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Περίληψη (Abstract) 

 Η δραματική αύξηση της ανεργίας αλλά και η ανάγκη εκσυγχρονισμού και 

μετεξέλιξης σε ένα σύγχρονο Δημόσιο Φορέα Απασχόλησης, οδήγησαν τον Οργανισμό 

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στην υιοθέτηση σχεδίου 

Αναδιοργάνωσης (re-engineering) το οποίο υλοποιείται σταδιακά με την εφαρμογή 

συγκεκριμένων δράσεων.  

 Η παρούσα εργασία επιχειρεί να διαπιστώσει την επίδραση των δράσεων της 

αναδιοργάνωσης που πραγματοποιήθηκαν έως τώρα, στην αποδοτικότητα της εργασίας 

των Εργασιακών Συμβούλων. Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε και απεστάλη 

ερωτηματολόγιο στο σύνολο των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ που ασκούν καθήκοντα 

Εργασιακού Συμβούλου.  

 Η ανάλυση των απαντήσεών τους έδειξε ότι η αναδιοργάνωση βελτίωσε 

σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Εργασιακών Συμβούλων σε όλες τις 

δραστηριότητες που συνθέτουν την εργασία τους, ανεξάρτητα με από το μέγεθος του 

Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) στο οποίο εργάζονται. Επίσης έδειξε ότι η 

αναδιοργάνωση βελτίωσε την ταχύτητα και την ευκολία εξυπηρέτησης των 

συναλλασσομένων και μείωσε την ενασχόληση των Εργασιακών Συμβούλων με 

αλλότρια καθήκοντα που δυσχεραίνουν την αποδοτική υλοποίηση των καθηκόντων 

τους. 

 Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι Εργασιακοί Σύμβουλοι δεν είναι ιδιαίτερα 

ικανοποιημένοι από τον βαθμό ενημέρωσης τους στους άξονες της αναδιοργάνωσης 

ενώ ταυτόχρονα θεωρούν ότι οι δράσεις της αναδιοργάνωσης που υλοποιήθηκαν 

κεντρικά (λειτουργία call center, σύζευξη προσφοράς-ζήτησης εργασίας σε διαδικτυακή 

πύλη (portal) και συγχρονισμός στοιχείων βιογραφικού μεταξύ ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών (e-services) και Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) 

ΟΑΕΔ) είχαν μέτρια επίδραση στην εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων. 

 Όσον αφορά την γνώμη τους για τον βαθμό αναδιοργάνωσης του ΚΠΑ στο 

οποίο εργάζονται, οι Εργασιακοί Σύμβουλοι πιστεύουν ότι η αναδιάταξη των χώρων 

εργασίας, η λειτουργία της υποδοχής και η συμπλήρωση της Κάρτας Επίδοσης 

(scorecard) πραγματοποιήθηκαν και λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό, ιδιαίτερα στα 

μεγαλύτερου μεγέθους ΚΠΑ, ενώ αντίθετα δεν είναι ικανοποιημένοι από τον βαθμό 

λειτουργίας του θεσμού των Επικεφαλής Μέσου Διοικητικού Επιπέδου ΕΜΔΕ (middle 

manager) και την πραγματοποίηση των μηνιαίων συναντήσεων.  
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Abstract 

 The tremendous increase of unemployment in Greece combined with the 

demand for modernization has impelled the Public Employment Service (PES) - OAED 

to initiate a Re-engineering Plan that is gradually implemented up to now.  

 The present thesis aims to investigate the influence of the re-engineering tasks 

applied until now on the performance of OAED Counselors. To achieve this goal, a 

questionnaire has been composed and provided to all OAED employees dealing with 

employment counseling.  

 According to their responses, the re-engineering tasks applied until now have 

significantly improved the level of services provided by the Counselors on all activities 

composing their duties, despite the size of their local PES Office. It is also reported that 

re-engineering has facilitated and quicken the services provided by the Counselors 

decreasing in parallel their engagement to diverted duties. 

 In opposite, Counselors declared unsatisfied by the level of their informing on 

re-engineering tasks and additionally consider that the re-engineering tasks that were 

applied centrally (call center, matching of labor demand to offer into the portal and CVs 

merging among e-services and MIS) had moderate contribution on service 

improvement.  

 Concerning their opinion on re-engineering process at their local PES Office, 

Counselors  stated that redesigning of workspace, reception designing and Score card 

recording have been accomplished and operates properly, especially at the larger local 

PES Offices. In opposite, the appointment of middle manager and monthly internal 

meetings are declared as insufficient.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Περιγραφή ερωτήματος έρευνας 

 Ο ΟΑΕΔ τα τελευταία χρόνια υλοποιεί ένα πρόγραμμα αναδιοργάνωσης το 

οποίο φιλοδοξεί να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ως προς το 

περιεχόμενο, την ταχύτητα και ευκολία εξυπηρέτησης των πολιτών. Το ερευνητικό 

ερώτημα της εργασίας αυτής αφορά στη διερεύνηση της συσχέτισης της 

αποδοτικότητας της εργασίας των Εργασιακών Συμβούλων με την ακολουθούμενη 

στρατηγική της αναδιοργάνωσης.  

 Δευτερογενώς, η έρευνα θα αναδείξει την γνώμη των Εργασιακών Συμβούλων 

για τον βαθμό υλοποίησης των δράσεων της αναδιοργάνωσης καθώς και την συσχέτιση 

του με το μέγεθος της υπηρεσίας (ΚΠΑ) που εργάζονται.    

 Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναδιοργάνωση του Οργανισμού βρίσκεται σε 

εξέλιξη καθώς δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλες οι δράσεις σε όλα τα σημεία 

εξυπηρέτησης (ΚΠΑ) ενώ κάποιες δράσεις βρίσκονται σε δυναμική τροποποίησης 

τους. Κατά συνέπεια, η ανάλυση των ευρημάτων θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν της το 

βαθμό ενσωμάτωσης των δράσεων της αναδιοργάνωσης στην δομή του Οργανισμού.    

1.2. Σκοπός, στόχοι και συνεισφορά της έρευνας 

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης της 

αναδιοργάνωσης που υλοποιείται στον ΟΑΕΔ στην αποδοτικότητα των υπηρεσιών των 

Εργασιακών Συμβούλων.  

Η εργασία στοχεύει να αναδείξει ότι ο επανασχεδιασμός των διαδικασιών, 

ρόλων και αρμοδιοτήτων, η αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων, η 

αναβάθμιση υπηρεσιών και πολιτικών, συνεισφέρει στη βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών των Εργασιακών Συμβούλων, στην υποστήριξη των ανέργων που 

αναζητούν εργασία και των εργοδοτών που αναζητούν προσωπικό.  

Η έρευνα θα συνεισφέρει στην διερεύνηση της επίδρασης της αναδιοργάνωσης 

(re-engineering) στην αποδοτικότητα των υπηρεσιών των Εργασιακών Συμβούλων 

αλλά και στη σύγκριση των αποτελεσμάτων πριν και μετά την εφαρμογή της εν λόγω 

στρατηγικής. 
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1.3. Δομή της εργασίας 

 Η παρούσα εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στην εισαγωγή 

αναδεικνύεται το βασικό ερευνητικό ερώτημα, ο σκοπός και η συνεισφορά της 

διπλωματικής εργασίας στην βιβλιογραφία  αλλά και  στον ΟΑΕΔ που υλοποιεί το 

πρόγραμμα αναδιοργάνωσης. 

 Το δεύτερο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, 

όπου γίνεται παρουσίαση και σχολιασμός της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας 

περί της «αποδοτικότητας» των εργαζομένων και της «αξιολόγησης της 

αποδοτικότητας» των εργαζομένων στον Δημόσιο τομέα στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό. Επίσης, γίνεται αναφορά στην ιστορική εξέλιξη του ΟΑΕΔ που αποτελεί τη 

«Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης» (ΔΥΑ) στη χώρα μας, στην λειτουργία των 

Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ, στο ρόλο και στην 

αξιολόγηση της αποδοτικότητας καθώς και στα προβλήματα εφαρμογής του θεσμού 

των Εργασιακών Συμβούλων του ΟΑΕΔ. Στο ίδιο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια 

της στρατηγικής διοίκησης, ο τρόπος με τον οποίο αυτή εφαρμόζεται στον δημόσιο 

τομέα καθώς και στις «στρατηγικές αναδιοργάνωσης» που εφαρμόστηκαν στις 

δημόσιες υπηρεσίες στη Ελλάδα επικεντρώνοντας, στην περίπτωση αναδιοργάνωσης 

του ΟΑΕΔ με το νέο όραμα, την νέα αποστολή, τον οδικό χάρτη εφαρμογής αλλά και 

τα αναμενόμενα οφέλη και αποτελέσματα αυτής της αναδιοργάνωσης. Στην 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας παρουσιάζεται το φαινόμενο της «ανεργίας», οι 

πολιτικές αντιμετώπισής της, τα αίτια και η εξέλιξή της στη Ελλάδα.  

 Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας όπου 

περιγράφονται ο σκοπός, οι στόχοι, η ταυτότητα της έρευνας, η συγκρότηση του 

δείγματος και τα όργανα συλλογής των ερευνητικών δεδομένων (εργαλείο μέτρησης  - 

ερωτηματολόγιο). Στην συνέχεια περιγράφονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για 

τη στατιστική ανάλυση και την παράθεση των αποτελεσμάτων. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα ευρήματα της 

έρευνας που αφορούν: α) στη συμβολή των δράσεων της αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ 

που υλοποιήθηκαν σε κεντρικό επίπεδο στη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών των 

Εργασιακών Συμβούλων, β) στο βαθμό αναδιοργάνωσης που έγινε εντός των ΚΠΑ και, 

γ) στο βαθμό ικανοποίησης των Εργασιακών Συμβούλων από τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες τους «πριν» και «μετά» την αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ, ως μέτρο 

αυτοαξιολόγησης της επίδρασης της αναδιοργάνωσης στην αποδοτικότητα τους.  
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 Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται η παράθεση των κύριων συμπερασμάτων 

και περιορισμών της έρευνας, καθώς και των προτάσεων για μελλοντική μελέτη, 

εφαρμογή και έρευνα.   
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2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ   ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2.1. Αποδοτικότητα των εργαζομένων  

2.1.1. Ορισμός και αξιολόγηση της αποδοτικότητας εργαζομένων 

 Η έννοια της απόδοσης αναφέρεται στο μέγεθος του παραγόμενου προϊόντος ή 

υπηρεσίας σε σχέση με τους πόρους που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του. 

Κατά συνέπεια, η αποδοτικότητα της εργασίας ορίζεται ως οι ανθρώπινοι πόροι που 

απαιτούνται για να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα (OΟΣΑ, 2002)1 και δεν πρέπει να 

συγχέεται με την αποτελεσματικότητα της εργασίας που αφορά στην ικανότητα 

εκπλήρωσης κάποιου στόχου.  

Σύμφωνα με τον Ζαβλανό (1999) ως απόδοση της εργασίας ορίζεται «το σύνολο 

των αποτελεσμάτων τα οποία παράγονται σε μια συγκεκριμένη εργασία ή δραστηριότητα 

κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου» (Μαυρομιχάλη, 2011 σ.10). 

Αντίθετα, ο Campbell (1990) πιστεύει ότι η απόδοση της εργασίας είναι στοιχείο 

συμπεριφοράς και θα πρέπει να διαχωριστεί από τα αποτελέσματα γιατί αυτά μπορούν 

να αλλοιωθούν από παράγοντες του συστήματος. 

Η αποδοτικότητα της εργασίας έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές και έχουν 

εξετασθεί πλήθος παραγόντων που επιδρούν στην απόδοση των εργαζομένων. Οι Miller 

και Broamiley (1990) ανέφεραν ότι η απόδοση της εργασίας αποτελεί μια αντανάκλαση 

των ικανοτήτων που διαθέτει μια επιχείρηση για να επιτυγχάνει τους στόχους που θέτει, 

ενώ ο Campbell (1999) όρισε την εργασιακή απόδοση ως τη συνάρτηση των 

δεξιοτήτων, ικανοτήτων, γνώσεων και κινήτρων που εμπεριέχονται σε μια θέση 

εργασίας και αποτελούν το πεδίο δράσης ενός εργαζομένου (Καποθανάση, 2016) 

Η Καποθανάση (2016) αναφέρει ότι βασικό ρόλο στην απόδοση των 

εργαζομένων έχει η εργασιακή ενσωμάτωσή τους, η οποία προσδιορίζεται κυρίως ως οι 

σχέσεις και οι δεσμοί που δημιουργεί, αναπτύσσει και διατηρεί ο εργαζόμενος με την 

επιχείρηση καθώς και οι πεποιθήσεις του εργαζόμενου για το αντικείμενο της 

απασχόλησης του, την φύση της εργασίας του και την σχέση της με τις γνώσεις και τις 

ικανότητες του.  

Η αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων είναι απαραίτητη και οδηγεί σε 

λήψη αποφάσεων για προαγωγές, μετακινήσεις, απολύσεις, αυξήσεις μισθών, 

                                                           
1 Glossary of Statistical Terms - Labour productivity Definition 



 

6 

 

εντοπισμό αναγκών εκπαίδευσης και οργανωτικές αλλαγές στο εσωτερικό της 

επιχείρησης/οργανισμού. (Μαυρομιχάλη, 2011. Βαξεβανίδου και Ρεκλείτης, 2008. 

Ξηροτύρη, 2001) 

Βασικός ρόλος της αξιολόγησης είναι η μείωση της αμφιβολίας από την πλευρά 

των εργαζομένων και της διοίκησης. Παρόλα αυτά, αν η αξιολόγηση δεν είναι σωστά 

δομημένη και συστηματική μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στο εργασιακό 

περιβάλλον καθώς πολλά από τα λάθη των εργαζομένων μπορεί να οφείλονται σε 

λάθος δομές του συστήματος εργασίας ή σε ενδογενή χαρακτηριστικά της επιχείρησης. 

Ειδικά σε κοινωνίες όπως η Ελληνική, όπου η εργασιακή κουλτούρα βασίζεται σε 

συναισθηματικές σχέσεις και σε γραφειοκρατικές κατανομές των αρμοδιοτήτων που 

συχνά καταλήγουν σε επικάλυψη ευθυνών, η μέθοδος αξιολόγησης πρέπει να είναι 

προσεκτικά επιλεγμένη (Παπάνης και Ρόντος, 2007).  

 Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχία της αξιολόγησης 

είναι η ταυτότητα και η εκπαίδευση του αξιολογητή ή των αξιολογητών οι οποίοι 

μπορεί να είναι ο προϊστάμενος, οι συνάδελφοι, οι υφιστάμενοι, οι πελάτες, ο ίδιος ο 

εργαζόμενος, εξωτερικοί σύμβουλοι ή όλοι οι προηγούμενοι. Κομβικό ρόλο στην 

αξιολόγηση παίζει ο άμεσος προϊστάμενος, ο οποίος έχει το δικαίωμα και την 

υποχρέωση ελέγχου και αξιολόγησης του εργαζόμενου. Ένα αποτελεσματικό σύστημα 

αξιολόγησης πρέπει να εφαρμόζεται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, είτε σταθερά 

και τακτικά (πχ. ανά έτος) είτε μεταβλητά αλλά με προσδιορισμένο χρόνο (πχ. 

ολοκλήρωση ενός έργου) και πρέπει να καθιστά σαφή την φιλοσοφία της αξιολόγησης 

(γιατί αξιολογούμε), τις επιδόσεις που θα αξιολογηθούν (τι αξιολογούμε), τις μεθόδους 

αξιολόγησης (πώς αξιολογούμε) και την ταυτότητα των αξιολογητών (ποιος αξιολογεί)  

(Αρναούτογλου, 2014). 

 Η δημιουργία μιας αξιόπιστης μεθόδου αξιολόγησης του προσωπικού 

προϋποθέτει τη λεπτομερή περιγραφή του έργου της κάθε θέσης εργασίας, τον 

καθορισμό των επιθυμητών αποτελεσμάτων της κάθε θέσης εργασίας και την επιλογή 

τρόπων μέτρησης των αποτελεσμάτων με αντικειμενικό και αξιόπιστο τρόπο 

(Ξυροτύρη, 2001). Η αξιολόγηση βασίζεται σε πρότυπα (δείκτες) απόδοσης που 

καθορίζονται από τους στόχους της κάθε θέσης, οι οποίοι πρέπει να είναι 

ευθυγραμμισμένοι με τους ευρύτερους στόχους της επιχείρησης ή οργανισμού. 

Προφανώς, ο εργαζόμενος θα πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων ποια είναι αυτά τα 
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πρότυπα, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί και η επίδοσή του θα πρέπει να συνδέεται 

με τους στόχους της επιχείρησης ή οργανισμού. (Σοφιανόπουλος, 2014). 

Ο Παπαδάκης (2002) αναφέρει ότι οι δείκτες απόδοσης που χρησιμοποιούνται 

πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: συνάφεια με τους στόχους της επιχείρησης, 

να μην είναι πολλοί σε αριθμό, να αποδίδουν την πρόοδο σε ποσοτική μορφή και η 

χρήση των δεδομένων για την μέτρηση της αποδοτικότατος να γίνεται με εύκολο τρόπο 

ενώ οι Βαξεβανίδου και Ρεκλείτης (2008) αναφέρουν ότι τα χαρακτηριστικά των 

δεικτών απόδοσης πρέπει να είναι «έξυπνα» (=smart) δηλαδή συγκεκριμένα (specific), 

μετρήσιμα (measurable), συμφωνηθέντα (acceptable), ρεαλιστικά (realistic) και εντός 

χρονικών πλαισίων (in time). 

Η απόδοση της εργασίας είναι ένα σύνθετο χαρακτηριστικό, το οποίο 

συσχετίζεται με αρκετές παραμέτρους (δομή και οργάνωση επιχείρησης, δεξιότητες και 

κίνητρα εργαζομένων, υποδομές και εξοπλισμός) και παίζει καθοριστικό ρόλο στην 

αποτελεσματική λειτουργία της κάθε επιχείρησης ή οργανισμού. Η αξιολόγηση της 

αποδοτικότητας των εργαζομένων είναι απαραίτητη σε κάθε επιχείρηση ή οργανισμό 

και πρέπει να διενεργείται με σαφήνεια και σωστό σχεδιασμό ώστε να έχει θετικά 

αποτελέσματα στο εργασιακό περιβάλλον. 

2.1.2. Συστήματα αξιολόγησης της αποδοτικότητας των εργαζομένων 

 Για να είναι αποτελεσματική η μέθοδος αξιολόγησης θα πρέπει να 

εναρμονίζεται με τους στόχους της επιχείρησης ή οργανισμού, να προωθεί την 

ανάπτυξη των εργαζομένων, την ενδυνάμωση της ομαδικότητας και να προσαρμόζεται 

με την εξέλιξη των μεθόδων διοίκησης προσωπικού. Η αξιολόγηση οφείλει να είναι 

δίκαιη, αμερόληπτη, τεκμηριωμένη και να στηρίζει τις πολιτικές υποκίνησης και 

εξέλιξης του προσωπικού (Μπάτσιος, 2013) καθώς αποτελεί τον καθρέπτη των αρχών, 

της φιλοσοφίας και της αντίληψης της διοίκησης.  

 Τα συστήματα αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων κατατάσσονται σε 

τέσσερις βασικές κατηγορίες (Μπάτσιος, 2013. Μαυρομιχάλη, 2011. Πολυχρονόπουλος 

και Ρόντος, 2005. Ξυροτύρη, 2001): 

 Αξιολόγηση με βάση την σύγκριση. Στα συστήματα αυτά, η αξιολόγηση του 

κάθε εργαζόμενου είναι γενική και συγκρίνεται με αυτή των άλλων εργαζομένων. Οι 

εργαζόμενοι κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με την γενική τους επίδοση 

(μέθοδος απλής κατάταξης)  ή την επίδοση τους σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
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(μέθοδος εναλλακτικής κατάταξης) και η σύγκριση τους μπορεί να γίνει είτε 

βαθμολογώντας με την κλίμακα των 100 (μέθοδος κατανομής βαθμών) είτε 

συγκρίνοντας τους εργαζόμενους ανά ζεύγη (μέθοδος σύγκρισης ζευγών) είτε 

κατατάσσοντας τους σε κατηγορίες απόδοσης με προκαθορισμένα ποσοστά ανά 

κατηγορία (μέθοδος υποχρεωτικής διασποράς). Αυτός ο τρόπος αξιολόγησης 

δημιουργεί συχνά τριβές μεταξύ των εργαζομένων και θεωρείται ότι δεν ευνοεί την 

υποκίνηση του ανθρώπινου δυναμικού.  

 Αξιολόγηση με βάση αντικειμενικά κριτήρια. Η αξιολόγηση διενεργείται 

μέσω ερωτηματολογίων και ο εργαζόμενος αξιολογείται ως προς συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά και καθήκοντα που έχουν άμεση σχέση με την απόδοση του, χωρίς 

στάθμιση μεταξύ τους (μέθοδος γραμμικής κλιμακωτής κατάταξης) ή με στάθμιση 

μέσω συντελεστών βαρύτητας (μέθοδος του σταθμισμένου καταλόγου ελέγχου). Τα 

ερωτηματολόγια μπορεί να έχουν προεπιλεγμένες απαντήσεις για να επιλέξει ο 

αξιολογητής (μέθοδος της υποχρεωτικής επιλογής) είτε να καταγράψει με μορφή 

ελεύθερου κειμένου (αξιολόγηση μέσω ελεύθερης έκθεσης) είτε επικεντρώνοντας στην 

καταγραφή των επιδόσεων σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (μέθοδος των κρίσιμων 

χαρακτηριστικών) 

 Αξιολόγηση με βάση την επίτευξη στόχων. Η μέθοδος αυτή επινοήθηκε από 

τον Drucker (Zahra, 2003) και βασικά στοιχεία της είναι η συμμετοχή των εργαζομένων 

στην επιλογή των στόχων επιδιώκοντας να εξαλείψει την υποκειμενικότητα από τη 

μέτρηση της απόδοσης και προϋποθέτει τακτικές συναντήσεις εντός τμήματος, 

σαφήνεια και εξατομίκευση των στόχων και έλεγχο της υλοποίησης των (Drucker, 

1986). Η μέθοδος διαχωρίζεται σε στάδια: στοχοθεσία της επιχείρησης, στοχοθεσία του 

τμήματος, συζήτηση των στόχων σε επίπεδο τμήματος, καθορισμός των αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων, εξέταση των αποτελεσμάτων και ανατροφοδότηση (Dessler, 2015) και 

στοχεύει στην παρακίνηση των εργαζομένων (καθώς συμμετέχουν στην διαμόρφωση 

των στόχων και κριτηρίων αξιολόγησης) ενώ ταυτόχρονα προωθεί  την πρωτοβουλία 

και την καινοτομία (Βαξεβανίδου και Ρεκλείτης, 2012). 

 Αξιολόγηση με βάση την μέτρηση της απόδοσης. Η μέθοδος αυτή αξιολογεί 

τον κάθε εργαζόμενο με βάση τα αποτελέσματα της εργασίας του (πχ πωλήσεις, αριθμό 

πελατών που εξυπηρέτησε κλπ) και έχει το πλεονέκτημα ότι η αξιολόγηση δεν 

επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες (πχ αξιολογητές). 
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 Το βασικότερο πλεονέκτημα της αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων 

είναι η δυνατότητα της επιχείρησης να ανακαλύψει τις δεξιότητες και τις αδυναμίες των 

εργαζομένων της και να τις αξιολογήσει με σκοπό την μεγιστοποίηση της απόδοσης 

τους. Κατά συνέπεια, ένα αποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης πρέπει να είναι 

εναρμονισμένο με την στρατηγική και το όραμα της επιχείρησης, να κατευθύνει τους 

εργαζόμενους στην αποδοτική εκτέλεση της εργασίας τους, να τους πληροφορεί για τα 

αποτελέσματα της εργασίας τους, αλλά και για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τους 

τόσο από τους προϊσταμένους τους όσο και από τους συναδέλφους και τους 

υφισταμένους τους. (Αρναούτογλου, 2014).  

 Τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της αξιολόγησης της αποδοτικότητας των 

εργαζομένων απορρέουν από τον σχεδιασμό του συστήματος αξιολόγησης αλλά και  τη 

διαδικασία αξιολόγησης και μπορούν να διαχωριστούν σε μεταβλητά σφάλματα 

(διαφωνία μεταξύ αξιολογητών, ασυμφωνία εκτιμήσεων του ίδιου αξιολογητή σε 

διαφορετικό χρόνο) και σε σταθερά σφάλματα (συστηματική απόκλιση ή ομοιότητα 

στην βαθμολογία του αξιολογητή  εξ’ αιτίας της αντίληψης ή της αδυναμίας του 

αξιολογητή) ενώ μπορεί να προέλθουν από την οικειότητα μεταξύ εργαζόμενου και 

αξιολογητή είτε από την λανθασμένη ή ελλιπή πληροφόρηση των αξιολογητών 

(Κατσανέβας, 2007. Ξυροτύρη, 2001).  

Ένα από τα βασικότερα σφάλματα κατά την αξιολόγηση είναι η προκατάληψη 

των αξιολογητών από προηγούμενες αξιολογήσεις που οδηγούν σε επαναλαμβανόμενη 

ίδια βαθμολογία, ανεξάρτητα από την προσπάθεια (φαινόμενο Mathew effect). Το 

φαινόμενο αυτό παρομοιάζεται με το φαινόμενο της γενίκευσης (the Halo Effect) όπου 

ο αξιολογητής αποδίδει βαρύτητα σε ένα χαρακτηριστικό (πχ ευγένεια, προθυμία) και 

αυτό επηρεάζει την κρίση του και σε άλλα χαρακτηριστικά (Παπάνης και Ρόντος, 

2007).  

Η κάθε επιχείρηση/οργανισμός θα πρέπει να επιλέξει το κατάλληλο σύστημα 

αξιολόγησης που ταιριάζει στον αριθμό και την ταυτότητα των εργαζομένων καθώς και 

στην δομή, οργάνωση και στόχους της επιχείρησης. Το σύστημα αξιολόγησης που 

επιλέχθηκε θα πρέπει να εφαρμοσθεί με τέτοιο τρόπο που να βελτιώνει την απόδοση 

της εργασίας αποφεύγοντας τα σφάλματα της εφαρμογής του. 
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2.2. Αποδοτικότητα των εργαζομένων στον Δημόσιο τομέα 

2.2.1. Αξιολόγηση της απόδοσης στον Δημόσιο Τομέα  

 Στα περισσότερα ανεπτυγμένα κράτη, ο δημόσιος τομέας αποτελεί τον 

μεγαλύτερο εργοδότη, επενδυτή και πάροχο υπηρεσιών και καλείται να διαχειρισθεί 

έναν τεράστιο αριθμό εργαζομένων και οικονομικών πόρων. Παρόλα αυτά, η 

αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού υστερεί σε ένταση και ποιότητα σε σχέση με 

τον ιδιωτικό τομέα και συνήθως αποτελεί μια τυπική γραφειοκρατική διαδικασία παρά 

μέρος ενός συστήματος διαχείρισης της απόδοσης των εργαζομένων. Η αρχή της 

μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων σε συνδυασμό με τις πολιτικές των ενιαίων 

μισθολογίων και της εξέλιξης μέσω αρχαιότητας έχουν διαμορφώσει στον δημόσιο 

τομέα την αντίληψη της αναποτελεσματικότητας των συστημάτων αξιολόγησης. Όμως, 

τις τελευταίες δεκαετίες, η ανάγκη της καλύτερης αξιοποίησης των δημόσιων πόρων 

προς όφελος των πολιτών δημιούργησαν μια τάση μεταρρυθμίσεων στον δημόσιο 

τομέα, οδηγώντας τις διοικήσεις των Δημόσιων Οργανισμών στα περισσότερα 

ανεπτυγμένα κράτη, στην εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης της εργασίας 

(Σοφιανόπουλος, 2014).  

Η αξιολόγηση της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων αποτελεί πολύπλοκη 

διαδικασία λόγω του όγκου και τις ποικιλίας των εργασιών που επιτελούνται. Η 

θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων και η ποσοτικοποίηση των παραμέτρων 

αξιολόγησης  είναι ιδιαίτερα σύνθετη στον δημόσιο τομέα καθώς ο σκοπός του είναι η 

ικανοποίηση των αναγκών του κοινωνικού συνόλου και το παραγόμενο δημόσιο αγαθό 

δεν μπορεί πάντα να συσχετισθεί με οικονομικό αποτέλεσμα ή ορθολογική αξιοποίηση 

πόρων. Κατά συνέπεια, η υιοθέτηση δεικτών μέτρησης της απόδοσης μίας εργασίας ή 

υπηρεσίας καθώς και η μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των συναλλασσόμενων και 

της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προϋποθέτει πρωτίστως την αποσαφήνιση 

του οράματος και του σκοπού του κάθε δημόσιου Οργανισμού καθώς και του ορισμού 

των επιμέρους στόχων του. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να είναι ποσοτικά μετρήσιμοι και 

να αντιπροσωπεύουν αντικειμενικά το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, όπως είναι το 

ποσοστό των εξυπηρετούμενων πολιτών ως προς το σύνολο των πολιτών ενός δήμου, ο 

αριθμός των μαθητών ανά καθηγητή ή το ύψος των βεβαιούμενων εσόδων του δήμου 

ανά μήνα. Επιπλέον, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η δημόσια διοίκηση είναι κλάδος 

εντάσεως εργασίας όπου το αποτέλεσμα δεν σχετίζεται πάντοτε με τους 
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χρησιμοποιούμενους πόρους ή την εφαρμοζόμενη διοικητική λειτουργία. 

(Μαυρομιχάλη, 2011).  

 Ο Dixit (2002) αναφέρει ότι η μέτρηση της απόδοσης των υπαλλήλων στον 

δημόσιο τομέα είναι περισσότερο πολύπλοκη από τον ιδιωτικό τομέα καθώς ο 

προσδιορισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν είναι πάντα σαφής (πχ συνεισφορά 

εκπαιδευτικών στην κοινωνικοποίηση των μαθητών) είναι πολυσχιδής με 

διαφορετικούς αποδέκτες (πχ. μείωση θυμάτων του ιού της γρίπης) και η συλλογή 

πληροφοριών θεωρείται δύσκολη για υπηρεσίες που δεν πωλούνται (μειωμένο 

ενδιαφέρον κοστολόγησης) και πολλές φορές συμπληρώνουν ή αλληλεπιδρούν μεταξύ 

τους (πχ μείωση δαπανών αλλά και εσόδων δημοσίου από απαγόρευση καπνίσματος).  

Στον δημόσιο τομέα, τα κίνητρα βελτίωσης της αποδοτικότητας είναι 

περιορισμένα καθώς στις περισσότερες χώρες του κόσμου, οι αμοιβές των δημοσίων 

υπαλλήλων δεν συνδέονται με την αποδοτικότητα αλλά με τα τυπικά προσόντα, τα 

χρόνια προϋπηρεσίας και άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά (αριθμός παιδιών κλπ.) ενώ 

η χαμηλή απόδοση δεν έχει συνήθως επιπτώσεις. Κατά συνέπεια, η βελτίωση της 

αποδοτικότητας των Δημοσίων υπαλλήλων συνήθως συσχετίζεται με άλλα κίνητρα, 

εκτός της αμοιβής. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

(Κατσαμάκη, 2016) αναδείχθηκε ότι η βελτίωση της επικοινωνίας, η αλλαγή στον 

τρόπο διοίκησης, η συμμετοχή των εργαζομένων στις αποφάσεις, η αναγνώριση των 

προσπαθειών και της αξίας τους, η αξιοκρατία, η κατάκτηση της απαιτούμενης 

εμπιστοσύνης και η βελτίωση του εργασιακού κλίματος είναι παράγοντες που 

παρακινούν τους εργαζόμενους ώστε να γίνουν περισσότερο αποδοτικοί. 

Η αξιολόγηση της εργασίας στον Δημόσιο Τομέα είναι δυσκολότερη και 

πολυπλοκότερη διαδικασία σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα ενώ ταυτόχρονα έχει 

περιορισμένες δυνατότητες εφαρμογής μέτρων υποκίνησης των υπαλλήλων. 

2.2.2. Η εμπειρία του εξωτερικού 

Οι περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες ξεκίνησαν μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο 

να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν συστήματα αξιολόγησης των δημοσίων 

υπαλλήλων. Τα συστήματα αυτά μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δυο βασικές 

κατηγορίες (Μαυρομιχάλη, 2011): 

 Αξιολόγηση με βάση την απόδοση και σύνδεση της απόδοσης με τον 

προϋπολογισμό. Εφαρμόζεται κυρίως σε υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες και 
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η απόδοση του κάθε υπαλλήλου μπορεί να μετρηθεί, ενώ αντίστοιχα  συνδέει τα 

αποτελέσματα της απόδοσης με τον οικονομικό προϋπολογισμό του κάθε Οργανισμού. 

Το σύστημα αξιολόγησης με βάση την απόδοση ξεκίνησε να εφαρμόζεται στις ΗΠΑ 

(επιτροπή Hoover, 1949) και επεκτάθηκε σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ την δεκαετία του 

’60, χρησιμοποιώντας δείκτες απόδοσης προσανατολισμένους στο αποτέλεσμα των 

εργασιών και όχι στο κόστος λειτουργίας των υπηρεσιών. Το σύστημα αυτό δεν πέτυχε 

αρχικά τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα επειδή αποτύπωνε την απόδοση με σταθερά 

κριτήρια αξιολόγησης και όχι μεταβλητά ανάλογα με το είδος της εργασίας, ενώ 

ταυτόχρονα ήταν δύσκολο να αξιοποιηθεί ως μέσο παρακίνησης των εργαζομένων. 

Στην συνέχεια, τα συστήματα αυτά βελτιώθηκαν (Γραφείο Διαχείρισης Προσωπικού 

των ΗΠΑ) διαχωρίζοντας την εφαρμογή σε στάδια (σχεδιασμός και καθορισμός 

αποτελεσμάτων, μέτρηση ατομικής απόδοσης, ανάπτυξη ικανοτήτων, αξιολόγηση και 

ομαδοποίηση αποδόσεων, επιβράβευση). 

