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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ

Περίληψη
Η ανεργία θεωρείται από πολλούς ως το σημαντικότερο πρόβλημα της 
σημερινής ελληνικής κοινωνίας. Στοιχεία της έρευνας με τίτλο «Έρευνα 
Εργατικού Δυναμικού» που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΕΣΥΕ το 
1999, εμφανίζουν το δείκτη ανεργίας (ποσοστιαία αναλογία των ανέργων 
στο συνολικό εργατικό δυναμικό) να ανέρχεται στο 12%, ποσοστό ιδιαίτερα 
υψηλό (Επετηρίδα Αγοράς Εργασίας / ΠΑΕΠ 2002).
Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), αποτελεί τον 
φορέα που υλοποιεί την πολιτική που χαράσσει το Υπουργείο Εργασίας και 
κατ' επέκταση το ελληνικό κράτος σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, 
ασφάλισης και αγοράς εργασίας. Η ευθύνη του οργανισμού είναι πολύ 
μεγάλη, διότι αντιπροσωπεύει τον ενδιάμεσο εκείνο φορέα που συντονίζει 
και οργανώνει τη συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων 

μερών (κράτος, επιχειρήσεις και πολίτες).
Η νέα εποχή που χαρακτηρίζεται από τη δραματική εξέλιξη των τεχνολογιών 
της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών έχει επιβάλλει νέους τρόπους 
επικοινωνίας, εργασίας, διασκέδασης, κλπ και έχει επιδράσει κάθετα σε όλα 
τα επίπεδα ενός οργανισμού - επιχείρησης. Έχει δημιουργήσει νέα 
επαγγέλματα, νέους τομείς εξειδίκευσης και το σπουδαιότερο, νέες 
απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις που απαιτούν καλύτερη και γρηγορότερη 
εξυπηρέτηση, υποστήριξη και γόνιμη συνεργασία (ένταξη - συμμετοχή σε 
ευρωπαϊκά ή ελληνικά προγράμματα, επιδοτήσεις κλπ) και φυσικά για τους 
πολίτες που απαιτούν έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση για τα θέματα 
που τους ενδιαφέρουν (ευκαιρίες - νέες θέσεις εργασίας, διαγωνισμοί, 
επιδόματα, επιδοτούμενα σεμινάρια, προγράμματα εξειδίκευσης κλπ).
Ο ΟΑΕΔ θα πρέπει αντιλαμβανόμενος τη κρισιμότητα του προβλήματος 
της ανεργίας, να χρησιμοποιήσει δημιουργικά τις νέες τεχνολογίες και να 
υιοθετήσει νέα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών 
ώστε να εισέλθει αποτελεσματικά στην νέα ψηφιακή εποχή και να 

ισχυροποιήσει τη θέση του στην ελληνική κοινωνία από πιθανές μελλοντικές 
παρόμοιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Επίσης θα πρέπει να δημιουργήσει τις 
κατάλληλες συνθήκες οι οποίες θα βασίζονται σε κανόνες και μεθοδολογίες 
μάρκετινγκ που θα εξασφαλίσουν την απροβλημάτιστη, αποτελεσματική 
διάδοση της πληροφορίας από και προς τους εμπλεκόμενους φορείς.

Σελίδα 1



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΑΟΥ
Κοινή πεποίθηση όλων είναι, ότι οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του 
οργανισμού είναι η επικοινωνία και η απροβλημάτιστη αλλά και σε 
πραγματικό χρόνο διάχυση της πληροφορίας μεταξύ των εμπλεκομένων 
τμημάτων.
Σκοπός της παρούσας εργασίας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 
Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος στα Πληροφοριακά 
Συστήματα του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας είναι η εφαρμογή πρακτικών της 
ηλεκτρονικής άσκησης διακυβέρνησης (e-government) στον ΟΑΕΔ. 
Συγκεκριμένα θα σχεδιαστεί ένα συγκεκριμένο μοντέλο και θα αναπτυχθεί 
ένας οδηγός / διαδικτυακάς κόμβος με την αντίστοιχη καταγραφή 
διαδικασιών, πληροφοριών και δόμηση του περιεχομένου που αφορά τον 
οργανισμό αυτό. Ο προτεινόμενος κόμβος εκτιμάται ότι θα αποτελέσει ένα 
σημαντικό βοήθημα για αμεσότερη επικοινωνία και αποτελεσματικότερες 
συναλλαγές μεταξύ οργανισμού, κράτους, επιχειρήσεων και πολιτών.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ

Εισαγωγή
Η ανεργία θεωρείται από πολλούς ως το σημαντικότερο πρόβλημα της 

σημερινής ελληνικής κοινωνίας. Στοιχεία της έρευνας με τίτλο «Έρευνα 
Εργατικού Δυναμικού» που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΕΣΥΕ το 
1999, εμφανίζουν το δείκτη ανεργίας (ποσοστιαία αναλογία των ανέργων 
στο συνολικό εργατικό δυναμικό) να ανέρχεται στο 12%, ποσοστό ιδιαίτερα 
υψηλό (Επετηρίδα Αγοράς Εργασίας / ΠΑΕΠ 2002).
Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), αποτελεί τον 
φορέα που υλοποιεί την πολιτική που χαράσσει το Υπουργείο Εργασίας και 
κατ’ επέκταση το ελληνικό κράτος σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, 
ασφάλισης και αγοράς εργασίας. Η ευθύνη του οργανισμού είναι πολύ 
μεγάλη, διότι αντιπροσωπεύει τον ενδιάμεσο εκείνο φορέα που συντονίζει 
και οργανώνει τη συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων 
μερών (κράτος, επιχειρήσεις και πολίτες).
Η νέα εποχή που χαρακτηρίζεται από τη δραματική εξέλιξη των τεχνολογιών 
της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών έχει επιβάλλει νέους τρόπους 
επικοινωνίας, εργασίας, διασκέδασης, κλπ και έχει επιδράσει κάθετα σε όλα 
τα επίπεδα ενός οργανισμού - επιχείρησης. Έχει δημιουργήσει νέα 
επαγγέλματα, νέους τομείς εξειδίκευσης και το σπουδαιότερο, νέες 
απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις που απαιτούν καλύτερη και γρηγορότερη 
εξυπηρέτηση, υποστήριξη και γόνιμη συνεργασία (ένταξη - συμμετοχή σε 
ευρωπαϊκά ή ελληνικά προγράμματα, επιδοτήσεις κλπ) και φυσικά για τους 
πολίτες που απαιτούν έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση για τα θέματα 
που τους ενδιαφέρουν (ευκαιρίες - νέες θέσεις εργασίας, διαγωνισμοί, 
επιδόματα, επιδοτούμενα σεμινάρια, προγράμματα εξειδίκευσης κλπ).
Ο ΟΑΕΔ θα πρέπει αντιλαμβανόμενος τη κρισιμότητα του προβλήματος 
της ανεργίας, να χρησιμοποιήσει δημιουργικά τις νέες τεχνολογίες και να 
υιοθετήσει νέα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών 
ώστε να εισέλθει αποτελεσματικά στην νέα ψηφιακή εποχή και να 
ισχυροποιήσει τη θέση του στην ελληνική κοινωνία από πιθανές μελλοντικές 
παρόμοιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Επίσης θα πρέπει να δημιουργήσει τις 
κατάλληλες συνθήκες οι οποίες θα βασίζονται σε κανόνες και μεθοδολογίες 
μάρκετινγκ που θα εξασφαλίσουν την απροβλημάτιστη, αποτελεσματική 
διάδοση της πληροφορίας από και προς τους εμπλεκόμενους φορείς.

Σελίδα 3



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ
Κοινή πεποίθηση όλων είναι, ότι οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του 
οργανισμού είναι η επικοινωνία και η απροβλημάτιστη αλλά και σε 
πραγματικό χρόνο διάχυση της πληροφορίας μεταξύ των εμπλεκόμενων 

τμημάτων.
Σκοπός της παρούσας εργασίας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 
Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος στα Πληροφοριακά 
Συστήματα του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας είναι η εφαρμογή πρακτικών της 
ηλεκτρονικής άσκησης διακυβέρνησης (e-government) στον ΟΑΕΔ. 
Συγκεκριμένα θα σχεδιαστεί ένα συγκεκριμένο μοντέλο και θα αναπτυχθεί 
ένας οδηγός / διαδικτυακάς κόμβος με την αντίστοιχη καταγραφή 
διαδικασιών, πληροφοριών και δόμηση του περιεχομένου που αφορά τον 
οργανισμό αυτό. Ο προτεινόμενος κόμβος εκτιμάται ότι θα αποτελέσει ένα 
σημαντικό βοήθημα για αμεσότερη επικοινωνία και αποτελεσματικότερες 
συναλλαγές μεταξύ οργανισμού, κράτους, επιχειρήσεων και πολιτών.

Σκοπός εργασίας
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι διττός:

1. Αρχικά, η καταγραφή της παρούσας κατάστασης που θα 
περιλαμβάνει:

s τη μελέτη, ανάλυση και παρουσίαση των υπαρχόντων 
καναλιών επικοινωνίας (κλασσικών και ηλεκτρονικών),

S τον προσδιορισμό προβλημάτων των ανωτέρω και 
s την έρευνα και παρουσίαση των καλύτερων πρακτικών (best 

practices) σε Ευρώπη και ΗΠΑ.
2. Η πρόταση δημιουργίας νέων καναλιών που θα βασίζονται στις νέες 

τεχνολογίες και τις σύγχρονες πρακτικές / εφαρμογές.
3. Να αποτελέσει η εργασία έναν οδηγό μιας πιθανής μελλοντικής 

προσπάθειας δημιουργίας και λειτουργίας ενός διαδικτυακού κόμβου 
του ΟΑΕΔ όπου: κάθε πολίτης, (και ειδικά εκείνος που βρίσκεται 
μακριά από τα Διοικητικά Κέντρα), θα έχει έγκαιρη και έγκυρη 
πληροφόρηση σχετικά με τις διαδικασίες που ισχύουν για την 
παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών και θα έχει τη δυνατότητα να 
λαμβάνει μεγάλο μέρος των υπηρεσιών αυτών με όσο το δυνατόν 
λιγότερες μετακινήσεις, κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων που 
παρέχουν οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών

Σελίδα 4



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ
Τελικός στόχος είναι ο σχεδιασμός ενός πλαισίου που αφορά στη δομή και 
στο περιεχόμενο ενός διαδικτυακού κόμβου για τον ΟΑΕΔ. Η υλοποίηση του 
κόμβου, θα αποτελέσει ένα σημαντικό μέσο για την υποστήριξη και τη 
διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την 
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και τη παροχή 
εκπαίδευσης στα εμπλεκόμενα μέρη.
Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί στα πλαίσια της εργασίας περιλαμβάνει 
βιβλιογραφική ανασκόπηση και έρευνα στο Διαδίκτυο, ανάλυση απαιτήσεων 
των τελικών χρηστών με την μορφή συνεντεύξεων και συζητήσεων με τους 

άμεσα ενδιαφερομένους και τέλος καταγραφή της παρούσας κατάστασης με 
την εξέταση και ανάλυση των διαφόρων δικτυακών τόπων.

Δομή εργασίας
Η παρούσα εργασία αποτελείται από πέντε (5) κεφάλαια:

Στο πρώτο κεφάλαιο προσδιορίζεται και οριοθετείται το πρόβλημα της 
ανεργίας. Ειδικότερα καθορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά και ι 
προσδιοριστικοί παράγοντες της ανεργίας και αναφέρονται τρόποι 
αντιμετώπισής της.
Στο δεύτερο κεφάλαιο προσδιορίζεται εννοιολογικά η ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση και ειδικότερα τα βασικά χαρακτηριστικά, οι τύποι της, τα 

μέσα άσκησής της, οι λειτουργικές / τεχνολογικές της προδιαγραφές, οι 
πρακτικές στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και ΗΠΑ και οι 
μελλοντικές τάσεις της.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται η αποστολή, οι στόχοι, το λειτουργικό 
και νομοθετικό πλαίσιο, οι παρεχόμενες υπηρεσίες και η οργανωτική δομή 
του ΟΑΕΔ.
Στο τέταρτο κεφάλαιο καταγράφεται και αναλύεται η παρούσα κατάσταση 
στην Ελλάδα, στην ΕΕ και στις ΗΠΑ στο θέμα της χρήσης των νέων 
τεχνολογιών και τον βαθμό διείσδυσής τους για την επικοινωνία τόσο σε 
επίπεδο δημόσιων οργανισμών, ινστιτούτων κλπ όσο και σε επίπεδο 
ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Συγκεκριμένα θα εξεταστούν πέρα 
από τον δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ δύο ακόμη προσπάθειες που ήδη 
βρίσκονται σε λειτουργία:

Σελίδα 5



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ
1. Ο δικτυακός τόπος του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

European Employment Services (EURES), και
2. Ο δικτυακός τόπος του Οργανισμού USAJOBS, The Federal 

Government's Employment Information των ΗΠΑ.

Ειδικότερα θα περιγράφει η δομή, και το περιεχόμενο των συγκεκριμένων 
δικτυακών τόπων. Η καταγραφή αυτή θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο 
καθορισμού των απαιτήσεων σε δεδομένα, πληροφορίες και παρεχόμενες 
υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται μέσω ενός παρόμοιου τόπου σε μία 
πιθανή μελλοντική προσπάθεια ανανέωσης και αναβάθμισης από τον 
αντίστοιχο ελληνικό οργανισμό (ΟΑΕΔ), καθώς επίσης και του τρόπου 
οργάνωσής τους και τέλος του προσδιορισμού των παρεχόμενων 
υπηρεσιών.
Στο πέμπτο κεφάλαιο προτείνεται η δημιουργία του μοντέλου ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας και συναλλαγών για τον ΟΑΕΔ και ειδικότερα η δομή, οι 
διαδικασίες και οι συμμετέχοντες φορείς (ρόλοι και αρμοδιότητες) και θα 
καθορισθούν τα ενδεχόμενα οφέλη από τη λειτουργία αυτού. Τέλος, θα 
προταθούν οι ενέργειες μάρκετινγκ που απαιτούνται για την σχεδίαση και 
εφαρμογή του εξεταζόμενου ηλεκτρονικού κόμβου, για την διάδοση των 
προγραμμάτων, των θέσεων εργασίας και των προσφερόμενων υπηρεσιών 
και πρωτοβουλιών του οργανισμού ώστε να εξασφαλιστεί σε ένα μεγάλο 
βαθμό η βιωσιμότητα και η επιτυχία τους.
Τέλος, θα αναφερθούν χρήσιμα συμπεράσματα καθώς επίσης και προτάσεις 
για μελλοντική έρευνα.
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Κεφάλαιο 1

Ανεργία: Πρόβλημα της σημερινής κοινωνίας
Η ανεργία θεωρείται από πολλούς το σημαντικότερο πρόβλημα της 
σημερινής κοινωνίας καθώς επιφέρει σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις, τόσο στο άτομο που είναι άνεργο και στην οικογένειά του, όσο 
και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Σ' επίπεδο οικογένειας η ανεργία, μέλους ή μελών της, μειώνει το 
οικογενειακό εισόδημα και κατ’ επέκταση την κατανάλωση. Ταυτόχρονα 
προκαλεί πολλά ψυχολογικά προβλήματα στον άνεργο και στην οικογένειά 
του. Σε επίπεδο οικονομίας, η ανεργία επιδρά αρνητικά στην 
παραγωγικότητα της εργασίας, μειώνει το προϊόν και αυξάνει τις δημόσιες 
δαπάνες γι' αυτήν.
Το οικονομικό κόστος της είναι άμεσο αλλά και έμμεσο. Το άμεσο έχει σχέση 
με το ποσό των χρημάτων που η κοινωνία καταβάλει είτε για την 
αναπλήρωση μέρους του εισοδήματος του ανέργου είτε για την ένταξη του 
στην αγορά εργασίας (προγράμματα απασχόλησης και καταπολέμησης της 
ανεργίας). Το έμμεσο αφορά στο διαφυγόν προϊόν, δηλαδή στο προϊόν που 
θα παραγόταν αν δεν υπήρχε η ανεργία.

1.1 Προσδιοριστικοί παράγοντες της ανεργίας
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας με τίτλο «Έρευνα Εργατικού 
Δυναμικού» της ΕΣΥΕ που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ΥΠΕΘΟ 
το 2000, ο δείκτης ανεργίας (ποσοστιαία αναλογία των ανέργων στο 
συνολικό εργατικό δυναμικό από 15 ετών και άνω) ανέρχεται στο 12%, 
ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό. Ο αντίστοιχος δείκτης στις υπόλοιπες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 7.5% (Πηγή: Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις ΗΠΑ δεν ξεπερνά το 5% (Πηγή: 
http://www.census.gov/statab/www/part3.html).
Τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα την περίοδο 2000-2002 ο αριθμός των 
ανέργων στη χώρα μας μειώθηκε από 491080 σε 420107 (μείωση κατά 

14,5%). Την περίοδο 2000-2001 ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 
46368 (δηλαδή κατά 9,4%), ενώ την περίοδο 2001-2002 μειώθηκε κατά 
24.605, δηλαδή 5,9%. Η αναλογία απασχολουμένων προς ανέργους ήταν 
8:1 το 2000, 8,8:1 το 2001 και 9,4:1 το 2002. Δηλαδή η σχέση
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απασχολουμένων προς ανέργους (πόσοι απασχολούμενοι αναλογούν σ' 
ένα άνεργο) έχει βελτιωθεί την περίοδο 2000-2002.
Ο αριθμός των ανέργων προσδιορίζεται κυρίως από το μέγεθος του 
εργατικού δυναμικού και από τον αριθμό των απασχολουμένων. Η σχέση 
ανάμεσα στην ανεργία, τους απασχολούμενους και το εργατικό δυναμικό 
είναι πολύπλοκη. Στο ακόλουθο σχήμα παρουσιάζεται η σχέση ανάμεσα στο 
εργατικό δυναμικό και την απασχόληση (Σχήμα 1).

Πηγή: ΠΑΕΠ, Κείμενο Εργασίας Ν.2, Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα: τι μας λένε τα 
στοιχεία για την ανεργία, Νοέμβριος 2002

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχήμα η ανεργία μπορεί να μειωθεί, σ’ απόλυτα 
νούμερα, είτε επειδή κάποιοι άνεργοι βρήκαν απασχόληση είτε επειδή 
απογοητεύτηκαν και αποφάσισαν να μη ψάχνουν άλλο για εργασία, οπότε 
αποχωρούν από το εργατικό δυναμικό και εντάσσονται στο μη ενεργό 
πληθυσμό.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι μεταβολές στον πληθυσμό 
που βρίσκεται σε ηλικία προς εργασία, το εργατικό δυναμικό, τους 
απασχολούμενους, τους ανέργους και τους μη ενεργούς την περίοδο 2000- 
2002 (Πίνακας 1).

2000-2002 Απόλυτες μεταβολές Ποσοστιαίες μεταβολές

Πληθυσμός σε ηλικία 
προς εργασία

-115217 -1.7

Εργατικό δυναμικό -67349 -1.6

Απασχολούμενοι 3212 0.1
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Άνεργοι -70563 -14.4

Μη ενεργοί -47868 -1.9

Πίνακας 1: Μεταβολές στον πληθυσμό σε ηλικία προς εργασία, το εργατικό 
δυναμικό, τους απασχολούμενους, τους ανέργους και τους μη ενεργούς την περίοδο

2000-2002.

Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Επεξεργασία: ΠΑΕΠ ΑΕ

Ο πληθυσμός που βρίσκεται σε ηλικία προς εργασία (15-64 ετών) μειώνεται 
την περίοδο 2000-2002 κατά 115217 άτομα. Η μείωση του οφείλεται μάλλον 
στη μείωση του πληθυσμού ηλικίας μέχρι και 14 ετών λόγω της 
υπογεννητικότητας. Ο πληθυσμός που βρίσκεται σε ηλικία προς εργασία 
(15-64 ετών) μειώνεται τόσο την περίοδο 2000-2001 (μείωση κατά 1,7%) 
όσο και την περίοδο 2001-2002 (μείωση κατά 0,2%). Την περίοδο 2000- 
2002 μειώνεται τόσο το εργατικό δυναμικό όσο και οι απασχολούμενοι. Από 
τα 115.217 άτομα που μειώθηκε ο πληθυσμός που βρίσκεται σε ηλικία προς 
εργασία, το 58,5% (δηλαδή 67349 άτομα) οφείλεται στη μείωση του 

εργατικού δυναμικού και το 41,5% (δηλαδή 47868) στη μείωση των μη 
ενεργών ηλικίας 15-64 ετών. Η μείωση του εργατικού δυναμικού εν μέρει 
επηρέασε την ανεργία. Την ίδια περίοδο που μειώθηκε το εργατικό δυναμικό 
κατά 67349 άτομα, αυξάνεται η απασχόληση κατά 32.12 άτομα. Το τελικό 
αποτέλεσμα, ήταν η μείωση της ανεργίας κατά 70563 άτομα. Από τα 
προαναφερόμενα στοιχεία προκύπτει ότι η μείωση του εργατικού δυναμικού 
μείωσε εν μέρει την ανεργία. Το ζητούμενο είναι γιατί μειώθηκε το εργατικό 
δυναμικό. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι μεταβολές του 
εργατικού δυναμικού την περίοδο 2000-2002 κατά ηλικία (Πίνακας 2).

2000-2002 Απόλυτες μεταβολές Ποσοστιαίες μεταβολές

Σύνολο -67349 -1.6

15-19 ετών -30011 -29.8

20-24 ετών -27991 -6.7

25-29 ετών -18715 -3.2

30-44 ετών 12543 0.7

45-64 ετών -3176 -0.2

Πίνακας 2: Μεταβολές του εργατικού δυναμικού κατά ηλικία την περίοδο 2000-
2002.

Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Επεξεργασία: ΠΑΕΠ ΑΕ
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Η μείωση του εργατικού δυναμικού την περίοδο 2000-2002 κατά 67349 
άτομα οφείλεται κυρίως στη μείωση του εργατικού δυναμικού της ηλικιακής 
κατηγορίας 15-19 ετών κατά 30011 άτομα και της ηλικιακής κατηγορίας 20- 
24 ετών κατά 27991 άτομα. Παρόλο που το σύνολο του εργατικού 
δυναμικού μειώνεται την περίοδο 2000-2001 και αυξάνεται την περίοδο 
2001-2002, το εργατικό δυναμικό ηλικίας 15-19 ετών και 20- 24 ετών 
μειώνεται τόσο την πρώτη όσο και τη δεύτερη περίοδο. Μία πιθανή εξήγηση 
για την αποχώρηση των ατόμων αυτών των ηλικιακών κατηγοριών από το 

εργατικό δυναμικό είναι η επιστροφή τους και η συμμετοχή τους εκ νέου 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο αριθμός των ανέργων μειώνεται την 
περίοδο 2000-2001 κατά 46368 άτομα (δηλαδή μείωση κατά 9,4%) και την 
περίοδο 2001-2002 κατά 24605 (μείωση κατά 5,5%). Το ποσοστό ανεργίας 
μειώνεται από 11,1% το 2000 σε 10,2% το 2001 και σε 9,7% το 2002. Αν το 
ποσοστό ανεργίας είναι στη βάση των ατόμων ηλικίας μέχρι και 64 ετών 

παρατηρούμε ότι το ποσοστό ανεργίας για τα έτη 2000, 2001 και 2002 
διαμορφώνεται αντίστοιχα σε 11,3%, 10,4% και 9,8% αντίστοιχα. Από το 
σύνολο των ανέργων η πλειοψηφία είναι γυναίκες. Ειδικότερα το 2000 το 
60,7% των ανέργων είναι γυναίκες και το 39,3% των ανέργων είναι άνδρες. 
Το 2002 το 61,6% των ανέργων είναι γυναίκες και το 38,4% είναι άνδρες. Ως 
εκ τούτου αυξάνεται η συμμετοχή των ανέργων γυναικών στο σύνολο των 
ανέργων ή για να το διατυπώσουμε διαφορετικά, η μείωση των ανέργων 
ανδρών είναι μεγαλύτερη από τη μείωση των ανέργων γυναικών.
Τέλος στον Πίνακα 3 αναλύεται η κατανομή των ανέργων ηλικίας 15-64 ετών 

κατά φύλο και μεταβολές τους την περίοδο 2000-2002.
2002 2000-2002

Σύνολο 419292 -14.4
Άνδρες 160902 -16.4
Γ υναίκες 258390 -13.1

Πίνακας 3: Κατανομή των ανέργων ηλικίας 15-64 ετών κατά φύλο και μεταβολές
τους την περίοδο 2000-2002.

Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, Επεξεργασία: ΠΑΕΠ ΑΕ

Ειδικότερα, την περίοδο 2000-2002 η ανεργία στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 
14,4%. Η ποσοστιαία μείωση της ανεργίας στους άνδρες ήταν μεγαλύτερη 
από την ποσοστιαία μείωση της ανεργίας στις γυναίκες. Η ηλικιακή 

κατηγορία 30-44 ετών συμμετέχει αναλογικά περισσότερο στο σύνολο των
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ανέργων απ' ότι οι άλλες ηλικιακές κατηγορίες. Οι νέοι, οι γυναίκες καθώς 
και οι απόφοιτοι Λυκείου είναι αυτοί που είναι περισσότερο ευάλωτοι στην 
ανεργία. Το μεγαλύτερο ποσοστό ανέργων, ως προς το σύνολο των 
ανέργων, προέρχεται από τον κλάδο της μεταποίησης και από τον κλάδο 
Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο κ.α.

1.2 Αντιμετώπιση του φαινομένου της ανεργίας
Γενικά οι διάφορες Κυβερνήσεις και οι δημόσιοι φορείς αναζητώντας 
τρόπους και εργαλεία αντιμετώπισης του κοινωνικοοικονομικού φαινομένου 
της ανεργίας έχουν κατά καιρούς προτείνει πεδία-άξονες δράσης που 
περιλαμβάνουν κατευθύνσεις οικονομικές (τόνωση κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού, ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, κοινωνικής 
οικονομίας) και οργανωτικές (εκσυγχρονισμός στην ανάπτυξη των δημόσιων 
οργανισμών απασχόλησης, δημιουργία νέων φορέων). Επίσης προτείνουν 
εμπλουτισμό της εκπαίδευσης με ουσιαστικότερο περιεχόμενο που 
προϋποθέτει προσανατολισμό της εκπαίδευσης και κατάρτισης στις 
ιδιαίτερες αναπτυξιακές απαιτήσεις της χώρας και ενδυνάμωση του ρόλου 
των νέων τεχνολογιών και της πληροφόρησης στις διαδικασίες εκπαίδευσης, 
κατάρτισης, πληροφόρησης και εύρεσης εργασίας (Οριζόντιος Στόχος Γ, 
ΚΓ6, Κατεύθυνση Στόχων Λισσαβόνας, Ιούνιος 2001). Ο σημαντικότερος 
όμως παράγοντας επιτυχίας εκτιμάται ότι είναι η αποτελεσματική και 
αποδοτική διαχείριση της διαθέσιμης πληροφορίας και γνώσης.
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΠΑΕΠ ΑΕ Β. 
Ντερτιλή: «Η αντιμετώπιση της ανεργίας, δηλαδή οι πολιτικές που το κράτος 
θα εφαρμόσει εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο πληροφόρησης 
και μετάδοσης της γνώσης. Ζούμε σε μία νέα εποχή όπου η γνώση έχει 
καταστεί, κατά πολλούς σημαντικός παραγωγικός συντελεστής. Η έννοια του 
κοινωνικού αποκλεισμού θα αναφέρεται πλέον και σ’ αυτούς που δεν 
μπορούν να έχουν πρόσβαση στη γνώση. Στα πλαίσια της κοινωνίας της 
γνώσης η ροή της πληροφορίας είναι βασική προϋπόθεση. Δεν μπορούμε 
να οικοδομήσουμε τη κοινωνία της γνώσης αν δεν κατορθώσουμε να 
αναπτύξουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ροής πληροφοριών. Η 
αποτελεσματικότητα των ασκουμένων πολιτικών, σε οποιοδήποτε θέμα 
στηρίζεται στην ικανοποιητική ύπαρξη στοιχείων. Δεν νοείται αξιολόγηση 
οποιοσδήποτε πολιτικής και οιουδήποτε μέτρου χωρίς να έχει υπάρξει 
προηγουμένως συλλογή, ταξινόμηση, επεξεργασία και διάχυση των
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πληροφοριών. Η πρόσβαση στην πληροφορία πρέπει να είναι καθολική. Οι 
σημερινές ευρωπαϊκές κοινωνίες προχωρούν προς την κοινωνία της γνώσης 
αφού κατορθώσουν να εξασφαλίσουν την ισότιμη και καθολική πρόσβαση 
των πολιτών και των επιχειρήσεων στην ροή των πληροφοριών» (Μ. 

Χλέτσος, Επετηρίδα Αγοράς Εργασίας 2002, ΠΑΕΠ ΑΕ).
Είναι κοινός τόπος ότι η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής, 
των τηλεπικοινωνιών και ειδικότερα του Διαδικτύου καθώς επίσης και οι 
εφαρμογές του ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν επιβάλλει νέους τρόπους 
επικοινωνίας, εργασίας, διασκέδασης, κλπ και έχουν επιδράσει κάθετα σε 
όλα τα επίπεδα των εμπλεκομένων με το πρόβλημα της ανεργίας, 
οργανισμών / επιχειρήσεων. Το Διαδίκτυο εξασφαλίζει τόσο τη διατήρηση 
και τη βελτίωση των υπαρχόντων επιχειρηματικών σχέσεων, όσο και τη 
δημιουργία νέων. Αυξάνει τις δυνατότητες μίας επιχείρησης / οργανισμού 
για την εκτέλεση των συναλλαγών και την ανταλλαγή των πληροφοριών 
συνδέοντάς την άμεσα και αποτελεσματικά με υποψήφιους συνεργάτες. 
Ακόμη έχουν δημιουργήσει νέα επαγγέλματα και νέους τομείς εξειδίκευσης. 
Νέες απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις που απαιτούν καλύτερη και 
γρηγορότερη εξυπηρέτηση, υποστήριξη και γόνιμη συνεργασία (ένταξη - 

συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ή ελληνικά προγράμματα, επιδοτήσεις κλπ), 
έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση στους πολίτες για τα θέματα που τους 
ενδιαφέρουν (ευκαιρίες - θέσεις εργασίας, διαγωνισμοί, επιδόματα, 
επιδοτούμενα σεμινάρια, προγράμματα εξειδίκευσης κλπ).
Η δραματική εξέλιξη των ανωτέρω τεχνολογιών οδηγεί στην ανάγκη 
εφαρμογής νέων και καινοτόμων μοντέλων στο δημόσιο και κυβερνητικό 
χώρο. Το σύνολο των πρακτικών που υιοθετούνται από τους κρατικούς 
φορείς και βασίζονται στις νέες τεχνολογίες αποτελούν εφαρμογές της 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-Government).
Γενικά, η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των 
τηλεπικοινωνιών για την παροχή αποδοτικότερης, αποτελεσματικότερης και 
οικονομικότερης διακυβέρνησης, την εξασφάλιση προσφοράς καλύτερων 
υπηρεσιών, την εξασφάλιση στους πολίτες άμεσης πρόσβασης στη 
διαθέσιμη πληροφορία καθώς επίσης και στην αύξηση της αξιοπιστίας της 
εκάστοτε κυβέρνησης αποτελούν στόχους της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Έτσι, οι διάφορες Κυβερνήσεις και οι δημόσιοι οργανισμοί για να 
αντιμετωπίσουν τα θέματα εργασίας και απασχόλησης και το οξύτατο 
πρόβλημα της ανεργίας στις χώρες τους χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες 
και ιδιαίτερα το Διαδίκτυο αναπτύσσοντας και συντηρώντας δαδικτυακούς
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τόπους προσφέροντας πολλές και σημαντικές υπηρεσίες τόσο στις 
επιχειρήσεις όσο και στους πολίτες.
Στην Ελλάδα ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), 
είναι ο υπεύθυνος δημόσιος φορέας όσον αφορά σε θέματα κοινωνικής 
πολιτικής, ασφάλισης και αγοράς εργασίας. Αποτελεί τον ενδιάμεσο φορέα 
μεταξύ: Κράτους / Επιχειρήσεων / Πολιτών, όπως φαίνεται και στο 
παρακάτω σχήμα (Σχήμα 2).

