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1 Ειςαγωγή  
 

Σο παραδοτϋο «χεδιαςμόσ Εςωτερικού υςτήματοσ / Μηχανιςμού Αξιολόγηςησ των Δρά-

ςεων Ενεργητικών Πολιτικών Απαςχόληςησ ςτον ΟΑΕΔ - Πλαίςιο Λειτουργίασ» αποτελεύ το 

τρύτο Παραδοτϋο του ϋργου «Μελϋτη Αναςχεδιαςμού των δρϊςεων Ενεργητικών Πολιτι-

κών Απαςχόληςησ και ςχεδιαςμόσ και προςδιοριςμόσ του τρόπου / διαδικαςιών εφαρμο-

γόσ εςωτερικού ςυςτόματοσ / μηχανιςμού αξιολόγηςησ ςτον ΟΑΕΔ, των Δρϊςεων αυτών», 

που ϋχει ανατεθεύ από τον Οργανιςμό Απαςχολόςεωσ Εργατικού Δυναμικού, (εφεξόσ ΟΑ-

ΕΔ ό Αναθϋτουςα Αρχό), ςτην εταιρεύα «EEO GROUP A.E.» (εφεξόσ ύμβουλοσ ό Μελετη-

τόσ) με την από 12/9/2011 ςύμβαςη, κατόπιν διενϋργειασ ανοιχτού διαγωνιςμού (Αρ. πρωτ. 

022969/οικ.6.4217/22-12-2010, ΑΔΑ 4ΙΙ7Λ-Α) και ϋχει χρονικό ορύζοντα ολοκλόρωςησ την 

11/3/2012. 

κοπόσ του παραδοτέου εύναι να διαμορφωθεύ ϋνα Ολοκληρωμϋνο ύςτημα Αξιολόγηςησ 

Δρϊςεων ΕΠΑ του ΟΑΕΔ. 

Αντικείμενο του παραδοτέου αποτελεύ : 

 ο ςχεδιαςμόσ εςωτερικού ςυςτόματοσ / μηχανιςμού αξιολόγηςησ των δρϊςεων 

αυτών ςτον ΟΑΕΔ (περιεχόμενο, ςτοιχεύα, αποτελϋςματα / παροχό πληροφοριών) 

 ο προςδιοριςμόσ των αναγκαύων Δεικτών Παρακολούθηςησ και Αξιολόγηςησ των 

δρϊςεων Ενεργητικών Πολιτικών Απαςχόληςησ 

 ο καθοριςμόσ και περιγραφό του πλαιςύου λειτουργύασ του εςωτερικού ςυςτόμα-

τοσ / μηχανιςμού αξιολόγηςησ ςτον ΟΑΕΔ. Ενδεικτικϊ, ςτη μελϋτη θα αναφϋρονται 

/ περιγρϊφονται τα αναγκαύα ςχετικϊ με την τεχνικό υποδομό και τα πληροφορια-

κϊ ςυςτόματα που απαιτούνται για τη λειτουργύα του εν λόγω μηχανιςμού, οι α-

νϊγκεσ ςε ανθρώπινο δυναμικό / ανθρώπινουσ πόρουσ, οι Ομϊδεσ Εργαςύασ που 

ενδεχομϋνωσ θα χρειαςτεύ να ςυςταθούν ςτον Οργανιςμό (ΟΑΕΔ), κ.λ.π 

 ο ςχεδιαςμόσ των μηχανιςμών αποτελεςματικόσ διούκηςησ και διαχεύριςησ (Διακυ-

βϋρνηςησ) του Ολοκληρωμϋνου υςτόματοσ Αξιολόγηςησ. 

 ο προςδιοριςμόσ του τρόπου εφαρμογόσ του μηχανιςμού. 

το παραδοτϋο αναλύονται τα κϊτωθι κεφϊλαια: 

 Σο κεφϊλαιο 1 αποτελεύται από την παρούςα Ειςαγωγό, που ϋχει τον ρόλο ενόσ 

ςύντομου οδηγού ςτα περιεχόμενα του Παραδοτϋου για την διευκόλυνςη του α-

ναγνώςτη. 

 το κεφϊλαιο 2 παρουςιϊζεται μύα γενικό θεώρηςη περύ τησ αξιολόγηςησ παρεμ-

βϊςεων / πολιτικών προκειμϋνου να αποτυπωθεύ το θεωρητικό πλαύςιο του αντικε-

ιμϋνου του ςυγκεκριμϋνου παραδοτϋου. 

 το κεφϊλαιο 3 γύνεται αποτύπωςη υφιςτϊμενου ςυςτόματοσ αξιολόγηςησ και 

παρακολούθηςησ ενεργητικών πολιτικών ςτον ΟΑΕΔ. 

 το κεφϊλαιο 4 παρουςιϊζονται οι διεθνεύσ πρακτικϋσ και κατευθυντόριεσ γραμμϋσ 

τησ ΕΕ αναφορικϊ με πολιτικϋσ και ςυςτόματα αξιολόγηςησ κοινωνικών παρεμβϊ-

ςεων / πολιτικών  

 Σο κεφϊλαιο 5 αποςκοπεύ ςτην αναλυτικό παρουςύαςη τησ τρατηγικόσ χεδιας-

μού του ΟΑ των ΕΠΑ του ΟΑΕΔ.  
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 το κεφϊλαιο 6 γύνεται ο πλόρησ ςχεδιαςμόσ του Πολυετούσ Πλϊνου Αξιολογόςε-

ων. 

 Σο κεφϊλαιο 7 επικεντρώνεται ςτον πλόρη ςχεδιαςμό του υςτόματοσ Δεικτών 

Παρακολούθηςησ και Αξιολόγηςησ .  

 Σο κεφϊλαιο 8 τησ Έκθεςησ επικεντρώνεται ςτον ςχεδιαςμό των Σεχνολογικών 

Τποδομών και Άλλων Εργαλεύων Τποςτόριξησ του Ολοκληρωμϋνου υςτόματοσ 

Αξιολόγηςησ. 

 Σο κεφϊλαιο 9 τησ Έκθεςησ ϋχει ςαν αντικεύμενο τον πλόρη ςχεδιαςμό των Μηχα-

νιςμών Αποτελεςματικόσ Διακυβϋρνηςησ του Ολοκληρωμϋνου υςτόματοσ Αξιο-

λόγηςησ, οι οπούοι θα διαςφαλύζουν αφενόσ την απαιτούμενη ςυνϋργεια μεταξύ 

των ςυςτατικών μερών του ολοκληρωμϋνου ςυςτόματοσ αξιολόγηςησ και ςυνα-

κόλουθα τησ ομαλόσ και απρόςκοπτησ λειτουργύασ του ςυςτόματοσ, και αφετϋρου 

την ποιοτικό επϊρκεια των διενεργούμενων αξιολογόςεων με την εγκαθύδρυςη 

κατϊλληλων διαδικαςιών ελϋγχου και διαςφϊλιςησ ποιότητασ. 
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2 Γενική θεώρηςη τησ Αξιολόγηςησ Ενεργητικών Πολιτικών 

Απαςχόληςησ 
 

2.1 Περιεχόμενο αξιολόγηςησ παρεμβάςεων / πολιτικών 

Ο όροσ "αξιολόγηςη", υπό μύα ευρεύα ϋννοια, ςημαύνει την απόδοςη αξύασ ό αντιτύμου ςε 

κϊποιο πρϊγμα, εύναι δηλαδό με ϊλλα λόγια η αποτύμηςη κϊποιου πρϊγματοσ. ε μια πιο 

ςτενό ϋννοια και για τουσ ςκοπούσ των κοινωνικών επιςτημών, "αξιολόγηςη προγρϊμμα-

τοσ" ό "αξιολόγηςη πολιτικόσ" ςημαύνει1 την ςυλλογό, ανϊλυςη, ερμηνεύα και διϊχυςη 

πληροφοριών ςχετικϊ με τη λειτουργύα και αποτελεςματικότητα κοινωνικών προγραμμϊ-

των και πολιτικών (οι όροι "πρόγραμμα" και "πολιτικό" θα χρηςιμοποιούνται εφεξόσ ε-

ναλλακτικϊ2 για λόγουσ ςυντομύασ). 

Η ανϊγκη για αξιολόγηςη ενόσ προγρϊμματοσ ό μιασ πολιτικόσ προκύπτει ςε κϊθε περύπ-

τωςη που τύθενται ζητόματα και ερωτόματα ςχετικϊ με την αποτελεςματικότητα  από την 

εφαρμογό του προγρϊμματοσ ό τησ πολιτικόσ.  

Η αξιολόγηςη ςτα προγρϊμματα και πολιτικϋσ γύνεται για πϊρα πολλούσ λόγουσ. Καταρ-

χόν, υπϊρχουν διϊφορεσ ομϊδεσ ανθρώπων που με τον ϋνα ό τον ϊλλο τρόπο εμπλϋκονται 

ςε ϋνα πρόγραμμα και ενδιαφϋρονται για την πορεύα και τα αποτελϋςματα του προγρϊμ-

ματοσ. Αυτϋσ οι ομϊδεσ εύναι οι διαμορφωτϋσ πολιτικόσ, οι οργανιςμού που ςχεδιϊζουν και 

υλοποιούν προγρϊμματα, το προςωπικό αυτών των οργανιςμών που εμπλϋκεται ςτην 

οποιαδόποτε φϊςη ςχεδιαςμού ό εφαρμογόσ των προγραμμϊτων, οι ςυμμετϋχοντεσ ςτα 

προγρϊμματα κλπ. Όλεσ αυτϋσ οι ομϊδεσ εμπλεκομϋνων θϋτουν ερωτόματα όπωσ τα ακό-

λουθα: 

 ποιϊ εύναι η φύςη του προβλόματοσ του οπούου η λύςη επιδιώκεται μϋςω του 

προγρϊμματοσ; 

 ποιούσ, πόςουσ και ςε τύ βαθμό επηρεϊζει το πρόβλημα; 

 τύ εύδουσ δρϊςη απαιτεύ το πρόβλημα, δηλαδό την υιοθϋτηςη ενόσ νϋου προγρϊμ-

ματοσ ό την επϋκταςη ό προςαρμογό ενόσ υπϊρχοντοσ 

 προγρϊμματοσ; 

 ποιϋσ ακριβώσ ενϋργειεσ θα πρϋπει να γύνουν για την αντιμετώπιςη του προβλόμα-

τοσ; 

 ποιόσ ακριβώσ εύναι ο πληθυςμόσ ςτόχοσ του προγρϊμματοσ και πώσ το πρόγραμ-

μα θα φτϊςει ςε αυτόν; 

                                                             
1  Υπάξρνπλ πνιινί νξηζκνί ηεο αμηνιόγεζεο ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη είλαη κηα δξαζηεξηόηεηα πνπ αλαπηύρζεθε ζε δηάθν-
ξεο ηζηνξηθέο πεξηόδνπο θαη ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα εθαξκνγήο πνιηηηθώλ. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιέο επηζ-
ηήκεο θαη θαηά ζπλέπεηα ππάξρεη αξθεηά έληνλε δηακάρε ζε επίπεδν θηινζνθίαο ηεο επηζηήκεο ζρεηηθά κε ηη αθξηβώο ελ-
λννύκε κε ηνλ όξν αμηνιόγεζε. Ωζηόζν, γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, ν νξηζκόο πνπ πηνζεηείηαη είλαη απηόο 
πνπ εκπεξηέρεη ζαθή αλαθνξά θαη δίλεη κεγαιύηεξε έκθαζε ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα, κε άιια ιόγηα ζηα απνηειέζκαηα 
θαη ζηηο επηδξάζεηο ελόο πξνγξάκκαηνο. 
2 Οη όξνη βέβαηα έρνπλ θάπσο δηαθνξεηηθό λόεκα. Σπλήζσο ν όξνο "πξόγξακκα" αλαθέξεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θαη 

ζπλεθηηθό ζύλνιν δξάζεσλ, κε θαζνξηζκέλνπο επαθξηβώο ζηόρνπο θαη νξηζκέλν πξνϋπνινγηζκό θαη ρξνλνδηάγξακκα. Ο 
όξνο "πνιηηηθή" αλαθέξεηαη ζε έλα επξύηεξν ζύλνιν πξνγξακκάησλ θαη κέηξσλ, πνπ έρνπλ κελ έλα γεληθό ζηόρν, αιιά 
δελ έρνπλ εηδηθόηεξνπο ζηόρνπο θαη ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα θαη πξνϋπνινγηζκό (MEANS collection, 1999). 
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 το πρόγραμμα εφαρμόζεται ϋτςι όπωσ ςχεδιϊςτηκε και παρϋχονται οι υπηρεςύεσ 

ϋτςι όπωσ προγραμματύςτηκε; 

 επιτυγχϊνονται μϋςω τησ εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ τα αναμενόμενα αποτε-

λϋςματα και ςε τύ βαθμό; 

 ϋχει το πρόγραμμα αποδοτικότητα και λειτουργικότητα ςε ςχϋςη με το κόςτοσ του 

και με τα οφϋλη που προκύπτουν για τον πληθυςμό ςτόχο, αλλϊ και ςε ςχϋςη με 

τισ επιδρϊςεισ του ςτο γενικότερο πληθυςμό; 

Ο οριςμόσ τησ αξιολόγηςησ προγραμμϊτων που φαύνεται ο πλϋον κατϊλληλοσ και ολοκ-

ληρωμϋνοσ εύναι ο εξόσ: «Αξιολόγηςη προγρϊμματοσ εύναι η χρηςιμοπούηςη ερευνητικών με-

θόδων των κοινωνικών επιςτημών για τη ςυςτηματικό διερεύνηςη τησ αποτελεςματικότητασ 

μιασ κοινωνικόσ παρϋμβαςησ, με τρόπο ώςτε αυτό η διερεύνηςη να προςαρμόζεται ςτισ εκϊς-

τοτε επικρατούςεσ ςυνθόκεσ του πολιτικού και οργανωςιακού περιβϊλλοντοσ και να εύναι 

ςχεδιαςμϋνη για να πληροφορόςει τουσ κοινωνικούσ εταύρουσ και να προκαλϋςει δραςτηριό-

τητα για τη βελτύωςη των κοινωνικών ςυνθηκών»3. 

Κϊθε πρόγραμμα περιλαμβϊνει διϊφορα ςτϊδια ςτο ςχεδιαςμό του και ςτην εφαρμογό 

του. Η αξιολόγηςη του προγρϊμματοσ μπορεύ να αναφϋρεται ςε μερικϊ ό ςε όλα από αυτϊ 

τα ςτϊδια. Αυτό που εύναι ιδιαύτερα ςημαντικό προκειμϋνου να ςχεδιαςτεύ η αξιολόγηςη 

και να επιλεγεύ η κατϊλληλη μεθοδολογύα, εύναι να καθοριςτούν επακριβώσ τα ερωτόματα 

που η αξιολόγηςη ςτοχεύει να απαντόςει. Σα ερωτόματα που τύθενται ςχετικϊ με ϋνα κοι-

νωνικό πρόγραμμα μπορεύ να εύναι πολλϊ, μπορεύ όμωσ να κατηγοριοποιηθούν ανϊλογα 

με τη φύςη του κϊθε ζητόματοσ ό ςταδύου του προγρϊμματοσ. Αυτό η κατηγοριοπούηςη 

μπορεύ να καθορύςει και τα ακόλουθα πϋντε πεδύα αξιολόγηςησ: 

1. αξιολόγηςη τησ ανϊγκησ για την υιοθϋτηςη του προγρϊμματοσ 

2. αξιολόγηςη του ςχεδιαςμού του προγρϊμματοσ 

3. αξιολόγηςη τησ εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ 

4. αξιολόγηςη των αποτελεςμϊτων του προγρϊμματοσ 

5. αξιολόγηςη τησ αποδοτικότητασ του προγρϊμματοσ 

Σα παραπϊνω πεδύα αξιολόγηςησ ςυνιςτούν μια ιεραρχύα αξιολόγηςησ (evaluation 

hierarchy), δεδομϋνου ότι προώπόθεςη για να τεθούν ερωτόματα και να δοθούν απαντόςε-

ισ ςε κϊθε ςτϊδιο εύναι να ϋχουν δοθεύ απαντόςεισ ςτα ερωτόματα του προηγούμενου 

ςταδύου. Δεν ϋχει δηλαδό νόημα να τύθενται ερωτόματα ςχετικϊ με τα αποτελϋςματα ενόσ 

προγρϊμματοσ όταν αυτό δεν ϋχει εφαρμοςτεύ ςωςτϊ ό όταν η θεωρητικό του υπόςταςη 

εύναι λανθαςμϋνη. Με ϊλλα λόγια, υπϊρχει ςε κϊθε αξιολόγηςη μια κλιμϊκωςη των ερω-

τημϊτων που οδηγεύ από το ϋνα ςτϊδιο ςε ϊλλο.  

Αξιολόγηςη τησ ανάγκησ για την υιοθέτηςη του προγράμματοσ 

Η ανϊγκη για την υιοθϋτηςη ενόσ προγρϊμματοσ προκύπτει από ϋνα πρόβλημα που θα 

πρϋπει να επιλυθεύ.  Η φύςη των προβλημϊτων εύναι διαρκώσ μεταβαλλόμενη και ςυναρ-

τϊται με τισ γενικότερεσ τϊςεισ που ςε κϊθε κοινωνύα παρατηρούνται. Για παρϊδειγμα η 

ϋλλειψη δεξιοτότων ςε ομϊδεσ πληθυςμού τησ επαρχύασ ςτην Ελλϊδα εύναι πολύ μεγαλύ-

                                                             
3 Rossi, P.H., M.W. Lipsey, H.E. Freeman (2004), Evaluation: A Systematic Approach, 7th edition, Sage Publications, 
London. 
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τερη από ότι ςτα μεγϊλα αςτικϊ κϋντρα. Για όλουσ αυτούσ τουσ λόγουσ, εύναι κρύςιμο να 

οριςτούν με ςαφόνεια η φύςη και το μϋγεθοσ του κοινωνικού προβλόματοσ, η ϋκταςη τησ 

ανϊγκησ για παρϋμβαςη και το κοινό ςτόχοσ που θα απευθύνεται η παρϋμβαςη. Αυτό η 

διαδικαςύα λϋγεται αξιολόγηςη τησ ανϊγκησ για το πρόγραμμα και ςυνόθωσ γύνεται ςτο 

αρχικό ςτϊδιο, όταν το πρόγραμμα βρύςκεται ακόμα ςε επύπεδο γενικών ιδεών. 

Αξιολόγηςη του ςχεδιαςμού του προγράμματοσ 

Αφού ϋχουν με ςαφόνεια οριςτεύ η φύςη και το μϋγεθοσ του προβλόματοσ και κατϊ ςυνϋ-

πεια η ανϊγκη και το εύροσ τησ παρϋμβαςησ, θα πρϋπει ςτη ςυνϋχεια να ςχεδιαςτεύ λεπτο-

μερώσ το πρόγραμμα, με τρόπο ώςτε να απαντϊει με ςυγκροτημϋνο τρόπο ςτο πρόβλημα. 

το ςτϊδιο αυτό, το πρόγραμμα περιλαμβϊνει μια ςειρϊ από υποθϋςεισ και προςδοκύεσ, 

που ςυγκροτούν μια θεωρύα του προγρϊμματοσ, η οπούα καταλόγει ςε ϋνα λεπτομερϋσ 

ςχϋδιο εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ. Η αξιολόγηςη ςτην προκειμϋνη περύπτωςη αναφϋ-

ρεται ςτο εϊν ϋχει ςχεδιαςτεύ ςωςτϊ το πρόγραμμα, εϊν δηλαδό οι θεωρητικϋσ υποθϋςεισ 

και προςδοκύεσ πϊνω ςτισ οπούεσ βαςύςτηκε η λεπτομερόσ καταγραφό των επιμϋρουσ 

δρϊςεων του προγρϊμματοσ μπορούν, με τη ςωςτό εφαρμογό του προγρϊμματοσ, να ε-

πιφϋρουν τα αναμενόμενα αποτελϋςματα. 

Σα ερωτόματα που προςπαθεύ να απαντόςει η αξιολόγηςη του ςχεδιαςμού ό τησ θεωρύασ 

του προγρϊμματοσ μπορεύ να εύναι ςχετικϊ με τον τρόπο επιλογόσ των ατόμων που θα 

ςυμμετϋχουν ςτο πρόγραμμα, ποιϋσ ακριβώσ υπηρεςύεσ θα τουσ παραςχεθούν και πώσ θα 

οργανωθεύ ακριβώσ το πρόγραμμα. Για παρϊδειγμα, προκειμϋνου να αυξηθούν οι πιθανό-

τητεσ εύρεςησ εργαςύασ για γυναύκεσ που ϋχουν λύγα προςόντα ςχεδιϊζονται παρεμβϊςεισ 

που περιλαμβϊνουν κατϊρτιςη, τοποθϋτηςη για πρακτικό ϊςκηςη ςε επιχειρόςεισ, επιδό-

τηςη επιχειρόςεων για να προςλϊβουν για ϋνα διϊςτημα ϊνεργεσ γυναύκεσ, κλπ.  

Αξιολόγηςη τησ εφαρμογήσ του προγράμματοσ 

Μετϊ το λεπτομερό ςχεδιαςμό του το πρόγραμμα τύθεται ςε εφαρμογό, με ςτόχο να επι-

φϋρει τα αναμενόμενα αποτελϋςματα. Τπϊρχουν πολλϊ ενδεχόμενα ςτη φϊςη αυτό τα 

οπούα μπορεύ να προκαλϋςουν προβλόματα. Η διαχεύριςη του προγρϊμματοσ, το κατϊλλη-

λο προςωπικό και η πιςτό εφαρμογό των όςων ϋχουν ςχεδιαςτεύ μπορεύ να αποτελϋςουν 

πηγϋσ προβλημϊτων. 

Η αξιολόγηςη ςτη φϊςη αυτό εύναι ιδιαύτερα ςημαντικό και πολλϋσ φορϋσ αποτελεύ το ςη-

μαντικότερο τμόμα τησ ςυνολικόσ αξιολόγηςησ ενόσ προγρϊμματοσ, ςε ςυνδυαςμό με την 

αξιολόγηςη των αποτελεςμϊτων του προγρϊμματοσ. Σα κυριότερα ερωτόματα ςτα οπούα 

επιχειρεύται να δοθούν απαντόςεισ με την αξιολόγηςη, αναφϋρονται ςτο πόςο καλϊ λει-

τουργεύ το πρόγραμμα ςυνολικϊ, εϊν οι υπηρεςύεσ του προγρϊμματοσ παρϋχονται ςωςτϊ 

και ςτουσ κατϊλληλουσ αποδϋκτεσ, εϊν η διαχεύριςη του προγρϊμματοσ ςυναντϊ δυςκολύ-

εσ και εμπόδια, εϊν οι κατϊλληλοι για το πρόγραμμα πόροι εύναι διαθϋςιμοι και επαρκώσ 

χρηςιμοποιούμενοι, κλπ. 

Η αξιολόγηςη αυτό παρϋχει πολύ χρόςιμα ςτοιχεύα, ιδιαύτερα ςτουσ διαχειριςτϋσ των 

προγραμμϊτων, προκειμϋνου να κϊνουν τισ απαραύτητεσ ενδεχομϋνωσ βελτιώςεισ ό αλλα-

γϋσ ςτα προγρϊμματα. ε ςυνδυαςμό με την αξιολόγηςη των αποτελεςμϊτων ενόσ προγ-

ρϊμματοσ, η αξιολόγηςη εφαρμογόσ δύνει απαντόςεισ ςχετικϊ με τη ςυνολικό πορεύα του 

προγρϊμματοσ. Για παρϊδειγμα, εϊν ϋνα πρόγραμμα δεν ϋχει τα αναμενόμενα αποτελϋς-

ματα, αυτό μπορεύ να οφεύλεται εύτε ςε αςτοχύα θεωρύασ εύτε ςε αςτοχύα εφαρμογόσ του 
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προγρϊμματοσ. Από την ϊλλη μεριϊ, εϊν ϋνα πρόγραμμα ϋχει αποτελϋςματα, η αξιολόγη-

ςη εφαρμογόσ μπορεύ να αναδεύξει κατϊ πόςον αυτϊ οφεύλονται ςτισ δρϊςεισ του προγ-

ρϊμματοσ ό ςε τυχαύουσ παρϊγοντεσ ϊςχετουσ με το πρόγραμμα. 

Αξιολόγηςη των αποτελεςμάτων του προγράμματοσ 

Κϊθε πρόγραμμα υιοθετεύται, ςχεδιϊζεται και υλοποιεύται με ςκοπό να επιφϋρει μια βελ-

τύωςη ςε κϊποιο πρόβλημα ό μεταβολό ςε κϊποια παρϊμετρο. Για παρϊδειγμα, υπϊρχουν 

προγρϊμματα που προςπαθούν να βοηθόςουν ειδικϋσ ομϊδεσ πληθυςμού, όπωσ οι χρός-

τεσ ναρκωτικών, οι αποφυλακιςμϋνοι, οι ανύπαντρεσ μητϋρεσ κλπ., να ενταχθούν ςτην 

αγορϊ εργαςύασ ό να αντιμετωπύζουν λιγότερα κοινωνικϊ και ψυχολογικϊ προβλόματα, 

προγρϊμματα επανϋνταξησ ςτην εργαςύα για μακροχρόνια ϊνεργουσ, προγρϊμματα για 

βελτύωςη των δεξιοτότων του ανθρώπινου δυναμικού και πολλϊ ϊλλα. 

Όλα τα προγρϊμματα, λοιπόν, αναμϋνεται να ϋχουν κϊποια αποτελϋςματα. Η αξιολόγηςη 

των αποτελεςμϊτων αποτελεύ τον πυρόνα τησ αξιολόγηςησ και εύναι αυτό ςτο οπούο επι-

κεντρώνουν το ενδιαφϋρον τουσ οι περιςςότερεσ ομϊδεσ κοινού που ςχετύζονται με το 

πρόγραμμα. Ιδιαύτερα ςημαντικό ςτην αξιολόγηςη των αποτελεςμϊτων εύναι να απομο-

νωθούν τα αποτελϋςματα που οφεύλονται ςτο πρόγραμμα από ϋνα ςύνολο αποτελεςμϊ-

των, που μπορεύ να οφεύλονται και ςε ϊλλουσ, ϊςχετουσ με το πρόγραμμα, παρϊγοντεσ. 

Ο πλϋον αξιόπιςτοσ τρόποσ για να γύνει αυτό εύναι μϋςω μιασ μεθοδολογύασ κατϊλληλησ να 

κϊνει εκτύμηςη τησ επύδραςησ του προγρϊμματοσ ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ ςε ςχϋςη με μια 

εκτύμηςη του τι θα ςυνϋβαινε ςε αυτούσ εϊν δεν εύχαν ςυμμετϊςχει ςτο πρόγραμμα. Αυτό 

βϋβαια δημιουργεύ ιδιαύτερεσ δυςκολύεσ αφού τα ύδια ϊτομα δεν μπορεύ να ϋχουν και τισ 

δύο ιδιότητεσ, δηλαδό του ςυμμετϋχοντα και του μη ςυμμετϋχοντα. Για την επύλυςη αυτού 

του προβλόματοσ ϋχουν αναπτυχθεύ διϊφορεσ τεχνικϋσ όπωσ θα αναλυθεύ παρακϊτω. Η 

βαςικό ιδϋα εύναι να βρεθούν δύο ομϊδεσ ανθρώπων, η μύα να περιλαμβϊνει τουσ ςυμμε-

τϋχοντεσ ςτο πρόγραμμα και η ϊλλη, η οπούα αποκαλεύται ομϊδα ελϋγχου, να περιλαμβϊ-

νει ϊτομα που δεν ϋχουν ςυμμετϋχει ςτο πρόγραμμα. Με κατϊλληλεσ ςτατιςτικϋσ και οι-

κονομετρικϋσ τεχνικϋσ γύνεται εκτύμηςη τησ κατϊςταςησ ςτισ δύο ομϊδεσ και τα αποτε-

λϋςματα ςυγκρύνονται ϋτςι ώςτε να διαφανεύ εϊν το πρόγραμμα εύχε κϊποιο αποτϋλεςμα. 

Εϊν ακολουθηθεύ η κατϊλληλη για κϊθε περύςταςη μεθοδολογύα, τότε η όποια διαφορϊ 

αποτελεςμϊτων υπϊρχει για τισ δύο ομϊδεσ ςε κϊποια ζητούμενη μεταβλητό μπορεύ να 

αποδοθεύ ςτην επύδραςη που το πρόγραμμα προκϊλεςε. 

Αξιολόγηςη τησ αποδοτικότητασ του προγράμματοσ 

Ένα πρόγραμμα μπορεύ να ϋχει αποτελϋςματα που να κρύνονται ικανοποιητικϊ για μια 

ςυγκεκριμϋνη κατϊςταςη μιασ ομϊδασ ανθρώπων (κυρύωσ για τουσ ςυμμετϋχοντεσ). Αυτό 

όμωσ, πολλϋσ φορϋσ, δεν ςημαύνει ότι το πρόγραμμα ϋχει γενικότερη αποδοτικότητα για 

το κοινωνικό ςύνολο. Η αξιολόγηςη τησ αποδοτικότητασ του προγρϊμματοσ, η οπούα ςυ-

νόθωσ παύρνει τη μορφό τησ ανϊλυςησ κόςτουσ - οφϋλουσ, προςπαθεύ να ςυςχετύςει τα 

αποτελϋςματα ενόσ κοινωνικού προγρϊμματοσ με το κόςτοσ του και με το κόςτοσ εναλ-

λακτικών λύςεων. Βϋβαια, πολλϋσ φορϋσ εύναι πολύ δύςκολο να γύνει αυτό, γιατύ, ενώ το 

κόςτοσ ενόσ προγρϊμματοσ εύναι ςυνόθωσ εκπεφραςμϋνο ςε χρηματικϋσ μονϊδεσ, τα α-

ποτελϋςματα μπορεύ να εύναι ποιοτικόσ μορφόσ και να υπϊρχει μεγϊλη δυςκολύα ό και δι-

χογνωμύα ςτο να εκφραςτούν αυτϊ ςε χρηματικούσ όρουσ.  
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2.2 Προςεγγίςεισ Αξιολόγηςησ Ενεργητικών Πολιτικών Απας-
χόληςησ 

Η αξιολόγηςη των ενεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ μπορεύ να προςεγγιςτεύ βϊςει 

τριών προςεγγύςεων. Η πρώτη, αφορϊ την γενικό φιλοςοφύα τησ προςϋγγιςησ, η δεύτερη, 

αφορϊ τον οριςμό τησ «αποτελεςματικότητασ», και η τρύτη, αφορϊ την μεθοδολογύα τησ 

αξιολόγηςησ. 

ύμφωνα με τον Δεδουςόπουλο,4 ωσ προσ την γενικό φιλοςοφύα τησ προςϋγγιςησ, μπο-

ρούμε να διακρύνουμε τρεισ «γενιϋσ» μεθοδολογικών προςεγγύςεων. Η πρώτη, αναπτύχθη-

κε κατϊ τισ δεκαετύεσ του ’70, χρηςιμοποιεύ κυρύωσ περιγραφικό μεθοδολογύα, και επικεν-

τρώνει την ανϊλυςό τησ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο πρόγραμμα ό πολιτικό. Η προςϋγγιςη εύναι 

«από τα πϊνω προσ τα κϊτω» (top-down approach), υπό την ϋννοια ότι τα βαςικϊ ερωτό-

ματα που θϋτει αφορούν τισ ςυνϋπειεσ που ϋχει για την ςτοχοθεςύα μιασ πολιτικόσ ο ςχε-

διαςμόσ μϋςα από αυςτηρϊ ιεραρχικϋσ δομϋσ, και ο βαθμόσ ςτον οπούο η  αποκεντρωμϋνη 

εφαρμογό μιασ πολιτικόσ παρϋμεινε πιςτό ςτουσ ςτόχουσ που εύχαν θϋςει οι ςχεδιαςτϋσ 

τησ.5 ε γενικϋσ γραμμϋσ, τα αποτελϋςματα αυτών των μελετών πρώτησ γενιϊσ ςύμφωνα 

με το ευρύτερο κλύμα τησ εποχόσ, κατϋληξαν ςε προτϊςεισ περαιτϋρω ςυγκεντροπούηςησ 

των διαδικαςιών ςχεδιαςμού. Για παρϊδειγμα, οι Pressman και Wildavsky,6 υποςτόριξαν 

ότι ο ςχεδιαςμόσ τησ πολιτικόσ πρϋπει να εύναι κατϊ το δυνατόν απλούςτεροσ και ο αριθ-

μόσ των ατόμων ό οργανώςεων που εμπλϋκεται ς’ αυτόν να εύναι ο ελϊχιςτοσ δυνατόσ, 

καθώσ η πιθανότητα αποτυχύασ του ςχεδιαςμού αυξϊνεται εκθετικϊ, όςο μεγαλώνει ο α-

ριθμόσ των «κόμβων» λόψησ αποφϊςεων. 

Η «δεύτερη γενιϊ», ϋδωςε πολύ μεγαλύτερη ϋμφαςη ςτο ρόλο των παραγόντων που κα-

λούνται να εφαρμόςουν την πολιτικό ςτο καθημερινό επύπεδο.7 Η προςϋγγιςη όταν «από 

τα κϊτω προσ τα πϊνω» (bottom-up approach), δηλαδό εκκινεύ από την παραδοχό ότι ο 

ςχεδιαςμόσ μιασ πολιτικόσ δεν μπορεύ να γύνεται ερόμην εκεύνων που επιφορτύζονται την 

εφαρμογό τησ. Με ϊλλα λόγια, ενώ οι προςεγγύςεισ τησ πρώτησ γενιϊσ, αντιλαμβϊνονταν 

το πρόβλημα τησ εφαρμογόσ μιασ πολιτικόσ, ωσ πρόβλημα οργανωτικού μϊνατζμεντ, οι 

προςεγγύςεισ τησ δεύτερησ γενιϊσ επικϋντρωςαν ςε ςυγκρούςεισ ςυμφερόντων μεταξύ 

διαφόρων παραγόντων, ϋκαςτοσ εκ των οπούων ϋχει κϊποια δυνατότητα να επηρεϊςει το 

ςχεδιαςμό και την υλοπούηςη μιασ πολιτικόσ.8 το πρακτικό επύπεδο, η ϋρευνα επικϋν-

τρωςε προσ την εξϋταςη των δικτύων διαμόρφωςησ και εφαρμογόσ μιασ πολιτικόσ, αν και 

ςτισ περιςςότερεσ περιπτώςεισ κατϋληξαν ςτην επιλογό του «κύριου παρϊγοντα», δηλαδό 

εκεύνου του υποκειμϋνου που αςκεύ την καθοριςτικό επύδραςη ωσ προσ τη διαμόρφωςη 

των χαρακτηριςτικών τησ πολιτικόσ.9 ε γενικϋσ γραμμϋσ, η προςϋγγιςη παρϋμεινε περιγ-

ραφικό.   

                                                             
4 Γεδνπζόπνπινο Απόζηνινο (2007β), Δλεξγεηηθέο Πνιηηηθέο Απαζρόιεζεο: Πξνβιήκαηα Σρεδηαζκνύ θαη Δθαξκνγήο, 
Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ, ζει. 5-7 
5 Γηα πεξηζζόηεξα βι. G. Schmid, ―Process Evaluation: Policy Formation and Implementation‖, δελ G, Schmid et al., 
International Handbook of Labour Market Policy and Evaluation, 1996, Edward Elgar Pub 
6 J.L. Presssman ζαε A. Wildavsky, Implementation, 1973, Un. of California Press 
7 Γεδνπζόπνπινο Απόζηνινο (2007β), ν.π. 
8 Cline K., ―Defining the Implementation Problem: Organizational Management versus Cooperation‖, 2000, Journal of 
Public Administration Research and Theory Journal of Public Administration Research and Theory, ζει.  564 
9 Cline Κ. (2000), ν.π. 
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Η τρύτη γενιϊ, διεύρυνε την οπτικό προκειμϋνου να ςυμπεριλϊβει τισ πιθανϋσ αλληλεξαρ-

τόςεισ που χαρακτηρύζουν το ςύνολο των παρεμβϊςεων, κατϊ ςυνϋπεια  η ϋμφαςη δεν 

δόθηκε τόςο ςε επιμϋρουσ πολιτικϋσ ό προγρϊμματα, αλλϊ ςε δϋςμεσ ςυςχετιζόμενων 

παρεμβϊςεων10. Επύςησ, ϋγινε προςπϊθεια ενςωμϊτωςησ ποςοτικών μεταβλητών, που 

οδόγηςε ςτη δημιουργύα οικονομετρικών υποδειγμϊτων, αν και ςυχνϊ η επιλογό των πα-

ραγόντων που καθορύζουν την αποτελεςματικότητα μιασ πολιτικόσ παρϋμενε αποςπας-

ματικό και όχι επαρκώσ δικαιολογημϋνη.11 Ο Schmid,12  ανακεφαλαιώνοντασ τα χαρακτη-

ριςτικϊ των μελετών τησ τρύτησ γενιϊσ αναφϋρει: 

 Ωσ προσ την κατεύθυνςη τησ ανϊλυςησ (top-down ό bottom-up), η ϋρευνα πρϋπει να 

εξετϊςει και τισ δύο διαςτϊςεισ, λόγω του ότι από τη μύα πλευρϊ οι μηχανιςμού 

ςχεδιαςμού και υλοπούηςησ παραμϋνουν ιεραρχικϊ-γραφειοκρατικϊ δομημϋνοι, 

αλλϊ ταυτόχρονα αυξϊνονται οι αποκεντρωμϋνεσ απόπειρεσ υλοπούηςησ των πο-

λιτικών και η αυτονομύα των περιφερειακών-τοπικών οργανιςμών-δομών υλοπού-

ηςησ.  

 Η αξιολόγηςη των αποτελεςμϊτων μια νϋασ πολιτικόσ απαιτεύ να ϋχει μεςολαβόςει 

ικανόσ χρόνοσ από την εφαρμογό τησ (5-10 ϋτη), λόγο τησ ανϊγκησ εκμϊθηςησ του 

μηχανιςμού υλοπούηςησ.  

 Ο μηχανιςμόσ υλοπούηςησ που χρηματοδοτεύ και οργανώνει την υλοπούηςη των 

πολιτικών για την αγορϊ εργαςύασ εύναι κεντρικόσ ςημαςύασ, λόγω του ότι τα 

προγρϊμματα παραμϋνουν λύγο-πολύ τα ύδια, αλλϊ αλλϊζει ςημαντικϊ ο τρόποσ 

υλοπούηςησ.  

 Η αξιολόγηςη πρϋπει να ϋχει ωσ αφετηρύα όχι την ειλημμϋνη πολιτικό απόφαςη, 

αλλϊ το πρόβλημα που η απόφαςη προςπαθεύ να αντιμετωπύςει.  

 Η πολλαπλότητα μεθόδων και προςεγγύςεων εύναι αναγκαύα κατϊ την εξϋταςη πο-

λυςύνθετων προβλημϊτων. 

 

2.3 Σχεδιαςμόσ αξιολόγηςησ Ενεργητικών Πολιτικών Απαςχόληςησ 

Οι Heckman κ.α.,13 ςυνοψύζοντασ την εμπειρύα από τισ αξιολογόςεισ των ενεργητικών πολι-

τικών ςτισ ΗΠΑ, οδηγούνται ςτη διατύπωςη οριςμϋνων ςυμπεραςμϊτων ςχετικϊ με τη 

μεθοδολογύα εκπόνηςησ μελετών αξιολόγηςησ. Ειδικότερα αναφϋρουν ότι: 

 Σα προγρϊμματα απαςχόληςησ επιφϋρουν πολλαπλϋσ επιπτώςεισ, κατϊ ςυνϋπεια 

η αξιολόγηςη οφεύλει να αναλύει μεγϊλο αριθμό παραμϋτρων 

 Η επιλογό τησ μεθόδου δεν αποτελεύ ελεύθερη επιλογό του αξιολογητό, αλλϊ κα-

θορύζεται από την οικονομικό ανϊλυςη του προβλόματοσ, τα διαθϋςιμα ςτοιχεύα 

και τα ερευνητικϊ ερωτόματα, 

                                                             
10 Γεδνπζόπνπινο Απόζηνινο (2007β), ν.π. 
11 Γεδνπζόπνπινο Απόζηνινο (2007β), ν.π. 
12 Schmid (1996), ν.π., ζει. 204-5 
13 J. Heckman et al., ―The Economics and Econometrics of Active Labor Market Programs‖, δελ O.C, Ashenfelter and 
D. Card (eds), Handbook of Labor Economics, Vol. 3A, 1999, North-Holland, δ. 1868-70 
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 Η ποιότητα και η ποςότητα των ςτοιχεύων εύναι ακρογωνιαύοσ λύθοσ ςτην αξιολό-

γηςη και η ϋλλειψη τουσ δεν μπορεύ να αναπληρωθεύ από ςτατιςτικϋσ ό οικονομετ-

ρικϋσ μεθόδουσ 

 Σα ϊτομα που ϋχουν αναλϊβει την υλοπούηςη ενόσ προγρϊμματοσ αντιδρούν αρνη-

τικϊ ςε on-going αξιολογόςεισ, γιατύ φοβούνται τη διακοπό ό την ανατροπό του 

προγρϊμματοσ. Από την ϊλλη πλευρϊ, οι αξιολογόςεισ που γύνονται μετϊ την ο-

λοκλόρωςη του προγρϊμματοσ ϋχουν μικρό πολιτικό χρηςιμότητα 

 Σα προγρϊμματα ενεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ επηρεϊζουν τόςο τουσ 

ςυμμετϋχοντεσ, όςο και αυτούσ που δεν ςυμμετϋχουν. Οι πειραματικϋσ μϋθοδοι α-

ξιολόγηςησ τεύνουν να αγνοούν τισ επιπτώςεισ των προγραμμϊτων ςτην οικονομύα 

γενικϊ και περιορύζουν το ενδιαφϋρον ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ. 

Βϊςει των παραπϊνω, από τισ εφαρμογϋσ των ενεργητικών παρεμβϊςεων ςε διεθνϋσ επύ-

πεδο μπορούμε να ςυνϊγουμε οριςμϋνα ςυμπερϊςματα, τα οπούα φαύνεται να ςυμμερύζε-

ται το ςύνολο των αξιολογόςεων:14 

 Πρώτον, η ςαφόνεια των ςτόχων δημιουργεύ τισ προώποθϋςεισ επιτυχούσ εφαρμο-

γόσ και διαχεύριςησ του προγρϊμματοσ, αλλϊ και αντικειμενικόσ αξιολόγηςόσ του. 

Αυτό οφεύλεται ςτο γεγονόσ ότι δημιουργεύ ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ ϊνεργουσ και 

ςτισ επιχειρόςεισ εύλογα αναμενόμενα αποτελϋςματα, ςυμβατϊ προσ τουσ ρητούσ 

ςτόχουσ του προγρϊμματοσ. 

 Δεύτερον, εύναι αναγκαύα η ςυμβατότητα των προγραμμϊτων με τα λοιπϊ προγ-

ρϊμματα και τη γενικότερη πολιτικό για την αγορϊ εργαςύασ. 

 Σρύτον, η επιτυχόσ εφαρμογό των ΕΠΑ προώποθϋτει ϋνα αναπτυγμϋνο ςύςτημα 

αςφαλιςτικόσ κϊλυψησ των ανϋργων, διότι τούτο επιτρϋπει την αποςαφόνιςη των 

πληθυςμιακών ομϊδων-ςτόχων και την αποτελεςματικό τουσ διαχεύριςη. 

 Σϋταρτον, οι ΕΠΑ πρϋπει να ςχεδιϊζονται με γνώμονα τισ εργαςιακϋσ ανϊγκεσ των 

ανϋργων και να λαμβϊνουν οργανικϊ υπόψη την βελτύωςη των εργαςιακών χα-

ρακτηριςτικών ςαφώσ προςδιοριςμϋνων ομϊδων ανϋργων ό επιςφαλών εργαζο-

μϋνων. 

 Πϋμπτον, η ςημαντικό και ςταθερό χρηματοδότηςη και η επαρκόσ ςτελϋχωςη των 

φορϋων υλοπούηςησ αποτελούν κρύςιμεσ προώποθϋςεισ για την επιτυχύα των ΕΠΑ. 

Σϋλοσ, πρϋπει να επιςημανθεύ ότι η ευρύτερη μακροοικονομικό πολιτικό θα πρϋπει να εύναι 

ςύςτοιχη με το ςτόχο δημιουργύασ απαςχόληςησ. 

 

2.4 Μεθοδολογίεσ Αξιολόγηςησ Ενεργητικών Πολιτικών Απαςχόληςησ 

Ωσ προσ τισ μεθοδολογύεσ αξιολόγηςησ των ενεργητικών πολιτικών, ο Pierre,15 καταγρϊφει 

τισ εξόσ: 

 Οιονεί πειραματικέσ μέθοδοι. Οι μϋθοδοι αυτού βαςύζονται ςτην επιλογό αντιπρο-

ςωπευτικού δεύγματοσ του πληθυςμού (ςυμμετϋχοντεσ ςτο πρόγραμμα) και ενόσ 

δεύγματοσ αναφορϊσ με όμοια χαρακτηριςτικϊ με τα χαρακτηριςτικϊ του πρώτου 

                                                             
14 Γεδνπζόπνπινο (2007), ν.π. 
15 Pierre, ―A Framework for Active Labour Market Policy Evaluation‖, ILO, Employment and Training Papers No. 49, 
1999 
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δεύγματοσ. Οι επιτεύξεισ των δύο δειγμϊτων ςυγκρύνονται με αναφορϊ ςε προκα-

θοριςμϋνεσ πιθανϋσ τροχιϋσ επαγγελματικόσ ςταδιοδρομύασ, όπωσ η εξαςφϊλιςη 

απαςχόληςησ, η ποιότητα τησ απαςχόληςησ, οι αποδοχϋσ κλπ. 

 Πειραματικέσ μέθοδοι. Οι πειραματικϋσ μϋθοδοι, ομοιϊζουν με τισ οιονεύ πειραμα-

τικϋσ μεθόδουσ ωσ προσ τον τρόπο ανϊλυςησ, αλλϊ διαφϋρουν ωσ προσ τον τρόπο 

επιλογόσ του δεύγματοσ. Από ϋναν πληθυςμό υποψηφύων να ςυμμετϊςχουν ςτο 

πρόγραμμα επιλϋγονται δύο δεύγματα με όμοια χαρακτηριςτικϊ. το πρώτο δεύγμα, 

λαμβϊνει μϋροσ ςτο πρόγραμμα και το δεύτερο δε ςυμμετϋχει. Σα αποτελϋςματα 

ςυγκρύνονται όπωσ και ςτισ οιονεύ πειραματικϋσ μεθόδουσ. 

 Ανάλυςη υνολικών Επιπτώςεων (aggregate impact analysis). Η ανϊλυςη ςυνολι-

κών επιπτώςεων, βαςύζεται ςτη χρόςη μακροοικονομικών υποδειγμϊτων. Σο μακ-

ροοικονομικό υπόδειγμα χρηςιμοποιεύται αφενόσ, για να εκτιμόςει την επύπτωςη 

των εφαρμοζόμενων πολιτικών, αφετϋρου για να προςομοιϊςει τα αποτελϋςματα 

που θα εύχε η πιθανό απουςύα τουσ.  

 Ανάλυςη κόςτουσ- οφέλουσ. Η ανϊλυςη κόςτουσ οφϋλουσ προςπαθεύ να αποτυ-

πώςει ςε χρηματικούσ όρουσ τα οφϋλη που προκύπτουν από τη ςυμμετοχό ςτο 

πρόγραμμα για όςουσ λαμβϊνουν μϋροσ, και το κόςτοσ των προγραμμϊτων. ε ο-

ριςμϋνεσ περιπτώςεισ επιχειρεύται η εκτύμηςη και του ϋμμεςου κόςτουσ (π.χ. φαι-

νόμενο υποκατϊςταςησ) και ωφελειών (κοινωνικό όφελοσ).  

 Ποιοτικέσ Μέθοδοι: Οι ποιοτικϋσ μϋθοδοι, ςτοχεύουν ςτη διϊγνωςη ςυνθηκών και 

επιπτώςεων οι οπούεσ δεν επιδϋχονται ποςοτικόσ μϋτρηςησ. Αποτελούν περιςςό-

τερο κρύςη (assessment), παρϊ αξιολόγηςη με την ϋννοια τησ ϋκτιςησ ποςοτικών 

επιπτώςεων.  

 Διαχρονική μελέτη ομάδασ ςτόχου. Οι αξιολογόςεισ που βαςύζονται ςε αυτό τη μϋ-

θοδο χρηςιμοποιούν ωσ πεδύο ϋρευνασ μια εκ των πρότερων ςαφώσ καθοριςμϋνη 

και ομοιογενό ομϊδα, την οπούα παρακολουθούν για μεγϊλο χρονικό διϊςτημα κα-

ταγρϊφοντασ τησ εργαςιακϋσ μεταβολϋσ που ςυμβαύνουν. 

Εύναι προφανϋσ ότι κϊθε μϋθοδοσ ϋχει πλεονϋκτημα και μειονεκτόματα και η επιλογό τησ 

βϋλτιςτησ μεθόδου εξαρτϊται από ϋνα ςύνολο παραγόντων όπωσ το κόςτοσ τησ αξιολό-

γηςησ, τα ερωτόματα προσ απϊντηςη, τα διαθϋςιμα ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα, το χρονικό εύροσ 

τησ εφαρμοζόμενησ πολιτικόσ, τον χρόνο εντόσ του οπούου πρϋπει να ολοκληρωθεύ η αξι-

ολόγηςη. 

Σα προβλόματα που προκύπτουν από την εφαρμογό των ενεργητικών πολιτικών, ϋχουν 

κωδικοποιηθεύ από τον Calmfors,16 ωσ εξόσ: 

 Εκτίμηςη νεκρού βάρουσ (deadweight). Σο νεκρό βϊροσ ενόσ προγρϊμματοσ ανα-

φϋρεται ςτισ περιπτώςεισ που θα εύχαν ενεργόςει ςύμφωνα με τον επιδιωκόμενο 

ςτόχο (π.χ. πρόςληψη νϋου προςωπικού, ϋναρξη επιχειρηματικόσ δραςτηριότη-

τασ), ακόμη και αν δεν εφαρμοζόταν το πρόγραμμα αυτό. 

                                                             
16 Calmfors (1994), ο.π. 
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 Επίπτωςη υποκατάςταςησ (substitution effect). Δημιουργεύται όταν η εφαρμογό 

ενόσ προγρϊμματοσ προκαλεύ αναδιανομό τησ απαςχόληςησ μεταξύ ωφελούμενων 

– μη ωφελούμενων. 

 Επίπτωςη Εκτόπιςησ (dispalsment effect). Προκαλεύται όταν οι αποδϋκτεσ του 

προγρϊμματοσ (επιχειρόςεισ) ενιςχύουν την ανταγωνιςτικό τουσ θϋςη ςτην αγορϊ 

λόγω του προγρϊμματοσ, με ςυνϋπεια να προκαλούν την μεύωςη τησ απαςχόληςησ 

ςτισ λιγότερο ανταγωνιςτικϋσ επιχειρόςεισ.  

 Επίπτωςη επιλογήσ (creaming). Οφεύλεται ςτην προςπϊθεια των διαχειριςτών του 

προγρϊμματοσ να εξαςφαλύζουν υψηλϊ ποςοςτϊ υλοπούηςησ του φυςικού αντικε-

ιμϋνου με ποςοτικούσ όρουσ. την προςπϊθεια αυτό ςυχνϊ επιλϋγονται εκεύνεσ οι 

ομϊδεσ ατόμων των οπούων τα προςωπικϊ χαρακτηριςτικϊ διαςφαλύζουν ευνο-

μημϋνεσ πιθανότητεσ επιτυχύασ (π.χ. μεγαλύτερη πιθανότητα ανεύρεςησ εργαςύασ), 

ϋναντι ϊλλων ομϊδων με μικρότερεσ δυνατότητεσ πρόςβαςησ ςτην απαςχόληςη. 

Ωσ ςυνϋπεια οι ωφελούμενοι από τισ πολιτικϋσ εύναι αυτού που τισ χρειϊζονται λιγό-

τερο. 

 

2.5 Οριοθζτηςη τησ αξιολόγηςησ προγραμμάτων / πολιτικών ςτα πλα-
ίςια τησ Ε.Ε. 

Η ορολογύα που χρηςιμοποιεύται από την Ευρωπαώκό Επιτροπό ςυνδϋεται ςτενϊ με την 

διαρθρωτικό βοόθεια τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ (π.χ. Ευρωπαώκό Κοινωνικό Σαμεύο, Ευρω-

παώκό Σαμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ). Η αξιολόγηςη των δραςτηριοτότων που ςχετύ-

ζονται με διαρθρωτικϋσ παρεμβϊςεισ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ πρϋπει να λϊβουν χώρα εν-

τόσ του λογικού πλαιςύου των διαρθρωτικών παρεμβϊςεων τησ ΕΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χήμα 1: Λογική παρέμβαςησ ενόσ προγράμματοσ 

 

Η λογικό παρϋμβαςησ μπορεύ να περιγραφεύ ςε μια «από τα κϊτω προσ τα πϊνω» (bottom-

up approach) ό «από τα πϊνω προσ τα κϊτω» (top-down approach) προςϋγγιςη: 
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«από τα κϊτω προσ τα πϊνω» (bottom-up approach)  

 Για την υλοπούηςη δρϊςεων απαιτούνται ςυγκεκριμϋνεσ ειςροϋσ (π.χ οικονομικού 

πόροι , ανθρώπινοι πόροι κ.λ.π.)  

 Οι ειςροϋσ μϋςω ςυγκεκριμϋνων δραςτηριοτότων (π.χ δρϊςη ΕΠΑ) παρϊγουν φυ-

ςικϋσ εκροϋσ που αποδεικνύουν την πρόοδο που ϋχει ςημειωθεύ ςτην εφαρμογό 

τησ δρϊςησ (π.χ αριθμόσ των θϋςεων κατϊρτιςησ)  

 Σα αποτελϋςματα εύναι οι ϊμεςεσ ςυνϋπειεσ για τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτη δρϊςη.  

(π.χ αποτϋλεςμα τησ αξιολόγηςησ ορύζεται η επιτυχύα μύασ δρϊςησ ςτην εύρεςη νϋ-

ασ εργαςύασ από τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτο πρόγραμμα ό αύξηςη των εςόδων ωσ 

αποτϋλεςμα τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςτο πρόγραμμα).  

 Επύπτωςη εύναι η "αντοχό" ενόσ γεγονότοσ και εξετϊζει τισ ςυνϋπειεσ πϋρα από τισ 

ϊμεςεσ ςυνϋπειεσ για τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτο πρόγραμμα, π.χ. τα ποςοςτϊ διατό-

ρηςησ απαςχόληςησ για περιςςότερο από ϋνα ϋτοσ.  

«από τα πϊνω προσ τα κϊτω» (top-down approach)  

 Όλα τα προγρϊμματα καθοδηγούνται από ϋνα γενικότερο ςτόχο. 

 Ο γενικότεροσ ςτόχοσ καθοδηγεύ ςτη ςυνϋχεια, τη ςτρατηγικό ό τισ ςτρατηγικϋσ 

και περιϋχει κατϊ κανόνα μια ςειρϊ από ειδικούσ ςτόχουσ. 

 Κϊθε ειδικόσ ςτόχοσ υλοποιεύται μϋςω ςυγκεκριμϋνων μϋτρων. το πλαύςιο αυτό 

ορύζονται τα επιχειρηςιακϊ μϋτρα. 

Σο εννοιολογικό πλαύςιο δεύχνει πώσ η ανιούςα και κατιούςα προςϋγγιςη ςχετύζονται με-

ταξύ τουσ ςτα κϊτωθι: 

 Οι ςυνολικού ςτόχοι εκφρϊζονται με γνώμονα τισ επιπτώςεισ, π.χ. μεύωςη τησ μακ-

ροχρόνιασ ανεργύασ. 

 Οι ειδικού ςτόχοι εκφρϊζονται με την ϊποψη των αποτελεςμϊτων, π.χ. ο αριθμόσ 

των καταρτιζομϋνων που βελτύωςε την απαςχοληςιμότητϊ τουσ. 

 Οι επιχειρηςιακού ςτόχοι εκφρϊζονται ωσ εκροϋσ, π.χ. η παροχό προγραμμϊτων 

κατϊρτιςησ για την μακροχρόνια ανϋργουσ. 

Ανεξϊρτητα από την προςϋγγιςη τησ αξιολόγηςησ η ςυνόθησ πρακτικό που υιοθετεύται 

ςτο πλαύςιο αξιολόγηςησ των προγραμμϊτων των Διαρθρωτικών Σαμεύων περιλαμβϊνει 

τρύα επύπεδα, που ςυγκροτούν και αντύςτοιχα ςτϊδια τησ αξιολόγηςησ. Σα ςτϊδια αυτϊ 

εύναι: 

1. εκ των προτϋρων αξιολόγηςη (ex ante evaluation) 

2. ενδιϊμεςη αξιολόγηςη (mid-term evaluation) 

3. εκ των υςτϋρων αξιολόγηςη (ex post evaluation) 

Εύναι ςαφϋσ ότι υπϊρχει διαςύνδεςη των τριών ςταδύων και ότι η αξιολόγηςη ςε κϊθε 

ςτϊδιο προώποθϋτει και αξιολογεύ τα ςυμπερϊςματα του προηγούμενου.  
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Ειδικότερα: 

 Η εκ των προτέρων αξιολόγηςη λαμβϊνει χώρα ςτη φϊςη του ςχεδιαςμού ενόσ 

προγρϊμματοσ και ςε γενικϋσ γραμμϋσ αντιςτοιχεύ ςτα δύο πρώτα πεδύα τησ ιεραρ-

χύασ αξιολόγηςησ όπωσ αυτό αναφϋρθηκε παραπϊνω, δηλαδό την αξιολόγηςη τησ 

ανϊγκησ για την υιοθϋτηςη του προγρϊμματοσ και την αξιολόγηςη του ςχεδιαςμού 

του προγρϊμματοσ. Γύνεται ςυνόθωσ όταν οι δημόςιεσ αρχϋσ βρύςκονται ςτο ςτϊ-

διο των ςυζητόςεων και διαπραγματεύςεων για την οριςτικοπούηςη των προγ-

ραμμϊτων. 

 Η ενδιάμεςη αξιολόγηςη γύνεται ςτη φϊςη τησ υλοπούηςησ του προγρϊμματοσ και 

εν πολλούσ αντιςτοιχεύ με το πεδύο τησ ιεραρχύασ αξιολόγηςησ που αναφϋρεται 

ςτην αξιολόγηςη τησ εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ (αν και όχι ακριβώσ). Φρηςι-

μεύει ιδιαύτερα ςτο να γύνει μια αρχικό εκτύμηςη αν το πρόγραμμα επιτυγχϊνει το-

υσ ςτόχουσ που τϋθηκαν ό αν χρειϊζεται να γύνουν αλλαγϋσ ςε επύπεδο διαχεύριςησ. 

Ωςτόςο, γύνεται και επανεκτύμηςη των ςτόχων που αρχικϊ τϋθηκαν και εξετϊζεται 

η ςυνϊφειϊ τουσ με το γενικότερο οικονομικό και κοινωνικό πλαύςιο, όπωσ αυτό 

διαμορφώθηκε ςτην πορεύα. Αν χρειαςτεύ, προτεύνονται επικαιροποιόςεισ των 

ςτόχων. 

 Η εκ των υςτέρων αξιολόγηςη, που αντιςτοιχεύ ςτα δύο τελευταύα πεδύα τησ ιεραρ-

χύασ αξιολόγηςησ, δηλαδό ςτην αξιολόγηςη των αποτελεςμϊτων και τησ αποδοτι-

κότητασ του προγρϊμματοσ, γύνεται μετϊ την υλοπούηςη του προγρϊμματοσ και 

ςτοχεύει ςτην εξαγωγό ςυμπεραςμϊτων ςχετικών με το ςύνολο τησ παρϋμβαςησ. 

Πρόκειται για το πλϋον απαιτητικό ςε τεχνικό αρτιότητα τμόμα τησ αξιολόγηςησ 

και ςυνόθωσ διαρκεύ μεγϊλο διϊςτημα, εύτε γιατύ πολλϊ προγρϊμματα εμφανύζουν 

αποτελϋςματα αρκετό καιρό μετϊ την υλοπούηςό τουσ, εύτε γιατύ πρϋπει να γύνουν 

εκτεταμϋνεσ ϋρευνεσ πεδύου, προκειμϋνου να αναδειχτούν και να καταμετρηθούν 

τα όποια αποτελϋςματα του προγρϊμματοσ. 
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3 Αποτφπωςη υφιςτάμενου ςυςτήματοσ αξιολόγηςησ και 
παρακολοφθηςησ ενεργητικών πολιτικών ςτον ΟΑΕΔ 

 

3.1 Οι οργανωτικζσ μονάδεσ του ΟΑΕΔ που εμπλζκονται ςτο ςχεδιαςμό 
και ςτην αξιολόγηςη των ΕΠΑ 

Παρϊ το γεγονόσ ότι οι ενεργητικϋσ πολιτικϋσ απαςχόληςησ αποτελούν διακριτό πεδύο 

δραςτηριότητασ του ΟΑΕΔ εδώ και 30 χρόνια, ςτο διϊςτημα αυτό ο ςχεδιαςμόσ και η αξιο-

λόγηςη των προγραμμϊτων, όπωσ και η αποτελεςματικό διοικητικό τουσ διαχεύριςη πα-

ραμϋνει ςε χαμηλϊ ποιοτικϊ επύπεδα. Παρϊ τισ επιςημϊνςεισ των ελλιπών αξιολογόςεων 

που ϋχουν γύνει ςτο παρελθόν, ο ΟΑΕΔ δεν προςϊρμοςε τον τρόπο που οργανώνει τα 

προγρϊμματα απαςχόληςησ. Εύναι αναγκαύο να η επανακαθοριςτεύ η κατεύθυνςη του Ορ-

γανιςμού ωσ προσ τη φιλοςοφύα, τον ςχεδιαςμό, την υλοπούηςη και την αξιολόγηςη των 

παρεμβϊςεών του. Προσ τούτο κρύνεται ςκόπιμο πρωτύςτωσ να παρατεθεύ μια ςύντομη 

παρουςύαςη του ΟΑΕΔ και κυρύωσ των Διευθύνςεων εκεύνων που ςχετύζονται με το ςχεδι-

αςμό και την υλοπούηςη των προγραμμϊτων ενεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ. 

Παρουςίαςη ΟΑΕΔ 

Η οργϊνωςη των υπηρεςιών του ΟΑΕΔ προςδιορύζεται ςτο Β.Δ. 405/1971 (ΥΕΚ 123Α) με το 

οπούο καθορύςτηκε η οργϊνωςη, ςυγκρότηςη και λειτουργύα των υπηρεςιών του, ςτο Π.Δ. 

416/1990 (ΥΕΚ 162Α) με το οπούο ςυςτϊθηκαν η Γενικό Διεύθυνςη Εργατικού Δυναμικού και 

η Γενικό Διεύθυνςη Τποςτόριξησ και ςτο Π.Δ. 396/1998 (ΥΕΚ 276/Α/2-11-1998) με το οπούο 

ςυςτϊθηκε η Γενικό Διεύθυνςη Επαγγελματικόσ Εκπαύδευςησ και Κατϊρτιςησ. Η οργϊνωςη 

αυτό ςυμπληρώθηκε με το ϊρθρο 12 του Ν. 3144/2003 (ΥΕΚ 111Α/8-5-2003) με την οπούα 

ςυςτϊθηκε ςτον οργανιςμό η Ειδικό Τπηρεςύα Κϋντρων Προώθηςησ ςτην Απαςχόληςη 

(ΚΠΑ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Οι Τπηρεςύεσ του Οργανιςμού διακρύνονται ςτην κεντρικό Τπηρεςύα (Διούκηςη) και ςτισ 

Περιφερειακϋσ Τπηρεςύεσ (7 Περιφερειακϋσ Διευθύνςεισ με τισ κατϊ τόπουσ Τπηρεςύεσ που 

υπϊγονται ςτην αρμοδιότητϊ τουσ). Η Διούκηςη ςυγκροτεύται από τισ Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικϋσ 

Διευθύνςεισ που κατευθύνουν και ςυντονύζουν το ϋργο τησ αρμοδιότητϊσ τουσ. 
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Η αρμοδιότητα των Διευθύνςεων και Τπηρεςιών που υπϊγονται ςτην Α΄ Γενικό Διεύθυνςη 

(Εργατικού Δυναμικού) ανϊγεται ςε θϋματα που ϋχουν ςχϋςη με την εφαρμογό τησ Κυβερ-

νητικόσ Πολιτικόσ για την απαςχόληςη του εργατικού δυναμικού τησ χώρασ. 

Η αρμοδιότητα των Διευθύνςεων και Τπηρεςιών που υπϊγονται ςτη Β΄ Γενικό Διεύθυνςη 

(Τποςτόριξησ) ανϊγεται ςε θϋματα που ϋχουν ςχϋςη με την υποςτόριξη του ϋργου των μο-

νϊδων του Οργανιςμού (θϋματα προςωπικού, οικονομικών κλπ). 

Η αρμοδιότητα των Διευθύνςεων που υπϊγονται ςτην Γ΄ Γενικό Διεύθυνςη (Επαγγελματι-

κόσ Εκπαύδευςησ και Κατϊρτιςησ) ανϊγεται ςε θϋματα που ϋχουν ςχϋςη με την εφαρμογό 

τησ Κυβερνητικόσ Πολιτικόσ για τον Επαγγελματικό Προςανατολιςμό και την Σεχνικό Ε-

παγγελματικό Εκπαύδευςη και Κατϊρτιςη του εργατικού δυναμικού τησ χώρασ. 

Η παροχό των υπηρεςιών του Οργανιςμού υλοποιεύται μϋςω των Περιφερειακών Τπηρε-

ςιών. Αυτϋσ αποτελούνται από τισ επτϊ (7) Περιφερειακϋσ Διευθύνςεισ ςτην αρμοδιότητα 

των οπούων υπϊγονται οι κατϊ τόπουσ Σοπικϋσ Τπηρεςύεσ, ςτισ οπούεσ περιλαμβϊνονται 

και οι Τπηρεςύεσ Απαςχόληςησ. 

Οι αρμοδιότητεσ των εμπλεκόμενων οργανωτικών μονϊδων, ςε επύπεδο Διεύθυνςησ, που 

ςχετύζονται με το ςχεδιαςμό, υλοπούηςη των ενεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ, ϋχουν 

ωσ εξόσ: 

1.Διεύθυνςη Απαςχόληςησ (Γενική Διεύθυνςη Εργατικού Δυναμικού) 

Η Διεύθυνςη ϋχει  ωσ κύρια αποςτολό το ςχεδιαςμό και την ειςόγηςη μϋτρων που αφορο-

ύν ςτην προώθηςη τησ Απαςχόληςησ ςε ςχϋςη με την εκϊςτοτε ιςχύουςα κυβερνητικό 

πολιτικό, το ςυντονιςμό και την υποςτόριξη των Τπηρεςιών Απαςχόληςησ (Κϋντρα Προ-

ώθηςησ ςτην Απαςχόληςη, Γραφεύα Εργαςύασ και Σοπικϋσ Τπηρεςύεσ) κατϊ την υλοπούηςη 

των προγραμμϊτων απαςχόληςησ, την παρακολούθηςη και αξιολόγηςη του φυςικού και 

οικονομικού αντικειμϋνου των προγραμμϊτων ςε ςυνεργαςύα με ϊλλεσ διευθύνςεισ τησ 

Διούκηςησ. 

2.Τπηρεςία διεθνών ςχέςεων 

Η υπηρεςύα διεθνών ςχϋςεων προετοιμϊζει ςε ςυνεργαςύα με τισ αρμόδιεσ διευθύνςεισ τα 

προγρϊμματα και τισ δρϊςεισ οι οπούεσ εντϊςςονται ςε χρηματοδότηςη από κοινοτικούσ 

πόρουσ (ςυγχρηματοδοτούμενουσ), ϋχει την επιμϋλεια τησ ςυνεργαςύασ με τισ αρμόδιεσ 

διαχειριςτικϋσ αρχϋσ ςε θϋματα ςχεδιαςμού-ϋνταξησ και παρακολούθηςησ προγραμμϊτων 

και ενημερώνει γι' αυτϊ όλεσ τισ εμπλεκόμενεσ υπηρεςύεσ του Οργανιςμού, επιμελεύται ςε 

ςυνεργαςύα με τισ διευθύνςεισ του οργανιςμού την ςύνταξη των απαραύτητων δελτύων 

παρακολούθηςησ του φυςικού αντικειμϋνου των διϊφορων δρϊςεων, ςυντϊςςει  τα απα-

ραύτητα δελτύα ϋργων ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ των  διαχειριςτικών αρχών, ςυγκεντρώνει 

τα δελτύα δαπανών και αφού ελϋγξει την επιλεξιμότητϊ τουσ ςε ςχϋςη με τισ απαιτόςεισ 

των ςυγχρηματοδοτούμενων προγραμμϊτων ενημερώνει την ηλεκτρονικό βϊςη δεδομϋ-

νων, απαντϊ ςε ςυνεργαςύα με τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ του Οργανιςμού, ςε εκθϋςεισ ελϋγ-

χου των διαφόρων ελεγκτικών αρχών των ςυγχρηματοδοτούμενων προγραμμϊτων, και 

διευκολύνει τισ αρχϋσ αυτϋσ για την επιτϋλεςη του ϋργου τουσ ςτισ υπηρεςύεσ του Οργανις-

μού. 

3.Τπηρεςία Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων 
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Η υπηρεςύα ειδικών κοινωνικών ομϊδων ςχεδιϊζει δρϊςεισ που αφορούν ςτην προώθηςη 

ςτην απαςχόληςη ατόμων με αναπηρύεσ  και ϊλλων ευπαθών κοινωνικϊ ομϊδων, παρα-

κολουθεύ την πορεύα του φυςικού αντικειμϋνου των ςχετικών δρϊςεων και ςυντϊςςει εκ-

θϋςεισ προόδου αυτών, ςυνεργϊζεται με ϊλλεσ Διευθύνςεισ τησ Διούκηςησ για την παρακο-

λούθηςη του φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου των προγραμμϊτων, φροντύζει για 

την επεξεργαςύα των ςτοιχεύων υλοπούηςησ των ςυγχρηματοδοτούμενων προγραμμϊτων 

για τισ ευπαθεύσ κοινωνικϊ ομϊδεσ και παρακολουθεύ την πορεύα των επωφελούμενων με 

κύριο ςτόχο την κοινωνικό ενςωμϊτωςη τουσ. 

4.Ειδική Τπηρεςία Κέντρων Προώθηςησ ςτην Απαςχόληςη (ΚΠΑ) 

κοπόσ τησ Ειδικόσ Τπηρεςύασ Κ.Π.Α εύναι η διαςφϊλιςη τησ εύρυθμησ και αποτελεςματι-

κόσ λειτουργύασ των Κϋντρων Προώθηςησ Απαςχόληςησ, προκειμϋνου να υποςτηρύζεται 

ποιοτικϊ το ανθρώπινο δυναμικό τησ χώρασ, ωσ προσ την ενεργοπούηςη και την προώθη-

ςό του ςε θϋςεισ απαςχόληςησ. Για την επύτευξη του ςκοπού αυτού, ςυντονύζει και παρα-

κολουθεύ την οργϊνωςη, ανϊπτυξη και απόδοςη των Κ.Π.Α, με ςτόχο τη διαρκό βελτύωςη 

τησ ποιότητασ των παρεχόμενων υπηρεςιών προσ τουσ πολύτεσ, ανϋργουσ και  επιχειρόςε-

ισ. 

