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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Σκοπός της παρούσης είναι η συνοπτική παρουσίαση τον συντεταγμένων 

προσπαθειών του Ελληνικού Δημοσίου, για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που 

παρέχει στους πολίτες και η έρευνα της αντίληψης ποιότητας των τελευταίων για έναν 

ιδιαίτερα πετυχημένο θεσμό , αυτό των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. Μετά από μία 

βιβλιογραφική επισκόπηση για το ζήτημα της ποιότητας στον τομέα των υπηρεσιών και 

ιδιαίτερα των δημόσιων, ακολουθεί μία παρουσίαση τον μεθόδων μέτρησης-αξιολόγησης της 

στους δημόσιους οργανισμούς. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τρόποι πιστοποίησης της για 

δημόσιες υπηρεσίες κατόπιν ακολουθεί η έρευνα μέσω ερωτηματολογίων, που έχει ως σκοπό 

τη μέτρηση της αντιλαμβανόμενης ποιότητας (perceived quality) τον πολιτών που ζουν στη 

περιοχή του πρώην επαρχείου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, για τα ΚΕΠ. Ακολουθεί η 

παρουσίαση των ιδιαιτέρως θετικών αποτελεσμάτων, αναλύονται τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα και οι καλές πρακτικές του θεσμού αλλά και η σημαντικότατη υστέρηση στις 

εφαρμογές νέων τεχνολογιών. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο προσωπικό και τέλος 

προτείνεται η χρήση του θεσμού ως πρότυπο για benchmarking σε όλους τους φορείς του 

δημοσίου. Στο προσάρτημα παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας ανά 

συμμετέχων Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών , το δείγμα του ερωτηματολογίου και το σύνολο 

των αρμοδιοτήτων των ΚΕΠ. 
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ABSTRACT   

 The purpose of this paper is the brief presentation of the coordinated efforts of the 

Greek State, for the improvement of service quality, rendered to citizens and the research of 

the perceived quality , that citizens have, for an exceptionally successful institution, that of 

Citizens’ Service Centers. After a bibliographical overview on the subject of service quality, 

especially in public sector, follows a presentation of the methods for measuring and 

evaluating quality in public organizations. Then, are presented methods of certifying quality 

for public institutions-organizations, followed by a research through questionnaires, intending 

to measure perceived quality for CSCs, from the citizens that live in the area of the former 

prefecture of Lagadas in Thessaloniki. Afterwards follows, the presentation of the 

particularly positive results, the analysis of the comparative advantages and best practices of 

the institution, but also the significant lag in the implementation of new technologies. 

Particular emphasis is given in staff issues and finally is suggested the use of the institution as 

a model for benchmarking in all the rest public institutions. In the appendix are presented the 

results of the research per participating CSC, a sample of the questionnaire and the sum of 

CSC’s responsibilities.   
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

 

Εισαγωγή 

 Στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα  και 

έχει επηρεάσει τις καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών της, το ζήτημα της 

ποιότητας αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Ο περιορισμός του διαθέσιμου 

εισοδήματος έχει αναγάγει την έννοια value-for-money σε κυρίαρχο κριτήριο 

επιλογής προϊόντων και υπηρεσιών εξίσου. 

 Ο πελάτης-πολίτης αναζητά τη μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια από τις επιλογές 

του, ώστε να καλύψει τις περιορισμένες ποσότητες που έχει τη δυνατότητα να 

καταναλώσει. Παράλληλα η γκάμα των επιλογών του έχει περιορισθεί αντίστοιχα, 

λόγω των περιορισμένων εσόδων του. Στις συνθήκες αυτές οι προσφερόμενες 

υπηρεσίες από το δημόσιο τομέα, αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία για το 

δοκιμαζόμενο πληθυσμό, καθώς σε πολλές των περιπτώσεων είναι η μόνη 

επιλογή. 

 Οι δημόσιοι οργανισμοί προσφέρουν τις κοινωνικές δομές που χρειάζεται 

ένα μεγάλο μέρος των πολιτών, χωρίς άμεσο αντίτιμο, όμως οι απαιτήσεις των 

τελευταίων για ποιοτικές υπηρεσίες, είναι ακόμα ισχυρότερες από ότι 

παλαιότερα.  

Σκοπός της παρούσης είναι να παρουσιάσει τις προσπάθειες που έγιναν τα 

προηγούμενα χρόνια για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

του δημοσίου, προς όφελος των πολιτών. Κατόπιν να μετρήσει την αντίληψη 

ποιότητας των πολιτών για ένα μοναδικό κανάλι παροχής υπηρεσιών, τα ΚΕΠ, 

λόγω της αποδοχής που έχουν στην ελληνική κοινωνία από την ημέρα ίδρυσης 

τους.  

 Στη συνέχεια αφού εξετασθούν τυχόν περιθώρια βελτίωσης του 

συγκεκριμένου θεσμού, θα γίνει προσπάθεια επισήμανσης των καλών πρακτικών  

και της δυνατότητας να εφαρμοσθούν και σε άλλα κανάλια του δημοσίου. 
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1. Ορισμός Ποιότητας 

 Αν και στη βιβλιογραφία το θέμα της ποιότητας, τόσο στα προϊόντα όσο και 

στον τομέα των υπηρεσιών έχει αναλυθεί εκτενέστατα και είναι αντικείμενο 

συνεχούς μελέτης, ο ορισμός της έννοιας της ποιότητας δεν είναι σαφής ή 

εύκολος. Ορισμένοι ερευνητές έχουν προχωρήσει στη διατύπωση ορισμών.  

Έτσι κατά τον Oakland (2005) «ποιότητα είναι η ικανοποίηση των 

απαιτήσεων του πελάτη, χωρίς αυτές οι απαιτήσεις να περιορίζονται στη 

λειτουργικότητα του προϊόντος ή υπηρεσίας.» ο ίδιος βέβαια θεωρεί ότι η 

ποιότητα είναι συνυφασμένη με την αξιοπιστία, δηλαδή «η ικανότητα το προϊόν ή 

υπηρεσία να ικανοποιεί  τις απαιτήσεις του πελάτη διαχρονικά».  

O Juran λέει πως η ποιότητα για ένα είδος, είναι η καταλληλότητα του για 

χρήση, που απαιτεί ποιότητα στη σχεδίαση, ποιότητα στην προσαρμογή στις 

προδιαγραφές, διαθεσιμότητα και κατάλληλη εξυπηρέτηση μετά την πώληση 

(Λογοθέτης 2005,σελ. 108)  

Ο Deming αναφέρει πως ποιότητα για ένα είδος είναι η προβλέψιμη 

ομοιομορφία και αξιοπιστία του σε χαμηλό κόστος και η καταλληλότητα του για 

την αγορά.  

O Crosby λέει πως η ποιότητα για ένα είδος είναι η συμμόρφωση ενός 

προϊόντος με τις προδιαγραφές του πελάτη (Ζαβλάνος, 2006 σελ26).  

Ένας περιεκτικός ορισμός είναι αυτός που αναφέρει ο Δερβιτσιώτης 

(Δερβιτσιώτης 2005, σελ30) «ποιότητα για ένα είδος (προϊόν/υπηρεσία) είναι η 

προσφερόμενη στον πελάτη αξία για τη συνολική διάρκεια χρήσης του, σε σχέση 

με το συνολικό οικονομικό και ψυχολογικό κόστος για το κύκλο ζωής του 

είδους». 

Πρέπει να επισημανθεί πως είναι γενική παραδοχή στη σχετική 

βιβλιογραφία, πως είναι διαφορετική η αντίληψη της ποιότητας για τον 

παραγωγό-επιχείρηση και τον καταναλωτή-πελάτη. Η αντίληψη της ποιότητας για 

τον πελάτη ορίζεται από το βαθμό ικανοποίησης των συγκεκριμένων αναγκών 

του, από ένα προϊόν ή υπηρεσία, και από την προσδοκία ικανοποίησης που έχει, 

από το προϊόν αυτό (Δερβιτσιώτης 2005). Κάθε άτομο έχει συνειδητά ή 

υποσυνείδητα ένα σετ κριτηρίων με το οποίο επιλέγει την κατανάλωση ενός 

προϊόντος ή μίας υπηρεσίας. Ανάλογα με το βαθμό ικανοποίησης των κριτηρίων 
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αυτών αντιλαμβάνεται και την ποιότητα του καταναλωμένου αγαθού (Goetsch 

and Davis, 2013) 

Όταν λέμε πελάτης όμως, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη , πως σύμφωνα με 

τις αρχές της διοίκησης ολικής ποιότητας (TQM), πελάτης δεν είναι μόνο ο 

τελικός αποδέκτης ενός ολοκληρωμένου προϊόντος ή υπηρεσίας αλλά και κάθε 

τμήμα ή άτομο μέσα στην επιχείρηση (εσωτερικός πελάτης), που μετέχει στην 

αλυσίδα παραγωγής (Λογοθέτης 2005).  

Γενικότερα θα πρέπει να συμπεράνουμε, πως κοινός τόπος όλων όσων 

προσπάθησαν να ορίσουν την έννοια της ποιότητας, είναι πως αυτή είναι ό,τι 

ικανοποιεί τον πελάτη πλήρως. 

Η προσπάθεια ορισμού της έννοιας ποιότητας γίνεται ακόμα 

δυσκολότερη, όταν θα μιλήσουμε για τον τομέα των υπηρεσιών, όπου το προϊόν 

δεν έχει υλική υπόσταση. Και στη περίπτωση όμως αυτή η διαδικασία επιλογής 

από τον πελάτη είναι ίδια. Δηλαδή επιλέγει με κάποια κριτήρια. Σύμφωνα με τον 

Garvin, όπως αυτά παρουσιάζονται από στο βιβλίο του Ζαβλάνου (2006,σελ79), 

τα κριτήρια επιλογής μίας υπηρεσίας είναι: 

1. Πιστότητα-συνέπεια: η ικανότητα του οργανισμού να παρέχει την υπηρεσία 

έγκυρα, σωστά και με ακρίβεια από την πρώτη φορά. 

2. Ανταπόκριση: η προθυμία και η ετοιμότητα των υπαλλήλων να παρέχουν την 

υπηρεσία άμεσα και σωστά. 

3. Ικανότητα: η κατοχή γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για να 

εκτελέσει ο υπάλληλος την υπηρεσία του σωστά. 

4. Ευκολία πρόσβασης: ο βαθμός ευκολίας πρόσβασης στον οργανισμό. 

5. Ευγένεια: φιλικό περιβάλλον και σεβασμός προς τον πελάτη. 

6. Επικοινωνία: η ενημέρωση και η αμφίδρομη επικοινωνία με τον πελάτη. 

7. Αξιοπιστία: η εμπιστοσύνη που έχει ο πελάτης στον οργανισμό, η τιμιότητα και η 

ειλικρίνεια. 

8. Ασφάλεια: ο βαθμός εγγύησης και αποφυγής κινδύνων για τον πελάτη. 

9. Κατανόηση-πραγματική επικοινωνία: ο βαθμός εμπάθειας του υπεύθυνου του 

οργανισμού προς τους πελάτες. 

10. Υλική υπόσταση: εμφάνιση κτιρίου, περιβάλλον ευχάριστο, καθαρό και 

ελκυστικό. 

Ο βαθμός επιτυχίας ή αποτυχίας ικανοποίησης των ανωτέρων κριτηρίων, 

δυσαρεστεί ή ευχαριστεί τον πελάτη και επομένως επηρεάζεται η αντίληψη του 
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περί ποιότητας. Η ικανοποίηση του είναι «η αντίληψη που αυτός διαμορφώνει, 

ότι το προϊόν ή η παρεχόμενη υπηρεσία από τον προμηθευτή του, έφθασε ή 

ακόμα και ξεπέρασε τις προσδοκίες του (Ζαβλάνος 2006, σελ.83).  

Επομένως η ποιότητα μπορεί να αποδοθεί από μία εξίσωση (διάγραμμα 

1): 

H πραγματική ποιότητα (actual quality) είναι η διαφορά ανάμεσα στην 

αντιλαμβανόμενη ποιότητα (perceived quality) και την αναμενόμενη ποιότητα 

(expected quality). 

 

Διάγραμμα 1-Εξίσωση Ποιότητας 

 

2. Ορισμός και χαρακτηριστικά των υπηρεσιών 

 

Πριν προχωρήσουμε σε περαιτέρω ανάλυση του θέματος της ποιότητας στον 

τομέα των δημόσιων υπηρεσιών, είναι απαραίτητο να επισημάνουμε τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, σε αντιδιαστολή με τα προϊόντα, όπως αυτά 

είναι κοινά αποδεκτά από πολλούς μελετητές (Ζαβλάνος 2006, Δερβιτσιώτης 

2005 ενδεικτικά). Έτσι οι υπηρεσίες: 

 Είναι ακαθόριστες και μη χειροπιαστές, άυλες 

 Συχνά ο καταναλωτής τους μετέχει ενεργά στην παροχή μίας υπηρεσίας 

 Δεν αποθηκεύονται ή μεταφέρονται 

 Καταναλώνονται κατά τη στιγμή που δημιουργούνται 

 Δεν γίνεται ο καταναλωτής ιδιοκτήτης τους παρά τη καταβολή χρηματικού 

αντίτιμου 

Perceived 
quality 

Expected 
quality 

Actual 
quality 
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 Είναι διαδικασίες και κατά συνέπεια δεν μπορούν να δοκιμαστούν εκ των 

προτέρων 

 Δεν μπορούν να διαιρεθούν  

 Δεν μπορούν να μεταπωληθούν 

 Αποτελούν συνήθως αποτέλεσμα επιμέρους διαδικασιών και επομένως 

αξιολογούνται όλες οι διαδικασίες ταυτόχρονα 

Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά προσδίδουν ιδιαίτερες προκλήσεις στη 

διασφάλιση ποιότητας. Έτσι, συνήθως δεν μπορούν να γίνουν διορθωτικές 

κινήσεις ώστε να εξαλειφθούν ελαττωματικά προϊόντα εγκαίρως, η μέτρηση της 

ποιότητας είναι ιδιαιτέρως δύσκολη και υποκειμενική, η επαφή παραγωγού-

πωλητή με τον πελάτη δημιουργεί ιδιάζουσες συνθήκες εξυπηρέτησης κλπ. 

Τέλος δε πρέπει αν ξεχνάμε πως καμιά υπηρεσία δε μπορεί να αναπαραχθεί 

ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, καθώς αλλάζουν συνεχώς οι συνθήκες (Dimitriadis, 

Maroudas 2007). Ο πελάτης δεν είναι ποτέ ίδιος με τον προηγούμενο, οι πωλητές 

δεν είναι ίδιοι σε ένα δίκτυο, καθώς και οι ανάγκες που πρέπει να ικανοποιηθούν.  

 

2.1  Δημόσια Υπηρεσία και Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας  

Τέλος για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας θα πρέπει να ορίσουμε και 

την έννοια της Δημόσιας Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Κοινής Ωφελείας. 

Σύμφωνα με το επίσημο γλωσσάρι της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1
, υπάρχει ο 

ακόλουθος ορισμός: 

 «Δημόσια υπηρεσία:  

Η έκφραση αυτή έχει δύο έννοιες : ενίοτε σημαίνει τον οργανισμό παραγωγής της 

υπηρεσίας, ενώ άλλοτε αναφέρεται στην αποστολή κοινής ωφέλειας που έχει 

ανατεθεί στον οργανισμό αυτό. Με στόχο να προαχθεί ή να καταστεί δυνατή η 

εκπλήρωση της αποστολής κοινής ωφέλειας, οι δημόσιες αρχές μπορούν να 

επιβάλλουν ειδικές υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας στον οργανισμό 

παραγωγής της υπηρεσίας, για παράδειγμα στον τομέα των επίγειων, εναερίων ή 

σιδηροδρομικών μεταφορών ή στον τομέα της ενέργειας. Οι υποχρεώσεις αυτές 

μπορούν να επιβάλλονται σε εθνική ή περιφερειακή κλίμακα. Πρέπει να σημειωθεί 

ότι συχνά συγχέουμε εσφαλμένα τη δημόσια υπηρεσία με το δημόσιο τομέα 

                                                           
1
 http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/public_service_el.htm 



6 
 

(συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας διοίκησης), δηλαδή συγχέουμε αποστολή και 

νομικό καθεστώς, αποδέκτη και κύριο.» 

