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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζθνπφ λα «πξνζεγγίζεη» ηνπο παξάγνληεο 

εθείλνπο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζην δεκφζην 

ηνκέα, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ 

Δπφζκνπ φπνπ εξγάδεηαη ε ζπγγξαθέαο.  

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν παξαπάλσ ζθνπφο, κειεηήζεθε ε ππάξρνπζα 

βηβιηνγξαθία θαη δηεμάρζεθε πξσηνγελήο έξεπλα. Έηζη, δηαλεκήζεθαλ 

εξσηεκαηνιφγηα ζε φινπο ηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ηνπ Ηδξχκαηνο . 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ελεξγνί δηνηθεηηθνί 

ππάιιεινη ηνπ Ηδξχκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζεσξνχλ φινπο ζρεδφλ ηνπο 

παξάγνληεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζεκαληηθνχο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο 

ζηνλ νξγαληζκφ, νη πην ζεκαληηθνί εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε εγεζία, ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ, ε ζηξαηεγηθή θαη ν πξνγξακκαηηζκφο.  

Σέινο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ 

ππνβάιινληαη πξνηάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηηο αξρέο θαη ηε θηινζνθία ηεο Γηνίθεζεο 

Οιηθήο Πνηφηεηαο. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο είλαη κηα λέα θηινζνθία πνπ πξνζπαζεί λα 

εθαξκνζηεί θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Με βάζε ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, 

ππάξρνπλ πνιινί επηζηήκνλεο πνπ ζεσξνχλ εθηθηή ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ θαη ζηελ 

Γεκφζηα Γηνίθεζε. Χζηφζν, γίλνληαη πξνζπάζεηεο θαη απφ ηνλ κεραληζκφ ηνπ 

θξάηνπο γηα ηελ «εδξαίσζε» ηεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηνπο δεκφζηνπο θνξείο.  

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηελ εθαξκνγή ηεο 

θηινζνθίαο ηεο ΓΟΠ ζηηο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην Ίδξπκα 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ΔΤΟΜΟΤ). Οη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα, πνηνη 

παξάγνληεο βνεζνχλ θαη πνηνη δελ βνεζνχλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη πνηα 

εκπφδηα εκθαλίδνληαη ζε θάζε ηκήκα ηνπ δεκφζηνπ νξγαληζκνχ πνπ είλαη 

«ηξνρνπέδη» γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ, είλαη ην αληηθείκελν πνπ κειεηάηαη ζηελ 

παξνχζα εξγαζία.  

Αξρηθά, γίλεηαη αλαθνξά ζην ηη είλαη Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη πνηεο 

είλαη νη ηνπνζεηήζεηο ησλ εηδηθψλ φζνλ αθνξά ηε ΓΟΠ ζην δεκφζην ηνκέα. Έπεηηα 

αλαθεξφκαζηε ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Πνηφηεηα θαη ζηα νθέιε απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ ζην δεκφζην ηνκέα.  

ηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαη νη δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο κε έκθαζε ζηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

θαη ην ξφιν ηεο εγεζίαο. 

Έπεηηα, παξνπζηάδνπκε ην ζεκαληηθφηεξν θεθάιαην πνπ ζηελ νπζία καο 

βνήζεζε λα ζπληάμνπκε ην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο θαη αλαθέξεηαη ζηε 

βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ζην Διιεληθφ Γεκφζην. ην θεθάιαην απηφ, εθηφο ησλ 

άιισλ, παξνπζηάδνληαη ηα θξηηήξηα ηνπ ΚΠΑ γηα ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο.  

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί, γίλεηαη παξνπζίαζε ηνπ δεκφζηνπ θνξέα πνπ 

εμεηάδνπκε, δειαδή ηνπ Ηδξχκαηνο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΗΚΑ), θαη 

ζπγθεθξηκέλα αλαθεξφκαζηε ζην πφηε ηδξχζεθε, πνην είλαη ην νξγαλφγξακκα ηνπ θαη 

πνην ην πξφγξακκα εθζπγρξνληζκνχ πνπ εθαξκφδεηαη.  

Αθνινπζεί, ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θαη έπεηηα ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ 

καο νδεγεί ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ δηεμάγνληαη απφ ηελ παξνχζα έξεπλα θαη ηα 
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νπνία αλαγξάθνληαη ζην ακέζσο επφκελν θεθάιαην θαη θιείλνπκε ηελ εξγαζία καο 

παξαζέηνληαο ηηο πξνηάζεηο καο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1:  

ΔΙΑΓΧΓΗ 

1.1 Ση είλαη ΓΟΠ 

Ζ δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο (ΓΟΠ), γλσζηή επίζεο θαη σο TQM (Total 

Quality Management) απνηειεί έλαλ λέν ηξφπν δηνίθεζεο, κία λέα θηινζνθία θαζψο 

θαη έλα ζχλνιν θαηεπζπληήξησλ αξρψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ ζηνρεχεη φρη κφλν ζηε 

δηνίθεζε ηεο πνηφηεηαο αιιά θαη ζηελ πνηφηεηα ηεο δηνίθεζεο (Brah et al., 2000). 

Μηα επηρείξεζε κε «θνπιηνχξα ΓΟΠ έρεη ζαθείο αμίεο θαη αξρέο πνπ 

πξνάγνπλ κία ζπκπεξηθνξά νιηθήο πνηφηεηαο» (Linkow, 1989). ηνλ πίλαθα 1 

θαίλεηαη ε κεηάβαζε απφ ην παξαδνζηαθφ κνληέιν δηνίθεζεο ζην κνληέιν ηεο ΓΟΠ. 

Γηαθαίλεηαη ε ζηξνθή πξνο έλα ζπκκεηνρηθφ χθνο δηνίθεζεο, φπνπ φινη νη 

εξγαδφκελνη, θπξίσο κε ηε δεκηνπξγία νκάδσλ, ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, 

βαζηζκέλνη ζε δεδνκέλα θαη εζηηάδνληαο πάληα ζηελ πνηφηεηα ζε θάζε θάζε ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε. 

 

Πίλαθαο 1: Αιιαγή θνπιηνύξαο από ην παξαδνζηαθό κνληέιν ζηε ΓΟΠ 

Πηγή: United States General Accounting Office, 1991 όπως αναθέρεηαι από ηοσς Dean και Helms, 

1996 

Έλαο ζαθήο θαη θνηλψο απνδεθηφο νξηζκφο ηεο ΓΟΠ δελ ππάξρεη. Δληνχηνηο, 

ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο βαζηθέο ηδέεο (core ideas) θαη αξρέο (principles) ηεο ΓΟΠ νη 

νπνίεο ζπλζέηνπλ έλα πιαίζην κε ηζρπξή ζπλνρή πνπ πιένλ αλαγλσξίδεηαη θαη 

νλνκάδεηαη ΓΟΠ (Morgan θαη Murgatroyd, 1994). Πνιινί ζπγγξαθείο (Dewhurst et 
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al., 1999) πξνζπάζεζαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο πνπ 

ζπλζέηνπλ ηε ΓΟΠ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Ahire et al. (1996), Dale θαη Oakland 

(1994), Flynn et al. (1994) θαη Saraph et al. (1989). Οη Dewhurst et al. (1999) 

αλαιχνληαο ηα έξγα ησλ παξαπάλσ ζπγγξαθέσλ αλέδεημαλ 10 θνηλέο, βαζηθέο 

δηαζηάζεηο ηεο ΓΟΠ (βι. πίλαθα 2). 

Πίλαθαο 2: Οη 10 δηαζηάζεηο ηεο ΓΟΠ 

 

Πηγή: Dewhurst et al., 1999 

 

Ζ ΓΟΠ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο, φπνπ ε εθαξκνγή ηεο 

είρε εληππσζηαθά απνηειέζκαηα ηφζν ζηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο φζν θαη ζηε 

κείσζε ησλ ειαηησκαηηθψλ θαη ηνπ θφζηνπο. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’80 θαη κεηά, νη 

πξαθηηθέο δηνίθεζεο ηεο πνηφηεηαο άξρηζαλ λα γίλνληαη νινέλα πην ειθπζηηθέο θαη 

ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, φπνπ αλαπηχζζεηαη πιένλ έλαο αξθεηά κεγάινο φγθνο 

βηβιηνγξαθίαο. Οη πεξηζζφηεξνη ζπγγξαθείο έρνπλ επηθεληξσζεί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 

ελψ γλσξίδνπκε ιηγφηεξα γηα ηηο πξαθηηθέο δηνίθεζεο ηεο πνηφηεηαο ζην δεκφζην 

ηνκέα (Redman et al., 1995). 
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1.2 ηόρνη ηεο ΓΟΠ 

Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, είλαη ε θηινζνθία ηεο πιήξνπο δέζκεπζεο 

απέλαληη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, δηα κέζνπ κηαο δηαδηθαζίαο ζπλερνχο 

βειηίσζεο θαη θαηλνηνκηθήο δξάζεο. Αλαιπηηθά νη ζηφρνη ηεο εθαξκνγήο ηεο είλαη νη 

εμήο: 

 Αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε, κέζσ πξνζπάζεηαο λα 

βειηηζηνπνηνχληαη εθηφο απφ ηα αληηθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξντφληνο/ππεξεζίαο θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ γίλνληαη αληηιεπηά απφ 

ηνλ πειάηε θη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ ηξφπν πνπ πσιείηαη ην πξντφλ ή πνπ 

παξέρεηαη ε ππεξεζία, 

 Μείσζε ηνπ ρξφλνπ αληαπφθξηζεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, 

  Γηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο/ππεξεζίαο θαη κε 

γλψκνλα ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο, 

  Καηλνηνκία, αχμεζε ηεο επειημίαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο πξνζαξκνγήο, 

 Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, 

 Αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ. 

Χο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ έξρεηαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο, κε θαιχηεξε πνηφηεηα θαη κηθξφηεξν θφζηνο. 

Δπηηπγράλεηαη φκσο ηθαλνπνίεζε φρη κφλν πειαηψλ αιιά θαη εξγαδνκέλσλ, θαζψο 

βιέπνπλ ηελ ηειεηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο, επηηπρεκέλε επηθνηλσλία, 

νκαδηθφ πλεχκα, ιηγφηεξα παξάπνλα, θαιχηεξν πεξηβάιινλ θαη βειηησκέλεο ζρέζεηο 

εξγαζίαο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο απμάλνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα αιιά θαη 

βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο. Αλαγλσξίδνληαο ηε ζπλέπεηα ηεο 

επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ, νη πειάηεο πεξηκέλνπλ ηελ ίδηα εμππεξέηεζε θαη ζε 

κειινληηθή παξνρή. 

 

1.3 Η ΓΟΠ ζην δεκόζην ηνκέα 

Γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα απνηέιεζε δήηεκα ζπλνκηιηψλ ην εάλ θαη θαηά 

πφζν νη αξρέο θαη θηινζνθίεο ηεο ΓΟΠ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ εθαξκνγή ζην 

δεκφζην ηνκέα ιακβάλνληαο ππφςε ηε κνλαδηθφηεηα, ην νγθψδεο κέγεζνο θαη ηε 

γξαθεηνθξαηία (Sinha, 1999). 
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Απφ πνιινχο ζεσξήζεθε φηη ε δηνίθεζε ηεο πνηφηεηαο απνηειεί ηε ιχζε ζηηο 

θχξηεο επηθξίζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο: ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα, 

ηε ζπαηάιε θαη ηελ έιιεηςε επαθήο κε ηνλ πειάηε (Walsh, 1994).  

Παξάιιεια, ζπγγξαθείο φπσο νη Davison θαη Grieves (1996), Choppin 

(1994), Sinha (1999), Redman et al. (1995) ηνλίδνπλ πσο ηφζν νη θπβεξλήζεηο φζν 

θαη νη ίδηνη νη νξγαληζκνί ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα δέρνληαη αιιεπάιιειεο πηέζεηο γηα 

αιιαγή θνπιηνχξαο θαη εθαξκνγή πνηνηηθνχ ειέγρνπ, κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη 

νινέλα θαη πην ειθπζηηθή ε ηδέα γηα πηνζέηεζε ηεο ΓΟΠ ζην δεκφζην. 

 Έληνλε θξηηηθή αζθήζεθε απφ κεξίδα επηζηεκφλσλ γηα ηελ κεηαθνξά ησλ 

αξρψλ θαη πξαθηηθψλ ηεο ΓΟΠ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζην δεκφζην. χκθσλα κε 

ηνπο Erridge et al. (1998) νη πξαθηηθέο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, πάλσ ζηηο νπνίεο 

βαζίδνληαη νη πξσηνβνπιίεο γηα πνηφηεηα ζην δεκφζην, δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ 

άκεζα ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Ο Choppin (1994) ζέινληαο λα δψζεη έκθαζε ζηε 

δπζθνιία πηνζέηεζεο ηεο ΓΟΠ ζην δεκφζην ηνκέα ζέηεη ην εξψηεκα: «Γιαηί ηα 

πανεπιζηήμια, ποσ διαθέηοσν «ημήμαηα ποιόηηηας» για να διδάζκοσν ζηις ηοπικές 

βιομητανίες μεθόδοσς βεληίωζης ηης ποιόηηηας, λειηοσργούν ακόμα καηά ηρόπο 

απαρταιωμένο και ιδιαιηέρως αναποηελεζμαηικό;» Οη επηθξηηέο ηεο πηνζέηεζεο ηεο 

ΓΟΠ ζην δεκφζην ηνκέα επηθεληξψλνληαη ζηα αθφινπζα πέληε ζεκεία (Morgan θαη 

Murgatroyd, 1994): 

1. Ζ θχζε ηεο ΓΟΠ είλαη ηέηνηα πνπ απνηξέπεη ηελ εθαξκνγή ηεο ζην δεκφζην ηνκέα 

2. Ζ θχζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα δελ είλαη δεθηηθή ζηηο εθαξκνγέο ηεο ΓΟΠ 

3. Ζ εξγαζηαθή θνπιηνχξα ησλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην 

δεκφζην ηνκέα είλαη εθ δηακέηξνπ αληίζεηε κε ηε ΓΟΠ 

4. ην δεκφζην ηνκέα ν πειάηεο απνηειεί πξνβιεκαηηθή έλλνηα 

5. Οη πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε πνιππινθφηεηα ζε 

ζρέζε κε ηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο 

Οη δηαθνξέο θαη αληηζέζεηο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζε ζρέζε κε ηνλ ηδησηηθφ 

δεκηνπξγνχλ εξσηεκαηηθά θαη ακθηβνιίεο γηα ηε δπλαηφηεηα επηηπρνχο κεηαθνξάο 

ησλ αξρψλ θαη πξαθηηθψλ ηεο ΓΟΠ απφ ηνλ έλα ηνκέα ζηνλ άιιν. Οη δηαθνξέο απηέο 

νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη θξαηηθνί νξγαληζκνί δελ είλαη δπλαηφλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ φπσο νη επηρεηξήζεηο (Osborne θαη Gaebler, 1992). Καζψο ε 

θηινζνθία ηεο ΓΟΠ αλαπηχρζεθε γηα ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, ιακβάλεη σο 

δεδνκέλα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Γηα παξάδεηγκα, ζεσξεί 
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δεδνκέλεο ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ηεο αγνξάο, αγλνψληαο ην πξφβιεκα ησλ 

κνλνπσιίσλ ησλ θξαηηθψλ νξγαληζκψλ (Osborne θαη Gaebler, 1992). Ακθηζβεηείηαη, 

φρη κφλν ε δπλαηφηεηα πηνζέηεζεο ηεο ΓΟΠ φπνπ δελ ππάξρεη αληαγσληζκφο ή φπνπ 

ν νξγαληζκφο δελ ελδηαθέξεηαη λα βειηηψζεη ηε ζέζε ηνπ, αιιά θαη ε αλάγθε 

εθαξκνγήο ηεο (Dewhurst et al., 1999).  

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη, θχξηνο παξάγνληαο γηα ηελ πηνζέηεζε 

θαη ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ ζηνλ αληαγσληζηηθφ ηδησηηθφ ηνκέα απνηειεί ε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο, γεγνλφο πνπ δελ απνηειεί επείγνπζα αλάγθε γηα ηνπο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο (Sherman,1989). πκπιεξσκαηηθά, νη Dewhurst et al. (1999) 

αλαθέξνπλ φηη ζην δεκφζην ηνκέα ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, ζηελ νπνία ζηνρεχεη ε 

ΓΟΠ, δελ ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο δήηεζεο. (π.ρ ε βειηίσζε ζηελ παξνρή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δελ ζπλεπάγεηαη αχμεζε ζηε ρξήζε ηεο). 

Δπηπιένλ, ζηφρνο ελφο δεκνζίνπ νξγαληζκνχ δελ είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ 

θέξδνπο αιιά ε ηθαλνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ ηεο θνηλσλίαο κέζα απφ έλα 

πεξηνξηζκέλν πξνυπνινγηζκφ (Dewhurst et al., 1999). Δκπφδην ζην ξφιν απηφ ησλ 

θξαηηθψλ νξγαληζκψλ ζεσξείηαη, ζπρλά, ε πηνζέηεζε αξρψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, φπσο ε ΓΟΠ, ζην δεκφζην. Οη Johnson θαη 

Callendar (1997) ηνλίδνπλ φηη φζν επηηξέπεη θαλείο ηελ επηξξνή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

ζην κνληέιν δηνίθεζεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ηφζν ηα παξαδνζηαθά 

θνηλσληθννηθνλνκηθά θαζήθνληα ηνπ θξάηνπο ηπγράλνπλ κεησκέλεο πξνζνρήο θαη ν 

ξφινο ηνπ θξάηνπο φζνλ αθνξά ηνπο πνιίηεο θαζνξίδεηαη πιένλ απφ νηθνλνκηθνχο 

θαη φρη απφ πνιηηηθνχο θαη θνηλσληθνχο φξνπο. 

Έθδειε είλαη ε αλεζπρία πνιιψλ, φηη ηερληθέο δηνίθεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε λέα δεκφζηα δηνίθεζε ζα πξνθαιέζνπλ ζπγθξνχζεηο κε ηε λννηξνπία , ηηο αμίεο 

θαη ηελ θνπιηνχξα κέζα ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ (Harrow θαη Wilcocks, 

1990). Ζ O ´Brien (2002) ηνλίδεη ην πξφβιεκα ηεο αληίζηαζεο απέλαληη ζηελ αιιαγή 

ζην δεκφζην ηνκέα (resistance to change), ελψ ε γξαθεηνθξαηία παξνπζηάδεηαη ζπρλά 

σο αλππέξβιεην εκπφδην γηα αιιαγή θαη ζηξνθή ζηελ πνηφηεηα (Pickard, 1992,). 

Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ΓΟΠ, απφ ηελ άιιε, ζεσξνχλ φηη νη αξρέο βειηίσζεο ηεο 

πνηφηεηαο εθαξκφδνληαη ζην δεκφζην ηνκέα φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ (Carr θαη Littman, 

1990). Παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία φηη ε ΓΟΠ εηζάγεηαη πιένλ θαη ζηνπο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο ζε πνιιέο ρψξεο, απφ ηνλ ηνκέα παξνρψλ ππεξεζηψλ πγείαο, ηηο 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ηελ εθπαίδεπζε, έσο ηελ αζηπλνκία θαη ηηο θπιαθέο (βι. Politt 
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θαη Bouckaert, 1995, Harwick θαη Russell, 1996, Morgan θαη Murgatroyd, 1994, 

Masterson, 1995, Redman et al,.1995, Hammons θαη Maddux, 1990, Erridge et al., 

1998).  

Τπάξρεη απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ ζην δεκφζην 

ηνκέα, γεγνλφο πνπ θαίλεηαη θαη απφ ηελ εδξαίσζε πνιιψλ ηνπηθψλ, εζληθψλ θαη 

δηεζλψλ βξαβείσλ πνηφηεηαο, φπσο ην Malcolm Baldrige National Quality Award 

ζηελ Ακεξηθή θαη ην Δπξσπατθφ Βξαβείν Πνηφηεηαο (Bergquist et al., 2005).  

Οη Morgan θαη Murgatroyd (1994) ηζρπξίδνληαη φηη, νη αξρέο ηεο ΓΟΠ έρνπλ 

γεληθή ηζρχ, κε απνηέιεζκα λα βξίζθνπλ εθαξκνγή θαη εθηφο βηνκεραλίαο ζηνλ 

ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη πην πξφζθαηα ζην δεκφζην ηνκέα. Καζψο ε ΓΟΠ δελ είλαη 

απιά έλα ζχλνιν ηερληθψλ – κία θαζαξά κεραληζηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ παξαγσγή 

αγαζψλ - αιιά κηα εληειψο λέα πξνζέγγηζε δηνίθεζεο, κε κία δενληνινγία, ε νπνία 

ζηνρεχεη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή ρξήζε ησλ δηαλνεηηθψλ ηθαλνηήησλ, ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ηνπ ζπλφινπ ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ, απνηειεί μεθάζαξα κία πξφθιεζε γηα φια ηα είδε ησλ νξγαληζκψλ ζε 

φιεο ηηο ρψξεο. 

Ο Reavill (1999), κειεηάεη ην πηζαλφ κέιινλ ηεο ΓΟΠ θαη ηζρπξίδεηαη φηη 

ππάξρεη φθεινο απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο ΓΟΠ γηα ηηο κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο, 

ελψ νη Hammons θαη Maddux (1990) αλαθέξνπλ ηε ΓΟΠ σο ηε ιχζε ζηα πνιιά θαη 

πνιχπινθα πξνβιήκαηα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Μεγάιν κέξνο ησλ εξεπλεηψλ θαη 

ζπγγξαθέσλ ηάζζνληαη ππέξ ηεο πηνζέηεζεο ηεο ΓΟΠ ζην δεκφζην κε ηελ 

απαξαίηεηε πξνζαξκνγή ησλ αξρψλ θαη πξαθηηθψλ ηεο κε βάζε ηηο ηδηαίηεξεο 

ζπλζήθεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, δίλνληαο έκθαζε ζην γεγνλφο φηη ε ΓΟΠ αλ 

εθαξκνζηεί ζσζηά έρεη νθέιε (Bergquist et al., 2005). 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Redman et al. (1995) νη πξνβιέςεηο ησλ 

ζθεπηηθηζηψλ απνδεηθλχνληαη αδηθαηνιφγεηα απαηζηφδνμεο φζνλ αθνξά ηα 

πξνβιήκαηα ηεο πηνζέηεζεο ηεο ΓΟΠ ζην δεκφζην ηνκέα. Αλ θαη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο δελ ζηεξίδνπλ πιήξσο νχηε ηνπο «εθζηαηηθνχο» ππνζηεξηθηέο ηεο 

πνηφηεηαο ζην δεκφζην, δηθαηνινγψληαο έλα βαζκφ αλεζπρίαο, εληνχηνηο ππάξρνπλ 

ηνκείο πνπ νη πξσηνβνπιίεο πνηφηεηαο ζην δεκφζην ζπκβαδίδνπλ ηνπιάρηζηνλ κε ηηο 

εμειίμεηο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

Παξφκνηα άπνςε εθθξάδεη θαη ν Donelly (1999) θαη ηνλίδεη φηη ηφζν ε θχζε 

ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ φζν θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ νη 
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πειάηεο θαη νη ππεχζπλνη ιήςεο ησλ απνθάζεσλ ζην δεκφζην ηνκέα δεκηνπξγνχλ 

ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο ζηνπο επαγγεικαηίεο ηεο πνηφηεηαο θαη ζηνπο εξεπλεηέο. 

Δληνχηνηο, νη κάλαηδεξ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαίλεηαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά 

ζηε δηαξθή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο. 

Ο Choppin (1994), αζθεί έληνλε θξηηηθή ζηελ άθξηηε εηζαγσγή βηνκεραληθψλ 

κεζφδσλ ζην δεκφζην ηνκέα. Πηζηεχεη, σζηφζν, πσο ε ΓΟΠ έρεη πνιιά λα πξνζθέξεη 

ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, αιιά κφλν αλ ιεθζεί ππφςε ην έξγν ηνπ νξγαληζκνχ σο 

ζχλνιν θαη νη αξρέο θαη ηδέεο ηηο ΓΟΠ γίλνπλ πιήξσο θαηαλνεηέο, εθαξκνζηνχλ θαη 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ έλα γεληθφηεξν ζθνπφ. Καηαιήγεη ζην 

ζπκπέξαζκα φηη, νη ηδέεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ΓΟΠ ζα πξέπεη λα ηχρνπλ ιεπηνχ 

ρεηξηζκνχ θαη λα γίλνπλ πιήξσο θαηαλνεηέο. Τπνζηεξίδεη φηη φιεο νη ηδέεο θαη 

ζθέςεηο πνπ έξρνληαη απφ ηνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο ζα πξέπεη λα πεξλνχλ κέζα 

απφ θίιηξα ζθέςεο, απφ φπνπ ζα ζπιιέγνληαη ξαθηλαξηζκέλεο ζθέςεηο, πνπ κπνξνχλ 

λα εθαξκνζηνχλ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

Ο Sinha (1999) πξνζζέηεη φηη, ζεκαληηθά νθέιε ππήξμαλ απφ ηελ πηνζέηεζε 

ηεο ΓΟΠ γηα αξθεηέο θπβεξλήζεηο ζε πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ. Παξαηεξεί φηη, ε 

εμάπισζε ηεο ρξήζεο ησλ αξρψλ ηεο ΓΟΠ ηα ηειεπηαία δέθα θαη πιένλ ρξφληα, 

θαίλεηαη λα θαηαξξίπηεη πνιινχο κχζνπο θαη παξαλνήζεηο ησλ ζθεπηηθηζηψλ ηεο 

πνηφηεηαο ζην δεκφζην. εκεηψλεη φηη αμηνζεκείσηε πξφνδνο έρεη επηηεπρζεί ζηνπο 

παξαθάησ ηνκείο ηνπ δεκνζίνπ: 

 Βειηηζηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ θαη απνδνηηθφηεξε νξγάλσζε ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ (streamlining operations and workforce) 

 Αλαγλψξηζε ησλ πνιηηψλ σο πειάηεο 

 Καζηέξσζε business process reengineering θαη εθαξκνγή δεηθηψλ 

αληαγσληζηηθφηεηαο (benchmarking) 

 Καζνξηζκφο νξάκαηνο, απνζηνιήο θαη ζθνπνχ 

 Γεκηνπξγία νκάδσλ θαη ελδπλάκσζε εξγαδνκέλσλ 

  Μεηαβίβαζε εμνπζηψλ 

 Μείσζε γξαθεηνθξαηίαο 

  «Κάλσ πεξηζζφηεξα κε ιηγφηεξα» (doing more with less) 

 πλεξγαζία κε θνηλφηεηεο 

  Γηνίθεζε κε βάζε ηα απνηειέζκαηα 

 Υξήζε ηεο ηερλνινγίαο γηα βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο 
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Πξνζζέηεη φηη ε εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ έρεη αξρίζεη λα επαλαπξνζδηνξίδεη ηνλ 

ηξφπν δηνίθεζεο θαη ηε λννηξνπία ησλ manager. πγθεθξηκέλα: 

 Σα παιηά κνληέια δηνίθεζεο αιιάδνπλ κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ θαη ηεο 

εζηίαζεο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειαηψλ (πνιηηψλ). 

 Τπάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα ζην δεκφζην ηνκέα, φπνπ ην φξακα, νη 

επηδηψμεηο θαη νη μεθάζαξνη θαη κεηξήζηκνη ζηφρνη θαίλεηαη λα είλαη 

πεξηζζφηεξν θηιηθά απέλαληη ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ. 

 Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ ηεο ΓΟΠ επεξεάδεη ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

νη manager, κε κεγαιχηεξε έκθαζε λα δίλεηαη ζηελ εγεζία, ζηε δεκηνπξγία 

νκάδσλ θαη ζηε δηαξθή κάζεζε. 

  Όηαλ ε εμνπζία κεηαβηβάδεηαη, ηφηε θαη νη νκάδεο επεξεάδνπλ θαηαζηάζεηο, 

ρσξίο λα δπζρεξαίλνπλ ηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηε δηνίθεζε. 

  Οθέιε παξνπζηάδνληαη απφ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο. Ζ 

ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα μεπεξαζηνχλ εκπφδηα ζηελ επηθνηλσλία κε 

ηνπο πνιίηεο θαη ζηελ αλαδήηεζε ηεο βέιηηζηεο ιχζεο. 

 ε πνιινχο νξγαληζκνχο ε λννηξνπία ησλ θαλφλσλ (rule driven) δίλεη ηε ζέζε 

ηεο ζε πην αμηφπηζηα κνληέια πνπ βαζίδνληαη ζηελ απνζηνιή (mission 

driven). Γείθηεο πνηφηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη αμηνινγνχληαη ηαθηηθά, 

φπσο θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

 Ζ δηνίθεζε κε βάζε δεδνκέλα θεξδίδεη έδαθνο 

 Υξφλνο θαη ρξήκα εμνηθνλνκνχληαη, ελψ αλαδεηνχληαη ηξφπνη γηα αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο (κέζσ process reengineering) 

χκθσλα κε ηνλ Sinha (1999), δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ νδεγνχλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ζα έπξεπε λα απνξξίςεη θαλείο ηελ πηνζέηεζε ηεο ΓΟΠ ζην 

δεκφζην. Μάιηζηα, θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη αθξηβψο ην αληίζεην. Τπάξρνπλ ζεκάδηα 

δεκηνπξγίαο κηαο  λέαο θνπιηνχξαο ζην δεκφζην, πνπ ζηνρεχεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ. Απηή ε λέα θνπιηνχξα, πνπ ηνπνζεηεί ηνλ πνιίηε ζην 

επίθεληξν (citizen-centered), ζεκαίλεη φηη νηηδήπνηε ζπλεηζθέξεη ζηελ επεκεξία ηεο 

θνηλσλίαο, φπσο θαιχηεξε παηδεία, ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη αζθάιεηα, ζα 

έπξεπε λα αλαγλσξίδεηαη θαη λα γίλεηαη αληηθείκελν κέξηκλαο κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ 

ελεξγνχλ νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ αγσλίδνληαη γηα ηελ ππεξνρή (excellence). Ζ 

βειηίσζε, πάλησο, ηεο πνηφηεηαο ζην δεκφζην δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε. Οη 

δηαδηθαζίεο είλαη πνιχπινθεο θαη αιιειέλδεηεο, φκσο ε επεκεξία ησλ εζλψλ θαη ησλ 
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πνιηηψλ ηνπο εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν θπβεξλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη 

κεκνλσκέλα ππνζπζηήκαηα ζπλεξγάδνληαη κε ηξφπν απνηειεζκαηηθφ. 

