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ΠΔΡΗΛΖΦΖ (Abstract)

ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη αλαθνξά ζηε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην
Σνκέα ζε ζεσξεηηθή βάζε, κέζσ ηεο βηβιηνγξαθίαο, αιιά θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν
κέζσ ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο
αλαιχνληαο ηνλ ηξφπν πνπ επηδξνχλ ζηελ πνηφηεηα ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ. Αξρηθά
εμεηάδνληαη νη θξίζηκεο δηαδηθαζίεο πνπ επεξεάδνπλ ηα «ζέισ» θαη ηελ εμππεξέηεζή
ηνπ πνιίηε θαη αθνινχζσο γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε.
Οη εμεηαδφκελεο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πξνέξρνληαη απφ
ηελ Διιάδα θαη άιιεο επξσπατθέο ρψξεο θαη ηα καζήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ απηέο
γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ζπλδεζνχλ κε ηε κειέηε πεξίπησζεο ηνπ Δκπνξηθνχ θαη
Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο, αλαθνξηθά κε ηελ πηνζέηεζε ζχγρξνλσλ
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ
πξνθεηκέλνπ λα δηαηππσζνχλ πξνηάζεηο πξνο πηνζέηεζε.
Ζ θχξηα δηαπίζησζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο είλαη φηη ε ειεθηξνληθή
δηαθπβέξλεζε απνηειεί κηα θξίζηκε δηαδηθαζία γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ζην
Γεκφζην Σνκέα θαζψο ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, ηνλ
εθζπγρξνληζκφ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηεο.
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1. ΔΗΑΓΩΓΖ
θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηελ θξηζηκφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο δηαδηθαζίεο πνπ επεξεάδνπλ ηα «ζέισ» θαη
ηελ εμππεξέηεζή ηνπ πνιίηε θαη ηειηθά ηελ πνηφηεηα ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ.
Οη θχξηνη ζηφρνη ηεο εξγαζίαο είλαη λα αλαδείμεη ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο ηεο
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνλ ειιεληθφ Γεκφζην ηνκέα αιιά θαη λα επηζεκάλεη ηε
ζεκαζία ηεο δηάδνζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ νη νπνίεο ζα
κπνξνχζαλ λα δηαδνζνχλ θαη λα αμηνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά θαη απφ άιινπο θνξείο.
Οη εμεηαδφκελεο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πξνέξρνληαη απφ
ηελ Διιάδα θαη άιιεο επξσπατθέο ρψξεο θαη ηα καζήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ απηέο
γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ζπλδεζνχλ κε ηε κειέηε πεξίπησζεο ηνπ Δκπνξηθνχ θαη
Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο, αλαθνξηθά κε ηελ πηνζέηεζε ζχγρξνλσλ
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ θαη
ηειηθά λα δηαηππσζνχλ πξνηάζεηο πξνο πηνζέηεζε απφ ην θνξέα.
Ζ θχξηα δηαπίζησζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο είλαη φηη ε ειεθηξνληθή
δηαθπβέξλεζε απνηειεί κηα θξίζηκε δηαδηθαζία γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ζην
Γεκφζην Σνκέα θαζψο ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, ηνλ
εθζπγρξνληζκφ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηεο.
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ΜΔΡΟ Η: ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
2.ΓΟΠ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ
2.1.Οξηζκνί Πνηόηεηαο

Ζ θαηαλφεζε θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο πξνυπνζέηεη ηελ απνζαθήληζε θαη ηνλ
νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ ηεο πνηφηεηαο.
Οξηζκέλνη απφ ηνπο πην γλσζηνχο θαη απνδεθηνχο νξηζκνχο γηα ηελ «πνηφηεηα» πνπ
απνδφζεθαλ απφ δηαθεθξηκέλνπο εηδηθνχο είλαη νη παξαθάησ (Κ. Γεξβηηζηψηεο, 2005) :
«O Juran νξίδεη ηελ πνηφηεηα γηα έλα είδνο (πξντφλ ή ππεξεζία) σο ηελ θαηαιιειφηεηά
ηνπ γηα ρξήζε. Ο Deming ζεσξεί φηη πνηφηεηα γηα έλα είδνο (πξντφλ ή ππεξεζία) είλαη
ε πξνβιέςηκε νκνηνκνξθία θαη αμηνπηζηία ηνπ ζε ρακειφ θφζηνο θαη ε θαηαιιειφηεηά
ηνπ γηα ηελ αγνξά. Ο Crosby νξίδεη ηελ πνηφηεηα γηα έλα είδνο (πξντφλ ή ππεξεζία) σο
ηε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο απαηηήζεηο/ πξνδηαγξαθέο ηνπ».
Ζ πνηφηεηα μεθίλεζε λα ειέγρεηαη κε ηελ Δπηζεψξεζε θαη ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο κε
δνθηκέο, ηα επφκελα επίπεδα εμέιημήο ηεο ήηαλ ε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο θαη ν
ζηαηηζηηθφο έιεγρνο πνηφηεηαο, ψζηε λα ππάξμεη αξγφηεξα ελδηαθέξνλ ζε επξχηεξεο
έλλνηεο, φπσο ε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη ε Δπηρεηξεκαηηθή Αξηζηεία νη νπνίεο
εκπεξηέρνπλ ηελ έλλνηα ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο, ηε κέηξεζε ηεο
απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο.

2.2 Ζ έλλνηα ηεο Πνηόηεηαο ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε

ην επίθεληξν ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο βξίζθεηαη ή νθείιεη λα βξίζθεηαη ν πνιίηεο ν
νπνίνο είλαη ν ηειηθφο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο. Γεδνκέλνπ φηη πιεξψλεη ηνπο
θφξνπο πνπ ηνπ αλαινγνχλ, εξγάδεηαη θαη πξνζθέξεη ζηελ εζληθή νηθνλνκία, αλακέλεη
λα ιάβεη ηελ απαηηνχκελε αληαπνδνηηθφηεηα απφ ην θξάηνο, κέζα απφ ηε ιήςε
ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ. Ο ζπγθεξαζκφο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πνιηηψλ είλαη ζίγνπξα
κηα δχζθνιε ππφζεζε, απαηηείηαη ινηπφλ λα γίλεη κία ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ ησλ
πνιηηψλ, απφ ηνπο θξαηηθνχο ιεηηνπξγνχο αιιά θαη λα αλαδεηεζνχλ κέζνδνη γηα ηελ
ηθαλνπνίεζή ηνπο κε λέεο θαη εθζπγρξνληζκέλεο δηαδηθαζίεο.
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«Ο ηδησηηθφο θαη ν δεκφζηνο ηνκέαο απεπζχλνληαη θαη ππεξεηνχλ ελδηαθεξφκελνπο, κε
αιιεινζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα. Ο κελ ηδησηηθφο ηνκέαο ππεξεηεί πειάηεο θαη
κεηφρνπο, ν δεκφζηνο ηνκέαο θαη νη δηνηθήζεηο ηνπο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο
ηε δήηεζε ησλ ςεθνθφξσλ θαη ησλ θνξνινγνχκελσλ πνιηηψλ». (Jackson 1995, as sited
in Rodney McAdam & Robbie Saulters, 2000).
ηε βηβιηνγξαθία έρεη γίλεη εθηελήο αλαθνξά ζηελ πνηφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη
εηδηθά ζηε βηνκεραλία, ε νπνία ελέρεη κεγάια πεξηζψξηα βειηίσζεο ζηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία. κσο ηα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη εμίζνπ ελδηαθέξνλ γηα ηελ εμέηαζε ηεο
πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο θαη ζην Γεκφζην Σνκέα. Ζ θχξηα δηαθνξά φκσο ζηελ
πεξίπησζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ εληνπίδεηαη ζηε θχζε θαη ηνλ ζθνπφ ηνπο,
δεδνκέλνπ φηη δελ εκπεξηέρνπλ ηελ έλλνηα ηνπ θέξδνπο αιιά ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε
ηνπ θφζηνπο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ. Δπίζεο, ην ελδηαθέξνλ ζηε
βηβιηνγξαθία δελ εζηηάδεηαη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα αιιά θπξίσο
ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηά ηνπ.
Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο θχζεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, δεδνκέλνπ φηη δελ απνζθνπεί ζην
θέξδνο αιιά ζηελ θνηλσληθή σθέιεηα δελ πξέπεη λα νδεγήζεη ηνλ ειιεληθφ Γεκφζην
Σνκέα ζε εθεζπραζκφ, νχηε λα ηνλ ζηεξήζεη απφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ. Ζ πηνζέηεζε
ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο ζην Γεκφζην Σνκέα είλαη κηα επθαηξία λα αιιάμεη ν ηξφπνο
δηνίθεζεο θαη ε θνπιηνχξα ησλ ππαιιήισλ ψζηε λα μεπεξαζζνχλ νη φπνηεο αδπλακίεο
ηνπ, λα γίλεη ιηγφηεξν γξαθεηνθξαηηθφο θαη πεξηζζφηεξν επέιηθηνο.
«Σν κνληέιν δηαθπβέξλεζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε είλαη απηφ
ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο γηα ην θαηλφκελν απηφ ζηελ ειιεληθή
δεκφζηα

δηνίθεζε,

θαηαδεηθλχνπλ

φηη

είλαη

κηα

γξαθεηνθξαηηθή

δηνίθεζε,

ζπγθεληξσηηθή θαη άθακπηε. Δπνκέλσο, είλαη έλα κε απνηειεζκαηηθφ κνληέιν
δηαθπβέξλεζεο πνπ ρξεηάδεηαη δξαζηηθέο θαη άκεζεο αιιαγέο ψζηε λα αληαπεμέιζεη
ζηνλ ζεκεξηλφ αληαγσληζηηθφ επξσπατθφ ρψξν»(Argyriadis, 1971, 1998; Mouzelis,
1978; Makrydimitris, 1991assitedinTatianaSotirakou, MaryZeppou2006).
ην δεκφζην ηνκέα ππάξρνπλ επξχηεξα δεηήκαηα απφ απηά πνπ ηίζεληαη γεληθά ζηελ
πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, φπσο είλαη ε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο, ε
δηθαηνζχλε θαη ε ηζφηεηα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Απφ ηε κία ζπκβάιινπλ ζην γεληθφ
ζπκθέξνλ απφ ηελ άιιε ππάγνληαη ζε πνιηηηθνχο θαη δεκνζηνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο.
Δπνκέλσο, ν φξνο «πνηφηεηα ππεξεζηψλ» απνθηά ζην δεκφζην ηνκέα έλα επξχηεξν
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λφεκα απφ φηη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη θαηά ζπλέπεηα ε κέηξεζή ηνπ γίλεηαη πην
ζχλζεηε θαη πην δχζθνιε»(Mik Wisniewski, 2001, p. 380 – 388).
Ο ειιεληθφο δεκφζηνο ηνκέαο γηα λα αλαδεηήζεη ζήκεξα ηε λέα ηνπ ηαπηφηεηα ζηελ
θνηλσλία πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ, ηηο δηαδηθαζίεο πνπ
απαηηεί ην πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην αιιά θπξίσο ηε βνχιεζε ηεο Κεληξηθήο
Γηνίθεζεο γηα ηελ πνξεία θαη ηελ πεξαηηέξσ εμέιημή ηνπ. Μπνξεί φκσο λα
ππνζηεξηρζεί, βάζεη ησλ Πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα
απφ ηελ Διιεληθή Πνιηηεία, ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο (Δ.Π Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2007-2013, Δπξψπε γηα
ηνπο Πνιίηεο 2007-2013 θ.ά.), φηη ε παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε
βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο πνιηηηθήο αηδέληαο.
«Οη θεληξηθνί άμνλεο ηεο επηθξαηνχζαο πνιηηηθήο γηα ηνλ Γεκφζην Σνκέα είλαη φηη, ελψ
ν επηρεηξεκαηηθφο ξφινο ηνπ θξάηνπο πεξηνξίδεηαη, ζε βαζκφ πνπ πνηθίιιεη αλάινγα κε
ηε ζπγθπξία θαη ηηο επηκέξνπο πνιηηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη επηινγέο, αληίζεηα ν
επνπηηθφο, ν εγγπεηηθφο, ν ξπζκηζηηθφο θαη ν ειεγθηηθφο ηνπ ξφινο εληζρχεηαη θαη
αλαβαζκίδεηαη νπζηαζηηθά. Γελ αιινηψλεηαη ζπλεπψο ν θνηλσληθφο ηνπ ραξαθηήξαο,
αιιά ππνγξακκίδεηαη ε αλάγθε βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο
εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ»(Α. Μαθξπδεκήηξεο, 2008,
ζει.463).

2.3 Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο (Γ.Ο.Π.)

Ζ δήηεζε γηα αχμεζε ηεο απφδνζεο θαη κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ψζεζε ηνπο
δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ζην λα ζηξέςνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε ηερληθέο δηνίθεζεο πνπ
εθαξκφζηεθαλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, φπσο είλαη ε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο
(Γ.Ο.Π.), ν αλαζρεδηαζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δηαδηθαζίαο (BPR), ην ζηξαηεγηθφ
κάλαηδκελη, ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε (benchmarking) θ.ά. (Juran, 1974; Ammons,
1996; Rosenhoover and Kuhn, 1996; Vinzant and Vinzant, 1996; Holloway et al.,
1999,assited in Tatiana Sotirakou, Mary Zeppou, 2006).
χκθσλα κε ηνλ παλφ (1993), ΓΟΠ είλαη ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη
κεζφδσλ πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ, κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε
4

θαη ηελ ηαπηφρξνλε ελεξγνπνίεζε φινπ ηνπ δπλακηθνχ (έκςπρνπ θαη άςπρνπ) ηνπ
νξγαληζκνχ κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο.
Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο αλ θαη έρεη ζπλδεζεί θπξίσο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη
ηελ εθαξκνγή ηεο ζηηο επηρεηξήζεηο, ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη έληνλν
ελδηαθέξνλ, απφ πιεπξάο δηακνξθσηψλ πνιηηηθήο, λα πηνζεηήζνπλ έλα ζχζηεκα
δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο ή λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο
ζηελ θνπιηνχξα ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα.
Ο Gaster (1995) εηζήγαγε έλα κνληέιν γηα ηελ πνηφηεηα, ην νπνίν πξνρψξεζε
πεξηζζφηεξν απφ ηελ απιή απνηχπσζε ελφο νξηζκνχ. ε κία πξνζέγγηζε ηεο πνηφηεηαο
έδσζε έκθαζε ζηε ζπκκεηνρή ηνπ θαηαλαισηή ηελ νπνία εκθαλίδεη εμίζνπ ζεκαληηθή
κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ πξψηεο γξακκήο θαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ κεζαίσλ
θαη αλψηεξσλ ζηειερψλ. Χο εθ ηνχηνπ ε πνηφηεηα ζην δεκφζην ηνκέα νξίζηεθε σο ηνλ
βαζκφ φπνπ έλα πξντφλ ή κία ππεξεζία θαιχπηεη ή μεπεξλά ηηο πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε.
(Gaster (1995) as sited in Hesham Magd, Adrienne Curry, 2003, pp. 261–286).

2.3.1Σν πξόηππν ΓΟΠ ζηελ Δπξώπε- EFQM
ηελ Δπξψπε, ην πξφηππν Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο έρεη θαηαξηηζζεί απφ ηνλ
Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Γηνίθεζεο Πνηφηεηαο(EFQM) θαη ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμή θαη
πξνψζεζή ηνπ.
Σα επίζεκα θξηηήξηα Απηναμηνιφγεζεο ελφο νξγαληζκνχ ηα νπνία έρνπλ ηεζεί θαη
απεηθνλίδνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα, αληιήζεθαλ απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ
EFQM (http://www.efqm.org/, Ηαλνπάξηνο 2013).

ρήκα 1: Σα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο γηα ην Δπξσπατθό Βξαβείν Πνηόηεηαο ηνπ EFQM
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Βάζεη θαη ηνπ αλσηέξσ ζρήκαηνο, ηα ελλέα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο γηα ην Δπξσπατθφ
Βξαβείν Πνηφηεηαο ηνπ EFQM είλαη :

1. Ζγεζία (Leadership)
2. ηξαηεγηθή (Strategy)
3. Αλζξψπηλν Γπλακηθφ (People)
4. πλεξγαζίεο θαη Πφξνη (Partnerships&Resources)
5. Γηαδηθαζίεο, Πξντφληα θαη Τπεξεζίεο (Processes, ProductsandServices)
6. Απνηειέζκαηα ζηνπο πνιίηεο/πειάηεο (CustomerResults )
7. Απνηειέζκαηα ζην Αλζξψπηλν Γπλακηθφ (PeopleResults)
8. Δπηπηψζεηο ζηελ Κνηλσλία (SocietyResults)
9. Δπηρεηξεζηαθά Απνηειέζκαηα (Δπίδνζεο) (BusinessResults).
Δλ ζπλερεία, θάζε θξηηήξην ρσξίδεηαη ζε ππνθξηηήξηα, ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ ηα
θχξηα δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε φηαλ αμηνινγείηαη κηα νξγάλσζε. Σν
κνληέιν απηφ ηνπ EFQM εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο απηναμηνιφγεζεο ελφο νξγαληζκνχ
θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη ηα θξηηήξηά ηνπ απνηππψλνπλ
ηα βαζηθά ζεκεία ηεο θηινζνθίαο ηεο ΓΟΠ.

2.4Δθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζην Γεκόζην Σνκέα

Ήδε απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 έγηλαλ πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο δηαθφξσλ
κνληέισλ πνηφηεηαο ζην δεκφζην ηνκέα, ηφζν κε ηελ εθαξκνγή πξνηχπσλ
Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο (ISO) φζν θαη ζηε ζπλέρεηα κε ην Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο
(CAF) ην νπνίν βαζίζηεθε ζηελ έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ζηελ επίηεπμε
βειηησκέλεο νξγαλσηηθήο απφδνζεο.
ην πξνζθήλην εκθαλίζηεθε ε δηνίθεζε κέζσ ζηφρσλ θαη δφζεθε έκθαζε ζε έλλνηεο
φπσο ε

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε απνδνηηθφηεηα. «Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα

αλαθέξεηαη ζην βαζκφ πνπ νη αλάγθεο ησλ πειαηψλ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη, ελψ ε
απνδνηηθφηεηα είλαη έλα κέηξν γηα ην πφζν νηθνλνκηθά ρξεζηκνπνηνχληαη νη πφξνη ελφο
νξγαληζκνχ, φηαλ παξέρεηαη έλα δεδνκέλν επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε»(Neely,
1998,assitedinRodneyMcAdam&RobbieSaulters, 2000, 652-656).
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2.4.1 Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Γ.Ο.Π.
Οη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο ΓΟΠ ζην Γεκφζην ηνκέα πξνζηδηάδνπλ κε απηέο ζηνλ
ηδησηηθφ θαη αθνξνχλ ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηφζν ηε Γηνίθεζε, φζν θαη ην
πξνζσπηθφ ηεο. πλνπηηθά νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Γ.Ο.Π ζχκθσλα κε
ηε Μ.Ρακκαηά, (2011, ζει.72-73)είλαη:


Γέζκεπζε ηεο εγεζίαο ζηηο αξρέο ηεο ΓΟΠ



Ηθαλνπνίεζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πειάηε



Διαρηζηνπνίεζε ιαζψλ



Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ



πκκεηνρή, θηλεηνπνίεζε θαη δέζκεπζε αλζξσπίλσλ πφξσλ



Δθαξκνγή αμηνιφγεζεο ζηνρεχνληαο ζηε ζπλερή βειηίσζε.

2.4.2 Σν Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο
Σν Κνηλό Πιαίζην Αμηνιόγεζεο (ΚΠΑ) είλαη έλα εξγαιείν δηνίθεζεο νιηθήο
πνηφηεηαο πνπ έρεη επηξξνέο απφ ην Πξφηππν Αξηζηείαο ηνπ Δπξσπατθνχ Ηδξχκαηνο γηα
ηε Γηνίθεζε Πνηφηεηαο (European Foundation QualityManagement - EFQM) θαη ην
πξφηππν ηνπ Γεξκαληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Γηνηθεηηθψλ Δπηζηεκψλ Speyer. χκθσλα κε
ην ΚΠΑ ηα απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ νξγαλσηηθή απφδνζε, ηνπο πειάηεο/πνιίηεο θαη
ηελ θνηλσλία, εμαξηψληαη απφ ηελ εγεζία, ηε ζηξαηεγηθή θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ην
αλζξψπηλν

δπλακηθφ,

ηηο

ζπλεξγαζίεο,

ηνπο

πφξνπο

θαη

ηηο

δηνηθεηηθέο

δηαδηθαζίεο».(Πεγή: ηζηνζειίδα http://www.eipa.eu).
Σν ΚΠΑ σο εξγαιείν ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο βαζίδεηαη ζηηο βαζηθέο αμίεο
ηεο δηνηθεηηθήο αξηζηείαο, φπσο απηή έρεη ηεζεί απφ ην EFQM. Πην ζπγθεθξηκέλα,
«ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηα απνηειέζκαηα, ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε/πνιίηε, ζηελ
εγεζία θαη ζηελ αμηνπηζηία ηεο ζηνρνζεζίαο, ζηε δηνίθεζε κέζσ δηαδηθαζηψλ θαη
πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ, ζηε ζπκκεηνρή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζηε ζπλερή
βειηίσζε θαη θαηλνηνκία, ζηηο ακνηβαία επσθειείο ζπλεξγαζίεο θαη ζηε ζπιινγηθή
θνηλσληθή επζχλε. Σν ΚΠΑ ζηε βάζε ησλ αλσηέξσ αμηψλ ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο
απφδνζεο ησλ δεκνζίσλ νξγαλψζεσλ».
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Οη θχξηνη ζθνπνί ηνπ ΚΠΑ (Πεγή: ΚΠΑ 2006, Διιεληθφ Κείκελν ηεο Γηεχζπλζεο
Πνηφηεηαο θαη Απνδνηηθφηεηαο ηεο ΓΓΓΓ & Ζ.Γ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ,
αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα http://www.eipa.eu, Γηαζέζηκν : Γεθέκβξην 2012) είλαη:
1. Να εηζάγεη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ηηο αξρέο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη λα
ηελ νδεγήζεη ζε έλαλ νινθιεξσκέλν θχθιν πνηφηεηαο, απνηεινχκελν απφ ηνλ
Πξνγξακκαηηζκφ, ηελ Δθηέιεζε, ηνλ Έιεγρν θαη ηελ Αλάδξαζε.
2. Να δηεπθνιχλεη ηελ απηφ-αμηνιφγεζε κηαο δεκφζηαο νξγάλσζεο, ψζηε λα
απνηππσζεί επαξθψο ε πθηζηάκελε θαηάζηαζή ηεο θαη λα ζρεδηαζηνχλ δξάζεηο
βειηίσζεο.
3. Να απνηειέζεη ηε «γέθπξα» κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηνίθεζε πνηφηεηαο.
4. Να δηεπθνιχλεη ηε ζπγθξηηηθή κάζεζε κεηαμχ ησλ νξγαλψζεσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα.

πσο αλαθέξζεθε θαη αλσηέξσ, ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα έλαληη ηνπ
ηδησηηθνχ έγθεηηαη ζηελ απνπζία ηεο έλλνηαο ηνπ θέξδνπο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ. Ο
δεκφζηνο ηνκέαο ζην παξειζφλ ειεγρφηαλ θπξίσο σο πξνο ηε λνκηκφηεηα ησλ δαπαλψλ
ηνπ θαη ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ, πιένλ φκσο αμηνινγείηαη θαη σο
πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. πγθεθξηκέλα, κε ηνλ Ν. 3230/04 ζεζπίζηεθε ε
εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην ηνκέα θαη ηεο
δηνίθεζεο κέζσ ζηφρσλ. Ζ κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ
γίλεηαη βαζηδφκελε ζε θαζνξηζκέλνπο δείθηεο κέηξεζεο, γεληθνχο θαη εηδηθνχο.
Βαζηδφκελνη ζηελ εκπεηξία ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα εθζπγρξνληζκφ, νη θξαηηθέο αξρέο
πίζηεςαλ φηη ε δηνίθεζε θαη ηα ζπζηήκαηα κέηξεζεο ηεο απφδνζεο (PMMS) κπνξνχλ
λα βειηηψζνπλ ηελ απφδνζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. (Simons, 1995; Ammons, 1996;
Greimer, 1996; Nichols, 1997; Norman, 2002, as sited in Tatiana Sotirakou, Mary
Zeppou, 2006).

2.5Πξνζπάζεηεο Ννκνζεηηθήο Παξέκβαζεο θαη Δθζπγρξνληζκνύ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα
ζηελ Διιάδα

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ζεκεηψζεθαλ αξθεηέο αμηφινγεο πξνζπάζεηεο θξαηηθήο
παξέκβαζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ θξάηνπο θαη ηελ πηνζέηεζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ
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νξγάλσζε

θαη

ιεηηνπξγία

ηνπ

δεκνζίνπ

ηνκέα,

κε

απψηεξν

ζηφρν

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε.
Αμίδεη λα αλαθεξζνχλ νη παξαθάησ πξσηνβνπιίεο θαη ηα λνκνζεηήκαηα ηεο ειιεληθήο
Πνιηηείαο ηα νπνία ππήξμαλ θνκβηθά ζηε εμέιημε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο:
Ζ Διιάδα, ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα ζπγθιίλεη κε ηηο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο άιισλ
θξαηψλ-κειψλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε δεκνζίεπζε ην Δζληθφ ρέδην Γξάζεσλ γηα ηε
Γεκφζηα Γηνίθεζε (Πξφγξακκα «ΠΟΛΗΣΔΗΑ», Ηζηνζειίδα Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο, Νόκνο 2880/2001). ην πιαίζην απηνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, θάζε δεκφζηνο
νξγαληζκφο ζέηεη ζηφρνπο, κεηξά ηελ απφδνζε θαη ζπληάζζεη εθζέζεηο αλαθνξάο ησλ
επηηεπγκάησλ ηνπ. ηνλ ζπγθεθξηκέλν Νφκν αλαθέξεηαη φηη : «Γηα ηε δηαξθή βειηίσζε
ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε ηελ εηζαγσγή λέσλ κεζφδσλ ιεηηνπξγίαο, ηελ αμηνπνίεζε
λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ επηκφξθσζε θαη βέιηηζηε ρξήζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
ηεο εθπνλείηαη θάζε ηξία ρξφληα απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
θαη Απνθέληξσζεο, ην Δζληθφ ρέδην Γξάζεσλ γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε» (Πξφγξακκα
“ΠΟΛΗΣΔΗΑ”).
χκθσλα κε ηνλ Νόκν 3230/2004φπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ θαζηεξψζεθε ην ζχζηεκα
δηνίθεζεο κέζσ ζηφρσλ θαη ε κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο
ηεο Γηνίθεζεο. Με απηφ ην ζχζηεκα επηδηψθεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ
δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ε αληαπφθξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο ζχγρξνλεο
αλάγθεο θαη ηα λέα πξφηππα δηνίθεζεο. Χο Γηνίθεζε κέζσ ζηφρσλ, αλαθέξεηαη ε
δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ησλ επηδηψμεσλ - επηδφζεσλ απφ ηα αλψηαηα ηεξαξρηθά
επίπεδα θάζε θνξέα θαη ε πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ζε θαηψηεξα ηεξαξρηθά επίπεδα.
χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν.3230/2004 σο απνηειεζκαηηθφηεηα νξίδεηαη « ε
ηθαλφηεηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο λα εθπιεξψλεη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ
πξνγξακκαηηζζεί ελψ, απνδνηηθφηεηα είλαη ε ηθαλφηεηα λα πεηπραίλεη ηνπο ζηφρνπο
απηνχο ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ, κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο».
Ζ κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Γηνίθεζεο είλαη έλαο
ηξφπνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ. Έρνληαο ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο
ηνλ πνιίηε θαη ηηο αλάγθεο ηνπ είλαη ζεκαληηθφ λα δηαζθαιηζζεί ε δηαθάλεηα ζηηο
δηαδηθαζίεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ε εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ πξνο ην ζεζκφ.
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«Ζ απνδνηηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ κεηξψληαη κε βάζε
γεληθνχο θαη εηδηθνχο δείθηεο. Γεληθφο δείθηεο είλαη ν ρξφλνο αληαπφθξηζεο ζηα
αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ, ην πνζνζηφ ηθαλνπνίεζεο ησλ παξαπφλσλ, ε εθαξκνγή λέσλ
ηερλνινγηψλ, ην θφζηνο δηαρείξηζεο θαη ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Γηα
θάζε ππεξεζία κπνξεί λα εθαξκφδνληαη ζπκπιεξσκαηηθά, εηδηθνί δείθηεο πνπ
αληηζηνηρνχλ ζηηο εθάζηνηε ππεξεζίεο. Με θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε εμεηδηθεχνληαη νη
γεληθνί θαη εηδηθνί δείθηεο θαη θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο ηεο κέηξεζεο θαη ε πεξηνδηθφηεηα
ηεο κέηξεζεο θαη φηη άιιν απαηηείηαη»(Ν.3230/2004).
Δπίζεο, ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ πνπ
δηαθξίλνληαη γηα ηελ απνδνηηθφηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη ηελ πνηφηεηα
ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, πξνβιέπεηαη ε απνλνκή εηδηθψλ
βξαβείσλ.
ηνλ ίδην λφκν πξνβιέπεηαη φηη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα ζπζηήλνληαη κνλάδεο πνηφηεηαο
θαη απνδνηηθφηεηαο ζηα Τπνπξγεία θαη ζε Πεξηθέξεηεο, ζε επίπεδν δηεχζπλζεο ή
ηκήκαηνο, αξκφδηεο γηα ηε κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηελ
εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ ππαγφκελσλ Τπεξεζηψλ. Οη κνλάδεο απηέο
πξνβιέπεηαη φηη ζα ζπληάζζνπλ εθζέζεηο απνηειεζκάησλ, ελψ ζε εηήζηα βάζε ζα
πξαγκαηνπνηνχλ εθζέζεηο απνινγηζκνχ ηεο δξάζεο ηνπο ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε
Πνηφηεηαο θαη Απνδνηηθφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.
ην πιαίζην ηεο έξεπλαο ηεο Σ. σηεξάθνπ θαη Μ. Εέππνπ (Tatiana Sotirakou, Mary
Zeppou,2006) γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηελ Διιάδα,
εθαξκφζηεθε ην κνληέιν STAIR (strategy, targets, assignment, implementation,
results)αμηνπνηψληαο ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ελφο νξγαληζκνχ γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ
παξαγφλησλ πνπ εκπνδίδνπλ έλα ζχζηεκα κέηξεζήο ηεο θαη ηειηθά ζηελ νξγαλσζηαθή
επηηπρία ηνπ νξγαληζκνχ (Απεηθφληζε θαη ζχληνκε παξάζεζε ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ).
Σν κνληέιν απηφ επηζεκαίλεη ηε ζεκαζία ηεο αθνινπζνχκελεο ζηξαηεγηθήο φζνλ
αθνξά ζηε ζθέςε, ηελ εθαξκνγή θαη ηε κέηξεζε ηνπ απνηειέζκαηνο, δεδνκέλνπ φηη
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απμήζεη ηελ νξγαλσζηαθή απφδνζε ελφο νξγαληζκνχ. Πην
ζπγθεθξηκέλα, αλ πξνεγεζεί κία νξζή αλάιπζε ηνπ πεξηβάιινληνο απηφ ζα έρεη
αληίθηππν ηφζν ζην ζρεδηαζκφ φζν θαη ζηα απνηειέζκαηα.
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Σν ελ ιφγσ κνληέιν δίλεη επίζεο έκθαζε ζηελ αλάπηπμε άπισλ ζηνηρείσλ (π.ρ.
αθνζίσζε ππαιιήισλ, ηθαλνπνίεζε πνιηηψλ, δηαρείξηζε γλψζεο) σο εμίζνπ
ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο κέηξεζεο ηεο απφδνζεο(Mary Zeppou, Tatiana
Sotirakou, 2003).χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ έξεπλα θαη ην ζρεηηθφ πίλαθα πνπ
αθνινπζεί, ε νξγαλσζηαθή απφδνζε ελφο νξγαληζκνχ επεξεάδεηαη απφ ζηνηρεία
γλσζηαθήο, ζπκπεξηθνξηθήο θαη εζηθήο δηάζηαζεο.
Πίλαθαο 1: Κξίζηκνη Παξάγνληεο Δπηηπρίαο πνπ επηδξνχλ ζηα πζηήκαηα Γηνίθεζεο
& Μέηξεζεο ηεο Απφδνζεο
PMMS/ ΓΜΑ

Φάζεηο Μέηξεζεο

ηνηρεία Γλσζηαθήο Γηάζηαζεο

Φάζε ρεδηαζκνύ

Δπάξθεηα/ Γλψζε γηα ΓΜΑ
(π.ρ. ηξαηεγηθή δηνίθεζε, εγεζία, αλάιπζε ησλ
αλαγθψλ ησλ κεηφρσλ, ζηξαηεγηθή

αμηνιφγεζε θαη

κέηξεζε)
ηνηρεία πκπεξηθνξηθήο Γηάζηαζεο

Φάζε Δθαξκνγήο

Γέζκεπζε ζηηο αμίεο ηνπ ΓΜΑ
(π.ρ. Γέζκεπζε ηεο Αλψηαηεο Γηνίθεζεο ζην
PMMS, δέζκεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ PMMS,
εζηίαζε

ζηα

απνηειέζκαηα,

ζπκπεξηθνξά

ζηα

εζηηαζκέλε
απνηειέζκαηα,

πειαηνθεληξηθφο νξγαληζκφο)
ηνηρεία Ζζηθήο Γηάζηαζεο


Φάζε Υξήζεο

Πίζηε ζηηο βαζηθέο δεκφζηεο αξρέο ηνπ ΓΜΑ
(π.ρ. γξαθεηνθξαηία, δηθαηνζχλε, δεκηνπξγηθφηεηα)

«Ζ δηαδηθαζία ηεο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο μεθηλά κε ηελ αλάπηπμε κηαο ζεηξάο
γλσζηαθψλ

παξαγφλησλ

(θάζε

ζρεδηαζκνχ)

πνπ

αληηπξνζσπεχνπλ

επάξθεηα

ηθαλνηήησλ, ζπλερίδεηαη κε ηελ θαιιηέξγεηα κίαο νκάδαο ζπκπεξηθνξηθψλ παξαγφλησλ
(θάζε εθαξκνγήο, πηνζέηεζε εξγαιείσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο π.ρ.
ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε) πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηελ νξγαλσζηαθή γλψζε πνπ γίλεηαη
δξάζε θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ επηθξάηεζε εζηθψλ παξαγφλησλ (θάζε ρξήζεο,
αλαγλψξηζε

εζηθψλ

αμηψλ)

πνπ

αληηπξνζσπεχνπλ

ηελ

αλάπηπμε

θαη

ηελ

αιιαγή»(Tatiana Sotirakou, Mary Zeppou, 2006).
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3. ΚΡΗΗΜΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΑΠΟ ΣΗ ΟΠΟΗΔ ΔΞΑΡΣΑΣΑΗ Ζ
ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ
3.1 Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο

χκθσλα κε ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε θηινζνθία ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο
Πνηφηεηαο ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο βξίζθεηαη ν πειάηεο. ηελ πεξίπησζε ηνπ
δεκνζίνπ ηνκέα, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο
βξίζθεηαη θαη’ αληηζηνηρία, ν πνιίηεο θαη ε εμππεξέηεζή ηνπ. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία
είλαη θνηλψο απνδεθηφ, φηη εάλ έλαο νξγαληζκφο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα επηζπκεί λα
παξάζρεη ππεξεζίεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο θαη λα απμήζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε
ηνπ ηφηε ζα πξέπεη λα γίλεη πειαηνθεληξηθφο (Chen, Yu, Yang & Chang, 2004, as sited
in Sung Ho Ha & Min Jung Lee , 2010).
Ζ «πειαηνθεληξηθή» ή «πνιηηνθεληξηθή» ζηελ πεξίπησζή καο πνιηηηθή ζηεξίδεηαη
θαηαξρήλ, ζηε βάζε ηεο δηεξεχλεζεο ηεο βνχιεζεο ησλ πνιηηψλ, ζηελ θαηαγξαθή θαη
ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο. πσο είλαη ινγηθφ νη πνιίηεο έρνπλ θάπνηεο γεληθέο θαη
θάπνηεο εηδηθέο αλάγθεο αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή ηνπο θαηάζηαζε, ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο ηαπηφηεηα θιπ. ε έλα γεληθφηεξν φκσο πιαίζην, φινη δίλνπλ
έκθαζε ζηελ πνηφηεηα θαη απαηηνχλ δηαρξνληθά ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ
ιακβάλνπλ.
ηε δηεξεχλεζε απηή ππεηζέξρνληαη ππνθεηκεληθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε
δηακφξθσζε ηεο αληίιεςεο ελφο πειάηε. χκθσλα κε ηνπο Shingler, Van Loon et al.
(2008) ε αληίιεςε ησλ πειαηψλ ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίιπζε
κηαο δηαθνξάο ηνπο κε κία ππεξεζία, θαζψο θαη γηα ην θαηά πφζν ε έθβαζε ηνπ
απνηειέζκαηνο είλαη ππέξ ηνπο, εθηηκάηαη φηη επεξεάδεη ζεκαληηθά ην βαζκφ
ηθαλνπνίεζήο ηνπο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ν πξαγκαηηθφο ρξφλνο επίιπζεο δελ
θαηαγξάθεηαη σο ζεκαληηθφο. Δπνκέλσο, θάπνηα ππνθεηκεληθά ζηνηρεία είλαη
ζεκαληηθά γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο κηαο ππεξεζίαο.
Απφ ηελ πιεπξά ηνπ απνδέθηε ηεο ππεξεζίαο ζην δεκφζην ηνκέα, δηαθνξέο
παξαηεξνχληαη θαη ζην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο, αλάινγα κε ηελ ειηθία, αιιά θαη ζην
θχιν ηνπ πνιίηε. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα κίαο έξεπλαο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Διιάδα ζην δεκφζην ηνκέα (Zoe S. Dimitriades and Theodore
S. Maroudas,2007 pp. 32 – 43) πξνθχπηεη φηη νη άληξεο θαη ηα άηνκα κεγαιχηεξεο
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ειηθίαο αμηνινγνχλ δηαθνξεηηθά θαη βαζκνινγνχλ πςειφηεξα ην επίπεδν ηεο
ηθαλνπνίεζεο πνπ ιακβάλνπλ απφ ηηο ππεξεζίεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο
λεφηεξνπο πνιίηεο/ πειάηεο.
Έλα ελαιιαθηηθφ κνληέιν πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ζην δεκφζην ηνκέα αλαπηχρζεθε απφ
ηνπο Seung-Kyu Rhee&June-Young Rha (2009,1491-1512). πσο αλαθέξεηαη ζην
ζρεηηθφ άξζξν ηνπο, απφ ηε κειέηε ησλ πεγψλ πνηφηεηαο πξνέθπςε έλαο λένο ηξφπνο
θαηεγνξηνπνίεζήο ηεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή ησλ θξίζηκσλ γεγνλφησλ. Έηζη
εληνπίζηεθαλ ηέζζεξηο θχξηνη ηχπνη πνηφηεηαο: πνηφηεηα δηαδηθαζίαο, απνηειέζκαηνο,
ζρεδηαζκνχ θαη ζρέζεσλ. Σα επξήκαηα δείρλνπλ φηη ηα θξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
πνηφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, δηαθέξνπλ
ζχκθσλα κε ηνπο ηχπνπο ησλ «πειαηψλ» ζην δεκφζην ηνκέα. Οη ηειηθνί πειάηεο
(σθεινχκελνη) δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηε δηαδηθαζία θαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ
απνηειέζκαηνο, ελψ νη ελδηάκεζνη πειάηεο, φπσο είλαη ηα άηνκα πνπ κεζνιαβνχλ ζηελ
παξάδνζε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο ζεσξνχλ ζεκαληηθφ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ
πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ.

