
  

 
Ποιοτικές υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο για μετανάστες και 

πρόσφυγες 
 [Erasmus + Αριθμός αναφοράς προγράμματος: 2017-1-EL01-KA204-036335]  

 
 
 
 
 
 

  
 

Παραδοτέο IO3 

Κυκλικό Μοντέλο Αντίκτυπου: Βήμα 1 

  

Συμμετέχοντες Drosostalida 

Έκδοση 3.0 

Ημερομηνία 28η Φεβρουαρίου, 2020 

Είδος Δημόσια Αναφορά 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

 



Q-SER                                                                              IO3 • Κυκλικό Μοντέλο Αντίκτυπου: Βήμα 1 

 

© Q-SER Κοινοπραξία 
Σελίδα 2 από 11 

Λίστα Συγγραφέων 

 

 

Drosostalida ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΑ» 

  

  

  

  

  

  



Q-SER                                                                              IO3 • Κυκλικό Μοντέλο Αντίκτυπου: Βήμα 1 

 

© Q-SER Κοινοπραξία 
Σελίδα 3 από 11 

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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Κοινοπραξία εταίρων Q-SER 

Η κοινοπραξία εταίρων του προγράμματος Q-SER αποτελείται από: 

MUNICIPALITY OF EGALEO Ελλάδα 

IOM Mezinarodni organizace pro migraci v Praze Τσεχία 

INTRACOM GMBH Γερμανία 

MEDIA CREATIVA 2020, S.L. Ισπανία 

SOCIAL COOPERATIVE ENTERPRISE DROSOSTALIDA Ελλάδα 

ECUMENICAL PATRIARCHAT – GREEK – ORTHODOX METROPOLIS OF  
GERMANY – COMMUNITY THE ASCENSION IN STUTTGART 

Γερμανία 

FONDO ANDALUZ DE MUNICIPIOS PARA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL Ισπανία 

  



Q-SER                                                                              IO3 • Κυκλικό Μοντέλο Αντίκτυπου: Βήμα 1 

 

© Q-SER Κοινοπραξία 
Σελίδα 5 από 11 

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/ 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Ιστορικό Αναθεωρήσεων 

Αριθμός  
Αναθεώρησης 

Περιγραφή Συγγραφείς Ημερομηνία 

1.0 D.IO3 – Εσωτερική αξιολόγηση Όλοι οι εταίροι της κοινοπραξίας 1/09/2018 

2.0 D.IO3 – Επίσημη έκδοση Drosostalida 31/10/2018 

3.0 D.IO3 – Μικρές τροποποιήσεις Drosostalida 28/02/2020 
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1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-

ΤΩΝ ΙΟ3  

Η επιλογή του Τμήματος είναι βήμα κλειδί για ένα οργανισμό, αφού υποδηλώνει τη φάση και 
τον τομέα εφαρμογής. Για την ολοκλήρωση αυτής της φάσης, ο οργανισμός πρέπει να ακολου-
θήσει ορισμένα υποβήματα. Πρώτον, να έχει εντοπίσει τους στρατηγικούς στόχους του και 
στη συνέχεια να προχωρήσει στην επιλογή και υλοποίηση τους. Η επιλογή ενός τμήματος ή 
μίας ομάδας ατόμων που θα συμμετέχουν στην εφαρμογή του Κυκλικού Μοντέλου Αντίκτυ-
που απαιτεί τα παρακάτω: 

1. Κριτήρια επιλογής (σχεδιασμός κατάλογου ελέγχου). Πρέπει να σχεδιαστεί ένας 
γενικευμένος κατάλογος ελέγχου. Η γενική επιλογή κριτηρίων πρέπει να σχεδιαστεί από 
ένα άτομο ή μία ομάδα που γνωρίζει τα χαρακτηριστικά, τις εκπαιδευτικές  ανάγκες, τις 
καθημερινές δραστηριότητες, τα πρότυπα αναφορών και τα προβλήματα ανθρώπινου 
δυναμικού του τμήματος. Επιπλέον, ο κατάλογος ελέγχου για την επιλογή του τομέα 
υλοποίησης πρέπει να περιλαμβάνει θέματα όπως: ανάγκη αλλαγής, δυνατότητα 
μεταφοράς, ποσοστό και επίπεδα αντίκτυπου, αριθμός ατόμων στους οποίους 
απευθύνεται, ομάδες-στόχοι για υλοποίηση και εφαρμογή, γενικοί και ειδικοί στόχοι. 
Πρέπει να προβλέπεται συνεργασία και με ένα αντίστοιχο μέλος ομάδας από το τμήμα-
στόχο. 

