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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έχει θέμα «Στρατηγικός σχεδιασμός και 

καινοτομία στο δημόσιο τομέα. Η περίπτωση του ΟΑΕΔ» και αποτελείται από 

πέντε κεφάλαια. Η εργασία αυτή έχει σαν στόχο να αναλύσει την σημασία του 

στρατηγικού σχεδιασμού σε έναν οργανισμό και την έννοια της καινοτομίας που 

είναι απαραίτητη για την δημιουργία του στρατηγικού ανταγωνισμού σε έναν 

οργανισμό ή σε μία επιχείρηση. Επίσης, αναφέρεται στις στρατηγικές του δημόσιου 

τομέα και πιο συγκεκριμένα στον ΟΑΕΔ και έτσι τα ερευνητικά ερωτήματα που 

προκύπτουν από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον ΟΑΕΔ είναι τα εξής: 

• Ποιος είναι ο σκοπός του ΟΑΕΔ; 

• Ποιος είναι ο ρόλος και ποιες είναι οι δραστηριότητες του ΟΑΕΔ; 

• Είναι η καινοτομία απαραίτητη στον ΟΑΕΔ; Ποιες καινοτόμες 

δράσεις έχει; 

• Ποιες στρατηγικές πρέπει να ακολουθήσει ο ΟΑΕΔ για να πετύχει 

τους επιμέρους στόχους που έχει θέσει;  

• Είναι αποτελεσματικές οι στρατηγικές αναλύσεις, swot, pest, Boston 

Consulting Group, για την ανάπτυξη των στρατηγικών του 

οργανισμού; 

 

Το πρώτο κεφάλαιο, αναφέρεται στο δημόσιο τομέα και περιγράφει την 

έννοια του δημόσιου τομέα και τις διαφορές του δημόσιου τομέα από τον ιδιωτικό. 

Επίσης, αναλύει τον Ελληνικό δημόσιο τομέα, το προσωπικό του και τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει.  

Το δεύτερο κεφάλαιο, αναφέρεται στο στρατηγικό σχεδιασμό, στη στρατηγική 

διοίκηση και αναλύει τη σημασία και το ρόλο του στρατηγικού σχεδιασμού σε μία 

επιχείρηση ή έναν οργανισμό.  

 

Το τρίτο κεφάλαιο, αναφέρεται στην καινοτομία, αναλύει την έννοια της 

καινοτομίας, τα είδη και τα χαρακτηριστικά της και περιγράφει το ρόλο της 

καινοτομίας στο δημόσιο τομέα.  
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Το τέταρτο κεφάλαιο, αναφέρεται στον ΟΑΕΔ, όπου αναλύει το σκοπό και 

τους στόχους του, το ρόλο και τις δραστηριότητές του καθώς και τις καινοτομίες 

που διαθέτει.  

Το πέμπτο κεφάλαιο, αναφέρεται πάλι στον ΟΑΕΔ, αναλύει το εσωτερικό 

και το εξωτερικό του περιβάλλον με τη βοήθεια της ανάλυσης SWOT, 

πραγματοποιεί επαναπροσδιορισμό του επιχειρησιακού μοντέλου του και 

Στρατηγικό σχεδιασμό του οργανισμού με τη βοήθεια της ανάλυσης Pest και του 

Boston Consulting Group.  

Τέλος, προτείνει καινοτόμες δράσεις αλλά και στρατηγικές έτσι ώστε ο ΟΑΕΔ να γίνει 

πιο αποδοτικός και πιο αποτελεσματικός.  

Λέξεις κλειδιά: Στρατηγικός σχεδιασμός, Δημόσιος τομέας, καινοτομία, Δημόσια 

διοίκηση, ΟΑΕΔ.  
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ABSTRACT 

This diploma thesis is entitled "Strategic planning and innovation in the 

public sector. The case of the Manpower Employment Organization (OAED) and 

consists of five chapters. This thesis aims to analyze the importance of strategic 

planning in an organization and the importance of innovation to create strategic 

competition in an organization or business. It also refers to the public sector 

strategies and more specifically to OAED. The research questions arising from 

OAED survey are the following: 

• Which is the purpose of OAED? 

• Which is the role and the activities of OAED? 

• Is innovation necessary in OAED? What innovative actions does it have? 

• Which strategies should OAED follow in order to achieve its individual 

goals? 

• Are effective the strategic analyses, swot, pest, Boston Consulting Group 

to develop the organization's strategies? 

The first chapter refers to the public sector and describes the concept of the 

public sector and the differences between the public sector and the private sector. It 

also analyzes the Greek public sector, the staff and the problems it faces. 

The second chapter refers to strategic planning, strategic management, and 

analyzes the importance and the role of strategic planning in a business or 

organization. The third chapter deals with innovation, analyzes the concept of 

innovation, its types and its features and describes the role of innovation in the 

public sector. 

The fourth chapter refers to Manpower Employment Organization (OAED), 

it analyzes its purpose and objectives, its role and activities as well as its 

innovations.  

Τhe fifth chapter refers again to Manpower Employment Organization 

(OAED), analyzes its internal and external environment with the help of the SWOT 

analysis, redefines its business model and strategic design of the organism with the 

help of Pest analysis and Boston Consulting Group .  

Finally, it proposes innovative actions and strategies to make Manpower Employment 

Organization (OAED) more efficient.  
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Key words: Strategic planning, Public sector, innovation, Public administration, OAED 

(Manpower Employment Organization).  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Ο Στρατηγικός σχεδιασμός, είναι πολύ σημαντικός για την πορεία και για 

την επιτυχία όλων των επιχειρήσεων και των οργανισμών τόσο του ιδιωτικού όσο 

και του δημόσιου τομέα. Η έννοια της στρατηγικής, έχει τις ρίζες της στην αρχαία 

λέξη «στρατηγός». Τότε, σήμαινε την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής, 

προκειμένου να εξουδετερωθούν οι δυνάμεις του εχθρού. Στη διάρκεια των χρόνων, 

η έννοια της στρατηγικής, επεκτάθηκε σε όλους τους τομείς και πλέον στρατηγική 

είναι ένα σχέδιο δράσης, που για να εφαρμοστεί αποτελεσματικά και να είναι 

επιτυχές, θα πρέπει να έχει κάποιες συγκεκριμένες δράσεις και τακτικές. Οι δράσεις 

και οι τακτικές αυτές θα πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά από τις επιχειρήσεις, 

έτσι ώστε να επιτευχθεί κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ο ανταγωνισμός 

μεταξύ των επιχειρήσεων είναι πολύ σκληρός και για να πετύχει κάποια επιχείρηση 

το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θα πρέπει να επιλέξει τις κατάλληλες στρατηγικές 

έναντι των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.  

Η έννοια της στρατηγικής, περιλαμβάνει δύο στάδια, το πρώτο στάδιο είναι 

το στάδιο του σχεδιασμού και του προγραμματισμού και το δεύτερο στάδιο είναι το 

στάδιο της υλοποίησης και της εφαρμογής. Για να είναι αποτελεσματική μία 

στρατηγική, θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα δύο στάδια. Ο Στρατηγικός 

σχεδιασμός, σχεδιάζεται και καταρτίζεται από τους διευθυντές κι από τα 

διευθυντικά στελέχη μιας επιχείρησης, ή ενός οργανισμού κι εκτελείται από τα 

κατώτερα στελέχη και τους εργαζομένους μιας επιχείρησης.  

Ο Στρατηγικός σχεδιασμός και η καινοτομία, παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

επίτευξη των στόχων ενός οργανισμού. Γι’ αυτό το λόγο, η εφαρμογή των 

κατάλληλων στρατηγικών και η καινοτομία, σχετίζονται σημαντικά με την αύξηση 

της απόδοσης του δημόσιου τομέα. Στην παρούσα μελέτη θα εξεταστεί η περίπτωση 

του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) που αποτελεί 

μέρος των δημοσίων οργανισμών στην Ελλάδα κι ουσιαστικά συμβάλλει στην 

απασχόληση και στην εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού ενώ παράλληλα μέσα 

από την παροχή ειδικών επιδομάτων ενισχύει τον κοινωνικό χαρακτήρα του 

κράτους. Μέσα από την παρουσίαση των εργαλείων ανάλυσης του Στρατηγικού 

σχεδιασμού θα αναλυθούν όλες οι σημαντικότερες πηγές επιρροής της υπάρχουσας 

κατάστασης και θα προταθούν στρατηγικές και ενέργειες που θα βελτιώσουν τον 

Οργανισμό.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 

1.1. Δημόσια διοίκηση 

Η έννοια της δημόσιας διοίκησης, μεταβάλλεται ανάλογα με τις αλλαγές και 

τις εξελίξεις του κράτους. Η δημόσια διοίκηση περιλαμβάνει τις λειτουργίες που 

ασκούνται από το κράτος μέσω του κρατικού μηχανισμού και έχει στόχο την 

πραγματοποίηση των σκοπών του κράτους και του δημόσιου συμφέροντος 

(Δρούλια και Πολίτης, 2008). 

Η δημόσια διοίκηση, περιλαμβάνει όλα τα μέσα και τις ενέργειες που 

απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, που 

σχετίζεται με την ικανοποίηση του συμφέροντος των πολιτών ενός κράτους. Το 

ευρύτατο φάσμα της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων οργανισμών αποτελεί 

κατ’ αρχήν επιλογή που απορρέει από το Σύνταγμα και την εκάστοτε κυβέρνηση, 

αλλά οι νέες και πιο εκσυγχρονισμένες δημόσιες διοικητικές δομές επιβάλλουν την 

αποτελεσματικότερη δυνατή οργάνωση του κράτους στο πλαίσιο της ποιοτικής 

παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες (Λαδή, 2017). 

Ο δημόσιος τομέας, περιλαμβάνει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, 

την κεντρική διοίκηση, τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και τα νομικά 

πρόσωπα του δημοσίου δικαίου (Τάτσος, 1994). Και η κρατική επιχειρηματική 

δραστηριότητα ασκείται κυρίως μέσα από τις δημόσιες επιχειρήσεις που 

εξυπηρετούν τους πολίτες παρέχοντάς τους αγαθά κι υπηρεσίες (Κέφης, 1998).  

Η δημόσια διοίκηση έχει εκτελεστική εξουσία, υλοποιεί τις στρατηγικές του 

κράτους και δίνει τις οδηγίες για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών των 

πολιτών. Στην ουσία, η δημόσια διοίκηση, είναι υπεύθυνη για τους διοικητικούς 

μηχανισμούς ενός κράτους που δραστηριοποιούνται σε κεντρικό, περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο. Αντικείμενο της δημόσιας διοίκησης είναι η διαπίστωση και ο 

τρόπος αντιμετώπισης της ατελούς εφαρμογής (Μακρυδημήτρης, 2010). 

Η δημόσια διοίκηση, αν και δεν διαθέτει την μεγαλύτερη ιεραρχικά θέση, 

είναι πολύ σημαντική γιατί συμβάλει στην προετοιμασία, στην εφαρμογή και στην 

αξιολόγηση της δημόσιας πολιτικής και των προγραμμάτων της (Μακρυδημήτρης, 

2010). 
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1.2. Η έννοια του δημόσιου τομέα 

Κάθε κυβέρνηση πρέπει να διαθέτει ένα δημόσιο τομέα προκειμένου να 

καθορίσει τις αρχές λειτουργίας της κοινωνίας και να παρέχει τις δημόσιες 

υπηρεσίες, με βάση το συμφέρον του δημοσίου. Επίσης, ο δημόσιος τομέας είναι ο 

μόνος που μπορεί να παρέχει τις δημόσιες υπηρεσίες που ο ιδιωτικός και ο μη 

κερδοσκοπικός τομέας είτε δεν θέλει είτε δεν μπορεί, λόγω έλλειψης πόρων να τις 

διαχειριστεί (Kotler and Lee, 2007).   

Η νομική έννοια «δημόσιος τομέας» καθιερώθηκε για πρώτη φορά το 1982 

με τον Ν. 1256/1982 (Φ.Ε.Κ. No. 65 31 Μαΐου 1982 τεύχος Α). Σύμφωνα με τον 

νόμο, ο δημόσιος τομέας περιλαμβάνει (Ν.1256/1982): 

• όλες τις κρατικές ή δημόσιες υπηρεσίες,  

• όλους τους κρατικούς ή δημόσιους οργανισμούς που λειτουργούν ως 

Ν.Π.Δ.Δ., 

• όλες τις κρατικές ή δημόσιες και παραχωρηθείσες επιχειρήσεις όπως 

είναι η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ. 

• τα κοινωφελή ιδρύματα του αστικού κώδικα που περιήλθαν στο 

δημόσιο και χρηματοδοτούνται ή επιχορηγούνται από το δημόσιο 

• οι τραπεζικές και άλλες επιχειρήσεις 

• τα κρατικά νομικά πρόσωπα που χαρακτηρίζονται ως Ν.Π.Ι.Δ. και 

χρηματοδοτούνται ή επιχορηγούνται από τα προαναφερόμενα νομικά 

πρόσωπα 

• οι θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες των αναφερόμενων νομικών 

προσώπων 

Ο δημόσιος τομέας πρέπει να βασίζεται σε κάποιες αρχές, οι οποίες είναι 

(Μακρυδημήτρης, 2010): 

• Η προαγωγή του κοινού συμφέροντος των πολιτών και η ανιδιοτελής 

άσκηση της δημόσιας υπηρεσίας 

• Η αποφυγή της διαφθοράς και του χρηματισμού 

• Η τήρηση της σωστής και της έντιμης διοίκησης σύμφωνε με το 

αίσθημα δικαίου της κοινωνίας 

• Η σωστή εξυπηρέτηση του πολίτη με ταχύτητα, συνέπεια και συνοχή 
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• Ο σεβασμός στα δικαιώματα του πολίτη 

• Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των προσφερόμενων 

υπηρεσιών 

• Η ίση μεταχείριση των πολιτών και η αμερόληπτη στάση του 

• Πρέπει να είναι αυστηρός απέναντι στον πολίτη αλλά ταυτόχρονα 

πρέπει να τον σέβεται, να τον προστατεύει και να τον διευκολύνει 

 

1.3. Διαφορές δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

Ο δημόσιος τομέας έχει αρκετές διαφορές σε σύγκριση με τον ιδιωτικό 

τομέα κυρίως στη νοοτροπία, στην οργάνωση και στη δομή. Ο δημόσιος τομέας 

έχει σαν κύριο σκοπό στη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας, ενώ ο κύριος 

σκοπός του ιδιωτικού τομέα είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους. Επίσης, ο 

δημόσιος τομέας, προσφέρει μονοπωλιακές υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να 

μεταβάλλονται ανάλογα με την κυβέρνηση. Οι πληροφορίες που παρέχει το 

δημόσιο στους χρήστες είναι ελλιπείς σε αντίθεση με τις πληροφορίες που δέχονται 

οι χρήστες από τον ιδιωτικό τομέα οι οποίες είναι εστιασμένες κι επαρκής. Ο 

δημόσιος τομέας εξυπηρετεί συλλογικές ανάγκες, ενώ ο ιδιωτικός τομέας 

εξυπηρετεί κυρίως εξατομικευμένες ανάγκες. Οι αρχές ισότητας και κοινωνικής 

δικαιοσύνης δεν είναι ίδιες στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.  

Όλοι οι οργανισμοί μπορεί να χαρακτηριστούν ως «δημόσιοι», το πόσο 

δημόσιοι είναι όμως, εξαρτάται από τον βαθμό εξάρτησής τους από τους δημόσιους 

πόρους κι από την δημόσια εξουσία. Ενώ, φαίνεται ότι οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί 

οργανισμοί έχουν τους ίδιους κανόνες και ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες 

λειτουργίας, παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές. Οι διαφορές αυτές σχετίζονται με 

(Πλέσσας, 2009): 

• Τη φύση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ο δημόσιος τομέας 

προσφέρει μονοπωλιακές υπηρεσίες. 

• Τον ρόλο των οργανισμών. Οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα έχουν 

κοινωνική αποστολή και στοχεύουν στο γενικό κοινωνικό συμφέρον, 

ενώ οι υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα έχουν στόχο το κέρδος. 
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• Την ασυμμετρία της πληροφόρησης. Ο δημόσιος τομέας προσφέρει 

μεγάλη γκάμα υπηρεσιών, όμως οι πολίτες έχουν ελλιπή 

πληροφόρηση για τις υπηρεσίες αυτές. 

• Το συλλογικό χαρακτήρα των υπηρεσιών του δημοσίου και του 

εξατομικευμένου χαρακτήρα των υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα.  

• Το μεταβλητό χαρακτήρα των δημόσιων υπηρεσιών ανάλογα με τους 

στόχους της κυβέρνησης 

• Τη διαφορετικότητα στους σκοπούς, στον τρόπο λειτουργίας και στις 

συνθήκες που επικρατούν στους χώρους εργασίας του δημόσιου και 

του ιδιωτικού τομέα. 

 Επιπλέον, ο αποδέκτης τον υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα είναι ο πολίτης, 

ενώ στον ιδιωτικού τομέα είναι ο πελάτης (Donnelly et al, 1995). Οι πολίτες 

πληρώνουν είτε άμεσα, είτε έμμεσα τις υπηρεσίες και μπορεί να μην τις 

χρησιμοποιήσουν ποτέ, ενώ οι πελάτες είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν σε 

καθορισμένη τιμή μία υπηρεσία προκειμένου να την αποκτήσουν.   

Σύμφωνα με τον Kotler και τον Lee, οι πολίτες τις περισσότερες φορές είναι 

δύσπιστοι προς τις δημόσιες υπηρεσίες και δεν δείχνουν το κατάλληλο ενδιαφέρον, 

ενώ οι επενδυτές, δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις. Επίσης, οι 

δημόσιες υπηρεσίες δεν έχουν χώρους δράσεις και κατανοητές λειτουργίες, ενώ οι 

επιχειρήσεις λειτουργούν στα πλαίσια συγκεκριμένων διαδικασιών. Ο δημόσιος 

τομέας, εμπλέκεται σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας του ατόμου, ενώ ο 

ιδιωτικός τομέας εστιάζει σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και αγαθά. Τέλος, οι 

κυβερνήσεις διανέμουν και ανακατανέμουν τους πόρους, ενώ οι επιχειρήσεις 

παράγουν προϊόντα και διανέμουν τους πόρους (Kotler and Lee, 2007).   

 

1.4. Ελληνικός δημόσιος τομέας 

Ο ελληνικός δημόσιος τομέας, αποτελείται από πολλές διαφορετικού τύπου 

και διαφορετικού μεγέθους δημόσιες οργανώσεις, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες 

υγείας, εκπαίδευσης, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές κ.λπ. Οι περισσότεροι 

από αυτούς τους οργανισμούς βρίσκονται στην Αθήνα ενώ παραρτήματά τους ή 

ακόμα και κεντρικές δομές βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα. Ο δημόσιος τομέας, του 
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κράτους γενικά, περιλαμβάνει την Γενική Κυβέρνηση και τα Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου όπως αυτά ορίζονται το άρθρο 14 του νόμου 4270/2017. 

Η ανώτατη κεντρική διοίκηση, ή διαφορετικά το Δημόσιο, απαρτίζεται με 

σειρά συνταγματικής αναφοράς, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα Υπουργεία, 

τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις 

Ανεξάρτητες Αρχές. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ίσης βαθμίδας 

δημόσιοι οργανισμοί κι ουσιαστικά είναι ανεξάρτητοι - τουλάχιστον τυπικά - από 

την Κεντρική Κυβέρνηση. Ανεξάρτητοι είναι επίσης και οι Οργανισμοί Κοινωνικής 

Ασφάλισης οι οποίοι ανήκουν μεν στην Γενική Κυβέρνηση αλλά αποτελούν δομές 

των οποίων οι αρμοδιότητες είναι διαφορετικές από αυτές της Κεντρικής 

Κυβέρνησης.  

 

Εικόνα 1. Ελληνικός Δημόσιος Τομέας.  

Πηγή: Βλ. άρθρο 14 Νόμος 4270/2014 

Από την παραπάνω εικόνα, όπου παρουσιάζεται το οργανόγραμμα του 

Ελληνικού δημόσιου τομέα, είναι σαφής ο τρόπος διαχωρισμού των τριών κύριων 

κεντρικών μονάδων του κράτους, που είναι η Γενική Κυβέρνηση, τα Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και οι Δημόσιες επιχειρήσεις κι οργανισμοί. 
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Αντίστοιχα, απόλυτα εμφανής είναι και ο διαχωρισμός της Κεντρικής Κυβέρνησης 

σε Κεντρική Κυβέρνηση, ΟΤΑ και Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης. Τα 

ΝΠΔΔ εκτός γενικής κυβέρνησης είναι οργανισμοί εκτός των δημοσίων 

επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο ή από ΝΠΙΔ σε ποσοστό άνω 

του πενήντα τοις εκατό (50%)1.  

Ο ρόλος της Κεντρικής Κυβέρνησης, είναι αρκετά ευρύς, ενώ παράλληλα η 

ανάλυση του, ξεφεύγει των σκοπών της παρούσας μελέτης και για τον λόγο αυτό, 

αρκεί η αναφορά στα γενικότερα πεδία που την συναποτελούν. Οι δήμοι είναι ένα 

σημαντικό κομμάτι της Γενικής Κυβέρνησης, συστάθηκαν το 1833 ως νομικά 

πρόσωπα που έχουν τοπική αρμοδιότητα. Το 1912 παράλληλα με τους δήμους, 

συστάθηκαν και οι κοινότητες ενώ το 1997, με τον Ν.2539 «Συγκρότηση της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης» έγινε αναδιαμόρφωση του συστήματος. Το σχέδιο 

ονομάστηκε Καποδίστριας και σύμφωνα με αυτό οι 5.500 Ο.Τ.Α. που υπήρχαν 

μειώθηκαν σε 1.034. Με το σχέδιο Καποδίστριας ξεκίνησε η αποκέντρωση και μία 

δεκαετία αργότερα πραγματοποιήθηκε άλλη μία μεταρρύθμιση με το σχέδιο 

Καλλικράτης (Μακρυδημήτρης, 2010). Με τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», επαναπροσδιορίστηκαν τα όρια των αυτοδιοίκητων μονάδων, ο 

τρόπος εκλογής των οργάνων καθώς και οι αρμοδιότητές τους. Ο νόμος 

Καλλικράτης είναι η συνέχεια του νόμου Καποδίστρια (Ν.2539/1997) γιατί έχουν 

στόχο την ένωση των μικρών δήμων σε μεγαλύτερους.  

Βασικός υποτομέας της Κεντρικής Διοίκησης είναι τα ΝΠΔΔ, τα ΝΠΙΔ και 

ανεξάρτητες διοικητικές αρχές με νομική προσωπικότητα μόνο στην περίπτωση που 

οι παραπάνω οργανισμού περιλαμβάνονται Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, 

αλλά δεν ανήκουν στους ΟΤΑ ή στους ΟΚΑ.  

Η βασικότερη αιτία για την παραπάνω αναδιαμόρφωση των ΟΤΑ, 

σχετίζεται με το γεγονός ότι οι πολιτικές της Ελλάδας, έπρεπε να συμφωνούν με 

αυτές των υπολοίπων κρατών μελών της Ε.Ε. Έτσι, στο συμβούλιο της Λισαβόνας 

διαμορφώθηκε μία πολιτική που αφορούσε το δημόσιο τομέα κι είχε σαν στόχο τον 

εκσυγχρονισμό του και την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα 

και σύμφωνα με την αναγκαιότητα εναρμόνισης, ο κάθε δημόσιος οργανισμός, 

έπρεπε να θέσει στόχους, έτσι ώστε να μπορεί να μετρηθεί η απόδοση και η 

αποτελεσματικότητά του (MPA, 2001). Πιο συγκεκριμένα, οι Ελληνικοί δημόσιοι 

                                                             
1 Βλ. Ν.3429/2005 άρθρο 1 παρ. 6.  
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οργανισμοί, έπρεπε να ρυθμίσουν με τέτοιον τρόπο τις λειτουργίες τους. έτσι ώστε 

να ικανοποιούν τις ανάγκες των πολιτών και να εξισορροπούν τις απαιτήσεις των 

εμπλεκόμενων μερών. Σημαντικός στόχος των δημόσιων οργανισμών είναι επίσης η 

βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν στους πολίτες (Sotirakou 

& Zeppou, 2005).  

 

Τέλος, οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίοι αποτελούν κατά το 

οργανόγραμμα που παρουσιάστηκε στην εικόνα 1, μέρος της Γενικής Κυβέρνησης 

του Ελληνικού κράτους, μπορούν να διαχωριστούν σε κύριας κι επικουρικής 

ασφάλισης. Οι φορείς κύριας ασφάλισης είναι σήμερα είκοσι-τρις (23) στον αριθμό 

ενώ οι φορείς επικουρικής ασφάλισης είναι πάνω από τριάντα (30) (Γενική 

Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 2017) και παρουσιάζονται αναλυτικά στον 

πίνακα που ακολουθεί.  

Πίνακας 1. Φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα. 

1 ΙΚΑ 

2 ΟΓΑ 

3 ΟΑΕΕ (TEBE,TAE,TΣA) 

4 Ταμείο Νομικών 

5 ΤΣΑΥ 

6 ΤΣΜΕΔΕ 

7 Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. 

8 ΤΑΙΣΥΤ 

9 ΤΑΤΤΑ 

10 ΤΣΕΥΠ 

11 ΤΑΠ-ΟΤΕ 

12 Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού της Ασφ. Εταιρείας "Η Εθνική" 

13 Ταμείο Συντάξεων του Προσ. της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος 

14 Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού ΕΤΒΑ 

15 Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας 

16 Ταμείο Συντάξεων Πρόνοιας Προσωπικού Α.Τ.Ε. 

17 Οργανισμός Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η. 