πκπεξαζκαηηθά, ηνλίδεη φηη παξά ην γεγνλφο φηη ππήξμαλ ζεκαληηθά νθέιε 

γηα αξθεηέο θπβεξλήζεηο ζε πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ ε πηνζέηεζε ηεο θηινζνθίαο 

ΓΟΠ ζην δεκφζην ηνκέα απνηειεί πεξηζζφηεξν ιφγηα παξά πξάμεηο. Παξαηεξείηαη 

ηεξάζηηα δηάζηαζε ζην βαζκφ πνπ νη δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ εθαξκφδνπλ 

ηηο αξρέο θαη πξαθηηθέο ηεο ΓΟΠ. Αλαγλσξίδεη ηε βνήζεηα πνπ κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ ηα βξαβεία πνηφηεηαο, φπσο ην Malcolm Baldrige National Award 

θαζψο θαη ηα πξφηππα ηχπνπ ISO 9000, ελψ σο θχξην εκπφδην ππνδεηθλχεη ηελ 

έιιεηςε εγεζίαο πνηφηεηαο. Δθθξάδεη, πάλησο ηελ άπνςε φηη ν αγψλαο γηα ηελ 

πνηφηεηα ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα έρεη κφιηο μεθηλήζεη. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 : 

ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

 

2.1 Η Γεκόζηα Γηνίθεζε 

Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε αλαπηχρζεθε βαζηδφκελε ζηε γξαθεηνθξαηία σο 

θπξίαξρε κνξθή νξγάλσζεο. Διέγρεηαη απζηεξά απφ ηε δηνηθεηηθή ππξακίδα ζηελ 

θνξπθή ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε πνιηηηθή εμνπζία, ηεο νπνίαο απνηειεί νπζηαζηηθά ην 

θχξην εξγαιείν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεψλ ηεο, ηνλ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ 

εθαξκνγήο θαη ηελ ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο 

Γηθαίνπ. 

Σν Γξαθεηνθξαηηθφ κνληέιν δηνίθεζεο ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά γηα ηε 

δηαρείξηζε απιψλ θη εχθνια ειεγρφκελσλ δεκνζίσλ πξνβιεκάησλ, έηζη ε δηνηθεηηθή 

δξάζε ζε ζηαζεξέο θαη απιέο ζπλζήθεο δξάζεο αθνινπζεί ην νξζνινγηθφ πξφηππν 

νξγάλσζεο θη έρεη κεγάιν βαζκφ πξνβιεςηκφηεηαο. Ζ ππεξθφξησζε ηνπ θξάηνπο κε 

πξνγξάκκαηα θαη ζέκαηα δηαρείξηζεο δεκηνπξγνχλ αίζζεκα θνξεζκνχ, αδπλακία 

απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη απμάλνπλ ηηο δεκφζηεο δαπάλεο έλαληη ησλ 

δεκνζίσλ εζφδσλ. Ζ πνιηηηθή εγεζία πξνζπαζεί λα νξγαλψζεη θαη λα ηππνπνηήζεη 

φζν ην δπλαηφλ νξζνινγηθφηεξα ηε δνκή ηεο Γηνίθεζεο ψζηε λα κπνξεί λα πεηχρεη ην 

άξηζην απνηέιεζκα ζηνπο ζηφρνπο ηεο. 

Ζ ηάζε πνπ αλαπηχρζεθε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ήηαλ γηα δηνηθεηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο θαη αλαζρεδηαζκφ ππεξεζηψλ κε θχξην ζηφρν ηελ αλακφξθσζε ηνπ 

αλαπνηειεζκαηηθνχ γξαθεηνθξαηηθνχ θξάηνπο θαη ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο. 

Καζψο ην θαηλφκελν ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο εληείλεηαη, ην θξάηνο αξρίδεη λα 

ράλεη ηκήκα ηεο ηζρχνο ηνπ. Ζ πνιηηηθή εμνπζία, πνπ ζπλερίδεη λα αλαπηχζζεηαη ζε 

Δζληθφ επίπεδν ράλεη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηε δπλαηφηεηα ηνπ θεληξηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη εηζέξρεηαη ζε κηα θάζε παξεκβάζεσλ ζηνπο επηκέξνπο θνηλσληθνχο 

ηνκείο. Απηφ θάλεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε αιιαγήο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απφ ην 

Γξαθεηνθξαηηθφ κνληέιν ζε πην επέιηθηεο κνξθέο νξγάλσζεο πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί 

λα παξέρεη απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο. Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ απηνλφκεζε ηεο 

Γηνίθεζεο απφ ηελ απζηεξά ηεξαξρηθή ππξακίδα, ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα 

παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο δίλνληαο ιχζεηο ζηα δεκφζηα πξνβιήκαηα πνπ 

αλαθχπηνπλ. 
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Ζ λέα δνκή ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο 

δηθηπαθέο κνξθέο νξγάλσζεο θη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δηαρεηξίδεηαη ζπλερψο λέεο 

πιεξνθνξίεο θαη λα εηζάγεη λέεο δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο 

ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο. Απηφ ζπληειείηαη κέζσ ηεο απνθέληξσζεο ηεο 

δηνίθεζεο, ηεο αλάπηπμεο νξηδφληηαο επηθνηλσλίαο θαη επηπιένλ κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο δηεζλψλ δηθηχσλ δηνίθεζεο πάλσ ζε πνιινχο ηνκείο φπσο νη κεηαθνξέο 

θαη νη ηειεπηθνηλσλίεο θαη κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θνηλσληθψλ θνξέσλ. 

Οη λέεο ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ ζην δηεζλή ρψξν ψζεζαλ ηε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε ζε κηα ζεηξά κεηαξξπζκίζεσλ πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πεξηζζφηεξν 

επέιηθηε δνκή. Έηζη έγηλε απνδεθηή ζην Γεκφζην ηνκέα κηα ζεηξά παξακέηξσλ πνπ 

σο ηφηε ζπλδένληαλ πεξηζζφηεξν κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε ζηακάηεζε λα έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηεο ηελ πξνζηαζία ηνπ 

Γεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Με απηφ ην ζθεπηηθφ ε Γεκφζηα Γηνίθεζε άξρηζε λα δίλεη 

κεγάιε έκθαζε ζε έλλνηεο φπσο ε απνδνηηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Παξάιιεια ε ππεξεζληθή δηάζηαζε θάπνησλ θαηλφκελσλ, φπσο ε 

δηεζλνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ε πξνζπάζεηα γηα θνηλή αληηκεηψπηζε ηνπο απφ ηα 

αλεπηπγκέλα θξάηε έρνπλ νδεγήζεη ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ησλ δηαθφξσλ θξαηψλ 

ζηελ εηζαγσγή θνηλήο ινγηθήο θαη ζηελ πηνζέηεζε παξφκνηαο ιεηηνπξγηθήο δνκήο. Ζ 

αλάγθε ηεο δηνηθεηηθήο ζχγθιηζεο αληηκεησπίδεηαη κέζα απφ ηε δεκηνπξγία θνηλψλ 

θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

 

2.2 Η Γεκόζηα Γηνίθεζε ζηελ Διιάδα ζήκεξα 

Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη νη ξπζκίζεηο θαη 

δηαδηθαζίεο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο αζθνχλ θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ πνηφηεηα δσήο, γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηηο επελδχζεηο. Ζ δηαθαλήο, απνηειεζκαηηθή θαη ππεχζπλε 

ιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα απνηειεί, νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζην πιαίζην ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, θαζνξηζηηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. 

Ζ ζεκαληηθφηεξε ίζσο επίδξαζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηελ αλάπηπμε 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπλδέεηαη κε ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ην πξφβιεκα ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Όζνλ αθνξά ζηελ 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, δηαπηζηψλεηαη φηη ε 
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νξγαλσηηθή δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ραξαθηεξίδεηαη απφ κεησκέλε 

απνηειεζκαηηθφηεηα. ε απηφ ζπληειεί θαη ε χπαξμε αθφκα θαη ζήκεξα άθακπησλ 

δηαρσξηζηηθψλ γξακκψλ κεηαμχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, γεγνλφο πνπ απνηειεί 

κηα απφ ηηο βαζηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ηεο νξγάλσζεο ηεο Διιεληθήο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ησλ άιισλ Δπξσπατθψλ θξαηψλ. Έηζη: 

Α) Ζ δηάξζξσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ραξαθηεξίδεηαη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, απφ 

πνιχπινθν θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη πνιπδηάζπαζε αξκνδηνηήησλ κεηαμχ κεγάινπ 

αξηζκνχ ππεξεζηψλ θαη επηπέδσλ δηνίθεζεο. Ο εθζπγρξνληζκφο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα 

απαηηεί αθφκα αξθεηή πξνζπάζεηα θαη πξσηνβνπιίεο γηα κεηαξξχζκηζε ψζηε λα γίλεη 

πξαγκαηηθφηεηα θαη λα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο λέεο απαηηήζεηο. 

Β) Ζ δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, παξά ηηο επηκέξνπο παξεκβάζεηο, 

εμαθνινπζεί λα ραξαθηεξίδεηαη απφ εγγελείο αδπλακίεο (κεησκέλε ππνθίλεζε, 

αλεπαξθή θηλεηηθφηεηα, ηππνιαηξία θιπ.) πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ πεξαηηέξσ 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη ζηελ πξνζθνξά πςειφηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. 

Γ) Οη κέζνδνη θαη νη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ρσξίο λα έρνπλ 

αθνκνηψζεη θαη αμηνπνηήζεη πιήξσο ζχγρξνλα θαη απνδνηηθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο 

δελ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη κφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα ην Διιεληθφ δεκφζην 

άξρηζε λα έρεη επαθέο θαη δηαζπλδέζεηο κε ηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο ησλ άιισλ 

θξαηψλ κειψλ. Απνηέιεζκα απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη ε πεξηνξηζκέλε 

δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο ησλ πνιηηηθψλ ζηελ ΔΔ απφ ηε ρψξα καο. 

 

2.3 Πνηόηεηα θαη Διιεληθή Γεκόζηα Γηνίθεζε  

Ζ δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη κηα ζεκαληηθή ιεηηνπξγία αιιά 

θαη πνιχ ζεκαληηθή αδπλακία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Τπάξρεη αλαπνηειεζκαηηθή 

ρξήζε ηνπ πξνζσπηθνχ αιιά θαη αληζνθαηαλνκή ππαιιήισλ κε απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία κεγάιεο ππθλφηεηαο πξνζσπηθνχ θπξίσο ζηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο θαη ηε 

δεκηνπξγία ππνζηειέρσζεο ζε ππεξεζίεο ηεο πεξηθέξεηαο. Αλαζηαιηηθφ ξφιν ζηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο Γηνίθεζεο θαη ηελ εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ, 

θαηέρνπλ επίζεο ε έιιεηςε εμνπιηζκνχ, ν ζπγθεληξσηηζκφο αξκνδηνηήησλ ζηηο 

θεληξηθέο ππεξεζίεο, ε δαηδαιψδεο λνκνζεζία, ε γξαθεηνθξαηηθή λννηξνπία, ηα 

πεξηνξηζκέλα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Παξάιιεια ε 
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λνκηθά άζηνρε δφκεζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο νδήγεζε ζε επηθαιχςεηο 

αξκνδηνηήησλ θαη ζχγρπζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 

Οη θνξείο δεκφζηαο δηνίθεζεο έρνπλ θαηά θαλφλα ξπζκηζηηθφ ξφιν ζε ζέκαηα 

 πνηφηεηαο, κε λννηξνπία πνπ δελ πεξηέρεη ην αίζζεκα ηεο πξνζθνξάο θαη ρσξίο 

πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηνλ πνιίηε, ελψ παξάιιεια δεκηνπξγνχληαη θελά ξπζκίζεσλ 

θαη παξνρήο ππεξεζηψλ. Δίλαη ινηπφλ ε δεκνζηνυπαιιειηθή λννηξνπία φπσο έρεη 

δηακνξθσζεί πνπ ζπλεηζθέξεη ζηε ρακειή πνηφηεηα ηεο Διιεληθήο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ κεηξηφηεηα, επζπλνθνβία, ηππνιαηξία αιιά 

θαη αδηαθνξία ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο. Χζηφζν ζηε ρακειή πνηφηεηα ηεο Διιεληθήο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηεξίδεηαη θαη ην γεγνλφο φηη νη εθάζηνηε θπβεξλήζεηο 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπκβνχινπο αληί δεκνζίνπο ππαιιήινπο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο 

πνιηηηθήο ηνπο αιιά θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο. Χο απνηέιεζκα 

ππνβαζκίδεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν ε ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ψζεζε ην Διιεληθφ 

δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ζε θάπνηα βήκαηα εμέιημεο θαη αιιαγήο ησλ δνκψλ ηνπ θαη ηνπ 

ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο, σζηφζν θαηαγξάθεηαη 

αδπλακία απνηειεζκαηηθήο δηαθπβέξλεζεο, δειαδή δπζρέξεηα ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ 

δεκφζηνπ κεραληζκνχ λα αληαπνθξηζεί ζηελ πιεκκπξίδα ζπιινγηθψλ αλαγθψλ πνπ 

δηνγθψλνληαη ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ θνηλσληθνχ θνξκνχ παξέρνληαο ηθαλνπνηεηηθέο 

ππεξεζίεο. 

Λχζε ζηνλ παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκφ αλαδεηήζεθε εηζάγνληαο ηελ 

απνθέληξσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηερληθψλ βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ, πνπ πξνυπνζέηεη ηελ πνηνηηθή βειηίσζε ησλ κεραληζκψλ ηεο Γηνίθεζεο. 

Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, είλαη έλαο κεραληζκφο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ε 

νπνία φκσο φπσο ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ζχγρξνλσλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ δηνίθεζεο 

αλαπηχρζεθε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Ζ επηηπρήο εθαξκνγή ηεο ζε έλα Γεκφζην θνξέα 

πξνυπνζέηεη φρη κφλν ηελ πξνζαξκνγή ζηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ αιιά θαη ζηε 

δηαθνξεηηθή θηινζνθία απφ αληίζηνηρνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δεκφζηνπ θνξέα ην θχξνο ηνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία θαη 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ δεκφζηα εηθφλα ηνπ θνξέα θαη απφ ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπ 

θνηλνχ, θαζψο ε δεκφζηα δηνίθεζε πέξα απφ ηελ ηήξεζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο 

λνκηκφηεηαο, νθείιεη λα αληαπνθξηζεί κε πιήξε επάξθεηα ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο 

ησλ πνιηηψλ αιιά θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη σο κνριφο 



20 

 

ψζεζεο ηεο θνηλσλίαο θαη αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο, παξέρνληαο ζαθή θαη έγθπξε 

πιεξνθφξεζε θαζψο θαη ππεξεζίεο πςεινχ επηπέδνπ. 

Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλα κεραληζκφ 

αλάπηπμεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα ζπλδπάδνληαο ηα πξφηππα ζπκκφξθσζεο θαη 

δηαζθάιηζεο κε ηηο αλάγθεο, ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ πνιίηε-πειάηε.  

Παξαθάησ, ζην επφκελν θεθάιαην αλαιχνπκε πεξηζζφηεξν ηηο δηαζηάζεηο ηεο 

πνηφηεηαο ζην δεκφζην ηνκέα γεληθά. 

 

2.4 Οθέιε από ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε 

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο 

έρνπλ λα θάλνπλ ηφζν κε ηελ απφθηεζε ηεο πηζηνπνίεζεο φζν θαη κε ηελ βειηίσζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ πηζηνπνίεζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην marketing 

γηα ηελ πξνβνιή ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ελψ ε βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ζηελ 

αλαβάζκηζή ηεο. 

ηελ πεξίπησζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, φπνπ ε εηζαγσγή ηεο πνηφηεηαο 

ηείλεη λα γίλεη παγθφζκηα ηαθηηθή, ηα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ελφο πξνηχπνπ 

πνηφηεηαο πξνέξρνληαη απφ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πξνηχπνπ γηα βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ πηζηνπνίεζε εδψ ιεηηνπξγεί κφλν σο απφδεημε φηη ην 

ζχζηεκα ιεηηνπξγεί ζσζηά θαη απνηειεζκαηηθά.  

Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δεκφζηνπ θνξέα κεγάιεο ζεκαζίαο είλαη ην θχξνο ηνπ, 

πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ δεκφζηα εηθφλα ηνπ θνξέα θαη απφ ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο 

ηνπ θνηλνχ, θαζψο ε δεκφζηα δηνίθεζε πέξα απφ ηελ ηήξεζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο 

λνκηκφηεηαο, νθείιεη λα αληαπνθξηζεί κε πιήξε επάξθεηα ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο 

ησλ πνιηηψλ αιιά θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη σο κνριφο 

ψζεζεο ηεο θνηλσλίαο θαη αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο, παξέρνληαο ζαθή θαη έγθπξε 

πιεξνθφξεζε θαζψο θαη ππεξεζίεο πςεινχ επηπέδνπ.  

Ζ TQM ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλα κεραληζκφ αλάπηπμεο θαη 

πξνζαξκνγήο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα ζηηο λέεο ζπλζήθεο, ζπλδπάδνληαο ηα πξφηππα 

ζπκκφξθσζεο θαη δηαζθάιηζεο κε ηηο αλάγθεο, ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ 

πνιίηε-πειάηε ζην πνιπεζληθφ πεξηβάιινλ ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3:  

ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΙ 

ΓΗΜΟΙΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 

 

3.1 Πνηόηεηα ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε 

Ζ ελφηεηα απηή επηθεληξψλεηαη ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε ζην Γεκφζην 

Σνκέα. Αξρηθά, δίλνληαη νη νξηζκνί γηα ηνλ πειάηε θαη πξνκεζεπηή ζηε Γ.Ο.Π. θαη 

ηνλίδεηαη ην ζέκα ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ πειάηε ζε έλαλ νξγαληζκφ. ηε ζπλέρεηα, 

αλαιχνληαη ηα θξηηήξηα ηθαλνπνίεζεο θαζψο θαη νη παξάγνληεο δπζαξέζθεηαο ηνπ 

πειάηε, ελψ παξαηίζεληαη απνηειεζκαηηθά εξγαιεία γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ.  

 

3.1.1 Η έλλνηα ηνπ πειάηε-πξνκεζεπηή ζηε ΓΟΠ 

Ο πειάηεο είλαη ζήκεξα γηα ηηο επηρεηξήζεηο ην ζπνπδαηφηεξν πξφζσπν. Οη 

Ηάπσλεο γηα λα ηνλίζνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηελ νπνία έρεη ν πειάηεο γηα ηνπο 

νξγαληζκνχο ρξεζηκνπνηνχλ ηε ιέμε «Okyakusama», ε νπνία ζεκαίλεη ηαπηνρξφλσο 

«πειάηεο» θαη «ηηκψκελν πξφζσπν».  

Πειάηεο είλαη νπνηνδήπνηε άηνκν πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πξντφλ ηεο δνπιεηάο 

κνπ ή ηελ παξερφκελε ππεξεζία. Ζ γλψζε γηα ην πνηνο είλαη ν πειάηεο θαη ηη απηφο 

πεξηκέλεη απφ ηελ  επηρείξεζε είλαη πνιχ ζπνπδαίν γεγνλφο γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ 

έλλνηα ηεο πνηφηεηαο.  

ην ζρήκα 1 παξνπζηάδεηαη ε νξγαλσηηθή ππξακίδα ζην παξαδνζηαθφ 

κάλαηδκελη θαη ε αλεζηξακκέλε ηεο κνξθή πνπ αθνξά ηνπο νξγαληζκνχο 

«πνηφηεηαο», φπνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφο ν θπξηαξρηθφο απηφο ξφινο ηνπ πειάηε 

(κνξθή β). 
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Πηγή: Ζαβλάνος, 2006 

 

Γηαθξίλνπκε δχν εηδψλ πειάηεο ηνπο εζωηεξηθνύο θαη ηνπο εμωηεξηθνύο. 

 Ο Juran νξίδεη ηνπο εζωηεξηθνύο πειάηεο «σο ηα άηνκα ηα νπνία απνηεινχλ 

κέξνο ηεο επηρείξεζεο». Δίλαη δειαδή ηα άηνκα κέζα ζηνλ νξγαληζκφ ηα 

νπνία βνεζνχλ ζηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο, θαζψο επίζεο θαη ηα άηνκα ηα 

νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ εξγαζία. Ζ εμππεξέηεζε γίλεηαη κέζα ζηνλ 

νξγαληζκφ. 

 Οη εμωηεξηθνί πειάηεο είλαη απηνί νη νπνίνη αγνξάδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ην 

πξντφλ ηνπ νξγαληζκνχ. Δίλαη δειαδή ηα άηνκα ηα νπνία δελ απνηεινχλ 

κέξνο ηεο επηρείξεζεο, αιιά πνπ επεξεάδνληαη απφ ηα πξντφληα ηεο. Ζ 

εμππεξέηεζε γίλεηαη έμσ απφ ηνλ νξγαληζκφ.  

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο εζηίαζεο ζηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε δίλεη απαληήζεηο ζηηο 

παξαθάησ εξσηήζεηο:  

i. Πνηνο είλαη ν πειάηεο; 

ii. Πνηεο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ηνλ πξνζδηνξίζνπκε; 

iii. Πνηεο είλαη νη απαηηήζεηο ηνπ; 
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iv. Πσο απαληνχκε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ; 

v. Πσο κπνξνχκε λα ηθαλνπνηήζνπκε ηηο αλάγθεο ηνπ; 

vi. Πφζν ρξφλν ζπαηαινχκε γηα λα θαηαλνήζνπκε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ; 

Δίλαη πνιχ ζπνπδαίν λα βξνχκε πνηεο είλαη νη αλάγθεο ησλ πειαηψλ. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ πξέπεη λα θάλνπκε κηα έξεπλα γηα λα δηαπηζηψζνπκε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ. 

Απηφ δελ ηζρχεη κφλν γηα ηνλ εμσηεξηθφ πειάηε, αιιά θαη γηα ηνλ εζσηεξηθφ πειάηε, 

ηνπ νπνίνπ νη αλάγθεο πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ, γηα λα θιάλεη θαιά ηε δνπιεηά ηνπ. 

Γηα λα ηθαλνπνηήζνπκε ηνλ εμσηεξηθφ πειάηε, ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηήζνπκε θαη ηνπο 

εζσηεξηθνχο πειάηεο.  

Ο πξνκεζεπηήο είλαη απηφο πνπ παξέρεη ηα πξντφληα ή ηελ ππεξεζία ζηνπο 

πειάηεο. ηε ξνή ησλ εξγαζηψλ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, ην άηνκν είλαη πειάηεο γηα ηνλ 

πξνεγνχκελν θαη ζηε ζπλέρεηα πξνκεζεπηήο γηα ηνλ επφκελν. Απηή ε έλλνηα ηνπ 

πειάηε- πξνκεζεπηή είλαη ζπνπδαία θαη πξέπεη λα θαηαλνεζεί απφ φια ηα άηνκα πνπ 

εξγάδνληαη ζε έλαλ νξγαληζκφ.  

Γηα λα επηηεπρζεί ε πνηφηεηα ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ελφο νξγαληζκνχ 

πξέπεη θάζε άηνκν ζε φιε ηελ αιπζίδα ησλ πξνκεζεπηψλ-πειαηψλ λα θάλεη ηηο 

παξαθάησ εξσηήζεηο: 

Γηα ηνλ πειάηε 

i. Πνηνο είλαη ν άκεζνο πειάηεο κνπ; 

ii. Πνηεο είλαη νη πξαγκαηηθέο ηνπ απαηηήζεηο; 

iii. Πσο κπνξψ λα παίξλσ αλαηξνθνδφηεζε απφ απηφλ ζε ζπλερή βάζε, ψζηε λα 

κπνξψ λα ηνλ εμππεξεηήζσ; 

iv. Έρσ ηελ αλαγθαία ηθαλφηεηα θαη γλψζε γηα λα εθπιεξψζσ ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ; 

v. Πσο παξαθνινπζψ ηηο αιιαγέο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ; 

Γηα ηνλ πξνκεζεπηή 

i. Πνηνο είλαη άκεζνο πξνκεζεπηήο κνπ; 

ii. Πνηεο είλαη νη πξαγκαηηθέο ηνπ απαηηήζεηο; 

iii. Πσο κεηαθέξσ ηηο απαηηήζεηο κνπ; 

iv. Έρνπλ νη πξνκεζεπηέο ηελ ηθαλφηεηα λα κεηξήζνπλ θαη λα εθπιεξψζνπλ ηηο 

απαηηήζεηο κνπ; 

v. Πσο ηνπο πιεξνθνξψ γηα ηηο αιιαγέο ζηηο απαηηήζεηο κνπ; 
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3.1.2 Η επηθνηλωλία κε ηνλ πειάηε ζην δεκόζην ηνκέα 

Οη Osborne θαη Gaebler (1992) ηνλίδνπλ φηη ε κεγαιχηεξε θαηεγνξία ελάληηα 

ζην γξαθεηνθξαηηθφ θξάηνο είλαη φηη παξακέλεη ηπθιφ απέλαληη ζηνπο πειάηεο ηνπ. 

Λίγνη άλζξσπνη ζηνπο θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν πειάηεο, 

ελψ πνιινί δεκφζηνη νξγαληζκνί δελ μέξνπλ θαλ πνηνη είλαη νη πειάηεο ηνπο. 

χκθσλα κε ηνπο Koehler θαη Pankowski (1996) ην πξφβιεκα ηεο επηθνηλσλίαο κε 

ηνλ πειάηε θαη ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ δελ έρεη ηηο 

ξίδεο ηνπ ζηελ αληθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ φπσο πνιινί επηρεηξεκαηνινγνχλ, αιιά 

ζην ζχζηεκα δηνίθεζεο. 

πγθεθξηκέλα, νη θξαηηθνί νξγαληζκνί δελ εζηηάδνπλ ζηνπο πειάηεο, αιιά 

ζηελ αλψηαηε δηνίθεζε: ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πξνζέγγηζε ηεο δηνίθεζεο κε βάζε ηνπο 

αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο. Σα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο 

θαζνξίδνπλ ηνλ αληηθεηκεληθφ ζηφρν θαη νη νξγαληζκνί θαινχληαη λα 

επζπγξακκηζηνχλ κε ηνλ ζηφρν. Μία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο είλαη ε 

κεηάβαζε απφ έλα ζχζηήκα δηνίθεζεο πνπ ιεηηνπξγεί κε βάζε ηελ εζηίαζε ζηνλ 

αληηθεηκεληθφ ζηφρν, ζε έλα ζχζηεκα πνπ ιεηηνπξγεί κε βάζε ηελ εζηίαζε ζηνλ 

πειάηε. 

Σν ζχζηεκα δηνίθεζεο είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα εμππεξεηεί ηνπο 

δηνηθνχληεο θαη φρη ηνπο πειάηεο. Οη δεκφζηνη ππάιιεινη μνδεχνπλ πεξηζζφηεξν 

ρξφλν γηα λα θαηαλνήζνπλ ηη αθξηβψο ζέιεη ε δηνίθεζε παξά ηη ζέινπλ νη πειάηεο, 

θαζψο κειινληηθέο πξναγσγέο θαη αχμεζε κηζζνχ ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηελ 

επζπγξάκκηζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηνίθεζεο. Οη απνθάζεηο ζπλήζσο ιακβάλνληαη 

απφ ηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο. Σα άηνκα, δειαδή πνπ είλαη πεξηζζφηεξν 

απνκαθξπζκέλα απφ ηνλ πειάηε ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη ηα πθηζηάκελά ηνπο 

άηνκα αλακέλεηαη λα ηηο εθηειέζνπλ. 

Ζ πηνζέηεζε ησλ αξρψλ ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε απαηηεί έλαλ λέν 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη κία ξαγδαία αιιαγή ζηελ θπξίαξρε 

θνπιηνχξα (Humphreys et al., 1999). Ζ ξαγδαία αιιαγή μεθηλάεη απφ ηηο αλάγθεο θαη 

επηζπκίεο ηνπ πειάηε. Σα ζηνηρεία πνπ απνθηψληαη κέζσ ησλ ππαιιήισλ πξψηεο 

γξακκήο πξέπεη λα ππνθηλνχλ ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε έλαλ νξγαληζκφ. Δπηπιένλ, νη 

απνθάζεηο κε βάζε ηελ εζηίαζε ζηνλ πειάηε ιακβάλνληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο πνπ 

βξίζθνληαη ζε άκεζε ζρέζε κε ηνλ πειάηε.  
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Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ησλ νκάδσλ ζηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ 

θαη ζπλεπψο ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε θαη ζηελ ππέξβαζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ. 

Ρφινο ηεο δηνίθεζεο είλαη λα θαζνξίζεη ηνπο ζηφρνπο θαη ελ ζπλερεία λα 

ελδπλακψζεη ηηο νκάδεο, ψζηε λα βειηηψλνπλ δηαξθψο ηηο δηαδηθαζίεο (Koehler θαη 

Pankowski, 1996). 

 

3.1.3 Κξηηήξηα εμππεξέηεζεο ζε νξγαληζκνύο παξνρήο ππεξεζηώλ θαη 

παξάγνληεο  δπζαξέζθεηαο ηωλ πειαηώλ 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πνηφηεηα κηαο ππεξεζίαο 

είλαη αξθεηά δχζθνιε ππφζεζε, δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο πιηθήο ππφζηαζεο ησλ 

ππεξεζηψλ. Παξ΄φια απηά έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη φινη νη πειάηεο ρξεζηκνπνηνχλ 

θαηά κέζν φξν θνηλά θξηηήξηα γηα λα αμηνινγήζνπλ ην επίπεδν πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ ηνπο παξέρνπλ νη νξγαληζκνί αλεμαξηήησο ηνπ θιάδνπ ηεο 

ππεξεζίαο. Σα θξηηήξηα απηά θαηά ηνλ Garvin παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

1. Πηζηόηεηα- ζπλέπεηα: ε ηθαλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα παξέρεη ηελ ππεξεζία 

έγθπξα, ζηαζεξά θαη κε αθξίβεηα ηελ πξψηε θνξά 

2. Αληαπόθξηζε: ε πξνζπκία θαη ε εηνηκφηεηα ησλ ππαιιήισλ λα παξέρνπλ ηελ 

ππεξεζία άκεζα θαη ζσζηά. 

