικός φορέας θα 
έχει την μορφή είτε αυτόνομου Ημικρατικού Οργανισμού 
(Κυπριακή Ακαδημία Τοπικής Αυτοδιοίκησης) υπό την 
εποπτεία των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών, 
είτε αυτοτελούς και εξειδικευμένου εκπαιδευτικού 
άξονα (Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης) της υφιστάμενης 
Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης (Κ.Α.Δ.Δ.), 
που λειτουργεί ως υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών 
χωρίς νομική προσωπικότητα.

Σε επίπεδο θεσμικών παρεμβάσεων, η δημιουργία μιας 
Ακαδημίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ενός αυτοτελούς 
άξονα στο εσωτερικό της Κ.Α.Δ.Δ. επιβάλλει: (α) την 
προώθηση νομοθετικής παρέμβασης με πρωτοβουλία 
του Υπουργείου Οικονομικών που θα ιδρύει τη νέα 
υπηρεσία και θα αποτυπώνει τους σκοπούς και τα 
βασικά της χαρακτηριστικά και (β) την έκδοση μιας 
σειράς Κανονισμών του Υπουργικού Συμβουλίου που θα 
εξειδικεύουν όλα τα επιχειρησιακά θέματα οργάνωσης 
και διοίκησης. Παράλληλα, επιβάλλεται να συμπεριληφθεί 

ειδική πρόβλεψη στη νομοθεσία περί δημοτικών και 
κοινοτικών λειτουργών με την οποία να αναγνωρίζεται 
ρητά το δικαίωμα των στελεχών Ο.Τ.Α. στην επιμόρφωση 
με ίσους όρους, καθώς και η υποχρέωση του κράτους και 
των Ο.Τ.Α. να μεριμνούν για την αποτελεσματική απόλαυση 
αυτού του δικαιώματος (κατά το πρότυπο της ελληνικής 
και της γαλλικής νομοθεσίας). 

Τα παρεχόμενα είδη κατάρτισης θα περιλαμβάνουν 
οπωσδήποτε τις ακόλουθες σημαντικές και αναγκαίες 
μορφές κατάρτισης:
n εισαγωγική επιμόρφωση των νεοδιοριζόμενων 

διοικητικών στελεχών
n εισαγωγική επιμόρφωση των νεοεκλεγέντων αιρετών 

στελεχών
n συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση των διοικητικών 

στελεχών με έμφαση στην κατάρτιση των λειτουργών 
που καταλαμβάνουν κρίσιμες διευθυντικές θέσεις.

Σε δεύτερο στάδιο, ο φορέας θα πρέπει να αναπτύξει και 
άλλα εξειδικευμένα είδη κατάρτισης, όπως η υποχρεωτική 
προεισαγωγική επιμόρφωση για στελέχη υψηλής 
εξειδίκευσης και ταχείας ανέλιξης (στο πρότυπο της 
ελληνικής ΕΣΤΑ), η εξειδικευμένη επιμόρφωση για αιρετά 
στελέχη (κατάρτιση εμβάθυνσης για έμπειρα στελέχη και 
η τηλε-κατάρτιση. 

Οι στόχοι της κατάρτισης, σε επίπεδο γενικής στρατηγικής, 
θα πρέπει να καλύπτουν τρία βασικά πεδία που 
συνοψίζονται ως ακολούθως:

(α) Η αποτελεσματική διαχείριση της αλλαγής (training 
for change) που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες της 
ευρύτερης διοικητικής μεταρρύθμισης στο πεδίο της 
Κυπριακής Αυτοδιοίκησης (ενίσχυση της δημοκρατικής 
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διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο και ενδυνάμωση της 
συμμετοχής των πολιτών, εκσυγχρονισμός της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, 
αποκέντρωση κρίσιμων αρμοδιοτήτων, εναρμόνιση 
με το κοινοτικό κεκτημένο κ.ο.κ.). Οι αλλαγές που 
επιδιώκονται αφορούν σε πρώτο επίπεδο τη συνολική 
αντίληψη για τον ρόλο της δημόσιας διοίκησης και της 
κεντρικής ή τοπικής εξουσίας και σε δεύτερο επίπεδο 
την υιοθέτηση μιας νέας προσέγγισης σε σχέση με 
την αποστολή της. Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης, 
η δημόσια διοίκηση δεν είναι πλέον ο εκπρόσωπος 
της εξουσίας που έχει ως αποστολή την τήρηση 
του νόμου και της τάξης, αλλά ο φορέας που είναι 
εντεταλμένος από το κοινωνικό σύνολο να υπηρετεί 
τις ανάγκες του. Η εισαγωγή της νέας διοικητικής 
κουλτούρας απαιτεί μία σημαντική επένδυση στην 
κατάρτιση του προσωπικού των Ο.Τ.Α. αλλά και 
των αιρετών στελεχών προκειμένου να αλλάξει τις 
αντιλήψεις τους, να αμβλύνει τις προκαταλήψεις τους 
και να τους ενθαρρύνει στην καλλιέργεια μίας εντελώς 
νέας νοοτροπίας που προσομοιάζει περισσότερο στις 
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (corporate culture).

(β) Η αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στους 
δημότες (training to serve the public better) που 
εστιάζει στην μεταστροφή της νοοτροπίας των Ο.Τ.Α. 
ως προς τις σχέσεις τους με τους δημότες. Η βελτίωση 
της εξυπηρέτησης του κοινού αποτελεί οριζόντιο στόχο 
της κατάρτισης σε όλους τους φορείς του δημόσιου 
τομέα αλλά παρουσιάζει ειδική προστιθέμενη αξία 
στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς εκεί 
η συναλλαγή με τους πολίτες αποτελεί καθημερινή 
προτεραιότητα. Σκοπός είναι η αντικατάσταση της 
αναχρονιστικής αντίληψης ότι ο δημότης είναι ο 
«υπήκοος» που αιτείται την προστασία των δημοτικών 

ή κοινοτικών υπηρεσιών με μια νέα πελατο-κεντρική 
κουλτούρα που θεωρεί τον δημότη «εξυπηρετούμενο 
πρόσωπο» που δικαιούται να απαιτεί από τον Ο.Τ.Α. 
ταχείες και ποιοτικές υπηρεσίες. Η κατάρτιση στο 
συγκεκριμένο πεδίο δίνει έμφαση στην ικανότητα του 
προσωπικού να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις και τις 
ανάγκες των εξυπηρετούμενων και να τηρεί βασικές 
αρχές, όπως η διαφάνεια και η νομιμότητα των 
διοικητικών αποφάσεων, η προστασία των προσωπικών 
δεδομένων, η παροχή σαφούς πληροφόρησης στους 
ενδιαφερόμενους πολίτες κτλ.

(γ) Ο εκσυγχρονισμός και εξορθολογισμός της διαχείρισης 
(management training) που επιδιώκει τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας των Ο.Τ.Α. και την επίτευξη οικονομιών 
κλίμακας μέσω της αξιοποίησης μεθόδων και τεχνικών 
του σύγχρονου διοικητικού και πολιτικού μάνατζμεντ. 
Τα προγράμματα κατάρτισης επικεντρώνονται στη 
μετάδοση νέων αντιλήψεων για τη δημοσιονομική 
διαχείριση, τον στρατηγικό σχεδιασμό, τη διοίκηση 
με βάση την απόδοση, την ορθολογική διαχείριση 
ανθρωπίνων πόρων και την οργανωσιακή - λειτουργική 
αναδιάρθρωση με βάση την στρατηγική κατανομή των 
αρμοδιοτήτων. Η εφαρμογή μιας νέας διοικητικής 
κουλτούρας στους Ο.Τ.Α. σε σχέση με τη διαχείριση 
απαιτεί συστηματικές δράσεις κατάρτισης, καθώς τα 
περισσότερα διευθυντικά διοικητικά στελέχη αλλά και 
οι αιρετοί σύμβουλοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη 
θεωρία του μάνατζμεντ.

Εξάλλου, σε επίπεδο οργανωτικής και διαχειριστικής 
λειτουργίας, ο φορέας θα διαρθρώνεται εσωτερικά κατά 
το πρότυπο των δημόσιων υπηρεσιών (Διευθύνσεις 
και Τμήματα), ενώ το κόστος της λειτουργίας και των 
εκπαιδευτικών του δράσεων θα καλύπτεται από δημόσιους 
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πόρους που ο φορέας θα διαχειρίζεται μέσω αυτοτελούς 
προϋπολογισμού ή σε περίπτωση που λάβει τη μορφή 
εκπαιδευτικού άξονα της Κ.Α.Δ.Δ. μέσω ειδικών πιστώσεων 
στον προϋπολογισμό της, Κ.Α.Δ.Δ. Ιδιαίτερα μάλιστα για 
την κάλυψη των αναγκών αξιολόγησης και ελέγχου της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, σκόπιμη είναι η 
σύσταση ειδικού Τμήματος Πιστοποίησης, Διασφάλισης 
Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου με αρμοδιότητες 
τη συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου. Εξάλλου, σε επίπεδο κατανομής 
των εκπαιδευτικών αρμοδιοτήτων, ο φορέας θα διαθέτει 
δύο διακριτούς εκπαιδευτικούς άξονες με αντίστοιχους 
επιστημονικούς και οργανωτικούς υπεύθυνους: 

(α) Ο πρώτος εκπαιδευτικός άξονας θα είναι αρμόδιος 
για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων για τα 
διοικητικά στελέχη των Ο.Τ.Α. ανεξαρτήτως βαθμίδας 
(υποχρεωτική ή προαιρετική εισαγωγική επιμόρφωση 
και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση) κατά το 
πρότυπο του ελληνικού ΙΝΕΠ.

(β) Ο δεύτερος εκπαιδευτικός άξονας θα είναι αρμόδιος 
για την υλοποίηση δράσεων επιμόρφωσης αιρετών 
στελεχών Ο.Τ.Α. Σε επίπεδο μηχανισμών και εργαλείων 
ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών, ο νέος 
εκπαιδευτικός φορέας θα εφαρμόζει ένα πρότυπο 
σύστημα ανίχνευσης αναγκών που θα διαφοροποιείται 
ανάλογα με το είδος της κατάρτισης. Ειδικότερα, 
στην περίπτωση της οριζόντιας κατάρτισης σε γενικά 
θεματικά πεδία που αφορούν το σύνολο των Ο.Τ.Α. 
(π.χ. προστασία του περιβάλλοντος, χρήση νέων 
τεχνολογιών, κοινωνική πολιτική κτλ.), η διάγνωση των 
εκπαιδευτικών αναγκών θα γίνεται από συγκεκριμένα 
όργανα του φορέα με ειδική αρμοδιότητα την ανίχνευση 
εκπαιδευτικών αναγκών και με βάση εξειδικευμένα 

σχέδια εκπαίδευσης που θα εκπονήσει ο φορέας, 
λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα σχετικών μελετών 
και ερευνών, τις γνωμοδοτήσεις των συντονιστικών 
του οργάνων καθώς και τις προτεραιότητες της 
κυβερνητικής πολιτικής στο πεδίο της διοικητικής 
μεταρρύθμισης.

Στο πλαίσιο του οριζόντιου συστήματος, ο φορέας θα 
συγκροτήσει ένα σύνθετο δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων 
σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Σε διεθνές επίπεδο, ο 
φορέας θα ανταλλάσσει εμπειρίες και καλές πρακτικές 
και θα ενημερώνεται για τις διεθνείς τάσεις μέσω της 
δικτύωσης και της στενής συνεργασίας του με ένα ευρύ 
φάσμα ομόλογων φορέων από άλλες χώρες. Σε εθνικό 
επίπεδο, ο φορέας θα συνεργάζεται στενά με όλους τους 
σημαντικούς κυπριακούς φορείς που δραστηριοποιούνται 
στο πεδίο της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης μέσω του συντονιστικού γνωμοδοτικού 
οργάνου και των ειδικών μνημονιών συνεργασίας 
που προαναφέρθηκαν. Στην περίπτωση της κάθετης 
κατάρτισης σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν τις 
ιδιαίτερες ανάγκες ενός ή ορισμένων Ο.Τ.Α., η αρμοδιότητα 
διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών θα ανήκει στους 
ίδιους τους Ο.Τ.Α. και ειδικότερα στις υπηρεσίες τους 
που ασκούν αρμοδιότητες διαχείρισης ανθρώπινων 
πόρων και εκπαίδευσης. Ωστόσο, η έλλειψη σχετικής 
εμπειρίας και τεχνογνωσίας εκ μέρους των Ο.Τ.Α. καθιστά 
αναγκαία, σε αρχικό στάδιο, την παρέμβαση του φορέα 
με στόχο την ενδυνάμωση των Ο.Τ.Α. στο συγκεκριμένο 
πεδίο. Ειδικότερα, ο φορέας θα πρέπει να αναπτύξει ένα 
σύνθετο πλέγμα υποστηρικτικών συμβουλευτικών και 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τους Ο.Τ.Α. προκειμένου 
να τους καθοδηγήσει στην διαδικασία ανίχνευσης των 
εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζομένων τους.
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Επιπρόσθετα, ο φορέας πρέπει να οργανώσει οριζόντιες 
δράσεις κατάρτισης για τα διοικητικά στελέχη των Ο.Τ.Α. 
που είναι αρμόδια για τη διαχείριση του ανθρώπινου 
δυναμικού στον φορέα τους με στόχο την μετάδοση της 
τεχνογνωσίας που απαιτείται για την ορθολογική διαχείριση 
της γνώσης στο εσωτερικό περιβάλλον λειτουργίας ενός 
Ο.Τ.Α. (διαρκής και συστηματική διάγνωση αναγκών και 
προγραμματισμός εκπαίδευσης μέσω εκπόνησης σχεδίων 
εκπαίδευσης προσωπικού).

2. Το σενάριο της αυτοδιοικητικής πρωτοβουλίας
Το δεύτερο σενάριο αξιοποιεί πρακτικές που εφαρμόζονται 
στις περιπτώσεις της Αυστρίας, του Βελγίου (ομόσπονδη 
περιοχή Βρυξελών), της Δανίας, της Ολλανδίας και του 
Ηνωμένου Βασιλείου, με βασικό χαρακτηριστικό την 
ανάπτυξη ενός συστήματος επιμόρφωσης από φορείς 
Ο.Τ.Α. που θα οργανώνει εκπαιδευτικές δράσεις τόσο για 
τους αιρετούς , όσο και για τα στελέχη Ο.Τ.Α. σε εθνικό ή 
επαρχιακό επίπεδο.

2.1. Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος
Το σύστημα που προτείνεται στο πλαίσιο του δεύτερου 
επιχειρησιακού σεναρίου βασίζεται σε θεσμικές και 
επιχειρησιακές πρωτοβουλίες των φορέων συλλογικής 
εκπροσώπησης των κυπριακών Ο.Τ.Α. ( Ένωση Δήμων 
Κύπρου και Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου) για την παροχή 
υπηρεσιών επιμόρφωσης/ κατάρτισης αιρετών και 
υπηρεσιακών στελεχών Ο.Τ.Α.. Οι πρωτοβουλίες αυτές 
συστηματοποιούνται με την ίδρυση ενός ανεξάρτητου 
μη κερδοσκοπικού φορέα επιμόρφωσης και κατάρτισης 
στελεχών Ο.Τ.Α. Η παρέμβαση της κεντρικής διοίκησης 
στην περίπτωση αυτή πρέπει να ενδυναμώσει το 
επιχειρησιακό πλαίσιο των σχετικών πρωτοβουλιών, 
εισάγοντας με τροποποίηση του Βασικού Νόμου (περί 

Δήμων Νόμοι 1985-2009) ρύθμιση με το ακόλουθο 
περιεχόμενο: 
n ρητή αναγνώριση δικαιώματος των στελεχών Ο.Τ.Α. στην 

επιμόρφωση με ίσους όρους
n υποχρέωση των Ο.Τ.Α. να μεριμνούν -στο πλαίσιο των 

δυνατοτήτων τους- για την αποτελεσματική άσκηση του 
δικαιώματος (κατά το πρότυπο της ελληνικής και της 
γαλλικής νομοθεσίας)

n  δημιουργία συστήματος παρακολούθησης του προφίλ 
των στελεχών Ο.Τ.Α. μέσω της κάρτας διά βίου 
κατάρτισης.

Από άποψη νομικής φύσης, ο προτεινόμενος φορέας 
μπορεί να έχει μία από τις ακόλουθες μορφές:

(α) Αυτοτελές νομικό πρόσωπο (σωματείο ή μη 
κερδοσκοπική εταιρεία) που θα ιδρυθεί αποκλειστικά 
με πρωτοβουλία και των δύο ενώσεων Ο.Τ.Α. και 
στη διοίκηση του οποίου θα μετέχουν είτε μόνο 
εκπρόσωποι των ενώσεων Ο.Τ.Α. (κατά το πρότυπο του 
αυστριακού KDZ, του ελληνικού ITA, του γαλλικού IFET, 
του δανέζικου COK, και των βρετανικών IDeA και LCLG 
που ανήκουν στο LGA Group), είτε εκπρόσωποι των 
ενώσεων Ο.Τ.Α. αλλά και εκπρόσωποι της κεντρικής 
διοίκησης (κατά το πρότυπο της βελγικής ERAP). 

(β) Οργανική μονάδα μίας από τις δύο ενώσεις Ο.Τ.Α. (ή και 
των δύο) χωρίς αυτοτελή νομική προσωπικότητα και 
με αποκλειστική αρμοδιότητα την παροχή υπηρεσιών 
επιμόρφωσης και κατάρτισης στους Ο.Τ.Α. - μέλη των 
Ενώσεων (κατά το πρότυπο της βρετανικής SEE και 
της ολλανδικής VNG). Σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου, 
επισημαίνεται ότι το υφιστάμενο καθεστώς που 
διέπει τις αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α. και τη λειτουργία 
των κυπριακών ενώσεων Ο.Τ.Α. αφενός παρέχει το 
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δικαίωμα να ιδρύουν άλλα νομικά πρόσωπα (π.χ. μη 
κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κοινωφελείς εταιρείες 
κλπ.), αφετέρου συμπεριλαμβάνει στις επιτρεπόμενες 
αρμοδιότητες τους την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης 
και επιμόρφωσης. Εάν οι δυνατότητες αυτές δεν 
προβλέπονταν ή αποκλείονταν ρητώς από την 
υφιστάμενη νομοθεσία περί Ο.Τ.Α. ή από τα καταστατικά 
των ενώσεων, είναι προφανές ότι θα επιβαλλόταν 
σχετική τροποποίηση των οικείων διατάξεων. Σε 
κάθε περίπτωση, οι αναγκαίες θεσμικές παρεμβάσεις 
διαφοροποιούνται ανάλογα με το προφίλ που θα 
επιλεγεί για τον νέο φορέα. Και οι δύο περιπτώσεις 
δεν απαιτούν, πάντως, θεσμικές παρεμβάσεις, 
καθώς δεν συνδέονται με έκδοση νομοθετικών 
ή κανονιστικών πράξεων αλλά περιορίζονται στη 
διενέργεια διαδικασιών στο εσωτερικό των ενώσεων 
Ο.Τ.Α. Έτσι, η ίδρυση του νέου φορέα σύμφωνα με 
την πρώτη περίπτωση θα ακολουθήσει την τυπική 
διαδικασία που προβλέπεται στην οικεία νομοθεσία 
και στο καταστατικό της ιδρύουσας ένωσης Ο.Τ.Α. (ή 
των ιδρυουσών ενώσεων) για την ίδρυση νομικών 
προσώπων από την ένωση (π.χ. απόφαση γενικής 
συνέλευσης, εκπόνηση και θεώρηση καταστατικού 
του νέου νομικού προσώπου). Η δεύτερη περίπτωση 
είναι ακόμα λιγότερο σύνθετη, καθώς παραπέμπει σε 
μία απλή τροποποίηση του καταστατικού της ένωσης, 
με την οποία θα προβλέπεται η δημιουργία ενός 
νέου αυτοτελούς εσωτερικού τμήματος για θέματα 
επιμόρφωσης.

Τα είδη κατάρτισης που θα παρέχει ο εκπαιδευτικός 
φορέας πρέπει να περιλαμβάνουν οπωσδήποτε τις 
ακόλουθες πλέον σημαντικές και αναγκαίες μορφές 
κατάρτισης:
n εισαγωγική επιμόρφωση των νεοδιοριζόμενων 

διοικητικών στελεχών,
n εισαγωγική επιμόρφωση των νεοεκλεγέντων αιρετών 

στελεχών,
n συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση των διοικητικών 

στελεχών με έμφαση στην κατάρτιση των λειτουργών 
που καταλαμβάνουν κρίσιμες διευθυντικές θέσεις (κατά 
το πρότυπο της βρετανικής SEE, του αυστριακού KDZ, 
του δανέζικου COK).

Παράλληλα, θα ήταν εξαιρετικά σημαντική η διοργάνωση 
επιμορφωτικών δράσεων σύντομης διάρκειας υπό την 
μορφή συνεδρίων, ημερίδων, φόρουμ δικτύωσης για 
την ευαισθητοποίηση των αιρετών και των ανώτερων 
διευθυντικών στελεχών Ο.Τ.Α. σε θέματα στρατηγικού 
σχεδιασμού, εταιρικών σχέσεων και συνεργασιών, 
τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης (κατά το πρότυπο 
των δράσεων του ελληνικού ΕΟΣΣ).

Σε δεύτερο στάδιο, ο φορέας θα ήταν σκόπιμο να αναπτύξει 
και άλλα εξειδικευμένα είδη επιμόρφωσης, όπως η 
επιμόρφωση για αιρετά στελέχη (κατάρτιση εμβάθυνσης 
σε θέματα ηγεσίας για έμπειρους αιρετούς στο πρότυπο 
του βρετανικού LCLG), η τηλε-κατάρτιση (κατά το 
πρότυπο του ελληνικού ΙΤΑ) και η τυπική κατάρτιση για 
συγκεκριμένες δεξιότητες που θα καταλήγει σε επίσημη 
διαδικασία πιστοποίησης υπό την αιγίδα του κράτους ή 
εξειδικευμένων και αναγνωρισμένων επαγγελματικών 
και επιστημονικών ενώσεων (κατά το πρότυπο της 
πιστοποιημένης κατάρτισης για διαμεσολαβητές 
εργασιακών σχέσεων που υλοποιεί η βρετανική SEE).
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Αναφορικά με την εσωτερική του διάρθρωση, ο φορέας 
θα ήταν σκόπιμο να διαθέτει δύο εκπαιδευτικούς 
άξονες με διακριτούς επιστημονικούς και οργανωτικούς 
υπεύθυνους:

(α) Ο πρώτος εκπαιδευτικός άξονας αφορά την υλοποίηση 
εκπαιδευτικών δράσεων για την ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας των στελεχών (διοικητικών 
και αιρετών) των Ο.Τ.Α. (εισαγωγική επιμόρφωση 
και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση) κατά το 
πρότυπο του LGA Group.

(β)  Ο δεύτερος εκπαιδευτικός άξονας αφορά την υλοποίη-
ση δράσεων επιμόρφωσης για την ενίσχυση της 
ηγετικής ικανότητας των στελεχών (διοικητικών και 
αιρετών) Ο.Τ.Α. κατά το πρότυπο του LGA Group. Επίσης, 
για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής γεωγραφικής 
κάλυψης, θα ήταν σκόπιμο να δημιουργηθεί ένα 
δίκτυο τοπικών παραρτημάτων του φορέα (σε 
επίπεδο επαρχιών) που θα διαθέτουν την κατάλληλη 
υλικοτεχνική υποδομή προκειμένου να εξασφαλίζεται 
η υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων σε επίπεδο 
επαρχίας προς διευκόλυνση των καταρτιζομένων 
που δεν θα χρειάζεται να απομακρύνονται από τον 
τόπο κατοικίας τους (βλ. παρόμοια πρακτική των 
βρετανικών ενώσεων Ο.Τ.Α. που συστήνονται και 
λειτουργούν σε περιφερειακό επίπεδο π.χ. SEE). 
Εναλλακτικά για την περίπτωση που δεν είναι πρακτικά 
εφικτή η εξασφάλιση της απαιτούμενης υλικοτεχνικής 
υποδομής για ξεχωριστά επαρχιακά παραρτήματα, 
ο φορέας πρέπει να αξιοποιεί δωρεάν ή με αμοιβή 
διαθέσιμες κτιριακές υποδομές άλλων δημόσιων ή 
ιδιωτικών φορέων της κάθε περιοχής (π.χ. δημοτικά 
κτίρια, σχολεία, πανεπιστήμια, ξενοδοχεία, αίθουσες 
πνευματικών κέντρων, κτλ.). Τέλος, σε επίπεδο 

Οι στόχοι της κατάρτισης, σε επίπεδο γενικής στρατηγικής, 
θα πρέπει να καλύπτουν τρία βασικά πεδία που 
αναφέρθηκαν και στο πλαίσιο του πρώτου προτεινόμενου 
σεναρίου, δηλαδή την αποτελεσματική διαχείριση της 
αλλαγής, τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους δημότες 
και τον εξορθολογισμό της διαχείρισης με βάση τη 
σύγχρονη διοικητική και πολιτική διοίκηση. Εξάλλου, σε 
επίπεδο οργανωτικής και διαχειριστικής λειτουργίας, οι 
προτεινόμενες παρεμβάσεις διαφοροποιούνται ανάλογα 
με τη μορφή και τη νομική φύση του φορέα. Στην 
περίπτωση ενός νέου αυτοτελούς νομικού προσώπου, 
ο φορέας θα διοικείται από τη Γενική Συνέλευση, την 
Εκτελεστική Επιτροπή, τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, 
ενώ θα υποβοηθείται στο έργο του από μια Επιστημονική 
Επιτροπή που θα αποτελείται από εξειδικευμένους 
επιστήμονες με αρμοδιότητες τον σχεδιασμό, την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων. Στη δεύτερη περίπτωση, οι αποφάσεις 
θα λαμβάνονται από τα υφιστάμενα όργανα της Ένωσης 
Ο.Τ.Α., εσωτερικό τμήμα της οποίας θα αποτελεί ο 
φορέας και συνεπώς θα αρκεί η σύσταση της ως άνω, 
Επιστημονικής Επιτροπής. Από την άλλη πλευρά, 
για να εξασφαλισθούν η αποτελεσματική ανίχνευση 
των οριζόντιων εκπαιδευτικών αναγκών της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός των 
στόχων της κατάρτισης, ο συντονισμός των εκπαιδευτικών 
δράσεων και η σύγκλιση των εκπαιδευτικών εργαλείων, 
προτείνεται η συγκρότηση ενός συντονιστικού 
γνωμοδοτικού οργάνου (στο πρότυπο της Συντονιστικής 
Επιτροπής Εκπαίδευσης του ελληνικού ΕΚΔΔΑ), στο οποίο 
θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των ενώσεων κυπριακών 
Ο.Τ.Α., πανεπιστημίων ή ερευνητικών ινστιτούτων 
που εξειδικεύονται σε θέματα τοπικής ανάπτυξης και 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων που εκπροσωπούν 
δημοτικούς και κοινοτικούς λειτουργούς.
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χρηματοδότησης των δράσεων, το λειτουργικό του 
κόστος θα καλύπτεται από ιδίους πόρους, ενώ το 
κόστος των υπηρεσιών κατάρτισης θα επιβαρύνει τους 
δήμους ή τις κοινότητες από τις οποίες προέρχονται 
οι καταρτιζόμενοι και θα καταβάλλεται υπό την μορφή 
διδάκτρων ή δικαιωμάτων συμμετοχής (κατά το 
πρότυπο όλων των αλλοδαπών φορέων που ανήκουν σε 
ενώσεις Ο.Τ.Α.). Για τους δήμους ή τις κοινότητες που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα χρηματοδότησης μπορεί 
να προβλεφθεί η κάλυψη των εξόδων κατάρτισης 
από ιδίους πόρους του νέου φορέα ή από έκτακτη 
επιχορήγηση της κεντρικής διοίκησης. Παράλληλα, 
πρέπει να προωθηθεί η χρηματοδότηση του φορέα από 
κρατικές επιχορηγήσεις ή από πόρους υπερεθνικών 
οργανισμών (π.χ. Κοινοτικά Διαρθρωτικά Ταμεία).

Η συνθετική αξιολόγηση των σεναρίων
Η αξιολόγηση των δύο παραπάνω επιχειρησιακών 
σεναρίων προωθείται μέσω (α) εφαρμογής μιας 
σύνθετης μεθοδολογίας εντοπισμού δυνατών/αδύνατων 
σημείων (SWOT ανάλυση), και (β) εφαρμογής δεικτών 
εκ των προτέρων (ex-ante) αξιολόγησης, οι οποίοι 
επικεντρώνονται στις νομικές προϋποθέσεις ανάπτυξης 
των σεναρίων (legal indicators), τις επιχειρησιακές 
διαδικασίες υιοθέτησής τους (process indicators) και τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα (performance/impact indi-
cators).

(α) Πίνακας αξιολόγησης σεναρίων με περιοριστική 
ανάλυση SWOT

Επιλέχθηκε μεθοδολογικά η περιοριστική εφαρμογή της 
μεθόδου μόνο στους δύο πρώτους άξονες της (δυνατά 
και αδύνατα σημεία), ώστε η εκτίμηση του εξωτερικού 
περιβάλλοντος να γίνει από τους ίδιους τους άμεσα 
ενδιαφερόμενους φορείς για την ανάπτυξη των σεναρίων 
(Κ.Α.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Ένωση Δήμων, Ένωση Κοινοτήτων). 
Η χρήση της μεθοδολογίας ανάδειξης δυνατών και 
αδύνατων σημείων οδηγεί στην επιλογή του πρώτου 
σεναρίου, το οποίο συγκεντρώνει τα περισσότερα δυνατά 
και τα λιγότερα αδύνατα σημεία.
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ΣΕΝΑΡΙΑ  ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

1 - Κατοχυρώνει «εθνικό σύστημα» με ομοιό- 
   μορφους στόχους, δείκτες, μεθοδολογία και
  διευκολύνει τη χάραξη οριζόντιας στρατηγικής.
 - Εξασφαλίζει υψηλό βαθμό οργανωτικής και  
  διαχειριστικής βιωσιμότητας λόγω δημόσιας  
  χρηματοδότησης και κρατικής εποπτείας.
 - Δημιουργεί καινοτομία (στο περιεχόμενο,  
  στις μεθόδους και στα εργαλεία γιατί βασίζεται  
  σε βέλτιστες πρακτικές που στοχεύουν στη  
  διοίκηση και την ηγεσία του μέλλοντος).
 - Διευκολύνει την ενεργητική συμμετοχή των  
  Ο.Τ.Α. (καθίστανται ισότιμοι συνομιλητές με  
  την κεντρική διοίκηση).
 - Συνάδει με την κυπριακή πραγματικότητα,  
  όπου την πρωτοβουλία μεταρρυθμίσεων  
  ασκεί η κεντρική διοίκηση, καθώς οι Ο.Τ.Α.  
  δεν διαθέτουν ακόμα μεγάλη διαπραγματευτική  
  επιρροή και εμπειρία. 

2 - Κατοχυρώνει «περιφερειακό σύστημα» με 
  ομοιόμορφους στόχους, δείκτες, μεθοδο- 
  λογία και διευκολύνει τη χάραξη οριζόντιας  
  στρατηγικής (γιατί γίνεται από ενώσεις Ο.Τ.Α. και  
  όχι από αυτόνομους Ο.Τ.Α.).
 - Εξασφαλίζει ενεργητική συμμετοχή των  
  Ο.Τ.Α. και υψηλό βαθμό αποκέντρωσης.
 - Δημιουργεί καινοτομία (στο περιεχόμενο,  
  στις μεθόδους και στα εργαλεία γιατί βασίζεται  
  σε βέλτιστες πρακτικές που στοχεύουν στη  
  διοίκηση και την ηγεσία του μέλλοντος).
 - Είναι θεσμικά απλό (δεν απαιτεί έκδοση
  νόμων). 

- Θεσμικά σύνθετο (απαιτεί έκδοση νόμων και
 κανονιστικών πράξεων).
- Προκαλεί σημαντικές δημοσιονομικές
 επιβαρύνσεις (δομές, προσωπικό, εργαλεία)
 σε μία περίοδο οικονομικής ύφεσης.
- Αμβλύνει στρατηγικές αποκέντρωσης
 (συγκεντρωτισμός των δράσεων στο επίπεδο 

της κεντρικής διοίκησης).
- Εμποδίζει την ουσιαστική επικύρωση αιτημάτων 

των Ο.Τ.Α. και των Ενώσεών τους.

- Είναι αμφίβολη η οργανωτική και διαχειριστική 
βιωσιμότητα λόγω έλλειψης σταθερής δημόσιας 
χρηματοδότησης και κρατικής εποπτείας.

- Προσκρούει στην υφιστάμενη κυπριακή 
πραγματικότητα όπου την πρωτοβουλία 
μεταρρυθμίσεων ασκεί η κεντρική διοίκηση, 
καθώς οι Ο.Τ.Α. δεν διαθέτουν ακόμα μεγάλη 
επιρροή και εμπειρία.

- Δημιουργεί σημαντική οικονομική επιβάρυνση για
  την ένωση Ο.Τ.Α. (δομές, προσωπικό, εργαλεία).
- Δεν εξασφαλίζει την σταθερή εκπροσώπηση του 

κράτους, γεγονός που μπορεί να απομακρύνει 
τον φορέα από τις κυβερνητικές στρατηγικές 
επιλογές στο πεδίο της επιμόρφωσης.
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(β) Πίνακας αξιολόγησης σεναρίων με δείκτες εκ των προτέρων (ex-ante) αξιολόγησης

Η επεξεργασία συγκεκριμένων δεικτών ex-ante αξιολόγησης οδηγεί και πάλι στην επιλογή του πρώτου σεναρίου, 
καθώς παρά τα σχετικά του μειονεκτήματα, εξασφαλίζει προϋποθέσεις ορθολογικής και βιώσιμης εφαρμογής του στο 
άμεσο μέλλον. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσματα εφαρμογής ενός ευρύτερου πλέγματος δεικτών και 
στα δύο σενάρια, όπου η υψηλή απόδοση αντιστοιχεί σε 3, η μεσαία απόδοση σε 1 και η χαμηλή απόδοση σε 0.

ΔΕΙΚΤΕΣ  ΣΕΝΑΡΙΟ 1 ΣΕΝΑΡΙΟ 2

Ωριμότητα θεσμικού πλαισίου 0 3

Βιωσιμότητα 3 0

Κόστος εφαρμογής 0 2

Εξυπηρέτηση Εθνικής Στρατηγικής Διά Βίου Μάθησης 3 0

Διαχείριση 3 1

Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για τον σχεδιασμό νέων πολιτικών 3 1

Απόκτηση τεχνογνωσίας επιτελικών φορέων της διοίκησης 3 0

Οργανωτικές αλλαγές 1 3

Τεχνολογικές αλλαγές 1 1

Ανθρώπινοι πόροι για την υλοποίηση (προσλήψεις) 1 3

Χρόνος υλοποίησης 1 2

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 19 16
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Δεύτερο μεγάλο βήμα στα πλαίσια του έργου της Κ.Α.Δ.Δ. 
ήταν η διάγνωση αναγκών μάθησης και ανάπτυξης στους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σε θέματα διοίκησης και ηγεσίας. Μέσα από 
την τεκμηρίωση, εξαγωγή και ιεράρχηση των πορισμάτων 
συγκεντρώθηκαν οι εισηγήσεις για το πώς αυτές οι ανάγκες 
μπορούν να ικανοποιηθούν μέσα από εκπαιδευτικά 
προγράμματα. Για την υλοποίηση της διάγνωσης έγιναν οι 
παρακάτω δράσεις:
1) Διεξαγωγή συνεντεύξεων με επικεφαλής Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σκοπό τη διάγνωση των 
αναγκών μάθησης και ανάπτυξης σε θέματα διοίκησης 
και ηγεσίας.

2) Διεξαγωγή δέκα (10) διήμερων εργαστηρίων δομημένου 
δημοκρατικού διαλόγου με γεωγραφικό διαχωρισμό 
για την εξαγωγή πορισμάτων σε σχέση με τα 
προβλήματα, καθώς και τις ανάγκες που υπάρχουν 
στους οργανισμούς αυτούς, σε θέματα διοίκησης και 
ηγεσίας. Επίσης, σκοπός των εργαστηρίων αυτών ήταν 
η ανίχνευση, ιεράρχηση και κατηγοριοποίηση των 
γενεσιουργών αιτίων που προκαλούν τα προβλήματα 
και η διερεύνηση κατά πόσο και ποια από αυτά μπορούν 
να ξεπεραστούν μέσα από προγράμματα μαθησιακών 
δραστηριοτήτων.

3) Εκπόνηση έκθεσης αναγκών μάθησης και ανάπτυξης 
για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με 
σκοπό (α) την τεκμηρίωση, εξαγωγή πορισμάτων και 
ιεράρχηση των αναγκών που προκύπτουν και (β) την 
κατάθεση εισηγήσεων για το πώς αυτές οι ανάγκες 
μπορούν να ικανοποιηθούν μέσα από εκπαιδευτικά 
προγράμματα.

Για τους σκοπούς της διάγνωσης χρησιμοποιήθηκαν 
ποικίλες πηγές πληροφόρησης έτσι ώστε να εξασφαλιστεί 
σφαιρική, αντικειμενική και ολοκληρωμένη αντίληψη των 

θεμάτων. Στη διάγνωση συμμετείχε αντιπροσωπευτικό 
δείγμα από τους επικεφαλής των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, την Ένωση Δήμων Κύπρου, την Ένωση 
Κοινοτήτων Κύπρου και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. 
Παράλληλα, λήφθηκαν υπόψη γενικότερα στρατηγικά 
ζητήματα τα οποία καθορίζουν τις γνώσεις, δεξιότητες 
και στάσεις σε θέματα διοίκησης και ηγεσίας που 
πρέπει να κατέχουν οι επικεφαλής των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, 
πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με την καθοδηγητική 
επιτροπή (ΚΕ) του έργου και ξεχωριστά με εκπροσώπους  
της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων 
Κύπρου, της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας και της 
Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης, με στόχο 
τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους στρατηγικούς 
στόχους, τις προτεραιότητες και την κουλτούρα των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως επίσης και 
σχετικά με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και 
συμπεριφορές που αναμένεται να κατέχουν οι επικεφαλής 
των τοπικών αρχών για να είναι αποτελεσματικοί στον 
ρόλο τους. Στο πλαίσιο των πιο πάνω συναντήσεων 
αποφασίστηκε ποιοί δήμοι, κοινότητες και άλλοι φορείς 
θα λάμβαναν μέρος στις συνεντεύξεις και τα εργαστήρια, 
καθώς και η σύνθεση των ομάδων που θα συμμετείχαν στα 
εργαστήρια δομημένου δημοκρατικού διαλόγου, έτσι ώστε 
να εξασφαλιστεί η συμμετοχή ατόμων που να εκφράζουν 
και να εκπροσωπούν όλους τους εμπλεκόμενους και το 
συνολικό φάσμα απόψεων. 