18 Ταμ. Συντ. & Επικ. Ασφαλ. Προσ. Γεωργ. Συνετ/κών Οργαν/σεων 

19 Ταμείο Προνοίας Ξενοδόχων 

20 Ταμείο Ασφάλισης Ναυτ. Πρακτόρων και Υπαλλήλων 

21 Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ 

22 Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού της Τραπέζης της Ελλάδος και Κτηματικής 

23 Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης 

Πηγή: (Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 2017) 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται και οι φορείς επικουρικής ασφάλισης 

στην Ελλάδα.  
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1 Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων 

2 Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων 

3 Τ.Ε.Α.Δ.Υ. -Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολίτη 

4 Ταμείο Επικουρικής Ασφ. Ασφαλιστών & Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 

5 Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος 

6 Ταμείο Πρόνοιας & Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών 

7 Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Οινοποιίας Ζυθοποιίας κ.λ.π. 

8 Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιριών Πετρελαιοειδών 

9 Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων 

10 Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιριών Τσιμέντων 

11 Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Ε.Υ.Δ.Α.Π. 

12 Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών 

13 Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Χημικών 

14 Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων 

15 Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος 

16 Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α. 

17 Ταμείο Ασφαλίσεως Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων 

18 Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Ταμείου Νομικών 

19 Έχει απορροφηθεί πλέον από το ΤΕΑΠΟΚΑ 

20 Ταμείο Επικουρικής Ασφ. Και Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισμού 

21 Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Αρτοποιών 

22 Ταμείο Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων 

23 Επικουρικό Ταμείο Ελληνικής Χωροφυλακής 

24 Κλάδος Επικουρικής Ασφαλίσεως Δικηγόρων 

25 Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπ/σης 

26 Κλάδος Επικουρικής Ασφαλίσεως Πρ/κού Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών 

27 Ταμείο Αρωγής Προσωπικού Ο.Τ.Ε. 

28 2. Οργανισμοί Ν.Π.Ι.Δ. 

29 Λογαριασμός Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος 

30 Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης 

31 Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως 

32 Ειδ. Λογ/μός Επικουρήσεως Μελών Ταμείου Υγείας Προσωπικού Α.Τ.Ε. 

33 Μετοχικό Ταμείο Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος και Κτηματικής 

34 Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Ιονικής-Λαϊκής Τράπεζας 

35 

Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Ενωσης Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας 

& Εύβοιας 

36 

Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Ενωσης Συντακτών Πελοποννήσου, Ηπείρου & 

Νήσων 

37 Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. 

38 Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας της Ελλάδας 

 

Οι παραπάνω οργανισμοί, οι οποίοι σαφώς έχουν αποτελέσει αντικείμενο 

μεταβολών σε ό,τι αφορά τη σύσταση και την οργάνωση του ευρύτερου 

συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα, θα πρέπει να τονιστεί, ότι 

στοχεύουν στην ακολούθηση του εθνικού μοντέλου κοινωνικής προστασίας, το 
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οποίο ουσιαστικά αποτελεί τον κεντρικό άξονα κοινωνικής προστασίας του 

Ελληνικού κράτους (Θεοδωρουλάκης & Κουμαριανός, 2012). 

  

1.5. Προσωπικό δημόσιας διοίκησης 

Προκειμένου οι δημόσιοι οργανισμοί να πετύχουν τους στόχους που έχουν 

θέσει, πρέπει να έχουν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Το ανθρώπινο δυναμικό 

το οποίο εργάζεται στις δημόσιες υπηρεσίες και στους δημόσιους οργανισμούς 

πρέπει να είναι σύμφωνα με το άρθρο 103 «εκτελεστές της θέλησης του κράτους 

και πρέπει να υπηρετούν το λαό». Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να ασκούν τα 

καθήκοντά τους καθημερινά. Όμως, επηρεάζονται από τις πολιτικές μεταβολές κι 

από την αλλαγή κυβερνητικής ηγεσίας στα υπουργεία και στις υπόλοιπες υπηρεσίες 

κι οργανισμούς του δημόσιου τομέα.  

Οι δημόσιοι υπάλληλοι, επιλέγονται με αυστηρές διαδικασίες και σύμφωνα 

με τα προσόντα και τις δεξιότητες που αυτοί έχουν. Μία διάκριση των δημοσίων 

υπαλλήλων μπορεί να γίνει ανάλογα με το δημόσιο οργανισμό που εργάζονται κι 

έτσι διακρίνονται στους υπαλλήλους του κράτους, των Ο.Τ.Α., των Ν.Π.Δ.Δ., των 

Ν.Π.Ι.Δ. και των δημόσιων εταιρειών. Θα πρέπει βέβαια να τονιστεί ότι σε ένα 

κράτος δικαίου, η στελέχωση του δημόσιου τομέα αποτελεί την πεμπτουσία της 

οργανωτικής διαδικασίας, από την οποία εξαρτάται κιόλας η αποτελεσματικότητα 

του κράτους και της σχεδιαζόμενης δομής. Συνεπώς, κεντρικότατης σημασίας ρόλο 

στην στελέχωση τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των δημόσιων οργανισμών, 

διαδραματίζει η στελέχωση, η οποία ουσιαστικά διέπετε από συγκεκριμένες αρχές 

ανάλογα με τους στόχους που έχει θέσει η εκάστοτε επιβλέπουσα αρχή (Δρούλια & 

Πολίτης, 2008). Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ένα αναλυτικό σχεδιάγραμμα, το 

οποίο αφορά στις βασικές αρχές στελέχωσης των δημόσιων υπηρεσιών όπως αυτές 

ορίζονται από τον συνταγματικό νομοθέτη.  
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Σχεδιάγραμμα 1: Αρχές στελέχωσης δημόσιων υπηρεσιών 

 

Πηγή: Μακρυδημήτρης, 2010 

Από την παραπάνω ανάλυση του σχεδιαγράμματος (1) είναι σαφές ότι οι 

κεντρικές αρχές που διέπουν κάθε σύστημα στελέχωσης, θα επηρεάσουν σημαντικά 

και την πορεία της στελέχωσης. Ανεξάρτητα από το εάν οι ανωτέρω αρχές 

τηρούνται ή όχι στην στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών στην Ελλάδα, είναι 

αναγκαίο να τονιστεί ότι έχουν αύξουσας σημασίας ρόλο σχετικά με την πορεία της 

αποτελεσματικότητας της στελέχωσης. 

1.6. Δημόσιοι υπάλληλοι 

Σύμφωνα με τον Ν.1811/1951, «δημόσιοι υπάλληλοι είναι τα έμμεσα 

έμμισθα όργανα του κράτους, τα διατελούντα εν προαιρετική, αμέσου, υπηρεσιακή 

και πειθαρχική προς αυτό σχέση». Αναλύοντας τον ορισμό αυτό, παρατηρούμε ότι 

οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι φυσικά πρόσωπα και έμμεσα όργανα του κράτους, που 

παρέχουν έμμισθες υπηρεσίες στα δημόσια νομικά πρόσωπα και συνδέονται με τα 

νομικά πρόσωπα με νομική σχέση. Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν ιεραρχική 

εξάρτηση και πειθαρχική ευθύνη και διέπονται από ειδικούς κανόνες διοικητικού 

δικαίου.  

Η έννοια του δημοσίου υπαλλήλου, αναπτύχθηκε με τον καιρό κι έτσι 

δημιουργήθηκε ένας κλάδος δικαίου, το δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο, το οποίο ορίζει 
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όλες τις πτυχές ενός δημόσιου υπαλλήλου. Οι διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού 

δικαίου περιλαμβάνονται στον υπαλληλικό κώδικα. 

Οι δημόσιοι υπάλληλοι, χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, του 

στρατιωτικούς και τους πολιτικούς ή διοικητικούς. Οι στρατιωτικοί δημόσιοι 

υπάλληλοι είναι μόνιμοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων. 

Όμως, οι αστυφύλακες, οι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί της Ελληνικής 

αστυνομίας, οι λιμενοφύλακες, οι υπαξιωματικοί και οι αξιωματικοί του λιμενικού 

σώματος, αποτελούν μία ενδιάμεση κατηγορία που βρίσκεται ανάμεσα στους 

στρατιωτικούς και τους πολιτικούς ή διοικητικούς υπαλλήλους (Μακρυδημήτρης, 

2010). 

Οι πολιτικοί, ή διοικητικοί δημόσιοι υπάλληλοι, είναι οι υπάλληλοι των 

κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του κράτους. Σε αυτή την κατηγορία 

ανήκουν οι υπάλληλοι του πυροσβεστικού σώματος, οι μη στρατιωτικοί υπάλληλοι 

των στρατιωτικών κι αστυνομικών υπηρεσιών κι αυτοί που εργάζονται στις 

γραμματείες των δικαστηρίων, των εισαγγελιών, των γραφείων του ελεγκτικού 

συνεδρίου και της προεδρίας της Δημοκρατίας. Τέλος, οι υπάλληλοι της Βουλής 

αποτελούν μία άλλη κατηγορία και διέπονται από τις διατάξεις του κανονισμού της 

Βουλής (Μακρυδημήτρης, 2010). 

 

1.7. Προβλήματα Ελληνικής δημόσιας διοίκησης  

Η Ελληνική δημόσια διοίκηση, έχει πολλά προβλήματα και γι’ αυτό το λόγο 

μπορεί να θεωρηθεί αναποτελεσματική. Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα της 

Ελληνικής δημόσιας διοίκησης είναι ότι οι υπάλληλοί της είναι μόνιμοι και 

λαμβάνουν τις προαγωγές τους ανάλογα με τα χρόνια εργασίας τους, χωρίς να 

λαμβάνονται υπόψη η αποδοτικότητα του υπαλλήλου, η εργατικότητά του και οι 

ικανότητες που διαθέτει. Κάποια ακόμα σημαντικά προβλήματα είναι ότι η δημόσια 

διοίκηση δεν διαθέτει στόχους για τον κάθε εργαζόμενο, δεν δίνει έμφαση σε 

ουσιαστικά προσόντα και δεν συνδέει το μισθό του κάθε εργαζομένου με την 

απόδοσή του (Μακρυδημήτρης και Μιχαλόπουλος, 1998). Επιπλέον, η Ελληνική 

δημόσια διοίκηση δεν έχει επαρκή καθοδήγηση, σωστή εκπαίδευση κι επιμόρφωση 

των υπαλλήλων της και δεν ενημερώνει τους υπαλλήλους της για τις νέες και πιο 

σύγχρονες μεθόδους (Αλεξιάδη και Περιστερά, 2000). 
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Παρόλο που η Ελλάδα προσπαθεί να προσαρμοστεί στα Ευρωπαϊκά 

δεδομένα, παρουσιάζει δυσκολίες προσαρμογής σε πολλούς τομείς όπως: 

▪ Δεν διαθέτει σωστούς και ξεκάθαρους νόμους 

▪ Δεν εφαρμόζει το σύγχρονο μάνατζμεντ  

▪ Δεν διαθέτει επαρκή οργάνωση, υπάρχουν πολλά επίπεδα διοίκησης 

με επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και δεν υπάρχουν σαφής περιγραφές 

για τις θέσεις εργασίας 

▪ Χαμηλό επίπεδο διείσδυσης του διαδικτύου και της ανάπτυξής της 

ευρυζωνικότητας 

▪ Υπάρχει διαφθορά και έλλειψη αξιοκρατίας 

▪ Δεν υπάρχουν σύγχρονα συστήματα οικονομικής διαχείρισης και 

συγκέντρωσης αρμοδιοτήτων 

 

1.8. Ελληνική γραφειοκρατία 

Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται η άσκηση της εξουσίας που φέρει η 

δημόσια διοίκηση, αποτελεί το σύστημα διοικητικής οργάνωσης μιας χώρας. Η 

εξουσία αυτή ασκείται σε όλους τους πολίτες της χώρας και έχει σκοπό να επιλύσει 

όλα τα προβλήματα είτε κοινωνικά είτε πολιτικά στο πλαίσιο του κράτους Δικαίου 

(Τσιάφη, 2011).  

Το σύστημα διοικητικής οργάνωσης μπορεί να είναι είτε συγκεντρωτικό, 

είτε αποκεντρωτικό, είτε διοικητικής αυτοδιοίκησης. Στο συγκεντρωτικό σύστημα, 

αποφάσεις λαμβάνουν μόνο τα όργανα της δημόσια διοίκησης που εδρεύουν στην 

πρωτεύουσα του κράτους. Τα υπόλοιπα όργανα που βρίσκονται στην περιφέρεια, 

ασκούν εκτελεστική αρμοδιότητα. Το σύστημα αυτό βοηθάει στη διατήρηση της 

ενότητας και της ασφάλειας του κράτους. Στο αποκεντρωτικό σύστημα στις 

αποφάσεις που αφορούν τοπικά θέματα συμμετέχουν και τα όργανα διοίκησης που 

εδρεύουν πέρα από την πρωτεύουσα του κράτους. Τέλος, στο σύστημα της 

διοικητικής αυτοδιοίκησης, ένα μέρος των αποφάσεων λαμβάνονται από μη 

κρατικά όργανα, με δική τους ευθύνη. Οι αποφάσεις αυτές μπορεί να σχετίζονται με 

έναν τόπο ή με ένα είδος αναγκών.   
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Στην Ελλάδα συνυπάρχουν τα τρία αυτά συστήματα οργάνωσης. Οι 

κεντρικές υπηρεσίες κατευθύνουν, συντονίζουν κι ελέγχουν τα περιφερειακά 

όργανα. Τα περιφερειακά όργανα έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν για τις 

υποθέσεις που αφορούν την περιφέρειά τους. Και οι Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνοι για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Επίσης, 

υπάρχουν και οι δημόσιες υπηρεσίες και οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, οι 

οποίες είναι μονάδες διοικητικής οργάνωσης (Τσιάφη, 2011). 

Οι αρχές είναι μονοπρόσωπα, ή συλλογικά όργανα, που ασκούν 

αποφασιστική αρμοδιότητα. Οι δημόσιες υπηρεσίες, είναι δημόσια, ή νομικά 

πρόσωπα, ή και ιδιώτες που ενεργούν κατά παραχώρηση με στόχο τη θεραπεία 

βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου (Τσιάφη, 2011). Στις δημόσιες 

υπηρεσίες, έχει ανατεθεί από το νόμο, η διαχείριση κάποιων διοικητικών 

υποθέσεων με σκοπό το δημόσιο συμφέρον. Στις δημόσιες υπηρεσίες, τα όργανα 

της διοικητικής οργάνωσης είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία φέρουν δημόσια 

εξουσία κι εκτελούν τη βούληση του κράτους ενεργώντας για αυτό. Έτσι, τα 

συστήματα, οι μονάδες και τα όργανα της διοικητικής οργάνωσης, συγκροτούν την 

έννοια της δημόσιας γραφειοκρατίας.  

Η γραφειοκρατία, είναι ένα σύστημα οργάνωσης, που έχει αποδειχτεί ότι 

είναι αποτελεσματικό γιατί αποκόπτει τα άτομα από τις δραστηριότητες που 

ασκούν. Υπάρχουν συγκεκριμένες τυποποιημένες διαδικασίες, διατήρηση αρχείων 

και προαγωγές με βάση την ικανότητα του κάθε υπαλλήλου. Τα στοιχεία αυτά είναι 

ικανά να δώσουν σε μία οργάνωση συνέχεια και διάρκεια.  

Το μοντέλο της γραφειοκρατίας έχει κάποια πλεονεκτήματα, όπως είναι η 

αξιοκρατική επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού, η ορθολογική κατανομή του 

έργου και το σύστημα κανόνων και προτύπων λειτουργίας. Παρόλα αυτά, έχει και 

μειονεκτήματα όπως το γεγονός ότι οι κανόνες και οι κανονισμοί της εργασίας, 

μπορεί να καταστήσουν έναν οργανισμό δύσκαμπτο και αναποτελεσματικό.  

Η γραφειοκρατία διακρίνεται στην εσωτερική και στην εξωτερική 

γραφειοκρατία. Η εσωτερική γραφειοκρατία, αφορά τα εσωτερικά της δημόσιας 

διοίκησης και δεν είναι ορατή στους πολίτες αλλά αυτοί δέχονται τις συνέπειές της. 

Η εξωτερική γραφειοκρατία, είναι αυτή που βιώνει ο πολίτης κάθε μέρα στις 

δημόσιες υπηρεσίες. Ο συνδυασμός των δύο μορφών της γραφειοκρατίας είναι η 

αιτία της ταλαιπωρίας των πολιτών και της διαφθοράς. Η γραφειοκρατία, 

τροφοδοτείται συνεχώς από το ελλιπές κι αναχρονιστικό νομοθετικό και 
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κανονιστικό πλαίσιο που υπάρχει, από την ανεπαρκή και περιορισμένη 

επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού της κι από την ευθυνοφοβία των 

υπαλλήλων της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
 

2.1. Στρατηγική διοίκηση 

Η Στρατηγική διοίκηση, επηρεάζεται από το εξωτερικό περιβάλλον και 

προσπαθεί να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι 

του οργανισμού, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα. Προκειμένου η στρατηγική 

διοίκηση, να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις, πρέπει να πραγματοποιήσει ανάλυση 

της υπάρχουσας κατάστασης, ανάλυση τόσο του εσωτερικού όσο και του 

εξωτερικού περιβάλλοντος και να αναπτύξει στρατηγικούς στόχους για την 

οργάνωση και την κατανομή των πόρων. Μόνο μέσα από αυτά τα βήματα θα 

καταφέρει να πραγματοποιήσει τους στόχους του οργανισμού (Σουμπενιώτης, 

1996).  

Η Στρατηγική προκειμένου να είναι αποτελεσματική, θα πρέπει να μπορεί 

να προσαρμοστεί εύκολα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, να δημιουργεί 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της διάταξης των πόρων, να έχει καθορισμένες 

δραστηριότητες και μακροπρόθεσμη οργάνωση, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

του περιβάλλοντος και να ικανοποιεί τις ανάγκες των άμεσα ενδιαφερόμενων 

(Μακρυδημήτρης & Μιχαλόπουλος, 1998). 

Η Στρατηγική διοίκηση βασίζεται στον ορθολογικό προγραμματισμό που 

περιλαμβάνει την ανάλυση του εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος, την 

αποτύπωση των εναλλακτικών επιλογών και την αξιολόγηση αυτών. Η στρατηγική 

διοίκηση αναφέρεται στη διοίκηση της επιχείρησης και στην ύπαρξη στρατηγικών. 

Η κύρια αποστολή της στρατηγικής διοίκησης είναι η διαχείριση της 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην επιχείρηση και στο περιβάλλον. Πρέπει να μπορεί 

να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που υπάρχουν είτε μέσα στην επιχείρηση, είτε έξω 

από αυτήν. Πρέπει η επιχείρηση να μπορεί να αναλαμβάνει κινδύνους. Πρέπει να 

μπορεί να προβλέπει το μελλοντικό περιβάλλον της επιχείρησης καθώς και τις 

μελλοντικές της ανάγκες. Και τέλος, η στρατηγική διοίκηση σχετίζεται με την 

αλλαγή είτε στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, είτε στο εξωτερικό 

(Γεωργόπουλος, 2006). 

 



  

30 
 

2.2. Στρατηγικός σχεδιασμός 

Ο Στρατηγικός σχεδιασμός, ή προγραμματισμός, είναι ένα σύνολο 

αποφάσεων, το οποίο σύμφωνα με το όραμα της επιχείρησης δημιουργεί επιμέρους 

στόχους (Κέφης και Παπαζαχαρίου, 2009). Συνήθως ο Στρατηγικός σχεδιασμός 

απαντά σε τρία κύρια ερωτήματα: 

• Που βρίσκεται η επιχείρηση σήμερα; 

• Που θέλει να πάει; 

• Πως θα πάει εκεί; 

Κάθε επιχείρηση για να επιβιώσει, πρέπει να πετύχει κάποιους στόχους και 

για να το κάνει αυτό, πρέπει να έρχεται σε επαφή με το περιβάλλον της. Πρέπει 

λοιπόν, να αναπτύξει ένα τέτοιο στρατηγικό σχεδιασμό που να της επιτρέπει να 

εξισορροπεί τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του εσωτερικού περιβάλλοντος και να 

διαχειρίζεται τις απειλές και τις ευκαιρίες του εξωτερικού περιβάλλοντος έτσι ώστε 

να είναι πάντα ανταγωνιστική απέναντι στις άλλες επιχειρήσεις του κλάδου της 

(Hill & Jones, 2001).  

Στρατηγική της επιχείρησης είναι στην ουσία η προσπάθεια της επιχείρησης 

να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους ανταγωνιστές της και 

να χρησιμοποιεί τη δύναμή της με τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους (Ohmae, 

1987).  

 Η Στρατηγική είναι βασικά ένα είδος καθοδήγησης που στηρίζεται σε 3 

βασικά στοιχεία (Grant, 1991): 

• καθορισμός αντικειμενικών στόχων, οι οποίοι είναι μακροπρόθεσμοι, 

απλοί κι αποδεκτοί, 

• βαθιά κατανόηση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, 

• αντικειμενική αξιολόγηση των πόρων της επιχείρησης. 

Ο Στρατηγικός σχεδιασμός (Strategic planning), βοηθάει την επιχείρηση να 

καθορίσει συγκεκριμένους στόχους, συγκεκριμένη στρατηγική και συγκεκριμένη 

κατεύθυνση που μπορεί να αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, την κατανομή πόρων, το 

κεφάλαιο κ.ά.  

Η αποστολή μίας επιχείρησης, ή ενός οργανισμού επηρεάζεται από 

διάφορους παράγοντες όπως είναι η ιστορία της, η φιλοδοξία των μελών της, το 
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περιβάλλον της κ.ά. Και ο Στρατηγικός σχεδιασμός μιας επιχείρησης εξαρτάται από 

όλα τα παραπάνω, αφού προσπαθεί να πετύχει πλεονεκτήματα απέναντι σε άλλες 

ανταγωνιστικές επιχειρήσεις (Γεωργόπουλος, 2006). 

Η Στρατηγική μιας επιχείρησης πρέπει να την οδηγεί στο να πετύχει τα 

καλύτερα αποτελέσματα απέναντι στους ανταγωνιστές της, λαμβάνοντας υπόψη το 

περιβάλλον της, που τις περισσότερες φορές είναι απρόβλεπτο. Στην σημερινή 

εποχή είναι σημαντική η Στρατηγική της επιχείρησης, γιατί οι ευκαιρίες δεν πρέπει 

να χάνονται, ή να αφήνονται στην τύχη. Η Στρατηγική είναι απαραίτητη για να 

εκτιμήσει την πραγματική θέση της επιχείρησης και να εκτιμήσει τον ανταγωνισμό 

που προέρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον της (Τσακίρη, 2004).   

"Ο Στρατηγικός σχεδιασμός αποτελεί το μάνατζμεντ της αλλαγής, το οποίο 

προσδιορίζεται σαν τη διαδικασία ευθυγράμμισης ολόκληρης της επιχείρησης με το 

περιβάλλον της, με κάποιο αποτέλεσμα κατά νου. Το αποτέλεσμα υπονοεί 

συγκεκριμένους επιχειρησιακούς στόχους, αποστολή και γενικά επιδιωκόμενα 

αποτελέσματα" (Σιώμκος, 2004). 

 Το Στρατηγικό μάνατζμεντ, ασχολείται με διάφορα ερωτήματα μιας 

επιχείρησης όπως το που βρίσκεται τώρα, που θέλει να φτάσει και πότε. Κάθε 

επιχείρηση πριν θέσει τους στόχους της, πρέπει να ερευνήσει το εξωτερικό και το 

εσωτερικό της περιβάλλον. Έπειτα, πρέπει να σκεφτεί, να μελετήσει και να εξετάσει 

όλες τις πιθανές επιλογές που έχει, όπως επίσης και την αλληλεπίδραση των 

επιλογών αυτών. Έτσι, το Στρατηγικό μάνατζμεντ επιγραμματικά περιλαμβάνει την 

ανάλυση του περιβάλλοντος, τη διαμόρφωσή του, την υλοποίησή του και την 

αξιολόγηση και τον έλεγχό του (Wheelen & Hunger, 2008).  

Η ανάλυση του περιβάλλοντός της, περιλαμβάνει την ανάλυση του 

εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος της. Μια τέτοια ανάλυση μπορεί να 

γίνει με την βοήθεια της ανάλυσης SWOT. Η ανάλυση SWOT αναλύει τις δυνάμεις 

και τις αδυναμίες της επιχείρησης καθώς και τις ευκαιρίες και τις απειλές, που αυτή 

έχει.  

Η διαμόρφωση της Στρατηγικής είναι αυτή που καθορίζει τους στόχους της 

επιχείρησης. Για να γίνει αυτό, λαμβάνει υπόψη της, τις δυνάμεις και τις αδυναμίες 

της επιχείρησης. Η Στρατηγική πρέπει να περιλαμβάνει επίσης και την 

αντιμετώπιση των απειλών αλλά και την εκμετάλλευση των ευκαιριών που μπορεί 

να προκύψουν μέσα ή έξω από την επιχείρηση.  
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Η υλοποίηση της Στρατηγικής είναι η διαδικασία με την όποια η Στρατηγική 

που έχει σχεδιαστεί τίθεται σε εξέλιξη. 

Τέλος, η αξιολόγηση και ο έλεγχος πραγματοποιείται από την διοίκηση της 

επιχείρησης και δείχνει αν τα επιθυμητά αποτελέσματα ήταν ίδια με τα πραγματικά.  

 

2.3. Ανάλυση του Στρατηγικού σχεδιασμού 

Η αποστολή μιας επιχείρησης περιλαμβάνει τον λόγο ύπαρξής της καθώς 

και τον σκοπό της. Απαντάει επομένως σε ερωτήματα όπως το ποια είναι η 

επιχείρηση και το τι κάνει. Άλλα ερωτήματα που απαντάει είναι ποια είναι η 

επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης και σε ποιον τομέα 

δραστηριοποιείται. Επομένως, η αποστολή μιας επιχείρησης ασχολείται με το ποια 

είναι η επιχείρηση, γιατί έχει δημιουργηθεί, γιατί υπάρχει ακόμα κ.ά. (Μπουράντας, 

2002).  

