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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στις μέρες μας, κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε, η Ελλάδα, 

δυστυχώς, διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Το ενδιαφέρον όλων επικεντρώνεται 

στο δημόσιο τομέα, το μέγεθος, τις διαστάσεις και την αποτελεσματικότητα που αυτός 

έχει. Ιδιαίτερη σημασία έχει το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους 

πολίτες, κυρίως όμως το κόστος που αυτό συνεπάγεται για το κράτος σε σχέση με το 

αποτέλεσμα που παράγει. 

Σε περιόδους οικονομικής ύφεσης πολλές απόψεις και συστήματα αναθεωρούνται 

και επανασχεδιάζονται. Απώτερος στόχος όλων των προσπαθειών είναι η επίτευξη του 

καλύτερου δυνατού αποτελέσματος με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, μέσα από ένα πιο 

ευέλικτο σχήμα δημοσίου τομέα, προσεγγίζοντας ίσως υπό προϋποθέσεις πρότυπα του 

ιδιωτικού τομέα. 

Στην παρούσα μελέτη γίνεται μία προσπάθεια να καταγραφούν παραδείγματα 

καλών και επιτυχημένων πρακτικών, δημοσίων οργανισμών ή και τμημάτων αυτών. 

Αφού λοιπόν, παρατεθούν οι οικείοι ορισμοί όπως της ποιότητας των υπηρεσιών, του 

κόστους που ενέχουν, του δημοσίου τομέα και των διαφορών του με τον ιδιωτικό, 

ακολουθούν πρακτικές εξυγίανσης δημοσίων υπηρεσιών από διάφορες χώρες. Σε 

κάποιες περιπτώσεις έγιναν διαρθρωτικές αλλαγές ενώ σε άλλες εισήχθησαν νέες 

τεχνολογίες, όλες όμως οδήγησαν σε καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 

 

1.2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Το ζήτημα της ποιότητας στη δημόσια διοίκηση απασχολεί την ακαδημαϊκή 

κοινότητα, έτσι λοιπόν σύμφωνα με τους Leslie A. Pal and Ian D. Clark, (2013), οι 

κυβερνήσεις και οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα, που ενδιαφέρονται για τη 

βελτίωση, είναι συνεχώς σε αναζήτηση των «βέλτιστων πρακτικών», ως τέτοιες 

μπορούν να θεωρηθούν αυτές με τις οποίες παράγονται επιτυχή αποτελέσματα. Ένας 

άλλος ορισμός, των βέλτιστων πρακτικών, είναι αυτός που υποστηρίζεται από τον de 
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Vries, 2010 ο οποίος αναφέρει ότι οι διαδικασίες και δραστηριότητες που έχουν δείξει 

στην πράξη ότι είναι οι πιο αποτελεσματικές, επαρκείς, δημοκρατικές ή όποιον άλλο 

στόχο επιδιώκει κανείς να επιτύχει. Ενώ οι Bretschneider et al (2005), υποστηρίζουν 

ότι μια βέλτιστη πρακτική σημαίνει, ότι είναι καλύτερο σε σύγκριση με οποιαδήποτε 

εναλλακτική πορεία δράσης και ότι είναι οι δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί να 

φέρουν κάτι σε πέρας. 

Αντιπαράθεση υπάρχει επίσης όσον αφορά το κόστος της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Δεν υπάρχει γενική συμφωνία σχετικά με ένα ενιαίο ευρύ 

ορισμό του κόστους ποιότητας κατά τους Machowski και Dale, (1998). Ωστόσο, το 

κόστος ποιότητας γίνεται συνήθως αντιληπτό ως το άθροισμα του κόστους 

συμμόρφωσης και μη-συμμόρφωσης. Κόστος συμμόρφωσης είναι η τιμή που 

καταβάλλεται για την πρόληψη της κακής ποιότητας (επιθεώρηση και την ποιότητα 

αξιολόγησης). Το κόστος της μη συμμόρφωσης είναι το κόστος της κακής ποιότητας 

που προκαλείται από την αποτυχία των προϊόντων και υπηρεσιών (επαναληψη των 

διαδικασιών, χρήση επιπλέον πόρων). Σύμφωνα με τους Plunkett και Dale (1995), είναι 

πλέον ευρέως αποδεκτό ότι το κόστος της ποιότητας είναι το κόστος που προέκυψε 

κατά το σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη λειτουργία και τη συντήρηση ενός συστήματος 

διαχείρισης της ποιότητας, το κόστος των πόρων που δεσμεύονται για συνεχή 

βελτίωση, το κόστος του συστήματος, αποτυχίες των προϊόντων και των υπηρεσιών, 

καθώς και όλα τα άλλα απαραίτητα έξοδα και τις δραστηριότητες μη προστιθέμενης 

αξίας που απαιτείται για να επιτευχθεί ένα ποιοτικό προϊόν ή μια υπηρεσία. 

Μεταξύ των απόψεων που επικρατούν για τη μείωση του κόστους των υπηρεσιών 

στο δημόσιο είναι και αυτή της καινοτομίας, που πολύ εύστοχα υποστηρίζεται από την 

Veronika Petkovšek (2013) η οποία αναφέρει ότι η καινοτομία είναι μια δυναμική 

διαδικασία, η οποία εντοπίζει τα προβλήματα, τις προκλήσεις και την ανάπτυξη νέων, 

δημιουργικών ιδεών, και την επιλογή και την εφαρμογή των νέων λύσεων. Οι 

αποφασιστικοί παράγοντες για την προώθηση της καινοτομίας είναι ο εκσυγχρονισμός 

και η προώθηση της δημιουργικότητας. Η καινοτομία είναι ζωτικής σημασίας για την 

αύξηση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα και για την παροχή νέων 

υπηρεσιών, υψηλότερης ποιότητας. Για την επίτευξη των στόχων της καινοτομίας στον 

δημόσιο τομέα, η ύπαρξη κινήτρων είναι απαραίτητη. 
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1.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Στη διπλωματική αυτή εργασία επιχειρήθηκε προσέγγιση των προσπαθειών 

μείωσης του κόστους παροχής υπηρεσιών στο χώρο του δημοσίου, σε θεωρητικό 

επίπεδο. Λήφθεισαν όμως υπόψη υπαρκτά και εφαρμοσμένα παραδείγματα σε 

υπηρεσίες και οργανισμούς του εξωτερικού. Η έρευνα επικεντρώθηκε κυρίως στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, από όπου και ήταν εφικτό να αντληθούν τα περισσότερα ποιοτικά 

και ποσοτικά δεδομένα. Το γραφείο ελέγχου του Ην. Βασιλείου (Audit Office), 

αντίστοιχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τα ελληνικά δεδομένα, εκδίδει ετήσιες, 

συνήθως, αναφορές για τομείς του δημοσίου οι οποίοι με επιτυχία εφάρμοσαν 

πρακτικές εκσυγχρονισμού και ηλεκτρονικών τεχνολογιών με αποτέλεσμα την 

θεαματική βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών με παράλληλη μείωση 

του κόστους λειτουργίας τους. Τα πρώτα τέσσερα παραδείγματα αναφέρονται στην 

δημόσια επιχείρηση υδροδότησης Anglian Water Services, τη διαδικτυακή πύλη της 

κεντρικής Κυβέρνησης του Η. Β., του Κτηματολογίου Αγγλίας-Ουαλίας και τη British 

Gas. Σε αυτές τις περιπτώσεις εξετάζεται πως με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών 

(ηλ. υπολογιστών και διαδικτύου) μειώθηκε σημαντικά ο χρόνος επεξεργασίας των 

προμηθειών και των αιτημάτων των πολιτών, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος 

λειτουργίας τους. 

Στη συνέχεια εξετάζονται οι περιπτώσεις του Δήμου Tunbridge Wells και της 

συνεργασίας Southwest One, όπου η μείωση του προσωπικού, η αναπροσαρμογή των 

αμοιβών και η συνεργασία με άλλους δήμους είχαν παρόμοια θετικά αποτελέσματα. 

Τέλος ακολουθεί το παράδειγμα συνεργασίας δημοσίου τομέα και ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας για τη δημιουργία ξενοδοχείου ασθενών και τη μείωση των νοσηλίων 

που ακολούθησε. 

Σε όλες τις περιπτώσεις προκύπτουν και καταγράφονται χρήσιμα συμπεράσματα-

διδάγματα ενώ σε κάποια από αυτά παρατίθενται και σκέψεις για το μέλλον. 
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1.4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Για να είναι σε θέση κανείς να αντιληφθεί την έννοια της ποιότητας στον τομέα 

των υπηρεσιών θα πρέπει πρώτα να είναι σε θέση να εντοπίσει εκείνα τα 

χαρακτηριστικά που τις διαφοροποιούν από την παροχή άλλων προϊόντων Οι υπηρεσίες 

διαφέρουν ως προς τη φύση τους, σε σχέση με τα παραγόμενα προϊόντα, οι 

περισσότερες υπηρεσίες δεν μπορούν να μετρηθούν, να ελεγχθούν, να απογραφούν, να 

επαληθευτούν πριν από την πραγματοποίησή τους ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα και 

αυτό συμβαίνει γιατί οι υπηρεσίες είναι περισσότερο επιδόσεις (perofrmances) παρά 

αντικείμενα και δεν μπορούν να τους αποδοθούν προδιαγραφές παραγωγής 

[Parasuraman et al., 1988]. 

Οι παρεχόμενες, λοιπόν, υπηρεσίες έχουν τα παρακάτω ιδιαίτερα γνωρίσματα 

όσον αφορά τους αποδέκτες τους [Dotchin και Oakland, 1994]: 

 Είναι άυλες, δεν μπορούμε να τις αντιληφθούμε παρά μόνον εφόσον τις 

λάβουμε. Λόγω της άυλης υπόστασής τους είναι δυσκολότερο, σε σχέση με τα υλικά 

αγαθά, να τις εποπτεύσουμε, να τις ελέγξουμε και να τις αξιολογήσουμε [Zeithaml, 

1981]. Σύμφωνα με τους Sasser et al. (1978), οι αντιλήψεις για την ποιότητα 

επηρεάζονται από το περιβάλλον και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται. Οι 

εγκαταστάσεις, οι διαδικασίες και τα συστήματα θα πρέπει να σχεδιάζονται έχοντας 

στο επίκεντρο τον πολίτη, επίσης την υπηρεσία και το ανθρώπινο δυναμικό που την 

στελεχώνει. 

 Είναι αδιαχώριστες, καταναλώνονται συγχρόνως με την παραγωγή τους 

χωρίς συχνά να έχουμε την δυνατότητα διόρθωσής τους, κάτι που δεν ισχύει για τα 

υλικά αγαθά τα οποία κατασκευάζονται, αποθηκεύονται, αναδιανέμονται και 

πωλούνται [Gronroos, 1978, Zeithaml, 1981; Carman and Langeard, 1980, Zeithaml et 

al., 1985, Bowen, 1990, Onkvisit and Shaw, 1991]. 

 Δεν έχουμε την δυνατότητα αποθήκευσής τους (φθαρτότητα) για 

μελλοντική χρήση, πρόκειται για στιγμιαίο γεγονός [Sasser et al., 1978]. 

 Είναι ετερογενείς, μοναδικές για κάθε πολίτη, προσαρμοσμένες 

απολύτως στις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις του. Εξαιτίας της αυλότητας τους στις 

υπηρεσίες δεν υπάρχει η δυνατότητα τυποποίησης σε βαθμό τέτοιο που να παρέχονται 

ομοιόμορφα με συγκεκριμένα πρότυπα [Sasser et al., 1978]. Αυτή η ποικιλότητα 
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δημιουργεί δυσκολίες στον καθορισμό συγκεκριμένων ποσοτικών προτύπων για όλα τα 

στοιχεία μιας υπηρεσίας [Zeithaml et al., 1985]. 

 Είναι μία αμφίδρομη διαδικασία. Η επιτυχία τους εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από το εργαζόμενο προσωπικό αλλά και την αλληλεπίδρασή του με τους πολίτες 

[Morris και Johnston, 1987]. 

 

1.5 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Το κράτος, ως κεντρική διοίκηση, για την λειτουργία του αλλά και για την 

κάλυψη των αναγκών των πολιτών σε διάφορους τομείς όπως αυτούς της υγείας, της 

ασφάλειας, της δικαιοσύνης, της παιδείας κ.α. ιδρύει, οργανώνει, στελεχώνει και 

λειτουργεί ένα σύνολο δημοσίων υπηρεσιών. 

Οι δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί ως σύνολο λειτουργούν υπό την εποπτεία 

του κράτους και αποτελούν τους μηχανισμούς υλοποίησης των στρατηγικών πολιτικών 

της κεντρικής διοίκησης. 

Η σύγχρονες δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να διέπονται από συμμετοχικότητα, 

πλουραλισμό, επικουρικότητα, υπευθυνότητα, διαφάνεια, δικαιοσύνη, 

συνεργατικότητα, να παρέχουν προσβασιμότητα, σε όλους τους πολίτες και τέλος να 

είναι αποτελεσματικές. Οι υπηρεσίες και οι υπάλληλοί τους πρέπει να εργάζονται με 

γνώμονα την εξυπηρέτηση των πολιτών (stakeholders), να είναι προσηλωμένοι στους 

στόχους που έχουν τεθεί και να είναι αποδοτικοί. 

 

1.6 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Όσον αφορά στο κόστος ποιότητας στο δημόσιο τομέα, υποστηρίζεται πως 

μείωσή του μπορεί να επέλθει με την ενσωμάτωση σε αυτόν, πρακτικών και 

διαδικασιών που εφαρμόζονται με επιτυχία στον ιδιωτικό τομέα. Αντιπαράθεση 

υπάρχει όμως στο κατά πόσο μπορεί να είναι κάτι τέτοιο εφικτό. Δηλαδή, αρχές 

διοίκησης και λειτουργίας του ιδιωτικού τομέα και της ελεύθερης αγοράς να 

ενσωματωθούν στο χώρο των υπηρεσιών του δημοσίου, πολύ δε περισσότερο σε τομείς 
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«ευαίσθητους» όπως αυτούς της παροχής υγείας, εκπαίδευσης, δικαιοσύνης, ασφάλειας 

κλπ. Από πολλούς λοιπόν, υποστηρίζεται ότι, δεν πρέπει να ακολουθούνται από τις 

διοικήσεις των δημοσίων υπηρεσιών, πρακτικές του ιδιωτικού τομέα λόγω των 

διαφορών που εμφανίζουν οι δύο αυτοί τομείς, τόσο σε επίπεδο οργάνωσης όσο και σε 

επίπεδο αποστολής. Από την άλλη επικρατεί η άποψη ότι θα έπρεπε στο δημόσιο να 

υιοθετούνται τεχνικές διοίκησης που εφαρμόζονται αντιστοίχως στον ιδιωτικό τομέα 

όπως πχ. Διοίκηση με στοχοθέτηση, ΔΟΠ, αμοιβή σε συνάρτηση με την απόδοση κλπ., 

ως τρόποι περιορισμού του κόστους παροχής των υπηρεσιών με ταυτόχρονη αύξηση 

της αποδοτικότητας [Milakovich, 1991]. Η προαναφερθείσα «αντιδικία» πηγάζει από 

τις βασικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των υπηρεσιών και οργανισμών του 

δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ο δημόσιος τομέας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά το 

οποία καθιστούν την εφαρμογή μεθόδων και πρακτικών διοίκησης της ελεύθερης 

αγοράς δυσχερή ή και πολλές φορές ανέφικτη. 

Οι διαφορές μεταξύ του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα θα μπορούσαν να 

παρασταθούν σε τρείς κυρίως διαστάσεις. 

1
η
 διάσταση: Η πρώτη ουσιώδης διαφορά είναι αυτή της ιδιοκτησίας. Οι 

ιδιωτικοί φορείς ιδιοκτησιακά ανήκουν σε επιχειρηματίες και μετόχους, αντίθετα οι 

δημόσιοι ανήκουν συλλογικά στο κράτος (στο λαό ) [Gawthrop, 1969]. 

2
η
 διάσταση: Αντίστοιχα διαφέρει και η πηγή κεφαλαίων (χρηματοδότηση), οι 

δημόσιοι οργανισμοί χρηματοδοτούνται μέσα από τη φορολόγηση των πολιτών και των 

επιχειρήσεων κι όχι από τους «πελάτες» όπως συμβαίνει με τον ιδιωτικό τομέα 

[Ostrom, 1973]. 

3
η
 διάσταση: Επιπλέον οι δύο τομείς διαφέρουν και στον διοικητικό τομέα. Οι 

δημόσιες υπηρεσίες ελέγχονται από τις πολιτικές δυνάμεις, συχνά εναλλασσόμενες και 

με αρνητικά αποτελέσματα όσον αφορά την συνέχεια και συνέπεια που θα έπρεπε να 

υπάρχει στη δημόσια διοίκηση. Περιορισμοί στη διοίκηση υπαγορεύονται από το 

πολιτικό σύστημα (σκοπιμότητες) με γνώμονα τη διασφάλιση του δημοσίου 

συμφέροντος και όχι από τους νόμους της αγοράς και του ανταγωνισμού [Drucker, 

1973]. 

Στους οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα οι ιδιοκτήτες (μέτοχοι) έχουν 

αποκλειστικά οικονομικά κίνητρα (κέρδος), οπότε και ο έλεγχος προς την διοίκηση 

(διευθυντές, διευθυντικά στελέχη) είναι προς την κατεύθυνση αυτή [McKevitt and 



7 

 

Lawton, 1995]. Επιπλέον τα ίδια τα στελέχη έχουν οικονομικά κίνητρα μιας κι αυτό 

έχει άμεση επίπτωση στις απολαβές τους. Στον αντίποδα στο δημόσιο τομέα κάτι τέτοιο 

δεν συμβαίνει, σπάνια οι στόχοι και η επίτευξή τους συνδέονται με τις απολαβές των 

εργαζομένων. Επιπροσθέτως η έλλειψη ανταγωνισμού είναι εμφανής σε υπηρεσίες του 

δημοσίου τομέα όπου ο εξυπηρετούμενος πολίτης δεν έχει την δυνατότητα να 

απευθυνθεί αλλού για την παροχή της υπηρεσίας όπως έχει κανείς όταν για παράδειγμα 

ζητά υπηρεσίες τηλεφωνίας [Gorst J. at al., 1998, Black St. et al., 2001]. 

 

1.7 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 

Τέσσερις είναι οι βασικές θεωρητικές επιπτώσεις του δημόσιου χαρακτήρα που 

έχουν εντοπιστεί στη βιβλιογραφία, σχετικά με τις διαφορές μεταξύ δημόσιας και 

ιδιωτικής διαχείρισης. Αυτά αφορούν στη σχέση μεταξύ του δημόσιου χαρακτήρα και 

τα οργανωτικά περιβάλλοντα, τους οργανωτικούς στόχους, τις οργανωτικές δομές και 

τις αξίες των διαχειριστών. Σύμφωνα με τον Fottler (1981) οι μεταβλητές αυτές 

δημιουργούν διαφορές στο πώς οι βασικές λειτουργίες της διαχείρισης 

πραγματοποιούνται τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ο δημόσιος 

χαρακτήρας μίας υπηρεσίας παρουσιάζει ιδιαιτερότητες όσων αφορά στη διοίκηση 

[Allison, 1979, Antonsen and Jorgensen, 1997, Box, 1999, Bozeman, 1987, Fottler, 

1981, Metcalfe, 1993 Newman and Wallende, 1978]. Οι υποστηρικτές της άποψης ότι, 

η δημόσια διοίκηση διαφέρει από αυτή του ιδιωτικού τομέα λοιπόν, στρέφουν την 

προσοχή τους στις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των δημόσιων οργανισμών 

αυτά μπορούν να συνοψισθούν παρακάτω [Perry and Porter, 1982, Perry and Rainey, 

1988, Rainey, 1989, Rainey et al., 1976, Ring and Perry 1995, Stewart and Ranson, 

1988]: 

Πολυπλοκότητα: οφείλεται στην ποικιλία των ενδιαφερομένων μερών 

(stakeholders) είτε πρόκειται για τους εξυπηρετούμενους πολίτες είτε για τους 

εργαζόμενους. Ο Metcalfe (1993) υποστηρίζει ότι «η κυβέρνηση λειτουργεί 

περισσότερο μέσω δικτύων αλληλεξαρτώμενων οργανισμών παρά μέσω ανεξάρτητων 

οργανώσεων που επιδιώκουν απλώς τους δικούς τους στόχους». Επιπλέον, οι 

απαιτήσεις των διαφόρων εκλογικών περιφερειών είναι πιθανό να είναι αντικρουόμενες 
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(π.χ. φορολογούμενοι και οι αποδέκτες των υπηρεσιών, οι ομάδες καταναλωτών και οι 

ομάδες παραγωγών). 

