
1 

 

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  

4
Ο
 δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην  

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ:  

ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ 

Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΣΟΜΔΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ 

 

ηέθανορ Κόθθαρ Ph.D 
Παλεπηζηήκην Frederick  

 

 

 

Πεπίλητη: Η αμηνιφγεζε ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδφλ ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα, θαη εηδηθφηεξα 

ζε δηαδηθαζίεο πνπ εκπεξηέρνπλ ζπλεηδεηά ηνλ έιεγρν αμηνπηζηίαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηφζν φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο, φζν θαη ην 

ηειηθφ πξντφλ. Πξφθεηηαη γηα κηα δηεξγαζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απνηίκεζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο. Ο ηξφπνο πνπ εθαξκφδεηαη θαη ν βαζκφο πνπ γίλεηαη αμηνιφγεζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηνπ παξερφκελνπ έξγνπ απνηειεί ηελ αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

παξνπζίαζεο θαη αθνξά ηηο ππεξεζίεο θαη ηα πξνγξάκκαηα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 

Παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεξεχλεζεο απνηίκεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ππεξεζηψλ ηνπ θνηλσληθνχ ηνκέα ζηελ Κχπξν κε ηελ δηαηχπσζε ζπγθεθξηκέλσλ 

εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ-εξσηεκάησλ, γηα ηελ εμέηαζε ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

πνηνηηθή κέζνδνο αλάιπζεο δεδνκέλσλ. Η εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ έγηλε γηα ζηνηρεία πνπ 

ζπιιέρζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ θαζψο επίζεο θαη απφ αξρεηαθφ 

πιηθφ θαη ππεξεζηαθά-δηνηθεηηθά έγγξαθα ησλ ππεξεζηψλ.  

 

1. Διζαγυγή 

Η αμηνιφγεζε απνηειεί απαξαίηεην ζηνηρείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γεληθά ζρεδφλ ζε θάζε 

δξαζηεξηφηεηα, θαη εηδηθφηεξα ζε δηαδηθαζίεο πνπ εκπεξηέρνπλ ζπλεηδεηά ηνλ έιεγρν 

αμηνπηζηίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηφζν φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο ηεο 

δηαδηθαζίαο, φζν θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα-πξντφλ ή παξερφκελε ππεξεζία. Πξφθεηηαη γηα 

κηα δηεξγαζία πνπ ζεσξείηαη απηνλφεηε θαη εληειψο θπζηνινγηθή, αθνχ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

νξζνινγηθή νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ απνηίκεζε ηνπ απνηειέζκαηνο. Σν θαιφ, 

ηθαλνπνηεηηθφ, κέηξην ή θαθφ απνηέιεζκα, είλαη ν θχξηνο παξάγνληαο ζηνλ νπνίν 
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απνδίδεηαη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, θπξίσο ζε επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ, αθνχ απφ απηφλ ζα 

εμαξηεζεί ε ζπλέρηζε, αιιαγή ή δηαθνπή κηαο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο. Αθεηέξνπ νη 

ηάζεηο εμνξζνινγηζκνχ θαη ν έιεγρνο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ, πιηθψλ θαη άπισλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη φιν θαη πην επξχηεξα, έρνπλ θαηαζηήζεη ηελ ρξήζε ηεο αμηνιφγεζεο σο 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ππεξεζηψλ θαη 

πξνγξακκάησλ.  

 

Ο θνηλσληθφο ηνκέαο δελ ζα κπνξνχζε λα κείλεη ακέηνρνο νχηε ζηελ ηάζε εμνξζνινγηζκνχ 

ησλ δαπαλψλ, αιιά θαη νχηε θαη ζηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππεξεζηψλ θαη πξνγξακκάησλ ηνπ. Παξφιν πνπ νη ππεξεζίεο ηνπ θνηλσληθνχ ηνκέα ζε έλα 

κεγάιν κέξνο ηνπο ζεσξνχληαη απηνλφεηε αλαγθαηφηεηα θαη κάιηζηα λνκηθά 

ζεζκνζεηεκέλε πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, σζηφζν φιν θαη 

πεξηζζφηεξν γίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ειέγρνπ ηνπ νθέινπο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο. Ο ηξφπνο πνπ εθαξκφδεηαη θαη ζε πην βαζκφ δηελεξγνχληαη 

δηαδηθαζίεο νξζήο αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο, ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ηνπ παξερφκελνπ 

έξγνπ ζε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ππεξεζηψλ θαη πξνγξακκάησλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ 

ηνκέα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, απνηειεί ηελ εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ.  

 

2. Δπεςνηηικά επυηήμαηα  

Η ππφζεζε εξγαζίαο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζηεξίρζεθε ζηελ γεληθφηεξε ηάζε εθαξκνγήο 

δηαδηθαζηψλ απνηίκεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

πνπ πξνβιέπεηαη λα ππάξρεη ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη εθαξκφδεηαη 

απαξέγθιηηα γηα φια ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα, κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηνπ 

παξαγφκελνπ νθέινπο γηα ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο-απνδέθηεο. Η δε πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο 

ηεο απνηίκεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πξνγξακκάησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ θνηλσληθνχ 

ηνκέα ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία κέζσ ηεο εθαξκνγήο δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο έγηλε κε 

ηελ δηαηχπσζε ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ-εξσηεκάησλ. πγθεθξηκέλα ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ καο απαζρφιεζαλ ζηελ πξνζπάζεηα ειέγρνπ ηεο ππφζεζεο 

εξγαζίαο καο ήηαλ ηα αθφινπζα: 

 

Α. Έρεη γίλεη πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ηεο ππεξεζίαο ή ηνπ πξνγξάκκαηνο;  

