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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία με θέμα ‘Ποιότητα στις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.’ έχει 

ως στόχο την ανάδειξη  της σπουδαιότητας του ανθρώπινου παράγοντα και τη σύνδεσή 

του με την ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών. Θεωρώντας τους πελάτες αναπόσπαστο 

μέρος μιας ενιαίας αλυσίδας αξίας, μελετά την ποιότητα των προσφερόμενων και 

αντιλαμβανόμενων υπηρεσιών από τον Ο.Α.Ε.Δ. 

Σκοπός της εργασίας είναι η συνεισφορά στην βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών στις 

δημόσιες υπηρεσίες. Πραγματοποιείται λοιπόν ανασκόπηση της βιβλιογραφίας του 

management με εστίαση στη διοίκηση ανθρώπινων πόρων και στη διοίκηση ολικής 

ποιότητας. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός εννοιολογικού πλαισίου στο οποίο να γίνει 

η ανάπτυξη μιας δέσμης ερευνητικών υποθέσεων που αφορούν τον εξωτερικό πελάτη 

και τις υπηρεσίες. 

Το ερευνητικό μέρος της διατριβής εστιάζεται στον Οργανισμό Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού  (Ο.Α.Ε.Δ), που αποτελεί το κύριο όργανο έκφρασης της 

κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση και παρέχει ένα ευρύ και πολύπλοκο 

φάσμα υπηρεσιών σε μια μεγάλη κατηγορία πολιτών που εμπλέκονται άμεσα με το 

ευαίσθητο θέμα της απασχόλησης. 

Η μελέτη εξετάζει τους πολίτες-πελάτες του Ο.Α.Ε.Δ. Κ.Π.Α.2  (Κέντρο Προώθησης 

της Απασχόλησης)  Ελασσόνας ως προς την αντιλαμβανόμενη από αυτούς ποιότητα 

υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. και την ικανοποίησή τους.  Είναι η πρώτη φορά που 

πραγματοποιείται μελέτη στον Οργανισμό για την ποιότητα των υπηρεσιών του. 
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Ωστόσο ο περιορισμός της εμπειρικής έρευνας στους εξωτερικούς πελάτες και  σε μια 

συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή καθιστά απαραίτητη την πραγματοποίησή της και 

στους εσωτερικούς πελάτες-εργαζόμενους στον Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και σε άλλες περιοχές 

της χώρας για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την ποιότητα υπηρεσιών του 

Οργανισμού. Προτείνεται λοιπόν η διερεύνηση και ο εμπλουτισμός της μελέτης με την 

εξέταση των εργαζομένων στον Ο.Α.Ε.Δ. (εσωτερικοί πελάτες) σε σχέση με την 

ποιότητα των εσωτερικών υπηρεσιών, την ικανοποίηση, την ομαδική εργασία και 

γενικότερα την επίδραση ενός υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος στην 

ενδυνάμωση των εργαζομένων. 
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[…] I believe that in the current economic turmoil, where the financial crisis has 

already had serious consequences on employment and public budgets, we have to 

mobilise all our strengths to alleviate the negative impacts on the most vulnerable 

populations. Social innovation is not a panacea but if encouraged and valued it can 

bring immediate solutions to the pressing social issues with which citizens are 

confronted. In the long term, I see social innovation as part of the new culture of 

empowerment that we are trying to promote with a number of our initiatives, starting 

with the Renewed Social Agenda. […] 

EU President Barroso, 31 March 2009 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο:  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Η συγγραφή της παρούσας διατριβής, με θέμα τον ΟΑΕΔ και την ποιότητα 

υπηρεσιών προς τον πολίτη, συνέπεσε χρονικά με την Ελλάδα  να βρίσκεται στη δίνη  

μιας μεγάλης  οικονομικής κρίσης. Η  κρίση,  η οποία εντάσσεται  στην γενικότερη 

παγκόσμια οικονομική αναστάτωση, προκαλεί  ποικίλες συζητήσεις και 

προβληματισμούς. Οι πολίτες αισθάνονται ανασφαλείς και απαισιόδοξοι για το μέλλον 

τους και δη το εργασιακό τους. Όταν ζητήθηκε από τους πολίτες που συναλλάσσονται 

με τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ να  συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια που αφορούσαν την 

ποιότητα των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ διακρίνονταν σε αυτούς το μειδίαμα που απέρρεε 

από το άκουσμα της λέξης ‘ποιότητα’ προσφερόμενων υπηρεσιών. Οι πολίτες που κατά  
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κύριο λόγο είναι αποδέκτες των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ είναι άνθρωποι που έχουν χάσει 

τη δουλειά τους και πολλές φορές και την ελπίδα για αξιοπρεπή διαβίωση των ίδιων και 

των οικογενειών τους. 

Η οικονομική κρίση και οι συνέπειές της πλήττουν τις ασθενέστερες κοινωνικά 

ομάδες που είναι ήδη ευπαθείς. Η ανεργία παγκοσμίως αυξάνεται δραματικά. Σύμφωνα 

με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO), το ‘έλλειμμα’ εργασίας στις αναπτυγμένες 

οικονομίες είναι 14,5 εκατ. και στις αναπτυσσόμενες 7,6 εκατ. Το 2010 χάθηκαν 4 

εκατ. θέσεις εργασίας μόνο στις αναπτυγμένες οικονομίες. Εντυπωσιακή είναι επίσης η 

διαπίστωση ότι  1.2 εκατ. άνεργοι από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα έχουν 

απογοητευθεί και δεν αναζητούν πλέον εργασία, ενώ θα ήθελαν να εργαστούν.(Ετήσια 

Έκθεση 2010, Διεθνές Γραφείο Απασχόλησης.)  

Οι προβλέψεις για τα ποσοστά της ανεργίας στην Ελλάδα το 2011είναι δυσοίωνες. 

Από 11.6% περίπου  το 2010 προβλέπεται να ανεβεί στο 14.5% το 2011 και στο 15% 

την επόμενη χρονιά. Όσο επικρατούν αυτές οι δύσκολες οικονομικά συνθήκες οι 

κοινωνικές εκρήξεις αναμένονται δραματικές. Η απειλή να διαρραγεί το δίχτυ 

κοινωνικής προστασίας, η κοινωνική συνοχή είναι υπαρκτή. Αυτό που καλούμαστε να 

συνειδητοποιήσουμε είναι ότι το πρόβλημα είναι κοινό και μπορεί να αντιμετωπισθεί 

μόνο  με καινοτόμες διαδικασίες και συλλογικές προσπάθειες.  
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Ο δημόσιος τομέας έχει συνδεθεί με παροχή υπηρεσιών χαμηλότερης ποιότητας σε 

σχέση με τον ιδιωτικό. Η απόρριψη όμως του δημόσιου, του συλλογικού απομακρύνει 

τους πολίτες από τους θεσμούς που κρατούν τις κοινωνίες μας αλληλέγγυες και 

ενωμένες. Κι αυτό είναι το ζητούμενο αυτήν την εποχή. Απαιτείται λοιπόν να 

αναζητήσουμε νέα μοντέλα διοίκησης που προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες στον 

πολίτη. Το μοντέλο(Post-Crisis Innovation Model/PCIM) που προτάθηκε στην 

Ισλανδία, από  διεθνή ομάδα εμπειρογνωμόνων από την Ευρώπη και την Αμερική, η 

οποία κλήθηκε να υποβάλει προτάσεις για να βοηθήσει την Ισλανδία στην προσπάθεια 

εξόδου από την κρίση και οι οποίες δεν θα απαιτούσαν πρόσθετη δαπάνη χρημάτων 

των φορολογουμένων για την εφαρμογή τους,  εισάγει την ποιοτική διάσταση στην 

ανάπτυξη. Για παράδειγμα, θεωρεί απαραίτητη την βελτίωση της ποιότητας των 

υπηρεσιών και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.(Ιδέες για την Ελλάδα από το 

σχέδιο καινοτομίας για την Ισλανδία, Δ.Παπαγεωργίου, Patrick Crehan, 

Καθημερινή,31/12/2010) 

Υποστηρίζεται  ότι  η κρίση είναι η ποιοτικά σημαντική μεταβλητή του 

οικονομικού μας συστήματος και ότι η σταθερότητα είναι το διάλειμμα μεταξύ δύο 

κρίσεων (Καλλίτσης, Κ (2011)’Η μεγάλη καμπή για την Ελλάδα’ Καθημερινή,2 

Ιανουαρίου 2011). Με την κρίση το παλιό πεθαίνει και κάτι καινούριο γεννιέται. Η 

κρίση δεν είναι μόνο δύναμη καταστροφής , είναι κυρίως δύναμη αναγέννησης και 

δημιουργίας. Στα επόμενα χρόνια η κατάσταση στην Ελλάδα θα αλλάξει: ή προς το 

καλύτερο ή προς το χειρότερο. Η προσπάθεια να τα καταφέρουμε είναι μονόδρομος. Το 

σίγουρο επίσης είναι ότι πολλά πράγματα θα είναι διαφορετικά όπως π.χ.  ο δημόσιος 

τομέας ο οποίος επιβάλλεται να γίνει σημαντικά μικρότερος ,ποιοτικότερος και 

φιλικότερος προς τον πολίτη. 
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Στον έντονο προβληματισμό της  δύσκολης οικονομικά εποχής μας είναι μοναδική 

ευκαιρία να αντιτάξουμε  τη συστηματική διερεύνηση άλλων αξιών και να επιλεγούν 

εκείνες που επιτρέπουν και βοηθούν την ανάπτυξη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να 

απαλλαγεί ο δημόσιος τομέας από τη γενική και εκ των προτέρων ενοχοποίησή του. Η 

έρευνα αποτελεί το απαραίτητο εργαλείο για τη μεταστροφή του αρνητικού αυτού   

κλίματος. Στόχος είναι η αναδιαμόρφωση κοινωνικών και εργασιακών αξιών. Η 

παρούσα μελέτη στόχο έχει να δείξει την αναγκαιότητα εισαγωγής της έννοιας της 

ποιότητας ως σημαντικής παραμέτρου στην προσπάθεια δημιουργίας αισθήματος 

εμπιστοσύνης του πολίτη προς το δημόσιο και  της ‘καταγραφής’ της ως κοινωνικής 

καινοτομίας. 

Για να επιτευχθεί ο στόχος  της Διοίκησης του Δημόσιου τομέα  με γνώμονα την 

ποιότητα των υπηρεσιών του  δεν απαιτούνται γιγάντιοι πόροι και περίπλοκες 

τεχνολογικές ικανότητες. Η προώθηση της ποιότητας είναι αυτό που χρειάζεται. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του σκοπού είναι να εκμεταλλευθούμε τους 

διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους. Από τη στιγμή που η ποιότητα υπηρεσιών ‘ορίζεται’ 

από τον πελάτη αλλά ‘δημιουργείται’ από τον εργαζόμενο, ο ανθρώπινος παράγοντας 

είναι αυτός που διατηρεί τον τελικό έλεγχο και την ισορροπία της ποιότητας. Στο βιβλίο 

του ο Ν. Βιταντζάκης ‘Διοικητική Δεοντολογία και Πρακτική’ (Εκδόσεις Έλλην, 

Οκτώβριος 2010) αναφέρει ότι ‘στο χώρο της πρακτικής του management δεν 

υπάρχουν εύκολες λύσεις και απόλυτες συνταγές. Το παραδοσιακό management 

αρκείται στη διδασκαλία του στην παρουσίαση και ανάλυση των βασικών εννοιών του 

σχεδιασμού του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης και του ελέγχου , 

αλλά εκ των πραγμάτων δεν καλύπτει τις συνεχείς και διαρκείς εξελίξεις που τα 

στελέχη των επιχειρήσεων είναι υποχρεωμένα να παρακολουθούν και να βιώνουν  
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καθημερινά και, ως εκ τούτου, να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά  Επιχειρήσεις 

(δημόσιες και ιδιωτικές), αποτελέσματα, μέλλον και άνθρωποι αποτελούν ένα 

σύμπλεγμα πολυπλοκότητας και αντιφατικότητας που πρέπει να αντιμετωπισθεί από τη 

σύγχρονη διοίκηση με μια αποδεδειγμένη δυναμική ικανότητας επιτυχίας, με 

ευαισθησία προς τους ανθρώπους, με ευθύνη, συνέπεια, αξιοπιστία αλλά και με 

ακεραιότητα’.  Προτρέπει λοιπόν ‘να στρέψουμε την προσοχή μας στο υπάρχον έμψυχο 

υλικό των επιχειρήσεων.’ 

Στη συγκεκριμένη διατριβή η οποία εστιάζεται στον Ο.Α.Ε.Δ.  μελετώνται οι 

πολίτες που συναλλάσσονται με τον Ο.Α.Ε.Δ. ως εξωτερικοί πελάτες και ως 

αναπόσπαστα μέρη μιας ενιαίας αλυσίδας αξίας.. Η εμπειρική διερεύνηση 

πραγματοποιήθηκε με την υιοθέτηση της μεθόδου της μελέτης περίπτωσης  και 

επιλέχθηκε η πόλη της Ελασσόνας. Η έρευνα βασίστηκε σε δείγμα   200  πελατών. Η 

μελέτη των περιπτώσεων θεωρείται μία από τις αποτελεσματικότερες και πλέον 

αποδεκτές παγκοσμίως μεθόδους και καλύπτει το κενό που δημιουργείται μεταξύ της 

θεωρίας και της πράξης. 

 

1.1 Σκοπός και στόχος διατριβής 

 

Κύριος στόχος της διατριβής είναι η διερεύνηση του ανθρώπινου παράγοντα και η 

σύνδεσή του με την ποιότητα υπηρεσιών στον Ο.Α.Ε.Δ.  Αναφέρεται δηλαδή στους 

πελάτες-πολίτες του Ο.Α.Ε.Δ. που εξετάζονται ως προς δύο σύνθετες μεταβλητές: 

α)την αντιλαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσιών και β)την ικανοποίησή τους από αυτές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o: Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 

 

2.1 Γνωρίζοντας τον  OΑΕΔ 

 

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.Ο Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού 

Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) είναι το κύριο όργανο εφαρμογής της Κυβερνητικής Πολιτικής 

για την απασχόληση, 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 Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. H 

λειτουργία του ΟΑΕΔ διέπεται από το καθεστώς του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 

Δικαίου και βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας. Είναι διοικητικά αυτόνομος και διοικείται από το Διοικητή και το 

Διοικητικό Συμβούλιο. Η συγκρότηση του ΔΣ, που στηρίζεται στην αρχή της τριμερούς 

εκπροσώπησης, δημιουργεί ευνοϊκότερους όρους διαλόγου μεταξύ της Πολιτείας και 

των Κοινωνικών Εταίρων. 

 

 

 

http://www.oaed.gr/Pages/SN_18.pg�
http://www.oaed.gr/Pages/SN_18.pg�


 7 

 

2.1.1  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

 

 

1) Απασχόληση 

Η εξεύρεση μίας κατάλληλης θέσης εργασίας, με εύλογο μισθό και αρμόζουσα 

εξέλιξη για κάθε άνεργο, αποτελεί πάντοτε μία από τις σημαντικότερες επιδιώξεις του 

Οργανισμού. Το έργο αυτό συνιστά αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Απασχόλησης. Το 

εύρος, μέσα στο οποίο την ασκεί, ώστε να συντελέσει στη δημιουργία ή την προστασία 

θέσεων εργασίας, καθορίζεται από το Β.Δ. 405/18-6-71 «Περί οργανώσεως 

συγκροτήσεως και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ (ΦΕΚ 123/Α’ 21-6-71 

άρθρο 28). Στόχοι της είναι η πληροφόρηση των ανέργων για τις ευκαιρίες κατάρτισης 

και απασχόλησης, που προσφέρονται στην αγορά εργασίας και η εφαρμογή 

ενεργητικών μέτρων, για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. 

Η επίτευξη αυτών των στόχων επιδιώκεται με τις ακόλουθες ενέργειες: 

1.   Την καταγραφή του άνεργου εργατικού δυναμικού της χώρας  

2.   Την παροχή πληροφοριών για:  

3.   Το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό,  

4.   Τις κενές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα,  

5.   Τα προγράμματα Κατάρτισης - Εκπαίδευσης-Απασχόλησης,  

6. Τα Ευρωπαϊκά δεδομένα των κενών θέσεων εργασίας και συνθηκών διαβίωσης   

και εργασίας διαμέσου του Δικτύου ΕURES. 
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7. Τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας.  

8. Την εφαρμογή και υλοποίηση επιδοτουμένων προγραμμάτων απασχόλησης 

Τις δομές υλοποίησης των στόχων του Ο.Α.Ε.Δ. συνιστούν οι 7 Περιφερειακές 

Διευθύνσεις, οι 114 Τοπικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Απασχόλησης με έργο τους την 

τοποθέτηση ανέργων σε θέσεις εργασίας από τους τοποθετητές και στόχο την βέλτιστη 

δυνατή σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε όλη τη χώρα. Όπου ο Οργανισμός 

δεν έχει Υπηρεσίες, ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του με την ανάθεση του σχετικού 

έργου σε πολλούς Ανταποκριτές, που λειτουργούν σε μικρούς Δήμους και Κοινότητες. 

 

 

2) Ασφάλιση – Επιδόματα και Παροχές  

Η παροχή Ασφάλισης στους δικαιούχους υπήρξε διαχρονικά αποστολή 

πρωταρχικής σημασίας και συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πεδία 

δραστηριοτήτων του Οργανισμού. Το καθεστώς των παροχών ασφάλισης στοχεύει 

στην άσκηση μιας δικαιότερης κοινωνικής πολιτικής, με αποδέκτες τους ανέργους και 

εργαζομένους που έχουν ανάγκη, καθώς συνιστά έναν αναδιανεμητικό μηχανισμό. Η 

λειτουργία αυτού του μηχανισμού υποχρεώνει αμφότερους εργοδότη και εργαζόμενο, 

στην καταβολή εισφορών.  

Στο καθεστώς ασφάλισης κατά του κινδύνου της ανεργίας περιλαμβάνονται τα 

πρόσωπα, που ανεξάρτητα από την υπηκοότητά τους, παρέχουν εξαρτημένη εργασία  
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ορισμένου ή αορίστου χρόνου με αμοιβή και ασφαλίζονται κατά της ασθενείας στο 

Ι.Κ.Α. ή σε άλλον φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Ακόμη περιλαμβάνονται τα πρόσωπα 

που απασχολούνται σε κλάδους, που έχουν ενταχθεί η ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Δ. και νέοι 

, που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. Όταν λυθεί ή λήξει η σχέση 

εργασίας του εργαζομένου με τον εργοδότη, ο πρώτος δικαιούται επίδομα ανεργίας. 

Τα επιδόματα διακρίνονται σε Τακτική Επιδότηση Ανεργίας και Ειδικά 

Βοηθήματα. Με την Τακτική Επιδότηση Ανεργίας είναι συνδεδεμένη και η Παροχή των 

Δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων. 

Ο Ο.Α.Ε.Δ. προσφέρει στους ασφαλισμένους του τη δυνατότητα για τη μεταφορά 

του δικαιώματος του επιδόματος ανεργίας σε άλλο Κράτος - Μέλος της Ε.Ε., εφόσον 

πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Σε γενικές γραμμές καταβάλλονται επίσης στους 

δικαιούχους: το Επίδομα Παιδιών και το Ειδικό Εποχιακό Επίδομα προς ορισμένες 

κατηγορίες εποχιακά απασχολουμένων. Κατηγορίες Ασφαλισμένων αποτελούν και 

άλλες ομάδες του πληθυσμού, για τις οποίες προβλέπεται ειδικό επίδομα, που 

καταβάλλεται στους αποφυλακισμένους (Ν. 1836/89), παλιννοστούντες (Υ.Α. 

30337/25.2.86 Υ.Α. 333752/5.6.95, Υ.Α. 33155/30.12.89). Είναι εμφανές, ότι 

καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια ασφαλιστικής κάλυψης, όσο το δυνατό 

περισσότερων κοινωνικών ομάδων. Το ύψος των επιδομάτων υφίσταται τακτικές 

αναπροσαρμογές. 

 Αρμόδιες Υπηρεσίες: Τα παραπάνω επιδόματα και παροχές χορηγούνται από τα 

Γραφεία Ασφάλισης των Τοπικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και από Υπηρεσίες 

(Ανταποκριτές & Ι.Κ.Α.) που συνεργάζονται με τον Ο.Α.Ε.Δ., σε όλη τη χώρα. Οι ίδιες  
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Υπηρεσίες είναι επιφορτισμένες με το έργο της παροχής πληροφοριών, σχετικά με τις 

προϋποθέσεις χορήγησης των παροχών και επιδομάτων. 

Ειδικότερα τα είδη των επιδομάτων, που καταβάλλονται είναι τα ακόλουθα: 

• Επίδομα Ανεργίας  

• Παροχές Εξαιτίας Αφερεγγυότητας του Εργοδότη  

• Ειδικά Βοηθήματα  

• Οικογενειακό Επίδομα (Παιδιών)  

• Επίδομα Συμπληρωματικών Παροχών Μητρότητας  

• Επίδομα Στράτευσης  

• Επίδομα σε Νέους – Νέες από 20 – 29 Ετών (Ε.Σ.Π.Α.) 

 

 

3) Μέτρα για Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες 

Η πρόληψη και καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού αποτελεί βασικό 

άξονα παρέμβασης του ΟΑΕΔ, που αποσκοπεί στην ένταξη, στην αγορά εργασίας, των 

πληθυσμιακών ομάδων, που απειλούνται από αυτόν. 

Ο Κοινωνικός Αποκλεισμός αποτυπώνει το φαινόμενο του αποκλεισμού ενός 

αυξανόμενου αριθμού πληθυσμιακών ομάδων, τόσο από την αγορά εργασίας, όσο και 

ευρύτερα από την συμμετοχή τους «στο κοινωνικό γίγνεσθαι». 

 

http://www.oaed.gr/Pages/SN_39.pg�
http://www.oaed.gr/Pages/SN_40.pg�
http://www.oaed.gr/Pages/SN_41.pg�
http://www.oaed.gr/Pages/SN_42.pg�
http://www.oaed.gr/Pages/SN_43.pg�
http://www.oaed.gr/Pages/SN_44.pg�
http://www.oaed.gr/Pages/SN_45.pg�
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Ο ΟΑΕΔ στα πλαίσια των καθοριστικών παρεμβάσεων, που ασκεί στους τομείς του 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Κατάρτισης - Εκπαίδευσης, και απασχόλησης του 

Εργατικού Δυναμικού της χώρας, παρεμβαίνει δυναμικά με το σχεδιασμό και την  

εφαρμογή ενός εθνικού σχεδίου ενίσχυσης και ενσωμάτωσης των πληθυσμιακών 

ομάδων οι οποίες πλήττονται ή κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό . Αυτό 

επιτυγχάνεται με τη θεσμοθέτηση δέσμης μέτρων στήριξης, που θα διασφαλίζουν την 

είσοδο και παραμονή τους σε αυτή. 