Το όραμα της επιχείρησης είναι στην ουσία τα σχέδια που έχουν τα στελέχη 

της για το μέλλον. Αποτελεί δηλαδή της αποστολή της επιχείρησης και στοχεύει να 

επηρεάσει την καρδιά και το μυαλό των ατόμων που εργάζονται σε αυτήν. Το 

όραμα λοιπόν της επιχείρησης είναι τι θέλουμε να γίνει στο μέλλον (Μπουράντας, 

2002).  

Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο Στρατηγικού σχεδιασμού είναι η ανάλυση 

SWOT. Η ανάλυση SWOT βοηθάει την επιχείρηση να πάρει μία απόφαση 

χρησιμοποιώντας το εσωτερικό και το εξωτερικό της περιβάλλον.  

"Κατά την ανάλυση SWOT μελετώνται τα δυνατά (Strengths) και αδύνατα 

(Weaknesses) σημεία μίας επιχείρησης, ή ενός οργανισμού καθώς επίσης και οι 

ευκαιρίες (Opportunities) και οι απειλές (Threats) που υπάρχουν" (Πετρώφ, et al., 

2002). 

Το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης περιλαμβάνει τα δυνατά και τα 

αδύνατα σημεία της επιχείρησης. Από την άλλη το εξωτερικό περιβάλλον της 

περιλαμβάνει τις ευκαιρίες και τις απειλές της επιχείρησης (Πετρώφ, et al., 2002). 
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Δυνάμεις: 

• Ποια είναι τα πλεονεκτήματα; 

• Ποιο είναι το πλέον ανταγωνιστικό προϊόν / υπηρεσία; 

• Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι πόροι που είναι μοναδικοί ή έχουν το 

μικρότερο συγκριτικά κόστος; 

• Τι θεωρούν οι τοπικοί οικονομικοί παράγοντες ως ενδογενή δύναμη της 

περιοχής 

Αδυναμίες: 

• Τι θα μπορούσε να βελτιωθεί; 

• Τι θα έπρεπε να αποφευχθεί; 

• Τι θεωρούν οι τοπικοί οικονομικοί παράγοντες ως ενδογενή αδυναμία; 

Ευκαιρίες 

• Ποιες είναι οι καλές ευκαιρίες που προβάλλουν; 

• Ποιες είναι οι ενδιαφέρουσες τάσεις που αφορούν την περιοχή; 

Χρήσιμες ευκαιρίες μπορεί να θεωρηθούν: 

• Αλλαγές στην τεχνολογία και τις αγορές, σε μικρή ή μεγάλη κλίμακα 

• Αλλαγές στην κρατική πολιτική στο πεδίο ενδιαφέροντος 

• Αλλαγές σε κοινωνικά μοτίβα, πληθυσμιακά προφίλ, αλλαγές τρόπου 

ζωής 

• Τοπικά γεγονότα 

Απειλές: 

• Ποια εμπόδια εμφανίζονται συνήθως; 

• Τι κάνουν οι ανταγωνιστές; 

• Εμφανίζονται αλλαγές στις προδιαγραφές για τα ήδη παρεχόμενα 

προϊόντα ή υπηρεσίες; 
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• Οι τεχνολογικές αλλαγές απειλούν ή ακυρώνουν την υφιστάμενη 

οικονομία της περιοχής; 

• Υπάρχουν χρηματοδοτικά, ή χρηματοοικονομικά προβλήματα; 

• Αποτελεί κάποια από τις Αδυναμίες πραγματική απειλή για την 

οικονομία της περιοχής; 

 

Σχεδιάγραμμα 2: Ανάλυση SWOT 

 

 

2.4. Σημασία του Στρατηγικού σχεδιασμού 

Ο Στρατηγικός σχεδιασμός,  είναι ένα σχέδιο το οποίο προετοιμάζεται 

προσεκτικά με βάση το βασικό στόχο της επιχείρησης. Προκειμένου το σχέδιο αυτό 

να είναι σωστό, πρέπει να λάβει την κατάλληλη τροφοδότηση από το περιβάλλον 

έτσι ώστε να προσαρμοστεί καλύτερα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες (Παπαδάκης, 

2007).  

Μία επιχείρηση όταν έχει ένα σωστά προετοιμασμένο σχέδιο βοηθάει τους 

υπαλλήλους της στην άσκηση των καθηκόντων τους. Η επιχείρηση, τοποθετεί το 

σχέδιο αυτό μέσα στην επιχείρηση και κατευθύνει όλους τους υπαλλήλους της, 

προς αυτήν την κατεύθυνση.    

Υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στο Στρατηγικό σχεδιασμό και στην 

οργανωσιακή αποτελεσματικότητα (Obeng & Ugboro, 2008). Όμως, η ύπαρξη ενός 

Στρατηγικού σχεδιασμού μέσα στην επιχείρηση, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η 
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επιχείρηση θα είναι οργανωσιακά αποτελεσματική. Για να γίνει αυτό θα πρέπει ο 

Στρατηγικός σχεδιασμός να εφαρμόζεται σωστά.  

Ο Στρατηγικός σχεδιασμός αποτυπώνεται στις θετικές μετρήσεις της 

αποτελεσματικότητας μιας επιχείρησης. Για να είναι αποτελεσματική μία 

επιχείρηση θα πρέπει τα άτομα  που εργάζονται σε αυτήν να κατανοούν τους 

βασικούς μηχανισμούς και το βασικό όραμα της επιχείρησης και να γνωρίζουν 

ποιες διαδικασίες πρέπει να κάνουν, προκειμένου να πετύχουν τους στόχους της 

επιχείρησης (Σουμπενιώτης, 1996).  

Ο Στρατηγικός προσανατολισμός δείχνει την αφοσίωση των υπαλλήλων της 

επιχείρησης στο όραμά της. Ο Στρατηγικός σχεδιασμός πρέπει να παρέχεται στα 

στελέχη της επιχείρησης μέσα από επίσημα έγγραφα. Για να έχει αποτέλεσμα ο 

Στρατηγικός σχεδιασμός της επιχείρησης και να αυξήσει την αποτελεσματικότητά 

της πρέπει να εφαρμόζεται από όλα τα μέλη της. Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης θα 

πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς το χρόνο και τους πόρους που απαιτούνται για να 

είναι αποτελεσματικό ο Στρατηγικός σχεδιασμός (Obeng & Ugboro, 2008). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
 

3.1. Η έννοια της καινοτομίας 

Πρώτα από όλα θα προσπαθήσουμε να καθορίσουμε την ορολογία της 

καινοτομίας, κάνοντας χρήση ορολογιών οι οποίες έχουν καταγραφεί. Βάσει όσων 

έχει γράψει ο Μπαμπινιώτης, η συγκεκριμένη έννοια εναλλάσσεται με την 

ορολογία, αλλαγή. Η έννοια της αλλαγής, έχει μια πιο ευρεία μορφή κι ένα πιο ευρύ 

περιεχόμενο από την έννοια της καινοτομίας καθώς η αλλαγή αποτελεί τη μετάβαση 

από μια κατάσταση σε κάποια διαφορετική, είναι με λίγα λόγια μια μορφή 

αντικατάστασης και τροποποίησης.  

Αντίθετα, η έννοια της καινοτομίας έχει άμεση σχέση με το άνοιγμα ενός 

καινούριου κεφαλαίου, την οριοθέτηση καινούριων τακτικών, την ουσιώδη 

μεταβολή αλλά και τη ριζική αλλαγή. Φυσικά, όπως έχει τονίσει και ο 

Μαυροσκούφης την περίοδο του 2002, η διαφοροποίηση της καινοτομίας από την 

ορολογία της αλλαγής, είναι πως το σύνολο των καινοτομιών συνεπάγονται αλλαγές 

ενώ κάθε αλλαγή δεν είναι οπωσδήποτε μια καινοτομία. (Αθανασούλα-Ρέππα και 

συν, 2008) 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η έννοια της καινοτομίας είναι η τροποποίηση μιας 

άποψης, σε εμπορεύσιμο αγαθό, σε δραστική τακτική ανάπτυξης, είτε διανομής, 

είτε ακόμα σε καινούρια τακτική προσφοράς κοινωνικής λειτουργίας. Από την 

άλλη, όταν χρησιμοποιούμε την ορολογία της καινοτομίας υποδηλώνεται ένα 

καινούρια αγαθό, εξοπλισμός, είτε λειτουργία, η οποία διαχέεται επιτυχώς στην 

αγορά εστιάζοντας στην αποτελεσματικότητα που υπάρχει στην εκάστοτε δράση. 

Με την 1η ορολογία της έννοιας της καινοτομίας, παραπέμπουμε σε ένα 

μηχανισμό αλληλοσυσχετίσεων ανάμεσα σε δράσεις και κριτήρια, που η εμπειρία, 

οι γνώσεις αλλά και η σύγχρονη τεχνογνωσία ενισχύουν και εμπλουτίζουν ακόμα 

περισσότερο.  

Σε ότι έχει να κάνει με τη 2η ορολογία (η καινοτομία δηλαδή σαν συνέπεια), 

θα πρέπει να τονιστεί πως διακρίνουμε τη μόνιμη καινοτομία και τη βελτιωτική 

καινοτομία που αλλάζει, με εξελικτικές βελτιώσεις, τα αγαθά είτε τις υπηρεσίες. Η 

παρουσία των καινούριων αγαθών, είτε υπηρεσιών είναι εφικτό να υλοποιηθεί με 

διαφοροποιημένες τακτικές και σε διαφορετικούς κλάδους (Datnow el al, 2002). 



  

37 
 

Βάσει ερευνών που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, η έννοια της 

καινοτομίας είναι πολυσύνθετη. Αναφέρεται σαν δράση η οποία περιέχει τον 

καθορισμό, την εξέλιξη αλλά και την πρακτική καινούριων ιδεών και 

συμπεριφορών. Η έννοια αυτή περιέχει την εισχώρηση, υιοθέτηση και πρακτική. 

Όπως προκύπτει από όλα όσα προαναφέρθηκαν για να καθοριστεί το 

περιεχόμενο της καινοτομίας, είναι χρήσιμο να οριοθετηθούν οι παράγοντες οι 

οποίοι τη διέπουν. Αρχικά, ο πρώτος παράγοντας είναι η σύλληψη απόψεων από τα 

ίδια τα μέλη ενός συστήματος, ή μιας μονάδας. Μια πρωτοβουλία για να 

χαρακτηριστεί καινοτόμος, είναι απαραίτητο να είναι επίπτωση των στελεχών του. 

Με τον τρόπο αυτό ο δανεισμός απόψεων δεν αποτελεί μορφή καινοτομίας. 

(Burnes, 1992) 

Ο δεύτερος παράγοντας αφορά την πρωτοπορία στην πρακτική των 

απόψεων αυτών. Καινοτόμο, είναι μια μονάδα, όταν είναι πρωτοπόρος στην 

πρακτική μιας ιδέας. Ο τρίτος παράγοντας έχει άμεση σχέση με την οριοθέτηση της 

καινοτομίας κι αφορά το σύνολο των καινούριων ιδεών. 

Συμπερασματικά, επομένως, θα μπορούσε να ειπωθεί πως η εν λόγω έννοια 

είναι μια δράση αλλαγής ενός, είτε πιο πολλών δεδομένων μιας μονάδας η οποία 

κατορθώνεται με την πρωτοβουλία των στελεχών της, έχοντας σαν βασικότερο 

σκοπό την καταπολέμηση σημαντικών ζητημάτων και καταστάσεων, οι οποίες 

έχουν άμεση σχέση με τη μονάδα και το περιβάλλον στο οποίο αυτή δρα.  

Εύκολα από όλα όσα προαναφέρθηκαν, διαπιστώνεται πως η εν λόγω έννοια 

έχει άμεση σχέση με την πρωτοτυπία, τις καινούριες αντιλήψεις καθώς επίσης και 

τη γενικότερη μεταβολή. Είναι κάτι το νέο με ποιότητα και τόλμη, εισχωρεί ένα 

καινούριο αγαθό, είτε μια καινούρια υπηρεσία κι αποτελεί μια μορφή επιθυμητής 

αλλαγής, η οποία έχει γίνει ηθελημένα κι αποφασιστικά (Sergiovanni 2001). 

Σε ό,τι σχετίζεται με τη σημασία της αλλαγής, θα πρέπει να επισημανθεί πως 

ο άνθρωπος είναι πιθανόν να αντιμετωπίσει την ανάγκη για κάποια μεταβολή, η 

οποία μπορεί να είναι είτε θετική, είτε αρνητική, με ενθουσιασμό είτε εχθρικά 

αντιστεκόμενος με κάθε μέθοδο στην υλοποίηση της. 

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, έχει παρουσιαστεί πως η συντηρητική 

συμπεριφορά, που ενισχύει την επιθυμία συντήρησης των ισχυόντων συνθηκών, 

αποτελεί και την επικρατούσα. Αυτό, έχει σαν συνέπεια κάθε ενέργεια μεταβολής 

να μην είναι εύκολη διαδικασία. 
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3.2. Είδη καινοτομίας 

Οι καινοτομίες διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με το αντικείμενο, το χρόνο 

ολοκλήρωσής τους και τον κοινωνικό αντίκτυπο που έχουν. Ανάλογα με το 

αντικείμενο της καινοτομίας, υπάρχουν τέσσερα είδη που παρουσιάζονται στην 

εικόνα που ακολουθεί.  

 

Εικόνα 2. Είδη καινοτομίας ανάλογα με το αντικείμενο. 

 Από το παραπάνω σχήμα καθίσταται αντιληπτό ότι υπάρχουν τέσσερα είδη 

καινοτομιών ανάλογα με το αντικείμενο ενώ πιο συγκεκριμένα αναλύονται όλα τα είδη 

τα οποία είναι (Oslo Manual, 2005): 

• Καινοτομία προϊόντος. Εισέρχεται στην αγορά ένα καινούργιο προϊόν, ή 

ένα προϊόν που είναι σημαντικά αναβαθμισμένο από τα υπόλοιπα. Το προϊόν αυτό 

μπορεί να αποτελεί νέα γνώση ή συνδυασμό τεχνολογιών που ήδη υπάρχουν. Το 

προϊόν αυτό, θα πρέπει να είναι αρκετά βελτιωμένο όσον αφορά τις τεχνικές 

προδιαγραφές, τα υλικά ή κάποια άλλα χαρακτηριστικά.  

• Καινοτομία διαδικασίας. Σε αυτήν την κατηγορία εισέρχεται στην αγορά 

μία νέα, ή σημαντικά αναβαθμισμένη διαδικασία που σχετίζεται είτε με την 

παραγωγή, είτε με την διανομή ενός προϊόντος. Η διαδικασία αυτή, δεν θα 

μπορούσε να πραγματοποιηθεί με βάση τις προηγούμενες διαδικασίες παραγωγής.  

• Καινοτομία μάρκετινγκ. Στην περίπτωση αυτή, έχει εφαρμοστεί μία νέα, 

ή μία σημαντικά βελτιωμένη μέθοδος μάρκετινγκ. Η καινοτομία αυτή, μπορεί να 

σχετίζεται με την συσκευασία του προϊόντος, με την αποθήκευσή του, με τον 

σχεδιασμό του, με τη διανομή τους, με τη διαφήμισή τους και με την τιμολόγησή 
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τους. Μία καινοτομία μάρκετινγκ μπορεί να αναπτυχθεί από μία επιχείρηση κι 

έπειτα μπορεί να υιοθετηθεί κι από άλλες.  

• Οργανωσιακή καινοτομία. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση μπορεί να 

εφαρμόσει μία νέα, ή σημαντική βελτιωμένη μέθοδο οργάνωσης που αφορά είτε το 

εσωτερικό της επιχείρησης, είτε τη σχέση της με άλλες επιχειρήσεις, ή με τους 

προμηθευτές της. Στόχος της οργανωσιακής καινοτομίας, είναι να αυξηθεί η 

απόδοση της επιχείρησης, να μειωθούν οι δαπάνες, να ενισχυθεί η ικανοποίηση 

στον εργασιακό χώρο κ.ά.  

Μία καινοτομία μπορεί επίσης να διακριθεί ανάλογα με την πρωτοτυπία των 

αποτελεσμάτων της. Έτσι, έχουμε τις καινοτομίες μικρής κλίμακας, τις ριζικές 

καινοτομίες και τις επαναστατικές, ή ριζοσπαστικές καινοτομίες. Οι περισσότερες 

καινοτομίες, ανήκουν στην πρώτη κατηγορία. Οι καινοτομίες μικρής κλίμακας, 

αφορούν την τελειοποίηση, τη βελτίωση και την τροποποίηση κάποιων υπαρχόντων 

προϊόντων, διαδικασιών, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων. Στο παρακάτω σχήμα 

παρουσιάζονται τα είδη καινοτομίας ανάλογα με την πρωτοτυπία των 

αποτελεσμάτων.  

 

Εικόνα 3. Είδη καινοτομίας ανάλογα με την πρωτοτυπία των αποτελεσμάτων.  

Οι ριζικές καινοτομίες σχετίζονται με την σχεδίαση νέων προϊόντων, ή 

υπηρεσιών. Τα προϊόντα, ή οι υπηρεσίες αυτές, δημιουργούν σημαντικές αλλαγές 

και συνήθως δημιουργούν καινούργιες μεταβλητές. Τέλος, οι επαναστατικές / 

ριζοσπαστικές καινοτομίες είναι πιο σπάνιες. Οι καινοτομίες αυτές, πετυχαίνουν 

κάτι που μέχρι τότε δεν ήξεραν ότι μπορούσαν να πετύχουν, ή ικανοποιούν μία 

ανάγκη, που δεν ήταν μέχρι τότε γνωστή (Oslo Manual, 2005). 

Επίσης, οι καινοτομίες διακρίνονται ανάλογα και με την πηγή, σε έρευνα κι 

ανάπτυξη και σε χωρίς έρευνα κι ανάπτυξη. Αυτή η ταξινόμηση πραγματοποιήθηκε 
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με σκοπό να δείξει ότι όλες οι καινοτομίες δεν είναι απαραίτητο να αναπτύσσονται 

σε συνεργασία με οργανισμούς έρευνας κι ανάπτυξης.  

Τέλος, οι καινοτομίες μπορεί να χωριστούν σε ανοιχτού τύπου και σε 

κλειστού τύπου ανάλογα με την Στρατηγική καινοτομίας της κάθε εταιρείας. Οι 

καινοτομίες ανοιχτού τύπου περιλαμβάνουν Στρατηγικές με βάση τις οποίες οι 

εταιρείες αποκτούν τεχνολογίες που χρειάζονται. Οι καινοτομίες κλειστού τύπου 

αναπτύσσουν προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν διαθέτει καθόλου η αγορά (Oslo 

Manual, 2005). 

 

3.3. Χαρακτηριστικά καινοτομιών 

Καταρχήν, η καινοτομία πρέπει να είναι απλή κι εστιασμένη. Όσο πιο 

σύνθετη είναι η καινοτομία, τόσο περισσότερα προβλήματα θα προκύψουν και τόσο 

πιο δύσκολο θα είναι να αντιμετωπιστούν. Η πιο σημαντική επιβράβευση μιας 

καινοτομίας είναι, τα άλλα άτομα όταν την δουν να πουν «Αυτό είναι τόσο 

προφανές, γιατί δεν το είχα σκεφτεί εγώ» (Drucker, 1985). Η κάθε καινοτομία 

ακόμα κι αν είναι κάτι εντελώς νέο, πρέπει να καλύπτει μία ανάγκη και να εστιάζει 

σε ένα νέο προϊόν / υπηρεσία, ή να ανοίγει μία νέα αγορά.  

Συνήθως οι αποτελεσματικές καινοτομίες ξεκινούν σε μικρό μέγεθος και 

προσπαθούν να κάνουν ένα συγκεκριμένο πράγμα. Οι μεγάλες καινοτομίες, πρέπει 

να δημιουργήσουν επανάσταση σε ένα βιομηχανικό τομέα και κατά μεγάλη 

πιθανότητα είναι καταδικασμένες να αποτύχουν. Γι’ αυτό το λόγο είναι προτιμότερο 

οι καινοτομίες να ξεκινούν σε περιορισμένη κλίμακα, να εμπλέκονται σε αυτές λίγα 

άτομα, να υπάρχει ένας μέτριος προϋπολογισμός και να στοχεύουν σε μία 

εξειδικευμένη αγορά (Drucker, 1985). Με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ πιο εύκολο 

να γίνουν αλλαγές αν κάτι δεν πετυχαίνει, χωρίς να κοστίσει ακριβά σε χρήμα και 

σε ανθρώπινους πόρους και χωρίς να χαρακτηριστεί ως αποτυχία.  

Μία καινοτομία πρέπει να έχει στόχο να ρυθμίσει τα στάνταρ κι όχι να 

ηγηθεί στον κλάδο, ή να εξελιχθεί σε μία μεγάλη επιχείρηση. Κανένας δεν μπορεί 

να ξέρει εκ των προτέρων αν μια καινοτομία θα καταλήξει σε μια μεγάλη, ή σε μια 

μέτρια επιχείρηση και γι’ αυτό το λόγο πρέπει να στοχεύει στην ρύθμιση των 

στάνταρ.  
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Η καινοτομία δεν χρειάζεται μεγαλοφυία, αλλά γνώση και σκληρή κι 

εστιασμένη εργασία. Χρειάζεται ταλέντο, επιμονή, συγκεκριμένες προσπάθειες, 

εμμονή κι αφοσίωση πάνω σε μία συγκεκριμένη εργασία.  

 

3.4. Η καινοτομία στο δημόσιο τομέα 

Καινοτομία υπάρχει και στο δημόσιο τομέα, όπως υπάρχει και σε όλες τις 

επιχειρήσεις. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι οι πρώτοι που χρησιμοποιήσαν 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές ήταν οι δημόσιες υπηρεσίες και οι δημόσιοι 

οργανισμοί. Τις περισσότερες φορές η καινοτομία δεν συνδέεται με το οικονομικό 

κίνητρο, ειδικά στο δημόσιο τομέα.  

Η καινοτομία στο δημόσιο τομέα, δεν έχει διαφορές με την καινοτομία στον 

ιδιωτικό τομέα. Η έννοια της καινοτομίας στο δημόσιο τομέα, προέρχεται από 

έρευνες που πραγματοποιούνται για τον ιδιωτικό τομέα. Παρόλα αυτά, υπάρχουν κι 

έρευνες για την καινοτομία που αφορούν περισσότερο στην ύπαρξη τεχνολογικών 

καινοτομιών και όχι στην παραγωγή καινοτομιών (Μπελδέκου, 2008). 

Η έννοια της καινοτομίας στο δημόσιο τομέα δεν είναι τόσο σαφής, όσο 

είναι η έννοια της καινοτομίας στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό συμβαίνει γιατί συνήθως 

οι καινοτομίες στο δημόσιο τομέα, δεν είναι χειροπιαστές, ούτε έχουν πάντα 

οικονομικό όφελος, οπότε δεν είναι άμεσα ορατές. Τις περισσότερες φορές οι 

καινοτομίες στο δημόσιο τομέα, αφορούν αλλαγές στις σχέσεις του οργανισμού με 

τους πολίτες και στην επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων του οργανισμού.  

Επίσης, οποιαδήποτε καινοτομία που πραγματοποιείται στο δημόσιο τομέα, 

χρειάζεται περισσότερο χρόνο να γίνει ορατή εξ’ αιτίας της ιεραρχίας που υπάρχει 

και των συστημάτων διασφάλισης της ευθύνης. Ο δημόσιος τομέας δεν έχει 

προϋπολογισμό για τον τομέα έρευνας κι ανάπτυξης, όπως έχει ο ιδιωτικός τομέας. 

Επομένως, ο δημόσιος τομέας, δεν έχει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους 

προκειμένου να παράγει καινοτομίες, ή καινοτόμα προϊόντα (Ζαμπετάκης, 2007). 

Οι καινοτομίες στο δημόσιο τομέα, μπορεί να περιλαμβάνουν νέα προϊόντα 

(καινούργιο εξοπλισμό για τα νοσοκομεία), νέες υπηρεσίες (νέοι τρόποι προσφοράς 

των υπηρεσιών προς τους πολίτες προς όφελος τους), και νέες διαδικασίες (νέοι 

τρόποι σχεδιασμού των εσωτερικών διαδικασιών) (Μπελδέκου, 2008). Επίσης, οι 

καινοτομίες στο δημόσιο τομέα, μπορεί να είναι είτε ρητορικές – εννοιολογικές, 

είτε στρατηγικές. Εννοιολογικές είναι οι καινοτομίες που σχετίζονται με την 
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εισαγωγή νέων εννοιών, όπως για παράδειγμα η έννοια της διοίκησης ολικής 

ποιότητας, ενώ οι στρατηγικές καινοτομίες, είναι αυτές που περιλαμβάνουν νέους 

στόχους και νέους σκοπούς (Ζαμπετάκης, 2007). 

Συνοψίζοντας, οι καινοτομίες στο δημόσιο τομέα μπορεί να σχετίζονται με 

τη δημιουργία ενός νέου οργανισμού που θα παρέχει νέες υπηρεσίες, με τις 

καινοτόμες υπηρεσίες και διαδικασίες ενός ήδη υπάρχοντος οργανισμού και με τις 

καινοτομίες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών.  

 

3.5. Πως ξεκινούν οι καινοτομίες στο δημόσιο τομέα 

Ο Borins (2002), πραγματοποίησε μία έρευνα με σκοπό να μελετήσει την 

καινοτομία στο δημόσιο τομέα και πιο συγκεκριμένα  το δημόσιο τομέα χωρών του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας κι Ανάπτυξης. Η έρευνα αυτή έδειξε, ότι το 

περιβάλλον του δημόσιου τομέα είναι διαφορετικό από το περιβάλλον του ιδιωτικού 

τομέα. Στο δημόσιο τομέα, υπάρχουν περιορισμένες ευκαιρίες για καινοτομία και οι 

περισσότερες από αυτές προέρχονται από καταστάσεις που συναντώνται μόνο σε 

αυτόν (Borins, 2002).  

Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε, οι καινοτομίες στο δημόσιο 

τομέα δεν έχουν εμπορικό προσανατολισμό. Οι περισσότερες καινοτομίες ξεκινούν 

από στελέχη πρώτης γραμμής, ή από μεσαία στελέχη κι όχι από υψηλόβαθμα 

στελέχη ή πολιτικούς. Έτσι, περίπου το 60% των καινοτομιών του δημοσίου τομέα 

οφείλονται σε μεσαία στελέχη και σε στελέχη πρώτης γραμμής, το 25% σε ανώτατα 

στελέχη και μόλις το 21% σε πολιτικούς. Οι υπόλοιπες καινοτομίες του δημόσιου 

τομέα προήλθαν από άτομα που δεν ανήκουν στον δημόσιο τομέα, όπως είναι 

διάφορες επαγγελματικές ομάδες και στελέχη (Borins, 2002). 

Ο Borins (2002), ομαδοποίησε τις πρωτοβουλίες που προκαλούν έναρξη των 

καινοτομιών στο δημόσιο τομέα. Οι πρωτοβουλίες αυτές προέρχονται από το 

πολιτικό σύστημα, από την έλευση νέας ηγεσίας στον οργανισμό, ως αποτέλεσμα 

κάποιας κρίσης, από εσωτερικά προβλήματα κι από εκμετάλλευση νεών 

τεχνολογιών.  

Υπάρχει η αντίληψη, ότι οι περισσότερες καινοτομίες στο δημόσιο τομέα, 

δημιουργήθηκαν προκειμένου να αντιμετωπίσουν κάποια κρίση. Παρόλα αυτά, ο 

Borins, έδειξε ότι πάνω από τις μισές καινοτομίες προήλθαν σαν αντίδραση στα 

εσωτερικά προβλήματα του οργανισμού, ή από την εκμετάλλευση νέων 
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τεχνολογιών. Οι καινοτομίες αυτές, όπως αναφέραμε ξεκινούν από τα μεσαία 

στελέχη κι από τα στελέχη της πρώτης γραμμής.  

Οι καινοτομίες του δημόσιου τομέα, είναι αποτέλεσμα στρατηγικού 

σχεδιασμού, αλλά κι αποτέλεσμα πειραματισμού και τυχαίας ανακάλυψης. Ο 

Στρατηγικός σχεδιασμός είναι απαραίτητος για μεγάλα έργα, που απαιτείται ο 

συντονισμός διαφόρων ενεργειών. Ακόμα και τα πιο μικρά προγράμματα που 

απαιτούν τη συμμετοχή λίγων υπαλλήλων, είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε 

καινοτομίες (Ζαμπετάκης, 2007). 

Μία ακόμα έρευνα που αφορά την καινοτομία στους δημόσιους 

οργανισμούς είναι αυτή του Light (1988), ο οποίος πραγματοποίησε μία έρευνα σε 

26 καινοτόμους, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς κι οργανισμούς του δημοσίου 

τομέα. Στα πλαίσια της έρευνας, παρατήρησε ότι οι ιδέες αξιοποιούνταν 

ανεξάρτητα αν προέρχονταν από διευθυντικά στελέχη, ή από απλούς εργαζομένους. 

Σε μεγάλους οργανισμούς σημαντικές ιδέες προήλθαν από μεσαία στελέχη κι από 

εργαζόμενους στις χαμηλότερες βαθμίδες. Η άποψη αυτή συμφωνεί και με την 

έρευνα του Borins που αναλύσαμε παραπάνω.  

Συνοψίζοντας, οι καινοτομίες στο δημόσιο τομέα, προέρχονται κυρίως από 

απλούς δημοσίους υπάλληλους, που επιδιώκουν την καινοτομία και τη δημιουργία 

προστιθέμενης αξίας για τον οργανισμό τους. Τα άτομα αυτά παρουσιάζουν έντονη 

επιχειρηματική συμπεριφορά στα πλαίσια του δημόσιου τομέα (Κοντοστάθη, 2010). 

Τα άτομα αυτά αναλαμβάνουν δραστηριότητες, με σκοπό να διατηρήσουν, ή να 

μεγεθύνουν κάποιες δημόσιες υπηρεσίες κι οργανισμούς. Τα άτομα αυτά έχουν 

εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, έχουν εσωτερικά κίνητρα κι όραμα κι έχουν και 

καινοτόμες ιδέες για τον οργανισμό που απασχολούνται. Τα άτομα αυτά του 

δημοσίου τομέα, δεν έχουν οικονομικά οφέλη όπως γίνεται στον ιδιωτικό τομέα, 

αλλά έχουν ως στόχο, το κοινωνικό όφελος. Τις περισσότερες φορές, οι 

επιτυχημένοι επιχειρηματίες στον ιδιωτικό τομέα δεν θα είχαν την ίδια επιτυχία και 

στο δημόσιο τομέα, γιατί τα άτομα του ιδιωτικού τομέα χρησιμοποιούν προς όφελός 

τους τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν ακολουθούν γραφειοκρατικούς κανόνες και 

χειρίζονται επιδέξια τους υπαλλήλους τους και τους προϊσταμένους τους (Τζαχάνη, 

2011). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΟΑΕΔ 
 

4.1. Σκοπός και στόχος του ΟΑΕΔ 

Ο Οργανισμός Απασχολήσεων κι Ασφαλίσεων Ανεργίας (ΟΑΑΑ) ιδρύθηκε 

με τον Ν.2961/54, ο οποίος με τον Ν.212/69 μετονομάστηκε σε Οργανισμός 

Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). ). Ο ΟΑΕΔ ασχολείται με την 

απασχόληση και την επιδότηση της ανεργίας κι αποτελεί τo σύνδεσμο ανάμεσα στα 

άτομα που αναζητούν εργασία και στις επιχειρήσεις που αναζητούν εργαζομένους. 

Ο ΟΑΕΔ έχει το ρόλο του διαμεσολαβητή. Επίσης, μέσω των παθητικών πολιτικών 

του, χορηγεί επιδόματα ανεργίας σε εργαζομένους που έχουν απολυθεί πρόσφατα, 

προκειμένου να τους στηρίξει, έως ότου παραπεμφθούν και τοποθετηθούν σε 

κάποια άλλη εργασία. Ο ρόλος του ΟΑΕΔ είναι να προσαρμόσει τις απαιτήσεις της 

προσφοράς εργασίας στις απαιτήσεις της ζήτησης. 

Ο ΟΑΕΔ, αποτελεί το μοναδικό τρόπο άσκησης της Κυβερνητικής 

Πολιτικής, για την απασχόληση στην Ελλάδα. H λειτουργία του ΟΑΕΔ, διέπετε από 

το καθεστώς του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και βρίσκεται υπό την 

εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης. Ο ΟΑΕΔ, διοικείται από τον Διοικητή και το Διοικητικό Συμβούλιο 

κι είναι διοικητικά αυτόνομος. Το Διοικητικό του Συμβούλιο, στηρίζεται στην αρχή 

της τριμερούς εκπροσώπησης και δημιουργεί διάλογο ανάμεσα στην πολιτεία και 

στους κοινωνικούς εταίρους (www.oaed.gr).  

Ο ΟΑΕΔ, έχει σαν στόχο «την προώθηση της απασχόλησης, την ασφάλισης 

της ανεργίας, την προστασία της μητρότητας και την επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση» (www.oaed.gr).  

 

4.2. Ο ρόλος και οι δραστηριότητές του 

Ο κύριος ρόλος του ΟΑΕΔ, είναι να βρεθεί η κατάλληλη θέση εργασίας, με 

δυνατότητες εξέλιξης για κάθε έναν άνεργο. Προκειμένου να το πετύχει αυτό, ο 

Οργανισμός προσπαθεί να ενημερώνει τους ανέργους για τις υπάρχουσες ευκαιρίες 

απασχόλησης και κατάρτισης . Επίσης, ο ρόλος του Οργανισμού είναι να εφαρμόζει 

τα κατάλληλα μέτρα, έτσι ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Για να το 

πετύχει αυτό, πρωτίστως πρέπει να προβεί σε καταγραφή όλων των ανέργων της 

χώρας και να τους παρέχει πληροφορίες για τις διαθέσιμες κενές θέσεις εργασίας 
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στην Ελλάδα, αλλά και για τις ευκαιρίες που μπορεί να υπάρχουν για το εξωτερικό 

και για τα διαθέσιμα προγράμματα κατάρτισης κι εκπαίδευσης. Ο ΟΑΕΔ είναι ο 

Οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή και την υλοποίηση των 

επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.  

Ο Οργανισμός διαθέτει επτά Περιφερειακές Διευθύνσεις σε όλη τη χώρα. 

Υπάρχουν κάποιες περιοχές που ο Οργανισμός δεν έχει υπηρεσίες. Για να μπορέσει 

να εξυπηρετήσει και τους ανέργους των περιοχών αυτών, αναθέτει το έργο του σε 

μικρές κοινότητες και δήμους που λειτουργούν για λογαριασμό του.  

Για την εκπλήρωση των ανωτέρω στόχων ο Οργανισμός έχει συγκεκριμένη 

διοικητική οργάνωση και διάρθρωση προκειμένου να επιτυγχάνονται τόσο οι 

μόνιμοι όσο και οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι. Αρχικά θα πρέπει να παρουσιαστεί ο 

κεντρικός διαχωρισμός των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, οι οποίες είναι:  

• Η κεντρική υπηρεσία, δηλαδή η Διοίκηση του Οργανισμού  

• Οι επτά περιφερειακές διευθύνσεις οι οποίες είναι ανάλογες με αυτές 

που παρουσιάζονται στην εικόνα 1 της Κεντρικής Κυβέρνησης 

• Τα εκατό δεκαοκτώ (118) Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης  

• Οι εκπαιδευτικές μονάδες, οι οποίες αποτελούνται από τις Σχολές 

Επαγγελματιών και Μαθητείας (51), τις Πειραματικές Σχολές 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (2), τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (6), τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων (6), 

Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (2) 

καθώς και τα Γραφεία Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (30).  

• Βρεφονηπιακοί σταθμοί (25)2   

Στην συνέχεια, βασικός διαχωρισμός του ΟΑΕΔ είναι σε ότι αφορά την 

Κεντρική Διοίκηση η οποία αποτελείται από τρεις Γενικές Διευθύνσεις: 

▪ Α΄-Γενική Διεύθυνση Εργατικού Δυναμικού, 

▪ Β΄- Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης 

▪ Γ΄- Γενική Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

Η αρμοδιότητα των Διευθύνσεων κι Υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική 

Διεύθυνση Εργατικού Δυναμικού αφορά θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή 

                                                             
2 Με τον νόμο 4046/2012 περιήλθε στην αρμοδιότητα του ΟΑΕΔ η κατοχή των σταθμών.  
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της κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση του εργατικού δυναμικού της 

χώρας και την επιδοματική πολιτική σε σχέση με την ανεργία. 

Η αρμοδιότητα των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική 

Διεύθυνση Υποστήριξης άπτεται των ζητημάτων που αφορούν στην υποστήριξη του 

έργου των μονάδων του Οργανισμού. 

Στην αρμοδιότητα των Διευθύνσεων που υπάγονται στην Γενική Διεύθυνση 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης υπάγονται δράσεις ανάπτυξης του 

ανθρώπινου δυναμικού, όπως είναι η επαγγελματικά προσανατολισμένη εκπαίδευση 

(Μαθητεία) και η κατάρτιση. 

Εκτελεστικά όργανα των αποφάσεων που λαμβάνονται από τη Διοίκηση του 

Οργανισμού είναι οι Περιφερειακές Διευθύνσεις, τα ΚΠΑ2 και οι ΤΥ του 

Οργανισμού, καθώς και οι εκπαιδευτικές μονάδες (ΕΠΑΣ, ΙΕΚ και ΚΕΚ). 

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες που λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης είναι 

οι εξής: 

▪ Αττικής και Νήσων 

▪ Μακεδονίας 

▪ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

▪ Θεσσαλίας 

▪ Ηπείρου 

▪ Πελοποννήσου 

▪ Κρήτης 

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις εποπτεύουν τη λειτουργία των υπηρεσιακών 

μονάδων που ανήκουν στο πεδίο αρμοδιότητας τους. Κάθε Περιφερειακή 

Διεύθυνση απαρτίζεται εκτός των τοπικών υπηρεσιακών μονάδων από εννέα (9) 

τμήματα. 

 Ένας ακόμα ρόλος του ΟΑΕΔ, είναι η παροχή ασφάλισης στους 

δικαιούχους, δηλαδή στους ανέργους και στους εργαζομένους που έχουν ανάγκη. 

Σκοπός της παροχής αυτής είναι, να γίνει πιο δίκαιη η κοινωνική πολιτική της 

χώρας. Κάθε εργαζόμενος, αλλά κι εργοδότης καταβάλουν εισφορές, προκειμένου 

να λειτουργεί σωστά ο μηχανισμός αυτός. Ασφάλιση, πρέπει να έχουν όλα τα 
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φυσικά πρόσωπα ανεξάρτητα από την υπηκοότητά τους που παρέχουν εξαρτημένη 

εργασία, ορισμένου, ή αορίστου χρόνου.  

Όταν η σχέση εργασίας εργαζομένου κι εργοδότη παύει να υφίσταται, τότε ο 

εργαζόμενος δικαιούται επίδομα ανεργίας. Τα επιδόματα ανεργίας δίνονται τακτικά 

και περιλαμβάνουν δώρα Πάσχα και  Χριστουγέννων. Ο ΟΑΕΔ καταβάλει εκτός 

από επιδόματα ανεργίας, το ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης λόγω 

ανεργίας, το ειδικό βοήθημα ύστερα από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων 

του ΟΑΕΔ, το επίδομα επίσχεσης εργασίας, ή λόγω διακοπής εργασιών της 

επιχείρησης, το επίδομα μακροχρονίων ανέργων, παροχή λόγω αφερεγγυότητας του 

εργοδότη, επιδόματα συμπληρωματικών παροχών μητρότητας, επίδομα 6/μηνο 

μητρότητας.  

Γίνονται συνεχώς προσπάθειες τα επιδόματα να καλύπτουν όσο το δυνατόν 

περισσότερες ομάδες ανθρώπων. Επιδόματα δικαιούνται επίσης και ειδικές 

κοινωνικές ομάδες, όπως οι αποφυλακισμένοι.  

Τέλος, ο ΟΑΕΔ προσφέρει και σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΔ, εφόσον πληρούν κάποιες προϋποθέσεις 

μπορούν να μεταφέρουν τα δικαιώματα του επιδόματος ανεργίας και σε άλλη χώρα-

μέλος της Ε.Ε..  

 

Προκειμένου κάποιος πολίτης να βγάλει δελτίο ανεργίας χρειάζεται 

(www.oaed.gr): 

• Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή 

το Ε1 εάν πρόκειται για προστατευόμενο μέλος, το οποίο δεν 

υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση πχ λόγω σπουδών  

• Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο 

συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια 

Δ.Ο.Υ 

• Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, 

Διαβατήριο  

• Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ  

• Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών 

υπηκόων τρίτων χωρών.  
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Η έκδοση του δελτίου ανεργίας, μπορεί να γίνει μόνο στο ΚΠΑ2 της 

περιοχής στην οποία υπάγεται ο δικαιούχος, σύμφωνα με τη διεύθυνσή του. Δεν 

έχουν δικαίωμα να βγάλουν δελτίο ανεργίας οι επαγγελματικές κατηγορίες όπως 

δικηγόροι, ιατροί κ.ά. που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος. Οι φοιτητές και οι 

μεταπτυχιακοί, δικαιούνται να εγγραφούν στα μητρώα του ΟΑΕΔ, εφόσον είχαν 

εργαστεί πριν και στη συνέχεια βρέθηκαν εκτός εργασίας κι είτε επιδοτούνται, εάν 

πληρούν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις (συγκεκριμένο αριθμό ενσήμων), 

είτε ζητούν εκ νέου εργασία. Για να λάβει κάποιος επίδομα ανεργίας από τον 

ΟΑΕΔ, πρέπει να είναι μισθωτός και να έχει λήξει, ή να έχει καταγγελθεί από τον 

εργοδότη η σύμβαση εργασίας του (απόλυση). Επίσης, πρέπει να είναι εργαζόμενος 

ασφαλισμένος στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ και να έχει συμπληρώσει μέσα στο 

14μηνο, ή 12μηνο που προηγείται της αίτησής του, τον αριθμό των ημερομισθίων 

που προβλέπονται ανάλογα με το επάγγελμά του. Ο άνεργος έχει το δικαίωμα να 

εγγραφεί στον ΟΑΕΔ μέσα σε 60 ημέρες από την απόλυσή του και το χρονικό 

διάστημα που μπορεί να λαμβάνει επίδομα ανεργίας είναι από 5 έως 12 μήνες 

ανάλογα με το επάγγελμα, την ηλικία του και τις ημέρες εργασίας που είχε 

συμπληρώσει πριν την απόλυση. Το μηνιαίο επίδομα ανεργίας είναι 360,00 ευρώ 

και προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας. Το 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που λαμβάνει κάποιος επίδομα ανεργίας είναι 12 

μήνες. Το επίδομα ανεργίας διακόπτεται για λόγους συνταξιοδότησης, 

απασχόλησης, θανάτου, οριστικής ανικανότητας για εργασία και μη εμφάνισης του 

ανέργου στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ για δύο συνεχόμενα χρονικά διαστήματα που 

έχουν προκαθοριστεί.  

 Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή ενός ατόμου στα μητρώα του ΟΑΕΔ, τότε 

αυτό το άτομο πρέπει να απευθυνθεί σε έναν εργασιακό σύμβουλο αναζητούντων 

εργασία του ΚΠΑ2 και να περάσει από τη διαδικασία της εξατομικευμένης 

προσέγγισης. Σύμφωνα με αυτήν την διαδικασία, καταγράφονται τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου, τα ενδιαφέροντά του, η εργασιακή του εμπειρία, 

οι γνώσεις οι ικανότητες και οι δεξιότητές του. Αυτό βοηθάει τον οργανισμό να 

αντιστοιχήσει τα κατάλληλα άτομα, με τις ανάλογες θέσεις που προσφέρονται από 

τις επιχειρήσεις.  

Τα ανοιχτά προγράμματα του ΟΑΕΔ που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για 

την επιχειρήσεις αλλά και για τους εργαζομένους είναι τα παρακάτω 

(www.oaed.gr): 

http://www.oaed.gr/
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• Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόληψης μισθωτών από 

αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών 

• Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 

ανέργων ηλικίας 30-49 ετών 

• Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την 

απασχόληση 2.000 ανέργων, ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ), 

απεξαρτημένων, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων, ή 

νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και πρόγραμμα 

εργονομικής εργασίας για 50 άτομα με αναπηρίες 

• Προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης 40.000 αμειβόμενων με 

Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών με μετατροπή της σύμβασης παροχής 

ανεξάρτητων Υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 

• Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων φορέων και οργανισμών του 

Δημόσιου Τομέα και επιχειρήσεων Δήμων και Περιφερειών, για την 

απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών 

• Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την 

απασχόληση 10.000 δικαιούχων «Επιταγής Επανένταξης στην Αγορά 

Εργασίας» 

• Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των 20 

θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που 

βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση ηλικίας άνω 

των 50 ετών 

• Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως 20 θέσεων 

πλήρους απασχόλησης για την πρόληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω 

των 50 ετών 

• Πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για απασχόληση 

σπουδαστών ΑΤΕΙ- ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) 

• Πρόγραμμα επιχορήγησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας 

της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των οργανώσεων μελών αυτών του 

Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και των Πανελλήνιων Οργανώσεων μελών 

του Σ.Ε.Τ.Ε. 
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4.3. Κέντρα Προώθησης στην απασχόληση (ΚΠΑ2) 

Οι υπηρεσίες απασχόλησης και οι υπηρεσίας ασφάλισης που διατηρούσε ο 

ΟΑΕΔ κατά τόπους συνενώθηκαν στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης 

(ΚΠΑ2), ώστε να μετεξελιχθούν σε υπηρεσίες μίας στάσης (one-stop shops). Τα 

Κ.Π.Α.2 λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος και αποτελούν μια οργανωτική 

καινοτομία, με την οποία αναβαθμίζεται η εξυπηρέτηση του ανέργου και της 

επιχείρησης, με την προσφορά υπηρεσιών για την προώθηση στην απασχόληση και 

για την ασφάλιση, σε ενιαία σημεία εξυπηρέτησης μιας στάσης. 

Με τις νέες ενιαίες υπηρεσίες, ο Ο.Α.Ε.Δ. εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα 

και ταχύτερα τον πολίτη, καθώς παρέχει στον ίδιο χώρο τις βασικές υπηρεσίες του: 

• Εξατομικευμένη προσέγγιση, συμβουλευτική και τοποθέτηση σε 

θέση απασχόλησης (σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας) 

• Παροχή επιδομάτων κι άλλων παροχών κοινωνικής προστασίας 

(παθητικές πολιτικές) 

• Εφαρμογή και διαχείριση προγραμμάτων κι ενεργητικών πολιτικών 

απασχόλησης. 

Η λειτουργία των ΚΠΑ2 εποπτεύεται και συντονίζεται από τη Διεύθυνση 

Συντονισμού και Ανάπτυξης του Δικτύου ΚΠΑ. Παράλληλα με τα ΚΠΑ2, 

λειτουργούν και 2 Τοπικές Υπηρεσίες (ΤΥ), οι οποίες αποτελούν πρόδρομες 

οργανωτικές δομές των ΚΠΑ2 και παρέχουν κυρίως υπηρεσίες ασφάλισης, δηλαδή 

επιδοματικής πολιτικής. Τέλος, λειτουργούν και 6 Γραφεία Εργασίας Ειδικών 

Κοινωνικών Ομάδων (Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Βόλου, Πάτρας και 

Ηρακλείου Κρήτης) τα οποία έχουν ως στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας των 

ομάδων που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό: 

• Άτομα με Αναπηρία 

• Αποφυλακισμένα Άτομα 

• Απεξαρτημένα Άτομα 

• Νεαρά παραβατικά Άτομα ή Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό 

κίνδυνο 

• Άλλες κατά περίπτωση ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. 
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4.4. Μονάδες εκπαίδευσης και κατάρτισης  

Οι Εκπαιδευτικές μονάδες του ΟΑΕΔ λειτουργούν επίσης σε επίπεδο 

Τμήματος υπό τις Περιφερειακές Διευθύνσεις.  Ο ΟΑΕΔ εφαρμόζει το σύστημα της 

Μαθητείας για την επαγγελματική εκπαίδευση μαθητών στις 

διάφορες Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) της χώρας, που συνδυάζει την 

επαγγελματική εκπαίδευση στην τάξη και την αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε 

επιχειρήσεις.  Παράλληλα, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Ν.4186/2013, τέθηκαν σε 

λειτουργία Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης ισάριθμες των ήδη υπαρχουσών 

εκπαιδευτικών δομών του ΟΑΕΔ, υπό την ίδια Διεύθυνση. 

Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος επαγγελματική εμπειρία σε 

πραγματικές συνθήκες εργασίας ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα για την ένταξή 

του στην αγορά εργασίας. Επίσης, στον ΟΑΕΔ λειτουργούν 

πανελλαδικά ΙΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης) για αρχική 

επαγγελματική κατάρτιση μετά το Λύκειο, με την παρακολούθηση θεωρητικών και 

εργαστηριακών μαθημάτων. 

Τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ εποπτεύονται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ). Στόχος είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές επαγγελματικές 

δεξιότητες, στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για την ένταξη στην αγορά 

εργασίας, με τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις. Για την 

επαγγελματική κατάρτιση των ΑμεΑ, λειτουργεί ΚΕΚ στο Γαλάτσι και Σχολή στην 

Πρότυπη Βιομηχανική Μονάδα (Π.Β.Μ.) στη Λακκιά Θεσσαλονίκης. 

 

 

 

Η ανωτέρω αναλυθείσα περιγραφή με τον αριθμό των επιμέρους 

διοικητικών δομών αποτυπώνεται σχηματικά στον παρακάτω πίνακα: 

  

 

Πολιτική Δομή Διοικητική Δομή 
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ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

2 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 Γενικές 

Διευθύνσεις 
 Διευθύνσεις   Τμήματα   ΣΥΝΟΛΟ  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  3  21  58  82 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 0 7  343  350 

 ΣΥΝΟΛΟ  3  28  401  432 

  

4.5. Καινοτόμες δράσεις του ΟΑΕΔ 

Ο ΟΑΕΔ, προσπαθεί να κάνει - υλοποιεί καινοτόμες δράσεις, προκειμένου 

να πετύχει τους στόχους του, που δεν είναι άλλοι από το να διαχειριστεί σωστά τη 

προσφορά και τη ζήτηση της εργασίας. Μία πολύ σημαντική καινοτομία που κάνει 

ο οργανισμός είναι η πρόληψη και η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Πολλές ομάδες πολιτών απειλούνται από τον κοινωνικό αποκλεισμό με αποτέλεσμα 

να μην μπορούν να βρουν εργασία κι ακόμη χειρότερα να μην μπορούν να 

συμμετέχουν στο κοινωνικό γίγνεσθαι.  