Β. Αλ λαη ηη είδνπο θαη ζε πνηα ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμε;  
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Γ. Τπήξμε ζηελ ζπλέρεηα δηαδηθαζία επαλαηξνθνδφηεζεο;  

Γ. Αλ δελ έρεη γίλεη αμηνιφγεζε γηαηί δελ γίλεηαη;  

Δ. Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη ιφγνη πνπ εκπνδίδνπλ κηα ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηα;  

 

Η επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ζηεξίρζεθε ζηελ ζέζε, φηη ην 

πεξηερφκελν ηεο αμηνιφγεζεο σο επηζηεκνληθήο δηαδηθαζίαο είλαη θαζνξηζκέλν, έρεη κηα 

ινγηθή αθνινπζία θαη απνηειείηαη απφ ζπγθεθξηκέλα δνκηθά ζηνηρεία. Με βάζε ινηπφλ ηελ 

δνκή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο δηαηππψζεθαλ ηα ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, 

ηα νπνία κπνξνχλ κε απιφ ηξφπν λα θαηαδείμνπλ γεληθά ηελ χπαξμε θαη εθαξκνγή ή κε 

θνπιηνχξαο αμηνιφγεζεο.  

 

Οη δπλαηφηεηεο απάληεζεο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ 

επηιέρζεθε λα είλαη φζν ην δπλαηφ απινχζηεξε, αθφκε θαη κνλνιεθηηθή, ρσξίο σζηφζν 

απηφ λα απνηειεί πεξηνξηζκφ. Έηζη δηεπθξηλίζηεθε  εθ ησλ πξνηέξσλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ έξεπλα, φηη ε κνξθή ηεο απάληεζήο ηνπο είηε κνλνιεθηηθή είηε πεξηθξαζηηθή-

αλαιπηηθή, απνηεινχζε θαζαξά πξνζσπηθή ηνπο επηινγή. Σν νπζηαζηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ 

έξεπλα απνηέιεζε ε ζπιινγή απαληήζεσλ-ζηνηρείσλ ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ζηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.  

 

Σν θπξηψηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ επηδηψθεηαη λα απαληεζεί ζηελ παξνχζα έξεπλα θαη 

ην νπνίν απνηειεί ηελ βαζηθή ππφζεζε εξγαζίαο είλαη, εάλ εθαξκφδνληαη νη πξνβιεπφκελεο 

ηφζν απφ ηηο θείκελεο λνκηθέο δηαηάμεηο, αιιά φζν θαη απφ δηνηθεηηθή δενληνινγία-

πξαθηηθή δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, ζηηο ππεξεζίεο ηνπ θξαηηθνχ, εκηθξαηηθνχ θαη 

ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία. Γειαδή εάλ πέξαλ απφ ηνπο θαζαξά ηππηθνχο 

ειέγρνπο πνπ νξίδνληαη απφ ην λνκηθφ πιαίζην θαη αθνξνχλ ηνλ ινγηζηηθφ έιεγρν ησλ 

θξαηηθψλ νηθνλνκηθψλ επηρνξεγήζεσλ θαη ηα κέηξα αζθαιείαο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, εθαξκφδνληαη επηπιένλ θαη νπζηαζηηθέο δηαδηθαζίεο 

απνηίκεζεο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο, ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ θαη ηεο σθέιεηάο ηνπ. 

Πεξαηηέξσ δε εάλ κε βάζε ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξάζκαηα αθνινπζνχληαη νη πξνβιεπφκελεο 

ζε θάζε αμηνιφγεζε δηαδηθαζίεο αλαηξνθνδφηεζεο θαη γίλνληαη πξνζπάζεηεο δηφξζσζεο, 

αιιαγήο ησλ δηαπηζησκέλσλ δπζθνιηψλ-πξνβιεκάησλ ή θαη βειηίσζεο ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο ή ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ζηφρν ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο 

σθέιεηαο. 
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3. Δπγαλεία ζςλλογήρ ζηοισείυν 

Σα βαζηθά εξγαιεία γηα ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ απνηέιεζαλ ηφζν ε δνκεκέλε 

ζπλέληεπμε κε ηνπο ππεπζχλνπο ησλ πξνγξακκάησλ-νξγαλψζεσλ, φζν θαη ην γξαπηφ 

δεκνζηνπνηεκέλν ππεξεζηαθφ πιηθφ (φπσο π.ρ. εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ, ηερληθέο κειέηεο-

έιεγρνη, εζσηεξηθέο έξεπλεο, πξαθηηθά ζπλαληήζεσλ δηνηθεηψλ ζπκβνπιίσλ), ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηήζεθε ηδηαίηεξα γηα λα αληηκεησπηζηνχλ πεξηπηψζεηο δπζθνιίαο-αδπλακίαο ή 

θαη κεξηθήο ή νιηθήο άξλεζεο απαληήζεσλ. ηνπο ππεπζχλνπο ηέζεθαλ ηα ζπγθεθξηκέλα 

πξναλαγξαθφκελα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ κε βάζε ηα 

ηεθηαηλφκελα ζην ρψξν επζχλεο ηνπο. Ο ηξφπνο απάληεζεο παξείρε κεγάιν βαζκφ 

ειεπζεξίαο, θαη νη εξσηψκελνη είραλ ηελ δπλαηφηεηα αλάπηπμεο πεξηθξαζηηθψλ 

απαληήζεσλ αιιά θαη αλαθνξάο-ηεθκεξίσζεο κε βάζε ππεξεζηαθά έληππα θαη αξρεία. Γηα 

ιφγνπο δενληνινγίαο θαη πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ δελ γίλνληαη αλαθνξέο 

ζε πξφζσπα νχηε ζε ζηνηρεία ππεξεζηψλ θαη πξνγξακκάησλ.  