Διαπερατότητα: Οι δημόσιοι οργανισμοί είναι ανοιχτά συστήματα που 

επηρεάζονται εύκολα από εξωτερικούς παράγοντες, πολιτικούς, οικονομικούς, 

νομικούς κ.α. Είναι δε στην ευχέρεια της διοίκησης ώστε να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες της κοινωνίας, σε αντίθεση με τον ιδιωτικό τομέα όπου τα κίνητρα είναι 

κυρίως τα οικονομικά αποτελέσματα [Ring and Perry, 1985]. 

Αστάθεια: Πολιτικοί κυρίως περιορισμοί αποτελούν τα αίτια αστάθειας στους 

δημόσιους οργανισμούς, καθώς παρατηρούνται συχνές αλλαγές στη χάραξη πολιτικών 

με συνήθως σύντομο χρονικό ορίζοντα. Σύμφωνα με τον Bozeman (1987) υπάρχει 

πίεση από την ηγεσία για γρήγορα και συχνά αμφίβολα αποτελέσματα, τα οποία 

συνεπάγονται καλύτερη ετήσια επιχορήγηση όχι όμως απαραίτητα και τη βελτίωση της 

απόδοσης, μακροπρόθεσμα, των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

Έλλειψη ανταγωνισμού: Σύνηθες είναι, οι δημόσιοι οργανισμοί, να μην 

αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο ανταγωνισμό όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών, συνήθως 

είτε διότι στο χώρο τον οποίο δραστηριοποιούνται είναι δύσκολο να εισέλθει κανείς 

(υγεία, παιδεία κλπ.) είτε διότι αποκλείεται συνταγματικά (δικαιοσύνη, στρατός, 

αστυνομία κλπ.) [Boyne, 1998b, Stewart και Ranson, 1988]. Είναι, λοιπόν, αυτή η 

σιγουριά και μονιμότητα του δημοσίου τομέα που οδηγεί σε νωθρότητα και αναλγησία 

τον κρατικό μηχανισμό ακόμη κι όταν η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι παρούσα (δημόσια 

και ιδιωτικά ΚΤΕΟ) [Nutt και Backoff, 1993]. 

Στο δημόσιο τομέα είναι παρόντα χαρακτηριστικά τα οποία δεν συναντώνται 

στον ιδιωτικό τομέα. Η εξυπηρέτηση των πολιτών πρέπει να παρέχεται με ισότητα, σε 

αντιδιαστολή με τον ιδιωτικό τομέα όπου ο μοναδικός στόχος είναι το κέρδος [Farnham 

and Horton. 1996]. Η διοίκηση μίας δημόσιας υπηρεσίας δέχεται πολύπλευρες πιέσεις 

και έχει να επιτελέσει το δύσκολο έργο της ικανοποίησης και εξισορρόπησης των 

δυνάμεων αυτών. Η ασάφεια στοχοθέτησης είναι ένας ακόμη παράγοντας που έχει 

αρνητική επίπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών [Ferlie et al., 1996, Flynn, 1997]. Οι 

στόχοι συνήθως τίθενται ή και επιβάλλονται από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία κι όχι 

από τους ασκούντες την διοίκηση. Η πολιτική ηγεσία όμως, μικρή γνώση έχει, για τις 

πραγματικές ανάγκες, τόσο του προσωπικού όσο και των εξυπηρετούμενων πολιτών-

αποδεκτών, των υπηρεσιών. Επιπλέον για την επίτευξη των διαφόρων πολιτικών πρέπει 
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να υπάρχει υποστήριξη αντικρουόμενων, πολλές φορές, συμφερόντων. Αποτέλεσμα 

των προηγούμενων είναι, οι στόχοι να μην είναι σαφείς και προς την ορθή κατεύθυνση 

με δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών και του κόστους που αυτές 

συνεπάγονται [Ranson and Stewart, 1994]. 

 

1.8 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί όσον αφορά την ποιότητα 

παροχής αγαθών (υπηρεσιών), άλλοι γενικοί κι άλλοι περισσότερο εξειδικευμένοι 

αναλόγως του τομέα στον οποίο αναφέρονται. Μία πρώτη προσέγγιση της ποιότητας 

στο δημόσιο τομές μπορεί να αυτή όπου σύμφωνα με τον Κέφη Β (2005), η ποιότητα 

είναι ένα σύστημα αξιών, αρχών προτύπων και μεθόδων που εξασφαλίζουν την 

καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού την ικανοποίηση των αποδεκτών των 

υπηρεσιών και γενικότερα τη βελτίωση της απόδοσης ενός οργανισμού. 

Η ποιότητα στις δημόσιες υπηρεσίες είναι μία έννοια με διαφορετικό περιεχόμενο 

για διαφορετικές ομάδες αποδεκτών. Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα, υπάρχει η 

αντιληπτή ποιότητα η οποία καθορίζεται από τους «πελάτες» τελικούς αποδέκτες των 

υπηρεσιών, αυτοί κρίνουν την ανωτερότητα και την αξία των προσφερόμενων 

υπηρεσιών. Η αντιληπτή ποιότητα είναι συνδεδεμένη με την ικανοποίηση και είναι 

προϊόν της σύγκρισης των προσδοκιών και των αποτελεσμάτων. Διαφέρει από την 

αντικειμενική ποιότητα η οποία εμπεριέχει μετρήσιμα μεγέθη ενώ παράλληλα μπορεί 

να κατανοηθεί και να συγκριθεί ευκολότερα [Rowley, 1998]. 

Η ποιότητα μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε [Reeves and Bednar, 1994]: 

 Ποιότητα αριστείας 

 Ποιότητα αξίας 

 Ποιότητα συμμόρφωσης (με προδιαγραφές και κανόνες) 

 Ποιότητα συμμόρφωσης (με προσδοκίες) 

Η ποιότητα αριστείας και συμμόρφωσης με τις προσδοκίες των αποδεκτών είναι 

κάτι υποκειμενικό. Υπόκειται στην κρίση του εξυπηρετούμενου κοινού, είναι δύσκολο 

να περιγραφεί και να μετρηθεί, κατ’ επέκταση είναι δύσκολο να την παρακολουθήσει 
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και να την επιτύχει κανείς. Γενικά διαφορετικοί ορισμοί της ποιότητας μπορούν να 

δοθούν σε διαφορετικές περιπτώσεις [Reeves and Bednar, 1994] Η ποιότητα αξίας και 

συμμόρφωσης με προδιαγραφές είναι αντικειμενική κι επομένως ευκολότερο να την 

παρακολουθήσουμε, να την διαχειριστούμε και να την επιτύχουμε, εμπεριέχει 

μετρήσιμες παραμέτρους και μεγέθη, κάτι που βοηθάει στη σύγκριση με άλλες 

υπηρεσίες και διαδικασίες σε άλλους οργανισμούς ή και μέσα στον ίδιο την οργανισμό 

μεταξύ τμημάτων αυτού [Øvretveit, 2005]. 

Εν γένει, ποιότητα στην παροχή των δημοσίων υπηρεσιών μπορεί να ορισθεί ως η 

εκπλήρωση των αναγκών των κοινωνικών ομάδων στις οποίες απευθύνονται σε όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά της ποιότητας στο δημόσιο θα μπορούσε κανείς να πει πως είναι η 

επικαιρότητα (επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμός με τις ανάγκες αναλόγως των 

δεδομένων συνθηκών), η ακρίβεια, η προσβασιμότητα (από όλα τα μέλη της 

κοινωνίας), ισότητα (για όλους ανεξαιρέτως) και η νομιμότητα (συμμόρφωση με τους 

κανονισμούς, τους νόμους και το σύνταγμα). Αυτές οι αξίες διαφέρουν από κράτος σε 

κράτος, εξαρτώνται από το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο, κάτι που μπορεί να επηρεάσει 

σε μεγάλο βαθμό την αξιολόγηση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών
[]
. 

Περεταίρω η ποιότητα μπορεί να εξεταστεί σε τρία επίπεδα την μίκρο-ποιότητα, 

την μέσο-ποιότητα και μάκρο-ποιότητα [Rauno, 2007]: 

Μίκρο-ποιότητα: αυτό το επίπεδο ποιότητας εκφράζει τις σχέσεις της ιεραρχίας 

(ανώτερη, μέση, κατώτερη) μέσα σε έναν οργανισμό, απώτερος στόχος είναι να 

βελτιωθεί η συνολική απόδοση του οργανισμού. 

Μέσο-ποιότητα: ασχολείται με τις σχέσεις μεταξύ παραγωγού-καταναλωτή, 

προμηθευτή-αποδέκτη ή παροχέα-χρήστη. Εδώ βασική επιδίωξη είναι να δοθεί 

περισσότερη βαρύτητα στις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου οι οποίες πρέπει να 

καλυφθούν. 

Μάκρο-ποιότητα: αφορά στη σχέση μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών–πολιτών και 

κράτους-κοινωνίας, έχοντας στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο. 

 

 



11 

 

1.9 ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Η έννοια του κόστους ποιότητας απασχολεί την ακαδημαϊκή και επιχειρηματική 

κοινότητα εδώ και αρκετά χρόνια. Ο Δρ Joseph M. Juran το 1951 στο Εγχειρίδιο 

Ποιοτικού Ελέγχου περιελάμβανε ένα τμήμα που αφορούσε το κόστος ποιότητας. Η 

Επιτροπή Ποιότητας Κόστους στο πλαίσιο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ποιότητας 

ιδρύθηκε από το Αμερικανική Εταιρεία για την Ποιότητα (ASQ) το 1961. Ωστόσο, ο 

Philip Β. Crosby που έκανε το κόστος ποιότητα δημοφιλές λόγω του βιβλίου του 

«Quality is Free» το 1979 [Beecroft, 2002]. Η άποψη που, εσφαλμένα επικρατούσε 

ήταν ότι για την επίτευξη καλύτερης ποιότητας μεγαλύτερα ποσά έπρεπε να 

δαπανηθούν επιβαρύνοντας την τιμή του τελικού αποτελέσματος προϊόντος ή 

υπηρεσίας. Αυτό οφείλονταν κυρίως στην έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης καθώς και 

λόγω της έλλειψης εργαλείων, τέτοιων που να δίνουν την δυνατότητα στη διοίκηση 

ενός οργανισμού να παρακολουθήσει το κόστος κατά τη διαδικασία, να εντοπίσει τα 

κέντρα κόστους και να εφαρμόσει εκείνες τις πολιτικές για τον περιορισμό τους 

[Τσιότρας, 2002]. Η έννοια, λοιπόν, του κόστους της ποιότητας είναι συγκεχυμένη. 

Αυτό που αναφέρεται συνήθως είναι οι δαπάνες που οφείλονται στην έλλειψη 

ποιότητας ή οι δαπάνες για τη διασφάλιση της ποιότητας. Προστιθέμενο σε αυτή τη 

σύγχυση είναι και το γεγονός ότι ορισμένοι συγγραφείς αναφέρονται στα κόστη αυτά 

ως «κόστος της κακής ποιότητας». Μερικές φορές στο κόστος κακής ποιότητας πολλοί 

περικλείουν μόνο  αυτό του κόστους αποτυχίας. Ο Crosby αναφέρεται στις στο κόστος 

ποιότητας ως το κόστος συμμόρφωσης ή το κόστος πρόληψης και αξιολόγησης καθώς 

και το κόστος μη συμμόρφωσης [Beecroft, 2002]. Το κόστος ποιότητας ως έννοια 

περιλαμβάνει κυρίως αυτό του ελέγχου και της αποτυχίας ελέγχου και αποτελεί το 

λειτουργικό κόστος ενός οργανισμού [Τσιότρας, 2002]. Ως κόστος ποιότητας θεωρούμε 

το άθροισμα των δαπανών που πραγματοποιούνται από έναν οργανισμό για την 

πρόληψη της κακής ποιότητας, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για να διασφαλιστεί 

η ποιότητα, ότι πληρούνται οι απαιτήσεις ποιότητας, καθώς και τυχόν άλλες δαπάνες 

που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της κακής ποιότητας. Κακή ποιότητα ορίζεται ως οι 

δραστηριότητες εκείνες που δεν προσθέτουν αξία, τα απόβλητα, τα λάθη ή η αποτυχία 

(αστοχία) της κάλυψης των αναγκών των πολιτών και των απαιτήσεών τους. Το κόστος 

ποιότητας μπορεί να διαιρεθεί σε αυτό της πρόληψης, της εκτίμησης και της αποτυχίας. 
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Το μοντέλο αυτό κατηγοριοποίησης του κόστους ποιότητας συχνά αναφέρεται ως 

μοντέλο PAF, σχήμα 1 [Beecroft, 2002]. 

ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ (ΑΣΤΟΧΙΑΣ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

 

Σχήμα 1. Κόστος ποιότητας μοντέλο PAF. 

 Κόστος Πρόληψης: Οι προγραμματισμένες δαπάνες από έναν 

οργανισμό για να εξασφαλίσει ότι τα λάθη δεν γίνονται σε οποιοδήποτε από τα στάδια 

κατά τη διαδικασία εξυπηρέτησης του πολίτη. Η διαδικασία εξυπηρέτησης μπορεί να  

περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη διαδικασία κλπ [Beecroft, 2002]. 

Παραδείγματα των δαπανών πρόληψης μπορεί να περιλαμβάνουν: 

i. την εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού σε θέματα ποιότητας. 

ii. τη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης. 

iii. τον έλεγχο των διαδικασιών. 

iv. το σχεδιασμό του συστήματος ποιότητας. 

v. την ανάπτυξη κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος. 

vi. τη διαχείριση και ανάπτυξη του συστήματος ποιότητας 

vii. την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού [Τσιότρας, 2002]. 

 Κόστος εκτίμησης: Περιλαμβάνονται τα έξοδα επαλήθευσης, ελέγχου ή 

αξιολόγησης μιας υπηρεσίας σε διάφορα στάδια κατά τη διάρκεια της προσφοράς της 

στον πολίτη. Τούτο με σκοπό την διατήρηση του επιπέδου των υπηρεσιών σε επιθυμητό 

επίπεδο σύμφωνα πάντα με τις επιταγές των αναγκών της κοινωνίας. Παραδείγματα 

κόστους εκτίμησης είναι:  

i. ο έλεγχος παραλαβής εισερχόμενων. 
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ii. ην επιθεώρηση και ο έλεγχος των εσωτερικών προϊόντων. 

iii. η επιθεώρηση των δραστηριοτήτων. 

iv. το προσωπικό των ελέγχων και δοκιμών. 

v. τα υλικά και τον εξοπλισμό για την επιθεώρηση. 

vi. η συντήρηση του εξοπλισμού ελέγχου. 

vii. οι μισθοί της διοίκησης της ποιότητας [Τσιότρας, 2002]. 

 Κόστος αποτυχίας του ελέγχου (έλλειψης της ποιότητας): Τα έξοδα 

στα οποία υποβάλλεται ένας οργανισμός, επειδή η προσφερόμενη υπηρεσία δεν πληροί 

τις απαιτήσεις του πολίτη και πρέπει αυτή να επαναληφθεί. Οι δαπάνες έλλειψης 

ποιότητας μπορούν να υποδιαιρεθούν περαιτέρω σε εσωτερικές και εξωτερικές: 

 Κόστος εσωτερικών αστοχιών: Πρόκειται για το κόστος που 

προκύπτει από τις αποτυχίες πριν η υπηρεσία φθάσει στον πολίτη και μπορεί να 

οφείλεται σε μη αποδοτικές διαδικασίες γραφειοκρατικής φύσης, έλλειψη συνεργασίας 

μεταξύ τομέων του οργανισμού, ελλειπή εκπαίδευση του προσωπικού ή τη μη ορθή 

αξιοποίησή του, περιλαμβάνει δε: 

i. το κόστος επανάληψης των ενεργειών. 

ii. το κόστος προμήθειας των υλικών που θα 

επαναχρησιμοποιηθούν. 

iii. το κόστος σε χρόνο λόγω καθυστέρησης εξυπηρέτησης 

[Τσιότρας, 2002]. 

 Κόστος εξωτερικών αστοχιών: όλες οι δαπάνες στις οποίες 

υποβάλλεται ένας οργανισμός λόγω του ότι οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν δεν 

ικανοποίησαν το εξυπηρετούμενο κοινό, υπήρχαν λάθη και παράπονα κι ως εκ τούτου 

πρέπει να επαναληφθούν. Σε αυτά μπορούν να συμπεριληφθούν: 

i. τα παράπονα των πολιτών. 

ii. η ευθύνη για την προσφερόμενη υπηρεσία. 

iii. η επανάληψη της διαδικασίας για την εκ νέου παροχή της 

υπηρεσία [Τσιότρας, 2002]. 

Πολλές φορές το κόστος ποιότητας, είτε πρόκειται για το κόστος κακής ποιότητας 

είτε έλλειψης αυτής, είναι κρυμμένο και πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί με κάποιο από 

τα επίσημα συστήματα μέτρησης του. Πολλά από αυτά τα κόστη, εφόσον εντοπιστούν, 

θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως το κόστος της δραστηριότητας της υπηρεσίας. Τρεις 

μεγάλες ομάδες των κρυφών δαπανών που δεν λαμβάνονται υπόψη στα περισσότερα 

συστήματα περιλαμβάνουν το κόστος των πολιτών, το κόστος της απώλειας της φήμης 
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και το κόστος δυσαρέσκειας του πολίτη. Αν και οι εν λόγω δαπάνες δεν εντοπίζονται 

από τα συνήθη συστήματα είναι ιδιαιτέρως σημαντικές.. Αν οι αστοχίες περιοριστούν 

όλα αυτά τα έξοδα επίσης θα ελαχιστοποιηθούν. Αυτό τοποθετεί σε υψηλή 

προτεραιότητα την εξάλειψη του κόστους αστοχίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

2.1 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ANGLIAN WATER SERVICES [REPORT BY 

THE COMPTROLLER AND AUTIDOR GENERAL HC 704-II Session 2001-

2002: A April 2002] 

 

Η περίπτωση αυτή καταδεικνύει πώς η Anglian Water Services, η ρυθμιζόμενη 

επιχείρηση ύδρευσης του Ηνωμένου Βασιλείου και μέλος της AWG, η οποία είναι μια 

εταιρεία διαχείρισης της υποδομής υδροδότησης, έχει θέσει σε εφαρμογή έναν 

ηλεκτρονικό τρόπο προμηθειών «e-procurement» για τη βελτίωση της διαχείρισης της 

εφοδιαστικής της αλυσίδας, τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση των υπηρεσιών 

για τους αγοραστές της. 

 

2.1.1 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

 

 Η Anglian Water δαπανούσε περίπου 3.000.000£ το χρόνο για την προμήθεια 

αγαθών και υπηρεσιών. Με την εισαγωγή των ηλεκτρονικών προμηθειών, η Anglian 

Water εφάρμοσε μια στρατηγική για την συγκέντρωση του 80% (σε αξία) των 

προμηθειών της, εισήγαγε ένα σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων ώστε να 

επιτραπούν οι αγορές και οι παραγγελίες ηλεκτρονικά προς τους προμηθευτές, ενώ 

παράλληλα εισήγαγε το θεσμό της εταιρικής κάρτας συμβάσεων. Τα μέτρα αυτά 

παρείχαν καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τις προμήθειες και έδιναν τη δυνατότητα, 

στην Anglian Water να μειώσει το κόστος συναλλαγών καθώς και να επιτύχει 

εξοικονόμηση στο κόστος αγοράς αντικειμένων χαμηλής αξίας (κάτω των 5.000£). Η 

στρατηγική προμηθειών υποστηρίχθηκε, με τη στρατολόγηση νέου εξειδικευμένου 

προσωπικού για την αύξηση των δεξιοτήτων όσον αφορά στην τρέχουσα πρακτική των 

δημοσίων συμβάσεων. 

 Έχοντας αναπτύξει καλύτερη κατανόηση των αναγκών των προμηθειών της, η 

Anglian Water εντάχθηκε στην αγορά «Αχιλλέας» το 2001 (η ιστοσελίδα της είναι 

http://www.achillesmarket.com), η οποία μεσοπρόθεσμα θα επιτρέψει στην Anglian 

Water να αναπτύξει κοινές πρωτοβουλίες με άλλους οργανισμούς κοινής ωφέλειας, ενώ 
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σε σύντομο χρονικό ορίζοντα θα της επιτρέψει να πραγματοποιεί εμπορικές 

συναλλαγές ηλεκτρονικά με 21 βασικούς προμηθευτές της, χρησιμοποιώντας 

καταλόγους των βασικών εμπορευμάτων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μια σειρά από 

πλεονεκτήματα τα οποία συνοψίζονται παρακάτω: 

1. Μείωση του κόστους των συναλλαγών της τάξης του 60% από την 

μετάβαση των συναλλαγών με τον παραδοσιακό τρόπο, στον ηλεκτρονικό. 