Η σύνδεση της απόδοσης με τον προϋπολογισμό εφαρμόσθηκε αρχικά  την 

δεκαετία του 1980,  στην Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία και ακολούθησαν, στα μέσα 

της δεκαετίας του 1990 η Δανία, ο Καναδάς, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η 

Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ ενώ στα τέλη της δεκαετίας του 1990 η 

Αυστρία, η Γερμανία και η Ελβετία. Η κάθε χώρα εφάρμοσε διαφορετικές πολιτικές 

σύνδεσης της απόδοσης με τον προϋπολογισμό, με τις περισσότερες (Αυστραλία, 

Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο) να διαχέουν το έλεγχο και την 

αξιολόγηση της απόδοσης από την κορυφή της πολιτικής ηγεσίας προς τα κάτω 

(bottom-down) ενώ αντίθετα άλλες (Φινλανδία) εφαρμόζουν μια πολιτική από κάτω 

προς τα πάνω (bottom-up), δίνοντας την δυνατότητα αυτενέργειας στους Δημόσιους 

Οργανισμούς.  Παρόλα αυτά, στις περισσότερες από τις χώρες αυτές, η σύνδεση της 

απόδοσης της εργασίας με τον προϋπολογισμό του κάθε Οργανισμού, δεν έγινε εφικτή 

στον βαθμό που επιδιώκονταν ενώ σε ελάχιστες από αυτές θεσμοθετήθηκε μηχανισμός 

επιβράβευσης ή τιμωρίας με τους στόχους που έχουν τεθεί.   

 Σύνδεση της αξιολόγησης της απόδοσης με τις αμοιβές των δημοσίων 

υπαλλήλων. Η πρακτική αυτή συνδέει την απόδοση των δημοσίων υπαλλήλων με τις 

αμοιβές τους και εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά στον Καναδά το 1964, όπου 

θεσπίσθηκαν τα επιχορηγήματα (bonus) – εφάπαξ πληρωμές που δεν ενσωματώνονται 

στον μισθό – και οι προσαυξήσεις αξιών (merit increments) που ενσωματώνονται και 

αυξάνουν τον μισθό. Στην Ευρώπη ξεκίνησε να εφαρμόζεται πιλοτικά στις αρχές της 
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δεκαετίας του 1980 στην Φιλανδία, Ιταλία και Γερμανία. Σήμερα υιοθετείται από τις 

περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες αλλά για συγκεκριμένες ομάδες δημοσίων 

υπαλλήλων (διευθυντικά στελέχη) και επιλεγμένες υπηρεσίες στις οποίες επιβραβεύεται 

το σύνολο της ομάδος και όχι μεμονωμένα άτομα, με επιπλέον αμοιβή  που διανέμεται 

σε ετήσια βάση όταν επιτευχθούν συγκεκριμένοι και προκαθορισμένοι στόχοι. 

Στα περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η αξιολόγηση των 

δημοσίων υπηρεσιών και υπαλλήλων διενεργείται με την μέθοδο της διοίκησης μέσω 

στόχων, οι οποίοι περιλαμβάνουν την προώθηση των μεσοπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων πολιτικών της υπηρεσίας , την εφαρμογή των προτύπων ποιότητας σε 

επίπεδο οργανισμού και υπαλλήλου και τους ετήσιους ατομικούς και συλλογικούς 

στόχους εκροών, αποδοτικότητας, παραγωγικότητας και εξυπηρέτησης του πολίτη.  

(Σοφιανόπουλος, 2014).  

Σε κάποια κράτη, εφαρμόζεται η μέθοδος της υποχρεωτικής διασποράς 

(Καναδάς, Γερμανία, Ελβετία) σε συνδυασμό με την αξιολόγηση μέσω στόχων, με 

σκοπό την αντιμετώπιση της έλλειψης διαφοροποίησης στην αξιολόγηση του 

προσωπικού. Στην Γερμανία, η αξιολόγηση διενεργείται κάθε τρία ή πέντε χρόνια και 

τα κριτήρια συνδυάζουν ποσοτικά (αποτελεσματικότητα, όγκος εργασίας κλπ) με 

ποιοτικά χαρακτηριστικά (υπευθυνότητα, συνεργασία, ηγεσία). Αντίστοιχα, στον 

Καναδά και την Ελβετία, τα κριτήρια συνδυάζουν επίσης μετρήσιμα αποτελέσματα με 

πτυχές συμπεριφοράς και τρόπου εργασίας (Σοφιανόπουλος, 2014). 

Τις τελευταίες δεκαετίες επιχειρείται σε πολλά ανεπτυγμένα κράτη η σύνδεση 

της διοίκησης και του προϋπολογισμού των δημοσίων οργανισμών με την απόδοση των 

εργαζομένων χωρίς ιδιαίτερα αποτελέσματα ενώ αξιολογείται και η σύνδεση της 

απόδοσης τους με την αμοιβή. 

2.2.3. Αξιολόγηση της απόδοσης των Δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα 

Στο τομέα αυτόν, η Ελλάδα υστερεί σε σχέση με τα περισσότερα κράτη του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) καθώς δεν εφαρμόζει 

συνεκτική στρατηγική διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στον Δημόσιο τομέα ώστε να 

προγραμματίζει για το μέλλον και να συσχετίζει τους στόχους των δημόσιων 

οργανισμών με τους ατομικούς στόχους των υπαλλήλων. Ωστόσο, νομοθετικές 

παρεμβάσεις από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 αποσκοπούσαν να θεσμοθετήσουν 

συστήματα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων χωρίς τα αναμενόμενα 
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αποτελέσματα καθώς αδυνατούσαν να αντιμετωπίσουν τις  χρόνιες στρεβλώσεις της 

διοικητικής λειτουργίας και νοοτροπίας του δημόσιου τομέα (Σοφιανόπουλος, 2014). 

Παρόλα αυτά, η Ελλάδα ήταν από τα πρώτα κράτη που καθιέρωσαν τον θεσμό 

της αξιολόγησης των υπαλλήλων του Κράτους με το διάταγμα της 22ας Νοεμβρίου 

1833 (ΦEK 37/4-12-1833), το οποίο θέσπιζε το «βιβλίο ποιότητος των δημοσίων 

υπηρετών» που όμως περιορίσθηκε στην τήρηση προσωπικών φακέλων των 

υπαλλήλων που χρησιμοποιούταν για διασφάλιση του ήθους και της νομιμοφροσύνης 

τους (Παπαχατζή, 1983). 

Η πρώτη συστηματική προσπάθεια οργάνωσης και αξιολόγησης των δημοσίων 

υπαλλήλων στην Ελλάδα έγινε το 1951 (Ν.1811/1951) θεσπίζοντας κριτήρια 

αξιολόγησης γενικού χαρακτήρα (ήθος, επιστημονική ικανότητα, αφοσίωση στο 

καθήκον κλπ) τα οποία δεν συνδέονταν με την απόδοση του υπαλλήλου. Η προσπάθεια 

επαναλήφθηκε το 1977 (ΠΔ 611/1977) και πάλι χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα 

(Σοφιανόπουλος, 2014).  

Το 1984 επιχειρήθηκε για πρώτη φορά, η υιοθέτηση συστήματος βαθμολόγησης 

με κλίμακα (ΠΔ 581/1984) και περιοδική αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ 

το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο 

τομέα θεσπίσθηκε το 1991 (Ν 1943/1991). Ο νόμος αυτός θέσπιζε σύστημα 

προσλήψεων, εκπαίδευσης προσωπικού ενώ προέβλεπε θέματα κινητικότητας και 

αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων με κριτήρια, στόχους και δείκτες εκτίμησης 

αποδοτικότητας. Ο παραπάνω νόμος βελτιώθηκε και συμπληρώθηκε την επόμενη 

χρονιά διαμορφώνοντας το ΠΔ 318/1992, που οι βασικές αρχές του ισχύουν έως 

σήμερα και προέβλεπε εκθέσεις αξιολόγησης, όργανα αξιολόγησης και δικαιώματα των 

υπαλλήλων σε σχέση με την αξιολόγηση (Σοφιανόπουλος, 2014).    

Έως το 2004, όλα τα συστήματα αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων που 

εφαρμόσθηκαν στην χώρα μας δεν περιείχαν το στοιχείο της αξιολόγησης της 

απόδοσης αλλά επικεντρώνονταν στην αξιολόγηση του ήθους, της αφοσίωσης στο 

καθήκον και της νομιμοφροσύνης των Δημοσίων Υπαλλήλων. Τα περισσότερα 

συστήματα αξιολόγησης (1951, 1984, 1992) όριζαν κάποια κριτήρια γενικού 

χαρακτήρα τα οποία αξιολογούσαν συνήθως οι άμεσοι και έμμεσοι προϊστάμενοι των 

Δημοσίων Υπαλλήλων.  Η συνήθης μέθοδος αξιολόγησης ήταν η «μέθοδος της 

γραμμικής κλιμάκωσης» όπου ο αξιολογητής βαθμολογεί τον κάθε εργαζόμενο με 

κλίμακα (π.χ. από 0 έως 10) για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (κριτήρια) τα οποία 
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σταθμίζονται με την ίδια ή διαφορετική βαρύτητα ανά κριτήριο ώστε να προκύψει ένας 

μέσος όρος. Το σύστημα είναι εύκολο, απλό και αρκετά αντικειμενικό καθώς όλοι οι 

εργαζόμενοι αξιολογούνται για τα ίδια κριτήρια. Παρόλα αυτά το σύστημα αυτό 

απεδείχθη αναποτελεσματικό καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των υπαλλήλων 

βαθμολογείται με βαθμούς 9 και 10. (Σοφιανόπουλος, 2014. Βαξεβανίδου και 

Ρεκλείτης, 2012).  

    Το 2004 εισήχθη στην ελληνική δημόσια διοίκηση η έννοια της «διοίκησης 

μέσω στόχων» (Ν.3230/2004) και η μέτρηση της αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας βάσει συγκεκριμένων επιδιώξεων (στόχων) στα ανωτέρα 

ιεραρχικά στελέχη και διάχυση τους προς τα κάτω. Θεσπίσθηκαν γενικοί και ειδικοί 

δείκτες αποδοτικότητας, καθώς και υπηρεσίες μέτρησης ποιότητας και αποδοτικότητας 

οι οποίες ουδέποτε λειτούργησαν καθώς δεν εκδόθηκε ποτέ το σχετικό ΠΔ. Αντίθετα, 

το 2007 θεσπίσθηκε ο νέος Δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας (Ν.3528/2007) 

προβλέποντας τα κριτήρια εξέλιξης των δημοσίων υπαλλήλων βάσει του Κοινού 

Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) ευρωπαϊκού πλαισίου αυτό-αξιολόγησης των Δημόσιων 

οργανισμών το οποίο δεν αξιολογεί το προσωπικό αλλά την αποτελεσματικότητα (και 

όχι την αποδοτικότητα) της δημόσιας διοίκησης (Μαυρομιχάλη, 2011).  

Το 2010 η Ελλάδα υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ΔΝΤ (Ν. 3845/2010) στο οποίο 

προβλέπονται δράσεις εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης και μείωση του 

αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων. Οι δράσεις αυτές έφεραν ξανά στο προσκήνιο την 

ανάγκη αξιολόγησης, εκπαίδευσης και προαγωγής των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και 

της διερεύνησης χρήσης της τεχνολογίας με στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας 

των δημοσίων οργανισμών με ταυτόχρονη μείωση του κόστους λειτουργίας τους. Ο 

Ν.4024/2011 συνέδεσε για πρώτη φορά με ποσοτικοποιημένο τρόπο την αξιολόγηση 

της απόδοσης με την βαθμολογική εξέλιξη και τις προαγωγές στον δημόσιο τομέα, ενώ 

ταυτόχρονα εισήγαγε στην ελληνική δημόσια διοίκηση το σύστημα αμοιβής βάσει 

απόδοσης (Κίνητρο Επίτευξης Στόχων) (Σοφιανόπουλος, 2014).  

Το 2014 εισήχθη η μέθοδος της υποχρεωτικής διασποράς (Ν.4250/2014), 

τροποποιώντας το ΠΔ 318/1992, αναφέροντας στην αιτιολογική έκθεση ότι «το μέχρι 

πρότινος πλαίσιο αξιολόγησης καθιστά την διαδικασία αξιολόγησης άνευ ουσίας». Η 

μέθοδος θέσπιζε ποσοστώσεις ανά κλίμακα βαθμολογίας σε κατανομή 20/70/10 

(άριστοι-μέση-βάση) με επιβολή κυρώσεων στους υπαλλήλους που αξιολογούνται στην 
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βάση. (Βαξεβανίδου και Ρεκλείτης, 2012). Το σύστημα δεν εφαρμόσθηκε λόγω της 

αντίδρασης των εργαζομένων. 

Σε έρευνα που πραγματοποίησε η Μαυρομιχάλη (2011) ανέδειξε την κοινή 

επιθυμία των Δημοσίων υπαλλήλων όλων των κατηγοριών για αλλαγή του συστήματος 

αξιολόγησης τους, επιθυμώντας ένα σύστημα αντικειμενικό, αμφίδρομο και 

αποτελεσματικό. Οι εργαζόμενοι στον Δημόσιο τομέα φαίνεται ότι επιθυμούν την 

σύνδεση της αξιολόγησης με την ιεραρχική εξέλιξη και την ανάδειξη  ικανότερων 

προϊσταμένων. Η αντικειμενικότητα, αξιοπιστία, το υπόβαθρο  και η εκπαίδευση του 

αξιολογητή είναι οι παράγοντες κλειδιά για μια σωστή, δίκαιη και αντικειμενική 

αξιολόγηση.  

Ένα επιπλέον συμπέρασμα της έρευνας αυτής, αποτελεί η συμφωνία των 

εργαζομένων στο Δημόσιο τομέα για την σύνδεση της απόδοσης του εργαζομένου με 

επιχορηγήματα (bonus) θέτοντας όμως ως προϋποθέσεις τον σαφή προσδιορισμό 

αρμοδιοτήτων, την ορθή διάκριση μισθολογικών κλιμακίων, την θεσμοθέτηση 

κριτηρίων επιβράβευσης και την λεπτομερή στοχοθεσία σε επίπεδο υπηρεσίας, 

τμήματος και υπαλλήλου.  

Σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα της αξιολόγησης των δημοσίων 

υπαλλήλων έχει η βούληση της Διοίκησης των Δημοσίων Υπηρεσιών καθώς και των 

ανώτερων και ανώτατων διοικητικών στελεχών, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την 

προώθηση του  εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης (Μαυρομιχάλη, 2011). 

Η ελληνική οικονομική κρίση ανέδειξε τις συστημικές αδυναμίες και τις 

παθογένειες της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα, πολλές από τις οποίες σχετίζονται 

με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού του Δημόσιου 

Τομέα. Η προσπάθεια της χώρας να ανταποκριθεί στο συνεχώς μεταβαλλόμενο 

παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον με ένα διαρκώς στενότερο δημοσιονομικό πλαίσιο 

οδηγεί στην ανάγκη αποτελεσματικότερης διαχείρισης της επίδοσης των δημόσιων 

οργανισμών. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι η αντικατάσταση του κλασικού 

γραφειοκρατικού πλαισίου λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης με ένα ευέλικτο 

διοικητικό πρότυπο με επίκεντρο τον πολίτη προσανατολισμένο στην απόδοση. 
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2.3. Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης στην Ελλάδα 

2.3.1. Ιστορική εξέλιξη του ΟΑΕΔ  

 Ο ΟΑΕΔ αποτελεί το κύριο όργανο εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για 

την απασχόληση και έλαβε την σύγχρονη μορφή του το 20012.  

Η πρώτη δομή προώθησης της απασχόλησης στην Ελλάδα ήταν τα Γραφεία 

Ευρέσεως Εργασίας (Γ.Ε.Ε.) που ιδρύθηκαν το 1922, χωρίς όμως να διέπονται από 

πλαίσιο λειτουργίας ούτε διέθεταν εξασφαλισμένους πόρους. Το 1955, συστήθηκε ο 

Οργανισμός Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας (ΟΑΑΑ) ως νομικό πρόσωπο 

δημοσίου δικαίου που υπαγόταν στο Υπουργείο Εργασίας (Ν.Δ. 2961/54) ενώ το 1969 

(Ν.Δ. 212/69) συστήθηκε ο Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 

όπου λειτούργησαν νέα Γραφεία Εργασίας. Το 1996, ο ΟΑΕΔ ορίστηκε ως Εθνικός 

Φορέας Απασχόλησης ενώ το 1998 δημιουργήθηκαν τα πρώτα κέντρα προώθησης της 

απασχόλησης (Τσιούρβα, 2011. Τσιώλης, 2005) 

Ο ΟΑΕΔ έλαβε τη σύγχρονη μορφή του και σύστησε (ν. 2956/2001) τα Κέντρα 

Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) ως νέες καινοτόμες Υπηρεσίες ενώ το 2003 

δημιουργήθηκε (ν. 3144/2003) η Ειδική Υπηρεσία ΚΠΑ για τον συντονισμό της 

οργάνωσης και λειτουργίας των ΚΠΑ, με κριτήρια λειτουργίας που συμβαδίζουν με τη 

λογική λειτουργίας της ιδιωτικής οικονομίας. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΙΝΕ 

ΓΣΕΕ –ΑΔΕΔΥ για την ελληνική οικονομία και απασχόληση το 2000, η δημιουργία 

των ΚΠΑ υπαγορεύθηκε από την αναποτελεσματική λειτουργία των Γραφείων 

Εργασίας του ΟΑΕΔ στον τομέα της σύζευξης της ζήτησης και της προσφοράς 

εργασίας. Η αδυναμία αυτή αποδόθηκε στην έλλειψη της κατάλληλης υλικοτεχνικής 

υποδομής, του κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού και της ανυπαρξίας μηχανισμού 

προσδιορισμού των αναγκών της αγοράς εργασίας (Τσιώλης, 2005). 

Το 2006, τα ΚΠΑ μετονομάστηκαν σε ΚΠΑ2, με στόχο τη μετεξέλιξη τους σε 

υπηρεσίες μίας στάσης για την προώθηση στην απασχόληση και τις επιδοματικές 

πολιτικές (ν. 3518/2006) ενώ το 2011, συστήθηκε (ν. 3996/2011) η Διεύθυνση 

Συντονισμού και Ανάπτυξης Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης αντικαθιστώντας την 

Ειδική Υπηρεσία ΚΠΑ. Τέλος, το 2013 με το Ν.4144, ο ΟΑΕΔ καθίσταται καθολικός 

διάδοχος δύο καταργηθέντων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με τις επωνυμίες 

                                                           
2 http://www.oaed.gr/istorike-exelixe 

http://www.oaed.gr/istorike-exelixe
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Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) 

αναλαμβάνοντας όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των3. 

 Η σύσταση των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) το 2001 απετέλεσε 

μια σημαντική αναδιάρθρωση στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού 

που υπήρξε επιβεβλημένη εξαιτίας της ανόδου της ανεργίας κατά τη δεκαετία του 1990, 

της ανάγκης βελτίωσης της απόδοσης του δημόσιου οργανισμού στο πλαίσιο μιας 

κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής και της αναγκαιότητας αναβάθμισης των υπηρεσιών του 

ΟΑΕΔ ενόψει του επερχόμενου ανταγωνισμού από τα ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως 

Εργασίας (Τσιώλης, 2005. Μονογυιού κ.α., 2001). 

2.3.2. Μελέτη Πλαισίου Λειτουργίας Προτύπου ΚΠΑ 

 Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ το 2001 εκπονήθηκε από τον 

ΟΑΕΔ (Μονογυιού κ.α., 2001) η «Μελέτη Πλαισίου Λειτουργίας Προτύπου ΚΠΑ» και 

είχε ως στόχο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του εκσυγχρονισμού και της 

προσαρμογής του σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον σε σχέση με τους ομοειδείς 

οργανισμούς των άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τον 

επερχόμενο ανταγωνισμό από τα Ιδιωτικά Γραφεία Εργασίας. Στην μελέτη αυτή 

αναφέρεται  ότι η δημιουργία των ΚΠΑ σηματοδοτεί την στροφή προς μια «δυναμική» 

προσέγγιση του προβλήματος της ανεργίας, καθώς και προς τις εξειδικευμένες 

υπηρεσίες που στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών του αναζητούντος εργασία. Το 

σύγχρονο ΚΠΑ στοχεύει προς μία «πελατοκεντρική» κατεύθυνση στο χαρακτήρα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της εξατομικευμένης παροχής υπηρεσιών προς τους 

προσφέροντες και τους αναζητούντες απασχόληση.  

 Ο Νόμος 2956 (ΦΕΚ 258/6-11-2001) «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες 

Διατάξεις» αποτελεί το ορόσημο για το ρόλο του Εργασιακού Συμβούλου, καθώς εκτός 

από την μετονομασία των Γραφείων Εργασίας σε «Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης», 

οριοθετεί παράλληλα τις αρμοδιότητες τους και θεσμοθετεί την μεθοδολογία και τα 

εργαλεία που οι Εργασιακοί Σύμβουλοι καλούνται να χρησιμοποιήσουν στα πλαίσια 

της εργασίας τους που είναι: η «Εξατομικευμένη Προσέγγιση» και το «Ατομικό Σχέδιο 

Δράσης».  Ν. 2956 (ΦΕΚ 258/6-11-2001, Άρθρο 1) «Ορισμοί»:  

                                                           
3 http://www.oaed.gr/istorike-exelixe 

http://www.oaed.gr/istorike-exelixe
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 «Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση» θεωρούνται οι μονάδες που έχουν ως 

έργο την ένταξη στην επαγγελματική ζωή και την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά 

εργασίας και την εν’ γένει προώθηση στην απασχόληση των ενδιαφερομένων, με την 

εφαρμογή πρόσφορων μεθόδων και ιδίως της εξατομικευμένης παρέμβασης. Για τη 

σύζευξη της αγοράς με τη ζήτηση εργασίας, τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση 

συνεργάζονται με τις επιχειρήσεις με επαγγελματικούς, συνδικαλιστικούς και 

επιστημονικούς φορείς, ως και φορείς ή οργανισμούς με τους οποίους μπορεί να 

συμβάλλονται για την επίτευξη των στόχων τους. 

  «Εξατομικευμένη Παρέμβαση» θεωρείται η διαδικασία προσέγγισης κάθε 

ενδιαφερόμενου που αποβλέπει α) στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης με στόχο 

στην ένταξή του σε προγράμματα αύξησης της απασχόλησης για τη βελτίωση της θέσης 

του στην αγορά εργασίας, β) στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού 

με στόχο την κατά τον καλύτερο τρόπο αξιοποίηση των προσόντων, ικανοτήτων, 

δεξιοτήτων και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ενδιαφερόμενου. Η εξατομικευμένη 

Παρέμβαση αποβλέπει στην σύνταξη του Ατομικού Σχεδίου Δράσης που αποτελεί τη 

συμφωνία μεταξύ του ΟΑΕΔ και του ενδιαφερόμενου, με την οποία εξειδικεύεται ο 

τρόπος ένταξης του ενδιαφερόμενου στην αγορά εργασίας. 

  «Ατομικό Σχέδιο Δράσης» θεωρείται η περιγραφή όλων των διαδοχικών 

ενεργειών που απαιτούνται για την ένταξη στην επαγγελματική ζωή ή στην αγορά 

εργασίας κάθε ενδιαφερόμενου και διαμορφώνεται, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα ατομικά 

χαρακτηριστικά, επαγγελματικές προτιμήσεις, ενδιαφέροντα, ικανότητες και δεξιότητές 

του με τη βοήθεια ειδικού επαγγελματικού συμβούλου.» 

Σύμφωνα με την μελέτη πλαισίου πρότυπου ΚΠΑ (Μονογυιού κ.α., 2001), τα 

ΚΠΑ καλούνται να αναλάβουν τις εξής υπηρεσίες: 

α) επαγγελματικό προσανατολισμό και συμβουλευτική στήριξη των ανέργων και 

ατόμων απειλουμένων με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας,  

β) τοποθέτηση των ανέργων σε θέσεις εργασίας,  

γ) πληροφόρηση και προσανατολισμό σχετικά με δυνατότητες επαγγελματικής 

κατάρτισης,  

δ) εφαρμογή των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης,  

ε) προώθηση της κινητικότητας των απασχολουμένων εντός του χώρου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και  

στ) υποστήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.   
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2.3.3. Ο Εργασιακός Σύμβουλος στον ΟΑΕΔ 

 Η  «εξατομικευμένη παρέμβαση» που δρομολόγησε η δημιουργία των ΚΠΑ 

βασίσθηκε στην παραδοχή της μοναδικότητας του κάθε ατόμου ως προς τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες, τις εμπειρίες, τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις 

δεξιότητες οδηγώντας στην αναγκαιότητα εφαρμογής διαφορετικών στρατηγικών 

δράσης για τον κάθε άνεργο. Ο προσδιορισμός των ατομικών αναγκών του κάθε 

άνεργου επιτυγχάνεται με την εκπόνηση ατομικού σχεδίου δράσης, σε συνεργασία με 

τον Εργασιακό Σύμβουλο, το οποίο έχει ως απώτερο στόχο την εξεύρεση εργασίας 

μέσω της παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών και της ένταξης του ανέργου σε 

συγκεκριμένες δράσεις (τοποθέτηση σε επιδοτούμενες θέσεις ή θέσεις απασχόλησης, 

απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, επαγγελματική κατάρτιση, επανειδίκευση) και  

παρακολούθησης της πορείας του (Τσιώλης, 2005). 

Σύμφωνα με τη μελέτη πλαισίου λειτουργίας προτύπου ΚΠΑ (Μονογυιού κ.α., 

2001), οι άνεργοι κατατάσσονται σε κατηγορίες: α) άμεσα ικανοί προς εργασία, β) 

χρήζουν μικρής έκτασης υποστήριξη, γ) χρήζουν ουσιαστικής έκτασης υποστήριξη, και 

δ) αδυναμία προσδιορισμού προσδοκιών, και προτείνονται συγκεκριμένες δράσεις για 

κάθε κατηγορία.  

Ο ρόλος του εργασιακού συμβούλου δεν ολοκληρώνεται με την κατάρτιση του 

Ατομικού Σχεδίου Δράσης (ΑΣΔ) αλλά επεκτείνεται και στην επόπτευση της 

υλοποίησής του. Για την αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού, ο σύμβουλος οφείλει 

να ανιχνεύει τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας και να επιδιώκει να καταστεί 

συνδετικός κρίκος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας διατηρώντας επαφή με 

τους τοπικούς φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους για να αποκτήσει καλή γνώση της 

αγοράς εργασίας. 

 Στην παραπάνω μελέτη (Μονογυιού κ.α., 2001) αναφέρεται ότι η 

αποτελεσματική λειτουργία των ΚΠΑ προϋποθέτει τα παρακάτω: 

 α) ύπαρξη των κατάλληλων χώρων γραφείων που να διασφαλίζουν την 

απερίσπαστη επικοινωνία συμβούλου-ανέργου, την ύπαρξη επαρκούς εξειδικευμένου 

προσωπικού (Εργασιακοί Σύμβουλοι) στον τομέα της συμβουλευτικής καθώς και την 

χρήση καταλλήλων «εργαλείων» (ερωτηματολογίων, εντύπων) για τη 

συστηματοποίηση της διαδικασίας της συμβουλευτικής. 

 β) καλή γνώση των όρων της τοπικής αγοράς εργασίας με διαρκή 

επικαιροποίηση και τροφοδοσία κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα 
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αποτελεί το εργαλείο των συμβούλων στην εξατομικευμένη παρέμβαση και στον 

σχεδιασμό των προγραμμάτων κατάρτισης και επιδότησης θέσεων εργασίας με στόχο 

την σύζευξη της ζήτησης (ανάγκες των επιχειρήσεων) και της προσφοράς εργασίας 

(γνωστικό υπόβαθρο, δεξιότητες και ανάγκες των αναζητούντων εργασία).  

 γ) θεσμοθέτηση δικτύωσης των κοινωνικών εταίρων με τους τοπικούς φορείς με 

στόχο την υποβοήθηση της σύζευξη προσφοράς και ζήτησης. 

 δ) διαμόρφωση ενός αναλυτικού και σύγχρονου κώδικα επαγγελμάτων με στόχο 

την  ευκολότερη αντιστοίχηση των κενών θέσεων με το προφίλ των αναζητούντων 

εργασία. 

 ε) θέσπιση μηχανισμού προσδιορισμού των αναγκών της αγοράς εργασίας με 

στόχο τον σχεδιασμό αποτελεσματικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και 

επανεκπαίδευσης των ανέργων με ταυτόχρονη θεσμοθέτηση συνεργασίας των Κέντρων 

Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) με τους φορείς κατάρτισης (Κέντρων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης ΚΕΚ) σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

στ) δημιουργία διαδικασιών αξιολόγησης των επιδόσεων των ΚΠΑ μέσω διαρκούς 

παρακολούθησης των ενεργειών και των αποτελεσμάτων τους βάσει των ποσοτικών 

δεικτών αλλά και ποιοτικών χαρακτηριστικών των δράσεων τους.  

 ζ) αναβάθμιση της λειτουργίας των υπηρεσιών απασχόλησης με ταυτόχρονη 

διευκόλυνση της πρόσβασης (π.χ. διαδίκτυο)  σε όλο τον πληθυσμό της χώρας με στόχο 

την αντιστροφή της στάσης δυσπιστίας, των πολιτών απέναντι στις δημόσιες υπηρεσίες. 

Ο θεσμός του Εργασιακού Σύμβουλου αποτελεί μία σύγχρονη προσέγγιση της 

αντιμετώπισης της ανεργίας με εξατομικευμένο τρόπο που προϋποθέτει την ύπαρξη 

υποδομών και την θεσμοθέτηση διαδικασιών οι οποίες στην χώρα μας, βρίσκονται 

ακόμα σε εξέλιξη.  

2.3.4. Η Συμβουλευτική στην πράξη 

 Ο ορισμός της συμβουλευτικής προσδιορίζεται ως η διαδικασία που στοχεύει να 

διευκολύνει κάποιες αλλαγές στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Οι διάφορες προσεγγίσεις  

της συμβουλευτικής διαφοροποιούνται σε επιμέρους ζητήματα που σχετίζονται με τον 

ρόλο του συμβούλου στη σχέση με τον συμβουλευόμενο ή στις μεθόδους και τεχνικές 

που προσεγγίζουν το στόχο. Όλες οι θεωρίες συμφωνούν στη σημαντικότητα του ρόλου 

του συμβούλου και στην ύπαρξη γνωρισμάτων και ικανοτήτων που πρέπει να διαθέτουν 

ώστε να βοηθήσουν ή να διευκολύνουν τα άτομα που τους έχουν ανάγκη. Η 
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ενσυναίσθηση, και η ικανότητα δημιουργίας κλίματος αποδοχής, ασφάλειας, 

εμπιστοσύνης και εχεμύθειας, ώστε το άτομο να αισθάνεται άνετα να εκφραστεί, 

θεωρούνται βασικά γνωρίσματα του συμβούλου (Καντούρου και Λιάπη, 2007).  

 Η συμβουλευτική μπορεί να γίνεται εξατομικευμένα ή να γίνεται σε ομάδα 

ατόμων με συγκεκριμένους στόχους και διάρκεια στη βάση των «αρχών της 

ατομικής/ομαδικής συμβουλευτικής» που αφορούν στο σεβασμό της προσωπικότητας 

του άλλου, την επιστημονική προσέγγιση των ζητημάτων, την εφαρμογή των τεχνικών 

δεξιοτήτων από το σύμβουλο. Τα «όρια της συμβουλευτικής» τίθενται εξ αρχής, είτε 

πρόκειται για εξατομικευμένη είτε για ομαδική συμβουλευτική, και οριοθετούν τη 

σχέση συμβούλου – συμβουλευόμενου και τη διαδικασία, οδηγώντας έτσι στη 

δημιουργία του αρχικού «συμβολαίου» που τίθεται και σηματοδοτεί την έναρξη της 

συνεργασίας για τις επόμενες συναντήσεις. Τα «στάδια μιας συμβουλευτικής 

συνέντευξης» ξεκινούν με τη δημιουργία θετικού κλίματος και την παραδοχή του 

αρχικού «συμβολαίου», προχωρούν στη διερεύνηση του αιτήματος ή προβλήματος που 

απασχολεί το άτομο, την προσέγγιση του προβλήματος με την αναζήτηση 

εναλλακτικών λύσεων και τέλος την επιθυμητή αλλαγή της συμπεριφοράς του ατόμου 

(Καντούρου και Λιάπη, 2007).  

 Σύμφωνα με τον Τσιώλη (2005) η ατομική ευθύνη και η ενεργοποίηση του 

ανέργου αποτελούν προϋποθέσεις για την έναρξη της συμβουλευτικής διαδικασίας που 

ενισχύει την αυτοσυνειδησία του ανέργου ενώ η  συμβουλευτική σχέση λειτουργεί ως 

υποβοηθητική διαδικασία στη διαμόρφωση ενός ατομικού σχεδίου δράσης. 

 Στον Οδηγό περιγραφής θέσης Εργασιακού Συμβούλου αναφέρεται ότι: 

«Σύμβουλος Απασχόλησης ή Εργασιακός Σύμβουλος καλείται ο επαγγελματίας ο οποίος 

έχει σαν βασικό αντικείμενο την υποστήριξη, ενθάρρυνση, συμβουλευτική στήριξη και 

ενεργοποίηση του απευθυνόμενου σε αυτόν με στόχο την επαγγελματική ένταξη, 

προσαρμογή και ανάπτυξη» (Ευρωσύμβουλοι και PWC, 2015β σ.10).  

 Βασικός στόχος του έργου που προσφέρει ο «Εργασιακός Σύμβουλος Ανέργων 

του ΟΑΕΔ» είναι η προετοιμασία και η υποστήριξη των ανέργων για την επανένταξη 

τους στην αγορά εργασίας καθώς και η σύζευξη του προφίλ του αναζητούντα εργασία 

με το προφίλ της προσφερόμενης θέσης εργασίας. Η υποστήριξη του επικεντρώνεται 

στην συμβουλευτική διαδικασία με ατομική συνέντευξη κατά την οποία διερευνά το 

προφίλ του ανέργου, τις ανάγκες και τον επαγγελματικό του στόχο καθώς και τα 

εμπόδια ένταξης του στην αγορά εργασίας διαμορφώνοντας από  κοινού με τον άνεργο 
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το Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ) και διενεργεί την διαδικασία της σύζευξης με τις 

κενές θέσεις εργασίας. Επιπλέον αυτών ο Εργασιακός Σύμβουλος Ανέργων παρέχει 

συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ομαδικό επίπεδο στους τομείς του επαγγελματικού 

προσανατολισμού, του τρόπου αναζήτησης εργασίας και της ανάληψης 

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.  

 Σύμφωνα με τον Οδηγό περιγραφής θέσης Εργασιακού Συμβούλου 

(Ευρωσύμβουλοι και PWC, 2015β) ο Εργασιακός Σύμβουλος θα πρέπει να διαθέτει 

ικανότητες/δεξιότητες:  καλής επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλους συμβούλους, 

ομαδικής εργασίας, διαχείρισης προβλημάτων και κρίσεων, επαγγελματικής συνέπειας, 

εμπειρίας σε ασκήσεις βιωματικής για τη βελτίωση των δεξιοτήτων συμβουλευτικής, 

ευαισθητοποίησης και αντίληψης του συστήματος αξιών του συναλλασσόμενου. 

