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Περίληψη

Στην ιστορική εποχή της διεθνοποιηµένης οικονοµίας, της ραγδαίας αυξανόµενης
χρήσης της τεχνολογίας, των πιέσεων από τους πολίτες για παροχή όλο και καλύτερων
υπηρεσιών και της µετάβασης από τη γραφειοκρατική οµοιοµορφία στη µοναδικότητα, η
ανάδειξη των αρχών της ποιότητας είναι µονόδροµος. Η ενσωµάτωση των αρχών της
∆ΟΠ στη φιλοσοφία, την ταυτότητα και την κουλτούρα των δηµόσιων υπηρεσιών µπορεί
να επιτευχθεί µέσα από το εργαλείο της αυτοαξιολόγησης.

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η παρουσίαση του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης
(ΚΠΑ) ως Συστήµατος ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας (∆ΟΠ), το οποίο εφαρµόζεται τα
τελευταία χρόνια από τους δηµόσιους οργανισµούς της Ευρώπης. Το ΚΠΑ ενθαρρύνει
τους φορείς να χρησιµοποιούν τεχνικές διοίκησης ποιότητας, προκειµένου να
βελτιώσουν την απόδοσή τους και την ποιότητα των παρεχόµενων προς τους πολίτες
υπηρεσιών. ∆ιευκολύνει την αυτοαξιολόγηση µιας δηµόσιας οργάνωσης, ώστε να
αποτυπωθεί επαρκώς η υφιστάµενη κατάσταση και να σχεδιαστούν δράσεις βελτίωσης,
ενώ παράλληλα δηµιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συγκριτική µάθηση.

Η συγγραφή της εργασίας βασίστηκε σε βιβλιογραφική έρευνα, καθώς και στη
συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού από το διαδίκτυο. Συγκεκριµένα, οι δικτυακοί
τόποι του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, του CAF Resource Centre, του
Υπουργείου Εσωτερικών αποτέλεσαν πηγή άντλησης µεγάλου όγκου πληροφοριακού
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υλικού. Η µεθοδολογία µε την οποία προσεγγίστηκε το θέµα βασίζεται κυρίως στη
µελέτη βέλτιστων πρακτικών εφαρµογής και προσαρµογής του ΚΠΑ από δηµόσιες
υπηρεσίες της ΕΕ. Κρίθηκε ως ο καλύτερος τρόπος σύνδεσης της θεωρίας µε την πράξη,
µε σκοπό τη βαθύτερη κατανόηση της διαδικασίας και της αξίας της αυτοαξιολόγησης.

Η θεωρητική προσέγγιση και περιγραφή του ΚΠΑ και της σύνδεσής του µε άλλα γνωστά
µοντέλα ποιότητας, η αποτύπωση του βαθµού εφαρµογής του ΚΠΑ στην Ελλάδα και
στον Ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και η ποιοτική παράθεση και αξιολόγηση δέκα βέλτιστων
πρακτικών συνθέτουν την παρούσα εργασία. Η επιλογή των καλών πρακτικών επιχειρεί
να καλύψει υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσµα τοµέων πολιτικής όπου εφαρµόζεται το ΚΠΑ,
ενώ επίσης αποδεικνύει ότι το ΚΠΑ µπορεί να χρησιµοποιηθεί από οργανισµούς µε
διαφορετικά χαρακτηριστικά µεγέθους, οργάνωσης και σύνθεσης. Με την ολοκλήρωση
της παρούσας εργασίας επιχειρείται η ανάδειξη στοιχείων και εµπειριών που σχετίζονται
µε τους λόγους εφαρµογής του ΚΠΑ, τον τρόπο υλοποίησής του, τα εµπόδια αλλά και τα
οφέλη από τη χρήση του.
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Εισαγωγή

Η λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης αποτελεί κοµβικό στοιχείο και πολλές φορές
εφαλτήριο της οικονοµικής ανάπτυξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης σε µια χώρα. Η
πολυνοµία και η γραφειοκρατία αποτελούν µερικές από τις αδυναµίες της σύγχρονης
δηµόσιας διοίκησης στη χώρα µας. Οι δηµόσιοι οργανισµοί συχνά θεωρούνται από την
κοινή γνώµη ως σπάταλα, γραφειοπαθολογικά συστήµατα οργάνωσης που αδυνατούν να
αντιµετωπίσουν µε επάρκεια τα ποικίλα δηµόσια προβλήµατα. (Μιχαλόπουλος, σελ.200,
2003) Το αίτηµα για βελτίωση των αποτελεσµάτων και της απόδοσης των δηµοσίων
υπηρεσιών είναι όσο ποτέ επίκαιρο.

Ο ενστερνισµός των αρχών της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας (∆ΟΠ), καθώς και η
αλλαγή νοοτροπίας προς αυτήν την κατεύθυνση µπορούν να συµβάλλουν στη βελτίωση
των δηµοσίων υπηρεσιών θέτοντας ως επίκεντρο την ικανοποίηση του πολίτη. Μια
δηµόσια διοίκηση όπου µία ενέργεια γίνεται σωστά από την αρχή, όπου τείνουν να
εκλείψουν οι περιττοί έλεγχοι και οι ορθές επαναλήψεις, όπου οι ρόλοι και τα καθήκοντα
είναι σαφώς και σωστά καθορισµένα, όπου το εργασιακό περιβάλλον προδιαθέτει θετικά
τους υπαλλήλους, µπορεί να τονώσει την επιχειρηµατικότητα και να βελτιώσει την
ποιότητα ζωής των πολιτών.

Συνεχίζοντας, είναι απαραίτητο να σταθούµε στην έννοια της ∆ΟΠ η οποία ορίζεται «ως
το σύνολο των δραστηριοτήτων και µεθόδων που εφαρµόζονται από τον οργανισµό, µε
στόχο την ικανοποίηση του πελάτη και την ταυτόχρονη ενεργοποίηση όλου του
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δυναµικού (έµψυχου και άψυχου) του οργανισµού µε το µικρότερο δυνατό κόστος»
(Τσιότρας, σελ. 25, 2002). Η εστίαση στον πελάτη, η ικανοποίηση τόσο των εσωτερικών
όσο και των εξωτερικών πελατών, η ολική συµµετοχή, η συνεχής βελτίωση και η
καινοτοµία είναι µερικές από τις κατευθυντήριες γραµµές της ∆ΟΠ.

Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) είναι ένα απλό, οικονοµικό και εύχρηστο
εργαλείο αυτοαξιολόγησης των επιδόσεων των οργανώσεων του δηµοσίου τοµέα, το
οποίο συµβάλλει αποφασιστικά στην εισαγωγή των τεχνικών διοίκησης ποιότητας στην
δηµόσια διοίκηση. Μέσω της εφαρµογής του ΚΠΑ εντοπίζονται οι αδυναµίες και τα
προβλήµατα των δηµόσιων φορέων, ενώ παράλληλα αναδεικνύονται τα δυνατά τους
σηµεία. Μέσα από αυτή τη συστηµατική καταγραφή προτείνονται βελτιωτικά µέτρα και
προκύπτουν ευκαιρίες για ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών, οι οποίες µπορούν να
µεγιστοποιήσουν την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη του ΚΠΑ σε δηµόσιες υπηρεσίες σε
χώρες της ΕΕ και η εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων από τη µελέτη σχετικών
βέλτιστων πρακτικών. Για το λόγο αυτό, η δοµή της εργασίας ξεκινάει µε µια σύντοµη
περιγραφή του ΚΠΑ, αναλύοντας τα κριτήρια, το σύστηµα βαθµολόγησης και τη
διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, ενώ στη συνέχεια επιχειρείται η σύνδεση του ΚΠΑ µε
τα πιο γνωστά µοντέλα ποιότητας που µπορούν να εφαρµοστούν σε δηµόσιες
οργανώσεις. Έπειτα, θεωρήθηκε σκόπιµη η επισκόπηση του βαθµού εφαρµογής του
ΚΠΑ στην Ελλάδα, αλλά και στον Ευρωπαϊκό χώρο και η περιγραφή των βασικών
φορέων που δραστηριοποιούνται για τη διάδοσή του.
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Ένας από τους σηµαντικότερους στόχους της εργασίας είναι η περιγραφή και η κριτική
παρουσίαση επιλεγµένων παραδειγµάτων δηµόσιων υπηρεσιών στην Ευρώπη που έχουν
εφαρµόσει επιτυχώς το ΚΠΑ. Η µελέτη των βέλτιστων πρακτικών και η χρήση της
συγκριτικής µάθησης από τις ελληνικές δηµόσιες υπηρεσίες, µπορεί να εξελιχθεί σε ένα
πολύτιµο εργαλείο βελτίωσης της λειτουργίας τους. Τα συµπεράσµατα από τη µελέτη
των βέλτιστων πρακτικών και τα τελικά συµπεράσµατα που ολοκληρώνουν την παρούσα
εργασία ελπίζουµε ότι µπορούν να συµβάλλουν στην κατεύθυνση αυτή.
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Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Είναι αλήθεια ότι η ∆ΟΠ και τα εργαλεία αυτοαξιολόγησης, όπως το ΚΠΑ, έχουν
απασχολήσει την επιστηµονική κοινότητα. Μέσα από τη διεθνή και ελληνική
βιβλιογραφία, προτείνεται η ∆ΟΠ ως ένα σύστηµα διοίκησης και αξιολόγησης της
διοικητικής δράσης. Πολλά επιστηµονικά άρθρα αναφέρονται σε ιδιωτικούς και
δηµόσιους φορείς που εφαρµόζουν τις αρχές της ∆ΟΠ. Σχετική βιβλιογραφία και
αρθρογραφία χρησιµοποιήθηκε για την ανάπτυξη κυρίως των κεφαλαίων της περιγραφής
του ΚΠΑ και των λοιπών µοντέλων ποιότητας.

Με τη µελέτη της βιβλιογραφίας, επιχειρήθηκε ο εµπλουτισµός της περιγραφής του
ΚΠΑ µε στοιχεία της, ενώ όπως ήταν αναµενόµενο, βασική πηγή του αντίστοιχου
κεφαλαίου αποτέλεσε το ελληνικό κείµενο του ΚΠΑ όπως έχει εκδοθεί από το
Υπουργείο Εσωτερικών το 2007, του Οδηγού Εφαρµογής και των αντίστοιχων
εγκυκλίων (Εγκύκλιος για την εφαρµογή του ΚΠΑ -∆ΙΠΑ/Φ.1/6.4.2005. Εγκύκλιος µε
οδηγίες για τη σύσταση και λειτουργία της οµάδας αυτοαξιολόγησης και το ρόλο του
Προέδρου -∆ΙΠΑ/Φ.1/οικ.9537/12.4.2007).

Βιβλία διοίκησης ποιότητας, αλλά και υλικό από τις ιστοσελίδες του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού ∆ιοίκησης Ποιότητας EFQM και του ∆ιεθνή Οργανισµού Τυποποίησης ISO
υποστήριξαν τη συγγραφή του δεύτερου κεφαλαίου της παρούσας εργασίας που
αποκαλύπτει πτυχές όλων των µοντέλων ποιότητας και τη σχέση τους µε το ΚΠΑ.
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Στη χώρα µας, υπεύθυνος φορέας για την προώθηση και υποστήριξη ζητηµάτων
ποιότητας στον ∆ηµόσιο Τοµέα είναι το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΥΠΕΣ) και συγκεκριµένα η ∆ιεύθυνση Ποιότητας και
Αποδοτικότητας

(∆ΙΠΑ)

της

Γενικής

Γραµµατείας

∆ηµόσιας

∆ιοίκησης

και

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΓΓ∆∆&Η∆). Το τρίτο κεφάλαιο, που αναφέρεται στο
βαθµό εφαρµογής του ΚΠΑ στην Ελλάδα και στη διοργάνωση των Εθνικών Βραβείων
Ποιότητας, πέρα από το νόµο σύστασης της ∆ΙΠΑ Ν. 3230/ 2004 (ΦΕΚ 44 Α΄/ 11 – 2 –
2004), άντλησε υλικό από την ιστοσελίδα του Υπουργείο Εσωτερικών και από τις
σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους.

Στη συνέχεια της εργασίας, πολύ χρήσιµο υπήρξε το πληροφοριακό υλικό που
αντλήθηκε από το διαδίκτυο και συγκεκριµένα από τις ιστοσελίδες του Ευρωπαϊκού
Ινστιτούτου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, του CAF Resource Centre, του 4ου και 5ου Συνεδρίου
Ποιότητας. Αυτοί οι δικτυακοί τόποι περιλαµβάνουν έγκυρο και αξιόπιστο υλικό σχετικά
µε το βαθµό εφαρµογής του ΚΠΑ στις ευρωπαϊκές δηµόσιες οργανώσεις, δηµοσιευµένες
µελέτες, στατιστικές αναλύσεις, έρευνες, αλλά και πλήθος βέλτιστων πρακτικών.

Ακόµη, πρακτικά συνεδρίων, όπως τα Συνέδρια Ποιότητας του ΕΙΡΑ, τα Ευρωπαϊκά
Συνέδρια Ποιότητας και το ∆ιεθνές Συνέδριο Εφαρµογών ΚΠΑ στην Αθήνα βοήθησαν
και αυτά µε τη σειρά τους στην εξεύρεση των δέκα βέλτιστων πρακτικών που
µελετήθηκαν εκτενέστερα. Ειδικά στην περίπτωση της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, η προσωπική εµπειρία ως υπαλλήλου της αποτέλεσε βασική πηγή για τη
συγγραφή της εν λόγω βέλτιστης πρακτικής. Χωρίς να χαρτογραφούνται αναλυτικά
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περιπτώσεις υπηρεσιών που έχουν εφαρµόσει το ΚΠΑ, επιχειρήθηκε η ανάδειξη των
κύριων γνωρισµάτων και διαστάσεων των υπηρεσιών που έχουν εφαρµόσει το ΚΠΑ ως
εργαλείο αυτοαξιολόγησης, καθώς και των ωφελειών από την εφαρµογή της.

6

Μεθοδολογία

Κεντρική θεµατική ενότητα της παρούσας εργασίας είναι το ΚΠΑ και η εφαρµογή του.
Η βιβλιογραφική τεκµηρίωση κρίθηκε απαραίτητη κατά την περιγραφή του ΚΠΑ ως
εργαλείου ποιότητας, ώστε να γίνουν αντιληπτά τα πλεονεκτήµατα της αυτοαξιολόγησης
από θεωρητική σκοπιά. Η προσέγγιση των εν λόγω ζητηµάτων έγινε έπειτα από µελέτη
της βιβλιογραφίας -ελληνικής και ξενόγλωσσης- και της σχετικής αρθρογραφίας, ενώ
χρήσιµες πληροφορίες συγκεντρώθηκαν µέσω δικτυακών τόπων και πρακτικών
συνεδρίων. Η περαιτέρω θεωρητική ενασχόληση µε θέµατα της ∆ΟΠ δεν αποτέλεσε
αντικείµενο της παρούσας εργασίας.

Αντιθέτως, η πρακτική εφαρµογή του ΚΠΑ, των δυσκολιών και των προοπτικών του,
προσεγγίζεται µέσα από την εξέταση και την κριτική αξιολόγηση ερευνών των αρµόδιων
φορέων και επιλεγµένων βέλτιστων πρακτικών. Πρόκειται για πραγµατικές υπηρεσίες
που έχουν εφαρµόσει το ΚΠΑ και αποδεικνύουν στην πράξη τη χρησιµότητα του
εργαλείου. Ιδέες για τροποποίηση του ΚΠΑ και προσαρµογή του στις ιδιαιτερότητες της
κάθε οργάνωσης, καθώς και για τη βελτίωση του ίδιου του ΚΠΑ γεννιούνται µέσα από
την παράθεση διάφορων βέλτιστων πρακτικών, ενώ η αξία της συγκριτικής µάθησης
αναδεικνύεται έτσι µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η επιλογή των βέλτιστων πρακτικών έγινε µε σκοπό να γίνει φανερό ότι το ΚΠΑ µπορεί
να εφαρµοστεί από κάθε λογής οργανισµό -ανεξαρτήτως µεγέθους, αντικειµένου
απασχόλησης, διασποράς και πλήθους του εργατικού δυναµικού- και για να επιτρέψει
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την ανταλλαγή επιτυχηµένων µεθόδων και τεχνικών που χρησιµοποιήθηκαν σε άλλους
φορείς στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησης. Το ίδιο το ΚΠΑ άλλωστε, προτρέπει τη
διαδικασία της συγκριτικής µάθησης, ως επακόλουθο της ολοκλήρωσης της διαδικασίας
αυτοαξιολόγησης.

Η κατανόηση της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης, η συνειδητοποίηση της αξίας και
των θετικών επιδράσεων αυτής στην αποτελεσµατικότητα των δηµόσιων φορέων και ο
εν γένει ενστερνισµός των αρχών της ποιότητας και του ΚΠΑ δε θα µπορούσαν να
επιτευχθούν µε καλύτερο τρόπο από τη µελέτη των πραγµατικών βέλτιστων πρακτικών.
Μέσα από αυτή την προσέγγιση, ο αναγνώστης είναι σε θέση να καταλάβει ακριβώς τον
τρόπο µε τον οποίο υλοποιείται το ΚΠΑ στην πράξη και να αποφευχθούν δυσκολίες και
παρεξηγήσεις. ∆εν είναι τυχαίο που φορείς όπως το ΕΙΡΑ και το CAF Resource Centre
δίνουν τόσο µεγάλη σηµασία στην καταγραφή, στη συγκέντρωση και στη διάθεση όλων
αυτών των βέλτιστων πρακτικών που παρουσιάζονται στα Συνέδρια Ποιότητας.

Η εξαγωγή των τελικών συµπερασµάτων από τη µελέτη των βέλτιστων πρακτικών, αλλά
και των συνολικών που προκύπτουν µετά από την ενδελεχή προσέγγιση του θέµατος
έγινε µετά από κριτική αποτίµηση όλων των πηγών και των δεδοµένων. Κλείνοντας, η
παρούσα εργασία επιχειρεί τη σύνδεση της θεωρίας που σχετίζεται µε τη ∆ΟΠ και τα
µοντέλα ποιότητας µε την πρακτική εφαρµογή ενός βασικού εργαλείου της, της
αυτοαξιολόγησης µέσω της εφαρµογής του ΚΠΑ.
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1. Παρουσίαση του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης

Παρά το γεγονός ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) δεν έχει χαραχθεί µία
Κοινοτική Πολιτική που να ορίζει κοινές αρχές και πολιτικές για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση,
έχει εδώ και χρόνια αναπτυχθεί αυτόνοµη συνεργασία στον τοµέα αυτό σε
διακυβερνητικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη-µέλη καταβάλλουν προσπάθειες
για την ανάπτυξη και εφαρµογή πολιτικών που οδηγούν σε µια πορεία διοικητικής
σύγκλισης των Εθνικών ∆ιοικήσεων1.

Έτσι, σε διακυβερνητικό επίπεδο και µε ευθύνη της χώρας που ασκεί κάθε φορά την
εξάµηνη Προεδρεία, διοργανώνονται άτυπες συναντήσεις των Υπουργών ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης των εθνικών κυβερνήσεων. Στα πλαίσια αυτής της διακυβερνητικής
συνεργασίας έχουν συσταθεί και λειτουργούν Οµάδες Εµπειρογνωµόνων µία από τις
οποίες είναι η Οµάδα Καινοτόµων ∆ηµοσίων Υπηρεσιών (Innovative Public Services
Group - IPSG). Σκοπός της οµάδας αυτής είναι η προώθηση ανταλλαγών και η
οργάνωση συνεργασιών στο πεδίο των διοικητικών καινοτοµιών και της παροχής
δηµοσίων υπηρεσιών στους πολίτες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο της Οµάδας IPSG εκπονήθηκε το ΚΠΑ, το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη
φορά στο 1ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ποιότητας στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση που
πραγµατοποιήθηκε το 2000 στη Λισσαβώνα και στη συνέχεια αναθεωρήθηκε το 2002
1

Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ∆ιεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας, Οδηγός
Εφαρµογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης, Αθήνα, 2007, σελ.5
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στην Κοπεγχάγη. Το 2006, στο Τάµπερε της Φινλανδίας, κατά τη διάρκεια του 4ου
Συνεδρίου Ποιότητας παρουσιάστηκε η τρίτη έκδοση του ΚΠΑ, όπως ισχύει σήµερα.

Το ΚΠΑ είναι ένα εργαλείο διοίκησης ολικής ποιότητας που έχει επηρεαστεί από το
Πρότυπο Αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για τη ∆ιοίκηση Ποιότητας (European
Foundation Quality Management - EFQM) και το πρότυπο του Γερµανικού
Πανεπιστηµίου ∆ιοικητικών Επιστηµών Speyer. Το ΚΠΑ, έχει διαµορφωθεί ειδικά για
τις οργανώσεις του δηµοσίου τοµέα, λαµβάνοντας υπόψη τις διαφορές τους.

Σύµφωνα µε το ΚΠΑ τα άριστα αποτελέσµατα ως προς την οργανωτική απόδοση, τους
πελάτες/πολίτες και την κοινωνία εξαρτώνται από την ηγεσία, τη στρατηγική και τον
προγραµµατισµό, το ανθρώπινο δυναµικό, τις συνεργασίες και τους πόρους και τις
διοικητικές διαδικασίες. Το ΚΠΑ αποτελεί µια ολιστική ανάλυση της οργανωτικής
απόδοσης προσεγγίζοντάς την από διαφορετικές οπτικές ταυτόχρονα2.

Παράλληλα, έχει συσταθεί και λειτουργεί το Κέντρο ∆ιαχείρισης ∆εδοµένων του ΚΠΑ
στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (European Ιnstitute of Ρublic
Αdministration - EIPA) στο Μάαστριχτ. Στους στρατηγικούς στόχους του ΕΙΡΑ είναι η
ολοκληρωµένη λειτουργία του Κέντρου ∆ιαχείρισης ∆εδοµένων του ΚΠΑ, ενώ
εκτενέστερη ανάλυση ακολουθεί στο Κεφάλαιο 4.

2

Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ∆ιεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας, Κοινό Πλαίσιο
Αξιολόγησης, Αθήνα, 2007, σελ.7
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Στη χώρα µας, υπεύθυνος φορέας για την προώθηση και υποστήριξη ζητηµάτων
ποιότητας στον ∆ηµόσιο Τοµέα είναι το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΥΠΕΣ) και συγκεκριµένα η ∆ιεύθυνση Ποιότητας και
Αποδοτικότητας (∆ΙΠΑ) της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΓΓ∆∆&Η∆). Συγκεκριµένα, η ∆ΙΠΑ δραστηριοποιείται
µε σκοπό τη διάδοση της χρήσης του ΚΠΑ στην Ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και την
παροχή σχετικής βοήθειας στους φορείς που αποφασίζουν να χρησιµοποιήσουν αυτό το
εργαλείο της αυτό-αξιολόγησης.

Για το σκοπό αυτό, η ∆ΙΠΑ µετέφρασε στην ελληνική γλώσσα το ΚΠΑ, ενώ επίσης
προχώρησε στην έκδοση ενός οδηγού εφαρµογής, ο οποίος περιλαµβάνει αναλυτικές
πληροφορίες

για

τον

τρόπο

εφαρµογής

του

ΚΠΑ

και

χρηστικά

εργαλεία

(ερωτηµατολόγια, υποδείγµατα αναφοράς αξιολόγησης, ανάλυση βαθµολογίας κ.α.).
Αυτός ο οδηγός έχει µεταφραστεί και στην αγγλική γλώσσα, καθώς δεν έχει ακόµη
υπάρξει αντίστοιχη πρωτοβουλία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και διατίθεται στην
ιστοσελίδα του ΕΙΡΑ. Επιπροσθέτως, η ∆ΙΠΑ συµµετέχει στη διοργάνωση ειδικών
σεµιναρίων

και

ηµερίδων

για

θέµατα

ποιότητας,

αποδοτικότητας

και

αποτελεσµατικότητας των δηµόσιων υπηρεσιών σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚ∆∆Α).

Με βάση τα παραπάνω κείµενα και άλλες συναφείς εγκυκλίους3, καθώς και υλικό από
την ιστοσελίδα του EIPA, θα επιχειρηθεί παρακάτω η παρουσίαση του ΚΠΑ.

3

Εγκύκλιος για την εφαρµογή του ΚΠΑ (∆ΙΠΑ/Φ.1/6.4.2005). Εγκύκλιος µε οδηγίες για τη σύσταση και
λειτουργία της οµάδας αυτοαξιολόγησης και το ρόλο του Προέδρου (∆ΙΠΑ/Φ.1/οικ.9537/12.4.2007).
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Το ΚΠΑ έχει τέσσερις κυρίους σκοπούς:
1. να εισαγάγει στη δηµόσια διοίκηση τις αρχές της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας
και προοδευτικά να την οδηγήσει, µέσω της χρήσης και της κατανόησης της αυτόαξιολόγησης, από την αλληλουχία των δραστηριοτήτων «Προγραµµατισµός-Εκτέλεση»
σε έναν ολοκληρωµένο κύκλο ποιότητας αποτελούµενο από τον Προγραµµατισµό, την
Εκτέλεση, τον Έλεγχο και την Ανάδραση,
2. να διευκολύνει την αυτοαξιολόγηση µιας δηµόσιας οργάνωσης, ώστε να
αποτυπωθεί επαρκώς η υφιστάµενη κατάσταση και να σχεδιαστούν δράσεις
βελτίωσης,
3. να αποτελέσει τη «γέφυρα» µεταξύ των διαφορετικών µοντέλων που
χρησιµοποιούνται στη διοίκηση ποιότητας,
4. να διευκολύνει τη συγκριτική µάθηση µεταξύ των οργανώσεων του δηµοσίου τοµέα.

Το ΚΠΑ µπορεί να εφαρµοστεί στο σύνολο των δηµοσίων οργανώσεων ανεξάρτητα
από επίπεδο λειτουργίας σε εθνικό/οµοσπονδιακό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Σε
ορισµένες περιπτώσεις, και ειδικά σε πολύ µεγάλες οργανώσεις, µια αυτοαξιολόγηση
µπορεί επίσης να λάβει χώρα σε έναν τοµέα της οργάνωσης π.χ. σε ένα επιλεγµένο
τµήµα ή διεύθυνση ή γενική διεύθυνση.