Είναι κοινή διαπίστωση πως ο συνδυασμός αυτών 
των πηγών πληροφόρησης και των μεθοδολογικών 
εργαλείων που αναφέρθηκαν πιο πάνω, διασφάλισε την 
έγκυρη, αντικειμενική και αποτελεσματική συλλογή 
των απαραίτητων πληροφοριών, καθώς επίσης και την 
εποικοδομητική συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων. 



26

Όραμα Μάθησης

26

Όραμα Μάθησης



27

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ: « Ένα ταξίδι Μάθησης…»

Τα πορίσματα της διάγνωσης έχουν αξιοποιηθεί στον 
σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση ενός 
ολοκληρωμένου προγράμματος μάθησης και ανάπτυξης, 
σκοπός του οποίου είναι να συμβάλει στην ενίσχυση των 
διοικητικών και ηγετικών ικανοτήτων των στελεχών των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

1. Διεξαγωγή προσωπικών συνεντεύξεων
Στόχος της πρώτης φάσης της διάγνωσης αναγκών ήταν 
η διεξαγωγή προσωπικών συνεντεύξεων με επικεφαλής 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τον εντοπισμό των 
αναγκών μάθησης και ανάπτυξης σε θέματα διοίκησης και 
ηγεσίας. Ολοκληρώθηκαν συνολικά 36 συνεντεύξεις με 
τους επικεφαλής των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
κατά την περίοδο μεταξύ 27 Νοεμβρίου 2009 και 17 
Δεκεμβρίου 2009.

1.1 Μεθοδολογία συνεντεύξεων
Η μεθοδολογία των προσωπικών συνεντεύξεων κρίθηκε 
κατάλληλη για τον εντοπισμό αναγκών μάθησης και 
ανάπτυξης αφού παρέχει τη δυνατότητα για:
•	 Άμεση	επαφή	με	τους	ερωτηθέντες,
•	 Καλύτερη	και	εις	βάθος	συζήτηση	δύσκολων	θεμάτων,
•	 Συμμετοχή	 όλων	 των	 εμπλεκομένων	 φορέων	 και	

δέσμευσή τους για την επιτυχία του έργου,
•	 Ευελιξία	 στη	 διερεύνηση	 επιπρόσθετων	 θεμάτων	 που	

πιθανόν να προκύψουν κατά τη συζήτηση,
•	 Κατανόηση	της	κουλτούρας	που	επικρατεί	στους	δήμους	

και στις κοινότητες,
•	 Εντοπισμός	 πιθανών	 εμποδίων	 καθώς	 και	 κινητήριων	

δυνάμεων για την αλλαγή,
•	 Κατανόηση	των	γενικότερων	αναγκών	και	προβλημάτων	

των δήμων και των κοινοτήτων,
•	 Συλλογή	 πληροφοριών	 που	 θα	 βοηθούσαν	 στον	

μετέπειτα σχεδιασμό και διεξαγωγή των εργαστηρίων 
δομημένου διαλόγου. Σημαντικοί παράγοντες 
επιτυχίας των συνεντεύξεων αποτέλεσαν ο σωστός και 
έγκαιρος προγραμματισμός τους, η εκ των προτέρων 
καλή ενημέρωση των ερωτηθέντων, η σωστή χρήση 
του ερωτηματολογίου, η σωστή προσέγγιση και 
επαγγελματισμός εκ μέρους των συνεντευκτών.

1.1.2	Σχεδιασμός	ερωτηματολογίου	συνεντεύξεων
Με στόχο την αποτελεσματικότερη διενέργεια των 
συνεντεύξεων, σχεδιάστηκε δομημένο ερωτηματολόγιο, η 
χρήση του οποίου προσφέρει τη δυνατότητα ταξινόμησης 
και ιεράρχησης των αναγκών μάθησης. Το ερωτηματολόγιο 
ήταν δομημένο με ερωτήσεις κυρίως ανοικτού τύπου για 
τη συλλογή όσο το δυνατό περισσότερων πληροφοριών.

Το ερωτηματολόγιο χωριζόταν σε τρεις ενότητες:
(α) Δημογραφικές πληροφορίες του συνεντευξιαζόμενου 

και του δήμου / κοινότητας
(β) Πληροφορίες για τη στρατηγική και λειτουργία του 

δήμου / κοινότητας
 1. Προβλήματα του δήμου / κοινότητας
 2. Ανάγκες μάθησης
 3. Προσέγγιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
(γ)  Ερωτήσεις σχετικά με τον δομημένο διάλογο.
 Το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε στην αρχή 

πιλοτικά και με βάση τα αποτελέσματα αναθεωρήθηκε 
και οριστικοποιήθηκε πριν την εφαρμογή του. Η 
πιλοτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου περιλάμβανε 
συναντήσεις με νυν και πρώην επικεφαλής της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, καθώς και με άλλους εμπλεκόμενους 
φορείς, όπως η Ένωση Δήμων Κύπρου, η Ένωση 
Κοινοτήτων Κύπρου και το Υπουργείο Εσωτερικών. 
Πριν από την έναρξη των συνεντεύξεων, όλα τα 
μέλη της ομάδας που έλαβαν μέρος στη διεξαγωγή 



28

Όραμα Μάθησης

των συνεντεύξεων είχαν εκπαιδευτεί στη χρήση του 
ερωτηματολογίου.

1.1.3	Επιλογή	δείγματος	συνεντεύξεων
Λόγω του μεγάλου αριθμού δήμων και κοινοτήτων, 
η διεξαγωγή των προσωπικών συνεντεύξεων ήταν 
δειγματοληπτική και οι οργανισμοί επιλέγηκαν με τέτοιο 
τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η γεωγραφική διασπορά 
σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Επιπρόσθετα, για την επιλογή των οργανισμών λήφθηκε 
υπόψη το γεγονός της ύπαρξης διαφορετικού μεγέθους 
οργανισμών στους δήμους και τις κοινότητες. Ως εκ 
τούτου, στις προσωπικές συνεντεύξεις περιλαμβάνονταν 
επικεφαλής δήμων και κοινοτήτων μεγάλου, μεσαίου και 
μικρού μεγέθους. Επιπρόσθετα λήφθηκαν συνεντεύξεις 
από επικεφαλής εμπλεκομένων οργανισμών σε θέματα 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

1.1.4	Προφίλ	των	εμπλεκομένων	οργανισμών
Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε 
σε δειγματοληπτική βάση και οι οργανισμοί που είχαν 
επιλεγεί μετά από προκαταρκτικές συζητήσεις με την 
καθοδηγητική επιτροπή καθώς και άλλους εμπλεκομένους 
φορείς κάλυπταν όλη την επικράτεια και όλες τις 
επαρχίες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, το 
δείγμα περιλάμβανε δήμους και κοινότητες διαφόρων 
πληθυσμιακών μεγεθών αλλά και έκτασης, ενώ επίσης 
περιλάμβανε οργανισμούς που λαμβάνουν μέρος τόσο σε 
τοπικά σχέδια αλλά και σε δηλώσεις πολιτικής καθώς και 
κατεχόμενους δήμους.

Πιο κάτω παρουσιάζονται οι δήμοι και κοινότητες 
που έχουν περιληφθεί στη φάση των προσωπικών 
συνεντεύξεων.

Επαρχία	Λευκωσίας: 
Δήμοι - Λευκωσία, Στρόβολος, Αγλαντζιά, Δάλι
Κοινότητες - Γέρι, Πέρα Χωρίο Νήσου, Κακοπετριά, 
Παλαιχώρι

Επαρχία	Λεμεσού: 
Δήμοι	-	Λεμεσός,	Κάτω	Πολεμίδια,	Άγιος	Αθανάσιος
Κοινότητες	-	Άγιος	Τύχωνας,	Πισσούρι,	Πάνω	Πλάτρες

Επαρχία	Λάρνακας: 
Δήμοι - Λάρνακα, Λεύκαρα 
Κοινότητες - Ορόκλινη,Ψευδάς, Κίτι
Επαρχία Πάφου: Δήμοι - Πάφος, Πόλις Χρυσοχούς και 
Κοινότητες - Τίμη, Χλώρακα.

Ελεύθερη	περιοχή	Αμμοχώστου: 
Δήμοι - Παραλίμνι 
Κοινότητες	-	Λιοπέτρι,	Φρέναρος,	Σωτήρα,	Δασάκι	Άχνας

Κατεχόμενοι	Δήμοι: 
Αμμόχωστος, Μόρφου.

Επιπλέον, στη φάση των προσωπικών συνεντεύξεων 
συμμετείχαν η Ένωση Δήμων Κύπρου, η Ένωση 
Κοινοτήτων Κύπρου, η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, 
η Ελεγκτική Υπηρεσία, το Υπουργείο Οικονομικών και το 
Υπουργείο Εσωτερικών.

1.1.5	Προφίλ	των	συνεντευξιαζόμενων
Έχουν διεξαχθεί και καταγραφεί συνολικά 36 δομημένες 
συνεντεύξεις με επικεφαλής Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, δηλαδή με αιρετά στελέχη όπως 
Δήμαρχοι και Προόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων (ΚΣ) 
καθώς και με υπηρεσιακά στελέχη, επί το πλείστον 
Δημοτικοί και Κοινοτικοί Γραμματείς. Επιπλέον έχουν 
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πραγματοποιηθεί συνεντεύξεις και με άτομα από τους 
αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς. Συγκεκριμένα, το 
προφίλ των ατόμων που έλαβαν μέρος στις συνεντεύξεις 
έχει ως εξής:

•	 Δήμαρχοι:	7
•	 Πρόεδροι	Κοινοτικών	Συμβουλίων:	11
•	 Δημοτικοί	Γραμματείς:	7	
•	 Γραμματείς	κοινοτικών	συμβουλίων:	9
•	 Άλλα	Διευθυντικά	στελέχη	σε	δήμους:	1
•	 Άλλοι	εμπλεκόμενοι	φορείς:	6
Σύνολο ερωτηθέντων: 41

Όπου θεωρήθηκε απαραίτητο, είχαν συμμετάσχει στις 
συνεντεύξεις περισσότερα από ένα άτομα από κάθε 
δήμο / κοινότητα για τη συλλογή πιο ολοκληρωμένων 
δεδομένων.

1.1.6	Ανάλυση	αποτελεσμάτων
Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, έτυχαν ποιοτικής ανάλυσης 
με τη χρήση των ακόλουθων μεθόδων ανάλυσης:
•	 Κωδικοποίηση	και	 κατηγοριοποίηση	δεδομένων	 (cod-

ing)
•	 Ποιοτική	 ανάλυση	 περιεχομένου	 (qualitative	 content	 

analysis)
•	 Συγκριτική	ανάλυση	δεδομένων	 (qualitative	compara-

tive analysis).

Ανάγκες μάθησης και ανάπτυξης μέσα από τις 
συνεντεύξεις
Στρατηγική και όραμα
Η πλειονότητα των ερωτηθέντων στο στάδιο των 
συνεντεύξεων έχει υποστηρίξει ότι υπάρχει στρατηγική και 
όραμα για τον δήμο ή την κοινότητά τους. Αυτή η στρατηγική 
και το όραμα στις πλείστες περιπτώσεις αφορούσε τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του δήμου ή 
κοινότητας μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών καθώς 
και μέσω του σχεδιασμού και υλοποίησης απαραίτητων 
έργων βελτίωσης. Παρά τη δυνατότητα των ερωτηθέντων 
να περιγράψουν σε γενικές γραμμές τη στρατηγική και 
το όραμα του δήμου ή της κοινότητάς τους, εντούτοις 
στην πλειονότητα των περιπτώσεων, διαφάνηκε ότι αυτή 
η στρατηγική και το όραμα δεν ήταν αποτέλεσμα μιας 
συντονισμένης προσπάθειας. Η στρατηγική και το όραμα 
του δήμου ή κοινότητας δεν υπήρχαν πουθενά ξεκάθαρα 
καταγεγραμμένα, αλλά ούτε και είχαν επικοινωνηθεί 
αποτελεσματικά στα στελέχη και στο προσωπικό τους. 
Επιπρόσθετα, σε αρκετές περιπτώσεις, η στρατηγική και το 
όραμα δεν φάνηκε να υλοποιούνται πρακτικά, ενώ σχεδόν 
σε όλες τις περιπτώσεις δεν υπήρχε ξεκάθαρο πλάνο 
δράσης/ενεργειών το οποίο να βοηθούσε στην υλοποίηση 
της στρατηγικής και οράματος του δήμου ή κοινότητας.
Στους μεγάλους δήμους καθώς και σε περιπτώσεις 
όπου είτε ο Δήμαρχος/ Κοινοτάρχης είτε ο Γραμματέας 
έχουν αρκετά χρόνια υπηρεσίας, διαφάνηκε ότι όντως 
υπήρχε μια πιο ξεκάθαρη γραμμή πλεύσης όσον αφορά 
τη στρατηγική/όραμα του δήμου ή κοινότητας καθώς και 
όσον αφορά τους στόχους που πρέπει να υλοποιήσουν. 
Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις διαφάνηκε να 
υπάρχουν αρκετά περιθώρια βελτίωσης, ειδικότερα 
όσον αφορά την επικοινωνία της στρατηγικής και του 
οράματος στο προσωπικό και στους πολίτες, καθώς και 
στην αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και εφαρμογής 
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του πλάνου δράσης/ενεργειών για την υλοποίηση της 
στρατηγικής και οράματος του δήμου ή κοινότητας. 

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω διαπιστώσεων, φαίνεται να 
προκύπτουν ανάγκες μάθησης και ανάπτυξης σε θέματα 
διοίκησης και ηγεσίας στους εξής τομείς: 

•	 Σχεδιασμός,	 εφαρμογή	 και	 παρακολούθηση	 πλάνου	
δράσης/ενεργειών για την υλοποίηση της στρατηγικής 
και του οράματος του δήμου / κοινότητας.
•	 Δημιουργία	 και	 υλοποίηση	 στρατηγικής	 και	 πλάνου	

επικοινωνίας της στρατηγικής / οράματος στο προσωπικό 
και στους πολίτες.
•	 Διαμόρφωση	 κουλτούρας	 και	 νοοτροπίας	 που	 να	

ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών και ευθυνών 
καθώς και το ομαδικό πνεύμα.

Οργανωτική δομή
Η οργανωτική δομή των δήμων και κοινοτήτων είναι 
προκαθορισμένη από τους Περί Δήμων και Περί Κοινο-
τήτων νόμους. Εντούτοις, οι περισσότεροι ερωτηθέντες 
δεν είναι απόλυτα ευχαριστημένοι από την πρακτική 
λειτουργία και αποτελεσματικότητα της οργανωτικής 
δομής. 

Ως κυριότερα εμπόδια στην αποτελεσματική λειτουργία 
της οργανωτικής δομής έχουν προβληθεί τα ακόλουθα:

•	 Έλλειψη	 ξεκάθαρων	 ρόλων	 και	 αρμοδιοτήτων	 σε	
όλα τα επίπεδα. Αυτό αφορά κυρίως τις εκτελεστικές 
αρμοδιότητες του Δημάρχου και του Γραμματέα του 
Δήμου, του Προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου 
και του Γραμματέα του Κοινοτικού Συμβουλίου, ή τη 
σύγκρουση αρμοδιοτήτων του Δημάρχου / Προέδρου 
Κοινοτικού Συμβουλίου με το Συμβούλιό του.

•	 Υποστελέχωση.	 Οι	 ερωτηθέντες	 έχουν	 προβάλει	 την	
έλλειψη προσωπικού σε κάποιες θέσεις, η οποία 
πηγάζει από το μικρό μέγεθος του δήμου ή κοινότητάς 
τους, καθώς και από τις οικονομικές τους δυνατότητες.
•	 Έλλειψη	 γνώσεων	 και	 ικανοτήτων	 του	 προσωπικού.	

Έχει αναφερθεί από την πλειονότητα των ερωτηθέντων 
ότι το προσωπικό έχει ελλιπείς γνώσεις και ικανότητες. 
Πολλές φορές αυτό συμβαίνει είτε λόγω του ότι κάποια 
άτομα είχαν προσληφθεί χωρίς να τηρούν τα κριτήρια 
πρόσληψης, είτε τα ίδια τα κριτήρια ήταν χαμηλότερα 
από αυτά που έπρεπε. Ως αποτέλεσμα, τα άτομα αυτά 
δεν μπορούν να αποδώσουν στο επίπεδο που απαιτείται 
από τον δήμο ή την κοινότητά τους.
•	 Έλλειψη	ενεργού	συμμετοχής	από	 τα	αιρετά	μέλη	και	

κυρίως από τους Συμβούλους. Αυτό οφείλεται κυρίως 
στο γεγονός ότι στις πλείστες περιπτώσεις έχουν τις δικές 
τους εργασίες, στις οποίες αφιερώνουν το μεγαλύτερο 
μέρος του χρόνου τους. Η συμμετοχή και η συνδρομή 
τους αρκετές φορές περιορίζεται στην παρουσία τους 
σε συνεδρίες του Συμβουλίου καθώς και σε συνεδρίες 
των διαφόρων επιτροπών των δήμων και κοινοτήτων. 
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ένα ζήτημα που έχει 
αναδειχθεί σε κάποιους δήμους και κοινότητες είναι και 
η μη προσέλευση αριθμού Συμβούλων στις συνεδρίες. 
Ακόμα και στις συνεδρίες στις οποίες υπάρχει απαρτία, 
έχει αναφερθεί ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της 
αποτελεσματικότητας των συνεδριάσεων και του τρόπου 
καταγραφής των πρακτικών.
•	 Έλλειψη	γνώσεων	και	 ικανοτήτων	των	αιρετών	μελών.	

Μέσα από τις συνεντεύξεις έχει προκύψει ότι ένα 
σημαντικό ποσοστό των αιρετών μελών, ειδικά σε μικρούς 
δήμους και κοινότητες, είναι άτομα που δεν έχουν το 
κατάλληλο εργασιακό και ακαδημαϊκό υπόβαθρο, ώστε 
να μπορέσουν να προσφέρουν σημαντικά στη θέση που 
τους έχει ανατεθεί. Αρκετοί από τους ερωτηθέντες έχουν 
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αναφέρει ότι η μη ύπαρξη ικανοποιητικών κινήτρων 
(οικονομικών και μη) από πλευράς της κυβέρνησης 
για την ανάληψη τέτοιων καθηκόντων οδηγεί στην 
απουσία ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιότητας 
από πιο καταρτισμένα και πιο έμπειρα άτομα. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα εμφανές στις περιπτώσεις των κατεχόμενων 
δήμων / κοινοτήτων καθώς και στις πιο μικρές 
κοινότητες. Θα πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι σε 
κάποιες περιπτώσεις μεγάλων δήμων έχει αναληφθεί 
ξεχωριστή πρωτοβουλία από τους ίδιους τους δήμους 
για την αναδιάρθρωση της οργανωτικής τους δομής με 
στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία της.

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω διαπιστώσεων, φαίνεται να 
προκύπτουν ανάγκες μάθησης και ανάπτυξης σε θέματα 
διοίκησης και ηγεσίας στους εξής τομείς:

•	 Οργάνωση	εργασίας
•	 Διαχείριση	 χρόνου,	 ταξινόμηση	 και	 ιεράρχηση	

προτεραιοτήτων
•	 Διαχείριση	προσωπικού
•	 Επιλογή	προσωπικού
•	 Αξιολόγηση	προσωπικού
•	 Εκπαίδευση	και	καθοδήγηση	προσωπικού
•	 Επικοινωνία	μεταξύ	διαφορετικών	ομάδων	προσωπικού
•	 Διαμόρφωση	 κουλτούρας	 και	 νοοτροπίας	 που	 να	

ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών και ευθυνών 
καθώς και το ομαδικό πνεύμα
•	 Διαχείριση	συνεδριάσεων	και	καταγραφή	πρακτικών

Λειτουργικά Προβλήματα
Μέσω των συνεντεύξεων έχει διαφανεί ότι οι Οργανισμοί 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν προβλήματα σε διάφορους 
τομείς τα οποία δυσχεραίνουν την αποτελεσματική 
λειτουργία τους. Το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουν τόσο οι κοινότητες (σε μεγαλύτερο 
βαθμό) όσο και οι δήμοι, όπως αυτό προέκυψε από τις 
συνεντεύξεις, είναι η εξάρτησή τους από την κυβέρνηση. 
Αυτή η εξάρτηση προκαλεί μια αλυσίδα προβλημάτων που 
επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία των δήμων 
και κοινοτήτων αλλά και την προσφορά υπηρεσιών προς 
τους πολίτες.

Ο κυριότερος τομέας στον οποίο υπάρχει εξάρτηση είναι ο 
οικονομικός, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων 
των δήμων και κοινοτήτων προέρχονται από την κυβέρνηση. 
Επιπρόσθετα, για τη διεξαγωγή των πλείστων έργων από 
τους δήμους/κοινότητες απαιτείται κυρίως η έγκριση και 
η συμβολή κυβερνητικών φορέων. Λόγω της μεγάλης 
εξάρτησης όλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
από την κυβέρνηση και λόγω των γραφειοκρατικών 
διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν, δημιουρ-
γούνται πολλές φορές καθυστερήσεις (για παράδειγμα 
στην παραχώρηση αδειών). Ακόμα ένας τομέας, από τον 
οποίο πηγάζουν αρκετά προβλήματα που επηρεάζουν τη 
λειτουργία των δήμων και κοινοτήτων, είναι ο τομέας του 
ανθρώπινου δυναμικού. Το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα 
έχει να κάνει με την υποστελέχωση προσωπικού. 
Αρκετοί δήμοι και κοινότητες, κυρίως λόγω μεγέθους 
και οικονομικών δυνατοτήτων, δεν είναι σε θέση να 
εργοδοτήσουν τον αριθμό των ατόμων που θα ήθελαν για 
να μπορούν να δουλέψουν ακόμα πιο αποτελεσματικά. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγαλύτερος 
φόρτος εργασίας σε κάποια άτομα, γεγονός που έχει 
επιπτώσεις στο επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών 
του οργανισμού. Επιπρόσθετα, όπως έχει αναφερθεί και 
προηγουμένως στην κατηγορία της οργανωτικής δομής, 
στους διάφορους δήμους και κοινότητες φαίνεται ότι 
εργοδοτούνται άτομα τα οποία δεν έχουν τις απαραίτητες 
ικανότητες και γνώσεις για να αντεπεξέλθουν στα 
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καθήκοντά τους. Αυτό, σε συνδυασμό με τη νοοτροπία 
που έχουν κάποια άτομα που εργοδοτούνται στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία χαρακτηρίζεται συχνά 
από την απροθυμία ορισμένων εργαζομένων σε αυτή 
να αναλάβουν πρωτοβουλίες και ευθύνες, έχει ως 
αποτέλεσμα να βρίσκονται στις θέσεις τους για αρκετά 
χρόνια χωρίς να μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικά στην 
αποτελεσματική λειτουργία του δήμου ή της κοινότητας. 
Μια άλλη πτυχή των προβλημάτων ανθρώπινου δυναμικού 
είναι η έλλειψη διευθυντικών στελεχών σε ενδιάμεσο 
επίπεδο με αποτέλεσμα να μεγαλώνει το κενό μεταξύ 
ανώτατης διοικητικής ομάδας και προσωπικού. Σε 
σχέση με το Συμβούλιο, οι ερωτηθέντες έχουν αναφέρει 
ότι κάποια λειτουργικά προβλήματα δημιουργούνται 
λόγω της ελλιπούς γνώσης των σχετικών νόμων και 
κανονισμών από τα αιρετά μέλη. Αυτό, σε συνδυασμό με 
τη νοοτροπία ότι «ο εκάστοτε δήμος ή κοινότητα έχει το 
δικαίωμα να πραγματοποιεί ό,τι επιθυμεί στα γεωγραφικά 
του όρια», έχουν ως επακόλουθο αυτά τα αιρετά μέλη 
να μην μπορούν να βοηθήσουν το Συμβούλιο να πάρει 
σωστές και νόμιμες αποφάσεις. Επιπρόσθετα, αρκετοί 
ερωτηθέντες έχουν αναφέρει ότι ένας αριθμός αιρετών 
μελών σε ορισμένες περιπτώσεις τοποθετεί το προσωπικό 
καθώς και το κομματικό του συμφέρον πάνω από αυτό του 
δήμου ή της κοινότητάς τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
τη δυσκολία στη λήψη αντικειμενικών και διάφανων 
αποφάσεων, ενώ υπάρχει και ο κίνδυνος να λαμβάνονται 
αποφάσεις οι οποίες να μην είναι προς όφελος του 
δήμου ή κοινότητας. Ένα άλλο πρόβλημα σχετικά με το 
ανθρώπινο δυναμικό το οποίο έχουν αναφέρει αρκετοί 
από τους ερωτηθέντες, είναι η έλλειψη αποτελεσματικής 
συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων 
επιπέδων του προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων και 
των αιρετών μελών του προσωπικού) καθώς και μεταξύ 
διαφόρων τμημάτων. Αυτό το πρόβλημα είναι περισσότερο 

εμφανές σε προσωπικό παρά σε ομαδικό επίπεδο, 
επομένως φαίνεται να είναι περισσότερο πρόβλημα που 
αφορά σε διαπροσωπικές σχέσεις. Επιπλέον, ένα από 
τα πιο συχνά προβλήματα που έχουν ανιχνευτεί είναι η 
μη επαρκής χρήση της τεχνολογίας και ειδικότερα των 
προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ενώ γενικά 
αναγνωρίζεται ότι έχει γίνει μεγάλη πρόοδος σε αυτό 
τον τομέα τα τελευταία χρόνια, φαίνεται να προκύπτει η 
ανάγκη για περαιτέρω μηχανογράφηση. Αρκετοί από τους 
ερωτηθέντες έχουν επίσης αναφέρει ότι υπάρχει ανάγκη 
για γενικότερη βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων, 
οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις περιορίζουν τόσο την 
αποτελεσματική λειτουργία όσο και την ανάπτυξη των 
δήμων/κοινοτήτων. Γενικότερα, η εισαγωγή περισσότερων 
και πιο αποτελεσματικών διαδικασιών (για παράδειγμα 
διαδικασίες αρχειοθέτησης) κρίνεται από αρκετούς 
ερωτηθέντες ως επιβεβλημένη για την καλύτερη  
λειτουργία του δήμου ή κοινότητάς τους. Τέλος, όσον αφορά 
στους κατεχόμενους δήμους, το κυριότερο λειτουργικό 
πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι τόσο οι πολίτες όσο 
και τα στελέχη των δήμων βρίσκονται διάσπαρτοι σε όλη 
την επικράτεια της ελεύθερης Κύπρου.

Ως αποτέλεσμα των προαναφερόμενων λειτουργικών 
προβλημάτων, φαίνεται να δημιουργούνται οι εξής ανάγκες 
μάθησης και ανάπτυξης σε θέματα διοίκησης και ηγεσίας:
•	 Επικοινωνία,	 συνεργασία	 και	 δημιουργία	 ομαδικού	

πνεύματος μεταξύ του προσωπικού τόσο σε ομαδικό 
όσο και σε ατομικό επίπεδο
•	 Επικοινωνία	 των	 αποφάσεων	 του	 Συμβουλίου	 στο	

προσωπικό
•	 Οργάνωση	εργασίας
•	 Διαχείριση	χρόνου
•	 Διαχείριση	συγκρούσεων
•	 Διαχείριση	προσωπικού
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•	 Επιλογή	προσωπικού
•	 Αξιολόγηση	προσωπικού
•	 Εκπαίδευση	και	καθοδήγηση	προσωπικού
•	 Διαμόρφωση	 νοοτροπίας	 που	 να	 ενθαρρύνει	 την	

ανάληψη πρωτοβουλιών και ευθυνών καθώς και το 
ομαδικό πνεύμα

Επιπρόσθετα, φαίνεται να υπάρχουν ανάγκες μάθησης 
και στα ακόλουθα άλλα θέματα:
•	 Γνώσεις	σχετικών	νομοθεσιών	και	κανονισμών
•	 Γνώσεις	ηλεκτρονικών	υπολογιστών.	

Προβλήματα προσωπικού
Τα προβλήματα προσωπικού είναι από τα πιο σημαντικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι και οι 
κοινότητες, ενώ αρκετά από αυτά έχουν ήδη αναφερθεί ότι 
δημιουργούν και τα κυριότερα λειτουργικά προβλήματα 
των δήμων ή κοινοτήτων. Το βασικό πρόβλημα 
προσωπικού αφορά την υποστελέχωση των δήμων και 
κοινοτήτων το οποίο έχει αναλυθεί προηγουμένως. 
Ένας λόγος που κάνει το πρόβλημα της υποστελέχωσης 
ακόμα πιο σημαντικό, όπως έχει αναφερθεί από πολλά 
στελέχη δήμων και κοινοτήτων, είναι η αδυναμία (κυρίως 
στο παρελθόν) για εφαρμογή αξιοκρατικών διαδικασιών 
πρόσληψης προσωπικού, καθώς και τα σχέδια υπηρεσίας 
τα οποία είναι περιοριστικά λόγω του γεγονότος ότι δεν 
έχουν αναβαθμιστεί με βάση τα σημερινά δεδομένα 
και τις σημερινές ανάγκες των δήμων/κοινοτήτων. Έχει 
επίσης παρατηρηθεί ότι στην πλειονότητα των δήμων 
και κοινοτήτων δεν εφαρμόζεται καθόλου η αξιολόγηση 
απόδοσης προσωπικού, αν και αυτό προβλέπεται 
από τη νομοθεσία. Ακόμα και στις περιπτώσεις όπου 
λειτουργεί κάποιο σύστημα αξιολόγησης (συνήθως στους 
μεγαλύτερους δήμους και κοινότητες), η αξιολόγηση 
πραγματοποιείται τις περισσότερες φορές μηχανικά 

και συνήθως μόνο κατά την περίοδο των προαγωγών. 
Αρκετοί από τους ερωτηθέντες δήλωσαν πως δεν 
είναι ευχαριστημένοι με τη μορφή που έχει σήμερα το 
σύστημα αξιολόγησης προσωπικού. Κάποιοι μεγάλοι 
δήμοι εξέφρασαν την επιθυμία για υλοποίηση ενός 
αναβαθμισμένου δομημένου συστήματος αξιολόγησης 
το οποίο να ανιχνεύει εκτός άλλων και ανάγκες 
εκπαίδευσης. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψη 
καταρτισμένου προσωπικού. Όπως έχει προαναφερθεί, 
ένα μέρος του προσωπικού δεν έχει το απαιτούμενο 
ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό υπόβαθρο, τις εμπειρίες, 
τις ικανότητες και τη σωστή νοοτροπία (π.χ αποφυγή 
ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών) για να μπορεί να 
ανταποκριθεί στα καθήκοντά του. Θα πρέπει να αναφερθεί 
ότι οι νέοι υπάλληλοι φαίνεται να είναι πιο καταρτισμένοι 
από αυτούς που έχουν προσληφθεί παλαιότερα, αλλά 
το φαινόμενο της λανθασμένης νοοτροπίας φαίνεται να 
αφορά άτομα του προσωπικού σε όλες τις βαθμίδες και με 
διαφορετικά χρόνια υπηρεσίας. Έχει δηλαδή εμπεδωθεί 
γενικά μια νοοτροπία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία 
αποτελεί τροχοπέδη στην οποιαδήποτε προσπάθεια για 
αλλαγή. Μια άλλη ανάγκη που έχει ανιχνευτεί, αφορά 
τη σωστή συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των 
διαφόρων επιπέδων του προσωπικού καθώς και μεταξύ 
των υπηρεσιακών με τα αιρετά μέλη του προσωπικού. 
Ένας από τους λόγους που το προκαλεί αυτό είναι η 
έλλειψη ξεκάθαρων ρόλων και αρμοδιοτήτων καθώς και 
η απουσία υγιούς κουλτούρας. Κάποια άλλα προβλήματα 
προσωπικού που έχουν αναφερθεί από μεγάλο αριθμό 
ερωτηθέντων και που προηγουμένως επισημάνθηκαν 
ως αιτίες δημιουργίας λειτουργικών προβλημάτων, είναι 
η μη ικανοποιητική γνώση των σχετικών νομοθεσιών 
και κανονισμών καθώς και η μη ικανοποιητική γνώση 
αλλά και χρήση της τεχνολογίας και των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω προβλημάτων, 
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κάποιες θέσεις εργασίας στους περισσότερους δήμους 
και κοινότητες πληρώνονται από άτομα που δεν μπορούν 
να αποδώσουν στον βαθμό που αναμένεται με αποτέλεσμα 
να περιορίζουν την αποτελεσματικότητα του δήμου ή 
της κοινότητάς τους. Υπάρχει η εντύπωση, κυρίως από 
πλευράς των αιρετών μελών, ότι αριθμός προσωπικού 
εκλαμβάνει την εργασία του στο δήμο/κοινότητα ως μια 
πηγή ασφαλών ωφελημάτων χωρίς να αντιλαμβάνονται 
πλήρως τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουν ή και ακόμα 
όταν τις αντιλαμβάνονται να το πράττουν χωρίς μεγάλο 
αίσθημα ευθύνης απέναντι στον εργοδότη τους αλλά 
και προς τους πολίτες. Το δε επίπεδο εξυπηρέτησης 
των πολιτών φαίνεται να μην είναι πολλές φορές 
ικανοποιητικό, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου υπάρχει 
μεγάλος συνδυασμός των προβλημάτων του προσωπικού 
που έχουν αναφερθεί πιο πάνω.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερθέντα θέματα, 
φαίνεται να προκύπτουν οι εξής ανάγκες μάθησης και 
ανάπτυξης σε θέματα διοίκησης και ηγεσίας:
•	 Επικοινωνία,	 συνεργασία	 και	 ύπαρξη	 ομαδικού	

πνεύματος μεταξύ του προσωπικού σε ομαδικό και σε 
ατομικό επίπεδο
•	 Διαχείριση	προσωπικού
•	 Επιλογή	προσωπικού
•	 Καθοδήγηση	προσωπικού
•	 Αξιολόγηση	απόδοσης	προσωπικού
•	 Εξυπηρέτηση	πολιτών
•	 Διαχείριση	χρόνου
•	 Οργάνωση	εργασίας
•	 Διαχείριση	συγκρούσεων
•	 Διαμόρφωση	 νοοτροπίας	 που	 να	 ενθαρρύνει	 την	

ανάληψη πρωτοβουλιών και ευθυνών, την αποδοχή 
εποικοδομητικής κριτικής για αξιολόγηση του προσω-
πικού, το ομαδικό πνεύμα και την ηθική συμπεριφορά.

Επιπρόσθετα φαίνεται να υπάρχουν ανάγκες μάθησης και 
στα ακόλουθα άλλα θέματα:
•	 Γνώσεις	σχετικών	νομοθεσιών	και	κανονισμών
•	 Γνώσεις	ηλεκτρονικών	υπολογιστών.

Παράπονα πολιτών
Οι ερωτηθέντες έχουν αναφέρει ως κυριότερα παράπονα 
των πολιτών τα εξής:
•	 Θέματα	φορολογίας
•	 Καθαριότητα	 του	 δήμου/	 κοινότητας	 και	 θέματα	

δημόσιας υγείας
•	 Οχλαγωγία/	ηχορρύπανση
•	 Θέματα	 συμπεριφοράς	 προσωπικού	 του	 δήμου/

κοινότητας απέναντι στους πολίτες
•	 Αναπτυξιακά	έργα	που	βρίσκονται	σε	εξέλιξη	και	που	

δυσκολεύουν την καθημερινή ζωή των πολιτών
•	 Αναπτυξιακά	έργα	που	θα	πρέπει	να	πραγματοποιηθούν	

για να διευκολυνθεί η καθημερινή ζωή των πολιτών
•	 Διαφάνεια	και	αξιοκρατία	διαδικασιών
•	 Έγκαιρη	 και	 αποτελεσματική	 καταγραφή,	 εξέταση	 και	

επίλυση προβλημάτων.

Ως αποτέλεσμα των προαναφερόμενων παραπόνων των 
πολιτών, φαίνεται να προκύπτουν ανάγκες μάθησης και 
ανάπτυξης στους εξής τομείς:
•	 Επαγγελματική	συμπεριφορά
•	 Επικοινωνία	με	τους	πολίτες
•	 Εξυπηρέτηση	πολιτών
•	 Οργάνωση	εργασίας
•	 Διαχείριση	χρόνου
•	 Διαχείριση	δύσκολων	περιπτώσεων
•	 Διαχείριση	συγκρούσεων
•	 Καταγραφή,	εξέταση	και	επίλυση	προβλημάτων.
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Απαραίτητες αξίες
Οι ερωτηθέντες, μέσω των συνεντεύξεων, έχουν αναδείξει 
ομόφωνα ότι οι αξίες που πρέπει να διέπουν ένα στέλεχος 
στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι οι εξής:
•	 Ακεραιότητα	χαρακτήρα
•	 Δικαιοσύνη
•	 Ηθική	και	σωστή	συμπεριφορά	στην	αντιμετώπιση	του	

κοινού και των συναδέλφων
•	 Αγάπη	για	τα	κοινά
•	 Επαγγελματισμός
•	 Ομαδικότητα.

Όλοι σχεδόν οι ερωτηθέντες έχουν αναφερθεί στη 
σημαντικότητα της βασικής εκπαίδευσης στις πιο πάνω 
αξίες προτού αναλάβει κάποιο στέλεχος τα καθήκοντά του 
στον δήμο ή κοινότητα.

Ως αποτέλεσμα των προαναφερόμενων αξιών που πρέπει 
να διέπουν τα στελέχη φαίνεται να προκύπτουν ανάγκες 
μάθησης και ανάπτυξης στους εξής τομείς:
•	 Διαμόρφωση	 κουλτούρας	 και	 νοοτροπίας	 που	 να	

ενθαρρύνει το ομαδικό πνεύμα και την ανάληψη 
ευθυνών
•	 Επαγγελματική	και	ηθική	συμπεριφορά.

Άλλες	εκπαιδευτικές	ανάγκες
Από την καταγραφή των αποτελεσμάτων των συνεντεύξεων 
προέκυψε παράλληλα μια σειρά από άλλες ανάγκες 
μάθησης, οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια. Η 
κυριότερη ανάγκη μάθησης η οποία δεν είναι απαραίτητα 
άμεσα συνυφασμένη με θέματα διοίκησης και ηγεσίας 
είναι η ανάγκη για εκμάθηση των σχετικών νομοθεσιών 
και κανονισμών τόσο από τα αιρετά μέλη (κυρίως) αλλά 
και από τα μη αιρετά μέλη του προσωπικού. Επιπρόσθετα, 
μια άλλη ανάγκη η οποία έχει προκύψει μέσα από τις 

συνεντεύξεις ως απαραίτητη για την αποτελεσματικότερη 
λειτουργία καθώς και για τον εκσυγχρονισμό των 
δήμων και κοινοτήτων, αφορά την χρήση τεχνολογίας 
και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σημαντική φαίνεται 
να είναι επίσης η ανάγκη εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα. Τέλος, σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες έχουν 
αναφέρει τη σημασία της πραγματοποίησης βασικής 
εκπαίδευσης στον ρόλο και τις απαιτήσεις της κάθε θέσης 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, προτού αναλάβει κάποιο 
στέλεχος τα καθήκοντά του.