Επιπλέον ικανότητες/δεξιότητες που θα πρέπει να διαθέτει ο Εργασιακός Σύμβουλος 

είναι: η ενσυναίσθηση, η εμπιστευτικότητα, η εχεμύθεια, ο σεβασμός και η μη κριτική 

συμπεριφορά, η σωστή και προσεκτική ακρόαση στη διαδικασία της συμβουλευτικής, η 

λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία (γλώσσα του σώματος), η αυτενέργεια (που είναι 

το βασικότερο ίσως σημείο της συμβουλευτικής με απώτερο σκοπό να οδηγηθεί το 

άτομο στην επίλυση των προβλημάτων του σταδιακά, συνειδητοποιώντας την 

κατάσταση και προβαίνοντας μόνος του σε ενέργειες), η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, 

η χρήση κατάλληλων ερωτήσεων. 

   Σύμφωνα με τον Οδηγό Προσέγγισης Επιχειρήσεων (Δ/νση Συντονισμού 

ΟΑΕΔ, 2016β), το ΚΠΑ ως σύγχρονη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, εφαρμόζει  

ολοκληρωμένες και τυποποιημένες διαδικασίες προσέγγισης εργοδοτών, μέσω 

στοχοθετημένων επιχειρησιακών δράσεων και υπηρεσιών. Βασικό ρόλο στην 

υλοποίηση αυτών των διαδικασιών έχει ο Εργασιακός Σύμβουλος Εργοδοτών, ο οποίος 

αναλαμβάνει το έργο της ανάπτυξης σταθερών σχέσεων με τις τοπικές επιχειρήσεις. Ο 

Εργασιακός Σύμβουλος Εργοδοτών είναι το βασικό πρόσωπο επαφής και συνεργασίας 

του ΚΠΑ με τις επιχειρήσεις. 

 Στον Οδηγό Προσέγγισης Επιχειρήσεων αναφέρεται: «ως συμβουλευτική 

Εργασιακού Συμβούλου Εργοδοτών, νοείται η εκτεταμένη παροχή συμβουλών στους 

Εργοδότες προσφέροντας μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών και υποστήριξη κατά τη 

διαδικασία πλήρωσης των θέσεων εργασίας» (Δ/νση Συντονισμού ΟΑΕΔ, 2016β, σ.6). 

Σε ότι αφορά τις στάσεις - συμπεριφορά του Εργασιακού Συμβούλου Εργοδοτών ο 

κώδικας δεοντολογίας υπόκειται σε κανόνες που ισχύουν για όσους στη Δημόσια 



 

24 

 

Διοίκηση διαχειρίζονται πολίτες και προσωπικά δεδομένα. Ο Εργασιακός Σύμβουλος 

Εργοδοτών προκειμένου να «κερδίζει» την εμπιστοσύνη των εργοδοτών, μέσα από μια 

αξιόπιστη διαδικασία επικοινωνίας και υποστήριξης, για την αναζήτηση και την 

υπόδειξη του κατάλληλου προσωπικού, θα πρέπει να διαθέτει γνωρίσματα/ικανότητες: 

εμπιστευτικότητας για τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης πάνω στο οποίο δομείται 

μία επαγγελματική σχέση, εχεμύθειας και τήρησης του απορρήτου, αποφυγής 

εκδήλωσης στερεοτύπων και προκαταλήψεων, σοβαρότητας και επαγγελματισμού. 

2.3.5. Αξιολόγηση  αποδοτικότητας Εργασιακών Συμβούλων ΟΑΕΔ 

 Το 2001, όπου εκπονήθηκε η μελέτη πλαισίου λειτουργίας προτύπου ΚΠΑ, δεν 

κρίθηκε σκόπιμο να αναπτυχθεί ένα σύστημα αξιολόγησης του έργου των ΚΠΑ, καθώς 

βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη: α) η όλη διαδικασία σύνταξης του συμπληρώματος του 

Επιχειρησιακού Σχεδίου Απασχόλησης, β) η διαδικασία προσδιορισμού των σχετικών 

δεικτών από τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Σχεδίου, γ) η ανάπτυξη ενός 

συστήματος αξιολόγησης για τα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ και δ) το έργο 

του  Project Manager των ΚΠΑ (Μονογυιού κ.α., 2001). 

Το σύστημα αυτό, σύμφωνα με  τις γενικές αρχές ανάπτυξης και εφαρμογής 

ενός συστήματος αξιολόγησης των υπηρεσιών του ΚΠΑ θα έπρεπε να διασφαλίζει την 

τήρηση των γενικών κατευθύνσεων και πολιτικών του ΕΣΔΑ, των διατάξεων 

υλοποίησης των συγχρηματοδοτημένων ενεργειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 

απαιτήσεων του ΟΠΣ ενώ ταυτόχρονα θα έπρεπε να αξιολογεί την αποδοτικότητα και 

αποτελεσματικότητα των ΚΠΑ μέσω εσωτερικής (εργαζόμενοι, Διεύθυνση) και 

εξωτερικής (έρευνες ικανοποίησης «πελατών», αξιολογητές) αξιολόγησης σε διάφορα 

στάδια της λειτουργίας τους (εκ των προτέρων, ενδιάμεση και εκ των υστέρων).  

 Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται να παρακολουθούνται για συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο, «δείκτες φυσικού αντικειμένου» (Αριθμός νέων Εγγραφών, Αριθμός 

προσφερόμενων νέων  Κενών Θέσεων Εργασίας, Αριθμός νέων Ατομικών Σχεδίων 

Δράσης, Αριθμός Αναγγελιών Πρόσληψης), «δείκτες οικονομικού αντικειμένου» 

(Δαπάνες Επιδοτήσεων κατά κατηγορία Προγραμμάτων, κατά κατηγορία Ανέργων,  

κατά κατηγορία Προγραμμάτων και Ανέργων και Δαπάνες Λειτουργίας, συνολικές και 

ανά κατηγορία) καθώς και «δείκτες αποτελεσμάτων» (Ενδιαφέροντος για Απασχόληση, 

Εφαρμογής ΑΣΔ, Προσλήψεων, Προσωπικού ΚΠΑ και Κόστους) και «δείκτες 
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επιπτώσεων» (Μείωση Ανεργίας) που προκύπτουν από την χρήση συγκεκριμένων 

μαθηματικών τύπων.  

 Στα πλαίσια του ρόλου, υπό τις παρούσες εργασιακές συνθήκες και το 

απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον, υπάρχουν μια σειρά από καθήκοντα τα οποία ο 

Εργασιακός Σύμβουλος θα πρέπει να είναι σε θέση να φέρει εις πέρας σύμφωνα με τον 

Οδηγό Περιγραφής Θέσης Εργασιακού Συμβούλου (Ευρωσύμβουλοι και PWC, 2015α, 

β). Τα καθήκοντα αυτά απαιτούν ένα μείγμα γνώσεων αξιολόγησης και διαχείρισης 

ανθρώπινων πόρων και διοικητικών δεξιοτήτων και περιλαμβάνουν: 

 Καθήκοντα που εστιάζουν στην τοποθέτηση (π.χ. αρχική συνέντευξη των 

αναζητούντων εργασία, βοήθεια στην εύρεση εργασίας), τα οποία απαιτούν τόσο 

δεξιότητες επικοινωνίας και συνέντευξης, όσο και προσανατολισμό στον «πελάτη». 

 Καθήκοντα που εστιάζουν στην συμβουλευτική (π.χ. αξιολόγηση/ καταγραφή 

των δυνατών σημείων/ αδυναμιών του αναζητούντα εργασία και της απαιτούμενης 

ανάγκης για υποστήριξη, δημιουργία ΑΣΔ, ομαδικές συνεδρίες, κατάρτιση/ 

εκπαίδευση, κτλ), τα οποία απαιτούν δεξιότητες στην αξιολόγηση, την συμβουλευτική 

και την σύζευξη, στην ικανότητα παρακίνησης και έμπνευσης των αναζητούντων 

εργασία, στον έλεγχο της πίεσης, στην υπομονή και την κατανόηση να παραμένει 

αντικειμενικός. 

 Καθήκοντα που εστιάζουν στην παροχή ενημέρωσης (π.χ. ενημέρωση για τις 

διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κ.α.), τα οποία απαιτούν γνώση της τρέχουσας κατάστασης 

στην αγορά εργασίας και των τάσεών της, επικοινωνιακές δεξιότητες και 

προσανατολισμός στον «πελάτη». 

 Καθήκοντα που εστιάζουν στην διοίκηση και την παρακολούθηση (π.χ. 

παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του ΑΣΔ, διατήρηση άμεσων σχέσεων και 

προσωπικής επαφής με τους καταγεγραμμένους αναζητούντες εργασία), τα οποία 

απαιτούν επικοινωνιακές δεξιότητες, δεξιότητες συνεργασίας και γνώση των 

συγκεκριμένων παρεχόμενων υπηρεσιών 

 Τα καθήκοντα των Εργασιακών Συμβούλων κατατάσσονται σύμφωνα με την 

προτεραιότητα τους στις κατηγορίες που περιγράφονται στον (Πίνακα 2.1).  

 Οι  δείκτες επίδοσης, τους οποίους καλούνται να ικανοποιήσουν, σε μηνιαία 

βάση, οι Εργασιακοί Σύμβουλοι απεικονίζονται στο αρχείο "FTT Role Employment 

Counselor_Job Seekers", στο οποίο περιγράφεται η αποστολή των Εργασιακών 
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Συμβούλων, οι αρμοδιότητες και οι κύριες υπευθυνότητες τους, καθώς και οι δείκτες 

επίδοσης (Πίνακας 2.2) (Ευρωσύμβουλοι και PWC, 2015α). 

Πίνακας 2.1.  Προτεραιότητα καθηκόντων Εργασιακών Συμβούλων 

Σημαντικότερα 

καθήκοντα: 

 

Αρχική ατομική συνέντευξη με τους αναζητούντες εργασία, 

Αξιολόγηση (profiling) των δυνατών σημείων/ αδυναμιών του 

αναζητούντα εργασία και της απαιτούμενης ανάγκης για 

υποστήριξη, 

Προετοιμασία ΑΣΔ, 

Παροχή πληροφόρησης για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, 

Βοήθεια για την εύρεση εργασίας, 

Πληροφόρηση για τις Ενεργητικές Πολιτικές Αγοράς Εργασίας 

Παραπομπή σε Ενεργητικές Πολιτικές Αγοράς Εργασίας  

Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του ΑΣΔ, 

Διατήρηση άμεσης και προσωπικής επικοινωνίας με τους 

καταγεγραμμένους αναζητούντες εργασία.  

Σημαντικά 

καθήκοντα: 

Καθοδήγηση στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της καριέρας, 

Ομαδικές συνεδρίες για αναζητούντες εργασία, 

Δικτύωση με άλλους ενδιαφερόμενους ή παρόχους, 

Παροχή τηλεφωνικής/ ηλεκτρονικής ενημέρωσης και υποστήριξης 

για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, 

Παροχή και διατήρηση στην ιστοσελίδα πληροφόρησης για τις 

διαθέσιμες θέσεις εργασίας. 

Λιγότερο 

σημαντικά 

καθήκοντα: 

Εγγραφή αναζητούντων εργασία (επίσημη διαδικασία καταγραφής), 

Χρησιμοποίηση εξειδικευμένων εργαλείων Η/Υ και άλλων 

εργαλείων για την αξιολόγηση, 

Παρακολούθηση σε περίπτωση παραπομπής σε άλλον πάροχο, 

Σχεδιασμός Ενεργητικών Πολιτικών Αγοράς Εργασίας, 

Παροχή και διατήρηση στην ιστοσελίδα πληροφόρησης για την 

εκπαίδευση/ Ενεργητικές Πολιτικές Αγοράς Εργασίας 

(Πηγή: Ευρωσύμβουλοι και PWC, 2015α σ. 99,100) 
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Πίνακας 2.2.  Μηνιαίοι δείκτες επίδοσης Εργασιακών Συμβούλων  

Διεξαγωγή 

Εξατομικευμένης 

Προσέγγισης 

 

Συναντήσεις με τους αναζητούντες εργασία 

Αριθμός Ατομικών Σχεδίων Δράσης 

Αριθμός Παραπομπών σε διαθέσιμες θέσεις εργασίας 

Αριθμός παραπομπών σε εκπαιδευτικά προγράμματα 

Αριθμός τοποθετήσεων. Ικανοποίηση πελάτη από την 

παρεχόμενη υπηρεσία 

Υλοποίηση 

Ομαδικών 

Συμβουλευτικών 

Δράσεων 

Αριθμός ομάδων από συμβουλευτική υπηρεσία 

Αριθμός παραπομπών σε συμβουλευτική υπηρεσία 

Αριθμός συμμετεχόντων σε ομαδικές συμβουλευτικές 

Αξιολόγηση των ομαδικών συμβουλευτικών δράσεων από τους 

συμμετέχοντες 

Υπηρεσίες προς 

Εργοδότες 

Αριθμός επαφών που επιδιώχθηκαν από τον Εργασιακό 

Σύμβουλο 

Αριθμός εργοδοτών που ενημερώθηκαν για τις υπηρεσίες του 

ΟΑΕΔ 

Αριθμός συμμετοχής Εργασιακών Συμβούλων σε ημερίδες 

επιμελητηρίων, επαγγελματικών ενώσεων κλπ 

Αριθμός συμμετοχής επιχειρήσεων σε προγράμματα του ΟΑΕΔ, 

σε 

περιοχή ευθύνης του Εργασιακού Συμβούλου 

Αριθμός τοποθετήσεων σε θέση εργασίας 

(Πηγή: Ευρωσύμβουλοι και PWC, 2015α σ.102,103) 

2.3.6. Προβλήματα εφαρμογής του θεσμού των Εργασιακών Συμβούλων ΟΑΕΔ 

 Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών, εργαλείων και διαδικασιών ο  

Οργανισμός ανέθεσε το 2015, σε ομάδα εργασίας την εκπόνηση του Οδηγού 

Περιγραφής θέσης Εργασιακού Συμβούλου με κύριο παραδοτέο την επανασύσταση του 

ρόλου του Εργασιακού Συμβούλου (Ευρωσύμβουλοι και PWC, 2015α).  Τα κύρια 

προβλήματα που εντοπίστηκαν σε ότι αφορά την αποδοτικότητα και την εύρυθμη 

λειτουργία του θεσμού των Εργασιακών Συμβούλων ήταν:  

 α) η έλλειψη προσωπικού καθώς η ραγδαία αύξηση της ανεργίας στην Ελλάδα 

σε συνδυασμό με τις  ανακατατάξεις στη διάρθρωση και τη φύση της απασχόλησης 
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απαιτεί την ύπαρξη αντίστοιχου αριθμού Εργασιακών Συμβούλων. Αντί αυτού, μέρος 

των αρχικά 800 εκπαιδευθέντων (από το 1999 έως το 2006) Εργασιακών Συμβούλων 

μετακινήθηκε σε άλλα αντικείμενα εργασίας μειώνοντας έως το 2015 τον αριθμό τους 

στους 674 από τους οποίους αρκετοί υποχρεώθηκαν να αναλάβουν παράλληλα και 

άλλα καθήκοντα καλύπτοντας κενές οργανικές θέσεις στα ΚΠΑ με αποτέλεσμα την 

μείωση του συνολικού ωφέλιμου χρόνου που αφιερώνεται στους αναζητούντες 

εργασία.  

 Σήμερα, το σύνολο των Εργασιακών Συμβούλων (Ανέργων και Εργοδοτών) 

ανέρχεται σε 400 ενώ επιπλέον 91 διοικητικοί υπάλληλοι εκτελούν χρέη Εργασιακού 

Συμβούλου ως δευτερεύουσα δραστηριότητα εμπλεκόμενοι κυρίως στις 

Συμβουλευτικές ΤΑΕ / ΕΠεΠ / ΣΑΕΠ αλλά και ως Σύμβουλοι Eures (δραστηριότητες 

που εντάσσονται στο πεδίο των σημαντικών καθηκόντων των Εργασιακών 

Συμβούλων), ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό του προσωπικού που ασχολείται 

με την δραστηριότητα αυτή στους 491. Διαπιστώνεται ότι ό αριθμός των Εργασιακών 

Συμβούλων και των εμπλεκόμενων με δραστηριότητες που άπτονται του πεδίου των 

Εργασιακών, ανέρχεται σχεδόν στους μισούς από τους αρχικά εκπαιδευθέντες, σε ένα 

εργασιακό περιβάλλον με υπερδιπλάσιο αριθμό ανέργων από τότε.  

 Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 400 Εργασιακούς Συμβούλους μόνο οι 274 

(68,5%) έχουν ως κύρια αρμοδιότητα αυτή του Εργασιακού Συμβούλου. Αντίθετα, οι  

υπόλοιποι 126 είναι Διοικητικοί Υπάλληλοι και επιτελούν ρόλο Εργασιακού  

Συμβούλου ως δευτερεύουσά τους δραστηριότητα αποτελώντας το 31,5% (Πίνακας 

2.3).  

Πίνακας 2.3.  Εργασιακοί Σύμβουλοι ΟΑΕΔ 

Εργασιακοί Σύμβουλοι ΟΑΕΔ Πλήθος % 

Κύρια Αρμοδιότητα  

(με καθαρό ρόλο Εργασιακού Συμβούλου)  
274 68,5% 

Δευτερεύουσα Δραστηριότητα  

(Διοικητικοί Υπάλληλοι σε ρόλο Εργασιακού Συμβούλου)  
126 31,5% 

Σύνολο 400 100,00% 

(Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων από εσωτερικό δίκτυο ΟΑΕΔ) 

 Από τους 241 υπαλλήλους που εκτελούν χρέη Εργασιακών Σύμβουλων 

Ανέργων (Αναζητούντων) το 70% (169 υπάλληλοι) έχουν ρόλο Εργασιακού 
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Συμβούλου στο ΚΠΑ ενώ το υπόλοιπο 30% (72 υπάλληλοι) έχουν ρόλο Διοικητικού 

υπαλλήλου και ασκούν καθήκοντα Εργασιακού Συμβούλου Ανέργων ως δευτερεύουσα 

δραστηριότητα. Αντίστοιχα, από τους 169 Εργασιακούς Συμβούλους Ανέργων, μόνο οι 

147 εκτελούν τα καθήκοντα του Εργασιακού Συμβούλου ως κύρια αρμοδιότητα ενώ οι 

υπόλοιποι 22 ως δευτερεύουσα δραστηριότητα (Πίνακας 2.4). 

Πίνακας 2.4.  Αριθμός υπαλλήλων στα ΚΠΑ με χρέη Εργασιακού Συμβούλου Ανέργων  

Ρόλος στο ΚΠΑ 

Εργασιακός Σύμβουλος Ανέργων 

Κύριες 

Αρμοδιότητες 

Δευτερεύουσες  

Δραστηριότητες 
Πλήθος % 

Εργασιακός  Σύμβουλος  147 22 169 0,70 

Διοικητικός Υπάλληλος 0 72 72 0,30 

Σύνολο   241 100,0 

(Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων από εσωτερικό δίκτυο ΟΑΕΔ) 

 Όσον αφορά τους Εργασιακούς Συμβούλους Εργοδοτών, μόνο 66% (105 

υπάλληλοι) από τους 159 υπαλλήλους έχουν ρόλο Εργασιακού Συμβούλου στο ΚΠΑ 

ενώ οι υπόλοιποι 54 είναι διοικητικοί υπάλληλοι που εκτελούν καθήκοντα Εργασιακού 

Συμβούλου Εργοδοτών ως δευτερεύουσα δραστηριότητα. Αντίστοιχα, και στην 

περίπτωση των Εργασιακών Συμβούλων Εργοδοτών, μόνο οι 86 από τους 105 

Εργασιακούς Συμβούλους εκτελούν τα καθήκοντα του Εργασιακού Συμβούλου ως 

κύρια αρμοδιότητα ενώ οι 19 ως δευτερεύουσα δραστηριότητα (Πίνακας 2.5).  

Πίνακας 2.5.  Αριθμός υπαλλήλων στα ΚΠΑ με χρέη Εργασιακού Συμβούλου 

Εργοδοτών 

Ρόλος στο ΚΠΑ 

Εργασιακός Σύμβουλος Εργοδοτών 

Κύριες 

Αρμοδιότητες 

Δευτερεύουσες  

Δραστηριότητες 
Πλήθος % 

Εργασιακός  Σύμβουλος  86 19 105 0,66 

Διοικητικός Υπάλληλος 0 54 54 0,44 

Σύνολο   159 100,0 

(Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων από εσωτερικό δίκτυο ΟΑΕΔ) 
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Όσον αφορά το σύνολο των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ που εκτελούν χρέη 

Εργασιακού Συμβούλου (491 υπάλληλοι) στα 118 ΚΠΑ της χώρας το 56% (274 άτομα) 

είναι υπάλληλοι με καθαρό ρόλο Εργασιακού Συμβούλου ενώ το 44% (217 άτομα) 

εκτελούν μεν χρέη Εργασιακού Συμβούλου και άλλων Συμβουλευτικών οι κύριες όμως 

αρμοδιότητες τους και τα καθήκοντά τους είναι Διοικητικά, δηλαδή αλλότρια με αυτά 

των Εργασιακών Συμβούλων (Πίνακας 2.6).   

Πίνακας 2.6.  Χαρτογράφηση υπαλλήλων στα ΚΠΑ ως προς το ρόλο Εργασιακού 

Συμβούλου / Διοικητικού Υπαλλήλου 

Ρόλος στο 

ΚΠΑ 

Υπάλληλοι των ΚΠΑ ως προς το ρόλο  

Εργασιακού Συμβούλου / Διοικητικού Υπαλλήλου 

Εργασιακός 

Σύμβουλος 

Ανέργων 

Εργασιακός 

Σύμβουλος 

Εργοδοτών 

Συμβουλευτικές 
ΕΠεΠ_ΤΑΕ_ΣΑΕΠ 

Σύμβουλοι Eures 
Πλήθος % 

Εργασιακός  

Σύμβουλος 
169 105 

*116 

εκ των 274 Εργασιακών 

Συμβούλων με παράλληλη 

δραστηριότητα στις 

Συμβουλευτικές/ Σύμβουλοι 

Eures 

 

274 0,56 

Διοικητικός 

Υπάλληλος 
72 54 91 217 0,44 

Σύνολο 241 159 
 

91 491 100,0 

(Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων από εσωτερικό δίκτυο ΟΑΕΔ) 

 β) η λειτουργικότητα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 

(ΟΠΣ) στο  οποίο οι Εργασιακοί Σύμβουλοι τηρούν απαραίτητα στοιχεία των 

αναζητούντων εργασία και των εργοδοτών. Παρά την πρόσφατη επικαιροποίηση των 

πεδίων των επαγγελμάτων που βελτίωσε την σύζευξη με τους κατάλληλους 

αναζητούντες εργασία, υπάρχει ανάγκη περαιτέρω εκσυγχρονισμού του ΟΠΣ για 

ταχύτερη επεξεργασία των δεδομένων και διευκόλυνση της αναζήτησης θέσεων 

εργασίας.    
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 γ) οι  χώροι εργασίας καθώς ο χαρακτήρας της εργασίας των Εργασιακών 

Συμβούλων προϋποθέτει κλειστούς και προστατευμένους χώρους διασφαλίζοντας την 

απαραίτητη ιδιωτικότητα και εμπιστευτικότητα που δεν  διατίθεται στο υπάρχον δίκτυο 

των ΚΠΑ του Οργανισμού 

δ) οι δεξιότητες -  κατάρτιση των Εργασιακών Συμβούλων καθώς η αρχική 

επιλογή των Εργασιακών Συμβούλων (1998-1999) δεν προϋπέθετε γνώσεις 

συμβουλευτικής ενώ η εκπαίδευση που ακολούθησε δεν έγινε με οργανωμένο και 

συστηματικό τρόπο (εξαίρεση τα προγράμματα κατάρτισης κατά την πρόσληψη) 

αφήνοντας την εξέλιξη τους στην  αυτό-μόρφωση και την εμπειρία από την άσκηση 

των καθηκόντων τους. Παρόλο που η εξέλιξη του θεσμού ανέδειξε την ανάγκη 

μεγαλύτερου εύρους γνώσεων (συμβουλευτικής, ψυχολογίας, νομοθεσίας) και 

ενημέρωσης για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, ένα μεγάλο ποσοστό των αρχικά 

επιλεγέντων Εργασιακών Συμβούλων έχει αποξενωθεί με τον θεσμό ενώ αρκετοί από 

τους εκτελούντες χρέη Εργασιακού Συμβούλου αποξενώνονται σταδιακά καθώς η 

κύρια δραστηριότητά τους έχει μετατεθεί σε άλλο αντικείμενο.  

 ε) τα  καθήκοντα - αρμοδιότητες των Εργασιακών Συμβούλων καθώς δεν 

υπάρχει  επίσημη θεσμοθέτηση τους, μέσω ενός αντίστοιχου κανονιστικού- θεσμικού 

πλαισίου. 

2.4. Στρατηγικές αναδιοργάνωσης δημόσιων υπηρεσιών 

2.4.1. Έννοια της στρατηγικής διοίκησης 

Η λέξη στρατηγική προέρχεται ετυμολογικά από την Ελληνική γλώσσα 

(στρατός + άγω (=οδηγώ) και αρχικά είχε καθαρά στρατιωτική έννοια, υποδηλώνοντας 

την «τέχνη του να διεξάγεις πόλεμο πάνω σε ένα χάρτη και να αντιλαμβάνεσαι το πλήρες 

θέατρο των επιχειρήσεων» (Jomini, 2007 σ.51), ενώ αντίστοιχα κατά τον Klausewitz 

(1999,σ.201) «στρατηγική είναι η χρήση της συμπλοκής για τους στόχους του πολέμου» 

που αποσκοπεί «να χαράξει το σχέδιο του πολέμου και να ορίσει μια σειρά δράσεων 

ικανών να οδηγήσουν σε αυτόν».  

Στην πορεία, η έννοια της στρατηγικής επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς και 

σήμερα εφαρμόζεται στην πολιτική, στην οικονομία, στις επιχειρήσεις, την τεχνολογία 

κλπ. Ο αμερικανός διανοητής Mintzberg (1978) ορίζει την στρατηγική ως «ένα πρότυπο 

μέσα σε ένα ρεύμα αποφάσεων» (Στάγας, 2014 σ.14) ενώ ο Παπαδάκης (2002) αναφέρει 
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ότι στρατηγική είναι η κατεύθυνση και το εύρος δραστηριοτήτων μιας οργάνωσης 

μακροπρόθεσμα, η οποία εξασφαλίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την οργάνωση, 

μέσω της διάταξης των πόρων της μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, με στόχο 

να ανταποκριθεί στις ανάγκες του εξωτερικού περιβάλλοντος και να ικανοποιήσει τις 

προσδοκίες των βασικών ομάδων ενδιαφερομένων. Ο Γεωργόπουλος (2013) ορίζει την 

στρατηγική ως το σχέδιο που περιλαμβάνει τους στόχους και τους σκοπούς ενός 

οργανισμού καθώς και τις βασικές πολιτικές που θα εφαρμοσθούν για την επίτευξη 

τους. Ο Chandler (1962) όρισε ως στρατηγική τον καθορισμό των βασικών 

μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και την υιοθέτηση μιας σειράς 

πράξεων και τον προσδιορισμό των αναγκαίων μέτρων για την πραγματοποίηση αυτών 

των στόχων (Παπαδάκης, 2002). 

Η εκπόνηση μίας στρατηγικής περιλαμβάνει δυο στάδια, το στάδιο του 

σχεδιασμού ή προγραμματισμού και το στάδιο της εφαρμογής ή υλοποίησης του 

σχεδιασμού. Εξέλιξη της στρατηγικής αποτελεί η στρατηγική διοίκηση (ή στρατηγικό 

management) στην οποία συμπεριλαμβάνονται ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και ο 

έλεγχος του σχεδιασμού σε ένα  ολοκληρωμένο μοντέλο διοίκησης (Μυλωνάς, 2011). 

Η επιλογή στρατηγικής διοίκησης δεν είναι μια στατική διαδικασία  αλλά  το 

αποτέλεσμα της μακροπρόθεσμης πορείας που πρέπει να αξιολογείται συνεχώς καθώς 

το περιβάλλον και οι πληροφορίες/ τεχνολογία αλλάζουν σήμερα με εκπληκτικούς 

ρυθμούς  και η καταλληλότητα των στόχων, των πλάνων, των πολιτικών και των 

αποτελεσμάτων της στρατηγικής πρέπει να επιβεβαιώνονται ή να διαφοροποιούνται 

(Παπαδάκης, 2002). 

Κατά συνέπεια, η στρατηγική διοίκηση περιλαμβάνει τρία βασικά στάδια :  

 Τον σχεδιασμό όπου αναλύεται το περιβάλλον, εξωτερικό και εσωτερικό, 

διαμορφώνεται η στρατηγική, το όραμα, η αποστολή και οι στρατηγικοί στόχοι. 

 Την εφαρμογή όπου η στρατηγική επικοινωνείται και υλοποιείται μέσω της 

οργάνωσης και διαχείρισης των πόρων. 

 Την αξιολόγηση και έλεγχο των αποτελεσμάτων, ανατροφοδότηση και λήψη 

διορθωτικών μέτρων. 

Αντίστοιχα, ο σχεδιασμός-προγραμματισμός διακρίνεται στον στρατηγικό 

σχεδιασμό (στρατηγικές αποφάσεις που διαμορφώνουν το όραμα, την αποστολή, τους 

μακροχρόνιους στόχους και τις στρατηγικές της οργάνωσης), σε διαχειριστικό 

σχεδιασμό (μεσοπρόθεσμα σχέδια, προϋπολογισμός στρατηγικών ενεργειών κλπ) και 
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στον λειτουργικό σχεδιασμό (βραχυπρόθεσμα σχέδια και δράσεις) (Γεωργόπουλος, 

2013).  

Η εφαρμογή μοντέλων στρατηγικής διοίκησης σε μία επιχείρηση/οργανισμό 

θεωρείται σημαντική προϋπόθεση για την αποτελεσματική υλοποίηση της αποστολής 

της καθώς παρέχει στους εργαζόμενους την δυνατότητα κατανόησης των μηχανισμών 

λειτουργίας και λήψης αποφάσεων για την πορεία στο μέλλον.  

2.4.2. Στρατηγική διοίκηση στον Δημόσιο Τομέα 

Ο Δημόσιος Τομέας είναι ο μηχανισμός που έχει ως αποστολή την εξυπηρέτηση 

του δημοσίου συμφέροντος, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών και την 

ανάπτυξη οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας των πολιτών του. Ο ρόλος της 

δημόσιας διοίκησης σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου είναι καθοριστικός καθώς θα 

πρέπει να μπορεί να αναπτύσσει τις υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας και να στηρίζει την 

καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την αριστεία. Επίκεντρο της δημόσιας διοίκησης 

είναι ο Πολίτης που ως αποδέκτης/χρήστης των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να 

έχει ποιοτική, αποτελεσματική και δίκαιη εξυπηρέτηση. 

Το μοντέλο δημόσιας διοίκησης που κυριάρχησε στα περισσότερα ανεπτυγμένα 

κράτη έως τα τέλη της δεκαετίας του 1980 ήταν το παραδοσιακό γραφειοκρατικό 

μοντέλο  του Max Weber το οποίο έδινε έμφαση στην εκτέλεση της εργασίας 

ακολουθώντας πιστά το νομοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο. Ο καθορισμός της 

αρμοδιότητας του κάθε υπαλλήλου σε συνδυασμό με τον αυστηρό έλεγχο της 

εφαρμογής των διαδικασιών και της διαχείρισης των πόρων και των εισροών 

προβάλλονται ως τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του μοντέλου αυτού. Παρόλα 

αυτά, το μοντέλο αυτό καθιέρωσε ανελαστικές δομές που δεν μπορούσαν να δώσουν 

λύσεις σε μη προβλεπόμενες δράσεις ευνοώντας την έλλειψη πρωτοβουλίας και την 

ανάπτυξη της γραφειοκρατίας. Οι παρενέργειες αυτές είχαν μακροπρόθεσμα ως 

αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους και την μείωση της αποδοτικότητας του δημόσιου 

τομέα (Καινουργάκη, 2007). 

Την δεκαετία του 1980 εμφανίσθηκε ένα νέο μοντέλο δημόσιας διοίκησης (New 

Public Management), που αναφέρεται και ως μοντέλο Hoods, το οποίο επιδίωκε να 

αντιμετωπίσει τις αδυναμίες του μοντέλου Max Weber συνθέτοντας τις μεταρρυθμίσεις 

της δημόσιας διοίκησης με πολιτικές και τεχνικές διοίκησης και ελεγκτικούς 

μηχανισμούς. Στόχος αυτού του νέου μοντέλου ήταν η αποδοτικότητα και η ευελιξία 
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της δημόσιας διοίκησης υιοθετώντας δοκιμασμένες πρακτικές διοίκησης στον ιδιωτικό 

τομέα. Παρόλα αυτά και το μοντέλο αυτό παρουσίασε αδυναμίες κυρίως στον τομέα 

της διαφθοράς και της δυσκολίας διαχείρισης των λειτουργιών/έργων που 

παραχωρούνται σε ιδιώτες. Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια να διαμορφωθεί 

ένα ακόμα πιο νέο μοντέλο δημόσιας διοίκησης (Meta-New Public Management) που 

βασίζεται στην αποτελεσματικότητα αντί της αποδοτικότητας και στην ενεργό 

συμμετοχή των πολιτών ως φορέα διασφάλισης της σωστής και αποτελεσματικής 

λειτουργίας των δημόσιων οργανισμών (Καινουργάκη, 2007). 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός και η στρατηγική διοίκηση εφαρμόζονται 

συστηματικά στον ιδιωτικό τομέα καθώς βασικός στόχος των επιχειρήσεων είναι η  

διασφάλιση της βιωσιμότητας τους και η αξιοποίηση κάθε ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. Αντίθετα, στον δημόσιο τομέα που ειδικά στο παρελθόν, 

λειτουργούσε μονοπωλιακά και γραφειοκρατικά, ο στρατηγικός σχεδιασμός είχε 

κυρίως θεωρητική εφαρμογή. Όμως, η εμφάνιση νέων μοντέλων δημόσιας διοίκησης, η 

τάση για ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων οργανισμών και  παραχωρήσεις δράσεων/έργων σε 

ιδιώτες  που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες άρχισαν να διαφοροποιούν τις 

αντιλήψεις των διοικήσεων των δημόσιων οργανισμών για την ανάγκη υιοθέτησης 

μοντέλων στρατηγικής διοίκησης (Κωστάκης, 2014). 

Οι νέες διεθνείς τάσεις στην λειτουργία των δημόσιων οργανισμών δημιουργούν 

στην δημόσια διοίκηση την πρόκληση να ανταποκριθεί στην ανάγκη μείωσης του 

κόστους παροχής υπηρεσιών και στην βελτίωση της ποιότητας τους υιοθετώντας 

μοντέλα στρατηγικής διοίκησης με στόχο την διασφάλιση της αποτελεσματικής 

εξυπηρέτησης των πολιτών και την βιωσιμότητα της.  