Σχήμα 2 :ΟΑΕΔ ενδιάμεσος φορέας

Ο ΟΑΕΔ αντιλαμβανόμενος τη κρισιμότητα του προβλήματος της ανεργίας 
θα πρέπει να χρησιμοποιήσει δημιουργικά τις νέες τεχνολογίες 
διαχειρίζοντας όλη τη διαθέσιμη γνώση και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον 
που θα υποστηρίξει την αμφίδρομη επικοινωνία εξασφαλίζοντας 
απροβλημάτιστη, αποτελεσματική συγκέντρωση, επεξεργασία και διάχυση 
της πληροφορίας από και προς τους εμπλεκόμενους φορείς.
Στα πλαίσια της εργασίας αυτής θα χρησιμοποιηθεί ως εφαρμογή 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ο ΟΑΕΔ με σκοπό την πρόταση ενός 
συγκεκριμένου μοντέλου καθώς και την ανάπτυξη ενός οδηγού σχεδιασμού 
και δημιουργίας διαδικτυακού κόμβου που θα προσφέρει πληροφορίες και 
υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
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Κεφάλαιο 2:

Εννοιολογική προσέγγιση της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης
Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της τεχνολογίας στο σύγχρονο επιχειρηματικό 
σκηνικό λειτούργησε ως ο καλύτερος επιταχυντής των κρατικών αποφάσεων 
σχετικά με την παροχή υπηρεσιών σε πραγματικό (online) χρόνο στους 
πολίτες (McGrew, 1997). Αν και οι πρώτες σκέψεις σχετικά με την 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση διατυπώνονται στις αρχές της δεκαετίας του ’90, 
οι on line κρατικές υπηρεσίες αποκτούν το ρόλο που τους αρμόζει, στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Μάρτιο του 2000 στο συνέδριο της 
Λισσαβόνας, διατυπώθηκε η υποχρέωση των κρατών-μελών να παρέχουν 
ως το 2003 ευρεία ηλεκτρονική πρόσβαση στις κυριότερες δημόσιες 
υπηρεσίες. Αν και τα οφέλη της παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς 
τους πολίτες είναι πολλά και σημαντικά, η μέχρι σήμερα πορεία των 

κυβερνήσεων αποδεικνύει ότι ο δρόμος προς την πραγματική Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση είναι μακρύς και δύσκολος (Prince, 2000, McClure, 2000, 
Lievesey, 1997).

2.1 Εννοιολογική προσέγγιση και ιστορική εξέλιξη 
Τι σημαίνει ο όρος Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση; Σύμφωνα με τους Layne και 
Lee, είναι η χρήση από μέρους της πολιτείας, της τεχνολογίας και ειδικότερα 
των εφαρμογών του Διαδικτύου και παγκόσμιου ιστού με σκοπό την 
επαύξηση της πρόσβασης στους πολίτες, επιχειρηματικούς συνεργάτες, 
δημόσιους υπαλλήλους και άλλους δημόσιους φορείς, στη δημόσια 
πληροφορία και στις διάφορες υπηρεσίες (Layne και Lee, 2001). 
Περιλαμβάνει τη διασύνδεση όλων των δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και τη 
δημιουργία κομβικών σημείων στο Διαδίκτυο, όπου ο πολίτης μπορεί να 
συναλλάσσεται με την πολιτεία κάνοντας χρήση της παραπάνω 

τεχνολογικής υποδομής (Wescott, 2001). Υποστηρίζει και ενισχύει τη 
δημιουργία καλύτερων σχέσεων μεταξύ κράτους και πολιτών οδηγώντας σε 
καλύτερες, αποδοτικότερες και αποτελεσματικότερες αλληλεπιδράσεις και 
συναλλαγές.
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Πολλές κυβερνήσεις σήμερα χρησιμοποιούν εφαρμογές, πρακτικές και 
μοντέλα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου για να βελτιστοποιήσουν τις κύριες 
λειτουργίες τους και να προσφέρουν πληροφορίες και υπηρεσίες 
γρηγορότερα, φθηνότερα και σε μεγαλύτερο τμήμα των τελικών χρηστών 

(Horrocks et al., 1999).
Οι κύριοι άξονες / υπηρεσίες της πολιτείας που προσπαθεί να βελτιώσει η 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι η πληροφόρηση, η επικοινωνία και η 
δυνατότητα εκτέλεσης συναλλαγών. Υπόσχεται ότι μπορεί να προσφέρει 
καλύτερη διοίκηση στο κράτος, καλύτερη δημοκρατία στους πολίτες και 
περισσότερες ευκαιρίες στις επιχειρήσεις (Σχήμα 3).

Σχήμα 3: Βασικές υπηρεσίες & κύρια οφέλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ειδικότερα η εφαρμογή μεθόδων και εφαρμογών Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης έχει πολλαπλές θετικές επιδράσεις (Niebel, 2001):
❖ Κυβέρνηση και Δημοκρατία

ο Οδηγεί στην οικονομία χρόνου στις συναλλαγές μεταξύ 
πολιτών και δημόσιας διοίκησης 

ο Καταπολεμά τη γραφειοκρατία 
ο Αυξάνει τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά 
ο Φέρνει τις κυβερνήσεις πιο κοντά στους πολίτες 
ο Βελτίωση της ανταπόκρισης προς τους πελάτες

❖ Ανταγωνιστικότητα
ο Δημιουργεί περιβάλλον συνεργασίας 
ο Επιφέρει τη διαφάνεια στις συναλλαγές 
ο Οδηγεί στην αξιοκρατία και στις ίσες ευκαιρίες 
ο Εξοικονομεί πολύτιμους χρηματικούς πόρους
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ο Ευνοεί την αποτελεσματικότερη διαχείριση και την αύξηση της 

παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου 
τομέα

ο Μειώνει το φόρτο εργασίας της πολιτείας και 
ο Μειώνει το κόστος.

Γίνεται αντιληπτό ότι η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
προσφέρει σημαντικά οφέλη τόσο για την ίδια την πολιτεία όσο και για τις 
επιχειρήσεις και τους πολίτες (Markellos, 2001, Holdernees, 1998). 
Ειδικότερα:

1. Οφέλη για την πολιτεία: καλύτερη ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, 
μείωση κόστους συναλλαγών, μείωση κόστους προμηθειών, μείωση 
κόστους διαχείρισης και αποθήκευσης χαρτιού, η online αποπληρωμή 

φόρων και άλλων εσόδων προς την πολιτεία επιτρέπει καλύτερη 
αξιοποίησή τους, ακριβέστερη και αξιόπιστη πληροφορία και 
αποδοτικότερες συναλλαγές με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

2. Οφέλη για τις επιχειρήσεις', περισσότερο αποδοτικές και με λιγότερο 
κόστος επιχειρηματικές συναλλαγές με την πολιτεία, δυνατότητα 
προσαρμογής δημόσιων πληροφοριών στις ανάγκες ειδικών 
επιχειρηματικών κλάδων, ικανότητα πρόσβασης στις πληροφορίες και 
υπηρεσίες κάθε ώρα (24x7), επιπρόσθετες ευκαιρίες για κέρδη (για 
παράδειγμα με τη διαχείριση συναλλαγών - εκπτώσεις, διαφημίσεις 
κλπ) και δημιουργία τεχνολογικών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών 
που επιτρέπουν τη δημιουργία δικτύων και συνεργασιών.

3. Οφέλη για τους πολίτες: αποδοτικότερες και φιλικότερες επαφές με την 
πολιτεία, αμεσότερη και καλύτερη ανάδραση, βελτίωση επιπέδου 
παρεχόμενων υπηρεσιών, συνεχής πρόσβαση στις διαθέσιμες 
πληροφορίες και υπηρεσίες, εύκολη πρόσβαση από παντού και μέσω 
ενός μεγάλου πλήθους συσκευών και καναλιών επικοινωνίας 
(Διαδίκτυο, κινητή τηλεφωνία, τηλεφωνικά κέντρα κλπ), αμεσότερη 
πληροφόρηση για νέες υπηρεσίες και πληροφορία ώστε να γίνει 
καλύτερη η χρήση τους, δυνατότητα προσωποποίησης υπηρεσιών για 
εξειδικευμένες ανάγκες, μοναδικό σημείο επαφής και καλύτερη 
εκμετάλλευση των φορολογικών εισφορών.
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2.2 Βασικοί τύποι
Τρεις είναι οι βασικοί τύποι / κατηγορίες που συνθέτουν το οικοδόμημα της
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

1. Ο τύπος Κυβέρνηση προς Κυβέρνηση (Government-to-Government / 
G2G) που χαρακτηρίζεται ως το θεμέλιο ή η καρδιά της Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και περιλαμβάνει πλήθος ζητημάτων σχετικά με την 
επικοινωνία με τους πολίτες, την τεχνολογική πρόοδο της δημόσιας 
διοίκησης και τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών. 
Ειδικότερα, το φάσμα θεμάτων που περιλαμβάνει εκτείνεται από το 

πως συνδέονται οι πολίτες με την ηλεκτρονική κυβέρνηση μέχρι το 
πώς θα αναβαθμιστούν η ποιότητα και η αποδοτικότητα των 
συναλλαγών τους μ’ αυτήν. Επιπλέον, λαμβάνεται μέριμνα για τις 
περικοπές στο κόστος λειτουργίας των κρατικών υπηρεσιών με την 
παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας. Οι ανωτέρω στόχοι με 
διακρατικές ή διατμηματικές συνεργασίες.

2. Ο τύπος Κυβέρνηση προς Πολίτες (Government-to-Citizens / G2C) 

που επικεντρώνει στην επικοινωνία πολίτη και κράτους και έχει ως 
απώτερη φιλοδοξία τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών παροχής 
επικαιροποιημένης πληροφόρησης, υποστήριξης πολλαπλών 
καναλιών επικοινωνίας και εκτέλεσης on line συναλλαγών με τους 
πολίτες. Βασικός άξονας το σύνολο των θεμάτων που άπτονται των 
δημοκρατικών διαδικασιών και οδηγούν στην Ηλεκτρονική Δημοκρατία.

3. Ο τύπος Κυβέρνηση προς Επιχειρήσεις (Government-to-Business / 
G2B) που αφορά στην αποδοτικότερη συνεργασία του συνόλου των 
επιχειρήσεων με το Δημόσιο και τους θεσμικούς φορείς. Ασχολείται με 
ζητήματα απελευθέρωσης της αγοράς και εστιάζεται στην ενδυνάμωση 
της συνεργασίας των επιχειρήσεων με την κυβέρνηση, όπως κοινές 
δραστηριότητες, διαδικασίες και πρακτικές. Οι συνεργασίες αυτές 
μπορούν να εκτελούνται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
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2.3 Κύρια χαρακτηριστικά, στόχοι και προβλήματα
Τα κύρια χαρακτηριστικά και οι αντικειμενικοί στόχοι της Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης συνοψίζονται στα παρακάτω (Niebel, 2001, Kranich, 1992, 
Phillips και Carroll, 1994, Policy Framework, 1992):

• Παροχή δημόσιων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

• Γενική ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλες τις βασικές δημόσιες 

υπηρεσίες.

• Απλοποιημένες online διαδικασίες διοίκησης για τις επιχειρήσεις.

• Χρήση βέλτιστων πρακτικών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

• Χρήση των ηλεκτρονικών (ψηψιακών) υπογραφών.

Όσον αφορά τα προβλήματα που απασχολούν τη δημόσια διοίκηση 
μπορούν να συνοψιστούν στις εξής: ασφάλεια, ύπαρξη πεπαλαιωμένων 
(legacy) συστημάτων, αυστηρή ιεραρχική οργανωτική δομή, απομονωμένα 
τμήματα και υπηρεσίες, απαίτηση για ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών 
διαδικασιών, έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, έλλειψη οικονομικών 
πόρων, έλλειψη εμπιστοσύνης από πολίτες και επιχειρήσεις, αντίδραση του 
υπάρχοντος προσωπικού, νομικά προβλήματα και μη διαθεσιμότητα / 
προσβασιμότητα στις νέες τεχνολογίες απ’ όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς. Γίνεται αντιληπτό ότι οι σημαντικότερες προκλήσεις σχετίζονται με το 
ανθρώπινο δυναμικό και το οργανωτικό πλαίσιο παρά με τις διαθέσιμες 
τεχνολογίες (Wescott, 2001, Markellos, 2001, Stowers, 2000, West, 2000).

2.4 Τεχνολογίες / υποδομές
Για να επιτύχει τους στόχους της η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση χρησιμοποιεί 
πέρα από τα παραδοσιακά κανάλια επικοινωνίας (διαπροσωπικές επαφές, 
ταχυδρομείο, τηλέφωνο και fax) και νέα μέσα και μορφές επικοινωνίας όπως 
το Διαδίκτυο (είτε μέσω προσωπικού υπολογιστή, είτε μέσω κινητού 
τηλεφώνου), τη ψηφιακή τηλεόραση, τους οπτικούς δίσκους (cd), τα δημόσια 
σημεία πληροφόρησης (info-kiosks), τους υπολογιστές παλάμης (Personal 
Digital Assistant - PDA's) κλπ (EzGov FlexFoundation, 2000 α-β, Markellos, 
2001).

To παρακάτω σχήμα παρουσιάζει το σύνολο των τεχνολογιών που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Σχήμα 4) (Tozsa και Budai, 2002):
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Διαθέσιμες τεχνολογίες / εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τηλέφωνο, fax, 
κινητή τηλεφωνία, 

e-mail
Τηλε-εργασία Πρόσβαση πολιτών 

μέσω Διαδικτύου

Ηλεκτρονικές
δημόσιες

προμήθειες

Δικτυακοί τόποι/ 
κόμβοι

Φόρμες
επικοινωνίας,

πίνακες
ανακοινώσεων

Συστήματα
Αυτοματοποίησης

Γραφείου

Γεωγραφικά
Πληροφοριακά

Συστήματα

Ψηφιακή υπογραφή
Πληροφοριακά

Συστήματα
Διοίκησης

Τηλε-εκπαίδευση Συστήματα 
Διαχείρισης Γνώσης

Συστήματα
Διαχείρισης

Πελατών

Συστήματα
Υποστήριξης
Αποφάσεων

Ολοκληρωμένα
Πληροφοριακά

Συστήματα
Info-kiosks

Σχήμα 4: Διαθέσιμες τεχνολογίες για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Πηγή: Tozsa, Budai, 2002

Τέλος, για να υποστηρίξουν καλύτερα και αποδοτικότερα οι νέες τεχνολογίες 
την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση πρέπει να εξσφαλίζουν τα παρακάτω 
(Niebel, 2001, Kelley, 1992):

• Αλληλεπίδραση, ώστε να αυξήσουν την αποδοτικότητα της εκάστοτε 
κυβέρνησης και δημοκρατίας υποστηρίζοντας το μοντέλο παροχής 
υπηρεσιών από ένα σημείο (one-stop interface).

• Περιεκτικότητα, επιδιώκοντας να ικανοποιήσουν εξειδικευμένες 
απαιτήσεις και προωθώντας νέες και πολλαπλές μορφές επικοινωνίας.

• Αξιοπιστία και ασφάλεια, εξασφαλίζοντας συναλλαγές σε πραγματικό 
χρόνο και επιτρέποντας τις συνεργασίες μεταξύ κράτους και 
επιχειρήσεων.

• Υποστήριξη πολλών γλωσσών, προωθώντας την παροχή 
πληροφόρησης σε πολλές γλώσσες και την παροχή υπηρεσιών πέρα 
από τα σύνορα κάθε χώρας.
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2.5 Μοντέλα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις για τις εξελικτικές φάσεις της 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ο Markellos υποστηρίζει ότι η εξέλιξη περνάει 
από τέσσερα στάδια: (1) πληροφόρηση, (2) μονόδρομη αλληλεπίδραση, (3) 
αμφίδρομη αλληλεπίδραση και (4) συναλλαγή (Σχήμα 5) (Markellos, 2001).

Σχήμα 5:Φάσεις εξέλιξης κατά Markellos 
Πηγή: Markellos, 2001

Ο Niebel συμφωνεί στον αριθμό των φάσεων ονομάζοντας τις ως εξής: (1) 
γενικές πληροφορίες, (2) αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες, (3) οικονομικές 
συναλλαγές και (4) ολοκληρωμένες διαδικασίες (Σχήμα 6, Niebel, 2001). 
Κάθε φάση απαιτεί διαφορετικές τεχνολογίες (ανοικτές πλατφόρμες, 
ψηφιακές υπογραφές και ασφάλεια) αυξάνοντας την πολυπλοκότητα των 
υποστηριζόμενων εφαρμογών και παρεχόμενων υπηρεσιών, οι κυριότερες 
των οποίων παρουσιάζονται ανά φάση.
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Σχήμα 6:Φάσεις εξέλιξης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Πηγή: Niebel, 2001

Τέλος, οι Laynes και Lee υποστηρίζουν ότι τα εξελικτικά στάδια της 
Ηλεκτρονικής Δοιακυβέρνησης είναι τα εξής: (1) παρουσία και παροχή 
πληροφοριών, (2) συναλλαγή, (3) κάθετη ολοκλήρωση και (4) οριζόντια 
ολοκλήρωση (Σχήμα 7).
Αυτή η ολοκλήρωση μπορεί να συμβεί με δύο τρόπους: κάθετη και 
οριζόντια. Η κάθετη ολοκλήρωση αναφέρεται σε τοπικό επίπεδο και σε 
διαφορετικές λειτουργίες ή υπηρεσίες ενός δημόσιου φορέα. Αντίθετα η 
οριζόντια ολοκλήρωση ορίζεται ως η ολοκλήρωση σε διαφορετικές 
λειτουργίες και υπηρεσίες διαφορετικών φορέων.
Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης οδηγεί στην πλήρη ενοποίηση 
με την εφαρμογή πολυπλοκότερων τεχνολογιών. Παραδείγματα τεχνολογιών 
και παρεχόμενων υπηρεσιών αναγράφονται ανά φάση (Laynes και Lee, 
2001).
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Σχήμα 7:Φάσεις εξέλιξης κατά Laynes και Lee
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2.6 Πρακτικές σε Ελλάδα
Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τον πολίτη και την επιχείρηση έχουν 
διεισδύσει σε ικανοποιητικό βαθμό στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι η 
χώρα μας αποτελεί -συνήθως- ουραγό των τεχνολογικών εξελίξεων στην 
ΕΕ. Οι επιχειρήσεις φαίνεται να απολαμβάνουν περισσότερες ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες σε σύγκριση με τους πολίτες, με βάση την έρευνα eEurope 2002 
που πραγματοποιήθηκε σε 17 χώρες της Ευρώπης. Οι υπηρεσίες προς 
επιχειρήσεις έχουν υλοποιηθεί σε ποσοστό 53%, ενώ οι αντίστοιχες προς 
τους πολίτες σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 40%. Η πρόοδος των 
χωρών μελών στο είδος των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προωθούν 

διαφέρει σημαντικά.

2.6.1 Παρούσα κατάσταση / σύγχρονα έργα στην Ελλάδα 

σύμφωνα με την ανωτέρω έρευνα στην κατηγορία ηλεκτρονικής υποβολής 
δηλώσεων, η Ελλάδα επιτυγχάνει μια σημαντική διάκριση, καθώς ο βαθμός 
για την αποδοχή των δυνατοτήτων από τους πολίτες και επιχειρήσεις αυτή η 
υπηρεσία φτάνει το 100%, παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε 
πρόσφατα το TaxisNet. Μαζί με την Ελλάδα, το 100% φτάνουν οι 
αντίστοιχες υπηρεσίες σε Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιταλία, Νορβηγία, 
Πορτογαλία, Ισπανία και Βρετανία, ενώ μικρότερα ποσοστά -που στην 
περίπτωση του Λουξεμβούργου αγγίζουν το 0%- έχουν οι υπόλοιπες χώρες. 
Χαυηλότερο ποσοστό, το οποίο διαυορφώνεται σε περίπου 75% 
παρουσιάζει η Ελλάδα στκ υπηρεσίες νια την εύρεση εονασίαο ενώ το 
αντίστοιχο νια τκ υπόλοιπες χώρερ ανέρχεται κατά υέσο όρο σε 81%.
Στις υπηρεσίες προσωπικών εγγράφων, το ποσοστό για την Ελλάδα 
διαμορφώνεται σε 50%, πλησιάζοντας το ανώτερο -περίπου 65%-για τη 
Βρετανία. Σε ό,τι αφορά υπηρεσίες που σχετίζονται με την καταχώρηση 
αυτοκινήτων, το ποσοστό ανέρχεται σε περίπου 40%, ενώ στη Σουηδία 
αγγίζει το 100%.
Συγκεκριμένα, στην τελική ευθεία έχει μπει πλέον η προκήρυξη των έργων 
του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για το ηλεκτρονικό επιχειρείν. Αυτές οι 
ζωτικής σημασίας για την πληροφορική και τις επικοινωνίες δράσεις 
αποτελούν εργαλεία για την αναβάθμιση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος, για τον τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό των 

επιχειρήσεων και για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας. Τα
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προγράμματα αυτά έρχονται να στηρίξουν την επιτυχή μετάβαση των 
ελληνικών επιχειρήσεων και της Δημόσιας Διοίκησης στο Ηλεκτρονικό 
Επιχειρείν προσφέροντας νέες ευκαιρίες στην ελληνική αγορά 
πληροφορικής.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Ε.Π. ΚτΠ 
2000-2006) των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, καθώς και Εσωτερικών 
Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης συνολικού προϋπολογισμού περίπου 
2,93 δισ. €, όχι μόνο κατέχει τη μερίδα του λέοντος στα έργα πληροφορικής, 
αλλά αποτελεί και το μεγάλο στοίχημα του Γ' ΚΠΣ. Μέχρι σήμερα στο Ε.Π. 
ΚτΠ έχουν ενταχθεί έργα 400 εκατ. € (το 15% περίπου του προγράμματος), 
ενώ έχει ενεργοποιηθεί σχεδόν το 50% των έργων, σύμφωνα με τον γενικό 
γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας, κ. Γιώργο 
Παπακωνσταντίνου. Τα τελευταία χρόνια έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται σε 
φάση υλοποίησης από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. τα παρακάτω 
Εθνικά έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, υπουργείων του Ε.Π. ΚτΠ 

συνολικού προϋπολογισμού περίπου 381,5 εκατ. €:

1. ΣΥΖΕΥΞΙΣ / Δικτυακή υποδομή για τους φορείς της Δημόσιας 
Διοίκησης. Υπεύθυνος φορέας είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και 
Δημόσιας Διοίκησης. Δημιουργία κόμβου όπου θα μπορεί κανείς να 
βρεί χρήσιμες πληροφορίες - συμβουλές για διεκπεραίωση διαφόρων 
υποθέσεων των πολιτών (έκδοση ταυτοτήτων, διαφόρων αδειών, 
θεώρηση εγγράφων κ.λ.π.), πληροφορίες για θέματα τουρισμού, 
τροχαίας κ.λ.π. Μέσω του κόμβου θα δοθεί η δυνατότητα σύγχρονης 
επικοινωνίας της Αστυνομίας με τον πολίτη μέσω του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Πρόσβαση σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων του 
Πανελλαδικού Δικτύου. Δυνατότητα ανάπτυξης και λειτουργίας 
εφαρμογών γενικού ενδιαφέροντος (ηλεκτρονικό πρωτόκολλο κλπ.). 
Δυνατότητα άμεσης καταχώρησης από τις περιφερειακές υπηρεσίες 
των πρωτογενών πληροφοριών ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμες και 
αξιοποιήσιμες από όλες τις ενταγμένες στο δίκτυο Υπηρεσίες. 
Παραγωγή και διαχείριση δημόσιων εγγράφων.

2. Πληροφοριακό Σύστημα οργάνωσης Νομαρχιών, με υπεύθυνο φορέα 
το Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης.
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3. Δήμοι / Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, με υπεύθυνο φορέα το 

Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης.

4. Πληροφοριακό Σύστημα Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, του 
Υπουργείου Οικονομικών.

5. TAXISNET / Υπηρεσίες φορολογίας για την εξυπηρέτηση του πολίτη, 
του Υπουργείου Οικονομικών. Υποβολή φορολογίας εισοδήματος 
(Ε1,Ε2,Ε3,Ε9,Ε14), υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και 
συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών - πελατών.

6. Πληροφοριακά συστήματα ελεγκτικών υπηρεσιών (ΣΔΟΕ, ΕΘΕΚ, 
ΠΕΚ), του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Πληροφοριακό Σύστημα ΙΚΑ / Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) και 
ηλεκτρονική αποστολή και διατήρηση ενσήμων, με υπεύθυνο φορέα το 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

8. Police on Line / Πληροφορική και δικτυακές υποδομές στην Ελληνική 
Αστυνομία, με υπεύθυνο φορέα υλοποίησης το Υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης. Δημιουργία κόμβου όπου θα μπορεί κανείς να βρεί χρήσιμες 
πληροφορίες - συμβουλές για διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεων 
των πολιτών (έκδοση ταυτοτήτων, διαφόρων αδειών, θεώρηση 
εγγράφων κ.λ.π.), πληροφορίες για θέματα τουρισμού, τροχαίας κ.λ.π. 
Μέσω του κόμβου θα δοθεί η δυνατότητα σύγχρονης επικοινωνίας της 
Αστυνομίας με τον πολίτη μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

9. Πληροφοριακό Σύστημα Ποινικού Μητρώου (Κεντρικής Υπηρεσίας και 
Εισαγγελιών), του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

10. Πληροφοριακό Σύστημα ενιαίου Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής 
Ασφάλισης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

11. Διασύνδεση φορέων κοινωνικής ασφάλισης με παροχείς υγειονομικών 
υπηρεσιών (πιλοτικό και επέκταση), του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
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12. Ανάπτυξη εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου, φορέων κοινωνικής 

ασφάλισης με τράπεζες και ΕΛΤΑ, με υπεύθυνο φορέα το Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

13. Πληροφοριακό Σύστημα ΟΑΕΔ για την αγορά εργασίας, από το 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

14. Πληροφοριακό Σύστημα στρατολογικής εξυπηρέτησης πολιτών, του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

15. Ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στα 
Στρατιωτικά Νοσοκομεία, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

16. Μητρώα αδειών οχημάτων και οδηγών / ασφαλιστικές πληροφορίες 
οχημάτων, με υπεύθυνο φορέα υλοποίησης το Υπουργείο Μεταφορών 
και το Υπουργείο Ανάπτυξης.

17. Ολοκληρωμένο Σύστημα εξυπηρέτησης / πληροφόρησης αγροτών με 
«κάρτα αγρότη», του Υπουργείου Γεωργίας.

18. Πληροφοριακά Συστήματα Περιφερειακών ΕΣΥ, του Υπουργείου 
Υγείας και Πρόνοιας.

19. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων, του Υπουργείου 
Οικονομικών και του Υπουργείου Εμπορίου. Δυνατότητα αποστολής 
εγγράφων εκτελωνιστών σε πραγματικό χρόνο

20. Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Προμηθειών (με την 
ολοκλήρωση των πιλοτικών), από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

21. Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπου θα συμμετέχουν όλα τα 
Υπουργεία.

22. Μελέτες ωρίμανσης έργων, όπου θα συμμετέχουν όλα τα Υπουργεία.
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23. Δημοτικές Εκλογές 2002 με παροχή πληροφόρηση εκλογικού 

τμήματος ψηφοφόρων, του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας 
Διοίκησης.

24. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημόσιας Περιουσίας - Ο.Π.Σ. 
ΔΗ.ΠΕ. του Υπουργείου Οιονομικών. Το προτεινόμενο σύστημα θα 
καταστήσει δυνατή την πλήρη καταγραφή και τεκμηρίωση όλης της 
πληροφορίας των φακέλων των δημοσίων κτημάτων, έτσι ώστε να 
είναι δυνατή η αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση της δημόσιας 
περιουσίας. Θα εξασφαλίσει επίσης την συνέχεια και την πληρότητα 
των υπηρεσιών, τόσο μεταξύ των διαφορετικών εμπλεκομένων 
Διευθύνσεων, όσο και προς τους συναλλασσόμενους πολίτες. Θα 
συνδέσει ηλεκτρονικά τις Κτηματικές Υπηρεσίες της χώρας (66) και θα 
παρέχει πληροφορίες (ταυτότητα του ακινήτου, αντικειμενική αξία, 
διαχείριση και διοικητικές αποφάσεις και ενέργειες που το αφορούν) 
για όλες τις κατηγορίες (Στεγάσεις, Δημόσια Κτήματα, Παραχωρητήρια, 
Απαλλοτριώσεις, Αιγιαλός και Παραλία, και Ανταλλάξιμα). Τέλος, Θα 
καταστή δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από τους 
ενδιαφερομένους για ένα σύνολο 19 υπηρεσιών της Δ/νσης Δημόσιας 
Περιουσίας. Με την υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί η 
χαρτογράφηση της δημόσιας περιουσίας και θα εξασφαλιστεί η 
προστασία και η βέλτιστη αξιοποίηση της.