1.1.7	Εκπαιδευτική	προσέγγιση
Όσον αφορά την εκπαιδευτική προσέγγιση, η πλειονότητα 
των ερωτηθέντων προτιμά να πραγματοποιηθεί ένας 
συνδυασμός σεμιναρίων και πρακτικών εργαστηρίων με 
ασκήσεις, συζήτηση σε διάφορα θέματα και αντιπαράθεση 
ιδεών (brainstorming). Επίσης, κάποιοι ερωτηθέντες 
έχουν αναγνωρίσει και τη σημασία των ωφελειών της 
εκπαίδευσης εν ώρα εργασίας (on the job training) καθώς 
και της καθοδήγησης (coaching). Σχετικά με την περίοδο 
πραγματοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 
υπήρχε η προτίμηση ανάμεσα στους ερωτηθέντες για τη 
διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε εργάσιμες 
ώρες για τα υπηρεσιακά στελέχη, και απογεύματα ή 
Σαββατοκύριακα για τα αιρετά στελέχη. 

1.1.8	Συμπεράσματα	από	συνεντεύξεις	
Οι συνεντεύξεις με επικεφαλής της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης έχουν αναδείξει ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη και 
πρακτικά εφαρμοσμένη πολιτική εκπαίδευσης στη 
συντριπτική πλειονότητα των δήμων και κοινοτήτων. 
Ενώ κάποια στελέχη έχουν λάβει μέρος σε προγράμματα 
κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
έχουν να κάνουν με θέματα διοίκησης και ηγεσίας, 
φαίνεται ότι αυτό δεν έχει γίνει σε καθόλου συστηματική ή 
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προγραμματισμένη βάση. Επιπρόσθετα, στις περισσότερες 
περιπτώσεις η προσέγγιση είναι μονοδιάστατη. Τα μέλη 
του προσωπικού λαμβάνουν μέρος σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα που αποστέλλονται στον δήμο ή την 
κοινότητά τους από τις Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων 
και από άλλους οργανισμούς και αφορούν κυρίως τεχνικά 
θέματα. Αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα φαίνεται 
ότι δεν ανταποκρίνονται πάντα στις ανάγκες που μπορεί 
πραγματικά να έχουν. Η κατάσταση φαίνεται να είναι λίγο 
καλύτερη στους πιο μεγάλους δήμους, όπου γίνεται μια 
προσπάθεια για την πιο σωστή αντιμετώπιση των θεμάτων 
της εκπαίδευσης, ειδικότερα σε δήμους που απασχολούν 
άτομα τα οποία χειρίζονται εξειδικευμένα θέματα 
ανθρώπινου δυναμικού και εκπαίδευσης. Εντούτοις, 
ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, φαίνεται ότι ο τρόπος 
προσέγγισης στην πραγματοποίηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων εξακολουθεί να είναι αναποτελεσματικός, 
δηλαδή τα άτομα λαμβάνουν μέρος σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα, τα οποία τους αποστέλλονται από τους 
διάφορους οργανισμούς που τα διοργανώνουν και δεν 
πηγάζουν από τις πραγματικές ανάγκες κατάρτισης. 
Μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όπως διαφάνηκε, 
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν εντοπίσει από 
μόνοι τους συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες, για τις 
οποίες οι ίδιοι μετέπειτα έχουν απευθυνθεί σε οργανισ-
μούς για την ετοιμασία εξειδικευμένων εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων. Τέλος, κάποιοι ερωτηθέντες έχουν 
αναφέρει ότι σε μερικές περιπτώσεις το Συμβούλιο έχει 
λανθασμένη προσέγγιση προς τα θέματα εκπαίδευσης 
καθώς δεν κατανοούν τα οφέλη της και την θεωρούν, τις 
πιο πολλές φορές, ως οικονομικό βάρος.

Οι ανάγκες μάθησης και ανάπτυξης στα θέματα διοίκησης 
και ηγεσίαςπου έχουν προκύψει μέσα από τις συνεντεύξεις 
και όπως έχουν ήδη αναφερθεί προηγούμενα είναι οι εξής:

•	 Σχεδιασμός,	 εφαρμογή	 και	 παρακολούθηση	 πλάνου	
δράσης/ενεργειών για την υλοποίηση της στρατηγικής 
και του οράματος του δήμου/ κοινότητας
•	 Δημιουργία	 και	 υλοποίηση	 στρατηγικής	 και	 πλάνου	

επικοινωνίας της στρατηγικής /οράματος στο προσωπικό 
και στους πολίτες
•	 Διαμόρφωση	 κουλτούρας	 που	 να	 ενθαρρύνει	 την	

ανάληψη πρωτοβουλιών και ευθυνών, την αποδοχή 
εποικοδομητικής κριτικής για αξιολόγηση του 
προσωπικού, το ομαδικό πνεύμα καθώς και την ηθική 
συμπεριφορά
•	 Οργάνωση	εργασίας
•	 Διαχείριση	 χρόνου,	 ταξινόμηση	 και	 ιεράρχηση	

προτεραιοτήτων
•	 Διαχείριση	προσωπικού
•	 Επιλογή	και	πρόσληψη	προσωπικού
•	 Αξιολόγηση	απόδοσης	προσωπικού
•	 Εκπαίδευση	και	καθοδήγηση	προσωπικού
•	 Διαχείριση	συνεδριάσεων	και	καταγραφή	πρακτικών
•	 Επικοινωνία,	 συνεργασία	 και	 ύπαρξη	 ομαδικού	

πνεύματος μεταξύ του προσωπικού τόσο σε ομαδικό 
όσο και σε ατομικό επίπεδο
•	 Διαχείριση	συγκρούσεων
•	 Διαχείριση	δύσκολων	περιπτώσεων
•	 Εξυπηρέτηση	πολιτών
•	 Επικοινωνία	με	τους	πολίτες
•	 Καταγραφή,	εξέταση	και	επίλυση	προβλημάτων
•	 Επαγγελματική	και	ηθική	συμπεριφορά.

Επιπρόσθετα φαίνεται να υπάρχουν ανάγκες μάθησης και 
στα ακόλουθα άλλα θέματα:
•	 Γνώσεις	σχετικών	νομοθεσιών	και	κανονισμών
•	 Γνώσεις	ηλεκτρονικών	υπολογιστών
•	 Εκπαίδευση	που	να	αφορά	ευρωπαϊκά	θέματα.
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2. Διεξαγωγή εργαστηρίων δομημένου δημοκρατικού 
διαλόγου
Σκοπός της δεύτερης φάσης της διάγνωσης αναγκών 
μάθησης και ανάπτυξης ήταν η διεξαγωγή δέκα διήμερων 
εργαστηρίων δομημένου δημοκρατικού διαλόγου (ΔΔΔ) 
με γεωγραφικό διαχωρισμό, στα οποία συμμετείχαν 
αντιπροσωπευτικές ομάδες από τους Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η δραστηριότητα ξεκίνησε μετά 
την ολοκλήρωση των προσωπικών συνεντεύξεων και οι 
στόχοι της ήταν οι ακόλουθοι:
1. Η εξαγωγή πορισμάτων με τη βοήθεια εξειδικευμένου 

ηλεκτρονικού εργαλείου, σε σχέση με τα προβλήματα 
και τις ανάγκες που υπάρχουν στους οργανισμούς 
αυτούς σε θέματα διοίκησης και ηγεσίας.

2. Η ανίχνευση, ιεράρχηση και κατηγοριοποίηση των 
γενεσιουργών αιτίων που προκαλούν τα προβλήματα 
και τις ανάγκες.

3. Η διερεύνηση κατά πόσο και ποια από αυτά μπορούν 
να ξεπεραστούν μέσω μαθησιακών δραστηριοτήτων.

2.1 Μεθοδολογία εργαστηρίων
Η μεθοδολογία που επιλέγηκε για την υλοποίηση των 
εργαστηρίων ήταν ο δομημένος δημοκρατικός διάλογος. 
Ο δομημένος διάλογος είναι μια μεθοδολογία η οποία 
επιτρέπει τη διεξαγωγή δημοκρατικών συζητήσεων μεταξύ 
μεγάλων ομάδων ατόμων ούτως ώστε να διασφαλιστεί 
ένα κοινό αποτέλεσμα με το οποίο όλοι είναι σύμφωνοι. 
Τα εργαστήρια δομημένου διαλόγου επιτρέπουν την 
ταυτόχρονη συλλογή πληροφοριών από διάφορες 
πλευρές, τη συζήτηση και συλλογική κατάθεση απόψεων 
σχετικά με θέματα που απασχολούν διάφορους φορείς. 
Τα εργαστήρια είναι πολύ χρήσιμα στη διερεύνηση και 
συζήτηση των θέσεων των εμπλεκομένων μελών καθώς 
επίσης και γενικά στη διάγνωση των παραγόντων που 
συντελούν σε ένα πολύπλοκο πρόβλημα.

Η μεθοδολογία αυτή είναι προσεκτικά σχεδιασμένη για να 
βοηθήσει ετερογενείς ομάδες και να εξετάσει περίπλοκα 
ζητήματα σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. 
Επιτρέπει την έκφραση διαφορετικών απόψεων και 
προοπτικών μέσω μιας διαδικασίας που είναι δομημένη 
και συνεργατική. 

Η ομάδα συμμετεχόντων έχει γνώση της κατάστασης και 
συμμετέχει συλλογικά για να αναπτύξει ένα κοινό πλαίσιο 
βασισμένο στη συναίνεση και την κατανόηση της τρέ-
χουσας παρούσας κατάστασης. Η μεθοδολογία δομημέ- 
νου δημοκρατικού διαλόγου προωθεί την επικοινωνία 
μεταξύ των συμμετεχόντων αφού τους εμπλέκει με 
διάφορες μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούν 
εκπαιδευμένοι συντονιστές σε μια διαδραστική 
διαδικασία.

Η εφαρμογή της μεθόδου δομημένου δημοκρατικού 
διαλόγου απαιτεί τη χρήση υποστηρικτικών εργαλείων 
και τεχνικών. Κατά τη διεξαγωγή των δομημένων 
διαλόγων του παρόντος έργου χρησιμοποιήθηκε το 
σύστημα Cogniscope το οποίο είναι ένα από τα καλύτερα 
λογισμικά- εργαλεία που υπάρχουν στη διεθνή αγορά. Το 
συγκεκριμένο εργαλείο αυτοματοποιεί και διευκολύνει 
τη διαδικασία γιατί βασίζεται στην πιστή εφαρμογή 
των Νόμων της συστημικής επιστήμης του Δομημένου 
Διαλόγου. Το σημαντικότερο όμως πλεονέκτημα βρίσκεται 
στη δυνατότητα που το εργαλείο παρέχει να διερευνώνται 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων ιδεών.

2.1.1	Ομάδα	διαχείρισης	της	γνώσης
Η αποτελεσματική και επιτυχής εφαρμογή της μεθόδου 
δομημένου δημοκρατικού διαλόγου απαιτεί τη δημιουργία 
ομάδας διαχείρισης της γνώσης η οποία σχεδιάζει, 
επιβλέπει, παρακολουθεί και συνοψίζει σε μορφή τελικής 
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έκθεσης τα αποτελέσματα του κάθε διαλόγου. Πιο κάτω 
θα αναφέρεται με τον Αγγλικό όρο ως KMT (Knowledge 
Management Team).

Ενδείκνυται η ομάδα αυτή να διατηρείται μικρή και 
ευέλικτη. Για τη διεξαγωγή των εργαστηρίων, η KMT 
περιλάμβανε τους εξής:
i. Αντιπροσώπους του συστήματος για το οποίο 

πραγματοποιείται ο διάλογος οι οποίοι είναι και 
αισθάνονται ως «ιδιοκτήτες» του προβλήματος.

ii. Συντονιστές του δομημένου διαλόγου (Facilitators) οι 
οποίοι διηύθυναν τον συγκεκριμένο διάλογο.

iii. Αντιπρόσωπο της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας 
Διοίκησης.

iv. Ένα έως δύο άτομα επιλεγμένα από Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να εκπαιδευτούν στην 
εφαρμογή της μεθόδου και στη χρήση του εργαλείου 
Cogniscope.

2.1.2	Διατύπωση	εναρκτήριας	ερώτησης
Ένας από τους κυριότερους παράγοντες για την επιτυχή 
εξέλιξη ενός δομημένου διαλόγου είναι η δημιουργία μιας 
λειτουργικής εναρκτήριας ερώτησης η οποία θα εξυπηρε-
τεί τον σκοπό του διαλόγου και θα είναι αποτελεσματική 
για την παραγωγή σωστών αποτελεσμάτων. Για τη σύνταξη 
αυτής της εναρκτήριας ερώτησης, η ομάδα διαχείρισης της 
γνώσης χρειάστηκε να συνεδριάσει ώστε να καθοριστούν 
σωστά κριτήρια διαμόρφωσής της. Για τα πλείστα 
εργαστήρια χρησιμοποιήθηκε η πιο κάτω εναρκτήρια 
ερώτηση: Τι περιορίζει την αποτελεσματική λειτουργία 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης;

Για τους δήμους και τις κοινότητες των κατεχόμενων 
περιοχών διαφάνηκε η ανάγκη για δημιουργία άλλης 
εναρκτήριας ερώτησης λόγω της ιδιαιτερότητας της 

κατάστασης. Έτσι, η εναρκτήρια ερώτηση που χρησιμο-
ποιήθηκε ήταν η εξής: Τι εμπόδια αντιμετωπίζετε στην 
καθημερινή σας εργασία τα οποία μπορούν να επιλυθούν; 

2.1.3	Υλοποίηση	εργαστηρίων
Με την ενεργό συμμετοχή της Κυπριακής Ακαδημίας 
Δημόσιας Διοίκησης καθώς και τη συμβολή της Ένωσης 
Δήμων και της Ένωσης Κοινοτήτων κατέστη δυνατό 
να διεξαχθούν συνολικά δέκα εργαστήρια με τους 
αντιπροσώπους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Η χρονική περίοδος που υλοποιήθηκαν τα εργαστήρια ήταν 
από τις 15 Δεκεμβρίου 2009 μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 
2010. Τα δέκα εργαστήρια δομημένου διαλόγου έγιναν 
σε παγκύπριο επίπεδο και διαμορφώθηκαν σύμφωνα 
με τις ανάγκες της κάθε επαρχίας. Έτσι εξασφαλίστηκε 
η ευρεία συμμετοχή στελεχών των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (συνολικά 207 συμμετέχοντες) από όλη 
την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε εργαστήριο στην Αμμόχωστο 
το οποίο κάλυψε δήμους και κοινότητες της ελεύθερης 
Αμμοχώστου. Στη Λεμεσό υλοποιήθηκαν δύο εργαστήρια 
τα οποία συνδύαζαν δήμους και κοινότητες. Δήμοι και 
κοινότητες μαζί συμπεριλήφθηκαν και στα δυο εργαστήρια 
της Πάφου. Κατόπιν θεωρήθηκε ότι έπρεπε να εξεταστεί 
και η περίπτωση διαχωρισμού των κοινοτήτων από τους 
δήμους αφού κρίθηκε ότι τα προβλήματά τους έχουν 
αρκετές διαφορές, έτσι ώστε να καλυφθεί το φάσμα των 
προβλημάτων από όλες τις πλευρές. Έτσι, στη Λευκωσία 
το πρώτο περιλάμβανε μόνο τους δήμους της Λευκωσίας 
ενώ το δεύτερο περιλάμβανε μόνο τις κοινότητες της 
Λευκωσίας. Στη Λάρνακα έγινε ένα εργαστήριο το 
οποίο συμπεριλάμβανε κοινότητες και δήμους ενώ 
σε ένα ξεχωριστό εργαστήριο καλύφθηκαν οι δήμοι 
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και κοινότητες των κατεχόμενων περιοχών. Στο Τρόοδος το εργαστήριο συμπεριλάμβανε μόνο στελέχη κοινοτικών 
συμβουλίων από τις ορεινές περιοχές.

2.1.4		Συνολική	αποτίμηση	εργαστηρίων

Κατηγοριοποίηση	γενεσιουργών	αιτιών
Με στόχο τη συνοπτική αποτύπωση των διαφόρων ιδεών, όπως αυτές κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες, 
πραγματοποιήθηκε η πιο κάτω ανάλυση. Αφού μελετήθηκαν οι «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ», όπως αυτές προτάθηκαν και 
διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, επιδιώχθηκε η διαμόρφωση «ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ» οι οποίες 
να μπορούν να «φιλοξενήσουν» ιδέες με μεγάλη συνάφεια. Οι ονομασίες των «ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ» κρατήθηκαν 
όσο το δυνατό πιο απλές, περιεκτικές και γενικές. Οι ονομασίες που χρησιμοποιήθηκαν φαίνονται αναγραμμένες στον 
πιο πίνακα. Ακολούθως, απομονώθηκε το σύνολο των ιδεών (εμποδίων) οι οποίες κατέληξαν στις ρίζες των δέκα 
εργαστηρίων. Η ανάλυση αυτή έχει ως στόχο να αποτυπώσει μια άποψη ως προς τη συχνότητα με την οποία εμφανίζονται 
τα διάφορα προβλήματα όταν αυτά ιδωθούν μέσα από το πρίσμα «ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ».

 Α/Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

	 1	 Επιμόρφωση	-	Εκπαίδευση	 18

	 2	 Παρεμβάσεις	 17

	 3	 Νομικά	Θέματα	 15

	 4	 Οικονομικά	θέματα	 10

	 5	 Περιφερειακή	Συνεργασία	-	Αποκέντρωση	 6

	 6	 Όραμα	/	Στρατηγική	 4

	 7	 Γραφειοκρατία	 3

	 8	 Μικρές	Κοινότητες	 2

	 9	 Στελέχωση	 2

	 10	 Υποδομή	 1

	 11	 Κατοχή	 1
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Στον παραπάνω πίνακα φαίνονται οι κατηγορίες στις 
οποίες εμπίπτουν όλες οι ιδέες που βρέθηκαν στη ρίζα 
του Δέντρου Επιρροής και στα δέκα εργαστήρια μαζί. 
Παράλληλα, στον πίνακα φαίνεται και ο αριθμός των 
ιδεών που εμπίπτει σε κάθε κατηγορία. Εδώ θα πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι μαθησιακές ανάγκες προκύπτουν και από 
τις έντεκα αυτές κατηγορίες, και όχι μόνο από την πρώτη 
κατηγορία που λέγεται «Επιμόρφωση - Εκπαίδευση».

Η ονομασία αυτή δόθηκε αποκλειστικά και μόνο γιατί 
αναφέρεται στα προβλήματα κατάρτισης των στελεχών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που οι ίδιοι οι συμμετέχοντες 
τα ονόμασαν ως Επιμόρφωση-Εκπαίδευση.

Επεξήγηση	κατηγοριών
Κατηγορία	1:	Επιμόρφωση	-	Εκπαίδευση
Σύμφωνα με τον πίνακα, τα συχνότερα προβλήματα που 
φάνηκαν να υπάρχουν και στα δέκα εργαστήρια είναι αυτά 
που σχετίζονται με την Επιμόρφωση και την Εκπαίδευση 
των στελεχών και μελών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Συγκεκριμένα, οι ιδέες αυτές περιλάμβαναν κυρίως 
προβλήματα κατάρτισης σε θέματα νομοθεσίας και 
κανονισμών, ρόλων και αρμοδιοτήτων, περιπτώσεις 
εξεύρεσης ευρωπαϊκών κονδυλίων, καθώς και κατάρτισης 
σε θέματα σύγχρονων μέσων επικοινωνίας. Σύμφωνα με 
τους συμμετέχοντες και το δέντρο επιρροής του κάθε 
εργαστηρίου, τα κυριότερα προβλήματα που περιορίζουν 
την αποτελεσματική λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
συμπεριλαμβάνονται στην πρώτη αυτή κατηγορία. Αυτό το 
αποτέλεσμα έχει μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί δείχνει την 
ετοιμότητα των συμμετεχόντων να εντοπίσουν δικές τους 
αδυναμίες και συνεπώς φανερώνει την πρόθεσή τους να 
συμμετέχουν σε μελλοντικά σχέδια εκπαίδευσης.

Κατηγορία	2:	Παρεμβάσεις
Στην κατηγορία «Παρεμβάσεις» συμπεριλήφθηκαν 
εμπόδια που αναφέρθηκαν σχεδόν σε όλα τα 
εργαστήρια και αφορούν διαφόρων ειδών παρεμβάσεις. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες οι 
κομματικές παρεμβάσεις αποτελούν ένα μεγάλο μέρος 
του προβλήματος για την αποτελεσματική λειτουργία 
τους. Επίσης, εσωτερικές παρεμβάσεις που σχετίζονται 
με την επικοινωνία και την ομαδικότητα μέσα στον δήμο/ 
κοινότητα φαίνεται να είναι άλλη μια μεγάλη αιτία του 
προβλήματος όπως και οι παρεμβάσεις των κρατικών 
μηχανισμών στη δουλειά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Εδώ αξίζει να παρατηρηθεί ότι τα ίδια στελέχη τα οποία 
εμπλέκονται και ευθύνονται για αυτές τις παρεμβάσεις, 
μέσα από συλλογική εργασία και συναίνεση έρχονται να 
αναγνωρίσουν ένα πρόβλημα και να το αναδείξουν ως 
το δεύτερο πιο σημαντικό (όπως αυτό κρίνεται από τον 
αριθμό των ιδεών που ταξινομήθηκαν στην κατηγορία 
αυτή). Το θέμα αυτό δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί 
με εκπαίδευση. Ίσως να μπορούσε κανείς να σχεδιάσει 
εκπαιδευτικά προγράμματα σε θέματα δεοντολογίας 
και ηθικής. Η ιδανική όμως προσέγγιση θα ήταν η 
διοργάνωση διαδραστικών εργαστηρίων όπως αυτά 
που χρησιμοποιήθηκαν για τον εντοπισμό των αναγκών, 
μέσα από τα οποία αυτοί οι οποίοι «ευθύνονται» για τις 
παρεμβάσεις να μπορούν συλλογικά να εξερευνήσουν 
τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που 
δημιουργούνται αλλά και να δεσμευτούν συλλογικά 
και συναινετικά στην πραγματοποίηση αυτών που θα 
συμφωνηθούν. 

Κατηγορία	3:	Nομικά	θέματα
Στη συγκεκριμένη κατηγορία εμπίπτουν ιδέες οι οποίες 
σχετίζονται με το νομικό πλαίσιο που διέπει την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση (π.χ. νομοθεσία περί Δήμων και Κοινοτήτων). 
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Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες η ισχύουσα νομοθεσία 
δεν συνάδει με τα σύγχρονα δεδομένα και απαιτήσεις της 
κοινωνίας, γεγονός που παρεμποδίζει τη σωστή λειτουργία 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης, στην κατηγορία 
αυτή συγκαταλέγονται και οι περιορισμένες εξουσίες 
που κατέχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση όπως επίσης και η 
έλλειψη κριτηρίων και προδιαγραφών στον τρόπο εκλογής 
των αιρετών μελών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σε μεγάλο 
βαθμό, τα εμπόδια στα οποία κατέληξαν εδώ αφορούν 
νόμους και κανονισμούς. Είναι όμως επίσης φανερό από 
τη διασπορά των ιδεών που κατέληξαν σε αυτή τη γενική 
κατηγορία ότι υπάρχει κάποια σχετική άγνοια και συνεπώς 
ανάγκη εκπαίδευσης γύρω από τους υπάρχοντες (αλλά 
ίσως και προτεινόμενους) νόμους και κανονισμούς.

Κατηγορία	4:	Οικονομικά	θέματα
Τα οικονομικά θέματα επίσης φάνηκαν να είναι σημαντικοί 
παράγοντες προβλημάτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Επί του συνόλου των γενεσιουργών προβλημάτων 
(ιδεών) κατέχουν το 12,5%. Σε αυτήν την κατηγορία 
συμπεριλαμβάνονται όλες οι ιδέες που αφορούν οικονομικά 
θέματα και οι οποίες στην πλειονότητά τους αναφέρονται 
στην οικονομική εξάρτηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
από το κράτος. Αν και το οικονομικό πρόβλημα βρέθηκε 
να είναι σημαντικός παράγοντας σε πολλές συζητήσεις και 
βρίσκεται πολλές φορές πολύ ψηλά σε ψήφους, εντούτοις 
δε βρέθηκε στο τελευταίο επίπεδο (ρίζα) του χάρτη σχεδόν 
ποτέ. Η παρατήρηση είναι σημαντική γιατί δείχνει ότι μέσα 
από συλλογική ανάλυση, οι συμμετέχοντες καταλήγουν στο 
συμπέρασμα ότι η έλλειψη πόρων δεν είναι το πρόβλημα 
με τη μεγαλύτερη επιρροή.

Κατηγορία	5:	Περιφερειακή	συνεργασία	-	Αποκέντρωση
Σε πολλά από τα εργαστήρια που έγιναν προέκυψε το θέμα 
της συμπλεγματοποίησης. Είναι σημαντικό να τονιστεί 

εδώ, ότι πολλοί από τους συμμετέχοντες φάνηκε να μην 
γνωρίζουν ξεκάθαρα τη σημασία της συμπλεγματοποίησης 
με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να εκμεταλλευτούν τα 
οφέλη της. Επίσης σε κάποια εργαστήρια εντοπίστηκε ως 
σημαντικός παράγοντας η μη αποκέντρωση των κρατικών 
υπηρεσιών με αποτέλεσμα να προκαλούνται προβλήματα 
ειδικότερα σε κοινότητες που είναι απομακρυσμένες. 
Συνολικά, φαίνεται να υπάρχει μεγάλη ανάγκη ενημέρωσης 
γύρω από τις έννοιες, τύπους και μεθόδους που αφορούν 
το κεφάλαιο αυτό.

Κατηγορία	6:	Όραμα	/	Στρατηγική
Όπως διαφάνηκε σε αρκετά εργαστήρια, οι κοινότητες και 
οι δήμοι δεν έχουν ένα ξεκάθαρο όραμα και ένα πλάνο 
στρατηγικής που να τους συντονίζει στο να χειρίζονται 
τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να οργανωθούν 
και να πετύχουν μια αποτελεσματικότερη λειτουργία. Η 
δημιουργία κοινού οράματος απαιτεί συλλογική δουλειά 
με εμπλοκή όλων όσων επηρεάζονται. Αυτό μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μέσα από διαδραστικά εργαστήρια 
δημοκρατικού διαλόγου.

Κατηγορία	7:	Γραφειοκρατία
Στα θέματα γραφειοκρατίας εμπίπτουν ιδέες, όπως 
οι χρονοβόρες διαδικασίες που χρειάζονται από τις 
κρατικές υπηρεσίες για υλοποίηση θεμάτων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, η μεγάλη γραφειοκρατία που υπάρχει στη 
λήψη αποφάσεων και η έλλειψη συνεργασίας με διάφορα 
κυβερνητικά τμήματα για την επίλυση προβλημάτων που 
παρατηρούνται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Κατηγορία	8:	Μικρές	κοινότητες
Στην κατηγορία αυτήν εμπίπτουν προβλήματα που 
προκύπτουν ως αποτέλεσμα του μικρού πληθυσμού 
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που υπάρχει σε διάφορες κοινότητες. Με μια σύντομη 
ανασκόπηση, φαίνεται ότι τα συγκεκριμένα προβλήματα 
αποτελούν γενεσιουργούς αιτίες μόνο στην Επαρχία 
Λεμεσού. Ίσως αυτό να σημαίνει ότι σε αυτή την επαρχία 
υπάρχουν πολύ περισσότερες μικρές κοινότητες που 
δημιουργούν από μόνες τους ένα πρόβλημα από ό,τι σε 
άλλες επαρχίες, ή ίσως να σημαίνει ότι οι άλλες επαρχίες 
θεωρούν κάποια προβλήματα σημαντικότερα από 

αυτό, έτσι ώστε δικαιολογείται η μη εμφάνισή τους στις 
γενεσιουργούς αιτίες.

Κατηγορία	9:	Στελέχωση
Ιδιαίτερα σημαντικό φαίνεται να είναι για κάποιους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης το γεγονός ότι δεν 
υπάρχει επαρκής στελέχωση για την αποτελεσματική 
λειτουργία της κοινότητας/δήμου τους. Οι ιδέες αυτές 
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φαίνεται να αναφέρονται όχι μόνο στη στελέχωση 
των κοινοτικών συμβουλίων αλλά και στην ανεπαρκή 
στελέχωση διαφόρων υπηρεσιών σε δήμους.

Κατηγορία	10:	Υποδομή
Στη συγκεκριμένη κατηγορία συμπεριλαμβάνεται μόνο 
μια ιδέα η οποία αναφέρεται στους ανεπαρκείς χώρους 
εργασίας για τα μέλη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι 
ξεκάθαρο δηλαδή ότι κάποιοι Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης δεν έχουν τη σωστή υποδομή ούτως ώστε 
να μπορούν να διεκπεραιώσουν τις εργασίες τους όπως 
θα έπρεπε.

Κατηγορία	11:	Κατοχή
Αν και η ονομασία της κατηγορίας αυτής λέει από μόνη 
της πολλά σε κάθε Κύπριο πολίτη, είναι ξεκάθαρο ότι 
λόγω των αιτιών της κατοχής οι κατεχόμενοι δήμοι και 
κοινότητες αντιμετωπίζουν σωρεία προβλημάτων που 
απορρέουν κατά κύριο λόγο από την έλλειψη κατοίκων 
στις περιοχές αυτές.

3. Σύνοψη Αποτελεσμάτων από τις Συνεντεύξεις και τα 
Εργαστήρια
Για τη σύνθεση των αποτελεσμάτων κρίθηκε σκόπιμο να 
γίνει σύνοψη των αναγκών μάθησης και ανάπτυξης ανά 
θεματική κατηγορία, διαχωρίζοντας παράλληλα τα θέματα 
διοίκησης και ηγεσίας από άλλα εξειδικευμένα θέματα 
που προέκυψαν.

Για τη συνολική ανάλυση των δεδομένων, η πρόκληση ήταν 
να επικεντρωθεί η προσπάθεια στη σωστή προσέγγιση, 
ούτως ώστε τα δεδομένα από τις δυο προηγούμενες 
δραστηριότητες να αναλυθούν βάση μιας μεθοδολογίας, 

άλλα και να διατηρηθούν οι κατηγορίες όπως προέκυψαν 
από τις προηγούμενες δραστηριότητες. Για να γίνει 
αυτό εφικτό, και λόγω τις πληθώρας των πληροφοριών 
που συλλέχθηκαν, έγινε η παρακάτω συνολική 
κατηγοριοποίηση:
1. Στρατηγική και όραμα
2. Οργανωτική δομή
3. Εμπλεκόμενοι φορείς και παρεμβάσεις
4. Νομικά θέματα
5. Οικονομικά θέματα
6. Επιμόρφωση και εκπαίδευση
7. Λειτουργικά θέματα (υποδομή, μικρές κοινότητες)
8. Θέματα προσωπικού
9. Γραφειοκρατία
10. Σχέσεις με πολίτες και άλλους φορείς
11. Περιφερειακή συνεργασία / αποκέντρωση.

4. Ιεράρχηση των αναγκών μάθησης ανά ομάδα στόχο
Για την ορθότερη ιεράρχηση των αναγκών μάθησης 
καθορίστηκαν τα παρακάτω κριτήρια:
1. Ανάγκες που έχουν άμεση επιρροή και σχέση με τη 

διοικητική και ηγετική ικανότητα των στελεχών.
2. Ανάγκες που έμμεσα επηρεάζουν τη διοικητική και 

ηγετική ικανότητα.
3. Ανάγκες που μπορούν να ικανοποιηθούν μέσα από 

εκπαιδευτικά προγράμματα.
4. Η συχνότητα αναφοράς της ανάγκης στα εργαστήρια 

άλλα και στις συνεντεύξεις.
5. Η ριζικότητα της ανάγκης ως γενεσιουργός αιτία 

προβλημάτων.
6. Η σημαντικότητα της ανάγκης σε συγκεκριμένες 

ομάδες, όπως καταγράφηκε στα εργαστήρια και στις 
συνεντεύξεις.
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Οι ανάγκες μάθησης και ανάπτυξης στα θέματα διοίκησης και ηγεσίας που έχουν εντοπισθεί πιο πάνω συνοψίζονται και 
ομαδοποιούνται παρακάτω. Επιπρόσθετα, πραγματοποιείται ιεράρχηση των αναγκών αυτών ανά ομάδα προσωπικού, σε 
σχέση με το βαθμό προτεραιότητάς τους (υψηλή, μέση, χαμηλή προτεραιότητα).

Δήμαρχοι/  Πρόεδροι  Κοινοτικών Συμβουλίων

Ανάγκες	μάθησης	και	ανάπτυξης	 Ιεράρχηση

Εκπαίδευση στη διαμόρφωση οράματος για το δήμο ή την κοινότητα Υψηλή

Διαμόρφωση νοοτροπίας που να ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών και ευθυνών  Υψηλή
καθώς και το ομαδικό πνεύμα 

Εκπαίδευση σε οικονομικά θέματα και κυρίως διεξαγωγή οικονομικών αναλύσεων, (πχ. cost- Υψηλή
benefit analysis), καθώς και προετοιμασία, παρακολούθηση και τήρηση προϋπολογισμών

Διαχείριση οικονομικών πόρων σε σχέση με τις περιορισμένες αρμοδιότητες  Υψηλή
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαχείριση συνεδριάσεων και καταγραφή πρακτικών  Υψηλή

Κατάρτιση σε θέματα νομοθεσίας της Κυπριακής Κυβέρνησης Υψηλή 

Διαχείριση προσωπικού Υψηλή

Εκπαίδευση των δικαιωμάτων των μελών της Τ.Α. Υψηλή

Κατάρτιση σε θέματα επικοινωνίας και συμπεριφοράς Υψηλή

Οργάνωση εργασίας  Υψηλή

Ορισμός και γενικότερη περιγραφή του όρου «συμπλεγματοποίηση» Υψηλή

Διαχείριση χρόνου, ταξινόμηση και ιεράρχηση προτεραιοτήτων Υψηλή

Επιλογή και πρόσληψη προσωπικού Υψηλή

Επικοινωνία των αποφάσεων του Συμβουλίου στο προσωπικό  Υψηλή

Διαχείριση και αξιολόγηση έργων  Υψηλή

Εκπαίδευση στους νόμους και κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία των συμβουλίων της Τ.Α.  Υψηλή
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Δήμαρχοι/  Πρόεδροι  Κοινοτικών/Δημοτικών Συμβουλίων

Ανάγκες	μάθησης	και	ανάπτυξης	 Ιεράρχηση

Γνώση νομοθετικού πλαισίου, καθήκοντα συμβούλων, δημάρχων και κοινοταρχών Υψηλή

Διαχείριση μικρών πληθυσμών των οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Υψηλή

Τρόποι προώθησης στο ευρύτερο κοινό της ύπαρξης, της λειτουργίας και του ρόλου  Υψηλή
των οργανισμών της Τ.Α. 