2. Εσωτερικές διαδικασίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη (πρότυπο αναφοράς). 
Συνεχίζοντας, ο υπεύθυνος για την επιλογή πρέπει να εξετάσει τις ισχύουσες εσωτερικές 
διαδικασίες: νομικές, διαδικαστικές, τομεακές ή άλλες. Κατά τη σύνταξη της αναφοράς 
επιλογής και των οδηγιών/ καταλόγου ελέγχου, πρέπει να γίνεται μία σύντομη εισαγωγή 
στις διαδικασίες. Κάθε οργανισμός συγκεντρώνει τέτοιες πληροφορίες και στοιχεία, 
επομένως η ανάκτηση και καταγραφή τους είναι απαραίτητη. 

3. Σχεδιασμός και ανάπτυξη προτύπων για τη διαδικασία επιλογής (αναφορά, κατάλογος 
ελέγχου, προφίλ, αίτηση συμμετοχής κτλ.). Αφού συγκεντρωθούν τα δεδομένα για τα 
σημεία 1 και 2, το υπεύθυνο άτομο/ τμήμα θα συντάξει τις φόρμες διαδικασίας 
επιλογής. Με βάση τις πληροφορίες για τις ομάδες-στόχους, τους γενικούς και ειδικούς 
στόχους και τις εσωτερικές διαδικασίες,  μπορούν να συνταχθούν τα εξής έντυπα: 

• Εισαγωγή στη διαδικασία επιλογής (κείμενο) όπου παρατίθενται οι γενικοί και οι 
ειδικοί στόχοι 

• Βήμα-βήμα διαδικασία επιλογής (κείμενο) 

• Κατάλογος ελέγχου για επιλογή τμήματος (Κατάλογος ελέγχου ) 

• Φόρμα αναφοράς για εσωτερικές διαδικασίες – Κατάλογος ελέγχου και κείμενο 
αναφοράς 

• Φόρμα για τη διαδικασία επιλογής 

1. Φόρμα προφίλ τμήματος 

2. Φόρμα προσωπικού προφίλ 

3. Φόρμα για προσωπική αίτηση συμμετοχής 
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4. Φόρμα αξιολόγησης 

5. Φόρμα αντίκτυπου 

6. Πρότυπο αναφοράς 
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2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

2.1. Κριτήρια επιλογής (σχεδιασμός καταλόγου ελέγχου) 

Κάθε οργανισμός πρέπει να εξετάσει κάποια κριτήρια για επιλογή του Τμήματος όπου θα ε-
φαρμοστεί το Κυκλικό Μοντέλο. Για αυτό τον λόγο, προτείνεται ο παρακάτω κατάλογος κριτη-
ρίων: 

Κριτήρια: 

▪ Αριθμός υπαλλήλων 

▪ Ιδιαίτερες/ επιλεγμένες επαγγελματικές ομάδες 

▪ Θέμα εργασίας 

▪ Σταθερότητα θέσεων απασχόλησης (μόνιμης ή προσωρινής απασχόλησης) 

▪ Διασύνδεση /συνεργασία με άλλα τμήματα του οργανισμού 

▪ Διαχείριση περιπτώσεων σχετικά με μετανάστες/ επαφή με ομάδα στόχο 

▪ Επιθυμία / προθυμία του προσωπικού να συμμετέχει 

▪ Προηγούμενη εμπειρία μέντορινγκ 

2.2. Εσωτερικές διαδικασίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη 
(φόρμα αναφοράς) 

Εδώ, πρέπει να εξεταστούν οι πιθανοί περιορισμοί στη συμμετοχή του τμήματος, για παρά-
δειγμα: 

− Ειδικές άδειες 

− Νομικοί περιορισμοί 

− Ελεύθερος επίσημος χρόνος 

− Γραφειοκρατικά εμπόδια 

− Αντιδράσεις συνδικαλιστών οργανώσεων 

− Θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR κτλ.) 

Αυτοί οι πιθανοί περιορισμοί πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν δημιουργούνται τα κριτήρια 
επιλογής του τμήματος και να καταγράφονται ρητά σε μία αναφορά. 
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2.3. Σχεδιασμός και ανάπτυξη των προτύπων διαδικασίας επι-
λογής (αναφορά, κατάλογος ελέγχου, έγγραφο προφίλ, αίτηση 
συμμετοχής κτλ.). 

Λαμβάνοντας υπόψη τους πιθανούς περιορισμούς στη συμμετοχή ενός τμήματος και τα κα-
θορισμένα κριτήρια επιλογής, πρέπει να δημιουργηθούν συγκεκριμένα έντυπα σχετικά με το 
αίτημα – προθυμία του προσωπικού του τμήματος να εμπλακεί στην υλοποίηση του Μοντέ-
λου (Αίτηση συμμετοχής), τη συναίνεση του στη χρήση των προσωπικών δεδομένων του και 
τους όρους συνεργασίας. 


