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Δήλωση αποποίησης ευθυνών 

Το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η υποστή-
ριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά απο-
δοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών και η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που ε-
μπεριέχονται σε αυτό.  

Αριθμός αναφοράς προγράμματος: 2017-1-EL01-KA204-036335. 
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Δικαιώματα Χρήσης 

 
Αυτή η εργασία είναι αδειοδοτημένη υπό την CC BY Creative Commons Attribution 4.0 Inter-
national License. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 
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1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1.1. Γενικές πληροφορίες 

Από τους εταίρους Δήμο Αιγάλεω και Δροσοσταλίδα δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο το 
οποίο εστάλη στους εταίρους για συζήτηση και σχόλια. Μετά από αυτό, δημιουργήθηκε η τε-
λική έκδοση που προωθήθηκε στους εταίρους για διανομή στην ομάδα στόχου. Το ερωτημα-
τολόγιο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της Google Survey 
https://goo.gl/forms/FLdkg8jIr56gIxrt1) και σε έντυπη μορφή. 

1.2. Μεθοδολογία 

Στην Ελλάδα, η κύρια μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την προσέγγιση των ερωτηθέντων 
ήταν η δημιουργία 6 ημερίδων που οργανώθηκαν από τον Δήμο Αιγάλεω (MoE) και 2 ημερίδες 
που οργανώθηκαν από το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Πειραιά (RAO). Οι ημερίδες στο 
Δήμο πραγματοποιήθηκαν από τον Δεκέμβριο ως τον Ιανουάριο, όπου οι διευθυντές των δια-
φόρων τμημάτων προσκαλέστηκαν από τον αντιπρόσωπο του Δήμου για να μάθουν για το Q-
SER και να συζητήσουν για ανάγκες των υπαλλήλων των τμημάτων τους. Οι ημερίδες στο RAO 
πραγματοποιήθηκαν μέσα στον Φεβρουάριο από τον εταίρο Δροσοσταλίδα. 

Όλα τα ερωτηματολόγια, εκτός από ένα, συμπληρώθηκαν σε έντυπη μορφή. Το σύνολο των 
συμπληρωμένων ερωτηματολογίων είναι 106. 

Στην Γερμανία τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν από προσωπικές επαφές της Ελληνορθόδοξης 
Εκκλησίας [GOM] και από διαδικτυακή έρευνα για τον εντοπισμό των αντίστοιχων ομάδων 
στόχου. Αξίζει να σημειωθεί πως εστάλησαν mail σε 784 άτομα για την συμμετοχή τους στην 
έρευνα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά και συμπληρώθηκαν 60 ερωτηματολόγια. 

Στην Τσεχία, η έρευνα πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά όπου συμπληρώθηκαν 13 ερωτηματο-
λόγια.  

Στην Ισπανία, η έρευνα πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά όπου συμπληρώθηκαν 100 ερωτημα-
τολόγια. 

1.3. Περιγραφή δείγματος 

ΕΛΛΑΔΑ: 

71% γυναίκες 

45% ηλικίας 35-45  

43% είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίου και 10% κατέχουν μεταπτυχιακές διπλωματικές σπουδές. 

32% εργάζονται περισσότερο από 20 χρόνια στον δημόσιο τομέα και 28% έχουν εμπειρία από 
11-15 χρόνια. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό υπαλλήλων εργάζεται στο τμήμα διοίκησης και υποστήριξης, το οποίο 
περιλαμβάνει δημογραφικά (4%), οικονομικές υπηρεσίες (12%), άδειες καταστημάτων (3%), 

https://goo.gl/forms/FLdkg8jIr56gIxrt1
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αθλητισμός (4%), πολιτισμός και βιβλιοθήκη (6%), δημοτική αστυνομία (3%), τεχνικά έργα 
(7%).  

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

75% γυναίκες 

77% ηλικίας 35-55 χρονών  

42% είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίου και 5% κατέχουν μεταπτυχιακές διπλωματικές σπουδές.  

37,5% εργάζονται περισσότερα από 20 χρόνια στον δημόσιο τομέα και 34% έχουν 1-5 έτη πα-
ρόμοια εμπειρία.  

44% εργάζονται σε κοινωνικές υπηρεσίες και 34% σε διοίκηση και υποστήριξη.  

ΤΣΕΧΙΑ 

 54% γυναίκες 

33%  ηλικίας μεταξύ 25-35 χρονών και 28% ηλικίας 55-65 χρονών 

54% είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίου και 38% κατέχουν μεταπτυχιακές διπλωματικές σπουδές.  

38,5% έχουν 1-5 έτη παρόμοια εμπειρία στον δημόσιο τομέα και 31% από 6 ως 10 έτη.  

31% εργάζονται στις κοινωνικές υπηρεσίες και 31% σε κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών.  

ΙΣΠΑΝΙΑ 

67% γυναίκες 

35% ηλικίας μεταξύ 45-55 και 27% μεταξύ 35-45 χρονών. 

47% είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίου και 37% κατέχουν μεταπτυχιακές διπλωματικές σπουδές.   

27% εργάζονται περισσότερα από 20 χρόνια στον δημόσιο τομέα και 40% έχουν 6-15 έτη πα-
ρόμοια εμπειρία.  

43% εργάζονται σε κοινωνικές υπηρεσίες και 7% σε κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. 

1.4. Αποτελέσματα 

ΕΛΛΑΔΑ 

Οι κύριες υπηρεσίες που παρέχονται στους μετανάστες είναι υπηρεσίες διοικητικής υποστή-
ριξης (27%) και άδειες καταστημάτων (10,8%). Άλλες υπηρεσίες που παρέχονται είναι η κοι-
νωνική εργασία πολιτισμός (8%) και ιατρικές υπηρεσίες (5%).  

Οι δημόσιοι υπάλληλοι θεωρούν ότι το σημερινό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι 
ικανοποιητικό (64%). Μόνο το 10% θεωρεί ότι το επίπεδο των υπηρεσιών στο τμήμα τους είναι 
ελλιπές. Όσον αφορά στην ανάγκη για οποιαδήποτε βοήθεια στις σχετικές υπηρεσίες που πα-
ρέχονται στους μετανάστες, αξίζει να σημειωθεί ότι το 52% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι 
δεν χρειάζεται πρόσθετη βοήθεια και το 47% πιστεύει ότι χρειάζονται πρόσθετη βοήθεια στις 
υπηρεσίες τους. 
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Το 47% δεν έχει συμμετάσχει σε πρόγραμμα κατάρτισης για εργαζομένους και μόνο το 9% έχει 
συμμετάσχει σε πρόγραμμα διαπολιτισμικής κατάρτισης. Για όσους συμμετείχαν σε ένα τέτοιο 
πρόγραμμα, τα θέματα ήταν η γνώση ξένων γλωσσών, η εύκολη ενσωμάτωση των παιδιών των 
μεταναστών στο χώρο εργασίας, ο επαναπατρισμός από την πρώην ΕΣΣΔ και η διαπολιτισμική 
εκπαίδευση για το προσωπικό που ασχολείται με υπηκόους τρίτων χωρών. 

Επίσης το 81% δεν έχουν ποτέ παρακολουθήσει ένα διαδικτυακό μάθημα στην εργασία τους 
ενώ το 48% φαίνεται να είναι πρόθυμοι στην συμμετοχή σε ένα σχετικό ηλεκτρονικό μάθημα. 

Οι περισσότερες από τις συσκευές που προτιμούν να χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι είναι οι 
υπολογιστές/φορητοί υπολογιστές (77%), ταμπλέτες (14%) και έξυπνα τηλέφωνα (8,5%). 

Οι απαντήσεις σχετικά με το προσωπικό κίνητρο για συμμετοχή σε πρόγραμμα διαπολιτισμι-
κής εκπαίδευσης ήταν πολλαπλές και η κύρια απάντηση ήταν η παροχή καλύτερων υπηρεσιών 
προς τους πολίτες (41,2%), το προσωπικό ενδιαφέρον (23,5%), η αναβάθμιση των προσόντων 
(20,3%) και η βελτίωση επαγγελματικής κατάστασης (15%). 

Η κύρια ικανότητα που οι εργαζόμενοι θα ήθελαν να βελτιώσουν περισσότερο είναι η ίση με-
ταχείριση και ο σεβασμός στην ποικιλομορφία (49 απαντήσεις), οι ικανότητες διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας (47 απαντήσεις), η κατανόηση της έννοιας της γνώσης (40 απαντήσεις), οργανω-
τικές δεξιότητες (37 απαντήσεις), δεξιότητες δημιουργίας σχέσεων (31 απαντήσεις), προσω-
πική και επαγγελματική δέσμευση (23 απαντήσεις). 

Σχετικά με τις δραστηριότητες που απολαμβάνουν περισσότερο, τα βίντεο φαίνεται να είναι η 
πιο δημοφιλής δραστηριότητα (45), τα άτυπα εκπαιδευτικά παιχνίδια (31) και οι γραπτές α-
σκήσεις (28). 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Παρόλο που η παρεχόμενη βοήθεια θεωρείται ευρέως ικανοποιητική (45%), πολλοί συμμετέ-
χοντες εξέφρασαν ανησυχίες για την έλλειψη προσωπικού, ιδίως διερμηνέων. Μεταξύ άλλων, 
ο διαθέσιμος ωφέλιμος χώρος και οι νομικές συμβουλές για την αντιμετώπιση των αρχών είναι 
κρίσιμης σημασίας. Οι τακτικές ενημερώσεις, η κοινωνική εκπαίδευση των εργαζομένων και 
των εθελοντών καθώς και οι προεκτυπωμένες μορφές σε διάφορες γλώσσες θα μπορούσαν 
να βοηθήσουν να υπερνικηθεί το γλωσσικό φράγμα. Επίσης: 

Το 46% δεν έχει συμμετάσχει σε πρόγραμμα κατάρτισης για υπαλλήλους. 