3.2 Μεζνδνινγηθή Πξνζέγγηζε

ηελ παξνχζα εξγαζία θαη βάζεη ησλ αλσηέξσ, ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζηνλ
ηειηθφ απνδέθηε ηεο ππεξεζίαο πνπ είλαη ν θχξηνο σθεινχκελνο θαη επνκέλσο ζα δνζεί
βαξχηεηα ζηελ εμέηαζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ
απνηειέζκαηνο.
«Δίλαη βαζηθφ λα δνζεί έκθαζε ζηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο ψζηε λα επηηεπρζεί ε
θαιχηεξε δπλαηή νξγαλσηηθή δνκή ελφο νξγαληζκνχ. Οη δηαδηθαζίεο απνηεινχλ ηνπο
κεραληζκνχο δεκηνπξγίαο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, έηζη ψζηε ζε θάζε πεξίπησζε λα
είλαη ζαθέο : α) πνηνο είλαη ν πειάηεο β) κε πνηνλ ηξφπν εθηεινχληαη νη εξγαζίεο γ)
πνηνη είλαη νη ππεχζπλνη γηα ηελ θάζε δηαδηθαζία θαη δ) ηα θαηάιιεια θξηηήξηα
αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ θάζε δηαδηθαζίαο»(Γεξβηηζηψηεο, Κ., 2005, ζει.96).
χκθσλα κε ηνπο John E. Swan & Michael R. Bowers(1998, pp. 59 – 72)«ζε θάπνηεο
έθηαθηεο πεξηπηψζεηο ε παξνρή κηαο ππεξεζίαο πξέπεη λα αμηνινγείηαη βάζεη ηνπ
απνηειέζκαηνο θαη φρη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ επηκέξνπο ελεξγεηψλ. Δπνκέλσο, αληί
λα γίλεηαη ρξήζε κίαο ιίζηαο ειέγρνπ, πξνηείλεηαη σο έλα θαιχηεξν κέηξν ηεο
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απφδνζεο, ε έξεπλα ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε». ζνλ αθνξά ζηε ζρέζε κεηαμχ
πνηφηεηαο ππεξεζηψλ θαη ηθαλνπνίεζεο, ππνζηεξίδεηαη φηη «ε πνηφηεηα πξνεγείηαη ηεο
ηθαλνπνίεζεο θαη φηη ν φξνο «ηθαλνπνίεζε ρξεζηκνπνηήζεθε ψζηε λα εμεγήζεη ηηο
απνθάζεηο πεξί πνηφηεηαο. (Oliver, R. 1997, as stated in John E. Swan, Michael R.
Bowers, 1998").
Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη ηψξα είλαη κε βάζε πνηα πξνηεξαηφηεηα ζα θαιπθζνχλ νη
πθηζηάκελεο αλάγθεο.«Λακβάλνληαο ππφςε ηελ χπαξμε πεξηνξηζκψλ ζηνπο πφξνπο θαη
ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, νη πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ/πνιηηψλ πξέπεη
λα θαηαλνεζνχλ, λα πνζνηηθνπνηεζνχλ θαη ελ ζπλερεία λα εληνπηζηνχλ ηπρφλ θελά
ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ ηα αληηιακβάλνληαη νη
πειάηεο. Απηή ε πιεξνθνξία βνεζά έλαλ κάλαηδεξ λα βξεη απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο,
απφ άπνςε θφζηνπο, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηα θελά ζηελ πνηφηεηα θαη λα
απνθαζίζεη πνπ ζα επηθεληξσζεί, δεδνκέλσλ ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ πνπ έρεη ζηε
δηάζεζή ηνπ» (Mik Wisniewski, 2001," pp. 380 – 388).

3.3 Βειηίσζε Πνηόηεηαο

ην πιαίζην κηαο κειέηεο (Sung Ho Ha&Min Jung Lee, 2010, 1161-1176) γηα ηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ζην δεκφζην ηνκέα
αλαπηχρζεθε έλα πιαίζην (framework) βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ζην
δεκφζην, αλαθεξφκελν σο SQIPS. πγθεθξηκέλα αμηνπνηήζεθαλ δεδνκέλα εξεπλψλ
κάξθεηηλγθ θαη ινηπά δηαζέζηκα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε. Κχξηνη
ζηφρνη ηεο κειέηεο ήηαλ λα κπνξέζεη έλαο δεκφζηνο νξγαληζκφο λα πάξεη αμηφπηζηεο
απαληήζεηο αλαπηχζζνληαο κία βάζε δεδνκέλσλ θαη αθνινχζσο, απφ ηελ αλάιπζε ησλ
απαληήζεσλ λα παξαζρεζνχλ ζην θνηλφ απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο πςειήο αμίαο.
« Μέζσ απηνχ ηνπ κνληέινπ απνδείρζεθε πξαθηηθά φηη ζέκαηα φπσο ε εμππεξέηεζε
πειαηψλ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ θαη ηειηθά λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ. Γηα παξάδεηγκα ε αλάπηπμε ζπλεξγηψλ κεηαμχ ησλ θνξέσλ ζα κπνξνχζε
λα νδεγήζεη ζε λέεο ζηξαηεγηθέο, λα δηαηεξήζεη ηελ αθνζίσζε ησλ πνιηηψλ θαη λα
πξνβάιιεη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα». (Sung Ho Ha &Min
Jung Lee, 2010, 1161-1176).
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Βαζηδφκελνη ζηελ αλάιπζε ηνπ Γεξβηηζηψηε Κ. (2005)γηα ηε δηνίθεζε δηαδηθαζηψλ, ε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δηεπθνιχλεηαη απφ ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ
θαη ηελ επαλαζρεδίαζή ηνπο, ψζηε λα θαιχπηνπλ πην απνηειεζκαηηθά ηηο αλάγθεο ησλ
εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ πειαηψλ ελφο νξγαληζκνχ.
«πγθεθξηκέλα, γηα ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ,
θαηαξρήλ, εληνπίδνληαη νη θξίζηκεο δηαδηθαζίεο θαη έπεηηα βειηηψλνληαη νη επηιεγκέλεο
δηαδηθαζίεο. Μηα δηαδηθαζία ζεσξείηαη θξίζηκε φηαλ νη επηδφζεηο ηεο επεξεάδνπλ
θαζνξηζηηθά ηε δπλαηφηεηα επηβίσζεο θαη επηηπρίαο ηεο, ελψ ε βειηίσζε ησλ
επηιεγκέλσλ δηαδηθαζηψλ, κπνξεί λα γίλεη κε κηθξέο ζπλερείο βειηηψζεηο απφ πξνηάζεηο
εξγαδνκέλσλ

ή

πηνζέηεζε

λέαο

ηερλνινγίαο,

ή

ελφο

λένπ

ηξφπνπ

δηνίθεζεο»(Γεξβηηζηψηε, Κ., 2005, ζει.285-291).
Μηα δηαδεδνκέλε κέζνδνο πνπ εληνπίδνπκε ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηε βειηίσζε
πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ είλαη ε κέζνδνο αλάπηπμεο πνηφηεηαο (Quality Function
Deployment, QFD) ε νπνία απνηειεί έλα εξγαιείν ζρεδηαζκνχ γηα λα εζηηάζνπλ νη
νξγαληζκνί ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο απφ ηελ αξρή (Σζηφηξαο, 2002, ζει.152)
θαη έλαλ ηξφπν νινθιεξσκέλεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ πνηφηεηαο ζε θάζε ηκήκα
θαη δηαδηθαζία (Γεξβηηζηψηεο, 2005, ζει.353-355).
Σν νλνκαδφκελν «ζπίηη ηεο πνηφηεηαο» είλαη ην πξψην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο
αλάπηπμεο ηεο πνηφηεηαο φπνπ ηα ζέισ ηνπ πειάηε/πνιίηε κεηαηξέπνληαη ζε
απαηηήζεηο δηαδηθαζηψλ θαη πεξηιακβάλεη:


Σε θσλή ηνπ πειάηε/πνιίηε θαη ηη ρξεηάδεηαη γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ.



Σνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο γηα ηα «ζέισ ηνπ» πνιίηε.



Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαδηθαζηψλ, ηηο επηδφζεηο θαη ηνπο ζηφρνπο γηα
βειηίσζε.



Σηο δηάθνξεο επηδφζεηο ζηα θξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά (κειέηε benchmarking).



Σελ αμηνιφγεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε/πνιίηεθαη ηεο
δηαδηθαζίαο.



Σηο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο απαηηήζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ.



Σε δπζθνιία βειηίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ επηινγή πξνηάζεσλ γηα
βειηηψζεηο.

ηελ εμεηαδφκελε πεξίπησζε δελ ζα ρξεηαζηεί λα επεθηαζνχκε ζηα επφκελα ζηάδηα,
πέξαλ ηνπ πξψηνπ.
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Κάλνληαο ηελ ππφζεζε εξγαζίαο φηη ν πνιίηεο ηεξαξρεί ηηο επηζπκίεο ηνπ θαη πξνζδίδεη
βαξχηεηα ζηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ έλαλ δεκφζην νξγαληζκφ, φπσο αληίζηνηρα ν
πειάηεο κηαο επηρείξεζεο, βαζηδφκελνο ζε ππνθεηκεληθά θξηηήξηα, έζησ φηη είλαη νη
αθφινπζεο:


1νλ Σαρεία εμππεξέηεζε θαη θαηάξγεζε «νπξάο αλακνλήο»



2νλ Μείωζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο



3νλ Δμππεξέηεζε από έλα ζεκείν “One stop shop”



4νλ Πξνζαξκνγή ζηηο λέεο αλάγθεο ηωλ πνιηηώλ



5νλ Δπγεληθή ζπκπεξηθνξά ππαιιήιωλ

Οη επηιεγκέλεο βαζηθέο δηαδηθαζίεο ζρεηίδνληαη κε ηα ζέισ ηνπ πνιίηε σο εμήο:
Ζ Γηελέξγεηα Δξεπλώλ είλαη θαλεξφ φηη επεξεάδεη ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε
ελφο νξγαληζκνχ, θαζψο ν νξγαληζκφο αληιεί ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ.
Τπφ απηφ ην πξίζκα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί θαιχηεξα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ, λα
πηνζεηήζεη πην ηαρείο ξπζκνχο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ, λα ζπζηήζεη ππεξεζίεο κίαο
ζηάζεο θαζψο θαη λα πξνζαξκνζηεί απνηειεζκαηηθά ζηηο λέεο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ.
πγθεθξηκέλα, επεξεάδεη ζε κέηξην βαζκφ ηελ ηαρχηεηα εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε
θαζψο κπνξεί λα δνθηκάζεη πηινηηθά δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο εμππεξέηεζεο. Δπίζεο,
κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ παξνρή δηαθφξσλ ππεξεζηψλ απφ έλα κφλν ζεκείν, δεδνκέλνπ
φηη έρεη ηε δπλαηφηεηα άληιεζεο δεδνκέλσλ, ζπγθξίζεσλ κε άιινπο νξγαληζκνχο ψζηε
ηειηθά λα νξγαλψζεη απνηειεζκαηηθφηεξα ηα δηάθνξα ζεκεία εμππεξέηεζεο θαη λα
πξνζαξκνζηεί νκαιά ζηηο λέεο αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη. Σέινο, ππάξρεη κία
αδχλακε ζχλδεζε κε ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο ελψ δελ πξνθχπηεη φηη επεξεάδεη
άκεζα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ππαιιήισλ παξά κφλνλ σο πξνο ηελ εμαγσγή θάπνησλ
ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ νη πνιίηεο.
Ζ

Αμηνιόγεζε

ηωλ

ππεξεζηώλ

θαη

ηνπ

πξνζωπηθνύ

νδεγεί

ζε

επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ νξγαληζκνχ θαη αλαζχληαμε ηνπ αλζξψπηλνπ
δπλακηθνχ ηνπ. Πην αλαιπηηθά, ε αμηνιφγεζε επεξεάδεη αξθεηά ηελ ηαρχηεηα
εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ππαιιήισλ θαηά ηελ εμππεξέηεζε
ηνπ θνηλνχ, δηφηη νη ππάιιεινη γλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο αμηνιφγεζεο γηα ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε αιιά θαη ε Γηνίθεζε θξίλεηαη γη’ απηφ απφ ηελ Κεληξηθή
Γηνίθεζε. κσο ζε κηθξφηεξν βαζκφ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε ζθπγκνκέηξεζε ησλ
λέσλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ, ηελ νινθιεξσκέλε εμππεξέηεζε, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα
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επηζθεθζνχλ δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο, ελψ δελ πξνθχπηεη θάπνηα ζχλδεζε, φζνλ αθνξά
ζηελ αλαζεψξεζε ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Ο Έιεγρνο Πνηόηεηαο απφ ηελ άιιε πιεπξά, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ζπλδέεηαη
αξθεηά ηφζν κε ηελ ηαρχηεηα εμππεξέηεζεο θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ νπξψλ αλακνλήο,
φζν κε ηελ εμππεξέηεζε απφ έλα ζεκείν θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηηο λέεο αλάγθεο ησλ
πνιηηψλ. Με απηή ηε δηαδηθαζία κπνξεί λα ειεγρζεί ε ζπκκφξθσζε κε ηηο
πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί, ν βέιηηζηνο ρξφλνο εμππεξέηεζεο θαη αλακνλήο ηνπ
ζπλαιιαζζφκελνπ αιιά θαη λα εληνπηζηνχλ νη αηηίεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηηο απνθιίζεηο
απφ ηα θξίζηκα ζηνηρεία («ζέισ» ηνπ πνιίηε). Δθφζνλ εληνπηζηνχλ νη αηηίεο ησλ
απνθιίζεσλ απηψλ, ηφηε δεκηνπξγείηαη πεξηζψξην γηα ζπλερείο βειηηψζεηο ησλ
δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. Σέινο, ν έιεγρνο πνηφηεηαο δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη
άκεζα ηε γξαθεηνθξαηία, ε νπνία ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Κεληξηθή
Γηνίθεζε, αιιά νχηε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ππαιιήισλ, παξά κφλνλ θαηαγξάθεη ηα
απνηειέζκαηα απηήο.
Ζ Δθπαίδεπζε θαη Δπηκόξθωζε ηνπ Πξνζωπηθνύ είλαη κηα δηαδηθαζία ζηελ
νπνία νη ππεξεζίεο δίλνπλ ζπρλά βαξχηεηα δηφηη κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ηφζν
ζηε ζσζηή ζπκπεξηθνξά ησλ ππαιιήισλ φζν θαη ζηελ επειημία ηνπο, σο πξνο ηηο
αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. «Οη ζχγρξνλεο
νξγαλψζεηο απαηηείηαη λα είλαη επέιηθηεο, ην ίδην θαη ηα ζηειέρε ηνπο. Δπίζεο, κέζσ
ηεο εθπαίδεπζεο ν νξγαληζκφο επελδχεη ζην έκςπρν δπλακηθφ ηνπ θαη ζηελ αλάπηπμε
ησλ δεμηνηήησλ ηνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε ηαρχηεηα εμππεξέηεζεο αιιά θαη ε
πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε θαηλνηνκίεο θαη αιιαγέο, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο
ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ. Σέινο, ε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ε
εμππεξέηεζε απφ έλα ζεκείν κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ φηη δελ εμαξηψληαη άκεζα απφ
ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ αιιά θπξίσο απφ ηε λνκνζεζία θαη ηε δηνηθεηηθή
νξγάλσζε.
Ζ ζωζηή Γηαρείξηζε ηωλ Παξαπόλωλ ηωλ πνιηηώλ θξίλεηαη φηη κπνξεί λα
βειηηψζεη ηελ αθνζίσζε θαη ηε ζρέζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπ πνιίηε θαη ηνπ
θξάηνπο. ε έλα λέν πνιηηηθφ ζχζηεκα φπνπ πξνζδνθάηαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ
πνιίηε ζηηο δεκφζηεο δηαβνπιεχζεηο πξέπεη λα αμηνπνηνχληαη ηα παξάπνλα ησλ πνιηηψλ
θαη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε «θσλή ηνπ πειάηε» ψζηε νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη έλαο
νξγαληζκφο λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ. ηαλ ηα
παξάπνλα ησλ πνιηηψλ εηζπξάηηνληαη θαη αμηνινγνχληαη ηφζν απφ ηνπο ππαιιήινπο
φζν θαη απφ ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε, ηφηε κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κία
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πνιχηηκε πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηνλ νξγαληζκφ, λα βειηησζεί ε ζπκπεξηθνξά ησλ
ππαιιήισλ θαη ηειηθά λα απμεζεί ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πνιίηε.
Ζ πηνζέηεζε ειεθηξνληθώλ έλαληη ζπκβαηηθώλ ππεξεζηώλ θαη ε
Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε φπσο απνηππψλεηαη αλσηέξσ, επεξεάδεη ζεκαληηθά ηφζν
ηελ ηαρχηεηα εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε, φζν ηε γξαθεηνθξαηία, ηελ εμππεξέηεζε απφ
έλα ζεκείν θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηηο λέεο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε
αληηθαηάζηαζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππεξεζηψλ απφ αληίζηνηρεο ειεθηξνληθέο, νδήγεζε
ζηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο εμππεξέηεζεο, ζηε βειηίσζε ηεο ζρέζεο θφζηνπο νθέινπο γηα ηνλ πνιίηε, ζηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηελ απνθπγή ηεο άζθνπεο
αλακνλήο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Ζ αλάγθε θάιπςεο ησλ λέσλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ
πνπ εκθαλίζηεθαλ ζην πξνζθήλην ψζεζε ηελ πνιηηεία ζηελ έθδνζε λέσλ λνκνζεηηθψλ
ξπζκίζεσλ θαη ζηελ απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε ζπζζψξεπζεο δηθαηνινγεηηθψλ
(π.ρ. αίηεζε κέζσ δηαδηθηχνπ, έθδνζε ειεθηξνληθψλ πηζηνπνηεηηθψλ, ςεθηαθέο
ππνγξαθέο θιπ). Ζ ηαρεία εμάπισζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε ζπλδπαζκφ
κε ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε απινπνίεζε αξθεηά ηηο
απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο θαη δηεπθφιπλε ηελ ηδέα ζχζηαζεο «ππεξεζίαο κίαο ζηάζεο»,
ρσξίο ν πνιίηεο λα αλαγθάδεηαη λα επηζθεθζεί πνιινχο δηαθνξεηηθνχο θνξείο γηα κία
ππεξεζία.
ηε ζθεπή ηνπ ζπηηηνχ (ρήκα 2) απνηππψλνληαη νη ζπζρεηηζκνί κεηαμχ ησλ
πξναλαθεξφκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη ην θαηά πφζν επεξεάδεη ε κία κεηαβιεηή ηελ
άιιεζε κία ελδερφκελε κεηαβνιή. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε φιεο νη δηαζπλδέζεηο
απνηππψλνληαη κε ζεηηθέο ζρέζεηο θαη ην κφλν πνπ δηαθνξνπνηείηαη είλαη ν βαζκφο
ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ (θακία ζρέζε: 0 κνλάδεο, αδχλακε: 1 κνλάδα,
κέηξηα: 3 κνλάδεο, πνιχ δπλαηή:5 κνλάδεο) ψζηε ηειηθά λα πξνθχπηνπλ ηα
αλαθεξφκελα αζξνίζκαηα (10, 8, 10, 13, 6, 20) απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο
βαξχηεηαο.
κσο δελ θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλεη αλαθνξά ζηηο επηδφζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο
ππνζεηηθήο απηήο πεξίπησζεο, νχηε ζηηο επηδφζεηο ησλ αληαγσληζηψλ θαη ζηελ
θαηαγξαθή ηεο δπζθνιίαο γηα ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, δηφηη δελ ππάξρνπλ ζηε
δηάζεζή καο ηέηνηεο κεηξήζεηο θαζψο επίζεο, ε έλλνηα ηνπ αληαγσληζκνχ δελ είλαη
δηαδεδνκέλε ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, πιελ εμαηξέζεσλ (π.ρ. εθπαίδεπζε, πγεία),
επνκέλσο μεπεξλά ην ζηφρν ηεο παξνχζαο δηεξεχλεζεο.
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ρήκα 2:Ζ Φσλή ηνπ Πνιίηε θαη ε αλάδεημε ησλ θξίζηκσλ δηαδηθαζηώλ κέζα από
ηα βαζηθά ζηνηρεία ελόο «ζπηηηνύ πνηόηεηαο»

Ζ ζεκαζία γηα ηνλ πνιίηε ηεξαξρείηαη απφ ην 1 έσο ην 5 ελψ ηα «ζέισ ηνπ πνιίηε» ηα
νπνία ζπλήζσο είλαη ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ εζηίαζε ζε ζπδεηήζεηο νκάδσλ
(focus groups)ή απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο θνηλήο γλψκεο, ζηελ πεξίπησζή καο,

ε

ηεξάξρεζε πξνέθπςε έπεηηα απφ ζπδεηήζεηο κε ζπλαιιαζζφκελνπο ηνπ Δκπνξηθνχ θαη
Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο, επηρεηξεκαηίεο θαη εξγαδφκελνπο ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα θαη είλαη ελδεηθηηθή.
πκπεξαζκαηηθά γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηηο θξίζηκεο
δηαδηθαζίεο ελφο δεκφζηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίνλ πξαγκαηνπνηνχληαη άκεζεο
ζπλαιιαγέο κε ην θνηλφ, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ ηα θξίζηκα «ζέισ» ηνπ πνιίηε.
Δπνκέλσο, επηιέγνπκε λα κειεηήζνπκε εθηελέζηεξα ζηελ επφκελε ελφηεηα ηελ
ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, σο ηελ πην θξίζηκε δηαδηθαζία ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
ελφο πξφηππνπ νξγαληζκνχ, δεδνκέλνπ φηη ζπγθεληξψλεη ηνλ κεγαιχηεξν ζπληειεζηή
βαξχηεηαο θαη είλαη ε πην ζεκαληηθή κεηαμχ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ εμεηάζζεθαλ.
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4.
Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ
ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ

4.1 Δηζαγσγή ζηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε

Έπεηηα απφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ ηνπ πνιίηε κε
ηηο θξίζηκεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμππεξέηεζή ηνπ, επηιέρζεθε ε κειέηε ηεο
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ε παξνπζίαζε ηεο ζπκβνιήο ηεο ηφζν γηα ηελ
εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε φζν θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ δεκνζίσλ
ππεξεζηψλ.
χκθσλα κε Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε είλαη ε
αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ ζηηο Γεκφζηεο Γηνηθήζεηο,
ζε ζπλδπαζκφ κε νξγαλσηηθέο αιιαγέο θαη λέεο δεμηφηεηεο, ψζηε λα βειηησζνχλ ε
παξνρή Γεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη νη δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαζψο θαη λα εληζρπζεί
ε ππνζηήξημε ησλ πνιηηηθψλ πνπ αζθεί ην Γεκφζην(http://eur-lex.europa.eu/, Σειεπηαία
επίζθεςε: Ηαλνπάξηνο 2013).
Έλαο δηαδεδνκέλνο νξηζκφο ηνπ “E-government”είλαη ε ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ
Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) θαη ηδηαίηεξα ηνπ δηαδηθηχνπ, σο εξγαιείνπ γηα
ηελ επίηεπμε θαιχηεξεο θπβέξλεζεο(OECD,2003«The-Δ government imperative: Main
findings»,

Γηαζέζηκν

ζην

http://www.oecdbookshop.org,

ηειεπηαία

επίζθεςε

Φεβξνπάξηνο 2013).
Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, έρεη εληαρζεί ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιηηψλ,
ηδηαηηέξσο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, θαη θαιείηαη λα θαιχςεη ην κεγαιχηεξν κέξνο απφ
ηηο ζεκεξηλέο θαη κειινληηθέο απαηηήζεηο ηνπο απφ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. Ζ ζπκβνιή
ηεο είλαη αμηνζεκείσηε, ηδίσο φζνλ αθνξά ζηελ άκεζε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία
πνπ παξέρνπλ νη δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία κε ηα θέληξα ράξαμεο
πνιηηηθήο, ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ελψ
επίζεο, ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη κεηψλεη δξαζηηθά ηνλ ρξφλν αλακνλήο ησλ
πνιηηψλ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. ηελ παξνχζα κειέηε δελ ζα εζηηάζνπκε ζηηο
δηαθνξέο κεηαμχ ειεθηξνληθήο θπβέξλεζεο (e-government) θαη ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο (e-governance), δεδνκέλνπ φηη ε ρξήζε ηεο πξψηεο έρεη επηθξαηήζεη
ζηελ νηθνλνκία θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο, αλ θαη ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε (e-
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governance) είλαη επξχηεξε έλλνηα θαη ζπκπεξηιακβάλεη επίζεο ηελ ειεθηξνληθή
δεκνθξαηία, ηε ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζηε δηαθπβέξλεζε).
Ζ ειεθηξνληθή θπβέξλεζε εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα ησλ ειεθηξνληθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ
ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ δηαθφξσλ ζπκκεηερφλησλ. Βαζηδφκελνη ζηε βηβιηνγξαθία θαη
ζηε ζρεηηθή έξεπλα γηα ινγαξηαζκφ ηεο PricewaterhouseCoopers (Janine S. Hiller and
France Bélanger, “Privacy Strategies for Electronic Government, 2001)νη ηχπνη ηεο
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, έρνπλ σο εμήο:


Τπεξεζίεο ηνπ θξάηνπο πνπ παξέρνληαη ζε ηδηψηεο (Government Delivering

Services to Individuals :G2IS). Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίπησζε φπνπ ην θξάηνο
αλαπηχζζεη απεπζείαο ζχλδεζε κε ηνπο πνιίηεο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο παξάζρεη κία
ππεξεζία ή σθέιεηα, π.ρ. Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.


Τπεξεζίεο ηνπ θξάηνπο πνπ παξέρνληαη ζηνπο ηδηψηεο σο ζπκκεηέρνληεο ζηελ

πνιηηηθή

δηαδηθαζία

(Government

to

Individuals

as

Part

of

the

PoliticalProcess:G2IP). Ζ ζρέζε απηή αλαπηχζζεηαη ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο ησλ
δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη θξίλεηαη σο ε βαζηθφηεξε, ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο.
π.ρ. Ζ Ζιεθηξνληθή Γηαβνχιεπζε πξηλ απφ ηελ ςήθηζε ελφο λφκνπ.


Τπεξεζίεο ηνπ θξάηνπο πνπ παξέρνληαη πξνο ηηο επηρεηξήζεηο σο πνιηηηθέο

νληφηεηεο(Government

to

Business

as

a

Citizen:G2BC)π.ρ.

Δθπιήξσζε

Φνξνινγηθψλ θαη Αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ.


Τπεξεζίεο ηνπ θξάηνπο πνπ παξέρνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο σο ηκήκα ηεο αγνξάο

(Government to Business in the Marketplace: G2BMKT).π.ρ. πκκεηνρή ζε
ειεθηξνληθέο Πξνκήζεηεο θαη Γηαγσληζκνχο.


Τπεξεζίεο ηνπ θξάηνπο πνπ παξέρνληαη πξνο ηνπο ππαιιήινπο ηνπ

(GovernmenttoEmployees:G2E) π.ρ. Υξήζε ελόο «εζωδηθηύνπ» γηα ηελ παξνρή
πιεξνθφξεζεο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλίαο.


Τπεξεζίεο

κεηαμχ

ππεξεζηψλ

ηνπ

δεκνζίνπ

(GovernmenttoGovernment:G2G).Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηνπ
δεκνζίνπ ή ελφο κέζνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ή γηα ηελ ππνβνιή αηηεκάησλ π.ρ.
Αηηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ θεληξηθή Γηνίθεζε.