3. Ιθαλόηεηα: ε θαηνρή γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα λα 

εθηειέζεη ν ππάιιεινο ηελ ππεξεζία ηνπ ζσζηά. 

4. Δπθνιία πξόζβαζεο: ν βαζκφο επθνιίαο πξνζέγγηζεο κε ηνλ νξγαληζκφ 

5. Δπγέλεηα: θηιηθφ πεξηβάιινλ θαη ζεβαζκφο πξνο ηνλ πειάηε 

6. Δπηθνηλωλία: ε ελεκέξσζε θαη ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε. 

7. Αμηνπηζηία: ε εκπηζηνζχλε πνπ έρεη ν πειάηεο ζηνλ νξγαληζκφ, ε ηηκηφηεηα 

θαη ε εηιηθξίλεηα. Απηή αλαθέξεηαη ζην θαιφ φλνκα ηνπ νξγαληζκνχ. 

8. Αζθάιεηα: Ο βαζκφο εγγχεζεο θαη απνθπγήο θηλδχλσλ γηα ηνλ πειάηε 

9. Καηαλόεζε-πξαγκαηηθή επηθνηλωλία: ε ηθαλφηεηα ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ 

νξγαληζκνχ λα θαηαλνήζεη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ 

10. Τιηθή ππόζηαζε: εκθάληζε θηηξίνπ, πεξηβάιινλ επράξηζην, θαζαξφ θαη 

ειθπζηηθφ. 

Οη παξάγνληεο πνπ δπζαξεζηνχλ ηνπο πειάηεο ζχκθσλα κε ην Εαβιάλν 

(2006) είλαη νη εμήο: 
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i. Ζ ειιηπήο θαη ειαηησκαηηθή πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζηε γξαθεηνθξαηία θαη ζηε κεγάιε ρξνληθή 

θαζπζηέξεζε, 

ii.  Σα ιάζε ζηα απνηειέζκαηα ησλ δηαδηθαζηψλ, 

iii. Ζ έιιεηςε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ε θαθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

εξγαδνκέλσλ, 

iv. Οη κεγάιεο νπξέο αλακνλήο γηα ηελ εμππεξέηεζή ηνπο πνπ κπνξεί λα 

νθείινληαη ζηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ γξαθείσλ εμππεξέηεζεο θαη 

v. Οη πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ νξγαληζκνχ, πνπ δξνπλ ελάληηα ζην πλεχκα 

ηεο δίθαηεο αληηκεηψπηζεο. 

 

3.1.4 Βειηίωζε ηεο εμππεξέηεζεο ηωλ πειαηώλ 

Ζ βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ πξνυπνζέηεη ηε 

κειέηε ησλ παξαπφλσλ πνπ νη ίδηνη εθθξάδνπλ. Μεηά ηε ζπιινγή ησλ παξαπφλσλ ε 

δηνίθεζε ηεξαξρεί ηα αίηηα ηεο κε ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ κε βάζε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, ηα ζπλεζέζηεξα απφ ηα νπνία είλαη: 

 Ζ ζπνπδαηφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο, 

 Ζ δπλαηφηεηα επίιπζεο ηνπ,  

 Σν θφζηνο ηεο ιχζεο, 

 Ζ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία κπνξεί λα δνζεί ε ιχζε,  

 Ζ κνληκφηεηα θαη 

 Ζ απνδνρή ηεο ιχζεο απφ ην πξνζσπηθφ. 

Σα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ηεο κε ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ κπνξνχλ λα 

επηιπζνχλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε βαζηθψλ εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ βειηίσζεο 

πνηφηεηαο, κεξηθά απφ ηα νπνία παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

i. πγθξηηηθή αμηνιφγεζε: ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα 

θαηαλνήζνπκε ην πψο θαη γηαηί νη αληαγσληζηέο καο ηα θαηαθέξλνπλ 

θαιχηεξα απφ εκάο.  
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ii. Γηάγξακκα ξνήο: ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαιχζεη κηα δηαδηθαζία. Ζ αλάιπζε 

απηή επηηξέπεη λα εληνπηζηεί ην πξφβιεκα. 

iii. Ηζηφγξακκα: ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζδηνξίζεη ην εχξνο ησλ κεηαβνιψλ. 

iv. Γξάθεκα: ην γξάθεκα παξέρεη κηα έλδεημε ζρεηηθά κε ην αλ ε δηαδηθαζία 

πξαγκαηνπνηείηαη κε επηηπρία ή φρη ή παξακέλεη πεξίπνπ ε ίδηα 

v. Φχιιν ειέγρνπ: επηηξέπεη ηε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ ή παξαηεξήζεσλ έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ κε 

ζαθήλεηα νη ηάζεηο. 

vi. Γηάγξακκα αηηίαο-απνηειέζκαηνο: ην δηάγξακκα απηφ απεηθνλίδεη γξαθηθά ηε 

ζρέζε αλάκεζα ζε έλα απνηέιεζκα θαη ζε φια ηα πηζαλά αίηηα πνπ ην 

πξνθαινχλ. 

vii. Γηάγξακκα Pareto: ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζέινπκε 

λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηηο ιίγεο ζπνπδαίεο δσηηθέο αηηίεο απφ ηηο πνιιέο 

αζήκαληεο, ψζηε λα δηαπηζηψζνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ έρνπλ ηε 

κεγαιχηεξε επίδξαζε ζην πξφβιεκα. 

viii. Καηαηγηζκφο ηδεψλ: βνεζάεη ζηελ παξαγσγή ηδεψλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε 

πξαγκαηνπνίεζεο ελφο έξγνπ ή ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αηηηψλ πνπ 

πξνθαινχλ ηελ εκθάληζε ελφο πξνβιήκαηνο. 

ix. Σερληθή ηεο πνιιαπιήο ςήθνπ: ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ είρακε 

έλα κεγάιν αξηζκφ επηινγψλ θαη ζέινπκε λα ηηο ειαηηψζνπκε γηα λα γίλεη 

επθνιφηεξε ε επηινγή. 

x. Αλάπηπμε δηαδηθαζίαο πνηφηεηαο: Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηαηξέςνπκε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο θαη ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο πξντφλησλ ή παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

Απηφ πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί είλαη φηη ε βειηίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη 

εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ είλαη πάλσ απ’φια απνηέιεζκα εθπαίδεπζεο θαη 

αλάζεζεο θαζεθφλησλ, πξνεηνηκαζίαο, ελδπλάκσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ελεξγνχ 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία βειηίσζεο.  
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3.2 Αλζξώπηλν δπλακηθό θαη πνηόηεηα 

 

Ζ ελφηεηα απηή πξαγκαηεχεηαη ην ξφιν ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ ζηε ΓΟΠ. 

Δζηηάδεη ζηε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο θαη ελδπλάκσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο 

επίζεο θαη ζην ξφιν ησλ νκάδσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, κε ζθνπφ 

ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ. 

 

3.2.1 Η Γηνίθεζε Αλζξωπίλωλ Πόξωλ ζηε ΓΟΠ 

Ζ Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ (ΓΑΠ) είλαη ε ζεκαληηθφηεξε πηπρή ηνπ 

κάλαηδκελη ζε έλαλ πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ πνηφηεηα νξγαληζκφ. Γηα ην ιφγν απηφ, 

νη κάλαηδεξ ΓΑΠ έρνπλ κεγαιχηεξε εμνπζία εθεί παξά ζηνπο παξαδνζηαθνχο 

νξγαληζκνχο (James, 1998). ηνλ πίλαθα 2 θαίλνληαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο 

παξαδνζηαθήο θαη ηεο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ πνηφηεηα πξνζέγγηζεο φζνλ αθνξά 

ηε ΓΑΠ, φπσο ηηο εμέζεζε ν O´ Dell (1986), φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ James (1998). 

Πίλαθαο 3: ύγθξηζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ζηελ πνηόηεηα 

Πηγή: James, 1998 
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3.2.2 Η ζπκκεηνρή ηωλ εξγαδνκέλωλ 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηε ΓΟΠ είλαη ε έλλνηα ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο 

ελδπλάκσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ (empowerment). ε νξγαληζκνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε 

ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν εμνπζία δίλεηαη ζηνπο manager, ψζηε λα ελεξγνχλ γηα 

ινγαξηαζκφ ησλ πξντζηακέλσλ ηνπο γηα ηε δηεθπεξαίσζε κηαο εξγαζίαο. ε έλαλ 

νξγαληζκφ πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ πνηφηεηα, ε εμνπζία δελ απνηειεί έλλνηα πνπ 

ηαπηίδεηαη απιά θαη κφλν κε ηνπο δηνηθνχληεο. Αληηζέησο, εμνπζία δίλεηαη ζε φινπο 

ηνπο εξγαδφκελνπο, ψζηε λα βειηηψλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν εξγάδνληαη (Koehler θαη Pankowski, 1996). 

Έλαο νξγαληζκφο δελ κπνξεί απιά λα ηζρπξηζηεί φηη νη εξγαδφκελνί ηνπ είλαη 

ελδπλακσκέλνη. Απηφ πξέπεη λα γίλεη ζηαδηαθά κέζα απφ ηελ αιιαγή θνπιηνχξαο 

(Burdette Dean θαη Helms, 1996). Οη άλζξσπνη, κεκνλσκέλα θαη ζπιινγηθά 

απνηεινχλ ην «θιεηδί» ζηελ επηηπρεκέλε αιιαγή (Coram θαη Burnes, 2001). Ζ 

ζπκκεηνρή απαηηεί ηε ζέιεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ manager λα κνηξαζηνχλ ηε ιήςε 

απνθάζεσλ κε εξγαδφκελνπο ζε θαηψηεξεο ζέζεηο θαη ηε ζπγθαηάζεζε, απφ ηελ 

πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ, λα κνηξαζηνχλ ηελ επζχλε γηα ηηο απνθάζεηο απηέο 

(Bartkus, 1997).  

Δίλαη γεγνλφο, φηη ε κεγαιχηεξε πξφθιεζε ζε έλαλ νξγαληζκφ είλαη λα 

απνδερζνχλ πξαγκαηηθά νη manager ηα νθέιε ηεο ελδπλάκσζεο θαη λα ηα 

εθαξκφζνπλ. Γηα ην ιφγν απηφ ε αξρηθή αληίδξαζή ηνπο είλαη ζπλήζσο ε απφξξηςε. 

Πνιινί manager, κάιηζηα, πηζηεχνπλ φηη ε εμνπζία ζηα ρέξηα ησλ εξγαδνκέλσλ φζνλ 

αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο, δελ απνηειεί κφλν παξάινγε ελέξγεηα αιιά ζα επεξέαδε 

αξλεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ νξγαληζκνχ. (Koehler θαη Pankowski, 1996). 

Μεηαμχ ησλ πην έλζεξκσλ ππνζηεξηθηψλ ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο είλαη ν Walton 

(1985). Τπνζηεξίδεη φηη νη εξγαδφκελνη αληηδξνχλ θαιχηεξα φηαλ έρνπλ δηεπξπκέλεο 

επζχλεο, φηαλ ελζαξξχλνληαη λα ζπλεηζθέξνπλ θαη δελ ειέγρνληαη απζηεξά απφ ηε 

δηνίθεζε. Ζ ζπκκεηνρή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαιχηεξεο ιχζεηο. Μέζσ ηεο άκεζεο 

ζπκκεηνρήο νη εξγαδφκελνη δνπιεχνπλ θαη πεξηζζφηεξν θαη πην έμππλα (Ichniowski 

et al., 1996). 

Οη εξγαδφκελνη ελδπλακψλνληαη, ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχλ ην πλεχκα ηνπο θαη 

ηηο δεμηφηεηέο ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. Όηαλ, 

ινηπφλ, ιεηηνπξγεί ε έλλνηα ηεο ελδπλάκσζεο, νη εξγαδφκελνη πηζηεχνπλ φηη, ε γλψζε 
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θαη ε πείξα ηνπο εθηηκάηαη, κπνξνχλ λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα κε δηαζέζηκα αθξηβή 

θαη αμηφπηζηα ζηνηρεία, κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ κηα δηαδηθαζία θαη ιακβάλνπλ 

πνηνηηθή εθπαίδεπζε φρη κφλν γηα ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα 

δηεθπεξαησζνχλ αιιά γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

εμέιημε. Ο θαζέλαο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηνπ λα «ην θάλεη ζσζηά ηελ πξψηε 

θνξά», ν θαζέλαο ελζαξξχλεηαη λα ακθηζβεηεί ηνλ ηξφπν εξγαζίαο, ν θαζέλαο 

απνθηά ηε λννηξνπία φηη ε ζπλερήο βειηίσζε απνηειεί κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ 

ξνπηίλαο, ν θαζέλαο αληηκεησπίδεηαη κε ζεβαζκφ, εκπηζηνζχλε θαη αλαγλσξίδεηαη σο 

έλα πνιχηηκν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη ηέινο ν θαζέλαο κπνξεί λα αλαηξέςεη ηα 

εκπφδηα πνπ ηνλ απνηξέπνπλ απφ ην λα θάλεη ηε δνπιεηά ζσζηά ηελ πξψηε θνξά 

(Koehler θαη Pankowski, 1996). 

χκθσλα κε ηνλ Duncan (1992) ζηελ πξνζπάζεηα κεηαξξχζκηζεο ζην 

δεκφζην ηνκέα ηίζεηαη ζέκα ελδπλάκσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ «πξψηεο γξακκήο», σο 

ηκήκα ηεο ζηξνθήο ζε κηα θνπιηνχξα βαζηζκέλεο ζηελ εκπηζηνζχλε, ζηελ επζχηεηα, 

ζηελ ελζάξξπλζε θαη ζηελ ππνζηήξημε. Οη Backoff et al. (1993), ηνλίδνπλ φηη ε 

ζηξνθή απφ ην παξαδνζηαθφ κνληέιν ηνπ απζηεξνχ θεληξηθνχ ειέγρνπ, ηνπ 

δηαρσξηζκνχ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηεο δηάρπζεο ησλ επζπλψλ, πξνο έλα κνληέιν 

βαζηζκέλν ζε ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο, ζηελ απνθέληξσζε, ζε ζπζηήκαηα 

απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο, κε κεγαιχηεξε αλάιεςε επζπλψλ θαη εμαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο φζνλ αθνξά ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε, παξνπζηάδεη κηα ζεηξά 

ζεκαληηθψλ πξνθιήζεσλ ζε απηνχο πνπ θαηέρνπλ δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζην δεκφζην 

ηνκέα (Backoff et al., 1993). 

 

3.2.3 Ο ξόινο ηωλ νκάδωλ ζηε ΓΟΠ 

Όπνπ νη νξγαληζκνί ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο ππάξρεη 

νκαδηθή εξγαζία. Όηαλ νη νξγαληζκνί δίλνπλ εμνπζία ζηα ρέξηα ησλ εξγαδνκέλσλ, 

ζχληνκα αλαθαιχπηνπλ φηη ε επίιπζε ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ ή ιήςε απνθάζεσλ 

πξνυπνζέηεη ηε ζπλεξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ζε νκάδεο (Osborne θαη Gaebler, 

1992). Οη Osborne θαη Gaebler (1992) αλαθέξνπλ κία ζεηξά πιενλεθηεκάησλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη νξγαληζκνί πνπ εθαξκφδνπλ ηελ νκαδηθή εξγαζία. Δθηφο απφ ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα θαηλνηνκνχλ, λα θέξνπλ εηο πέξαο ην έξγν πνπ ηνπο αλαηίζεηαη, λα 

εγθιηκαηίδνληαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε θαηλνχξγηεο ζπλζήθεο, νη 

νξγαληζκνί απηνί παξνπζηάδνπλ ηα παξαθάησ ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά - δπλάκεηο: 
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 Οη δηαηκεκαηηθέο νκάδεο θέξλνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζε πξνβιήκαηα ή 

επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη, κέζσ ηεο αλάιπζήο ηνπο απφ ηε ζθνπηά 

δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ. Δλψ ηα άηνκα ελφο ηκήκαηνο 

βιέπνπλ κνλνδηάζηαηα ην πξφβιεκα, νη νκάδεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

θαηαλνήζνπλ έλα πξφβιεκα ζηελ νιφηεηά ηνπ. 

 Σα κέιε ησλ νκάδσλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε πνηθίιεο απφςεηο αξρίδνπλ λα 

ζθέθηνληαη πην νινθιεξσκέλα, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ζηνηρεία άιισλ 

ηκεκάησλ θαη επνκέλσο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζθεθηνχλ θαη άιινπο 

ηξφπνπο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ηκήκαηφο ηνπο. 

  Δπλνείηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηκεκάησλ 

 Οη νκάδεο ρηίδνπλ ηζρπξά δίθηπα ζπλεξγαζίαο, θαζψο γλσξίδνληαη κεηαμχ 

ηνπο νη εξγαδφκελνη ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ. Ηδέεο θαη πιεξνθνξίεο 

κεηαδίδνληαη γξεγνξφηεξα θαη πην απνηειεζκαηηθά κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, κε 

απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε ιχζεσλ, ηηο νπνίεο κφλν έλα αλεπίζεκν δίθηπν 

ζπκκάρσλ ζα κπνξνχζε λα πξνσζήζεη. 

Ο Brunetti (1993) πξνζζέηεη φηη νη νκάδεο θαη ε νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα 

απνηειεί απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ή δηαδηθαζία ζηελ εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ. Παξαηεξεί 

 φηη, πξηλ επηρεηξήζεη ε δηνίθεζε λα εθαξκφζεη ηελ νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα ζα πξέπεη 

 λα θαηαλνήζεη ην ιφγν χπαξμεο θαη ηα είδε ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ (π.ρ νκάδεο 

έξγνπ,δηαηκεκαηηθέο νκάδεο, ιεηηνπξγηθέο νκάδεο θιπ). Ζ δηνίθεζε ζα πξέπεη λα 

ελζαξξχλεη ην νκαδηθφ πλεχκα. Θα πξέπεη λα αλαπηχμεη έλα πεξηβάιινλ εξγαζίαο, 

φπνπ νη νκάδεο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ θαη λα επηβηψζνπλ, φπνπ νη ιχζεηο 

βειηίσζεο αλαγλσξίδνληαη θαη εθαξκφδνληαη. 

χκθσλα κε ηνλ Brunetti (1993) νη νκάδεο έρνπλ αλάγθε απφ δνκέο ζηήξημεο 

γηα λα επηβηψζνπλ. Ζ πην ζεκαληηθή δνκή ζηήξημεο πνπ πξέπεη λα πηνζεηήζεη ε 

δηνίθεζε είλαη ε εθπαίδεπζε θαη ηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο. Υσξίο ηελ θαηάιιειε 

εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ πνηφηεηαο θαη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο γηα 

λα εξγαζηεί θαλείο απνηειεζκαηηθά ζε έλα νκαδηθφ πεξηβάιινλ, ε νκαδηθή 

δξαζηεξηφηεηα δελ κπνξεί λα είλαη παξαγσγηθή. 

Μία άιιε ζεκαληηθή δνκή είλαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο (review process). 

Μία ζπζηεκαηηθή κέζνδνο αλαζθφπεζεο- αμηνιφγεζεο πξέπεη λα θαζηεξσζεί γηα λα 

ειέγρεη ηελ πξφνδν ηεο νκάδαο, λα ειέγρεη φηη δηεμάγεηαη αλάιπζε αηηίνπ-αηηηαηνχ, 

λα θαηεπζχλεη, λα εγθξίλεη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο θαη λα παξέρεη ηα κέζα γηα ηε 
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ζπλέρηζε ηεο ελδπλάκσζεο ηεο εθπαίδεπζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ ε δηνίθεζε λα ειέγρεη 

ηελ νκάδα ζε θάζε βήκα ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ψζηε λα 

εθκεδελίδεηαη ε πεξίπησζε ζθαικάησλ πνπ απνζαξξχλνπλ ηφζν ηελ νκάδα, φζν θαη 

ηε δηνίθεζε ζηελ πξνζπάζεηα βειηηψζεσλ. 

Έλα ζχζηεκα αληακνηβήο- αλαγλψξηζεο ησλ πξνζπαζεηψλ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ. Δχζεκα ζα πξέπεη λα δίλνληαη φπνπ ρξεηάδεηαη. Ζ πην ζεκαληηθή 

αλαγλψξηζε γηα ηνπο εξγαδφκελνπο είλαη λα εθαξκφδεη ε δηνίθεζε ηελ πξνηεηλφκελε 

απφ ηελ νκάδα ιχζε αλ απηή επηιχεη ην πξφβιεκα. Τπάξρνπλ θαη άιινη ηξφπνη 

αλαγλψξηζεο φπσο λα αλαθέξεηαη ην φλνκα ηεο νκάδαο ζηα εγρεηξίδηα πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ή νη θαιχηεξεο νκάδεο λα ιακβάλνπλ κέξνο ζε εηδηθά 

ζπλέδξηα θιπ. 

Έλαο άιινο κεραληζκφο ππνζηήξημεο είλαη ηα ζπζηήκαηα εληνπηζκνχ 

(trucking systems). Απηά ζα κπνξνχζαλ γηα παξάδεηγκα λα βνεζήζνπλ ηελ νκάδα λα 

εληνπίζεη ιχζεηο πνπ έρνπλ ήδε εθαξκνζηεί ή νκάδεο ζε άιια ηκήκαηα πνπ έρνπλ 

εξγαζηεί πάλσ ζην ίδην πξφβιεκα. Σα ζπζηήκαηα απηά εθαξκφδνληαη γηα λα 

δηεπθνιχλνπλ θαη λα θάλνπλ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή ηελ εξγαζία ησλ νκάδσλ 

θαη δελ ζα πξέπεη λα εληζρχνπλ ηε γξαθεηνθξαηία σο απνηέιεζκα ηεο απαίηεζεο ηεο 

δηνίθεζεο. 

 

3.2.4 Η εθπαίδεπζε 

Ο ξφινο ηεο θαηάξηηζεο, αλάπηπμεο θαη εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηνλ 

Atkinson (1990) είλαη πηζαλφλ ην πην θξίζηκν ζηνηρείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ. Δπηκνξθσηηθά εξγαζηήξηα (workshops) πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη, 

ψζηε λα θεληξίζνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη λα παξέρνπλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηελ 

απαξαίηεηε γλψζε γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ. Ο Atkinson (1990) παξαηεξεί, 

φηη παξά ην ζεκαληηθφ ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο, ιίγεο είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δίλνπλ 

αμία ζε απηήλ. Μάιηζηα ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηα πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο/θαηάξηηζεο απνηεινχλ ην πξψην ζχκα ησλ πεξηθνπψλ. Οη επηρεηξήζεηο 

εθείλεο φκσο, πνπ είλαη αθνζησκέλεο ζηελ εθπαίδεπζε, εθηφο ηνπ γεγνλφηνο φηη 

επελδχνπλ ζε έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο, ππφθεηληαη ζε κία πην νκαιή 

κεηάβαζε ζην πεξηβάιινλ ηεο ΓΟΠ.  
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Παξφκνηα άπνςε εθθξάδεη θαη ν Burnes, (2002), ν νπνίνο δηαηείλεηαη φηη 

κφλν κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο κπνξνχλ νη άλζξσπνη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αλάγθε γηα αιιαγή θαη λα ηελ δερζνχλ. 

Οη Koehler θαη Pankowski (1996) πξνζζέηνπλ φηη κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ελφο νξγαληζκνχ πνπ ιεηηνπξγεί ζε πεξηβάιινλ ΓΟΠ, ζε ζρέζε κε ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν δηνίθεζεο είλαη ε ζηξνθή απφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ ιίγσλ 

πξνλνκηνχρσλ ζηελ εθπαίδεπζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ. ηελ παξαδνζηαθή 

νξγάλσζε ε εθπαίδεπζε είλαη ζρεδηαζκέλε βαζηθά γηα ηνπο δηνηθνχληεο, θαζψο ζε 

απηνχο αλήθεη ην πξνλφκην ηεο ζθέςεο θαη ηεο ιήςεο απνθάζεσλ, ελψ νη 

εξγαδφκελνη απνηεινχλ απιά εθηειεζηηθά φξγαλα. Σα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

ζηα νπνία ιακβάλνπλ κέξνο νη εξγαδφκελνη είλαη γηα ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. ηε ΓΟΠ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο 

εξγαδφκελνπο λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο πνπ δελ αθνξνχλ κφλν ην αληηθείκελν 

εξγαζίαο ηνπο, αιιά ηνπο επηηξέπνπλ λα βειηηψζνπλ θάζε δηαδηθαζία πνπ ηνπο 

αλαηίζεηαη. 

Όινη νη εξγαδφκελνη ζε έλαλ νξγαληζκφ πνπ ιεηηνπξγεί ζε πεξηβάιινλ ΓΟΠ 

αλακέλεηαη λα αλαπηχμνπλ ηηο παξαθάησ βαζηθέο δεμηφηεηεο: 

1. λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζνπλ ηηο πξνζδνθίεο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ πειαηψλ 

2. λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα εξγαιεία ηεο ΓΟΠ γηα δηαγλσζηηθνχο ιφγνπο θαη ιήςε 

απνθάζεσλ 

3. λα ρξεζηκνπνηνχλ κεζνδνινγίεο βειηίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ 

4. λα εξγάδνληαη απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ζηα πιαίζηα νκάδσλ 

5. λα επηθνηλσλνχλ απνηειεζκαηηθά ηφζν κέζα ζε κηθξέο φζν θαη ζε 

κεγαιχηεξεο νκάδεο 

Μία πνιχ ζεκαληηθή δεμηφηεηα ησλ ππαιιήισλ ζηηο ππεξεζίεο, ηδηαίηεξα ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα, είλαη ε ζσζηή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο πειάηεο- πνιίηεο. Οη 

Koehler θαη Pankowski (1996) ηνλίδνπλ φηη ζπρλά νη δεκφζηνη νξγαληζκνί μνδεχνπλ 

πνιιά ρξήκαηα πξνζιακβάλνληαο εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο γηα λα εθπαηδεχζνπλ 

ηνπο εξγαδφκελνπο ζε ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο. Δληνχηνηο, ζε έλα ζχζηεκα ΓΟΠ, πνπ 

ελδπλακψλεη ηνπο εξγαδφκελνπο δελ ρξεηάδεηαη θάηη ηέηνην. ε έλα πεξηβάιινλ ΓΟΠ 

νη εξγαδφκελνη ελδηαθέξνληαη απηφκαηα γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Οη άλζξσπνη δελ 

ζα πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη γηα λα ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ λα ελδηαθέξνληαη, αιιά ζα 
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πξέπεη λα αλαπηπρζεί έλα ζχζηεκα πνπ επηηξέπεη ζηνπο εξγαδνκέλνπο λα 

ελδηαθέξνληαη νπζηαζηηθά. πλεπψο ζα πξέπεη λα ελδπλακψλνληαη νη νκάδεο έηζη 

ψζηε λα ζρεδηάδνπλ ηα δηθά ηνπο πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο. Ζ βειηίσζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ ππαιιήισλ «πξψηεο γξακκήο» ζα πξέπεη λα είλαη απνηέιεζκα ηεο 

δηαπίζησζεο ηεο νκάδαο φηη θάηη ηέηνην είλαη απαξαίηεην θαη ελ ζπλερεία λα δίλεηαη 

ε δπλαηφηεηα ζηελ νκάδα λα ζρεδηάζεη ην είδνο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ρξεηάδεηαη. 

 

3.3 Βειηίωζε δηαδηθαζηώλ, κέηξεζε θαη έιεγρνο 

Γηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ηνλ Μ. Εαβιάλν, είλαη έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ 

ην νπνίν έρεη ηελ πξφζεζε λα επηηχρεη νξηζκέλα απνηειέζκαηα, ηα νπνία ζα 

πξνζδψζνπλ θάπνηα πξνζηηζέκελε αμία ζηνλ πειάηε. Αθφκε, δηαδηθαζία είλαη 

νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ή ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρεη κηα είζνδν ε νπνία 

πξνζζέηεη αμία ζ΄απηή θαη παξέρεη κηα έμνδν ζηνλ εζσηεξηθφ ή ηνλ εμσηεξηθφ 

πειάηε.  

Ζ  ηππνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξέρεη θαιχηεξα πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

γηα ηνπο πειάηεο, ελψ θάζε νξγαληζκφο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη έρεη δηαδηθαζίεο 

πνπ 

 Δμαιείθνπλ ηα ζθάικαηα 

  Μεηψλνπλ ηηο θαζπζηεξήζεηο 

 Μεγηζηνπνηνχλ ηε ρξήζε ησλ παγίσλ 

 Δίλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηνπο πειάηεο 

  Πξνζαξκφδνληαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ησλ πειαηψλ θαη 

 Πξνσζνχλ ηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ 

Ζ κέηξεζε είλαη ην θιεηδί γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ. 

Αλ θάηη δελ κπνξψ λα ην κεηξήζσ, δελ κπνξψ λα ην ειέγμσ. Αλ δελ κπνξψ λα ην 

ειέγμσ δελ κπνξψ λα ην δηαρεηξηζηψ, δελ κπνξψ λα ην βειηηψζσ (Εαβιάλνο, 2000). 

Χζηφζν, γηα λα έρεη λφεκα ε κέηξεζε, πξέπεη λα είλαη έγθπξε, αμηφπηζηε, 

ιεηηνπξγηθή θαη λνκηκνπνηεκέλε. Ζ κέηξεζε είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ εθεχξεζε 

ηερληθά ζσζηψλ κέηξσλ, ζπιινγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη κεηαβίβαζε 

πιεξνθνξηψλ. Θα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη ηξία θξηηήξηα (Politt θαη Bouckaert, 

1995): 

1. Δγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία: κία έγθπξε κέηξεζε πνηφηεηαο είλαη πεηζηηθή θαη 

αδηάζεηζηε θαη θαλεξψλεη απηφ ην νπνίν δηαηείλεηαη φηη θαλεξψλεη. Μηα 
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αμηφπηζηε κέηξεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηαζεξφηεηα θαη είλαη 

επαλαιακβαλφκελε ζηνλ ηφπν θαη ζηνλ ρξφλν, θαζψο επίζεο αθξηβήο θαη 

πεξηεθηηθή. 