«Υπηρεσίες κοινής ωφελείας 

Ως υπηρεσίες κοινής ωφελείας νοούνται οι δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, 

εμπορικού χαρακτήρα ή όχι, τις οποίες οι δημόσιες αρχές θεωρούν κοινωφελείς και 

για το λόγο αυτό τους επιβάλλουν ειδικές υποχρεώσεις παροχής δημόσιας 

υπηρεσίας. Περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών μη οικονομικού 

χαρακτήρα (υποχρεωτικό σύστημα σχολικής εκπαίδευσης, κοινωνική προστασία, 

κ.λ.π.), τις λειτουργίες που αφορούν την άσκηση δημόσιας εξουσίας (ασφάλεια, 

δικαιοσύνη, κ.λ.π.) και τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (ενέργεια, 

επικοινωνίες, κ.λ.π.)» 

 Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, αλλά και επειδή θεωρούμε πως όλοι 

οι δημόσιοι οργανισμοί αποτελούν ένα ενιαίο αλληλένδετο σύνολο που 

προσφέρει υπηρεσίες προς τους πολίτες, όταν θα αναφερόμαστε σε δημόσια 

υπηρεσία ή δημόσιο οργανισμό, οι έννοιες θα ταυτίζονται, χωρίς να γίνεται 

διάκριση ανάμεσα σε εμπορικού χαρακτήρα ή μη. 

 

3. Ποιότητα στο Δημόσιο Τομέα 

 

Η εξυπηρέτηση πελατών ως έννοια και όρος εισήχθη κατά κύριο λόγο 

αρχικά στον ιδιωτικό τομέα. Ο έντονος ανταγωνισμός ανάμεσα στις ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, καθώς και η άμεση μετάφραση της ικανοποίησης του πελάτη σε 

εταιρικά κέρδη, οδήγησε στην γρήγορη ανάπτυξη τεχνικών μετρήσεων και 

πολιτικών εξυπηρέτησης πελατών. Έτσι έγινε ένας εν γένει προσανατολισμός του 

ιδιωτικού τομέα προς την ικανοποίηση του πελάτη (customer satisfaction), 

ιδιαίτερα με την εφαρμογή μεθόδων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality 

Management). 

Οι μέθοδοι όμως της βιομηχανίας, δεν μπορούν να εφαρμοστούν 

αυτούσιες στο τομέα των υπηρεσιών, και δη στο δημόσιο τομέα. Οι διαδικασίες 

παροχής των υπηρεσιών ενσωματώνουν  πολύπλοκες συναλλαγές, που πρέπει να 

πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο, όταν ζητηθούν, από ανθρώπους, 

αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα λάθους (Gianoccaro et al 2008). Αξίζει να 
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σημειωθεί όμως πως τα προβλήματα ποιότητας σπανίως μπορούν να 

επικεντρωθούν σε ένα τμήμα ενός οργανισμού, καθώς συνήθως διαχέουν σε 

κάποιο επίπεδο όλο τον οργανισμό (Oakland 2005). 

H μεγάλη αλλαγή έρχεται σταδιακά και ολοένα και ταχύτερα και στο 

δημόσιο τομέα. Καθώς μεταβάλλεται το επίπεδο πληροφόρησης των πολιτών, οι 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και η εναρμόνιση τους (είτε λόγω 

παγκοσμιοποίησης, είτε λόγω ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης), οι πολίτες-πελάτες 

αναζητούν καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες και από το δημόσιο τομέα. 

Παράλληλα ζητούν και την απόδοση ευθυνών (accountability) για τα 

αποτελέσματα , τα οποία θέλουν να είναι μετρήσιμα και έτσι συχνά υιοθετούνται 

τεχνικές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Sotirakou, Zeppou, 2006). Άλλωστε δεν 

πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός πως η φήμη για κακή ποιότητα ενός 

οργανισμού διατηρείται για πολύ καιρό (Oakland, 2005) 

Αλλά και οι κυβερνήσεις,  δίνουν έμφαση σε νέες μεθόδους και τεχνικές, 

ώστε να ανέβει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, να αυξηθεί η 

παραγωγικότητα, με παράλληλα, καλύτερη χρήση των πόρων και μείωση του 

κόστους (Kakouris & Meliou 2011).  

Στα πλαίσια αυτής της νέας πολιτικής, που εμφανίζεται εμφατικά, μετά το 

ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, στην Ελλάδα και στις χώρες που έχουν 

ενταχθεί σε προγράμματα οικονομικής στήριξης, αναζητούνται ολοένα καλύτερες 

λύσεις, με λιγότερη γραφειοκρατία. 

Παράλληλα στα πλαίσια των διαδικασιών για τη σύγκλιση των μελών της, 

η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί πολιτικές εναρμόνισης διοικητικών πρακτικών, 

μέσω προγραμμάτων και  νομοθετημάτων και γενικά δημιουργώντας ένα 

περιβάλλον όπου οι δημόσιοι οργανισμοί πρέπει συχνά να λειτουργούν εκτός των 

εθνικών τους συνόρων (Sotirakou, Zeppou 2005). 

Εντούτοις όμως, η σχετική πρόοδος δεν είναι η απαιτούμενη. Κατά τους 

Sung Ho Ha  & Min Jung Lee (2010), οι κύριοι λόγοι για αυτή την υστέρηση 

είναι τέσσερις: 

1. οι κυβερνητικές υπηρεσίες βρίσκουν δυσκολία να αιτιολογήσουν στην κοινή 

γνώμη επενδύσεις στην τεχνολογία 
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2. ο δημόσιος τομέας δεν έχει τα κατάλληλα κίνητρα για υπηρεσίες 

προσανατολισμένες στον πελάτη-πολίτη, όπως είναι το αυξημένο κέρδος από τη 

διακράτηση πελατών. 

3. η κυβέρνηση-διοίκηση δεν έχει ανταγωνισμό 

4.  η ιδιωτικότητα των πολιτών, καθώς ένα πετυχημένο σύστημα προσανατολισμένο 

προς τον πελάτη προϋποθέτει πως όλοι οι εμπλεκόμενοι πολίτες πρέπει να 

δώσουν πληροφορίες για τον εαυτό τους. 

  Οι Dias & Rafael (2007) αποδίδουν την υστέρηση στην ποιότητα στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες του δημοσίου σε πέντε παράγοντες , η αντιμετώπιση των 

οποίων αποτελεί τα προαπαιτούμενα για τη δημιουργία μίας ποιοτικής πολιτικής 

με επίκεντρο τον πελάτη. 

I. Οι φορείς του δημοσίου τείνουν να οργανώνονται κάθετα, δηλαδή ο καθένας με 

τη δική του ιεραρχία και δομή, χωρίς να λαμβάνεται συχνά υπόψη η απαίτηση για 

ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών. Παράλληλα το σύστημα έτσι γίνεται 

πολύπλοκο για κάθε τρίτο και συχνά απαιτείται  η επαφή με διαφόρους φορείς για 

την επίλυση κάποιου προβλήματος. 

II. Υπάρχουν πολλά κανάλια διοχέτευσης πληροφοριών, τόσο ηλεκτρονικά όσο και 

με προσωπική επαφή σε κάθε φορέα, γεγονός που από τη μία δυσχεραίνει την 

ομογενοποίηση των διαδικασιών, από την άλλη όμως διευρύνει και τον αριθμό 

των αποδεκτών των υπηρεσιών 

III. Σε κάθε χώρα υπάρχουν διαφορετικού μεγέθους , βαθμίδας και χαρακτήρα 

φορείς, που πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους, ιδιαίτερα στην εποχή της 

παγκοσμιοποίησης, της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της τάσης για 

ιδιωτικοποίηση παραδοσιακών κρατικών δραστηριοτήτων , όπως η υγεία ή η 

εκπαίδευση. 

IV. Κάθε φορέας εκτός από τη δική του δομή, έχει συχνά δική του κουλτούρα και μη 

κυβερνητικούς συνεργάτες, με αποτέλεσμα να απαιτείται ένα ευέλικτο σύστημα 

οργάνωσης τους. 

V. Κάθε φορέας της δημόσιας διοίκησης απαιτεί το δικό του επίπεδο ασφάλειας 

δεδομένων και παρεχόμενων υπηρεσιών, καθιστώντας πιο δύσκολη έτσι την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση.  

Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ η μεγάλη δυσκολία προσδιορισμού των 

πελατών των δημόσιων υπηρεσιών, καθώς σε αντίθεση με τις ιδιωτικές 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής προϊόντων, δεν υπάρχει ταύτιση 
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πάντοτε ανάμεσα σε αυτόν που πληρώνει μία υπηρεσία και σε αυτόν που την 

απολαμβάνει. Για παράδειγμα μπορεί κάποιος να πληρώνει για όλη του τη ζωή, 

μέσω τελών και φόρων, για τη λειτουργία του λιμενικού σώματος και να μη 

χρησιμοποιήσει ποτέ κάποια υπηρεσία του. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι 

διάφορες κοινωνικές δομές. Το γενικό σύνολο των πολιτών καταβάλει το αντίτιμο 

για την ύπαρξη της Κοινωνικής Πρόνοιας ή Ορφανοτροφείων, όμως αυτοί που 

τυγχάνουν των υπηρεσιών τους, άποροι, ορφανά κλπ, κατά κανόνα ποτέ δεν 

κατέβαλλαν ή πρόκειται να καταβάλλουν κάποιο  ποσό ως αντάλλαγμα. 

Γενικά αν έχουμε στο μυαλό μας τα βασικά αξιώματα (τρίγωνο του 

Deming) για τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (διάγραμμα 2), τα οποία θα πρέπει 

να εφαρμόζει ένας οργανισμός για να πετύχει , τότε μπορούμε να δούμε τις 

δυσκολίες που εμφανίζει το ζήτημα της ποιότητας στις Δημόσιες υπηρεσίες. 

 

Διάγραμμα 2 –Tρίγωνο του Demming 

Η δημόσια διοίκηση εκτός των άλλων αποτελεί και μία έκφραση του 

οράματος και της βούλησης της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Έτσι η δέσμευση 

και η συμμετοχή δεν είναι εξασφαλισμένη σε κάθε χρονική περίοδο, καθώς η 

εναλλαγή κυβερνήσεων και πολιτικών ιδεολογιών, έχει ως αποτέλεσμα συχνές 

αλλαγές. Ο βαθμός της δέσμευσης και της συμμετοχής της ηγεσίας είναι συχνά 

διαφορετικός, ανάλογα τις πολιτικές συνθήκες.  

Παράλληλα οι δημόσιες υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να διατηρούν 

πολλαπλά κανάλια εξυπηρέτησης των πολιτών τους, όπως SMS μέσω 

τηλεφώνων, διαδικτυακές δραστηριότητες, σύστημα τηλεφωνικών κλήσεων και 

τέλος και πραγματικά καταστήματα, όπου μπορεί να απευθυνθεί ο πελάτης δια 

ζώσης, καθώς θα πρέπει να μπορεί να εξυπηρετήσει και πολίτες που δεν μπορούν 

ή δε θέλουν να χρησιμοποιήσουν νέες τεχνολογίες (Vassilakis et al, 2007). 

Δέσμευση 

Επιστημονική 
Γνώση 

Συμμετοχή 
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Αντίθετα μία ιδιωτική επιχείρηση επιλέγει το κανάλι ή κανάλια που 

μεγιστοποιούν το κέρδος της και αποκλείει όλα τα άλλα. 

Επίσης οι διοικητές δημόσιων οργανισμών εργάζονται κάτω από τον 

έλεγχο πολλαπλών φορέων και υπό την πίεση διαφόρων κοινωνικών ομάδων, 

έχοντας πιο γενικούς στόχους, όπως τη προώθηση του γενικού συμφέροντος και 

όχι την επίτευξη συγκεκριμένων οικονομικών στόχων, όπως οι διοικητές των 

ιδιωτικών οργανισμών (Rainey and Chun, 2005). 

Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι δημόσιοι οργανισμοί από τη φύση 

τους και για τους λόγους ελέγχου, διαφάνειας και πολιτικής κουλτούρας που ήδη 

αναφέραμε, είναι από τη φύση τους πιο γραφειοκρατικοί και δύσκαμπτοι. Δεν 

μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις προκλήσεις του περιβάλλοντος, μέσα στο 

οποίο λειτουργούν, καθώς οι αλλαγές χαρακτηρίζονται ως «μεταρρυθμίσεις» και 

η διαδικασία, ο χρόνος και ο λόγος που θα τις επιβάλλει, είναι αποτέλεσμα κατά 

κανόνα κεντρικών αποφάσεων, από φορείς που δεν έχουν άμεση οργανική 

διασύνδεση  μαζί τους (πχ από τα εθνικά κοινοβούλια). 

 

 

4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

 

Στην προσπάθεια τους οι κυβερνήσεις να βελτιώσουν την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που έχουν ήδη 

αναφερθεί, δημιουργούν πολλαπλά κανάλια διοχέτευσης τους, δίνοντας ιδιαίτερη 

έμφαση στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Όμως, για να είναι αποτελεσματικές οι 

πολιτικές, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και οι κατάλληλες μέθοδοι μετρήσεων 

ποιότητας, προκειμένου να έχει κανείς μία γενική εικόνα των αδυναμιών του 

συστήματος και να μπορεί να προτείνει λύσεις. Έτσι μία καλά δομημένη έρευνα 

ικανοποίησης των πολιτών μπορεί να είναι ένα αξεπέραστο εργαλείο για τους 

δημόσιους διευθυντές, καθώς αυτοί συχνά είναι αποδέκτες κατακερματισμένων 

και συχνά επαναλαμβανόμενων πληροφοριών, από τα διάφορα κανάλια των 

δημοσίων φορέων (Guglielmetti and Musellab, 2013). Η ιδιαιτερότητα γενικά των 

υπηρεσιών, σε αντίθεση με την παραγωγή προϊόντων, δημιουργεί  ιδιαίτερες 

προκλήσεις και αρκετές μεθόδους μέτρησης ποιότητας. 
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Γενικά οι παράγοντες μέτρησης της απόδοσης, που ισχύουν και στον 

τομέα των υπηρεσιών, και μέσω αυτής να γίνει και μέτρηση της ποιότητας (Fryer 

et al 2009) είναι να αποφασιστεί: 

 Τι θα μετρηθεί 

 Πως θα μετρηθεί 

 Η μετάφραση των δεδομένων 

 Η επικοινωνία των αποτελεσμάτων 

 

4.1 ACSI 

Στις δημόσιες υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 

χρησιμοποιείται η μέθοδος του Δείκτη Ικανοποίησης του Αμερικανού Πελάτη ή 

ACSI (American Customer Satisfaction Index). Το μοντέλο αυτό αναπτύχθηκε το 

1994 από ερευνητές του Πανεπιστημίου Michigan, βασισμένοι σε ένα μοντέλο 

του Claes Fornell, που είχε εφαρμοστεί το 1989 στη Σουηδία, το Σουηδικό 

Βαρόμετρο Ικανοποίησης Πελατών (Swedish Customer Satisfaction Barometer ή  

SCSB).  