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, η 
Ελλάδα φαίνεται πως, παρά τις καθυστερήσεις στη δημιουργία έργων και τα 
προβλήματα που παρουσιάζουν ορισμένα έργα τα οποία έχουν ήδη 
ολοκληρωθεί, βρίσκεται σε καλό δρόμο για την υλοποίηση του οράματος της 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που θα δώσει άλλη διάσταση στον τρόπο 
εξυπηρέτησης των πολιτών από το Δημόσιο.
Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ελληνικό Δημόσιο έχει 
καταφέρει να εκσυγχρονιστεί σε αρκετά μέτωπα. Τα μηνύματα είναι 
ελπιδοφόρα, δεδομένου ότι, μέσα στην επόμενη τριετία, αρχής γενομένης 

από φέτος, πολλά και σημαντικά έργα που αφορούν τις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες θα λάβουν σάρκα και οστά. Μετά το TaxisNet, το οποίο θα 

συνεχίσει να αναβαθμίζεται και να υποδέχεται -χρόνο με το χρόνο- 
περισσότερους φορολογούμενους πολίτες και επιχειρήσεις, ιδιαίτερα 
σημαντικά είναι τα έργα που θα υλοποιηθούν για λογαριασμό του
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Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το μεγαλύτερο μέρος 
των οποίων αφορά το ΙΚΑ. Ήδη, στην τελική ευθεία βρίσκεται το έργο για 
την κατάργηση των ενσήμων και την διαχείρισή τους, ενώ η δημιουργία ενός 
Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (Virtual Private Network - VPN) το οποίο θα 
διασυνδέσει πανελλαδικά όλα τα υποκαταστήματα του ιδρύματος θα θέσει 
τις βάσεις για τον πλήρη εκσυγχρονισμό του. Θα ακολουθήσει η δημιουργία 
υπολογιστικού συστήματος ενιαίου Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής 
Ασφάλισης, η διασύνδεση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης με παροχείς 
υγειονομικών υπηρεσιών, ενώ στο ευαίσθητο μέτωπο της απασχόλησης 
έχουν προγραμματιστεί έργα όπως το υπολογιστικό σύστημα του ΟΑΕΔ για 
την αγορά εργασίας.
Τέλος, ένας άλλος τομέας που είναι πρόσφορη η εφαρμογή των πρακτικών 
της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι η ηλεκτρονική ψηφοφορία. 
Εφαρμόστηκε μερικώς και με επιτυχία στις πρόσφατες Δημοτικές Εκλογές 
όπου για πρώτη φορά, ο 20χρονος φοιτητής αλλά και η 75χρονη κάτοικος 
μιας απομακρυσμένης κοινότητας είχαν τη δυνατότητα να μάθουν που 
ψηφίζουν αλλά και τα αποτελέσματα που τους ενδιαφέρουν με μια κλήση 
από το κινητό τους τηλέφωνο, μέσα από δικτυακο τόπο του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης στο Διαδίκτυο ή ακόμη και από 
ηλεκτρονικές σελίδες για υπολογιστές παλάμης (Κυριακίδης, 2002).
Βέβαια η μάλλον τραυματική, ειδικά για τον υποψήφιο των δημοκρατικών ΑΙ 
Gore, εμπειρία των εκλογών του 2000 στις Η.Π.Α. φανέρωσε πως ακόμη και 
«δοκιμασμένα» συστήματα μπορεί να αποδειχτούν αναξιόπιστα. Αμέσως 
μετά, μια ομάδα ειδικών και εταιρειών με την επωνυμία «The Internet Voting 
Alliance» ανέλαβε να εξετάσει κανόνες, με τους οποίους θα καταστεί εφικτή 
η ψηφοφορία μέσω του Διαδικτύου, ερώτημα που ερευνά παράλληλα το 
αμερικανικό Πεντάγωνο, αλλά και ομάδα ειδικών στην Πολιτεία της 
Καλιφόρνιας. Οι προσπάθειες έχουν τρεις κοινές παραμέτρους την 
αυτοματοποίηση της διαδικασίας, τη δυνατότητα ψηφοφορίας μέσω ενός 
ασφαλούς διαδικτυακού τόπου και την ηλεκτρονική ψηφοφορία σε 
απομακρυσμένα εκλογικά κέντρα.
Στην πραγματικότητα, η τεχνολογία υπάρχει και, μάλιστα, χρησιμοποιείται 
από πολλές εταιρείες, πανεπιστήμια αλλά και σωματεία εργαζομένων, που 
ήδη εκλέγουν ηλεκτρονικά τους αντιπροσώπους τους. Υπάρχουν δε και τα 
παραδείγματα της Ολλανδίας, με ηλεκτρονική μέθοδο ψηφοφορίας να 

χρησιμοποιείται στο 80% των εκλογικών κέντρων, ή της Ελβετίας και της 
Βραζιλίας, που τοποθέτησαν παρόμοιο σύστημα σε αρκετά εκλογικά κέντρα.
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Στα θετικά της καινοτομίας, πρέπει να υπολογιστεί και η εμφάνιση στην 
οθόνη της φωτογραφίας του υποψηφίου, μαζί με επιλεγμένες πληροφορίες. 
Τα πράγματα, βέβαια, δεν είναι τόσο απλά, ειδικά για την ψηφοφορία μέσω 
Διαδικτύου. Οι σκεπτικιστές τονίζουν πως απαιτείται τεράστια προσπάθεια 
για τη δημιουργία μιας 100% ασφαλούς ηλεκτρονικού καναλιού. Πιο απλή 
και διάφανη είναι η ηλεκτρονική ψηφοφορία, που συνδυάζει το παραδοσιακό 
εκλογικό κέντρο με ηλεκτρονικά μηχανήματα ψηφοφορίας, τα οποία μας 
θυμίζουν τα γνωστά ATMs των τραπεζών (Κυριακίδης, 2002).
Η καταμέτρηση θα είναι άμεση, τα αποτελέσματα αδιάβλητα και το 
περιθώριο για λάθη ελάχιστο. Ήρθε, μάλλον, η ώρα τα ψηφοδέλτια να 
περάσουν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.

2.6.2 Μέλλον Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα 

Η περίοδος ως το 2006 είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τα βήματα που πρέπει να 
γίνουν, προκειμένου να αναβαθμιστεί η υποδομή στο δημόσιο τομέα της 
χώρας και, παράλληλα, να πάρουν σάρκα και οστά οι πρώτες 
πρωτοποριακές υπηρεσίες. Η Ελλάδα μπορεί να καλύπτει με αρκετά ταχύ 
ρυθμό το τεχνολογικό χάσμα, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται αρκετά πίσω. 
Αυτή την περίοδο, χώρες όπως η Βρετανία προωθούν προγράμματα για την 
παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη μέσω και των κινητών τηλεφώνων. 
Σύμφωνα με τον κ. Παπακωνσταντίνου, κατά την διάρκεια της ερχόμενης 
πενταετίας αναμένεται να διατεθούν περί τα 734 εκατ. € για την υλοποίηση 
του οράματος της ηλεκτρονική διακυβέρνησης. Οι βασικές δράσεις για την 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση αφορούν το δημοσιονομικό και
χρηματοοικονομικό τομέα, την κοινωνική ασφάλιση και την αγορά εργασίας, 
τη δικαιοσύνη, την περιφερειακή ανάπτυξη και διοίκηση, τη διοικητική 
εξυπηρέτηση του πολίτη και τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας. Η Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση, η οποία εντάσσεται στο δεύτερο άξονα του επιχειρησιακού 
προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας «Πολίτης και Ποιότητα 
Ζωής», θα δημιουργήσει τεράστια οφέλη για τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις.

Οι τέσσερις κατηγορίες πράξεων του συγκεκριμένου προγράμματος 
προβλέπουν τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου υπολογιστικού 

συστήματος διαχείρισης, την ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου, την
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ψηφιακή επικοινωνία και λειτουργική διασύνδεση και τη διευκόλυνση 
επικοινωνίας μεταξύ δημόσιας διοίκησης και πολιτών.
Σημαντικά οφέλη θα προκύψουν από την υλοποίηση του προγράμματος για 
την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα. Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας 
διοίκησης και η ένταξη της στην οικονομία του Δικτύου θα περιλαμβάνει, 
μεταξύ των άλλων, τομείς όπως ο δημοσιονομικός, η κοινωνική ασφάλιση, η 

δικαιοσύνη, η περιφέρεια και οι νομαρχίες και οι υπηρεσίες άμεσης 
βοήθειας.
Η προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης για την ταχύτερη υλοποίηση της 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συμβαδίζει με τους στόχους που έχει θέσει η 
ΕΕ. Στο πλαίσιο του e-Europe, οι χώρες μέλη της ΕΕ έχουν δεσμευτεί, μέχρι 
το τέλος του 2002, να παρέχουν φτηνότερη και ταχύτερη σύνδεση με το 
Διαδίκτυο, μέτρα για την ενθάρρυνση της χρήσης του Διαδικτύου και 

ηλεκτρονική διοίκηση σε πολλούς τομείς. Τα πρώτα βήματα στην επίτευξη 
αυτών των στόχων είναι η δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, 
αλλά και νέας υποδομής και, τέλος, ο συγχρονισμός μεταξύ των μελών. 
Καταλυτικό ρόλο στη σχέση του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα θα 
διαδραματίσει η σταδιακή μετάβαση στον ηλεκτρονικό τρόπο προμηθειών 
(e-procurement). Το Υπουργείο Ανάπτυξης προετοιμάζει τρία πιλοτικά 
προγράμματα για τις ηλεκτρονικές προμήθειες, τα οποία αναμένεται να 
τεθούν σε λειτουργία ως τα τέλη του τρέχοντος έτους, προκειμένου να 
εξαχθούν και τα πρώτα συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα τους. Ο 
ηλεκτρονικός τρόπος προμηθειών συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της 
διαφάνειας, ενώ, όπως έχει διαπιστωθεί, στις ηλεκτρονικές προκηρύξεις 
διαγωνισμών για κρατικές προμήθειες το ενδιαφέρον από πλευράς 
επιχειρήσεων είναι πολύ μεγαλύτερο -έως και διπλάσιο- καθώς 
απλουστεύονται σημαντικά οι διαδικασίες.
Στόχος της κυβέρνησης είναι, σε ένα διάστημα 12 ως 24 μηνών, όλες οι 
κρατικές προμήθειες να γίνονται ηλεκτρονικά, ενώ σ’ αυτό το σημείο θα 
πρέπει να αναφερθεί ότι ξένες κυβερνήσεις, οι οποίες έχουν εφαρμόσει το 
ηλεκτρονικό σύστημα, έχουν καταφέρει να περιορίσουν τις δαπάνες για 
αγορά αγαθών και υπηρεσιών ως και 20%.

Όπως εξηγούν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ανάπτυξης, για να 
πραγματοποιηθεί η μετάβαση στον ηλεκτρονικό τρόπο συναλλαγών 
απαιτούνται δύο βασικές προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι η Ευρωπαϊκή 

Ένωση, από την πλευρά της, να εγκρίνει τη σχετική οδηγία η οποία 
αναφέρει ότι, από το 2003, τουλάχιστον το 25% των κρατικών προμηθειών
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των χωρών μελών θα πρέπει να γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο και η δεύτερη 
είναι να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τη δημιουργία του ολοκληρωμένου 
συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών.
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα Κοινωνίας της Πληροφορίας περιλαμβάνει δύο 
βασικά μέτρα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τα οποία
χρηματοδοτούνται από το Ρ ΚΠΣ με περίπου 400 εκ. €. Όπως εκτιμούν 
παράγοντες του υπουργείου, είναι πιθανό, ως τα τέλη του τρέχοντος 
έτους, η ΕΕ να έχει εγκρίνει την οδηγία και ταυτόχρονα να ενταχθεί το έργο 
για την υλοποίηση του συστήματος e-procurement στο πρόγραμμα για την 

Κοινωνία της Πληροφορίας, προκειμένου να προκηρυχθεί ο σχετικός 
διαγωνισμός. Αν όλα εξελιχθούν ομαλά και δεν υπάρξουν καθυστερήσεις 
στην έγκριση του συγκεκριμένου έργου, τότε είναι πιθανό, εντός του 2003, 
ένα σημαντικό ποσοστό των καθημερινών συναλλαγών του Δημοσίου να 
πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Σε χώρες της ΕΕ όπου ένα μέρος των 
προμηθειών του Δημοσίου πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, η διείσδυση του 
Ηλεκτρονικού Εμπορίου είναι πολύ υψηλότερη. Δεδομένου ότι η Ελλάδα, 
σύμφωνα με τελευταία έρευνα της Eurostat, είναι ουραγός στο ρυθμό 
ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου, η προοπτική ηλεκτρονικών κρατικών 
προμηθειών θα οδηγήσει περισσότερες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα να 
μεταβούν κι αυτές στο σύγχρονο τρόπο συναλλαγών.
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2.7 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην ΕΕ / Μελλοντικές τάσεις 
Η έρευνα για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει ο δημόσιος τομέας σε 
κάθε χώρα / μέλος της ΕΕ διεξήχθη, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, από την Cap Gemini Ernst & Young (http://www.cgey.com/, 2001). 
Η έρευνα συμπεριέλαβε, εκτός από τις 15 χώρες / μέλη, άλλες δύο χώρες, 
την Ισλανδία και τη Νορβηγία, ενώ οι βασικές υπηρεσίες που εξετάστηκαν 
είναι αυτές που απευθύνονται στους πολίτες, αλλά και στις επιχειρήσεις. 
Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες προς τους πολίτες συμπεριλάμβαναν:

• Το φόρο εισοδήματος

• Την εύρεση εργασίας

• Την κοινωνική ασφάλιση

• Τα προσωπικά έγγραφα

• Την καταχώριση αυτοκινήτων

• Τις αιτήσεις για άδειες οικοδομής

• Δηλώσεις προς την αστυνομία

• Τις δημόσιες βιβλιοθήκες

• Τα πιστοποιητικά γέννησης και γάμου

• Τη μετάβαση στην ανώτατη εκπαίδευση

• Υπηρεσίες που σχετίζονται με την υγεία και

• Αναγγελίες μεταφοράς έδρας.

Οι υπηρεσίες που αφορούν τις επιχειρήσεις περιλαμβάνουν :

• Την κοινωνική συνεισφορά για τους εργαζόμενους

• Τον επιχειρηματικό φόρο

• ΤοΦΠΑ

• Την καταχώρηση νεοσύστατων επιχειρήσεων

• Την προβολή στατιστικών στοιχείων

• Δηλώσεις προς τα τελωνεία

• Περιβαλλοντικές άδειες και

• Προκηρύξεις Δημοσίου.

Η έρευνα στηρίχτηκε στις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται μέσα στο 

Διαδίκτυο, δηλαδή δεν περιλαμβάνονται οι πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης που βασίζονται σε άλλες μεθόδους ηλεκτρονικών 
δηλώσεων. Σύμφωνα με τα τελικά συμπεράσματα η συνολική βαθμολογία
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ανέρχεται στο 45% πληρότητας για τις 20 υπηρεσίες που προαναφέρθηκαν, 
δηλαδή σε ολόκληρη την ΕΕ αυτές οι υπηρεσίες έχουν ενεργοποιηθεί 
περίπου κατά το ήμισυ. Η μεγαλύτερη ενεργοποίηση, η οποία φτάνει το 81% 
εντοπίζεται στις υπηρεσίες εύρεσης εργασίας, ενώ ακολουθούν με 74% ο 
φόρος εισοδήματος με 68% ο ΦΠΑ, με 62% ο επιχειρηματικός φόρος, με 

58% η δήλωση νέας εταιρείας, με 57% οι δηλώσεις προς τα τελωνεία, με 
56% η υποβολή στοιχείων σε στατιστικές υπηρεσίες και με 50% η κοινωνική 
συνεισφορά για τους εργαζόμενους. Οι υπόλοιπες υπηρεσίες έχουν 
ενεργοποιηθεί κατά λιγότερο από 50% με πιο χαμηλό ποσοστό (7%) οι 
υπηρεσίες που σχετίζονται με την υγεία.
Σύμφωνα με άλλη έρευνα της εταιρίας Accenture που πραγματοποιήθηκε το 
2001, στην οποία εξετάστηκε η e-εικόνα 22 χωρών, διαπιστώθηκε ότι οι 
κυβερνήσεις ναι μεν έχουν εμφανίσει αξιόλογη εξέλιξη, όμως έχουν πολύ 
δρόμο να διανύσουν ακόμα (http://www.accenture.com/xd/xd.asp?it= 

enweb&xd=index.xml, 2001). Συγκεκριμένα ακόμα και οι πιο εξελιγμένες 
τεχνολογικά χώρες δεν έχουν καλύψει ούτε το 50% των έργων που 
απαιτούνται ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν το 100% των υπηρεσιών 
τους ηλεκτρονικά.
Βασική παράμετρος επιτυχίας κάθε προσπάθειας της Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης είναι η χρυσή τομή μεταξύ των απαιτήσεων των πολιτών 
και των δυνατοτήτων των πολιτικών ηγεσιών. Όσες χώρες επέλεξαν να 
κινηθούν με άξονα τις ανάγκες των πολιτών τους και όχι με το μοντέλο 
δομής των υπηρεσιών τους, παρουσιάζουν όχι μόνο τη μεγαλύτερη αλλά και 
την «αποδοτικότερη» πρόοδο. Παράλληλα, σημαντική ώθηση στην 
εφαρμογή την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση δίνει και ο διαχωρισμός του από 
το σύνολο των κρατικών τεχνολογικών έργων. Τα τελευταία χρόνια έχουν 
γίνει στη χώρα μας σημαντικά βήματα σ’ αυτό τον τομέα, με αποτέλεσμα η 
πλειοψηφία πλέον των δημοσίων υπηρεσιών να έχουν αναπτύξει 
δικτυακούς τόπους, μέσω των οποίων οι Έλληνες πολίτες μπορούν να 
πάρουν πληροφορίες ή να ενημερωθούν για τις νέες υπηρεσίες που 
μπορούν να τους διευκολύνουν στις συναλλαγές τους με το δημόσιο.
Όταν οι κυβερνήσεις ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, πολλοί 
πίστεψαν ότι σύντομα το νέο μέσο θα μπορούσε να γίνει το απόλυτο 
εργαλείο της άμεσης δημοκρατίας, όπου για κάθε θέμα που άπτονταν του 

δημόσιου συμφέροντος, οι πολίτες θα καλούνταν να ψηφίσουν μέσω του 
υπολογιστή τους. Η πλειοψηφία των μέχρι σήμερα εφαρμογών ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, πάνω στις οποίες κινούνται ανεπτυγμένα κράτη τείνει να
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αντιμετωπίζει τον πολίτη ως καταναλωτή δημόσιων υπηρεσιών (Denhardt, 
1999). Για παράδειγμα οι δυνατότητες που παρέχονται μέσω του διαδικτύου, 
είναι συνήθως διεκπεραιωτικής φύσης όπως: συμπλήρωση διοικητικών 
εγγραφών, αίτηση για έκδοση πιστοποιητικών, κατάθεση φορολογικών 
δηλώσεων, κλπ.
Με αυτό τον τρόπο εξαντλείται η συνεισφορά των νέων τεχνολογιών στη 
δημόσια διοίκηση; Ή μήπως ο ρόλος τους πρέπει να είναι ουσιαστικότερος 
από την απλή διεκπεραίωση συγκεκριμένων εργασιών;
Μια πρόσφορη λύση θα μπορούσε να είναι η υιοθέτηση πρακτικών που θα 
ευνοούσαν τον online διάλογο. Μιμούμενη τις πρακτικές της Αθηναϊκής 
Δημοκρατίας του 5ου αιώνα π.Χ., η ελληνική πολιτεία θα μπορούσε να 
δημιουργήσει ειδικές ηλεκτρονικές σελίδες, στις οποίες κάθε πολίτης θα 
μπορούσε να εκφράσει τους προβληματισμούς του για μια σειρά από 
ζητήματα που τον απασχολούν (Ντίνος, 2002). Στη συνέχεια εντοπίζοντας 
τα κοινά σημεία, το κράτος θα μπορούσε να διαμορφώσει κείμενα για 
θέματα που θα ήταν κοινά αποδεκτά απ' όλους. Στο εμπόριο διατίθεται ήδη 
λογισμικό το οποίο επιχειρεί να συνδέσει φαινομενικά αντίθετες απόψεις που 
αναπτύσσονται σε online συζητήσεις, και βρίσκεται ήδη σε χρήση στο 
δημόσιο τομέα από κράτη που έχουν μακρόχρονη παράδοση στον 
κοινωνικό διάλογο, όπως η Γερμανία και οι Σκανδιναβικές χώρες.
Η συζήτηση για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών που ευνοούν την άμεση 
συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες, ίσως φαντάζει 
πρώιμη σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία προσπαθεί να επιτύχει την 
ικανοποιητική συμμετοχή των πολιτών της στη διαμορφούμενη κοινωνία της 
πληροφορίας.
Το πρόβλημα εστιάζεται σε εκείνες τις πληθυσμιακές ομάδες της ελληνικής 
κοινωνίας (ανέργους, άτομα τρίτης ηλικίας, κατοίκους απομακρυσμένων 

περιοχών, κλπ.) που για διάφορους λόγους είναι ξεκομμένες από τις νέες 
τεχνολογίες. Πρωταρχικός στόχος του ελληνικού κράτους θα πρέπει να είναι 
η θεσμοθέτηση κινήτρων καθώς και η δημιουργία υποδομών, που θα 
ευνοούν τη σύνδεση πολιτών με τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Ειδάλλως 
τα προβλήματα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει στο μέλλον, θα είναι ακόμα 
πιο έντονα και θα χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης περισσότερο από κάθε 
άλλη φορά.
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Κεφάλαιο 3:

Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού 

Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
Ο Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) είναι το 
κύριο όργανο εφαρμογής της Κυβερνητικής Πολιτικής για την απασχόληση, 
έτσι ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις ταχείας 
προσαρμογής της προσφοράς εργασίας προς τις απαιτήσεις της ζήτησης, 
σε αρμονία με το εκάστοτε Πρόγραμμα Οικονομικής Ανάπτυξης της Χώρας 
και τις συναφείς κατευθύνσεις και οδηγίες του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

3.1 Στόχος και πλαίσιο λειτουργίας ΟΑΕΔ
Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας
Η λειτουργία του ΟΑΕΔ διέπεται από το καθεστώς του Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου και βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Είναι διοικητικά αυτόνομος και διοικείται από 
το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και το Διοικητή. Η συγκρότηση του ΔΣ, που 
στηρίζεται στην αρχή της τριμερούς εκπροσώπησης, δημιουργεί 
ευνοϊκότερους όρους διαλόγου μεταξύ της Πολιτείας και των Κοινωνικών 
Εταίρων.

Ιστορική εξέλιξη
Με το Ν.Δ. 2961/54 συστάθηκε ο Οργανισμός Απασχολήσεως και 
Ασφαλίσεως Ανεργίας (ΟΑΑΑ), ο οποίος μετονομάστηκε σε Οργανισμό 
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με το Ν.Δ. 212/69. Με το ίδιο 
Ν.Δ. ρυθμίστηκαν επίσης θέματα οργάνωσης και διοίκησης του ΟΑΕΔ. 
Ακολούθησαν, το Β.Δ. 405/71 με το οποίο καθορίστηκε η οργάνωση, 
συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιών του, το Π.Δ. 416/90 με το οποίο 
συστάθηκαν οι δύο Γενικές Διευθύνσεις του και το Π.Δ. 396/98 με το οποίο 
συστάθηκε η τρίτη Γενική Διεύθυνσή του.

Αποστολή / στόχοι

Ο Οργανισμός είναι το κύριο όργανο εφαρμογής της Κυβερνητικής Πολιτικής 

για την απασχόληση, ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις
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ταχείας προσαρμογής της προσφοράς εργασίας προς τις απαιτήσεις της 
ζήτησης, σε αρμονία με το εκάστοτε Πρόγραμμα Οικονομικής Ανάπτυξης της 
Χώρας και τις συναφείς κατευθύνσεις και οδηγίες του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ειδικότερα, ο Οργανισμός μεριμνά για:

1. Τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό του εργατικού δυναμικού.

2. Την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του εργατικού
δυναμικού.

3. Την διευκόλυνση της επαφής μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας.
4. Διάφορες παροχές, όπως τη με προϋποθέσεις επιδότηση ανέργων, τη

συμπλήρωση των επιδομάτων κύησης και μητρότητας που παρέχει το 
ΙΚΑ κλπ.

3.2 Λειτουργίες / παρεχόμενες υπηρεσίες
Για την εκπλήρωση της αποστολής του, ο Οργανισμός υλοποιεί ένα μεγάλο 

αριθμό δραστηριοτήτων, όπως:
1. Σύζευξη Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας.
2. Προγράμματα Απασχόλησης (Επιχορήγηση επιχειρήσεων για

δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας, Επιχορήγηση Νέων Ελευθέρων 
Επαγγελματιών, EURES κλπ).

3. Επιδόματα Ασφάλισης (Ανεργίας, Οικογενειακό, Οικοδομικό κλπ).
4. Προγράμματα Απασχόλησης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων.
5. Προγράμματα Εκπαίδευσης Προσωπικού Ιδιωτικών Επιχειρήσεων.
6. Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

3.3 Διοικητική οργάνωση
Η λειτουργία του ΟΑΕΔ διέπεται από το καθεστώς του Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου και βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Είναι διοικητικά αυτόνομος και διοικείται από 
το Διοικητικό Συμβούλιο και το Διοικητή. Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου ορίζεται ο Διοικητής του ΟΑΕΔ, που είναι το ανώτατο διοικητικό 
όργανο του Οργανισμού και το εκτελεστικό όργανο των σχετικών Νόμων, 
Κανονισμών και Αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί δικαίωμα 
απόφασης για κάθε θέμα που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του Διοικητή. Ο 
Διοικητής έχει τη δυνατότητα σε περίπτωση κωλύματος του να προβαίνει σε 
εκχώρηση αρμοδιοτήτων του, στους δύο Αντιπροέδρους του ΔΣ, που 
προεδρεύουν κατά σειρά. Η συγκρότηση του ΔΣ, που στηρίζεται στην αρχή
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της τριμερούς εκπροσώπησης, δημιουργεί ευνοϊκότερους όρους διαλόγου 
μεταξύ της Πολιτείας και των Κοινωνικών Εταίρων.
Με βάση αυτή την αρχή, στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν:

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι ταυτόχρονα και 
Διοικητής του ΟΑΕΔ,

2. 5 εκπρόσωποι της Κυβέρνησης,
3. 4 εκπρόσωποι των μισθωτών (ΓΣΕΕ), από τους οποίους ο ένας 

καταλαμβάνει τη μία θέση Αντιπροέδρου,
4. 5 εκπρόσωποι των εργοδοτών (ΣΕΒ, ΕΣΕΕ,ΓΣΕΒΕΕ), από τους 

οποίους ο ένας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση Αντιπροέδρου,
5. 2 εκπρόσωποι των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό των μέσων 
εφαρμογής της εκάστοτε Κυβερνητικής Πολιτικής, αποφασίζει για τα 
ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του ΟΑΕΔ και εγκρίνει τις 
αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ (Λογαριασμός για την 
Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση).

3.3.1 Δομή / Υπηρεσίες

Οι Υπηρεσίες του Οργανισμού διακρίνονται στην κεντρική Υπηρεσία 
(Διοίκηση) και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες (7 Περιφερειακές Διευθύνσεις 
με τις κατά τόπους Υπηρεσίες που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους).
Η Διοίκηση συγκροτείται από τις A', Β' και Ρ Γενικές Διευθύνσεις που 
κατευθύνουν και συντονίζουν το έργο της αρμοδιότητάς τους όπως φαίνεται 
στο γενικό οργανόγραμμα οργανισμού (Σχήμα 8). Συγκεκριμένα οι 
Διευθύνσεις είναι οι εξής:

1. Γενική Διεύθυνση Εργατικού Δυναμικού.

2. Γενική Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
3. Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης.
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Ειδικότερα,
Διευθύνσεις και Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στον Διοικητή (Σχήμα 9).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 

ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Υ.ΠΧΕΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΓΡΔΦΕΟ
ΠΟΜΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ! 

ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σχήμα 9:Οργανόγραμμα Δνσεων & Υπηρεσιών υπαγόμενων απευθείας

στον Διοικητή 
Πηγή: www.oaed.gr

Γενική Διεύθυνση Εργατικού Δυναμικού
Η αρμοδιότητα των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών που υπάγονται στην Α' 
Γενική Διεύθυνση (Εργατικού Δυναμικού) ανάγεται σε θέματα που έχουν 
σχέση με την εφαρμογή της Κυβερνητικής Πολιτικής για την απασχόληση 
του εργατικού δυναμικού της χώρας. Η διάρθρωση των Διευθύνσεων και 
Υπηρεσιών της παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 10):
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Σχήμα 10:Οργανόγραμμα Γενικής Διεύθυνσης Εργατικού Δυναμικού

Πηγή: www.oaed.gr

Γενική Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
Η αρμοδιότητα των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών που υπάγονται στη Β' 
Γενική Διεύθυνση (Υποστήριξης) ανάγεται σε θέματα που έχουν σχέση με 
την υποστήριξη του έργου των μονάδων του Οργανισμού (θέματα 
προσωπικού, οικονομικών κλπ). Η διάρθρωση των Διευθύνσεων και 
Υπηρεσιών της παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 11):

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
• εΠΑΓΓΕΜΛΑΤίΚΟΥ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΓΛί-ίΌΦΟΗΟΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
* ffWT&\MATlKOY 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΣΧΟΛΩΝ

εφαρμογής 
• ΓΡΟΓ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
σύμβαση: μαθητειας

OFfAhOEEC & 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

OIKOTPCKPEION

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΝΗΛΚΟΝ

KENTON
« ΕΓΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ; ΕΝΗΛΙΚΟΝ

ΣΧΟΛΩΝ
» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΔΙΚΩΝ

ΤΜΜΙΑΑ

ΣΧΟΛΩΝ 
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠ ΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΓΤΌΓΒΑΜ. 
• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕ ΕΝΗΛΙΚΩΝ,

ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ 
ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΤΜΜΜΛ

ΔΙΟΙΚΗΓΙΚΤΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
«- «-S. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ_______
ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ 

- ►ΟΓΤΠΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 
ΜΕΣΟΝ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Σχήμα 11:0ργανόγραμμα Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

Πηγή: www.oaed.gr

Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης
Η αρμοδιότητα των Διευθύνσεων που υπάγονται στην Ρ Γενική Διεύθυνση 
(Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) ανάγεται σε θέματα που 
έχουν σχέση με την εφαρμογή της Κυβερνητικής Πολιτικής για τον 
Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την Τεχνική Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση του εργατικού δυναμικού της χώρας. Η 
διάρθρωση των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών της παρουσιάζεται στο 
παρακάτω σχήμα (Σχήμα 12):
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ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΑΟΥ
Εκτελεστικά όργανα των αποφάσεων που λαμβάνονται από τη Διοίκηση του 
Οργανισμού είναι οι Περιφερειακές Υπηρεσίες. Αυτές αποτελούνται από τις 
επτά (7) Περιφερειακές Διευθύνσεις στην αρμοδιότητα των οποίων 
υπάγονται οι κατά τόπους Υπηρεσίες Νομού και Τοπικές Υπηρεσίες, στις 
οποίες περιλαμβάνονται και οι Υπηρεσίες Απασχόλησης (Γρ. Εργασίας, 
ΚΠΑ , Κέντρα Αλλοδαπών, Κέντρο για το Πρόγραμμα STAGE), καθώς και οι 
πάσης φύσεως εκπαιδευτικές μονάδες (Κ.Ε.Τ.Ε.Κ.-Κ.Ε.Κ.-Μαθητικές 
Εστίες). Πιο αναλυτικά, ο Οργανισμός διαθέτει τις Υπηρεσίες ανά 
αρμοδιότητα όπως αναλύονται στον Πίνακα 4 και κατανέμονται στον 
Ελλαδικό χώρο σύμφωνα με το Σχήμα 13:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

50 Υπηρεσίες Νομών και 

66 Τοπικές Υπηρεσίες

Απασχόληση, Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός και παροχές 
Ασφάλισης

7 Γραφεία Εργασίας Απασχόληση και Επαγγελματικός 
Προσανατολισμός

48 Κέντρα Προώθησης 
Απασχόλησης (ΚΠΑ)

Αναβαθμισμένη μορφή των 
Γραφείων Εργασίας

8 Κέντρα Αλλοδαπών Καταγραφή αλλοδαπών

Κέντρο Προώθησης Προγραμμάτων 
Απόκτησης Επαγγελματικής 
Εμπειρίας (STAGE)

Παρακολούθηση Προγραμμάτων 
Απόκτησης Επαγγελματικής 
Εμπειρίας (STAGE)

Πρότυπο Κέντρο Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού και Απασχόλησης 
Νέων Αθήνας

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

52 Κέντρα Επαγγελματικής Τεχνικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(Κ.Ε.Τ.Ε.Κ.),
που μπορούν να περιλαμβάνουν:

^ Τεχνική Επαγγελματική 
Εκπαίδευση (ΤΕΕ)- 
Μαθητείας

S Κέντρα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) 

ν' Ινστιτούτα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης Ι.Ε.Κ.