Το ΚΠΑ χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω πλεονεκτήµατα:


Αποτελεί µια πρώτη προσπάθεια αντιµετώπισης της διαφορετικότητας των

διοικητικών συστηµάτων των κρατών µελών της ΕΕ, θέτοντας κοινά κριτήρια και ενιαία
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µέθοδο αξιολόγησης, ώστε τα συµπεράσµατά της να είναι συγκρίσιµα, κοινώς αποδεκτά
και αξιοποιήσιµα, προκειµένου να σχεδιασθούν κοινές πολιτικές.


Επιτρέπει την ανάπτυξη επαφών, επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ των

φορέων της δηµόσιας διοίκησης των κρατών µελών της ΕΕ, καθώς και την ανταλλαγή
εµπειριών για ζητήµατα διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας.


∆ηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση σχεδίου για το Ευρωπαϊκό

Βραβείο Ποιότητας στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.


Συµβάλλει αποφασιστικά στην εισαγωγή της φιλοσοφία και των εννοιών της

∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας και του Νέου ∆ηµόσιου Μάνατζµεντ.


Ενισχύει τη συµµετοχή του προσωπικού στη διαδικασία αξιολόγησης της

λειτουργίας της οργάνωσης και εµπλέκει το ανθρώπινο δυναµικό στη λήψη και
υλοποίηση των απαραίτητων µέτρων βελτίωσης.


Αποτελεί µια πλήρη µελέτη της δοµής και λειτουργίας µιας δηµόσιας οργάνωσης,

σε ένα καθορισµένο χρονικό σηµείο. Η διαδικασία αυτό-αξιολόγησης, είναι βασισµένη
σε πραγµατικά στοιχεία και αιτιολογηµένες κρίσεις για κάθε θέµα που εξετάζει και
µπορεί να υλοποιηθεί από τους ίδιους τους υπαλλήλους της οργάνωσης, χωρίς την
προσφυγή σε εξωτερικούς συνεργάτες.


Η εφαρµογή του ΚΠΑ είναι µια συνεχόµενη διαδικασία αφού τα πορίσµατα της

αξιολόγησης οδηγούν στην εκπόνηση σχεδίου δράσεων βελτίωσης της διοικητικής
λειτουργίας, οι οποίες αφού υλοποιηθούν επαναξιολογούνται µε βάση και πάλι το ΚΠΑ,
προκειµένου να υπάρξει συνεχής διοικητική βελτίωση.


∆εν αφορά την αξιολόγηση της ουσίας των δηµόσιων πολιτικών που εφαρµόζει

µία δηµόσια οργάνωση, αλλά τη διοικητική λειτουργία της.
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∆ε συνδέεται µε κανένα τρόπο µε την αξιολόγηση του προσωπικού σε

οποιοδήποτε ιεραρχικό επίπεδο ευθύνης.


Μπορεί να εφαρµοστεί είτε στο σύνολο µια δηµόσιας οργάνωσης είτε σε

ορισµένες µονάδες, αλλά πάντα ολοκληρωµένο ως ενιαίο σύστηµα και όχι
αποσπασµατικά µε την επιτελική εφαρµογή ορισµένων κριτηρίων.


Επιτρέπει την αναγνώριση της προόδου που έχει συντελεστεί και τον εντοπισµό

εξαιρετικών αποδόσεων.


Προσφέρει ευκαιρίες να προωθηθούν και να γίνουν κοινό κτήµα οι καλές

διοικητικές πρακτικές ενδο-διοικητικά αλλά και µεταξύ διαφορετικών οργανώσεων.

Η δοµή του ΚΠΑ περιλαµβάνει εννέα κριτήρια τα οποία απεικονίζονται στο παρακάτω
διάγραµµα. Καθένα από τα εννέα κριτήρια υποδιαιρείται σε δέσµη υποκριτηρίων
(σύνολο 28), τα οποία προσδιορίζουν τα κύρια σηµεία προς εξέταση κατά τη διάρκεια
της αυτό-αξιολόγησης, ενώ κάθε υποκριτήριο υποδιαιρείται σε δέσµη παραδειγµάτων
(σύνολο 212) τα οποία επεξηγούν το κάθε υποκριτήριο και βαθµολογούνται ξεχωριστά.

∆ιάγραµµα 1: Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης, Πηγή:ΥΠΕΣ, ΚΠΑ, 2007
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Τα κριτήρια χωρίζονται σε προϋποθέσεις και αποτελέσµατα, µεταξύ των οποίων
αναπτύσσεται µία σχέση αιτίας – αποτελέσµατος. Τα κριτήρια των προϋποθέσεων
αναφέρονται

στους

τοµείς

στους

οποίους

µπορεί

ο

δηµόσιας

φορέας

να

δραστηριοποιηθεί προκειµένου να επιτύχει τη στοχοθεσία του, ενώ τα κριτήρια των
αποτελεσµάτων µετρούν τις συνέπειες από την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών
στην απόδοση του οργανισµού. Αναπτύσσεται δηλαδή µια σχέση αλληλεξάρτησης
µεταξύ προϋποθέσεων και αποτελεσµάτων. Στα κριτήρια των προϋποθέσεων και των
αποτελεσµάτων και της µεταξύ τους σχέσης θα αναφερθούµε αναλυτικότερα στα
επόµενα υποκεφάλαια.

1.1 Κριτήρια Προϋποθέσεων

Τα κριτήρια των προϋποθέσεων του ΚΠΑ αναφέρονται στην καταγραφή και
αξιολόγηση των δράσεων, τις οποίες έχουν αναλάβει οι δηµόσιοι οργανισµοί,
προκειµένου να επιτύχουν τους επιχειρησιακούς τους στόχους. Αυτά δηλαδή καθορίζουν
το τι κάνει η δηµόσια οργάνωση και πώς προσεγγίζει τα έργα της, ώστε να επιτύχει τα
επιθυµητά αποτελέσµατα. Το περιεχόµενό τους σχετίζεται µε θέµατα τα οποία άπτονται
της ηγεσίας, της στρατηγικής και προγραµµατισµού, του ανθρώπινου δυναµικού, των
πόρων και συνεργασιών, καθώς και των διαδικασιών τις οποίες αναπτύσσουν οι φορείς
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Παρακάτω παρατίθενται πολύ συνοπτικά τα κριτήρια και τα
υποκριτήρια του ΚΠΑ.
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1.1.1

Ηγεσία

Η συµπεριφορά των ηγετών µιας δηµόσιας οργάνωσης µπορεί να βοηθήσει ώστε να
δηµιουργηθεί σαφήνεια και ενότητα σκοπού και ένα περιβάλλον στο οποίο να διαπρέπει
η ίδια η οργάνωση και το ανθρώπινο δυναµικό της.
Κριτήριο 1

ο

Ηγεσία
Παροχή σαφούς κατευθύνσεως στην οργάνωση και ανάπτυξη της

1.1

Υποκριτήρια

αποστολής, του οράµατος και των αξιών.
Ανάπτυξη και εφαρµογή συστήµατος διοίκησης της οργάνωσης,

1.2

της απόδοσης και της αλλαγής.
Υποκίνηση και υποστήριξη των υπαλλήλων.

1.3

∆ιαχείριση των σχέσεων µε τους πολιτικούς και τις άλλες οµάδες

1.4

1.1.2

συµφερόντων

Στρατηγική και Προγραµµατισµός

Κριτήριο 2ο

Στρατηγική και Προγραµµατισµός
2.1

2.2
Υποκριτήρια
2.3

2.4

Ο

τρόπος

που

µια

Συλλογή

πληροφοριών

σχετικά

µε

τις

παρούσες

και

µελλοντικές ανάγκες των µετόχων.
Ανάπτυξη, αναθεώρηση και επικαιροποίηση της στρατηγικής
και του προγραµµατισµού.
Εφαρµογή της στρατηγικής και του προγραµµατισµού σε όλη
τη δηµόσια οργάνωση.
Σχεδιασµός, εφαρµογή και επικαιροποίηση του προγράµµατος
για τον εκσυγχρονισµό και την καινοτοµία.

οργάνωση

συνδυάζει

αποτελεσµατικά

τις

αλληλένδετες

δραστηριότητές της είναι αυτός που καθορίζει τη συνολική της απόδοση. Η δηµόσια
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οργάνωση υλοποιεί την αποστολή και το όραµά της µέσω µιας ευκρινούς στρατηγικής
που α) προσανατολίζεται στις ανάγκες των µετόχων της διοικητικής της δράσης, β)
ευθυγραµµίζεται µε άλλες ασκούµενες δηµόσιες πολιτικές βάσει των οποίων
ικανοποιούνται άλλες ανάγκες των µετόχων της και γ) υποστηρίζεται από µια συνεχώς
βελτιούµενη διαδικασία διαχείρισης των πόρων και των διαδικασιών. Η στρατηγική
µεταφράζεται σε σχέδια, επιδιώξεις και µετρήσιµους στόχους. Ο προγραµµατισµός και η
στρατηγική αντανακλούν την προσέγγιση της οργάνωσης ως προς την εφαρµογή
πολιτικών εκσυγχρονισµού και καινοτοµιών.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 Μικρο-περιβάλλον (π.χ. 5 δυνάµεις Porter, Στρατηγικές Οµάδες)
 Μακρο-περιβάλλον (Πολιτικό, Οικονοµικό, Κοινωνικό , Τεχνολογικό,
∆ηµογραφικό, Παγκόσµιο)
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΣ

Αποστολή
Αντικειµενικοί
Στόχοι

Στρατηγικές

Πολιτικές
Προγράµµατα

Προϋπολογισµοί

∆ιαδικασίες
Απόδοση

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
(Θεµελιώδεις Ικανότητες, Αλυσίδα Αξίας, ∆οµές,
Πόροι, Κουλτούρα)

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΡΑΣΗΣ

∆ιάγραµµα 2: Στρατηγική διοίκηση, Πηγή: Rea P.J., Kerzner H., 1997, σελ.3
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Η στρατηγική αναφέρεται στις µακροχρόνιες επιδιώξεις των οργανισµών και ο
σχεδιασµός της πρέπει να υλοποιείται µε γνώµονα την ικανοποίηση των συµφερόντων
όλων των ενδιαφεροµένων µερών (Johnson G., Scholes K., 1999, σελ.10). Το παραπάνω
∆ιάγραµµα 2 συµπυκνώνει τη διαδικασία του στρατηγικού προγραµµατισµού και
αποδεικνύει τη σχέση του µε την αξιολόγηση και τον έλεγχο.

1.1.3 Ανθρώπινο δυναµικό

Το ανθρώπινο δυναµικό είναι το σηµαντικότερο περιουσιακό στοιχείο της οργάνωσης
και

αποτελεί

κρίσιµο

παράγοντα

επιτυχίας

και

επίτευξης

ανταγωνιστικού

πλεονεκτήµατος.. Ο τρόπος µε τον οποίο οι υπάλληλοι αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και
διαχειρίζονται τους διαθέσιµους πόρους µε άριστο τρόπο ορίζει την επιτυχία της
οργάνωσης. Ο σεβασµός, ο διάλογος, η ενδυνάµωση και επίσης η παροχή ενός ασφαλούς
και υγιούς περιβάλλοντος είναι θεµελιώδη στοιχεία για την εξασφάλιση της αφοσίωσης
και της συµµετοχής των ατόµων στην πορεία προς την αριστεία. Η οργάνωση
διαχειρίζεται, αναπτύσσει και απελευθερώνει όλες τις ικανότητες των υπαλλήλων της σε
ατοµικό και οργανωτικό επίπεδο, ώστε να υποστηρίζεται η στρατηγική και ο
προγραµµατισµός της και η αποτελεσµατική λειτουργία των διαδικασιών της.
Κριτήριο 3

ο

Υποκριτήρια

Ανθρώπινο ∆υναµικό
3.1

Προγραµµατισµός, διοίκηση και βελτίωση του ανθρώπινου
δυναµικού σε σχέση µε τη στρατηγική και τον προγραµµατισµό.

3.2

Προσδιορισµός, ανάπτυξη και αξιοποίηση των ικανοτήτων των
υπαλλήλων, εναρµονισµός ατόµων και οµάδων µε τους σκοπούς
και στόχους της οργάνωσης.
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3.3

Ενεργοποίηση του προσωπικού µέσω της ανάπτυξης του διαλόγου
και της ενδυνάµωσής του.

Το ΚΠΑ αξιολογεί τις ενέργειες της διοίκησης, οι οποίες επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα
την απόδοση και την παραγωγικότητα της εργασίας του ανθρώπινου δυναµικού. Μεταξύ
αυτών, περιλαµβάνεται η ικανότητα ακρίβειας στον προσδιορισµό των αναγκών για
προσλήψεις προσωπικού και η ορθή τοποθέτηση των υπαλλήλων µέσα στην οργάνωση.
Επίσης, λαµβάνεται θετικά υπόψη η πρόβλεψη για διεξαγωγή προγραµµάτων
εκπαίδευσης και επιµόρφωσης του προσωπικού, σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα
ανέλιξης στην ιεραρχία και την ταυτόχρονη αναγνώριση των ικανοτήτων και
επιτευγµάτων του κάθε υπαλλήλου (Παπαλεξανδρή Ν., Μπουραντάς ∆., 2003, σελ.280281). Επιπλέον, αξιολογείται η πρόθεση της ∆ιοίκησης των δηµόσιων οργανώσεων να
παρακινήσει το προσωπικό, ενισχύοντας τη δυνατότητα συµµετοχής του στη λήψη
αποφάσεων.

1.1.4

Συνεργασίες και πόροι

Οι συνεργασίες και οι πόροι είναι ο τρόπος µε τον οποίο η δηµόσια οργάνωση σχεδιάζει
και διαχειρίζεται τις κύριες συνεργασίες της – ειδικά µε τους πελάτες/πολίτες- ώστε να
υποστηρίζεται η στρατηγική και ο προγραµµατισµός της και η αποτελεσµατική
λειτουργία των διαδικασιών της. Με αυτό τον τρόπο οι συνεργασίες αποτελούν
σηµαντικό πόρο για την καλή λειτουργία της οργάνωσης.
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Παράλληλα µε τις συνεργασίες, οι οργανώσεις χρειάζονται και πόρους, όπως είναι τα
χρήµατα, η τεχνολογία, οι εγκαταστάσεις, για να εξασφαλίζουν την αποτελεσµατική τους
λειτουργία. Αυτοί χρησιµοποιούνται και αναπτύσσονται για να στηρίζουν τη στρατηγική
µιας οργάνωσης και τις πιο σηµαντικές της διαδικασίες έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι
στόχοι της οργάνωσης µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο.
Κριτήριο 4

ο

Υποκριτήρια

Συνεργασίες και πόροι
4.1

Ανάπτυξη και υλοποίηση βασικών σχέσεων συνεργασίας.

4.2

Ανάπτυξη και εφαρµογή συνεργασιών µε τους πολίτες/ πελάτες.

4.3

∆ιαχείριση των οικονοµικών.

4.4

∆ιαχείριση της πληροφορίας και της γνώσης.

4.5

∆ιαχείριση της τεχνολογίας.

4.6

∆ιαχείριση των εγκαταστάσεων.

Στο κριτήριο αυτό περιλαµβάνεται η συνεργατική σχέση µε εκπροσώπους της ιδιωτικής
οικονοµίας, για την προµήθεια αγαθών και εξοπλισµού. Βασική προϋπόθεση θετικής
έκβασης όλων των ενεργειών του δηµοσίου είναι η εξασφάλιση της διαφάνειας και η
συνειδητοποίηση του αυξηµένου βαθµού κοινωνικής υπευθυνότητας και λογοδοσίας, η
οποία θα πρέπει να χαρακτηρίζει τους φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. (Aucoin P.,
Heintzman R., 2000, σελ.278)

1.1.5

∆ιαδικασίες

Το κριτήριο αυτό περιλαµβάνει τον τρόπο µε τον οποίο η δηµόσια οργάνωση εντοπίζει,
διαχειρίζεται, βελτιώνει και αναπτύσσει τις βασικές της διαδικασίες που υποστηρίζουν
τη στρατηγική και τον προγραµµατισµό της. Η καινοτοµία και η ανάγκη να δηµιουργηθεί

20

προστιθέµενη αξία για τους πολίτες/πελάτες και τους άλλους µετόχους είναι δύο από
τους κύριους παράγοντες ανάπτυξης των διαδικασιών.

Κριτήριο 5

ο

∆ιαδικασίες
5.1

Προσδιορισµός, σχεδιασµός, διαχείριση και βελτίωση των
διαδικασιών σε συνεχόµενη βάση.

Υποκριτήρια

5.2

Ανάπτυξη

και

παροχή

υπηρεσιών

και

προϊόντων

προσανατολισµένα προς τον πολίτη-πελάτη.
5.3

Καινοτοµία ως προς τις διαδικασίες µε τη συµµετοχή πολιτώνπελατών.

Η αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού στοχεύει στον εντοπισµό και περιορισµό των
παραγόντων εκείνων, οι οποίοι δυσχεραίνουν την αποτελεσµατική ολοκλήρωση των
επιµέρους διαδικασιών, καθώς και τη λήψη µέτρων για µείωση του αριθµού των
διαδικασιών (downsizing), όπου παρατηρούνται δυσλειτουργίες οι οποίες χρήζουν
αναδιοργάνωσης (Ferlie E., Pettigrew A., Ashburner L., Fitzgerald L., 1996, σελ.37-38).

1.2 Κριτήρια αποτελεσµάτων

Τα κριτήρια των αποτελεσµάτων αναφέρονται στην έκβαση των δράσεων και
ενεργειών των δρώντων των δηµόσιων οργανώσεων, µε γνώµονα την επίτευξη των
στόχων που έχουν τεθεί σε στρατηγικό, επιχειρησιακό και λειτουργικό επίπεδο.
Συνδέονται µε σχέση αιτίου-αιτιατού µε τα κριτήρια των προϋποθέσεων, αφού
ουσιαστικά αξιολογούνται οι συνέπειες των πρακτικών και πολιτικών, οι οποίες
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υιοθετούνται από τους φορείς, σχετικά µε το ανθρώπινο δυναµικό, τους πολίτες/πελάτες
και την κοινωνία.
Στα κριτήρια των αποτελεσµάτων µετράµε τον βαθµό ικανοποίησης του υπηρετούντος
προσωπικού στη δηµόσια υπηρεσία, των πολιτών/πελατών όπως και της κοινωνίας
γενικότερα από τον τρόπο λειτουργίας της δηµόσιας υπηρεσίας. Ενδιαφέρον
παρουσιάζουν επίσης τα συνολικά, κύρια αποτελέσµατα, τα οποία επιτυγχάνονται από
τις δηµόσιες οργανώσεις και αφορούν την αποτελεσµατική ή µη εκπλήρωση των πτυχών
της αποστολής των φορέων.

1.2.1 Αποτελέσµατα προσανατολισµένα προς τον πολίτη/πελάτη

Οι δηµόσιοι οργανισµοί αξιολογούνται για τα αποτελέσµατα τα οποία επιτυγχάνουν,
ώστε η παροχή δηµόσιων υπηρεσιών να δηµιουργεί προστιθέµενη αξία στους πολίτες,
καθώς αυτό θεµελιώνει το βασικό λόγο ύπαρξής τους. Η αποτυχία πραγµάτωσης θετικών
αποτελεσµάτων για τον πολίτη, µεταφράζεται σε αδυναµία των δηµόσιων οργανώσεων
να εκπληρώσουν το ρόλο τους, ενώ το κόστος δεν περιορίζεται στο καθαρά οικονοµικό,
αλλά προσλαµβάνει κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις.

Η αποτίµηση των συνεπειών από τη δραστηριοποίηση των φορέων της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης επιτυγχάνεται µέσω της µέτρησης του επιπέδου ικανοποίησης των πολιτών
και της καταγραφής των προβληµάτων και παραπόνων τα οποία τυχόν ανακύπτουν.
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ο

Κριτήριο 6

Υποκριτήρια

Αποτελέσµατα προσανατολισµένα προς τον πολίτη/πελάτη.
6.1
6.2

Αποτελέσµατα των µετρήσεων ικανοποίησης των πολιτώνπελατών.
∆είκτες που αφορούν µετρήσεις για τον πολίτη-πελάτη.

1.2.2 Αποτελέσµατα για το ανθρώπινο δυναµικό

Το ανθρώπινο δυναµικό είναι ο βασικός πόρος της δηµόσιας διοίκησης από τον οποίο
εξαρτάται πρωταρχικά η εκπλήρωση των στόχων ενός δηµόσιου φορέα. Η ικανοποίηση
των υπαλλήλων δρα υποκινητικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Έτσι, αυτό το κριτήριο αφορά την ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας
οργάνωσης. Οι δηµόσιες οργανώσεις τυπικά χρησιµοποιούν έρευνες του ανθρώπινου
δυναµικού τους ώστε να καταγράψουν τα επίπεδα ικανοποίησης, αλλά µπορεί επίσης να
χρησιµοποιούν και άλλα συµπληρωµατικά εργαλεία όπως είναι οι συνεντεύξεις και οι
αξιολογήσεις.
Κριτήριο 7

ο

Υποκριτήρια

Αποτελέσµατα για το ανθρώπινο δυναµικό.
7.1
7.2

Αποτελέσµατα της µέτρησης ικανοποίησης του ανθρώπινου
δυναµικού.
∆είκτες αποτελεσµατικότητας του ανθρώπινου δυναµικού.
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1.2.3 Αποτελέσµατα σχετικά µε την κοινωνία

Οι δηµόσιες οργανώσεις µέσω της άσκησης των κύριων αρµοδιοτήτων τους ή της
θεσµοθετηµένης τους εντολής και των παραγόµενων αποτελεσµάτων επιδρούν επί της
κοινωνίας και επηρεάζουν άµεσα και έµµεσα τους πολίτες. Οι αναλύσεις αυτές των
άµεσων επιδράσεων στους δικαιούχους παρουσιάστηκαν στην ικανοποίηση των
πολιτών/πελατών (κριτήριο 6) και στα κύρια αποτελέσµατα επιδόσεων (κριτήριο 9).

Το κριτήριο 8 µετρά τις ακούσιες ή εκούσιες επιδράσεις στην κοινωνία, π.χ. τις
συνολικές συνέπειες των πολιτικών της οργάνωσης πέρα από την πρωταρχική της
αποστολή και τις θεσµικές εντολές ή κύριες δραστηριότητές της. Σε αυτή την
κατεύθυνση,

η

ανάλυση

εξετάζει

τις

συνέπειες

που

απορρέουν

από

τους

προγραµµατισµένους στόχους καθώς και από τις ακούσιες συνέπειες π.χ. παρενέργειες
που µπορεί να έχουν θετικές ή/και αρνητικές συνέπειες στην κοινωνία.
ο

Κριτήριο 8

Υποκριτήρια

Αποτελέσµατα σχετικά µε την κοινωνία.
8.1
8.2

Αποτελέσµατα

των

κοινωνικών

µετρήσεων

όπως

τα

αντιλαµβάνονται οι µέτοχοι.
∆είκτες κοινωνικής επίδοσης καθιερωµένοι από την οργάνωση.
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1.2.4

Κύρια αποτελέσµατα επίδοσης

Το ένατο και τελευταίο κριτήριο του ΚΠΑ επιδιώκει την αξιολόγηση των δηµόσιων
οργανισµών ως προς τα εξωτερικά και εσωτερικά αποτελέσµατα για την επίτευξη της
στοχοθεσίας και της στρατηγικής τους. Τα εξωτερικά αποτελέσµατα σχετίζονται µε τις
ανάγκες και τις απαιτήσεις των διαφορετικών µετόχων και τα εσωτερικά αποτελέσµατα
µε τη διοίκηση και τη βελτίωση του φορέα.
ο

Κριτήριο 9

Υποκριτήρια

Κύρια αποτελέσµατα επίδοσης.
9.1
9.2

Εξωτερικά αποτελέσµατα: εκροές και αποτελέσµατα των
σκοπών.
Εσωτερικά αποτελέσµατα.

1.3 Σύστηµα βαθµολόγησης

Η διαδικασία βαθµολόγησης των κριτηρίων και υποκριτηρίων των προϋποθέσεων και
των αποτελεσµάτων περιγράφεται στο κείµενο του ΚΠΑ και αναλύεται διεξοδικά µε
παραδείγµατα στο σχετικό Οδηγό Εφαρµογής. Στο κεφάλαιο αυτό θα δώσουµε τις
βασικές γραµµές του συστήµατος βαθµολόγησης που προβλέπονται στο ΚΠΑ.

Το ΚΠΑ προβλέπει τη χρήση δύο τρόπων βαθµολόγησης. Η επιλογή της κατάλληλης
µεθόδου εναποτίθεται στη κρίση των οργανισµών. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία
ξεκινά µε τη συγκέντρωση του τεκµηριωτικού υλικού και τη βαθµολόγηση των
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παραδειγµάτων, σε κλίµακα από 0 έως 100, από τα µέλη της οµάδας αυτοαξιολόγησης.
Στη συνέχεια, υπολογίζεται η βαθµολογία κάθε υποκριτηρίου, ως ο µέσος όρος της
βαθµολογίας των παραδειγµάτων, ενώ αντίστοιχα υπολογίζεται και η βαθµολογία των
κριτηρίων. Ο µέσος όρος της βαθµολογίας του συνόλου των εννέα κριτηρίων συνιστά
την τελική βαθµολογία της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης του οργανισµού.

Η πρώτη επιλογή των δηµόσιων οργανώσεων είναι το Σύστηµα της Απλής
Βαθµολόγησης4. Σύµφωνα µε αυτό, τα κριτήρια των προϋποθέσεων βαθµολογούνται
ανάλογα

µε

το

βαθµό

ολοκλήρωσης

των

φάσεων

ενός

κύκλου

ποιότητας

(Προγραµµατισµός, Εκτέλεση, Έλεγχος, Ανάδραση). Η βαθµολόγηση λαµβάνει
προσθετικό χαρακτήρα και µόνο εάν η δηµόσια οργάνωση εφαρµόζει συνεχώς
ολοκληρωµένο και βελτιωτικό κύκλο ποιότητας µπορεί να φθάσει την άριστη
βαθµολογία. Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια των αποτελεσµάτων, η βαθµολόγηση διαιρείται
σε έξι βαθµίδες και αποτυπώνεται είτε βάσει της τάσης της επίδοσης του φορέα, είτε
βάσει της επίτευξης των προκαθορισµένων στόχων, ή και µε το συνδυασµό των
παραπάνω συνιστωσών.