2.4.3. Στρατηγική αναδιοργάνωσης Δημόσιων Υπηρεσιών στην Ελλάδα 

 Η στρατηγική διοίκηση αρχίζει και υιοθετείται πλέον από δημόσιους 

οργανισμούς που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που δημιουργούν η 

δομή τους, το ανθρώπινο δυναμικό και η αδυναμία τους να αναγνωρίσουν τις ανάγκες 

τους. Ο προσδιορισμός των στόχων, του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος και 

των λοιπών συντελεστών άσκησης στρατηγικής διοίκησης είναι επιβεβλημένη στον 

δημόσιο τομέα έτσι ώστε να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα (Οικονόμου, 2017). 

 Ο Κέφης (1998) θεωρεί ότι στην Ελληνική δημόσια διοίκηση υπάρχει έλλειψη 

κατευθυντηρίων εντολών εξαιτίας της αφηρημένης αναπτυξιακής πολιτικής του 
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Ελληνικού κράτους, του συγκεντρωτισμού στην λήψη αποφάσεων και της χαμηλής της 

αποτελεσματικότητας. Εκτός αυτών, η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα παρουσιάζει 

σημαντικές διαρθρωτικές αδυναμίες , όπως η πολυνομία, η απουσία σύγχρονου τρόπου 

διοίκησης και σαφούς οργάνωσης, χαμηλό επίπεδο μηχανογράφησης και ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης αλλά και υψηλή διαφθορά και έλλειμμα αξιοκρατίας (Μυλωνάς, 2011). 

Ο ανασχεδιασμός και η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών θεωρείται ένας από 

τους σημαντικότερους παράγοντες περιορισμού της γραφειοκρατίας, βελτίωσης της 

παραγωγικότητας της διαφάνειας στην ελληνική δημόσια διοίκηση (Ζαφειρίδης, 2011). 

 Στην κατεύθυνση αυτή κινείται ο Ν.3230/2004 «καθιέρωση συστήματος 

Διοίκησης με στόχους, μέτρηση αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» ο οποίος εισάγει 

στην Ελληνική δημόσια διοίκηση το μοντέλο διοίκησης μέσω στόχων. Το μοντέλο αυτό 

προβλέπει τον ετήσιο ορισμό των στρατηγικών στόχων από την διοίκηση κάθε φορέα, 

τον επιμερισμό των στρατηγικών στόχων σε κάθε Διεύθυνση και τμήμα και τέλος τον 

καθορισμό των ατομικών στόχων κάθε υπαλλήλου. Κάθε στόχος αναλύεται σε δράσεις/ 

ενέργειες με συγκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και οι στόχοι προσεγγίζονται στο 

στάδιο του σχεδιασμού «από την κορυφή προς την βάση» (top-down) και στο στάδιο 

της υλοποίησης «από τη βάση προς την κορυφή» (bottom-up) έτσι ώστε η υλοποίηση 

των επιμέρους στόχων να συμβάλλει στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του 

οργανισμού (Καινουργάκη, 2007). 

 Στον τομέα της μέτρησης των επιδόσεων, ένα από τα πιο αναγνωρισμένα 

διεθνώς στρατηγικά εργαλεία είναι ο Πίνακας Ισορροπημένης Στοχοθεσίας (Balanced 

Scorecard - BSC) που ξεκίνησε να εφαρμόζεται στην δημόσια διοίκηση τις τελευταίες 

δυο δεκαετίες με τις απαραίτητες προσαρμογές και διαφοροποιήσεις. Ο BSC 

περιλαμβάνει σταθμισμένους δείκτες επίδοσης με τους οποίους αξιολογείται η επίδοση 

ενός οργανισμού σε επιμέρους τομείς που είναι κρίσιμοι για την ανάπτυξη του. Οι 

Kaplan και Norton (2002) αναφέρουν ότι ο BSC δίνει την γνώση, τις δεξιότητες και τα 

συστήματα που θα χρειασθούν οι εργαζόμενοι (μάθηση και ανάπτυξη) για να 

διαμορφώσουν τις σωστές ικανότητες και αποδοτικότητες (επιχειρησιακές διεργασίες) 

που θα παραδώσουν συγκεκριμένη αξία στην αγορά (πελάτης) και τελικά θα οδηγήσει 

σε υψηλότερη αξία των μετόχων (χρηματοοικονομικά).  Οι τέσσερις αυτές πτυχές του 

BSC πρέπει να συνδυάζονται αρμονικά ώστε να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα 

(Μυλωνάς, 2011). 
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 O Κωστάκης (2014) θεωρεί ότι η στρατηγική στοχοθεσία που αξιολογείται με 

τον BSC θα πρέπει να περιλαμβάνει τρεις βασικές διαστάσεις: λογοδοσία 

κυβερνητικών, επιδόσεις υπηρεσιών και κουλτούρα οργανισμού, προτείνοντας για την 

κάθε διάσταση συγκεκριμένες μεθόδους επιχειρησιακού σχεδιασμού.   

 Βασικές προϋποθέσεις για την δημιουργία στρατηγικού σχεδιασμού είναι η 

διαμόρφωση «οράματος» και «αποστολής» του κάθε δημόσιου οργανισμού. Το όραμα 

διατυπώνει την επιθυμία για την μελλοντική θέση του οργανισμού και ενσωματώνει τις 

προσδοκίες, τις ελπίδες  και τις φιλοδοξίες για την πορεία του. Το όραμα πρέπει να 

απορρέει από το πνεύμα της Διοίκησης και να αντανακλά τις αρχές και τις αξίες της. Η 

αποστολή του οργανισμού πρέπει να περιγράφει τις δράσεις του, να προσδιορίζει τον 

λόγο ύπαρξης του και να προσδιορίζει τις ανάγκες/προβλήματα των πολιτών που 

καλύπτει και τον τρόπο με τον οποίον θα ανταποκριθεί στην επίτευξη τους. Η 

αποστολή πρέπει να έχει μακροπρόθεσμη προοπτική, να εμπνέει αλλαγές  και να 

αποτελεί κοινή βάση για τις μελλοντικές αποφάσεις για την λειτουργία του οργανισμού. 

(Καινουργάκη, 2007) λειτουργώντας ως η επίσημη δέσμευση σχετικά με τους 

γενικότερους στόχους της οργανισμού4.   

 Και τα δύο θα πρέπει να είναι σαφή, απλά, περιεκτικά και κατανοητά και να 

κοινοποιούνται στους εργαζόμενους και τους πολίτες. Η διοίκηση του κάθε δημόσιου 

οργανισμού προκειμένου να διαμορφώσει τη στρατηγική που θα ακολουθήσει για την 

εκπλήρωση της αποστολής της, πρέπει να μεταφράσει το όραμα της σε ένα 

ολοκληρωμένο σύνολο στόχων, που προσδιορίζουν μεσοπρόθεσμα την επιτυχημένη 

εφαρμογή δημοσίων πολιτικών με βάση τις προτεραιότητες που έχει θέσει. Για τον 

σκοπό αυτό είναι αναγκαίο να εφαρμόσει μοντέλα και  εργαλεία, όπως η ανάλυση 

SWOT (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats) για να επιλέξει την στρατηγική 

που θα ακολουθήσει. Η ανάλυση SWOT προσδιορίζει τα δυνατά και αδύνατα σημεία 

(εσωτερικό περιβάλλον) και τις ευκαιρίες και απειλές που διαμορφώνονται στο 

εξωτερικό περιβάλλον του κάθε οργανισμού παρέχοντας τα δεδομένα διαμόρφωσης 

στρατηγικών επιλογών. Προσφέρει στους διαμορφωτές της στρατηγικής μια 

ολοκληρωμένη εικόνα του οργανισμού και βοηθά στην προληπτική δράση. Παρόλα 

αυτά αν δεν πραγματοποιηθεί με ειλικρίνεια και αναλυτικά μπορεί να οδηγήσει σε 

εσφαλμένα συμπεράσματα (Μυλωνάς, 2011. Καινουργάκη, 2007). 

                                                           
4 Α. Παπαδόπουλος, άρθρο «Όραμα και αποστολή επιχειρήσεων», διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 

(http://www.startup.gr/index.php?about=89&id=3722)  

http://www.startup.gr/index.php?about=89&id=3722
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 Αφού διαμορφωθούν οι στρατηγικές επιλογές, ο οργανισμός πρέπει να 

εξισορροπήσει, τους μακροπρόθεσμους με τους βραχυπρόθεσμους στόχους, να 

μετατρέψει, τις αδυναμίες σε δυνατά σημεία, τις απειλές σε ευκαιρίες και τις ευκαιρίες 

σε δυνατά σημεία και να μορφοποιήσει, τροποποιήσει και προσαρμόσει τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης SWOT στις ιδιαιτερότητες του (Καινουργάκη, 2007). 

 Ο Byars (1991) αναφέρει ότι η κουλτούρα ενός οργανισμού παίζει σημαντικό 

ρόλο στον τρόπο λειτουργίας του και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην ανάλυση της 

στρατηγικής διοίκησης. Ο ιστός της κουλτούρας, όπως τον ονομάζει περιλαμβάνει 

στοιχεία όπως οι ρουτίνες των εργαζομένων, οι τελετουργίες του κάθε οργανισμού, οι 

ιστορία και οι δομές δύναμης του οργανισμού τα οποία πρέπει να συνάδουν με το 

επιχειρησιακό σχέδιο που θα διαμορφωθεί και την δυνατότητα προσαρμογής τους σε 

αυτό (Οικονόμου, 2017). 

 Στη χώρα μας, η οποία βιώνει μία έντονη και παρατεταμένη οικονομική κρίση, 

η ανάγκη μεταρρυθμίσεων στον δημόσιο τομέα κάνει επιτακτική την υιοθέτηση 

προγραμμάτων αναδιοργάνωσης και στρατηγικής διοίκησης των δημοσίων 

οργανισμών/υπηρεσιών. Η ελληνική δημόσια διοίκηση πρέπει να προσαρμοσθεί στο 

νέο σύγχρονο περιβάλλον (εξωτερικοί παράγοντες) της παγκοσμιοποίησης, της 

ραγδαίας εξέλιξης της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών αλλά και στα νέα 

δεδομένα (αύξηση ανεργίας, μετανάστευση, οικολογική ρύπανση) και να επιλύσει τα 

χρόνια προβλήματα του δημόσιου τομέα. Η  δημόσια διοίκηση παρουσιάζει σημαντικά 

προβλήματα και απαιτείται βαθειά αναδιοργάνωση με την εφαρμογή νέων μεθόδων, 

πρακτικών και καινοτομιών με στόχο την προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, με 

το χαμηλότερο δυνατό κόστος μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 

2.5. Στρατηγικές αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ 

2.5.1. Ο ΟΑΕΔ «αλλάζει»  

 Οι επιπτώσεις της τελευταίας οικονομικής κρίσης (2008) δημιούργησε την 

ανάγκη εκσυγχρονισμού του ΟΑΕΔ και μετεξέλιξης του σε έναν αξιόπιστο και 

αποτελεσματικό Δημόσιο Φορέα Απασχόλησης καθώς οι δείκτες της ανεργίας 

παρουσίαζαν μία δραματική στροφή. Η μακροχρόνια ανεργία αυξήθηκε κατά 75% και 

η ανεργία άνω των δυο ετών κατά 50% ενώ ταυτόχρονα αυξάνονταν συνεχώς η 

συμμετοχή των ανέργων και των επιχειρήσεων στα Προγράμματα Απασχόλησης 
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σύμφωνα με το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2020  (παραδοτέο Π0.12) 

του Υπουργείου Εργασίας (2015γ).  

Τα παραπάνω δεδομένα ανέδειξαν την ανάγκη αλλαγής της στρατηγικής των 

Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΔΥΑ) έτσι ώστε να ισχυροποιηθεί η παρέμβαση 

τους στην αγορά εργασίας  με την παραδοχή ότι «πρέπει να εργάζονται περισσότεροι 

άνθρωποι, περισσότερο χρόνο και με διαφορετικό τρόπο». Ο ΟΑΕΔ, ως επίσημος 

δημόσιος οργανισμός απασχόλησης, ανταποκρινόμενος στο πλαίσιο της αναβάθμισης 

του ρόλου των Ευρωπαϊκών Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΔΥΑ) θα έπρεπε να 

λειτουργήσει υπό έναν διευρυμένο στρατηγικό ρόλο, με συνολική ευθύνη ανάλυσης της 

αγοράς εργασίας και ενεργότερο συντονισμό των δράσεων και ενεργειών για την 

καταπολέμηση της ανεργίας. Σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας, ο εκσυγχρονισμός του 

ΟΑΕΔ ήταν απαραίτητος, ώστε αξιοποιώντας αποδοτικά τους διαθέσιμους πόρους να 

αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες προκλήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος και της 

συνεχιζόμενης ύφεσης στην αγορά εργασίας (Υπουργείο Εργασίας, 2015γ). 

 Για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο έργο αυτό ο Οργανισμός,  ξεκίνησε τον  

Απρίλιο του 2012 προσπάθεια Αναδιοργάνωσης (Re-engineering) με στόχο τον 

συνολικό επαναπροσδιορισμό του επιχειρησιακού και λειτουργικού του μοντέλου. Το 

έργο αυτό αποτυπώθηκε στο Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) του ΟΑΕΔ με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και την Task Force5 και επιχειρεί να ενισχύσει την διοικητική 

αποτελεσματικότητα και να βελτιώσει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών του 

Οργανισμού προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στο έργο του.  

Ο επαναπροσδιορισμός του επιχειρησιακού και λειτουργικού μοντέλου του 

ΟΑΕΔ σχεδιάσθηκε στη βάση πέντε πυλώνων:  

I. Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών, των λειτουργιών και των διαδικασιών του 

οργανισμού, ώστε να ενισχυθεί η εξωστρέφεια (σύνδεση με τον ιδιωτικό τομέα της 

οικονομίας), η αποδοτικότητα και η διαφάνεια.   

II. Ανασχεδιασμός των προγραμμάτων του Οργανισμού με στροφή στις ενεργητικές 

πολιτικές απασχόλησης που θα σχεδιάζονται με συγκεκριμένους στόχους, 

διαβούλευση και αξιολόγηση ώστε να καλύπτουν ένα μίγμα δράσεων 

(συμβουλευτικής, εκπαίδευσης, επανένταξης και σταθερής απασχόλησης),  την 

δημιουργία νέων και διατήρηση υφιστάμενων θέσεων εργασίας στοχεύοντας  σε 

κλαδικό ή σε τοπικό επίπεδο. 

                                                           
5 Επιστολή Διοικητή ΟΑΕΔ (05/02/2014) 



 

39 

 

III. Δημιουργία συστήματος τεκμηρίωσης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.  

IV. Δημιουργία συστήματος διάγνωσης των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης και 

σύνδεσής τους με την αγορά εργασίας, με στόχο την υλοποίηση προγραμμάτων 

που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργοδοτών σε περιφερειακό, αλλά και 

τοπικό επίπεδο.  

V. Συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων που υλοποιεί ο 

Οργανισμός.  

 Το Πρόγραμμα Αναδιοργάνωσης (Re-engineering) του ΟΑΕΔ αποτέλεσε μια 

συλλογική προσπάθεια της διοίκησης και των εργαζομένων του που συνεπικουρήθηκε 

από την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα (Task Force For Greece),  εμπειρογνώμονες 

από άλλες χώρες της ΕΕ (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία) που προσέφεραν την 

τεχνογνωσία των χωρών τους καθώς και από τεχνικούς συμβούλους με ειδική εμπειρία 

σε θέματα αναδιοργάνωσης οργανισμών.  Βασική επιδίωξη της αναδιοργάνωσης ήταν η 

απελευθέρωση του προσωπικού  από το περιττό γραφειοκρατικό βάρος με στόχο να 

καταστεί ο ΟΕΑΔ πιο φιλικός και ευέλικτος και η εξυπηρέτηση των πολιτών 

ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη. 

    Αξίζει να αναφερθεί ότι η επιτυχία του Προγράμματος Αναδιοργάνωσης δεν 

αφορούσε μόνο τον ΟΑΕΔ, αλλά αποτέλεσε ζήτημα εθνικής εμβέλειας καθώς 

συνδέθηκε άμεσα με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση της χώρας 

(αιρεσιμότητες).  

Για την επίτευξη των στόχων της αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ το Πρόγραμμα 

Επαναπροσδιορισμού του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ επιμερίσθηκε στα 

ακόλουθα έργα6:  

Έργο1:  «Ανασχεδιασμός διαδικασιών και αρμοδιοτήτων» με στόχο την απλοποίηση 

των διαδικασιών και την αποδέσμευση προσωπικού στα πλαίσια εφαρμογής 

Λιτής Διοίκησης.  

Έργο2: «Αναβάθμιση υπηρεσιών, εργαλείων και διαδικασιών σύζευξης /συμπράξεων» 

με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση εργοδοτών και αναζητούντων εργασία 

αξιοποιώντας τη δυνατότητα συνεργασίας με τρίτους (Δημόσιους Φορείς, 

Κοινωνικούς Ετέρους, Ιδιώτες κ.α.). 

                                                           
6 Επιστολή Διοικητή ΟΑΕΔ (26/05/2014) 
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Έργο3: «Αναβάθμιση συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής» με στόχο την 

απλοποίηση των διαδικασιών και την διασύνδεσή τους με  τα πληροφοριακά 

συστήματα άλλων Φορέων. 

Έργο4: «Υποστήριξη υλοποίησης δράσεων ενίσχυσης Μαθητείας» με στόχο την 

εξασφάλιση σημαντικών και τυπικών προσόντων στους αποφοίτους που να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Αγοράς Εργασίας. 

Έργο5: «Δράσεις επιμόρφωσης εργαζομένων και στελεχών ΟΑΕΔ» με στόχο την 

αναβάθμιση και επικαιροποίηση των προσόντων των υπαλλήλων του 

Οργανισμού. 

 Απώτεροι στόχοι του παραπάνω ανασχεδιασμού ήταν η επιτάχυνση των 

αποφάσεων, η βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πολιτών και η απελευθέρωση 

ανθρώπινου δυναμικού και πόρων του ΟΑΕΔ που θα μπορούσαν να κατανεμηθούν σε 

λειτουργίες προστιθέμενης αξίας για την αγορά, όπως η συμβουλευτική προς ανέργους 

και η σύζευξη μεταξύ εργοδοτών και αναζητούντων εργασία.  (Υπουργείο Εργασίας, 

2015α).  

 Το έργο ανασχεδιασμού των δομών και διαδικασιών του ΟΑΕΔ αποτέλεσε έργο 

πρώτης προτεραιότητας για τον συνολικό επαναπροσδιορισμό του επιχειρησιακού του 

μοντέλου, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την αποτελεσματικότητα του 

οργανισμού. Ο ανασχεδιασμός με βάση την μεθοδολογία και τις λογικές «Λιτής 

Διοίκησης» (Lean Management), διέπεται από: α) την απλοποίηση και επιτάχυνση των 

διαδικασιών με κατάργηση της γραφειοκρατίας όπου είναι δυνατό, β) τη σύνδεση 

υπευθυνοτήτων με λήψη αποφάσεων με στόχο την ενίσχυση της αυτενέργειας των 

στελεχών, και γ) τη χρήση ποσοτικών δεικτών και πληροφορίας για την μέτρηση της 

απόδοσης και την αξιολόγηση των δράσεων του οργανισμού (Υπουργείο Εργασίας, 

2015α). 

 Μέσω του επαναπροσδιορισμού του επιχειρησιακού του μοντέλου, ο ΟΑΕΔ 

επιδιώκει: α) το σχεδιασμό και την υλοποίηση αποτελεσματικότερων πολιτικών 

καταπολέμησης της ανεργίας, β) τη διεύρυνση της ποσότητας και του φάσματος των 

παρεχόμενων υπηρεσιών προς το εργατικό δυναμικό της χώρας με τη βελτίωση της 

ποιότητάς τους γ) την αύξησης της εσωτερικής του απόδοσης αξιοποιώντας καλύτερα 

το προσωπικό του και τις νέες τεχνολογίες και εφαρμόζοντας νέους τρόπους 
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οργάνωσης και διοίκησης, και δ) την ενδυνάμωση του ρόλου του στο πεδίο της 

υλοποίησης πολιτικών απασχόλησης και της ρύθμισης της αγοράς εργασίας7. 

2.5.2. Νέο όραμα και αποστολή ΟΑΕΔ 

Ο ΟΑΕΔ από τη σύστασή του ορίζεται ως το «κύριο όργανο εφαρμογής της 

κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση, με σκοπό την εξασφάλιση των αναγκαίων 

προϋποθέσεων ταχείας προσαρμογής της προσφοράς εργασίας προς τις απαιτήσεις της 

ζήτησης, σε αρμονία με το εκάστοτε Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής της Χώρας και 

τις συναφείς οδηγίες και κατευθύνσεις του Υπουργού Εργασίας8».   

Σύμφωνα με το παραδοτέο των νέων έργων του Στρατηγικού και 

Επιχειρησιακού σχεδίου 2015-2020 (Υπουργείο Εργασίας, 2015γ) το στρατηγικό όραμα 

του Οργανισμού που θα καθοδηγεί την κατεύθυνση και τον μελλοντικό του ρόλο 

διαμορφώθηκε στη φράση: «Ο ΟΑΕΔ να αποτελεί υποδειγματικό δημόσιο φορέα 

απασχόλησης στην Ευρώπη» ικανοποιώντας έτσι τα βασικά κριτήρια που 

χαρακτηρίζουν ένα όραμα αποτελεσματικό που να μεταδίδεται και να κοινοποιείται 

εύκολα, να είναι κατανοητό και επικεντρωμένο, να είναι διεγερτικό και να εμπνέει, να 

είναι περιεκτικό, ευέλικτο και εκτεινόμενο. Το «νέο όραμα» του ΟΑΕΔ αποτυπώνεται 

στον Οδηγό ΚΠΑ2, που εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Συντονισμού και Ανάπτυξης 

Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης το (2016α) σελ.4, ως εξής: «χτίζουμε σχέσεις 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους νέους, τους ανέργους, τους εργαζόμενους και τις 

επιχειρήσεις με στόχο την ενίσχυση της αγοράς εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, για μια 

βιώσιμη ανάπτυξη». 

Η αποστολή του ΟΑΕΔ περιγράφει τις δραστηριότητες του Οργανισμού στο 

χώρο της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και της πρόνοιας εκφράζοντας τη 

μακρόπνοη προοπτική και προσδιορίζοντας το ρόλο και τη φυσιογνωμία του για τα 

επόμενα χρόνια και εδράζονταν από την σύσταση του  (Νομοθετικό Διάταγμα 212/1969 

«Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού») σε τρεις πυλώνες λειτουργίας: α) την προώθηση στην απασχόληση, β) την 

ασφάλιση της ανεργίας και την κοινωνική προστασία της μητρότητας και της 

οικογένειας, και γ) την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.  

                                                           
7 http://www.oaed.gr/reengineering 
8 Νομοθετικό Διάταγμα 212/1969. «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως του Οργανισμού 

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (ΦΕΚ 112Α/1969, σ.889) 

http://www.oaed.gr/reengineering
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Η «νέα αποστολή» του ΟΑΕΔ αποτυπώνεται στον Οδηγό ΚΠΑ (2016) και 

αφορά στα εξής :  

 στη στήριξη του άνεργου και το χτίσιμο σχέσεων εμπιστοσύνης,  

 στη συνεργασία με οργανισμούς του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα για την 

προώθηση και διατήρηση της απασχόλησης,  

 στη προσφορά υπηρεσιών με το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και στη 

χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με το 

πανελλαδικό δίκτυο, 

 στην ανάπτυξη συμπράξεων με τους αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς φορείς και 

Υπηρεσίες Απασχόλησης, για την ανταλλαγή και μεταφορά τεχνογνωσίας και 

εμπειριών 

2.5.3. Οδικός χάρτης αναδιοργάνωσης ΟΑΕΔ 

Ο ΟΑΕΔ προσδιόρισε τις κεντρικές κατευθύνσεις του Προγράμματος στον 

Οδικό Χάρτη (roadmap)9 του έργου, ο οποίος οριστικοποιήθηκε στις 22/11/2012 μετά 

από τη συνεργασία  μεταξύ του ΟΑΕΔ, των Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης 

(ΔΥΑ) της Σουηδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας, της Διεύθυνσης 

Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

εκπροσώπων της  Τεχνικής Βοήθειας προς την Ελλάδα (Task Force for Greece).  Ο 

οδικός χάρτης απετέλεσε παράρτημα του «Συμφωνητικού Συνεργασίας» το οποίο 

συνυπέγραψαν όλα τα ως άνω μέρη και περιελάμβανε οκτώ άξονες στους οποίους ο 

ΟΑΕΔ χρειαζόταν υποστήριξη. Οι άξονες αυτοί ήταν οι ακόλουθοι : 

1. Καλύτερη οργανωτική και διοικητική διάρθρωση του Οργανισμού 

2. Ανάπτυξη σχέσεων με τους εργοδότες 

3. Ανάπτυξη νέας διαδικτυακής πύλης που επιτρέπει τη σύζευξη προσφοράς και 

ζήτησης εργασίας (job portal) 

4. Επανασχεδιασμός των ενεργητικών μέτρων απασχόλησης σύμφωνα με τις ανάγκες 

της αγοράς εργασίας 

5. Παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των αναζητούντων εργασία 

6. Υποστήριξη των νεαρών μαθητευομένων των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ. 

7. Επιλογή μοντέλου διοίκησης – βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών 

8. Ανάπτυξη συμπράξεων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών. 

                                                           
9 http://www.oaed.gr/reengineering 

http://www.oaed.gr/reengineering
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Για την επίτευξη των στόχων της αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ εκπονήθηκε ένα 

αναλυτικό Σχέδιο Δράσης από Ομάδες Εργασίας στις οποίες συμμετείχαν έμπειρα 

στελέχη του Οργανισμού, διεθνείς εμπειρογνώμονες και ο Τεχνικός Σύμβουλος. Το 

Σχέδιο Δράσης  αποτύπωσε την εκτέλεση 12 στρατηγικών αξόνων παρέμβασης και  

περιείχε την υλοποίηση συνολικά 33 έργων ομαδοποιημένων υπό 13 διαφορετικές 

πρωτοβουλίες, οι οποίες και αποτέλεσαν το πρόγραμμα του οργανωτικού 

ανασχεδιασμού (βλ. Σχήμα 2.1). 

Σχήμα 2.1. Αναλυτικό Σχέδιο Δράσης 

(Πηγή: Υπουργείο Εργασίας, 2015γ, σ.6) 

Σχέδιο Δράσης (2013-2015) – Α’ Φάση Προγράμματος 

 Το Σχέδιο Δράσης (2013-2015) που στη συνέχεια καταρτίστηκε και εγκρίθηκε 

από τη Διοικούσα Επιτροπή του έργου τον Ιούνιο του 2013 συγχώνευσε τους οκτώ 

άξονες του Οδικού Χάρτη σε πέντε και υλοποιήθηκε από πέντε ομάδες εργασίας, που 

στελεχώθηκαν από υπαλλήλους του Οργανισμού και υποστηρίχθηκαν από πέντε 

τεχνικούς συμβούλους – αναδόχους.  

 Το Σχέδιο Δράσης υλοποιήθηκε σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα 

και ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2015. Τα κυριότερα παραδοτέα του Σχεδίου Δράσης, 

σειρά από κατάλληλα εργαλεία και διαδικασίες που συνοψίστηκαν στις παρακάτω 

πέντε ομάδες υλοποίησης με τα βασικά παραδοτέα που ολοκληρώθηκαν εντός του 

2015:  

Ο1:  Επανασχεδιασμός διαδικασιών, ρόλων και πολιτικών 

 Νέα οργανωτική δομή 
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 Περιγραφές καθηκόντων και αρμοδιοτήτων για όλους τους εργασιακούς ρόλους 

εντός του οργανισμού 

 Μελέτη στελέχωσης με βάση τις νέες διαδικασίες και τους αναθεωρημένους 

ρόλους του Οργανισμού 

 Νέο μοντέλο οργάνωσης και υπηρεσιών ΚΠΑ2, υλοποιούμενο στο fast-track και 

σε τέσσερα (4) πιλοτικά ΚΠΑ2 

 Κατάλογος διαδικασιών (347 διαδικασίες αποτυπώθηκαν στο εργαλείο ARIS) 

 Επαναπροσδιορισμός / απλοποίηση 43 διαδικασιών και εισαγωγή 8 νέων 

 Εντοπισμός δεικτών για το σύνολο του ΟΑΕΔ και για όλες τις διευθύνσεις και τις 

βασικές λειτουργίες (περιλαμβανομένης της «scorecard» των ΚΠΑ2) 

Ο2: Αναβάθμιση υπηρεσιών και πολιτικών, ανάπτυξη εργαλείων και διαδικασιών για 

συμπράξεις 

 Σχεδιασμός και μοντέλο λειτουργίας για το νέο Call Center 

 Ρόλος Εργασιακού Συμβούλου, οδηγός και εργαλεία εκπαίδευσης 

 Μονάδας Μεγάλων Εργοδοτών και οδηγός προσέγγισης εργοδοτών 

 Γενικό μητρώο εργοδοτών συνδεδεμένο με το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και άλλα 

συστήματα 

 Μητρώο όλων των δυνητικών τοπικών εταίρων (αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, 

ενώσεις εργοδοτών κ.λπ.) 

 Ανάπτυξη μόνιμου μηχανισμού μέτρησης ικανοποίησης αναζητούντων εργασία 

και εργοδοτών 

 Διάφορα πιλοτικά προγράμματα συμπράξεων υπό υλοποίηση 

 Προτεινόμενο πλαίσιο συμπράξεων και συμμαχιών 

 Προτεινόμενες νέες διαδικασίες για τα Ενεργητικά Προγράμματα Απασχόλησης 

Ο3: Αναβάθμιση συστημάτων και εφαρμογών Πληροφορικής 

 ΟΠΣ / Σύστημα Διοικητικής Ενημέρωσης (Management Information System -

MIS) 

 Νέα διαδικτυακή πύλη (Job Portal) 

 Αυτοματισμός των διαδικασιών συναλλαγής μέσω διαδικτυακής πύλης ή/και 

διεπαφής με τα ΚΕΠ 

 Σύστημα Ροών και διαδικασιών (Workflow Management System) 

 Διασύνδεση με άλλα συστήματα του δημόσιου τομέα 
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Ο4: Υποστήριξη δράσεων υλοποίησης Μαθητείας 

 Γραφεία διασύνδεσης στις περισσότερες ΕΠΑΣ Μαθητείας 

 Διάφορα πιλοτικά προγράμματα μαθητείας σε συνεργασία με εργοδότες  

 Νέο σύστημα αξιολόγησης των προγραμμάτων κατάρτισης και μαθητείας 

 Νέες διαδικασίες, ρόλοι και αρμοδιότητες για τις ΕΠΑΣ 

Ο5: Πρακτικές Διοίκησης 

 Δομή και διαδικασίες για τη λειτουργία της Διαχείρισης Αλλαγών 

 Σχέδιο επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων 

Σχέδιο Υλοποίησης 2016 – Β’ Φάση Προγράμματος 

Για την εφαρμογή των εργαλείων και διαδικασιών που παρήχθησαν στην Α’ Φάση του 

Προγράμματος στο σύνολο του Οργανισμού, ο ΟΑΕΔ συνεργάστηκε με τους εταίρους 

του και κατάρτισε ένα Σχέδιο Υλοποίησης του προγράμματος για το 2016, το οποίο 

ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο 2106 και υιοθετήθηκε στην τελική του μορφή κατά την 

συνεδρίαση της διευρυμένης Διοικούσας Επιτροπής (17/3/2016). Το Σχέδιο 

Υλοποίησης  (βλ. Σχήμα 2.2) αρθρώνονταν γύρω από βασικούς άξονες. Κάθε άξονας 

περιελάμβανε κάποιες κομβικές δράσεις οι οποίες είχαν ως  στόχο την βελτίωση της 

επίδοσης και των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον Οργανισμό. Οι κύριες κομβικές 

δράσεις ήταν οι ακόλουθες: 

 

 

Σχήμα 2.2. Σχέδιο Υλοποίησης 2016 – Β΄ Φάση Προγράμματος 

(Πηγή: Διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα http://www.oaed.gr/reengineering) 

 Αναδιοργάνωση όλων των ΚΠΑ2 της επικράτειας και τη μετακύλιση όλων 

των πιλοτικών διαδικασιών της προηγούμενης φάσης του προγράμματος που 

http://www.oaed.gr/reengineering
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στέφθηκαν με επιτυχία (νέοι ρόλοι, νέες πρακτικές, παρακολούθηση δεικτών επίδοσης). 

Συνεχίζεται στη παρούσα  φάση και αναμένεται εντός του 2018 η ολοκλήρωση των 

ενεργειών αναφορικά με ορισμένα ΚΠΑ2 της α’ κατηγορίας και β’ κατηγορίας, ενώ η 

εφαρμογή των αλλαγών αυτών και στην γ’ κατηγορία ξεκίνησε από τον Δεκέμβριο του 

2016 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. 

 Η πλήρης λειτουργία του Call Center που παρέχει άμεση και αξιόπιστη 

πληροφόρηση στο σύνολο των συναλλασσόμενων με τις κεντρικές, περιφερειακές και 

τοπικές υπηρεσίες του Οργανισμού σε όλη την χώρα εξοικονομώντας ανθρώπινους και 

άλλους πόρους.  

 H εγκατάσταση του Νέου Portal, ενός συστήματος ηλεκτρονικής αναζήτησης 

θέσεων εργασίας και εργαζομένων και σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας και 

η βελτίωση της διαδικτυακής πύλης με σκοπό την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες 

των διαφορετικών κατηγοριών χρηστών για πληροφόρηση, συμβάλλοντας δυναμικά 

προς την επίτευξη των κεντρικών στόχων του Προγράμματος. Στην παρούσα φάση 

συλλέγεται πληροφοριακό υλικό από τις Διευθύνσεις του Οργανισμού.  

 Ανάλυση προφίλ – Κατηγοριοποίηση – Συμβουλευτική. Η ανάλυση του 

προφίλ (Profiling) των εγγεγραμμένων ανέργων και η κατηγοριοποίησή τους, 

προκειμένου η παροχή κατάλληλων υπηρεσιών συμβουλευτικής από τους εργασιακούς 

συμβούλους να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους, αποτέλεσαν τον κεντρικό 

στόχο της κομβικής αυτής ενέργειας και αναμένεται να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του 

εντός του 2018. 