4.2 Οη ζεκαληηθόηεξεο Δπξσπατθέο Πξσηνβνπιίεο γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε
4.2.1 ρέδην Γξάζεο e-Europe 2002
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Ζ πξσηνβνπιία e-Europe 2002 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο
ζηξαηεγηθήο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο Ληζζαβφλαο (23-24/03/2000) θαη ηνπ
ζηφρνπ λα αλαδεηρζεί ε Δπξσπατθή Έλσζε, έσο ην 2010, ε πην αληαγσληζηηθή θαη
δπλακηθή νηθνλνκία ηεο γλψζεο. Κχξηνο άμνλαο απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο ήηαλ ε
επέθηαζε ησλ ζπλδέζεσλ ζην δηαδίθηπν θαη ε ηφλσζε ηεο ρξήζεο ηνπ ζηελ Δπξψπε,
ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο φινη νη Δπξσπαίνη πνιίηεο.
Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2002, ηέζεθαλ ζηηο επξσπατθέο ρψξεο πξνο πινπνίεζε, ηξείο θχξηνη
ζηφρνη :
Πξψηνο ζηφρνο, έλα θζελφηεξν, ηαρχηεξν θαη αζθαιέο δηαδίθηπν, θαζψο θξίζεθε
απαξαίηεηε ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ε εμαζθάιηζε πςειψλ
ηαρπηήησλ ζχλδεζεο. Δπίζεο, ηέζεθε ζε πξνηεξαηφηεηα ε δηεχξπλζε ηεο ρξήζεο ησλ
δηθηχσλ απφ ηηο επηζηεκνληθέο θνηλφηεηεο θαη ε αζθαιήο ζχλδεζε ζ’απηά, ψζηε λα
απνθηεζεί εκπηζηνζχλε ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο θαη ην εκπφξην.
Γεχηεξνο ζηφρνο, ήηαλ νη επελδχζεηο ζηα άηνκα θαη ηηο δεμηφηεηεο, ν νπνίνο ζα
πινπνηνχληαλ θπξίσο κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: ζπλδένληαο ηα ζρνιεία ζην δηαδίθηπν θαη
εθπαηδεχνληαο ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα (ην πξνζσπηθφ, ηνπο καζεηέο) θαη ηνπο γνλείο,
πινπνηψληαο ζρεηηθά ζρνιηθά πξνγξάκκαηα. Παξάιιεια, πξνσζήζεθαλ πξνγξάκκαηα
δηα βίνπ κάζεζεο γηα λένπο θαη γηα εξγαδφκελνπο, ψζηε λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο
δεμηφηεηεο ζηηο ηερλνινγίεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη λα αληαπνθξηζνχλ θαιχηεξα ζηελ
εξγαζία ηνπο. Δπίζεο, ηέζεθε σο ζηφρνο ε δηεχξπλζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πνιηηψλ πνπ
είραλ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία, δίλνληαο έκθαζε ζηελ πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε
εηδηθέο αλάγθεο.
Σξίηνο ζηφρνο, ήηαλ ε ηφλσζε ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ ε νπνία είρε σο πξνυπφζεζε
ηε ζπζρέηηζε κε ηελ πξνεγνχκελε δηαζθάιηζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ ζηηο
ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, ηελ θαηνρχξσζε ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ηεο
δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο πιεξσκήο. Δπίζεο, θξίζεθε ζεκαληηθφ λα επηζπεπζηεί ε
ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηηο βαζηθέο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ θαη λα δεκηνπξγεζνχλ νη
θαηάιιειεο ππνδνκέο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ( Πεγή : Ηζηνζειίδα Europa, χλνςε ηεο
λνκνζεζίαο ηεο Δ.Δ, Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, Φεθηαθφ Θεκαηνιφγην, ηξαηεγηθή
i2010,Πξφγξακκα Γξάζεο «eEurope», Γηαζέζηκν ζηηο 10/02/2013 ζηελ ηζηνζειίδα
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/index_el.htm).
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4.2.2 ρέδην Γξάζεο e-Europe 2005
Σν έξγν ηεο αλσηέξσ πξσηνβνπιίαο ζπλερίζηεθε απφ ηελ πξσηνβνπιία e- Europe
2005, ε νπνία εγθξίζεθε απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο εβίιιεο, ηνλ Ηνχλην ηνπ
2002. Χο λένο ζηφρνο ηέζεθε ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ
θαη ε αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ επηθνηλσλίαο (πςειέο ηαρχηεηεο θαη δηαξθή
πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν).Πην ζπγθεθξηκέλα, ηέζεθε έλα ρξνλνδηάγξακκα, έσο ην 2005,
ψζηε λα απνθηεζεί απεπζείαο ζχλδεζε (on-line) ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ,
αμηνπνηψληαο ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο κάζεζεο θαη
πγείαο, πξνο φθεινο φισλ ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ.
Δηδηθά γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε πξνβιεπφηαλ εθηφο απφ ηελ επξπδσληθή
ζχλδεζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα (νξζή αληαιιαγή δεδνκέλσλ
κεηαμχ εμππεξεηεηή θαη ρξήζηε) θαη έλα άλνηγκα ησλ ππεξεζηψλ ζε φιε ηελ Δπξψπε.
Ο ζηφρνο ηεο πηνζέηεζεο δξάζεσλ θαη κέηξσλ απφ ηα θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
γηα ηελ αλάπηπμε δηαδξαζηηθψλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ
επεθηάζεθε ζηνπο ηνκείο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο πγείαο. Ζ αζθάιεηα ζηελ αληαιιαγή θαη ηελ
ππνδνκή δεδνκέλσλ παξέκεηλε ζην επίθεληξν ηεο αηδέληαο ησλ ππφ εμέηαζε ζεκάησλ
εθδίδνληαο ζπλαθέο νδεγίεο. Σέινο, ζ’ απηήλ ηελ πξσηνβνπιία ηέζεθε ε βάζε γηα ηελ
απνηχπσζε θαιψλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ θαη νξίζηεθαλ
ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε απηψλ.(Πεγή : Ηζηνζειίδα Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο,

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2005/index_en.htm,

ηειεπηαία ελεκέξσζε: 04/05/2007, ηειεπηαία επίζθεςε Γεθέκβξηνο 2012).
4.2.3 ρέδην Γξάζεο i2010 αλαθνξηθά κε ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε
Ζ πξσηνβνπιία i2010 εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο αλαζεσξεκέλεο ζηξαηεγηθήο ηεο
Ληζζαβφλαο θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί ε ζπλέρεηα ηνπ ζρεδίνπ e- Europe 2005. ηελ
αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζηηο 25Απξηιίνπ 2006 ζρεηηθά κε ην ζρέδην δξάζεο γηα ηηο
ειεθηξνληθέο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ζην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο

i2010 γηα ηελ

επηηάρπλζε ηεο ειεθηξνληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηελ Δπξψπε, αλαθέξεηαη φηη
ηέζεθαλ

πέληε

ηνκείο

πξνηεξαηφηεηαο:

«Πξφζβαζε

γηα

φινπο,

απμεκέλε

απνηειεζκαηηθφηεηα, ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο κε ηζρπξφ αληίθηππν,
εθαξκνγή εξγαιείσλ –θιεηδηψλ θαη απμεκέλε ζπκκεηνρή ζηε δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία
23

ιήςεο απνθάζεσλ.(Πεγή: http://europa.eu/ Ζκεξνκελία ηειεπηαίαο ηξνπνπνίεζεο
14.08.2006,ηειεπηαία επίζθεςε Γεθέκβξηνο 2012).
Με ηελ ελ ιφγσ πξσηνβνπιία ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή απέδσζε κεγάιε ζεκαζία ζηελ
ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ζηελ αλάπηπμε κηαο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο ζηελ
Δπξψπε. Οη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο i2010, ήηαλ θαηαξρήλ λα
δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε ζηνλ πνιίηε θαη ζηα απνηειέζκαηα, ε ρξήζε πνιιψλ
θαλαιηψλ γηα ηελ παξνρή κηαο ππεξεζίαο, ε ζπλεξγαζία ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ ηνπ
δεκνζίνπ

σο

κηαο

νληφηεηαο

θαη

ηέινο,

ε

δηελέξγεηα

ησλ

απαξαίηεησλ

κεηαξξπζκίζεσλ, κε ρξνλνδηάγξακκα, έσο ην έηνο 2010. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε
αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ εζληθψλ, πεξηθεξεηαθψλ, ηνπηθψλ αξρψλ θαη
νξγαληζκψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Δπίζεο, θξίζεθε ζεκαληηθή ε κεηάβαζε απφ ηε «δηαζεζηκφηεηα» ησλ ππεξεζηψλ
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, κέζσ ελφο κεηαβαηηθνχ ζηαδίνπ «ρξήζεο», ζην
επηζπκεηφ ηειηθφ «αληίθηππν» πνπ ζα έρνπλ ηα καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα ησλ
πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ θνηλσλία. (Patrick Wauters, 2006).
ην θείκελν ηεο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο i2010 αλαθέξεηαη επίζεο, φηη γηα λα
κεγηζηνπνηεζνχλ ηα νθέιε ζηελ θνηλσλία πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ ζην δεκφζην, ζα πξέπεη νη δεκφζηεο ππεξεζίεο λα γίλνπλ «θαιχηεξεο, πην
απνδνηηθέο θαη πεξηζζφηεξν πξνζβάζηκεο».(Πεγή : Ηζηνζειίδα Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο,
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010.Σειεπηαίαεπίζθεςε, Γεθέκβξηνο
2012).
πκπεξαζκαηηθά, κε απηή ηελ πξσηνβνπιία δφζεθε κεγάιε βαξχηεηα, εθηφο απφ ηε
ηελ πξφζβαζε ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ ζηελ πιεξνθνξία θαη ζηελ αζθάιεηα ησλ
δηθηχσλ, ζηελ θαιχηεξε πνηφηεηαο δσήο ηνπ πνιίηε θαη ηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία
ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Ζ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο εληφο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε αλάδεημε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζ’ απηφλ ηνλ ηνκέα,
θαη ε δηελέξγεηα ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θξίζεθαλ ηθαλέο λα απμήζνπλ
ηελ πνιπζήκαληε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη λα επηηεπρζεί
εμνηθνλφκεζε πφξσλ γηα ηα θξάηε -κέιε.
ην πιαίζην ησλ ρεδίσλ Γξάζεο eEurope δηακνξθψζεθαλ αξρηθά ηέζζεξα επίπεδα
νινθιήξσζεο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ην 2007 πξνζηέζεθε θαη
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έλα πέκπην (Απεηθφληζε ζην Παξάξηεκα, Πεγή: Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ΑΔ,
Παξαηεξεηήξην γηα ηε Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε, επηέκβξηνο 2012.

4.2.4 Σν επξσπατθφ ζρέδην δξάζεο 2011-2015
Σν ελ ιφγσ ζρέδην γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε « απνηειεί ηκήκα ηεο ςεθηαθήο
αηδέληαο ηνπ 2020 θαη ζηνρεχεη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ,
ψζηε λα ελδπλακψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ην δπλακηζκφ ησλ επξσπατθψλ
θπβεξλήζεσλ. Απψηεξνο ζθνπφο απηνχ ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο είλαη λα δηεπθνιχλεη ηε
κεηάβαζε ηνπ ηξφπνπ δηνίθεζεο ζε κία λέα γεληά ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν. Οη
πξνηεξαηφηεηεο πνπ έρνπλ ηεζεί αληηπξνζσπεχνπλ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο δξάζεσλ : Σελ
ελδπλάκσζε ηνπ ρξήζηε, ηελ ελίζρπζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, ηε βειηίσζε ηεο
απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θπβεξλήζεσλ θαη επηπιένλ, ηε
δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο».
(Πεγή: Europa.eu “ICT and eGovernment: European Action Plan 2011-2015, ηειεπηαία
επίζθεςε, Γεθέκβξηνο 2012).
πκπεξαζκαηηθά, ην ζρέδην δξάζεο αληαλαθιά έλαλ λέν ηξφπν δηνίθεζεο, φπνπ
παξέρνληαη ζην ρξήζηε εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο, πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηνπ,
θαζψο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εδξαησζεί έλαο δηαθαλήο ηξφπνο δηνίθεζεο, φπνπ ζα
επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε ηνπ πνιίηε ζηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία θαη ζα ελζαξξχλεηαη ε
ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο πνιηηηθψλ.
Δπίζεο, ζην πιαίζην απηφ, γίλεηαη πξνζπάζεηα ν επξσπατθφο ρψξνο λα αληηκεησπηζζεί
σο έλαο εληαίνο ρψξνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, φπνπ ελζαξξχλεηαη ε θηλεηηθφηεηα ησλ
πνιηηψλ γηα εξγαζία, ζπνπδέο ή δηακνλή θαη αμηνινγνχληαη ζπζηεκαηηθά νη αλάγθεο
ηνπο. Ζ απνδνηηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα παξακέλνπλ ζηαζεξέο αμίεο ζηε
δξάζε απηή φπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο, νη νπνίεο πξνηείλεηαη φηη κπνξνχλ λα
βειηησζνχλ κέζα απφ ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ηε κείσζε ηνπ
δηνηθεηηθνχ βάξνπο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο. Σέινο, ε ειεθηξνληθή
δηαθπβέξλεζε εμαθνινπζεί λα απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ απνδνηηθφηεηα
ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα δηαζθαιηζζεί ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα
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ησλ ζπζηεκάησλ θαη ε αζθάιεηα ζηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηηο
ππεξεζίεο.
4.3 Ζ πνξεία θαζηέξσζεο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα

Σα δηάθνξα επξσπατθά ζρέδηα δξάζεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ αλσηέξσ παξείραλ ηηο
βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη
κηα ζπληνληζκέλε θαζνδήγεζε ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο ζε ζέκαηα
Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.
Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο επξσπατθήο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο πξνθχπηεη φηη ε
Διιάδα γηα πνιιά ρξφληα ήηαλ ζε αξρηθφ ζηάδην ζηα δεηήκαηα ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο (ζρεηηθά ζηνηρεία γηα
ηα έηε 2001-2003, ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ, Πίλαθαο 13) Γηα ην ιφγν απηφ ε πξνζπάζεηα πνπ
θαηέβαιε πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηεί κε ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ήηαλ ζεκαληηθή
θαη έλαο ιφγνο γηα ηελ πξφνδφ ηεο ήηαλ ε δπλακηθή πνπ απέθηεζε κέζσ ηεο
πινπνίεζεο ζρεηηθψλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ θαη ηεο εηζξνήο
θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ, αιιά θαη ε δηεπθφιπλζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ κέζσ ηεο
ςήθηζεο ησλ απαξαίηεησλ λνκνζεηεκάησλ.
4.3.1 Πξνγξάκκαηα θαη Μεηαξξπζκίζεηο


Σν Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Κνηλωλία ηεο Πιεξνθνξίαο» (ΚηΠ)

πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Γ’ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο, θαηά ηα έηε 20002006 θαη απνηειεί έλα ζχλνιν παξεκβάζεσλ γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ πνιηηψλ κε ηε
Γεκφζηα Γηνίθεζε αιιά θαη ηνπ ηδησηηθνχ κε ην δεκφζην ηνκέα.

Οη ζηφρνη πνπ

ηέζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ελαξκνληζκέλνη κε ηηο πξσηνβνπιίεο
eEurope θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηα ρέδηα Γξάζεο eEurope 2002 θαη 2005. Ζ ΚηΠ
ζπλέβαιε ψζηε λα γίλνπλ επελδχζεηο ζε κηα θνηλσλία γλψζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ
αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη γεληθνί ζηφρνη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο ήηαλ, 1νλ : «Ζ Δμππεξέηεζε ηνπ Πνιίηε θαη ε Βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο
Εσήο»

θαη

2νλ

«Ζ

Αλάπηπμε

θαη

ην

Αλζξψπηλν

Γπλακηθφ».

Πεγή:

http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/epktp/ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο γηα ηελ
Φεθηαθή χγθιηζε, Σειεπηαία επίζθεςε: Φεβξνπάξηνο 2013).
Γηα λα επέιζεη φκσο αλάπηπμε θξίζεθε απαξαίηεην λα δεκηνπξγεζνχλ νη ζπλζήθεο θαη
νη ππνδνκέο εθείλεο πνπ ζα εληζρχζνπλ ηε γλψζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηε
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ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ. Δπίζεο, αμηνζεκείσην είλαη φηη ε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε
θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπ πνιίηε ηέζεθε ζην επίθεληξν ηνπ
ελδηαθέξνληνο απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ θαιχηεξε
εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, θξίζεθε
ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή σο πξνο ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο (π.ρ. ππνβνιή
αηηεκάησλ, έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ).


Σν Δζληθό Πξόγξακκα Μεηαξξπζκίζεωλ γηα ηελ Αλάπηπμε θαη ηελ
Απαζρόιεζε 2005-2008

Με ην Δζληθφ Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ Αλάπηπμε θαη ηελ Απαζρφιεζε
2005-2008,κεηαμχ άιισλ, έγηλε ε πξνεξγαζία γηα έλα λέν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ
πξνκεζεηψλ, ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ πνπ
κπνξνχζε λα επηθέξεη κεγαιχηεξε δηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ
παξαθνινχζεζή ηνπο. Δπίζεο, αλαπηχρζεθε ε αγνξά δηθηχσλ, ηειεπηθνηλσληψλ θαη νη
ζπλδέζεηο ζην δηαδίθηπν απμήζεθαλ ζεκαληηθά. ηελ επξπδσληθφηεηα θαηαγξάθεθε
κηα ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ζπλδέζεσλ ADSL (πεξίπνπ 100.000 ζπλδέζεηο ζηα ηέιε
Ηνπιίνπ ηνπ 2005 έλαληη 14.000 ζπλδέζεηο ην α’ ηξίκελν ηνπ 2004) θαζψο θαη
κεηψζεθαλ νη ηηκέο δηάζεζεο επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ ζην δηαδίθηπν(Πεγή : Έθζεζε
ηνπ

Τπνπξγείνπ

Οηθνλνκίαο

θαη

Οηθνλνκηθψλ

γηα

ην

Δζληθφ

Πξφγξακκα

Μεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ Αλάπηπμε θαη ηελ Απαζρφιεζε 2005-2008, Οθηψβξηνο
2005).
Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε πηνζεηήζεθε επίζεο απφ ηελ Διιάδα κηα Φεθηαθή
ηξαηεγηθή, απφ ην 2006 έσο ην 2013, φπνπ έδσζε βαξχηεηα ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ηηο
δεμηφηεηεο ησλ πνιηηψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο κέζσ ηεο ρξήζεο
Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ. Ζ ζηξαηεγηθή απηή ζηφρεπε ζηελ
αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ ζα βειηίσλαλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηελ
παξαγσγηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ θξάηνπο θαη ηαπηφρξνλα ζα ζπλέβαιε ζηελ
θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε (π.ρ. ηαρχηεξεο ππεξεζίεο, εμππεξέηεζε κίαο
ζηάζεο).


Σν Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα (Δ.Π.) «Πνιηηεία-Δπαλίδξπζε ηεο Γεκόζηαο
Γηνίθεζεο 2005-2007».

Με απηφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα έγηλε πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ηεο ειιεληθήο
πνιηηείαο ζηηο λέεο αλάγθεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ θνηλσλία θαη ζηηο ππνρξεψζεηο
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πνπ πξνέθπςαλ ζε επξσπατθφ επίπεδν. Διήθζεζαλ κέηξα γηα ηελ θαιχηεξε
εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ (αλαδηνξγάλσζε θαη επαλαζρεδηαζκφο
δηαδηθαζηψλ, ζέζπηζε ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο, κείσζε γξαθεηνθξαηίαο),έγηλε
πξνζπάζεηα αλαζπγθξφηεζεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη εζηίαζεο ζηελ πνηφηεηα.
πγθεθξηκέλα, θαζηεξψζεθαλ ζηηο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο ηα ζπζηήκαηαISO θαη ε
δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο, πηνζεηήζεθε ε απηναμηνιφγεζε θαη ε κέηξεζε ηεο
απφδνζεο ησλ Τπεξεζηψλ.
Παξάιιεια, ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε δηαδξακάηηζε έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα
λα πξνζεγγίζεη ε Πνιηηεία ην δήηεκα ηεο πνηνηηθήο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ θαη ηεο
ζπλεξγαζίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ. ην επίθεληξν ηνπ Πξνγξάκκαηνο βξέζεθε
ν πνιίηεο, δεδνκέλνπ φηη πξνσζήζεθαλ ελέξγεηεο ειέγρνπ θαη δηαθάλεηαο ζηε
δηνηθεηηθή δξάζε. Δπίζεο κεγάιε ζεκαζία απνδφζεθε ζηνλ δεκφζην ππάιιειν, ζηελ
θαηάξηηζε θαη αμηνιφγεζή ηνπ, ψζηε λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζχγρξνλεο
πξνθιήζεηο ηεο εξγαζίαο ηνπ.


Σν Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε 2007-2013»

Με ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2007-2013» ηνπ
Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο ηέζεθε σο ζηφρνο ν εθζπγρξνληζκφο ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο, ε ελίζρπζε ηεο θξαηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πξνέβιεςε κία
ζεηξά παξεκβάζεσλ γηα ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ πνπ εληνπίδνληαη ζηε Γεκφζηα
Γηνίθεζε(Πεγή : http://www.epdm.gr/).
ην πιαίζην απηνχ Πξνγξάκκαηνο εληάρζεθε ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε πεξηπηψζεσλ
απφ ην δηεζλή ρψξν θαη ε πηνζέηεζε θαιψλ πξαθηηθψλ απφ ηνλ ειιεληθφ δεκφζην
ηνκέα. Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ππήξμε κέξηκλα γηα ηε ζπλερή αμηνιφγεζε ηεο
εθαξκνγήο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο.


Σν έξγν «ΤΕΔΤΞΗ»

Με ην έξγν «ΤΕΔΤΞΗ» ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα ζπλδεζεί ην ζχλνιν ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, σο
έλα εζσηεξηθφ δίθηπν (intranet). θνπφο ηνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ν εθζπγρξνληζκφο ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο ππνδνκήο ηνπο, ε
δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο ηνπο θαη ε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ κε ζχγρξνλα
απηνκαηνπνηεκέλα κέζα. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα πνπ εθαξκφδνληαη είλαη ε
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ζχλδεζε ησλ ππεξεζηψλ ζε θνηλφ δίθηπν δεδνκέλσλ, νη επξπδσληθέο ππεξεζίεο
πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν, ε ππνδνκή αζθαιείαο γηα ηελ έθδνζε ςεθηαθψλ
πηζηνπνηεηηθψλ θαη γηα ηειεδηάζθεςε, ην ζχζηεκα ηειεθπαίδεπζεο θαη ηέινο, δσξεάλ
ηειεθσλία κεηαμχ ησλ ζπλδεδεκέλσλ ππεξεζηψλ (Πεγή: http://www.syzefxis.gov.gr/).

4.3.2 Ννκηθό Πιαίζην
ζνλ αθνξά ζην λνκηθφ πιαίζην πνπ ζπλέβαιε ζηελ θαζηέξσζε ηεο ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα, αμίδεη λα αλαθεξζνχλ ηα αθφινπζα Ννκνζεηήκαηα:
-

ν Νφκνο 3242/2004 ν νπνίνο ζπλέβαιε ζηελ απινχζηεπζε ησλ δηνηθεηηθψλ

δηαδηθαζηψλ, ηελ απηεπάγγειηε αλαδήηεζε δηθαηνινγεηηθψλ, ηε ζεζκηθή θαηνρχξσζε
ηεο ηειεδηάζθεςεο θ.ά.
-

ν Νφκνο3979/2011ν νπνίνο απνηειεί ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ ειεθηξνληθή

δηαθπβέξλεζε. Βάζεη απηνχ, απινπνηείηαη γηα πξψηε θνξά ε ζρέζε ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο λέεο ηερλνινγίεο
θαη ηελ πιεξνθνξηθή. Ο Νφκνο 3979 ζεσξείηαη βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ αλαδηάξζξσζε
θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο
ηνπ Νφκνπ εθπνλήζεθε, ηνλ Ηνχιην ηνπ 2011, ην ζρέδην πνπ απνηειεί ηνλ νδηθφ ράξηε
ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ. Ο νδηθφο ράξηεο πξνδηαγξάθεη κεηαμχ άιισλ: α) ην
κνληέιν θαη ηε κεζνδνινγία πινπνίεζεο, β) θάπνηεο δξάζεηο αλά Τπνπξγείν, γ) έλα
ζχλνιν θεληξηθψλ δξάζεσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Νφκνπ(εθπαίδεπζε ζηειερψλ ηεο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη θηλεηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ).
Δπίζεο, ζηελ Διιάδα ζεκαληηθφ έξγν εθπνλήζεθε απφ ην 2009 θαη έπεηηα, απφ ηελ
Οκάδα Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε ψζηε λα βνεζήζεη ελεξγά
ζηελ αλάπηπμε δξάζεσλ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ, θαη λα ζπληνλίζεη ηηο ελέξγεηεο
ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Οη ζπλεξγάηεο
ηεο νκάδαο πξνέξρνληαη απφ ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα (παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθνχο
θνξείο) θαη δηαζέηνπλ ζεκαληηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία. Μέρξη ζήκεξα θαη κε ηε
ζπλεξγαζία ηεο νκάδαο κε ηα ζηειέρε ησλ ππνπξγείσλ, πινπνηήζεθαλ αμηφινγεο
δξάζεηο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, νη νπνίεο απνδεηθλχνπλ ηα κεγάια βήκαηα
πξνφδνπ ηεο Διιάδαο ζηνλ ηνκέα απηφ.
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4.3.3Παξαδείγκαηα δξάζεσλ

Κάπνηεο αμηνζεκείσηεο δξάζεηο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνλ ειιεληθφ Γεκφζην
Σνκέα(Πεγή : Απνινγηζκφο ηεο Οκάδαο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Απξίιηνο 2012,
δηαζέζηκν ζην http://government.gov.gr ) είλαη γηα παξάδεηγκα νη αθφινπζεο:


Σν Πξφγξακκα Γηαχγεηα ην νπνίν πξνβιέπεη, βάζεη ηνπ Νφκνπ 3861/2010, ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε ησλ απνθάζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ζην
δηαδίθηπν (et.diavgeia.gov.gr).



Σν κεηξψν ησλ κηζζνδνηνχκελσλ ππαιιήισλ ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ
(apografi.gov.gr) ζην νπνίν, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία ελεκέξσζε, ζηηο
31.07.2010, έρνπλ θαηαρσξεζεί ηα ζηνηρεία 768.009 κηζζνδνηνχκελσλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ.



Σν αξρείν κε ηα Φχιια Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο ηα νπνία αλαξηψληαη θαη
είλαη δηαζέζηκα, δσξεάλ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ
(www.et.gr).



Σν κεηξψν γηα ηελ θαηαρψξηζε ησλ ζπκβάζεσλ - Πξφγξακκα “AΓΟΡΑ” agora.gov.gr ,φπνπ ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4013/2011 θαηαρσξνχληαη νη ζπκβάζεηο
γηα ηηο Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ, ψζηε λα παξαθνινπζνχληαη θαη λα είλαη
δηαθαλείο νη δηαδηθαζίεο πξνκεζεηψλ.



Ζ δηάζεζε αλνηθηψλ δεδνκέλσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, κέζσ ηεο δξάζεο
geodata.gov.gr γηα ηελ ειεχζεξε δηάζεζε γεσρσξηθψλ ζηνηρείσλ πξνο ηνπο
πνιίηεο θαη ηελ θνηλή ρξήζε κεηαμχ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ.



Ζ δξάζε γηα ηελ Αλνηθηή Γηαθπβέξλεζε (opengov.gr), ε νπνία παξέρεη έλα
ειεθηξνληθφ βήκα γηα δηαβνπιεχζεηο κεηαμχ θνξέσλ θαη πνιηηψλ ζε ζρέδηα
λφκσλ.

Με ηηο παξαπάλσ δξάζεηο θξίλεηαη φηη έρεη μεθηλήζεη κία ζεκαληηθή δηαδηθαζία
αιιαγήο θαη εθζπγρξνληζκνχ ζην Γεκφζην Σνκέα, ππάξρεη κεγαιχηεξε δηαθάλεηα θαη
έιεγρνο ησλ πξάμεσλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, θαζψο επίζεο θαη κεγαιχηεξε
πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζηελ πιεξνθνξία θαη ζηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο.
Ζ ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηε δηάδνζε θαη εκπέδσζε ηεο ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο είλαη νπζηαζηηθή. Γη’ απηφ ην ιφγν θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο
εθαξκνγήο ηεο ζηελ Διιάδα, έρνπλ ζπγθξνηεζεί ζε θάζε ππνπξγείν Οκάδεο Γηνίθεζεο
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Έξγνπ (ΟΓΔ). ηε βηβιηνγξαθία επηζεκαίλεηαη ε ππνρξέσζε ησλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ λα ζπκβνπιεχνληαη θαη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηελ άπνςε ησλ πνιηηψλ,
σο εμηζνξξνπηζηέο ησλ δηαθφξσλ ζπκθεξφλησλ. ’ απηφ ην έξγν ηνπο δηεπθνιχλνληαη
απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, σο έλα κέζν αλνηρηήο
δηαβνχιεπζεο. Δπνκέλσο, εθηφο απφ ηνλ κεηαξξπζκηζηηθφ ξφιν ησλ πνιηηηθψλ, νη
δεκφζηνη ππάιιεινη είλαη απηνί πνπ ηειηθά επεμεξγάδνληαη ηηο ιεπηνκέξεηεο, ειέγρνπλ
θαη αμηνπνηνχλ ηα ζχγρξνλα ειεθηξνληθά εξγαιεία (δηαδξαζηηθέο ηζηνζειίδεο,
ειεθηξνληθνί θαηάινγνη θιπ. (Patrice A. Dutil, Cosmo Howard, John Langford&
Jeffrey Roy, 2008, 77-90).

4.4 Σα νθέιε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο

Οη ζπλέπεηεο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, δεδνκέλνπ φηη είλαη κία ζρεηηθά λέα
δηαδηθαζία, απνθαιχπηνληαη δηαρξνληθά θαη αλάινγα κε ηελ σξηκφηεηα ηεο θνηλσλίαο
θαη ηελ πνξεία ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ πξνσζεί ε Πνιηηεία.
Οη άκεζεο σθέιεηέο ηεο αθνξνχλ ζηελ πξνθαλή απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ηε
δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ, πέξαλ ηνπ θαζηεξσκέλνπ σξαξίνπ θαη ηελ
απμεκέλε ηαρχηεηα εμππεξέηεζήο ηνπο. κσο ηα νπζηαζηηθά νθέιε εληνπίδνληαη
καθξνπξφζεζκα θαη αθνξνχλ ζηε βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο ζην Γεκφζην Σνκέα θαη
ζηελ πξνζέιθπζε ηνπ πνιίηε, ελζαξξχλνληάο ηνλ λα ζπκκεηάζρεη ζηηο δηαδηθαζίεο (π.ρ.
αλνηρηή δηαθπβέξλεζε), λα εθθξάδεη ηελ άπνςή θαη ηα παξάπνλά ηνπ πξνο ηελ
Κεληξηθή Δμνπζία θαη ηειηθά λα είλαη ζχκκαρνο ζηελ πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ.
Απφ ηελ πιεπξά ηνπ Γεκνζίνπ, είλαη θαλεξφ φηη πξνθχπηεη ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ
φθεινο απφ ηελ θαηάξγεζε ησλ ρεηξφγξαθσλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο
απφ απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο, κεηψλνληαο ζεκαληηθά ην δηνηθεηηθφ θφζηνο ζηνλ
θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, αιιά θαη ην δηνηθεηηθφ βάξνο, ηε ζπζζψξεπζε εγγξάθσλ θαη
ηελ πνιιαπιή θαηάζεζή ηνπο ζε δηαθνξεηηθνχο θνξείο.
Αλαιπηηθφηεξα, κε ηελ πηνζέηεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο επηηπγράλνληαη :
o

Μεηαθνξά ηερλνγλσζίαο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ θαη θνηλή ρξήζε

ινγηζκηθνχ θαη ππνδνκψλ.
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o

Άκεζε θαη εχθνιε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.

o

Απζηεξφηεξνο δηνηθεηηθφο έιεγρνο θαη δηαθάλεηα ζηηο δηαδηθαζίεο, π.ρ.

αλάξηεζε δαπαλψλ ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ.
o

πζηεκαηηθφηεξνο έιεγρνο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη άκεζε παξαθνινχζεζε

ησλ δεηθηψλ απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο θαη
ησλ ηερληθψλ άληιεζεο δεδνκέλσλ.
o

Δλεξγή ζπκκεηνρή ησλ Πνιηηψλ: ππεξεζίεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο,

ππεξεζίεο ππνβνιήο αηηεκάησλ-παξαπφλσλ, δηελέξγεηα ειεθηξνληθψλ Φεθνθνξηψλ
θιπ).
o

Ίζεο επθαηξίεο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ (π.ρ. πξνθεξχμεηο, δηαγσληζκνχο

επηδνηήζεηο) δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη πξφζβαζε φισλ ησλ πνιηηψλ ζηελ πιεξνθνξία.
o

Γηαθίλεζε εγγξάθσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Ζ κείσζε ηεο ρξήζεο ραξηηνχ

νδεγεί ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο.
o

Αμηνπνίεζε ησλ αλνηρηψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηερληθψλ “crowdsourcing”

αλαπηχζζνληαο δίθηπα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θαηαξηηζκέλσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ
ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο νη νπνίνη ζπλεηζθέξνπλ ζηε ζπλεξγαηηθή πινπνίεζε
(Πεγή: Παξνπζίαζε Γξάζεσλ«2009-2012» ηεο Οκάδαο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο,
Έθδνζε Απξηιίνπ 2012, δηαζέζηκν ζην http://government.gov.gr, ηειεπηαία επίζθεςε
Ηαλνπάξηνο 2013).

ΜΔΡΟ ΗΗ: ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ
4.5 ηνηρεία ρεηηθώλ Δξεπλώλ

χκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ Κνηλωλία ηεο Πιεξνθνξίαο,
κε ηίηιν "Ζ Γηαθπβέξλεζε ζηελ επνρή ηνπ Web 2.0", πνπ δηελεξγήζεθε ην 2009,νη
Έιιελεο ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ αλαγλσξίδνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα απφ ηηο
ππεξεζίεο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, νη νπνίεο απνηππψλνληαη παξαθάησ: Χο
πεξηζζφηεξν ζεκαληηθή θξίλεηαη ε «Αλεμαξηεζία απφ ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ
ππεξεζηψλ» (83,67%), αθνινπζνχλ ε «Δμνηθνλφκεζε θφζηνπο θαη ρξφλνπ» (82,14%),
ε «Με απαξαίηεηε θπζηθή παξνπζία ζηηο ππεξεζίεο» (70,92%),ε «Σαρχηεξε
αληαπφθξηζε απφ ηε δεκφζηα ππεξεζία» (61,22%), ε «Δμνηθνλφκεζε θφζηνπο γηα ηελ
ίδηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε» (56,63%), ε «Μείσζε ηεο ρξήζεο εληχπσλ ζε ραξηί»
(55,61%) θαη ηέινο ε «Μεγαιχηεξε δηαθάλεηα ησλ ππεξεζηψλ (45,92%)».
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(Πεγή:

ΚηΠ,

2009,

ε

κειέηε

είλαη

δηαζέζηκε

ζηελ

ηζηνζειίδα:

http://www.observatory.gr/, ηειεπηαία επίζθεςε, Γεθέκβξηνο 2012).
Πίλαθαο 2: Πιενλεθηήκαηα ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθώλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ

«Οη απαληήζεηο ζηελ έξεπλα δείρλνπλ φηη νη πνιίηεο αμηνινγνχλ πνιχ ζεηηθά ηελ
ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε φκσο ζε ζρέζε κε ηελ ηαθηηθή πινήγεζε ζην δηαδίθηπν κε
πνζνζηφ: 18% ην 2005, 22% ην 2006, 25% ην 2007 θαη 34% ην 2008 ην πνζνζηφ ηνπ
πιεζπζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν γηα ζπλαιιαγέο κε ην δεκφζην είλαη 8%, ην
2005 θαη ην 2006, 11% ην 2007 θαη 19% ην 2008. Δπνκέλσο, νη ππεξεζίεο
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηα αλαθεξφκελα έηε δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην
αλακελφκελν επίπεδν. Ζ ίδηα κειέηε, απνδίδεη ηελ πεξηνξηζκέλε αμηνπνίεζε ηεο
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ απνζπαζκαηηθή πινπνίεζε έξγσλ απφ θνξείο ηνπ
δεκνζίνπ θαη ηελ έιιεηςε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ κεηαμχ ησλ θνξέσλ,
ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηα δηάθνξα δηνηθεηηθά εκπφδηα».

Γηάγξακκα 1: Πνζνζηό ρξήζεο ππεξεζηώλ e-Government
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έλαληη ηνπ Πνζνζηνύ ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ.

Ζ γεληθφηεξε φκσο ηάζε, είηε ζε επξσπατθφ είηε ζε εζληθφ επίπεδν, είλαη ε εζηίαζε ηνπ
ελδηαθέξνληνο ηεο Πνιηηείαο ζηελ «ηθαλνπνίεζε ηνπ πνιίηε» θαη ε βειηίσζε ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ δηεξεπλψληαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη
ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζα γίλνπλ πεξηζζφηεξν εχρξεζηεο θαη ζα απαληνχλ ζηηο
ζχγρξνλεο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ.
«Ζ πιήξεο ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε πεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηεί
θάπνηνο ζπλαιιαγέο κέζσ δηαδηθηχνπ θαη φηαλ απαηηείηαη λα πξνβαίλεη θαη ζε
ειεθηξνληθέο πιεξσκέο, εθηφο απφ ηε ζπκπιήξσζε κηαο ειεθηξνληθήο θφξκαο. Γεληθά
νη ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εληάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο, φπσο ζπλαιιαγέο:
κεηαμχ

θπβέξλεζεο

θαη

πνιίηε

(G2C),π.ρ.