2. Βελτίωση της συνεργασίας με άλλους οργανισμούς και τους 

προμηθευτές της εντός του προγράμματος «Αχιλλέας», κάτι που θα προσφέρει τη 

δυνατότητα εναρμόνισης με τις προδιαγραφές, την προώθηση πρωτοβουλιών για την 

μείωση του κόστους και των αποβλήτων από την αλυσίδα εφοδιασμού (για παράδειγμα 

αποθήκευση, logistics, και πρόβλεψη αναγκών) και τη βελτίωση του συνόλου του 

κύκλου των προμηθειών και των δημοσίων συμβάσεων. 

3. Καλύτερη πληροφόρηση, σχετικά με τις δραστηριότητες των 

προμηθειών με αποτέλεσμα την βελτίωση του ελέγχου, (για παράδειγμα, των 

πληρωμών και αγορών, της απόδοσης των προμηθευτών κ.α.). 

4. Μακροπρόθεσμα οφέλη αποδοτικότητας, μέσω τυποποιημένων 

πρακτικών για τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων και τον εξορθολογισμό των 

αποθεμάτων, κάτι που μειώνει τις επικαλύψεις και εξασφαλίζει ότι οι αγοραστές 

λαμβάνουν το σωστό προϊόν, καθώς όλα τα αγαθά αγοράζονται από τον ίδιο 

ηλεκτρονικό κατάλογο. 

5. Δίνει την δυνατότητα στο προσωπικό της AW να επικεντρωθούν στις 

δημόσιες συμβάσεις στρατηγικής σημασίας, καθώς επίσης και τη συμμόρφωση των 

προμηθευτών με τους κανονισμούς και τα πρότυπα ποιότητας. 

 

2.1.2 ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ 

 

Από τη εφαρμογή των ηλεκτρονικών προμηθειών η εταιρία εισέπραξε χρήσιμα 

διδάγματα για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος τα οποία μπορούν να 

συνοψιστούν ως εξής: 

i. Είναι απολύτως κρίσιμο για ένα δημόσιο οργανισμό να έχει ένα σαφώς 

καθορισμένο όραμα ηλεκτρονικών προμηθειών, e-procurement, και την κατάλληλη 

στρατηγική που να υποστηρίζει την εφαρμογή του. 

ii. Πριν από την εφαρμογή των ηλεκτρονικών προμηθειών πρέπει η υπηρεσία να 

συνεργαστεί (στην περίπτωσή της AWS, για την προμήθεια νερού) με προμηθευτές 
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κλειδιά των οποίων η στήριξή πρέπει να εξασφαλιστεί για την βιωσιμότητα της 

επιτυχούς εφαρμογής. 

iii. Κρίσιμο κρίνεται για μία υπηρεσία να αναπτύξει ένα σαφές επιχειρηματικό 

σχέδιο για τις ηλεκτρονικές προμήθειες και να εξετάσει τα θέματα ασφάλειας στην 

αρχή του έργου. 

iv. Επιβάλλεται να είναι κανείς ρεαλιστής σχετικά με τα οφέλη και να διασφαλίσει 

ότι δεν θα υπάρξουν διπλοεγγραφές. Η επανεξέταση του σχεδιασμού καθώς προχωρά 

το έργο και η καταγραφή των αλλαγών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κρίνονται 

απαραίτητες. 

v. Οι ηλεκτρονικές προμήθειες είναι ένα έργο αλλαγής του τρόπου λειτουργίας 

των δημοσίων οργανισμών, ως εκ τούτου ο οργανισμός πρέπει να έχει καλές 

πληροφορίες για τον όγκο και την αξία των υφιστάμενων υπηρεσιών πριν από την 

εφαρμογή τους ή οποιοδήποτε άλλου έργου προμήθειας. 
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2.2 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (ΑΓΓΛΙΑΣ-ΟΥΑΛΙΑΣ) 

LAND REGISTRY [REPORT BY THE COMPTROLLER AND AUTIDOR 

GENERAL HC 704-II Session 2001-2002: A April 2002] 

 

Αυτή η μελέτη μας δείχνει πως το Κτηματολόγιο Αγγλίας-Ουαλίας (Land 

Registry) χρησιμοποιώντας την τεχνολογία του e-government μπόρεσε να βελτιώσει τον 

τρόπο με τον οποίο ασκεί τις κύριες δραστηριότητές του, με αποτέλεσμα τη μείωση του 

κόστους και την παράλληλη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των 

υπηρεσιών που παρέχει. 

Το Κτηματολόγιο είναι υπεύθυνο για την τήρηση και την ενημέρωση του 

κτηματολογίου της Αγγλίας και της Ουαλίας. Ο κύριος σκοπός του είναι να 

εγγράφονται οι τίτλοι κυριότητας της γης από τις προαναφερθείσες περιοχές και να 

καταγράφονται οι συναλλαγές, μετά την καταχώριση του τίτλου. Αν και οι 

δραστηριότητές του είναι σε μεγάλο βαθμό αόρατες για τους περισσότερους πολίτες, 

ασκεί ιδιαίτερη επίδραση τόσο στους αγοραστές όσο και τους πωλητές, όπως επίσης 

και στους οργανισμούς στους οποίους, οι δικηγόροι ή άλλοι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει 

να αποταθούν ή να αιτηθούν κάτι ( π.χ. για να αποδείξουν την κυριότητα ενός ακινήτου 

ή να διαπιστώσουν τυχόν άλλα μέρη με οικονομικό ή έννομο συμφέρον) και είναι το 

κατεξοχήν αρμόδιο όργανο στο οποίο γίνεται η καταγραφή της αλλαγής ιδιοκτησίας 

μόλις η διαδικασία μεταβίβασης ολοκληρωθεί. Το Κτηματολόγιο είναι 

αυτοχρηματοδοτούμενη, πλην όμως κρατική, υπηρεσία και κερδίζει όλα τα εισοδήματα 

του από τα τέλη που χρεώνονται για την καταχώριση των συναλλαγών. 

 

2.2.1 ΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Για αρκετά χρόνια το Κτηματολόγιο έχει θέσει σε εφαρμογή μια διαδικασία 

συνεχών αλλαγών και βελτιώσεων με τη χρήση εξελιγμένων τεχνολογιών και σκοπό 

τον εξορθολογισμό και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών του, έτσι λοιπόν κατά 

περίπτωση το Κτηματολόγιο έχει:  

 Εισαγάγει μηχανογραφημένο και εκ νέου σχεδιασμένο σύστημα για την 

επεξεργασία των αιτήσεων για την εγγραφή των τίτλων ιδιοκτησίας. Η μέθοδος που 

χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν ενέπλεκε έως και 12 διαφορετικά μέλη προσωπικού, 

ενώ τώρα μπορεί να ολοκληρωθεί από ένα και μόνο μέλος ακόμη και στις πιο σύνθετες 

και πολύπλοκες των περιπτώσεων. 
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 Μετέτρεψε 17 εκατομμύρια τίτλων και σχεδίων από έντυπη σε ηλεκτρονική 

μορφή και αυτή τη στιγμή συνεχίζει να σαρώνει ηλεκτρονικά πράξεις και έγγραφα. 

 Κατέστησε τις υπηρεσίες του για τους πολίτες εφικτές είτε μέσω 

τηλεφωνικών κέντρων είτε on-line μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Κτηματολόγιο 

Direct, μέσω της οποίας οι χρήστες με εγγραφή τους αποκτούν πρόσβαση σε 

ηλεκτρονικά μητρώα τίτλων και τοπογραφικών σχεδίων. 

 Ανέπτυξε τρεις επιπλέον υπηρεσίες, α) επέκτεινε τις ώρες λειτουργίας των 

υπηρεσιών του, έναρξης και λήξης έως αργά το βράδυ ακόμη και το Σάββατο, β) 

εγκατέστησε ένα one-stop shop το οποίο καλείται «Εθνική Κτηματική Υπηρεσία 

Πληροφοριών» και μέσω του οποίου έχει κανείς τη δυνατότητα ηλεκτρονικής 

αναζήτησης με ταυτόχρονη παραλαβή αποτελεσμάτων επίσης ηλεκτρονικά και γ) 

δημιούργησε έναν ηλεκτρονικό κατάλογο-χάρτη, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο 

από το προσωπικό όσο και τους πολίτες για την ανάκτηση του αριθμού του τίτλου 

ιδιοκτησίας με τον οποίο στη συνέχεια είναι προσβάσιμο το μητρώο, κάτι που θα 

επιταχύνει περαιτέρω την διαδικασία αναζητήσεων. 

 

2.2.2 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ 

 

Το Κτηματολόγιο για την πραγματοποίηση των αλλαγών αυτών και την ορθή 

εφαρμογή τους:  

 Ανασχεδίασε τις διεργασίες, για παράδειγμα, συνδυάζοντας τις νομικές 

διαδικασίες και τις διαδικασίες χαρτογράφησης που εμπλέκονται στην δημιουργία του 

μητρώου, μέσω ενός συνδυασμένου πληροφοριακού συστήματος. Αυτό ήταν εφικτό με 

τον επανασχεδιασμό των συστημάτων πληροφορικής και με την μετάβαση από έναν 

κεντρικό υπολογιστή σε μια πλατφόρμα προσωπικού υπολογιστή-πολίτη. 

 Εφάρμοσε νέες αναβαθμισμένες τεχνολογίες, όπως είναι για παράδειγμα, η 

σάρωση 17 εκατομμυρίων τίτλων και τοπογραφικών σχεδίων, έτσι ώστε αυτά να 

αποθηκευτούν και να μπορούν να είναι προσβάσιμα ηλεκτρονικά. 

 Προχώρησε σε διαβούλευση με τους πολίτες-αποδέκτες των υπηρεσιών 

ζητώντας τις απόψεις τους σχετικά με το επίπεδο των υπηρεσιών που απαιτούν καθώς 

και πώς αυτές μπορούν να βελτιωθούν. 

 Εφάρμοσε διαρκή εκπαίδευση και επικοινωνία με το προσωπικό, για 

παράδειγμα, η κατάρτιση κάθε μέλους του προσωπικού απαιτεί έναν υπολογιστή για 

προσωπική του χρήση. 
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2.2.3 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ DIRECT 

 

Στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός ασφαλούς συστήματος εγγραφής τίτλων με 

εγγυητή το κράτος, η ηλεκτρονική καταχώρηση Κτηματολόγιο Diretc είναι η εφαρμογή 

μέσω της οποίας θα μεταβιβάζεται η γη και τα δικαιώματα σε αυτήν, με ηλεκτρονικά 

μέσα. Αυτό περιλαμβάνει τις παρακάτω δυνατότητες-υπηρεσίες:  

  e-υποβολή των αιτήσεων για αλλαγές στο μητρώο. 

 e-πιστοποιητικά για τις πράξεις, με αποτέλεσμα την αντικατάσταση της χρήσης 

χαρτιού για τα πιστοποιητικά και τις πράξεις, με αντίστοιχη ηλεκτρονική μορφή η 

οποία και θα τηρείται από το Κτηματολόγιο. 

 e-πληρωμές μεταξύ όλων όσων εμπλέκονται στις μεταβιβάσεις ιδιοκτησιών. 

 βελτιώσεις στo ευρύτερο εθνικό σύστημα όσον αφορά στη μεταβίβαση 

ακινήτων οι οποίες είναι τώρα δυνατές μέσω των ηλεκτρονικών τεχνολογιών (πίνακας 

1). 

 

Εξοικονόμηση από τη χρήση της Κτηματολόγιο Diretc 

Υπαλληλικό κόστος εργασίας     15.00£ 

Προετοιμασία και αντιγραφή       3.00£ 

Ταχυδρομικά τέλη        1.75£ 

Αποθήκευση των εγγράφων       1.25£ 

Συνολική εξοικονόμηση ανά συναλλαγή   21.00£ 

Πίνακας 1. Εξοικονόμηση από τη χρήση της υπηρεσίας Κτηματολόγιο Diretc
 

[REPORT BY THE COMPTROLLER AND AUTIDOR GENERAL, 2002]. 

 

2.2.4 ΠΟΙΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 Βελτίωση της αποδοτικότητας των εσωτερικών διαδικασιών: 

1. Σημαντική μείωση σημειώθηκε στην κίνηση των εγγράφων. 

2. Επιτεύχθηκε άρση των επικαλύψεων στην επεξεργασία μέσω 

συνδυασμού των διεργασιών, για παράδειγμα, εξάλειψη των διπλοεγγραφών καθώς 

περνούν μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα. 
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3. Ο συνδυασμός των σταδίων επεξεργασίας και η μείωση των κινήσεων 

των εγγράφων επέτρεψε τη διαχείριση το αυξανόμενου φόρτου εργασίας χωρίς την 

αύξηση του προσωπικού. 

4. Η αυξημένη αποτελεσματικότητα έγινε φανερή από τη μείωση του 

κόστους που σημειώθηκε, ανά μονάδα εργασίας (σε πραγματικούς όρους) από 27.48£ 

το 1995-96 σε 22,52£ το 2000-2001. 

5. Δημιουργήθηκε εργατικό δυναμικό με γνώσεις του αντικειμένου, 

ευέλικτο το οποίο είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μεγάλες διακυμάνσεις του φόρτου 

εργασίας. 

 Βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες: 

1. Ταχύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, για παράδειγμα, ο 

μέσος χρόνος επεξεργασίας για αιτήσεις που αφορούν το σύνολο των εγγεγραμμένων 

τίτλων έχει μειωθεί από 3 εβδομάδες την περίοδο 1994-95 σε 2 ημέρες την περίοδο 

1999-2000. 

2. Άμεση πρόσβαση στο μητρώο και άλλες υπηρεσίες προεγγραφής μέσω 

της εφαρμογής Κτηματολόγιο Direct. Υπάρχουν περισσότεροι από 3.700 κάτοχοι 

λογαριασμών (Οργανισμοί), στην εφαρμογή Κτηματολόγιο Direct, ο αριθμός των 

μηνιαίων επισκέψεων του μητρώου έχει αυξηθεί από 45.851 τον Ιανουάριο του 1999 σε 

186.196 τον Αύγουστο του 2001, και ο αριθμός των ηλεκτρονικών αιτήσεων που 

κατατίθενται μηνιαία έχει επίσης αυξηθεί από 6.000 το Απρίλιο του 2000 σε 85.885 τον 

Αύγουστο του 2001. 

 Μειωμένα τέλη για τους πολίτες: 

1. Από το 1993 τα τέλη έχουν μειωθεί κατά 40%. 

2. Περαιτέρω μείωση των τελών είναι δυνατή για τους χρήστες που 

χρησιμοποιούν την εφαρμογή Κτηματολόγιο Direct (πίνακας 2). 

 

 

Τέλη για το χειροκίνητο σύστημα Τέλη για χρήστες της Κτηματολόγιο 

Direct 

Επικυρωμένο αντίγραφο της 

εγγραφής  
4£ 

On line πρόσβαση της εγγραφής 
2£ 

Επίσημη αναζήτηση 4£ Επίσημη αναζήτηση 2£ 

Πίνακας 2. Μείωση τελών περίπτωσης Κτηματολογίου [REPORT BY THE 

COMPTROLLER AND AUTIDOR GENERAL, 2002]. 
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2.2.5 ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ 

 

i. Η χρήση ενός συστήματος διαχείρισης πληροφοριών για την παρακολούθηση 

των εργασιών, σε καθημερινή βάση, ενημερώνει συνεχώς τη διοίκηση και της παρέχει 

την δυνατότητα λήψης αποφάσεων διαχείρισης, όπως το πού να διαθέσουν τους 

πόρους, παρακολούθηση της επιτυχίας των νεοεφαρμοζόμενων συστημάτων, μεθόδων 

και διαδικασιών, σχεδιασμού του προϋπολογισμού καθώς και πρόβλεψης του 

μελλοντικού φόρτου εργασίας. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας το σύστημα 

διαχείρισης πληροφοριών, η υπηρεσία είναι σε θέση να παρακολουθεί σε ημερήσια 

βάση, την αποτελεσματικότητα ενός νέου συστήματος για την ολοκλήρωση 

καταχωρίσεων ταυτόχρονα με τη λήψη του αιτήματος. 

ii. Η χρήση των off-the-shelf πακέτων για την κάλυψη αναγκών ενός οργανισμού 

μπορεί να διασφαλίσει, ότι επαρκής υποστήριξη είναι διαθέσιμη. Το σύστημα 

διαχείρισης πληροφοριών του Κτηματολογίου αγοράστηκε από μια εταιρεία λογισμικού 

η οποία είναι σε θέση να υποστηρίζει και να κρατά ενημερωμένο το πρόγραμμά της 

ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες του οργανισμού. 

iii. Η συμμετοχή των πολιτών έδωσε ώθηση στις τροποποιήσεις που επέφερε η 

υπηρεσία. Ένας διευθυντής εκπαίδευσης και κατάρτισης έχει οριστεί ως αρμόδιος για 

την διασφάλιση του ότι τόσο το προσωπικό του Κτηματολογίου όσο και οι πολίτες 

είναι εφοδιασμένοι με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη χρήση της 

ηλεκτρονικής εφαρμογής της e-μεταβίβασης αποτελεσματικά. 

iv. Επιτρέπεται σε μία υπηρεσία η δημιουργία ρεαλιστικού και ευέλικτού 

χρονοδιαγράμματος για το σχεδιασμό των έργων πληροφορικής με:  

 Την εμπλοκή του προσωπικού, του αρμόδιου για τις προμήθειες και την 

σύναψη δημοσίων συμβάσεων, σε όσο το δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο της διαδικασίας. 

 Την εμπλοκή και της ανώτατης διοίκησης στη λήψη αποφάσεων στα 

πρώτα στάδια της διαδικασίας. 

v. Η αποτελεσματική ηγεσία κρίνεται απαραίτητη, ιδιαίτερα όταν οι αλλαγές 

επηρεάζουν τους πολίτες αλλά και εξωτερικούς φορείς. Η προσέγγιση σε παροχή νέων 

υπηρεσιών, όπως αυτής της Κτηματολόγιο Direct, έγινε με στόχο να διευκολυνθεί και 

να καταστεί δυνατή η αλλαγή με την εκπαίδευση, τη συμμετοχή και την δέσμευση των 

πολιτών. Η φιλοσοφία πίσω από το εγχείρημα ήταν να βρει η υπηρεσία έναν εταίρο 

(τους πολίτες) και στη συνέχεια, αυτός να συνεχίζει να χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική 

εφαρμογή. 
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2.2.6 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

 

Το έργο που έχει γίνει μέχρι σήμερα αφορούσε στο να γίνουν οι υπάρχουσες 

υπηρεσίες διαθέσιμες ηλεκτρονικά καθώς και να καταστίσουν τις εσωτερικές 

διαδικασίες πιο αποτελεσματικές, μέσα από τον επανασχεδιασμό τους με την 

υποστήριξη της νέας τεχνολογίας, όπου αυτό ήταν εφικτό. Για το μέλλον, το 

Κτηματολόγιο σχεδιάζει να εισαγάγει θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο με τον το οποίο 

λειτουργεί και στις διαδικασίες μεταβίβασης μέσω περεταίρω εφαρμογών ηλεκτρονικής 

μεταβίβασης. Απώτερος σκοπός του είναι να αναπτύξει ένα σύστημα όπου όλες οι 

επικοινωνίες και τεκμηριώσεις να εκτελούνται χωρίς την χρήση χαρτιού αλλά 

ηλεκτρονικά με απότέλεσμα οι διαδικασίες να είναι άμεσες και οι εγγραφές να είναι 

ταυτόχρονες με την ολοκλήρωση των αιτημάτων. Μερικά από τα οφέλη που 

προβλέπονται είναι: 

 Μείωση χρόνου, ο χρόνος που απαιτείται, από την αρχική παραλαβή της 

προσφοράς έως την υπογραφή της σύμβασης αναμένεται να μειωθεί από οκτώ 

εβδομάδες σε τρεις. 

 Πιο διαφανές σύστημα, θα δίδει την δυνατότητα στα συμβαλλόμενα μέρη να 

παρακολουθούν την πρόοδο, σε μια διαδικασία συναλλαγής και ως εκ τούτου, να 

εντοπίζουν τυχόν εμπόδια. 