 

Σν πιηθφ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο απνηειεί πξσηνγελέο πιηθφ πνπ παξαρσξήζεθε απφ ηα 

αξκφδηα πξφζσπα νηθηνζειψο. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλεη θαηαγξάθεθαλ θαη 

αμηνπνηήζεθαλ απηνχζηα, βάζε ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

Αλάινγα κε ηνλ βαζκφ, αιιά θαη ηνλ ηξφπν απάληεζεο ηνπ θάζε εξσηψκελνπ έγηλε 

επηπιένλ ζπιινγή πιηθνχ θαη ζηνηρείσλ κέζα απφ ππεξεζηαθέο αλαθνξέο γηα νηθνλνκηθά ή 

άιινπ είδνπο απνηειέζκαηα, εηήζηεο εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ, έξεπλα αξρείνπ, πνπ 

παξαρσξήζεθαλ γηα ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο, έηζη ψζηε ε θάιπςε ζηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα λα είλαη φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε θαη ε ηεθκεξίσζε κε βάζε ην απαηηνχκελν 

πιηθφ φζν ην δπλαηφ πιεξέζηεξε. Σν πιηθφ απηφ απνηειεί δεπηεξνγελέο πιηθφ, κε ηελ 

έλλνηα φηη πξνυπήξρε θνηλνπνηεκέλν απφ ηηο ίδηεο ηηο ππεξεζίεο θαη ηα πξνγξάκκαηα ηνπ 

ηνκέα θνηλσληθήο πξφλνηαο. Απηφ πνπ έγηλε ζηελ θαηεγνξία ηνπ δεπηεξνγελνχο πιηθνχ, 

ήηαλ ε αμηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, έηζη ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ.  

 

Η ζπιινγή ησλ εξεπλεηηθψλ ζηνηρείσλ έγηλε δπλαηή κε ηελ εκπινθή ησλ θνηηεηψλ ζηα 

πιαίζηα ηεο πξαθηηθήο ηνπο άζθεζεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο θαη πξνγξάκκαηα πνπ 

απνηέιεζαλ ην δείγκα ηεο έξεπλαο. Η απνζηνιή εξσηεκαηνινγίσλ ζε έλα πνιχ κεγαιχηεξν 

αξηζκφ ππεξεζηψλ, παξφιν πνπ απνηεινχζε κέξνο ηνπ εξεπλεηηθνχ ζρεδηαζκνχ ηειηθά 
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αθπξψζεθε, ιφγσ έιιεηςεο ηεο αληίζηνηρεο δηνηθεηηθήο άδεηαο γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο 

έξεπλαο.  

 

4. Μεθοδολογία έπεςναρ και επγαλεία επεξεπγαζίαρ ζηοισείυν  

Η αμηνπνίεζε θαη ε επεμεξγαζία ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ επηιέρζεθε λα γίλεη ζε δχν 

θάζεηο. Πξνεγήζεθε πξνέξεπλα κε ηελ δνθηκή ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ζε 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ππεξεζηψλ θαη νξγαλψζεσλ, έηζη ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ ηπρφλ 

δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα, έγθαηξα πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηεο θπξίσο έξεπλαο. ηελ πξψηε 

θάζε έγηλε κηα πξψηε επεμεξγαζία ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ, κε ζθνπφ κέζσ ηεο 

παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ, ηελ επηβεβαίσζε ή απφξξηςε ησλ εξεπλεηηθψλ 

ππνζέζεσλ. ηελ δεχηεξε θάζε, ε νπνία ρξνληθά εθηείλεηαη ζε ηξία έηε, έγηλε ζπγθξηηηθή 

δηαζηαχξσζε δεδνκέλσλ απφ φζεο ππεξεζίεο θαη πξνγξάκκαηα ππήξραλ ζηνηρεία γηα ην 

ζχλνιν ησλ ηξηψλ εηψλ, απνζθνπψληαο α) ζηελ επαιήζεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο 

πξψηεο θάζεο θαη β) ζηελ θαηάδεημε ηεο εμέιημεο εθαξκνγήο δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο 

κέζσ ηεο ρξνλνινγηθήο ζπγθξηηηθήο αληηπαξάζεζεο γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο πξνφδνπ.  

 

Η κέζνδνο έξεπλαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά θχξην ιφγν είλαη ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 

θπξίσο ζε πνηνηηθά δεδνκέλα θαη εθαξκφζηεθε γηα ην πιηθφ πνπ ζπιιέρζεθε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ φπσο επίζεο θαη γηα ηα ζηνηρεία απφ ηα αξρεία θαη ηα έληππα 

ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα. Η αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο ζηελ πξψηε θάζε επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ, ηα 

νπνία αθνξνχζαλ ηελ παξνπζίαζε ηεο χπαξμεο θαη εθαξκνγήο ή κε δηαδηθαζηψλ 

αμηνιφγεζεο.  