5.Διεύθυνςη Επιθεώρηςησ 

Η Διεύθυνςη Επιθεώρηςησ ϋχει ωσ αντικεύμενο τον ϋλεγχο των υπηρεςιών απαςχόληςησ 

και αςφϊλιςησ, των υπηρεςιών τεχνικόσ εκπαύδευςησ καθώσ και των υπηρεςιών εκπαύδε-

υςησ.  Ειδικότερα και αναφορικϊ με τισ υπηρεςύεσ απαςχόληςησ και αςφϊλιςησ εύναι αρ-

μόδια για το διαχειριςτικό, οικονομικό και λογιςτικό ϋλεγχο για τισ πραγματοποιούμενεσ 

παροχϋσ και δαπϊνεσ των περιφερειακών ό των υπηρεςιών οι οπούεσ υπϊγονται ςε αυτϋσ, 

τον ϋλεγχο τησ εφαρμογόσ των νόμων και εγκυκλύων οι οπούεσ διϋπουν την λειτουργύα των 

εν λόγω υπηρεςιών, τον διοικητικό οικονομικό και λογιςτικό ϋλεγχο των ΚΠΑ και των υ-

πηρεςιών αςφϊλιςησ του οργανιςμού ,την πύςτη εφαρμογό των διατϊξεων οι οπούεσ ιςχύ-

ουν κϊθε φορϊ για κϊθε δρϊςη η παροχό του οργανιςμού προσ τουσ αςφαλιςμϋνουσ ,την 

ποιοτικό και ποςοτικό παροχό υπηρεςιών προσ τουσ ϊνεργουσ και προτεύνει λύςεισ για 

βελτύωςη τησ διαδικαςύασ εντόσ τησ κϊθε υπηρεςύασ. Αναφορικϊ με τισ υπηρεςύεσ τεχνικόσ 

εκπαύδευςησ  ελϋγχει την ποιοτικό  παροχό υπηρεςιών εκπαύδευςησ  προσ τουσ εκπαιδευ-

όμενουσ και προτεύνει λύςεισ για βελτύωςη τησ διαδικαςύασ εντόσ τησ κϊθε υπηρεςύασ, ε-

λϋγχει την πιςτό εφαρμογό των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων καθώσ και των προγραμ-

μϊτων πρακτικόσ ϊςκηςησ, προτεύνει μϋτρα για την βελτύωςη του κτιριακού εξοπλιςμού 

και των μηχανημϊτων τα οπούα εύναι αναγκαύα για την επύτευξη του ςκοπού λειτουργύασ 

των εκπαιδευτικών μονϊδων και ελϋγχει τισ υποχρεώςεισ του προςωπικού καθώσ και την 

απόδοςη του.  Αναφορικϊ με τισ υπηρεςύεσ τεχνικόσ εκπαύδευςησ  αςκεύ διοικητικό, οικο-

νομικό και λογιςτικό ϋλεγχο των  εκπαιδευτικών μονϊδων οι οπούεσ λειτουργούν κϊθε 

φορϊ ςτα πλαύςια του  οργανιςμού, ελϋγχει την πύςτη εφαρμογό των διατϊξεων οι οπούεσ 

ιςχύουν κϊθε φορϊ για κϊθε δρϊςη η παροχό του οργανιςμού προσ τουσ   εκπαιδευόμενο-

υσ. Σϋλοσ ςε κϊθε περύπτωςη διαπύςτωςησ προβλημϊτων ςτην λειτουργύα  οποιαςδόποτε 

υπηρεςύασ ενημερώνει ςχετικϊ την διούκηςη προκειμϋνου για την ανϊληψη διορθωτικών 

μϋτρων. 

6.Διεύθυνςη Οικονομικών Τπηρεςιών 

Η διεύθυνςη οικονομικών υπηρεςιών εύναι αρμόδια για την κατϊρτιςη του προώπολογις-

μού του Οργανιςμού, μεριμνϊ για την ϋγκριςό του προώπολογιςμού και την διεκπεραύωςη 
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των διαδικαςιών εύςπραξησ των εςόδων του. Ελϋγχει τη νομιμότητα και κανονικότητα 

των δαπανών, διενεργεύ τισ ειςπρϊξεισ και πληρωμϋσ, και  ςυντϊςςει τον ιςολογιςμό του 

Οργανιςμού. 

7.Νομική Τπηρεςία 

Η νομικό υπηρεςύα παρϋχει νομικό υποςτόριξη ςτισ υπηρεςύεσ του οργανιςμού και εκπρο-

ςωπεύ νομικϊ τον οργανιςμό ενώπιον των δικαςτικών αρχών. Ειδικότερα  παρακολουθεύ 

την εθνικό και την κοινοτικό νομοθεςύα και προωθεύ για κϊθε πρϊξη του οργανιςμού την 

εναρμόνιςη τησ με την αντύςτοιχη κοινοτικό όπου αυτό απαιτεύται, γνωμοδοτεύ ςε κϊθε 

θϋμα που αναφϋρεται ςτα αντικεύμενα του οργανιςμού, ειςηγεύται για κϊθε ςοβαρό νομι-

κό θϋμα ό ζότημα που αφορϊ τον οργανιςμό και γνωμοδοτεύ ςε περιπτώςεισ ςυμβιβαςμού 

η παραύτηςησ από δικαιώματα αξιώςεισ αγωγϋσ και ϋνδικα μϋςα, μεριμνϊ για την νομοτεχ-

νικό επεξεργαςύα των ςχεδύων νόμων κανονιςμών διαταγμϊτων και εγκυκλύων που κα-

ταρτύζουν οι υπηρεςύεσ του οργανιςμού,           καταρτύζει τισ ςυμβϊςεισ και κϊθε ϋγγραφο 

το οπούο αποτελεύ δικαιοπραξύα του οργανιςμού με ϊλλο φορϋα. 

8.Διεύθυνςη Μηχανογράφηςησ (Πληροφορικήσ) 

Η Διεύθυνςη Μηχανογρϊφηςησ (Πληροφορικόσ) του ΟΑΕΔ ϋχει ωσ αρμοδιότητα  να ςχεδι-

ϊζει, αναπτύςςει, λειτουργεύ και  υποςτηρύζει τα πληροφοριακϊ ςυςτόματα, τα τηλεπικοι-

νωνιακϊ δύκτυα, τισ εφαρμογϋσ  και τισ προηγμϋνεσ υπηρεςύεσ, ςτο πλαύςιο των δραςτηρι-

οτότων του Οργανιςμού. Επύςησ να παρϋχει τεχνικό υποςτόριξη ςτουσ τελικούσ χρόςτεσ 

που διαχειρύζονται την πληροφορύα που αποτελεύ και την πρώτη ύλη για την παροχό ανα-

βαθμιςμϋνων υπηρεςιών που καλεύται να προςφϋρει ο Οργανιςμόσ αξιοποιώντασ τισ νϋεσ 

τεχνολογύεσ. 

 

Διαδικαςίεσ χεδιαςμού Προγραμμάτων 

Οι προαναφερθεύςεσ διευθύνςεισ εμπλϋκονται εύτε ϊμεςα εύτε ϋμμεςα ςτο ςχεδιαςμό των 

ενεργητικών πολιτικών. το ακόλουθο ςχόμα παρουςιϊζονται οι διαδικαςύεσ ςχεδιαςμού 

των προγραμμϊτων και η ςχετικό εμπλοκό των αρμόδιων Διευθύνςεων του οργανιςμού. 

υγκεκριμϋνα: 

 H Διούκηςη του ΟΑΕΔ και ςυγκεκριμϋνα το Δ του οργανιςμού ςτο οπούο ςυμμετϋ-

χουν και οι κοινωνικού εταύροι αποφαςύζει να υλοποιόςει ϋνα πρόγραμμα ενεργη-

τικόσ απαςχόληςησ, ορμώμενο από πολιτικέσ κατευθύνςεισ, από περιβαλλοντικο-

ύσ παράγοντεσ (πχ αύξηςη τησ ανεργύασ), από το διαθέςιμό π/υ και από διαβουλε-

ύςεισ μεταξύ των και ακολούθωσ δύνει τη ςχετικό εντολό ςτην αρμόδια Διεύθυνςη 

του Οργανιςμού. 

 τη περύπτωςη που το πρόγραμμα πρόκειται να υλοποιηθεύ από κοινοτικούσ πό-

ρουσ δύδεται η ςχετικό εντολό ςτην Τπηρεςία Διεθνών χέςεων να αναλϊβει το 

ςχεδιαςμό. ε αντύθετη περύπτωςη η Διεύθυνςη Απαςχόληςησ εύναι η αρμόδια για 

το ςχετικό ςχεδιαςμό. Και οι δύο διευθύνςεισ ςυνεργϊζονται ςτενϊ με τισ οικονο-

μικέσ υπηρεςίεσ προκειμϋνου να καταρτιςτεύ ο π/υ του προγρϊμματοσ 

 Σο περιεχόμενο του προγρϊμματοσ και ο όλοσ ςχεδιαςμόσ του υποβϊλλεται προσ 

ϋγκριςη ςτο Δ του ΟΑΕΔ. ε ελϊχιςτεσ περιπτώςεισ υπϊρχουν τροποποιόςεισ 

ςύμφωνα με ςχετικϋσ προτϊςεισ των μελών του Δ. 
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 Κατόπιν διαβιβϊζεται ςτο Τπουργεύο για την έκδοςη τησ ςχετικήσ ΚΤΑ, τη δημοςί-

ευςή του ςε ΥΕΚ και την ανάρτηςη τησ πρόςκληςησ προσ τουσ δικαιούχουσ. 

 Παρϊλληλα, μετϊ την ϋγκριςη από το Δ, η Διεύθυνςη Μηχανογρϊφηςησ ετοιμϊζει 

τη ςχετική ηλεκτρονική αίτηςη για τουσ δικαιούχουσ του προγρϊμματοσ. 

 τη ςυνϋχεια ενημερώνονται τα ΚΠΑ για το ςχετικό πρόγραμμα και αποςτϋλλον-

ται ςε αυτϊ όλα τα απαραύτητα ϋγγραφα (πρόςκληςη, ΥΕΚ, ϋντυπα εκθϋςεων και 

ελϋγχου κλπ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαδικαςίεσ Αξιολόγηςησ Προγραμμάτων 

Οι διευθύνςεισ Διεθνών χϋςεων και Απαςχόληςησ εύναι αυτϋσ που εμπλϋκονται κατϊ κύ-

ριο λόγο ςτισ ακολουθούμενεσ μϋχρι ςόμερα προςεγγύςεισ για την αξιολόγηςη των ενερ-
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γητικών πολιτικών χωρύσ όμωσ να υπϊρχουν ςαφόσ προςδιοριςμϋνεσ διαδικαςύεσ που α-

κολουθούνται. 

 

3.2 Επιςκόπηςη των μζχρι ςήμερα ακολουθουμζνων από τον ΟΑΕΔ 
προςεγγίςεων και πρακτικών αξιολόγηςησ δράςεων Ενεργητικών 
Πολιτικών Απαςχόληςησ 

Από την επιςκόπηςη των μϋχρι ςόμερα προςεγγύςεων και πρακτικών που ακολουθεύ ο 

ΟΑΕΔ για την αξιολόγηςη ενεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ, φαύνεται ότι ο κύριοσ ϊ-

ξονασ αξιολόγηςησ, μϋχρι ςόμερα, όταν οι ad hoc απολογιςτικϋσ ϋρευνεσ και μελϋτεσ, που 

διεξϊγονταν εύτε από εξωτερικούσ αξιολογητϋσ εύτε από τον ύδιο φορϋα. Η μεθοδολογύα 

και η ποιότητα των αξιολογόςεων φυςικϊ ποικύλει, για λόγουσ που ςχετύζονται με τον δι-

αθϋςιμο χρόνο κϊθε ερευνητικόσ ομϊδασ, τα ςτοιχεύα που εύχε ςτη διϊθεςό τησ, τα ερωτό-

ματα που ϋθεςε κ.ο.κ.  

Οι αξιολογόςεισ ωσ προσ τον αντύκτυπο λαμβϊνουν υπ’ όψιν το ευρύτερο κοινωνικοοικο-

νομικό πλαύςιο (κατϊςταςη αγορϊσ εργαςύασ κλπ.) και περιλαμβϊνουν τόςο αξιολογόςεισ 

διαδικαςύασ (process oriented evaluation), όςο και επιδρϊςεων (impact evaluation). Για την 

αξιολόγηςη του πλαιςύου χρηςιμοποιούνταν ςτατιςτικϊ δεδομϋνα από την ϋρευνα εργατι-

κού δυναμικού, που αφορούν ςε βαςικϋσ πτυχϋσ τησ απαςχόληςησ και τησ ανεργύασ. Η α-

νϊλυςη των διαδικαςιών αφορϊ ςτην περιγραφικό, ςτατιςτικό ανϊλυςη, που διενεργεύται 

με βϊςη την αποτύπωςη των χαρακτηριςτικών και των απόψεων των κύριων εμπλεκόμε-

νων ςτα προγρϊμματα του ΟΑΕΔ.  Σα ςτοιχεύα που ςυλλϋγονται αφορούν ςτην εργαςιακό 

κατϊςταςη των ωφελουμϋνων, καθώσ και τισ απόψεισ τουσ για τη ςυνειςφορϊ του προγ-

ρϊμματοσ.   

ε ότι αφορϊ την ευρύτερη επύδραςη των προγραμμϊτων (impact evaluation) ϋχουν χρη-

ςιμοποιηθεύ και οικονομετρικϋσ αναλύςεισ, με βϊςη γραμμικϊ μοντϋλα πολλαπλών αποκ-

λύςεων εξαρτημϋνησ ςτατιςτικόσ μεταβλητόσ (linear multiple regression models), αλλϊ τα 

αποτελϋςματα όταν περιοριςμϋνα λόγω ανεπϊρκειασ των διαθϋςιμων ςτοιχεύων. 

Κατϊ την τελευταύα δεκαετύα ϋχουν πραγματοποιηθεύ εννϋα (9) αξιολογόςεισ προγραμ-

μϊτων του ΟΑΕΔ:   

1) Η μελέτη αξιολόγηςησ προγραμμάτων επιχορήγηςησ επιχειρήςεων για την δημιουργία 

Νέων Θέςεων Εργαςίασ, η οπούα μεθοδολογικϊ βαςύςτηκε ςε ςυνεντεύξεισ με 5.000 επιχε-

ιρόςεισ που εύχαν ενταχθεύ ςε Πρόγραμμα Επιχορόγηςησ Νϋων Θϋςεων Εργαςύασ (Πρόγ-

ραμμα Ν.Θ.Ε.) του ΟΑΕΔ κατϊ την περύοδο 1998-2000 και ςε ςυνεντεύξεισ με 1.612 ανϋργουσ 

που εύχαν ενταχθεύ ςε Πρόγραμμα Επιχορόγηςησ Νϋων Θϋςεων Εργαςύασ (Πρόγραμμα 

Ν.Θ.Ε.) του ΟΑΕΔ κατϊ την περύοδο 1998-2000. Επύςησ, προβλεπόταν ϋρευνα πεδύου ςτα 

Κϋντρα Προώθηςησ τησ Απαςχόληςησ και τισ Σοπικϋσ Τπηρεςύεσ του ΟΑΕΔ. τα πλαύςια τησ 

μελϋτησ προβλεπόταν εκτύμηςη του βαθμού διεύςδυςησ και του ποςοςτού κϊλυψησ του 

προγρϊμματοσ ανϊ περιφϋρεια. Σϋλοσ, ςτα πλαύςια τησ μελϋτησ διενεργόθηκε οικονομετ-

ρικό διερεύνηςη των επιπτώςεων του προγρϊμματοσ επύ τησ απαςχόληςησ.  

2) Έκθεςη Παρουςίαςησ και Αποτίμηςησ του Προγράμματοσ Νέων Ελεύθερων Επαγγελμα-

τιών (ΝΕΕ), του έτουσ 2002, το οπούο ςτόχευε ςτην επιχορόγηςη 6.500 νϋων ελεύθερων 

επαγγελματιών ηλικύασ 18- 60 ετών προκειμϋνου να δημιουργόςουν τη δικό τουσ επιχεύρη-
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ςη. Μεθοδολογικϊ προβλεπόταν παρουςύαςη των ςυγκεντρωτικών ςτοιχειών του προγ-

ρϊμματοσ ανϊ περιφϋρεια και φύλο και υπολογιςμόσ του βαθμού διεύςδυςησ και του πο-

ςοςτού κϊλυψησ των προγραμμϊτων ανϊ περιφϋρεια και φύλο. 

3) Έκθεςη Παρουςίαςησ και Αποτίμηςησ του Προγράμματοσ Νέων Θέςεων Εργαςίασ, του 

ϋτουσ 2002, το οπούο εύχε ςτόχο την επιδοτούμενη ςε επιχειρόςεισ απαςχόληςη 15.000 α-

νϋργων ηλικύασ 18-60 ετών ςε νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ. Μεθοδολογικϊ προβλεπόταν παρουςύ-

αςη των ςυγκεντρωτικών ςτοιχειών του προγρϊμματοσ ανϊ περιφϋρεια και φύλο υπολο-

γιςμόσ βαθμού διεύςδυςησ και ποςοςτού κϊλυψησ των προγραμμϊτων ανϊ περιφϋρεια και 

φύλο 

4) Έκθεςη ςύνθεςησ αποτελεςμάτων των προγραμμάτων ΝΘΕ & ΝΕΕ του ΟΑΕΔ, του έτουσ 

2002, η οπούα αποτελούςε ουςιαςτικϊ ςύνοψη των αποτελεςμϊτων των παραπϊνω εκθϋ-

ςεων (ϋκθεςη 2 και 3).  

5) Σελική έκθεςη παρουςίαςησ ςτοιχείων προγράμματοσ Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών 

(ΝΕΕ), περιόδου 2003 – 2004, το οπούο προϋβλεπε την επιχορόγηςη 10.000 νϋων ελεύθε-

ρων επαγγελματιών με ςτόχο την ενθϊρρυνςη των ανϋργων εκεύνων που ςκϋπτονται να 

επιλύςουν το πρόβλημα ανεργύασ τουσ μϋςω δημιουργύασ νϋων επιχειρόςεων.  Μεθοδολο-

γικϊ προβλεπόταν παρουςύαςη των ςυγκεντρωτικών ςτοιχειών του προγρϊμματοσ ανϊ 

περιφϋρεια και φύλο και υπολογιςμόσ βαθμού διεύςδυςησ και ποςοςτού κϊλυψησ των 

προγραμμϊτων ανϊ περιφϋρεια, νομό και φύλο 

6) Σελική έκθεςη παρουςίαςησ ςτοιχείων του προγράμματοσ Νέων Θέςεων Εργαςίασ 2003, 

το οπούο εύχε ςτόχο την επιδότηςη 25.000 νϋων θϋςεων εργαςύασ, οι οπούεσ θα καλυπτό-

ταν από ϊνεργουσ ηλικύασ 18-60 ετών. Μεθοδολογικϊ προβλεπόταν η παρουςύαςη των 

ςυγκεντρωτικών ςτοιχειών του προγρϊμματοσ ανϊ περιφϋρεια και φύλο καθώσ και ο υ-

πολογιςμόσ βαθμού διεύςδυςησ και ποςοςτού κϊλυψησ των προγραμμϊτων ανϊ περιφϋρε-

ια, νομό και φύλο. 

7) Ανάπτυξη πιλοτικού ςυςτήματοσ αξιολόγηςησ μέτρων πολιτικών απαςχόληςησ ςε το-

πικό επίπεδο - Αξιολόγηςη ενεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ (ΝΘΕ, ΝΕΕ, stage) που 

διενεργήθηκαν κατά το 2002 ςτουσ Νομούσ Πειραιά και Ξάνθησ. Η αξιολόγηςη διενεργόθη-

κε ςτα πλαύςια του προγρϊμματοσ ΑΡΣΕΜΙ που εύχε ωσ ςτόχο την ανϊπτυξη μεθόδου ςυ-

νεχούσ προςϋγγιςησ για την αξιολόγηςη των Μϋτρων Ενεργητικόσ Πολιτικόσ Απαςχόληςησ 

που εφαρμόζονται ςε εθνικό επύπεδο. H μεθοδολογύα περιλϊμβανε: α) ϋρευνα πεδύου ςτισ 

δυο περιοχϋσ παρϊλληλα με τυχαύα δειγματοληψύα των εγγεγραμμϋνων ανϋργων ςτην 

Ξϊνθη και τον Πειραιϊ προκειμϋνου να ςυγκροτηθεύ μύα ενιαύα ομϊδα ςύγκριςησ 

(comparison group), β) ανϊλυςη τησ πιθανόσ επύπτωςησ των διαφόρων χαρακτηριςτικών 

των ανϋργων ωσ μεταβλητϋσ μϋςω τησ ανϊπτυξησ οικονομετρικών μοντϋλων με ςτόχο την 

εκτύμηςη του βαθμού ςτον οπούο προςωπικϊ χαρακτηριςτικϊ των ανϋργων επηρεϊζουν 

τισ δυνατότητεσ εύρεςησ εργαςύασ και το βαθμό διατόρηςόσ τουσ και γ) ςτατιςτικϋσ και 

οικονομετρικϋσ μεθόδουσ επαλόθευςησ.  

8) Αξιολόγηςη του προγράμματοσ Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ), έτουσ 2004. Σα 

προγρϊμματα ΝΕΕ απευθύνονταν ςε ανϋργουσ που θϋλουν να μπουν (ό να επανενταχθο-

ύν) ςτην παραγωγικό διαδικαςύα, δημιουργώντασ μια νϋα, μικρό κυρύωσ επιχεύρηςη. Αντι-

κεύμενο τησ μελϋτησ όταν η αξιολόγηςη του προγρϊμματοσ ΝΕΕ που υλοποιόθηκε από τον 

ΟΑΕΔ το 2004. Με δεδομϋνεσ τισ τεχνικϋσ και οργανωτικϋσ δυνατότητεσ του Οργανιςμού, 

για πρώτη φορϊ ςτην ιςτορύα του Οργανιςμού επιχειρόθηκε η αξιολόγηςη ενόσ προγρϊμ-
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ματοσ ενεργητικόσ πολιτικόσ, με αξιοπούηςη (κατηγοριοπούηςη, διαςταύρωςη, επεξεργα-

ςύα,, κλπ.) τόςο του διαθϋςιμου μηχανογραφημϋνου υλικού του, όςο και των ςτοιχεύων 

ϊλλων ςυναφών φορϋων (Οργανιςμού Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ).  Κεντρικόσ ϊξονασ τησ α-

νϊλυςησ όταν η διερεύνηςη του βαθμού επιτυχύασ του προγρϊμματοσ ςε ςχϋςη με την 

ςυμμετοχό των ανϋργων δικαιούχων, αλλϊ και τη ςημερινό κατϊςταςη απαςχόληςησ ό-

ςων ςυμμετεύχαν ςτο πρόγραμμα. 

Ειδικότερα, για τουσ ςκοπούσ αυτούσ ςυγκεντρώθηκαν από τη Βϊςη Δεδομϋνων του ΟΑ-

ΕΔ, αξιολογόθηκαν και αναλύθηκαν μετϊ από επεξεργαςύα το ςύνολο των ςτοιχεύων που 

αφορούν ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτο πρόγραμμα ΝΕΕ 2004. τη ςυνϋχεια ϋγινε ςτατιςτικό 

ανϊλυςη των ςτοιχεύων για τουσ ςυμμετϋχοντεσ επιδοτούμενουσ, ςε ςχϋςη με βαςικϋσ πα-

ραμϋτρουσ που αφορούν την προςωπικό τουσ κατϊςταςη και τα ςτοιχεύα τησ διϊρκειασ 

ανεργύασ τουσ πριν την ϋνταξη ςτο πρόγραμμα (ανϊ Περιφϋρεια, Νομό, Υύλο, Ηλικύα, 

Μορφωτικό Επύπεδο, Περύοδο εγγραφόσ ςτα Μητρώα Ανϋργων, πριν το πρόγραμμα, 

Δραςτηριότητα νϋασ επιχεύρηςησ, Επιλεγμϋνοι ςυνδυαςμού των ανωτϋρω). 

Ακολούθηςε αποτύπωςη τησ τρϋχουςασ κατϊςταςησ όςων ςυμμετεύχαν ςτο πρόγραμμα 

ΝΕΕ, ςχετικϊ με το αν εξακολουθούν να απαςχολούνται. Προσ τούτο, ϋγινε αναζότηςη των 

ςυμμετεχόντων ςτο τρϋχον Μητρώο Ανϋργων Ο.Α.Ε.Δ. προκειμϋνου να διαπιςτωθεύ κατϊ 

πόςο παραμϋνουν ενεργού ςτην αγορϊ εργαςύασ ό ϋχουν επιςτρϋψει ςτην εγγεγραμμϋνη 

ανεργύα. Για να επιβεβαιωθούν τα ςυμπερϊςματα πραγματοποιόθηκε και Έρευνα Πεδύου.  

9) Αξιολόγηςη του προγράμματοσ Νέων Θέςεων Εργαςίασ (Ν.Θ.Ε.)  έτουσ 2005. Η μελϋτη 

εξετϊζει το πραγματικό ςύνολο των ανϋργων που ςυμμετεύχαν ςτο Πρόγραμμα Ν.Θ.Ε. του 

ΟΑΕΔ για το 2005 πανελληνύωσ, δηλαδό 11.430 ςυμμετϋχοντεσ.  Αρχικϊ, ϋγινε ανϊλυςη των 

δεδομϋνων που ϋχουν καταγραφεύ για τουσ ςυμμετϋχοντεσ, ςε ςχϋςη με βαςικϋσ παρα-

μϋτρουσ που αφορούν την προςωπικό τουσ κατϊςταςη και τα ςτοιχεύα τησ διϊρκειασ α-

νεργύασ τουσ πριν την ϋνταξη ςτο πρόγραμμα (ανϊλυςη ανϊ Νομό, Περιφϋρεια, Ηλικύα, Υύ-

λο, Μορφωτικό Επύπεδο, Επαγγελματικό Ειδικότητα, Μορφό Απαςχόληςησ, Περύοδο εγ-

γραφόσ ςτα Μητρώα Ανϋργων, πριν το πρόγραμμα). Η ανϊλυςη επεκτϊθηκε ςε ςυνδυας-

μούσ παραμϋτρων όπωσ ανϊλυςη των ςυμμετεχόντων με ςχϋςεισ πλόρουσ ό μερικόσ α-

παςχόληςησ, ανϊ Υύλο, ανϊλυςη των ςυμμετεχόντων από κϊθε Περιφϋρεια ανϊ Υύλο, 

ανϊλυςη τησ κϊθε Ηλικιακόσ ομϊδασ ςυμμετεχόντων, ανϊ Υύλο.  

ε επόμενο ςτϊδιο εξετϊςτηκε η παρούςα εργαςιακό κατϊςταςη του ςυνόλου των ςυμ-

μετεχόντων, δηλαδό εϊν εξακολουθούν να απαςχολούνται ό όχι, μϋςω τησ διαςταύρωςησ 

των ςυμμετεχόντων του προγρϊμματοσ με τουσ ηλεκτρονικούσ καταλόγουσ του ΟΑΕΔ 

(Μητρώο Ανεργύασ) και των βαςικών φορϋων αςφϊλιςησ των απαςχολουμϋνων ςτην Ελ-

λϊδα.  

Για να επιβεβαιωθούν ό/και να ςυμπληρωθούν τα ςυμπερϊςματα τησ μελϋτησ, διενεργό-

θηκε και ϋρευνα πεδύου επύ επιλεγμϋνου δεύγματοσ. 

Οι ϊνω αναφερόμενεσ μελϋτεσ που εκπονόθηκαν ςτο παρελθόν ϋχουν πολλϊ κοινϊ ςημεύα 

μεταξύ τουσ και πολλϋσ επιςημϊνςεισ τουσ επικεντρώνονται ςε θϋματα που ϊπτονται του 

ςχεδιαςμού και τησ επιτελικόσ εκτϋλεςησ ενεργητικών δρϊςεων. Αυτϊ αναφϋρονται πχ 

ςτην ανϊγκη για ακριβϋςτερο προςδιοριςμό των πληθυςμών ςτόχων, ςτον ςυνυπολογις-

μό και ςυνεκτύμηςη των ιδιαιτεροτότων των τοπικών αγορών εργαςύασ, ςτην ϋμφαςη που 

θα πρϋπει να δύνεται ςε ομϊδεσ που αντιμετωπύζουν δυςκολύεσ ςτη πρόςβαςη αγορϊσ ερ-

γαςύασ κλπ. Βϋβαια εύναι ςκόπιμο να υπογραμμιςθεύ ότι παρατηρόςεισ και ςυμπερϊςματα 
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που εύχαν διατυπωθεύ την περύοδο 1994- 1999 δεν ιςχύουν ό ιςχύουν μόνο κατϊ ϋνα πο-

ςοςτό την περύοδο 2004 μϋχρι ςόμερα, εφόςον αναπτύχθηκαν και λειτούργηςαν δομϋσ 

που τότε όταν ςε επύπεδο ςχεδιαςμού όπωσ η Ειδικό Τπηρεςύα των ΚΠΑ. Οι ςυςτϊςεισ και 

προτϊςεισ των μελετητών περιςτρϋφονται γύρω από τον ϊξονα ενόσ «ολοκληρωμένου 

ςυςτήματοσ παρακολούθηςησ και αξιολόγηςησ», αναπτύςςοντασ κατϊ περύπτωςη περις-

ςότερο εύτε το τεχνικό πληροφοριακό μϋροσ εύτε το διοικητικό και επιτελικό. 

ύμφωνα με ςυνθετικό μελϋτη, που υλοπούηςε το 2007 η ΠΑΕΠ ΑΕ «Μελϋτη για το Σχεδιας-

μό Συςτόματοσ Μηχανιςμού Παρακολούθηςησ και Αξιολόγηςησ των Προγραμμϊτων του ΟΑ-

ΕΔ» επιχειρεύται μια ςύγκριςη των μελετών. ύμφωνα λοιπόν με τη ςυνθετικό αυτό μελϋτη 

οι μελϋτεσ αξιολόγηςησ παρουςιϊζουν ςτοιχεύα μεθοδολογικόσ ανϊλυςησ, τα οπούα εμφα-

νύζουν πολλϋσ ομοιότητεσ οδηγώντασ ςτο γενικό ςυμπϋραςμα ότι εύναι δυνατόν να αναπ-

τυχθεύ μύα κοινό μεθοδολογικό προςϋγγιςη από το ςύνολό τουσ. 

Σα κυριότερα κοινϊ μεθοδολογικϊ ςτοιχεύα των μελετών εύναι: 

i. Ανϊλυςη των διοικητικών διαδικαςιών υλοπούηςησ των προγραμμϊτων (Τπουργικϋσ 

αποφϊςεισ, εγκύκλιοι εφαρμογόσ, διαδικαςύεσ ελϋγχου) και περιγραφό των διαδικαςι-

ών που ακολουθεύ ο ΟΑΕΔ ςτην ςυγκϋντρωςη και καταγραφό ςτοιχεύων 

ii. Σαξινόμηςη και παρουςύαςη των ςτοιχεύων ανϊ ομϊδεσ ωφελουμϋνων (ηλικύα, φύλο, 

χρονικό διϊςτημα παραμονόσ ςτην ανεργύα) 

iii. Παρουςύαςη των παραπϊνω ςτοιχεύων ανϊ γεωγραφικό περιοχό 

iv. Δημιουργύα  ερωτηματολογύου     προσ τουσ  ωφελούμενουσ κϊθε προγρϊμματοσ, 

v. Έρευνα πεδύου 

vi. υμπερϊςματα επύ του αξιολογούμενου προγρϊμματοσ 

την εξϋταςη των μεθοδολογικών προςεγγύςεων των εξεταζόμενων μελετών εκτόσ από 

κοινϊ ςτοιχεύα παρατηρεύται και μια κοινό ακολουθύα από αδυναμύεσ ςχετικϊ με την αξιο-

λόγηςη των προγραμμϊτων του ΟΑΕΔ: 

On going Παρακολούθηςη 

τισ μελϋτεσ δεν αναφϋρεται ούτε προτεύνεται ϋνασ μηχανιςμόσ παρακολούθηςησ τησ εξϋ-

λιξησ υλοπούηςησ του φυςικού αντικειμϋνου των προγραμμϊτων (on going παρακολούθη-

ςη).  Η απουςύα ενόσ τϋτοιου εύδουσ μηχανιςμού δεν δύνει την δυνατότητα ςτουσ υλοποιη-

τϋσ, ςτην ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη τον ΟΑΕΔ, τησ απαραύτητησ ευελιξύασ ςτην αντιμετώ-

πιςη δυςλειτουργιών και προβλημϊτων κατϊ την διϊρκεια υλοπούηςησ του ϋργου. 

Ειδικότερα για το φαινόμενο των κενών θϋςεων ϋνα μεγϊλο ποςοςτό αυτών προϋρχεται 

από την απόκλιςη μεταξύ προςφορϊσ και ζότηςησ των επιδοτούμενων θϋςεων του κϊθε 

προγρϊμματοσ ςε διαφορετικϋσ γεωγραφικϋσ περιοχϋσ, που πολλϋσ φορϋσ διαφϋρει από 

την αρχικό κατανομό των επιδοτούμενων θϋςεων ανϊ γεωγραφικό περιοχό. Η ύπαρξη ε-

νόσ on going μηχανιςμού παρακολούθηςησ θα ϋδινε την δυνατότητα διορθωτικών παρεμ-

βϊςεων κατϊ την εξϋλιξη τησ δρϊςησ περιορύζοντασ αιςθητϊ το παραπϊνω φαινόμενο. 

Αξιολόγηςη του περιεχομένου των προγραμμάτων 

τισ μελϋτεσ αυτϋσ δεν εξετϊζονται και δεν ςυγκρύνονται οι ςτόχοι και οι διαδικαςύεσ ε-

φαρμογόσ κϊθε προγρϊμματοσ με τισ προτεραιότητεσ που ϋχουν τεθεύ από την εθνικό και 

ευρωπαώκό πολιτικό ενύςχυςησ τησ απαςχόληςησ. 

Αξιολόγηςη των έμμεςων αποτελεςμάτων 
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Παρόλο που υπϊρχει εκτενόσ αναφορϊ ςτο περιεχόμενο των μελετών, ςτα ϊμεςα αποτε-

λϋςματα των προγραμμϊτων που υλοποιόθηκαν δεν υπϊρχει η αντύςτοιχη αξιολόγηςη 

των ϋμμεςων αποτελεςμϊτων, όπωσ: 

 Καθαρό αποτϋλεςμα του προγρϊμματοσ (net effect) 

Δεν υπϊρχει ςτατιςτικό απεικόνιςη του καθαρού αποτελϋςματοσ δηλαδό των θϋ-

ςεων εργαςύασ που δημιουργόθηκαν μϋςω του προγρϊμματοσ και δεν θα εύχαν δη-

μιουργηθεύ αν αυτό δεν εφαρμοζόταν (υπολογιςμόσ νεκρού βϊρουσ). 

 Υαινόμενο τησ μετατόπιςησ δηλαδό θϋςεων που δημιουργόθηκαν ςε μια περιοχό 

και χϊθηκαν ςε μια ϊλλη εξαιτύασ του προγρϊμματοσ. 

Αξιολόγηςη του προγράμματοσ ςτην δημιουργία μόνιμων θέςεων εργαςίασ 

Παρόλο που ςτην μεθοδολογύα των μελετών υπόρξε και υλοποιόθηκε ϋρευνα πεδύου, δεν 

παρουςιϊζεται ευκρινώσ και ςτατιςτικϊ τεκμηριωμϋνα η αποτελεςματικότητα των προγ-

ραμμϊτων ςτην δημιουργύα μόνιμων θϋςεων εργαςύασ μετϊ το πϋρασ τησ επιδότηςησ, για 

καθϋνα απ' αυτό εφ' όςον απευθύνονται ςε διαφορετικϋσ ομϊδεσ ςτόχου. 

Αξιολόγηςη των αποτελεςμάτων των προγραμμάτων ςτισ τοπικέσ αγορέσ εργαςίασ 

τισ μελϋτεσ αναλύονται επιδρϊςεισ και αποτελϋςματα των προγραμμϊτων ςε εθνικό επύ-

πεδο και δεν λαμβϊνονται υπ' όψιν οι τοπικϋσ ιδιαιτερότητεσ εύτε ςε Περιφερειακό επύπε-

δο εύτε ςε επύπεδο Νομού. 

τατιςτικέσ μέθοδοι 

Δεν αναπτύςςονται και δεν αναλύονται οι ςτατιςτικϋσ μϋθοδοι και τα εργαλεύα που χρηςι-

μοποιόθηκαν τόςο για την δημιουργύα των ερωτηματολογύων, όςο και για την ανϊλυςη 

τησ ϋρευνασ πεδύου από την οπούα προϋκυψαν τα ςυμπερϊςματα των αναφερόμενων με-

λετών. 

Έρευνα Πεδίου 

Η ϋρευνα πεδύου αν και αποτελεύ βαςικό εργαλεύο τησ μεθοδολογύασ αξιολόγηςησ των 

προγραμμϊτων ενύςχυςησ τησ απαςχόληςησ, παρουςιϊζει δύο βαςικϊ προβλόματα: εύναι 

εξαιρετικϊ χρονοβόρα και ϋχει υψηλό κόςτοσ εφαρμογόσ. τισ μελϋτεσ που εξετϊςτηκαν 

δεν προτεύνονται μϋθοδοι και διαδικαςύεσ που θα καθιςτούςαν εφικτϋσ (ξεπερνώντασ τα 

προβλόματα χρόνου και κόςτουσ) τισ κυλιόμενεσ ϋρευνεσ πεδύου, ώςτε να υπϊρχουν επι-

καιροποιημϋνα αποτελϋςματα από την εφαρμογό των προγραμμϊτων απαςχόληςησ ςε 

βϊθοσ χρόνου. 

Ωσ γενικό ςυμπϋραςμα που μπορεύ να εξαχθεύ, εύναι ότι οι μελϋτεσ αξιολόγηςησ που υλοπο-

ιόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια,  αποτελούν ςτατικό απεικόνιςη των αποτελεςμϊτων 

ενόσ μόνου προγρϊμματοσ, η κϊθε μύα, ςε μύα δεδομϋνη χρονικό ςτιγμό. Η μεθοδολογύα 

που οι μελϋτεσ ακολουθούν δεν αποτελεύ ςε καμύα περύπτωςη μηχανιςμό παρακολούθη-

ςησ και αξιολόγηςησ των εφαρμοζόμενων προγραμμϊτων ενύςχυςησ τησ απαςχόληςησ 

του ΟΑΕΔ. Εύναι ςαφϋσ όμωσ ότι ςτοιχεύα των μελετών αυτών μπορούν να ενςωματωθούν 

ςε ϋνα μηχανιςμό παρακολούθηςησ και αξιολόγηςησ. Σϋτοια ςτοιχεύα εύναι : 

 Σα ςτατιςτικϊ εργαλεύα που αναπτύχθηκαν  

 Οι δεύκτεσ αποτελεςματικότητασ των προγραμμϊτων.  

 Οι γενικϋσ αρχϋσ που αναφϋρονται ςτισ μελϋτεσ για την δημιουργύα των αναγκαύων 

ερωτηματολογύων 
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 Σο θεωρητικό υπόβαθρο για την εφαρμογό ερευνών πεδύου. 

Βαςικό μειονϋκτημα τησ ακολουθούμενησ πρακτικόσ των μϋχρι ςόμερα προςεγγύςεων εύ-

ναι η αποςπαςματικότητα τησ αξιολόγηςησ και η αδυναμύα παρακολούθηςησ τησ πορεύασ 

υλοπούηςησ των προγραμμϊτων πριν την τελικό τουσ αξιολόγηςη. Δηλαδό δεν υπϊρχει 

ϋνα μόνιμο εςωτερικό ςύςτημα αξιολόγηςησ των ενεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ 

που να υλοποιεύ ο ΟΑΕΔ, ωσ προσ τισ επιπτώςεισ τουσ ςτην καταπολϋμηςη τησ ανεργύασ 

και ςτην ενύςχυςη τησ απαςχόληςησ. Η απουςύα αυτό δεν επιτρϋπει τη διαμόρφωςη ςα-

φούσ εικόνασ ςχετικϊ με την ορθότητα του ςχεδιαςμού και τησ εφαρμογόσ των παρεμβϊ-

ςεων αυτών, ώςτε να προγραμματιςτούν βελτιωτικϋσ ενϋργειεσ για την αναβϊθμιςό τουσ 

και για την επύτευξη των επιθυμητών ςτόχων ςτα θϋματα τησ καταπολϋμηςησ τησ ανεργύ-

ασ και τησ αύξηςησ τησ απαςχόληςησ. 

Προσ την κατεύθυνςη τησ ανϊπτυξησ ενόσ μόνιμου εςωτερικού υςτόματοσ Αξιολόγηςησ 

Πολιτικών και Τπηρεςιών, ο Ο.Α.Ε.Δ, ςε πρώτη φϊςη ενεργοπούηςε ϋνα πιλοτικό ςύςτημα 

εςωτερικόσ αξιολόγηςησ ςτη βϊςη τησ μεθοδολογύασ “scorecard”, ςε ςυνεργαςύα με το 

Γραφεύο Πρωθυπουργού, μϋςα από την αξιοπούηςη δεδομϋνων που τηρούνται όδη ςτο 

Ολοκληρωμϋνο Πληροφοριακό ύςτημα του Οργανιςμού, με κύριο ςτόχο την παραγωγό 

εξαμηνιαύασ και ετόςιασ ϋκθεςησ προόδου τησ αποτελεςματικότητασ και ποιότητασ των 

υπηρεςιών του.  Σο ςύςτημα αξιολόγηςησ των υπηρεςιών εφαρμόςτηκε πιλοτικϊ, βϊςει 

ενόσ περιοριςμϋνου αρχικϊ αριθμού δεικτών με ςτόχο να παρϊγει εξαμηνιαύεσ και ετόςιεσ 

Εκθϋςεισ Scorecard.  

 

Δείκτεσ για SCORECARD Ανεργίασ 

-Αριθµόσ και χαρακτηριςτικϊ εγγεγραµµϋνων ςτον ΟΑΕΔ ανϊ ΚΠΑ2.  

-Λόγοσ προςϋλευςησ 

-Αριθµόσ και χαρακτηριςτικϊ αναζητούντων εργαςύα ςτο ςύνολο των εγγεγραµµϋνων  α-

νϋργων ανϊ ΚΠΑ2.  

-Αριθµόσ ωφελουμϋνων που εξυπηρετεύται  ανϊ εργαςιακό ςύµβουλο ανϊ ΚΠΑ2.  

-Φρόνοσ που µεςολαβεύ από την ςύνταξη του ατοµικού ςχεδύου δρϊςησ µϋχρι την ϋνταξη  

ωφελουµϋνων ςε δρϊςη/πρόγραµµα/νϋα θϋςη εργαςύασ  

-Ποςοςτό ωφελουµϋνων ΟΑΕΔ ςε επιχορηγούμενεσ και µη επιχορηγούμενεσ θϋςεισ Εργα-

ςύασ ανϊ ΚΠΑ2, ςυµπεριλαµβϊνοντασ και αυτοαπαςχόληςη.  

-Ποςοςτό θϋςεων εργαςύασ που πληρώθηκαν εντόσ του µόνα από τον ΟΑΕΔ ανϊ τοµϋα  

οικονοµικόσ δραςτηριότητασ.  

-Αριθµόσ ειςαχθϋντων θϋςεων εργαςύασ ανϊ τοµϋα οικονοµικόσ δραςτηριότητασ, ςτον  

µόνα  

-Ποςοςτό υπηρεςιών που µπορούν να πραγµατοποιηθούν ηλεκτρονικϊ  

-Ποςοςτό εγγεγραμμϋνων ανϋργων που ωφελούνται από ενεργητικϋσ πολιτικϋσ απαςχό-

ληςησ πριν ςυµπληρώςουν 6 µόνεσ ανεργύασ  
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Οι δεύκτεσ αυτού ςυμπληρώνονται από υπαλλόλουσ των ΚΠΑ2, οπότε και η ποιότητα των 

δεδομϋνων εναπόκειται ςτην ςωςτό τόρηςη των διαδικαςιών ςυμπλόρωςησ των ςτοιχεύ-

ων. Επιπρόςθετα, οι δεύκτεσ αυτού εύναι περιοριςμϋνοι και γενικού χωρύσ να εςτιϊζουν ςε 

ςυγκεκριμϋνεσ κατηγορύεσ των ΕΠΑ. Οι παραπϊνω λόγοι οδόγηςαν ςτην μη ςυςτηματικό 

και αξιόπιςτη τόρηςη των δεικτών αυτών. 

Κατϊ τη τρϋχουςα περύοδο ϋχουν εκκινόςει προςπϊθειεσ για ανϊπτυξη ενόσ ςυςτόματοσ 

δεικτών ανϊ παραγωγικό μονϊδα (Αςφϊλιςησ, Απαςχόληςησ, Κατϊρτιςησ και Αρχικόσ Ε-

παγγελματικόσ Εκπαύδευςησ). Οι δεύκτεσ αυτού ςυγκεντρώνονται ηλεκτρονικϊ από τα ΚΠΑ 

2 (με εξαύρεςη τα ςτοιχεύα τησ παραγωγικόσ μονϊδασ αρχικόσ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ 

που ςυλλϋγονται από την ύδια την διεύθυνςη Α3), αλλϊ δεν ϋχουν τον ύδιο βαθμό διαθεςι-

μότητασ. Επύςησ οι περιςςότεροι δεύκτεσ αφορούν ςε δεύκτεσ απόδοςησ των παρεχόμενων 

υπηρεςιών. ε ότι αφορϊ δεύκτεσ που μπορούν να αξιοποιηθούν ςτα πλαύςια τησ αξιολό-

γηςησ ΕΠΑ, αυτού εςτιϊζονται ςε δεύκτεσ για τον αριθμό και τα χαρακτηριςτικϊ των ωφε-

λουμϋνων, για τον βαθμό ικανοπούηςησ, για τουσ λόγουσ ςυμμετοχόσ ςτα προγρϊμματα 

κ.α. 

 

3.3 Συμπεράςματα 

Όπωσ προαναφϋρθηκε η κατϊρτιςη ενόσ προγρϊμματοσ εύναι αποτϋλεςμα εύτε πολιτικόσ 

βούληςησ εύτε διαβούλευςησ με τουσ κοινωνικούσ εταύρουσ, οι οπούοι ςυμμετϋχουν ςτο Δ 

του οργανιςμού και αφουγκρϊζονται τισ ιδιαύτερεσ κοινωνικϋσ και περιβαλλοντικϋσ ςυν-

θόκεσ που επικρατούν. Η υπϊρχουςα διαδικαςύα ςχεδιαςμού φανερώνει την απουςύα 

ςτρατηγικού ςχεδιαςμού και επιτελικόσ εκτϋλεςησ δρϊςεων.  

Η υπϊρχουςα πολιτικό διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων περιλαμβϊνει μια ςειρϊ τυπικών και 

ϊτυπων διαπραγματεύςεων μεταξύ των εμπλεκομϋνων μερών μεταξύ κυβερνητικών υπη-

ρεςιών και υπουργεύων, κομμϊτων, κοινωνικών εταύρων, περιφερειακών αρχών, ειδικών 

και ομϊδων ςυμφερόντων. τη διαδικαςύα αυτό δεν εξαςφαλύζεται απλώσ η δημοκρατικό 

νομιμοπούηςη τησ πολιτικόσ, αλλϊ επϋρχονται μεταβολϋσ ςτο περιεχόμενο  και ςτο εκ-

πεμπόμενο μόνυμα, καθώσ διαπραγμϊτευςη ςημαύνει αμοιβαιότητα υποχωρόςεων ςε ϋνα 

ευρύτερο πλαύςιο οργϊνωςησ τησ πολιτικόσ. Βϊςει των προαναφερθϋντων διαπιςτώνεται 

η ανϊγκη για: 

o Ακριβό προςδιοριςμό των πληθυςμών ςτόχων 

o Λόψη υπόψη των ιδιαιτεροτότων των τοπικών αγορών εργαςύασ 

o Έμφαςη και Ποιοτικό Αναβϊθμιςη ςτην αντιμετώπιςη των ιδιαιτεροτότων των 

ομϊδων πληθυςμού που αντιμετωπύζουν ιδιαύτερεσ δυςκολύεσ ςτη πρόςβαςη τουσ 

ςτην αγορϊ εργαςύασ. 

Μια απλουςτευτικό προςϋγγιςη του ςχεδιαςμού και τησ εφαρμογόσ αποτελεύ η διαδικαςύα 

που περιγρϊφει ο κοσ Δεδουςόπουλοσ ςτο «Ενεργητικϋσ Πολιτικϋσ Απαςχόληςησ, Προβλόμα-

τα Σχεδιαςμού και Εφαρμογόσ, Ιούνιοσ 2007, Αθόνα» όπου προςαρμόζοντασ τη διαδικαςύα 

που χρηςιμοπούηςε ο G. Schmid (1996,206) αναδεικνύει τα «μηνύματα» προσ αξιοπούηςη 

για το ςχεδιαςμό των πολιτικών. υγκεκριμϋνα, η επύδραςη οικονομικών και κοινωνικών 

μεταβολών προκαλεύ διαταραχόσ ςτην κατϊςταςη τησ αγορϊσ εργαςύασ, με αποτϋλεςμα 

την εμφϊνιςη ό την επιδεύνωςη τησ ανεργύασ. Οι διαταραχϋσ αυτϋσ αποτυπώνονται ωσ 

«μηνύματα», υλικό πληροφόρηςησ των κυβερνητικών παραγόντων που εύναι επιφορτις-
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μϋνοι να δρουν ςε αυτϋσ τισ περιπτώςεισ. Σα μηνύματα αυτϊ ϋχουν ςυνόθωσ τη μορφό των 

ςτατιςτικών ςτοιχεύων ό ευρημϊτων ερευνών. 

υνεπώσ μια μορφό ςχεδιαςμού τησ πολιτικόσ θα όταν η αξιοπούηςη ευρημϊτων ό η διεξα-

γωγό ερευνών για τη χϊραξη πολιτικόσ, καθώσ ο μϋχρι τώρα ςχεδιαςμόσ ςτηρύζεται αποκ-

λειςτικϊ  ςε επιδερμικϋσ αναλύςεισ, ςε εμπειρικϊ δεδομϋνα και ςε πολιτικϋσ κατευθύνςεισ. 

Άλλωςτε αποτελεύ και επιςόμανςη/απαύτηςη ςτελεχών του ΟΑΕΔ να τροφοδοτηθεύ η φϊ-

ςη του ςχεδιαςμού των προγραμμϊτων με ςτοιχεύα που καταδεικνύουν ποιεσ εύναι οι τϊ-

ςεισ και οι ανϊγκεσ τησ αγορϊσ εργαςύασ, ειδικότερα ςε τοπικό επύπεδο. Επύ του παρόντοσ,  

αποςτϋλλονται ςτη Διούκηςη του ΟΑΕΔ διϊφορα αιτόματα για προγρϊμματα (από τοπικο-

ύσ ό /και κλαδικούσ φορεύσ), αλλϊ αυτϊ δεν λαμβϊνονται πϊντα υπόψη. Εμπεριςτατωμϋνη 

παρουςύαςη του ςυςτόματοσ ςχεδιαςμού επιχειρεύται ςε επόμενεσ ενότητεσ καθώσ απο-

τελεύ μϋροσ (ex ante evaluation) του προτεινόμενου ςυςτόματοσ αξιολόγηςησ. 

Γενικϊ, ςτο ςύνολο των προςπαθειών για την ανϊπτυξη ενόσ ςυςτόματοσ αξιολόγηςησ 

των ΕΠΑ του ΟΑΕΔ διαπιςτώνονται ςημαντικϋσ αδυναμύεσ που ςυνοψύζονται: 

o Αδυναμύα ςυςτηματοπούηςησ των διαδικαςιών εκ των υςτϋρων αξιολόγηςησ των 

ΕΠΑ του ΟΑΕΔ. 

o Μονοδιϊςτατο μη ςυςτηματοποιημϋνο ςύςτημα on going αξιολόγηςησ των Προγ-

ραμμϊτων ΕΠΑ του ΟΑΕΔ. 

o Απουςύα ex ante αξιολόγηςησ των Προγραμμϊτων ΕΠΑ του ΟΑΕΔ. 

Ωσ εκ τούτου, εύναι αναγκαύα η ανϊπτυξη ενόσ μόνιμου  ολοκληρωμϋνου ςυςτόματοσ αξιο-

λόγηςησ των πολιτικών απαςχόληςησ του ΟΑΕΔ που θα αποςκοπεύ ςτη διαρκό εξαγωγό 

ποςοτικών και ποιοτικών δεδομϋνων προςμϋτρηςησ του βαθμού  αποτελεςματικότητϊσ 

τουσ, ςε ςχϋςη με τουσ ςτόχουσ που ϋχουν τεθεύ,  καθώσ και ςτον προςδιοριςμό των πα-

ραγόντων εκεύνων, που πρϋπει να ληφθούν υπόψη για τον προγραμματιςμό αντύςτοιχων 

μελλοντικών δρϊςεων. 

  



 

  30 

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ / ΜΗΧΑΝΙΜΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ Α-

ΠΑΧΟΛΗΗ ΣΟΝ ΟΑΕΔ – ΠΛΑΙΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

4 Διεθνείσ πρακτικζσ και κατευθυντήριεσ γραμμζσ τησ ΕΕ 
αναφορικά με πολιτικζσ και ςυςτήματα αξιολόγηςησ κοι-
νωνικών παρεμβάςεων / πολιτικών 

 

4.1 Η Αξιολόγηςη των ενεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ 
ςτισ χώρεσ τησ ΕΕ 

H ϋμφαςη ςτην προώθηςη των ενεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ αποτελεύ πϊγια «εν-

τολό» τησ Ευρωπαώκόσ τρατηγικόσ για την Απαςχόληςη. Παρϊ τη θϋςπιςη κοινών ςτόχων 

ςτον τομϋα τησ προώθηςησ τησ απαςχόληςησ και τησ καταπολϋμηςησ τησ ανεργύασ ςτο 

επύπεδο τησ ΕΕ, ςτην πρϊξη η ποικιλύα και το εύροσ των δρϊςεων ενεργητικών πολιτικών 

για την απαςχόληςη που υιοθετούνται από τα κρϊτη μϋλη, καθώσ και η αποτελεςματικό-

τητα τησ εφαρμογήσ τουσ, εξαρτώνται από παράγοντεσ όπωσ: τα χαρακτηριςτικά τησ α-

νεργίασ και τησ απαςχόληςησ, τισ υφιςτάμενεσ δημοςιονομικέσ ςυνθήκεσ και δυνατότητεσ, 

τη ςύνθεςη του εργατικού δυναμικού και τισ κατηγορίεσ των ανέργων, τισ επιπτώςεισ ςυγ-

γενών πολιτικών όπωσ αυτέσ που αφορούν την εκπαίδευςη, την επιχειρηματικότητα, τη 

φορολογική και την ειςοδηματική πολιτική, και φυςικά από τη δομή, τη διάρθρωςη και τη 

λειτουργία των υπηρεςιών απαςχόληςησ. Κατϊ τη διαμόρφωςη των ενεργητικών πολιτι-

κών καταπολϋμηςησ τησ ανεργύασ και ενύςχυςησ τησ απαςχόληςησ, καθώσ και για την αξι-

ολόγηςη τησ αποτελεςματικότητϊσ τουσ, θα πρϋπει να λαμβϊνονται υπόψη οι παραπϊνω 

παρϊγοντεσ, οι οπούοι επηρεϊζουν καταλυτικϊ την αποτελεςματικότητα και κατ΄ επϋκτα-

ςη τον πρόςφορο ό μη χαρακτόρα των προωθούμενων δρϊςεων και των λαμβανόμενων 

μϋτρων πολιτικόσ.  

Μολονότι οι ΕΠΑ ςυνιςτούν ςημαντικό πεδύο πολιτικόσ κατϊ τησ ανεργύασ, η αποτελεςμα-

τικότητϊ τουσ και η θετικό τουσ επύδραςη ςτη λειτουργύα των αγορών εργαςύασ δεν εύναι 

πϊντα η επιδιωκόμενη και δεδομϋνη. Πολλϋσ εμπειρικϋσ μελϋτεσ που ερευνούν το μϋγεθοσ 

των επιδρϊςεων των ςυνολικών δαπανών για ενεργητικϋσ πολιτικϋσ ςτο γενικό επύπεδο 

τησ ανεργύασ καταλήγουν ςε αντιφατικά ςυμπεράςματα.  

Οι αξιολογόςεισ των ΕΠΑ επικεντρώνονται ςυνόθωσ ςτη ςχϋςη κόςτουσ-οφϋλουσ με ανα-

φορϋσ, εύτε ςτισ ϊμεςεσ εύτε και τισ ϋμμεςεσ επιπτώςεισ τουσ. Μεταξύ ϊλλων, οι έμμεςεσ 

επιπτώςεισ αναφϋρονται ςτο φαινόμενο τησ εκτόπιςησ (displacement), όπου οι επιδοτού-

μενεσ δραςτηριότητεσ τησ οικονομύασ ενδϋχεται να αντικαταςτόςουν τισ μη-

επιδοτούμενεσ, το φαινόμενο τησ μηδενικήσ επίδραςησ (deadweight), δηλαδό την επύτευξη 

αποτελεςμϊτων που ϋτςι κι αλλιώσ θα επιτυγχϊνονταν και χωρύσ τα προγρϊμματα των 

πολιτικών απαςχόληςησ, το φαινόμενο τησ επιλεκτικήσ ωφέλειασ (creaming) δηλαδό τησ 

ωφϋλειασ μόνο των περιςςότερο απαςχολόςιμων εργαζομϋνων, το φαινόμενο τησ υπο-

κατάςταςησ (substitution) δηλαδό την αντικατϊςταςη των μη επιδοτούμενων εργαζομϋ-

νων από επιδοτούμενουσ ανϋργουσ, και τϋλοσ τισ επιπτώςεισ ςτη φορολογύα και τισ ςτρεβ-

λώςεισ που επιφϋρει η χρηματοδότηςη των ενεργητικών μϋτρων ωσ προσ τα πραγματικϊ 

ειςοδόματα των ατόμων. ε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ, επύςησ, αναφϋρονται ωσ ϋμμεςεσ ε-

πιπτώςεισ των ενεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ που δεν ϋχουν οικονομικό χαρακτό-

ρα, ο περιοριςμόσ τησ εγκληματικότητασ χϊρη ςτη ςυμμετοχό οικονομικϊ μειονεκτούν-

των ατόμων ςτα προγρϊμματα κατϊρτιςησ ό τα προγρϊμματα ενεργοπούηςησ για την α-

ναζότηςη απαςχόληςησ καθώσ και ο περιοριςμόσ τησ χρόςησ ναρκωτικών αλλϊ και η βελ-
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τύωςη τησ υγεύασ των ςυμμετεχόντων. Έτςι, οι πολιτικϋσ απαςχόληςησ θα πρϋπει μϊλλον 

να αντιμετωπύζονται από το ευρύτερο πρύςμα τησ ςχϋςησ μεταξύ κόςτουσ και αποτελϋς-

ματοσ αντύ τησ ςτενόσ οικονομικόσ ανϊλυςησ τησ ςχϋςησ κόςτουσ και οφϋλουσ17. 

Οι ανηςυχύεσ για την αποτελεςματικότητα των ΕΠΑ ϋχουν ευθϋωσ διατυπωθεύ ςτισ κατευ-

θυντόριεσ γραμμϋσ τησ ΕΕ για την απαςχόληςη και ςτισ ςυςτϊςεισ για τισ πολιτικϋσ απας-

χόληςησ των κρατών μελών. Ένασ ςημαντικόσ αριθμόσ αξιολογόςεων τησ αποτελεςματι-

κότητασ των πολιτικών αυτών ϋχει υλοποιηθεύ ςτα κρϊτη μϋλη και ςε ϊλλεσ ευρωπαώκϋσ 

χώρεσ (π.χ. Ελβετύα και Νορβηγύα), πολλϋσ από αυτϋσ ςτο πλαύςιο των δρϊςεων του Ευ-

ρωπαώκού Κοινωνικού Σαμεύου. τισ περιςςότερεσ περιπτώςεισ, το επύκεντρο των αξιολο-

γόςεων αυτών βρύςκεται ςτισ βραχυπρόθεςμεσ επιπτώςεισ για την απαςχόληςη από τισ 

ΕΠΑ, χωρύσ να λαμβϊνεται υπόψη μια γενικότερη θεώρηςη με δυνατότητα θετικών και αρ-

νητικών αλληλεπιδρϊςεων μεταξύ των ΕΠΑ, των ςυμμετεχόντων και των ϊλλων εργαζο-

μϋνων και ανϋργων. Αλλϊ ακόμα και ςτο εςωτερικό αυτόσ τησ ςτενόσ προςϋγγιςησ τα α-

ποτελέςματα από τισ υπάρχουςεσ αξιολογήςεισ παραμένουν αςαφή καθώσ υπϊρχει μικρό 

ςυναύνεςη ςχετικϊ με το αν οι ΕΠΑ μειώνουν ςτην πραγματικότητα την ανεργύα ό αυξϊνο-

υν τον αριθμό των εργαζομϋνων, καθώσ και ποιο εύδοσ από τα επιμϋρουσ αυτϊ προγρϊμ-

ματα εύναι πιο αποτελεςματικό. Επιπλϋον, δεν εύναι καθόλου προφανϋσ ποια παραδεύγμα-

τα από τισ ΕΠΑ μπορούν με επιτυχύα να εφαρμοςτούν ςε μια ϊλλη χώρα.  

τη ςυνϋχεια ςυνοψύζονται τα ευρόματα οριςμϋνων μελετών αξιολόγηςησ των ευρωπαώ-

κών ΕΠΑ. Κυρύωσ όμωσ παρουςιϊζονται τα ευρόματα ενδεικτικών μελετών οι οπούεσ ςυν-

θϋτουν περιγραφικϊ και αξιολογούν οικονομετρικϊ τα ευρόματα πολλών ϊλλων προηγο-

ύμενων μελετών ςε ςχϋςη με την αποτελεςματικότητα των ΕΠΑ.  Οι μελϋτεσ αυτϋσ ςυνό-

θωσ ςυςχετύζουν την αποτελεςματικότητα των προγραμμϊτων με μια ςειρϊ από μεταβ-

λητϋσ όπωσ (α) το εύδοσ του προγρϊμματοσ, (β) το ςχεδιαςμό τησ μελϋτησ, (γ) το θεςμικό 

πλαύςιο και (δ) τη γενικό οικονομικό κατϊςταςη ςτη χώρα κατϊ το χρόνο υλοπούηςησ του 

ςυγκεκριμϋνου προγρϊμματοσ. Όλοι αυτού εύναι παρϊγοντεσ που θεωρητικϊ μπορεύ να 

επηρεϊςουν την εκτιμώμενη απόδοςη ενόσ ςυγκεκριμϋνου ΕΠΑ.  

Η αποτελεςματικότητα των ΕΠΑ διαφϋρει ανϊλογα με τον τύπο του προγρϊμματοσ, το 

ςχεδιαςμό του και τη διαδικαςύα εφαρμογόσ του. Έτςι, εύναι απαραύτητη η διερεύνηςη των 

πιθανών ευεργετικών αποτελεςμϊτων των ενεργητικών πολιτικών ςε ςυνδυαςμό με το 

κόςτοσ τησ χρηματοδότηςό τουσ. Σο χαμηλό επίπεδο ευελιξίασ τησ αγοράσ εργαςίασ φαί-

νεται να περιορίζει τα πιθανά θετικά αποτελέςματα των ΕΠΑ. Πρϊγματι, ενώ τα ενεργητι-

κϊ μϋτρα πολιτικόσ ςτοχεύουν ςτην αποτελεςματικό ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ 

των ανϋργων, η αυςτηρό προςταςύα τησ απαςχόληςησ λειτουργεύ ωσ μηχανιςμόσ ανϊςχε-

ςησ τησ ανταγωνιςτικότητασ μεταξύ αυτών και των όδη τοποθετημϋνων ςτισ ευρωπαώκϋσ 

αγορϋσ εργαςύασ18.  

Ειδικότερα, από τισ εμπειρικϋσ μελϋτεσ αξιολόγηςησ των διαφορετικών προγραμμϊτων 

ενεργητικόσ δρϊςησ προκύπτει ότι οι πολιτικέσ αγοράσ εργαςίασ που αποςκοπούν ςτην 

εκπαίδευςη και επαγγελματική κατάρτιςη των ανέργων ςυνιςτούν πιο αποτελεςματική 

ενεργητική παρέμβαςη, ενώ, αντίθετα η επιδοτούμενη απαςχόληςη αποτελεί μία πιο αμ-

φιλεγόμενη ενεργητική πολιτική. Επιπλϋον, ο ελλιπόσ ςχεδιαςμόσ και τα προβλόματα ςτη 

διαδικαςύα εφαρμογόσ των ενεργητικών προγραμμϊτων που ςυνδϋονται κυρύωσ με την 

                                                             
17 European Commission (2006), Employment in Europe 2006. 
18 Αγαλίδεο Π. (2007) Δλεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρόιεζεο: εκπεηξηθή αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε / ηνπ, Γνθίκην εξγαζίαο. 
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αναποτελεςματικότητα των δημοςύων υπηρεςιών απαςχόληςησ, ευθύνονται ςυχνϊ για τα 

περιοριςμϋνα ςυνολικϊ αποτελϋςματϊ τουσ. 

Σα προγρϊμματα κατϊρτιςησ εύναι το πιο ευρϋωσ χρηςιμοποιούμενο ενεργό μϋτρο απας-

χόληςησ ςτην Ευρώπη. Η επιςκόπηςη των αξιολογόςεων που κϊνει ο Kluve (2006)19 δεύχνει 

μϊλλον ανϊμεικτα αποτελϋςματα για το μϋτρο αυτό. Η επύδραςη εύναι ςυχνϊ αςόμαντη ό 

ςυγκρατημϋνα θετικό. Ακόμα, υπϊρχουν αρκετϋσ ενδεύξεισ ότι τα προγρϊμματα κατϊρτι-

ςησ αυξϊνουν την πιθανότητα απαςχόληςησ των ςυμμετεχόντων, ιδύωσ για τουσ ςυμμετϋ-

χοντεσ με τισ καλύτερεσ προοπτικϋσ ςτην αγορϊ εργαςύασ και για τισ γυναύκεσ. Ωςτόςο, 

αυτό δεν ιςχύει για όλεσ τισ μελϋτεσ20. Ειδικότερα ο Kluve αναλύοντασ ποςοτικϊ τα αποτε-

λϋςματα 100 και πλϋον αξιολογόςεων ΕΠΑ που υλοποιόθηκαν τα τελευταύα 15 χρόνια ςε 

διϊφορεσ χώρεσ τησ ΕΕ καταλόγει ςτα παρακϊτω ςυμπερϊςματα: 

i. Όταν, το εύδοσ του προγρϊμματοσ λαμβϊνεται υπόψη, η ανϊλυςό του δεύχνει ότι υ-

πϊρχει μικρό ςυςτηματικό ςχϋςη μεταξύ αποτελεςματικότητασ του προγρϊμματοσ 

και μιασ ςειρϊσ από ϊλλουσ παρϊγοντεσ του ευρύτερου πλαιςύου, όπωσ εύναι η χώρα 

και η περύοδοσ υλοπούηςησ, το μακροοικονομικό περιβϊλλον, και διϊφοροι δεύκτεσ για 

τα θεςμικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ αγορϊσ εργαςύασ.  

ii. Ο μόνοσ θεςμικόσ παρϊγοντασ που φαύνεται να ϋχει ςυςτηματικό επύδραςη ςτην απο-

τελεςματικότητα των προγραμμϊτων ΕΠΑ εύναι η παρουςύα περιοριςτικών ρυθμύςεων 

ςτη διαδικαςύα απολύςεων ςτην αγορϊ εργαςύασ. Αλλϊ ακόμη και αυτό η επύδραςη εύ-

ναι μικρό ςε ςχϋςη με την επύδραςη του τύπου του προγρϊμματοσ.  

iii. Σα παραδοςιακά προγράμματα κατάρτιςησ βρέθηκαν να έχουν μια μικρή θετική επίδ-

ραςη ςτην πιθανότητα αυξημϋνων ποςοςτών απαςχόληςησ μετϊ την κατϊρτιςη. ε 

ςχϋςη με αυτϊ τα προγρϊμματα κατϊρτιςησ, αντύθετα τα προγράμματα παροχήσ κι-

νήτρων ςτον ιδιωτικό τομέα και η παροχή υπηρεςιών αναζήτηςησ εργαςίασ και επιβο-

λήσ κυρώςεων ςτη μη ενεργοποίηςη των ανέργων φαίνεται από την ανάλυςη του 

Kluve να παρουςιάζουν ςημαντικά μεγαλύτερη αποτελεςματικότητα. Πρϊγματι, δια-

πιςτώνεται από την ανϊλυςη του ςυγγραφϋα ότι οι αξιολογόςεισ αυτών των τύπων 

προγραμμϊτων ϋχουν 40% με 50% μεγαλύτερη πιθανότητα για θετικό επύδραςη ςτην 

απαςχόληςη, ςε ςχϋςη με τα παραδοςιακϊ προγρϊμματα κατϊρτιςησ. Αντύθετα, οι α-

ξιολογόςεισ των προγραμμϊτων που βαςύζονται ςτην άμεςη απαςχόληςη ςτο δημόςιο 

τομέα είναι λιγότερο αποτελεςματικά εμφανύζοντασ 30%-40% μικρότερη πιθανότητα 

για θετικϊ αποτελϋςματα ςτην απαςχόληςη μετϊ την υλοπούηςό τουσ.  

iv. Η ομϊδα-ςτόχοσ φαύνεται να ϋχει ςημαςύα ςτην αποτελεςματικότητα του προγρϊμμα-

τοσ, καθώσ τα προγρϊμματα που ςτοχεύουν ςτην αποτροπό απολύςεων για νϋουσ ερ-

γαζόμενουσ εμφανύζουν μικρότερη πιθανότητα θετικών επιδρϊςεων ϋναντι προγραμ-

μϊτων που απευθύνονται προσ τουσ μεγαλύτερησ ηλικύασ.  

Οι προτϊςεισ πολιτικόσ που προκύπτουν από τα ευρόματα του Kluve επιςημαύνουν την 

επικϋντρωςη καθαρϊ ςτο εύδοσ του προγρϊμματοσ των επιμϋρουσ ΕΠΑ.  