Το μοντέλο αυτό μετράει πανεθνικά, στις ΗΠΑ, την ικανοποίηση των 

πελατών από την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που καταναλώνουν 

(Fornell et al, 1996), σε διαφόρους τομείς και ειδικός κυβερνητικός οργανισμός 

εκδίδει τριμηνιαίες εκθέσεις. Είναι ένα μοντέλο αιτίας –αποτελέσματος, το οποίο 

σχηματικά, ουσιαστικά χωρίζεται σε δύο μέρη (διάγραμμα 3), στο αριστερό 

τμήμα του οποίου εισάγονται τρεις βασικοί δείκτες-μετρήσεις για την ποιότητα 

των προϊόντων ή υπηρεσιών: 

Προσδοκίες πελατών: μετριέται το τι περιμένει ο πελάτης από μία 

υπηρεσία (ή προϊόν), βασισμένος είτε σε προηγούμενη προσωπική εμπειρία, είτε 

σε διαφήμιση ή φήμη (word of mouth). 

Αντιλαμβανόμενη ποιότητα: μετριέται η αντίληψη της ποιότητας ενός 

πελάτη (ικανοποίηση ανάγκης, αξιοπιστία κλπ), μετά την κατανάλωση της 

υπηρεσίας. 

Αντιλαμβανόμενη Αξία: μετριέται η ποιότητα σε συνάρτηση της τιμής που 

έχει πληρωθεί για τη λήψη της υπηρεσίας. 
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Πηγή http://www.theacsi.org/about-acsi/the-science-of-customer-satisfaction  Διάγραμμα 3 – Δομή ACSI 

 

Από την άλλη πλευρά εισέρχεται η μέτρηση του αποτελέσματος των 

παραπάνω, δηλαδή: 

Παράπονα Πελατών: μετριέται το ποσοστό των πελατών που 

παραπονέθηκαν για την ποιότητα του προϊόντος ή υπηρεσίας. 

Πελατειακή Αφοσίωση: μετριέται η εκφρασμένη πιθανότητα επαναγοράς 

του προϊόντος ή υπηρεσίας από τον ίδιο προμηθευτή, από ένα πελάτη-

καταναλωτή και μάλιστα σε διάφορες τιμές. 

Οι παραπάνω δομές, υπολογίζονται ως επιμέρους δείκτες, σε μία κλίμακα 

0 έως 100, με τη χρήση ερωτηματολογίων. Κάθε ερώτηση στα ερωτηματολόγια 

έχει δικό της συντελεστή βαρύτητας και έτσι βγαίνει ο δείκτης ACSI, που 

ουσιαστικά μετράει τον αντίκτυπο (impact) κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας , στον 

πελάτη, αναφορικά με την ποιότητα του. Από την ανάλυση των επιμέρους 

προϊόντων ή υπηρεσιών ενός οργανισμού , μπορεί και εξάγεται και μία τιμή για 

τον ίδιο τον οργανισμό ως σύνολο. 

Ο προβληματισμός που υπάρχει για τη χρήση της μεθόδου αυτής 

μέτρησης ποιότητας στη παροχή υπηρεσιών από το δημόσιο τομέα, έγκειται 

πρώτα από όλα στο ότι πολλές παρεχόμενες υπηρεσίες δεν έχουν τιμή με τη 

συμβατική έννοια του όρου, στον ευρωπαϊκό χώρο. 

Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν ένα χρηματικό κόστος για τους 

πολίτες, το οποίο καταβάλλεται μέσω της άμεσης ή έμμεσης φορολογίας. Σε 

κάποιες περιπτώσεις υπάρχει και τιμολογιακή πολιτική για κάποιες παρεχόμενες 

υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα  στο τομέα της κατασκευής ή  συντήρησης του 

οδικού δικτύου μέσω των διοδίων. Κατά κανόνα όμως οι παρεχόμενες υπηρεσίες 

http://www.theacsi.org/about-acsi/the-science-of-customer-satisfaction
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δεν έχουν άμεσο χρηματικό αντίτιμο κατά τη στιγμή της λήψης τους αλλά ένα 

γενικό κόστος που μοιράζεται στους πολίτες μίας χώρας, ανεξάρτητα με τον 

βαθμό χρήσης τους ή τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν από περιοχή σε 

περιοχή. Για παράδειγμα η παροχή δωρεάν υγείας και εκπαίδευσης, σε 

ηπειρωτικές ή νησιωτικές περιοχές, ο τομέας της ασφάλειας και της άμυνας, οι 

δομές των κοινωνικών υπηρεσιών κλπ. 

 

4.2 SERVQUAL 

Έχει επικρατήσει διεθνώς να χρησιμοποιείται, στις έρευνες μέτρησης 

ποιότητας στον τομέα των υπηρεσιών, η μέθοδος SERVQUAL (Parasuraman et 

al, 1988) , που μετρά τη διαφορά ανάμεσα στην ποιότητα που περιμένουν οι 

πελάτες-πολίτες από μία  υπηρεσία (προσδοκία ποιότητας) και στην ποιότητα που 

αντιλαμβάνονται ότι είχε η παρεχόμενη υπηρεσία (αντίληψη ποιότητας), μετά την 

καθεαυτού εμπειρία.  

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στο γεγονός πως δεν υπάρχει μία 

«αντικειμενική» ποιότητα. Υπάρχει η ποιότητα μίας υπηρεσίας, όπως την 

αντιλαμβάνονται οι πολίτες-πελάτες. Έτσι χρησιμοποιώντας τις δύο έννοιες 

προσδοκίες (Ε=Expectations) και αντίληψη (P=Perceptions), δημιουργήθηκε ένα 

μοντέλο πέντε (5) διαστάσεων (dimensions).  

Οι διαστάσεις αυτές , που συχνά στη βιβλιογραφία αναφέρονται και ως 

RATER, αρκτικόλεξο από τα πρώτα γράμματα των αγγλικών όρων, μετά την 

αναθεώρηση της μεθόδου από τους εμπνευστές της (Parasuraman et al, 1988), 

είναι οι εξής: 

Reliability (Αξιοπιστία):   είναι η δυνατότητα να παρέχεται μία 

υπεσχημένη υπηρεσία σωστά και με συνέπεια 

Assurance (Ασφάλεια):   είναι οι γνώσεις και η ικανότητα του 

προσωπικού να εμπνέει εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση 

Tangibles (Υλικά):   είναι οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός, η 

εμφάνιση του προσωπικού κλπ 

Empathy (Εμπάθεια):   είναι το ενδιαφέρον και η εξατομικευμένη 

προσοχή που δίνει μία επιχείρηση στους πελάτες της 
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Responsiveness (Ανταπόκριση): είναι η προθυμία να βοηθήσει τους πελάτες και 

να παρέχει άμεση εξυπηρέτηση. 

 Οι διαστάσεις αυτές επιμερίζονται σε 22 επιμέρους δείκτες, οι οποίοι 

μπορούν να μεταβληθούν ελαφρώς, ώστε να ταιριάζουν σε κάθε επιχείρηση 

ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της. τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιούνται 

έχουν συνήθως τη μορφή 22 διπλών ερωτήσεων (Προσδοκία – Αντίληψη). Ο 

πελάτης επιλέγει μία απάντηση σύμφωνα με μία 7βάθμια ή συχνότερα 5βάθμια 

κλίμακα Likert (Likert, 1932), είτε θετική είτε αρνητική. 

 Η ανάλυση των αποτελεσμάτων γίνεται με δύο τρόπους. Είτε επιμέρους 

ανάλυση κάθε επιμέρους δείκτη, δηλαδή στο τι περιμένουν οι πελάτες και στο τι 

πραγματικά αντιλαμβάνονται , είτε ανάλυση σύμφωνα με το κενό ανάμεσα στην 

προσδοκία (Ρ) και στην αντίληψη (Ε) της διάστασης. Το τελευταίο απαντάται και 

ως servqual gap και υπολογίζεται από τη στάθμιση της διαφοράς των τιμών P και 

E των επιμέρους δεικτών, από την οποία προκύπτει μία τιμή για όλη τη διάσταση. 

 Οι δημιουργοί της μεθόδου αυτής (Parasuraman et al, 1988) τονίζουν πως 

είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη, όταν επαναλαμβάνεται ανά περιόδους και συνδυάζεται 

παράλληλα με άλλες εσωτερικές έρευνες ικανοποίησης σε μία υπηρεσία-

επιχείρηση, που έχουν ανοικτού τύπου ερωτήσεις, ώστε να προσδιορίζονται 

επακριβώς προβλήματα ή δυσχέρειες. 

Η μέθοδος αυτή είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη από τους ερευνητές 

και συχνά τα αποτελέσματα μίας έρευνας είναι συγκρίσιμα με ανάλογες του 

παρελθόντος στον ίδιο οργανισμό ή σε άλλες ομοειδής ή παρεμφερείς 

οργανισμούς. Έτσι έχει καθιερωθεί ως βασική μεθοδολογία και είναι ευρέως 

αναγνωρισμένη. 

Εντούτοις όμως, αρκετοί έχουν εκφράσει τις διαφωνίες τους για τη 

SERVQUAL και κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί στην αξιολόγηση των 

υπηρεσιών του δημοσίου τομέα ιδιαιτέρως. Οι Gianoccaro et al (2008), αφού 

τονίσουν πως σημασία έχει εκτός από την ικανοποίηση από την ολοκλήρωση μίας 

υπηρεσίας, σημαντικό ρόλο παίζει και ο βαθμός σπουδαιότητας που δίδουν οι 

πολίτες στον κάθε επιμέρους δείκτη ή γενικότερη διάσταση. Έτσι ενώ η μέθοδος 

SERVQUAL, δίνει καλές φαινομενικά τιμές για παράδειγμα στους υλικούς 

παράγοντες μίας δημόσιας υπηρεσίας (θέση, άνεση, διαμόρφωση κλπ), δεν 

δείχνει όμως το βαθμό σπουδαιότητας που δίνουν οι πολίτες στους παράγοντες 
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αυτούς, που είναι  δραματικά χαμηλός, συγκρινόμενος με παράγοντες τεχνικούς, 

όπως η ταχεία λήψη-διεκπεραίωση μίας υπηρεσίας. 

Επίσης πολλοί ερευνητές έχουν θέσει προβληματισμούς τόσο για την 

ακαμψία του μοντέλου όσο αφορά τους επιμέρους δείκτες, όσο και το ότι οι πέντε 

διαστάσεις δεν είναι παγκόσμιες και καθολικές (Buttle, 1996), με την έννοια ότι 

δεν μπορούν να εφαρμοστούν ακριβώς σε όλες τις επιχειρήσεις και σε όλες τις 

υπηρεσίες σε όλες τις χώρες. Παράλληλα δεν λαμβάνεται υπόψη η διαχρονική 

εξέλιξη των προσδοκιών του πελάτη και κατά συνέπεια δεν μεταβάλλεται ο 

συντελεστής βαρύτητας κάθε επιμέρους δείκτη. 

Τέλος, ένας επιπλέον προβληματισμός που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, 

είναι η χρήση της κλίμακας Likert στα ερωτηματολόγια. Οι άνθρωποι μπορεί αν 

μην δίνουν απαντήσεις ναι ή όχι, αλλά απαντήσεις με διαβαθμίσεις, δίνοντας έτσι 

τη δυνατότητα για ποσοτικές μετρήσεις, όμως επηρεάζονται από το φαινόμενο 

της κοινωνικής ελκυστικότητας
2
 (McLeod, 2008). Δηλαδή αρκετές φορές οι 

ερωτώμενοι μπορεί να πουν ψέματα ή να δώσουν ευνοϊκότερες απαντήσεις προς 

την κατεύθυνση που πιστεύουν πως επιθυμεί να ακούσει ο συντάκτης του 

ερωτηματολογίου, στην προσπάθεια τους να είναι κοινωνικά πιο αποδεκτοί ή 

επιθυμητοί, ιδιαίτερα σε θέματα που άπτονται των ανθρώπινων σχέσεων. Βέβαια 

το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται σε όλες τις έρευνες που χρησιμοποιούν 

ερωτηματολόγια. Η χρήση ανώνυμων ερωτηματολογίων μειώνει αυτό τον 

κίνδυνο σημαντικά. 

Οι προβληματισμοί αυτοί οδηγούν αρκετούς ερευνητές να δημιουργούν 

παραλλαγές της μεθόδου, προσαρμοσμένες στις εκάστοτε συνθήκες, 

προκαλώντας έτσι ερωτήματα γενικότερης αξιοπιστίας.  

 

4.3 EFQM 

Το 1988 συναντήθηκαν οι 14 επικεφαλείς των μεγαλύτερων επιχειρήσεων 

στην Ευρώπη με τον Jacque Dellors και εκδήλωσαν την πρόθεση να 

δημιουργήσουν ένα Ινστιτούτο, με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Το 1989 ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για 

Ποιοτική Διοίκηση (European Foundation for Quality Management ή EFQM).  

                                                           
2
 (McLeod, S. A. (2008). Likert Scale. Retrieved from http://www.simplypsychology.org/likert-scale.html 
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Το ινστιτούτο αυτό καθιέρωσε ένα μοντέλο μέτρησης ποιότητας, 

ορίζοντας κάποιες βασικές αρχές, οι οποίες αποτελούν τα γνωρίσματα κάθε 

καλού οργανισμού
3
. Αυτές είναι: 

 Διαρκής προσθήκη αξίας για τους πελάτες προβλέποντας, κατανοώντας και 

ικανοποιώντας ανάγκες, επιθυμίες και ευκαιρίες. 

 Δημιουργία ενός διατηρήσιμου μέλλοντος, δημιουργώντας θετικό αντίκτυπο στην 

κοινωνία και στην οικονομία 

 Διοχέτευση της δημιουργικότητας και της πρωτοτυπίας σε κανάλια προσφοράς 

για όλους τους εμπλεκόμενους (stakeholders) 

 Διοίκηση με όραμα, ηθική και αξιοπρέπεια, που αποτελεί πρότυπο για όλους, 

αναφορικά με την ηθική και τις αρχές της. 

 Διοίκηση με ευελιξία για να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις 

 Επιτυχία διαμέσου των ανθρώπων του 

 Διατήρηση εξαίρετων αποτελεσμάτων, που εκπληρώνουν τις προσδοκίες των 

εμπλεκομένων (stakeholders), δεδομένων των εκάστοτε συνθηκών. 

 

Πηγή http://www.efqm.org/efqm-model/model-criteria Διάγραμμα 4-Δομή EFQM 

Το μοντέλο είναι ένας οδηγός επίτευξης της αριστείας στον τομέα της 

ποιότητας. Είναι δομημένο σε εννέα κριτήρια, τα οποία χωρίζονται σε δύο 

μεγάλες ομάδες: τους 5 ενεργοποιητές (enablers) και τα  4 αποτελέσματα (results). 

Κάθε δε κριτήριο, έχει υποκριτήρια. 

Η ομάδα των «ενεργοποιητών» ή enablers, είναι το τι και πως το κάνει 

ένας οργανισμός και είναι: 

                                                           
3
 http://www.efqm.org/efqm-model/fundamental-concepts 

http://www.efqm.org/efqm-model/model-criteria
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1. Ηγεσία: οι άριστοι οργανισμοί έχουν ηγεσία που λειτουργούν ως πρότυπα αξίας 

και ηθικής, εμπνέει εμπιστοσύνη, είναι ευέλικτη και έτοιμη να προβλέψει και να 

ανταποκριθεί στις ευκαιρίες που προκύπτουν διασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή 

επιτυχία. 

2. Στρατηγική: οι άριστοι οργανισμοί προωθούν και εκπληρώνουν το όραμα και την 

αποστολή τους αναπτύσσοντας μία στρατηγική, στα πλαίσια τις οποίας 

δημιουργούνται και εφαρμόζονται όλες οι διαδικασίες, σχέδια και πολιτικές. 

3. Προσωπικό: οι άριστοι οργανισμοί στηρίζονται στο προσωπικό τους, προωθούν 

την ανάπτυξη του, δίνουν κίνητρα για την επίτευξη των προσωπικών στόχων των 

ανθρώπων, ανταμείβει και δημιουργεί ευκαιρίες που τους επιτρέπουν να 

χρησιμοποιήσουν τις προσωπικές γνώσεις και ικανότητες τους, προς όφελος του 

οργανισμού. 