Ο

δεύτερος

τρόπος

βαθµολόγησης

είναι

το

Σύστηµα

Αναλυτικής

–

Παραµετροποιηµένης Βαθµολόγησης5. Πρόκειται για ένα σύστηµα µε µεγαλύτερο
βαθµό δυσκολίας και πολυπλοκότητας από το πρώτο και απευθύνεται κυρίως σε
οργανισµούς µε προηγούµενη εµπειρία στην εφαρµογή του ΚΠΑ. Το εν λόγω σύστηµα

4
Βλ. Υπουργείο Εσωτερικών, «Οδηγός Εφαρµογής Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης», Αθήνα, 2007, σ.58
και Υπουργείο Εσωτερικών, «Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.)», Αθήνα, 2007, σ.35-36
5
Υπουργείο Εσωτερικών, «Οδηγός Εφαρµογής Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης», Αθήνα, 2007, σσ.58-60
και Υπουργείο Εσωτερικών, «Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.)», Αθήνα, 2007, σ.37
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προβλέπει την εισαγωγή της βαθµολογίας των κριτηρίων των προϋποθέσεων, σε πίνακα
διπλής εισόδου, επιτρέποντας στον οργανισµό να βαθµολογεί ξεχωριστά το κάθε επίπεδο
του κύκλου ποιότητας. Συνεπώς, η βαθµολόγηση είναι πιο αναλυτική από το πρώτο
σύστηµα και αποδίδει πιο ρεαλιστική απεικόνιση της απόδοσης του φορέα. Σχετικά µε
την καταγραφή της βαθµολογίας των κριτηρίων των αποτελεσµάτων, το σύστηµα αυτό
επιτρέπει την καταγραφή της κατεύθυνσης των τάσεων, σε συνδυασµό µε το επίπεδο
υλοποίησης των στόχων, διευκολύνοντας την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων για
τον εντοπισµό των σηµείων προς βελτίωση.

1.4 ∆ιαδικασία αυτοαξιολόγησης µέσω του ΚΠΑ

Η αυτοαξιολόγηση δε θα πρέπει να αντιµετωπίζεται µε δισταγµό από τους οργανισµούς,
οι οποίοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν το µέγεθος του οφέλους, το οποίο µπορούν να
αποκοµίσουν. Κι αυτό διότι αποτελεί έναν ασφαλή τρόπο µέτρησης των αποτελεσµάτων
και της επίδοσης των οργανισµών, συµβάλλοντας στη δηµιουργία βιώσιµου
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και συνεισφέροντας καθοριστικά, στη συγκέντρωση
και αξιοποίηση της γνώσης (Bailey M.L., 2004, σ.190).

Συνοπτικά, η διαδικασία αυτοαξιολόγησης όπως περιγράφεται στο ΚΠΑ ακολουθεί την
ακόλουθη πορεία6:

6

Υπουργείο Εσωτερικών, «Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.) – Common Assessment Framework
(CAF)», Αθήνα, 2007, σ.40-50
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 Φάση 1η: Έναρξη του ΚΠΑ.
Βήµα 1ο: Λήψη απόφασης και αρχικός προγραµµατισµός της αυτοαξιολόγησης:
Επιχειρείται η επίτευξη δέσµευσης και κοινής αντίληψης. Επιλέγεται η οµάδα
αξιολόγησης και ορίζεται υπεύθυνος έργου.
Βήµα 2ο: Γνωστοποίηση του έργου της αυτοαξιολόγησης: Ορίζεται σαφώς το
σχέδιο διάδοσης, ενισχύεται η συµµετοχή του ανθρώπινου δυναµικού και
διασφαλίζεται η συνεχής ενηµέρωση των µετόχων.
 Φάση 2η: ∆ιαδικασία αυτοαξιολόγησης.
Βήµα 3ο: Συγκρότηση µίας

ή περισσοτέρων οµάδων

αυτοαξιολόγησης:

Αποφασίζεται ο αριθµός και τα µέλη της οµάδας αξιολόγησης και επιλέγεται ο
αρχηγός της οµάδας.
Βήµα 4ο: Οργάνωση επιµόρφωσης: Οργάνωση των προγραµµάτων εκπαίδευσης για
τη χρήση του ΚΠΑ. Επιµόρφωση όλων των υπαλλήλων που εµπλέκονται στην
εφαρµογή του µοντέλου.
Βήµα 5ο: ∆ιενέργεια της αυτοαξιολόγησης: Χρήση όλων των µεθόδων για τη
συγκέντρωση στοιχείων για τη βαθµολόγηση καθώς και συλλογή του απαραίτητου
τεκµηριωτικού υλικού. Επίσης, στο βήµα αυτό επιδιώκεται και η επίτευξη
συναίνεσης και οµοφωνίας στο εσωτερικό της οµάδας.
Βήµα 6ο: Σύνταξη έκθεσης περιγραφής αποτελεσµάτων της αυτοαξιολόγησης: Η
έκθεση

αυτή

περιλαµβάνει

τα

αποτελέσµατα

από

τη

διενέργεια

της

αυτοαξιολόγησης, συµπεριλαµβανοµένων των βαθµολογιών ανά κριτήριο και των
συµπερασµάτων για τα δυνατά και αδύνατα σηµεία της δηµόσιας οργάνωσης.
 Φάση 3η: Σχέδιο βελτίωσης / προτεραιότητες.
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Βήµα 7ο: Προσχέδιο σχεδίου βελτίωσης: Ανάπτυξη χρονοδιαγράµµατος και
προτεραιοτήτων ως προς την εφαρµογή µέτρων βελτίωσης και πρόβλεψη για την
οµαλή τους ένταξη στο στρατηγικό προγραµµατισµό του οργανισµού.
Βήµα 8ο: ∆ιάδοση του προγράµµατος βελτίωσης: Φροντίδα για τη διάδοση του
προγράµµατος βελτίωσης σε όλα τα επίπεδα του οργανισµού, καθώς και
ενηµέρωση όλων των µετόχων για τις ενέργειες στις οποίες προβλέπεται να προβεί
ο οργανισµός.
Βήµα 9ο: Εφαρµογή του προγράµµατος βελτίωσης: Καθορισµός διαδικασίας
παρακολούθησης της υλοποίησης του προγράµµατος σε συνδυασµό µε συνεχή
επίβλεψη και έλεγχο για την αποφυγή λαθών και παραλείψεων. Συµφωνία
υλοποίησης µε τις προσταγές του κύκλου ποιότητας.
Βήµα 10ο: Προγραµµατισµός της επόµενης αυτοαξιολόγησης: Ολοκλήρωση της
συστηµικής διαδικασίας µε νέα αξιολόγηση της εφαρµογής του προγράµµατος,
εντοπισµό των αστοχιών ή νέων προκλήσεων και απειλών και ανάπτυξη νέου
σχεδίου µε βελτιωτικά µέτρα, στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του οργανισµού για
συνεχή βελτίωση.

Η αυτοαξιολόγηση συµβάλλει στην καταγραφή των δυνατών και αδύνατων σηµείων,
καθώς και στην ανάπτυξη µέτρων βελτίωσης της απόδοσης των οργανισµών. Όσο
µεγαλύτερη είναι η εξοικείωση των φορέων µε συστήµατα αυτοαξιολόγησης, τόσο
αυξάνουν την ικανότητα τους για επίτευξη όλο και σηµαντικότερων βελτιώσεων, µε
θετικό αντίκτυπο στην αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα των δράσεών τους.
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1.5 Συγκριτική Αξιολόγηση - Συγκριτική Μάθηση

Συγκριτική Αξιολόγηση (Benchmarking) είναι η διαδικασία σύγκρισης µιας
επιχείρησης ή ενός οργανισµού σε σχέση µε µία επιχείρηση/οργανισµό που παρουσιάζει
ξεχωριστή απόδοση στην ανάπτυξή της ή µε µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων/οργανισµών
του ίδιου ή συναφούς κλάδου. Η σύγκριση µπορεί να αφορά την επιχείρηση ως σύνολο ή
διακριτές λειτουργίες (ή τµήµατα) εντός της επιχείρησης/οργανισµού και γίνεται σε ένα
µεγάλο αριθµό από µετρήσιµες παραµέτρους λειτουργίας. (Χουσουρίδης Ν., Βλαδίκας
Γ., σ.2) Στην απλούστερη εκδοχή, η συγκριτική αξιολόγηση είναι η διαδικασία µε την
οποία µια οργάνωση εντοπίζει οµοειδείς δηµόσιες οργανώσεις µε τις οποίες µπορεί να
συγκριθεί είτε ως προς την οργάνωσή της είτε ως προς την απόδοσή της. Η διαδικασία
της συγκριτικής αξιολόγησης παρουσιάζεται παρακάτω (∆ιάγραµµα 3).

Αντίθετα από την κλασσική συγκριτική αξιολόγηση, η Συγκριτική Μάθηση (Bench
learning) δεν συµπεριλαµβάνει απαραίτητα την εξεύρεση συγκρίσιµων οργανώσεων και
δε χρησιµοποιεί ευκρινείς δείκτες για άµεσες συγκρίσεις. ∆ίνει περισσότερη έµφαση στη
διαδικασία της µάθησης από τους άλλους παρά κάνει συγκρίσεις.
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1. Σχεδιασµός
του
προγράµµατος

Εντοπισµός των
θεµάτων
στρατηγικής
σηµασίας

Επιλογή των
διαδικασιών
προς σύγκριση

Εντοπισµός των
αναγκών
και προσµονών
των

Εντοπισµός
των βασικών
παραγόντων
επιτυχίας

2. Σχηµατισµός
της
οµάδας
εργασίας

Επιλογή των
ηγετικών
µελών της οµάδας

Επιλογή των µελών
της
οµάδας για το
στάδιο

Επιλογή της οµάδας
που
θα πραγµατοποιήσει
τις
επισκέψεις

Εκπαίδευση
όλων των
µελών της
οµάδας

3. Συλλογή
στοιχείων

Χαρτογράφηση και
µέτρηση τρεχουσών
διαδικασιών

Έρευνα για
πιθανούς προς
σύγκριση
συνεργάτες

Προσέγγιση των
επιλεγµένων
συνεργατών

Συγκέντρωση
στοιχείων
από τους
συνεργάτες

4. Ανάλυση
στοιχείων

Σύγκριση
διαδικασιών

Ανάλυση του
χάσµατος
στις επιδόσεις

Λήψη αποφάσεων
για
τις διαδικασίες
αλλαγών

Προσδιορισµό
ς λύσεων

Υλοποίηση
αλλαγών

Προσδιορισµός
στόχων

Κατάρτιση
προϋπολογισµού

Αποκόµιση ιδεών
από
τους συνεργάτες

Παρακολούθηση των
προόδων και
ανάπτυξη
επικοινωνίας

∆ιάγραµµα 3: ∆ιαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης, Πηγή:Χουσουρίδης Ν., Βλαδίκας Γ.,
σ.14

Ο σκοπός της συγκριτικής µάθησης είναι να µαθαίνουµε από τα δυνατά σηµεία των
άλλων οργανώσεων, να αναζητούµε πηγές έµπνευσης για τη δική µας εργασία, να
µαθαίνουµε από αυτούς όπως και να αποφεύγουµε τα λάθη που έχουν κάνει οι άλλοι.
Είναι µια δραστήρια, µία αέναη διαδικασία και όχι µόνο µια σύγκριση αξιολογήσεων:
γεγονότα και µετρήσεις.7 Η συγκριτική µάθηση εστιάζει στην κουλτούρα και στη
συµπεριφορά των οργανισµών. Αυτό σηµαίνει ότι η συγκριτική µάθηση επιδιώκει να

7

Υπουργείο Εσωτερικών, «Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.) – Common Assessment Framework
(CAF)», Αθήνα, 2007, σ.52
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επηρεάσει τους φορείς σε τέτοιο βαθµό, ώστε να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο
συµπεριφοράς τους και να επιτύχουν µακροχρόνια θετικά αποτελέσµατα (McCabe S.,
2001, σ.80). Η συγκριτική µάθηση µπορεί να απεικονιστεί ως ένας κύκλος 5 φάσεων
όπως απεικονίζεται παρακάτω (∆ιάγραµµα 4).

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Της προόδου και
επανάληψη

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
(τι, πόσο, πότε, µε ποιόν)

ΚΥΚΛΟΣ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Των καλών πρακτικών στη
δηµόσια οργάνωση

3. ΑΝΑΛΥΣΗ
των πεδίων για µάθηση

2. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ
Κρίσιµες διεργασίες,
δυνατά σηµεία και
αποτελέσµατα

∆ιάγραµµα 4: Κύκλος Συγκριτικής Μάθησης, Πηγή:Υπουργείο Εσωτερικών, ΚΠΑ, 2007,
σ.53

Το ΚΠΑ προτρέπει τη διαδικασία της συγκριτικής µάθησης, ως επακόλουθο της
ολοκλήρωσης της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης. Μια αυτοαξιολόγηση µέσω ΚΠΑ
πρέπει να οδηγεί στο σχεδιασµό ενός προγράµµατος δράσης που θα έχει ως στόχο τα
πεδία εκείνα που χρειάζονται βελτίωση. Η συγκριτική µάθηση κατόπιν σύγκρισης µε
άλλες δηµόσιες οργανώσεις και η χρήση των δικών τους βέλτιστων πρακτικών είναι
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απλώς ένας τρόπος να πραγµατοποιηθούν αυτές οι δράσεις βελτίωσης. ∆εν αρκεί όµως η
απλή αντιγραφή των βέλτιστων αυτών πρακτικών. Οι φορείς καλούνται να τις
προσαρµόσουν στις εσωτερικές συνθήκες λειτουργίας τους, ώστε να διασφαλίσουν
επιτυχή αποτελέσµατα από την εφαρµογή τους.
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2. Το ΚΠΑ και η σχέση του µε άλλα µοντέλα ποιότητας

Η τάση προς την ποιότητα και η εφαρµογή εργαλείων ∆ΟΠ έγινε αισθητή πρώτα στον
ιδιωτικό τοµέα. Οι πελάτες στις µέρες µας είναι περισσότερο απαιτητικοί σε σχέση µε
την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που αγοράζουν. Επιχειρήσεις που δεν
µπορούν να προσφέρουν καλύτερη ποιότητα στη δεδοµένη τιµή, έχουν ήδη πρόβληµα
επιβίωσης. Ως αποτέλεσµα, έχουν εδώ και πολλά χρόνια αναπτυχθεί µοντέλα ποιότητας
τα οποία υποστηρίζουν την ανάγκη των επιχειρήσεων για εφαρµογή της ∆ΟΠ, ώστε
αυτές να είναι ικανές να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις. Όλα αυτά τα πρότυπα
είναι βασισµένα στην αµερικάνικη ή/και την ιαπωνική σκέψη και προσαρµοσµένα στις
ανάγκες αυτών των χωρών (Τσιότρας Γ., 2002, σ.141).

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται µια σύντοµη περιγραφή των πιο γνωστών µοντέλων
ποιότητας και ο εντοπισµός της σχέσης τους µε το ΚΠΑ. Ουσιαστικά, γίνεται µία
προσπάθεια ανάδειξης των θετικών αποτελεσµάτων που επιφέρει η εφαρµογή µοντέλων
ποιότητας τόσο στον ιδιωτικό τοµέα, όσο και σε οργανισµούς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης,
καθώς επίσης και ο εντοπισµός των κοινών βασικών κατευθυντήριων γραµµών που όλα
τα µοντέλα προτείνουν.
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2.1 Το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας (EFQM)

Στην Ευρώπη, το πρότυπο ∆ΟΠ έχει εκπονηθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό
∆ιοίκησης Ποιότητας EFQM (European Foundation for Quality Management), που
δηµιουργήθηκε µε βασικό σκοπό την ανάπτυξη της ∆ΟΠ στην Ευρώπη, µε τρόπο που να
µπορεί να εναρµονίζεται καλύτερα µε τις αξίες των Ευρωπαίων. Ο EFQM
δηµιουργήθηκε από µια οµάδα 14 µεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων µε τις ευλογίες
της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το 1989. Ο EFQM δραστηριοποιείται στην
παροχή βοήθειας προς τα διευθυντικά στελέχη, στη συνεργασία µε εκπαιδευτικούς και
εργασιακούς φορείς, στην ανάπτυξη και εφαρµογή προτύπων, στην πληροφόρηση
σχετικά µε τη ∆ΟΠ και στην επιβράβευση των επιτευγµάτων υψηλής ποιότητας µε τη
θέσπιση πανευρωπαϊκών βραβείων. (Τσιότρας Γ., 2002, σ.140-141)

Το EFQM εφαρµόζεται κυρίως από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό
τοµέα, ενώ αποτέλεσε βασική πηγή για τον σχεδιασµό και ανάπτυξη του ΚΠΑ. Η βασική
φιλοσοφία που διέπει και τα δύο µοντέλα είναι κοινή, καθώς και τα δύο εισάγουν την
αυτοαξιολόγηση των οργανώσεων ως εφαλτήριο αυτοβελτίωσης και προόδου µέσα από
τις αρχές της ∆ΟΠ. Ταυτόχρονα, αποτελούν µεθοδολογίες που προσαρµόζονται στη
φύση και τις ανάγκες των οργανισµών, οι οποίοι δύνανται να τις χρησιµοποιήσουν ως8:
 Εργαλείο για αυτοαξιολόγηση
 Μέθοδο για συγκριτική αξιολόγηση µε άλλους οργανισµούς
 Οδηγό για εντοπισµό περιοχών βελτίωσης
8

EFQM , http://www.efqm.org/en
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 Βάση για κοινό λεξιλόγιο και τρόπο σκέψης
 ∆οµή για το σύστηµα διοίκησης ενός οργανισµού

Εξωτερικά, η δοµή του είναι παρόµοια µε αυτή του ΚΠΑ, αφού απαρτίζεται και αυτό
από τα ίδια εννέα κριτήρια, τα οποία διαχωρίζονται επίσης, σε προϋποθέσεις και
αποτελέσµατα (βλ.∆ιάγραµµα 1).
Υπάρχουν ωστόσο και κάποιες διαφοροποιήσεις, µε σηµαντικότερη αυτή του
προσανατολισµού της χρήσης του EFQM σε φορείς τόσο του ιδιωτικού όσο και του
δηµόσιου τοµέα, ενώ η εφαρµογή του ΚΠΑ απευθύνεται κυρίως στο δηµόσιο τοµέα. Ως
επακόλουθο, το EFQM θέτει ως επίκεντρο τον πελάτη, ενώ το ΚΠΑ τον πολίτη. Επίσης,
το µοντέλο EFQM θεωρείται πιο ολοκληρωµένο από το ΚΠΑ, παρουσιάζοντας όµως και
µεγαλύτερο βαθµό πολυπλοκότητας και δυσκολίας στην εφαρµογή. (Ζαβλανός, 2006) Η
µέθοδος βαθµολογίας που ακολουθείται στο µοντέλο EFQM είναι επίσης πιο πολύπλοκη
από την αντίστοιχη του ΚΠΑ. Πιο συγκεκριµένα, στο EFQM η βαθµολογία σταθµίζεται
ανά κριτήριο βάσει ποσοστώσεων.

Μια ακόµη διαφορά του ΚΠΑ σε σχέση µε το µοντέλο EFQM είναι και η καθιέρωση των
Επιπέδων Αναγνώρισης Επιχειρηµατικής Αριστείας – EFQM (EFQM Levels of
Excellence). Τα επίπεδα αυτά αποτελούν ένα σύστηµα αναγνώρισης και είναι τα εξής9:
1)

∆έσµευση στην Επιχειρηµατική Αριστεία (Committed to Excellence): απονέµεται

όταν ένας οργανισµός έχει ξεκινήσει τα πρώτα βήµατα προς την Επιχειρηµατική
Αριστεία.

9

EFQM, http://www.efqm.org/en/tabid/166/default.aspx
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2)

Αναγνώριση στην Επιχειρηµατική Αριστεία (Recognized for Excellence):

υποδεικνύει έναν καλά διοικούµενο οργανισµό στη διαδροµή του προς την
Επιχειρηµατική Αριστεία.
3)

Ευρωπαϊκό Βραβείο Επιχειρηµατικής Αριστείας (European Quality Award –

Finalists, Prize winners, Award winners): υποδεικνύει οργανισµούς που έχουν πετύχει τα
ανώτερα επίπεδα Επιχειρηµατικής Αριστείας.

Στόχος είναι η επιβράβευση των αποτελεσµάτων και η παρότρυνση για συστηµατική
προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης της απόδοσης. Ανάλογη διάκριση δεν προβλέπεται στο
ΚΠΑ, αφού τα Εθνικά Βραβεία Ποιότητας στα οποία θα αναφερθούµε παρακάτω δε
συνδέονται άµεσα και αποκλειστικά µε την εφαρµογή του ΚΠΑ, η οποία βέβαια
συνεκτιµάται σε µεγάλο βαθµό.

Είναι γενικά παραδεκτό ότι οργανώσεις που έχουν ήδη εφαρµόσει το ΚΠΑ και οι οποίες
έχουν ενστερνιστεί τη φιλοσοφία της ∆ΟΠ, µπορούν πιο εύκολα να προχωρήσουν στην
εφαρµογή του µοντέλου EFQM, η οποία µπορεί να τους εξασφαλίσει ακόµη µεγαλύτερη
και πιστοποιηµένη αναγνώριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ακόµη µεγαλύτερη δέσµευση
στην ποιότητα.
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2.2 Το Σύστηµα ∆ιασφάλιση Ποιότητας ISO

Με σκοπό την παροχή στις επιχειρήσεις ενός ορθολογικού συστήµατος διοίκησης και
διαχείρισης της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και τη διασφάλιση της ποιότητας σε µία
διεθνώς κοινή γλώσσα, ο ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης ISO (International
Organisation for Standardisation) αναπτύσσει σχετικά πρότυπα ποιότητας για κάθε
τοµέα. Ο ISO ιδρύθηκε το 1947 και σήµερα έχει ως µέλη του εθνικούς οργανισµούς
προτυποποίησης 157 χωρών10.

Το αντικείµενο του ∆ιεθνούς Οργανισµού Πιστοποίησης είναι να προωθήσει την
ανάπτυξη της τυποποίησης και των συναφών παγκόσµιων δραστηριοτήτων µε στόχο τη
διευκόλυνση της διεθνούς ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών και την ανάπτυξη της
συνεργασίας

στη

δραστηριοτήτων.

σφαίρα
Τα

των

πνευµατικών,

αποτελέσµατα

της

τεχνολογικών

εργασίας

του

και

οικονοµικών

∆ιεθνούς

Οργανισµού

Πιστοποίησης δηµοσιεύονται σαν ∆ιεθνή Πρότυπα. (Τσιοτρας Γ., 2002, σ.96)

Τα πρότυπα τα οποία χρησιµοποιούνται ως οδηγός στην πορεία µιας επιχείρησης για τη
διασφάλιση της ποιότητας, αλλά και ως µέτρο για την αξιολόγησή της είναι αυτά της
σειράς ISO 9000:


ISO 9000:2005 Quality Management Systems — Fundamentals and Vocabulary

(Συστήµατα διoίκησης ποιότητας–Βασικές έννοιες και λεξικό όρων). Το πρότυπο αυτό
ανήκει στην κατηγορία των Κατευθυντήριων Οδηγιών. Εστιάζεται στις βασικές έννοιες
και τους ορισµούς της ∆ιοίκησης Ποιότητας.
10

http://www.iso.org/iso/about/iso_members.htm
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ISO 9001:2008 Quality Management Systems — Requirements (Συστήµατα

διοίκησης ποιότητας–Απαιτήσεις). Το πρότυπο αυτό είναι σήµερα το βασικό πρότυπο
∆ιοίκησης Ποιότητας και περιλαµβάνει τις απαιτήσεις σχετικά µε τον σχεδιασµό και
εφαρµογή Συστηµάτων ∆ιοίκησης Ποιότητας. Από όλα τα πρότυπα της σειράς ISO 9000,
είναι το µόνο που µπορεί να πιστοποιηθεί.


ISO 9004:2009 Managing for the sustained success of an organization -- A

quality management approach (Συστήµατα διοίκησης ποιότητας για διαρκή επιτυχία). Το
πρότυπο αυτό περιλαµβάνει οδηγίες και ανάλυση σχετικά µε την κάλυψη όλων των
απαιτήσεων που θέτει το πρότυπο ISO 9001:2000. Καλύπτει θέµατα διοίκησης ποιότητας
σε όλη την έκταση της αλυσίδας: Προµηθευτές–Φορέας–Πελάτες. Είναι έντονα
εστιασµένο στον στόχο της συνεχούς βελτίωσης της συνολικής επίδοσης και της
αποδοτικότητας του φορέα.

Το ISO 9000 είναι µια µέθοδος διοίκησης µε την οποία βελτιώνεται η
ανταγωνιστικότητα χωρίς πρόσθετες επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισµό και δίνει
έµφαση στην αλλαγή νοοτροπίας του ανθρώπινου δυναµικού . Γενικότερα λοιπόν, τόσο
το ISO 9000 όσο και το ΚΠΑ αποσκοπούν στην τόνωση της ευαισθησίας του
προσωπικού σε θέµατα ποιότητας.

Το ISO 9000 όµως, δίνει µεγαλύτερη έµφαση στην τυποποίηση και τεκµηρίωση των
διαδικασιών παραγωγής, διασφαλίζοντας οµοιόµορφη και επαρκής επικοινωνία µεταξύ
των τµηµάτων και του προσωπικού, καθώς και αποτελεσµατικό έλεγχο όλων των
διαδικασιών. Το ΚΠΑ από την άλλη µεριά διακρίνεται από ευρύτερο χαρακτήρα και
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εστιάζει σε µια σειρά παραγόντων κρίσιµων για την αποτελεσµατικότητα ενός δηµόσιου
φορέα. Έτσι, λοιπόν το ISO 9000 µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο πιστοποίησης
των διαδικασιών, του πέµπτου δηλαδή κριτηρίου του ΚΠΑ. Στο κείµενο άλλωστε του
ΚΠΑ προτείνεται πέρα από το ISO 9000, να χρησιµοποιείται και το ISO 14000 για το
κριτήριο των αποτελέσµατα σχετικά µε την κοινωνία11.