                                                             
19 Kluve J. (2006)  The Effectiveness of European Active Labor Market Policy, RWI Essen and IZA Bonn, February 23, 
2006. 
20 Γηα παξάδεηγκα ζε παιαηόηεξε κειέηε ηνπο νη Kluve and Schmidt ηνλίδνπλ όηη ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο είλαη πην 
πηζαλό λα βειηηώζνπλ ηηο πξννπηηθέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ αλέξγσλ. Δπηπιένλ, νη επηδνηήζεηο ζέζεσλ ζηνλ ηδησηηθό 
ηνκέα ζα κπνξνύζε λα έρνπλ νξηζκέλα ζεηηθά απνηειέζκαηα. Τόζν γηα ηελ Δπξώπε θαη ηηο ΖΠΑ θαηαγξάθνληαη ζεηηθέο 

επηπηώζεηο γηα ηα πξνγξάκκαηα βνήζεηαο ζηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο, ηα νπνία κάιηζηα ζε γεληθέο γξακκέο είλαη ιηγόηεξν 
δαπαλεξά. Βι. Kluve, J. and C.M. Schmidt (2002), "Can training and employment subsidies combat European unem-
ployment?", Economic Policy 35, 409-448. 
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v. Σα προγρϊμματα κατϊρτιςησ θα πρϋπει να ςυνεχιςτούν, και τα ςυςτόματα παροχόσ 

κινότρων ςτον ιδιωτικό τομϋα πρϋπει να ενιςχυθούν.  

vi. Ιδιαύτερη προςοχό πρϋπει να δοθεύ ςτην παροχό υπηρεςιών αναζότηςησ εργαςύασ το 

οπούο εκτόσ τησ αποτελεςματικότητϊσ του ϋχει και ςχετικϊ περιοριςμϋνο κόςτοσ. Μια 

καλϊ ιςορροπημϋνη ςχεδύαςη των βαςικών υπηρεςιών, όπωσ εύναι η βοόθεια ςτην α-

ναζότηςη εργαςύασ, την παροχό ςυμβουλών και την παρακολούθηςη, ςε ςυνδυαςμό 

με κατϊλληλεσ κυρώςεισ για μη ςυμμόρφωςη, φαύνεται να εύναι ςε θϋςη να βοηθόςει 

ςε μεγϊλο βαθμό ςτην ενύςχυςη τησ αποτελεςματικότητασ κατϊ την αναζότηςη εργα-

ςύασ. Επιπλϋον ο ςυνδυαςμόσ των πολιτικών αυτών με ϊλλα δραςτικϊ μϋτρα ΕΠΑ ό-

πωσ εύναι η κατϊρτιςη και οι επιδοτόςεισ για την απαςχόληςη ςτον ιδιωτικό τομϋα, θα 

μπορούςε να αυξόςει ακόμα περιςςότερο την αποτελεςματικότητα των ΕΠΑ, ακόμη 

και για τουσ νϋουσ, όπωσ τουλϊχιςτον προκύπτει από την εμπειρύα του Ηνωμϋνου Βα-

ςιλεύου.  

vii. Σα προγρϊμματα ϊμεςησ απαςχόληςησ ςτον δημόςιο τομϋα που εφαρμόςτηκαν ςε 

οριςμϋνεσ χώρεσ, αντύθετα, ςπϊνια εύναι αποτελεςματικϊ ενώ ςυχνϊ φαύνεται να εύναι 

επιζόμια για τισ προοπτικϋσ απαςχόληςησ των ςυμμετεχόντων.  

viii. Οι νέοι ςυμμετέχοντεσ ςτα προγράμματα των ΕΠΑ, φαύνεται από την ανϊλυςη του 

Kluve, ότι εύναι πιο δύςκολο να βοηθηθούν. Αυτό ςε καμύα περύπτωςη δεν ςημαύνει ότι 

αυτϋσ οι προςπϊθειεσ θα πρϋπει να περιοριςτούν, αλλϊ αντύθετα φαύνεται ότι θα πρϋ-

πει μϊλλον να επαναςχεδιαςτούν με ιδιαύτερη προςοχό. Η δημόςια πολιτικό με ςτόχο 

την ομϊδα αυτό θα πρϋπει επομϋνωσ να εςτιϊζεται περιςςότερο ςε μϋτρα που εμποδύ-

ζουν εξ’ αρχόσ τουσ νϋουσ να φθϊςουν ςε μειονεκτικό θϋςη ςτην αγορϊ εργαςύασ.  

Η πιο πρόςφατη βιβλιογραφύα ςχετικϊ με την αξιολόγηςη τησ εκπαύδευςησ τονύζει την α-

νϊγκη αποτελεςμϊτων με πιο μακροπρόθεςμο αντύκτυπο. Τπϊρχουν μϊλιςτα ενδεύξεισ 

από αρκετϋσ μελϋτεσ ότι πρϊγματι οι  θετικέσ επιδράςεισ τησ εκπαίδευςησ είναι πιο μακ-

ροχρόνιεσ21.  

Σα προγράμματα παροχήσ κινήτρων και οι επιδοτήςεισ μιςθών ή η παροχή δανείων έναρ-

ξησ δραςτηριότητασ, ϋχουν πιο ςπϊνια αξιολογηθεύ ςε ευρωπαώκϋσ χώρεσ. χεδόν όλεσ οι 

μελϋτεσ που αξιολογούν  προγρϊμματα επιδότηςησ μιςθού - όπωσ πολλϋσ μελϋτεσ από τη 

Δανύα, αλλϊ και ςτοιχεύα από τη ουηδύα, τη Νορβηγύα, Ιταλύα, κλπ – καταλόγουν ςε θετι-

κϋσ επιπτώςεισ ςτην πιθανότητα απαςχόληςησ του ςυμμετϋχοντοσ. Αυτϊ τα ενθαρρυντικϊ 

ευρόματα, ωςτόςο, αγνοούν ςυνόθωσ πιθανϋσ εκτοπύςεισ ό υποκατϊςταςη τησ απαςχό-

ληςησ που μπορεύ να υποκρύπτουν. 

ε αντύθεςη με τα θετικϊ αποτελϋςματα για τα προγρϊμματα παροχόσ κινότρων ςτον ιδι-

ωτικό τομϋα, η άμεςη απαςχόληςη ςτο δημόςιο τομϋα ςπϊνια ϋχει θετικϊ αποτελϋςματα. 

Σα ςτοιχεύα από τισ διϊφορεσ χώρεσ υποδηλώνουν ότι οι επιδρϊςεισ τησ δημιουργύασ θϋ-

ςεων εργαςύασ ςτο δημόςιο εύναι ςυχνϊ αμελητϋεσ ό αρνητικϋσ. Μερικϋσ μελϋτεσ καταγ-

ρϊφουν θετικϋσ επιπτώςεισ για οριςμϋνεσ κοινωνικο-δημογραφικϋσ ομϊδεσ, αλλϊ δεν υ-

πϊρχει ςαφόσ γενικό τϊςη που να προκύπτει από αυτϋσ.  

Μια γενικό εκτύμηςη για τισ παρεχόμενεσ υπηρεςίεσ ςυμβουλευτικήσ και αναζήτηςησ ερ-

γαςίασ ςτισ διϊφορεσ χώρεσ δεύχνουν ότι αυτϊ τα μϋτρα είναι πιο αποτελεςματικά για τη 

                                                             
21 Ζ ύπαξμε θαη ε θαηεύζπλζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θύθινπ θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ πξνγξακ-

κάησλ θαηάξηηζεο δελ είλαη ζαθέο από ηα ζηνηρεία ησλ κειεηώλ. Μεξηθέο κειέηεο αλαθέξνπλ θπθιηθό πξόηππν, ελώ άιιεο 
ην αληίζεην. 
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μείωςη τησ ανεργίασ και επιπλέον είναι λιγότερο ακριβά. Ένα ιδιαύτερο και ιςορροπημϋνο 

ςύςτημα από υπηρεςύεσ αναζότηςησ και κυρώςεισ ςτην περύπτωςη με ενεργοπούηςησ του 

ανϋργου ωσ προσ την αναζότηςη εργαςύασ, ςε ςυνδυαςμό με μια ςειρϊ ϊλλων δραςτικών 

μϋτρων, όπωσ εύναι η κατϊρτιςη και οι επιδοτόςεισ για την απαςχόληςη, προβϊλει ωσ 

«New Deal» για το Ηνωμϋνο Βαςύλειο. Αυτό δεύχνει ότι η αλληλεπύδραςη μεταξύ των υπη-

ρεςιών που παρϋχονται από τισ δημόςιεσ υπηρεςύεσ απαςχόληςησ, οι απαιτόςεισ του ςυς-

τόματοσ για ενϋργειεσ αναζότηςησ από τουσ ύδιουσ τουσ ανϋργουσ, και το χαρτοφυλϊκιο 

των ενεργητικών μϋτρων παύζει ςημαντικό ρόλο όςον αφορϊ την αποτελεςματικότητα 

ΕΠΑ. Η ολοκληρωμϋνη αυτό προςϋγγιςη τησ ενεργοπούηςησ εφαρμόζεται για παρϊδειγμα 

ςτη Δανύα, και φαύνεται πολλϊ υποςχόμενη, αν και απαιτεύ πιο ςημαντικό προςπϊθεια. 

Η αξιολόγηςη των προγραμμάτων για τουσ νέουσ πτυχιούχουσ δεν δίνει επίςησ ξεκάθαρα 

αποτελέςματα από τισ ςυγκρύςεισ που ϋχουν γύνει μεταξύ χωρών. Σα προγρϊμματα κα-

τϊρτιςησ νϋων μερικϋσ φορϋσ δύνουν θετικϊ αποτελϋςματα ςτη ενύςχυςη τησ απαςχόλη-

ςησ, ενώ ςε ϊλλεσ όχι. Για το Ηνωμϋνο Βαςύλειο, και ςτην περύπτωςη των νϋων φαύνονται 

αυξημϋνεσ θετικϋσ επιπτώςεισ των υπηρεςιών ςυμβουλευτικόσ και αναζότηςησ εργαςύασ, 

κϊτι όμωσ που δεν επιβεβαιώνεται από τισ αξιολογόςεισ ςε ϊλλεσ χώρεσ (π.χ. Πορτογαλύα). 

Από την επιςκόπηςη που γύνεται από τουσ Daguerre and Etherington (2009)22 με βϊςη την 

εμπειρύα του Τπουργεύου Εργαςύασ ςτη Μ. Βρετανύα προκύπτουν τα παρακϊτω ενδιαφϋ-

ροντα ςυμπερϊςματα:  

α) Η εξατομικευμένη βοήθεια ςτην αναζήτηςη εργαςίασ και η εφαρμογή αυςτηρότερων 

όρων παροχήσ των υπηρεςιών αυτών τείνουν να είναι αποδοτικέσ προςεγγίςεισ των 

ΕΠΑ. Ο ςτόχοσ ςτισ πολιτικϋσ αυτϋσ εύναι να αυξηθεύ ο βαθμόσ ςυμμόρφωςησ των ςυμ-

μετεχόντων με τισ απαιτόςεισ του προγρϊμματοσ, ενώ ταυτόχρονα να ενιςχύςουν την 

αυτοεκτύμηςό τουσ και την ικανότητϊ τουσ για να γύνουν ελκυςτικού για τουσ ενδεχόμε-

νουσ εργοδότεσ τουσ. Σα προγρϊμματα αυτϊ περιλαμβϊνουν ςυνόθωσ ϋνα Ατομικό 

χϋδιο Δρϊςησ με ϋνα ςύνολο ςτόχων που ϋχουν ςυμφωνηθεύ από την Τπηρεςύα Απας-

χόληςησ και τον ενδιαφερόμενο ϊνεργο νϋο πτυχιούχο.23 Σα Ατομικϊ χϋδια Δρϊςησ θα 

πρϋπει να αντικατοπτρύζουν τόςο τισ ανϊγκεσ ςε δεξιότητεσ και τισ φιλοδοξύεσ κϊθε 

ςυγκεκριμϋνου ατόμου, αλλϊ επύςησ να διαςφαλύζουν ότι οι εν λόγω ανϊγκεσ και προς-

δοκύεσ μπορεύ να εύναι επαρκώσ ςυνδυαζόμενεσ με την τοπικό ζότηςη ςτισ υφιςτϊμενεσ 

περιφερειακϋσ ό τοπικϋσ αγορϋσ εργαςύασ.  

β)  Οι κατάλληλεσ αναλογίεσ προςωπικού (εργαςιακών ςυμβούλων) / ωφελουμένων εύναι 

ζωτικόσ ςημαςύασ για την αποτελεςματικό εκτϋλεςη των ΕΠΑ. Πρϊγματι, η παροχό εξα-

τομικευμϋνησ υποςτόριξησ ςημαύνει ότι υπϊρχει ανϊγκη για καλϊ καταρτιςμϋνουσ και 

με κύνητρα εργαςιακούσ ςυμβούλουσ, γεγονόσ που αυξϊνει την ανϊγκη για ορθό διαχεύ-

ριςη των ανθρωπύνων πόρων όςον αφορϊ το προςωπικό των δημοςύων και ϊλλων φο-

ρϋων υποςτόριξησ ΕΠΑ. Η ανϊγκη για αποτελεςματικό ςτρατηγικό ανθρώπινων πόρων 

με μακρόπνοο ςχεδιαςμό γύνεται πιο ϋντονη, καθώσ οι δημόςιεσ υπηρεςύεσ (Jobcentre 

                                                             
22 Daguerre A. and D. Etherington (2009) Active labour market policies in international context: what works best? 
Lessons for the UK, Department for Work and Pensions, Working Paper No 59. 
23 Ζ Απζηξαιία, νξηζκέλεο πνιηηείεο ησλ ΖΠΑ θαη νη Κάησ Φώξεο έρνπλ πηνζεηήζεη κηα απζηεξή πξνζέγγηζε, δίλνληαο θαη 

πάιη έκθαζε ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα. Τόζν νη Κάησ Φώξεο (ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα γηα ηε λενιαία 
Learn and Work Initiative) όζν θαη ε Απζηξαιία (Job Capacity Assessment) έρνπλ εληζρύζεη ζεκαληηθά ηηο ππνρξεώζεηο 
ησλ νκάδσλ όζνλ αθνξά ηε ζπκκόξθσζή ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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Plus) ϋχουν να αντιμετωπύςουν μια μαζικό ειςροό νϋων αιτόςεων ςτο πλαύςιο μιασ πολύ 

πιο απαιτητικόσ  αγορϊσ εργαςύασ.  

γ) Ιδιαύτερη προςπϊθεια θα πρϋπει να δοθεύ ςτη ςτήριξη των ατόμων ώςτε να αποτραπεί 

η έξοδόσ τουσ από την αγορά εργαςίασ. Σα προγρϊμματα ςτόριξησ πρϋπει να εύναι αρ-

κετϊ ευϋλικτα ώςτε να αντιμετωπύζουν ϋνα ευρύ φϊςμα ςύνθετων αναγκών (μετακύ-

νηςη, υπηρεςύεσ φροντύδασ τϋκτων κ.ϊ.) και να διαςφαλύζουν ότι τα ϊτομα πραγματικϊ 

παραμϋνουν ςτο πρόγραμμα.  

δ) Η μακροχρόνια εκπαύδευςη και τα προγρϊμματα δημιουργύασ θϋςεων απαςχόληςησ ϋ-

χουν μϋτριεσ επιπτώςεισ βραχυπρόθεςμα, αλλϊ εκτιμϊται ότι ϋχουν πιο θετικά αποτε-

λέςματα ςε μακροπρόθεςμη βάςη, ιδύωσ όςον αφορϊ τη βελτύωςη των αποδοχών και 

τη διατόρηςη τησ θϋςησ εργαςύασ. 

ε) Σϋλοσ, η επιδοτούμενη τοποθέτηςη ςε θέςεισ εργαςίασ ςε ςυνδυαςμό με την επαγγελ-

ματική κατάρτιςη και με άλλα κατάλληλα μέτρα επιτυγχάνουν βιώςιμα αποτελέςματα 

για την απαςχόληςη. Πρϊγματι, ϋνα από τα πιο κοινϊ και επιτυχημϋνα μϋςα ΕΠΑ εύναι η 

δημιουργύα επιδοτούμενων θϋςεων εργαςύασ ςτον ιδιωτικό τομϋα πολλϋσ φορϋσ για 

ευϊλωτεσ ομϊδεσ. Αυτϊ τα προγρϊμματα ϋχουν καλϊ αποτελϋςματα, αλλϊ ωςτόςο εύ-

ναι ιδιαύτερα δαπανηρϊ και ςύνθετα ςτην εφαρμογό τουσ. 

ε ανϊλογα ςυμπερϊςματα καταλόγουν και οι μελϋτεσ του ΟΟΑ24. Επιπλϋον επιςημαύνο-

υν, ότι δεδομϋνου ότι ϋνασ από τουσ κύριουσ ςτόχουσ των ενεργητικών μϋτρων εύναι να 

βοηθόςουν τουσ ανϋργουσ να επιςτρϋψουν ςτην αγορϊ εργαςύασ, απαιτούν ένα περιβάλ-

λον με ςημαντική προςφορά κενών θέςεισ εργαςίασ, προκειμένου να είναι πιο αποτελες-

ματικέσ. Κϊτι τϋτοιο εύναι βϋβαια ζητούμενο ςτην ςημερινό οικονομικό ςυγκυρύα τησ ϋντο-

νησ ύφεςησ ςτην οπούα βρύςκεται η ελληνικό οικονομύα. Αν η οικονομύα δεν δημιουργεύ 

αρκετϋσ κενϋσ θϋςεισ εργαςύασ, δεν πρϋπει να εκπλαγούμε αν οι ΕΠΑ αποδειχθούν ςχετικϊ 

λιγότερο αποτελεςματικϋσ. Η ςυνολική ζήτηςη από την άλλη πλευρά παίζει επίςησ ςημαν-

τικό ρόλο. Όπωσ τονύζεται επανειλημμϋνα ςτισ μελϋτεσ του ΟΟΑ για την απαςχόληςη η 

αποτελεςματικότητα των ΕΠΑ εύναι ϋνα μόνο ςτοιχεύο μιασ ςυνολικόσ ςτρατηγικόσ των 

μακροοικονομικών και μικροοικονομικών μϋτρων που απαιτούνται για τη μεύωςη τησ α-

νεργύασ ςτισ διϊφορεσ χώρεσ. Παρόλα αυτϊ, εξακολουθούν να αποτελούν ςημαντικό όπλο 

για την πρόςβαςη των νϋων πτυχιούχων ςτην αγορϊ εργαςύασ και την καταπολϋμηςη τησ 

ανεργύασ γενικότερα.  

υνοψύζοντασ, από τη ςυνολικό αξιολόγηςη των διαθϋςιμων ςτοιχεύων προκύπτει ότι εί-

ναι μάλλον δύςκολο να εξαχθούν αςφαλή ςυμπεράςματα ωσ προσ την αποτελεςματικό-

                                                             
24 Βι. κεηαμύ άιισλ: (α) 2011 OECD Employment Outlook, παξέρεη κηα εηήζηα αμηνιόγεζε ησλ εμειίμεσλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη ηηο πξννπηηθέο ζηηο ρώξεο κέιε. (β) The OECD Jobs for Youth review, πξόθεηηαη γηα κία πξνζπάζεηα επηζ-
θόπεζεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηνπο λένπο ε νπνία μεθίλεζε ην 2006 ζε 16 ρώξεο (Απζηξαιία, Βέιγην, Καλαδάο, Γαλί-

α, Γαιιία, Διιάδα, Ηαπσλία, Κνξέα, Οιιαλδία, Νέα Εειαλδία, Ννξβεγία, Πνισλία, Σινβαθηθή Γεκνθξαηία, Ηζπαλία, 
Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ΖΠΑ). Οη επηκέξνπο εθζέζεηο ησλ ρσξώλ παξνπζηάζηεθε ζε εζληθά ζεκηλάξηα θαη πεξηιακβάλνπλ 
πξνηάζεηο γηα ηπρόλ κεηαξξπζκίζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ πξννπηηθώλ απαζρόιεζεο ησλ λέσλ 
(http://www.oecd.org/document/). (γ) OECD Reviews of Labour Market and Social Policies, απηή ε ζεηξά θάλεη κία 
επηζθόπεζε γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηηο θνηλσληθέο πνιηηηθέο ζε επηκέξνπο ρώξεο θαη δηαηππώλεη ζπζηάζεηο γηα βειηη-
ώζεηο. (δ)  OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 106. ‗Rising youth unemployment during the 
crisis: how to prevent negative long-term consequences on a generation?‘ Stefano Scarpetta, Anne Sonnet and Thomas 
Manfredi (April 2010). Δπίζεο No. 90. ‗Going Separate Ways? School-to-Work Transitions in the United States and 

Europe‘ Glenda Quintini and Thomas Manfredi (August 2009). (ε) OECD (2006) Boosting Jobs and Incomes: Policy 
Lessons from Reassessing the OECD Jobs Strategy, at the conference Boosting Jobs and Incomes - organised by Hu-
man Ressources and Social Development Canada and the OECD. 

http://www.oecd.org/document/59/
http://dx.doi.org/10.1787/5kmh79zb2mmv-en
http://dx.doi.org/10.1787/5kmh79zb2mmv-en
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τητα των επιμέρουσ δράςεων των ΕΠΑ. Η ανϊπτυξη «κουλτούρασ αξιολόγηςησ» των προγ-

ραμμϊτων αυτών όταν θετικό μεταξύ των ευρωπαώκών χωρών, αν και διαφορετικϋσ χώρεσ 

βρύςκονται ςαφώσ ςε διαφορετικϊ ςτϊδια μιασ τϋτοιασ κουλτούρασ. Ένα προφανϋσ ςυμ-

πϋραςμα αυτόσ τησ επιςκόπηςησ εύναι ότι οι προςπϊθειεσ αξιολόγηςησ των ΕΠΑ θα πρϋπει 

να ςυνεχιςτούν και να επεκταθούν, με ςτόχο μια καλύτερη εικόνα για την αποτελεςματι-

κότητα των ΕΠΑ, ιδύωσ όςον αφορϊ την ποιότητα των δεδομϋνων και τη μεθοδολογύα που 

κατϊ πϊςα πιθανότητα θα ςυνεχύςει να βελτιώνεται25. 

 

4.2 Διεθνείσ πρακτικζσ και κατευθυντήριεσ γραμμζσ τησ ΕΕ α-
ναφορικά με πολιτικζσ και ςυςτήματα αξιολόγηςησ κοινω-
νικών παρεμβάςεων/πολιτικών 

4.2.1 Γενικό πλαίςιο διεθνών πρακτικών αξιολόγηςησ και ανάλυςησ 
επιπτώςεων 

Οι πρακτικϋσ που ϋχουν διεθνώσ καθιερωθεύ αφορούν τόςο ποςοτικϋσ όςο και ποιοτικϋσ 

μεθόδουσ αξιολόγηςησ και ανϊλυςησ επιδρϊςεων. Η πλόρησ διϊκριςη μεταξύ «αξιολόγη-

ςησ» και «ανϊλυςησ τησ επύπτωςησ / επύδραςησ» των ενεργειών επαγγελματικόσ κατϊρτι-

ςησ εύναι μια εξαιρετικϊ δύςκολη διαδικαςύα. Η «ανϊλυςη επιπτώςεων», ςυχνϊ θεωρεύται 

ωσ ϋνασ τύποσ αξιολόγηςησ, κυρύωσ τησ ςυγκεφαλαιωτικόσ (summative) αξιολόγηςησ. Με 

βϊςη αυτό την κατηγοριοπούηςη διακρύνουμε μεταξύ: 

(i) Σησ Αξιολόγηςησ, η οπούα επικεντρώνεται ςε επιμϋρουσ προγρϊμματα και παρεμβϊ-

ςεισ, εύτε ex ante, εύτε κατϊ τη διϊρκεια, εύτε ex post , και  

(ii) Σησ Ανϊλυςησ Επιπτώςεων, η οπούα επικεντρώνεται ςτην διερεύνηςη τησ ςχϋςησ με-

ταξύ προγρϊμματοσ και ενόσ αριθμού οφελειών για τα ϊτομα, τισ επιχειρόςεισ, την 

οικονομύα και την κοινωνύα, ανεξϊρτητα από τα επιμϋρουσ προγρϊμματα και δρϊςε-

ισ. 

 

 

                                                             
25 Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ ΔΠΑ ζηηο ρώξεο ηεο ΔΔ κεηαμύ άιισλ βι. (α) κειέηεο OECD πξνεγνύκελεο ππνζεκείσζεο. (β) 

European Commission: (i) Employment in Europe 2010 θαη 2006, (ii) The European Social Fund: Active Labour Mar-
ket Policies and Public Employment Services, 2010, (iii) Active Labour Market Policies for Europe 2020 – Finding 
ways to move forward, policy seminar organised by the Flemish government, the Flemish Department of Work and 
Social Economy, the Catholic University of Leuven (K.U. Leuven) and the city of Antwerp, in active cooperation with 
the European Commission, Antwerp, Belgium, 28-29 October 2010. (γ) ILO (2010) Global Jobs Pact Policy Briefs, 
Brief No 05, The Role of Employmen Services in Supporting the labour market. (δ) (i) Heckman, et al. (1999), "The 
economics and econometrics of active labour market programs", in O. Ashenfelter and D. Card (eds.), Handbook of 
Labor Economics 3, Elsevier, Amsterdam. (ii) Daguerre A. and D. Etherington (2009) Active labour market policies in 

international context: what works best? Lessons for the UK, Department for Work and Pensions, Working Paper No 59. 
(iii) Kluve J. (2006) The Effectiveness of European Active Labor Market Policy, RWI Essen and IZA Bonn, February 23, 
2006. (iv) Kluve, J. and C.M. Schmidt (2002), "Can training and employment subsidies combat European unemploy-
ment?", Economic Policy 35, 409-448. (v) Kuddo Arvo (2009) Employment Services and Active Labor Market Pro-
grams In Eastern European and Central Asian Countries, The World Bank, Human Development Network, Social Pro-
tection Team, SP Discussion Paper No 0918, October 2009. (vi) Martin J. (2000) What Works among Labour Market 
Policies: evidence from OECD countries experience, OECD Economic Studies No. 30. (ε) (i) Αγαλίδεο Π. (2007) Δλεξ-
γεηηθέο πνιηηηθέο απαζρόιεζεο: εκπεηξηθή αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε, Γνθίκην εξγαζίαο, (ii) Γεδνπζόπνπινο Α. (2007) 

Δλεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρόιεζεο ζεσξία θαη αμηνινγήζεηο, Γνθίκην, Πάληεην Παλεπηζηήκην, Αζήλα 2007, (iii) Γεκνπ-
ιάο Κ. (2010) Οη ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρόιεζεο ζηελ Διιάδα, Γνθίκην Δξγαζίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην, θαη (iv) 
Γεκνπιάο θαη Μηραινπνύινπ (2008) Δλεξγεηηθέο Πνιηηηθέο Απαζρόιεζεο, ΗΝΔ/ΓΣΔΔ-ΑΓΔΓΥ, Μειέηεο 28, Αζήλα 2008. 
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Ποιοτικέσ και Ποςοτικέσ Μέθοδοι 

Οι ποιοτικϋσ μϋθοδοι αξιολόγηςησ αποςκοπούν ςτην εμβϊθυνςη τησ κατανόηςησ των δια-

δικαςιών και των αποτελεςμϊτων ενόσ προγρϊμματοσ, και ςυνόθωσ ςυμπληρώνουν τισ 

ποςοτικϋσ μεθόδουσ. Οι ποςοτικϋσ μϋθοδοι αποςκοπούν ςτην μϋτρηςη των αποτελεςμϊ-

των και των επιπτώςεων των προγραμμϊτων και ςυνεπώσ επιτρϋπουν την ςυγκριςιμότη-

τα με π.χ. ϊτομα ό επιχειρόςεισ που δεν ςυμμετεύχαν ςε αντύςτοιχα προγρϊμματα. Μια 

βαςικό διαφορϊ μεταξύ ποιοτικών και ποςοτικών μεθόδων εύναι ότι ενώ οι τελευταύεσ 

χρηςιμοποιούνται με ςτόχο την γενύκευςη των αποτελεςμϊτων και τη ςυγκριςιμότητϊ 

τουσ μϋςω τυποποιημϋνων μεταβλητών, οι πρώτεσ επιτρϋπουν την κατανόηςη των μηχα-

νιςμών που οδηγούν ςτα αποτελϋςματα αυτϊ, δηλαδό προςεγγύζουν τισ μη – μετρόςιμεσ 

επιπτώςεισ. Για παρϊδειγμα, με τισ ποςοτικϋσ μεθόδουσ μπορούν να εκτιμηθούν ςε ποιο 

βαθμό μεταβϊλλονται οι πιθανότητεσ απαςχόληςησ των ανϋργων μετϊ από ϋνα πρόγραμ-

μα κατϊρτιςησ ςε ςύγκριςη με ανϋργουσ που δεν ςυμμετεύχαν ςτο πρόγραμμα, αλλϊ δεν 

μπορεύ να εξηγηθούν οι λόγοι για τα αποτελϋςματα αυτϊ. το πεδύο αυτό – τησ κατανόη-

ςησ των μηχανιςμών και των αιτιών - χρηςιμοποιούνται οι ποιοτικϋσ μϋθοδοι.  

Επιπτώςεισ  

Οι ςυνολικϋσ επιπτώςεισ / επιδρϊςεισ ενόσ προγρϊμματοσ ό μιασ πολιτικόσ ςυντύθενται 

από τα επιμϋρουσ αποτελϋςματα ςε διαφορετικϊ επύπεδα:  

1. Οι επιπτώςεισ ςε ατομικό επύπεδο για τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτο πρόγραμμα μπορεύ να 

εύναι οικονομικϋσ, όπωσ: απαςχόληςη, ςταθερότητα απαςχόληςησ, υψηλότερεσ απο-

δοχϋσ, αποδοτικότητα αναζότηςη εργαςύασ, ικανοπούηςη από την εργαςύα, παραγωγι-

κότητα, ανοδικό επαγγελματικό κινητικότητα κλπ., ό παραγωγικότητα, κερδοφορύα, 

ανταγωνιςτικότητα προκειμϋνου για επιχειρόςεισ. Επύςησ, μπορεύ να αναφϋρονται 

ςτην αναβϊθμιςη του επιπϋδου γνώςεων και δεξιοτότων ό ακόμα ςε μη-υλικϋσ ωφϋλε-

ιεσ, όπωσ καλύτερη υγεύα, μεγαλύτερη αυτοπεπούθηςη, κλπ. Οι μη-οικονομικϋσ επιπ-

τώςεισ εύναι εξαιρετικϊ δύςκολο να εκτιμηθούν με μεθοδολογικό ςυνϋπεια, και ακόμη 

περιςςότερο να επιμετρηθούν.  

2. Οι επιπτώςεισ για τα ςυςτόματα πρόνοιασ περιλαμβϊνουν, για παρϊδειγμα, τον χρόνο 

παραμονόσ ςε προνοιακϊ επιδόματα και τισ αντύςτοιχεσ δημοςιονομικϋσ ωφϋλειεσ, 

κλπ.  

3. Οι ευρεύεσ οικονομικϋσ και κοινωνικϋσ επιπτώςεισ περιλαμβϊνουν τη ςυμβολό των 

προγραμμϊτων ό των πολιτικών ςτην οικονομικό ανϊπτυξη, την ανταγωνιςτικότητα, 

την παραγωγικότητα και την καινοτομύα μιασ χώρασ. Μπορούν επύςησ να περιλαμβϊ-

νουν την μεύωςη τησ εγκληματικότητασ, ό τη μεύωςη τησ χρόςησ ναρκωτικών ουςιών, 

και λοιπϋσ ςυναφεύσ επιπτώςεισ που ςτην οικονομικό θεωρύα ορύζονται ωσ εξωτερικϋσ 

οικονομύεσ (externalities, spillover effects). Η εκτύμηςη και ιδιαύτερα η μϋτρηςη των ευ-

ρϋων οικονομικών και κοινωνικών επιπτώςεων αποτελεύ το δυςκολότερο - και περις-

ςότερο θεωρητικό – μϋροσ τησ ανϊλυςησ επιπτώςεων. Σϋτοιου εύδουσ εκτιμόςεισ διε-

νεργούνται ςπανιότατα και ςυνόθωσ ςε επύπεδο διεθνών ςυγκρύςεων, περιϋχουν ευρε-

ύεσ μεταβλητϋσ (πχ. μϋςο εκπαιδευτικό επύπεδο πληθυςμού) και δύδουν πολύ ςυχνϊ 

αντιφατικϊ η μη-ερμηνεύςιμα αποτελϋςματα, λόγω τησ αναγκαςτικόσ πολύ μεγϊλησ 

αοριςτύασ και γενικότητασ των αντύςτοιχων θεωρητικών μοντϋλων.  

Διάκριςη μεταξύ αιτιών 
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Ένα από τα μεύζονα προβλόματα τησ ανϊλυςησ επιπτώςεων εύναι η διϊκριςη μεταξύ των 

επιδρϊςεων που οφεύλονται ςε ϋνα πρόγραμμα ό μια πολιτικό και των επιπτώςεων που 

οφεύλονται ςε ϊλλουσ εξωγενεύσ παρϊγοντεσ. Ακόμα και με τισ πιο εξεζητημϋνεσ και πο-

λύπλοκεσ οικονομετρικϋσ τεχνικϋσ, η διεθνόσ εμπειρύα υποδεικνύει ότι ϋνα ςημαντικό τμό-

μα των επιπτώςεων των προγραμμϊτων οφεύλεται ςε λόγουσ που δεν ερμηνεύονται από 

τισ «ανεξϊρτητεσ» μεταβλητϋσ (κατϊλοιπα / residuals). Μεταξύ των μεθόδων για τη διερεύ-

νηςη τησ επύδραςησ εξωγενών αιτιών περιλαμβϊνεται η ςυμπλόρωςη τησ ποςοτικόσ ανϊ-

λυςησ με ποιοτικό ανϊλυςη, καθώσ και η δημιουργύα ομϊδων δεδομϋνων που εμπεριϋχουν 

όςο το δυνατόν περιςςότερεσ ερμηνευτικϋσ μεταβλητϋσ. Σο θϋμα αυτό, φυςικϊ, ϋχει επιπ-

τώςεισ ςτο λειτουργικό κόςτοσ τησ αξιολόγηςησ καθώσ και ςτο ςύςτημα διακυβϋρνηςησ 

των αντύςτοιχων διαδικαςιών. 

τενϊ ςυνδεδεμϋνο με το παραπϊνω εύναι ότι - ςε εντελώσ θεωρητικό επύπεδο - ο μοναδι-

κϊ απόλυτα αξιόπιςτοσ τρόποσ για την προςμϋτρηςη τησ επύδραςησ ενόσ προγρϊμματοσ 

εύναι η παρατόρηςη των επιπτώςεων από τη ςυμμετοχό και τη μη-ςυμμετοχό για το ύδιο 

ϊτομο ό την ύδια την επιχεύρηςη, πρϊγμα το οπούο θα απϋκλειε την επύδραςη οποιωνδό-

ποτε ϊλλων παραγόντων αλλϊ εύναι ευνόητα αδύνατον να πραγματοποιηθεύ. Για την αντι-

μετώπιςη του προβλόματοσ αυτού, ϋχουν αναπτυχθεύ μια ςειρϊ προςεγγύςεων, ιδιαύτερα 

ςε μικρο-επύπεδο. Η πιο κοινό εύναι η ςύγκριςη των αποτελεςμϊτων μιασ παρϋμβαςησ για 

τουσ ςυμμετϋχοντεσ (treatment group) με μια ομϊδα ελϋγχου (control group). Οι μϋθοδοι 

αυτϋσ απαιτούν, ωςτόςο, ότι οι δυο ομϊδεσ χαρακτηρύζονται από τα ύδια ακριβώσ διαρ-

θρωτικϊ χαρακτηριςτικϊ, τόςο τα μετρόςιμα (δημογραφικϊ, οικονομικϊ κλπ.) όςο και τα 

μη-μετρόςιμα (προςωπικϊ, ψυχολογικϊ, κλπ.).  

Φρονιςμόσ, Διάρκεια και Ετερογένεια των Επιπτώςεων 

Μια ςημαντικό διϊςταςη κατϊ την ανϊλυςη των επιπτώςεων ενόσ προγρϊμματοσ ό μιασ 

πολιτικόσ, εύναι ο χρονιςμόσ και η διϊρκεια των επιπτώςεων. Οι επιδρϊςεισ πολλών προγ-

ραμμϊτων, ιδιαύτερα ςτο πεδύο των ενεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ, τεύνουν να μει-

ώνονται με την πϊροδο του χρόνου. Παρϊλληλα, μερικϊ προγρϊμματα τεύνουν να ϋχουν 

βραχυπρόθεςμεσ θετικϋσ επιδρϊςεισ, ενώ ϊλλα μεςοπρόθεςμεσ ό μακροπρόθεςμεσ, δηλα-

δό οι επιδρϊςεισ εμφανύζονται ςε διαφορετικϋσ χρονικϋσ ςτιγμϋσ. Η βαςικό ςυνϋπεια ςχε-

τικϊ με τισ διαφορϋσ μεταξύ των επιμϋρουσ προγραμμϊτων ό πολιτικών ωσ προσ την διϊρ-

κεια και τον χρονιςμό των επιδρϊςεών τουσ, εύναι ότι οι αναλύςεισ των επιπτώςεων τουσ 

ςε διαφορετικϋσ χρονικϋσ ςτιγμϋσ, θα καταλόξει και ςε διαφορετικϊ αποτελϋςματα. υνε-

πώσ, η ανϊλυςη των επιπτώςεων των προγραμμϊτων απαιτεύται, αν εύναι δυνατόν, να υ-

λοποιεύται ςε βραχυχρόνια, μεςοπρόθεςμη και μακροχρόνια περύοδο. Ωςτόςο, εύναι ευνό-

ητο ότι οι διαδικαςύεσ λόψησ αποφϊςεων – αλλϊ και τα θϋματα που ϊπτονται τησ λογοδο-

ςύασ και τησ νομιμοπούηςησ των πολιτικών - εύναι ςυνόθωσ θϋματα τησ βραχυχρόνιασ ό τησ 

μεςοπρόθεςμησ περιόδου.  

Μια δεύτερη εξαιρετικϊ ςημαντικό διϊςταςη, εύναι ότι ςυνόθωσ οι μετρόςεισ των επιπτώ-

ςεων αναφϋρονται ςε «μϋςουσ όρουσ». Ωςτόςο, μπορεύ οι επιδρϊςεισ να διαφϋρουν ςη-

μαντικϊ μεταξύ των διαφορετικών ομϊδων ςυμμετεχόντων, διαφορετικών προγραμμϊ-

των και διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών (ετερογϋνεια των επιπτώςεων). την πε-

ρύπτωςη τησ ετερογϋνειασ ωσ προσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ, για παρϊδειγμα, εύναι γνωςτό ότι 

τα προγρϊμματα κατϊρτιςησ εύναι ςυνόθωσ λιγότερο αποδοτικϊ για τα ϊτομα που εντϊς-

ςονται ςτα ϊκρα τησ κατανομόσ ικανοτότων, δηλαδό για τουσ «καλύτερουσ» και τισ πιο 
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μειονεκτικϋσ ομϊδεσ, ενώ εύναι πιο αποτελεςματικϊ για αυτούσ που βρύςκονται πιο κοντϊ 

ςτα μϋςα των κατανομών αυτών. Εναλλακτικϊ, η ύδια πολιτικό μπορεύ να αποφϋρει εντε-

λώσ διαφορετικϋσ επιδρϊςεισ ανϊλογα με το φύλο, την ηλικύα, το επύπεδο εκπαύδευςησ, 

την διϊρκεια ανεργύασ και ϊλλα ςυναφό προςωπικϊ, δημογραφικϊ και οικονομικϊ χαρακ-

τηριςτικϊ, μερικϊ από τα οπούα εύναι δυνατόν να προςμετρηθούν και να υπολογιςθούν 

ενώ ϊλλα όχι (π.χ. χαρακτηριςτικϊ προςωπικότητασ, ψυχολογικϊ ςτοιχεύα, ςυμπεριφορϊ, 

αξύεσ, αυτοπεπούθηςη, κύνητρα, κλπ.).  

Η ετερογϋνεια ωσ προσ τα προγρϊμματα ειςϋρχεται όταν ςυγκρύνονται προγρϊμματα με 

τον ύδιο ςτόχο αλλϊ με διαφορετικό διϊρκεια, περιεχόμενο, κλπ. Για παρϊδειγμα η εξαγω-

γό ενόσ «μϋςου όρου» επιδρϊςεων από ϋνα πρόγραμμα διϊρκειασ 4 εβδομϊδων (πχ. βαςι-

κϋσ γνώςεισ λογιςμικού γραφεύου) και ϋνα πρόγραμμα 6 μηνών (πχ. ειδικϋσ γνώςεισ πλη-

ροφορικόσ), μπορεύ να εύναι παραπλανητικόσ ωσ προσ τισ «πραγματικϋσ» επιπτώςεισ των 

δυο προγραμμϊτων αυτών. 

Η ετερογϋνεια ωσ προσ την γεωγραφικό περιοχό εφαρμογόσ, μπορεύ επύςησ να προκαλεύ 

αντύςτοιχεσ παρενϋργειεσ ωσ προσ την μϋτρηςη των επιδρϊςεων. Για παρϊδειγμα, το ύδιο 

ακριβώσ πρόγραμμα κατϊρτιςησ μπορεύ να ϋχει εντελώσ διαφορετικϋσ επιπτώςεισ ςε μια 

αναπτυςςόμενη περιοχό ςε ςχϋςη με μια υποβαθμιςμϋνη περιοχό. Ο μϋςοσ όροσ τησ επύδ-

ραςησ από τα δύο αυτϊ προγρϊμματα θα εύναι επύςησ παραπλανητικόσ. Σο ύδιο θα ςυμβεύ 

αν οι ςυμμετϋχοντεσ προϋρχονται από την πρώτη περιοχό ενώ οι μη-ςυμμετϋχοντεσ (con-

trol group) από την δεύτερη περιοχό. 

Η ςυνϋπεια των ανωτϋρω εύναι ότι η ανϊλυςη των επιπτώςεων απαιτεύται να λαμβϊνει 

υπόψη τησ όςο το δυνατόν περιςςότερα από τα απαραύτητα χαρακτηριςτικϊ των ατόμων, 

των επιχειρόςεων, των προγραμμϊτων και των περιοχών που θα μπορούςαν να αυξόςουν 

την ετερογϋνεια των αποτελεςμϊτων. Αυτό, φυςικϊ, ενϋχει ςημαντικϋσ επιπτώςεισ ωσ 

προσ το κόςτοσ, την οργϊνωςη, την ςυντόρηςη και τη διακυβϋρνηςη των απαραύτητων 

βϊςεων δεδομϋνων. 

Ποςοτικέσ Μέθοδοι Ανάλυςησ Επιπτώςεων 

Μια ςυνεπόσ διαδικαςύα ςχεδιαςμού για την ποςοτικό ανϊλυςη και εκτύμηςη των επιδρϊ-

ςεων των προγραμμϊτων κατϊρτιςησ αλλϊ και τησ ςυνολικόσ παρϋμβαςησ ςτο πεδύο τησ 

αναβϊθμιςησ των ανθρωπύνων πόρων, απαιτεύται να περιλαμβϊνει την διευκρύνιςη και εξε-

ιδύκευςη ςε τουλϊχιςτον ϋξι (6) μεθοδολογικϊ πεδύα:  

(i) Σισ μεθόδουσ ανϊλυςησ των επιδρϊςεων 

(ii) Σο περιεχόμενο των βϊςεων δεδομϋνων 

(iii) Σον τρόπο επιλογόσ του δεύγματοσ 

(iv) Σουσ δεύκτεσ επιπτώςεων / επιδρϊςεων 

(v) Σον χρονιςμό των ςχετικών αναλύςεων 

(vi) Σον χρονιςμό ςυλλογόσ των δεδομϋνων 

Οι μϋθοδοι ανϊλυςησ των επιπτώςεων αποςκοπούν ςτη διερεύνηςη των αποτελεςμϊτων 

και των επιδρϊςεων των προγραμμϊτων - προγραμματιςμϋνων ό ακούςιων – και να διε-

υκρινύςουν τισ αιτιώδεισ ςχϋςεισ. Οι κυριότερεσ μϋθοδοι ποςοτικόσ ανϊλυςησ των επιπτώ-

ςεων και επιδρϊςεων ςυνοψύζονται ςτον ακόλουθο Πύνακα:  
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Πίνακασ 1: υνοπτική επιςκόπηςη των κυριότερων ποςοτικών μεθόδων ανάλυςησ επιπτώςεων 

Μέθοδοσ Περιγραφή Πλεονεκτήματα / Μειονεκτήματα 
υλλογή 

Δεδομένων 

BAE - Before After 
Estimator  

(ύγκριςη Πριν / 
Μετϊ) 

ύγκριςη τησ κατϊςτα-
ςησ των ςυμμετεχόντων 
πριν και μετϊ το πρόγ-
ραμμα. 

(+) ευκολύα εφαρμογόσ 

(+) χαμηλό απαύτηςη ςε δεδομϋνα (δεν χρε-
ιϊζονται δεδομϋνα για τουσ μη-
ςυμμετϋχοντεσ) 

(-) οι μεταβολϋσ λόγω εξωγενών παραγόν-
των μπορεύ να αποδοθούν εςφαλμϋνα ςτο 
πρόγραμμα  

Πριν και μετϊ το 
πρόγραμμα 

Matching estimator  

(ύζευξη - οιονεύ – 
πειραματικόσ) 

ύγκριςη τησ κατϊςτα-
ςησ των ςυμμετεχόντων 
μετϊ το πρόγραμμα με 
την κατϊςταςη ομϊδασ 
με αντύςτοιχα χαρακτη-
ριςτικϊ (control group) 
τισ ύδιεσ περιόδουσ.  

(+) λαμβϊνει υπόψη του τισ μεροληψύεσ 
επιλογόσ (selection bias) ςχετικϊ με τα μετ-
ρούμενα χαρακτηριςτικϊ 

(+) Οι εξωγενεύσ παρϊγοντεσ θεωρεύται ότι 
επιδρούν ομοιόμορφα και ςτισ 2 ομϊδεσ. 

(-) απαιτούνται εκτεταμϋνα δεδομϋνα (και 
για τισ 2 ομϊδεσ πριν και μετϊ το πρόγραμ-
μα)  

(-) Σα μη μετρημϋνα χαρακτηριςτικϊ μπορεύ 
να επηρεϊςουν τα αποτελϋςματα  

Πριν και μετϊ το 
πρόγραμμα 

CSE - Cross Section 
Estimator 

(Διαςτρωματικό 
μϋθοδοσ) 

ύγκριςη τησ κατϊςτα-
ςησ των ςυμμετεχόντων 
με την κατϊςταςη ομϊ-
δασ με αντύςτοιχα χα-
ρακτηριςτικϊ (control 
group) μετϊ το πρόγ-
ραμμα. 

(+) Οι εξωγενεύσ παρϊγοντεσ θεωρεύται ότι 
επιδρούν ομοιόμορφα και ςτισ 2 ομϊδεσ. 

(-) απαιτούνται δεδομϋνα και για τισ 2 ομϊ-
δεσ μετϊ το πρόγραμμα  

Μετϊ το 
πρόγραμμα 

DID (Difference in 
Difference) estima-
tor  

(Διαφορϋσ – 
Διαφορών) 

ύγκριςη τησ μεταβολόσ 
τησ κατϊςταςησ των 
ςυμμετεχόντων με την 
μεταβολό τησ κατϊςτα-
ςησ των μη-
ςυμμετεχόντων.  

(+) λαμβϊνει υπόψη του τισ μεροληψύεσ 
επιλογόσ (selection bias) ςχετικϊ με τα μετ-
ρούμενα και τα μη-μετρούμενα χαρακτη-
ριςτικϊ  

(-) απαιτούνται εκτεταμϋνα δεδομϋνα (και 
για τισ 2 ομϊδεσ πριν και μετϊ το πρόγραμ-
μα) 

Πριν και μετϊ το 
πρόγραμμα 

 

Σα κυριότερα ςημεύα που ςυνοψύζουν τη μεθοδολογικό ςυζότηςη για την αξιολόγηςη και 

ανϊλυςη των επιδρϊςεων προγραμμϊτων αφορούν τα εξόσ: 

(i) Οι ποςοτικϋσ και οι ποιοτικϋσ μϋθοδοι αξιολόγηςησ και ανϊλυςησ των επιπτώςεων 

δεν πρϋπει να θεωρούνται ωσ αμοιβαύα αποκλειόμενεσ διαδικαςύεσ, αλλϊ ωσ εναλ-

λακτικϋσ και ςυμπληρωματικϋσ ςτρατηγικϋσ. Ενώ οι ποςοτικϋσ μϋθοδοι αποςκοπούν 

ςτη γενύκευςη και ςύγκριςη των αποτελεςμϊτων με ϋναν «τυποποιημϋνο» τρόπο, η 

επιδύωξη των ποιοτικών μεθόδων εύναι η εμβϊθυνςη ωσ προσ την κατανόηςη των 

μηχανιςμών που οδηγούν ςτα αποτελϋςματα αυτϊ. Με τον τρόπο αυτό και οι δυο 

ςτρατηγικϋσ διευκολύνουν το ςχεδιαςμό μελλοντικών παρεμβϊςεων και τη βελτύω-

ςη των υλοποιούμενων ενεργειών. Οι περιςςότεροι ερευνητϋσ ςόμερα ςυμφωνούν 

ςτο ότι το βαςικό θϋμα τησ αξιολόγηςησ δεν εύναι ποια ςτρατηγικό (ποςοτικό ό ποι-

οτικό) θα εφαρμοςτεύ αλλϊ πωσ μπορεύ να επιτευχθεύ ο καλύτεροσ ςυνδυαςμόσ των 

ςτρατηγικών αυτών, ώςτε τα ςυμπερϊςματα να ςτηριχθούν ςτο ευρύτερο πλαύςιο, 
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την εφαρμογό, τη διαδικαςύα και τισ βραχυχρόνιεσ και μεςοπρόθεςμεσ επιπτώςεισ 

των ενεργειών. 

(ii) Από τισ ποςοτικϋσ μεθόδουσ ανϊλυςησ επιπτώςεων που παρουςιϊςτηκαν ςτα προ-

ηγούμενα, η εμπειρύα υποδεικνύει ότι η μϋθοδοσ τησ ςύζευξησ (matching) εύναι η ςχε-

τικϊ περιςςότερο αξιόπιςτη. Ωςτόςο, η εφαρμογό τησ απαιτεύ ϋνα ςημαντικό όγκο 

δεδομϋνων. Εναλλακτικϊ ό ςυμπληρωματικϊ, η μϋθοδοσ BAE (Before After 

Estimator) εύναι μια απλό και εύκολα κατανοητό μϋθοδοσ που απαιτεύ πολύ μικρότε-

ρο όγκο δεδομϋνων. το ςημεύο αυτό πρϋπει να ςημειωθεύ ότι αν και οι ποςοτικϋσ 

μϋθοδοι αποςκοπούν ςτην διερεύνηςη των «πραγματικών» επιπτώςεων, οι φορεύσ 

λόψησ αποφϊςεων και οι λοιπού stakeholders ςυνόθωσ προςδοκούν μια ςυνολικϊ 

«απλό» και κατανοητό εκτύμηςη ςχετικϊ με την αποτελεςματικότητα των παρεμβϊ-

ςεων, και ςυνεπώσ τα τεχνικϊ περύπλοκα και δυςνόητα ςυμπερϊςματα θα πρϋπει 

κατϊ κανόνα να αποφεύγονται.  

(iii) Η μϋθοδοσ BAE απαιτεύ δεδομϋνα που αφορούν αποκλειςτικϊ τουσ ςυμμετϋχοντεσ 

ςτισ παρεμβϊςεισ, και κατϊ ςυνϋπεια εύναι δυνατόν να ςυλλϋγονται με ςυςτηματικό-

τητα και ςυνϋχεια από τον φορϋα, ςτο πλαύςιο ενόσ κατϊλληλα ςχεδιαςμϋνου ςυς-

τόματοσ. Ένα από τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ του ςυςτόματοσ αυτού, εύναι ότι απαι-

τεύται να αποδύδει πληροφόρηςη με βϊςη τόςο τουσ ςυμμετϋχοντεσ (ϊτομα, επιχει-

ρόςεισ, φορεύσ) όςο και τισ επιμϋρουσ παρεμβϊςεισ. Για παρϊδειγμα, αν ϋνα ϊτομο ό 

μια επιχεύρηςη ςυμμετϋχει ςε περιςςότερα προγρϊμματα κατϊ τη διϊρκεια μιασ πε-

ριόδου αναφορϊσ, η πληροφόρηςη απαιτεύται να αφορϊ εκτόσ από τα επιμϋρουσ 

ςτοιχεύα και τη ςυνολικό ςυμμετοχό. Ένα δεύτερο χαρακτηριςτικό, εύναι ότι η πλη-

ροφόρηςη – εύτε για το ςύνολο εύτε για επιλεγμϋνα δεύγματα των ςυμμετεχόντων - 

απαιτεύται να επεκτεύνεται ςε ικανό χρονικό περύοδο πϋραν τησ λόξησ των προγραμ-

μϊτων και παρεμβϊςεων.  

(iv) Η μϋθοδοσ τησ ςύζευξησ (matching), απαιτεύ επύςησ και δεδομϋνα για μια ομϊδα ε-

λϋγχου (control group) ςε χρονικό ςτιγμό πριν το πρόγραμμα και ςε χρονικϋσ ςτιγμϋσ 

μετϊ τη λόξη τησ παρϋμβαςησ.  Οι απαιτόςεισ αυτϋσ μπορούν να καλυφθούν εύτε με 

τη διενϋργεια ερευνών πεδύου από το φορϋα ςε προγραμματιςμϋνεσ περιόδου, εύτε 

μϋςω δεδομϋνων που ςυλλϋγονται από επύςημεσ ςτατιςτικϋσ πηγϋσ. Για παρϊδειγμα, 

τα control groups ςτο επύπεδο του ανθρώπινου δυναμικού (απαςχολούμενοι, ϊνερ-

γοι, αδρανεύσ) μπορούν ενδεχομϋνωσ να ςχηματιςτούν με βϊςη εύτε την τριμηνιαύα 

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού εύτε την ετόςια Έρευνα Ειςοδόματοσ και υνθηκών 

Διαβύωςησ τησ τατιςτικόσ Τπηρεςύασ.  

(v) Οι επιλογϋσ ωσ προσ τισ μεθόδουσ ανϊλυςησ επιπτώςεων, το περιεχόμενο των βϊ-

ςεων δεδομϋνων και το χρονιςμό τησ ςυλλογόσ τουσ, το χρονιςμό των αναλύςεων 

κλπ. αποτελούν ςυςτατικϊ ςτοιχεύα για τον ςχεδιαςμό ενόσ ολοκληρωμϋνου, ςυνε-

πούσ, ςυςτηματικού και αποτελεςματικού ςυςτόματοσ αξιολόγηςησ. 

 

4.2.2 Διεθνείσ πρακτικέσ αποτελεςμάτων αξιολόγηςησ Ενεργητικών 
Πολιτικών Απαςχόληςησ  

Η ςτοχοθεςύα των πολιτικών απαςχόληςησ και ιδιαύτερα των παραμϋτρων τουσ που ςυν-

δϋονται με την ανϊπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, αλλϊ και το γενικότερο πλαύςιο ε-
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φαρμογόσ και παρακολούθηςησ των κοινοτικών πολιτικών ϋχει ωσ βαςικό του παρϊμετρο 

τη διαρκό αξιολόγηςη τησ αποτελεςματικότητασ τουσ, ωσ εργαλεύο αποτύμηςησ και βελτύ-

ωςησ των παρεμβϊςεων.  

Η εκτύμηςη του J. de Koning26, μετϊ την επιςκόπηςη ςημαντικού αριθμού αξιολογόςεων 

που ϋγιναν ςτη δεκαετύα του 1990, καταλόγει: «Το κύριο ςυμπϋραςμα ςτο οπούο καταλόγου-

με από τισ διαθϋςιμεσ μελϋτεσ ςυνολικών επιπτώςεων εύναι ότι, αν οι ενεργητικϋσ πολιτικϋσ 

απαςχόληςησ ϋχουν κϊποια επύδραςη ςτην κατϊςταςη τησ αγορϊσ εργαςύασ, αυτό η επύδραςη 

εύναι μικρό. Το ςυμπϋραςμα αυτό εναρμονύζεται με τα ευρόματα τησ βιβλιογραφύασ για τισ α-

ξιολογόςεισ ςε μικροεπύπεδο ... Υπϊρχουν ενδεύξεισ ότι οι μακροχρόνια ϊνεργοι ωφελούνται 

περιςςότερο από τισ ενεργητικϋσ πολιτικϋσ, παρϊ όςοι αντιμετωπύζουν ανεργύα ςύντομησ δι-

ϊρκειασ. (Τουσ ανϋργουσ με ςύντομουσ περιόδουσ ανεργύασ)η ςυμμετοχό ςτα προγρϊμματα 

ενεργητικών πολιτικών μπορεύ να ϋχει αρνητικϊ αποτελϋςματα. Όμωσ, οι διαθϋςιμεσ μελϋτεσ 

ςυνολικών επιπτώςεων δεν ομονοούν ςτο ςημεύο αυτό. Εξ αιτύασ των αντιτιθϋμενων εκτιμό-

ςεων, δεν μπορούμε να καταλόξουμε ςε κϊποιο ςυμπϋραςμα για τη ςχετικό αποτελεςματικό-

τητα διαφορετικών εκδοχών μιασ πολιτικόσ». 

ε αντύθεςη με τα ανωτϋρω, ςε μια προςπϊθεια να ερμηνεύςει την αποτελεςματικότητα 

των ενεργητικών πολιτικών ςτην ΕΕ ο J. Kluve27, καταλόγει ςτο ενδιαφϋρον ςυμπϋραςμα 

ότι: «Η εικόνα που εμφανύζεται από την ποςοτικό ανϊλυςη εύναι αναπϊντεχα ςαφόσ. Αν λϊβο-

υμε υπ' όψη το εύδοσ του προγρϊμματοσ, η ανϊλυςη δεύχνει ότι υπϊρχει μικρό μόνο ςυςτημα-

τικό ςυςχϋτιςη μεταξύ τησ αποτελεςματικότητασ του προγρϊμματοσ και μιασ πληθώρασ ερ-

μηνευτικών παραγόντων, περιλαμβανομϋνων τησ χώρασ, τησ χρονικόσ περιόδου εφαρμογόσ 

του προγρϊμματοσ, του μακροοικονομικού περιβϊλλοντοσ και μιασ ποικιλύασ δεικτών των 

θεςμικών χαρακτηριςτικών τησ αγορϊσ εργαςύασ». 

Ο Kluve θεωρεύ ότι η αποτελεςματικότητα των προγραμμϊτων εξαρτϊται αποκλειςτικϊ 

από το εύδοσ του προγρϊμματοσ. Γενικώσ τα ςυμπερϊςματϊ του εύναι αιςιόδοξα για όλεσ 

τισ μορφϋσ προγραμμϊτων, με την εξαύρεςη των προγραμμϊτων που δημιουργούν ϊμεςεσ 

θϋςεισ εργαςύασ ςτο δημόςιο τομϋα.  

Οι αξιολογόςεισ εντοπύζονται ςτισ εξόσ κατηγορύεσ ενεργητικών πολιτικών: 

 Πολιτικϋσ Εξατομικευμϋνων Τπηρεςιών προσ Ανϋργουσ 

 Πολιτικϋσ Απόκτηςησ Εργαςιακόσ Εμπειρύασ 

 Πολιτικϋσ για τη Δημιουργύα Νϋων Επιχειρόςεων 

 Πολιτικϋσ Επιδότηςησ Εργοδοτών για τη  Δημιουργύα Νϋων Θϋςεων Εργαςύασ 

 Πολιτικϋσ Εκπαύδευςησ / Κατϊρτιςησ 

Οι αξιολογόςεισ που ϋχουν γύνει ςτουσ τομεύσ αυτούσ ςε ϊλλεσ χώρεσ μασ δύνουν την εξόσ 

εικόνα:  

Πολιτικέσ ύζευξησ. 

Σο ςύνολο των αξιολογόςεων θεωρεύ τισ πολιτικϋσ αυτϋσ ωσ ιδιαιτϋρωσ αποτελεςματικϋσ. 

Η αποτελεςματικότητϊ τουσ ϋχει δειχθεύ διαχρονικϊ τα τελευταύα 30 χρόνια, ςε διαφορε-

τικϊ θεςμικϊ πλαύςια (γραφειοκρατικό οργϊνωςη ό εξατομικευμϋνη), ςε ςυνδυαςμό με 

                                                             
26 J. de Koning, "Aggregate Impact Analysis of Active Labour Market Policy: A Literature Review, 2001, International 
Journal of Manpower, vol. 22, no 8, ζ. 730. 
27 J. Kluve, The Effectiveness of European Active Labor Market Policy, 2006, IZA, DP No2018. 



 

  43 

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ / ΜΗΧΑΝΙΜΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ Α-

ΠΑΧΟΛΗΗ ΣΟΝ ΟΑΕΔ – ΠΛΑΙΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

κυρώςεισ (πολιτικϋσ ενεργοπούηςησ) ό ανεξϊρτητα από αυτϋσ28. ε κϊποιο βαθμό, η απο-

τελεςματικότητα των πολιτικών αυτών εξαρτϊται από το ςχετικϊ χαμηλό κόςτοσ παρο-

χόσ των, ενώ ςημαντικό ρόλο διαδραματύζει η φϊςη του οικονομικού κύκλου (ύφεςη ό 

ανϊκαμψη) ςτην περύοδο αναφορϊσ29. 

Από την ϊλλη πλευρϊ, η προςπϊθεια αναζότηςησ εργαςύασ μειώνεται για τουσ ςυμμετϋ-

χοντεσ ςε ϊλλα προγρϊμματα ενεργητικών πολιτικών. Εκτιμόςεισ τησ επύδραςησ δϋςμευ-

ςησ (locking-in effect) δεύχνουν ότι το μϋγεθοσ τησ επύπτωςησ αυτόσ εύναι ςημαντικό και 

αυξϊνεται, καθώσ αυξϊνεται ο χρόνοσ διϊρκειασ των προγραμμϊτων30. 

Οι Rosholm και Svarer31επιςημαύνουν την ύπαρξη μιασ επύπτωςησ απειλόσ, εν όψει τησ υ-

ποχρεωτικόσ ςυμμετοχόσ των ανϋργων ςε προγρϊμματα ενεργητικών πολιτικών (κυρύωσ 

κατϊρτιςησ), προκειμϋνου να εξαςφαλιςθεύ η ςυνϋχιςη του επιδόματοσ ανεργύασ. Η χώρα 

αναφορϊσ εύναι η Δανύα, χώρα που ϋχει προχωρόςει ςτην εφαρμογό πολιτικών ενεργοπού-

ηςησ. Η επύπτωςη απειλόσ ςημαύνει ότι οριςμϋνα ϊτομα εντεύνουν τισ προςπϊθειϋσ τουσ να 

ανεύρουν εργαςύα λύγο πριν φθϊςει ο χρόνοσ να ενταχθούν υποχρεωτικώσ ςε προγρϊμμα-

τα ενεργητικών πολιτικών. Η επύπτωςη απειλόσ μειώνει τη μϋςη διϊρκεια παραμονόσ ςτην 

ανεργύα κατϊ 3 εβδομϊδεσ32. 

Ωςτόςο, οι μικροοικονομικϋσ αξιολογόςεισ δεύχνουν την ύπαρξη διαφορετικών και, ορις-

μϋνεσ φορϋσ, αντιφατικών επιπτώςεων ςε ςχϋςη με τη χώρα εφαρμογόσ και με την ομϊδα 

- ςτόχο. 

Δύο μελϋτεσ αξιολόγηςησ για τισ υπηρεςύεσ ςύζευξησ και ςυμβουλευτικόσ για την Ολλανδύ-

α, που ϋγιναν με απόςταςη δεκαετύασ η μύα από την ϊλλη (1996 - 2006), δεύχνουν αςόμαν-

τεσ θετικϋσ επιπτώςεισ ςτη μϋςη διϊρκεια ανεργύασ. Μϊλιςτα για τουσ εργαζόμενουσ προ-

ηγουμϋνωσ με ςυμβϊςεισ οριςμϋνου χρόνου, το αποτϋλεςμα όταν αρνητικό33. Η ερμηνεύα 

για την αρνητικό επύδραςη ςτην περύπτωςη των εργαζομϋνων με ςυμβϊςεισ οριςμϋνου 

χρόνου όταν ότι, επειδό ςτόχοσ των υπηρεςιών ςύζευξησ εύναι να τοποθετηθούν οι ϊνερ-

γοι ςε θϋςεισ εργαςύασ αορύςτου χρόνου, οι ϊνεργοι με εμπειρύα ςυμβϊςεων οριςμϋνου 

χρόνου κρύνονταν ωσ ακατϊλληλοι. Αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη δυαδικών αγορών ερ-

γαςύασ και την εμφϊνιςη μιασ επύδραςησ εξϊρτηςησ από την προηγούμενη ςχϋςη απαςχό-

ληςησ. 

ε αξιολογόςεισ που ϋγιναν ςτη Μ. Βρετανύα, ςτα πλαύςια του προγρϊμματοσ Restart, και 

ςτην Ουγγαρύα ϋδωςαν διαφορετικϊ αποτελϋςματα. τη Μ. Βρετανύα οι υπηρεςύεσ τοπο-

θϋτηςησ και ςυμβουλευτικόσ ϋδωςαν ςημαντικϊ θετικϊ αποτελϋςματα για τουσ ϊνδρεσ, 

αλλϊ όχι για τισ γυναύκεσ. Αντιθϋτωσ, ςτην Ουγγαρύα αύξηςαν την πιθανότητα απαςχόλη-

ςησ μόνο για τισ γυναύκεσ ϊνω των 30 ετών57. 

                                                             
28 European Commission, Employment in Europe, 2006, J. Kluve et al., Active Labor Market Policies in Europe: Per-
formance and Perspective, 2007, Springer, J. Heckman et al. (1999) 
29 A. Dar and Z. Tzannatos, Active Labor Market Programs: A Review of the Evidence from Evaluations, 1999, World 
Bank. 
30 L. Calmfors (2002). Δπίζεο J.C. van Ours, The Locking-in Effect of Subsidized Jobs, 2002, IZA, DP No., 527. 
31 M. Rosholm and M. Svarer, Estimating the Threat Effect of Active Labour Market Programmes, 2004, IZA, DP No. 
1300. 
32 Ζ επηβνιή θπξώζεσλ (δηαθνπή επηδόκαηνο αλεξγίαο) επίζεο νδεγεί ζηελ αύμεζε ηεο αλαδήηεζεο εξγαζίαο θαη ζηελ 

αύμεζε ησλ πηζαλνηήησλ απαζρόιεζεο. Γεο J. Kluve et al., Active Labor Market Policies in Europe: Performance and 
Perspective, 2007, Springer, ζ. 164-5. 
33 J. Kluve et al., Active Labor Market Policies in Europe: Performance and Perspective, 2007, Springer, ζ. 163. 
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Οι ανωτϋρω αξιολογόςεισ ϋγιναν με πειραματικϋσ μεθόδουσ. Αξιολογόςεισ που χρηςιμο-

πούηςαν μη πειραματικό μεθοδολογύα ϋχουν δώςει ςημαντικϋσ θετικϋσ επιπτώςεισ ςτη 

Γαλλύα και ςτην Αυςτρύα. Αντύθετα, η αξιολόγηςη για την Πορτογαλύα ϋδωςε μικρϋσ θετι-

κϋσ επιπτώςεισ, μειώνοντασ την ανεργύα κατϊ κϊτι λιγότερο από ϋναν μόνα, μόνο για τουσ 

ϊνδρεσ, ενώ δεν εύχε καμιϊ επύπτωςη για τισ γυναύκεσ. την περύπτωςη τησ Πορτογαλύασ 

εμφανύςθηκε επύςησ αςθενόσ αρνητικό επύπτωςη ςτο επύπεδο του μιςθού. 

Δημιουργία Νέων Επιχειρήςεων. 

Οι αξιολογόςεισ ςυγκλύνουν ςτην ϊποψη ότι οι ωφελούμενοι ςε προγρϊμματα αυτού του 

τύπου ϋχουν υψηλότερη πιθανότητα να εργϊζονται ςε ςχϋςη με την πιθανότητα εργαςύασ 

του δεύγματοσ ελϋγχου. Ωςτόςο, δεν υπϊρχει θετικό διαφοροπούηςη ωσ προσ τα ειςοδό-

ματα. Οι εκτιμόςεισ δεύχνουν υψηλό νεκρό βϊροσ (30-50%) και υψηλό ποςοςτό «θανϊτου» 

μετϊ από το πρώτο ϋτοσ λειτουργύασ (20-70%). Η πιθανότητα να εξακολουθόςει να λειτο-

υργεύ η νϋα επιχεύρηςη ςυνδϋεται με το ποςοςτό ιδύων πόρων που ςυνειςφϋρει ο νϋοσ επι-

χειρηματύασ ςτο κόςτοσ δημιουργύασ τησ επιχεύρηςησ34. 

Επιχορηγήςεισ Εργοδοτών για τη Δημιουργία Νέων Θέςεων Εργαςίασ. 

Σα   προγρϊμματα   αυτϊ   λαμβϊνουν   χαμηλό   ποςοςτό   τησ   ςυνολικόσ διαθϋςιμησ χρη-

ματοδότηςησ για ενεργητικϋσ πολιτικϋσ απαςχόληςησ ςτισ χώρεσ του ΟΟΑ (10% ό λιγότε-

ρο), ενώ εύναι δημοφιλό ςτισ χώρεσ τησ Ανατολικόσ και Νότιασ Ευρώπησ. Η μορφό τησ επι-

δότηςησ μπορεύ να εύναι ϊμεςη ό ϋμμεςη (απαλλαγό από αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ ό απαλ-

λαγϋσ από το φόρο). τισ διαθϋςιμεσ αξιολογόςεισ δεν προκύπτει ςυςτηματικό επύδραςη 

του εύδουσ τησ επιδότηςησ με την αποτελεςματικότητα τησ πολιτικόσ. 

Η επιλογό μεταξύ ϊμεςησ επιδότηςησ, αςφαλιςτικών απαλλαγών και φορολογικών μειώ-

ςεων εύναι, κυρύωσ, μια απόφαςη που ςυνδϋεται με το ποιοσ αναλαμβϊνει το κόςτοσ τησ 

επιδότηςησ. Η προτύμηςη των χωρών τησ Νότιασ Ευρώπησ ςτισ ϊμεςεσ επιδοτόςεισ εύναι 

κατανοητό, δεδομϋνησ τησ ςυγχρηματοδότηςησ από το ΕΚΣ. Με ϊλλα λόγια, εύναι ϋνα 

πρόβλημα επιμεριςμού του κόςτουσ τησ επιδότηςησ ςτο κοινωνικό ςύνολο, ενώ τα ανα-

μενόμενα αποτελϋςματα, από την οπτικό τησ θεωρύασ, δεν διαφοροποιούνται. 

Όλεσ οι αξιολογόςεισ ςυμφωνούν για υψηλό νεκρό βϊροσ και για ςημαντικϋσ επιπτώςεισ 

υποκατϊςταςησ. Σο ποςοςτό των καθαρών νϋων θϋςεων εργαςύασ ςτο ςύνολο των επι-

δοτηθειςών εκτιμϊται ότι κυμαύνεται μεταξύ του 4-35% (ςυνόθωσ 20-25%). Οι αξιολογόςεισ 

ςυγκλύνουν ςτην ϊποψη ότι τα προγρϊμματα αυτϊ ςπανύωσ εύναι αποτελεςματικϊ. Οι πι-

θανότητεσ για εργαςύα και υψηλότερο μιςθό των ωφελουμϋνων εύναι χαμηλότερεσ από τισ 

αντύςτοιχεσ του δεύγματοσ ελϋγχου. Σα όποια θετικϊ αποτελϋςματα χϊνονται με το πϋρασ 

τησ περιόδου επιδότηςησ, ενώ αυξϊνεται η ανακύκλωςη (turn-over rate) του προςωπικού. 

ε οριςμϋνεσ αξιολογόςεισ η ανϊλυςη κόςτουσ - οφϋλουσ ϋδειξε αρνητικϋσ κοινωνικϋσ ε-

πιπτώςεισ, αν και φαύνεται ότι ϋχουν θετικϊ αποτελϋςματα ςε ομϊδεσ υψηλού κινδύνου 

(ηλικιωμϋνοι εργαζόμενοι, γυναύκεσ ςε μονογονικϋσ οικογϋνειεσ). 