4. Συνεργασίες και πόροι: οι άριστοι οργανισμοί σχεδιάζουν τις εξωτερικές τους 

συνεργασίες και διαχειρίζονται τους πόρους τους με τον καλύτερο τρόπο για την 

εφαρμογή της στρατηγικής τους, έχοντας πάντα κατά νου τον περιβαλλοντικό και 

κοινωνικό αντίκτυπο των ενεργειών τους. 

5. Διαδικασίες, προϊόντα και υπηρεσίες:  οι άριστοι οργανισμοί σχεδιάζουν τα πάντα 

έχοντας ως στόχο την αύξηση της  προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες και 

όλους τους εμπλεκόμενους (stakeholders). 

Η ομάδα των «αποτελεσμάτων» (results), είναι οι περιοχές, όπου 

σύμφωνα με συγκεκριμένους δείκτες που έχουν αναπτυχθεί, που υπόκεινται στις 

συνέπειες της δράσης των ενεργοποιητών. 

1. Αποτελέσματα για τους πελάτες 

2. Αποτελέσματα για το προσωπικό 

3. Αποτελέσματα για την κοινωνία 

4. Αποτελέσματα για τον οργανισμό (οικονομικά) 

Όλα αυτά επιτυγχάνονται όταν ο οργανισμός με τις ενέργειες του 

ανταποκρίνεται ή ακόμα και  ξεπερνά τις προσδοκίες κάθε ομάδας.  

Το ινστιτούτο διατηρεί ειδική επιτροπή που συμβουλεύει, κατευθύνει και 

αξιολογεί τους οργανισμούς που θέλουν να προσπαθήσουν για την επίτευξη της 

επιχειρηματικής αριστείας. 
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4.4 CS-ProMod 

Το μοντέλο αυτό δημιουργήθηκε, κυρίως για να καλύψει το κενό που 

υπήρχε μέχρι τότε, στο να συνδυάζεται η μέτρηση της ποιότητας , μέσω της 

μέτρησης της ικανοποίησης των πολιτών-πελατών, όταν μία υπηρεσία παρέχεται 

από πολλαπλά κανάλια διανομής, κάποια ηλεκτρονικά και κάποια μη 

ηλεκτρονικά (Guglielmetti and Musella, 2013). 

Σύμφωνα με τους παραπάνω, το Customer Satisfaction Process-oriented 

Model (CS-ProMod)
4
, βασίζεται στη λογική της διαρκούς βελτίωσης των 

υφιστάμενων διαδικασιών των παρεχόμενων υπηρεσιών, δημιουργώντας ένα 

είδους κυκλικής ανάδρασης (feedback), ανάμεσα στους ενεργοποιητές (enablers) 

και τα αποτελέσματα (results), όπως αυτά καθορίζονται σύμφωνα με το EFQM. 

Έτσι, θεωρείται, πως ο τρόπος ή κανάλι διοχέτευσης μίας υπηρεσίας, λειτουργεί 

ως μοχλός και επηρεάζει το βαθμό ικανοποίησης μίας ανάγκης και κατά συνέπεια 

την ποιότητα της υπηρεσίας. 

Το μοντέλο βασίζεται στη μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των 

πελατών μέσω διαφορετικών ερωτηματολογίων που δίνονται στους μετέχοντες σε 

κάθε κανάλι διανομής της υπηρεσίας. Για παράδειγμα σε ένα οργανισμό που 

παρέχει υπηρεσίες και μέσω μίας ηλεκτρονικής πύλης και δια ζώσης μέσω ενός 

γραφείου, δίνεται ξεχωριστό ερωτηματολόγιο στους πελάτες που εξυπηρετούνται 

on-line και ξεχωριστό σε αυτούς που εξυπηρετούνται off-line.  

Κατόπιν αναλύονται τα δεδομένα από κάθε έρευνα ξεχωριστά και 

αντιπαραβάλλονται. Καθώς το περιεχόμενο της κάθε έρευνας είναι παρεμφερές, 

όσον αφορά τα εξεταζόμενα στοιχεία, μπορεί να γίνει αντιπαραβολή των 

αποτελεσμάτων και έτσι να εξαχθούν συμπεράσματα για τις καλύτερες πρακτικές 

(best practices),. Τα αποτελέσματα μπορούν να αποτελούν δείκτες απόδοσης και 

για συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking), αποτελώντας εργαλείο για τους 

managers του δημοσίου τομέα (Guglielmetti and Musella, 2013). 

Με την εφαρμογή της μεθόδου αυτής και της καθιέρωσης benchmarking, 

η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ανεβαίνει, καθώς τυποποιούνται οι 

διαδικασίες, με τη λογική της επιλογής της καλύτερης πρακτικής, ή την επίλυση 

επιμέρους προβλημάτων που διαφαίνονται. 

                                                           
4
 Μία αδόκιμη απόδοση θα μπορούσε να είναι Μοντέλο Ικανοποίησης Πελατών ανά Διαδικασία. Για 

λόγους όμως ορθής παρουσίασης του μοντέλου, θα χρησιμοποιείται ο αγγλικός όρος σε όλο το κείμενο 
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Η μέθοδος λειτουργεί καλύτερα όταν υπάρχουν κανάλια με ριζικά 

διαφορετικές διαδικασίες, για παράδειγμα τηλεφωνική αυτοματοποιημένη 

διαδικασία και γραφείο πληροφοριών στην είσοδο της δημόσιας υπηρεσίας, ενώ 

δεν μπορεί να εφαρμοστεί, όταν υπάρχει μόνο ένα κανάλι διανομής, για 

παράδειγμα σε μελέτες ποιότητος παρεχόμενης υπηρεσίας από την αστυνομία ή 

την πυροσβεστική. 

 

4.5 CAF  

Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης ή ΚΠΑ (Common Assessment 

Framework), όπως έχει επικρατήσει να αναφέρεται, αποτελεί μία μετεξέλιξη του  

EFQM και δημιουργήθηκε ως ένα μοντέλο μέτρησης ποιότητας, ειδικά 

σχεδιασμένο για το δημόσιο, από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Δημιουργήθηκε από ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων, κατόπιν εντολών 

των αρμόδιων Υπουργών των κρατών-μελών της  Ε.Ε. και πρωτοπαρουσιάστηκε 

το 2000. Κατόπιν αναθεωρήθηκε το 2002, 2006 και το 2013 (ΚΑΠ 2007 και CAF 

2013). 

Σύμφωνα με την επίσημη μετάφραση της έκθεσης του Ευρωπαϊκού 

Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης (EIPA), μετά την αναθεώρηση του μοντέλου το 

2006 και το 2013 (ΚΑΠ 2007, σελ.9). ο στόχος του Κοινού Πλαισίου 

Αξιολόγησης είναι: 

«1. να εισαγάγει στη δημόσια διοίκηση τις αρχές της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας και προοδευτικά να την οδηγήσει, μέσω της χρήσης και της κατανόησης 

της αυτό-αξιολόγησης, από την αλληλουχία των δραστηριοτήτων 

«Προγραμματισμός-Εκτέλεση» σε έναν ολοκληρωμένο κύκλο ποιότητας 

αποτελούμενο από τον Προγραμματισμό, την Εκτέλεση, τον Έλεγχο και την 

Ανάδραση, 

2. να διευκολύνει την αυτό-αξιολόγηση μιας δημόσιας οργάνωσης, ώστε να 

αποτυπωθεί επαρκώς η υφιστάμενη κατάσταση και να σχεδιαστούν δράσεις 

βελτίωσης, 

3. να αποτελέσει τη «γέφυρα» μεταξύ των διαφορετικών μοντέλων που 

χρησιμοποιούνται στη διοίκηση ποιότητας, 
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4. να διευκολύνει τη συγκριτική μάθηση μεταξύ των οργανώσεων του 

δημοσίου τομέα.» 

Η CAF αποτελεί ένα όργανο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και 

βασίζεται σε 8 βασικές αρχές (CAF , 2013) 

1. Προσανατολισμός στα αποτελέσματα 

2. Εστιασμός στον πολίτη-πελάτη 

3. Ηγεσία και συνέπεια σκοπού 

4. Διοίκηση μέσω διαδικασιών και στοιχείων  

5. Ανάπτυξη και ενασχόληση του προσωπικού 

6. Διαρκής μάθηση, βελτίωση και καινοτομία 

7. Ανάπτυξη συνεργασιών 

8. Κοινωνική υπευθυνότητα 

Κατά αναλογία του EFQM, το μοντέλο έχει εννέα κριτήρια και 28 (μετά 

την τελευταία αναθεώρηση) υποκριτήρια. Τα εννέα κριτήρια χωρίζονται σε δύο 

ομάδες, τους ενεργοποιητές ή enablers (5 κριτήρια) και τα αποτελέσματα ή results 

(4 κριτήρια). τα κριτήρια αυτά είναι: 

 

Enablers ή ενεργοποιητές 

i. Ηγεσία: έχει 4 υποκριτήρια. Γίνεται σαφής διάκριση της πολιτικής ηγεσίας που 

εκλέγεται και της ηγεσίας των διαφόρων οργανισμών, που με διαφορετικές 

διαδικασίες ανά χώρα και ανά περίπτωση, τοποθετείται. Ο ρόλος των επικεφαλής 

αυτών είναι διττός, καθώς εφαρμόζουν τις πολιτικές και το όραμα της πολιτικής 

ιεραρχίας, διασφαλίζοντας την επίτευξη των στόχων, δημιουργώντας, όμως 

παράλληλα και ένα συνεκτικό περιβάλλον στο εσωτερικό του οργανισμού και 

προς όφελος του. 

ii. Στρατηγική και σχεδιασμός: έχει 4 υποκριτήρια. Η εφαρμογή του οράματος και 

της αποστολής ενός οργανισμού, απαιτεί σωστό και διαρκή σχεδιασμό πολιτικών 

και διαδικασιών, που λαμβάνουν υπόψη όλα τα δεδομένα της στιγμής και 

διαρκώς εξελίσσονται. 

iii. Προσωπικό: έχει 3 υποκριτήρια. Αποτελεί το σημαντικότερο πόρο ενός δημοσίου 

οργανισμού. Η σωστή διαχείριση του, εκτός από την επιτυχή εφαρμογή της 
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στρατηγικής και των διαδικασιών, αυξάνει και τη δέσμευση και την αφοσίωση 

του ίδιου του προσωπικού στην επιτυχία του οργανισμού. 

iv. Συνεργασίες και πόροι: έχει 6 υποκριτήρια. Ο τρόπος διαχείρισης των 

συνεργασιών ενός οργανισμού με τους πελάτες-πολίτες αλλά και των 

παραδοσιακών πόρων (υλικών και άυλων). 

v. Διαδικασίες: έχει 3 υποκριτήρια. Ο τρόπος που οργανώνεται και λειτουργεί ένας 

δημόσιος οργανισμός, με στόχο της αύξηση της προστιθέμενης αξίας της 

παρεχόμενη υπηρεσίας, για τους πολίτες (ΚΑΠ, 2007). 

 

Results ή αποτελέσματα 

a) Αποτελέσματα προσανατολισμένα στον πελάτη/πολίτη: έχει 2 υποκριτήρια. 

Ουσιαστικά αναφέρεται στα αποτελέσματα του οργανισμού σε σχέση το βαθμό 

ικανοποίησης του λήπτη της υπηρεσίας. 

b) Αποτελέσματα για το προσωπικό: έχει 2 υποκριτήρια. Αναφέρεται σε όσα 

πετυχαίνει η επιχείρηση σε σχέση με το προσωπικό της, όπως η ανάπτυξη του, η 

ικανοποίηση, η ενεργοποίηση του και η αντίληψη που έχει το προσωπικό πάνω σε 

αυτά τα θέματα. 

c) Αποτελέσματα κοινωνική ευθύνης: έχει 2 υποκριτήρια. Βασική επιδίωξη ενός 

οργανισμού  πρέπει να είναι η βιώσιμη ανάπτυξη του περιβάλλοντος που 

δραστηριοποιείται και η καλύτερη αντιμετώπιση  των υπολοίπων μελών του 

περιβάλλοντος αυτού. 

d) Κύρια αποτελέσματα επίδοσης: έχει 2 υποκριτήρια. Εδώ ελέγχεται αν ο 

οργανισμός έχει καθορίσει τρόπους μέτρησης κάποιων βασικών στοιχείων για 

αυτόν και τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών πως τα χρησιμοποιεί για την 

επίτευξη των στόχων του.   

Το μοντέλο της ΚΠΑ είναι έτσι δομημένο, ώστε να χρησιμοποιείται από 

όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα των ιδιαιτέρων συνθηκών που 

επικρατούν σε κάθε μία. Μπορεί να αξιοποιηθεί από διαφόρους οργανισμούς, 

ανεξαρτήτως μεγέθους ή σκοπών. Υπάρχει μία σχετική ευελιξία, αρκεί να 

χρησιμοποιηθούν και τα εννέα κριτήρια. Η βαθμολόγηση της επίδοσης σε κάθε 

κριτήριο, ενός οργανισμού, γίνεται με δύο τρόπους. Ο «απλός» τρόπος, 

ουσιαστικά είναι μία άθροιση των επιμέρους βαθμών των υποκριτηρίων και 

στοχεύει στο να δείξει τη γενική πορεία προς την ποιότητα (ΚΑΠ , 2007). O 

δεύτερος τρόπος, αυτός της «αναλυτικής-παραμετροποιημένης» βαθμολόγησης, 
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χρησιμοποιείται από οργανισμούς που θέλουν να δώσουν έμφαση σε 

συγκεκριμένα υποκριτήρια. 

Κύριο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου μοντέλου, είναι ότι βασίζεται 

στην αυτό-αξιολόγηση. Δηλαδή σε αντίθεση με το EFQM, δεν υπάρχει μία 

επιτροπή σε ένα ινστιτούτο στο οποίο αξιολογεί την ποιότητα του οργανισμού, 

αλλά ο ίδιος ο οργανισμός ορίζει εσωτερική επιτροπή και αυτό-αξιολογείται, 

δημιουργεί σχέδιο βελτίωσης των διαδικασιών του και το εφαρμόζει. Πολύ 

συχνά, οι οργανισμοί που εφαρμόζουν το μοντέλο, το επαναλαμβάνουν κάθε λίγα 

χρόνια, για να μελετήσουν την εξέλιξη τους και να δουν το αποτέλεσμα των νέων 

διαδικασιών που υιοθέτησαν, καθώς αυτές απαιτούν χρόνο εφαρμογής και 

επενδύσεις πόρων. 

 

5. Πιστοποίηση Ποιότητας στις Δημόσιες Υπηρεσίες 

 

Η πιστοποίηση ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δημοσίου είναι 

μία ιδιαιτέρως πολύπλοκη διαδικασία, με τεράστια σημασία όμως, καθώς 

επιτρέπει στους δημόσιους οργανισμούς να είναι πιο ανταγωνιστικοί στο 

ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Παράλληλα αποτελεί και μία επιβράβευση 

για τις προσπάθειες του προσωπικού των ίδιων των οργανισμών. Τέλος οι 

πιστοποιήσεις αποτελούν και μία διασφάλιση ποιότητας για τους πολίτες-πελάτες, 

ενώ συγχρόνως η επιδίωξη απόκτησης τους, αποτελεί τη δέσμευση των 

οργανισμών στη προσπάθεια διαρκούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών 

τους. 