Μέσω της εφαρµογής προτύπων ISO σε µια δηµόσια υπηρεσία επιτυγχάνεται ο
εξορθολογισµός σε ενδο-οργανωτικό επίπεδο, ούτως ώστε οι προδιαγεγραµµένες
διαδικασίες

να

τηρούνται

για

να

λειτουργεί

το

σύστηµα

µε

σταθερό

υποδειγµατοποιηµένο τρόπο. Η λογική της συµµόρφωσης στις διαδικασίες που διέπει τα
πρότυπα ISO, συµβάλλει στη βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας. (Μιχαλόπουλος Ν.,
2003, σ.251)

Τέλος, µια σηµαντική διαφοροποίηση του ISO σε σύγκριση µε το ΚΠΑ είναι ότι η
υλοποίηση του πρώτου ανατίθεται συνήθως σε εξωτερικούς συµβούλους ενώ το ΚΠΑ
υλοποιείται από µια οµάδα αυτοαξιολόγησης τα µέλη της οποίας προέρχονται µέσα από
τον ίδιο τον οργανισµό. Επιπλέον, ο φορέας πιστοποίησης ISO είναι ένα ιδιαίτερα
σηµαντικό θέµα. Στην Ελλάδα σήµερα υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός τέτοιων φορέων
και η κάθε επιχείρηση καλείται να επιλέξει τον καταλληλότερο για τις ειδικές ανάγκες
της και τον πιο αξιόπιστο (Τσιότρας Γ., 2002, σ.110).

11

Υπουργείο Εσωτερικών, «Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.), Αθήνα, 2007, σ.48.

40

2.3 Το Σύστηµα Ισόρροπης Στοχοθεσίας (Balanced Scorecard)

Στη σηµερινή εποχή τα άυλα περιουσιακά στοιχεία (intangible assets) έχουν εξελιχθεί σε
αποφασιστικό παράγοντα που µπορεί να προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε µία
επιχείρηση. Αυτό το γεγονός, οδήγησε τις επιχειρήσεις στην εστίαση της στρατηγικής
τους στη διαχείριση των άυλων περιουσιακών στοιχείων παρά στη διαχείριση φυσικών
πόρων. Σε συνέχεια των παραπάνω, η Ισόρροπη Στοχοθεσία (Balanced Scorecard)
εξετάζει την επιχείρηση υπό το πρίσµα τεσσάρων συνιστωσών οι οποίες αλληλεπιδρούν
µεταξύ τους και είναι οι παρακάτω: τα χρηµατοοικονοµικά µεγέθη, ο πελάτης, οι
εσωτερικές διαδικασίες και οι διαδικασίες µάθησης (βλ. ∆ιάγραµµα 5). (Kaplan and
Norton, 1992, σ.75-85)
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα
Απόδοση επενδύσεων, οικονοµική
αύξηση της αξίας κλπ.

Πελάτης
Ικανοποίηση, διατήρηση κλπ.

Όραµα
και
Στρατηγική

Εσωτερικές ∆ιαδικασίες
Ποιότητα, χρόνος ανταπόκρισης,
νέα προϊόντα-υπηρεσίες κλπ.

Μάθηση και Ανάπτυξη
Ικανοποίηση υπαλλήλων,
διαθεσιµότητα πληροφοριακών
συστηµάτων, learning organization
κλπ.

∆ιάγραµµα 5: Οι συνιστώσες της Ισόρροπης Στοχοθεσίας, Πηγή: Παπαδάκης Β.Μ., 2002,
σ.508
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Στόχος της Ισόρροπης Στοχοθεσίας είναι να απεικονίσει τις σχέσεις µεταξύ των κύριων
συνιστωσών σε οργανισµούς και επιχειρήσεις. Στο επίκεντρο τίθεται η επίτευξη του
οράµατος και της στρατηγικής, ενώ οι δράσεις των τεσσάρων βασικών παραγόντων,
προσανατολίζονται ακριβώς στην επίτευξη των στόχων τους οποίους έχει θέσει η
ανώτατη ηγεσία της κάθε οργάνωσης. Προκειµένου να εφαρµοστεί το µοντέλο, έχει
προβλεφθεί η µετουσίωση των στρατηγικών στόχων των οργανώσεων σε µια σειρά
δεικτών απόδοσης. Οι εξερχόµενες µετρήσεις δείχνουν τους βασικούς αντικειµενικούς
στόχους της στρατηγικής και πώς οι βραχυπρόθεσµες προσπάθειες οδήγησαν στο
επιθυµητό αποτέλεσµα (Παπαδάκης, 2002, σ.509).

Το σύστηµα της Ισορροπηµένης Στοχοθεσίας διαφέρει σηµαντικά από το ΚΠΑ,
δεδοµένου ότι αναπτύχθηκε για να εφαρµόζεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και επιπλέον
βασίζεται στην υλοποίηση της στρατηγικής µέσω της επίτευξης των στόχων του
οργανισµού. Αντίθετα, το ΚΠΑ αναπτύχθηκε για να εφαρµόζεται κυρίως σε δηµόσιες
οργανώσεις και βασίζεται στην υλοποίηση της στρατηγικής µέσω της αξιολόγησης των
δράσεων του οργανισµού και της βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.
(Dochot J.M., 2006) Παρόλα αυτά, θεωρείται ότι το σύστηµα της Ισορροπηµένης
Στοχοθεσίας µπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο που θα µετρά την απόδοση των
δηµόσιων οργανισµών αξιοποιώντας την εµπειρία και τα δεδοµένα από την προηγούµενη
εφαρµογή του ΚΠΑ.

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται συνοπτικά τα σηµαντικότερα σηµεία
διαφοροποίησης του ΚΠΑ µε το σύστηµα Ισορροπηµένης Στοχοθεσίας:
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Πίνακας 1: Σύγκριση του ΚΠΑ µε το Σύστηµα Ισορροπηµένης Στοχοθεσίας
Σύστηµα Ισορροπηµένης
ΚΠΑ
Στοχοθεσίας
 Παρακολούθηση και
 ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας
µέτρηση της απόδοσης
 Ανάπτυξη κουλτούρας
Βασικές έννοιες
 ∆ηµιουργία προστιθέµενης
αριστείας
αξίας
 Βελτίωση στρατηγικής και
 Συνεχής βελτίωση µέσω της
ενθάρρυνσης για την εισαγωγή
χρηµατοοικονοµικής
απόδοσης
βέλτιστων πρακτικών
 Εντοπισµός των δυνατών
 Απόδοση της στρατηγικής
του οργανισµού σε πρακτικές
σηµείων και περιοχών
Στόχοι
βελτίωσης
δραστηριότητες, επικοινωνία
και παρακολούθηση
 Ανάπτυξη σχεδίου δράσης
 Εστίαση σε οδηγούς
επιτυχίας
 Ποιοτική αξιολόγηση και
 Πλέγµα στρατηγικών
βαθµολόγηση των διοικητικών
στόχων σε σχέση αιτίου –
πρακτικών, διαδικασιών και
αιτιατού µε δείκτες µέτρησης
αποτελεσµάτων, βάσει των 9
Αποτελέσµατα
για τους τέσσερις παράγοντες
κριτηρίων και µε γνώµονα τα
δυνατά σηµεία και τις περιοχές
βελτίωσης

 Προσανατολισµός στις
διαδικασίες και τους µετόχους
 Προσανατολισµός στην
 Στηρίζεται σε τεκµηρίωση
στρατηγική
 Αναλυτική απεικόνιση της
 Περιέχει υποθέσεις
υπάρχουσας κατάστασης µέσω
 Προσανατολισµός στο
της διαδικασίας αυτοΠροσέγγιση
µέλλον
αξιολόγησης των υπαλλήλων
 Ειδική προσαρµογή του
 Προσανατολισµός στο παρόν
µοντέλου ανά οργανισµό:
και την τρέχουσα κατάσταση
στόχοι και µετρήσεις
 Κοινό περιεχόµενο για όλους
τους οργανισµούς
 Εστίαση σε σηµαντικά
 Κατανόηση της διαδικασίας
Εστίαση και
θέµατα που επιλέγει η
αξιολόγησης από όλους
προτεραιότητες
∆ιοίκηση
 ∆εν υπάρχει στάθµιση
Παρόν - Μέλλον

 Αναφέρεται στο µέλλον

 Απεικονίζει το παρόν


∆έσµευση και υποστήριξη της ∆ιοίκησης
Κρίσιµοι

Συνεχής διαδικασία
παράγοντες

Συµµετοχικότητα
επιτυχίας
Πηγή: Dochot J.M., Create a partnership between CAF and BSC, 4th Quality
Conference, Tampere, 2006 (Λουγκάνη Α., 2007, σ.27)
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3. Βαθµός εφαρµογής του ΚΠΑ στην Ελλάδα

Η εφαρµογή του ΚΠΑ στην ελληνική δηµόσια διοίκηση είναι προτεινόµενη και όχι
υποχρεωτική. Όπως ήδη αναφέραµε στο πρώτο κεφάλαιο, υπεύθυνος φορέας για την
προώθηση και υποστήριξη ζητηµάτων ποιότητας στον ∆ηµόσιο Τοµέα είναι το
Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΥΠΕΣ) και
συγκεκριµένα η ∆ιεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας (∆ΙΠΑ) της Γενικής
Γραµµατείας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΓΓ∆∆&Η∆).

Η ∆ΙΠΑ µετέφρασε στην ελληνική γλώσσα το ΚΠΑ, προχώρησε στην έκδοση ενός
οδηγού εφαρµογής και σχετικών εργαλείων (ερωτηµατολόγια, υποδείγµατα αναφοράς
αξιολόγησης, ανάλυση βαθµολογίας κ.α.), διοργανώνει ειδικά σεµινάρια και γενικότερα
έχει ως στόχο τη διάδοση της εφαρµογής του ΚΠΑ και την παροχή σχετικής βοήθειας σε
δηµόσιους οργανισµούς που αποφασίζουν να το υλοποιήσουν.

Επί πρόσθετα, η ∆ΙΠΑ, η οποία συστήθηκε µε το Ν. 3230/ 2004 (ΦΕΚ 44 Α΄/ 11 – 2 –
2004) διαθέτει –µεταξύ άλλων– την αρµοδιότητα συλλογής, παρακολούθησης,
επεξεργασίας και παρουσίασης στοιχείων και δεδοµένων, που αναφέρονται στην
αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα της διοικητικής δράσης των δηµοσίων
υπηρεσιών, καθώς και στην εφαρµογή των µεθόδων της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας
στους φορείς του δηµοσίου τοµέα.
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Μέσα από αυτή τη διαδικασία εντοπίζονται οι καλύτερες διοικητικές πρακτικές στην
ελληνική δηµόσια διοίκηση, των οποίων επιδιώκεται η επέκταση της εφαρµογής τους σε
ανάλογες περιπτώσεις, σε όλο το φάσµα αυτής. ∆ηµιουργείται λοιπόν, ένα «∆ίκτυο
Ποιότητας» στην ελληνική δηµόσια διοίκηση, η λειτουργία του οποίου βοηθά στην
ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ των δηµοσίων υπηρεσιών που µετέχουν σε αυτό και
επιδιώκουν την αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους
πολίτες.12 Το ∆ίκτυο Ποιότητας µετράει σήµερα 15 µέλη -τα οποία αναφέρονται στο
Παράρτηµα- και µοιράζεται πληροφορίες και εµπειρίες µέσα από την ιστοσελίδα του
σχετικού υπουργείου. Μέσα από το ∆ίκτυο Ποιότητας µπορεί να επιτευχθεί και η
καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της χώρας σε σχετικές διεθνείς εκδηλώσεις, ενώ
παράλληλα αποτελεί σηµαντική ευκαιρία για τις δηµόσιες οργανώσεις να δράσουν
συντονισµένα για την υιοθέτηση µεθόδων και τεχνικών ποιότητας, όπως είναι η
εφαρµογή του ΚΠΑ.

Σήµερα στη χώρα µας υπάρχουν 39 δηµόσιες υπηρεσίες που έχουν εφαρµόσει το
ΚΠΑ και είναι εγγεγραµµένοι ως χρήστες του ΚΠΑ (CAF users) στο Ευρωπαϊκό
Ινστιτούτο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Staes P., Thijs N., Stoffels A., Heidler L., 2010). Οι εν
λόγω εφαρµογές ανήκουν σε φορείς τόσο της Κεντρική ∆ιοίκησης όσο και της
Περιφερειακής ∆ιοίκησης (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, Ιονίων νήσων κ.α.), ενώ πολλά αξιόλογα παραδείγµατα
προέρχονται από ΟΤΑ (πχ ∆ήµος Ηρακλείου, ∆ήµος Αµαρουσίου, Ν.Α. Μεσσηνίας
κ.α.).

12

http://www.gspa.gr/(8305318657871256)/eCPortal.asp?id=3781&nt=19&lang=1&pID=235&p2ID=3775
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Τέλος, στο επόµενο κεφάλαιο θα αναφερθούµε στα Εθνικά Βραβεία Ποιότητας που
απονέµονται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Η επιτυχηµένη εφαρµογή του ΚΠΑ
αποτελεί το βασικό κριτήριο αξιολόγησης για την απονοµή των εν λόγω βραβείων στη
χώρας µας.

3.1 Εθνικό Βραβείο Ποιότητας

Ο διαγωνισµός για την απονοµή Εθνικού Βραβείου Ποιότητας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών,
ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού κατοχυρώνεται στις διατάξεις του ν.3230/200413 και
συγκεκριµένα στη δεύτερη και τρίτη παράγραφο του άρθρου 9, σχετικά µε τη βράβευση
των Υπηρεσιών. Οι λεπτοµέρειες για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού και τα κριτήρια της
απονοµής του βραβείου περιλαµβάνονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τη θέσπιση ειδικών
βραβείων δηµοσίων υπηρεσιών,14 µε τη συµµετοχή φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που
διακρίνονται για την αποδοτικότητα και την ποιότητα των παρεχοµένων προς τους
πολίτες υπηρεσιών.

Συγκεκριµένα, η ανωτέρω ΚΥΑ έχει προβλέψει την ύπαρξη έξι (6) διαφορετικών
κατηγοριών βραβείων, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:
1. Γενικό Βραβείο Αποτελεσµατικότητας - Αποδοτικότητας - Ποιότητας.

13

Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44 / Α’ / 11.02.2004) «Καθιέρωση συστήµατος διοίκησης µε στόχους, µέτρηση της
αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις.»
14
∆ΙΠΑ./9381/08.05.2006 (ΦΕΚ 1020/Β’/28.7.2006) όπως τροποποιήθηκε µε την ∆ΙΠΑ/Φ 7.1/16228
(ΦΕΚ 1516/Β’/1.8.2008).
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2. Ειδικό Βραβείο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
3. Ειδικό Βραβείο Ποιότητας Παρεχόµενων Υπηρεσιών προς τους Πολίτες και τις
Επιχειρήσεις.
4. Ειδικό Βραβείο Ικανοποίησης Ανθρώπινου ∆υναµικού για τις Συνθήκες & το
Περιβάλλον Εργασίας.
5. Ειδικό Βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς.
6. Ειδικό Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η διαδικασία απονοµής Εθνικού Βραβείου Ποιότητας,
πραγµατοποιήθηκε το 2007 από το ΥΠΕΣ. ∆ιαγωνισµός και απονοµή ωστόσο, δεν έχει
γίνει για το σύνολο των κατηγοριών των βραβείων, αλλά µόνο για την πρώτη κατηγορία,
δηλαδή το Γενικό Βραβείο Αποτελεσµατικότητας – Αποδοτικότητας – Ποιότητας.

Το κριτήριο αξιολόγησης για την απονοµή των βραβείων είναι η επιτυχής εφαρµογή του
ΚΠΑ, σε συνδυασµό µε την αποτελεσµατική ανάπτυξη καλών πρακτικών από τους
διαγωνιζόµενους φορείς.15 Η διαγωνιστική διαδικασία ξεκινά µε τη σχετική εγκύκλιο του
Υπουργού Εσωτερικών, µε την οποία προσκαλούνται οι ενδιαφερόµενες Υπηρεσίες να
υποβάλουν υποψηφιότητα στη ∆ΙΠΑ.16 Στη συνέχεια, αξιολογούνται οι φάκελοι
υποψηφιοτήτων από ειδική επιτροπή αξιολόγησης, η οποία αποφασίζει τους νικητές,

15

http://www.gspa.gr/%286904228368339290%29/eCPortal.asp?id=3772&nt=19&lang=1&pID=235&p2ID=811

16

Εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών µε θέµα την εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβολής υποψηφιοτήτων
για το Εθνικό Βραβείο Ποιότητας ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, ΝΠ∆∆, ΟΤΑ α’ και β΄ βαθµού (∆ΙΠΑ/Φ.7/οικ.
3388/ 7.2.2007και ∆ΙΠΑ/Φ.7/οικ.25016/17.9.2008)

47

βάσει των στοιχείων για τη βαθµολόγηση των κριτηρίων και υποκριτηρίων του ΚΠΑ και
βάσει των βέλτιστων πρακτικών τις οποίες έχουν αναπτύξει.17

Ο διαγωνισµός για τα Εθνικά Βραβεία Ποιότητας έχει διοργανωθεί δύο φορές έως τώρα
και οι δηµόσιοι οργανισµοί οι οποίοι απέσπασαν τα βραβεία αναφέρονται παρακάτω.
Απονεµήθηκαν επίσης, τιµητικοί έπαινοι συµµετοχής για όλες τις υποψηφιότητες που
πληρούσαν τις διαδικασίες του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης.

Α΄ Εθνικό Βραβείο Ποιότητας (2008)
1ο Βραβείο: Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων του Ελληνικού
Οργανισµού Φαρµάκων (ΕΟΦ)
2ο Βραβείο: Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
3ο Βραβείο: Η ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας (∆ΟΛ) των ΚΕΠ του Υπουργείου
Εσωτερικών και τα ΚΕΠ των ∆ήµων Γαλατσίου, Περιστερίου, Χανίων, της Ν.Α.
Θεσσαλονίκης (Α΄ Παράρτηµα) και του Επαρχείου Καλύµνου

Β΄ Εθνικό Βραβείο Ποιότητας (2009)
1ο Βραβείο: Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)
2ο Βραβείο: Ο ∆ήµο Ηρακλείου (Κρήτης)

17

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις κατηγορίες ∆ηµόσιων Υπηρεσιών που δύνανται να
συµµετέχουν στο διαγωνισµό, τη µέθοδο αξιολόγησης, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας
και διενέργειας της αξιολόγησης, τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης υποψηφιοτήτων, τη διαδικασία
εξέτασης υποψηφιοτήτων και ανάδειξης νικητών και την τελική διαδικασία απονοµής των βραβείων µε την
οικονοµική ενίσχυση υπηρεσιών που διακρίνονται, βλ. ∆ΙΠΑ/9381/8.5.2006 (ΦΕΚ 1020/Β'/28.7.2006)
όπως τροποποιήθηκε από ∆ΙΠΑ/Φ.7.1/16228 (ΦΕΚ 1516/Β’/1.8.2008).

48

3ο Βραβείο: Απονεµήθηκε από κοινού σε τρεις υπηρεσίες: α. Τη Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Λάρισας (∆ιευθύνσεις Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης, Οικονοµικών
Υπηρεσιών, ∆ιοικητικών Υπηρεσιών), β. Το ∆ήµο Αµαρουσίου (Γραφεία Εφαρµογής
Εσωτερικών ∆ιαδικασιών & Ελέγχου Ποιότητας, Αξιοποίησης Εθνικών & Ευρωπαϊκών
Πόρων, ∆ιεθνών Σχέσεων & Συνεργασιών) και γ. Το ∆ήµο Περάµατος (Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πολιτών)

Είναι αλήθεια ότι τα βραβεία ποιότητας µπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες προς
την αναβάθµιση της ποιότητας και, πέρα από τη συµβολική αξία της βράβευσης, το
ουσιαστικό νόηµα ενός βραβείου είναι η ενδυνάµωση της ικανότητας µιας δηµόσιας
υπηρεσίας να µάθει να αυτοαξιολογείται. Επιπλέον, οι συγκριτικές επιδόσεις είναι το
κυρίαρχο εργαλείο σήµερα που αξιοποιείται όλο και περισσότερο από τη δηµόσια
διοίκηση µε στόχο όχι τόσο την αξιολογική διαβάθµιση των συγκρινόµενων υπηρεσιών,
αλλά τον εντοπισµό πεδίων διοίκησης από τα οποία µπορούν να µάθουν τις µε έγκυρο
τρόπο πιστοποιηµένες και βραβευµένες βέλτιστες πρακτικές διοίκησης. (Μιχαλόπουλος,
2003, σ.254) Για το λόγο αυτό στο πέµπτο κεφάλαιο µεταξύ άλλων επιτυχηµένων
παραδειγµάτων θα παρουσιάσουµε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (1ο βραβείο)
και τον τρόπο που εφάρµοσε το ΚΠΑ, αλλά και τις βέλτιστες πρακτικές που ανέπτυξε µε
σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει στους εσωτερικούς και
εξωτερικούς πελάτες της.

49

4. Βαθµός εφαρµογής του ΚΠΑ στην Ευρώπη

Το ΚΠΑ αναπτύχθηκε στην Ευρώπη εδώ και 10 χρόνια και µετρά ήδη πάνω από 2.010
εγγεγραµµένους χρήστες στη βάση δεδοµένων του EIPA CAF Resource Centre (βλ.
Πίνακα 3), επιτυγχάνοντας έτσι τον στόχο που είχε τεθεί το 2005, ενώ ακόµη έχει ήδη
µεταφραστεί σε 20 γλώσσες (Staes P., Thijs N., Stoffels A., Heidler L., 2010). Στο
κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουµε τους οργανισµούς και τους φορείς που ασχολούνται
µε τη διάδοση του ΚΠΑ στην Ευρώπη, ενώ θα µελετήσουµε την εξάπλωση του ΚΠΑ
στις χώρες της ΕΕ µέσα στην πρώτη αυτή δεκαετία από τη δηµιουργία του.

Οι αυξηµένες προκλήσεις και απαιτήσεις της σύγχρονης ευρωπαϊκής κοινωνίας έκαναν
επιτακτική τη στροφή των δηµόσιων οργανισµών της ΕΕ στις αρχές της ∆ΟΠ. Στα
πλαίσια λοιπόν του ∆ικτύου των Υπουργών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης των χωρών της ΕΕ
(European Public Administration Network - EUPAN), δηµιουργήθηκε το 1997 η Οµάδα
Καινοτόµων ∆ηµοσίων Υπηρεσιών (Innovative Public Services Group - IPSG). Αυτή
παρουσίασε την πρώτη έκδοση του ΚΠΑ το 2000, όπως αναφέραµε και στο πρώτο
κεφάλαιο.

Η εφαρµογή του ΚΠΑ υποστηρίζεται από το Ερευνητικό Κέντρο (CAF Resource
Centre - CAF RC), το οποίο ιδρύθηκε το 2001 και λειτουργεί υπό την αιγίδα του
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (European Institute of Public
Administration - EIPA) στο Μάαστριχτ. Ο ρόλος του Ερευνητικού Κέντρου είναι
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ταυτόχρονα συντονιστικός και επικουρικός. Λειτουργεί δηλαδή ως ένας χώρος
συγκέντρωσης της άριστων διοικητικών µεθόδων και πρακτικών διοικητικής αριστείας
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρέχοντας τη δυνατότητα διαδραστικής επικοινωνίας µεταξύ
των εγγεγραµµένων µελών. Με αυτό τον τρόπο, συγκεντρώνονται σε µία βάση
δεδοµένων όλες οι βέλτιστες πρακτικές ανά χώρα, ανά φορέα υλοποίησης και ανά τοµέα
δράσης, οι οποίες µπορούν να τεθούν στη διάθεση των ενδιαφεροµένων. Το Ερευνητικό
Κέντρο έχει επίσης τη δυνατότητα να παρέχει θεωρητική και τεχνική βοήθεια στους
δυνητικούς χρήστες, συµβάλλοντας ενεργά στην επίλυση οποιουδήποτε προβλήµατος
προκύψει από την εφαρµογή του ΚΠΑ. Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι
αρµοδιότητες του CAF Resource Centre.

Πίνακας 2: Αρµοδιότητες του CAF Resource Centre
Είναι κέντρο εµπειρογνωµοσύνης (centre of expertise) σε ότι αφορά την
εφαρµογή και την προώθηση του ΚΠΑ και της βέλτιστης χρήσης του από τις
1
∆ηµόσιες ∆ιοικήσεις της Ευρώπης.
Αναπτύσσει επιβοηθητική δράση σε συνεργασία µε τους αρµόδιους εθνικούς
2
φορείς σε θέµατα ποιότητας.
Παρέχει
συµβουλευτικές υπηρεσίες και
δυνατότητα
διεξαγωγής
3
επιµορφωτικών σεµιναρίων.
∆ιενεργεί έρευνα για τη χρήση και τη βελτίωση του ΚΠΑ.
4
Υποστηρίζει την ανάπτυξη ευρωπαϊκού δικτύου και διαδικτυακής
5
επικοινωνίας των χρηστών του ΚΠΑ.
∆ιαχειρίζεται τη βάση δεδοµένων του ΚΠΑ, η οποία περιλαµβάνει τους
6
χρήστες και τις βέλτιστες πρακτικές τους.
Πηγή: http://www.eipa.nl/en/pages/show/&tid=69

Το Ερευνητικό Κέντρο έχει προχωρήσει επίσης στην ανάπτυξη ενός πολύ χρήσιµου
ηλεκτρονικού εργαλείου για όσους υλοποιούν ή σκέφτονται να εφαρµόσουν το ΚΠΑ.
Πρόκειται για το CAF Self Assessment eTool. H ανάπτυξη της εφαρµογής αυτής,
βασίστηκε στο σχεδιασµό ενός αντίστοιχου εργαλείου που αναπτύχθηκε στη ∆ανία.
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Η προαιρετική χρήση του ηλεκτρονικού εργαλείου του Ερευνητικού Κέντρου του ΚΠΑ
είναι δυνατή µέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης, ενώ η είσοδος σε αυτό επιτρέπεται µόνο στα µέλη που έχουν εξασφαλίσει
κωδικούς πρόσβασης. Οι δυνατότητες που παρέχονται περιλαµβάνουν τη βαθµολόγηση
των κριτηρίων και υποκριτηρίων του µοντέλου, την εξαγωγή στατιστικών δεδοµένων,
την αποτύπωση των δυνατών και αδύνατων σηµείων των οργανώσεων, έτσι όπως
καταγράφονται από τα µέλη της οµάδας αυτοαξιολόγησης και την επιτάχυνση της όλης
διαδικασίας.18 Μία από τις βέλτιστες πρακτικές που θα µελετήσουµε στο Κεφάλαιο 5
αφορά την ανάπτυξη ενός ανάλογου ηλεκτρονικού εργαλείου από το Υπουργείο
Εσωτερικών της Ουγγαρίας.