 Εξάλειψη των κινδύνων που υπάρχουν στο σημερινό σύστημα, για 

παράδειγμα, μόλις μία μεταβίβαση έχει ολοκληρωθεί, ακολουθεί μια καθυστέρηση 

κατά μέσο όρο περίπου 10 εβδομάδων μέχρι ο δικηγόρος να υποβάλλει αίτηση για την 

εγγραφή και ο αγοραστής να καταστεί ο νέος ιδιοκτήτης. Σε αυτό το στάδιο το 

Κτηματολόγιο βρίσκει συχνά διαφορές στην αίτηση οι οποίες θα μπορούσαν 

ενδεχομένως να επηρεάσουν την νομική αξίωση του αγοραστή για το ακίνητο. Με το 

νέο σύστημα θα αρθούν οι κίνδυνοι που ενέχονται με παράλληλη αύξηση της ακρίβειας 

των στοιχείων μέσω της χρήσης αυτόματων ελέγχων επικύρωσης. Με την ολοκλήρωση 

των διαδικασιών ηλεκτρονικά όλα τα έγγραφα θα έχουν επικυρωθεί, και διασταυρωθεί 

με τα στοιχεία του Κτηματολογίου, έτσι ώστε να διευκολύνεται η καταγραφή και 

ολοκλήρωση. 

 Περιορισμός απάτης, αυτή τη στιγμή, το Κτηματολόγιο είναι αναγκασμένο να 

καλύπτει κάθε ζημία από απάτες, οι οποίες κοστίζουν περίπου 245.000£ ετησίως. 

 Προσωπικό ικανό να επικεντρωθεί σε περίπλοκες υποθέσεις, το προσωπικό 

δεν θα απασχολείτε πια με εργασίες ρουτίνας, που τώρα καταναλώνουν ένα μεγάλο 
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μέρος του χρόνου του, και έτσι θα είναι σε θέση να επικεντρωθεί σε δραστηριότητες οι 

οποίες μπορούν να προσθέσουν αξία, όπως εγγραφή λιγότερο σαφών αιτήσεων, με 

στόχο την ολοκλήρωση τους (πίνακας 3). 

BALANCED SCORECARD 

 

Όφελος Υλοποίηση Προώθηση της Ενοποιημένης Κυβέρνησης 

 

 Ταχύτερη, ευκολότερη και λιγότερο 

αγχωτική διαδικασία για τον πολίτη. 

 Μείωση των κινδύνων. 

 Μειωμένα τέλη για τους χρήστες. 

 Ανοίγει το Μητρώο σε νέους πελάτες 

 

 

Η διατμηματική ομάδα διασφαλίζει ότι και οι ανάγκες 

των άλλων τμημάτων και υπηρεσιών θα ληφθούν υπ’ 

όψη κατά την ανάπτυξη του συστήματος  

Διαχείρισης Κινδύνων Απόδοση και Εξοικονόμηση 

 Η δομή του προγράμματος e-Mεταβίβαση 

έχει αρκετά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά όπως την 

ομάδα εργασίας "E Intelligence” ρόλος της οποίας 

είναι να παρακολουθεί και άλλες εξελίξεις εντός του 

Κτηματολογίου όπως επίσης και σε άλλα τμήματα 

και χώρες για να εξασφαλίσει ότι το πρόγραμμα τις 

λαμβάνει υπόψη ώστε να μπορεί να διδαχθεί από τις 

καλές πρακτικές των άλλων. 

 Αναγνώριση και εντοπισμός βασικών 

κινδύνων όπως: ύπαρξη μη ρεαλιστικών προσδοκιών 

καθώς και το να ξεπεραστούν από τις τεχνολογικές 

αλλαγές. 

 Βασικό χαρακτηριστικό του έργου και της 

διαχείρισης κινδύνων είναι η σταδιακή προσέγγιση 

εισαγωγής ενός στοιχείου του συστήματος, το οποίο 

να είναι ικανό να σταθεί μόνου του. Αυτό σημαίνει 

ότι το Κτηματολόγιο δε θα είναι αντιμέτωπο με μια 

κατάσταση «όλα ή τίποτα». 

 Το κόστος παραγωγή μειώθηκε (κόστος ανά 

μονάδα, σε πραγματικούς όρους από 27,48£ την περίοδο 

1995-96 σε 22,52£ την περίοδο 2000-01). 

 Το ποσοστό όλων των εγγραφών που 

προωθήθηκαν σε 25 εργάσιμες μέρες αυξήθηκε από 

75,5% την περίοδο 1995-96 σε 79,1% την περίοδο 

2000-01. 

 Επιπλέον εξοικονόμηση αναμένεται από την 

μετατροπή των παραδοσιακών πρακτικών που ήδη 

ακολουθούνται στο Κτηματολόγιο με νέες διαδικασίες, 

ηλεκτρονικές και πλήρως αυτοματοποιημένες. 

Πίνακας 3. BALANCED SCORECARD περίπτωσης Κτηματολογίου
 
[REPORT 

BY THE COMPTROLLER AND AUTIDOR GENERAL, 2002] 
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2.3 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ e-Envoy
 

(e-Απεσταλμένος) [REPORT BY THE 

COMPTROLLER AND AUTIDOR GENERAL HC 704-II Session 2001-2002: A 

April 2002] 

 

Αυτή η μελέτη δείχνει πως το Γραφείο της διαδυκτιακής πύλης e-Envoy επιδιώκει 

να κάνει τις υπηρεσίες της κυβέρνησης πιο προσιτές στους πολίτες και να μειώσει το 

κόστος για τη δημιουργία υποδομής που απαιτείται για την ηλεκτρονική παροχή των 

κρατικών υπηρεσιών. Δείχνει, επίσης, την αξία της ανεξάρτητης αξιολόγησης των 

μεγάλων έργων στα βασικά στάδια της ανάπτυξής τους.  

 

Η πρώτη φάση της πύλης ξεκίνησε στις 25 Ιανουαρίου 2001 με τρεις 

δοκιμαστικές Υπηρεσίες: α) Εσωτερικών Προσόδων (Pay As You Earn), για τους 

εργοδότες και τους λογιστές τους, β) Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης 

(Custom and Excise) ολοκλήρωση της επιστροφής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και 

γ) Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων με ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Αυτές επιλέχθηκαν ως υπηρεσίες οι 

οποίες διέθεταν διαφορετικές τεχνικές πλατφόρμες, διαφορετικούς όγκους συναλλαγών 

και ήταν δυνατόν μία κοινή πελατειακή βάση (πχ. αγρότες και οι λογιστές τους) να 

μπορεί να χρησιμοποιεί και τις τρεις υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτό η ικανότητα του 

συστήματος να αντιμετωπίσει διαφορετικές τεχνικές βάσεις και να παρέχει καλή μεταξύ 

τους διασύνδεση θα μπορούσε να δοκιμαστεί. 

 

2.3.1 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ e-Envoy 

 

Η διαδικτυακή αυτή πύλη παρέχει την τεχνική υποδομή για να καταστεί 

ευκολότερο σε πολίτες και σ επιχειρήσεις να πραγματοποιούν συναλλαγές με τις 

δημόσιες υπηρεσίες. Πρωταρχικός σκοπός είναι η επικύρωση και η δρομολόγηση 

συναλλαγών, όπως φορολογικών εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή. Είναι το πρώτο 

σύστημα διακυβέρνησης, που θα αναπτυχθεί στον κόσμο, που επιτρέπει σε διαφορετικά 

συστήματα τα οποία βασίζονται σε διαφορετικές τεχνικές πλατφόρμες να επικοινωνούν 

μεταξύ τους είτε αυτά είναι κυβερνητικά είτε εμπορικά. Άλλα μοναδικά 

χαρακτηριστικά είναι ότι μπορεί εύκολα να επεκταθεί, όσο αυξάνεται ο όγκος και 
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χρησιμοποιεί ανοικτά πρότυπα, που επιτρέπουν την ανάπτυξη και βελτίωση στο 

μέλλον. 

Η πύλη δεν παρέχει υπηρεσίες ή συναλλαγές άμεσα, αλλά καθιστά ευκολότερο 

για το τελικούς χρήστες να έχουν πρόσβαση σε αυτά από οποιοδήποτε σημείο εισόδου. 

Για παράδειγμα, όταν οι πράξεις αφορούν περισσότερες από μία υπηρεσίες, θα 

προσφέρει απρόσκοπτη εξυπηρέτηση στον τελικό χρήστη με τη δρομολόγηση η 

συναλλαγή γύρω από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και θα τους επιτρέπει να μοιράζονται 

πληροφορίες γρήγορα και εύκολα. Ανάλογα με τις σελίδες που επισκέπτονται οι 

χρήστες και τις συναλλαγές που πραγματοποιούν, το σύστημα θα τους παρέχει, επίσης, 

διασυνδέσεις προς άλλες υπηρεσίες και πληροφορίες που μπορεί να τους ενδιαφέρουν. 

Η πύλη παρέχει επίσης ασφάλεια τόσο στο χρήστη όσο και στον πάροχο των 

υπηρεσιών, με τη χρήση μεμονωμένων αναγνωριστικών στοιχείων, είτε έναν μοναδικό 

κωδικό πρόσβασης είτε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για 

να επιβεβαιωθεί ότι ένας χρήστης είναι εξουσιοδοτημένος να πραγματοποιήσει μια 

συναλλαγή. Είναι πιθανό ότι ένα αναγνωριστικό στοιχείο, από τα προαναφερθέντα, θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση σε ένα φάσμα διαδικτυακών 

υπηρεσιών. 

 

2.3.2 ΠΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

 

Αρχικά, τα τμήματα των Προσόδων και των Τελωνείων και Ειδικών Φόρων 

Κατανάλωσης είχαν ένα κοινό όραμα, την ανάπτυξη ενός συστήματος βάσει του οποίου 

ένας κωδικός θα μπορούσε να δώσει στις επιχειρήσεις και τους πολίτες πρόσβαση στις 

διαδικτυακές υπηρεσίες και των δύο υπηρεσιών, με στόχο τη δημιουργία ενός 

συστήματος εστιασμένου στον πολίτη. Ταυτόχρονα το γραφείο του Υπουργικού 

Συμβουλίου (Γραφείο του e-Envoy) έψαχνε για μία παν-κυβερνητική πύλη, η οποία θα 

ήταν, από άποψη κόστους. Το γραφείο του e-Envoy εκτιμά ότι η κεντρική ανάπτυξη 

όλων των συστημάτων, της ασφάλειας, των δικτύων, των διαδικασιών πιστοποίησης 

και των κωδικών πρόσβασης είναι αναγκαία για να παρέχουν απρόσκοπτη λειτουργία 

των συναλλαγών με τους πολίτες μέχρι το 2005. Θα κοστίσει δε λιγότερο από το ένα 

πέμπτο αυτού που θα απαιτούνταν αν όλες οι υπηρεσίες ανέπτυσσαν τις δικές του 

μεμονωμένες διαδικτυακές υπηρεσίες. Συγχρόνως, η εφαρμογή νέων υπηρεσιών θα 

είναι ταχύτερη αν επωφεληθούν από την υπάρχουσα υποδομή η οποία και θα παρέχει 
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μεγαλύτερο βαθμό ελέγχου και αξιοπιστίας από αυτήν αν τις δημιουργούσε κάθε 

υπηρεσία ξεχωριστά. 

 

2.3.3 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Τα βασικά στάδια της προμήθειας είχαν ως εξής:  

 Αποφασίστηκε να διοριστούν προμηθευτές σύμφωνα με τη Συμφωνία-Πλαίσιο 

υπό την κυβερνητική Σύμβαση περί Τηλεπικοινωνιών. 

 Αρχικά έξι προμηθευτές συμπεριλήφθηκαν, κάτι που οδήγησε σε δύο 

κοινοπραξίες για την υποβολή προσφορών. Μια ομάδα αξιολόγησης εξέτασε αυτές τις 

προσφορές και ενημέρωσε την εταιρία «Compaq» η οποία έκανε μια προσφορά ύψους 

36.000.000£ που ήταν η μειοδότης, οι διαπραγματεύσεις όμως συνεχίστηκαν καθώς 

υπήρχαν ανησυχίες για την ικανότητα της να παραδώσει το έργο στα πρότυπα που  

απαιτούνταν. Οι ανησυχίες κυρίως επικεντρώθηκαν στην τεχνική λύση, το κόστος και 

τις συμβατικές ρήτρες σε θέματα όπως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 Λόγω της απαίτησης, για την ικανοποίηση της ανάγκης να είναι η διαδικτυακή 

πύλη λειτουργική μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2001, ώστε το γραφείο Εσωτερικών 

Προσόδων και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων να 

είναι σε θέση να τη χρησιμοποιήσουν, δόθηκε στην Compaq η άδεια να προχωρήσει (με 

την αξία των 6.800.000£), εν αναμονή της συμφωνίας της σύμβασης. 

 Τον Σεπτέμβριο κατέστη σαφές ότι το Γραφείο e-Envoy και η Compaq δεν θα 

μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία. Το Γραφείο του e-Envoy κατέβαλε το ποσό 

των 4.770.000£ στην Compaq για το διεκπεραιωθέν έργο (συμπεριλαμβανομένου και 

του εξοπλισμού) ενώ στη συνέχεια ακολούθησε διαβούλευση με τους βασικούς 

ενδιαφερόμενους φορείς, όπως το Γραφείο Εμπορίου της κυβέρνησης όπου και 

αποφασίστηκε να γίνει διαχείριση του έργου εκ των έσω και να συνάψουν συμβάσεις 

με διάφορες εταιρίες (συμπεριλαμβανομένων των Cable and Wireless,  Dell, Microsoft 

και  Sema) ώστε να παραδώσουν διάφορα μέρη του όλου έργου. 

 Η πρώτη φάση του έργου παραδόθηκε στην ώρα της με κόστος 15.600.000£ 

πλέον ΦΠΑ. Εξαιρουμένων των χρημάτων που καταβλήθηκαν στην Compaq. 

 Μια συμφωνία υπογράφηκε με τη Microsoft για την άδεια χρήσης και των 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από την κυβέρνηση. 
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2.3.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ GATE REVIEW 

 

Ένα βασικό στοιχείο της διαχείρισης και του ελέγχου του έργου ήταν η χρήση της 

Gateway Review (Πύλης Κριτικής) όπου παραδίδονταν εγκαίρως εκθέσεις για τον 

εντοπισμό ζητημάτων που ανέκυπταν και που έπρεπε να αντιμετωπιστούν με τη λήψη 

τεκμηριωμένων αποφάσεων σε βασικά στάδια του έργου. Η ομάδα έργου έδρασε 

γρήγορα για την εφαρμογή των συστάσεων και την αντιμετώπιση των θεμάτων που 

επισημάνθηκαν και με τον τρόπο αυτό συνέβαλε στη διασφάλιση της επιτυχούς 

περαίωσης της πρώτης φάσης του έργου, παρά τα προβλήματα με την αρχική 

προμήθεια. Για παράδειγμα, μια ανεξάρτητη κριτική βοήθησε να παρθεί η απόφαση να 

τερματιστούν οι διαπραγματεύσεις με την Compaq και να γίνει η διαχείρηση του έργου 

από την ίδια την κυβέρνηση. Δύο σχόλια-κριτικές έγιναν λίγο μετά τη λήψη αυτής της 

απόφασης. Το πρώτο από αυτά προσδιόρισε τρόπους με τους οποίους η δομή 

διαχείρισης του έργου, η διαχείριση του κινδύνων και ο σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης 

θα μπορούσε να ενισχυθεί, το δεύτερο σχόλιο πραγματοποιήθηκε τρεις εβδομάδες 

αργότερα και αξιολόγησε την έκταση στην οποία είχαν τα θέματα διευθετηθεί. Κριτικές 

πραγματοποιήθηκαν επίσης μετά την εφαρμογή του συστήματος για να εκτιμήσουν την 

αντοχή του συστήματος, τη λειτουργική του αποτελεσματικότητα και την ικανότητα 

της ομάδας να στηρίξειν το σύστημα σε καθημερινή βάση. Με τον τρόπο αυτό 

μπόρεσαν να εντοπιστούν τρεις βασικοί κίνδυνοι που έπρεπε το Υπουργικό Συμβούλιο 

να διαχειριστεί α) αν οι υπηρεσίες δεν βλέπουν πλεονεκτήματα στην ένταξή τους στην 

διαδικτυακή πύλη, β) την έλλειψη κινήτρων και το ανεπαρκές μάρκετινγκ και γ) ότι αν 

η ζήτηση αυξάνει η πύλη δεν θα είναι σε θέση να την ικανοποιήσει. Για την 

αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, το Γραφείο του e-Envoy έχει:  

 Συστήσει μια διυπηρεσιακή ομάδα εργασίας για να εξετάζει τα ζητήματα που 

εγείρονται. 

 Υιοθετήσει μια προσέγγιση χαρτοφυλακίου ώστε να προσελκύσει νέα τμήματα 

και υπηρεσίες, στη διαδικτυακή πύλη, με την ομαδοποίηση όσων έχουν παρόμοιες 

λειτουργίες ώστε σε συνεργασία με αυτές να καθορίσει πώς η πύλη μπορεί να τις 

βοηθήσει να βελτιώσουν την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

 Ξεκινήσει την ανάπτυξη ενός μηχανισμού που θα καταστήσει πιο εύκολη την 

προσθήκη νέων υπηρεσιών. 
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2.3.5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 

Η ομάδα ακολούθησε μια αυστηρή προσέγγιση για τη διαχείριση των κινδύνων η 

οποία περιελάμβανε: 

 Διατήρηση ενός ημερολογίου κινδύνου. 

 Στενή συνεργασία με τα τμήματα πολιτών για να εξασφαλίσει ότι 

διαχειρίζονταν τον κίνδυνο και τις δράσεις για τις οποίες ήταν υπεύθυνα. 

 Σε καθημερινή βάση τηλεδιασκέψεις τόσο εσωτερικά όσο και με τους 

αποδέκτες καθώς και με τους βασικούς προμηθευτές για να διασφαλιστεί ότι όλα 

κυλούσαν ομαλά και σύμφωνα με το σχέδιο δράσης. 

Καθημερινά κλήσεις εξακολουθούν να γίνονται, με τους βασικούς προμηθευτές, 

για να εξασφαλιστεί ότι είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες για αποτελεσματική 

εξυπηρέτηση και για τον εντοπισμό και την επίλυση ενδεχόμενων προβλημάτων. 

 

2.3.6 ΤΙ ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ 

 

 Εφορία: Pay as You Earn (PΑΥΕ) διαδικτυακές υπηρεσίες για τους 

εργοδότες και τους λογιστές: Οι εργοδότες μπορούν υποβάλλουν σε ηλεκτρονική 

μορφή το κλείσιμο του φορολογικού έτους:  

i. Ετήσια επιστροφή. 

ii. Περίληψη του έτους. 

iii. Συμπληρωματική δήλωση. 

iv. Επιστροφές των εξόδων. 

v. Επιστροφές της κατηγορίας 1A Εισφορών Εθνικής Ασφάλισης. 

vi. Ειδοποιήσεις προς τους εργοδότες από την εφαρμογή PAYE. 

Τον Αύγουστο του 2001 διενεργήθηκαν 6.000 συναλλαγές ενώ το σύστημα 

μπορεί να καλύψει 1,5 εκατομμύριο. 

 Υπηρεσία Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης: Οι επιχειρήσεις 

μπορούν να στείλουν τις τριμηνιαίες επιστροφές ΦΠΑ ηλεκτρονικά, την ίδια περίοδο 

του Αυγούστου 2001 έγιναν 2.000 συναλλαγές με δυνατότητα εξυπηρέτησης έως και 

1,5 εκατομμύριο. 

 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων: Οι 

αγρότες ή οι λογιστές τους μπορούσαν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους 

για επιχορήγηση, στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και 
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Ελέγχου ανά περιοχή και σημειώθηκαν 1.000 συναλλαγές με πρόβλεψη κάλυψης έως 

και 556.900 πράξεις. 

 

2.3.7 ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

 

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά προαπαιτούνται για τις συναλλαγές με την υπηρεσία 

των Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και την DEFRA (Department of the 

Environment, Food an Rural Affairs) ενώ η υπηρεσία Εσωτερικών Προσόδων 

χρησιμοποιεί ένα σύστημα με κωδικό πρόσβασης,. Η απόφαση ελήφθη πριν την έναρξη 

του έργου ώστε να καταστούν τα πιστοποιητικά διαθέσιμα στο εμπόριο εντός ενός 

πλαισίου γνωστού ως T-σχήμα (Τ-Scheme). Την στιγμή αυτή υπάρχουν δύο εκδότες, το 

Βρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η Equifax, ενώ η έκδοση των ηλεκτρονικών 

πιστοποιητικών κοστίζει 50£ και 25£, αντίστοιχα. Αυτά θα μπορούσαν να 

λειτουργήσουν ως φραγμός μιας και: 

 Αποδεικνύεται δύσκολο κανείς να βρει ιδιωτικούς φορείς για την προμήθεια 

των πιστοποιητικών αν και είναι πιθανό να εισέλθουν δύο νέοι τέτοιοι φορείς στις 

αρχές του 2002. 