 Βελτίωση σχέσεων με εργοδότες. Η προσέγγιση των εργοδοτών αποτελούσε 

πάντα βασική έλλειψη του ΟΑΕΔ. Ένα σύνολο μέτρων του προγράμματος είχαν ως 

στόχο την δυναμική παρέμβαση του Οργανισμού στον τομέα αυτό με τη σύσταση της 

Μονάδας μεγάλων εργοδοτών (επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 50 

εργαζόμενων), Εργασιακοί Σύμβουλοι Εργοδοτών, υπηρεσίες μέσω του portal,  και 

συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους. Στη παρούσα φάση έχουν ολοκληρωθεί όλες οι 

ενέργειες. 

 Η Απλοποίηση Διαδικασιών κομβικών διαδικασιών λειτουργίας του 

Οργανισμού και ο έλεγχος στα διάφορα στάδια έχουν πολύ θετικά αποτελέσματα ως 

προς τη βελτίωση της ταχύτητας ανταπόκρισης, την αξιοπιστία της διαδικασίας και την 

εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων. 
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 Βελτίωση αποτελεσματικότητας των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης 

(ΕΠΑ) μέσω καλύτερου σχεδιασμού, στόχευσης και υλοποίησης προγραμμάτων 

απασχόλησης για μία σταθερή εργασιακή ένταξη των ομάδων ανέργων στις οποίες 

απευθύνονται αναλύοντας τα χαρακτηριστικά τους και να προσδιορίζοντας τις ανάγκες 

τους.  

 Εκπαίδευση/ επιμόρφωση του Προσωπικού σχεδόν του ενός τρίτου του 

προσωπικού του ΟΑΕΔ καθώς οι  ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού σε οριζόντια 

και κάθετα προσόντα και σε νέα εργαλεία και πρακτικές, προήλθαν από την υλοποίηση 

της πρώτης φάσης του Προγράμματος 2013-2015. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

εξελίσσονται τόσο οι εκπαιδεύσεις με ίδια μέσα όσο και οι εκπαιδεύσεις στο ΕΚΔΔΑ –

ΙΝΕΠ.  

 Η εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Διοίκησης του μέσω αποτελεσμάτων 

(management by results) αλλά και η παρακολούθηση «Δεικτών Επίδοσης» ποιοτικών 

και ποσοτικών παραμέτρων της καθημερινής λειτουργίας του Οργανισμού μέσω 

επιλεγμένων δεικτών επίδοσης (performance indicators) για τη συμβολή στην επίτευξη 

των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων. 

2.5.4. Οφέλη και αποτελέσματα αναδιοργάνωσης ΟΑΕΔ  

Η επιτυχής υλοποίηση του Προγράμματος θα επιτρέψει την κάλυψη των 

υποχρεώσεων της χώρας προς του θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η 

υλοποίηση του Προγράμματος αποτελεί «μνημονιακή υποχρέωση» της χώρας που 

αφορά στις διαρθρωτικές πολιτικές για «την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 

ανάπτυξης» καθώς και «την Αγορά εργασίας και το Ανθρώπινο Κεφάλαιο». 

«Μεσοπρόθεσμα, θα ενισχυθεί η ικανότητα του Υπουργείου να διαμορφώνει, να υλοποιεί 

και να παρακολουθεί  πολιτικές, προκειμένου να αυξήσει την ικανότητά του να 

πραγματοποιεί μεταρρυθμίσεις της κοινωνικής πρόνοιας και ενεργητικές πολιτικές 

αγοράς εργασίας, και να επιτύχει την εμπροσθοβαρή απορρόφηση της χρηματοδότησης 

από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία. Αυτό περιλαμβάνει τη βελτίωση των δημόσιων 

υπηρεσιών απασχόλησης μέσω της ολοκλήρωσης της αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ 

(βασικό παραδοτέο)10». Επιπλέον, η υλοποίηση του Προγράμματος αποτελεί «και 

προϋπόθεση εκπλήρωσης δύο αιρεσιμοτήτων» του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 

για τη συνέχιση της χρηματοδότησης της χώρας που αφορούν: 

                                                           
10 http://www.oaed.gr/reengineering 

http://www.oaed.gr/reengineering
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 Στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης με 

βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την Απασχόληση. 

 Στον εκσυγχρονισμό και στην ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας στο 

πλαίσιο των Κατευθυντήριων Γραμμών Απασχόλησης. 

 Στο Πρόγραμμα προσδιορίστηκαν τα αναμενόμενα οφέλη για τον ΟΑΕΔ» ώστε 

ο Οργανισμός να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και την αποστολή του και να διαθέτει : 

 «Αναδιαμορφωμένο δίκτυο ΚΠΑ2», που θα παρέχει υπηρεσίες υψηλότερης 

ποιότητας και ως προς το περιεχόμενο και ως προς την ταχύτητα και ευκολία 

εξυπηρέτησης των πολιτών και συναλλασσόμενων. 

 «Νέο μοντέλο παροχής υπηρεσιών», που θα περιλαμβάνει περισσότερους 

διαύλους επικοινωνίας με τους πολίτες και πολύ μεγαλύτερο εύρος 

εξατομικευμένων υπηρεσιών, που θα παρέχονται επί τόπου ή εξ αποστάσεως. 

 «Νέο μηχανισμό σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των Ενεργητικών 

Πολιτικών Απασχόλησης», που θα παρέχει αποτελεσματικότερα προγράμματα ως 

προς την αύξηση της απασχόλησης, την εργασιακή ένταξη των ανέργων και την 

ποιότητα των θέσεων εργασίας. 

 «Ενεργητική προσέγγιση των εργοδοτών» με στόχο να αυξηθούν οι κενές θέσεις 

που δηλώνονται και οι προσφερόμενες θέσεις «μαθητείας». 

 «Νέα οργανωτική δομή» που θα δίνει έμφαση στον στρατηγικό προγραμματισμό, 

τη δημιουργία μηχανισμών ανατροφοδότησης (feedback) μεταξύ των μονάδων 

σχεδιασμού, υλοποίησης και αποτίμησης πολιτικών, την οριζόντια επικοινωνία 

και συνεργασία μεταξύ διοικητικών μονάδων και την αμφίδρομη ροή 

πληροφόρησης μεταξύ ιεραρχικών επιπέδων. 

 «Νέο διοικητικό μοντέλο στηριγμένο» στα αποτελέσματα, τη συμμετοχή των 

εργαζομένων και τη διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού. 

 Η αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ δίνει το σήμα μιας νέας εποχής με καινοτόμες 

υπηρεσίες11. Το νέο εύχρηστο portal του ΟΑΕΔ έχει βελτιώσει σημαντικά την 

επισκεψιμότητα των ενδιαφερόμενων και το 2016 καταγράφηκαν 350.000 χρήστες/ 

μήνα και 3,25 εκατ. προβολές σελίδας ανά μήνα. 

Αντίστοιχα, το τηλεφωνικό κέντρο (Call Center) που θεσπίστηκε με την 

αναδιοργάνωση δέχθηκε το 2016 κατά μέσο όρο 900 κλήσεις/ημέρα με μέσο χρόνο 

εξυπηρέτησης 2,5 λεπτά και μέσο χρόνο αναμονής τα 30’’. 

                                                           
11 https://www.youtube.com/watch?v=kg5ohRJ8JjI (Δημοσιεύτηκε στις 5 Ιουλ 2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=kg5ohRJ8JjI
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Το 2016 ξεκίνησε η λειτουργία του γραφείου υποδοχής σε 31 ΚΠΑ (από τα 118 

πανελλαδικά)  μειώνοντας το πλήθος στην αναμονή κατά 60% και προωθώντας τους 

συναλλασσόμενους στην κατάλληλη υπηρεσία. 

Ο ΟΑΕΔ εξελίσσεται12 καθώς ο ουσιαστικός διαχωρισμός των Εργασιακών 

Συμβούλων Εργοδοτών από τους Εργασιακούς Συμβούλους Ανέργων αύξησε τον 

χρόνο ενασχόλησης τους με τις επιχειρήσεις βελτιώνοντας σημαντικά τη ενημέρωση 

τους για τα προγράμματα του ΟΑΕΔ, τις νέες ταχύτερες διαδικασίες και ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες του Οργανισμού. 

Αντίστοιχα, οι Σύμβουλοι Ανέργων αναζητούντων εργασία με την νέες 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες,  βελτίωσαν τον χρόνο και την ποιότητα εξυπηρέτησης των 

ανέργων, ενώ η συνεργασία τους με τους Συμβούλους Εργοδοτών αύξησε την 

δυνατότητα (επανένταξης) τους στην αγορά εργασίας μέσω της πιο στοχευμένης και 

αποτελεσματικής σύζευξης των αναζητούντων εργασίας με τις επιχειρήσεις.  

2.6. Ανεργία και πολιτικές αντιμετώπισής της 

2.6.1. Ανεργία 

 «Το φαινόμενο της ανεργίας είναι σήμερα ένα σημαντικό οικονομικό πρόβλημα 

με βαθύτερες κοινωνικές προεκτάσεις και η αντιμετώπιση του βρίσκεται στο επίκεντρο 

κάθε οικονομικής πολιτικής. Η καθιέρωση της μισθωτής εργασίας, ως κυρίαρχη μορφή 

της αμειβόμενης εργασίας, είναι χαρακτηριστικό των σημερινών μορφών κοινωνικής 

οργάνωσης και η επαγγελματική αποκατάσταση είναι ένα από τα δυσκολότερα 

προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος σήμερα μέσα σε συνθήκες 

κοινωνικοοικονομικής αβεβαιότητας και ανασφάλειας. Η ανεργία έχει άμεσες και 

σοβαρές επιδράσεις κυρίως σε όσους δεν διαθέτουν άλλες πηγές εισοδήματος» (Κοΐδου, 

2016, σ.8).  

Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείου Εργασίας, «άνεργος θεωρείται κάποιος ο 

οποίος δεν εργάζεται και ο οποίος ενδιαφέρεται, είναι διαθέσιμος και ψάχνει για 

εργασία» ενώ το CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της 

Επαγγελματικής Κατάρτισης) αναφέρει «ως ανεργία ορίζεται η κατάσταση όσων 

προσφέρονται για εργασία και απασχόληση έναντι αμοιβής ανάλογης με την ειδίκευση και 

τις επαγγελματικές δεξιότητες που διαθέτουν» (Γαλάνης, 2011, σ.6).  

                                                           
12 https://www.youtube.com/watch?v=_pfBT4T1ttg&t=17s (Δημοσιεύτηκε στις 12 Σεπ 2017) 

https://www.youtube.com/watch?v=_pfBT4T1ttg&t=17s
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Η Ελληνική πολιτεία (Ν.1545 άρθρο 3) ορίζει  ότι «άνεργος θεωρείται εκείνος 

που μετά την λύση ή την λήξη της εργασιακής του σχέσης αναζητεί εργασία», ενώ δεν 

θεωρεί ανέργους όσους ασκούν ελεύθερο επάγγελμα (επιχειρηματίες, αγρότες) και 

όσους δεν μπορούν να εργαστούν καθώς δεν είναι διαθέσιμοι για την αγορά εργασίας 

(εκπαιδευόμενοι,  στρατιώτες, συνταξιούχοι, ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά,  φυλακισμένοι) 

(ΦΕΚ 91/20.5.1985).  

Η κάθε οικονομία έχει ένα ορισμένο μέγεθος πληθυσμού που διακρίνεται σε 

οικονομικά ενεργό και σε οικονομικά μη ενεργό. Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός 

αποτελεί το εργατικό δυναμικό (άτομα που μπορούν και θέλουν να εργαστούν), που 

είναι το σύνολο των απασχολουμένων (άτομα που εργάζονται) και των ανέργων (άτομα 

που μπορούν και θέλουν να εργαστούν, αλλά δεν μπορούν να βρουν απασχόληση). 

Αντίθετα, ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός αποτελείται από άτομα που δεν 

μπορούν να εργαστούν ή  δεν είναι διαθέσιμα για την αγορά εργασίας (Ντάνη, 2010). Η 

ανεργία ορίζεται ως το πηλίκο των ανέργων μιας περιοχής προς το συνολικό εργατικό 

δυναμικό (που είναι το άθροισμα των ανέργων και των απασχολούμενων). Στις 

οικονομικές αναλύσεις η ανεργία δεν μετριέται σε άτομα (απόλυτος αριθμός), καθώς η 

σημασία αυτού του αριθμού εξαρτάται από το μέγεθος του εργατικού δυναμικού, για 

αυτό η ανεργία εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό του εργατικού δυναμικού 

(Γαλάνης, 2011). 

 Ο ακριβής προσδιορισμός του μεγέθους της ανεργίας είναι αρκετά πολύπλοκος 

και δύσκολος εξ’ αιτίας της ανάπτυξης νέων μορφών εργασίας (περιοδική, μαθητεία 

κλπ) και της ασαφούς εργασιακής κατάστασης μέρους του πληθυσμού (αδράνεια, 

παραοικονομία κλπ) δημιουργώντας την ανάγκη επανεξέτασης του ορισμού και της 

μεθοδολογίας μέτρησης της.  

2.6.2. Τα αίτια της ανεργίας 

 Η αναζήτηση των αιτιών αύξησης της ανεργίας έχει αποτελέσει αντικείμενο 

μελέτης πολλών ερευνητών και οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων με κυριότερους 

την αλλαγή των παραγωγικών μοντέλων, την τεχνολογική εξέλιξη και τις περιοδικές 

κρίσεις της οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα ο συνδυασμός της τεχνολογικής προόδου με 

ύφεση και διεθνοποίηση της οικονομίας διαμορφώνουν συνθήκες για ανάπτυξη της 

ανεργίας.  
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 Η εξέλιξη της τεχνολογίας παίζει σημαντικό ρόλο στην άνοδο της ανεργίας 

καθώς αυξάνει την ζήτηση για εργαζομένους με υψηλές δεξιότητες ενώ ταυτόχρονα 

μειώνει τη ζήτηση για άτομα με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων. (Κατσανέβας και 

Λιβανός, 2005). Ταυτόχρονα,  η υπερεξειδίκευση της οικονομίας προκαλεί διαταραχές 

στην παραγωγικότητα που οδηγούν σε ανακατανομή του εργατικού δυναμικού, με 

αποτέλεσμα ένταση της ανεργίας, ιδιαίτερα σε περιόδους ύφεσης (Γιρβαλάκη και 

Σταμούλη, 2012). Άλλα αίτια της ανεργίας θεωρούνται επίσης οι δημογραφικές 

εξελίξεις, αποτέλεσμα της υπεργεννητικότητας, της αστυφιλίας είτε της μετανάστευσης.  

Επιπλέον αυτών, η διεθνοποίηση της οικονομίας, ο ανταγωνισμός, και οι ελεύθερες 

ανταλλαγές αποτελούν μερικές ακόμα από τις αιτίες της ανεργίας συμβάλλοντας στη 

δημιουργία μέρους του προβλήματος που είναι η μετανάστευση, η μείωση των 

επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας με την εξαγωγή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων σε περιοχές / κράτη με φθηνότερο εργατικό δυναμικό  και την 

κατάργηση παραδοσιακών επαγγελμάτων (Γαλάνης, 2011). 

 Όσον αφορά την χώρα μας, η αύξηση της ανεργίας εκτός από τους παραπάνω 

λόγους οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη διάρθρωση της οικονομίας και η μείωσή της 

απαιτεί μεταρρυθμίσεις στις παραγωγικές δομές της οικονομίας. Ένα από τα 

χαρακτηριστικά είναι η τάση και νοοτροπία των Ελλήνων για ανώτερη εκπαίδευση που 

θεωρούν ότι προσφέρει κοινωνική αναγνώριση και άνοδο, αλλά και ο προσανατολισμός 

του εκπαιδευτικού συστήματος προς το δημόσιο τομέα που οδηγούν τελικά στην 

αναντιστοιχία της εκπαίδευσης με τις οικονομικές και κοινωνικές  ανάγκες της χώρας 

(Κατσανέβας και Λιβανός, 2005). 

 Το πρόβλημα της ανεργίας έχει αναδειχθεί ως το σημαντικότερο πρόβλημα των 

κοινωνιών του αναπτυγμένου κόσμου στο τέλος του 20ού αιώνα και οι συνέπειες της 

εκτεταμένης και παρατεταμένης ανεργίας αφορούν τόσο την ατομική ευημερία των 

ανέργων όσο και την κοινωνική ευημερία του συνόλου των πολιτών. Η απαξίωση του 

ανθρώπινου κεφαλαίου της οικονομίας, γίνεται πολύ πιο έντονη στην περίπτωση που τα 

άνεργα άτομα παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα μακριά από την αγορά 

εργασίας με αποτέλεσμα να απαξιώνονται οι ικανότητες τους, με έμμεσες συνέπειες την 

εμπλοκή τους ακόμα και σε παράνομες δραστηριότητες προκειμένου να βιοποριστούν. 

Εξαιτίας της ανεργίας διαιωνίζονται οι ανισότητες, καλλιεργείται ο φθόνος και το μίσος 

στις διαπροσωπικές σχέσεις (Παπαιωάννου, 2012).   
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2.6.3. Η εξέλιξη της ανεργίας 

Η ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική) Αρχή (2015) ανακοινώνει τα αποτελέσματα 

της δειγματοληπτικής Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) για το τέλος του κάθε 

έτους και αναφέρεται σε άνεργα άτομα ηλικίας 15-74 ετών, που συγκεντρώνουν όλες 

τις προϋποθέσεις που έχουν ορισθεί. Σύμφωνα με την Καραμεσίνη (2006), οι 

προϋποθέσεις που τίθενται από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, αποκλείουν ένα 

μεγάλο μέρος ατόμων, όπως για παράδειγμα τις ανενεργές γυναίκες με μικρά παιδιά, 

που δεν μπορούν να αναλάβουν άμεσα αμειβόμενη εργασία (Ιερεμιάδη, 2008), ενώ οι 

Κορρέ και Κατσίρου (2013) υποστηρίζουν ότι μεγάλα τμήματα του πληθυσμού 

βρίσκονται σε ενδιάμεσες καταστάσεις, μεταξύ εργασίας - ανενεργού πληθυσμού 

(αδράνειας) – ανεργίας εξαιτίας της «παραοικονομίας» (κοινό χαρακτηριστικό κυρίως 

των κοινωνικών συστημάτων που πλήττονται από την οικονομική κρίση)  καθιστώντας 

έτσι δυσδιάκριτη την οριοθέτηση του πληθυσμού μεταξύ ανεργίας, ενεργού και μη 

ενεργού πληθυσμού. 

Την πρώτη δεκαετία μετά την ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

(1981-1990) η ανεργία διατηρήθηκε σε χαμηλά επίπεδα (βλ. Διάγραμμα 2.1), ενώ 

σύμφωνα με την Ντάνη (2010), η απότομη αύξηση που παρατηρείται το 1983 

οφείλεται, στην αλλαγή του τρόπου απεικόνισης της ανεργίας.  Αντίθετα, από το 1991 η 

ανεργία παρουσιάζει σταδιακή αύξηση στην Ελλάδα, προσεγγίζοντας το 12% στο τέλος 

της δεκαετίας, σημαντικά υψηλότερα από τις  χώρες του Οργανισμού Οικονομικής 

Συνεργασίας Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). 

 

Διάγραμμα 2.1. Εξέλιξη της ανεργίας (%) στην Ελλάδα 1981-2000 

(Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων από Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού και 

Αγοράς Εργασίας  ΕΛΣΤΑΤ) 
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Στην συνέχεια, από το 2000 η ανεργία παρουσίασε μικρή κάμψη έως το 2008 

προσεγγίζοντας το 7,3% ενώ μετά το 2009 εκτινάσσεται στο 26% ως αποτέλεσμα της 

οικονομικής κρίσης (βλ. Διάγραμμα 2.2). Η Παπαϊωάννου (2012) υποστηρίζει ότι η 

αύξηση του ποσοστού της ανεργίας στην Ελλάδα κατά την χρονική περίοδο 2009-2012 

δεν προέρχεται μόνον από την μείωση της απασχόλησης κατά 8,7% (δηλαδή κατά 

421.000 άτομα) αλλά και από την αύξηση κατά περίπου 1% του εργατικού δυναμικού, 

αύξηση που αντιστοιχεί κατά προσέγγιση σε 50.000 άτομα.  

 

Διάγραμμα 2.2. Εξέλιξη της ανεργίας (%) στην Ελλάδα 2000-2014 

(Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων από Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς 

Εργασίας  ΕΛΣΤΑΤ) 

Σύμφωνα με τον Πετράκη (2014) η παρατεταμένη ύφεση της οικονομίας και το 

μέγεθος της ανεργίας που έχει κυρίως διαρθρωτικό χαρακτήρα, δημιούργησαν μία 

εξαιρετικά εύθραυστη αφετηρία για την κοινωνική συνοχή αλλά και για την οικονομική 

ανάπτυξη της Ελλάδας μέχρι το 2020. Σύμφωνα με τον ίδιο, το μακροοικονομετρικό  

μοντέλο που αναπτύχθηκε για την Ελληνική οικονομία (βλ. Διάγραμμα 2.3), με 

εκτιμήσεις ανάμεσα σε άλλα μεγέθη της οικονομίας και για την εξέλιξη της ανεργίας 

της περιόδου 2014-2020, διαπιστώνονται τρία σενάρια, με την ανεργία το 2020 να 

κινείται μεταξύ 13,1% (αισιόδοξο σενάριο) και 24,9% (απαισιόδοξο σενάριο) 

Σύμφωνα με άρθρο στην εφημερίδα Καθημερινή (23.7.2014)13 η απασχόληση 

στην Ευρώπη παραμένει δύσκολη και ανομοιόμορφη  και σε ορισμένες χώρες η 

ανεργία υποχωρεί σε προ κρίσης επίπεδα, ενώ στον Νότο δείχνει ενδείξεις κάμψης, 

αλλά αυτή είναι πολύ αργή και ξεκινά από πολύ υψηλά επίπεδα. Στο ίδιο άρθρο 

                                                           
13 Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: www.kathimerini.gr/777246/article/oikonomia 

http://www.kathimerini.gr/777246/article/oikonomia


 

54 

 

αναφέρεται ότι η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας εκτιμάται ότι θα αυξήσει σημαντικά 

την τεχνολογική ανεργία τις επόμενες δεκαετίες με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να 

χαθούν στην Ευρώπη άνω του 50% των υφιστάμενων θέσεων εργασίας με πιο 

αυξημένα ποσοστά στον Ευρωπαϊκό Νότο. 

Κατά τον Krugman (1994) o αντίκτυπος του φαινομένου αυτού είναι 

διαφορετικός σε ΗΠΑ και Ευρώπη καθώς στις ΗΠΑ όπου η αγορά κινείται ελεύθερα 

 

Διάγραμμα 2.3. Εκτιμήσεις για την εξέλιξη της ανεργίας στην Ελληνική οικονομία 

(Πηγή: Πετράκης (2014) Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 

http://indeepanalysis.gr/node/1740) 

χωρίς περιορισμούς το φαινόμενο αυτό έχει οδηγήσει σε αυξημένη ανισότητα αφού οι 

εργαζόμενοι των οποίων οι δεξιότητες έχουν απαξιωθεί αναγκάζονται να δεχθούν 

εργασίες με χαμηλούς μισθούς. 

 Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) προειδοποιεί (άρθρο της Καθημερινής 

21/1/2015)14 τη διεθνή πολιτική ηγεσία ότι οι άνεργοι έως το 2019 θα έχουν ξεπεράσει 

τα 212 εκατομμύρια. Παγκοσμίως ο αριθμός των ανέργων θα αυξηθεί κατά 8 

                                                           
14 Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: www.kathimerini.gr/800338/article/oikonomia 

 

http://indeepanalysis.gr/node/1740
http://www.kathimerini.gr/800338/article/oikonomia
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εκατομμύρια από το 2016 – 2019, θέτοντας τις πολιτικές ηγεσίες προ των ευθυνών 

τους, για τη λήψη κατεπειγόντων μέτρων. Μέτρα όπως, η προώθηση μεταρρυθμίσεων 

στην εργασία, ο στοχευμένος σχεδιασμός πολιτικών για την απασχόληση, τα 

εισοδήματα και το επιχειρείν καθώς και ο επαναπροσανατολισμός του τραπεζικού 

συστήματος στην πραγματική οικονομία. 
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

3.1. Σκοπός και στόχοι της Έρευνας 

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης της 

αναδιοργάνωσης που υλοποιείται στον ΟΑΕΔ στην αποδοτικότητα των υπηρεσιών των 

Εργασιακών Συμβούλων.  

 Ειδικότερα, οι στόχοι της έρευνας είναι:  

α) να διαπιστωθεί η συνεισφορά του επανασχεδιασμού των διαδικασιών, ρόλων και 

αρμοδιοτήτων, η αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων καθώς και η 

αναβάθμιση υπηρεσιών και πολιτικών που πραγματοποιήθηκαν έως τώρα ως δράσεις 

της αναδιοργάνωσης,  στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των Εργασιακών 

Συμβούλων στην υποστήριξη των ανέργων που αναζητούν εργασία και των εργοδοτών 

που αναζητούν προσωπικό 

β) να διαπιστωθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της αναδιοργάνωσης στα διάφορα ΚΠΑ της 

χώρας και η πιθανή συσχέτιση του με το μέγεθος του ΚΠΑ   

γ) να διαπιστωθεί η επίδραση της αναδιοργάνωσης (re-engineering) στην 

αποδοτικότητα των υπηρεσιών των Εργασιακών Συμβούλων, όπως αυτή 

προσδιορίζεται από τους ίδιους μέσω του βαθμού ικανοποίησης των υπηρεσιών που 

παρέχουν μέσω της σύγκρισης των αποτελεσμάτων πριν και μετά την εφαρμογή της 

αναδιοργάνωσης (re-engineering). 

3.2. Η ταυτότητα της έρευνας 

 Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε 491 υπαλλήλους των ΚΠΑ όλης της χώρας 

εκ των οποίων οι 400 είναι Εργασιακοί Σύμβουλοι: (241 με χρέη Εργασιακών 

Συμβούλων Αναζητούντων και 159 με χρέη Εργασιακών Συμβούλων Εργοδοτών) και 

οι υπόλοιποι 91 Διοικητικοί Υπάλληλοι με ενεργές δευτερεύουσες δραστηριότητες, στις 

Συμβουλευτικές ΕΠεΠ / ΤΑΕ / ΣΑΕΠ  αλλά και ως Σύμβουλοι Eures (Πίνακας 3.1).  

 Οι παραπάνω υπάλληλοι εκπροσωπούν το σύνολο του προσωπικού του ΟΑΕΔ 

που εκτελούν καθήκοντα Εργασιακού Συμβούλου και στην παρούσα έρευνα 

θεωρούνται ως ο συνολικός πληθυσμός (Ν) στον οποίο αναφέρεται η παρούσα έρευνα 

(Πίνακας 3.1).  
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Πίνακας 3.1.  Συνολικός πληθυσμός (Ν) ερωτηθέντων υπαλλήλων στα 118 ΚΠΑ 

Ερωτηθέντες υπάλληλοι των ΚΠΑ 
Πλήθος  

ερωτηθέντων 

Εργασιακοί  Σύμβουλοι Ανέργων 241  

Εργασιακοί Σύμβουλοι Εργοδοτών 159  

Σύνολο Εργασιακών Συμβούλων στα ΚΠΑ  400 

Διοικητικοί Υπάλληλοι  

(στη Συμβουλευτική ΕΠεΠ_ΤΑΕ_ΣΑΕΠ / ως Σύμβουλοι Eures) 91 91 

Συνολικός Πληθυσμός (Ν)  491 

(Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων από εσωτερικό δίκτυο ΟΑΕΔ) 

 Το ερωτηματολόγιο της παρούσης έρευνας συμπληρώθηκε από 113 

Εργασιακούς Συμβούλους (n=113) διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα μεγάλο δείγμα στην 

έρευνα καθώς  αντιπροσωπεύει το 23% του συνολικού πληθυσμού (Ν=491). Κατά 

συνέπεια, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν υψηλή 

αξιοπιστία και αντιπροσωπεύουν την άποψη του συνολικού πληθυσμού των 

Εργασιακών Συμβούλων της χώρας. Για το λόγο αυτό, στην παράθεση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας, η άποψη των Εργασιακών Συμβούλων που απάντησαν 

στο ερωτηματολόγιο (δείγμα) θα αναφέρεται ως άποψη των Εργασιακών Συμβούλων 

(πληθυσμός).  

 Το μέγεθος των ΚΠΑ ενδέχεται να έχει σημαντική επίδραση στην υλοποίηση 

των πολιτικών του Οργανισμού καθώς τα μικρότερα ΚΠΑ έχουν συνήθως λιγότερο 

προσωπικό (ως αναλογία υπαλλήλων-ανέργων), μικρότερους χώρους και 

αλληλοεπικάλυψη ρόλων και αρμοδιοτήτων καθώς τα περισσότερα από αυτά 

βρίσκονται σε περιοχές με εποχιακή αυξομείωση της ανεργίας (τουρισμός, γεωργία) 

που δημιουργεί εποχιακά υψηλές ανάγκες προσωπικού σε συγκεκριμένες δράσεις.     

 Σύμφωνα με τη Μελέτη Πλαισίου Λειτουργίας Προτύπου ΚΠΑ (Μονογυιού 

κ.α., 2001) το μέγεθος του ΚΠΑ καθορίστηκε με κριτήριο τον συνολικό αριθμό 

εγγεγραμμένων ανέργων στα ΚΠΑ (Πίνακας 3.2) που προσδιόρισε και τις ανάγκες σε 

προσωπικό. Η ένδειξη επίδρασης του μεγέθους του ΚΠΑ στην υλοποίηση των 

πολιτικών του οργανισμού οδήγησε στην συμμετοχή του ως παράμετρο σύγκρισης στην 

παρούσα έρευνα.   
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Πίνακας 3.2.  Μέγεθος ΚΠΑ  

  

 

 

 

 

(Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων από Μονογυιού κ.ά., 2001) 

 

 Από τους εργασιακούς Συμβούλους που απάντησαν το ερωτηματολόγιο 

(δείγμα), το 43,3% (49 άτομα) εργάζονται σε μεσαίο ΚΠΑ, το 33,7% (38 άτομα) σε 

μικρό ΚΠΑ και το 23% (26 άτομα) σε μεγάλο ΚΠΑ (Διάγραμμα 3.1). Είναι 

χαρακτηριστικό ότι το ερωτηματολόγιο απάντησαν όλοι οι Εργασιακοί Σύμβουλοι (38 

άτομα) που εργάζονται στα μικρού μεγέθους ΚΠΑ (38 από τα συνολικά 118).   

 

 

Διάγραμμα 3.1. Μέγεθος ΚΠΑ που εργάζεσαι (%)  

 

Όσον αφορά τις αρμοδιότητες (ρόλους) της θέσης του Εργασιακού 

Συμβούλου, οι περισσότεροι Εργασιακοί Σύμβουλοι πιστεύουν ότι η αναδιοργάνωση 

βελτίωσε την ενασχόληση τους με τα συγκεκριμένα καθήκοντα. Η αναδιοργάνωση 

(Διάγραμμα 3.2) αύξησε το ποσοστό των Εργασιακών Συμβούλων (ανέργων και 

εργοδοτών) που απασχολούνται με τα καθήκοντα τους στο 96% (109 άτομα) από  66% 

(75 άτομα) που απασχολούταν πριν την αναδιοργάνωση (Διάγραμμα 3.3).  
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Αντίστοιχα, οι Εργασιακοί Σύμβουλοι που απασχολούνται με διοικητικά 

καθήκοντα, αλλότρια με την θέση του Εργασιακού Συμβούλου, μειώθηκαν μετά την 

αναδιοργάνωση σε 20% (22 άτομα) από 46% (52 άτομα) που ήταν πριν την 

αναδιοργάνωση. 

 

Διάγραμμα 3.2. Θέση (ρόλοι) που κατέχεις σήμερα στην υπηρεσία σου 

 

 

Διάγραμμα 3.3. Θέση (ρόλοι) που κατείχες πριν την αναδιοργάνωση στην υπηρεσία 

σου 

 Όσον αφορά το βαθμό διαχωρισμού των Εργασιακών Συμβούλων σε 

Εργασιακούς Συμβούλους Ανέργων και Εργασιακούς Συμβούλους Εργοδοτών το 

40% πιστεύει ότι ο διαχωρισμός πραγματοποιήθηκε ουσιαστικά (28% πολύ + 12% 

απόλυτα) ενώ αντίθετα το 23% πιστεύει ότι δεν πραγματοποιήθηκε επαρκώς (9% λίγο + 

14% καθόλου). Το μεγαλύτερο ποσοστό (37%) των Εργασιακών Συμβούλων πιστεύει 

ότι ο διαχωρισμός πραγματοποιήθηκε σε μέτριο επίπεδο (Διάγραμμα 3.4). 

Συγκρίνοντας την άποψη τους για τον βαθμό διαχωρισμού των Εργασιακών 

Συμβούλων με το μέγεθος του ΚΠΑ διαπιστώθηκε ότι αυτός πραγματοποιήθηκε σε 

μεγαλύτερο βαθμό στα μεγαλύτερα σε μέγεθος ΚΠΑ (p=0.02, r=0.296) πιθανότατα 
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λόγω της μεγαλύτερης διαθεσιμότητας προσωπικού που διέθεταν τα μεγαλύτερα σε 

μέγεθος  ΚΠΑ. 

 

Διάγραμμα 3.4. Βαθμός διαχωρισμού των Εργασιακών Συμβούλων  σε Ανέργων και 

Εργοδοτών 

3.3. Εργαλείο μέτρησης – ερωτηματολόγιο  

 Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική έρευνα, η οποία δίνει τη 

δυνατότητα διερεύνησης σε βάθος απόψεων, αντιλήψεων κα τάσεων χωρίς την ανάγκη 

συλλογής δεδομένων ποσοτικών χαρακτηριστικών που απαιτούν χρονοβόρες και 

επίπονες καταμετρήσεις. Το εργαλείο έρευνας που χρησιμοποιήθηκε ήταν το 

ερωτηματολόγιο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα συλλογής μεγάλου πλήθος δεδομένων 

σε μικρό χρονικό διάστημα με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος. (Κυριαζή, 2000. Cohen κ. 

συν., 2008). Ειδικότερα, στην παρούσα έρευνα η υποστήριξη του Οργανισμού στη 

διανομή του ερωτηματολογίου συνέδραμε στην υψηλή ανταπόκριση των ερωτώμενων 

και στη  συλλογή ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού απαντήσεων.  Η δομή και οι ερωτήσεις 

του ερωτηματολογίου οριστικοποιήθηκαν μετά από τη διενέργεια προκαταρκτικών 

ελέγχων στους οποίους αξιολογήθηκε η σαφήνεια των ερωτήσεων, η ευκολία 

απάντησης καθώς και η αποφυγή κόπωσης του ερωτώμενου. 