Οι ομάδες-στόχοι των προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ. είναι οι παρακάτω: 

 Τα άτομα με ειδικές ανάγκες,  

 Τα εξαρτημένα από διάφορες ουσίες άτομα,  

 Τα άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης ή έχουν ολοκληρώσει 

την διαδικασία απεξάρτησης,  

 Αποφυλακισμένοι / Ανήλικοι παραβάτες,  

 Άτομα με γλωσσικές, πολιτισμικές ή άλλες ιδιαιτερότητες, όπως οι ROM 

(τσιγγάνοι), Πομάκοι, κ.λπ.,  

 Παλιννοστούντες,  

 Πρόσφυγες,  

 Μετανάστες,  

 Μονογονεϊκές οικογένειες (κυρίως γυναίκες),  

 Ομάδες που χρήζουν ιδιαίτερης ανάγκης, για υποστήριξη και 

ένταξη/επανένταξη στην αγορά εργασίας και στην διατήρηση τους σε θέσεις 

απασχόλησης για την αποτελεσματική διάσπαση του φαύλου κύκλου 

«Φτώχεια - Ανεργία -Κοινωνική Διαφοροποίηση». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

3.1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

Η Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (ΔΑΠ) αναφέρεται στις πολιτικές, στις πρακτικές 

και τα συστήματα που επηρεάζουν τη συμπεριφορά, τις στάσεις και την απόδοση των 

υπαλλήλων.’(R.NOE,J.HOLLENBERCK, B.GERHART, P.WRIGHT, Διαχείριση 

Ανθρώπινων Πόρων, Εκδόσεις Παπαζήση,2006).Ο όρος Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 

αναφέρεται στη συστηματική, επιστημονική και μακροχρόνια αντιμετώπιση του 

έμψυχου δυναμικού των επιχειρήσεων (Ξυροτύρη-Κουφίδου Στέλα, Διοίκηση 

ανθρωπίνων Πόρων, Εκδόσεις Ανικούλα, Θες/νίκη 2001). Η ετυμολογία του όρου 

υποδηλώνει την προσέγγιση την οποία υιοθετούν όλο και περισσότερες εταιρείες: την 

αναγνώριση του ανθρώπου ως δυναμικού στοιχείου της επιχείρησης. Όταν τα 

συστήματα και οι διαδικασίες τυποποιούνται, ώστε οι παραγωγή έργου να 

επιτυγχάνονται με τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα, οι άνθρωποι είναι που κάνουν τη 

διαφορά. Κύριο έργο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων είναι η αποτελεσματική 

διαχείριση  της δυναμικής των ανθρώπων και η αποδοχή της θέσης ότι οι άνθρωποι 

αποτελούν το πιο σημαντικό κεφάλαιο σε μια επιχείρηση. Αξιοποίηση του ανθρώπινου 

Δυναμικού είναι η συστηματική προσπάθεια των επιχειρηματικών ομάδων να 

απελευθερώσουν και να ενδυναμώσουν το εργατικό δυναμικό. Ο σκοπός αυτής της 

προσπάθειας είναι η επίτευξη των αντικειμενικών τους στόχων. 
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 Η μέχρι τώρα γνωστή στις επιχειρήσεις και στο δημόσιο τομέα Διοίκηση 

Προσωπικού δεν μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις της εποχής μας για την διαχείριση 

των εργαζόμενων. Η Διοίκηση Προσωπικού αναφέρεται σε μία  βραχυχρόνια 

αντιμετώπιση των θεμάτων του προσωπικού και αφορά κυρίως τα μεσαία και κατώτερα 

στελέχη. Καλείται να παίξει κυρίως το ρόλο ενός ενδιάμεσου μεταξύ της ανώτερης 

διοίκησης και  των εργαζομένων. Οι ενέργειες του τμήματος Διοικητικού συνοψίζονται 

στην εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων και στις τρέχουσες δραστηριότητες. Στην 

εποχή μας όμως ,εποχή των τεχνολογικών εξελίξεων, ο ρόλος της Διοίκησης 

Προσωπικού με τον ‘παραδοσιακό’ τρόπο φθίνει καθώς η τεχνολογία χρησιμοποιείται 

για πολλούς διοικητικούς σκοπούς, όπως είναι η διαχείριση των μητρώων των 

υπαλλήλων και η δυνατότητά τους να αποκτούν σχετικές πληροφορίες για συμμετοχή 

σε προγράμματα κατάρτισης, για θέματα αμοιβών, συμβάσεων κ.λ.π. 

Ένας μεγάλος αριθμός ορισμών έχει προταθεί για τη Διοίκηση Ανθρωπίνων 

Πόρων. 

Έτσι,  Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ονομάζεται η διοικητική λειτουργία που 

μελετά, εφαρμόζει και εποπτεύει μια σειρά από δραστηριότητες που έχουν άμεση 

σχέση με τη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου παράγοντα στα πλαίσια μιας 

επιχείρησης ή ενός οργανισμού (Παπαλεξάνδρη & Μπουραντάς, 2003).  

Από την άλλη η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων περιλαμβάνει την προσέλκυση, 

επιλογή, ανάπτυξη, αξιοποίηση και προσαρμογή των ανθρώπινων πόρων στον 

εργασιακό χώρο με σκοπό την αύξηση της εργασιακής τους ικανοποίησης και της 

αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων  (Παπαλεξάνδρη & Μπουραντάς, 2003).  
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Ο ορισμός για την Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, ο οποίος τονίζει περισσότερο τις 

σύγχρονες τάσεις είναι:  

«Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων είναι η λειτουργία της διοίκησης μιας 

επιχείρησης/οργανισμού που ειδικεύεται στη διαχείριση των ανθρώπων , δίνοντας 

έμφαση στα ακόλουθα: 

 οι εργαζόμενοι πρέπει να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη 

συνεχούς ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

 οι πρακτικές Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων πρέπει να είναι 

εφαρμοσμένες με την επιχειρησιακή στρατηγική 

 οι υπεύθυνοι Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων πρέπει να βοηθούν την 

ανώτατη διεύθυνση να καλύπτει στόχους τόσο αποτελεσματικότητας όσο και 

κοινωνικής δικαιοσύνης» (Παπαλεξάνδρη & Μπουραντάς, 2003). 

 

Συμπερασματικά θα μπορούσε κανείς να πει ότι η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και 

η αύξηση της ανταγωνιστικότητας στον επιχειρηματικό κόσμο ωθούν τις επιχειρήσεις 

να λάβουν δραστικά μέτρα ώστε να αντιμετωπίσουν αυτές τις απειλές. Στη νέα αυτή 

πραγματικότητα, η Διοίκηση των Ανθρωπίνων Πόρων έχει την ίδια σημασία όπως και 

οι υπόλοιπες λειτουργίες της επιχείρησης, για αυτό και πρέπει να έχει το ενδιαφέρον όχι 

μόνο των ανθρώπων που απασχολούνται στο τμήμα προσωπικού αλλά και των 

υπολοίπων εργαζομένων από την κορυφή της πυραμίδας μέχρι και τα κατώτερα 

στρώματα (Διοικητική ενημέρωση, 2008).  
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 Η Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων έρχεται να καλύψει το κενό που δημιουργείται 

στο καινούριο περιβάλλον που δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις. Οι εταιρείες μόλις 

πρόσφατα άρχισαν να βλέπουν τη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ως μέσο που θα 

συμβάλλει στην κερδοφορία, στην ποιότητα και στους λοιπούς επιχειρηματικούς 

στόχους μέσω της βελτίωσης και υποστήριξης της επιχειρηματικής λειτουργίας. 

(R.NOE,J.HOLLENBERCK, B.GERHART, P.WRIGHT, Διαχείριση Ανθρώπινων 

Πόρων, Εκδόσεις Παπαζήση,2006). Οι πρακτικές της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων 

είναι οι παρακάτω: 

Διάγραμμα 3.1: Το περιεχόμενο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 
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Πηγή: (Παπαλεξάνδρη & Μπουραντάς,,2003) 

 

Λειτουργίες ΔΑΠ 

Προγραμματισμός 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

Προσέλκυση 

Επιλογή  

Αξιολόγηση   

Διοίκηση 
Απόδοσης    

Στόχοι ΔΑΠ 
• Διαρκής Ανταγωνιστικότητας  
• Βελτίωση Ποιότητας και Παραγωγικότητας 
• Τήρηση Νομικών και Χρηματοοικονομικών 

Υποχρεώσεων  
• Εργασιακή Ικανοποίηση και Ανάπτυξη 

Προσωπικού 
•  Επίτευξη Επιχειρησιακών Στόχων   

Οργανωσιακό 
Περιβάλλον  

Εξωτερικό 
Περιβάλλον  

Ανάλυση και 
Περιγραφή  

Θέσεων Εργασίας  

Εργασιακές Σχέσεις 

Αμοιβές  
Παροχής  

Εσωτερική 
Επικοινωνία  

Οργανωσιακή και  
Διοικητική  
Ανάπτυξη  
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Στο διάγραμμα 3.1 παρουσιάζονται οι βασικές λειτουργίες της Διοίκησης 

Ανθρωπίνων Πόρων. Σύμφωνα με αυτό οι διαδικασίες που έχουν σχέση με την 

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων επηρεάζονται από το εξωτερικό και από το 

ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον της επιχείρησης.  

Οι βασικές λειτουργίες είναι η ανάλυση και η περιγραφή των θέσεων εργασίας, ο 

προγραμματισμός των ανθρώπινων πόρων, η προσέλκυση και επιλογή προσωπικού, 

καθώς και η εκπαίδευση του. Σημαντικές δραστηριότητες που αναλαμβάνει η Διοίκηση 

Ανθρωπίνων Πόρων είναι η αξιολόγηση των εργαζομένων, ο προσδιορισμός των 

αμοιβών και των παροχών τους και η διοίκηση της απόδοσής τους. Σε όλα αυτά και για 

την εκπλήρωση των στόχων της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, σημαντικό ρόλο 

παίζουν οι εργασιακές σχέσεις και η εσωτερική επικοινωνία.   

 

3.1.1  Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού. 

 

Η πρακτική αυτή αναφέρεται στην έγκαιρη πρόβλεψη των αναγκών της 

επιχείρησης σε ανθρώπινο δυναμικό. Επίσης στον προγραμματισμό ανήκει και η 

ενέργεια καταγραφής των γνώσεων και ειδικοτήτων του υπάρχοντος προσωπικού και ο 

βέλτιστος τρόπος χρησιμοποίησής τους από την επιχείρηση. σε συνδυασμό με τις 

απαιτούμενες ειδικότητες και γνώσεις αυτού. 
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3.1.2 Στρατολόγηση και επιλογή προσωπικού. 

 

Η στρατολόγηση αφορά την προσέλκυση του κατάλληλου προσωπικού, ώστε να 

εξασφαλίζει η επιχείρηση δυνατότητα επιλογής των ικανότερων εργαζομένων.  

Συγκεκριμένα, προσέλκυση εργαζομένων είναι η διαδικασία με την οποία οι 

οργανισμοί εντοπίζουν και προσελκύουν άτομα για να καλύψουν κενές θέσεις εργασίας 

(Fisher, Schoenfeldth & Shaw, 1999). Στόχος της προσέλκυσης είναι να εξασφαλίσει 

για κάθε κενή θέση προς πλήρωση το κατάλληλα ποσοτικά και ποιοτικά αριθμό 

υποψήφιων, ώστε να επιλεγεί ο καταλληλότερος για την κάλυψη της κενής θέσης 

(Παπαλεξάνδρη & Μπουραντάς, 2003). 

 

3.1.3 Εκπαίδευση και εξέλιξη προσωπικού. 

 

 Η εκπαίδευση του προσωπικού αφορά την σχεδιασμένη προσπάθεια της 

επιχείρησης με στόχο να αποκτήσουν οι υπάλληλοι τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις 

συμπεριφορές που απαιτεί η εργασία τους.. Έργο της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων 

είναι επίσης ο προσδιορισμός της ευχέρειας των υπαλλήλων για κατάρτιση και η 

δημιουργία θετικού κλίματος μάθησης.  

Ο πειρασμός, στη διάρκεια της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, για δραματικές 

περικοπές στις δαπάνες για εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρώπων, είναι μεγάλος.  
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Ωστόσο, έχει αποδειχθεί ότι η έξυπνη πολιτική είναι να πράττουν οι οργανισμοί 

ακριβώς το αντίθετο.  

Η επένδυση στην εκπαίδευση και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

αναδεικνύονται σε πολύτιμα εργαλεία, με εξασφαλισμένο ROI, για την ενίσχυση της 

εταιρικής κουλτούρας, τη δέσμευση των ανθρώπινων πόρων, τη διακράτηση των 

ταλαντούχων εργαζομένων, την προετοιμασία του οργανισμού για τις καλύτερες μέρες 

αλλά και την αέναη βελτίωση της επιχείρησης.  

 

3.1.4 Αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων. 

 

Απαραίτητη λειτουργία της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων είναι η επιλογή του 

κατάλληλου τρόπου με τον οποίο η επιχείρηση θα προσδιορίσει την αξία των 

υπαλλήλων και θα αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δυνατότητές τους. 

 

3.1.5 Αμοιβή 

 

Η αμοιβή αφορά την επιβράβευση και τις παροχές του προσωπικού .Η προσπάθεια 

εδώ έγκειται στην υιοθέτηση μιας δομής αμοιβών με δίκαια και αντικειμενικά κριτήρια, 

ώστε να δημιουργείται στο προσωπικό αίσθημα αφοσίωσης προς την επιχείρηση. 
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3.1.6 Προστασία εργαζομένων, υγιεινή και ασφάλεια 

 

Μέριμνα της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων είναι η εξασφάλιση ενός εργασιακού 

περιβάλλοντος όπου μηδενίζονται οι κίνδυνοι που απειλούν τη σωματική και ψυχική 

υγεία των εργαζόμενων. Η τήρηση αυτού του ‘εργασιακού’ και ‘ψυχολογικού’ 

συμβολαίου που συνυπογράφεται με κάθε εργαζόμενο είναι διαδικασία που αφορά την 

Διοίκηση των Ανθρωπίνων Πόρων. Σύμφωνα  με το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την 

Υγεία και την Ασφάλεια το οποίο οργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής 

και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) το Νοέμβριο του 2010 στην Αθήνα με 

θέμα ‘Η πρόληψη συμφέρει όλους’, οι επενδύσεις των επιχειρήσεων για την πρόληψη 

του επαγγελματικού κινδύνου, όχι μόνο είναι ανταποδοτικές, αλλά και  σε περιόδους 

οικονομικής κρίσης ‘στέλνουν το καλύτερο μήνυμα στους εργαζόμενους τους’. Οι 

ομιλητές επεσήμαναν ότι σε περιόδους οικονομικής κρίσης, επιβάλλεται η 

ευαισθητοποίηση της επιχειρηματικής κοινότητας, όπως και των άλλων εμπλεκομένων 

όχι μόνο να μην επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας αλλά αντίθετα, επιβάλλεται να 

αυξηθεί η φροντίδα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.(Δαμουλιάνου, 

Χριστίνα, ‘Εκατό τοις εκατό ικανός προς εργασία’ Καθημερινή, 12/12/2010). 

 

3.1.7 Εργασιακές σχέσεις 

 

 Η λειτουργία αυτή αφορά τις σχέσεις, επίσημες και ανεπίσημες ,επιχείρησης και 

υπαλλήλων. Ο πυρήνας όλων των παραπάνω διαδικασιών που εκφράζουν τη φιλοσοφία  
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κάθε επιχείρησης βρίσκεται στην απόδοση των εργαζομένων και στην αξιοποίηση του 

δυναμικού της. Σημειώνεται ότι μέχρι πρόσφατα οι προσπάθειες ανάπτυξης του 

Ανθρώπινου Δυναμικού στόχευαν: 

 Στην εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης (Human Capital 

School) 

 Στην εισαγωγή καινοτόμων μορφών υποκίνησης (Behaviourists) 

 Στον επανασχεδιασμό της εργασίας (Job Redesign) 

 Στη βελτίωση της ποιότητας της εργασιακής ζωής (Quality of Work Life) και  

 Στη βελτίωση των σχέσεων με τα εργατικά σωματεία.(Industrial Relation 

School) 

Μια μοντέρνα προσέγγιση της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων είναι και η 

ενθάρρυνση σχηματισμού ενδοεταιρικών ομάδων εργασίας (Guest & Peccei, 2002). 

Σύμφωνα με τους Guest και Peccei (2002) ολόκληρη η εργασία της κινητοποίησης 

μέσα στην επιχείρηση περνάει από τα χέρια πολλών μικρών ομάδων που κάθε μία 

πρέπει να επικεντρώνεται στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων. Κάθε μία από 

αυτές τις ομάδες έχει την δική της δυναμική, και χρειάζεται προσεκτική διαχείριση. Για 

αυτό είναι αναγκαίο να υπάρχει ένα άτομο το οποίο θα ασχολείται με όλες αυτές τις 

ομάδες και θα διασφαλίζει την συνεργασία μεταξύ των ομάδων καθώς και την πρόοδο 

της κάθε ομάδας στην όλη προσπάθεια της αλλαγής. Ο σχηματισμός κάθε ομάδας, 

πρέπει να είναι προσεκτικός και αντιπροσωπευτικός της επιχείρησης. Τα άτομα πρέπει 

να προέρχονται από διαφορετικά τμήματα της επιχείρησης. Μόνο τότε η γνώση που θα 

έχει κάθε ομάδα θα μπορεί να οδηγήσει σε μετρήσιμα αποτελέσματα και κάθε απόφασή 

τους, θα στηρίζεται πάνω σε πραγματικά γεγονότα τα οποία γνωρίζουν τα ίδια τα άτομα 

λόγω προσωπικής επαφής με το αντικείμενο. 
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Η  προσέγγιση του όρου Ανθρώπινο Δυναμικό διαφέρει από εποχή σε εποχή και 

ταυτόχρονα μένει ίδια. Καθώς αντικατοπτρίζει, μέσω των πρακτικών και των 

διαδικασιών, τις εκάστοτε ανάγκες της κοινωνίας, υπενθυμίζει ότι πάνω από όλα είναι ο 

άνθρωπος. Στη δική μας εποχή, την εποχή της παγκοσμιοποίησης, της τεχνολογίας και 

της έντονης οικονομικής κρίσης, το μήνυμα του Ανθρώπινου Δυναμικού είναι οι αξίες 

μας που έχουμε ως άνθρωποι, με πρώτη τον σεβασμό και την κατανόηση των αναγκών 

των διπλανών μας. 

 Η έννοια της αξίας  εξετάζεται,  εκ παραδόσεως, υπό το πρίσμα των οικονομικών 

και της λογιστικής. Ο περιορισμός, σε πρωτοφανή επίπεδα, των οικονομικών πόρων, 

τόσο των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα όσο και του δημόσιου, αποκαλύπτει την 

επιτακτική ανάγκη και μοναδική ευκαιρία να αναγνωρισθεί η σημασία του τρόπου 

διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. Η μακροπρόθεσμη αξία μιας επιχείρησης και η 

επιβίωσή της εξαρτάται από τους ανθρώπους της. Ως αξία ορίζουμε όχι μόνο τα κέρδη, 

αλλά και την εξέλιξη και ικανοποίηση των υπαλλήλων, τη βελτίωση της ποιότητας της 

ζωής τους. 

Όλες οι λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων μπορούν να συμβάλλουν 

στη δημιουργία αξίας και την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Για να 

αντιμετωπισθούν οι μακροοικονομικές αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον και οι 

μικροοικονομικές αναταράξεις στη ζωή των επιχειρήσεων, ο παράγοντας-κλειδί είναι οι 

άνθρωποι , το χρησιμότερο κεφάλαιο για την εξέλιξή τους. 
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3.2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ   

 

Το management είναι ένας από τους πλέον χρησιμοποιημένους ξένους όρους που 

δεν έχουν ακόμη βρει την ακριβή τους μετάφραση στη γλώσσα μας.Management  

σημαίνει διοίκηση αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο όρος management αφορά τη διαχείριση 

πόρων, ανθρώπων, καταστάσεων. Η ιστορία του ως πρακτική είναι τόσο παλιά όσο η 

επιχειρηματική δραστηριότητα του ανθρώπου. Ως επιστήμη όμως εμφανίζεται τον 20ο 

αιώνα και είναι αποτέλεσμα της βιομηχανικής επανάστασης. 

Στα τέλη του 19ου αιώνα συντελέστηκαν δραματικές αλλαγές καθώς έχουμε 

ιλιγγιώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας, παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και της πολιτικής, 

αστυφιλία, ανάδειξη καινούριων υπερδυνάμεων. Όλες αυτές οι εξελίξεις απαιτούν 

μαζική παραγωγή. Αναγνωρίζονται η δύναμη του κεφαλαίου και της γνώσης 

(διαχείριση παραγωγής κ.τ.λ.)ως πυλώνες της νέας εποχής που αναδύεται. 

Στις αρχές του 20ου αιώνα η  εμφάνιση των επονομαζόμενων ‘κοινωνικών 

επιστημών’  εισάγει τη συστηματοποίηση και οργάνωση της θεωρίας σε συγκεκριμένες 

γνωστικές περιοχές οι οποίες μελετούν τον άνθρωπο και την κοινωνία. Την ίδια εποχή 

τα οικονομικά γνωρίζουν μια νέα δυναμική. Είναι ήδη μια καθιερωμένη επιστήμη με 

ιδρυτή τον Άνταμ Σμιθ. Αρχίζει λοιπόν να συστηματοποιείται και η θεωρία που αφορά 

την διοίκηση των επιχειρήσεων. 

Ο Taylor το 1911αναφέρθηκε στην ανάγκη οργάνωσης της παραγωγής και στην 

ανάγκη αλλαγής των εργασιακών σχέσεων. Εισήγαγε τον όρο ‘βιομηχανική διοίκηση’ 

και ξεχώρισε τους κύριους τομείς παραγωγής της επιχείρησης. Οι νέες κοινωνικές  
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επιστήμες, όπως  η ψυχολογία η οποία μελετούσε τα κίνητρα συμπεριφοράς του ατόμου 

στην κοινωνία και η κοινωνιολογία, όπου ο Max Weber ανέδειξε την σημασία της 

γραφειοκρατίας σε έναν οργανισμό, συνέβαλαν στην ανάπτυξη του management. 

Επίσης οι θεωρίες στρατηγικής και οργάνωσης των στρατιωτικών σχολών συνέβαλα 

στη γένεση μιας νέας επιστήμης που ονομάστηκε ‘Διοίκηση Επιχειρήσεων’.  Αυτή η 

επιστήμη άρχισε να αυτονομείται από τα παραδοσιακά οικονομικά.  Στην αρχή στόχος 

του management είναι μόνο η παραγωγικότητα, αλλά αργότερα η έμφαση 

μετατοπίζεται στον παράγοντα άνθρωπο. Σήμερα το management είναι μία από τις 

δημοφιλέστερες κατευθύνσεις σπουδών σε όλο τον κόσμο.(Φαίδων Κυδωνιάτης, 

Ανοιχτό MBA ΤΑ ΝΕΑ, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2007) 

 

3.2.1 Η μεταβολή από το παραδοσιακό Management στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας   

 

Achieving competitive success through people involves fundamentally altering how 

we think about the work force and the employment relationship. It means achieving 

success by working with people, not by replacing them or limiting the scope of their 

activities. It entails seeing the work force as a source of strategic advantage.’ Pfeffer,J, 

‘Competitive advantage through people, Harvard Business School Press, 1994).  