Ενημέρωση για την έννοια και τα πλεονεκτήματα της συμπλεγματοποίησης και άλλων  Υψηλή
μορφών συνεργασίας

Τρόποι συνεργασίας μεταξύ πολλών μικρών κοινοτήτων  Υψηλή

Εξέταση και επίλυση προβλημάτων  Μέση

Δεοντολογία και αξιοκρατία Μέση

Διαδικασίες αξιολόγησης προσφορών  Μέση

Τρόποι διαχείρισης μεγάλων αναπτυξιακών έργων Μέση

Διαχείριση δύσκολων περιπτώσεων  Μέση

Διαχείριση συγκρούσεων Μέση

Εκπαίδευση αξιοκρατικών τρόπων προσλήψεων και κατανομής θέσεων Μέση

Αξιολόγηση απόδοσης προσωπικού  Μέση

Εκπαίδευση και καθοδήγηση προσωπικού  Μέση

Σχεδιασμός, εφαρμογή και παρακολούθηση πλάνου δράσης/ενεργειών για την υλοποίηση της Μέση
στρατηγικής και του οράματος του δήμου/κοινότητας 

Δημιουργία και υλοποίηση στρατηγικής και πλάνου επικοινωνίας για επικοινωνία της  Μέση
στρατηγικής/οράματος στο προσωπικό και στους πολίτες  

Εξυπηρέτηση πολιτών  Μέση

Διαπραγματευτικές ικανότητες και ικανότητες πειθούς  Μέση
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Δημοτικοί  και  Κοινοτικοί  Σύμβουλοι

Ανάγκες	μάθησης	και	ανάπτυξης	 Ιεράρχηση

Επικοινωνία, συνεργασία και ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος  Υψηλή

Εκπαίδευση σε οικονομικά θέματα και κυρίως διεξαγωγή οικονομικών αναλύσεων, (πχ. cost- Υψηλή
benefit analysis), καθώς και προετοιμασία, παρακολούθηση και τήρηση προϋπολογισμών  

Διαχείριση και αξιολόγηση έργων  Υψηλή

Διαμόρφωση κουλτούρας και νοοτροπίας που να ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών  Υψηλή
και ευθυνών καθώς και το ομαδικό πνεύμα  

Γνώση της Περί δήμων και κοινοτήτων Νομοθεσίας Υψηλή

Γνώση νομοθετικού πλαισίου, καθηκόντων συμβούλων, δημάρχων και κοινοταρχών Υψηλή

Εκπαίδευση σχετικά με τα καθήκοντα και τις διαδικασίες αιρετών και υπαλλήλων Υψηλή

Ορισμός και γενικότερη περιγραφή του όρου «συμπλεγματοποίηση» Υψηλή

Διαχείριση μικρών πληθυσμών των οργανισμών της Τ.Α. Υψηλή

Ενημέρωση για την έννοια καθώς και τα πλεονεκτήματα της συμπλεγματοποίησης και άλλων  Υψηλή
μορφών συνεργασίας 

Τρόποι συνεργασίας μεταξύ πολλών μικρών κοινοτήτων Υψηλή

Εκπαίδευση για χρήση ηλεκτρονικών μέσων (email, πρόσβαση σε ηλεκτρονικές τράπεζες  Υψηλή
πληροφοριών και άλλα διαδραστικά εργαλεία) 

Δεοντολογία και αξιοκρατία Μέση

Διαδικασίες αξιολόγησης προσφορών  Μέση

Εξέταση και επίλυση προβλημάτων  Μέση

Διαχείριση δύσκολων περιπτώσεων  Μέση

Διαχείριση συγκρούσεων Μέση

Εξυπηρέτηση πολιτών  Μέση

Διαχείριση κομματικών διαπλοκών Μέση 

Διαχείριση κομματικών σκοπιμοτήτων Μέση

Διαχείριση κομματικών παρεμβάσεων Μέση

Επαγγελματική και ηθική συμπεριφορά Χαμηλή
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Γραμματείς  και  άλλο διευθυντικό προσωπικό

Ανάγκες	μάθησης	και	ανάπτυξης	 Ιεράρχηση

Επικοινωνία, συνεργασία και ομαδικότητα Υψηλή

Εκπαίδευση στον προγραμματισμό των καθημερινών εργασιών Υψηλή

Καταγραφή, εξέταση και επίλυση προβλημάτων  Υψηλή

Διαχείριση συνεδριάσεων και καταγραφή πρακτικών  Υψηλή

Εκπαίδευση σωστού τρόπου αιτήσεων, κλπ. σε σχέση με τα διάφορα κυβερνητικά τμήματα  Υψηλή

Σωστή διαχείριση διαδικασιών  Υψηλή

Διαχείριση και αξιολόγηση έργων  Υψηλή

Διαχείριση προσωπικού  Υψηλή

Επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών ομάδων προσωπικού  Υψηλή

Επικοινωνία των αποφάσεων του Συμβουλίου στο προσωπικό  Υψηλή

Διαχείριση χώρων εργασίας (office management) Υψηλή

Καταμερισμός ευθυνών και διαχείριση εργασιών (operational management) Υψηλή

Διαμόρφωση κουλτούρας και νοοτροπίας που να ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών  Υψηλή
και ευθυνών καθώς και το ομαδικό πνεύμα  

Εκπαίδευση σε οικονομικά θέματα και κυρίως διεξαγωγή οικονομικών αναλύσεων  Υψηλή
(πχ. cost-benefit analysis) καθώς και προετοιμασία, παρακολούθηση και τήρηση προϋπολογισμών  

Οργάνωση εργασίας  Υψηλή

Διαχείριση χρόνου, ταξινόμηση και ιεράρχηση προτεραιοτήτων  Υψηλή

Κατάρτιση σε θέματα νομοθεσίας και κανονισμών της Κυπριακής Κυβέρνησης Υψηλή

Τρόποι αντιμετώπισης διάφορων εμποδίων κατά τη διάρκεια των εργασιών  Μέση
(πχ. πεπαλαιωμένο νομοθετικό πλαίσιο) 

Εξυπηρέτηση πολιτών  Μέση

Εκπαίδευση και καθοδήγηση προσωπικού Μέση

Αξιολόγηση προσωπικού και ανάδειξη μαθησιακών αναγκών  Μέση

Εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας μεταξύ τοπικών αρχών και βάσης της κοινωνίας Μέση

Σχεδιασμός και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων Μέση



49

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ: « Ένα ταξίδι Μάθησης…»

Αξιολόγηση απόδοσης προσωπικού  Μέση

Εκπαίδευση και καθοδήγηση προσωπικού  Μέση

Διαχείριση δύσκολων περιπτώσεων  Μέση

Διαχείριση συγκρούσεων Μέση

Σχεδιασμός, εφαρμογή και παρακολούθηση πλάνου δράσης/ενεργειών για την υλοποίηση της  Μέση
στρατηγικής και του οράματος του δήμου/κοινότητας  

Τρόποι εξεύρεσης ευρωπαϊκών κονδυλίων  Μέση

Δημιουργία και υλοποίηση στρατηγικής και πλάνου επικοινωνίας της στρατηγικής/οράματος  Μέση
στο προσωπικό και στους πολίτες  

Αξιοκρατία στη λειτουργία της Τ.Α. Μέση

Διαχείριση προσωπικών συμφερόντων αιρετών και στελεχών της Τ.Α. Μέση

Διαχείριση κομματικών διαπλοκών Μέση

Διαχείριση κομματικών σκοπιμοτήτων Μέση

Διαχείριση κομματικών παρεμβάσεων Μέση

Συνεχής μόρφωσης σε θέματα νομοθεσίας, κανονισμών, επικοινωνίας, συμπεριφοράς Χαμηλή

Διαπραγματευτικές ικανότητες και ικανότητες πειθούς  Χαμηλή

Πραγματοποίηση παρουσιάσεων  Χαμηλή

Επαγγελματική και ηθική συμπεριφορά Χαμηλή

. . .συνέχεια
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Άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες
Κατά τη διάρκεια του έργου το θέμα της επιμόρφωσης και συνεχούς εκπαίδευσης για όλο το προσωπικό αναφέρθηκε 
επανειλημμένα. Η δημιουργία κουλτούρας μάθησης και ενός συντονιστικού φορέα για εκπαίδευση είναι πολύ 
σημαντική. 
 
Πολύ σημαντική ανάγκη είναι η συνεχής εκμάθηση των σχετικών νομοθεσιών και κανονισμών κυρίως από τα αιρετά 
μέλη αλλά επίσης και από τα μη αιρετά μέλη του προσωπικού. Επιπρόσθετα, μια άλλη ανάγκη η οποία έχει προκύψει, 
μέσα από τις συνεντεύξεις και τα εργαστήρια, που είναι απαραίτητη για την αποτελεσματικότερη λειτουργία καθώς 
και για τον εκσυγχρονισμό δήμων και κοινοτήτων αφορά τη χρήση τεχνολογίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
Επιπρόσθετα, σημαντική φαίνεται να είναι και η ανάγκη εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκά προγράμματα και θέματα Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τέλος, σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες έχουν αναφέρει τη σημασία της 
βασικής εκπαίδευσης στον ρόλο και τις απαιτήσεις κάθε θέσης, προτού κάποιο νέο στέλεχος αναλάβει καθήκοντα σε 
δήμο/ κοινότητα. 

Υπόλοιπα μέλη του προσωπικού
Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων έχουν εντοπισθεί οι εξής κύριες ανάγκες μάθησης και ανάπτυξης 
για το υπόλοιπο προσωπικό:

Ανάγκες	μάθησης	και	ανάπτυξης	 Ιεράρχηση

Επικοινωνία, συνεργασία και ομαδικότητα Υψηλή

Εξυπηρέτηση πολιτών Υψηλή

Οργάνωση εργασιών  Υψηλή

Διαχείριση χρόνου, ταξινόμηση και ιεράρχηση προτεραιοτήτων Υψηλή

Γνώση των σχετικών νομοθεσιών και των κανονισμών Υψηλή

Καταγραφή και αντιμετώπιση προβλημάτων και παραπόνων Μέση

Χρήση τεχνολογίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών Μέση

Γραπτή επικοινωνία (σύνταξη επιστολών και υπομνημάτων) Μέση

Εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας με τις ενώσεις δήμων και κοινοτήτων  Μέση

Ευρωπαϊκά προγράμματα  Μέση
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Στο παρόν κεφάλαιο θα εξετάσουμε τον σχεδιασμό, την 
ανάπτυξη και την υλοποίηση κατάλληλων δραστηριοτήτων 
μάθησης για στελέχη Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
που θα οδηγήσουν στην ενίσχυση των διοικητικών και 
ηγετικών τους ικανοτήτων.

Το σχέδιο μαθησιακών δραστηριοτήτων αντιστοιχεί 
στον αναλυτικό σχεδιασμό και προγραμματισμό όλων 
των μαθησιακών δραστηριοτήτων (τουλάχιστον 250 
εκπαιδευτικά προγράμματα σε θέματα διοίκησης και 
ηγεσίας και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες), στη βάση των 
πορισμάτων της προαναφερθείσας έκθεσης διάγνωσης 
αναγκών μάθησης και ανάπτυξης, της έρευνας για τις 
πρακτικές εκπαίδευσης και ανάπτυξης της διοικητικής 
και ηγετικής ικανότητας στελεχών Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Κατά τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων έχουν ληφθεί 
υπόψη τα ακόλουθα:
•	 ο	σκοπός	της	εκπαίδευσης,
•	 η	 αποτύπωση	 των	 εκπαιδευτικών	 αναγκών	 των	

στελεχών των Ο.Τ.Α. (η μελέτη με τίτλο «Έκθεση 
αναγκών μάθησης και ανάπτυξης για τους Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας» 
αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό εργαλείο άντλησης 
πληροφοριών σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση 
στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις 
ανάγκες μάθησης και ανάπτυξης που υπάρχουν σε 
αυτούς, και ένα από τα κύρια συστατικά βάσει των 
οποίων σχεδιάστηκαν οι δράσεις εκπαίδευσης για 
κάλυψη των αναγκών των στελεχών των Ο.Τ.Α., καθώς 
βασική προϋπόθεση ανάπτυξης των μαθησιακών 
δραστηριοτήτων υπήρξε η προσεκτική ανάλυση των 
εκπαιδευτικών αναγκών κάθε κατηγορίας στελεχών),

•	 τα	πορίσματα	της	έρευνας	για	τις	πρακτικές	εκπαίδευ- 
σης και ανάπτυξηςτης διοικητικής και ηγετικής ικανό-
τητας στελεχών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
που ακολουθούνται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τη δυνατότητα μεταφοράς βέλτιστων 
πρακτικών στο κυπριακό μοντέλο (κατά τη διάρκεια 
της εκπαίδευσης στελέχη των Ο.Τ.Α. θα επισκεφθούν 
χώρες οι οποίες έχουν αναδειχθεί από την έρευνα 
προκειμένου να αντλήσουν ιδέες για πρακτικές μάθησης 
και ανάπτυξης σε θέματα διοίκησης και ηγεσίας),
•	 η	εξασφάλιση	της	συνάφειας	των	εκπαιδευτικών	στόχων	

με το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων,
•	 οι	βασικές	αρχές	εκπαίδευσης	ενηλίκων	(συνδυασμός	

θεωρίας με πράξη, σύνδεση του αντικειμένου μάθησης 
με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των στελεχών, 
ανάπτυξη του κριτικού τρόπου σκέψης, αμφίδρομες 
σχέσεις εισηγητών - συμμετεχόντων),
•	 η	 επιλογή	 των	 κατάλληλων	 εκπαιδευτικών	 μεθόδων,	

τεχνικών και μέσων,
•	 ο	 προγραμματισμός	 της	 διάθεσης	 των	 απαραίτητων	

πόρων (ανθρωπίνων και υλικών),
•	 ο	σχεδιασμός	χρονοδιαγράμματος	των	φάσεων	άλλα	και	

των ίδιων των μαθησιακών δραστηριοτήτων στο σύνολό 
τους.

Το σχέδιο εξειδικεύει σε μεγάλη λεπτομέρεια το 
περιεχόμενο των μαθησιακών δραστηριοτήτων, τους 
στόχους και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, τη 
μεθοδολογία εκπαίδευσης και τους βασικούς άξονες πάνω 
στους οποίους στηρίζεται, τις μεθόδους αξιολόγησης και 
το χρόνο υλοποίησης των δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα 
παρέχει πληροφόρηση για τους εκπαιδευτές και τους 
χώρους διεξαγωγής των προγραμμάτων.
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3.1. Εκπαιδευτικοί στόχοι - αναμενόμενα αποτελέσματα
Βασικός στόχος των μαθησιακών δραστηριοτήτων σε θέματα 
διοίκησης και ηγεσίας είναι η ενίσχυση των διοικητικών 
και ηγετικών ικανοτήτων των στελεχών των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αιρετών και υπηρεσιακών. Ειδικοί 
στόχοι των μαθησιακών δραστηριοτήτων είναι οι ακόλουθοι:
n η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με τις 

σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους αποτελεσματικής 
διοίκησης και ηγεσίας δημόσιων οργανισμών,

n η ενίσχυση/ βελτίωση γνώσεων σχετικά με κρίσιμα για 
τη λειτουργία των δήμων και κοινοτήτων θέματα (όπως 
θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, οργάνωση τρόπου και 
χώρων εργασίας, αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, 
διαχείριση διαδικασιών λειτουργίας δήμων και κοινο-
τήτων, οικονομικά θέματα),

n η απόκτηση γνώσεων/ δεξιοτήτων αποτελεσματικής 
διαχείρισης πόρων και διαδικασιών,

n η ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων σε θέματα 
επικοινωνίας, ομαδικότητας, αντιμετώπισης συγκρού-
σεων, επίλυσης προβλημάτων, διαχείρισης παραπόνων 
πολιτών, διαχείρισης χρόνου και συσκέψεων, 
αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογιών (e-government),

n η ανάπτυξη κουλτούρας εξυπηρέτησης πολιτών και 
διαχείρισης παραπόνων,

n η απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων ως προς την 
αναζήτηση και αξιοποίηση ευκαιριών χρηματοδότησης 
από ευρωπαϊκά προγράμματα και ως προς την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών σχέσεων συνεργασίας με εθνικούς 
και διακρατικούς φορείς και εξωτερικούς συνεργάτες,

n ο σχεδιασμός αναπτυξιακών πρωτοβουλιών για 
εφαρμογή στο χώρο εργασίας.

Οι ειδικοί στόχοι έχουν προσδιοριστεί από τις μαθησιακές 
ανάγκες που έχουν αποτυπωθεί από τα ίδια τα στελέχη των 

Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο έρευνας διάγνωσης αναγκών μάθησης 
και ανάπτυξης σε θέματα διοίκησης και ηγεσίας που 
διενεργήθηκε στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
στο πλαίσιο του έργου «Εκπαίδευση για την ανάπτυξη της 
διοικητικής και ηγετικής ικανότητας στους Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Η έρευνα διάγνωσης αναγκών 
εντόπισε διαφορετικές ανάγκες μάθησης των στελεχών των 
Ο.Τ.Α. σε έξι επίπεδα, δηλαδή στο επίπεδο των Δημάρχων, 
των Προέδρων Κοινοτικών Συμβουλίων, των Δημοτικών 
και Κοινοτικών Συμβούλων, των Γραμματέων Δήμων και 
Κοινοτήτων, των Προϊσταμένων υπηρεσιών Ο.Τ.Α. και του 
λοιπού προσωπικού, ενώ διαφάνηκαν και κοινές ανάγκες 
μάθησης ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες στελεχών. 
Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση των 
μαθησιακών δραστηριοτήτων είναι:
n η ενίσχυση της διοικητικής και ηγετικής ικανότητας των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
n η εμπέδωση μιας κουλτούρας συνεχούς μάθησης και 

ανάπτυξης.

Με την ολοκλήρωση των μαθησιακών δραστηριοτήτων, 
τα στελέχη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα 
έχουν αποκομίσει γνώσεις που θα τους επιτρέπουν να 
κατανοούν πλήρως το σύστημα οργάνωσης και λειτουργίας 
των οργανισμών τους και να είναι ικανά να επιλύουν και 
να αντιμετωπίζουν θέματα που αφορούν ιδιαίτερα:
•	 τη	 διοίκηση,	 την	 ανάπτυξη	 και	 τη	 διαχείριση	 των	

οργανισμών τους και των εξαρτώμενων από αυτήν 
επιχειρήσεων (δημοτικών, αναπτυξιακών),
•	 την	αξιολόγηση,	τον	σχεδιασμό	και	 τη	χρηματοδότηση	

αναπτυξιακών προγραμμάτων των οργανισμών αυτών, 
που στοχεύουν στην αναβάθμιση των τοπικών κοινωνιών, 
με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και την 
επέκταση της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες.
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3.1.2	Ομάδες	στόχοι
Με βάση τα πορίσματα της έκθεσης διάγνωσης αναγκών 
μάθησης και ανάπτυξης σε θέματα διοίκησης και ηγεσίας 
διαμορφώνονται 6 κατηγορίες ομάδων στόχων, οι οποίες 
θα επωφεληθούν από τις προτεινόμενες μαθησιακές 
δραστηριότητες. 

Οι ομάδες στόχοι είναι οι εξής:

- Δήμαρχοι (39)
- Κοινοτάρχες (485)
- Γραμματείς Δήμων (39) και Κοινοτήτων (65)
- Δημοτικοί και Κοινοτικοί Σύμβουλοι (200)
- Προϊστάμενοι υπηρεσιών - Μεσοδιευθυντικό 

προσωπικό (100)
- Λοιπό προσωπικό δήμων, κοινοτήτων και νομικών 

προσώπων που εποπτεύονται από αυτούς (568). 

 Επομένως, οι μαθησιακές δραστηριότητες 
για την ενίσχυση της διοικητικής και ηγετικής 
ικανότητας των Ο.Τ.Α. απευθύνονται στο σύνολο 
των στελεχών των Ο.Τ.Α. (1.500 άτομα περίπου), 
συμπεριλαμβανομένων και τεσσάρων στελεχών 
της Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Κοινοτήτων 
Κύπρου.

3.1.3	Μεθοδολογία	εκπαίδευσης	
Η εκπαίδευση των στελεχών Ο.Τ.Α. έχει σχεδιαστεί με 
τρόπο ώστε να συνδυάζει τη θεωρητική και πρακτική 
διάσταση της μάθησης. Βασική επιδίωξη των μαθησιακών 
δραστηριοτήτων είναι τα στελέχη που θα εκπαιδευτούν 
να έχουν ενεργό ρόλο στη μάθηση, να προβληματιστούν 
σε σχέση με τον ρόλο τους στον οργανισμό τους, να 
ανταλλάξουν εμπειρίες και να διερευνήσουν τρόπους 
αξιοποίησης των εργαλείων διοίκησης και ηγεσίας στον 
χώρο εργασίας τους. Για τον σκοπό αυτό οι μαθησιακές 
δραστηριότητες περιλαμβάνουν εργαστήρια, επισκέψεις 
στο εξωτερικό και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. 
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Οι μεθοδολογικές και διδακτικές προσεγγίσεις υλοποίησης 
του εκπαιδευτικού προγράμματος στηρίζονται στη μικτή 
μέθοδο διδασκαλίας (πρόσωπο με πρόσωπο) με έμφαση 
στη βιωματική διδασκαλία. Η βασική εκπαιδευτική 
μεθοδολογία αφορά στον συνδυασμό της θεωρητικής, 
βιωματικής και συνεργατικής/ συμμετοχικής μάθησης 
και η μεθοδολογία εφαρμογής βασίζεται στις αρχές 
της σύγχρονης εκπαίδευσης ενηλίκων. Στόχος είναι 

τα στελέχη που παρακολουθούν τις επιμορφωτικές 
δραστηριότητες να προβληματιστούν σε σχέση με τον ρόλο 
τους στον οργανισμό τους, αφού μόνο έτσι ενεργοποιείται 
το ενδιαφέρον τους και εξασφαλίζεται η συμμετοχή 
τους. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνεται στις επαγγελματικές 
και προσωπικές εμπειρίες και στάσεις, στη δημιουργία 
διαύλων επικοινωνίας μέσω διαφορετικών εμπειριών, 
επιτρέποντας την αλληλεπίδραση και τη δικτύωση.

Το	σχήμα	εκπαίδευσης	με	τα	εκπαιδευτικά	προγράμματα	ανά	ομάδα	στόχου	παρουσιάζεται	ως	ακολούθως:

 ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Ε.Π.) ανά ομάδα
 

Δήμαρχοι	(2 ομάδες) 
39 άτομα (και 1 άτομο από
την Ένωση Δήμων)

Κοινοτάρχες	(25 ομάδες) 
485 άτομα (και 1 άτομο από
την Ένωση Κοινοτήτων)

Γραμματείς	Δήμων	(2 ομάδες) 
39 άτομα (και 1 άτομο από
 την Ένωση Δήμων)

Γραμματείς	Κοινοτήτων
(4 ομάδες) 70 άτομα (και 1 άτομο 
από την Ένωση Κοινοτήτων)

Δημοτικοί	&	Κοινοτικοί	
Σύμβουλοι	(10 ομάδες)
200 άτομα)

Προϊστάμενοι	υπηρεσιών	 
(2 ομάδες) 39 άτομα (και 1 άτομο 
από την Ένωση Δήμων)

Προσωπικό	Δήμων	&	Κοινο-
τήτων	&	νομικά	πρόσωπα	που
εποπτεύονται	από	αυτούς
(28 ομάδες) 567 άτομα 
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Ειδικότερα, οι μέθοδοι εκπαίδευσης που θα χρησι-
μοποιηθούν είναι:
n Ασκήσεις γνωριμίας (ice-breakers). Εφαρμόζονται στην 

εναρκτήρια συνάντηση της κάθε ομάδας και βοηθούν 
στη γνωριμία των εκπαιδευομένων μεταξύ τους, καθώς 
με τον εκπαιδευτή.

n Παρουσίαση θεματολογίας μέσω powerpoint διαλέξεων 
και διάλογου στην θεματολογία εμπλέκοντας τους 
εκπαιδευομένους με ερωτήσεις- απαντήσεις. Μέθοδος 
ενημέρωσης πάνω σε συγκεκριμένα θέματα, όπως 
στις βασικές αρχές διοίκησης και ηγεσίας, σε θέματα 
επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου, στα καθήκοντα των 
συμβούλων, δημάρχων και κοινοταρχών, στις σχετικές 
νομοθεσίες και κανονισμούς, στην ανάπτυξη ικανοτήτων 
επιλογής και πρόσληψης προσωπικού, στη διαδικασία 
αξιολόγησης, στη διαχείριση οικονομικών θεμάτων, 
στην ανάπτυξη ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων 
και στην επαγγελματική και ηθική συμπεριφορά. 
Είναι σημαντικό να αποφευχθεί η παρουσίαση σε 
μορφή μιας παθητικής διάλεξης και να ενθαρρυνθεί η 
εμπλοκή των εκπαιδευομένων μέσω ερωτήσεων, μέσω 
επανατροφοδότησης πάνω στην δική τους αντίληψη των 
εννοιών και μέσω προσωπικών παραδειγμάτων από τον 
δικό τους εργασιακό χώρο.

n Παρουσίαση θεωριών ηγεσίας σύμφωνα με τα μοντέλα 
Fiedler και Vroom-Yetton. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα 
ανάπτυξης στελεχών που επικεντρώνεται στη λήψη 
αποφάσεων. Βασίζεται στη θεωρία ηγεσίας των Vroom 
και Yetton η οποία εξηγεί πώς οι ηγέτες θα πρέπει να 
παίρνουν τις αποφάσεις τους με βάση συγκεκριμένα 
κριτήρια όπως ποιότητα, αποδοχή και χρόνος λήψης 
απόφασης. Η συμμετοχή των υφιστάμενων εξαρτάται 
από το είδος της απόφασης. Με το πρόγραμμα αυτό 
τα στελέχη μαθαίνουν τα βασικά στοιχεία της θεωρίας 
αυτής και μαθαίνουν να χρησιμοποιούν δέντρο 

λήψης αποφάσεων για να προσδιορίσουν τον πιο 
αποτελεσματικό τρόπο ηγεσίας για λήψη αποφάσεων.

n Καταιγισμός ιδεών (brainstorming). Η συγκεκριμένη 
μέθοδος ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους να 
παράγουν όσες περισσότερες ιδέες ή εισηγήσεις 
μπορούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, πάνω σε ένα 
συγκεκριμένο θέμα.

n Μελέτες περιπτώσεων (case studies). Κατά τη διάρκεια 
της μεθόδου αυτής, οι εκπαιδευόμενοι χωρίζονται σε 
ομάδες και μελετούν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα 
προκειμένου να διαγνώσουν τις αιτίες του προβλήματος 
και να ανακαλύψουν πώς να το λύσουν. Στη μέθοδο 
αυτή τα προβλήματα που δίνονται είναι συνήθως 
πραγματικά, οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργά 
παρουσιάζοντας τις ιδέες τους, ζητώντας από τους 
άλλους ιδέες και αντιπαραθέτοντας επιχειρήματα και 
απόψεις. Ο εκπαιδευτής λειτουργεί ως συντονιστής 
της συζήτησης μεταξύ μελών της ομάδας, προκαλεί 
ερωτήσεις, δίνει πληροφορίες, αλλά δεν διδάσκει ούτε 
δίνει λύση στο πρόβλημα.

n Δραματοποιήσεις ρόλων (role-playing). Σύμφωνα με τη 
μέθοδο αυτή, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να παίξουν 
συγκεκριμένους ρόλους που αναφέρονται σε πρόσωπα 
που υποτίθεται ότι εμπλέκονται σε ένα περιστατικό. Ο 
στόχος της μεθόδου αυτής είναι οι συμμετέχοντες που 
υποδύονται κάποιον άλλον, να κατανοήσουν τις ευθύνες 
τους, να δουν τα πράγματα από μιαν άλλη σκοπιά και 
να δοκιμάσουν συμπεριφορές. Η υπόδυση ρόλων 
είναι ένας ευχάριστος τρόπος εκπαίδευσης, ο οποίος 
χρησιμοποιείται για να δώσει στους εκπαιδευόμενους 
εμπειρία και να αναπτύξει ικανότητες πάνω στις 
διαπροσωπικές σχέσεις.

n Διοικητικά ή επιχειρηματικά παιχνίδια. Σύμφωνα με 
τη μέθοδο αυτή τα εκπαιδευόμενα στελέχη χωρίζονται 
σε ομάδες με την κάθε ομάδα να αντιπροσωπεύει μια 
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επιχείρηση, και να ανταγωνίζεται η μια την άλλη για 
την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, σε ένα υποθετικό 
περιβάλλον αγοράς. Οι συμμετέχοντες σε κάθε ομάδα 
πρέπει να πάρουν σειρά αποφάσεων για πολλές 
μεταβλητές (π.χ. προσλήψεις, λειτουργικά έξοδα, θέματα 
διοίκησης και αξιολόγησης, κ.ά.). Η μέθοδος αυτή 
βοηθάει στην ανάπτυξη ικανοτήτων λήψης αποφάσεων 
οργάνωσης κυρίως, προγραμματισμού και ηγεσίας.

n Βιωματικές ομαδικές ασκήσεις. Με τον όρο βιωματική 
μάθηση αναφερόμαστε στη διαδικασία εκείνη 
σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευόμενοι καλούνται 
να ζήσουν και ενσυνείδητα να κατανοήσουν τις δικές 
τους σκέψεις, συναισθήματα, δράσεις και αντιδράσεις 
σε μία κατάσταση. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με το να 
μοιραστούν απλά μια δική τους εμπειρία σχετική με 
το γνωστικό αντικείμενο, είτε με το να συμμετέχουν 
στην αναπαράσταση μιας κατάστασης - αληθινής ή 
φανταστικής - την οποία εισάγει ο εκπαιδευτής με 
τη μορφή ενός γεγονότος ή περιστατικού κλπ., και η 
οποία προσφέρεται προκειμένου οι συμμετέχοντες 
να κατανοήσουν βαθύτερα τις παραμέτρους της 
κατάστασης και να αναπτύξουν τις σχετικές ικανότητές 
τους. Σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο του Lewin η 
μάθηση, η αλλαγή και η ανάπτυξη προάγονται καλύτερα 
μέσα από μια διαδικασία που ξεκινά από μια «εμπειρία» 
και ακολουθείται από τη συλλογή δεδομένων και 
παρατηρήσεων σχετικά με την εμπειρία αυτή. Κατόπιν, 
τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί αναλύονται και 
τα συμπεράσματα αποτελούν ανατροφοδότηση για τα 
άτομα που έζησαν την εμπειρία, ώστε να μεταβάλουν 
τη συμπεριφορά τους και να επιλέξουν νέες εμπειρίες 
(Φίλλιπς,1994: 5).

Σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο του D. Kolb, (Kolb, 
1984), η διαδικασία της βιωματικής μάθησης μπορεί 
να περιγραφεί ως ένας κύκλος τεσσάρων σταδίων που 
περιλαμβάνει τέσσερις μαθησιακές λειτουργίες -την 
εμπειρία, τη στοχαστική παρατήρηση, τη γενίκευση και τον 
πειραματισμό. Κάθε φάση της κυκλικής αυτής διαδικασίας 
συνδέεται άμεσα με την προηγούμενη και την επόμενη, και 
σε περίπτωση που κάποια από αυτές δεν υλοποιηθεί σε 
ικανοποιητικό βαθμό, θα επηρεάσει αρνητικά τη συνολική 
διαδικασία μάθησης που στηρίζεται στο βίωμα. Κάθε 
μαθησιακή διαδικασία ξεκινάει από μία συγκεκριμένη 
εμπειρία επάνω στην οποία οι εκπαιδευόμενοι, αφού 
τη ζήσουν, καλούνται να αναστοχαστούν. Από τα 
συμπεράσματα που θα βγουν, θα προκύψουν θεωρητικές 
αρχές και γενικεύσεις για το τι τελικά έχει επιτευχθεί ως 
μάθηση. Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι εκπαιδευόμενοι 
με τον πειραματισμό θα δοκιμάσουν στην πράξη όσα 
έμαθαν. Έτσι δημιουργείται μια νέα εμπειρία, και άρα 
με την ολοκλήρωση ενός πρώτου κύκλου βιωματικής 
μάθησης δίνεται το έναυσμα για έναν καινούργιο κύκλο.
n Εξοικείωση με το ηλεκτρονικό περιβάλλον. Με τη 

μέθοδο αυτή γίνεται μια πρακτική εξάσκηση στους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές μέσω πλοήγησης στο 
ηλεκτρονικό περιβάλλον και εκμάθησης βασικών 
εννοιών και εργαλείων του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος. 
Αυτή η εξοικείωση επιτυγχάνεται μέσω ομαδικών 
εργασιών σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, οι οποίες 
θα καθοριστούν από τον εκπαιδευτή.

n Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. Η αξιολόγηση αποτελεί ένα 
μέτρο ελέγχου του βαθμού στον οποίο το στέλεχος έχει 
συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από 
τον οργανισμό και τους οποίους οφείλει να επιδιώξει. 
Η αυτοαξιολόγηση δίνει την ευκαιρία στο στέλεχος να 
αξιολογήσει ό ίδιος τον ρόλο και την επίτευξη των στόχων 
αυτού του ρόλου και να αναγνωρίσει ο ίδιος τα δυνατά 
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και αδύνατα σημεία του, την μέχρι στιγμής απόδοση του, 
τις δυνατότητες εξέλιξής του και πιθανές προτάσεις για 
την βελτίωση της επίδοσής του στον εργασιακό χώρο. 
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης χρησιμοποιούνται 
για τη βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού ή της 
επιχείρησης, τον προσδιορισμό αναγκών εκπαίδευσης 
και εξειδίκευσης του προσωπικού, τον προσδιορισμό 
μειονεκτημάτων ή λαθών και τον επαναπροσδιορισμό 
προτύπων εργασίας, καθώς και τον προσδιορισμό 
εξωτερικών παραγόντων που ενδεχομένως να 
επηρεάζουν την απόδοση του στελέχους. Οι μέθοδοι 
αυτοαξιολόγησης που θα επιλεχθούν θα είναι αυτές 
οι οποίες θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες 
της εκπαίδευσης και θα επιλεχθούν από την ποικιλία 
μεθόδων που εντοπίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία και 
πρακτική.

n Εργαστήρι ανταλλαγής εμπειριών. Αυτά τα εργαστήρια, 
τα οποία έχουν βιωματικό χαρακτήρα, στοχεύουν στη 
δημιουργία ομάδων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης 
με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών των εκπαιδευομένων 
στον εργασιακό τους χώρο όσον αφορά ζητήματα 
διοίκησης και ηγεσίας και επίλυσης προβλημάτων.

n Ενεργός μάθηση. Αυτή η μέθοδος είναι κατάλληλη για 
την εκπαίδευση μεσαίων και ανώτερων στελεχών όσον 
αφορά τη λήψη αποφάσεων, συνδυάζοντας τη μάθηση 
στην αίθουσα διδασκαλίας και τη μάθηση μέσω της 
εκτέλεσης συγκεκριμένου έργου στο χώρο εργασίας. 
Με το πέρας της εκπαίδευσης, οι προϊστάμενοι 
αναλαμβάνουν να χειριστούν και να επιλύσουν ένα 
πρόβλημα στον χώρο της εργασίας τους βάσει αυτών 
που έχουν μάθει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

n Επανατροφοδότηση από τους εκπαιδευόμενους 
και συζητήσεις σε διάφορα θέματα εκπαίδευσης. 
Αυτό βοηθάει τους εκπαιδευτές να αξιολογήσουν 
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να προσδιορίσουν 
ενότητες που δεν ήταν κατανοητές καθώς και άλλες 
ενότητες οι οποίες θα μπορούσαν να προστεθούν.

n Επισκέψεις σε διάφορους φορείς και οργανισμούς 
στο εξωτερικό κατά τις οποίες θα γίνουν συναντήσεις 
με εργαζόμενους στους χώρους αυτούς με σκοπό 
την ανταλλαγή ιδεών, την άντληση καλών πρακτικών 
εργασίας σε όλα τα προαναφερόμενα θέματα 
εκπαίδευσης, καθώς και τη δημιουργία καινούργιων 
επαφών με τους συγκεκριμένους ευρωπαϊκούς φορείς 
για πιθανές συνεργασίες.

Οι παραπάνω τεχνικές θα επιλέγονται ανάλογα με το 
αντικείμενο και τους στόχους της θεματικής ενότητας, 
την ομάδα Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην οποία θα 
παρέχεται η εκπαίδευση και τον βαθμό συμμετοχής 
των καταρτιζομένων στελεχών και θα ποικίλουν και 
εναλλάσσονται στη διάρκεια κάθε σεμιναρίου.

Για την απόκτηση γνώσεων, ως εκπαιδευτικές τεχνικές θα 
επιλεγούν: η διάλεξη/εισήγηση, ο διάλογος, οι απαντήσεις 
σε ερωτήσεις, η παρουσίαση θεωριών ηγεσίας, η συζήτηση 
σε μικρές ομάδες, η επανατροφοδότηση.

Για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ως εκπαιδευτικές τεχνικές 
θα επιλεγούν: οι μελέτες περιπτώσεων, οι ασκήσεις 
αυτοαξιολόγησης, η πρακτική εξάσκηση με το ηλεκτρονικό 
περιβάλλον, το εργαστήρι ανταλλαγής πληροφοριών και οι 
πρακτικές ασκήσεις.
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Για τη διαμόρφωση στάσεων ως εκπαιδευτικές τεχνικές 
θα επιλεγούν: η υπόδηση ρόλων, ο καταιγισμός ιδεών, 
οι βιωματικές ομαδικές ασκήσεις, τα διοικητικά ή 
επιχειρηματικά παιχνίδια, η συζήτηση, η ενεργός μάθηση 
και οι επισκέψεις σε διάφορους φορείς και οργανισμούς 
στο εξωτερικό. Με τις παραπάνω μεθοδολογικές και 
διδακτικές προσεγγίσεις θα επιδιωχθεί:
- Η γνώση των αντικειμένων μέσω ενός δημιουργικού 

περιβάλλοντος μάθησης.
- Η ανάπτυξη της συνεργασίας και της συλλογικότητας 

μεταξύ των συμμετεχόντων.

3.1.4.	Περιεχόμενο	-	θεματολογία	μαθησιακών	δραστη-
ριοτήτων
Οι μαθησιακές δραστηριότητες για την ενίσχυση της 
διοικητικής και ηγετικής ικανότητας των στελεχών των 
Ο.Τ.Α. διαρθρώνονται σε επτά εκπαιδευτικά προγράμματα, 
ένα για κάθε κατηγορία στελεχών, τα οποία ανταποκρίνονται 
στις πραγματικές ανάγκες μάθησης των στελεχών, όπως 
αυτές έχουν ήδη αποτυπωθεί από τα ίδια τα στελέχη των 
Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο της διάγνωσης αναγκών μάθησης και 
ανάπτυξης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα περιλαμβάνουν σειρά 
εργαστηρίων σε θέματα διοίκησης και ηγεσίας και 
αναπτυξιακές πρωτοβουλίες (workbased projects) για 
εφαρμογή στον χώρο εργασίας, οι οποίες θα προταθούν 
και θα σχεδιαστούν από τους συμμετέχοντες κατά τη 
διάρκεια των εργαστηρίων. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που να καλύπτουν τις αναγκαίες 
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, αλλά και στάσεις και 
συμπεριφορές που πρέπει να αποκτήσουν τα στελέχη 
των Ο.Τ.Α. προκειμένου να ενισχύσουν τη διοικητική 
και ηγετική τους ικανότητα και να είναι σε θέση να 
ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στον ρόλο τους και 

την άσκηση των καθηκόντων τους, να υλοποιούν σύνθετα 
προγράμματα και πολιτικές τοπικού ενδιαφέροντος και 
να προσφέρουν ποιοτικότερες υπηρεσίες προς τους 
πολίτες που εξυπηρετούνται από τους οργανισμούς τους. 
Ο σχεδιασμός των μαθησιακών δραστηριοτήτων για κάθε 
κατηγορία στελέχους Ο.Τ.Α. απαίτησε να προσδιοριστούν 
οι βασικές θεματικές ενότητες κάθε εργαστηρίου. Οι 
θεματικές αυτές καλύπτουν τις αναγκαίες γνώσεις, 
δεξιότητες, ικανότητες, αλλά και στάσεις και συμπεριφορές 
που πρέπει να αποκτήσουν τα στελέχη Ο.Τ.Α. προκειμένου 
να ασκούν αποτελεσματικότερα τα καθήκοντα της θέσης 
ευθύνης τους και να αναβαθμίσουν τη λειτουργία των 
οργανισμών τους. Η κάθε μία από αυτές στοχεύει στο να 
αναλύσει με επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο 
αναφέρεται.
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Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για κάθε κατηγορία στελεχών Ο.Τ.Α. αποτυπώνονται παρακάτω:

Δήμαρχοι - 7 μέρες εκπαίδευσης 
1.	Αποτελεσματική	διοίκηση	και	ηγεσία	(2	μέρες)	
•	 Διαμόρφωση	και	μετάδοση	οράματος,	διαμόρφωση	κουλτούρας,	στρατηγικός	σχεδιασμός	(1	μέρα).	
•	 Διαχείριση	προσωπικού,	 αποτελεσματική	ηγεσία	και	 εκχώρηση,	 οικονομική	διαχείριση	και	 διαχείριση	 έργων,	

κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των δήμων, ευκαιρίες μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και διαχείριση 
συνεργασιών και συμπράξεων (συμπεριλαμβανομένης και της επικοινωνίας με εμπλεκόμενους φορείς). 

2.	Ανάπτυξη	προσωπικών	δεξιοτήτων	(2	μέρες)	
•	 Επικοινωνία	 και	 ομαδική	 εργασία,	 αντιμετώπιση	συγκρούσεων	και	 επίλυση	προβλημάτων,	 διαχείριση	 χρόνου	

και συσκέψεων, οργάνωση εργασίας, αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών και αντιμετώπιση/ διαχείριση 
παραπόνων πελατών, επαγγελματισμός και ηθική συμπεριφορά. 

3.	Εκπαίδευση	στο	εξωτερικό	(3	μέρες)	
•	 Επισκέψεις	και	επικοινωνία	με	φορείς	από	όπου	θα	μπορούσαν	να	αντληθούν	καλές	πρακτικές	εργασίας	σε	όλα	

τα παραπάνω θέματα εκπαίδευσης. 
•	 Σχεδιασμός	αναπτυξιακής	πρωτοβουλίας.