Μαθητεία
Συνεχιζόμενη (Σ.Ε.Κ.) και δια Βίου 
Επαγγελματική Κατάρτιση 
Ειδικότητες Ι.Ε.Κ.
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3 Κ.Ε.Κ.
10 Μαθητικές Εστίες (Οικοτροφεία) Διαμονή και σίτιση μαθητών

6 Γραφεία Εργασίας Ειδικών 
Κοινωνικών Ομάδων

Επαγγελματική Αποκατάσταση 
ατόμων Ειδικών Κοινωνικών 

Ομάδων

3 Κέντρα Κατάρτισης Ειδικών 
Κοινωνικών Ομάδων

Κατάρτιση ατόμων Ειδικών 
Κοινωνικών Ομάδων

Πίνακας 4: Υπηρεσίες και αρμοδιότητες ΟΑΕΔ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΑΕΔ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΛΙΚΟ ΧΟΡΟ

ψ Τοπικές Υηηρεοίες - Local Services - Services Locaux - Arbeitsaemle 

ψ Υπηρεσίες Απασχόλησης ■ Emplovment Services - Bureaux de Travail - Arbeitsaemle 

Φ Περιφερειακές Διευθύνσεις- Regional Directorates - Directions Regbnales - Regional Direktorafen 

φ Διοίκηση - Central Administration - Administration Centrale - HauptvenA/altung

H Εκπαιδευτικές Μονάδες (I.E.K.. K.E.T.E-Κ., Σχολές Μαθητείας, Κ Ε Κ )

Vocational Training Centres - Centres de Formdfion Professionelle - Ausbildungsstaetle

Σχήμα 13:Κατανομή υπηρεσιών ΟΑΕΔ στον Ελλαδικό χώρο 
Πηγή: www.oaed.gr
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ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ

3.3.2 Εταιρείες οργανισμού που θα προκόψουν μετά την αναδιοργάνωση 

Στην προσπάθεια τους να αυξήσουν την απασχόληση και να 
καταπολεμήσουν ταυτόχρονα την ανεργία τα κράτη / μέλη της ΕΕ, 
υιοθέτησαν το 1997 την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την απασχόληση, 

βασική συνιστώσα της οποίας είναι η μετάβαση από τις παθητικές πολιτικές 
απασχόλησης σε ενεργητικές πολιτικές.
Αναγκαίος όρος για την επιτυχία της προσπάθειας σε εθνικό επίπεδο είναι η 
αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ, ο οποίος αποτελεί πλέον τον οργανισμό ο 
οποίος καλείται να εφαρμόσει την εθνική και ταυτόχρονα την ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την απασχόληση.
Προς αυτή την κατεύθυνση ψηφίστηκε στις 6/11/2001 ο Νόμος 2956 για την 
αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ. Στο πλαίσιο αυτό ο 
προτεινόμενος εκσυγχρονισμός του Οργανισμού διατηρεί έναν 
αναδιοργανωμένο ΟΑΕΔ ως Ν.Π.Δ.Δ., ενώ με την ίδρυση θυγατρικών 
εταιριών επιχειρείται η ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών με τρόπο 
αποτελεσματικό και ευέλικτο στους τομείς που καλύπτουν τα εξής πεδία:

1. Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών σε ανέργους και επιχειρήσεις.
2. Παροχή αρχικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου

μάθησης στο ανθρώπινο δυναμικό.
3. Εκπόνηση ερευνών και μελετών για την αγορά εργασίας και παροχή

υπηρεσιών ολοκληρωμένων λύσεων για τη μηχανογράφηση και 
στατιστική παρακολούθηση των δράσεων που αναπτύσσει ο ΟΑΕΔ και 
οι θυγατρικές του.

Συγκεκριμένα, οι σκοποί του ΟΑΕΔ για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 

του ανθρώπινου δυναμικού, την επαγγελματική του ένταξη στην αγορά 
εργασίας με την εφαρμογή ιδίως της εξατομικευμένης παρέμβασης και 
άλλων πρόσφορων μεθόδων, την προσαρμογή και αναβάθμιση των 
γνώσεων, προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στις 
σύγχρονες απαιτήσεις, τη συγκέντρωση, στατιστική παρακολούθηση και 
επεξεργασία των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας και τη μελέτη των 
συνθηκών και ευκαιριών απασχόλησης, προωθούνται με τις παρακάτω 
εταιρείες:
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1. Εταιρεία «Υπηρεσίες Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε.»
2. Εταιρεία «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.»
3. Εταιρεία «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική - Πληροφορική 

Α.Ε. »
Ειδικότερα, ο σκοπός των εταιρειών αυτών είναι:
Εταιρεία «Υπηρεσίες Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε.» 
Σκοπός της Εταιρείας είναι η υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού της 
χώρας για την ένταξή του στην επαγγελματική ζωή, την ένταξη ή επανένταξη 
στην αγορά εργασίας και την εν γένει προώθηση στην απασχόληση με την 
εφαρμογή πρόσφορων μεθόδων και ιδίως της εξατομικευμένης 
παρέμβασης.

Εταιρεία «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.»
Σκοπός της Εταιρείας είναι η εφαρμογή της Επαγγελματικής Κατάρτισης, της 
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και της δια βίου μάθησης.

Εταιρεία «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική - Πληροφορική 
Α.Ε.»

Σκοπός της Εταιρείας είναι η ανάπτυξη ερευνητικού και μελετητικού έργου, 
καθώς και η παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και τεχνικής υποστήριξης 
προς τον ΟΑΕΔ και τις Εταιρείες «Υπηρεσίες Υποστήριξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού Α.Ε.» και «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.» για την εκπλήρωση 
των ευρύτερων σκοπών τους.
Θεσμικό Πλαίσιο

Το «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική - Πληροφορική Α.Ε.» 
αποτελεί μία από τις τρεις θυγατρικές εταιρίες του ΟΑΕΔ, η οποία προέκυψε 

από τη συγχώνευση δύο Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, του 
«Εθνικού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης» και του «Εθνικού Ινστιτούτου 
Εργασίας». Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2002 με την 190598 Κ.Υ. Α. των 
Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Ανάπτυξης. Η 
ανώνυμη αυτή εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, λειτουργεί χάριν 
του δημοσίου συμφέροντος και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του ΟΑΕΔ. Στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της εταιρείας μετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του ΟΑΕΔ καθώς και εκπρόσωποι των 
Εργοδοτών και των Εργαζομένων.
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Σκοπός
Η Π.Α.Ε.Π. Α.Ε. ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2002, καλύπτει ένα ευρύτατο 
φάσμα δράσεων, στο οποίο περιλαμβάνεται ερευνητικό και μελετητικό έργο 
για την αγορά εργασίας, ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος, το οποίο 
εξυπηρετεί το σύνολο των λειτουργιών του ΟΑΕΔ και των θυγατρικών του, 
παρακολούθηση των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων και 
προοπτικών στους τομείς της αγοράς εργασίας, εξέλιξη των επαγγελμάτων 
και διάγνωση των αναγκών της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής 
κατάρτισης.

Διοικητική οργάνωση - δομή
Η εταιρεία αναπτύσσει ερευνητικό και μελετητικό έργο για την αγορά 
εργασίας και παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής και τεχνικής υποστήριξης 
προς τον ΟΑΕΔ και τις εταιρείες Επαγγελματικής Κατάρτισης και 
Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε.
Για την εκπλήρωση του σκοπού της η εταιρεία αναπτύσσει δράσεις σε τρεις 
βασικούς τομείς: τον τομέα του σχεδιασμού και της εφαρμογής 
ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, τον τομέα της έρευνας και 
μελέτης των δεδομένων της αγοράς εργασίας καθώς και τον τομέα 
παρακολούθησης και αξιολόγησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Οι 
παραπάνω δράσεις υποστηρίζονται στη λειτουργία τους από τη διεύθυνση 
οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών. Η διάρθρωση των υπηρεσιών 
αποτυπώνεται ως εξής (Σχήμα 14):
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ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΟΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - J

ΝΟΜΙΚΗ
1
1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ &

ΥΠΗΡΕΣΙΑ -----------------------------7““------------------

ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΒΗΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΣΧΕΣΕΟΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Γ τ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
EPEYNQN& 
ΜΕΛΕΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

TVHVA
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΓΟΡΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ
DCSUMMOY & I 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 1 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ I 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ I 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ I

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ
1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ I 

ΜΕΤΡΩΝ I 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ I

ΤΜΗΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΕΤΡΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Σχήμα 14:Οργανόγραμμα Παρατηρητηρίου Απασχόλησης Ερευνητική /
Πληροφορική Α.Ε.

Πηγή: www.paep.gr

Αρμοδιότητες Διευθύνσεων ΠΑΕΠ ΑΕ
1. Διεύθυνση Ερευνών και Μελετών
Ο τομέας της ανάλυσης διαθέσιμων στοιχείων τα οποία θα αποτελούν πλέον 
σύνθεση δεδομένων που προέρχονται από διοικητικές πηγές αλλά και 
έρευνες της Π.Α.Ε.Π. Α.Ε. καθίσταται εξαιρετικά σημαντικός για τον 
οργανισμό. Στόχος της Διεύθυνσης είναι η εκπόνηση μελετών και 
αναλύσεων για τη διαρθρωτική εικόνα στις εξελίξεις στην αγορά εργασίας 

στην Ελλάδα, σε εθνικό αλλά και τοπικό επίπεδο. Σε επόμενο στάδιο η

Σελίδα 47

http://www.paep.gr


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ
ερευνητική ομάδα της εταιρείας μπορεί να προχωρήσει σε συγκριτική 
ανάλυση της αγοράς εργασίας της χώρας με τις υπόλοιπες χώρες στην Ε.Ε.. 
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον τομέα της προσφοράς και της ζήτησης 

επαγγελμάτων και ειδικοτήτων για κάθε νομό της χώρας με στόχο να 
προσδιορισθεί ο δυναμισμός των επαγγελμάτων σε τοπικό επίπεδο. Η 
συστηματική συλλογή και ανάλυση των παραπάνω στοιχείων θα επιτρέψει 
την αύξηση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων πολιτικών 
προώθησης της απασχόλησης, κατάρτισης και εκπαίδευσης. Περαιτέρω 
λαμβάνοντας υπόψη το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α) 

δημιουργείται στην Π.Α.Ε.Π. τμήμα ανάπτυξης περιεχομένου 
επαγγελματικών περιγραμμάτων (job profiles).
Το ανωτέρω έργο θα αναπτύξει η Διεύθυνση Ερευνών και Μελετών, η οποία 
διαρθρώνεται σε τρία τμήματα, οι κύριες δραστηριότητες των οποίων 
αναλύονται στο παρακάτω πίνακα (Πίνακας 5):

Τμήμα Μελετών

Αγοράς
Εργασίας

s Αναλύει τα διαθέσιμα στοιχεία για την αγορά 
εργασίας με τρόπο ώστε να αποτυπώνονται τα 
χαρακτηριστικά και οι εξελίξεις στην ελληνική αγορά 
εργασίας. Προς αυτή την κατεύθυνση εκπονεί 
τακτικές μελέτες για το σύνολο της χώρας καθώς και 
αναλύσεις σε επίπεδο Νομού.

s Μελετά τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις και 
προοπτικές στους τομείς της απασχόλησης, της 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, της 
δια βίου μάθησης και γενικότερα της αγοράς 
εργασίας και εκπονεί συγκριτικές αναλύσεις και 
προτάσεις σε σχέση με τις εφαρμοζόμενες εθνικές 
πολιτικές.

S Διενεργεί έρευνες και μελέτες σε θέματα που 
συνάδουν με τους σκοπούς της εταιρείας και 
εντάσσονται στο σχέδιο επιχειρησιακού 
προγράμματος.
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ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ
Τμήμα
Ανίχνευσης
Αναγκών
Εκτταίδευσης-
Κατάρτισης

Σχεδιάζει και εφαρμόζει σύστημα πρόβλεψης των 
αναγκών επαγγελματικής κατάρτισης και του 
προσδιορισμού ζήτησης ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων 

των επαγγελμάτων. Μέσω του συστήματος πρόβλεψης 
αναγκών θα υλοποιούνται οι παρακάτω λειτουργίες: 
ν' Καταγραφή της επαγγελματικής διάρθρωσης, της 

απασχόλησης σε κλαδικό, εθνικό και τοπικό 
επίπεδο και των αντίστοιχων αναγκών σε κλαδικό, 
εθνικό και τοπικό επίπεδο και των αντίστοιχων 
αναγκών της αγοράς εργασίας που αφορούν την 
κάλυψη της ζήτησης συγκεκριμένων θέσεων 
εργασίας με ανθρώπινο δυναμικό που είναι 
δυνατόν να προέλθει από προγράμματα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής 

κατάρτισης.
ν' Προσδιορισμός των αναγκών της αγοράς εργασίας 

σε ειδικότητες και εξειδικεύσεις κατά επαγγελματικό 
επίπεδο που είναι δυνατό να καλύψει τη ζήτηση 
συγκεκριμένων θέσεων εργασίας σε τοπικό 
επίπεδο.

Τμήμα 
Ανάπτυξης 
Επαγγελματι κών 
Περιγραμμάτων 
(job profiles)

ν' Αναπτύσσει μεθοδολογία και εφαρμόζει σύστημα 

προσδιορισμού του περιεχομένου των 
επαγγελμάτων.

ν' Αναπτύσσει σύστημα παρακολούθησης της 
εξέλιξης των επαγγελματικών ειδικοτήτων και 
εξειδικεύσεων καθώς και των απαιτούμενων 
δεξιοτήτων για την άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας.

Πίνακας 5: Δομή - αρμοδιότητες Διεύθυνσης Ερευνών και Μελετών

2. Διεύθυνση Πληροφορικής
Πρωταρχικός στόχος είναι η ανάπτυξη, εφαρμογή και συντήρηση 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος συγκέντρωσης και 
στατιστικής επεξεργασίας των πρωτογενών στοιχείων για τα εξής πεδία:

S Εγγεγραμμένη ανεργία, 
ν' Επιδόματα,

υ' Προγράμματα προώθησης της απασχόλησης του ΟΑΕΔ,
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ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ
ν' Προγράμματα αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης του ΟΑΕΔ και 

της θυγατρικής του και
ν' Υπηρεσίες εξατομικευμένης υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού.

Η συγκέντρωση και στατιστική παρακολούθηση των παραπάνω στοιχείων 
επιτρέπει πλέον στην εταιρεία να παρέχει προς τους χρήστες (Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΟΑΕΔ, θυγατρικές εταιρείες του 
ΟΑΕΔ κ.λ.π.) αναλύσεις σε επίπεδο Νομού και Επικράτειας. Η ανάπτυξη 
ενιαίου πληροφοριακού συστήματος για την αγορά εργασίας με δυνατότητες 
ανάλυσης για κάθε Νομό της χώρας έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή 
παρακολούθηση, αξιολόγηση και εν τέλει σχεδίασμά πολιτικών προώθησης 
της απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας, οι οποίες θα 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της τοπικής αγοράς. Το έργο θα αναπτύξει η 
Διεύθυνση Πληροφορικής, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μελετών. Η 
Διεύθυνση Πληροφορικής διαρθρώνεται σε τρία τμήματα, οι κύριες 
δραστηριότητες των οποίων αναλύονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 

6):

Τμήμα ν' Αναλύει τα διαθέσιμα στοιχεία για την αγορά
σχεδιασμού και εργασίας με τρόπο ώστε να αποτυπώνονται τα
Διαχείρισης του χαρακτηριστικά και οι εξελίξεις στην ελληνική αγορά
ολοκληρωμένου εργασίας. Προς αυτή την κατεύθυνση εκπονεί
πληροφοριακού τακτικές μελέτες για το σύνολο της χώρας καθώς και

συστήματος αναλύσεις σε επίπεδο Νομού.
ν' Μελετά τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις και

προοπτικές στους τομείς της απασχόλησης, της
εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, της
δια βίου μάθησης και γενικότερα της αγοράς
εργασίας και εκπονεί συγκριτικές αναλύσεις και
προτάσεις σε σχέση με τις εφαρμοζόμενες εθνικές
πολιτικές.

ν' Διενεργεί έρευνες και μελέτες σε θέματα που
συνάδουν με τους σκοπούς της εταιρείας και
εντάσσονται στο σχέδιο επιχειρησιακού
προγράμματος.
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ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ
Τμήμα
Τεκμηρίωσης &
Ηλεκτρονικής
Πληροφόρησης

Κύριες δραστηριότητες:

ν' Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων (εγγεγραμμένης 

ανεργίας, προσλήψεων / απολύσεων, ασφάλισης)

ν' Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων των ερευνών 

της Ε.Σ.Υ.Ε.

ν' Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων της 

EUROSTAT

ν' Δημιουργία τράπεζας πληροφοριών για θέματα 

αγοράς εργασίας

ν' Οργάνωση της βιβλιοθήκης της εταιρείας στη βάση 

των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και 

επικοινωνίας.

Τμήμα
Υποστήριξης
Δικτύου

Κύριες δραστηριότητες:

ν' Τεχνική υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων 

χρήσης του εξοπλισμού (εκτός τυπικής 

συντήρησης)

S Παρακολούθηση συμβάσεων συντήρησης 

εξοπλισμού

ν' Διαχείριση της ασφάλειας του λογισμικού του

συστήματος και των χρηστών του με τον καθορισμό 

δικαιωμάτων πρόσβασης, προφίλ χρηστών κλπ. 

ν' Συλλογή και καταγραφή αιτημάτων χρηστών, 

καταρχήν αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση τους 

(εφαρμογές - εξοπλισμός κλπ) και αποστολή στη 

μονάδα Σχεδιασμού 

ν' Τήρηση αρχείου εξοπλισμού.

Πίνακας 6: Δομή - αρμοδιότητες Διεύθυνσης Πληροφορικής

3. Διεύθυνση Παρακολούθησης και Αξιολόνησπο Ενεονπτικών Πολιτικών 

Το τρίτττυχο της δράσης της Π.Α.Ε.Π. συμπληρώνει ο τομέας της 

παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης (monitoring) των 

εφαρμοζόμενων προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης και 

επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 

τους με στόχο τον σχεδίασμά των πλέον ενδεδειγμένων μέτρων πολιτικής. 

Με την συστηματοποίηση διαδικασίας συνεχούς αξιολόγησης των δράσεων 

που υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ και τις θυγατρικές εταιρείες του παρέχεται
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πλέον η δυνατότητα στον Οργανισμό να αναπτύξει πλήρως τον στρατηγικό 

του ρόλο.

Στόχος της Διεύθυνσης είναι μέσω της συνεχούς καταγραφής, 

παρακολούθησης, μέτρησης των αποτελεσμάτων (αξιολόγηση) να 

παρέχεται η δυνατότητα στο Υπουργείο Εργασίας / ΟΑΕΔ για σχεδίασμά 

μέτρων πολιτικής, ενώ ταυτόχρονα η διαδικασία θα αναπροσαρμόζεται στη 

βάση των στοιχείων ανάδρασης τα οποία θα παρέχονται από το «κυκλικό 

σύστημα» ανάπτυξης που προτείνεται (Σχήμα 15).

^ Σ)€&ια.σμός ^

yΓ

Σχήμα 15: Σχηματική αναπαράσταση λειτουργίας Διεύθυνσης 

Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

Το έργο θα αναπτύξει η Διεύθυνση Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 

Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης, η οποία διαρθρώνεται σε δύο 

τμήματα, οι κύριες δραστηριότητες των οποίων αναλύονται στον παρακάτω 

πίνακα (Πίνακας 7):

Τμήμα Παρακο
λούθησης των 
Προγραμμάτων

S Παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων 

προώθησης της απασχόλησης καθώς και 

επαγγελματικής κατάρτισης και σύνταξη τακτικών 

εκθέσεων για την πορεία υλοποίησης των δράσεων, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής και 

ευρωπαϊκής πολιτικής για την απασχόληση 

(Υποστήριξη του ΕΣΔΑ, των δράσεων του ΟΑΕΔ 

του ΛΑΕΔΚ , κλπ). Στο πλαίσιο αυτό δημιουργία 

μηχανισμού συλλογής και επεξεργασίας του 

συνόλου των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο
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ετήσιο σχέδιο απασχόλησης για την Ελλάδα.

ν' Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων που 

εντάσσονται στους σκοπούς της εταιρείας σε 

συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, τις θυγατρικές του και 

τους κοινωνικούς εταίρους.

Τμήμα
Αξιολόγησης 
των Δράσεων

Κύριες δραστηριότητες:

ν' Συνεχής αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων

προγραμμάτων από τον ΟΑΕΔ. Οι εκθέσεις 

αξιολόγησης των ενεργητικών πολιτικών που 

υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ θα περιλαμβάνουν 

συγκεκριμένες προτάσεις για την αύξηση της 

αποτελεσματικότητας των μέτρων, 

ν' Αποτίμηση των δράσεων που εντάσσονται στο 

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση 

(Ε.Σ.Δ.Α.) σε ετήσια βάση, με στόχο τη συνεχή 

βελτίωση των μέτρων πολιτικής που εφαρμόζονται 

καθώς και της προσαρμογής τους στις νέες ανάγκες 

που διαμορφώνονται τόσο σε εθνικό όσο και 

ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πίνακας 7: Δομή - αρμοδιότητες Διεύθυνσης Παρακολούθησης και 

Αξιολόγησης Ενεργητικών

4. Διεύθυνση Οικονουικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 

Η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών θα εξασφαλίζει την 

λειτουργικότητα του συστήματος, με την εξής διάρθρωση (Πίνακας 8):
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ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ
Τμήμα
Οικονομικών 
Υπηρεσιών και 
Προμηθειών

Κύριες δραστηριότητες: 

ν' Σύνταξη και παρακολούθηση του 

προϋπολογισμού της εταιρείας 

ν' Σύνταξη εκθέσεων για την έγκριση του ετήσιου 

προϋπολογισμού, ισολογισμού και 

αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας 

ν' Τηρεί τα λογιστικά βιβλία και πραγματοποιεί 

καθημερινά λογιστικές εγγραφές 

ν' Πραγματοποιεί έλεγχο των παραστατικών που 

αποστέλλονται στην εταιρεία και προβαίνει στις 

αντίστοιχες πληρωμές

ν' Τηρεί την κείμενη νομοθεσία περί διαχείρισης των 

Α.Ε.

Τμήμα
Προμηθειών

^ Αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των 

διαδικασιών για την εκτέλεση των έργων και 

προμηθειών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

(διαδικασίες διαγωνισμών, αξιολόγησης και 

ανάθεσης έργων και προμηθειών) 

ν' Διεκπεραιώνει την εκτέλεση έργων συντήρησης 

των κτιριακών εγκαταστάσεων της Κεντρικής 

Διοίκησης της Εταιρείας 

ν' Αναλαμβάνει τον προγραμματισμό των

προμηθειών της εταιρείας (μηχανολογικά, έντυπα, 

αναλώσιμα κλπ) σε συνεργασία με κάθε τμήμα και 

διεύθυνση.

Τμήμα
Διοικητικής

Υποστήριξης και
Ανάπτυξης
Ανθρώπινου
Δυναμικού

ν' Επιμελείται όλων των θεμάτων καθημερινής 

λειτουργίας της εταιρείας, σε σχέση με το 

προσωπικό (παρουσία, εύρυθμη λειτουργία, 

άδειες, αποδοχές, κίνητρα κ.α.) και εισηγείται 

σχετικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

ν' Παρακολουθεί την απόδοση του προσωπικού 

ν' Καταγράφει τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό, 

σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα και τη 

διεύθυνση της εταιρείας και επιμελείται όλων των 

διαδικασιών πρόσληψης

ν' Αξιολογεί και καθορίζει τις ανάγκες εκπαίδευσης
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ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ
του ανθρώπινου δυναμικού 

S Παρακολουθεί τα ισχύοντα στην εργατική

νομοθεσία και φροντίζει για την εφαρμογή τους. 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην διάχυση της 

πληροφόρησης προς τους ενδιαφερομένους 

Υπουργεία, Οργανισμούς, ΟΤΑ, πολίτες κλπ, προς 

αυτή την κατεύθυνση δημιουργείται τμήμα υπαγόμενο 

απ’ ευθείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Τμήμα
Επικοινωνίας 
και Δημοσίων 
Σχέσεων

S Προβολή και δημοσιότητα της δραστηριότητας της 

εταιρείας (έκδοση εντύπων, φυλλαδίων, δελτίων 

τύπου, κλπ) και κάθε άλλης επικοινωνίας με τα 

μέσα ενημέρωσης

S Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς στην Ελλάδα 

και στο εξωτερικό για την υλοποίηση κοινών 

δράσεων, ημερίδων, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και 

καλών πρακτικών

s Συνεργασίες με κοινωνικούς εταίρους,

επαγγελματικές οργανώσεις και επιμελητήρια για 

την ανάπτυξη δράσεων σε εθνικό και τοπικό 

επίπεδο

S Εισήγηση προ το Δ.Σ. για ανάληψη

πρωτοβουλιών που αφορούν σε συνεργασίες, 

εκδηλώσεις και ημερίδες για την προώθηση των 

δραστηριοτήτων της εταιρείας και την προβολή 

τους.

Νομική
Υπηρεσία

Αποτελεί ανεξάρτητη υπηρεσία, υπαγόμενη απ’ 

ευθείας στον Πρόεδρο- Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Η αρμοδιότητα της είναι γνωμοδοτικής φύσεως για όλα 

τα νομικά θέματα που αφορούν στη λειτουργία της 

εταιρείας και στην τήρηση της εκάστοτε ισχύουσας 

νομοθεσίας. Ειδικότερα, η νομική υπηρεσία 

γνωμοδοτεί:

S Για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που 

διέπει την λειτουργία της εταιρείας, για θέματα 

ανάθεσης έργου, προμηθειών, προσλήψεων κλπ 

S Αναλαμβάνει όλα τα θέματα δικαστικών
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ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ 
υποθέσεων και διαφορών της εταιρείας, καθώς και

θέματα εκπροσώπησης της εταιρείας έναντι των 

δικαστικών αρχών.

Επιτροπή
Επιχειρησιακού
Σχεδιασμού

Η Επιτροπή συγκροτείται από τους Διευθυντές της 

Εταιρείας και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ως 

συντονιστή της Επιτροπής, με έργο την κατάρτιση του 

στρατηγικού σχεδίου καθώς και των ετήσιων 

επιχειρησιακών σχεδίων της εταιρείας, και την 

παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του.

Πίνακας 8: Δομή - αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών
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ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ

Κεφάλαιο 4:

Καταγραφή και ανάλυση παρούσας κατάστασης 

(υπάρχουσες πρακτικές και τεχνολογίες)
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται και αναλύονται κρατικές και ιδιωτικές 
πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την ανεργία ή την 
απασχόληση σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η καταγραφή 

και ανάλυση της παρούσας κατάστασης θα αποτελέσει ένα χρήσιμο 
εργαλείο καθορισμού των απαιτήσεων σε δεδομένα, πληροφορίες και 
παρεχόμενες υπηρεσίες. Τελικός στόχος είναι ο σχεδιασμός ενός πλαισίου 
που αφορά στη δομή και στο περιεχόμενο ενός διαδικτυακού κόμβου για τον 
ΟΑΕΔ. Η υλοποίηση του κόμβου, θα αποτελέσει ένα σημαντικό μέσο για την 
υποστήριξη και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών, τη μεταφορά 
τεχνογνωσίας, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και 
τη παροχή εκπαίδευσης στα εμπλεκόμενα μέρη.

4.1 Περιπτώσεις κρατικών πρωτοβουλιών
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται και αναλύονται οι υπάρχουσες πρακτικές 
και τεχνολογίες παροχής πληροφόρησης / υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης για την ανεργία ή την απασχόληση σε εθνικό, ευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα εξετάζονται τρεις προσπάθειες / μοντέλα 
/ κόμβοι που ήδη βρίσκονται σε λειτουργία:

1. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού,
2. European Employment Services (EURES),
3. USAJOBS The Federal Government's Employment Information.

Ειδικότερα θα περιγράφει η δομή, το περιεχόμενο και οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες των συγκεκριμένων δικτυακών τόπων. Η καταγραφή αυτή θα 
αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο καθορισμού των απαιτήσεων στα 
ανωτέρω στοιχεία ενός τόπου σε μία πιθανή αναβάθμιση του δικτυακού 
τόπου του ΟΑΕΔ. Ειδικότερα, η ανάλυση και παρουσίαση των εξεταζόμενων 
κυβερνητικών δικτυακών τόπων απασχόλησης θα βασιστεί στο παρακάτω 
πλαίσιο - πίνακα το οποίο θα περιλαμβάνει την δομή και οργάνωση του 
περιεχομένου ώστε να προσδιοριστούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες 
(Πίνακας 9).
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ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ
Υπηρεσίες

Γενικές Πληροφορίες 
Ειδικές Πληροφορίες 

Αναζήτηση Πληροφοριών 

Κύρια θεματικά πεδία:
ν' Χρήσιμες διευθύνσεις 
S Πληροφόρηση 
ν' Συζητήσεις 
ν' On-line αιτήσεις 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Πίνακας 9:Πλαίσιο δομής & περιεχομένου δικτυακού τόπου απασχόλησης
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ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ
4.1.1 Δικτυακός τόπος ΟΑΕΔ (www.oaed.gr)

Η δομή και το περιεχόμενο της κεντρικής σελίδας του ΟΑΕΔ καθώς επίσης 
και οι υπηρεσίες που παρέχονται αναλύονται στον παρακάτω πίνακα 

(Πίνακας 10):

Υπηρεσίες Ανάλυση Υπηρεσιών

Γενικές
Πληροφορίες

Στόχοι, αντικειμενικοί σκοποί, ιστορικό, διοικητική 
διάρθρωση, λειτουργίες, κατάλογος υπηρεσιών

Ειδικές
Πληροφορίες

Αναφέρονται στις εξής βασικές δραστηριότητες: 
ν' Επαγγελματικός προσανατολισμός.
✓ Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

ν' Απασχόληση.
ν' Μέτρα για ειδικές κατηγορίες.
ν' Ασφάλιση.

ν' Επιδόματα και παροχές.
Για κάθε μία από τις ανωτέρω δραστηριότητες -που 
αποτελούν άλλωστε τους βασικούς άξονες του 
Οργανισμού- δίνονται πληροφορίες σχετικά με το στόχο, 
τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τις νομοθεσίες, τα 
διάφορα έργα, τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και γραφεία, 
τις διευθύνσεις τους, τηλέφωνα, emails, fax κλπ.