 

πγθεθξηκέλα ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπλεληεχμεσλ γηα ην παξαγφκελν πξσηνγελέο πιηθφ, ε 

πνηνηηθή αλάιπζε πεξηειάκβαλε ηελ επεμεξγαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ απαληήζεσλ πνπ 

έδσζαλ ηα δηεπζχλνληα πξφζσπα κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν ψζηε λα κελ παξαπνηείηαη ην 

λφεκα ησλ απαληήζεψλ ηνπο. Έηζη νη απαληήζεηο ζε πεξηπηψζεηο ακθηβνιίαο, έιιεηςεο 

γλψζεσλ ή θαη άξλεζεο απάληεζεο θαηαγξάθεθαλ θαη αληηκεησπίζηεθαλ αληίζηνηρα θαηά 

θαηεγνξία. Όπνπ ππήξρε ε δπλαηφηεηα θαη αλάινγα κε ηελ νξγάλσζε θαη ηελ πιήξε 

ηήξεζε αξρείσλ θαη εθζέζεσλ απφ ηηο ππεξεζίεο, επηδηψρζεθε ε αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ 

δπζθνιηψλ κε ηελ απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ κέζα απφ ηελ ζπκπιήξσζή 

ηνπο κε ζηνηρεία ηνπ δεπηεξνγελνχο πιηθνχ. ηηο πεξηπηψζεηο κε εχξεζεο πιηθνχ ή 
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άξλεζεο, νη απαληήζεηο παξέκεηλαλ θελέο κε ηελ έλδεημε άξλεζε απάληεζεο ή ρσξίο 

απάληεζε. Καηά θχξην ιφγν ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ εθαξκφζηεθε ζηηο πεξηπηψζεηο 

πεξηθξαζηηθψλ απαληήζεσλ, έηζη ψζηε ην λφεκα απφ ηα ζπκθξαδφκελα λα κελ 

αιινηψλεηαη γηα λα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ σο αμηφπηζηεο απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα.  

 

ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ δεπηεξνγελνχο πιηθνχ ησλ ππεξεζηαθψλ αξρείσλ θαη εθζέζεσλ, 

εθαξκφζηεθε επεμεξγαζία θαη επεμήγεζε ησλ πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ θαη αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ-δεδνκέλσλ. Τπήξραλ πνιιέο αλαθνξέο θαη ηα 

ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη απφ ηηο ππεξεζίεο είλαη ζπλήζσο ηππνπνηεκέλα, έηζη ψζηε λα 

εμππεξεηνχλ ηερληθνχο θαη ινγηζηηθνχο ειέγρνπο. Με βάζε ηελ αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη δεηθηψλ ειέγρνπ κπνξνχζαλ λα απαληεζνχλ μεθάζαξα ηα δχν απφ ηα πέληε 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Γηα ηα ππφινηπα ηξία εξσηήκαηα ρξεζηκνπνηήζεθε πιηθφ απφ 

εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ θαη αλαθνξέο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ. Η αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ-αλαθνξψλ παξείρε ηθαλνπνηεηηθέο απαληήζεηο ζηα 

ππφινηπα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο. πκπιεξσκαηηθά ζε πεξηπηψζεηο ακθηβνιηψλ, έγηλε 

αλαδήηεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ, θπξίσο κέζα απφ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο θαη 

κε άιια αξκφδηα άηνκα ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ νξγαλψζεσλ, πέξαλ ησλ δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ.  

 

Η πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θαη ην πιηθφ αξρείνπ έγηλε 

κε ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο ζε πίλαθαο αλάινγα κε ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη εθαξκφδνληαο 

απιή θιίκαθα ζεηηθήο (λαη), αξλεηηθήο (φρη) ή νπδέηεξεο αληαπφθξηζεο-απάληεζεο (δελ 

μέξσ/δελ απαληψ) γηα ηελ θαηάηαμε ησλ απαληήζεσλ-ζηνηρείσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

θαηέζηε δπλαηή ε νκαδνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ε 

πεξαηηέξσ δπλαηφηεηα θσδηθνπνίεζή ηνπο. Η θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ έγηλε κε 

αληηζηνίρηζε ηεο θιίκαθαο θαηάηαμεο ησλ απαληήζεσλ ζε αληίζηνηρε πνζνηηθή θιίκαθα κε 

αξηζκεηηθά ζχκβνια. Η κεηαηξνπή ησλ θσδηθνπνηεκέλσλ απαληήζεσλ ζε πνζνηηθά 

δεδνκέλα θαη ε ηξνθνδφηεζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ θχιινπ θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ γηα ηελ 

εμαγσγή ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ έγηλε αθνινπζψληαο ηνπο θαλφλεο ηεο απιήο 

κνλνκεηαβιεηήο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο.  

 

Γηα ηελ δεχηεξε θάζε ηεο έξεπλαο εθαξκφζηεθε ζπγθξηηηθή αληηπαξάζεζε ησλ ζηνηρείσλ 

γηα φζεο ππεξεζίεο θαη πξνγξάκκαηα ππήξραλ δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηξία ζπλερφκελα 
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ρξφληα. πγθεθξηκέλα εθαξκφζηεθε αλαγσγή ησλ ππαξρφλησλ δεδνκέλσλ ζε πνζνζηηαία 

θιίκαθα επί ηνηο εθαηφ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ζηαηηζηηθήο εγθπξφηεηαο φζνλ αθνξά ηελ 

επαγσγηθή ζχγθξηζε θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ ζθάικαηνο, εμαηηίαο 

αλνκνηνκνξθίαο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ δείγκαηνο δηαρξνληθά αιιά θαη γηα ηελ 

δηεπθφιπλζε ηεο ζπγθξηηηθήο θαηάδεημεο. Η ζχγθξηζε επηθεληξψζεθε θπξίσο ζην δεχηεξν, 

ζην ηξίην, ζην ηέηαξην θαη πέκπην εξεπλεηηθφ εξψηεκα. θνπφο ηεο ζπγθξηηηθήο 

επαγσγηθήο αλάιπζεο ήηαλ θαηά θχξην ιφγν ε δηαπίζησζε πξνφδνπ ζηελ δηαδηθαζία 

εθαξκνγήο δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο θαηά ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ. Γειαδή εάλ 

πξαγκαηηθά ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ βγαίλνπλ απφ ηελ απνηίκεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ θαη πξνγξακκάησλ αμηνπνηνχληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ αμηνιφγεζε θαη δελ παξακέλνπλ κφλν κηα ηππηθή δηαδηθαζία 

θαηαγξαθήο θαη γξαπηήο αλαθνξάο γηα κηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ. Πνιχ δε πεξηζζφηεξν εάλ 

αξρίδνπλ λα κπαίλνπλ ζε εθαξκνγή εξγαιεία φπσο π.ρ. δηεξεχλεζεο ηεο γλψκεο ησλ 

ρξεζηψλ-εμππεξεηνπκέλσλ πνπ βνεζνχλ ζηελ επηηέιεζε ησλ ζηφρσλ θαη ηνπ έξγνπ ηεο 

θάζε ππεξεζίαο θαη πξνγξάκκαηνο.  