 Για τη σύνταξη του ερωτηματολογίου ελήφθη υπόψη υλικό (ερωτηματολόγιο) 

που χρησιμοποιείται στην  Κάρτα Επίδοσης (scorecard) του ΟΑΕΔ (Παράρτημα III) 

που αφορά στους δείκτες εισροών - εκροών του ΚΠΑ έτσι όπως καθορίστηκαν οι 

Υπευθυνότητες και Στόχοι του για την υποστήριξη των ανέργων αναζητούντων εργασία 

και των επιχειρήσεων / εργοδοτών στο πλαίσιο της διοίκησης των ΚΠΑ μέσω στόχων 

διαμέσου της εν’ λόγω αναδιοργάνωσης (re-engineering). Ελήφθησαν υπόψη ο Οδηγός 
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Περιγραφής θέσης Εργασιακού Συμβούλου, παραδοτέα Π4.A και Π4.Β, των αναδόχων 

(Ευρωσύμβουλοι και PWC, 2015α, β),  καθώς και ο Σχεδιασμός και τα Αποτελέσματα 

Έρευνας Ικανοποίησης Εργοδοτών και Αναζητούντων Εργασία παραδοτέα Π5.Α και 

Π5.Β των αναδόχων (Ευρωσύμβουλοι και PWC, 2015γ, δ). Επίσης, ελήφθησαν υπόψη 

τα πορίσματα των εμπειρογνωμόνων που αφορούσαν στις παρατηρήσεις για τους 

άξονες παρέμβασης 3 και 4 «Διαδικτυακής Πύλης» «Ενεργητικών Προγραμμάτων 

Απασχόλησης» (Lock, 2013) και την έκθεση αποστολής της Ομοσπονδιακής 

Υπηρεσίας Απασχόλησης της Γερμανίας  (Scoltz, 2013).  

 Η σύνθεση των διαθέσιμων ευρημάτων ανέδειξε τους βασικούς άξονες πάνω 

στους οποίους στηρίχθηκε η εννοιολογική κατασκευή του ερωτηματολογίου. 

Ειδικότερα, μέσω του ερωτηματολογίου επιδιώχθηκε η καταγραφή  της συνεισφοράς 

του επανασχεδιασμού, η επίδραση της αναδιοργάνωσης (re-engineering) στην 

αποδοτικότητα των υπηρεσιών των Εργασιακών Συμβούλων αλλά και η σύγκριση των 

αποτελεσμάτων πριν και μετά την εφαρμογή στρατηγικής (re-engineering). 

 Το ερωτηματολόγιο (βλ. Παράρτημα II) περιλάμβανε τέσσερα (4) τμήματα: 

 Το πρώτο τμήμα στόχευε στη συγκέντρωση στοιχείων των ερωτώμενων 

σχετικά με: 

Α1. το μέγεθος του ΚΠΑ που εργάζονται, 

Α2. τη θέση (ρόλους) που κατέχουν σήμερα στην υπηρεσία τους, 

Α3. τη θέση (ρόλους) που κατείχαν στην υπηρεσία τους πριν την εφαρμογή του re-

engineering στην υπηρεσία τους, 

Α4. το βαθμό ουσιαστικού διαχωρισμού στην υπηρεσία τους, των Εργασιακών 

Συμβούλων σε Ανέργων και Εργοδοτών, ο οποίος ζητήθηκε από τους ερωτώμενους της 

έρευνας να αποδοθεί σε μια κλίμακα τύπου Likert 5 σημείων (1: καθόλου, 2: λίγο, 3: 

μέτρια, 4: πολύ, 5: απόλυτα).   

 Το δεύτερο τμήμα περιείχε πέντε (5) ερωτήσεις με σκοπό τον προσδιορισμό 

της άποψης των ερωτώμενων για την επίδραση των γενικών δράσεων της 

αναδιοργάνωσης, που υλοποιήθηκαν και λειτουργούν σε κεντρικό επίπεδο στην 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών των Εργασιακών Συμβούλων. Σε αυτή την 

ομάδα ερωτήσεων ζητήθηκε από τους ερωτώμενους της έρευνας να αποδώσουν ένα 

βαθμό σημαντικότητας σε μια κλίμακα τύπου Likert 5 σημείων (1: καθόλου, 2: λίγο, 3: 

μέτρια, 4: πολύ, 5: απόλυτα) που αποτυπώθηκε στις παρακάτω ερωτήσεις σχετικά με 

το βαθμό:   
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Β1. ενημέρωσής τους με σαφή και λεπτομερή τρόπο από την υπηρεσία τους για τους 

άξονες του re-engineering, 

Β2. συνεισφοράς της θέσπισης του Call Center στην καλύτερη εξυπηρέτηση των 

ανέργων / εργοδοτών ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Εργασιακού Συμβούλου, 

Β3. που πιστεύουν ότι βοήθησε στη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας η νέα 

Διαδικτυακή Πύλη του ΟΑΕΔ (Job Portal),  

Β4. λειτουργίας του συγχρονισμού Στοιχείων Βιογραφικού μεταξύ e- services ΟΑΕΔ 

και ΟΠΣ ΟΑΕΔ,  

Β5. που πιστεύουν ότι βοήθησε τους άνεργους / εργοδότες ο συγχρονισμός Στοιχείων 

Βιογραφικού μεταξύ e- services ΟΑΕΔ και ΟΠΣ ΟΑΕΔ. 

 Το τρίτο τμήμα περιείχε οκτώ (8) ερωτήσεις, όπου οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να 

προσδιορίσουν την άποψη των Εργασιακών Συμβούλων για το βαθμό 

πραγματοποίησης των δράσεων της αναδιοργάνωσης στην υπηρεσία ΚΠΑ που 

εργάζονται και να διερευνήσουν την άποψη τους για τα αποτελέσματα της εφαρμογής 

τους δράσεων αυτών. Σε αυτή την ομάδα ερωτήσεων ζητήθηκε από τους ερωτώμενους 

της έρευνας να αποδώσουν ένα βαθμό σημαντικότητας σε μια κλίμακα τύπου Likert 5 

σημείων (1: καθόλου, 2: λίγο, 3: μέτρια, 4: πολύ, 5: απόλυτα) που αποτυπώθηκε στις 

παρακάτω ερωτήσεις σχετικά με το βαθμό:  

Γ1. αναδιοργάνωσης  στο ΚΠΑ  που εργάζονται, 

Γ2. αναδιάταξης του χώρου εργασίας στην υπηρεσία τους στο πλαίσιο του re-

engineering, 

Γ3. λειτουργίας της υποδοχής (reception) στην υπηρεσία τους, 

Γ4. λειτουργίας του θεσμού του ΕΜΔΕ (Middle Manager) στην υπηρεσία τους,  

Γ5. πραγματοποίησης στην υπηρεσία τους των μηνιαίων συναντήσεων στο πλαίσιο του 

re-engineering, 

Γ6. συμπλήρωσης της Κάρτας Επίδοσης (scorecard) στην υπηρεσία τους,  

Γ7. μείωσης του χρόνου αναμονής εντός του ΚΠΑ των ανέργων αναζητούντων εργασία 

σε σχέση με τις υπηρεσίες των Εργασιακών Συμβούλων, εξαιτίας του re-engineering, 

Γ8. μείωσης του χρόνου αναμονής εντός του ΚΠΑ των εργοδοτών σε σχέση με τις 

υπηρεσίες των Εργασιακών Συμβούλων, εξαιτίας του re-engineering. 

 Το τέταρτο τμήμα περιείχε ομάδα δεκατεσσάρων (14) ερωτήσεων, όπου οι 

ερωτώμενοι κλήθηκαν να διαπιστώσουν την άποψη των Εργασιακών Συμβούλων για 

την επίδραση της αναδιοργάνωσης στην βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν «πριν» 
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και «μετά» την αναδιοργάνωση, σε σειρά δραστηριοτήτων που συνθέτουν τα 

καθήκοντά τους και καταγράφονται στην Κάρτα Επίδοσης (scorecard). Ειδικότερα, σε 

αυτή την ομάδα ερωτήσεων ζητήθηκε από τους ερωτώμενους της έρευνας να 

αποδώσουν ένα βαθμό σημαντικότητας σε μια κλίμακα τύπου Likert 5 σημείων (1: 

καθόλου, 2: λίγο, 3: μέτρια, 4: πολύ, 5: απόλυτα) «πριν» και «μετά» το re-engineering 

που αποτυπώθηκε σε όλες τις παρακάτω ερωτήσεις σχετικά με το βαθμό:  

Δ1. εφαρμογής της διαδικασίας της εξατομικευμένης προσέγγισης ανέργων / σύνταξης 

– επικαιροποίησης Ατομικού Σχεδίου Δράσης (ΑΣΔ) 

Δ2. υποδείξεων/ υλοποιήσεων δράσεων εντός ΑΣΔ (κενών θέσεων εκτός – εντός 

προγραμμάτων απασχόλησης, κοινωφελούς εργασίας, απόκτησης εργασιακής 

εμπειρίας, κατάρτισης) 

Δ3. εφαρμογής της διαδικασίας σύζευξης ανέργων - κενών θέσεων εργασίας 

(matching)/ προεπιλογής και υπόδειξη  αναζητούντων εργασία σε εργοδότες 

Δ4. ενεργοποίησης - κινητοποίησης ανέργων/ ένταξης σε δράσεις ομαδικής 

συμβουλευτικής  

Δ5. πραγματοποίησης συναντήσεων - ραντεβού με άνεργους/ εργοδότες (εντός της 

υπηρεσίας) κατόπιν πρόσκλησής τους με οποιονδήποτε τρόπο  

Δ6. ταξινόμησης και καθορισμού των επιχειρήσεων της τοπικής αγοράς εργασίας 

Δ7. προσέγγισης – επίσκεψης των τοπικών επιχειρήσεων/ διάγνωση των αναγκών τους 

σε προσωπικό 

Δ8. αναζήτησης κενών θέσεων εργασίας και θέσεων πρακτικής άσκησης από  τη 

διαδικτυακή πύλη (job portal) του ΟΑΕΔ/ καταγραφής του προφίλ της προσφερόμενης 

θέσης εργασίας στο ΟΠΣ 

Δ9. παρακολούθησης της πορείας των τοποθετήσεων ανέργων σε κενές θέσεις εργασίας 

Δ10. οργάνωσης δράσεων πληροφόρησης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης ανέργων/ 

εργοδοτών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και για τις ενεργητικές πολιτικές 

απασχόλησης του ΟΑΕΔ 

Δ11. συνεργασίας με τοπικούς φορείς/ διασύνδεσης του ΚΠΑ με την τοπική αγορά 

εργασίας και την τοπική κοινωνία 

 Ειδικότερα, για τις ερωτήσεις Δ12, Δ13 και Δ14 ζητήθηκε από τους 

ερωτώμενους της έρευνας να αποδώσουν ένα βαθμό σημαντικότητας σε μια κλίμακα 

τύπου Likert 5 σημείων (1: καθόλου, 2: λίγο, 3: μέτρια, 4: πολύ, 5: απόλυτα) «πριν» και 

«μετά» το re-engineering ως προς: 
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Δ12. την ταχύτητα εξυπηρέτησης των ανέργων/ εργοδοτών των παρεχόμενων 

υπηρεσιών των Εργασιακών Συμβούλων  

Δ13. την ευκολία εξυπηρέτησης των ανέργων/ εργοδοτών των παρεχόμενων υπηρεσιών 

των Εργασιακών Συμβούλων  

Δ14. του βαθμού ενασχόλησής τους με αλλότρια καθήκοντα αυτών των Εργασιακών 

Συμβούλων (διοικητικό έργο). 

3.4. Διαδικασία χορήγησης του ερωτηματολογίου 

Η διάθεση των ερωτηματολογίων της έρευνας πραγματοποιήθηκε τη χρονική 

περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2017. Η διάθεση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου 

έγινε μέσω της Διεύθυνσης Συντονισμού του ΟΑΕΔ προς όλα τα ΚΠΑ (118), σε 

πληθυσμό 491 υπαλλήλων που ήταν οι τελικοί αποδέκτες, κατόπιν πρόσκλησης του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τη συμμετοχή του Οργανισμού στην εν λόγω έρευνα με 

τη δυνατότητα να λάβει γνώση των αποτελεσμάτων της έρευνας όταν αυτή περατωθεί.  

Πριν τη χορήγηση του ερωτηματολογίου διενεργήθηκαν προκαταρκτικοί 

έλεγχοι για την οριστικοποίηση του περιεχομένου του. Έγινε πιλοτική δοκιμή του 

ερωτηματολογίου σε δείγμα οκτώ (8) Εργασιακών Συμβούλων, με σκοπό την 

ανίχνευση τεχνικών προβλημάτων κατά τη χορήγηση και συμπλήρωσή του, 

προβλημάτων κατανόησης του περιεχομένου, γλωσσολογικών αδυναμιών, έλεγχος 

σαφήνειας και την εκτίμηση της διάρκειας της όλης διαδικασίας ώστε να γίνουν 

περαιτέρω βελτιώσεις του εργαλείου. Το ερωτηματολόγιο, μετά την πιλοτική εφαρμογή 

του, περιελάμβανε, στην οριστική του μορφή, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 

ερωτήσεις με χρήση της κλίμακας Likert. Μαζί με το ερωτηματολόγιο επισυνάπτονταν 

συνοδευτική επιστολή, στην οποία περιγράφονταν ο σκοπός της έρευνας. Σε αυτήν 

επισημαίνονταν η τήρηση των όρων της ερευνητικής δεοντολογίας, η προστασία των 

προσωπικών τους δεδομένων και η διασφάλιση της εμπιστευτικότητας. Η συμμετοχή 

στην έρευνα ήταν εκούσια ενώ η όλη διαδικασία δεν διήρκησε περισσότερο από 7΄ 

λεπτά για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

Μετά τη συλλογή τους τα  ερωτηματολόγια ελέγχθηκαν, κωδικοποιήθηκαν και 

επεξεργάστηκαν στατιστικά. Ο έλεγχος που διενεργήθηκε αφορούσε στην ορθή 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Προκειμένου τα δεδομένα να επεξεργαστούν 

στατιστικά οι απαντήσεις μετατράπηκαν σε αριθμούς σύμφωνα με τη κλίμακα Likert. 
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3.5.  Στατιστική ανάλυση 

 Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων και κωδικοποιήσεων, η 

διαδικασία ολοκληρώθηκε με τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων. Για την 

συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων υπολογίστηκαν απόλυτες και σχετικές 

συχνότητες (ποσοστά %), δείκτες κεντρικής τάσης (μέσοι όροι και διάμεσες τιμές) και 

δείκτες αξιοπιστίας (a του Cronbach) και δείκτες εσωτερικής συνοχής (Discrimination 

Indices). Ο υπολογισμός της συσχέτισης μεταξύ του μεγέθους των ΚΠΑ και των 

απαντήσεων σε όλες τις ερωτήσεις πραγματοποιήθηκε με τον υπολογισμό του 

συντελεστή γραμμικής συσχέτισης του Pearson (διαδικασία Correlate). Επίσης 

διενεργήθηκε παραμετρική στατιστική ανάλυση, καθώς τα κριτήρια της κανονικότητας 

και της ομοιογένειας είχαν ικανοποιηθεί (Field, 2000). Ένας στατιστικός έλεγχος t-test 

εφαρμόστηκε για να εξεταστεί αν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

δύο συνθηκών (Συνθήκη 1: ο βαθμός ικανοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών των 

Εργασιακών Συμβούλων «πριν» το re-engineering. Συνθήκη 2: ο βαθμός ικανοποίησης 

των παρεχόμενων υπηρεσιών των Εργασιακών Συμβούλων «μετά» το re-engineering). 

Το επίπεδο σημαντικότητας σε όλους τους στατιστικούς ελέγχους προκαθορίστηκε σε 

p=0,005. Οι στατιστικές αναλύσεις έγιναν με το στατιστικό πακέτο SPSSv.15.0 με 

εγκατεστημένη τη λειτουργική μονάδα Exact. 

 Η εγκυρότητα (validity) του ερωτηματολογίου ελέγχθηκε μέσα από μια μικρή 

πιλοτική έρευνα με 8 εργαζομένους, οι οποίοι εν’ τέλει δεν συμμετείχαν στο τελικό 

πείραμα. Οι εργαζόμενοι απάντησαν στο ερωτηματολόγιο και στη συνέχεια 

διενεργηθήκαν μικρές συνεντεύξεις για να ανιχνευθεί με μεγαλύτερη λεπτομέρεια η 

εγκυρότητα του ερωτηματολογίου. Κάποιες διφορούμενες και ακατάλληλες ερωτήσεις 

τροποποιηθήκαν, αφαιρεθήκαν ή αναδιοργανωθήκαν σε κατάλληλη σειρά. Τέλος, το 

ερωτηματολόγιο χαρακτηρίζεται από υψηλή αξιοπιστία (reliability) (Cronbach alpha= 

0,88). 



 

67 

 

4. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

4.1. Συμβολή της αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ στην ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών Εργασιακών Συμβούλων 

 Οι ερωτήσεις της ομάδος αυτής έχουν σκοπό να προσδιορίσουν την άποψη των 

Εργασιακών Συμβούλων για την επίδραση των γενικών δράσεων της αναδιοργάνωσης 

στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι δράσεις αυτές αφορούσαν κυρίως 

βελτιώσεις που υλοποιήθηκαν και λειτουργούν σε κεντρικό επίπεδο (όπως. θέσπιση call 

center, job portal) ή υλοποιήθηκαν κεντρικά (συγχρονισμός στοιχείων βιογραφικού 

μεταξύ e-services ΟΑΕΔ και ΟΠΣ) και λειτουργούν από τους Εργασιακούς 

Συμβούλους.  

 Καμία από τις δράσεις αυτές δεν παρουσίασε συσχέτιση με το μέγεθος του 

ΚΠΑ καθώς στις συγκρίσεις που πραγματοποιήθηκαν δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές. Το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο καθώς η λειτουργία του call 

center και του νέου portal αφορά την απ’ ευθείας σχέση των συναλλασσόμενων με την 

υπηρεσία χωρίς την μεσολάβηση του ΚΠΑ ενώ ο συγχρονισμός των στοιχείων του 

βιογραφικού μεταξύ e-services ΟΑΕΔ και ΟΠΣ ΟΑΕΔ επηρεάζει την τυπική 

διαδικασία εργασίας των Εργασιακών Συμβούλων ανεξάρτητα από το μέγεθος της 

Υπηρεσίας τους. 

 Η ενημέρωση των Εργασιακών Συμβούλων για τους άξονες της 

αναδιοργάνωσης πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία μέσω τριήμερων 

ενημερωτικών συναντήσεων που διοργανώθηκαν ανά περιφέρεια, μέσω εγκυκλίων και 

πληροφοριακού υλικού (έντυπου και ηλεκτρονικού) ενώ συμπληρωματικές 

ενημερώσεις, αποσαφηνίσεις, ερμηνείες και διευκρινίσεις δίνονται από τους 

προϊσταμένους και  ΕΜΔΕ (middle managers) στις μηνιαίες συναντήσεις που 

θεσπίσθηκαν από την αναδιοργάνωση και πραγματοποιούνται σε κάθε ΚΠΑ.  

 Η άποψη των Εργασιακών Συμβούλων για το επίπεδο της ενημέρωσης από την 

υπηρεσία (βάθος, σαφήνεια, λεπτομέρεια) ποικίλει (Διάγραμμα 4.1). Το 44% των 

Εργασιακών Συμβούλων πιστεύει ότι ενημερώθηκε επαρκώς (35% πολύ + 9% 

απόλυτα) ενώ αντίθετα το 20% πιστεύει ότι η ενημέρωση του ήταν πλημμελής (15% 

λίγη + 5% καθόλου).  Το 36% των Εργασιακών Συμβούλων δηλώνει ότι δέχθηκε 

μέτρια ενημέρωση για τους άξονες της αναδιοργάνωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 



 

68 

 

βαθμός ενημέρωσης των Εργασιακών Συμβούλων δεν παρουσίασε καμία συσχέτιση με 

το μέγεθος του ΚΠΑ στο οποίο εργάζονται.  

Διάγραμμα 4.1. Βαθμός ενημέρωσης για τους άξονες της αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ 

 Όσον αφορά την θέσπιση του call center και την σύζευξη της προσφοράς-

ζήτησης εργασίας στην νέα διαδικτυακή πύλη (portal) του ΟΑΕΔ, το μεγαλύτερο 

μέρος των Εργασιακών Συμβούλων πιστεύει ότι βοήθησαν ικανοποιητικά στην 

καλύτερη εξυπηρέτηση των ανέργων και εργοδοτών (Διαγράμματα 4.2 και 4.3). Η 

θέσπιση του call center αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου 

στις κεντρικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ όπου εξειδικευμένοι και κατηρτισμένοι υπάλληλοι 

της υπηρεσίας ενημερώνουν και απαντούν σε ερωτήσεις των συναλλασσομένων 

(ανέργων και εργοδοτών) χωρίς την ανάγκη επίσκεψης τους στα ΚΠΑ ή αναμονής για 

τηλεφωνική σύνδεση με τον Εργασιακό Σύμβουλο των ΚΠΑ. Αντίστοιχα, η βελτίωση 

της διαδικτυακής πύλης (portal) του ΟΑΕΔ στον τομέα της σύζευξης προσφοράς και 

ζήτησης εργασίας δίνει την δυνατότητα στους συναλλασσόμενους να πραγματοποιούν 

ηλεκτρονικά την δραστηριότητα αυτή χωρίς να επισκέπτονται τα ΚΠΑ παρέχοντας 

τους άμεση και λεπτομερή πληροφόρηση. Είναι ενδεικτικό ότι σε έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε (Ευρωσύμβουλοι και PWC, 2015δ) το 66% των ερωτηθέντων 

ανέργων δήλωσε ότι έχει επισκεφθεί την ηλεκτρονική σελίδα του ΟΑΕΔ αλλά το 60% 

ότι δεν έχει κάνει χρήση. Παράλληλα, τα δύο μέτρα αυτά απάλλαξαν τους Εργασιακούς 

Σύμβουλους από τις δραστηριότητες αυτές, απελευθερώνοντας καθαρό χρόνο για την 

εκτέλεση των κύριων δραστηριοτήτων τους.  

 Η επίδραση της λειτουργίας του call center (Διάγραμμα 4.2) κρίνεται θετική από 

το 30% των Εργασιακών Συμβούλων, καθώς το 27% πιστεύει ότι βελτίωσε πολύ και το 
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3% ότι βελτίωσε απόλυτα την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων. Αντίθετα, το 26% 

των Εργασιακών Συμβούλων πιστεύει ότι η λειτουργία του call center δεν βελτίωσε 

(15% λίγο + 11% καθόλου) την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων. Το μεγαλύτερο 

μέρος των Εργασιακών Συμβούλων (44%) πιστεύει ότι η λειτουργία του call center είχε 

μέτρια επίδραση στην εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων.  

 

  

Διάγραμμα 4.2. Επίδραση της θέσπισης 

Call Center στην εξυπηρέτηση 

συναλλασσομένων 

 

Διάγραμμα 4.3. Επίδραση της σύζευξης 

προσφοράς και ζήτησης εργασίας στην 

νέα διαδικτυακή πύλη (portal) του 

ΟΑΕΔ στην εξυπηρέτηση των 

συναλλασσομένων 

 Αντίστοιχα αποτελέσματα βρέθηκαν και στην ερώτηση για την επίδραση της 

βελτίωσης της διαδικτυακής πύλης (portal) του ΟΑΕΔ στον τομέα της σύζευξης 

προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Το μεγαλύτερο μέρος των Εργασιακών Συμβούλων 

(48%) πιστεύει ότι είχε μέτρια επίδραση ενώ το 27% θετική επίδραση (25% πολύ + 2% 

απόλυτα) στην εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων. Αντίθετα, το 25% των 

Εργασιακών Συμβούλων δήλωσε ότι η βελτίωση της διαδικτυακής πύλης δεν βοήθησε 

(18% λίγο + 7% καθόλου) στην εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων (Διάγραμμα 4.3).   

 Η άποψη των Εργασιακών Συμβούλων για την επίδραση των παραπάνω δύο 

μέτρων στην εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων δεν βρέθηκε να συσχετίζεται με το 

μέγεθος του ΚΠΑ στο οποίο εργάζονται.   
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 Ο συγχρονισμός των Στοιχείων του Βιογραφικού των ανέργων μεταξύ των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services) και του ΟΠΣ του ΟΑΕΔ βελτιώνει την 

αποδοτικότητα των Εργασιακών Συμβούλων καθώς διευκολύνει την διαδικασία 

επιλογής υποψηφίων για πρόσληψη ανέργων από τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες με 

στόχο την άμεση και καλύτερη σύζευξη της προσφοράς και ζήτησης εργασίας 

παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους εργοδότες – επιχειρήσεις πρόσβαση στα στοιχεία 

βιογραφικού των εγγεγραμμένων στα μητρώα του ανέργων. Για την εξασφάλιση της 

ορθής λειτουργίας του νέου συστήματος σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας 

και τη διασφάλιση της ισότητας ευκαιριών πρόσληψης καλούνται οι εγγεγραμμένοι 

άνεργοι να επικαιροποιούν σε τακτά χρονικά διαστήματα το Βιογραφικό τους 

Σημείωμα, είτε ως πιστοποιημένοι χρήστες με τη χρήση κλειδαρίθμου μέσω των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών, είτε με τη συνεργασία Εργασιακού Συμβούλου στα ΚΠΑ. Ο 

βαθμός λειτουργίας του μέτρου κρίνεται μέτριος από το 43% των Εργασιακών 

συμβούλων (Διάγραμμα 4.4) ενώ το 26% πιστεύει ότι λειτουργεί ικανοποιητικά (25% 

πολύ + 1% απόλυτα). Αντίθετα, το 31% των Εργασιακών Συμβούλων δεν είναι 

ικανοποιημένο από τον βαθμό λειτουργίας του μέτρου (26% λίγο + 5% καθόλου).  

 Αντίστοιχη είναι η άποψη τους και για την επίδραση της λειτουργίας του μέτρου 

στην εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων (Διάγραμμα 4.5) με το 40% να θεωρεί ότι η 

επίδραση του συγχρονισμού των Στοιχείων του Βιογραφικού μεταξύ e-services και 

ΟΠΣ  στην εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων είναι μέτρια, το 28% ότι είναι καλή 

ενώ το 34%  των Εργασιακών Συμβούλων πιστεύει ότι το μέτρο είχε μικρή (26%) έως 

καμία (8%) βελτίωση στην εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων. 

 Όσον αφορά το μέτρο αυτό, η άποψη των Εργασιακών Συμβούλων για την 

επίδραση του στην εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων δεν βρέθηκε να συσχετίζεται 

με το μέγεθος του ΚΠΑ στο οποίο εργάζονται. 

 Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα της ομάδος αυτής, οι Εργασιακοί σύμβουλοι 

πιστεύουν ότι είχαν μέτρια ενημέρωση τους στους άξονες της αναδιοργάνωσης και 

αντίστοιχα οι δράσεις της αναδιοργάνωσης που υλοποιήθηκαν κεντρικά (λειτουργία 

call center, σύζευξη προσφοράς-ζήτησης εργασίας σε portal και συγχρονισμός 

στοιχείων βιογραφικού μεταξύ e-services και ΟΠΣ ΟΑΕΔ) είχαν μέτρια επίδραση στην

εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων. 
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Διάγραμμα 4.4. Βαθμός λειτουργίας του 

συγχρονισμού Στοιχείων Βιογραφικού 

μεταξύ e-services και ΟΠΣ 

 

Διάγραμμα 4.5. Επίδραση του 

συγχρονισμού Στοιχείων Βιογραφικού 

μεταξύ e-services και ΟΠΣ στην 

εξυπηρέτηση συναλλασσομένων 

4.2. Βαθμός αναδιοργάνωσης των ΚΠΑ 

 Οι ερωτήσεις της ομάδος αυτής έχουν σκοπό να προσδιορίσουν την άποψη των 

Εργασιακών Συμβούλων για τον βαθμό πραγματοποίησης των δράσεων της 

αναδιοργάνωσης στην υπηρεσία (ΚΠΑ) που εργάζονται. Οι δράσεις αυτές αφορούν 

στην αναδιάταξη του χώρου εργασίας, στη λειτουργία της υποδοχής, στην λειτουργία 

του θεσμού του ΕΜΔΕ (middle manager), στην πραγματοποίηση των μηνιαίων 

συναντήσεων του ΚΠΑ και στην συμπλήρωση της κάρτας επίδοσης (scorecard). 

Επιπλέον, έχουν σκοπό να διερευνήσουν την άποψη τους για τα αποτελέσματα της 

εφαρμογής τους δράσεων αυτών , όπως στην μείωση του χρόνου αναμονής εντός του 

ΚΠΑ των ανέργων και των εργοδοτών. 

 Το μεγαλύτερο μέρος των Εργασιακών Συμβούλων (47%) θεωρεί ότι η 

αναδιοργάνωση στο ΚΠΑ που εργάζεται πραγματοποιήθηκε σε μέτριο βαθμό ενώ το 

30% πιστεύει ότι πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό (26%) ή πλήρως (4%). Αντίθετα, 

το 25% των Εργασιακών Συμβούλων θεωρεί ότι η αναδιοργάνωση πραγματοποιήθηκε 

στο ΚΠΑ που εργάζεται σε μικρό βαθμό, ενώ υπάρχει και ένα 11% το οποίο δηλώνει 
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ότι στο ΚΠΑ που εργάζεται δεν πραγματοποιήθηκε καμία αναδιοργάνωση (Διάγραμμα 

4.6). 

   

Διάγραμμα 4.6. Βαθμός πραγματοποίησης αναδιοργάνωσης 

  

 Η άποψη των Εργασιακών Συμβούλων για τον βαθμό πραγματοποίησης της 

αναδιοργάνωσης βρέθηκε ότι συσχετίζεται με το μέγεθος του ΚΠΑ στο οποίο 

εργάζονται. Σε σύγκριση που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση 

(p=0.00, r=0.375) μεταξύ του βαθμού αναδιοργάνωσης και του μεγέθους ΚΠΑ, 

υποδηλώνοντας ότι η αναδιοργάνωση πραγματοποιήθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό στα 

μεγαλύτερου μεγέθους ΚΠΑ. 

 Πρωταρχικές δράσεις της αναδιοργάνωσης ήταν η αναδιάταξη του χώρου των 

ΚΠΑ και η θέσπιση υποδοχής στην είσοδο του κάθε ΚΠΑ. Οι δύο αυτές δράσεις 

έχουν σαν στόχο την διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών εργασίας των 

εργαζομένων στα ΚΠΑ και της ιδιωτικότητας στην επικοινωνία τους με τους 

συναλλασσόμενους. Η λειτουργία της υποδοχής στοχεύει αφενός στον έλεγχο της 

πρόσβασης στο ΚΠΑ, στην βελτίωση της ροής εξυπηρέτησης και στην στοχευμένη 

μετακίνηση και επικοινωνία των συναλλασσομένων με τους υπαλλήλους της 

υπηρεσίας. Επιπλέον, οι δράσεις αυτές μειώνουν τις άσκοπες επικοινωνίες, 

απελευθερώνοντας χρόνο και στους Εργασιακούς Συμβούλους ενώ ταυτόχρονα η 

διαμόρφωση σύγχρονων χώρων εργασίας και η ορθολογική ροή των συναλλασσομένων 

βελτιώνει την διάθεση του προσωπικού για αποδοτικότερη εργασία. 
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Το μεγαλύτερο ποσοστό (42%) των Εργασιακών Συμβούλων δηλώνει ότι η 

αναδιάταξη του χώρου εργασίας τους πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο (36%) ή απόλυτο 

(6%) βαθμό, ενώ το 31% ότι πραγματοποιήθηκε σε μέτριο βαθμό (Διάγραμμα 4.7). Ο 

βαθμός αναδιάταξης του χώρου εργασίας βρέθηκε να συσχετίζεται με το μέγεθος του 

ΚΠΑ (p=0.04, r=0.272) δηλώνοντας ότι η πραγματοποιήθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό 

στα μεγαλύτερου μεγέθους ΚΠΑ. Η συσχέτιση αυτή πιθανότατα προέρχεται από την 

δυνατότητα των μεγαλύτερων σε μέγεθος ΚΠΑ να υλοποιήσουν αναδιάταξη των 

χώρων τους καθώς διέθεταν μεγαλύτερης έκτασης γραφεία και περισσότερο προσωπικό 

ενώ αντίθετα τα μικρότερα σε μέγεθος ΚΠΑ υποχρεώνονται να συνδυάζουν 

δραστηριότητες και χώρους εργασίας με λιγότερο προσωπικό. 

 

  

Διάγραμμα 4.7. Βαθμός αναδιάταξης 

του χώρου εργασίας 

 

Διάγραμμα 4.8. Βαθμός λειτουργίας της 

υποδοχής ΚΠΑ 

 Όσον αφορά στη θέσπιση υποδοχής στο ΚΠΑ, η πλειοψηφία (59%) των 

Εργασιακών Συμβούλων δηλώνει ότι υλοποιήθηκε και λειτουργεί σε μεγάλο (50%) και 

απόλυτο (9%) βαθμό, ενώ το 23% σε μέτριο βαθμό (Διάγραμμα 4.8). Η λειτουργία της 

υποδοχής παρουσίασε ιδιαίτερα ισχυρή συσχέτιση με το μέγεθος του ΚΠΑ  (p=0.00, 

r=0.387) δείχνοντας ότι και η υλοποίηση της δράσης αυτής εξαρτήθηκε από τους 

διαθέσιμους χώρους και προσωπικό.  
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 Αντίθετα, με τις παραπάνω δράσεις, οι Εργασιακοί Σύμβουλοι δεν έχουν την 

ίδια άποψη για τον βαθμό λειτουργίας του θεσμού των ΕΜΔΕ (middle manager) και 

την πραγματοποίηση μηναίων συναντήσεων στα ΚΠΑ. Ο θεσμός του Επικεφαλής 

Μέσου Διοικητικού Επιπέδου (ΕΜΔΕ) θεσπίσθηκε από την αναδιοργάνωση με κύριες 

αρμοδιότητες τον συντονισμό των βασικών λειτουργιών του ΚΠΑ (με επίκεντρο την 

διοίκηση των αλλαγών, την διοίκηση μέσω στόχων και την ενημέρωση-επικοινωνία) 

και στόχο την αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία των ΚΠΑ. Αντίστοιχα, η 

πραγματοποίηση των μηνιαίων συναντήσεων εντός του ΚΠΑ, που επίσης θεσπίστηκε 

από την αναδιοργάνωση, έχει σκοπό την ενσωμάτωση των μεταρρυθμίσεων, την 

πρόοδο της υπηρεσίας και την συζήτηση/επίλυση των προβλημάτων που 

παρουσιάζονται.   