Αναζήτηση
Πληροφοριών

Μηχανή αναζήτησης κενών θέσεων εργασίας 
Συμπλήρωση φόρμας (παρακάτω σχήμα) που 
αποτελείται από τα εξής πεδία: 
ν' Επαγγελματικές κατηγορίες (ομαδοποίηση 

επαγγελμάτων σε 200 περίπου κατηγορίες με 
αλφαβητική σειρά) 

ν' Φύλο
ν' Εκπαίδευση / τίτλοι σπουδών (οι κατηγορίες είναι 

Αγράμματος, Δημοτικό, Υποχρεωτική Παιδεία, 
Λύκειο, Απόφοιτος ΙΕΚ, Ανώτερη Σχολή, Ανώτατη 

Σχολή, Μεταπτυχιακό Πρώτης Βαθμίδας και 
Διδακτορικό)
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ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ 
ν' Περιοχή (ανά νομό)
ν' Ηλικία
ν' Ξένες Γλώσσες (υπάρχει η δυνατότητα επιλογής 

μέχρι τριών από πολλαπλές επιλογές).

Κριτήρια αναζήτησης:

Επάγγελμα: | 

Φύλο:| 3
Εκπαίδευση: |

Περιοχή: | ΞΙ
Ηλικία: |

ζένεςι-------- 3
------3

3γλώσσες:--------

Αναζήτηση | Καθάρισμα |

Μηχανή αναζήτησης ανέργων 

Συμπλήρωση φόρμας (παρακάτω σχήμα) που 
αποτελείται από τα εξής πεδία: 
ν' Επαγγελματικές κατηγορίες (ομαδοποίηση 

επαγγελμάτων σε 200 περίπου κατηγορίες με 
αλφαβητική σειρά) 

ν' Φύλο

ν' Εκπαίδευση / τίτλοι σπουδών (οι κατηγορίες είναι 
Αγράμματος, Δημοτικό, Υποχρεωτική Παιδεία, 
Λύκειο, Απόφοιτος ΙΕΚ, Ανώτερη Σχολή, Ανώτατη 
Σχολή, Μεταπτυχιακό Πρώτης Βαθμίδας και 
Διδακτορικό) 

ν' Περιοχή (ανά νομό) 
ν' Ηλικία (από - ως)
ν' Ξένες Γλώσσες (υπάρχει η δυνατότητα επιλογής 

μέχρι τριών από πολλαπλές επιλογές).
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Κριτήρια αναζήτησης:

Επάγγελμα: |

Φύλο:| 3

Εκπαίδευση: | 3

Περιοχή: | 3
Ηλικία: | έως |

I------------ΞΙ-ενες ι--------------------η
γλώσσες: j--------------- j

Αναζήτηση | Καθάρισμα

Επίσης, παρέχονται ανακοινώσεις για κενές θέσεις στις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που όμως δεν πολλές 

και δεν ενημερώνονται συχνά.

Τέλος, υπάρχει μηχανή αναζήτησης των περιεχομένων 

του δικτυακού τόπου (παρακάτω σχήμα):

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ

Υλοποίηση με το ΛΡΧΕΙον WEB Copyright (c) L996 --9Β Hvnersvstems l id.

Ο δικτυακός τόπος προσφέρει χρήσιμες συνδέσεις σε 

πολλούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς: 

ν' Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

ν' Γραφεία Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας 

ν' Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας 

ν' Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωκοινοβούλιο, Επιτροπές 

ν' European Vocational Training Association (E.V.T.A.) 

V Δίκτυο EURES

ν' Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) 

ν' Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και

Κύρια θεματικά 

πεδία:

ν' Χρήσιμες 

διευθύνσεις 

ν' Πληροφόρη 

ση

ν' Συζητήσεις 

ν' On-line 

αιτήσεις
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ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ 
Αποκέντρωσης - ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

S Η ιστοσελίδα του Ι.Ε.Κ. Ρέντη.

Επίσης παρέχει ένα μεγάλο εύρος από νομοθετικές 

διατάξεις ανακοινώσεις προγραμμάτων (προϋποθέσεις 

συμμετοχής κλπ) για κάθε μία από τις βασικές 

δραστηριότητες που προαναφέρθηκαν και που αφορούν 

το ευρύτερο πλαίσιο απασχόλησης και κοινωνικής 

ασφάλισης. Οποιοσδήποτε μπορεί να «κατεβάσει» 

οποιοδήποτε έγγραφο διατίθεται, σε ηλεκτρονική μορφή 

ή ακόμα να το ζητήσει με e-mail.

Πίνακας 10:Δικτυακός τόπος ΟΑΕΔ

4.1.2 Δικτυακός τόπος European Employment Services (EURES) 

(http://europa.eu.int/comm/employment_social/elm/eures/en/index.htm)

- j?

U* £§

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Απασχόλησης (EURES) δημιουργήθηκε με σκοπό 

να διευκολύνει την ελεύθερη μετακίνηση των εργαζόμενων στις 17 χώρες 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εταίροι του δικτύου είναι οι Δημόσιες 

Υπηρεσίες Απασχόλησης, τα Εργατικά Συνδικάτα και οι Οργανώσεις των 

Εργοδοτών. Το δίκτυο αυτό συντονίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

To EURES έχει αντικείμενο:

1. Να ενημερώνει, να συμβουλεύει και να προάγει συμβουλές στους 

εργαζόμενους που επιθυμούν να εργαστούν σε άλλη χώρα σχετικά με 

τις ευκαιρίες απασχόλησης αλλά και τις συνθήκες διαβίωσης και 

εργασίας στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο.

2. Να βοηθά τους εργοδότες να εφοδιάζονται με εργαζόμενους από 

άλλες χώρες.

3. Να προωθεί συγκεκριμένες συμβουλές και να οδηγεί τους 

εργαζόμενους και τους εργοδότες σε περιοχές χωρίς σύνορα.
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Δουλειά σε οποιαδήποτε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να 

βρει πλέον ο κάθε Έλληνας εργαζόμενους μέσω του δικτυακού τόπου 

EURES της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Απασχόλησης που συντονίζεται από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέσω του EURES όσοι αναζητούν εργασία 

μπορούν να συντάξουν το βιογραφικό τους σημείωμα, να παρουσιαστούν 

ηλεκτρονικά στους Ευρωπαίους εργοδότες. Στους τελευταίους παρέχεται 

πρόσβαση στη βάση δεδομένων, ώστε να έρθουν σε απευθείας επαφή με 

τον ενδιαφερόμενο, μέσω του ηλεκτρονικού του προφίλ. Την ίδια στιγμή το 

δίκτυο, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγγυάται την ίση 

μεταχείριση σε όσους αναζητούν εργασία.

Η δομή και το περιεχόμενο της κεντρικής σελίδας του EURES καθώς επίσης 

και οι υπηρεσίες που παρέχονται αναλύονται στον παρακάτω πίνακα 

(Πίνακας 11) (Πηγές: δικτυακός τόπος EURES, Χρυσοχόου, 2002):

Υπηρεσίες Ανάλυση Υπηρεσιών

Γενικές

Πληροφορίες

Στόχοι, αντικειμενικοί σκοποί, ιστορικό

Ειδικές

Πληροφορίες

Τα δικαιώματα στην Ε.Ε.

Ανατρέχοντας στις σελίδες του EURES και στο κεφάλαιο 

Διάλογος με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις, μπορεί 

κανείς να βρει σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά το 

δικαίωμα της εργασίας σε μια άλλη χώρα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται 

στις ιστοσελίδες, που υπάρχουν για κάθε χώρα της Ε.Ε., 

η ιδιότητα του πολίτη της ενωμένης Ευρώπης παρέχει 

δικαιώματα τα οποία δεν είναι πάντα γνωστά, όπως για 

παράδειγμα ότι κάθε Ευρωπαίος έχει τη δυνατότητα να 

σπουδάσει, να εργαστεί ή να συνταξιοδοτηθεί σε 

οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της Ένωσης, έχοντας 

μάλιστα τα ίδια δικαιώματα με τους υπηκόους της χώρας 

αυτής. Έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως θα 

αντιληφθεί και ο χρήστης της συγκεκριμένης 

ηλεκτρονικής διεύθυνσης με απώτερο σκοπό τη 

γνωριμία με τις δυνατότητες που μας προσφέρονται, 

δημοσιεύει έναν αναλυτικό οδηγό, στον οποίο 

περιγράφονται συνοπτικά τα δικαιώματα μας, οι όροι για 

την άσκηση τους και τα μέσα για την αξιοποίηση τους.
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Για παράδειγμα, το δελτίο για το δικαίωμα διανομής

εξηγεί, τη διαδικασία μέσω της οποίας ο κάθε 

εργαζόμενος μπορεί να λάβει την άδεια διαμονής στο 

κράτος στο οποίο επιθυμεί. Μερικά από τα θέματα που 

αναλύονται στη συγκεκριμένη σελίδα είναι η αναζήτηση 

απασχόλησης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 

μισθωτών υπαλλήλων,

Συγκεκριμένα, η διαδικασία είναι η εξής: επιλογή χώρας 

κατοικίας και στη συνέχεια χώρα ενδιαφέροντος και 

παρουσίαση θεμάτων σχετικά με: 

s Συνθήκες Διαμονής: εκλογικά δικαιώματα,

φορολογικά θέματα, άδεια οδήγησης, κυκλοφορία 

οχημάτων κλπ

s Δικαίωμα πρόσβασης στην απασχόληση:

διαδικασίες αναζήτησης απασχόλησης, αναγνώριση 

των πτυχίων: γενικό σύστημα, ειδικότερα στα 

βασικότερα επαγγέλματα (Παραϊατρικά 

επαγγέλματα, Εκπαιδευτικοί, Μηχανικοί, Δικηγόροι, 

Γιατροί, Φαρμακοποιοί, Οδοντίατροι, Μαίες, 

Ανειδίκευτοι νοσοκόμοι, Κτηνίατροι, Αρχιτέκτονες, 

κλπ), δικαίωμα διαμονής, κοινωνική ασφάλιση, 

σύνταξη, κοινωνικά πλεονεκτήματα, συνδικαλιστικά 

δικαιώματα, φορολογία, παραμεθόριοι εργαζόμενοι, 

γενικά στοιχεία του εθνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος

s Δικαίωμα στην επαγγελματική κατάρτιση, μόρφωση, 

ερευνητικά προγράμματα, αναγνώριση πτυχίων 

S Δικαιώματα και διατάξεις αγορών αγαθών και 

υπηρεσιών: ασφάλεια προϊόντων, παραπλανητική 

διαφήμιση, καταχρηστικές ρήτρες, άνοιγμα 

τραπεζικού λογαριασμού σε ένα άλλο κράτος μέλος, 

ασφάλειες αυτοκινήτων, υπεράριθμες κρατήσεις στις 

αεροπορικές μεταφορές, πακέτα διακοπών, χρήση 

ακινήτων με χρονομεριστική μίσθωση 

s Δικαιώματα και διατάξεις που αφορούν τα ταξίδια: 

επισήμανση της παρουσίας σας σε μία άλλη χώρα
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της ένωσης, απόκτηση μιας θεώρησης για τα μέλη

της οικογένειας σας που δεν έχουν την εθνικότητα 

ενός κράτους μέλους της ένωσης, υπεράριθμες 

κρατήσεις στις αεροπορικές μεταφορές, πακέτα 

διακοπών, η προξενική προστασία για τους πολίτες 

της ευρωπαϊκής ένωσης 

s Δικαιώματα και διατάξεις που αφορούν ίσα

δικαιώματα απασχόλησης για τις γυναίκες, άνδρες, 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες: ισότητα αμοιβών, ίση 

μεταχείριση, δικαιώματα σε σχέση με την κοινωνική 

ασφάλιση, δικαιώματα ως εργαζόμενοι γονείς

Σημείωση:

Για όλα τα ανωτέρω δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης, 

αποστολής e-mail διευκρινιστικών οδηγιών και 

δυνατότητα συμμετοχής σε forum συζητήσεων, 

ανταλλαγών απόψεων κλπ. Επίσης παρουσιάζονται τα 

τελευταία νέα και ανακοινώσεις με χρονολογική σειρά, 

αναζήτησης (απλής & σύνθετης) με λέξεις / εκφράσεις 

κλειδιά και τέλος επικοινωνίας με νομικούς συμβούλους 

της υπηρεσίας καθοδήγησης

Αναζήτηση

Πληροφοριών

Στην αρχική ιστοσελίδα του δικτύου και στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.eurescv-search.com ο επισκέπτης που 

αναζητά εργασία θα πρέπει να ανατρέξει στην επιλογή 

Eurew-jobsearch (αναζήτηση εργασίας) όπου υπάρχουν 

οι πληροφορίες για περίπου 8.000 κενές θέσεις εργασίας 

στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συγκεκριμένα για 

7.957 τη στιγμή της αναζήτησης μας). Επιλέγοντας την 

αναζήτηση εργασίας, ο ενδιαφερόμενος καλείται να 

συμπληρώσει την ειδικότητα, την εμπειρία του, τη χώρα, 

τα τυπικά προσόντα, τον τύπο και τη διάρκεια του 

συμβολαίου που επιθυμεί, (μόνιμη, εποχική θέση). 

Μάλιστα, το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα 

εξειδικευμένης αναζήτησης, εφόσον με τα προηγούμενα 

στοιχεία δεν είναι δυνατή η εύρεση σχετικής θέσης 

εργασίας. Πλέον, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να
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συμπληρώσει στη χώρα που προεπέλεξε συγκεκριμένη

περιοχή, περιφέρεια ή και πόλη. Στην περίπτωση που 

μέσω των γεωγραφικών κριτηρίων δεν βρεθεί η 

επιθυμητή θέση εργασίας, υπάρχουν κι άλλες 

υποκατηγορίες σχετικά με την ειδικότητα του 

ενδιαφερομένου, για να διευκολυνθεί η αναζήτηση. Η 

διαδικασία είναι σχετικά εύκολη και ο δικτυακός τόπος 

για την αναζήτηση κενών θέσεων εργασίας πολύ 

γρήγορος.

Ειδικότερα:

1. Μηχανή αναζήτησης προσφοράς εργασίας 

Συμπλήρωση φόρμας (παρακάτω σχήμα) που 

αποτελείται από τα εξής πεδία:

S Επαγγελματικές κατηγορίες (ομαδοποίηση 

επαγγελμάτων σε 28 κατηγορίες)

S Επαγγελματική εμπειρία (οι επιλογές είναι: καθόλου 

επαγγελματική εμπειρία, έως 1 χρόνο, 1 με 2 χρόνια, 

2 έως 5, περισσότερα από 5)

S Χώρα / κράτος μέλος Ε.Ε. 

s Εκπαίδευση / τίτλοι σπουδών 

S Είδος επαγγελματικής συνεργασίας (οι επιλογές είναι 

ολικής, μερικής απασχόλησης, εκπαίδευσης και 

απροσδιόριστη)

S Χρόνος σύμβασης (προσωρινή, μόνιμη και 

απροσδιόριστη) 

s Λέξεις κλειδιά ή εκφράσεις.
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ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ
r-ave-ttfAr $

Vacancy selection system «WS 

There are Θ62Θ vacancies

Profession; (All professions

Experience
required; d
Location; 1 d

Qualifications; d
Contract

type: 1 d
Contract
duration; 1 d

Vacancy date; 1 d
Keywords:

Search vacancies |

Σπυείωση:

Η μηχανή αναζήτησης είναι «έξυπνη». Σε περίπτωση 

πολλών ή καμίας απάντησης δίνεται η δυνατότητα 

περισσότερο εξειδικευμένης αναζήτησης στα πεδία 

Επαγγελματικές Κατηγορίες που παρουσιάζονται 

υποκατηγορίες κάποιου επαγγέλματος και Χώρας όπου 

παρουσιάζονται γεωγραφικές περιοχές της χώρας που 

επιλέχθηκε

2. Μηχανή αναζήτησης Βιογραφικών Σημειωμάτων 

(EURES CV-search!)

Μια σελίδα που απευθύνεται τόσο στους εργαζόμενους, 

όσο και στους εργοδότες παρέχεται με επιλογή EURES 

CV-search (αναζήτηση βιογραφικού σημειώματος). Προς 

το παρόν πάντως, η εν λόγω σελίδα, είναι διαθέσιμη 

μόνο για αυτούς που αναζητούν ή προσφέρουν εργασία 

σε τομείς που αφορούν τις πληροφοριακές και 

επικοινωνιακές τεχνολογίες, τις νοσηλευτικές υπηρεσίες 

και τις υπηρεσίες τροφοδοσίας (catering) ξενοδοχείων 

και αεροπορικών εταιρειών. Για να αποκτήσει ο 

ενδιαφερόμενος πρόσβαση στη συγκεκριμένη σελίδα θα 

πρέπει να αποκτήσει έναν κωδικό ακολουθώντας τη 

διαδικασία εγγραφής που ορίζει το σύστημα. Σύμφωνα 

με τους σχεδιαστές του δικτυακού τόπου το Eures 

EURES CV-search απευθύνεται στα άτομα που θέλουν 

να δηλώσουν τη διαθεσιμότητα τους σε επιχειρήσεις των
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εν λόγω τομέων, αλλά και στους εργοδότες, που

επιθυμούν να αναζητήσουν εργαζόμενους ανάμεσα από 

τα εκατοντάδες βιογραφικά σημειώματα που είναι 

κατατεθειμένα στη βάση δεδομένων.

Συγκεκριμένα, η Ε.Ε. διατηρεί μία Βάση Δεδομένων 

Βιογραφικών Σημειωμάτων στην οποία παρέχεται 

πρόσβαση μέσω της συγκεκριμένης σελίδας (επόμενο 

σχήμα). Φιλοδοξία αυτής είναι να αποτελέσει μία 

ηλεκτρονική αγορά (e-marketplace) η οποία θα φέρει σε 

επαφή τους πολίτες / υποψήφιους εργαζόμενους με τις 

επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. Αυτή τη στιγμή 

η μηχανή λειτουργεί στους εξής επαγγελματικούς τομείς:

ν' Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, 

s Υγείας, 

s Τουρισμού και 

S Αεροπορικών εταιρειών

Login
User name: |

Password: |

Login |

Lost your password? Get new password >>

Σηυείωση:

Οι υποψήφιοι (πολίτες ή επιχειρήσεις) αφού εγγραφούν 

και λάβουν όνομα χρήστη και κωδικό, συμπληρώνουν 

μία προσχεδιασμένη φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία 

που περιλαμβάνει ένα Βιογραφικό Σημείωμα ή τις 

προϋποθέσεις, προσόντα, τίτλοι σπουδών κλπ μιας 

συγκεκριμένης θέσης εργασίας αντίστοιχα και το 

αποστέλλουν στον εξυπηρετητή της Ε.Ε. Οι 

ενδιαφερόμενοι (πολίτες ή επιχειρήσεις) μπορούν να 

θέσουν ερωτήματα στη Βάση. Ο χρόνος που χρειάστηκε 

για να συμπληρωθεί η φόρμα υποψήφιου εργαζόμενου 

δεν ξεπέρασε τα 40 λεπτά, ενώ το περιβάλλον διεπαφής 

είναι φιλικό και εύχρηστο. Μέχρι σήμερα (Μάιος, 2002) 

έχουν αποσταλεί περίπου 25.500 Βιογραφικά

New user
No User name/Password? 
Register as:

Employer >>

Jobseeker >>
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ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ________________________
Σημειώματα και 800 Αιτήσεις προσφοράς εργασίας από

αντίστοιχες επιχειρήσεις.

Καταθέτοντας το βιογραφικό 

Η σελίδα registration of jobseeker (εγγραφή 

αναζητούντος εργασία) είναι ο χώρος όπου γίνεται η 

εισαγωγή των στοιχείων βάσει των οποίων θα 

καταρτιστεί το βιογραφικό του ενδιαφερομένου, το οποίο 

έπειτα είναι διαθέσιμο στις επιχειρήσεις μέσω της 

επιλογής EURES CV-search. Τα κενά της φόρμας που 

καλείται ο επισκέπτης να συμπληρώσει και σημειώνονται 

από αστερίσκο (*) θα πρέπει να συμπληρωθούν 

υποχρεωτικά, και αφορούν την ημερομηνία γέννησης, το 

φύλο, το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και άλλα 

προσωπικά στοιχεία του υποψήφιου στελέχους. Στην 

περίπτωση που οι εργαζόμενοι διαθέτουν ηλεκτρονική 

διεύθυνση, η υπηρεσία Eures ενημερώνει ότι είναι 

χρήσιμη να καταχωρηθεί, ώστε ο ενδιαφερόμενος να 

λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα από εργοδότες που 

επιθυμούν στελέχη με τα προσόντα του. Μετά τη 

συμπλήρωση της φόρμας η υπηρεσία Eures οδηγεί σε 

ένα άλλο πεδίο όπου ζητείται η κατάθεση του 

βιογραφικού σημειώματος. Αυτό συμπληρώνεται σε 

ηλεκτρονική μορφή και αναφέρεται ως επιλογή my CV 

(το βιογραφικό μου) στην αριστερή πλευρά του πεδίου. 

Σε αυτή τη σελίδα ο ενδιαφερόμενος μπορεί να 

συμπληρώσουμε πληθώρα στοιχείων που τον αφορούν, 

ενώ έχει τη δυνατότητα να απαγορεύσει στους 

εργοδότες της πρόσβαση σε ορισμένα από αυτά. Αφού 

συμπληρωθεί το βιογραφικό με τα προσωπικά στοιχεία 

του κάθε εργαζόμενου, το CV είναι πλέον προσβάσιμο 

στους εργοδότες. Επιπλέον, στην περίπτωση που ο 

εργαζόμενος επιθυμεί να καταστήσει ανενεργό για 

κάποιο χρονικό διάστημα το βιογραφικό του, έχει τη 

δυνατότητα μέσω της υπηρεσίας να απαγορεύσει την 

προσπέλαση του βιογραφικού του από τους εργοδότες.
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Στην αριστερή πλευρά της σελίδας registration of

jobseeker υπάρχει επίσης ένδειξη inquiries 

(αναζητήσεις). Εδώ μπορεί ο εργαζόμενος να διαβάσει 

αλλά και να απαντήσει σε ερωτήσεις των εργοδοτών.

Αριθμός λογαριασμού

Για τη διευκόλυνση των επισκεπτών του το δίκτυο 

παρέχει έναν αριθμό λογαριασμού - αριθμός πελάτη, 

όπως χαρακτηρίζεται - τον οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιεί ο εργαζόμενος κατά την επαφή του με τις 

επιχειρήσεις, χωρίς να χρειαστεί να δώσει τον κωδικό και 

το όνομα του. Πάντως για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη 

ασφάλεια, το σύστημα Eures παρέχει τη δυνατότητα 

στους εργαζόμενους να αλλάζουν τον κωδικό τους όσο 

συχνά επιθυμούν.

Για τις επιχειρήσεις

Οι επιχειρηματίες που επιθυμούν να εγγραφούν στο 

δίκτυο, θα πρέπει να καταθέσουν το ΑΦΜ της 

επιχείρησης τους για να έχουν πρόσβαση στις 

υπηρεσίες του δικτύου.

Ο δικτυακός τόπος προσφέρει χρήσιμες συνδέσεις σε 

πολλούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς: 

ν' Εθνικούς Συνεργαζόμενους φορείς σε κάθε κράτος / 

μέλος της Ε.Ε.,

ν' Διακρατικούς Συνεργαζόμενους φορείς, 

ν' Κυβερνητικούς Φορείς,

ν' Εφημερίδες Εύρεσης Εργασίας που εκδίδονται σε 

κάθε κράτος / μέλος της Ε.Ε. 

ν' Λοιπούς Φορείς / Οργανισμούς, 

ν' Φοιτητές / Μαθητές, και 

ν' Διεθνείς Οργανισμούς Εύρεσης Εργασίας 

Επίσης παρέχει ένα μεγάλο εύρος από νομοθετικές 

διατάξεις ανακοινώσεις προγραμμάτων (προϋποθέσεις 

συμμετοχής κλπ) που αφορούν το ευρύτερο πλαίσιο 

απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης. Οποιοσδήποτε
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Κύρια θεματικά 

πεδία:

ν' Χρήσιμες 

διευθύνσεις 

ν' Πληροφόρη 

ση

ν' Συζητήσεις 

ν' On-line 

αιτήσεις
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μπορεί να «κατεβάσει» οποιοδήποτε έγγραφο διατίθεται,

σε ηλεκτρονική μορφή ή ακόμα να το ζητήσει με e-mail. 

Μέσω των ειδικών πληροφοριών που προαναφέρθηκαν 

ο πολίτης ή μία επιχείρηση μπορεί να αποστείλει 

ηλεκτρονικά τις φόρμες αίτησης προσφοράς ή ζήτησης 

εργασίας

Τέλος, μπορεί να συμμετάσχει σε ομάδες συζητήσεων 

που όμως ακόμα καλύπτουν ένα μικρό μέρος θεμάτων 

που αφορούν κυρίως χρηματοδοτούμενα προγράμματα

Συμβουλευτικές

Υπηρεσίες

Οδηγοί καριέρας

Ουσιαστικά πρόκειται για το δικτυακό τόπο του 

προγράμματος Leonardo Da Vinci που 

χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. Σύμφωνα με το 

πρόγραμμα δημιουργήθηκε το Κέντρο LEONARDO 

National Resource Centres for Vocational Guidance 

(NRCVG) που αποτελεί ένα κεντρικό σημείο 

επικοινωνίας με ένα δίκτυο πηγών πληροφόρησης σε 

όλη την Ε.Ε. To NRCVG, λειτουργεί ως σύνδεσμος 

επικοινωνίας για τους κατοίκους των χωρών της Ε.Ε 

παρέχοντας συμβουλές που αφορούν θέματα εργασίας, 

εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης κατάρτισης. Οι 

υπηρεσίες παρέχονται σε πολίτες και σε επιχειρήσεις 

που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα 

προσφερόμενα επιδοτούμενα ή μη προγράμματα.

Δίκτυο EURES advisers

Παροχή συμβουλών σε θέματα μέσω του δικτύου 

EURES advisers. Το δίκτυο EURES advisers είναι ένα 

ανθρώπινο δίκτυο που περιλαμβάνει περισσότερους 

από 500 εξειδικευμένους επιστήμονες και ειδικούς σε 

θέματα απασχόλησης οι οποίοι βρίσκονται σε όλα τα 

κράτη / μέλη της Ε.Ε. Οι άνθρωποι αυτοί αφενός 

απαντούν μέσω e-mail ή φορμών ερωτήσεις πολιτών σε 

σχετικά θέματα και αφετέρου ενημερώνουν σε 

καθημερινή βάση μία Βάση Δεδομένων που περιέχει τις 

διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Η ανωτέρω Βάση σε
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συνδυασμό με τη Βάση ειδικών πληροφοριών που

αναφέρθηκε παραπάνω προσφέρουν επικαιροποιημένη 

και αξιόπιστη πληροφόρηση και συμβουλευτικές 

υπηρεσίες.

Τα θέματα αφορούν:

S Κοινωνική πολιτική και ασφάλιση,

ν' Εκπαίδευση και Υγεία,

ν' Ευκαιρίες Κατάρτισης,

ν' Σύγκριση / αντιστοίχιση προσόντων,

ν' Κόστος ζωής, και

ν' Χρήσιμες διευθύνσεις, τηλέφωνα κλπ.

Όποιος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το δίκτυο EURES 

adviser μπορεί να θέσει ερωτήματα στη Βάση και να 

αναζητήσει την κατάλληλη πληροφορία. Δίνονται δύο 

δυνατότητες η Απλή αναζήτηση που σου επιτρέπει να 

αναζητήσεις τον πλησιέστερο EURES adviser ανά χώρα, 

πόλη ή οργανισμό και η Σύνθετη αναζήτηση που σου 

επιτρέπει να πραγματοποιήσεις την ίδια αναζήτηση 

δίνοντας το όνομα, τη γλώσσα επικοινωνίας, και αν 

αυτός εργάζεται σε συγκεκριμένο πρόγραμμα 

απασχόλησης της Ε.Ε.

Τέλος, αν προκύψει οποιαδήποτε απορία για τη 

λειτουργία της συγκεκριμένης υπηρεσίας, παρέχεται 

βοήθεια είτε με e-mail είτε τηλεφωνικά, καλώντας τον 

αριθμό 00800 4080 4080, χωρίς χρέωση από Δευτέρα 

ως Παρασκευή. Οι απαντήσεις δίνονται σε τρεις 

γλώσσες, αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά. Αν το 

τηλεφωνικό νούμερο δεν είναι διαθέσιμο, η επικοινωνία 

μπορεί να γίνει με τη κλήση του αριθμού 00800 046 

124646 στην Ελλάδα. Αν πάλι υπάρχει δυσκολία για τη 

συμπλήρωση του βιογραφικού στην ηλεκτρονική μορφή 

ή θέλουμε να μάθουμε πληροφορίες για τις συνθήκες 

εργασίας σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, μπορούμε 

να ζητήσουμε βοήθεια από τον Eures - σύμβουλο. 

Πίνακας 11: Δικτυακός τόπος EURES

Σελίδα 72



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΛΟΥ

4.1.3 Δικτυακός τόπος USAJOBS (http://www.usajobs.opm.gov/)

Η δομή και το περιεχόμενο της κεντρικής σελίδας του USAJOBS καθώς 

επίσης και οι υπηρεσίες που παρέχονται αναλύονται στον παρακάτω πίνακα 

(Πίνακας 12):

Υπηρεσίες Ανάλυση Υπηρεσιών

Γενικές

Πληροφορίες

Στόχοι, αντικειμενικοί σκοποί, ιστορικό, συνοπτική 

παρουσίαση παρεχόμενων υπηρεσιών, συνοπτική 

παρουσίαση των δημόσιων (κυρίως) και ιδιωτικών 

οργανισμών που προσφέρουν θέσεις εργασίας.

Ειδικές

Πληροφορίες

0 δικτυακός τόπος μέσα από τις σελίδες του 

(Homeland Readiness and Security) προσφέρει 

χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εργατική 

νομοθεσία, τα δικαιώματα / υποχρεώσεις που 

πηγάζουν από αυτήν, τις δυνατότητες ασφάλισης και 

άλλες διατάξεις, κανονισμούς κλπ.

Σηυείωσπ:

Δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης, εκτύπωσης, και 

αποθήκευσης των εγγράφων ενδιαφέροντος.

Αναζήτηση

Πληροφοριών

Η διαδικασία αναζήτησης μέσω μηχανών 

αναζήτησης υλοποιείται ως εξής: 

s 0 χρήστης επιλέγει την κατηγορία ή το τύπο 

θέσης ενδιαφέροντος και όχι την κατηγορία 

επαγγέλματος (π.χ. διευθυντική θέση, θέση 

τεχνικού, θέσεις νέων τεχνολογιών, μερικής 

απασχόλησης, θέσεις για φοιτητές, καλοκαιρινές 

εργασίες κλπ),

S Μετά την επιλογή τύπου θέσης, παρουσιάζονται 

συνοπτικά τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα της 

συγκεκριμένης θέσης και γενικές πληροφορίες 

όπως προοπτικές, τάξη μεγέθους απολαβών 

κλπ,

S 0 χρήστης επιλέγει την οικονομική αποζημίωση, 

την περιοχή ενδιαφέροντος (οι δυνατότητες
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φθάνουν μέχρι σε επίπεδο κωμόπολης), επίσης

αν ανήκει σε κάποια ειδική κατηγορία,

^ 0 ενδιαφερόμενος αποστέλλει την φόρμα

αίτησης αφού του παρουσιαστούν συγκεντρωτικά 

οι επιλογές στη περίπτωση που θέλει να κάνει 

διορθώσεις,

ν' Τέλος μπορεί να επιλέξει τη σειρά εμφάνισης 

ανάλογα με το μισθό, το χρονικό διάστημα που 

έχει περάσει από τη στιγμή που στάλθηκε η 

αίτηση προσφοράς της συγκεκριμένης θέσης 

κλπ.