ππεξεζίεο

πγείαο,

εθπαίδεπζεο,

δεκνηνινγίνπ, κεηαμχ θξάηνπο θαη επηρείξεζεο(G2B),π.ρ. θνξνιφγεζε, αδεηνδφηεζε,
ή κεηαμχ θξάηνπο θαη θξάηνπο, π.ρ. δηελέξγεηα πιεξσκψλ, έγθξηζε αδεηψλ θιπ»
(Lourdes Torres, Vicente PinaT, Basilio Acerete, 2005).
’ απηφ ην ζεκείν είλαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχλ νη ιφγνη ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ
δεκφζησλ ππεξεζηψλ ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα
επηθαιεζηνχκε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο γηα ηελ «Αλάπηπμε & δηείζδπζε ππεξεζηψλ
ειεθηξνληθήο εμππεξέηεζεο Πνιηηψλ & Δπηρεηξήζεσλ», ηεο ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΑΔ, πνπ δεκνζηεχζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2012 θαη γηα ηελ νπνία
έγηλε ηειεθσληθή έξεπλα ζε 1606 ¨Έιιελεο πνιίηεο, ειηθίαο 16-74 εηψλ, κε
ζηξσκαηνπνηεκέλε ηπραία δεηγκαηνιεςία.

ηνηρεία γηα Πνιίηεο

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ ησλ
ειεθηξνληθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ απιψο ελεκεξψλεηαη, ζε πνζνζηφ 72,49%,
αθνινπζεί κηα νκάδα πνιηηψλ πνπ πξνβαίλεη ζε ζπκπιήξσζε θαη απνζηνιή εληχπσλ
ζηηο ππεξεζίεο, ζε πνζνζηφ 44,98% θαη αθνινπζεί κηα νκάδα πνιηηψλ πνπ απιψο
ιακβάλεη ηα έληππα πνπ ηνπο ελδηαθέξεη, ζε πνζνζηφ 31,60%, ελψ ηίπνηα απφ ηα
πξνεγνχκελα ην 14,13%.

Πίλαθαο 3: Λόγνη ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθώλ δεκόζησλ ππεξεζηώλ.
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(Βάζε: Άηνκα πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ δεκόζησλ ππεξεζηώλ)

Λόγνη Υξήζεο

Πνζνζηό

Πιεξνθφξεζε

72,49%

Ζιεθηξνληθή ιήςε εληχπσλ

31,60%

Τπνβνιή/απνζηνιή

44,98%

ζπκπιεξσκέλσλ εληχπσλ
Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ

14,13%

Γηάγξακκα 2: Λόγνη ρξήζεο ειεθηξνληθώλ δεκόζησλ ππεξεζηώλ, αλά είδνο δξαζηεξηόηεηαο

Πεγή : «Έξεπλα γηα ηελ αλάπηπμε & δηείζδπζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο εμππεξέηεζεο
Πνιηηψλ & Δπηρεηξήζεσλ», ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΑΔ, επηέκβξηνο
2012.
Απφ ηα πςειά επίπεδα ηθαλνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ρξήζε ησλ
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα θαη πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηε ζρεηηθή έξεπλα,
κπνξεί λα εμαρζεί φηη νη Έιιελεο ρξήζηεο ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ είλαη «Πνιχ»
επραξηζηεκέλνη, κε πνζνζηφ 52,23% θαη «Πάξα Πνιχ» επραξηζηεκέλνη, κε πνζνζηφ
15,96% θαη θαηά ζπλέπεηα απνθνκίδνπλ ζεκαληηθά νθέιε θαηά ηελ εμππεξέηεζή ηνπο.
Πίλαθαο 4: Ηθαλνπνίεζε από ηηο πξνζθεξόκελεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο
ηνπ Γεκνζίνπ γηα Πνιίηεο
Κιίκαθα Ηθαλνπνίεζεο
Πάξα Πνιχ
Πνιχ
Λίγν
Πνιχ Λίγν
Καζφινπ
πλνιηθό θνξ

Πνζνζηά
15,96%
52,23%
27,07%
3,03%
1,70%
2,22

πγθεθξηκέλα, ην 93,42% ησλ ρξεζηψλ ζεσξεί φηη απνθνκίδεη θάπνην φθεινο απφ ηε
ρξήζε

ειεθηξνληθψλ

ππεξεζηψλ

ηνπ

δεκνζίνπ.

Χο

ζεκαληηθφηεξα

νθέιε
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αλαδεηθλχνληαη ε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη ε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο ελψ
αθνινπζνχλ, ην νηθνλνκηθφ φθεινο θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ.
Πίλαθαο 5 : Οθέιε από ηε ρξήζε ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ γηα Πνιίηεο
Απνθνκίδεηε

όθεινο

από

ηε

ρξήζε

ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ δεκνζίνπ;

% Υξεζηώλ

Ναη

93,42%

ρη

6,58%

Καηάηαμε Ωθειεηώλ

θνξ

θεινο ζε ρξφλν

4,09

Μείσζε γξαθεηνθξαηίαο
(απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ)

4,03

θεινο ζε ρξήκα

3,79

θεινο ζε πνηφηεηα ππεξεζηψλ

3,75

Μεγαιχηεξε δηαθάλεηα

3,60

Πην ελεξγή ζπκκεηνρή ζηα θνηλά

3,57

Αθνινχζσο ζα επηθαιεζηνχκε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο ηεο ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΑΔ, επηέκβξηνο 2012 κε ηελ νπνία δηεξεπλήζεθαλ ε αλάπηπμε θαη
εθαξκνγή ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο.
(εκείσζε : Σα απνηειέζκαηα γηα θάζε ελφηεηα πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ,
πεξηέρνπλ ζθάικα εθηίκεζεο ηεο ηάμεο ηνπ +/-2,2%).
ηνηρεία γηα Δπηρεηξήζεηο
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ίδηαο έξεπλαο ηεο ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΑΔ, ζε ζηξσκαηνπνηεκέλν ηπραίν δείγκα, 679 επηρεηξήζεσλ,
πξνθχπηεη φηη φιεο ζρεδφλ νη επηρεηξήζεηο (94,8%) ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν γηα ηηο
ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην δεκφζην, είηε γηα ζπλαιιαγέο θαη δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ
(37,2%,), είηε ζπλδπαζηηθά θαη γηα ιφγνπο ελεκέξσζεο (62,08%).
Οη επηρεηξήζεηο πνπ εξσηήζεθαλ ζεσξνχλ ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία φηη
απνθνκίδνπλ νθέιε απφ ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη
θαηαηάζζνπλ ηηο σθέιεηέο ηνπο σο αθνινχζσο:
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Πίλαθαο 6 : Καηάηαμε σθειεηώλ από ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ
ηνπ δεκνζίνπ.
Απνθνκίδεηε νθέιε από ηε ρξήζε ειεθηξνληθώλ
ππεξεζηώλ δεκνζίνπ;

Ναη
ρη
%
ΓΞ/ΓΑ

98,66%
0,99%
0,35%

Καηάηαμε Ωθειεηώλ
Άιιν

1,34%

Πην ελεξγή ζπκκεηνρή ζηα θνηλά

1,84%

Μεγαιχηεξε δηαθάλεηα

4,52%

θεινο

ιφγσ

θαιχηεξεο

θαη

22,93%

ζχγρξνλεο
θεινο ζε πνηφηεηαο
ρξήκα γηα ππεξεζηψλ
ηελ επηρείξεζε

46,02%

θεινο απφ κείσζε γξαθεηνθξαηίαο

54,89%

(απινχζηεπζε)ηαδηθαζηψλ)
θεινο ζε ρξφλν γηα ηελ επηρείξεζε

99,73%

(Πεγή : « Έξεπλα γηα ηελ αλάπηπμε & δηείζδπζε ππεξεζηώλ ειεθηξνληθήο εμππεξέηεζεο
Πνιηηώλ & Δπηρεηξήζεσλ», ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΑΔ, επηέκβξηνο 2012)

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ίδηαο έξεπλαο, ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ,
ζπγθεθξηκέλα ην 98,66% ζεσξεί φηη έρεη νθέιε απφ ηε ρξήζε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο, ηα νπνία θαη θαηαηάζζεη σο εμήο: Σν 99,73% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
δηαπηζηψλεη χπαξμε νθέινπο ζεσξεί πσο πξσηαξρηθφ φθεινο είλαη ε εμνηθνλφκεζε
ρξφλνπ. Σν 54,89% ζεσξεί ζεκαληηθφηεξν ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Σν 46,02%.
ζεσξεί ζεκαληηθφηεξν ην φθεινο ζε ρξήκαηα γηα ηελ επηρείξεζε, ην 22,93 % ζεσξεί
ηελ θαιχηεξε θαη ζχγρξνλε πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Με κηθξφηεξα πνζνζηά αθνινπζνχλ:
ε κεγαιχηεξε δηαθάλεηα (4,52 %), ε ελεξγφηεξε ζπκκεηνρή ζηα θνηλά (1,84 %), θαη
ινηπά νθέιε (1,34 %).

4.6 Πνηεο Γηαδηθαζίεο επεξεάδεη ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαη πσο κπνξεί λα ηηο
βειηηώζεη
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ηε ζεκεξηλή επνρή φπνπ νη θνηλσλίεο είλαη αληηκέησπεο κε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή
θξίζε, ηα θξάηε νθείινπλ λα εληνπίζνπλ λένπο ηξφπνπο γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο
ησλ πνιηηψλ, κε απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο, δηαηεξψληαο παξάιιεια ηελ θνηλσληθή
ηζνξξνπία, θπξίσο φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ θαη ηνλ
έιεγρν ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα, πνιιέο θπβεξλήζεηο ζηξέθνληαη
ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ηνπο, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο.
Βαζηδφκελνη ζηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο θαη ηα νπνία αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ ζα εμεηάζνπκε πνηεο δηαδηθαζίεο
επεξεάδνληαη ζηε ιεηηνπξγία ελφο δεκφζηνπ νξγαληζκνχ θαη πσο κπνξνχλ λα επέιζνπλ
βειηηψζεηο ζ’ απηέο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηε δηελέξγεηα ειεθηξνληθψλ εξεπλψλ έλαο νξγαληζκφο κπνξεί λα
απνθηήζεη άκεζα κία αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη λα δηεξεπλήζεη ζπλεπψο ηηο
λέεο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαη ην πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλεηαη γηα ηελ ππεξεζία. Με
ηα ζηνηρεία πνπ ζα αληιήζεη θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κπνξνχζε λα επαλαπξνζδηνξίζεη
ηε ζηξαηεγηθή ηνπ, λα αλαδηαξζξψζεη ηελ θαηαλνκή θαζεθφλησλ ησλ ηκεκάησλ ή ησλ
Γηεπζχλζεψλ ηνπ ψζηε λα κεησζνχλ νη επηθαιχςεηο απφ δηαθνξεηηθά άηνκα θαη
ηκήκαηα.
ηελ επνρή καο ε επηκφξθσζε πξνζσπηθνχ δηεπθνιχλεηαη ζεκαληηθά απφ ηε
δπλαηφηεηα πηνζέηεζεο λέσλ πξαθηηθψλ, φπσο είλαη ε ηειε-εθπαίδεπζε (e-learning). Ζ
κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο κεηαμχ ππεξεζηψλ, κπνξεί λα γίλεη απφ έκπεηξα ζηειέρε ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο ή “skype” κε κεγάιε εμνηθνλφκεζε
ρξεκάησλ απφ ηε κεηαθίλεζε ησλ ππαιιήισλ ζε άιιεο πφιεηο πξνθεηκέλνπ

λα

επηκνξθσζνχλ θαη λα θαηαξηηζηνχλ.
Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη δεδνκέλε θαη πνιχηηκε ζην
δεκφζην ηνκέα. κσο ε απηφ-αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα επαλαπξνζδηνξίζεη
ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ηεο ππεξεζίαο θαη ζην πιαίζην ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο λα ζέζεη
λένπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ. Δπίζεο, ε
θαζηέξσζε ελφο ζπζηήκαηνο επίηεπμεο ζηφρσλ θαη ε νπζηαζηηθή επηβξάβεπζε ησλ
ππαιιήισλ ζα κπνξνχζε λα παξαθηλήζεη ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο θάζε ππεξεζίαο
ψζηε λα αλαδεηρζνχλ θαιέο πξαθηηθέο ησλ ππεξεζηψλ, λα απνηειέζνπλ παξάδεηγκα
πξνο κίκεζε γηα άιιεο ππεξεζίεο θαη ηειηθά λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
ζην δεκφζην ηνκέα.
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Ζ δέζκεπζε ηεο Γηνίθεζεο ζηηο αξρέο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο κπνξεί λα
δεκηνπξγήζεη έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ζα δίλεηαη κεγαιχηεξε
έκθαζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ζηελ ηερλνινγία. Γεληθά, ε παξνρή ησλ
θαηάιιεισλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο κπνξεί λα απνηειέζεη ην
θαηάιιειν εξγαιείν ζηε δηάζεζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ψζηε λα ππάξμνπλ άκεζα
θαη κεηξήζηκα απνηειέζκαηα ζηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα.
Έρνληαο ζην επίθεληξν ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, ε
ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηνλ απηνκαηηζκφ ηεο
εμππεξέηεζήο ηνπ, ηελ θαηάξγεζε ηεο ζεηξάο αλακνλήο, ηελ εμππεξέηεζε απφ έλα
ζεκείν (one stop shop)θαη ηε κείσζε ηφζν ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ φζν θαη
ησλ πεξηηηψλ δαπαλψλ.
Ζ δπλαηφηεηα ησλ πνιηηψλ ζήκεξα λα δηεθπεξαηψλνπλ ζεκαληηθφ κέξνο ησλ
ππνρξεψζεψλ ηνπο κέζσ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, απφ ην ζπίηη ηνπο ή ηελ
επηρείξεζή ηνπο, κεηψλεη ζεκαληηθά ην δηνηθεηηθφ θφζηνο γηα ηηο ππεξεζίεο αιιά θαη
γηα ηνπο ίδηνπο. Έλαο κεγάινο αξηζκφο ππεξεζηψλ έρεη εθζπγρξνληζηεί, ψζηε νη
ζπλαιιαγέο λα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη πιήξσο απφ απφζηαζε, κε ηαρχηεηα θαη
αζθάιεηα. Απηφ εθηφο απφ ηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, ζπλεπάγεηαη θαη απνθπγή
ηαιαηπσξίαο θαη θφζηνπο γηα ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο.
Δπίζεο, ε αμηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο απφ ηερληθήο απφςεσο,
κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ ελαξκφληζε ησλ ππεξεζηψλ κεηαμχ ηνπο, θαη ζηε δπλαηφηεηα
αμηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ θεληξηθά π.ρ. ΓΔ.ΜΖ (Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν
Δπηρεηξήζεσλ). Ζ ζεζκνζέηεζε ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ (Γ.Δ.ΜΖ.) ζηελ
Διιάδα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζχζηαζε ησλ «ππεξεζηψλ κίαο ζηάζεο» απνηεινχλ
θαζνξηζηηθέο αιιαγέο ζηελ θαηεχζπλζε απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ άζθεζεο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αιιά θαη ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ.
Ζ ιεηηνπξγία κηαο θεληξηθήο βάζεο κεηξψνπ επηρεηξήζεσλ δηεπθνιχλεη ηε κείσζε ησλ
γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ίδξπζεο ή κεηαβνιήο κηαο επηρείξεζεο θαη ηελ έθδνζε
πηζηνπνηεηηθψλ.

Δπίζεο,

επηηπγράλεηαη

ε

απνηειεζκαηηθφηεξε

ζηαηηζηηθή

παξαθνινχζεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε παλειιαδηθφ επίπεδν, δηφηη
κπνξνχλ εχθνια λα εθδνζνχλ επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία απφ ηελ θνηλή βάζε
δεδνκέλσλ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί.
Γεδνκέλνπ φηη αξθεηέο ππεξεζίεο είλαη ζπλδεδεκέλεο κέζσ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ηνπο
ζπζηεκάησλ θαη κπνξνχλ λα αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο θαζίζηαληαη ηθαλέο λα
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δηαζηαπξψλνπλ ζηνηρεία πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, ψζηε λα δηελεξγνχλ ειέγρνπο θαη
λα εληνπίδνπλ παξαηππίεο (π.ρ. ππνβνιή ειεθηξνληθήο θνξνινγηθήο δήισζεο,
ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ θ.ά.).
Γηα λα εμεηάζνπκε πσο κπνξνχλ λα βειηησζνχλ νη δηαδηθαζίεο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο ζα ήηαλ ζθφπηκν λα δνχκε ηηο αληηιήςεηο ησλ πνιηηψλ, απέλαληη ζηνλ
λέν απηφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ελφο νξγαληζκνχ θαη ηειηθά ππφ πνηεο πξνυπνζέζεηο
κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα, δηαδίδνληάο ηελ εκπεηξία ηνπο ζηνπο
άιινπο θαη ηειηθά, εδξαηψλνληάο ηνλ ζεζκφ ζηε ζπλείδεζε ησλ ρξεζηψλ.
Σν πιαίζην πνπ θαζνδεγεί ηελ έξεπλα ησλ Arthur D. P.Sweeney (2007): Electronic
Government-Citizen Relationships, Journal of Information Technology&Politics, 4:2,
101-116 (ε νπνία πηνζεηήζεθε απφ ηνπο Widing, Sheth, Pulendran, Mittal &Newman,
2003, p.497) πεγάδεη απφ ηε βηβιηνγξαθία ηνπ κάξθεηηλγθ ζρέζεσλ. Πην αλαιπηηθά,
ζεσξνχλ φηη ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ νη πνιίηεο ζηε δηάζεζή ηνπο επεξεάδνπλ ηηο
απνθάζεηο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζνπλ κία ζπλδηαιιαγή κε έλαλ νξγαληζκφ,
αθφκε θη αλ απηφο είλαη δεκφζηνο. ηαλ απηή ε ζρέζε ραξαθηεξίδεηαη απφ
εκπηζηνζχλε θαη δέζκεπζε, ηφηε κπνξνχλ λα βειηησζνχλ, ηφζν ε αθνζίσζε ησλ
πνιηηψλ φζν θαη ε θαζεαπηή ρξήζε ηεο ππεξεζίαο.
Ζ ππνζηήξημε κε ηελ «απφ ζηφκα ζε ζηφκα» δηαθήκηζε εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ
πνιίηε γηα ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία. (Arthur D. P. Sweeney,2007, 101-116).Δπνκέλσο,
νη πνιίηεο πξέπεη λα πεηζηνχλ γηα ηελ αμία ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ σθέιεηα πνπ
κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ, ψζηε λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν αθνζησκέλνη θαη λα δηαδψζνπλ
ηελ εκπεηξία ηνπο.
πκπεξαζκαηηθά, νη θπβεξλήζεηο ζα πξέπεη λα δηαπηζηψζνπλ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο
ησλ ρξεζηψλ, λα επαλαμηνινγήζνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ θξάηνπο θαη πνιίηε θαη λα
αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ, ζρεδηάδνληαο
ηζηνζειίδεο κε θαηάιιειεο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, πξνζαξκνζκέλεο
ζηνπο σθεινχκελνπο. Ζ εθηελήο αιιειεπίδξαζε ηεο ηερλνινγίαο αλακέλεηαη λα
βειηηψζεη ηε δηαθάλεηα θαη ηελ επζχλε ηνπ θξάηνπο, ππφ ηνλ φξν φηη ην θξάηνο ζα
αληαπνθξίλεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο αλάγθεο θαη ζηε δήηεζε ησλ πνιηηψλ. (Lourdes
Torres, Vicente PinaT, Basilio Acerete/ Government Information Quarterly 22 (2005),
217–238).
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Οη ηζηνζειίδεο ζα ήηαλ ρξήζηκν λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν δηαδξαζηηθέο θαη ρξήζηκεο γηα
ηνλ πνιίηε, ψζηε ε ζρέζε κεηαμχ θξάηνπο θαη πνιίηε λα απνθηήζεη κηα πην νπζηαζηηθή
βάζε, φπνπ ε ηερλνινγία ζα αμηνπνηείηαη πιήξσο θαη νη ηζηνζειίδεο δελ ζα
δηεπθνιχλνπλ απιψο ηελ παξνρή κηαο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο. ε δηαθνξεηηθή
πεξίπησζε, ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ζα ζεκάλεη γηα ηνλ επξσπατθφ ρψξν, κία
απιή δηεχξπλζε ηεο παξαδνζηαθήο εμππεξέηεζεο κε πιενλεθηήκαηα ηελ απμεκέλε
ηαρχηεηα εμππεξέηεζεο θαη ηελ εηθνζηηεηξάσξε θαζεκεξηλή πξνζβαζηκφηεηα.
(Lourdes Torres, Vicente Pina T., Basilio Acerete, 2005).
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5. Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ (BENCHMARKING) ΚΑΗ
ΣΖ ΜΑΘΖΖ ΜΔΩ ΤΓΚΡΗΖ (BENCHLEARNING) ΣΖ ΒΔΛΣΗΩΖ
ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ
5.1 Οξηζκνί θαη βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε

Καηά ην Ακεξηθαληθφ Κέληξν Παξαγσγηθφηεηαο θαη Πνηφηεηαο «Benchmarkingείλαη ε
δηαδηθαζία κε ηελ νπνία επηιέγνληαη ζεκαληηθνί ηνκείο ή δξαζηεξηφηεηεο γηα
βειηηψζεηο, κειεηψληαο ηνπο θαιχηεξνπο ηξφπνπο θαη ηηο πξαθηηθέο άιισλ
νξγαλψζεσλ ζηνπο ίδηνπο ηνκείο θαη αλαπηχζζνληαο ελ ζπλερεία λέεο δηαδηθαζίεο ψζηε
λα βειηηψζνπλ θαη ηε δηθή ηνπο πνηφηεηα θαη παξαγσγηθφηεηα (Σζηφηξαο, 2002).
χκθσλα κε ηνλ ΔFQM (European Foundation for Quality Management) ε ζπγθξηηηθή
αμηνιφγεζε βνεζά έλαλ νξγαληζκφ λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηη θαηέζηεζε θάπνηνλ άιινλ
πεηπρεκέλν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα κεηαθξάδεη απηή ηε ζεψξεζε ζε
πεηπρεκέλε εθαξκνγή θαη ζε βειηησκέλα απνηειέζκαηα (http://www.efqm.org).
Καηά ηνλ Camp (1989) ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε είλαη κηα δηαδηθαζία αιιαγήο ησλ
ιεηηνπξγηψλ κε έλαλ νξγαλσκέλν ηξφπν, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θαιχηεξε επίδνζε.
Ζ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο είλαη ε δηαδηθαζία κέηξεζεο θαη ζχγθξηζεο ππεξεζηψλ θαη
επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ κε ηνπο θαιχηεξνπο αληαγσληζηέο ή κε επηρεηξήζεηο πνπ
ζεσξνχληαη εγέηεο ζηνλ θιάδν ηνπο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο κηαο
επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ. Αθφηνπ δηεξεπλεζνχλ νη θαιέο πξαθηηθέο απφ ην
αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, έπεηηα ελζσκαηψλνληαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θάζε
νξγαληζκνχ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν γίλεηαη θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ,
ηθαλνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν νη αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη επηηπγράλεηαη έλα
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.
Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο είλαη ζπλερήο θαη έγθεηηαη ζην λα
πξνζδηνξίζεη θάπνηνο ηε βέιηηζηε πξαθηηθή θαη λα ηε ρξεζηκνπνηεί σο βάζε
αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο, ελψ παξάιιεια, γηα λα εληνπίδεη πεδία πξνο βειηίσζε. A.
Gunasekaran, (2005).
Ζ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ή αληαγσληζηηθή ζχγθξηζε ή «benchmarking»φπσο
αλαθέξεηαη, ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο θαζψο θαη νη δχν
ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο. Μάιηζηα ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ε
ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε κπνξεί λα αμηνπνηεζεί σο έλα εξγαιείν γηα ηε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο.«H ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε επηδφζεσλ είλαη έλα κέζν γηα ηε βειηίσζε ηεο
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πνηφηεηαο θαη έλα πξφηππν γηα ηε κεηαηξνπή ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ ζε
νξγαληζκνχο πνηφηεηαο (Weller 1996,as sited in Hesham Magd, Adrienne Curry, 2003).
Δπίζεο, ε εθαξκνγή ηνπ “benchmarking”απνηειεί έλα θξηηήξην πνπ ιακβάλεηαη ππφςε
θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο γηα ηελ θαηάθηεζε ηφζν ηνπ
Δπξσπατθνχ Βξαβείνπ Πνηφηεηαο “European Quality Award” φζν θαη ηνπ βξαβείνπ
“Malcolm Baldrige”. Απηφ θαηαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηνπ εξγαιείνπ απηνχ ζηελ
αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο εληφο θαη εθηφο ηνπ νξγαληζκνχ.
ζνλ αθνξά ζην δεκφζην ηνκέα, ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε δελ έρεη κειεηεζεί εθηελψο
ζηε βηβιηνγξαθία (Bowerman, M. And A. Ball, 2000).κσο ε επίδξαζε ηεο
ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ζην δεκφζην ηνκέα, πξνζηδηάδεη κε ηα απνηειέζκαηα ησλ
δπλάκεσλ ηεο αγνξάο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, φηαλ νη δεκφζηνη νξγαληζκνί
αληηκεησπίδνπλ ζε θάπνην βαζκφ αληαγσληζκφ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηνλ ηνκέα ηεο
πγείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο (G. Janvan Ζelden and Sandra Σillema,2005).
Γηα πεξηζζφηεξα απφ είθνζη ρξφληα ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε επηδφζεσλ έρεη
αλαδεηρζεί σο έλα εξγαιείν ην νπνίν κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο
νξγαλσζηαθήο απφδνζεο. Οη εθαξκνγέο ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο πξέπεη λα
επηθεληξσζνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθιακβάλνληαη σο
θαζνξηζηηθέο γηα ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ( K.L.H. Wynn-Williams, 2005).
Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί άξηζηε αμία ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ιακβάλνληαο
ππφςε ηνπο εζσηεξηθνχο αιιά θαη εμσηεξηθνχο ελδηαθεξφκελνπο πξνηείλεηαη ε
ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε σο έλα απφ ηα εξγαιεία θξαηηθήο κεηαξξχζκηζεο γηα ηελ
παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο (Ogden and
Wilson, 2000; Ball et al.2000 as sited in Hesham Magd, Adrienne Curry, 2003).
«Tν “benchmarking” ζεσξείηαη φηη είλαη ρξήζηκν λα εθαξκφδεηαη δηφηη είλαη κηα θαιή
κέζνδνο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, πνπ ρσξίο λα ππεξβάιιεη, ζέηεη αμηφπηζηνπο θαη
εθηθηνχο ζηφρνπο. Δπίζεο, εθζέηεη ζηνπο νξγαληζκνχο ηηο πην εμειηγκέλεο πξαθηηθέο
πνπ εκθαλίδνληαη θαη ππνθηλψληαο ηε ζπλερή καζεζηαθή δηαδηθαζία, κπνξεί λα
ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα κηαο θνπιηνχξαο βαζηζκέλεο ζηελ αιιαγή θαη ζηε ζπλερή
βειηίσζε. Θεσξείηαη έλα πνιχ θαιφ φρεκα εθπαίδεπζεο, ζπκκεηνρήο, ελδπλάκσζεο
ησλ αηφκσλ θαη βειηηζηνπνίεζεο ηεο γελεζηνπξγνχ δπλακηθήο γηα θαηλνηνκία»
(Mohamed Zairi, Benchmarking for Practice,1996 p.36).
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5.2Σύπνη Benchmarking

Μία βαζηθή θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ “benchmarking”γίλεηαη αλάινγα κε ην αληηθείκελν
ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηελ πεγή απφ ηελ νπνία αληινχληαη ηα ζηνηρεία γηα ηελ εθαξκνγή
ηνπ. Πην αλαιπηηθά, δηαθξίλνληαη,
σο πξνο ην αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο:
o

ηξαηεγηθή ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε νξγαλψζεηο

άιισλ θιάδσλ πνπ έρνπλ ραξάμεη κία αμηνζεκείσηε πνξεία ζηελ νηθνλνκία ιφγσ ηεο
ζηξαηεγηθήο ηνπο θαη ησλ πξσηνπνξηαθψλ επηινγψλ ηνπο.
o

πγθξηηηθή αμηνιόγεζε δηαδηθαζηώλ γίλεηαη ζε νξγαληζκνχο κε φκνηεο

ιεηηνπξγίεο φπνπ επηιέγνληαη νη θξίζηκεο δηαδηθαζίεο.
o

πγθξηηηθή αμηνιόγεζε απόδνζεο γίλεηαη ζε νξγαληζκνχο ηνπ ίδηνπ ηνκέα θαη

ζπγθξίλνληαη νη ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα πνπ παξέρνπλ.
Χο πξνο ηελ πεγή ησλ αληινχκελσλ ζηνηρείσλ:
Δζωηεξηθή ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηνπ
νξγαληζκνχ γηα νξγαληζκνχο π.ρ. κε παξαξηήκαηα ή ελψζεηο. Δπνκέλσο ε
ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ γίλεηαη εχθνια.
Αληαγωληζηηθή ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε φπνπ ε ζχγθξηζε γίλεηαη κε ηηο
επηδφζεηο ησλ αληαγσληζηψλ ηεο νξγάλσζεο ζε ππεξεζίεο ή δηαδηθαζίεο. Ζ
δπζθνιία εδψ έγθεηηαη ζηε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ γηα ηνλ αληαγσληζκφ.
Λεηηνπξγηθή ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε φπνπ ε ζχγθξηζε γίλεηαη ζε επηδφζεηο
ιεηηνπξγηψλ κε ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο ησλ νξγαλψζεσλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ.
Γεληθή ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε, φπνπ ε ζχγθξηζε γίλεηαη κε ηελ άξηζηε
πξαθηηθή θαη γίλεηαη κεηαμχ άιισλ θιάδσλ.
Πξνθεηκέλνπ ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε λα εθαξκνζηεί επηηπρψο ζην δεκφζην ηνκέα
θξίλεηαη ζεκαληηθή ε αθνζίσζε ζηελ επίηεπμε ζπλερνχο βειηίσζεο, ε ηθαλφηεηα λα
καζαίλεηο απφ ηνπο άιινπο θαη ε δέζκεπζε ζηε βειηίσζε. (Hesham Magd, Adrienne
Curry, 2003).
Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κεηξηέηαη βάζεη κίαο ζεηξάο δεηθηψλ απφδνζεο,
εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ. Αλψηεξε πνηφηεηα δελ κπνξεί λα εμαζθαιηζζεί εθηφο θη
αλ ν νξγαληζκφο κεηξά ηελ απφδνζή ηνπ θαη ηε ζπγθξίλεη κε ηελ απφδνζε ηνπ εγέηε
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ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο. Ζ αλψηεξε αμία πηνζεηήζεθε απφ ηνπο νξγαληζκνχο ηνπ
δεκνζίνπ ηνκέα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί πςειή πνηφηεηα ζηηο ππεξεζίεο θαη κείσζε
ησλ δαπαλψλ. ’ απηφ ην πιαίζην

νη νξγαληζκνί ελζαξξχλνληαη λα αλαπηχμνπλ

απνηειεζκαηηθέο ζπλεξγαζίεο θαη θαηλνηφκεο κεζφδνπο θαηά ηελ παξνρή ηεο
ππεξεζίαο ηνπο. Δίλαη θξίζηκν γη’απηνχο λα αιιάμνπλ ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηελ
νξγάλσζε θαη λα αλαδεηεζνχλ ηδέεο εθηφο ηνπ νξγαληζκνχ, ψζηε λα επηηεπρζεί κία
επηηπρεκέλε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε. Απηφ πνπ απαηηείηαη θαηά θχξην ιφγν, είλαη ε
πιήξεο δέζκεπζε ζηε ζπλερή βειηίσζε, ε γλψζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ νξγαληζκνχ
πξνηνχ επέιζνπλ αιιαγέο, ε επηζπκία λα δηδαρζνχλ απφ ηνλ θαιχηεξν ηνπ ρψξνπ
θαζψο θαη ε πιήξεο αθνζίσζε ζηελ επίηεπμε κεηξήζηκεο βειηίσζεο (Hesham Magd,
Adrienne Curry, (2003).
ην πιαίζην δηακφξθσζεο ελφο ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο
ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ζην δεκφζην ηνκέα παξνπζηάζηεθε κηα πξνζπάζεηα
ζεκειίσζεο ηεο ζεσξίαο ζηε βάζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ζεζκηθήο αηηηνιφγεζεο.
χκθσλα κε ηνπο G. Janvan Ζelden and Sandra Σillema (2005) απηέο νη δχν ζεσξήζεηο
παξέρνπλ κηα εμήγεζε γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζην δεκφζην ηνκέα. Ζ ζεζκηθή αηηηνιφγεζε πεγάδεη απφ ζεσξίεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ εμάξηεζή ηνπ νξγαληζκνχ απφ πφξνπο, θαλνληζκνχο, αμίεο, ελψ ε
νηθνλνκηθή αηηηνιφγεζε βαζίδεηαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζηελ απνδνηηθφηεηα,
ζηνηρεία ηα νπνία ζρεηίδνληαη ζηελά κε ηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο.
Παξφιν πνπ νη νξγαληζκνί ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα δελ ράλνπλ εχθνια ηελ ππφζηαζή ηνπο
θαη δελ αληηκεησπίδνπλ ζπρλά αληαγσληζκφ, πξέπεη λα πεηχρνπλ καθξνπξφζεζκα έλα
επίπεδν απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο, ψζηε λα κελ δεκηψλνπλ ην θξάηνο.
Ζ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε θαιψλ πξαθηηθψλ ζα βνεζήζεη ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο
λα βειηηψζνπλ ηηο ζηξαηεγηθά ζεκαληηθέο δηαδηθαζίεο, δεδνκέλνπ φηη νη εηδηθνί
ππνζηεξίδνπλ φηη ην “benchmarking” νδεγεί ζε θαιχηεξε επίδνζε (Camp, 1989,as
sited in Rodney McAdam &Robbie Saulters, 2000).
Ζ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε επίδνζεο ρξεζηκνπνηήζεθε σο έλα θχξην εξγαιείν
παξαθνινχζεζεο ησλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ζηα
ζρέδηα Γξάζεο eEurope 2002 θαη 2005.Μία ζπγθξηηηθή κειέηε ηεο πνιηηηθήο
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο έγηλε ζην πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο eEurope. Ο ζθνπφο ηεο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
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ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ήηαλ λα αμηνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηχνπ ζην
δεκφζην ηνκέα.
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία “Capgemini Consulting”
πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ πνιηηηθή ηεο δηαδηθηπαθήο δηαζεζηκφηεηαο
θάπνησλ ππεξεζηψλ ζηηο ρψξεο-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαζψο θαη ζηε
Ννξβεγία, Ηζιαλδία θαη Διβεηία (Patrick Wauters, 2006, p. 389-403) δεκηνχξγεζε έλα
πιαίζην αμηνιφγεζεο κέζα απφ κία ιίζηα είθνζη βαζηθψλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Ζ
αλσηέξσ κειέηε έδεημε φηη απφ ην 2001 θαη έπεηηα ζπληειέζηεθε κία αμηνζεκείσηε
βειηίσζε ζηηο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ζε επξσπατθφ επίπεδν,
αλάινγα βέβαηα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε ρψξαο.
Γηα λα πεηχρεη φκσο ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη λα
επηηεπρζεί κεηξήζηκε βειηίσζε, είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξμεη ε δέζκεπζή ηνπο ζηε
ζπλερή βειηίσζε, θαιή γλψζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ νξγαληζκψλ θαη πξνζπκία λα
δηδαρηνχλ απφ έλαλ θαιχηεξν (Bullivant, 1996ascitedin Hesham Magd, Adrienne
Curry,2003,p. 261 – 286).
ε αληίζεζε κε ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε, ε ζπγθξηηηθή κάζεζε δελ πεξηιακβάλεη
ππνρξεσηηθά ηελ εμεχξεζε ζπγθξίζηκσλ θνξέσλ θαη δελ ρξεζηκνπνηεί δείθηεο γηα
άκεζεο ζπγθξίζεηο, αιιά εζηηάδεη θπξίσο, ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Ο ζθνπφο ηεο
ζπγθξηηηθήο κάζεζεο είλαη λα δηδαρζεί έλαο νξγαληζκφο απφ ηα δπλαηά ζεκεία ησλ
άιισλ, λα εκπλεπζηεί απφ απηνχο αιιά θαη λα απνθχγεη ηα ιάζε ηνπο. Με απηφλ ηνλ
ηξφπν εληνπίδνληαη θαιχηεξνη ηξφπνη ιεηηνπξγίαο κηαο δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη
επηδηψθεηαη ε βειηίσζε ζηε ζπλνιηθή ηεο απφδνζε.
Δπίζεο, ε δηεπθφιπλζε ηεο ζπγθξηηηθήο κάζεζεο, κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ ηνπ
δεκνζίνπ ηνκέα, αλαθέξεηαη σο έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζθνπνχο ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ
Αμηνιφγεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζηα ζεκαληηθά νθέιε ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο
πεξηιακβάλεηαη, κεηαμχ άιισλ, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ ηεο δεκφζηαο
νξγάλσζεο θαη ησλ ζεκείσλ πνπ ρξεηάδνληαη βειηίσζε. χκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία
ηνπ ΚΠΑ, νη θαιέο πξαθηηθέο δηνίθεζεο ζπλδένληαη κε ηε ζπγθξηηηθή κάζεζε, φκσο
φηαλ αλαδεηνχληαη θνξείο γηα ζπγθξηηηθή κάζεζε, πξνηείλεηαη ε έξεπλα λα κελ
πεξηνξίδεηαη κφλν ζε νκνεηδείο νξγαληζκνχο, γηαηί πνιιέο θνξέο ε θαηλνηνκία
πξνθχπηεη απφ ηε κάζεζε πνπ παξέρεηαη απφ δηαθνξεηηθνχο θνξείο.
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Ζ απηφ-αμηνιφγεζε πνπ πξνηείλεη ην ΚΠΑ είλαη έλα πξψην βήκα γηα ηε δηαδηθαζία ηεο
ζπγθξηηηθήο κάζεζεο θαη ησλ αιιαγψλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζε έλαλ νξγαληζκφ, δηφηη
δηεπθνιχλεη ηνλ εληνπηζκφ ησλ δπλαηψλ ηνπ ζεκείσλ θαη απηψλ πνπ ρξεηάδνληαη
βειηίσζε. Δπηπιένλ, ζεσξείηαη ζεκαληηθφ λα εμεηαζζεί ν ηξφπνο δηνίθεζήο ηνπ ψζηε
λα απνηππσζεί ξεαιηζηηθά ε θαηάζηαζή ηνπ θαη λα απνθαζηζηνχλ ηειηθά ηα ζεκεία
πνπ πξέπεη λα βειηησζνχλ. Χζηφζν θάζε κεκνλσκέλε δηαδηθαζία θαη θάζε ππεξεζία
ηνπ νξγαληζκνχ κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν ζπγθξηηηθήο κάζεζεο.
Ζ ζπγθξηηηθή κάζεζε, βάζεη ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Αμηνιφγεζεο,(Πεγή: ΚΠΑ,2006
Γεκνζηεπκέλν ζην http://www.eipa.eu, ηειεπηαία επίζθεςε Ηαλνπάξηνο 2013)
πξνυπνζέηεη φηη ν νξγαληζκφο έρεη αμηνινγήζεη ηελ απφδνζή ηνπ ζε ζρέζε κε : α. Σνπο
Τπαιιήινπο, β. Σνπο Πειάηεο, γ. Σν Πεξηβάιινλ, θαη δ. Σε πλνιηθή απφδνζε ηεο
νξγάλσζεο. Δπίζεο, ε ζπγθξηηηθή κάζεζε κπνξεί λα απεηθνληζηεί, ζχκθσλα κε ην
ΚΠΑ, σο έλαο θχθινο πέληε θάζεσλ, φπσο απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ Γηάγξακκα: 1.
Πξνγξακκαηηζκφο, 2. πιινγή, κέηξεζε θαη ζχγθξηζε, 3. Αλάιπζε, 4. Τηνζέηεζε θαη
5. Αμηνιφγεζε θαη επαλάιεςε.