 Τα άτομα μπορεί να μην είναι διατεθειμένα να πληρώσουν για την έκδοση των 

πιστοποιητικών. 

 Δεδομένου ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με τη χρήση προσωπικών 

υπολογιστών και τη χρήση του λογισμικού των Windows δημιουργούν ένα φυσικό 

εμπόδιο όσον αφορά την πρόσβαση μέσω άλλων καναλιών, όπως η ψηφιακή 

τηλεόραση και κινητά τηλέφωνα. 

Το Γραφείο του e-Envoy διερευνά πώς μπορεί να επιλύσει αυτά τα ζητήματα και 

έχει συγκροτήσει ομάδες εργασίας με τη συμμετοχή όλων των υπηρεσιών για την 

αντιμετώπισή των προβλημάτων. 

 

2.3.8 ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ 

 

i) Η διαχείριση του έργου από την πλευρά των υπηρεσιών θα πρέπει να είναι 

πολύ ισχυρή, αυτό σημαίνει ότι, οι διαχειριστές του έργου θα πρέπει να είναι σε θέση 

να λαμβάνουν γρήγορα αποφάσεις σχετικά με τη διαχείρισή του και δεν πρέπει να 

επιτραπεί στους προμηθευτές να οδηγήσουν αυτοί το έργο χωρίς ισχυρό έλεγχο και 

τήρηση των ισορροπιών. 
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ii) Το τμήμα πρέπει να αναπτύξει γνώσεις, δεξιότητες και να συνεργαστεί 

στενά με όλους, στην η αλυσίδα εφοδιασμού, είναι ζωτικής σημασίας, σε 

διακυβερνητικά έργα, όλες οι υπηρεσίες που συμμετέχουν έχουν αντιπροσώπευση στην 

ομάδα και ενεργή συμμετοχή. 

iii) Οι πίνακες του έργου θα πρέπει να περιλαμβάνουν και ανώτερα στελέχη 

εκτός του οργανισμού, ώστε ότι μπορούν να παρέχουν γνώσεις με βάση την εμπειρία 

που αποκτήθηκε από το εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού. 

iv) Η ύπαρξη ικανών κτιριακών υποδομών είναι ζωτικής σημασίας για την 

παράδοση σύνθετων έργων, με ιδιαίτερη προσοχή σε βασικούς όρους της 

σύμβασης, όπως αυτών της κυριότητας και των πνευματικών δικαιωμάτων 

ιδιοκτησίας, οι οποίοι θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς και να έχουν συμφωνηθεί με 

τους πιθανούς παροχείς σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας προμήθειας. 

v) Ενδελεχής έλεγχος των αλλαγών και δοκιμές πριν ένα σύστημα τεθεί σε 

λειτουργία, είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τα συστήματα που αφορούν τις 

εξωτερικές συναλλαγές, όπως σε αντίθεση με τους εσωτερικούς χρήστες, πολίτες και 

επιχειρήσεις δεν θα είναι σε θέση να εργαστούν γύρω από το σύστημα. 

 

2.3.9 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 

 

Η επιτυχία της πύλης εξαρτάται κατ’ αρχάς από τις υπηρεσίες που τη 

χρησιμοποιούν, ενώ κατά δεύτερον, από τη χρήση των υπηρεσιών, που είναι 

διαθέσιμες, από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η πρόκληση για το γραφείο του e-

Envoy είναι να αυξήσει το φάσμα των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες μέσα από την 

πύλη και να βοηθήσει τις υπηρεσίες να αυξήσουν τον αριθμό των πολιτών που την 

χρησιμοποιούν. Πρόκειται για τη λήψη μιας σειράς μέτρων για την επίτευξη αυτού, 

όπως: 

 Δίνοντας τη δυνατότητα συναλλαγών, όπως πληρωμών, εκροών (φορολογικών 

δηλώσεων) και Pay As You Earn συναλλαγών, μπορεί να επιτευχθεί αύξηση των on-

line συναλλαγών με το τμήμα  Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης αυτό το 

έτος. 

 Υιοθετώντας μια προσέγγιση χαρτοφυλακίου για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών 

της διαδικτυακής κυβερνητικής πύλης με την ομαδοποίηση των υπηρεσιών με 

παρόμοιες λειτουργίες και διαδικασίες καθώς και αυτών οι οποίες είναι πιθανό να 

απαιτούν παρόμοια εργαλεία. 
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 Σε συνεργασία με τους προμηθευτές θα αναπτυχτούν δυνατότητες οι οποίες θα 

επιτρέψουν τα εμπλεκόμενα τμήματα και υπηρεσίες να δημιουργήσουν διαφορετικές 

τεχνικές πλατφόρμες για σύνδεση με την πύλη. 

 Ανάπτυξη της δυνατότητας (Click to Add), έτσι ώστε μέχρι το τέλος του 

Δεκεμβρίου του 2001, να είναι ευκολότερο για τις υπηρεσίες να προσθέσoυν νέες 

δυνατότητες στην πύλη. 

 Χρήση ενός εικονικού ιδιωτικού δικτύου (Virtual Private Network) έτσι ώστε οι 

οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως οι τοπικές αρχές, οι οποίοι δεν είναι στο 

ασφαλές δίκτυο της κυβέρνησης να είναι σε θέση να συνδεθούν με τη διαδικτυακή 

πύλη της κυβέρνηση. 

 Η ίδρυση μιας διυπηρεσιακής ομάδας εργασίας για να εξετάσει πώς η ανάγκη 

των επιχειρήσεων και των πολιτών για παροχή ψηφιακών πιστοποιητικών, για 

ορισμένες πράξεις, θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ικανοποίηση των 

υπηρεσιών. Η ομάδα θα εξετάσει τα θέματα και θα προτείνει τις κατάλληλες πολιτικές 

για την άρση των εμποδίων. 
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2.3.10 ΟΦΕΛΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Για να εξασφαλιστεί ότι τα οφέλη που προβλέπονται με την εφαρμογή της 

διαδικτυακής πύλης της κυβέρνησης θα επιτευχθούν, το γραφείο της ομάδας e-Envoy 

θα παρακολουθεί τις πραγματικές δαπάνες, που είναι στη διάθεση των υπηρεσιών για 

κάλυψη των εξόδων τους σε σχέση με αυτές που θα πραγματοποιούνταν εάν οι 

υπηρεσίες είχαν αναπτύξει τη δική τους, ανεξάρτητη διαδικτυακή υποδομή, πίνακας 4. 

 

BALANCED SCORECARD 

 

Όφελος Υλοποίηση Προώθηση της Ενοποιημένης Κυβέρνησης 

 

 Ευκολότερη πρόσβαση για τους πολίτες και 

τις επιχειρήσεις σε υπηρεσίες. 

 Επιτρέπει την πραγματοποίηση συναλλαγών 

με ασφάλεια. 

 Μείωση εξόδων για τους χρήστες. 

 

 

 Θα επιτρέψει στους πολίτες να προβούν σε 

περίπλοκες συναλλαγές που αφορούν περισσότερα από 

ένα τμήμα πιο εύκολα. 

 Το σύστημα έχει αναπτυχθεί ειδικά για να 

ενισχύσει την ικανότητα των υπηρεσιών να 

συνεργάζονται ηλεκτρονικά διασφαλίζοντας ότι τα 

διαφορετικά συστήματα τμημάτων μπορούν να 

επικοινωνούν το ένα με το άλλο. 

Διαχείρισης Κινδύνων Απόδοση και Εξοικονόμηση 

 Υπήρχαν αρχικά προβλήματα με την 

προμήθεια, αλλά τακτικές αξιολογήσεις και αυστηρή 

διαχείριση του έργου εξασφάλισαν ότι η πρώτη 

φάση του συστήματος θα παραδίδονταν με επιτυχία. 

 Οι προμηθευτές παρακολουθούνται στενά 

ώστε να διασφαλιστεί η ομαλότητα της παροχής των 

υπηρεσιών. 

 Εκτιμάται ότι κεντρική ανάπτυξη της υποδομής 

θα κοστίσει λιγότερο από το ένα πέμπτο αυτού που θα 

κόστιζε αν οι υπηρεσίες ανέπτυσσαν μεμονωμένα τις 

δικές τους λύσεις. 

Πίνακας 4. BALANCED SCORECARD περίπτωσης e-Envoy [REPORT BY 

THE COMPTROLLER AND AUTIDOR GENERAL, 2002]. 
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2.4. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ BRITISH GAS [REPORT BY THE 

COMPTROLLER AND AUTIDOR GENERAL HC 704-II Session 2001-2002: A 

April 2002] 

 

Η παρούσα μελέτη περίπτωσης δείχνει πώς η British Gas έχει χρησιμοποιήσει την 

τεχνολογία για να βελτιώσει την οικονομική της απόδοση και να αυξήσει την 

εξυπηρέτηση των πολιτών. Μέσω της χρήσης τεχνολογίας λογισμικού για τη μείωση 

των γενικών εξόδων της και τη βελτίωση των αγορών και των δραστηριοτήτων της, η 

British Gas (Υπηρεσίες Αερίου) έχει μετατραπεί σε μια κερδοφόρα επιχείρηση. 

 

2.4.1 ΤΙ ΠΕΤΥΧΕ Η BRITISH GAS 

 

Η British Gas Services Limited είναι μια πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της 

Centrica plc (πρώην μέρος της British Gas plc πριν από τη διάσπαση της το 

Φεβρουάριο του 1997, η οποία δημιούργησε την Centrica plc), που λειτουργεί σε όλη 

τη Μεγάλη Βρετανία και η οποία παρέχει υπηρεσίες θέρμανσης μέσω φυσικού αερίου 

και εγκατάσταση συστημάτων κεντρικής θέρμανσης. Το 1994 η British Gas Services 

παρουσίασε απώλειες της τάξης των 200.εκατομμυρίων λιρών. Το 1995, η εταιρία 

εφάρμοσε το λογισμικό SAP για να βοηθηθεί το τριετές ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

αναδιοργάνωσης. 

Η επιτυχής υλοποίηση της στρατηγικής αυτής συνέβαλε θετικά, με αποτέλεσμα 

κέρδη ύψους 10 εκατομμυρίων λιρών το 1998 και καλύτερη χρήση των μηχανικών της 

κάτι που επέτρεψε στην εταιρεία να προσφέρει νέες υπηρεσίες. Βελτιώσεις έχουν 

επιτευχθεί στους ακόλουθους τομείς:  

 ολοκλήρωση και βελτίωση της προσβασιμότητας του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος. Η British Gas χρησιμοποίησε το νέο λογισμικό για να μεταβιβάσει τον 

οικονομικό έλεγχο. Οι διευθυντές έχουν τώρα τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα 

στοιχεία σε καθημερινή βάση και είναι σε θέση να τα χρησιμοποιήσουν με τρόπους που 

δεν ήταν δυνατόν στο παρελθόν. Τους δύνεται η δυνατότητα να εντρυφήσουν σε βάθος 

σε επιμέρους αιτήσεις αγορών, παραγγελίες, τιμολόγια ή πληρωμές. Αυτό έχει οδηγήσει 

σε σαφέστερη και πιο έγκαιρη ενημέρωση και βελτίωση της λήψης αποφάσεων σε όλα 

τα επίπεδα της οργάνωσης. 
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 πιο αποτελεσματικό σύστημα μισθοδοσίας με ταχύτερη ανταπόκριση σε 

αιτήματα. Το παλιό σύστημα μισθοδοσίας παρήγαγε συχνά λάθη που απαιτούσαν 

επανελέγχους. Το νέο σύστημα έχει εξαλείψει αυτά τα είδη των λαθών και την ανάγκη 

επανελέγχων. Το προσωπικό του Τμήματος Μισθοδοσίας μπορεί τώρα να ασχοληθεί με 

τυχόν αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο σύστημα, όπως αλλαγές των αμοιβών για 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η διοίκηση είναι σε θέση να απαντήσει σε ερωτήσεις 

και να διορθώσει προβλήματα πολύ πιο γρήγορα και πιο εύκολα από ότι στο παρελθόν, 

καθώς οι εξατομικευμένες εγγραφές καθιστούν την πρόσβαση ευκολότερη. 

  βελτίωση της παραγωγικότητας του προσωπικού σε πληρωμές 

λογαριασμών και συναλλαγών. Πριν από την εισαγωγή του νέου λογισμικού, 

προσωπικό άνω των 28 ατόμων, σε ένα από τα πιο αποτελεσματικά περιφερειακά 

γραφεία, επεξεργαζόταν περίπου 180.000 τιμολόγια το 1995. Το 1998, μετά από την 

εγκατάσταση του νέου λογισμικού, η υπηρεσία επεξεργάστηκε πάνω από 700.000 

τιμολόγια με προσωπικό 24 ατόμων. Πρόκειται για 354% βελτίωση της 

παραγωγικότητας του προσωπικού. 

 ενοποίηση και εξορθολογισμό των τμημάτων αγορών και παράδοσης. Η 

εταιρεία έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει τις λειτουργίες της αγοράς και να μείωση το 

κόστος της σημαντικά. Έχει τώρα μια ενιαία αποθήκη με μία ενιαία διαδικασία 

αγορών-πληρωμών. Η νέα διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων οδήγησε σε 

καλύτερες σχέσεις με τους πελάτες και μειωμένες τιμές. Αν και η εταιρεία διατηρεί 

πλέον ένα ενιαίο εθνικό κέντρο υλικών τμημάτων, πολλά στοιχεία με τα οποία δεν 

χρειάζεται να είναι εφοδιασμένη αποστέλλονται απευθείας από το προμηθευτή, όταν 

παραστεί ανάγκη. Το λογισμικό διαβάζει και στέλνει ηλεκτρονικά δεδομένα τιμολογίων 

και η πληρωμή γίνεται στη συνέχεια αυτόματα. 

 αποκατάσταση των επιπέδων των υπηρεσιών και της εμπιστοσύνης των 

πολιτών. Τα επίπεδα υπηρεσιών και η εμπιστοσύνη των πολιτών επηρεάστηκαν από 

την αναδιοργάνωση της εταιρείας με αποκορύφωμα τα σοβαρά προβλήματα στο τέλος 

του 1996. Οι χρόνοι απόκρισης του κέντρου κλήσεων αυξήθηκαν, με ορισμένους 

πελάτες να μην μπορούν να έρθουν καν σε επαφή. Η εταιρεία γνώριζε ότι οι χρόνοι 

απόκρισης της υπηρεσίας αυξάνονταν. Η επίλυση των προβλημάτων αυτών στο πλαίσιο 

της αναδιοργάνωσης της εταιρεία απαιτούσε την βελτίωση των συστημάτων των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ο δείκτης που η εταιρεία χρησιμοποιεί εσωτερικά για τη 

μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών μειώθηκε περίπου 15% με την εφαρμογή του 

λογισμικού από τις αρχές του 1995 έως τα τέλη του 1996. Μόλις τα νέα συστήματα 
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τέθηκαν σε εφαρμογή και η υπηρεσία είχε προσαρμοστεί με τη χρήση τους, η εταιρεία 

κέρδισε πίσω τα προηγούμενα επίπεδα της εμπιστοσύνης των πολιτών. Μέχρι την 

άνοιξη του 1997, τόσο οι εσωτερικά καταρτισμένοι δείκτες όσο και οι δημόσιες 

μετρήσεις έδειξαν τα επίπεδα ικανοποίησης των πελατών να υπερβαίνουν τα 

προηγούμενα. Η εταιρεία σήμερα έχει πιστοποίηση ISO 9000. Η προσέγγισή της για τη 

χρήση του λογισμικού ενισχύει την ικανότητα της επιχείρησης και την οργάνωση του 

προσωπικού να ανταποκριθεί στα εξελισσόμενα πρότυπα ποιότητας. 

 

2.4.2 ΤΑ ΟΦΕΛΗ 

 

Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας αντιλήφθηκαν ότι η αποτυχία της 

επιτυχούς και γρήγορης μετάβασης της επιχείρησης θα μπορούσε να σημαίνει και το 

τέλος της. Παλαιότερα υπήρχε μεγάλη εξάρτηση από τους υπαλλήλους, και τις 

λειτουργίες «γραφείου». Πολλά τμήματα της επιχείρησης απαιτούσαν ενσωμάτωση των 

εργασιών, βελτίωση του εξοπλισμού και των πόρων για να διαχειριστούν ότι 

προηγουμένως αποτελούσαν γραφειοκρατικές διαδικασίες. Πριν από την 

αναδιοργάνωση, η εταιρεία δεν είχε εφαρμογές υπολογιστούν για να ενοποιήσει τις 12 

περιφερειακές δραστηριότητές της. Η αναδιοργάνωση απαιτούσε συστήματα 

πληροφορικής για να διαχειριστεί μια σειρά από λειτουργίες όπως:  

 Διοίκησης και χρηματοοικονομικής λογιστικής. 

 Υπηρεσίας διαχείρισης των συμβάσεων. 

 Διαχείρισης υλικών, ανταλλακτικών, πρόβλεψης της, αγοράς και 

ελέγχου των αποθηκών. 

 Πωλήσεων και εγκατάστασης θέρμανσης. 

 Ανθρωπίνων πόρων. 

 Τραπεζικών συναλλαγών. 

 

2.4.3 ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ 

 

 Παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών και εσωτερική εξοικονόμηση πόρων. 

 Σημαντικές βελτιώσεις απόδοσης μπορούν να επιτευχθούν μέσω της χρήσης 

λογισμικού για ενσωμάτωση και τυποποίηση των διαδικασιών και υπηρεσιών, έτσι για 

παράδειγμα, οι διευθυντές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία και να 
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έχουν σαφέστερη και πιο λεπτομερή εικόνα, με αποτέλεσμα την καλύτερη λήψη 

αποφάσεων. 

 Εδραίωση στην αγορά η οποία οδηγεί σε βελτίωση των σχέσεων με τους 

πολίτες, μείωση των τιμών και μείωση των αποθεμάτων. 

 Μεγιστοποίηση των κερδών όχι μόνο με τη χρήση της τεχνολογίας, αλλά και 

την αποτελεσματική διαχείριση των αλλαγών στις εργασιακές πρακτικές που 

συνεπάγονται σημαντική μείωση του προσωπικού και την κατάρτισή του σε νέες 

δεξιότητες. 

 Συνεχής παρακολούθηση των επιπέδων ικανοποίησης των πελατών και 

αξιολόγηση των επιπτώσεων των αλλαγών που έγιναν.  
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2.5 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ 

SOUTHWEST ONE [IBM Case Study, 2001] 

 

Η παρούσα μελέτη περίπτωσης αφορά στη Southwest One η οποία βελτίωσε την 

εξυπηρέτηση των πολιτών, μειώνοντας το κόστος διευκολύνοντας την πρόσβασή τους 

στις υπηρεσίες. 

 

2.5.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Το Συμβούλιο της Κομητείας Somerset και το Δημοτικό Συμβούλιο του Taunton 

Deane ήθελαν να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών και να απλοποιήσουν την 

πρόσβαση σε υπηρεσίες, δημιουργώντας μια πιο ευέλικτη οργάνωση επαφής με τους 

πολίτες ακόμη και με μείωση του κόστους χειρισμού των αιτημάτων των τους. Τούτο 

κατέστη εφικτό ενώνοντας τις δυνάμεις τους με την IBM ως μέρος της, μεταξύ 

δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, κοινοπραξίας Southwest One. Δημιούργησαν μια νέα 

οργάνωση κοινών υπηρεσιών η οποία ήταν αρμόδια να χειριστεί όλες τις επαφές με 

τους πολίτες. Ξεκινώντας από ένα καινοτόμο οργανωτικά πρότυπο σχεδίασης, η 

Southwest One συγχώνευσε τις υπάρχουσες υπηρεσίες επαφής, αναπτύσσοντας νέα 

συστήματα τηλεφωνίας και συστήματα σχέσεων με τους πολίτες (C.R.M.)
2
. 