Κύρια θεματικά 

πεδία:

Ο δικτυακός τόπος προσφέρει πολλές και χρήσιμες 

συνδέσεις σε δημόσιους οργανισμούς όπως:

s Χρήσιμες 

διευθύνσεις 

ν' Πληροφόρηση 

ν' Συζητήσεις 

ν' On-line αιτήσεις

ν' Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 

ν' Ένοπλες Δυνάμεις, 

ν' Ακαδημαϊκά ιδρύματα, 

ν' Υπουργεία, και 

ν' Λοιπούς δημόσιους φορείς

Επίσης παρέχει ένα μεγάλο εύρος από νομοθετικές 

διατάξεις, ανακοινώσεις προγραμμάτων 

(προϋποθέσεις συμμετοχής κλπ) που αφορούν το 

ευρύτερο πλαίσιο απασχόλησης και κοινωνικής 

ασφάλισης. Οποιοσδήποτε μπορεί να «κατεβάσει» 

οποιοδήποτε έγγραφο διατίθεται, σε ηλεκτρονική 

μορφή ή ακόμα να το ζητήσει με e-mail.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει σε ηλεκτρονική 

μορφή (pdf, word, txt) οποιαδήποτε αίτηση αφορά 

θέση σε δημόσιο οργανισμό της χώρας. Κάθε 

οργανισμός ή δημόσια επιχείρηση των ΗΠΑ 

υποχρεούται να αποστέλλει τις αιτήσεις στο δικτυακό 

τόπο κάθε φορά που προκηρύσσει νέες θέσεις 

εργασίας

0 ενδιαφερόμενος μπορεί ακόμα να εκμεταλλευτεί 

την υπηρεσία Jobs2You by e-mail. Συγκεκριμένα 

αφού συμπληρώσει κάποια φόρμα εγγραφής
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ουσιαστικά αιτείται να ενημερώνεται τακτικά για τις

νέες θέσεις που τον ενδιαφέρουν (για τις κατηγορίες 

επαγγελμάτων που έχει επιλέξει).

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής αποστολής αιτήσεων 

ενδιαφέροντος για κάποια θέση εργασίας γίνεται ως

εξής:
ν' Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει μία αίτηση 

δίνοντας τα απαραίτητα στοιχεία και την 

αποστέλλει στο δικτυακό τόπο ο οποίος με τη 

σειρά του στην επιχείρηση ενεργώντας ως 

διαμεσολαβητής:

Create A New Application For This Job

Enter the Vacancy Identification 
Number (from Vacancy Announcement)
OR the Control Number.

Vacancy Identification Number 
(8 characters):______________

Control Number (6 characters):

Submit

ν' Επίσης μπορεί να αποθηκεύσει την αίτηση και να 

την επεξεργαστεί κάποια άλλη χρονική στιγμή:

Wbrk On An Application I Have Already Started

To complete a previously saved on-line 
application, login using your Social 
Security Number and your Last Name.

Social Security Number 
(use no dashes or spaces):

Last Name:

Login
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Τέλος, μπορεί να συμμετάσχει σε ομάδες

συζητήσεων που αφορούν ένα πολύ μεγάλο εύρος 

θεμάτων ενδιαφέροντος όχι όμως άμεσα αλλά μέσα 

από το δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εργασίας των 

ΗΠΑ.

Συμβουλευτικές

Υπηρεσίες

Οδηγός καριέρας / Επαγγελματικός 

προσανατολισμός (Planning the Future, a Federal 

Employees Survival Guide). Μέσα στις ιστοσελίδες 

με ιδιαίτερα φιλικό τρόπο ο υποψήφιος αλληλεπιδρά 

απαντώντας σε ερωτήματα που τον βοηθούν να 

επιλέξει την εργασία που του ταιριάζει (δημιουργείται 

συνοπτικό ατομικό ψυχολογικό προφίλ το οποίο ο 

ενδιαφερόμενος μπορεί να το «κατεβάσει» σε 

ηλεκτρονική μορφή), πληροφορείται για τα καλύτερα 

επαγγέλματα από πλευράς οικονομικής, 

αποζημίωσης και συνθηκών εργασίας και γενικότερα 

νιώθει ότι ο συγκεκριμένος δικτυακός τρόπος 

απευθύνεται μόνο σ’ αυτόν προσπαθώντας να 

ικανοποιήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες του 

(personalization). Επίσης δίνεται η δυνατότητα 

αποστολής ερωτήσεων είτε με e-mail είτε με τη 

συμπλήρωση και στη συνέχεια αποστολή κάποιας 

φόρμας. 0 χρόνος απάντησης σε ερώτημα που 

δόθηκε είναι εντυπωσιακός (δύο ώρες, λαμβάνοντας 

υπόψη τη διαφορά ώρας μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ).

Μέσω μιας ειδικής εφαρμογής (Resume Builder) ο 

υποψήφιος μπορεί να δημιουργήσει το προσωπικό 

του Βιογραφικό Σημείωμα συμπληρώνοντας 

προσχεδιασμένα πρότυπα (templates), να το 

αποθηκεύσει σε χώρο που του διατίθεται στον 

εξυπηρετητή του δικτυακού τόπου και σε 

οποιαδήποτε χρονική στιγμή να το «κατεβάσει» στο 

προσωπικό του Η/Υ ή ακόμα να το αποστείλει 

ηλεκτρονικά σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή 

οργανισμό. Όπως γίνεται αντιληπτό δίνεται η
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δυνατότητα στον υποψήφιο να τροποποιεί -αφού 

συνδεθεί με τον εξυπηρετητή- όποτε αυτός επιθυμεί 

το περιεχόμενο του Βιογραφικού του Σημειώματος.

Ξεχωριστή σελίδα παρουσιάζει τα επαγγέλματα 

εκείνα που παρουσιάζουν είτε τη μεγαλύτερη ζήτηση 

(What’s hot?) είτε τις θέσεις στις οποίες ζητούνται 

πολλά άτομα. Για κάθε προσφερόμενη θέση 

παρουσιάζονται οι εξής πληροφορίες (επόμενο 

σχήμα):

USAJOB3 CONTROL NO VW1127
;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ro
INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST

OPEN PERIOD 05/01/2002 - 05/21/2002
ISERIES/GRADE: GS-2210-05/07
SALARY: $ 31,032.00 TO S 49,430.00, ANNUAL PROMOTION POTENTIAL: GS-12
ANNOUNCEMENT NUMBER: WA-142010-ET

HIRING AGENCY: HHS, Health Resources and Services Adn 
DUTY LOCATIONS: 0003 vacancies ROCKVILLE, HD

REMARKS: No further information provided.

CONTACT: ELIZABETH H THOMAS
PHONE: (202) 506-2508

INTERNET ADDRESS: imthomas@opm.gov

WASHINGTON SERVICE CENTER 
1900 E STREET N W 
ROOM 2469
WASHINGTON, DC 20415

Πίνακας 12: Δικτυακός τόπος USAJOBS
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4.2 Περιπτώσεις ιδιωτικών πρωτοβουλιών
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται και αναλύονται διάφοροι ελληνικοί 

δικτυακοί τόποι που προέρχονται από τον ιδιωτικό χώρο. Συγκεκριμένα 

εξετάζονται δώδεκα προσπάθειες / μοντέλα / κόμβοι που ήδη βρίσκονται σε 

λειτουργία:

1. www.adecco.gr,

2. www.agoraergasias.gr,

3. www.bestjobs.gr,

4. www.finder.gr/agelies/,

5. www.haygroup.com,

6. www.injobs.gr,

7. www.intrajobs.gr,

8. www.justjobs.gr,

9. www.kariera.gr,

10. www.pricewaterhouse.gr,

11. www.response.gr,

12. www.skywalker.gr.

4.2.1 www.adecco.gr

Η Adecco - η μεγαλύτερη ίσως εταιρία στον κόσμο, στον τομέα της 

απασχόλησης, με 25.000 υπαλλήλους και 5.500 γραφεία σε 60 χώρες - 

ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1996 (με τη συγχώνευση της ελβετικής Adia και 

της γαλλικής Ecco) και έχει την έδρα της στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Η εταιρεία 

φέρνει σε επαφή τους υποψήφιους εργαζόμενους με τις επιχειρήσεις που 

χρειάζονται προσωπικό. Στον ελλαδικό χώρο, η Adecco ιδρύθηκε τον 

Απρίλιο του 2000, με σκοπό τη δημιουργία ενός δικτύου καταστημάτων τα 

οποία θα παρέχουν σειρά ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον τομέα της 

απασχόλησης. Γενικός διευθυντής της εταιρείας στην Ελλάδα είναι ο 

Phillippe Michcoppin, ενώ ανάμεσα στους πελάτες της περιλαμβάνονται οι 

Sony, Coca cola, Fiat General Electric, IBM, Nestle, Bayer και Carrefour. H 

αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες καταβάλλεται αποκλειστικά από τις 

επιχειρήσεις / πελάτες της Adecco και όχι από τους εργαζόμενους που 

τοποθετούνται στις εταιρείες / πελάτες. Στο ελληνικό δικτυακό τόπο της 

Adecco, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πολλές πληροφορίες 

για την εταιρεία. Αναλυτικά, οι διαθέσιμες επιλογές είναι: αναζήτηση

Σελίδα 78

http://www.adecco.gr
http://www.agoraergasias.gr
http://www.bestjobs.gr
http://www.finder.gr/agelies/
http://www.haygroup.com
http://www.injobs.gr
http://www.intrajobs.gr
http://www.justjobs.gr
http://www.kariera.gr
http://www.pricewaterhouse.gr
http://www.response.gr
http://www.skywalker.gr
http://www.adecco.gr


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΑΟΥ
εργαζομένων και νέα του τόπου. Η εύρεση πληροφοριών στο δικτυακό τόπο 

είναι εύκολη και γρήγορη. Η αποστολή βιογραφικού σημειώματος μπορεί να 

γίνει είτε συμπληρώνοντας online τη φόρμα του τόπου είτε στέλνοντας το 

ταχυδρομικώς στα υποκαταστήματα της Adecco.

4.2.2 www.agoraergasias.gr

Η υπηρεσία εύρεσης εργασίας παρέχεται χωρίς καμία χρέωση, τόσο στους 

εργαζόμενους όσο και στους εργοδότες. Σε περίπτωση που οι εργοδότες 

ξέρουν τι ακριβώς ζητάνε, υπάρχει η δυνατότητα να μπουν στις σελίδες 

αναζήτησης, να ερευνήσουν τη βάση δεδομένων με τα στοιχεία των 

υποψηφίων και να βρουν τους μελλοντικούς τους συνεργάτες. Τόσο οι 

υποψήφιοι εργαζόμενοι όσο και οι εργοδότες που επιθυμούν να δώσουν τα 

στοιχεία τους, μπορούν να συμπληρώσουν στις σχετικές σελίδες με το 

πάτημα ενός κουμπιού και χωρίς καμία αμοιβή. Οι επισκέπτες έχουν τη 

δυνατότητα να διαβάσουν τα στοιχεία των πελατών της εταιρείας για ένα 

μήνα και - γιατί όχι - να προσλάβουν το προσωπικό που τους χρειάζεται. 

Μετά από 30 μέρες, οι υπεύθυνοι μπορούν να αποσύρουν κάποια στοιχεία 

με σκοπό την τοποθέτηση καινούργιων στοιχειών-υποψηφίων. Μπαίνοντας 

στο δικτυακό τόπο, είδαμε ακόμα μια ιστοσελίδα με εύκολη πρόσβαση στους 

επισκέπτες. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την αγορά εργασίας για να 

πάρουν πληροφορίες σχετικά με το τόπο. Τέλος, στις σελίδες αναζήτησης, 

συμπληρώνοντας ορισμένα στοιχεία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

ερευνήσουν τη βάση δεδομένων για τον εντοπισμό μελλοντικών 

συνεργατών.

4.2.3 www.bestjobs.gr

Η εταιρεία μέχρι τις αρχές του 2002, λειτουργούσε σε πιλοτική φάση, αλλά, 

σήμερα, το bestjobs.gr λειτουργεί κανονικά, ρίχνοντας το βάρος στην 

ταχύτερη και απλούστερη επικοινωνία των υποψήφιων εργαζομένων και 

εργοδοτών. Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν σε όλους τους πελάτες. Τα 

έξοδα της εταιρείας αυτή την εποχή κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα και 

καλύπτονται από τους ίδιους. Η bestjobs.gr έχει κατά μέσο όρο 5.000 

επισκέπτες μηνιαίως, με περισσότερα από 35.000 μέλη και 150 εταιρείες. 

Μόνιμοι πελάτες της εταιρείας είναι: Intracom, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 

Τζάνειο Ίδρυμα, Unilever Hellas, Εκπαιδευτήρια Δούκα, Εκπαιδευτήρια 

Ζηρίδη, Δήμος Αγίας Παρασκευής, Δήμος Αμαρουσίου κ.ά. Με την είσοδο
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στον δικτυακό τόπο, τα μέλη πρέπει να δώσουν όνομα και κωδικό. 

Επιπλέον, οι χρήστες / πελάτες έχουν τη δυνατότητα γρήγορης αναζήτησης 

εργασίας ή υπαλλήλων, διαλέγοντας έναν από τους υπάρχοντες τομείς με το 

πάτημα ενός πλήκτρου.

4.2.4 www.finder.gr/agelies/

Η εταιρεία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και ο δικτυακός της τόπος 

finder.gr/agelies δεν έχει να κάνει μόνο με την εύρεση εργασίας, αλλά και με 

αγγελίες για ενοικιάσεις καταστημάτων, οικοπέδων, ακινήτων. Στην αρχική 

σελίδα, από την επιλογή «εργασία», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

καταχωρίσουν τα στοιχεία τους και την κατηγορία της αγγελίας, την περιοχή 

και την περιγραφή.

4.2.5 www.haygroup.com

Η Haygroup είναι μια εταιρεία που απαρτίζεται από επαγγελματίες, οι 

οποίοι, όπως αναφέρεται σχετικά στις ιστοσελίδες της, έχουν θέσει ως 

πρωταρχικό στόχο να δίνουν στους πελάτες τους τις καλύτερες, τις πιο 

πρωτοποριακές λύσεις σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης στο χώρο 

εργασίας. Η Haygroup άρχισε τη λειτουργία της το 1943, στη Φιλαδέλφεια 

των Ηνωμένων πολιτειών. Με το πέρασμα των χρόνων όμως, οι ανάγκες 

μεγάλωσαν και η εταιρεία επεκτάθηκε σε 23 χώρες παγκοσμίως, με το 

άνοιγμα -τελευταία- ενός ακόμα γραφείου στο Σαντιέγκο, το 2001.

4.2.6 www.injobs.gr

Το injobs.gr είναι ένας δικτυακόςτόπος που δίνει την ευκαιρία σε νέους -και 

όχι μόνο- να βρουν δουλειά. Στην εισαγωγική σελίδα της εταιρείας υπάρχουν 

οι λόγοι για τους οποίους κάποιος επισκέπτης θα κάνει τη σωστή επιλογή 

στέλνοντας το βιογραφικό του στην injobs. Επίσης στην ίδια σελίδα ο 

χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα όνομα (username) και έναν 

κωδικό χρήστη (password), προκειμένου να γραφτεί συνδρομητής και να 

αποκτήσει προσωπική σελίδα, μέσω της οποίας θα μπορεί να δέχεται και να 

απαντάει στα μηνύματα του. Θα μπορεί, ακόμα, να χρησιμοποιεί τους 

«κυνηγούς βιογραφικών» για την ενημέρωση του σχετικά με τις καινούργιες 

αγγελίες. Επιπλέον, θα έχει ψηφιακό βιογραφικό, το οποίο θα μπορεί να 

ενημερώνει για κάθε αλλαγή. Τέλος, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα της 

δωρεάν χρήσης των υπηρεσιών. Συνεχίζοντας την ξενάγηση, ο επισκέπτης
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και μελλοντικός χρήστης του site έχει τη δυνατότητα να δει τις επιχειρήσεις / 

μέλη της εταιρείας, να μεταφράσει το βιογραφικό του ή κάποιο άλλο κείμενο 

και, βέβαια, να αναζητήσει εργασία μέσα από μια σειρά επιλογών - 

κριτηρίων, όπως: κατηγορία εργασίας, χώρος και περιοχή εργασίας. Όλες 

αυτές οι πληροφορίες μπορούν να δοθούν μέσω Διαδικτύου οποιαδήποτε 

στιγμή (online).

4.2.7 www.intrajobs.gr

Άλλη μια εταιρεία στον τομέα της εργασίας είναι η intrajobs.gr. Η επίσημη 

έναρξη του site έγινε στις 13 Ιουνίου του 2000. Στο διάστημα αυτών των 

μηνών, οι επισκέπτες στην ιστοσελίδα της εταιρείας έφτασαν τους 40000, 

σύμφωνα πάντοτε με τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στο δικτυακό 

τόπο. Οι υπεύθυνοι της εταιρείας δηλώνουν ικανοποιημένοι από την κίνηση 

που παρατηρείται στο τόπο τους, με τους χρήστες να αγγίζουν τους 300 την 

ημέρα, αλλά και το Σαββατοκύριακο, ακόμα και τις πρωινές ώρες. Η χρήση 

του τόπου είναι αρκετά εύκολη. Η ανανεωμένη υπηρεσία intrajobs 

(www.intrajobs.com) είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των εταιρειών, OTEnet, 

e-On Integration και ΚάπαΤΕί. Η ιστοσελίδα της υπηρεσίας δίνει τη 

δυνατότητα στον εργοδότη / επιχείρηση -έναντι μικρής συνδρομής- να 

καταχωρίσει τις θέσεις εργασίας του και, παράλληλα, να αναζητήσει στελέχη 

που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του, από το διαθέσιμο αρχείο 

βιογραφικών. Από την πλευρά του, ο εργαζόμενος μπορεί, χωρίς οικονομική 

επιβάρυνση, να καταχωρίσει το βιογραφικό του και να ερευνήσει τις θέσεις 

εργασίας που είναι καταχωρισμένες. Μέσω του ανανεωμένου τόπου, ο 

εργοδότης και ο εργαζόμενος έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν και να 

διαχειριστούν τη προσωπική τους σελίδα. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι 

μπορούν να καταχωρίσουν περισσότερα του ενός βιογραφικά ή ακόμα και 

να τροποποιήσουν τα ήδη καταχωρισμένα. Επίσης, με την ενεργοποίηση 

της λειτουργίας του «Λαγωνικού», οι εργαζόμενοι διευκολύνονται στην 

έρευνα θέσεων εργασίας και οι εργοδότες στην έρευνα βιογραφικών, ενώ 

μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα μέσω e-mail. Η υπηρεσία 

intrajobs λειτουργεί 365 μέρες το χρόνο, σε 24ωρη βάση, συμβάλλοντας έτσι 

θετικά στη διαδικασία εξεύρεσης θέσεων εργασίας με τρόπο εύκολο, άμεσο, 

οικονομικό και κυρίως αποτελεσματικό.
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4.2.8 www.justjobs.gr

Η λειτουργία του justjobs.gr άρχισε το Νοέμβριο του 2001 και ο δικτυακός 

του τόπος είναι στα Αγγλικά. Ανάμεσα στις επιλογές υπάρχουν τα νέα της 

εταιρείας και εκείνες του candidate (υποψήφιου) και του employer 

(υπαλλήλου). Οι υποψήφιοι εργαζόμενοι εισάγουν το όνομα (username) και 

κωδικό χρήστη (password) και η πρόσβαση τους στις πληροφορίες που 

χρειάζονται είναι εύκολη. Αυτό ισχύει για τους παλιούς χρήστες του τόπου, 

ενώ οι νέοι συμπληρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να βρουν 

εργασία. Η εύρεση εργασίας είναι μια εύκολη διαδικασία: Πατώντας το 

πλήκτρο, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να διαλέξουν μια δουλειά, είτε 

βρίσκοντας την κατηγορία που τους ενδιαφέρει από τις ήδη 

καταγεγραμμένες είτε γράφοντας ένα keyword (λέξη-κλειδί), αν ξέρουν τι 

ακριβώς ψάχνουν ή ακόμα επιλέγοντας μία από τις ήδη υπάρχουσες 35 

εταιρείες. Η επικοινωνία με την εταιρεία είναι δυνατή μέσω e-mail, το οποίο 

οι επισκέπτες / χρήστες μπορούν να βρουν στο δικτυακό τόπο.

4.2.9 www.kariera.gr

Στην εισαγωγική σελίδα του δικτυακού τόπου της συγκεκριμένης εταιρείας 

υπάρχουν πληροφορίες για το βιβλίο Οδηγός Καριέρας 2002 (περιεχόμενο - 

τρόπος απόκτησης). Υπάρχουν επίσης και οι παρακάτω επιλογές: Για τους 

εργαζόμενους: αναζήτηση αγγελιών, όπου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δει 

τις αγγελίες και -αν επιθυμεί- να περιορίσει τον αριθμό των αγγελιών που θα 

χρειαστεί να διαβάσει συμπληρώνοντας τα κριτήρια αναζήτησης. Σχέση 

απασχόλησης, π.χ. συνέταιρος ή εθελοντής. Περιοχή εργασίας, αντικείμενο/ 

τομέας εργασίας και είδος / επίπεδο εργασίας π.χ. στέλεχος, υπάλληλος 

καταστήματος. Μεγάλες εταιρείες και εισαγωγή βιογραφικού. Στην επιλογή 

μεγάλες εταιρείες, οι επισκέπτες μπορούν να ψάξουν στις αγγελίες είτε να 

περιορίσουν τον αριθμό των αγγελιών που τους ενδιαφέρουν με 

συγκεκριμένο κωδικό αγγελίας είτε ακόμα να επιλέξουν μία από τις εταιρείες 

που αναγράφονται παρακάτω στη σελίδα, κάνοντας ένα κλικ στο λογότυπο 

της εταιρείας που τους ενδιαφέρει (π.χ. Tasty, British American Tobacco 

Hellas, Nestle, Johnson & Johnson). Επισκέπτοντας για παράδειγμα την 

ηλεκτρονική διεύθυνση της Nestle, μπορεί να βρει κανείς τις διαθέσιμες 

θέσεις εργασίας. Στην εταιρεία Α.Β Βασιλόπουλος, π.χ., υπάρχει θέση 

εργασίας ελεύθερη για πωλητή, αλλά μόνο μέσω της kariera.gr. Φυσικά, 

υπάρχει και η δυνατότητα καταχώρησης βιογραφικού των ενδιαφερομένων,
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αφού δώσουν όνομα (username) και κωδικό χρήστη (password) και το e- 

mail τους. Για τους εργοδότες υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές: αναζήτηση 

βιογραφικών, εισαγωγή αγγελίας και καταχώριση διαφήμισης.

4.2.10 www.pricewaterhouse.gr

Η PricewaterhouseCoopers (Greece) είναι μια ακόμα εταιρεία που βρίσκεται 

στη διάθεση εκείνων που αναζητούν εργασία ή υπαλλήλους. Μπαίνοντας 

στο δικτυακό τόπο της εταιρείας, μπορεί να πάρει κανείς πληροφορίες 

σχετικά με το εργατικό δυναμικό και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Η 

Pricewaterhouse Coopers είναι ο μεγαλύτερος επαγγελματικός οργανισμός 

στην παροχή υπηρεσιών και βοήθειας των πελατών της ανά τον κόσμο. 

Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι, σε 150 χώρες προσφέρουν τις 

γνώσεις και τις ικανότητες τους προκειμένου να βοηθήσουν τους πελάτες 

τους να βρουν λύσεις σε περίπλοκα επαγγελματικά προβλήματα. Το 

εργατικό δυναμικό της εταιρείας ξεπερνάει τους 750 υπαλλήλους, σε 

τέσσερις περιοχές της Ελλάδας. Οι χρήστες / πελάτες έχουν τη δυνατότητα 

να στείλουν το βιογραφικό τους, προκειμένου να βρουν δουλειά, είτε στην 

Pricewaterhouse Coopers είτε στις εταιρείες / πελάτες της. Οι χρήστες έχουν 

ακόμα την δυνατότητα να συμπληρώσουν μια λίστα προκειμένου να 

παρακολουθήσουν σεμινάρια. Μπορούν, επίσης, να ενημερώνονται για τις 

νέες αγγελίες, να κάνουν αίτηση για δουλειά μέσω Διαδικτύου και να 

ενημερώνουν το βιογραφικό τους για κάθε αλλαγή. Επιπλέον, μπορούν να 

αντλήσουν χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες για το πώς θα εντυπωσιάσουν 

το μελλοντικό τους εργοδότη μέσω του βιογραφικού τους και πως θα έχουν 

μια επιτυχημένη συνέντευξη.

4.2.11 www.response.gr

Στην εισαγωγική σελίδα του δικτυακού τόπου -στην αγγλική γλώσσα- 

υπάρχουν οι επιλογές επικοινωνήστε μαζί μας (contact us), όπου οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο 

cv@response.gr. Υπάρχει ακόμα μια λίστα με διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Ο 

κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δει τη λίστα και -αν επιθυμεί- να 

ενημερωθεί για τη θέση, τα καθήκοντα και τις ευθύνες, το προφίλ του 

υποψηφίου, τα πακέτα αποδοχών, προκειμένου να δει αν πληρεί τα 

προσόντα που απαιτούνται για τη κάθε θέση. Οι υπόλοιπες επιλογές, οι 

οποίες δυστυχώς δεν είναι όλες διαθέσιμες αυτή τη στιγμή, είναι: οι πελάτες
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μας (our clients), η ομάδα μας (our team), η εταιρεία μας (our company) (η 

εταιρεία απαρτίζεται από 30 επαγγελματίες-23 εξειδικευμένους συμβούλους 

με συνεχές ωράριο) και the group (το οποίο άρχισε τη λειτουργία του το 

1996).

4.2.12 www.skywalker.gr

Τελευταία εταιρεία είναι η skywalker, η οποία συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 

πιο γνωστές εταιρείες στον τομέα της απασχόλησης, τρία χρόνια τώρα. Η 

skywalker καλύπτει όλο το φάσμα της ελληνικής αγοράς εργασίας σε 

ειδικότητες, κλάδους και επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 

δικτυακό τόπο, περισσότερες από 24.000 θέσεις εργασίας έχουν φτάσει 

στην ιστοσελίδα της εταιρείας και περισσότερες από 1.000 θέσεις 

παραμένουν ακόμα διαθέσιμες. Η υποβολή των βιογραφικών και η 

ανάγνωση των αγγελιών γίνονται χωρίς επιβάρυνση από την πλευρά των 

πελατών. Η εύρεση εργασίας μέσω του skywalker.gr, πάντως δεν είναι 

απαραίτητα δικτυακή, καθώς είναι δυνατή και η επικοινωνία μέσω fax ή 

τηλεφώνου. Σκοπός της δημιουργίας αυτού του τόπου είναι η εύρεση 

εργασίας και, με αυτό το σκεπτικό, το προσωπικό της εταιρείας αναλαμβάνει 

να «ακολουθεί» τους πελάτες του μέχρις ότου βρουν δουλειά. Οι πελάτες 

της συγκεκριμένης εταιρείας πληρώνουν προκαταβολικά για τις υπηρεσίες 

που τους παρέχει, ακριβώς γιατί έχουν την εγγύηση της βοήθειας των 

υπαλλήλων μέχρι τέλους. Η skywalker, λοιπόν, αποτελεί ένα ακόμη μεγάλο 

όνομα και μια καλή επιλογή προς εύρεση εργασίας και υπαλλήλων. Οι 

επιλογές του χρήστη στο δικτυακό τόπο είναι: αναζητήστε προσωπικό, 

αναζητήστε εργασία και, βέβαια πληροφορίες για το δικτυακό τόπο.
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Κεφάλαιο 5:

Μοντέλο Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας και 

Συναλλαγών για τον ΟΑΕΔ
Σκοπός του κεφαλαίου είναι η εφαρμογή πρακτικών της ηλεκτρονικής 

άσκησης διακυβέρνησης (e-government) στον ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα θα 

σχεδιαστεί ένα συγκεκριμένο μοντέλο αναπτύσσεται ένας οδηγός / 

διαδικτυακάς κόμβος με την αντίστοιχη καταγραφή διαδικασιών, 

πληροφοριών και δόμηση του περιεχομένου που αφορά τον οργανισμό 

αυτό. Ο προτεινόμενος κόμβος εκτιμάται ότι θα αποτελέσει ένα σημαντικό 

βοήθημα για αμεσότερη επικοινωνία και αποτελεσματικότερες συναλλαγές 

μεταξύ οργανισμού, κράτους, επιχειρήσεων και πολιτών.

5.1 Ο δρόμος προς την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Ο δρόμος προς την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση περνάει μέσα από τις εξής 

φάσεις:

1. Τη φάση της προ-εφαρμογής (pre-implementation),

2. τη φάση της εφαρμογής (implementation) και

3. τη φάση της μετα-εφαρμογής (post-implementation) ή φάση 

συντήρησης.

Στην πρώτη φάση συμπεριλαμβάνονται: ο σχεδιασμός στρατηγικής, η 

επιλογή της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, ο τόπος 

οργάνωσης των πληροφοριών και η εφαρμογή της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων για την υλοποίηση της στρατηγικής προς την Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση.

Στη δεύτερη φάση οι δημόσιοι φορείς οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη 

σημασία στα εξής: τη δημιουργία πλατφόρμας ευέλικτων επιλογών, τη 

δημιουργία γνώσεων, τη διαχείριση γνώσης και σχέσεων, την ανάπτυξη και 

ευρεία εφαρμογή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη δημιουργία 

πολλαπλών σημείων επικοινωνίας με τον πολίτη με τελικό στόχο τη 

δημιουργία του ηλεκτρονικού πολίτη (e-citizen).
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Τέλος, στη τρίτη φάση οι δημόσιοι φορείς πρέπει αφενός να εκμεταλλευτούν 

τη συσσωρευμένη πληροφορία από τα πολλαπλά σημεία επαφής πολιτών / 

επιχειρήσεων ώστε να αποκτήσουν πελατο-κεντρικά χαρακτήρα και 

αφετέρου να ενσωματώνουν συνεχώς νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας 

και να τροποποιούν τις υπάρχουσες όπου απαιτείται.