Κατάρτιςη 

Καθώσ οι ενεργητικϋσ πολιτικϋσ απαςχόληςησ, όπωσ εύναι τα προγρϊμματα κατϊρτιςησ 

εργαζομϋνων και ανϋργων, αποκτούν ολοϋνα και μεγαλύτερη ςημαςύα, δεδομϋνου ότι αυ-

                                                             
34 Γεο A. Dar and Z. Tzannatos, Active Labor Market Programs: A Review of the Evidence from Evaluations, 1999, 
World Bank. 
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ξϊνεται η ςημαςύα τησ διαχεύριςησ τησ ςταδιοδρομύασ των ατόμων, μϋςω κύκλων μϊθηςησ 

και η ϋννοια τησ «απαςχόληςησ» αντικαθύςταται από την ϋννοια τησ «απαςχοληςιμότητασ», 

τα χρηματοδοτικϊ εργαλεύα των πολιτικών αυτών, όπωσ το Ευρωπαώκό Κοινωνικό Σαμεύο 

– εκ τησ ύδιασ τησ αποςτολόσ του που απορρϋει από τη υνθόκη και τον Κανονιςμό εφαρ-

μογόσ του - θϋτουν την ενύςχυςη τησ κατϊρτιςησ και των δεξιοτότων του ανθρώπινου δυ-

ναμικού ωσ βαςικό προτεραιότητα για την οπούα αφιερώνεται ϋνα μεγϊλο ποςοςτό των 

δρϊςεων που ςυγχρηματοδοτούν. Οι μηχανιςμού και οι διαδικαςύεσ αξιολόγηςησ κατ’ ε-

πϋκταςη επικεντρώνονται όχι μόνο ςτην αποτελεςματικότητα και ςτην επύτευξη των 

ςυγκεκριμϋνων ςτόχων των υλοποιούμενων προγραμμϊτων ςε μικρο-επύπεδο, αλλϊ και 

ςτον ευρύτερο αντύκτυπο και ςυμβολό που αυτϊ ϋχουν ςτην επύτευξη γενικότερων ςτό-

χων ό ευρύτερα ςτην οικονομικό ανϊπτυξη. 

το πεδύο τησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ και ςτο πλαύςιο τησ ευρύτερησ πολιτικόσ ςτό-

χευςησ τησ ΕΕ για περιςςότερεσ και καλύτερεσ θϋςεισ εργαςύασ δύνεται ϋμφαςη ςτην αύξη-

ςη των επενδύςεων ςτο ανθρώπινο δυναμικό και ςτην προςαρμογό των ςυςτημϊτων εκ-

παύδευςησ και κατϊρτιςησ με ςτόχο τη διαρκό και ποιοτικό αναβϊθμιςη των δεξιοτότων 

και την προςαρμογό τουσ ςτισ ανϊγκεσ τησ οικονομύασ.  

ε ότι αφορϊ γενικότερα την εμπειρύα από αξιολογόςεισ προγραμμϊτων κατϊρτιςησ για 

απαςχολούμενουσ35 μια ςχετικϊ πρόςφατη μελϋτη που διενεργόθηκε για λογαριαςμό τησ 

Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ (DG EMPL) (EIM-SEOR, Policy Instruments to foster training of the em-

ployed. Rotterdam, 2005), επιςκόπηςε ςυνολικϊ 39 αξιολογικϋσ μελϋτεσ προγραμμϊτων κα-

τϊρτιςησ για απαςχολούμενουσ κατανεμημϋνεσ ςε τρεισ θεματικϋσ περιοχϋσ τησ επύπτω-

ςησ (impact):  

 επύπτωςη ςτην παραγωγικότητα / επύδοςη τησ επιχεύρηςησ,  

 επύπτωςη ςτουσ μιςθούσ και  

 επύπτωςη ςτην καριϋρα / κινητικότητα. 

Γενικϊ, οι περιςςότερεσ από τισ μελϋτεσ αξιολόγηςησ τησ κατϊρτιςησ για απαςχολούμενο-

υσ καταλόγουν ςτο ςυμπϋραςμα ότι η κατϊρτιςη ςυμβϊλλει ςτην αύξηςη τησ παραγωγι-

κότητασ και των μιςθών. Ωςτόςο το γενικό αυτό ςυμπϋραςμα αποδεικνύεται εξαιρετικϊ 

δύςκολο να ποςοτικοποιηθεύ, εξαιτύασ τουλϊχιςτον τεςςϊρων προβλημϊτων:  

 τησ ποικιλύασ των όρων τησ κατϊρτιςησ και των καταρτιζομϋνων, 

 των μεθοδολογικών προβλημϊτων, 

 τησ αδυναμύασ διαχωριςμού του αποτελϋςματοσ τησ κατϊρτιςησ από το γενικότερο 

πλαύςιο πολιτικόσ τησ επιχεύρηςησ, 

 του παρϊγοντα χρόνου. 

Αναφορικϊ με το πρώτο πρόβλημα, οι περιςςότερεσ μελϋτεσ καταλόγουν ςτο ότι η επύδ-

ραςη τησ κατϊρτιςησ εύναι μεγαλύτερη ςτουσ εργαζόμενουσ με χαμηλό εκπαιδευτικό επύ-

πεδο (αυτούσ δηλαδό που ϋχουν τισ μικρότερεσ πιθανότητεσ να ςυμμετϊςχουν ςε προγ-

                                                             
35

 Μηα βαζηθή δηάθξηζε αλάκεζα ζηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο αθνξά ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηα πξνγξάκκαηα πνπ απεπ-

ζύλνληαη ζε αλέξγνπο ή ζε άηνκα εθηόο εξγαηηθνύ δπλακηθνύ (θνηλσληθήο ζπλήζσο θαηεύζπλζεο) θαη ζε πξνγξάκκαηα 
πνπ ζηνρεύνπλ ηνπο απαζρνινύκελνπο. Ζ δηάθξηζε απηή επεξεάδεη όπσο είλαη θπζηθό ηα θξηηήξηα πνπ ζέηεη πξνο απάλ-
ηεζε ε αμηνιόγεζε.  
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ρϊμματα κατϊρτιςησ). Καταλόγουν επύςησ ςτο ςυμπϋραςμα ότι τα προγρϊμματα γενικόσ 

κατϊρτιςησ και τα προγρϊμματα εκτόσ των χώρων τησ επιχεύρηςησ (ςτην ουςύα δηλαδό τα 

προγρϊμματα που εκτελούνται από εκπαιδευτικούσ φορεύσ) ςυνδϋονται ςυχνότερα με 

κϋρδη για το ϊτομο και την επιχεύρηςη. Ωσ προσ τη διαφορϊ που κϊνει η διϊρκεια τησ κα-

τϊρτιςησ εμφανύζεται αςυμφωνύα. Αςυμφωνύα εμφανύζεται, τϋλοσ, ςτην ποςοτικοπούηςη 

τησ επύπτωςησ τησ κατϊρτιςησ ςτουσ μιςθούσ. 

Σα μεθοδολογικϊ προβλόματα ςτισ μελϋτεσ επύπτωςησ των προγραμμϊτων κατϊρτιςησ 

για απαςχολούμενουσ εύναι κρύςιμα και τα υπϊρχοντα εργαλεύα δεν επιτρϋπουν ακόμη την 

πλόρη επύλυςό τουσ. Η επύπτωςη τησ κατϊρτιςησ ςυνόθωσ αποφαςύζεται, ςυγκρύνοντασ 

τουσ δεύκτεσ αποτελϋςματοσ των καταρτιςθϋντων με τουσ αντύςτοιχουσ δεύκτεσ για όςουσ 

δεν καταρτύςθηκαν και εύναι «ςτατιςτικϊ δύδυμοι» με όςουσ καταρτύςθηκαν. Κατ’ αρχόν 

μια τϋτοια επιλογό μπορεύ να μην εύναι διαθϋςιμη ςτουσ αξιολογητϋσ. Εύναι πιθανόν μια 

επιχεύρηςη που εύναι υπό αξιολόγηςη να εύναι τόςο μικρό (ό να ϋχει κατϊ καιρούσ καταρτύ-

ςει όλο το προςωπικό τησ) που να μην εύναι δυνατό η δημιουργύα κατϊλληλησ ομϊδασ ε-

λϋγχου. την περύπτωςη αυτό o αξιολογητόσ δεν ϋχει ϊλλη επιλογό από το να ςτηριχθεύ 

ςτισ (υποκειμενικϋσ) απόψεισ των εμπλεκομϋνων (self-reporting). Αυτόσ εύναι ϋνασ ςοβα-

ρόσ περιοριςμόσ καθώσ ουςιαςτικϊ κλεύνει ο δρόμοσ για την ποςοτικοπούηςη των αποτε-

λεςμϊτων και των επιπτώςεων.  

Ούτε όμωσ με τη δημιουργύα ομϊδασ ελϋγχου αντιμετωπύζεται η αβεβαιότητα γύρω από το 

μϋγεθοσ των επιπτώςεων. Ένα πρώτο πρόβλημα ϋχει να κϊνει με το γεγονόσ ότι τα ϊτομα 

ό οι επιχειρόςεισ ϋχουν χαρακτηριςτικϊ που ςυςχετύζονται (correlated) ταυτόχρονα και με 

τη ςυμμετοχό ςτην κατϊρτιςη και με τισ μεταβλητϋσ εκεύνεσ που επηρεϊζει η κατϊρτιςη 

(π.χ μιςθόσ). Εξαιτύασ αυτού του προβλόματοσ (heterogeneity bias) μπορούν εςφαλμϋνα 

να αποδοθούν ςτην κατϊρτιςη αποτελϋςματα που οφεύλονται ςτα χαρακτηριςτικϊ των 

ατόμων ό των επιχειρόςεων. Και αυτό εύναι μια μόνον πηγό δυνητικού ςφϊλματοσ. Μια 

ϊλλη δυςκολύα πηγϊζει από το γεγονόσ ότι η αιτιατικό ςχϋςη ανϊμεςα ςτην κατϊρτιςη και 

το δεύκτη αποτελϋςματοσ μπορεύ να εύναι αμφύδρομη. Για παρϊδειγμα η κατϊρτιςη μπορεύ 

να επηρεϊςει την παραγωγικότητα τησ επιχεύρηςησ, ταυτόχρονα όμωσ η ύπαρξη υψηλόσ 

παραγωγικότητασ ςτην επιχεύρηςη μπορεύ να επηρεϊςει τισ επενδύςεισ ςτην κατϊρτιςη 

και ϊρα τον όγκο τησ κατϊρτιςησ (μϋςω τησ διαθεςιμότητασ των πόρων).  

Έχει γύνει προςπϊθεια να αντιμετωπιςθούν οι παραπϊνω μεθοδολογικϋσ δυςκολύεσ, κα-

θώσ και ϊλλεσ, με τη χρόςη πολυμεταβλητούσ ςτατιςτικόσ ανϊλυςησ (multivariate 

analysis). Οι υπϊρχουςεσ οικονομετρικϋσ μϋθοδοι επιτρϋπουν ςόμερα ακόμη και τον ϋλεγ-

χο για τα μη-εμφανό χαρακτηριςτικϊ των ατόμων (correction for unobserved heterogenei-

ty).  

Μια ϊλλη μεθοδολογικό δυςκολύα πηγϊζει από το γεγονόσ, ότι οι επιχειρόςεισ εύναι ςτην 

ουςύα πολύπλοκοι οργανιςμού και εύναι τουλϊχιςτον αφελϋσ να θεωρούμε ότι μόνο η κα-

τϊρτιςη εύναι ικανό να επιφϋρει τα θετικϊ εκεύνα αποτελϋςματα που ςυνόθωσ αποδύδουμε 

ςτην κατϊρτιςη. Έχει αποδειχθεύ για παρϊδειγμα, ότι τα χαρακτηριςτικϊ των χώρων ερ-

γαςύασ ό η πολιτικό τησ επιχεύρηςησ ςε θϋματα R&D επηρεϊζει την επύδοςη τησ επιχεύρη-

ςησ. Ουςιαςτικϊ η επύδοςη τησ επιχεύρηςησ διαμορφώνεται από την επύπτωςη διαφόρων 

παραγόντων, οι οπούοι αφενόσ μεν παρϊγουν ϋκαςτοσ ϋνα ξεχωριςτό αποτϋλεςμα, αφε-

τϋρου δε αλληλοςχετύζονται. Θετικϋσ επιπτώςεισ που βρϋθηκαν από την κατϊρτιςη, για να 

χρηςιμοποιόςουμε ϋνα ϊλλο παρϊδειγμα, εύναι πιθανόν να ςυνδϋονται περιςςότερο με 
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την πολιτικό τησ επιχεύρηςησ απϋναντι ςτην κατϊρτιςη (αναγνώριςη των αναγκών, ορθό 

επιλογό προγρϊμματοσ, αξιολόγηςη του αποτελϋςματοσ, κλπ) παρϊ με την κατϊρτιςη αυ-

τό καθαυτό.  

Σϋλοσ, υπϊρχει και η διϊςταςη του χρόνου για την οπούα ωςτόςο γνωρύζουμε λύγα πρϊγ-

ματα. Οι θετικότερεσ των επιπτώςεων εμφανύζονται ςτο χρονικό διϊςτημα αμϋςωσ μετϊ 

το πρόγραμμα κατϊρτιςησ. Κατόπιν μειώνονται και ύςτερα από κϊποια χρόνια εύναι δυνα-

τόν να εξαφανιςτούν. Σο πόςο γρόγορα και από ποιουσ παρϊγοντεσ εξαρτϊται η απαξύωςη 

των επιπτώςεων τησ κατϊρτιςησ παραμϋνει θϋμα προσ διερεύνηςη. Δεδομϋνησ τησ περιο-

ριςμϋνησ ϋρευνασ ςτα θϋματα αυτϊ μϋχρι ςόμερα, μπορούμε να βαςιζόμαςτε, ωσ ϋνα βαθ-

μό, ςτην κοινό λογικό. Έτςι η επύπτωςη μιασ ειδικόσ (job-specific) κατϊρτιςησ εύναι λογικό 

να χϊνεται ςτην περύπτωςη αλλαγόσ εργοδότη ό θϋςησ εργαςύασ εντόσ τησ ύδιασ επιχεύρη-

ςησ. Παρομούωσ εύναι λογικό να υποθϋςουμε ότι η επύπτωςη διαρκεύ περιςςότερο ςτην 

περύπτωςη τησ γενικόσ κατϊρτιςησ μεγϊλησ διϊρκειασ. Ενδεχομϋνωσ επύςησ η επύπτωςη να 

διαρκεύ περιςςότερο για τα νεαρϊ ϊτομα, υψηλού εκπαιδευτικού επιπϋδου. Προσ το παρόν 

η διαθϋςιμη βιβλιογραφύα για τη διϊςταςη του χρόνου ςτην επύπτωςη τησ κατϊρτιςησ δεν 

επιτρϋπει αςφαλό ςυμπερϊςματα.  

Σα ςυμπερϊςματα που θα μπορούςαν να εξαχθούν από τα παραπϊνω ευρόματα και τα 

οπούα εύναι χρόςιμα για το ςχεδιαςμό μιασ νϋασ αξιολόγηςησ μπορούν να ςυνοψιςτούν 

ςτα εξόσ: 

Γενικϊ, η επύδραςη τησ κατϊρτιςησ εμφανύζεται ςτισ μελϋτεσ με δύο διαςτϊςεισ: η μύα εύναι 

ο χρόνοσ και η ϊλλη το υποκεύμενο τησ επύδραςησ. Δεδομϋνησ τησ αβεβαιότητασ για τον 

αντύκτυπο του χρόνου ςτην επύδραςη τησ κατϊρτιςησ ςυνόθωσ κρύνεται ςυνετό η αξιολό-

γηςη να περιορύζεται ςτη διερεύνηςη των μεταβολών αμϋςωσ μετϊ την κατϊρτιςη και να 

αποφεύγονται οι εκτιμόςεισ για το μϋλλον. Αναφορικϊ με το υποκεύμενο τησ αξιολόγηςησ, 

οι μελϋτεσ ςτοχεύουν, κατϊ ςειρϊ προτεραιότητασ, ςτα ϊτομα, ςτουσ οργανιςμούσ (επιχε-

ιρόςεισ, ιδρύματα κατϊρτιςησ και εθνικούσ οργανιςμούσ που χρηματοδοτούν και εποπ-

τεύουν την κατϊρτιςη) και τϋλοσ ςε ςυνολικό επύπεδο (οικονομύα, αγορϊ εργαςύασ ό κοι-

νωνύα). 

Ένα κρύςιμο ςτοιχεύο για το ςχεδιαςμό τησ αξιολόγηςησ, εύναι αν θα υπϊρξουν διαθϋςιμα 

ςτοιχεύα και για τουσ καταρτιςθϋντεσ και για τουσ μη-καταρτιςθϋντεσ. Αν η μόνη επιλογό 

εύναι η διενϋργεια εμπειρικόσ ϋρευνασ (sample survey) ανϊμεςα ςτα ςυμμετϋχοντα ϊτομα 

και ςτισ επιχειρόςεισ, τότε τα αποτελϋςματα θα εύναι κυρύωσ ποιοτικϊ και λιγότερο ποςο-

τικοποιημϋνα, θα βαςύζονται περιςςότερο (αλλϊ όχι αποκλειςτικϊ) ςε υποκειμενικϋσ αντι-

λόψεισ των ερωτώμενων και θα αφορούν τισ ακαθϊριςτεσ (gross) επιπτώςεισ. Ένα παρϊ-

δειγμα εδώ θα όταν ύςωσ χρόςιμο. Έςτω ότι ςτόχοσ εύναι να διερευνηθεύ η διαφορϊ ςτο 

μιςθό του εργαζόμενου πριν και μετϊ την κατϊρτιςη. Η καταγραφό τησ διαφορϊσ (κατϊ 

κανόνα θετικό) δεν μπορεύ να εμφανιςθεύ ωσ καθαρό (net) επύπτωςη καθώσ ενδεχομϋνωσ 

οφεύλεται ςε παρϊγοντεσ εκτόσ τησ κατϊρτιςησ.  

Μπορεύ για παρϊδειγμα ο εργαζόμενοσ να εύναι νϋοσ ςτην ηλικύα και να ϋλαβε επύδομα 

προώπηρεςύασ (seniority bonus). Επύςησ, εύναι πιθανό ο αυξημϋνοσ μιςθόσ να δόθηκε εξαι-

τύασ καλόσ, ςυγκυριακϊ, επύδοςησ τησ επιχεύρηςησ. Η αναγνώριςη των καθαρών επιπτώ-

ςεων χωρύσ ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα για τουσ μη καταρτιςθϋντεσ (matched data) εύναι ιδιαύτερα 

επιςφαλόσ.  
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Επιπλϋον του παραπϊνω περιοριςμού, ςτισ μελϋτεσ αξιολόγηςησ που βαςύζονται ςε πρω-

τογενεύσ εμπειρικϋσ ϋρευνεσ, υπϊρχουν οι περιοριςμού που ειςϊγονται από την ύδια την εμ-

πειρικό ϋρευνα. Εύναι γνωςτό ότι ο αριθμόσ των ερωτόςεων ςυνδϋεται θετικϊ με τη μη-

ανταπόκριςη (non-response) και τα ςφϊλματα μνόμησ. Αν οι μη-ανταποκριθϋντεσ κατανϋ-

μονται τυχαύα ςτον πληθυςμό ςε ςχϋςη με τα χαρακτηριςτικϊ τουσ, τότε το ςυνολικό 

ςφϊλμα τησ δειγματοληψύασ (sampling error) θα εύναι μικρό. Εϊν αντύθετα αυξημϋνο πο-

ςοςτό των ερωτηθϋντων και μη ανταποκριθϋντων διαφϋρουν ςτην εμπειρύα τουσ από το 

μϋςο όρο, το ςχετικό ςφϊλμα θα εύναι μεγϊλο.  

Για τη διερεύνηςη των ςτϊςεων και εκτιμόςεων των ατόμων, αναγκαύα θεωρεύται η διε-

ρεύνηςη τησ ικανοπούηςησ από την κατϊρτιςη (με ανϊλυςη ςτισ διϊφορεσ παραμϋτρουσ 

όπωσ ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού, επϊρκεια των εκπαιδευτών, χρηςιμότητα των 

κτηθϋντων γνώςεων, κλπ.) καθώσ και η διερεύνηςη των κινότρων. Σο κύνητρο εύναι γενικϊ 

μια πολύπλοκη μεταβλητό, η καταγραφό όμωσ των κινότρων εύναι απαραύτητη για τη 

ςύγκριςη με τα αποτελϋςματα, και επιπλϋον μπορεύ να λειτουργόςει ωσ «αςφαλιςτικό 

δικλεύδα» για τον ϋλεγχο των απαντόςεων για την ικανοπούηςη από την κατϊρτιςη. υνό-

θη κύνητρα για τη ςυμμετοχό ςτην κατϊρτιςη αποτελούν η επιθυμύα για μϊθηςη νϋων δε-

ξιοτότων, η βελτύωςη των επαγγελματικών προοπτικών, η κατοχύρωςη τησ εναςχόληςησ, 

κλπ. Οι παραπϊνω πληροφορύεσ εύναι ϊμεςα χρόςιμεσ για τισ «καθοριςτικού» τύπου αξιο-

λογόςεισ (formative evaluations), καθώσ το ςυλλεγόμενο υλικό μπορεύ να οδηγόςει τουσ 

υπεύθυνουσ για την κατϊρτιςη ςε βελτιωτικϋσ κινόςεισ36. 

Για τισ ανϊγκεσ τησ «αθροιςτικόσ» αξιολόγηςησ (summative evaluation) ςτισ οπούεσ περι-

λαμβϊνονται και οι επιπτώςεισ, απαιτεύται η καταγραφό των αποτελεςμϊτων τησ κατϊρ-

τιςησ, δηλαδό η καταγραφό τησ διαφορϊσ που επϋφερε ςτο ϊτομο η κατϊρτιςη.  

Επειδό οι επιδρϊςεισ μπορεύ να εύναι πολλϋσ, καλό εύναι να διαχωρύζονται ςε ϊμεςεσ και 

ϋμμεςεσ. τισ ϊμεςεσ περιλαμβϊνονται η αύξηςη του επιπϋδου τησ ικανότητασ του ατόμου 

(δεξιότητεσ και εφόδια), τησ παραγωγικότητϊσ του, του επιπϋδου των αποδοχών του και 

τησ απαςχοληςιμότητϊσ του. τισ ϋμμεςεσ περιλαμβϊνονται γενικότερεσ επιπτώςεισ, όπωσ 

η ανοδικό κινητικότητα (εντόσ και εκτόσ τησ επιχεύρηςησ), η καλύτερη γνώςη τησ επιχεύ-

ρηςησ και του επαγγϋλματοσ, η ϊνοδοσ τησ αυτοεκτύμηςησ, κλπ.  

Προκειμϋνου να αξιοποιηθούν οι παραπϊνω πληροφορύεσ ςτην ανϊλυςη εύναι αναγκαύο να 

ςυμπληρωθούν με καταγραφό των βαςικών χαρακτηριςτικών του ερωτώμενου ατόμου 

(φύλο, ηλικύα, εκπαιδευτικό επύπεδο, επϊγγελμα, κλϊδοσ δραςτηριότητασ τησ επιχεύρηςησ 

που εργϊζεται, θϋςη ςτην επιχεύρηςη, ιςτορικό κατϊρτιςησ), καθώσ και με περιγραφό τησ 

κατϊρτιςησ που παρακολούθηςε (αρχικό - ςυνεχιζόμενη, θεωρητικό - πρακτικό, διϊρκεια, 

εντόσ - εκτόσ επιχεύρηςησ, γενικό - ειδικό, τυπικό - ϊτυπη, κλπ).  

Σα ερωτηματολόγια που απευθύνονται ςτισ επιχειρόςεισ θεωρούνται ότι «μεταφϋρουν» 

λιγότερεσ και φτωχότερεσ πληροφορύεσ απ’ ότι τα ερωτηματολόγια που απευθύνονται ςε 

ϊτομα. Ωςτόςο, εφόςον οι ερωτόςεισ εύναι γενικϋσ και όχι εξειδικευμϋνεσ, η μη-

ανταπόκριςη (non-response) μπορεύ να παραμεύνει ςε αποδεκτϊ επύπεδα. Σούτο ιςχύει ιδι-

αύτερα για τισ ερωτόςεισ γύρω από την επύδραςη τησ κατϊρτιςησ, καθώσ και για τισ προς-

πϊθειεσ ποςοτικοπούηςησ αυτών των επιδρϊςεων.  

                                                             
36

 Σεκαληηθή γηα ηελ θαζνξηζηηθή αμηνιόγεζε είλαη θαη ε δηεξεύλεζε ησλ ιόγσλ πνπ νδεγνύλ θάπνηα άηνκα λα κελ νινθ-
ιεξώλνπλ ην πξόγξακκα (drop-outs). 
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Για τισ ανϊγκεσ τησ καθοριςτικόσ αξιολόγηςησ κρύςιμα θεωρούνται η ικανοπούηςη από την 

κατϊρτιςη και η διερεύνηςη των κινότρων. Εδώ τα κύνητρα για ςυμμετοχό ςτην κατϊρτιςη 

μπορεύ να περιλαμβϊνουν: 

 τη μεγϋθυνςη τησ επιχεύρηςησ, 

 την αντικατϊςταςη προςωπικού, 

 την αξιοπούηςη χρηματοδοτικών και ϊλλων κινότρων (επιχορηγόςεισ), 

 τη βελτύωςη του γενικού εκπαιδευτικού επιπϋδου του προςωπικού, 

 τη βελτύωςη του επιπϋδου των ειδικών δεξιοτότων, 

 τη βελτύωςη των εργαςιακών ςχϋςεων, 

 την εξειδύκευςη εργαζομϋνων ςε νϋεσ υπηρεςύεσ / προώόντα, κλπ. 

Για τισ ανϊγκεσ τησ μϋτρηςησ τησ αποτελεςματικότητασ και τησ επύδραςησ, πϋραν των πα-

ραπϊνω θα πρϋπει να διερευνηθεύ το κατϊ πόςο οι καταρτιςθϋντεσ εμφανύζονται πιο ικα-

νού να ανταποκριθούν ςτισ απαιτόςεισ τησ εργαςύασ, αν ανϋλαβαν νϋα καθόκοντα, αν πλη-

ρώνονται με μεγαλύτερο μιςθό, αν πόραν προαγωγό, αν εύναι πιο παραγωγικού και αν η 

κατϊρτιςη εύχε επύδραςη ςτισ πωλόςεισ, ςτα κϋρδη και γενικότερα ςτην ανταγωνιςτικότη-

τα τησ επιχεύρηςησ. Καλό θα όταν επύςησ να διερευνηθεύ η πολιτικό (δηλαδό η ςτϊςη) τησ 

επιχεύρηςησ απϋναντι ςτην κατϊρτιςη (ποιότητα ςτην αναγνώριςη των αναγκών ςε κα-

τϊρτιςη, επϊρκεια τησ εποπτεύασ κατϊ την εφαρμογό, αξιολόγηςη τησ αποτελεςμϊτων). 

Αναγκαύα θεωρεύται επύςησ και η διερεύνηςη των λεγομϋνων «παρενεργειών» τησ επύπτω-

ςησ, όπωσ το «νεκρό βϊροσ» (θα εύχε χρηματοδοτόςει το πρόγραμμα κατϊρτιςησ η επιχεύ-

ρηςη αν δεν υπόρχε κρατικό επιχορόγηςη;) και η εκτόπιςη (displacement) μη-

καταρτιςθϋντων. Όπωσ και με τα ερωτηματολόγια των ατόμων, τισ πληροφορύεσ θα πρϋ-

πει να ςυνοδεύουν ςτοιχεύα για τη επιχεύρηςη (κλϊδοσ, μϋγεθοσ, επαρχύα, ϋτοσ ύδρυςησ) 

καθώσ και για την κατϊρτιςη (εύδοσ, διϊρκεια, τρόποσ οργϊνωςησ του περιεχομϋνου, κλπ). 

Αναφορικϊ με την επύδραςη τησ κατϊρτιςησ ςτην ευρύτερη οικονομύα εύναι γεγονόσ ότι 

καμύα από τισ αξιολογόςεισ που επιςκοπόθηκαν ςτο πλαύςιο τησ προαναφερόμενησ μελϋ-

τησ δεν προςπϊθηςε να εδραιώςει τϋτοια ςχϋςη (πόςω μϊλλον να την εκφρϊςει ποςοτι-

κϊ). Ο λόγοσ γι’ αυτό εύναι ότι η επύδοςη τησ οικονομύασ εξαρτϊται από πϊρα πολλούσ πα-

ρϊγοντεσ, οι οπούοι μϊλιςτα αλληλοεπηρεϊζονται. Η ατομικό επύδοςη, η επύδοςη τησ επιχε-

ύρηςησ, η αγορϊ εργαςύασ, οι υποδομϋσ κατϊρτιςησ, τα ςυςτόματα πιςτοπούηςησ των ε-

παγγελματικών προςόντων, τα ςυςτόματα χρηματοδότηςησ τησ κατϊρτιςησ, οι ςτϊςεισ 

και αξύεσ αναφορικϊ με την κατϊρτιςη, εύναι μερικϋσ μόνον από τισ ϊμεςα αλληλοεξαρτώ-

μενεσ μεταβλητϋσ. Σο να προςπαθόςει κανεύσ να απομονώςει κϊποια από αυτϋσ και να 

μετρόςει τη ςυμβολό τησ θα εύχε ύςωσ θεωρητικό ενδιαφϋρον, αλλϊ μια τϋτοια ενϋργεια θα 

ελεγχόταν για τη ςκοπιμότητϊ τησ. ε επύπεδο βιβλιογραφύασ ϋχει αναφερθεύ θετικό ςυς-

χϋτιςη ανϊμεςα ςτισ επενδύςεισ ςτην εκπαύδευςη και κατϊρτιςη, την παραγωγικότητα και 

τα επύπεδα του προώόντοσ. Σαυτόχρονα, υπϊρχει ιςχυρό διχογνωμύα για τισ ποςοτικϋσ δι-

αςτϊςεισ αυτόσ τησ ςχϋςησ. τισ υπϊρχουςεσ εμπειρικϋσ μελϋτεσ αξιολόγηςησ το πρόβλημα 

προςεγγύζεται πρακτικϊ: εφόςον διαπιςτώνονται οφϋλη ςτο μικροεπύπεδο, αυτό εύναι κα-

λό και για το μακροεπύπεδο.  
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4.3 Διεθνείσ πρακτικζσ και κατευθυντήριεσ γραμμζσ τησ ΕΕ αναφορικά 
με την ετοιμαςία Πολυετών Πλάνων Αξιολογήςεων κοινωνικών πα-
ρεμβάςεων/πολιτικών 

Ένα ςυναφϋσ μοντϋλο για την εφαρμογό ενόσ Πολυετούσ Πλϊνου Αξιολογόςεων κοινωνι-

κο-οικονομικών προγραμμϊτων, αποτελεύ ο προγραμματιςμόσ των αξιολογόςεων των 

ϋργων που ςυγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικϊ Σαμεύα τησ ΕΕ (από τα οπούα λαμ-

βϊνει και διαχειρύζεται πόρουσ ο ΟΑΕΔ). Όπωσ προαναφϋρθηκε οι ςυγκεκριμϋνεσ αξιολο-

γόςεισ διεξϊγονται ςε τρεισ φϊςεισ (προκειμϋνου να υπϊρχει ολοκληρωμϋνη αξιολόγηςη 

του κύκλου ζωόσ ενόσ προγρϊμματοσ) που αντιςτοιχούν και ςε τρεισ περιόδουσ αξιολόγη-

ςησ: i) ςτην ex-ante αξιολόγηςη – η οπούα προηγεύται τησ υλοπούηςησ των παρεμβϊςεων - 

οι αναλύςεισ επικεντρώνονται ςτο ςχεδιαςμό του προγρϊμματοσ και αφορούν ςτην ςυνο-

χό του και ςτη δυνατότητα επύτευξησ των ςτόχων του και των αναμενόμενων αποτελες-

μϊτων, ii) ςτην ενδιϊμεςη (on-going) αξιολόγηςη, που αφορϊ ςτα αρχικϊ αποτελϋςματα 

του προγρϊμματοσ και εύναι ςυμπληρωματικό των διαδικαςιών παρακολούθηςησ τησ πο-

ρεύασ του προγρϊμματοσ και ςτοχεύει ςε εκτύμηςη τησ μϋχρι εκεύνο το ςημεύο πορεύασ υ-

λοπούηςησ του ϋργου και, εϊν αυτό κριθεύ αναγκαύο, ςε αναπροςανατολιςμό και διόρθωςη 

του περιεχομϋνου, τησ δομόσ, των διαδικαςιών υλοπούηςησ και των ςτόχων του και iii) 

ςτην ex-post αξιολόγηςη, που ςτοχεύει ςτην αποτύμηςη των αποτελεςμϊτων – επιδρϊςε-

ων του προγρϊμματοσ, μετϊ την ολοκλόρωςό του37. 

ύμφωνα με τισ κατευθυντόριεσ γραμμϋσ τησ μεθόδου MEANS, που αξιοποιεύται ςτο πλαύ-

ςιο αξιολόγηςησ οικονομικο-κοινωνικών προγραμμϊτων που ςυγχρηματοδοτούνται από 

τα Ευρωπαώκϊ Διαρθρωτικϊ Σαμεύα, ο κορμόσ ενόσ Πλϊνου Αξιολόγηςησ προγραμμϊτων ό 

παρεμβϊςεων ςε βϊθοσ χρόνου διακρύνεται ςτα παρακϊτω ςτϊδια38: 

1. Αξιολόγηςη ςχεδιαςμού του προγράμματοσ: το ςτϊδιο αυτό διευκρινύζονται και ε-

πιλϋγονται οι ςτόχοι και τα αναμενόμενα αποτελϋςματα που θα αξιολογηθούν, 

καθώσ και τα κριτόρια αξιολόγηςησ – μεθοδολογικϊ εργαλεύα (δεύκτεσ). Οι μϋθοδοι 

που εύναι δυνατόν να εφαρμοςτούν ςτην ςυγκεκριμϋνη φϊςη εύναι οι: «SWOT Anal-

ysis», «Concept mapping of impacts» και «Colour vote». Από τισ παραπϊνω μεθόδουσ, 

για την αξιολόγηςη των πολιτικών του ΟΑΕΔ ςτο πλαύςιο ενόσ Πολυετούσ Πλϊνου 

Αξιολογόςεων, η μϋθοδοσ «Concept mapping of impacts» ανταποκρύνεται περιςςό-

τερο ςτισ επιδιώξεισ του οργανιςμού, δεδομϋνου ότι επιτρϋπει ςυνολικό αξιολόγη-

ςη των προγραμμϊτων και δραςτηριοτότων τησ, ενώ το κόςτοσ υλοπούηςόσ και οι 

απαιτόςεισ τεχνολογικών μϋςων εύναι ςυνόθωσ μϊλλον μϋτριεσ. Η χρόςη τησ ςυγ-

κεκριμϋνησ μεθόδου παρϋχει τη δυνατότητα αναςκόπηςησ, αλλϊ και προεπιςκό-

πηςησ των εκτιμώμενων επιδρϊςεων, ώςτε η αξιολόγηςη να προςφϋρει τη δυνα-

τότητα για διαμορφωτικού χαρακτόρα αλλαγϋσ – βελτιώςεισ που θα μεγιςτοποιό-

ςουν τα οφϋλη και την προςτιθϋμενη αξύα ενόσ ϋργου ό μιασ δραςτηριότητασ. 

Μπορεύ επομϋνωσ να εφαρμοςτεύ χρονικϊ ςε όλεσ τισ φϊςεισ ενόσ κύκλου προγ-

ραμμϊτων, καθορύζοντασ και ελϋγχοντασ τουσ κύριουσ ςτόχουσ και προτεραιότη-

τεσ ςτο πλαύςιο μιασ ex-ante αξιολόγηςησ και ορύζοντασ κριτόρια αποτελεςματικό-

                                                             
37 Evaluating socio-economic programmes. Principal evaluation techniques and tools, MEANS Collection, volume 3, 

p.31 
38 Evaluating socio-economic programmes. Principal evaluation techniques and tools, MEANS Collection, volume 3, 

p.25 
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τητασ και δεύκτεσ αποτελϋςματοσ – αντύκτυπου που θα αξιοποιηθούν και ςε ex-

post αξιολογόςεισ, δημιουργώντασ ϋνα ερμηνευτικό ςύςτημα αξιολόγηςησ. Η μϋ-

θοδοσ αυτό αναδεικνύει επύςησ την καινοτομύα αλλϊ και τη δυνατότητα δημιουρ-

γύασ καινοτομιών, που αποτελεύ βαςικό ζητούμενο και για τον ΟΑΕΔ ςτο πλαύςιο 

δρϊςεων, όπωσ ο εκςυγχρονιςμόσ και η αναβϊθμιςη των ςυςτημϊτων κατϊρτιςησ. 

Σο ςυγκεκριμϋνο μεθοδολογικό εργαλεύο δύναται να ορύςει τον αντύκτυπο που α-

ναμϋνεται από μια δημόςια παρϋμβαςη (όπωσ αυτό του ΟΑΕΔ μϋςω των προγραμ-

μϊτων) και εύναι κατϊλληλο για πολυεπύπεδα προγρϊμματα, που ςτοχεύουν ςτην 

επύτευξη ςτρατηγικών επιδιώξεων ςε πολλαπλϊ επύπεδα (ανθρώπινο δυναμικό – 

επιχειρόςεισ – ςυςτόματα – εθνικό οικονομύα). Σα ςτϊδια εφαρμογόσ του αντα-

ποκρύνονται επύςησ ςτην υφιςτϊμενη δομό του ΟΑΕΔ, δεδομϋνου ότι αρχικϊ απαι-

τεύται η ςύςταςη μιασ ομϊδασ παρακολούθηςησ / αξιολόγηςησ που θα αποτελεύται 

από όλα τα εμπλεκόμενα ςτισ δρϊςεισ μϋρη [όςουσ/εσ επηρεϊζουν τη λόψη απο-

φϊςεων, αλλϊ και επηρεϊζονται από αυτϋσ – τουσ αποδϋκτεσ των ενεργειών του 

οργανιςμού (π.χ. ανθρώπινο δυναμικό, επιχειρόςεισ που ςυμμετϋχουν ςτα χϋδι-

α)].  τη ςυνϋχεια ςυντϊςςεται ϋνασ λεπτομερόσ κατϊλογοσ των αναμενόμενων 

αποτελεςμϊτων – αντύκτυπου των διαφόρων προγραμμϊτων, με τη μορφό ςύν-

τομων impact descriptors (π.χ οι εμπλεκόμενοι/εσ ςτην επαγγελματικό κατϊρτιςη 

να εξοικειωθούν περιςςότερο με την τεχνολογύα). Προςτύθενται επύςησ και μη επι-

θυμητϊ αποτελϋςματα του προγρϊμματοσ, που θα μπορούςαν να προβλεφθούν εξ 

αρχόσ. Δημιουργούνται ομϊδεσ πιθανών αποτελεςμϊτων του προγρϊμματοσ (clus-

ter of impact descriptors) και μϋςω τησ αποτύμηςόσ τουσ παρϊγονται ςτοιχεύα που 

αναλύονται με βϊςη κατϊλληλα λογιςμικϊ πακϋτα, με πολυδιϊςτατη (multidimen-

sional) ανϊλυςη. τη ςυνϋχεια διενεργεύται ιερϊρχηςη των ομϊδων αποτελεςμϊ-

των, διευκρινύζονται τα κριτόρια αποτελεςματικότητασ και κατανϋμονται ςε χρο-

νικό κλύμακα οι αναμενόμενεσ ςυνϋπειεσ του προγρϊμματοσ, ανϊμεςα ςε όςεσ α-

ναμϋνονται βραχυπρόθεςμα, μεςοπρόθεςμα ό μακροπρόθεςμα, αλλϊ και με βϊςη 

το εϊν αυτϋσ οι ςυνϋπειεσ μπορούν να ςυνδεθούν μεταξύ τουσ, δηλαδό το πώσ για 

παρϊδειγμα μια μεςοπρόθεςμη επύδραςη μπορεύ να ςυμβϊλλει ςτην επύτευξη ενόσ 

γενικότερου –περιςςότερο μακροπρόθεςμου - ςτόχου. Η μϋθοδοσ αυτό φαύνεται 

επομϋνωσ κατϊλληλη για την αποτύμηςη δρϊςεων ςτο πλαύςιο Πολυετών Πλϊνων 

Αξιολογόςεων που εκτεύνονται ςε μεγαλύτερο βϊθοσ χρόνου, προςφϋροντασ πα-

ρϊλληλα ϋνα κοινό ερμηνευτικό ςύςτημα αξιολόγηςησ και λαμβϊνοντασ υπόψη 

την οπτικό γωνύα κϊθε εμπλεκόμενου μϋρουσ. Ένα ακόμη ςτοιχεύο που την καθις-

τϊ ελκυςτικό εύναι η ταχύτητα εφαρμογόσ, δεδομϋνου ότι τα αποτελϋςματα τησ α-

ξιολόγηςησ μπορούν να προκύψουν ςε ςχετικό ςύντομο διϊςτημα.  

2. Αξιολόγηςη τησ διεξαγωγήσ του προγράμματοσ: Για τη ςυγκεκριμϋνη αξιολόγηςη γύ-

νεται η ςυλλογό και επεξεργαςύα δεδομϋνων που αφορούν τισ ϊμεςεσ εκροϋσ ενόσ 

προγρϊμματοσ. Δεδομϋνου ότι ςτοχεύουμε ςτη δημιουργύα Πολυετούσ Πλϊνου Α-

ξιολογόςεων και μϊλιςτα πολυεπύπεδων δρϊςεων, επομϋνωσ ςτην εκπόνηςη με-

λετών εκτύμηςησ ςε macro επύπεδο, μπορούν να εφαρμοςτούν αρκετϋσ μϋθοδοι 

για τη ςυλλογό δεδομϋνων, όπωσ οι μελϋτεσ περιπτώςεισ, οι ϋρευνεσ με ερωτημα-

τολόγιο, οι εισ βϊθοσ ςυνεντεύξεισ, οι ομϊδεσ εςτύαςησ –focus groups- κλπ. Η μϋθο-

δοσ των μελετών περύπτωςησ -case studies- επιτρϋπει την εισ βϊθοσ ανϊλυςη, αλλϊ 

μπορεύ να μην εύναι αντιπροςωπευτικό λόγων τησ διαφορετικότητασ των επιμϋρο-

υσ προγραμμϊτων. Επύςησ, κλαςικϋσ μϋθοδοι ςυλλογόσ δεδομϋνων, όπωσ η δειγ-
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ματοληπτικό ϋρευνα με ερωτηματολόγιο (questionnaire survey), παρουςιϊζει πρακ-

τικϋσ δυςχϋρειεσ, καθώσ απαιτεύ την κινητοπούηςη ςημαντικών πόρων για τη ςυλ-

λογό των ςτοιχεύων, που πολλαπλαςιϊζονται για αξιολογόςεισ μαζικού χαρακτόρα 

παρεμβϊςεων. Οι εισ βϊθοσ ατομικϋσ ςυνεντεύξεισ και τα focus groups επιτρϋπουν 

την καταγραφό και αξιολόγηςη ποιοτικών κυρύωσ παραμϋτρων τησ υλοπούηςησ 

ενόσ προγρϊμματοσ, και μπορούν να εφαρμοςτούν ςε όλεσ τισ φϊςεισ ενόσ προγ-

ρϊμματοσ (ex-ante, on-going και ex-post). Η αξιολόγηςη των διαφόρων πτυχών υ-

λοπούηςησ ενόσ προγρϊμματοσ επιτρϋπει την εκτύμηςη τησ αποτελεςματικότητασ 

των διαδικαςιών και μηχανιςμών εφαρμογόσ και την αποτύμηςη των ϊμεςων απο-

τελεςμϊτων ενόσ ϋργου ό μιασ παρϋμβαςησ ςε ςχϋςη με τουσ αρχικούσ ςτόχουσ. 

3. Ανάλυςη, εκτίμηςη αποτελεςμάτων και ευρύτερων επιδράςεων: τη ςυγκεκριμϋνη 

φϊςη, τα μεθοδολογικϊ εργαλεύα που εφαρμόζονται για την ανϊλυςη και εκτύμηςη 

των αποτελεςμϊτων μιασ δρϊςησ / προγρϊμματοσ, ςτο πλαύςιο ενόσ Πολυετούσ 

Πλϊνου Αξιολογόςεων, εύναι μοντϋλα ειςροών / εκροών (in-puts / out-puts) και οι-

κονομετρικϊ μοντϋλα τα οπούα μπορούν να εκτιμόςουν ςε μακροοικονομικό επύ-

πεδο πιθανϋσ ςυνϋπειεσ / αντύκτυπο, που αποτελεύ βαςικό ζητούμενο για την α-

νϊπτυξη του ΟΑ του ΟΑΕΔ. Σα μοντϋλα ειςροών / εκροών αφορούν τα ϊμεςα και 

ςυνόθωσ μετρόςιμα αποτελϋςματα μιασ παρϋμβαςησ ό ενόσ οργανιςμού όπωσ αυ-

τϊ προκύπτουν από το ιδιαύτερο αντικεύμενο κϊθε παρϋμβαςησ και αφορούν τη 

ςυςχϋτιςη των ειςροών με τισ εκροϋσ (π.χ. διατιθϋμενοι ϊυλοι και υλικού πόροι για 

τη λειτουργύα ενόσ οργανιςμού και την υλοπούηςη προγραμμϊτων και αριθμού ε-

πωφελούμενων). Σα οικονομετρικϊ μοντϋλα χρηςιμοποιούν ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα 

εθνικόσ κλύμακασ και με τη δημιουργύα ποικύλων πινϊκων matrix δύνανται να αξιο-

λογόςουν τισ βαςικϋσ επιδρϊςεισ παρεμβϊςεων όπωσ τα προγρϊμματα που ςυγ-

χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικϊ Σαμεύα ό τισ παρεμβϊςεισ του ΟΑΕΔ, μϋςω 

εκτύμηςησ του αρχικού και ςε δεύτερο επύπεδο του ςυνολικού αντύκτυπου ενόσ 

προγρϊμματοσ. Σα μοντϋλα αυτϊ παρϋχουν εκτιμόςεισ που επικεντρώνονται ςε κα-

ύριεσ μακροοικονομικϋσ μεταβλητϋσ όπωσ εύναι η απαςχόληςη, ςυγκρύνοντασ πε-

ριπτώςεισ όπου υπόρξε ό δεν υπόρξε παρεμβατικό δρϊςη/πρόγραμμα, αλλαγϋσ 

που επόλθαν ςτουσ διϊφορουσ τομεύσ τησ οικονομύασ μετϊ από παρεμβατικϋσ δρϊ-

ςεισ κ.λπ., δηλαδό ςε διαςτϊςεισ που ϊπτονται ϊμεςα των ενδιαφερόντων και επι-

διώξεων και του ΟΑΕΔ. Σα οικονομετρικϊ μοντϋλα χρηςιμοποιούνται επιπλϋον από 

τουσ διοικητικούσ μηχανιςμούσ των οργανιςμών, με ςκοπό την προετοιμαςύα του 

προώπολογιςμού τουσ και την ανϊλυςη των ευρύτερων πολιτικών τουσ επιλογών, 

ςτοιχεύα που επύςησ αποτελούν επιδιώξεισ του ΟΑΕΔ, ςτο πλαύςιο και τησ ανϊγκησ 

λογοδοςύασ, για την αποδοτικότερη λειτουργύα τησ και την μακροπρόθεςμη εξας-

φϊλιςη τησ βιωςιμότητϊσ τησ. Η ςυγκεκριμϋνη μϋθοδοσ ανϊλυςησ ενδεύκνυται για 

κοινωνικο-οικονομικϊ προγρϊμματα, η πλειονότητα των οπούων εύναι πολυεπύπε-

δα, απευθύνονται ςε πολλαπλϋσ ομϊδεσ-ςτόχουσ (ςτην περύπτωςη του ΟΑΕΔ για 

παρϊδειγμα ϋχουμε υποςύνολα καταρτιζόμενων ανϋργων, εργαζόμενων, εργοδο-

τών) και προκαλούν επιδρϊςεισ ςε διϊφορα επύπεδα (ςε επύπεδο ανθρώπινου δυ-

ναμικού, επιχειρόςεων, ςυνόλου τησ οικονομύασ).  

4. Αξιολόγηςη απόδοςησ: το ςτϊδιο αυτό, οι μϋθοδοι αξιολόγηςησ που μπορούν να 

βρουν εφαρμογό ςτο πλαύςιο ενόσ Πλϊνου Αξιολόγηςησ, με επιδιώξεισ αντύςτοιχεσ 

με αυτϋσ που τύθενται από τον ΟΑΕΔ, ςυνύςτανται τόςο ςε αναλύςεισ κόςτουσ – 
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οφϋλουσ (cost-benefit analysis ό για ςυντομύα ΑΚΟ), όςο και ςε αναλύςεισ κόςτουσ – 

αποτελεςματικότητασ (cost-effectiveness analysis). Οι αναλύςεισ αυτϋσ εύναι απαρα-

ύτητεσ για την εκτύμηςη τησ οικονομικόσ αποδοτικότητασ και βιωςιμότητασ ενόσ 

οργανιςμού ό προγρϊμματοσ ςε ςχϋςη και με τα λοιπϊ αποτελϋςματα που προ-

κύπτουν από τη δρϊςη του. Για την εφαρμογό των αξιολογόςεων αυτών απαιτεύ-

ται η ςυλλογό και τροφοδότηςη με τα οικονομικϊ ςτοιχεύα – αποτελϋςματα των 

παρεμβϊςεων ό οργανιςμών.  

Οι μελϋτεσ κόςτουσ-ωφϋλειασ εφαρμόζονται ευρϋωσ για τα προγρϊμματα φυςικόσ 

υποδομόσ ςτην ΕΕ, και για όλων των ειδών τα προγρϊμματα (ςυμπεριλαμβανομϋ-

νων και των κοινωνικών) ςτισ ΗΠΑ. ταδιακϊ ωςτόςο η εφαρμογό τουσ επεκτεύνε-

ται και ςτα προγρϊμματα κατϊρτιςησ39. Οι μελϋτεσ κόςτουσ-ωφϋλειασ αποτελούν 

μια ςυςτηματικό και διαφανό μϋθοδο για την εκτύμηςη τησ καθαρόσ τρϋχουςασ α-

ξύασ όλων των κερδών / ωφελειών (τα οπούα προϋρχονται από ϋνα ςυγκεκριμϋνο 

πρόγραμμα) μεύον το ςυνολικό κόςτοσ, εκφραςμϋνων ςε χρηματικούσ όρουσ. Ο 

ςτόχοσ των ΑΚΟ εύναι η ανϊδειξη τησ αποτελεςματικόσ ό μη χρόςησ των πόρων που 

διατϋθηκαν και επομϋνωσ οι μελϋτεσ αυτϋσ πρώτιςτα χρηςιμεύουν ωσ εργαλεύο για 

τη χϊραξη πολιτικόσ. Εϊν για παρϊδειγμα, όλεσ οι ςυνϋπειεσ εναλλακτικών προγ-

ραμμϊτων ό όλεσ οι ςυνϋπειεσ εναλλακτικών εργαλεύων πολιτικόσ μπορούςαν να 

μετρηθούν και να εκφραςτούν με ϋνα μοναδικό μϋτρο (yardstick), τότε θα διευκο-

λύνονταν ςημαντικϊ η χϊραξη αποτελεςματικότερησ πολιτικόσ.  

Οι ΑΚΟ περιλαμβϊνουν τυπικϊ, τϋςςερα ςτϊδια: τον οριςμό τησ ομϊδασ αναφορϊσ 

(πχ. την ομϊδα-ςτόχο του προγρϊμματοσ, τισ ςυμμετϋχουςεσ ςτο πρόγραμμα επι-

χειρόςεισ ό ευρύτερα την οικονομύα), την απαρύθμηςη όλων των επιπτώςεων και το 

διαχωριςμό τουσ ςε επιπτώςεισ κόςτουσ και επιπτώςεισ ωφϋλειασ, τη μϋτρηςη και 

ϊθροιςη των επιπτώςεων και τϋλοσ, τη ςύγκριςη ανϊμεςα ςτο κόςτοσ και την ω-

φϋλεια. Από τα ςτϊδια αυτϊ το πιο χρόςιμο και ταυτόχρονα το πιο δύςκολο θεωρε-

ύται το τρύτο, η μϋτρηςη δηλαδό των επιπτώςεων ςε χρηματικούσ όρουσ.  

Γενικϊ, οι ΑΚΟ δεν εύναι ιδιαύτερα δημοφιλεύσ ωσ αξιολογικϋσ μϋθοδοι, εν πολλούσ εξ 

αιτύασ των πρακτικών δυςκολιών που ςυγκεκριμϋνα βόματϊ τουσ ςυνεπϊγονται. 

Για παρϊδειγμα, εύναι απαραύτητο να εκτιμηθεύ η καθαρό τρϋχουςα αξύα (net 

present value), ϊυλων επιπτώςεων που θα ςυνοδεύουν το ϊτομο για δεκαετύεσ και 

τούτο εύναι προφανώσ δύςκολο. Ανεξϊρτητα όμωσ από τισ τεχνικϋσ δυςκολύεσ, οι 

ΑΚΟ ςυνϋβαλλαν ςτην καλύτερη κατανόηςη πτυχών των παρεμβϊςεων όπωσ η ε-

πύπτωςη ό το μϋγεθοσ και το κόςτοσ τησ παρϋμβαςησ.  

Οι επιπτώςεισ ταξινομούνται ςε πραγματικϋσ και χρηματικϋσ, ςε ϊμεςεσ και ϋμμε-

ςεσ, ςε απτϋσ (tangible) και μη-απτϋσ, ςε τελικϋσ και ενδιϊμεςεσ και τϋλοσ ςε εςωτε-

ρικϋσ και εξωτερικϋσ. Παρομούωσ ςτισ κατευθύνςεισ του για τισ ςτατιςτικϋσ τησ κα-

τϊρτιςησ, ο ΟΟΑ40 αναλύει το κόςτοσ τησ κατϊρτιςησ για την επιχεύρηςη ςε εύκοςι 

οκτώ (28) επύ μϋρουσ ςτοιχεύα ενώ περιγρϊφει δεκατρεύσ (13) εναλλακτικϋσ ϋννοιεσ 

του κόςτουσ. Αυτό η πληρϋςτερη κατανόηςη των παρεμβϊςεων μϋςω τησ ακριβϋς-

τερησ μϋτρηςησ, ϋχει ςημαςύα μεταξύ ϊλλων για την καλύτερη καταγραφό 

                                                             
39 Delander,L.; Niklasson, H. Cost-benefit analysis. In: Schmid, G.; OReilly, J.; Schonemann, K. (eds) Handbook of 

international labour market policy and economics. Cheltenham: Edward Elgar, 1996 
40 OECD. Training Statistics Manual. Paris: OECD, 1995 
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(monitoring) καθώσ και για τισ ανϊγκεσ τησ αποτύμηςησ των προγραμμϊτων (project 

appraisal), δύο ιδιαιτϋρων διαδικαςιών που πρακτικϊ θεωρούνται ωσ το «πρώτο υ-

λικό»τησ αξιολόγηςησ.  

Κϊθε διαδικαςύα αξιολόγηςησ περιλαμβϊνει επύςησ και τη θϋςπιςη κριτηρύων (κατϊ κανό-

να ςε αντιςτοιχύα με τουσ ςτόχουσ των αξιολογούμενων προγραμμϊτων ό του αξιολογού-

μενου οργανιςμού) και την επιλογό τησ μεθόδου βϊςει τησ οπούασ θα διενεργηθεύ η αξιο-

λόγηςη. το πλαύςιο αυτό ϋχει υποςτηριχθεύ ότι η διαδικαςύα τησ αξιολόγηςησ περιλαμβϊ-

νει τρύα ςτϊδια: τη μικροαξιολόγηςη (microevaluation), τη μακροαξιολόγηςη 

(macroevaluation) και τη μελέτη κόςτουσ-ωφέλειασ (cost-benefit). Κατϊ το πρώτο ςτϊδιο 

επιχειρεύται μια εκτύμηςη των ςυνεπειών του προγρϊμματοσ, ενώ ςτη ςυνϋχεια αποφαςύ-

ζεται αν οι ςυνϋπειεσ εύναι αρκετϊ μεγϊλεσ ώςτε να αποφϋρουν καθαρϊ ςυνολικϊ οφϋλη. 

Η μελϋτη κόςτουσ-ωφϋλειασ τϋλοσ, εκτιμϊ το κατϊ πόςο επιτεύχθηκε το καλύτερο δυνατό 

αποτϋλεςμα για τα χρόματα που δαπανόθηκαν.  

Η μακροαξιολόγηςη αςχολεύται με το ερώτημα του κατϊ πόςο τα θετικϊ οφϋλη που αναγ-

νωρύζονται από την αξιολόγηςη ςε μικροοικονομικό επύπεδο ςυνιςτούν επύςησ οφϋλη ςτο 

μακροοικονομικό επύπεδο. την ουςύα η μακροαξιολόγηςη αςχολεύται με τα αποτελϋςμα-

τα τησ όποιασ παρϋμβαςησ (ςτην προκειμϋνη περύπτωςη των προγραμμϊτων κατϊρτιςησ) 

πϊνω ςε όςουσ δεν ςυμμετεύχαν ςτη ςυγκεκριμϋνη παρϋμβαςη. Και οι τελευταύοι ενδϋχε-

ται να επηρεϊζονται από την παρϋμβαςη με διϊφορουσ τρόπουσ. Δύο από τα ϋμμεςα και 

μη επιθυμητϊ αποτελϋςματα των παρεμβϊςεων εύναι το «νεκρό βϊροσ» (dead weight) και η 

εκτόπιςη (displacement). Σο «νεκρό βϊροσ» αναφϋρεται ςτην περύπτωςη όπου τo αποτϋ-

λεςμα του προγρϊμματοσ δεν εύναι διαφορετικό από αυτό που θα επιτυγχϊνονταν με την 

απουςύα του αξιολογούμενου προγρϊμματοσ. τα επιδοτούμενα προγρϊμματα κατϊρτι-

ςησ, το «νεκρό βϊροσ» ςυνύςταται ςτον υπολογιςμό των δρϊςεων κατϊρτιςησ που θα εύ-

χαν διενεργηθεύ ούτωσ ό ϊλλωσ, δηλαδό και χωρύσ την ύπαρξη τησ επιδότηςησ. Η «εκτόπι-

ςη» εξϊλλου αναφϋρεται ςτην αλλαγό των όρων ανταγωνιςμού μεταξύ των επιχειρόςεων 

που παρϋχουν κατϊρτιςη και των υπόλοιπων, ό μεταξύ των ατόμων που καταρτύζονται 

και των υπολούπων. Καθώσ η κατϊρτιςη αυξϊνει την παραγωγικότητα τησ εργαςύασ (δη-

λαδό το οριακό προώόν τησ εργαςύασ), οι επιχειρόςεισ που αξιοποιούν τη δυνητικϊ αυξημϋ-

νη παραγωγικότητα των καταρτιςθϋντων, εύναι ςε θϋςη να παρϊγουν περιςςότερο (ό να 

παρϊγουν προώόντα καλύτερησ ποιότητασ) με δεδομϋνο το κόςτοσ ςε ςχϋςη με τισ ϊλλεσ 

επιχειρόςεισ. 

Εϊν όμωσ οι μακροαξιολογόςεισ εκτιμούν τα εξωτερικϊ αποτελϋςματα ενόσ προγρϊμμα-

τοσ και οι ΑΚΟ τισ ςυνϋπειεσ του προγρϊμματοσ ςε κόςτοσ και όφελοσ, εύναι οι μελϋτεσ 

μικροαξιολόγηςησ αυτϋσ που μπορούν να αποκαλύψουν εϊν το ςυγκεκριμϋνο πρόγραμμα 

εύχε ό όχι, επύπτωςη πϊνω ςτο ϊτομο που ςυμμετεύχε ό ςτισ επιχειρόςεισ που πόραν μϋ-

ροσ.  

Σο θεμελιώδεσ ερώτημα ςτο οπούο κϊθε αξιολόγηςη καλεύται να απαντόςει, εύναι τι θα εύχε 

ςυμβεύ (ςτα ϊτομα, ςτισ επιχειρόςεισ ό ςτην αγορϊ εργαςύασ και την οικονομύα) εϊν δεν 

εύχε λϊβει χώρα η υπό αξιολόγηςη παρϋμβαςη. Καθώσ δεν μπορούμε να παρατηρόςουμε 

τα ϊτομα και τισ επιχειρόςεισ ταυτόχρονα με και χωρύσ ςυμμετοχό ςε μια παρϋμβαςη, ϋχο-
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υν προταθεύ τρεισ γενικϊ τρόποι για την απϊντηςη του βαςικού αυτού αξιολογικού ερω-

τόματοσ41 (Hujer, Caliendo and Radic, 2004). 

Μια ομϊδα επιςτημόνων42,43 θεωρούν ότι η μόνη αξιόπιςτη μϋθοδοσ εύναι τα κλαςςικϊ κο-

ινωνικϊ πειρϊματα (social experiments). Με τη μϋθοδο αυτό, οι υποψόφιοι για ςυμμετοχό 

ςε ϋνα πρόγραμμα μοιρϊζονται τυχαύα ςε μια «πειραματικό» ομϊδα, ςτην οπούα επιτρϋπε-

ται η ςυμμετοχό και ςε μια ομϊδα «ελϋγχου» (control group), η οπούα αποκλεύεται από τη 

ςυμμετοχό. Σο πλεονϋκτημα αυτόσ τησ μεθόδου εύναι ότι όποια διαφορϊ βρεθεύ ανϊμεςα 

ςτισ δύο ομϊδεσ μετϊ το τϋλοσ του προγρϊμματοσ μπορεύ να αποδοθεύ με βεβαιότητα ςτο 

ύδιο το πρόγραμμα. Σα κοινωνικϊ πειρϊματα ϋχουν χαρακτηριςθεύ ωσ η βαςικό οδόσ τησ 

αξιολόγηςησ.  

Η αποδοτικότητα όπωσ και η αποτελεςματικότητα μπορεύ επύςησ να εξεταςτεύ ςε ςυγκρι-

τικό βϊςη και ςτο πλαύςιο πολλαπλών ϋργων ό παρεμβϊςεων, περιλαμβϊνοντασ εκτόσ 

από τα μετρόςιμα ό οικονομικϊ οφϋλη και κρύςιμεσ ποιοτικϋσ παραμϋτρουσ. τισ περιπτώ-

ςεισ αυτϋσ ιδιαύτερα χρόςιμεσ εύναι οι εςωτερικϋσ ό εξωτερικϋσ ςυγκριτικϋσ αναλύςεισ (In-

ternal / External Benchmarking), με βϊςη τισ οπούεσ εξετϊζονται ομοειδό ϋργα ό δραςτηριό-

τητεσ και αναδεικνύονται οι καλϋσ πρακτικϋσ. 

Για παρϊδειγμα η αξιολόγηςη των δρϊςεων κατϊρτιςησ λόγω τησ πολλαπλότητασ των 

μορφών που μπορεύ να πϊρει εμφανύζεται ςυχνϊ πολύπλοκη, καθώσ το προώόν τησ κατϊρ-

τιςησ, δηλαδό το ϊμεςο όφελοσ από αυτό αφορϊ τα ϊτομα, τουσ εργοδότεσ, τισ επιχειρό-

ςεισ αλλϊ και ευρύτερα την οικονομύα. Η αξιολόγηςη και μϋτρηςη τησ επύδραςησ και μϊ-

λιςτα ςε ςυνεχό – πολυετό βϊςη απαιτεύ τόςο ποςοτικϋσ πληροφορύεσ, προκειμϋνου να 

κριθεύ αν η παρϋμβαςη όταν επιτυχόσ, όςο και ποιοτικϋσ πληροφορύεσ για να αποκαλυφ-

θούν οι λόγοι για τουσ οπούουσ η παρϋμβαςη όταν ό όχι, επιτυχόσ. Και ςτισ δύο περιπτώςε-

ισ τα θεμελιώδη αξιολογικϊ ερωτόματα εύναι κοινϊ: 

 ποιεσ αλλαγϋσ εμφανύςτηκαν κατϊ τη διϊρκεια ό μετϊ την/τισ παρεμβϊςεισ ςτα ϊτο-

μα που ςυμμετεύχαν και ςτισ επιχειρόςεισ; και  

 υπϊρχουν ενδεύξεισ που να ςυνδϋουν αυτϋσ τισ μεταβολϋσ με τη ςυγκεκριμϋνη πα-

ρϋμβαςη ςτην κατϊρτιςη; 

την πρώτη περύπτωςη, αυτό δηλαδό τησ αξιολόγηςησ του ενόσ και μοναδικού προγρϊμ-

ματοσ κατϊρτιςησ, το αντικεύμενο προςφϋρεται για μια «αθροιςτικού» τύπου αξιολόγηςη, 

ό αξιολόγηςη «λογοδοςύασ» κατϊ την ταξινόμηςη του Stern44. Η επύπτωςη του προγρϊμ-

ματοσ θα μπορούςε να εκτιμηθεύ με βϊςη λύγουσ ςχετικϊ ποςοτικούσ δεύκτεσ για το απο-

τϋλεςμα και το προώόν (εκροϋσ) και δεν θα ςυνϋτρεχε ιδιαύτεροσ λόγοσ για να δοθεύ ϋμφα-

ςη ςτη διαδικαςύα υλοπούηςησ του προγρϊμματοσ. Η αξιολογικό ϋρευνα θα μπορούςε επύ-

                                                             
41 Hujer, R.; Kaliendo, M.; Radic, D. Methods and limitations of evaluation and impact research. In: Third report on 

vocational training research in Europe. Luxembourg: Office of the Official Publications of the European Commun-
ities, 2004 (Cedefop Reference series, 58)). 

42 Betsey, C.L. et al. (eds). Youth Employment and Training Programmes: The YERDA Years. Washington D.C.: Na-
tional Academy Press, 1985. 

43Ashenfelter, O.; Card, D. Using the longitudinal structure of earnings to estimate the effects of training programmes. 
In: Review of Economic and Statistics, 1985, Vol. 66. 

44 Stern, E. Philosophies and types of evaluation research. In: Descy, P.; Tessaring, M. (eds) Third research report: 
background report. Luxembourg: Office of the Official Publications of the European Communities, 2003 (Cedefop 
Reference Series).  
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ςησ να «φωτύςει» αιτιακϋσ ςχϋςεισ με την εφαρμογό πειραματικών ό ημι-πειραματικών με-

θόδων (control groups).  

τη δεύτερη περύπτωςη, αυτό του «πακϋτου» προγραμμϊτων το αντικεύμενο και η μεθο-

δολογύα τησ αξιολόγηςησ περιπλϋκεται. Εξαιτύασ τησ διαφοροπούηςησ ανϊμεςα ςτα προγ-

ρϊμματα, υπϊρχει ανϊγκη για πολλϋσ και διαφορετικϋσ αναγνώςεισ του αποτελϋςματοσ 

και τησ ϋκβαςησ τησ κατϊρτιςησ. Η τυποπούηςη τησ επύδραςησ, δηλαδό η δημιουργύα ενόσ 

κοινού μϋτρου ςύγκριςησ του τελικού οφϋλουσ από τα προγρϊμματα γύνεται ιδιαύτερα 

δύςκολη, εξαιτύασ ακριβώσ τησ ποικιλύασ ςτουσ ςτόχουσ τησ πολιτικόσ, ςτη μϋθοδο υλοπο-

ύηςησ και ςτουσ όρουσ διεξαγωγόσ τησ κατϊρτιςησ. την υποθετικό αυτό περύπτωςη το 

αντικεύμενο προςφϋρεται για ϋναν ςυνδυαςμό «αθροιςτικού» και «καθοριςτικού» τύπου 

αξιολόγηςησ, με την «καθοριςτικό» αξιολόγηςη να αποτελεύ κατϊ κϊποιο τρόπο, την 

«προςτιθϋμενη αξύα» για τον οργανιςμό που εύναι υπεύθυνοσ για τα προγρϊμματα.  

ε ότι αφορϊ τα κοινϊ αποδεκτϊ κριτόρια ό πρότυπα (standards) αξιολόγηςησ ςημειώνε-

ται ότι αυτϊ λειτουργούν ωσ μηχανιςμού διαςφϊλιςησ τησ ποιότητασ των αξιολογόςεων 

(quality assurance) για τα οπούα υπϊρχει μεγαλύτερη αποδοχό και ομοφωνύα.  

υνοπτικϊ, αναγνωρύζονται 25 κριτόρια κατανεμημϋνα ςε τϋςςερισ ομϊδεσ: 

 χρηςτικϊ κριτόρια (quality standards), όπου διαςφαλύζεται ότι μια αξιολόγηςη θα 

υπηρετόςει τισ ανϊγκεσ των χρηςτών για πληροφόρηςη, 

 κριτόρια εφικτότητασ (feasibility standards), με τα οπούα διαςφαλύζεται ότι η αξιολό-

γηςη θα εύναι ρεαλιςτικό, ςεμνό (prudent), διπλωματικό και λιτό (frugal), 

 κριτόρια ευπρϋπειασ (propriety), για θϋματα νομιμότητασ, ηθικόσ και ςεβαςμού των 

δικαιωμϊτων των εμπλεκομϋνων ό όςων επηρεϊζονται από την αξιολόγηςη, 

 κριτόρια ακρύβειασ (accuracy), όπου διαςφαλύζεται ότι η αξιολόγηςη φϋρνει ςτο φωσ 

τεχνικϊ επαρκεύσ πληροφορύεσ με τισ οπούεσ αποφαςύζονται τα πλεονεκτόματα και η 

αξύα ενόσ προγρϊμματοσ. 

Σα μεθοδολογικϊ προβλόματα ςτισ μελϋτεσ αξιολόγηςησ των προγραμμϊτων κατϊρτιςησ 

για απαςχολούμενουσ εύναι ςοβαρϊ και τα υφιςτϊμενα εργαλεύα δεν επιτρϋπουν ακόμη 

την πλόρη επύλυςό τουσ και για το λόγο αυτό ςτο βαθμό που το Πολυετϋσ Πλϊνο Αξιολό-

γηςησ του ΟΑΕΔ θα ϋχει ωσ ϋναν από τουσ ϊξονεσ του τη ςυγκεκριμϋνη πτυχό, η επιλογό 

τησ μεθοδολογικόσ προςϋγγιςησ εύναι ιδιαύτερα κρύςιμη. Η επύδραςη τησ κατϊρτιςησ ςυνό-

θωσ αποφαςύζεται ςυγκρύνοντασ τουσ δεύκτεσ αποτελϋςματοσ των καταρτιςθϋντων με 

τουσ αντύςτοιχουσ για όςουσ δεν καταρτύςθηκαν και εύναι «ςτατιςτικϊ δύδυμοι» με όςουσ 

καταρτύςθηκαν. Κατ’ αρχόν μια τϋτοια επιλογό μπορεύ να μην εύναι διαθϋςιμη ςτουσ αξιο-

λογητϋσ. Εύναι πιθανόν μια επιχεύρηςη που εύναι υπό αξιολόγηςη να εύναι τόςο μικρό (ό να 

ϋχει κατϊ καιρούσ καταρτύςει όλο το προςωπικό τησ) που να μην εύναι δυνατό η δημιουρ-

γύα κατϊλληλησ ομϊδασ ελϋγχου. την περύπτωςη αυτό o αξιολογητόσ δεν ϋχει ϊλλη επιλο-

γό από να ςτηριχθεύ ςτισ (υποκειμενικϋσ) απόψεισ των εμπλεκομϋνων (self-reporting). Αυ-

τόσ εύναι ϋνασ ςοβαρόσ περιοριςμόσ καθώσ ουςιαςτικϊ κλεύνει ο δρόμοσ για την ποςοτικο-

πούηςη των αποτελεςμϊτων και των επιπτώςεων.  