O Juran στο βιβλίο του ‘A History of managing for Quality’ αναφέρει ότι στον 20ο 

αιώνα επικρατούσε η λανθασμένη άποψη ότι η ΄ποιότητα’ ανακαλύφθηκε από 

επιστήμονες όπως  ο Shewart, o Deming, o Juran και o Ishkawa. (J.M.,Juran, A History 

of managing for Quality, ASQC Quality Press,Milwaukee,Wisconsin.) Οι  
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αρχαιολογικοί μας τόποι, οι αρχαίες πόλεις και τα μοντέρνα μουσεία αποκαλύπτουν ότι 

η ‘ανακάλυψη’ της διοίκησης ποιότητας είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία 

κατά τη διάρκεια χιλιάδων χρόνων. 

 Οι αρχαίοι Έλληνες, οι Κινέζοι, οι Ρωμαίοι και άλλοι κατασκεύαζαν 

δρόμους, γέφυρες, καράβια και άλλα αριστουργήματα που άντεξαν στο χρόνο και τα 

θαυμάζουμε έως σήμερα. 

 Για πολλούς αιώνες, εκπαιδευμένοι τεχνίτες ικανοποιούσαν τις ανάγκες του 

αυξανόμενου πληθυσμού για τροφή,  ένδυση και προστασία. 

 Η βιομηχανική επανάσταση έφερε τεράστιες αλλαγές με τη μηχανική 

ενέργεια, με τα μηχανήματα παραγωγής και τις καινούριες διαδικασίες παραγωγής, με 

τους σιδηρόδρομους, τα ατμόπλοια, την ηλεκτρική ενέργεια, τον αυτοματισμό τις 

οικιακές συσκευές, και άλλα αναρίθμητα υπέροχα πράγματα.. Καθεμία ξεχωριστά από 

τις παραπάνω εξελίξεις απαιτούσε ποιότητα στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση. 

 Η ιστορία της διοίκησης ποιότητας σίγουρα περικλείει ανακαλύψεις   και 

καινοτομίες. Σήμερα θεωρούμε δεδομένες έννοιες όπως επιθεώρηση και μέτρηση, αλλά 

κάποιος στο παρελθόν έπρεπε να τις εφεύρει. Γνωρίζουμε ότι έννοιες όπως εγγύηση 

ποιότητας, τυποποίηση, νόμοι για την προστασία του καταναλωτή  και πολλά άλλα 

έλκουν την καταγωγή τους από την αρχαία ιστορία της ανθρωπότητας χωρίς να 

μπορούμε να ξέρουμε ποιοι ήταν οι εφευρέτες. Μπορούμε όμως στον 20ο αιώνα να 

αναφέρουμε τον Shewhart ως τον εφευρέτη του διαγράμματος ελέγχου, τον Juran τον 

εφευρέτη της αρχής Pareto, τον Ishikawa ως τον πατέρα του διαγράμματος ‘fish-bone’. 

(J.M.,Juran, A History of managing for Quality, ASQC Quality Press, Milwaukee, 

Wisconsin).  
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Η έννοια της ποιότητας  στη διοίκηση κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου 

Πόλεμου έπαιξε σημαντικό ρόλο. Η μεγάλη όμως ‘επανάσταση’ συντελέστηκε στην 

μεταπολεμική Ιαπωνία με τον Deming.  

Στις δεκαετίες του 1951 και του 1960 η αμερικανική επιχειρηματική 

δραστηριότητα έδινε σημασία κυρίως στην ποσότητα και όχι στην ποιότητα καθώς ο 

ανταγωνισμός ήταν σχεδόν μηδαμινός. Έτσι δεν εισάκουσαν τη θεωρία του Deming, 

τον οποίο κάλεσαν για βοήθεια οι κατεστραμμένοι από τον πόλεμο Ιάπωνες. Τα 

ιαπωνικά προϊόντα δεν μπορούσαν να ανταγωνισθούν την αμερικανική και ευρωπαϊκή 

παραγωγή. Το 1949 ο Deming  άρχισε τις διαλέξεις του για τον στατιστικό έλεγχο και 

την επεξεργασία προϊόντων.  Η θεωρία του έγινε αποδεκτή με ενθουσιασμό από τους 

Ιάπωνες επιχειρηματίες και  είναι συνδεδεμένη με το ιαπωνικό βιομηχανικό θαύμα. Tη 

δεκαετία του 1970 τα ιαπωνικά προϊόντα κατακλύζουν την παγκόσμια αγορά και οι 

Αμερικανοί καλούν τον Deming το 1980 και υιοθετούν τη φιλοσοφία του. Το σύνθημα 

είναι ‘αφού οι Ιάπωνες μπορούν, γιατί όχι κι εμείς’. Έτσι ξεκίνησε η Αμερικανική 

‘ιστορία’ της διοίκησης ποιότητας. Η απάντηση των Αμερικανών ήταν η διεύρυνση της 

έννοιας της ποιότητας και στον τομέα των υπηρεσιών και στις επιχειρηματικές 

διαδικασίες (From Little Q to Big Q). 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας έφθασε στην Ευρώπη μόλις τη δεκαετία του 1980. 

Αποτελεί ουσιαστικά μια νέα φιλοσοφία διοίκησης που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη 

λειτουργία των οργανισμών. Αποτελεί ένα σύστημα διοίκησης με βάση το οποίο 

επιδιώκεται η μεγιστοποίηση της αξίας του προϊόντος ή της υπηρεσίας, όπως αυτή 

γίνεται αντιληπτή από τον πελάτη με την πλήρη συμμετοχή όλων των εργαζομένων. 
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   Καθώς οι οργανισμοί άρχισαν να αναγνωρίζουν τον σημαντικό και διευρυμένο ρόλο 

της ποιότητας αναδείχθηκε η έννοια της ολικής ποιότητας. Ένας αντιπροσωπευτικός 

ορισμό της διατυπώθηκε το 1992 στις ΗΠΑ από προέδρους και διευθύνοντες 

συμβούλους εννέα μεγάλων εταιρειών σε συνεργασία με εκπροσώπους 

Πανεπιστημιακών Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Πολυτεχνικών Σχολών και 

αναγνωρισμένους συμβούλους επιχειρήσεων (Evans and Lindsay, 1999): "Ολική 

Ποιότητα είναι ένα εστιασμένο στον ανθρώπινο παράγοντα σύστημα διοίκησης που 

αποσκοπεί στη συνεχή αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη με συνεχώς χαμηλότερο 

πραγματικό κόστος. Η Ολική Ποιότητα αποτελεί μία ολική συστημική προσέγγιση (όχι 

ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ή τομέας) ευθυγραμμισμένη με την υψηλού επιπέδου 

στρατηγική. Λειτουργεί οριζόντια και εγκάρσια μέσω οργανωσιακών λειτουργιών 

και τμημάτων, συμπεριλαμβάνει όλους τους εργαζόμενους σε όλα τα ιεραρχικά 

επίπεδα και διευρύνεται και προς τα εμπρός και προς τα πίσω για να συμπεριλάβει 

τόσο την αλυσίδα προμηθειών όσο και την αλυσίδα πελατών. Η Ολική Ποιότητα δίνει 

έμφαση στη μάθηση και στην προσαρμογή στη συνεχή αλλαγή ως κρίσιμους 

παράγοντες οργανωσιακής επιτυχίας. Συμπεριλαμβάνει συστήματα, μεθόδους και 

εργαλεία. Τα συστήματα διευκολύνουν την αλλαγή, η φιλοσοφία παραμένει η ίδια. Η 

ολική ποιότητα στηρίζεται σε αξίες που δίνουν έμφαση στην αξιοπρέπεια του ατόμου 

και στη δύναμη της από κοινού δράσης". Σύμφωνα με τους ίδιους συγγραφείς, η 

εταιρία Procter and Gamble χρησιμοποιεί έναν λιτό αλλά περιεκτικό ορισμό: "Ολική 

Ποιότητα είναι μία σταθερή και συνεχής προσπάθεια βελτίωσης από όλα τα μέλη ενός 

οργανισμού ώστε να κατανοούν, να ανταποκρίνονται και να υπερβαίνουν τις 

προσδοκίες των πελατών". 
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Οι Evans and Lindsay (1999) καταγράφουν τρεις βασικές αρχές της ολικής ποιότητας: 

• εστίαση στον πελάτη (εσωτερικό και εξωτερικό) 

• συμμετοχή Και ομαδική εργασία 

• συνεχής βελτίωση και μάθηση  , 

Παρά την απλότητα τους οι αρχές αυτές είναι αρκετά διαφορετικές από τις 

παραδοσιακές πρακτικές διοίκησης. Ιστορικά, οι οργανισμοί δείχνουν να μην 

κατανοούν αρκετά τις απαιτήσεις των εξωτερικών τους πελατών. Τα διευθυντικά 

στελέχη και οι μηχανικοί είχαν τη διεύθυνση και τον έλεγχο των συστημάτων 

παραγωγής. Οι εργαζόμενοι έπαιρναν διαταγές για το τι και πώς να το κάνουν και 

σπάνια ζητούνταν η άποψη τους. Η ομαδική εργασία ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Ένας 

σταθερός αριθμός λαθών και σπατάλης ήταν ανεκτός και ελέγχονταν από τη 

διενεργηθείσα μετά την παραγωγή επιθεώρηση. Οι βελτιώσεις της ποιότητας 

προέρχονταν από συγκεκριμένες τεχνολογικές επαναστάσεις, παρά από μία επίμονη 

νοοτροπία συνεχούς βελτίωσης. Με την ολική ποιότητα ένας οργανισμός επιδιώκει 

ενεργά την αναγνώριση των αναγκών και προσδοκιών των πελατών του, τη θεμελίωση 

της ποιότητας στις διαδικασίες και στις μεθόδους της εργασίας με την αξιοποίηση της 

γνώσης και της εμπειρίας του εργατικού του δυναμικού και τη συνεχή βελτίωση κάθε 

στοιχείου του οργανισμού (Evans and Lindsay 1999, p. 119). Οι Ho and Fung (1994) 

ταξινομούν τις βασικές αρχές της ΔΟΠ που είναι ικανές να εγγυηθούν την επιτυχή 

υλοποίηση της σε δέκα τίτλους: ηγεσία, δέσμευση, ολική ικανοποίηση του πελάτη, 

συνεχής βελτίωση, καθολική συμμετοχή-εμπλοκή (involvement), εκπαίδευση  και  

επιμόρφωση,   ιδιοκτησία  (ownership),   ανταμοιβές  και  αναγνώριση, πρόληψη 

λαθών, συνεργασία και ομαδική εργασία.  
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Οι εμπνευστές της ποιότητας  

 

Θα ήταν σημαντική παράλειψη να μην αναφερθούμε έστω και συνοπτικά στους 

ανθρώπους που έθεσαν τα θεμέλια στη νέα εποχή της "ποιότητας" και επηρέασαν 

σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας των οργανισμών. Οι άνθρωποι αυτοί που συχνά 

αποκαλούνται "πατέρες" ή "γκουρού" της ποιότητας εργάστηκαν κατά κύριο λόγο στον 

βιομηχανικό τομέα παραγωγής, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη του. 

α) Deming. Θεωρείται ο "πατέρας" της ΔΟΠ. Με επιστημονικό υπόβαθρο στη 

Ψυχολογία και στη Στατιστική ως καθηγητής του Πανεπιστημίου της Ν. Υόρκης, 

κλήθηκε το 1950 από την Ιαπωνική κυβέρνηση να βοηθήσει στην ανασυγκρότηση της 

παραπαίουσας μετά τον Β' Παγκόσμιο ιαπωνικής οικονομίας. Στο βιβλίο του "Out of 

Crisis" το 1982 ο Deming τονίζει ότι η βασική ευθύνη για την ποιότητα, τόσο σε 

προσωπικό όσο και σε οργανωσιακό επίπεδο ανήκει πρωταρχικά στη διοίκηση του 

εκάστοτε οργανισμού (Kruger, 2001). Για την αλλαγή του παραδοσιακού τρόπου 

λειτουργίας των οργανισμών πρότεινε την υιοθέτηση 14 αρχών, δίνοντας έμφαση στην 

ύπαρξη μιας ηγεσίας με όραμα, στη συνεργασία, στη μάθηση, στη διοίκηση των 

λειτουργιών, στην κατάργηση των δια-τμηματικών στεγανών, στη συνεχή εκπαίδευση 

των εργαζομένων, στην καθολική συμμετοχή, στην ικανοποίηση των εργαζομένων και 

των πελατών (Τσιότρας 1995, Kruger 2001). Για τη δυνατότητα της εισαγωγής 

ποιοτικών βελτιώσεων στον οργανισμό, ο Deming προτείνει την εφαρμογή ενός 

σχεδίου "επτά σημείων " μεταξύ των οποίων είναι η ομαδική εργασία σε όλα τα επίπεδα 

και η εφαρμογή του γνωστού κύκλου PDCA (Plan-Do-Check-Act) που βοηθάει στη 

μάθηση και στη βελτίωση της παραγωγικής λειτουργίας και της ποιότητας του  
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προϊόντος (Τσιότρας, 1995). Ο Deming πίστευε ότι το 94% των οβχημάτων 

προέρχονται από μικρές ατέλειες του συστήματος και όχι από σημαντικές 

συγκεκριμένες αιτίες (Ηο, 1999). Οι Ιάπωνες ως ένδειξη εκτίμησης της προσφοράς του, 

θέσπισαν από το 1950 το ομώνυμο βραβείο Deming το οποίο απονέμεται κάθε χρόνο 

σε άτομα ή επιχειρήσεις που διενεργούν τις αποτελεσματικότερες προσπάθειες για 

βελτίωση της ποιότητας. 

β) Juran. Καθηγητής Πανεπιστημίου των ΗΠΑ, μηχανικός και ειδικός εργατολόγος 

διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διδασκαλία των Ιαπώνων σε ότι αφορά στον τρόπο 

με τον οποίο μπορούν να εισάγουν συστήματα βελτίωσης ποιότητας στις επιχειρήσεις 

τους. Υποστηρίζει ότι "η ποιότητα σχεδιάζεται και δεν είναι ποτέ τυχαία" και βλέπει 

τον σχεδιασμό της σαν μέρος της τριλογίας "1. σχεδιασμός ποιότητας — 2. έλεγχος 

ποιότητας — 3. βελτίωση ποιότητας" και προτείνει συγκεκριμένο πρόγραμμα 

βελτίωσης με οκτώ βήματα. Στο βιβλίο του με τίτλο Εγχειρίδιο Ελέγχου της Ποιότητας, 

τονίζει τη σημασία της δέσμευσης και της πλήρους συμμετοχής της ανώτατης 

διοίκησης, καθώς και την εφαρμογή μεθόδων και αρχών της στατιστικής για τον 

εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων ποιότητας (Τσιότρας, 1995). Ο ορισμός 

επίσης της ποιότητας ως "fitness for use" έδωσε έμφαση στη "φωνή" του πελάτη 

(Kruger, 2001). 

γ) Crosby. Στο βιβλίο που έγραψε το 1979 με τίτλο Quality is Free τονίζει ότι 

οποιοδήποτε επίπεδο ελαττωματικών προϊόντων είναι υψηλό και ότι οι επιχειρήσεις 

πρέπει να εισάγουν στην παραγωγική τους διαδικασία προγράμματα με στόχο την 

επίτευξη "μηδέν λαθών/ελαττωματικών" {zero defects). Ήταν ο πρώτος που εισήγαγε 

τη θεωρία του "κάνε το σωστά με την πρώτη φορά" και την αρχή των "μηδέν λαθών". 

Προτείνει συγκεκριμένο πρόγραμμα βελτίωσης της ποιότητας στα πλαίσια κάποιων  
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σταδίων, δίνοντας έμφαση στη δέσμευση της διοίκησης, στη συγκρότηση και 

λειτουργία ομάδων βελτίωσης ποιότητας από εθελοντικά συμμετέχοντες εργαζόμενους, 

στη συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού, στην καθιέρωση 

δεικτών απόδοσης, στη μέτρηση του κόστους ποιότητας, στη λήψη μέτρων υποκίνησης 

των εργαζομένων, στον καθορισμό ρεαλιστικών στόχων, στην καθιέρωση τακτικών 

συμβουλίων, στη συνεχή παρακολούθηση της προόδου (Τσιότρας 1995, Kruger 2001). 

δ) Feigenbaum. Ανέπτυξε την έννοια του "Ελέγχου της Ολικής Ποιότητας" στο 

ομώνυμο βιβλίο του που κυκλοφόρησε το 1983. Υποστηρίζει ότι η υπευθυνότητα για 

την ποιότητα θα πρέπει να δίνεται σε αυτούς που υλοποιούν τις διάφορες εργασίες στα 

πλαίσια της λειτουργικής οργάνωσης του οργανισμού. Αυτό το ονόμασε "ποιότητα από 

την πηγή" εννοώντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων και ιεραρχικών 

επιπέδων πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντα τους ποιοτικά (Τσιότρας, 1995). 

ε) Ishikawa. Είναι ο πρώτος που εργάστηκε πάνω στον τρόπο εφαρμογής και 

προώθησης xcov "κύκλων ποιότητας" για τους οποίους δεν διεκδικεί την πατρότητα 

από τον Deming αλλά μόνο την ανάπτυξη της μεθοδολογίας εφαρμογής και υιοθέτησης 

τους. Έδωσε μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση όλων των εργαζομένων και πρότεινε τα 

διαγράμματα αιτίου αποτελέσματος ή "ψαροκόκαλο" ως βοηθητικά εργαλεία για την 

επίλυση των εμφανιζόμενων προβλημάτων ποιότητας, σε συνδυασμό με τα 

διαγράμματα Pareto (Τσιότρας 1995, Kruger2001). 

στ) Taguchi. Θεωρεί την ποιότητα ενός προϊόντος ως την πρόκληση ελάχιστων 

απωλειών στο κοινωνικό σύνολο, από τη στιγμή που το προϊόν διατίθεται στην 

κατανάλωση. Ως απώλειες θεωρούνται οι καθυστερήσεις παραγωγής, τα λάθη, οι 

επιδιορθώσεις, οι επικαλύψεις καθηκόντων, η κακή επικοινωνία και το αντίστοιχο  
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κόστος για τον πελάτη λόγω κακής απόδοσης του προϊόντος και χαμηλής αξιοπιστίας. 

Χρησιμοποιεί μία εξίσωση δευτέρου βαθμού για τη σύνδεση των αποκλίσεων από τις 

προδιαγραφές με τη μείωση των απωλειών και τη βελτίωση της ποιότητας και θεωρεί 

σημαντικότερο τον έλεγχο που λαμβάνει χώρα εκτός της γραμμής παραγωγής, τον 

οποίο και αναλύει σε τρεις επιμέρους φάσεις: σχεδιασμός συστήματος, διαμόρφωση 

παραμέτρων, προσδιορισμός ανοχών (Τσιότρας,1995) 
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3.3 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Οργανωσιακή Αριστεία   

 

Αντικειμενικός σκοπός των βραβείων που θεσμοθετήθηκαν είναι η δημιουργία ενός 

μοντέλου που να παρουσιάζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη φιλοσοφία της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας  και η οποία να μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη σε όλους τους 

οργανισμούς ανεξάρτητα από τη χώρα, το μέγεθος, τον τομέα στον οποίο 

δραστηριοποιούνται. 

Το 1987 θεσπίζεται το βραβείο Malcolm Baldrige National Quality Award. 

Θεσμοθετήθηκε από το Αμερικανικό Κογκρέσο και απονεμήθηκε για πρώτη φορά το 1988  

ως αναγνώριση επιχειρηματικής αριστείας. Είναι το μοναδικό που αναφέρεται και στον 

δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. 

 Τα κριτήρια αξιολόγησης αποτελούνται από επτά γενικές κατηγορίες, οι οποίες 

διακρίνονται περαιτέρω σε υποκατηγορίες: 

• ηγεσία, με βαρύτητα 10% 

• στρατηγικός σχεδιασμός, βαρύτητα 6% 

• εστίαση στην αγορά και στον πελάτη, βαρύτητα 30% 

• πληροφόρηση και ανάλυση, βαρύτητα 7% 

• εστίαση στους ανθρώπινους πόρους, βαρύτητα 15% 

• διοίκηση λειτουργιών, βαρύτητα 14% 

• επιχειρηματικά αποτελέσματα, βαρύτητα 18% 
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Στη συνέχεια έχουμε την θεσμοθέτηση του ISO 9000 (Quality Assurance Standards)  και 

το EFQM το ευρωπαϊκό μοντέλο οργανωσιακής αριστείας. Τα περισσότερα προγράμματα 

διοικητικής μεταρρύθμισης της τελευταίας δεκαετίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

είχαν ως βάση το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Αριστείας, EFQM. . Με πρωτοπόρο την Μ. 

Βρετανία το μοντέλο EFQM χρησιμοποιήθηκε για την αυτοαξιολόγηση των δημοσίων 

οργανισμών πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Η αυτοαξιολόγηση αφορούσε το βαθμό επιτυχίας 

των μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων που εφάρμοζαν στο δημόσιο τομέα. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή πρότεινε σε όλους τους δημόσιους οργανισμούς τη χρήση του μοντέλου ως 

εργαλείου για την αποτελεσματική αναδιοργάνωση των διαδικασιών και την παροχή 

υπηρεσιών προς τους πολίτες υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους. 

 

Το Ελληνικό Πρόγραμμα διοικητικής Μεταρρύθμισης «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» 

 

Το εθνικό σχέδιο δράσεων -για τη δημόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση- «Πολιτεία» έχει ως 

στόχο τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης μέσω σχεδιασμού και υλοποίησης 

στρατηγικών επιχειρησιακών προγραμμάτων τα οποία ανανεώνονται ανά τριετία, και 

περιλαμβάνουν δράσεις ανάλογες εκείνων που εφαρμόζονται στις διοικητικά προηγμένες 

χώρες της Ε.Ε. και δρομολογούν τη διαδικασία συνεχούς διοικητικής σύγκλισης. Η εθνική 

πολιτική εκσυγχρονισμού αναλύεται στους παρακάτω δέκα στρατηγικούς άξονες: 

1) Αναβάθμιση της ποιότητας υπηρεσιών προς τους πολίτες. Αποτελεσματικότερη, 

ευκολότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών (τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης , 

πιλοτική εφαρμογή απογευματινής εργασίας, υπηρεσίες μιας     στάσης,     ηλεκτρονική       
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εξυπηρέτηση      μέσω     διαδικτύου,     προετοιμασία "πολυκαταστήματος" Δημόσιας 

Διοίκησης στην Πλατεία Συντάγματος). 

2) Βελτίωση της απoτελεσματικότητaς των Δημοσίων Υπηρεσιών. Θέσπιση και εφαρμογή 

στόχων αποτελεσματικότητας και δεικτών απόδοσης που διασφαλίζουν τον 

μετασχηματισμό των δημοσίων οργανισμών σε υγιή παραγωγική δύναμη ικανή να στηρίζει 

οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία. 

3) Ενοποίηση και απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου, με την αντιστροφή της εικόνας της 

πολυπλοκότητας μέσω θέσπισης και εφαρμογής κριτηρίων "λιτής" νομοθέτησης που να 

εγγυώνται τη βελτίωση της ποιότητας των ρυθμίσεων με την κατάλληλη κωδικοποίηση 

τους 

4) Ενίσχυση   διαλόγου   και   δικαιωμάτων   των  εργαζομένων με  την   ενδυνάμωση   των 

συλλογικών διαπραγματεύσεων, με την καθιέρωση ενός ειλικρινούς και συνεχούς διαλόγου 

δημόσιας διοίκησης-εργαζομένων με απώτερο σκοπό την ενθάρρυνση αποδοτικότητας και 

επαγγελματισμού. 

5) Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government), για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση της 

σύγχρονης ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράμματος 

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ» που θα συνδέει το σύνολο του δημοσίου τομέα διαδικτυακά 

(intranet).Επιτάχυνση του προγράμματος «ΑΡΙΑΔΝΗ» σε όλους τους δήμους, νομαρχίες 

και περιφέρειες. 

6) Μετάβαση  σε μια Διοίκηση  αποτελεσματικότερη  και λιγότερο  δαπανηρή, με  την 

αντικατάσταση των παραδοσιακών κριτηρίων των προοδευτικά αυξητικών ή σταθερών 

δαπανών, από ουσιαστικές αναλύσεις κόστους/οφέλους. Η σταδιακή μείωση του αριθμού  
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των υπαλλήλων θα αποδεσμεύει πόρους για επιβράβευση των αποτελεσμάτων και 

βελτίωση του συστήματος αμοιβών. 

7)  Ανανέωση και αναδιοργάνωση του δημοσίου τομέα με στόχο τη δημιουργία ευέλικτων 

οργανωτικών σχημάτων που θα διέπονται από τις αρχές της σύγχρονης διοικητικής 

επιστήμης, με έμφαση στην αναβάθμιση της ποιότητας του εργατικού δυναμικού: 

• Αλλαγή, με εξωστρεφή προσανατολισμό στις διαδικασίες επιλογής διευθυντικών 

στελεχών 

• Κατάρτιση νέου προσοντολογίου δημοσίων υπαλλήλων 

• Ανακατανομή θέσεων εργασίας μεταξύ των δημοσίων οργανισμών 

• Δέσμευση για εκπαίδευση-κατάρτιση  συγκεκριμένου  αριθμού υπαλλήλων  σε 

θέματα νέων τεχνολογιών και διοίκησης 

• Σχεδιασμός και εφαρμογή νέου συστήματος αξιολόγησης υπαλλήλων με βάση το 

επιτευχθέν αποτέλεσμα 

• Ίδρυση  Σχολής  Στελεχών  Αυτοδιοίκησης  με  ευθύνη  του  Εθνικού  Κέντρου 

Δημόσιας Διοίκησης 

• Αναβάθμιση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ)  με βελτίωση 

προγραμμάτων και σύνδεση τους με τη μεταρρύθμιση 

• Ολοκλήρωση του Κώδικα δεοντολογίας δημοσίων υπαλλήλων. 

8) Αποκέντρωση και μεταφορά αρμοδιοτήτων στην αυτοδιοίκηση με βασικό γνώμονα τη 

διεκπεραίωση των διοικητικών υποθέσεων σε ένα επίπεδο (αυτό που βρίσκεται εγγύτερα 

στον πολίτη) και την εισαγωγή του θεσμού του Γενικού Διευθυντή στις νομαρχίες και 

στους δήμους. 
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9) Μεταφορά  δραστηριοτήτων   "υποστήριξης"  στον   ιδιωτικό   τομέα  ως  προσπάθεια 

εξεύρεσης προσφορότερων τρόπων εκτέλεσης τους με κριτήρια την αποτελεσματικότητα, 

την οικονομικότητα και την ποιότητα, είτε με άμεση εκχώρηση τους στον ιδιωτικό τομέα, 

είτε με μίσθωση τους, είτε με δημιουργία μεικτών σχημάτων (Συμπράξεις Ιδιωτικού- 

Δημοσίου τομέα).  

10) Διασφάλιση της διαφάνειας και εφαρμογή της αρχής του ελέγχου, στη βάση χρήσης 

σύγχρονης τεχνολογίας και απλοποίησης διαδικασιών και νομοθεσίας. Ο έλεγχος δεν 

συνιστά ποινικοποίηση αλλά αποτελεί βασική αρχή της διοικητικής επιστήμης. Προς την 

κατεύθυνση  αυτή  προωθούνται:  η  δημιουργία Συντονιστικού  Οργάνου  Ελέγχου,  η 

ενίσχυση του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, η  λειτουργία Ανωτάτου 

Πειθαρχικού Συμβουλίου, η δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών σε δημόσια έγγραφα, η 

λειτουργία του «Συνηγόρου του Πολίτη», η διεύρυνση εφαρμογής του "πόθενέσχες" των 

δημοσίων υπαλλήλων. 

Για την υλοποίηση των παραπάνω, κάθε Υπουργείο και Περιφέρεια θα πρέπει να 

συντάσσει τριετές επιχειρησιακό σχέδιο δράσης με συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους. 

Η παρακολούθηση της υλοποίησης του ολοκληρωμένου προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» 

γίνεται από την κεντρική επιτροπή παρακολούθησης που λειτουργεί στη Γενική 

Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΓΔΔΗΔ) του 

ΥΠΕΣΔΔΑ, ενώ η παρακολούθηση των επί μέρους επιχειρησιακών προγραμμάτων γίνεται 

από τις συσταθείσες επιτροπές παρακολούθησης, ανά κεντρικό και περιφερειακό 

επιχειρησιακό πρόγραμμα. 

 Στο εθνικό σχέδιο δράσης προτείνονται τα ακόλουθα υποπρογράμματα τα οποία 

πρέπει να αποτελέσουν τον γνώμονα για την υλοποίηση κάθε επιχειρησιακού 

προγράμματος από τους φορείς της δημόσιας διοίκησης: 
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Υποπρόγραμμα 1 - αναβάθμιση ανθρώπινου δυναμικού 

 

  1.1: βελτιστοποίηση αναλογίας πτυχιούχων/μη πτυχιούχων 

1.2: περιγραφή θέσεων εργασίας - καθορισμός   

        αυξημένων προσόντων 

1.3: αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού -   

       προσδιορισμός κινήτρων 

1.4: εκπαίδευση - κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού 

1.5 :επιμόρφωση για έργα ενταγμένα στο πρόγραμμα  

     Κοινωνία της Πληροφορίας  (ΚτΠ) 

 

Υποπρόγραμμα 2 — αναβάθμιση υλικών και άϋλων υποδομών 

 

  2.1:  αναβάθμιση κτιριακών υποδομών 

  2.2:  αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού  

2.3:  ανάπτυξη άυλων υποδομών και προσαρμογή  

               στις νέες τεχνολογίες                           



 39 

  2.4:  δημιουργία δικτύων 

    2.5: άμεση χρήση εφαρμογών πληροφορικής 

2.6: συστήματα διαχείρισης, γνώσης και λήψης  

           αποφάσεων -γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών  

    2.7: εκσυγχρονισμός εποπτευόμενων φορέων -           

            ανεξάρτητων διοικητικών αρχών 

 

Υποπρόγραμμα 3 -εισαγωγή νέων μεθόδων στη διοίκηση – καινοτομίες 

 

 3.1: βελτίωση διαδικασιών διοίκησης  

 3.2: διοίκηση με στόχους  

 3.3: αναδιάρθρωση οργανωτικών δομών  

 3.4: λειτουργία ομάδων άμεσης παρέμβασης  

 3.5: αναδιοργάνωση   δομών   και   διαδικασιών   - 

        ηλεκτρονική   δικτύωση   δημόσιας  διοίκησης 
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Υποπρόγραμμα 4 - εξυπηρέτηση του πολίτη 

 

4.1: ανάπτυξη συστημάτων εσωτερικού ελέγχου 

4.2: εισαγωγή μεθόδων ποιότητας και ανάπτυξη  

       συστήματος διασφάλισης της 

4.3: βελτιστοποίηση υπηρεσιών εξυπηρέτησης    

       πολιτών 

4.4: εξυπηρέτηση και βελτίωση της ποιότητας των  

       παρεχόμενων υπηρεσιών από τη δημόσια  

       διοίκηση προς τους πολίτες σε κεντρικό,  

       περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

 

Υποπρόγραμμα 5-Τεχνική βοήθεια 

 

 5.1: εκπόνηση οργανωτικών μελετών 

 5.2:ενίσχυση θεσμικού πλαισίου και παροχή υπηρεσιών νομικής τεχνικής      

υποστήριξη 
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  5.3: ανάπτυξη νέων μεθόδων/μεταφορά τεχνογνωσίας 

              5.4: τεχνική βοήθεια για δράσεις ενταγμένες στο επιχειρησιακό πρόγραμμα      

         «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΥΠΕΣΔΔΑ, 2001) 

Σε αναθεώρηση του Προγράμματος που έγινε το 2005 τροποποιήθηκε η δομή και ο 

αριθμός των υποπρογραμμάτων δράσης με σημαντικό στοιχείο την εισαγωγή του 

υποπρογράμματος «Ενδυνάμωση Ανθρώπινου Δυναμικού» που περιλαμβάνει δράσεις για 

την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης που θα βελτιώνουν τις γνώσεις, 

ικανότητες και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και θα του 

επιτρέψουν να εργαστεί αποδοτικά στο νέο, και σε πολλές περιπτώσεις σημαντικά 

διαφορετικό από το υφιστάμενο, οργανωτικό και λειτουργικό περιβάλλον (Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Πολιτεία 2005-2007, ΥΠΕΣΔΔΑ, Αθήνα 2005). 

Είναι έκδηλη πλέον η προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών, ως 

ένας από τους βασικούς στόχους του «Πολιτεία», μέσω αντικατάστασης των 

γραφειοκρατικών οργανωτικών δομών από ευέλικτα σύγχρονα εργασιακά σχήματα 

(Phillipidou et al., 2004). Το υποπρόγραμμα 4 που αναφέρονταν στην «εξυπηρέτηση του 

πολίτη», μετονομάστηκε σε «Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων» και στοχεύει στην 

εκτεταμένη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και τη βέλτιστη 

αξιοποίηση τους από τη δημόσια διοίκηση, για το σχεδιασμό και την παροχή προς τον 

πολίτη και τις επιχειρήσεις υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, αλλά χαμηλού κόστους. Η 

τροποποιημένη δέσμη υποπρογραμμάτων έχει ως εξής: 

Διάρθρωση Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πολιτεία» 

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

1. Εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων 
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2. Νέα Συστήματα Οργάνωσης και Διοίκησης 

3. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

4. Ενδυνάμωση Ανθρώπινου Δυναμικού 

5. Διαφάνεια και Αξίες Χρηστής Διακυβέρνησης 

6. Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών 

7. Τεχνική Βοήθεια 

Πηγή: (ΥΠΕΣΔΔΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πολιτεία 2005-2007, Αθήνα 2005) 

Αξίζει επίσης να επισημανθεί η  εισαγωγή του υποπρογράμματος «Νέα Συστήματα 

Οργάνωσης και Διοίκησης» που υποκαθιστά το Υποπρόγραμμα 3  «Εισαγωγή νέων 

μεθόδων στη διοίκηση - καινοτομίες» και αποσκοπεί στον σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων 

οργανωτικών προτύπων εξωστρεφούς προσανατολισμού και δράσης που θα καθιστούν τη 

δημόσια διοίκηση πιο ευέλικτη, αποδοτική, αποτελεσματική και ευπροσάρμοστη στις 

συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις του εξωγενούς κοινωνικού και 

οικονομικού περιβάλλοντος. Τέλος, επισημαίνεται η έμφαση στην ανάπτυξη της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που εντάσσεται σε ξεχωριστό υποπρόγραμμα. 

Μία προσεκτική μελέτη του προγράμματος «Πολιτεία» δείχνει ότι επιχειρεί τη μεταφορά 

των αρχών και μεθόδων του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ στην ελληνική διοικητική 

πραγματικότητα. Σήμερα στο ευρωπαϊκό —και όχι μόνο— περιβάλλον δημόσιας 

διοίκησης, οι έννοιες επιχειρηματικότητα, αποτελεσματικότητα (effectiveness), δείκτες 

απόδοσης (performance indicators), αποδοτικότητα (efficiency), οικονομικότητα/ανάλυση 

κόστους οφέλους (cost/benefit analysis), ποιότητα υπηρεσιών (service quality),  
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ικανοποίηση του πολίτη/πελάτη (customer satisfaction), ανταγωνιστικότητα 

(competitiveness), ιδιωτικοποίηση (privatization), συμβασιακή εκχώρηση δραστηριοτήτων 

(outsourcing), αποκέντρωση (decentralization), διαφάνεια (openness) αποτελούν τις λέξεις-

κλειδιά που σηματοδοτούν τη νέα τάση διοικητικών αλλαγών υπό τον τίτλο Νέο Δημόσιο 

Μάνατζμεντ (new public management). Η ανάλυση του «Πολιτεία» και η αντιπαραβολή 

του με αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα διοικητικού εκσυγχρονισμού αποδεικνύει ότι η 

Ελλάδα αντιμετωπίζει κοινά προβλήματα και επιλέγει τους ίδιους περίπου τρόπους για την 

επίλυση τους.  

 

 «Πολιτεία» και Ευρωπαϊκό Μοντέλο Αριστείας (EFQM/BEM) - Κοινό Πλαίσιο 

Αξιολόγησης (ΚΠΑ) 

 

Με βάση το μοντέλο αριστείας EFQM μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι "δυνάμεις επίτευξης" 

(enablers) μιας επιτυχούς διοικητικής μεταρρύθμισης στην ελληνική δημόσια διοίκηση 

αντιστοιχούν στην υλοποίηση των πέντε υποπρογραμμάτων του «Πολιτεία» που 

αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα: διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, αναβάθμιση 

υλικών και άυλων υποδομών, εισαγωγή νέων μεθόδων στη διοίκηση, βελτίωση 

διαδικασιών για την εξυπηρέτηση του πολίτη και τεχνική υποστήριξη.  
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Στα πλαίσια της "λογικής" του Μοντέλου διατυπώνεται η υπόθεση ότι τα αποτελέσματα 

του διοικητικού μεταρρυθμιστικού προγράμματος «Πολιτεία» θα αξιολογηθούν από το 

επίπεδο ικανοποίησης των τεσσάρων κρίσιμων συμμετεχόντων του συστήματος της δημόσιας 

διοίκησης, δηλαδή του εργαζόμενου, του πολίτη/πελάτη, της κοινωνίας και του οργανισμού. 

Τόσο το μοντέλο EFQM όσο και το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα «Πολιτεία» δεν δίνουν 

συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με το τι θα πράξει ένας οργανισμός, αλλά προδιαγράφουν το 

πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί ορίζοντας τις μεταβλητές έναντι των οποίων οφείλει να αυτο-

αξιολογηθεί για να οδηγηθεί σε άριστα αποτελέσματα. Η δύναμη της αυτο-αξιολόγησης ως 

εργαλείου βελτίωσης της απόδοσης κάθε οργανισμού μέσω εφαρμογής του μοντέλου 

αριστείας EFQM έγκειται στο γεγονός ότι θεωρείται μία συστηματική και συνολικά δομημένη 

διαδικασία που παρέχει στους οργανισμούς τη δυνατότητα να μάθουν: 

• τα δυνατά και αδύνατα σημεία και τις περιοχές που χρήζουν βελτίωσης 

• το τι σημαίνει επίτευξη άριστων αποτελεσμάτων για τη δική τους οργάνωση 

• για την πρόοδο που έχουν σημειώσει στην πορεία τους προς την αριστεία 

• πόσο απέχουν και τι ακόμη χρειάζεται να γίνει για την επίτευξη της αριστείας 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων που απαιτείται από κάθε 

οργανισμό (κεντρικής και αποκεντρωμένης διοίκησης) θα πρέπει να ενσωματώνει τη λογική 

RADAR (Results-Approach-Deployment-Assessment-Review) του μοντέλου EFQM για κάθε 

ένα υποπρόγραμμα του «Πολιτεία». Συνεπώς κάθε δημόσιος οργανισμός θα πρέπει να 

βρίσκεται σε μία συνεχή διαδικασία "δράσης-αξιολόγησης-ανάδρασης-νέας δράσης" η οποία 

υποστηρίζεται ότι θα οδηγήσει στη βελτίωση της απόδοσης και στην επίτευξη άριστων 

αποτελεσμάτων (EFQM, 2003). Παρά τις διαφοροποιήσεις σε επίπεδο οργανισμών αλλά και 

σε επίπεδο χωρών, η καθιέρωση ενός Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) (Common  
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Assessment Framework- CAF) μέσω των κριτηρίων αξιολόγησης του EFQM έχει ήδη 

επιτευχθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

Στην Ελλάδα το ΚΠΑ καταρτίστηκε το 2003 από τη Διεύθυνση Ποιότητας και 

Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 

(ΥΠΕΣΔΔΑ). Αποτελείται από 59 σελίδες και χωρίζεται σε 4 μέρη: εισαγωγή, τα εννέα 

κριτήρια αξιολόγησης, οδηγίες εφαρμογής και γλωσσάριο εννοιών. Κάθε κριτήριο 

αποτελείται από τον ορισμό του, τις βασικές συνέπειες και την αξιολόγηση του στη βάση 

των υπο-κριτηρίων του, με παράθεση σχετικών παραδειγμάτων. Για την εφαρμογή του έχει 

εκδοθεί και διανεμηθεί αρμοδίως σχετική εγκύκλιος, χωρίς όμως να υπάρχουν ακόμη επαρκή 

στοιχεία από το βαθμό επιτυχούς ή όχι υλοποίησης του. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Νόμου 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με 

στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» καθιερώθηκε για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα η απονομή ειδικών βραβείων για τις δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και τους 

ΟΤΑ α' και β' βαθμού που διακρίνονται για την αποδοτικότητα και την ποιότητα των 

παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών. Κατόπιν της Κοινής Απόφασης των Υπουργών 

Εσωτερικών και Οικονομίας & Οικονομικών «Ειδικά Βραβεία Δημοσίων Υπηρεσιών» 

(ΦΕΚ 1020/Β/8-5-2006) καθορίστηκε ως κριτήριο αξιολόγησης των υποψηφίων, η επιτυχής 

εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

4.1  Ποσοτική ή Ποιοτική έρευνα    

 

Η ποιοτική ανάλυση χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις αυτές, όπου η χρήση συγκεκριμένων 

ερωτήσεων δεν είναι δυνατή, ή είναι πολύ δαπανηρή, ή δεν θα δώσει ακριβή αποτελέσματα. 

Συγκεκριμένα, οι ερωτώμενοι πολλές φορές  είτε δεν επιθυμούν είτε δεν δύνανται να δώσουν 

απαντήσεις σε ερωτήσεις που ο ερευνητής τους απευθύνει. Η άρνηση αυτή μπορεί να 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι ερωτήσεις είναι είτε προσωπικές ή ευαίσθητες ή δεν γίνονται 

απόλυτα κατανοητές από τον ερωτώμενο ή γιατί ο ερωτώμενος δεν μπορεί να εκφραστεί, 

είτε για άλλους λόγους. Έτσι λοιπόν ο ερευνητής καταφεύγει στην χρήση της ποιοτικής 

ανάλυσης χρησιμοποιώντας τεχνικές και μεθόδους όπως η παρατήρηση , σε βάθος 

συνέντευξης, οι ομάδες εστίασης ενδιαφέροντος, οι συγκεκαυμένες τεχνικές 

(Σταθακόπουλος, 1997).  

Στην  ποσοτική ανάλυση από την άλλη γίνεται χρήση κατά βάση ποσοτικού ή κλειστού 

τύπου ερωτήσεων και η περισσότερο χρησιμοποιημένη μέθοδος συλλογής στοιχείων εδώ 

είναι το ερωτηματολόγιο. Χρησιμοποιείται για όλα σχεδόν τα προβλήματα με σχετικά 

χαμηλό κόστος. Γνώμες, προθέσεις, στάσεις, κίνητρα, όλα μπορούν να βρεθούν. Τα 

προβλήματα που είναι πιθανόν να προκύψουν είναι η άρνηση απάντησης, η αδυναμία 

ακριβούς απάντησης και η επιρροή που ασκεί όλη η διαδικασία ερώτησης (Μαλλιαρής, 

2001).  
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Είτε η ποσοτική είτε η ποιοτική ανάλυση χρησιμοποιηθεί, το ζητούμενο δεν είναι να παρθούν 

απλά απαντήσεις, αλλά εκείνες τις απαντήσεις που στο συγκεκριμένο χώρο και χρόνο 

αντιπροσωπεύουν στο μέγιστο δυνατό ποσοστό την αλήθεια, την πραγματικότητα, την 

ελεύθερη αντίληψη και έκφραση. Ανάλογα με την ποιότητα αυτών κρίνεται μοιραία και η 

ποιότητα της ίδιας της έρευνας (Μαλλιαρής, 2001).  

Στη συγκεκριμένη μελέτη πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα. Αυτή, προτιμήθηκε επειδή με 

την χρήση της, είναι δυνατή η γενίκευση των αποτελεσμάτων στο σύνολο του πληθυσμού.  

 

4.2  Ερευνητικός σκοπός  

 

Έτσι λοιπόν ο ερευνητικός σκοπός της παρούσας μελέτης προσαρμόστηκε ως εξής: 

«Διερεύνηση των απόψεων των πολιτών σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ»  

4.3  Ερευνητικά ερωτήματα   

Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας μελέτης με βάση του ερευνητικού σκοπού είναι: 

1. Ποια είναι η άποψη των πολιτών – πελατών σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει ο 

ΟΑΕΔ;  

2. Ποιος είναι ο βαθμός ικανοποίησης των πολιτών – πελατών σχετικά από  τις υπηρεσίες 

που προσφέρει ο ΟΑΕΔ;  

3. Ο βαθμός στον οποίο οι πολίτες – πελάτες είναι ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες 

του ΟΑΕΔ επηρεάζεται από φύλο τους;  
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4. Υπάρχουν διαφορές στον βαθμό ικανοποίησης από τις υπηρεσίες που προσφέρει ο 

ΟΑΕΔ μεταξύ των ανέργων και των υπόλοιπων κατηγοριών πολιτών – πελατών σχετικά;    

 

4.4  Σχεδιασμός της έρευνας  

 

Κάθε έρευνα για να μπορέσει να εκπληρώσει τον ερευνητικό στόχο και σκοπό  αλλά και να 

δώσει απάντηση στα ερωτήματα που έχει θέσει θα πρέπει να σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας 

ένα ή συνδυασμό κάποιων από τους τέσσερις παρακάτω τύπους σχεδιασμούς έρευνας 

(Sekeran, 2000): 

• το Διερευνητικό (Exploratory) 

• τον Περιγραφικό (Descriptive) 

• τον Eπεξηγηματικό (Εxplanatory) 

• τoν Αξιολογητικό (Εvaluative) 

O Διερευνητικός Τύπος αφορά σε έρευνες που γίνονται ουσιαστικά σε περιοχές για πρώτη 

φορά χωρίς να υπάρχει κάποιο πρότερο υπόβαθρο (Sekeran, 2000). Σε αυτή λοιπόν την 

περίπτωση ο ερευνητής ξεκινά την έρευνά του από μία γενική περιγραφή του φαινόμενου 

που θέλει να μελετήσει χωρίς να έχει στην ευχέρεια του ξεκάθαρες ανεξάρτητες και 

εξαρτημένες μεταβλητές. Δεδομένου αυτού του γεγονότος ο ερευνητής μπαίνει μοιραία σε 

μία διαδικασία αναζήτησης σε ότι αφορά τόσο στο κοινό που θα απευθυνθεί, όσο και στον 

τρόπο αλλά και στο ποια και πόσα πλαίσια θα πρέπει να οριοθετήσει για να προχωρήσει η 

έρευνά του (Singleton & et.al., 1993).  
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Ο Περιγραφικός Τύπος  αντίθετα δίνει στον ερευνητή τη δυνατότητα να παρουσιάσει και να 

περιγράψει ένα φαινόμενο για το οποίο όμως υπάρχουν προηγούμενες μελέτες και τα 

στοιχεία στα οποία είναι αναγκαίο να στοχεύσει είναι ήδη προκαθορισμένα (Malhorta,1996). 