 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο δεχηεξεο θάζεο εθαξκφζηεθε ζηελ ζπλέρεηα επαγσγηθή 

ινγηθή ζηελ ζχγθξηζε κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο πξψηεο θάζεο αλάιπζεο, γηα λα ζηεξίμεη 

ηελ γεληθφηεξε εξεπλεηηθή ππφζεζε ηεο χπαξμεο θαη εθαξκνγήο ή κε δηαδηθαζηψλ θαη 

θνπιηνχξαο αμηνιφγεζεο.  

 

5. Γείγμα  

Οη ππεξεζίεο θαη νη νξγαλψζεηο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα επηιέρζεθαλ ηπραία 

ρξεζηκνπνηψληαο σο κνλαδηθφ θξηηήξην ηελ ππαγσγή ζηνπο ζηνλ ηνκέα πξνζθνξάο 

ππεξεζηψλ πξφλνηαο. Η επηζπκία γηα ζπλεξγαζία κε ην αληίζηνηρν ππνπξγείν γηα ηελ άδεηα 

πξφζβαζεο ζε φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξν αξηζκφ ππεξεζηψλ θαη νξγαλψζεσλ, δπζηπρψο 

δελ επνδψζεθε θαη ην αληίζηνηρν αίηεκα απνξξίθζεθε απφ ηηο ππεξεζίεο πξφλνηαο. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ δελ ζηάζεθε δπλαηή ε πινπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο έξεπλαο φζνλ αθνξά ηελ 

απνζηνιή εξσηεκαηνινγίσλ ζε πνιχ κεγαιχηεξν αξηζκφ ππεξεζηψλ θαη νξγαλψζεσλ, 

αθνχ δελ ππήξρε ε απαξαίηεηε ζπλνδεπηηθή άδεηα. Γηα ηνλ ίδην ιφγν ην δείγκα είλαη 

πεξηνξηζκέλν ζε ππεξεζίεο θαη νξγαλψζεηο πνπ δέρζεθαλ νηθηνζειψο λα ιάβνπλ κέξνο 

ρσξίο ηελ απαίηεζε δηνηθεηηθήο έγθξηζεο. Σν δείγκα επηιέρζεθε απφ θαηάινγν θνξέσλ κε 
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ηνπο νπνίνπο ην παλεπηζηήκην έρεη ζπλεξγαζία θαη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ επξχηεξν αξηζκφ 

θνξέσλ ηνπ ηνκέα πξφλνηαο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.  

 

Η δηαδηθαζία ηεο δεηγκαηνιεςίαο αθνινχζεζε ηελ επαγσγηθή κέζνδν, ζηελ πξνζπάζεηα λα 

ζπγθεληξψζεη ηθαλφ θαη αληηπξνζσπεπηηθφ αξηζκφ θνξέσλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε 

γελίθεπζε. Σν αληηθεηκεληθφ εκπφδην ηεο έιιεηςεο άδεηαο πξφζβαζεο πεξηφξηζε ηνλ αξηζκφ 

ηνπ δείγκαηνο θάησ απφ ην ζηαηηθά απνδεθηφ φξην ηνπ 10%, κε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο 

πηζαλφηεηαο ζθάικαηνο θαη ηελ αδπλακία γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ.  

 

Οη θνξείο πνπ απνηεινχλ ην δείγκα πξνέξρνληαη θαη απφ ηηο 5 επαξρίεο ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο, αιιά κφλν απφ ηηο ειεχζεξεο πεξηνρέο. Δπίζεο ε θαηαλνκή ηνπο αλά επαξρία 

είλαη ηπραία φπσο επίζεο, φπσο επίζεο ηπραία αιιά ζε ζεκαληηθφ βαζκφ αλαινγηθή είλαη 

θαη ε εθπξνζψπεζε ησλ θνξέσλ κεηαμχ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη κηθξφηεξσλ 

πιεζπζκηαθά πεξηνρψλ. ηα κεγάια αζηηθά θέληξα είλαη ζπγθεληξσκέλεο πεξηζζφηεξεο 

ππεξεζίεο θαη πξνγξάκκαηα ηνπ ηνκέα πξφλνηαο ζπγθξηηηθά κε ηηο πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ. 

Δπίζεο νη πεξηζζφηεξεο θξαηηθέο θαη εκηθξαηηθέο ππεξεζίεο ηνπ δείγκαηνο πξνέξρνληαη 

απφ ηηο αζηηθέο πεξηνρέο. Οη παξάκεηξνη απηνί εμαζθαιίδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ 

ηπραία δηαζπνξά ηνπ δείγκαηνο θαη ηελ ρσξνηαμηθή αληηπξνζσπεπηηθφηεηα.  

 

6. Γςζκολίερ 

Οη δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο δηαθξίλνληαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο: α) ζηελ δπζθνιία πξφζβαζεο ζην δείγκα κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ζηαηηζηηθήο 

επάξθεηαο θαη αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο θαη β) ζε απηέο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν αληίιεςεο 

θαη θαηαλφεζεο ηεο έλλνηαο ηεο αμηνιφγεζεο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ εθαξκνγήο ηεο ζηηο 

απαληήζεηο ησλ εξσησκέλσλ, αιιά θαη ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ.  