2.  Λεηηνπξγηθφηεηα: Ζ κέηξεζε πξέπεη λα ζηεξίδεη ην ζθνπφ ηνπ νξγαληζκνχ. 

Γπζιεηηνπξγηθέο κεηξήζεηο κπνξεί λα είλαη έγθπξεο θαη αμηφπηζηεο, αιιά λα 

ζέηνπλ ζε θίλδπλν ή λα αλαζηέιινπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

3. Ννκηκνπνίεζε θαη αίζζεκα ηδηνθηεζίαο: Απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην 

ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ην εκπηζηεχνληαη θαη λα ην θάλνπλ «θηήκα» ηνπο. 

Γηαθνξεηηθά, φζν αμηφπηζην θαη ιεηηνπξγηθφ θαη αλ είλαη, δελ ζα κπνξέζεη λα 

ιεηηνπξγήζεη.  

Ο Εαβιάλνο (2000) αλαθέξεη δηάθνξεο κεζφδνπο κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

ηεο απφδνζήο δίλνληαο έκθαζε ζηε ηερληθή ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο 

(benchmarking) θαηά ηελ νπνία ζπγθξίλνπκε ηελ απφδνζε ηνπ δηθνχ καο νξγαληζκνχ 

κε ηελ απφδνζε άιινπ νξγαληζκνχ πνπ ζεσξείηαη ν θαιχηεξνο ζηελ θαηεγνξία ηνπ, 

θαζψο επίζεο θαη ζην κνληέιν ηεο απηναμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ νξγαληζκνχ 

απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πνπ βαζίδεηαη ζηα θξηηήξηα ηνπ επξσπατθνχ βξαβείνπ 

πνηφηεηαο EFQM (European Foundation for Quality Management) θαη ηνπ 

ακεξηθαληθνχ βξαβείνπ ηνπ Malcolm Baldrige. 

Ο James (1998) ζεσξεί φηη ζεκαληηθφ ζηε ΓΟΠ είλαη ην ζηνηρείν ηνπ ειέγρνπ, 

δειαδή ηεο δηαδηθαζίαο πνπ εμαζθαιίδεη φηη επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη, κέζσ ηεο 

ζπιινγήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο πιεξνθνξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ίδηα ηε 

δηαδηθαζία εθηέιεζεο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ 

ειέγρνπ, ηελ αλάπηπμε ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηερληθψλ ησλ κεηξήζεσλ, ηε κέηξεζε, 

ηελ αμηνιφγεζε θαη σο απνηέιεζκα ηελ αλάιεςε ηεο απαξαίηεηεο δξάζεο. Σα 

εξγαιεία ηνπ κάλαηδκελη πνηφηεηαο πξνζθέξνπλ ζε άηνκα θαη νκάδεο έλα κέζν γηα 

ηελ πινπνίεζε δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ πνηφηεηαο, παξαθνινχζεζε απηψλ ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη επίιπζε φζσλ πξνβιεκάησλ ελδερνκέλσο αλαδεηρζνχλ.  

Σα επηά παιαηά θαη ηα επηά λέα εξγαιεία απνηεινχλ έλα εληππσζηαθφ 

νπινζηάζην γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο. Σα επηά παιαηά εξγαιεία είλαη: 

δηαγξάκκαηα ξνήο, θχιια ειέγρνπ, ηζηνγξάκκαηα, δηαγξάκκαηα αηηίαο θαη 

απνηειέζκαηνο, δηαγξάκκαηα Pareto, δηαγξάκκαηα δηαζπνξάο θαη δηαγξάκκαηα 

ειέγρνπ. Πην ζχλζεηα, πην ιεηηνπξγηθά απφ ηελ άπνςε ησλ αξρψλ ηεο κειέηεο, αιιά 
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ιηγφηεξν δεκνθηιή είλαη ηα επηά λέα εξγαιεία: δηαγξάκκαηα ζπλάθεηαο (affinity 

diagrams), δηαγξάκκαηα αιιεινζπζρέηηζεο (interrelationship diagrams), 

δηαγξάκκαηα δέλδξνπ (tree diagrams), δηαγξάκκαηα κήηξαο, αλάιπζε δεδνκέλσλ 

κήηξαο, δηαγξάκκαηα βειψλ θαη δηαγξάκκαηα πξνγξακκαηηζκνχ απφθαζεο 

δηεξγαζίαο. 

 

3.4 Ηγεζία  θαη Οιηθή Πνηόηεηα 

Ζ απνηειεζκαηηθή εγεζία γηα ηελ εηζαγσγή ηεο θηινζνθίαο ηεο Οιηθήο 

Πνηφηεηαο ζηνλ νξγαληζκφ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε. Ο Deming γξάθεη φηη ε 

ππεπζπλφηεηα γηα ηελ πνηφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ είλαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ κάλαηδκελη. Ο κάλαηδεξ ή ν δηεπζπληήο 

πξέπεη λα δερζεί απηή ηε θηινζνθία, λα δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο ζηνλ 

νξγαληζκφ, λα ελδπλακψζεη ηνπο ππαιιήινπο νη νπνίνη είλαη ζηελ πξψηε γξακκή θαη 

λα επηδηψθεη ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Κάζε επηηπρεκέλνο νξγαληζκφο 

ρξεηάδεηαη λα θαζνδεγείηαη απφ έλαλ ηθαλφ εγέηε. 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία πξέπεη λα δηαζέηεη ν απνηειεζκαηηθφο 

εγέηεο είλαη: 

i. Να έρεη νξάκαηα, δειαδή λα πηζηεχεη φηη ε πνηφηεηα απνηειεί ησλ 

πξσηαξρηθφ ζθνπφ γηα θάζε ππάιιειν 

ii. Να είλαη πξφηππν γηα φινπο 

iii. Να ελδπλακψλεη ην πξνζσπηθφ, δειαδή λα αλαζέηεη εμνπζία ζε απηφ ψζηε λα 

έρεη έιεγρν ηνπ δηθνχ ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο 

iv. Να ελεξγεί σο κέληνξαο, πνπ κε ηε ζχλεζε θαη ηηο ζσζηέο ζπκβνπιέο λα 

θαζνδεγεί ηνπο λεφηεξνπο 

v. Να εκπλέεη θαη λα παξαθηλεί ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

vi. Να ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη λα πξνσζεί ηηο θαηλνηνκίεο 

vii. Να αλάγεη ηελ φιε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ-ζπζηήκαηνο ζε έλα εζηθφ 

πιαίζην αλαθνξάο 

viii. Να δηαηππψλεη ζηφρνπο θαη ζηξαηεγηθέο 

ix. Να είλαη απνηειεζκαηηθφο ζηελ επηθνηλσλία 

x. Να πξνζαξκφδεηαη ζηηο αιιαγέο 
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xi. Να δίλεη έκθαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ 

πειαηψλ 

xii. Να ζπληνλίδεη θαη λα ππνζηεξίδεη ηελ νκαδηθή εξγαζία 

xiii. Να επηιχεη πξνβιήκαηα 

xiv. Να θαηαλνεί ηα πξνβιήκαηα ησλ πθηζηάκελσλ 

xv. Να γλσξίδεη ηηο λέεο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο 

xvi. Να δηαρεηξίδεηαη ηελ αβεβαηφηεηα θαη λα είλαη πεξηζζφηεξν επέιηθηνο θαη 

ηθαλφο λα αληηκεησπίδεη ηηο πξνθιήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο 

xvii. Να παξέρεη πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο 

xviii. Να δίλεη έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε θαη λα παξαθνινπζεί θαη ν 

ίδηνο εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα 

xix. Να είλαη θνηλσληθά ππεχζπλνο θαη λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο 

xx. Να γλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ, λα αμηνινγεί ηηο πξνζσπηθέο ηνπ αδπλακίεο θαη 

δπλαηφηεηεο θαη λα αλαπηχζζεη έλα πιάλν βειηίσζεο απηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4:  

Η ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΝ  

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ 

 

4.1 Η επόκελε γεληά δηαθπβέξλεζεο 

Όια νδεγνχλ ζηελ εθαξκνγή ελφο λένπ κνληέινπ δηαθπβέξλεζεο, ζηελ 

εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο. Τπάξρνπλ έληνλα ηα ζεκάδηα αιιαγήο 

ηεο θνπιηνχξαο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζεο ηνπ πνιίηε – θαηαλαισηή. Ο λένο 

πειαηνθεληξηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ θξάηνπο ζεκαίλεη πσο νηηδήπνηε ζπκβάιιεη 

ζην θνηλσληθφ πιενλέθηεκα, απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή θαη θνηλσληθή επεκεξία έσο ηελ 

θαιή παηδεία, θαιχηεξε πγεία θαη πξφλνηα, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε κε ηελ ίδηα 

ζνβαξφηεηα φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηηο πνιπεζληθέο εηαηξείεο, νη νπνίεο παιεχνπλ γηα 

ηελ αξηζηεία. Γηα ηηο θπβεξλήζεηο ησλ επφκελσλ γελεψλ, δελ ζα είλαη κφλν ζέκα 

επρήο γηα έλα θαιχηεξν αχξην. Σν εγρείξεκα δελ είλαη θαζφινπ εχθνιν.  

Αλάκεζα ζηα άιια κεγάια ζέκαηα πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη 

θπβεξλήζεηο – αλεξγία, θηψρεηα, εγθιεκαηηθφηεηα, παηδεία – ε εζηίαζε ζηελ 

θνηλσλία γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δελ είλαη έξγν κηθξήο δνπιεηάο. Οη 

δηαδηθαζίεο πνπ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα είλαη πεξίπινθεο θαη 

αιιεινεπεξεαδφκελεο. Ζ πγεία θαη ε επεκεξία ησλ πνιηηψλ ηνπο εμαξηψληαη απφ ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα θπβεξλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηα κεκνλσκέλα ππνζπζηήκαηα 

ιεηηνπξγνχλ καδί κε έλαλ απνηειεζκαηηθφ, ζπλεξγαηηθφ ηξφπν. (National 

Performance Review, 2000, Washington DC) 

Οη Γεκφζηνη Οξγαληζκνί ζα πξέπεη λα βγνπλ απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο 

ηξφπνπο δηνηθεηηθψλ αβεβαηνηήησλ. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο 

δηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηή. Θα πξέπεη λα βξνπλ ηνπο ηξφπνπο λα 

αιιαρηεί ε παιαησκέλε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπο. Σν δίιεκκα ηεο εχξεζεο ησλ 

κφληκσλ εγεηψλ γηα ηελ πνηφηεηα ζηηο νξγαλψζεηο δεκφζηνπ ηνκέα ζα πξέπεη λα 

επηιπζεί. Αθξηβψο φπσο ε πνηφηεηα είλαη ππφζεζε φισλ καο, ε εγεζία είλαη επίζεο 

ππφζεζε φισλ καο. Αθξηβψο φπσο ε πνηφηεηα είλαη κηα δηαδηθαζία, ε εγεζία είλαη 

επίζεο κηα δηαδηθαζία. Αθξηβψο φπσο ε πνηφηεηα δελ είλαη κφλν γηα ηα πξντφληα θαη 

ηηο ππεξεζίεο, αιιά είλαη γηα ηηο νξγαλψζεηο, έηζη θαη ε εγεζία δελ είλαη πεξίπνπ έλα 
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ή δχν άηνκα ζην θνξπθαίν θιηκάθην, αιιά αληίζεηα είλαη νη θξπκκέλνη «εγέηεο» ζηε 

κέζε θαη ηηο πξψηεο γξακκέο. 

Σα δεηήκαηα ηεο εγεζίαο, ε δηεπηζηεκνληθή αλάπηπμε πνιιψλ εηδηθνηήησλ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ε δεκηνπξγία ηνπ πεξηβάιινληνο νκαδηθήο εξγαζίαο, θαη νχησ 

θαζεμήο, πξνζζέηνπλ ηηο πεξαηηέξσ απαηηήζεηο γηα ην ξφιν ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ 

εγεηψλ ζηηο νξγαλψζεηο. Δπνκέλσο, ηα αθφινπζα ηξία δεηήκαηα είλαη νπζηαζηηθά. 

Πρώτον, ππάξρεη κηα αλάγθε λα βξεζνχλ νη κφληκνη εγέηεο ηεο πνηφηεηαο απφ κέζα 

απφ ηελ νξγάλσζε. Δεύτερον, ππάξρεη κηα αλάγθε λα δεκηνπξγεζνχλ νη ζθαίξεο 

επαθψλ ζε νιφθιεξε ηελ νξγάλσζε κε ζθνπφ λα επηηχρεη φζν ην δπλαηφλ κηα 

επζπγξάκκηζε φρη κφλν κεηαμχ ησλ δηεπζπληψλ φισλ ησλ επηπέδσλ αιιά κεηαμχ ησλ 

εγεηψλ φισλ ησλ επηπέδσλ. Τρίτον, δεδνκέλνπ φηη ε έλλνηα ηεο αξηζηείαο ζηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ πεξλά απφ κηα γξήγνξε αληηιεπηηθή αιιαγή απφ ην λα είλαη κέξνο 

ηνπ ζχλζεηνπ ζπλφινπ ζην λα γίλεη κηθξφηεξε θαη πην απνηειεζκαηηθή, ππάξρεη κηα 

αλάγθε λα ππνζηεξηρζνχλ νη εγέηεο ζε φια ηα επίπεδα ζηε δηαρείξηζε αιιαγήο απηήο. 

(Madhav N. Sinha, 2000) 

 

4.2. Σν Κνηλό Πιαίζην Αμηνιόγεζεο 

Οη παζνγέλεηεο ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

αμίαο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο πειαηνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ 

νδήγεζε ζηελ ζέζπηζε ελφο πιαηζίνπ αμηνιφγεζεο, ην νπνίν ζα είλαη θνηλφ γηα φινπο 

ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ζα έρεη σο ζηφρν ηελ βειηίσζε ηνπ παξαγφκελνπ 

πξντφληνο. Σν Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο (Κ.Π.Α.) είλαη απνηέιεζκα ηεο 

ζπλεξγαζίαο ησλ ππνπξγψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ Οκάδα 

Καηλνηφκσλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ αλέιαβε λα δηακνξθψζεη ην Κ.Π.Α. χζηεξα απφ 

ζπλελλφεζε κε ηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο ησλ Τπνπξγείσλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Σν 

Μάην ηνπ 2000, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πξψηεο πλδηάζθεςεο Πνηφηεηαο γηα ηε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Ληζζαβφλα, παξνπζηάζηεθε ε 

πηινηηθή εθδνρή ηνπ Κ.Π.Α.  

Σν Κ.Π.Α. απνηειεί έλα εξγαιείν πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ηηο νξγαλψζεηο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα ζηελ Διιάδα θαη ζε φιε ηελ Δπξψπε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 

ηερληθέο ηεο δηνίθεζεο ηεο πνηφηεηαο ψζηε λα βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο. Σν 

Κ.Π.Α. ζπληζηά έλα κέζν, ην νπνίν είλαη θαηάιιειν γηα ηελ απηναμηνιφγεζε ησλ 

νξγαληζκψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ Κ.Π.Α. παξέρεη ζηνλ 
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νξγαληζκφ έλα ηζρπξφ πιαίζην γηα λα εγθαηληάζεη ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλερνχο 

βειηίσζεο. 

Σν Κ.Π.Α. έρεη ηέζζεξηο θχξηνπο ζθνπνχο: 

1. Να εθθξάζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγαληζκψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. 

2. Να ρξεζηκεχζεη σο εξγαιείν γηα ηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα 

βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο. 

3. Να απνηειέζεη ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαρείξηζε πνηφηεηαο. 

4. Να δηεπθνιχλεη ηηο ζπγθξηηηθέο επηδφζεηο (benchmarking) κεηαμχ ησλ νξγαλψζεσλ 

ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. 

Σν Κ.Π.Α., ην νπνίν βαζίδεηαη θαη είλαη επεξεαζκέλν απφ ην Δπξσπατθφ 

Πξφηππν Πνηφηεηαο – European Foundation of Quality Management (EFQM), 

απνηειείηαη απφ ελλέα θξηηήξηα, ηα νπνία ζηελ ζπλέρεηα ππνδηαηξνχληαη ζε άιια 

θξηηήξηα. Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ηα θξηηήξηα απηά ζα πξέπεη λα 

εμεηάδνληαη πξνζερηηθά. Σα πξψηα πέληε θξηηήξηα ηνπ Κ.Π.Α αθνξνχλ ηεο 

πξνυπνζέζεηο ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ, ελψ ηα ππφινηπα ηέζζεξα αλαθέξνληαη 

ζηα απνηειέζκαηα ησλ πξψησλ πέληε θξηηεξίσλ. Σν δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί 

παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηελ δνκή ηνπ Κ.Π.Α. 

 

Διάγραμμα 1 

Το μονηέλο ΚΠΑ 

Πηγή: Υποσργείο Εζωηερικών Δημόζιας Διοίκηζης και Αποκένηρωζης 
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Κξηηήξην 1ν: Ηγεζία 

Χο εγεζία αλαθέξεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη επηθεθαιήο θαη νη δηνηθεηέο 

δηακνξθψλνπλ ηελ απνζηνιή κηαο δεκφζηαο νξγάλσζεο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ νξάκαηνο έρνληαο σο βαζηθφ άμνλα ηελ ηήξεζε ησλ αμηψλ. Οη 

εγέηεο - δηνηθεηέο κηαο δεκφζηαο νξγάλσζεο ζα πξέπεη λα εξγάδνληαη γηα λα 

επηηχρνπλ ζηφρνπο πνπ έρνπλ ζην επίθεληξφ ηνπο ηνλ πνιίηε θαη νη νπνίνη βξίζθνληαη 

ζε ηζφξξνπε ζρέζε κε ηνπο πνιηηηθνχο ζηφρνπο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ησλ κεηφρσλ. 

Έλα νπζηψδεο ζηνηρείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο εγεζίαο ηεο νξγάλσζεο είλαη φηη νη 

επηθεθαιήο πξέπεη λα δείμνπλ φηη θαηαλννχλ πιήξσο πνηνη είλαη νη δηάθνξνη πειάηεο 

ηνπο, θαη πνηεο είλαη νη απαηηήζεηο ηνπο. ην ελ ιφγν θξηηήξην αμηνινγείηαη αλ ε 

εγεζία: 

 Γίλεη κηα ζαθή θαηεχζπλζε ζηελ νξγάλσζε λα αλαπηχμεη θαη λα 

γλσζηνπνηήζεη ην φξακα, ηελ απνζηνιή θαη ηηο αμίεο ηεο 

 Αλαπηχζζεη θαη εθαξκφζεη έλα ζχζηεκα δηνίθεζεο ηεο δεκφζηαο νξγάλσζεο 

 Τπνθηλεί θαη ππνζηεξίδεη ηνπο ππαιιήινπο ηεο νξγάλσζεο θαη λα δξάζεη σο 

πξφηππν ξφινπ 

  Γηαρεηξίδεηαη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο πνιηηηθνχο θαη κε ηηο άιιεο νκάδεο 

ζπκθεξφλησλ 

 

Κξηηήξην 2ν: ηξαηεγηθή θαη Πξνγξακκαηηζκόο 

Αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε νξγάλσζε πινπνηεί ηελ απνζηνιή ηεο 

κέζσ κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ηηο νκάδεο 

ζπκθεξφλησλ θαη ππνζηεξηδφκελε απφ ηηο αλαγθαίεο δεκφζηεο πνιηηηθέο, 

πξνγξάκκαηα, ζθνπνχο, ζηφρνπο θαη δηαδηθαζίεο. Ζ ζηξαηεγηθή θαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο ζα πξέπεη λα εθθξάδνπλ ηελ εζσηεξηθή θνπιηνχξα, ηε δηάξζξσζε 

θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο νξγάλσζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνηεξαηφηεηεο, ηηο 

θαηεπζχλζεηο θαη ηηο αλάγθεο ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ. ην θξηηήξην 

απηφ αμηνινγνχληαη ηα ζηνηρεία κε ηα νπνία ν δεκφζηνο νξγαληζκφο: 

 πιιέγεη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη u956 κε ηηο παξνχζεο θαη κειινληηθέο 

αλάγθεο ησλ κεηφρσλ 

 Αλαπηχζζεη θαη αλαζεσξεί ηε ζηξαηεγηθή θαη ηνλ ζρεδηαζκφ 

 Δθαξκφδεη ηε ζηξαηεγηθή θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζε φιε ηε δεκφζηα 

νξγάλσζε. 



42 

 

Κξηηήξην 3ν: Γηνίθεζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 

Αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κηα δεκφζηα νξγάλσζε δηαρεηξίδεηαη, 

αλαπηχζζεη, απειεπζεξψλεη ηηο γλψζεηο θαη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

ζε επίπεδν αηφκνπ, νκάδαο θαη ππεξεζίαο, θαη ζρεδηάδεη ηηο δξάζεηο απηέο 

πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηελ πνιηηηθή, ηε ζηξαηεγηθή ηεο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο. ην θξηηήξην απηφ αμηνινγνχληαη 

ηα ζηνηρεία κε ηα νπνία ν δεκφζηνο νξγαληζκφο: 

 Πξνγξακκαηίδεη, δηνηθεί θαη βειηηψλεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζε ζρέζε κε ηε 

ζηξαηεγηθή θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο. 

  Πξνζδηνξίδεη, αλαπηχζζεη θαη ρξεζηκνπνηεί ηηο ηθαλφηεηεο ησλ ππαιιήισλ 

ελαξκνλίδνληαο άηνκα θαη νκάδεο κε ηνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηεο 

νξγάλσζεο 

 Δλεξγνπνηεί ην πξνζσπηθφ κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο 

ελδπλάκσζήο ηνπ 

 

Κξηηήξην 4ν:Δμωηεξηθέο πλεξγαζίεο θαη Πόξνη 

Αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε δεκφζηα νξγάλσζε ζρεδηάδεη θαη 

δηαρεηξίδεηαη ηηο εμσηεξηθέο ζπλεξγαζίεο ηεο θαη ηνπο εζσηεξηθνχο πφξνπο ηεο 

πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηελ πνιηηηθή ηεο, ηε ζηξαηεγηθή ηεο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο. Οη δεκφζηνη νξγαληζκνί ζα πξέπεη 

λα εμεηάδνπλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο ηηο επηπηψζεηο ησλ 

δηαθφξσλ πεξηνξηζκψλ επί ηεο ρξήζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, θαζψο επίζεο θαη 

νπνηνπδήπνηε άιινπ πεξηνξηζκνχ πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ρξήζε άιισλ πφξσλ 

πνπ θαιχπηνληαη απφ ην θξηηήξην απηφ. ην θξηηήξην απηφ αμηνινγνχληαη ηα κέηξα 

πνπ εθαξκφδνληαη γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ε δεκφζηα νξγάλσζε: 

 Αλαπηχζζεη θαη πινπνηεί βαζηθέο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο 

 Αλαπηχζζεη θαη εθαξκφδεη ηηο ζπλεξγαζίεο κε ηνπο πειάηεο/πνιίηεο 

 Γηαρεηξίδεηαη ηε γλψζε 

 Γηαρεηξίδεηαη ηα νηθνλνκηθά 

 Γηαρεηξίδεηαη ηελ ηερλνινγία 

 Γηαρεηξίδεηαη ηα θηίξηα θαη ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία 
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Κξηηήξην 5ν: Γηνίθεζε Γηαδηθαζηώλ θαη Αιιαγώλ 

Αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε νξγάλσζε δηαρεηξίδεηαη, βειηηψλεη θαη 

αλαπηχζζεη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο γηα λα δηακνξθψζεη θαηλνηνκίεο θαη λα ππνζηεξίμεη 

ηελ πνιηηηθή θαη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο θαη ηαπηφρξνλα λα ηθαλνπνηεί ηνπο 

πειάηεο/πνιίηεο θαη λα βειηηψλεη ηελ αμία ηεο γηα απηνχο θαη ηνπο άιινπο κεηφρνπο. 

ην θξηηήξην απηφ αμηνινγνχληαη ηα ζηνηρεία κε ηα νπνία ν δεκφζηνο νξγαληζκφο: 

 Πξνζδηνξίδεη, ζρεδηάδεη, δηαρεηξίδεηαη θαη βειηηψλεη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

 Αλαπηχζζεη θαη παξέρεη ππεξεζίεο θαη πξντφληα κε ηε ζπκκεηνρή ησλ 

πειαηψλ / πνιηηψλ 

 ρεδηάδεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ θαηλνηνκία 

 

Κξηηήξην 6ν: Απνηειέζκαηα Πξνζαλαηνιηζκέλα πξνο ηνλ Πειάηε-Πνιίηε 

ην θξηηήξην απηφ αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πεηπραίλεη ε δεκφζηα 

νξγάλσζε ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ηεο πειαηψλ. 

Δίλαη ζεκαληηθφ γηα θάζε είδνπο νξγάλσζε ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα λα κεηξάηαη κε 

αθξίβεηα ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ - πνιηηψλ φζνλ αθνξά ηε ζπλνιηθή ηεο εηθφλα, 

ηα πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη, ηελ εμσζηξέθεηά ηεο θαη ην βαζκφ 

ζπκκεηνρήο ησλ πειαηψλ - πνιηηψλ. ην θξηηήξην απηφ αμηνινγνχληαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ έρεη επηηχρεη ε δεκφζηα νξγάλσζε γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ θαη πνιηηψλ κέζσ: 

 Απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ – πνιηηψλ 

  Γείθηεο πνπ αθνξνχλ ηηο κεηξήζεηο κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηνλ πειάηε - πνιίηε 

 

Κξηηήξην 7ν: Απνηειέζκαηα γηα ην Αλζξώπηλν Γπλακηθό 

Αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία επηηπγράλεη ε δεκφζηα νξγάλσζε ζε 

ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα θάζε 

ηχπν δεκφζηαο νξγάλσζεο λα θαηαγξάθεηαη άκεζα ε εηθφλα πνπ έρεη δηακνξθψζεη ην 

πξνζσπηθφ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ απνζηνιή ηεο, γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, γηα 

ην ζχζηεκα δηνίθεζεο, γηα ηε ζηαδηνδξνκία, γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πξνζσπηθψλ 

ηθαλνηήησλ θαη γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη πξντφληα. ην θξηηήξην απηφ 

αμηνινγνχληαη ηα ζηνηρεία ησλ απνηειεζκάησλ ζρεηηθά κε: 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο κέηξεζεο ηεο 

ππνθίλεζεο. 
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 Γείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 

Κξηηήξην 8ν: Απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ Κνηλωλία 

Αθνξά ην ηη επηηπγράλεη ε δεκφζηα νξγάλσζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ηεο ηνπηθήο, εζληθήο θαη δηεζλνχο θνηλσλίαο 

γεληθφηεξα (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε). Απηφ πεξηιακβάλεη ηνλ ηξφπν ζεψξεζεο 

απφ ηε δεκφζηα νξγάλσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

δηαηήξεζεο ησλ παγθφζκησλ πφξσλ φπσο επίζεο θαη ηα εζσηεξηθά κέηξα ηεο 

νξγάλσζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Δπίζεο, ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ζρέζεηο 

ηεο κε ηηο άιιεο δεκφζηεο αξρέο θαη θνξείο νη νπνίνη επεξεάδνπλ θαη ξπζκίδνπλ ηελ 

επηρεηξεζηαθή ηεο ιεηηνπξγία. ην θξηηήξην απηφ αμηνινγείηαη ηη έρεη επηηχρεη ε 

δεκφζηα νξγάλσζε αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζή ηεο ζηελ θνηλσλία ζε ζρέζε κε: 

 Σα απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βειηίσζε ηεο αληίιεςεο ηεο 

θνηλσλίαο γηα ηελ θνηλσληθή απφδνζε ηεο δεκφζηαο νξγάλσζεο 

 Απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηβαιινληηθή απφδνζε 

 

Κξηηήξην 9ν: Κύξηα Απνηειέζκαηα 

Κχξηα απνηειέζκαηα είλαη ηη επηηπγράλεη ε δεκφζηα νξγάλσζε ζε ζρέζε κε 

ηελ ζεζκνζεηεκέλε εληνιή ηεο θαη ηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο θαζψο θαη κε 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ φζσλ έρνπλ νηθνλνκηθφ 

ζπκθέξνλ απφ απηήλ ή φζσλ άιισλ ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκφζηα νξγάλσζε. Σα θχξηα 

απνηειέζκαηα ζπλδένληαη κε ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηεο νξγάλσζεο φζνλ αθνξά 

ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ, ησλ βαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο (απνηειεζκαηηθφηεηα), 

φπσο επίζεο θαη κε ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο νξγάλσζεο. Δπηπιένλ, 

πεξηιακβάλνπλ κεηξήζεηο ηεο απφδνζεο ηεο νξγάλσζεο θάλνληαο κία ινγηθή, 

νηθνλνκηθή θαη απνδνηηθή ρξήζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο πφξσλ. ην θξηηήξην απηφ 

αμηνινγνχληαη ζηνηρεία ησλ ηάζεσλ ζηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ επηηεπρζεί γηα ηε 

δεκφζηα νξγάλσζε ζρεηηθά κε : 

 Σελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

 Υξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε 

Ζ εθαξκνγή φισλ ησλ παξαπάλσ ειέγρσλ θαη θξηηεξίσλ απνηειεί ζηφρν πςειήο 

πξνηεξαηφηεηαο. (Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο,2005) 
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4.3 Η Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε  

ηηο αξρέο ηνπ λένπ αηψλα, νη θπβεξλήζεηο ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη ην internet 

πνπ είρε ήδε επηθξαηήζεη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί κε 

αλάινγν ηξφπν θαη απφ ην θξάηνο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

ην πιαίζην απηφ άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη έλα λέν κνληέιν δεκφζηαο 

δηνίθεζεο πνπ νλνκάζηεθε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. Αξρηθά, ν φξνο ζπλδέζεθε 

κε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ θνηλνχ κε ην 

θξάηνο. ηε ζπλέρεηα δηαπηζηψζεθε πσο ην Γηαδίθηπν ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηηο 

δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη έηζη πξνθχπηεη νξηζκφο φπνπ: Ζιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε είλαη ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ ζηε δεκνζία δηνίθεζε ζε ζπλδπαζκφ κε νξγαλσηηθέο αιιαγέο θαη 

λέεο δεμηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ 

θνηλνχ, ηελ ελδπλάκσζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ δεκφζησλ 

πνιηηηθψλ.  