Ο ΟΑΕΔ μέσα από τις δράσεις του επαγγελματικού προσανατολισμού, της 

κατάρτισης και της εκπαίδευσης αλλά και της απασχόλησης του εργατικού 

δυναμικού της χώρας ενισχύει τις ομάδες αυτές. Θέτει μέτρα στήριξης που θα 

βοηθήσουν την είσοδο αλλά και την παραμονή των αποκλεισμένων ομάδων στις 

δράσεις του οργανισμού. Οι ομάδες που θεωρούνται κοινωνικά αποκλεισμένες και 

που ο ΟΑΕΔ στοχεύει στην δραστηριοποίησή του μέσα από τα προγράμματά του 

είναι: «τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα εξαρτημένα άτομα από διάφορες ουσίες, τα 

άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης ή έχουν ολοκληρώσει την 

διαδικασία απεξάρτησης, τα άτομα που έχουν αποφυλακιστεί ή είναι ανήλικα και 

έχουν κάνει παραβιάσεις νόμων, άτομα που έχουν διάφορες πολιτισμικές, 

γλωσσικές ή άλλες ιδιαιτερότητες όπως είναι οι Πομάκοι, οι τσιγγάνοι, κ.ά., τους 

Παλιννοστούντες, τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τις μονογονεϊκές οικογένειες 

και τα άτομα που έχουν ανάγκη για υποστήριξη και ένταξη/επανένταξη στην αγορά 

εργασίας και στην διατήρηση τους σε θέσεις απασχόλησης για την αποτελεσματική 

διάσπαση του φαύλου κύκλου «Φτώχεια - Ανεργία -Κοινωνική Διαφοροποίηση»» 

(www.oaed.gr). 

http://www.oaed.gr/
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Ο ΟΑΕΔ πραγματοποιεί κι άλλες καινοτόμες δράσεις όπως είναι η 

εξατομικευμένη προσέγγιση των εγγεγραμμένων ατόμων στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ο 

επαγγελματικός προσανατολισμός, η συμβουλευτική αναζήτηση εργασίας και η 

συμβουλευτική ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.  

Με την εξατομικευμένη προσέγγιση των ατόμων, ένας σύμβουλος 

αναζητούντων εργασία του ΚΠΑ έρχεται σε επαφή με κάθε άνεργο που είναι 

εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Κάθε άτομο είναι μοναδικό και σε αυτό 

βασίζεται η εξατομικευμένη προσέγγιση. Ο σύμβουλος αυτός καταγράφει τις 

προσωπικές προτιμήσεις του κάθε ατόμου, τα ενδιαφέροντά του, τις γνώσεις, τις 

ικανότητες, τις δεξιότητές του καθώς και την προηγούμενή του εμπειρία. Με αυτόν 

τον τρόπο επιλέγεται ο πιο κατάλληλος υποψήφιος για την κάθε θέση που 

προσφέρεται από τις επιχειρήσεις.  

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός απευθύνεται σε ανέργους που δεν 

ξέρουν τι θέλουν να κάνουν, που δεν έχουν επιλέξει κάποιο επάγγελμα ή κάποια 

ειδικότητα, που το επάγγελμα που είχαν επιλέξει δεν έχει ζήτηση πλέον ή που 

θέλουν να αλλάξουν επάγγελμα για οποιονδήποτε λόγο. Ο επαγγελματικός 

προσανατολισμός στοχεύει στην προσωπική αλλά και στην επαγγελματική ανάδειξη 

του ανέργου.  

Η συμβουλευτική αναζήτηση εργασίας είναι μία διαδικασία που 

απευθύνεται σε άτομα που είναι άνεργα και που αναζητούν επίμονα εργασία σε 

θέσεις που υπάρχει ζήτηση στην αγορά εργασίας. Στόχος της συμβουλευτικής 

αναζήτησης είναι να κινητοποιήσει τα άτομα να αναζητήσουν εργασία και να 

πετύχουν μία θέση εργασίας σε σύντομο χρονικό διάστημα.  

Η συμβουλευτική ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών διευκολύνει 

τον άνεργο να μετατρέψει μία ιδέα του σε επιχειρηματικό σχέδιο και στη συνέχεια 

να ανοίξει την δική του επιχείρηση με αυξημένες προοπτικές βιωσιμότητας. Στόχος 

της συμβουλευτικής ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών είναι να ενθαρρύνει 

και να παρέχει υποστήριξη στους ανέργους για να δημιουργήσουν τη δική τους 

επιχείρηση με μεγάλες προοπτικές να πετύχει.   

Ο ΟΑΕΔ έχοντας σαν στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του, 

αναβαθμίστηκε και δημιούργησε τη νέα καινοτόμα διαδικτυακή πύλη του. Μέσα 

από αυτή τη πύλη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται άμεσα για τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες και δράσεις του. Το πιο καινοτόμο κομμάτι της 
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διαδικτυακής πύλης είναι ότι πραγματοποιεί αυτόματα σύζευξη της προσφοράς και 

της ζήτησης εργασίας. Οι άνεργοι μπορούν να καταχωρούν τα βιογραφικά τους 

σημειώματα και οι εργοδότες τις κενές θέσεις εργασίας που έχουν. Το σύστημα 

κάνει αυτόματα μία σύζευξη των κενών θέσεων και των βιογραφικών και 

ενημερώνει και τις δύο πλευρές. Μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, θα 

μπορούν οι άνεργοι να ενημερώνονται άμεσα για τις δράσεις του οργανισμού. 

Επίσης, σχεδιάστηκε μία εξειδικευμένη πληροφόρηση για τους χρήστες με τη 

μορφή συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων. Οι άνεργοι θα μπορούν να εγγραφούν 

στο σύστημα μέσω κλειδαρίθμου (ειδικού που εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ), να 

δημιουργήσουν το δικό τους προφίλ και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες κι 

υπηρεσίες που τους αφορούν. Επιπλέον, μπορούν να λαμβάνουν βεβαιώσεις 

ανεργίας ηλεκτρονικά.  

Τέλος, ο ΟΑΕΔ σε συνεργασία με το ΕΣΠΑ, δημιούργησε τη δράση 

«Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» με στόχο την προώθηση δραστηριοτήτων για 

την δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων, ή τη προσθήκη καινοτομιών σε ήδη 

υπάρχουσες επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα δίνουν επιδότηση 10.000 ευρώ σε 

2.000 νέους έως 25 ετών για να δώσουν μία επιχειρηματική ευκαιρία σε τομείς και 

κλάδους που ενσωματώνουν την καινοτομία. Το ποσό αυτό θα το λάβουν 

επιχειρήσεις που έχουν καινοτόμες ιδέες. Πιο συγκεκριμένα επιχειρήσεις που 

χρησιμοποιούν υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, που παρασκευάζουν προϊόντα, ή 

υπηρεσίες με καινούργιες πρώτες ύλες κι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν νέα 

προγράμματα. Το πρόγραμμα αυτό έχει σαν στόχο την οικονομική ανάπτυξη η 

οποία βασίζεται στην γνώση, την ενσωμάτωση της καινοτομίας στα υπάρχοντα 

προϊόντα και παραγωγικά συστήματα και τη σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με 

τις ανάγκες της αγοράς και της οικονομίας.  

Όπως αναλύσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο ο ΟΑΕΔ έχει ήδη αναπτύξει 

κάποιες καινοτόμες δράσεις. Από τις πιο σημαντικές αυτές δράσεις είναι η ενίσχυση 

των ομάδων που απειλούνται από τον κοινωνικό αποκλεισμό. Άλλες σημαντικές 

δράσεις του οργανισμού είναι η εξατομικευμένη προσέγγιση ατόμων, ο 

επαγγελματικός προσανατολισμός, η συμβουλευτική αναζήτηση εργασίας και η 

συμβουλευτική ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.  

Σημαντικά είναι τα προγράμματα «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» που 

στοχεύουν στη δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων ή στη προσθήκη καινοτομιών 

σε ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να χρησιμοποιούν 
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καινοτόμα υλικά, προϊόντα ή υπηρεσίες ή να εφαρμόζουν καινοτόμα προγράμματα. 

Το πρόγραμμα αυτό έχει σαν στόχο την οικονομική ευημερία της χώρας μας μέσα 

από καινοτόμες δραστηριότητες.  

Τέλος, ο ΟΑΕΔ έχει χρησιμοποιήσει τις Τ.Π.Ε προκειμένου να σχεδιάσει 

μία καινοτόμα διαδικτυακή πύλη, η οποία ενημερώνει τους πολίτες και 

πραγματοποιεί αυτόματα σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Μέσα 

σε αυτή την πύλη οι άνεργοι μπορούν να καταχωρούν τα βιογραφικά τους και οι 

επιχειρήσεις τις κενές θέσεις εργασίας. Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να κάνει μία 

σύζευξη των κενών θέσεων εργασίας με τα διαθέσιμα βιογραφικά και να 

ενημερώνει και τις δύο πλευρές.  

Ο ΟΑΕΔ, έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου μέχρι σήμερα, όμως το 

έργο που επιτελεί είναι δύσκολο κι ο όγκος των πολιτών που χρειάζονται την 

βοήθειά του, είναι πολύ μεγάλος. Προκειμένου να μπορέσει να χειριστεί όλους 

αυτούς τους πολίτες και να διευκολύνει το έργο του, έχει δημιουργήσει καινοτόμα 

προγράμματα. Στην προσπάθειά του να παρέχει ακόμα πιο ποιοτικές υπηρεσίες 

στους πολίτες πρέπει να χρησιμοποιήσει περισσότερο τις Τ.Π.Ε έτσι ώστε να 

οργανώσει καλύτερα τις διαδικασίες του και τον τρόπο που πραγματοποιούνται. Το 

προσωπικό του δεν επαρκή γιατί η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη. Έτσι, 

αυτοματοποιώντας όλες τις διαδικασίες του θα μπορεί να εξυπηρετεί ποιοτικά 

όλους τους πολίτες και να λύσει το πρόβλημα των ουρών στα γραφεία και το 

πρόβλημα της γραφειοκρατίας που αντιμετωπίζει ο οργανισμός αλλά και γενικότερα 

όλη η χώρα.  

Οι κεντρικοί άξονες της καινοτομίας του Οργανισμού περιλαμβάνουν 

κάποιες κύριες δράσεις, οι οποίες είναι (Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού 

μοντέλου του ΟΑΕΔ, 2016): 

1. Αναδιοργάνωση των ΚΠΑ2. Όλες οι πιλοτικές διαδικασίες που 

δημιουργήθηκαν στην προηγούμενη φάση (νέες πρακτικές, δείκτες επίδοσης κ.ά.) 

άρχισαν να εφαρμόζονται στα ΚΠΑ2 σε αυτή τη φάση. Έτσι, η διαδικασία ξεκίνησε 

να εφαρμόζεται πρώτα σε 24 ΚΠΑ2 και στη συνέχεια ακολούθησαν όλα τα  ΚΠΑ2 

με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει οριστεί.  

2. Call Center. Η δημιουργία του call center αναμενόταν να εξοικονομήσει 

ανθρώπινους και άλλους πόρους αφού θα γινόταν άμεση αξιοποίηση της 

πληροφορίας σε όλους τους οργανισμούς της χώρας. Για να πραγματοποιηθεί 
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σωστά αυτό το εγχείρημα, έπρεπε να εκπαιδευτούν σωστά οι εργαζόμενοι του 

οργανισμού. Έτσι, δημιουργήθηκε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για όλους τους 

εργαζομένους, το οποίο εφαρμόστηκε σταδιακά.  

3. Νέο Portal. Η δημιουργία αυτό του portal θα βοηθούσε σε σημαντικό 

βαθμό τον οργανισμό να πετύχει τους στόχους που είχε θέσει. Με το νέο portal 

δημιουργήθηκε ένα σύστημα ηλεκτρονικής αναζήτησης θέσεων εργασίας και 

εργαζομένων. Το πρόγραμμα προσφέρει επίσης σύζευξη της προσφοράς και της 

ζήτησης εργασίας και βελτίωση της διαδικτυακής πύλης. Το portal αυτό βοήθησε 

σημαντικά τους πολίτες στην εύρεση των πληροφοριών που χρειάζονταν.  

4. Ανάλυση προφίλ – Κατηγοριοποίηση – Συμβουλευτική. Είναι πολύ 

σημαντικό να υπάρχει ανάλυση του προφίλ του κάθε εγγεγραμμένου ανέργου και 

κατηγοριοποίηση όλων των ανέργων γιατί με αυτό τον τρόπο παρέχονται πιο σωστά 

και πιο γρήγορα οι υπηρεσίες συμβουλευτικής. 

5. Βελτίωση σχέσεων με εργοδότες, μέσω των Συμβούλων Εργοδοτών του 

οργανισμού. Ο ΟΑΕΔ είχε πάντα έλλειψη από εργοδότες. Γι’ αυτό το λόγο είναι 

πολύ σημαντικό να λάβει μέτρα για την εύρεση και δυναμική αξιοποίηση των 

εργοδοτών στα προγράμματά του.  

6. Απλοποίηση Διαδικασιών. Η απλοποίηση των διαδικασιών του ΟΑΕΔ 

έχει σαν στόχο την εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος και τη βελτίωση της 

ταχύτητας ανταπόκρισης των πολιτών.  

7. Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ). Υπήρξε καλύτερος 

σχεδιασμός και καλύτερη υλοποίηση των προγραμμάτων του οργανισμού. 

8. Εκπαίδευση/επιμόρφωση Προσωπικού. Η Εκπαίδευση του προσωπικού 

αναμενόταν να έχει πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Το προσωπικό εκπαιδεύτηκε 

σταδιακά τόσο σε οριζόντια όσο και σε κάθετα προσόντα.  

9. Νέο μοντέλο διοίκησης και Δείκτες Επίδοσης. Το νέο μοντέλο διοίκησης 

καθώς και οι δείκτες απόδοσης που έχουν σχεδιαστεί βοήθησαν τον οργανισμό να 

πετύχει πολλούς από τους στόχους που είχε θέσει. 

Όλοι οι παραπάνω άξονες της καινοτόμας Στρατηγικής που έχει σχεδιάσει ο 

Οργανισμός είναι αρκετά σημαντικοί τόσο στο ευρύτερο πεδίο ανάλυσης όσο και 

στο ειδικό παρόν πεδίο, όπου παρουσιάστηκαν μια σειρά αναλύσεων επί του 

Στρατηγικού σχεδιασμού του Οργανισμού.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  

ΚΑΙ  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ 
 

5.1. Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος 

(ανάλυση SWOT ) 

Για την ανάλυση της επιχειρηματικής Στρατηγικής του ΟΑΕΔ, είναι 

απαραίτητο να γίνει αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του εσωτερικού 

περιβάλλοντός του. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση, θα υλοποιηθεί με τη βοήθεια της 

ανάλυσης SWOT (Strengths- Δυνατότητες, Weaknesses- Αδυναμίες, Opportunities- 

Ευκαιρίες, Threats- Απειλές). Η ανάλυση αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο 

Στρατηγικού σχεδιασμού, που χρησιμοποιείται στην ανάλυση του εσωτερικού κι 

εξωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.  

Στην ανάλυση SWOT αναζητούμε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του 

οργανισμού καθώς και τις ευκαιρίες και τις απειλές του. Τα δυνατά και τα αδύναμα 

σημεία του οργανισμού αφορούν το εσωτερικό του περιβάλλον, ενώ οι ευκαιρίες 

και οι απειλές αφορούν το εξωτερικό του περιβάλλον. Με την ανάλυση του 

εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος, ένας οργανισμός μπορεί να 

καταλήξει σε σημαντικά συμπεράσματα. Παρακάτω πραγματοποιείται μία ανάλυση 

SWOT για τον ΟΑΕΔ.  

Αρχικά, η ανάλυση SWOT ξεκινά με τα δυνατά σημεία της επιχείρησης ή 

του Οργανισμού. Στην προκειμένη περίπτωση ο ΟΑΕΔ διαθέτει τα ακόλουθα 

δυνατά σημεία, που παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω και είναι:  

• Καλή φήμη και μεγάλη ζήτηση από τους ανέργους όλης της χώρας 

• Εκπαίδευση προσωπικού και κυρίως των Εργασιακών Συμβούλων (Εργοδοτών 

και Συμβούλων αναζητούντων εργασία) του Οργανισμού  

• Είναι ο μοναδικός οργανισμός στην Ελλάδα που εφαρμόζει την κυβερνητική 

πολιτική για την καταπολέμηση της ανεργίας 

• Βοηθάει στην ένταξη του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας 

• Προωθεί την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την σύνδεσή της με 

την απασχόληση 
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• Προωθεί την πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού 

• Παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής οι οποίες αφορούν όλες τις κατηγορίες 

ανέργων 

• Λειτουργεί βρεφονηπιακούς σταθμούς 

• Προσφέρει σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας, μέσω της νέας 

διαδικτυακής πύλης του και μέσα από τους Εργασιακούς Συμβούλους του 

• Επαναπροσδιορισμός Επιχειρησιακού Μοντέλου του, που ουσιαστικά δηλώνει 

την προσαρμοστικότητα στις διαρκείς μεταβολές του περιβάλλοντος 

• Συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας πχ σχεδίαση νέου Portal 

• Ο ΟΑΕΔ προωθεί την απασχόληση, ασφαλίζει την ανεργία, προστατεύει 

κοινωνικά τη μητρότητα 

• Ύπαρξη δράσεων ενεργοποίησης και κινητοποίησης ανέργων με στόχο την 

παροχή πληροφόρησης για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει ο 

ΟΑΕΔ  

• Διαδικασίες συμβουλευτικής σε μηνιαία βάση 

Ο ΟΑΕΔ είναι ο μοναδικός κρατικός οργανισμός στην Ελλάδα που 

υποστηρίζει τους εργαζομένους και γι’ αυτό το λόγο η ζήτηση στις υπηρεσίες που 

προσφέρει είναι μεγάλη και η φήμη του είναι ευρέως γνωστή.  

Είναι ο μοναδικός οργανισμός στην Ελλάδα που εφαρμόζει την κυβερνητική 

πολιτική για την καταπολέμηση της ανεργίας και προσφέρει εξειδικευμένες και 

ποιοτικές υπηρεσίες προς τους ανέργους. Το προσωπικό του διαθέτει μεγάλη 

εξειδίκευση πάνω στα θέματα που αφορούν την απασχόληση, την εύρεση εργασίας 

και τα επιδοτούμενα σεμινάρια. Ο ΟΑΕΔ μεταξύ άλλων βοηθάει στην ένταξη του 

ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, προωθεί την επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση και την σύνδεσή της με την απασχόληση, προωθεί την 

πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού, παρέχει υπηρεσίες 

συμβουλευτικής, προωθεί την προσαρμοστικότητα των εργαζομένων και των 

επιχειρήσεων με στόχο τη διατήρηση της απασχόλησης και λειτουργεί 

βρεφονηπιακούς σταθμούς.  
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Επιπλέον, ο ΟΑΕΔ από το 2016, προσφέρει σύζευξη της προσφοράς και της 

ζήτησης εργασίας μέσω της νέας διαδικτυακής πύλης του και μέσα από τους 

Εργασιακούς Συμβούλους του. Ο ΟΑΕΔ ουσιαστικά προσφέρει ένα σωστά 

σχεδιασμένο σχέδιο δράσης και υιοθετεί συνεχώς τις νέες εξελίξεις που 

πραγματοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας. Τα τελευταία χρόνια έχει κάνει 

έναν επαναπροσδιορισμό του επιχειρηματικού μοντέλου του, το οποίο έχει επιφέρει 

πολλά οφέλη και έχει βοηθήσει τον οργανισμό να φτάσει πιο κοντά στους στόχους 

του. Τέλος, ο ΟΑΕΔ προωθεί την απασχόληση, ασφαλίζει την ανεργία, προστατεύει 

κοινωνικά την μητρότητα και παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Στην συνέχεια ακολουθούν τα αδύνατα σημεία που θα πρέπει να 

παρουσιαστούν στο πλαίσιο της ανάλυσης SWOT τα οποία είναι: 

• Ελλείψεις προσωπικού σε εξειδικευμένα στελέχη που παρέχουν άμεσες 

λύσεις στα προβλήματα των πολιτών της χώρας 

• Αδυναμία κάλυψης της ζήτησης που υπάρχει και παραμένει σε υψηλά 

επίπεδα 

• Περιορισμένοι πόροι, επειδή είναι υπό την εποπτεία του Υπουργού 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

• Ενώ ο ΟΑΕΔ έχει πολλούς φορείς που συνεργάζονται μαζί του 

(κυβερνητικούς φορείς, δημόσιους οργανισμούς, Ν.Π.Δ.Δ., φορείς 

τοπικής αυτοδιοίκησης, Ν.Π.Ι.Δ., Ευρωπαϊκούς φορείς, Τομεακά 

επιχειρησιακά προγράμματα, Περιφερειακά επιχειρησιακά 

προγράμματα κ.λπ), δεν έχει καταφέρει να έχει επαρκείς συνεργασίες 

με επιχειρήσεις σε σχέση με τη ζήτηση που υπάρχει 

• Δεν μπορεί να δώσει τα κατάλληλα επιδόματα στους ανέργους έτσι ώστε 

να μπορούν να ζήσουν την οικογένειά τους 

• Δεν μπορεί να βρει άμεσα μια άλλη εργασία στα άτομα που έχασαν τη 

δουλειά τους 

• Μεγάλος διοικητικός φόρτος εργασίας και επικέντρωση του προσωπικού 

του ΟΑΕΔ  στην αναγκαία κι έγκυρη καταβολή των επιδομάτων 

ανεργίας (παθητική πολιτική) λόγω της υψηλής ανεργίας κι 

επομένως, περιορισμένη ικανότητα ανάληψης ενεργητικού ρόλου 

στην αγορά εργασίας 
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• Έλλειψη ανατροφοδότησης των τοποθετήσεων των ανέργων στις 

επιχειρήσεις 

• Δεν ακολουθεί νέα μέσα εύρεσης εργασίας όπως πχ Linked In 

• Αυξημένη προκατάληψη για την αποτελεσματικότητα του δημόσιου 

τομέα 

• Περικοπή επιδομάτων λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας 

• Δεν καταγράφει τη σποραδική (πχ εποχική εργασία) ή τη μερική 

απασχόληση 

• Αυξημένη γραφειοκρατία 

• Περιορισμένος αριθμός υπαλλήλων λόγω της μείωσης του προσωπικού  

• Μειωμένη δυνατότητα απορρόφησης των κονδυλίων  

• Έλλειψη εξωστρέφειας 

Ο ΟΑΕΔ έχει ελλείψεις σε εξειδικευμένα στελέχη, που έχουν τα κατάλληλα 

προσόντα για να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά τους πολίτες της χώρας μας. Αυτό 

συμβαίνει, είτε επειδή όντως τα στελέχη που είχαν προσληφθεί, δεν ήταν 

εξειδικευμένα, είτε επειδή δεν επαναεκπαιδεύτηκαν (διαρκές training) στο πλαίσιο 

της ευρύτερης τεχνολογικής, επιστημονικής και κοινωνικής εξέλιξης. Σαφώς το 

πρόβλημα το μη εξειδικευμένων στελεχών, ανεξάρτητα από την αιτία που επέφερε 

τη μη εξειδίκευση, αποτελεί μείζον θέμα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αλλά και 

του ΟΑΕΔ. Η κατάρτιση και η εκπαίδευση του προσωπικού λοιπόν αποτελεί 

κεντρικό σκέλος της προτεινόμενης στρατηγικής και των προτάσεων που θα 

αναπτυχθούν στην συνέχεια της παρούσας μελέτης.  

Επίσης, η ζήτηση στις υπηρεσίες του, είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με την 

προσφορά κι έτσι αδυνατεί να καλύψει όλη την υπάρχουσα ζήτηση. Αυτό συμβαίνει 

επειδή συντρέχουν δυο βασικοί λόγοι. Πρώτον, ο ΟΑΕΔ έχει περιορισμένους 

πόρους επειδή είναι υπό την εποπτεία  του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Δεύτερον, ενώ ο οργανισμός έχει 

πολλούς φορείς που συνεργάζονται μαζί του3, δεν έχει καταφέρει να διατηρεί 

επαρκείς συνεργασίες με επιχειρήσεις έτσι ώστε να απορροφήσουν τη ζήτηση που 

                                                             
3  Κυβερνητικοί οργανισμοί, Δημόσιοι Οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Φορείς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Ευρωπαϊκοί Φορείς: European network of 

Public Employment Services, Ταμειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, Περιφερειακά Επιχειρησιακά 

Προγράμματα. 
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υπάρχει. Σαφώς στα παραπάνω συμβάλλει σημαντικά κι ο διαρκώς αυξανόμενος 

αριθμός των ανέργων γεγονός που δεν οφείλεται στις δράσεις του ΟΑΕΔ αλλά στην 

ευρύτερη δυσμενή οικονομική κατάσταση που πλήττει την χώρα. 

Εκτός από έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών  και τους περιορισμένους 

πόρους που δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο το έργο του, ο ΟΑΕΔ καλείται να 

αντιμετωπίσει και τον διαρκώς μειούμενο αριθμό εργαζομένων δεδομένων των 

ευρύτερων περικοπών στις οποίες έχει προβεί η χώρα στο πλαίσιο της 

δημοσιονομικής αναπροσαρμογής και της πρόσφατης κρίσης χρέους. Σαφώς, το 

περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται ο Οργανισμός είναι αύξουσας σημασίας για 

την πορεία του, ενώ παράλληλα η αδυναμία απορρόφησης κονδυλίων αποτελεί μια 

ακόμα επιμέρους οικονομική αδυναμία του ΟΑΕΔ. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι η έλλειψη εξωστρέφειας αλλά και η σημαντική απουσία του 

Οργανισμού από μέσα που θα μπορούσαν να την διασφαλίσουν, αποτελούν 

κεντρικές αδυναμίες οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Για παράδειγμα τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιδίως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουν ως 

στόχο την εύρεση εργασίας ή/και την εξωστρέφεια των επαγγελματιών θα έπρεπε 

να αποτελούν κεντρικά εργαλεία εύρεσης εργασίας από τον Οργανισμό. Ωστόσο 

κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να συμβαίνει, τουλάχιστον επί του παρόντος.  