 

ηελ πξψηε θαηεγνξία ε κε αληαπφθξηζε ζην αίηεκά καο απφ ην αξκφδην ππνπξγείν θαη ηηο 

ππεξεζίεο θνηλσληθήο επεκεξίαο γηα ηελ πξφζβαζε ζηνπο θνξείο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

ηνκέα πξφλνηαο, είρε σο απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ θνξέσλ, κε 

απνηέιεζκα ηελ αδπλακία ζηαηηζηηθήο γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ.  

 

ηελ δεχηεξε θαηεγνξία απηφ πνπ θπξίσο παξαηεξήζεθε, ήηαλ ε άγλνηα θαη ε ζχγρπζε απφ 

πιεπξάο ησλ εξσησκέλσλ φζνλ αθνξά ηελ ζεκαζία θαη ην πεξηερφκελν ησλ ελλνηψλ 
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αμηνιφγεζε θαη έιεγρνο. πγθεθξηκέλα πνιιά δηνηθεηηθά ζηειέρε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

έξεπλα θνξέσλ αλαθεξφηαλ ηφζν πξνθνξηθά φζν θαη ζηηο γξαπηέο αλαθνξέο ηνπο ζε 

αμηνιφγεζε, αιιά απηφ πνπ πξαγκαηηθά ελλννχζαλ ήηαλ ν νηθνλνκηθφο – ινγηζηηθφο 

έιεγρνο δηαρείξηζεο ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ θαζψο θαη ν ηερληθφο έιεγρνο αζθαιείαο 

θαη ππνδνκψλ. Αξθεηέο θνξέο ινηπφλ γηα ηελ απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ήηαλ 

απαξαίηεηεο επηπιένλ δηεπθξηλίζεηο φζνλ αθνξά ηελ έλλνηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο 

ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο δηαθνξάο ηεο απφ ηνλ έιεγρν. 

 

7. Αποηελέζμαηα  

7.1 Αποηελέζμαηα εθαπμογήρ διαδικαζιών αξιολόγηζηρ 

Πίλαθαο 1 

 

 

Η πιεηνςεθία ησλ ππεπζχλσλ ησλ νξγαλψζεσλ απάληεζε θαηαθαηηθά ζηελ εξψηεζε ηεο 

δηελέξγεηαο αμηνιφγεζεο. Οη θξαηηθέο ππεξεζίεο θαίλεηαη φηη αληαπνθξίλνληαη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ηδησηηθνχο θνξείο. Σν γεγνλφο απηφ ην 

δηθαηνινγνχλ, δηφηη ζεσξνχλ φηη σο επίζεκνη θξαηηθνί θνξείο πνπ ηνπο δίλεηαη ην δηθαίσκα 

άζθεζεο επνπηείαο θαη ειέγρνπ, είλαη ζε ζέζε λα δηεμάγνπλ θαη αμηνιφγεζε. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φκσο ε θξαηηθή ηδηφηεηα δελ απνηειεί θξηηήξην γηα ηελ δηελέξγεηα 

επηζηεκνληθήο αμηνιφγεζεο. Σν θπξηψηεξν θξηηήξην γηα ηελ δηελέξγεηα επηζηεκνληθήο 

αμηνιφγεζεο είλαη ε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ καδί κε ηελ εκπεηξία ζηελ ρξήζε ησλ 

θαηάιιεισλ εξγαιείσλ. 
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Πίλαθαο 2 

 

Αληίζεηα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο εξψηεζεο, απφ ηηο απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε ην ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ δειψλεη φηη δελ έρεη πξνβεί ζε 

θακία ελέξγεηα αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο. Ληγφηεξν απφ ην έλα 

ηέηαξην ησλ εξσηψκελσλ απάληεζαλ φηη δελ γίλνληαη νπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο κεηά ην 

πέξαο ηεο αμηνιφγεζεο. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί ζεκαληηθή έλδεημε, ε νπνία εληζρχεη 

πεξαηηέξσ ηελ άπνςε κε δηελέξγεηαο αμηνιφγεζεο, παξφινπο ηνπο αληίζεηνπο ηζρπξηζκνχο, 

αθνχ αμηνιφγεζε δίρσο ηελ δηελέξγεηα αλαηξνθνδφηεζεο δελ λνείηαη.  

 

Πίλαθαο 3 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα έδηλε ηελ δπλαηφηεηα πεξηζζφηεξσλ απφ κηαο απαληήζεσλ θαη 

ππήξμαλ πνιινί ζπκκεηέρνληεο πνπ δήισζαλ φηη πξνβαίλνπλ ζε αμηνιφγεζε πνπ είλαη 
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επηθεληξσκέλε ζε δηαθνξεηηθά ζηνηρεία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ην πνζνζηηαίν άζξνηζκα 

ππεξβαίλεη ην εθαηφ. Παξφιν απηά ην είδνο ηεο αμηνιφγεζεο πνπ γίλεηαη θαίλεηαη θαζαξά 

φηη επηθεληξψλεηαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζηνλ ηερληθφ – νηθνλνκηθφ έιεγρν απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο θαη ζηελ θαηαγξαθή ηεο εξγαζίαο ζηελ νξγάλσζε κέζα 

απφ εηήζηεο εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ. Αμηνζεκείσην είλαη ην πνζνζηφ φζσλ δελ έδσζαλ 

απάληεζε. Με δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη ην πνζνζηφ φζσλ δελ έδσζαλ θακία απάληεζε ζηε 

ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε είλαη δηπιάζην ζπγθξηηηθά κε ηελ απάληεζε κε δηελέξγεηαο 

αμηνιφγεζεο ζηελ πξψηε εξψηεζε, δεκηνπξγεί εχινγα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο 

ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ ζε ζέκαηα αμηνιφγεζεο. Μπνξεί θάιιηζηα επίζεο λα ζεσξεζεί 

θαη σο έλδεημε ρακειήο αμηνπηζηίαο ησλ απαληήζεσλ ηεο πξψηεο εξψηεζεο.  