Γηάγξακκα 3: Ο θύθινο πγθξηηηθήο Μάζεζεο θαη ην Έξγν
Πεγή: ΚΠΑ,2006

1ε Φάζε : Ο πξνγξακκαηηζκφο είλαη ε πξψηε θάζε ελφο έξγνπ ζπγθξηηηθήο κάζεζεο
φπνπ θαη αλαδεηνχληαη νη θαηάιιεινη εηαίξνη.
2ε Φάζε : Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο θάζεο, θαηαγξάθνληαη νη θξίζηκεο
δηαδηθαζίεο θαη ζπγθεληξψλνληαη νη πξνηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαζψο θαη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηηεχρζεθαλ ζηα
αληίζηνηρα ζεκεία. Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ ζπλήζσο γίλεηαη κέζσ πξαγκαηνπνίεζεο
ζπλαληήζεσλ, επηζθέςεσλ θαη εξσηεκαηνινγίσλ.
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3ε Φάζε : Καηά ηε θάζε ηεο αλάιπζεο νη ζπκκεηέρνληεο εληνπίδνπλ ηηο αηηίεο ησλ
πξνβιεκάησλ ψζηε λα πξνηαζνχλ άιιεο ιχζεηο, δηαδηθαζίεο ή πην θαηάιιειεο
πξαθηηθέο.
4ε Φάζε : Καηά ηε θάζε ηεο εθαξκνγήο επηιέγνληαη νη πξνηάζεηο θαη ιχζεηο νη νπνίεο
θαη πηνζεηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ.
5ε Φάζε : Ζ ηειεπηαία θάζε είλαη απηή ηεο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ
έξγνπ, φπνπ αμηνινγνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθξηηηθήο κάζεζεο θαη αλαιφγσο
γίλνληαη βειηηψζεηο ή ππνβάιινληαη θαηλνχξγηεο πξνηάζεηο.

5.3 Δηδηθά βξαβεία πνηόηεηαο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ ειιεληθνύ δεκνζίνπ ηνκέα
Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ε Διιάδα ζε κηα πξνζπάζεηα λα επηβξαβεχζεη ηηο πξφηππεο
ππεξεζίεο πνπ εθάξκνζαλ κε επηηπρία ην Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο (Κ.Π.Α.)
ζεζκνζέηεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3230/2004 «Γηνίθεζε κε ζηφρνπο,
κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» ηα εηδηθά βξαβεία πνηφηεηαο γηα ηηο
δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηνπο Ο.Σ.Α. α’ θαη β’ βαζκνχ.
Οη πξψηεο πξνζπάζεηεο πνπ βξαβεχηεθαλ (γίλεηαη αλαιπηηθή αλαθνξά ζην
Παξάξηεκα) απνηέιεζαλ παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο ηνπ
επξχηεξνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζηελ Διιάδα θαζψο ζεκαηνδφηεζαλ ηελ πξνζπάζεηα γηα
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη ηεο δηάδνζεο ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ.

48

6. ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΒΔΛΣΗΣΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ

6.1 Αμηνιόγεζε βέιηηζησλ πξαθηηθώλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζε επξσπατθό
επίπεδν

Ζ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε απνηειεί έλα εξγαιείνγηα ηελ θαηαγξαθή ηεο εμέιημεο ησλ
δεηθηψλ ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία πηνζεηήζεθε ζην πιαίζην ησλ
ζρεδίσλ δξάζεο eEurope. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ζπγθεθξηκέλα ε νκάδα εξγαζίαο
πνπ αζρνιήζεθε κε ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, πξφηεηλε ην 2001 θαη
θαζηεξψζεθε αθνινχζσο έλαο θαηάινγνο κε είθνζη βαζηθέο ππεξεζίεο, απνηειψληαο
ζήκεξα ηε βάζε ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο πξνφδνπ ησλ θξαηψλ (θξάηε κέιε ηεο
Δ.Δ πιένλ ηεο Ννξβεγίαο, Ηζιαλδίαο, Διβεηίαο θαη Σνπξθίαο) ζηελ ειεθηξνληθή
δηαθπβέξλεζε.

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΡΟ

ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΡΟ ΠΟΛΗΣΔ

Πίλαθαο 7 : Καηάινγνο ησλ 20 Βαζηθψλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ πνπ
αμηνινγνχληαη ζε ζέκαηα Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
Φφξνο εηζνδήκαηνο: δήισζε θαη εηδνπνίεζε εθθαζάξηζεο
Τπεξεζίεο αλαδήηεζεο εξγαζίαο
Δηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Πξνζσπηθά έγγξαθα (δηαβαηήξην θαη άδεηα νδήγεζεο)
Καηαρψξεζε νρήκαηνο (θαηλνχξηα, κεηαρεηξηζκέλα θαη εηζαγφκελα
Έθδνζε
νηθνδνκηθήο άδεηαο
απηνθίλεηα)
Γήισζε πξνο ηελ αζηπλνκία (π.ρ. ζε πεξίπησζε θινπήο)
Γεκφζηεο βηβιηνζήθεο (δηαζεζηκφηεηα θαηαιφγσλ, εξγαιεία αλαδήηεζεο)
Πηζηνπνηεηηθά (γελλήζεσο θαη γάκνπ): αίηεζε θαη παξαιαβή
Δηζαγσγή ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε
Αλαθνίλσζε κεηαθφκηζεο (αιιαγή δηεχζπλζεο)
Τπεξεζίεο πγείαο (δηαζεζηκφηεηα ππεξεζηψλ θαη θιείζηκν ξαληεβνχ)
Δηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο
Φφξνο επηρεηξήζεσλ: δήισζε θαη εηδνπνίεζε εθθαζάξηζεο
ΦΠΑ: δήισζε θαη εηδνπνίεζε εθθαζάξηζεο
Έλαξμε επηρείξεζεο
Τπνβνιή ζηνηρείσλ ζε ηαηηζηηθέο ππεξεζίεο
Σεισλεηαθέο δηαζαθήζεηο
Πεξηβαιινληηθέο άδεηεο
Γεκφζηεο Πξνκήζεηεο

Πεγή : ΚηΠ, Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, Δμέιημε ησλ 20
βαζηθώλ ππεξεζηώλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Ννέκβξηνο 2007.
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6.2 Βέιηηζηεο πξαθηηθέο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο

Αθνινχζσο ζα παξνπζηαζηνχλ θάπνηεο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ
πνιίηε, νη νπνίεο εληνπίδνληαη ζην πεδίν ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, επηιέρζεθαλ λα παξνπζηαζηνχλ ηξεηο θαιέο πξαθηηθέο απφ ηελ Διιάδα
θαη ηξεηο απφ ηνλ επξχηεξν επξσπατθφ ρψξν, ζε ηξείο βαζηθέο ππεξεζίεο: Αίηεζε θαη
παξαιαβή πηζηνπνηεηηθψλ, Φφξνο εηζνδήκαηνο: δήισζε -εηδνπνίεζε εθθαζάξηζεο θαη
Τπεξεζίεο αλαδήηεζεο εξγαζίαο, νη νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο είθνζη βαζηθέο
ππεξεζίεο ησλ νπνίσλ ε εμέιημή ηνπο παξαθνινπζείηαη ζε επξσπατθφ επίπεδν. Ζ
επηινγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ απφ ηνλ επξσπατθφ ρψξν, πξνηηκήζεθε ζε ζρέζε κε ηνλ
επξχηεξν δηεζλή ρψξν, δεδνκέλνπ φηη νη επξσπατθέο ρψξεο αθνινπζνχλ κηα εληαία
πνιηηηθή ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, γίλεηαη ζεκαληηθή πξνζπάζεηα εμέιημεο απφ
φιεο ηηο ρψξεο, θαη παξά ηηο φπνηεο δηαθνξέο ε αληαιιαγή εκπεηξηψλ είλαη
αμηνζεκείσηε.
Οη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο έρνπλ θεξδίζεη ηελ
εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ θαη απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ επηζθεςηκφηεηά ηνπο θαη
ηελ

πξαγκαηνπνίεζε

ειεθηξνληθψλ

ζπλαιιαγψλ.

Απφ

άπνςε

αληηθεηκέλνπ

θαηαηάζζεηαη ζε “benchmarking δηαδηθαζίαο” ελψ απφ άπνςε πξνέιεπζεο δεδνκέλσλ
ζε “ιεηηνπξγηθφ benchmarking”. Έπεηηα απφ κία κειέηε πεξίπησζεο ηνπ ειιεληθνχ
δεκνζίνπ ηνκέα ζα εμεηάδεηαη κία αληίζηνηρε άιιεο επξσπατθήο ρψξαο,αληίζηνηρεο
ππεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζεη ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε απηψλ.

1η Μελέτη Περίπτωσης: Ζ Δζληθή Πύιε Γεκόζηαο Γηνίθεζεο «ΔΡΜΖ» θαη ηα Κέληξα
Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΔΠ) (Υώξα : Διιάδα)
Ζ Δζληθή πχιε «Δrmis» ζρεδηάζηεθε γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ πνιίηε
θαη ηεο επηρείξεζεο, παξέρνληαο έλα κεγάιν αξηζκφ ππεξεζηψλ ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο, νη νπνίεο παξέρνληαη κέζσ ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Απνηειεί ηελ
εληαία Κπβεξλεηηθή Γηαδηθηπαθή Πχιε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, έλα θεληξηθφ ζεκείν
ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηε Γεκφζηα
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Γηνίθεζε, θαη παξέρεη κεξηθέο επηιεγκέλεο πιήξσο δηαζέζηκεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο
ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα.
χκθσλα

κε

ζηνηρεία

πνπ

αληιήζεθαλ

απφ

ηελ

επίζεκε

ηζηνζειίδα

(www.ermis.gov.gr),ηα επίπεδα ηαπηνπνίεζεο πνπ απαηηνχληαη απφ ην ζχζηεκα
εμαξηψληαη απφ ηελ ππεξεζία ηελ νπνία επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν πνιίηεο ή ε
επηρείξεζε. πγθεθξηκέλα:
• Γηα Τπεξεζίεο απιήο πιεξνθφξεζεο δελ απαηηείηαη θάπνην αλαγλσξηζηηθφ
ηαπηνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε.
• Γηα Τπεξεζίεο ζηηο νπνίεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ειεθηξνληθήο
αίηεζεο, ρξεηάδεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφο).
• Γηα Τπεξεζίεο ζηηο νπνίεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο
δηεθπεξαίσζεο, απαηηείηαη εθηφο απφ ηελ εγγξαθή ηνπ ρξήζηε θαη ε θπζηθή
ηαπηνπνίεζή ηνπ, γηα κία θνξά, ζε έλα Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ).

Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο:


1ε Καηεγνξία : Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο πνπ Τπνβάιινληαη απφ ηελ Δζληθή

Πχιε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο “Ermis”. Τπάξρνπλ πεξί ηηο 344 ππεξεζίεο (Πεγή:
ηζηνζειίδα www.ermis.gov.gr, ηειεπηαία επίζθεςε 20/01/2013) γηα ηηο νπνίεο κπνξνχλ
λα ππνβιεζνχλ νη αηηήζεηο ειεθηξνληθά, ελψ γηα ηελ παξαιαβή ησλ ζρεηηθψλ
πηζηνπνηεηηθψλ ν ελδηαθεξφκελνο ζα πξέπεη λα ηα παξαιάβεη απφ ην Κέληξν
Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) πνπ ζα επηιέμεη.


2ε Καηεγνξία : Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα

πιήξνπο δηεθπεξαίσζεο κέζσ ηεο εζληθήο πχιεο δεκφζηαο δηνίθεζεο “Ermis” θαη νη
νπνίεο αλαθέξνληαη (ηζηνζειίδα, ηειεπηαία επίζθεςε 20/01/2013) αθνινχζσο:
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Πίλαθαο 8: Τπεξεζίεο κε δπλαηόηεηα Πιήξνπο Γηεθπεξαίσζεο
κέζσ ηεο πύιεο “Ermis”
Απφζπαζκα αηνκηθνχ ινγαξηαζκνχ ΗΚΑ
Βεβαίσζε θαηαβνιήο απνδεκηψζεσλ ΔΛΓΑ ζε παξαγσγνχο
Υνξήγεζε αλάιπζεο απνδεκηψζεσλ ΔΛΓΑ πνπ θαηαβιήζεθαλ ζε παξαγσγνχο
Υνξήγεζε αληηγξάθνπ ιεμηαξρηθήο πξάμεο γάκνπ (Δηδηθφ Λεμηαξρείν)
Υνξήγεζε αληηγξάθνπ ιεμηαξρηθήο πξάμεο γέλλεζεο (Δηδηθφ Λεμηαξρείν)
Υνξήγεζε αληηγξάθνπ ιεμηαξρηθήο πξάμεο ζαλάηνπ (Δηδηθφ Λεμηαξρείν)
Υνξήγεζε βεβαίσζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο (γηα επηρεηξήζεηο - εξγνδφηεο)
Υνξήγεζε βεβαίσζεο γέλλεζεο (Δζληθφ Γεκνηνιφγην)
Υνξήγεζε βεβαίσζεο εληζρχζεσλ ΠΔΑ ζε παξαγσγνχο (ΔΛΓΑ)
Υνξήγεζε βεβαίσζεο ηζαγέλεηαο (Δζληθφ Γεκνηνιφγην)
Υνξήγεζε βεβαίσζεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο γηα ΟΓΑ (Δζληθφ Γεκνηνιφγην)
Υνξήγεζε βεβαίσζεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (Δζληθφ Γεκνηνιφγην)

Έλαο επηζθέπηεο ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο (portal) κπνξεί λα εγγξαθεί σο «ρξήζηεο»
ψζηε λα έρεη πξφζβαζε ζε κηα πξνζσπηθή «ζειίδα», ηε δπλαηφηεηα λα απνζεθεχεη
ππεξεζίεο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ ψζηε λα κπνξεί λα ηηο αλαδεηά ζην κέιινλ εχθνια.
Δπίζεο, κπνξεί λα ππνβάιεη ειεθηξνληθή αίηεζε έθδνζεο ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ
λα πξνρσξά ζηελ έθδνζή ηνπο θαη λα δηαζέηεη πξνζσπηθή ειεθηξνληθή ζπξίδα γηα λα
απνζεθεχνληαη ηα δηάθνξα πηζηνπνηεηηθά».
(Πεγή :http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/whyRegister/.Σα πλεπκαηηθά
δηθαηψκαηα ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ αλήθνπλ ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ).
Ζ πχιε απηή εθηφο απφ έλα θηιηθφ πεξηβάιινλ πξνο ην ρξήζηε έρεη αλαπηχμεη έληνλε
ζπλεξγαζία κε ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) θαζψο ηα πηζηνπνηεηηθά ησλ
αηηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη ζηελ πχιε "Ermis" παξαιακβάλνληαη απφ εθεί. Ηδηαηηέξσο
ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ησλ ΚΔΠ είλαη ε πιεξνθφξεζε πνπ παξέρνπλ κέζσ ηεο
ηζηνζειίδαο (www.kep.gov.gr)ηνπο αιιά θαη ε ιεηηνπξγία ηειεθσληθνχ θέληξνπ γηα
πιεξνθνξίεο θαη ειεθηξνληθή αίηεζε πηζηνπνηεηηθψλ, ζε εηθνζηηεηξάσξε βάζε, ζηνλ
αξηζκφ «1500». Οπνηαδήπνηε φκσο ειεθηξνληθή αίηεζε παξαπέκπεηαη απηνκάησο ζηελ
δηαδηθηπαθή πχιε "Ermis".
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Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν κηα ειεθηξνληθή ππεξεζία θαζίζηαηαη ηδηαηηέξσο απιή θαη
ιεηηνπξγηθή γηα φινπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην κεγάιν δίθηπν ησλ ΚΔΠ (Πεγή:
e.practice.eu) αλά ηελ Διιάδα, κηα ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή ππεξεζία γηα ηα άηνκα πνπ
δνπλ ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, φζνπο έρνπλ δπζθνιία κεηαθίλεζεο, ειηθησκέλνπο,
θιπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ΚΔΠ θαηέθηεζαλ ην 2007 ηνλ ηίηιν “Good Practice
Label 2007″ ζην επξσπατθφ ζπλέδξην γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε «EU
eGovernment Conference» ζηε Ληζζαβφλα.

Δπίζεο, ζην δηαγσληζκφ πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζην πιαίζην
ησλ Δπξσπατθψλ Βξαβείσλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 2009, ε Διιεληθή Πχιε
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο "Ermis" έιαβε κηα ζεκαληηθή δηάθξηζε, θαζψο αλαθεξχρζεθε σο
έλα απφ ηα ηξία θαιχηεξα έξγα ζηελ θαηεγνξία «Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ζηελ
ππεξεζία ηεο δηνηθεηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο, ελψ νη
ππνςεθηφηεηεο πνπ ππνβιήζεθαλ ζπλνιηθά ήηαλ 118 πξαθηηθέο απφ φιε ηελ Δπξψπε.
πκπεξάζκαηα πξνο γλψζε :
-

Μέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο “Δrmis”, ν πνιίηεο κπνξεί λα πιεξνθνξεζεί γηα

ην ζχλνιν ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ ηνκέα απφ έλα
ζεκείν, ζε ηέζζεξηο γιψζζεο (ειιεληθά, αγγιηθά, γαιιηθά, γεξκαληθά)

ρσξίο λα

απαηηείηαη ε άζθνπε θαη ρξνλνβφξα πεξηήγεζή ηνπ ζε δηαθνξεηηθέο ηζηνζειίδεο.
-

Ζ δηαδηθαζία ηαπηνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε έρεη απινπνηεζεί θαη γηα κία ζεηξά

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ δελ απαηηείηαη ε θπζηθή παξνπζία ζηηο ππεξεζίεο, παξά
κφλνλ ε πξνζέιεπζε ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ, ηελ πξψηε θνξά, ζε έλα ΚΔΠ ηεο
επηινγήο ηνπ.
-

Ζ ρξήζε ηεο ππεξεζίαο γίλεηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ππφ ηε κνξθή ππεξεζίαο

κηαο ζηάζεο (one stop shop) θαη απνδεηθλχεη ηελ έλαξμε κηαο επνρήο φπνπ νη ππεξεζίεο
ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά, αλαγλσξίδνληαο ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά
γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ζπλαιιαγψλ.
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Σα αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθά ζπλεπάγνληαη γηα ηνλ επηζθέπηε, άκεζε ελεκέξσζε,
εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη απνθπγή ηαιαηπσξίαο απφ ηελ πεξηήγεζε ζε πνιιέο
δηαθνξεηηθέο ηζηνζειίδεο, κε απνηέιεζκα λα εληζρχεηαη ε εκπηζηνζχλε ηνπ πνιίηε ζηηο
δηαδηθαζίεο θαη ζην φξακα γηα έλα εθζπγρξνληζκέλν ειιεληθφ θξάηνο.

2η Μελέτη Περίπτωσης: Πύιε πξόζβαζεο ζηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο (Υώξα : Ννξβεγία)

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ππεξεζηψλ επηιέρζεθε ε πχιε πξφζβαζεο ζηηο
δεκφζηεο ππεξεζίεο ηεο Ννξβεγίαο, δηφηη ζχκθσλα κε ηε κειέηε πνπ δηεμήρζε γηα
ινγαξηαζκφ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (Capgemini, IDC, Rand Europe, Sogetiand DTi
for European Commission, “Digitizing Public services in Europe: Putting ambition into
action” 2010), παξνπζηάδεη πιήξσο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο (full online availability) ζε
πνζνζηφ 90%, ζπλνιηθά δηαζέζηκεο ππεξεζίεο (online sophistication) ησλ δεκνζίσλ
ππεξεζηψλ ζε πνζνζηφ 92% θαη 100% ζηηο ππεξεζίεο επηρεηξήζεσλ (αληίζηνηρνο
επξσπατθφο κέζνο φξνο EU 27+ ήηαλ 94% ) φηαλ ν δείθηεο(sophistication) γηα
ππεξεζίεο πνιηηψλ ήηαλ 86%, θαη ν αληίζηνηρνο επξσπατθφο κέζνο φξνο EU 27+ ήηαλ
87%.
Ζ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ηεο Ννξβεγίαο γίλεηαη
κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο “Norway.no” θαη δηεπθνιχλεηαη κέζσ δχν βαζηθψλ
εξγαιείσλ:
-«Αλεχξεζε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ» (Find e-services).
- «Πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο» (My personal information).
Μέζσ ηεο «αλεχξεζεο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ» κπνξεί λα πινεγεζεί θάπνηνο κε
επθνιία ζηηο ειεθηξνληθά δηαζέζηκεο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ηεο Ννξβεγίαο. Ζ
αλαδήηεζε γίλεηαη ηφζν κέζσ κηαο κεραλήο αλαδήηεζεο, ή κε πξνηεηλφκελεο ιέμεηοθιεηδηά, ή ηέινο κε ηηο δεκνθηιέζηεξεο ππεξεζίεο πνπ επηζθέπηνληαη νη ρξήζηεο.
Οη θχξηεο ζεκαηηθέο είλαη : Απαζρφιεζε, Οηθνγέλεηα, Ηδηνθηεζία, Μεηαλάζηεπζε,
Γηθαηψκαηα Καηαλαισηή, Τγεία, Τπνρξεψζεηο πνιηηψλ, Πεξηβάιινλ, Δκπφξην θαη
Βηνκεραλία, Κνηλσληθή επεκεξία, Φνξνινγία, Δθπαίδεπζε, Ννκηθά Εεηήκαηα,
Κνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη Κνηλσληθή Αζθάιηζε, Κπθινθνξία – Μεηαθίλεζε.
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κσο ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθηπαθή πχιε γίλεηαη πην πξνζσπνπνηεκέλε κέζσ ηεο
θαηεγνξίαο «Οη Πξνζσπηθέο κνπ πιεξνθνξίεο» φπνπ θάπνηνο κπνξεί λα ζπλδεζεί,
ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο θσδηθνχο πνπ έρεη ιάβεη, είηε κέζσ επηζηνιήο, κελχκαηνο ζην
θηλεηφ, είηε κέζσ κηαο έμππλεο θάξηαο ή ζπζθεπήο USB, ψζηε λα ειέγμεη ηα ζηνηρεία
ηνπ ζρεηηθά κε ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ, ην φρεκα πνπ δηαζέηεη, ηνλ γηαηξφ ηνπ, ή
ηελ εμέιημε ησλ αηηήζεσλ γηα πξνζσπηθέο ηνπ ππνζέζεηο (εθπαίδεπζεο, πγείαο,
θνξνινγίαο).
Δπίζεο, ν πνιίηεο κπνξεί λα απεπζχλεη εξσηήζεηο ζην ηειεθσληθφ θέληξν, κέζσ
γξαπηήο επηθνηλσλίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (e-chat), ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο (email) ή γξαπηνχ κελχκαηνο θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Ζ ζρεηηθή ππεξεζία δεκηνπξγεί ηελ
αίζζεζε κηαο πην ζηελήο ζρέζεο κεηαμχ θξάηνπο θαη πνιίηε αιιά νπζηαζηηθά ηελ
εληάζζεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ πνιίηε κηαο θαη κπνξεί λα αλαδεηήζεη εχθνια
πιεξνθνξίεο γηα φιεο ηνπ ηηο δξαζηεξηφηεηεο.
πκπεξάζκαηα πξνο γλώζε :


Μέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηεο Ννξβεγίαο “Norway.no” δίλεηαη έκθαζε ζηε

δηεπθφιπλζε ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ, πηνζεηψληαο πνιχ απιέο δηαδηθαζίεο ζηνλ ηξφπν
αλαδήηεζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Οη ζεκαηηθέο πνπ εληνπίδνληαη ζηελ αλαθεξζείζα πχιε,
θαιχπηνπλ ζρεδφλ φιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο πνιίηε, ψζηε λα κπνξεί λα
θαιχςεη φιεο ηηο απνξίεο ηνπ γηα δεηήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ.


Ζ ρξήζε πνιιαπιψλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα γίλεη κέζσ κίαο εγγξαθήο (single

sign on).


Ζ παξνρή πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ ηαπηνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε (θσδηθνχο

PIN πνπ απνζηέιινληαη δηα αιιεινγξαθίαο, θσδηθνχο κέζσ θηλεηνχ, ρξήζε «έμππλεο
θάξηαο» ή ζπζθεπήο USB) ρσξίο λα απαηηείηαη θπζηθή παξνπζία ζηε Γεκφζηα
ππεξεζία.

πγθξίλνληαο ηελ Δζληθή Πχιε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο “Ermis” κε ηελ πχιε ηεο
Ννξβεγίαο “Norway.no” γίλεηαη θαλεξφ φηη αλ θαη εληνπίδνληαη πνιιά θνηλά ζηνηρεία,
ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο θάπνησλ ππεξεζηψλ ηνπο. πγθεθξηκέλα, ζηελ
πεξίπησζε

ηεο

Διιάδαο

εληνπίδνληαη

πεξηζψξηα

ζηελ

αλάπηπμε

πην

πξνζσπνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε, απνζηνιή
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πξνηεηλφκελσλ ππεξεζηψλ, βάζεη ηνπ ηζηνξηθνχ επηινγψλ ηνπ αιιά θαη ζχζηαζε
πεξηζζφηεξσλ δηθηχσλ επηθνηλσλίαο κε ηελ ππεξεζία, φπσο ε δπλαηφηεηα άκεζεο
απάληεζεο ππαιιήισλ ζε γξαπηά κελχκαηα θηλεηνχ ηειεθψλνπ ή δηαδηθηπαθήο
ζπδήηεζεο (chat) κε ηνλ ελδηαθεξφκελν.
Απηφ φκσο πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπλππνινγηζζεί θαη λα αμηνινγεζεί θαη γηα ηηο δχν
ρψξεο αθνξά ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ρξήζηε θαη ηε ρξεζηηθφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ
ππεξεζηψλ φπσο θαηαγξάθνληαη ζηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ζε εζληθφ επίπεδν,
ζχκθσλα κε ηε κειέηε πνπ δηεμήρζε γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε
ηίηιν “Digitizing Public services in Europe: Putting ambition into action”, 9th
Benchmark Measurement, December 2010.
Πίλαθαο 9: ηνηρεία ηθαλνπνίεζεο ρξήζηε θαη ρξεζηηθόηεηαο ησλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ
(eServices)

Υξεζηηθόηεηα

Διιάδα

Ννξβεγία

Μ. Όξνο Δ.Έ

91%

67%

79%

100%

19%

80%

(usability)
Ηθαλνπνίεζε ρξήζηε
(user satisfaction)

Παξαηεξνχκε φηη ε Διιάδα ππεξηεξεί έλαληη ηεο Ννξβεγίαο θαη ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ
φξνπ, ηφζν ζην θξηηήξην ηεο ρξεζηηθφηεηαο φζν θαη ζην θξηηήξην ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ
ρξήζηε.

3η Μελέτη Περίπτωσης: Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο θαη ζρεηηθέο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο
από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ(Υώξα : Διιάδα)

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..) ηνπ ειιεληθνχ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ έρεη δεκηνπξγήζεη κία ζχγρξνλε ειεθηξνληθή πχιε
«www.gsis.gr»,γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ πνιηηψλ,
επηρεηξήζεσλ θαη ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, αμηνπνηψληαο ηηο ζχγρξνλεο ειεθηξνληθέο
ππεξεζίεο.
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Ζ θνξνινγία εηζνδήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα, ε ππνβνιή θαη εθθαζάξηζε ηεο
θνξνινγηθήο δήισζεο θπζηθψλ πξνζψπσλ, απνηειεί φπσο αλαθέξζεθε κία απφ ηηο
είθνζη βαζηθέο ππεξεζίεο “eGovernment” θαη είλαη δηαζέζηκε ζηελ Διιάδα
ειεθηξνληθά απφ ην 2001, κέζσ ηεο ππεξεζίαο TAXISnet. Ζ ελ ιφγσ ππεξεζία
απνηειεί ππφδεηγκα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνλ ειιεληθφ Γεκφζην Σνκέα θαη
ηελ πξψηε νινθιεξσκέλε ππεξεζία Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα.
Αμηνζεκείσην είλαη φηη ε ππεξεζία δηαθξίζεθε θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν, θαηαθηψληαο
δχν θνξέο βξαβείν Βέιηηζηεο Πξαθηηθήο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.
H ππεξεζία απηή ζηελ Διιάδα εθπιεξψλεη ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπ 5νπ επηπέδνπ
ςεθηαθήο νινθιήξσζεο, θαζψο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, γίλεηαη πξν-ζπκπιήξσζε
θάπνησλ ζηνηρείσλ ζηε θνξνινγηθή δήισζε, βάζεη ζηνηρείσλ πνπ αληιεί απφ
ζπλεξγαδφκελεο ππεξεζίεο ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ Σνκέα. Δπίζεο, εθηφο απφ ηε
δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηεο, ζην επίπεδν ηνπ εθηθηνχ, κε ηηο ππφινηπεο
ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, έρεη θαηνξζψζεη λα παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο κέζσ
πνιιαπιψλ θαλαιηψλ (απνζηνιή ελεκέξσζεο ζε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, θαμ θαη
θηλεηφ ηειέθσλν).
Γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο πνπ δελ επηιέγνπλ ηε ζχλδεζε κέζσ δηαδηθηχνπ είλαη πνιχ
ζεκαληηθή ε χπαξμε ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ εμππεξέηεζεο “TAXISphone” φπνπ ν
πνιίηεο θαιεί απφ νπνηαδήπνηε ζπζθεπή ηειενκνηνηππίαο ην ηειέθσλν ηεο ππεξεζίαο
θαη κπνξεί λα επηιέμεη κία ζεηξά απφ έληππα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ ηα νπνία θαη ηνπ
απνζηέιινληαη.
Δπίζεο, γηα ηελ νκαιή ζπλεξγαζία ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ απνθπγή ηεο ηαιαηπσξίαο
ησλ πνιηηψλ, έρνπλ πηζηνπνηεζεί δηάθνξνη θνξείο απφ ηε Γ.Γ.Π.. (φπσο
ζπκβνιαηνγξάθνη, ηξάπεδεο, νξγαληζκνί, Κ.Δ.Π.) νη νπνίνη φηαλ θαινχλ απφ
πηζηνπνηεκέλε ζπζθεπή θαμ ηνλ ηειεθσληθφ αξηζκφ ηνπ ππνπξγείνπ πιεθηξνινγνχλ
έλαλ πξνζσπηθφ θσδηθφ (PIN, πνπ ηνπο έρεη απνζηαιεί απφ ηε Γ.Γ.Π..) θαη ζηε
ζπλέρεηα ηνλ Α.Φ.Μ. ηνπ πνιίηε. Ζ βεβαίσζε πνπ ιακβάλεη ν θνξέαο ζηε ζπζθεπή
θαμ, επέρεη ζέζε Απνδεηθηηθνχ Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο. Οκνίσο φια ηα Κέληξα
Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ πνπ πηζηνπνηνχληαη απφ ηε Γ.Γ.Π. κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ
άκεζα

κέζσ

εκεηψκαηνο

ζπζθεπήο
ηνπ

θφξνπ

ηειενκνηνηππίαο
εηζνδήκαηνο

(θαμ),

θπζηθψλ

αληίγξαθα
πξνζψπσλ

Δθθαζαξηζηηθνχ
θαη

απνδεηθηηθφ

θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, ηα νπνία είλαη έγθπξα θαη έρνπλ ηελ ηζρχ πξσηνηχπνπ.
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Δπηπιένλ, κε ηελ πηινηηθή ππεξεζία δηαδηθηχνπ (Web Service) ηεο Γ.Γ.Π.
θαηαβάιιεηαη ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα λα εμαζθαιηζηεί αθφκε κεγαιχηεξε
δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ

Γεκνζίνπ,

πξνθεηκέλνπ ηα αηνκηθά ζηνηρεία ησλ πνιηηψλ (Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ,
Αξηζκφ Σαπηφηεηαο, ζπκκεηνρή ζε επηρεηξήζεηο θ.ά.) λα αληαιιάζζνληαη άκεζα
κεηαμχ ησλ ππνπξγείσλ. Απηή ε ππεξεζία ζα έρεη αληίζηνηρα επίδξαζε θαη ζηελ
εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, αλαθνξηθά κε ηνλ φγθν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα πξέπεη
λα πξνζθνκίδεη γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαηά ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ.
Δπίζεο, κηα θαηλνηφκα θαη ρξεζηηθή ππεξεζία γηα ηνλ πνιίηε είλαη ε πηνζέηεζε ηεο
«Κάξηαο Απνδείμεσλ» απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011, ε ρξήζε ηεο νπνίαο είλαη
πξναηξεηηθή θαη δσξεάλ, παξέρνληαο ζηνλ θνξνινγνχκελν πνιίηε ζεκαληηθή
δηεπθφιπλζε, θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. Πξφθεηηαη γηα έλαλ
ελαιιαθηηθφ ηξφπν θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ, θαζψο δελ
ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκίδεη ζηελ εθνξία ηηο πξσηφηππεο απνδείμεηο θαηά ηελ ππνβνιή
ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο, νχηε λα αζξνίδεη ηα πνζά, θαζψο κπνξεί εχθνια λα ειέγρεη
ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ αγνξψλ ηνπ θαη λα έρεη δηαδηθηπαθή πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία. Σα
ζηνηρεία πνπ θαηαρσξνχληαη (πνζφ, ΑΦΜ επηρείξεζεο, θσδηθφο θάξηαο, εκεξνκελία
ζπλαιιαγήο) ζπιιέγνληαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο πηζησηηθψλ θαξηψλ απφ
ηα θαηαζηήκαηα θαη απνζηέιινληαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ
πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηα νπνία θαηαρσξνχληαη ελ ζπλερεία, ζηε
κεξίδα ηνπ θνξνινγνχκελνπ.
Ζ Γ.Γ.Π. πξνζπαζεί λα δηακνξθψζεη έλα θηιηθφ θαη εχρξεζην πεξηβάιινλ πξνο ην
ρξήζηε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη γηα ην ιφγν απηφ έρεη πξνρσξήζεη ζηα
αθφινπζα:


Πξνβνιή βίληεν, κε ηα απαξαίηεηα βήκαηα π.ρ. γηα ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο

λένπ ρξήζηε TAXISnet, ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ θ.ά.