Στην συνέχεια, στο πλαίσιο της ανάλυσης SWOT θα πρέπει να αναλυθούν οι 

ευκαιρίες του Οργανισμού οι οποίες προέρχονται από το εξωτερικό του περιβάλλον 

κι επιγραμματικά είναι:  

• Ο ΟΑΕΔ προκειμένου να αυξήσει τη χρηματοδότησή του, συνεργάζεται με το 

ΕΣΠΑ για προγράμματα απασχόλησης κι από εκεί μπορεί να αντλεί 

σημαντικά μέσα χρηματοδότησης.  

• Συνεργάζεται με διάφορους φορείς4 και πρέπει να καταφέρει να αυξήσει την 

υποστήριξη των φορέων αυτών, ή να βρει περισσότερους, έτσι ώστε, να έχει 

περισσότερους πόρους για να πετύχει τους σκοπούς του. 

                                                             
4 Βλ. για όλους τους φορείς που συνεργάζεται την προηγούμενη αναφορά και ενότητα 5.5.   
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• Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας των συστημάτων του, ο ΟΑΕΔ παρέχει 

αυτοματοποιημένες, πιο άμεσες υπηρεσίες και με τη διαδικτυακή του πύλη, 

μπορεί να κάνει άμεσα σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης. Αυτό που 

μένει είναι να βρίσκει συνεχώς επιχειρήσεις για να υπάρχει πάντα 

προσφορά, μια που η ζήτηση είναι μεγάλη 

• Το γεγονός ότι διαθέτει τη θεσμική διασφάλιση (έναντι των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων προσδίδει μια επιπλέον σημαντική ευκαιρία για τον 

Οργανισμό  

• Η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει μεγάλη ζήτηση εργασίας και πολλοί 

άνθρωποι έχουν χάσει τη δουλειά τους. Το έργο του οργανισμού αυτή τη 

στιγμή είναι ακόμα πιο σημαντικό, γιατί πολλοί άνεργοι περιμένουν είτε το 

επίδομά τους, είτε να βρουν μία άλλη εργασία μέσα από τον οργανισμό. 

Έτσι, ο ΟΑΕΔ, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να προσπαθεί να 

εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλους τους πολίτες.  

• Διεύρυνση της αναγνωρισιμότητας του Οργανισμού 

• Αύξηση της χρηματοδότησης μέσα από την στενότερη συνεργασία με το ΕΣΠΑ 

για προγράμματα απασχόλησης 

• Εγγραφή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παρέχουν εργασιακές ευκαιρίες 

(Linked In) 

Ο ΟΑΕΔ, συνεργάζεται με το ΕΣΠΑ, προκειμένου να δημιουργήσουν 

προγράμματα απασχόλησης για τους νέους ανέργους. Στόχος των προγραμμάτων 

αυτών είναι να προσφέρουν στους νέους τις κατάλληλες ευκαιρίες για να ανοίξουν 

την δική τους επιχείρηση και να αυξηθούν οι επιχειρηματικές δράσεις στην Ελλάδα. 

Το θεσμικό πλαίσιο της χώρας βοηθά και στηρίζει τις δράσεις του ΟΑΕΔ επομένως 

έχει την υποστήριξη της χώρας που είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με τους 

ανταγωνιστές του. Επίσης, ο ΟΑΕΔ συνεργάζεται με κυβερνητικούς φορείς, 

δημόσιους οργανισμούς, Ν.Π.Δ.Δ., φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, Ν.Π.Ι.Δ., 

Ευρωπαϊκούς φορείς, Τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα και Περιφερειακά 

επιχειρησιακά προγράμματα. Πρέπει να καταφέρει να αυξήσει την υποστήριξη των 

φορέων αυτών, ή να βρει περισσότερους έτσι ώστε να έχει περισσότερους πόρους 

για να πετύχει τους σκοπούς του. Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας των 

συστημάτων του, ο ΟΑΕΔ παρέχει αυτοματοποιημένες, πιο άμεσες υπηρεσίες και 



  

64 
 

με τη διαδικτυακή του πύλη, μπορεί να κάνει άμεσα σύζευξη της προσφοράς και 

της ζήτησης. Αυτό που μένει είναι να βρίσκει συνεχώς επιχειρήσεις για να υπάρχει 

πάντα προσφορά, μια που η ζήτηση είναι μεγάλη. Τέλος, η οικονομική κρίση έχει 

δημιουργήσει μεγάλη ζήτηση εργασίας και πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη 

δουλειά τους. Το έργο του οργανισμού αυτή τη στιγμή είναι ακόμα πιο σημαντικό 

γιατί πολλοί άνεργοι περιμένουν είτε το επίδομά τους, είτε να βρουν μία άλλη 

εργασία μέσα από τον οργανισμό. Έτσι, ο ΟΑΕΔ περισσότερο από ποτέ πρέπει να 

προσπαθεί να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλους τους πολίτες που 

έχουν ανάγκη. 

 

 

Τέλος στο πλαίσιο της ανάλυσης SWOT είναι αναγκαίο να παρουσιαστούν οι 

απειλές οι οποίες προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού και είναι: 

• Μεγάλος φόρτος εργασίας - μεγάλος πληθυσμός ευθύνης. Ειδικά τα 

τελευταία χρόνια, η ανεργία αυξάνεται και έτσι ο οργανισμός έχει όλο 

και μεγαλύτερα φόρτο εργασίας ( μαζική ανεργία, 75% μακροχρόνια 

άνεργοι και 50% κι άνω άνεργοι επί δυο έτη) 

• Οι απαιτήσεις των πολιτών μεγαλώνουν όσο αναπτύσσεται η τεχνολογία 

και η οικονομική κατάσταση της χώρας παραμένει τεταμένη. Οι πολίτες 

είναι αγανακτισμένοι και δεν έχουν υπομονή 

• Δυσμενής οικονομική κατάσταση της χώρας, η οποία προκαλεί ανεργία 

κι εκμετάλλευση των εργαζομένων 

• Πολιτική αστάθεια 

• Μικρός κρατικός προϋπολογισμός σε σχέση με τα μεγάλα ποσοστά 

ανεργίας 

• Αυξημένη γραφειοκρατία  

• Ανάπτυξη ανταγωνισμού από άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις πχ. 

manpower κι Adecco 

• Μείωση του εξειδικευμένου προσωπικού λόγω απουσίας περαιτέρω 

κατάρτισης  
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• Αναχρονιστικές μέθοδοι οι οποίες συντελούν στην καθυστέρηση 

εφαρμογής νέων τεχνολογιών 

• Οργανωτικές παθογένειες, δεδομένου ότι ο ΟΑΕΔ ακολουθεί την 

ιεραρχική δομή της Δημόσιας διοίκησης, που δεν ευνοεί την οριζόντια 

επικοινωνία και τη συνεργασία και τη ροή της πληροφόρησης από τα 

κάτω προς τα πάνω 

• Αναποτελεσματικές πολιτικές και περιορισμένες υπηρεσίες, προβλήματα 

αποτελεσματικότητας των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης 

(ΕΠΑ) και ποιότητας του συστήματος Μαθητείας, παροχή 

περιορισμένων υπηρεσιών σε αναζητούντες εργασία κι εργοδότες 

Ο ΟΑΕΔ, έχει μεγάλο φόρτο εργασίας, αφού είναι ο μοναδικός κρατικός 

οργανισμός στην χώρα μας, που βοηθάει τους ανέργους. Ειδικά τα τελευταία χρόνια 

η ανεργία αυξάνεται και έτσι ο οργανισμός έχει όλο και μεγαλύτερο φόρτο 

εργασίας. Στην χώρα μας, οι άνεργοι αυξάνονται συνεχώς τα τελευταία έτη, 

επομένως ο ΟΑΕΔ έχει την ευθύνη μεγάλου μέρους του πληθυσμού της Ελλάδας. 

Επίσης, οι απαιτήσεις των πολιτών μεγαλώνουν όσο αναπτύσσεται η τεχνολογία και 

η οικονομική κατάσταση της χώρας παραμένει τεταμένη. Οι πολίτες είναι 

αγανακτισμένοι και δεν έχουν υπομονή και σε συνδυασμό με την άσχημη 

οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας, ο ΟΑΕΔ δέχεται συνεχής 

πιέσεις για την εξασφάλιση της εργασίας. Μέσα σε όλα αυτά η άσχημη οικονομική 

κατάσταση της χώρας, προκαλεί μεγαλύτερη ανεργία και μεγαλύτερη 

εκμετάλλευση των εργαζομένων. Επιπλέον, ο ΟΑΕΔ έχει μικρό κρατικό 

προϋπολογισμό σε σχέση με τα μεγάλα ποσοστά ανεργίας. Τέλος, σημαντικός 

παράγοντας που δυσχεραίνει τις διαδικασίες είναι η γραφειοκρατία, που είναι ένα 

σημαντικό πρόβλημα για την Ελλάδα.  

5.2. Ανάλυση PEST 

Η ανάλυση PEST αποτελεί ένα εργαλείο του μάρκετινγκ, το οποίο 

χρησιμοποιείται προκειμένου να αναλυθεί το μακροπεριβάλλον μιας επιχείρησης, 

δηλαδή το εξωτερικό της περιβάλλον. Με την ανάλυση pest αναλύεται το πολιτικό 

περιβάλλον (political), το οικονομικό περιβάλλον (economical), το κοινωνικό 

περιβάλλον (social) και το τεχνολογικό περιβάλλον (technological) μιας επιχείρησης 
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Η ανάλυση PEST του ΟΑΕΔ περιλαμβάνει όλες τις παραπάνω αναλύσεις των 

τεσσάρων διαφορετικών περιβαλλόντων. Αρχικά θα πρέπει να παρουσιαστεί το 

πολιτικό περιβάλλον του οποίου τα κεντρικά χαρακτηριστικά είναι ότι:  

• Επηρεάζεται άμεσα από τους νόμους κι από τη χρηματοδότηση του 

κράτους καθώς όλες οι λειτουργίες και οι ενέργειές του ξεκινούν και 

τελειώνουν σε αυτά 

• Επηρεάζεται από τη σταθερότητα του πολιτικού συστήματος καθώς σε 

αυτό βασίζονται όλοι οι πολίτες (εργαζόμενοι και μη) της χώρας μας 

• Υπάρχουν πολλοί νόμοι για τη διοίκηση των τοπικών υπηρεσιών που δεν 

είναι ξεκάθαροι και κάποιοι νόμοι που συγκρούονται μεταξύ τους  

• Περιφεριοποίηση των υπηρεσιών  

Στην συνέχεια, αρκετά σημαντική επίδραση ασκεί το οικονομικό περιβάλλον 

του οποίου τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τον Οργανισμό είναι:  

• Επηρεάζεται σημαντικά από τα επίπεδα απασχόλησης κι ανεργίας της 

Ελλάδας αφού όλες οι υπηρεσίες του, αφορούν την ανεργία και την 

απασχόληση 

• Επηρεάζεται από την εξέλιξη του ΑΕΠ, από τη φορολογία και από τους 

νόμους που αφορούν τις προσλήψεις και τις προαγωγές.  

• Έχει αυξηθεί σημαντικά η ζήτηση των υπηρεσιών του από τους πολίτες, 

λόγω οικονομικής στενότητας 

• Η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με την πολιτική κατάσταση 

επηρεάζει τη ζήτηση 

• Οι εργοδότες δεν μπορούν να απασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων 

γιατί οι εισφορές τους προς το κράτος είναι πολύ μεγάλες, οπότε 

επιλέγουν να απολύουν και όχι να προσλαμβάνουν εργατικό δυναμικό 

• Οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να δουλέψουν για πολύ λίγα χρήματα και 

να εκμεταλλεύονται από τους εργοδότες τους, γιατί  η προσφορά 

εργασίας είναι περιορισμένη 

Το κοινωνικό περιβάλλον αποτελεί μια ακόμα σημαντική συνιστώσα του οποίου 

τα βασικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τον ΟΑΕΔ είναι:  
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• Επηρεάζεται από κοινωνικοπολιτικούς παράγοντες όπως είναι η θέση 

της γυναίκας στην εργασία, η κατανομή του εισοδήματος, η στάση των 

ανθρώπων απέναντι στην εργασία και τον ελεύθερο χρόνο και από τις 

αλλαγές που συμβαίνουν στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου 

• Στην σημερινή εποχή λόγω της οικονομικής κρίσης, οι λιγοστές θέσεις 

εργασίας που υπάρχουν είναι πολύ απαιτητικές και οι εργοδότες 

επιλέγουν τους υποψήφιους που έχουν τα περισσότερα προσόντα και την 

μεγαλύτερη προϋπηρεσία  

• Ο ΟΑΕΔ προσφέρει σεμινάρια εκπαίδευσης και κατάρτισης των 

υποψηφίων με σκοπό να δώσει στους νέους τα κατάλληλα εφόδια που 

χρειάζονται για να μπορέσουν να απασχοληθούν σε μια εργασία 

• Οι περισσότεροι πολίτες στην σημερινή εποχή είναι αγανακτισμένοι με 

την οικονομική κατάσταση της χώρας και συχνά απογοητεύονται όταν 

βλέπουν ότι η κοινωνία τους αδικεί και δεν τους δίνει αυτά που 

δικαιούνται 

Τέλος, το τεχνολογικό περιβάλλον, που είναι ένα από τις σημαντικότερες πηγές 

που επηρεάζουν μια επιχείρηση, ή έναν οργανισμό, παρουσιάζεται στην συνέχεια και 

σε συνάρτηση με τις επιδράσεις που ασκεί στον ΟΑΕΔ:  

• Επηρεάζεται και από τις νέες τεχνολογίες, αφού μπορούν να κάνουν πιο 

αποτελεσματικές τις επικοινωνίες του με τους πολίτες. Οι νέες 

τεχνολογίες του επιτρέπουν να έχει νέα κανάλια και νέους τρόπους 

προβολής 

• Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών (ηλεκτρονικές υπηρεσίες, σύζευξη της 

προσφοράς και της ζήτησης μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ) στα 

συστήματα του ΟΑΕΔ επηρεάζουν θετικά τη ζήτηση για τις υπηρεσίες 

που προσφέρει 

• Επίσης, με την βοήθεια των νέων τεχνολογιών, ο ΟΑΕΔ έχει 

αυτοματοποιήσει σε σημαντικό βαθμό τις διαδικασίες του με 

αποτέλεσμα να μην σπαταλάει χρόνο και τους διαθέσιμους πόρους του. 
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5.3. Ανάλυση Boston Consulting Group 

H μέθοδος Boston Consulting Group αναπτύχθηκε το 1960 και είναι γνωστή 

και ως μήτρα ανάπτυξης/ μεριδίου (growth / share matrix).  

 

 

Ο άξονας Υ αντιπροσωπεύει την ανάπτυξη της αγοράς (market growth) και 

ο άξονας Χ αντιπροσωπεύει το σχετικό μερίδιο αγοράς (relative market share). Στην 

μήτρα αυτή τοποθετούνται διάφορα προϊόντα και οι στρατηγικές της 

επιχειρησιακής μονάδας. Η τοποθέτηση αυτή γίνεται με την μορφή κύκλων, το 

μέγεθος των οποίων αντικατοπτρίζει το ύψος των πωλήσεων του προϊόντος που 

αφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα του χαρτοφυλακίου. Έτσι οι διαχειριστές μπορούν 

να αναγνωρίζουν με ευκολία την θέση ενός εκάστου των προϊόντων του 

χαρτοφυλακίου και να λαμβάνουν αποφάσεις. 

Σε ότι αφορά τα αστέρια, θα πρέπει αρχικά να αναφερθεί ότι αποτελούν τα 

«προϊόντα» με υψηλό μερίδιο αγοράς, αλλά κι αυξημένο ρυθμό ανάπτυξης της 

αγοράς, τα οποία για τον ΟΑΕΔ είναι:  

• Οι άνεργοι πολίτες που επιθυμούν να τους βοηθήσει ο οργανισμός 

• Εγγραφή στα μητρώα του Οργανισμού (Ανέργων, Φυσικών 

Προσώπων/Εργαζομένων, Εργοδοτών/Επιχειρήσεων, Παρόχων, 

Μαθητών) 

• Επιδόματα και Παροχές (Παροχές Ανεργίας, Παροχές Μητρότητας, 

άλλα βοηθήματα, Προαιρετική Ασφάλιση/Ιατροφαρμακευτική 

Περίθαλψη, Μαθητικές/Φοιτητικές Παροχές) 
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• Συνεργασίες με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς  

• Προγράμματα Απασχόλησης ανέργων  

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες του Οργανισμού (Εξατομικευμένη 

Προσέγγιση, Επαγγελματικός Προσανατολισμός κι 

Επαναπροσδιορισμός, Συμβουλευτική Τεχνικών Αναζήτησης 

Εργασίας και Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών 

Πρωτοβουλιών) 

Όλα τα παραπάνω προϊόντα είναι οι καλύτερες ευκαιρίες που διαθέτει ο 

Οργανισμός, προκειμένου να αναπτυχθεί και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά 

του. Οι αγελάδες είναι προϊόντα με υψηλό σχετικά μερίδιο αγοράς και χαμηλό 

ρυθμό ανάπτυξης.  

• Επαγγελματική Κατάρτιση 

• Κοινωνικές Παροχές (Κοινωνικός Τουρισμός, Κατασκηνωτικό 

Πρόγραμμα, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Στεγαστική Πολιτική, οι 

ΕΠΑΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ  του ΟΑΕΔ) 

          Οι αγελάδες αποτελούν τα στοιχεία εκείνα της επιχείρησης που 

προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Στην προκειμένη περίπτωση του ΟΑΕΔ 

η επαγγελματική κατάρτιση δεν μπορεί να προωθηθεί περισσότερο μέσα από την 

χρηματοδότηση σχετικών ενεργειών αλλά βέβαια προτιμάται έναντι επιδομάτων, 

κυρίως για τους μακροχρόνια άνεργους. Οι κοινωνικές παροχές είναι κάτι το οποίο 

αποτελεί αγελάδα, δεδομένου ότι έχει αρνητικές χρηματικές ροές για τον ΟΑΕΔ, 

παράλληλα όμως είναι κάτι που δεν μπορεί να αλλάξει διότι αποτελεί μέρος της 

ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής κι αλληλεγγύης. Άλλωστε αποτελεί και το βασικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του συγκεκριμένου οργανισμού. Ωστόσο όμως επειδή 

είναι αρκετά κοστοβόρο, μπορεί όμως να περιοριστεί προκειμένου να διασφαλιστεί 

ότι δεν γίνεται κατάχρηση των σχετικών κοινωνικών παροχών.  

Ακολουθούν τα ερωτηματικά τα οποία είναι προϊόντα με σχετικά χαμηλό 

μερίδιο αγοράς και υψηλό ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς. Δηλαδή οι πόροι που 

καταναλώνονται έχουν αρνητικές χρηματικές ροές. 

• Πρωτοβουλίες/Συνεργασίες ΟΑΕΔ με διάφορους φορείς 

• EURES – Εργασία στην Ευρώπη 
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• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Εξατομικευμένη Προσέγγιση, 

Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Επαναπροσανατολισμός, 

Συμβουλευτική Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας και Συμβουλευτική 

Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών) 

Τα ερωτηματικά προκειμένου να μετατραπούν σε αστέρια, θα πρέπει να 

διενεργηθεί επένδυση πολλών πόρων για να αποκτηθεί νέο μερίδιο αγοράς, ή να 

εστιάσει ο οργανισμός σε ένα μικρό κομμάτι της αγοράς. Σαφώς η επένδυση σε 

οποιαδήποτε μορφή προϊόντος είναι μια αρκετά δύσκολη διαδικασία δεδομένου του 

οικονομικού περιορισμού που χαρακτηρίζει την χώρα. Ωστόσο οι συνεργασίες με 

άλλους φορείς να μπορέσουν να βελτιωθούν μέσα από την ενίσχυση της εξωστρέφειας 

με ελάχιστους πόρους και καλύτερη οργάνωση.  

Στην συνέχεια, τα σκυλιά είναι προϊόντα με το χαμηλότερο μερίδιο αγοράς τα 

οποία χαρακτηρίζονται κι από χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης τα οποία για τον ΟΑΕΔ είναι:  

• Παθητικές πολιτικές όπως επιδόματα, έκτακτες επιδοτήσεις τα οποία 

σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν αντικίνητρο για εργασία  

• Επίδομα μακροχρονίων ανέργων  

Οι παραπάνω υπηρεσίες που προσφέρονται από τον OAEΔ θα πρέπει να 

αποφεύγονται διότι αποτελούν στοιχεία που προσομοιάζουν με τα εμπορικά προϊόντα 

που έχουν μικρό μερίδιο αγοράς και συνεπώς δεν είναι κερδοφόρα για μια επιχείρηση, 

αλλά αντιθέτως πολυδάπανα, με αποτέλεσμα να υπάρχει περιορισμένο περιθώριο 

κέρδους. Για την λιγότερη δυνατή επιρροή του οργανισμού από αυτά θα πρέπει να γίνει 

εστίαση σε ένα τμήμα της αγοράς, που να μπορεί να κυριαρχήσει ο οργανισμός, 

ωστόσο όμως, θα πρέπει να συνάδει με μια οικονομική χρηματοδότηση, δεδομένων των 

περιορισμένων κονδυλίων. Έτσι, θα πρέπει οι πολιτικές που ακολουθούνται για τα 

επιδόματα να είναι περισσότερο ουσιαστικές και στοχευμένες στην εύρεση εργασίας, 

να χρησιμοποιηθούν όλα τα σύγχρονα εργαλεία διοίκησης για να μπορέσει να  

καταπολεμηθεί το επίδομα της μακροχρόνιας ανεργίας.  

Βέβαια, θα πρέπει στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι επειδή πρόκειται για έναν 

δημόσιο οργανισμό οι Στρατηγικές είναι σημαντικά περιορισμένες, διότι η εποδότηση 

της μακροχρόνιας ανεργίας, δεν είναι άμεσα συνυφασμένη κι εξαρτώμενη από την 

λειτουργία του Οργανισμού αλλά κι από την ευρύτερη λειτουργία του κράτους και της 

οικονομίας. Σε επίπεδο ΟΑΕΔ λοιπόν θα πρέπει να υπάρξουν ουσιαστικότερες 

αναλύσεις της υπάρχουσας κατάστασης για να μπορέσουν να περιοριστούν οι 
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παθητικές πολιτικές για τα επιδόματα. Ωστόσο για μια τέτοια ενέργεια λαμβάνεται 

απόφαση από το κράτος κι όχι από τον Οργανισμό, υπό την έννοια ότι αποτελεί μια 

απόφαση της Γενικής Κυβέρνησης..  

Μια από τις κεντρικότερες στρατηγικές που θα έπρεπε να προταθεί, είναι η 

μετατροπή του επιδόματος της μακροχρόνιας ανεργίας σε απασχόληση, ωστόσο όμως, 

κάτι τέτοιο είναι σχεδόν ανέφικτο να υλοποιηθεί μόνο μέσα από τη Στρατηγική 

ανάπτυξη του Οργανισμού. Κι αυτό, διότι θα πρέπει πρώτα να αναζητηθούν τα αίτια 

της μακροχρόνιας ανεργίας, τα οποία μπορεί να μη συνάδουν μόνο με την ανεργία ως 

απώλεια της εργασίας, αλλά και με άλλα αίτια, που είναι συνήθως μη αναστρέψιμης 

φύσης. Οπότε στο πλαίσιο της ευρύτερης Στρατηγικής σχεδίασης του Οργανισμού η 

μετατροπή του επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας σε απασχόληση είναι μεν στόχος, 

αλλά δεν μπορεί να υλοποιηθεί αποκλειστικά από τον ΟΑΕΔ διότι οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την απασχόληση είναι πολυάριθμοι και δεν μπορούν να επηρεαστούν από 

τις Στρατηγικές του ΟΑΕΔ.  

 

5.4. Στρατηγική γαλάζιων και κόκκινων ωκεανών 

Τα προϊόντα που υπάρχουν χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, σε αυτά 

των γαλάζιων ωκεανών και σε αυτά των κόκκινων ωκεανών. Τα προϊόντα των 

κόκκινων ωκεανών έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Η αγορά και τα μερίδια της είναι δεδομένα 

• Μεγάλος ανταγωνισμός 

• Η επιχείρηση πρέπει να παλέψει σκληρά για να αποκτήσει το δικό 

της μερίδιο στην αγορά 

• Σημαντικό ρόλο παίζει η δημιουργία ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος 

Στην συνέχεια είναι αναγκαίο να παρουσιαστούν και οι γαλάζιοι ωκεανοί κι 

έτσι παρατίθενται τα προϊόντα των γαλάζιων ωκεανών έχουν τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

• Η αγορά και τα μερίδια της είναι σκιώδη ή ακόμα και άγνωστα 

• Μικρός ανταγωνισμός 
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• Η επιχείρηση δημιουργεί το δικό της μερίδιο στην αγορά, ή ακόμη 

και ένα νέο είδος αγοράς 

• Σημαντικό ρόλο παίζει η αξιακή καινοτομία 

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που βρίσκονται στον κόκκινο ωκεανό 

αγωνίζονται σκληρά και προσπαθούν συνεχώς να επικρατήσουν έναντι των 

αντιπάλων τους, αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Από την άλλη, οι 

επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που βρίσκονται στον γαλάζιο ωκεανό δεν έχουν 

στόχο την απόκτηση κάποιου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος γιατί ο 

ανταγωνισμός είναι πολύ μικρός έως ανύπαρκτος. Οι επιχειρήσεις αυτές βασίζονται 

στην καινοτομία, αφού ανοίγουν νέα μονοπάτια κι αφήνουν τον ανταγωνισμό πίσω 

τους. 