Συνεχίζοντας, η προώθηση και η διάδοση του ΚΠΑ, αλλά και η ανταλλαγή σχετικών
εµπειριών πετυχαίνεται µέσα από τη διοργάνωση των Συνεδρίων Ποιότητας και
σχετικών σεµιναρίων και ηµερίδων. Ανά δύο έτη, µε εναρκτήρια χρονιά το 2000,
λαµβάνουν χώρα, σε διαφορετική πόλη κάθε φορά, τα Συνέδρια Ποιότητας (Quality
Conferences – QC) στα οποία συµµετέχουν φορείς από χώρες της Ευρώπης που
ενδιαφέρονται για τα θέµατα της ποιότητας και έχουν εφαρµόσει το ΚΠΑ. Τα Συνέδρια
που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα είναι τα εξής:
 1ο Συνέδριο Ποιότητας το 2000 στη Λισσαβόνα µε θέµα την ανταλλαγή βέλτιστων
πρακτικών
 2ο Συνέδριο Ποιότητας το 2002 στη Κοπεγχάγη µε θέµα την καινοτοµία, την αλλαγή
και την ανάπτυξη συνεργασιών

18

http://www.eipa.nl/en/pages/show/&tid=72
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 3ο Συνέδριο Ποιότητας το 2004 στο Ρότερνταµ µε θέµα την αξιοποίηση των
ευκαιριών που προκύπτουν από την ανάλυση του περιβάλλοντος
 4ο Συνέδριο Ποιότητας το 2006 στο Τάµπερε µε θέµα την ανάδειξη της ποιότητας σε
µόνιµο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα των δηµόσιων υπηρεσιών
 5ο Συνέδριο Ποιότητας το 2008 στο Παρίσι µε θέµα την εστίαση στον πολίτη ως
κεντρικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Ποιότητας.19

Στο πλαίσιο των Συνεδρίων, από το 2006 στο Τάµπερε, λειτουργεί ταυτόχρονα και το
Κέντρο για το ΚΠΑ (CAF Centre). Αυτό συγκεντρώνει βέλτιστες πρακτικές των
συµµετεχόντων και προβαίνει σε σχετικές παρουσιάσεις και εκδόσεις, επικουρώντας έτσι
τη διεξαγωγή των συνεδρίων, αλλά και τη συγκριτική µάθηση. Ακόµη, διοργανώνονται
σε τακτική βάση συναντήσεις µε τον τίτλο CAF users’ Events οι οποίες εµπνέουν και
ενδυναµώνουν τους φορείς στη χρήση εργαλείων της ∆ΟΠ.

Τέλος, όπως φαίνεται και στο ∆ιάγραµµα 5 που σηµειώνει τους βασικούς σταθµούς του
ΚΠΑ στα χρόνια που ακολούθησαν τη δηµιουργία του, αξίζει να αναφερθεί ότι κάθε δύο
έτη, από το 2003 κι έπειτα, διοργανώνονται και Ευρωπαϊκά Συνέδρια µε αποκλειστικό
θέµα την εφαρµογή του ΚΠΑ. Μέχρι σήµερα έχουν διεξαχθεί τέσσερα τέτοια Συνέδρια,
τα οποία είναι τα εξής:
 1ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για το ΚΠΑ, στη Ρώµη (17-18 Νοεµβρίου 2003)
 2ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για το ΚΠΑ, στο Λουξεµβούργο (1-2 Ιουνίου 2005)
 3ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για το ΚΠΑ, στη Λισσαβόνα (11-12 Οκτωβρίου 2007)
 4ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για το ΚΠΑ στο Βουκουρέστι (23-24 Σεπτεµβρίου 2010). 20
19

http://www.eipa.eu/en/pages/show/&tid=138
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Η σηµασία όλων αυτών των συνεδρίων είναι αδιαµφισβήτητη και αποδεικνύεται µέσα
από την ολοένα και µεγαλύτερη συµµετοχή φορέων και ανθρώπων σε αυτά. Μέσα από
τη διεξαγωγή τέτοιου είδους δραστηριοτήτων γίνεται δυνατή η εξαγωγή χρήσιµων
συµπερασµάτων από τις εµπειρίες και τις εφαρµογές διαφόρων µεθόδων διοίκησης που
έχουν δοκιµάσει δηµόσιοι οργανισµοί ανά την Ευρώπη. Στα συνέδρια συµµετέχουν
φορείς διαφορετικού µεγέθους που µπορεί να ασχολούνται µε ποικίλους τοµείς
πολιτικής, όπως για παράδειγµα την αυτοδιοίκηση, την εκπαίδευση, τις υπηρεσίες υγείας
και πρόνοιας, τη δικαιοσύνη και άλλα (βλ. ∆ιάγραµµα 6). Έτσι, επιτυγχάνεται η
διεύρυνση των οριζόντων των συµµετεχόντων οι οποίοι ανακαλύπτουν πτυχές της ∆ΟΠ
και του ΚΠΑ που δεν είχαν σκεφτεί νωρίτερα, ενώ ακόµη µοιράζονται οφέλη από τις
προσπάθειες που έχει αναπτύξει ο καθένας ξεχωριστά που αποσκοπούν στην αναβάθµιση
της ποιότητας των υπηρεσιών τους προς τους πολίτες.

∆ιάγραµµα 6: Η πορεία του ΚΠΑ στο χρόνο, Πηγή: Staes P., Thijs N., Stoffels A., Heidler L., “10
Years of CAF” More than 2000 CAF users, EIPASCOPE 2010/2
20
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Επιπλέον, εντοπίζονται και γνωστοποιούνται οποιαδήποτε προβλήµατα προκύπτουν από
την εφαρµογή του ΚΠΑ από τους διάφορους οργανισµούς και προωθούνται σε
συλλογικό επίπεδο αλλαγές και βελτιώσεις του ΚΠΑ. Έτσι έχουν προκύψει άλλωστε οι
νεότερες εκδόσεις του ΚΠΑ. Εν κατακλείδι, η διοργάνωση των συνεδρίων αποτελεί
εξαιρετική

ευκαιρία

παρουσίασης

βέλτιστων

πρακτικών,

κατευθύνοντας

τον

προσανατολισµό της συντριπτικής πλειοψηφίας των ∆ηµόσιων ∆ιοικήσεων στην
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και στην αποτελεσµατική συγκέντρωση και διάχυση
της γνώσης στο εσωτερικό τους µέσω της συγκριτικής µάθησης (bench learning).

Το ΕΙΡΑ εφαρµόζοντας πρώτα το ίδιο τις αρχές της ∆ΟΠ, έχει πρόσφατα αναπτύξει µια
δράση που αφορά την Εξωτερική Ανατροφοδότηση για το ΚΠΑ (CAF External
Feedback). Οι στόχοι που επιδιώκονται είναι: 1. η υποστήριξη της ποιότητας κατά την
εφαρµογή του ΚΠΑ και η επίδρασή της στον οργανισµό, 2. η διαπίστωση της χρήσης και
της εγκαθίδρυσης των αρχών της ∆ΟΠ ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του ΚΠΑ, 3. την
ενδυνάµωση ενός κλίµατος συνεχούς βελτίωσης, 4. προώθηση της συγκριτικής µάθησης,
5. επιβράβευση οργανισµών που ξεκινούν το ταξίδι της συνεχούς βελτίωσης χωρίς να
κρίνεται το υφιστάµενο επίπεδο της αριστείας, 6. διευκόλυνση της συµµετοχής των
χρηστών του ΚΠΑ στο διαγωνισµό του EFQM. Μετά από µια επίσκεψη ειδικών και µετά
τον έλεγχο του τρόπου εφαρµογής του ΚΠΑ και των βελτιωτικών µέτρων, θα απονέµεται
ο τίτλος του Αποτελεσµατικού Χρήστη του ΚΠΑ ECU (Effective CAF User) στον
οργανισµό που έχει πετύχει -από το 2010 και µετά- για δύο φορές να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις του εν λόγω ελέγχου. (Staes P., Thijs N., Stoffels A., Heidler L., 2010)
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Η σηµασία τέλος της δραστηριοποίησης όλων των προαναφερθέντων οργανισµών και η
ανάπτυξη όλων των παραπάνω δράσεων, συναντήσεων, συνεδρίων και προγραµµάτων
έχουν αποδώσει αποτελέσµατα, καθώς η εφαρµογή του ΚΠΑ έχει εξαπλωθεί σε 38
χώρες, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα και µετρά 2.035 εφαρµογές σχεδόν σε
όλες τις χώρες της Ευρώπης.

Πίνακας 3: Εγγεγραµµένοι χρήστες και σύνολο καταγεγραµµένων εφαρµογών του ΚΠΑ
ανά χώρα. (26 Αυγούστου 2010)
Σύνολο εφαρµογών: 2.035
Σύνολο χωρών: 38
Ιταλία
Βέλγιο
∆ανία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ουγγαρία
Αυστρία
Νορβηγία
Γερµανία
Τσεχία
∆οµινικανή
∆ηµοκρατία
Φινλανδία
Σλοβενία

322
284
250
160
112
104
90
85
68
64
54

Ισπανία
Ελλάδα
Σλοβακία
Ρουµανία
Ελβετία
Κύπρος
Βοσνία – Ερζεγοβίνη
Γαλλία
Εσθονία
Λουξεµβούργο

44
39
39
33
20
19
18
16
18
12

Τουρκία
Λετονία
Θεσµικά Όργανα της ΕΕ
Ιρλανδία
Σουηδία
Ρωσία
Κροατία
Κίνα
Ολλανδία
Ναµίµπια

Λιθουανία

9

FYROM

50
50

Βουλγαρία
Ηνωµένο Βασίλειο

8
7

Τυνησία
Σερβία

7
6
6
5
5
4
3
2
2
2
2
1
1

Πηγή: Staes P., Thijs N., Stoffels A., Heidler L., “10 Years of CAF” More than 2000 CAF
users, EIPASCOPE 2010/2

Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα, διαπιστώνουµε ότι δεν υπάρχει κάποια
συγκεκριµένη γεωγραφική κατανοµή, ενώ το ΚΠΑ φαίνεται ότι δε γνωρίζει σύνορα,
αφού εντοπίζονται εφαρµογές και σε χώρες όπως η Κίνα, η ∆οµινικανή ∆ηµοκρατία και
η Τυνησία. Οι περισσότερες πάντως εφαρµογές του ΚΠΑ παρουσιάζονται σε δηµόσιους
φορείς της Ιταλίας, του Βελγίου, της ∆ανίας και της Πολωνίας, ενώ επίσης το ΚΠΑ
εφαρµόζεται και σε οργανισµούς της ΕΕ, όπως η Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και η
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Europol. Αξίζει να σηµειωθεί βέβαια, ότι σε κάποιες χώρες όπως στη Τσεχία (σε
κεντρικό επίπεδο), τη Σλοβακία (σε κεντρικό επίπεδο) και τη Ρουµανία η εφαρµογή του
ΚΠΑ είναι υποχρεωτική21.
Χρήστες ανά τοµέα

600

542

500
403
400
300

117
100

199

178

200

51

88
39

104
68

18

76

62

45
8

9

28

0

Τοµείς Πολιτικής

∆ιάγραµµα 7: Πλήθος χρηστών ανά τοµέα πολιτικής, Πηγή: Staes P., Thijs N., Stoffels A.,
Heidler L., “10 Years of CAF” More than 2000 CAF users, EIPASCOPE 2010/2

Κάνοντας µια ανασκόπηση στους τοµείς πολιτικής όπου δραστηριοποιούνται οι χρήστες
του ΚΠΑ µε βάση τα αρχεία του ΕΙΡΑ, συναντάµε ένα ευρύ φάσµα. Όπως φαίνεται και
στο παραπάνω ∆ιάγραµµα 6, οι περισσότεροι χρήστες του ΚΠΑ προέρχονται από τον

21

Study on the use of the Common Assessment Framework in European Public Administrations,
Luxembourg Presidency, 2005
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τοµέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (542) και από αυτόν της Εκπαίδευσης και της
Έρευνας (403). Ανιχνεύοντας εγκαίρως αυτή την τάση, το ΕΙΡΑ έχει ήδη εφαρµόσει ένα
εξειδικευµένο µοντέλο του ΚΠΑ που αφορά µόνο τους φορείς της Εκπαίδευσης και της
Έρευνας, ενώ υπάρχει η σκέψη για κάτι ανάλογο και σε άλλους τοµείς. (Staes P., Thijs
N., Stoffels A., Heidler L., 2010) Τέτοια εγχειρήµατα άλλωστε, έχουν ήδη
πραγµατοποιηθεί από µεµονωµένες χώρες, όπως για παράδειγµα ΚΠΑ για την
αστυνοµία, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις υπηρεσίες υγείας και τη δικαιοσύνη22. Μια
ακόµη χρήσιµη παρατήρηση υποδεικνύεται από τον Πίνακα 4 ο οποίος φανερώνει ότι το
ΚΠΑ µπορεί να εφαρµοστεί από όλους τους δηµόσιους οργανισµούς ανεξάρτητα από το
πλήθος των εργαζοµένων που απασχολούν.

Πίνακας 4: Χρήστες του ΚΠΑ ανάλογα µε το µέγεθος του οργανισµού
Αριθµός υπαλλήλων
Αριθµός οργανισµών (%)
<10

2

10-50

14

51-100

16

101-250

23

250-1000

26

1001-5000

15

>5000

4

Πηγή: Staes P., Thijs N., Quality management on the European Agenda, EIPASCOPE
2005/1

22

Study on the use of the Common Assessment Framework in European Public Administrations,
Luxembourg Presidency, 2005
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Τέλος, οι φορείς του ΚΠΑ βρίσκονται σε εγρήγορση προκειµένου να σχεδιάσουν τις
απαραίτητες κινήσεις που θα τους καταστήσουν ικανούς να ανταποκριθούν επιτυχώς στις
νέες προκλήσεις που οι ευρωπαϊκές δηµόσιες διοικήσεις συναντούν. Έτσι, το
ενδιαφέρον έχει στραφεί όχι µόνο στον αριθµό των χρηστών του ΚΠΑ, αλλά κυρίως
στην ποιοτική αξιολόγηση της χρήσης του ΚΠΑ. ∆ίνεται δηλαδή, έµφαση στην
επίδραση της αυτοαξιολόγησης στη φιλοσοφία διοίκησης του δηµόσιου οργανισµού και
στο βαθµό που αυτή επηρέασε τη γενικότερη νοοτροπία ποιότητας και το επίπεδο των
προσφεροµένων υπηρεσιών.
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5. Βέλτιστες πρακτικές εφαρµογής του ΚΠΑ

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης όπως ήδη αναφέραµε, µε σκοπό τη
διάδοση του ΚΠΑ συγκεντρώνει τις βέλτιστες πρακτικές που σχετίζονται µε την
εφαρµογή του ΚΠΑ σε διάφορες χώρες. Για το λόγο αυτό, έχει αναπτύξει µια
ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, όπου καταγράφονται οι χρήστες του ΚΠΑ και οι
βέλτιστες πρακτικές τους. Επιπλέον, πολλές από αυτές τις βέλτιστες πρακτικές
παρουσιάζονται στα Συνέδρια Ποιότητας και στα σχετικά πρακτικά των συνεδρίων. Επί
πρόσθετα, κάθε ενδιαφερόµενος δύναται να έχει πρόσβαση στις περιγραφές των
βέλτιστων πρακτικών και των εργαλείων ποιότητας που χρησιµοποιούν δηµόσιοι φορείς
διαφόρων χωρών µέσα από σχετικές εκδόσεις.

Μέσα από τη συγκέντρωση των παραπάνω στοιχείων διευκολύνεται η ανταλλαγή
εµπειριών και η εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων για δυνητικούς ή υφιστάµενους
χρήστες του ΚΠΑ. Έτσι άλλωστε, επιτυγχάνεται η συγκριτική προτυποποίηση και
κυρίως η συγκριτική µάθηση. Επίσης, η προσπάθεια αυτή συµβάλλει στη δηµιουργία
κοινής ιδεολογίας και κοινού λεξιλογίου ποιότητας στην ευρωπαϊκή ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται µια σειρά από βέλτιστες πρακτικές από δηµόσιους φορείς
διαφορετικών ευρωπαϊκών χωρών. Η επιλογή τους επιχειρεί να καλύψει υπηρεσίες σε
ένα ευρύ φάσµα τοµέων πολιτικής όπου εφαρµόζεται το ΚΠΑ, ενώ επίσης αποδεικνύει
ότι το ΚΠΑ µπορεί να χρησιµοποιηθεί από οργανισµούς µε διαφορετικά χαρακτηριστικά
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µεγέθους, οργάνωσης και σύνθεσης. Μέσα από την παρακάτω παρουσίαση επιχειρείται η
άντληση στοιχείων και εµπειριών που σχετίζονται µε τους λόγους εφαρµογής του ΚΠΑ,
τον τρόπο υλοποίησής του, τα εµπόδια αλλά και τα οφέλη από τη χρήση του.

5.1 Europol: Εφαρµογή του ΚΠΑ σε ένα πολυπολιτισµικό οργανισµό23

H Europol είναι ένας Οργανισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβολής του νόµου που
στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της συνεργασίας των σχετικών
αρχών των κρατών-µελών σε θέµατα προστασίας και καταπολέµησης της τροµοκρατίας,
διακίνησης ναρκωτικών και γενικότερα του οργανωµένου εγκλήµατος.

Η Europol σαν οργανισµός προέβει σε αυτοαξιολόγηση στις αρχές του 2008 µε τη χρήση
του ΚΠΑ. Ως αποτέλεσµα ήδη υλοποιεί προτάσεις βελτίωσης που προέκυψαν µέσα από
αυτή τη διαδικασία. Η Europol αποτελεί ουσιαστικά ένα διεθνή δηµόσιο οργανισµό που
εξυπηρετεί τα µέλη της ΕΕ. Χωρίς να αλλάξει τις βασικές κατευθύνσεις του ΚΠΑ,
προέβει σε κάποιες τροποποιήσεις ώστε να µπορέσει να προσαρµόσει το ΚΠΑ στα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Παρακάτω, αναφέρονται επιγραµµατικά οι λόγοι που
κατέστησαν αναγκαία την παραπάνω προσαρµογή του ΚΠΑ, ενώ στον Πίνακα 5
περιγράφεται η εφαρµογή του ΚΠΑ στην Europol.
 Η Europol είναι ένας πολυπολιτισµικός οργανισµός όπου εκπροσωπούνται 35 χώρες.
 Είναι εγκατεστηµένη στη Χάγη όπου εργάζονται 500 υπάλληλοι, ενώ άλλοι 100
υπάλληλοι βρίσκονται στη χώρα προέλευσής τους.
23

Η µελέτη περίπτωσης της Europol παρουσιάστηκε στο 5ο Συνέδριο Ποιότητας, Παρίσι, Οκτώβριος 2008
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 Η πλειοψηφία των υπαλλήλων προέρχεται από υπηρεσίες αστυνοµίας και ασφάλειας,
ενώ λίγοι προέρχονται από τον ιδιωτικό τοµέα.
 Λογοδοτεί σε ένα ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από εκπροσώπους των 27
χωρών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ ακόµη ελέγχεται καθηµερινά από τρία
αρµόδια όργανα.
 Έχει τρεις ∆ιευθύνσεις και είκοσι περίπου Τµήµατα.
 Ξεκίνησε να λειτουργεί το 1999 µε σαφή προσανατολισµό στο «προϊόν» (product
focus). Μετά τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης το ενδιαφέρον έχει στραφεί στις
διαδικασίες και στα αποτελέσµατα.

Πίνακας 5: Εφαρµογή του ΚΠΑ στην Europol
Ιανουάριος 2008
Οργάνωση του Έργου Ένα νέο Έργο καθορίστηκε για την
και Σχεδιασµός
υλοποίηση της αυτοαξιολόγησης
Επικοινωνία

Φεβρουάριος 2008

Συγκρότηση
οµάδων
αυτοαξιολόγησης

των Συγκροτήθηκαν τρεις ανεξάρτητες οµάδες
από 12 εθελοντές. Προσκλήθηκαν
υπάλληλοι από όλες τις χώρες όπου ήταν
εγκατεστηµένοι.

Εκπαίδευση

Όλοι οι αξιολογητές και τα µέλη της
οµάδας
έργου
(συνολικά
40)
εκπαιδεύτηκαν από το ΕΙΡΑ για δύο
µέρες.
Όλοι οι αξιολογητές πληροφορήθηκαν για
το στρατηγικό πλάνο της Europol (µισή
ηµέρα)
της Η αξιολόγηση πραγµατοποιήθηκε σε
περίοδο τριών εβδοµάδων µέσα από
ατοµική προετοιµασία, συνεντεύξεις και
συναντήσεις προς επίτευξη συναίνεσης.
Κατά τη διάρκεια µίας µέρας, οι τρεις
οµάδες «ενοποίησαν» τα ευρήµατά τους
σε ένα κείµενο 75 σελίδων που
περιελάµβανε πάνω από 200 προτάσεις

Πληροφόρηση

∆ιενέργεια
Αξιολόγησης

Μάρτιος 2008

Εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία
µέσα από διάφορα κανάλια

Τελική συνάντηση
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βελτίωσης.
Η έκθεση περιγραφής αποτελεσµάτων και
το σχέδιο βελτίωσης παρουσιάστηκε
εσωτερικά και εξωτερικά.
Πηγή: 5ο Συνέδριο Ποιότητας, Παρίσι, Οκτώβριος 2008
Παρουσίαση
αποτελεσµάτων

Μετά την εφαρµογή του ΚΠΑ και τον εντοπισµό των αδύνατων σηµείων, αλλά και των
βελτιωτικών µέτρων, η εφαρµογή του ΚΠΑ στην Europol ακολούθησε ορισµένα βήµατα
ώστε να µπορέσει να αξιοποιήσει τα αποτελέσµατα της αυτοαξιολόγησης. Συγκεκριµένα:
- Σχεδίασε ένα συγκεκριµένο Πλάνο Επικοινωνίας επιδιώκοντας να ευαισθητοποιήσει
και να κινητοποιήσει όλους τους µετόχους. Με τη χρήση διάφορων µέσων (emails,
ιστοσελίδα, συναντήσεις, οµάδες εργασίας, φυλλάδια, σχετικά βίντεο κ.α.) και τη
συχνότητα της επικοινωνίας, η Europol προσπάθησε να πετύχει διαφάνεια, αποδοχή,
συµµετοχή και ενηµέρωση όλων των µετόχων.
- Ιεράρχησε τη λίστα των 200 προτάσεων βελτίωσης και επέλεξε 10 «δράσεις-κλειδιά»
και 9 «γρήγορες νίκες». Στη διαδικασία αυτή βοήθησαν δύο στελέχη του ΕΙΡΑ.
- Οι 9 «γρήγορες νίκες» είναι βραχυπρόθεσµοι στόχοι που απαιτούν µικρή προσπάθεια.
Αυτές µπορούν να βελτιώσουν άµεσα τις παρεχόµενες υπηρεσίες και να εµψυχώσουν το
προσωπικό.
- Τέθηκε ως στόχος οι 10 «δράσεις-κλειδιά» να έχουν υλοποιηθεί µέχρι το τέλος του
2009, ενώ ακόµη αποφασίστηκαν επιµέρους στόχοι. Εγκαινιάστηκαν 10 έργα µε τις
αντίστοιχες οµάδες έργου.
- Επιπλέον, δηµιουργήθηκε µια οµάδα έξι ατόµων υπεύθυνη για την πιστοποίηση της
προόδου των παραπάνω προγραµµάτων σε συνάρτηση πάντα µε τα αποτελέσµατα της
αυτοαξιολόγησης.
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-

Πρώτη ενέργεια των οµάδων έργου υπήρξε ο έγγραφος, σαφής και ρεαλιστικός

καθορισµός του έργου, του σκοπού, των στόχων, των µετόχων, των σχετικών δεικτών,
των κρίσιµων παραγόντων, των χρονοδιαγραµµάτων που βοηθούν στη δηµιουργία ενός
κοινού και αποδεκτού πλαισίου εργασίας.
- Το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας της Europol βοήθησε στην οριζόντια συνεργασία
και στην προώθηση των απαραίτητων βελτιωτικών µέτρων.
- Καθορισµός της επόµενης αυτοαξιολόγησης.

5.2 Labour Market Board – Εσθονία: Η χρήση δύο ξεχωριστών οµάδων
αξιολόγησης 24

Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Labour Market Board) της
Εσθονίας υπάγεται στο Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και έχει τέσσερις
∆ιευθύνσεις και δεκαέξι Γραφεία Εργασίας διεσπαρµένα σε όλες τις περιφέρεις της
Εσθονίας. Ο σκοπός του Οργανισµού είναι η µείωση της ανεργίας και η παροχή βοήθειας
στους εργαζόµενους και σε αυτούς που ψάχνουν δουλειά.

Η αυτοαξιολόγηση µέσω του ΚΠΑ αποτέλεσε µέρος ενός ευρύτερου προγράµµατος του
Οργανισµού µε τίτλο «Η βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Οργανισµού
Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού και των Γραφείων Εργασίας», το οποίο
συγχρηµατοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και διήρκησε 29 µήνες.

24

Study on the use of the Common Assessment Framework in European Public Administrations,
Luxembourg Presidency, 2005 σελ. 101-103 και 2nd European CAF event, Luxembourg 1-2 June 2005
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Η αυτοαξιολόγηση είχε ως σκοπό την αναγνώριση των κρίσιµων διαδικασιών, τη
συµµετοχή του ανθρώπινου δυναµικού, τη οργάνωση και την καταγραφή των
οργανωσιακών εγγράφων και τον εντοπισµό των δυνατών και των αδύνατων σηµείων
του φορέα. Το ιδιαίτερο σηµείο αυτής της βέλτιστης πρακτικής είναι η χρήση δύο
ξεχωριστών οµάδων αξιολόγησης.

Η διοίκηση του Οργανισµού επέλεξε τον προϊστάµενο του έργου της αυτοαξιολόγησης
και αυτός µε τη σειρά του τα µέλη των οµάδων αξιολόγησης, τα οποία προέρχονταν από
διαφορετικές γεωγραφικές περιφέρειες της Εσθονίας αναλογικά µε τα δεκαέξι Γραφεία
Εργασίας. Έτσι, δηµιουργήθηκε µια µεγάλη οµάδα αξιολόγησης δεκαοχτώ ατόµων οι
περισσότεροι από τους οποίους ήταν εγκατεστηµένοι σε διαφορετικές περιοχές. Αυτή η
οµάδα θα αντιµετώπιζε πολλές δυσκολίες κατά την εφαρµογή του ΚΠΑ λόγω του
µεγέθους και της διασποράς της. Για τους λόγους αυτούς, δηµιουργήθηκαν δύο
ξεχωριστές οµάδες αξιολόγησης λαµβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως το φύλο, η ηλικία,
το εύρος του Γραφείου, τη θέση στη διοικητική δοµή και τη γεωγραφική θέση, ενώ
συµµετείχαν τρία υψηλόβαθµα στελέχη.

Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης κράτησε ένα µήνα και χρειάστηκαν τέσσερις
συναντήσεις. Στην πρώτη έγινε η εκπαίδευση των συµµετεχόντων κατά την οποία
καθορίστηκαν οι σκοποί, το σχέδιο δράσης, το χρονοδιάγραµµα και τα κριτήρια του
προγράµµατος. Κατά τη δεύτερη συνάντηση συζητήθηκαν θέµατα που αφορούσαν τη
συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων του ΚΠΑ και απαντήθηκαν κρίσιµα ερωτήµατα που
ανέκυψαν κατά την προαναφερθείσα συµπλήρωση. Η τρίτη συνάντηση είχε ως σκοπό
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την επίτευξη συναίνεσης. Και οι δύο οµάδες βαθµολόγησαν και τα εννέα κριτήρια, ενώ
κάθε µέλος ανέλαβε την τεκµηρίωση ενός κριτηρίου. Μετά την επιχειρηµατολογία των
µελών των δύο οµάδων για κάθε κριτήριο έγινε η τελική συνάντηση η οποία οδήγησε
στο τελικό κείµενο του ΚΠΑ.

Η δηµιουργία δύο οµάδων αξιολόγησης κρίθηκε απαραίτητη λόγω του πλήθους και της
διασποράς των µελών. Πέρα από αυτό όµως, είχε ως αποτέλεσµα τη συµµετοχή
περισσότερων

ανθρώπων

στην

αυτοαξιολόγηση,

αλλά

και

τη

µεγαλύτερη

δραστηριοποίησή τους. Τα µέλη, γνωρίζοντας ότι υπάρχει ακόµη µια οµάδα που
εφαρµόζει το ίδιο ακριβώς πρόγραµµα, µπόρεσαν να δώσουν πιο ακριβείς και
τεκµηριωµένες βαθµολογίες στα κριτήρια. Επιπλέον, η χρήση δύο οµάδων ενθάρρυνε
την τελική συζήτηση και την εξαγωγή αξιόπιστων συµπερασµάτων.

5.3 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Ελλάδα: Συντονισµένες ενέργειες που
οδήγησαν στο πρώτο Εθνικό Βραβείο Ποιότητας25

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) είναι ένας δηµόσιος οργανισµός ο οποίος
υλοποιεί κρατικές πολιτικές σε αποκεντρωµένο επίπεδο. Περιλαµβάνει αρµοδιότητες που
σχετίζονται µε την οικονοµία, το περιβάλλον, την κατασκευή δηµόσιων έργων, τη
µεταναστευτική πολιτική, τη γεωργική πολιτική και άλλα. Το γεωγραφικό εύρος
εποπτείας έγκειται σε µια σειρά νοµών που συγκεκριµένα για την Περιφέρεια Κεντρικής
25

Τσιότρας Γ. (2009), «Καλές πρακτικές βελτίωσης ποιότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»
(παρουσίαση), Οµιλία κ. Τσιότρα Γ. (Γ.Γ.Π.Κ.Μ.), 20 Φεβρουαρίου 2009 και προσωπική εµπειρία λόγω
της υπαλληλικής µου σχέσης µε την ΠΚΜ
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Μακεδονίας είναι οι νοµοί Θεσσαλονίκης, Ηµαθίας, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Κιλκίς
και Χαλκιδικής.

Η µορφή της ΠΚΜ πρόκειται να αλλάξει το 2011 µετά την εφαρµογή του Ν.3852/2010
(Καλλικράτης) που την καθιστά πλέον φορέα της αυτοδιοίκησης, ενώ παρακρατά
ορισµένες αρµοδιότητες για την κρατική Γενική ∆ιοίκηση. Στην εργασία αυτή όµως, θα
αναφερθούµε σε δραστηριότητες και εργαλεία ποιότητας που ανέπτυξε η ΠΚΜ τα έτη
2006-2009 που την οδήγησαν στην απόσπαση του Πρώτου Εθνικού Βραβείου Ποιότητας
στο δεύτερο διαγωνισµό που πραγµατοποιήθηκε το 2009.

Στην κατεύθυνση της ∆ΟΠ η ΠΚΜ εφάρµοσε ένα σύνολο αλληλοσυµπληρούµενων
δράσεων, οι οποίες ξεκινούν από τη συγκρότηση, τον Ιανουάριο του 2007, του Τµήµατος
Ποιότητας και Αποδοτικότητας το οποίο είναι αυτοτελές τµήµα και υπάγεται απευθείας
στο Γενικό ∆ιευθυντή. Στα πλαίσια λοιπόν, λειτουργίας του εν λόγω Τµήµατος,
αναπτύσσονται µια σειρά δραστηριοτήτων οι οποίες περιγράφονται παρακάτω.

 Εφαρµογή συστήµατος διοίκησης µε στόχους
Η εισαγωγή της στοχοθεσίας στη λειτουργία των Υπηρεσιών της ΠΚΜ έγινε για πρώτη
φορά το 2006 ενώ εφαρµόζεται πλέον στο σύνολο των 42 Υπηρεσιών της. Η βελτίωση
της ποιότητας απαιτεί τον καθορισµό συγκεκριµένων, αµοιβαία αποδεκτών και
µετρήσιµων στόχων. Η προσπάθεια επίτευξής τους και ο σχετικός έλεγχος µπορεί να
αποδώσει θετικά αποτελέσµατα.
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Η όλη προσπάθεια ξεκίνησε µε δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης όλων των
υπαλλήλων, αλλά κυρίως των προϊσταµένων των ∆ιευθύνσεων της ΠΚΜ, για τους
οποίους διοργανώθηκε ειδικό σεµινάριο όπου τα στελέχη εκπαιδεύτηκαν στη σηµασία
των νέων εργαλείων διοίκησης και ιδιαίτερα της στοχοθεσίας στην αποτελεσµατικότερη
λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών
προς τους πολίτες. Οι προϊστάµενοι µε τη σειρά τους προσπάθησαν να ενηµερώσουν και
να εµπνεύσουν τους υφισταµένους τους.

Κάθε ∆ιεύθυνση έχει πλέον συγκεκριµένους –όσο γίνεται ποσοτικά εκφρασµένουςστόχους να επιτύχει, ενώ κατά τη διάρκεια του έτους ελέγχεται η πορεία υλοποίησής
τους. Στο τέλος του έτους γίνεται απολογισµός της δράσης και έτσι εξάγονται τα
συµπεράσµατα για την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα της λειτουργίας των
υπηρεσιών, καθώς και υλικό για την επόµενη στοχοθεσία.

Η εφαρµογή της στοχοθεσίας αντιµετώπισε δύο βασικά προβλήµατα. Το πρώτο ήταν η
δυσκολία κατανόησης από τα στελέχη της Περιφέρειας των νέων όρων και διαδικασιών
(κυρίως της διαδικασίας µετάβασης από τη διοίκηση µε βάση τις αρµοδιότητες στη
διοίκηση µε βάση τα αποτελέσµατα). Το δεύτερο ήταν η δυσκολία αποδοχής του νέου
τρόπου λειτουργίας. Τα παραπάνω προβλήµατα όµως, αντιµετωπίστηκαν επαρκώς χάρη
στη σταθερή υποστήριξη της όλης διαδικασίας από τη διοίκηση της ΠΚΜ και στη στενή
και επίµονη συνεργασία των στελεχών του Τµήµατος Ποιότητας µε κάθε ∆ιεύθυνση
ξεχωριστά.
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 ∆είκτες µέτρησης της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των
υπηρεσιών
Η ΠΚΜ εντάχθηκε το 2006 στο πρόγραµµα ΠΟΛΙΤΕΙΑ µε το έργο «∆ιαµόρφωση
δεικτών µέτρησης της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των Υπηρεσιών της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». Οι δείκτες, οι οποίοι διαµορφώθηκαν στο πλαίσιο
του έργου, ενσωµατώθηκαν στη στοχοθεσία του 2007 και µετρήθηκαν για πρώτη φορά,
επιτρέποντας την εκτίµηση των αποτελεσµάτων που παρήχθησαν από τις Υπηρεσίες στη
βάση µετρήσεων και όχι σε αυτή υποκειµενικών κρίσεων.

Οι αδυναµίες και τα προβλήµατα που εντοπίστηκαν στη µέτρηση των δεικτών
αφορούσαν κυρίως:
- Στη δυσκολία συγκέντρωσης των αναγκαίων στοιχείων και πληροφοριών για το έργο
και τη λειτουργία των Υπηρεσιών, γεγονός που συνδέεται µε τη µη εφαρµογή
τυποποιηµένων διαδικασιών και την απουσία συστήµατος καταγραφής και επεξεργασίας
δεδοµένων.
- Στον εντοπισµό ορισµένων λαθών στον τρόπο προσδιορισµού των δεικτών.

Tα προβλήµατα αυτά αντιµετωπίστηκαν αφενός µε τη θέσπιση ενός συστήµατος
συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων, το οποίο εξειδικεύτηκε σε κάθε υπηρεσία σε
συγκεκριµένες διαδικασίες και ενέργειες υλοποίησης, και, αφετέρου, µε τη διόρθωση
των δεικτών που παρουσίασαν πρόβληµα κατά τη διαδικασία µέτρησής τους.
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 Εφαρµογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης
Η ΠΚΜ και οι 15 ∆ιευθύνσεις της (έξι ∆/νσεις το 2006, έξι ∆/νσεις το 2007 και τρεις το
2008) έχουν εφαρµόσει το ΚΠΑ και έτσι έχουν καταχωρηθεί πλέον στην κατηγορία των
αξιολογηµένων φορέων, ενώ επίσης η ΠΚΜ συµµετέχει στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο των
Υπηρεσιών που εφαρµόζουν το ΚΠΑ. Μέσα από τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης
του ΚΠΑ, οι ∆ιευθύνσεις της ΠΚΜ εντόπισαν τα δυνατά και αδύνατα σηµεία τους και
αποφάσισαν Μέτρα Βελτίωσης τα οποία εντάσσονται στη στοχοθεσία του επόµενου
έτους. Λόγω κυρίως της επιτυχηµένης εφαρµογής του ΚΠΑ, η ΠΚΜ απέσπασε το
Εθνικό Βραβείο Ποιότητας.

 Έρευνα ικανοποίησης υπαλλήλων ΠΚΜ
Η ΠΚΜ, αναγνωρίζοντας τη σηµασία του ανθρώπινου δυναµικού στην υλοποίηση της
αποστολής και του έργου της, σχεδίασε και υλοποίησε «Έρευνα ικανοποίησης των
υπαλλήλων της ΠΚΜ», µε πρωτοβουλία και συντονισµό από το Τµήµα Ποιότητας και
Αποδοτικότητας και µε στόχο:
- Τη διαπίστωση των εκτιµήσεων και των αξιολογήσεων των υπαλλήλων της ΠΚΜ για
σηµαντικά θέµατα που επηρεάζουν την άσκηση των καθηκόντων τους, µε σκοπό την
αναγνώριση των σηµείων που χρειάζονται βελτίωση ή αλλαγή.
- Τη δηµιουργία ενός διαύλου επικοινωνίας του προσωπικού µε τη ∆ιοίκηση,
καθιστώντας την έρευνα βασικό εργαλείο διαπίστωσης των απόψεων των εργαζοµένων
και της προόδου που επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή των διαφόρων µέτρων βελτίωσης.
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Τα συµπεράσµατα που εξήχθησαν από την ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας
στην οποία συµµετείχαν 42 ∆ιευθύνσεις και το 82% των υπαλλήλων, αποτέλεσαν οδηγό
για τη διατύπωση συγκεκριµένων βηµάτων βελτίωσης. Συγκεκριµένα, συντάχθηκαν και
υπογράφηκαν µεταξύ του Γενικού ∆ιευθυντή της Περιφέρειας και των Προϊσταµένων
των Υπηρεσιών «Συµφωνίες», µε βάση τις οποίες οι δύο πλευρές αναλαµβάνουν
συγκεκριµένες δεσµεύσεις για υλοποίηση βελτιώσεων µέσα σε καθορισµένα χρονικά
πλαίσια. Η επίδραση των βελτιώσεων αυτών µετράται µε την επανάληψη της έρευνας, µε
κατάλληλα προσαρµοσµένο ερωτηµατολόγιο.

 Αναγνώριση και επιβράβευση των ατοµικών και συλλογικών προσπαθειών των
υπαλλήλων της ΠΚΜ
Με στόχο τη δηµιουργία κινήτρων για τη µεγιστοποίηση της απόδοσης του συνόλου του
προσωπικού, η ΠΚΜ προχώρησε στην εφαρµογή συστηµάτων βράβευσης υπαλλήλων σε
ατοµική ή οµαδική βάση. Ήδη έχουν βραβευτεί µεµονωµένα υπάλληλοι, αλλά και µια
Οµάδας Επίβλεψης που πέτυχε το µικρότερο τελικό µέσο χρόνο σωστού ελέγχου
επιµετρήσεων κατά το έτος 2008.

 Συγκριτική αξιολόγηση µε τη χρήση δεικτών
Η ΠΚΜ προχώρησε στη διενέργεια µελέτης συγκριτικής αξιολόγησης µε χρήση δεικτών
(benchmarking) µε επιλεγµένες ισχυρές περιφέρειες της ∆υτικής Ευρώπης στα θέµατα
διεθνοποίησης, διεθνούς δικτύωσης και συµµετοχής στα κρίσιµα ζητήµατα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενόψει κατάρτισης σχετικής στρατηγικής.
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Στόχος της σχετικής µελέτης ήταν η τεκµηρίωση, µε βάση πραγµατικά δεδοµένα, των
αποκλίσεων απόδοσης της ΠΚΜ από τις ισχυρές αυτές περιφέρειες στα υπο-διερεύνηση
θέµατα και η σύνταξη αναλυτικού σχεδίου δράσης για τη µείωση των αποστάσεων, µε
τελικό στόχο την ένταξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στον ευρωπαϊκό χώρο
των διαπεριφερειακών συνεργασιών και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και βέλτιστων
πρακτικών. Με βάση τα αποτελέσµατα της διενεργηθείσας µελέτης καταρτίστηκε σχέδιο
δράσης και έχει ήδη ξεκινήσει η υλοποίηση των επί µέρους ενεργειών αυτού, όπως η
δηµιουργία προωθητικού υλικού, η συµµετοχή της Περιφέρειας σε διευρωπαϊκά δίκτυα,
κλπ.

 ∆ιαφάνεια στην οικονοµική διαχείριση - Πιστοποίηση
Ένας σηµαντικός παράγοντας για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι το
Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης, το οποίο ενεργεί ως οικονοµικός υπόλογος
διαχειριστής για την πλειοψηφία των έργων που υλοποιούνται στην Περιφέρεια. Το
Ταµείο διαθέτει από το 2008 πιστοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας, σύµφωνα
µε το διεθνές πρότυπο ELOT EN ISO 9001:2000 για «την Οικονοµική διαχείριση και
διεκπεραίωση πληρωµών έργων του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, την
υλοποίηση έργων που ανατίθενται στο ΠΤΑ από τα Υπουργεία, την Περιφέρεια, τους
ΟΤΑ, τα ΝΠ∆∆ καθώς και έργων Προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης διασφαλίζει τη διαφάνεια στην οικονοµική
διαχείριση των έργων και την αποδοτική διαχείριση των οικονοµικών πόρων,
διαθέτοντας ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα οικονοµικής και λογιστικής
παρακολούθησης των πληρωµών των έργων. Το ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα
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διαθέτει

κύκλωµα

Γενικής

Λογιστικής

και

Εµπορικής

∆ιαχείρισης

για

την

παρακολούθηση και συµφωνία των οικονοµικών στοιχείων των έργων.

 Πρωταρχικός στόχος η εξυπηρέτηση του πολίτη
Η ΠΚΜ εκµεταλλεύεται ευκαιρίες που προκύπτουν µέσα από ευρωπαϊκά και άλλα
προγράµµατα για να υλοποιήσει δράσεις που θα έχουν άµεσο αντίκτυπο στην
εξυπηρέτηση του πολίτη. Έτσι, µε τη χρηµατοδότηση από την «Κοινωνία της
Πληροφορίας» υλοποιήθηκε α. το έργο «One stop shop αλλοδαπών» το οποίο αφορά ένα
πληροφοριακό σύστηµα που εξυπηρετεί µία διαδικτυακή και µία φωνητική πύλη για την
κάλυψη των αιτήσεων των πολιτών, όπως η πολυγλωσσική ενηµέρωση των αλλοδαπών
για την πορεία της αίτησής τους και β. το έργο «One stop shop επενδυτών» το οποίο
µπορεί ηλεκτρονικά να πληροφορεί τους υποψήφιους ιδιώτες επενδυτές για τις
επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν µέσα στα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας και για την πορεία της αίτησής τους.

Πέρα από αυτές τις ενέργειες, η ΠΚΜ πραγµατοποιεί έρευνα ικανοποίησης των πολιτών
που εξυπηρετεί. Στη ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης είναι τοποθετηµένα σχετικά
κουτιά συλλογής ερωτηµατολογιών τα οποία συγκεντρώνουν πληροφορίες για τον τρόπο
εξυπηρέτησης των πολιτών από υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης. Με αυτό τον τρόπο, η
∆ιοίκηση είναι σε θέση να αξιολογήσει το επίπεδο της προσλαµβανόµενης ποιότητας
υπηρεσιών και να εντοπίσει τυχόν αδυναµίες στην παροχή των υπηρεσιών. Επιπλέον,
είναι ένας δείκτης που µπορεί να συνεκτιµηθεί στη βράβευση των υπαλλήλων ή των
οµάδων που ήδη περιγράψαµε.
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5.4 Regional Directorates for Industry, Research and the Environment (DRIRE
Aquitaine) – Γαλλία: Πρόοδος µετά την εφαρµογή του ΚΠΑ26

Η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Βιοµηχανίας, Έρευνας και Περιβάλλοντος (DRIRE)
υπάγεται στο Υπουργείο Βιοµηχανίας της Γαλλίας και είναι η υπεύθυνη για τη σωστή
εφαρµογή της νοµοθεσίας για το περιβάλλον (π.χ. διαχείριση απορριµάτων,
εκµετάλλευση πηγών ενέργειας), την πυρηνική ασφάλεια, βιοµηχανική ασφάλεια και
ασφάλεια των οχηµάτων. Η DRIRE εφαρµόζει προγράµµατα ελέγχου σε όλες τις
βιοµηχανίες του γεωγραφικού εύρους εποπτείας της διαθέτοντας 160 ελεγκτές τεχνικών
σπουδών οι περισσότεροι.

Η DRIRE έχει εφαρµόσει –µέχρι τη στιγµή που γράφτηκε το άρθρο- τέσσερις φορές το
ΚΠΑ, καθώς και ένα εσωτερικό πλαίσιο αυτοαξιολόγησης. Το «Εσωτερικό Βαρόµετρο»,
όπως ονοµάζεται, περιλαµβάνει τη µέτρηση της ικανοποίησης των υπαλλήλων, την
αντίληψή τους σε θέµατα ποιότητας και πιθανές προτάσεις που έχουν αυτοί να κάνουν
για τη βελτίωση της παρεχόµενης υπηρεσίας. Παράλληλα βέβαια, λειτουργεί σε ετήσια
βάση, αξιολόγηση των ικανοτήτων του κάθε ελεγκτή από ειδικευµένο προσωπικό. Επί
πρόσθετα, η DRIRE απέκτησε και το πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 το 2004.

Τα αποτελέσµατα των παραπάνω αυτοαξιολογήσεων δίνονται στον παρακάτω πίνακα και
δείχνουν την πρόοδο που έχει σηµειώσει η DRIRE λόγω της αυτοαξιολόγησης. Η
∆ιοίκηση της DRIRE πιστεύει ότι το ΚΠΑ είναι ένα αποτελεσµατικό εργαλείο µε το
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οποίο µπορεί ένας οργανισµός να εντοπίσει δυνητικές βελτιώσεις οι οποίες δε θα ήταν
δυνατό να εντοπιστούν αλλιώς.

Πίνακας 6: Αποτελέσµατα αυτοαξιολόγησης στην DRIRE
Κριτήριο
Αποτελέσµατα Αποτελέσµατα Αποτελέσµατα Αποτελέσµατα
2001
2002
2003
2005
Ηγεσία
2
1.9
1.7
3
Στρατηγική
&
1.6
1.7
2
2.9
Προγραµµατισµός
Ανθρώπινο
1.5
1.3
1.8
2.7
∆υναµικό
Συνεργασίες
&
2.1
1.8
2.
3
Πόροι
∆ιαδικασίες
1.4
1.8
2.1
3.6
Αποτ/τα για τον
0.4
0.8
0.9
2.5
πολίτη/πελάτη
Αποτ/τα για το
0.4
1.2
1.4
2.5
ανθρώπινο δυναµικό
Αποτ/τα για την
1.1
1.4
1.4
1.5
κοινωνία
Κύρια
αποτ/τα
0.9
1.8
2.3
2.3
επίδοσης
Πηγή: Dearing E., Staes P., Prorok T., CAF Works-better services for the citizens by
using CAF, Austrian Federal Chancellery, 2006, σελ.18

Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης ξεκινάει µε την επιλογή από τη διοίκηση ενός
προσώπου

–διαφορετικού

κάθε

φορά-

που

διαθέτει

ικανότητες,

κύρος

και

αντικειµενικότητα. Αυτό το πρόσωπο, που προτιµάται να µην προέρχεται από τη
διοίκηση του οργανισµού, επιλέγει από εθελοντές µια οµάδα αξιολογητών 3 έως 9
ατόµων.

Έπειτα, ένας σύµβουλος σε θέµατα του ΚΠΑ εκπαιδεύει µέσα σε µια ηµέρα τους
αξιολογητές στις αρχές του ΚΠΑ και στα κριτήριά του. Κάθε αξιολογητής έχει
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δεκαπέντε µέρες για να συµπληρώσει τη φόρµα της αξιολόγησης που αφορά ολόκληρο
τον οργανισµό και όχι µόνο το τµήµα στο οποίο εργάζεται. Ο αρχηγός της οµάδας
συγκεντρώνει τις αξιολογήσεις και µε τη βοήθεια του συµβούλου συντάσσει µια έκθεση
περιγραφής των αποτελεσµάτων της αυτοαξιολόγησης επιδιώκοντας να υπάρχει η
σχετική συναίνεση όλων των εµπλεκοµένων. Τέλος, ο αρχηγός ζητά από τους
αξιολογητές να προτείνουν µέτρα βελτίωσης και συγκεκριµένες δράσεις µέσα σε δύο
εβδοµάδες και έτσι καταλήγει στην τελική έκθεση την οποία καταθέτει στη ∆ιοίκηση.

Μέσα από τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης η ∆ιοίκηση της DRIRE έστρεψε τον
προσανατολισµό της στους πελάτες, τόσο τους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς,
αξιοποιώντας την ανατροφοδότηση που έλαβε από τους υπαλλήλους και από τους
πολίτες αντίστοιχα. Η αυτοαξιολόγηση ανέδειξε την ύπαρξη και τη χρησιµότητα των
εσωτερικών καναλιών επικοινωνίας (εσωτερική αλληλογραφία, συναντήσεις και
παρουσιάσεις νέων έργων, εσωτερικό δίκτυο intranet κ.α.). Αντίστοιχα, η µέτρηση
ικανοποίησης των πολιτών και η παροχή της δυνατότητας σε αυτούς να προτείνουν
βελτιώσεις, άρχισε να υλοποιείται σε συστηµατική βάση.

Επιπλέον, χρήσιµη αποδείχθηκε η µέτρηση των δεικτών ποιότητας και ο καθορισµός
στόχων µε βάση τους οποίους οι ελεγκτές και οι οµάδες έργων επρόκειτο να
αξιολογηθούν. Τέλος, η αυτοαξιολόγηση συνέβαλε στον εντοπισµό και στη διόρθωση
αδυναµιών που σχετίζονταν µε τη διοίκηση λειτουργιών, καθώς επίσης και στην
ενίσχυση της σηµασίας της εκπαίδευσης ως εργαλείου για την αντιµετώπιση των
σχετικών δυσλειτουργιών.
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5.5 Ministry of Finance, Public Management Department – Φινλανδία: Αξιολόγηση
του επιπέδου της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα πλαίσια του ΚΠΑ27

Η ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Υπουργείου Οικονοµικών της Φινλανδίας, που
είναι υπεύθυνη µεταξύ άλλων και για τη διάδοση του ΚΠΑ, ανέπτυξε µια βέλτιστη
πρακτική µε τίτλο «CAF e-Gov checklist» µε σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους
δηµόσιους οργανισµούς σε θέµατα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όταν αυτοί
εφαρµόζουν το ΚΠΑ.

Συγκεκριµένα, η ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Υπουργείου Οικονοµικών
διαπίστωσε ότι δε δίνεται η πρέπουσα σηµασία στο επίπεδο ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης που εφαρµόζει ένας δηµόσιος φορέας όταν αυτοαξιολογείται και κρίνει
την ποιότητα των υπηρεσιών του. Αυτή η διαπίστωση έρχεται σε αντίθεση µε τη
γενικότερη παραδοχή ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και οι σχετικές επενδύσεις
παίζουν καθοριστικό ρόλο στο επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών.

Για τους λόγους αυτούς η ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Υπουργείου
Οικονοµικών, σεβόµενη το ΚΠΑ, επιχείρησε να το εµπλουτίσει µε ερωτήσεις σχετικές
µε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ενδεικτικά παραδείγµατα δίνονται στον παρακάτω
πίνακα.