 

2.5.2 Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

 

Η Southwest One είναι μία μοναδική κοινοπραξία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

η οποία δημιουργήθηκε το 2007 μεταξύ του Συμβουλίου της Κομητείας Somerset, του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Taunton Deane, της Αστυνομίας του Avon και Somerset 

και της IBM. Ο Στόχος του οργανισμού ήταν να βελτιωθούν οι υπηρεσίες και να 

εξοικονομήσουν χρήματα για τις κυβερνητικές αρχές, μέσα από ένα συνδυασμό 

διαχείρισης των γραφείων και των υπηρεσιών συναλλαγών, μέσω μιας ενιαίας κοινής 

συμφωνίας παροχής υπηρεσιών, παράλληλο εκσυγχρονισμό του τρόπου που οι αρχές 

λειτουργούσαν. Αυτή η μελέτη περίπτωσης επικεντρώνεται στο έργο επικοινωνίας με 

τους πολίτες για το Δημοτικό Συμβούλιο του Taunton Deane, και δεν περιελάμβανε τα 

Αστυνομικά Τμήματα του Avon και Somerset. Η βελτίωση της πρόσβασης σε 

υπηρεσίες και η βελτίωση της εμπειρίας του πολίτη αποτελούσαν βασικούς στόχους 

τόσο για το Συμβούλιο της Κομητείας Somerset, όσο και για το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Taunton Deane. Η Southwest One κοινοπραξία μετέβαλλε το πώς κάθε οργανισμός 
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λειτουργούσε χρησιμοποιώντας παγκοσμίου επιπέδου τεχνολογία, επιτρέποντας συνεχή 

πρόσβαση σε περίπου 3.000 υπηρεσίες μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας, 

συμπεριλαμβανομένων και αρκετών self-service επιλογών. Ένας βασικό στόχος για τη 

Southwest One ήταν να συγκεντρώσει τους πόρους των υπηρεσιών εξυπηρέτησης των 

πολιτών ώστε να προκύψει όφελος από την ύπαρξη μεγαλύτερης ευελιξίας και 

οικονομιών κλίμακας. Το πρώτο βήμα ήταν να θέσουν σε εφαρμογή μία ομάδα με 

εστιασμένη διοικητική δομή και ηγεσία, όπως η Fiona Capstick, Διευθύνων Σύμβουλος 

της Southwest One εξηγεί: «Ήταν ζωτικής σημασίας να δημιουργηθεί μια γνήσια δομή 

κοινόχρηστων υπηρεσιών επικοινωνίας πελατών, και συνεργαστήκαμε στενά με τους 

συμβούλους οργανωτικού σχεδιασμού της IBM ώστε να τεθούν τα θεμέλια για τη νέα 

κοινή υπηρεσία. Η συγχώνευση των δύο οργανισμών δεν ήταν ποτέ ένας εύκολος στόχος, 

αλλά με επιτυχία χειριστήκαμε την αλλαγή αυτή, με ανοικτό και συνεργατικό τρόπο και με 

προσωπικό ικανό να εξασφαλίσει δικαιοσύνη και διαφάνεια, και για να επιτευχθεί με 

σαφήνεια η νέα δομή διαχείρισης» 

Μετά τις οργανωτικές αρχές σχεδιασμού που υιοθετήθηκαν, στην πρώτη φάση 

του έργου, η ομάδα, σχεδίασε και προέβη στην ενοποίηση των τριών υφιστάμενων 

κέντρων επικοινωνίας σε δύο: στο (Wellington House) Σπίτι για ενήλικες και παιδιά 

(κοινωνική φροντίδα), και το (Deane House) Σπίτι για όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες. 

Ένα βασικό βήμα για τη συγχώνευση των κέντρων επαφής ήταν η παροχή ενός ενιαίου 

σημείο πρόσβασης στις υπηρεσίες. 

Η Southwest One Customer Contact παρέχει μια σειρά από τηλεφωνικούς 

αριθμούς για όλες τις υπηρεσίες, έτσι ώστε η εξυπηρέτηση των πολιτών να είναι 

γρήγορη και αποτελεσματική και να διασφαλίζεται ότι θα τους παρέχουν αυτό που 

χρειάζονται. Ένας συγκεκριμένος αριθμός κλήσεων ανά σύμβουλο παρακολουθείται, 

και η ανατροφοδότηση παρέχεται στα μέλη της ομάδας η οποία είναι επιφορτισμένη με 

την παρακολούθηση και καταγραφή της απόδοσής τους. 

 

2.5.3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ 

 

Η Southwest One εισήγαγε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα τηλεφωνικής έρευνα 

για τη μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών. Οι απαντήσεις ανατροφοδοτούσαν 

απευθείας μια δικτυακή πύλη, επιτρέποντας τους διαχειριστές επικοινωνίας των 

πολιτών να έχουν την εικόνα της απόδοσης σε πραγματικό χρόνο. Οι πολίτες 

ενθαρρύνονταν να αφήνουν σχόλια θετικά ή αρνητικά σχετικά με τις παρεχόμενες 
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υπηρεσίες, ανώνυμα με μηνύματα σε τηλεφωνητή. «Όταν οι πολίτες αφήνουν ένα 

μήνυμα  στον τηλεφωνητή, προσπαθούμε να επιστρέψουμε την κλήση τους γρήγορα και να 

ασχοληθούμε με τα θέματα που έχουν θέσει." λέει ο Sam Pike. «Αυτό μας βοηθά να 

παρέχουμε πιο άμεση εξυπηρέτηση και να δείξουμε ότι πραγματικά έχουμε αναλάβει 

δράση με βάση τα σχόλια των πολιτών». 

 

2.5.4 ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

 Υλοποιώντας τα παραπάνω η ικανοποίηση ανήλθε στα 86,1%. 

  Μείωση του χρόνου αναμονής ανά κλήση από τα 12 λεπτά σε μόλις 20 

δευτερόλεπτα για την πλειοψηφία των κλήσεων. 

 Εισήχθη ένα σύστημα προγραμματισμού των πόρων ώστε εξασφαλίσει 

καλύτερη αντιστοιχία μεταξύ του προσωπικού και των επιπέδων ζήτησης. 

 Έγινε δυνατή η γρήγορη και συνεπής ανταπόκριση της υπηρεσίας ακόμη και 

κατά τις περιόδους αιχμής της ζήτησης. 

 

2.5.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 

Για την εξασφάλιση αποτελεσματικής υπηρεσίας χωρίς αδικαιολόγητη πίεση στον 

προϋπολογισμό, η Customer Contact στοχεύει πάντα στην ύπαρξη του σωστού αριθμού 

των μελών της ομάδας στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή. Η οργάνωση χρησιμοποιεί 

το λογισμικό διαχείρισης του εργατικού δυναμικού Q-Max το οποίο ανατροφοδοτείται 

από το σύστημα τηλεφωνίας και παράγει προβλέψεις για το μελλοντικό φόρτο 

εργασίας. Οι διαχειριστές μπορούν να συμπεριλάβουν πρόσθετες μεταβλητές στις 

προβλέψεις τους, να λάβουν υπόψη παράγοντες όπως, κακές καιρικές συνθήκες ή τις 

περιόδους αιχμής της ζήτησης των υπηρεσιών, προκειμένου να κρατήσουν το 

προσωπικό σε ετοιμότητα για τον αναμενόμενο όγκο κλήσεων. «Δίνοντας ιδιαίτερη 

προσοχή στο πώς χρησιμοποιούμε τα μέλη της ομάδας μας, μπορούμε διασφαλίσουμε ότι 

πληρούν τους βασικούς δείκτες απόδοσης που έχουν τεθεί με έναν οικονομικά αποδοτικό 

και αποτελεσματικό τρόπο», λέει ο σύμβουλος John Williams, του Συμβουλίου της 

Κομητείας Somerset. Με την συνένωση των «δεξαμενών» του ανθρώπινου δυναμικού, 

η Southwest One έχει τη δυνατότητα να αντλήσει πόρους από υπηρεσίες τόσο της 

Κομητείας Somerset όσο και του Δήμου Taunton Deane. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να 

προσφέρει γρήγορη και συνεπή υπηρεσία, ακόμη και κατά τη διάρκεια των περιόδων 
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αιχμής. Η κοινή υπηρεσία είναι επίσης πιο ανθεκτική: εαν ένα κέντρο επικοινωνίας δεν 

είναι διαθέσιμο για χρήση, ίσως λόγω διακοπής ρεύματος ή δυσμενών καιρικών 

συνθηκών, υπάρχει η δυνατότητα να στραφούν προς άλλο τηλεφωνικό κέντρο. Η 

Southwest One έθεσε σε ισχύ συμφωνίες σε λειτουργικό επίπεδο (OLAs Operating 

Level Agreements) για την καθοδήγηση των σχέσεων μεταξύ της ομάδας Επικοινωνίας 

Πολιτών και των σημείων παροχής υπηρεσιών front-line desks, για παράδειγμα, η 

υπηρεσία Δρόμων και Μεταφορών της Κομητείας Somerset. Όταν γίνεται αντιληπτή 

οποιαδήποτε διακύμανση, τα διευθυντικά στελέχη και από τις δύο πλευρές συζητούν τα 

θέματα, εξετάζοντας τα δεδομένα από το σύστημα CRM (Customer Relationship 

Management) για να αποφασίσουν τις βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν. «Ένας από 

τους βασικούς παράγοντες για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών είναι να 

διατηρηθεί μια στενή και αποτελεσματική σχέση με τα σημεία παροχής υπηρεσιών που 

στην πραγματικότητα εξυπηρετούν τους πολίτες» λέει ο Sam Pike. Με τις συμφωνίες 

OLAs και τη δομή διαχείρισης που έχει δημιουργηθεί, είναι πιο εύκολο να 

επισημανθούν περιοχές προς βελτίωση και να αντληθούν διδάγματα για το μέλλον. 

Μόλις τα νέα κέντρα επαφής οργανώθηκαν και λειτούργησαν, η Southwest One 

μπόρεσε να αναπτύξει συστήματα CRM, για τη διαχείριση των αλληλεπιδράσεων των 

πολιτών, και διενήργησε μια σειρά μαθημάτων κατάρτισης διάρκειας έξι εβδομάδων 

για το προσωπικό πριν δοθούν οι υπηρεσίες στο ευρύ κοινό. Η εισαγωγή ενός ενιαίου, 

προτύπου εργαλείου CRM, σημαίνει μειωμένα έξοδα λογισμικού και έξοδα κατάρτισης 

και επέτρεψε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη συνοχή σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών. 

Εξασφαλίστηκε επίσης η συνεργασία πρόσβασης μεταξύ τηλεφώνου και Web με τη 

δημιουργία ενός ενιαίου χώρου αποθήκευσης δηλαδή, μίας πύλης των πολιτών. Αυτό 

παρέχει το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τόσο της Κομητείας Somerset όσο και του 

Δήμου Taunton Deane, καθιστώντας όλες τις υπηρεσίες διαθέσιμες στους 

ενδιαφερόμενους όπως αν οι πολίτες επισκέπτονταν ένα γραφείο ή ένα κέντρο 

εξυπηρέτησης. 

 

2.5.6 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Η δημιουργία μιας ενιαίας κοινής υπηρεσίας έχει αποδώσει σημαντικά οφέλη από 

την άποψη της ικανοποίησης των πολιτών. Κατά την πιο πρόσφατη 12μηνη περίοδο, 

περισσότερο από το 80% των κλήσεων που απαντήθηκαν εντός 20 δευτερολέπτων, και 

86,1% του συνόλου των πολιτών ανέφεραν την ικανοποίησή τους για τις υπηρεσίες, με 
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το 74,8% από αυτούς να επιλέγουν μία από τις δύο υψηλότερες βαθμολογίες («καλά» ή 

«πολύ καλά»). Το κέντρο επικοινωνίας διαχειρίζεται επί του παρόντος 37.000 κλήσεις 

ανά μήνα.  

Για τον Δήμο του Taunton Deane, το ποσοστό των αιτημάτων που 

ικανοποιήθηκαν στο πρώτο σημείο επαφής αυξήθηκε από περίπου 58% σε περισσότερο 

από 95%, ενώ για την Κομητεία Somerset επετεύχθη βελτίωση από το 76% στα 92%. 

Υπήρξαν επίσης σημαντικές μειώσεις στο ποσοστό των κλήσεων που 

εγκαταλείφθηκαν. «Όλα τα στοιχεία δείχνουν μια πολύ σαφή βελτίωση στα επίπεδα 

εξυπηρέτησης από τότε που δημιουργήθηκε η νέα κοινή υπηρεσία», αναφέρει η Fiona 

Capstick. «Εκτός από την εξοικονόμηση χρημάτων μέσω των οικονομιών κλίμακας, η 

Southwest One σχεδιάστηκε για να βελτιώσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες και την αύξηση 

της ικανοποίησης των πολιτών - και εν τέλει έχουμε επιτύχει και τους δύο στόχους.». 

 

2.5.7 ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

 

Μια σειρά από παράγοντες έχουν συμβάλει στη βελτίωση των επιπέδων των 

υπηρεσιών: η ύπαρξη μεγαλύτερων αποθεμάτων πόρων, η δημιουργία προγραμμάτων 

κατάρτισης και ανάπτυξης που συνδέονται με την ποιότητα, τα προγράμματα 

διαχείρισης, καθώς και η δυνατότητα να αναπτύξουν και να ανταλλάξουν τα τμήματα 

των υπηρεσιών βέλτιστες πρακτικές. Κατά τους προσεχείς μήνες, η Southwest One 

σχεδιάζει να ξεκινήσει μια σειρά από πρωτοβουλίες για να δώσει στους πολίτες ακόμα 

περισσότερες επιλογές γύρω από το πώς να αλληλεπιδρούν με τις τοπικές αρχές, 

υποστηρίζοντας ένα ευρύτερο φάσμα εργαλείων για self-service εξυπηρέτηση, ενώ, 

παράλληλα θα διατηρήσει και θα βελτιώσει τις παραδοσιακές φωνητικές επικοινωνίες. 

Η Southwest One συγκεντρώνει τις καλύτερες πτυχές του δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα, βοηθώντας στο επιτυχές πάντρεμα των δύο. Η εταιρική αυτή σχέση παρείχε 

σημαντική προστιθέμενη αξία για τα συστατικά του θεσμού και με την επίτευξη 

οικονομιών κλίμακας έχει επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων. Η 

συνεργασία μεταξύ των Συμβουλίων και της IBM σημαίνει ότι η Southwest One μπορεί 

εύκολα να καλέσει εμπειρογνώμονες από όλο τον κόσμο, και να βασιστεί σε ένα 

τεράστιο πνευματικό κεφάλαιο από πολλές πηγές παροχής υπηρεσιών. Αυτό είναι ένα 

ζωτικής σημασίας πλεονέκτημα για την άσκηση βέλτιστων πρακτικών για το ευρύ 

φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρει. Η κατευθυντήρια αρχή που διέπει το σύνολο της 

Southwest One είναι αυτή της οργάνωσης που να μπορεί να καταστεί κλιμακούμενη και 
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επεκτάσιμη. Πολλές από τις πρωτοβουλίες που έχουν εφαρμοστεί θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν και να εφαρμοστούν, εκ νέου αλλού, ακόμη και σε άλλες αρχές. Έχει 

ουσιαστικά δημιουργηθεί ένα σύνολο προτύπων για την επαναλαμβανόμενη επιτυχία, 

τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και σε άλλες δημόσιες αρχές και να 

προσφέρουν μεγαλύτερη αξία στους εξυπηρετούμενους πολίτες. Η Southwest One ως 

εταιρική σχέση στο σύνολό της επέτρεψε να επιτευχθεί σημαντική βελτίωση της 

ποιότητας των υπηρεσιών. Ειδικότερα, δόθηκε πρόσβαση σε κοινόχρηστους πόρους 

που διαφορετικά θα ήταν αδύνατον να εκμεταλλευτούν, επέτρεψε δε τη μείωση του 

λειτουργικού κόστους, ενισχύοντας παράλληλα την ποιότητα. 
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2.6 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ TUNBRIDGE WELLS [Audit Commision (U.K.) 

Work in Progress meeting local needs with lower workforce cost Good Practice 

case studies] 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Tunbridge Wells ανέλαβε δράση την περίοδο 2009/10 

για την αντιμετώπιση των αναμενόμενων περικοπών των κρατικών επιχορηγήσεων, με 

την κατάργηση 29 θέσεων εργασίας. Οι δράσεις αυτές έχουν βοηθήσει το Συμβούλιο να 

ισορροπήσει τον προϋπολογισμό της περιόδου 2011/12 χωρίς μεγάλες περικοπές στον 

τομέα των υπηρεσιών. Μια ισχυρή επικοινωνιακή εκστρατεία περιελάμβανε τακτικές 

συνεδρίες ενημέρωσης του προσωπικού για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο 

ηθικό του. Το Συμβούλιο έχει επίσης μείωσε το κόστος του εργατικού δυναμικού με 

την ανταλλαγή υπηρεσιών με άλλα συμβούλια και με τη θέσπιση συστήματος αμοιβών 

τα οφέλη του οποίου έγιναν φανερά την περίοδο 2012/13. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, 

αυτό θα μειώσει το μισθολογικό κόστος και θα βοηθήσει στον έλεγχό του. 

Το Συμβούλιο προετοιμάστηκε για μείωση έως και 30% των κρατικών 

επιχορηγήσεων πριν από την επισκόπηση δαπανών του 2010, αλλά δεν περίμενε το 

ύψος των περικοπών που τελικά εφαρμόστηκαν από την κεντρική κυβέρνηση. Ως 

αποτέλεσμα, η περικοπές επιχορηγήσεων να ανέλθουν σε περίπου 1.000.000£ 

δημιουργώντας ένα έλλειμμα της τάξης του μισού εκατομμυρίου στερλίνων για τον 

προϋπολογισμού της περιόδου 2011/12. Ωστόσο, η δράση για τη μείωση του ύψους των 

αμοιβών κατά τα τελευταία τρία χρόνια έδωσε τη δυνατότητα στο Συμβούλιο να 

αντιμετωπίσει αυτό το έλλειμμα του προϋπολογισμού με επιτυχία.  

Μεταξύ του 2006 και 2011, το προσωπικό του Συμβουλίου μειώθηκε κατά 

περίπου 10%. Στην πρώτη φάση της αλλαγής, η αναδιάρθρωση σήμαινε ότι οι τρεις 

στρατηγικοί διευθυντές μειώθηκαν σε δύο (όταν ένας διευθυντής συνταξιοδοτήθηκε), 

με ανακατανομή των αρμοδιοτήτων. Οι εννέα διευθυντές των υπηρεσιών μειώθηκαν σε 

επτά μετά από δύο οικειοθελείς αποχωρήσεις ακολουθούμενες από εσωτερική 

ανταγωνιστική διαδικασία προσλήψεων. Αυτή η πρώτη φάση εξοικονόμησε το ποσό 

των 345.000£ από το μισθολογικό κόστος. Στη δεύτερη φάση, οι νέοι επικεφαλείς και 

οι διευθυντές ανέπτυξαν προτάσεις για τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών τους και την 

μείωση των θέσεων. Η δεύτερη φάση πέτυχε επιπλέον μείωση μισθολογικού κόστους 

ύψους 700.000£, υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο του Συμβουλίου της εξοικονόμησης 
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του 1.000.000£ και για τις δύο φάσεις. Συνολικά, το Συμβούλιο αφαίρεσε 29 θέσεις και 

μετρίασε τις επιπτώσεις στις υπηρεσίες μέσω ενός συνδυασμού της συνεταιρικής 

εργασίας, της καινοτομίας και της αναμόρφωση των υπηρεσιών. Η καθαρή 

εξοικονόμηση κατά το πρώτο έτος ήταν 200.000£, μετά το κόστος των απολύσεων, 

ύψους 900.000£. Η τακτική επικοινωνία με το προσωπικό, υπό την στενή επίβλεψη της 

ηγεσίας, της διοίκησης και της ομάδας του HR, εξασφάλισε την εμπιστοσύνη και 

κατανόηση μεταξύ του εργατικού δυναμικού κατά τη διάρκεια της αβεβαιότητας. Τα 

τελευταία αποτελέσματα της έρευνας ικανοποίησης του προσωπικού παρουσίασαν 

σημαντική βελτίωση την περίοδο 2010/11 από αυτή της περιόδου 2009/10, με την 

εκτίμησή του προσωπικού και της εμπιστοσύνης στον τομέα της διαχείρισης να 

επιτυγχάνει το μεγαλύτερο σκορ. 