Πρϋπει να ςημειωθεύ όμωσ ότι ούτε με τη δημιουργύα ομϊδασ ελϋγχου αντιμετωπύζεται 

πλόρωσ η αβεβαιότητα γύρω από το μϋγεθοσ των επιδρϊςεων. Ένα πρώτο πρόβλημα ϋχει 

να κϊνει με το γεγονόσ ότι τα ϊτομα ό οι επιχειρόςεισ ϋχουν χαρακτηριςτικϊ που ςυςχετύ-
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ζονται ταυτόχρονα και με τη ςυμμετοχό ςτην κατϊρτιςη και με τισ μεταβλητϋσ εκεύνεσ που 

επηρεϊζει η κατϊρτιςη (π.χ. μιςθόσ). Εξαιτύασ αυτού του προβλόματοσ (heterogeneity bias) 

μπορούν εςφαλμϋνα να αποδοθούν ςτην κατϊρτιςη αποτελϋςματα που οφεύλονται ςτα 

χαρακτηριςτικϊ των ατόμων ό των επιχειρόςεων. Και αυτό εύναι μια μόνον πηγό δυνητι-

κού ςφϊλματοσ. Μια ϊλλη δυςκολύα πηγϊζει από το γεγονόσ ότι η αιτιατικό ςχϋςη ανϊμε-

ςα ςτην κατϊρτιςη και το δεύκτη αποτελϋςματοσ μπορεύ να εύναι αμφύδρομη. Για παρϊδε-

ιγμα η κατϊρτιςη μπορεύ να επηρεϊςει την παραγωγικότητα τησ επιχεύρηςησ, ταυτόχρονα 

όμωσ η ύπαρξη υψηλόσ παραγωγικότητασ ςτην επιχεύρηςη μπορεύ να επηρεϊςει τισ επεν-

δύςεισ ςτην κατϊρτιςη και ϊρα ςτον όγκο τησ κατϊρτιςησ (μϋςω τησ διαθεςιμότητασ των 

πόρων).  

Έχει γύνει προςπϊθεια να αντιμετωπιςθούν οι παραπϊνω μεθοδολογικϋσ δυςκολύεσ, κα-

θώσ και ϊλλεσ, με τη χρόςη πολυμεταβλητούσ ςτατιςτικόσ ανϊλυςησ (multivariate analysis). 

Οι υπϊρχουςεσ οικονομετρικϋσ μϋθοδοι επιτρϋπουν ςόμερα ακόμη και τον ϋλεγχο για τα 

μη-εμφανό χαρακτηριςτικϊ των ατόμων (correction for unobserved heterogeneity). Δυςτυ-

χώσ όμωσ οι υπϊρχουςεσ μελϋτεσ που περιλαμβϊνουν διορθώςεισ για τα ςφϊλματα (από 

την heterogeneity, την endogeneity, κλπ) καταλόγουν ςε αντιφατικϊ αποτελϋςματα. τισ 

μελϋτεσ των Goux and Maurin45 για παρϊδειγμα, η επύδραςη τησ κατϊρτιςησ ςτουσ μιςθούσ 

εξαφανύζεται μετϊ τισ διορθώςεισ. Αντύθετα ςτη μελϋτη του Zwick46, μετϊ τισ διορθώςεισ, η 

επύδραςη τησ κατϊρτιςησ αυξϊνει. Σο ςυμπϋραςμα που προκύπτει από τισ δύο αυτϋσ μελϋ-

τεσ εύναι ότι η απουςύα ελϋγχων για ςφϊλματα δεν οδηγεύ αυτόματα ό αναγκαςτικϊ ςτην 

υπερεκτύμηςη των επιδρϊςεων τησ κατϊρτιςησ. 

Μια ϊλλη μεθοδολογικό δυςκολύα πηγϊζει από το γεγονόσ ότι οι επιχειρόςεισ εύναι ςτην 

ουςύα πολύπλοκοι οργανιςμού και εύναι τουλϊχιςτον αφελϋσ να θεωρούμε ότι μόνο η κα-

τϊρτιςη εύναι ικανό να επιφϋρει τα θετικϊ εκεύνα αποτελϋςματα που ςυνόθωσ αποδύδουμε 

ςτην κατϊρτιςη. Έχει αποδειχθεύ για παρϊδειγμα ότι τα χαρακτηριςτικϊ των χώρων εργα-

ςύασ ό η πολιτικό τησ επιχεύρηςησ ςε θϋματα R&D επηρεϊζει την επύδοςη τησ επιχεύρηςησ. 

Ουςιαςτικϊ η επύδοςη τησ επιχεύρηςησ διαμορφώνεται από την επύδραςη διαφόρων πα-

ραγόντων, οι οπούοι αφενόσ μεν εξαςκούν ϋκαςτοσ ϋνα ξεχωριςτό αποτϋλεςμα, αφετϋρου 

δε αλληλοςχετύζονται. Θετικϋσ επιδρϊςεισ που βρϋθηκαν από την κατϊρτιςη, για να χρη-

ςιμοποιόςουμε ϋνα ϊλλο παρϊδειγμα, εύναι πιθανόν να ςυνδϋονται περιςςότερο με την 

πολιτικό τησ επιχεύρηςησ απϋναντι ςτην κατϊρτιςη (αναγνώριςη των αναγκών, ορθό επι-

λογό προγρϊμματοσ, αξιολόγηςη του αποτελϋςματοσ, κλπ) παρϊ με την κατϊρτιςη αυτό 

καθαυτό.  

Σϋλοσ, υπϊρχει και η διϊςταςη του χρόνου για την οπούα ωςτόςο γνωρύζουμε λύγα πρϊγ-

ματα. Οι θετικότερεσ των επιδρϊςεων εμφανύζονται ςτο χρονικό διϊςτημα αμϋςωσ μετϊ 

το πρόγραμμα κατϊρτιςησ. Κατόπιν μειώνονται και ύςτερα από κϊποια χρόνια εύναι δυνα-

τόν να εξαφανιςτούν. Σο πόςο γρόγορα και από ποιουσ παρϊγοντεσ εξαρτϊται η απαξύωςη 

των επιδρϊςεων τησ κατϊρτιςησ, παραμϋνει θϋμα προσ διερεύνηςη. Δεδομϋνησ τησ περιο-

ριςμϋνησ ϋρευνασ ςτα θϋματα αυτϊ μϋχρι ςόμερα, μπορούμε να βαςιζόμαςτε, ωσ ϋνα βαθ-

μό, ςτην κοινό λογικό. Έτςι η επύδραςη μιασ ειδικόσ (job-specific) κατϊρτιςησ εύναι λογικό 

να χϊνεται ςτην περύπτωςη αλλαγόσ εργοδότη ό θϋςησ εργαςύασ εντόσ τησ ύδιασ επιχεύρη-

                                                             
45 Goux, D.; Maurin, E. Returns to Firm-provided Training. Evidence from French Worker Firm Matched Data. Labour 

Economics, 2000, Vol. 7 
46 Zwick, T. Training and firm productivity. Panel evidence from Germany. SKOPE Research paper, 2002, No 23 
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ςησ. Παρομούωσ εύναι λογικό να υποθϋςουμε ότι η επύδραςη διαρκεύ περιςςότερο ςτην πε-

ρύπτωςη τησ γενικόσ κατϊρτιςησ μεγϊλησ διϊρκειασ. Ενδεχομϋνωσ επύςησ η επύδραςη να 

διαρκεύ περιςςότερο για τα νεαρϊ ϊτομα, υψηλού εκπαιδευτικού επιπϋδου. Προσ το παρόν 

ωςτόςο η διαθϋςιμη βιβλιογραφύα για τη διϊςταςη του χρόνου ςτην επύπτωςη τησ κατϊρ-

τιςησ δεν επιτρϋπει αςφαλό ςυμπερϊςματα.  

ε ϊλλεσ χώρεσ τησ ΕΕ οι μηχανιςμού αξιολόγηςησ προγραμμϊτων κατϊρτιςησ47 περιλαμ-

βϊνουν ποικιλύα μοντϋλων και τεχνικών προςϋγγιςησ. 

το Βϋλγιο ιδιαύτερη ςημαςύα δύνεται ςτα αποτελϋςματα των προγραμμϊτων (products or 

outcome oriented evaluation), ςε micro επύπεδο και οι αξιολογόςεισ επικεντρώνονται ςε με-

ταβλητϋσ, που ςχετύζονται με τα ατομικϊ χαρακτηριςτικϊ των ατόμων που ςυμμετϋχουν 

(ηλικύα, φύλο, χρονικό διϊρκεια ανεργύασ). Σα μοντϋλα, που χρηςιμοποιούνται ςε αυτϋσ τισ 

αξιολογόςεισ εύναι κυρύωσ περιγραφικϊ και ςτατιςτικϊ. 

τη Γερμανύα οι μϋθοδοι αξιολόγηςησ που χρηςιμοποιούνται προςανατολύζονται και ςτην 

αξιολόγηςη τησ διαδικαςύασ υλοπούηςησ τησ κατϊρτιςησ (process oriented), χρηςιμοποιώ-

ντασ κυρύωσ ποςοτικϋσ μεταβλητϋσ, όπωσ δημογραφικϊ ςτοιχεύα των ςυμμετεχόντων που 

εύναι διαθϋςιμα ςτουσ οργανιςμούσ και ςτουσ αξιολογητϋσ.  Μικρότερη ςημαςύα δύδεται ςε 

ςτοιχεύα προςωπικόσ κατϊςταςησ των ςυμμετεχόντων, ενώ καταγρϊφεται μια αυξανόμε-

νη τϊςη για ειςαγωγό και χρόςη τησ γνώμησ των ύδιων των καταρτιζόμενων, ωσ πηγό ςυλ-

λογόσ ςτοιχεύων και ωσ πρόςθετοσ δεύκτησ για την αξιολόγηςη ενόσ προγρϊμματοσ.  ε ότι 

αφορϊ την επύδραςη ςτην απαςχόληςη γύνονται εκτιμόςεισ με βϊςη ςτοιχεύα που τηρούν-

ται από το Ομοςπονδιακό Ινςτιτούτο Εργαςύασ και αφορούν την τοποθϋτηςη των καταρ-

τιζόμενων ςε εργαςύα κατϊ τομϋα και κλϊδο. Γενικϊ τα ποςοτικϊ ςτοιχεύα υπερτερούν 

ςτισ αξιολογικϋσ αναλύςεισ, που διενεργούνται ςτη Γερμανύα. Ωςτόςο, ςτισ ex-post κυρύωσ 

αξιολογόςεισ περιλαμβϊνονται ςυμπληρωματικϊ και ποιοτικϋσ επιδρϊςεισ όπωσ για παρϊ-

δειγμα για το εύδοσ εργαςύασ που βρόκαν οι καταρτιζόμενοι/-εσ μετϊ την ολοκλόρωςη τησ 

εκπαύδευςόσ τουσ. 

τη Γαλλύα ακολουθούνται κυρύωσ δύο τύποι αξιολογόςεων ςτο πεδύο τησ επαγγελματικόσ 

κατϊρτιςησ:  

 Αξιολογόςεισ “product oriented”, μϋςω τησ ςύγκριςησ ςτόχων – επιτευγμϊτων, για 

την αξιολόγηςη τησ πληρότητασ και αποτελεςματικότητασ των προγραμμϊτων 

κατϊρτιςησ, ςε ςύγκριςη με εκ των προτϋρων καθοριςμϋνουσ ςτόχουσ. 

 Αξιολογόςεισ “process-oriented”, που διενεργούνται με το ςκεπτικό ότι η διαδικα-

ςύα ενόσ προγρϊμματοσ ϋχει επύδραςη και ςτα παραγόμενα αποτελϋςματϊ του. 

Αναλύςεισ κόςτουσ - αποδοτικότητασ δεν προτιμώνται ωσ μϋθοδοι αξιολόγηςησ προγραμ-

μϊτων ενώ ενιςχυμϋνη εμφανύζεται η τϊςη διενϋργειασ “goal-free” αξιολογόςεων, με ςκο-

πό τη μϋτρηςη αναμενόμενων, αλλϊ και μη αναμενόμενων αποτελεςμϊτων και επιδρϊςε-

ων ενόσ προγρϊμματοσ.  Επύςησ δημοφιλεύσ καθύςτανται όλο και περιςςότερο τεχνικϋσ 

«αυτοαξιολόγηςησ» των ςυνεπειών τησ κατϊρτιςησ από τουσ ύδιουσ τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςε 

δρϊςεισ κατϊρτιςησ, οι οπούεσ λειτουργούν κυρύωσ ωσ μϋςο ενδυνϊμωςησ των επωφελου-

μϋνων και λιγότερο ωσ εργαλεύο ανϊλυςησ. 

                                                             
47 Cedefop, Evaluation of Quality Aspects in Vocational Training Programmes, Thessaloniki, April, 1998. 
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την Πορτογαλύα, η μϋθοδοσ αξιολόγηςησ που εύναι πιο διαδεδομϋνη ςτο πεδύο τησ επαγ-

γελματικόσ κατϊρτιςησ εύναι προςανατολιςμϋνη ςτα αποτελϋςματα του προγρϊμματοσ 

(outcome oriented evaluation), ςε μακρο-επύπεδο. ε αυτό το πλαύςιο η αξιολόγηςη τησ 

ςχϋςησ ςτόχων – αποτελεςμϊτων, δηλαδό ο βαθμόσ αποτελεςματικότητασ των παρεμβϊ-

ςεων και προγραμμϊτων και η ςχϋςη κόςτουσ – ωφϋλειασ, δηλαδό η αποδοτικότητϊ τουσ, 

αποτελούν τισ ςημαντικότερεσ παραμϋτρουσ για την αξιολόγηςη τησ επιτυχούσ ϋκβαςησ 

ενόσ προγρϊμματοσ ςτη ςυγκεκριμϋνη χώρα. 

την Ιταλύα48 το πλϊνο, που εφαρμόζεται για την αξιολόγηςη τησ ποιότητασ των προγ-

ραμμϊτων, αφορϊ ολόκληρο τον κύκλο ζωόσ τουσ (overall evaluation), περιλαμβϊνοντασ 

την αξιολόγηςη ςε επύπεδο διαδικαςύασ – ςχεδιαςμού, την παρεχόμενη κατϊρτιςη και τα 

αποτελϋςματα τησ, καθώσ και τον ευρύτερο αντύκτυπο ενόσ προγρϊμματοσ. χετικϊ με το 

ςτϊδιο του ςχεδιαςμού (ex-ante evaluation) αξιολογούνται ο ςτρατηγικόσ προγραμματις-

μόσ, μϋςω των προγραμματικών εγγρϊφων, όπου εξετϊζεται το ευρύτερο πλαύςιο, επιβε-

βαιώνεται η ορθότητα των ςτόχων, των προτεραιοτότων και των αναμενόμενων αποτε-

λεςμϊτων. τη βϊςη αυτών των αναλύςεων, ςχεδιϊζεται και εν ςυνεχεύα αξιολογεύται ο 

τρόποσ διεξαγωγόσ του προγρϊμματοσ και η εφαρμογό του, με on-going αξιολογόςεισ. 

 

4.4 Διεθνείσ πρακτικζσ και κατευθυντήριεσ γραμμζσ τησ ΕΕ α-
ναφορικά ςυςτήματα δεικτών  

4.4.1 Κοινέσ Μέθοδοι για την ανάπτυξη Δεικτών  

Η Ανϊπτυξη υςτημϊτων Δεικτών ςε Διεθνϋσ και Ευρωπαώκό επύπεδο βαςύζεται ςτην ορθό 

επιλογό των δεικτών, που τα αποτελούν. Για την επιλογό δεικτών ϋχουν αναπτυχθεύ ςε 

διεθνϋσ και ευρωπαώκό επύπεδο μια ςειρϊ μεθοδολογικών προςεγγύςεων, οι ςημαντικότε-

ρεσ των οπούων εύναι: 

 

SMART49 

Η μεθοδολογικό προςϋγγιςη SMART εύναι προςανατολιςμϋνη προσ την αύξηςη τησ ταχύ-

τητασ και τησ ευκολύασ ςυλλογόσ δεδομϋνων. ύμφωνα με την μεθοδολογύα αυτό, οι δεύκ-

τεσ πρϋπει να εύναι:  

(Specific)  Συγκεκριμϋνοι: δηλαδό να εύναι ςαφεύσ και μονοςό-

μαντα οριςμϋνοι για τουσ ςτόχουσ που προορύζονται. 

(Measurable) Μετρόςιμοι: δηλαδό να μπορούν να ποςοτικοποιη-

θούν με καθοριςμϋνη μονϊδα μϋτρηςησ. 

(Αchievable)50 Επιτεύξιμοι: δηλαδό να μπορούν να επιτευχθούν με 

αποδεκτό κόςτοσ.  

                                                             
48 A European Approach to Quality in Vocational Education and Training Approach to the Evaluation of the Quality of 

Italian Vocational Training System ISFOL, National ESF Evaluation Unit, Elsinore 19-20 September 2002. 
49 European Commission, ―Manual Project Cycle Management‖, Mάξηηνο 2001.  
50 ή Απνδεθηνί, Δθαξκόζηκνη, Σθόπηκνη, Δθηθηνί θαη Σπκθσλεκέλνη (Acceptable, Applicable, Appropriate, Attainable or 

Agreed upon). 



 

  60 

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ / ΜΗΧΑΝΙΜΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ Α-

ΠΑΧΟΛΗΗ ΣΟΝ ΟΑΕΔ – ΠΛΑΙΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

(Relevant with regard to the  

objective concerned)51  Σχετικού: δηλαδό να εύναι κατϊλληλοι ώςτε να απο-

τυπώνουν επαρκώσ του ςτόχουσ τουσ οπούουσ αφο-

ρούν.  

(Time bound)  Χρονικϊ προςδιοριςμϋνοι: δηλαδό να αναφϋρονται ςε 

ςυγκεκριμϋνο χρονικό διϊςτημα. 

SPICED52  

Η μεθοδολογικό προςϋγγιςη SPICED αποτελεύ μια ςυμμετοχικό προςϋγγιςη. ύμφωνα με 

την μεθοδολογύα αυτό, οι δεύκτεσ πρϋπει να εύναι:  

(Subjective) Υποκειμενικού: δηλαδό να ςυνδϋονται με πηγϋσ που εύναι ςε 

θϋςη να προςφϋρουν ςυγκεκριμϋνη εικόνα με βϊςη την 

προώπϊρχουςα εμπειρύα.  

(Participatory)  Συμμετοχικού: δηλαδό προςδιορύζονται από το ςύνολο των 

εμπλεκομϋνων.  

(Interpreted or  

explained) Ερμηνευτικού ό Επεξηγηματικού: δηλαδό να εύναι επαρκώσ 

επεξηγηματικού ώςτε να μην χρειϊζονται να εξηγηθούν. 

(Cross-checked and  

Compared) Επαληθεύςιμοι και Συγκρύςιμοι: δηλαδό να μπορεύ να ελεγ-

χθεύ η εγκυρότητα τουσ ςυγκρινόμενοι με ϊλλουσ ςχετικούσ 

δεύκτεσ και πηγϋσ πληροφόρηςησ.  

(Empowering)  Ενιςχυμϋνοι: δηλαδό οι δεύκτεσ πρϋπει να εύναι τϋτοιοι ώςτε 

να επιτρϋπουν ςτουσ εμπλεκομϋνουσ να αντιδρούν. 

(Diverse) Ποικύλοι: δηλαδό οι δεύκτεσ θα πρϋπει να μπορούν να αντλο-

ύν πληροφορύεσ από ολόκληρο το φϊςμα των πη-

γών/πληροφοριοδοτών, ενώ οι πληροφορύεσ θα πρϋπει να 

καταγρϊφονται με τϋτοιο τρόπο ώςτε αυτϋσ οι διαφορϋσ να 

μπορούν να αξιολογούνται με την πϊροδο του χρόνου. 

 

CREAM 

Η μεθοδολογικό προςϋγγιςη CREAM που ςυνδϋεται με την μϋθοδο τησ ημαντικότερησ 

Αλλαγόσ (Most Significance Change, MSC)53 επιτρϋπει ςτουσ εμπλεκόμενουσ να εντοπύςουν 

                                                             
51 ή Αμηόπηζηνη (Reliable) θαη ξεαιηζηηθνί (Realistic) (όηαλ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη ην Δπηηεύμηκνη/ Δθηθηνί (Αchievable/ 

Αttainable). 
52 Chris Roche, Impact Assessment for Development Agencies, 1999. 
53 The ‗Most Significant Change‘ (MSC) Technique: A Guide to Its Use" by Rick Davies and Jess Dart (2005). Σηε Μέ-

ζνδν ηεο Σεκαληηθόηεξεο Αιιαγήο ην ζύλνιν ησλ εκπιεθνκέλσλ (σθεινύκελνη, δηνηθεηηθό πξνζσπηθό θιπ) θαινύληαη λα 
αλαθέξνπλ ηηο πην ζεκαληηθέο κεηαβνιέο (ζεηηθέο ή αξλεηηθέο, πξνγξακκαηηζκέλεο ή απξνγξακκάηηζηεο) θαηά ηελ ηειεπηα-

ία πεξίνδν. Ζ πξνζέγγηζε απηή επηηξέπεη ζηνπο ιήπηεο ησλ απνθάζεσλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο αιιαγέο εθείλεο, πνπ είλαη 
ζεκαληηθέο γηα απηνύο, θαη απηέο κπνξνύλ λα ζπγθξηζνύλ κε ηνπο αξρηθά ηεζέληεο ζηόρνπο. Ζ Μέζνδνο ηεο Σεκαληηθόηε-
ξεο Αιιαγήο απνηειεί κηα ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπκπιεξώζεη άιιεο ηερληθέο αμηνιόγεζεο ησλ επηδξάζεσλ. 
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τισ αλλαγϋσ που μπορεύ να μην ϋχουν προβλεφθεύ αρχικϊ ό που μπορεύ να μην μπορούν να 

ποςοτικοποιηθούν ςτην βϊςη ςυγκεκριμϋνων δεικτών. 

ύμφωνα με την μεθοδολογύα αυτό, οι δεύκτεσ πρϋπει να εύναι:  

(Clear)  αφεύσ: δηλαδό να εύναι ακριβεύσ και ςαφώσ οριοθετημϋνοι.  

(Relevant)  χετικού: δηλαδό να εύναι ςχετικού ςε ςυνϊρτηςη πϊντα με το αντι-

κεύμενο ενδιαφϋροντοσ.  

(Economic) Οικονομικού: δηλαδό, ο υπολογιςμόσ τουσ να απαιτεύ πληροφορύα 

με λογικό κόςτοσ.  

(Adequate) Επαρκεύσ: δηλαδό να παρϋχουν επαρκό βϊςη για την αξιολόγηςη 

των επιδόςεων.  

(Monitorable) Επαληθεύςιμοι: δηλαδό να μπορούν να επαληθευτούν εύκολα.  

 

4.4.2 Πρακτικέσ Συςτημάτων Δεικτών  

τη ςυνϋχεια παρουςιϊζονται πρακτικϋσ ςυςτημϊτων δεικτών για την αξιολόγηςη κοινω-

νικών και οικονομικών παρεμβϊςεων. 

 

Ολοκληρωμένο ύςτημα Αξιολόγηςησ τησ Αρχήσ Ανάπτυξησ Ανθρώπινου Δυναμικού 

(ΑνΑΔ) 

Σο Ολοκληρωμϋνο ύςτημα Αξιολόγηςησ τησ ΑνΑΔ αποτελεύ ϋνα ςύςτημα αξιολόγηςησ 

των κοινωνικών παρεμβϊςεων, περιλαμβανομϋνων των δραςτηριοτότων  κατϊρτιςησ και 

ανϊπτυξησ του ανθρώπινου δυναμικού.  Επύκεντρο του ςυςτόματοσ εύναι η αξιολόγηςη 

των επιδρϊςεων τησ ΑνΑΔ ςτα ακόλουθα αλληλοςυςχετιζόμενα πεδύα επιδρϊςεων: 

-Επιδρϊςεισ τησ ΑνΑΔ ςτην Απαςχοληςιμότητα και Προςαρμοςτικότητα του Ανθρώπινου 

Δυναμικού τησ Κύπρου. 

-Επιδρϊςεισ τησ ΑνΑΔ ςτην Αναβϊθμιςη των Κυπριακών Επιχειρόςεων. 

-Επιδρϊςεισ τησ ΑνΑΔ ςτην Ενύςχυςη των Τποδομών και υςτημϊτων Ανϊπτυξησ του Αν-

θρώπινου Δυναμικού. 

-Επιδρϊςεισ τησ ΑνΑΔ ςτην Αύξηςη τησ Παραγωγικότητασ και Ανταγωνιςτικότητασ τησ 

Κυπριακόσ Οικονομύασ. 

Η αξιολόγηςη βαςύζεται ςε ϋρευνεσ πεδύου για τα προγρϊμματα εκπαύδευςησ και κατϊρτι-

ςησ τησ ΑνΑΔ. 

 

Μοντέλο CIPP 

ε επύπεδο προγραμμϊτων επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ και εκπαύδευςησ ιδιαύτερη αναγ-

νώριςη ςε διεθνϋσ επύπεδο ϋχει το μοντέλο CIPP (Context – Input – Process – Product) που 
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πρωτοπαρουςιϊςτηκε το 196654 και βαςύζεται ςε μια προςϋγγιςη αξιολόγηςησ που καλύπ-

τει ακριβώσ το πλαύςιο εφαρμογόσ ενόσ εκπαιδευτικού προγρϊμματοσ (ανϊγκεσ που κα-

λύπτει, εξωτερικού παρϊγοντεσ, χρονικό καταλληλότητα κλπ.), τισ ειςροϋσ (υφιςτϊμενεσ 

γνώςεισ και δεξιότητεσ καταρτιζομϋνων, περιεχόμενο προγρϊμματοσ, εκπαιδευτικό υλικό, 

ικανότητεσ εκπαιδευτών κ.ϊ.) τισ διαδικαςύεσ υλοπούηςησ, και τα αποτελϋςματα του. Σο 

μοντϋλο αυτό αντιςτοιχεύ ςε ϋνα πλόρη κύκλο προγραμμϊτων επαγγελματικόσ κατϊρτι-

ςησ (VOCATIONAL TRAINING PROGRAMME CYCLE) και ςυνόθωσ εφαρμόζεται μϋςω αξιολο-

γόςεων που διενεργούνται ςε τρύα ςτϊδια. το πρώτο ςτϊδιο η διαδικαςύα περιλαμβϊνει 

την αξιολόγηςη του ςχεδιαςμού του προγρϊμματοσ, με την ex-ante αξιολόγηςη, κατϊ την 

οπούα αναλύονται οι ςυνθόκεσ (context) και οι ειςροϋσ (input), με ςτόχο τον καθοριςμό 

του πλαιςύου ό των αρχικών ςυνθηκών ενόσ προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ και αξιολογούνται 

οι ςτόχοι του ωσ προσ την εφικτότητα τουσ ςε ςχϋςη με τουσ προβλεπόμενουσ πόρουσ, 

διαμορφώνοντασ κϊποιεσ φορϋσ και τουσ δεύκτεσ μϋςω των οπούων τα αποτελϋςματα ε-

νόσ προγρϊμματοσ μπορούν να εξεταςθούν μετϊ την ολοκλόρωςό του (με την ex-post δη-

λαδό αξιολόγηςη). τη ςυνϋχεια, αξιολογεύται η εφαρμογό του προγρϊμματοσ, μϋςω τησ 

παρακολούθηςησ των εκροών (outputs). Η παρακολούθηςη αυτό γύνεται με ενδιϊμεςη αξι-

ολόγηςη (mid-term evaluation), που επικεντρώνει ςτη «διαδικαςύα» ςύμφωνα με τισ κατευ-

θυντόριεσ του CIPP model. Οι on-going / in-progress ό process-oriented αξιολογόςεισ αναφϋ-

ρονται ςτισ εςωτερικϋσ λειτουργύεσ ενόσ ςυγκεκριμϋνου προγρϊμματοσ και ςυγκεκριμϋνα 

ςτισ διαδικαςύεσ, ςτισ ςυγκρούςεισ και ςτισ μεθόδουσ που εφαρμόζονται κατϊ την εφαρ-

μογό του. Όλεσ αυτϋσ οι ςυνθόκεσ εφαρμογόσ ενόσ προγρϊμματοσ, θεωρεύται ότι επηρεϊ-

ζουν τα αποτελϋςματϊ του.  

Σϋλοσ, εξετϊζονται τα αποτελϋςματα και οι ςυνϋπειεσ του εκπαιδευτικού προγρϊμματοσ, 

με ex-post αξιολογόςεισ. Οι αξιολογόςεισ που εξετϊζουν ϋνα όδη ολοκληρωμϋνο εκπαιδευ-

τικό πρόγραμμα και τα αποτελϋςματϊ του, αναφϋρονται ςτην ανϊλυςη των ςυνεπειών 

ενόσ ολοκληρωμϋνου χρονικϊ προγρϊμματοσ και εύναι γνωςτϋσ ωσ product oriented ςτο 

μοντϋλο CIPP ό ωσ output oriented ςτη θεωρύα των ςυςτημϊτων προςϋγγιςησ.  

Η αξιολόγηςη των αποτελεςμϊτων που επετεύχθηςαν βαςύζονται ςτα κριτόρια των αρχι-

κών ςυνθηκών διεξαγωγόσ των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων (context), των ςτόχων που 

επιτεύχθηκαν (target achievement analysis), όπωσ επύςησ και ςτισ εκούςιεσ ό ακούςιεσ ςυ-

νϋπειεσ τουσ. Οι αξιολογόςεισ αυτού του τύπου επικεντρώνονται ςτα αποτελϋςματα των 

προγραμμϊτων μϋςω ςύγκριςησ των αρχικών ςτόχων με τα επιτεύγματα (ςε επύπεδο αξι-

οπούηςησ γνώςεων / δεξιοτότων, τεςτ που ολοκληρώθηκαν κλπ.), ενώ εξετϊζουν επύςησ 

και την επϊρκεια και αποτελεςματικότητα ενόσ ςυγκεκριμϋνου προγρϊμματοσ, αλλϊ και 

την αποδοτικότητα των πόρων / κόςτουσ αναλύοντασ όχι μόνο τη ςχϋςη ςτόχων – αποτε-

λεςμϊτων ϊλλα και των μεθόδων που ακολουθόθηκαν, ϋτςι ώςτε να παρουςιαςτούν οι 

αποδοτικότερεσ από ϊποψη κόςτουσ μϋθοδοι για την επύτευξη των ζητούμενων ςτόχων.  

Οι αξιολογόςεισ με βϊςη το μοντϋλο CIPP χρηςιμοποιούνται για να αξιολογόςουν το εκπα-

ιδευτικό πρόγραμμα ωσ ςύνολο δύνοντασ πληροφορύεσ που μπορούν να αξιοποιηθούν ςε 

μακροπρόθεςμη βϊςη (π.χ. για το εϊν το πρόγραμμα θα ςυνεχιςτεύ, θα τροποποιηθεύ ό θα 

ςταματόςει, για τον εϊν χρειϊζεται να τροποποιηθούν οι ςτόχοι, να αυξηθούν οι διατιθϋ-

μενοι πόροι κ.ο.κ).  

                                                             

54 Stufflebeam, D. L. (1966). A depth study of the evaluation requirement. Theory Into Practice, 5(3), 121-133. 
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ύμφωνα με το Cedefop55, οι προτεινόμενοι δεύκτεσ για την παρακολούθηςη και αξιολό-

γηςη προγραμμϊτων επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ και «δια βύου μϊθηςησ» 

αφορούν επύςησ τισ ειςροϋσ, τισ διαδικαςύεσ, τισ εκροϋσ και τα αποτελϋςματα. Ειδικότερα: 

-χετικϊ με τισ ειςροϋσ (inputs), τα κρύςιμα ςτοιχεύα που αντιςτοιχούν ςτουσ ςχετικούσ δε-

ύκτεσ αφορούν τουσ πραγματικούσ πόρουσ (ανθρώπινουσ και μη) που εμπλϋκονται ςτην 

εκπαύδευςη: αφενόσ τα καταρτιζόμενα ϊτομα και τισ δαπϊνεσ για την εκπαύδευςη τουσ και 

αφετϋρου τουσ/τισ εκπαιδευτϋσ/-τριεσ. 

-Σα ςτοιχεύα για τουσ δεύκτεσ διαδικαςύασ (process) αφορούν κυρύωσ ςτον τρόπο με τον 

οπούο η διαδικαςύα τησ μϊθηςησ λαμβϊνει χώρα. ε ςυνδυαςμό με τουσ δεύκτεσ εκροών και 

αποτελεςμϊτων, βοηθούν ςτην εξαγωγό ςυμπεραςμϊτων για την αποτελεςματικότητα 

των πολιτικών ό των προγραμμϊτων εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ. Μπορούν επύςησ να 

παρϋχουν μια ςυγκριτικό επιςκόπηςη, ςχετικϊ με τισ διαφορετικϋσ μεθόδουσ υλοπούηςησ 

εκπαιδευτικών προγραμμϊτων, που ακολουθούνται ςτισ διϊφορεσ χώρεσ ό από διαφορε-

τικούσ οργανιςμούσ. 

-Οι δεύκτεσ και τα ςτοιχεύα που αφορούν τισ εκροϋσ (outputs) ςυνιςτούν τα αμεςότερα α-

ποτελϋςματα τησ εκπαύδευςησ και περιλαμβϊνουν την ολοκλόρωςη των ςχετικών κύκλων 

ςπουδών / κατϊρτιςησ από τουσ καταρτιζόμενουσ, την αποφούτηςη ό την αποχώρηςη από 

το ςύςτημα επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ και περιλαμβϊνουν πιο υποκειμενικϋσ πληρο-

φορύεσ. 

-Οι δεύκτεσ αποτελεςμϊτων (outcomes) ςτον τομϋα των προγραμμϊτων επαγγελματικόσ 

εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ και δια βύου μϊθηςησ αποτελούν τισ τελικϋσ ό ϋμμεςεσ ςυνϋ-

πειεσ τησ παρεχόμενησ εκπαύδευςησ / κατϊρτιςησ. Περιλαμβϊνουν τα οφϋλη για την εκπαύ-

δευςη, για παρϊδειγμα τη βελτύωςη των οικονομικών αποτελεςμϊτων των επιχειρόςεων 

ςτισ οπούεσ εργϊζονται οι καταρτιζόμενοι, τη μεγϋθυνςη τησ απαςχόληςησ, τη ςυνειςφορϊ 

ςτην παραγωγικότητα, τη βελτύωςη του επιπϋδου υγεύασ και ϊλλων μη οικονομικών ςυνε-

πειών. Ωςτόςο, ϋνα μειονϋκτημα που παρουςιϊζουν οι ςχετικού δεύκτεσ εύναι ότι ςε ορις-

μϋνεσ περιπτώςεισ εύναι δύςκολη η ποςοτικοπούηςη τουσ ό ο εντοπιςμόσ μετρόςιμων επι-

τευγμϊτων. 

-Οι δεύκτεσ και τα ςτοιχεύα που αφορούν ςτο γενικότερο πλαύςιο (context) αναφϋρονται ςε 

πεδύα ευρύτερησ ςημαςύασ που επιδρούν ό δϋχονται επύδραςη από την επαγγελματικό εκ-

παύδευςη και κατϊρτιςη. ε αυτϊ περιλαμβϊνονται αλλαγϋσ ςτον πληθυςμό, ανϊπτυξη τησ 

απαςχόληςησ και επιχειρηματικϋσ επενδύςεισ. 

 

Common Assessment Framework (CAF) [Κοινό Πλαίςιο Αξιολόγηςησ (Κ.Π.Α.)] 

Σο Κοινό Πλαύςιο Αξιολόγηςησ (ΚΠΑ) εύναι ϋνα εργαλεύο διούκηςησ ολικόσ ποιότητασ που 

επιτρϋπει την αυτοαξιολόγηςη τησ λειτουργύασ των Δημοςύων Τπηρεςιών. τόχοσ τησ ε-

φαρμογόσ του ΚΠΑ εύναι η βελτύωςη τησ αποδοτικότητασ των οργανιςμών του Δημόςιου 

Σομϋα. Σο ΚΠΑ εύναι το αποτϋλεςμα τησ ςυνεργαςύασ των Τπουργών τησ Ευρωπαώκόσ Έ-

νωςησ που εύναι υπεύθυνοι για τη Δημόςια Διούκηςη και διαμορφώθηκε από την Ομϊδα 

                                                             
55 CEDEFOP Document Evaluation of Quality Aspects in Vocational Training Programmes, Thessaloniki, April 1998 
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Καινοτόμων Δημόςιων Τπηρεςιών. Η πρώτη ϋκδοςη παρουςιϊςτηκε το 2000 και ςτη ςυ-

νϋχεια αναθεωρόθηκε το 2002 και το 2006.  

Σο ΚΠΑ εςτιϊζεται κυρύωσ ςτην αξιολόγηςη τησ απόδοςησ τησ διούκηςησ και ςτον προςδι-

οριςμό των οργανωτικών τησ αιτιών, ώςτε να καταςτόςει δυνατό τη διοικητικό βελτύωςη, 

ο τελικόσ ςτόχοσ τησ εφαρμογόσ του εύναι η ςυνειςφορϊ ςτην καλό διακυβϋρνηςη. 

Έτςι, η αξιολόγηςη τησ απόδοςησ αφορϊ τα εξόσ ζητόματα: 

-την ικανότητα ανταπόκριςησ ςτισ ανϊγκεσ των πολιτών και τη λογοδοςύα, 

-την ϋννομη λειτουργύα τησ και τη δρϊςη τησ εντόσ του προβλεπόμενου θεςμικού - κανο-

νιςτικού πλαιςύου, 

-την επικοινωνύα με το πολιτικό επύπεδο, 

-τη ςυμμετοχό των μετόχων και την εξιςορρόπηςη των αναγκών των μετόχων, 

-την ϊριςτη παροχό υπηρεςιών, 

-την εξοικονόμηςη πόρων, 

-την επύτευξη των ςτόχων  

-τη διαχεύριςη του εκςυγχρονιςμού, τησ καινοτομύασ και τησ αλλαγόσ. 

Η αξιολόγηςη βαςύζεται ςε ϋνα ςύνολο κριτηρύων που ϋχουν γύνει ευρϋωσ αποδεκτϊ από 

όλο τον ευρωπαώκό δημόςιο τομϋα.  

 

EPSI (European Perfomance Satisfaction Index) 

Η βελτύωςη τησ ανταγωνιςτικότητασ ςε μικρο και μακροοικονομικό επύπεδο αποτελεύ 

πλϋον ϋναν από τουσ βαςικότερουσ ςτόχουσ οικονομικόσ πολιτικόσ, τόςο για την χώρα 

μασ, όςο και για την Ευρωπαώκό Ένωςη ςτο ςύνολό τησ. Με ςκοπό να ςυμβϊλλει πρακτικϊ 

και αποφαςιςτικϊ ςτην επύτευξη του ςτόχου αυτού, ο Ευρωπαώκόσ Οργανιςμόσ Ποιότητοσ 

(“European Organization for Quality” - EOQ), ςε ςυνεργαςύα με το European Foundation for 

Quality Management (EFQM) και το πανεπιςτημιακό δύκτυο IFCF (International Foundation 

for Customer Focus), και υπό την αιγύδα και με την υποςτόριξη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ 

(DGIII), προχώρηςε το 1997 ςτα πρώτα βόματα για τη δημιουργύα ενόσ Ευρωπαώκού Δεύκτη 

Ικανοπούηςησ Πελατών (European Performance Satisfaction Index – EPSI Rating). 

Ο EPSI ςχεδιϊςτηκε για να αποτελϋςει ϋνα πρακτικό εργαλεύο μϋτρηςησ τησ ανταγωνιςτι-

κότητασ των οργανιςμών - δημόςιων και ιδιωτικών – με βϊςη την ικανοπούηςη των πελα-

τών τουσ. Η πιλοτικό εφαρμογό του ϋργου ςε Ευρωπαώκό επύπεδο ϋγινε το 1999 ςε 11 Ευ-

ρωπαώκϋσ χώρεσ ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ Ελλϊδοσ και βαςύςθηκε ςε ϋνα ςύνολο 50.000 

ςυνεντεύξεων.  

την Ελλϊδα, το ΙΟΒΕ ϋχει αναλϊβει κατϊ αποκλειςτικότητα, για λογαριαςμό τησ Ελληνι-

κόσ Εταιρύασ Διούκηςησ Επιχειρόςεων, που εύναι μϋλοσ του EOQ, την εκπροςώπηςη τησ Ελ-

λϊδασ και την ανϊπτυξη του EPSI ςε ςυνεργαςύα με τα αρμόδια ευρωπαώκϊ όργανα.  

Η μϋθοδοσ του δεύκτη EPSI βαςύζεται ςε δειγματοληπτικό ϋρευνα πεδύου ςυλλογόσ ςτοιχε-

ύων με τη διαδικαςύα των τηλεφωνικών ςυνεντεύξεων μϋςω ςυςτόματοσ CATI (Computer 

Aided Telephone Interviewing). Οι τηλεφωνικϋσ ςυνεντεύξεισ γύνονται με ειδικϊ δομημϋνο 
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και προτυποποιημϋνο ερωτηματολόγιο. Οι προδιαγραφϋσ τησ ϋρευνασ εύναι ςύμφωνεσ με 

τα standards (όςον αφορϊ ϋρευνα πεδύου, επεξεργαςύα των ςτοιχεύων κλπ), όπωσ αυτϊ 

ορύζονται από τον Ευρωπαώκό Οργανιςμό EPSI Rating και την ESOMAR (European Society 

for Opinion and Market Research), ςε ϋνα κοινό για όλεσ τισ χώρεσ ερμηνευτικό ςτοχαςτικό 

μοντϋλο οικονομετρικόσ προςϋγγιςησ προκειμϋνου να παραχθούν δεύκτεσ ικανοπούηςησ 

ςε επύπεδο: Μεμονωμϋνων Επιχειρόςεων και Οργανιςμών Οικονομικού Τποκλϊδου - Ομϊ-

δασ Επιχειρόςεων Οικονομικού Κλϊδου Εθνικόσ Οικονομύασ. 

Σα ςτοιχεύα τα οπούα παρϊγονται ςε επύπεδο μεμονωμϋνησ εταιρεύασ ό οργανιςμού ομα-

δοποιούνται διαδοχικϊ ςε επύπεδο οικονομικού υποκλϊδου, κλϊδου και εθνικόσ οικονομύ-

ασ. Η χρόςη ενόσ ενιαύου μεθοδολογικού υποβϊθρου επιτρϋπει την ομογενοπούηςη των 

ςτοιχεύων, την ομαδοπούηςη και τυποπούηςη των αποτελεςμϊτων ςε πανευρωπαώκό επύ-

πεδο και την δημιουργύα μιασ μότρασ πολλαπλών ειςόδων, με πολυεπύπεδη ςυγκριςιμότη-

τα. Όμωσ, κορμόσ του όλου ςυςτόματοσ παραμϋνει το ςύςτημα Εθνικών Δεικτών, το οπο-

ύο αντανακλϊ τυχόν τοπικϋσ ιδιαιτερότητεσ και ανϊγκεσ, προκειμϋνου να εξαςφαλιςθεύ η 

μεγαλύτερη δυνατό προςτιθϋμενη αξύα. 

Σο ερωτηματολόγιο περιλαμβϊνει τουσ παρακϊτω ϊξονεσ (βαςικούσ δεύκτεσ): 

- Ικανοπούηςη Πελατών από την εταιρύα / προώόν / υπηρεςύα 

- Εικόνα εταιρύασ / προώόντοσ / υπηρεςύασ μεταξύ των πελατών τησ 

- Προςδοκύεσ πελατών από την εταιρύα / προώόν / υπηρεςύα πριν την αγορϊ / χρόςη 

- Αντύληψη που ςχηματύζουν οι πελϊτεσ για την Ποιότητα του Προςφερόμενου Προώόντοσ 

ό Τπηρεςύασ (“hardware” element)  

- Αντύληψη που ςχηματύζουν οι πελϊτεσ για την Ποιότητα των Προςφερόμενησ υνοδευτι-

κών Τπηρεςιών (“software” element)  

- Αντύληψη που ςχηματύζουν οι πελϊτεσ για την Αξύα των Προςφερομϋνων προώόντων και 

υπηρεςιών (value for money)Πύςτη και Αφοςύωςη των πελατών ςτην εταιρύα / προώόν / υ-

πηρεςύα 

Για κϊθε ϋναν από τουσ παραπϊνω ϊξονεσ ϋχει ςχεδιαςθεύ μια ειδικό ςειρϊ ερωτόςεων 

προςαρμοςμϋνων ςτο ςυγκεκριμϋνο κλϊδο / τομϋα 

 

Έρευνα Καινοτομίασ (Innovation Survey) 

Σο “Community Innovation Survey (CIS)” εύναι μια ϋρευνα για την καινοτομικό δραςτηριό-

τητα ςτισ επιχειρόςεισ που δραςτηριοποιούνται ςτα κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαικόσ Ένωςησ 

(EΕ) και τισ χώρεσ του Ενιαύου Οικονομικού Φώρου (ΕΟΦ). 

Ωσ καινοτομύα ορύζεται η εφαρμογό ενόσ νϋου ό ςημαντικϊ βελτιωμϋνου προώόντοσ (αγαθό 

ό υπηρεςύα) ό διαδικαςύα ό μια νϋα μϋθοδοσ μϊρκετινγκ ό μια νϋα οργανωτικό μϋθοδοσ 

ςτισ επιχειρηματικϋσ πρακτικϋσ, την οργϊνωςη εργαςιακών χώρων ό τισ εξωτερικϋσ ςχϋςε-

ισ. Η ςημαςύα τησ καινοτομύασ και τησ τεχνολογύασ αλλαγών ςτην οικονομικό ανϊπτυξη, 

θϋτει τισ πολιτικϋσ για την καινοτομύα ςε θϋςη υψηλόσ προτεραιότητασ ςτην πολιτικό ατ-

ζϋντα με ςυνϋπεια, η γνώςη των μηχανιςμών ανϊπτυξησ τησ καινοτομύασ να αποκτϊ όχι 



 

  66 

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ / ΜΗΧΑΝΙΜΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ Α-

ΠΑΧΟΛΗΗ ΣΟΝ ΟΑΕΔ – ΠΛΑΙΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

μόνον ακαδημαώκό αλλϊ και ϊμεςα πολιτικό ενδιαφϋρον. ύμφωνα με τη CIS(4)56 ςε αρκε-

τϋσ χώρεσ, πϊνω από το 40% των καινοτόμων επιχειρόςεων δεν πραγματοποιούν καθόλου 

ϋρευνα, ενώ ςημαντικόσ παρϊγοντασ ανϊπτυξησ καινοτομιών ϋχει αναδειχθεύ η μϊθηςη, 

γεγονόσ που ερμηνεύει το ενδιαφϋρον που ϋχει αναπτυχθεύ ιδιαύτερα την τελευταύα δεκαε-

τύα από τουσ ερευνητϋσ για τισ διαδικαςύεσ μϊθηςησ. 

όμερα αναγνωρύζεται ευρϋωσ ότι οι καινοτομύεσ και οι τεχνολογικϋσ αλλαγϋσ εύναι ανϊμε-

ςα ςτουσ ςημαντικότερουσ παρϊγοντεσ που καθορύζουν την οικονομικό ανϊπτυξη. Έχει 

διαπιςτωθεύ ότι η εκπαύδευςη αποτελεύ ςημαντικό παρϊγοντα ςτην ανϊπτυξη καινοτομι-

ών γι’ αυτό και την τελευταύα δεκαετύα το ενδιαφϋρον των ερευνητών ϋχει επικεντρωθεύ 

ςτισ διαδικαςύεσ μϊθηςησ & εκπαύδευςησ.  

Σο Οslo Manual57 αποτελεύ το διεθνώσ αναγνωριςμϋνο πρότυπο για την μϋτρηςη τησ και-

νοτομύασ. Εκπονόθηκε από την ανϊγκη μϋτρηςησ των καινοτομικών δραςτηριοτότων των 

επιχειρόςεων που δραςτηριοποιούνται ςτισ διϊφορεσ χώρεσ αλλϊ και τησ δυνατότητασ 

ςύγκριςησ των αποτελεςμϊτων. Η ανϊγκη εκδηλώθηκε από την Ευρωπαώκό Ένωςη, τον 

Οργανιςμό Οικονομικόσ υνεργαςύασ και Ανϊπτυξησ (ΟΟΑ), αλλϊ και από ϊλλουσ Οικο-

νομικούσ Οργανιςμούσ ό χώρεσ που δεν ανόκουν ςτον ΟΟΑ [πχ: Αυςτραλύα, Καναδϊσ, 

Νότιοσ Αφρικό].  

Η πρώτη ϋκδοςη ϋγινε το 1992, η δεύτερη το 1997 και η τρύτη το 2005 από τισ εκδόςεισ του 

ΟΟΑ [OECD]. Σο εγχειρύδιο [manual] αποτελεύ ϋνα πλαύςιο οδηγιών και κατευθύνςεων για 

την διεξαγωγό των ερευνών για αποτύμηςη των καινοτομικών δρϊςεων των επιχειρόςε-

ων. Επύςησ παρϋχει ϋνα ςτατιςτικό μεθοδολογικό πλαύςιο καθώσ και υποδεύξεισ - οδηγύεσ 

ςε θϋματα, όπωσ για παρϊδειγμα, οριςμόσ τησ καινοτομύασ , οριςμόσ τησ ςτατιςτικόσ μο-

νϊδασ, μϋγεθοσ δεύγματοσ, μϋγεθοσ επιχειρόςεων που παύρνουν μϋροσ ςτο δεύγμα, κλπ. 

τα πλαύςια του CIS, πλόρησ ϋρευνα διενεργεύται κϊθε τϋςςερα χρόνια ενώ 2 μετϊ την 

πλόρη διενεργεύται μύα ςυνοπτικότερη. Διεξϊγεται με ερωτηματολόγια ςε κατϊλληλα δι-

αςτρωματοποιημϋνο (stratification) δεύγμα. 

 

  

                                                             
56 Μέρξη ζήκεξα έρνπλ δεκνζηεπζεί 4 επηζθνπήζεηο (CIS1,CIS2,CIS3,CIS4). Ζ έξεπλα δηεμάγεηαη από ηελ Eurostat κε 

βάζε ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη από ηα θξάηε κέιε θαη ηα ππνςήθηα κέιε ζύκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο πνπ αλαθέ-
ξνληαη ζην Oslo Manual πνπ εθπνλήζεθε ππό ηελ επίβιεςε ησλ OECD/Eurostat.  
57 Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data/ Organization for Economic Co-operation 

and Development, Statistical Office of the European Communities (OECD Publishing, 2005, ISBN: 9789264013087). 
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5 Στρατηγική για το ςχεδιαςμό ολοκληρωμζνου ςυςτήματοσ 
αξιολόγηςησ των ενεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ 
του ΟΑΕΔ  

 

5.1 Γενικό πλαίςιο 

Η ςτρατηγικό αξιολόγηςησ των ενεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ του ΟΑΕΔ διαμορ-

φώνεται με βϊςη αφενόσ τισ ευρύτερεσ επιδιώξεισ αλλϊ και την ςτόχευςη των παρεχόμε-

νων προγραμμϊτων ΕΠΑ όπωσ εύναι η διατόρηςη τησ απαςχόληςησ, η δημιουργύα νϋων 

θϋςεων εργαςύασ και η κατϊρτιςη. 

Έτςι η ςτρατηγικό για το ςχεδιαςμό του ςυςτόματοσ αξιολόγηςησ κατευθύνεται από τουσ 

ακόλουθουσ ϊξονεσ: 

1. Σεκμηρύωςη του ςχεδιαςμού ςύμφωνα με τα πλϋον αναγνωριςμϋνα θεωρητικϊ 

μοντϋλα αξιολόγηςησ και τισ βϋλτιςτεσ διεθνεύσ πρακτικϋσ για την ανϊπτυξη και λε-

ιτουργύα αξιολογόςεων των επιδρϊςεων κοινωνικών παρεμβϊςεων.  Σο Ολοκλη-

ρωμϋνο ύςτημα Αξιολόγηςησ θα λϊβει υπ’ όψιν τισ μεθοδολογύεσ που ϋχουν α-

ναπτυχθεύ και εφαρμοςτεύ με επιτυχύα για την ανϊλυςη των επιδρϊςεων κοινωνι-

κών παρεμβϊςεων / πολιτικών, αλλϊ και τουσ πλϋον αποτελεςματικούσ μηχανις-

μούσ δημοκρατικόσ και διαφανούσ λογοδοςύασ που προωθούνται με βϊςη το θες-

μικό πλαύςιο ςτην Ελλϊδα, αλλϊ και διεθνώσ για την παρουςύαςη και αποτύμηςη 

του ϋργου και τησ προςτιθϋμενησ αξύασ δημοςύων αρχών και οργανιςμών και ιδιαύ-

τερα όςων εμπλϋκονται ςτα θϋματα ανθρωπύνων πόρων.  

2. Καθώσ η εφαρμογό του Ολοκληρωμϋνου υςτόματοσ Αξιολόγηςησ (ΟΑ) θα εξυ-

πηρετεύ πρωτύςτωσ την επύτευξη των ςτρατηγικών προτεραιοτότων του ΟΑΕΔ, ο 

ςχεδιαςμόσ του εύναι προςανατολιςμϋνοσ ςτη ςυμπερύληψη αξιολογόςεων που 

από την ϊποψη των ςτόχων, του περιεχομϋνου και των δεικτών κατευθύνονται 

ςτην ανϊλυςη και βελτύωςη των πεδύων που βρύςκονται ςτο επύκεντρο τησ ςτρα-

τηγικόσ του ΟΑΕΔ. 

3. Διαμόρφωςη του περιεχομϋνου του πολυετούσ πλϊνου αξιολόγηςησ, αλλϊ και του 

ΟΑ ςυνολικϊ ςτη βϊςη των επιδιώξεων, των αναγκών, αλλϊ και των προςδοκιών 

του ΟΑΕΔ. το πλαύςιο αυτό η διαδικαςύα ςχεδιαςμού του ΟΑ από το ύμβουλο 

βαςύζεται ςτη ςυνεχό διαβούλευςη με τα αρμόδια ςτελϋχη του οργανιςμού, αλλϊ 

και τουσ λοιπούσ εμπλεκόμενουσ ςτη μελλοντικό εφαρμογό του, προκειμϋνου να 

ενςωματώςει ςτο μϋγιςτο δυνατό βαθμό τισ απόψεισ τουσ για τη λειτουργύα του 

ΟΑ, τόςο ςε επύπεδο περιεχομϋνου, όςο και ςε επύπεδο μηχανιςμών διούκηςησ και 

λειτουργύασ του. Η ςυμμετοχικό αυτό προςϋγγιςη για το ςχεδιαςμό του ΟΑ εξυ-

πηρετεύ επύςησ την πληρϋςτερη και εγκυρότερη κατανόηςη των διοικητικών και 

οργανωτικών διευθετόςεων και ςυνθηκών λειτουργύασ του οργανιςμού και των 

δραςτηριοτότων τησ, ϋτςι ώςτε να προςαρμοςτούν ανϊλογα οι προτεινόμενεσ δι-

αδικαςύεσ εφαρμογόσ του ΟΑ. 

4. Αναγνώριςη των αρχών διαφανούσ δημόςιασ λογοδοςύασ και αξιολόγηςησ των δη-

μοςύων οργανιςμών. Η ανϊπτυξη του ΟΑ θα λϊβει υπ’ όψιν πϋρα από τισ τεχνικϋσ, 

τισ πρακτικϋσ και τα θεωρητικϊ μοντϋλα αξιολόγηςησ τη θεςμικό, αλλϊ κυρύωσ την 
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κοινωνικοπολιτικό διϊςταςη τησ αξιολόγηςησ των επιδρϊςεων που ϋχουν οι πα-

ρεμβϊςεισ των δημόςιων οργανιςμών. το πλαύςιο αυτό η ςτρατηγικό για το ςχε-

διαςμό του προςανατολύζεται ςτη διαμόρφωςη διαδικαςιών και εκροών που θα 

ανταποκρύνονται ςτην ανϊγκη, αλλϊ και επιδύωξη του ΟΑΕΔ για διαφανό και ουςι-

αςτικό αναφορϊ των επιδρϊςεων του ϋργου τησ ςτην ελληνικό οικονομύα και κοι-

νωνύα . 

Η δημιουργύα ενόσ ολοκληρωμϋνου μηχανιςμού ςυςτόματοσ παρακολούθηςησ και αξιολό-

γηςησ των προγραμμϊτων ενύςχυςησ τησ απαςχόληςησ οφεύλει να ςτοχεύει κυρύωσ : 

 την παρουςύαςη τελικών προτϊςεων για την αναπροςαρμογό κα  αναδιαμόρφωςη 

των προγραμμϊτων που υλοποιούνται, 

 τον ςχεδιαςμό νϋων προγραμμϊτων ενύςχυςησ τησ απαςχόληςησ ώςτε να καταςτούν 

πιο αποτελεςματικϋσ οι πολιτικϋσ ενύςχυςησ τησ απαςχόληςησ, 

 ςτην βελτύωςη τησ διαχεύριςησ, 

 ςτην υποβοόθηςη τησ κατανομόσ κονδυλύων ό πόρων γενικότερα, 

 την παρουςύαςη τελικών προτϊςεων για την αναπροςαρμογό και αναδιαμόρφωςη 

των προγραμμϊτων που υλοποιούνται,  

 τον ςχεδιαςμό νϋων προγραμμϊτων ενύςχυςησ τησ απαςχόληςησ ώςτε να καταςτούν 

πιο αποτελεςματικϋσ οι πολιτικϋσ ενύςχυςησ τησ απαςχόληςησ, 

 ςτην βελτύωςη τησ διαχεύριςησ, 

 ςτην υποβοόθηςη τησ κατανομόσ κονδυλύων ό πόρων γενικότερα. 

Προκειμϋνου να καταςτεύ λειτουργικό ϋνα ςύςτημα παρακολούθηςησ και αξιολόγηςησ ε-

νεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ θα πρϋπει να πληρού οριςμϋνεσ προώποθϋςεισ, όπωσ : 

 Να εντϊςςεται ςε ϋνα θεςμικό πλαύςιο το οπούο θα προβλϋπει τη λειτουργύα του, 

 Να βαςύζεται ςε προδιαγραφϋσ οι οπούεσ θα εξαςφαλύζουν την εφαρμογό του και την 

δυνατότητα υλοπούηςησ των επιμϋρουσ τμημϊτων του ςυςτόματοσ, 

 Να ενςωματώνει από τον ςχεδιαςμό του τα ςτοιχεύα εκεύνα που θα ςυνδϋουν το ςύς-

τημα με τισ τϊςεισ ςτην ευρωπαώκό και ελληνικό αγορϊ εργαςύασ καθώσ επύςησ και με 

τουσ φορεύσ υλοπούηςησ των πολιτικών απαςχόληςησ, 

 Να διαςφαλύζει την βιωςιμότητϊ του και ωσ προσ το πλαύςιο αναφορϊσ μϋςα ςτο οπο-

ύο θα λειτουργόςει αλλϊ και ωσ προσ την δυνατότητα ενςωμϊτωςησ ςτοιχεύων που 

αποτελούν εξελικτικό παρϊγοντα των μεθόδων και εργαλεύων παρακολούθηςησ και 

αξιολόγηςησ. 

 

5.2 Τα ςυςτατικά μζρη του ολοκληρωμζνου ςυςτήματοσ αξιο-
λόγηςησ των ενεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ του 
ΟΑΕΔ 

ύμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ ανϊπτυξησ του Ολοκληρωμϋνου υςτόματοσ Αξιολόγηςησ 

των πολιτικών του ΟΑΕΔ το περιεχόμενο του θα αποτελεύται από τα κϊτωθι ςυςτατικϊ 

μϋρη: 

 Πολυετέσ Πλάνο Αξιολογήςεων   

Σο Πολυετϋσ Πλϊνο αφορϊ την αναλυτικό τεκμηρύωςη και παρουςύαςη των επιμϋρουσ 

εκθϋςεων, αναφορών και μελετών αξιολόγηςησ που ςυνθϋτουν το ΟΑ. Οι αναφορϋσ 
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αυτϋσ διαρθρώνονται ςτη βϊςη του ενιαύου ςτρατηγικού πλαιςύου και με τρόπο που 

να αναπτύςςουν ςυνϋργειεσ και ςυμπληρωματικότητα τόςο μεταξύ τουσ όςο και με 

τον εγκεκριμϋνο ςτρατηγικό και επιχειρηςιακό ςχεδιαςμό του οργανιςμού και με 

γνώμονα καθοριςμϋνο χρονοπρογραμματιςμό και πόρουσ για την υλοπούηςη τουσ. Σο 

πολυετϋσ πλϊνο διευκρινύζει τα ςυγκεκριμϋνα εργαλεύα που θα αξιοποιεύ (ϋρευνεσ, 

ςτοιχεύα, μεθοδολογύεσ) και κατευθύνει τη μεςομακροπρόθεςμη διαδικαςύα διαρκούσ 

αποτύμηςησ τησ απόδοςησ, του προγραμματιςμού αλλϊ και των επιδρϊςεων του ορ-

γανιςμού και των παρεμβϊςεων τησ με βϊςη τουσ διακηρυγμϋνουσ ςτόχουσ του ςτρα-

τηγικού τησ ςχεδιαςμού.  

 ύςτημα Δεικτών Παρακολούθηςησ και Αξιολόγηςησ των ενεργητικών πολιτικών 

του ΟΑΕΔ για διαςφϊλιςη τησ ποςοτικόσ και ποιοτικόσ επϊρκειασ των διενεργού-

μενων αξιολογόςεων. 

Η διαμόρφωςη του ςυςτόματοσ δεικτών εξειδικεύει τα πεδύα επιδρϊςεων και τα ςημε-

ύα αξιολόγηςησ των αναφορών που περιλαμβϊνονται ςτο ΟΑ τόςο ςε ποςοτικό, όςο 

και ςε ποιοτικό επύπεδο, καλύπτοντασ τουσ κρύςιμουσ για την αποτελεςματικότητα, 

αποδοτικότητα και λογοδοςύα του ΟΑΕΔ τομεύσ ενδιαφϋροντοσ. Σο ςύςτημα δεικτών 

εμπεριϋχει τισ βϋλτιςτεσ και επιςτημονικϊ τεκμηριωμϋνεσ μεθοδολογικϋσ προςεγγύςεισ 

για την ϋγκυρη αποτύμηςη τησ προςτιθϋμενησ αξύασ και των επιδρϊςεων τησ δραςτη-

ριότητασ τησ. 

 Σεχνολογικέσ Τποδομέσ και Άλλα Εργαλεία Τποςτήριξησ του Ολοκληρωμϋνου υς-

τόματοσ Αξιολόγηςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνου ενόσ ςύγχρονου ολοκληρωμϋνου 

ςυςτόματοσ ηλεκτρονικόσ τεκμηρύωςησ και διϊχυςησ των αποτελεςμϊτων των α-

ξιολογόςεων. 

Η αποτελεςματικό λειτουργύα του ΟΑ απαιτεύ την υποςτόριξη από ςύγχρονα και κα-

τϊλληλα προςαρμοςμϋνα εργαλεύα πληροφορικόσ που θα επιτρϋπουν την ϋγκαιρη και 

ϋγκυρη ςυλλογό και επεξεργαςύα των απαραύτητων για τισ επιμϋρουσ αξιολογόςεισ 

ςτοιχεύων. Οι τεχνολογικϋσ αυτϋσ εφαρμογϋσ αποτελούν διακριτό τμόμα του ΟΑ και 

περιλαμβϊνουν μια ολοκληρωμϋνη πρόταςη για τισ προςαρμογϋσ και ςυμπληρώςεισ 

των όδη αναπτυςςομϋνων πληροφοριακών ςυςτημϊτων (ύςτημα ηλεκτρονικόσ τεκ-

μηρύωςησ και διϊχυςησ αποτελεςμϊτων) κατϊ τρόπο λειτουργικϊ ενιαύο και με δυνα-

τότητεσ ςυνεχούσ επϋκταςησ και υποςτόριξησ των ερευνών και αξιολογόςεων που 

προβλϋπει το ΟΑ. 

 Μηχανιςμοί Αποτελεςματικήσ Διακυβέρνηςησ του Ολοκληρωμένου υςτήματοσ 

Αξιολόγηςησ  

Οι Μηχανιςμού Αποτελεςματικόσ Διακυβϋρνηςησ του ΟΑ, αφορούν τισ διαδικαςύεσ 

εφαρμογόσ του, ςυμπεριλαμβανομϋνων των οργανωτικών και ϊλλων διευθετόςεων 

που εύναι απαραύτητεσ προκειμϋνου να καθύςτανται διοικητικϊ αποτελεςματικϋσ και 

οικονομικϊ εφικτϋσ οι επιμϋρουσ δρϊςεισ αξιολόγηςησ και να μεγιςτοποιούνται τα ο-

φϋλη από αυτϋσ. Για το ςκοπό αυτό το ΟΑ περιλαμβϊνει αναλυτικό περιγραφό των 

μηχανιςμών διούκηςησ και παρακολούθηςησ του, των ρόλων και αρμοδιοτότων των 

εμπλεκόμενων τμημϊτων και ςτελεχών, καθώσ και των εςωτερικών διαδικαςιών δι-

αςφϊλιςησ τησ ποιότητασ του ςυςτόματοσ ςυνολικϊ, με τρόπο που να εύναι ςαφεύσ οι 

ευθύνεσ για τη λειτουργύα και να τυποποιούνται ςτο δυνατό μεγαλύτερο βαθμό τα 
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ςτϊδια για την ςυνολικό, αλλϊ και την καθημερινό υλοπούηςη του από τα τμόματα και 

τα ςτελϋχη του ΟΑΕΔ. 

 

χήμα 2: Σα ςυςτατικά μέρη του ΟΑ και η ςύνδεςη τουσ με τισ φάςεισ αξιολόγηςησ των προγραμμάτων 
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6 Πλήρησ Σχεδιαςμόσ και Ετοιμαςία Αναλυτικών Προδιαγ-
ραφών του Πολυετοφσ Πλάνου Αξιολογήςεων του ΟΑΕΔ 

 
6.1 Οι επιδιώξεισ του ΟΑΕΔ αναφορικά με την ετοιμαςία Πολυετοφσ 

Πλάνου Αξιολογήςεων των ενεργητικών πολιτικών 

Οι επιδιώξεισ του ΟΑΕΔ, ςχετικϊ με το Πολυετϋσ Πλϊνο Αξιολογόςεων των ενεργητικών 

πολιτικών, δεν διαφοροποιούνται ουςιαςτικϊ από τισ αντύςτοιχεσ επιδιώξεισ τησ για τη 

δημιουργύα του ΟΑ. Όπωσ αναφϋρθηκε, το Πολυετϋσ Πλϊνο αποτελεύ ςυςτατικό μϋροσ 

του ΟΑ και από την ϊποψη αυτό δεν αποτελεύ διακριτό τμόμα τησ γενικόσ ςτρατηγικόσ 

ςτόχευςησ που υπϊρχει για την ανϊπτυξη και λειτουργύα του ΟΑ. Η ειδικότερη ςτόχευςη 

ςε ότι αφορϊ το Πολυετϋσ Πλϊνο Αξιολόγηςησ, ςυνδϋεται ακριβώσ με το μακροπρόθεςμο 

και πϊγιο χαρακτόρα του μηχανιςμού αξιολόγηςησ του οργανιςμού με την ϋννοια των ε-

παναλαμβανόμενων και αλληλοςυμπληρούμενων, ςε ότι αφορϊ τα αποτελϋςματα και τισ 

διαδικαςύεσ, αξιολογόςεων, που θα επιτρϋπουν την αποτύμηςη των επιδρϊςεων του ϋργου 

του ΟΑΕΔ, ςε ςχϋςη με τουσ βαςικούσ ςτόχουσ τησ. 

Έτςι, το Πολυετϋσ Πλϊνο Αξιολογόςεων θα πρϋπει κατ’ αρχόν να οργανώνει χρονικϊ και 

να αναδεικνύει διαδικαςύεσ και αναφορϋσ αξιολογόςεων που θα προςανατολύζονται ςτην 

ανϊλυςη των επιδρϊςεων τησ Αρχόσ για την προώθηςη τησ δια βύου μϊθηςησ των εργαζο-

μϋνων, την ϋνταξη ςτην αγορϊ εργαςύασ ανϋργων και επιλεγμϋνων ευϊλωτων ομϊδων, τη 

ςτόριξη των επιχειρόςεων για βελτύωςη τησ παραγωγικότητασ τουσ και τον εκςυγχρονις-

μό και αναβϊθμιςη των ςυςτημϊτων ανϊπτυξησ ανθρώπινου δυναμικού. 

Μια ακόμη βαςικό επιδύωξη του ΟΑΕΔ, μϋςω του Πολυετούσ Πλϊνου Αξιολογόςεων, εύναι η 

βελτύωςη τησ διαχεύριςησ και αξιοπούηςησ των πόρων από τα Διαρθρωτικϊ Σαμεύα τησ ΕΕ 

και η ανταπόκριςη τησ ςτο κανονιςτικό πλαύςιο και τισ νόρμεσ που ςχετύζονται με την υ-

λοπούηςη ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων. Σο Πολυετϋσ Πλϊνο Αξιολογόςεων μπορεύ και 

αναμϋνεται να λειτουργόςει και ωσ ο βαςικόσ βραχύονασ για την ετοιμαςύα και διενϋργεια 

των αξιολογόςεων που θα πρϋπει να ςυνοδεύςουν την υλοπούηςη των ςυγκεκριμϋνων ϋρ-

γων, για τα οπούα ο ΟΑΕΔ ϋχει οριςτεύ τελικόσ δικαιούχοσ και θα υλοποιηθούν την τρϋχου-

ςα προγραμματικό περύοδο. 

Ο ςυςτηματικόσ προγραμματιςμόσ μιασ ςειρϊσ αξιολογόςεων των δρϊςεων ενεργητικόσ 

πολιτικόσ του ΟΑΕΔ τα επόμενα χρόνια, θα καλύψει κατϊ ϋνα μϋροσ και τισ ανϊγκεσ αξιο-

λόγηςησ τησ πορεύασ επύτευξησ αντύςτοιχων προτεραιοτότων, που αφορούν τον ευρύτερο 

ςτρατηγικό ςχεδιαςμό τησ Ελλϊδασ. 

Η εκτύμηςη τησ καταλληλότητασ των ςτόχων, των αποτελεςμϊτων, τησ αποδοτικότητασ 

και του ευρύτερου αντύκτυπου των δρϊςεων του ΟΑΕΔ ςε βϊθοσ χρόνου, μϋςω επαναλαμ-

βανόμενων και αλληλοςυμπληρούμενων αξιολογόςεων, αναμϋνεται επύςησ να ςυμβϊλλει 

ςτην αποδοτικότερη κατανομό και διαχεύριςη των πόρων τησ ςτα διϊφορα προγρϊμματα 

και ςχϋδια που υλοποιεύ, εξαςφαλύζοντασ τη δυνατότητα επωφελϋςτερησ διαχεύριςησ και 

διαρκούσ και τεκμηριωμϋνησ προςαρμογόσ και βελτύωςησ των δρϊςεων που αποτελούν το 

κύριο αντικεύμενο τησ δραςτηριότητασ τησ, αλλϊ και όςων εκτεύνονται ςε περιςςότερεσ 

μακροπρόθεςμεσ περιόδουσ.  