Οη ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη:  

Αξρή 1
ε
: Οξηνζεηεί ηνπο ζηφρνπο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε ηξεηο 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο: 1. Δμππεξέηεζε πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, 2.Βειηίσζε ησλ 

δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 3. Τπνζηήξημε ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ 

Αξρή 2
ε
: πλδέεη άξξεθηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε κε επξχηεηεο 

νξγαλσηηθέο αιιαγέο ζην εζσηεξηθφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. ήκεξα νη θπβεξλήζεηο 

δειψλνπλ φηη ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ απηνκαηνπνίεζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ, αιιά απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα κηα επξεία δηνηθεηηθή 

κεηαξξχζκηζε φπνπ νη λέεο ηερλνινγίεο δηαδξακαηίδνπλ έλα λέν ξφιν. 

4.3.1 Η ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ζηελ Διιεληθή Γεκόζηα Γηνίθεζε: 

1. ΔΠ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο: Γεκηνπξγήζεθε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Κνηλσλίαο 

ηεο Πιεξνθνξίαο ζηελ Διιάδα κε ηξφπν ζπλεθηηθφ θαη νινθιεξσκέλν θαη είρε σο 

ζηφρν έλα ζχλνιν νινθιεξσκέλσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ παξεκβάζεσλ ζε 
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δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ θαηαιπηηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ζηελ 

Διιάδα. Οη βαζηθέο; Αξρέο ηεο ΚΠ είλαη:  

 Καηλνηνκία θαη επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο: Ζ ΚηΠ αλαπηχζζεηαη 

ζηεξηδφκελε ζηνπο κεραληζκνχο ηεο αγνξάο θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην πξέπεη λα 

δηεπθνιχλεη ηηο λέεο επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη ηελ θαηλνηνκία. 

 Γεκνθξαηία θαη αηνκηθέο ειεπζεξίεο: Ζ ΚηΠ πξέπεη λα εληζρχεη ηηο 

δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη λα δηαθπιάζζεη ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ. 

 Ίζεο επθαηξίεο θαη αιιειεγγχε: Ζ ΚηΠ πξέπεη λα δίλεη ζε φινπο ηνπο πνιίηεο 

πξφζβαζε ζηηο επθαηξίεο, ηε γλψζε θαη ηηο αγνξέο πνπ παξέρνπλ νη λέεο 

ηερλνινγίεο θαη λα είλαη αιιειέγγπε ζε φζνπο δελ θαηαθέξνπλ λα εληαρζνχλ 

Οη γεληθνί ζηφρνη ηεο ΚηΠ είλαη: 

 1
νο

 γεληθφο ζηφρνο: Δμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο: βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ πνιίηε κέζα απφ 

παξεκβάζεηο ζε κηα ζεηξά απφ θξίζηκνπο ηνκείο, φπσο ε δεκφζηα δηνίθεζε, ε 

πγεία, νη κεηαθνξέο θαη ην πεξηβάιινλ. 

 2
νο

 γεληθφο ζηφρνο: Αλάπηπμε θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ: δεκηνπξγία ζπλζεθψλ 

θαηάιιεισλ γηα ηελ ελίζρπζε κηαο δηαδηθαζίαο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

αλάπηπμεο, ΄/νπνπ ε ηερλνινγία θαη ε γλψζε απνηεινχλ ηνλ θχξην κνριφ 

αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ησλ 

εηζνδεκάησλ, ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξσπίλνπ 

δπλακηθνχ 

2.ΔΠ Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2007-2013:ζπληζηά κηα νινθιεξσκέλε δέζκε 

αιιεινζπκπιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ κε ηηο νπνίεο πξνζδνθάηαη φηη ζα 

αληηκεησπηζζνχλ νη βαζηθέο δπζιεηηνπξγίεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη αθνξά ηνπο 

βαζηθνχο ζπληειεζηέο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο (αλζξψπηλν δπλακηθφ, θαλνληζηηθφ 

πιαίζην, δνκέο θαη ζπζηήκαηα) θαη ην επίπεδν ηεο δηακφξθσζεο ησλ δεκφζησλ 

πνιηηηθψλ θαη ην επίπεδν ηεο εθαξκνγήο ηνπο απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο. 
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Ζ Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2007-2013 ζηνρεχεη ζε: 

 Δλίζρπζε απνδνηηθφηεηαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ινγνδνζίαο ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

 Δλίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο θνηλσληθήο δηαβνχιεπζεο 

 Γξάζεηο απινχζηεπζεο δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ νδεγνχλ ζε κείσζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ επηβαξχλζεσλ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

 ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο 

γηα ηελ εμππεξέηεζε πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ 

 ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή ησλ απαξαίηεησλ νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ ζε 

δεκφζηεο ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζπζηήκαηα ΣΠΔ, γηα ηελ 

εμππεξέηεζε πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ 

3.ΔΠ Φεθηαθή χγθιηζε 2007-2013: ε ζέζε ηεο Διιάδαο ζηηο ηερλνινγίεο 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, ζπγθξηλφκελε ηφζν κε ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ-25 φζν θαη 

παγθνζκίσο, θηλείηαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα απφ ηα επηζπκεηά. Σν ρακειφ ζεκείν 

εθθίλεζεο γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο απνηειεί ηελ θχξηα αηηία γηα ηελ νπνία απαηηείηαη 

ε επίηεπμε «ςεθηαθνχ άικαηνο», πξνθεηκέλνπ λα αλαθηεζεί ν ρακέλνο ρξφλνο θαη λα 

αμηνπνηεζνχλ νη λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ δπλακηθά. Ο 

ζηξαηεγηθφο ζηφρνο γηα ην Δ.Π. «Φεθηαθή χγθιηζε 2007-2013», ιακβάλνληαο 

ππφςε ην πξνεγνχκελν φξακα, πεξηγξάθεηαη σο «Φεθηαθή χγθιηζε ηεο ρψξαο κε 

ηελ Δ.Δ αμηνπνηψληαο ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ). 

 Γεληθφο ζηφρνο 1: βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κε αμηνπνίεζε ΣΠΔ 

 Γεληθφο ζηφρνο 2: ΣΠΔ θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

4.Διιεληθφ Πιαίζην Παξνρήο Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη 

Πξφηππα Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο:εληάζζεηαη ζην ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ ηεο Διιεληθήο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζε 

θνξείο, επηρεηξήζεηο θαη πνιίηεο. Απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο ςεθηαθήο 

ζηξαηεγηθήο 2006-2013 γηα ηε κεηάβαζε θαη πξνζαξκνγή ησλ ππεξεζηψλ ηεο ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο θαη είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλν κε ηνπο ζηφρνπο θαη 
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ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο 2010. ηνρεχεη ζηελ απνηειεζκαηηθή 

ππνζηήξημε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε Κεληξηθφ , Πεξηθεξηθφ θαη Σνπηθφ 

επίπεδν θαη ζηε ζπκβνιή ζηελ επίηεπμε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζε επίπεδν 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, δηαδηθαζηψλ θαη δεδνκέλσλ 

5.Δζληθή Πχιε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΔΡΜΖ:απνηειεί ηελ εληαία Κπβεξλεηηθή 

Γηαδηθηπαθή Πχιε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηελ πιεξνθφξεζε πνιηηψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ θαη ηελ αζθαιή δηεθπεξαίσζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο. Απνζθνπεί, κέζα απφ έλα ζχλνιν δξάζεσλ , ζην γεληθφηεξν 

εθζπγρξνληζκφ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο 

αμίαο πξνο ηνλ πνιίηε. Παξέρεη απφ έλα θεληξηθφ ζεκείν νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε 

ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε φιεο ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηελ 

Γεκφζηα Γηνίθεζε, θαζψο θαη επηιεγκέλεο ππεξεζίεο Ζιεθηξνληθψλ πλαιιαγψλ 

κέζσ ησλ νπνίσλ νη πνιίηεο κπνξνχλ ειεθηξνληθά πιένλ λα εμππεξεηεζνχλ απφ ηελ 

Γεκφζηα Γηνίθεζε. 

Απφ επηρεηξεζηαθήο πιεπξάο, απνηειεί ην «ειεθηξνληθφ πνιπθαηάζηεκα» ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη θηλείηαη ζε ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο πνπ αθνξνχλ: 

 Παξνρή πιεξνθνξηψλ 

 Γηαιεηηνπξγηθφηεηα 

 Αζθάιεηα ζπλαιιαγψλ 

5.ΤΕΔΤΞΗ:απνηειεί ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο 

ππνδνκήο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη πξνζπαζεί λα θαιχςεη φιεο ηηο αλάγθεο γηα ηε 

κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία κε Σειεθσλία(ηειεθσληθή επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο 

θνξείο), Γεδνκέλα ( επηθνηλσλία ππνινγηζηψλ –internet) θαη Video(ηειεδηαζθεςε-

ηειεεθπαηδεπζε). ηφρνη ηεο ΤΕΔΤΞΗ είλαη: 

 Βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ 

 Αλαβάζκηζε ηεο κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλίαο, κέζσ ηεο παξνρήο πξνεγκέλσλ 

ηειεκαηηθψλ ππεξεζηψλ κε ρακειφ θφζηνο 
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 Δλνπνηεκέλε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, κε απηνπνηεκέλα θαη θηιηθά πξνο 

ηνλ ρξήζηε ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο θαη δηεθπεξαίσζεο ζπλαιιαγψλ κε ην 

δεκφζην 

4.3.2 Η Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο 

Ζ Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο (Ζ.ΓΗ.Κ.Α. Α.Δ.), 

πξψελ Κέληξν Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηνχ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ (Κ.Ζ.Τ.Κ.Τ.), 

είλαη θνξέαο παξνρήο Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο. Έρεη θνηλσθειή ραξαθηήξα, 

επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο & Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη εηδηθφηεξα 

απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΓΓΚΑ).  

θνπφο ηεο Ζ.ΓΗ.Κ.Α Α.Δ. ζχκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθφ λφκν είλαη ε πιεξνθνξηθή 

εμππεξέηεζε ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, πγείαο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο, 

θαζψο θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πξνο άιινπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ. Ζ.ΓΗ.Κ.Α Α.Δ. 

ζηνρεχεη λα εμαζθαιίζεη ηππνπνίεζε ζην ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ 

κε νκνεηδείο δηαδηθαζίεο (αζθ. ηακείσλ, λνζνθνκείσλ), λα επηηχρεη νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο θαη λα αληηκεησπίζεη νξζνινγηθά θαη ζηαδηαθά ηελ εηζαγσγή ηεο λέαο 

ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ. 

ηα πιαίζηα ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ ε ΖΓΗΚΑ Α.Δ. ζπκβάιιεη: 

 ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία θαη ζηελ πξνζπάζεηα γηα εθζπγρξνληζκφ ησλ 

δηαθφξσλ θνξέσλ Αζθάιηζεο, Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Τγείαο,  

 ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο δνπιεηάο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο Φνξείο,  

 ζηελ εμαζθάιηζε θαιχηεξεο εμππεξέηεζεο ησλ ζπληαμηνχρσλ, 

επηδνκαηνχρσλ, αζθαιηζκέλσλ,  

 ζηελ πιεξνθφξεζε ηεο πνιηηείαο γηα ιήςε απνθάζεσλ.  

Σα είδε ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο πνπ πξνζθέξεη ε ΖΓΗΚΑ Α.Δ. είλαη: 

I. Παξνρήο ππεξεζηψλ, φπσο: 

 θεληξηθή αλάπηπμε ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία 

ζπζηεκάησλ ζηνπο ππνινγηζηέο ηεο Ζ.ΓΗ.Κ.Α Α.Δ.,  
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 θεληξηθή αλάπηπμε ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ ζπζηεκάησλ θαη ηερληθή 

ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο απηψλ ζε ππνινγηζηέο εγθαηεζηεκέλνπο ζηνπο 

δηάθνξνπο θνξείο.  

II. Τπεξεζίεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Φνξέσλ ζε βαζηθά 

ζέκαηα πιεξνθνξηθήο, αιιά θαη ησλ ρξεζηψλ ζε ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ 

εθαξκνγψλ. 

III. πκβνπιεπηηθέο (φηαλ ηεο έρεη δεηεζεί), φπσο: 

 ε παξνρή ζηνηρείσλ θαη εηζεγήζεσλ ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο,  

 ν θαζνξηζκφο ηππνπνίεζεο ζε ζέκαηα φπσο δηαδηθαζηψλ, πξνκήζεηαο 

πξντφλησλ  

4.4 Δζληθό Βξαβείν Πνηόηεηαο Γεκνζίωλ Τπεξεζηώλ 

ην πιαίζην ηεο εμαζθάιηζεο ηεο πςειήο πνηφηεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ, έρεη δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ Β΄ 

583/09.05.2006) ε ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη 

Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, κε ηελ νπνία θαζηεξψζεθε ην 

Δζληθφ Βξαβείν Πνηφηεηαο θαη Απνδνηηθφηεηαο γηα ηηο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο, 

Ν.Π.Γ.Γ., Ο.Σ.Α. Α΄ θαη Β΄ βαζκνχ, σο πξνο ηηο παξερφκελεο πξνο ηνπο πνιίηεο 

ππεξεζίεο, σο ζπλέπεηα πάγηαο πνιηηηθήο βνχιεζεο γηα εθζπγρξνληζκφ θαη 

θαηλνηνκία ζε φια ηα επίπεδα. Οη δεκφζηεο ππεξεζίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία βξάβεπζεο, θξίλνληαη απφ επηακειή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο 

Τπνςεθηνηήησλ, κε γλψκνλα ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ 

Αμηνιφγεζεο. Γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ λα εθαξκφζνπλ ην 

Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο αξκφδηα ζχκθσλα κε ηελ Δγθχθιην ηεο 13εο Απξηιίνπ 

2005 ηνπ ΤΠΔΓΓΑ, είλαη ε Γηεχζπλζε Πνηφηεηαο θαη Απνδνηηθφηεηαο ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ 

ΤΠΔΓΓΑ. 

Οη θαηεγνξίεο ησλ Βξαβείσλ αληηζηνηρνχλ ηφζν ζηελ ζπλνιηθή εθαξκνγή ηνπ 

Κ.Π.Α., φζν θαη ζηα επηκέξνπο θξηηήξηα πνπ ζέηεη ην Κ.Π.Α., γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο δεκφζηαο ππεξεζίαο. Με ηελ απφθαζε 

απηή, κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ νπζηαζηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ κέηξεζεο 
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απνηειεζκαηηθφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππεξεζηψλ, κέζσ ηεο επηβξάβεπζεο ησλ θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ, ψζηε απηέο λα 

θαηαζηνχλ παξαδείγκαηα δξάζεο θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο. Παξέρεηαη δειαδή ε 

δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ, δεκηνπξγψληαο κία βάζε γηα 

αλίρλεπζε θαη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο (Benchmarking). Οη 

ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο απνλέκεηαη ην 1ν, 2ν θαη 3ν βξαβείν θάζε Καηεγνξίαο, 

δηθαηνχληαη νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5:  

Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΣΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ  

ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 

 

5.1 Πόηε ηδξύζεθε ην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ 

Σν Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΗΚΑ ΔΣΑΜ) ιεηηνπξγεί απφ ην 1937, 

αθφηνπ νπζηαζηηθά άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα ε ππνρξεσηηθή Κνηλσληθή 

Αζθάιηζε. Απνηειεί Ν.Π.Γ.Γ, ην νπνίν εδξεχεη ζηελ Αζήλα θαη επνπηεχεηαη απφ ην 

Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο. Απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν 

ζήκεξα αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ ηεο ρψξαο θαζψο θαιχπηεη ην κηζφ ζρεδφλ ηνπ 

πιεζπζκνχ. Γηαζέηεη 331 Μνλάδεο Αζθάιηζεο θαη 364 Μνλάδεο Τγείαο. Παξέρεη 

πεξίζαιςε ζε 5.550.000 άκεζα θαη έκκεζα αζθαιηζκέλνπο θαη ζπληαμηνδνηεί 

845.000 ζπληαμηνχρνπο. 

 

5.2 Οξγαλόγξακκα  ΙΚΑ-ΔΣΑΜ 

Σν ΗΚΑ δηαζέηεη 5 Γεληθέο Γηεπζχλζεηο: Σελ Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ 

Τπεξεζηψλ, ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Αζθαιηζηηθψλ Τπεξεζηψλ, ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε 

Πιεξνθνξηθήο, ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκνηερληθψλ Τπεξεζηψλ, θαη ηελ Γεληθή 

Γηεχζπλζε Τπεξεζηψλ Τγείαο. Οη Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο Αζθάιηζεο δηαθξίλνληαη ζε 

πέληε(5) θαηεγνξίεο: Πεξηθεξεηαθφ Τπνθαηάζηεκα, Σνπηθφ Τπνθαηάζηεκα, Παξάξηεκα, 

Σακείν Δίζπξαμεο Δζφδσλ θαη Δηδηθή Τπεξεζία Διέγρνπ Αζθάιηζεο (Δ.ΤΠ.Δ.Α.). Σα 

Τπνθαηαζηήκαηα είλαη κνλάδεο επηπέδνπ Γηεχζπλζεο. Οη θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηνπο 

θαηαλέκνληαη ζε νθηψ (8) ηνκείο: Σνκέαο Δζφδσλ, Σνκέαο Παξνρψλ χληαμεο, Σνκέαο 

Παξνρψλ Αζζελείαο, Σνκέαο Μεηξψνπ, Σνκέαο Οηθνλνκηθνχ, Σνκέαο Φαξκαθεπηηθψλ 

Τπεξεζηψλ, Σνκέαο Γηνηθεηηθνχ, Σνκέαο Πιεξνθνξηθήο. Κάζε ηνκέαο δηαξζξψλεηαη ζε (1) ή 

πεξηζζφηεξα ηκήκαηα (κεγάιεο κνλάδεο) ή δχν ηνκείο δηαξζξψλνληαη ζε (1) ηκήκα (κηθξέο 

κνλάδεο) κε πιήξε ζπγθξφηεζε ηνκέσλ. Σα Παξαξηήκαηα είλαη κνλάδεο ρσξίο δηάξζξσζε, 

επηπέδνπ Σκήκαηνο ησλ Τπνθαηαζηεκάησλ ζηα νπνία θαη ππάγνληαη. Ζ δηάξζξσζε ηεο 

νξγαλσηηθήο δνκήο ησλ θεληξηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ απνηππψλεηαη αθνινχζσο. 
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Οργανωτική Δομή Κεντρικής Διοίκησης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 

 

 

 

Σν αθφινπζν νξγαλφγξακκα απεηθνλίδεη ην ζχλνιν ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, ηηο 

Κεληξηθέο θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο Αζθάιηζεο θαη Τγείαο. 

Οργανωτική Δομή Σσνόλοσ Υπηρεσιών ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 
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5.3 Πξόγξακκα εθζπγρξνληζκνύ ηνπ ΙΚΑ 

Μέρξη ην 2001 ε Τπεξεζία ιεηηνπξγνχζε κε έλα ηδηαίηεξα ρξνλνβφξν 

ρεηξφγξαθν ζχζηεκα. Απφ ην 2001 άξρηζε κία πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ΗΚΑ 

κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο (ΟΠ), ηεο 

κεραλνγξάθεζεο δειαδή ηνπ νξγαληζκνχ, ε δηαδηθαζία ηεο νπνίαο δελ έρεη 

νινθιεξσζεί έσο ζήκεξα. Σν νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα (ΟΠ) 

ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε ζηελ πξνζπάζεηα: 

 Να αλαβαζκηζηεί ε πξνυπάξρνπζα πεξηνξηζκέλε θαη απνζπαζκαηηθή 

κεραλνγξαθηθή θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηνπ Ηδξχκαηνο. 

 Να θαιπθζεί κεραλνγξαθηθά ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ ησλ Τπνθαηαζηεκάησλ θαη ζεκαληηθφ κέξνο ησλ δηαδηθαζηψλ 

ηεο Γηνίθεζεο 

 Να ελνπνηεζνχλ, λα ζπληεξνχληαη θαη λα εκπινπηίδνληαη ηα δεδνκέλα θαη νη 

πιεξνθνξίεο κε ηε ρξήζε αζθαινχο, απνηειεζκαηηθνχ ειεθηξνληθνχ ηξφπνπ 

απνζήθεπζεο θαη δηαρείξηζήο ηνπο θαη ηέινο 

 Να εμαζθαιηζζεί ε ηππνπνηεκέλε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ 

Μνλάδσλ ηνπ Ηδξχκαηνο ζε φιν ην εχξνο ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο θαηαλνκήο. 

ήκεξα, ε εθαξκνγή ηνπ ΟΠ είλαη κεξηθή. Τπάξρνπλ ηκήκαηα ζηα νπνία 

εθαξκφδεηαη κε αξθεηή πιεξφηεηα (Παξνρέο, Μεηξψν, Οηθνλνκηθφ Σκήκα), ζε άιια 

εθαξκφδεηαη κε κηθξφηεξν βαζκφ επάξθεηαο (Σκήκα Δζφδσλ Κνηλψλ Δπηρεηξήζεσλ, 

Σκήκα Δζφδσλ Οηθνδνκηθψλ Έξγσλ), ελψ ζε νξηζκέλα Σκήκαηα δελ ππάξρεη 

εθαξκνγή (Σκήκα πληάμεσλ, Σκήκα Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ). Δπηπιένλ, δελ 

δηεθπεξαηψλνληαη φιεο νη δηαδηθαζίεο κέζα απφ ην ζχζηεκα, ελψ θάπνηα 

Τπνθαηαζηήκαηα δελ έρνπλ εληαρζεί ζην ΟΠ. Παξαηεξείηαη, έηζη ην θαηλφκελν ηεο 

ζπλχπαξμεο δχν δηαθνξεηηθψλ ζπζηεκάησλ (ρεηξφγξαθνπ θαη κεραλνγξαθηθνχ), κε 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ζχγρπζεο ηφζν κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ φζν θαη ησλ 

πειαηψλ. Δληνχηνηο, ε εηζαγσγή ηνπ πξνψζεζε πνιπάξηζκεο αιιαγέο ζηνλ 

νξγαληζκφ, βειηηψλνληαο ζε έλαλ βαζκφ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Σν Ο.Π., ππνζηεξίδεη θαζεκεξηλά ηηο ζπλαιιαγέο εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ 

αζθαιηζκέλσλ θαη εξγνδνηψλ. Υξεζηκνπνηείηαη απφ 7.500 πεξίπνπ ρξήζηεο 

ππαιιήινπο ηνπ ΗΚΑ (ζε πιήξε εμάπισζε ζα ππεξβεί ηνπο 9.000 ρξήζηεο), νη νπνίνη 

έρνπλ εθπαηδεπηεί ζε δηάθνξνπο ξφινπο απνθιεηζηηθά απφ εθπαηδεπηέο ηνπ 

Ηδξχκαηνο. Σν ΟΠ-ΗΚΑ ιεηηνπξγεί κε ηελ ρξήζε ελφο ηδησηηθνχ δηθηχνπ πνιιαπιψλ 
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ππεξεζηψλ "ΗΚΑΝΔΣ", κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα δηαθηλνχληαη δεδνκέλα, θσλή θαη 

εηθφλα, παξέρνληαο πςειφ επίπεδν αζθάιεηαο θαη δηαζεζηκφηεηαο (αγγίδεη ην 100%). 

Σν ΗΚΑΝΔΣ ζπλδέεη φια ηα Τπνθ/ηα ηνπ ΗΚΑ θαη ινηπά εκεία Δγθαηάζηαζεο κε ηηο 

Κεληξηθέο Τπεξεζίεο (393 .Δ.). 

Σν ΗΚΑ παξέρεη ζε 24σξε βάζε ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο κέζσ δηαδηθηχνπ 

πξνο ηνπο πνιίηεο θαη εηδηθφηεξα ηνπο Αζθαιηζκέλνπο, Δξγνδφηεο θαη ινηπνχο 

πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο, νη νπνίνη ζπλαιιάζζνληαη κε ην Ίδξπκα. Οη Τπεξεζίεο 

είλαη: Τπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο, Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθψλ πλαιιαγψλ, Υνξήγεζε 

Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο. 

Σν Πξφγξακκα Δθζπγρξνληζκνχ ηνπ ΗΚΑ, απνηειεί κεγάιεο θιίκαθνο 

εγρείξεκα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα, κεγάιν εχξνο 

παξεκβάζεσλ ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Ηδξχκαηνο, πνηθηιία 

δξάζεσλ θαη απαηηήζεηο εμεηδηθεπκέλεο ηερλνγλσζίαο.  

Απνηειεί ην κεγαιχηεξν θαη πιένλ πνιχπινθν ζρεηηθφ εγρείξεκα πνπ έρεη 

πινπνηεζεί ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, αθελφο ιφγσ ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο 

γεσγξαθηθήο εμάπισζεο ηνπ Ηδξχκαηνο θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηνπ εχξνπο ησλ 

παξεκβάζεσλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ 

6.1 Πξωηνγελήο έξεπλα 

Ζ ζπιινγή ησλ πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξεο κεζφδνπο. 

Έλαο ηξφπνο ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ είλαη κέζσ ηεο πνζνηηθήο κεζφδνπ. Ζ δφκεζε 

αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα ηνπ εξεπλεηή λα ηξνπνπνηήζεη ηηο εξσηήζεηο θαη ηηο 

απαληήζεηο γηα ηνλ εξσηψκελν. Μηα κέζνδνο πνπ νη εξσηήζεηο είλαη 

πξνθαζνξηζκέλεο θαη δνκεκέλεο ήδε απφ ηνλ εξεπλεηή ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ 

βαζκφ δφκεζεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, φκσο κηα κέζνδνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ρακειφ βαζκφ δφκεζεο πεξηέρεη εξσηήζεηο πνπ έρνπλ πξνθαζνξηζηεί κεξηθψο, ελψ ν 

εξσηψκελνο είλαη ειεχζεξνο λα απαληάεη κε δηθά ηνπ ιφγηα. Ζ ακεζφηεηα θαη ε 

ζπγθάιπςε αλαθέξεηαη ζηελ έθηαζε πνπ ν εξσηψκελνο γλσξίδεη ην αληηθείκελν θαη 

ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο. Μηα άκεζε κέζνδνο θάλεη γλσζηφ ην ζθνπφ ηεο κειέηεο απφ 

ηηο εξσηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί. Αληίζεηα ε έκκεζε πξνζπαζεί λα απνθξχςεη ην 

αληηθείκελν ηεο κειέηεο. 

ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα άκεζε πςειά 

δνκεκέλε έξεπλα. πγθεθξηκέλα κε απηφ ελλννχκε φηη ζα ρξεζηκνπνηεζεί έλα 

δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην (πςειφο βαζκφο δφκεζεο), κε δεδνκέλεο εξσηήζεηο νη 

νπνίεο ζα είλαη θαηαλνεηέο απφ ηνλ εξσηψκελν, ζπγρξφλσο νη απαληήζεηο πνπ ζα 

δνζνχλ ζα είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη εχθνιεο ζηελ αλάιπζε ηνπο. 

 

6.2.Γεηγκαηνιεπηηθό πιαίζην-πιεζπζκόο 

Ο πιεζπζκφο πνπ εξσηήζεθε απνηειείηαη απφ φινπο ηνπο ππαιιήινπο ηνπ 

Ηδξχκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζην νπνίν  εξγάδεηαη ε ζπγγξαθέαο ηεο έξεπλαο 

θαη ζπγθεθξηκέλα νξίδεηαη γηα ην δείγκα ην εμήο: «Όινη νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ηνπ 

ΗΚΑ-ΔΣΑΜ Δπφζκνπ ζην νπνίν εξγάδεηαη ε ζπγγξαθέαο ηεο έξεπλαο» 

Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο νξίδεηαη ζε 64 ππαιιήινπο απφ ηνπο νπνίνπο νη 53 

είλαη κφληκνη ππάιιεινη θαη νη 11 είλαη ζπκβαζηνχρνη κε πξνγξάκκαηα stage. Σν 

δείγκα ζα ζπιιέγεη κέζσ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζε θαζνξηζκέλν δνκεκέλν 

εξσηεκαηνιφγην. 

Ζ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ζα γίλεη κε ηε κέζνδν SPSS. Μεγάιν ξφιν ζηελ 

επηηπρία ηεο έξεπλαο παίδεη ε δηαδηθαζία ηεο δεηγκαηνιεςίαο. Ζ κέζνδνο ηεο 

δεηγκαηνιεςίαο αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη ε επηινγή ησλ 
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δεδνκέλσλ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζα απνηεινχλ ην δείγκα. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

ρξεζηκνπνηήζεθε απιφ ηπραίν δείγκα, δειαδή θάζε ζηνηρείν ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

ππαιιήισλ  έρεη γλσζηή θαη ίζε πηζαλφηεηα λα επηιεγεί ζην δείγκα. 

 Ζ αληίιεςε πνπ ζπλήζσο επηθξαηεί είλαη φηη ην δείγκα πξέπεη λα είλαη φζν ην 

δπλαηφλ κεγαιχηεξν ψζηε ηα απνηειέζκαηα κηαο έξεπλαο λα είλαη αμηφπηζηα. 