Κάθε κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει δικό του ανεξάρτητο 

οργανισμό πιστοποίησης ποιότητας για προϊόντα και υπηρεσίες στο εσωτερικό 

του. Στην Ελλάδα είναι ο ΕΛΟΤ. Παράλληλα με τον ΕΛΟΤ, σύμφωνα με τα όσα 

ορίζει το άρθρο 9 του ν. 3230/2004 και Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΥΑ 

ΔΙΠΑ/9381/2006 - ΦΕΚ 583/Β'/9.5.2006), στην Ελλάδα καθιερώνονται «Ειδικά 

Βραβεία Δημοσίων Υπηρεσιών». 

Όμως, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η πιστοποίηση ποιότητας ενός 

οργανισμού γίνεται κυρίως από δύο διεθνή Ινστιτούτα, το ISΟ και το EFQM. 
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5.1 ISO 9001:2008 

Ο οργανισμός ISΟ (International Organization for Standardization) ή  

Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, έχει ως μέλη τουλάχιστο 158
5
 εθνικά 

ινστιτούτα τυποποίησης και δημιουργεί εθελοντικούς κώδικες προδιαγραφών 

(standards), για κάθε είδους παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών. Ο στόχος του 

Ινστιτούτου και των μελών του είναι, μέσω της τυποποίησης των διαδικασιών, η 

αύξηση της προστιθέμενης αξίας για τους καταναλωτές, η διευκόλυνση της 

διακίνησης υπηρεσιών-προϊόντων, με τη ταυτόχρονη διασφάλιση της ποιότητας 

(http://www.iso.org/iso/home/store/publication_item.htm?pid=PUB100208).  

Η τυποποίηση αυτών των διαδικασιών, γίνεται με τη συμβολή πληθώρας 

ειδικών σε κάθε τομέα, ενώ ανά χρονικά διαστήματα, τα πρωτόκολλα που 

δημιουργούνται, υπόκεινται σε αναθεωρήσεις και επικαιροποιήσεις.  

Το πρότυπο ISO 9000, που αφορά την παροχή υπηρεσιών εν γένει, 

δημιουργήθηκε από μία επιτροπή αποτελούμενη από μία ομάδα 81 

συμμετεχόντων εθνικών επιτροπών και 21 εθνικών επιτροπών με καθεστώς 

παρατηρητή
6
. Στην Ελλάδα ο εκπρόσωπος του ISO και εθνική συμμετοχή, είναι ο 

ΕΛ.Ο.Τ. ή Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης. 

Το ISO 9001, αποτελεί το πρότυπο που πιστοποιεί την ποιότητα στον 

τομέα παροχής υπηρεσιών. Η τελευταία έκδοση του προτύπου είναι το ISO 

9001:2008, αλλά επίκειται αναθεώρηση του μέσα στο 2015
7
. Επιπροσθέτως μέσα 

στο 2014 έχουν δημοσιευθεί και τα πρότυπα ISO 18091 και ISO/TS 17582. Το 

πρότυπο ISO 18091 έχει ως αντικείμενο την τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ το ISO/TS 

17582 αφορά τα εκλεκτορικά σώματα που είναι υπεύθυνα για την οργάνωση και 

διεξαγωγή εκλογών. Γενικότερα το πρότυπο ISO 9001 είναι φτιαγμένο έτσι ώστε 

να λειτουργεί σε συνεργασία και με άλλα πρότυπα, όπως αυτά που αφορούν το 

περιβάλλον (ISO 14000), ή και μόνο του. 

Σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ, το πρότυπο ISO 9001:2008 έχει ως στόχους : 

• Την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών 

• Την δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

                                                           
5
 Στοιχεία 2009 διαθέσιμα στο 

http://www.iso.org/iso/home/store/publication_item.htm?pid=PUB100208 
6
 Στοιχεία 2009 διαθέσιμα στο 

http://www.iso.org/iso/home/store/publication_item.htm?pid=PUB100208 
7
 http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso_9000.htm 

http://www.iso.org/iso/home/store/publication_item.htm?pid=PUB100208
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• Την προσέλκυση επενδύσεων 

• Τη βελτίωση της εικόνας του οργανισμού 

• Τη μείωση του λειτουργικού κόστους και η εξοικονόμηση πόρων 

• Την ενθάρρυνση της εσωτερικής επικοινωνίας, η αύξηση της 

ικανοποίησης του προσωπικού και η μεγαλύτερη ανάληψη ευθυνών 

Στα πλαίσια της αξιολόγησης για τη λήψη της πιστοποίησης, ο φορέας 

που ενδιαφέρεται να πιστοποιηθεί, κάνει αίτηση και ακολουθεί μία 

προκαθορισμένη διαδικασία. 

Ειδικότερα, απαιτείται η εφαρμογή δύο φάσεων. 

Α. Επιθεώρηση του συστήματος 

I. Διαγνωστική Μελέτη 

II. Σχεδιασμός συστήματος Ποιότητας 

III. Ανάπτυξη τεκμηρίωσης Συστήματος Ποιότητας (documentation) 

IV. Βελτιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας 

V. Στοχοθέτηση και εφαρμογή 

Β. Πιστοποίηση 

Κατά τη φάση αυτή γίνεται ο έλεγχος από το αρμόδιο ινστιτούτο και αφού 

επιβεβαιωθεί πως το σύστημα διασφάλισης-διοίκησης ποιότητας του φορέα είναι 

σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008, τότε εκδίδεται σχετικό 

έγγραφο. Ο δε φορέας καταγράφεται στη σχετική λίστα του ISO. 

Στην Ελλάδα, όπως έχουμε αναφέρει ήδη, αρμόδιος εκπρόσωπος για την 

έκδοση της πιστοποίησης ή ΠΣΣΔΠ (Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος 

Διαχείρισης Ποιότητας) είναι ο ΕΛΟΤ. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης 

ιδρύθηκε ως ΝΠΙΔ με το Νόμο 372/76 που ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Βουλή 

στις 10 Ιουνίου 1976 και που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 

στις 30 Ιουνίου του ίδιου χρόνου.  

Σύμφωνα με τον κανονισμό του (διαθέσιμος στο www.elot.gr), έχει 

θεσμοθετήσει την ακόλουθη διαδικασία, για τη χορήγηση του πιστοποιητικού : 

- Αρχικές συνομιλίες/ Ανταλλαγή πληροφοριών 

- Υποβολή και Αξιολόγηση Αίτησης 

- Προετοιμασία/ Προγραμματισμός Επιθεώρησης 

http://www.elot.gr/
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− Προκαταρκτική Αξιολόγηση (προαιρετική) 

- Επιθεώρηση Αρχικής Αξιολόγησης (πρώτη και δεύτερη φάση) 

- Επιθεωρήσεις Επιτήρησης 

- Επιθεωρήσεις Επαναξιολόγησης, 

- Ειδικές Επιθεωρήσεις 

- Αποφάσεις για χορήγηση/ ανανέωση του ΠΣΣΔΠ 

Θα πρέπει να επισημανθεί πως ο ΕΛΟΤ είναι ένας δημόσιος οργανισμός 

που δρα ανεξάρτητα. Εντούτοις όμως δεν παύει να αποτελεί μία έκφραση της 

δημόσιας διοίκησης. 

 

5.2 EFQM 

 

Το European Foundation for Quality Management, έχει θεσπίσει 

διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης οργανισμών σε θέματα ποιότητας, 

έχοντας ως στόχο, μέσα από τις διαδικασίες αυτές να ενεργοποιηθούν οι 

οργανισμοί προς το δρόμο της διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων. Παρά το ότι τα μέλη του ινστιτούτου, 

ιδρυτικά και μεταγενέστερα, είναι σχεδόν αποκλειστικά οργανισμοί που 

δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων, μπορεί το πρότυπο να 

εφαρμοστεί και εφαρμόζεται και σε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών. 

Η αξιολόγηση γίνεται, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου οργανισμού, 

από ειδική ομάδα που συγκροτείται για το σκοπό αυτό. Η ομάδα αποτελείται από 

ειδικούς επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται σε διαφόρους τομείς και 

διαφόρους οργανισμούς (www.efqm.org) και όχι από υπαλλήλους του 

Ινστιτούτου, σε αντίθεση με τον ISO και τις εθνικές επιτροπές τυποποίησης. 

Οι διακρίσεις που υπάρχουν είναι : 

1) Committed to Sustainability: Γίνεται μία ολική αξιολόγηση μίας ημέρας, ενός 

οργανισμού και ειδικότερα της στρατηγικής του για τη διατηρησιμότητα ή 

αειφόρο ανάπτυξη του. Αξιολογείται ο οργανισμός στους τομείς Προσωπικό, 

Πλανήτης, Κέρδος και Προϊόντα-Υπηρεσίες. Η διαβάθμιση της αξιολόγησης 

είναι από ένα αστέρι μέχρι τρία. 

http://www.efqm.org/


26 
 

2) Committed to Excellence: Γίνεται αξιολόγηση του βαθμού αφοσίωσης στην 

επίτευξη της αριστείας στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών-προϊόντων. Η 

διαβάθμιση μπορεί να είναι από ένα άστρο ως πέντε άστρα. 

3) Recognized for Excellence: Εδώ η αξιολόγηση γίνεται ουσιαστικά από τους 

ανταγωνιστές ενός οργανισμού, ως προς την ωριμότητα του. Η διαβάθμιση 

μπορεί να είναι 3 αστέρια έως 5 αστέρια.  

4) EFQM Excellence Award: Το ανώτερο βραβείο του Ινστιτούτου, όπου εδώ μετά 

από ενδελεχή έλεγχο του οργανισμού στην έδρα του και εκατοντάδες 

συνεντεύξεις προσωπικού-πελατών, αναγνωρίζονται οι οργανισμοί που 

πετυχαίνουν την επιχειρηματική αριστεία. Εδώ οι ελεγκτές προτείνουν 

επιχειρήσεις και μία ανεξάρτητη επιτροπή αποφασίζει για το βραβείο. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να κερδηθεί, δεν είναι απλώς ένας οργανισμός να 

ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές του αλλά να επιτυγχάνει τα ίδια αποτελέσματα 

και στο μέλλον. 

 

6. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 Μετά τις δραματικές οικονομικές εξελίξεις που συντελέστηκαν στην Ελλάδα, 

αρχικά από την ύφεση που ξεκίνησε το 2008 και κατόπιν με την ένταξη της 

χώρας σε πρόγραμμα οικονομικής σταθερότητας, υπό την τριπλή αυστηρή 

επίβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει αλλάξει όπως είναι φυσικό το 

μοντέλο παροχής υπηρεσιών. Μάλιστα το μοντέλο αυτό συνεχίζει να εξελίσσεται 

και συχνά βίαια. 

 Εντούτοις στα πλαίσια της  Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη προσπάθεια 

σύγκλισης μεταξύ των κρατών-μελών, η Ελλάδα είχε ξεκινήσει τη δημιουργία 

δομών ελέγχου ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες, ενώ παράλληλα υιοθέτησε 

και πολιτικές που είχαν ως στόχο τη βελτίωση τους, εδώ και πολλά χρόνια. Έγινε 

μία προσπάθεια αποκέντρωσης των δομών και της εξουσίας, προς όφελος του 

πολίτη. 

 Η εφαρμογή των σχεδίων Καποδίστρια αρχικά και Καλλικράτη κατόπιν, 

οδήγησε σε δραστική μείωση των τοπικών διοικητικών οντοτήτων (κοινότητες, 

δήμοι και νομαρχίες). Αυτό είχε σας συνεπακόλουθο να γίνει μία αρχική 
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συγκέντρωση των σημείων πρόσβασης για την παροχή δημοσίων υπηρεσιών (πχ 

έκλεισαν τα δημαρχεία). Στη συνέχεια και για λόγους περιορισμού του κόστους 

λειτουργίας του δημοσίου, εξορθολογισμού της διοικητικής του διάρθρωσης και 

ανάγκη περιορισμού του απασχολούμενου προσωπικού, το σχέδιο Καλλικράτης 

εφαρμόσθηκε και στους δημόσιους οργανισμούς,  

 Έτσι είχαμε συγχωνεύσεις εφοριών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αστυνομικών 

τμημάτων, νοσοκομείων και λοιπών κοινωνικών δομών. Το γεγονός αυτό, στις 

περισσότερες των περιπτώσεων, οδήγησε στη δημιουργία δυσκολιών στην 

παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, για λόγους είτε αντικειμενικούς όπως η 

απόσταση ανάμεσα στο δημόσιο φορέα και στον τόπο κατοικίας του πολίτη, είτε 

ποιοτικούς, όπως η ύπαρξη ενός μόνο νοσοκομείου ανά νομό (εκτός από 

Θεσσαλονίκη και Αττική) ή η μείωση της αναλογίας γιατρών/πολιτών. 

 Οι δυσκολίες αυτές όμως δεν μείωσαν τη σημασία των προσπαθειών που 

έγιναν το προηγούμενο χρονικό διάστημα και συνοπτικά θα τις παρουσιάσουμε 

παρακάτω, αλλά αντίθετα αύξησαν τη σημασία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

και της προσπάθειας που πρέπει να καταβληθεί από τους δημόσιους φορείς για 

βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν. 

 Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε κάποιες δράσεις που υιοθετήθηκαν από το 

Ελληνικό Δημόσιο και που οδήγησαν στη σημαντική βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και αποτέλεσαν τον πρόδρομο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-

government), που ανέτρεψε με τη σειρά της θεαματικά, τα αποτελέσματα στην 

ικανοποίηση των πολιτών. 

  

6.1 Σύστημα Διοίκησης Βάση Στόχων  

 

 To 2004 ψηφίστηκε ο νόμος 3230/2004  (ΦΕΚ 44 Α΄, 11-2-2004)
8
, με τον 

οποίο καθιερώθηκε, στο σύνολο σχεδόν των δημόσιων φορέων, το σύστημα 

Διοίκησης μέσω Στόχων. Το σύστημα αυτό είναι η διαδικασία προσδιορισμού 

συγκεκριμένων σκοπών και επιδιώξεων από τη διοίκηση κάθε φορέα και η 

προσπάθεια υλοποίησης τούς μέσω συγκεκριμένων δράσεων από το σύνολο του 

προσωπικού.  

 Οι στόχοι αυτοί είναι ετήσιοι, τα δε αποτελέσματα των σχετικών δράσεων 

είναι και ποιοτικά και ποσοτικά. Οι στόχοι αυτοί σε κάθε φορέα, προβλέπεται να 

                                                           
8
 Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου www.et.gr 
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επιμερίζονται και ανά τμήμα κάθε φορέα, αλλά και ατομικά, στο προσωπικό κάθε 

τμήματος. 

 Ο νόμος αυτός, μαζί με τις σχετικές εγκυκλίους
9
 που εκδόθηκαν από το τότε 

Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,  προβλέπει τις 

διαδικασίες με τις οποίες θέτονται αλλά και επιμερίζονται οι ατομικοί στόχοι. 

Έτσι γίνεται μία προσπάθεια οργάνωσης των δημόσιων φορέων, με τον τρόπο 

που είναι οργανωμένες οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.  

 Η στοχοθέτηση αυτή δεν είναι τυπική. Ορίζεται διαδικασία παρακολούθησης 

αποτελεσμάτων, με χρονικά ορόσημα (τρίμηνα), ενώ θεσπίζονται για πρώτη φορά 

δείκτες αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της Δημόσιας Διοίκησης. 

 Οι δείκτες αυτοί είναι δύο κατηγοριών Γενικοί και Ειδικοί. Σύμφωνα με το 

Ν. 3230/2004 (παράγραφος 5) οι Γενικοί Δείκτες μετρούν: 

- Το χρόνο ανταπόκρισης στα αιτήματα των πολιτών 

- Το ποσοστό ικανοποίησης των παραπόνων που υποβάλλονται 

- Την εφαρμογή νέων τεχνολογιών 

- Το κόστος διαχείρισης και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

- Η πληρέστερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων  

- Η εξυπηρέτηση του πολίτη καθώς και η αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των 

αναγκών του από τη Δημόσια Διοίκηση  

- Η εμπέδωση της εμπιστοσύνης του πολίτη προς τη Δημόσια Διοίκηση  

- Η ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ευθύνης στη Διοικητική 

δράση 

Οι ειδικοί δείκτες είναι διαφορετικοί ανά οργανισμό και δημιουργούνται από 

τους ίδιους τους φορείς, ανάλογα το αντικείμενο δραστηριοποίησης τους. 