Ζ λέα ηζηνζειίδα ηεο ππεξεζίαο, γηα ην δηάζηεκα πνπ ήηαλ ππφ αλαζρεδηαζκφ

ιεηηνπξγνχζε δνθηκαζηηθά πξνθεηκέλνπ νη πνιίηεο λα θάλνπλ ζρφιηα θαη πξνηάζεηο,
ψζηε λα γίλεη πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγηθή θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο λέεο αλάγθεο ησλ
θνξνινγνχκελσλ.
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Δλζσκάησζε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη άιισλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ ζηηο

ππεξεζίεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ πνιίηε. Γηα παξάδεηγκα ε δπλαηφηεηα απφθηεζεο
θσδηθνχ πιεξσκήο γηα ηα ηέιε θπθινθνξίαο ηνπ έηνπο 2013.


Σν ελ ιφγσ δίθηπν ππεξεζηψλ εθηφο ηνπ φηη είλαη ρξεζηηθφ θαη φηη παξέρεη

επίθαηξε πιεξνθφξεζε γηα δηάθνξα θνξνινγηθά δεηήκαηα (Ννκνζεζία, Απνθάζεηο)
εμειίζζεηαη ζπλερψο, ελζσκαηψλνληαο λέεο ππεξεζίεο. Αλαιπηηθφηεξα παξέρεη
ππεξεζίεο ζε θνξνινγνχκελα πξφζσπα θαη επηρεηξήζεηο, φπσο, Δ.Σ.ΑΚ., ζχζηεκα
Αληηθεηκεληθνχ Πξνζδηνξηζκνχ Αμίαο Αθηλήησλ, άληιεζε ειεθηξνληθψλ εληχπσλ ή
έθδνζε έγθπξσλ πηζηνπνηεηηθψλ κέζσ θαμ πηζηνπνηεκέλσλ θνξέσλ, ειεθηξνληθή
ππνβνιή ΦΠΑ θ.ά.
Πεγέο Πξαθηηθήο: Mειέηε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο
«Ζ Δμέιημε ησλ 20 Βαζηθψλ Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα,
Ννέκβξηνο 2007θαη Μειέηε BRIDGE-IT (2007), Παξαηεξεηήξην γηα ηελ ΚηΠ κε ηίηιν
:«Βέιηηζηεο Πξαθηηθέο Υξήζεο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζην
Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ Σνκέα», Παξαδνηέν Π3α,πγθξηηηθά ζηνηρεία γηα ςεθηαθέο
ππεξεζίεο G2B θνξνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ.
πκπεξάζκαηα πξνο γλψζε :


Ζ αλσηέξσ ππεξεζία απνηέιεζε ηελ πξψηε νινθιεξσκέλε ππεξεζία

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα θαη ζήκεξα ζπλερίδεη λα πηνζεηεί
θαηλνηφκεο ππεξεζίεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, φπσο είλαη ε «θάξηα
απνδείμεσλ» γηα ηε ζπγθέληξσζε ηνπ χςνπο ησλ αγνξψλ ηνπ, ε απνζηνιή ελεκέξσζεο
ζε θηλεηά ηειέθσλα θ.ά.


Γπλαηφηεηα

ιήςεο

ζην

θαμ

πηζηνπνηεκέλσλ

θνξέσλ

Απνδεηθηηθνχ

Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο γηα θπζηθά πξφζσπα, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ν πνιίηεο
απφ ηελ απηεπάγγειηε αλαδήηεζε δηθαηνινγεηηθψλ.


Μεγάιε επηηπρία ζεσξείηαη ε εηζαγσγή ησλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ ζε

ειεθηξνληθά έγγξαθα φπνπ ν απνδέθηεο ελφο ηέηνηνπ εγγξάθνπ κπνξεί λα
δηαζηαπξψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπ βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ επαιήζεπζεο ηεο Γ.Γ.Π..
Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδνληαη ηα ειεθηξνληθά έγγξαθα θαη εκπεδψλεηαη ην
αίζζεκα αζθάιεηαο ηνπ πνιίηε θαηά ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ γηα
θνξνινγηθά δεηήκαηα.
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4η Μελέτη Περίπτωσης: Φνξνινγία Δηζνδήκαηνο πνιηηώλ (Υώξα : Φηλιαλδία)

Ζ ελ ιφγσ ππεξεζία αθνξά νηθνλνκηθά θαη θνξνινγηθά δεηήκαηα γηα ηνπο πνιίηεο ηεο
Φηλιαλδίαο, φπνπ εθηφο απφ ηελ επίζεκε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ παξέρεη θαη πνιιά
δηαδηθηπαθά εξγαιεία γηα ηε δηεπθφιπλζή ηνπο ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλαινγνχλησλ
θφξσλ. Ζ πξφζβαζε ηνπ θνξνινγνχκελνπ ζηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία γίλεηαη κέζσ
αζθαιψλ πξνζσπηθψλ θσδηθψλ.
Ζ κεγάιε θαηλνηνκία πνπ πξνψζεζε ε αξκφδηα δηεχζπλζε θφξσλ ηεο Φηλιαλδίαο,
είλαη ε αλάπηπμε ηνπ θνξνινγηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα κπνξεί λα
απνζηέιιεη θάζε ρξφλν ζηνπο ππφρξενπο ζε θνξνινγία, πξν-ζπκπιεξσκέλεο θφξκεο
ζρεηηθά κε ηελ επηζηξνθή θφξνπ πνπ ηνπο αλαινγεί.
ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο θνξνινγνχκελνο πνιίηεο δελ ζπκθσλεί κε ηα πξνζπκπιεξσκέλα πνζά κπνξεί λα ηα δηνξζψζεη κέζσ ηεο ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο θφξκαο
γηα ηελ επηζηξνθή θφξνπ. Δλψ ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο δελ έρεη λα δηνξζψζεη ή λα
ζπκπιεξψζεη θάηη ζηε δήισζε πνπ έιαβε δελ ρξεηάδεηαη λα πξνβεί ζε θακία άιιε
ελέξγεηα νχηε λα ζηείιεη θάπνην άιιν επηπιένλ έγγξαθν, νπφηε θαη ε δήισζε ζεσξείηαη
εγθεθξηκέλε.
Σα ζηνηρεία αληινχληαη απφ δηάθνξεο πεγέο ησλ νπνίσλ ηα ζπζηήκαηα ζπλεξγάδνληαη
αξκνληθά, φπσο απφ ηνπο εξγνδφηεο, ηνπο αζθαιηζηηθνχο –ζπληαμηνδνηηθνχο θνξείο θαη
ηηο ηξάπεδεο. Δπίζεο, ηα ζηνηρεία πνπ πξν-ζπκπιεξψλνληαη αθνξνχλ ηελ ηδηνθηεζία,
ηηο πσιήζεηο ηίηισλ, ηα έζνδα απφ θεθάιαηα, ηηο απνδείμεηο θαη ινηπέο πιεξνθνξίεο.
Ζ ππεξεζία παξέρεη επίζεο πξνο ηνπο θνξνινγνχκελνπο κία ειεθηξνληθή ππεξεζία
απηφκαηνπ ππνινγηζκνχ ησλ θφξσλ πνπ ηνπο αλαινγεί, αλαθεξφκελε σο “Tax
percentage calculator 2013”φπνπ ζπκπιεξψλνληαο θάπνηα θξηηήξηα (νηθνγελεηαθή
θαηάζηαζε, ειηθία, επηδφκαηα, ινηπά έζνδα, δηάθνξεο εθπηψζεηο) κπνξνχλ λα
ππνινγίζνπλ ή λα επαιεζεχζνπλ θαη νη ίδηνη ην πνζφ ησλ θφξσλ πνπ ηνπο αλαινγεί.
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(Οη πιεξνθνξίεο αληιήζεθαλ απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα http://www.vero.fi/ θαη ηα
πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα αλήθνπλ ζηελ αξκφδηα Φηλιαλδηθή θνξνινγηθή δηεχζπλζε
“Finnish Tax Administration”.
Πεγή Πξαθηηθήο: Ζ ελ ιφγσ εθαξκνγή ηεο πξν-ζπκπιήξσζεο ηεο θνξνινγηθήο
δήισζεο πνιηηψλ πξνηάζεθε σο βέιηηζηε πξαθηηθή ζην πιαίζην ηεο απηναμηνιφγεζεο
ηεο Φηλιαλδίαο (“Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action, 9th
Benchmark Measurement”, December, 2010).
πκπεξάζκαηα πξνο γλψζε :
-

Ζ άξηζηε ζπλεξγαζία θαη ε αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ θνξέσλ ηνπ

Γεκνζίνπ επηηξέπεη ηελ άληιεζε επαξθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ πξν-ζπκπιήξσζε ησλ
θνξνινγηθψλ δειψζεσλ ησλ θνξνινγνχκελσλ πνιηηψλ ηεο Φηλιαλδίαο θαζψο θαη γηα
ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θφξσλ πνπ ηνπο αλαινγεί, αθήλνληάο ζ’ απηνχο κφλν ηελ
ππνρξέσζε λα ειέγμνπλ ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία θαη λα ηα ζπκπιεξψζνπλ ή λα ηα
δηνξζψζνπλ.
-

Ο πνιίηεο εμππεξεηείηαη κε απινπνηεκέλεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο αθφκε θαη

γηα κεηαβνιέο ζηνηρείσλ. Γηα παξάδεηγκα ε δηφξζσζε ηνπ πνζνζηνχ παξαθξάηεζεο
απφ ην κηζζφ ηνπ θαη ε εθηχπσζε ηεο θνξνινγηθήο ηνπ θάξηαο κπνξεί λα γίλεη απφ ηνλ
πξνζσπηθφ ηνπ εθηππσηή ζην ζπίηη ή ην γξαθείν.
θαη

Τπάξρεη κεγάιε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη ραξηηνχ (θνξνινγηθψλ δειψζεσλ
ελεκεξσηηθψλ

εληχπσλ),

εμνηθνλφκεζε

πφξσλ

αιιά

θαη

κεγαιχηεξε

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ζπιινγή θφξσλ.
Ζ επηινγή ηνπ θηλιαλδηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ππνβνιή δήισζεο εηζνδήκαηνο
θαη εθθαζάξηζεο έγηλε δηφηη ε βαζκνινγία ηεο ρψξαο “Online sophistication scores»
φπσο θαίλεηαη αθνινχζσο (Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into
action, 9th Benchmark Measurement, Capgemini, IDC, Rand Europe, Sogeti and DTi
for European Commission, December, 2010)είλαη επίζεο άξηζηε, φπσο ε βαζκνινγία
ηεο Διιάδνο. Δπνκέλσο, ε αμηνιφγεζε ζα κπνξνχζε λα γίλεη ζε παξακέηξνπο φπνπ
ζεκεηψλνληαη πην θαηλνηφκεο κέζνδνη ή ππεξεζίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνζζέζνπλ
πξνζηηζέκελε αμία ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδνο.

61

Πίλαθαο10:Online sophistication scores (e Services)-Taxes
Βαζκνινγία ρώξαο
Φόξνο Δηζνδήκαηνο

Διιάδα

Φηλιαλδία

100

100

100

100

100

100

(Income Taxes)
Δηαηξηθόο Φόξνο
(Corporate Tax)
ΦΠΑ (VAT)

πγθξίλνληαο ηηο δχν πεξηπηψζεηο ζπκπεξαίλνπκε φηη ε πεξίπησζε ηεο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο ζηελ Διιάδα ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί, εθφζνλ αμηνπνηνχληαλ
πεξηζζφηεξν ε ζπλεξγαζία ηεο ΓΓΠ κε άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ψζηε λα
δηαζηαπξψλνληαη δεδνκέλα θαη λα αμηνπνηνχληαη βαζηθά ζηνηρεία ηαπηφρξνλα, απφ
πνιιέο ππεξεζίεο. Απηφ φπσο είδακε έρεη μεθηλήζεη πηινηηθά κε θάπνηα ππνπξγεία ή κε
ηε δπλαηφηεηα ιήςεο απνδεηθηηθνχ Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο απφ πηζηνπνηεκέλνπο
θνξείο, φκσο ελδερνκέλσο λα ρξεηαζηεί κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε
ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ.
Απφ ηελ πιεπξά ηεο Διιάδνο ε πηνζέηεζε ηεο «Κάξηαο Απνδείμεσλ» θαζψο θαη ε
πξφβιεςε ησλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ ζηα ειεθηξνληθά έγγξαθα ησλ ζπζηεκάησλ ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ απνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε
πξσηνπνξηαθψλ ηδεψλ πνπ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ πεξαηηέξσ ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ
επξσπαίνπ πνιίηε.

5η Μελέτη Περίπτωσης: Τπεξεζίεο Αλαδήηεζεο Δξγαζίαο από ηνλ ΟΑΔΓ (Υώξα:
Διιάδα)

Μία άιιε ππεξεζία ε νπνία επίζεο εληνπίδεηαη ζηηο είθνζη βαζηθέο ππεξεζίεο
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ παξαθνινπζνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή
αλά ρψξα, είλαη ε αλαδήηεζε εξγαζίαο.
(Πεγή Μειέηεο: Mειέηε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο «Ζ
Δμέιημε ησλ 20 Βαζηθψλ Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα,
Ννέκβξηνο 2007).
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ηνλ ειιεληθφ ρψξν αξκφδηνο θνξέαο είλαη ν Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ
Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ), ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζην πεδίν δξάζεο ηνπ, κε ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ
λα αλαβαζκίδνληαη ζηαζεξά θαη λα αληηθαζηζηνχλ, ζηαδηαθά, κεγάιν πνζνζηφ απφ ηηο
αληίζηνηρεο ζπκβαηηθέο. Ζ παξνπζίαζε ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο επηιέρζεθε δηφηη αγγίδεη
έλα θξίζηκν δήηεκα γηα ηελ θνηλσλία.
Σα δεηήκαηα πνπ εμεηάδεη ν ΟΑΔΓ κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ αθνξνχλ
ζηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο, ηελ εθπαίδεπζε (πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο)ηα θνηλσληθά
επηδφκαηα, ηα νπνία ζε έλα επξχηεξν πιαίζην, ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. Οη
πξνζθεξφκελεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ αθνξνχλ: Πξνγξάκκαηα Απαζρφιεζεο γηα
Δπηρεηξήζεηο – Δξγνδφηεο, Πξνγξάκκαηα Απαζρφιεζεο γηα Αλέξγνπο/ Δξγαδφκελνπο,
Πξνγξάκκαηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, Έθδνζε Βεβαηψζεσλ θαη Ζιεθηξνληθή
Τπνβνιή Δληχπσλ.
ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ΟΑΔΓ (www.oaed.gr) ν ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθψλ
ππεξεζηψλ βξίζθεηαη ζε έλα θηιηθφ θαη εχρξεζην πεξηβάιινλ, δεδνκέλνπ φηη
παξέρνληαη απιέο θαη αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηα επφκελα βήκαηα πνπ κπνξεί λα
αθνινπζήζεη. Μέζσ απηήο ηεο πχιεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο βηνγξαθηθνχ,
αλαδήηεζεο εξγαζίαο θαζψο θαη ππνβνιήο αίηεζεο γηα πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο θαη
θαηάξηηζεο. Ζ ελ ιφγσ ηζηνζειίδα ζπκπεξαίλνπκε φηη έρεη θηάζεη ζην ηέηαξην επίπεδν
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαζψο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πιήξνπο ππνθαηάζηαζεο
ηεο αληίζηνηρεο ζπκβαηηθήο ππεξεζίαο, αιιά θαη ε δηελέξγεηα κηαο εμεηδηθεπκέλεο
αλαδήηεζεο.
χκθσλα κε ηε κειέηε πνπ δηεμήρζε γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε
ηίηιν “Digitizing Public services in Europe: Putting ambition into action” ην 2010, ε
ππεξεζία αλαδήηεζεο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα έρεη θαηνξζψζεη λα θηάζεη ζην
πςειφηεξν επίπεδν ςεθηαθήο νινθιήξσζεο (100).
Ο ΟΑΔΓ επίζεο ζπκκεηέρεη ζην Γίθηπν EURES γηα ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ
πξνζθνξά θαη δήηεζε εξγαζίαο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν αιιά θαη ηελ αχμεζε ηεο
θηλεηηθφηεηαο ησλ πνιηηψλ κε απνηέιεζκα λα αληιεί πιεξνθφξεζε γηα ην πψο
ιεηηνπξγνχλ θαη αληίζηνηρνη επξσπατθνί νξγαληζκνί.
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Μία θαιή πξαθηηθή πνπ αθνινπζεί ζηνλ ηνκέα ηεο αλαδήηεζεο εξγαζίαο απνηειεί ε
δπλαηφηεηα «Τπνβνιήο/ Αλαδήηεζεο Βηνγξαθηθνχ» ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΟΑΔΓ
αιιά θαη ε αλαδήηεζε εξγαζίαο κέζσ ηεο κεραλήο αλαδήηεζεο βάζεη θξηηεξίσλ. Ο
ππνςήθηνο κπνξεί λα θαηαρσξίζεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΟΑΔΓ πεξηζζφηεξα απφ έλα
βηνγξαθηθά, αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο
πξνζσπηθνχο ηνπ «Κσδηθνχο Υξήζηε».
Δπίζεο, κε ηε ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ θσδηθψλ έρεη πξφζβαζε ζε
πξνζσπνπνηεκέλεο ππεξεζίεο (ζέζεηο εξγαζίαο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ απηφκαην
κεραληζκφ ζχδεπμεο αγγειηψλ, αηηήζεηο γηα βεβαηψζεηο θαη πξνγξάκκαηα θ.ά.) Πεγή:
ηζηνζειίδα ΟΑΔΓ, Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο πξνο Αλαδεηνχληεο Δξγαζία).
πκπεξάζκαηα πξνο γλψζε :


Ζ παξνρή αλαβαζκηζκέλσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζ’ απηφλ ηνλ θνηλσληθά

επαίζζεην ηνκέα, κεηψλεη ην θφζηνο ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ αλέξγσλ γηα ιήςε
ελεκέξσζεο, θαη παξέρεη ηζφηηκεο επθαηξίεο ζηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο.


Παξέρνληαη εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο, πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηνπ

εθάζηνηε

ελδηαθεξφκελνπ,

κε

απνηέιεζκα

λα

βειηηψλεηαη

αξθεηά

ε

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ, ε εχθνιε δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ θαη ελ ηέιεη ε
εμππεξέηεζή ηνπ.


Ζ απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο πιεξνθφξεζεο(δηαζέζηκα πξνγξάκκαηα

επηδνηνχκελεο εξγαζίαο, θαηάξηηζεο, βεβαηψζεσλ)ζπκβάιιεη ζηελ εκπέδσζε ηεο
δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο αμηνθξαηίαο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα.

6η Μελέτη Περίπτωσης: Τπεξεζίεο Αλαδήηεζεο Δξγαζίαο από ηελ “AMS” (Υώξα:
Απζηξία)

Οη αληίζηνηρεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο γηα ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο παξέρνληαη ζηελ
Απζηξία απφ ηε δεκφζηα ππεξεζία απαζρφιεζεο (AMS) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο
http://www.ams.at (Γηαζέζηκα ζηνηρεία 22/01/2013, ηα δηθαηψκαηα αλήθνπλ ζηελ
αλαθεξζείζα ηζηνζειίδα). Οη ελ ιφγσ ππεξεζίεο απεπζχλνληαη θπξίσο ζε άηνκα πνπ
αλαδεηνχλ εξγαζία, επηρεηξήζεηο θαη θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ εξγαζηαθφ
ρψξν.
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Ζ Απζηξία, ζχκθσλα κε ηε κειέηε πνπ δηεμήρζε γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο κε ηίηιν “Digitizing Public services in Europe: Putting ambition into action
” 2010, ζηελ ππεξεζία αλαδήηεζεο εξγαζίαο έρεη θαηνξζψζεη λα θηάζεη ζην
πςειφηεξν επίπεδν ςεθηαθήο νινθιήξσζεο (100) αιιά θαη κε πιήξσο δηαζέζηκεο
ππεξεζίεο (full online availability) θαη ζπλνιηθή εμέιημε ησλ ππεξεζηψλ (online
sophistication)γηα ππεξεζίεο πνιηηψλ 100% φηαλ ν αληίζηνηρνο επξσπατθφο κέζνο φξνο
ήηαλ 82% θαη 87% αληίζηνηρα.
Κάζε ρξήζηεο κπνξεί λα ζπλδεζεί θαη ζ’ απηήλ ηελ πεξίπησζε κε έλαλ δηθφ ηνπ
ινγαξηαζκφ, λα απεπζχλεη εξσηήζεηο, λα θαηεβάζεη έληππα, αιιά θαη κέζσ ηεο
κεραλήο αλαδήηεζεο “JobRoboter” λα εληνπίζεη δηαζέζηκεο ζέζεηο εξγαζίαο, βάζεη ησλ
θξηηεξίσλ πνπ ζέηεη. Δπίζεο, παξέρνληαη παξαδείγκαηα θαη ζπκβνπιέο γηα ηε ζχληαμε
βηνγξαθηθνχ, αλάινγα κε ηελ επαγγεικαηηθή θαηεγνξία ηνπ εξγαδνκέλνπ, θαη
ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, γηα εξγαζηαθά θαη λνκηθά δεηήκαηα.
Απφ ην 1997 έρεη αλαπηπρζεί επίζεο, κία ηξάπεδα πιεξνθνξηψλ κε ην φλνκα “eJobRoom” ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ αληηζηνίρεζε ζέζεσλ εξγαζίαο, βάζεη ησλ
πξνδηαγξαθψλ πνπ ηίζεληαη, ζπκβάιινληαο ζηαδηαθά ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο.
Σα επφκελα ρξφληα ε ππεξεζία αλαβαζκίζηεθε πεξαηηέξσ, πηνζεηψληαο πην εμειηγκέλε
ηερλνινγία, ψζηε λα αληαπνθξηζεί επηηπρψο ζηηο λέεο δξάζεηο ηεο θαη λα θαιχςεη ηε
λέα ππεξεζία ηεο πεξί αζθαιηζηηθήο θάιπςεο αλέξγσλ ζε ζέκαηα πγείαο.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην Ννέκβξην ηνπ 2001 θαηά ην ζπλέδξην ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο κε ηίηιν «απφ ηελ πνιηηηθή ζηελ πξάμε» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο
Βξπμέιιεο, ε ππεξεζία απαζρφιεζεο ηεο Απζηξίαο θαηέθηεζε ηνλ ηίηιν “eGovernment
label” γηα ηελ ηξάπεδα πιεξνθνξηψλ “eJob-Room”
(Πεγή

:IDABC

“Award

for

Austria’s

eJob-Room,

availableathttp://ec.europa.eu/idabc/en/document/472.html θαη Digital Austria, Best
Practice

Catalogue,

Edition

7/2008

availableathttp://www.digitales.oesterreich.gv.at/DocView.axd?CobId=33428) σο έλα
απφ ηα θαιχηεξα έξγα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ Δπξψπε. Απηή ε
ειεθηξνληθή ππεξεζία εληππσζίαζε γηα ηνλ ηεξάζηην αξηζκφ επηζθέςεσλ πνπ ιάκβαλε
(11.7 εθαηνκκχξηα επηζθέςεηο θάζε κήλα), θαη γηα ηε δηαδξαζηηθφηεηα πνπ
ραξαθηήξηδε ηελ εθαξκνγή.
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Δπίζεο, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2005 παξνπζηάζηεθε ε εθαξκνγή «Δπφκελε εξγαζία»
(NextJob) πξνθεηκέλνπ λα πξνιακβάλεηαη ε αλεξγία θαη ε πεξίνδνο αλακνλήο γηα
αλαδήηεζε εξγαζίαο. Με απηή ηελ εθαξκνγή ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα αλαδεηήζεη
κηα λέα ζέζε εξγαζίαο, πξνηνχ αθήζεη ηελ πξνεγνχκελε ζέζε ηνπ, ζπκπιεξψλνληαο
θαη ππνβάιινληαο ειεθηξνληθά ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο.
Δπίζεο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδνο κπνξεί θάπνηνο λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο
απφ ην δίθηπν EURES (European Employment Services) ην νπνίν ελζαξξχλεη ηελ
ειεχζεξε δηαθίλεζε πξνζψπσλ γηα εξγαζία ζηελ Δπξψπε ή λα επηθνηλσλήζεη κε
ζπλεξγάηεο ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο ζηελ Απζηξία.
Σέινο, ζηε ζρεηηθή ηζηνζειίδα ( http://www.ams.at/sfa/14063.html, ηειεπηαία επίζθεςε
ηνλ Φεβξνπάξην 2013) αλαθέξεηαη κία δηαδηθηπαθή (on-line) ελεκέξσζε ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν ζρεηηθά κε ηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πξνζθνξά θαη δήηεζε
εξγαζίαο ζηελ Απζηξία.
πκπεξάζκαηα πξνο γλψζε :
-

Ζ θαηλνηνκία κηαο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο ζηελ αλαδήηεζε θαη πξνζθνξά εξγαζίαο
αμηνινγήζεθε ζεηηθά απφ ηνπο σθεινχκελνπο, νη νπνίνη πξαγκαηνπνίεζαλ ξεθφξ
επηζθεςηκφηεηαο ζηελ ηζηνζειίδα (http://www.ams.at),ελζαξξχλνληαο ηελ θξαηηθή
πξσηνβνπιία γηα πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη ζπλερή
πηνζέηεζε λέσλ ππεξεζηψλ.

-

Ζ κείσζε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο ζέζεσλ εξγαζίαο εθηφο
απφ ηε κεγάιε δπλακηθή ηεο νηθνλνκίαο ηεο Απζηξίαο, απνδεηθλχεη θαη ηελ
απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ελφο ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν αμηνπνίεζε ζην
κέγηζην ηηο δπλαηφηεηεο ηεο εθάζηνηε ηερλνινγίαο πξνο φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ
ζπλφινπ.

-

Ζ πξφβιεςε γηα ηελ αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο αλαδήηεζεο εξγαζίαο απφ ήδε
εξγαδφκελνπο, κπνξεί λα κεηψζεη ζεκαληηθά ην δηάζηεκα ηεο αλεξγίαο, θαηά ηε θάζε
αλαδήηεζεο ηεο επφκελεο ζέζεο.
Πίλαθαο11:Online sophistication scores (e Services)-Employment

Τπεξεζίεο

Διιάδα

Απζηξία

100

100

αλαδήηεζεο εξγαζίαο
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Δπηδόκαηα

50

100

Αλεξγίαο

Πεγή: Capgemini, IDC, Rand Europe, Sogeti and DTi for European Commission,
“Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action, 9th Benchmark
Measurement”, December, 2010).
πγθξίλνληαο ηηο δχν ηειεπηαίεο πεξηπηψζεηο, αλ θαη ε δπλακηθή ησλ νηθνλνκηψλ θαη
ησλ αγνξψλ εξγαζίαο δηαθέξεη, ζεσξνχκε φηη ε Διιάδα έρεη θάλεη πνιχ ζεκαληηθά
βήκαηα ζηηο ππεξεζίεο αλαδήηεζεο εξγαζίαο θαη φηη κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ
παξνρή λέσλ ππεξεζηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηεο αληίζηνηρεο επξσπατθέο πξαθηηθέο.
Αλαιπηηθφηεξα, ν Οξγαληζκφο ζα ήηαλ ρξήζηκν λα πξαγκαηνπνηήζεη κία ειεθηξνληθή
έξεπλα κεηαμχ ησλ επηζθεπηψλ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ θαη λα δηεξεπλήζεη ηηο
ζεκεξηλέο αλάγθεο ηνπο, ζηνλ ηνκέα ηεο αλαδήηεζεο εξγαζίαο. Αθνινχζσο, ζα
κπνξνχζε λα αλαπηχμεη ζηνρεπκέλεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο, πξνζαξκνζκέλεο ζηηο
απαηηήζεηο ησλ επηζθεπηψλ ηεο, αμηνπνηψληαο βέιηηζηεο πξαθηηθέο άιισλ ρσξψλ, πνπ
πξνζηδηάδνπλ ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε.
6.3 πκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ αμηνιόγεζε
Κνηλφο παξνλνκαζηήο φισλ απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ κειεηήζεθαλ αλσηέξσ, είλαη
ε επθνιφηεξε πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζηελ πιεξνθνξία, ε απμεκέλε ηαρχηεηα
εμππεξέηεζεο ιφγσ κε αλακνλήο θαηά ηελ ειεθηξνληθή εμππεξέηεζε θαη ε πξνζθνξά
εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ζηνπο επηζθέπηεο. Οη θπβεξλήζεηο απφ ηε κία πιεπξά
απνζθνπνχλ ζηε δηαζθάιηζε ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ θαη ζηε κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ
δαπαλψλ, απφ ηελ άιιε επηδηψθνπλ ηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ ψζηε ε
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο πξνο ην θξάηνο λα κελ ζεσξείηαη πξφζζεην βάξνο
αιιά λα ελζαξξχλνληαη γη’ απηφ.
Σν γεληθφ αίηεκα ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε είλαη ε δεκηνπξγία ππεξεζηψλ “one
stop shop” ψζηε έλαο πνιίηεο λα εμππεξεηείηαη απφ έλα ζεκείν γηα πνιιέο θαη
δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο, ε Γεκφζηα Γηνίθεζε λα είλαη εληαία, νη δεκφζηεο ππεξεζίεο λα
ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη λα αμηνπνηνχλ ζηνηρεία απφ θνηλέο βάζεηο δεδνκέλσλ.
Δμεηάδνληαο δχν νκνεηδείο πεξηπηψζεηο ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ππεξεζηψλ
πξνο ηνλ πνιίηε, ζπκπεξαίλνπκε φηη νη επξσπατθέο ρψξεο αθνινπζνχλ ίδηεο ηαθηηθέο
ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ πνιίηε αιιά κε δηαθνξεηηθή ηαρχηεηα θαη σξηκφηεηα ηεο
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θνηλσλίαο ζε ζέκαηα εκπηζηνζχλεο ηνπ πνιίηε πξνο ην θξάηνο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε
ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο.
Απφ ην 2001 θαη έπεηηα, νη ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ ζε ζέκαηα
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο γίλνληαη πην εχθνια δηφηη ε πξφνδφο ηνπο είλαη κεηξήζηκε
θαη παξαθνινπζείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Δπίζεο, ν παξαδεηγκαηηζκφο
θάπνησλ ρσξψλ πνπ αξρηθά πζηεξνχζαλ ζ’απηά ηα δεηήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο πην
πξνεγκέλεο ρψξεο ζε ζέκαηα ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, νδήγεζε ζηελ αμηνπνίεζε ηεο
ηερλνγλσζίαο θαη ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ πξνο φθεινο ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε.