 

Πίλαθαο 4 

 

ην ηέηαξην εξψηεκα ζρεηηθά κε ην είδνο ηνπ αμηνινγεηή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ηα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε δηεμαγσγή ηεο αμηνιφγεζεο γίλεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ 

εμσηεξηθφ αμηνινγεηή φζνλ αθνξά ηνπο νηθνλνκηθνχο, ηερληθνχο ειέγρνπο. Οη πεξηπηψζεηο 

εζσηεξηθνχ αμηνινγεηή αλαθέξνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πνπ γίλνληαη ζπλήζσο απφ 

ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. 

εκαληηθφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ νξγαλψζεσλ πνπ δελ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε, παξφιν 

πνπ δήισζαλ φηη δηελεξγνχλ αμηνιφγεζε, γεγνλφο πνπ γελλά ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα γηα 

ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ πξψηε θαη ηξίηε εξψηεζε  
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Πίλαθαο 5 

 

Οη ιφγνη ηεο κε ρξήζεο εηδηθψλ αμηνινγεηψλ πνηθίινπλ, κε ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ζρεδφλ λα απνθεχγεη λα απαληήζεη. εκαληηθφ πνζνζηφ απάληεζαλ φηη δελ γλψξηδαλ φηη 

πξέπεη λα δηελεξγείηαη απφ εηδηθνχο. Σν έλα ηξίην επίζεο δήισζε φηη δελ είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα ρξεζηκνπνηνχλ εηδηθνχο. Σν απνηέιεζκα απηφ ζέηεη ζε ακθηζβήηεζε ηα 

επξήκαηα ηεο πξψηεο εξψηεζεο, δει. θαηά πφζν δηελεξγείηαη επηζηεκνληθή αμηνιφγεζε ή ε 

δηαδηθαζία ζπγρέεηαη κε ηνλ δηνηθεηηθφ θαη νηθνλνκνηερληθφ έιεγρν.  

Σν γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ζεσξεί, φηη ν δηνηθεηηθφο έιεγρνο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ν 

έιεγρνο απφ άηνκα ησλ αξκνδίσλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπο θαιχπηεη ζην ζέκα ηεο 

χπαξμεο ησλ εηδηθψλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ αμηνινγεηψλ, απνδεηθλχεη ηελ αληίθαζε, αιιά 

θαη ηελ άγλνηα ζε ζέκαηα δηελέξγεηαο αμηνιφγεζεο. 

 

Πίλαθαο 6 
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Η απνθπγή απάληεζεο παξέκεηλε θαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ε θπξίαξρε ηάζε. Απφ 

φζνπο φκσο απάληεζαλ θαίλεηαη, φηη ε έιιεηςε γλψζεσλ γηα ηελ δηεμαγσγή κηαο ζσζηήο 

αμηνιφγεζεο, ν ειιηπήο ρξφλνο, ην πςειφ θφζηνο αιιά θαη ν θφβνο γηα ηα απνηειέζκαηα 

είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δηελέξγεηα αμηνιφγεζεο. εκαληηθφ 

επίζεο είλαη λα ηνληζηεί θαη ην πνζνζηφ πνπ ππνζηεξίδεη φηη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη πνπ 

εκπνδίδνπλ ηελ ρξήζε εηδηθψλ, αιιά αληίζεηα ε αμηνιφγεζε δηελεξγείηαη απφ εηδηθνχο. Οη 

ππνζηεξηθηέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξνέξρνληαη απφ ηηο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο 

φπσο πξναλαθέξζεθε ηζρπξίδνληαη, φηη δηελεξγνχλ αμηνιφγεζε.  

 

7.2 ςγκπιηική παποςζίαζη διασπονικά 

 

Πίλαθαο 7 

 

 

Η ζχγθξηζε κε βάζε ηελ πξψηε εξψηεζε θαηαδεηθλχεη, φηη ε δηελέξγεηα αμηνιφγεζεο 

παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο θαη δελ δηαηεξείηαη ζηαζεξή ηφζν ζε απφιπηα φζν θαη ζε 

πνζνζηηαία κεγέζε. Με βάζε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ αμηνιφγεζε δηαδηθαζίεο θαλνληθά 

ζα έπξεπε λα αλακέλεηαη κηα ζπλέρεηα ζηελ δηελέξγεηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο δηαρξνληθήο αλάιπζεο σζηφζν απνδεηθλχνπλ ην αληίζεην. Γει. νη 

ππεξεζίεο ππνζηεξίδνπλ κελ φηη δηελεξγνχλ αμηνιφγεζε ζρεδφλ ζε ζηαζεξή βάζε, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φκσο απηφ δελ ζπκβαίλεη, αιιά παξακέλνπλ πξνζθνιιεκέλεο πεξηζζφηεξν 

ζε δηαδηθαζίεο ηερληθήο – νηθνλνκηθήο πηζηνπνίεζεο  θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 
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Πίλαθαο 8 

 

 

ηελ δεχηεξε εξψηεζε παξαηεξείηαη θαηλνκεληθά βειηίσζε ησλ πνζνζηψλ ζηελ δηελέξγεηα 

δηαδηθαζηψλ αλαηξνθνδφηεζεο, θάηη πνπ φκσο δελ επηβεβαηψλεηαη απφ ηα επφκελα 

επξήκαηα ηεο ζπγθξηηηθήο αληηπαξάζεζεο.  