 

2.6.1 ΝΕΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο είχε αποχωρήσει από την εθνική συλλογική σύμβαση 

εργασίας την περίοδο 2009/10 εν μέρει, επειδή ήθελε κατά το σχεδιασμό του, το 

σύστημα των αμοιβών και επιβράβευσης της προσφοράς των υπαλλήλων, να 

αντανακλά τις τοπικές αγορές εργασίας. Εξωτερικοί σύμβουλοι πληρώθηκαν με το 

ποσό των 30.000£ για να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός νέου σχήματος αμοιβών 

συνδεδεμένου με την απόδοση, το οποίο έπρεπε να πληροί ορισμένα σημαντικά 

κριτήρια:  

■ να είναι δίκαιο. 

■ να θεωρηθεί (από τους υπαλλήλους) ως δίκαιο. 

■ επιβραβεύει αναλόγως τη συνεισφορά και όχι το χρόνο εργασίας. 

■ να είναι προσιτό. 

■ να παρέχει ευελιξία για ανακατανομή του προσωπικού και να ενθαρρύνει την 

συνεργασία. 

Σύμβουλοι διενήργησαν έρευνα αγοράς εργασίας (benchmarking) στην 

περιφερειακή αγορά εργασίας τόσο του δημόσιου όσο και του του ιδιωτικού τομέα. 

Αυτή η έρευνα έδειξε ότι η υπάρχουσα δομή των αμοιβών ήταν ανταγωνιστική, αλλά 

ότι νέες διαβαθμίσεις αμοιβών απαιτούνταν έτσι ώστε να είναι σε θέση να προβεί σε 

στελέχωση στο μέλλον. 
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Σύμφωνα με το νέο σύστημα, το οποίο εισήχθη τον Απρίλιο του 2012, το 

Συμβούλιο θα ανταμείβει τους εργαζόμενους για την συνεισφορά τους μέσω μίας 

μήτρας αξιών (σύστημα πόντων). Οι εργαζόμενοι, κάθε χρόνο, μπορούν να λάβουν έως 

και τέσσερις πόντους, που μεταφράζονται σε οικονομικά οφέλη και απολαβές, στο 

πλαίσιο ενός συνολικού σχεδίου που συμφωνήθηκε από τη Συμβουλευτική Επιτροπή. 

Το σύστημα αυτό παρέχει στο προσωπικό τη δυνατότητα να λάβει αύξηση του μισθού. 

Το παλιό σύστημα παγιδεύει τους εργαζόμενους στην κορυφή της κατηγορίας τους 

χωρίς δυνατότητα περεταίρω εξέλιξης. Ο αριθμός των μορίων αξιολόγησης που ένας 

εργαζόμενος λαμβάνει εξαρτάται από την τρέχουσα αμοιβή και σχετίζεται με το μέσο 

όρο του βαθμού του. Οι αμοιβές όλου του προσωπικού κυμαίνονται, με απόκλιση  5 

ποσοστιαίων μονάδων, του γενικού μέσου όρου. Εξαιρετικές επιδόσεις υπαλλήλων των 

οποίων οι αμοιβές κυμαίνονται μεταξύ 2,5-5% κάτω του μέσου όρου θα λάβουν 

τέσσερις πόντους. Εξαιρετικές επιδόσεις που οι αμοιβές είναι ήδη μεταξύ 2,5-5% άνω 

του μέσου όρου θα λάβουν 2 πόντους πίνακας 5. 

 

Μήτρα Σταθμισμένων 

συντελεστών 

Σχέση με τον μέσο όρο της μισθολογικής κλίμακας 

95-97,5% 97,6-102,4% 102,5-105% 

Εξαιρετική επίδοση 4 πόντοι αξιολόγησης 3 πόντοι αξιολόγησης 2 πόντοι 

αξιολόγησης 

Καλή εκτέλεση 3 πόντοι αξιολόγησης 2 πόντοι αξιολόγησης 1 πόντοι 

αξιολόγησης 

Ανάπτυξη απόδοσης 0 πόντοι αξιολόγησης 0 πόντοι αξιολόγησης 0 πόντοι 

αξιολόγησης 

Πίνακας 5. Σύστημα μοριοδότησης αμοιβών περίπτωση Southwest One (πηγή: Tunbridge 

Wells Δημοτικό Συμβούλιο) 

 

Σταθμισμένοι πόντοι, σε σχέση με το μέσο όρο του κάθε βαθμού, επιτρέπουν τις 

υψηλές εκτελεστές καθηκόντων να κινούνται πιο γρήγορα μέσα από τις μισθολογικές 

κλίμακες σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα. Οι εργαζόμενοι που δεν πληρούν το 

απαιτούμενο πρότυπο δεν θα λάβουν κανέναν πόντο και ως εκ τούτου καμία αύξηση 

στις αποδοχές τους. Το σύστημα προβλέπει προσφυγές των ενδιαφερομένων για να 

εξασφαλιστεί η αμεροληψία και η διαφάνεια. Το Συμβούλιο έχει παράσχει οδηγίες στο 

το προσωπικό σχετικά με τον τρόπο βαθμολόγησης των μερικώς απασχολούμενων, τις 

περιπτώσεις μητρότητας και απουσίας λόγω ασθένειας. 

Αρχικά, η αποχώρηση του Συμβουλίου από την εθνική συλλογική σύμβαση των 

αμοιβών κόστισε περισσότερο στο Συμβούλιο, δόθηκαν 1% και 2% αύξηση των 
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αποδοχών κατά τα τελευταία δύο χρόνια, όταν έχει υπάρξει εθνικό πάγωμα των 

αμοιβών. Μετά από τέσσερα έως πέντε χρόνια θα αρχίσει να αποδίδει και να 

εξοικονομεί χρήματα, καθώς οι εθνικές μισθολογικές αυξήσεις, θα επιβραδυνθούν. 

 

2.6.2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ  

 

Το νέο σύστημα διαχείρισης της απόδοσης θα ανταμείψει την συμβολή ενός 

υπαλλήλου, όχι μόνο την απόδοσή του. Θα χρησιμοποιήσει ένα πλαίσιο ικανοτήτων 

που θα αξιολογεί τόσο τις επιδόσεις  όσο και τις συμπεριφορές των εργαζομένων, με 

στάθμιση 60% και 40% αντιστοίχως. Οι συμπεριφορές θα αξιολογούνται με βάση τις 

αξίες και τους στόχους του Συμβουλίου, και το σύστημα θα περιλαμβάνει και 

παραδείγματα αρνητικών δεικτών. 

Το Συμβούλιο είχε ήδη καθιερώσει ένα σύστημα λογισμικού διαχείρισης του 

ανθρώπινου δυναμικού μετά από μια αρνητική επιθεώρηση, το 2004, η οποία επέκρινε 

το Συμβούλιο για έλλειψη της αποτελεσματικής διαχείρισης των επιδόσεων. Το 

λογισμικό διαχείρισης της απόδοσης, είναι κατανοητό από το προσωπικό. Το μόνο 

επιπλέον κόστος είναι ένα νέο εργαλείο αξιολόγησης που θα επιτρέψει το Συμβούλιο τη 

μέτρηση των επιδόσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του προσωπικού. Το κόστος για 

να στηθεί το νέο αυτό εργαλείο ανήλθε σε περίπου 10.000£ κατά το πρώτο έτος 

(συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών εκπαίδευσης του προσωπικού), και θα 

κοστίζει 6,300£ ανά έτος για να τρέξει. Η μονάδα διαχείρισης της απόδοσης μετρά «τι 

έχει κάνει το προσωπικό» ενώ οι αρμοδιότητες μετρούν «πώς το έχουν καταφέρει». 

 

2.6.3 ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Μια εκτεταμένη επικοινωνιακή καμπάνια, συμπεριλαμβανομένων και τακτικών 

ενημερωτικών συναντήσεων του προσωπικού, βοήθησε το Συμβούλιο να κερδίσει την 

υποστήριξη του προσωπικού για το νέο καθεστώς. Διαβούλευση με το προσωπικό 

ανέδειξε ότι υπήρχε γενικότερο αίτημα για τη σύνδεση των αμοιβών με την 

συνεισφορά, εφόσον το σύστημα ήταν ανοιχτό και διαφανές. Η ομάδα διαχείρισης ήταν 
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πρόθυμη να τονίσει στο προσωπικό ότι ο κύριος στόχος ήταν να διανείμει το Συμβούλιο 

τις αμοιβές πιο δίκαια και όχι απλώς να κάνει οικονομία.  

Οι Διευθυντές και ο διευθύνων Σύμβουλος προέβησαν σε μια εθελοντική 

περικοπή των αμοιβών τους, παρά το γεγονός ότι αυτές ήταν κάτω του μέσου της 

αγοράς, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να στείλουν ένα θετικό μήνυμα για το νέο 

καθεστώς στο εργατικό δυναμικό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η πλειοψηφία των 

υπαλλήλων να προχωρήσουν στο νέο καθεστώς εθελοντικά. Παρά τη μείωση του 

αριθμού των υπαλλήλων και τον καθορισμό των αμοιβών σε τοπικό επίπεδο, το 

εργατικό δυναμικό παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό θετικό, με την πιο πρόσφατη έρευνα 

σημειώνει βελτίωση της ικανοποίησης από το 2010. 

 

2.6.4 ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

 

Η πρωτοβουλία για κοινές υπηρεσίες με άλλους Δήμους διαδραμάτισε σημαντικό 

ρόλο στη μείωση του κόστους του εργατικού δυναμικού. Το Συμβούλιο αποτελεί μέρος 

της εταιρικής σχέσης Mid-Kent Improvement Partnership (MKIP) με τα Δημοτικά 

Συμβούλια των δήμων Swale Borough και  Maidstone. Αυτή είναι μια ευέλικτη 

συνεργασία όπου  τα μέλη είναι ελεύθερα να συνεργαστούν και με άλλους οργανισμούς 

(πίνακας 6) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Υπηρεσία Συνεργάτες 

Έλεγχος  Δήμοι Maidstone, Ashford και Swale 

Νομικών  Δήμοι Maidstone και Swale  

Εσόδων και Απάτης Δήμος Maidstone  

Σχεδιασμού και Αδειοδότησης Περιφέρεια Sevenoaks  

Ισότητας και Συνεργασίας Περιφέρεια Sevenoaks 

CCTV Δήμοι Tonbridge και Malling 

Ανακύκλωση Δήμοι Tonbridge και Malling 

Πύλης εξυπηρέτησης πολιτών Tonbridge & Malling Borough Council  

Μονάδας Ασφαλείας Αστυνομία και Κομητεία του Kent  

Πίνακας 6. Κοινές υπηρεσίες περίπτωσης Southwest One,( πηγή: Tunbridge Wells 

Δημοτικό Συμβούλιο) 

 

Την περίοδο 2011/12, το Συμβούλιο του Tunbridge Wells είχε περίπου δώδεκα 

διαφορετικές συνεργασίες παροχής υπηρεσιών με άλλους δήμους, εξοικονομόντας με 

τον τρόπο αυτό περίπου 380.000£, με επιπλέον εξοικονόμηση 250.000£ να 

προγραμματίζονται για την περίοδο 2012/13. Μια μονάδα επιχειρηματικού 
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μετασχηματισμού λειτουργεί τώρα σε όλους τους εταίρους, συνεργαζόμενους δήμους 

και οργανισμούς, ώστε να επανεξετάσουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες και να 

εντοπίσουν ευκαιρίες βελτίωσης, αν και δεν είναι πάντα δυνατό να μοιραστεί το 

προσωπικό μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών λόγω των διαφορετικών όρων, των 

προϋποθέσεων και των αμοιβών. 

 

2.6.5 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος πιστεύει ακράδαντα ότι οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει 

να καινοτομούν ώστε να αλλάξουν, όπως συμβαίνει και στον ιδιωτικό τομέα. 

Αναγνώρισε ότι η Google και άλλες εταιρείες σπαταλούν χρόνο για να σκεφτούν νέες 

ιδέες και θέλει το ίδιο να πράττουν και οι δημόσιες υπηρεσίες. Μια εσωτερική μονάδα 

λειτουργεί πλέον με έργο την παροχή συμβουλών σε θέματα διαχείρισης, και ένα 

«εργοστάσιο ιδεών» διοικείται από έναν από τους διευθυντές, επιτρέποντας στο 

προσωπικό να προτείνει καινοτόμες ιδέες για τη βελτίωση των υπηρεσιών. Μέχρι 

στιγμής αυτό έχει παραγάγει πάνω από 190 ιδέες. 

Αλλά η αρχική κινητήρια δύναμη για την αλλαγή συνέβη πριν από τη 

χρηματοπιστωτική κρίση, και τα μέτρα που τέθηκαν σε εφαρμογή από τότε βοήθησαν 

το Συμβούλιο να ανταποκριθεί σε αυτή. Μετά από μία σειρά κακών εκθέσεων 

επιθεώρησης το 2004, οι προσπάθειες βελτίωσης υπό την διεύθυνση ενός νέου 

επικεφαλής οδήγησαν σε πολύ καλές επιδόσεις το 2008. Συνεργαζόμενο το τμήμα HR, 

απευθείας με τον γενικό διευθυντή, έχει γίνει ένας παράγοντας αλλαγής, μαζί με την 

ανώτερη διοίκηση. Έχουν ευρείες διαβουλεύσεις σχετικά με διάφορα θέματα όπως 

αυτών των διαπραγματεύσεων των τοπικών συλλογικών αμοιβών. 

Ο ρυθμός και η κλίμακα των αλλαγών τα τελευταία δύο χρόνια έχουν 

δημιουργήσει δυσκολίες και προκλήσεις όσον αφορά στις εργασιακές σχέσεις, καθώς 

το Συμβούλιο επανεξέτασε τις θέσεις εργασίας που απαιτούνται. Δεν είναι δυνατόν όλο 

το προσωπικό να είναι σε θέση να μπορεί να διαχειριστεί τις αλλαγές των εργασιακών 

πρακτικών. Η ομάδα του HR δαπανά χρόνο για να γνωρίσει τους εργαζόμενους, τα 

ενδιαφέροντά τους και τις αξίες τους και είχε συνομιλίες σχετικά με το αν βλέπουν 

εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους εντός ή εκτός της υπηρεσίας. Το τμήμα HR προσφέρει 

επίσης υποστήριξη και βοηθά τους εργαζόμενους να επιλέξουν την μελλοντική τους 

σταδιοδρομία. Αυτή η προσέγγιση εξισορρόπησε τον κίνδυνο της υπηρεσίας απώλειας 

προσωπικού και βοήθησε στη διατήρηση των εργαζομένων με τις κατάλληλες 
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δεξιότητες και βελτιωμένο μισθολογικό κόστος. Ήταν σημαντικό να γίνει σεβαστή και 

να προαχθεί η αξιοπρέπεια και η αυτοεκτίμηση του προσωπικού που απολύονταν και 

να δοθεί  βάρος στην ανθρώπινη διάσταση της αναδιάρθρωσης. 

Οι σχέσεις με τα συνδικάτα παρέμειναν επαγγελματικές, αν και τέθηκαν υπό 

πίεση κατά περιόδους. Οι χαμηλές αμοιβές και οι μηχανισμοί διαπραγμάτευσης ήταν 

ανάμεσα στις ανησυχίες, δηλαδή εάν η διαδικασία της αλλαγής είναι δίκαιη και ισότιμη 

για όλους τους βαθμούς. 

 

2.6.7 ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

 

Για το μέλλον το Συμβούλιο δεν σχεδιάζει πια μεγάλες αναδιοργανώσεις. Θα 

συνεχίσει να διερευνά νέους τρόπους εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών 

σχέσεων με το δημόσιο, τον ιδιωτικό τομέα και τον εθελοντικό τομέα. Η ανταλλαγή 

υπηρεσιών είναι ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Το Συμβούλιο του Tunbridge Wells είναι 

μέρος του πιλοτικού προϋπολογισμού της κομητείας του Kent όπου εξετάζεται πώς 

μπορούν δημόσιοι πόροι και χρήματα να δαπανηθούν πιο αποτελεσματικά. Τέλος 

επανεξετάζονται οι παροχές προς το προσωπικό για να βεβαιωθούν ότι είναι δίκαιες και 

ότι υποστηρίζονται οι βασικές αξίες του Συμβουλίου. 
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2.7 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΧΩΡΟΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ LUND (ΣΟΥΗΔΙΑ) [NESTA Innovation Unit 2010] 

 

2.7.1 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ 

 

Το εγχείρημα «Ξενοδοχεία για Ασθενείς» ξεκίνησε το 1988, όταν στο 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Lund, στη Σουηδία, απαιτούνταν περισσότερα κρεβάτια 

για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για τις υπηρεσίες του νοσοκομείου. 

Αναγνώρισαν ότι πολλοί ασθενείς ήταν σε θέση να διαχειριστούν την κατάστασή τους 

και απλά χρειάζονταν έναν ασφαλή και άνετο χώρο για την ανάπαυσή τους. Έτσι, η 

ομάδα του Lund σχεδίασε διαμορφωμένους χώρους, όπου οι ασθενείς θα μπορούσαν να 

φροντίζουν τους εαυτούς τους σε μεγάλο βαθμό, από ένα απλό δέσιμο με επίδεσμο έως 

να ετοιμάζουν τα δικά τους γεύματα, ενώ παράλληλα θα είχαν τη δυνατότητα να 

φορούν τα δικά τους ρούχα. 

Αυτό σήμαινε, επανεξέταση των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών και του 

φυσικού περιβάλλοντος των ασθενών. Η σκανδιναβική αλυσίδα ξενοδοχείων SAS 

συνεργάστηκε με το νοσοκομείο για να σχεδιάσει τα Ξενοδοχεία Ασθενών. Οι γιατροί 

παραπέμπουν τους ασθενείς στο ξενοδοχείο και είναι υπεύθυνοι για τη θεραπεία τους - 

από μακριά – σε όλη τη διάρκεια της διαμονής τους. Η απουσία των γιατρών είναι 

σημαντική για την ενίσχυση της αίσθησης του επισκέπτη και όχι του «ασθενούς». 

Τα ξενοδοχεία έχουν σχεδιαστεί για να φιλοξενήσουν και οικογένειες και να 

μπορούν να επιτρέπουν στους ασθενείς να μετακινούνται ώστε να τους παρέχεται 

σημαντική συναισθηματική υποστήριξη. Το χαλαρό περιβάλλον επιτρέπει επίσης σε 

ασθενείς-επισκέπτες μακράς διάρκειας, όπως ασθενείς με καρκίνο που λαμβάνουν 

θεραπεία ακτινοβολίας, να συγκεντρώνονται στο εστιατόριο ή το λόμπι να 

κοινωνικοποιούνται και να μιλούν για τη θεραπεία τους με άλλους πάσχοντες.  
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Νέοι Πελάτες

Νέοι Πόροι

Νέες Ιδέες

Νέοι

Προμηθευτές 

ΟικογένειεςΧρήστες ως σχεδιαστές

Ειδικοί από άλλους 

τομείς

Εξειδικευμένη 

τεχνογνωσία

Επανεκπαίδευση 

Οικογένειες

Εξωτερικοί επισκέπτες 

Νέα κτίρια

Εξοικονόμιση χρόνου 

του προσωπικού 

 

Σχήμα 2. Ξενοδοχείο ασθενών, ριζοσπαστική απόδοση [NESTA Innovation Unit 

2010]. 

 

Από την έναρξη, το Ξενοδοχείο Ασθενών έχει σχεδόν διπλασιαστεί τα δωμάτια 

από 95 σε 160 (108 για τους επισκέπτες, 52 για τους συγγενείς), σε απάντηση της 

αυξανόμενης ζήτηση. Τα Ξενοδοχεία Ασθενών είναι δημοφιλή στους φορείς χάραξης 

πολιτικής, καθώς και στους επισκέπτες-ασθενείς. Τα ο όλο εγχείρημα έχει νόημα και σε 

οικονομικό επίπεδο. Το μέσο κόστος ανά διανυκτέρευση για ένα κρεβάτι στο 

νοσοκομείο του Lund είναι 3.000 κορώνες (260£). Ένα κρεβάτι στο ξενοδοχείο 

ασθενών κοστίζει 823 κορώνες (71£) πίνακας 7. 
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2.7.2 ΤΑ ΟΦΕΛΗ 

 

Οφέλη Η εξοικονόμηση κόστους 

 

 Αυξάνει την ευημερία για τους 

ασθενείς και επιταχύνει την αποκατάστασή 

τους. 

 Αυξάνει την ευημερία των 

οικογενειών. 

 Μειώνει την πίεση στο νοσοκομείο 

και την ανάγκη για ακριβές νοσοκομειακές 

κλίνες με τη μετατροπή αυτών σε 

φθηνότερες ξενοδοχειακές κλίνες. 

 

 

 Ένα κρεβάτι νοσοκομείου κοστίζει 

3.000 κορώνες ανά διανυκτέρευση, ενώ ένα 

ξενοδοχείο ασθενή κοστίζει 823 κορώνες. 