27
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Πίνακας 7: Ερωτήµατα σχετικά µε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Κριτήριο 1: Ηγεσία
- Πώς η στρατηγική των ηλεκτρονικών υπηρεσιών συντάσσεται µε τα γενικότερα
στρατηγικά σχέδια και τους λειτουργικούς στόχους του οργανισµού;
- Πώς ορίζεται και πώς επιτυγχάνεται το επιδιωκόµενο επίπεδο ηλεκτρονικών υπηρεσιών
π.χ. πληροφόρηση, ηλεκτρονική αλληλεπίδραση, παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών;
- Πόσο σαφείς, µετρήσιµοι και ακριβείς είναι οι στόχοι που τίθενται σχετικά µε την
ηλεκτρονική
διακυβέρνηση
π.χ.
ανάλυση
κόστους-οφέλους,
µέτρηση
αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας
Κριτήριο 2: Στρατηγική & Προγραµµατισµός
- Πώς συγκεντρώνονται οι απόψεις και οι προσδοκίες των πολιτών και των µετόχων για
τον καθορισµό στόχων στα θέµατα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης;
- Τι συνάφεια υπάρχει µεταξύ των στόχων για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και του
σχεδιασµού των προϊόντων, των υπηρεσιών και της παραγωγικής διαδικασίας;
- Πόσο επηρεάζεται η ανάπτυξη των προϊόντων, των υπηρεσιών και της παραγωγικής
διαδικασίας από την πληροφόρηση και την ανατροφοδότηση µέσω της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης;
Κριτήριο 3: Ανθρώπινο δυναµικό
- Σε ποιο βαθµό οι απαιτήσεις σε σχέση µε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες επηρεάζουν τις
πολιτικές στελέχωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού;
- Σε ποιο βαθµό προωθείται η εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού στην παραγωγή
και ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών;
- Πώς εφαρµόζεται η στρατηγική για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε όλα τα λειτουργικά
επίπεδα;
Κριτήριο 4: Συνεργασίες και πόροι
- Πώς ορίζονται, διοικούνται και αξιολογούνται οι συνεργασίες σε θέµατα ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης;
- Τι ενέργειες γίνονται ώστε ο οργανισµός να έχει την απαραίτητη πληροφόρηση,
τεχνολογία και γνώση, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει σύγχρονες ηλεκτρονικές
υπηρεσίες και να τις αναπτύσσει συστηµατικά;
- Τι σηµασία δίνεται από τη χρηµατοοικονοµική διοίκηση του οργανισµού στο κόστος
του σχεδιασµού, παραγωγής και προσφοράς ηλεκτρονικών υπηρεσιών;
Κριτήριο 5: ∆ιαδικασίες
- Τι ενέργειες γίνονται για να πιστοποιήσουν τη συνάφεια των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
µε τους βασικούς σκοπούς και στόχους του οργανισµού;
- Τι είδους συνέπειες έχει η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην αποτελεσµατικότητα
και στην ποιότητα των οργανωσιακών διαδικασιών;
- Πώς ελέγχεται, αξιολογείται και προσαρµόζεται η στρατηγική των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών;
Κριτήριο 6: Αποτελέσµατα για τον πολίτη/πελάτη
- Πόσο εξοικειοµένοι είναι οι πολίτες µε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες; Τι χρησιµότητα
έχουν;
- Ποιο είναι το επίπεδο ικανοποίησης των πολιτών σε σχέση µε τις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες;
- Σε ποιο βαθµό ανταποκρίνεται το επίπεδο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στα ποιοτικά
πρότυπα και στις σχετικές πιστοποιήσεις;
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Κριτήριο 7: Αποτελέσµατα για το ανθρώπινο δυναµικό
- Ποια είναι η αντίληψη του προσωπικού σε σχέση µε την ικανότητα του οργανισµού να
παράγει και να αναπτύξει ηλεκτρονικές υπηρεσίες;
- Ποια είναι η αντίληψη του προσωπικού σε σχέση µε την ικανότητα της ∆ιοίκησης να
παράγει και να αναπτύξει ηλεκτρονικές υπηρεσίες;
- Πόσο πρόθυµο είναι το προσωπικό να συµµετέχει στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών
υπηρεσιών;
Κριτήριο 8: Αποτελέσµατα για την κοινωνία
- Τι είδους αντίκτυπο έχει η παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του οργανισµού στην
κοινωνία;
- Σε ποιο βαθµό οι παρεχόµενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστηρίζουν τη διαφάνεια και
τη συµµετοχή του κοινού;
- Πώς η ηλεκτρονική διακυβέρνηση του οργανισµού διευκολύνει την εφαρµογή των
αρχών της αειφορίας;
Κριτήριο 9: Κύρια αποτελέσµατα επίδοσης
- Σε ποιο βαθµό επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν τεθεί σε θέµατα ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης και υπηρεσιών;
- Ποια είναι η ποιότητα και η αποδοτικότητα της παραγωγικής διαδικασίας των
ηλεκτρονικών υπηρεσιών;
- Ποιες είναι οι συνέπειες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα χρηµατοοικονοµικά
αποτελέσµατα του οργανισµού;

Η ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Υπουργείου Οικονοµικών συνέταξε το σχετικό
ερωτηµατολόγιο, το οποίο εµπλουτίστηκε από την οµάδα αξιολόγησης βέλτιστων
πρακτικών για το Συνέδριο Ποιότητας. Έπειτα, µοιράστηκε στους δηµόσιους φορείς της
Φινλανδίας µαζί µε το κείµενο του ΚΠΑ και των σχετικών οδηγιών. Το ερωτηµατολόγιο
δηµοσιεύτηκε επίσης και στην ιστοσελίδα του Υπουργείο στη φινλανδική και σουηδική
γλώσσα. Εκεί µπορούσε κανείς να βρει και άλλα τρία ερωτηµατολόγια για τη ∆ιοίκηση
ανθρώπινων πόρων, για τον Προσανατολισµό στα αποτελέσµατα και για τη Γλωσσική
πολιτική

στην

παροχή

των

υπηρεσιών.

Τα

τέσσερα

ερωτηµατολόγια

–

συµπεριλαµβανοµένου και αυτού για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση – αποτελούν
εργαλεία µε τα οποία ένας οργανισµός µπορεί εύκολα να αξιολογήσει αυτά τα υψηλής
προτεραιότητας θέµατα και να προτείνει µέτρα.
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5.6 Ministry of Interior – Ουγγαρία: Ηλεκτρονικό εργαλείο «Online CAF selfassessment system» 28

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Ουγγαρίας ανέλαβε την εφαρµογή ενός καινοτόµου
προγράµµατος µε τον τίτλο «Online CAF self-assessment system» οι κύριοι σκοποί του
οποίου ήταν οι παρακάτω:
 Η παροχή µιας ευρέως προσβάσιµης και απλής εφαρµογής του ΚΠΑ
 Η εγκατάσταση µιας κεντρικής και εθνικής βάσης δεδοµένων για τους χρήστες
του ΚΠΑ
 Η εξοικονόµηση κόστους, καθώς η online εφαρµογή του ΚΠΑ επιτρέπει τη
λιγότερη χρήση γραφικής ύλης
 Η εξασφάλιση της αυθεντικότητας και της σωστής εφαρµογής του ΚΠΑ
 Η παροχή της δυνατότητας µιας προκαταρκτικής µελέτης και ελέγχου του
συστήµατος
 Η διασφάλιση της δυνατότητας η online εφαρµογή να µπορεί εύκολα να
µεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες πέρα από τις γλώσσες τις Ουγγαρίας και της
Αγγλίας
 Η διευκόλυνση της εθνικής συγκριτικής προτυποποίησης σε θέµατα του ΚΠΑ

Το πρόγραµµα λειτουργεί σε έναν SQL 2000 server ενώ το περιβάλλον αναπτύχθηκε µε
τη χρήση των Delphi 7.0 intraweb 5.1. Η εφαρµογή της υπηρεσίας ξεκινάει από την
ιστοσελίδα www.bmkozszolgalat.hu όπου οι χρήστες µπορούν να εγκαταστήσουν
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ηλεκτρονικά το όλο πρόγραµµα και να παραγγείλουν ειδικές εφαρµογές. Ο χρήστης
αποκτά προσωπικούς κωδικούς και µπορεί να ξεκινήσει άµεσα να συµπληρώνει το
ερωτηµατολόγιο. Ο χρήστης µπορεί να διακόψει τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου
και να τη συνεχίσει από οποιονδήποτε υπολογιστή έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επίσης,
ο χρήστης µπορεί να αλλάξει τους κωδικούς του, ώστε κανείς άλλος να µη µπορεί να
παρέµβει στην προσωπική του εργασία, ενώ ακόµη το σύστηµα επιτρέπει την
αποθήκευση και φόρτωση αρχείων και πληροφοριών σε διάφορα στάδια της διαδικασίας.
Το σύστηµα επιτρέπει σε εξουσιοδοτηµένους χρήστες, τους administrators, να
παρακολουθούν την πορεία ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Το Υπουργείο Εσωτερικών κατά την υλοποίηση του προγράµµατος έδωσε µεγάλη
έµφαση και σηµασία στη συναίνεση που είναι απαραίτητη ώστε η εφαρµογή του ΚΠΑ
να συµβάλλει στην εξαγωγή των σωστών συµπερασµάτων από την αυτοαξιολόγηση. Το
online σύστηµα παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να εκφράσουν και να
υπερασπιστούν τις απόψεις τους ηλεκτρονικά µέσα από σχετικά “debate”. Το σύστηµα
διευκολύνει την ανταλλαγή των απόψεων παρέχοντας συνοπτικές περιλήψεις και
στατιστικά. Οι συµµετέχοντες στην αυτοαξιολόγηση κινητοποιούνται περισσότερο µέσα
από αυτή τη διαδικασία της «συζήτησης» και ξεφεύγουν από την «αριθµητική»
προσέγγιση του ΚΠΑ. Ο αριθµός των συµµετεχόντων πρέπει να κυµαίνεται σε 10-25,
ειδάλλως δηµιουργούνται προβλήµατα στη διαδικασία.

Ο έλεγχος της πρώτης έκδοσης του «Online CAF self-assessment system» έγινε από
τέσσερις δηµόσιους οργανισµούς και δώδεκα αξιολογητές. Η δοκιµή διήρκεσε πέντε
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ηµέρες, συµπεριλαµβανοµένης και της αρχικής εκπαίδευσης. Έπειτα, η εφαρµογή και τα
αποτελέσµατα της δοκιµής παρουσιάστηκαν στο Εθνικό Συνέδριο Ποιότητας και µετά
από τις απαραίτητες προσαρµογές, το σύστηµα έγινε προσβάσιµο από όλους µέσα από
την προαναφερθείσα ιστοσελίδα. Ήδη το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προχωρήσει σε
νέα βελτιωµένη έκδοση που περιλαµβάνει µεγαλύτερη χωρητικότητα, εκπαιδευτικά
εργαλεία, τη φόρτωση σχετικών εγγράφων και πληροφοριών του οργανισµού κ.α.

Ένα πρόβληµα που εντοπίστηκε ήταν αυτό της κλίµακας της βαθµολογίας. Στο
εκπαιδευτικό σύστηµα της Ουγγαρίας το άριστα αξιολογείται µε 5, ενώ ο βαθµός 1
σηµαίνει αποτυχία. Οι συµµετέχοντες ασυναίσθητα βαθµολογούσαν τα κριτήρια, χωρίς
πάντα να συνδέουν τις βαθµολογίες µε τεκµηριωτικό υλικό. Στην πράξη, απέφευγαν να
βαθµολογήσουν ένα κριτήριο µε βαθµό 1, γιατί το θεωρούσαν ως αποτυχία. Ο βαθµός 2
όµως του ΚΠΑ συνδέεται µε συγκεκριµένα βήµατα που ήδη έχουν γίνει στο υπό εξέταση
πεδίο. Βέβαια, παρά τα προβλήµατα που ανέκυψαν κατά την εφαρµογή του συστήµατος,
το Υπουργείο Εσωτερικών θεωρεί ότι οι εφαρµογές του ΚΠΑ πλέον εξάγουν πιο
ρεαλιστικά και ακριβή αποτελέσµατα σε σχέση µε παλιότερα, ενώ τα πλεονεκτήµατα του
«Online CAF self-assessment system» συνοψίζονται παρακάτω:
 Η εφαρµογή του ΚΠΑ από έναν οργανισµό γίνεται αποτελεσµατικότερη.
 Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων γίνεται ευέλικτα, ακόµη και σε µη
εργάσιµες ώρες.
 Η κεντρική βάση δεδοµένων επιτρέπει συγκρίσεις σε εθνικό επίπεδο.
 Οι οργανισµοί µπορούν εύκολα να συγκρίνουν παλιά και νεότερα αποτελέσµατα.
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 Η καταχώρηση των χρηστών του ΚΠΑ καθιστά ευκολότερη την πληροφόρηση
και τη δηµιουργία µιας οµάδας χρηστών.
 Εντοπίστηκε θετική αλλαγή στη συµπεριφορά και στη συµµετοχή των
συµµετεχόντων. Επιπλέον, οι συµµετέχοντες απέκτησαν πιο ενεργή στάση απέναντι
στις αρχές της ∆ΟΠ.

5.7 Directorate General for Public Administration & National Institute for Public
Administration – Πορτογαλία: Εκπαίδευση και πιστοποίηση συµβούλων στο ΚΠΑ29

Η βέλτιστη πρακτική που θα περιγράψουµε παρακάτω αναπτύχθηκε από τη συνεργασία
της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Directorate General for Public
Administration - DGPA) και του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (National
Institute for Public Administration - INA) της Πορτογαλίας. Η DGPA ανήκει στο
Υπουργείο Οικονοµικών και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και είναι υπεύθυνη για τη µελέτη, το
σχεδιασµό και την υλοποίηση πολιτικών που σχετίζονται µε τη βελτίωση της ποιότητας
της δηµόσιας διοίκησης. Το ΙΝΑ ανήκει εµµέσως στο παραπάνω Υπουργείο και είναι
υπεύθυνο για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας, καινοτοµίας και για την προώθηση αλλαγών
µέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης και συµβουλευτικής και ερευνητικής υποστήριξης.

Στην Πορτογαλία, το 2004 ψηφίστηκε ένας νόµος για ένα ολοκληρωµένο σύστηµα
αξιολόγησης της απόδοσης της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, γνωστός ως SIADAP. Μεταξύ
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άλλων ο νόµος όριζε ότι οι δηµόσιοι φορείς πρέπει να αυτοαξιολογούνται και προέτρεπε
τη χρήση του ΚΠΑ για το σκοπό αυτό. Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας αναγνωρίζοντας
την έλλειψη της φιλοσοφίας ποιότητας στη δηµόσια διοίκησή της, συνέβαλε µε αυτό τον
τρόπο στη διάδοση του ΚΠΑ.

Για τους παραπάνω λόγους η DGPA και η ΙΝΑ προχώρησαν στην υλοποίηση ενός
προγράµµατος εκπαίδευσης που οδηγεί στην απόκτηση ενός πιστοποιητικού που
αποδεικνύει τη γνώση του ΚΠΑ. Το DECAF (Diploma of CAF Specialisation), όπως
ονοµάστηκε, είναι ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης (b-learning) που συνδυάζει την
παραδοσιακή εκπαίδευση µε την ηλεκτρονική µάθηση e-learning. Το e-learning απαιτεί
δεξιότητες σε σχέση µε τα ηλεκτρονικά µέσα και αυτοπειθαρχία από τους
συµµετέχοντες.

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει µαθήµατα για όλες τις φάσεις του ΚΠΑ (από την
υλοποίηση του ΚΠΑ και την εφαρµογή των βελτιωτικών µέτρων έως την ανάπτυξη
σχετικών δεξιοτήτων) και σκοπεύει στην εκπαίδευση συµβούλων του ΚΠΑ υπεύθυνων
για τη διάδοσή του. Στο τέλος των σεµιναρίων, οι σύµβουλοι του ΚΠΑ εφαρµόζουν το
ΚΠΑ στους φορείς από όπου προέρχονται. Το DECAF είχε την πρώτη φορά (2005) 27
συµµετέχοντες –κυρίως από την κεντρική διοίκηση- οι οποίοι παρακολούθησαν 200
ώρες εκπαίδευσης (σχετικές εκπαιδευτικές ενότητες και e-learning).

Το πρόγραµµα περιλάµβανε πέρα από τα µαθήµατα, δραστηριότητες κυρίως σε οµάδες,
σχετικά τεστ δεξιοτήτων, καθώς και συνεχή στήριξη των συµβούλων µέσα από
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απαντητικά email και forum συζητήσεων. Προβλήµατα εντοπίστηκαν στο θέµα της
διαχείρισης του χρόνου. Για το λόγο αυτό, κατά τη διεξαγωγή επόµενων σεµιναρίων
υπογραµµίστηκε η ανάγκη απελευθέρωσης περισσότερου χρόνου των εργαζοµένων λόγω
των απαιτήσεων του e-learning. Επιπλέον, τα επόµενα σεµινάρια εµπλουτίστηκαν µε
περισσότερες συναντήσεις, ώστε να λύνονται απορίες σε προσωπικό επίπεδο και να µη
διαιωνίζονται δυσκολίες και παρεξηγήσεις.

Μέσα από το DECAF αυξήθηκαν οι φορείς-χρήστες του ΚΠΑ, αφού καταρχήν οι
συµµετέχοντες σύµβουλοι υποχρεούνται να το εφαρµόσουν στις δικές τους υπηρεσίες
και να το διαδώσουν το σύνολο της δηµόσιας οργάνωσής τους. Η ειδίκευσή τους στις
αρχές και στις πρακτικές του ΚΠΑ συµβάλει δραστικά στη σωστή και αποτελεσµατική
εφαρµογή της αυτοαξιολόγησης. Το καινοτόµο αυτό πρόγραµµα µπορεί εύκολα να
µεταφερθεί σε δηµόσιες διοικήσεις άλλων χωρών. Ένα από τα σηµαντικότερα
πλεονεκτήµατα του DECAF είναι η από «κάτω προς τα πάνω» οπτική που παρέχει,
καθώς οι συµµετέχοντες είναι αυτοί που θα υλοποιήσουν το ΚΠΑ και µπορούν µέσα από
αυτό το πρόγραµµα να µοιραστούν εµπειρίες και πληροφορίες και να βρουν απαντήσεις
σε σχετικές απορίες, αντιµετωπίζοντας έτσι δυσκολίες που συναντούν κατά την
εφαρµογή του ΚΠΑ.
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5.8 District Administrator’s Office Ebersberg – Γερµανία: Αποτελέσµατα από τη
χρήση του ΚΠΑ30

Η Περιφέρεια του Ebersberg (District Administrator’s Office) της Γερµανίας έχει διττό
ρόλο. Από τη µία, αποτελεί κρατικό εποπτικό µηχανισµό σε θέµατα αδειοδοτήσεων,
χρήσεις γης, περιβαλλοντικών παρεµβάσεων, διπλωµάτων οδήγησης και παραµονής
αλλοδαπών. Από την άλλη, λειτουργεί αυτόνοµα σε θέµατα κοινωνικής πολιτικής
έχοντας αρµοδιότητες σε εκπαιδευτικά θέµατα της περιφέρειας και στις τοπικές
συγκοινωνίες

Η συµµετοχή στην εφαρµογή του ΚΠΑ στην Περιφέρεια του Ebersberg δεν ήταν
υποχρεωτική. Επιλέχθηκαν δώδεκα αξιολογητές από διάφορα τµήµατα και από
διαφορετικές βαθµίδες ιεραρχίας. Σε µιάµιση ώρα περίπου συµπληρώθηκαν τα
απαραίτητα ερωτηµατολόγια ανώνυµα. Έπειτα, διοργανώθηκε µια ηµερήσια συνάντηση
κατά την οποία συζητήθηκαν όλοι οι δείκτες (πάνω από 200) και καταρτίστηκε το τελικό
κείµενο.

Τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή του ΚΠΑ παρουσιάζονται παρακάτω ανά θεµατική
ενότητα:
 Σε θέµατα ηγεσίας: Η αυτοαξιολόγηση διευκόλυνε τον καθορισµό αποδεκτών
στόχων και στην παροχή των κατάλληλων οδηγιών στο ανθρώπινο δυναµικό. Επίσης,
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οι πραγµατοποιηθήσες έρευνες µέτρησης της ικανοποίησης των υπαλλήλων
συνέβαλαν στη βελτίωση των διοικητικών ικανοτήτων των προϊσταµένων.
 Σε θέµατα διοίκησης του ανθρώπινου δυναµικού: Το ΚΠΑ υπογράµµισε τις
ευκαιρίες βελτίωσης που γεννιούνται µέσα από τις προτάσεις των εργαζοµένων.
Έτσι, το 2006 υλοποιήθηκε έρευνα στο προσωπικό µε σκοπό την εύρεση νέων ιδεών
για τη βελτίωση της απόδοσης του φορέα. Επιπλέον, η εφαρµογή του ΚΠΑ βοήθησε
τους εµπλεκοµένους να µάθουν καλύτερα τον οργανισµό στον οποίο παρέχουν τις
υπηρεσίες τους.
 Σε θέµατα συνεχούς βελτίωσης της εξυπηρέτησης του πολίτη: Το ΚΠΑ έθεσε τον
πολίτη στο επίκεντρο της λειτουργίας του οργανισµού. Για το σκοπό αυτό τέθηκαν
ορισµένα κριτήρια όπως για παράδειγµα: όποιος περιµένει περισσότερο από δέκα
λεπτά για ένα δίπλωµα οδήγησης, θα κερδίζει ένα δωρεάν πλύσιµο αυτοκινήτου.
Επίσης, πραγµατοποιούνται έρευνες ικανοποίησης των πολιτών. Η διαχρονική
επισκόπηση των αποτελεσµάτων αυτών των ερευνών δείχνει την πρόοδο που έχει
επιτύχει η Περιφέρεια.
 Σε θέµατα συγκριτικής µάθησης: Ανατέθηκε σε µια οµάδα η εύρεση βέλτιστων
πρακτικών οι οποίες µπορούν να εφαρµοστούν στην Περιφέρεια µετά τις αναγκαίες
προσαρµογές.
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5.9 Centre for Human Resource - Development & Quality Management (SCKK) –
∆ανία: Στρατηγική διάδοσης του ΚΠΑ31

Η συγκεκριµένη βέλτιστη πρακτική αναφέρεται στη στρατηγική διάδοσης του ΚΠΑ από
το Κέντρο Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοίκησης Ποιότητας και Ανάπτυξης της ∆ανίας
(Centre for Human Resource - Development & Quality Management - SCKK). Έγινε από
την αρχή σαφές ότι για τη διάδοση του ΚΠΑ δεν αρκεί η απλή µετάφραση αυτού στην
εκάστοτε γλώσσα, αλλά αντίθετα επιβάλλεται µια συντονισµένη προσπάθεια από την
πλευρά της κεντρικής διοίκησης. Έτσι λοιπόν, υιοθετήθηκε µια στρατηγική διάδοσης του
ΚΠΑ η οποία διακρίνεται από τις παρακάτω συνιστώσες:
- Βασική αρχή της στρατηγικής υπήρξε η ενεργή συνεργασία και «συνιδιοκτησία»
ανάµεσα στους εκπροσώπους της διοίκησης και τους εργαζοµένους. Αυτό εξηγεί
άλλωστε και την έµφαση που δίνει η δανική έκδοση του ΚΠΑ στο διάλογο.
- Μια πειραµατική έκδοση πραγµατοποιήθηκε κατά την οποία δοκιµάστηκαν ποικίλα
εργαλεία και µέθοδοι, ώστε να εντοπιστούν αυτά που θα µπορούσαν να ανταποκριθούν
καλύτερα στις ανάγκες των οργανισµών µε ελάχιστη επαφή µε τις αρχές της ποιότητας
- Το ΚΠΑ και το Μοντέλο Αριστείας της ∆ανίας προωθήθηκαν ως δύο µη
ανταγωνιστικά µεταξύ τους εργαλεία, τα οποία βοηθούν εξίσου την ανάγκη του
δηµόσιου οργανισµού για αυτοαξιολόγηση. Το ΚΠΑ προτάθηκε στους φορείς µε µικρή ή
καθόλου εµπειρία στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, ενώ το Μοντέλο Αριστείας σε
αυτούς που επιθυµούν ένα πιο εξειδικευµένο εργαλείο.
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- Το όνοµα «KVIK» που επιλέχτηκε για τη διάδοση του ΚΠΑ στη ∆ανία, σηµαίνει
«γρήγορο». Επιλέχθηκε µε σκοπό να πείσει τους ενδιαφερόµενους ότι µπορούν γρήγορα
και άµεσα να εφαρµόσουν ένα ευρωπαϊκό εργαλείο αυτοαξιολόγησης και να
αποκοµίσουν από τη χρήση του πολλαπλά οφέλη.

Η πολιτική διάδοσης του ΚΠΑ στη ∆ανία, δηλαδή το έργο «KVIK», ανέπτυξε τρεις
τύπους δραστηριοτήτων:
1. Η παροχή εργαλείων και κατευθυντήριων γραµµών για την υποστήριξη της
αυτοαξιολόγησης:
α. Κατευθυντήριες γραµµές: ∆όθηκε µεγάλη έµφαση στη σωστή κατανόηση της
διαδικασίας και των κριτηρίων του ΚΠΑ. Για τον λόγο αυτό, λειτουργούν panels
αξιολόγησης µε συγκεκριµένα παραδείγµατα για διάφορα υποκριτήρια του ΚΠΑ.
Επίσης, ετοιµάστηκαν σχετικά εγχειρίδια για προσωπική χρήση και εξοικείωση, καθώς
και do it yourself εργαλεία, που ετοιµάστηκαν µε τη συνεργασία 11 πιλοτικών
οργανισµών.
Β. Ηλεκτρονικό εργαλείο: Αναπτύχθηκε µια ηλεκτρονική εφαρµογή µε το όνοµα
www.kvikselv.dk, που βοηθά στην εξαγωγή της βαθµολογίας των κριτηρίων και παρέχει
στο συντονιστή πληροφορίες για την επίτευξη της απαραίτητης συναίνεσης.
Γ. DVD: ∆ηµιουργήθηκε ένα DVD που κατέγραφε τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης
και τις σχετικές εµπειρίες από την εφαρµογή του ΚΠΑ σε δύο οργανισµούς. Το DVD
αυτό παρέχει στους δυνητικούς χρήστες ρεαλιστική και πρακτική προσέγγιση του ΚΠΑ.
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2. Το SCKK προχώρησε στο σχηµατισµό έξι κύκλων µάθησης στους οποίους έγινε
δυνατή η ανταλλαγή απόψεων σε θέµατα στρατηγικής, διοίκησης ανθρώπινων
πόρων, διοίκησης λειτουργιών και αξιολόγησης.
3. Αναπτύχθηκε µια διαδικασία µε την οποία τα αποτελέσµατα των παραπάνω
κύκλων µάθησης διαχέονται σε όλο το φάσµα της δηµόσιας διοίκησης. Ανάλογες
δοµηµένες διαδικασίες ακολουθούνται για την αξιοποίηση των γνώσεων και των
εµπειριών των µεσαίων στελεχών που υλοποιούν το ΚΠΑ.