Οι περιγραφικές έρευνες βασίζονται συνήθως σε πρωτογενή στοιχεία. Υπό το πρίσμα αυτό  

η περιγραφική έρευνα δεν έχει την ευελιξία που χαρακτηρίζει την εξερευνητική έρευνα. 

Αντίθετα η περιγραφική έρευνα μπορεί να χαρακτηριστεί «άκαμπτη» μια και ο ερευνητής 

πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση του προβλήματος. Ειδικότερα οι περιγραφικές έρευνες 

απαιτούν τον εκ των προτέρων πολύ καλό καθορισμό του ποιος, πότε, που, γιατί και πως της 

έρευνας που θα πραγματοποιηθεί. Διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος οι συγκεντρωμένες 

πληροφορίες να αποδειχθούν ελάχιστα χρήσιμες (Σταθακόπουλος 2001) 

Η Επεξηγηματική Έρευνα επιδιώκει να καθορίσει το είδος της σχέσης που υπάρχει μεταξύ 

δύο μεταβλητών. Ειδικότερα, το είδος αυτό της έρευνας αποσκοπεί στο να αποδείξει σαν 

σωστό ή λάθος ότι μεταξύ μεταβλητής Χ και Υ υπάρχει σχέση αιτιατού, ότι δηλαδή η Χ 

προκαλεί την Υ. (Σταθακόπουλος 2001) 

Ο Αξιολογητικός Τύπος βοηθά στην καλύτερη κατανόηση της περιπτωσιολογικής μελέτης 

έχοντας ως στόχο την ανάλυση των προοπτικών που παρουσιάζει ή μελέτη και την 

αποτελεσματικότητα και επιτυχία τους (Veal, 1997). 

Με βάση αυτά που αναφέρθηκαν στην παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε περιγραφική 

έρευνα για να δοθεί απάντηση στα πρώτα δύο ερευνητικά ερωτήματα και επεξηγηματική για 

αν απαντηθεί το τρίτο αλλά και το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα.  
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4.5  Τεχνικές συλλογής στοιχείων   

 

Υπάρχουν λοιπόν δύο μεγάλες κατηγορίες πληροφοριών/ στοιχείων:  

• δευτερογενή στοιχεία 

• πρωτογενή  στοιχεία 

Δευτερογενή στοιχεία είναι εκείνα που συνελέγησαν για άλλους σκοπούς και όχι για να 

επιλύσουν το πρόβλημα του ερευνητή στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δηλαδή υπάρχουν 

ήδη. Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των δευτερογενών στοιχείων είναι η 

αντικειμενικότητα και η σαφήνειά τους, όταν φυσικά η συλλογή τους γίνεται από υπεύθυνα 

επίσημα όργανα. Ένα άλλο πλεονέκτημά τους είναι η εύκολη και με μικρό κόστος συλλογή 

τους (Σταθακόπουλος 2001). 

Στην παρούσα μελέτη σε ότι αφορά στη δευτερογενή έρευνα, αυτή βασίστηκε πάνω σε 

εθνική και διεθνή βιβλιογραφία για την στήριξη τόσο του μεθοδολογικού μέρους της 

έρευνας  αλλά και του θεωρητικού.  

Πρωτογενή στοιχεία. Η συλλογή των πρωτογενών στοιχείων γίνεται από εξωεπιχειρησιακές 

πηγές και  στοιχίζει πολύ περισσότερο από τη συλλογή δευτερογενών στοιχείων. Η 

διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας και η συλλογή πρωτογενών στοιχείων μπορεί να γίνει με 

διαφορετικές μεθόδους όπως είναι: 

• η παρατήρηση 

• το πείραμα 

• η δειγματοληπτική έρευνα ή επισκόπηση  
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Στην παρούσα έρευνα θα χρησιμοποιηθεί η τρίτη μέθοδος  

Αναλυτικότερα με τη μέθοδο αυτή εξετάζεται ένα αντιπροσωπευτικό μέρος (δείγμα) του 

συνολικού πληθυσμού σε θέματα που έχουν σχέση με το ερευνητικό πρόβλημα. Σε γενικές 

γραμμές ή υλοποίηση της δειγματοληπτικής έρευνας ή επισκόπηση απαιτεί τη σύνταξη 

ερωτηματολογίου, την κατασκευή ενός σχεδίου δειγματοληψίας και τη χρησιμοποίηση  μιας 

ή και περισσότερων μεθόδων επαφής με τα άτομα που θα συμμετέχουν στην έρευνα. 

(Αυλωνίτης, 2001).  

Τα ερευνητικά εργαλεία για τη συλλογή πρωτογενών στοιχείων είναι (Αυλωνίτης, 2001): 

• Τα διάφορα μηχανικά μέσα και μηχανήματα εργαστηρίου που χρησιμοποιούνται     

στην παρατήρηση και στον πειραματισμό 

• Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται στη δειγματοληπτική έρευνα ή επισκόπηση, 

του οποίου η σύνταξη είναι περισσότερο θέμα τεχνικής παρά επιστήμης.  

 

Οι μέθοδοι επαφής με τους ερωτώμενους είναι (Σταθακόπουλος, 2001): 

• Η ταχυδρομική συνέντευξη όπου αποστέλλεται ένα ερωτηματολόγιο ταχυδρομικώς, 

μαζί με ένα συνοδευτικό γράμμα όπου εξηγείται ο σκοπός της μελέτης και γίνεται 

παράκληση για τη συμμετοχή του ερωτώμενου. 

• Η τηλεφωνική συνέντευξη όπου η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται 

τηλεφωνικά  

• Η προσωπική συνέντευξη όπου ο ερευνητής και ο ερωτώμενος  βρίσκονται πρόσωπο 

με πρόσωπο και ο ερωτώμενος συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο. 
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• Ηλεκτρονικοί μέθοδοι επαφής όπου τόσο το φαξ όσο και το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο (e-mail) χρησιμοποιούνται για τη συλλογή στοιχείων.  

Στην παρούσα μελέτη τα στοιχεία που πρόκειται να αναλυθούν είναι πρωτογενή των οποίων 

η συλλογή έγινε με τη χρήση του ερωτηματολογίου ως ερευνητικό εργαλείο και ως μέθοδος 

επαφής χρησιμοποιήθηκε η προσωπική συνέντευξη.  

 

4.6  Σχεδιασμός ερωτηματολογίου    

 

Το ερωτηματολόγιο ως ερευνητικό εργαλείο συνιστά το κλασσικότερο μέσο συλλογής 

στοιχείων, με το οποίο είναι εξοικειωμένοι, τόσο το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων 

όσο και ο ερευνητής. Παράλληλα, προσφέρει τη δυνατότητα μέσω των δομημένων και 

τυποποιημένων ερωτήσεων, για καταγραφή τυποποιημένων  απαντήσεων, εύκολων στην 

ανάλυση και επεξεργασία τους (Σταθακόπουλος, 1997) 

Σχετικά με το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου της παρούσας μελέτης αυτό αποτελείται 

από τρία κυρίως μέρη.  

Τα δύο πρώτα μέρη περιλμαβάνουν ερωτήσεις σχετικές με τον ΟΑΕΔ, ενώ το τρίτο αφορά 

σε προσωπικές ερωτήσεις. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος υπάρχουν 23 ερωτήσεις 

σχετικά με την άποψη των ερωτηθέντων για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν από τον ΟΑΕΔ. 

Αυτές θα χρησιμοποιηθούν για να δοθεί απάντηση στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα.   
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Στο δεύτερο μέρος οι ερωτήσεις, επίσης 23 στον αριθμό και αφορούν στο επίπεδο 

ικανοποίησης από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Αυτές θα χρησιμοποιηθούν για να δοθεί 

απάντηση στο δεύτερο  ερευνητικό ερώτημα.   

Για την κάθε ερώτηση, χρησιμοποιήθηκε μία κλίμακα αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, για τις 

ερωτήσεις του πρώτου μέρους, η βαθμολόγηση ήταν από 1 έως και 7 ενώ για τις ερωτήσεις 

του δεύτερου μέρους από -1 έως και 3.  

Στο τρίτο μέρος συμπεριλαμβάνονται προσωπικές ερωτήσεις (φύλο, ηλικία, εκπαίδευση και 

επάγγελμα), που θα χρησιμοποιηθούν για να δοθεί απάντηση στο τέταρτο και στο πέμπτο 

ερευνητικό ερώτημα.  

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο απάντησαν συνολικά 200 ενήλικα άτομα, άνδρες και 

γυναίκες, οι οποίοι διαφοροποιούνται ως προς το μορφωτικό επίπεδο και το επάγγελμα, ενώ 

αρκετοί από τους ερωτηθέντες ήταν άνεργοι. Σημειώνεται ότι, σε κάποιες περιπτώσεις δεν 

δόθηκε καθόλου απάντηση, οπότε αξιολογούνται ως εκλιπούσες τιμές. 

 

4.7 Περίοδος και Διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας     

 

Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας, χρησιμοποιήθηκε η μη – πιθανολογική μέθοδος 

και συγκεκριμένα  η μέθοδος του δείγματος ευκολίας. Έτσι το μοναδικό κριτήριο στην 

επιλογή των μελών του δείγματος είναι η ευκολία. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2010 – Ιανουάριος 2011 σε 

δείγμα 200 πολίτες – πελάτες που προσέρχονται στον Ο.Α.Ε.Δ. ΚΠΑ2 (Κέντρο Προώθησης  
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της Απασχόλησης) Ελασσόνας. Σημειώνεται ότι το δείγμα θεωρείται αρκετά μεγάλο 

δεδομένου ότι τη συγκεκριμένη υπηρεσία επισκέπτονται 550 άτομα μηνιαίως. 

 

 

4.8 Εργαλείο ανάλυσης της έρευνας      

 

Για την ανάλυση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα S.P.S.S 17.0. 

Όλα τα στοιχεία της έρευνας κωδικοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε ένα αρχείο 

δεδομένων (Data File) έτσι ώστε να μπορέσουν να αναλυθούν και να επεξεργαστούν. Η 

διαδικασία της ανάλυσης ξεκίνησε με τον καθορισμό των μεταβλητών και την καταχώρηση 

όλων των πληροφοριών που αφορούσαν την κάθε μεταβλητή. Η εντολή της «Συχνότητας» 

(Frequencies) χρησιμοποιήθηκε με σκοπό την καταμέτρηση της συχνότητας των 

απαντήσεων σε μία μεταβλητή, ενώ η εντολή Crosstab για την πραγματοποίηση του ελέγχου 

ανεξαρτησίας χ2 με στόχο να φανερωθούν διαφορές μεταξύ των μεταβλητών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5O: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων έτσι όπως αυτά 

διαμορφώθηκαν από τις απαντήσεις των ερωτώμενων.  

 

5.1 Περιγραφικά στοιχεία για τις ερωτήσεις του πρώτου τμήματος του ερωτηματολογίου. 

 

V2. Ο ΟΑΕΔ έχει σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό. 

 

Όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα 1, οι περισσότεροι συμμετέχοντες συμφωνούν με το ότι 

ο ΟΑΕΔ διαθέτει σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό. Συγκεκριμένα αθροιστικά το 68,0% έχει 

δώσει θετική απάντηση στην ερώτηση αυτή, μόλις το 15,5% αρνητική, ενώ 33 αριθμός που 

αντιπροσωπεύει το 16,5% του συνόλου  διατηρούν ουδέτερη στάση (βλ. παράρτημα 1, 

πίνακας 1).   
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Διάγραμμα 1: Ο ΟΑΕΔ έχει σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό 
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V3.  Ο ΟΑΕΔ παρέχει τις υπηρεσίες του στο χρόνο που έχει δεσμευθεί. 

 

Παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα σχετικά με το ο ΟΑΕΔ παρέχει τις υπηρεσίες του στο 

χρόνο που έχει δεσμευθεί. Αθροιστικά το 63,0% του συνόλου υποστηρίζει την άποψη αυτή, 

το 19,5% διαφωνεί, ενώ το 17,0% του συνόλου  δεν έχει διαμορφώσει κάποια ξεκάθαρη 

άποψη (βλ. παράρτημα 1, πίνακας 2).   

 

Διάγραμμα 2: Ο ΟΑΕΔ παρέχει τις υπηρεσίες του στο χρόνο που έχει δεσμευθεί 
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V4. Ο ΟΑΕΔ ενημερώνει τους πολίτες-πελάτες σχετικά με το χρόνο διεκπεραίωσης των 

υποθέσεών τους. 

 

Όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα 3, αθροιστικά το 65,0% συμφωνεί με το ο ΟΑΕΔ 

ενημερώνει τους πολίτες-πελάτες σχετικά με το χρόνο διεκπεραίωσης των υποθέσεών τους, 

μόλις το 20,5% έχει δώσει αρνητική απάντηση, ενώ το 14,5% του συνόλου  διατηρεί 

ουδέτερη στάση (βλ. παράρτημα 1, πίνακας 3).   

 

Διάγραμμα 3: Ο ΟΑΕΔ ενημερώνει τους πολίτες-πελάτες σχετικά με το χρόνο 

διεκπεραίωσης των υποθέσεών τους 
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V5. Οι εργαζόμενοι του ΟΑΕΔ εμπνέουν εμπιστοσύνη στους πολίτες. 

 

Επιπλέον οι εργαζόμενοι του ΟΑΕΔ φαίνεται πως εμπνέουν εμπιστοσύνη στους πολίτες, 

αφού αθροιστικά το 68,5% του συνόλου συμφωνεί με κάτι τέτοιο, οι αρνητικές απαντήσεις 

αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 15%, ενώ το 16,5% του συνόλου  δεν έχει διαμορφώσει 

κάποια ξεκάθαρη άποψη (βλ. παράρτημα 1, πίνακας 4).   

 

Διάγραμμα 4: Οι εργαζόμενοι του ΟΑΕΔ εμπνέουν εμπιστοσύνη στους πολίτες 
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V6. Ο ΟΑΕΔ δίνει ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες. 

 

Αθροιστικά το 66,5% του συνόλου συμφωνεί με το ότι ο ΟΑΕΔ δίνει ιδιαίτερη προσοχή 

στους πολίτες. Οι αρνητικές απαντήσεις είναι και πάλι λίγες (14,0), ενώ μόλις το 18,0% δεν 

έχει κάποια ξεκάθαρη άποψη (βλ. παράρτημα 1, πίνακας 5).   

 

Διάγραμμα 5: Οι εργαζόμενοι του ΟΑΕΔ εμπνέουν εμπιστοσύνη στους πολίτες  
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V7. Οι εγκαταστάσεις του ΟΑΕΔ έχουν υψηλό επίπεδο αισθητικής. 

 

Παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα σχετικά με το αν οι εγκαταστάσεις του ΟΑΕΔ έχουν 

υψηλό επίπεδο αισθητικής. Αθροιστικά το 70,0% του συνόλου υποστηρίζει την άποψη αυτή, 

το 14,0% διαφωνεί, ενώ το 15,5% του συνόλου  δεν έχει διαμορφώσει κάποια ξεκάθαρη 

άποψη (βλ. παράρτημα 1, πίνακας 6).   

 

 Διάγραμμα 6: Οι εγκαταστάσεις του ΟΑΕΔ έχουν υψηλό επίπεδο αισθητικής  
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V8. Ο ΟΑΕΔ χειρίζεται με υπευθυνότητα τις υποθέσεις των πολιτών. 

 

Αθροιστικά το 70,0% του συνόλου συμφωνεί με το ότι ο ΟΑΕΔ χειρίζεται με υπευθυνότητα 

τις υποθέσεις των πολιτών. Οι αρνητικές απαντήσεις είναι και πάλι λίγες (11,5), ενώ μόλις το 

18,5% δεν έχει κάποια ξεκάθαρη άποψη (βλ. παράρτημα 1, πίνακας 7).   

 

Διάγραμμα 7: Ο ΟΑΕΔ χειρίζεται με υπευθυνότητα τις υποθέσεις των πολιτών 
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V9. Οι πολίτες λαμβάνουν άμεση εξυπηρέτηση από τους εργαζόμενους στον ΟΑΕΔ. 

 

Επιπλέον φαίνεται πως οι πολίτες λαμβάνουν άμεση εξυπηρέτηση από τους εργαζόμενους 

στον ΟΑΕΔ, αφού αθροιστικά το 68,5% του συνόλου συμφωνεί με κάτι τέτοιο, οι αρνητικές 

απαντήσεις αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 14%, ενώ το 17,5% του συνόλου  δεν έχει 

διαμορφώσει κάποια ξεκάθαρη άποψη (βλ. παράρτημα 1, πίνακας 8).   

 

Διάγραμμα 8: Οι πολίτες λαμβάνουν άμεση εξυπηρέτηση από τους εργαζόμενους στον 

ΟΑΕΔ.  

 



 64 

 

 

V10. Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ παρέχουν τις υπηρεσίες τους με διαφάνεια. 

 

Από την άλλη ένα αθροιστικά πολύ μεγάλο ποσοστό του συνόλου της τάξεως 76,0% 

συμφωνεί με το ότι οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ παρέχουν τις υπηρεσίες τους με διαφάνεια. 

Οι αρνητικές απαντήσεις αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 9,0%, ενώ το 15,0% δεν έχει 

διαμορφώσει κάποια ξεκάθαρη άποψη (βλ. παράρτημα 1, πίνακας 9).   

 

Διάγραμμα 9: Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ παρέχουν τις υπηρεσίες τους με διαφάνεια.  
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V11. Οι εργαζόμενοι του ΟΑΕΔ αντιμετωπίζουν τους πολίτες με ενδιαφέρον. 

 

Αθροιστικά το 70,5% του συνόλου συμφωνεί με το ότι οι εργαζόμενοι του ΟΑΕΔ 

αντιμετωπίζουν τους πολίτες με ενδιαφέρον. Οι αρνητικές απαντήσεις είναι και πάλι λίγες 

(13,5), ενώ μόλις το 16,ο% δεν έχει κάποια ξεκάθαρη άποψη (βλ. παράρτημα 1, πίνακας 10).   

 

Διάγραμμα 10: Οι εργαζόμενοι του ΟΑΕΔ αντιμετωπίζουν τους πολίτες με ενδιαφέρον 
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V12. Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ έχουν περιποιημένη εμφάνιση. 

 

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες συμφωνούν με το ότι οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ έχουν 

περιποιημένη εμφάνιση, αφού αθροιστικά το 75,5% έχει δώσει θετική απάντηση. Οι 

αρνητικές απαντήσεις αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 13,5%, ενώ το 10,5% δεν έχει 

διαμορφώσει κάποια ξεκάθαρη άποψη (βλ. παράρτημα 1, πίνακας 11).   

 

Διάγραμμα 11: Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ έχουν περιποιημένη εμφάνιση 
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V13. Ο ΟΑΕΔ παρέχει στους πολίτες σωστή και έγκυρη πληροφόρηση. 

 

Η πληροφόρηση που παρέχεται στους πολίτες είναι έγκυρη και σωστή. Κάτι τέτοιο 

αποδεικνύεται από το γεγονός ότι αθροιστικά το 66,5% του συνόλου συμφωνεί με αυτό. Οι 

αρνητικές απαντήσεις είναι ελάχιστα αυξημένες (19,5%). Τέλος το 14,ο% δεν έχει 

διαμορφώσει κάποια ξεκάθαρη άποψη (βλ. παράρτημα 1, πίνακας 12).  

 

 Διάγραμμα 12: Ο ΟΑΕΔ παρέχει στους πολίτες σωστή και έγκυρη πληροφόρηση 
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V14. Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ είναι πάντα πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν τους πολίτες. 

 

Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα σχετικά με το αν οι εργαζόμενοι είναι πάντα πρόθυμοι να 

εξυπηρετήσουν τους πολίτες. Συγκεκριμένα αθροιστικά το 74,0% του συνόλου συμφωνεί με 

αυτό. Οι αρνητικές απαντήσεις είναι ελάχιστα αυξημένες (13,5%), ενώ το 12,5% δεν έχει 

διαμορφώσει κάποια ξεκάθαρη άποψη (βλ. παράρτημα 1, πίνακας 13).   

 

Διάγραμμα 13: Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ είναι πάντα πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν τους 

πολίτες  

 



 69 

 

V15. Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ είναι ευγενικοί. 

 

Επιπλέον φαίνεται πως οι εργαζόμενοι είναι και ευγενικοί , αφού αθροιστικά το αθροιστικά 

το 77,0% του συνόλου συμφωνεί με αυτό, μόλις το 11,5% διαφωνεί, όσο είναι και αυτοί που 

δεν έχουν  διαμορφώσει κάποια ξεκάθαρη άποψη (βλ. παράρτημα 1, πίνακας 14).   

 

 

Διάγραμμα 14: Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ είναι ευγενικοί 
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V16. Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ κατανοούν τις ανάγκες των πολιτών. 

 

Οι ανάγκες των πωλητών φαίνεται πως κατανοούνται σε μεγάλο βαθμό από τους 

εργαζομένους των ΟΑΕΔ, αφού αθροιστικά το 73,0% του συνόλου των ερωτηθέντων 

υποστηρίζει κάτι τέτοιο, το 13,5% διατηρεί αρνητική στάση και, όσοι είναι και αυτοί που δεν 

έχουν ξεκάθαρη άποψη (βλ. παράρτημα 1, πίνακας 15).   

 

Διάγραμμα 15: Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ κατανοούν τις ανάγκες των πολιτών. 
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V17. Οι εγκαταστάσεις του ΟΑΕΔ είναι άνετες για το κοινό. 

 

Επιπλέον φαίνεται πως οι  εγκαταστάσεις του ΟΑΕΔ είναι άνετες για το κοινό 

Συγκεκριμένα, αθροιστικά το αθροιστικά το 78,5% του συνόλου υποστηρίζει την άποψη 

αυτή, μόλις το 10,0% διαφωνεί, ενώ το 11,4% δεν έχει ξεκάθαρη άποψη για το θέμα (βλ. 

παράρτημα 1, πίνακας 16).   

 

 Διάγραμμα 16: Οι εγκαταστάσεις του ΟΑΕΔ είναι άνετες για το κοινό. 
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V18. Ο ΟΑΕΔ παρέχει τις υπηρεσίες του σωστά με την πρώτη φορά. 

 

Το 69,5% του συνόλου πιστεύει ότι ο ΟΑΕΔ παρέχει τις υπηρεσίες του σωστά με την πρώτη 

φορά. Ελάχιστα αυξημένες σε σχέση με τις προηγούμενες ερωτήσεις είναι αυτές που 

αντιπροσωπεύουν τις αρνητικές απαντήσεις (18,5%). Τέλος το 12,0% διατηρεί ουδέτερη 

στάση (βλ. παράρτημα 1, πίνακας 17).     