Ο ΟΑΕΔ βρίσκεται στην κατηγορία των γαλάζιων ωκεανών γιατί είναι ο 

μοναδικός οργανισμός που έχει σκοπό την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής 

για την απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας, την ενίσχυση και 

διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην αγορά 

εργασίας, την ασφάλιση κατά της ανεργίας, την προώθηση της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη σύνδεσή της με την απασχόληση, την 

πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών 

αυτού, τη χορήγηση παροχών για στεγαστική προστασία αυτού και τη συνδρομή 

στη συλλογική οργάνωση και δράση του, εν όψει της βελτίωσης του βιοτικού του 

επιπέδου. Ο ανταγωνισμός του ΟΑΕΔ είναι μικρός  και το μερίδιο της αγοράς που 

κατέχει είναι μεγάλο.  

Επίσης, ο ΟΑΕΔ χαρακτηρίζεται από καινοτόμες δράσεις, όπως είναι η 

ενίσχυση των ομάδων που απειλούνται από τον κοινωνικό αποκλεισμό, η 

εξατομικευμένη προσέγγιση ατόμων, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η 

συμβουλευτική αναζήτηση εργασίας και η συμβουλευτική ανάληψης 

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Επίσης, ο ΟΑΕΔ δημιούργησε τα προγράμματα 

«Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» που στοχεύουν στη δημιουργία καινοτόμων 

επιχειρήσεων ή στη προσθήκη καινοτομιών σε ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις. Ο 

ΟΕΑΔ, επιπλέον, χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες για τη δημιουργία μιας 

διαδικτυακής πύλης που πραγματοποιεί αυτόματα σύζευξη της προσφοράς και της 

ζήτησης εργασίας. 



  

73 
 

Σε γενικές γραμμές όμως, παρά την δεδομένη μονοπωλιακή δύναμη του 

Οργανισμού, θα πρέπει να επισημανθεί, ότι η κεντρική Στρατηγική που 

ακολουθείται στη Στρατηγική των γαλάζιων ωκεανών είναι η ακολούθηση της 

λογικής της καινοτομίας. Δηλαδή η ανάδειξη ενός νέου τρόπου σκέψης σχετικά με 

την εκτέλεση της Στρατηγικής, η οποία ουσιαστικά θα μπορέσει να αυξήσει την 

αξία για τους καταναλωτές των υπηρεσιών. Βασική Στρατηγική τελικά είναι η 

διαφοροποίηση των προϊόντων, ή των υπηρεσιών που παρέχονται αλλά και το 

χαμηλό κόστος. Η καινοτομία αξίας που δημιουργείται μειώνει το κόστος κι 

αυξάνει την αξία του καταναλωτή και στην περίπτωση του ΟΑΕΔ μπορεί να 

επιτευχθεί μέσα από την εκμετάλλευση των συμβουλευτικών υπηρεσιών προς 

όφελος των ανέργων καθώς κι από την εκπαίδευση και κατάρτιση των ανέργων.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ 

 

6.1. Επαναπροσδιορισμός Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ 

Ο καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου (Business Model Canvas), είναι ένα 

εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε επιχείρηση, ή 

οργανισμό, προκειμένου να δει που βρίσκεται και να σχεδιάσει, να παρουσιάσει και 

να αναλύσει το επιχειρησιακό μοντέλο της/του και να προσθέσει καινοτομίες και 

βελτιώσεις.  

Παρακάτω βρίσκεται ο καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου για τον ΟΑΕΔ. Ο 

ΟΑΕΔ είναι ο μοναδικός οργανισμός στην Ελλάδα που έχει σαν στόχο την παροχή 

οποιαδήποτε βοήθειας στους ανέργους, επομένως δεν έχει ανταγωνισμό. Όμως, 

ειδικά τώρα με την οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας, ο ρόλος του είναι 

πολύ σημαντικός και καλείται να βοηθήσει ακόμα περισσότερους ανέργους. Οι 

άνεργοι αυξάνονται συνεχώς και οι επιχειρήσεις κλείνουν η μία μετά την άλλη, 

επομένως και οι θέσεις εργασίας μειώνονται.  

Γι’ αυτό το λόγο ο ΟΑΕΔ πρέπει να στοχεύσει στην ανάπτυξη της 

οικονομίας και να δώσει τα κατάλληλα κίνητρα στους ανέργους, να δημιουργήσουν 

επιχειρήσεις που να μπορέσουν να επιβιώσουν στην κρίση. Για να επιβιώσουν οι 

επιχειρήσεις αυτές και να μην κλείσουν όπως πολλές άλλες, θα πρέπει να είναι 

καινοτόμες κι ανταγωνιστικές. Με τη δημιουργία πολλών και καινοτόμων 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα, η οικονομική της ανάπτυξη θα βελτιωθεί και η ανεργία 

θα μειωθεί αισθητά. Πιο συγκεκριμένα ο ΟΑΕΔ επιδιώκει: 

▪ Να σχεδιάζει και να υλοποιεί αποτελεσματικότερες πολιτικές 

καταπολέμησης της ανεργίας 

▪ Να διευρύνει την ποσότητα και το φάσμα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών προς το εργατικό δυναμικό της χώρας (ανέργους κι 

εργαζόμενους) και να βελτιώσει την ποιότητά τους 

▪ Να αυξήσει την εσωτερική του απόδοση, αξιοποιώντας καλύτερα το 

προσωπικό του και τις νέες τεχνολογίες κι εφαρμόζοντας νέους 

τρόπους οργάνωσης και διοίκησης 
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▪ Να ενδυναμώσει το ρόλο του στο πεδίο της υλοποίησης πολιτικών 

απασχόλησης και της ρύθμισης της αγοράς εργασίας. 

Οι κύριοι συνεργάτες του ΟΑΕΔ είναι: 

• Κυβερνητικοί οργανισμοί: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης, Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 

• Δημόσιοι Οργανισμοί: ΙΚΑ, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 

Συστημάτων 

• Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου: Πληροφοριακά Συστήματα 

Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων ΚΕΠ, Ermis (www.ermis.gov.gr), ΑΠΕΔ, Ψηφιακές 

Υπογραφές, Διαύγεια, Egif (www.e-gif.gov.gr), Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής 

Υπηρεσιών, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας  

• Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (Ελληνική Εταιρεία 

Τοπικής Ανάπτυξης κι Αυτοδιοίκησης), ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας) 

• Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου: ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός 

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού), ΜΟΔ, ΗΔΙΚΑ 

(Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.) 

• Ευρωπαϊκοί Φορείς: European network of Public Employment Services 

• Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης με την συγχρηματοδότηση 

της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα 

• Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα: Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας- Θράκης, Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων, Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νησιών του Αιγαίου, Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου, Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 
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Όπως παρουσιάστηκε βέβαια και προηγουμένως οι συνεργάτες του ΟΑΕΔ 

είναι μεν πολυάριθμοι και μπορούν να αυξηθούν δεδομένης της θεσμικής 

διασφάλισης του Οργανισμού αλλά θα πρέπει παράλληλα να βελτιωθούν οι 

συνθήκες συνεργασίας τους με τον Οργανισμό. Θα πρέπει δηλαδή, να αντλούνται 

περισσότερα οφέλη τα οποία να διασφαλίζουν το γεγονός ότι οι άνεργοι θα 

μπορέσουν να απασχοληθούν, ή να λάβουν κάποιου είδους βοήθεια στο πλαίσιο της 

εγγραφής τους στον ΟΑΕΔ, μέχρι να βρουν εργασία.  

Στην συνέχεια παρουσιάζεται με την μορφή πίνακα η κεντρική παρουσίαση 

της προτεινόμενης στρατηγικής που θα πρέπει να ακολουθήσει ο ΟΑΕΔ με βάση 

την συγκέντρωση των στοιχείων από όλες τις προηγούμενες αναλύσεις.  

Πίνακας 2. Βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις ΟΑΕΔ 

Κύριοι 

συνεργάτες 

Κύριες 

δραστηριότητες 

Προστιθέμενη 

αξία 
Σχέσεις με πελάτες 

Κατηγορίες 

πελατών 

Κυβερνητικοί 

οργανισμοί 

Τακτική 

επιδότηση 

ανεργίας 

Βοηθάει τους 

πελάτες να βρουν 

δουλειά 

Προσπαθεί να 

εξυπηρετήσει τους 

ανέργους, οι οποίοι 

αυξάνονται συνεχώς τα 

τελευταία χρόνια κι έτσι 

υπάρχει μια σχέση 

εξάρτησης των ανέργων 

από τον ΟΑΕΔ 

Μακροχρόνια 

άνεργοι 

Δημόσιοι 

οργανισμοί 

Επίδομα 

μακροχρόνιων 

ανέργων  

Δίνει επιδόματα 

ανεργίας σε άτομα 

που χάνουν την 

εργασία τους 

Υποστηρίζεται η 

καθημερινότητα των 

ανέργων κυρίως σε 

οικονομικό επίπεδο για 

να διασφαλίζεται ένα 

καλό επίπεδο ζωής των 

ανέργων 

Εποχιακοί 

υπάλληλοι 

Νομικά 

Πρόσωπα 

Δημοσίου 

Δικαίου 

Ειδική παροχή 

προστασίας της 

μητρότητας, 

διάρκειας έως έξι 

μήνες 

Προσφέρει 

επιχειρηματικές 

ευκαιρίες σε νέες 

και νέους για να 

ιδρύσουν τη δική 

τους επιχείρηση με 

έμφαση την 

καινοτομία 

Βελτιώνεται η 

επαγγελματική 

σταδιοδρομία των νέων 

και προάγονται οι 

στόχοι του Οργανισμού 

σχετικά με την 

απασχόληση και την 

στρατηγική του 

γαλάζιου ωκεανού 

Ειδικές ομάδες 

πολιτών 

Φορείς 

Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

Ενίσχυση των 

ανέργων της 

τοπικής 

κοινωνίας 

Βελτιώνει την 

εργασία στις 

τοπικές κοινωνίες 

και παρέχει 

εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες  

Η τοπική κοινωνία 

βασίζεται στις δράσεις 

του Οργανισμού για να 

μπορέσει να 

αντιμετωπίσει εμπόδια 

που οφείλονται στην 

ανεργία 

Εργοδότες/ 

επιχειρήσεις/τοπική 

κοινωνία 
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Στην συνέχεια είναι κρίσιμο να παρουσιαστούν οι πηγές των διαθέσιμων 

πόρων, από τις οποίες μπορεί ο Οργανισμός να εκτελέσει όλες τις προτεινόμενες 

στρατηγικές. Επίσης παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα και τα κανάλια 

επικοινωνίας τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την επίτευξη της εκάστοτε 

στρατηγικής. 

Πίνακας 3. Πόροι και κανάλια επικοινωνίας ΟΑΕΔ 

Κύριοι πόροι 

 

Κανάλια επικοινωνίας 

Κράτος 
 Διαδίκτυο, Ενημερωτικές εκδηλώσεις, 

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

ΕΣΠΑ 

 Γραφεία εξυπηρέτησης, καινοτόμες 

δράσεις που προάγουν τους στόχους του 

Οργανισμού (πχ ημερίδες, συνέδρια) 

 

Σε συνάρτηση με τον παραπάνω πίνακα, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι 

ο ΟΑΕΔ δεν έχει κάποια έσοδα από τους εγγεγραμμένους δικαιούχους των 

επιδομάτων του, δηλαδή από τους ανέργους. Ως εκ τούτου ο ΟΑΕΔ λαμβάνει 

χρηματοδότηση από το κράτος και το ΕΣΠΑ για να τους βοηθήσει αλλά και να 

μπορέσει ταυτόχρονα να υλοποιήσει τις Στρατηγικές του. Είναι σαφές λοιπόν πως 

δεν λειτουργεί με βάση το κέρδος, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε κάθε δημόσιο 

οργανισμό. Έτσι, θα πρέπει οι σχεδιαζόμενες Στρατηγικές να βασίζονται στην 

καινοτομία, όπως προτείνεται από την Στρατηγική των γαλάζιων ωκεανών με 

αρκετά περιορισμένη χρηματοδότηση δεδομένων των παρόντων οικονομικών 

συγκυριών.  

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να τονιστεί, ότι ο ΟΑΕΔ, επαναπροσδιόρισε τα 

τελευταία χρόνια το επιχειρησιακό του μοντέλο προκειμένου να πετύχει κάποιους 

επιπλέον στόχους. Αρχικά, επιδιώκει να μπορεί να σχεδιάζει και να υλοποιεί πιο 

αποτελεσματικές Στρατηγικές που στοχεύουν στην μείωση της ανεργίας. Είναι πολύ 

σημαντικό για τον οργανισμό να μπορέσει να μεγαλώσει την ποσότητα αλλά και το 

φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει στους εργαζόμενους αλλά και στους ανέργους 

της χώρας μας.  

Στόχος του είναι επίσης και η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του 

προσφέρει στους πολίτες. Επιπλέον, ο ΟΑΕΔ μέσα από τον επαναπροσδιορισμό του 

επιθυμεί να αυξήσει την εσωτερική του απόδοση, χρησιμοποιώντας όσο γίνεται πιο 
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παραγωγικά το ανθρώπινο δυναμικό του και τις νέες τεχνολογίες έτσι ώστε να βρει 

καινούργιους τρόπους οργάνωσης και διοίκησης. Τέλος, ο ΟΑΕΔ έχει σαν στόχο να 

επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στο πεδίο της 

υλοποίησης πολιτικών απασχόλησης και να πετύχει έναν πιο σημαντικό ρόλο σε 

αυτούς τους τομείς.  

Ο ΟΑΕΔ, ξεκίνησε τον επαναπροσδιορισμό του επιχειρησιακού μοντέλου 

του, προσδιορίζοντας τις σημαντικές κατευθύνσεις του προγράμματος στον οδικό 

χάρτη (roadmap). Χρειάστηκε η συνεργασία του ΟΑΕΔ, των Δημοσίων Υπηρεσιών 

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

της Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων κι Ένταξης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκπροσώπων της Τεχνικής Βοήθειας προς την Ελλάδα 

(Task Force for Greece), για να οριστικοποιηθεί τελικά ο οδικός χάρτης στις 

22/11/2012. Ο οδικός χάρτης υπογράφτηκε από όλα τα παραπάνω μέλη σαν 

συμβόλαιο συνεργασίας και περιλάμβανε οχτώ άξονες που κρίθηκε ότι ο ΟΑΕΔ 

χρειαζόταν βοήθεια. Οι άξονες αυτοί ήταν (Επαναπροσδιορισμός του 

Επιχειρησιακού μοντέλου του ΟΑΕΔ, 2016): 

• Ο ΟΑΕΔ πρέπει να αποκτήσει καλύτερη οργανωτική και διοικητική 

διάρθρωση 

• Πρέπει επίσης, να αναπτύξει καλές σχέσεις με τους εργοδότες στην 

Ελλάδα 

• Πρέπει να αναπτύξει μία νέα διαδικτυακή πύλη που θα επιτρεπόταν 

η σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας 

• Πρέπει να ερευνήσει τις ανάγκες της αγοράς και να επανασχεδιάσει 

τα μέτρα απασχόλησης σύμφωνα με αυτές 

• Επίσης, πρέπει να ερευνήσει τις ανάγκες των ατόμων που αναζητούν 

εργασία και να προσαρμόσει τις υπηρεσίες του σε αυτές τις ανάγκες 

• Είναι σημαντικό να καταφέρει να υποστηρίξει τους μαθητές των 

ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ. 

• Επιπλέον, πρέπει να βελτιώσει τις παρεχόμενες προς τους πολίτες 

υπηρεσίες του και να επιλέξει το κατάλληλο μοντέλο διοίκησης που 

να καλύπτει τις ανάγκες του 
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• Τέλος, πρέπει να αναπτύξει συμπράξεις στο πλαίσιο της παροχής 

υπηρεσιών 

Η πρώτη φάση του σχεδίου δράσης του προγράμματος επαναπροσδιορισμού 

του ΟΑΕΔ διήρκησε από το 2013 μέχρι το 2015. Η Διοικούσα επιτροπή που 

ενέκρινε το έργο, σύμπτυξε τους οχτώ άξονες σε πέντε. Έτσι, δημιουργήθηκαν 

πέντε ομάδες εργασίας από τους υπαλλήλους του ΟΑΕΔ, οι οποίες υποστηρίχτηκαν 

από πέντε τεχνικούς συμβούλους- αναδόχους. Η πρώτη φάση του σχεδίου δράσης 

υλοποιήθηκε μέχρι το τέλος του 2015, όπως και προβλεπόταν.  

Η πρώτη ομάδα που δημιουργήθηκε είχε σαν στόχο τον επαναπροσδιορισμό 

των διαδικασιών, των ρόλων και των πολιτικών του ΟΑΕΔ. Η ομάδα αυτή 

κατάφερε να πετύχει τα παρακάτω (Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού 

μοντέλου του ΟΑΕΔ, 2016): 

• Καινούργια δομή οργάνωσης για τον οργανισμό 

• Καθορισμό των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων όλων των 

θέσεων εργασίας που είχε ο οργανισμός 

• Στελέχωση του οργανισμού με βάση τις νέες διαδικασίες και τον νέο 

ρόλο του 

• Δημιουργία νέου μοντέλου οργάνωσης κι υπηρεσιών ΚΠΑ2 και 

δημιουργία καταλόγου διαδικασιών 

• Επαναπροσδιορισμό 43 διαδικασιών και δημιουργία άλλων 8 

• Εντοπισμό δεικτών για όλες τις λειτουργίες του οργανισμού 

Η δεύτερη ομάδα που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο αυτό, είχε σαν στόχο την 

αναβάθμιση των υπηρεσιών και των πολιτικών του οργανισμού καθώς και τη 

δημιουργία εργαλείων και διαδικασιών για τις συμπράξεις. Η δεύτερη ομάδα 

κατάφερε να πετύχει τα παρακάτω (Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού 

μοντέλου του ΟΑΕΔ, 2016): 

• Δημιουργία ενός νέου call center 

• Δημιουργία του ρόλου του εργασιακού συμβούλου εργοδοτών 

• Δημιουργία της μονάδας μεγάλων εργοδοτών με σκοπό να 

προσεγγίζει όλο και περισσότερους εργοδότες 
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• Σύνδεση του μητρώου εργοδοτών με το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και με 

άλλα συστήματα 

• Δημιουργία μητρώου από όλους τους δυνητικούς τοπικούς εταίρους 

• Δημιουργία ενός μηχανισμού ο οποίος θα υπολογίζει την 

ικανοποίηση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των εργοδοτών 

• Υλοποίηση διαφόρων πιλοτικών προγραμμάτων 

• Δημιουργία ενός πλαισίου συμπράξεων και συμμαχιών 

• Δημιουργία νέων διαδικασιών για τα προγράμματα απασχόλησης 

Η τρίτη ομάδα εργασίας που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο αυτό, είχε σαν 

στόχο την αναβάθμιση των συστημάτων και των εφαρμογών πληροφορικής. Η 

τρίτη ομάδα κατάφερε να πετύχει τα παρακάτω (Επαναπροσδιορισμός του 

Επιχειρησιακού μοντέλου του ΟΑΕΔ, 2016): 

• Δημιουργία ενός συστήματος Διοικητικής Ενημέρωσης 

 (Management Information System –MIS) 

• Δημιουργία διαδικτυακής πύλης (Job Portal) 

• Αυτοματοποίηση των διαδικασιών μέσω της διαδικτυακής πύλης ή 

μέσω ΚΕΠ 

• Δημιουργία ροών και διαδικασιών  (Workflow Management System) 

• Διασύνδεση του συστήματος του ΟΑΕΔ με άλλα συστήματα του 

δημόσιου τομέα 

Η τέταρτη ομάδα εργασίας που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο αυτό, είχε σαν 

στόχο την υποστήριξη δράσεων υλοποίησης μαθητείας. Η τέταρτη ομάδα κατάφερε 

να πετύχει τα παρακάτω (Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού μοντέλου του 

ΟΑΕΔ, 2016): 

• Δημιουργία γραφείων διασύνδεσης στις ΕΠΑΣ μαθητείας 

• Δημιουργία πιλοτικών προγραμμάτων μαθητείας  

• Δημιουργία συστημάτων αξιολόγησης των προγραμμάτων 

κατάρτισης και μαθητείας 

• Δημιουργία νέων διαδικασιών, ρόλων κι αρμοδιοτήτων στις ΕΠΑΣ 
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Τέλος, η τελευταία ομάδα είχε σαν στόχο να εκσυγχρονίσει τις πρακτικές 

διοίκησης. Η ομάδα αυτή πέτυχε τα παρακάτω πράγματα (Επαναπροσδιορισμός του 

Επιχειρησιακού μοντέλου του ΟΑΕΔ, 2016): 

• Δημιούργησε τη δομή και τις διαδικασίες για την λειτουργία της 

Διαχείρισης Αλλαγών 

• Πραγματοποίησε ένα σχέδιο επικοινωνίας που περιλάμβανε όλους 

τους εμπλεκόμενους  

Αφού η πρώτη φάση του σχεδίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, το 2016 

ξεκίνησε η υλοποίηση της δεύτερης φάσης του προγράμματος. Η δεύτερη φάση 

περιλάμβανε ένα σχέδιο υλοποίησης όλων των εργαλείων και των διαδικασιών που 

δημιουργήθηκαν στην πρώτη φάση του σχεδίου. Το σχέδιο αυτό δημιουργήθηκε σε 

συνεργασία με τους εταίρους του ΟΑΕΔ και ήταν έτοιμο στις 17/03/2016. Το 

σχέδιο αυτό της δεύτερης φάσης υλοποιείται σε τρεις βασικούς άξονες: 

 

 

 

Πηγή: www.oaed.gr 

Όπως βλέπουμε, η δεύτερη αυτή φάση περιλαμβάνει τέσσερις άξονες 

υλοποίησης, οι οποίοι έχουν σαν στόχο την βελτίωση της απόδοσης των 

παρεχόμενων από τον ΟΑΕΔ υπηρεσιών.  

Μετά από το σχέδιο δράσης του ΟΑΕΔ που είχε σκοπό να 

επαναπροσδιορίσει το επιχειρησιακό μοντέλο του και το οποίο δημιουργήθηκε σε 

δύο φάσεις που διήρκησαν από το 2013 μέχρι και το 2016, προέκυψαν τα παρακάτω 
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θετικά αποτελέσματα (Επαναπροσδιορισμός του Επιχειρησιακού μοντέλου του 

ΟΑΕΔ, 2016): 

• Δημιουργία αναδιαμορφωμένου δικτύου ΚΠΑ2. Το δίκτυο αυτό 

προσφέρει πιο ποιοτικές υπηρεσίες και μπορεί να εξυπηρετήσει τους 

πολίτες πολύ πιο γρήγορα  

• Δημιουργία νέου μοντέλου παροχής υπηρεσιών. Το μοντέλο αυτό, 

περιλαμβάνει περισσότερους διαύλους επικοινωνίας του οργανισμού 

με τους πολίτες και παρέχει πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες προς 

τους πολίτες  

• Δημιουργία νέου μηχανισμού σχεδιασμού, υλοποίησης και 

παρακολούθησης των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης που 

βοηθάει την εργασιακή ένταξη των ανέργων σε ποιοτικές θέσεις 

εργασίας 

• Ενεργητική προσέγγιση των εργοδοτών που οδήγησε σε αύξηση των 

κενών θέσεων εργασίας και των προσφερόμενων θέσεων μαθητείας 

• Νέα οργανωτική δομή που έχει μηχανισμούς ανατροφοδότησης 

μεταξύ των μονάδων του οργανισμού και επιτρέπει την οριζόντια 

επικοινωνία μεταξύ των διοικητικών μονάδων 

• Νέο διοικητικό μοντέλο που στηρίζεται στη συμμετοχή των 

εργαζομένων και στη διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού του 

οργανισμού 

 

6.2. Στρατηγικός σχεδιασμός του ΟΑΕΔ 

Ο Στρατηγικός σχεδιασμός είναι μία σημαντική διαδικασία για κάθε 

οργανισμό, αφού απαντά σε ερωτήματα όπως που είμαστε τώρα, που θέλουμε να 

πάμε και πως θα πάμε εκεί. Μέσω του Στρατηγικού σχεδιασμού, γίνεται μια 

προσπάθεια παραγωγής βασικών αποφάσεων κι ενεργειών που διαμορφώνουν και 

καθοδηγούν τον οργανισμό. Στόχος του Στρατηγικού σχεδιασμού του ΟΑΕΔ είναι η 

αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς του. Για να γίνει αυτό, 

πρέπει να βελτιωθούν όλες οι υφιστάμενες λειτουργίες του καθώς και οι 

μελλοντικές λειτουργίες κι ενέργειές του.  
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Για να αξιολογήσει ένας οργανισμός την υφιστάμενη κατάστασή του, πρέπει 

να αξιολογήσει όλα τα εμπλεκόμενα με τον οργανισμό μέρη και να κάνει ανάλυση 

του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντός του (ανάλυση SWOT) και 

επισκόπηση του εξωτερικού περιβάλλοντος του (ανάλυση pest). Επίσης, προς αυτήν 

την κατεύθυνση βοηθάει η ανάλυση Boston Consulting Group και η Στρατηγική 

των κόκκινων και των γαλάζιων ωκεανών.  

Ξεκινώντας, τον Στρατηγικό σχεδιασμό θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο 

ΟΑΕΔ αποτελεί τη δημόσια αρχή και κεντρική δομή  διαχείρισης των ενεργητικών 

πολιτικών αγοράς εργασίας για την ανάσχεση της ανεργίας, για την προώθηση της 

απασχόλησης και την επαγγελματική κατάρτιση ανέργων κι εργαζομένων, των 

παθητικών πολιτικών που αφορούν σε μέτρα ασφάλισης της ανεργίας (βασικό 

επίδομα ανεργίας) κι άλλων επιδομάτων και παροχών κοινωνικής προστασίας 

(μητρότητας, λειτουργία Βρεφονηπιακών Σταθμών ΟΑΕΔ) και των ενεργητικών 

πολιτικών για την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση σε συνδυασμό με την 

πρακτική άσκηση (σύστημα Μαθητείας).  