Κοινοτάρχες - 7 μέρες εκπαίδευσης
1.	Αποτελεσματική	διοίκηση	και	ηγεσία	(2	μέρες) 
•	 Διαμόρφωση	και	μετάδοση	οράματος,	διαμόρφωση	κουλτούρας,	και	στρατηγικός	σχεδιασμός.
•	 Διαχείριση	προσωπικού,	 αποτελεσματική	ηγεσία	και	 εκχώρηση,	 οικονομική	διαχείριση	και	 διαχείριση	 έργων,	

κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των κοινοτήτων, ευκαιρίες μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και διαχείριση 
συνεργασιών και συμπράξεων μεταξύ κοινοτήτων (συμπεριλαμβανομένης και της επικοινωνίας με εμπλεκόμενους 
φορείς), συμπεριφορά. 

2.	Ανάπτυξη	προσωπικών	δεξιοτήτων	(2	μέρες) 
•	 Επικοινωνία	 και	 ομαδική	 εργασία,	 αντιμετώπιση	συγκρούσεων	και	 επίλυση	προβλημάτων,	 διαχείριση	 χρόνου	

και συσκέψεων, οργάνωση εργασίας, αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών και αντιμετώπιση/ διαχείριση 
παραπόνων πελατών, επαγγελματισμός και ηθική συμπεριφορά. 

3.	Εκπαίδευση	στο	εξωτερικό	(3	μέρες)	
•	 Επισκέψεις	και	επικοινωνία	με	φορείς	από	όπου	θα	μπορούσαν	να	αντληθούν	καλές	πρακτικές	εργασίας	σε	όλα	

τα παραπάνω θέματα εκπαίδευσης. 
•	 Σχεδιασμός	αναπτυξιακής	πρωτοβουλίας.
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Δημοτικοί Γραμματείς - 11 μέρες εκπαίδευσης 
1.	Αποτελεσματική	διοίκηση	και	ηγεσία	(2	μέρες)
•	 Διαμόρφωση	 και	 μετάδοση	 οράματος,	 διαμόρφωση	 κουλτούρας	 και	 στρατηγικός	 σχεδιασμός	 (1	 ημέρα).	

Οργάνωση εργασίας, οικονομική διαχείριση και διαχείριση έργων (1 ημέρα). 
2.	Ανάπτυξη	προσωπικών	δεξιοτήτων	(2	μέρες) 
•	 Επικοινωνία,	 ομαδική	 εργασία,	 διαχείριση	 χρόνου	 και	 συσκέψεων,	 αντιμετώπιση	 συγκρούσεων,	 επίλυση	

προβλημάτων, επαγγελματισμός και ηθική συμπεριφορά.
3.	Κρίσιμα	θέματα	για	τη	λειτουργία	των	δήμων	(2	μέρες)
•	 Κανονιστικό	πλαίσιο	λειτουργίας	των	Ο.Τ.Α.,	oργάνωση	και	καταμερισμός	εργασίας,	διαχείριση	(ευταξία)	χώρων	

εργασίας, διαχείριση της τεχνολογίας (αναφορά στα οφέλη χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών και ειδικότερα στις 
αρχές του e-government), σωστή διαχείριση διαδικασιών. 

4.	Κουλτούρα	εξυπηρέτησης	πολιτών	και	διαχείριση/	αντιμετώπιση	παραπόνων	(1	μέρα)
5.	Eυρωπαϊκά	προγράμματα	και	συνεργασίες	(1	μέρα) 
•	 Ευκαιρίες	 μέσω	 των	 ευρωπαϊκών	 προγραμμάτων,	 διαχείριση	 (σχεδιασμός,	 παρακολούθηση	 και	 ανάπτυξη)	

επωφελών συμπράξεων και συνεργασιών, τρόποι επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων 
(ενώσεις, άλλοι δήμοι, κεντρική κυβέρνηση κλπ.). 

6.	Εκπαίδευση	στο	εξωτερικό	(3	μέρες)
•	 Επισκέψεις	και	επικοινωνία	με	φορείς	από	όπου	θα	μπορούσαν	να	αντληθούν	καλές	πρακτικές	εργασίας	σε	όλα	

τα παραπάνω θέματα εκπαίδευσης και σχεδιασμός αναπτυξιακής πρωτοβουλίας.
•	 Σχεδιασμός	αναπτυξιακής	πρωτοβουλίας.	

Γραμματείς Κοινοτήτων - 8 μέρες εκπαίδευσης 
1.	Αρχές	αποτελεσματικής	διοίκησης	και	ηγεσίας	(1	μέρα)
•	 Εισηγήσεις	 για	 διαμόρφωση	 και	 μετάδοση	 οράματος,	 διαμόρφωση	 κουλτούρας,	 αποτελεσματική	 διαχείριση	

εκχωρούμενων αρμοδιοτήτων και εξουσιών, διαχείριση προσωπικού. 
2.	Ανάπτυξη	προσωπικών	δεξιοτήτων	(1	μέρα)
•	 Επικοινωνία,	 ομαδική	 εργασία,	 διαχείριση	 χρόνου	 και	 συσκέψεων,	 αντιμετώπιση	 συγκρούσεων,	 επίλυση	

προβλημάτων, επαγγελματισμός και ηθική συμπεριφορά. 
3.	Αποτελεσματική	διαχείριση	πόρων	και	διαδικασιών	(1	μέρα)	
•	 Οργάνωση	εργασίας,	διαχείριση	(ευταξία)	χώρων	εργασίας,	διαχείριση	της	τεχνολογίας	(αναφορά	στα	οφέλη	

χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών), και σωστή διαχείριση διαδικασιών, οικονομική διαχείριση και διαχείριση 
έργων (project management).



63

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ: « Ένα ταξίδι Μάθησης…»

4.	Κρίσιμα	θέματα	για	τη	λειτουργία	των	κοινοτήτων	(1	μέρα) 
•	 Κανονιστικό	 πλαίσιο	 λειτουργίας	 των	 Ο.Τ.Α.,	 ευκαιρίες	 μέσω	 ευρωπαϊκών	 προγραμμάτων,	 διαχείριση	

(σχεδιασμός, παρακολούθηση και ανάπτυξη) επωφελών συμπράξεων και συνεργασιών, τρόποι επικοινωνίας 
μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων (ενώσεις, άλλοι δήμοι, Κ.Α.Δ.Δ. κλπ.).

5.	Ανάπτυξη	κουλτούρας	εξυπηρέτησης	πολιτών	και	διαχείριση	αντιμετώπισης	παραπόνων	(1	μέρα)	
6.	Εκπαίδευση	στο	εξωτερικό	(3	μέρες) 
•	 Επισκέψεις	και	επικοινωνία	με	φορείς	από	όπο	θα	μπορούσαν	να	αντληθούν	καλές	πρακτικές	εργασίας	σε	όλα	

τα παραπάνω θέματα εκπαίδευσης. 
•	 Σχεδιασμός	αναπτυξιακής	πρωτοβουλίας.	

Δημοτικοί και Κοινοτικοί Σύμβουλοι - 4 μέρες εκπαίδευσης 
1.	Αρχές	αποτελεσματικής	διοίκησης	δήμων	και	κοινοτήτων	(2	μέρες)	
•	 Διαμόρφωση	και	μετάδοση	οράματος.
•	 Διαμόρφωση	κουλτούρας.
•	 Οικονομική	διαχείριση.
•	 Διαχείριση	έργων	(project	management).
•	 Διαχείριση	συνεργασιών	και	συμπράξεων.
•	 Διαχείριση	σχέσεων	με	πολίτες	(αντιμετώπιση	παραπόνων	και	άλλα	θέματα).
•	 Σύγχρονη	τεχνολογία	και	βέλτιστη	αξιοποίησή	της	για	την	αποτελεσματικότερη	λειτουργία	και	διαχείριση	των	

λειτουργιών των δήμων και κοινοτήτων.
2.	Ανάπτυξη	προσωπικών	δεξιοτήτων	(1	μέρα)
•	 Επικοινωνία,	συνεργασία	και	ανάπτυξη	ομαδικού	πνεύματος	και	σχέσεων	συνεργασίας.
•	 Διαχείριση	χρόνου,	καθορισμός	προτεραιοτήτων	και	διαχείριση	των	συσκέψεων.
•	 Επαγγελματισμός	και	ηθική	συμπεριφορά/δεοντολογία	και	αξιοκρατικές	προσλήψεις.
•	 Αντιμετώπιση	συγκρούσεων	και	αρχές	διαπραγματεύσεων.
3.	Κρίσιμα	θέματα	για	τη	λειτουργία	των	δήμων	και	κοινοτήτων	(1	μέρα)
•	 Κανονιστικό	πλαίσιο	που	αφορά	τη	λειτουργία	των	Ο.Τ.Α..
•	 Ανάλυση	 των	 δομών	 και	 των	 καθηκόντων	 των	 εργαζομένων	 στους	 Ο.Τ.Α.	 και	 παρουσίαση	 των	 κρίσιμων	

διαδικασιών λειτουργίας τους.
•	 Τρόποι	επικοινωνίας	μεταξύ	των	εμπλεκομένων	(ενώσεων,	ακαδημίας,	άλλοι	δήμοι	κλπ.)	στη	λειτουργία	των	

Ο.Τ.Α.

. . .συνέχεια
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Προϊστάμενοι υπηρεσιών δήμων και κοινοτήτων - 10 μέρες 
1.	Αρχές	αποτελεσματικής	διοίκησης	(2	μέρες)
•	 Διαμόρφωση	και	μετάδοση	οράματος.
•	 Διαμόρφωση	κουλτούρας.
•	 Διαχείριση	θεμάτων	προσωπικού	(στελέχωση,	αξιολόγηση,	αναγνώριση,	ανάπτυξη	κλπ.).
•	 Αποτελεσματική	ηγεσία	και	εκχώρηση.	Η	επίλυση	προβλημάτων	από	τον	manager-ηγέτη.
2.	Σωστή	διαχείριση	πόρων	(2	μέρες)
•	 Aρχές	οικονομικής	διαχείρισης	(διαμόρφωση	προϋπολογισμού	κλπ.).
•	 Διαχείριση	καταστάσεων	κρίσης	και	διαχείριση	κινδύνων	(τα	α	και	β	θα	αποτελέσουν	τα	θέματα	της	μίας	από	τις	

δύο ημέρες εκπαίδευσης).
•	 Βασικές	αρχές	διαχείρισης	έργων	(project	management).
•	 Διαχείριση	συνεργασιών	και	συμπράξεων.
3.	Ανάπτυξη	προσωπικών	δεξιοτήτων	(2	μέρες)
•	 Επικοινωνία	και	ανάπτυξη	σωστών	διαπροσωπικών	σχέσεων.	
•	 Αντιμετώπιση	συγκρούσεων	στον	χώρο	εργασίας.
•	 Ομαδικότητα	και	αρχές	ανάπτυξης	επιτυχημένων	ομάδων.
•	 Αποτελεσματική	διαχείριση	συσκέψεων.
•	 Επαγγελματισμός	και	ηθική	συμπεριφορά.
4.	Αποτελεσματική	οργάνωση	δήμων	και	κοινοτήτων	(2	μέρες) 
•	 Οργάνωση	εργασίας	σε	σχέση	με	τις	δομές	και	τα	καθήκοντα	των	εργαζομένων	στους	Ο.Τ.Α..
•	 Διαχείριση	(βέλτιστη	αξιοποίηση)	χώρων	εργασίας/	αρχές	οργάνωσης	και	ευταξίας	χώρων	εργασίας.
•	 Σωστή	διαχείριση	διαδικασιών	(χάρτης	κρίσιμων	διαδικασιών,	καθορισμός	«ιδιοκτητών»,	επιλογή	δεικτών	και	

προσδιορισμός στόχων αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας).
•	 Οι	ευκαιρίες	που	δίνει	η	σύγχρονη	τεχνολογία	και	πως	αυτές	μπορούν	να	αξιοποιηθούν	από	τους	Ο.Τ.Α.:	έμφαση	

στις αρχές του e-government.
•	 Διαχείριση	χρόνου,	καθορισμός	προτεραιοτήτων.
5.	Διαμόρφωση	κουλτούρας	εξυπηρέτησης	(1	μέρα)
6.	Κρίσιμα	θέματα	για	τη	λειτουργία	των	δήμων	και	των	κοινοτήτων	(1	μέρα)
•	 Κανονιστικό	πλαίσιο	λειτουργίας	των	Ο.Τ.Α..
•	 Ευκαιρίες	για	την	ανάπτυξη	των	Ο.Τ.Α.	μέσω	των	ευρωπαϊκών	προγραμμάτων.
•	 Τρόποι	επικοινωνίας	μεταξύ	εμπλεκομένων	φορέων	(Ενώσεις,	άλλοι	δήμοι	και	κεντρική	κυβέρνηση).
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Προσωπικό Δήμων και Κοινοτήτων - 8 μέρες εκπαίδευσης
1.	Κρίσιμα	θέματα	για	τη	λειτουργία	των	δήμων	και	κοινοτήτων	(2	μέρες)
•	 Παρουσίαση	του	κανονιστικού	πλαισίου	λειτουργίας	των	Ο.Τ.Α..
•	 Βασικές	αρχές	διαχείρισης	έργων	(project	management).
•	 Ευκαιρίες	για	τους	Ο.Τ.Α.	μέσω	ευρωπαϊκών	προγραμμάτων.
•	 Τρόποι	επικοινωνίας	με	άλλους	εμπλεκόμενους	φορείς	(Ενώσεις,	άλλοι	δήμοι	και	κεντρική	κυβέρνηση).
2.	Ανάπτυξη	Προσωπικών	Δεξιοτήτων	(2	μέρες)
•	 Επικοινωνία	 -	 Αρχές	 αποτελεσματικής	 επικοινωνίας	 (εταιρικό	 και	 ατομικό	 επίπεδο)	 -	 κανόνες	 της	 γραπτής	

επικοινωνίας.
•	 Επαγγελματισμός	και	ηθική	συμπεριφορά.
3.	Εξυπηρέτηση	πολιτών	και	διαχείριση	παραπόνων	(1	μέρα)	
4.	Ομαδικότητα	και	αποτελεσματική	ομαδική	εργασία	(1	μέρα)
•	 Κανόνες	της	αποτελεσματικής	ομαδικής	εργασίας.
•	 Ανάπτυξη	της	ομαδικότητας.
•	 Ρόλοι	μέσα	στην	ομάδα.
5.	Αποτελεσματική	οργάνωση	εργασίας	(1	μέρα)
•	 Σωστή	κατανομή	ρόλων	και	αρμοδιοτήτων.
•	 Βελτιστοποίηση	των	διαδικασιών.
•	 Σωστή	χρήση	των	διαθέσιμων	χώρων	εργασίας.
6.	Διαχείριση	χρόνου	και	καθορισμός	προτεραιοτήτων	(1	μέρα) 

3.1.5.	Επιλογή	κατάλληλων	εκπαιδευτών
Οι εκπαιδευτές που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο 
των ενεργειών κατάρτισης διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα 
προσόντα (ακαδημαϊκά/ επαγγελματικά προσόντα και 
εμπειρία), προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
εφαρμογή του ολοκληρωμένου προγράμματος. Η επιλογή 
τους βασίστηκε κυρίως στην πολύχρονη και συστηματική 
τους ενασχόληση με το αντικείμενο της κάθε θεματικής 
ενότητας και στην ευρεία εκπαιδευτική τους εμπειρία, 
ιδιαίτερα σε σχέση με τη βιωματική εκπαίδευση, 
ώστε να καλύπτουν όχι μόνο τις γνωστικές, αλλά και 
τις παιδαγωγικές απαιτήσεις των «εκπαιδευτικών» 
δραστηριοτήτων. Για την επιλογή των εκπαιδευτών, πλην  

της απαιτούμενης παιδαγωγικής εμπειρίας και 
τεχνογνωσίας στην εκπαίδευση ενηλίκων, ιδιαίτερη 
έμφαση έχει δοθεί στις απαιτούμενες δεξιότητες 
διδασκαλίας/ επιμόρφωσης -τόσο τυπικές δεξιότητες, 
όσο κυρίως άτυπες- που επιτάσσει η εκπαιδευτική 
μεθοδολογία της συμμετοχικής/ συνεργατικής και 
βιωματικής προσέγγισης. Οι δεξιότητες αυτές αφορούν:
- στην ικανότητα επικοινωνίας,
- στη διαμόρφωση κινήτρων παρακίνησης και ενεργο-

ποίησης,
- στη δημιουργία σύνθετων ομάδων εργασίας,
- στην εμπέδωση πνεύματος ομάδας και συλλογικής 

εργασίας,
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- στην ικανότητα κατανομής και άσκησης ρόλων,
- στην ικανότητα αυτο-αξιολόγησης και ανάδρασης της 

βιωματικής μάθησης.

Οι εκπαιδευτές έχουν επιλεγεί με τρόπο τέτοιο, ώστε 
να διασφαλίζεται η ποιότητα της προσέγγισης του κάθε 
εκπαιδευτή με στόχο την ικανοποίηση των συμμετεχόντων 
και τη μέγιστη επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων.

3.1.6	Διεξαγωγή	μαθησιακών	δραστηριοτήτων	στο	εξω-
τερικό
Οι δραστηριότητες μάθησης στο εξωτερικό θα διεξαχθούν 
με τη συνεργασία δύο φορέων, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί 
από την έρευνα για τις πρακτικές εκπαίδευσης και 
ανάπτυξης της διοικητικής και ηγετικής ικανότητας 
στελεχών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που 
ακολουθούνται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
η οποία διενεργήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
«Εκπαίδευση για την ανάπτυξη της διοικητικής και ηγετικής 
ικανότητας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Οι φορείς αυτοί είναι:
1.South	 East	 Employers	 -	 S.E.E.	 (για	 τις	 ομάδες	
Δημάρχων	και	Δημοτικών	Γραμματέων)	
Η South East Employers είναι μία από τις εργοδοτικές 
ενώσεις Ο.Τ.Α. περιφερειακής εμβέλειας που έχει 
ιδρυθεί από τους Ο.Τ.Α. της ευρύτερης περιοχής της 
νοτιοανατολικής Αγγλίας και έχει ως σκοπό την παροχή 
τεχνικής υποστήριξης των μελών της στο πεδίο της 
ανάπτυξης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού 
τους. Ειδικότερα, η South East Emplooyers (S.E.E.) είναι 
η μεγαλύτερη και αντιπροσωπευτικότερη περιφερειακή 
οργάνωση Ο.Τ.Α. της χώρας, καθώς συμμετέχουν σε αυτή 
74 Ο.Τ.Α. από όλες τις κομητείες της νοτιοανατολικής 
Αγγλίας (Berkshire, Buckinghamshire, Hampshire, Isle 

of Wight, Kent, Oxfordshire, Surrey, East Sussex, West 
Sussex). Έχει τη μορφή μη κερδοσκοπικής οργάνωσης 
με το ειδικό καθεστώς της εργοδοτικής ένωσης (employ-
ers’ association) και ιδρύθηκε το 1927 με έδρα την πόλη 
του Winchester (παλαιά πρωτεύουσα της Μ. Βρετανίας) 
στην κομητεία του Hampshire. Διοικείται από διοικητικό 
συμβούλιο και γενική συνέλευση, όπου μετέχουν 
εκπρόσωποι των Ο.Τ.Α. που είναι μέλη της. Σκοπός της 
είναι να λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας μεταξύ των 
τοπικών συμβουλίων διακυβέρνησης (county councils, 
district councils) και των εργοδοτικών οργανώσεων που 
λειτουργούν στο υψηλότερο επίπεδο της περιοχής της 
Αγγλίας (LGA GROUP).

Ειδικότερα, ενώ η LGA σχεδιάζει πολιτικές σε εθνικό 
επίπεδο ή σε επίπεδο περιοχής (Αγγλία), η S.E.E. 
αξιοποιεί το πλεονέκτημα της εγγύτητας και της καλής 
γνώσης των ιδιαίτερων τοπικών αναγκών προκειμένου 
να προσαρμόζει αυτές τις πολιτικές σε τοπικό επίπεδο 
περιφέρειας. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι ότι 
ενώ συνεργάζεται στενά με την εργοδοτική οργάνωση της 
περιοχής της Αγγλίας (Local Government Association - 
LGA) παραμένει ανεξάρτητη ως προς την χρηματοδότηση 
και το σχεδιασμό των δικών της δράσεων.

Σε επίπεδο τυπολογίας της παρεχόμενης κατάρτισης, 
η S.E.E. παρέχει υπηρεσίες επιμόρφωσης για τα αιρετά 
στελέχη των Ο.Τ.Α. αλλά και συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
κατάρτισης τόσο για τα διευθυντικά στελέχη τους όσο και 
για τους υπαλλήλους μεσαίας και κατώτερης βαθμίδας.

Σε επίπεδο θεσμικής κατοχύρωσης, στο Ηνωμένο 
Βασίλειο η ισχύουσα νομοθεσία (Local Government Act) 
δεν προβλέπει ως υποχρεωτική την επιμόρφωση των 
αιρετών στελεχών ή τη συνεχιζόμενη επαγγελματική 
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κατάρτιση των διοικητικών στελεχών Ο.Τ.Α.. Κατά 
συνέπεια, η πραγματοποίηση δράσεων κατάρτισης και η 
αντίστοιχη κάλυψη των δαπανών ανήκει στη διακριτική 
ευχέρεια του κάθε Ο.Τ.Α. ανάλογα με τις οικονομικές 
του δυνατότητες. Ενόψει των παραπάνω, η συμμετοχή 
των στελεχών των Ο.Τ.Α. στις επιμορφωτικές δράσεις της 
S.E.E. είναι προαιρετική. Σε επίπεδο χρηματοδότησης, 
η χρηματοδότηση της γενικής λειτουργίας της S.E.E. 
καλύπτεται από τις εισφορές και συνδρομές των Ο.Τ.Α. 
- μελών, ενώ το κόστος των εκπαιδευτικών δράσεων 
της S.E.E. καλύπτεται από τα δίδακτρα (training fees) 
που χρεώνει η οργάνωση στους Ο.Τ.Α. των οποίων τα 
στελέχη επιμορφώνει. Όσον αφορά το κόστος, είναι 
χαρακτηριστικό ότι, λόγω του μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα της S.E.E., οι τιμές των διδάκτρων της είναι 
ιδιαίτερα χαμηλές σε σχέση με αυτές που εντοπίζονται στην 
ιδιωτική αγορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών και το γεγονός 
αυτό σε συνδυασμό με την εξαιρετική της παράδοση 
και τεχνογνωσία την καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστική 
οργάνωση.

2.	 Διαδημοτική	 Επιχείρηση	 Δυτικής	 Υπαίθρου	
Θεσσαλονίκης (για τις ομάδες Προέδρων Κοινοτικών 
Συμβουλίων και Γραμματέων Κοινοτήτων) Λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ομάδας στόχου επιλέχθηκε 
η κατάρτιση να λάβει χώρα σε περιφερειακούς δήμους, 
οι οποίοι επιπλέον έχουν επιδείξει και καλή πρακτική 
συνεργασίας. Η Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής 
Υπαίθρου Θεσσαλονίκης είναι δημιουργία της συνεργασίας 
των τοπικών δήμων της περιοχής, οι οποίοι αποτελούν 
και τους μετόχους της. Σε επίπεδο χρηματοδότησης, η 
επιχείρηση λειτουργεί σε αυτοχρηματοδοτούμενη βάση 
με συμμετοχές σε ευρωπαϊκά προγράμματα. 

3.2 Αποτελέσματα υλοποίησης μαθησιακών δραστη-
ριοτήτων
Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
αποτέλεσε τον κεντρικό άξονα του έργου και διαρθρώθηκε 
σε εργαστήρια, αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, αλλά και σε 
εκπαιδευτικές επισκέψεις στο εξωτερικό.

Το αναλυτικά προγράμματα για κάθε φάση κατάρτισης 
σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να εξασφαλίσουν τη διεπιστη-
μονική προσέγγιση της σύγχρονης προβληματικής επί 
θεμάτων διοίκησης και ηγεσίας στους Ο.Τ.Α.. Ορίζοντας 
τη γνώση ως σύνθεση της θεωρητικής, βιωματικής 
και συνεργατικής/ συμμετοχικής προσέγγισης, η 
διεπιστημονική προσέγγιση της θεματολογίας που 
επιλέχθηκε για την εκπαίδευση των στελεχών (αιρετών 
και μη) της τοπικής αυτοδιοίκησης αποσκοπούσε στην 
ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ στελεχών διαφορετικών 
ειδικοτήτων, έτσι ώστε να αποκτήσουν κοινό λόγο και 
κοινή τακτική.

Οι προτεινόμενες θεματικές ενότητες κάλυψαν ένα ευρύ 
φάσμα θεμάτων που σχετίζεται με το νομοθετικό πλαίσιο 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη διαμόρφωση οράματος για 
τον δήμο ή την κοινότητα, τη διαχείριση μικρών πληθυσμών 
των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη διαχείριση 
οικονομικών πόρων, την κατάρτιση, παρακολούθηση και 
τήρηση προϋπολογισμών, τη διαχείριση εργασιών, τη 
διαχείριση και αξιολόγηση έργων κλπ. Ως εκ τούτου, οι 
σχεδιαζόμενες θεματικές ενότητες, καθώς και οι τεχνικές 
εκπαίδευσης ενηλίκων, ενθάρρυναν τη συνεργασία και 
τη διεπιστημονική σύγκλιση των στελεχών διαφορετικών 
ειδικοτήτων, την εξοικείωση των εκπαιδευομένων με 
γνώσεις σχετικά με θέματα διοίκησης, τον στρατηγικό 
προγραμματισμό, την ποιότητα των υπηρεσιών, την 
οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού, την επικοινωνία, 
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τις δημόσιες σχέσεις, τη δικτύωση-συνεργασία κλπ. 
Όλα τα πιο πάνω αποσκοπούσαν στην ενίσχυση των 
ενδο-υπηρεσιακών και δια-υπηρεσιακών ανταλλαγών 
τεχνογνωσίας και εμπειρίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα 
την καινοτομία στην ανάπτυξη του σχεδιαζόμενου 
ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης. Στη 
διδασκαλία των θεματικών ενοτήτων συμμετείχαν 
έμπειροι εκπαιδευτές διασφαλίζοντας έτσι την παρουσία 
και κατάθεση εμπλουτισμένης γνώσης και εμπειριών. 
Σκοπός ήταν να βελτιωθούν οι γνώσεις και δεξιότητες 
των στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διοίκηση/ 
εποπτεία/ συντονισμό των δράσεων της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, στη διαχείριση των οικονομικών και άλλων 
πόρων, στην εξυπηρέτηση των χρηστών των υπηρεσιών 
και στην αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής.

3.2.1	 Προγράμματα	 που	 έχουν	 διεξαχθεί	 ανά	 ομάδα	
στόχου
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε 
ομάδας στόχου, είχε προγραμματιστεί ο σχεδιασμός, η 
ανάπτυξη και η υλοποίηση κατάλληλων δραστηριοτήτων 
μάθησης. Απώτερος σκοπός ήταν η ενίσχυση των 
διοικητικών και ηγετικών ικανοτήτων όλων των στελεχών 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για τις 
ομάδες στόχου «Δήμαρχοι» και «Πρόεδροι Κοινοτικών 
Συμβουλίων» είχαν προγραμματιστεί δύο διήμερα 
εκπαιδευτικά προγράμματα και ένα τριήμερο. Τα διήμερα 
προγράμματα ήταν: «Αποτελεσματική διοίκηση και 
ηγεσία», «Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων» και το 
τριήμερο: «Εκπαίδευση εξωτερικού - καλές πρακτικές».

Για την ομάδα στόχου «Γραμματείς Δήμων» είχαν 
προγραμματιστεί τρία διήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα, 
δύο μονοήμερα και ένα τριήμερο.

Τα διήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα αφορούσαν 
τις ενότητες «Αποτελεσματική διοίκηση και ηγεσία», 
«Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων» και «Κρίσιμα θέματα 
για τη λειτουργία των δήμων». Τα μονοήμερα προγράμματα 
αφορούσαν τις ενότητες «Ανάπτυξη κουλτούρας 
εξυπηρέτησης πολιτών και διαχείρισης παραπόνων» 
και «Ευρωπαϊκά προγράμματα και συνεργασίες». Το 
τελευταίο πρόγραμμα διάρκειας τριών ημερών ήταν η 
«Εκπαίδευση εξωτερικού - καλές πρακτικές». Για τους 
«Γραμματείς Κοινοτήτων» είχαν προγραμματιστεί πέντε 
μονοήμερα προγράμματα και ένα τριήμερο. Τα μονοήμερα 
προγράμματα αφορούσαν τις εκπαιδευτικές ενότητες 
«Αρχές αποτελεσματικής διοίκησης και ηγεσίας», 
«Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων», «Αποτελεσματική 
διαχείριση πόρων και διαδικασιών», «Κρίσιμα θέματα 
για τη λειτουργία των δήμων» και «Ανάπτυξη κουλτούρας 
εξυπηρέτησης πολιτών και διαχείρισης παραπόνων». Το 
τελευταίο πρόγραμμα διάρκειας τριών ημερών ήταν το 
«Εκπαίδευση εξωτερικού - καλές πρακτικές».

Για την ομάδα στόχου «Δημοτικοί και κοινοτικοί 
σύμβουλοι» προγραμματίστηκαν ένα διήμερο πρόγραμμα 
και δύο μονοήμερα. Το μονοήμερο πρόγραμμα αφορούσε 
την ενότητα «Αρχές αποτελεσματικής διοίκησης δήμων 
και κοινοτήτων», ενώ τα διήμερα τις ενότητες «Ανάπτυξη 
προσωπικών δεξιοτήτων» και «Κρίσιμα θέματα για τη 
λειτουργία των δήμων και κοινοτήτων».

Για την ομάδα στόχου «Προϊστάμενοι υπηρεσιών δήμων 
και κοινοτήτων» προγραμματίστηκαν εξειδικευμένα 
τέσσερα διήμερα προγράμματα και δύο μονοήμερα. Τα 
διήμερα προγράμματα αφορούσαν τις εκπαιδευτικές 
ενότητες «Αρχές αποτελεσματικής διοίκησης», «Σωστή 
διαχείριση πόρων», «Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων» 
και «Αποτελεσματική οργάνωση δήμων-κοινοτήτων». Τα 
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μονοήμερα προγράμματα αφορούσαν τις εκπαιδευτικές 
ενότητες «Διαμόρφωση κουλτούρας εξυπηρέτησης» 
και «Κρίσιμα θέματα για τη λειτουργία των δήμων και 
κοινοτήτων». Για το «Προσωπικό υπηρεσιών δήμων 
και κοινοτήτων» προγραμματίστηκαν δύο διήμερα 
εκπαιδευτικά προγράμματα και τέσσερα μονοήμερα. Τα 
διήμερα προγράμματα αφορούσαν τις ενότητες «Κρίσιμα 

θέματα για τη λειτουργία των δήμων και κοινοτήτων» και 
«Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων», ενώ τα μονοήμερα 
προγράμματα αφορούσαν τις ενότητες «Εξυπηρέτηση 
πολιτών και διαχείριση παραπόνων», «Ομαδικότητα και 
αποτελεσματική ομαδική εργασία», «Αποτελεσματική 
οργάνωση εργασίας» και «Διαχείριση χρόνου και 
καθορισμός προτεραιοτήτων».

 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ομάδα Στόχου  Αρ. προγραμμάτων
 

Δήμαρχοι	 	

Δημοτικοί	Γραμματείς

Προέδροι	Κοινοτικών	Συμβουλίων

Γραμματείς	Κοινοτήτων	 250

Δημοτικοί	Σύμβουλοι

Κοινοτικοί	Σύμβουλοι

Προϊστάμενοι	υπηρεσιών

Προσωπικό

3.2.2.	Ποσοτικός	προσδιορισμός	στόχων

Οι στόχοι όπως είχαν προσδιοριστεί διαφαίνονται στον πίνακα παρακάτω.
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 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Ομάδα Στόχου  Στόχος

Δήμαρχοι  39

Δημοτικοί	Γραμματείς	 39

Προέδροι	Κοινοτικών	Συμβουλίων	 485

Γραμματείς	Κοινοτήτων	 64

Δημοτικοί	Σύμβουλοι		 100

Κοινοτικοί	Σύμβουλοι	 100

Προϊστάμενοι	υπηρεσιών	 100

Προσωπικό	 	 563

Στελέχη	 Ένωσης	Δήμων	/	Κοινοτήτων	και	Λειτουργοί	Κ.Α.Δ.Δ.	 10

  Γενικό σύνολο 1.500

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ

Ομάδα Στόχου  Αρ. προγραμμάτων

Δήμαρχοι  3

Δημοτικοί	Γραμματείς	 2

Προέδροι	Κοινοτικών	Συμβουλίων	 18

Γραμματείς	Κοινοτήτων	 4

Δημοτικοί	Σύμβουλοι		 11

Κοινοτικοί	Σύμβουλοι	 19

Προϊστάμενοι	υπηρεσιών	 37

Προσωπικό	 	 165

  Συνολικός αριθμός προγραμμάτων 259

3.2.3.	Πραγματοποιήσεις	(εκροές),	αποτελέσματα
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 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Ομάδα Στόχου  Ολοκλ. συμμετοχές Μη ολοκλ. συμμετοχές Σύνολο

Δήμαρχοι 21 12 33

Δημοτικοί	Γραμματείς	 22	 6	 28

Προέδροι	Κοινοτικών	Συμβουλίων	 257	 38	 295

Γραμματείς	Κοινοτήτων	 44	 5	 49

Δημοτικοί	Σύμβουλοι	 58	 6	 64

Κοινοτικοί	Σύμβουλοι	 97	 2	 99

Προϊστάμενοι	υπηρεσιών	 106	 2	 108

Προσωπικό	 915	 3	 918

Στελέχη Ένωσης Δήμων / Κοινοτήτων και Λειτουργοί ΚΑΔΔ

Με	την	ομάδα	των	Δημάρχων	 1	 0

Με	την	ομάδα	των	Δημάρχων	 1	 0	 7

Με	την	ομάδα	των	Δημάρχων	 5	 0

Συμμετοχές από αναπτυξιακές εταιρείες

Με	την	ομάδα	των	Δημάρχων	 2	 0

Με	την	ομάδα	των	Δημάρχων	 5	 0	
7

Οργανισμοί που εποπτεύονται από τους Ο.Τ.Α.

Με	την	ομάδα	των	Δημάρχων	 0	 11	 11

  Γενικό σύνολο 1534 74 1619
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

4.1 Σχέδιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
και μεταφοράς γνώσης στον χώρο εργασίας

4.1.1	Αξιολόγηση	εκπαιδευτικών	προγραμμάτων
Υπό τον όρο αξιολόγηση νοείται η διαδικασία 
συγκέντρωσης πληροφοριών και εκτίμησης της αξίας 
ενός εκπαιδευτικού προγράμματος σε σχέση με τον 
σκοπό και τους στόχους του, όπως έχουν προσδιοριστεί 
από τον σχεδιασμό του προγράμματος. Με τη διαδικασία 
της αξιολόγησης αποτυπώνονται όχι μόνο οι απόψεις των 
άμεσα εμπλεκομένων, δηλαδή των εκπαιδευόμενων σε 
σχέση με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συμμετείχαν, 
αλλά αποτυπώνεται και η επίδραση του προγράμματος 
πάνω στην επίδοση των συμμετεχόντων, καθώς και 
του ίδιου του οργανισμού (π.χ. δήμος, κοινότητα) όπου 
αυτοί εντάσσονται. H αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος είναι σημαντική γιατί μόνο μέσα από αυτήν 
τη διαδικασία μπορεί να διαπιστωθεί, εάν και σε ποιο 
βαθμό οι στόχοι του προγράμματος έχουν επιτευχθεί.

Η αξιολόγηση μπορεί να αφορά:
•	 To	περιεχόμενο	του	προγράμματος	(π.χ.	στόχοι,	θέματα	

κτλ.).
•	 Την	οργάνωση	του	προγράμματος	(π.χ.	ενημέρωση	για	

το πρόγραμμα, επιλογή χώρου κτλ.).
•	 Τον	εκπαιδευτή/	εισηγητή.
•	 Τις	εκπαιδευτικές	μεθόδους.
•	 Το	εκπαιδευτικό	υλικό.
•	 Την	πρακτική	αξία	των	θεμάτων	του	προγράμματος.
•	 Τη	διάρκεια	του	προγράμματος.
•	 Tη	 δυνατότητα	 μεταφοράς	 της	 αποκτηθείσας	 γνώσης	

από τους εκπαιδευόμενους στον χώρο εργασίας τους.
•	 Το	επίπεδο	συμμετοχής	των	εκπαιδευομένων	στην	όλη	

δραστηριότητα.

H αξιολόγηση αφορά και ενδιαφέρει όλους τους 
εμπλεκόμενους: συμμετέχοντες, εκπαιδευόμενους, 
εισηγητές/ εκπαιδευτές, καθώς και τους οργανισμούς 
(π.χ. δήμο, κοινότητα) στους οποίους οι συμμετέχοντες 
εντάσσονται. Ο κάθε εκπαιδευόμενος έχει ανάγκη να 
γνωρίζει τι πέτυχε και πώς βελτιώθηκε μέσα από το 
πρόγραμμα που παρακολούθησε. Ο κάθε εκπαιδευτής 
θέλει να γνωρίζει την άποψη των εκπαιδευθέντων ως προς 
το κατά πόσο πέτυχε τους στόχους του προγράμματος, και 
τέλος ο κάθε οργανισμός, θέλει να γνωρίζει τι έμαθαν οι 
εκπαιδευόμενοι μέσα από το πρόγραμμα, καθώς και εάν 
και σε ποιο βαθμό βελτίωσαν την ατομική τους επίδοση 
και κατά συνέπεια και την επίδοση του οργανισμού, μέσω 
της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα αυτό. H αξιολόγηση 
ενός εκπαιδευτικού προγράμματος μπορεί να γίνει σε 
διαφορετικές χρονικές στιγμές. Πιο συγκεκριμένα, η 
αξιολόγηση ξεκινά πριν την έναρξη του προγράμματος 
και τελειώνει μετά την ολοκλήρωσή του. Η αξιολόγηση 
πριν την έναρξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 
αφορά ουσιαστικά στη συλλογή πληροφοριών (κυρίως 
από την πλευρά του εκπαιδευτή) σχετικά με το επίπεδο 
γνώσεων, εξοικείωσης με τη θεματολογία του επικείμενου 
προγράμματος και σχετικά με το επίπεδο επιδόσεων 
των συμμετεχόντων. Αυτό είναι απαραίτητο να γίνει για 
να είναι δυνατή στη συνέχεια η εκτίμηση της προόδου 
που επιτεύχθηκε χάρη στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η 
αξιολόγηση κατά τη διάρκεια του προγράμματος αφορά 
κυρίως στην πληροφόρηση που πρέπει να αναζητά ο 
εκπαιδευτής/ εισηγητής, αλλά και ο συντονιστής του 
προγράμματος από τους συμμετέχοντες, ώστε έγκαιρα 
να διαπιστωθούν αποκλίσεις από τους προσδιορισμένους 
στόχους του προγράμματος και να γίνουν οι απαραίτητες 
διορθωτικές ενέργειες. 
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 ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Αντίδραση (reaction)
Tι πιστεύουν οι συμμετέχοντες για το πρόγραμμα που 
παρακολούθησαν

ΕΠΙΠΕΔΟ 1

Γνώση (learning)
Kατανόηση του τί τελικά έμαθαν οι συμμετέχοντες από 
το πρόγραμμα και πόσο ικανοί είναι να μεταφέρουν 
αυτές τις γνώσεις στην πράξη

ΕΠΙΠΕΔΟ 2

Συμπεριφορά (behaviour)
Αλλαγές/ προσαρμογές/ βελτιώσεις στη συμπεριφορά 
και τις επιδόσεις των εκπαιδευτικών

ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Αποτελέσματα (results)
Η επίδραση της εκπαίδευσης στην ατομική απίδοση των 
συμμετεχόντων αλλά και στην επίδοση του οργανισμού 
τους

ΕΠΙΠΕΔΟ 4

•	 Συναντήσεις	 του	 συντονιστή	 του	 προγράμματος	 με	
εκπροσώπους/ επιτροπή των συμμετεχόντων
•	 Προφορικό	feedback	από	τους	συμμετέχοντες
•	 Συμπλήρωση	 ερωτηματολογίου	 από	 τους	 συμμε-

τέχοντες με τη λήξη του προγράμματος

•	 Τεστ	γνώσεων	(προφορικό	και	γραπτό	τεστ)
•	 Άλλες	 δοκιμασίες	 εκτιμήσης	 του	 επιπέδου	 των	

γνώσεων που αποκτήθηκαν (π.χ. αποτελέσματα 
ατομικών ασκήσεων, feedback από τον εκπαιδευτή 
για κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά κλπ.)