68

7. ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΩΖ: Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ
ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ
ΣΖΝ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΤΝΑΛΑΟΜΔΝΟΤ

7.1 Δηζαγσγηθά
ηελ παξνχζα κειέηε πεξίπησζεο, ζα εμεηάζνπκε ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ
Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο, θάλνληαο αλαθνξά ζηνλ
πνιίηε κε ηελ επηπξφζζεηε ηδηφηεηα ηνπ επηρεηξεκαηία. Αλ θαη πξφθεηηαη νπζηαζηηθά
γηα κηα ζρέζε πνπ θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία G2B (Government to Business), ζα
εζηηάζνπκε ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ επηρεηξεκαηία θαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ
πνπ παξέρνληαη απφ ην Δπηκειεηήξην, ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ζπκβαηηθέο
ππεξεζίεο.
Σν Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο (ΔΒΔΘ) ηδξχζεθε ην 1918
θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ εγθαηληάζηεθε ην 1919. Δίλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ
Γηθαίνπ θαη ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο,
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. ην Ννκφ Θεζζαινλίθεο απνηειεί έλα απφ ηα
ηξία Δπηκειεηήξηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο, κε πεξίπνπ 20.000 επηρεηξήζεηοκέιε.
χκθσλα κε ηνλ Ν.2081/1992 γηα ηε «Ρχζκηζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Δπηκειεηεξίσλ,
ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 1712/1987 γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ
επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ εκπφξσλ, βηνηερλψλ θαη ινηπψλ επαγγεικαηηψλ θαη
άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄154) «θνπφο ησλ Δπηκειεηεξίσλ, κέζα ζηα φξηα ηεο
πεξηθέξεηάο ηνπο, είλαη ε πξνζηαζία θαη αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ, ηεο βηνκεραλίαο, ηεο
βηνηερλίαο, ησλ επαγγεικάησλ, ηνπ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ησλ εμαγσγψλ,
ζχκθσλα κε ηα ζπκθέξνληα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, γηα ηελ
αλάπηπμε θαη ηελ πξφνδν απηήο».
Σν Δπηκειεηήξην ιεηηνπξγεί σο επίζεκνο ζχκβνπινο ηεο Κπβέξλεζεο ζε ζέκαηα
νηθνλνκηθά, εκπνξηθά θαη βηνκεραληθά θαη παξέρεη γλσκνδνηηθέο εηζεγήζεηο πξνο ηελ
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Πνιηηεία γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην επηρεηξείλ θαη ηελ αλάπηπμε γεληθφηεξα, θαζψο
επίζεο θαη αληίζηνηρεο ππεξεζίεο θαη πιεξνθνξίεο ζηα κέιε ηνπ.
Ζ ηζηνξία ηνπ ΔΒΔΘ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ πνξεία ηνπ ηφπνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα
κε ηελ ίδξπζε ηεο Γηεζλνχο Έθζεζεο Θεζζαινλίθεο, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ
Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Διεχζεξεο Εψλεο, ηελ ίδξπζε ηνπ
Υξεκαηηζηεξίνπ

Δκπνξεπκάησλ Θεζζαινλίθεο, ηε ιεηηνπξγία Μέζεο Δκπνξηθήο

ρνιήο, ηελ ίδξπζε ηεο Αλσηάηεο Βηνκεραληθήο ρνιήο Θεζζαινλίθεο πνπ
κεηεμειίρζεθε ζην ζεκεξηλφ Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. ια απηά ηα ρξφληα
δηαδξακαηίδεη έλαλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ
γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ (Πεγή:
ηζηνζειίδα ΔΒΔΘ, www.ebeth.gr).
Γηνίθεζε
Σν ΔΒΔΘ δηνηθείηαη απφ 61-κειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ην νπνίν εθιέγεηαη απφ
εθπξνζψπνπο ησλ επηρεηξήζεσλ - κειψλ ηνπ, γηα ηεηξαεηή ζεηεία, ελψ πέληε απφ ηα 61
απηά κέιε απαξηίδνπλ ηε Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή ηνπ. Απφ πιεπξάο νξγαλσηηθήο, ην
Δπηκειεηήξην δηαζέηεη κία Γεληθή Γηεχζπλζε θαη ηξεηο Γηεπζχλζεηο : Δκπνξίνπ &
Βηνκεραλίαο, Γηνηθεηηθψλ & Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ηαηηζηηθήο, Μειεηψλ θαη
Έξεπλαο (ζρεηηθφ νξγαλφγξακκα παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα).
Κχξηεο Τπεξεζίεο
Οη θχξηεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην Δπηκειεηήξην είλαη:
Σήξεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ Μεηξψνπ ησλ επηρεηξήζεσλ-κειψλ ηνπ.
Γηεθπεξαίσζε δηαδηθαζηψλ ζχζηαζεο ΟΔ-ΔΔ (Τπεξεζία κίαο ηάζεο).
Δλεκέξσζε ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ (ΓΔ.ΜΖ).
Σήξεζε ηνπ Μεηξψνπ Δμαγσγέσλ ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο. (χκθσλα κε ηνλ
Ν.4072/2012 θαηαξγήζεθε ε ππνρξέσζε εγγξαθήο ζηα Δηδηθά Μεηξψα
Δμαγσγέσλ).
Γηεθπεξαίσζε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλέγεξζε εκπνξηθψλ απνζεθψλ.
Έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ Δπηκειεηεξηαθήο Δλεκεξφηεηαο γηα ζεψξεζε βηβιίσλ
θαη ζηνηρείσλ ή άιιε λφκηκε ρξήζε.
Έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ εγγξαθήο, δηαγξαθήο, ηζηνξηθνχ κέινπο.

70

Δλεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπ γηα νηθνλνκηθά θαη επηρεηξεκαηηθά δεηήκαηα,
επηδνηήζεηο, επελδπηηθά πξνγξάκκαηα.
Δλεκέξσζε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ κε Αλαθνηλψζεηο / Γειηία Σχπνπ /
πλέδξηα / Δθζέζεηο/ πλεξγαζίεο/ Γηαγσληζκνχο / Δγθπθιίνπο (αθνινπζεί
αλαιπηηθή αλαθνξά ζηελ ηζηνζειίδα).
Έθδνζε

ηεηξακεληαίνπ

Δλεκεξσηηθνχ

Γειηίνπ

θαη

δεθαπελζήκεξνπ

ειεθηξνληθνχ Γειηίνπ.
Γηνξγάλσζε θαη ππνδνρή επηρεηξεκαηηθψλ απνζηνιψλ.
πκκεηνρή ζε δηεζλείο θαη παλειιήληεο εκπνξηθέο εθζέζεηο.
Γηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ επηκφξθσζεο γηα εξγνδφηεο (Σερληθψλ Αζθαιείαο Γ’
Καηεγνξίαο), γηα εξγαδφκελνπο (ΛΑΔΚ ηνπ ΟΑΔΓ) θαζψο θαη άιισλ εμεηδηθεπκέλσλ
ζεκηλαξίσλ (αγγιηθή επαγγεικαηηθή νξνινγία, ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ)
θαη ελεκεξσηηθψλ εθδειψζεσλ.
Γηελέξγεηα εξεπλψλ θαη δεκνζθνπήζεσλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα ηεο
πεξηνρήο (εξγαιείν PRIMO Q, Βαξφκεηξν ΔΒΔΘ).
Καη’ ηδίαλ ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπ γηα πξνγξάκκαηα θαη επηδνηήζεηο.
Αμηνπνίεζε παξαδνηέσλ θαη απνηειεζκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή
ηνπ ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα (Π.ρ. ρξήζε ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ).
Παξνρή αλαιπηηθψλ θαηαζηάζεσλ κε επηρεηξήζεηο- κέιε ηνπ.
Δπίζεο ην ΔΒΔΘ θηινμελεί ην κνλαδηθφ Γξαθείν Γηαζχλδεζεο κε ηνλ κηιν ηεο
Παγθφζκηαο Σξάπεδαο (WorldBank) ζηελ Διιάδα, κε ζθνπφ ηε δηεχξπλζε ηεο
ζπλεξγαζίαο κε ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, ηελ πιεξνθφξεζή ηνπο ζρεηηθά κε
πξνγξάκκαηα πξνκεζεηψλ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαζψο θαη ηε δηθηχσζε ησλ
επηρεηξήζεσλ, κέζσ δηνξγάλσζεο

ζεκηλαξίσλ, θαη’ ηδίαλ ζπλαληήζεσλ θαη

επηρεηξεκαηηθψλ απνζηνιψλ, ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο.
Πηζηνπνίεζε ΔΒΔΘ ζηε δηαρείξηζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ
Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ην Δκπνξηθφ - Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην
Θεζζαινλίθεο έρεη απνθηήζεη Βεβαίσζε Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο ηχπνπ Β’ (γηα ηε
δηαρείξηζε έξγσλ ηνπ ΔΠΑ ρσξίο ηερληθφ αληηθείκελν), θαζψο θαη Πηζηνπνίεζε θαηά
ISO 9001 : 2008 γηα ηε δηαρείξηζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε πνπ πινπνηνχληαη είηε ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ είηε ζην πιαίζην δηαθξαηηθψλ/
δηαζπλνξηαθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ βεβαίσζε Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο ηχπνπ Β’
ρνξεγήζεθε ζην ΔΒΔΘ θαηφπηλ ζρεηηθνχ ειέγρνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ην 2009, απφ
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ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Φεθηαθή
χγθιηζε», θαηφπηλ ζεηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ, θαζψο θξίζεθε φηη πιεξνί ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ρσξίο
ηερληθφ αληηθείκελν. Σελ πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001:2008 γηα ηε δηαρείξηζε
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην ΔΠΑ 2007 - 2013 έξγσλ, θαζψο θαη έξγσλ
δηαθξαηηθψλ/ δηαζπλνξηαθψλ πξνγξακκάησλ εθηφο ΔΠΑ, έιαβε απφ ηελ εηαηξία TUV
Austria Hellas.
Σα αλσηέξσ απνδεηθλχνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ ηππηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ
ζπζηήκαηνο, ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απφ ηελ Τπεξεζία γηα ηε ζπλερή βειηίσζε
ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηε δηελέξγεηα ζπζηεκαηηθψλ ειέγρσλ ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ.
ε πξαθηηθφ επίπεδν, ηα ζηειέρε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ αλαγλσξίδνπλ φηη επηηεχρζεθε
απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ
πινπνίεζε ησλ έξγσλ, θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ησλ πξνηάζεσλ θαζψο επίζεο, ηεο
πινπνίεζεο ησλ έξγσλ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο.
7.2 Ζ ηαπηνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε αμηνπνίεζε ησλ ειεθηξνληθώλ
ππεξεζηώλ ηνπ ΔΒΔΘ γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο
Οη ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζην
ζεκεξηλφ αληαγσληζηηθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ζπλίζηαληαη θπξίσο ζε απαηηήζεηο
γηα κείσζε ηνπ ρξφλνπ δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο, ηελ εμνηθνλφκεζε
αλζξσπνσξψλ θαη ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, θαη ηελ απνθπγή άζθνπσλ κεηαθηλήζεσλ ησλ
ηδίσλ ή ππαιιήισλ ηνπο εθηφο επηρείξεζεο. ια απηά θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ
αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο ηερλνγλσζίαο απφ πιεπξάο ησλ επηκειεηεξηαθψλ
ππαιιήισλ πξνο φθεινο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ.
Σν πξψην βήκα ζ’ απηή ηε δηαδηθαζία είλαη ε θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ κειψλ
αλαθνξηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δσή θαζψο
θαη πνηα είλαη ηα ζπλήζε εκπφδηα ηα νπνία ζηξέθνληαη ελάληηα ζηελ αλάπηπμε ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Αθνινχζσο, ην δεχηεξν βήκα είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ
εξγαιείσλ

απφ

πιεπξάο

ππεξεζίαο

θαη

ηερλνγλσζίαο

ησλ

ππαιιήισλ

θαη

εμεηδηθεπκέλσλ ζπλεξγαηψλ ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο ηνπο, ζην πιαίζην
άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.
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7.2.1 Δλέξγεηεο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ θαη ηεο άπνςεο ησλ επηρεηξήζεσλ
ην πιαίζην απηφ, δηεξεπλψληαη νη αλάγθεο ησλ κειψλ απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ, ηφζν κέζσ ηεο ζπκπιήξσζεο εξσηεκαηνινγίσλ αμηνιφγεζεο, θαηά ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζεκηλάξηα θαη εθδειψζεηο ζηνπο ρψξνπο ηνπ ΔΒΔΘ, φζν θαη κέζσ
ηεο δηεμαγσγήο ηαθηηθψλ ειεθηξνληθψλ εξεπλψλ θαη δεκνζθνπήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα
θαηαγξαθνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξεκαηίεο θαη πνηεο είλαη νη
εθηηκήζεηο ηνπο. Απηφ δηεπθνιχλεη ηε Γηνίθεζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζηε δηακφξθσζε
ηεο αηδέληαο ησλ ζεκάησλ πνπ ζέηεη πξνο ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε θαζψο θαη ζηε
ζηήξημε ησλ απφςεσλ ησλ κειψλ ηνπ.
Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη θάπνηεο απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο έξεπλεο- δεκνζθνπήζεηο ηνπ
ΔΒΔΘ νη νπνίεο δηελεξγήζεθαλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ δεκνζθνπήζεσλ
PrimoQ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία Palmos Analysis:

Πίλαθαο 12: Έξεπλεο (κέζω PrimoQ) γηα ηα αθόινπζα ζέκαηα
Αεξνπνξηθή χλδεζε ηεο Θεζζαινλίθεο.
Απφςεηο ησλ κειψλ ζρεηηθά κε ην άλνηγκα ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ Κέληξνπ ηεο
Θεζζαινλίθεο νξηζκέλεο Κπξηαθέο ηνπ έηνπο.
Οηθνλνκηθή & Δπηρεηξεκαηηθή Δπηθαηξφηεηα.
Απνηχπσζε ησλ απφςεσλ ησλ Δμαγσγηθψλ Δπηρεηξήζεσλ.
Απνηχπσζε ησλ απφςεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ γηα ηα πξνγξάκκαηα Δ.Σ.Δ.Α.Ν.
(πξψελ Σ.Δ.Μ.Π.Μ.Δ) & γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε.
Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ – Μειψλ ηνπ ΔΒΔΘ.
Απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ.
Παξερφκελεο Τπεξεζίεο ησλ Οηθείσλ Γήκσλ.
ΣΔΜΠΜΔ.
Απνηχπσζε απφςεσλ ησλ Δμαγσγηθψλ Δπηρεηξήζεσλ γηα ηνλ ΟΠΔ.
Πεγή : Ηζηνζειίδα ΔΒΔΘ (www.ebeth.gr)

Δπίζεο, ην ΔΒΔΘ πξαγκαηνπνηεί δχν θνξέο ην ρξφλν, έξεπλα νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο ζε επίπεδν Ννκνχ Θεζζαινλίθεο - πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν «Βαξφκεηξν ΔΒΔΘ» θαη ε
νπνία απεπζχλεηαη ζε επηρεηξήζεηο ησλ ηεζζάξσλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο (βηνκεραλία,
ιηαληθφ εκπφξην, θαηαζθεπέο, ππεξεζίεο) θαζψο θαη ζε θαηαλαισηέο, ηα απνηειέζκαηα
ηεο νπνίαο θαηφπηλ δηαβηβάδνληαη ζε ππνπξγεία, πξεζβείεο θαη ινηπνχο δηακνξθσηέο
πνιηηηθήο.
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Πίλαθαο 12: Βαξόκεηξν ΔΒΔΘ
1ε Έξεπλα Βαξνκέηξνπ ΔΒΔΘ - Μάξηηνο 2009
2ε Έξεπλα Βαξνκέηξνπ ΔΒΔΘ - επηέκβξηνο 2009
3ε Έξεπλα Βαξνκέηξνπ ΔΒΔΘ – Μάξηηνο 2010
4ε Έξεπλα Βαξνκέηξνπ ΔΒΔΘ - επηέκβξηνο 2010
5ε Έξεπλα Βαξνκέηξνπ ΔΒΔΘ - Μάξηηνο 2011
6ε Έξεπλα Βαξνκέηξνπ ΔΒΔΘ- επηέκβξηνο 2011
7ε Έξεπλα Βαξνκέηξνπ ΔΒΔΘ- Μάξηηνο 2012
8ε Έξεπλα Βαξνκέηξνπ ΔΒΔΘ- επηέκβξηνο 2012
Πεγή : Ηζηνζειίδα ΔΒΔΘ (www.ebeth.gr)

Ζ ελ ιφγσ έξεπλα νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο δηεμάγεηαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ην δεχηεξν
15λζήκεξν ησλ κελψλ Μαξηίνπ θαη επηεκβξίνπ θάζε έηνπο, ζε ζπλνιηθφ δείγκα 1.500
εξσηψκελσλ (800 επηρεηξήζεσλ θαη 700 θαηαλαισηψλ). Ζ έξεπλα γηα ην “Βαξφκεηξν
ΔΒΔΘ” πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηειεθσληθψλ ζπλεληεχμεσλ κε ηνπο ππεπζχλνπο ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη κε ηε ρξήζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αληίζηνηρσλ κε απηά πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (ΗΟΒΔ) θαη
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (DG ECFIN), πξνθεηκέλνπ ηα απνηειέζκαηα λα είλαη
ζπγθξίζηκα κε ηηο αληίζηνηρεο έξεπλεο πνπ δηεμάγνληαη ζε Δζληθφ (ΗΟΒΔ) θαη
Δπξσπατθφ (DG ECFIN) επίπεδν.
7.2.2 Δλέξγεηεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ
Σα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα, αθ’ φηνπ θαη ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή νη εθζπγρξνληζκέλεο
ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ ΔΒΔΘ : π.ρ. «online» ειεθηξνληθή πιεξσκή ηεο
ζπλδξνκήο

ησλ

επηρεηξήζεσλ,

εθηχπσζε

πηζηνπνηεηηθνχ

επηκειεηεξηαθήο

ελεκεξφηεηαο απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, ε ρξήζε ηνπο εκπεδψλεηαη νινέλα θαη
πεξηζζφηεξν ζηε ζπλείδεζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ησλ ζηειερψλ ηνπο,

ελψ νη

επηρεηξήζεηο πνπ δνθίκαζαλ απηφλ ηνλ ηξφπν ζπλαιιαγψλ, ζπλερίδνπλ λα ηνλ
πξνηηκνχλ ζηαζεξά.
Ζ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΒΔΘ ωο κέζν πιεξνθόξεζεο θαη άληιεζεο εληύπωλ
Έλα κέζν επηθνηλσλίαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ κε ηα κέιε ηνπ, είλαη ε ειεθηξνληθή ηνπ
ηζηνζειίδα, φπνπ θαζεκεξηλά αλαξηψληαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο ππαιιήινπο
ηεο ππεξεζίαο, παξέρνληαο ζηνλ επηρεηξεκαηία κία πεγή άκεζεο θαη δσξεάλ
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πιεξνθφξεζεο γηα ζέκαηα πνπ ηνλ αθνξνχλ. πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα κηα θηιηθή
πξνο ηνλ επηζθέπηε ηζηνζειίδα, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο εμήο θχξηεο θαηεγνξίεο
πιεξνθφξεζεο (Πεγή: Ηζηνζειίδα ΔΒΔΘ, http://www.ebeth.gr ):
o

Αλαθνηλψζεηο - Γειηία Σχπνπ (Πιεξνθνξίεο νηθνλνκηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ
ελδηαθέξνληνο).

o

πλέδξηα (Δλεκέξσζε θαη πξνζθιήζεηο γηα ζπλέδξηα ζε παλειιήλην

θαη

παγθφζκην επίπεδν).
o

Οδεγνί (Δπηρεηξεκαηηθνί νδεγνί γηα ρψξεο ή επηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο).

o

Δθζέζεηο (Πιεξνθνξίεο γηα ηε δηεμαγσγή δηεζλψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ
εθζέζεσλ).

o

Μειέηεο- Δθζέζεηο ΟΔΤ (Δηήζηεο εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο
αλά ρψξα θαζψο θαη γηα ηηο επηκέξνπο θιαδηθέο αγνξέο, νη νπνίεο ζπληάζζνληαη
απφ ηνπο Οηθνλνκηθνχο θαη Δκπνξηθνχο Αθφινπζνπο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ. ε κηα ππνθαηεγνξία εληάζζνληαη θαη νη Έξεπλεο/Γεκνζθνπήζεηο
ηνπ ΔΒΔΘ θαη άιισλ θνξέσλ.

o

Δθδειψζεηο – Ζκεξίδεο (Πιεξνθνξίεο θαη πξνζθιήζεηο γηα εθδειψζεηο ηφζν
ηνπ Δπηκειεηεξίνπ φζν θαη άιισλ θνξέσλ).

o

εκηλάξηα (Δλεκέξσζε γηα ηε δηεμαγσγή επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα
επηρεηξεκαηίεο θαη ζηειέρε πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ην Δπηκειεηήξην ή άιινπο
θνξείο).

o

πλεξγαζίεο (Πξνζθνξέο – δεηήζεηο ειιεληθψλ πξντφλησλ θαη εθδειψζεηο
ελδηαθέξνληνο μέλσλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε
αληίζηνηρεο ειιεληθέο).

o

Γηαγσληζκνί (Πξνζθιήζεηο γηα ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο θαη
δηαθεξχμεηο πξνκεζεηψλ).

o

Δγθχθιηνη- Νφκνη (Δλεκέξσζε γηα ηεισλεηαθά, θνξνινγηθά θαη άιια
δεηήκαηα).

Μέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΔΒΔΘ παξέρεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα ζπκπιήξσζεο κίαο
ειεθηξνληθήο θφξκαο επηθνηλσλίαο, πξνθεηκέλνπ ν ελδηαθεξφκελνο λα ππνβάιεη έλα
εξψηεκα πξνο ην Δπηκειεηήξην, ην νπνίν ελ ζπλερεία πξνσζείηαη πξνο ην αξκφδην
ηκήκα, ην νπνίν θαη ην απαληά.

75

ρήκα 3: Ζιεθηξνληθή θόξκα επηθνηλσλίαο ηζηνζειίδαο ΔΒΔΘ

Δθηφο φκσο απφ ην πιεξνθνξηαθφ θνκκάηη πνπ παξέρεη ε ηζηνζειίδα ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ, έρεη δεκηνπξγεζεί κία ζχγρξνλε δηαδηθηπαθή πχιε ή “portal”
(http://portal.ebeth.gr/) φπνπ νη επηρεηξήζεηο - κέιε κπνξνχλ, εθφζνλ πξνκεζεπηνχλ
ηνπο

απαξαίηεηνπο

θσδηθνχο

ζχλδεζεο

λα

ρξεζηκνπνηήζνπλ

ηηο

παξαθάησ

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ ΔΒΔΘ (Πεγή: Οδεγφο ειεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ ΔΒΔΘ,
δηαζέζηκνο ζην www.ebeth.gr, Σειεπηαία Δπίζθεςε: Φεβξνπάξηνο 2013):
o

Πξνβνιή ζηνηρείσλ κέινπο γηα κηα επηρείξεζε πνπ είλαη εγγεγξακκέλε ζην
κεηξψν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.

o

“Online” πιεξσκή ζπλδξνκψλ κε ηε ρξήζε πηζησηηθήο, ρξεσζηηθήο ή πξνπιεξσκέλεο θάξηαο ή κέζσ “e-banking”.

o

Γπλαηφηεηα κεηαβνιήο ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο (αξηζκφ ηειεθψλνπ, θαμ,
δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ηζηνζειίδαο).

o

Δθηχπσζε πηζηνπνηεηηθνχ Δπηκειεηεξηαθήο Δλεκεξφηεηαο γηα ζεψξεζε
βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ θαη γηα θάζε λφκηκε ρξήζε.

o

Αίηεζε έθδνζεο αξλεηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ.

o

Έθδνζε θαη εθηχπσζε θαηάζηαζεο κειψλ.

o

Έληππα γηα ηελ έθδνζε άδεηαο εκπνξηθψλ απνζεθψλ.

o

Πξφγξακκα θαηαρψξηζεο θαη αλαδήηεζεο αγγειηψλ γηα εκπνξηθέο απνζήθεο.

o

Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην Δηδηθφ Μεηξψν Δμαγσγέσλ ηνπ Ννκνχ
Θεζζαινλίθεο θαη άληιεζε εληχπσλ.

o

Αίηεζε γηα έθδνζε Γειηίνπ ΑΣΑ θαη ειεθηξνληθή θαζνδήγεζε γηα ηε
ζπκπιήξσζή ηνπ (επεμήγεζε ζην Παξάξηεκα).

o

Γηθαηνινγεηηθά

γηα

ηελ

έθδνζε

Πηζηνπνηεηηθνχ

Καηαγσγήο

(online

ζπκπιήξσζε αίηεζεο θαη δπλαηφηεηα εθηχπσζεο (επεμήγεζε ζην Παξάξηεκα).
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ρήκα 4: Δίζνδνο ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ ΔΒΔΘ

Ζ είζνδνο ζην ζχζηεκα (portal) γίλεηαη κε ηε ρξήζε αζθαιψλ θσδηθψλ πνπ
απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθψο, απφ ηελ ππεξεζία Μεραλνγξάθεζεο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ,
ζηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηεο, έπεηηα απφ
ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο. Ο ρξήζηεο, αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ (κέινο ή κε)
θαη απφ ην αλ έρεη πξνκεζεπηεί ηνπο απαξαίηεηνπο θσδηθνχο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε
θαη λα αμηνπνηήζεη ηηο εθάζηνηε ππεξεζίεο (π.ρ. αιιαγή ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο κηαο
επηρείξεζεο κέινπο).

Ζ «online» (ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν) ππνβνιή ζηνηρείσλ ησλ

επηρεηξήζεσλ, απαηηεί δηαδηθαζίεο αλαγλψξηζεο, ηαπηνπνίεζεο, πξνζηαζίαο θαη
δηαβίβαζεο δεδνκέλσλ. χκθσλα κε ηε ζεσξία πξφθεηηαη γηα κία ζπλαιιαγή ε νπνία
ζα κπνξνχζε λα θαηαηαρζεί ζηελ θαηεγνξία B2G (Business to Government).

ρήκα 5: Πεδίν Αίηεζεο γηα ΚΑΡΝΔ ΑΣΑ

’ απηή ηελ πεξίπησζε, φζνλ αθνξά ζην βαζκφ νινθιήξσζεο ησλ ειεθηξνληθψλ
ππεξεζηψλ, αλ θαη αξρηθά βξίζθεηαη ζην επίπεδν 1: Παξνρή Πιεξνθνξηαθψλ
Τπεξεζηψλ (Information), δειαδή

παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν

δηεθπεξαίσζεο ηεο ππεξεζίαο (π.ρ. πξνυπνζέζεηο, δηθαηνινγεηηθά) κεηαβαίλεη θαη ζην
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επίπεδν 2: Δπηθνηλσληαθέο Τπεξεζίεο (Interaction) θαζψο επηπιένλ, παξέρνληαη έληππα
αηηήζεσλ, ππεπζχλσλ δειψζεσλ θιπ.) ηα νπνία νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα
επεμεξγαζηνχλ θαη λα ζπκπιεξψζνπλ (ζρήκα 5 αλσηέξσ: Αίηεζε γηα ΚΑΡΝΔ ΑΣΑ).
Οη ζεκαληηθφηεξεο φκσο θαη πην πξνεγκέλεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ειεθηξνληθά,
είλαη ε «online» πιεξσκή ηεο ζπλδξνκήο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ
ππεξεζηψλ ζπγθεθξηκέλσλ ηξαπεδψλ, θαζψο θαη ε εθηχπσζε ζε άκεζν ρξφλν,
πηζηνπνηεηηθψλ ζηνλ εθηππσηή ηεο επηρείξεζεο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε θπζηθή
παξνπζία ηνπ επηρεηξεκαηία ή ζηειέρνπο ζην Δπηκειεηήξην.
Ζ πιεξσκή γίλεηαη εχθνια κε ηε ρξήζε πηζησηηθήο, ρξεσζηηθήο, πξν-πιεξσκέλεο
θάξηαο ή κέζσ “e-banking”. Παξαηεξνχκε φηη απηή ε ππεξεζία βξίζθεηαη ζην επίπεδν
4νπ βαζκνχ νινθιήξσζεο ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο, θαζψο παξέρνληαη θαη
«πλαιιαθηηθέο Τπεξεζίεο». Αλαιπηηθφηεξα, ππνζηεξίδνληαη ιεηηνπξγίεο φπνπ ν
ρξήζηεο νινθιεξψλεη ηε ζπλαιιαγή κε ηελ ππεξεζία (π.ρ. πιεξσκή ζπλδξνκήο), απηφ
ζεκαίλεη, δπλεηηθά, ηελ πιήξε ππνθαηάζηαζε ηεο αληίζηνηρεο κε-ειεθηξνληθήο
ππεξεζίαο.

ρήκα 6: Πιεξσκή ζπλδξνκήο δηαδηθηπαθά

Δπίζεο -άκεζα θαη δσξεάλ- κπνξεί λα εθηππσζεί έλα πηζηνπνηεηηθφ Δπηκειεηεξηαθήο
Δλεκεξφηεηαο ή πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο κε ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ε επηρείξεζε δελ νθείιεη ζπλδξνκέο πξνο ην Δπηκειεηήξην (Πεγή:
Οδεγφο ειεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ ΔΒΔΘ, δηαζέζηκνο ζην www.ebeth.gr):
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Ζ Καηλνηνκία ηωλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ ζην Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό
Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο
Ζ ζεκαληηθή επηηπρία ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ΔΒΔΘ αθνξά ζηε δπλαηφηεηα
αληαιιαγήο δεδνκέλσλ θαη πξαγκαηνπνίεζεο ζπλαιιαγψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Πην
ζπγθεθξηκέλα, δχν ελνπνηεκέλα ζπζηήκαηα κεραλνξγάλσζεο ην “SAP ERP” θαη ην
“SAP Portal” επηθνηλσλνχλ, ην δεχηεξν αληαιιάζζεη ζηνηρεία κε ηελ ηξάπεδα, ψζηε
ηειηθά ν ελδηαθεξφκελνο λα κπνξεί λα πιεξψζεη ζε «πξαγκαηηθφ» ρξφλν. Οπζηαζηηθά,
ε πιεξνθνξία «πνζφ πνπ νθείιεη» θαη «πνζφ πνπ πιεξψλεη» ηαπηνπνηείηαη θαη
ελεκεξψλεηαη άκεζα ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ηνπ ΔΒΔΘ απφ ηελ απεπζείαο
(online) ηξαπεδηθή ζπλαιιαγή.

Ζ πιεξσκή ηνπ πνζνχ κπνξεί λα γίλεη κέζσ

πηζησηηθήο, ρξεσζηηθήο, πξν-πιεξσκέλεο θάξηαο ή ειεθηξνληθνχ εκβάζκαηνο (ebanking).
Ζ θαηλνηνκία πνπ εηζήγαγε ην ΔΒΔΘ, ην 2008, ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη δφζεθε ε
δπλαηφηεηα γηα πξψηε θνξά ζε έλα Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, λα
αληαιιάμεη δεδνκέλα, κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ, κε ηα ζπζηήκαηα ηξηψλ
ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ψζηε λα νινθιεξψλνληαη νη ζπλαιιαγέο.
Πξαθηηθά, εμαζθαιίζζεθε ην απαηηνχκελν επίπεδν αζθάιεηαο, ψζηε ηειηθά απηέο νη
ηξεηο επηιεγκέλεο ηξάπεδεο λα επηηξέςνπλ λα επηθνηλσλήζνπλ ηα ζπζηήκαηά ηνπο κε
έλαλ εμσηεξηθφ εμππεξεηεηή (server), απηφλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, ψζηε λα
αληαιιάζζνπλ ηα απαηηνχκελα δεδνκέλα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο νινθιεξσκέλεο
ζπλαιιαγήο. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ε θαιή απηή πξαθηηθή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ
αθνινπζήζεθε ηα επφκελα ρξφληα θαη απφ άιινπο θνξείο, ζηηο ειεθηξνληθέο ηνπο
ζπλαιιαγέο.

Παξόηξπλζε κειώλ γηα ηε ρξήζε ηωλ Ζιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ δηελεξγώληαο κία
δξάζε θνηλωληθήο επζύλεο
Σν ΔΒΔΘ, αλαγλσξίδνληαο ηηο σθέιεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, ηφζν γηα ηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη γηα ηελ θαιχηεξε
αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ, ελζαξξχλεη ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ
ππεξεζηψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο κέιε ηνπ παξέρνληαο δσξεάλ ηελ ππεξεζία έθδνζεο
πηζηνπνηεηηθψλ εγγξαθήο, σο κέινπο, γηα ρξήζε ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο ή άιιε λφκηκε
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ρξήζε, αξθεί ην κέινο λα έρεη επηκειεηεξηαθή ελεκεξφηεηα, δειαδή λα κελ νθείιεη
ζπλδξνκέο ζην Δπηκειεηήξην.
Δπίζεο, έλα άιιν θίλεηξν γηα ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ απνηειεί ε
δσξεά ηνπ πνζνχ ησλ δχν επξψ (2€) γηα θάζε εμφθιεζε ζπλδξνκήο πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, ζε κία απφ ηηο
αθφινπζεο αλζξσπηζηηθέο νξγαλψζεηο:


Διιεληθή Δηαηξία Πξνζηαζίαο θαη Απνθαηάζηαζεο Αλαπήξσλ Παίδσλ
(ΔΛΔΠΑΠ).



WWF ΔΛΛΑ, νξγάλσζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.