 

Διάγραμμα 17: Ο ΟΑΕΔ παρέχει τις υπηρεσίες του σωστά με την πρώτη φορά 
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V19. Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ είναι ικανοί να ανταποκριθούν στα αιτήματα των πολιτών. 

 

Φαίνεται πως οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ είναι ικανοί να ανταποκριθούν στα αιτήματα των 

πολιτών, αφού αθροιστικά το 75,5% του συνόλου συμφωνεί με αυτό, μόλις το 11,5% 

διαφωνεί, ενώ το 13,0% δεν έχουν  διαμορφώσει κάποια ξεκάθαρη άποψη (βλ. παράρτημα 1, 

πίνακας 18).   

 

Διάγραμμα 19: Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ είναι ικανοί να ανταποκριθούν στα αιτήματα 

των πολιτών. 
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V20. Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ έχουν τις γνώσεις να απαντήσουν σε ερωτήματα των 

πολιτών. 

 

Επιπλέον οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ έχουν τις γνώσεις να απαντήσουν σε ερωτήματα των 

πολιτών, αφού αθροιστικά το 72,0% του συνόλου συμφωνεί με αυτό, το 14,0% διαφωνεί, 

όσοι ακριβώς είναι και οι ερωτώμενοι που δεν έχουν  διαμορφώσει κάποια ξεκάθαρη άποψη 

(βλ. παράρτημα 1, πίνακας 19).   

 

Διάγραμμα 19: Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ έχουν τις γνώσεις να απαντήσουν σε ερωτήματα 

των πολιτών 
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V21. Συνεργασιμότητα του ΟΑΕΔ με τους πολίτες. 

 

Υπάρχει υψηλή συνεργασιμότητα μεταξύ του οργανισμού και των πωλητών. Κάτι τέτοιο 

αποδεικνύεται από τις πολλές θετικές απαντήσεις στην ερώτηση αυτή (αθροιστικά 75,5%) 

και από τις λίγες αρνητικές (10,0%)  (βλ. παράρτημα 1, πίνακας 20).   

  

Διάγραμμα 20: Συνεργασιμότητα του ΟΑΕΔ με τους πολίτες.. 
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V22. Ο ΟΑΕΔ τηρεί τα αρχεία του με ακρίβεια. 

 

Σχετικά με το αν ο ΟΑΕΔ τηρεί τα αρχεία του με ακρίβεια, αθροιστικά το 67,5% έχει δώσει 

θετική απάντηση έναντι του 16,5% που έχει απαντήσει αρνητικά. Σημειώνεται ότι το 16,0% 

δεν έχει ξεκάθαρη άποψη (βλ. παράρτημα 1, πίνακας 21).   

 

Διάγραμμα 21: Ο ΟΑΕΔ τηρεί τα αρχεία του με ακρίβεια. 
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V23. Ο ΟΑΕΔ έχει βολικό ωράριο εργασίας. 

 

Επιπλέον το ωράριο του ΟΑΕΔ είναι βολικό, κρίνοντας από το γεγονός ότι 73,5% συμφωνεί 

με κάτι τέτοιο και μόλις το 12,5% (αθροιστικό ποσοστό) διαφωνεί (βλ. παράρτημα 1, 

πίνακας 22).   

 

Διάγραμμα 22: Ο ΟΑΕΔ έχει βολικό ωράριο εργασίας  
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V24. Κατά την προσωπική μου άποψη, η συνολική ποιότητα υπηρεσιών του ΟΑΕΔ προς 

τους πολίτες είναι: 

 

Στην ερώτηση για το αν ο ερωτώμενος πιστεύει ότι η συνολική ποιότητα υπηρεσιών του 

ΟΑΕΔ είναι υψηλή, το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος (74,0%) έχει απαντήσει θετικά, 

αθροιστικά το 9,5% έχει δώσει αρνητική απάντηση και το 16,0% ουδέτερη (βλ. παράρτημα 

1, πίνακας 23).   

 

Πίνακας 23: Κατά την προσωπική μου άποψη, η συνολική ποιότητα υπηρεσιών του ΟΑΕΔ 

προς τους πολίτες είναι υψηλή 
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Συνοψίζοντας τα παραπάνω ποσοστά, μπορεί κανείς εύκολα να διαπιστώσει ότι, οι πολίτες 

έχουν πολύ θετική άποψη για τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Πιο συγκεκριμένα, στον παρακάτω 

πίνακα παρουσιάζονται οι μέσες τιμές των ποσοστών, ανά βαθμολογία, στο σύνολο των 

ερωτήσεων: 

 

 

1 2,95 

2 3,58 

3 7,74 

4 14,37 

5 24,50 

6 26,10 

7 20,76 

  

Παρατηρείται ότι, οι θετικές βαθμολογίες από πέντε και πάνω, έχουν συγκεντρώσει τα 

μεγαλύτερα ποσοστά και μάλιστα είναι αυτές που αντιπροσωπεύουν τη συμφωνία. 

Συγκεκριμένα οι θετικές απαντήσεις αντιπροσωπεύουν το 71,4% του συνόλου, οι αρνητικές 

το 14,3%, ενώ αυτές που εκφράζουν ουδέτερη στάση το 14,3%.  
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5.2 Περιγραφικά στοιχεία για τις ερωτήσεις του δεύτερου τμήματος του ερωτηματολογίου. 

 

V25. Ύπαρξη σύγχρονου τεχνικού εξοπλισμού στον ΟΑΕΔ. 

 

Στην ερώτηση για το αν είσαστε ικανοποιημένοι από το σύγχρονο εξοπλισμό του οργανισμοί 

οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην έρευνα με αθροιστικό ποσοστό 86,0% δηλώνουν 

ικανοποιημένοι. Μόλις το 7,5% έχει δώσει αρνητική απάντηση, ενώ το 6,5% ουδέτερη (βλ. 

παράρτημα 1, πίνακας 24).   

 

 Διάγραμμα 24: Ύπαρξη σύγχρονου τεχνικού εξοπλισμού στον ΟΑΕΔ 
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V26. Παρεχόμενες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τη δέσμευσή του. 

 

Επιπλέον στην ερώτηση για το αν ο οργανισμός παρέχει τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει 

δεσμευτεί και πάλι αθροιστικά το 78,0% δηλώνει υψηλό βαθμό ικανοποίησης. Το 16,5% έχει 

δώσει αρνητική απάντηση, ενώ μόλις το 4,5% ουδέτερη (βλ. παράρτημα 1, πίνακας 25).   

 

Διάγραμμα 25: Παρεχόμενες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τη δέσμευσή του 
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V27. Πληροφόρηση των πολιτών από τον ΟΑΕΔ σχετικά με τον χρόνο διεκπεραίωσης των 

υποθέσεών τους. 

 

Οι πολίτες επιπλέον είναι ικανοποιημένοι και από την ενημέρωση που προσφέρει ο ΟΑΕΔ 

σχετικά με τον χρόνο διεκπεραίωσης των υποθέσεών τους, αφού αθροιστικά το 79,0% 

δηλώνει ικανοποιημένο από την ενημέρωση και μόλις το 15,0% δησαρεστιμένο (βλ. 

παράρτημα 1, πίνακας 26).   

 

Διάγραμμα 26: Πληροφόρηση των πολιτών από τον ΟΑΕΔ σχετικά με τον χρόνο 

διεκπεραίωσης των υποθέσεών τους 
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V28. Κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ εργαζομένων του ΟΑΕΔ και πολιτών. 

 

Υπάρχει κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ του οργανισμού και των πολιτών δεδομένου ότι 

αθροιστικά το 84% του συνόλου του δείγματος δηλώνει υψηλό βαθμό ικανοποίησης έναντι 

του 9,5% που δεν νιώθει ικανοποίηση και του 6,0% που δεν έχει κάποια άποψη επί του 

θέματος (βλ. παράρτημα 1, πίνακας 27).   

    

Διάγραμμα 27: Κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ εργαζομένων του ΟΑΕΔ και πολιτών 
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V29. Παροχή ιδιαίτερης προσοχής των εργαζομένων του ΟΑΕΔ προς τους πολίτες. 

 

Επιπλέον οι ερωτώμενοι είναι σε μεγάλο βαθμό ικανοποιημένοι από τους εργαζομένους, 

αφού αθροιστικά το 87,0% του συνόλου δηλώνει ότι υπάρχει ιδιαίτερη προσοχής των 

εργαζομένων του ΟΑΕΔ προς τους πολίτες και μόλις το 10% δεν νιώθει ικανοποιημένο 

σχετικά με ο θέμα αυτό (βλ. παράρτημα 1, πίνακας 28).   

 

Διάγραμμα 28: Παροχή ιδιαίτερης προσοχής των εργαζομένων του ΟΑΕΔ προς τους 

πολίτες. 
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V30. Επίπεδο αισθητικής των εγκαταστάσεων του ΟΑΕΔ. 

 

Από την άλλη οι πολίτες είναι ικανοποιημένοι σε μεγάλο βαθμό και από την αισθητική των 

εγκαταστάσεων του ΟΑΕΔ, κρίνοντας από το γεγονός ότι 82,5% του συνόλου υποστηρίζει 

την άποψη αυτή, το 10,5% διαφωνεί και το 6,0% έχει μέτρια στάση (βλ. παράρτημα 1, 

πίνακας 29).  

 

Διάγραμμα 29: Επίπεδο αισθητικής των εγκαταστάσεων του ΟΑΕΔ. 
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V31. Υπευθυνότητα στο χειρισμό των υποθέσεων των πολιτών από τον ΟΑΕΔ.  

 

Όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα 30 οι περισσότεροι ερωτώμενοι με αθροιστικό ποσοστό 

85% νιώθουν ικανοποιημένοι και δηλώνουν ο ΟΑΕΔ είναι υπεύθυνος οργανισμός σε ότι 

αφορά τον χειρισμό των υποθέσεων των πολιτών. Μόλις 8,5% δεν υποστηρίζει την άποψη 

αυτή και 6,5% διατηρεί ουδέτερη στάση (βλ. παράρτημα 1, πίνακας 30).  

 

 Διάγραμμα 30: Υπευθυνότητα στο χειρισμό των υποθέσεων των πολιτών από τον ΟΑΕΔ 
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V32. Ταχύτητα ανταπόκρισης των εργαζομένων του ΟΑΕΔ προς τους πολίτες. 

 

Παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα σχετικά με το αν ο οργανισμός ανταποκρίνεται με 

μεγάλη ταχύτητα. Το 63,5% του συνόλου δηλώνει υψηλή ικανοποίηση από την ταχύτητα, 

έναντι του 13,0% που έχει δώσει αρνητική απάντηση και του 3,0% που δεν έχει 

διαμορφώσει κάποια άποψη (βλ. παράρτημα 1, πίνακας 31).  

 

Διάγραμμα 31: Ταχύτητα ανταπόκρισης των εργαζομένων του ΟΑΕΔ προς τους πολίτες  
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V33. Διαφάνεια παροχής υπηρεσιών των εργαζομένων στον ΟΑΕΔ. 

 

Σχετικά με τον βαθμό είναι και τα αποτελέσματα είναι και πάλι θετικά, αφού αθροιστικά το 

86,5% νιώθει ικανοποίηση, έναντι του 8,5% που νιώθει δυσαρέσκεια σχετικά με την 

διαφάνεια (βλ. παράρτημα 1, πίνακας 32).  

 

Διάγραμμα 32: Διαφάνεια παροχής υπηρεσιών των εργαζομένων στον ΟΑΕΔ. 
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V34. Αντιμετώπιση των πολιτών από τους εργαζόμενους του ΟΑΕΔ με υπευθυνότητα. 

 

Όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα 33 οι περισσότεροι ερωτώμενοι με αθροιστικό ποσοστό 

88,5% νιώθουν ικανοποιημένοι και δηλώνουν υπάρχει υπεύθυνη αντιμετώπιση από την 

πλευρά των εργαζομένων του ΟΑΕΔ. Μόλις 7,5% δεν υποστηρίζει την άποψη αυτή και το 

4,0% διατηρεί ουδέτερη στάση (βλ. παράρτημα 1, πίνακας 33).  

  

Διάγραμμα 33: Αντιμετώπιση των πολιτών από τους εργαζόμενους του ΟΑΕΔ με 

υπευθυνότητα 
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V35. Ευπρεπής εμφάνιση των εργαζομένων του ΟΑΕΔ. 

 

Όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα 34 οι περισσότεροι ερωτώμενοι με αθροιστικό ποσοστό 

88,0% νιώθουν ικανοποιημένοι και από την εμφάνιση των εργαζομένων την οποία θεωρούν 

ευπρεπής. Μόλις 8,0% δεν υποστηρίζει την άποψη αυτή και πάλι το 4,0% διατηρεί ουδέτερη 

στάση (βλ. παράρτημα 1, πίνακας 34).  

 

Διάγραμμα 34: Ευπρεπής εμφάνιση των εργαζομένων του ΟΑΕΔ. 
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V36. Ακριβής πληροφόρηση των πολιτών από τον ΟΑΕΔ. 

 

Ο βαθμός ικανοποίησης από την ακρίβεια της πληροφορίας που δίνει ο ΟΑΕΔ είναι επίσης 

υψηλός, δεδομένου ότι  το 79,5% έχει  δώσει θετική απάντηση. Το 15,0% έχει απαντήσει 

αρνητικά και  το 5,0% δεν έχει άποψη (βλ. παράρτημα 1, πίνακας 35).  

 

Πίνακας 35: Ακριβής πληροφόρηση των πολιτών από τον ΟΑΕΔ. 
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V37. Προθυμία των εργαζομένων του ΟΑΕΔ να εξυπηρετήσουν τους πολίτες. 

 

Το γεγονός ότι υπάρχει υψηλός βαθμός ικανοποίησης από τους εργαζομένους, αποδεικνύεται 

από το γεγονός το 91,5% έχει δώσει θετική απάντηση για το αν οι εργαζόμενοι είναι 

πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν τους πολίτες. Σημειώνεται ότι μόλις 9,5% έχει δώσει αρνητική 

απάντηση και το 3,0% ουδέτερη (βλ. παράρτημα 1, πίνακας 36). 

 

Διάγραμμα 36: Προθυμία των εργαζομένων του ΟΑΕΔ να εξυπηρετήσουν τους πολίτες  
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V38. Ευγένεια των εργαζομένων του ΟΑΕΔ. 

 

Επιπλέον το ίδιο με το παραπάνω αποτέλεσμα αποδεικνύεται και από το γεγονός το 90,0% 

έχει δώσει θετική απάντηση για το αν οι εργαζόμενοι ευγενικοί. Μόλις το 7,5% έχει δώσει 

αρνητική απάντηση και το υπόλοιπο 2,5%  ουδέτερη (βλ. παράρτημα 1, πίνακας 37). 

 

Διάγραμμα 37: Ευγένεια των εργαζομένων του ΟΑΕΔ. 
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V39. Κατανόηση των αναγκών των πολιτών από τους εργαζόμενους του ΟΑΕΔ. 

 

Αθροιστικά το 84,5% του συνόλου των ερωτηθέντων είναι ικανοποιημένο, αφού δηλώνει ότι 

οι εργαζόμενοι κατανοούν τις ανάγκες των πωλητών. Το 9,5% είναι λιγότερο ικανοποιημένο 

και το 6,0% δεν εκφράζει κάποια συγκεκριμένη άποψη επί του θέματος (βλ. παράρτημα 1, 

πίνακας 38).    

 

Διάγραμμα 38: Κατανόηση των αναγκών των πολιτών από τους εργαζόμενους του ΟΑΕΔ. 
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V40. Ύπαρξη άνετων εγκαταστάσεων για το κοινό που συναλλάσσεται με τους 

εργαζόμενους του ΟΑΕΔ. 

 

Από το διάγραμμα 39, γίνεται κατανοητό ότι οι περισσότεροι ερωτώμενοι με αθροιστικό 

ποσοστό 88,5% είναι ικανοποιημένοι σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις του οργανισμού αφού 

συμφωνούν ότι αυτές είναι άνετες. Σημειώνεται ότι μόλις το 10,5% διαφωνεί ενώ το 

υπόλοιπο 5,5% διατηρεί ουδέτερη στάση  (βλ. παράρτημα 1, πίνακας 39).    

 

Διάγραμμα 39: Ύπαρξη άνετων εγκαταστάσεων για το κοινό που συναλλάσσεται με τους 

εργαζόμενους του ΟΑΕΔ. 
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V41. Εκτέλεση των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ σωστά με την πρώτη φορά. 

 

Στην ερώτηση για το αν οι υπηρεσίες που προσφέρει ο οργανισμός εκτελούνται σωστά από 

την πρώτη φορά, και πάλι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (79,5%) δηλώνει 

υψηλή ικανοποίηση, ενώ το 16,0% μικρότερη (βλ. παράρτημα 1, πίνακας 40).     

 

Διάγραμμα 40: Εκτέλεση των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ σωστά με την πρώτη φορά. 
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V42. Ικανότητα των εργαζομένων του ΟΑΕΔ να ανταποκρίνονται στα αιτήματα των 

πολιτών. 

 

Το 80,5% του συνόλου του δείγματος είναι αρκετά ικανοποιημένο από τους εργαζομένους 

του ΟΑΕΔ σε σχέση με την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στα αιτήματα των πολιτών. 

Το 14,5% διαφωνεί με κάτι τέτοιο, ενώ το 4,5% έχει δώσει ουδέτερη απάντηση (βλ. 

παράρτημα 1, πίνακας 41).     

 

Διάγραμμα 41: Ικανότητα των εργαζομένων του ΟΑΕΔ να ανταποκρίνονται στα αιτήματα 

των πολιτών. 
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V43. Επίπεδο κατάρτισης των εργαζομένων του ΟΑΕΔ. 

 

Το ότι οι ερωτώμενοι νιώθουν μεγάλη ικανοποίηση από τους εργαζομένους του ΟΑΕΔ 

οφείλεται και στο γεγονός ότι θεωρούν πως οι εργαζόμενοι έχουν υψηλή κατάρτιση, αφού 

αθροιστικά το 79,0% συμφωνούν με κάτι τέτοιο έναντι του 13,0% που διαφωνεί (βλ. 

παράρτημα 1, πίνακας 42).     

 

Διάγραμμα 42: Επίπεδο κατάρτισης των εργαζομένων του ΟΑΕΔ. 
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V44. Συνεργασιμότητα των εργαζομένων του ΟΑΕΔ με τους πολίτες. 

 

Επιπλέον σημαντικό είναι και το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι είναι και συνεργάσιμοι, αφού 

αθροιστικά το 85,0% υποστηρίζει την άποψη αυτή, έναντι του 9,0% που διαφωνεί (βλ. 

παράρτημα 1, πίνακας 43).     

 

Διάγραμμα 43: Συνεργασιμότητα των εργαζομένων του ΟΑΕΔ με τους πολίτες. 
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V45. Διατήρηση αλάνθαστων στοιχείων. 

 

Σημειώνεται ότι και στην ερώτηση για το αν τα στοιχεία διατηρούνται με αποτελεσματικό 

τρόπο χωρίς να γίνονται λάθη, οι περισσότεροι ερωτώμενοι με ποσοστό 76,5% έχουν δώσει 

θετική απάντηση. Ελάχιστα αυξημένες σε σχέση με τα αποτελέσματα των προηγούμενων 

ερωτήσεων είναι οι αρνητικές απαντήσεις (17,5%),  ενώ το 6,0% δεν έχει ξεκάθαρη άποψη  

για το θέμα αυτό (βλ. παράρτημα 1, πίνακας 44).     

 

Διάγραμμα 44: Διατήρηση αλάνθαστων στοιχείων 
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V46. Ωράριο λειτουργίας του ΟΑΕΔ. 

 

Όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα 45, το 80,5% είναι ικανοποιημένο από ωράριο 

λειτουργίας του ΟΑΕΔ. Μόλις το 11,0% έχει δώσει αρνητική απάντηση και 8,5% διατηρεί 

ουδέτερη στάση (βλ. παράρτημα 1, πίνακας 45).   

 

  Διάγραμμα 45: Ωράριο λειτουργίας του ΟΑΕΔ. 
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V47. Συνολικά η εκτίμησή μου για το επίπεδο υπηρεσιών που παρέχει ο ΟΑΕΔ μπορεί να 

διαβαθμιστεί ως εξής: 

 

Συνολικά όπως παρουσιάζεται στον διάγραμμα 46, οι περισσότεροι ερωτώμενοι δηλώνουν 

υψηλό βαθμό ικανοποίησης  (βλ. παράρτημα 1, πίνακας 46).   

 

Διάγραμμα 46: Συνολικά η εκτίμησή μου για το επίπεδο υπηρεσιών που παρέχει ο ΟΑΕΔ 

μπορεί να διαβαθμιστεί ως εξής 
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Όπως και στο πρώτο μέρος της ανάλυσης, έτσι και σε αυτό, παρακάτω παρουσιάζεται η 

μέση τιμή των ποσοστών, ανά βαθμολογία 

 

Τα αποτελέσματα είναι ανάλογα με του πρώτου μέρους, δηλαδή, οι ερωτηθέντες τείνουν να 

είναι ικανοποιημένοι έως και εξαιρετικά ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.  
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5.3 Περιγραφικά στοιχεία για τις ερωτήσεις του τρίτου τμήματος του ερωτηματολογίου. 

 

Από το σύνολο των 200 ερωτηθέντων , οι περισσότεροι με ποσοστό 59,5% είναι εκπρόσωποι 

του γυναικείου φύλου και το υπόλοιπο 40,5% του αντρικού (βλ. παράρτημα 1, πίνακας 47).   

 

Διάγραμμα  47: Φύλο ερωτηθέντων   
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Σε ό,τι αφορά την ηλικία, φαίνεται η πως αυτή ακολουθεί την κανονική κατανομή, γεγονός 

που έτσι κι αλλιώς θα θεωρούσαμε ως δεδομένο, λόγω του πολύ ικανοποιητικού μεγέθους 

του δείγματός μας (200 ερωτηματολόγια) 

ΗΛΙΚΙΑ 
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ 

38,70 11,52 19 71 

 

Διάγραμμα  48: Ηλικία ερωτηθέντων   
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Οι περισσότεροι ερωτώμενοι έχουν αποφοιτήσει από την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(44,0%). Αρκετοί είναι και αυτοί της Τριτοβάθμιας και συγκεκριμένα το 27,0% όσο ακριβώς 

είναι και αυτοί της πρωτοβάθμιας (25,0%). Τέλος, μόλις 6,0% είναι κάτοχοι Διδακτορικού 

(βλ. παράρτημα 1, πίνακας 48).   

 

Διάγραμμα  49: Εκπαιδευτικό επίπεδο ερωτηθέντων   
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Αναφορικά με το επάγγελμα των ερωτηθέντων, αξίζει να σημειωθεί ότι οι 32 εξ’ αυτών, 

δηλαδή ένα ποσοστό της τάξεως του 16,0% δήλωσαν άνεργοι, ενώ οι υπόλοιποι ανήκουν σε 

διάφορα επαγγέλματα ακόμη και οικιακά 

 

5.4 Εφαρμογή μεθόδων σύγκρισης απαντήσεων ανά φύλο και ανά επάγγελμα (έλεγχος χ2).  