•	 Αναφορές	προϊσταμένων
•	 Παρατήρηση	της	συμπεριφοράς
•	 Ερωτηματολόγια	 αυτο-αξιολόγησης	 σχετικά	 με	 το	

κατά πόσον οι εκπαιδευόμενοι αξιοποιούν πρακτικά 
τις γνώσεις που απέκτησαν από το πρόγραμμα

•	 Αναφορές	προϊσταμένων	σε	σχέση	με	τα	αποτελέσμα-
τα της ατομικής επίδοσης των συμμετεχόντων
•	 Εκτίμηση	 του	 οικονομικού	 οφέλους	 της	 επένδυσης	

(Return on Investment/ ROI)

Η αξιολόγηση αμέσως μετά την υλοποίηση γίνεται με 
το τέλος του προγράμματος (ex-post), όπου εκτιμάται η 
αντίδραση (reaction) των εκπαιδευθέντων στο πρόγραμμα 
και συλλέγονται οι απόψεις τους σχετικά με την 
εκπλήρωση των στόχων του προγράμματος, την ικανότητα 
του εκπαιδευτή, την πληρότητα των θεμάτων κτλ. Η 
αξιολόγηση αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος 
πρέπει να γίνεται και από την πλευρά του εκπαιδευτή, ο 
οποίος καλείται να διατυπώσει τις απόψεις του σχετικά 
με το επίπεδο συμμετοχής, αντίληψης, κινητοποίησης 
των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Τέλος, η αξιολόγηση 
σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη του 

προγράμματος αφορά στην εκτίμηση του κατά πόσον το 
πρόγραμμα βοήθησε τους συμμετέχοντες να αλλάξουν/ 
βελτιώσουν την επίδοσή τους, τις δεξιότητές τους, τις 
σχέσεις τους με τους συνεργάτες τους, μεταφέροντας 
πρακτικά τις γνώσεις και εμπειρίες τους από την 
εκπαίδευση στον χώρο εργασίας τους. Η αξιολόγηση στο 
στάδιο αυτό αφορά εκτός από την εκτίμηση της βελτίωσης 
στην ατομική επίδοση κάθε εκπαιδευθέντος και την 
εκτίμηση της βελτίωσης στην επίδοση της οργανωτικής 
μονάδας στην οποία αυτοί εντάσσονται ή και του ίδιου 
του οργανισμού. Oι περισσότεροι οργανισμοί αξιολογούν 
τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα με βάση τέσσερα 
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διαφορετικά επίπεδα εμβάθυνσης εκ των οποίων καθένα 
ενεργοποιεί τις δικές του μεθόδους. Στον παρακάτω 
πίνακα, αναφέρονται τα επίπεδα εμβάθυνσης με τις 
αντίστοιχες χρησιμοποιούμενες μεθόδους.

4.1.2.	Τι	αφορά	η	αξιολόγηση	των	μαθησιακών	δραστη-
ριοτήτων	του	έργου
Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα 
υλοποιηθούν στη διάρκεια του έργου αφορά:
	•	 τo	περιεχόμενο	του	προγράμματος,
	•	 την	οργάνωσή	του,
	•	 τον	εκπαιδευτή/	εισηγητή	(μεταδοτικότητα,	γνώσεις	κτλ.),
	•	 τις	εκπαιδευτικές	μεθόδους	που	χρησιμοποιήθηκαν,
	•	 το	εκπαιδευτικό	υλικό	(πληρότητα,	εμφάνιση	κτλ.),
	•	 την	 πρακτική	 αξία	 των	 θεμάτων	 του	 προγράμματος	

(οφέλη και ευκαιρίες πρακτικής εφαρμογής),
	•	 τη	 διάρκεια	 (σε	 χρόνο	 ως	 προς	 το	 αντικείμενο	 του	

θέματος),
	•	 τη	 δυνατότητα	 μεταφοράς	 της	 αποκτηθείσας	 γνώσης	

στο χώρο εργασίας.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
που υλοποιήθηκαν τα έτη 2012-2013 για τα στελέχη 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κύπρου 
δεν ακολούθησαν πλήρως το παραπάνω μοντέλο των 
τεσσάρων επιπέδων (four level model), παρά μόνο κατά 
δύο επίπεδα:

α) αξιολόγηση της αντίδρασης (reaction) - ΕΠΙΠΕΔΟ 1: 
αφορά στην ανταπόκριση των συμμετεχόντων του 
προγράμματος και την τοποθέτησή τους απέναντι στις 
επιμέρους λειτουργίες του, και 

β) αξιολόγηση της επίδρασης στη συμπεριφορά (behav-
ior) - ΕΠΙΠΕΔΟ 3: αφορά στην αλλαγή της εργασιακής 
συμπεριφοράς των εκπαιδευομένων, λόγω της 
συμμετοχής τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, και 
σε δύο διαφορετικές χρονικές φάσεις που αναλύονται 
στην επόμενη ενότητα. 

Ο περιορισμός σε δύο επίπεδα εμβάθυνσης αποφασίστηκε 
για τους ακόλουθους λόγους:
1. Καθώς τη δεδομένη χρονική στιγμή, δεν πραγμα-
τοποιηθήκε μια ρεαλιστική, πλήρης και αντικειμενική 
εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης λειτουργίας, 
διοίκησης και ηγεσίας για όλους τους δήμους και τις 
κοινότητες της Κύπρου, δεν είναι εφικτή η αξιολόγηση σε 
επίπεδο αποτελεσμάτων, (ΕΠΙΠΕΔΟ 4) βάσει της κλίμακας 
των επιπέδων εμβάθυνσης.
2. Ο γενικός στόχος του έργου, καθώς και η υφιστάμενη 
κουλτούρα διοίκησης και λειτουργίας των δήμων 
και κοινοτήτων, δεν ταίριαζαν και δεν υποστήριζαν 
διαδικασίες αξιολόγησης του βαθμού γνώσης και 
κατανόησης από τους συμμετέχοντες των εννοιών και 
των αρχών που θα αποτελούσαν αντικείμενο ανάλυσης 
στα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα υλοποιούνταν στο 
πλαίσιο του έργου. Επομένως, και η αξιολόγηση γνώσεων 
(ΕΠΙΠΕΔΟ 2) με τη μέθοδο της υποβολής τεστ γνώσεων 
κλπ. δεν περιλήφθηκε στο σύστημα αξιολόγησης των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εντάσσονται στο έργο.
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Η	 αξιολόγηση	 των	 εκπαιδευτικών	 προγραμμάτων	
διεξάχθηκε	σε	δύο	φάσεις:	

1η  φάση αξιολόγησης/ ex-post 
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του κάθε εκπαιδευτικού 
προγράμματος για την αξιολόγηση της αντίδρασης (re-
action) των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Ειδικότερα 
για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που ολοκληρώνονται 
με τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών ενοτήτων, η αξιολόγηση 
έγινε με τη λήξη κάθε εκπαιδευτικής ενότητας, αλλά και 
στο τέλος, (αφού πραγματοποιήθηκαν όλες οι επιμέρους 
ενότητες) με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

2η φάση αξιολόγησης
Μετά την πάροδο εύλογου χρονικού διαστήματος (2 
έως 3 μήνες) από την ολοκλήρωση του συνολικού 
εκπαιδευτικού προγράμματος (συνολικές ημέρες 
εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και των επισκέψεων 

στο εξωτερικό) μιας ομάδας εκπαιδευομένων, για 
την εκτίμηση των όποιων αλλαγών στη συμπεριφορά  
(behavior) των εκπαιδευομένων, αλλά και για την εκτίμηση 
των ευκαιριών και δυνατοτήτων που είχαν να μετα- 
φέρουν στην πράξη τις γνώσεις και εμπειρίες που 
απέκτησαν μέσω του προγράμματος. Ακολουθεί 
αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας και των μεθόδων 
που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε μια από τις παραπάνω 
φάσεις αξιολόγησης.

4.2 Αποτελέσματα αξιολόγησης μαθησιακών δραστη-
ριοτήτων
4.2.1	Εξαγωγή	αποτελεσμάτων	αξιολόγησης
Αντικείμενο της εσωτερικής αξιολόγησης της 1ης φάσης 
αποτέλεσε αφενός το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αφετέρου 
οι εκπαιδευτές. Ειδικότερα, αντικείμενα αξιολόγησης 
του προγράμματος αποτέλεσαν: το περιεχόμενό του 

 ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ ΣΤΟΧΟΣ

Δήμαρχοι 33
Κοινοτάρχες	 295
Γραμματείς	Δήμων	 28
Γραμματείς	Κοινοτήτων	 49
Δημοτικοί	Σύμβουλοι	 64
Κοινοτικοί	Σύμβουλοι	 99
Προϊστάμενοι	υπηρεσιών	 108
Προσωπικό	Δήμων	και	Κοινοτήτων	 918
Στελέχη	των	 Ένωσεων	Δήμων	και	Κοινοτήτων	 7
Στελέχη	Αναπτυξιακές	Εταιρείες	 7
Στελέχη	Οργανισμών	που	εποπτευονταί	από	του	ΟΤΑ	 11

Σύνολο  1619
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προγράμματος, η οργάνωση και το περιβάλλον, οι 
εκπαιδευτές, το εκπαιδευτικό υλικό, η μεθοδολογία και 
το γενικότερο κλίμα μέσα στο οποίο υλοποιήθηκε. Οι 
αξιολογήσεις των καταρτιζομένων ψηφιοποιήθηκαν και 
έτυχαν επεξεργασίας στατιστικά στο στατιστικό πακέτο 
SPSS από το οποίο προέκυψε η τελική αξιολόγηση κάθε 
εκπαιδευτή, αλλά και του προγράμματος στο σύνολό 
του. Το έργο για τους εργαζόμενους και τα στελέχη των 

Ο.Τ.Α. απευθύνθηκε σε έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό 
εργαζομένων και στελεχών τους, συνολικά σε 1619 άτομα. 
Οι συμμετέχοντες εντάχθηκαν ανάλογα με το επίπεδο 
της θέσης που κατείχαν και τη φύση των εργασιών τους 
σε συγκεκριμένες ομάδες στόχους. Ο διαχωρισμός 
σε ομάδες στόχους, καθώς και ο τελικός αριθμός των 
εκπαιδευόμενων στελεχών των ΟΤΑ σε αυτές εμφανίζονται 
ως ακολούθως:

 ΑΡ. ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ

 Ομάδα Στόχου Αρ. ολοκλήρ. Αναμενόμενος Έντυπα που

  συμμετοχών αρ. εντύπων παραλήφθηκαν
   (80%)

Δήμαρχοι	 	 22	 17.6	 16	

Κοινοτάρχες	 	 257	 205.6	 210

Γραμματείς	Δήμων	 	 23	 18.4	 19

Γραμματείς	Κοινοτήτων	 44	 35.2	 36

Δημοτικοί	Σύμβουλοι		 58	 46.4	 45

Κοινοτικοί	Σύμβουλοι	 97	 77.6	 79

Προϊστάμενοι	Υπηρεσιών	 108	 86.4	 90

Προσωπικό	 	 191	 152.8	 191

4.2.1.1 Αποτελέσματα	αξιολόγησης	προγράμματος	1ης	φάσης
Με το τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε κάθε 
ομάδα στόχου, οι συμμετέχοντες σε αυτήν κλήθηκαν 
να αξιολογήσουν τη δομή και το περιεχόμενο της κάθε 
εκπαιδευτικής ενότητας που τους παρουσιάστηκε, αλλά 

και το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος στο 
οποίο συμμετείχαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς. Στη 
συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα 
της αξιολόγησης για τις πρώτες τέσσερις κύριες ομάδες 
στόχου.
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Ομάδα	Στόχος:	Δήμαρχοι
7 μέρες εκπαίδευσης - 1 εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 
του προγράμματος από τους καταρτιζόμενους ανακύπτουν 
τα ακόλουθα γενικά συμπεράσματα αναφορικά με τα 
αποτελέσματα από την υλοποίησή του:
•	 Η	πλειονότητα	των	εκπαιδευομένων	θεώρησε	ότι	ήταν	

ένα πολύ χρήσιμο πρόγραμμα στο οποίο ο βαθμός 
επίτευξης, η κάλυψη και η σχετικότητα των στόχων 
του προγράμματος αξιολογήθηκαν «πολύ καλά» έως 
«υψηλά» σε ποσοστό 89,5%.

•	 Η	 πλειονότητα	 των	 καταρτιζόμενων	 θεώρησε	 «πολύ	
καλή» έως «υψηλή» σε ποσοστό 96.3% την υποδομή 
της κατάρτισης (χώρος διεξαγωγής, καταλληλότητα 
αιθουσών, εξοπλισμός, κτλ.), καθώς και την οργανωτική 
υποστήριξη του προγράμματος από «καλή» έως 
«υψηλή» σε ποσοστό 97.8%.

•	 Ο	 εκπαιδευτής	 αξιολογήθηκε	 σε	 ποσοστό	 100%	 ως	
ιδιαίτερα αποδοτικός, με «πολύ καλή» έως «υψηλή» 
γνώση του θέματός του και πολύ ικανοποιητική 
επικοινωνία με τους καταρτιζόμενους.

•	 Επίσης	 ο	 εκπαιδευτής	 επέδειξε	 σε	 ποσοστό	 98.3%	
«πολύ καλή» έως «υψηλή» παιδαγωγική επάρκεια και 
συνέπεια στις υποχρεώσεις του.

•	 Η	 συντριπτική	 πλειονότητα	 των	 καταρτιζόμενων	
θεώρησε «πολύ καλή» έως «υψηλή» σε ποσοστό 95.7% 
την ποιότητα, τη χρησιμότητα του εκπαιδευτικού υλικού 
και την καταλληλότητα των επιμορφωτικών μεθόδων 
σε σχέση με τους στόχους και το περιεχόμενο του 
προγράμματος.

•	 Οι	 καταρτιζόμενοι	 σε	 ποσοστό	 38,1%	 αξιολόγησαν	ως	

σημαντικότερο θέμα του προγράμματος την ενότητα που 
αναφερόταν στην «ηγεσία, διοίκηση και επικοινωνία». 
Σε ποσοστό 38,1% αξιολόγησαν ως σημαντικότερο 
θέμα το «σύνολο των παρουσιασθέντων θεμάτων» 
του προγράμματος και σε ποσοστό 23,8% την ενότητα 
σχετικά με την «αντιμετώπιση, διαχείριση και επίλυση 
προβλημάτων».

•	 Η	 διάρκεια	 του	 εκπαιδευτικού	 προγράμματος	
αξιολογήθηκε ως «επαρκής» σε ποσοστό 81%, καθώς 
υπήρξε πλήρης κάλυψη των θεμάτων σε σχέση με 
τους στόχους και τους σκοπούς του προγράμματος, 
ενώ σε ποσοστό 19% η διάρκεια του προγράμματος 
θεωρήθηκε ως «μη επαρκής» καθώς θα έπρεπε να 
υπήρχαν λιγότερα θέματα για μεγαλύτερη εμβάθυνση 
και ανάλυση.

•	 Ως	αποτέλεσμα	του	όλου	εκπαιδευτικού	προγράμματος,	
οι συμμετέχοντες προτίθενται σε ποσοστό 81% να 
εφαρμόσουν μια σειρά από «στοχευμένες ενέργειες» 
ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη λειτουργία του 
οργανισμού τους, ενώ σε ποσοστό 19% δήλωσαν ότι θα 
εφαρμόσεουν το σύνολο των αποκτηθεισών «γνώσεων 
και εμπειριών».

•	 Τα	κύρια	οφέλη	που	αποκόμισαν	οι	συμμετέχοντες	από	
το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν σε 
ποσοστό 47,7%, «η απόκτηση γνώσεων στην εφαρμογή 
νέων μεθόδων διοίκησης», σε ποσοστό 28,5% η 
«απόκτηση γενικών γνώσεων και εμπειριών» και σε 
ποσοστό 23,8% «οι συνεργασίες μεταξύ δήμων για τη 
διαχείριση και επίλυση προβλημάτων».

•	 Τέλος,	ο	βαθμός	ικανοποίησης	των	συμμετεχόντων	από	
το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν σε 
ποσοστό 4,8% «καλός», ενώ σε ποσοστό 95,2% «πολύ 
καλός» έως «υψηλός».
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Ομάδα	Στόχος:	Κοινοτάρχες
7 μέρες εκπαίδευσης - 1 εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 
του προγράμματος από τους καταρτιζόμενους προκύπτουν 
τα ακόλουθα γενικά συμπεράσματα αναφορικά με τα 
αποτελέσματα από την υλοποίησή του:
•	 Η	πλειονότητα	των	εκπαιδευομένων	θεώρησε	ότι	ήταν	

ένα πολύ χρήσιμο πρόγραμμα στο οποίο ο βαθμός 
επίτευξης, η κάλυψη και η σχετικότητα των στόχων 
του προγράμματος αξιολογήθηκαν «πολύ καλά» έως 
«υψηλά» σε ποσοστό 94,4%.

•	 Η	 πλειονότητα	 των	 καταρτιζόμενων	 θεώρησε	 «πολύ	
καλή» έως «υψηλή» σε ποσοστό 94,1% την υποδομή 
της κατάρτισης (χώρος διεξαγωγής, καταλληλότητα 
αιθουσών, εξοπλισμός, κτλ.), καθώς και την οργανωτική 
υποστήριξη του προγράμματος από «καλή» έως 
«υψηλή» σε ποσοστό 98,5%.

•	 Ο	 εκπαιδευτής	 αξιολογήθηκε	 σε	 ποσοστό	 99,5%	 ως	
ιδιαίτερα αποδοτικός, με «πολύ καλή» έως «υψηλή» 

γνώση του θέματός του και πολύ ικανοποιητική 
επικοινωνία με τους καταρτιζόμενους.

•	 Επίσης	 ο	 εκπαιδευτής	 επέδειξε	 σε	 ποσοστό	 99,3%	
«πολύ καλή» έως «υψηλή» παιδαγωγική επάρκεια και 
συνέπεια στις υποχρεώσεις του.

•	 Η	 συντριπτική	 πλειονότητα	 των	 καταρτιζόμενων	
θεώρησε «πολύ καλή» έως «υψηλή» σε ποσοστό 97,9% 
την ποιότητα, τη χρησιμότητα του εκπαιδευτικού υλικού 
και την καταλληλότητα των επιμορφωτικών μεθόδων 
σε σχέση με τους στόχους και το περιεχόμενο του 
προγράμματος.

•	 Οι	 καταρτιζόμενοι	 σε	 ποσοστό	 50,2%	 δε	 διαχώρισαν	
κάποιο συγκεκριμένο θέμα αλλά αξιολόγησαν ως 
σημαντικότερο θέμα του προγράμματος το «σύνολο 
των παρουσιασθέντων θεμάτων». Σε ποσοστό 33,9% 
αξιολόγησαν ως σημαντικότερο θέμα την «Αντιμετώπιση, 
δράσηκαι επίλυση προβλημάτων (ανακύκλωση, 
απόβλητα, οικονομικά, περιβαλλοντολογικά)» και 
σε ποσοστό 15,9% τα «Θέματα ηγεσίας, διοίκησης, 
επικοινωνίας».

•	 Η	 διάρκεια	 του	 εκπαιδευτικού	 προγράμματος	
αξιολογήθηκε ως «επαρκής» σε ποσοστό 89%, καθώς 
υπήρξε πλήρης κάλυψη των θεμάτων σε σχέση με 
τους στόχους και τους σκοπούς του προγράμματος, 
ενώ η διάρκεια του προγράμματος θεωρήθηκε ως 
«μη επαρκής» σε ποσοστό 7,9% καθώς θα έπρεπε να 
υπήρχαν λιγότερα θέματα για μεγαλύτερη εμβάθυνση 
και ανάλυση και «μη επαρκής» σε ποσοστό 3,1% καθώς 
δεν υπήρξε πλήρης κάλυψη των θεμάτων.

•	 Ως	αποτέλεσμα	του	όλου	εκπαιδευτικού	προγράμματος,	
οι συμμετέχοντες προτίθενται σε ποσοστό 65,4% να 
εφαρμόσουν το σύνολο των αποκτηθεισών «γνώσεων 
και εμπειριών», σε ποσοστό 33,2% να εφαρμόσουν μια 
σειρά από «στοχευμένες ενέργειες» ώστε να επιτευχθεί 
η καλύτερη λειτουργία του οργανισμού τους, ενώ σε 
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ποσοστό 1,4% δήλωσαν ότι λόγω κατοχής της κοινότητάς 
τους δεν είναι σε θέση να εφαρμόσουν οτιδήποτε.

•	 Τα	κύρια	οφέλη	που	αποκόμισαν	οι	συμμετέχοντες	από	
το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν σε 
ποσοστό 10,3% οι «Συναργασίες μεταξύ κοινοτήτων», 
σε ποσοστό 47,8%, η «Γνώση για την εφαρμογή 
νέων μεθόδων διοίκησης» και σε ποσοστό 41,8% η 
«Απόκτηση νέων γνώσεων και εμπειριών».

•	 Τέλος,	 ο	 βαθμός	 ικανοποίησης	 των	 συμμετεχόντων	
από το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν 
σε ποσοστό 93% «πολύ καλός» έως «υψηλός».

 

Ομάδα	Στόχος:	Δημοτικοί	Γραμματείς
9 μέρες εκπαίδευσης - 1 εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 
του προγράμματος από τους καταρτιζόμενους προκύπτουν 
τα ακόλουθα γενικά συμπεράσματα αναφορικά με τα 
αποτελέσματα από την υλοποίησή του:

•	 Η	πλειονότητα	των	εκπαιδευομένων	θεώρησε	ότι	ήταν	
ένα πολύ χρήσιμοπρόγραμμα στο οποίο ο βαθμός 
επίτευξης, η κάλυψη και η σχετικότητα των στόχων 
του προγράμματος αξιολογήθηκαν «πολύ καλά» έως 
«υψηλά» σε ποσοστό 91,3%.

•	 Η	 πλειονότητα	 των	 καταρτιζόμενων	 θεώρησε	 «πολύ	
καλή» έως «υψηλή» σε ποσοστό 91,1% την υποδομή 
της κατάρτισης (χώρος διεξαγωγής, καταλληλότητα 
αιθουσών, εξοπλισμός, κτλ.), καθώς και την οργανωτική 
υποστήριξη του προγράμματος από «καλή» έως 
«υψηλή» σε ποσοστό 92,4%.

•	 Ο	 εκπαιδευτής	 αξιολογήθηκε	 σε	 ποσοστό	 93,8%	 ως	
ιδιαίτερα αποδοτικός, με «πολύ καλή» έως «υψηλή» 
γνώση του θέματός του και πολύ ικανοποιητική 
επικοινωνία με τους καταρτιζόμενους.

•	 Επίσης	 ο	 εκπαιδευτής	 επέδειξε	 σε	 ποσοστό	 94,8%	
«πολύ καλή» έως «υψηλή» παιδαγωγική επάρκεια και 
συνέπεια στις υποχρεώσεις του.

•	 Η	 πλειονότητα	 των	 καταρτιζόμενων	 θεώρησε	 «πολύ	
καλή» έως «υψηλή» σε ποσοστό 95,1% την ποιότητα, 
τη χρησιμότητα του εκπαιδευτικού υλικού και την 
καταλληλότητα των επιμορφωτικών μεθόδων σε σχέση 
με τους στόχους και το περιεχόμενο του προγράμματος.

•	 Οι	 καταρτιζόμενοι	 σε	 ποσοστό	 42,9%	 αξιολόγησαν	
ως σημαντικότερο θέμα την «Αντιμετώπιση, δράση 
και επίλυση προβλημάτων (ανακύκλωση, απόβλητα, 
οικονομικά, περιβαλλοντολογικά)», σε ποσοστό 38,1% 
δε διαχώρισαν κάποιο συγκεκριμένο θέμα αλλά 
αξιολόγησαν ως σημαντικότερο θέμα του προγράμματος 
το «σύνολο των παρουσιασθέντων θεμάτων» του 
προγράμματος και σε ποσοστό 19,0% ως σημαντικότερο 
θέμα του προγράμματος αξιολογήθηκαν τα «Θέματα 
ηγεσίας, διοίκησης, επικοινωνίας».

•	 Η	 διάρκεια	 του	 εκπαιδευτικού	 προγράμματος	
αξιολογήθηκε ως «επαρκής» σε ποσοστό 82,6%, καθώς 
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υπήρξε πλήρης κάλυψη των θεμάτων σε σχέση με τους 
στόχους και τους σκοπούς του προγράμματος, ενώ η 
διάρκεια του προγράμματος θεωρήθηκε ως «μη επαρκής» 
σε ποσοστό 17,4%, καθώς θα έπρεπε να υπήρχαν λιγότερα 
θέματα για μεγαλύτερη εμβάθυνση και ανάλυση.

•	 Ως	αποτέλεσμα	του	όλου	εκπαιδευτικού	προγράμματος,	
οι συμμετέχοντες προτίθενται σε ποσοστό 52,6% να 
εφαρμόσουν το σύνολο των αποκτηθεισών «γνώσεων 
και εμπειριών» και σε ποσοστό 47,4% να εφαρμόσουν μια 
σειρά από «στοχευμένες ενέργειες» ώστε να επιτευχθεί 
η καλύτερη λειτουργία του οργανισμού τους.

•	 Τα	 κύρια	 οφέλη	 που	 αποκόμισαν	 οι	 συμμετέχοντες	
από το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν 
σε ποσοστό 52,6% η «Γνώση για την εφαρμογή νέων 
μεθόδων διοίκησης», σε ποσοστό 36,9% η «Απόκτηση 
νέων γνώσεων και εμπειριών» και σε ποσοστό 10,5% οι 
«Συνεργασίες μεταξύ οργανισμών».

•	 Τέλος,	ο	βαθμός	ικανοποίησης	των	συμμετεχόντων	από	
το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν σε 
ποσοστό 17,4% «καλός» και σε ποσοστό 78,3% «πολύ 
καλός» έως «υψηλός».

Ομάδα	Στόχος:	Κοινοτικοί	Γραμματείς
8 μέρες εκπαίδευσης - 1 εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 
του προγράμματος από τους καταρτιζόμενους προκύπτουν 
τα ακόλουθα γενικά συμπεράσματα αναφορικά με τα 
αποτελέσματα από την υλοποίησή του:
•	 Η	πλειονότητα	των	εκπαιδευομένων	θεώρησε	ότι	ήταν	

ένα πολύ χρήσιμο πρόγραμμα στο οποίο ο βαθμός 
επίτευξης, η κάλυψη και η σχετικότητα των στόχων 
του προγράμματος αξιολογήθηκαν «πολύ καλά» έως 
«υψηλά» σε ποσοστό 94,3%.

•	 Η	 πλειονότητα	 των	 καταρτιζόμενων	 θεώρησε	 «πολύ	
καλή» έως «υψηλή» σε ποσοστό 88,4% την υποδομή 
της κατάρτισης (χώρος διεξαγωγής, καταλληλότητα 
αιθουσών, εξοπλισμός, κτλ.), καθώς και την οργανωτική 
υποστήριξη του προγράμματος από «καλή» έως 
«υψηλή» σε ποσοστό 93,6%.

•	 Ο	 εκπαιδευτής	 αξιολογήθηκε	 σε	 ποσοστό	 96,4%	 ως	
ιδιαίτερα αποδοτικός, με «πολύ καλή» έως «υψηλή» 
γνώση του θέματός του και πολύ ικανοποιητική 
επικοινωνία με τους καταρτιζόμενους.

•	 Επίσης	 ο	 εκπαιδευτής	 επέδειξε	 σε	 ποσοστό	 96,1%	
«πολύ καλή» έως «υψηλή» παιδαγωγική επάρκεια και 
συνέπεια στις υποχρεώσεις του.

•	 Η	 πλειονότητα	 των	 καταρτιζόμενων	 θεώρησε	 «πολύ	
καλή» έως «υψηλή» σε ποσοστό 97,5% την ποιότητα, 
τη χρησιμότητα του εκπαιδευτικού υλικού και την 
καταλληλότητα των επιμορφωτικών μεθόδων σε 
σχέση με τους στόχους και το περιεχόμενο του 
προγράμματος.

•	 Οι	 καταρτιζόμενοι	 σε	 ποσοστό	 56,5%	 δεν	 διαχώρισαν	
κάποιο συγκεκριμένο θέμα αλλά αξιολόγησαν 
ως σημαντικότερο θέμα του προγράμματος το 
«σύνολο των παρουσιασθέντων θεμάτων». Σε 
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ποσοστό 37,0% αξιολόγησαν ως σημαντικότερα τα 
«Θέματα ηγεσίας, διοίκησης, επικοινωνίας», ενώ σε 
ποσοστό 6,5% την «Αντιμετώπιση, δράση και επίλυση 
προβλημάτων (ανακύκλωση, απόβλητα, οικονομικά, 
περιβαλλοντολογικά)».

•	 Η	 διάρκεια	 του	 εκπαιδευτικού	 προγράμματος	
αξιολογήθηκε ως «επαρκής»σε ποσοστό 93,5%, καθώς 
υπήρξε πλήρης κάλυψη των θεμάτων σε σχέση με 
τους στόχους και τους σκοπούς του προγράμματος, 
ενώ η διάρκεια του προγράμματος θεωρήθηκε ως 
«μη επαρκής» σε ποσοστό 4,3% καθώς θα έπρεπε να 
υπήρχαν λιγότερα θέματα για μεγαλύτερη εμβάθυνση 
και ανάλυση και σε ποσοστό 2,2% καθώς δεν υπήρξε 
πλήρης κάλυψη των θεμάτων.

•	 Ως	αποτέλεσμα	του	όλου	εκπαιδευτικού	προγράμματος,	
οι συμμετέχοντες προτίθενται σε ποσοστό 61,4% να 
εφαρμόσουν το σύνολο των αποκτηθεισών «γνώσεων 
και εμπειριών» και σε ποσοστό 38,6% να εφαρμόσουν 
μια σειρά από «στοχευμένες ενέργειες» ώστε να 
επιτευχθεί η καλύτερη λειτουργία του οργανισμού 
τους.

•	 Τα	 κύρια	 οφέλη	 που	 αποκόμισαν	 οι	 συμμετέχοντες	
από το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν 
σε ποσοστό 54,8% η «Γνώση για την εφαρμογή νέων 
μεθόδων διοίκησης», σε ποσοστό 26,2% η «Απόκτηση 
νέων γνώσεων και εμπειριών» και σε ποσοστό 19,0% οι 
«Συνεργασίες μεταξύ οργανισμών».

•	 Τέλος,	ο	βαθμός	ικανοποίησης	των	συμμετεχόντων	από	
το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν σε 
ποσοστό 10,9% «καλός» και σε ποσοστό 87,0% «πολύ 
καλός» έως «υψηλός».

 

4.2.1.2. Αποτελέσματα αξιολόγησης 2ης φάσης
Μετά την πάροδο ενός εύλογου χρονικού διαστήματος (2-3 
μηνών) απότην ολοκλήρωση του συνολικού εκπαιδευτικού 
προγράμματος (συνολικές ημέρες εκπαίδευσης για 
κάθε ομάδα στόχου, συμπεριλαμβανομένων και των 
επισκέψεων στο εξωτερικό) μιας ομάδας εκπαιδευομένων 
αξιολογήθηκε η εκτίμηση των όποιων αλλαγών στη 
συμπεριφορά των εκπαιδευομένων, αλλά και η εκτίμηση 
των ευκαιριών και δυνατοτήτων που είχαν να μεταφέρουν 
στην πράξη στο εργασιακό τους περιβάλλον τις γνώσεις 
και εμπειρίες που απέκτησαν μέσω του προγράμματος. 
Σε αυτή τη φάση οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν μέχρι 
ποιο βαθμό κατάφεραν να μεταφέρουν στον χώρο 
εργασίας τους την αποκτηθείσα γνώση τους καθώς 
και σε ποιο βαθμό είχαν προσαρμόσει ή/και αλλάξει τη 
εργασιακή συμπεριφορά τους, αλλά και τις δεξιότητές 
τους σύμφωνα με τα αναλυθέντα στη διάρκεια της 
εκπαίδευσης πρότυπα συμπεριφοράς. Οι εκπαιδευόμενοι 
μέσω του ερωτηματολογίου αξιολόγησαν και τα εμπόδια 
στη μεταφορά της γνώσης στον χώρο εργασίας καθώς 
και στην καθημερινή εργασία. Παρακάτω παρουσιάζονται 

Γενικά η ικανοποίησή σας από το σύνολο του εκπ/κού προγράμματος ήταν:
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συνοπτικά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τις 
πρώτες τέσσερις κύριες ομάδες στόχου. 

Ομάδα	Στόχος:	Δήμαρχοι
Από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 
του προγράμματος από τους καταρτιζόμενους ανακύπτουν 
τα ακόλουθα γενικά συμπεράσματα αναφορικά με τα 
αποτελέσματα από την υλοποίησή του:
•	 Οι	 συμμετέχοντες	 αξιοποίησαν	 τις	 δεξιότητες	 που	

απέκτησαν από το πρόγραμμα σε ποσοστό 64,7%, ενώ 
δεν μπόρεσαν για διάφορους λόγους να τις εφαρμόσουν 
σε ποσοστό 35,3%.

•	 Οι	αξιοποιηθείσες	γνώσεις	και	δεξιότητες	διοχετεύτηκαν	
σε ποσοστό 63,6% στη «δημιουργία οραμάτων, στόχων 
και στην προσπάθεια επίτευξης των τεθέντων στόχων», 
σε ποσοστό 36,4% στην «εφαρμογή νέων μοντέλων 
διοίκησης» σε οικονομικό, επικοινωνιακό και διοικητικό 
επίπεδο στον οργανισμό.

•	 Η	 αδυναμία	 εφαρμογής	 των	 αποκτηθεισών	 γνώσεων	
και δεξιοτήτων του προγράμματος σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα της αξιολόγησης προσκρούει σε 
ποσοστό 50% στην «αδυναμία εύρεσης οικονομικών 
πόρων ή/και ανθρώπινου δυναμικού» των οργανισμών 
και σε ποσοστό 50% στην «κατοχή του οργανισμού και 
την έλλειψη διοικητικού χώρου του οργανισμού».

•	 Για	 την	 εφαρμογή	 των	 αποκτηθεισών	 γνώσεων	 και	
δεξιοτήτων θα πρέπεινα υπάρχει σε ποσοστό 85,7% 
υποστήριξη από την «κεντρική διοίκηση», ενώ σε 
ποσοστό 14,3% η εφαρμογή νέων γνώσεων είναι δυνατή 
διαμέσου της συχνής «εκπαίδευσης του προσωπικού 
των ΟΤΑ».

•	 Η	 εφαρμογή	 των	 αποκτηθεισών	 γνώσεων	 από	 το	
πρόγραμμα είχε ως αποτέλεσμα σε ποσοστό 52,9% 
τη βελτίωση της «διοίκησης στον οργανισμό» σε 
τομείς οικονομικής διαχείρισης, επικοινωνίας και 
οργάνωσης, σε ποσοστό 35,3% υπήρξε βελτίωση 
στα θέματα «επικοινωνίας μεταξύ οργανισμού και 
πολίτη» και σε ποσοστό 11,8% υπήρξε βελτίωση στην 
«παραγωγικότητα» του οργανισμού.

•	 Η	μεταφορά	των	γνώσεων	και	των	εμπειριών	από	τους	
συμμετέχοντες ήταν σε ποσοστό 76,5% σε «συναδέλφους, 
σε συμβούλους και προσωπικό του οργανισμού», σε 
ποσοστό 5,9% υπήρξε μεταφορά γνώσεων προς την 
«κεντρική διοίκηση». Τέλος, σε ποσοστό 17,6% δεν 
υπήρξε μεταφορά των αποκτηθεισών γνώσεων «λόγω 
επαγγελματικών υποχρεώσεων».

•	 Η	 γενική	 εντύπωση	 από	 το	 πρόγραμμα	 ήταν	 «καλή»	
σε ποσοστό 11,8%, ενώ «πολύ καλή» έως «υψηλή» σε 
ποσοστό 88,2%.

 

Γενικά η εντύπωσή σας για την αξία του εκπαιδευτικού προγράμματος 
που παρακολουθήσατε με βάση την πρακτικότητα των γνώσεων που 

αποκτήσατε είναι:
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Ομάδα	Στόχος:	Κοινοτάρχες

Από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 
του ρογράμματος από τους καταρτιζόμενους ανακύπτουν 
τα ακόλουθα γενικά συμπεράσματα αναφορικά με τα 
αποτελέσματα από την υλοποίησή του:
•	 Οι συμμετέχοντες αξιοποίησαν τις δεξιότητες που 

απέκτησαν από το πρόγραμμα σε ποσοστό 83,4%, ενώ δεν 
μπόρεσαν για διαφόρους λόγους να τις εφαρμόσουν σε 
ποσοστό 16,6%.

•	 Οι	αξιοποιηθείσες	γνώσεις	και	δεξιότητες	διοχετεύτηκαν	
σε ποσοστό 27,3% στη «δημιουργία οραμάτων, στόχων και 
στην προσπάθεια επίτευξης των τεθέντων στόχων», σε 
ποσοστό 65,3% στην «εφαρμογή νέων μοντέλων διοίκησης» 
σε οικονομικό, επικοινωνιακό και διοικητικό επίπεδο στον 
οργανισμό και σε ποσοστό 7,4% στην «αποτελεσματικότερη 
επικοινωνία» μεταξύ του οργανισμού και πολιτών.