Αυτό ισοδυναμεί σε εξοικονόμηση 2.177 

κορωνών ανά ασθενή του ξενοδοχείου.  

 Εκτιμήσεις από τη Νορβηγία και τη 

Δανία, όπου τα ξενοδοχεία αυτού του είδους 

είναι ευρέως διαδεδομένα δείχνουν ότι ο 

μέσος όρος μείωσης του κόστους ανά 

ασθενή του ξενοδοχείου σε σύγκριση με ένα 

κρεβάτι νοσοκομείου είναι 60%. (Η 

χωρητικότητα των 108 κλινών του 

ξενοδοχείου ασθενών αποτελεί το 12% της 

δυναμικότητας των 900 κλινών του 

νοσοκομείου) 

 

Πίνακας 7. Τα οφέλη και η εξοικονόμηση κόστους από τα ξενοδοχεία ασθενών
 

[NESTA Innovation Unit 2010]. 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Όπως γίνεται φανερό, σημαντικό κρίνεται για ένα κράτος, ιδιαιτέρως για τη χώρα 

μας, να ελέγξει την αποτελεσματικότητα και τις δαπάνες των δημοσίων υπηρεσιών του. 

Οι αδυναμίες του δημοσίου τομέα αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους 

ανασταλτικούς παράγοντες στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη μίας χώρας, 

αυτές μπορούν να εντοπιστούν τόσο σε λειτουργικό όσο και θεσμικό επίπεδο. Η 

έλλειψη αποτελεσματικότητας στο δημόσιο επηρεάζει άμεσα την οικονομία, επιπλέον 

οι δραστηριότητες του δημοσίου συνδέονται με τη λειτουργία και αποδοτικότητα του 

ιδιωτικού τομέα, με αποτέλεσμα υψηλού κόστους και χαμηλής ποιότητας υπηρεσίες να 

έχουν δυσμενή επίπτωση στην ανάπτυξη. Η χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών, κυρίως στη 

χώρα μας, γίνεται φανερή από τους ανεφάρμοστους ή ελλιπώς εφαρμοσμένους νόμους, 

την έλλειψη υποστήριξης των διαφόρων διοικητικών μέτρων, είτε κατά την 

προετοιμασία τους είτε κατά την εφαρμογή και επιβολή τους. Στο χαμηλό επίπεδο 

προσφερόμενων υπηρεσιών συμβάλλει επίσης και η δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία 

που προβάλει τη μετριότητα, την ευθυνοφοβία, την τυπολατρεία, τη γραφειοκρατία και 

την αδιαφορία. Ένα άλλο φαινόμενο που καταδεικνύει την χαμηλή ποιότητα του 

δημοσίου τομέα και σε μεγάλο βαθμό την συντηρεί, είναι το γεγονός ότι, οι εκάστοτε 

πολιτικές ηγεσίες υστερούν στην διαμόρφωση μακροχρόνιων αναπτυξιακών 

στρατηγικών, υποβαθμίζοντας με τον τρόπο αυτό τον δημοσιοϋπαλληλικό ρόλο, 

αφαιρώντας το ρόλο συνυπευθυνότητας, αποστασιοποιώντας την πολιτική ηγεσία από 

το μηχανισμό της δημόσιας διοίκησης. Τέλος η εξέλιξη στο δημόσιο τομέα βάσει των 

ετών προϋπηρεσίας αντί της εργατικότητας, της αποδοτικότητας, των τυπικών 

προσόντων έναντι των ουσιαστικών, συμβάλει περεταίρω στην απογύμνωση από τις 

ευθύνες. Η αποσύνδεση των αποδοχών με την απόδοση έχουν την δική τους αρνητική 

συνεισφορά. Σε θεσμικό επίπεδο η δημόσια διοίκηση συνεχίζει να είναι μονοπώλιο 

χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα επιλογών στους πολίτες και με ελάχιστες εξαιρέσεις 

αποτελεί το μοναδικό πάροχο υπηρεσιών. Κατά κανόνα θεσμοί όπως μη κυβερνητικές 

οργανώσεις δεν χρησιμοποιούνται, ούτε λαμβάνονται υπόψη ενώ σε ελάχιστες 

περιπτώσεις, με χαρακτηριστική ατολμία, μπορεί να παρεμβληθούν εξωκυβερνητικοί 

φορείς και σε ακόμη μικρότερο βαθμό φυσικά πρόσωπα. 

Η αδυναμία των έως τώρα χρησιμοποιούμενων γραφειοκρατικών διαδικασιών να 

ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις των πολιτών κάνει ιδιαίτερα επιτακτική την 
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ανάγκη ριζικών αλλαγών και αναδιάρθρωσης του δημοσίου τομέα. Προς την 

κατεύθυνση αυτή, η αναμόρφωση πρέπει να θέτει ως στόχο την αποτελεσματικότητα, 

την ικανοποίηση του πολίτη και των κριτηρίων ποιότητας που έχουν τεθεί, τη 

δημοκρατική νομιμοποίηση, την προσαρμοστικότητα και συμμετοχικότητα, 

επικεντρώνοντας κυρίως [Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 1998] στα εξής: 

 προσανατολισμός στην αποδοτικότητα. 

 αντικατάσταση των συγκεντρωτικών δομών διοίκησης με ευέλικτα, 

αποκεντρωμένα σχήματα, με δυνατότητα συμμετοχής και των πολιτών. 

 δυνατότητα αναζήτησης λύσεων άλλων από αυτών της παροχής 

υπηρεσιών από το κράτος. 

 δημιουργία  ευγενούς ανταγωνιστικού κλίματος μέσα στις δημόσιες 

υπηρεσίες και αναζήτηση ποιότητας και επάρκειας των υπηρεσιών. 

 υιοθέτηση στρατηγικών τέτοιων που να βοηθούν στη δημιουργία 

κρατικού μηχανισμού ικανού να προσαρμόζεται, να είναι ευέλικτο στις 

εξωτερικές αλλαγές και να μπορεί να ανταποκρίνεται σε διαφορετικές 

απαιτήσεις. 

Παράλληλα έμφαση πρέπει να δοθεί στη νοοτροπία και συμπεριφορά των 

στελεχών με: 

 εμμονή και αφοσίωση στις αξίες. 

 προσφορά υπηρεσιών στους πολίτες. 

 συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων. 

 κατανομή και αποδοχή του χαρακτήρα της δημόσιας διοίκησης. 

 συνεχή αναζήτηση και εφαρμογή οργανωτικών αλλαγών. 

Οι κύριοι στόχοι που καλείται να αντιμετωπίσει μία σύγχρονη διοίκηση είναι: 

 η εξασφάλιση αποτελεσματικότητας και ελέγχου της υπευθυνότητας. 

 η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας. 

 η ανταπόκριση στις ανάγκες της κοινωνίας. 

 η βελτίωση της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων. 

Για να έχουν αποτέλεσμα οι όποιες διαρθρωτικές αλλαγές θα πρέπει να υπάρχει 

ανατροφοδότηση, αυτό γίνεται με τη στενή παρακολούθηση τόσο του βαθμού 

εφαρμογής όσο και των αποτελεσμάτων, με τη χρήση όσο το δυνατόν πιο 
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ποσοτικοποιημένων μεγεθών και μετρήσιμων δεικτών. Οι δείκτες αυτοί θα πρέπει να 

είναι συγκεκριμένοι, άλλοι γενικοί κι άλλοι πιο εξειδικευμένοι, να μπορούν να 

συγκριθούν με δείκτες άλλων δημοσίων υπηρεσιών (δήμους, νοσοκομεία, υπουργεία, 

περιφέρειες κλπ.). Θα πρέπει να τύχουν της καθολικής αποδοχής του αξιολογούμενου 

ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο θα κληθεί και να τους μετρήσει, καθώς και των 

πολιτών, θα πρέπει δηλαδή, να ακολουθηθεί μία μεθοδολογία συναινετικής φύσης. 

Κρίνεται σκόπιμο να ενσωματωθούν προγράμματα αποδοτικότητας σε καθημερινή 

βάση και απαιτείται η οι δείκτες να συνδέουν τις εργασίες κάθε ημέρας με τους στόχους 

που έχουν τεθεί. Οι δείκτες πρέπει να επιλέγονται ώστε να εξασφαλίζεται ότι: 

 πρόκειται για μία απλή διαδικασία συλλογής δεδομένων. 

 καλύπτουν τις βασικές δραστηριότητες. 

 είναι χρήσιμοι τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες. 

 επεκτείνονται σε όλη την ιεραρχία της υπηρεσίας. 

 είναι εύκολο να αναπροσαρμόζονται, να αναθεωρούνται ανά διαστήματα. 

Μία πρόταση, βελτίωσης της ποιότητας, που βρίσκει απήχηση τελευταία είναι 

αυτή των συμφωνιών (συμβολαίων) δράσης. Οι συμφωνίες αυτές είναι άτυπες και 

συνάπτονται είτε μεταξύ υπηρεσιών, είτε μεταξύ του γενικού διευθυντή και των 

στελεχών, είτε τέλος, μεταξύ μίας δημόσιας υπηρεσίας και των πολιτών με τη μορφή 

διακήρυξης. 

Οι έλεγχοι αποδοτικότητας είναι μία μέθοδος γρήγορης επαναξιολόγησης σε 

βάθος, πρέπει να διενεργούνται σε τακτά διαστήματα και πρέπει να στοχεύουν στην: 

 απόδοση των κονδυλίων που δαπανήθηκαν. 

 ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 διοίκηση και την οργάνωση της υπηρεσίας. 

Ιδιαιτέρως απαραίτητη είναι η ορθή περιγραφή των καθηκόντων και του 

περιεχομένου των εργασιών (job description) των υπαλλήλων καθώς αυτό παρέχει στη 

συνέχεια την ορθότερη αξιολόγηση (job evaluation) και αμοιβή των εργαζομένων. 

Αυτή αποτελεί έναν αποτελεσματικό μέσο προσδιορισμού των καθηκόντων, τη βάση 

αξιολόγησης, την εξειδίκευση της εργασίας, την ιεραρχική εξέλιξη, ενώ παράλληλα 

μπορεί να αποτελέσει μηχανισμό συμμετοχής των εργαζομένων στη στοχοθεσία, στην 



58 

 

επίλυση διαφόρων προβλημάτων και στον προσδιορισμό των αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων [Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 1998]. 

Τέλος από τις καλές πρακτικές που παρατέθηκαν προηγουμένως γίνεται 

αντιληπτό πως η χρήση νέων τεχνολογιών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου 

είναι μονόδρομος για τον επιτυχή περιορισμό των δαπανών των δημοσίων υπηρεσιών 

και την αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η εξοικονόμηση από 

την εισαγωγή των ηλεκτρονικών τεχνολογιών είναι πολυεπίπεδη, δηλαδή, σε χρήματα, 

χρόνο και ανθρώπινους πόρους. Με τη βοήθεια των τεχνολογιών ο ίδιος ή και 

μεγαλύτερος όγκος εργασιών γίνεται με λιγότερα άτομα σε μικρότερο χρόνο άμεσα και 

χωρίς τη χρήση εντύπων μέσων. Επίσης, ο τόπος παύει να αποτελεί έναν περιοριστικό 

παράγοντα, μιας και η πρόσβαση των πολιτών είναι δυνατή σχεδόν από οπουδήποτε, 

μην απαιτώντας την μετακίνησή τους. 

Λύσεις και τρόποι, λοιπόν, υπάρχουν αρκεί να υιοθετηθούν αρχές της διοίκησης 

ολικής ποιότητας, ότι δηλαδή χρειάζεται πρωτίστως η βούληση και κυρίως η δέσμευση 

της ηγεσίας προς την κατεύθυνση αυτή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 Allison, G. (1979). ‘Public and private management: are they fundamentally 

alike in all unimportant respects?’. In Shafritz, J. and Hyde, A. (Eds), Classics of Public 

Administration. Belmont: Wadsworth, 1992. 

 Antonsen, M. and Jorgensen, T. (1997), "the Publicness of Public 

Organizations", Public Administration, Vol 75, Issue 2, σελ. 337-357. 

 Audit Comission, (2011). “Work in progress Meeting local needs with lower 

workforce costs Good practice case studies”, Published by the Audit Comission Office, 

London. 

 Beecroft, G.D. (2000). “What is Quality Costing you?”, IIQP Newsletter, Winter 

2002. 

 Black, St. et al (2001). “Service quality performance measurement in 

public/private sectors” Managing Auditing Journal Vol 16, σελ. 400-406. 

 Bowen, J. (1990), "Development of a taxonomy of services to gain strategic 

marketing insights", Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 18 No.1, σελ. 

43-49. 

 Box, R. (1999), ‘Running government like a business: implications for public 

administration theory and research’. American Review of Public Administration, Vol 29, 

σελ. 19–43. 

 Boyne, G. A. (1998b). ‘Public services under New Labour: back to 

bureaucracy?’. Public Money and Management, Vol 18, σελ. 3, 43–50. 

 Bozeman, B. (1987). All Organizations Are Public. London: Jossey-Bass. 

 Bretschneider, Stuart, Marc-Aurele, Frederic J., Jr., & Wu, Jiannan. (2005), 

"Best Practices" Research: A Methodological Guide for the Perplexed. Journal of 

Public Administration Research and Theory, 15(2), σελ. 307-323. 

 Carman, J.M.and Langeard, E. (1980), "Growth strategies for service firms", 

Strategic Management Journal, Vol. 1 σελ. 7-22. 

 Crosby, P. (1995). “Quality Improvement Through Defect Prevention”, Philip 

Crosby Accosiates. 

 de Vries, Michiel S. (2010). Performance measurement and the search for best 

practices. International Review of Administrative Sciences, 76(2), σελ. 313-330. 



60 

 

 Dotchin, J. and J. S. Oakland, (1994) "Total Quality Management in Services: 

Part 1: Understanding and Classifying Services", International Journal of Quality & 

Reliability Management, Vol. 11 Iss: 3, σελ. 9-26. 

 Drucker, P. (1973), “Managing the Public Service Institution”, The Interest, Vol 

33, n 2, σελ. 103-106. 

 Farnham, D. and Horton, S. (1996). ‘Managing public and private 

organizations’. In Farnham, D. and Horton, S. (Eds), Managing The New Public 

Services. London: Macmillan. 

 Ferlie, E., Ashburner, L., Fitzgerald, L. and Petiggrew, A. (1996). The New 

Public Management in Action. Oxford: Oxford University Press. 

 Flynn, N. (1997). Public Sector Management. London: Prentice Hall. 

 Fottler, M. (1981). ‘Is management really generic?’. Academy of Management 

Review, Vol 6, σελ. 1–12. 

 Gawthrop, L. (1969). “Bureaucratic Behaviour in the Executive Branch”, Free 

Press, New York. 

 Gorst, J. et al,  (1998). “Providing customer satisfaction”, TQM, Vol 9 n 4,5, 

σελ. 100-103. 

 Gronroos, C. (1978), "A service oriented approach to marketing of service", 

European Journal of Marketing, Vol. 12 No.8, σελ. 588-601. 

 IBM Case Study, (2001). “Southwest One transforms customer service, reducing 

costs and enhancing access”, Produced in the United Kingdom February 2011. 

 Leslie A. Pal and Ian D. Clark, (2013). Best Practices in Public Management: A 

Critical Assessment,  March 8, σελ. 2. 

 Machowski, F. And Dale, B.G. (1998), “Quality Costing: An examination of 

knowledge, attitudes and perceptions”, Quality Management Journal, vol.5, no.3, σελ. 

84. 

 McKevitt, D. and Lawton, A. (1995), Public sector management: theory, critique 

& practice, Sage publicationsLtd. 

 Metcalfe, L. (1993). ‘Public management: from imitation to innovation’. In 

Kooiman, J. (Ed.), Modern Governance. London: Sage. 

 Milakovich, M. (1991). “Total Quality Management in public sector”, National 

Productivity Review/spring 1991 



61 

 

 Morris, B.and Johnston, R. (1987), "Dealing with Inherent Variability: The 

Difference Between Service and Manufacture", The International Journal of Operations 

and Production Management, Vol. 7 No.4, σελ. 13-22. 

 Newman, W. and Wallender, H. (1978). ‘Managing not-for-profit enterprises’. 

Academy of Management Review, Vol 3, σελ. 24–31. 

 NESTA Innovation Unit (2010). “Innovating Innovating Public Services”, 

Published October 2010, London. 

 Nutt, P. and Backoff, R. (1993). ‘Organizational publicness and its implications 

for strategic management’. Journal of Public Administration Research and Theory, Vol 

3, σελ. 209–231. 

 Onkvisit, S., Shaw, J.J. (1991), "Is services marketing really different?", Journal 

of Professional Service Marketing, Vol. 7 No.2, σελ. 3-17. 

 Ostrom, V. (1973). “The Intellectual Crisis in American Public Administration”, 

Univercity of Alabama Press, Alabama. 

 Øvretveit, J. (2005). “Public Service Quality Improvement”, In The Oxford 

Handbook Of Public Manegemant, eds, Felie, E., Lynn. L.E.m Politt. C. 

 Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.L. (1988), “SERVQUAL: a 

multiple item scale for measuring customer perceptions of service quality”, Journal of 

Retailing, Vol. 64, σελ. 12-40. 

 Perry, J. and Porter, L. (1982). ‘Factors affecting the content for motivation in 

public organisations’. Academy of Management Review, vol 7, σελ. 89–98. 

 Perry, J. and Rainey, H. (1988). ‘The public-private distinction in organization 

theory: a critique and research strategy’. Academy of Management Review, Vol 13, σελ. 

182–201. 

 Petkovšek Veronika (2013), PUBLIC SECTOR INNOVATION IN THE 

EUROPEAN UNION ANDEXAMPLE OF GOOD PRACTICE, Management, 

Knowledge and Learning International Conference Zadar Croatia June 2013. 

 Plunkett, J.J. and Dale, B.G. (1983), “Quality costing: a study in the pressure vessel 

fabrication section of the process plant industry”, Quality Assurance, vol.9, σελ. 93. 

 Rainay, H. (1989). ‘Public management: recent research on the political context 

and managerial roles, structures and behaviors’. Journal of Management, Vol 15, σελ. 

229–250. 

 Rainey, H., Backoff, R. and Levine, C. (1976). ‘Comparing public and private 

organizations’. Public Administration Review, Vol 36, σελ. 233–244. 



62 

 

 Ranson, S. and Stewart, J. (1994). Management for the Public Domain. London: 

St Martin’s Press. 

 Rauno, V. (2007), “Total Quality Management and Paradigms of Public 

Administation”, International Public Management Review, Vol 8, issue 1, σελ. 103-109. 

 Reeves C.A. and Bednar D.A. (1994), “Defining Quality: Altenatives amd 

Implications”, The Academy of Management Review, Vol 19, issue 3, σελ. 419-445. 

 Report by the Comptroller and Auditor General, (2002). “Better Public Services 

through e-government: Case Studies in support to Better Public Services through e-

government”, HC 704-II Session 2001-2002. 

 Ring, P. and Perry, J. (1985). ‘Strategic management in public and private 

organizations: implications of distinctive contexts and constraints’. Academy of 

Management Review, Vol 10, σελ. 276–286. 

 Rowley J. (1998). “Quality Measurements in Public Sector : Some Prespectives 

from the Service Quality Literature”, Total Quality Management, Vol 9, σελ. 321-332. 

 Sasser, W. Earl, Jr., R. Paul Olsen, and D. Daryl Wyckoff (1978), Management of 

Service Operations: Text and Cases, Boston: Allyn & Bacon. 

 Steward, J. and Ranson, S. (1988). ‘Management in the public domain’. Public 

Money and Management, Vol 8, σελ. 2, 13–19. 

 Zeithaml, V.A. (1981), "How Consumer Evaluation Processes Differ between 

Goods and Services", in Donnelly, J.H., George, N.R. (Eds), Marketing of Service, 

American Marketing Association, Chicago, IL. 

 Zeithaml, V.A., Parasuraman, A., Berry, L.L. (1985), "Problems and strategies 

in services marketing", Journal of Marketing, Vol. 49 σελ.33-46. 

 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, (1998). Επιτροπή για την Εξέταση της 

Μακροπρόθεσμης Οικονομικής Πολιτικής “Ποιότητα Στη Δημόσια Διοίκηση, Πρόταση 

Αλλαγών”, Αθήνα 1998. 

 Κέφης, Β. (2005). “Διοίκηση Ολικής Ποιότητας – Θεωρεία και Πρότυπα”, 

Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. 

 Τσιότρας, Γ. (2002). “Βελτίωση Ποιότητας”, έκδοση Β’, εκδόσεις Μπένος, 

Αθήνα. 