Γπζηπρψο ε αληίιεςε απηή δελ είλαη απφιπηα ζσζηή. Σν κέγεζνο ελφο δείγκαηνο 

επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο φπσο νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο, νη ρξνληθνί πεξηνξηζκνί, ην 

θφζηνο θαη νη ηερληθέο αλάιπζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε 

ρξεζηκνπνηήζεθε δείγκα 64 ππαιιήισλ. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο δεηγκαηνιεςίαο πεξηιακβάλεη θαη ηε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ. Ζ ηειεπηαία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε δηαλνκή θαηάιιεια ζρεδηαζκέλνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ (βιέπε Παξάξηεκα 3) ζηνπο επηιεγκέλνπο - βάζεη δείγκαηνο – 

ππαιιήινπο – εξγαδφκελνπο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην πεξηέρεη εξσηήζεηο πνηνηηθέο γηα ην θχιν, 

ηελ ειηθία, ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο, ην επίπεδν ζπνπδψλ θαη ηη ζέζε ζην ΗΚΑ έρεη ν 

θάζε εξσηψκελνο αιιά θαη εξσηήζεηο πνζνηηθέο ζε ζρέζε κε ην ππφ εμέηαζε ζέκα 

ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο. ηηο ηειεπηαίεο ρξεζηκνπνηείηαη ε θιίκαθα Likert. Με ηελ 

θιίκαθα απηή ν εξσηψκελνο θαιείηαη λα δειψζεη πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν θάζε 

παξάγνληαο ζηε δηακφξθσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ην 

Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (φπνπ ην 1 αληηζηνηρεί ζε θαζφινπ ζεκαληηθφο θαη 

ην 5 ζε πάξα πνιχ ζεκαληηθφο).  

 

6.3. θνπνπκέλε αμηνιόγεζε απνηειεζκάηωλ 

Ζ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε κέζσ γξαπηήο αλαθνξάο, ε νπνία 

πξνζαξκφζηεθε ζηηο αλάγθεο ηνπ αλαγλψζηε. Με απηφ ελλννχκε φηη ήηαλ 

πξνζαξκνζκέλε ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηνπ γξάθνληα αιιά θαη ησλ αλαγλσζηψλ. 

πγθεθξηκέλα πξνζπαζήζακε λα παξνπζηάζνπκε κε αθξίβεηα ηα απνηειέζκαηα απφ 

ηελ έξεπλα, κέζσ πηλάθσλ, ζρεδηαγξακκάησλ θ.ι.π. Όια ηα γξαθήκαηα είλαη 

θαηαλνεηά θαη εχθνια ζηελ αλάγλσζε ηνπο. Ο γξάθσλ πξνζπάζεζε λα απνδψζεη ηελ 

αλάιπζε ηνπ κε απιή γιψζζα, ρσξίο ζηαηηζηηθή νξνινγία. Άιισζηε ζθνπφο καο 

είλαη λα απαληήζνπκε ζηελ αξρηθή καο εξεπλεηηθή εξψηεζε, θάλνληαο ηελ 

θαηαλνεηή θαη ζηνπο αλαγλψζηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 : 

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 
 

ηελ κειέηε απηή έρνπκε σο ζηφρν λα εληνπίζνπκε θαη λα θαηαγξάςνπκε 

ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ΔΤΟΜΟΤ κε βάζε ηε θηινζνθία ηεο Γηνίθεζεο 

Οιηθήο Πνηφηεηαο. πγθεθξηκέλα, εμεηάδνπκε αξρηθά ηνπο πέληε παξάγνληεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε πνπ παξαζέζακε ζην θεθάιαην 4 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Έπεηηα 

εμεηάδνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ψζηε λα 

πξνζθέξεη ππεξεζίεο πνηφηεηαο. Πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπκε ηα «εκπφδηα» γηα ηελ 

πξνζθνξά ππεξεζηψλ πνηφηεηαο, εμεηάδνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε ηκήκαηνο ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο. Σέινο, κειεηάκε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ βνεζνχλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, κε βάζε ηελ άπνςε ησλ 

εξγαδνκέλσλ.  

 

7.1 Κνηλωληθό-δεκνγξαθηθό πξνθίι ηνπ δείγκαηνο 

ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα ζα δνχκε ην θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθφ πξνθίι ηνπ 

δείγκαηνο καο.  

Ξεθηλψληαο απφ ην δηάγξακκα 2:θχιιν παξαηεξνχκε φηη απφ ηνπο 64 

εξσηψκελνπο νη 19 ήηαλ άλδξεο θαη νη 45 γπλαίθεο.  

Γηάγξακκα 2: Φύιιν 
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ην παξαθάησ δηάγξακκα 3: ειηθία, παξαηεξνχκε φηη 23 εξγαδφκελνη ζην 

ΗΚΑ-ΔΣΑΜ Δπφζκνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα απφ 35-45 εηψλ, νη 21 αλήθνπλ ζηελ 

νκάδα απφ 25-35 εηψλ, νη 18 αλήθνπλ ζηελ νκάδα απφ 45-55 θαη ππαξρνπλ 2 

εξγαδφκελνη πνπ είλαη άλσ ησλ 55εηψλ.  

Γηάγξακκα 3: Ηιηθία 

 

ην αθφινπζν δηάγξακκα 4: ρξφληα πξνυπεξεζίαο παξαηεξνχκε φηη 21 

εξγαδφκελνη ηνπ Ηδξχκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο έρνπλ απφ 1-5 ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο, 14 εξγαδφκελνη έρνπλ πάλσ απφ 20 ρξφληα πξνυπεξεζία, 13 έρνπλ 5-

10 ρξφληα πξνυπεξεζίαο, 11 έρνπλ 10-15 ρξφληα πξνυπεξεζίαο, 3 άηνκα έρνπλ 

ιηγφηεξν απφ 1 ρξφλν πξνυπεξεζίαο θαη 2 άηνκα απφ 15-20 ρξφληα πξνυπεξεζίαο.  

 
Γηάγξακκα 4: Υξόληα Πξνϋπεξεζίαο 
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5

1

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟ

ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ

ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ

ην δηάγξακκα 5: επίπεδν ζπνπδψλ, παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

εξγαδνκέλσλ, 34 απφ 64 εξγαδφκελνη, έρεη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, 20 εξγαδφκελνη 

έρνπλ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 9 εξγαδφκελνη έρνπλ θαη κεηαπηπρηαθφ θαη κφλν 1 

εξγαδφκελνο έρεη ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. 

Γηάγξακκα 5: Δπίπεδν ζπνπδώλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σέινο, ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε φηη απφ ηνπο 64 εξγαδφκελνπο 

ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ Δπφζκνπ, νη 58 είλαη δηνηθεηηθφ ππάιιεινη, νη 5 είλαη πξντζηάκελνη 

ηκεκάησλ θαη 1 δηεπζπληήο.  

Γηάγξακκα 6: Θέζε ζην ΙΚΑ 
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7.2 Βαζκόο ζεκαληηθόηεηαο ηωλ 5 θξηηεξίωλ ηνπ ΚΠΑ (εξσηήζεηο 6 έσο 10 

εξσηεκαηνινγίνπ) 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδεηαη ν βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο πνπ απνδίδνπλ 

νη ππάιιεινη ηνπ ΗΚΑ ζηα πέληε θξηηήξηα ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Αμηνιφγεζεο πνπ 

ζεσξήζακε ζεκαληηθά λα ζπκπεξηιάβνπκε ζην εξσηεκαηνιφγην καο. ην δηάγξακκα 

7, αλαθεξφκαζηε ζηνλ παξάγνληα «εγεζία»  θαη παξαηεξνχκε φηη νη 33 απφ ηνπο 64 

δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ Δπφζκνπ ζεσξνχλ ηελ «εγεζία» πάξα 

πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηε δηακφξθσζε ηήο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ θαηέρνληαο πνζνζηφ 51,6%. Οη 22 απφ απηνχο ζεσξνχλ ηνλ ελ ιφγσ 

παξάγνληα πνιχ ζεκαληηθφ, δειαδή ην 86% ησλ ππαιιήισλ πηζηεχεη φηη ε εγεζία 

είλαη πνιχ θαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ. 

Μφλν 8 άηνκα απάληεζαλ φηη ν εμεηαδφκελνο παξάγνληαο είλαη αξθεηά ζεκαληηθφο 

θαη 1 απφ απηνχο ηνλ ζεσξεί θαζφινπ ζεκαληηθφ. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη θαλέλαο 

ππάιιεινο δελ ζεσξεί ηελ εγεζία ιίγν ζεκαληηθή. 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 7:ΖΓΔΗΑ 

 

 

ην δηάγξακκα 8, έρνπκε ηα απνηειέζκαηα γηα ηνλ παξάγνληα «ζηξαηεγηθή & 

πξνγξακκαηηζκφ». 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 8 : ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ 

 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη κηα νκνηνκνξθία ζε 

ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ γηα ηνλ παξάγνληα «εγεζία», δειαδή νη 59 απφ 

ηνπο 64 ππαιιήινπο ζεσξνχλ ηνλ παξάγνληα απηφ (ζηγ &πξνγξακκαηηζκφ) πάξα 

πνιχ θαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη κφιηο 4 αξθεηά ζεκαληηθφ, ελψ ππάξρεη πάιη 1 

ππάιιεινο πνπ ηνλ ζεσξεί θαζφινπ ζεκαληηθφ.  

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 9: ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

 

ην δηάγξακκα 9, παξαηεξνχκε φηη ην «αλζξψπηλν δπλακηθφ» ζεσξείηαη απφ 

ηελ πιεηνςεθία ησλ ππαιιήισλ (57,8%) πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο. Σν 

32,8% ησλ εξγαδφκελσλ πηζηεχεη φηη ν παξάγνληαο απηφο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο θαη 
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5 απφ απηνχο ηνλ ζεσξνχλ αξθεηά ζεκαληηθφ θαη κφλν 1 θαζφινπ ζεκαληηθφ. Γηα 

ηνπο κέρξη ηψξα παξάγνληεο δηακφξθσζεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

παξαηεξείηαη κηα νκνηνκνξθία ζηα απνηειέζκαηα θαζψο νη πεξηζζφηεξνη ζεσξνχλ 

ηνπο παξάγνληεο απηνχο πάξα πνιχ θαη πνιχ ζεκαληηθνχο γηα ην ππφ εμέηαζε ζέκα 

καο. 

ην δηάγξακκα 10, παξαηεξνχκε κηα δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηα παξαπάλσ 

απνηειέζκαηα, δειαδή 29 ππάιιεινη ζεσξνχλ ηνλ παξάγνληα «ζπλεξγαζίεο θαη 

πφξνη» πνιχ ζεκαληηθφ θαη 23 απφ απηνχο ηνλ ζεσξνχλ πάξα πνιχ ζεκαληηθφ. Με 

άιια ιφγηα, ε πιεηνςεθία παξαηεξείηαη ζην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο «πνιχ 

ζεκαληηθφ». Τπάξρνπλ 11 εξγαδφκελνη ηνπ ΗΚΑ πνπ ζεσξνχλ ηνλ ππφ εμέηαζε 

παξάγνληα αξθεηά ζεκαληηθφ θαη πάιη κφλν 1 θαζφινπ ζεκαληηθφ.  

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 10: ΤΝΔΡΓΑΗΔ & ΠΟΡΟΗ 

 

Σέινο, αλαιχνπκε ηα απνηειέζκαηα γηα ηνλ παξάγνληα «δηαδηθαζίεο» κε ηε 

βνήζεηα ηνπ δηαγξάκκαηνο 11 θαη παξαηεξνχκε θαη πάιη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ηνπ ΗΚΑ ζεσξεί ηνλ παξάγνληα απηφ πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ (42,2%) θαη ην 34,4% ηνλ ζεσξεί πνιχ ζεκαληηθφ. Γηα 13 εξγαδφκελνπο νη 

δηαδηθαζίεο είλαη αξθεηά ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηε δηακφξθσζε ππεξεζηψλ 

πνηφηεηαο θαη γηα 2 απφ απηνχο θαζφινπ θαη ιίγν ζεκαληηθφο.  
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 11: ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ην αλζξώπηλν δπλακηθό ηνπ ΙΚΑ ώζηε 

λα παξέρεη ππεξεζίεο πνηόηεηαο. 

ηελ ελφηεηα απηή, ζα παξνπζηάζνπκε κε ηε βνήζεηα δηαγξακκάησλ ηνπο 

παξάγνληεο εθείλνπο πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Ηδξχκαηνο 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ψζηε λα παξέρνπλ ππεξεζίεο πνηφηεηαο.  

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 12: ΑΜΔΟ ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ  

 

 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα, βιέπνπκε φηη 60 απφ ηνπο 64 ππαιιήινπο πνπ 

εξσηήζεθαλ, ζεσξνχλ ηνλ άκεζν πξντζηάκελν πνιχ θαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ 
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παξάγνληα ηθαλφ λα επεξεάζεη ζεηηθά ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ΗΚΑ ψζηε λα 

παξέρεη ππεξεζίεο πνηφηεηαο.  

ην δηάγξακκα 13 πνπ αθνινπζεί, παξαηεξνχκε φηη ν παξάγνληαο 

«ζπλάδεξθνη» είλαη πνιχ θαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφο, 48 ζηνπο 64, γηα λα επεξεάδεη 

ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ψζηε λα παξέρεη ππεξεζίεο πνηφηεηαο. Π.ρ ν αξηζκφο ησλ 

ππαιιήισλ, ε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο, ε ζπκπεξηθνξά ηνπο θ.α. 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 13: ΤΝΑΓΔΛΦΟΗ 

 

Δλ ζπλερεία, ζην δηάγξακκα 14 παξαηεξνχκε φηη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

είλαη εμίζνπ ηθαλφ γηα λα επεξεάζεη ζεηηθά ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ψζηε λα παξέρεη 

πνηνηηθέο ππεξεζίεο. Οη 53 απφ ηνπο 64 ππαιιήινπο, ζεσξνχλ ηνλ ελ ιφγσ 

παξάγνληα πνιχ θαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ.  

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 14: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΔΡΓΑΗΑ 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 15: ΑΜΟΗΒΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ην δηάγξακκα 15, θαίλεηαη φηη ππάξρνπλ 45/64 ππαιιήινπο πνπ ζεσξνχλ ηηο 

ακνηβέο ηνπο ηθαλέο γηα λα ηνπο επεξεάζνπλ ψζηε λα παξέρνπλ ππεξεζίεο πνηφηεηαο. 

Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη 16 ππάιιεινη πνπ ζεσξνχλ αξθεηά ζεκαληηθφ θαη φρη πνιχ 

θαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ηνλ ελ ιφγσ παξάγνληα.  

ην δηάγξακκα 16 πνπ αθνινπζεί, παξαηεξνχκε φηη 49/64 ππαιιήινπο 

ζεσξνχλ φηη ε εθπαίδεπζε θαη ηα ζεκηλάξηα είλαη πνιχ θαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο ηθαλφο λα επεξεάζεη ζεηηθά ην αλζξψπηλν δπλακηθφ γηα λα παξέρεη 

πνηφηεηαο ππεξεζίεο.  

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 16: ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ / ΔΜΗΝΑΡΗΑ 
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ην δηάγξακκα 17, παξαηεξνχκε φηη 58/64 ππαιιήινπο πηζηεχνπλ φηη ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη απφ αξθεηά έσο πάξα πνιχ ζεκαληηθφο γηα λα ηνπο 

επεξεάζεη ψζηε λα παξέρνπλ ππεξεζίεο πνηφηεηαο.  

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 17: ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ην δηάγξακκα 18, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε εζσηεξηθή επηθνηλσλία ησλ 

ππαιιήισλ είλαη απφ αξθεηά έσο πάξα πνιχ ζεκαληηθή γηα λα επεξεάζεη ζεηηθά ηνπο 

ππαιιήινπο λα παξέρνπλ ππεξεζίεο πνηφηεηαο (61/64). 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 18: ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 
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ην δηάγξακκα 19, νη 42 απφ ηνπο 64 ππαιιήινπο απάληεζαλ φηη ε 

αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο είλαη απφ αξθεηά έσο πνιχ ζεκαληηθή θαη κφλν 13 φηη 

είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή. Τπάξρνπλ θαη 9 ππάιιεινη πνπ ηελ ζεσξνχλ απφ 

θαζφινπ έσο ιίγν ζεκαληηθή.  

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 19: ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟΓΟΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ην δηάγξακκα 20, νη 48/64 ππαιιήινπο απάληεζαλ νηη ε νκαδηθή εξγαζία 

είλαη πνιχ θαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή, 11 απφ απηνχο απάληεζαλ φηη ε εξγαζία ζε 

νκάδεο είλαη αξθεηά ζεκαληηθή θαη 5 φηη ε νκαδηθή εξγαζία είλαη απφ θαζφινπ έσο 

ιίγν ζεκαληηθή.  

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 20: ΟΜΑΓΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 
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ην δηάγξακκα 21, παξαηεξνχκε κηα δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνεγνχκελεο απαληήζεηο. ηελ εξψηεζε απηή νη πεξηζζφηεξνη ππάιιεινη, 45/64, 

απάληεζαλ φηη ην ΟΠ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο, ηθαλφο λα 

επεξεάζεη ζεηηθά ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ΗΚΑ ψζηε λα παξέρεη πνηνηηθέο 

ππεξεζίεο. Οη 15/64 ζεσξνχλ ηνλ ελ ιφγσ παξάγνληα πνιχ ζεκαληηθφ θαη κφλν 4 

αξθεηά ζεκαληηθφ. Γελ ππάξρεη θαλέλαο ππάιιεινο πνπ λα ζεσξεί ην ζχζηεκα 

κεραλνγξάθεζεο ηνπ ΗΚΑ απφ θαζφινπ έσο ιίγν ζεκαληηθφ.  

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 21: ΟΠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο-

δηεύζπλζεο. 

ηελ ελφηεηα απηή ζα κειεηήζνπκε ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο-δηεχζπλζεο ηνπ εθάζηνηε 

εξγαδνκέλνπ. Θέζακε ηε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ απηψλ πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπκε 

ηα εκπφδηα πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ θαη είλαη ηθαλά λα 

απνηξέςνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο.  
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ22:  

ΜΔΓΑΛΟ ΑΡΗΘΜΟ ΚΑΝΟΝΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ 

 

 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα βιέπνπκε φηη νη 28 απφ ηνπο 64 ππαιιήινπο ηνπ 

Ηδξχκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο απάληεζαλ φηη ν κεγάινο αξηζκφο θαλφλσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο ηνπο θαη νη 19 απφ 

απηνχο ζεσξνχλ φηη ν παξάγνληαο απηφο  πξνζδηνξίδεη πάξα πνιχ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ηκήκαηνο ηνπο. Με ιίγα ιφγηα, νη πνιπάξηζκνη θάλνλεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη θαη λα εθηεινχληαη ζε έλα ηκήκα ζεσξνχληαη απφ ηνπο δηνηθεηηθνχο 

ππαιιήινπο φηη  πξνζδηνξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο ηνπο πνιχ θαη πάξα 

πνιχ. Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθάζηνηε ηκήκαηνο εμαξηάηαη αξθεηά απφ ηνλ 

κεγάιν αξηζκφ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ άπνςε 13 αηφκσλ, ελψ 4 

άηνκα ζεσξνχλ φηη ν παξάγνληαο απηφο πξνζδηνξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο 

απφ θαζφινπ έσο ιίγν.  

χκθσλα κε ην παξαθάησ δηάγξακκα (23), ε έιιεηςε ηππνπνίεζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη νδεγηψλ πξνζδηνξίδεη πνιχ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ηκεκάησλ ηεο 

εμεηαδφκελεο Τπεξεζίαο ζχκθσλα κε ηε γλψκε 23 εξγαδφκελψλ ηεο θαη 20 απφ 

απηνχο πηζηεχνπλ φηη ν παξάγνληαο απηφο πξνζδηνξίδεη πνιχ ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

ηκεκάησλ. Απφ ηνπο 64 εξσηψκελνπο νη 14 ζεσξνχλ φηη ε  έιιεηςε ηππνπνίεζεο 

πξνζδηνξίδεη αξθεηά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ηκεκάησλ θαη 6 απφ απηνχο (64) 

ζεσξνχλ φηη πξνζδηνξίδεη ιίγν θαη κφλν 1 ζεσξεί ηειείσο αζήκαληε ηελ έιιεηςε 

ηππνπνίεζεο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ηκεκάησλ. Δλ θαηαθιείδη, παξαηεξνχκε φηη 
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νη 43 απφ ηνπο 64 εξσηψκελνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ Δπφζκνπ, 

ζεσξνχλ φηη ην γεγνλφο λα κελ ππάξρεη «ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο δηεθπεξαίσζεο» ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο «αληηθαηνπηξίδεη» πνιχ θαη πάξα πνιχ ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ηκεκάησλ ηνπ ελ ιφγσ Ηδξχκαηνο.  

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 23: 

ΔΛΛΔΗΦΖ ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ & ΟΓΖΓΗΧΝ 

 

Δλ ζπλερεία ζην δηάγξακκα 24 πνπ θαίλεηαη παξαθάησ, βιέπνπκε φηη ν ίδηνο 

αξηζκφο ππαιιήισλ, 19 γηα ηελ θάζε πεξίπησζε, ζεσξνχλ φηη ε απνπζία 

απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ κέηξεζεο ηεο απφδνζεο πξνζδηνξίδεη πνιχ θαη πάξα πνιχ 

ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ηκεκάησλ. Δλψ, 15 εξσηψκελνη ππάιιεινη ζεσξνχλ φηη ν 

παξάγνληαο απηφο πξνζδηνξίδεη αξθεηά ηε ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ. Παξαηεξνχκε 

ζρεηηθά κεγάιν αξηζκφ ππαιιήισλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο πξνεγνχκελεο ηνπνζεηήζεηο 

ηνπο, πνπ πηζηεχεη φηη ε απνπζία απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ κέηξεζεο ηεο απφδνζεο 

είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ πξνζδηνξίδεη ιίγν (8 άηνκα) ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ 

ηκεκάησλ θαη δελ πξνζδηνξίδεη θαζφινπ (3  άηνκα) ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο απηψλ. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 24: 

ΑΠΟΤΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΖ 

 

ην παξαθάησ δηάγξακκα (25), 46 απφ ηνπο 64 ππαιιήινπο ζεσξνχλ φηη ε 

απνπζία θηλήηξσλ πξνζδηνξίδεη πνιχ θαη πάξα πνιχ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ 

ηκεκάησλ. Σν ¼ πεξίπνπ ησλ ππαιιήισλ ζεσξεί φηη ν εμεηαδφκελνο παξάγνληαο 

πξνζδηνξίδεη αξθεηά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ηκεκάησλ θαη κφλν ην 1/16 ησλ 

ππάιιεισλ ζεσξεί φηη ν παξάγνληαο απηφο πξνζδηνξίδεη ιίγν θαη θαζφινπ ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ησλ ηκεκάησλ. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ, φηη ην 72% πεξίπνπ ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ Δπφζκνπ πηζηεχνπλ φηη ε απνπζία θηλήηξσλ είηε απφ 

ηνλ άκεζν πξντζηάκελν, είηε απφ ηε δηεχζπλζε , είηε αθφκε θαη απφ ηε Γηνίθεζε 

πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ηκεκάησλ, δηφηη νη ππάιιεινη δελ 

απνδίδνπλ, δελ νξγαλψλνληαη κεηαμχ ηνπο, δελ εμππεξεηνχλ ην θνηλφ φηαλ δελ 

ππάξρνπλ απηά ηα θίλεηξα, θνηλψο ε εξγαζία ηνπο κεηαηξέπεηαη ζε «ξνπηίλα» θαη δελ 

έρνπλ θάπνην ελδηαθέξνλ ψζηε λα γίλνπλ πην παξαγσγηθνί.  
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 25: 

ΑΠΟΤΗΑ ΚΗΝΖΣΡΧΝ 

 

ην αθφινπζν δηάγξακκα, παξαηεξνχκε φηη 19 απφ ηνπο 64 ππαιιήινπο 

ζεσξνχλ ηελ αιιεινεπηθάιπςε ησλ ξφισλ θαη επζπλψλ παξάγνληα πνπ πξνζδηνξίδεη 

πάξα πνιχ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ηκεκάησλ θαη 17 απφ απηνχο πηζηεχνπλ φηη ν 

παξάγνληαο απηφο πξνζδηνξίδεη πνιχ ηε ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ. Τπάξρνπλ, αθφκε 

θαη 16 απφ ηνπο 64 ππαιιήινπο πνπ ζεσξνχλ φηη ε αιιεινεπηθάιπςε ξφισλ θαη 

επζπλψλ πξνζδηνξίδεη αξθεηά ηε ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ ηνπο, ελψ 12 ππάιιεινη 

ππνζηεξίδνπλ φηη ν ελ ιφγσ παξάγνληαο πξνζδηνξίδεη ιίγν θαη δελ πξνζδηνξίδεη 

θαζφινπ ηε ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ. Απφ ν,ηη θαίλεηαη ε αιιεινεπηθάιπςε ξφισλ 

θαη επζπλψλ, αλ θαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο ηκήκαηνο, 

ζεσξείηαη απφ ηνπο κηζνχο ζρεδφλ ππαιιήινπο ζεκαληηθφο θαη ελ ζχγθξηζε κε ηνλ 

παξαπάλσ παξάγνληα πνπ εμεηάζακε (70% ησλ ππαιιήισλ πηζηεχεη φηη ε απνπζία 

θηλήηξσλ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή) δελ θαηαηάζζεηαη απφ απηφο ζηνπο «ηφζν 

ζεκαληηθνχο» παξάγνληεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηκεκάησλ. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 26: 

ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΚΑΛΤΦΖ ΡΟΛΧΝ ΚΑΗ ΔΤΘΤΝΧΝ 

 

Ζ έιιεηςε εθπαίδεπζεο ππαιιήισλ, φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 27, 

ζεσξείηαη απφ 28 ππαιιήινπο φηη πξνζδηνξίδεη πάξα πνιχ ηε ιεηηνπξγία ελφο 

ηκήκαηνο, ελψ κφλν 14 άηνκα θαηαηάζζνπλ ηνλ παξάγνληα απηφ σο πνιχ 

πξνζδηνξηζηηθφ γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο ηκήκαηνο. Πξνζδηνξίδεη αξθεηά ηε ξνή ησλ 

εξγαζηψλ ζε έλα ηκήκα ζχκθσλα κε ηελ άπνςε 13 ππαιιήισλ θαη πξνζδηνξίδεη ιίγν 

ηε ξνή απηψλ ζχκθσλα κε ηελ άπνςε 9 ππαιιήισλ. Χζηφζν, δελ ππάξρεη θαλέλαο 

ππάιιεινο πνπ λα ζεσξεί ηνλ ελ ιφγσ παξάγνληα ηθαλφ γηα λα πξνζδηνξίζεη ηε 

ιεηηνπξγία ελφο ηκήκαηνο. Ζ δηαζηξσκάησζε ησλ απαληήζεσλ ζε απηή ηελ εξψηεζε 

δηαθέξεη ζε ζρέζε κε ηηο παξαπάλσ ηνπνζεηήζεηο, κηαο θαη νη κηζνί ζρεδφλ 

ππάιιεινη(δει 28/64)  απφ ηε κηα κεξηά ζεσξνχλ φηη ε έιιεηςε εθπαίδεπζεο 

πξνζσπηθνχ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή θαη ηθαλή γηα λα πξνζδηνξίζεη ηε ιεηηνπξγία 

ελφο ηκήκαηνο θαη νη άιινη κηζνί (δει 27/64) ζεσξνχλ φηη ν παξάγνληαο απηφο είλαη 

πνιχ θαη αξθεηά ηθαλφο γηα λα πξνζδηνξίζεη ηε ξνή εξγαζηψλ ζε έλα ηκήκα.  
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 27: 

ΔΛΛΔΗΦΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ 

  

ην ηειεπηαίν δηάγξακκα 28, παξαηεξνχκε φηη ην πιενλάδνλ αλζξψπηλν 

δπλακηθφ δελ πξνζδηνξίδεη θαζφινπ ηε ιεηηνπξγία ελφο ηκήκαηνο ζχκθσλα κε ηελ 

άπνςε 16 αηφκσλ θαη πξνζδηνξίδεη ιίγν ζχκθσλα κε ηελ άπνςε 17 αηφκσλ. 

Πξνζδηνξίδεη αξθεηά ηε ιεηηνπξγία ελφο ηκήκαηνο φπσο απάληεζαλ 15 άηνκα. Μφλν 

16 άηνκα ζεσξνχλ φηη παξάγνληαο απηφο δελ είλαη ηθαλφο γηα λα πξνζδηνξίζεη πνιχ 

θαη πάξα πνιχ ηε ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα είλαη 

θαηαλνεηά ελ κέξεη γηαηί εάλ ππάξρεη παξαπάλσ αλζξψπηλν δπλακηθφ απφ ην 

«θαλνληθφ» πξνζδηνξίδεη ιίγν ηε ιεηηνπξγία ελφο ηκήκαηνο κηαο θαη δελ απνηειεί 

ηξνρνπέδη γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία απηνχ. Απφ ηελ άιιε φπσο θαίλεηαη θαη ζηα 

απνηειέζκαηα ππάξρνπλ θάπνηνη ππάιιεινη πνπ ζεσξνχλ ηνλ παξάγνληα απηφ 

αλαζηαιηηθφ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο.  
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 28: 

ΠΛΔΟΝΑΕΟΝ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 Βαζκόο ζεκαληηθόηεηαο γηα ηα θξηηήξηα δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο  

ηελ ελφηεηα απηή ζα εμεηάζνπκε ηνλ βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο γηα ηα θξηηήξηα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. Θα δνχκε κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ 

ππαιιήισλ ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ Δπφζκνπ πνηα θξηηήξηα είλαη ζεκαληηθά θαη πνηα φρη γηα 

ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο γλψκε.  

Ξεθηλψληαο απφ ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, δηάγξακκα 29, 

παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ ππαιιήισλ ζεσξεί ην θξηηήξην απηφ πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. Απφ ηνπο 64 ππαιιήινπο νη 13 ζεσξνχλ 

φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θξηηήξην θαη 9 απφ απηνχο φηη είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ γηα 

ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. Μφλν 3 ππάιιεινη ζεσξνχλ ηελ ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε ιίγν ζεκαληηθή θαη δελ ππάξρεη νχηε έλαο ππάιιεινο πνπ λα ηελ 

ζεσξεί θαζφινπ ζεκαληηθή.  
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Γηάγξακκα 29 : Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 

 

 

ην δηάγξακκα 30, παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ ππαιιήισλ θαη 

κάιηζηα 47 απφ ηνπο 64 ππαιιήινπο ζεσξνχλ φηη ην ΟΠ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ 

θξηηήξην γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη απφ φηη βιέπνπκε ζε απηφ ην θξηηήξην 

8 παξαπάλσ άηνκα δήισζαλ φηη είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε ηελ 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. Μνλφ 13 άηνκα ζεσξνχλ φηη ην ΟΠ ηνπ ΗΚΑ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. Απφ ηελ άιιε κεξηά ππάξρνπλ 

θαη θάπνηνη, 4 ππάιιεινη ζηνπο 64, πνπ ζεσξνχλ ιίγν θαη θαζφινπ ζεκαληηθφ ην 

ζχζηεκα κεραλνγξάθεζεο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ. Πξάγκαηη, ην ΟΠ είλαη έλα πνιχ θαιφ 

«βήκα» γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θηινζνθίαο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο.  