Ζ δξάζε απηή θνηλσληθήο επζχλεο παξέρεη θαη νπζηαζηηθφ θνηλσληθφ έξγν αιιά θαη
ελζαξξχλεη ηνπο επηρεηξεκαηίεο λα επηιέμνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζπλαιιαγήο.
Δλεκεξωηηθό Γειηίν ΔΒΔΘ
Σν ΔΒΔΘ εθδίδεη θάζε ηέζζεξηο κήλεο ελεκεξσηηθφ έληππν ζρεηηθά κε ηηο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο δξάζεηο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. Σελ επηκέιεηα έθδνζεο ηνπ
εληχπνπ έρεη ην ηκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ Σχπνπ θαη Δθδφζεσλ ηνπ θνξέα. Σν έληππν
έρεη θπξίσο απνινγηζηηθφ ραξαθηήξα θαη ζπκπεξηιακβάλεη άξζξα ζρεηηθά κε ελέξγεηεο
θαη εθδειψζεηο ηνπ ΔΒΔΘ, αιιά έρεη θαη ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα θαζψο πεξηέρεη
άξζξα θνξνινγηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Δδψ θαη αξθεηφ θαηξφ φκσο
ην έληππν εθδίδεηαη ζε κηθξφηεξν αξηζκφ αληηηχπσλ θαζψο δεκνζηεχεηαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, ψζηε θάπνηνο λα κπνξεί εχθνια θαη λα ην μεθπιιίζεη
θαη λα ην αλαγλψζεη δηαδηθηπαθά. Με ηνλ ηξφπν απηφ κεηψζεθε δξαζηηθά ηφζν ην
θφζηνο ηεο εθηχπσζεο θαη ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπ γηα ην Δπηκειεηήξην, φζν θαη
ν πεξηβαιινληηθφο αληίθηππνο, απφ ηε κηθξφηεξε ρξήζε ραξηηνχ.
Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα πηνζεηήζεθε επίζεο ε απνζηνιή ελφο δεθαπελζήκεξνπ
ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ (Newsletter) ην νπνίν επηκειείηαη ην ηκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ
Σχπνπ θαη Δθδφζεσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη ην νπνίν απνζηέιιεηαη άκεζα, ρσξίο
θφζηνο, ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ησλ επηρεηξήζεσλ, πεξηιακβάλνληαο επίθαηξε
ελεκέξσζε.
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Πξόζθιεζε ζε εθδειώζεηο θαη ζεκηλάξηα
Έλα άιιν αληηθείκελν ηεο Γηεχζπλζεο ηαηηζηηθήο Μειεηψλ θαη Έξεπλαο ζην νπνίν
ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ηφζν ην Σκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ, Σχπνπ θαη Δθδφζεσλ φζν θαη
ην Σκήκα Μειεηψλ θαη Έξεπλαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ είλαη ε απνζηνιή, ζηα κέιε,
ειεθηξνληθψλ

πξνζθιήζεσλ

επηρεηξεκαηηθέο

απνζηνιέο,

ζρεηηθά

κε

εκεξίδεο

επηθείκελεο
επξσπατθψλ

εθδειψζεηο,

ζεκηλάξηα,

πξνγξακκάησλ

θαη

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ.
εκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ελεκέξσζεο είλαη ε ηήξεζε κηαο
επηθαηξνπνηεκέλεο θαη εχρξεζηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Γηα ην ιφγν απηφ ε Τπεξεζία
έρεη πξνκεζεπζεί ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο πειαηψλ CRM (Customer Relationship
Management : Γηαρείξηζε Πειαηεηαθψλ ρέζεσλ), κε ηε ρξήζε ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε
θαηάιιειε ζηφρεπζε ησλ απνδεθηψλ πνπ αθνξά ε εθάζηνηε ελεκέξσζε ή πξφζθιεζε,
αλάινγα κε ηε ζεκαηηθή ηνπ. Με απηφ ην ινγηζκηθφ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηήξεζεο ηνπ
ηζηνξηθνχ ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ ζπκκεηερφλησλ (π.ρ. κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ
αμηνιφγεζεο) ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ζηηο κειινληηθέο ιίζηεο απνδεθηψλ.
Δπίζεο, ην CRM απνηειεί γηα ηνπο ππαιιήινπο έλα εξγαιείν γηα ηελ ηήξεζε ηεο
εζηκνηππίαο θαη επηθαηξνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο κε ηηο Αξρέο, ψζηε λα
πξαγκαηνπνηείηαη γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά ε δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο.
Υξήζε ινγηζκηθνύ “ERP” θαη εζωηεξηθή επηθνηλωλία ηωλ ηκεκάηωλ
H δηαρείξηζε κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ θαη ε αλάγθε αζθαινχο ηήξεζεο απηψλ
θαηέζηεζε

απαξαίηεηε

ηελ

εγθαηάζηαζε

ελφο

ζχγρξνλνπ

ζπζηήκαηνο

ελδνεπηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ (ERP: enterprise resource planning systems), ζηε
ρξήζε ηνπ νπνίνπ νη ππάιιεινη εθπαηδεχηεθαλ. Απηφ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θαη
αμηφπηζην εξγαιείν γηα ηελ εξγαζία ηνπο, θαζψο κέζσ απηνχ θαηαρσξνχληαη νη
εγγξαθέο, ηξνπνπνηήζεηο, θαη ινηπέο κεηαβνιέο ησλ επηρεηξήζεσλ. Αμηνπνηψληαο ηηο
δπλαηφηεηεο απηνχ ηνπ εξγαιείνπ κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ δηάθνξα εξσηήκαηα θαη λα
εθδνζνχλ άκεζα αξρεία θαη θαηαζηάζεηο. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ην ινγηζκηθφ ERP
ζπλδέεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε ην CRM θαη κε ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο.
Γηα ηελ άκεζε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε εζσηεξηθή επηθνηλσλία ησλ Σκεκάησλ ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ, ε δηαθίλεζε ηεο αιιεινγξαθίαο θαη ησλ εγγξάθσλ πξνο δηεθπεξαίσζε
γίλεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, αιιά θαη κέζσ ρξήζεο
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ελφο εζσδηθηχνπ (intranet), φπνπ δηαηίζεληαη θνηλέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη εγγξάθσλ.
Γηα παξάδεηγκα, έρεη δεκηνπξγεζεί ειεθηξνληθφ εκεξνιφγην γηα ηελ ηήξεζε ηεο
δηαζεζηκφηεηαο ησλ αηζνπζψλ γηα εθδειψζεηο θαη ζεκηλάξηα. Βεβαίσο, θάζε ρξήζηεο
ηνπ εζσδηθηχνπ έρεη πξφζβαζε ζηα πεδία, βάζεη ησλ δηθαησκάησλ πνπ ηνπ έρνπλ δνζεί.
Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί

φηη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζην πιαίζην πινπνίεζεο επηδνηνχκελσλ
έξγσλ,

φπσο

είλαη

ην

«E-Markets:

Αλάπηπμε

θαη

Δλδπλάκσζε

Φεθηαθνχ

Πεξηβάιινληνο & Δθαξκνγψλ Ζιεθηξνληθνχ Δπηρεηξείλ γηα ηα κέιε ηνπ Δκπνξηθνχ θαη
Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο
«Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο», έξγν ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Δπξσπατθφ
Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη απφ εζληθνχο πφξνπο.

7.3 Μαζήκαηα πξνο γλώζε

o

Με ηελ απμεκέλε ηαρχηεηα ζηε κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηελ αμηνπηζηία

πνπ παξέρεη ην ελ ιφγσ ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, εμαζθαιίδεηαη άκεζε
εμππεξέηεζε ηνπ ζπλαιιαζζνκέλνπ απφ ην Δπηκειεηήξην αιιά θαη απνθπγή δηπινπιεξσκψλ, εάλ θάπνηνο επηιέμεη άιιν ηξφπν πιεξσκήο (π.ρ. κέζσ Σαρπδξνκείνπ).
o

Ζ εμππεξέηεζε ηνπ επηρεηξεκαηία ζε φιεο ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο δελ

γίλεηαη κφλν ζε εξγάζηκεο ψξεο θαη εκέξεο αιιά 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη θαηά ηε
δηάξθεηα φινπ ηνπ 24σξνπ.
o

Μεγάιν πνζνζηφ απφ ηηο ζπκβαηηθέο ππεξεζίεο αληηθαζίζηαηαη απφ

ειεθηξνληθέο, έηζη ψζηε λα απνζαξξχλεηαη έλα πνζνζηφ ζπλαιιαζζνκέλσλ λα
επηζθεθζεί ην θέληξν ηεο πφιεο, φπνπ βξίζθεηαη ην Δπηκειεηήξην, θαη ηειηθά λα
κεηψλεηαη ε θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε ζην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο αιιά θαη
καθξνπξφζεζκα, λα πξνσζείηαη κία πεξηζζφηεξν «πξάζηλε αλάπηπμε».
7.4 Πξνηάζεηο Τηνζέηεζεο

ζνλ αθνξά ζηηο πξνηάζεηο απφ άπνςε δηαρείξηζεο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο:
o

Οη δεκφζηνη νξγαληζκνί θαινχληαη ζήκεξα λα αληαπνθξηζνχλ ζηε ζχγρξνλε

πξφθιεζε γηα εθζπγρξνληζκφ θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. Γεδνκέλνπ φηη πάληνηε
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ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο ζε έλαλ νξγαληζκφ, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ, ε νπνία εμεηάζζεθε σο πξνο ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηα
κέιε ηνπ, απηφ ζα κπνξνχζε λα γίλεη ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην κε ηνπο εμήο ηξφπνπο:
o

πζηεκαηηθφηεξε

εθπαίδεπζε

ππαιιήισλ

ζε

ζέκαηα

ειεθηξνληθήο

δηαθπβέξλεζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ ηα
δηαζέζηκα κέζα πιήξσο θαη απνηειεζκαηηθά.
o

Καζηέξσζε ζπλαληήζεσλ κεηαμχ νκάδσλ απφ ηα δηάθνξα Σκήκαηα ηεο

Τπεξεζίαο ψζηε λα επηηεπρζεί κεγαιχηεξε γλψζε θαη επηθνηλσλία ησλ επηκέξνπο
δξάζεσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.
o

Τηνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο ππνβνιήο πξνηάζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε

ηεο εξγαζίαο ηνπ θάζε ππαιιήινπ, αιιά θαη φζνλ αθνξά ζηελ επίιπζε θάπνησλ
πξαθηηθψλ δπζθνιηψλ, κε ηελ παξάιιειε θαζηέξσζε ελφο ζπζηήκαηνο επηβξάβεπζεο,
ψζηε λα ππάξμνπλ θίλεηξα ελεξγήο ζπκκεηνρήο ησλ ππαιιήισλ.
o

Δπέθηαζε

ηνπ

ζπζηήκαηνο

ISO

εθηφο

απφ

ηε

δηαρείξηζε

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ, ζηελ πηζηνπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο.

Οη δεκφζηνη νξγαληζκνί θαινχληαη ζήκεξα λα αληαπνθξηζνχλ ζηε ζχγρξνλε πξφθιεζε
γηα εθζπγρξνληζκφ θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. Γεδνκέλνπ φηη πάληνηε ππάξρνπλ
πεξηζψξηα βειηίσζεο ζε έλαλ νξγαληζκφ, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ, ε νπνία εμεηάζζεθε σο πξνο ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηα
κέιε ηνπ, απηφ ζα κπνξνχζε λα γίλεη ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην κε ηνπο εμήο ηξφπνπο:
πζηεκαηηθφηεξε

εθπαίδεπζε

ππαιιήισλ

ζε

ζέκαηα

ειεθηξνληθήο

δηαθπβέξλεζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ ηα
δηαζέζηκα κέζα πιήξσο θαη απνηειεζκαηηθά.
Καζηέξσζε ζπλαληήζεσλ κεηαμχ νκάδσλ απφ ηα δηάθνξα Σκήκαηα ηεο
Τπεξεζίαο ψζηε λα επηηεπρζεί κεγαιχηεξε γλψζε θαη επηθνηλσλία ησλ επηκέξνπο
δξάζεσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ.
Τηνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο ππνβνιήο πξνηάζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε
ηεο εξγαζίαο ηνπ θάζε ππαιιήινπ, αιιά θαη φζνλ αθνξά ζηελ επίιπζε θάπνησλ
πξαθηηθψλ δπζθνιηψλ, κε ηελ παξάιιειε θαζηέξσζε ελφο ζπζηήκαηνο επηβξάβεπζεο,
ψζηε λα ππάξμνπλ θίλεηξα ελεξγήο ζπκκεηνρήο ησλ ππαιιήισλ.
Δπέθηαζε

ηνπ

ζπζηήκαηνο

ISO

εθηφο

απφ

ηε

δηαρείξηζε

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ, ζηελ πηζηνπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο.
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ζνλ αθνξά ζηελ πξαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ καζεκάησλ πνπ αλαδείρζεθαλ ζην
πξνεγνχκελν θεθάιαην απφ ηηο θαιέο πξαθηηθέο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ
παξνπζηάζηεθαλ σο «κειέηεο πεξηπηψζεσλ», κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ πξνζηηζέκελε
αμία, σο εμήο:
Λακβάλνληαο ππφςε ηηο πξαθηηθέο ησλ δηαδηθηπαθψλ ππιψλ «Ermis»
θαη“Norway.no” αλαθνξηθά κε ηελ έληνλε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο ελεκέξσζεο
ζρεηηθά κε ππνζέζεηο ησλ πνιηηψλ πνπ δελ δηεθπεξαηψλνληαη άκεζα ή απζεκεξφλ,
πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ελεκέξσζεο ηνπ ζπλαιιαζζνκέλνπ γηα ηελ
εμέιημε ηνπ αηηήκαηφο ηνπ. Λακβάλνληαο ππφςε ηε ζεκεξηλή εθηεηακέλε ρξήζε
«έμππλσλ θηλεηψλ» απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη ζηνρεχνληαο ζηελ αθφκε κεγαιχηεξε
βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ελεκέξσζεο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ,
πξνηείλεηαη ε δπλαηφηεηα απνζηνιήο κελπκάησλ ζην θηλεηφ ή ζην ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ζρεηηθά κε ην Σκήκα πνπ ρεηξίδεηαη ην θάθειφ ηνπ,
ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηφο ηνπ θαη ηειηθά, ηε ιήςε ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο, φηαλ ην
αίηεκά ηνπ νινθιεξσζεί. Ζ παξαπάλσ ελέξγεηα θξίλεηαη φηη ζα απνζπκθνξήζεη αξθεηά
ην ηειεθσληθφ θέληξν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη ηνπο ππαιιήινπο απφ ζρεηηθά
ηειεθσλήκαηα.
Θεσξψληαο φηη ε εθαξκνγή ηνπ ΟΑΔΓ θαη ηεο Απζηξηαθήο ππεξεζίαο ζρεηηθά
κε ηελ θαηαρψξηζε αγγειηψλ εξγαζίαο απφ επηζθέπηεο ηεο ηζηνζειίδαο απνηειεί κία
ελδηαθέξνπζα ηδέα γηα ηελ αλάπηπμε πην πξνζσπνπνηεκέλσλ ζπλαιιαγψλ, πξνηείλεηαη
ε αλάπηπμε κηαο αληίζηνηρεο εθαξκνγήο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ γηα ηα
κέιε ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν επηρεηξεκαηίαο ή ν ζπλεξγάηεο ηνπ ζα κπνξεί λα
ζπλδέεηαη κε ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπ θσδηθνχο θαη λα αλαξηά κφλνο ηνπ, ζηνηρεία
επαγγεικαηηθήο πξνζθνξάο ή δήηεζεο (ζπλεξγαζηψλ, ζέζεσλ εξγαζίαο θιπ) ζέηνληαο
ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Ζ ελ ιφγσ ιεηηνπξγία ζα κπνξνχζε λα αιιειεπηδξά κε ην
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή κε ην θηλεηφ ηειέθσλν, ψζηε κφιηο εκθαληζζνχλ
θαηαρσξίζεηο πνπ ζα πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ λα ηνπ απνζηέιιεηαη
ειεθηξνληθή ελεκέξσζε, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Απηή ε εθαξκνγή ζεσξείηαη φηη ζα
βειηίσλε ηε δηθηχσζε ησλ κειψλ θαη ζα δεκηνπξγνχζε ζπλέξγηεο.
ηεξηδφκελε ζηελ εθαξκνγή ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ
πζηεκάησλ γηα ηελ θάξηα απνδείμεσλ ή ηελ πξν-ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ θαη ηελ
θνξν-θάξηα (taxcard) ηνπ θηλιαλδηθνχ ζπζηήκαηνο, πξνηείλεηαη γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ
Δπηκειεηεξίνπ, ε πηνζέηεζε κηαο παξαπιήζηαο πξαθηηθήο, ηεο «ειεθηξνληθήο θάξηαο
ηνπ επηρεηξεκαηία». Θα κπνξνχζε λα απνηειεί κία επαγγεικαηηθή θάξηα γηα ην θάζε
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κέινο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, ηελ νπνία ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ζηηο επαγγεικαηηθέο
ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, ζε εθζέζεηο, επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο θαη ε νπνία θέξεη κία
θσδηθνπνηεκέλε πιεξνθνξία π.ρ. “QRCode”(Quick Response Code -Κσδηθφο
γξήγνξεο αλάγλσζεο). Με ηε ζρεηηθή εθαξκνγή ηνπ θηλεηνχ θαη ζθαλάξνληαο ηνλ
θσδηθφ ηεο θάξηαο ζα κπνξνχλ λα δηαβηβάδνπλ, ρξήζηκα επαγγεικαηηθά ζηνηρεία, φπσο
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, δηεχζπλζε ηζηνζειίδαο, πξνθίι επηρείξεζεο, ζε ζπλεξγάηεο θαη
πειάηεο, κε ζθνπφ ηελ απηφκαηε δηαβίβαζε πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο.
Σέινο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζε ππεξεζίεο ζπλαιιαγήο κε θνηλφ, φπσο ην
Δπηκειεηήξην κε ηα κέιε ηνπ, παξά ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ
εμαθνινπζεί λα ππάξρεη πξνζέιεπζε ζπλαιιαζζνκέλσλ ζηελ ππεξεζία πξνηείλεηαη ε
δπλαηφηεηα δηαδηθηπαθήο(online) «δέζκεπζεο» ζεηξάο ζην ζχζηεκα πξνηεξαηφηεηαο
εμππεξέηεζεο γηα ηα ηκήκαηα ζπλαιιαγήο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. Μία ηέηνηα δξάζε
ζεσξείηαη φηη ζα κπνξνχζε λα εμνηθνλνκήζεη ζεκαληηθφ ρξφλν αλακνλήο απφ ηνπο
ζπλαιιαζζφκελνπο.
Πιένλ ησλ αλσηέξσ αλαθεξζέλησλ, πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ππάξρνπλ ππεξεζίεο πνπ
έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί απφ ην Δπηκειεηήξην αιιά νη νπνίεο ζα είλαη δηαζέζηκεο ζηηο
επηρεηξήζεηο κφιηο νινθιεξσζεί ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, πνπ αθνξά ζηηο ειεθηξνληθέο
ππεξεζίεο θαη ζπλαιιαγέο.
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8. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
ηελ παξνχζα εξγαζία, ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε αλαδείρζεθε σο κία απφ ηηο πην
θξίζηκεο δηαδηθαζίεο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε απφ
έλαλ νξγαληζκφ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, δεδνκέλνπ φηη ηα νθέιε απφ ηελ πηνζέηεζή
ηεο κπνξνχλ λα απαληήζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο γηα κία εθζπγρξνληζκέλε θαη
πνηνηηθή Γεκφζηα Γηνίθεζε. ’ απηή ηε βάζε ζπζρεηίζηεθαλ επηιεγκέλα «ζέισ» ηνπ
πνιίηε κε βαζηθέο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ελφο Γεκνζίνπ νξγαληζκνχ, ψζηε λα
δηεξεπλεζνχλ νη επηδξάζεηο ζηελ εμππεξέηεζή ηνπ.
Ζ ηεξάζηηα πξφνδνο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζε ζπλδπαζκφ
κε ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ζην Γεκφζην
Σνκέα, ηελ αλέδεημε ζην επίθεληξν ηνπ παγθφζκηνπ ελδηαθέξνληνο, σο έλα εξγαιείν γηα
ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ζηε δσή ηνπ. Ζ
ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ζεσξείηαη επίζεο, φηη ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηε βειηίσζε
ηεο πνηφηεηαο ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνχ δεδνκέλνπ φηη βειηηψλεη ηελ ηαρχηεηα
δηαθίλεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, κεηψλεη ηηο επαλεθαηεξγαζίεο θαη εμνηθνλνκεί πνιχηηκεο
αλζξσπνψξεο, ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ λα κπνξεί λα αθνζηψλεηαη πεξηζζφηεξν ζε
ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο.
ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε δεδνκέλνπ φηη απνπζηάδεη ε έλλνηα ηνπ αληαγσληζκνχ, ε
πηνζέηεζε ηεο ζηνρνζεζίαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο
ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο απνηειεζκαηηθνχ Γεκνζίνπ Σνκέα, κε θίλεηξν
ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο απφδνζήο ηνπ. Παξάιιεια, ε πνηφηεηα
ζην Γεκφζην Σνκέα θαη ε δέζκεπζε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ζηηο αξρέο ηεο Γηνίθεζεο
Οιηθήο Πνηφηεηαο θξίλεηαη φηη ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα κηαο θνπιηνχξαο
πνηφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, νη νπνίνη ρξεηάδνληαη ηελ έκπλεπζε θαη
θαζνδήγεζε απφ ηε Γηνίθεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο.
’ απηφ ην πιαίζην, ζεσξήζεθε αλαγθαία ε θαηαγξαθή θαη αλάδεημε ησλ βέιηηζησλ
πξαθηηθψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, ηφζν ζε επξσπατθφ φζν θαη ζε εζληθφ
επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη κεηαθνξά ηεο ηερλνγλσζίαο απφ πξσηνπφξνπο
δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη λα ελζαξξπλζνχλ αληίζηνηρεο δξάζεηο θαη ζε άιινπο
θνξείο.
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Δίλαη γεγνλφο φηη νη επθαηξίεο πνπ δφζεθαλ ζηνλ ειιεληθφ Γεκφζην Σνκέα γηα
εθζπγρξνληζκφ κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ θαη ηελ πινπνίεζε
Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δεζκεχζεηο ηνπ ειιεληθνχ
θξάηνπο γηα ελαξκφληζε κε ηηο επξσπατθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζε ζέκαηα
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο αλαβάζκηζαλ ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα ηεο Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο.
Καηφπηλ ηνχηνπ, ε αμηνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο ππνδνκήο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ε
πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ απφ πεηπρεκέλνπο νξγαληζκνχο ηνπ
εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε
ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ, αμηνπνηψληαο ην πνιχηηκν θεθάιαην πνπ έρεη, ην αλζξψπηλν
δπλακηθφ ηνπ.
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9. ΠΡΟΣΑΔΗ
9.1 Πξόηαζε ηεο Παξνύζαο Δξγαζίαο

Θεσξψληαο δεδνκέλε ηε ζηφρεπζε ησλ Γεκνζίσλ νξγαληζκψλ ζηελ απνηειεζκαηηθή
επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, πξνηείλεηαη ε ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ
θαη ε πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο κηαο λέαο εξγαζηαθήο θνπιηνχξαο. Πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλάπηπμε, απφ ηελ πιεπξά ηεο Πνιηηείαο,
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε δεηήκαηα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη
αμηνπνίεζεο εξγαιείσλ πνηφηεηαο.
Δπίζεο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη εζσηεξηθνί θξηηέο ελφο νξγαληζκνχ είλαη θαη νη
ππάιιεινη ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ, ε άπνςή ηνπο ζε ζέκαηα βειηίσζεο ησλ
δηεξγαζηψλ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζηε δηακφξθσζε πξνηάζεσλ πξνο ηε
Γηνίθεζε ψζηε λα επηηπγράλεηαη ζπλερήο βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο. Σα απνηειέζκαηα ζα
είλαη πεξηζζφηεξν εκθαλή ζηελ πεξίπησζε πνπ εκπιαθνχλ φια ηα ηκήκαηα ηνπ
νξγαληζκνχ ψζηε λα γίλεηαη θαηαλνεηή ε αλαγθαηφηεηα ησλ αιιαγψλ ζηηο δηαδηθαζίεο
θαη ηηο πξαθηηθέο.
Αληίζηνηρα, νη Γηνηθήζεηο ησλ νξγαληζκψλ ζα ήηαλ ζθφπηκν λα πξνρσξνχλ ζηελ
απηναμηνιφγεζε ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο, λα δεζκεχνληαη θαη λα πηνζεηνχλ έκπξαθηα ηηο
αξρέο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ψζηε καθξνπξφζεζκα λα επέιζνπλ βειηηψζεηο.
Καηφπηλ ηνχηνπ θαη εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην, βάζεη ηεο αμηνιφγεζεο πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί νη νξγαληζκνί ζα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηε
ζηξαηεγηθή ηνπο.
Ζ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε θαη κάζεζε πνπ εθαξκφζηεθε ζηηο πξαθηηθέο ηεο
ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζπζηήλεηαη λα πηνζεηεζεί γεληθφηεξα απφ ηνπο θνξείο ηεο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο σο έλα ρξήζηκν εξγαιείν βειηίσζεο ηεο πνηφηεηάο ηνπο. Μέζα
απφ ηελ ζχγθξηζε κε επηηπρεκέλνπο νξγαληζκνχο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ νη ιφγνη ηεο
κεησκέλεο ηνπο επίδνζεο ψζηε ηειηθά λα πξνβνχλ ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ ζα
επηθέξνπλ βειηίσζε.
Σέινο, δεδνκέλνπ φηη ε δηνηθεηηθή δξάζε ηνπ Γεκνζίνπ δηέπεηαη απφ ηελ αξρή ηεο
λνκηκφηεηαο θαη απζηεξνχ δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ, είλαη απαξαίηεην λα δεκηνπξγεζεί
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ην θαηάιιειν λνκηθφ πιαίζην πνπ ζα επηηξέπεη ηελ επειημία ησλ νξγαληζκψλ θαη ηε
δπλαηφηεηα επέλδπζεο ζε θαηλνηφκεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο κε ζηφρν ηελ
πνηνηηθφηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε.
ζνλ αθνξά φκσο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ε δηάδνζε ηεο ρξήζεο ησλ
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ αλ θαη έρεη δηεπξπλζεί πξαγκαηνπνηείηαη κε δηζηαθηηθά
βήκαηα. Δπίζεο, δεδνκέλνπ φηη κεγάιε ζεκαζία απνδίδνπλ νη πνιίηεο ζηελ αζθάιεηα
ησλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηε δηαθίλεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ, απηφ ζα
κπνξνχζε λα δηαζθαιηζζεί θαιχηεξα αλ εθηφο απφ ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ ηερληθψλ
κέηξσλ ελεκέξσλαλ ην θνηλφ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ
εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινπλ. Μία ηέηνηα ελέξγεηα ζα κπνξνχζε λα
παξαθηλήζεη πεξηζζφηεξνπο πνιίηεο λα εγθαηαιείςνπλ ηνλ ζπκβαηηθφ ηξφπν
ζπλαιιαγψλ θαη λα επηιέμνπλ ηηο αληίζηνηρεο ειεθηξνληθέο.
Γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ ην
ζηνίρεκα πνπ ηίζεηαη, ιακβάλνληαο σο δεδνκέλε ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ, είλαη ε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο νινθιεξσκέλσλ
ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ κεζνιαβνχλ πνιιέο
Τπεξεζίεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ νη ζπλεξγαδφκελνη θνξείο ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ
ιεηηνπξγηθά θαη ζπκβαηά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα αληαιιάζζνπλ
δεδνκέλα θαη λα εμππεξεηνχλ ηνλ πνιίηε απφ κία εληαία πχιε. Με ηνλ ηξφπν απηφ
αλακέλεηαη φηη ζα βειηησζεί ηφζν ε ηαρχηεηα εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ φζν θαη ε
πνηφηεηα ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο.

9.2 Πξόηαζε γηα Μειινληηθή Έξεπλα

Γηα πεξαηηέξσ έξεπλα πξνηείλεηαη πξνο δηεξεχλεζε, ε επίδξαζε κηαο ζπζηεκαηηθήο
ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ πνιηηψλ, αλαθνξηθά κε ηελ αζθαιή ρξήζε ησλ
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζηελ εμέιημε ηεο ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα, θαη ηειηθά, ζηελ πνζνηηθή επίδξαζε πνπ ζα επηθέξεη
ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα.
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Σν κνληέιν «STAIR» απαξηίδεηαη απφ ηξία ζπκπιεξσκαηηθά ζηάδηα : ηνλ ζηξαηεγηθφ
ζρεδηαζκφ:

strategic

planning

(STA),

ηε

ζηξαηεγηθή

εθαξκνγή:

strategic

implementation (I) θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ απνηειεζκάησλ (R), ηα νπνία
αληηπξνζσπεχνπλ ηηο ηξεηο θξίζηκεο θάζεηο ηνπ θχθινπ παξαγσγήο ελφο νξγαληζκνχ.

ρήκα7: Σν κνληέιν «STAIR»-Παξάξηεκα
(Πεγή: Mary Zeppou, Tatiana Sotirakou, 2003)

Απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ κνληέινπ απηνχ πξνθχπηεη φηη ηα θχξηα βήκαηα γηα ηε
βειηίσζε ηεο νξγαλσζηαθήο απφδνζεο ελφο νξγαληζκνχ είλαη :
(1) (S)trategy/ηξαηεγηθή: ρεδηαζκφο, θαη επηθνηλσλία ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηέινο
πξνζπάζεηα επίηεπμεο ζπλαίλεζεο.
(2) (T)argets/ηόρνη: Αλάιπζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη
πηνζέηεζε δεηθηψλ γηα ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο.
(3) (A)ssignment/Δθρώξεζε: Δθρψξεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηφρσλ ζε ρακειφηεξα
επίπεδα απφ θάησ πξνο ηα πάλσ θαη αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ δξάζεο.
(4) (I)mplementation/Δθαξκνγή: Δθαξκνγή ζρεδίσλ δξάζεο, κέζσ ηεο ελαξκφληζεο
ησλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ κε ηελ πξνσζνχκελε ζηξαηεγηθή.
(5) (R)esults/Απνηειέζκαηα: Αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ, αλαζεψξεζε θαη
δξάζε γηα λα μεπεξαζηνχλ ηα εκπφδηα θαη λα ππάξμεη βειηίσζε.
(Πεγή : Mary Zeppou, Tatiana Sotirakou, 2003).

94

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ -ΣΜΖΜΑ IΗ: Δπίπεδα νινθιήξσζεο ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο

ρήκα 7:Δπίπεδα Δμέιημεο ησλ ππεξεζηώλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο-Παξάξηεκα
Πεγή: Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ΑΔ, Παξαηεξεηήξην γηα ηε Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε,
επηέκβξηνο 2012

Απεηθφληζε : Γηα ηε κέηξεζε ηνπ επηπέδνπ ειεθηξνληθήο νινθιήξσζεο απνδίδεηαη ζε
θάζε επίπεδν εμέιημεο έλα εχξνο πνζνζηψλ (0-100%). Κάζε ππεξεζία βαζκνινγείηαη
αλάινγα κε ην ζηάδην εμέιημεο πνπ έρεη επηηχρεη θαη θάζε ζηάδην αμηνινγείηαη κε έλα
βαζκφ. ηε ζπλέρεηα, ν βαζκφο απηφο δηαηξείηαη κε ην αλψηαην επηηεχμηκν επίπεδν ηεο
αληίζηνηρεο ππεξεζίαο (3 ή 4 - θαηά πεξίπησζε) θαη πξνθχπηεη ην πνζνζηφ πνπ είλαη ε
ηειηθή βαζκνινγία.


ηάδην 1: Πιεξνθνξηαθέο ππεξεζίεο, απηφ ζπλίζηαηαη ζηελ παξνρή ειεθηξνληθήο
πιεξνθφξεζε γηα ηηο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο, ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δηεθπεξαίσζεο ηεο
ππεξεζίαο, φπσο απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, αλαθνξά ησλ αξκφδησλ θνξέσλ.



ηάδην 2: Δπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο, ππάξρεη αιιειεπίδξαζε θαη δπλαηφηεηα ιήςεο
εληχπσλ, θαζψο πιένλ δηαηίζεηαη θαη πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα ηνλ ηξφπν
δηεθπεξαίσζεο ηεο ππεξεζίαο θαζψο θαη ζρεηηθά έληππα (αηηήζεηο, βεβαηψζεηο θιπ).



ηάδην 3: Γηαδξαζηηθέο ππεξεζίεο, επεμεξγαζία εληχπσλ θαη ηαπηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε
θαζψο πξνζθέξνληαη ειεθηξνληθέο θφξκεο πνπ κπνξνχλ λα ζπκπιεξσζνχλ θαη λα
απνζηαινχλ δεδνκέλα ειεθηξνληθά. Γεδνκέλνπ φηη πεξηιακβάλνπλ ππνβνιή ζηνηρείσλ
δηαδηθηπαθά, πξνβιέπεηαη ε αλαγλψξηζε, ηαπηνπνίεζε θαη πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ
ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ.



ηάδην 4: πλαιιαθηηθέο ππεξεζίεο θαη δηεθπεξαίσζε αηηεκάησλ, θαζψο ν ρξήζηεο
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί νινθιεξσκέλεο ζπλαιιαγέο θαη πιεξσκέο.
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ηάδην 5: Πξνιεπηηθή παξνρή ππεξεζηψλ, θαζψο πιένλ γίλεηαη πην πξνζσπνπνηεκέλε
θαη ζηνρεπκέλε παξνρή ππεξεζηψλ, ελψ ην θξάηνο πξνβαίλεη θαη ζε ελέξγεηεο γηα
απηφκαηε εθηέιεζε ππεξεζηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πνιίηε ή γηα ηελ
επηρείξεζε.
εκεηψλεηαη φηη , αλάινγα κε ην πφζν νινθιεξσκέλε είλαη κηα ππεξεζία ζε ςεθηαθφ
επίπεδν, θαη απνθηά ηε κέγηζηε βαζκνινγία, πιεξψληαο ηα θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη,
ραξαθηεξίδνληαη σο «πιήξσο δηαζέζηκεο ειεθηξνληθά».

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ -ΣΜΖΜΑ ΗΗΗ: Δζληθά βξαβεία πνηφηεηαο γηα ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη
ηνπο Ο.Σ.Α. α’ θαη β’ βαζκνχ- Βξαβεχζεηο.

Σελ πξψηε ρξνληά πνπ δηελεξγήζεθε ν δηαγσληζκφο, ην 2007, νη Τπεξεζίεο, πνπ
βξαβεχζεθαλ ήηαλ :
1ν Βξαβείν : Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ Διέγρνπ Πξντφλησλ ηνπ ΔΟΦ,
2ν Βξαβείν : ην Βπδαληηλφ θαη Υξηζηηαληθφ Μνπζείν, θαη
3ν Βξαβείν ε Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ησλ ΚΔΠ ηεο ΓΓΓΓΖΓ
ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ηα ΚΔΠ Γ. Γαιαηζίνπ, Γ. Πεξηζηεξίνπ, Γ. Υαλίσλ,
Ν.Α. Θεζζαινλίθεο (Α’ Παξάξηεκα), Δπαξρείνπ Καιχκλνπ.
Σε δεχηεξε ρξνληά ηνπ δηαγσληζκνχ ε απνλνκή ησλ Δζληθψλ Βξαβείσλ Πνηφηεηαο
Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ έγηλε ηνλ Μάην ηνπ 2009 θαη νη Τπεξεζίεο, πνπ
βξαβεχζεθαλ ήηαλ :
1ν Βξαβείν: Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.
2ν Βξαβείν: Γήκνο Ζξαθιείνπ (Κξήηεο).
3ν

Βξαβείν:

Ννκαξρηαθή

Απηνδηνίθεζε

Λάξηζαο

(Γηεπζχλζεηο

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο / Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ / Γηνηθεηηθψλ
Τπεξεζηψλ), Γήκνο Ακαξνπζίνπ (Γξαθεία Δθαξκνγήο Δζσηεξηθψλ Γηαδηθαζηψλ &
Διέγρνπ Πνηφηεηαο / Αμηνπνίεζεο Δζληθψλ & Δπξσπατθψλ Πφξσλ/ Γηεζλψλ ρέζεσλ
θαη πλεξγαζηψλ), Γήκνο Πεξάκαηνο (Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ).
(Πεγέο : Δπηζηνιή ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο, Γειηίν Σύπνπ θαη ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ (εηώλ 2007 θαη 2009).
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Πίλαθαο 13- On line δηαζεζηκφηεηα Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ-Παξάξηεκα

Πεγή : Cap Gemini Ernst & Young, 2004 for European Commission DG Information Society “On line
availability of Public Services- How is Europe Progressing – Web based survey on electronic public
services”.

Γηάγξακκα4 : Δμέιημε δείθηε «Sophistication» 2007-2009
Πεγή :8th Benchmark, Measurement, CAPGEMINI, RAND EUROPE, IDC, SOGETI AND DTI
FOR: EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE GENERAL FOR INFORMATION SOCIETY
AND MEDIA | November 2009
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ -ΣΜΖΜΑ V: Οξγαλφγξακκα ΔΒΔΘ
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΒΔΘ
Α. ΓΗΟΗΚΖΖ

ρήκα 8-Οξγαλόγξακκα ΔΒΔΘ (Γηνίθεζε) - Παξάξηεκα
Β. ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ

ρήκα 9-Οξγαλόγξακκα ΔΒΔΘ (Γηεπζύλζεηο θαη Σκήκαηα) – Παξάξηεκα
Πεγή: Ηζηνζειίδα ΔΒΔΘΔπεμεγήζεηο
o

Σα Γειηία Α.Σ.Α. (Admission Temporaire / Temporary Admission) είλαη δηεζλή έληππα ηα

νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηέιεπζε απφ ηα Σεισλεία θαηά ηελ πξνζσξηλή εμαγσγή πξντφλησλ
(δείγκαηα, επαγγεικαηηθφο εμνπιηζκφο) γηα δεηγκαηηζκφ ή ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο, κε ηελ ππνρξέσζε
επαλεηζαγσγήο ηνπο. ηαλ ηα εκπνξεχκαηα ζπλνδεχνληαη απφ απηά ηα έληππα, νη επηρεηξήζεηο πνπ ηα
δηαθηλνχλ , ζε δηάζηεκα ελφο έηνπο απφ ηελ έθδνζή ηνπ, ζε ζπκβεβιεκέλεο ρψξεο (ζχκβαζε ησλ ΑΣΑ),
απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηεισλεηαθψλ ηειψλ.
o

Σν Πηζηνπνηεηηθφ Καηαγσγήο είλαη έλα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν έληππν ην νπνίν

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ εθάζηνηε
εμαγφκελνπ εκπνξεχκαηνο.
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