Δυστυχώς ο συγκεκριμένος νόμος για πολλά χρόνια είναι ουσιαστικά 

ανενεργός. Οι εκάστοτε προϊστάμενοι συμπληρώνουν τυπικές φόρμες 

αξιολόγησης προσωπικού και στοχοθεσίας, χωρίς ποτέ αυτές να είναι 

συνδεδεμένες με κάποιο σύστημα αμοιβών ή πειθαρχικού ελέγχου, ενώ και η 

εξέλιξη των υπαλλήλων συντελούνταν μόνο λόγω υπηρεσιακής ηλικίας 

(Sotirakou, Zeppou 2004). Μόνο με την έλευση της τρόϊκας άρχισε να 

ξαναγίνεται λόγος για πραγματική αξιολόγηση. 

 

 

 
                                                           
9
 Διαθέσιμες στο www.gspa.gr 
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6.2 Κοινωνία της Πληροφορίας 

 

 Η «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρία που 

συστάθηκε με την υπ’ αριθμό. 10071 (ΦΕΚ Β΄ 324/27.03.2001) κοινή απόφαση 

των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σύμφωνα με 

την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της (ΦΕΚ 3187/30-11-2012)  

« Η εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και έχει ως κύρια 

αποστολή την ανάπτυξη δράσεων και την υποστήριξη αρμοδίων φορέων για τη 

βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης, την εκτέλεση και 

διαχείριση έργων στους τομείς της πληροφορικής, ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 

νέων τεχνολογιών για τη δημόσια διοίκηση» 

Αποτέλεσε το όχημα για την εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

στο Δημόσιο Τομέα της Ελλάδος, καθώς μέσω των πόρων των ευρωπαϊκών 

πλαισίων στήριξης αρχικά και κατόπιν μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, 

δημιούργησε προγράμματα εισαγωγής των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και 

πληροφόρησης στους δημόσιους οργανισμούς. 

6.2.α. Έργο Αριάδνη 

Ένα από τα σημαντικότερα έργα του επιχειρησιακού προγράμματος της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας είναι ή εφαρμογή του έργου Αριάδνη. Το έργο αυτό 

υλοποιήθηκε από το υπουργείο εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 

αποκέντρωσης με την συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ κατά 75%
10

.  

Σκοπός του έργου είναι όλοι οι πολίτες και κυρίως εκείνοι που είναι 

απομακρυσμένοι από τα διοικητικά κέντρα να έχουν άμεση και έγκυρη 

πληροφόρηση σχετικά με τις διαδικασίες που ισχύουν όσον αφορά την παροχή 

συγκεκριμένων υπηρεσιών, αλλά  να έχουν επίσης τη δυνατότητα να λαμβάνουν  

μεγάλο μέρος των υπηρεσιών αυτών. Δόθηκε η δυνατότητα στον πολίτη έτσι να 

αποφύγει την αυτοπρόσωπη παρουσία σε δημόσιους φορείς, αλλά να λαμβάνει 

υπηρεσίες μέσω τριών καναλιών διανομής, τηλέφωνο, διαδίκτυο και τα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών.  

Βασική λειτουργία του προγράμματος, είναι η μετατροπή της δημόσιας 

πληροφορίας σε ψηφιακή μορφή, διευκολύνοντας έτσι τη μετάδοση της. Το 

πρόγραμμα δημιούργησε την ιστοσελίδα των ΚΕΠ 

                                                           
10

 http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/epktp/piousendiaferei/idiotes/pshfiakes/citizen.htm#t1 
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(http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/kep/FullStory?sid=459) , μέσα από την 

οποία οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για όλες τις πιστοποιημένες 

διαδικασίες των ΚΕΠ, για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τέλος για το δίκτυο 

τους.  

Επίσης δημιουργήθηκε η υπηρεσία του τετραψήφιου αριθμού 1564, μέσα 

από την οποία ο πολίτης μπορεί να αιτηθεί και να λάβει υπηρεσίες. 

Το έργο αυτό, αποτέλεσε το θεμέλιο λίθο για την προώθηση της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στην Ελλάδα, καθιστώντας την Κοινωνία της 

Πληροφορίας τον συνεκτικό κρίκο ανάμεσα στους διαφόρους οργανισμούς, τους 

πολίτες και την πολιτική εξουσία. 

   

6.3.E-Government 

 

 Κάθε δραστηριότητα της δημόσιας διοίκησης έχει μία επικοινωνιακή και μία 

πληροφοριακή πλευρά (Snellen 2005). Στις σύγχρονες συνθήκες 

παγκοσμιοποίησης της κατανάλωσης και της παραγωγής και το νέο περιβάλλον 

προκλήσεων, μέσα στο οποίο λειτουργούν οι κυβερνήσεις και οι πολίτες-

καταναλωτές, έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης.  

 Οι Αποστολάκης, Λουκής και Χάλαρης (2008, σελ. 25), δίνουν ανάμεσα στα 

άλλα και τρεις ομάδες ορισμών της έννοιας ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση. 

a) Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση ορίζεται η παροχή υπηρεσιών μέσω του Internet 

από τη Δημόσια Διοίκηση, καθώς επίσης και οι λοιπές δραστηριότητες που αυτή 

πραγματοποιεί μέσω του Διαδικτύου, όπως οι ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις.  

b) Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση είναι η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφόρησης 

και Επικοινωνίας στη Δημόσια Διοίκηση. Αν και η έμφαση της χρήσης των 

τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας είναι γενικά στην παροχή 

υπηρεσιών και στην επεξεργασία δεδομένων, ο ευρύτερος ορισμός περιλαμβάνει 

την υποστήριξη όλων των διαστάσεων της δημόσιας διοίκησης. 

c) Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση ορίζεται η δυνατότητα μετασχηματισμού της 

δημόσιας διοίκησης μέσω της χρήσης των τεχνολογιών επικοινωνίας και 

πληροφόρησης, ή ακόμα ο όρος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

περιγράψει τις νέες μορφές της δημόσιας διοίκησης που μπορούν αναπτυχθούν με 
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βάση τις τεχνολογίες αυτές- η διάσταση αυτή συνδέεται συνήθως νε τη χρήση του 

διαδικτύου. 

Η επικοινωνία αυτή και η πληροφόρηση είναι τόσο προς τους 

εσωτερικούς πελάτες, όπως οι διάφοροι φορείς-οργανισμοί του δημοσίου, όσο και 

προς τους εξωτερικούς πελάτες, τους πολίτες-καταναλωτές.  

O Πομπόρτσης (2005, σελ. 5) λέει πως «η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση  

αναφέρεται στην αλληλεπίδραση (interaction) της Δημόσιας Διοίκησης με τους 

πολίτες και στην ολοκλήρωση (integration) ανάμεσα στα διάφορα τμήματα, 

κεντρικά και περιφερειακά της Δημόσιας Διοίκησης. 

Ουσιαστικά η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ή e-government, έχει τρεις 

διαστάσεις. Υπάρχει η διάσταση της ηλεκτρονικής πληροφόρησης (e-

Information), η διάσταση της ηλεκτρονικής πραγματοποίησης συναλλαγών με το 

δημόσιο (e-Transactions) και τέλος η διάσταση της συμμετοχής των πολιτών στα 

κοινά, μέσω διαβούλευσης κλπ (e-Democracy ή Ηλεκτρονική Δημοκρατία) 

(Αποστολάκης et al 2008, Snellen 2005, Πομπόρτσης 2005). 

Πρέπει εδώ να επισημανθεί πως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχει 

αναπτυχθεί κυρίως στις δύο διαστάσεις της στην Ελλάδα, την e-Information και 

την e-Transactions. Το φαινόμενο αυτό είναι γενικότερο στην Ευρώπη, καθώς 

παρατηρείται μία επικέντρωση στον εκτελεστικό βραχίονα περισσότερο και 

λιγότερο στο νομοθετικό βραχίονα της πολιτείας (Snellen 2005).  

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, μειώνει τη γραφειοκρατία και κάνει τη 

δημόσια διοίκηση φιλικότερη προς τον πολίτη. Αναβαθμίζεται έτσι ριζικά η 

σχέση του με τις δημόσιες υπηρεσίες και δίνει τη δυνατότητα ύπαρξης 

μικρότερου και πιο ευέλικτου δημόσιου τομέα από άποψη διαδικασιών και 

προσωπικού.  

Μεγάλη έμφαση έχει δοθεί στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και  από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Την περίοδο αυτή μάλιστα βρίσκεται σε ισχύ το 2
Ο
  

Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2011-2015. Οι 4 

πολιτικές προτεραιότητες του
11

 είναι: 

1.     Η ενδυνάμωση επιχειρήσεων και πολιτών  

                                                           
11

 Όπως αναφέρονται ρητά στο «COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 
PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE 
COMMITTEE OF THE REGIONS» διαθέσιμο στο http://ec.europa.eu/digital-agenda/european-
egovernment-action-plan-2011-2015  

http://ec.europa.eu/digital-agenda/european-egovernment-action-plan-2011-2015
http://ec.europa.eu/digital-agenda/european-egovernment-action-plan-2011-2015
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2.     Ενίσχυση της κινητικότητας στην Κοινή Αγορά 

3.     Ενίσχυση της ακρίβειας και της αποτελεσματικότητας 

4.     Δημιουργία βασικών ενεργοποιητών (enablers) και των απαραίτητων νομικών 

και τεχνικών συνθηκών που θα διευκολύνουν το έργο 

Στα πλαίσια των παραπάνω, η Ελλάδα ανέπτυξε πολύ συγκεκριμένες 

δράσεις με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, από 

τους δημόσιους φορείς. Η σημαντική διαφορά ανάμεσα σε αυτή και τις λοιπές 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν ότι η Ελλάδα δεν δημιούργησε 

προγράμματα με στόχο τη μετάβαση σε μία κοινωνία της  πληροφορίας μέσω της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αλλά προγράμματα ψηφιακής σύγκλισης με τον 

ευρωπαϊκό μέσο όρο (Iosifidis, Leandros 2003). Συνοπτικά θα παρουσιάσουμε 

παρακάτω τις σημαντικότερες δράσεις. 

 

6.4 Σύζευξης 

Το έργο αυτό αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη προσπάθεια ηλεκτρονικής 

διασύνδεσης και αναβάθμισης των δημοσίων φορέων. Χρηματοδοτήθηκε από το 

Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και το ΕΣΠΑ 2006-2013. Σύμφωνα με την 

επίσημη ιστοσελίδα
12

, είναι ένα έργο του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΔΜΗΔ), με σκοπό τη 

βελτίωση της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, αναβαθμίζοντας την 

εσωτερική  τους επικοινωνίας μέσω της παροχής προηγμένων υπηρεσιών, 

προσφέροντας χαμηλό κόστος και αυτοματοποιημένα συστήματα πληροφόρησης 

και διεκπεραίωσης συναλλαγών για τους πολίτες. Δημιουργεί έναν ηλεκτρονικό 

κορμό σε περισσότερους από 4500 φορείς του δημοσίου, με σκοπό να καλύψει 

όλες τις ανάγκες για τη μεταξύ τους επικοινωνία με Τηλεφωνία (τηλεφωνική 

επικοινωνία ανάμεσα στους φορείς), Δεδομένα (επικοινωνία υπολογιστών - 

Internet) και Video (τηλεδιάσκεψη - τηλεκπαίδευση). 

Ένα από τα κύρια οφέλη του συγκεκριμένου προγράμματος, είναι, μεταξύ 

άλλων, η βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη. Διευκολύνει τη γρήγορη 

αναζήτηση πληροφοριών που έχουν ως πηγή Φορείς του Ελληνικού Δημόσιου 

Τομέα. Παράλληλα βελτιώνει τις διαδικασίες παροχής μίας υπηρεσίας, ιδιαίτερα 

όταν απαιτείται η σύμπραξη διαφόρων δημόσιων οργανισμών. 

                                                           
12

 http://www.syzefxis.gov.gr  

http://www.syzefxis.gov.gr/
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Το Σύζευξης ήδη εξελίσσεται στο Σύζευξης ΙΙ, όπου ο στόχος είναι η 

διασύνδεση όχι μόνο των φορέων, δηλαδή των οργανισμών ως οντότητες, αλλά 

όλων των δημοσίων κτιρίων
13

. Δηλαδή των επιμέρους ψηφίδων που αποτελούν το 

ελληνικό δημόσιο, αναβαθμίζοντας έτσι τις δυνατότητες οργάνωσης, 

παρακολούθησης και διαχείρισης τους, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση τους, 

προς όφελος του πολίτη (έμμεσα ή άμεσα). Με τη πλήρη διασύνδεση και η 

ποιότητα των υπηρεσιών θα αναβαθμιστεί (για παράδειγμα τα σχολεία των 

απομακρυσμένων περιοχών θα έχουν πρόσβαση σε κεντρικές βιβλιοθήκες) και το 

κόστος διαχείρισης θα μειωθεί (λιγότερο χρηματικό κόστος από τον περιορισμό 

της γραφειοκρατίας). 

 

6.5 Διαύγεια 

Στα πλαίσια μείωσης της διαφθοράς, αύξησης της διαφάνειας στη λήψη των 

αποφάσεων και βελτίωση της ποιότητας της πληροφορίας των πολιτών, 

δημιουργήθηκε με το Νόμο 3861/2010/ΦΕΚ 112Α/13-07-2010
14

, το πρόγραμμα 

Διαύγεια. 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό, από τον Οκτώβριο του 2010 αναρτώνται 

στο διαδίκτυο όλες οι αποφάσεις-διοικητικές πράξεις, πάσης φύσεως δημόσιων 

οργανισμών (εκτός από τον τομέα της άμυνας) και είναι διαθέσιμες για κάθε 

πολίτη. 

Με την ψήφιση Ν. 4210/2013 (άρθρο 23) ορίστηκε πως με την ολοκλήρωση 

της ανάρτησης, κάθε πράξη αποκτά έναν μοναδικό Αριθμό Διαδικτυακής 

Ανάρτησης (ΑΔΑ). Ο ΑΔΑ είναι η ταυτότητα κάθε αναρτημένης πράξης, την 

πιστοποιεί και την ακολουθεί εφεξής και της δίνει νομική ισχύ. Έτσι μπορεί να 

γίνει επίκληση του ΑΔΑ από τον πολίτη, χωρίς να χρειάζεται η προσκόμιση της 

διοικητικής πράξης, και ο δημόσιος φορέας είναι υποχρεωμένο να τη ζητήσει 

αυτεπάγγελτα. 

Το πρόγραμμα αυτό αναγνωρίστηκε διεθνώς και μάλιστα βραβεύτηκε ως 

καλή πρακτική στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Best Practice at the 6th European 

Quality Conference, European Public Administration Network (EUPAN),"Doing 

the right things right - Towards a more result-oriented public sector in Europe"). 

                                                           
13

 http://www.syzefxis.gov.gr/node/2335 
14

 Διαθέσιμο στο http://www.et.gr/index.php/2013-01-28-14-06-23/2013-01-29-08-13-13 
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6.6 Open-gov 

Το πρόγραμμα της ανοικτής διακυβέρνησης ή open-gov, είναι ένα 

πρόγραμμα ανοικτής διαβούλευσης για νόμους που προωθούνται προς ψήφιση 

στην Βουλή. Η διαδικασία θεσμοθετήθηκε με το Ν. 4048/2012
15

, ως υποχρεωτική 

και έχει ενσωματωθεί και στον κανονισμό της Βουλής. 