Το 70% έχει συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα διαπολιτισμικής κατάρτισης. 

Το 84% δεν ακολούθησε ποτέ μια διαδικτυακή πορεία στο έργο τους. 

Το 37% φαίνεται θετικό να συμμετάσχει σε ένα σχετικό διαδικτυακό μάθημα. 

Οι δημοφιλέστερες συσκευές που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι είναι οι υπολογιστές/φορη-
τοί υπολογιστές (86,5%), οι ταμπλέτες (11%) και τα έξυπνα τηλέφωνα (2%). 

Ο χρόνος που θα διατίθεται για διαδικτυακή μάθηση είναι κυρίως 5-15 λεπτά (49%) και 30-45 
λεπτά (39%), 

Οι απαντήσεις στο προσωπικό κίνητρο για συμμετοχή σε πρόγραμμα διαπολιτισμικής εκπαί-
δευσης ήταν προσωπικό ενδιαφέρον και βελτιώθηκαν τα προσόντα (68%) και οι καλύτερες 
υπηρεσίες για τους πολίτες (66%). Η κύρια ικανότητα που οι εργαζόμενοι θα ήθελαν να 
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βελτιώσουν περισσότερο είναι η ίση μεταχείριση και ο σεβασμός στην ποικιλομορφία, ικανό-
τητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας, δεξιότητες δημιουργίας σχέσεων. 

Σχετικά με τις δραστηριότητες που απολαμβάνουν περισσότερο, το βίντεο φαίνεται να είναι η 
πιο δημοφιλής δραστηριότητα. 

ΤΣΕΧΙΑ 

Το 61,5% των δημοσίων υπαλλήλων αξιολόγησαν την ποιότητα των παρεχόμενων  υπηρεσιών 
ως μέτρια και 31% ως ελλειπή. 

Το 100% έχουν συμμετάσχει σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για υπαλλήλους. 

< 50% έχει συμμετάσχει σε πρόγραμμα κατάρτισης για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στο πα-
ρελθόν. 

< 60% έχει παρακολουθήσει ένα διαδικτυακό μάθημα στην δουλειά του. 

Οι περισσότερες από τις συσκευές που προτιμούν να χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι είναι οι 
υπολογιστές / φορητοί υπολογιστές (46%), οι ταμπλέτες (46%) και τα έξυπνα τηλέφωνα (8%). 

Ο χρόνος που διατίθεται τακτικά για διαδικτυακή εκπαίδευση είναι κυρίως 2 ώρες (79%). Οι 
απαντήσεις στο προσωπικό κίνητρο για συμμετοχή σε πρόγραμμα διαπολιτισμικής εκπαίδευ-
σης είναι το προσωπικό ενδιαφέρον και η βελτίωση των προσόντων και των καλύτερων υπη-
ρεσιών προς τους πολίτες. Η κύρια ικανότητα που οι εργαζόμενοι θα ήθελαν να βελτιώσουν 
περισσότερο είναι οι δεξιότητες προσαρμογής και οι ικανότητες διαπολιτισμικής επικοινω-
νίας. Ως μαθησιακή δραστηριότητα, προτιμούν περισσότερο τα παιχνίδια βίντεο ή μη τυπικής 
εκπαίδευσης. 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

Το 43% αξιολόγησε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ως ικανοποιητική και το 33% 
θεωρεί ότι παρέχεται μία μετρίως χρήσιμη υπηρεσία.  

Το 69% έχει συμμετάσχει σε πρόγραμμα κατάρτισης για εργαζομένους. 

Το 44% έχει συμμετάσχει σε πρόγραμμα κατάρτισης για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στο 
παρελθόν. 

Το 64% ακολούθησε ένα διαδικτυακό μάθημα στην δουλειά του. 

Οι προτιμώμενες συσκευές που προτιμούν να χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι είναι τα PC / φο-
ρητοί υπολογιστές (90%), 

Ο χρόνος που διατίθεται τακτικά για διαδικτυακή εκπαίδευση είναι κυρίως 1 ώρα / ημέρα 
(40%) ή 30-45 λεπτά (38%). 

Οι απαντήσεις για το προσωπικό κίνητρο για συμμετοχή σε πρόγραμμα διαπολιτισμικής εκ-
παίδευσης αφορούσαν στο προσωπικό ενδιαφέρον και την βελτίωση προσόντων και τις καλύ-
τερες υπηρεσίες για τους πολίτες. Η κύρια ικανότητα που οι εργαζόμενοι θα ήθελαν να βελ-
τιώσουν περισσότερο είναι οι ικανότητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας. 

Ως μαθησιακή δραστηριότητα, προτιμούν περισσότερο τα παιχνίδια βίντεο ή μη τυπικής εκ-
παίδευσης. 