Γηάγξακκα 30: Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 
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ην δηάγξακκα 31, παξαηεξνχκε φηη ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ζεσξείηαη 

πνιχ θαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο απφ 46 

ππαιιήινπο, θαη κάιηζηα νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλνπο δει 23 γηα ηε κηα πεξίπησζε 

θαη 23 γηα ηελ άιιε, θαη 14 άηνκα ζεσξνχλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

ππαιιήισλ θαη ησλ πξντζηακέλσλ αξθεηά ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο. Μνλφ 4 άηνκα ζεσξνχλ ην θξηηήξην απηφ απφ ιίγν έσο θαζφινπ 

ζεκαληηθφ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. Απφ φηη θαηαιαβαίλνπκε, νη δηνηθεηηθνί 

ππάιιεινη ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ Δπφζκνπ ζεσξνχλ φηη ην λα αμηνινγνχληαη νη ππάιιεινη 

θαη νη πξντζηάκελνη είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ θξηηήξην πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 

πνηφηεηα ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ Ηδξχκαηνο. 

Γηάγξακκα 31: Αμηνιφγεζε ππαιιήισλ θαη πξντζηακέλσλ 

 

 

 

 

 

ην δηάγξακκα 32, παξαηεξνχκε φηη 24 απφ ηνπο 64 ππαιιήινπο ηνπ ΗΚΑ 

ζεσξνχλ φηη ε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θξηηήξην 

γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη 22 απφ απηνχο ζεσξνχλ φηη ην ελ ιφγσ θξηηήξην 

είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. Τπάξρεη δηαθνξά ζηηο 

απαληήζεηο ησλ ππαιιήισλ γηα ην θξηηήξην ηεο κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ζε ζρέζε κε 

ηηο απαληήζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εξσηεκάησλ κηαο θαη κφλν 13 άηνκα ζεσξνχλ φηη 

ε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. Μφλν 5 άηνκα απφ ηελ άιιε κεξηά θαηαηάζζνπλ ην 

θξηηήξην απηφ ιίγν έσο θαζφινπ ζεκαληηθφ γηα ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ.  
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Γηάγξακκα 32: Μέηξεζε ηεο απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ 

  

 

 

 

 ην δηάγξακκα 33, βιέπνπκε φηη ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ 

ππνθαηαζηήκαηνο πνπ κειεηάκε ζεσξείηαη αξθεηά ζεκαληηθφ θξηηήξην απφ 28 άηνκα 

γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. Απφ ηα 64 άηνκα νη 19 απάληεζαλ φηη ην θξηηήξην 

απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη κφλν 14 άηνκα φηη ην θξηηήξην απηφ είλαη πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. Απελαληίαο, κφλν 3 άηνκα ζεσξνχλ φηη 

ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο είλαη ιίγν θαη θαζφινπ ζεκαληηθή 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί πνηφηεηα ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο.  

Γηάγξακκα 33: Αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο 
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ην δηάγξακκα 34, παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ ππαιιήισλ, 21 απφ ηα 

64 άηνκα, ζεσξεί φηη ε θαηαγξαθή παξαπφλσλ ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη 18 απφ ηα 64 άηνκα ζεσξεί 

ην θξηηήξην απηφ σο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. 17 απφ 

ηα 64 άηνκα ζεσξνχλ φηη ε θαηαγξαθή παξαπφλσλ ηνπ θνηλνχ είλαη αξθεηά 

ζεκαληηθφ θξηηήξην πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ππεξεζίεο 

πνηφηεηαο. Μφλν 8 άηνκα ζεσξνχλ φηη ε θαηαγξαθή ησλ παξαπφλσλ ησλ πνιηηψλ δελ 

είλαη «ιχζε» γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο.  

Γηάγξακκα 34: Καηαγξαθή παξαπφλσλ ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ 

 

Ζ θαηαγξαθή παξαπφλσλ ηνπ πξνζσπηθνχ, δηάγξακκα 35, ζεσξείηαη απφ ηελ 

πιεηνςεθία ησλ ππαιιήισλ πνιχ ζεκαληηθφ θξηηήξην, κηαο θαη 24 άηνκα απάληεζαλ 

γηα ην θξηηήξην απηφ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. Απφ 

ηνπο 64 ππαιιήινπο νη 36 θαη ζπγθεθξηκέλα 18 γηα ηελ θάζε πεξίπησζε, ζεσξνχλ φηη 

ε θαηαγξαθή παξαπφλσλ απφ ηε δηθή ηνπο πιεπξά είλαη πάξα πνιχ θαη αξθεηά 

ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. Μφλ ν 4 άηνκα ζεσξνχλ ην 

θξηηήξην απηφ ιίγν ζεκαληηθφ θαη δελ ππάξρεη θαλέλαο ππάιιεινο πνπ λα ην ζεσξεί 

θαζφινπ ζεκαληηθφ. ε ζχγθξηζε κε ην παξαπάλσ δηάγξακκα, νη απαληήζεηο είλαη 

ζρεδφλ φκνηεο κε κφλε ειάρηζηε δηαθνξά ζην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο «θαζφινπ 

ζεκαληηθφ», αθνχ ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε ππάξρνπλ 2 άηνκα πνπ ζεσξνχλ 

θαζφινπ ζεκαληηθή ηελ θαηαγξαθή παξαπφλσλ ηνπ θνηλνχ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

εμεηάδνπκε δελ ππάξρεη θαλέλα ηέηνην άηνκν πνπ λα ζεσξεί ηελ θαηαγξαθή ησλ 
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παξαπφλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ΗΚΑ θαζφινπ ζεκαληηθή γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  

Γηάγξακκα 35: Καηαγξαθή παξαπφλσλ ηνπ πξνζσπηθνχ 

 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ ππαιιήισλ, ζεσξείηαη απφ 

ηελ πιεηνςεθία ησλ ππαιιήισλ πάξα πνιχ ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο πνηφηεηαο, φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 36 (31 απφ ηα 64). Δπίζεο, πνιχ 

ζεκαληηθφ θξηηήξην ζεσξείηαη θαη απφ 25 δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο ηνπ ΗΚΑ. Μφλν 8 

ππάιιεινη ζεσξνχλ ην θξηηήξην απηφ απφ ιίγν έσο αξθεηά ζεκαληηθφ γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. Οη απαληήζεηο απφ φηη βιέπνπκε δελ είλαη νκνηφκνξθα 

θαηαλεκεκέλεο κηαο θαη ην 87,5% ησλ ππαιιήισλ ζεσξνχλ φηη ην λα αμηνπνηνχληαη 

νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο ησλ ππαιιήισλ είλαη πνιχ θαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ γηα 

ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη κφλν ην 14,5% ζεσξεί φηη ην λα αμηνπνηνχληαη νη 

γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο ησλ ππαιιήισλ είλαη ιίγν έσο αξθεηά ζεκαληηθφ γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ ελ ιφγσ Τπεξεζία.  

 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25

ΚΑΘΟΛΟΤ

ΛΙΓΟ

ΑΡΚΕΣΑ

ΠΟΛΥ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

4

18

24

18



82 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

ΚΑΘΟΛΟΤ

ΛΙΓΟ

ΑΡΚΕΣΑ

ΠΟΛΥ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

2

6

25

31

0 5 10 15 20 25 30 35 40

ΚΑΘΟΛΟΤ

ΛΙΓΟ

ΑΡΚΕΣΑ

ΠΟΛΥ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

2

9

17

36

Γηάγξακκα 36: Αμηνιφγεζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ ππαιιήισλ 

 

ην δηάγξακκα 37, παξαηεξνχκε φηη ε πιεηνςεθία ησλ ππαιιήισλ ζεσξνχλ 

φηη ε εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα 

ζηελ εξγαζία ηνπο είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο. Σν 26,6% (δει. 17) ησλ ππαιιήισλ ζεσξεί φηη ην θξηηήξην απηφ είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. Σν 14,1% (δει. 9) ησλ ππαιιήισλ 

ζεσξεί φηη ην ελ ιφγσ θξηηήξην είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη κφλν ην 3,1% (δει.2) ζεσξεί φηη είλαη ιίγν ζεκαληηθφ. 

πκπεξαζκαηηθά, φινη ζρεδφλ νη ππάιιεινη, δει ην 97% απηψλ, πηζηεχνπλ φηη ε 

εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ζηελ εξγαζία ηνπο 

είλαη απφ αξθεηά έσο πάξα πνιχ ζεκαληηθή πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί έλα θιίκα 

πνηφηεηαο ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο.  

Γηάγξακκα 37: Δθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα 

ζηελ εξγαζία ηνπο 
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ην δηάγξακκα 38, βιέπνπκε φηη ην 92,2%  (δει. 28+16+15) ησλ ππαιιήισλ 

ζεσξεί φηη ν θαζνξηζκφο ζαθψλ γξαπηψλ δηαδηθαζηψλ δηεθπεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ 

γηα θάζε ηκήκα είλαη απφ αξθεηά έσο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. Δλψ, κφλν ην 7,8% ησλ ππαιιήισλ ζεσξεί ην θξηηήξην 

απηφ ιίγν ζεκαληηθφ θαη δελ ππάξρεη θαλέλαο ππάιιεινο πνπ λα ζεσξεί ην ελ ιφγσ 

θξηηήξην θαζφινπ ζεκαληηθφ. Σν λα ππάξρνπλ ζαθείο γξαπηέο δηαδηθαζίεο γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο, δει. λα ππάξρνπλ θάπνηνη θαλφλεο ή αθφκε θαη 

θάπνηεο δηεπθξηλίζεηο έηζη ψζηε φια ηα ππνθαηαζηήκαηα λα δηεθπεξαηψλνπλ ηα 

θαζήθνληα ηνπο κε παξφκνην ηξφπν πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη ηπρφλ ιάζε ή 

παξεμεγήζεηο απφ ην θνηλφ ζεσξείηαη φηη είλαη βαζηθφ θξηηήξην γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο πνηφηεηαο απφ ηνπο δηνηθεηηθνχο  ππαιιήινπο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ Δπφζκνπ.  

Γηάγξακκα 38: θαζνξηζκφο ζαθψλ γξαπηψλ δηαδηθαζηψλ δηεθπεξαίσζεο ησλ 

εξγαζηψλ γηα θάζε ηκήκα 

 

 

ην δηάγξακκα 39, παξαηεξνχκε φηη ν θαζνξηζκφο ζαθψλ γξαπηψλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ζεσξείηαη 

απφ ην 67,2% (δει. 26+17) ησλ ππαιιήισλ απφ πνιχ έσο πάξα πνιχ ζεκαληηθφ 

θξηηήξην γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. Σν 20,3% ησλ ππαιιήισλ ζεσξεί ην ελ 

ιφγσ θξηηήξην είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ θαη κφλν ην 12,5% ην ζεσξεί απφ θαζφινπ 

έσο ιίγν ζεκαληηθφ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. Ζ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία 

κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ πνπ απνξξέεη απφ ηελ χπαξμε ζαθψλ γξαπηψλ δηαδηθαζηψλ 

είλαη πξάγκαηη βαζηθφ θξηηήξην γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ.  



84 

 

Γηάγξακκα 39: Καζνξηζκφο ζαθψλ γξαπηψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ 

 

 

 

7.6 Γηαθνξνπνηήζεηο εξγαδνκέλωλ κε βάζε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία 

ηελ ελφηεηα απηή ζα δνχκε πσο δηαθνξνπνηείηαη ε ζηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ 

ΗΚΑ-ΔΣΑΜ  Δπφζκνπ κε βάζε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία. Σα απνηειέζκαηα πνπ 

βαζίζηεθαλ ζηνλ έιεγρν Chi-square test, καο έδεημαλ φηη κε βάζε ην θχιν έρνπκε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα ηηο εξσηήζεηο 27 θαη 31 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

καο. Καη γηα λα γίλνπκε πην ζαθείο παξαζέηνπκε ηνλ πίλαθα 4 Παξαξηήκαηνο: 

Πίλαθεο SPSS, φπνπ βιέπνπκε φηη ε ηηκή ηνπ ειέγρνπ 
2X  είλαη 0,976κε ηηκή 

πηζαλφηεηαο 0,045  0,05. ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί ζα δείμνπκε θαη θαηά πφζν 

δηαθέξεη ε ζηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηελ εξψηεζε 27 κε βάζε ην θχιν 

ηνπο.  

ην δηάγξακκα 40, παξαηεξνχκε ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο ζηάζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε βάζε ην θχιν φζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε 27: «ην πιενλάδνλ 

αλζξψπηλν δπλακηθφ πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο-δηεχζπλζε 

ζαο».  

 

 

0 5 10 15 20 25 30

ΚΑΘΟΛΟΤ

ΛΙΓΟ

ΑΡΚΕΣΑ

ΠΟΛΥ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

3

5

13

17

26



85 

 

3

9

4
3

13

8

11

4

9

0

2

4

6

8

10

12

14

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΣΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

ΑΝΔΡΕ

ΓΤΝΑΙΚΕ

3
4

9

3
2

18

15

10

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΣΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

ΑΝΔΡΕ

ΓΤΝΑΙΚΕ

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 40:  

ΦΤΛΟ*ΠΛΔΟΝΑΕΟΝ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

 

Δπίζεο, βξήθακε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε βάζε ην θχιν ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ζηελ εξψηεζε 31. (βι. πίλαθα 5 Παξαξηήκαηνο 1). Ζ  ηηκή ηνπ 

ειέγρνπ 
2X  είλαη 10,319κε ηηκή πηζαλφηεηαο 0,035  0,05 

ην δηάγξακκα 41 πνπ αθνινπζεί παξαηεξνχκε ηε δηαθνξά ζηε ζηάζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε βάζε ην θχιν φζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε 31: «ε κέηξεζε ηεο 

απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ είλαη ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ». 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 41: ΦΤΛΟ*ΜΔΣΡΖΖ ΑΠΟΓΟΖ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ 
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Σν επφκελν δεκνγξαθηθφ ζηνηρείν πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηε ζηάζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ είλαη ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο. Ξεθηλψληαο απφ ηελ εξψηεζε 16 θαη κε 

βάζε ηνλ πίλαθα 6 Παξαξηήκαηνο 1, παξαηεξνχκε φηη ε ζηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε 

βάζε ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο δηαθνξνπνηείηαη γηα ηελ εξψηεζε 16. Ζ ηηκή ηνπ 

ειέγρνπ x
2
 είλαη 48,008 θαη ε ηηκή πηζαλφηεηαο ειέγρνπ είλαη 0<0,05, άξα ππάξρεη 

πάξα πνιχ ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά.  

ην δηάγξακκα 42, ζα δείμνπκε ηε δηαθνξνπνίεζε πνπ ζρνιηάζακε 

παξαπάλσ. Παξαηεξνχκε φηη κε βάζε ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ 

Ηδξχκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο δίλνληαη δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

εξψηεζε 16: «ν εζσηεξηθφο έιεγρνο επεξεάδεη ζεηηθά ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ 

ΗΚΑ ψζηε λα παξέρεη ππεξεζίεο πνηφηεηαο».  

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 42: ΥΡΟΝΗΑ ΠΡΟΤΠΖΡΔΗΑ*ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ επφκελε εξψηεζε γηα ηελ νπνία θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηνχληαη νη ζηάζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ είλαη ε εξ. 26: «ε έιιεηςε εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ πξνζδηνξίδεη ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο-δηεπζπλζή ζαο». Ζ ηηκή ηνπ ειέγρνπ 
2X  είλαη 

25,226κε ηηκή πηζαλφηεηαο 0,047  0,05 (βι. πίλαθα 7, Παξαξηήκαηνο 1) θαη γηα 

απηφ ην ιφγν ιέκε φηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο πνπ ζα ηηο δείμνπκε 

θαιχηεξα κέζα απφ ην δηάγξακκα 43.  
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 43: ΥΡΟΝΗΑ ΠΡΟΤΠΖΡΔΗΑ *ΔΛΛΔΗΦΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Δπίζεο, γηα ηελ εξψηεζε 30 ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε βάζε ηα 

ρξφληα πξνυπεξεζίαο. Ζ ηηκή ηνπ ειέγρνπ 
2X  είλαη 31,848κε ηηκή πηζαλφηεηαο 0,045  

0,05.Βι. πίλαθα 8, Παξαξηήκαηνο 1.  

ην δηάγξακκα 44, γίλεηαη αηζζεηή ε παξαπάλσ δηαθνξνπνίεζε. Ζ ζηάζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ εξψηεζε 30: «ε αμηνιφγεζε ππαιιήισλ θαη πξντζηακέλσλ είλαη 

ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ», 

δηαθνξνπνηείηαη κε βάζε ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ηνπο.  

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 44:ΥΡΟΝΗΑ ΠΡΟΤΠΖΡΔΗΑ*ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ &ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΧΝ 
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Σέινο, γηα ηελ εξψηεζε 32 θαίλεηαη λα ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε 

βάζε ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο, αθνχ φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα 9 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο 1, Ζ ηηκή ηνπ ειέγρνπ 
2X  είλαη 37,577κε ηηκή πηζαλφηεηαο 0,010  

0,05.   

ην δηάγξακκα 45, παξαηεξνχκε ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ 

ππαιιήισλ απέλαληη ζηελ εξψηεζε 32: «ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ 

ππνθαηαζηήκαηνο είλαη ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ», κε βάζε ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ηνπο.  

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 45: ΥΡΟΝΗΑ ΠΡΤΠΖΡΔΗΑ*ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟΓΟΖ 

ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ 

 

 

 

 

Με βάζε ην επίπεδν ζπνπδψλ ππάξρνπλ 14 εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο νη 

εξγαδφκελνη θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηνχλ ηε ζηάζε ηνπο. Οη ζρεηηθνί πίλαθεο 

βξίζθνληαη ζην παξάξηεκα 1(Πίλαθεο 10-23). Δδψ, ζα δψζνπκε κφλν ηα 

δηαγξάκκαηα.  

Ξεθηλψληαο απφ ηελ εξψηεζε 7: «πφζν ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε 

ζηξαηεγηθή θαη ν πξνγξακκαηηζκφο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο  ππεξεζηψλ» έρνπκε ην παξαθάησ δηάγξακκα 

ζην νπνίν θαίλεηαη φηη ε ζηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε βάζε ηηο ζπνπδέο ηνπο 

δηαθνξνπνηείηαη γηα απηή ηελ εξψηεζε.  
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 46: ΠΟΤΓΔ*ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ &ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ 

 

 

 

 

πλερίδνπκε κε ηελ εξψηεζε 10: «πφζν ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη νη 

δηαδηθαζίεο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ απφ ηνπο 

εξγαδνκέλνπο  ππεξεζηψλ», γηα ηελ νπνία ε ζηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ δηαθνξνπνηείηαη 

κε βάζε ην επίπεδν ζπνπδψλ ηνπο.  

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 47:ΠΟΤΓΔ*ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ 

 

Ζ επφκελε εξψηεζε γηα ηελ νπνία ε ηνπνζέηεζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

δηαθνξνπνηείηαη κε βάζε ην επίπεδν ζπνπδψλ ηνπο είλαη ε εξψηεζε 11: «ν άκεζνο 

πξντζηάκελνο επεξεάδεη ζεηηθά ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ΗΚΑ ψζηε λα παξέρεη 

ππεξεζίεο πνηφηεηαο». 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 48: ΠΟΤΓΔ*ΑΜΔΟ ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ 

 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο θαη 

γηα ηελ εξψηεζε 12: «νη ζπλάδειθνη επεξεάδνπλ ζεηηθά ην αλζξψπηλν δπκαλακηθφ 

ηνπ ΗΚΑ ψζηε λα παξέρεη ππεξεζίεο πνηφηεηαο» ζε ζπλάξηεζε κε ην επίπεδν 

ζπνπδψλ ησλ εξγαδνκέλσλ.  

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ49:ΠΟΤΓΔ*ΤΝΑΓΔΛΦΟΗ 

 

Όζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε 15 θαη εδψ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηε ζηάζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε βάζε ην επίπεδν ζπνπδψλ ηνπο. Έηζη ινηπφλ ην εάλ ε εθπαίδεπζε 

θαη ηα ζεκηλάξηα επεξεάδεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ΗΚΑ ψζηε λα παξέρεη 

ππεξεζίεο πνηφηεηαο δηαθνξνπνηεί ηε γλψκε ησλ ππαιιήισλ αλάινγα κε ην ηη 

ζπνπδέο έρνπλ θάλεη απηνί.  
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 50: ΠΟΤΓΔ* ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ/ΔΜΗΝΑΡΗΑ 

 

πλερίδνπκε κε ηελ εξψηεζε 16: «ν εζσηεξηθφο έιεγρνο επεξεάδεη ζεηηθά ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ΗΚΑ ψζηε λα παξέρεη ππεξεζίεο πνηφηεηαο». Με βάζε ην 

επίπεδν ζπνπδψλ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα ηελ εξψηεζε απηή, 

πνπ θαίλνληαη θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα.  

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 51: ΠΟΤΓΔ&ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

 

 

Όζνλ άθνξα ηελ εξψηεζε 19: «ε νκαδηθή εξγαζία επεξεάδεη ζεηηθά ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ΗΚΑ ψζηε λα παξέρεη ππεξεζίεο πνηφηεηαο», ε ζηάζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ δηαθνξνπνηείηαη κε βάζε ην επίπεδν ζπνπδψλ ηνπο.  
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 52: ΠΟΤΓΔ*ΟΜΑΓΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

 πλερίδνπκε κε ηελ εξψηεζε 20: «ην ζχζηεκα κεραλνγξάθεζεο (ΟΠ) 

επεξεάδεη ζεηηθά ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ΗΚΑ ψζηε λα παξέρεη ππεξεζίεο 

πνηφηεηαο. Τπάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηε ζηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζε απηή ηελ 

εξψηεζε κε βάζε ην επίπεδν ζπνπδψλ ηνπο.  

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 53: ΠΟΤΓΔ*ΟΠ 

 

 

ηελ εξψηεζε 28: «ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε είλαη ζεκαληηθφ θξηηήξην 

γηα ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ζην ΗΚΑ», ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηε ζηάζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε βάζε ην επίπεδν ζπνπδψλ ηνπο.  
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 54: ΠΟΤΓΔ*ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 

πλερίδνπκε κε ηελ εξψηεζε 29: ην νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

είλαη ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζην ΗΚΑ» γηα ηελ νπνία νη 

εξγαδφκελνη δηαθνξνπνηνχλ ηε ζηάζε ηνπο αλάινγα κε ηηο ζπνπδέο ηνπο. 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 55: ΠΟΤΓΔ*ΟΠ 

 

 

Ζ εξψηεζε 30 αλαθέξεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ππαιιήισλ θαη 

πξντζηακέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα εάλ ε αμηνιφγεζε απηψλ είλαη ζεκαληηθφ θξηηήξην 

γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, φπνπ θαη πάιη νη απφςεηο ησλ εξγαδνκέλσλ 

δηαθνξνπνηνχληαη κε βάζε ην επίπεδν ζπνπδψλ ηνπο.  
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 56:ΠΟΤΓΔ*ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ & 

ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΧΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ εξψηεζε 31: «ε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ είλαη ζημανηικό 

θξηηήξην γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ», 

απαληήζεθε κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο αλάινγα κε ην επίπεδν 

ζπνπδψλ ησλ εξγαδνκέλσλ.  

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 57: ΠΟΤΓΔ*ΜΔΣΡΖΖ ΑΠΟΓΟΖ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ 
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Γηα ηελ εξψηεζε 35: «ε αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ 

ππαιιήισλ είλαη ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο» απαληήζεθε 

νκνίσο κε έληνλεο δηαθνξνπνηήζεηο.  

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 58: ΠΟΤΓΔ*ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΓΝΧΔΧΝ & 

ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ 

  

Σέινο, ζηελ εξψηεζε 37: «ν θαζνξηζκφο ζαθψλ γξαπηψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ηακάησλ είλαη ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο», ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέ δηαθνξέο αλάινγα κε ην 

επίπεδν ζπνπδψλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 59: ΠΟΤΓΔ*ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΑΦΧΝ ΓΡΑΠΣΧΝ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8:  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

 

 

Δξεπλεηηθά ζπκπεξάζκαηα 

Ζ ζχληαμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζην νπνίν απάληεζαλ νη εξσηψκελνη 

βαζίζηεθε θαηά θχξην ιφγν ζηα θξηηήξηα ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Αμηνιφγεζεο θαη 

ζηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ  επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ππεξεζηψλ ζην δεκφζην 

ηνκέα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αξρέο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο.  

Γηα ηα πέληε βαζηθά θξηηήξηα ηνπ ΚΠΑ, νη εξσηψκελνη θαίλεηαη λα δίλνπλ 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ εγεζία, ζηε ζηξαηεγηθή θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ. Όζνλ αθνξά ηηο ζπλεξγαζίεο θαη πφξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο, ηα 

ζεσξνχλ εμίζνπ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, αιιά φρη ηφζν φζν ηνπο ηξεηο πξναλαθεξφκελνπο 

παξάγνληεο. Πξάγκαηη, ν ξφινο ησλ εγεηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο ζε κηα δεκφζηα 

ππεξεζία κηαο θαη νη εγέηεο είλαη απηνί πνπ αλαπηχζζνπλ ηελ απνζηνιή, ην φξακα 

θαη ηηο αμίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε καθξνρξφληα επηηπρή ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο 

ππεξεζίαο. Ο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε ζηξαηεγηθή αληαλαθινχλ ηελ πξνζέγγηζε ηεο 

νξγάλσζεο σο πξνο ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ εθζπγρξνληζκνχ θαη θαηλνηνκηψλ θαη 

εθθξάδνπλ ηελ εζσηεξηθή θνπιηνχξα, ηε δηάξζξσζε θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

νξγάλσζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνηεξαηφηεηεο, ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηηο αλάγθεο 

ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ. Άξα, δηθαίσο θαηαηάζζεηαη απφ ηνπο 

εξσηψκελνπο-ππαιιήινπο ηνπ Ηδξχκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζηνπο πνιχ θαη 

πάξα πνιχ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ ζηελ ππεξεζία ηνπο. 

Δλ ζπλερεία, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζε 

κηα Γεκφζηα Τπεξεζία δηφηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη ππάιιεινη αιιειεπηδξνχλ 

κεηαμχ ηνπο θαη δηαρεηξίδνληαη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο νξίδεη ηελ επηηπρία ηεο 

Τπεξεζίαο ζηελ νπνία εξγάδνληαη. Αληηιακβαλφκαζηε, ινηπφλ, ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν 

νη εξσηψκελνη έδσζαλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνλ παξάγνληα απηφ. Οη ζπλεξγαζίεο θαη 

πφξνη αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε δεκφζηα νξγάλσζε ζρεδηάδεη θαη 

δηαρεηξίδεηαη ηηο εμσηεξηθέο ζπλεξγαζίεο ηεο θαη ηνπο εζσηεξηθνχο πφξνπο ηεο 

πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηελ πνιηηηθή ηεο, ηε ζηξαηεγηθή ηεο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο. Οη εξσηψκελνη γλσξίδνπλ ηνλ ξφιν 

ηνπ παξάγνληα απηνχ θαη γη απηφ ην ιφγν ην ζεσξνχλ ζεκαληηθφ ζηε δηακφξθσζε 
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ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ απφ απηνχο ππεξεζηψλ φρη φκσο ζηνλ ίδην βαζκφ ζε 

ζρέζε κε ηνπο  ηξεηο πξναλαθεξφκελνπο παξάγνληεο. Σέινο, νη δηαδηθαζίεο 

αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε νξγάλσζε δηαρεηξίδεηαη, βειηηψλεη θαη 

αλαπηχζζεη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο γηα λα δηακνξθψζεη θαηλνηνκίεο θαη λα ππνζηεξίμεη 

ηελ πνιηηηθή θαη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο θαη ηαπηφρξνλα λα ηθαλνπνηεί ηνπο 

πειάηεο/πνιίηεο θαη λα βειηηψλεη ηελ αμία ηεο γηα απηνχο θαη ηνπο άιινπο κεηφρνπο 

θαη ζεσξείηαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο, κεηά ηελ εγεζία, ηελ ζηξαηεγηθή θαη 

πξνγξακκαηηζκφ θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ.  

Ζ επφκελε ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ ζέζακε ζηνπο 64 δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο 

ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ Δπφζκνπ αθνξνχζε ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ επεξεάδνπλ 

ζεηηθά ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο Τπεξεζίαο ηνπο, ψζηε λα παξέρεη ππεξεζίεο 

πνηφηεηαο. ηφρνο καο ήηαλ λα κειεηήζνπκε πνηνη παξάγνληεο «ζπλεγνξνχλ ππέξ» 

ψζηε λα παξέρνληαη πνηνηηθέο ππεξεζίεο. Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ θάλακε 

ζπκπεξαίλνπκε φηη ην Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ ΗΚΑ είλαη κε 

«δηαθνξά» πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ 

κε βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ- ππαιιήισλ. Γηα ην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο 

«πάξα πνιχ ζεκαληηθφο», νη ππάιιεινη ηεο έξεπλαο καο ζεσξνχλ πάξα πνιχ 

ζεκαληηθνχο ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο πνπ είλαη παξαηεηαγκέλνη κε θζίλνπζα 

ζεηξά: ν άκεζνο πξντζηάκελνο, ε εθπαίδεπζε/ ζεκηλάξηα, ην πεξηβάιαλ εξγαζίαο θαη 

ε νκαδηθή εξγαζία, νη ακνηβέο, νη ζπλάδειθνη, ε εζσηεξηθή επηθνηλσλία, ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο.  