Το πρόγραμμα λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ειδικότερα από το Εθνικό 

Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

Σύμφωνα με το νόμο αυτό, όταν είναι να εισαχθεί προς ψήφιση ένας νέος 

νόμος, έχει θεσμοθετηθεί μία διαδικασία τεσσάρων βημάτων: 

 Προετοιμασία: ειδική μονάδα του εθνικού κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 

αυτοδιοίκησης μαζί με ειδικούς του εκάστοτε Υπουργείου προετοιμάζουν στην 

ιστοσελίδα www.opengov.gr όλο το υλικό του νόμου προς διαβούλευσης. Το 

υλικό αυτό έχει ήδη εγκριθεί από το γραφείο του πρωθυπουργού. 

 Δημόσιος σχολιασμός: το εγκεκριμένο υλικό αναρτάται για τουλάχιστο δύο 

εβδομάδες στην ιστοσελίδα, όπου η ομάδα επίβλεψης (moderators) που έχει ήδη 

αναφερθεί, επωνύμως, απαντά στις ερωτήσεις των πολιτών και προχωρά σε 

δημοσίευση κρίσεων και προτάσεων. 

 Επεξεργασία συμπερασμάτων: με το τέλος της σχετικής προθεσμίας, το εκάστοτε 

υπουργείο ευχαριστεί τους συμμετέχοντες και αναρτά τα πρώτα συμπεράσματα 

που βγαίνουν από τη συζήτηση με τους πολίτες. Ταυτόχρονα, επεξεργάζεται τα 

σχόλια των πολιτών συντάσσοντας έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης η 

οποία προβλέπεται από το άρ. 85 παρ. 3 του Κανονισμού της Βουλής. 

 Ολοκλήρωση : η διαβούλευση θεωρείται ολοκληρωμένη με την ανάρτηση τόσο 

των αποτελεσμάτων της, όσο και του σχετικού νόμου 

Το πρόγραμμα αυτό ενισχύει τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, 

δίνοντας τους λόγο και βήμα προς τη νομοθετική εξουσία. Παράλληλα ενισχύει 

τα ζητήματα της διαφάνειας και λογοδοσίας στους δημόσιους οργανισμούς. 

 

 

 

 

                                                           
15

 ΦΕΚ 34/23-02-2012 διαθέσιμο στο www.et.gr 



35 
 

6.7 Διαδικτυακή Πύλη ΕΡΜΗΣ 

 

Η Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ERMHS αποτελεί την «ενιαία 

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης για την ασφαλή 

διεκπεραίωση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την πληροφόρηση 

των πολιτών και των επιχειρήσεων» (www.ermis.gov.gr). Δημιουργήθηκε μέσα 

από την «Κοινωνία της Πληροφορίας», με συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκής 

Ένωσης –Ελλάδας (σε αναλογία 80-20). Στόχος της είναι ο εκσυγχρονισμός της 

Δημόσιας Διοίκησης και αποτελεί το ηλεκτρονικό one-stop-shop της.  

Παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης προς τους  πολίτες και τις επιχειρήσεις 

σχετικά με όλες τις συναλλαγές τους με δημόσιους οργανισμούς, είτε αυτές είναι 

φυσικές είτε ηλεκτρονικές. Παράλληλα όμως, σε αντίθεση με την ηλεκτρονική 

πύλη των ΚΕΠ (www.kep.gov.gr), παρέχει και μία μεγάλη γκάμα Ηλεκτρονικών 

Συναλλαγών, μέσα από τις οποίες μπορούν να εξυπηρετηθούν οι πολίτες.  

 Η διαδικτυακή αυτή πύλη λειτουργεί κατά μήκος τριών αξόνων: 

Α) Παροχής Πληροφοριών: συλλέγει και οργανώνει όλες τις πληροφορίες που 

αφορούν τον πολίτη και την επιχείρηση, σχετικά με τις συναλλαγές του με το 

δημόσιο. Οι πληροφορίες δίνονται με 5 τρόπους: 

  - Ανάλογα με μία συγκεκριμένη ανάγκη 

  - Ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο 

  -Ανάλογα με την ιδιότητα του πολίτη 

  -Ανάλογα με το φορέα Δημοσίου 

  -Ανάλογα με λέξεις/κλειδιά 

 

Β) Διαλειτουργικότητα: έχει τις υποδομές για την ηλεκτρονική διασύνδεση των 

δημόσιων οργανισμών καθώς και για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών 

συναλλαγών. 

 

Γ) Ασφάλεια συναλλαγών: η πύλη παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να έχουν 

πρόσβαση σε πληροφορίες, ανάλογα με το επίπεδο ασφαλείας που επιλέγουν, 

ήτοι: 

 

http://www.ermis.gov.gr/
http://www.kep.gov.gr/
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• Υπηρεσίες για τις οποίες προσφέρεται μόνο πληροφόρηση για την  

διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν απαιτούν κάποιο 

αναγνωριστικό ταυτοποίησης (είναι διαθέσιμες σε όλους τους χρήστες του ermis 

– εγγεγραμμένους ή όχι).  

• Υπηρεσίες για τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής αίτησης, 

απαιτείται απλή εγγραφή του χρήστη και χρήση του username / password που του 

παρέχεται.  

• Υπηρεσίες για τις οποίες προσφέρεται πλήρης ηλεκτρονική διεκπεραίωση, 

απαιτείται εγγραφή του χρήστη και φυσική ταυτοποίησή του (μόνο μία φορά) σε 

οποιοδήποτε ΚΕΠ.  

• Σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα υποστηρίζεται η δυνατότητα ταυτοποίησης 

του χρήστη μέσω ψηφιακών πιστοποιητικών που θα χρησιμοποιηθούν για 

ψηφιακή υπογραφή. 

 Προς το παρόν η διαδικτυακή πύλη δεν έχει τεθεί σε πλήρη αυτόνομη 

λειτουργία, καθώς ένα μεγάλο μέρος των υπηρεσιών της, παρέχεται σε 

συνεργασία με τα ΚΕΠ. Η εισαγωγή όμως της έννοιας της ψηφιακής υπογραφής 

θα αλλάξει σύντομα το γεγονός αυτό.  

Η διαδικτυακή πύλη λειτουργεί απλώς ως μία πλατφόρμα λήψης 

πληροφοριών για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για μία αίτηση και για την 

ανταλλαγή δεδομένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη 

πως υπάρχει μία ολόκληρη σειρά εγγράφων που με νόμο δεν μπορούν να σταλούν 

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Introna et al 2009). Ουσιαστικά το πρόγραμμα 

παρά τον αρχικό του σχεδιασμό και τις προοπτικές του, υπολειτουργεί και το 

μέλλον του θα κριθεί από πολιτικές αποφάσεις. 

 

 6.8 ΤΑXISΝΕΤ 

 

Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή των ειδικών νόμων 

που συνόδεψαν τα χρηματικά πακέτα παροχής ρευστότητας στην ελληνική 

οικονομία, κομβική σημασία για τη λειτουργία του κράτους απέκτησε η Γενική 

Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.  

 Η καθιέρωση του Υπουργείου Οικονομικών στο κατεξοχήν υπουργείο  

εφαρμογής των κρατικών πολιτικών και η ανάγκη για την καταπολέμηση της 

διαφθοράς, οδήγησαν στην αναβάθμιση του μηχανογραφικού συστήματος του. 
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Έτσι αναπτύχθηκε και απέκτησε ένα μεγάλο μέγεθος λειτουργιών το taxisnet ή 

TAXIS.  

 Ο αρχικός του ρόλος ήταν η ηλεκτρονική υποβολή και εκκαθάριση 

φορολογικών δηλώσεων από τους πολίτες. Μάλιστα για το σκοπό αυτό δεν ήταν 

το μόνο κανάλι παροχής υπηρεσίας, καθώς μπορούσε ο πολίτης (φυσικό ή 

ατομικό πρόσωπο) να απευθυνθεί απευθείας στις κατά τόπους εφορίες. 

 Τα τελευταία χρόνια όμως ο ρόλος του, έπαψε να είναι εισπρακτικός μόνο 

για το δημόσιο. Σιγά σιγά ενσωματώθηκαν λειτουργίες που αφορούν όλες τις 

οικονομικές δοσοληψίες
16

 του πολίτη με τη δημόσια διοίκηση, όπως η έκδοση 

φορολογικής ενημερότητας, η έκδοση ή πληρωμή παραβόλων κλπ. Επίσης 

αποτελεί και την ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας ασκείται και κοινωνική 

πολιτική με τη μορφή επιδομάτων, όπως το επίδομα θέρμανσης, η δήλωση 

ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού κλπ. Παράλληλα μέσω αυτού θα 

εφαρμοστεί και το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο. 

 Με την καθιέρωση ενός ηλεκτρονικού κωδικού ανά άτομο (φυσικό ή 

νομικό), το taxis αποτελεί την διαδικτυακή πύλη του Δημοσίου για όλες τις 

εγχρήματες συναλλαγές. Σε ένα ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον, ο κάθε 

πολίτης μπορεί να προχωρήσει σε σχεδόν οποιαδήποτε οικονομική δοσοληψία με 

τους δημόσιους φορείς, χωρίς να απομακρύνεται από το προσωπικό του χώρο, 

διασφαλίζοντας επιπροσθέτως διακριτικότητα. Παράλληλα, εκλείπει η 

παρεμβολή κάποιου υπαλλήλου, μειώνοντας έτσι τη πιθανότητα λάθους, 

παράνομης δοσοληψίας ή δυσχερειών που οφείλονται στον ανθρώπινο 

παράγοντα. 

 Τέλος δεν πρέπει να παραβλέπει κανείς και τη σημασία του taxis σε 

οικονομικούς όρους. Παρέχει υπηρεσίες σε χαμηλό κόστος και μειώνει την 

ανάγκη για προσωπικό στους δημόσιους φορείς. 

 Η χρήση του σιγά σιγά γίνεται υποχρεωτική για όλες τις υπηρεσίες που 

συσχετίζονται με τον φορολογικό μηχανισμό του κράτους και αποκλείονται ρητά 

άλλα κανάλια παροχής υπηρεσιών, όπως οι Δ.Ο.Υ. ή τα τελωνεία. 

 

 

                                                           
16

 Ο πλήρης κατάλογος των συναλλαγών που μπορούν να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικά τα  φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα www.gsis.gr 
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6.9 ΚΕΠ 

 

 Από τους σημαντικότερους θεσμούς που άλλαξαν τη μορφή της 

εξυπηρέτησης των πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες είναι τα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πελατών. Αποτελούν one-stop-shops για το σύνολο σχεδόν του 

Δημοσίου, παρέχοντας υπηρεσίες πληροφόρησης και διεκπεραίωσης αιτημάτων 

των πολιτών προς τους δημόσιους οργανισμούς. 

  

 i Σύσταση των ΚΕΠ 

Πρόδρομος των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών υπήρξε το «Πρόγραμμα 

Αστερίας». Το πρώην Υπουργείο Αιγαίου σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχεδίασε ένα πρόγραμμα 

με σκοπό τον  εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Στόχος του προγράμματος 

ήταν η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών στα νησιά του Αιγαίου, με τις 

ιδιαιτερότητες που τα διακρίνουν. Τα αποτελέσματα του Προγράμματος Αστερίας 

ήταν: 

Α) η άρση της γεωγραφικής απομόνωσης ιδιαίτερα ευαίσθητων περιοχών 

Β) η αποδοτική υλοποίηση των ασκούμενων πολιτικών 

Γ) η αναβάθμιση των παρεχόμενων πολιτικών. 

Το πρόγραμμα λειτούργησε αρχικά σε όλους τους δήμους των νησιών του  

Αιγαίου μέσω του δικτύου των «Γραφείων του Πολίτη», όπως ονομάστηκαν, και 

έπειτα με απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα με το όνομα 

«Αριάδνη». 

Οι κάτοικοι των νησιών προσέρχονταν στον δήμο, την αμεσότερη 

έκφρασης της κρατικής διοίκησης και αφού συμπλήρωναν το ψηφιοποιημένο 

έντυπο αίτησης, αυτό αποστέλλονταν ηλεκτρονικά από τον υπάλληλο του 

«Γραφείου του Πολίτη» στην αρμόδια υπηρεσία. Κατόπιν παραλάμβαναν από τον 

ίδιο υπάλληλο το απαντητικό έγγραφο σε λιγότερο χρόνο και με μικρότερο 

κόστος από οποιοδήποτε άλλο μέχρι τότε τρόπο. Έτσι με τη συγκεκριμένη δράση, 

οι δήμοι ήταν πια σε θέση να προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες 

εξυπηρέτησης του πολίτη, σε όλο το φάσμα της κρατικής διοίκησης. 

Η σύσταση των ΚΕΠ στην χώρα μας έγινε με την εφαρμογή του  άρθρου 31 

του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/2002)
17

 που αντικατέστησαν τα «Γραφεία του 

Πολίτη». Στη πρώτη φάση του το έργο χρηματοδοτήθηκε κατά 75% από 

                                                           
17

 Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του εθνικού τυπογραφείου www.et.gr 
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προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 25% από τον ελληνικό 

προϋπολογισμό (Chatzoglou et al, 2013). 

Σε πρώτη φάση αναπτύχθηκαν σε αστικά κέντρα και κατόπιν σε όλες τις 

Περιφέρειες, στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τους Δήμους και τις Κοινότητες 

της χώρας. Βασικότερος σκοπός της λειτουργίας τους είναι η παροχή 

πληροφοριών στους πολίτες και η διεκπεραίωση υποθέσεων τους, από τη στιγμή 

της  υποβολής του αιτήματός τους μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες. Λειτουργούν δηλαδή ως ενδιάμεσος ανάμεσα στους πολίτες 

και στο δημόσιο, μειώνοντας έτσι την ανάγκη το άτομο να απευθύνεται σε 

πολλαπλούς οργανισμούς μέχρι να ικανοποιήσει κάποια ανάγκη του. 

Η ύπαρξη όμως των ΚΕΠ, δεν είναι το μοναδικό κανάλι εξυπηρέτησης, 

καθώς δεν απαγορεύει σε καμία περίπτωση στον πολίτη, να απευθυνθεί ο ίδιος 

αυτοπροσώπως στο δημόσιο φορέα που επιθυμεί και να λάβει την υπηρεσία από 

εκεί. 

 

ii Αποστολή και σκοπός των ΚΕΠ 

 

Η αποστολή των ΚΕΠ είναι να λειτουργήσουν ως κέντρα ενημέρωσης και 

πληροφόρησης  των πολιτών αλλά και ως διαμεσολαβητές μεταξύ του πολίτη και 

της δημόσιας διοίκησης μέσω της παραλαβής αιτήσεων, για τη διεκπεραίωση 

υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Ενημερώνουν δηλαδή τους 

πολίτες, τους διευκολύνουν στην συγκέντρωση των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών, εγγράφων κ.λπ. και προωθούν τον φάκελο πλήρες και 

ολοκληρωμένο στην αρμόδια υπηρεσία η οποία τον ελέγχει και προβαίνει στην 

διεκπεραίωση της υπόθεσης. Η υποβολή της αίτησης η συγκέντρωση των 

απαιτούμενων  δικαιολογητικών και η  προώθηση τους στην αρμόδια δημόσια 

υπηρεσία, είναι η πιο σύνθετη και σημαντική εργασία που αναλαμβάνει το ΚΕΠ, 

η διεκπεραίωση και ουσιαστικά η ολοκλήρωσή της οποίας απαιτεί την 

συνεργασία αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών και των ΚΕΠ. 