Παρϊλληλα, οι πολυεπύπεδεσ και ςε βϊθοσ χρόνου αξιολογόςεισ, που εξαςφαλύζονται από 

το ςχεδιαςμό και την εφαρμογό ενόσ Πολυετούσ Πλϊνου Αξιολογόςεων, θα προςφϋρουν 
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τη δυνατότητα αναδιϊρθρωςησ, εκςυγχρονιςμού και βελτύωςησ των ςυςτημϊτων και μη-

χανιςμών διακυβϋρνηςησ τόςο του ύδιου του ΟΑΕΔ, εξαςφαλύζοντασ την αποδοτικότερη 

ποιοτικϊ και ποςοτικϊ λειτουργύα τησ, όςο και των εταύρων τησ (οργανιςμών κατϊρτιςησ, 

επιχειρόςεων) ςτην υλοπούηςη των ποικύλων δρϊςεων που προωθεύ. Σϋλοσ, μϋςω του Πο-

λυετούσ Πλϊνου, ο ΟΑΕΔ θα πραγματώςει και τη γενικότερη επιδύωξό του, για διαρκό πα-

ρακολούθηςη των κοινωνικών και οικονομικών τησ επιδρϊςεων και αντύςτοιχη δημόςια 

λογοδοςύα για την ποιότητα και την αποδοτικότητα του ςυνόλου του ϋργου τησ απϋναντι 

ςτα ενδιαφερόμενα μϋρη τησ (stakeholders). 

υνοπτικϊ οι βαςικϋσ επιδιώξεισ του ΟΑΕΔ από το πολυετϋσ πλϊνο αξιολογόςεων καταγ-

ρϊφονται ωσ εξόσ: 

 

 Έγκυρη και ϋγκαιρη εκτύμηςη των επιδρϊςεων του ϋργου του ΟΑΕΔ. 

 Χρονοπρογραμματιςμόσ των επιμϋρουσ επαναλαμβανόμενων και αλληλοςυμπληρού-

μενων αξιολογόςεων. 

 Λειτουργικό και χρονικό ςύνδεςη με τισ διαδικαςύεσ παρακολούθηςησ του Στρατηγι-

κού Προγραμματιςμού του ΟΑΕΔ  

 Δυνατότητα ςυνεχούσ βελτύωςησ και προςαρμογόσ των προωθούμενων ςχεδύων και 

δραςτηριοτότων του.  

 Τόρηςη των ειδικών απαιτόςεων αξιολόγηςησ των ςυγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ 

δρϊςεων που υλοποιεύ ο ΟΑΕΔ. 

 Αξιοπούηςη για ςυνεχό διοικητικό και οργανωτικό προςαρμογό και εκςυγχρονιςμό δι-

αδικαςιών και μϋςων. 

 Ενημϋρωςη και ανατροφοδότηςη ςε τακτικό βϊςη των ενδιαφερόμενων μερών του 

ΟΑΕΔ για τον αντύκτυπο τησ.  

 

 

6.2  Μεθοδολογία ετοιμαςίασ Πολυετοφσ Πλάνου Αξιολογήςεων των ε-
νεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ του ΟΑΕΔ  

Η διαμόρφωςη του Πολυετούσ Πλϊνου Αξιολογόςεων βαςύζεται αφενόσ ςτουσ όρουσ εν-

τολόσ ςχεδιαςμού του ΟΑ και αφετϋρου ςτισ αρχϋσ επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού για την 

ετοιμαςύα μακροχρόνιων ςχεδύων αξιολόγηςησ. Ειδικότερα, η ετοιμαςύα του Πολυετούσ 

Πλϊνου Αξιολογόςεων ϋλαβε υπ’ όψιν και ενςωματώνει:  

 τουσ ςτόχουσ και τισ προτεραιότητεσ του ΟΑΕΔ τόςο ςε ευρύτερο ςτρατηγικό πλα-

ύςιο, όςο και ςε ςχϋςη με την ανϊπτυξη και λειτουργύα των μηχανιςμών αξιολόγη-

ςησ του ϋργου και τησ ςυμβολόσ τησ, όπωσ αυτϋσ αναδεικνύονται ςτα προγραμμα-

τικϊ τησ ϋγγραφα και προκύπτουν από τισ ςυζητόςεισ με τα αρμόδια ςτελϋχη τησ. 

 θεωρητικϊ μοντϋλα αξιολόγηςησ και πρακτικϋσ που ακολουθούνται διεθνώσ για 

την αξιολόγηςη του ϋργου και των παρεμβϊςεων οργανιςμών κατϊρτιςησ, όπωσ 

παρουςιϊςτηκαν ανωτϋρω. 
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 τα τρύα βαςικϊ πεδύα αξιολόγηςησ που προςδιορύζονται ςτισ προδιαγραφϋσ ανϊπ-

τυξησ του ΟΑ: 

i. Διατόρηςη τησ Απαςχόληςησ 

ii. Δημιουργύα Νϋων Θϋςεων Εργαςύασ 

iii. Κατϊρτιςη 

 το υφιςτϊμενο διοικητικό και οργανωτικό πλαύςιο του ΟΑΕΔ και τουσ περιοριςμο-

ύσ που αφορούν τη ςυγκϋντρωςη και επεξεργαςύα ςτοιχεύων για τουσ ςυμμετϋχον-

τεσ ςε δρϊςεισ του ΟΑΕΔ. 

 τη ςυνϋργεια και ςυμπληρωματικότητα με τα υπόλοιπα ςυςτατικϊ μϋρη του ΟΑ 

(ύςτημα Δεικτών, Σεχνολογικϋσ Τποδομϋσ και Εργαλεύα, Μηχανιςμούσ Διακυβϋρ-

νηςησ). 

 τον επιχειρηςιακό ςχεδιαςμό και τον προγραμματιςμό για την υλοπούηςη παρεμ-

βϊςεων ςτο πλαύςιο του ΕΠΑ 2007-2013. 

 τισ τεχνικϋσ του χρονοπρογραμματιςμού και τισ αρχϋσ τησ αποτελεςματικότητασ, 

εφικτότητασ και οικονομικότητασ. 

ε αυτόν τη βϊςη η διαμόρφωςη του Πολυετούσ Πλϊνου Αξιολογόςεων εκκινώντασ από 

τα τρύα πεδύα που αποτελούν το επύκεντρο διαμόρφωςησ του ΟΑ εντοπύζει τα κρύςιμα 

ςημεύα για την επιςτημονικό αρτιότητα των προτεινόμενων αξιολογόςεων (π.χ. μεθοδο-

λογικϊ μοντϋλα, καθοριςμόσ δεικτών, προςδιοριςμόσ ερευνητικών εργαλεύων) και δια-

μορφώνει το προτεινόμενο ςύνολο αλληλοςυμπληρούμενων ό αλληλοςυνδεόμενων αξιο-

λογόςεων.  

τη ςυνϋχεια καθορύζεται το περιεχόμενο των αξιολογόςεων αυτών ςτη βϊςη των επιδιω-

κόμενων ςτόχων και επιλϋγονται τα καταλληλότερα εργαλεύα και διαδικαςύεσ για τη διε-

ξαγωγό τουσ. Σϋλοσ, και ςε ςυνδυαςμό με τουσ ςτρατηγικούσ και επιχειρηςιακούσ ςτόχουσ 

του ΟΑΕΔ, αλλϊ και το ευρύτερο περιβϊλλον διαμορφώνεται ο χρονοπρογραμματιςμόσ 

τουσ με γνώμονα τη μϋγιςτη δυνατό κϊλυψη των δραςτηριοτότων και των επιδρϊςεων 

του οργανιςμού και τη διαφανό και ολοκληρωμϋνη απολογιςτικό λογοδοςύα τησ ωσ δημό-

ςιου χαρακτόρα οργανιςμού. Έτςι η επιλογό των αξιολογόςεων του Πολυετούσ Πλϊνου 

γύνεται ςτη βϊςη τεκμηριωμϋνου ςυνδυαςμού τουσ με τουσ προςδιοριςμϋνουσ ςτόχουσ 

και ανϊγκεσ του ΟΑΕΔ και με καθοριςμό τησ ςυμβολόσ και των επιμϋρουσ παραδοτϋων / 

αναφορών τουσ. 

τη ςυνϋχεια παρουςιϊζονται ςυνοπτικϊ οι παρϊγοντεσ που κατευθύνουν τον προςδιο-

ριςμό των επιμϋρουσ αξιολογόςεων που ςυνθϋτουν το Πολυετϋσ Πλϊνο Αξιολογόςεων. 

Πίνακασ 2: Πίνακασ Προςδιοριςτικών Παραγόντων Πολυετούσ Πλάνου Αξιολογήςεων 

Κατηγορία Αξιολόγη-
ςησ 

 

κοπόσ χετική Ανάγκη Κύρια Θέματα Αντικείμενο 

Αξιολόγηςη Επιδρά-
ςεων Προγραμμάτων 
Διατήρηςη τησ Απας-
χόληςησ 

Σεκμηρύωςη τησ ςυμβο-
λόσ του ΟΑΕΔ ςτην 
ενύςχυςη τησ διατόρη-
ςησ τησ απαςχόληςησ  

- Απαύτηςη για δημόςια 
λογοδοςύα 

- Επιβεβαύωςη τησ ρεα-
λιςτικότητασ των ςτό-
χων του ΟΑΕΔ 

Ποια εύναι τα αποτελϋςματα 
από την υλοπούηςη των πα-
ρεμβϊςεων του ΟΑΕΔ ςτο 
ςυγκεκριμϋνο πεδύο; 

 

Αξιολόγηςη επιδρϊςεων 
ςτισ επωφελούμενεσ επιχε-
ιρόςεισ 
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Κατηγορία Αξιολόγη-
ςησ 

 

κοπόσ χετική Ανάγκη Κύρια Θέματα Αντικείμενο 

 Ποια εύναι η αξιοπούηςη των 
διατιθϋμενων πόρων; 

 

Ποιοι παρϊγοντεσ ςυνϋβαλαν 
ςτην επιτυχύα ό την αποτυχύα 
τησ υλοπούηςησ των παρεμ-
βϊςεων; 

Αξιολόγηςη επιδρϊςεων 
ςτουσ επωφελούμενουσ  

Αξιολόγηςη Επιδρά-
ςεων Προγραμμάτων 
Δημιουργίασ Νέων 
Θέςεων Εργαςίασ 

Σεκμηρύωςη τησ ςυμβο-
λόσ του ΟΑΕΔ ςτη Δημι-
ουργύα Νϋων Θϋςεων 
Εργαςύασ 

- Απαύτηςη για δημόςια 
λογοδοςύα 

- Επιβεβαύωςη τησ ρεα-
λιςτικότητασ των ςτό-
χων του ΟΑΕΔ 

 

Ποια εύναι τα αποτελϋςματα 
από την υλοπούηςη των πα-
ρεμβϊςεων του ΟΑΕΔ ςτο 
ςυγκεκριμϋνο πεδύο; 

 

Ποια εύναι η αξιοπούηςη των 
διατιθϋμενων πόρων; 

 

Ποιοι παρϊγοντεσ ςυνϋβαλαν 
ςτην επιτυχύα ό την αποτυχύα 
τησ υλοπούηςησ των παρεμ-
βϊςεων; 

Αξιολόγηςη επύδραςησ 
ςτην επιχειρηματικότητα 

Αξιολόγηςη επιδρϊςεων 
ςτουσ επωφελούμενουσ  

Αξιολόγηςη Επιδρά-
ςεων Προγραμμάτων 
Κατάρτιςησ 

Σεκμηρύωςη τησ ςυμβο-
λόσ του ΟΑΕΔ ςτην 
κατϊρτιςη   

- Απαύτηςη για δημόςια 
λογοδοςύα 

 

- Επιβεβαύωςη τησ ρεα-
λιςτικότητασ των ςτό-
χων του ΟΑΕΔ 

 

- Σεκμηρύωςη του βαθ-
μού ςυμβολόσ τησ κα-
τϊρτιςησ  

 

Ποια εύναι τα αποτελϋςματα 
από την υλοπούηςη των πα-
ρεμβϊςεων του ΟΑΕΔ ςτο 
ςυγκεκριμϋνο πεδύο; 

 

Ποια εύναι η αξιοπούηςη των 
διατιθϋμενων πόρων; 

 

Ποιοι παρϊγοντεσ ςυνϋβαλαν 
ςτην επιτυχύα ό την αποτυχύα 
τησ υλοπούηςησ των παρεμ-
βϊςεων; 

Αξιολόγηςη επιδρϊςεων 
ςτισ επωφελούμενεσ επιχε-
ιρόςεισ 

Αξιολόγηςη επιδρϊςεων 
ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ ςε 
δρϊςεισ κατϊρτιςησ 

 

 

Μεθοδολογικϊ, για κϊθε μύα από τισ αξιολογόςεισ που περιλαμβϊνονται ςτο πολυετϋσ 

πλϊνο, τύθενται τα ακόλουθα ερωτόματα: 

 Ποιο το αντικεύμενο και ο ςτόχοσ τησ αξιολόγηςησ; 

 Σι θϋλουμε να μετρόςουμε (δεύκτεσ); 

 Πώσ θα το μετρόςουμε; 

 Ποια μϋθοδο θα χρηςιμοποιόςουμε; 

 Ποια η περύοδοσ που θα καλυφθεύ; 

Οι περιςςότερεσ από τισ προβλεπόμενεσ αξιολογόςεισ περιλαμβϊνουν ϋρευνα γραφεύου 

και ϋρευνα πεδύου, με ϋμφαςη ςτην ϋρευνα πεδύου. τον πύνακα που ακολουθεύ παρϋχεται 

μια ενδεικτικό αντιςτούχηςη των κριτηρύων MEANS και των πηγών που προτεύνεται να 

χρηςιμοποιηθούν για τισ ςχετικϋσ εκτιμόςεισ.  
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Πίνακασ 3: Κριτήρια MEANS και πηγέσ άντληςησ υλικού αξιολόγηςησ 

 Κριτήρια / επιδράςεισ / επιπτώςεισ Κύρια πηγή άντληςησ υλικού 

υνϊφεια Μελϋτη γραφεύου (desk research)  

υνϋπεια Μελϋτη γραφεύου 

Αποτελεςματικότητα Διοικητικϊ ςτοιχεύα - Πρωτογενόσ ϋρευνα 

Απόδοςη Διοικητικϊ ςτοιχεύα 

Φρηςιμότητα Πρωτογενόσ ϋρευνα - Μελϋτη γραφεύου 

Διατηρηςιμότητα Πρωτογενόσ ϋρευνα 

Επιδρϊςεισ ςε εθνικό επύπεδο Μελϋτη γραφεύου 

Επιδρϊςεισ ςτισ ςτοχευμϋνεσ ομϊδεσ  Πρωτογενόσ ϋρευνα 

Επιδρϊςεισ ςτισ επιχειρόςεισ Πρωτογενόσ ϋρευνα 

Επιδρϊςεισ ςτην προςφορϊ κατϊρτιςησ Διοικητικϊ ςτοιχεύα 

Διαρθρωτικϋσ επιδρϊςεισ ςτισ αγορϋσ (εργα-

ςύασ, κατϊρτιςησ, ςυςτημϊτων) 

Πρωτογενόσ ϋρευνα 

Άμεςεσ και ϋμμεςεσ επιπτώςεισ Πρωτογενόσ ϋρευνα 

υνολικϋσ και καθαρϋσ επιπτώςεισ Πρωτογενόσ ϋρευνα 

 

6.2.1 Γενικέσ Προδιαγραφέσ ενόσ ςυςτήματοσ αξιολόγηςησ 

Μηχανιςμόσ καταχώρηςησ και παρακολούθηςησ 

Απαραύτητεσ προώποθϋςεισ για τη ςωςτό λειτουργύα ενόσ ολοκληρωμϋνου ςυςτόματοσ 

παρακολούθηςησ προγραμμϊτων απαςχόληςησ εύναι η ύπαρξη μηχανιςμού καταχώρηςησ 

και παρακολούθηςησ με τα ακόλουθα χαρακτηριςτικϊ: 

 Παροχή δεδομένων μέςω ςυνεχούσ ροήσ ςτοιχείων από ϋντυπα ςυλλογόσ δεδομϋ-

νων. Η ςυλλογό των ςτοιχεύων θα γύνεται με καθοριςμϋνη ϋντυπη ό ηλεκτρονικό 

φόρμα η οπούα θα πρϋπει να περιλαμβϊνει υποχρεωτικϊ τα ςτοιχεύα των ωφελου-

μϋνων: Ονοματεπώνυμο, Προςωπικό τηλϋφωνο επικοινωνύασ, ΑΥΜ, Υύλο, Ηλικύα, 

Επύπεδο εκπαύδευςησ και Διϊρκεια Ανεργύασ. Σα ςτοιχεύα αυτϊ θα καταχωρούνται 

ςε πύνακεσ ροόσ ωφελούμενων ανϋργων και επιχειρόςεων ανϊ τακτϊ χρονικϊ δι-

αςτόματα από τα κατϊ τόπουσ παραρτόματα του ΟΑΕΔ ϋτςι ώςτε να εύναι πϊντα 

επικαιροποιημϋνα και ϋτοιμα προσ χρόςη και επεξεργαςύα. Σϋλοσ θα πρϋπει να πα-

ρϋχονται και ςυγκριτικοί πίνακεσ ανϊμεςα ςτουσ αρχικούσ ςτόχουσ του εκϊςτοτε 

προγρϊμματοσ απαςχόληςησ που υλοποιεύται και των πραγματικών αποτελεςμϊ-

των 

 περιοδικέσ εκθέςεισ αποτίμηςησ ανά πρόγραμμα απαςχόληςησ χρηςιμοποιώντασ 

βαςικϋσ αναλύςεισ περιγραφικόσ ςτατιςτικόσ. Σα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ των ω-

φελούμενων ανϊ πρόγραμμα (φύλο, ηλικύα,  εκπαιδευτικό επύπεδο, διϊςτημα α-

νεργύασ, επιχειρόςεισ, μεγϋθη επιχειρόςεων, κλϊδουσ οικονομικόσ δραςτηριότητασ) 
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καθώσ και οι ποςοτικού δεύκτεσ επύτευξησ των ςτόχων των προγραμμϊτων θα πρϋ-

πει να εμφανύζονται ςε μορφό πινϊκων.  

 παραγωγή δεικτών αποτελεςματικότητασ μεταξύ των προγραμμϊτων αλλϊ και 

μεταξύ περιοχών ωσ προσ το ύδιο πρόγραμμα απαςχόληςησ. Η διαδικαςύα κατας-

κευόσ δεικτών βαςύζεται ςτη μϋθοδο των «Κυρύων υνιςτωςών» (Principal Compo-

nents Analysis). Η μϋθοδοσ αυτό αποτελεύ κομμϊτι τησ γενικότερησ Πολυμεταβλη-

τόσ Ανϊλυςησ η οπούα αποςκοπεύ ςτην καλύτερη περιγραφό και ανϊλυςη μεγϊλου 

όγκου μεταβλητών. Η μϋθοδοσ αυτό χρηςιμοποιεύται ωσ τρόποσ ελαχιςτοπούηςησ 

του αριθμού των μεταβλητών που υπϊρχουν για ανϊλυςη. Έτςι ξεκινώντασ από 

ϋνα μεγϊλο αριθμό διαθϋςιμων μεταβλητών μπορεύ να ςυνεχιςτεύ η ανϊλυςη με λύ-

γεσ Κύριεσ υνιςτώςεσ. Η δομό μιασ Κύριασ υνιςτώςασ, θα εύναι ωσ εξόσ: 

PC1 = al*V1 + a2*V2 +... + arVr  

όπου r εύναι το πλόθοσ των μεταβλητών μασ, Vi εύναι η i μεταβλητό μασ, αi εύναι ο 

ςυντελεςτόσ με τον οπούο ςυμμετϋχει η μεταβλητό Vi ςτην καταςκευό του i Prin-

cipal Component (PCi) και τϋλοσ i = 1,...,r. τόχοσ τησ μεθόδου των Κυρύων υνιςτω-

ςών επομϋνωσ εύναι ο υπολογιςμόσ αυτών των ςυντελεςτών αi ούτωσ ώςτε η πλη-

ροφορύα που θα εμπεριϋχει η μεταβλητό PCi να εύναι μϋγιςτη. 

 Περιοδική παρακολούθηςη εξέλιξησ οικονομικού αντικειμένου (οικονομικόσ πορε-

ύασ) ανϊ πρόγραμμα απαςχόληςη,σ ανϊ ΚΠΑ του ΟΑΕΔ και Νομό. Επιπλϋον θα πρϋ-

πει να παρϋχονται πύνακεσ ςυςχϋτιςησ τησ οικονομικόσ πορεύασ του εκϊςτοτε 

προγρϊμματοσ με τον αριθμό των ωφελούμενων από αυτό. 

Ο μηχανιςμόσ καταχώρηςησ πρϋπει να περιλαμβϊνει: 

 βϊςη δεδομϋνων των ωφελούμενων  των προγραμμϊτων του ΟΑΕΔ με ςτοι-

χεύα όπωσ: Ονοματεπώνυμο, Προςωπικό τηλϋφωνο επικοινωνύασ58, ΑΥΜ, Υύλο, 

Ηλικύα, Επύπεδο εκπαύδευςησ και Διϊρκεια ανεργύασ. Επύςησ θα πρϋπει να ελϋγχον-

ται οι λύςτεσ με τα ςτοιχεύα των ωφελούμενων για τυχόν διπλοεγγραφϋσ και ϊλλεσ 

παραλεύψεισ. 

 ςτατιςτικό ανϊλυςη των δεδομϋνων τησ βϊςησ ωφελούμενων  των 

προγραμμϊτων του ΟΑΕΔ και πινακοποιημϋνη παρουςύαςη των αποτελεςμϊτων. 

 ηλεκτρονικό αποθόκευςη  των αποτελεςμϊτων τησ ςτατιςτικόσ ανϊλυςησ για 

τη διαχρονικό παρακολούθηςό τουσ. 
 

Μηχανιςμόσ Αξιολόγηςησ 

Ο μηχανιςμόσ αξιολόγηςησ αυτόσ θα πρϋπει να ςτοχεύει ςτην απϊντηςη των παρακϊτω 

ερωτημϊτων: 

 Πωσ ςυνδϋονται τα προγρϊμματα του ΟΑΕΔ με τισ προτεραιότητεσ που ϋχουν τεθεύ 

ςε εθνικό και ευρωπαώκό επύπεδο 

 Καθοριςμόσ ομϊδων ςτόχου 

                                                             
58 Τν ζεκαληηθόηεξν από απηά ηα ζηνηρεία είλαη ην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο. Ζ έιιεηςε απηνύ ηνπ ζηνηρείνπ απνθιείεη ηελ 

επηθνηλσλία θαη θαη' επέθηαζε ηελ αμηνιόγεζε θαη παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο ηνπ σθεινύκελνπ. Δπνκέλσο γηα ηνπο 
σθεινύκελνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη ηειέθσλν επηθνηλσλίαο ε θαηαρώξεζε ηνπο ζην ζύζηεκα είλαη άλεπ ζεκαζί-
αο. 
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 Καθαρό ειςροό ςτη δημιουργύα απαςχόληςησ και τη δημιουργύα νϋων θϋςεων ερ-

γαςύασ 

 Ποιοι κλϊδοι οικονομικόσ δραςτηριότητασ ωφελούνται περιςςότερο από την υλο-

πούηςη των προγραμμϊτων του ΟΑΕΔ 

 ε ποιεσ περιοχϋσ (νομού ό περιφϋρειεσ) υπόρξε τόνωςη τησ απαςχόληςησ λόγω τησ 

εφαρμογόσ των προγραμμϊτων 

 Ποια η εργαςιακό κατϊςταςη των ωφελούμενων μετϊ τη λόξη των προγραμμϊτων 

επιδότηςησ. 

 την ανϊλυςη τησ ςχϋςησ κόςτουσ / οφϋλουσ των προγραμμϊτων. 

Για την επεξεργαςύα των δεδομϋνων και την ανϊλυςό τουσ απαιτεύται πρόγραμμα το οπο-

ύο θα πληρού τισ ακόλουθεσ προώποθϋςεισ: 

• Θα μπορεύ να επικοινωνεύ με τη βϊςη δεδομϋνων απευθεύασ χωρύσ τη μεςολϊ-

βηςη τρύτων προγραμμϊτων. 

• Θα ϋχει γραφικό περιβϊλλον εργαςύασ με παρϊθυρα διαλόγου. 

• Θα ϋχει τη δυνατότητα απευθεύασ πρόςβαςησ ςε αρχεύα 

• Ση δυνατότητα ϊμεςησ και ςυνολικόσ εξαγωγόσ των αποτελεςμϊτων ςε μορφό 

MSword, MSExcel, MSPowerpoint, Html, Text file. 

• Δυνατότητα ςτϊθμιςησ του αρχεύου δεδομϋνων 

• Δυνατότητεσ διαχεύριςησ των δεδομϋνων: δημιουργύα νϋων πεδύων, διαχεύριςη 

πεδύων ημερομηνύασ, ϊμεςη αναγνώριςη διπλοεγγραφών, ενώςεισ αρχεύων 

κατϊ γραμμϋσ και ςτόλεσ, ςυναθρούςεισ εγγρϊφων. 

• Δυνατότητα διενϋργειασ δειγματοληψιών 

• Δυνατότητα προςϊρτηςησ ετικετών ςτισ τιμϋσ των πεδύων και δυνατότητα εμ-

φϊνιςησ εύτε των τιμών εύτε των ετικετών τόςο ςτα δεδομϋνα όςο και ςτα α-

ποτελϋςματα. 

το πλαύςιο των αναλύςεων θα πρϋπει το πρόγραμμα να προςφϋρει τισ ακόλουθεσ ςτα-

τιςτικϋσ αναλύςεισ: 

 Ανϊλυςη ςυχνοτότων 

 Περιγραφικό ςτατιςτικό ανϊλυςη 

 Πύνακεσ διαςταύρωςησ (Crosstabulations) 

 Έλεγχοσ μϋςων τιμών 

 Ανϊλυςη διακύμανςησ 

 Ανϊλυςη ςυςχετύςεων 

 Μη παραμετρικού ςτατιςτικού ϋλεγχοι 

 Παραγοντικό ανϊλυςη 

 Ιεραρχικό ανϊλυςη ςυςτϊδων 

 Ανϊλυςη ςυςτϊδων 

 Διαχωριςτικό ανϊλυςη 

 Πολλαπλό γραμμικό παλινδρόμηςη 

 Γενικϊ γραμμικϊ μοντϋλα 
 

Θα πρϋπει να παρϋχει επύςησ τη δυνατότητα δημιουργύασ πινϊκων αποτελεςμϊτων με τα 

ακόλουθα χαρακτηριςτικϊ: 

o Δημιουργύα πινϊκων των πεδύων ςε γραφικό περιβϊλλον 

o Προεπιςκόπηςη τησ τελικόσ μορφόσ του πύνακα κατϊ τη διαδικαςύα δημιουργύασ του 
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o Δυνατότητα δημιουργύασ ςύνθετων πολυδιϊςτατων πινϊκων με γραμμϋσ, ςτόλεσ και 

επύπεδα 

o Προςθόκη πολλών μεταβλητών ςτην ύδια διϊςταςη, η μύα δύπλα ςτην ϊλλη ό η μύα κϊ-

τω από την ϊλλη 

o Τπολογιςμόσ βαςικών περιγραφικών ςτατιςτικών (ποςοςτϊ, μϋτρα κεντρικόσ τϊςησ, 

διαςπορϊσ κλπ.) 

o Ειςαγωγό ςυνόλων αλλϊ και υποςυνόλων ςτον πύνακα 

o Δυνατότητα καθοριςμού τησ ςειρϊσ εμφϊνιςησ των κατηγοριών των μεταβλητών και 

δυνατότητα παρϊλειψησ ςυγκεκριμϋνων κατηγοριών. 

o Δυνατότητα πραγματοπούηςησ ςτατιςτικών ελϋγχων ταυτόχρονα με τη δημιουργύα 

του πύνακα (ϋλεγχοσ για την ιςότητα μϋςων όρων, ποςοςτών, test ανεξαρτηςύασ Φ2) 

o Δυνατότητα αποθόκευςησ του κώδικα δημιουργύασ των πινϊκων για επανϊληψη τησ 

διαδικαςύασ ςτο μϋλλον 

o Δυνατότητα παραγωγόσ γραφημϊτων απευθεύασ από τα πεδύα αλλϊ και από τα περιε-

χόμενα ενόσ πύνακα αποτελεςμϊτων 

o Διαθεςιμότητα γραφημϊτων: Bar chart, Line chart, Area chart, Pie chart, Box plot, Pare-

to, Control charts, Histograms & Scatter plots ROC curves, Sequence και Population 

Pyramid charts, Interactive graphs (δυνατότητα διαμόρφωςησ των γραφημϊτων μετϊ 

την δημιουργύα τουσ) 

o Δυνατότητα να εκτελούνται προγραμματιςμϋνεσ διαδικαςύεσ από το λειτουργικό ςύς-

τημα για την παραγωγό αναφορών 

o Εμφϊνιςη    επεξηγηματικού    κειμϋνου    για    τα παραγόμενα αποτελϋςματα 

o Ηλεκτρονικϊ εγχειρύδια χρόςησ του λογιςμικού (manuals) 

o Ηλεκτρονικϊ παραδεύγματα χρόςησ του λογιςμικού (case studies) 

 

 

6.3 Περιγραφή Πολυετοφσ Πλάνου Αξιολογήςεων των ενεργητικών πο-
λιτικών απαςχόληςησ του ΟΑΕΔ  

Η ανϊπτυξη Ολοκληρωμϋνου υςτόματοσ Αξιολόγηςησ (ΟΑ) των ενεργητικών πολιτικών 

του ΟΑΕΔ εντϊςςεται ςτην ευρύτερη επιδύωξη για μϋτρηςη τησ αποτελεςματικότητασ, τησ 

αποδοτικότητασ και του ευρύτερου αντύκτυπου του οργανιςμού και ενύςχυςη τησ κοινω-

νικόσ τησ λογοδοςύασ και ευθύνησ.  

Ο εν λόγω μηχανιςμόσ αποτύμηςησ αποτελεύ ϋνα ςημαντικό εργαλεύο διούκηςησ των οργα-

νιςμών, καθώσ ςυμβϊλλει:  

 ςτη διαρκό και ανταποκρινόμενη ςτισ ανϊγκεσ τουσ πληροφόρηςη των ενδιαφε-

ρομϋνων μερών (stakeholders) για τα αποτελϋςματα των δραςτηριοτότων του ορ-

γανιςμού, δηλαδό τησ αντιςτούχιςησ των διοικητικών εκροών και αποτελεςμϊτων 

προσ τισ ανϊγκεσ των «πελατών» τησ (ςτην περύπτωςη του ΟΑΕΔ των εργοδοτών, 

εργαζομϋνων, ανϋργων και αδρανούσ δυναμικού) και των αντύςτοιχων κοινωνικών 

αναγκών και αιτημϊτων.   

 ςτην ομαλό, ςυςτηματικό και με κανονικότητα ςυλλογό αξιόπιςτων και αξιοποιό-

ςιμων δεδομϋνων 
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 ςτην ορθολογικό διαμόρφωςη δημοςύων πολιτικών και τη λόψη των ανϊλογων 

αποφϊςεων 

 ςτη βελτύωςη τησ προγραμματικόσ ικανότητασ και του οργανικού ςχεδιαςμού τησ 

Διούκηςησ κϊθε τύπου Δημόςιασ Οργϊνωςησ 

το πλαύςιο ενύςχυςησ τησ κοινωνικόσ λογοδοςύασ και ευθύνησ του ΟΑΕΔ, αλλϊ πρωτύςτωσ 

για τη διαςφϊλιςη και βελτύωςη τησ αποτελεςματικότητασ των πόρων που κατευθύνονται 

μϋςω του ΟΑΕΔ για την ενύςχυςη του ανθρώπινου δυναμικού και τησ παραγωγικότητασ 

και ανταγωνιςτικότητασ τησ ελληνικόσ οικονομύασ, εύναι επιβεβλημϋνη η διενϋργεια αξιο-

λογόςεων για τισ ευρύτερεσ επιδρϊςεισ του ϋργου ΟΑΕΔ ςτην Ελληνικό οικονομύα και κοι-

νωνύα. 

Σο Πλϊνο Αξιολογόςεων ςυντύθεται από ένα ςύνολο εκ των υςτέρων αξιολογήςεων επιδ-

ράςεων, μϋςω των οπούων θα εξετϊζονται και θα τεκμηριώνονται ζητόματα, όπωσ η απο-

τελεςματικότητα και αποδοτικότητα του προγραμματιςμού του ΟΑΕΔ, οι κοινωνικοοικο-

νομικϋσ επιδρϊςεισ από την εφαρμογό των παρεμβϊςεων και ο βαθμόσ αξιοπούηςησ των 

πόρων. Επύςησ, θα προςδιορύζονται οι παρϊγοντεσ που ςυνϋβαλαν ςτην επιτυχύα ό την 

αποτυχύα τησ υλοπούηςησ των παρεμβϊςεων και θα εντοπύζονται οι ορθϋσ πρακτικϋσ. Η 

αξιολόγηςη των αποτελεςμϊτων που επιτεύχθηκαν βαςύζεται ςτα κριτόρια των αρχικών 

ςυνθηκών διεξαγωγόσ των παρεμβϊςεων - προγραμμϊτων (context), των ςτόχων που δι-

αμορφώθηκαν (target achievement analysis), όπωσ επύςησ και ςτισ εκούςιεσ ό ακούςιεσ ςυ-

νϋπειεσ των παρεμβϊςεων. Οι αξιολογόςεισ αυτού του τύπου ςυμπεριλαμβϊνονται ςτο 

πολυετϋσ πλϊνο, καθώσ παρϋχουν υλικό τεκμηρύωςησ για τα αποτελϋςματα των προγ-

ραμμϊτων και των λοιπών δραςτηριοτότων του ΟΑΕΔ, μϋςω ςύγκριςησ των αρχικών ςτό-

χων με τα τελικϊ επιτεύγματα. Οι αξιολογόςεισ αυτού του τύπου χρηςιμοποιούνται για να 

αξιολογόςουν μύα παρϋμβαςη ωσ ςύνολο με ςκοπό να παρϊςχουν πληροφορύεσ χρόςιμεσ 

για τη λόψη μακροπρόθεςμου χαρακτόρα αποφϊςεων ςχετικϊ με τη ςυνϋχιςη, διακοπό, ό 

τροποπούηςη μιασ παρϋμβαςησ. Μπορούν επύςησ να απαντόςουν ςε ερωτόματα για το εϊν 

χρειϊζονται περιςςότερα δεδομϋνα, εϊν πρϋπει να υπϊρξουν περιςςότεροι επωφελούμε-

νοι ό ϊλλα ϋμμεςα οφϋλη για τισ επιχειρόςεισ και το ςύςτημα κατϊρτιςησ, ό εϊν χρειϊζεται 

να τροποποιηθούν οι ςτόχοι τησ παρϋμβαςησ ό οι μϋθοδοι εφαρμογόσ του. Πρόκειται με 

ϊλλα λόγια για αναλύςεισ επιδρϊςεων, καθώσ εντοπύζονται ςτη διερεύνηςη τησ ςχϋςησ 

μεταξύ τησ παρεχόμενησ κατϊρτιςησ και του αριθμού οφελών για τα ϊτομα, τισ επιχειρό-

ςεισ, την οικονομύα και την κοινωνύα, ανεξϊρτητα από επιμϋρουσ προγρϊμματα και δρϊςε-

ισ. Επύςησ ςτο Πολυετϋσ Πλϊνο Αξιολογόςεων περιλαμβϊνονται και οι λοιπϋσ δρϊςεισ αξιο-

λόγηςησ που δεν αφορούν ϊμεςα τισ επιδρϊςεισ, αλλϊ εντοπύζονται εύτε ςτην εκτύμηςη τησ 

καταλληλότητασ του ςχεδιαςμού, εύτε ϋχουν περιςςότερο διαμορφωτικό χαρακτόρα και 

ςυνδϋονται με τισ διαδικαςύεσ παρακολούθηςησ των δρϊςεων του ΟΑΕΔ. 

Σο Πολυετϋσ Πλϊνο Αξιολόγηςησ των επιδρϊςεων καλύπτει τισ εξόσ προτεραιότητεσ: 

 ύνδεςη των προγραμμϊτων του ΟΑΕΔ με τισ προτεραιότητεσ που τύθενται ςε εθ-

νικό και ευρωπαώκό επύπεδο  

 Παροχό εικόνασ ςχετικϊ με τη ςυμβολό του κϊθε προγρϊμματοσ / ςχεδύου / δρας-

τηριότητασ ςτη δημιουργύα απαςχόληςησ και νϋων θϋςεων εργαςύασ. 

 Εντοπιςμόσ των κλϊδων οικονομικόσ δραςτηριότητασ και των τύπων επιχειρόςε-

ων που ωφελούνται περιςςότερο από την υλοπούηςη των προγραμμϊτων του ΟΑ-

ΕΔ. 
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 Εντοπιςμόσ των περιοχών (περιφϋρειεσ, επαρχύεσ) ςτισ οπούεσ παρατηρεύται τόνω-

ςη τησ απαςχόληςησ, λόγω τησ εφαρμογόσ των προγραμμϊτων. 

 Εικόνα τησ εργαςιακόσ κατϊςταςησ των ωφελουμϋνων από τα προγρϊμματα του 

ΟΑΕΔ μετϊ τη λόξη των προγραμμϊτων και για ϋνα εύλογο χρονικό διϊςτημα που 

ϋπεται αυτόσ. 

 Ανϊλυςη τησ ςχϋςησ κόςτουσ / οφϋλουσ των εν λόγω προγραμμϊτων και παρεμβϊ-

ςεων. 

Επύςησ, τα αποτελϋςματα των αξιολογόςεων του Πολυετούσ Πλϊνου θα τροφοδοτούν με 

υλικό τεκμηρύωςησ και θα διευκολύνουν τισ διαδικαςύεσ αξιολόγηςησ που υποχρεωτικϊ 

προβλϋπονται για τισ ςυγχρηματοδοτούμενεσ από το ΕΚΣ παρεμβϊςεισ που υλοποιεύ ο ΟΑ-

ΕΔ. 

Η κατϊρτιςη του Πολυετούσ Πλϊνου Αξιολογόςεων λαμβϊνει υπόψη τισ παρεμβϊςεισ που 

προωθεύ ο ΟΑΕΔ για την επύτευξη των ειδικών ςτόχων / επιδιώξεων ςε ςχϋςη με: 

 τη διατόρηςη τησ απαςχόληςησ 

 τη δημιουργύα νϋων θϋςεων εργαςύασ 

 την κατϊρτιςη 

και καθορύζει επιμϋρουσ αξιολογόςεισ που ςυνδϋονται με τισ εξειδικευμϋνεσ παρεμβϊςεισ 

ςτουσ παραπϊνω τομεύσ. 

Οι δεύκτεσ που θα χρηςιμοποιούν για την εκτύμηςη των επιδόςεων αντιπροςωπεύουν μια 

ςημαντικό πηγό πληροφοριών ςτισ οπούεσ θα πρϋπει να βαςιςτεύ η αξιολόγηςη και γι’ αυτό 

θα πρϋπει να καθορύζονται εκ των προτϋρων ό πολύ νωρύσ κατϊ τη φϊςη ςχεδιαςμού ό 

υλοπούηςησ των παρεμβϊςεων. Οι δεύκτεσ που αντιςτοιχούν ςτα δεδομϋνα του υφιςτϊμε-

νου ςυςτόματοσ παρακολούθηςησ του ΟΑΕΔ, αλλϊ και αυτού που θα αξιοποιούν ϊλλεσ πη-

γϋσ ςτοιχεύων, θα πρϋπει να προςφϋρουν χρόςιμεσ πληροφορύεσ για τη βελτύωςη τησ ποιό-

τητασ και τησ αποτελεςματικότητασ των προωθούμενων παρεμβϊςεων. Θα πρϋπει επύςησ 

να εύναι ςχετικού και μετρόςιμοι ςε διϊφορα ςτϊδια υλοπούηςησ των παρεμβϊςεων.  

Η ςυλλογό και επεξεργαςύα των πληροφοριών που εύναι απαραύτητεσ για την παρακολού-

θηςη και την αξιολόγηςη - τόςο των ποςοτικών πληροφοριών για τη μϋτρηςη των δεικ-

τών, όςο και των ποιοτικών πληροφοριών για την περιγραφό των ςυνεπειών των ενεργε-

ιών – θα ςχεδιαςθεύ ωσ ολοκληρωμϋνο ςύςτημα. Η περιγραφό αυτού του ςυςτόματοσ θα 

αςχοληθεύ εκτόσ των ϊλλων και με τα ακόλουθα ερωτόματα: 

 Ποιοσ διαςφαλύζει τη ςυλλογό των πληροφοριών; (π.χ. ο ύδιοσ ο ΟΑΕΔ, ό μϋςω ειδι-

κών ερευνών που αναθϋτει ςε υπεργολϊβουσ). 

 Ποιεσ εύναι οι πληροφορύεσ που πρϋπει να ςυλλϋγονται; (Ο καθοριςμόσ των πληρο-

φοριών που πρϋπει να ςυλλϋγονται διενεργεύται βϊςει των ςτόχων των παρεμβϊςεων 

και των ςχετικών δεικτών). 

 Πότε ςυλλϋγονται αυτϋσ οι πληροφορύεσ; (Η περιγραφό των μηχανιςμών παρακολο-

ύθηςησ περιλαμβϊνει επύςησ τον χρόνο και τη διϊρκεια ςυλλογόσ των πληροφοριών. Οι 

μετρόςεισ των ειδικών δεικτών ειςροών, εκροών και ςυνεπειών θα ςυλλϋγονται ςτα-

διακϊ, κατϊ την εφαρμογό των ενεργειών). 

Σο πολυετϋσ πλϊνο αξιολογόςεων για την περύοδο από το 2012 και ϋπειτα, περιλαμβϊνει 

διαφορετικϋσ διαδικαςύεσ και αναφορϋσ ςε επύπεδο επιμϋρουσ επιδρϊςεων, ςτοχοθεςύασ, 

μεθοδολογύασ και χρονοπρογραμματιςμού. Ειδικότερα, προβλϋπεται η διενϋργεια τριών 

(3) διαφορετικών αξιολογόςεων: 
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 Αξιολόγηςη 1: Αξιολόγηςη Επιδρϊςεων των Προγραμμϊτων Διατόρηςησ τησ Απας-

χόληςησ  

 Αξιολόγηςη 2: Αξιολόγηςη Επιδρϊςεων των Προγραμμϊτων Δημιουργύασ Νϋων Θϋ-

ςεων Εργαςύασ. 

 Αξιολόγηςη 3: Αξιολόγηςη Επιδρϊςεων των Προγραμμϊτων Κατϊρτιςησ  

τη ςυνϋχεια παρατύθεται ενδεικτικϊ το περιεχόμενο των ωσ ϊνω αξιολογόςεων. 

 

6.3.1 Περίγραμμα Προδιαγραφών Αξιολόγηςησ Επιδράςεων των 
Προγραμμάτων Δημιουργίασ Νέων Θέςεων Εργαςίασ 

1. Έρευνεσ πεδίου 

Εξεταζόμενοσ πληθυςμόσ 

Για την ϋρευνα εξεταζόμενοσ πληθυςμόσ αποτελεύ το ςύνολο των επιχειρόςεων που εν-

τϊχθηκαν ςτο επιδοτούμενο πρόγραμμα των Νϋων Θϋςεων  Εργαςύασ του ΟΑΕΔ για το 

ϋτοσ (ό τα ϋτη) αναφορϊσ. Ο πληθυςμόσ θα πρϋπει να δύδεται ςε μορφό καταλόγου από 

τον ΟΑΕΔ . 

 

Επιλογή δείγματοσ - Κριτήρια ςτρωματοποίηςησ του δείγματοσ  

Η επιλογό του δεύγματοσ θα γύνεται με βϊςη διαςτρωματικό τυχαύα δειγματοληψύα. Σα 

κριτόρια επιλογόσ του δεύγματοσ πρϋπει να εύναι η  αναλογικό κατανομό ςύμφωνα με: 

 Σισ δεκατρεύσ περιφϋρειεσ τησ χώρασ.  

 Σην κατανομό των επιδοτηθϋντων επιχειρόςεων  ανϊ ϋτοσ  

 Σον κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριότητασ (ομαδοπούηςη ΟΑΕΔ) 

 Σον αριθμό των επωφελούμενων ατόμων  

τισ περιπτώςεισ μη λόψησ των επιλεγμϋνων μονϊδων από τον ςυνολικό πληθυςμό θα 

πρϋπει να γύνεται αντικατϊςταςη αυτών. Η αντικατϊςταςη ϋγινε πϊντα  ςτο επύπεδο τησ 

ύδιασ περιφϋρειασ με βϊςη τα κριτόρια:  

  κλϊδοσ τησ επιχεύρηςησ  

 αριθμόσ των επωφελούμενων από πρόγραμμα   

 

Δεν πρϋπει να ςυμπεριλαμβϊνονται ςτο δεύγμα επιχειρόςεισ που : 

 Δεν ϋκαναν χρόςη του προγρϊμματοσ επιδότηςησ παρόλο που εγκρύθηκαν 

 Έγινε ανϊκληςη τησ απόφαςησ επιχορόγηςησ 

 Έγινε διακοπό τησ επιχορόγηςησ με επιςτροφό του αναλογούντοσ ποςού 

 Έγινε διακοπό χωρύσ επιπτώςεισ (χωρύσ επιςτροφό χρημϊτων) 

 

Μέγεθοσ του δείγματοσ 

Σο μϋγεθοσ του δεύγματοσ προτεύνεται να εύναι 10% του ςυνολικού αριθμού επιχειρόςεων 

που ςυμμετεύχαν ςτο Πρόγραμμα Νϋων Θϋςεων Εργαςύασ την περύοδο αναφορϊσ.. 

 

Σύποσ έρευνασ 

Η ϋρευνα μπορεύ να πραγματοποιηθεύ με την μϋθοδο τησ τηλεφωνικόσ ςυνϋντευξησ ςτουσ 

υπευθύνουσ των επιχειρόςεων ςτην ϋδρα τησ κϊθε επιχεύρηςησ. Για όποιεσ ερωτόςεισ δεν 

εύναι ςε θϋςη να απαντόςει ο ερωτώμενοσ κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυνϋντευξησ, μπορεύ να 
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γύνει εύτε νϋα τηλεφωνικό κλόςη εύτε αποςτολό φαξ με ςκοπό τη λόψη όλησ τησ δυνατόσ 

πληροφορύασ, δηλαδό τη ςυμπλόρωςη των ερωτόςεων που δεν εύχαν απαντηθεύ ςτην 

πρώτη προςπϊθεια επαφόσ με τη δειγματοληπτικό μονϊδα (ςτο οπούο  ςυμπληρώνονταν 

οι ερωτόςεισ που δεν ϋχουν απαντηθεύ ). Πρϊλληλα μπορεύ να γύνει και ηλεκτρονικό ςυμ-

πλόρωςη ερωτηματολογύων με ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικϊ αναρτηθϋν ςτην ιςτοςελύδα 

του ΟΑΕΔ. 

 

Ενδεικτικό ερωτηματολόγιο  

A. τοιχεύα Σοπικόσ Τπηρεςύασ & Ερωτώμενου 

 

1. Ημερομηνύα |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| 

2.Σοπικό Τπηρεςύα  / ΚΠΑ Ο.Α.Ε.Δ.  

 3. Νομόσ  

4. Περιφϋρεια  

5. Ονοματεπώνυμο ερωτώμενου  

6. Θϋςη ερωτώμενου ςτο ΚΠΑ/ΣΤ  

7. Σηλϋφωνο  

8. Αριθμόσ προςωπικού Κ.Π.Α/ΣΤ  

9. Αριθμόσ προςωπικού που  απας-

χολεύται ςτη διαχεύριςη / παρακολο-

ύθηςη του Προγρϊμματοσ ΝΘΕ 

την περύοδο αναφορϊσ  

  

 

Β. Δημοςιότητα - Πληροφόρηςη 

10.Πωσ πληροφορηθόκατε για το Πρόγραμμα ; 

 Δημοςύευςη ςε εφημερύδεσ 

 Φρόςη ραδιοφώνου 

 Φρόςη τηλεόραςησ 

 Σηλεφωνικό επαφό με ΟΑΕΔ 

 Επιτόπια επαφό 

 Άλλο 

11. Πωσ μπορεύ ϋνασ ϊνεργοσ τησ περιοχόσ ςασ να πληροφορηθεύ για το Πρόγραμμα ΝΘΕ 

 Δημοςύευςη ςε εφημερύδεσ 

 Φρόςη ραδιοφώνου 

 Φρόςη τηλεόραςησ 

 Μϋςω ςυμβούλων του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ) 

 Άμεςα από τισ επιχειρόςεισ 

 Άλλο 
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12. Πιςτεύετε ότι το Πρόγραμμα ΝΘΕ του ΟΑΕΔ εύχε την αναμενόμενη απόχηςη ςτουσ επιχειρηματύ-

εσ τησ τοπικόσ αγορϊσ εργαςύασ 

 ΝΑΙ 

 ΟΦΙ 

 Δεν μπορώ να εκτιμόςω 

Eϊν όχι γιατύ: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

13. Πιςτεύετε ότι το Πρόγραμμα ΝΘΕ του ΟΑΕΔ εύχε την αναμενόμενη απόχηςη ςτουσ ανϋργουσ τησ 

τοπικόσ αγορϊ εργαςύασ 

 ΝΑΙ 

 ΟΦΙ 

 Δεν μπορώ να εκτιμόςω 

Eϊν όχι γιατύ: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Γ. Διαχεύριςη -  Τλοπούηςη του Προγρϊμματοσ 

14. Πωσ κρύνετε τον αριθμό των εγκεκριμϋνων ΝΘΕ ςτην Περιφϋρεια ςασ 

 Πολύ ικανοποιητικό 

 Ικανοποιητικό 

 Μη ικανοποιητικό 

15. Πωσ κρύνετε τον τρόπο διαχεύριςησ του προγρϊμματοσ ΝΘΕ από την Τπηρεςύα ςασ 

 Πολύ ικανοποιητικό 

 Ικανοποιητικό 

 Μη ικανοποιητικό 

16. Σι προβλόματα αντιμετωπύςατε ςτη διαχεύριςη του προγρϊμματοσ ΝΘΕ 

 Γραφειοκρατύα 

 Ελλιπόσ ενημϋρωςη υπαλλόλων 

 Έλλειψη προςωπικού 

 Μειωμϋνο ενδιαφϋρον ανϋργων 

 Μειωμϋνο ενδιαφϋρον επιχειρόςεων 

 Άλλο 

17. Σι θα προτεύνατε για την αποτελεςματικότερη διαχεύριςη του προγρϊμματοσ από την Τπηρεςύα 

ςασ 

 Μεύωςη γραφειοκρατύασ 

 Πληρϋςτερη ενημϋρωςη από Κεντρικό Τπηρεςύα /Δνςη Απαςχόληςησ ΟΑΕΔ 

 Αύξηςη προςωπικού 

 Ευρύτερη δημοςιότητα 

 Άλλο 

18. Σι διαδικαςύεσ παρακολούθηςησ & ελϋγχου του Προγρϊμματοσ εφαρμόςατε  την περύοδο ανα-

φορϊσ 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

  84 

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ / ΜΗΧΑΝΙΜΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ Α-

ΠΑΧΟΛΗΗ ΣΟΝ ΟΑΕΔ – ΠΛΑΙΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

19. Σι διαδικαςύεσ παρακολούθηςησ τησ διατηρηςιμότητασ των ΝΘΕ εφαρμόςατε  την περύοδ ανα-

φορϊσ ό μεταγενϋςτερα; 

 

Δ. υνεργαςύα με την Κεντρικό Τπηρεςύα του ΟΑΕΔ 

20. Σι  εύδουσ  υποςτόριξη εύχατε από την Κεντρικό Τπηρεςύα του  ΟΑΕΔ; 

 Πληροφόρηςη 

 Καθοδόγηςη 

 Καμύα υποςτόριξη 

 Άλλο 

21. Σι προβλόματα ςυναντόςατε από τη ςυνεργαςύα ςασ με την Κεντρικό Τπηρεςύα του ΟΑΕΔ 

 Καθυςτϋρηςη πληρωμών 

 Δυςκολύα επικοινωνύασ 

 Κανϋνα πρόβλημα  

 Άλλο 

22. Πωσ εκτιμϊτε τη ςυνεργαςύα που εύχατε με την Κεντρικό Τπηρεςύα του ΟΑΕΔ ςτο πλαύςιο του 

προγρϊμματοσ ΝΘΕ 

 Πολύ κακό 

 Κακό 

 Μϋτρια 

 Καλό 

 Πολύ Καλό 

Ε. Γενικϋσ Παρατηρόςεισ 

23. Κατϊ την εκτύμηςό ςασ το Πρόγραμμα ΝΘΕ εύναι αποτελεςματικό;     

24. Σι κατϊ τη γνώμη ςασ θα ϋπρεπε να αλλϊξει ώςτε το Πρόγραμμα ΝΘΕ να γύνει αποτελεςματικό-

τερο;     

25. Γενικϋσ παρατηρόςεισ και προτϊςεισ αναφορικϊ με το πρόγραμμα ΝΘΕ   

 

Ενδεικτικό Ερωτηματολόγιο ωφελούμενων 

1.  Τπϊρχει κϊποιοσ ςτο νοικοκυριό ςασ που ϋχει ΤΜΜΕΣΑΦΕΙ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΝΙΦΤΗ του ΟΑΕΔ 

α) ΝΑΙ β) ΟΦΙ       ΣΕΛΟ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 

2. ΠΕΡΙΟΦΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ 

3. ΠΕΡΙΟΦΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ 

4. ΥΤΛΟ 

5. ΗΛΙΚΙΑ 

6. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

7. ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΕΡΩΣΩΜΕΝΟΤ /Η 

8. (Αν ΑΝΕΡΓΟ ςτην Ερ. 7)  ΕΙΔΟ ΑΝΕΡΓΟΤ 

 Μακροχρόνιοσ 

 Βραχυχρόνιοσ 

9. ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΠΟΤ ΕΡΓΑΣΗΚΕ ΜΕ ΣΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 Βιομηχανύα 
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 Εμπόριο 

 Τπηρεςύεσ 

10. ΕΙΔΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΠΟΤ ΕΡΓΑΣΗΚΕ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 Α.Ε 

 Ο.Ε 

 Ε.Π.Ε 

 ΔημόςιοσΣομϋασ 

 Άλλο 

11. Για πόςο διϊςτημα όςαςταν ϊνεργοσ πριν ενταχθεύτε ςτο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ; 

 1-6 μόνεσ 

 6-12 μόνεσ 

 12-18 μόνεσ 

 18-24 μόνεσ 

 2- 3 χρόνια 

 περιςςότερο από 3 χρόνια 

12. όμερα εργϊζεςτε; 

 Ναι  

 Όχι     

13. υνεχύζετε να εργϊζεςτε ςτην επιχεύρηςη ςτην οπούα εύχατε  τοποθετηθεύ με το πρόγραμμα 

του ΟΑΕΔ ό ςε ϊλλη επιχεύρηςη; 

 την ύδια ςτην οπούα εύχα τοποθετηθεύ  

 ε ϊλλη 

14. Μετϊ το τϋλοσ του προγρϊμματοσ παραμεύνατε για κϊποιο διϊςτημα ςτη θϋςη ςασ ό ςτα-

ματόςατε αμϋςωσ; 

α) Παρϋμεινα 1-3 μόνεσ 

β) Παρϋμεινα 3-6 μόνεσ 

γ) Παρϋμεινα 6-12 μόνεσ 

δ) Παρϋμεινα για περιςςότερο από 1 χρόνο 

ε) ταμϊτηςα αμϋςωσ 

 

2. Οικονομετρική διερεύνηςη επιπτώςεων  

6.4 Πλαίςιο Οικονομετρικήσ Διερεύνηςησ  

Πϋραν των ερευνών πεδύου ςτην αξιολόγηςη των προγραμμϊτων μπορεύ να προςτεθούν 

και οικονομετρικϋσ αναλύςεισ. Η οικονομετρικό ανϊλυςη αφορϊ ςτην εξειδύκευςη κατϊλ-

ληλων οικονομετρικών υποδειγμϊτων, τα οπούα εκτιμώνται με τη μϋθοδο τησ ςτατιςτικόσ 

παλινδρόμηςησ. Ωσ κύρια πηγό δεδομϋνων μπορεύ να θεωρεύται η δειγματοληπτικό ϋρευνα 

των επιχειρόςεων για τα προγρϊμματα τύπου ΝΘΕ δηλ. των επιχειρόςεων, οι οπούεσ εύχαν 

ενταχθεύ ςε πρόγραμμα  του ΟΑΕΔ κατϊ την περύοδο αναφορϊσ. Οι βαςικϋσ οικονομετρι-

κϋσ εξιςώςεισ καθώσ και οι a-priori υποθϋςεισ τουσ, διαμορφώνονται ϋτςι ώςτε να περι-

λαμβϊνουν ωσ ανεξϊρτητεσ μεταβλητϋσ όχι μόνον δεύκτεσ και ϊλλεσ  ποςοτικϋσ μεταβλη-

τϋσ, αλλϊ και ποιοτικϋσ ψευδο-μεταβλητϋσ. 

Ειδικότερα, η ανϊλυςη μπορεύ να επικεντρωθεύ ςτη διερεύνηςη τησ ςχϋςησ μεταξύ των 

επιδοτηθϋντων (κυρύωσ) και των μη επιδοτηθϋντων θϋςεων εργαςύασ με το αρχικό επύπε-

δο και τη μεταβολό τησ απαςχόληςησ. το πλαύςιο αυτό, οι βαςικϋσ (εξαρτημϋνεσ) μεταβ-
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λητϋσ εξειδικεύονται ενδεικτικϊ ωσ ακολούθωσ και υποχρεωτικϊ πρϋπει να περιλαμβϊ-

νονται ςτο ερωτηματολόγιο των επιχειρόςεων. 

  Ποιοσ όταν  ο αριθμόσ των απαςχολούμενων ςτην επιχεύρηςό j πριν την υπαγωγό 

ςε πρόγραμμα τύπου ΝΘΕ την περύοδο αναφορϊσ;  

Ο αριθμόσ κατϊ ϋτοσ αθρούζεται και δημιουργεύται το αθροιςτικό ςύνολο τησ εν 

λόγω ερώτηςησ. 

 Ποιοσ εύναι ο αριθμόσ των νϋων θϋςεων εργαςύασ που επιδοτόθηκαν από τον ΟΑΕΔ 

την περύοδο αναφορϊσ;  

Ο αριθμόσ κατϊ ϋτοσ αθρούζεται και δημιουργεύται το αθροιςτικό ςύνολο τησ εν 

λόγω ερώτηςησ. 

 Με βϊςη το ςύνολο (αθροιςτικϊ) των  οι ςυνολικών Νϋων Θϋςεων Εργαςύασ μπορεύ 

να τεθεύ η ερώτηςη «Πόςα από τα ϊτομα αυτϊ εξακολουθούν να εργϊζονται ςτην 

επιχεύρηςό j παρϊ το ότι ϋληξε η επιδότηςη τουσ»; Οι  δυνατϋσ απαντόςεισ τησ εν 

λόγω ερώτηςησ μπορεύ να εύναι:  

o Εξακολουθούν να απαςχολούνται  

o Δεν απαςχολούνται πλϋον 

 

Με βϊςη τα ερωτόματα αυτϊ, η εξειδύκευςη των εξαρτημϋνων μεταβλητών ϋχει ωσ εξόσ: 

 

Εξαρτημϋνη μεταβλητό 1:  

Ποςοςτιαύα αύξηςη τησ απαςχόληςησ οριζόμενη ωσ ακολούθωσ: 

 
 
 
Ποςοςτιαύα αύξηςη 
τησ απαςχόληςησ 

 

= 

Αριθμόσ των νϋων θϋςεων εργαςύασ που επιδοτόθηκαν από τον 
ΟΑΕΔ την περύοδο αναφορϊσ (αθροιςτικϊ) 

Αριθμόσ των απαςχολούμενων (αθροιςτικϊ) ςτισ επιχειρόςεισ του 
δεύγματοσ πριν την υπαγωγό ςτο πρόγραμμα την περύοδο αναφο-

ρϊσ 

 

 

Εξαρτημϋνη μεταβλητό 2:  

Δεύκτησ Διατηρηςιμότητασ οριζόμενοσ ωσ ακολούθωσ: 

 

Δεύκτησ 
διατηρηςιμότητασ 

θϋςεων 

= 
Αριθμόσ ατόμων που εξακολουθούν να εργϊζονται μετϊ τη λόξη 

τησ επιδότηςησ (ανϊ επιχεύρηςη και αθροιςτικϊ) 

Αριθμόσ επιδοτούμενων νϋων θϋςεων εργαςύασ (ανϊ επιχεύρηςη 
και αθροιςτικϊ) 

 

Εξαρτημϋνη μεταβλητό 3: 

Αύξηςη τησ απαςχόληςησ χωρύσ επιδότηςη οριζόμενη ωσ ακολούθωσ: 

 
Αύξηςη τησ απαςχό-
ληςησ χωρύσ επιδό-

τηςη 

        
= 

Αριθμόσ ατόμων που προςλαμβϊνονται χωρύσ επιδότηςη (αθροις-
τικϊ) 

Αριθμόσ των απαςχολούμενων πριν την υπαγωγό ςε πρόγραμμα 
την περύοδο αναφορϊσ (αθροιςτικϊ) 

 

Εξαρτημϋνη μεταβλητό 4: 

Αύξηςη τησ απαςχόληςησ με και χωρύσ επιδότηςη οριζόμενη ωσ ακολούθωσ: 
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Αύξηςη τησ απαςχό-
ληςησ με και χωρύσ 

επιδότηςη 

        
= 

Αριθμόσ ατόμων που προςλαμβϊνονται χωρύσ επιδότηςη + αριθ-
μόσ νϋων θϋςεων εργαςύασ που επιδοτόθηκαν από τον ΟΑΕΔ την 

περύοδο αναφορϊσ (αθροιςτικϊ) 

Αριθμόσ των απαςχολούμενων ςτισ επιχειρόςεισ του δεύγματοσ 
πριν την υπαγωγό ςτο πρόγραμμα την περύοδο αναφορϊσ (αθρο-

ιςτικϊ) 

 

Εξαρτημϋνη μεταβλητό 5: 

Λόγοσ επιδοτούμενων θϋςεων εργαςύασ προσ μη επιδοτούμενεσ θϋςεισ εργαςύασ, οριζόμε-

νη ωσ ακολούθωσ 

 
 

Επιδοτούμενεσ προσ 
μη επιδοτούμενεσ 

θϋςεισ εργαςύασ 

        
= 

Αριθμόσ νϋων θϋςεων εργαςύασ που επιδοτόθηκαν από τον ΟΑΕΔ 
την περύοδο αναφορϊσ (αθροιςτικϊ) 

Αριθμόσ ατόμων που προςλαμβϊνονται χωρύσ επιδότηςη την πε-
ρύοδο αναφορϊσ (αθροιςτικϊ) 

 

Εξαρτημϋνη μεταβλητό 6: 

Νϋεσ Θϋςεισ Εργαςύασ, οριζόμενεσ ωσ ακολούθωσ: 

Νϋεσ Θϋςεισ Εργαςύασ = Επιδοτούμενεσ Νϋεσ Θϋςεισ Εργαςύασ + Μη επιδοτούμενεσ Νϋεσ Θϋ-

ςεισ Εργαςύασ 

 

Αντύςτοιχα ο οριςμόσ των ανεξϊρτητων μεταβλητών που μπορούν να χρηςιμοποιηθούν 

ϋχει ωσ εξόσ 

i. Απαςχολούμενοι ςτην επιχεύρηςη πριν την ϋνταξη ςτο Πρόγραμμα  

ii. Μεταβολό ςτην απαςχόληςη: Απαςχολούμενοι ςτην επιχεύρηςη το ϋτοσ αναφροϊσ 

μεύον απαςχολούμενοι πριν την ϋνταξη ςτο Πρόγραμμα δια απαςχολούμενοι πριν 

την ϋνταξη *100 

iii. Έτοσ υπαγωγόσ ςτο Πρόγραμμα  

iv. Έτη λειτουργύασ τησ επιχεύρηςησ 

v. Κλϊδοσ οικονομικόσ δραςτηριότητασ (ψευδομεταβλητό): 1 = ύνολο Σριτογενό Σο-

μϋα, 0= Λοιπού Κλϊδοι (δευτερογενόσ, πρωτογενόσ κλπ).  

vi. Ετόςιοσ κύκλοσ εργαςιών: (ενδεικτικϊ) 1= > 300.000€, 0= Μϋχρι 300.000.  

vii. Νομικό μορφό επιχεύρηςησ: Ατομικό =1, 0= λοιπϋσ περιπτώςεισ  

viii. Περιφϋρεια, ϋδρασ τησ επιχεύρηςησ: Αττικό και Θεςςαλονύκη =1, Λοιπϋσ περιφϋρειεσ 

=0 

ix. Δεύκτησ εκπαύδευςησ απαςχολούμενων ςτην επιχεύρηςη. Ο δεύκτησ αυτόσ δημιουρ-

γεύται με διαύρεςη του αριθμού των απαςχολούμενων ςτισ επιχειρόςεισ με τριτο-

βϊθμια εκπαύδευςη με τον αντύςτοιχο αριθμό των απαςχολούμενων με χαμηλότε-

ρο επύπεδο εκπαύδευςησ. Δεύκτησ αναλογύασ φύλων (απαςχολούμενοι): Άνδρεσ/ Γυ-

ναύκεσ *100 

 Διατηρηςιμότητα ωσ διχοτομικό ψευδο-μεταβλητό: Αν εργϊζεται ακόμα ο επιδο-

τούμενοσ ςτην ύδια επιχεύρηςη =1, 0= Αν δεν εξακολουθεύ να εργϊζεται  ( 

 

Ο γενικόσ τύποσ των υποδειγμϊτων που εκτιμώνται ϋχει ωσ εξόσ: 

 

 

Yi = a +bi Xi + u         ( i=1, 2, 3, …) 
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όπου Yi  εύναι η εκϊςτοτε εξαρτημϋνη μεταβλητό a εύναι ο ςταθερόσ όροσ, bi εύναι ο ςυντε-

λεςτόσ παλινδρόμηςησ τησ ανεξϊρτητησ μεταβλητόσ Xi (i=1,2,3,..), ενώ u εύναι ο διατακτικόσ 

όροσ (ςφϊλμα). Οι ςυντελεςτϋσ παλινδρόμηςησ για τισ ψευδομεταβλητϋσ (οι οπούεσ ϋχουν 

διχοτομικό κωδικοπούηςη: 1= εμφϊνιςη χαρακτηριςτικού, 0=ϋλλεψη του χαρακτηριςτικού) 

ερμηνεύονται ςε ςχϋςη με τη κατηγορύα αναφορϊσ, δηλαδό την κατηγορύα που ϋχει απα-

λειφθεύ.  

 

Για την εκτύμηςη των ςυντελεςτών παλινδρόμηςησ μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ η μϋθοδοσ 

των ελαχύςτων τετραγώνων, δηλαδό εύρεςη των bi κατϊ τϋτοιο τρόπο ώςτε  το ϊθροιςμα 

∑ u2 να εύναι ελϊχιςτο. Οι βαςικϋσ υποθϋςεισ ενόσ τϋτοιου υποδεύγματοσ μπορεύ να εύναι:  

 E(ei) = 0, for i = 1, …n: Σα ςφϊλματα ϋχουν μϋςη τιμό μηδϋν.  

 Σα ςφϊλματα εύναι μεταξύ τουσ αςυςχϋτιςτα  

 Σα ςφϊλματα ϋχουν την ύδια ςταθερό διακύμανςη, για κϊθε επύπεδο τησ Xi. 

Δηλαδό V(ei) =ς2 για i = 1,... n. 

 

 

6.4.1 Περίγραμμα Προδιαγραφών Αξιολόγηςησ Επιδράςεων των 
Προγραμμάτων ενίςχυςησ αυτοπααςχολούμενων 

Ανάπτυξη εφαρμογήσ βάςησ δεδομένων. 

Η ανϊπτυξη εφαρμογόσ βϊςησ δεδομϋνων για την καταχώρηςη και ςτατιςτικό επεξεργα-

ςύα μιασ ςειρϊσ δεδομϋνων παρακολούθηςησ τησ πορεύασ των προτϊςεων υπαγωγόσ ςτο 

πρόγραμμα και των επιχορηγούμενων ϋργων εύναι το πρώτο ςτϊδιο διαδικαςιών. Συπικϊ 

μια τϋτοια εφαρμογό θα περιϋχει τουλϊχιςτον τα ακόλουθα υποςυςτόματα: 

 υποςύςτημα καταχώρηςησ δεδομϋνων προτϊςεων υπαγωγόσ ςτο πρόγραμμα 

 υποςύςτημα καταχώρηςησ ςυνοπτικών πληροφοριακών δελτύων (διαφόρων ει-

δών) 

 υποςύςτημα ςυγκεντρωτικών παρουςιϊςεων και αναφορών (reports) 

 υποςύςτημα εξαγωγόσ ςτατιςτικών παραμϋτρων 

 υποςύςτημα διαχειριςτικών εργαςιών (administration) 

 

Παρακολούθηςη των χαρακτηριςτικών των εγκρινόμενων και απορριπτόμενων προτά-

ςεων  

Η παρακολούθηςη των χαρακτηριςτικών των εγκρινόμενων και απορριπτόμενων προτϊ-

ςεων υπαγωγόσ ςτο πρόγραμμα και επαναξιολόγηςη των κριτηρύων ϋνταξησ, με καταχώ-

ρηςη επιλεγμϋνων δεδομϋνων των προτϊςεων υπαγωγόσ, μαζύ με πληροφορύα για την ϋγ-

κριςη ό απόρριψη, ςε web-based εφαρμογό βϊςησ δεδομϋνων τη ςυνϋχεια, η επεξεργαςύα 

των δεδομϋνων αυτών θα μπορούςε να: 

1. παρϊςχει πληροφορύα για το προφύλ των ανϋργων που καλύπτουν ό δεν κα-

λύπτουν τα κριτόρια ϋνταξησ, και ϊρα να οδηγόςει ςε ςυμπερϊςματα για την 

αποτελεςματικότητα των κριτηρύων αυτών με όρουσ κοινωνικόσ πολιτικόσ 

2. ςυνδυαςθεύ με τα αποτελϋςματα τησ παρακολούθηςησ τησ βιωςιμότητασ των 

δημιουργηθειςών επιχειρόςεων  για τον εντοπιςμό ενδεχόμενων ςυςχετύςεων 
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ανϊμεςα ςε εκπλόρωςη κριτηρύων ϋνταξησ και (θετικϊ ό αρνητικϊ) ςτοιχεύα βι-

ωςιμότητασ τησ επιχεύρηςησ. 