ηε ζπλέρεηα, πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπκε ηα εκπφδηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

ΓΟΠ ζην Ίδξπκα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζην νπνίν εξγάδεηαη ε ζπγγξαθέαο , 

ζέζακε ζηνπο ππαιιήινπο εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ηκήκαηνο –δηεχζπλζεο ηνπο. Γηαθνξνπνίεζε ζηηο απαληήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ 

εληνπίζακε ζηελ εξψηεζε 27 πνπ αλαθέξεηαη ζην πιενλάδνλ αλζξψπηλν δπλακηθφ, 

φπνπ ε πιεηνςεθία ησλ ππαιιήισλ ζεσξεί ηνλ ελ ιφγσ παξάγνληα απφ θαζφινπ έσο 

ιίγν ζεκαληηθφ. Πξνθαλψο, ην πιενλάδνλ αλζξψπηλν δπλακηθφ δελ είλαη 

αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ ζηε ζπγθεθξηκέλε Τπεξεζία 

πνπ κειεηάκε. Αληηζέησο, ε έιιεηςε εθπαίδεπζεο ππαιιήισλ, ε έιιεηςε 

ηππνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη νδεγηψλ θαη ε απνπζία θηλήηξσλ, ν κεγάινο 

αξηζκφο θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη ε απνπζία απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ 

κέηξεζεο ηεο απφδνζεο θαη ε αιιεινεπηθαιπςε ξφισλ θαη επζπλψλ πξνζδηνξίδνπλ 
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πάξα πνιχ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ηκεκάησλ. Αληηιακβαλφκαζηε ινηπφλ φηη 

βαζηθφ «ηξνρνπέδη» γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ Δπφζκνπ είλαη ε 

έιιεηςε εθπαίδεπζεο ησλ ππαιιήισλ αθνχ απηνί εθπαηδεχνληαη αξρηθά ζε ζέκαηα 

γεληθά ηεο Τπεξεζίαο φπνπ δηνξίδνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο ζεηείαο ηνπο ηα 

ζεκηλάξηα γηα ηελ επηκφξθσζε ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλα. Έπεηηα, ε έιιεηςε 

ηππνπνίεζεο  ησλ δηαδηθαζηψλ θαη νδεγηψλ είλαη βαζηθφο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο 

γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνηφηεηαο αθνχ νη ππάιιεινη δελ έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

νδεγίεο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα 

ηφζν κε ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο φζν θαη κε ηα ππφινηπα ππνθαηάζηεκα. Σέινο, ε 

απνπζία θηλήηξσλ θαηά ηε δηαπεξαίσζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ ππαιιήισλ δελ ηνπο 

βνεζά ψζηε λα παξέρνπλ ππεξεζίεο πνηφηεηαο ζηνπο πνιίηεο θαη πνιιέο θνξέο ε 

απνπζία απηή δεκηνπξγεί θαη εληάζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ππαιιήισλ ηφζν 

κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ην ζπλαιιαζζφκελν θνηλφ.  

Ζ ηειεπηά ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ ηέζεθε ζηνπο ππαιιήινπο αθνξνχζε ηνπο 

παξάγνληεο εθείλνπο πνπ βνεζνχλ ψζηε λα επηηεπρζεί Οιηθή Πνηφηεηα ζην Ίδξπκα 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ππνθαηάζηεκα πνπ κειεηάκε. Γηα 

αθφκε κηα θνξά ην ζχζηεκα κεραλνγξάθεζεο ηνπ ΗΚΑ (ΟΠ), θαίλεηαη φηη 

ζπγθέληξσζε ηελ πιεηνςεθία ησλ ππαιιήισλ ζηελ εξψηεζε απηή, δειαδή νη 

ππάιιεινη πηζηεχνπλ φηη ην ΟΠ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο Οιηθήο Πνηφηεηαο. Σν ΟΠ βνεζά ζηελ αλαβάζκηζε ηεο 

πξνυπάξρνπζαο πεξηνξηζκέλεο  κεραλνγξαθηθήο θάιπςεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

αλαγθψλ ηνπ Ηδξχκαηνο, ζηελ κεραλνγξαθηθή θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ ησλ Τπνθαηαζηεκάησλ, ζηελ ελνπνίεζε, ζπληήξεζε θαη ζηνλ 

εκπινπηηζκφ ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηελ εμαζθάιηζε ηππνπνηεκέλεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Μνλάδσλ ηνπ Ηδξχκαηνο ζε φιν ην εχξνο ηεο 

γεσγξαθηθήο ηνπο θαηαλνκήο. Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε είλαη ν επφκελνο 

παξάγνληαο πνπ ζεσξείηαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ζηελ 

ελ ιφγσ Τπεξεζία. πγθεθξηκέλα, ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο έρεη σο ζηφρν ηελ πιεξνθνξηθή εμππεξέηεζε ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, πγείαο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο, θαζψο θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πξνο 

άιινπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ. Ζ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζχκθσλα κε 

ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ γηα ηελ δηαζθάιηζε Οιηθήο Πνηφηεηαο. Πξάγκαηη, ε 
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εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη κε ηελ 

κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία είλαη βαζηθφο παξάγνληαο ηθαλφο γηα λα βνεζήζεη ζηελ 

εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ. Αθφκε, ε εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ θαη εηδηθφηεξα απηψλ ηεο 

«πξψηεο γξακκήο» ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζην θνηλφ 

είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ. Δπφκελνο, πάξα πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο κε βάζε ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ΗΚΑ-

ΔΣΑΜ Δπφζκνπ, είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ ππαιιήισλ. 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ππαιιήισλ ζηα δηάθνξα ηκήκαηα πξέπεη λα γίλεηαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο, ηελ πξνυπεξεζία ηνπο θαη ηπρφλ άιιεο 

γλψζεηο. Πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ πην παξαγσγηθνί νη ππάιιεινη θαη πην 

απνηειεζκαηηθφ ην έξγν πνπ πξνζθέξνπλ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε θαηάιιεια 

ηκήκαηα. Με απηφ ηνλ ηξφπν ην ππνθαηάζηεκα ζα αληεπεμέξρεηαη ζηηο πξνζδνθίεο 

ηνπ θνηλνχ, ζα επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο απφ ηε Γηνίθεζε θαη ζα θαιπηεξεχεη ηελ 

εηθφλα ηνπ ζε άιια ππνθαηαζηήκαηα. Ο θαζνξηζκφο ζαθψλ γξαπηψλ δηαδηθαζηψλ 

δηεθπεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ γηα θάζε ηκήκα είλαη ν επφκελνο πάξα πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο πνπ κειεηάκε. Σν λα δίλνληαη 

ζαθείο γξαπηέο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν δηεθπεξαίσζεο ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ ησλ 

ππαιιήισλ είλαη πνιχ βαζηθφ γηαηί κε απηφ ηνλ ηξφπν απνθεχγνληαη ηπρφλ ιάζε 

θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ απφ ηνπο ππαιιήινπο θαη έηζη απηνί είλαη 

«ζσζηνί» ηφζν απέλαληη ζηνπο πνιίηεο φζν θαη απέλαληη ζε άιια ππνθαηαζηήκαηα 

θαη απνθεχγνληαη ηπρφλ παξεμεγήζεηο. ηε ζπλέρεηα ζα δψζνπκε κε θζίλνπζα ζεηξά 

ηνπο παξάγνληεο πνπ ζεσξνχληαη πάξα πνιχ ζεκαληηθνί απφ ηνπο ππαιιήινπο γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. Απηνί είλαη: ν θαζνξηζκφο ζαθψλ γξαπηψλ δηαδηθαζηψλ 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ, ε αμηνιφγεζε 

ππαιιήισλ θαη πξντζηακέλσλ, ε θαηαγξαθή παξαπφλσλ ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ θαη 

ησλ ππαιιήισλ, ε αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο θαη ε κέηξεζε 

ηεο απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ. 

Θα θιείζνπκε ηελ ελφηεηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ κε ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ 

απαληήζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ Δπφζκνπ κε βάζε ηα δεκνγξαθηθά 

ηνπο ζηνηρεία.  

Με βάζε ην θχιν ησλ ππαιιήισλ εληνπίζηεθαλ έληνλεο δηαθνξνπνηήζεηο γηα 

ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ην πιενλάδνλ αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηε κέηξεζε ηεο 
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απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ. Δπνκέλσο, ην θχιν ησλ εξσηψκελσλ επεξέαζε ηε ζηάζε 

ηνπο απέλαληη ζηελ εξψηεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην πιενλάδνλ αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη 

εάλ απηφ πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ηκεκάησλ ηνπο θαη ζηελ εξψηεζε 

πνπ αλαθέξεηαη ζηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ γηα ηε δηαζθάιηζε 

πνηφηεηαο ζηνλ ελ ιφγσ Οξγαληζκφ.  

Με βάζε ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο, παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηε ζηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη: 

ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη εάλ απηφο επεξεάδεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ψζηε λα 

πξνζθέξεη ππεξεζίεο πνηφηεηαο, ζηελ έιιεηςε εθπαίδεπζεο ππαιιήισλ θαη αλ απηή 

πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ηκεκάησλ, ζηελ αμηνιφγεζε ππαιιήισλ θαη 

πξντζηακέλσλ θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο θαη εάλ 

απηέο βνεζνχλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο.  

Σέινο, κε βάζε ην επίπεδν ζπνπδψλ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηε ζηάζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ γηα 14 εξσηήζεηο. Ξεθηλψληαο απφ ηα 5 βαζηθά θξηηήξηα ηνπ ΚΠΑ, 

ε ζηξαηεγηθή θαη ν πξνγξακκαηηζκφο θαη νη δηαδηθαζίεο δηαθνξνπνηνχλ ηε ζηάζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ην εάλ ηα θξηηήξηα απηά είλαη ζεκαληηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ απφ απηνχο ππεξεζηψλ αλάινγα κε ηηο ζπνπδέο ηνπο. 

Τπάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηε ζηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ απέλαληη ζηε ζεηξά ησλ 

εξσηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηνπ Ηδξχκαηνο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ψζηε λα παξέρεη ππεξεζίεο 

πνηφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ άκεζν 

πξντζηάκελν, ζηνπο ζπλαδέιθνπο, ζηελ εθπαίδεπζε/ζεκηλάξηα, ζηνλ εζσηεξηθφ 

έιεγρν, ζηελ νκαδηθή εξγαζία  θαη ζην ΟΠ. Οη παξάγνληεο πνπ ζεσξνχληαη 

ζεκαληηθνί γηα ηε δηαζθάιηζε Οιηθήο Πνηφηεηαο θαίλεηαη φηη δηαθνξνπνίεζε ηε 

ζηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ αλάινγα κε ην ηη ζπνπδέο έρνπλ θάλεη θαη ζπγθεθξηκέλα γηα 

ηα εξψηεκα πνπ αθνξνχλ: ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ζην ΟΠ, ζηελ 

αμηνιφγεζε ππαιιήισλ θαη πξντζηακέλσλ, ζηε κέηξεζε απφδνζεο ησλ ππαιιήισλ, 

ζηελ αμηνπνίεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ζαθψλ γξαπηψλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ. 

 

 

 

 



101 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9: 

ΠΡΟΣΑΔΙ 

 

Πξνηάζεηο 

Ζ παξνχζα έξεπλα απνηειεί κία πξψηε πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο εθ ησλ έζσ 

ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζην ρψξν ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. Ζ άπνςε ησλ 

ίδησλ ησλ ππαιιήισλ γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζην εζσηεξηθφ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ 

θαη ην πψο αληηιακβάλνληαη νη ίδηνη ην ξφιν ηνπο ζηελ αιπζίδα παξνρήο ππεξεζηψλ 

απνηειεί κηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο.  

ηφρνο καο ήηαλ ν εληνπηζκφο ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζην Ίδξπκα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Όκσο 

ππήξραλ θάπνηνη πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ηεο παξνχζαο 

κειέηεο ηνπο νπνίνπο αλαθέξνπκε παξαθάησ θαη παξαζέηνπκε ηηο πξνηάζεηο καο.  

 Αξρηθά, ην δείγκα ηεο έξεπλαο ήηαλ πεξηνξηζκέλν, θαζψο κειεηήζεθε κφλν ε 

πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ Δπφζκνπ, φπνπ εξγάδεηαη ε ζπγγξαθέαο. Έηζη ην 

δείγκα απνηεινχληαλ απφ 64 δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο πνπ εξγάδνληαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν ππνθαηάζηεκα. Γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκε κία κειέηε, 

ε νπνία ζα απεπζχλεηαη ζε έλα επξχηεξν δείγκα εξσηεζέλησλ, π.ρ. ζε φια ηα 

ππνθαηάζηεκα ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, εμαζθαιίδνληαο κε 

ηνλ ηξφπν απηφ κεγαιχηεξε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα αιιά θαη πην αμηφπηζηα 

ζπκπεξάζκαηα. 

 Δπηπιένλ, δε δφζεθε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ πειάηε, ν 

νπνίνο απνηειεί παξάγνληα θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζηε δηαζθάιηζε 

ππεξεζηψλ πνηφηεηαο, θαζψο ην εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν δφζεθε ζηνπο 

ππαιιήινπο ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ Δπφζκνπ ήηαλ εληαίν γηα φιεο ηηο βαζκίδεο 

εξγαδνκέλσλ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηνξηζκνχ θαη ηελ 

πιεξέζηεξε πξνζέγγηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ κειεηάηαη ζα ήηαλ ίζσο 

ζθφπηκε κία έξεπλα, ε νπνία ζα ήηαλ πξνζαξκνζκέλε ζηα θαζήθνληα ησλ 

ππαιιήισλ κε βάζε ηε ζέζε πνπ έρνπλ ζηελ Τπεξεζία, δειαδή δηαθνξεηηθά 

εξσηήκαηα γηα ηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο, γηα ηνπο πξντζηακέλνπο θαη γηα 

ηνλ δηεπζπληή. 

 ηελ ζπλέρεηα, ζηε παξνχζα έξεπλα δελ κειεηήζεθε θαζφινπ ε άπνςε ησλ 

εμσηεξηθψλ πειαηψλ, δειαδή ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ, γηα ην πψο απηνί 
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αληηιακβάλνληαη ηε πνηφηεηα ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

Τπεξεζία πνπ κειεηάκε. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα ήηαλ δπλαηή ε θαηαγξαθή 

κηαο πην νινθιεξσκέλεο εηθφλαο γηα ην πψο αληηιακβάλεηαη ε θάζε κηα 

πιεπξά ην ξφιν ηεο ζηε δηαζθάιηζε ππεξεζηψλ πνηφηεηαο, ελψ παξάιιεια ζα 

ήηαλ δπλαηή ε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο. 

Ζ παξνχζα κειέηε απνηειεί κία πξψηε πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ηνπ πξνβιήκαηνο εθ 

ησλ έζσ θαη απαξρή ελφο επξχηεξνπ πξνβιεκαηηζκνχ γηα φζνπο αζρνινχληαη κε ηε 

δεκφζηα δηνίθεζε. 
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ΔΠΙΛΟΓΟ 

 

 

Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο πνηφηεηαο (TQM) απνηειεί κηα ζηξαηεγηθή γηα ηε 

ζπλερείο βειηίσζε θαη ηελ αιιαγή. Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν νη δηάθνξεο νξγαλψζεηο 

δεκφζηνπ ηνκέα πξνζαξκφδνπλ ηηο αμίεο, ηηο αξρέο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπ TQM 

πνηθίινπλ. πκπεξαζκαηηθά , ππάξρεη πεξηζζφηεξε ζπδήηεζε απφ δξάζε. Πνιιέο 

νξγαλψζεηο δελ έρνπλ αθφκα θακία ζαθή ηδέα ηεο δχλακεο θαη ηνπ ζθνπνχ ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ αμηψλ ηεο TQM. Ζ απηναμηνιφγεζε ηνπ θαζεζηψηνο ελάληηα ζε 

έλα αλαγλσξηζκέλν  πξφηππν ή ησλ πξνηχπσλ φπσο tν Malcolm Baldrige National 

Quality Award, ή ηα πξφηππα δηαρείξηζεο πνηνηηθήο ηνπ ISO 9000 κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζηελ πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα. (Madhav N. Sinha, 

2000) 

Ζ παξνχζα έξεπλα είρε ζθνπφ λα κειεηήζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζην ΗΚΑ-ΔΣΑΜ Δπφζκνπ κε βάζε ηε 

θηινζνθία ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο. Οη εξσηψκελνη θαίλεηαη λα δίλνπλ 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην ζέκα απηφ αιιά δελ ππάξρεη ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη ε 

θαηάιιειε ππνδνκή γηα λα ιάβεη ρψξα ε ΓΟΠ. Σν θφξην εξγαζίαο είλαη ηεξάζηην 

θαη νη ππάιιεινη δίλνπλ ζεκαζία ζηελ πνζφηεηα θαη φρη ζηελ πνηφηεηα.  

Δλ θαηαθιείδη, ε ιχζε ζην πξφβιεκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ ζηα 

Τπνθαηαζηήκαηα ΗΚΑ-ΔΣΑΜ ίζσο είλαη ε ίδξπζε κηαο Γηεχζπλζεο Οιηθήο 

Πνηφηεηαο ε νπνία ζα ήηαλ ππεχζπλε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ εθπαηδεχνληαο 

θαηάιιεια ην πξνζσπηθφ θαη δεκηνπξγψληαο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ 

εθαξκνγή Οιηθήο Πνηφηεηαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΠΙΝΑΚΔ SPSS 

ΠΙΝΑΚΑ 4: Chi-Square test (e1*e27) 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,768(a) 4 ,045 

Likelihood Ratio 11,940 4 ,018 
Linear-by-Linear 
Association 

,975 1 ,324 

N of Valid Cases 
64     

 

ΠΙΝΑΚΑ 5: Chi-Square test (e1*e31) 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,319(a) 4 ,035 

Likelihood Ratio 11,186 4 ,025 
Linear-by-Linear 
Association 

,048 1 ,827 

N of Valid Cases 
64     

 

ΠΙΝΑΚΑ 6: Chi-Square test (e3*e16) 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 48,008(a) 20 ,000 

Likelihood Ratio 32,175 20 ,041 
Linear-by-Linear 
Association 

,014 1 ,906 

N of Valid Cases 
64     

 

ΠΙΝΑΚΑ 7: Chi-Square test (e3*e26) 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 25,226(a) 15 ,047 

Likelihood Ratio 26,738 15 ,031 
Linear-by-Linear 
Association 

4,932 1 ,026 

N of Valid Cases 
64     

ΠΙΝΑΚΑ 8: Chi-Square test (e3*e30) 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 31,848(a) 20 ,045 

Likelihood Ratio 22,958 20 ,291 
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Linear-by-Linear 
Association 

,677 1 ,411 

N of Valid Cases 
64     

 

ΠΙΝΑΚΑ 9: Chi-Square test (e3*e32) 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 37,577(a) 20 ,010 

Likelihood Ratio 25,033 20 ,200 
Linear-by-Linear 
Association 

1,851 1 ,174 

N of Valid Cases 
64     

 

ΠΙΝΑΚΑ 10: Chi-Square test (e4*e7) 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 19,638(a) 9 ,020 

Likelihood Ratio 11,184 9 ,263 
Linear-by-Linear 
Association 

3,603 1 ,058 

N of Valid Cases 
64     

 

ΠΙΝΑΚΑ 11: Chi-Square test (e4*e10) 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 65,877(a) 12 ,000 

Likelihood Ratio 12,536 12 ,404 
Linear-by-Linear 
Association 

1,362 1 ,243 

N of Valid Cases 
64     

 

ΠΙΝΑΚΑ 12: Chi-Square test (e4*e11) 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 35,427(a) 9 ,000 

Likelihood Ratio 12,621 9 ,181 
Linear-by-Linear 
Association 

,146 1 ,702 

N of Valid Cases 
64     

 

ΠΙΝΑΚΑ 13: Chi-Square test (e4*e12) 
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 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 27,364(a) 9 ,001 

Likelihood Ratio 22,427 9 ,008 
Linear-by-Linear 
Association 

,537 1 ,464 

N of Valid Cases 
64     

 

ΠΙΝΑΚΑ 14: Chi-Square test (e4*e15) 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 66,504(a) 9 ,000 

Likelihood Ratio 12,779 9 ,173 
Linear-by-Linear 
Association 

,863 1 ,353 

N of Valid Cases 
64     

 

ΠΙΝΑΚΑ 15: Chi-Square test (e4*e16) 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 26,028(a) 12 ,011 

Likelihood Ratio 18,912 12 ,091 
Linear-by-Linear 
Association 

2,062 1 ,151 

N of Valid Cases 
64     

 

ΠΙΝΑΚΑ 16: Chi-Square test (e4*e19) 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 24,135(a) 12 ,019 

Likelihood Ratio 19,189 12 ,084 
Linear-by-Linear 
Association 

1,505 1 ,220 

N of Valid Cases 
64     

 

ΠΙΝΑΚΑ 17: Chi-Square test (e4*e20) 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 18,468(a) 6 ,005 

Likelihood Ratio 9,323 6 ,156 
Linear-by-Linear 
Association 

,010 1 ,921 
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N of Valid Cases 
64     

 

ΠΙΝΑΚΑ 18: Chi-Square test (e4*e28) 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 27,224(a) 9 ,001 

Likelihood Ratio 14,509 9 ,105 
Linear-by-Linear 
Association 

,336 1 ,562 

N of Valid Cases 
64     

 

ΠΙΝΑΚΑ 19: Chi-Square test (e4*e29) 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 67,730(a) 9 ,000 

Likelihood Ratio 13,974 9 ,123 
Linear-by-Linear 
Association 

,022 1 ,882 

N of Valid Cases 
64     

 

ΠΙΝΑΚΑ 20: Chi-Square test (e4*e30) 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 44,939(a) 12 ,000 

Likelihood Ratio 21,954 12 ,038 
Linear-by-Linear 
Association 

2,550 1 ,110 

N of Valid Cases 
64     

 

ΠΙΝΑΚΑ 21: Chi-Square test (e4*e31) 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 24,968(a) 12 ,015 

Likelihood Ratio 11,424 12 ,493 
Linear-by-Linear 
Association 

,498 1 ,480 

N of Valid Cases 
64     

ΠΙΝΑΚΑ 22: Chi-Square test (e4*e35) 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
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Pearson Chi-Square 39,234(a) 9 ,000 

Likelihood Ratio 16,856 9 ,051 
Linear-by-Linear 
Association 

,991 1 ,320 

N of Valid Cases 
64     

 

ΠΙΝΑΚΑ 23: Chi-Square test (e4*e37) 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 18,546(a) 9 ,029 

Likelihood Ratio 12,683 9 ,177 
Linear-by-Linear 
Association 

,189 1 ,664 

N of Valid Cases 
64     
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: 
Δθζέζεηο αμηνιόγεζεο (Πξνϊζηακέλωλ Γηεπζύλζεωλ, Τπαιιήιωλ ηωλ 

θαηεγνξηώλ ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3: ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

 

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΤΝΑ: 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΣΗΝ  

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟ Ι.Κ.Α. 

 

 

Αριθμός ερωτηματολογίου …………  Ημερομηνία ………………… 

 

 

 

κοπός  έρευνας:  

Ο εντοπισμός και η καταγραφή των παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων με βάση τη φιλοσοφία της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.  
(Διοικητική φιλοσοφία που προσπαθεί να βελτιώνει συνεχώς τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες με τη συμμετοχή όλων των υπαλλήλων.) 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΣΑΞΗ: ΜΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 
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Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

 

ΦΤΛΟ:   ΑΝΔΡΑ   ΓΤΝΑΙΚΑ 

 

 

ΗΛΙΚΙΑ:      <25  25-35  35-45  45-55  55> 

 

 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΤΠΗΡΕΙΑ:   <1 ΧΡΟΝΟ  

    1-5 

5-10    

10-15 

15-20 

>20 ΧΡΟΝΙΑ 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ:   ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  

    ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΔΙΑΔΑΚΣΟΡΙΚΟ 

   

ΘΕΗ ΣΟ ΙΚΑ:    ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΠΑΛΛΗΛΟ 

ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ 

ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
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ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ : 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟ Ι.Κ.Α.- Ε.Σ.Α.Μ. 

1)ΠΟΟ ΗΜΑΝΣΙΚΟΤ ΘΕΩΡΕΙΣΕ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΗ 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΑ ΤΠΗΡΕΙΩΝ; 

 ΚΑΘΟΛΟΤ 
ΗΜΑΝΣΙΚΟ 

ΛΙΓΟ 
ΗΜΑΝΣΙΚΟ 

ΑΡΚΕΣΑ 
ΗΜΑΝΣΙΚΟ 

ΠΟΛΤ 
ΗΜΑΝΣΙΚΟ 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 
ΗΜΑΝΣΙΚΟ 

ΗΓΕΙΑ1(ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ) 

     

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ & 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ2 

     

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
ΔΤΝΑΜΙΚΟ3 

     

ΤΝΕΡΓΑΙΕ & 
ΠΟΡΟΙ4 

     

ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ5      

 

2) ΠΟΟ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΘΕΣΙΚΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΣΟΤ 

Ι.Κ.Α. ΩΣΕ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠOΙΟΣΗΣΑ; 

 ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΑΜΕΟ 
ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ 

     

ΤΝΑΔΕΛΦΟΙ      

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΙΑ      

ΑΜΟΙΒΕ      

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ/ΕΜΙΝΑΡΙΑ      

                                                           
1
 ΖΓΔΗΑ= Οη εγέηεο ππνδεηθλχνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο δεκφζηαο νξγάλσζεο. Αλαπηχζζνπλ ηελ απνζηνιή, ην φξακα θαη 

ηηο αμίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ καθξνρξφληα επηηπρή ιεηηνπξγία ηεο. Παξέρνπλ θίλεηξα θαη ππνζηεξίδνπλ ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηεο δεκφζηαο νξγάλσζεο κε ην λα ελεξγνχλ ζαλ πξφηππα ξφισλ θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

εθθξαζκέλεο θαη θαζηεξσκέλεο αμίεο. 

2
 ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ=Ο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε ζηξαηεγηθή αληαλαθινχλ ηελ πξνζέγγηζε ηεο 

νξγάλσζεο σο πξνο ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ εθζπγρξνληζκνχ θαη θαηλνηνκηψλ. 

 
3
 ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ =Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ είλαη ε ίδηα ε νξγάλσζε. Δίλαη ην ζεκαληηθφηεξν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

ηεο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη ππάιιεινη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη δηαρεηξίδνληαη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο κε άξηζην 

ηξφπν νξίδεη ηελ επηηπρία ηεο νξγάλσζεο. 

 

4
 ΤΝΔΡΓΑΗΔ & ΠΟΡΟΗ= Οη ζπλεξγαζίεο θαη νη πφξνη είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε δεκφζηα νξγάλσζε ζρεδηάδεη θαη 

δηαρεηξίδεηαη ηηο θχξηεο ζπλεξγαζίεο ηεο – εηδηθά κε ηνπο πειάηεο/πνιίηεο- ψζηε λα ππνζηεξίδεηαη ε ζηξαηεγηθή θαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο ηεο θαη ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο, π.ρ. θαηαιιειφηεηα θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 

θαηαιιειφηεηα εμνπιηζκνχ, κέζα επηθνηλσλίαο κε ζπλαδέιθνπο.  

 

5
 ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ: Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε δεκφζηα νξγάλσζε εληνπίδεη, δηαρεηξίδεηαη, βειηηψλεη θαη αλαπηχζζεη ηηο βαζηθέο 

ηεο δηαδηθαζίεο ψζηε λα ππνζηεξίδεη ηε ζηξαηεγηθή θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο, π.ρ. νη δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, ε 

παξνρή ππεξεζηψλ κέζσ επεμεξγαζίαο εξσηεκάησλ ησλ πνιηηψλ. 
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ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ      
υνέχεια….. ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

     

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟΔΟΗ      

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ       

ΤΣΗΜΑ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΗ 
(ΟΠ) 

     

 

3)ΗΜΕΙΩΣΕ ΣΟ ΒΑΘΜΟ ΣΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΕΩΡΕΙΣΕ ΟΣΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ 

ΠΡΟΔΙΟΡΙΖΟΤΝ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ –ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α. 

 ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΙΘΜΟ 
ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ 

     

ΕΛΛΕΙΨΗ 
ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΟΔΗΓΙΩΝ  

     

ΑΠΟΤΙΑ 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΩΝ 
ΜΕΘΟΔΩΝ 
ΜΕΣΡΗΗ ΣΗ 
ΑΠΟΔΟΗ 

     

ΑΠΟΤΙΑ ΚΙΝΗΣΡΩΝ      

ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΚΑΛΤΨΗ 
ΡΟΛΩΝ & ΕΤΘΤΝΩΝ 

     

ΕΛΛΕΙΨΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ  

     

ΠΛΕΟΝΑΖΟΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
ΔΤΝΑΜΙΚΟ 

     

 

4) ΠΟΟ ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΘΕΩΡΕΙΣΕ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΗ 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟ Ι.Κ.Α.; 

 ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ 

     

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 
ΤΣΗΜΑ 

     

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ & 
ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΩΝ 
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υνέχεια……… ΚΑΘΟΛΟΤ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΣΑ ΠΟΛΤ ΠΑΡΑ ΠΟΛΤ 

ΜΕΣΡΗΗ ΣΗ 
ΑΠΟΔΟΗ ΣΩΝ 
ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ  

     

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ 
ΑΠΟΔΟΗ ΣΟΤ 
ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ 

     

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ 
ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΣΩΝ 
ΤΝΑΛΛΑΟΜΕΝΩΝ 

     

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ 
ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΣΟΤ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

     

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ 
ΓΝΩΕΩΝ ΚΑΙ 
ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ ΣΩΝ 
ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ 

     

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε 
ΘΕΜΑΣΑ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ 
ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ 
ΕΡΓΑΙΑ ΣΟΤ 

     

ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΑΦΩΝ 
ΓΡΑΠΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ 
ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΗ ΣΩΝ 
ΕΡΓΑΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΣΜΗΜΑ 

     

ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΑΦΩΝ 
ΓΡΑΠΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ 
ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΑΞΤ 
ΣΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ 

     

 

 

 

 

 

 

Ευχαριςτώ πολφ για τη ςυνεργαςία ςασ 

 

 