 

Σε αυτό το σημείο της ανάλυσης, επιλέχθηκε να γίνει ανάλυση με στόχο να διαπιστωθεί 

κατά πόσον οι απαντήσεις – οι οποίες υπενθυμίζεται ότι ακολουθούσαν μία κλίμακα – 

διαφέρουν σε σημαντικό βαθμό μεταξύ των γυναικών και των ανδρών. Για το σκοπό αυτό, 

έγινε χρήση της στατιστικής μεθόδου X2. Τα αποτελέσματά της, φαίνονται στους παρακάτω 

πίνακες. (Σημειώνεται ότι, η ανάλυση πραγματοποιήθηκε για κάθε ερώτηση ξεχωριστά). 

Συγκεκριμένα, στους πίνακες αναφέρεται η τιμή του ελέγχου, καθώς και το p-value, από 

όπου και φαίνεται το κατά πόσον η διαφορά κρίνεται σημαντική στατιστικά. Αναφορικά με 

το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας, χρησιμοποιήθηκε το 5%. Δηλαδή, οποιαδήποτε 

τιμή μικρότερη αυτού θεωρείται στατιστικά σημαντική. Στους πίνακες, τα στατιστικά 

σημαντικά αποτελέσματα παριστάνονται με έντονη γραφή. 
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Αποτελέσματα σύγκρισης των απαντήσεων μεταξύ των δύο φύλων για τις ερωτήσεις του 

πρώτου μέρους 

ΕΡΩΤΗΣΗ X2 test p-value 

V2       Ο ΟΑΕΔ έχει σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό. 12,441 0,053 

V3       Ο ΟΑΕΔ παρέχει τις υπηρεσίες του στο χρόνο που   
έχει δεσμευτεί. 

2,076 0,913 

V4        Ο ΟΑΕΔ ενημερώνει τους πολίτες-πελάτες 
σχετικά με το χρόνο διεκπεραίωσης των υποθέσεων τους. 

3,518 0,742 

V5        Οι εργαζόμενοι του ΟΑΕΔ εμπνέουν εμπιστοσύνη 
στους πολίτες. 

0,885 0,990 

V6        Ο ΟΑΕΔ δίνει ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες. 3,654 0,723 

V7        Οι εγκαταστάσεις του ΟΑΕΔ  έχουν υψηλό επίπεδο 
αισθητικής. 

5,909 0,433 

V8        Ο ΟΑΕΔ χειρίζεται με υπευθυνότητα τις υποθέσεις 
των πολιτών. 

11,998 0,062 

V9        Οι πολίτες λαμβάνουν άμεση εξυπηρέτηση από 
τους εργαζόμενους στον ΟΑΕΔ. 

6,861 0,334 

V10      Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους με διαφάνεια. 

8,072 0,233 

V11      Οι εργαζόμενοι του ΟΑΕΔ αντιμετωπίζουν τους 
πολίτες με ενδιαφέρον. 

6,793 0,340 

VI2      Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ έχουν περιποιημένη 
εμφάνιση. 

4,913 0,555 

V13      Ο ΟΑΕΔ  παρέχει στους πολίτες σωστή και 
έγκυρη πληροφόρηση. 

5,752 0,452 

V14      Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ είναι πάντα πρόθυμοι 
να εξυπηρετήσουν τους πολίτες. 

2,942 0,816 

VI5      Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ είναι ευγενικοί. 3,755 0,710 

VI6      Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ κατανοούν τις ανάγκες 
των πολιτών. 

8,429 0,208 

V17      Οι εγκαταστάσεις του ΟΑΕΔ είναι άνετες για το 
κοινό. 

8,101 0,231 

V18      Ο ΟΑΕΔ παρέχει τις υπηρεσίες του σωστά με την 
πρώτη φορά. 

11,374 0,077 

V19      Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ είναι ικανοί να 
ανταποκριθούν στα αιτήματα των πολιτών. 

9,530 0,146 

V20   Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ έχουν τις γνώσεις να  

 απαντήσουν σε ερωτήματα των πολιτών. 

9,125 0,167 
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V21      Συνεργασιμότητα του ΟΑΕΔ με τους πολίτες. 3,600 0,731 

V22      Ο ΟΑΕΔ  τηρεί τα αρχεία του με ακρίβεια. 3,639 0,725 

V23      Ο ΟΑΕΔ έχει  βολικό ωράριο λειτουργίας. 6,763 0,343 

V24      Κατά την προσωπική μου άποψη, η συνολική 
ποιότητα υπηρεσιών του ΟΑΕΔ προς τους πολίτες είναι: 

8,112 0,230 

 

 

Αποτελέσματα σύγκρισης των απαντήσεων μεταξύ των δύο φύλων για τις ερωτήσεις του 

δεύτερου μέρους 

ΕΡΩΤΗΣΗ X2 test p-value 

V25    Ύπαρξη σύγχρονου τεχνι-κού εξοπλισμού στον 
ΟΑΕΔ 

5,606 0,469 

V26    Παρεχόμενες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τη 
δέσμευση του. 

6,232 0,398 

V27    Πληροφόρηση των πολιτών από τον ΟΑΕΔ σχετικά 
με τον χρόνο διεκπεραίωσης των υποθέσεων τους. 

6,896 0,331 

V28    Κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ εργαζομένων του 
ΟΑΕΔ και πολιτών. 

6,016 0,421 

V29    Παροχή ιδιαίτερης προσοχής των εργαζομένων του 
ΟΑΕΔ προς τους πολίτες. 

6,743 0,345 

V30    Επίπεδο αισθητικής των εγκαταστάσεων του ΟΑΕΔ. 0,731 0,994 

V31     Υπευθυνότητα στο χειρισμό των υποθέσεων των 
πολιτών από τον ΟΑΕΔ. 

4,033 0,672 

V32    Ταχύτητα ανταπόκρισης των εργαζομένων του 
ΟΑΕΔ προς τους πολίτες. 

9,455 0,150 

V33     Διαφάνεια παροχής υπηρεσιών των εργαζομένων 
στον ΟΑΕΔ. 

0,654 0,851 

V34    Αντιμετώπιση των πολιτών από τους εργαζόμενους 
του ΟΑΕΔ με υπευθυνότητα. 

8,186 0,225 

V35     Ευπρεπής εμφάνιση των εργαζομένων του ΟΑΕΔ. 8,564 0,200 

V36    Ακριβής πληροφόρηση των πολιτών από τον ΟΑΕΔ. 5,131 0,527 

V37    Προθυμία των εργαζομένων του ΟΑΕΔ να 
εξυπηρετήσουν τους πολίτες. 

6,811 0,339 

V38    Ευγένεια των εργαζομένων του ΟΑΕΔ. 4,011 0,675 
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V39    Κατανόηση των αναγκών των πολιτών από τους 
εργαζόμενους του ΟΑΕΔ. 

4,867 0,561 

V40    Ύπαρξη άνετων εγκαταστάσεων για το κοινό που 
συναλλάσσεται με τους εργαζόμενους του ΟΑΕΔ. 

10,231 0,115 

V41     Εκτέλεση των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ σωστά με την 
πρώτη φορά. 

9,792 0,134 

V42     Ικανότητα των εργαζόμενων του ΟΑΕΔ να 
ανταποκρίνονται στα αιτήματα των πολιτών. 

12,031 0,061 

V43     Επίπεδο κατάρτισης των εργαζομένων του ΟΑΕΔ. 8,316 0,216 

V44    Συνεργασιμότητα των εργαζομένων του ΟΑΕΔ με 
τους πολίτες. 

5,753 0,451 

V45    Διατήρηση αλάνθαστων αρχείων. 11,939 0,063 

V46    Ωράριο λειτουργίας του ΟΑΕΔ. 8,966 0,176 

V47    Συνολικά η εκτίμηση μου για το επίπεδο υπηρεσιών 
που παρέχει ο ΟΑΕΔ μπορεί να διαβαθμιστεί ως εξής: 

4,048 0,670 

 

Όπως μπορεί εύκολα να παρατηρήσει κανείς, με εξαίρεση δύο ερωτήσεις, για τις υπόλοιπες 

δεν υφίστανται στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των απαντήσεων των δύο φύλων. 

Συγκεκριμένα παρατηρούνται διαφορές τις απαντήσεις των δύο φύλων μόνο για τις 

μεταβλητές V2 και V8. Αυτό σημαίνει ότι άντρες και οι γυναίκες δεν συμφωνούν σχετικά με 

τον αν ΟΑΕΔ διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό και σχετικά με το αν χειρίζεται με υπευθυνότητα 

τις υποθέσεις των πολιτών 

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθούν οι αντίστοιχες συγκρίσεις οι οποίες θα αφορούν την 

επαγγελματική κατάσταση των ερωτηθέντων. Πιο συγκεκριμένα, θα συγκριθεί η ομάδα των 

ανέργων με όλους τους υπόλοιπους, δεδομένου ότι οι άνεργοι είναι αυτοί που έχουν την πιο 

συχνή επικοινωνία με τον ΟΑΕΔ και τους υπαλλήλους του. Συνεπώς, κρίνεται ως η πιο 

ιδανική ομάδα για σύγκριση.  

Ομοίως με την προηγούμενη περίπτωση, θα πραγματοποιηθούν συγκρίσεις για όλες τις 

ερωτήσεις και των δύο μερών. 
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Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν: 

Στην περίπτωση αυτής της σύγκρισης, μπορούμε να παρατηρήσουμε στατιστικά σημαντικές 

διαφορές, στο σύνολο σχεδόν των ερωτήσεων. Δηλαδή, οι απαντήσεις των ανέργων 

διαφέρουν σε βαθμό στατιστικά σημαντικό από τις απαντήσεις των υπολοίπων. Μάλιστα, σε 

πολλές περιπτώσεις – κυρίως στις ερωτήσεις του δεύτερου μέρους – οι διαφορές κρίνονται 

ως πολύ στατιστικά σημαντικές (p-value < 0,001). 
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Αποτελέσματα σύγκρισης των απαντήσεων μεταξύ των ανέργων και των υπολοίπων 

ερωτηθέντων για τις ερωτήσεις του πρώτου μέρους 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ X2 test p-value 

V2       Ο ΟΑΕΔ έχει σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό. 19,660 0,03 

V3    Ο ΟΑΕΔ παρέχει τις υπηρεσίες του στο 
χρόνο που έχει δεσμευτεί. 

9,016 0,173 

V4        Ο ΟΑΕΔ ενημερώνει τους πολίτες-πελάτες 
σχετικά με το χρόνο διεκπεραίωσης των 
υποθέσεων τους. 

6,783 0,341 

V5  Οι εργαζόμενοι του ΟΑΕΔ εμπνέουν 
εμπιστοσύνη στους πολίτες. 

6,964 0,324 

V6   Ο ΟΑΕΔ δίνει ιδιαίτερη προσοχή στους 
πολίτες. 

17,133 0,009 

V7       Οι εγκαταστάσεις του ΟΑΕΔ  έχουν υψηλό 
επίπεδο αισθητικής. 

7,830 0,251 

V8   Ο ΟΑΕΔ χειρίζεται με υπευθυνότητα τις 
υποθέσεις των πολιτών. 

22,447 0,001 

V9     Οι πολίτες λαμβάνουν άμεση εξυπηρέτηση 
από τους εργαζόμενους στον ΟΑΕΔ. 

7,018 0,319 

V10  Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους με διαφάνεια. 

8,020 0,237 

V11   Οι εργαζόμενοι του ΟΑΕΔ αντιμετωπίζουν 
τους πολίτες με ενδιαφέρον. 

12,361 0,054 

VI2 Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ έχουν 
περιποιημένη εμφάνιση. 

16,107 0,013 

V13   Ο ΟΑΕΔ  παρέχει στους πολίτες σωστή και 
έγκυρη πληροφόρηση. 

12,538 0,051 

V14  Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ είναι πάντα 
πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν τους πολίτες. 

6,433 0,376 

VI5     Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ είναι ευγενικοί. 21,557 0,001 

VI6   Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ κατανοούν τις 
ανάγκες των πολιτών. 

21,843 0,001 

V17   Οι εγκαταστάσεις του ΟΑΕΔ είναι άνετες 
για το κοινό. 

19,134 0,004 

V18      Ο ΟΑΕΔ παρέχει τις υπηρεσίες του σωστά 
με την πρώτη φορά. 

13,694 0,033 

V19     Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ είναι ικανοί να 
ανταποκριθούν στα αιτήματα των πολιτών. 

14,478 0,025 

V20  Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ έχουν τις 
γνώσεις να απαντήσουν σε ερωτήματα των 
πολιτών. 

14,257 0,027 
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V21    Συνεργασιμότητα του ΟΑΕΔ με τους 
πολίτες 

15,345 0,018 

V22      Ο ΟΑΕΔ  τηρεί τα αρχεία του με ακρίβεια. 9,478 0,148 

V23       Ο ΟΑΕΔ έχει  βολικό ωράριο λειτουργίας. 13,823 0,032 

V24.  Κατά την προσωπική μου άποψη, η 
συνολική ποιότητα υπηρεσιών του ΟΑΕΔ προς 
τους πολίτες είναι: 

22,552 0,001 

 

 

Αποτελέσματα σύγκρισης των απαντήσεων μεταξύ των ανέργων και των υπολοίπων 

ερωτηθέντων για τις ερωτήσεις του δεύτερου μέρους 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ X2 test p-value 

V25    Ύπαρξη σύγχρονου τεχνικού εξοπλισμού 
στον ΟΑΕΔ 

34,405 <0,001 

V26   Παρεχόμενες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ 
σύμφωνα με τη δέσμευση του. 

23,191 0,001 

V27    Πληροφόρηση των πολιτών από τον ΟΑΕΔ 
σχετικά με τον χρόνο διεκπεραίωσης των 
υποθέσεων τους. 

28,705 <0,001 

V28    Κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ εργαζομένων 
του ΟΑΕΔ και πολιτών. 

22,896 0,001 

V29 Παροχή ιδιαίτερης προσοχής των 
εργαζομένων του ΟΑΕΔ προς  τους πολίτες. 

28,517 <0,001 

V30    Επίπεδο αισθητικής των εγκαταστάσεων 
του ΟΑΕΔ. 

26,833 <0,001 

V31    Υπευθυνότητα στο χειρισμό των υποθέσεων 
των πολιτών από τον ΟΑΕΔ. 

28,723 <0,001 

V32    Ταχύτητα ανταπόκρισης των εργαζομένων 
του ΟΑΕΔ προς τους πολίτες. 

14,050 0,029 

V33 Διαφάνεια παροχής υπηρεσιών των 
εργαζομένων στον ΟΑΕΔ. 

30,671 <0,001 

V34  Αντιμετώπιση των πολιτών από τους 
εργαζόμενους του ΟΑΕΔ με υπευθυνότητα. 

47,401 <0,001 

V35     Ευπρεπής εμφάνιση των εργαζομένων του 
ΟΑΕΔ. 

39,696 <0,001 

V36    Ακριβής πληροφόρηση των πολιτών από 
τον ΟΑΕΔ. 

17,127 0,009 
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V37    Προθυμία των εργαζομένων του ΟΑΕΔ να 
εξυπηρετήσουν τους πολίτες. 

45,214 <0,001 

V38    Ευγένεια των εργαζομένων του ΟΑΕΔ. 31,976 <0,001 

V39    Κατανόηση των αναγκών των πολιτών από 
τους εργαζόμενους του ΟΑΕΔ. 

35,472 <0,001 

V40   Ύπαρξη άνετων εγκαταστάσεων για το κοινό 
που συναλλάσσεται με τους εργαζόμενους του 
ΟΑΕΔ. 

38,238 <0,001 

V41    Εκτέλεση των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ σωστά 
με την πρώτη φορά. 

28,259 <0,001 

V42    Ικανότητα των εργαζόμενων του ΟΑΕΔ να 
ανταποκρίνονται στα αιτήματα των πολιτών. 

27,674 <0,001 

V43   Επίπεδο κατάρτισης των εργαζομένων του 
ΟΑΕΔ. 

22,536 0,001 

V44  Συνεργασιμότητα των εργαζομένων του 
ΟΑΕΔ με τους πολίτες. 

26,764 <0,001 

V45     Διατήρηση αλάνθαστων αρχείων. 36,860 <0,001 

V46    Ωράριο λειτουργίας του ΟΑΕΔ. 31,851 <0,001 

V47  Συνολικά η εκτίμηση μου για το επίπεδο 
υπηρεσιών που παρέχει ο ΟΑΕΔ μπορεί να 
διαβαθμιστεί ως εξής: 

35,937 <0,001 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6O: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ   

 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των απόψεων των πολιτών – πελατών  

σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ. Για την εκπλήρωση του σκοπού 

πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα στο χρονικό διάστημα Δεκέμβριος – Ιανουάριος 2010 

σε δείγμα 200 πολίτες – πελάτες που προσέρχονται στον Ο.Α.Ε.Δ. ΚΠΑ2 (Κέντρο 

Προώθησης της Απασχόλησης) Ελασσόνας. 

Σύμφωνα με τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας οι πολίτες – πελάτες του ΟΑΕΔ έχουν 

αναπτύξει πολύ θετική άποψη για την εικόνα, τις προσφερόμενες υπηρεσίες και το 

προσωπικό του οργανισμού και επομένως παρουσιάζουν υψηλό βαθμό ικανοποίησης μέσω 

των απαντήσεων που έδωσαν.  

Συγκεκριμένα, ο ΟΑΕΔ φαίνεται πως διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό, άνετους χώρους με 

υψηλό βαθμό αισθητικής και για το λόγο αυτό σε γενικές γραμμές είναι σε θέση να παρέχει 

τις υπηρεσίες του στο χρόνο που έχει δεσμευθεί, καθώς και να διεκπεραιώνει τις όποιες 

υποθέσεις γρήγορα και αποτελεσματικά. Επιπλέον το ωράριο φαίνεται να ικανοποιεί τους 

πολίτες.   

Επιπλέον οι πολίτες – πελάτες είναι σε μεγάλο βαθμό ικανοποιημένοι από τους 

εργαζομένους του ΟΑΕΔ, αφού αυτοί εμπνέουν εμπιστοσύνη, κατανοούν τις ανάγκες των 

πολιτών, είναι συνεπείς, πραγματοποιούν ενημερώσεις στους πολίτες, εξυπηρετούν γρήγορα 

και σωστά, παρέχουν όλες τις υπηρεσίες με διαφάνεια, ενδιαφέρονται για τους πολίτες, είναι 

ευγενικοί, ενώ επιπλέον έχουν και καλή εμφάνιση   
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Για τα παραπάνω, ανάμεσα στις γυναίκες και τους άνδρες, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια 

στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τις απαντήσεις του και άρα ως προς το βαθμό που 

είναι ικανοποιημένοι από τον ΟΑΕΔ και τους υπαλλήλους του. 

Στατιστικά σημαντικές διαφορές όμως φαίνονται πως υπάρχει στην περίπτωση των ανέργων, 

εάν συγκριθούν με όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα. Το γεγονός αυτό παρατηρήθηκε στο 

σύνολο σχεδόν των ερωτήσεων και μάλιστα και των δύο ομάδων και ίσως εξηγείται από το 

γεγονός ότι η ομάδα αυτή λόγω της συναισθηματικής φόρτωσης (λόγω του ότι δεν 

εργάζεται) εκδηλώνει μικρότερο βαθμό ικανοποίησης από τις προσφερόμενες υπηρεσίες του 

οργανισμό.  

Για την διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών και για την αύξηση της ικανοποίησης των 

πολιτών – πελατών ο ΟΑΕΔ είναι ανάγκη να:  

• Επενδύει συνεχώς στη σωστή προσέλκυση, επιλογή και εκπαίδευση του προσωπικού 

δυναμικού έτσι ώστε το κοινό να εξυπηρετείται σωστά και γρήγορα  

• Να επενδύει στις νέες τεχνολογίες για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των 

υπηρεσιών  

• Να επενδύει στη συνεχή και σωστή ενημέρωση των πολιτών – πελατών  

• Να ακολουθεί μακροπρόθεσμη πολιτική με έμφαση στις ανάγκες των πολιτών  – 

πελατών με τη χρίση νέων και αποτελεσματικών πρακτικών management & marketing.    
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Παράρτημα 1: Πίνακες συχνοτήτων 

Πίνακας 1: Ο ΟΑΕΔ έχει σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2: Ο ΟΑΕΔ παρέχει τις υπηρεσίες του στο χρόνο που έχει δεσμευθεί. 

V3 Συχνότητα Ποσοστό 

1 8 4,0% 

2 11 5,5% 

3 20 10,0% 

4 34 17,0% 

5 49 24,5% 

6 46 23,0% 

7 31 15,5% 

V2 Συχνότητα Ποσοστό 

1 7 3,5% 

2 4 2,0% 

3 20 10,0% 

4 33 16,5% 

5 56 28,0% 

6 50 25,0% 

7 30 15,0% 
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Πίνακας 3: Ο ΟΑΕΔ ενημερώνει τους πολίτες-πελάτες σχετικά με το χρόνο διεκπεραίωσης 

των υποθέσεών τους 

V4 Συχνότητα Ποσοστό 

1 10 5,0% 

2 8 4,0% 

3 23 11,5% 

4 29 14,5% 

5 51 25,5% 

6 47 23,5% 

7 32 16,0% 

 

Πίνακας 4: Οι εργαζόμενοι του ΟΑΕΔ εμπνέουν εμπιστοσύνη στους πολίτες 

V5 Συχνότητα Ποσοστό 

1 7 3,5% 

2 8 4,0% 

3 15 7,5% 

4 33 16,5% 

5 43 21,5% 

6 53 26,5% 

7 41 20,5% 
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Πίνακας 5: Ο ΟΑΕΔ δίνει ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες 

V6 Συχνότητα Ποσοστό 

1 8 4,0% 

2 6 3,0% 

3 14 7,0% 

4 36 18,0% 

5 48 24,0% 

6 42 21,0% 

7 43 21,5% 

 

Πίνακας 6: Οι εγκαταστάσεις του ΟΑΕΔ έχουν υψηλό επίπεδο αισθητικής 

V7 Συχνότητα Ποσοστό 

1 6 3,0% 

2 5 2,5% 

3 17 8,5% 

4 31 15,5% 

5 47 23,5% 

6 54 27,0% 

7 39 19,5% 
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Πίνακας 7: Ο ΟΑΕΔ χειρίζεται με υπευθυνότητα τις υποθέσεις των πολιτών 

V8 Συχνότητα Ποσοστό 

1 5 2,5% 

2 9 4,5% 

3 9 4,5% 

4 37 18,5% 

5 58 29,0% 

6 47 23,5% 

7 35 17,5% 

 

Πίνακας 8: Οι πολίτες λαμβάνουν άμεση εξυπηρέτηση από τους εργαζόμενους στον ΟΑΕΔ.  

V9 Συχνότητα Ποσοστό 

1 4 2,0% 

2 6 3,0% 

3 18 9,0% 

4 35 17,5% 

5 44 22,0% 

6 51 25,5% 

7 42 21,0% 
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Πίνακας 9: Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ παρέχουν τις υπηρεσίες τους με διαφάνεια.  