Σα ςτοιχεύα παρακολούθηςησ των χαρακτηριςτικών των εγκρινόμενων και απορριπτόμε-

νων προτϊςεων ενδεικτικϊ μπορεύ να εύναι: 

1. ΥΤΛΟ 

2. ΗΛΙΚΙΑ 

3. Αιτύα ανεργύασ 

4. Εύδοσ αναζότηςησ εργαςύα κατϊ την περύοδο τησ ανεργύασ 

5. Φρόνοσ υποβολόσ αύτηςησ -ETO 

6. Φρόνοσ ϋγκριςησ -ETO 

7. χϋςη με επιχειρηματικό δραςτηριότητα κατϊ το παρελθόν 

8. Παρϊγοντεσ επηρεαςμού ςτην επιλογό  ϋναρξησ επιχειρηματικόσ δραςτηριότη-

τασ  

9. Πηγό πληροφόρηςησ για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ 

10. Επύπεδο και αντικεύμενο εκπαύδευςησ 

11. Έτοσ αποφούτηςησ 

12. Πρόθεςη ύδρυςησ επιχεύρηςησ χωρύσ επιχορόγηςη  

13. Παρακολούθηςη προγραμμϊτων ό ςεμιναρύων επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ και 

επιμόρφωςησ 

14. Ιδιότητα εργαςύασ 

15. Επϊγγελμα 

16. Κλϊδοσ εργαςύασ 

17. Μόνεσ ςτην ανεργύα 

18. Εύδοσ απαςχόληςησ που ζητϊτε 

19. υμμετοχό ςε κϊποιο πρόγραμμα υποςτόριξησ ανϋργων 

20. Παρακολούθηςη εύδη προγραμμϊτων ό ςεμιναρύων επαγγελματικόσ κατϊρτι-

ςησ και επιμόρφωςησ 

21. Έτη εργαςύασ πριν την επιχορόγηςη από τον ΟΑΕΔ 

22. Επιτϊχυνςησ τησ ϋναρξησ τησ επιχεύρηςησ λόγω τησ επιδότηςησ 

23. Προτύμηςη επιχορόγηςησ ό διπλϊςιο ποςό ωσ επύδομα ανεργύασ αλλϊ να παρα-

μϋνατε ϊνεργοσ για 12 ακόμα μόνεσ 

24. Τπαρξη επιχειρηματικού ςχεδύου για το πρώτο τουλϊχιςτον διϊςτημα μετϊ την 

ϋναρξη 

 

Σα ςτοιχεύα παρακολούθηςησ προετοιμαςύασ ενόσ μικρού επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού τησ 

νϋασ επιχεύρηςησ μπορεύ να εύναι: 

1. Επιτϊχυνςησ τησ ϋναρξησ τησ επιχεύρηςησ λόγω τησ επιδότηςησ 

2. Προώπόθεςη ανϊληψησ τησ ςυγκεκριμϋνησ επιχειρηματικόσ δραςτηριότητασ 

3. Προβλόματα εν όψει τησ ϋναρξησ τησ επιχειρηματικόσ ςασ δραςτηριότητασ - Βαθ-

μόσ ςημαντικότητασ  

4. Αντικεύμενο δραςτηριότητασ τησ επιχεύρηςόσ ςασ 

5. Σροπόσ επιλογόσ αντικειμϋνου δραςτηριότητασ τησ επιχεύρηςόσ   

6. Νομικό μορφό κατϊ την ϋναρξη τησ λειτουργύασ τησ επιχεύρηςησ 

7. Ύψοσ τησ επιχορόγηςησ που ζητόςατε 

8. Φρηματοδοτικό ςχόμα. 

9. Σρόποσ διϊθεςησ τησ παραγωγόσ κατϊ την ϋναρξη τησ επιχεύρηςησ 
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10. Αγορϊ εξοπλιςμού μετϊ την ϋναρξη λειτουργύασ 

11. Ύπαρξη ανταγωνιςμού την ευρύτερη περιοχό 

12. Ύπαρξη ανταγωνιςμού ςτην τοπικό αγορϊσ 

13. Λόγοι  μη ύπαρξησ ανταγωνιςμού ςτην ευρύτερη αγορϊ τησ επιχεύρηςόσ ςασ 

14. Λόγοι  μη ύπαρξησ ανταγωνιςμού ςτην τοπικό αγορϊ τησ επιχεύρηςόσ ςασ 

15. Πλεονϋκτημα από την επιχορόγηςη του ΟΑΕΔ ϋναντι ϊλλων όμοιων επιχειρόςεων 

τησ περιοχόσ 

16. Εκτοπιςμόσ ανταγωνιςτών από την αγορϊ ό ζημιώθηκε εξαιτύασ τησ δικόσ ςασ πα-

ρουςύασ ςτην αγορϊ 

17. Φρόςη υποςτηρικτικών μηχανιςμών 

18. Φρόςη τησ επιχορόγηςησ από τον ΟΑΕΔ 

19. Πρόβλεψη για την πορεύα ανϊπτυξησ τησ επιχεύρηςησ ςτα επόμενα τρύα χρόνια   

20. Σρόποσ διϊθεςησ τησ παραγωγόσ κατϊ την ϋναρξη τησ επιχεύρηςησ 

21. Πρόβλεψη για την πορεύα ανϊπτυξησ τησ επιχεύρηςησ ςτα επόμενα τρύα χρόνια 

 

Παρακολούθηςη τησ εξέλιξησ του προγράμματοσ 

Σα ςτοιχεύα παρακολούθηςησ τησ εξϋλιξησ του προγρϊμματοσ  (παρακολούθηςη τησ επιχε-

ύρηςησ κατϊ τη διϊρκεια τησ επιχορόγηςησ μϋχρι και την ολοκλόρωςό τησ) μπορεύ να εύναι 

ενδεικτικϊ : 

1. Πλεονϋκτημα από την επιχορόγηςη του ΟΑΕΔ ϋναντι ϊλλων όμοιων επιχειρόςεων 

τησ περιοχόσ 

2. Εκτοπιςμόσ ανταγωνιςτών από την αγορϊ ό ζημιώθηκε εξαιτύασ τησ δικόσ ςασ πα-

ρουςύασ ςτην αγορϊ 

3. Φρόςη υποςτηρικτικών μηχανιςμών 

4. Φρόςη τησ επιχορόγηςησ από τον ΟΑΕΔ 

5. Βαθμόσ ςημαντικότητασ τησ επιχορόγηςησ του ΟΑΕΔ ςε ςχϋςη με ϊλλεσ δυςκολύεσ 

που προβλϋπατε ότι θα αντιμετωπύζατε ωσ επιχειρηματύασ  

6. Ύψοσ ποςού εύςπραξησ από τον ΟΑΕΔ ςε ςχϋςη με αυτϊ που χρειαςτόκατε. 

7. Εύδοσ υποςτόριξη από τον ΟΑΕΔ 

8. Προβλόματα ςτη ςυνεργαςύα με τον ΟΑΕΔ  

9. Φρόνοσ εύςπραξησ προκαταβολόσ τησ επιχορόγηςησ - ETO 

10. Νομικό μορφό τησ επιχεύρηςόσ ςασ ςόμερα  

11. Ποςό που εγκρύθηκε από τον ΟΑΕΔ 

12. Ποςό εύςπραξησ μϋχρι ςόμερα 

13. ημαντικότητα προβλημϊτων πριν την λειτουργύα τησ επιχεύρηςησ.  

14. Ειςοδηματικό κατϊςταςη ςόμερα ςε ςχϋςη με την ϋναρξη τησ επιχεύρηςησ 

15. Σρόποι υποςτόριξησ ςτη διϊρκεια δημιουργύασ τησ επιχεύρηςησ. 

 

Παρακολούθηςη των αποτελεςμάτων του προγράμματοσ 

Σα ςτοιχεύα παρακολούθηςησ των αποτελεςμϊτων του προγρϊμματοσ (παρακολούθηςη 

και αξιολόγηςη τησ επιχεύρηςησ μετϊ την ϋναρξη δραςτηριότητασ) μπορεύ να εύναι:. 

1. Αριθμόσ ςυνεταύρων ςόμερα 

2. Αριθμόσ απαςχολουμϋνων ατόμων ςτην επιχεύρηςό.  

3. Μετακύνηςη ςε ϊλλο χώρο από την ϋναρξη 

4. Λόγοι μετακύνηςησ 

5. Αριθμόσ απαςχολουμϋνων ατόμων ςτην επιχεύρηςό.  
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6. Αριθμόσ απαςχολουμϋνων ςτην επιχεύρηςό ςασ που επιχορηγόθηκαν από το 

πρόγραμμα νϋων θϋςεων του ΟΑΕΔ 

7. Εξϋλιξη τησ παραγωγόσ ςτην επιχεύρηςό ςασ διαχρονικϊ και με ςύγκριςη την παρα-

γωγό που εύχατε ςτο πρώτο ϋτοσ λειτουργύασ τησ επιχεύρηςησ 

8. Οικονομικϊ ςτοιχεύα τησ επιχεύρηςό. 

9. ημαντικότητα προβλημϊτων μετϊ την λειτουργύα τησ επιχεύρηςησ 

10. Ειςοδηματικό κατϊςταςη ςόμερα ςε ςχϋςη με την ϋναρξη τησ επιχεύρηςησ 

11. ύγκριςη ςυνθηκών εργαςύασ ςασ  ελεύθερου επαγγελματύα και μιςθωτού - Ώρεσ 

εργαςύασ 

12. ύγκριςη ςυνθηκών εργαςύασ ςασ ελεύθερου επαγγελματύα και μιςθωτού  

13. Προτϊςεισ ςτον ΟΑΕΔ για την υποςτόριξη των Νϋων Ελευθϋρων Επαγγελματιών   

14. Σρόποι υποςτόριξησ λειτουργύασ τησ επιχεύρηςησ. 

15. Οικονομικό κατϊςταςη μετϊ τη ςυμμετοχό ςασ ςτο πρόγραμμα ΟΑΕΔ  

16. Λόγοι χειροτεύρευςησ οικονομικόσ κατϊςταςησ 

17. Έτοσ κλειςύματοσ τησ επιχεύρηςησ 

18. Διϊςτημα παραμονόσ τησ επιχεύρηςησ ωσ ενεργόσ  

19. Βαθμόσ ςημαντικότητασ ςτο κλεύςιμο τησ επιχεύρηςόσ  

20. Κατϊςταςη μετϊ την αποτυχύα 

21. Φαρακτηριςμόσ εμπειρύασ τησ επιδότηςόσ ςασ 

22. Πρόβλεψη για την πορεύα ανϊπτυξησ τησ επιχεύρηςησ ςτα επόμενα τρύα χρόνια  
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6.4.2 Περίγραμμα Προδιαγραφών Αξιολόγηςησ Επιδράςεων των 
Προγραμμάτων Κατάρτιςησ 

Η ανϊγκη τησ ςυγκεκριμϋνησ αξιολόγηςησ εκπορεύεται από την ςτοχοθϋτηςη του Οργα-

νιςμού για την κατϊρτιςη και ανϊπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μϋςω τησ υλοπούηςησ 

αναςχεδιαςμϋνων και ποιοτικϊ αναβαθμιςμϋνων προγραμμϊτων επαγγελματικόσ κατϊρ-

τιςησ και δια βύου μϊθηςησ  που θα ανταποκρύνονται ςτισ ανϊγκεσ και τισ τϊςεισ τησ αγο-

ρϊσ εργαςύασ και ςτην ενδυνϊμωςη των προςόντων και των δεξιοτότων του ανθρώπινου 

δυναμικού, καθώσ και ςτην ενύςχυςη τησ απαςχοληςιμότητασ ειδικών ομϊδων ςτόχου πϋ-

ραν των εργαζομϋνων. Η διερεύνηςη τησ ςυγκεκριμϋνησ επύδραςησ αφορϊ ποιοτικϋσ με-

ταβολϋσ και παραμϋτρουσ του ανθρώπινου δυναμικού, με βϊςη την παραδοχό ότι η ποιό-

τητα του ανθρώπινου δυναμικού κρύνεται πρώτησ προτεραιότητασ μεταβλητό για μια «αν-

ταγωνιςτικό οικονομύα» και για ιςόρροπη κοινωνικό ανϊπτυξη (ανϊπτυξη με κοινωνικό 

ςυνοχό). Η αναγνώριςη τησ αξύασ του ανθρώπινου δυναμικού για την ανταγωνιςτικότητα 

των επιχειρόςεων και ευρύτερα κλϊδων τησ οικονομύασ, αντανακλϊται και ςτο επύπεδο 

αξιολόγηςησ των επιχειρόςεων για επενδυτικούσ ό χρηματοδοτικούσ ςκοπούσ. το πλαύ-

ςιο αυτό ϋχουν υιοθετηθεύ και αρχύςει να εφαρμόζονται μϋθοδοι αποτύμηςησ τησ επενδυ-

τικόσ ό μετοχικόσ και μακροπρόθεςμησ αξύασ των δαπανών για εκπαύδευςη και κατϊρτιςη 

ςτα διϊφορα μεγϋθη των επιχειρόςεων.  

Βαςικό πεδύο αξιολόγηςησ τησ επύδραςησ των Προγραμμϊτων Κατϊρτιςησ του ΟΑΕΔ ςτουσ 

ϊμεςα επωφελούμενουσ – ςυμμετϋχοντεσ – από τισ δρϊςεισ τησ εύναι η ενύςχυςη τησ α-

παςχοληςιμότητασ τουσ, που ορύζεται ωσ η ικανότητα ενόσ ατόμου να βρει ό να διατηρό-

ςει μύα θϋςη εργαςύασ ςτο δεδομϋνο κοινωνικο-οικονομικό περιβϊλλον και ςε οποιεςδό-

ποτε ςυνθόκεσ ςτην αγορϊ εργαςύασ. Ειδικϊ για τουσ ανϋργουσ και νεοειςερχόμενουσ ςτην 

αγορϊ εργαςύασ η απαςχοληςιμότητα αφορϊ την καταλληλότητα των προςόντων ςε ςχϋ-

ςη με τισ απαιτόςεισ τησ αγορϊσ εργαςύασ, ϋτςι ώςτε το ϊτομο να μπορεύ να βρει μύα θϋςη 

εργαςύασ υπό κανονικϋσ ςυνθόκεσ και μϋςα ςε εύλογο χρονικό διϊςτημα.  

Ειδικότεροι ςτόχοι τησ ςυγκεκριμϋνησ αξιολόγηςησ εύναι η αποτύμηςη των επιδρϊςεων 

των Προγραμμϊτων Κατϊρτιςησ ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ ςε προγρϊμματα επαγγελματικόσ 

κατϊρτιςησ που προωθούνται από τον ΟΑΕΔ και ιδιαύτερα ςε ότι αφορϊ τη βελτύωςη και 

πιςτοπούηςη των γνώςεων, των δεξιοτότων και των προςόντων τουσ, την εργαςιακό τουσ 

κατϊςταςη (απαςχοληςιμότητα) και τισ επαγγελματικϋσ τουσ προοπτικϋσ και ςε ότι αφο-

ρϊ τισ δρϊςεισ που αφορούν ανϋργουσ ό αδρανεύσ ςτη μεύωςη τησ ανεργύασ..  

Η ςυγκεκριμϋνη αξιολόγηςη θα βαςύζεται ςε δεδομϋνα που θα ςυλλϋγονται μϋςω ειδικόσ 

δειγματοληπτικόσ ϋρευνασ πεδύου. Ο υπό διερεύνηςη πληθυςμόσ τησ ποςοτικόσ ϋρευνασ 

(«κοινό – ςτόχοσ») θα εύναι τα ϊτομα που ϋχουν ςυμμετϊςχει ςε ϋνα τουλϊχιςτον πρόγ-

ραμμα κατϊρτιςησ του ΟΑΕΔ. 

Η επιλογό του δεύγματοσ τησ ϋρευνασ θα πραγματοποιηθεύ με χρόςη τησ μεθόδου τησ 

τρωματοποιημϋνησ Συχαύασ Δειγματοληψύασ. Η επιλογό του δεύγματοσ των επωφελουμϋ-

νων θα γύνεται με βϊςη το φύλο, την εργαςιακό κατϊςταςη και το εύδοσ του προγρϊμμα-

τοσ κατϊρτιςησ ςτο οπούο ςυμμετεύχαν. 

Η δειγματοληπτικό ϋρευνα πεδύου θα ςυλλϋγει και ςτοιχεύα που επιτρϋπουν την εκτύμηςη 

των ποιοτικών αποτελεςμϊτων και ϋμμεςων επιδρϊςεων των προγραμμϊτων κατϊρτιςησ 

και δια βύου μϊθηςησ ςτουσ ϊμεςα επωφελούμενουσ (εργαζόμενουσ, νεοειςερχόμενουσ, 

ανϋργουσ, αδρανεύσ). Σϋτοια ςτοιχεύα για παρϊδειγμα εύναι πληροφορύεσ για αλλαγϋσ ςτισ 
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ςτϊςεισ, ςυνθόκεσ και ςυμπεριφορϋσ (προςαρμογό ςε νϋεσ τεχνολογύεσ, νϋεσ ςυνθόκεσ και 

πρότυπα οργϊνωςησ, μεγαλύτερη ανταπόκριςη ςτισ απαιτόςεισ τησ θϋςησ εργαςύασ), ςτην 

εργαςιακό κατϊςταςη (ανώτερη θϋςη ςτην ιεραρχύα τησ επιχεύρηςησ, αύξηςη αποδοχών, 

επαγγελματικό κινητικότητα) ό ςτισ επιδόςεισ (παραγωγικότητα τησ εργαςύασ) των ωφε-

λουμϋνων εργαζομϋνων και για τουσ ανϋργουσ και νεοειςερχόμενουσ πληροφορύεσ για την 

εργαςιακό κατϊςταςη, τη θϋςη και εύδοσ εργαςύασ, τη διϊρκεια εργαςύασ, τισ αποδοχϋσ, τη 

διϊρκεια αναζότηςησ εργαςύασ μετϊ την κατϊρτιςη, τη ςυνϊφεια τησ κατϊρτιςησ με τισ 

ανϊγκεσ τησ θϋςησ εργαςύασ, τουσ λόγουσ που οι ερωτώμενοι παραμϋνουν ϊνεργοι (εϊν 

εξακολουθούν να εύναι ϊνεργοι), το βαθμό ικανοπούηςησ από το πρόγραμμα κατϊρτιςησ 

ςτο οπούο ςυμμετεύχαν κτλ. 

Επειδό οι επιδρϊςεισ ενδϋχεται να εύναι πολλϋσ και ςε διαφορετικϊ επύπεδα, ςκόπιμο εύναι 

να διαχωρύζονται ςε ϊμεςεσ και ϋμμεςεσ. τισ ϊμεςεσ περιλαμβϊνονται η βελτύωςη τησ ι-

κανότητασ του ατόμου (δεξιότητεσ και γνώςεισ), τησ παραγωγικότητϊσ του και του επιπϋ-

δου αποδοχών του. τισ ϋμμεςεσ περιλαμβϊνονται γενικότερεσ ςυνϋπειεσ όπωσ η ανοδικό 

κινητικότητα (εντόσ και εκτόσ τησ επιχεύρηςησ), η πληρϋςτερη γνώςη τησ επιχεύρηςησ και 

του επαγγϋλματοσ, η ϊνοδοσ τησ αυτοεκτύμηςησ, η βελτύωςη των προοπτικών του / τησ 

απαςχοληςιμότητϊσ του κλπ.  

Για την ποςοτικοπούηςη των επιδρϊςεων, θα διερευνηθεύ μϋςω τησ ϋρευνασ πεδύου ςε πο-

ιο βαθμό οι καταρτιςθϋντεσ εμφανύζονται πιο ικανού να ανταποκριθούν ςτισ απαιτόςεισ 

τησ εργαςύασ τουσ, ςε τι ποςοςτό ανϋλαβαν νϋα καθόκοντα, ςε τι ποςοςτό πληρώνονται 

με μεγαλύτερο μιςθό, ςε τι ποςοςτό πόραν προαγωγό, ςε ποιο βαθμό εκτιμούν ότι ϋγιναν 

πιο παραγωγικού και ςε ποιο βαθμό θεωρούν ότι η κατϊρτιςη εύχε επύδραςη ςτην παραγω-

γικότητα και γενικότερα ςτην ανταγωνιςτικότητα τησ επιχεύρηςησ όπου εργϊζονται, ό ςε 

ποιο ποςοςτό και μετϊ από πόςο διϊςτημα από την κατϊρτιςη οι ϊνεργοι βρόκαν εργαςύα 

και εϊν αυτό εύχε ςχϋςη με το αντικεύμενο τησ κατϊρτιςησ.  

Η αξιολόγηςη των προγραμμϊτων ςτουσ επωφελούμενουσ προβλϋπεται να διεξϊγεται ανϊ 

διετύα. Με τον τρόπο αυτό η αξιολόγηςη αυτό θα μπορεύ να λειτουργεύ και ςτο επύπεδο τησ 

αναςκόπηςησ των αρχικώσ εκτιμηθϋντων επιδρϊςεων, ώςτε ο ΟΑΕΔ να ϋχει τη δυνατότη-

τα για διαμορφωτικού χαρακτόρα αλλαγϋσ – βελτιώςεισ που θα μεγιςτοποιόςουν τα οφϋ-

λη και την προςτιθϋμενη αξύα ενόσ Προγρϊμματοσ. 
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7 Πλήρησ Σχεδιαςμόσ και Ετοιμαςία Αναλυτικών Προδιαγ-
ραφών του Συςτήματοσ Δεικτών Παρακολοφθηςησ και Α-
ξιολόγηςησ 

 

7.1 Οι επιδιώξεισ του ΟΑΕΔ αναφορικά με το ςχεδιαςμό Συς-
τήματοσ Δεικτών Παρακολοφθηςησ και Αξιολόγηςησ 

7.1.1 Απαιτήςεισ εςωτερικού περιβάλλοντοσ (ΟΑΕΔ) 

τισ ςτρατηγικϋσ επιδιώξεισ του ΟΑΕΔ καταγρϊφεται η ανϊπτυξη ενόσ μόνιμου εςωτερι-

κού υςτόματοσ Αξιολόγηςησ Πολιτικών και Τπηρεςιών (ϋργο οριζόντιου χαρακτόρα). Η 

απουςύα ενόσ μόνιμου εςωτερικού ςυςτόματοσ αξιολόγηςησ των ενεργητικών πολιτικών 

απαςχόληςησ που υλοποιεύ ο ΟΑΕΔ, ωσ προσ τισ επιπτώςεισ τουσ ςτην καταπολϋμηςη τησ 

ανεργύασ και ςτην ενύςχυςη τησ απαςχόληςησ, αλλϊ και αντύςτοιχου ςυςτόματοσ μϋτρη-

ςησ και αξιολόγηςησ των υπηρεςιών που παρϋχει προσ τουσ πολύτεσ, δεν επιτρϋπει τη δια-

μόρφωςη ςαφούσ εικόνασ ςχετικϊ με την ορθότητα του ςχεδιαςμού και τησ εφαρμογόσ 

των παρεμβϊςεων αυτών, ώςτε να προγραμματιςτούν βελτιωτικϋσ ενϋργειεσ για την ανα-

βϊθμιςό τουσ και για την επύτευξη των επιθυμητών ςτόχων ςτα θϋματα τησ καταπολϋμη-

ςησ τησ ανεργύασ και τησ αύξηςησ τησ απαςχόληςησ. 

Ωσ εκ τούτου, η ανϊπτυξη ςυςτόματοσ αξιολόγηςησ των λειτουργιών των ΚΠΑ2 και των 

πολιτικών απαςχόληςησ του ΟΑΕΔ αποςκοπεύ ςτην εξαγωγό  ποςοτικών και ποιοτικών 

δεδομϋνων προςμϋτρηςησ του βαθμού  αποτελεςματικότητϊσ τουσ, ςε ςχϋςη με τουσ 

ςτόχουσ που ϋχουν τεθεύ,  καθώσ και ςτον προςδιοριςμό των παραγόντων εκεύνων, που 

πρϋπει να ληφθούν υπόψη για τον προγραμματιςμό αντύςτοιχων μελλοντικών δρϊςεων. 

Ειδικότερα, οι ςτόχοι τησ ανϊπτυξησ ςυςτόματοσ αξιολόγηςησ εύναι: 

 Η εφαρμογό ενόσ εςωτερικού ςυςτόματοσ μϋτρηςησ τησ απόδοςησ ςτα ΚΠΑ2 ώςτε 

να βελτιωθεύ ο διαμεςολαβητικόσ ρόλοσ του ΟΑΕΔ ςτην τοπικό αγορϊ εργαςύασ με 

ποςοτικούσ και ποιοτικούσ όρουσ  

 Η εφαρμογό εςωτερικόσ διαδικαςύασ αξιολόγηςησ των ενεργητικών πολιτικών α-

παςχόληςησ, με την περιοδικό ςυνδρομό εξωτερικών αξιολογόςεων, ώςτε να δι-

αςφαλιςτεύ μϋςω δεικτών παρακολούθηςησ, η αποτελεςματικότητα των προγ-

ραμμϊτων 

 

7.1.2 Απαιτήςεισ εξωτερικού Περιβάλλοντοσ (ΕΣΠΑ, ΕΠΑΝΑΔ, Εφαρ-
μοςτικόσ Κανονιςμόσ)  

Οι δεύκτεσ του ΕΠΑΝΑΔ που αντλούν μϋροσ των δεδομϋνων τουσ για την εκτύμηςη των τι-

μών τουσ από το πληροφοριακό ςύςτημα του ΟΑΕΔ εύναι οι εξόσ : 

1. Ποςοςτό εγγεγραμμένων ανέργων νέων (15-24 ετών) που ωφελούνται από ενεργητικέσ 

πολιτικέσ απαςχόληςησ πριν ςυμπληρώςουν 6 μήνεσ ανεργίασ (Δείκτησ ΕΠΑ) 

Ερμηνεία δείκτη :Ο δεύκτησ αφορϊ την πρόληψη τησ ανεργύασ των νϋων μϋςω τησ προςφορϊσ 

ενόσ μϋτρου απαςχοληςιμότητασ ςε όλουσ τουσ νϋουσ ανϋργουσ εντόσ διαςτόματοσ 6 μηνών 
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ανεργύασ (από το 2010 εντόσ διαςτόματοσ 4 μηνών ανεργύασ), ςύμφωνα με τα Συμπερϊςματα 

του Ευρωπαώκού Συμβουλύου του Μαρτύου 2006. Η διατύπωςη του δεύκτη ςτο Ε.Π. παραπϋμπει 

ςε πραγματικό ωφϋλεια του νϋου ανϋργου μϋςω τησ ςυμμετοχόσ του ςε κϊποια δρϊςη κατϊρ-

τιςησ, επιδότηςησ τησ απαςχόληςησ, μαθητεύασ, εκκύνηςησ επιχειρηματικόσ δραςτηριότητασ 

κλπ.  

Επιςημαύνεται ότι ςύμφωνα με τα μεθοδολογικϊ κεύμενα τησ Employment Committee για τουσ 

δεύκτεσ ΕΣΑ, η ϋννοια τησ προςφορϊσ του νϋου ξεκινόματοσ αποτυπώνεται ςτο δεύκτη 19Μ3 

(NEW START) και ςυνιςτϊται να ερμηνεύεται ωσ πραγματικό εκκύνηςη (actual start59 of a job, 

training, retraining, work practice or other employability measure) του όποιου μϋτρου απαςχο-

ληςιμότητασ. (LMP κατηγορύεσ 2-7). 

Άρα όλοι οι νϋοι 15 – 24 ετών που επιςκϋπτονται τον ΟΑΕΔ και εγγρϊφονται ωσ ϊνεργοι θα 

πρϋπει να εντϊςςονται ςε κϊποια δρϊςη ενεργητικόσ πολιτικόσ απαςχόληςησ ςε διϊςτημα 

6 μηνών (4 μηνών από το 2010). Ο αριθμητόσ του δεύκτη εύναι οι νϋοι που εντϊςςονται ςε 

κϊποια δρϊςη ενεργητικόσ πολιτικόσ απαςχόληςησ και ο παρονομαςτόσ το ςύνολο των 

νϋων εγγεγραμμϋνων ανϋργων ςτον ΟΑΕΔ. Ωςτόςο επειδή μέροσ των ενεργητικών πολιτι-

κών απαςχόληςησ δύναται να χρηματοδοτείται από εθνικούσ πόρουσ, θα πρέπει το ςύς-

τημα παρακολούθηςησ του ΟΑΕΔ να καταχωρεί τη διάκριςη των μέτρων ςε εθνικά και 

ςυγχρηματοδοτούμενα. 

Παρακολούθηςη δείκτη από το ΕΠΑΝΑΔ: Δε θα αποτυπώνεται ο δεύκτησ ςτο ΣΔΠ/Τ. Ο α-

ριθμητόσ του θα ςυγκεντρώνεται ωσ ϊθροιςμα από την ΕΤΔ όλων των δεικτών εκροών 

ςτο Ο.Π.. που θα παρακολουθούν τισ δρϊςεισ ενεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ ειδι-

κϊ για τουσ νϋουσ (όπου υπϊρχει ςτοχοθϋτηςη για νϋουσ, ϊρα και αντύςτοιχοσ δεύκτησ εκ-

ροόσ : «Αρ.νϋων κϊτω των 25 ετών και κϊτω των 6 ό 4 μηνών ανεργύασ’ που ωφελεύται από 

κατϊρτιςη π.χ.), ενώ για όςεσ δρϊςεισ απευθύνονται γενικϊ ςε ανϋργουσ χωρύσ ειδικό ςτο-

χοθϋτηςη για την ομϊδα των νϋων, τα ςτοιχεύα θα αντλούνται από το Δελτύο Παρακολού-

θηςησ Τποϋργου (mainstreaming). O αριθμητήσ αυτόσ αφορά τισ ςυγχρηματοδοτούμενεσ 

από το ΕΠΑΝΑΔ ενεργητικέσ δράςεισ απαςχόληςησ. Ο παρονομαςτόσ του δεύκτη θα προ-

ϋρχεται από τα ςτοιχεύα των ΚΠΑ (ςύςτημα ΟΑΕΔ για καταγραφό ανεργύασ). Η ςυμβολό 

του ΕΠΑΝΑΔ ςτο δεύκτη προκύπτει από αυτό το κλϊςμα, ενώ κανονικϊ θα πρϋπει να 

προςτύθενται ςτον αριθμητό και οι τυχόν ςυμμετοχϋσ νϋων ςε εθνικϊ χρηματοδοτούμενα 

προγρϊμματα για να εύναι πλόρησ ο υπολογιςμόσ.  Μία πρόταςη θα ήταν να παραμείνει ο 

δείκτησ ςτο ΕΠΑ και να αφαιρεθεί από το ΕΠΑΝΑΔ, αφού αφορά τη ςυνολική εθνική 

προςπάθεια και όχι μόνο το ΕΚΣ. 

τοιχεία που απαιτούνται από τον ΟΑΕΔ. Για τον αριθμητό του δεύκτη θα πρϋπει να ςυγ-

κεντρώνονται οι ςυμμετοχϋσ των νϋων ςε όλα τα προγρϊμματα ενεργητικών πολιτικών 

απαςχόληςησ - ξεχωριςτϊ για ςυγχρηματοδοτούμενα και για εθνικϊ. Σο ςύςτημα πρϋπει 

να επιτρϋπει την παρακολούθηςη τησ πολιτικόσ πρόληψησ τησ ανεργύασ των νϋων ςτο 

6μηνο για την τριετύα 2007-2009 και ςτο τετρϊμηνο από το 2010 και μετϊ. Ο παρονομας-

τόσ αφορϊ τον αρ. των εγγεγραμμϋνων ανϋργων νϋων. Πρϋπει να καθοριςτούν τα διαςτό-

ματα παρακολούθηςησ των τιμών του δεύκτη ςε κϊθε ϋτοσ (π.χ. ανϊ τρύμηνο, τετρϊμηνο, 

εξϊμηνο ;) και αντύςτοιχα η ενημϋρωςη τησ ΕΤΔ. Για την πληρϋςτερη παρακολούθηςη του 

                                                             
59 Ο δεύκτησ EMCO 19M3 κϊνει αναφορϊ και ςτην υποκατηγορύα 1.1.2. τησ LMP. Για τον ΟΑΕΔ αυτό αφορϊ τη ςυμπλόρωςη του ΑΣΔ 
(Ατομικού Σχεδύου Δρϊςησ) από τουσ ανϋργουσ.  
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δεύκτη, τα ςτοιχεύα θα πρϋπει να ςυςχετύζονται και με τη ςυμπλόρωςη του ΑΔ από τουσ 

νϋουσ. 

 

2. Ποςοςτό εγγεγραμμένων ανέργων γυναικών που ωφελούνται από ενεργητικέσ πολιτι-

κέσ απαςχόληςησ επί του ςυνόλου των εγγεγραμμένων ανέργων γυναικών που αναζητούν 

εργαςία - 3. Ποςοςτό εγγεγραμμένων μακροχρόνια ανέργων που ωφελούνται από ενεργη-

τικέσ πολιτικέσ απαςχόληςησ επί του ςυνόλου των εγγεγραμμένων μακροχρόνια ανέργων 

που αναζητούν εργαςία (Δείκτησ ΕΠΑ) 

Ερμηνεία δεικτών Και οι δύο δεύκτεσ αφορούν τα ποςοςτϊ ενεργοπούηςησ δύο κατηγοριών 

ανϋργων (των γυναικών και των μακροχρόνια ανϋργων). Οι δεύκτεσ αφορούν την ωφϋλεια γυ-

ναικών – μακροχρόνια ανϋργων μϋςω τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςε κϊποια δρϊςη κατϊρτιςησ, επι-

δότηςησ τησ απαςχόληςησ, μαθητεύασ, εκκύνηςησ επιχειρηματικόσ δραςτηριότητασ κλπ. ωσ 

ποςοςτό των αντύςτοιχων πληθυςμών ςτόχου. Μακροχρόνια ϊνεργοι εύναι οι ϊνεργοι κϊτω 

των 25 ετών και ϊνω των 6 μηνών ανεργύασ και οι ϊνεργοι ϊνω των 25 ετών και ϊνω των 12 μη-

νών ανεργύασ. 

Παρακολούθηςη δεικτών από το ΕΠΑΝΑΔ: Δε θα αποτυπώνονται οι δεύκτεσ ςτα ΣΔΠ/Τ. Ο 

αριθμητόσ τουσ θα ςυγκεντρώνεται ωσ ϊθροιςμα από την ΕΤΔ όλων των δεικτών εκροών 

ςτο Ο.Π.. που θα παρακολουθούν τισ δρϊςεισ ενεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ για 

γυναύκεσ – μακροχρόνια ανϋργουσ (όπου υπϊρχει ςτοχοθϋτηςη, ϊρα και αντύςτοιχοσ δεύκ-

τησ εκροόσ), ενώ ϋτςι κι αλλιώσ για όλεσ τισ δρϊςεισ ενεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ 

τα ςτοιχεύα για γυναύκεσ και μακροχρόνια ανϋργουσ μπορούν να αντλούνται από το Δελτύο 

Παρακολούθηςησ Τποϋργου. Αυτοί οι αριθμητέσ των δεικτών αφορούν τισ ςυγχρηματοδο-

τούμενεσ από το ΕΠΑΝΑΔ ενεργητικέσ δράςεισ απαςχόληςησ. Ο παρονομαςτόσ των δεικ-

τών θα προϋρχεται από τα ςτοιχεύα των ΚΠΑ (ςύςτημα ΟΑΕΔ για καταγραφό ανεργύασ). 

τοιχεία που απαιτούνται από τον ΟΑΕΔ. Επειδό μϋροσ των ενεργητικών πολιτικών απας-

χόληςησ δύναται χρηματοδοτούνται από εθνικούσ πόρουσ, θα πρϋπει το ςύςτημα παρα-

κολούθηςησ του ΟΑΕΔ να καταχωρεύ τη διϊκριςη των μϋτρων ςε εθνικϊ και ςυγχρηματο-

δοτούμενα. 

Για τον αριθμητό των δεικτών θα πρϋπει να ςυγκεντρώνονται οι ςυμμετοχϋσ των γυναι-

κών και των μακροχρόνια ανϋργων ςε όλα τα προγρϊμματα ενεργητικών πολιτικών α-

παςχόληςησ - ξεχωριςτϊ για ςυγχρηματοδοτούμενα και για εθνικϊ. Πρϋπει να καθοριςτο-

ύν τα διαςτόματα παρακολούθηςησ των τιμών του δεύκτη ςε κϊθε ϋτοσ (π.χ. ανϊ τρύμηνο, 

τετρϊμηνο, εξϊμηνο ;) και η αντύςτοιχη ενημϋρωςη τησ ΕΤΔ.  

 

4. Ποςοςτό ανέργων που ωφελούνται από ενεργητικέσ πολιτικέσ απαςχόληςησ επί του 

ετήςιου μέςου όρου των εγγεγραμμένων ανέργων που αναζητούν εργαςία (ΔΕΙΚΣΗ Ε-

ΠΑ) 

Ερμηνεία δείκτη O δεύκτησ αφορϊ το ποςοςτό ενεργοπούηςησ του ςυνόλου των ανϋργων. 

Η τιμή ςτόχοσ θα είναι αποτέλεςμα του ΕΠΑΝΑΔ (αυτό αναφέρεται ςτο ΕΠΑ). 

Παρακολούθηςη δεικτών από το ΕΠΑΝΑΔ: Δε θα αποτυπώνονται οι δεύκτεσ ςτα ΣΔΠ/Τ. Ο 

αριθμητόσ τουσ θα ςυγκεντρώνεται ωσ ϊθροιςμα από την ΕΤΔ όλων των δεικτών εκροών 

ςτο Ο.Π.. που θα παρακολουθούν τισ δρϊςεισ ενεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ για 
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ανϋργουσ, ενώ ϋτςι κι αλλιώσ για όλεσ τισ δρϊςεισ ενεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ τα 

ςτοιχεύα για ανϋργουσ μπορούν να αντλούνται από το Δελτύο Παρακολούθηςησ Τποϋργου. 

O αριθμητήσ αυτόσ του δείκτη αφορά τισ ςυγχρηματοδοτούμενεσ από το ΕΠΑΝΑΔ ενεργη-

τικέσ δράςεισ απαςχόληςησ και ταυτίζεται με το δείκτη εκροήσ του ΕΠΑΝΑΔ «Αρ. ανέργων 

που ωφελούνται από ενεργητικέσ πολιτικέσ απαςχόληςησ». 

Ο παρονομαςτόσ του δεύκτη θα προϋρχεται από τα ςτοιχεύα των ΚΠΑ (ςύςτημα ΟΑΕΔ για 

καταγραφό ανεργύασ). Ωςτόςο, καθώσ ο παρονομαςτόσ αφορϊ ετόςιο μϋςο όρο, θα πρϋ-

πει να διευκρινιςτεύ εϊν η πρώτη τιμό του δεύκτη θα ςυμπληρωθεύ όταν ολοκληρωθεύ η 

πρώτη διετύα υλοπούηςησ δρϊςεων.  

το ΕΠΑ αναφϋρεται ότι η  τιμό βϊςησ και η τιμό ςτόχοσ αφορούν ςτο κατ’ετοσ ποςοςτό 

των ωφελουμϋνων ανϋργων ωσ προσ το κατ’ ετοσ ςύνολο των ανϋργων για το ϋτοσ ανα-

φορϊσ. 

Σο ερώτημα είναι πώσ θα παρακολουθείται ο δείκτησ τισ ενδιάμεςεσ χρονιέσ, εάν δηλ. θα 

ταυτίζεται με το ποςοςτό που προκύπτει από αυτή τη διαίρεςη κάθε χρόνο, ή εάν θα ςυγ-

κρίνεται με τα αντίςτοιχα ποςοςτά των προηγούμενων ετών, για να προκύπτει κάθε φορά 

η τιμή του δείκτη ςτη βάςη τησ λογικήσ του «ετήςιου μέςου όρου».  

 

5. Ποςοςτό εγγεγραμμένων ανέργων ΕΚΟ που ωφελούνται από ενεργητικέσ πολιτικέσ α-

παςχόληςησ επί του ςυνόλου των εγγεγραμμένων ανέργων ΕΚΟ που αναζητούν εργαςία  

Ερμηνεία δείκτη Ο δεύκτησ ϋχει την ύδια λογικό με τουσ δεύκτεσ 2 και 3 παραπϊνω. Αφορϊ 

δηλ. το ποςοςτό ενεργοπούηςησ μύασ κατηγορύασ ωφελουμϋνων ανϋργων, των ΕΚΟ, μϋςω 

τησ ςυμμετοχόσ τουσ ςε κϊποια δρϊςη ενεργητικόσ πολιτικόσ απαςχόληςησ.  

Παρακολούθηςη δείκτη από το ΕΠΑΝΑΔ: Δε θα αποτυπώνονται ο δεύκτησ ςτα ΣΔΠ/Τ. Ο 

αριθμητόσ του θα ςυγκεντρώνεται ωσ ϊθροιςμα από την ΕΤΔ όλων των δεικτών εκροών 

ςτο Ο.Π.. που θα παρακολουθούν τισ δρϊςεισ ενεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ για 

ανϋργουσ ΕΚΟ (όπου υπϊρχει ςτοχοθϋτηςη, ϊρα και αντύςτοιχοσ δεύκτησ εκροόσ), ενώ ϋτςι 

κι αλλιώσ για όλεσ τισ δρϊςεισ ενεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ τα ςτοιχεύα για ανϋρ-

γουσ ΕΚΟ μπορούν να αντλούνται από το Δελτύο Παρακολούθηςησ Τποϋργου (δυνατότητα 

παρακολούθηςησ mainstreaming ΕΚΟ). Ο αριθμητήσ αυτόσ του δείκτη αφορά τισ ςυγχρη-

ματοδοτούμενεσ από το ΕΠΑΝΑΔ ενεργητικέσ δράςεισ απαςχόληςησ. Ο παρονομαςτόσ του 

θα προϋρχεται από τα ςτοιχεύα των ΚΠΑ (ςύςτημα ΟΑΕΔ για καταγραφό ανεργύασ ΕΚΟ). 

τοιχεία που απαιτούνται από τον ΟΑΕΔ. Επειδό μϋροσ των ενεργητικών πολιτικών απας-

χόληςησ δύναται χρηματοδοτούνται από εθνικούσ πόρουσ, θα πρϋπει το ςύςτημα παρα-

κολούθηςησ του ΟΑΕΔ να καταχωρεύ τη διϊκριςη των μϋτρων ςε εθνικϊ και ςυγχρηματο-

δοτούμενα. 

Για τον αριθμητό του δεύκτη θα πρϋπει να ςυγκεντρώνονται οι ςυμμετοχϋσ των ανϋργων 

ΕΚΟ ςε όλα τα προγρϊμματα ενεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ - ξεχωριςτϊ για ςυγ-

χρηματοδοτούμενα και για εθνικϊ και ςτο ςύνολο των προγραμμάτων, όχι μόνο ςε αυτά 

που αφορούν μόνο ΕΚΟ (δηλ. το ςύςτημα να επιτρέπει την παρακολούθηςη του main-

streaming των ΕΚΟ). Πρϋπει να καθοριςτούν τα διαςτόματα παρακολούθηςησ των τιμών 

του δεύκτη ςε κϊθε ϋτοσ (π.χ. ανϊ τρύμηνο, τετρϊμηνο, εξϊμηνο ;) και η αντύςτοιχη ενημϋ-

ρωςη τησ ΕΤΔ.  
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6. Ποςοςτό εγγεγραμμένων ανέργων που ωφελούνται από ενεργητικέσ πολιτικέσ απαςχό-

ληςησ και βρίςκουν/παραμένουν ςε θέςη εργαςίασ 6 μήνεσ μετά την ολοκλήρωςη τησ πα-

ρέμβαςησ, επί του ςυνόλου των εγγεγραμμένων ανέργων που ωφελούνται από ενεργητι-

κέσ πολιτικέσ απαςχόληςησ. 

Ερμηνεία δείκτη Εύναι ϋνασ πολύ ςημαντικόσ δεύκτησ αποτελϋςματοσ που αφορϊ τα απο-

τελϋςματα των ενεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ ςτην απαςχόληςη των ωφελουμϋ-

νων ανϋργων. Σαυτύζεται με το δεύκτη 19A4 τησ EMCO και αφορϊ το αποτϋλεςμα των ε-

νεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ 6 μόνεσ μετϊ την ολοκλόρωςη τησ εκϊςτοτε παρϋμ-

βαςησ.  

Για την παρακολούθηςή του πρέπει να προςδιοριςτούν τα εξήσ μεταξύ ΕΤΔ ΕΠΑΝΑΔ και 

ΟΑΕΔ: 

α) Με ποιο τρόπο/ποια μεθοδολογύα το ςύςτημα του ΟΑΕΔ επιτρϋπει την παρακολούθηςη 

του δεύκτη. Θα γύνεται με δειγματοληψύα ςε αντιπροςωπευτικό δεύγμα ανϋργων ωφελου-

μϋνων από ενεργητικϋσ πολιτικϋσ απαςχόληςησ ; Αν ναι, ποιοι παρϊμετροι θα προςδιορύ-

ζουν το δεύγμα ;  

β) ε ποιόν θα ανόκει η αρμοδιότητα παρακολούθηςησ του “follow up’ των καταρτιςθϋν-

των ανϋργων; Kαλύπτονται και αυτού από το ςύςτημα του ΟΑΕΔ; 

γ) Επιτρϋπει το ςύςτημα του ΟΑΕΔ την παρακολούθηςη του δεύκτη ανϊ προκόρυξη του 

ΕΠΑΝΑΔ ; Καταγρϊφονται/ςυνδϋονται δηλ. οι ωφελούμενοι ϊνεργοι από κϊθε ενεργητικό 

πολιτικό απαςχόληςησ ςτο πλαύςιο τησ εκϊςτοτε προκόρυξησ, ώςτε να εύναι εφικτό και η 

παρακολούθηςη του “follow –up” ανϊ προκόρυξη;  

δ) Αν ο δεύκτησ θα πρϋπει να αναλυθεύ ςε επιμϋρουσ απλούσ δεύκτεσ ανϊ ομϊδα ςτόχου 

(νϋοι, γυναύκεσ, μακροχρόνια ϊνεργοι), ςύμφωνα με τη δϋςμευςη του Ε.Π για μεγαλύτερη 

ωφϋλεια των εν λόγω ομϊδων – ςτόχου.  

ε) Αν ο δεύκτησ θα πρϋπει να αναλυθεύ ανϊ ενεργητικό πολιτικό απαςχόληςησ (κατϊρτιςη, 

NΘE, stage, ΝΕΕ) και να προςδιοριςτεύ ο μηχανιςμόσ παρακολούθηςησ των ωφελουμϋνων 

ανϊ πολιτικό. Αυτό η ανϊλυςη θα επιτρϋπει την καλύτερη παρακολούθηςη τησ πορεύασ τησ 

τιμόσ του δεύκτη ςε ό,τι αφορϊ τη ςυμβολό τησ κϊθε πολιτικόσ ςε αυτόν. 

ςτ) Αν ο δεύκτησ θα πρϋπει να αναλυθεύ και ςτη βϊςη τησ χωρικόσ/περιφερειακόσ διϊςτα-

ςησ και με ποιόν τρόπο θα γύνεται η παρακολούθηςη αυτό. 

ζ) Για την εξαγωγό εγκυρότερων και πιο αξιόπιςτων ςυμπεραςμϊτων, αν εύναι ςκόπιμο να 

διενεργούνται περιοδικϊ και ϋρευνεσ αξιολόγηςησ ςτουσ ωφελούμενουσ ϊνεργουσ, ώςτε 

να ςυμπληρώνονται τα δεδομϋνα του ςυςτόματοσ παρακολούθηςησ και να αποτιμώνται 

και ϊλλα ποιοτικϊ ςτοιχεύα. Οι ϋρευνεσ αυτϋσ θα μπορούςαν να προγραμματύζονται από 

την ΕΤΔ του ΕΠΑΝΑΔ ςτο πλαύςιο των χεδύων Αξιολόγηςησ για το ΕΚΣ ό η πρώτη από αυ-

τϋσ θα μπορούςε π.χ. να διενεργηθεύ ςτο πλαύςιο τησ on going αξιολόγηςησ του ΕΠΑΝΑΔ. 

Παρακολούθηςη δείκτη από το ΕΠΑΝΑΔ: Με βϊςη τα παραπϊνω, και εφόςον το ςύςτημα 

παρακολούθηςησ του ΟΑΕΔ το επιτρϋπει, πρϋπει να διευκρινιςτεύ αν ο αριθμητόσ του δεύκ-

τη θα μπαύνει ωσ δεύκτησ αποτελϋςματοσ ςτα ΣΔΠ των δρϊςεων ενεργητικών πολιτικών 

απαςχόληςησ ωσ : «Αρ. εγγεγραμμένων ανέργων που ωφελούνται από ενεργητικέσ πολιτι-
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κέσ απαςχόληςησ και βρίςκουν/παραμένουν ςε θέςη εργαςίασ 6 μήνεσ μετά την ολοκλή-

ρωςη τησ παρέμβαςησ» 

 

7. Ποςοςτό εγγεγραμμένων ανέργων EKO που ωφελούνται από ενεργητικέσ πολιτικέσ α-

παςχόληςησ και βρίςκουν/παραμένουν ςε θέςη εργαςίασ 6 μήνεσ μετά την ολοκλήρωςη 

τησ παρέμβαςησ, επί του ςυνόλου των εγγεγραμμένων ανέργων EKO που αναζητούν ερ-

γαςία.60 

Ερμηνεία δείκτη Εύναι ϋνασ δεύκτησ αποτελϋςματοσ που αφορϊ τα αποτελϋςματα των ε-

νεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ ςτην απαςχόληςη των ωφελουμϋνων ανϋργων ΕΚΟ, 

6 μόνεσ μετϊ την ολοκλόρωςη των παρεμβϊςεων. Διαφϋρει από τον παραπϊνω δεύκτη 6 

ςτη λογικό του, γιατύ υπολογύζεται ωσ ποςοςτό όχι όςων ςυμμετϋχουν ςε ενεργητικϋσ πο-

λιτικϋσ απαςχόληςησ, αλλϊ όςων αναζητούν εργαςύα. Ουςιαςτικϊ εύναι το αποτϋλεςμα 

του παραπϊνω δεύκτη 5. 

Για την παρακολούθηςή του πρέπει να προςδιοριςτούν τα εξήσ μεταξύ ΕΤΔ ΕΠΑΝΑΔ και 

ΟΑΕΔ: 

Ιςχύουν οι παρατηρόςεισ του δεύκτη 6.  

Παρακολούθηςη δείκτη από το ΕΠΑΝΑΔ: Με βϊςη τα παραπϊνω, και εφόςον το ςύςτημα 

παρακολούθηςησ του ΟΑΕΔ το επιτρϋπει, πρϋπει να διευκρινιςτεύ αν ο αριθμητόσ του δεύκ-

τη θα μπαύνει ωσ δεύκτησ αποτελϋςματοσ ςτα ΣΔΠ των δρϊςεων ενεργητικών πολιτικών 

απαςχόληςησ για τουσ ΕΚΟ ωσ : «Αρ. εγγεγραμμένων ανέργων ΕΚΟ που ωφελούνται από 

ενεργητικέσ πολιτικέσ απαςχόληςησ και βρίςκουν/παραμένουν ςε θέςη εργαςίασ 6 μήνεσ 

μετά την ολοκλήρωςη τησ παρέμβαςησ» 

 

8. Ποςοςτό εγγεγραμμένων ανέργων ευπαθών κοινωνικά ομάδων που ωφελούνται από 

ενεργητικέσ πολιτικέσ απαςχόληςησ επί του ςυνόλου των εγγεγραμμένων ανέργων που 

ωφελούνται από ενεργητικέσ πολιτικέσ απαςχόληςησ (προκατάρτιςη, κατάρτιςη, ΝΘΕ, 

ΝΕΕ, STAGE, ολοκληρωμένεσ παρεμβάςεισ) (ΔΕΙΚΣΗ ΕΠΑ) 

Ερμηνεία δείκτη.  Ο δεύκτησ προκύπτει από τη ςυςχϋτιςη των αριθμητών των δεικτών 5 

και 4, επομϋνωσ ιςχύουν οι παρατηρόςεισ που αναφϋρονται παραπϊνω για την ςυγκϋν-

τρωςη των απαιτούμενων ςτοιχεύων. Η τιμή ςτόχοσ θα είναι αποτέλεςμα του ΕΠΑΝΑΔ (α-

υτό αναφέρεται ςτο ΕΠΑ). 

Παρακολούθηςη δείκτη από το ΕΠΑΝΑΔ O δεύκτησ δε θα αποτυπώνεται ςτο ΣΔΠ/Τ, αλλϊ 

θα υπολογύζεται από την ΕΤΔ του ΕΠΑΝΑΔ ςτη βϊςη τησ ϊντληςησ των απαιτούμενων ςτο-

ιχεύων από το ΟΠ.(Δεύκτεσ και ςτοιχεύα παραρτόματοσ από το Δελτύο Παρακολούθηςησ 

Τποϋργου). 

 

9. Δαπάνεσ για ενεργητικέσ πολιτικέσ απαςχόληςησ ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ (ΔΕΙΚΣΗ ΕΠΑ) 

                                                             
60  Εύναι ϋνασ δεύκτησ για τον οπούο πρϋπει να προςδιοριςτούν οι τιμϋσ βϊςησ και ςτόχου  
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Ερμηνεία δείκτη. Ο δεύκτησ ταυτύζεται με το δεύκτη ΕΜCO19A5 ; Αν ναι, τότε ωσ προσ τη 

μεθοδολογύα υπολογιςμού του και την ϊντληςη ςτοιχεύων για την παρακολούθηςό του, 

πληροφόρηςη μπορεύ να προςφϋρει η ΠΑΕΠ, γιατύ αφορϊ την τροφοδότηςη των ςτοιχεύ-

ων ςτο πλαύςιο ενεργητικόσ πολιτικόσ απαςχόληςησ. 

Για την παρακολούθηςή του πρέπει να προςδιοριςτούν τα εξήσ μεταξύ ΕΤΔ ΕΠΑΝΑΔ και 

ΟΑΕΔ: Οι δαπϊνεσ για ενεργητικϋσ πολιτικϋσ απαςχόληςησ αφορούν τισ πολιτικϋσ που 

ςυγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΑΝΑΔ ό και εθνικϋσ πολιτικϋσ/προγρϊμματα που μπορεύ 

να υλοποιεύ ο ΟΑΕΔ ; Αν αφορούν και τα δύο, εύναι δυνατό η παρακολούθηςη των δύο κα-

τηγοριών ξεχωριςτϊ, ώςτε να εύναι δυνατό η εκτύμηςη τησ ςυμβολόσ τησ καθεμύασ ςτο 

ΑΕΠ ; Επύςησ, επιτρϋπει το ςύςτημα τροφοδότηςησ με ςτοιχεύα του δεύκτη την παρακολο-

ύθηςη τησ ςυμβολόσ των εκϊςτοτε κατηγοριών πρϊξεων του ΕΠΑΝΑΔ ςτη διαμόρφωςη 

των τιμών του ;  

 

7.2 Διαμόρφωςη μεθοδολογίασ για το ςχεδιαςμό του Συςτή-
ματοσ Δεικτών Παρακολοφθηςησ και Αξιολόγηςησ  

Ένα ςύςτημα δεικτών περιλαμβϊνει μύα ποικιλύα πληροφοριών και υπολογιςτικών εργαλε-

ύων. Για την ανϊπτυξη – ςχεδιαςμό ενόσ υςτόματοσ Δεικτών θα πρϋπει να απαντηθούν 

ερωτόματα όπωσ: 

 Σι εύδουσ Δεύκτεσ θα χρηςιμοποιηθούν; 

 Πωσ θα γύνει η επιλογό των κατϊλληλων δεικτών για το υπό διερεύνηςη αντικεύμε-

νο ενδιαφϋροντοσ; 

 Με ποιο τρόπο θα εφαρμοςτούν, θα παρακολουθηθούν και θα αξιολογηθούν οι δε-

ύκτεσ;  

Ειδικότερα, οι δεύκτεσ που προτεύνονται διακρύνονται ςε: 

 Ποςοτικούσ, που βαςύζονται ςε ποςοτικϊ δεδομϋνα (π.χ αριθμόσ ανϋργων γυναι-

κών που ςυμμετεύχαν ςε ενϋργειεσ κατϊρτιςησ) - Ποιοτικούσ, που υπολογύζονται 

από μη ποςοτικϊ ςτοιχεύα ό εναλλακτικϊ υπολογύζονται μϋςω τησ γνώμησ του ε-

ξεταζόμενου πληθυςμού (π.χ βαθμόσ ικανοπούηςησ από την ςυμμετοχό ςε ϋνα 

πρόγραμμα κατϊρτιςησ).  

 Απλοί, δηλαδό ςυνδϋονται με ϋνα και μοναδικό χαρακτηριςτικό κϊθε φορϊ και 

δύνουν πληροφορύεσ για ϋνα ςυγκεκριμϋνο παρϊγοντα χωρύσ να λαμβϊνουν υπό-

ψη τουσ ό να χρηςιμοποιούν διαθϋςιμεσ πληροφορύεσ για ϊλλουσ παρϊγοντεσ που 

ϋχουν απόχηςη ςτο υπό μελϋτη πεδύο - ύνθετοι που αποτελούνται από ςυνδυ-

αςμό διαφόρων μεταβλητών (χαρακτηριςτικών). την ουςύα, οι ςύνθετοι δεύκτεσ 

αποτελούν μια ςύνθεςη διαφόρων μεταβλητών (ςυνόθωσ απλών δεικτών). 

 Εκροών, που αφορούν τη δραςτηριότητα και μετρούνται ςε φυςικϋσ ό νομιςμα-

τικϋσ μονϊδεσ (π.χ αριθμόσ γυναικών που ςυμμετεύχαν ςε ενϋργειεσ κατϊρτιςησ - 

Αποτελεςμάτων, που αφορούν την ϊμεςη επενϋργεια που επϋφερε μια παρϋμβα-

ςη, παρϋχουν πληροφορύεσ για αλλαγϋσ των ϊμεςα ωφελούμενων και μπορεύ να 

ϋχουν εύτε φυςικό εύτε οικονομικό υπόςταςη (π.χ ποςοςτό γυναικών που ςυμμε-

τϋχουν ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ) - Επιπτώςεων, που αφορούν τισ ςυνϋπειεσ 
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τησ παρϋμβαςησ πϋραν των ϊμεςων επενεργειών ςτουσ ϊμεςα ωφελούμενουσ 

(π.χ μεύωςη τησ ανεργύασ γυναικών). Μπορεύ να οριςθούν δύο ϋννοιεσ επιπτώςε-

ων, ανϊλογα από το κατϊ πόςο οι επενϋργειεσ ςυμβαύνουν μετϊ από πϊροδο ο-

ριςμϋνου χρόνου (ειδικϋσ επιπτώςεισ), ςυνδϋονται όμωσ ϊμεςα με την αναλαμβα-

νόμενη πρϊξη, ό απώτερεσ επενϋργειεσ που επηρεϊζουν μεγαλύτερο πληθυςμό 

(γενικϋσ επιπτώςεισ) 

Σα κριτόρια επιλογόσ των δεικτών του υςτόματοσ Αξιολόγηςησ των επιδρϊςεων του ΟΑ-

ΕΔ αποτϋλεςε μια αναδιαταγμϋνη και φραςτικϊ εμπλουτιςμϋνη εκδοχό τησ μεθοδολογύασ 

των «ϋξυπνων» δεικτών (S.M.A.R.T. indicators), ενώ ςε μικρότερο και πιο ςυνθετικό βαθμό 

ϋχουν αντληθεύ ςτοιχεύα από τισ μεθοδολογικϋσ προςεγγύςεισ SPICED και CREAM. Σα κρι-

τόρια που χρηςιμοποιόθηκαν για την επιλογό των δεικτών του υςτόματοσ Δεικτών Πα-

ρακολούθηςησ και Αξιολόγηςησ περιγρϊφονται αναλυτικϊ ςτον Πύνακα που ακολουθεύ.  
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Πίνακασ 4: Πίνακασ Κριτηρίων Επιλογήσ Δεικτών του Α 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΥΤΓΗ ΚΙΝΔΤΝΩΝ 

αφήσ Ο δεύκτησ διακρύνεται από εννοιο-
λογικό επϊρκεια και ςαφόνεια.  
Αυτό ςημαύνει ότι: 
-υπϊρχει ςαφόσ και ακριβόσ καθο-
ριςμόσ του δεύκτη (τι ακριβώσ 
μετρϊει ο δεύκτησ) 
-υπϊρχει ςαφόσ και ακριβόσ περιγ-
ραφό του περιεχομϋνου του προσ 
χρόςη δεύκτη 

Φρηςιμοποιούνται ςύνθετοι δεύκτεσ, οι 
οπούοι δεν μπορούν να κατανοηθούν εύκο-
λα. 

Φρόςη απλών δεικτών, οι οπούοι 
ϋχουν χρηςιμοποιηθεύ κατϊ το πα-
ρελθόν για αντύςτοιχεσ αξιολογόςεισ, 
οπότε και μπορούν να περιγραφούν 
επαρκώσ ωσ προσ το περιεχόμενο 
τουσ.  

Μετρήςιμοσ Ο δεύκτησ εύναι μετρόςιμοσ με 
καθοριςμϋνη μονϊδα μϋτρηςησ, 
δηλαδό μπορεύ να ποςοτικοποιη-
θεύ εύτε πρόκειται για ποςοτικό ό 
ποιοτικό μϋτρηςη. 

1) χεδιϊζονται δεύκτεσ για τισ ευκολότερα 
μετρόςιμεσ διαδικαςύεσ και όχι για εκεύνεσ 
που ϋχουν την μεγαλύτερη αξύα.  
 
 
 

1) Οι δεύκτεσ θα πρϋπει να ςχεδιϊ-
ζονται αποκλειςτικϊ με γνώμονα 
τουσ ςτόχουσ και τισ επιδιώξεισ του 
υςτόματοσ Αξιολόγηςησ του ΟΑΕΔ. 

  2) Επικϋντρωςη ςε οικονομικϋσ μετρόςεισ 
ςε βϊροσ των ποιοτικών. 

2) Απαραύτητη εξιςορρόπηςη και 
εξειδύκευςη τόςο ςε ποςοτικούσ όςο 
και ςε ποιοτικούσ ςτόχουσ.  

Διαθέςιμοσ Ο δεύκτησ εύναι διαθϋςιμοσ ςε απο-
δεκτό κόςτοσ 

Φρηςιμοποιούνται δεύκτεσ που απαιτούν 
δεδομϋνα από πηγϋσ υψηλού κόςτουσ. 

Αξιολόγηςη τησ αποδοτικότητασ του 
δεύκτη (value for money – availability 
at an acceptable cost) 

Αντιπροςωπευτικόσ 
/ χετικόσ 

Ο δεύκτησ εύναι αντιπροςωπευτι-
κόσ/ςχετικόσ των κύριων ςτόχων 
και προτεραιοτότων που ϋχουν 
τεθεύ για την αξιολόγηςη των ε-
πιδρϊςεων του ΟΑΕΔ. Επιπρόςθε-
τα, με το κριτόριο αυτό εξετϊζεται 
και η αξιοπιςτύα τησ ποςοτικοπού-
ηςησ του δεύκτη  

1) Τπερβολικό εξειδύκευςη των δεικτών, 
προκειμϋνου να καλυφθεύ το ςύνολο των 
παραμϋτρων, οδηγεύ ςε ενδιαφϋροντα 
αποτελϋςματα όχι όμωσ πϊντα χρόςιμα και 
αναγκαύα.  

1) Η επικϋντρωςη ςτουσ κύριουσ 
ςτόχουσ του ΟΑΕΔ μπορεύ να μειώςει 
τον κύνδυνο του να ςχεδιϊζονται 
απλώσ «ελκυςτικού» και όχι χρόςιμοι 
δεύκτεσ.  

  2) Λόγω τησ πύεςησ για ϊμεςη υψηλό από-
δοςη ςτα τρϋχοντα θϋματα, ςυχνϊ χρηςι-
μοποιούνται δεύκτεσ που μετρούν βραχυπ-
ρόθεςμουσ ςτόχουσ.  

2) Καθορύζονται τόςο βραχυπρόθες-
μοι όςο και μακροπρόθεςμοι ςτόχοι 

Φρονικά Προςδιο-
ριςμένοσ 

Ο δεύκτησ ϋχει καθοριςμϋνο το 
χρονικό ςημεύο επύτευξησ τησ τιμόσ 
ςτόχου του δεύκτη (time-bound) 

Δεν προςδιορύζεται το χρονικό ςημεύο 
επύτευξησ τησ τιμόσ ςτόχου του δεύκτη, με 
αποτϋλεςμα να μην εύναι δυνατό η αξιολό-
γηςη τησ εκρο-
όσ/αποτελϋςματοσ/επύπτωςησ. 

Εκ των προτϋρων καθοριςμόσ του 
χρονικού ςημεύο λαμβανομϋνου 
υπόψη του χρονιςμού των διαθϋςι-
μων πηγών για τον υπολογιςμό του 
δεύκτη. Δηλαδό, δεν θα πρϋπει να 
παραλεύπεται από τον ςχεδιαςμό 
δεικτών ο χρονικόσ προςδιοριςμόσ 
επύτευξησ του δεύκτη. 

υγκρίςιμοσ και 
Επαληθεύςιμοσ  

Ο δεύκτησ μπορεύ να ελεγχθεύ ωσ 
προσ την εγκυρότητα του ςυγκρι-
νόμενοσ με ϊλλουσ ςχετικούσ δεύκ-
τεσ και πηγϋσ πληροφόρηςησ. 

1) Διαςτρϋβλωςη των ςτοιχεύων για τη 
βελτύωςη τησ μϋτρηςησ, με αποτϋλεςμα η 
υπηρεςύα να φαύνεται περιςςότερο αποδο-
τικό από ό,τι πρϊγματι εύναι. Πολλϋσ φορϋσ 
οι πηγϋσ των ςτοιχεύων ειδικϊ ςε ότι αφορϊ 
τισ ποιοτικϋσ μεταβλητϋσ δεν εύναι αξιόπις-
τεσ (π.χ ερωτώμενοσ που δεν ϋχει ςαφό 
εικόνα των ερευνώμενων πεδύων αξιολό-
γηςησ). 

2) Σα ςτρεβλϊ ςυμπερϊςματα μπο-
ρούν να ελαχιςτοποιηθούν με επα-
λόθευςη των ςτοιχεύων των μετρό-
ςεων καθώσ και με την εμπλοκό, 
κατϊ το ςχεδιαςμό των δεικτών, 
εκεύνων των ςτελεχών του ΟΑΕΔ τα 
οπούα ϋχουν καλό γνώςη του αντικε-
ιμϋνου.   

  2) ύγκριςη ανόμοιων ςτοιχεύων μϋτρηςησ, 
η οπούα μπορεύ να οδηγόςει ςε αναξιόπιςτα 
αποτελϋςματα.  

2) υγκρύνονται όμοια ςτοιχεύα ανϊ 
ϋτοσ. 

Κατάλληλοσ / Επαρ-
κήσ 

Ο δεύκτησ και η τιμό – ςτόχου του 
μπορούν να αποτελϋςουν τη βϊςη 
για την παρακολούθηςη και την 
αξιολόγηςη των επιδρϊςεων του 
ΟΑΕΔ. 

1) Επιλϋγονται δεύκτεσ που δεν παρϋχουν 
την ςυνολικό εικόνα. 

1) Μϋςω των χρηςιμοποιούμενων 
δεικτών θα πρϋπει να προςεγγύζον-
ται και αποτελϋςματα που ϋχουν 
τυχόν αρνητικϋσ διαςτϊςεισ. 

  2) Οι δεύκτεσ δεν αναθεωρούνται ςε τακτϊ 
χρονικϊ διαςτόματα, ςυνεπώσ δεν αντα-
ποκρύνονται ςτισ εςωτερικϋσ και εξωτερι-
κϋσ αλλαγϋσ. Έτςι, καθύςτανται ξεπεραςμϋ-
νοι και πιθανόν να οδηγόςουν τον ΟΑΕΔ ςε 
λϊθοσ κατεύθυνςη. 

2) Θα πρϋπει να γύνεται τακτό ανα-
θεώρηςη και επικαιροπούηςη των 
μεμονωμϋνων δεικτών. 
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Οι δεύκτεσ που προτεύνονται θα αντλούνται από δύο βαςικϋσ πηγϋσ. Η πρώτη αφορϊ το 

ΟΠ του ΟΑΕΔ και η δεύτερη τισ αξιολογόςεισ που θα εντϊςςονται ςτο πλϊνο αξιολογό-

ςεων του οργανιςμού. 

 

7.3 Το Σφςτημα Δεικτών Παρακολοφθηςησ και Αξιολόγηςησ 
για διαςφάλιςη τησ ποςοτικήσ και ποιοτικήσ επάρκειασ 
των διενεργοφμενων αξιολογήςεων 

Η δημιουργύα ενόσ ςυςτόματοσ δεικτών για τον ϋλεγχο εφαρμογόσ (monitoring) των ενερ-

γητικών πολιτικών απαςχόληςησ εξαρτϊται από τρεισ βαςικϋσ παραμϋτρουσ: 

 Ση ςυςτηματικό ςυλλογό, επεξεργαςύα και διαθεςιμότητα των κατϊλληλων ςτοιχε-

ύων 

 Σο ςκοπό του ελϋγχου εφαρμογόσ, αν δηλαδό αποςκοπεύ ο ϋλεγχοσ ςτην ϋγκυρη 

διϊγνωςη προβλημϊτων και ςτην παρϋμβαςη για την διόρθωςη ό αν αποςκοπεύ 

ςτην ανακατανομό διαθϋςιμων πόρων μεταξύ τοπικών υπηρεςιών ό/και προγραμ-

μϊτων 

 Σον τρόπο διαχεύριςησ (management) των προγραμμϊτων (υιοθϋτηςη ςτόχων, κα-

τανομό πόρων / προςωπικού – κεντρικό διαχεύριςη ό τοπικό διαχεύριςη – βαθμού 

αυτονομύασ των τοπικών υπηρεςιών. 

χετικϊ με τον τρόπο διαχεύριςησ, οι Οργανιςμού Απαςχόληςησ τησ ΕΕ – με την εξαύρεςη 

του ΟΑΕΔ – ϋχουν υιοθετόςει μορφϋσ ΜΒΟ (Management by Objective)61. Η κύρια ιδϋα εύναι 

η υιοθϋτηςη ςειρϊσ ετόςιων ποςοτικών και ποιοτικών ςτόχων, οι οπούοι εξειδικεύονται 

κατϊ τοπικό υπηρεςύα μϋςω μιασ γραπτόσ ςυμφωνύασ μεταξύ κεντρικόσ υπηρεςύασ και 

τοπικόσ υπηρεςύασ. τη ςυμφωνύα αυτό περιγρϊφονται οι ςτόχοι και οι πόροι που θα γύ-

νουν διαθϋςιμοι ςτην τοπικό υπηρεςύα, τα κύνητρα και οι επιπτώςεισ από την μη επύτευξη 

των ςτόχων. το πλαύςιο αυτό, οι δεύκτεσ παρακολούθηςησ και ελϋγχου προκύπτουν από 

τουσ ςτόχουσ που ϋχουν υιοθετηθεύ. 