•	 Η	 αδυναμία	 εφαρμογής	 των	 αποκτηθεισών	 γνώσεων	
και δεξιοτήτων του προγράμματος σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης προσκρούει σε ποσοστό 
21,7% στην «αδυναμία εύρεσης οικονομικών πόρων ή/και 
ανθρώπινου δυναμικού» των οργανισμών, σε ποσοστό 
65,2% στην «κατοχή του οργανισμού και την έλλειψη 
διοικητικού χώρου του οργανισμού» και σε ποσοστό 13% 
στην «δυσχέρεια απόδοχης νέων τρόπων διοίκησης».

•	 Για	 την	 εφαρμογή	 των	 αποκτηθεισών	 γνώσεων	
και δεξιοτήτων θα πρέπει να υπάρχει σε ποσοστό 
38,5% υποστήριξη από την «κεντρική διοίκηση», σε 
ποσοστό 28,8% η υποστήριξη θα πρέπει να δίνεται 
σε «περισσότερες προσλήψεις προσωπικού», σε 
ποσοστό 17,3% δε μπορεί να γίνει κάτι λόγω «κατοχής 
της κοινοτήτας» και σε ποσοστό 15,4% η εφαρμογή 
νέων γνώσεων είναι δυνατή διαμέσου της συχνής 
«εκπαίδευσης του προσωπικού των ΟΤΑ».

•	 Η	εφαρμογή	των	αποκτηθεισών	γνώσεων	από	το	πρόγρα-
μμα είχε ως αποτέλεσμα σε ποσοστό 51% την βελτίωση 
της «διοίκησης στον οργανισμό» σε τομείς οικονομικής 
διαχείρισης, επικοινωνίας και οργάνωσης, σε ποσοστό 
19,4% υπήρξε βελτίωση στα θέματα «επικοινωνίας μεταξύ 
οργανισμού και πολίτη» και σε ποσοστό 11,2% υπήρξε 
βελτίωση στην «παραγωγικότητα» του οργανισμού, ενώ 
σε ποσοστό 17% δεν υπήρξε οποιαδήποτε βελτίωση.

•	 Η	μεταφορά	των	γνώσεων	και	των	εμπειριών	από	τους	
συμμετέχοντες ήταν σε ποσοστό 57,8% σε «συναδέλφους, 
σε συμβούλους και προσωπικό του οργανισμού», σε 
ποσοστό 12,1% δεν κατέστη δυνατή η μεταφόρα των 
γνώσεων και των εμπειριών από τους συμμετέχοντες, 
σε ποσοστό 10,7% δεν υπήρξε μεταφορά γνώσεων 
«λόγω επαγγελματικών ή άλλων υποχρεώσεων» ενώ σε 
ποσοστό 9,7% δεν κατέστη δυνατόν να παρακολουθήσουν 
το πρόγραμμα. Τέλος, σε ποσοστό 8,3% οι συμμετέχοντες 
μετέφεραν τις αποκτηθείσες γνώσεις μόνο στη «κεντρική 
διοίκηση», ενώ σε ποσοστό 1,5% δεν υπήρξε μεταφορά 
γνώσεων λόγω «έλλειψης χρόνου».

•	 Η	γενική	εντύπωση	από	το	πρόγραμμα	ήταν	«καλή»	σε	
ποσοστό 10,9%, ενώ «πολύ καλή» έως «υψηλή» και σε 
ποσοστό 89,9%.

 

Γενικά η εντύπωσή σας για την αξία του εκπαιδευτικού προγράμματος 
που παρακολουθήσατε με βάση την πρακτικότητα των γνώσεων που 

αποκτήσατε είναι:

Καλή
Πολύ καλή
Υψηλή

60

50

40

30

20

10

0



85

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ: « Ένα ταξίδι Μάθησης…»

Ομάδα	Στόχος:	Δημοτικοί	Γραμματείς

Από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 
του προγράμματος από τους καταρτιζόμενους ανακύπτουν 
τα ακόλουθα γενικά συμπεράσματα αναφορικά με τα 
αποτελέσματα από την υλοποίησή του:
•	 Οι	 συμμετέχοντες	 αξιοποίησαν	 τις	 δεξιότητες	 που	

απέκτησαν από το πρόγραμμα σε ποσοστό 94,1%, ενώ 
δεν μπόρεσαν για διαφόρους λόγους να τις εφαρμόσουν 
σε ποσοστό 5,9%.

•	 Οι	αξιοποιηθείσες	γνώσεις	και	δεξιότητες	διοχετεύτη-
καν σε ποσοστό 50,0% στη «δημιουργία οραμάτων, 
στόχων και στην προσπάθεια επίτευξης των τεθέντων 
στόχων» και σε ποσοστό 50,0% στην «εφαρμογή νέων 
μοντέλων διοίκησης» σε οικονομικό, επικοινωνιακό 
και διοικητικό επίπεδο στον οργανισμό.

•	 Η	 αδυναμία	 εφαρμογής	 των	 αποκτηθεισών	 γνώσεων	
και δεξιοτήτων του προγράμματος σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης οφειλόταν σε ποσοστό 
100% στην «αδυναμία εύρεσης οικονομικών πόρων ή/
και ανθρώπινου δυναμικού» των οργανισμών.

•	 Για	 την	 εφαρμογή	 των	 αποκτηθεισών	 γνώσεων	 και	
δεξιοτήτων θα πρέπει να υπάρχει σε ποσοστό 77,8% 
υποστήριξη από την «κεντρική διοίκηση», ενώ σε 
ποσοστό 11,1% η εφαρμογή νέων γνώσεων είναι δυνατή 
διαμέσου «περισσότερης εκπαίδευσης προσωπικού» 
καθώς και «περισσότερων προσλήψεων προσωπικού 
για τη στελέχωση του οργανισμού».

•	 Η	 εφαρμογή	 των	 αποκτηθεισών	 γνώσεων	 από	 το	
πρόγραμμα είχε ως αποτέλεσμα σε ποσοστό 47,1% 
τη βελτίωση της «διοίκησης στον οργανισμό» σε 
τομείς οικονομικής διαχείρισης, επικοινωνίας και 
οργάνωσης, σε ποσοστό 29,4% υπήρξε βελτίωση 
στα θέματα «επικοινωνίας μεταξύ οργανισμού και 
πολίτη» και σε ποσοστό 11,8% υπήρξε βελτίωση στην 
«παραγωγικότητα» του οργανισμού.

•	 Η	μεταφορά	των	γνώσεων	και	των	εμπειριών	από	τους	
συμμετέχοντες ήταν σε ποσοστό 94,1% σε «συναδέλφους, 
σε συμβούλους και προσωπικό του οργανισμού», ενώ σε 
ποσοστό 5,9% δεν υπήρξε μεταφορά των αποκτηθεισών 
γνώσεων «λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων».

•	 Η	 γενική	 εντύπωση	 από	 το	 πρόγραμμα	 ήταν	 «καλή»	
σε ποσοστό 23,5%, ενώ «πολύ καλή» έως «υψηλή» σε 
ποσοστό 76,5%.

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Γενικά η εντύπωσή σας για την αξία του εκπαιδευτικού προγράμματος που 
παρακολουθήσατε με βάση την πρακτικότητα των γνώσεων που αποκτήσατε είναι:
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Ομάδα	Στόχος:	Κοινοτικοί	Γραμματείς

Από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 
του προγράμματος από τους καταρτιζόμενους ανακύπτουν 
τα ακόλουθα γενικά συμπεράσματα αναφορικά με τα 
αποτελέσματα από την υλοποίησή του:
•	 Οι	 συμμετέχοντες	 αξιοποίησαν	 τις	 δεξιότητες	 που	

απέκτησαν από το πρόγραμμα σε ποσοστό 91,7%, ενώ 
δεν μπόρεσαν για διαφόρους λόγους να τις εφαρμόσουν 
σε ποσοστό 8,3%.

•	 Οι	 γνώσεις	 και	 δεξιότητες	 που	 αξιοποιήθηκαν,	 σε	
ποσοστό 60,6% διοχετεύτηκαν στην «εφαρμογή νέων 
μοντέλων διοίκησης» σε οικονομικό, επικοινωνιακό και 
διοικητικό επίπεδο στον οργανισμό, για την «δημιουργία 
οραμάτων, στόχων και στην προσπάθεια επίτευξης των 
τεθέντων στόχων» σε ποσοστό 30,3% και σε ποσοστό 
9,1% στην «σποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ 
οργανισμού και πολιτών ή/και μεταξύ οργανισμών και 
καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών».

•	 Η	 αδυναμία	 εφαρμογής	 των	 αποκτηθεισών	 γνώσεων	
και δεξιοτήτων του προγράμματος σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης οφειλόταν σε ποσοστό 
50,0% στην «Αδυναμία οικονομικών πόρων ή/και 
ανθρώπινου δυναμικού» και σε ποσοστό 50,0% στη 
«δυσχέρεια αποδοχής των νέων τρόπων διοίκησης από 
διοίκηση, προσωπικό, πολίτες».

•	 Για	 την	 εφαρμογή	 των	 αποκτηθεισών	 γνώσεων	 και	
δεξιοτήτων θα πρέπει να υπάρχει σε ποσοστό 42,9% 
υποστήριξη από την «κεντρική διοίκηση», σε ποσοστό 
42,9% μέσω «περισσότερων προσλήψεων προσωπικου 
για τη στελέχωση του οργανισμού» και σε ποσοστό 
14,3% χρειάζεται «αναδιάρθρωση κουλτούρας/ δομής 
στον οργανισμό».

•	 Η	 εφαρμογή	 των	 αποκτηθεισών	 γνώσεων	 από	 το	
πρόγραμμα είχε ως αποτέλεσμα σε ποσοστό 55,9% 
τη βελτίωση της «διοίκησης στον οργανισμό» σε 
τομείς οικονομικής διαχείρισης, επικοινωνίας και 
οργάνωσης, σε ποσοστό 26,5% υπήρξε βελτίωση στην 
«παραγωγικότητα» του οργανισμού, 14,7% δεν είδαν 
βελτίωση, ενώ σε ποσοστό 2,9% υπήρξε βελτίωση στην 
«αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ οργανισμού 
και πολίτη».

•	 Η	μεταφορά	των	γνώσεων	και	των	εμπειριών	από	τους	
συμμετέχοντες σε ποσοστό 61,8% ήταν σε «συναδέλφους, 
σε συμβούλους καθώς και στο προσωπικό του 
οργανισμού», σε ποσοστό 2,9% έγινε σε «συναδέλφους, 
σε συμβούλους καθώς και σε συνατήσεις με κεντρική 
διοίκηση», σε ποσοστό 17,9% δεν υπήρξε μεταφορά 
γνώσεων «λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων», σε 
ποσοστό 11,8% δεν είχαν την ευκαιρία να μεταφέρουν 
γνώσεις και εμπειρίες και σε ποσοστό 5,9% δεν υπήρξε 
μεταφορά γνώσεων γιατί «παρακολούθησαν το ίδιο ή 
παρόμοιο πρόγραμμα».

•	 Η	γενική	εντύπωση	από	το	πρόγραμμα	ήταν	«καλή»	σε	
ποσοστό 11,4%, ενώ σε ποσοστό 88,5% «πολύ καλή» έως 
«υψηλή».
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ: « Ένα ταξίδι Μάθησης…»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Βασική επιδίωξη της ανάπτυξης δικτύου υποστήριξης των 
διαδικασιών διαχείρισης της μάθησης ήταν η σύσταση και 
ανάπτυξη ενός δικτύου εκατό ατόμων (στελέχη της ΚΑΔΔ 
και της κυπριακής τοπικής αυτοδιοίκησης) με αποστολή 
τη συστηματική και αποτελεσματική διαχείριση της 
μάθησης σε επίπεδο Ο.Τ.Α. Βραχυπρόθεσμα, το δίκτυο θα 
είχε ως βασική αποστολή την υποστήριξη της επιτυχούς 
υλοποίησης των μαθησιακών δραστηριοτήτων σε θέματα 
διοικητικής και ηγετικής ικανότητας για τους Ο.Τ.Α.

Ειδικότερα, η δημιουργία του εν λόγω δικτύου προωθή-
θηκε μέσα από:
α) τη διεξαγωγή διερευνητικού εργαστηρίου με τη 

συμμετοχή ενός επιλεγμένου αντιπροσωπευτικού 
δείγματος ηγετικών στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης και στόχο την οριοθέτηση του ρόλου και του 
προφίλ των μελών του δικτύου και, συνακόλουθα, τον 
καθορισμό συγκεκριμένων κριτηρίων για την επιλογή 
τους,

β) την επιλογή των στελεχών που θα μετείχαν στο δίκτυο 
(με βάση τα ως άνω προκαθορισμένα κριτήρια) και 
τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την 
σχετική τους επιμόρφωση,

γ) τη βασική εκπαίδευση των μελών του δικτύου, μέσω 
πέντε πενθήμερων εργαστηρίων, σε θέματα διάγνωσης 
αναγκών μάθησης, σχεδιασμού, υλοποίησης και 
αξιολόγησης δραστηριοτήτων μάθησης,

δ) τη σύσταση 15 ομάδων διαχείρισης της μάθησης 
(περιφερειακών ομάδων του δικτύου) και την επιλογή 
ισάριθμων συντονιστών (ένας συντονιστής ανά 
ομάδα),

ε) τη διεξαγωγή εκπαιδευτικής επίσκεψης (study visit) 
των συντονιστών των περιφερειακών ομάδων του 
δικτύου και στελεχών της Ένωσης Δήμων Κύπρου, 
της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και της ΚΑΔΔ σε 
εξειδικευμένο εκπαιδευτικό φορέα του Ηνωμένου 
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ: « Ένα ταξίδι Μάθησης…»

Βασιλείου και στη συνέχεια μεταφορά των γνώσεων 
και εμπειριών που αντλήθηκαν στις ομάδες διαχείρισης 
της μάθησης (διάχυση της μάθησης),

στ) την οργάνωση και διεξαγωγή ημερίδας για την 
ανακοίνωση της σύστασης του δικτύου και την επίσημη 
έναρξη της λειτουργίας του.

5.1 Διεξαγωγή διερευνητικού εργαστηρίου
Το διερευνητικό εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στις 20 
Οκτωβρίου 2010 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Λεμεσού και 
είχε διάρκεια έξι ώρες. Συμμετείχαν συνολικά 42 άτομα:
α) 6 στελέχη της Κ.Α.Δ.Δ. και 2 στελέχη του Τεχνικού 

Συμβούλου του έργου «Εκπαίδευση για την ανάπτυξη 
της διοικητικής και ηγετικής ικανότητας στους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

β) 4 μέλη της ομάδας έργου
γ) 15 άτομα από τις δημοτικές τοπικές αρχές (13 

εκπρόσωποι δήμων και 2 στελέχη της Ένωσης Δήμων)
δ) 13 άτομα από τις κοινοτικές τοπικές αρχές (5 εκπρόσω-

ποι κοινοτήτων, 5 εκπρόσωποι από Επαρχιακές Ενώσεις 
Κοινοτήτων και 3 στελέχη της Ένωσης Κοινοτήτων 
Κύπρου) και

ε) 2 εκπρόσωποι αναπτυξιακών εταιριών της τοπικής 
αυτοδιοίκησης.

Το πρόγραμμα του εργαστηρίου διεξήχθη, ως προς 
τις εισηγήσεις, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό. 
Τις παρουσιάσεις ακολούθησε συζήτηση με τη μορφή 
της αντιπαράθεσης ιδεών, στο πλαίσιο της οποίας οι 
συμμετέχοντες εξέφρασαν πολλές και διαφορετικές 
απόψεις σχετικά με τον ρόλο και το επιθυμητό προφίλ των 
μελών του δικτύου. Η ομαδική συζήτηση αποδείχθηκε 
αρκετά εποικοδομητική και αποτελεσματική αφού 
αναδείχθηκαν ισχυρά σημεία σύγκλισης μεταξύ των 

συμμετεχόντων, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η 
ανάδειξη κοινά αποδεκτών συμπερασμάτων χωρίς την 
εφαρμογή της διαδικασίας των ομάδων εστίασης που είχε 
αρχικά προβλεφθεί.

5.1.1.	Πορίσματα	του	διερευνητικού	εργαστηρίου
Η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε κατά το δεύτερο 
μέρος του διερευνητικού εργαστηρίου κατέληξε σε μία 
σειρά βασικών πορισμάτων που συνοψίζονται ως εξής:

(α)	Ως	 προς	 την	 προέλευση	 των	 μελών	 του	 δικτύου, οι 
συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι στο δίκτυο θα πρέπει 
να συμμετέχουν άτομα που θα προέρχονται από 
όλες τις επαρχίες της χώρας, ώστε να εξασφαλισθεί 
η μέγιστη δυνατή αντιπροσωπευτικότητα. Παρότι 
ορισμένοι εξέφρασαν την ανησυχία ότι η εφαρμογή 
υψηλών προδιαγραφών για την επιλογή των μελών του 
δικτύου ενδεχομένως θα περιόριζε τις δυνατότητες 
εκπροσώπησης των μικρών κοινοτήτων (οι οποίες δεν 
διαθέτουν στελέχη με αυτό το προφίλ), οι εκπρόσωποι 
της Κ.Α.Δ.Δ. τόνισαν ότι η εφαρμογή κριτηρίων 
καταλληλότητας δεν μπορεί να παρακαμφθεί, καθώς 
αποτελεί κρίσιμο παράγοντα αποτελεσματικότητας και 
βιωσιμότητας του δικτύου. Τελικά οι συμμετέχοντες 
συμφώνησαν στην προώθηση μίας συμβιβαστικής 
λύσης και, ειδικότερα, στην ομαδοποίηση των μικρών 
κοινοτήτων με στόχο την κοινή τους εκπροσώπηση στο 
δίκτυο από ένα στέλεχος με κατάλληλο προφίλ.

(β)	Ως	προς	 τον	ρόλο	και	 τα	καθήκοντα	 των	μελών	 του	
δικτύου,	όλοι	αποδέχθηκαν	ότι	 τα	μέλη	 του	δικτύου	
θα	αναλάβουν	διττό	ρόλο:	

i. Βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, τα μέλη του 
δικτύου θα λειτουργήσουν ως σύνδεσμοι του φορέα τους 
με τους φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση του 



90

Όραμα Μάθησης

έργου «Εκπαίδευση για την ανάπτυξη της διοικητικής 
και ηγετικής ικανότητας στους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης» με στόχο τη μέγιστη δυνατή διάχυση, 
αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα των δράσεων που θα 
υλοποιηθούν στο πλαίσιο αυτού και ιδίως των μαθησιακών 
δραστηριοτήτων για στελέχη Ο.Τ.Α. Στο πλαίσιο της 
συγκεκριμένης αποστολής τους, τα καθήκοντα τους θα 
περιλαμβάνουν ιδίως:
•	 την	 εκπροσώπηση	 του	 φορέα	 τους	 στην	 αντίστοιχη	

περιφερειακή ομάδα (ομάδα διαχείρισης μάθησης) του 
δικτύου,

•	 την	 υποστήριξη	 της	 επικοινωνίας	 και	 ενεργητικής	
συνεργασίας του φορέα τους με την Κ.Α.Δ.Δ., την 
Ένωση Δήμων, την Ένωση Κοινοτήτων και τον ανάδοχο 
της σύμβασης των μαθησιακών δραστηριοτήτων για 
τους Ο.Τ.Α.,

•	 την	 υποστήριξη	 της	 Κ.Α.Δ.Δ.	 και	 των	 λοιπών	
εμπλεκόμενων φορέων για τον εντοπισμό των στελεχών 
του φορέα τους που θα συμμετάσχουν στις μαθησιακές 
δραστηριότητες για τους Ο.Τ.Α.,

•	 τη	 διάχυση	 της	 πληροφορίας	 προς	 τον	 φορέα	 τους	
σχετικά με τις μαθησιακές δραστηριότητες για στελέχη 
Ο.Τ.Α. και την ενθάρρυνση/ διευκόλυνση/ υποστήριξη 
των στελεχών του φορέα τους προκειμένου να 
συμμετάσχουν στις δράσεις αυτές.

ii. Μακροπρόθεσμα, τα μέλη του δικτύου θα λειτουργήσουν 
ως σύμβουλοι των προϊσταμένων τους σε θέματα 
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Στο πλαίσιο της 
συγκεκριμένης αποστολής τους, τα καθήκοντα τους θα 
περιλαμβάνουν ιδίως:
•	 την	 υποστήριξη	 του	 φορέα	 τους	 για	 τον	 σχεδιασμό	

και την εφαρμογή της στρατηγικής του στο πεδίο της 
ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων,

•	 την	 υποστήριξη	 των	 επικεφαλής	 (αιρετών	 και	
υπηρεσιακών) του φορέα τους σε θέματα που 
σχετίζονται με την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων,

•	 τη	διαχείριση	της	μάθησης	στον	φορέα	τους	(διάγνωση	
μαθησιακών αναγκών, σχεδιασμός/ υλοποίηση/ 
αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτισης)

•	 την	 εκπροσώπηση	 του	 φορέα	 τους	 στην	 αντίστοιχη	
περιφερειακή ομάδα (ομάδα διαχείρισης μάθησης) του 
δικτύου και

•	 την	 υποστήριξη	 της	 συστηματικής	 διασύνδεσης	 και	
συνεργασίας του φορέα τους με άλλους φορείς 
τοπικής αυτοδιοίκησης, με την κεντρική διοίκηση 
και με υπερεθνικούς φορείς για θέματα ανάπτυξης 
ανθρώπινου δυναμικού.

(γ)	Ως	προς	το	προφίλ	των	μελών	του	δικτύου,	οι	συμμετέ-
χοντες	κατέληξαν	στα	ακόλουθα	χαρακτηριστικά:

 Σε επίπεδο τυπικών προσόντων (τυπική εκπαίδευση, 
επαγγελματική κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία), 
οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι θα είναι αναγκαία 
η ύπαρξη πανεπιστημιακού ή κολεγιακού τίτλου 
εκπαίδευσης σε συνδυασμό με επαρκή εργασιακή 
εμπειρία που θα διασφαλίζει ότι το στέλεχος έχει καλή 
γνώση των λειτουργιών του φορέα του. Σε περίπτωση 
που ένας φορέας δεν διαθέτει άτομο με πανεπιστημιακό 
ή κολεγιακό τίτλο εκπαίδευσης μπορεί να επιλέγεται 
πρόσωπο με πολύχρονη εργασιακή εμπειρία στην 
τοπική αυτοδιοίκηση (τουλάχιστον 10 έτη). Σε περίπτωση 
που ένας φορέας διαθέτει περισσότερα άτομα με τίτλο 
πανεπιστημιακής ή κολεγιακής εκπαίδευσης, θα πρέπει 
να επιλέγεται το πρόσωπο που διαθέτει εκπαιδευτικό 
και εμπειρικό υπόβαθρο πλησιέστερο θεματικά 
στο αντικείμενο του δικτύου (διοίκηση, διαχείριση 
ανθρώπινων πόρων, κτλ.) ή/και διαθέτει επιπλέον 
γνώσεις σε σχέση με τους άλλους υποψηφίους (π.χ. 
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γνώση ξένων γλωσσών, επιτυχή παρακολούθηση σε 
σεμινάρια σχετικά με το θέμα του δικτύου, κτλ.).

Σε επίπεδο θέσης στον φορέα, οι συμμετέχοντες κατέληξαν 
ότι θα πρέπει να επιλέγονται καταρχήν μόνιμα υπηρεσιακά 
και όχι αιρετά στελέχη, τα οποία θα απέχουν τουλάχιστον 
5 έτη από την ηλικία αφυπηρέτησης (προκειμένου να 
υπάρχει συνέχεια στην συμμετοχή τους στο δίκτυο).

Σε επίπεδο δεξιοτήτων, οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο 
κατέληξαν ότι πρέπει να επιλεγούν στελέχη με τα 
ακόλουθα βασικά προσόντα:
•	 Κοινωνικές δεξιότητες και ιδίως πειθώ, κατανόηση, 

κοινωνικότητα, ικανότητα κινητοποίησης των άλλων, 
ομαδικό πνεύμα και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

•	 Επικοινωνιακές	δεξιότητες	και	συγκεκριμένα	ικανότητα	
αποτελεσματικής διάχυσης των πληροφοριών, μετα-
δοτικότητα και αναλυτική ικανότητα.

•	 Οργανωτικές	δεξιότητες.

Σε επίπεδο λοιπών ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 
προσωπικότητας, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι 
τα μέλη του δικτύου θα πρέπει, κατά το δυνατό, να  
α) συνδυάζουν αντικειμενική κρίση και εργασιακό ζήλο, 
β) έχουν γνήσιο ενδιαφέρον για συμμετοχή στο δίκτυο, 
γ) χαίρουν της αποδοχής, εκτίμησης και εμπιστοσύνης 
του φορέα τους (προϊσταμένων και συναδέλφων).  
(δ) Ως προς την γενικότερη υποστήριξη των μελών του 
δικτύου, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι πρέπει 
να αναπτυχθούν εξειδικευμένες ενέργειες τόσο στο 
πλαίσιο της σύμβασης «Ανάπτυξη δικτύου υποστήριξης 
των διαδικασιών διαχείρισης της μάθησης στους Ο.Τ.Α.» 
(εκπαίδευση, πρακτική άσκηση, περιφερειακές ομάδες 
αλληλοστήριξης), όσο και μετά το πέρας αυτής (στήριξη 
από προϊσταμένους και από την Κ.Α.Δ.Δ.).

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες 
συμφώνησαν σε ένα κοινό πλάνο άμεσων ενεργειών που 
περιλάμβανε: α) την κωδικοποίηση από την ομάδα έργου 
των πορισμάτων του εργαστηρίου και την αποστολή τους 
στους συμμετέχοντες, β) την αναζήτηση και υπόδειξη 
από τα συμμετέχοντα στελέχη Ο.Τ.Α. των υπαλλήλων 
του φορέα τους που συγκεντρώνουν τα συμφωνημένα 
κριτήρια επιλεξιμότητας για συμμετοχή στο δίκτυο, γ) την 
ενημέρωση όλων των Ο.Τ.Α. για το προφίλ και τον ρόλο των 
μελών του δικτύου και την παρακίνηση τους να προτείνουν 
στελέχη τους ως εν δυνάμει μέλη του δικτύου.

5.2 Οργάνωση και υλοποίηση των εκπαιδευτικών 
δράσεων για τα μέλη του δικτύου.
Με βάση το κοινά αποδεκτό προφίλ των μελών του 
δικτύου, όπως αυτό συνδιαμορφώθηκε με εκπροσώπους 
της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του διερευνητικού 
εργαστηρίου το 2010, ξεκίνησε η διαδικασία συγκέντρωσης 
των δηλώσεων συμμετοχής και της τελικής επιλογής των 
στελεχών που θα μετείχαν στις εκπαιδευτικές δράσεις 
για τα μέλη του δικτύου. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε και 
ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών δράσεων, οι οποίες θα 
περιλάμβαναν:
α) Ένα βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το σύνολο 
των μελών του δικτύου που θα υλοποιούνταν στην Κύπρο 
και θα αφορούσε θέματα διάγνωσης αναγκών μάθησης, 
σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης μαθησιακών 
δραστηριοτήτων.
β) Ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους 
συντονιστές των περιφερειακών ομάδων διαχείρισης της 
μάθησης που θα υλοποιούνταν στο Ηνωμένο Βασίλειο 
(εκπαιδευτική αποστολή) και θα αφορούσε την εξοικείωση 
με καλές πρακτικές στη διαχείριση της μάθησης στους 
βρετανικούς Ο.Τ.Α. (συνεργασία Ο.Τ.Α. για χάραξη 
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περιφερειακών και τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης 
ανθρώπινων πόρων, ενδοοργανωσιακή διαχείριση της 
γνώσης στους Ο.Τ.Α., διάχυση μάθησης μέσω action 
learning, αξιοποίηση τεχνικών δικτύωσης κλπ).

5.2.1.	 Σχεδιασμός	 του	 βασικού	 εκπαιδευτικού	 προ-
γράμματος
Αντικείμενο του βασικού εκπαιδευτικού προγράμματος 
για τα μέλη του δικτύου ήταν η παροχή γνώσεων (knowl-
edge), η ανάπτυξη δεξιοτήτων (skills) και η διαμόρφωση 
στάσεων (attitudes) σε θέματα διάγνωσης αναγκών 
μάθησης και σχεδιασμού/ υλοποίησης/ αξιολόγησης 
μαθησιακών δραστηριοτήτων στους Ο.Τ.Α. Το πρόγραμμα 
σχεδιάσθηκε με την μορφή πενθήμερων εργαστηρίων 
(workshops), σε καθένα από τα οποία θα συμμετείχαν 20 
εκπαιδευόμενοι. Κατά τον σχεδιασμό, λήφθηκαν υπόψη 
ιδίως ο σκοπός της εκπαίδευσης, αλλά και οι βασικές 
αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.

5.2.1.1. Ειδικοί εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενα 
αποτελέσματα
Οι ειδικοί εκπαιδευτικοί στόχοι, όπως καθορίστηκαν 
κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος, συνοψίζονται ως 
ακολούθως:

(α)	Ειδικοί	στόχοι	σε	επίπεδο	απόκτησης	γνώσεων:
n Να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τον ρόλο τους ως 

«διαχειριστές της μάθησης» στον φορέα τους.
n Να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι το περιεχόμενο 

και τους στόχους της σύμβασης «Μαθησιακές 
δραστηριότητες σε θέματα διοίκησης & ηγεσίας για τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας» (ευρείας εμβέλειας κατάρτιση στελεχών 
Ο.Τ.Α.), στο πλαίσιο της οποίας θα καλούνταν να 
λειτουργήσουν υποστηρικτικά μέσω του δικτύου.

n Να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι βασικές θεωρητικές 
γνώσεις για την ενδο-οργανωσιακή μάθηση (ιδίως 
στα πεδία που αφορούν την βιωματική μάθηση, τις 
μαθησιακές προτιμήσεις, τις μεθόδους μάθησης, τις 
αρχές ατομικής και οργανωσιακής μάθησης).

n Να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με τον «κύκλο 
διαχείρισης της μάθησης» και να κατανοήσουν την 
σημασίας των διαδοχικών του φάσεων. 

n Να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι βασικές θεωρητικές 
γνώσεις ως προςτην λειτουργία των διαφορετικών 
φάσεων διαχείρισης της μάθησης (διάγνωση 
εκπαιδευτικών αναγκών, σχεδιασμός./ υλοποίηση/ 
αξιολόγηση μαθησιακών δραστηριοτήτων).

(β)	Ειδικοί	στόχοι	σε	επίπεδο	ανάπτυξης	δεξιοτήτων:
Να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι τις εξής ικανότηες:
n Να εφαρμόζουν πρακτικά το μοντέλο του «κύκλου της 

μάθησης».
n Να υποστηρίζουν τον φορέα τους στην ανάδειξη ή τη 

διάγνωση των εκπαιδευτικών του αναγκών.
n Να αναγνωρίζουν και αξιολογούν τις διαφορετικές 

μεθόδους διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών.
n Να αξιοποιούν ένα ενιαίο βασικό εργαλείο διάγνωσης 

εκπαιδευτικών αναγκών προσαρμοσμένο στο δικό τους 
πλαίσιο δράσης.

n Να προγραμματίζουν και υποστηρίζουν διαδικασίες 
σχεδιασμού μαθησιακών δραστηριοτήτων στον φορέα 
τους.

n Να διατυπώνουν εκπαιδευτικούς στόχους σε άμεση 
συνάρτηση με τους στόχους της κάθε εκπαιδευτικής 
θεματικής ενότητας.

n Να κατανοούν τη σκοπιμότητα και τις δυνατότητες 
αξιοποίησης των εκπαιδευτικών μέσων και του 
εκπαιδευτικού χώρου, καθώς και τους τρόπους για την 
αποτελεσματική χρήση τους.
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n Να αξιολογούν την καταλληλότητα των εκπαιδευτικών 
τεχνικών και μέσων διδασκαλίας ανάλογα με το θέμα.

n Να διοργανώνουν και υλοποιούν μαθησιακές 
δραστηριότητες στον φορέα τους.

n Να αξιολογούν (σε γενικές γραμμές) την επάρκεια 
και την ποιότητα (διδακτική ύλη, αντιστοίχηση χρόνου 
εκπαίδευσης ανά θεματική ενότητα, εκπαιδευτικά μέσα 
και χώροι, εκπαιδευτικές τεχνικές) των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων που ενδέχεται να προτείνονται στον 
φορέα τους από εξωτερικούς παροχείς υπηρεσιών 
κατάρτισης.

n Να σχεδιάζουν και εφαρμόζουν απλά εργαλεία 
αξιολόγησης μαθησιακών δραστηριοτήτων στον φορέα 
τους.

(γ)	Ειδικοί	στόχοι	σε	επίπεδο	καλλιέργειας	στάσεων:
n Να ευαισθητοποιηθούν οι εκπαιδευόμενοι σε σχέση με 

την σκοπιμότητα και την αναγκαιότητα της λειτουργίας 
ενός μηχανισμού διαχείρισης της μάθησης στους φορείς 
τους. 

n Να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι μία προσωπική 
κουλτούρα διαρκούς μάθησης.

n Να εμπεδώσουν οι εκπαιδευόμενοι την πεποίθηση ότι 
η συστηματική προώθηση της κουλτούρας της μάθησης 
στον φορέα τους είναι βασικό μέρος των καθηκόντων 
τους.

n Να εμπνευσθούν οι εκπαιδευόμενοι για την 
ενεργητική τους συμμετοχή στην υποστήριξη του 
έργου «Εκπαίδευση για την ανάπτυξη της διοικητικής 
και ηγετικής ικανότητας στους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης» (ιδίως μέσω της ανάπτυξης ενός 
αισθήματος «ιδιοκτησίας» - ownership - του έργου).

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα, όπως διατυπώθηκαν κατά 
τον σχεδιασμό, αντιστοιχούσαν στους ως άνω ειδικούς 

στόχους και υποδηλώνονταν από αυτούς. Ειδικότερα, μετά 
το πέρας της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες αναμενόταν 
ναέχουν τις εξής ικανότητες:
n Να έχουν πλήρως κατανοήσει τον ρόλο τους ως 

«διαχειριστές της μάθησης» καθώς και την σκοπιμότητα 
και αναγκαιότητα της λειτουργίας ενός μηχανισμού 
διαχείρισης της μάθησης στους φορείς τους.

n Να έχουν κατανοήσει τη σημασία του «κύκλου της 
μάθησης» και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν το 
συγκεκριμένο μοντέλο στον φορέα τους.

n Να διαθέτουν βασικές γνώσεις σε θέματα διάγνωσης 
εκπαιδευτικών αναγκών και να είναι σε θέση να 
υποστηρίζουν τους φορείς τους στο οικείο πεδίο.

n Να διαθέτουν βασικές γνώσεις σε θέματα εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού και να είναι σε θέση να προγραμματίζουν 
και να σχεδιάζουν μαθησιακές δραστηριότητες στους 
φορείς τους.

n Να είναι σε θέση να διοργανώνουν και να υλοποιούν 
μαθησιακές δραστηριότητες για τους φορείς τους.

n Να διαθέτουν βασικές γνώσεις σε θέματα αξιολόγησης 
μαθησιακών δραστηριοτήτων και να μπορούν 
να αξιολογούν εκπαιδευτικά προγράμματα που 
υλοποιούνται για λογαριασμό του φορέα τους από 
εξωτερικούς παροχείς.

5.2.2.	Η	εκπαιδευτική	αποστολή	για	τους	συντονιστές
Εκτός από το βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που 
απευθυνόταν στο σύνολο των μελών του δικτύου, έγινε 
η διοργάνωση ενός ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης 
για όσα από τα μέλη του δικτύου θα αναλάμβαναν ρόλο 
συντονιστή στις περιφερειακές ομάδες διαχείρισης της 
μάθησης (επιμέρους κλάδοι του δικτύου). Το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα είχε την μορφή πενθήμερης εκπαιδευτικής 
αποστολής σε έναν από τους εξειδικευμένους φορείς 
εκπαίδευσης στελεχών τοπικής αυτοδιοίκησης που είχαν 
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αναδειχθεί μέσω της «Έρευνας για τις πρακτικές που 
ακολουθούνται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για εκπαίδευση και ανάπτυξη της διοικητικής και ηγετικής 
ικανότητας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 
Ως στόχος της εκπαιδευτικής αποστολής είχε οριστεί η 
εκπαίδευση των συντονιστών των ομάδων διαχείρισης 
της μάθησης σε επιτυχημένες πρακτικές διαχείρισης της 
μάθησης για Ο.Τ.Α. που ακολουθούνται στο εξωτερικό. Ως 
φορέας υποδοχής της εκπαιδευτικής αποστολής επιλέχθηκε 
τελικά ο Βρετανικός φορέας εκπαίδευσης στελεχών Ο.Τ.Α. 
«South-East Employers» (S.E.E.) που εδρεύει στην πόλη 
Winchester (Κομητεία του Hampshire) της Ν.Α. Αγγλίας. 
Πρόκειται για την μεγαλύτερη και αντιπροσωπευτικότερη 
εργοδοτική οργάνωση Ο.Τ.Α. στο Ηνωμένο Βασίλειο με 
80χρονη εμπειρία (ιδρύθηκε το 1927).

5.2.2.1 Ειδικοί εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενα 
αποτελέσματα
Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς στόχους (aims) 
της αποστολής, όπως αυτοί οριοθετήθηκαν κατά τον 
σχεδιασμό, οι συμμετέχοντες στην αποστολή θα έπρεπε 
να λειτουργήσουν ως εξής:
n Να εξοικειωθούν με αποτελεσματικές πρακτικές 

διαχείρισης της μάθησης στον φορέα τους (σχεδιασμός, 
οργάνωση, υλοποίηση, αξιολόγηση μαθησιακών 
δραστηριοτήτων).

n Να γνωρίσουν παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών 
(best practices) στο πεδίο της διαχείρισης της μάθησης 
σε Ο.Τ.Α.

n Να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες με ομολόγους 
τους σε βρετανικούς Ο.Τ.Α.

n Να αποκτήσουν την ικανότητα να διαχέουν την γνώση 
σε άλλους και να προωθούν πιλοτικά προγράμματα 
μέσω τεχνικών «μάθησης μέσα από την δράση» (action 
learning).

n Να αποκτήσουν την ικανότητα να διαχέουν τις καλές 
πρακτικές μεταξύ τους και να μαθαίνουν από πιο 
έμπειρους συναδέλφους

n Να προτείνουν ιδέες και λύσεις που θα μπορούσαν να 
εφαρμοσθούν στους φορείς τους

n Να εκπονήσουν από κοινού ένα σχέδιο δράσης για την 
διάχυση της μάθησης που θα εφάρμοζαν αμέσως μετά 
την επιστροφή τους στην Κύπρο.