 

Πίλαθαο 9 

 

 

πγθεθξηκέλα απηφ πνπ θαίλεηαη απφ ηελ δηαρξνληθή αλάιπζε επηθέληξσζεο ηεο 

αμηνιφγεζεο είλαη, φηη ζπλερίδνληαη λα εθαξκφδνληαη νη πξαθηηθέο ησλ εθζέζεσλ 

πεπξαγκέλσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ-ηερληθψλ ειέγρσλ θαη κάιηζηα κε απμαλφκελε ηάζε. 

Πξφθεηηαη γηα πξαθηηθέο πνπ αληηβαίλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο κε ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα 
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δηελεξγείηαη ε αμηνιφγεζε, φπσο είλαη ε κε ρξεζηκνπνίεζε εηδηθψλ αιιά θαη 

ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ παξαθνινχζεζεο ηεο ζπλνιηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο ή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

Η κε ρξήζε εξγαιείσλ δηελέξγεηαο επηζηεκνληθήο αμηνιφγεζεο παξά κφλν ζε ειάρηζηεο 

πεξηπηψζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζπλερφκελε δηαρξνληθά απάληεζε ηεο κε ππνρξέσζεο 

εληζρχεη ηελ ακθηζβήηεζε ηεο πεξηνξηζκέλεο δηελέξγεηαο πξαγκαηηθήο αμηνιφγεζεο θαη 

δηαδηθαζηψλ αλαηξνθνδφηεζεο.  

 

8. ςμπεπάζμαηα  

Η πξνζερηηθή κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο δείρλεη φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

αληηθάζεηο πνπ αλαηξνχλ κέξνο ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ, αθνχ έξρνληαη ηφζν ζε 

ινγηθή – εξεπλεηηθή φζν θαη ζε ζηαηηζηηθή αληίθαζε 

 

Έλα ιάζνο πνπ γίλεηαη ζπρλά είλαη απηφ ηεο εθηίκεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ελφο έξγνπ απφ 

ηε ζχγθξηζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηνχζε πξηλ, κε ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί κεηά 

ηελ πινπνίεζή ηνπ. Σν ινγηθφ ιάζνο ζε απηφ ην ζεκείν είλαη φηη γίλεηαη ε ππφζεζε πσο ν 

κφλνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηα κεγέζε πνπ ελδηαθέξνπλ, είλαη ην εμεηαδφκελν έξγν. Η 

κφλε ζσζηή ζχγθξηζε, είλαη απηή πνπ γίλεηαη αλάκεζα ζε κηα θαηάζηαζε, φπσο απηή 

δηακνξθψλεηαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ ζα είρε 

δηακνξθσζεί αλ δελ ππήξρε ην έξγν.  

Έηζη πνιινί πηζηεχνπλ φηη ε αμηνιφγεζε είλαη έλα είδνο ειέγρνπ πνπ γίλεηαη απνθιεηζηηθά 

θαη κφλν γηα ηνλ έιεγρν ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο θαη απνζθνπεί ζηελ 

επηβνιή θπξψζεσλ, φηαλ δηαπηζησζνχλ απνθιίζεηο, εληνχηνηο πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία 

πνπ κνλαδηθφ ζηφρν έρεη λα βνεζήζεη ηελ νκαιή πινπνίεζε θαη θαζνδήγεζε ηνπ έξγνπ. 

πγθεθξηκέλα ελψ ε πιεηνςεθία δειψλεη φηη γίλεηαη αμηνιφγεζε, σζηφζν πεξηνξίδεηαη ζε 

εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ θαη νηθνλνκνηερληθφ έιεγρν, δελ ρξεζηκνπνηεί εηδηθνχο, δελ 

αμηνπνηεί ηα φπνηα απνηειέζκαηα δηελέξγεηαο ζηνηρεηψδνπο κειέηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

ρξεζηψλ, δελ θάλεη ρξήζε εξγαιείσλ θφζηνπο σθέινπο θαη θφζηνπο απνηειέζκαηνο θαη 

παξφιν πνπ δελ γλσξίδεη ηελ ρξήζε απηψλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ επηκέλεη φηη 

δηελεξγείηαη αμηνιφγεζε απφ εηδηθνχο.  
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Δθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο, ηδηαίηεξα ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζεσξνχλ φηη είλαη 

εηδηθνί, έρνπλ ηηο γλψζεηο δηελέξγεηαο αμηνιφγεζεο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

εξσηψκελσλ αξλείηαη λα απαληήζεη γηα πνηνπο ιφγνπο δελ ρξεζηκνπνηεί εηδηθνχο. 

 

Απφ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε θαλεξφ φηη 

γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ νξγαληζκψλ ηνπ θνηλσληθνχ ηνκέα δελ πθίζηαηαη αθφκε 

θνπιηνχξα αμηνιφγεζεο. 

 

Απηφ πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα γίλεηαη είλαη κεξηθψο ε απιή θαηαγξαθή ηεο εξγαζίαο ζε 

εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ, φπσο επίζεο θαη ν θαζηεξσκέλνο έιεγρνο ηζνινγηζκψλ θαη ηερληθψλ 

αζθαιείαο απφ ηηο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο. Πξφθεηηαη γηα ηππηθνχο ειέγρνπο πνπ δελ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ δηελέξγεηα κηαο επηζηεκνληθήο αμηνιφγεζεο θαη ζπγρένληαη κε απηή.  

 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νξγαληζκνχο ηνπ θνηλσληθνχ ηνκέα θαίλεηαη φηη παξακέλνπλ 

ζηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ηππηθψλ ειέγρσλ, αθνχ είηε δελ γλσξίδνπλ, είηε δελ είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα δηελεξγνχλ αμηνιφγεζε.  
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