V10 Συχνότητα Ποσοστό 

1 2 1,0% 

2 5 2,5% 

3 11 5,5% 

4 30 15,0% 

5 47 23,5% 

6 58 29,0% 

7 47 23,5% 

 

Πίνακας 10: Οι εργαζόμενοι του ΟΑΕΔ αντιμετωπίζουν τους πολίτες με ενδιαφέρον 

V11 Συχνότητα Ποσοστό 

1 6 3,0% 

2 7 3,5% 

3 14 7,0% 

4 32 16,0% 

5 43 21,5% 

6 50 25,0% 

7 48 24,0% 
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Πίνακας 11: Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ έχουν περιποιημένη εμφάνιση 

V12 Συχνότητα Ποσοστό 

1 4 2,0% 

2 6 3,0% 

3 17 8,5% 

4 21 10,5% 

5 42 21,0% 

6 62 31,0% 

7 47 23,5% 

 

Πίνακας 12: Ο ΟΑΕΔ παρέχει στους πολίτες σωστή και έγκυρη πληροφόρηση 

V13 Συχνότητα Ποσοστό 

1 8 4,0% 

2 5 2,5% 

3 26 13,0% 

4 28 14,0% 

5 46 23,0% 

6 51 25,5% 

7 36 18,0% 
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Πίνακας 13: Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ είναι πάντα πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν τους 

πολίτες 

V14 Συχνότητα Ποσοστό 

1 5 3,0% 

2 13 6,5% 

3 8 4,0% 

4 25 12,5% 

5 41 20,5% 

6 58 29,0% 

7 49 24,5% 

  

Πίνακας 14: Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ είναι ευγενικοί 

V15 Συχνότητα Ποσοστό 

1 7 3,5% 

2 3 1,5% 

3 13 6,5% 

4 23 11,5% 

5 36 18,0% 

6 55 27,5% 

7 63 31,5% 
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Πίνακας 15: Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ κατανοούν τις ανάγκες των πολιτών. 

V16 Συχνότητα Ποσοστό 

1 7 3,5% 

2 5 2,5% 

3 15 7,5% 

4 27 13,5% 

5 43 21,5% 

6 54 27,0% 

7 49 24,5% 

 

Πίνακας 16: Οι εγκαταστάσεις του ΟΑΕΔ είναι άνετες για το κοινό. 

V17 Συχνότητα Ποσοστό 

1 9 4,5% 

2 4 2,0% 

3 7 3,5% 

4 23 11,5% 

5 55 27,5% 

6 49 24,5% 

7 53 26,5% 
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Πίνακας 17: Ο ΟΑΕΔ παρέχει τις υπηρεσίες του σωστά με την πρώτη φορά 

V18 Συχνότητα Ποσοστό 

1 13 6,5% 

2 12 6,0% 

3 12 6,0% 

4 24 12,0% 

5 54 27,0% 

6 54 27,0% 

7 31 15,5% 

 

Πίνακας 18: Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ είναι ικανοί να ανταποκριθούν στα αιτήματα των 

πολιτών. 

V19 Συχνότητα Ποσοστό 

1 2 1,0% 

2 6 3,0% 

3 15 7,5% 

4 26 13,0% 

5 60 30,0% 

6 56 28,0% 

7 35 17,5% 
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Πίνακας 19: Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ έχουν τις γνώσεις να απαντήσουν σε ερωτήματα 

των πολιτών. 

V20 Συχνότητα Ποσοστό 

1 4 2,0% 

2 7 3,5% 

3 17 8,5% 

4 28 14,0% 

5 51 25,5% 

6 54 27,0% 

7 39 19,5% 

 

Πίνακας 20: Συνεργασιμότητα του ΟΑΕΔ με τους πολίτες.. 

V21 Συχνότητα Ποσοστό 

1 1 0,5% 

2 9 4,5% 

3 10 5,0% 

4 28 14,0% 

5 53 26,5% 

6 48 24,0% 

7 50 25,0% 
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Πίνακας 21: Ο ΟΑΕΔ τηρεί τα αρχεία του με ακρίβεια. 

V22 Συχνότητα Ποσοστό 

1 6 3,0% 

2 13 6,5% 

3 14 7,0% 

4 32 16,0% 

5 48 24,0% 

6 52 26,0% 

7 35 17,5% 

 

Πίνακας 22: Ο ΟΑΕΔ έχει βολικό ωράριο εργασίας  

V23 Συχνότητα Ποσοστό 

1 7 3,5% 

2 7 3,5% 

3 11 5,5% 

4 28 14,0% 

5 55 27,5% 

6 53 26,5% 

7 39 19,5% 
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Πίνακας 23: Κατά την προσωπική μου άποψη, η συνολική ποιότητα υπηρεσιών του ΟΑΕΔ 

προς τους πολίτες είναι: 

V24 Συχνότητα Ποσοστό 

1 3 1,5% 

2 6 3,0% 

3 10 5,0% 

4 32 16,0% 

5 56 28,0% 

6 57 28,5% 

7 35 17,5% 

 

 Πίνακας 24: Ύπαρξη σύγχρονου τεχνικού εξοπλισμού στον ΟΑΕΔ 

V25 Συχνότητα Ποσοστό 

-3 6 3,0% 

-2 4 2,0% 

-1 5 2,5% 

0 13 6,5% 

1 53 26,5% 

2 83 41,5% 

3 36 18,0% 
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Πίνακας 25: Παρεχόμενες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τη δέσμευσή του. 

V26 Συχνότητα Ποσοστό 

-3 7 3,5% 

-2 14 7,0% 

-1 12 6,0% 

0 9 4,5% 

1 53 26,5% 

2 76 38,0% 

3 27 13,5% 

 

Πίνακας 26: Πληροφόρηση των πολιτών από τον ΟΑΕΔ σχετικά με τον χρόνο 

διεκπεραίωσης των υποθέσεών τους 

V27 Συχνότητα Ποσοστό 

-3 10 5,0% 

-2 10 5,0% 

-1 10 5,0% 

0 12 6,0% 

1 45 22,5% 

2 77 38,5% 

3 36 18,0% 
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Πίνακας 27: Κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ εργαζομένων του ΟΑΕΔ και πολιτών 

V28 Συχνότητα Ποσοστό 

-3 5 2,5% 

-2 7 3,5% 

-1 7 3,5% 

0 12 6,0% 

1 35 17,5% 

2 79 39,5% 

3 54 27,0% 

 

Πίνακας 28: Παροχή ιδιαίτερης προσοχής των εργαζομένων του ΟΑΕΔ προς τους πολίτες. 

V29 Συχνότητα Ποσοστό 

-3 5 2,5% 

-2 4 2,0% 

-1 11 5,5% 

0 5 2,5% 

1 48 24,0% 

2 74 37,0% 

3 52 26,0% 
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Πίνακας 29: Επίπεδο αισθητικής των εγκαταστάσεων του ΟΑΕΔ. 

V30 Συχνότητα Ποσοστό 

-3 7 3,5% 

-2 7 3,5% 

-1 7 3,5% 

0 12 6,0% 

1 38 19,0% 

2 79 39,5% 

3 48 24,0% 

 

Πίνακας 30: Υπευθυνότητα στο χειρισμό των υποθέσεων των πολιτών από τον ΟΑΕΔ. 

V31 Συχνότητα Ποσοστό 

-3 3 1,5% 

-2 4 2,0% 

-1 10 5,0% 

0 13 6,5% 

1 44 22,0% 

2 82 41,0% 

3 44 22,0% 
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Πίνακας 31: Ταχύτητα ανταπόκρισης των εργαζομένων του ΟΑΕΔ προς τους πολίτες 

V32 Συχνότητα Ποσοστό 

-3 6 3,0% 

-2 8 4,0% 

-1 12 6,0% 

0 6 3,0% 

1 48 24,0% 

2 75 37,5% 

3 44 22,0% 

 

Πίνακας 32: Διαφάνεια παροχής υπηρεσιών των εργαζομένων στον ΟΑΕΔ. 

V33 Συχνότητα Ποσοστό 

-3 3 1,5% 

-2 6 3,0% 

-1 8 4,0% 

0 9 4,5% 

1 36 18,0% 

2 78 39,0% 

3 59 29,5% 
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Πίνακας 33: Αντιμετώπιση των πολιτών από τους εργαζόμενους του ΟΑΕΔ με 

υπευθυνότητα 

V34 Συχνότητα Ποσοστό 

-3 3 1,5% 

-2 4 2,0% 

-1 8 4,0% 

0 8 4,0% 

1 41 20,5% 

2 78 39,0% 

3 58 29,0% 

 

Πίνακας 34: Ευπρεπής εμφάνιση των εργαζομένων του ΟΑΕΔ. 

V35 Συχνότητα Ποσοστό 

-3 4 2,0% 

-2 6 3,0% 

-1 6 3,0% 

0 8 4,0% 

1 36 18,0% 

2 74 37,0% 

3 66 33,0% 
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Πίνακας 35: Ακριβής πληροφόρηση των πολιτών από τον ΟΑΕΔ. 

V36 Συχνότητα Ποσοστό 

-3 6 3,0% 

-2 9 4,5% 

-1 16 8,0% 

0 10 5,0% 

1 35 17,5% 

2 74 37,0% 

3 50 25,0% 

 

Πίνακας 36: Προθυμία των εργαζομένων του ΟΑΕΔ να εξυπηρετήσουν τους πολίτες  

V37 Συχνότητα Ποσοστό 

-3 6 3,0% 

-2 7 3,5% 

-1 6 3,0% 

0 6 3,0% 

1 68 19,0% 

2 77 38,5% 

3 59 29,5% 
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Πίνακας 37: Ευγένεια των εργαζομένων του ΟΑΕΔ. 

V38 Συχνότητα Ποσοστό 

-3 5 2,5% 

-2 3 1,5% 

-1 7 3,5% 

0 5 2,5% 

1 35 17,5% 

2 73 36,5% 

3 72 36,0% 

 

Πίνακας 38: Κατανόηση των αναγκών των πολιτών από τους εργαζόμενους του ΟΑΕΔ. 

V39 Συχνότητα Ποσοστό 

-3 6 3,0% 

-2 3 1,5% 

-1 10 5,0% 

0 12 6,0% 

1 31 15,5% 

2 78 39,0% 

3 60 30,0% 
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Πίνακας 39: Ύπαρξη άνετων εγκαταστάσεων για το κοινό που συναλλάσσεται με τους 

εργαζόμενους του ΟΑΕΔ. 

V40 Συχνότητα Ποσοστό 

-3 7 3,5% 

-2 6 3,0% 

-1 8 4,0% 

0 11 5,5% 

1 44 22,0% 

2 77 38,5% 

3 47 23,5% 

 

Πίνακας 40: Εκτέλεση των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ σωστά με την πρώτη φορά. 

V41 Συχνότητα Ποσοστό 

-3 14 7,0% 

-2 8 4,0% 

-1 10 5,0% 

0 9 4,5% 

1 45 22,5% 

2 77 38,5% 

3 37 18,5% 
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Πίνακας 41: Ικανότητα των εργαζομένων του ΟΑΕΔ να ανταποκρίνονται στα αιτήματα των 

πολιτών. 

V42 Συχνότητα Ποσοστό 

-3 6 3,0% 

-2 8 4,0% 

-1 15 7,5% 

0 9 4,5% 

1 46 23,0% 

2 76 38,0% 

3 39 19,5% 

 

Πίνακας 41: Επίπεδο κατάρτισης των εργαζομένων του ΟΑΕΔ. 

V43 Συχνότητα Ποσοστό 

-3 5 2,5% 

-2 5 2,5% 

-1 16 8,0% 

0 15 7,5% 

1 29 14,5% 

2 87 43,5% 

3 42 21,0% 
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Πίνακας 42: Συνεργασιμότητα των εργαζομένων του ΟΑΕΔ με τους πολίτες. 

V44 Συχνότητα Ποσοστό 

-3 4 2,0% 

-2 6 3,0% 

-1 8 4,0% 

0 12 6,0% 

1 41 20,5% 

2 76 38,0% 

3 53 26,5% 

 

Πίνακας 44: Διατήρηση αλάνθαστων στοιχείων 

V45 Συχνότητα Ποσοστό 

-3 10 5,0% 

-2 11 5,5% 

-1 14 7,0% 

0 12 6,0% 

1 44 22,0% 

2 67 33,5% 

3 42 21,0% 
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Πίνακας 45: Ωράριο λειτουργίας του ΟΑΕΔ. 

V46 Συχνότητα Ποσοστό 

-3 6 3,0% 

-2 7 3,5% 

-1 9 4,5% 

0 17 8,5% 

1 38 19,0% 

2 81 40,5% 

3 42 21,0% 

 

Πίνακας 46: Συνολικά η εκτίμησή μου για το επίπεδο υπηρεσιών που παρέχει ο ΟΑΕΔ 

μπορεί να διαβαθμιστεί ως εξής  

V47 Συχνότητα Ποσοστό 

-3 5 2,5% 

-2 5 2,5% 

-1 9 4,5% 

0 11 5,5% 

1 43 21,5% 

2 87 43,5% 

3 40 20,0% 



 145 

 

 

Πίνακας 47: Φύλο ερωτηθέντων   

ΦΥΛΟ Συχνότητα Ποσοστό 

ΓΥΝΑΙΚΑ 119 59,5% 

ΑΝΔΡΑΣ 81 40,5% 

 

Πίνακας 48: Εκπαίδευση ερωτηθέντων   

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συχνότητα Ποσοστό 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 50 25,0 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 88 44,0 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 55 27,5 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 6 3,0 

 

  

 

 

 



 146 

 

 

Παράρτημα 1: Ερωτηματολόγιο έρευνας   

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό την ολοκλήρωση σχετικής έρευνας που 

διενεργείται στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας. 

Επίσης, το παρόν ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και εμπιστευτικό. Τα στοιχεία του δεν θα 

χρησιμοποιηθούν σε καμία περίπτωση ατομικά, παρά αποκλειστικά και μόνο για στατιστική 

επεξεργασία των δεδομένων στα πλαίσια εκπόνησης της σχετικής διπλωματικής εργασίας. 

Γι’ αυτό, παρακαλούμε θερμά να απαντήσετε με ειλικρίνεια. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος 

απαντήσεις. 

Ευχαριστούμε! 
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ΤΜΗΜΑ Ι 

Η παρακάτω σειρά θεμάτων αναφέρεται στην άποψη που έχετε για τις υπηρεσίες που 
λαμβάνετε από τον ΟΑΕΔ. Παρακαλώ σημειώστε το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με 
κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις κυκλώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό. Π.χ. αν 
κυκλώσετε τον αριθμό «7», αυτό σημαίνει ότι συμφωνείτε απόλυτα ότι ο ΟΑΕΔ έχει το 
συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Αντιθέτως, κυκλώνοντας τον αριθμό «1», σημαίνει ότι 
διαφωνείτε απόλυτα. 

 
Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. 

 
Παρακαλούμε σημειώστε ειλικρινά την άποψη σας. 

 

V2       Ο ΟΑΕΔ έχει σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό.                                               7  6   5  4  3   2  1 

V3       Ο ΟΑΕΔ παρέχει τις υπηρεσίες του στο χρόνο που έχει 
δεσμευτεί. 7  6  5  4  3  2  1  

V4        Ο ΟΑΕΔ ενημερώνει τους πολίτες-πελάτες σχετικά με το χρόνο 
διεκπεραίωσης των υποθέσεων τους. 7  6  5  4  3  2   1  

V5        Οι εργαζόμενοι του ΟΑΕΔ εμπνέουν εμπιστοσύνη στους 
πολίτες. 7  6  5  4  3   2   1  

V6        Ο ΟΑΕΔ δίνει ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες. 7  6  5  4  3   2   1  

V7        Οι εγκαταστάσεις του ΟΑΕΔ  έχουν υψηλό επίπεδο αισθητικής. 7  6  5  4  3   2   1  

V8        Ο ΟΑΕΔ χειρίζεται με υπευθυνότητα τις υποθέσεις των 
πολιτών. 7  6  5  4  3   2   1  

V9        Οι πολίτες λαμβάνουν άμεση εξυπηρέτηση από τους 
εργαζόμενους στον ΟΑΕΔ. 7  6  5  4  3  2   1  

V10      Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ παρέχουν τις υπηρεσίες τους με 
διαφάνεια. 7  6  5  4  3  2   1  

VII      Οι εργαζόμενοι του ΟΑΕΔ αντιμετωπίζουν τους πολίτες 
με ενδιαφέρον. 7  6  5  4  3  2   1  

VI2      Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ έχουν περιποιημένη εμφάνιση. 7  6  5  4  3  2   1  

V13      Ο ΟΑΕΔ  παρέχει στους πολίτες σωστή και έγκυρη 
πληροφόρηση.  7  6  5  4  3  2   1  

V14      Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ είναι πάντα πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν 
τους πολίτες. 7  6  5  4  3  2   1  

VI5      Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ είναι ευγενικοί. 7  6  5  4  3  2   1  

Συμφωνώ 
Απολύτως 

Διαφωνώ 
Απολύτως 
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VI6      Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ κατανοούν τις ανάγκες των 
πολιτών. 7  6  5  4  3  2   1
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V17      Οι εγκαταστάσεις του ΟΑΕΔ είναι άνετες για το κοινό.                                         7  6  5  4  3  2  1  

V18      Ο ΟΑΕΔ παρέχει τις υπηρεσίες του σωστά με την πρώτη φορά.                            7  6  5  4  3  2  1  

V19      Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ είναι ικανοί να ανταποκριθούν  
             στα αιτήματα των πολιτών.                                                                                    7  6  5  4  3  2  1 

V20      Οι εργαζόμενοι στον ΟΑΕΔ έχουν τις γνώσεις να  
             απαντήσουν σε ερωτήματα των πολιτών.                                                              7  6  5  4  3  2  1 

V21      Συνεργασιμότητα του ΟΑΕΔ με τους πολίτες.                                                       7  6  5  4  3  2  1  

V22      Ο ΟΑΕΔ  τηρεί τα αρχεία του με ακρίβεια.                                                           7  6  5  4  3  2  1  

V23      Ο ΟΑΕΔ έχει  βολικό ωράριο λειτουργίας.                                                           7  6  5  4  3  2   1 

        

                                                                                                                    Άριστη  Ανεπαρκής  

V24.    Κατά την προσωπική μου άποψη, η συνολική ποιότητα 

            υπηρεσιών του ΟΑΕΔ προς τους πολίτες είναι:                                                    7  6  5  4  3  2  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμφωνώ 
Απολύτως 

Διαφωνώ 
Απολύτως 
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ΤΜΗΜΑ ΙΙ 

 Η παρακάτω σειρά θεμάτων αναφέρεται στο επίπεδο της ικανοποίησης σας από τις 
υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Παρακαλώ εκφράστε το βαθμό ικανοποίησης ή δυσαρέσκειάς σας 
με κάθε ένα από τα παρακάτω θέματα, κυκλώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό. Π.χ. αν 
κυκλώσετε τον αριθμό «3», αυτό σημαίνει ότι είστε εξαιρετικά ικανοποιημένος από το 
συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Αντιθέτως, κυκλώνοντας τον αριθμό «-3», σημαίνει ότι 
είστε εξαιρετικά δυσαρεστημένος. 

 
              Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. 

    

 

Παρακαλούμε σημειώστε ειλικρινά την άποψη σας. 

 
V25    Ύπαρξη σύγχρονου τεχνικού εξοπλισμού στον ΟΑΕΔ                           3  2  1  0  -1  -2  -3 

V26    Παρεχόμενες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τη δέσμευση του.        3  2  1  0  -1  -2  -3 

V27    Πληροφόρηση των πολιτών από τον ΟΑΕΔ σχετικά με  
           τον χρόνο διεκπεραίωσης των υποθέσεων τους.                                       3  2  1  0 -1  -2  -3 

V28    Κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ εργαζομένων του ΟΑΕΔ και 
           πολιτών.                                                                                                   3  2  1  0  -1  -2  -3 

V29    Παροχή ιδιαίτερης προσοχής των εργαζομένων του ΟΑΕΔ προς   
           τους πολίτες.                                                                                            3  2  1  0  -1  -2  -3 

V30    Επίπεδο αισθητικής των εγκαταστάσεων του ΟΑΕΔ.                              3  2  1  0  -1  -2  -3 

V31     Υπευθυνότητα στο χειρισμό των υποθέσεων των 
            πολιτών από τον ΟΑΕΔ.                                                                         3  2  1  0  -1  -2  -3 

V32    Ταχύτητα ανταπόκρισης των εργαζομένων του ΟΑΕΔ προς τους 
            πολίτες.                                                                                                   3  2  1  0  -1  -2  -3 

V33     Διαφάνεια παροχής υπηρεσιών των εργαζομένων στον ΟΑΕΔ.             3  2  1  0  -1  -2  -3 

V34    Αντιμετώπιση των πολιτών από τους εργαζόμενους 
           του ΟΑΕΔ με υπευθυνότητα.                                                                  3  2  1  0  -1  -2  -3 

V35     Ευπρεπής εμφάνιση των εργαζομένων του ΟΑΕΔ.                                3  2  1  0  -1  -2  -3 

V36    Ακριβής πληροφόρηση των πολιτών από τον ΟΑΕΔ.                             3  2  1  0  -1  -2  -3 

V37    Προθυμία των εργαζομένων του ΟΑΕΔ να εξυπηρετήσουν τους 
           πολίτες.                                                                                                   3  2  1  0  -1  -2  -3 

V38    Ευγένεια των εργαζομένων του ΟΑΕΔ.                                                  3  2  1  0  -1  -2  -3 

V39    Κατανόηση των αναγκών των πολιτών από τους 
           εργαζόμενους του ΟΑΕΔ.                                                                       3  2  1  0  -1  -2 -3 
 
 
 
 
 

Εξαιρετικά 
Ικανοποιημένος 

Εξαιρετικά 
Δυσαρ/μένος 
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V40    Ύπαρξη άνετων εγκαταστάσεων για το κοινό που 
           συναλλάσσεται με τους εργαζόμενους του ΟΑΕΔ.                                  3  2  1  0  - 1  -2  -3 

V41     Εκτέλεση των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ σωστά με την  
            πρώτη φορά.                                                                                            3  2  1  0  -1  -2  -3 

V42     Ικανότητα των εργαζόμενων του ΟΑΕΔ να ανταποκρίνονται στα 
            αιτήματα των πολιτών.                                                                           3  2  1  0  -1  -2  -3 

V43     Επίπεδο κατάρτισης των εργαζομένων του ΟΑΕΔ.                                3  2  1  0  -1  -2  -3 

V44    Συνεργασιμότητα των εργαζομένων του ΟΑΕΔ με τους 
           πολίτες.                                                                                                    3  2  1  0  -1  -2  -3 

V45     Διατήρηση αλάνθαστων αρχείων.                                                           3  2  1  0  -1  -2  -3 

V46    Ωράριο λειτουργίας του ΟΑΕΔ.                                                              3  2  1  0  -1  -2  -3 

V47    Συνολικά η εκτίμηση μου για το επίπεδο υπηρεσιών που 
           παρέχει ο ΟΑΕΔ μπορεί να διαβαθμιστεί ως εξής:                                  3  2  1  0  -1  -2  -3 
 
 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΙ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

V48.    ΦΥΛΟ:                □ ΓΥΝΑΙΚΑ (1)                   

                                        □ ΑΝΔΡΑΣ    (2) 

V49.    ΗΛΙΚΙΑ:              ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 19__ 

V50.    ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:    □  Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση     (1) 

                                         □  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  (2)                   

                                         □ Τριτοβάθμια Εκπαίδευση       (3) 

          □  Μεταπτυχιακές Σπουδές        (4)  

V51.    ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:      _____________________________  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ 

          ΠΟΥ ΑΦΙΕΡΩΣΑΤΕ! 

 

Εξαιρετικά 
Ικανοποιημένος 

Εξαιρετικά 
Δυσαρ/μένος 
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