Σε επίπεδο αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων 
(learning outcomes), το πρόγραμμα σχεδιάσθηκε ώστε να 
εξασφαλίσει ότι μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης 
οι συμμετέχοντες:
•	 θα μπορούν να αναγνωρίσουν τα οφέλη της μάθησης (ως 

κατεξοχήν διαδικασίας προσωπικής ανάπτυξης) καθώς και 
τους παράγοντες που λειτουργούν ανασταλτικά για αυτήν,

•	 θα	 είναι	 ικανοί	 να	 εφαρμόσουν	 στους	 φορείς	 τους	
πρακτικές τεχνικές και εργαλεία διαχείρισης της 
μάθησης,

•	 θα	 είναι	 ικανοί	 να	 εφαρμόσουν	 στους	 φορείς	 τους	
τεχνικές «μάθησης μέσα από την δράση» ως βασικού 
εργαλείου για την παραγωγή ιδεών, την διάχυση γνώσης 
και την υποστήριξη μεταξύ συναδέλφων,

•	 θα	 είναι	 ικανοί	 να	 σχεδιάζουν,	 να	 υλοποιούν	 και	 να	
αξιολογούν ένα φάσμα μαθησιακών δραστηριοτήτων,

•	 θα	 αισθάνονται	 ικανοί	 να	 μοιράζονται	 την	 γνώση	 με	
άλλους συναδέλφους που δραστηριοποιούνται στο 
πεδίο της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού,

•	 θα	 είναι	 ικανοί	 να	 εφαρμόζουν	 ειδικές	 στρατηγικές	
στον φορέα τους για την ανάδειξη της υπεραξίας της 
επιμόρφωσης και της προσωπικής ανάπτυξης,

•	 θα	 είναι	 ικανοί	 να	 εκπονούν	 σχέδια	 δράσης	 για	 την	
βελτίωση των μεθόδων εργασίας τους ως «διαχειριστές 
μάθησης» του φορέα τους αλλά και ως μέλη του 
δικτύου.



95

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ: « Ένα ταξίδι Μάθησης…»

Ως θεματικοί άξονες (thematic fields) της εκπαιδευτικής 
αποστολής ορίσθηκαν οι ακόλουθοι:
•	 Αρμοδιότητες	 και	 δραστηριότητες	 της	 βρετανικής	 το-

πικής αυτοδιοίκησης (εξοικείωση των εκπαιδευομένων 
με το πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσονται οι διδασκόμενες 
πρακτικές)

•	 Πρακτικές	διάγνωσης/	εκ	των	προτέρων	αξιολόγησης	
εκπαιδευτικών αναγκών στους Ο.Τ.Α.

•	 Πρακτικές	 προγραμματισμού	 και	 σχεδιασμού	
μαθησιακών δραστηριοτήτων στους Ο.Τ.Α.

•	 Πρακτικές	 διαχείρισης	 και	 υλοποίησης	 μαθησιακών	
δραστηριοτήτων στους Ο.Τ.Α.

•	 Πρακτικές	 αξιολόγησης	 μαθησιακών	 δραστηριοτήτων	
στους Ο.Τ.Α.

5.2.3	Η	υλοποίηση	των	εκπαιδευτικών	δράσεων
Οι εκπαιδευτικές δράσεις (βασικό εκπαιδευτικό πρόγ-
ραμμα για τα μέλη του δικτύου και εκπαιδευτική αποστολή 
συντονιστών στο εξωτερικό) υλοποιήθηκαν με μικρές 
σχετικά αποκλίσεις σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. 
Σε επίπεδο συνολικής συμμετοχής στο πρόγραμμα 
βασικής εκπαίδευσης των μελών του δικτύου, το σύνολο 
των εκπαιδευόμενων που ολοκλήρωσε με επιτυχία το 
πρόγραμμα ανήλθε στα 93 άτομα. Σε επίπεδο συμμετοχής 
στο πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαίδευσης για τους 
συντονιστές του δικτύου, στην εκπαιδευτική αποστολή 
μετείχαν και οι 15 συντονιστές μαζί με 4 στελέχη από 
τις Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων και 6 στελέχη της 
Κ.Α.Δ.Δ.

5.3. Η τελική σύνθεση του δικτύου
Στο δίκτυο συμμετέχουν συνολικά 93 άτομα, από τα 
οποία τα 6 είναι στελέχη της Κυπριακής Ακαδημίας 
Δημόσιας Διοίκησης και τα 87 είναι στελέχη φορέων που 

δραστηριοποιούνται στο πεδίο της τοπικής αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α., Επαρχιακές και Εθνικές Ενώσεις Ο.Τ.Α., αναπτυξια-
κές  εταιρείες Ο.Τ.Α.). Η συμμετοχή εκπροσώπων της 
Κ.Α.Δ.Δ. στο δίκτυο κρίθηκε επιβεβλημένη προκειμένου, 
αφενός, γιατί η Κ.Α.Δ.Δ. είναι αρμόδια για την διαχείριση 
του έργου «Εκπαί δευση για την ανάπτυξη της διοικητικής 
και ηγετικής ικανότητας στους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης», ενδο-οργανωσιακός μηχανισμός του 
οποίου είναι το δίκτυο, αφετέρου, γιατί με τον τρόπο αυτό 
διασφαλιζόταν η συστηματική υποστήριξη του δικτύου από 
την Κ.Α.Δ.Δ. μακροπρόθεσμα. Η ανάλυση της προέλευσης 
και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των 87 μελών του 
δικτύου, που είναι στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
οδηγεί σε μία σειρά βασικών συμπερασμάτων ως προς την 
αντιπροσωπευτικότητα και τις συνθετικές ιδιαιτερότητές 
του.

5.3.1.	Αντιπροσωπευτικότητα	και	εμβέλεια	του	δικτύου
Το δίκτυο παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλό βαθμό 
αντιπροσωπευτικότητας, καθώς εκπροσωπούνται όλοι οι 
τύποι Ο.Τ.Α. από όλες οι επαρχίες της χώρας. Εξάλλου, 
σε επίπεδο κάλυψης διαφορετικών τύπων αυτοδιοίκησης 
(δημοτικές και κοινοτικές αρχές), το δίκτυο περιλαμβάνει 
εκπροσώπους που καλύπτουν το 50% των δήμων της 
χώρας (20 από τους 39) και το 10% των ελεύθερων 
κοινοτήτων της χώρας (40 από τις 355). Από άποψη 
εμβέλειας της δικτύωσης, εξαιρετικά σημαντική κρίνεται 
η συμμετοχή εκπροσώπων από τους συλλογικούς φορείς 
εκπροσώπησης των Ο.Τ.Α. ( Ένωση Δήμων και Ένωση 
Κοινοτήτων) και από τις αναπτυξιακές εταιρίες της τοπικής 
αυτοδιοίκησης.

5.3.2.	Το	προφίλ	των	μελών	του	δικτύου
Σε ό,τι αφορά στα προσόντα των μελών του δικτύου, 
καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια για την συνεπή 
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εφαρμογή των προκαθορισμένων κριτηρίων καταλλη-
λότητας και επάρκειας κατά το στάδιο της αρχικής επιλογής. 
Ωστόσο, σε επίπεδο κοινοτικών αρχών, η εφαρμογή των 
κριτηρίων δεν ήταν πάντα ευχερής λόγω του μικρού αριθμού 
στελεχών. Κατά συνέπεια, η επισκόπηση της σύνθεσης του 
δικτύου εμφανίζει μία σειρά διαφοροποιήσεων μεταξύ 
των στελεχών που προέρχονται από δήμους και των 
στελεχών που προέρχονται από κοινότητες. Από άποψη 
ιδιότητας (αιρετός / υπηρεσιακός), η σύνθεση του δικτύου 
παρουσιάζει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ δήμων και 
κοινοτήτων. Σε επίπεδο δήμων, τα μέλη του δικτύου είναι 
αποκλειστικά και μόνο διοικητικά(υπηρεσιακά) στελέχη. 
Αντίθετα σε επίπεδο κοινοτήτων, ο βαθμός διείσδυσης 
στο δίκτυο αιρετών στελεχών είναι σχετικά υψηλός με το 
35% του συνόλου των εκπροσώπων να αποτελείται από 
Προέδρους Κοινοτικών Συμβουλίων. Η έντονη παρουσία 
αιρετών από την πλευρά των κοινοτικών τοπικών αρχών 
φαίνεται να συνδέεται κυρίως με την αντικειμενική 
αδυναμία εκπροσώπησης από υπηρεσιακά στελέχη 
λόγω μικρού αριθμού στελεχών ή έλλειψης διοικητικών 
στελεχών με το απαιτούμενο προφίλ. Από άποψη ιεραρχικής 
βαθμίδας (ανώτατα διευθυντικά, ανώτερα διευθυντικά, 
μεσαία, κατώτερα) των διοικητικών (μη αιρετών) 
στελεχών που μετέχουν στο δίκτυο, και πάλι εντοπίζονται 
διαφοροποιήσεις μεταξύ δήμων και κοινοτήτων. Όπως 
προκύπτει από την σχετική κατανομή, στην περίπτωση των 
κοινοτήτων παρατηρείται ότι η συντριπτική πλειοψηφία 
(75%) των διοικητικών στελεχών που μετέχουν στο δίκτυο 
είναι Κοινοτικοί Γραμματείς και συνεπώς εκπροσωπούν την 
ανώτατη διευθυντική βαθμίδα. Αντίθετα, στην περίπτωση 
των δήμων εντοπίζεται ισχυρότερη παρουσία στελεχών 
μεσαίας και κατώτερης βαθμίδας (61% του συνόλου). 
Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι, μάλιστα, το γεγονός ότι το 1/3 
περίπου των δημοτικών υπαλλήλων που συμμετέχουν στο 
Δίκτυο είναι νεαρά άτομα στην αρχή της σταδιοδρομίας τους 

(στελέχη βαθμίδας Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού). Η 
ως άνω διαφοροποίηση φαίνεται να συνδέεται, κατά κύριο 
λόγο, με τις διαφορές στον αριθμό και την σύνθεση του 
προσωπικού στους δύο τύπους Ο.Τ.Α. Οι δημοτικές αρχές 
διαθέτουν κατά τεκμήριο μεγαλύτερο αριθμό στελεχών 
σε όλες τις βαθμίδες και συνεπώς ο εντοπισμός μεσαίων 
και κατώτερων στελεχών με υψηλό επίπεδο προσόντων 
και ευρύτητα εμπειριών είναι ευχερέστερη. Παράλληλα, 
το εύρος των αρμοδιοτήτων και της εμβέλειας δράσης 
των Ο.Τ.Α. είναι μεγαλύτερο με αποτέλεσμα να υπάρχει 
η ανάγκη αλλά και η επιθυμία αποκέντρωσης βασικών 
λειτουργιών προς τους υφισταμένους.

5.3.3.	 Η	 σύσταση	 περιφερειακών	 ομάδων	 διαχείρισης	
της	μάθησης
Σύμφωνα με την φιλοσοφία σχεδιασμού του δικτύου 
υποστήριξης διαδικασιών διαχείρισης της μάθησης, το 
δίκτυο διαρθρώνεται εσωτερικά σε επιμέρους περι-
φερειακές ομάδες διαχείρισης της μάθησης (Ο.Δ.Μ.). 
Κάθε Ο.Δ.Μ. αντιστοιχεί σε μία επιμέρους ομάδα μελών  
του δικτύου (εκπρόσωποι γειτονικών δήμων και 
κοινοτήτων) και έχει ως αντικείμενο την συνεχή και 
συστηματική αλληλοϋποστήριξη και τη στενή συνεργασία 
μεταξύ τους. Κάθε επαρχία περιλαμβάνει περισσότερες 
Ο.Δ.Μ. και όλες μαζί εντάσσονται στο παγκύπριο δίκτυο, 
που λειτουργεί ως «ομπρέλα υποστήριξης» με την 
πρόσθετη συμμετοχή εκπροσώπων από τις Ενώσεις 
Δήμων και Κοινοτήτων και εξειδικευμένων στελεχών 
της Κ.Α.Δ.Δ.. Ενόψει των παραπάνω, η διαμόρφωση των 
Ο.Δ.Μ. αποτέλεσε ένα από τα κομβικά σημεία του έργου 
της σύμβασης. Κύριος στόχος της διαδικασίας σύστασης 
των Ο.Δ.Μ. ήταν η ορθολογική κατανομή των μελών 
του δικτύου σε 15 ομάδες με τρόπο ώστε, αφενός, να 
διευκολύνεται η συστηματική επικοινωνία και συνεργασία 
μεταξύ των μελών της κάθε ομάδας, αφετέρου, να 
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διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα δράσης των ομάδων. 
Για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου τέθηκε μία 
σειρά κριτηρίων ορθολογικής κατανομής των μελών 
και αξιοποιήθηκε η ενεργητική συμμετοχή όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων αλλά και των ίδιων των μελών του 
δικτύου. Στη συνέχεια, κάθε ομάδα κλήθηκε να επιλέξει 
τον επικεφαλής της (συντονιστή) βάσει κοινά αποδεκτών 
προδιαγραφών και με στόχο την ανάδειξη προσώπων που 
θα ήταν σε θέση να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στον 
ρόλο αυτό.

5.3.3.1. Η διαμόρφωση των ομάδων
Η πρώτη ενδεικτική κατανομή των μελών του δικτύου 
σε επιμέρους Ο.Δ.Μ. πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
συνάντησης μεταξύ εκπροσώπων της ομάδας έργου, της 
Κ.Α.Δ.Δ., της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης 
Κοινοτήτων Κύπρου. Για την οριοθέτηση των ομάδων, 
οι εμπλεκόμενοι φορείς έλαβαν υπόψη τις εισηγήσεις 
των Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων, τις προτάσεις των 
εκπαιδευτών του βασικού εκπαιδευτικού προγράμματος, 
τα σχετικά σχόλια και τις παρατηρήσεις που είχαν 
διατυπώσει οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια 
του βασικού εκπαιδευτικού προγράμματος.

Τα πλέον κρίσιμα κριτήρια για την σύνθεση των Ο.Δ.Μ. 
ήταν:
α) η γεωγραφική εγγύτητα των μελών κάθε επιμέρους 

Ο.Δ.Μ. (διευκόλυνση της πρόσβασης και της 
επικοινωνίας μεταξύ των μελών),

β) η ισόρροπη (κατά το δυνατό) εκπροσώπηση και των δύο 
τύπων Ο.Τ.Α. (δήμοι και κοινότητες) σε κάθε Ο.Δ.Μ.,

γ) οι δυνατότητες των μελών κάθε Ο.Δ.Μ. και ειδικότερα η 
διασφάλιση ότι σε κάθε Ο.Δ.Μ. θα μετείχαν όσο το δυνατόν 
περισσότερα άτομα που πληρούσαν τα απαιτούμενα 
προσόντα για να αναλάβουν ρόλο συντονιστή. 

Κατά τη συζήτηση ανέκυψαν δύο βασικά σημεία 
προβληματισμού. Το πρώτο θέμα που απασχόλησε τους 
εμπλεκόμενους φορείς ήταν κατά πόσο μέλη του δικτύου 
που προέρχονται από τον ίδιο φορέα θα έπρεπε να 
μετέχουν στην ίδια Ο.Δ.Μ. Μετά από εκτεταμένη συζήτηση, 
οι συμμετέχοντες κατέληξαν ότι στην περίπτωση που ένας 
φορέας μετείχε στο δίκτυο με περισσότερα στελέχη, το 
καθένα από αυτά θα έπρεπε να εντάσσεται σε διαφορετική 
Ο.Δ.Μ. της ίδιας επαρχίας. Η επιλογή αυτή παρουσιάζει 
διπλό όφελος, καθώς αφενός τα συγκεκριμένα στελέχη 
δεν χρειάζεται να απουσιάζουν από την εργασία τους 
ταυτόχρονα για την παρακολούθηση των εργασιών της 
περιφερειακής τους ομάδας, και αφετέρου ο ίδιος φορέας 
μπορεί να μεταφέρει και να λαμβάνει γνώσεις και εμπειρίες 
από και προς περισσότερες περιφερειακές ομάδες. 

Το δεύτερο ερώτημα που ανέκυψε ήταν κατά πόσο 
θα έπρεπε να συμμετάσχουν στις Ο.Δ.Μ. αλλά και να 
αναλαμβάνουν ρόλο συντονιστή μέλη του δικτύου που 
προέρχονται όχι από Ο.Τ.Α. αλλά από αναπτυξιακές 
εταιρείες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι εμπλεκόμενοι 
φορείς κατέληξαν ότι τα στελέχη των αναπτυξιακών 
εταιριών θα έπρεπε να μετέχουν στις Ο.Δ.Μ., ωστόσο, ο 
ρόλος των συντονιστών θα έπρεπε να αναλαμβάνεται κατά 
προτεραιότητα από στελέχη των Ο.Τ.Α.

Τελικά, οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων 
κατέληξαν στην σύσταση 15 ομάδων που πληρούσαν -κατά 
το δυνατό - τις προκαθορισμένες προδιαγραφές και είχαν 
την ακόλουθη γεωγραφική κατανομή:

n Επαρχία Λεμεσού  4 Ο.Δ.Μ.
n Επαρχία Λευκωσίας  4 Ο.Δ.Μ.
n Επαρχία Πάφου  4 Ο.Δ.Μ.
n Επαρχίες Λάρνακας και  3 Ο.Δ.Μ.
 ελεύθερης Αμμοχώστου
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Στη συνέχεια, ο κατάλογος με τις Ο.Δ.Μ. και τα μέλη τους 
κοινοποιήθηκεσε όλα τα μέλη του δικτύου προκειμένου 
να εκφράσουν τις παρατηρήσεις και τις απόψεις τους. 
Βάσει αυτών πραγματοποιήθηκαν μικρές αλλαγές στην 
σύνθεση των ομάδων για την εξυπηρέτηση αντικειμενικών 
αναγκών των μελών.

5.3.4.	Η	επιλογή	των	συντονιστών
Μετά την οριστικοποίηση της σύνθεσης των Ο.Δ.Μ., 
ακολούθησε η επιλογή του συντονιστή κάθε ομάδας 
από τα μέλη της στο πλαίσιο ειδικών περιφερειακών 
συναντήσεων στην Παλώδια, στα Κούκλια, στη Λευκωσία 
και στη Βορόκληνη. Στην αρχή κάθε συνάντησης, 
εκπρόσωποι της Κ.Α.Δ.Δ. παρουσίασαν το περιεχόμενο και 
τις απαιτήσεις του ρόλου ενός συντονιστή, προκειμένου τα 
μέλη κάθε Ο.Δ.Μ. να προχωρήσουν στην επιλογή του πλέον 
κατάλληλου προσώπου. Ειδικότερα, όπως επισημάνθηκε 
στα μέλη των Ο.Δ.Μ., τα βασικά καθήκοντα ενός συντονιστή 
θα περιλάμβαναν σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα: 

α) την παρακολούθηση του ειδικού εκπαιδευτικού 
προγράμματος για τους συντονιστές του δικτύου 
(εκπαιδευτική αποστολή στην Αγγλία) που θα 
πραγματοποιούνταν κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του 
Μαρτίου 2011,

β) τη διάχυση προς τα μέλη της ομάδας του των βασικών 
στοιχείων τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών που θα 
διδασκόταν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αποστολής, 
ειδικά όσον αφορά στην αξιοποίηση της μεθόδου του 
action learning (μάθηση μέσα από τη δράση) που θα 
αποτελέσει το βασικό εργαλείο λειτουργίας της ομάδας 
στο μέλλον,

γ) τον ενεργητικό συντονισμό της οικείας Ο.Δ.Μ. με 
στόχο τα μέλη της να παρέχουν αποτελεσματικά την 
αναγκαία υποστήριξη για την επιτυχή υλοποίηση των 

μαθησιακών δραστηριοτήτων σε θέματα διοίκησης & 
ηγεσίας για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αντίστοιχα, ένας συντονιστής 
Ο.Δ.Μ. θα ήταν υπεύθυνος για:

α) τη σύγκληση τακτικών συναντήσεων των μελών 
της ομάδας του με στόχο τη αλληλοενημέρωση, 
την αλληλοϋποστήριξη, την συζήτηση και την από 
κοινού επίλυση προβλημάτων, τη συνεργασία για τη 
διοργάνωση κοινών μαθησιακών δραστηριοτήτων 
των φορέων τους καθώς και κάθε άλλη ενέργεια που 
αφορά τον ρόλο τους ως «διαχειριστές μάθησης» στον 
φορέα τους,

β) τη συμμετοχή στις συναντήσεις με τους συντονιστές 
των άλλων Ο.Δ.Μ. της ίδιας επαρχίας ή όλων των 
Ο.Δ.Μ. του παγκύπριου δικτύου για την εξέταση και 
επίλυση κοινών προβλημάτων και τον οριζόντιο (σε 
εθνικό επίπεδο ή σε επίπεδο επαρχίας) συντονισμό της 
δράσης τους.

Ενόψει των απαιτήσεων του ρόλου ενός συντονιστή, 
παρουσιάσθηκαν στα μέλη των Ο.Δ.Μ. τα ακόλουθα 
βασικά κριτήρια που θα έπρεπε να λάβουν υπόψη τους 
κατά την επιλογή των συντονιστών:

n να γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα, προκειμένου 
να μπορεί να παρακολουθήσει την ειδική εκπαιδευτική 
αποστολή για τους συντονιστές,

n να είναι κατά προτίμηση μόνιμο υπηρεσιακό στέλεχος 
στον φορέα του (μη αιρετός) και να μην βρίσκεται κοντά 
σε ηλικία συνταξιοδότησης, ώστε να εξασφαλίζεται η 
συνέχεια στη δράση του,

n να τυγχάνει αποδοχής και σεβασμού εκ μέρους 
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προϊσταμένων και συναδέλφων στον φορέα του ώστε 
να μπορεί να αλληλεπιδρά με επιτυχία μαζί τους για την 
βέλτιστη διάχυση της μάθησης,

n να διαθέτει τον χρόνο και τη διάθεση που απαιτείται 
για τον αποτελεσματικό συντονισμό και την υποστήριξη 
των μελών της ομάδας του αλλά και για την ενεργητική 
συμμετοχή του στις συναντήσεις με τους υπόλοιπους 
συντονιστές.

Μετά την παρουσίαση ακολουθούσε ανοικτή συζήτηση 
με στόχο να εκφράσουν οι συμμετέχοντες τις απόψεις 
και τις ιδέες τους. Με το πέρας της συζήτησης κάθε 
Ο.Δ.Μ. συνεδρίαζε ξεχωριστά προκειμένου να αναδείξει 
τον συντονιστή της. Κατά τις συνεδριάσεις των ομάδων, 
οι εκπρόσωποι της ομάδας έργου, της Κ.Α.Δ.Δ. και 
των Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων λειτουργούσαν 
υποστηρικτικά με στόχο να αμβλυνθούν τα σημεία 
διαφωνίας και να διευκολυνθούν τα μέλη των ομάδων να 
καταλήξουν σε κοινά αποδεκτές αποφάσεις.
Σε γενικές γραμμές, οι εσωτερικές διεργασίες των ομάδων 
εξελίχθηκαν ομαλά με αποτέλεσμα όλες οι ομάδες να 
καταλήξουν σε ομόφωνη ανάδειξη των συντονιστών τους. 
Από τη σύνθεση της ομάδας των συντονιστών προκύπτουν 
τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:
n η συντριπτική πλειοψηφία (12 στους 15) του συνόλου 

των συντονιστών είναι μη αιρετά στελέχη της 
αυτοδιοίκησης.

n μόνο μία από τους 15 συντονιστές είναι στέλεχος 
αναπτυξιακής εταιρίας της τοπικής αυτοδιοίκησης,

n από τους 8 συντονιστές που είναι διοικητικά στελέχη 
σε Δήμους, η πλειοψηφία (5) είναι στελέχη μεσαίας 
βαθμίδας, μία συντονιστής είναι στέλεχος κατώτερης 
βαθμίδας (Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός) και δύο 
συντονιστές είναι Δημοτικοί Γραμματείς (Πέγειας και 
Λαπήθου).

n από τους 3 συντονιστές που είναι διοικητικά στελέχη 
σε κοινότητες, όλοι είναι ανώτατα διευθυντικά στελέχη 
(Γραμματείς Κοινοτήτων).

5.4. Εισηγήσεις και διαπιστώσεις που προέκυψαν μέσα 
από τη προσπάθεια δημιουργίας του δικτύου 
Από θεσμική άποψη, το δίκτυο λειτουργεί ως ένας 
«άτυπος» μηχανισμός δικτύωσης μεταξύ στελεχών του 
ευρύτερου χώρου της κυπριακής τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Ωστόσο, η διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας 
του δικτύου επιβάλλει την μετεξέλιξη του σε μία «τυπική» 
μορφή δικτύωσης με θεσμικό χαρακτήρα, η οποία 
μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω τριών εναλλακτικών 
διαδρομών.

(α)	Το	μοντέλο	της	κεντρικής	ρύθμισης 
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου σεναρίου, το δίκτυο 
μετεξελίσσεται σε αυτοτελή μονάδα υφιστάμενου (π.χ. 
Κ.Α.Δ.Δ.) ή δημιουργούμενου φορέα της κεντρικής 
διοίκησης. Η μορφή, οι αρμοδιότητες και ο τρόπος 
λειτουργίας της νέας μονάδας θα καθορισθούν με 
νομοθετική ρύθμιση.

(β)	Το	μοντέλο	της	αυτοδιοικητικής	πρωτοβουλίας 
Σύμφωνα με το συγκεκριμένο σενάριο, το δίκτυο μπορεί 
να μετεξελιχθεί σε δύο εναλλακτικές μορφές:
•	 αυτόνομη	οργανική	μονάδα	ενός	από	τους	υφιστάμενους	

φορείς συλλογικής εκπροσώπησης Ο.Τ.Α. (π.χ. Ένωση 
Δήμων, Ένωση Κοινοτήτων), ή

•	 ανεξάρτητος	μη	κερδοσκοπικός	οργανισμός	για	θέματα	
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού Ο.Τ.Α. που θα ιδρυθεί 
από έναν ή περισσότερους από τους υφιστάμενους 
φορείς συλλογικής εκπροσώπησης Ο.Τ.Α.
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(γ)	Το	μεικτό	μοντέλο
Με βάση το συγκεκριμένο σενάριο, το Δίκτυο:
•	 σε	 πρώτη	 φάση,	 συνεχίζει	 να	 λειτουργεί	 άτυπα	 και	

αξιοποιείται τόσο από την κεντρική διοίκηση όσο και 
από την τοπική αυτοδιοίκηση για την διάχυση της 
μάθησης σε στελέχη Ο.Τ.Α.,

•	 σε	 μεταγενέστερη	 φάση	 και	 έχοντας	 αποκτήσει	
ένα επαρκές επίπεδο επιχειρησιακής ωρίμανσης, 
αυτονομείται σταδιακά και μετεξελίσσεται σε 
ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ιδρύεται 
από μία ή περισσότερες ενώσεις κυπριακών Ο.Τ.Α. (με 
τα χαρακτηριστικά του δεύτερου σεναρίου).

5.5 Βήματα εξέλιξης και ενδυνάμωσης του δικτύου
Εστιάζοντας στον μακροπρόθεσμο στόχο της λειτουργίας 
του δικτύου κρίθηκε αναγκαίο όπως υλοποιηθεί μία νέα 
δράση για την υποστήριξη των ομάδων του δικτύου για 
εφαρμογή του Κύκλου Διαχείρισης της Μάθησης στην 
πράξη. Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της εν 
λόγω δράσης η Κ.Α.Δ.Δ. διέθεσε ιδίους πόρους και κατά 
κύριο λόγο το ανθρώπινο δυναμικό της (Λειτουργούς 
Επιμόρφωσης) για την καθοδήγηση των ομάδων. Η δράση 
είχε διάρκεια 8 ½ μήνες, από τον Οκτώβριο 2013 μέχρι τον 
Ιούνιο 2014. 
 
5.5.1	Υλοποίηση	εργαστηρίου	Δομημένου	Δημοκρατικού	
Διαλόγου
Η πρώτη δραστηριότητα της δράσης περιλάμβανε την 
υλοποίηση ενός διήμερου εργαστηρίου Δομημένου 
Δημοκρατικού Διαλόγου. Το εργαστήριο πραγματοποιή-
θηκε τον Νοέμβριο 2013 στο εκπαιδευτικό κέντρο 
της Τράπεζας Κύπρου. Σε αυτό παρευρέθηκαν 23 
συμμετέχοντες στους οποίους περιλαμβάνονταν 
συντονιστές και εκπρόσωποι των ομάδων του δικτύου, 

οι καθοδηγητές από την Κ.Α.Δ.Δ. και εκπρόσωποι των 
Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων Κύπρου. Κύριος σκοπός 
του εργαστηρίου ήταν η διερεύνηση των προκλήσεων που 
αναμενόταν να αντιμετωπίσει το δίκτυο στην προσπάθεια 
εφαρμογής του Κύκλου Διαχείρισης της Μάθησης στους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και η 
κατάθεση προτάσεων για αντιμετώπισή τους.   

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

Στο πλαίσιο του έργου των ομάδων πραγματοποιήθηκαν 
συνολικά 16 εργαστήρια σε παγκύπρια κλίμακα με 
253 συμμετέχοντες. Το περιεχόμενο των εργαστηρίων 
αφορούσε κυρίως θέματα όπως η διαχείριση της αλλαγής, 
η αποτελεσματική επικοινωνία, η ομαδική εργασία και η 
διαχείριση χρόνου. Τα εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν 
εντός του Μαΐου 2014. 
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5.5.3	 Αποτελέσματα	 από	 την	 εφαρμογή	 του	 Κύκλου	
Διαχείρισης	της	Μάθησης
Η τελευταία δραστηριότητα αφορούσε στην 
πραγματοποίηση ενός διήμερου εργαστηρίου με τίτλο 
«Η εφαρμογή του Κύκλου Διαχείρισης της Μάθησης 
στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης - εργαστήριο 
παρουσίασης αποτελεσμάτων». Οι στόχοι του εργαστηρίου 
ήταν η ανταλλαγή εμπειριών αναφορικά με την εφαρμογή 
του Κύκλου Διαχείρισης της Μάθησης από τις ομάδες 
του δικτύου των Ο.Τ.Α., καθώς και η συζήτηση για την 
ενίσχυση της λειτουργίας του δικτύου. Στο εργαστήριο 
που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2014 παρευρέθηκαν 
24 συμμετέχοντες στους οποίους περιλαμβάνονταν οι 
συντονιστές ή εκπρόσωποι των ομάδων του δικτύου, οι 
καθοδηγητές από την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας 
Διοίκησης και εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων 
Κύπρου. 
 
5.5.4	Συμπεράσματα	
Με το πέρας της συγκεκριμένης δράσης το δίκτυο 
διαχείρισης της μάθησης απέκτησε την εμπειρία να 
προβαίνει σε διάγνωση αναγκών μάθησης, σχεδιασμό και 
υλοποίηση μαθησιακών δραστηριοτήτων και αξιολόγησή 
τους. Η ύπαρξη ενός τέτοιου μηχανισμού, σε συνδυασμό 
με το επίπεδο ετοιμότητάς του πολλαπλασιάζει τα οφέλη 
σε οποιεσδήποτε μελλοντικές προσπάθειες ενίσχυσης 
της διοικητικής και ηγετικής ικανότητας των Ο.Τ.Α. στην 
Κύπρο.
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Η ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΩΝ»

6.2. 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 που θα λάβουν οι Ψηφιακοί 
Πρεσβευτές θα παρουσιαστεί ο κάθε Ψηφιακός 
Πρεσβευτής στην κοινότητα/ δήμο αγροτικής περιοχής 
όπου έχει οριστεί, με σκοπό να τον γνωρίσουν οι 
κάτοικοι της κοινότητας και 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 θα συμμετέχουν και άλλοι αρμόδιοι 
φορείς που θα 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. 

•	 Παροχή	 εξατομικευμένης	 υποστήριξης	 στους	
Ψηφιακούς Πρεσβευτές που τυχόν χρειαστούν. 
Μετά την εκπαίδευση που θα λάβουν οι Ψηφιακοί 
Πρεσβευτές, όσοι από αυτούς θα χρειαστούν 
περαιτέρω υποστήριξη για όσα εκπαιδεύτηκαν, θα 
λάβουν μέχρι δύο ώρες αυτής της υποστήριξης, σε 
κατ’ ιδίαν συνάντηση στον δικό τους χώρο.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Η νέα δράση υλοποιείται με τη συνεργασία της Κυπριακής 
Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης με τον Ψηφιακό 
Πρωταθλητή Κύπρου, την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου 
και την Ένωση Δήμων Κύπρου και σχετίζεται με την 
πρωτοβουλία του Ψηφιακού Πρωταθλητή Κύπρου με στόχο 
την απόκτηση ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και την ψηφιακή 
ενσωμάτωση όλων των πολιτών της Κύπρου αλλά ιδιαίτερα 
των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Γενικός στόχος της 
είναι η εκπαίδευση 155 Ψηφιακών Πρεσβευτών για την 
αναβάθμιση των υπηρεσιών των κοινοτήτων/ δήμων 
αγροτικών περιοχών προς τους πολίτες με την παροχή 
ψηφιακών υπηρεσιών. Εξυπηρετεί επίσης την προσπάθεια 
προώθησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

6.1. Οι ειδικοί στόχοι της δράσης:
•	 Η	ενημέρωση	των	επιλεγμένων	ψηφιακών	πρεσβευτών	

κυρίως σε θέματα υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέ- 
ρνησης και άλλων χρήσιμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

•	 Η	 εξοικείωση	 των	 συμμετεχόντων	 στα	 εκπαιδευτικά	
προγράμματα με τη χρήση τέτοιων συστημάτων 
και ηλεκτρονικών εφαρμογών που στοχεύουν στην 
εξάπλωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

•	 Προώθηση	 του	 θεσμού	 του	 Ψηφιακού	 Πρεσβευτή	
στις κοινότητες/ δήμους σε αγροτικές περιοχές της 
κυπριακής υπαίθρου και αξιοποίηση του ψηφιακού 
πρεσβευτή για αναβάθμιση των υπηρεσιών που 
παρέχουν οι κοινότητες/ δήμοι σε αγροτικές περιοχές  
της Κύπρου στους πολίτες της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.
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6.3. Αναμενόμενα αποτελέσματα και οφέλη 
Τα οφέλη που έχουν να κερδίσουν οι κοινότητες/ δήμοι 
αγροτικής περιοχής και οι κάτοικοί τους είναι πολλαπλά 
και σημαντικά. Η κοινότητα/ δήμος αγροτικής περιοχής θα 
διαθέτει μόνιμο άτομο που θα έχει ψηφιακές δεξιότητες 
ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει και να εκπαιδεύσει 
τους κατοίκους, π.χ. στην υποβολή της φορολογικής τους 
δήλωσης ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική ανανέωση της 
άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων, στην ηλεκτρονική 
πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφελείας κτλ., έτσι 
ώστε να μην χρειάζεται να μεταβούν σε άλλη πόλη με 
κόστος, ταλαιπωρία και απώλεια πολύτιμου χρόνου για 
να διεκπεραιώσουν διαδικασίες που μπορούν να γίνουν 
τοπικά στην κοινότητά τους. 

Η «Εκπαίδευση Ψηφιακών Πρεσβευτών» αναμένεται 
ότι θα συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη και αναβάθμιση 
της υπαίθρου, στον εμπλουτισμό των υπηρεσιών που 
παρέχει η κοινότητα, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
στις αγροτικές περιοχές, στην πιθανή αύξηση εμπορικής 
δραστηριοποίησης στην ύπαιθρο καθώς επίσης θα 
συμβάλει στην προώθηση της χρήσης του διαδικτύου 
στην ύπαιθρο και στην προώθηση της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης.
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Κλείνοντας την παρούσα έκδοση θέλουμε να τονίσουμε για 
άλλη μια φορά την σημαντικότητα της όλης παρέμβασης 
εφόσον είναι η πρώτη φορά που υλοποιήθηκαν 
μαθησιακές δραστηριότητες για τους Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
κατά έναν συστηματικό, δομημένο και οργανωμένο 
τρόπο που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες 
των στελεχών τους. Τα μηνύματα και οι ενδείξεις που 
λαμβάνουμε είναι πολύ ενθαρρυντικά σε σχέση με 
την ωφελιμότητα της παρέμβασής μας, γεγονός που 
μας γεμίζει αισιοδοξία για το μέλλον. Πρέπει επίσης 
να αναγνωρίσουμε τη συμβολή και να αποδώσουμε τα 
εύσημα σε όλους όσοι εργάστηκαν τα τελευταία χρόνια 
προς την κατεύθυνση της επιτυχούς υλοποίησης των 
διαφόρων δράσεων, αλλά και στα αιρετά και υπηρεσιακά 
στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αγκάλιασαν, 
υποστήριξαν, συμμετείχαν και πίστεψαν πως μαζί 
μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
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Η	παρούσα	έκδοση	αποτελείται	από	υλικό	που	παράχθηκε	και	ανήκει	στην	Κυπριακή	Ακαδημία	Δημόσιας	Διοίκησης	
και	σε	αυτό	συνέβαλαν	συγγραφικά	οι:

Αμίτσης Γαβριήλ 
Αντωναράς Αλέξανδρος
Αριστοδήμου Έλενα 
Δημαράτου Αγγελική 
Έλληνα Μαρία
Κουμάνης Δημήτρης
Λαούρης Γιάννης 
Μαρίνη Φωτεινή 
Ξυνιστέρη	Άννα
Περδικογιάννη Μαρία 
Σιαθάς Μάριος
Σιήττα-Αχιλλέως Γεωργία,

τους	οποίους	και	ευχαριστούμε	ιδιαίτερα.

Ιδιαίτερες	ευχαριστίες	επίσης	στους	Λειτουργούς	της	Κυπριακής	Ακαδημίας	Δημόσιας	Διοίκησης:	

Διάκου Αντιγόνη, Ανώτερη Λειτουργός Επιμόρφωσης 
Κατσούρη Παγώνα, Λέκτορας ΑΤΙ (με απόσπαση στην Κ.Α.Δ.Δ.)
Κωνσταντίνου Μάριος, Λειτουργός Επιμόρφωσης Α΄
Μιχαηλίδης Μάριος, Ανώτερος Λειτουργός Επιμόρφωσης 
Παναγίδου Αντριάνα, Διοικητικός Λειτουργός
Πέτσας Παναγιώτης, Λειτουργός Επιμόρφωσης
Σαββίδης Βάσος, Λειτουργός Επιμόρφωσης 
Χαραλάμπους Παναγιώτα, Λειτουργός Επιμόρφωσης,

οι	 οποίοι	 συνέβαλαν	 συγγραφικά	 αλλά	 είχαν	 και	 την	 ευθύνη	 επίβλεψης	 όλων	 ή	 μέρους	 των	 δράσεων	 που	 
παρουσιάζονται	στην	παρούσα	έκδοση.

Υπεύθυνος	 Έκδοσης:	Κωνσταντίνου Μάριος, Λειτουργός Επιμόρφωσης Α΄

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ





Γ.Τ.Π. 269/2015 - 200                                ISBN 978-9963-50-365-0    
Εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών - www.pio.gov.cy
Σχεδιασµός: Design for Life Ltd - www.dforlife.com
Εκτύπωση: Printco Ltd