Ειδικότερα στην πρώτη φάση (προ-εφαρμογή) περιλαμβάνονται:

ν' Σχεδιασμός στρατηγικής. Κάθε κράτος οφείλει να θέσει εκ των 

προτέρων στόχους, να διαμορφώσει κατάλληλα τη νομοθεσία του και 

να υιοθετήσει συγκεκριμένη πολιτική γραμμή σχετικά με την 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

ν' Επιλογή της τεχνολογίας που θα οργανώσει τις πληροφορίες. Η 

σημαντικότερη ίσως παράμετρος επιτυχίας της προσπάθειας των 

κρατών. Η τεχνολογία που θα επιλεχθεί πρέπει να επιτρέπει τη 

συγκέντρωση μεγάλου όγκου πληροφοριών, να είναι «ανοιχτής 

αρχιτεκτονικής» και πάνω από όλα φιλική στη χρήση. Οι πιο 

επιτυχημένοι διαδικτυακοί κόμβοι χρησιμοποιούν τεχνολογίες που 

βοηθούν τις κυβερνήσεις να παρέχουν ολοένα και καλύτερες και 

πολυπλοκότερες εφαρμογές σε πραγματικό χρόνο (Bimber, 1996, 

Dutton, 1996). Η επιλογή της τεχνολογίας θα γίνει με βάση τα 

παρακάτω κριτήρια:

• να υποστηρίζει πρότυπα ανοικτής αρχιτεκτονικής,

• να παρέχει αποτελεσματικά εργαλεία ανάπτυξης και

διαχείρισης του κόμβου,

• να παρέχει τους κατάλληλους μηχανισμούς ασφάλειας και

• να είναι εύκολα παραμετροποιήσιμη.

ν Ο καθορισμός των προτύπων. Τα υπάρχοντα υπολογιστικά 

συστήματα της διοίκησης δεν έχουν σχεδιαστεί με βάση μια συνολική 

εκτίμηση των αναγκών και δε χαρακτηρίζονται από 

διαλειτουργικότητα, δηλαδή τη δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες 

σε άλλα συστήματα και να αποδέχονται υπηρεσίες και δεδομένα από 

αυτά (Milner, 1997). Για να επιτευχθεί η απαιτούμενη 

διαλειτουργικότητα, θα πρέπει να καθοριστούν τα πρότυπα που θα 

αποτελέσουν τη βάση κάθε στρατηγικής Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης. Αυτά τα πρότυπα θα επιτρέψουν την ενιαία ροή της
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πληροφορίας από σύστημα σε σύστημα στο δημόσιο τομέα και θα 

παρέχουν στους πολίτες και στις επιχειρήσεις καλύτερη πρόσβαση 

σε ολοκληρωμένες κρατικές υπηρεσίες. Επιπλέον, με την εφαρμογή 

προτύπων του Διαδικτύου και του παγκόσμιου ιστού, ο κρατικός 

τομέας θα συμβαδίζει με την υπόλοιπη βιομηχανία πληροφορικής. 

Αυτό, επίσης θα χρησιμεύσει ως βάση για τη μείωση του κόστους και 

των κινδύνων που συνδέονται με την εκτέλεση μεγάλων έργων 

πληροφορικής. Αυτά τα ελάχιστα πρότυπα, όπως τα εγκρίνουν και τα 

αποδέχονται σήμερα η βιομηχανία της πληροφορικής και οι 

κυβερνήσεις και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού, είναι: όλα τα κοινά 

πρότυπα που χρησιμοποιούνται στο Διαδίκτυο και στον παγκόσμιο 

ιστό, η νέα γλώσσα προγραμματισμού extensible Markup Language 

(XML) για την υλοποίηση αμφίδρομων εφαρμογών στο Διαδίκτυο και 

ένας κοινός φυλλομετρητής (browser) ως κύριο εργαλείο 

προσπέλασης σε όλα τα συστήματα πληροφορικής του δημόσιου 

τομέα.

S Υποδομή δικτύων. Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει την ανάπτυξη των 

τηλεπικοινωνιακών και υπολογιστικών δικτύων και γενικότερα την 

εγκατάσταση της απαιτούμενης τεχνολογικής υποδομής, που θα 

αποτελόσουν τη βάση για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Η 

ανάπτυξη της υποδομής πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την 

ανάγκη προστασίας τόσο της ίδιας της εγκατάστασης όσο και των 

πληροφοριών που διακινούνται μέσω αυτής. Στο πλαίσιο αυτό, 

καθορίζονται πολλαπλά επίπεδα πρόσβασης και πολιτικές 

ασφάλειας, ώστε να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα των δεδομένων και 

η προστασία εκείνων που χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητα. Οι γενικοί 

κανόνες αφορούν τους πάντες, τόσο τους υπαλλήλους κάθε 

βαθμίδας της δημόσιας διοίκησης όσο και τους πολίτες. Ειδικότερα, 

στη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών, έχουν αναπτυχθεί καινοτόμες 

μέθοδοι για την ασφαλή πρόσβαση. Ήδη έχει προχωρήσει σημαντικά 

η ανάπτυξη μηχανισμών αναγνώρισης των εξουσιοδοτημένων 

χρηστών, με την εκμετάλλευση χαρακτηριστικών που είναι μοναδικά 

σε κάθε άνθρωπο (δακτυλικό αποτύπωμα, ίριδα ματιού). 

Ταυτόχρονα, λύσεις όπως οι «έξυπνες κάρτες» παρέχουν στους 

πολίτες που δεν έχουν εξοικειωθεί πλήρως με την τεχνολογία τη 

δυνατότητα αποτελεσματικότερης χρήσης των νέων ψηφιακών 

υπηρεσιών. Επιπλέον, δημιουργούνται οι πρώτες υπηρεσίες
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καταλόγου, οι οποίες στην εξέλιξη της Ηλεκτρονικής Πολιτείας θα 

αποτελέσουν τη βάση για τα συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

και τις δικτυακές πύλες που θα αναπτυχθούν στα επόμενα βήματα.

ν' Λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση της στρατηγικής. Τα κράτη 

οφείλουν να προχωρήσουν έγκαιρα σε οργάνωση των δεδομένων 

τους σε ψηφιακή μορφή και να περάσουν στους δημόσιους 

υπαλλήλους τη νοοτροπία ψηφιοποίησης όλων των αρχείων.

Περνώντας στην κρίσιμη φάση της εφαρμογής, οι κυβερνήσεις οφείλουν να 

δώσουν ιδιαίτερη σημασία στα εξής:

ν' Δημιουργία πλατφόρμας ευέλικτων επιλογών. Το «κλειδί» για την 

επιτυχία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εντοπίζεται στο 

συνδυασμό ευελιξίας και πρακτικότητας όσον αφορά στην ενοποίηση 

των διαδικασιών σε ένα κεντρικό σύστημα. Προς αυτήν την 

κατεύθυνση σημαντικός είναι ο ρόλος της ασφάλειας των on line 

υπηρεσιών και της προσωποποίησης των υπηρεσιών (Musso et al., 

1998).

ν' Δημιουργία συνεργασιών. Η μεταφορά της τεχνογνωσίας τόσο από 

τις ιδιωτικές εταιρείες όσο και από τα «πρωτοπόρα» κράτη μπορεί να 

οδηγήσει σε ταχύτερα αποτελέσματα.

ν' Διαχείριση γνώσης. Όπως και στον ιδιωτικό έτσι και στο δημόσιο 

τομέα το ανθρώπινο δυναμικό οφείλει να συνδυάσει τις γνώσεις και 

τις ικανότητες του με την τεχνολογία. Σημαντικοί «βοηθοί» προς 

αυτήν την κατεύθυνση είναι τα εσωτερικά (intranets) και εξωτερικά 

(extranet) δίκτυα.

ν' Διαχείριση σχέσεων. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση δεν μπορεί να 

λειτουργήσει αποτελεσματικά έχοντας ως βασικό προσανατολισμό 

μόνο την τεχνολογία. Οι κρατικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες πρέπει να 

είναι εύχρηστες, φιλικές, να εξασφαλίζουν την ακεραιότητα και την 

ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πολιτών και να 

παρέχονται τόσο μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών όσο και μέσω 

κινητών τηλεφώνων, ψηφιακής τηλεόρασης ή άλλων διαδικτυακών 

συσκευών.

^ Ανάπτυξη του e-mail. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι ο κάθε 

πολίτης να έχει τη δική του ηλεκτρονική θυρίδα (Groper, 1996, 

Thomson και Aikens, 1998). Κάθε τμήμα της διοίκησης είναι 

προσβάσιμο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ
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δημιουργείται -σε κεντρικό επίπεδο- υπηρεσία καταλόγου με όλες τις 

διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της διοίκησης, των 

τμημάτων και των υπαλλήλων. Ταυτόχρονα, λαμβάνονται τα 

απαραίτητα μέτρα, ώστε οι έντυπες φόρμες να αντικατασταθούν 

σταδιακά από τις ηλεκτρονικές. Ο πολίτης μπορεί πλέον να 

συμπληρώνει μια αίτηση από το σπίτι και -μέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου- να τη στέλνει στην αρμόδια υπηρεσία ή στο online 

γραφείο εξυπηρέτησης πολιτών. Ακόμη και οι πολίτες με μειωμένη 

δυνατότητα πρόσβασης σε υπολογιστή, θα μπορούν να 

αποστέλλουν και να λαμβάνουν μηνύματα που τους αφορούν μέσω 

κάποιου υπολογιστή εύκολα προσβάσιμου. Επιπλέον, στο χώρο της 

διοίκησης υλοποιούνται οι κατάλληλες πρωτοβουλίες, ώστε κάθε 

δημόσιος υπάλληλος να έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο από το χώρο 

εργασίας.

ν' Σημεία επικοινωνίας με τον πολίτη. Η διοίκηση είναι ένας 

πολύπλοκος μηχανισμός, ο οποίος αποτελείται από υπηρεσίες που 

πολλές φορές λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους. Από την 

πλευρά του ο πολίτης, πολλές φορές, δεν είναι σε θέση να γνωρίζει 

ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για την εξέταση του αιτήματος του ή 

ποιες ακριβώς είναι οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσει. Ο 

περιορισμός της γραφειοκρατίας, η αποδοτικότερη λειτουργία των 

υπηρεσιών και τελικά η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη βρίσκουν 

την τελική τους έκφραση μέσα από τη δικτυακή πύλη της 

Ηλεκτρονικής Πολιτείας (Schalken, 1998). Η πύλη αυτή λειτουργεί ως 

το βασικό σημείο επικοινωνίας μεταξύ διοίκησης και πολίτη, όπου ο 

τελευταίος καταθέτει το αίτημά του ή εντοπίζει την πληροφορία που 

τον ενδιαφέρει. Στην ουσία, η πύλη λειτουργεί ως το ψηφιακό 

αντίστοιχο ενός κέντρου εξυπηρέτησης, όπου ο πολίτης διατυπώνει 

το αίτημά του κι αυτό ικανοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία, χωρίς 

όμως ο ίδιος να έρχεται σε επαφή με τις εσωτερικές διαδικασίες της 

διοίκησης. Στο πλαίσιο της στρατηγικής ώστε, μέχρι το 2005, όλοι οι 

πολίτες να έχουν πρόσβαση στο Δίκτυο, η βρετανική κυβέρνηση 

δημιούργησε την πύλη www.ukonline-gov.uk, που αποτελεί το 

βασικό σημείο επικοινωνίας πολιτών / διοίκησης.

S Ανάπτυξη εφαρμογών. Έχοντας υλοποιήσει τη βασισμένη σε ανοιχτά 

πρότυπα υποδομή και τις προϋποθέσεις επικοινωνίας, διοίκησης / 

πολίτη, η Ηλεκτρονική Πολιτεία λαμβάνει σάρκα και οστά. Μέσα από
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μια σειρά εφαρμογών, η διοίκηση αναπτύσσει τρόπους 

διεκπεραίωσης των συναλλαγών με τους πολίτες, ενώ ταυτόχρονα οι 

μηχανισμοί αυτοί εφαρμόζονται και στις εσωτερικές διαδικασίες. Η 

εμπειρία έχει δείξει ότι τα ολοκληρωμένα συστήματα πληροφορικής 

μειώνουν το κόστος των προμηθειών και παράλληλα παρέχουν νέες 

ευκαιρίες στις επιχειρήσεις, ακόμη και στις μικρομεσαίες. Τα πρώτα 

συστήματα ηλεκτρονικών προμηθειών (e-procurement) λειτουργούν 

ήδη και στη χώρα μας, με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα.

ν' Δημιουργία του online πολίτη. Φυσικά, δεν μπορεί να υπάρξει 

Ηλεκτρονική Πολιτεία στην οποία δε μετέχουν ενεργά οι πολίτες. 

Είναι σαφές ότι η διοίκηση οφείλει να αναλάβει τις κατάλληλες 

πρωτοβουλίες, ώστε να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών στην 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Σε πολλές χώρες υπάρχουν τεχνικές 

επιδότησης των πολιτών για την αγορά υπολογιστών, οι οποίοι 

σήμερα αποτελούν το βασικότερο μέσο για την απόκτηση 

πρόσβασης στο Δίκτυο. Το μέτρο αυτό εφαρμόστηκε και στην 

Ελλάδα, με τις δαπάνες για την αγορά υπολογιστή να εκπίπτουν από 

τη φορολογία. Παράλληλα, το 2001 ήταν η χρονιά που λειτούργησαν 

στην Ελλάδα online συστήματα για την κατάθεση φορολογικών 

δηλώσεων και δηλώσεων ΦΠΑ εφαρμογές που σημείωσαν 

σημαντική επιτυχία. Αναφορικά με την ενθάρρυνση των πολιτών, 

σημαντικός είναι και ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα, καθώς ο ελεύθερος 

ανταγωνισμός στις υπηρεσίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο μειώνει 

σημαντικά το κόστος για τους χρήστες, γεγονός που ισχύει και στην 

περίπτωση της χώρας μας. Τέλος, η απελευθέρωση των 

τηλεπικοινωνιών -που οδηγεί στη δημιουργία έντονου ανταγωνισμού- 

παρέχει στους πολίτες νέους τρόπους πρόσβασης και χρήσης του 

Διαδικτύου.

Τέλος στη φάση της μετα-εφαρμογής, οι κυβερνήσεις οφείλουν να δώσουν 

ιδιαίτερη σημασία στα εξής:

^ Επανατροφοδότηση των απόψεων και παρατηρήσεων των πολιτών 

και επιχειρήσεων για το βαθμό ικανοποίησης και ελέγχου 

δραστηριότητας μετά την επαφή με την υπηρεσία.

S Συντήρηση και αναβάθμιση προσφερόμενων υπηρεσιών.
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Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση πρέπει να 

ενισχυθεί, τουλάχιστον αρχικά και από άλλες υπηρεσίες του κράτους. 

Συγκεκριμένα, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών αλλά και τα ειδικά τμήματα 

όλων των δημόσιων φορέων οφείλουν να αναλάβουν την «εκπαίδευση» και 

πληροφόρηση των πολιτών βοηθώντας τους να γνωρίσουν τα οφέλη της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή των 

πολιτών στις υποθέσεις της πολιτείας θα βοηθήσει τα κράτη να αποκτήσουν 

σαφέστερη εικόνα σχετικά με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η δημιουργία δικτυακών 

τόπων για κάθε δημόσιο φορέα δεν είναι πανάκεια ούτε διευκολύνει σε καμιά 

περίπτωση τις καθημερινές συναλλαγές των πολιτών. Αν για παράδειγμα 

ένας πολίτης χρειάζεται πληροφορίες από δυο ή τρεις υπηρεσίες του 

Δημοσίου οφείλει να επισκεφθεί αντίστοιχο αριθμό δικτυακών τόπων, 

χάνοντας το χρόνο του όχι ανεβοκατεβαίνοντας σκάλες αλλά 

«σερφάροντας» στο Διαδίκτυο (Schalken, 1997). Η λύση σε αυτήν την 

περίπτωση δίνεται μόνο μέσω της δημιουργίας ειδικών πυλών -portals- 

που θα λειτουργούν κατά κάποιο τρόπο όπως τα «φυσικά» Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΠΑ) και θα αποτελέσουν το συνδετικό, 

επικοινωνιακό κρίκο μεταξύ των ηλεκτρονικών κρατικών υπηρεσιών και των 

πολιτών.
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5.2 Προτεινόμενο μοντέλο ηλεκτρονικής επικοινωνίας & 

συναλλαγών

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής θα χρησιμοποιηθεί ως εφαρμογή 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ο ΟΑΕΔ με σκοπό την πρόταση ενός 

συγκεκριμένου μοντέλου που θα προσφέρει τις εξής υπηρεσίες (Σχήμα 16):

1. Έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση σε θέματα που σχετίζονται με 

ευκαιρίες σε θέσεις εργασίας, διαγωνισμοί, επιδόματα, προγράμματα 

επιμόρφωσης / εξειδίκευσης, προγράμματα επιδοτούμενα ή μη, 

νομοθετικές διατάξεις και θέματα γενικού ενδιαφέροντος.

2. Άμεση επικοινωνία μέσω φορμών επικοινωνίας, αποστολή 

βιογραφικών σημειωμάτων, συμπλήρωση φορμών για συμμετοχή σε 

προγράμματα, σεμινάρια ή για εύρεση εργασίας.

3. Παροχή δυνατότητας συναλλαγών, όπως εξόφληση πληρωμών, 

λογαριασμών, επιδόματα κλπ.

Σχήμα 16: Προτεινόμενο μοντέλο ηλεκτρονικής επικοινωνίας και

συναλλαγών ΟΑΕΔ

Ο ΟΑΕΔ ενεργώντας ως ενδιάμεσος φορέας θα φέρει σε επαφή / 

επικοινωνία το κράτος, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες δημιουργώντας ένα 

περιβάλλον όπου θα εξασφαλιστούν καλύτερη και αποτελεσματικότερη 

διοίκηση για το κράτος, περισσότερες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και
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καλύτερη δημοκρατία για τους πολίτες. Η επίτευξη των ανωτέρω στόχων θα 

υλοποιηθεί μέσω της δημιουργίας ενός διαδικτυακού τόπου / κοινού κόμβου 

μεταξύ των εμπλεκόμενων οντοτήτων.

Η επιτυχής λειτουργία του προτεινόμενου κόμβου βασίζεται κυρίως στην 

αποτελεσματική ανάπτυξη, παρουσίαση και διαχείριση κατάλληλου 

περιεχομένου. Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και πληροφοριών με τη 

σειρά της, θα ενδυναμώσει την ανταγωνιστικότητα του κόμβου μέσα στην 

αγορά προσελκύοντας ολοένα και περισσότερους χρήστες/πελάτες και θα 

επιφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη για τη συνέχιση της λειτουργίας του.

Το μέλλον παρουσιάζεται ευοίωνο για τους διαδικτυακούς κόμβους που 

απευθύνονται σε απαιτητικούς και σύγχρονους χρήστες και ειδικότερα για τα 

ευαίσθητα πεδία της ανεργίας και απασχόλησης (Prince, 2000). Οι κόμβοι 

αυτοί προσφέρουν γνώση που θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα, 

υιοθετώντας τις τεχνολογίες και τα μοντέλα του Διαδικτύου και παράλληλα 

ενσωματώνοντας και παρέχοντας προσωποποιημένο και αξιόπιστο 

περιεχόμενο και υπηρεσίες (Ward, 1996, Weare et al., 1999).
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5.3 Προτεινόμενος δικτυακός κόμβος στον ΟΑΕΔ 

Το Διαδίκτυο έχει δημιουργήσει μία επανάσταση στην επικοινωνία και τη 

διάχυση της πληροφορίας. Η ικανότητά του να ελαχιστοποιεί τη σημασία του 

χρόνου και της γεωγραφικής απόστασης, δίνει την δυνατότητα σε διάφορους 

διαδικτυακούς τόπους και στις εφαρμογές του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν να 

επηρεάσουν και να επιδράσουν άμεσα τον χώρο άσκησης υπηρεσιών των 

κρατικών / δημόσιων οργανισμών. Έχει αποδειχτεί στην πράξη ότι για την 

άσκηση σωστής και αποτελεσματικής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, πρώτος 

και βασικός στόχος των κρατών είναι η διαδικτυακή παρουσία όλων των 

υπηρεσιών τους (Aikens, 1997, Beamish, 1995, Becker, 1998, Bellamy και 

Taylor, 1998).

5.3.1 Ο πρωταγωνιστικός ρόλος των δικτυακών κόμβων 

Η δημιουργία ειδικών τόπων / κόμβων βοηθά τους πολίτες να αποκτήσουν 

μια πρώτη επαφή σχετικά με τις αρμοδιότητες κάθε δημόσιου φορέα αλλά 

και να εξοικειωθούν με τη διαδικτυακή εικόνα του κράτους (Hacker και van 

Dijk, 1999). Στα τελευταία χρόνια οι περισσότερες κυβερνήσεις έχουν 

υλοποιήσει (ή είναι σε φάση υλοποίησης) πολλά προγράμματα που στόχο 

έχουν να παρέχουν σε πραγματικό χρόνο κρατικές υπηρεσίες και 

πληροφόρηση. Μερικά παραδείγματα αποδεικνύουν το γεγονός αυτό:

s Κάθε εβδομάδα ο δικτυακός τόπος της Κυβέρνησης της Μινεσότας 

δέχεται 13000 e-mails από το κοινό,

S 75% των φορολογικών δηλώσεων στην Αυστραλία υλοποιείται σε 

πραγματικό χρόνο,

s Οι πολίτες της Βραζιλίας στις τελευταίες εθνικές και τοπικές εκλογές 

ψήφισαν ηλεκτρονικά,

s Κάθε μήνα ο δικτυακός τόπος του ελληνικού Υπουργείου Ανάπτυξης 

δέχεται 30000 επισκέψεις,

S Ήδη 350000 ελληνικές επιχειρήσεις κατέθεσαν ηλεκτρονικά το ΦΠΑ 

μέσω του συστήματος TAXIS Net.

Όταν οι κυβερνήσεις αποφασίζουν να εισέλθουν στο νέο / ηλεκτρονικό 

γίγνεσθαι τότε διαπιστώνουν ότι μπορούν ακόμη να μειώσουν τα έξοδά 

τους. Για παράδειγμα όταν η υπηρεσία General Services Administration των 

ΗΠΑ λειτούργησε τον δικτυακό κόμβο GSA Advantage!. Μείωσε το κόστος 

των προμηθειών κατά 80 % από 150$ για κάθε συναλλαγή σε 30$. Αυτή τη
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στιγμή αποτελεί τον μεγαλύτερο κόμβο στον κόσμο όπου το ύψος των online 

παραγγελιών ανέρχεται σε 100 εκατ. $ το χρόνο. Γενικά, οι δικτυακοί τόποι 

επιτρέπουν στις κυβερνήσεις να επεκτείνουν τη διαχείριση των 

πληροφοριών και γνώσης καθώς επίσης και τις διαδικασίες τους σε πολύ 

υψηλό επίπεδο.

Ο όρος διαδικτυακάς κόμβος (portal) σημαίνει πολύ απλά πύλη / είσοδο: 

είσοδο μέσω υπερσυνδέσμων σε άλλους δικτυακούς τόπους, πληροφορίες 

και υπηρεσίες. Γενικά, οι κόμβοι αυτοί είτε άπτονται πολλών διαφορετικών 

θεμάτων (οριζόντιοι κόμβοι) είτε προσφέρουν μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών 

σε ένα περιορισμένο αριθμό θεμάτων (κάθετοι κόμβοι). Αποτελούν συνήθως 

την αφετηρία για την πλοήγηση των χρηστών στο Διαδίκτυο βοηθώντας τους 

να βρουν τις πληροφορίες για το αντικείμενο που τους ενδιαφέρει πιο 

γρήγορα. Πέρα από τη χρησιμότητά τους ως σημεία εκκίνησης, οι 

διαδικτυακό! κόμβοι προσφέρουν στους επισκέπτες τους μια σειρά από 

υπηρεσίες, φιλοδοξώντας να αποτελέσουν επίσης και τον τελικό προορισμό 

τους στη πλοήγηση αυτή (Dias, 2001, Isaacs, 1999). Οι υπηρεσίες, όπως θα 

ανέμενε κανείς, έχουν εξαιρετική απήχηση στους χρήστες του Διαδικτύου και 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμες και σε κάθε οργανισμό.

Ο Siriginidi Subba Rao θεωρεί ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες βασίζονται σε 

τέσσερις βασικούς άξονες: δυνατότητα σύνδεσης με τους πόρους του 

Διαδικτύου, παροχή περιεχομένου / πληροφοριών, υποστήριξη εκτέλεσης 

εμπορικών συναλλαγών και τέλος παροχή εργαλείων και θέσπιση κανόνων 

για τη δημιουργία κοινωνιών / ομάδων με κοινά ενδιαφέροντα ή επιδιώξεις 

(Siriginidi Subba Rao, 2001). Η σύγχρονη προσέγγιση των διαδικτυακών 

κόμβων χρησιμοποιεί συνώνυμους όρους όπως εμπορικός, επιχειρηματικός 

κόμβος (business-corporate portal) ή κόμβος διαχείρισης επιχειρηματικών 

πληροφοριών (corporate-enterprise information portal). Κατά συνέπεια 

διαφορετικοί ορισμοί τονίζουν συγκεκριμένα κύρια χαρακτηριστικά. Οι 

Shilakes, Tylman και Brio, θεωρούν τους διαδικτυακούς κόμβους ως το μέσο 

/ εργαλείο που εξασφαλίζει στους οργανισμούς / επιχειρήσεις τη δυνατότητα 

να παρέχουν στους χρήστες τους, όλη την διαθέσιμη εσωτερική και 

εξωτερική δομημένη επιχειρηματική πληροφορία για την υποστήριξη της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων Viador [8] και την αποδοτικότερη υλοποίηση 

των εργασιών τους Murray [9] Shilakes και Tylman, 1998, Brio Technology, 

2000a-b, Viador, 2000, Murray, 1999. Άλλοι μάλιστα όπως o Eckerson, 

παρομοιάζει τον διαδικτυακό κόμβο ως ένα «πολυκατάστημα» παροχής 

πληροφοριών (δομημένων και μη) Eckerson, 1999). Οι Reynold και
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Koulopoulos, υπογραμμίζουν τον χρηστο-κεντρικό χαρακτήρα του κόμβου 

δίνοντας έμφαση στην παροχή προσωποποιημένων πληροφοριών που 

καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε χρήστη ενώ η Plumtree Software, 

προτείνει μία πλατφόρμα που συνδυάζει τα ανωτέρω τονίζοντας αφενός την 

παροχή εξειδικευμένων πληροφοριών και αφετέρου θεωρεί τον κόμβο ως 

μέσο παροχής χρήσιμων εργαλείων όπως on-line αναφορές, e-mail, 

προγράμματα (schedules), ημερολόγια και επιχειρηματικές υπηρεσίες 

(Reynold και Koulopoulos, 1999, Plumtree Software, 2001).

Συνοψίζοντας, ένας διαδικτυακάς κόμβος παρέχει ένα μοναδικό και ασφαλές 

σημείο πρόσβασης και αλληλεπίδρασης με διαφορετικές πληροφορίες, 

διαδικασίες, υπηρεσίες και εφαρμογές, με ανθρώπους και γενικά άλλους 

διαθέσιμους πόρους, μέσα από το Διαδίκτυο, καθώς επίσης και της 

παρουσίασής τους σύμφωνα με τις ξεχωριστές απαιτήσεις του κάθε χρήστη. 

Ένας δικτυακός κόμβος παρέχει τις παρακάτω λειτουργίες:

ν' Εκμετάλλευση των υπαρχόντων υποδομών και συστημάτων με την 

ενοποίησή και τη διάθεσή τους στο Διαδίκτυο, 

ν' Αυτοματοποίηση διαδικασιών.

ν' Διαχείριση γνώσης επιτρέποντας τους χρήστες να οργανώσουν και να 

διανείμουν τη διαθέσιμη πληροφορία που προέρχεται από διάφορες 

εφαρμογές.

ν' Μείωση του κόστους και των ανθρώπινων λαθών κατά την 

κατηγοριοποίηση και αναζήτηση των πληροφοριών, 

ν' Απλοποίηση της πρόσβασης στη διαθέσιμη πληροφορία μέσω ενός 

μοναδικού σημείου.

ν' Ευχρηστία διότι δεν απαιτεί εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις, 

ν' Εξασφάλιση υψηλών επιπέδων ασφάλειας επιτρέποντας τις διάφορες 

δημόσιες υπηρεσίες να διανείμουν και να ενοποιούν τη διαθέσιμη 

πληροφορία.

ν' Παροχή επικοινωνία με κάθε μέσο πχ. Η/Υ, κινητό τηλέφωνο, PDAs 

κλπ.

ν' Ικανότητα να ικανοποιεί μεγάλο αριθμό χρηστών.

Ειδικότερα, όταν αναφερόμαστε σε ένα διαδικτυακό κόμβο ενός οργανισμού 

για την ανεργία και απασχόληση, εννοούμε το μέσο που εξασφαλίζει στις 

ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και μεμονωμένα άτομα, όλη την αναγκαία 

πληροφορία και υπηρεσίες που απαιτούνται αφενός για την άμεση 

εξυπηρέτηση των διαφόρων επιχειρήσεων και την υλοποίηση
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προγραμμάτων για την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της 

ανεργίας.

Ο σημερινός διαδικτυακάς τόπος του ΟΑΕΔ χαρακτηρίζεται από: έλλειψη 

επαρκών, αξιόπιστων και επικαιροποιημένων πληροφοριών, μη παροχή 

κατάλληλων συμβουλευτικών υπηρεσιών, ανυπαρξία ενός κεντρικού 

αποθηκευτικού σημείου (βάση δεδομένων) όπου θα περιέχονται τα στοιχεία 

όλων των ενδιαφερομένων μερών και φυσικά των κατάλληλων μηχανισμών 

που θα βοηθήσουν στην εύρεση ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης 

εργασίας. Κυρίως όμως δεν παρέχεται η δυνατότητα εκτέλεσης 

συναλλαγών.

Στην εργασία αυτή θα προταθεί ως εφαρμογή της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης ένας διαδικτυακάς κόμβος με σκοπό να καλυφθούν τα κενά 

επικοινωνίας, πληροφοριών και συναλλαγών.

Συγκεκριμένα, προσδιορίζονται τα βήματα ανάπτυξης (μέσα στο όλο πλαίσιο 

ανάπτυξης στρατηγικής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το οποίο έγινε 

αναφορά στην Ενότητα 4.1). Καθορίζονται επίσης η δομή και το 

περιεχόμενο του προτεινόμενου κόμβου και αναλύονται οι ρόλοι και 

αρμοδιότητες των βασικών οντοτήτων που συμμετέχουν στη δημιουργία και 

συντήρησή του. Προσδιορίζεται ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει ο 

διαδικτυακάς κόμβος στις σχέσεις των συμμετεχόντων και καθορίζονται τα 

ενδεχόμενα οφέλη από τη λειτουργία αυτού. Τέλος, προτείνονται οι ενέργειες 

μάρκετινγκ που απαιτούνται για την σχεδίαση και την εφαρμογή του 

εξεταζόμενου ηλεκτρονικού κόμβου.

5.3.2 Υλοποίηση ηλεκτρονικού δικτυακού κόμβου στον ΟΑΕΔ 

Το βασικό στοιχείο της διαδικασίας υλοποίησης ενός διαδικτυακού κόμβου 

είναι ότι αυτή είναι επαναληπτική. Σύμφωνα με τον Phifer Αντιπρόεδρο της 

Gartner Group εταιρείας ερευνών στο Διαδίκτυο, η διαδικασία αυτή θα 

πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα (Phifer, 2001):

1. Γρήγορη ανάπτυξη του κόμβου.

2. Πιλοτική εφαρμογή του σε περιορισμένο κοινό.

3. Εφαρμογή απαραίτητων τροποποιήσεων για την ικανοποίηση των 

απαιτήσεων των χρηστών.