Συνεχίζοντας, τον στρατηγικό σχεδιασμό πρέπει να απαντήσουμε στην 

ερώτηση που θέλουμε να πάμε. Ο ΟΑΕΔ έχει σαν κύριο στόχο τον σχεδιασμό και 

την υλοποίηση αποτελεσματικότερων πολιτικών για την μείωση της ανεργίας και 

την παροχή βοήθειας σε όσο περισσότερους πολίτες με την αύξηση της ποιότητας 

των υπηρεσιών του.  

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 

2017 οι άνεργοι φαίνονται παρακάτω. Όπως είναι λογικό, στόχος του ΟΑΕΔ είναι ο 

αριθμός των ανέργων να μειώνεται συνεχώς.  

Πίνακας 4: Άνεργοι Αύγουστος- Σεπτέμβριος 2017 
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Πηγή: www.oaed.gr 

Παρατηρούμε ότι η υφιστάμενη κατάσταση είναι αρκετά δυσμενής, 

δεδομένου ότι υπάρχουν αρκετοί μη εγγεγραμμένοι άνεργοι κι ως εκ τούτου τα 

καινοτόμα προγράμματα δράσης που έχουν σχεδιαστεί κι αναπτύχθηκαν στην 

προηγούμενη ενότητα, θα πρέπει να προωθηθούν περισσότερο, προκειμένου ο 

Οργανισμός να μπορεί να εξυπηρετεί όσο το δυνατόν περισσότερους ανέργους. 

Βέβαια, θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι μόλις περίπου το 12% των ανέργων 

(περίπου ένα όγδοο) λαμβάνει επίδομα ανεργίας, αποτέλεσμα που σχετίζεται όχι 

μόνο με τον ίδιο τον Οργανισμό και τα κριτήρια ένταξης των ανέργων αλλά και με 

την ευρύτερη δυσμενή οικονομική κατάσταση που βιώνει η χώρα. Έτσι, θα πρέπει 

ως βασικό συμπέρασμα και Στρατηγικός στόχος που απορρέει από τον παραπάνω 

πίνακα, να ενταχθεί η προσπάθεια επιδότησης περισσότερων ανέργων για να 

μπορέσει επί του συνόλου να βελτιωθεί το εργασιακό περιβάλλον της χώρας αλλά 

και η ζωή των ανέργων. 

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ανέργων είναι αύξουσας σημασίας για 

τον προσδιορισμό των Στρατηγικών που θα πρέπει να υλοποιηθούν. Κι αυτό διότι 

απαιτούνται διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας, διαφορετικές διαδικασίες 

εκπαίδευσης και κατάρτισης αλλά και διαφορετικές συνολικές ενέργειες, ανάλογα 

με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ανέργων.  

Πίνακας 5: Φύλο- Ηλικία ανέργων  

 

Πηγή: www.oaed.gr 

Παρατηρούμε από τον παραπάνω πίνακα ότι η πλειοψηφία των ανέργων 

είναι γυναίκες και καταλαμβάνουν περίπου το 63,97% επί του συνόλου των  

εγγεγραμμένων ανέργων.  Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει οι σχεδιαζόμενες 

στρατηγικές να δώσουν έμφαση σε επαγγέλματα που μπορούν να ακολουθήσουν 

κυρίως οι γυναίκες, χωρίς βέβαια να εξαιρούνται οι άνδρες. Στην συνέχεια 

http://www.oaed.gr/
http://www.oaed.gr/


  

85 
 

παρουσιάζεται ακόμα ένας πίνακας με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

ανέργων σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του ΟΑΕΔ.  

Πίνακας 6: Ηλικιακές ομάδες εγγεγραμμένων ανέργων.  

 

Πηγή: www.oaed.gr 

Παρατηρούμε από τον παραπάνω πίνακα ότι η ηλικιακή κατηγορία που 

διαθέτει τους περισσότερους ανέργους είναι αυτή μεταξύ 30 και 44 ετών. Η 

συγκεκριμένη κατηγορία αποτελεί την παραγωγικότερη μερίδα του πληθυσμού κι 

ως εκ τούτου είναι αρκετά πιο εύκολη η χάραξη στρατηγικών για εύρεση εργασίας 

για νέους ανθρώπους. Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα παραπάνω στοιχεία σε 

διαγραμματική μορφή.  

Σχεδιάγραμμα 3: Κατανομή εγγεγραμμένων κατά φύλο, Σεπτέμβριος 2017 

 

Πηγή: www.oaed.gr 

Σχεδιάγραμμα 4: Κατανομή εγγεγραμμένων κατά ηλικία, Σεπτέμβριος 2017 

http://www.oaed.gr/
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Πηγή: www.oaed.gr 

Τέλος, το σημαντικότερο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί, είναι το πώς θα 

πάμε εκεί; Δηλαδή πως θα πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. 

Για να πετύχει τους στόχους του ο ΟΑΕΔ, πρέπει να λαμβάνει τις αποφάσεις 

του, χωρίς βιασύνη και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές επιλογές που έχει στη 

διάθεσή του. Πρέπει να μελετά σε βάθος αν είναι δυνατόν να επιτύχει τους στόχους 

που έχει θέσει και όλες οι δραστηριότητες του οργανισμού, θα πρέπει να είναι 

στραμμένες προς την επίτευξη των κοινών αυτών στόχων. Πρέπει να είναι σε θέση 

να χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους πόρους του, αποτελεσματικά και να οργανώνει 

και να συντονίζει όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού. Μόνο με αυτόν τον 

τρόπο θα μπορεί να ελαττώσει τα έξοδά του, έτσι ώστε να μπορεί να διαθέσει τα 

κεφάλαιά του σε πιο σημαντικές υπηρεσίες.  

Πρέπει να μελετά τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του καθώς και το 

εξωτερικό του περιβάλλον για να διαπιστώσει τυχόν ευκαιρίες που μπορεί να 

προκύψουν. Όπως είδαμε και στην ανάλυση SWOT ο ΟΑΕΔ έχει μία πολύ καλή 

φήμη κι όλοι οι άνεργοι της χώρας (και όχι μόνο) αναζητούν τις υπηρεσίες του. Ο 

οργανισμός προσφέρει εξειδικευμένες και ποιοτικές υπηρεσίες και το προσωπικό 

του εκπαιδεύεται στις νέες τεχνολογίες. Ο οργανισμός όμως, θα πρέπει να λάβει 

υπόψη του και το γεγονός ότι οι πολίτες έχουν αυξημένες απαιτήσεις κι ότι η 

οικονομική κατάσταση της χώρας τους επηρεάζει σημαντικά και δεν τους αφήνει 

την υπομονή να αντιμετωπίσουν δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν. Γι’ αυτό το 

λόγο, είναι πολύ σημαντικό ο οργανισμός να εξυπηρετεί αποτελεσματικά και 

γρήγορα τους πολίτες, χωρίς να περιμένουν στις ουρές. Επίσης, οι εργαζόμενοι του 

ΟΑΕΔ θα πρέπει να είναι ευγενικοί και να προσπαθούν να παρέχουν λύσεις στα 
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προβλήματα των πολιτών. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες θα είναι 

ευχαριστημένοι με τις υπηρεσίες του οργανισμού.   

Ο ΟΑΕΔ, προκειμένου να αυξήσει την χρηματοδότησή του, συνεργάζεται 

με το ΕΣΠΑ και με άλλους φορείς. Αυτό σημαίνει ότι με όσο περισσότερους φορείς 

συνεργάζεται, τόσο περισσότερα κεφάλαια θα έχει για την παροχή υπηρεσιών προς 

τους πολίτες. Για να το πετύχει αυτό, μπορεί να έχει κάποιο ανθρώπινο δυναμικό 

που να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, έτσι ώστε να έρχεται σε επαφή με διάφορους 

φορείς, προσπαθώντας να τους πείσει να βοηθήσουν τον οργανισμό με 

οποιονδήποτε τρόπο.  

Επίσης, ο οργανισμός προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες σε όλους τους 

πολίτες. Για να πετύχει τους στόχους του επομένως οι υπηρεσίες αυτές, πρέπει να 

αλλάζουν συνεχώς, λαμβάνοντας υπόψη το εξωτερικό περιβάλλον καθώς και τις 

ανάγκες των πολιτών. Μπορεί για παράδειγμα να δημιουργήσει ένα τμήμα που να 

προσφέρει ψυχολογική βοήθεια στους ανέργους και στα άτομα που η δύσκολη 

οικονομική κατάσταση τους έχει δημιουργήσει ψυχολογικά προβλήματα. Με την 

οικονομική κατάσταση της χώρας τα άτομα που χρειάζονται ψυχολογική 

υποστήριξη όλο και αυξάνονται και πολλά από αυτά δεν μπορούν να ζητήσουν την 

βοήθεια ενός ειδικού, είτε από ντροπή είτε από έλλειψη χρημάτων. Ο ΟΑΕΔ μπορεί 

να δει την ανάγκη αυτή των πολιτών σαν ευκαιρία για να αναπτύξει τις καινοτόμες 

υπηρεσίες του.  

Τέλος, όπως είδαμε και στην ανάλυση Boston Consulting Group, οι 

κοινωνικές παροχές που προσφέρει ο ΟΕΑΔ, όπως είναι η εγγραφή των ανέργων 

στα μητρώα του οργανισμού, τα επιδόματα και οι παροχές και τα προγράμματα 

απασχόλησης είναι τα αστέρια του οργανισμού. Είναι δηλαδή οι υπηρεσίες που 

έχουν σημαντικό μερίδιο στην αγορά, χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη διαφήμιση, ή 

έξοδα προώθησης. Ο οργανισμός όμως έχει και τις αγελάδες που είναι η 

επαγγελματική κατάρτιση και οι κοινωνικές παροχές όπως είναι ο κοινωνικός 

τουρισμός, το κατασκηνωτικό πρόγραμμα, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί κ.ά. που 

χρειάζονται προώθηση στους πολίτες, έτσι ώστε να ανέβουν κατηγορία και να πάνε 

κι αυτά στα αστέρια. Για να γίνει αυτό, θα μπορούσε να διαφημίσει περισσότερο τις 

υπηρεσίες που βρίσκονται στην κατηγορία αγελάδες, είτε με την έκδοση 

διαφημιστικών φυλλαδίων, είτε με αποστολή μηνυμάτων στα κινητά των 

εγγεγραμμένων πολιτών στα μητρώα του.  
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6.3. Προτάσεις 

Ο Στρατηγικός σχεδιασμός και η καινοτομία είναι πολύ σημαντικές 

διαδικασίες για όλες τις επιχειρήσεις, είτε του δημόσιου, είτε του ιδιωτικού τομέα. 

Η κατάρτιση Στρατηγικών σχεδίων και καινοτομιών στον ΟΑΕΔ είναι πολύ 

σημαντικές για τη λήψη και την εφαρμογή πολιτικών, οι οποίες θα οδηγήσουν στην 

ανάπτυξη της χώρας μας και στην μείωση της ανεργίας. Ειδικά σε μια δύσκολη 

οικονομική περίοδο, η εξοικονόμηση πόρων αποτελεί το σημαντικότερο ζήτημα για 

κάθε κοινωνία κι ο κατάλληλος προγραμματισμός και η ανάληψη των κατάλληλων 

δράσεων συμβάλει αποφασιστικά στη σωστή λειτουργία της οικονομικής 

δραστηριότητας και στην μείωση της ανεργίας.  

Ο ΟΑΕΔ δεν είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως οι ιδιωτικές 

επιχειρήσεις αλλά αποσκοπεί στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και 

δραστηριοτήτων που έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα καθώς και στην μεγιστοποίηση 

του κοινωνικού οφέλους μέσα από την μείωση της ανεργίας. Τα σημαντικότερα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο ΟΑΕΔ, είναι η έλλειψη 

εξειδικευμένου προσωπικού, η απουσία αποτελεσματικών δομών και η έλλειψη 

κρατικών πόρων. Από τα παραπάνω ζητήματα, που εντός τους, εμπεριέχουν όλα τα 

σημεία που αναπτύχθηκαν στην ανάλυση του εσωτερικού κι εξωτερικού 

περιβάλλοντος θα πρέπει να προκύψουν οι Στρατηγικές που θα βελτιώσουν τελικά 

την λειτουργία του Οργανισμού.  

Για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα πρέπει ο ΟΑΕΔ να 

εκσυγχρονίσει στις δομές του και να αυτοματοποιήσει τα συστήματά του με τη 

βοήθεια των ΤΠΕ. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την χάραξη μιας 

Στρατηγικής ηγεσίας κόστους κατά την οποία ο Οργανισμός στοχεύει στο να 

παράγει υπηρεσία στο χαμηλότερο γενικό κόστος, συνεπώς θέλει να είναι 

ανταγωνιστική, γιατί θέλει να είναι φθηνότερη. Επειδή ο ΟΑΕΔ όπως αναφέρθηκε 

και προηγουμένως πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό Οργανισμό υπό την 

ιδιότητα του δημόσιου οργανισμού, μπορεί να εφαρμόσει την ηγεσία κόστους για 

να εξοικονομήσει πόρους τους οποίους θα επανεπενδύσει στη συνέχεια σε 

προγράμματα απασχόλησης ανέργων κι όχι αποκλειστικά σε προγράμματα παροχής 

επιδομάτων.  

Βέβαια θα πρέπει ως βασική πρόταση να επισημανθεί ότι κάθε ενέργεια θα 

πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένους στόχους και επιθυμητά αποτελέσματα. 
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Έτσι απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχουν στοχοθετήσεις οι οποίες να βασίζονται 

σε στοιχεία που χαρακτηρίζουν την εκάστοτε ομάδα ανθρώπων που θα πρέπει να 

διαχειριστεί ο ΟΑΕΔ. Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσαν να τεθούν διαφορετικές 

στοχοθετήσεις για τους μακροχρόνια άνεργους, για άτομα με διαφορετικό 

εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο καθώς επίσης και για άτομα με που 

έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά μεταξύ τους.  

 Επιπλέον, πρέπει να στελεχωθεί με εξειδικευμένο προσωπικό κατάλληλα 

εκπαιδευμένο στις δραστηριότητες και στα νέα προγράμματά του. Το παραπάνω 

εγχείρημα μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την εφαρμογή Στρατηγικής δημιουργίας 

αξίας και συγκεκριμένα με την Στρατηγική δημιουργίας αξίας κατά την οποία 

επιτυγχάνεται η επιχειρησιακή τελειότητα. Στην περίπτωση της Στρατηγικής αυτής 

οι επιχειρήσεις δίνουν έμφαση στην οργάνωσή τους με υποστήριξη των 

πληροφοριακών συστημάτων, ενώ παράλληλα στελεχώνουν τις μονάδες τους με 

προσωπικό που είναι εξειδικευμένο.  

Είναι γεγονός ότι ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα δεν λειτουργεί το ίδιο 

αποτελεσματικά σε σύγκριση με αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι αυτό 

διότι το ανθρώπινο δυναμικό, πολύ συχνά δεν γνωρίζει ακριβώς το αντικείμενο της 

εργασίας του, λείπουν τα κίνητρα, δεν υπάρχει σε κάποιο βαθμό αξιοκρατία και 

επικρατούν γενικώς πελατειακές σχέσεις. Οι εργαζόμενοι λοιπόν, στο παραπάνω 

πλαίσιο είναι δύσκολο να μπορέσουν να αποδώσουν το ίδιο καλά σε σχέση με την 

απόδοση που θα μπορούσαν να έχουν σε μια ιδιωτική επιχείρηση. Κι αυτό είναι 

απόλυτα λογικό εάν αναλογιστεί κανείς την ευρύτερη απουσία κινήτρων στο 

δημόσιο τομέα. Έτσι κρίνεται αναγκαία η θέσπιση κινήτρων, στόχων και 

καθορισμένων αρμοδιοτήτων για κάθε εργαζόμενο του ΟΑΕΔ προκειμένου να 

υπάρξει μια συνολική αποτελεσματική λειτουργία.  

Τέλος, σημαντικός στόχος που μπορεί να επιτευχθεί είναι ότι πρέπει να 

εκσυγχρονίσει και να συντονίσει καλύτερα τη διαδικτυακή πύλη του έτσι ώστε όλες 

οι διαδικασίες του να αυτοματοποιηθούν και οι πολίτες να μπορούν να 

εξυπηρετηθούν πιο αποτελεσματικά. Γενικώς η ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας 

αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που συντελούν στην 

αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών κι ως εκ τούτου θα 

πρέπει το διαδίκτυο και οι βελτιωτικές κινήσεις προς την αποτελεσματικότερη 

χρήση του να αποτελούν κεντρικό μέρος της στρατηγικής που προτείνεται. Η 

τεχνολογία γενικά θα πρέπει να αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο να εκμεταλλεύονται 
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όλες οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί, προκειμένου να αυξάνουν την 

αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση κόστους ενώ 

παράλληλα βελτιώνεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους 

πολίτες. 

Ο ΟΑΕΔ στοχεύει στην ανάπτυξη της οικονομίας που βασίζεται στη γνώση 

και στην καινοτομία, στην πιο αποδοτική χρησιμοποίηση των πόρων (πράσινη 

ανάπτυξη) και σε μια οικονομία με υψηλή απασχόληση που θα πετύχει κοινωνική κι 

εδαφική συνοχή. Για να πετύχει τα παραπάνω πρέπει, να καταφέρει να μειώσει την 

ανεργία και να βελτιώσει την ποιότητα της εργασίας, να δημιουργήσει 

εξειδικευμένο προσωπικό μέσα από προγράμματα δια βίου μάθησης, να βελτιώσει 

τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων και να καταπολεμήσει 

την φτώχεια. Όλα τα παραπάνω βέβαια προκειμένου να επιτευχθούν απαιτούν 

συνολική συνεργασία του ΟΑΕΔ με το κράτος και τις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές, 

ενώ η προαγωγή της καινοτομίας, μέσα από τα σχεδιαζόμενα προγράμματα, είναι η 

βασική πρόταση για την ακολουθούμενη Στρατηγική του Οργανισμού. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η δημόσια διοίκηση, περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες και όλα τα μέσα που 

απαιτούνται για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των πολιτών. Ο δημόσιος τομέας 

περιλαμβάνει όλες τις κρατικές, ή δημόσιες υπηρεσίες, όλους τους κρατικούς 

οργανισμούς που λειτουργούν ως Ν.Π.Δ.Δ., όλες τις κρατικές ή δημόσιες 

επιχειρήσεις, όλες τις τραπεζικές επιχειρήσεις, όλα τα κρατικά νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ. κι όλες τις θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες νομικών 

προσώπων.  

Ο δημόσιος τομέας, έχει σαν στόχο την μεγιστοποίηση της κοινωνικής 

ευημερίας κι εξυπηρετεί συλλογικές ανάγκες ενώ ο ιδιωτικός τομέας έχει σαν στόχο 

την μεγιστοποίηση του κέρδους κι εξυπηρετεί εξατομικευμένες ανάγκες. Οι 

υπηρεσίες στο δημόσιο τομέα απευθύνονται στους πολίτες, ενώ στον ιδιωτικό 

τομέα αποδέκτες των υπηρεσιών, ή των προϊόντων, είναι οι πελάτες. Ο Ελληνικός 

δημόσιος τομέας, αποτελείται από οργανισμούς που προσφέρουν υπηρεσίες υγείας, 

εκπαίδευσης, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές κ.λπ. Είναι σημαντικό ο 

δημόσιος τομέας να αποτελείται από το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για να 

πετύχει τους στόχους του. Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι έμμεσα έμμισθα όργανα του 

κράτους στα δημόσια νομικά πρόσωπα και διακρίνονται στους στρατιωτικούς και 

στους πολιτικούς ή διοικητικούς. Η Ελληνική δημόσια διοίκηση έχει αρκετά 

προβλήματα, με σημαντικότερα το πρόβλημα των δημοσίων υπαλλήλων και τη 

γραφειοκρατία.  

Η Στρατηγική διοίκηση, περιλαμβάνει την ανάλυση του εσωτερικού και του 

εξωτερικού περιβάλλοντος και την αποτύπωση εναλλακτικών επιλογών. Ο 

Στρατηγικός σχεδιασμός, απαντάει σε ερωτήσεις όπως, που βρίσκεται η επιχείρηση, 

που θέλει να πάει και πως θα πάει εκεί. Βοηθάει την επιχείρηση να καθορίσει 

συγκεκριμένους στόχος, συγκεκριμένη στρατηγική κι αποφάσεις που αφορούν το 

προσωπικό, την κατανομή πόρων κ.λπ. Η ανάλυση SWOT είναι ένα πολύ 

σημαντικό εργαλείο του στρατηγικού σχεδιασμού που την βοηθάει να λάβει 

σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται υπόψη τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία της.  
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Η έννοια της καινοτομίας είναι σύνθετη και σχετίζεται με την πρωτοτυπία, 

τις καινούργιες αντιλήψεις και γενικότερα με την μεταβολή. Μπορεί να σχετίζεται 

με ένα νέο προϊόν, ή μία υπηρεσία κι αποτελεί μία μορφή επιθυμητής αλλαγής. Η 

έννοια της καινοτομίας, μπορεί να αφορά ένα προϊόν, μία διαδικασία, μία 

καινοτομία στο μάρκετινγκ ή μία οργανωσιακή καινοτομία. Επίσης, οι καινοτομίες 

διακρίνονται σε καινοτομία έρευνας κι ανάπτυξης και σε αυτές που δεν έχουν 

έρευνα κι ανάπτυξη και σε καινοτομίες ανοιχτού τύπου και σε κλειστού τύπου.  

Η καινοτομία στο δημόσιο τομέα δεν έχει οικονομικό κίνητρο, δεν είναι 

άμεσα ορατές και δεν είναι χειροπιαστές. Τις περισσότερες φορές αφορούν τις 

σχέσεις του οργανισμού με τους πολίτες και στην επικοινωνία μεταξύ των 

τμημάτων του οργανισμού. Οι καινοτομίες στο δημόσιο τομέα, μπορεί να 

περιλαμβάνουν νέες υπηρεσίες, νέα προϊόντα και νέες διαδικασίες. Για την 

περίπτωση του ΟΑΕΔ, θα πρέπει τα προγράμματα απασχόλησης κι εκπαίδευσης 

που σχεδιάζονται, να είναι καινοτόμα και να βασίζονται πρωτίστως στις ανάγκες 

της αγοράς για να μπορέσουν τελικά οι άνεργοι να αποτελέσουν ανταγωνιστικούς 

υποψήφιους στην αγορά εργασίας.  

Ο ΟΑΕΔ ιδρύθηκε με Ν.2961/54 και αποτελεί ένα σύνδεσμο ανάμεσα στα 

άτομα που ψάχνουν εργασία και στις επιχειρήσεις. Ο ΟΑΕΔ διέπετε από το 

καθεστώς του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και βρίσκεται υπό την 

εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής  

Αλληλεγγύης. Ο ρόλος του ΟΑΕΔ, είναι να καταγράφει όλους τους άνεργους της 

χώρας και να παρέχει πληροφορίες για το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό και για τις 

κενές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Ο ΟΑΕΔ, παρέχει επίδομα ανεργίας στα άτομα 

που χάνουν την εργασία τους και παρέχει ασφάλεια στους δικαιούχους. Ο ΟΑΕΔ, 

τρέχει πολλά προγράμματα με σκοπό την μείωση της ανεργίας και την αύξηση της 

παραγωγικότητας της χώρας.  

Ο ΟΑΕΔ, υλοποίει πολλές καινοτόμες δράσεις, μερικές από τις οποίες είναι 

η πρόληψη και η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, ο επαγγελματικός 

προσανατολισμός, η συμβουλευτική αναζήτηση εργασίας, η συμβουλευτική 

ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και η διαδικτυακή πύλη του. Βέβαια 

βασική πρόταση για την ανάπτυξη του ΟΑΕΔ είναι να μπορέσει να μετατρέψει τα 

προγράμματα επιδομάτων σε προγράμματα απασχόλησης, δεδομένου ότι στόχος 

είναι η εργασία κι όχι η αποκλειστική παροχή οικονομικής βοήθειας.  
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Σύμφωνα με την ανάλυση SWOT, τα δυνατά σημεία του ΟΑΕΔ είναι η 

καλή φήμη του και η μεγάλη ζήτηση, η μεγάλη εξειδίκευση, το επιχειρησιακό 

σχέδιο δράσης, οι εξειδικευμένες υπηρεσίες και η συνεχής ανάπτυξη της 

τεχνολογίας και τα αδύναμα σημεία είναι οι ελλείψεις σε εξειδικευμένα στελέχη, οι 

περιορισμένοι πόροι κι η αδυναμία κάλυψης της ζήτησης της εργασίας. Οι 

ευκαιρίες, είναι το θεσμικό πλαίσιο της χώρας κι η συνεργασία με το ΕΣΠΑ και οι 

απειλές είναι το μεγάλο φόρτο εργασίας, η αύξηση των απαιτήσεων των χρηστών, η 

γραφειοκρατία κι ο μικρός προϋπολογισμός. Ο ΟΑΕΔ, έχει σαν στόχο την παροχή 

βοήθειας στους ανέργους, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αποτελεσματικότερων 

πολιτικών προκειμένου να καταπολεμήσει την ανεργία, την αύξηση της απόδοσης 

και την ενδυνάμωση του ρόλου του στην αγορά εργασίας.  

Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο ΟΑΕΔ, 

είναι η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, η απουσία αποτελεσματικών δομών κι 

η έλλειψη κρατικών πόρων. Γι’ αυτόν τον λόγο χρειάζεται αποδοτικότερη 

χρησιμοποίηση των πόρων, μείωση της ανεργίας, βελτίωση της ποιότητας εργασίας, 

βελτίωση συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων. Όλα τα 

παραπάνω μπορούν σε μακροχρόνιο επίπεδο να επιτευχθούν μέσα από την 

αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων και των διαθέσιμων Στρατηγικών ενώ 

σημαντικότατη είναι η προαγωγή των προγραμμάτων απασχόλησης κι όχι η 

μακροχρόνια παροχή επιδομάτων ανεργίας.   
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