5.10 Ministry of Finance – Αυστρία: Το ΚΠΑ ως µέρος ενός γενικότερου σχεδίου
αναδιοργάνωσης της δηµόσιας διοίκησης32

Το Υπουργείο Οικονοµικών της Αυστρίας αποτελείται από 40 εφορίες, 9 τελωνεία και 8
µεγαλύτερες ελεγκτικές µονάδες εµπορικής δραστηριότητας, ενώ απασχολεί 11.500
υπαλλήλους. Το κεντρικό Υπουργείο αποτελείται από 6 ∆ιευθύνσεις και 800
υπαλλήλους.

Τα έτη 2003-2007 έγινε µια προσπάθεια αναδιοργάνωσης της δηµόσιας διοίκησης µε
σκοπό να δηµιουργηθεί ένας ευέλικτος οργανισµός που εξοικονοµεί κόστος και
βελτιστοποιεί την αντιλαµβανόµενη από τον πολίτη υπηρεσία. Στα πλαίσια αυτής της
αναδιοργάνωσης οι εφορίες µειώθηκαν σε 40, δηµιουργήθηκαν κέντρα πληροφόρησης
σε κάθε περιοχή, προωθήθηκε η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, προσαρµογή των ωραρίων
λειτουργίες ανάλογα µε τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής, καθορισµός υψηλών
32
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στόχων ποιότητας στην τηλεφωνική και κατά πρόσωπο εξυπηρέτηση του πολίτη,
αξιολόγηση µε βάση δείκτες, υιοθέτηση πολιτικών κατά της διαφθοράς κ.α.

Το Υπουργείο Οικονοµικών της Αυστρίας για να πετύχει του στρατηγικούς στόχους
ποιότητας, χρησιµοποίησε πέντε εργαλεία: ΚΠΑ, Πιστοποιητικά ποιότητας, Συγκριτική
προτυποποίηση, Έλεγχοι και ∆ιοίκηση Παραπόνων.

Το 2006 ξεκίνησε η εφαρµογή του ΚΠΑ πιλοτικά σε µια εφορία, σε ένα τελωνείο, σε µία
κεντρική και σε τέσσερις περιφερειακές διευθύνσεις. Έγινε εύκολα αντιληπτό ότι το
ΚΠΑ συντονίζεται µε τα υπόλοιπα εργαλεία ποιότητας που εφαρµόζονται ήδη και ότι το
ΚΠΑ µπορεί να εφαρµοστεί σε όλα τα επίπεδα. Επιπλέον, η δοκιµαστική εφαρµογή
ανέδειξε την ανάγκη της σχετικής εκπαίδευσης και προετοιµασίας, καθώς και ορισµένα
αδύνατα σηµεία του υπουργείου. Έτσι, το Υπουργείο έλαβε την απόφαση να εφαρµόσει
το ΚΠΑ σε ολόκληρο τον οργανισµό.

Το Υπουργείο Οικονοµικών ενέταξε την εφαρµογή του ΚΠΑ ως έναν από τους
µετρήσιµους στόχους που καλούνται οι υπηρεσίες να πετύχουν κάθε χρόνο στα πλαίσια
της διοίκησης µε στόχους (ΜΒΟ). Επιπλέον, προχώρησε στην εκπαίδευση υπαλλήλων
και στη συγκρότηση µιας «οµάδας ΚΠΑ» µε έναν επικεφαλή, οποίοι λειτουργούν ως
σύµβουλοι στη διαδικασία του ΚΠΑ. ∆ιοργανώνονται επίσης, ειδικές ΚΠΑδραστηριότητες για τη ∆ιοίκηση του Υπουργείου στις οποίες παρουσιάζονται τα
αποτελέσµατα του ΚΠΑ και λαµβάνονται στρατηγικές αποφάσεις, αν είναι απαραίτητο.
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6. Συµπεράσµατα από τη µελέτη των βέλτιστων πρακτικών

Το παραπάνω Κεφάλαιο που περιγράφει την ευρωπαϊκή εµπειρία, έχει αναδείξει το
όφελος που µπορεί να προκύψει από την εφαρµογή τεχνικών ποιότητας και από την
αξιοποίηση της αυτοαξιολόγησης στους δηµόσιους οργανισµούς. Στο Κεφάλαιο αυτό
συνοψίζουµε τα βασικά συµπεράσµατα που αποκοµίσαµε από την παραπάνω µελέτη των
βέλτιστων πρακτικών.

 Το ΚΠΑ είναι ένα εύχρηστο εργαλείο ποιότητας το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί
από όλους τους δηµόσιους οργανισµούς όσο ανοµοιογενής και αν είναι η σύνθεσή τους.
Το παράδειγµα της Europol αποδεικνύει ότι το ΚΠΑ εφαρµόστηκε επιτυχώς σε ένα
πολυπολιτισµικό οργανισµό που διατηρεί υπαλλήλους σε 35 χώρες.

 Αντίστοιχα, ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού της Εσθονίας λόγω
του πλήθους και της γεωγραφικής διασποράς των Γραφείων Εργασίας, χρησιµοποίησε
δύο ξεχωριστές οµάδες αξιολόγησης. Με τον τρόπο αυτό έγινε δυνατή η ενεργός
συµµετοχή περισσότερων υπαλλήλων και η εξαγωγή ρεαλιστικών συµπερασµάτων. Οι
προσαρµογές του ΚΠΑ στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε οργανισµού είναι ευπρόσδεκτες.

 Η αναβάθµιση της ποιότητας υπηρεσιών δεν επιτυγχάνεται απλά και µόνο µε την
τυπική εφαρµογή του ΚΠΑ. Τα συµπεράσµατα που αντλεί ο οργανισµός µέσα από την
αυτοαξιολόγηση πρέπει να εξειδικευτούν σε µέτρα βελτίωσης. Έτσι, πολύ σωστά η
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Europol εφάρµοσε ένα συγκεκριµένο Πλάνο εφαρµογής των βελτιωτικών µέτρων και
επέλεξε 9 «γρήγορες νίκες» και 10 «δράσεις κλειδιά».

 Η φιλοσοφία της ποιότητας απαιτεί µια ευρύτερη αλλαγή νοοτροπίας και λειτουργίας
των οργανισµών. Η εφαρµογή του ΚΠΑ πρέπει να συνδυαστεί µε µια σειρά άλλων
µέτρων, ώστε να αποδώσει τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα. Στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι υπήρξε συντονισµένη προσπάθεια µε σκοπό
τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. Σε αυτή την προσπάθεια,
δόθηκε έµφαση όχι µόνο στους εξωτερικούς πελάτες, αλλά και στους εσωτερικούς. Έτσι,
ενώ τέθηκε στο επίκεντρο ο πολίτης µέσα από διάφορες δράσεις, δεν αµελήθηκε η
προσοχή στους εργαζόµενους στην ΠΚΜ. ∆ιοργανώθηκε Έρευνα Ικανοποίησης των
Υπαλλήλων και ακολούθησε βράβευση ατοµικών και συλλογικών επιδόσεων.

 Αντίστοιχες έρευνες ικανοποίησης των υπαλλήλων και των πολιτών έγιναν και από τη
Γαλλική Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Βιοµηχανίας, Έρευνας και Περιβάλλοντος DRIRE.
Στη συγκεκριµένη βέλτιστη πρακτική γίνεται φανερή η πρόοδος που σηµειώνει ο
οργανισµός µετά τις τέσσερις εφαρµογές του ΚΠΑ. Το ΚΠΑ είναι ένα εργαλείο που
πρέπει να χρησιµοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Με αυτό τον τρόπο γίνεται
αντιληπτή η διαχρονική πορεία του οργανισµού και λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα.

 Μελετώντας επίσης το παράδειγµα της ΠΚΜ, διαπιστώνουµε ότι οι διαγωνισµοί για
την κατάκτηση Βραβείων Ποιότητας και οι διαδικασίες Πιστοποίησης λειτουργούν
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θετικά στην τόνωση και την κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, που είναι και ο
βασικός παράγοντας επιτυχίας.

 Το παράδειγµα του Φινλανδικού Υπουργείου Εσωτερικών δείχνει ότι το ΚΠΑ είναι
ένα εργαλείο το οποίο µπορεί να εξελιχθεί και να προσαρµοστεί σε νέες απαιτήσεις και
σε ιδιαιτερότητες κάθε δηµόσιας διοίκησης ή οργανισµού. Το επίπεδο της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης είναι ένας παράγοντας που µπορεί να βελτιώσει άµεσα την ποιότητα των
υπηρεσιών που απολαµβάνουν οι πολίτες, καθώς και τις εσωτερικές διαδικασίες. Για το
λόγο αυτό, η αξιολόγηση ενός τέτοιου κριτηρίου θεωρείται χρήσιµη και επιτακτική.

 Το ηλεκτρονικό εργαλείο που κατασκευάστηκε και εφαρµόστηκε από το Υπουργείο
Εσωτερικών της Ουγγαρίας καθιστά πολύ πιο εύκολη και ευέλικτη την εφαρµογή του
ΚΠΑ, ενώ επίσης διευκολύνει την επίτευξη της απαραίτητης συναίνεσης. Η εύκολη
σύγκριση παλιότερων και νέων δεδοµένων, η σχετική δηµιουργία βάσης χρηστών, καθώς
και η εξοικονόµηση κόστους συγκαταλέγονται στα πλεονεκτήµατα ενός τέτοιου
εργαλείου το οποίο πρέπει γρήγορα να εξαπλωθεί και σε άλλες χώρες.

 Η σωστή και αποτελεσµατική εφαρµογή του ΚΠΑ προϋποθέτει την προηγούµενη
εκπαίδευση των στελεχών που θα το αναλάβουν. Στην Πορτογαλία, η υλοποίηση ειδικών
εκπαιδευτικών προγραµµάτων που οδηγούν στο Diploma of CAF Specialisation
προωθούν τη σωστή εφαρµογή του ΚΠΑ και συµβάλλουν στη διάδοση του ΚΠΑ στο
σύνολο της δηµόσιας διοίκησης. Η παροχή µαθηµάτων και δραστηριοτήτων e-learning
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και η υποστήριξη των στελεχών κατά τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης σιγουρεύουν
την επιτυχηµένη χρήση του ΚΠΑ ως εργαλείου ποιότητας.

 Η βέλτιστη πρακτική της Περιφέρειας του Ebersberg της Γερµανίας υπογραµµίζει τα
θετικά αποτελέσµατα που προέκυψαν από την εφαρµογή του ΚΠΑ. Το εργαλείο αυτό
λειτούργησε ως εφαλτήριο για µια σειρά µέτρων και πρακτικών βελτίωσης της ποιότητας
των υπηρεσιών.

 Στη ∆ανία, η σηµασία της αυτοαξιολόγησης έγινε από νωρίς αντιληπτή. Για αυτό, η
κεντρική διοίκηση δεν αρκέστηκε στην απλή µετάφραση του ΚΠΑ, αλλά προχώρησε σε
µια συντονισµένη και ολοκληρωµένη στρατηγική διάδοσης του ΚΠΑ. Η παροχή
σχετικών κατευθυντήριων γραµµών, εγχειριδίων, ηλεκτρονικών και άλλων εργαλείων
βοήθησε στην εξάπλωση της χρήσης του ΚΠΑ.

 Μελετώντας τέλος της βέλτιστη πρακτική του Υπουργείου Οικονοµικών της
Αυστρίας, καταλαβαίνουµε τη σηµασία του ΚΠΑ ως εργαλείου που µπορεί να
εφαρµοστεί σε συνδυασµό µε άλλα εργαλεία και να συµβάλλει στη γενικότερη
αναδιοργάνωση και µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης.
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7. Συµπεράσµατα - Εµπόδια - Προοπτικές του ΚΠΑ

Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλάζει µε
ραγδαίους ρυθµούς και το αίτηµα βελτίωσης των αποτελεσµάτων και της απόδοσης των
δηµοσίων υπηρεσιών είναι επιτακτικό. Η ανάγκη των δηµόσιων οργανισµών να
επανακτήσουν τη στρατηγική τους θέση στο περιβάλλον λειτουργίας τους µε βάση τις
αλλαγές που έχουν επέλθει σε αυτό, τους κάνει να στρέφονται ολοένα και περισσότερο
στις αρχές της ∆ΟΠ και στη χρήση εργαλείων όπως το Ευρωπαϊκό Μοντέλο
Επιχειρηµατικής Αριστείας, το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO, το σύστηµα της
Ισορροπηµένης Στοχοθεσίας, τη µεθοδολογία της Συγκριτικής Προτυποποίησης και το
ΚΠΑ.

Η βασική διαφορά του ΚΠΑ µε τα άλλα µοντέλα ποιότητας είναι ότι αναπτύχθηκε για να
εφαρµοσθεί κυρίως σε δηµόσιες οργανώσεις, ενώ ακολουθεί µια ολιστική προσέγγιση
αξιολόγησης, η οποία συνδυάζεται µε χαρακτηριστικά ευχρησίας και απλότητας. Το
ΚΠΑ µπορεί να εφαρµοστεί από όλους τους δηµόσιους οργανισµούς, ανεξαρτήτως
είδους και αντικειµένου ενασχόλησης, ανεξαρτήτως µεγέθους και σύνθεσης. Πρέπει,
ωστόσο, να σηµειωθεί ότι η εφαρµογή του ΚΠΑ δεν αποκλείει τη χρήση των υπόλοιπων
µοντέλων ποιότητας. Αντιθέτως, ενθαρρύνει την πρωτοβουλία των φορέων να
χρησιµοποιήσουν τεχνικές, οι οποίες συµβάλλουν στην καθιέρωση κουλτούρας
ποιότητας και αξιολόγησης.
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Το ΚΠΑ αποτελεί µια πλήρη µελέτη της δοµής και λειτουργίας µιας δηµόσιας
οργάνωσης σε ένα καθορισµένο χρονικό σηµείο. Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης είναι
βασισµένη σε πραγµατικά στοιχεία και αιτιολογηµένες κρίσεις για κάθε θέµα που
εξετάζει και µπορεί να υλοποιηθεί από τους υπαλλήλους της οργάνωσης, χωρίς την
προσφυγή σε εξωτερικούς συνεργάτες.

Η εφαρµογή του ΚΠΑ είναι µια συνεχόµενη διαδικασία, αφού τα πορίσµατα της
αξιολόγησης οδηγούν στην κατάρτιση σχεδίου δράσεων βελτίωσης της διοικητικής
λειτουργίας, οι οποίες αφού υλοποιηθούν, επαναξιολογούνται µε βάση και πάλι το ΚΠΑ,
προκειµένου να υπάρχει συνεχής διοικητική βελτίωση.33

Τα οφέλη από την εφαρµογή του ΚΠΑ επιβεβαιώνονται από τον αυξανόµενο αριθµό
χρηστών του ΚΠΑ, που στην Ελλάδα φτάνουν περίπου τους 40, ενώ στην Ευρώπη
ξεπερνούν τους 2.000 χρήστες. Η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών διευκολύνει τη
συγκριτική µάθηση και πολλαπλασιάζει τα οφέλη της αυτοαξιολόγησης. Η εργασία
περιέλαβε µια σειρά βέλτιστων πρακτικών από διάφορες χώρες και από ποικίλους
οργανισµούς. Η µελέτη τους αποδεικνύει ότι το ΚΠΑ είναι ένα εύχρηστο εργαλείο
ποιότητας που µπορεί να εφαρµοστεί από όλους τους οργανισµούς και να βελτιώσει
άµεσα τις παρεχόµενες υπηρεσίες, ενώ επιτρέπεται µεγάλη ευελιξία ως προς
τροποποιήσεις και προσαρµογές.

Η πορεία του ΚΠΑ βέβαια, συναντά συχνά εµπόδια που επηρεάζουν τόσο τη διάθεση
των οργανισµών να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν ένα εγχείρηµα αυτοαξιολόγησης,
33

Υπουργείο Εσωτερικών, «Οδηγός εφαρµογής του ΚΠΑ», Αθήνα, 2007
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όσο και την ποιότητα και την αξιοπιστία των τελικών συµπερασµάτων µετά από την
εφαρµογή του ΚΠΑ. Οι πιο συνηθισµένες δυσκολίες της αυτοαξιολόγησης σχετίζονται
µε: Α. ∆υσκολίες που σχετίζονται µε το ίδιο το ΚΠΑ
Β. ∆υσκολίες που σχετίζονται µε το επίπεδο ωριµότητας του οργανισµού
Γ. ∆υσκολίες που σχετίζονται µε την έλλειψη υποστήριξης και χρόνου
∆. ∆υσκολίες που σχετίζονται µε την έλλειψη πληροφόρησης

Μετά από µια έρευνα που έγινε το 2005 από το ΕΙΡΑ σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα
133 δηµόσιων υπηρεσιών, καταγράφηκαν και βαθµολογήθηκαν οι βασικές δυσκολίες –
εµπόδια που αυτές συνάντησαν κατά τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. Η βαθµολογία
ακολουθεί την κλίµακα από 1 που σηµαίνει µη σηµαντικό εµπόδιο έως 5 που σηµαίνει
πολύ σηµαντικό εµπόδιο. Τα αποτελέσµατα της έρευνας οµαδοποιήθηκαν µε βάση την
προαναφερθείσα διάκριση και παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 8: Εµπόδια και δυσκολίες στην εφαρµογή του ΚΠΑ
Εµπόδια – ∆υσκολίες

Τύπος
Μέση
προβλήµατος βαθµολογία
1. Έλλειψη προηγούµενης εµπειρίας στη µέτρηση και στην
∆
3,36
αξιολόγηση
2. Η υλοποίηση του ΚΠΑ γίνεται παράλληλα µε τα
Γ
3,08
καθηµερινά καθήκοντα των εργαζοµένων
3. Οι συµµετέχοντες δεν είχαν ολοκληρωµένη εικόνα του
∆
3,06
οργανισµού
4. Η κατανόηση της λογικής των κριτηρίων
Α
2,95
5. Ανεπαρκής εµπειρία σε θέµατα ανταλλαγής απόψεων
Β
2,87
και πληροφοριών στον οργανισµό
6. Η κατανόηση του συστήµατος βαθµολόγησης
Α
2,81
7. Έλλειψη εκπαίδευσης
Γ
2,70
8. ∆υσκολία εύρεσης πληροφοριών από συναδέλφους
∆
2,43
εκτός της οµάδας αξιολόγησης
9. Ο οργανισµός συνολικά δεν ήταν έτοιµος για
Β
2,37
αυτοαξιολόγηση
10. ∆υσκολία στον προσδιορισµό των δυνατών σηµείων
∆
2,36

98

και των ευκαιριών βελτίωσης
11. Κατανόηση της γλώσσας
Α
2,34
12. Αβεβαιότητα για το σκοπό και το αποτέλεσµα της
∆
2,30
αυτοαξιολόγησης
13. Έλλειψη πίστης στην αξία της διαδικασίας
Β
2,21
14. Έλλειψη υποστήριξης από ειδικούς
Γ
2,21
15. Έλλειψη υποστήριξης από τη ∆ιοίκηση
Γ
2,06
16. Προβλήµατα ειλικρίνειας και ευθύτητας
Β
1,97
17. Το έργο της αυτοαξιολόγησης επιβλήθηκε και δεν ήταν
Β
1,93
ιδία πρωτοβουλία των µελών της οµάδας
18. Έλλειψη συµµετοχής των µελών της οµάδας
Γ
1,73
αξιολόγησης
19. Έλλειψη εµπιστοσύνης στην οµάδα αξιολόγησης
Β
1,65
20. Έλλειψη ηγεσίας και στήριξης της οµάδας αξιολόγησης
Γ
1,52
(CAF project leader)
Πηγή: Study on the use of the Common Assessment Framework in European Public
Administrations, Luxembourg Presidency, 2005 σελ. 51

Η έλλειψη ενός συστήµατος µέτρησης και βαθµολόγησης κατέχει την πρώτη θέση στον
παραπάνω πίνακα. Για το λόγο αυτό, η καθιέρωση ενός τέτοιου συστήµατος συχνά
αποτελεί το πρώτο βελτιωτικό µέτρο που αποφασίζεται µετά την εφαρµογή του ΚΠΑ.
Βασική προϋπόθεση πάντως, για την επιτυχή εφαρµογή του ΚΠΑ αποτελεί η
εξασφάλιση της υποστήριξης της πολιτικής και διοικητικής ηγεσίας των οργανισµών, η
οποία µεταφράζεται σε ενσωµάτωση µιας ολοκληρωµένης πολιτικής ποιότητας στην
επιχειρησιακή στρατηγική των φορέων.

Επιπλέον, µελετώντας τον παραπάνω πίνακα, αλλά και τις βέλτιστες πρακτικές, γίνεται
όλο και πιο ξεκάθαρη η σηµασία της εκπαίδευσης σε θέµατα αυτοαξιολόγησης και
ποιότητας και η δηµιουργία µιας οµάδας επιφορτισµένης ειδικά και αποκλειστικά µε
αυτό το έργο για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Για το λόγο αυτό άλλωστε, το
ενδιαφέρον των αρµόδιων ευρωπαϊκών αρχών έχει στραφεί στην ποιοτική αξιολόγηση
της χρήσης του ΚΠΑ
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Γενικότερα, η δραστηριοποίηση των οργανισµών ΕΙΡΑ και CAF Resource Centre µε τη
διοργάνωση Συνεδρίων Ποιότητας και άλλων συναντήσεων και την έκδοση και παροχή
σχετικών εγχειριδίων και εργαλείων συµβάλλουν δραστικά στην καταπολέµηση των
παραπάνω δυσκολιών. Στα σχέδια αυτών των οργανισµών είναι η κατάρτιση τοµεακών
εκδόσεων του ΚΠΑ που θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις ιδιαίτερες ανάγκες φορέων
που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της αυτοδιοίκησης, της εκπαίδευσης και άλλα. Η
δηµιουργία ηλεκτρονικών εργαλείων και προγραµµάτων –όπως έχουν παρουσιαστεί σε
βέλτιστες πρακτικές-µπορούν να απλοποιήσουν και να διευκολύνουν σε µεγάλο βαθµό
τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης και να επιτύχουν ευκολότερα την απαραίτητη
συναίνεση.

Επίσης, είναι σε εξέλιξη µια εκστρατεία ενηµέρωσης και διάδοσης του ΚΠΑ σε
Υπουργούς και σε µέλη των εθνικών κεντρικών κυβερνήσεων, ενώ γίνονται συνεχώς
προσπάθειες για όλο και στενότερη δικτύωση των µελών-χρηστών του ΚΠΑ. Μέσα από
αυτή, ενθαρρύνονται προσπάθειες αυτοαξιολόγησης και ανταλλάζονται εµπειρίες και
βέλτιστες πρακτικές. Τέλος, στόχος των παραπάνω οργανισµών δεν είναι µόνο η αύξηση
του αριθµού των χρηστών, αλλά και η σωστή, αποτελεσµατική και ποιοτική εφαρµογή
του ΚΠΑ. Γίνονται έρευνες για να αξιολογηθεί ο τρόπος µε τον οποίο εφαρµόζεται το
ΚΠΑ και να καταστρωθεί πλάνο δράσης µε σκοπό τη βελτίωση της χρήσης του ΚΠΑ,
ώστε αυτό να λειτουργεί πράγµατι σαν εφαλτήριο αλλαγών µε κατεύθυνση συνολικής
αναβάθµισης της ποιότητας του οργανισµού.
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Μέσα στους καιρούς της -όχι µόνο- οικονοµικής κρίσης που διανύουµε, πολλοί θα
θεωρούσαν την εφαρµογή εργαλείων όπως το ΚΠΑ πολυτέλεια για τους δηµόσιους
οργανισµούς. Η αλήθεια όµως βρίσκεται ακριβώς στην αντίθετη όχθη, καθώς η
επιτυχηµένη εφαρµογή του ΚΠΑ δεν προϋποθέτει µεγάλο κόστος, ενώ σε αντιστάθµισµα
αποτελεί µια ευκαιρία για αλλαγή νοοτροπίας, για µια ριζική µετατροπή της αντίληψης
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Η στροφή της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στις αρχές της ποιότητας
µπορεί να δηµιουργήσει µια ∆ηµόσια ∆ιοίκηση ικανή να αντιµετωπίσει τις
δυσλειτουργίες της και να αναβαθµίσει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών,
συµβάλλοντας έτσι στην τόνωση της επιχειρηµατικότητας και στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στην ελληνική µυθολογία, η Αριάδνη ήταν κόρη του βασιλιά Μίνωα της Κρήτης και της
Πασιφάης. Όταν ο Θησέας έφτασε στην Κρήτη, γνώρισε την κόρη του Μίνωα και την
ερωτεύτηκε, το ίδιο και η Αριάδνη. Του έδωσε λοιπόν ένα κουβάρι κλωστή, ώστε όταν
θα έµπαινε στο Λαβύρινθο να το ξετυλίγει για να µπορέσει έπειτα, αφού σκοτώσει το
Μινώταυρο, να βρει την έξοδο. Ο Θησέας πράγµατι σκότωσε το τέρας και
χρησιµοποιώντας το Μίτο της Αριάδνης κατάφερε να βγει από το Λαβύρινθο. Κατ’
αναλογία µε το µύθο, η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, ως άλλος Θησέας, µπορεί να βρει την έξοδο
από το λαβύρινθο ξετυλίγοντας τις διαδικασίες που ακολουθεί µε τη χρήση εργαλείων
αυτοαξιολόγησης, ποιότητας και διοίκησης λειτουργιών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας 1: ∆ηµόσιοι Φορείς – Συµµετέχοντες στο Εθνικό ∆ίκτυο Ποιότητας
Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ

1

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων – Σταθµός Ελέγχου Σπόρων

2

Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού

3

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος

4

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης

5

∆ήµος Αµαρουσίου

6

∆ήµος Αχαρνών

7

∆ήµος Κορυδαλλού

8

∆ήµος Νέας Ιωνίας Μαγνησίας – ∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Παρέµβασης και
Υγείας

9

∆ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης ∆ήµου Αργυρούπολης

10

∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Αθηνών

11

Αττικό Νοσοκοµείο – Αλλεργιολογική Μονάδα, Τµήµα ∆ιατροφής και Εργαστήριο
∆ιαγνωστικής Κυτταρολογίας

12

Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» – Νεφρολογικό Τµήµα

13

Γενικό Νοσοκοµείο Κυπαρισσίας – Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.

14

Νοσοκοµείο Αγία Όλγα – Τµήµα Αιµοδοσίας

15

Νοσοκοµείο Ευαγγελισµός

Πηγή:http://www.gspa.gr/(8305318657871256)/eCPortal.asp?id=3781&nt=19&lang=1&pID=235&
p2ID=3775
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