ε μια απλό μορφό, οι δεύκτεσ ςυγκροτούνται από ςτοιχεύα φυςικού αντικειμϋνου και 

χρηματικών διαθϋςιμων πόρων κατϊ παρϋμβαςη. Προώποθϋτουν, δηλαδό, την καταςκευό 

                                                             

61 Οη βαζηθέο αξρέο ηνπ ΜΒΟ είλαη: α)  Καζνξηζκόο Σηόρσλ θαη Γεηθηώλ Απνηειέζκαηνο (Performance Indicators). Οη 

ζηόρνη θαζίζηαληαη ζαθείο θαη ε επίηεπμε ησλ ζηόρσλ απνηππώλεηαη ζε πνζνηηθνύο δείθηεο, β) Υηνζέηεζε ζπζηήκαηνο 

απνηίκεζεο ησλ δαπαλώλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα πξνγξάκκαηα (cost accounting). Ζ απνηίκεζε ησλ δαπαλώλ επηηξέπεη ηελ 

εθαξκνγή cost-benefit analysis θαη ηε ζπγθξηζηκόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ δηαθνξεηηθώλ πξνγξακκάησλ, γ) Δμεηδίθεπζε 

— θαηαλνκή ησλ ζηόρσλ θαη ησλ πόξσλ ζην πξνζσπηθό ησλ πθηζηακέλσλ κνλάδσλ, δ) Δπέιηθηνη πξνϋπνινγηζκνί πθηζ-

ηακέλσλ κνλάδσλ σο πξνο ηελ αλαθαηαλνκή πόξσλ από ην έλα πξόγξακκα ζε άιιν ε) Δπαξθέο ζύζηεκα παξαθνινύζε-

ζεο (monitoring) ηεο εθηέιεζεο ησλ πξνγξακκάησλ, ζη) On-going αμηνιόγεζε (assessment) ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνγξακ-

κάησλ θαη ηνπ βαζκνύ επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ βάζε ησλ πνζνηηθώλ δεηθηώλ, δ) Δθαξκνγή θύθισλ πνιηηηθήο, κε ηελ αμην-

ιόγεζε, αλαζεώξεζε ησλ ζηόρσλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ πνζνηηθώλ δεηθηώλ απνηειέζκαηνο ( Ζ. Mosley and Δ. Sol, 

(2001, ζ. 168). 
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ενόσ Πύνακα τριπλόσ ειςόδου τησ μορφόσ που περιγρϊφεται κατωτϋρω και τα ςτοιχεύα του 

οπούου ενημερώνονται ςε μηνιαύα βϊςη. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΜΗΝΑ 1 ΜΗΝΑ 2 ΜΗΝΑ 12 

ΠΟΟ ΑΣΟΜΑ ΠΟΟ ΑΣΟΜΑ ΠΟΟ ΑΣΟΜΑ 

Α       

Β       

Γ       

 

Μια πρώτη μορφό δεύκτη εύναι η ςχϋςη μηνιαύων αποτελεςμϊτων προσ ςυνολικϊ προβ-

λεφθϋντα (βλ. πύνακα που ακολουθεύ) 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΑ 1 ΜΗΝΑ 2 ΜΗΝΑ 12 ΤΝΟΛΟ 

ΠΟΟ ΑΣΟΜΑ ΠΟΟ ΑΣΟΜΑ ΠΟΟ ΑΣΟΜΑ ΠΟΟ ΑΣΟΜΑ 

Α % του 

ςυνόλου 

% του 

ςυνόλου 

% του 

ςυνόλου 

% του 

ςυνόλου 

% του 

ςυνόλου 

% του 

ςυνόλου 

100 100 

Β         

Γ         

 

Η οργϊνωςη αυτού του Πύνακα επιτρϋπει την εκτύμηςη τησ ταχύτητασ υλοπούηςησ των 

προγραμμϊτων και ενδεχομϋνωσ, προςφϋρει μιαν πρώτη εκτύμηςη για την επϊρκεια του 

ςχεδιαςμού και τησ κατανομόσ των πόρων. Οι Πύνακεσ αυτού εξειδικεύονται κατϊ τοπικό 

υπηρεςύα. Από τουσ Πύνακεσ  προκύπτουν οι ςυγκεντρωτικού Πύνακεσ κατϊ κατηγορύα πα-

ρεμβϊςεων ςτην αγορϊ εργαςύασ όπωσ ορύζονται οι κατηγορύεσ αυτϋσ από την κωδικοπού-

ηςη τησ ΕΕ. 

 

Πϋραν των δεικτών αυτών κρύνεται αναγκαύο να δημιουργηθούν δεύκτεσ που επιτρϋπουν 

την αποτελεςματικότερη οργϊνωςη τησ αςκούμενησ πολιτικόσ, ςε όλα τα ςτϊδιϊ τησ: 

ςχεδιαςμού, διαχεύριςησ και εκτύμηςησ αποτελϋςματοσ. 

 

ΔΕΙΚΣΕ ΦΕΔΙΑΜΟΤ – ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

1. Βαςικού Δεύκτεσ αγορϊσ εργαςύασ 

 Ποςοςτό ανεργύασ 

 Ποςοςτό Μακροχρόνιασ Ανεργύασ 

 Δεύκτησ υμμετοχόσ 

 Δεύκτησ Απαςχόληςησ 
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2. Οι δεύκτεσ αυτού εκτιμώνται με αναφορϊ ςε εξειδικευμϋνεσ ομϊδεσ εργατικού δυναμι-

κού με κριτόρια εξειδύκευςησ 

 Υύλο 

 Ηλικύα 

 Επύπεδο Εκπαύδευςησ 

 Οικογενειακό Κατϊςταςη 

 Επϊγγελμα ςτην Προηγούμενη Εργαςύα 

 Διϊρκεια Ανεργύασ 

3. Η εξειδύκευςη των Ομϊδων προκύπτει από τη χρόςη του ςυνόλου των κριτηρύων και 

όχι από οριςμϋνα μόνο. 

4. Πηγό πληροφοριών 

 Διοικητικϊ ςτοιχεύα ΟΑΕΔ (καταγραφό εντύπου εξατομικευμϋνησ ςυνϋντευξησ για 

την εγγεγραμμϋνη ανεργύα) 

 Έρευνα Εργατικού Δυναμικού – τριμηνιαύα ςτοιχεύα 

 

ΔΕΙΚΣΕ ΦΕΔΙΑΜΟΤ – ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

1. Οι ανωτϋρω δεύκτεσ υπολογύζονται κατϊ περιφϋρεια επύςησ – ανϊγκη εναρμόνιςησ 

περιφερειακών δομών ΟΑΕΔ με περιφϋρειεσ χώρασ 

2. Από τουσ περιφερειακούσ δεύκτεσ προκύπτουν οι δεύκτεσ περιφερειακόσ εξειδύκευςησ, 

ωσ εξόσ: 

 Αν Dij όπου i ϋνασ από τουσ βαςικούσ δεύκτεσ, και j η περιφϋρεια, ο δεύκτησ εξειδύκευ-

ςησ ορύζεται ωσ  Dij/Di, όπου Di ο εθνικόσ αντύςτοιχοσ δεύκτησ 

 Η κρύςιμη τιμό εύναι η μονϊδα. Αν Dij/Di > Di (όπου Di ποςοςτό ανεργύασ ό ποςοςτό 

μακροχρόνιασ ανεργύασ) υπϊρχει υψηλό ςυγκϋντρωςη ανεργύασ ςτην περιφϋρεια 

ςτα ςυγκεκριμϋνα χαρακτηριςτικϊ ανϋργων, και χρειϊζεται να ληφθούν εξειδικευ-

μϋνα μϋτρα (μεγαλύτερη κατανομό πόρων/θϋςεων ςτην περιφϋρεια) 

 Οι ςυντελεςτϋσ εξειδύκευςησ μπορούν να χρηςιμοποιηθούν για την περιφερειακό 

κατανομό των θϋςεων / πόρων των προγραμμϊτων.  

  

ΔΕΙΚΣΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 

1. Δεύκτεσ Εξατομικευμϋνησ Προςϋγγιςησ – Κατϊ ΚΠΑ και ςτο ςύνολο 

 Ποςοςτό υνεντεύξεων ςτο ςύνολο των νϋων εγγεγραμμϋνων ανϋργων 

 Ποςοςτό ατομικών ςχεδύων ϋνταξησ ςτο ςύνολο των ςυνεντεύξεων 

 Ποςοςτό αναζότηςησ ςτην ανοικτό αγορϊ ςτο ςύνολο των ςχεδύων 

 Ποςοςτό κατϊρτιςησ ςτο ςύνολο των ςχεδύων 

 Ποςοςτό ΝΘΕ ςτο ςύνολο των ςχεδύων 
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 Ποςοςτό ΝΕΕ ςτο ςύνολο των ςχεδύων 

 Ποςοςτό ϊμεςων τοποθετόςεων (κοινωνικόσ τομϋασ) ςτο ςύνολο των ςχεδύων 

 Επαγγελματικόσ Προςανατολιςμόσ  ςτο ςύνολο των ςχεδύων 

 Σεχνικϋσ Αναζότηςησ Εργαςύασ ςτο ςύνολο των ςχεδύων 

 Λοιπϋσ Ενιςχυτικϋσ Ενϋργειεσ ςτο ςύνολο των ςχεδύων 

 Κατανομό Ενεργειών που προβλϋπονται ςτα ατομικϊ ςχϋδια δρϊςησ ανϊ ομϊδα 

ςτόχο (ϊνεργοι ανϊ ηλικύα, φύλο, επύπεδο εκπαύδευςησ, εργαςιακό εμπειρύα, οικογε-

νειακό κατϊςταςη) 

 Ποςοςτό επιτυχούσ ολοκλόρωςησ ατομικού ςχεδύου ανϊ μόνα και ομϊδα ανϋργων 

 υνεντεύξεισ ανϊ εργαςιακό ςύμβουλο κατϊ μόνα  

 Επιςκϋψεισ ςε επιχειρόςεισ ανϊ εργαςιακό ςύμβουλο ανϊ μόνα 

 Κενϋσ θϋςεισ ανϊ επύςκεψη  

2. Δεύκτεσ Νϋων Θϋςεων Εργαςύασ - Κατϊ ΚΠΑ και ςτο ςύνολο 

 Επιδοτούμενεσ Θϋςεισ Εργαςύασ ανϊ κατηγορύα ανϋργων (ϊνεργοι ανϊ ηλικύα, φύλο, 

επύπεδο εκπαύδευςησ, εργαςιακό εμπειρύα, οικογενειακό κατϊςταςη) 

 Επιδοτούμενεσ Θϋςεισ Εργαςύασ ανϊ κατηγορύα επιχειρόςεων (κλϊδοσ, μϋγεθοσ α-

παςχόληςησ) 

 Ποςοςτό επιδοτούμενων θϋςεων εργαςύασ που καταλαμβϊνονται από ευπαθεύσ ο-

μϊδεσ 

 Ποςοςτό επιδοτούμενων θϋςεων εργαςύασ που προκύπτει από προτϊςεισ εργοδο-

τών 

 Ποςό επιδότηςησ προσ κατώτερο ημερομύςθιο 

 Ποςό επιδότηςησ προσ επύδομα ανεργύασ 

 Ποςοςτό διατόρηςησ θϋςεων εργαςύασ ϋνα χρόνο μετϊ την ολοκλόρωςη του προγ-

ρϊμματοσ (χαρακτηριςτικϊ ανϋργων – χαρακτηριςτικϊ επιχειρόςεων) 

3. Σα ωσ ϊνω επαναλαμβϊνονται για τα λοιπϊ προγρϊμματα (ΝΕΕ, Stage, κλπ) 

 

ΤΣΗΜΑ ΣΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

1. Οριςτικοπούηςη του πλϊνου αξιολογόςεων ΕΠΑ (πιλοτικϊ για τα πεδύα κατϊρτιςησ, 

διατόρηςη απαςχόληςησ και δημιουργύα ΝΘΕ ςυμπεριλαμβανομϋνου προγραμμϊτων 

απόκτηςησ εργαςιακόσ εμπειρύασ).  

2. Επιλογό ςυςτόματοσ αξιολόγηςησ μεταξύ πειραματικόσ και οιονεύ πειραματικόσ με-

θόδου. 

3. Κατϊρτιςη ερωτηματολογύων για την διενϋργεια ερευνών πεδύου ςτουσ ωφελούμενων 

των ΕΠΑ (κατϊρτιςη, δημιουργύα ΝΘΕ, διατόρηςη ςτην απαςχόληςη). Ενδεικτικϋσ ε-

ρωτόςεισ για την αξιολόγηςη προγραμμϊτων Κατϊρτιςησ: 

Α.Στοιχεύα Καταρτιςθϋντοσ 
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 Υύλο 

 Ηλικύα 

 Μορφωτικό Επύπεδο 

 Περιοχό (Δόμοσ) μόνιμησ διαμονόσ 

 Κατϊςταςη Απαςχόληςησ 

 Επϊγγελμα 

 Σομϋασ Οικονομικόσ δραςτηριότητασ 

 Αναζότηςη εργαςύασ εφόςον δεν εργϊζεται 

 Επύπεδο βαςικών δεξιοτότων ςασ ςτισ Σεχνολογύεσ τησ Πληροφορύασ και Επικοι-

νωνύασ (ΣΠΕ) (π.χ.Η/Τ) 

 Επύπεδο βαςικών δεξιοτότων ςασ ςε ξϋνεσ γλώςςεσ 

 Επύπεδο βαςικών δεξιοτότων ςασ ςε αριθμητικϋσ γνώςεισ (numeracy) 

 Επύπεδο βαςικών δεξιοτότων ςασ ςτισ γραμματικϋσ γνώςεισ (literacy) 

 Αριθμόσ προγραμμϊτων κατϊρτιςησ ςτα οπούα ϋχετε ςυμμετϊςχει  

Β. Αναγνωριςιμότητα ΟΑΕΔ 

 Γνώςη για τομεύσ τησ κοινωνύασ/ οικονομύασ ςυνειςφϋρει ο ΟΑΕΔ 

 Γνώςη για το εύδοσ υπηρεςιών που παρϋχει ο ΟΑΕΔ 

 Βαθμόσ γνώςησ των υπηρεςιών που παρϋχει ο ΟΑΕΔ 

 Αξιολόγηςη του επιπϋδου ενημϋρωςησ που παρϋχει ο ΟΑΕΔ για τα προγρϊμματα 

και τισ υπηρεςύεσ τησ  

 Σρόποσ ενημϋρωςησ για τισ υπηρεςύεσ που παρϋχει ο ΟΑΕΔ 

 Αποτελεςματικότεροσ τρόποσ ενημϋρωςησ για τα νϋα προγρϊμματα και τισ δρας-

τηριότητεσ του ΟΑΕΔ 

 Βαθμόσ αξιολόγηςησ του ϋργου του ΟΑΕΔ 

Γ. Συμμετοχό ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ ΟΑΕΔ 

 Λόγοι / κύνητρα ςυμμετοχόσ ςτα προγρϊμματα κατϊρτιςησ ΟΑΕΔ 

 Αξιολόγηςη βαθμού επϊρκειασ τησ οικονομικόσ επιχορόγηςησ που προςφϋρεται 

από τον ΟΑΕΔ για την παρακολούθηςη προγραμμϊτων κατϊρτιςησ 

 Αξιολόγηςη των διαδικαςιών που εφαρμόζονται για την ϋνταξη των επωφελου-

μϋνων ςτα προγρϊμματα που επιχορηγούνται από τον ΟΑΕΔ 

Δ. Αξιολόγηςη των προγραμμϊτων κατϊρτιςησ ΟΑΕΔ 

 Αξιολόγηςη ςυνολικού βαθμού ικανοπούηςησ από την ποιότητα των επιχορηγού-

μενων από τον ΟΑΕΔ προγραμμϊτων κατϊρτιςησ 

 Αξιολόγηςη βαθμού ικανοπούηςησ από επιμϋρουσ ςτοιχεύα των προγραμμϊτων 

κατϊρτιςησ του ΟΑΕΔ (Περιεχόμενο κατϊρτιςησ, εκπαιδευτϋσ, ωρϊριο, διαδικαςύ-

εσ υποβολόσ αύτηςησ κ.α.) 

 Αξιολόγηςη του βαθμού ςυμβολόσ των προγραμμϊτων ςτην αναβϊθμιςη του ε-

πιπϋδου γνώςεων και δεξιοτότων 

 Εργαςιακό κατϊςταςη πριν την ςυμμετοχό ςτο τελευταύο επιχορηγούμενο από 

τον ΟΑΕΔ πρόγραμμα κατϊρτιςησ 

 Εργαςιακό κατϊςταςη μετϊ την ςυμμετοχό ςτο τελευταύο επιχορηγούμενο από 

τον ΟΑΕΔ πρόγραμμα κατϊρτιςησ; 

 Απαςχόληςη ςτην ύδια επιχεύρηςη μϋχρι ςόμερα 

 Απαςχόληςη ςτην ύδια επιχεύρηςη μϋχρι ςόμερα 
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 Αύξηςη των αποδοχών ςασ μετϊ την παρακολούθηςη προγραμμϊτων κατϊρτι-

ςησ επιχορηγούμενα από τον ΟΑΕΔ 

 Πρώτη εργαςύα 

 Φρονικό διϊςτημα (ςε μόνεσ) που παρόλθε από τη ςυμμετοχό ςασ ωσ ϊνεργοσ ςε 

προγρϊμματα κατϊρτιςησ μϋχρι την ανεύρεςη εργαςύασ 

 Ολοκλόρωςη 6 μηνών εργαςύασ από την ςυμμετοχό ςτο πρόγραμμα 

 Βαθμόσ αξιοπούηςησ των γνώςεων που αποκτόθηκαν 

 Όφελοσ από την παρακολούθηςησ προγραμμϊτων κατϊρτιςησ (π.χ εύρεςη εργα-

ςύασ, αύξηςη μιςθού κλπ) 

 Αξιολόγηςη του βαθμού ανταπόκριςησ των προγραμμϊτων κατϊρτιςησ ςτισ α-

νϊγκεσ των επιχειρόςεων 

4. Ανϊπτυξη ςυςτόματοσ δεικτών. Ενδεικτικού δεύκτεσ για την αξιολόγηςη προγραμμϊ-

των Κατϊρτιςησ: 

 Ποςοςτό ςυμμετοχόσ ατόμων κατϊ κατηγορύα απαςχόληςησ (ϊνεργοσ, αδρανόσ, 

απαςχολούμενοσ /αυτοαπαςχολούμενουσ) ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ  

 Αριθμόσ προγραμμϊτων κατϊρτιςησ ανϊ καταρτιζόμενο 

 Ποςοςτό ςυνειςφορϊσ τησ ΑνΑΔ ανϊ τομϋα  

 Επύπεδο γνώςησ των προςφερόμενων υπηρεςιών του ΟΑΕΔ 

 Ποςοςτό καταρτιζομϋνων που ενημερώνεται για τισ προςφερόμενεσ υπηρεςύεσ 

του ΟΑΕΔ ανϊ πηγό (ΜΜΕ, διαδύκτυο, ενημερωτικϊ ϋντυπα, ΚΠΑ κ.α.) 

 Επύπεδο ενημϋρωςησ και δημοςιότητασ για τα διαθϋςιμα προγρϊμματα κατϊρτι-

ςησ και τισ παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ από τον ΟΑΕΔ  

 Βαθμόσ καταλληλότητασ επικοινωνιακών μϋςων για ενημϋρωςη ςχετικϊ με τισ 

δραςτηριότητεσ του ΟΑΕΔ 

 Ποςοςτό καταρτιζομϋνων που εύχαν ωσ κύνητρο ςυμμετοχόσ την απόκτηςη ερ-

γαςύασ 

 Ποςοςτό καταρτιζομϋνων που εύχαν ωσ κύνητρο ςυμμετοχόσ την βελτύωςη τησ 

εργαςιακόσ τουσ θϋςησ 

 Ποςοςτό καταρτιζομϋνων που εύχαν ωσ κύνητρο ςυμμετοχόσ την επαγγελματικό 

εξειδύκευςη 

 Ποςοςτό καταρτιζομϋνων που εύχαν ωσ κύνητρο ςυμμετοχόσ την βελτύωςη ό την 

ανανϋωςη των όδη υπαρχουςών γνώςεων και δεξιοτότων τουσ ςτο αντικεύμενο 

κατϊρτιςησ 

 Ποςοςτό καταρτιζομϋνων που εύχαν ωσ κύνητρο ςυμμετοχόσ την απόκτηςη νϋων 

εναλλακτικών γνώςεων και δεξιοτότων που θα μπορούςαν να χρηςιμοποιηθούν 

ςτην εργαςύα τουσ. 

 Ποςοςτό καταρτιζομϋνων που εύχαν ωσ κύνητρο ςυμμετοχόσ την διεκδύκηςη αύ-

ξηςησ των αποδοχών τουσ. 

 Ποςοςτό καταρτιζομϋνων που εύχαν ωσ κύνητρο ςυμμετοχόσ τον εμπλουτιςμό 

του βιογραφικό τουσ. 

 Ποςοςτό καταρτιζομϋνων που εύχαν ωσ κύνητρο ςυμμετοχόσ την αξιοπούηςη του 

ελεύθερου χρόνου 

 Ποςοςτό καταρτιζομϋνων που εύχαν ωσ κύνητρο ςυμμετοχόσ την απόκτηςη επι-

δόματοσ κατϊρτιςησ 



 

  109 

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ / ΜΗΧΑΝΙΜΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ Α-

ΠΑΧΟΛΗΗ ΣΟΝ ΟΑΕΔ – ΠΛΑΙΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 Ποςοςτό καταρτιζομϋνων που η ςυμμετοχό τουσ ςτο πρόγραμμα κατϊρτιςησ του 

ΟΑΕΔ εύναι αποτϋλεςμα επιθυμύασ του εργοδότη τουσ 

 Βαθμόσ επϊρκειασ τησ οικονομικόσ επιχορόγηςησ που προςφϋρεται για την πα-

ρακολούθηςη προγραμμϊτων που επιχορηγούνται από τον ΟΑΕΔ 

 Βαθμόσ ικανοπούηςησ από τισ διαδικαςύεσ ϋνταξόσ των προγραμμϊτων που επι-

χορηγούνται από τον ΟΑΕΔ 

 Βαθμόσ ςυμβολόσ του Προγρϊμματοσ ςτην αναβϊθμιςη του επιπϋδου γνώςεων 

και δεξιοτότων. 

 Ποςοςτό επωφελουμϋνων που πριν την τελευταύα τουσ ςυμμετοχό ςε πρόγραμ-

μα όταν απαςχολούμενοι  

 Ποςοςτό επωφελουμϋνων που πριν την τελευταύα τουσ ςυμμετοχό ςε πρόγραμ-

μα όταν ϊνεργοι 

 Ποςοςτό επωφελουμϋνων που απαςχολούνται ςτην ύδια επιχεύρηςη όπωσ και 

πριν από την ςυμμετοχό του ςτο τελευταύο πρόγραμμα κατϊρτιςησ 

 Ποςοςτό καταρτιζομϋνων που παρϋμειναν ςτο ύδιο πόςτο εργαςύασ 

 Ποςοςτό καταρτιζομϋνων που ϊλλαξαν εργαςύα μϋςα ςτην ύδια επιχεύρηςη 

 Ποςοςτό επωφελουμϋνων που ϊλλαξαν εργαςύα 

 Ποςοςτό επωφελουμϋνων που αύξηςαν τισ αποδοχϋσ τουσ μετϊ την παρακολού-

θηςη προγραμμϊτων κατϊρτιςησ επιχορηγούμενα από τον ΟΑΕΔ 

 Ποςοςτό ςυμμετοχόσ νεοειςερχομϋνων καταρτιζόμενων ςτην αγορϊ εργαςύασ 

μετϊ τη ςυμμετοχό τουσ ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ επιχορηγούμενα από τον 

ΟΑΕΔ 

 Φρονικό διϊςτημα που παρόλθε από τη ςυμμετοχό των ανϋργων ςε προγρϊμμα-

τα κατϊρτιςησ μϋχρι την ανεύρεςη εργαςύασ ςτο αντικεύμενο τησ κατϊρτιςησ που 

ςυμμετεύχαν 

 Ποςοςτό ανϋργων που ωφελούνται από προγρϊμματα κατϊρτιςησ ΟΑΕΔ και 

βρύςκουν/ παραμϋνουν ςε θϋςη εργαςύασ 6 μόνεσ μετϊ την ολοκλόρωςη τησ πα-

ρϋμβαςησ 

 Φρονικό διϊςτημα που παρόλθε από τη ςυμμετοχό των αδρανών ατόμων ςε 

προγρϊμματα κατϊρτιςησ μϋχρι την ανεύρεςη εργαςύασ ςτο αντικεύμενο τησ κα-

τϊρτιςησ που ςυμμετεύχαν 

 Ποςοςτό αδρανών ατόμων που ωφελούνται από προγρϊμματα κατϊρτιςησ ΟΑΕΔ 

και βρύςκουν/ παραμϋνουν ςε θϋςη εργαςύασ 6 μόνεσ μετϊ την ολοκλόρωςη τησ 

παρϋμβαςησ 

 Βαθμόσ αξιοπούηςησ των γνώςεων που αποκτόθηκαν από το πρόγραμμα κατϊρ-

τιςησ του ΟΑΕΔ 

 Ποςοςτό επωφελουμϋνων που βρόκαν εργαςύα μετϊ την παρακολούθηςη προγ-

ρϊμματοσ κατϊρτιςησ  

 Ποςοςτό επωφελουμϋνων που βελτύωςαν την γενικό τουσ θϋςη ςτην αγορϊ ερ-

γαςύασ μετϊ την παρακολούθηςη προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ  

 Ποςοςτό επωφελουμϋνων που πόραν προαγωγό μετϊ την παρακολούθηςη 

προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ  

 Ποςοςτό επωφελουμϋνων που αυξόθηκε ο μιςθόσ τουσ μετϊ την παρακολούθη-

ςη προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ  

 Ποςοςτό επωφελουμϋνων που βελτύωςαν τισ επαγγελματικϋσ δεξιότητεσ / ικανό-

τητϋσ τουσ μετϊ την παρακολούθηςη προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ  
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 Ποςοςτό επωφελουμϋνων που βελτύωςαν τισ προςωπικϋσ δεξιότητεσ / ικανότη-

τϋσ τουσ μετϊ την παρακολούθηςη προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ  

 Ποςοςτό επωφελουμϋνων που ενύςχυςαν την προςωπικό τουσ ανϊπτυξη μετϊ 

την παρακολούθηςη προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ  

 Ποςοςτό επωφελουμϋνων που δεν εύχαν κανϋνα όφελοσ μετϊ την παρακολού-

θηςη προγρϊμματοσ κατϊρτιςησ  

 Βαθμόσ ανταπόκριςησ των προγραμμϊτων του ΟΑΕΔ ςτισ ανϊγκεσ των επιχειρό-

ςεων 
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8 Πλήρησ Σχεδιαςμόσ και Ετοιμαςία Αναλυτικών Προδιαγ-
ραφών των Τεχνολογικών Υποδομών και Άλλων Εργαλεί-
ων Υποςτήριξησ του Συςτήματοσ Αξιολόγηςησ 

 

8.1 Απαιτήςεισ του ΟΠΣ του ΟΑΕΔ ςτα πλαίςια του ΟΣΑ 

Οι απαιτόςεισ του ΟΠ του ΟΑΕΔ ςτα πλαύςια του ΟΑ ςταχυολογούνται ωσ ακολούθωσ:  

 Θα πρϋπει να παρϋχει τα απαιτούμενα ςτοιχεύα τα οπούα θα επιτρϋπουν την παρα-

κολούθηςη ετόςιων ποςοτικών και ποιοτικών ςτόχων, οι οπούοι θα εξειδικεύονται 

κατϊ τοπικό υπηρεςύα μϋςω μιασ γραπτόσ ςυμφωνύασ μεταξύ κεντρικόσ υπηρεςύασ 

και τοπικόσ υπηρεςύασ.  

 Θα πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να παρϋχει ςτοιχεύα για τουσ Δεύκτεσ χεδιαςμού ςε εθ-

νικό και περιφερειακό επύπεδο και για τουσ δεύκτεσ Διαχεύριςησ. 

 Θα πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να παρϋχει όλα τα απαραύτητα ςτοιχεύα για τον εντο-

πιςμό των ομϊδων ςτόχου ςτα πλαύςια των αξιολογόςεων που θα γύνουν ςτο πλα-

ύςια του πλϊνου αξιολογόςεων που θα αποφαςιςτεύ από τον ΟΑΕΔ. Η ςυγκεκριμϋ-

νη απαύτηςη αποκτϊ μεγαλύτερη ςημαςύα λαμβανομϋνου υπόψη ότι η προτεινό-

μενη μεθοδολογύα αξιολόγηςησ εύναι η επιλογό μεταξύ πειραματικόσ και οιονεύ πε-

ιραματικόσ μεθόδου. 

 Αναφορικϊ με τουσ δεύκτεσ που πρϋπει να τηρούνται ςτα πλαύςια του ΕΠΑΝΑΔ: 

o Σόρηςη ςτοιχεύων ξεχωριςτϊ για ςυγχρηματοδοτούμενα και για εθνικϊ. Επειδό 

μϋροσ των ενεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ δύναται χρηματοδοτούνται 

από εθνικούσ πόρουσ, θα πρϋπει το ςύςτημα παρακολούθηςησ του ΟΑΕΔ να 

καταχωρεύ τη διϊκριςη των μϋτρων ςε εθνικϊ και ςυγχρηματοδοτούμενα. 

o Σο ςύςτημα πρϋπει να επιτρϋπει την παρακολούθηςη τησ πολιτικόσ πρόληψησ 

τησ ανεργύασ των νϋων ςτο τετρϊμηνο.  

o Πρϋπει να καθοριςτούν τα διαςτόματα παρακολούθηςησ των τιμών του δεύκτη 

ςε κϊθε ϋτοσ (π.χ. ανϊ τρύμηνο, τετρϊμηνο, εξϊμηνο) και να διαςφαλιςτεύ η δι-

αδικαςύα ανατροφοδότηςησ με την ΕΤΔ ΕΠΑΝΑΔ. 

o Πρϋπει να ςυγκεντρώνονται οι ςυμμετοχϋσ των ανϋργων ΕΚΟ ςε όλα τα προγ-

ρϊμματα ενεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ - ξεχωριςτϊ για ςυγχρηματο-

δοτούμενα και για εθνικϊ και ςτο ςύνολο των προγραμμϊτων, όχι μόνο ςε αυ-

τϊ που αφορούν μόνο ΕΚΟ (δηλ. το ςύςτημα να επιτρϋπει την παρακολούθηςη 

του mainstreaming των ΕΚΟ).   
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9 Πλήρησ Σχεδιαςμόσ και Ετοιμαςία Αναλυτικών Προδιαγ-
ραφών των Μηχανιςμών Αποτελεςματικήσ Διακυβζρνη-
ςησ του Συςτήματοσ Αξιολόγηςησ  

9.1 Οι επιδιώξεισ του ΟΑΕΔ αναφορικά με το ςχεδιαςμό και τη 
λειτουργία Μηχανιςμών Αποτελεςματικήσ Διακυβζρνηςησ 
του Συςτήματοσ Αξιολόγηςησ 

Η δημιουργύα μηχανιςμών αποτελεςματικόσ διακυβϋρνηςησ, αποτελεύ βαςικό παρϊμετρο 

επιτυχύασ ςτη διαδικαςύα ανϊπτυξησ και εφαρμογόσ ενόσ ςυςτόματοσ αξιολόγηςησ.  

Ο ςχεδιαςμόσ και η ανϊπτυξη ενόσ κατϊλληλου εςωτερικού μηχανιςμού, εκτόσ τησ όποιασ 

εξωτερικόσ βοόθειασ ό/και υποςτόριξησ, αποτελεύ απαραίτητο και ουςιαςτικό υποςτηρικ-

τικό εργαλείο για την αποτελεςματικό υλοπούηςη του ςυνόλου των δραςτηριοτότων / αξι-

ολογόςεων που προβλϋπονται (ό ςχεδιϊζονται). Οι μηχανιςμού που θα αναπτυχθούν, θα 

πρϋπει να διαθϋτουν την ικανότητα να παρακολουθούν τη διαδικαςύα υλοπούηςησ των 

δραςτηριοτότων του μηχανιςμού αξιολόγηςησ και να επιβεβαιώνουν την ορθό εκτϋλεςη 

των όςων ϋχουν προβλεφθεύ, τόςο ςε επύπεδο χρονοδιαγρϊμματοσ και προώπολογιςμού, 

όςο και ςε επύπεδο φυςικού αντικειμϋνου (περιεχομϋνου δηλαδό των αξιολογόςεων ό ϊλ-

λων υποςτηρικτικών δραςτηριοτότων).  

την κατεύθυνςη αυτό, οι βαςικέσ επιδιώξεισ, αναφορικϊ με την εγκαθύδρυςη μηχανιςμών 

αποτελεςματικόσ διακυβϋρνηςησ του μηχανιςμού αξιολόγηςησ, εςτιϊζονται ςτα ακόλου-

θα: 

 Σε ςτρατηγικό επύπεδο: 

o τη δυνατότητα δημιουργύασ πλαιςύου παρακολούθηςησ τησ διαδικαςύασ 

μϋτρηςησ των αποτελεςμϊτων και επιπτώςεων των δρϊςεων του ΟΑΕΔ. 

o την ανϊπτυξη Πλαιςύου διαςφϊλιςησ Ποιότητασ, καθώσ η λειτουργύα των 

μηχανιςμών διακυβϋρνηςησ του μηχανιςμού αξιολόγηςησ, θα διαςφαλύζει 

την τόρηςη ποιοτικών παραμϋτρων (ποιοτικό επϊρκεια) του παραγόμενου 

ερευνητικού και μελετητικού υλικού. 

o τη δημιουργύα πλαιςύου κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευςησ, καθώσ ο 

ανοικτόσ και ςυςτηματικόσ διϊλογοσ που θα αναπτυχθεύ μεταξύ των φο-

ρϋων χϊραξησ πολιτικόσ και των ειδικών αξιολόγηςησ, θα ςυμβϊλει ώςτε οι 

προτεραιότητεσ για την αξιολόγηςη να μπορούν να προςδιοριςτούν και να 

διερευνηθούν.  

o τη ςυμβολό τησ ϋρευνασ και ανϊπτυξησ ςτη βελτύωςη: 

 Σησ αποτελεςματικότητασ λειτουργύασ τησ αγορϊσ εργαςύασ. 

 Σησ αποτελεςματικότητασ των δραςτηριοτότων ανϊπτυξησ του Αν-

θρώπινου Δυναμικού. 

 Σε επιχειρηςιακό επύπεδο: 

o τη δημιουργύα πλαιςύου (βελτύωςησ) ςυνεργαςύασ μεταξύ των Διευθύνςε-

ων του ΟΑΕΔ, με ςτόχο την ανταλλαγό απόψεων, την εςωτερικό διαβούλε-

υςη και την εξαγωγό αξιοποιόςιμων ςυμπεραςμϊτων. 
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o την ανϊπτυξη μηχανιςμών επικοινωνύασ με τουσ εμπλεκόμενουσ φορεύσ 

(evaluation stakeholders), τόςο αναφορικϊ με τη ςυμμετοχό τουσ ςτη δια-

δικαςύα αξιολόγηςησ, όςο και για την ενημϋρωςη αυτών ςε ςχϋςη με τα 

αποτελϋςματα αξιολόγηςησ και τη διϊδοςη των εκθϋςεων και των ςυμπε-

ραςμϊτων. Με τον τρόπο αυτό οι αξιολογόςεισ θα χρηςιμοποιηθούν από 

τουσ εμπλεκόμενουσ για να υποςτηρύξουν τη δημοκρατικό υπευθυνότητα 

και τη διαφϊνεια.  

o τη βελτύωςη τησ οργανωτικόσ και διοικητικόσ αποτελεςματικότητασ του 

ΟΑΕΔ. 

o την ανϊπτυξη δεςμών ςυνεργαςύασ με την κοινότητα τησ αξιολόγηςησ. 

o τη διϊχυςη των αποτελεςμϊτων των διαφόρων αξιολογόςεων που θα υ-

λοποιηθούν ςτο πλαύςιο του μηχανιςμού αξιολόγηςησ, με βαςικό αποδϋκτη 

τον κοινωνικό και οικονομικό ιςτό. 

την κατεύθυνςη επύτευξησ των ανωτϋρω (αλλϊ και ςυνολικϊ των ςτόχων του μηχανις-

μού αξιολόγηςησ και του ςτρατηγικού ςχεδιαςμού του ΟΑΕΔ), εύναι φανερό ότι η αποτε-

λεςματικό υλοπούηςη τησ ςτρατηγικόσ για τη αξιολόγηςη των επιπτώςεων του ΟΑΕΔ εύναι 

ϊμεςα ςυνυφαςμϋνη με τα ςυςτόματα και τουσ μηχανιςμούσ διακυβϋρνηςησ που υπϊρχο-

υν και λειτουργούν, καθώσ και με ςυςτόματα και μηχανιςμούσ που θα πρϋπει να δημιουρ-

γηθούν.  

Ακολούθωσ παρατύθενται οι – ςύμφωνα με την εκτύμηςη του υμβούλου - ενδεικτικότεροι 

παράγοντεσ διαςφάλιςησ τησ επιτυχίασ ανάπτυξησ των μηχανιςμών διακυβέρνηςησ, οι ο-

πούοι ςτοιχειοθετούν την αναγκαιότητα ορθού ςχεδιαςμού: 

 ςυντονιςμόσ τησ Διούκηςησ και των Διευθύνςεων του ΟΑΕΔ,  

 οριζόντια εμπλοκό και αξιοπούηςη του υφιςτϊμενου υπηρεςιακού μηχανιςμού, 

του οπούου η ςυμμετοχό ςτην υλοπούηςη επύ μϋρουσ δρϊςεων (αξιολογόςεων) θε-

ωρεύται απαραύτητη (και ιδιαύτερα κρύςιμη για την επιτυχύα του εγχειρόματοσ),  

 αποτελεςματικό ςυνεργαςύα με τουσ εμπλεκόμενουσ φορεύσ του εςωτερικού και 

εξωτερικού περιβϊλλοντοσ (Τπουργεύα, εργοδοτικούσ φορεύσ και φορεύσ εργαζομϋ-

νων, κοινωνικού εταύροι, κλπ), 

 απλούςτευςη και επιτϊχυνςη των εςωτερικών διαδικαςιών διούκηςησ, παρακολο-

ύθηςησ και λόψησ αποφϊςεων ςε όλα τα θϋματα που ϊπτονται τησ υλοπούηςησ 

των δρϊςεων του ΟΑΕΔ (με ιδιαύτερη ϋμφαςη ςε όςα ςχετύζονται με την αξιολόγη-

ςη), 

 αξιοπούηςη του υπϊρχοντοσ ανθρώπινου δυναμικού,  

 αρτιότερη προετοιμαςύα για την αντιμετώπιςη των νϋων αυξημϋνων απαιτόςεων 

(τεχνικϋσ, οικονομικϋσ, κτλ.) ςχεδιαςμού, παρακολούθηςησ και ελϋγχου των ϋργων 

(δρϊςεων) υπο το πρύςμα τησ αξιολόγηςησ, 

 ανταποδοτικό αξιοπούηςη του λειτουργικού κόςτουσ (μϋςα από μια εκ των προτϋ-

ρων εκτύμηςη κόςτουσ – οφϋλουσ),  

 αυτοματοπούηςη των διοικητικών και λειτουργικών διαδικαςιών (με την τυποπού-

ηςη διαδικαςιών),  
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 τυποπούηςη μϋςα από την υλοπούηςη κατϊλληλων εφαρμογών ΣΠΕ για τη διευκό-

λυνςη τησ παρακολούθηςησ του φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου των δρϊ-

ςεων του μηχανιςμού αξιολόγηςησ (αναφορϊ ουςιαςτικϊ ςε θϋματα διαχεύριςησ). 

 

9.2 Μεθοδολογία ςχεδιαςμοφ των Μηχανιςμών Αποτελεςμα-
τικήσ Διακυβζρνηςησ του Συςτήματοσ Αξιολόγηςησ (ΣΑ)  

9.2.1 Μεθοδολογικό Πλαίςιο – Κύκλοσ Ζωήσ 

το πλαύςιο τησ ςυγκεκριμϋνησ ενϋργειασ, ο ύμβουλοσ καθορύζει τη μεθοδολογύα με βϊςη 

την οπούα θα ςχεδιαςτούν οι μηχανιςμού και οι διαδικαςύεσ του Α. Ειδικότερα, η ανϊπτυξη 

και εφαρμογό ενόσ Ολοκληρωμϋνου υςτόματοσ Αξιολόγηςησ αποτελεύται από ςυγκεκρι-

μϋνα ςτϊδια (ςε επύπεδο project management), με ςυγκεκριμϋνο κϊθε φορϊ ςκοπό και 

ςυγκεκριμϋνεσ δραςτηριότητεσ. Σα ςτϊδια αυτϊ περιγρϊφονται ςτoν πύνακα που ακολου-

θεύ: 

Πίνακασ 5: Υάςεισ Κύκλου Ζωήσ Α 

 

Υάςη Περιγραφή 

τρατηγικόσ και επιχε-

ιρηςιακόσ ςχεδιαςμόσ 

τρατηγική ευθυγράμμιςη: Περιλαμβϊνει τη διατύπωςη τησ 

ςτρατηγικόσ του φορϋα (ΟΑΕΔ) και την ευθυγρϊμμιςη των ςτό-

χων του Α με αυτό. τη φϊςη αυτό καθορύζεται επύςησ η ϋκταςη 

του Α και το όραμϊ του (ςε βραχυπρόθεςμο επύπεδο), γύνεται ο 

αρχικόσ ςχεδιαςμόσ, διατυπώνονται τα οφϋλη του και προγραμ-

ματύζεται η διϊθεςη των πόρων (υλικών και ϊυλων), ενώ αναζη-

τεύται η υποςτόριξη ανώτατων ςτελεχών και προςδιορύζεται ο 

τρόποσ με τον οπούο αυτό θα παρϋχεται. 

Προγραμματιςμόσ Τ-

λοπούηςησ-εφαρμογό, 

λειτουργύα  

Κινητοποίηςη: Πραγματοποιεύται ςχεδιαςμόσ εφαρμογόσ του Α, 

προςδιορύζεται το οργανωτικό ςχόμα υλοπούηςόσ του και η απα-

ιτούμενη υποδομό, ενώ διαμορφώνεται ο μηχανιςμόσ για την 

ϋνταξη και υλοπούηςη δρϊςεων (ενεργειών ό αξιολογόςεων). 

Τλοποίηςη - Εφαρμογή: Τλοποιούνται οι δρϊςεισ και ςυντελεύται 

ςυντονιςμόσ ώςτε να τηρηθούν κοινϊ πρότυπα όπου αυτό εύναι 

ωφϋλιμο, πραγματοποιεύται η οικονομικό διαχεύριςη, παρακολο-

υθούνται οι κύνδυνοι και η ποιότητα και πραγματοποιούνται οι 

απαιτούμενεσ ενϋργειεσ για τη διαχεύριςη τησ αλλαγόσ. το τϋλοσ, 

πραγματοποιούνται όλεσ εκεύνεσ οι ενϋργειεσ για τη μεταφορϊ 

των δραςτηριοτότων ςε παραγωγικό λειτουργύα. 

Παρακολούθηςη Τλο-

πούηςησ 

Παρακολούθηςη και έλεγχοσ: Καταρτύζεται ςχϋδιο παρακολού-

θηςησ τησ προόδου και ελϋγχων, ςυλλϋγονται ςτοιχεύα προόδου 

φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου όπωσ αυτϊ ϋχουν επιτε-

υχθεύ από την εκτϋλεςη κϊθε αξιολόγηςησ ξεχωριςτϊ, ελϋγχον-

ται τα αποτελϋςματα και εξετϊζονται οι δρϊςεισ του Α με βϊςη 

τουσ ςτόχουσ και τισ προδιαγραφϋσ του.  
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Υάςη Περιγραφή 

Απολογιςμόσ: Με την ολοκλόρωςη των επύ μϋρουσ δρϊςεων (ό 

αξιολογόςεων), πραγματοποιούνται οι ενϋργειεσ εκεύνεσ οι ο-

πούεσ απαιτούνται ώςτε να επιτευχθούν και ςτη ςυνϋχεια να 

μετρηθούν τα οφϋλη που προκύπτουν ςυνολικϊ ςε επύπεδο Α. 

Επικοινωνύα 

Διάθεςη πληροφοριών: Διατύθεται πληροφοριακό υλικό προσ 

τουσ αρμόδιουσ φορεύσ, όργανα, κοινωνικϋσ ομϊδεσ και λοιπούσ 

ϋχοντεσ ϋννομο ενδιαφϋρον (stakeholders) για τισ επιμϋρουσ 

δρϊςεισ-ϋργα, τα αποτελϋςματα και την επύτευξη των ςτόχων 

του προγρϊμματοσ. 

 

Καθώσ βαςικό χαρακτηριςτικό ενόσ υςτόματοσ Αξιολόγηςησ αποτελεύ η επύτευξη ςτρα-

τηγικών ςτόχων υπερϊνω του ςυνόλου των ςτόχων των επύ μϋρουσ αξιολογόςεων, προ-

κύπτει ότι κϊθε μύα από τισ παραπϊνω ενϋργειεσ θα πρϋπει να καθοδηγεύται από τουσ ςτό-

χουσ αυτούσ, οι οπούοι θα πρϋπει να ϋχουν διατυπωθεύ ςαφώσ νωρύσ κατϊ το ςτϊδιο του 

ςχεδιαςμού – προγραμματιςμού. Σαυτόχρονα, πραγματοποιούνται και οι ενϋργειεσ για τη 

διούκηςη καθενόσ από τα υλοποιούμενα ϋργα (αξιολογόςεισ), οι οπούεσ ϋχουν ςκοπό τη 

διατύπωςη και ςτη ςυνϋχεια επύτευξη των ςτόχων του κϊθε ϋργου, με ςυγκεκριμϋνα κρι-

τόρια και περιοριςμούσ χρόνου, κόςτουσ και ποιότητασ. Η διούκηςη κϊθε ϋργου απαιτεύ το 

ςυνδυαςμϋνο ϋλεγχο τριών κυρύωσ ομϊδων δραςτηριοτότων, που αφορούν ςτο ςχεδιας-

μό και ϋλεγχο, την διαχεύριςη τησ ποιότητασ και τη διαχεύριςη του ανθρώπινου δυναμικού, 

λαμβϊνοντασ υπόψη το περιβϊλλον ςτο οπούο εκτελεύται κϊθε ϋργο. 

την προςπϊθεια ικανοπούηςησ των ανωτϋρω, η μεθοδολογύα ςχεδιαςμού των Μηχανις-

μών ακολουθεύ τισ γενικϋσ αρχϋσ Οργανωτικού - Λειτουργικού χεδιαςμού και εςτιϊζεται 

ςε τρύα επύ μϋρουσ επύπεδα, τα οπούα ςυνθϋτουν την οργϊνωςη και λειτουργύα ενόσ Ολοκ-

ληρωμϋνου υςτόματοσ Αξιολόγηςησ: 

i. Ση Δομή, με ςτόχο τη διαμόρφωςη του οργανωτικού πλαιςύου, ώςτε να επι-

τευχθεύ αποτελεςματικότερη υλοπούηςη τησ τρατηγικόσ και βελτύωςη τησ 

απόδοςησ. 

ii. Σισ Διαδικαςίεσ, με ςκοπό τον ςχεδιαςμό των επύ μϋρουσ βαςικών διαδικαςιών 

(παραγωγικών, αλλϊ και υποςτηρικτικών - επιχειρηςιακών) του Α, για την 

αποδοτικότερη οργϊνωςη και προγραμματιςμό των επύ μϋρουσ δραςτηριοτό-

των. 

iii. Σισ Δραςτηριότητεσ, με αντικεύμενο την αξιολόγηςη τησ ςημαντικότητασ των 

επύ μϋρουσ δραςτηριοτότων, τη μεύωςη των επικαλύψεων και τον περιοριςμό 

των μη αποδοτικών δραςτηριοτότων, καθώσ επύςησ και τησ μη αποτελεςμα-

τικόσ κατϊτμηςησ των δραςτηριοτότων και εργαςιών ςε επύ μϋρουσ διευθύν-

ςεισ και τμόματα. 

Να ςημειωθεύ, ότι η μεθοδολογικό προςϋγγιςη ανϊπτυξησ των μηχανιςμών διακυβϋρνη-

ςησ λαμβϊνει υπ’ όψιν τησ τα ακόλουθα ςημεύα: 
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 Σουσ μηχανιςμούσ εςωτερικόσ και ιεραρχικόσ λογοδοςύασ των υπευθύνων για την 

εφαρμογό του ΟΑ 

 Σην ανϊγκη δημιουργύασ ενόσ ευϋλικτου μηχανιςμού διακυβϋρνηςησ, ο οπούοσ να 

ϋχει τη δυνατότητα ϊμεςησ παρϋμβαςησ 

 Σην ανϊγκη διατόρηςησ του λειτουργικού κόςτουσ ςε χαμηλϊ επύπεδα, με την προ-

ώπόθεςη τόρηςησ των όποιων ποιοτικών παραμϋτρων 

 Σην ανϊγκη προςϋγγιςησ τόςο θεμϊτων οριζόντιου χαρακτόρα (πχ. αξιολόγηςη 

δρϊςεων πεδύου ΕΠΑ, όςο και εξειδικευμϋνων (πχ. αξιολόγηςη ςυγκεκριμϋνου 

προγρϊμματοσ) 

 Σα standards λειτουργύασ των εργαλεύων (μηχανογραφικών και ϊλλων) που θα υ-

ποςτηρύζουν την εφαρμογό του Α 

 Σισ απαραύτητεσ ενϋργειεσ εκπαύδευςησ των ςτελεχών του ΟΑΕΔ για την εφαρμογό 

των προβλεπόμενων διαδικαςιών του Α 

 Σισ διαδικαςύεσ επεξόγηςησ του Α ςτα εμπλεκόμενα με τισ διαδικαςύεσ αξιολόγη-

ςησ ςτελϋχη του ΟΑΕΔ 

 Σισ διαδικαςύεσ επικοινωνύασ μεταξύ των διαφόρων διευθύνςεων του ΟΑΕΔ ςτο 

πλαύςιο τησ λειτουργύασ των διαδικαςιών που θα περιγρϊψει το Α 

 Σουσ τρόπουσ παρακολούθηςησ τησ εφαρμογόσ του Α από το Δ του ΟΑΕΔ 

 Σουσ ελϋγχουσ των πρακτικών διούκηςησ και τησ αποτελεςματικότητασ του Α 

 Σισ απαραύτητεσ τυχόν πιςτοποιόςεισ ποιότητασ των αποτελεςμϊτων αξιολόγηςησ, 

αλλϊ και του ύδιου του Α 

 Σο κοινό πλαύςιο κατανόηςησ (αρχϋσ διούκηςησ) του Δ και των διευθυντικών ςτε-

λεχών του ΟΑΕΔ ςε ςχϋςη με το Α και την αποτελεςματικό εφαρμογό του 

 Ση ςχϋςη των πρακτικών διακυβϋρνηςησ με την επύτευξη του τελικού ςτόχου του 

Α για βελτύωςη των δραςτηριοτότων και του παραγόμενου ϋργου του ΟΑΕΔ 

 

9.3 Περιγραφή Περιγράμματοσ Μηχανιςμών Αποτελεςματικήσ 
Διακυβζρνηςησ του Συςτήματοσ Αξιολόγηςησ (ΣΑ) των ε-
νεργητικών πολιτικών απαςχόληςησ του ΟΑΕΔ 

9.3.1 Στόχοι Οργανωτικήσ Δομήσ ΣΑ 

Βϊςει των προηγούμενων ενοτότων, οι ςτόχοι τησ προτεινόμενησ οργανωτικόσ δομόσ του 

ςυςτόματοσ αξιολόγηςησ εςτιϊζουν ςτα ακόλουθα: 

 την υιοθϋτηςη των κατϊλληλων μηχανιςμών για την αποτελεςματικό και αποδο-

τικό διακυβϋρνηςη του Α, ςε ϊμεςη ςυςχϋτιςη με τισ υφιςτϊμενεσ δομϋσ του ΟΑ-

ΕΔ.  

 τη δημιουργύα κοινόσ αντύληψησ ςε όλα τα επύπεδα, τόςο εςωτερικϊ (εντόσ του 

ΟΑΕΔ), όςο και εξωτερικϊ (με ϊλλουσ εμπλεκόμενουσ φορεύσ). 

 τη λειτουργύα ευϋλικτων και περιοριςμϋνου κόςτουσ μορφών διακυβϋρνηςησ. 
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 την εφαρμογό «βϋλτιςτων πρακτικών» διούκηςησ. 

 

9.3.2  Βαςικέσ Αρχέσ Συςτήματοσ Μηχανιςμών Αποτελεςματικήσ Δια-
κυβέρνηςησ 

Οι κατευθυντόριεσ / βαςικϋσ αρχϋσ του υςτόματοσ Μηχανιςμών Αποτελεςματικόσ Διακυ-

βϋρνηςησ εύναι οι εξόσ:  

 Η αρχό τησ θεςμικόσ ιςορροπύασ, η οπούα ςημαύνει ότι το νϋο ςύςτημα διακυβϋρ-

νηςησ θα αποφεύγει την απονομό μιασ δεςπόζουςασ θϋςησ, χωρύσ θεςμικϊ αντύ-

βαρα και ιςορροπύεσ, ςε ϋνα όργανο.  

 Η αρχό τησ δημοκρατικόσ νομιμοπούηςησ, η οπούα ςημαύνει ότι οι βαςικϋσ αποφϊ-

ςεισ για το Α θα πρϋπει να λαμβϊνονται από όργανα που διαθϋτουν ϊμεςη δη-

μοκρατικό νομιμοπούηςη. 

 Η αρχό τησ πολιτικόσ λογοδοςύασ, η οπούα ςυνεπϊγεται τη ςυγκρότηςη θεςμών 

και διαδικαςιών που θα διευκολύνουν την απόδοςη πολιτικών ευθυνών και τον 

πολιτικό ϋλεγχο ςυγκεκριμϋνων οργϊνων και αποφϊςεων.  

 Η αρχό τησ διαφϊνειασ, η οπούα ςημαύνει ότι οι πολιτικο-διοικητικϋσ διαδικαςύεσ 

και αποφϊςεισ, θα πρϋπει να εύναι ορατϋσ και κατανοητϋσ ςτον πολύτη που θα 

διαθϋτει και την απαιτούμενη πρόςβαςη ςτισ ςχετικϋσ πληροφορύεσ.  

 Η αρχό τησ αποτελεςματικότητασ, ςύμφωνα με την οπούα θα πρϋπει το όποιο 

ςύςτημα διακυβϋρνηςησ να διαςφαλύζει την ταχεύα επύτευξη των αποτελεςμϊ-

των που αποτελούν τουσ ςτρατηγικούσ ςτόχουσ του ΟΑΕΔ (τόςο για το ςυγκεκ-

ριμϋνο ϋργο, όςο και ςε ςτρατηγικό επύπεδο).  

 Η αρχό τησ αποδοτικότητασ, η οπούα ςημαύνει ότι οι ςτόχοι του Α  θα πρϋπει να 

επιτυγχϊνονται με ορθολογικό χρόςη / ανϊλωςη πόρων (οικονομικών, ανθρώπι-

νων, χρονικών, κλπ).  

 Η αρχό τησ εγγύτητασ-αποκϋντρωςησ, η οπούα ςημαύνει ότι οι αποφϊςεισ θα λαμ-

βϊνονται και οι δρϊςεισ θα υλοποιούνται όςο το δυνατόν εγγύτερα ςτον πολύτη 

και το πρόβλημα / θϋμα.  

 Η αρχό τησ οικονομύασ των διαδικαςιών (που αποτελεύ και εξειδύκευςη τησ αρχόσ 

τησ αποδοτικότητασ, αλλϊ και τησ αρχόσ τησ διαφϊνειασ), η οπούα ςημαύνει ότι 

θα πρϋπει να αποφεύγονται οι πολύπλοκεσ, αδιαφανεύσ και χρονοβόρεσ διαδι-

καςύεσ. 

 

9.3.3 Προτεινόμενεσ Δομέσ Μηχανιςμών 

Ουςιαςτικϊ, η ανϊπτυξη μηχανιςμών αποτελεςματικόσ διακυβϋρνηςησ θα αφορϊ τισ ακό-

λουθεσ κατηγορύεσ δρϊςεων: 

 Δημιουργία Δομικών τοιχείων Α (Επιτροπών / Ομάδων) 

Για την επύτευξη των ςτόχων και τησ ορθόσ εφαρμογόσ των αρχών του Α, προτεύνεται η 

δημιουργύα των ακόλουθων Επιτροπών / Ομϊδων Εργαςύασ: 

o Επιτροπό Διούκηςησ ΣΑ 
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Η Επιτροπό Διούκηςησ Α (ΕΔ Α), θα ϋχει τη ςυνολικό ευθύνη για την εποπτεύα και τη διε-

ύθυνςη τησ διαχεύριςησ του υςτόματοσ Αξιολόγηςησ, καθώσ και για τη λόψη όλων των 

ςημαντικών αποφϊςεων πολιτικόσ και οικονομικού χαρακτόρα. Ειδικότερα, ο ρόλοσ τησ 

ΕΔ θα εύναι ο ςχεδιαςμόσ, η οργϊνωςη, ο ϋλεγχοσ, η διαχεύριςη και η εποπτεύα τησ προόδου 

του Α, η επύλυςη τυχόν προβλημϊτων, η ςυγκρότηςη των υπολούπων οργϊνων και μηχα-

νιςμών, καθώσ και η λόψη καθοριςτικών αποφϊςεων για την εφαρμογό του.  

Η ΕΔ προτεύνεται να ϋχει τισ ακόλουθεσ αρμοδιότητεσ:  

o ανϊπτυξη και επικοινωνύα του ορϊματοσ και των ςτόχων του Α, 

o υποςτόριξη ςτο ςχεδιαςμό / επικαιροπούηςη του Α ςε υψηλό - ςτρατηγικό 

επύπεδο, 

o ϋγκριςη και τροποπούηςη του εύρουσ (scope) του Α, 

o ϋγκριςη και τροποπούηςη του προώπολογιςμού του Α, 

o λόψη πρακτικών και ςτρατηγικών αποφϊςεων,  

o διαςφϊλιςη των πόρων του Α και τη ςυμμετοχό τησ κατϊλληλησ επιχειρη-

ςιακόσ διούκηςησ,  

o παροχό ϋγκαιρων και επύκαιρων αποφϊςεων ςε θϋματα πολιτικόσ και εύ-

ρουσ του Α, 

o ςυγκρότηςη ϊλλων δομικών ςτοιχεύων των Μηχανιςμών (π.χ Ομϊδεσ Πα-

ρακολούθηςησ), με ςτόχο την εύρυθμη και αποτελεςματικό λειτουργύα / 

εφαρμογό του. 

Η ΕΔ ςτελεχώνεται από το Γενικό Διευθυντό του ΟΑΕΔ, καθώσ και τουσ Προώςταμϋνουσ 

των Διευθύνςεων του ΟΑΕΔ. Ορύζεται επύςησ και αναπληρωτόσ για κϊθε ςυμμετϋχοντα. 

Πρόεδροσ τησ ΕΔ ορύζεται ο Γενικόσ Διευθυντόσ του ΟΑΕΔ. 

Η Επιτροπό Διούκηςησ θα ςυνεδριϊζει κϊθε τρύμηνο, ϋτςι ώςτε να εξαςφαλύζεται ότι η 

πρόοδοσ των εργαςιών του Α θα γύνεται ςύμφωνα με το πρόγραμμα εργαςιών και εκ-

τϊκτωσ όταν απαιτεύται για την αντιμετώπιςη επειγόντων θεμϊτων.  

Εύναι δυνατό η ςυμμετοχό ςτην ΕΔ μελών ϊλλων Επιτροπών ό Ομϊδων Εργαςύασ που ορύ-

ζονται από τον ΟΑΕΔ, αλλϊ όχι εξωτερικών ςυνεργατών ό ςτελεχών ϊλλων φορϋων. Εξαι-

ρετικϊ ςτην ΕΔ μπορεύ να κληθούν να ςυνδρϊμουν το ϋργο τησ, ειδικού εμπειρογνώμονεσ 

ςτισ περιπτώςεισ μόνο που ϋχει ζητηθεύ η παροχό ςυμβουλευτικών υπηρεςιών για εξειδι-

κευμϋνα θϋματα και αφού ϋχει προταθεύ (αιτιολογημϋνα) η αξιοπούηςη τουσ από τον Πρό-

εδρο τησ ΕΔ. 

Η Επιτροπό λαμβϊνει και βραχυπρόθεςμεσ αποφϊςεισ απαραύτητεσ για τον αποτελεςμα-

τικό χειριςμό του Α, ακόμη και όταν αυτϋσ οι αποφϊςεισ αφορούν ςε ενδεχόμενεσ αλλα-

γϋσ ςτη διεργαςύα ανϊπτυξησ του.  

Ο Πρόεδροσ τησ ΕΔ ςυγκαλεύ, προεδρεύει και διευθύνει τισ ςυνεδριϊςεισ. Σον Πρόεδρο ό-

ταν απουςιϊζει, ό κωλύεται αναπληρώνει ςε όλεσ τισ αρμοδιότητϋσ του ο αναπληρωτόσ 

εκπρόςωποσ του. 

Τπεύθυνοσ για την λόψη των αποφϊςεων εύναι αποκλειςτικϊ ο Πρόεδροσ τησ, δηλαδό ο 

Γενικόσ Διευθυντόσ του ΟΑΕΔ.  
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Κατϊ τισ ςυνεδριϊςεισ τησ ΕΔ τηρεύται ειδικό Βιβλύο Πρακτικών, ςτο οπούο καταχωρούνται 

οι αποφϊςεισ τησ Επιτροπόσ με ευθύνη του Προϋδρου. Tα πρακτικϊ των ςυνεδριϊςεων τησ 

υπογρϊφονται από όλα τα μϋλη που παραβρϋθηκαν ςτην ςυνεδρύαςη, καταγρϊφουν την 

ημερομηνύα τησ ςυνεδρύασ, την ταυτότητα των ςυμμετεχόντων, ενώ η ςύνταξη τουσ πρϋ-

πει να πραγματοποιεύται εντόσ 2 ημερών από την λόξη τησ ςυνεδρύασ, με ςτόχο την ϋγκαι-

ρη εκτϋλεςη των υποχρεώςεων που απορρϋουν από τισ όποιεσ αποφϊςεισ τησ, αλλϊ και 

την ϋγκαιρη και ϋγκυρη ενημϋρωςη ϊλλων οργϊνων του Οργανιςμού (π.χ Διοικητικό υμ-

βούλιο). 

o Ομϊδα Έργου ΣΑ 

Η Ομϊδα Έργου του υςτόματοσ Αξιολόγηςησ εύναι δυνατόν να αποτελεύται από ςτελϋχη 

τησ Διεύθυνςησ Απαςχόληςησ τησ Τπηρεςύασ Διεθνών χϋςεων. Η Ομϊδα Έργου, θα ϋχει τη 

ςυνολικό ευθύνη των εργαςιών του Α. Θα διαχειρύζεται εκτελεςτικϊ την καθολικό επιτυ-

χύα του και θα εύναι υπεύθυνη για την τόρηςη του χρονοδιαγρϊμματοσ, καθώσ και για τη 

διαςφϊλιςη τησ απρόςκοπτησ λειτουργύασ των εργαςιών. τισ αρμοδιότητϋσ τησ περιλαμ-

βϊνονται τα ακόλουθα: 

o Η γενικότερη επύβλεψη του Α 

o Ειςηγόςεισ προσ την Ε.Δ για τισ απαιτούμενεσ διορθωτικϋσ ό/και ϊλλεσ ενϋρ-

γειεσ 

o Ειςηγόςεισ προσ την Ε.Δ για θϋματα γενικότερησ ςτρατηγικόσ (όραμα, ςτό-

χοι) 

o Η ςυνολικό ευθύνη τησ διούκηςησ του Α 

o Η εκπόνηςη του αναλυτικού ςχεδιαςμού και χρονοπρογραμματιςμού του 

o Αναπτύςςει το περιεχόμενο (φυςικό και οικονομικό αντικεύμενο) κϊθε 

ςυςτατικού μϋρουσ του Α (αξιολόγηςη) 

o Ο ϋλεγχοσ τησ προόδου και ποιότητασ του Α, περιλαμβανομϋνησ τησ πα-

ραγωγόσ των Εκθϋςεων Προόδου κτλ. 

o Ο ϋλεγχοσ των δαπανών ώςτε να διαςφαλύζεται η εκτϋλεςη του Α εντόσ 

του εγκεκριμϋνου προώπολογιςμού  

o Η εκπόνηςη κϊθε ςχετικού εγγρϊφου που απαιτεύται για την εκτϋλεςη των 

διαφόρων ςυςτατικών μερών του Α (π.χ ϋγγραφα προςφορών) 

o Η διαχεύριςη τησ ϋγκριςησ όλων των αιτημϊτων για αλλαγϋσ ςτο Α 

o Η εξαςφϊλιςη τησ ϋγκριςησ κϊθε παραδοτϋου που παρϊγεται από το Α  

Η ςτελϋχωςη τησ Ομϊδασ Έργου θα πραγματοποιηθεύ βϊςει ςυγκεκριμϋνων κριτηρύων, θα 

οριςτεύ δε με απόφαςη τησ ΕΔ Α. Ειδικότερα τα κριτόρια ςτελϋχωςησ εύναι τα ακόλουθα: 

1. Κϊλυψη γνωςτικών αντικειμϋνων τησ θεματικόσ περιοχόσ που εμπύπτει το 

ϋργο (αξιολόγηςη δρϊςεων ανθρωπύνων πόρων). 

2. Εμπειρύα ςε ϋργα αντύςτοιχου περιεχομϋνου και πολυπλοκότητασ.  

3. Διαθεςιμότητα. 
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4. Δυνατότητεσ μεταφορϊσ Σεχνογνωςύασ ςε ϊλλεσ δομικϋσ μονϊδεσ του ΟΑ-

ΕΔ 

5. Βϋλτιςτοσ ςυντονιςμόσ και Διούκηςη Έργου.  

 

o Ομϊδεσ Παρακολούθηςησ (ςε επύπεδο αξιολόγηςησ). 

Οι Ομϊδεσ Παρακολούθηςησ (ΟΠ), εύναι δυνατόν να αποτελούνται από ςτελϋχη τησ Ομϊ-

δασ Έργου, αλλϊ και κατϊ περύπτωςη από ςτελϋχη ϊλλων Διευθύνςεων (π.χ Διεύθυνςη 

Απαςχόληςησ). Αντικεύμενο των Ομϊδων Παρακολούθηςησ θα εύναι (ανϊ αξιολόγηςη) τα 

ακόλουθα: 

o Η Ομϊδα Παρακολούθηςησ επιβλϋπει και ςυντονύζει τη ςυνολικό πρόοδο 

υλοπούηςησ του φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου κϊθε αξιολόγηςησ 

και την υλοπούηςη των δραςτηριοτότων τησ. 

o Καθορύζει τισ προτεραιότητεσ, παρϋχει κατευθύνςεισ, αξιολογεύ και εγκρύνει 

τα αποτελϋςματα (παραδοτϋα, αναφορϋσ, κλπ).  

o Παρϋχει τισ απαιτούμενεσ πληροφορύεσ προσ την Ομϊδα Έργου και την Ε.Δ. 

o Παρακολουθεύ την τόρηςη των προδιαγραφών κϊθε αξιολόγηςησ, βϊςει 

των κατευθύνςεων τησ Ομϊδασ Έργου (π.χ χρονοδιϊγραμμα). 

Ένα από τα μϋλη τησ κϊθε Ομϊδασ Παρακολούθηςησ, θα ορύζεται ωσ Τπεύθυνοσ υντονις-

τόσ και θα εύναι αρμόδιοσ για το ςυνολικό ςυντονιςμό τησ υλοπούηςησ του αντικειμϋνου 

τησ κϊθε αξιολόγηςησ. Ο Τπεύθυνοσ υντονιςτόσ θα εύναι το ςημεύο επαφόσ με την Ομϊδα 

Έργου και την Ε.Δ του Α.  

Για την ςτελϋχωςη των Ομϊδων Παρακολούθηςησ, τα βαςικϊ κριτόρια επιλογόσ των με-

λών εύναι τα ακόλουθα: 

1. Κϊλυψη γνωςτικών αντικειμϋνων τησ θεματικόσ περιοχόσ που εμπύπτει το ϋργο 

(π.χ αξιολόγηςη δρϊςεων κατϊρτιςησ εργαζομϋνων, ενύςχυςησ επιχειρόςεων, 

κλπ.) 

2. Εμπειρύα ςε ϋργα με ςχετικό περιεχόμενο 

3. Δυνατότητεσ μεταφορϊσ Σεχνογνωςύασ 

4. Δυνατότητα ςυντονιςμού και Διούκηςησ Έργου 

5. Διαθεςιμότητα 

 

 Καταγραφή υποςτηρικτικών ενεργειών 

Οι υποςτηρικτικϋσ ενϋργειεσ αφορούν ςτα ακόλουθα: 

1. Εκπόνηςη Σχεδύου Δρϊςησ εγκατϊςταςησ και λειτουργύασ μηχανιςμών αποτελεςματι-

κόσ διακυβϋρνηςησ. Ειδικότερα, το Σχϋδιο Δρϊςησ θα αφορϊ ςτα ακόλουθα: 

o Προςδιοριςμόσ των απαιτούμενων ορόςημων (milestones), ώςτε να εύναι 

εμφανόσ η ςημειούμενη πρόοδοσ 

o Προςδιοριςμόσ των κρύςιμων ςημεύων ελϋγχου 
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o Προςδιοριςμόσ των πληροφοριών που πρϋπει να ςυγκεντρώνονται και να 

εξετϊζονται, ςε διϊφορα επύπεδα λεπτομϋρειασ, για την αποτελεςματικό 

παρακολούθηςη και τον ϋλεγχο των ενεργειών υλοπούηςησ του Α 

o Παρακολούθηςη των εγκεκριμϋνων πλϊνων ενεργειών και ϋλεγχοσ των 

αποκλύςεων και των τροποποιόςεων 

o Παρακολούθηςη τησ προόδου των δρϊςεων του Α ςε ςχϋςη με τισ προκα-

θοριςμϋνεσ ενϋργειεσ και ειςόγηςη τησ εφαρμογόσ διορθωτικών μϋτρων ςε 

περιπτώςεισ που υπϊρχουν αποκλύςεισ από το πλϊνο 

o Επύβλεψη και ϋλεγχοσ των δαπανών βϊςει του προώπολογιςμού των επιμϋ-

ρουσ δρϊςεων 

o Μϋτρηςη αποτελεςμϊτων ςχετικϊ με την επύτευξη των ςτόχων του Α 

2. Ανϊπτυξη Τεχνολογικόσ Υποδομόσ Υποςτόριξησ 

3. Εκπαύδευςη εμπλεκόμενων ςτελεχών του ΟΑΕΔ, τόςο για το περιεχόμενο και τον τρό-

πο λειτουργύασ του Συςτόματοσ Αξιολόγηςησ, όςο και για την αξιολόγηςη ωσ αντύληψη. 

4. Εκπόνηςη Οδηγών Εφαρμογόσ του ΣΑ. Αφορϊ «Οδηγό διαδικαςιών Μηχανιςμών Απο-

τελεςματικόσ Διακυβϋρνηςησ» και «Οδηγό Χρόςησ Τεχνολογικών Υποςτηρικτικών Υ-

ποδομών». 

Βϊςει των όςων προαναφϋρθηκαν οι προτεινόμενεσ ενϋργειεσ εύναι οι ακόλουθεσ: 

 ύςταςη Επιτροπόσ Διούκηςησ (ΕΔ). Η ςύςταςη τησ Ε.Δ πρϋπει να πραγματοποι-

ηθεύ με την ολοκλόρωςη τησ μελϋτησ για το Α. 

 ύςταςη Ομϊδασ Έργου. Η ςύςταςη τησ Ομϊδασ Έργου, θα πρϋπει να πραγμα-

τοποιηθεύ με την ολοκλόρωςη τησ μελϋτησ για το Α. 

 Τλοπούηςη Τποςτηρικτικών Ενεργειών: 

o Εκπόνηςη χεδύου Δρϊςησ εγκατϊςταςησ και λειτουργύασ μηχανιςμών α-

ποτελεςματικόσ διακυβϋρνηςησ. 

o Έκδοςη Οδηγού διαδικαςιών Μηχανιςμών Αποτελεςματικόσ Διακυβϋρνη-

ςησ.. 

o Εκπόνηςη πλϊνου εκπαύδευςησ ςτελεχών.  

o Εκπαύδευςησ εμπλεκόμενων ςτελεχών του ΟΑΕΔ, τόςο για το περιεχόμενο 

και τον τρόπο λειτουργύασ του Α, όςο και για την αξιολόγηςη ωσ αντύληψη.  

o Ανϊπτυξη Σεχνολογικόσ Τποδομόσ Τποςτόριξησ. 

o Εκπόνηςη Οδηγών Εφαρμογόσ του Α. Αφορϊ «Οδηγό διαδικαςιών Μηχα-

νιςμών Αποτελεςματικόσ Διακυβϋρνηςησ» και «Οδηγό Φρόςησ Σεχνολογι-

κών Τποςτηρικτικών Τποδομών».  
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