 Η γνώμη των Εργασιακών Συμβούλων για την λειτουργία του θεσμού των 

ΕΜΔΕ είναι διχασμένη (Διάγραμμα 4.9) καθώς το 39% πιστεύει ότι λειτουργεί σε 

μεγάλο βαθμό (33% καλά + 6% απόλυτα) ενώ αντίθετα το 44% πιστεύει ότι λειτουργεί 

από λίγο (20%) έως καθόλου (24%). Αντίστοιχη είναι η γνώμη τους και για την 

πραγματοποίηση των μηνιαίων συναντήσεων (Διάγραμμα 4.10) όπου το 37% απάντησε 

ότι πραγματοποιούνται σε μεγάλο βαθμό (19%) ή απόλυτα (18%) ενώ αντίθετα το 48% 

απάντησε ότι πραγματοποιούνται λίγο (21%) έως καθόλου (27%). 

 

  

Διάγραμμα 4.9. Βαθμός λειτουργίας 

θεσμού ΕΜΔΕ (middle manager) 

 

Διάγραμμα 4.10. Βαθμός 

πραγματοποίησης μηνιαίων συναντήσεων
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 Στην σύγκριση που πραγματοποιήθηκε, καμία από τις δύο δράσεις δεν βρέθηκε 

να συσχετίζεται με το μέγεθος του ΚΠΑ υποδηλώνοντας ότι ο βαθμός λειτουργίας του 

θεσμού των ΕΜΔΕ και η πραγματοποίηση των μηνιαίων συναντήσεων μάλλον 

εξαρτώνται από τη δυνατότητα των ΕΜΔΕ και των προϊσταμένων των ΚΠΑ να 

εφαρμόσουν τις δύο αυτές δράσεις παρά την πίεση που μπορεί δέχονται κάποια ΚΠΑ 

για την υλοποίηση λοιπών δραστηριοτήτων της υπηρεσίας (εκκρεμότητες 

προγραμμάτων απασχόλησης, επιπλέον ανάγκες εξυπηρέτησης κοινού) . 

 Η θέσπιση και λειτουργία της Κάρτας Επίδοσης (Score Card) είναι μία ακόμα 

δράση της αναδιοργάνωσης ή οποία στοχεύει στην παρακολούθηση της υλοποίησης 

των τεθέντων από την διοίκηση στόχων, στα πλαίσια της εφαρμογής της Διοίκησης 

μέσω Στόχων. Τα κριτήρια (στόχοι) που παρακολουθούνται από την Κάρτα Επίδοσης 

συμπληρώνονται με ευθύνη του ΕΜΔΕ και αποστέλλονται στη Διοίκηση για 

αξιολόγηση. Η πλειοψηφία των Εργασιακών Συμβούλων (58%) δηλώνει ότι η Κάρτα 

Επίδοσης συμπληρώνεται απόλυτα (Διάγραμμα 4.11) ενώ επιπλέον 28% θεωρεί ότι 

συμπληρώνεται σε μεγάλο βαθμό, υποδηλώνοντας την επιτυχία του θεσμού καθώς 

μόνο το 10% θεωρεί ότι δεν συμπληρώνεται επαρκώς (3% λίγο + 7% καθόλου).   

 

Διάγραμμα 4.11. Βαθμός συμπλήρωσης κάρτας Επίδοσης (score card) 

 Στη σύγκριση που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε ότι ο βαθμός συμπλήρωσης της 

Κάρτας Επίδοσης δεν συσχετίζεται με το μέγεθος του ΚΠΑ με συνέπεια η εφαρμογή 

της δράσης αυτής να εξαρτάται από την δυνατότητα ανταπόκρισης των ΕΜΔΕ. 
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 Η επίδραση των δράσεων της αναδιοργάνωσης στην εξυπηρέτηση των 

συναλλασσομένων αξιολογήθηκε από τους Εργασιακούς Συμβούλους διαφορετικά για 

τους ανέργους και τους εργοδότες. Όσον αφορά τους ανέργους, σχεδόν οι μισοί (47%) 

Εργασιακοί Σύμβουλοι πιστεύουν ότι οι δράσεις της αναδιοργάνωσης βελτίωσαν 

μέτρια τον χρόνο αναμονής τους στα ΚΠΑ ενώ το 30% πιστεύει ότι βελτίωσε τον 

χρόνο αναμονής πολύ (29%) έως πάρα πολύ (1%) (Διάγραμμα 4.12).  

 

 
 

Διάγραμμα 4.12. Επίδραση δράσεων 

αναδιοργάνωσης στον χρόνο αναμονής 

ανέργων 

 

Διάγραμμα 4.13. Επίδραση δράσεων 

αναδιοργάνωσης στον χρόνο αναμονής 

εργοδοτών

 Καλύτερη είναι η γνώμη των Εργασιακών Συμβούλων για την βελτίωση του 

χρόνου αναμονής των εργοδοτών καθώς το 50% πιστεύει ότι μειώθηκε πολύ (40%) 

έως πάρα πολύ (10%) ως αποτέλεσμα της αναδιοργάνωσης (Διάγραμμα 4.13). 

Αντίθετα, το 26% πιστεύει ότι ο χρόνος αναμονής των εργοδοτών μειώθηκε λίγο (14%) 

έως καθόλου (12%). 

 Στην σύγκριση που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε ότι η μείωση του χρόνου 

αναμονής σχετίζεται με το μέγεθος του ΚΠΑ και στις δύο ομάδες συναλλασσομένων, 

στους ανέργους (p=0.05, r=0.186) και εργοδότες (p=0.01, r=0.235). 
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 Συνοψίζοντας τις απαντήσεις της ομάδας αυτής, οι το μεγαλύτερο μέρος των 

Εργασιακών Συμβούλων πιστεύει ότι η αναδιάταξη των χώρων εργασίας και η 

λειτουργία της υποδοχής πραγματοποιήθηκαν και λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό, όπως 

και η συμπλήρωση της Κάρτας Επίδοσης. Αντίθετα, η άποψη τους για τον βαθμό 

λειτουργίας του θεσμού των ΕΜΔΕ και την πραγματοποίηση των μηνιαίων 

συναντήσεων ποικίλει υποδηλώνοντας ανομοιομορφία της εύρυθμης εφαρμογής τους. 

Η αναδιοργάνωση μείωσε τον χρόνο εξυπηρέτησης των εργοδοτών αλλά όχι των 

ανέργων στον ίδιο βαθμό.  

4.3. Βαθμός ικανοποίησης Εργασιακών Συμβούλων από τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες τους πριν και μετά την αναδιοργάνωση 

του ΟΑΕΔ 

 Η ομάδα αυτών των ερωτήσεων έχει στόχο να διαπιστώσει την άποψη των 

Εργασιακών Συμβούλων για την επίδραση της αναδιοργάνωσης στην βελτίωση των 

υπηρεσιών που παρέχουν. Για το λόγο αυτό, οι Εργασιακοί Σύμβουλοι απάντησαν σε 

ομάδα ερωτήσεων που αφορούσαν το βαθμό ικανοποίησης τους, πριν και μετά την 

αναδιοργάνωση, από το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών σε σειρά 

δραστηριοτήτων που συνθέτουν τα καθήκοντά τους και καταγράφονται στην Κάρτα 

Επίδοσης. Η αποδοτικότητα των Εργασιακών Συμβούλων εξαρτάται άμεσα από την 

εκτέλεση των δραστηριοτήτων αυτών και κατά συνέπεια ο βαθμός ικανοποίησής τους 

αποτελεί αυτό-αξιολόγηση της βελτίωσης της αποδοτικότητας τους. 

Σε σύγκριση που πραγματοποιήθηκε (t-test) μεταξύ τού βαθμού ικανοποίησης 

των Εργασιακών Συμβούλων, πριν και μετά την αναδιοργάνωση, βρέθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο σημαντικότητας (p<0.005) σε όλες τις 

δραστηριότητες για τις οποίες ερωτήθηκαν. 

Η εξατομικευμένη προσέγγιση των ανέργων πραγματοποιείται από τους 

Εργασιακούς Συμβούλους με ατομική συνέντευξη των ανέργων στα γραφεία της 

υπηρεσίας (ΚΠΑ) κατά την οποία συντάσσεται ή επικαιροποιείται το Ατομικό Σχέδιο 

Δράσης (ΑΣΔ) το οποίο καταχωρείται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

(ΟΠΣ) της Υπηρεσίας. Η εξατομικευμένη προσέγγιση περιλαμβάνει την αξιολόγηση 

του βιογραφικού, την διερεύνηση των αναγκών και τον καθορισμό των επαγγελματικών 

στόχων του ανέργου.  Η αναδιοργάνωση στόχευε να βελτιώσει την δραστηριότητα αυτή 

μέσω της βελτίωσης του ΟΠΣ, την βελτίωση των χώρων εργασίας των Εργασιακών 
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Συμβούλων και έμμεσα μέσω της θέσπισης της υποδοχής, της λειτουργίας call center 

και νέου portal τα οποία απελευθέρωσαν χρόνο στους Εργασιακούς Συμβούλους για 

παραγωγικότερη εργασία. Παρουσιάζει ενδιαφέρον  ότι σε έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε (Ευρωσύμβουλοι, ΑΕ και  PWC, 2015δ) μόλις το 33% των ανέργων 

δήλωσε ότι πέρασε συνέντευξη κατά την εγγραφή του στον ΟΑΕΔ 

 Η εφαρμογή της εξατομικευμένης προσέγγισης ανέργων βρέθηκε να έχει 

σημαντική βελτίωση με την εφαρμογή της αναδιοργάνωσης καθώς  η σύγκριση (t-test) 

του βαθμού ικανοποίησης των Εργασιακών Συμβούλων, πριν και μετά την 

αναδιοργάνωση παρουσίασε στατιστικά σημαντικές διαφορές (t=7.535, p=0.005). Η  

βελτίωση αυτή βρέθηκε να είναι μεγαλύτερη στα μεγαλύτερου μεγέθους ΚΠΑ καθώς 

διαπιστώθηκε συσχέτιση (Pearson) της δράσης αυτής μετά την αναδιοργάνωση με το 

μέγεθος του ΚΠΑ (p=0.04, r=0.195) (Διάγραμμα 4.14).  

 

  

Διάγραμμα 4.14. Επίδραση της 

αναδιοργάνωσης στην εφαρμογή της 

εξατομικευμένης προσέγγισης ανέργων/ 

σύνταξη – επικαιροποίηση Ατομικού 

Σχεδίου Δράσης (ΑΣΔ) 
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 Αντίστοιχα αποτελέσματα βρέθηκαν και για την δραστηριότητα της εφαρμογής 

Υποδείξεων/Υλοποιήσεων δράσεων εντός ΑΣΔ. Η εξατομικευμένη Παρέμβαση 

αποβλέπει στην σύνταξη του Ατομικού Σχεδίου Δράσης (ΑΣΔ) που αποτελεί τη 

συμφωνία μεταξύ του ΟΑΕΔ και του ενδιαφερόμενου, με την οποία εξειδικεύεται ο 

τρόπος ένταξης του ενδιαφερόμενου στην αγορά εργασίας. Η δραστηριότητα αυτή 

εκτελείται από τους Εργασιακούς Συμβούλους και αφορά στη περιγραφή όλων των 

διαδοχικών ενεργειών που απαιτούνται για την ένταξη στην επαγγελματική ζωή ή στην 

αγορά εργασίας των ενδιαφερόμενων ανέργων με υποδείξεις τους σε θέσεις εργασίας 

(επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα  εκτός/ εντός επιδοτούμενων προγραμμάτων Νέων 

Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ) και κοινωφελούς εργασίας) σε δράσεις συμβουλευτικής ή 

κατάρτισης. Η υλοποίηση των παραπάνω δράσεων εστιάζουν στην διοίκηση και την 

παρακολούθηση εντός του ΑΣΔ με καταγραφή τους στο ΟΠΣ εντάσσονται στο 

σημαντικότερα καθήκοντα των Εργασιακών Συμβούλων και αποτελούν δείκτες 

επίδοσης εντός της scorecard, τους οποίους καλούνται να ικανοποιήσουν, σε μηνιαία 

βάση. 

Η βελτίωση του ΟΠΣ, η αναδιάταξη των χώρων εργασίας αλλά και οι 

κεντρικές δράσεις της αναδιοργάνωσης (υποδοχή, call center, portal, συγχρονισμός των 

στοιχείων του βιογραφικού μεταξύ e-services και ΟΠΣ) στόχευαν στην βελτίωση της 

δραστηριότητας αυτής.  

Ο βαθμός ικανοποίησης των Εργασιακών Συμβούλων από την δραστηριότητα 

αυτή πριν και μετά την αναδιοργάνωση, παρουσίασε επίσης στατιστικά σημαντικές 

διαφορές (t=7.220, p=0.005) ενώ αντίθετα με την προηγούμενη δραστηριότητα, η 

εφαρμογή της βρέθηκε να συσχετίζεται (p=0.03, r=0.281) με το μέγεθος του ΚΠΑ πριν 

την αναδιοργάνωση ενώ δεν βρέθηκε καμία συσχέτιση με το μέγεθος ΚΠΑ μετά την 

αναδιοργάνωση (Διάγραμμα 4.15).  

Η εφαρμογή της διαδικασίας σύζευξης ανέργων με κενές θέσεις εργασίας 

είναι μια δραστηριότητα των Εργασιακών Συμβούλων στην οποία καλούνται να 

αναζητήσουν  στο ΟΠΣ του Οργανισμού την κατάλληλη θέση εργασίας για τον κάθε 

άνεργο και να τον υποδείξουν στον αντίστοιχο εργοδότη. Η βελτίωση του ΟΠΣ 

(πληρέστερη καταγραφή βιογραφικών ανέργων αναζητούντων εργασία και περιγραφής 

θέσης εργασίας) και η δυνατότητα σύζευξης της προσφοράς και ζήτησης εργασίας στο 

portal του Οργανισμού (δυνατότητα διερεύνησης από τον ίδιο τον άνεργο) 
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πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης για να διευκολύνουν την 

εκτέλεση της δραστηριότητα αυτής από τους Εργασιακούς Συμβούλους. 

 

Διάγραμμα 4.16. Επίδραση της αναδιοργάνωσης στην εφαρμογή της διαδικασίας 

σύζευξης ανέργων-κενών θέσεων εργασίας 

 Σύμφωνα με την άποψη των Εργασιακών Συμβούλων, η δραστηριότητα 

εκτελούταν καλύτερα στα μεγαλύτερα ΚΠΑ πριν την αναδιοργάνωση (p=0.03, 

r=0.251) ενώ δεν βρέθηκε καμία συσχέτιση με το μέγεθος του ΚΠΑ μετά την 

αναδιοργάνωση (Διάγραμμα 4.16). Όταν συγκρίθηκε ο βαθμός ικανοποίησης τους από 

την εφαρμογή της δραστηριότητας αυτής βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

(t=7.893, p=0.005) πριν και μετά την αναδιοργάνωση επιβεβαιώνοντας την βελτίωση 

που επέφερε η αναδιοργάνωση στην δραστηριότητα αυτή.  

  Στο πλαίσιο εμπλουτισμού του συστήματος παροχής υπηρεσιών προς τους 

αναζητούντες εργασία, ο Οργανισμός έκρινε αναγκαία την ανάπτυξη και εφαρμογή 

μιας σειράς Συμβουλευτικών Υποστηρικτικών  Δράσεων που συνιστούν δυναμικές 

παρεμβάσεις και έχουν ως στόχο την κινητοποίηση, ενδυνάμωση και διευκόλυνση των 

ανέργων στο πλαίσιο της προσπάθειας ένταξής τους στην αγορά εργασίας. Η 

δραστηριότητα της ενεργοποίησης-κινητοποίησης ανέργων για ένταξη σε δράσεις 

Ομαδικής Συμβουλευτικής αφορά στην πραγματοποίηση επαφών με τους ανέργους 

(συνάντηση – συνέντευξη, τηλεφωνική επαφή, αποστολή e-mail,) με στόχο την 

ενημέρωση του και την δημιουργία κινήτρων για συμμετοχή του σε δράσεις Ομαδικής 

Συμβουλευτικής (διεύρυνση δεξιοτήτων επαγγελματικού (επανα-)προσανατολισμού, 

αναζήτησης εργασίας, επιχειρηματικότητας) που θα τον βοηθήσουν να επανενταχθεί 

στην αγορά εργασίας σαν εργαζόμενος ή επιχειρηματίας. Η αναδιάταξη των χώρων 
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εργασίας (διευκόλυνση επαφών με ανέργους) και η απελευθέρωση χρόνου στους 

Εργασιακούς Συμβούλους από τις γενικές δράσεις της αναδιοργάνωσης είχαν σαν 

σκοπό την διευκόλυνση της δραστηριότητας αυτής. 

Οι Εργασιακοί Σύμβουλοι θεωρούν ότι η αναδιοργάνωση βελτίωσε την 

δραστηριότητα αυτή καθώς στην σύγκριση που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές (t=3.229, p=0.005) στον βαθμό ικανοποίησης τους 

πριν και μετά την αναδιοργάνωση (Διάγραμμα 4.17). Ταυτόχρονα δεν βρέθηκε καμία 

συσχέτιση του βαθμού ικανοποίησης τους από την εφαρμογή της δραστηριότητας 

αυτής με το μέγεθος του ΚΠΑ, πριν ή μετά την αναδιοργάνωση. 

 

Διάγραμμα 4.17. Επίδραση της αναδιοργάνωσης στην ενεργοποίηση – κινητοποίηση 

ανέργων για ένταξη σε δράσεις Ομαδικής Συμβουλευτικής 

 Η πραγματοποίηση συναντήσεων με ανέργους και εργοδότες εντός της 

υπηρεσίας μετά από πρόσκληση τους από τους Εργασιακούς Συμβούλους θεωρείται 

σημαντική δραστηριότητα καθώς σε αυτές διερευνώνται και διαπιστώνονται οι 

πραγματικές τους ανάγκες για εργασία ή αναζήτηση προσωπικού και διευκολύνεται η 

αποτελεσματική σύζευξή τους. Η αναδιάταξη των χώρων εργασίας και η λειτουργία της 

υποδοχής είχαν βασικό στόχο την διευκόλυνση της δραστηριότητας αυτής. 

 Ο βαθμός ικανοποίησης των Εργασιακών Συμβούλων για την δυνατότητα 

πραγματοποίησης συναντήσεων με ανέργους και εργοδότες αυξήθηκε, καθώς βρέθηκε 

να έχει στατιστικά σημαντικές διαφορές (t=8.200, p=0.005) πριν και μετά την 

αναδιοργάνωση (Διάγραμμα 4.18), ενώ δεν βρέθηκε καμία συσχέτιση του με το 

μέγεθος του ΚΠΑ, ούτε πριν ούτε μετά την αναδιοργάνωση. 
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Διάγραμμα 4.18. Επίδραση της αναδιοργάνωσης στην πραγματοποίηση συναντήσεων 

με ανέργους/εργοδότες εντός της υπηρεσίας κατόπιν προσκλήσεως τους 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποτελεσματικότητα των παραπάνω δύο 

δραστηριοτήτων (ενεργοποίηση - κινητοποίηση ανέργων για ένταξη σε δράσεις 

Ομαδικής Συμβουλευτικής και η πραγματοποίηση συναντήσεων με ανέργους κατόπιν 

προσκλήσεώς τους εντός του ΚΠΑ) επηρεάζεται από παράγοντες όπως είναι το είδος 

της ανεργίας στην οποία έχουν περιέλθει οι άνεργοι. Αν πρόκειται δηλαδή για 

«καλυμμένη» ή «συγκαλυμμένη» ανεργία (Τσουτσουλοπούλου, 2010) που αφορά 

υποαπασχολούμενους και όχι εντελώς άνεργους, που δεν βρίσκουν πλήρη απασχόληση, 

αναγκάζονται να απασχολούνται μερικώς και δεν έχουν τα προνόμια της πλήρους 

απασχόλησης καθώς προκαλείται σημαντική μείωση του εισοδήματος (Κορρέ και 

Κατσίρου, 2013). Σε αυτό το είδος ανεργίας, μεγαλύτερη πλειοψηφία σημειώνουν οι 

γυναίκες ενώ θεωρείται ένα είδος πολυτέλειας, που επιδιώκεται από μικρό αριθμό 

εργαζομένων (με παράπλευρα ωφελήματα της ιδιότητας αυτής όπως δωρεάν εισιτήρια 

μετακίνησης, εκπτώσεις και άλλες παροχές) (Παπαϊωάννου 2012). Τρία κύρια 

παραδείγματα οικονομικά ανενεργών κατηγοριών που αντιστοιχούν στην καλυμμένη 

ανεργία είναι οι πρόωρα συνταξιοδοτηθέντες, οι άνεργοι που παρακολουθούν 

προγράμματα κατάρτισης, και οι αποθαρρυμένοι άνεργοι (Ντάνη, 2010). Η διάκριση 

μεταξύ «ακούσιας» (αθέλητης) και «εκούσιας» (ηθελημένης) ανεργίας αφορά στα 

άτομα που ενώ καταγράφονται από τις στατιστικές ως άνεργοι, δεν επιθυμούν να βρουν 

εργασία (Ιερεμιάδη, 2008). Η εκούσια ανεργία είναι αποτέλεσμα του τρόπου 

υπολογισμού των εργαζομένων από τις στατιστικές αρχές και όχι εξαναγκασμού τους 

για εργασία που θα μπορούσαν να αναλάβουν, καθώς συνεχίζουν να ψάχνουν για μια 

25

13

33

16

41
38

14

41

0

5

0

10

20

30

40

50

πρίν την αναδιοργάνωση μετά την αναδιοργάνωση

καθόλου λίγο μέτρια πολύ απόλυτα



 

83 

 

καλύτερη ευκαιρία (καλύτερες συνθήκες εργασίας, υψηλότερος μισθός) 

(Τσουτσουλοπούλου, 2010). Τέλος, η διάκριση της ανεργίας μεταξύ της 

«μακροχρόνιας» και «βραχυχρόνιας» ανεργίας, που σχετίζεται με τον χρόνο παραμονής 

σε ανεργία (Ιερεμιάδη, 2008), ενώ σημαντικό στοιχείο πέραν της διάρκειας των 

διαστημάτων στην ανεργία, είναι και η συχνότητα εμφάνισής της αλλά και ο τρόπος 

που τερματίζεται το διάστημα της ανεργίας (Γαλάνης, 2011). Σύμφωνα με την 

Τσουτσουλοπούλου (2010), μετά την δεκαετία του ’80, στα ευρωπαϊκά κράτη 

θεωρούνται μακροχρόνια άνεργοι αυτοί που παραμένουν σε ανεργία για περισσότερους 

από 12 μήνες, ενώ σύμφωνα με την Ιερεμιάδη (2008) ωφελούνται ειδικών πολιτικών, οι 

οποίες στοχεύουν στην αποτροπή της αποθάρρυνσης των μακροχρόνια άνεργων 

εξαιτίας των πολλαπλών αποτυχημένων ενεργειών τους για εξεύρεση εργασίας. 

 Η ταξινόμηση και ο καθορισμός των επιχειρήσεων της τοπικής αγοράς 

εργασίας καθώς και η προσέγγιση-επίσκεψη στις τοπικές επιχειρήσεις και 

διάγνωση των αναγκών τους σε προσωπικό είναι δύο σημαντικές δραστηριότητες 

των Εργασιακών Συμβούλων Εργοδοτών καθώς μέσα από αυτές διερευνούν τις τάσεις 

της αγοράς εργασίας και την δυνατότητα των τοπικών επιχειρήσεων να παρέχουν νέες 

θέσεις εργασίας. Ο διαχωρισμός των Εργασιακών Συμβούλων σε Ανέργων και 

Εργοδοτών, η αναδιάταξη των χώρων εργασίας, η βελτίωση του ΟΠΣ αλλά και οι 

γενικές δράσεις της αναδιοργάνωσης επιδίωκαν την βελτίωση των δύο αυτών 

δραστηριοτήτων. Τα ευρήματα της έρευνας αυτής επιβεβαιώνουν τις επιδιώξεις αυτές 

καθώς βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στον βαθμό ικανοποίησης των 

Εργασιακών Συμβούλων πριν και μετά την αναδιοργάνωση και για τις δύο 

δραστηριότητες, την ταξινόμηση και καθορισμό των επιχειρήσεων (t=8.369, p=0.005), 

(Διάγραμμα 4.19) και την προσέγγιση στις τοπικές επιχειρήσεις (t=9.208, p=0.005) 

(Διάγραμμα 4.20). Αντίθετα, δεν βρέθηκε συσχέτιση σε καμία από τις δύο 

δραστηριότητας με το μέγεθος του ΚΠΑ, πριν ή μετά την αναδιοργάνωση. 

 Η ανάκτηση κενών θέσεων εργασίας και θέσεων πρακτικής άσκησης από 

την διαδικτυακή πύλη (portal) και η παρακολούθηση της πορείας των 

τοποθετήσεων ανέργων σε κενές θέσεις εργασίας είναι δυο δραστηριότητες των 

Εργασιακών Συμβούλων Εργοδοτών που στοχεύουν στην καλύτερη αξιοποίηση των 

δεδομένων της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ και την βελτίωση της ενημέρωσης του 

Οργανισμού στην κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας από ανέργους που έχουν 

υποδειχθεί από τους Εργασιακούς Συμβούλους. Η βελτίωση των πληροφοριακών
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Διάγραμμα 4.19. Επίδραση της 

αναδιοργάνωσης στην ταξινόμηση και 

καθορισμό των επιχειρήσεων της 

τοπικής αγοράς εργασίας 

 

Διάγραμμα 4.20. Επίδραση της 

αναδιοργάνωσης στην προσέγγιση-

επίσκεψη των τοπικών επιχειρήσεων 

και διάγνωση των αναγκών τους σε 

προσωπικό 

συστημάτων του οργανισμού (ΟΠΣ, portal, e-services) καθώς και οι γενικές δράσεις 

της αναδιοργάνωσης είχαν στόχο την βελτίωση των δραστηριοτήτων αυτών. Και οι δύο  

παρουσιάζονται βελτιωμένες, σύμφωνα με την άποψη των Εργασιακών Συμβούλων 

  

Διάγραμμα 4.21. Επίδραση της 

αναδιοργάνωσης στην ανάκτηση κενών 

θέσεων εργασίας και θέσεων πρακτικής 

άσκησης από την διαδικτυακή πύλη 

(portal)  

 

Διάγραμμα 4.22. Επίδραση της 

αναδιοργάνωσης στην παρακολούθηση 

της πορείας των τοποθετήσεων ανέργων 

σε κενές θέσεις εργασίας
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καθώς ο βαθμός ικανοποίησης τους, πριν και μετά την αναδιοργάνωση βρέθηκε να έχει 

στατιστικά σημαντικές διαφορές, στην αξιολόγηση της ανάκτησης θέσεων εργασίας και 

πρακτικής από το portal (t=8.546, p=0.005),(Διάγραμμα 4.21) αλλά και στην 

παρακολούθηση της τοποθέτησης ανέργων σε κενές θέσεις εργασίας (t=7.773, 

p=0.005), (Διάγραμμα 4.22). Καμία από τις δυο δραστηριότητες δεν εμφάνισε 

συσχέτιση με το μέγεθος ΚΠΑ, πριν ή μετά την αναδιοργάνωση. 

 Η επίδραση της αναδιοργάνωσης στην οργάνωση δράσεων πληροφόρησης, 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ανέργων και εργοδοτών (Διάγραμμα 4.23) 

βρέθηκε θετική από τους Εργασιακούς Συμβούλους καθώς ο βαθμός ικανοποίησης τους 

πριν και μετά την αναδιοργάνωση παρουσίασε στατιστικά σημαντικές διαφορές 

(t=7.595, p=0.005), ενώ ταυτόχρονα δεν βρέθηκε συσχέτιση της με το μέγεθος ΚΠΑ, 

πριν ή μετά την αναδιοργάνωση.  

 

Διάγραμμα 4.23. Επίδραση της αναδιοργάνωσης στην οργάνωση δράσεων 

πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ανέργων/εργοδοτών 

Αντίστοιχα, βρέθηκε επίσης θετική η γνώμη των Εργασιακών Συμβούλων για 

την επίδραση των δράσεων της αναδιοργάνωσης στην συνεργασία με τοπικούς 

φορείς-διασύνδεση του ΚΠΑ με τοπική αγορά εργασίας (Διάγραμμα 4.24) καθώς 

διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (t=8.131, p=0.005) στον βαθμό 

ικανοποίησης τους από την δραστηριότητα αυτή, πριν και μετά την αναδιοργάνωση. 

Δεν βρέθηκε καμία συσχέτιση της δραστηριότητας με το μέγεθος του ΚΠΑ, πριν ή μετά 

την αναδιοργάνωση 
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Διάγραμμα 4.24. Επίδραση της αναδιοργάνωσης στην συνεργασία με τοπικούς φορείς-

διασύνδεση του ΚΠΑ με τοπική αγορά εργασίας  

Συνοψίζοντας σε συνολικό επίπεδο την άποψη των Εργασιακών Συμβούλων ως 

τις παραπάνω δραστηριότητες, διαπιστώνουμε ότι η ικανοποίηση τους από τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες πριν την αναδιοργάνωση ήταν μέτρια στις υπηρεσίες που 

αφορούν την διαχείριση των ανέργων (Διαγράμματα 4.14 – 4.18) και λίγη έως καθόλου 

για τις υπηρεσίες που αφορούν την διαχείριση των εργοδοτών και την τοποθέτηση 

ανέργων σε θέσεις εργασίας (Διαγράμματα 4.19 – 4.24).  

 Η άποψη αυτή είναι ανάλογη με την άποψη των ανέργων για τις υπηρεσίες του 

ΟΑΕΔ, όπως αποτυπώθηκε σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι Ευρωσύμβουλοι και 

PWC το 2015γ (πριν την αναδιοργάνωση). Στην έρευνα αυτή, ο βαθμός ικανοποίησης 

των ανέργων από τις υπηρεσίες σύζευξης του ΟΑΕΔ βρέθηκε να είναι μέτριος ενώ 

όσον αφορά τις ειδοποιήσεις από τον ΟΑΕΔ για εύρεση κενής θέσης εργασίας, η 

συντριπτική πλειοψηφία (88%) δήλωσε ότι δεν έλαβε καμία ειδοποίηση και η 

συνεργασία του με τον ΟΑΕΔ δεν οδήγησε σε εύρεση εργασίας. Όσον αφορά την 

συνεργασία τους με Εργασιακό Σύμβουλο, δεν εκτιμάται ιδιαίτερα ικανοποιητική από 

τους ανέργους  με τις αρνητικές γνώμες να ξεπερνούν τις θετικές. (Ευρωσύμβουλοι και 

PWC, 2015δ) 

Σε αντίθεση με την άποψη των Εργασιακών Συμβούλων, το επίπεδο 

ικανοποίησης των εργοδοτών από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ πριν την αναδιοργάνωση 

βρέθηκε ιδιαίτερα υψηλό σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι Ευρωσύμβουλοι και 

PWC το 2015γ. Η ερμηνεία ωστόσο έδειξε ότι η πλειοψηφία των εργοδοτών έχει 

συνεργασθεί με τον ΟΑΕΔ στα πλαίσια κάποιου προγράμματος επιδότησης 

απασχόλησης ενώ ελάχιστοι εργοδότες βρέθηκαν να έχουν χρησιμοποιήσει τις 
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υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για εύρεση και επιλογή προσωπικού. Κατά συνέπεια, η άποψη 

των εργοδοτών περιορίζεται στην εμπειρία τους από την συμμετοχή σε προγράμματα 

του ΟΑΕΔ που αποτελούσαν για αυτούς έμμεση χρηματοδότηση ενώ διαπιστώθηκε 

χαμηλή προτίμηση των εργοδοτών για τις υπηρεσίες σύζευξης. Το κύριο πρόβλημα των 

εργοδοτών ήταν η γραφειοκρατία και η πολυπλοκότητα των διαδικασιών ακόμα και στα 

προγράμματα επιδότησης απασχόλησης. Σε αντίθεση με τους ανέργους, οι εργοδότες 

θεωρούν ότι η συνεργασία τους με Εργασιακό Σύμβουλο συμβάλλει στην βελτίωση των 

υπηρεσιών σύζευξης του ΟΑΕΔ (Ευρωσύμβουλοι και PWC, 2015γ).  

Αντίστοιχα αποτελέσματα βρέθηκαν σε μελέτη που πραγματοποίησε η 

Τσιούρβα το 2011 (πριν την αναδιοργάνωση) σε πολίτες-πελάτες του ΟΑΕΔ στην 

περιοχή της Ελασσόνας. Στην έρευνα αυτή διαπιστώθηκε ότι οι πολίτες που 

προσέρχονται στον ΟΑΕΔ ήταν σε μεγάλο βαθμό ικανοποιημένοι από τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, συμπεριφορά και εξυπηρέτηση 

υπαλλήλων) ενώ αντίθετα οι άνεργοι πολίτες δήλωσαν μικρότερο βαθμό ικανοποίησης, 

το οποίο αποδίδει στην συναισθηματική φόρτιση των ανέργων προερχόμενη από την 

εργασιακή τους κατάσταση. 

 Εκτός από την επίδραση των δράσεων της αναδιοργάνωσης στις παραπάνω 

δραστηριότητες, διερευνήθηκαν οι επιπτώσεις της αναδιοργάνωσης στην ταχύτητα και 

την ευκολία εξυπηρέτησης των ανέργων και εργοδοτών. Οι Εργασιακοί Σύμβουλοι  

  

Διάγραμμα 4.25. Επίδραση της 

αναδιοργάνωσης στην ταχύτητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών προς 

άνεργους/εργοδότες 
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δήλωσαν ότι και οι δυο παράμετροι βελτιώθηκαν μετά την αναδιοργάνωση, καθώς 

εμφάνισαν και οι δυο, ταχύτητα (t=6.688, p=0.005) και ευκολία εξυπηρέτησης 

(t=7.729, p=0.005) στατιστικά σημαντικές διαφορές , πριν και μετά την αναδιοργάνωση 

(Διαγράμματα 4.25 και 4.26).  

 Η ευκολία εξυπηρέτησης των ανέργων και εργοδοτών βρέθηκε να συσχετίζεται 

με το  μέγεθος του ΚΠΑ μόνο πριν την αναδιοργάνωση (p=0.03, r=0,205), ενώ δεν 

βρέθηκε καμία συσχέτιση μετά την αναδιοργάνωση ούτε μεταξύ της ταχύτητας 

εξυπηρέτησης και του μεγέθους του ΚΠΑ, πριν ή μετά την αναδιοργάνωση. 

 Η τελευταία σύγκριση αφορά στην επίδραση των δράσεων της αναδιοργάνωσης 

στην μείωση της ενασχόλησης των Εργασιακών Συμβούλων με αλλότρια 

καθήκοντα (διοικητικό έργο) τα οποία περιορίζουν σημαντικά τον διαθέσιμο χρόνο 

τους από την εκτέλεση της κύριας δραστηριότητας τους.  