4. Εφαρμογή κόμβου σε όλο και περισσότερες και διαφορετικές ομάδες 

χρηστών.
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Ειδικότερα για τον ΟΑΕΔ κρίσιμοι παράγοντες εκτιμάται ότι είναι η 

συγκέντρωση ενός μεγάλου και αξιόπιστου όγκου πληροφοριών που 

αφορούν άμεσα ή έμμεσα τις δραστηριότητες / λειτουργίες του Οργανισμού 

και η διάχυσή τους σε όλους τους ενδιαφερομένους ώστε να αυξηθεί η 

προστιθέμενη αξία που θα προσφέρουν οι πληροφορίες αυτές στην 

καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση των δραστηριοτήτων αυτών. 

Εφόσον ο ρόλος του δικτυακού κόμβου είναι η συγκέντρωση και η 

παρουσίαση όλου του διαθέσιμου περιεχομένου θα πρέπει να εξασφαλίζεται 

η απλή και άμεση πλοήγησή του, με τη βοήθεια συστημάτων 

κατηγοριοποίησης ώστε να ομαδοποιούνται οι πληροφορίες ανά θεματικά 

πεδία, καθώς επίσης και αποτελεσματικών εργαλείων αναζήτησης ώστε ο 

χρήστης να ανακτά γρήγορα και άμεσα την πληροφορία που θέλει 

(Kaminski, 1999, Knowledge Management, 1999a-b). Επίσης απαιτούνται 

εργαλεία υποστήριξης και διεκπεραίωσης εμπορικών συναλλαγών και 

υπηρεσίες που θα προσφέρουν προστιθέμενη αξία στους χρήστες ώστε να 

επιτυγχάνεται ο πρωταρχικός στόχος του κόμβου που είναι η ικανότητα 

προσέλκυσης και διατήρησης των χρηστών.

Τέλος, ορισμένες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιήσει ο δικτυακός 

κόμβος είναι οι εξής:

1. Το όνομα (διεύθυνση) του κόμβου καθώς και οι σύνδεσμοι και μενού θα 

πρέπει να είναι εύκολα αναγνωρίσιμα και μνημονεύσιμα.

2. Όλη η διαθέσιμη πληροφορία να είναι επικαιροποιημένη και ελεγμένη 

από αντίστοιχα διοικητικά όργανα, αξιόπιστη και ακριβής. Πρέπει να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια από τους πολίτες και 

επιχειρήσεις για τη λήψη των αποφάσεών τους.

3. Η στατική πληροφορία και η αρχική σελίδα θα πρέπει να ανανεώνονται 

συχνά

4. Ο κόμβος να παρουσιάζει μία εικόνα της δουλειάς που προσφέρει ο 

οργανισμός καθώς επίσης και των αρμοδιοτήτων του.

5. Αποτελεί την εικόνα του κράτους για τα θέματα απασχόλησης και 

ασφάλισης.

6. Να παρέχει όλους τους δυνατούς τρόπους επικοινωνίας όπως 

τηλέφωνο, fax, e-mail και ταχυδρομική διεύθυνση. Επίσης, δυνατότητα 

επικοινωνίας μέσω φορμών επικοινωνίας, πινάκων ανακοινώσεων κλπ. 

και καταλόγους και μηχανισμούς αναζήτησης για συγκεκριμένα στοιχεία.

7. Να προσφέρει άμεση επικοινωνία με αποστολή e-mail προς τον 

διαχειριστή του κόμβου για σχόλια και παρατηρήσεις για τον ίδιο τον
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κόμβο. Οι απαντήσεις στα σχόλια αυτά δεν πρέπει να δίνονται σε χρόνο 

μεγαλύτερο των δύο ημερών.

8. Ο κόμβος να προσφέρει πληροφορίες από πολλά κρατικά όργανα και 

υπηρεσίες ή τμήματα. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να παρέχονται και 

συνδέσεις (links) στα ανώτερα ή κατώτερα διοικητικά όργανα, στις 

συνεργαζόμενες υπηρεσίες ή φορείς.

5.2.3 Δομή ηλεκτρονικού δικτυακού κόμβου ΟΑΕΔ 

Ο προτεινόμενος κόμβος αποτελείται από τις βασικές ενότητες όπως 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 18). Στη βασική σελίδα, συνδέονται 

«Γενικές & Ειδικές Πληροφορίες», «Κύρια Θεματικά Αγοράς Εργασίας», 

«Αναζήτηση», και οι «Συμβουλευτικές και Λοιπές Υπηρεσίες». Το 

περιεχόμενο και οι διακλαδώσεις των ενοτήτων αυτών αναλύονται 

περαιτέρω στους επόμενους πίνακες (Πίνακες 13 - 17).

Δικτυακός κόμβος

Κεντρική
Σελίδα

Γενικές & Ειδικές 
ΠληροφορίεςJ

Συμβουλευτικές & 
Λοιπές Υπηρεσίες

Κύρια Θεματικά 
Πεδία Αγοράς 

Εργασίας

Αναζήτηση

]
j

Σχήμα 18:Κύρια μέρη διαδικτυακού κόμβου ΟΑΕΔ

Στη κεντρική σελίδα παρουσιάζονται οι βασικές πληροφορίες καθώς επίσης 

και κύριοι σύνδεσμοι με τις υπόλοιπες δυνατότητες:
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Ηλεκτρονικός 

Δικτυακός Κόμβος 

ΟΑΕΔ/

Κεντρική σελίδα

• Γενικές & Ειδικές 

Πληροφορίες

• Μηχανές 

Αναζήτησης

• Κύρια Θεματικά 

Πεδία Αγοράς 

Εργασίας

• Συμβουλευτικές & 

Λοιπές Υπηρεσίες

Γενικά ❖ Καλωσόρισμα 

Διοικητή

❖ Στρατηγική, 

αποστολή, 

αντικειμενικοί 

στόχοι

❖ Προφίλ, ιστορικό, 

Διοικητικό 

Συμβούλιο, 

διοίκηση, δομή

❖ Επικοινωνία 

(διευθύνσεις 

διαφόρων 

υπηρεσιών, 

τηλέφωνα, fax, e- 

mails)

Σελίδα εγγραφών ❖ Πληροφορίες 

εγγραφής, οφέλη 

μέλους, είσοδος 

μέλους: 

εργαζόμενοι, 

επιχειρήσεις, 

πολίτες)

❖ Στατιστικά στοιχεία 

κόμβου

(επισκεψιμότητα)

❖ Απόψεις μελών

Νέα / Ανακοινώσεις ❖ Ειδήσεις, 

ημερολόγιο 

εκδηλώσεων

Βοήθεια

Χάρτης Κόμβου (site 

map)

Πίνακας 13: Κεντρική σελίδα
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Γενικές & Ειδικές 

Πληροφορίες

Νομοθετικές Διατάξεις / 

Κανονισμοί / 

Δικαιώματα / 

Υποχρεώσεις

Εργασία

Εκπαίδευση

Κατάρτιση

Διαμονή

❖ Προγράμματα

❖ Κοινωνική πολιτική 

και ασφάλιση

❖ Εκπαίδευση και 

Υγεία

❖ Ευκαιρίες 

Κατάρτισης

❖ Σύγκριση / 

αντιστοίχιση 

προσόντων

❖ Κόστος ζωής

❖ Χρήσιμες 

διευθύνσεις, 

τηλέφωνα κλπ.

Πίνακας 14:Γενικές & Ειδικές Πληροφορίες
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Κύρια Θεματικά Χρήσιμες διευθύνσεις / ❖ Διεθνείς,

Πεδία Αγοράς 

Εργασίας

Συνδέσεις κυβερνητικοί, 

εθνικοί & ιδιωτικοί 

οργανισμοί

❖ Ακαδημαϊκοί φορείς 

Πανεπιστήμια 

(Γραφεία 

Διασύνδεσης)

❖ Επιχειρήσεις

❖ Περιοδικά / 

Εφημερίδες

❖ Ενώσεις / Σωματεία

❖ Φορείς ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων

❖ Ερευνητικοί φορείς 

/ Ινστιτούτα

Πληροφόρηση/ ❖ Ετήσιες εκθέσεις

Βιβλιογραφία ❖ Στατιστικά στοιχεία 

/ Έρευνες

❖ Περιοδικά / Βιβλία

❖ Άρθρα / 

Παρουσιάσεις

❖ Νέα προγράμματα

Συζητήσεις / Διάλογος 

με τους πολίτες &

❖ Φόρμες 

επικοινωνίας

επιχειρήσεις ❖ Bulletin boards

❖ Discussion forums

Online αιτήσεις ❖ Προσφορά 

εργασίας

❖ Ζήτησης εργασίας

❖ Συμμετοχή σε 

προγράμματα 

εξειδίκευσης, 

αναπτυξιακά 

προγράμματα κλπ

Πίνακας 15: Κύρια Θεματικά Πεδία Αγοράς Εργασίας
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Αναζήτηση

• Αναζήτηση Κατά 

Λέξεις - 

Εκφράσεις 

Κλειδιά (Απλή, 

Σύνθετη,

Κατάλογος Κόμβου

Γρήγορη)

Εξειδικευμένη

(Αναζήτηση στα

αποτελέσματα)

Ταξινόμηση

αποτελεσμάτων

(ανά ημερομηνία,

συνάφεια κλπ)

Οδηγίες /

Συμβουλές

αναζήτησης

Εργασία (Ανά 

επαγγελματική 

δραστηριότητα, 

εμπειρία,

εκπαίδευση, τύπο

συνεργασίας,

χρόνος

συνεργασίας,

ηλικία, τόπο)

Επιχειρήσεων

Βιογραφικού

Σημειώματος

Προγραμμάτων

(Επιμορφωτικών,

επιδοτούμενων

Ευρωπαϊκών /

Εθνικών)

❖ Εγγράφων 

(Διατάξεις, 

κανονισμοί)

Πίνακας 16: Αναζήτηση

Συμβουλευτικές & Σύμβουλοι ❖ Οδηγοί καριέρας
Λοιπές Υπηρεσίες ❖ Επαγγέλματα με τη

μεγαλύτερη ζήτηση

❖ Επαγγελματικός

προσανατολισμός

Διαφήμιση

Εκπαίδευση

Παροχή ❖ Επιδόματα ανεργίας
ασφαλιστικών ❖ Επιδόματα τέκνων
επιδομάτων ❖ Ιατρικές δαπάνες

Πίνακας 17: Συμβουλευτικές & Λοιπές Υπηρεσίες
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Ο προτεινόμενος κρατικός διαδικτυακάς κόμβος εκτιμάται ότι είναι σε θέση 

να παρέχει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις πρόσβαση στη διαθέσιμη 

κρατική πληροφορία, επιτρέπει τις απλές συναλλαγές και παρέχει τη 

σύνδεση σε άλλους σχετικούς δικτυακούς τόπους.

Βέβαια γίνεται αντιληπτό ότι η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση δεν σταματά στη 

κατασκευή και συντήρηση ενός δικτυακού κόμβου. Θα πρέπει να 

ανασχεδιαστούν οι διάφορες διαδικασίες που εμπλέκουν πολλά τμήματα ή 

υπηρεσίες, να ενοποιηθούν διαφορετικά συστήματα και εφαρμογές και 

φυσικά ο οργανισμός να ανταποκρίνεται άμεσα, αξιόπιστα και με ασφάλεια 

στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων και πολιτών (Nair, 2001).

5.2.4 Ρόλοι και αρμοδιότητες συμμετεχόντων φορέων 

Για να δημιουργηθεί ένα περισσότερο συμπαγές και σταθερό περιβάλλον για 

την ανάπτυξη του προτεινόμενου κόμβου ΟΑΕΔ, είναι απαραίτητη η ύπαρξη 

ενός ολοκληρωμένου πλαισίου καθορισμού των κύριων οντοτήτων, των 

ρόλων αυτών και των υπευθυνοτήτων τους σε αυτόν (Βλαχοπούλου, 1999). 

Οι κύριες οντότητες που δραστηριοποιούνται για τη λειτουργία και διαχείριση 

του κόμβου του ΟΑΕΔ (Μάλαμα για όλους., 2002):

❖ Συμμετέχοντα μέλη: οι συμμετέχοντες στον κόμβο παρουσιάζονται είτε 

ως προμηθευτές (παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών) είτε ως πελάτες 

(κατανάλωση, αναζήτηση και απόκτηση των πληροφοριών και 

υπηρεσιών). Τους ρόλους αυτούς αναλαμβάνουν κρατικοί φορείς (πχ. 

Υπουργείο Εργασίας) ή άλλα Ευρωπαϊκά / διακρατικά θεσμικά όργανα 

(πχ. Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης, δίκτυο Ευρωσυμβούλων - 

EURES), ακαδημαϊκοί φορείς (πχ. Γραφεία Διασύνδεσης), σωματεία / 

σύνδεσμοι / σύλλογοι ή ενώσεις (πχ. Σύνδεσμος Βιομηχανιών 

Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος), ινστιτούτα (πχ. Ελληνικό Ινστιτούτο 

Εργασίας), ασφαλιστικοί φορείς / ταμεία (πχ. Ίδρυμα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων), χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί (πχ. Τράπεζες), 

επιχειρήσεις όλων των ειδών / κατηγοριών και φυσικά οι πολίτες 

μεμονωμένα δηλαδή άτομα. Ας σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες μπορούν 

να αναλαμβάνουν διαφορετικές αρμοδιότητες κατά τη χρήση του 

δικτυακού κόμβου, αλλά όλες οι μεταξύ τους σχέσεις καταλήγουν στους 

ρόλους προμηθευτή και/ή πελάτη.

❖ Υπεύθυνοι σχεδίασης και διαχείρισης κόμβου: ομάδα έργου ΟΑΕΔ.
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Οι βασικές οντότητες, οι ρόλοι καθώς επίσης και οι αρμοδιότητες τους για 

την κατασκευή, λειτουργία και τη διαχείριση του εξεταζόμενου κόμβου, 

αναλύονται στο παρακάτω πίνακα (Πίνακας 18):

Οντότητες Ρόλοι Παρεχόμενες υπηρεσίες 

(αρμοδιότητες)

Συμμετέχοντα

μέλη

- Παροχέας υπηρεσιών Κ Καθορισμός & Παρουσίαση 

προσφερόμενων υπηρεσιών 

κόμβου

- Πελάτης Κ Καθορισμός απαιτήσεων 

κόμβου

Κρατικοί φορείς ή άλλα 

Ευρωπαϊκά / διακρατικά 

/ θεσμικά όργανα

S Νομοθέτηση, έκδοση 

κανονισμών, διατάξεων, 

προτάσεων, 

γνωμοδοτήσεων,

■S Προτυποποίηση 

S Έκδοση & επικαιροποίηση 

συμφωνιών μεταξύ κρατών 

S Παροχή στατιστικών 

στοιχείων

Ακαδημαϊκοί φορείς S Οργάνωση ημερίδων, 

συνεδρίων 

s Παρουσιάσεις 

επαγγελμάτων

S Σύνδεση με επιχειρήσεις και 

αγορά εργασίας

Σωματεία / σύνδεσμοι / 

σύλλογοι ή ενώσεις / 

Ινστιτούτα

S Παροχή πληροφοριών που 

αφορούν ισχύουσες 

νομοθεσίες / νομολογίες, 

κανονισμούς, διατάξεις, 

προτάσεις, γνωμοδοτήσεις, 

s Παροχή στατιστικών 

στοιχείων,

'Κ Έκδοση εκθέσεων, 

συνοπτικών δελτίων
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ν' Παροχή εξειδικευμένων 

υπηρεσιών πληροφόρησης 

και συμβουλών ανά κλάδο, 

υπηρεσία και γεωγραφική 

περιοχή

ν' Άρθρα, ανακοινώσεις, νέα, 

εκδηλώσεις

ν' Αποτελέσματα ερευνών

Χρηματοπιστωτικοί

οργανισμοί

ν' Χρηματοοικονομικές

υπηρεσίες (χρηματοδότηση, 

συνάλλαγμα, δάνεια / 

χρονομίσθωση, 

κοστολόγηση)

Εμπορικές επιχειρήσεις 

(κάθε μεγέθους / 

κλάδου)

ν' Προσφορές εργασίας

Πολίτες ν' Ζήτηση εργασίας

Υπεύθυνοι 

σχεδίασης & 

διαχείρισης 

κόμβου

Διαχείριση κύκλου ζωής 

κόμβου

X Διαχείριση δικτυακού 

κόμβου

X Διαχείριση περιεχομένου 

X Συμβόλαια, συμφωνίες

Πίνακας 18: Εμπλεκόμενες οντότητες, ρόλοι και υπευθυνότητες ενός

δικτυακού κόμβου 

Πηγή: Μάλαμα για όλους, 2002

5.2.5 Στρατηγική μάρκετινγκ

Η κύρια πρόκληση του προτεινόμενου δικτυακού κόμβου είναι η διαδικασία 

διάδοσης και προώθησης της καινοτομίας που αυτό εκπροσωπεί. Οι 

εμπλεκόμενες οντότητες της αλυσίδας πρέπει να είναι ενημερωμένες αφενός 

για τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα νέα επιχειρηματικά 

μοντέλα και αφετέρου για τα ενδεχόμενα προβλήματα. Έτσι, ενώ το 

Διαδίκτυο αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία βελτίωσης της 

επιχειρηματικότητάς τους υπάρχουν αρκετοί ανασταλτικοί παράγοντες που 

δυσχεραίνουν την διάδοση του και επιβραδύνουν την ένταξή τους 

(Βλαχοπούλου, 1999, Sterne, 1995, Janal, 2000, GroEnroos, 1990). Θα
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πρέπει να καθοριστούν οι τρόποι και οι τεχνικές κατάρριψης των 

προβλημάτων και διάχυσης και προώθησης του κόμβου.

Πιθανά οφέλη

Η δημιουργία και λειτουργία του εξεταζόμενου κόμβου φιλοδοξεί να 

προσφέρει κατάρριψη γεωγραφικών ορίων, διευκόλυνση χρηστών με τη 

παροχή άμεσης, έγκαιρης και ευρείας πληροφόρηση, άμεση πρόσβαση 

ανάλογα με συγκεκριμένες ανάγκες και ταχύτητα επικοινωνίας 

(Vlachopoulou, 2002). Επίσης, κάλυψη εξατομικευμένων απαιτήσεων, 

εξειδίκευση μεμονωμένων μονάδων σε συγκεκριμένες διαδικασίες και 

άνοιγμα σε νέες αγορές παροχής υπηρεσιών με χαμηλό κόστος. Τέλος, τα 

γενικότερα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή πρακτικών και 

μοντέλων του ηλεκτρονικού εμπορίου, ανάλογα με το στάδιο εφαρμογής, 

προοπτικές στρατηγικής ανάπτυξης.

Ανασταλτικοί παράγοντες
Οι παράγοντες που επιβραδύνουν την αποδοχή από τους χρήστες 

παρόμοιων προσπαθειών είναι οι εξής (Μάλαμα για όλους., 2002):

Ά Έλλειψη εξοπλισμού και δεξιοτήτων στην χρησιμοποίηση του 

Διαδικτύου για την εκτέλεση των αντίστοιχων συναλλαγών.

S Απαίτηση για άμεση πρόσβαση των δικτυακών κόμβων και 

αποτελεσματική διαδικασία αναζήτησης.

S Επικοινωνία και υλοποίηση συναλλαγών μέσα από το Διαδίκτυο με 

αποτελεσματικούς και αξιόπιστους μηχανισμούς που θα 

εξασφαλίσουν την εμπιστευτικότητα, αυθεντικότητα και ασφάλεια.

S Δυσπιστία μεταξύ των χρηστών που προτιμούν τις υπάρχουσες και 

εδραιωμένες σχέσεις με τους διάφορους συνεργάτες. 

s Έλλειψη νομοθετικών - θεσμικών - φορολογικών ρυθμίσεων. 

s Έλλειψη προσαρμογής της παροχής συμβουλών σε νέες τεχνικές και 

διαδικασίες, προβλήματα καθορισμού αμοιβής, ασφάλεια, έλλειψη 

υποδομής και on line οργάνωσης και των δυο πλευρών και τέλος 

s Μη ανάπτυξη στρατηγικής πολιτικής των παρεχόμενων 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services), μη ανάπτυξη οργανώσεων 

(δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα), αβεβαιότητα δυνατοτήτων, 

εξάρτηση από υποδομή ηλεκτρονικής πληροφόρησης.
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Για την κατάρριψη των παραπάνω ανασταλτικών παραγόντων 

καταγράφονται και αναλύονται τρόποι και μεθοδολογίες ανάλογα με τη φάση 

εφαρμογής ενεργειών μάρκετινγκ προς τους χρήστες. Ως χρήστες 

θεωρούνται, οι πελάτες που επισκέπτονται το κόμβο για την αναζήτηση 

πληροφοριών και την υποστήριξη υλοποίησης εμπορικών συναλλαγών και 

οι παροχείς υπηρεσιών οι οποίοι συμβάλλουν στη διαμόρφωση 

περιεχομένου και διαχείρισή του.

Διακρίνονται τρία στάδια υποστήριξης μάρκετινγκ (Μάλαμα για όλους., 

2002): προσέλκυση, ικανοποίηση και δημιουργία πιστότητας χρηστών. Στον 

παρακάτω πίνακα ομαδοποιούνται οι τακτικές μάρκετινγκ που πρέπει να 

ακολουθηθούν από τους φορείς διαχείρισης του προτεινόμενου κόμβου 

(Πίνακας 19):

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Στάδια υποστήριξης Παροχείς υπηρεσιών Πελάτες υπηρεσιών

μάρκετινγκ κόμβου ΟΑΕΔ κόμβου ΟΑΕΔ

Προσέλκυση V Εγγραφή σε S Εγγραφή σε μηχανές
χρηστών μηχανές αναζήτησης, λίστες
❖ Προσέλκυση αναζήτησης, και βάσεις δεδομένων

προσοχής λίστες και βάσεις V Δημοσιότητα

❖ Γ νωστοποίηση δεδομένων V Διαφήμιση

κόμβου V Υποβολή δελτίων V Προώθηση

τύπων σε τοπικό, πωλήσεων (δωρεάν

εθνικό και διεθνή προσφερόμενες

τύπο υπηρεσίες)

V Διαφήμιση σε S Εγγραφή σε Internet
παραδοσιακά news groups και

μέσα και σε mailing lists

δικτυακούς τόπους V Χρησιμοποίηση 

παραδοσιακών 

μεθόδων προώθησης

V Δημιουργία 

συνδέσεων σε άλλους 

δικτυακούς τόπους

ν Viral marketing 

(πρώτη προσέγγιση,
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γνωστοποίηση)

Ικανοποίηση ν' Καταγραφή & ν' Καταγραφή προφίλ

χρηστών προβολή προφίλ ν' Προσφορά έγκυρων,

❖ Αξιόπιστη ν' Δημιουργία και αξιόπιστων και

πληροφόρηση παροχή βάσεων χρήσιμων

❖ Χρηστικότητα δεδομένων πληροφοριών

δυνητικών ν' Viral marketing

πελατών (διευκόλυνση

ν' Αξιοκρατικός επικοινωνίας,

ανταγωνισμός μετάδοσης

ν' Ασφάλεια και πληροφοριών)

αξιοπιστία V Ευκολία αναζήτησης

υπηρεσιών και πλοήγησης

συναλλαγών ν' Ποικιλία

ν' Εξυπηρέτηση πληροφοριών και

ν' Διατήρηση και υπηρεσιών

επεξεργασία ν' Ποιότητα υπηρεσιών

στατιστικών και ενημέρωσης

στοιχείων και ν' Ασφάλεια και

επισκεψιμότητας αξιοπιστία υπηρεσιών

συναλλαγών

ν' Εξυπηρέτηση

Δημιουργία πιστών ν' Μάρκετινγκ ν' Εισαγωγή νέων

χρηστών διαχείρισης υπηρεσιών

❖ Εύρεση τρόπων σχέσεων V Προσωποποιημένο

διατήρησης των (Relationship μάρκετινγκ / CRM

επισκεπτών - marketing) διαχείριση

χρηστών σε ν' Υπηρεσίες πελατειακών σχέσεων

μακροχρόνια προστιθέμενης ν' Τακτική αλλαγή και

βάση αξίας ενημέρωση των

ν' Τακτική αλλαγή και πληροφοριών και

ενημέρωση των υπηρεσιών του

πληροφοριών και κόμβου

υπηρεσιών του ν' Υπηρεσίες

κόμβου προστιθέμενης αξίας

ν' Δημοσιοποίηση ν' Εγγραφή χρηστών σε
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επιτυχημένων δωρεάν ενημερωτικά

μελετών δελτία, λίστες

περιπτώσεων συζητήσεων και

ν' Διαχείριση γνώσης κοινότητες

(knowledge ν' Προσφορές, δώρα,

management) προγράμματα

πιστότητας

Πίνακας 19: Στάδια υποστήριξης & τακτικές μάρκετινγκ του δικτυακού

κόμβου ΟΑΕΔ

Πηγή: Μάλαμα, για όλους, 2002

Ως επίλογο της ενότητας θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε ότι το Διαδίκτυο 

μπορεί να αξιοποιηθεί ως εργαλείο απευθείας αναζήτησης εργασίας. 

Τεράστιες βάσεις δεδομένων, όπως η monster.com, έχουν τη δυνατότητα να 

αποθηκεύσουν το βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερομένου, να τον 

βοηθήσουν να συντάξει μια ηλεκτρονική έκδοση και, στη συνέχεια, να τη 

διοχετεύσουν σε πιθανούς εργοδότες μέσω Διαδικτύου.

Αν και σήμερα εκφράζονται σημαντικές αντιρρήσεις σχετικά με τον αριθμό 

των αιτήσεων εργασίας που μπορούν να ικανοποιηθούν με ηλεκτρονικό 

τρόπο, καθώς και τους τομείς όπου μπορεί να γίνει αυτό, ελάχιστοι 

αμφιβάλλουν ότι ο συγκεκριμένος αριθμός των αιτήσεων θα αυξηθεί στο 

μέλλον σημαντικά. Οι εταιρείες βρίσκονται εντός του Διαδικτύου, οι 

εργοδότες το ίδιο, οι βάσεις δεδομένων είναι εκεί και σταδιακά αυξάνεται ο 

αριθμός αυτών που αναζητούν εργασία μέσω Διαδικτύου.

Τα παραπάνω δεδομένα καθιστούν απαραίτητη την παρουσία αυτών που 

αναζητούν εργασία στο Διαδίκτυο. Πριν από λίγο καιρό, καλούσαν τους 

ανθρώπους που αναζητούσαν εργασία να δημιουργήσουν μια προσωπική 

ιστοσελίδα, στην οποία θα αναφέρουν οτιδήποτε θα μπορούσε να τους 

φανεί χρήσιμο για τον εντοπισμό κάποιας θέσης εργασίας, όπως περίληψη 

βιογραφικού σημειώματος, εργασιακή πείρα, παραπομπές σε αντίστοιχες 

συνδέσεις κλπ.

Από αυτή του προσωπικού χαρακτήρα ιστοσελίδα, θα μπορούν να 

εκτυπωθούν βιογραφικά σημειώματα, να γίνει ανταλλαγή πληροφοριών 

μεταξύ του ενδιαφερομένου και του πιθανού εργοδότη, έτσι ώστε ο 

τελευταίος να αντιληφθεί την πείρα και την εργασιακή του κατάρτιση.
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Μια χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί ο δικτυακός τόπος του Τρεβ Χαλ, 

προέδρου της μεταπτυχιακής τάξης του 1999 στο Πανεπιστήμιο 

Morgantown στη Γουέστ Βιρτζίνια. Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, ο 

εργοδότης που επιθυμεί να έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του κ. Χαλ 

μπορεί να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες πολύ πιο αναλυτικές από εκείνες 

που απορρέουν από την απλή ανάγνωση ενός βιογραφικού. Η πρωτοτυπία 

της συγκεκριμένης ιστοσελίδας έγκειται στο ότι ο κ. Χαλ φρόντισε να εντάξει 

μεγάλο αριθμό άρθρων και προσωπικών του εργασιών, μέσα από τις οποίες 

αναδύεται η γνώση του σε διάφορα θέματα συνδεόμενα με την εταιρική 

διαχείριση. Καθώς οι προσωπικές ιστοσελίδες αυξάνονται ολοένα και 

περισσότερο, δε θα ήταν κακή ιδέα να οργανωθούν κάποτε σε ενότητες, 

ανάλογα με τους τομείς που ενδιαφέρουν τους κατόχους τους.
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Επίλογος - Συμπεράσματα
Σκοπός της εργασίας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 

Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος στα Πληροφοριακά 

Συστήματα του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας ήταν η εφαρμογή μοντέλων και 

πρακτικών της ηλεκτρονικής άσκησης διακυβέρνησης στον Οργανισμό 

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού - υπεύθυνο δημόσιο φορέα για θέματα 

απασχόλησης και ασφάλισης.

Συγκεκριμένα σχεδιάστηκε ένα μοντέλο και αναπτύχθηκε ένας οδηγός / 

διαδικτυακάς κόμβος με την αντίστοιχη καταγραφή διαδικασιών, 

πληροφοριών και δόμηση του περιεχομένου που αφορά τον οργανισμό 

αυτό. Καταγράφηκαν επίσης οι ενέργειες από πλευράς μάρκετινγκ που 

απαιτούνται για την προώθηση και διάδοση του κόμβου. Ο προτεινόμενος 

κόμβος εκτιμάται ότι θα αποτελέσει ένα σημαντικό βοήθημα για αμεσότερη 

επικοινωνία και αποτελεσματικότερες συναλλαγές μεταξύ οργανισμού, 

κράτους, επιχειρήσεων και πολιτών.

Η κινητικότητα που παρατηρείται τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο 

επίπεδο (μεγάλος αριθμός προγραμμάτων σε εξέλιξη και προγραμματισμό) 

αποδεικνύει ότι η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στο μέλλον θα αποτελέσει ένα 

σημαντικό εργαλείο υποστήριξης άσκησης δημόσιας διοίκησης και 

ενδυνάμωσης της δημοκρατίας.

Στην Ελλάδα τα προβλήματα που πρέπει να ξεπερασθούν είναι τεχνολογικά 

και επιχειρηματικά. Τα πρώτα έχουν να κάνουν με τον αριθμό σημείων 

σύνδεσης με το Διαδίκτυο και ορισμένα κύρια χαρακτηριστικά αυτής όπως 

ταχύτητα και χρέωση σύνδεσης. Άλλος σημαντικός παράγοντας είναι ο 

βαθμός διείσδυσης του Διαδικτύου και αποδοχής των παρεχόμενων 

υπηρεσιών αυτού από όλους τους Έλληνες.

Όμως το πρόβλημα δεν είναι μόνο τεχνολογικό αλλά και επιχειρηματικό. 

Απαιτείται ανασχεδιασμός των διαφόρων διαδικασιών, ενοποίηση 

συστημάτων, εφαρμογών και δεδομένων ώστε ο οργανισμός να 

ανταποκρίνεται άμεσα, αξιόπιστα και με ασφάλεια στις απαιτήσεις των 

επιχειρήσεων και πολιτών. Απαιτείται γενικότερα μία στρατηγική η οποία 

εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές και καλύτερα παραδείγματα της 

παγκόσμιας σκηνής και υιοθετώντας μοντέλα του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν 

να οδηγήσει τον Οργανισμό να ισχυροποιήσει τη θέση του στην ελληνική 

κοινωνία, να εισέλθει αποτελεσματικά στην νέα ψηφιακή εποχή και στο 

δρόμο προς την ηλεκτρονική δημοκρατία.
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