Η ενασχόληση των Εργασιακών Συμβούλων με αλλότρια καθήκοντα βρέθηκε 

ότι μειώθηκε σημαντικά (t=-5.228 , p=0.005) από τις δράσεις της αναδιοργάνωσης 

(Διάγραμμα 4.27), όμως ταυτόχρονα διαπιστώθηκε ότι μετά την αναδιοργάνωση, η 

ενασχόληση τους με αλλότρια καθήκοντα συσχετίζεται με το μέγεθος του ΚΠΑ 

(p=0.09, r=0,246). Το παραπάνω εύρημα επιβεβαιώνει την επιδιωκόμενη από την 

αναδιοργάνωση, αύξηση του ωφέλιμου χρόνου απασχόλησης τους με τα καθήκοντα του 

Εργασιακού Συμβούλου παρόλο που στα μικρότερα ΚΠΑ επιτυγχάνεται σε μικρότερο 

βαθμό.  

 
Διάγραμμα 4.27. Επίδραση της αναδιοργάνωσης στην ενασχόληση των εργασιακών με 

αλλότρια καθήκοντα (διοικητικό έργο) 
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 Συνοψίζοντας τα παραπάνω ευρήματα διαπιστώθηκε ότι όλες οι εξετασθείσες 

δραστηριότητες των Εργασιακών Συμβούλων επηρεάσθηκαν θετικά από τις δράσεις της 

αναδιοργάνωσης, εμφανίζοντας στατιστικά σημαντικές διαφορές σε όλες τις συγκρίσεις 

πριν και μετά την αναδιοργάνωση. Επίσης διαπιστώθηκε ότι η αναδιοργάνωση 

βελτίωσε την ταχύτητα και την ευκολία της εξυπηρέτησης των ανέργων και εργοδοτών 

ενώ ταυτόχρονα μείωσε σημαντικά την ενασχόληση των Εργασιακών Συμβούλων με 

αλλότρια καθήκοντα. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

5.1. Συμπεράσματα 

 Η παρούσα έρευνα είχε σκοπό να διαπιστώσει την άποψη των Εργασιακών 

Συμβούλων του ΟΑΕΔ για την επίδραση της τρέχουσας αναδιοργάνωσης στην 

βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν στους πολίτες και κατά συνέπεια στην 

βελτίωση της αποδοτικότητας τους. Δεδομένου ότι η τρέχουσα αναδιοργάνωση 

βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και το σύνολο των προβλεπόμενων δράσεων δεν έχουν 

ακόμα ολοκληρωθεί, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αποτελούν μία 

αποτύπωση της γνώμης των Εργασιακών Συμβούλων για την πορεία της 

αναδιοργάνωσης στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

 Στην έρευνα συμμετείχε το 23% των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ που εκτελούν χρέη 

Εργασιακού Συμβούλου (Εργασιακοί Σύμβουλοι + διοικητικοί υπάλληλοι με 

δευτερεύουσα δραστηριότητα αυτή του Εργασιακού Συμβούλου και των άλλων 

Συμβουλευτικών Υπηρεσιών) διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα μεγάλο δείγμα (113 σε 

σύνολο 491) το οποίο  διασφαλίζει υψηλή αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της έρευνας.  

 Οι Εργασιακοί Σύμβουλοι δεν είναι πολύ ικανοποιημένοι από το επίπεδο 

ενημέρωσης τους από την υπηρεσία για τους άξονες της αναδιοργάνωσης, καθώς 

λιγότεροι από τους μισούς δηλώνουν ότι είχαν καλή ή άριστη ενημέρωση. Το εύρημα 

αυτό οδηγεί στην ανάγκη επιπλέον ενημέρωσης, με πλήρη αποσαφήνιση και επεξήγηση 

των αποριών των Εργασιακών Συμβούλων, ιδιαίτερα όταν το 20% αυτών δηλώνει 

ελλιπή ή καθόλου ενημέρωση. Η πλήρης και λεπτομερής ενημέρωση των Εργασιακών 

Συμβούλων κρίνεται σημαντική καθώς η εμπέδωση των αρχών και δράσεων της 

αναδιοργάνωσης θεωρείται βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της. 

 Όσον αφορά τις δράσεις της αναδιοργάνωσης που υλοποιήθηκαν κεντρικά 

(λειτουργία call center, σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε portal και 

συγχρονισμός στοιχείων βιογραφικού μεταξύ eservices και ΟΠΣ), οι περισσότεροι 

Εργασιακοί Σύμβουλοι (40-48%, ανάλογα με την δράση) πιστεύουν ότι είχαν μέτρια 

επίδραση στην εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων, ενώ το 25-30% (ανάλογα με την 

δράση) θεωρεί ότι είχαν καλή έως άριστη επίδραση. Η άποψη των Εργασιακών 

Συμβούλων για τις δράσεις αυτές δεν βρέθηκε να σχετίζεται με το μέγεθος του ΚΠΑ, 
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γεγονός αναμενόμενο καθώς οι δράσεις αυτές υλοποιήθηκαν κεντρικά, χωρίς την 

μεσολάβηση των ΚΠΑ. 

Όσον αφορά τον βαθμό υλοποίησης και ενσωμάτωσης των δράσεων της 

αναδιοργάνωσης στην υπηρεσία (ΚΠΑ) που εργάζονται, η γενική άποψη των 

Εργασιακών Συμβούλων είναι ότι πραγματοποιήθηκε σε μέτριο (47%) ως μεγάλο 

(30%) βαθμό. Αναλύοντας τις δράσεις για τις οποίες ερωτήθηκαν διαπιστώθηκε ότι 

είχαν θετικότερη άποψη για κάποιες από αυτές (λειτουργία υποδοχής, συμπλήρωση 

Scorecard) ενώ για άλλες (αναδιάταξη χώρου, λειτουργία θεσμού ΕΜΔΕ, μηνιαίες 

συναντήσεις) η άποψη των Εργασιακών Συμβούλων είναι διχασμένη με τους 

περισσότερους να θεωρούν ότι υλοποιήθηκαν σε μέτριο βαθμό. Όσον αφορά τον βαθμό 

υλοποίησης των παραπάνω δράσεων διαπιστώθηκε ότι σχετίζεται με το μέγεθος του 

ΚΠΑ στις δράσεις που υλοποιήθηκαν κατόπιν κεντρικής απόφασης (αναδιάταξη 

χώρου, λειτουργία υποδοχής) ή ελέγχονται κεντρικά (συμπλήρωση scorecard). 

Αντίστοιχα, δεν διαπιστώθηκε συσχέτιση του μεγέθους ΚΠΑ με τις δράσεις που 

σχετίζονται με τον θεσμό του ΕΜΔΕ (βαθμός λειτουργίας, μηνιαίες συναντήσεις) ο 

οποίος φαίνεται ότι εξαρτάται περισσότερο από την δυνατότητα των προσώπων που 

επιλέχθηκαν να αποδεσμευθούν από αλλότριες δραστηριότητες.  

Οι Εργασιακοί Σύμβουλοι θεωρούν ότι οι δράσεις της αναδιοργάνωσης μείωσαν 

σημαντικά το χρόνο αναμονής στο ΚΠΑ των εργοδοτών αλλά μέτρια των ανέργων 

ενώ και στις δυο περιπτώσεις η μείωση του χρόνου αναμονής βρέθηκε να είναι 

μεγαλύτερη στα μεγαλύτερου μεγέθους ΚΠΑ.  

 Οι απαντήσεις της ομάδας αυτής ανέδειξαν ότι το μέγεθος του ΚΠΑ είναι 

σημαντικός παράγων στην πραγματοποίηση της αναδιοργάνωσης καθώς οι 

περισσότερες δράσεις της ενσωματώθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό και με καλύτερα 

αποτελέσματα στα μεγαλύτερου μεγέθους ΚΠΑ.  

 Η σύγκριση του  βαθμού  ικανοποίησης των Εργασιακών Συμβούλων από τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες πριν και μετά την αναδιοργάνωση, έδειξε ότι η 

αναδιοργάνωση βελτίωσε σημαντικά την ποιότητα όλων των δραστηριοτήτων που 

συνθέτουν τα καθήκοντα τους.  Η διαπιστωθείσα βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών ήταν αποτέλεσμα του εκσυγχρονισμού των πληροφοριακών 

συστημάτων (call center, portal, ΟΠΣ), των βασικών υποδομών (χώροι εργασίας) ή 

λειτουργιών (υποδοχή) των υπηρεσιών που απελευθέρωσαν χρόνο στους Εργασιακούς 

Συμβούλους για παραγωγικότερη εργασία. Η βελτίωση της ποιότητας των 
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δραστηριοτήτων που εξετάσθηκαν δεν βρέθηκε να επηρεάζεται από το μέγεθος του 

ΚΠΑ  

Η μείωση της ενασχόλησης των Εργασιακών Συμβούλων με αλλότρια 

καθήκοντα, βελτίωσε επίσης την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών παρότι  

διαπιστώθηκε από τους Εργασιακούς Συμβούλους ότι πραγματοποιήθηκε σε 

μεγαλύτερο βαθμό στα μεγαλύτερου μεγέθους ΚΠΑ.  

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι η διαπίστωση των Εργασιακών 

Συμβούλων ότι η αναδιοργάνωση βελτίωσε σημαντικά την ταχύτητα και ευκολία 

εξυπηρέτησης των ανέργων και εργοδοτών που συνιστούν στόχους της 

αναδιοργάνωσης.  

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της παρούσης έρευνας, οι Εργασιακοί 

Σύμβουλοι θεωρούν ότι οι δράσεις της αναδιοργάνωσης που πραγματοποιήθηκαν έως 

τώρα, βελτίωσαν την αποδοτικότητα τους στις δραστηριότητες που εξετάσθηκαν, 

παρόλο που μερικές από τις δράσεις της αναδιοργάνωσης υλοποιήθηκαν σε μέτριο 

βαθμό. Κατά συνέπεια συμπεραίνουμε ότι η αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ κινείται σε 

θετική κατεύθυνση με δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης ιδιαίτερα στα μικρότερου 

μεγέθους ΚΠΑ.  

5.2. Προτάσεις 

 Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια υλοποίησης της 

αναδιοργάνωσης προτείνεται η επανάληψη της έρευνας μετά την ολοκλήρωση των 

δράσεων της αναδιοργάνωσης με στοχευμένες ερωτήσεις στις δραστηριότητες των 

Εργασιακών Συμβούλων και σύγκριση των απαντήσεων με τους δείκτες που 

συλλέγονται από την συμπλήρωση της score card. 

 Επίσης προτείνεται, η διενέργεια αντίστοιχης έρευνας σε ανέργους και 

εργοδότες με στόχο την διασταύρωση των αποτελεσμάτων της με αυτά της έρευνας των 

Εργασιακών Συμβούλων. 

 Η πραγματοποίηση επιπλέον έρευνας σε τακτά χρονικά διαστήματα 

αξιολογώντας τα στοιχεία που συλλέγονται από την scorecard θα συνεισέφερε στη 

καλύτερη αξιολόγηση της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των 

Εργασιακών Συμβούλων και στην παρακολούθηση της εξέλιξης τους στον χρόνο 

συνυπολογίζοντας και την εξέλιξη των δεικτών της ανεργίας. 
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 Όσον αφορά τον ΟΑΕΔ προτείνονται τα παρακάτω:  

 Ο μη ικανοποιητικός βαθμός ενημέρωσης των Εργασιακών Συμβούλων στους 

άξονες της αναδιοργάνωσης υπαγορεύει την ανάγκη επανάληψης των συναντήσεων 

ενημέρωσης αλλά και την ένταξη της δράσης αυτής στις μηνιαίες συναντήσεις για 

επίλυση αποριών, διευκρινίσεις και αποσαφηνίσεις.    

 Η μέτρια ικανοποίηση των Εργασιακών Συμβούλων από τις δράσεις της 

αναδιοργάνωσης που υλοποιήθηκαν κεντρικά (λειτουργία call center, σύζευξη 

προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε portal και συγχρονισμός στοιχείων βιογραφικού 

μεταξύ e-services και ΟΠΣ) υποδηλώνει την ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης των 

πληροφοριακών συστημάτων και των εφαρμογών του  ΟΠΣ και του portal.  

 Ο μέτριος βαθμός υλοποίησης και ενσωμάτωσης της αναδιοργάνωσης στα ΚΠΑ 

και η συσχέτιση τους με το μέγεθος του ΚΠΑ οδηγούν στην ανάγκη σαφέστερου 

προσδιορισμού των ρόλων και αρμοδιοτήτων στα μικρότερα ΚΠΑ. Παράλληλα, η μη 

ενιαία άποψη των Εργασιακών Συμβούλων για την λειτουργία του θεσμού των ΕΜΔΕ 

και την πραγματοποίηση των μηνιαίων συναντήσεων συνηγορούν στην ανάγκη 

αποσαφήνισης και θεσμικής ενίσχυσης του ρόλου των ΕΜΔΕ όπως και προώθηση της 

πραγματοποίησης των μηνιαίων συναντήσεων με ουσιαστικό χαρακτήρα στην 

παράθεση και επίλυση προβλημάτων, στην διευκρίνιση ερωτήσεων με ανάδραση από 

την διοίκηση.  

Η διαπίστωση συσχέτισης του βαθμού υλοποίησης των δράσεων της 

αναδιοργάνωσης που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν κεντρικής απόφασης (αναδιάταξη 

χώρου, λειτουργία υποδοχής) αλλά και των δράσεων που ελέγχονται κεντρικά 

(συμπλήρωση scorecard) με το μέγεθος του ΚΠΑ, οδηγεί επίσης στην ανάγκη 

αποσαφήνισης ρόλων και διοικητικών δομών. 

Η θετική επίδραση της αναδιοργάνωσης στις παρεχόμενες υπηρεσίες των 

Εργασιακών Συμβούλων ως αποτέλεσμα της αύξησης του καθαρού χρόνου 

ενασχόλησης με τα καθήκοντα τους υπαγορεύει την πλήρη απαλλαγή τους από 

αλλότρια καθήκοντα και την μετακίνηση των Διοικητικών υπαλλήλων που εκτελούν 

χρέη Εργασιακών Συμβούλων σε πλήρη ρόλο Εργασιακού ή απαλλαγή τους έτσι ώστε 

να διαμορφωθεί «σώμα» Εργασιακών Συμβούλων (Ανέργων + Εργοδοτών) με πλήρη 

και αποκλειστικά καθήκοντα στην δραστηριότητα αυτή. 
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Ο ιδιαίτερα υψηλός βαθμός συμπλήρωσης της scorecard  δίνει την δυνατότητα 

αξιοποίησης των στοιχείων που συλλέγονται μέσω της παράθεσης τους στις μηνιαίες 

συναντήσεις για αξιολόγηση των δεικτών και προτάσεις για βελτιώσεις.  

5.3. Περιορισμοί της έρευνας  

 Η έρευνα διενεργήθηκε κατά την διάρκεια της αναδιοργάνωσης όπου δεν είχε 

ολοκληρωθεί το σύνολο των δράσεων ενώ οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν δεν 

υλοποιήθηκαν στον ίδιο βαθμό και στην ίδια ένταση στο σύνολο των ΚΠΑ της 

επικράτειας. Κατά συνέπεια, η επανάληψη της έρευνας μετά την πλήρη ολοκλήρωση 

του συνόλου των δράσεων της αναδιοργάνωσης στο σύνολο των ΚΠΑ της χώρας θα 

δώσει πληρέστερα και ασφαλέστερα αποτελέσματα.  

 Οι ερωτήσεις για το βαθμό ικανοποίησης των Εργασιακών Συμβούλων πριν και 

μετά την αναδιοργάνωση απαντήθηκαν την ίδια χρονική στιγμή με πιθανή αλλοίωση 

της άποψης που αφορούσε την περίοδο πριν την αναδιοργάνωση λόγω παρέλευσης 

μεγάλου χρονικού διαστήματος από την περίοδο αυτή. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

θα ήταν ασφαλέστερα αν η επίδοση των ερωτηματολογίων και η συλλογή των 

απαντήσεων πραγματοποιούνταν σε διαφορετικούς χρόνους «πριν» και «μετά» την 

αναδιοργάνωση δηλαδή σε πραγματικό χρόνο και στις δύο περιπτώσεις.  

 Η έρευνα θα ήταν πληρέστερη αν συνοδεύονταν από ποσοτικά δεδομένα των 

χαρακτηριστικών της κάρτας επίδοσης (scorecard) που αξιολογήθηκαν καθώς θα 

επέτρεπε την αντιπαραβολή και τη συσχέτιση της άποψης των Εργασιακών Συμβούλων 

με πραγματικά δεδομένα αποδοτικότητας. Η scorecard θεσπίστηκε ως δράση της 

αναδιοργάνωσης με αποτέλεσμα έλλειψη ποσοτικών στοιχείων πριν την 

αναδιοργάνωση και αδυναμία πραγματοποίησης οποιασδήποτε ποσοτικής σύγκρισης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Επιστολή Ερωτηματολογίου Έρευνας Εργασιακών Συμβούλων ΟΑΕΔ 

Αγαπητέ συνάδελφε, 

Ονομάζομαι Κοϊδου Αγγελική και εργάζομαι ως Εργασιακός Σύμβουλος στο ΚΠΑ2 

Θεσσαλονίκης. Παρακολουθώ το «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια 

Διοίκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και για την εκπόνηση της διπλωματικής 

μου εργασίας συνέταξα ερωτηματολόγιο διερεύνησης της αποδοτικότητας των 

υπηρεσιών των Εργασιακών Συμβούλων στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης (re-

engineering) του ΟΑΕΔ. Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται σε γνώση του 

Οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναδιοργάνωση (re-engineering) βρίσκεται σε 

εξέλιξη και πολλές δράσεις και εργαλεία σε μερική εφαρμογή ή και δυναμική 

τροποποίησης τους.  

Δεσμεύομαι ότι η ηλεκτρονική σου διεύθυνση δεν θα χρησιμοποιηθεί για άλλους 

λόγους πέραν της έρευνας. Σε διαβεβαιώνω ότι η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 

θα γίνεται ανώνυμα και ότι όλες οι απαντήσεις θα είναι απολύτως εμπιστευτικές, ενώ 

όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν μόνο για στατιστική ανάλυση 

των αποτελεσμάτων. 

Το ερωτηματολόγιο δεν χρειάζεται περισσότερα από επτά λεπτά για την 

συμπλήρωσή του και είναι πολύ σημαντικό για την απρόσκοπτη συνέχιση της έρευνας 

μου και την ολοκλήρωση των σπουδών μου. Γι’ αυτό, σε παρακαλώ θερμά, μην 

αμελήσεις να αφιερώσεις λίγο από τον πολύτιμο, διαθέσιμο χρόνο σου. 

Μη διαστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μου για κάθε διευκρίνιση. Αυτό μπορεί να 

γίνει είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου a.koidou@oaed.gr αλλά και τηλεφωνικά 

στο κινητό: 6944634769.  

Σε ευχαριστώ εγκάρδια εκ των προτέρων για την συνδρομή σου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Ερωτηματολόγιο Έρευνας Εργασιακών Συμβούλων ΟΑΕΔ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Παρακαλώ συμπλήρωσε τα παρακάτω 

στοιχεία αντίστοιχα με ένα (x)  

ΔΗ  

Α1. Μέγεθος ΚΠΑ που εργάζεσαι: 

Μεγάλο  

Μεσαίο   

Μικρό  

Α2. Θέση (ρόλοι) που κατέχεις σήμερα στην υπηρεσία σου: 
Δυνατότητα πολλαπλών επιλογών 

Προϊστάμενος ΚΠΑ       

ΕΜΔΕ (Middle Manager)    

Διοικητικός Υπάλληλος    

Εργασιακός Σύμβουλος Ανέργων   

Εργασιακός Σύμβουλος Εργοδοτών   

Σύμβουλος ΕΠΕΠ / ΤΑΕ/ ΣΑΕΠ   

Σύμβουλος EURES     

Α3. Θέση (ρόλοι) πριν την εφαρμογή του re-engineering στην υπηρεσία σου: 
Δυνατότητα πολλαπλών επιλογών 

Προϊστάμενος ΚΠΑ      

Διοικητικός Υπάλληλος   

Εργασιακός Σύμβουλος    

Σύμβουλος ΕΠΕΠ / ΤΑΕ/ ΣΑΕΠ  

Σύμβουλος EURES     

Α4. Σε ποιο βαθμό έγινε στην υπηρεσία σου ουσιαστικός διαχωρισμός των 

Εργασιακών Συμβούλων σε Ανέργων και Εργοδοτών; 

καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  
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Αξιολόγησε το βαθμό συμβολής της αναδιοργάνωσης (re-engineering) του ΟΑΕΔ 

σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Εργασιακών Συμβούλων.   

 

Β1. Σε ποιο βαθμό έχεις ενημερωθεί με σαφή και λεπτομερή τρόπο από την 

υπηρεσία σου για τους άξονες του re-engineering; 

καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  

Β2. Σε ποιο βαθμό βοήθησε η θέσπιση του Call Center στην καλύτερη 

εξυπηρέτηση των ανέργων / εργοδοτών ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

του Εργασιακού Συμβούλου; 

καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  

Β3. Σε ποιο βαθμό πιστεύεις ότι βοήθησε στη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης 

εργασίας η νέα Διαδικτυακή Πύλη του ΟΑΕΔ (Job Portal);  

καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  

Β4. Σε ποιο βαθμό λειτουργεί ο συγχρονισμός Στοιχείων Βιογραφικού μεταξύ e- 

services ΟΑΕΔ και ΟΠΣ ΟΑΕΔ;  

καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  

Β5. Σε ποιο βαθμό πιστεύεις ότι βοήθησε του άνεργους / εργοδότες ο 

συγχρονισμός Στοιχείων Βιογραφικού μεταξύ e- services ΟΑΕΔ και ΟΠΣ 

ΟΑΕΔ;  

καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  

Αξιολόγησε το βαθμό αναδιοργάνωσης (re-engineering) στο ΚΠΑ που εργάζεσαι. 

 

Γ1. Σε ποιο βαθμό έγινε αναδιοργάνωση  στο ΚΠΑ  που εργάζεσαι; 

καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  

Γ2. Σε ποιο βαθμό έγινε αναδιάταξη του χώρου εργασίας στην υπηρεσία σου στο 

πλαίσιο του re-engineering; 

καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  

Γ3. Σε ποιο βαθμό λειτουργεί η υποδοχή (reception) στην υπηρεσία σου; 

καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  
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Γ4. Σε ποιο βαθμό λειτουργεί ο θεσμός του ΕΜΔΕ (Middle Manager) στην 

υπηρεσία σου;  

καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  

Γ5. Σε ποιο βαθμό γίνονται στην υπηρεσία σου οι μηνιαίες συναντήσεις στο 

πλαίσιο του re-engineering; 

καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  

Γ6. Σε ποιο βαθμό συμπληρώνεται η Κάρτα Επίδοσης (scorecard) στην 

υπηρεσία σου;  

καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  

Γ7. Σε ποιο βαθμό το re-engineering μείωσε το χρόνο αναμονής εντός του ΚΠΑ 

των ανέργων αναζητούντων εργασία σε σχέση με τις υπηρεσίες των 

Εργασιακών Συμβούλων; 

καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  

Γ8. Σε ποιο βαθμό το re-engineering μείωσε το χρόνο αναμονής εντός του ΚΠΑ 

των εργοδοτών σε σχέση με τις υπηρεσίες των Εργασιακών Συμβούλων; 

καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  

Αξιολόγησε το βαθμό «ικανοποίησής σου» σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

των Εργασιακών Συμβούλων προς τους άνεργους / εργοδότες «πριν»  και «μετά» 

την εφαρμογή του re-engineering στην υπηρεσία σου. 

 

Δ1. Εφαρμογή της διαδικασίας της Εξατομικευμένης Προσέγγισης ανέργων / 

Σύνταξη – Επικαιροποίηση Ατομικού Σχεδίου Δράσης 

πριν το re-engineering:  καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  

μετά το re-engineering: καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  

Δ2. Υποδείξεις / Υλοποιήσεις Δράσεων εντός ΑΣΔ (κενών θέσεων εκτός – εντός 

προγραμμάτων απασχόλησης, κοινωφελούς εργασίας, απόκτησης εργασιακής 

εμπειρίας, κατάρτισης) 

πριν το re-engineering:  καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  

μετά το re-engineering: καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  
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Δ3. Εφαρμογή της διαδικασίας Σύζευξης ανέργων - κενών θέσεων εργασίας 

(Matching) / Προεπιλογή και Υπόδειξη  αναζητούντων εργασία σε εργοδότες 

πριν το re-engineering:  καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  

μετά το re-engineering: καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  

Δ4. Ενεργοποίηση - Κινητοποίηση ανέργων / Ένταξη σε δράσεις Ομαδικής 

Συμβουλευτικής  

πριν το re-engineering:  καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  

μετά το re-engineering: καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  

Δ5. Πραγματοποίηση Συναντήσεων - Ραντεβού με άνεργους / εργοδότες (εντός 

της υπηρεσίας) κατόπιν πρόσκλησής τους με οποιονδήποτε τρόπο  

πριν το re-engineering:  καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  

μετά το re-engineering: καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  

Δ6. Ταξινόμηση και καθορισμός των επιχειρήσεων της τοπικής αγοράς εργασίας 

πριν το re-engineering:  καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  

μετά το re-engineering: καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  

Δ7. Προσέγγιση – Επίσκεψη των τοπικών Επιχειρήσεων / Διάγνωση των 

αναγκών τους σε προσωπικό 

πριν το re-engineering:  καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  

μετά το re-engineering: καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  

Δ8. Αναζήτηση κενών θέσεων εργασίας και θέσεων πρακτικής άσκησης από  τη 

διαδικτυακή πύλη (job portal) του ΟΑΕΔ/ Καταγραφή του προφίλ της 

προσφερόμενης θέσης εργασίας στο ΟΠΣ 

πριν το re-engineering:  καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  

μετά το re-engineering: καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  

Δ9. Παρακολούθηση της πορείας των τοποθετήσεων ανέργων σε κενές θέσεις 

εργασίας 

πριν το re-engineering:  καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  

μετά το re-engineering: καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  
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Δ10. Οργάνωση Δράσεων Πληροφόρησης, Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης 

ανέργων / εργοδοτών για τις παρεχόμενες Υπηρεσίες και για τις Ενεργητικές 

Πολιτικές Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 

πριν το re-engineering:  καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  

μετά το re-engineering: καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  

Δ11. Συνεργασία με τοπικούς φορείς /Διασύνδεση του ΚΠΑ με την τοπική αγορά 

εργασίας και την τοπική κοινωνία 

πριν το re-engineering:  καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  

μετά το re-engineering: καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  

Δ12. Γενικά, οι παρεχόμενες υπηρεσίες των Εργασιακών Συμβούλων ως προς 

την ταχύτητα εξυπηρέτησης των ανέργων / εργοδοτών 

πριν το re-engineering:  καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  

μετά το re-engineering: καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  

Δ13. Γενικά, οι παρεχόμενες υπηρεσίες των Εργασιακών Συμβούλων ως προς 

την ευκολία εξυπηρέτησης των ανέργων / εργοδοτών 

πριν το re-engineering:  καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  

μετά το re-engineering: καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  

Δ14. Ενασχόληση με αλλότρια καθήκοντα αυτών των Εργασιακών Συμβούλων 

(διοικητικό έργο) 

πριν το re-engineering:  καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  

μετά το re-engineering: καθόλου  λίγο   μέτρια  πολύ  απόλυτα  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Κάρτα Επίδοσης ΟΑΕΔ (Scorecard) 

 
 

  
ΚΠΑ2    

 

 

ΜΗΝΑΣ   

 

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ   
 

  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 
ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

  

 
        

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ   

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΜΗΝΟΣ 

ΣΧΟΛΙΑ / 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΙΣΡΟΕΣ - ΕΚΡΟΕΣ ΚΠΑ   ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
  

ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

  Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ       

  
Α.1 Αριθμός συναλλασσομένων που προωθήθηκαν στο 
ΚΠΑ2 

Αριθμός 
 

    

  
Α.2 Αριθμός συναλλασσομένων που εξυπηρετήθηκαν 
στην Υποδοχή 

Αριθμός       

  
Α.3  Έντυπα "Πείτε μας τη Γνώμη σας" που 
συμπληρώθηκαν από συναλλασσόμενους  
(σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) 

Αριθμός       

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

  Β.ΑΝΕΡΓΟΙ - ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ     

  Β.1 Αριθμός Νέων Δελτίων Ανεργίας Αριθμός       

  Β.2 Συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων ανέργων Αριθμός       

  Β.2.1 Αριθμός εγγεγραμμένων Μακροχρονίων Ανέργων  Αριθμός       

  Β.2.2 Αριθμός εγγεγραμμένων ανέργων έως 24 ετών Αριθμός       

  
Β.3 Αριθμός Δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος 

Αριθμός       

  
Β.4 Αριθμός Εξατομικευμένων Παρεμβάσεων (με ΑΣΔ) 
που πραγματοποιήθηκαν 

Αριθμός       

  Β.5 Αριθμός ραντεβού με Αναζητούντες Εργασία Αριθμός       

  
Β.6 Αριθμός αναζητούντων Εργασία που 
ανταποκρίθηκαν μετά από πρόσκληση του ΕΣ (με 
οποιονδήποτε τρόπο) 

Αριθμός       

  Γ. EURES       

  
Γ.1 Αριθμός ενδιαφερομένων για  ενδοευρωπαϊκή 
κινητικότητα εργασίας (EURES) 

Αριθμός       
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Γ.2 Σύνολο πραγματοποιημένων ραντεβού με 
αναζητούντες εργασία (EURES) 

Αριθμός       

  Δ. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ         

  Δ.1 Συνολικός αριθμός υποδείξεων σε θέσεις εργασίας Αριθμός       

  
Δ.1.1 Υποδείξεις σε θέσεις εργασίας ΕΝΤΟΣ 
προγραμμάτων απασχόλησης 

Αριθμός       

  
Δ.1.2 Υποδείξεις σε θέσειςεργασίας ΕΚΤΟΣ 
προγραμμάτων απασχόλησης 

Αριθμός       

  
Δ.1.3 Υποδείξεις σε θέσεις εργασίας ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Αριθμός       

  
Δ.2 Συνολικός αριθμός υποδείξεων σε προγράμματα 
κατάρτισης 

Αριθμός       

  
Δ.3 Συνολικός αριθμός υποδείξεων ανέργων σε 
εργαστήρια ενεργοποίησης/ κινητοποίησης 

Αριθμός       

  
Δ.4 Συνολικός αριθμός υποδείξεων σε δράσεις 
Συμβουλευτικής: 

Αριθμός       

  Δ.4.1 Επαγγελματικού Προσανατολισμού Αριθμός       

  Δ.4.2 Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας Αριθμός       

  Δ.4.3 Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Αριθμός       

  Ε. ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ       

  

Ε.1 Συνολικός αριθμός Ομάδων Συμβουλευτικής που 
πραγματοποιήθηκαν από το ΚΠΑ2  
(πιστώνεται στο ΚΠΑ του συμβούλου που υλοποιεί την 
Ομάδα) 

Αριθμός       

  
Ε.1.1 Αριθμός Ομάδων Επαγγελματικού 
προσανατολισμού 

Αριθμός       

  Ε.1.2 Αριθμός Ομάδων Τεχνικών αναζήτησης εργασίας Αριθμός       

  
Ε.1.3 Αριθμός Ομάδων Ανάληψης επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών 

Αριθμός       

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ -

ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 

  ΣΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ     

  
ΣΤ.1 Συνολικός αριθμός επιχειρήσεων (Στοιχεία από 
Εργάνη) 

Αριθμός       

  
ΣΤ.2 Αριθμός εντολών κενών θέσεων ΕΝΤΟΣ 
προγραμμάτων 

Αριθμός       

  
ΣΤ.3 Αριθμός εντολών  κενών θέσεων ΕΚΤΟΣ 
προγραμμάτων 

Αριθμός       

  
ΣΤ.4 Συνολικός αριθμός τοποθετήσεων /προσλήψεων  
(σημειώνεται ότι η πρόσληψη πιστώνεται στο ΚΠΑ που 
υπέδειξε τον άνεργο ) 

Αριθμός       

  
ΣΤ.4.1 Αριθμός προσλήψεων ΕΝΤΟΣ προγραμμάτων 
απασχόλησης 

Αριθμός       

  
ΣΤ.4.2 Αριθμός προσλήψεων ΕΚΤΟΣ προγραμμάτων 
απασχόλησης 

Αριθμός       



 

113 

 

  
ΣΤ.4.3 Αριθμός προσλήψεων σε προγράμματα 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Αριθμός       

  ΣΤ.5 Αριθμός ραντεβού με Εργοδότες Αριθμός       

  
ΣΤ.6 Αριθμός Εργοδοτών που ανταποκρίθηκαν μετά από 
επικοινωνία με τον ΕΣ (με οποιοδήποτε τρόπο) 

Αριθμός       

ΠΑΡΟΧΕΣ- 
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ - 

ΕΛΕΓΧΟΙ 

  Ζ. ΠΑΡΟΧΕΣ     

  
Ζ.1 Συνολικός Αριθμός Νέων αιτήσεων Τμήματος 
Ασφάλισης 

Αριθμός       

  
Ζ.2 Συνολικός Αριθμός Εγκριτικών Αποφάσεων 
Τμήματος Ασφάλισης 

Αριθμός       

  
Ζ.3 Συνολικός Αριθμός Απορριπτικών Αποφάσεων 
Τμήματος Ασφάλισης 

Αριθμός       

  Η. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ     

  Η.1 Συνολικός Αριθμός Eνστάσεων που υποβλήθηκαν Αριθμός       

  Η.1.1 Υποβληθείσες Ενστάσεις Δελτίων Ανεργίας Αριθμός       

  Η.1.2 Υποβληθείσες Ενστάσεις Τμήματος Απασχόλησης Αριθμός       

  Η.1.3 Υποβληθείσες Ενστάσεις Τμήματος Ασφάλισης Αριθμός       

  Η.2 Συνολικός Αριθμός Eνστάσεων που εκκρεμμούν         

  Η.2.1 Εκκρεμείς ενστάσεις Καρτών Ανεργίας Αριθμός       

  Η.2.2 Εκκρεμείς ενστάσεις Τμήματος Απασχόλησης Αριθμός       

  Η.2.3 Εκκρεμείς ενστάσεις Τμηματος Ασφάλισης Αριθμός       

  Θ. ΕΛΕΓΧΟΙ     

  Θ.1 Υλοποιηθέντες έλεγχοι (ΝΘΕ) Αριθμός       

  Θ.2 Υλοποιηθέντες έλεγχοι (ΝΕΕ) Αριθμός       

  Θ.3 Υλοποιηθέντες έλεγχοι (Κοινωφελής) Αριθμός       

  Θ.4  Έλεγχοι παροχών μητρότητας Αριθμός       

  Θ.5 Άλλοι έλεγχοι Αριθμός       

 