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 31 του νόμου 3013/02,  «όλες οι 

συναρμόδιες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, χωρίς καμιά εξαίρεση, έχουν ρητά 

την υποχρέωση, να συνεργάζονται με τα ΚΕΠ για την ταχεία προώθηση και 

διεκπεραίωση των υποθέσεων που έχουν καθοριστεί να διεκπεραιώνονται μέσω 

ΚΕΠ. Αυτό σηματοδοτεί την υποχρέωση των δημόσιων υπηρεσιών να εκδίδουν 

τις διοικητικές πράξεις που ζητούν τα ΚΕΠ, μετά από εξουσιοδότηση των 
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πολιτών, χωρίς να απαιτείται η παρουσία των πολιτών σ’ αυτές. Επισημαίνεται 

ότι η μη συμμόρφωση προς την πιο πάνω υποχρέωση, έρχεται σε ευθεία αντίθεση 

με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αποτελεί παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος και 

συγκεκριμένα άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας και διώκεται 

πειθαρχικά σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα ν. 2683/1999.» 

 

iii Αρμοδιότητες των ΚΕΠ 

 

 Οι αρμοδιότητες των Κέντρων εξυπηρέτησης Πολιτών, όπως ορίζονται τόσο 

στον ιδρυτικό τους νόμο 3013/2002, όσο και στις σχετικές εγκυκλίους που 

εκδόθηκαν από το τότε Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης, χωρίζονται σε τρεις μεγάλες ομάδες: 

α) Ενημέρωση: Τα ΚΕΠ πληροφορούν τους πολίτες για τις ενέργειες που 

απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων, διαδικασίες επιλογής 

προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση 

υποθέσεων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. 

 β) Διεκπεραίωση υποθέσεων: παραλαμβάνουν αιτήσεις πολιτών, για την 

διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του δημοσίου, παρέχοντας όλα 

τα σχετικά απαραίτητα έγγραφα. Ελέγχει την πληρότητα των σχετικών αιτήσεων 

των πολιτών και αναζητά για λογαριασμό των πολιτών ή αυτεπαγγέλτως όλα τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται και δεν συνυποβάλλονται με αυτές. Τέλος 

διαβιβάζουν τους πλήρεις φακέλους των υποθέσεων των πολιτών, στην αρμόδια 

για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσία και μετά την ολοκλήρωση της παραδίδουν 

στον πολίτη την απάντηση. 

 γ) Άλλες  υπηρεσίες: στη γενική αυτή κατηγορία εντάσσονται εργασίες όπως  

επικύρωση αντιγράφων διοικητικών εγγράφων, θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής,  χορήγηση παραβόλων, υπεύθυνων δηλώσεων, καθώς και ό, τι άλλο 

οριστεί με σχετική εγκύκλιο του αρμόδιου υπουργείου εσωτερικών. 

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες των ΚΕΠ παρουσιάζονται στο παράρτημα της 

παρούσης, καθώς ο αριθμός των πιστοποιημένων διαδικασιών που ήδη υπάρχουν 

υπερβαίνει τις 800 και συνεχώς αυξάνεται. Κατά συνέπεια η απαρίθμηση τους 

στη παρούσα δεν είναι χρήσιμη για τους σκοπούς της εργασίας. Ο πολίτης μπορεί 

να ενημερωθεί αναλυτικά για αυτές και από την ιστοσελίδα www.kep.gov.gr. 
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 iv Λειτουργία και οργανωτική δομή των ΚΕΠ 

 

Πίνακας 1- Αριθμητική κατανομή των ΚΕΠ ανά νομό 

Α/Α ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΕΠ 

Α/Α ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΕΠ 

1 Αιτωλοακαρνανίας 31 27 Κοζάνης 20 

2 Αργολίδος 16 28 Κορινθίας 16 

3 Αρκαδίας 23 29 Κυκλάδων 35 

4 Άρτας 15 30 Λακωνίας 20 

5 Αττικής 152 31 Λαρίσης 32 

6 Αχαΐας 22 32 Λασιθίου 9 

7 Βοιωτίας 19 33 Λέσβου 19 

8 Γρεβενών 14 34 Λευκάδας 7 

9 Δράμας 7 35 Μαγνησίας 24 

10 Δωδεκανήσου 33 36 Μεσσηνίας 32 

11 Έβρου 13 37 Ξάνθης 12 

12 Ευβοίας 27 38 Πέλλας 12 

13 Ευρυτανίας 12 39 Πιερίας 15 

14 Ζακύνθου 7 40 Πρεβέζης 9 

15 Ηλείας 20 41 Ρεθύμνης 11 

16 Ημαθίας 13 42 Ροδόπης 13 

17 Ηρακλείου 27 43 Σάμου 9 

18 Θεσπρωτίας 10 44 Σερρών 24 

19 Θεσσαλονίκης 49 45 Τρικάλων 24 

20 Ιωαννίνων 40 46 Φθιώτιδος 20 

21 Καβάλας 13 47 Φλωρίνης 12 

22 Καρδίτσας 21 48 Φωκίδος 13 

23 Καστοριάς 14 49 Χαλκιδικής 14 

24 Κέρκυρας 13 50 Χανίων 25 

25 Κεφαλληνίας και 

Ιθάκης 

9 51 Χίου 10 

26 Κιλκίς 8 27 Κοζάνης 20 

 

Στοιχεία διαθέσιμα στο www.kep.gov.gr 

 

 

http://www.kep.gov.gr/
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 Σήμερα λειτουργούν στην Ελλάδα συνολικά 1065 Κέντρα Εξυπηρέτησης 

Πολιτών, κατανομή των οποίων ανά νομό, παρουσιάζεται στον πίνακα 1. H 

κατανομή τους είναι τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές και η ίδρυση 

τους ανάγεται στους αρχικούς Καποδιστριακούς Δήμους. 

H τυπολογία των ΚΕΠ ορίζεται αυστηρά τόσο από τον ιδρυτικό τους νόμο, 

όσο και από μετέπειτα σχετικές εγκυκλίους. Τα καταστήματα των ΚΕΠ έχουν 

ομοιόμορφη εικόνα (χρώματα, σήματα κλπ), είναι υποχρεωτικά προσβάσιμα από 

ΑΜΕΑ και έχουν ειδικές  προβλέψεις για την εξυπηρέτηση τους, όπως τουαλέτες 

κλπ.  

 Υπάρχει περιορισμός όσον αφορά του που στεγάζονται τόσο σε τετραγωνικά, 

όσο και η γεωγραφική τους θέση, που θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από διασπορά 

μέσα στα όρια ενός δήμου, σε σχέση με τις υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες. 

 Το προσωπικό τους αποτελούνταν αρχικά από εργαζόμενους που 

απασχολούνταν με συμβάσεις έργου και ήταν πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Από το 2009 

όμως είναι μόνιμο.  

 Ανάλογα με τον πληθυσμό του εκάστοτε δήμου που εδρεύουν, ορίζεται τόσο 

το ωράριο λειτουργίας τους, όσο και ο αριθμός των υπαλλήλων τους. Έτσι στα 

ΚΕΠ όπου απασχολούνται τρεις τουλάχιστο υπάλληλοι, το ωράριο λειτουργίας 

τους περιλαμβάνει απογευματινή λειτουργία, με ωράριο 8.00 πμ ως 8.00 μμ, και 

λειτουργία το Σάββατο 8.00πμ-2.00μμ. Στα ΚΕΠ με προσωπικό ως δύο άτομα, η 

λειτουργία τους ταυτίζεται με αυτή των υπολοίπων ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. 

 Τα τελευταία χρόνια, λόγω της κρίσης και της ανάγκης περιορισμού του 

κόστους λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πολλοί 

Καλλικρατικοί Δήμοι, έχουν επιλέξει να μεταφέρουν τα ΚΕΠ από 

ενοικιαζόμενους χώρους σε ιδιόκτητους. Αν και το μέτρο αυτό είναι θεμιτό, οι 

μετακινήσεις αυτές επηρέασαν την αποτελεσματικότητα του δικτύου, καθώς η 

αρχικές χωροταξικές μελέτες δεν  ελήφθησαν υπόψη και ολόκληρες περιοχές 

έμειναν χωρίς ΚΕΠ ή κάποιες νέα εγκαταστάσεις δεν είναι εύκολα προσβάσιμες.  

Το σημαντικό όμως εδώ είναι να επισημανθεί πως μέχρι τη χρονική αυτή 

στιγμή, οι δήμοι αναγνωρίζουν τη σημασία και την προσφορά των ΚΕΠ προς 

τους πολίτες και δεν προχωρούν στο κλείσιμο καταστημάτων τους για να 

περιορίσουν τα έξοδα τους. 

  

 Τα ΚΕΠ είναι ένας πολύ πετυχημένος θεσμός, που έχει βρει μία πρωτόγνωρη 

ανταπόκριση από το ελληνικό κοινό. Ανάλογες προσπάθειες είναι πολύ 
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περιορισμένες εκτός Ελλάδος, τόσο σε έκταση όσο και σε προσφερόμενες 

υπηρεσίες. Παρακάτω θα παρουσιάσουμε συνοπτικά τις σημαντικότερες, και 

πλησιέστερες στο ελληνικό μοντέλο, εξ αυτών.  

 

6.9.α.Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών στο εξωτερικό 

 

Το μοντέλο παροχής υπηρεσιών μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης 

Πολιτών, όπως αυτό εφαρμόζεται στην Ελλάδα, δεν απαντάται εύκολα, τόσο στις 

χώρες μέλη της Ε.Ε., όσο και στα υπόλοιπα κράτη, εκτός ευρωπαϊκής ηπείρου. 

Στις περισσότερες των περιπτώσεων, η δυνατότητα αυτή  συναλλαγής με 

τους δημόσιους φορείς στο σύνολο τους, μέσα από ένα κεντρικό σημείο δεν 

υφίσταται θεσμικά ή βρίσκεται στα σπάργανα. 

Έτσι για παράδειγμα στην Βραζιλία εμφανίζονται μόνο στην επαρχία 

Minas Gerais
18

, όπου ο τοπικός κυβερνήτης είχε δημιουργήσει ήδη από το 1997, 

υπηρεσίες one-stop-shop για τους πολίτες με την ονομασία «postos de serviço 

integrado urbano». Ο όρος του one-stop-shop θα μπορούσε να μεταφραστεί ως 

«μαγαζί μίας στάσης», μέσα από το οποίο οι πολίτες της συγκεκριμένης επαρχίας, 

μπορούσαν να διεκπεραιώσουν κάποιες συναλλαγές με το δημόσιο, όπως άδειες 

εργασίας, θέματα συγκοινωνιών κλπ. Ο αρχικός θεσμός απέτυχε λόγω πολλών 

αιτιών να μειώσει τη γραφειοκρατίας και το κόστος που συνεπάγεται και το 2007, 

ανασυστάθηκαν με μεγαλύτερη οργάνωση και αποτελεσματικότητα. Από το 2011 

ένα μέρος τους έχει ιδιωτικοποιηθεί (Majeed Rushda 2013). 

Στην πολιτεία της Νέας Υόρκης και μόνο για την πόλη της Νέας Υόρκης 

υπάρχει η Ν.Υ.311, μία τηλεφωνική υπηρεσία, που παρέχει πληροφορίες για 

θέματα της πόλης της Νέας Υόρκης και μόνο. 

Ο γενικός κανόνας στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η 

αποσπασματική δημιουργία «καταστημάτων μίας στάσης» για συγκεκριμένους 

φορείς του δημοσίου ή υπηρεσίες και η προώθηση της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης για όλα τα υπόλοιπα. Έτσι βλέπουμε στα περισσότερα κράτη να 

λειτουργούν αξιόπιστες διαδικτυακές πύλες για το κάθε διοικητικό φορέα 

ξεχωριστά, μέσω των οποίων υποβάλλουν τα αιτήματα τους οι πολίτες. 

Εντούτοις θα πρέπει να επισημανθεί, πως σε κάποιες περιπτώσεις έχει 

γίνει θεσμοθετημένη προσπάθεια δημιουργίας ΚΕΠ, παρόμοιων με τα ελληνικά, 

                                                           
18

 A SECOND LIFE FOR ONE-STOP SHOPS:CITIZEN SERVICES IN MINAS GERAIS, BRAZIL, 2003–2013 , The 
World Bank 
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που απευθύνονται στο σύνολο των πολιτών που διαμένουν στη χώρα και όχι μόνο 

ειδικού σκοπού για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες όπως οι μετανάστες ή σε 

επιχειρήσεις. Επιγραμματικά παρουσιάζουμε τα παρακάτω: 

 

i ΚΕΠ στη Δανία: 

Το 2007 οι δημοτικές οντότητες στη  Δανία, ενώθηκαν μεταξύ τους, κατά 

αναλογία με τα ελληνικά σχέδια Καποδίστρια και Καλλικράτη, προκειμένου να 

δημιουργηθούν μεγαλύτεροι δήμοι, οικονομικά και πληθυσμιακά, αλλά λιγότεροι  

σε αριθμό. Στη προσπάθεια να φέρουν τον «πολίτη στο κέντρο» (Yosef Bhatti et 

al 2010b), από το 2005, είχε ψηφισθεί ένας νόμος για τη δημιουργία Κέντρων 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ ή CSCs), αν και σε εθελοντική βάση υφίστανται 

από το 1987. 

Η ιδιαιτερότητα των συγκεκριμένων ΚΕΠ, είναι πως η ίδρυση και οι 

αρμοδιότητες τους δεν καθορίζονται με νόμο, αλλά αφήνονται στη διακριτική 

ευχέρεια του εκάστοτε Δήμου. Οι κύριες δραστηριότητες τους είναι κυρίως στο 

χώρο των κοινωνικών υπηρεσιών (ληξιαρχεία, αλλαγή στοιχείων κλπ)
19

 και ο 

ρόλος τους είναι κυρίως επικουρικός, δηλαδή διεκπεραιώνουν γενικού τύπου 

υποθέσεις, που δεν απαιτούν εξατομικευμένες λύσεις, για όσους επιλέγουν να 

απευθυνθούν σε αυτά, αντί στις υπηρεσίες απευθείας. Πολύ συχνά 

δημιουργήθηκαν όχι γιατί υπήρχε μία πραγματική έλλειψη  κάποιας υπηρεσίας σε 

ένα δήμο, αλλά λόγω διάχυσης από κάποιον όμορο (Bhatti et al 2010a) 

Οι νέες δημοτικές οντότητες ανέρχονται σε 66, με τουλάχιστο 2 ΚΕΠ η 

κάθε μία, πολλά εκ των οποίων βρίσκονται στα παλιά δημαρχεία-κτίρια των 

αρχικών δήμων  (Yosef Bhatti et al 2010b). Πρέπει να σημειωθεί όμως , πως 

κάποια από τα μικρότερα ΚΕΠ που κληρονομήθηκαν από τους αρχικούς δήμους 

κλείνουν σιγά σιγά, στα πλαίσια εξορθολογισμού λειτουργίας τους, λόγω 

χαμηλής προσέλευσης πολιτών. 

 

ii ΚΕΠ στη Κύπρο
20

:  

Η Κύπρος διατηρεί 7 ΚΕΠ στο ελεύθερο τμήμα της, με παρεμφερείς 

αρμοδιότητες με τα ελληνικά. Η ύπαρξη των κυπριακών ΚΕΠ, είναι ευνόητη 

λόγω της μεγάλης σύνδεσης με την Ελλάδα σε όλους τους τομείς, είτε 

                                                           
19

  
http://subsite.kk.dk/sitecore/content/Subsites/CityOfCopenhagen/SubsiteFrontpage/LivingInCopenhag
en/CitizenService.aspx 
20

 http://www.mof.gov.cy/mof/papd/papd.nsf/page50_gr/page50_gr?OpenDocument 
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κουλτούρας είτε κοινωνικοοικονομικούς. Το πρώτο ΚΕΠ δημιουργήθηκε στη 

Λευκωσία το 2005. Ως θεσμός προσφέρει περίπου όσα και τα ελληνικά ΚΕΠ, με 

ορισμένες ιδιαιτερότητες όμως. Δε προσφέρει υπηρεσίες σχετικά με όλους τους 

φορείς του Δημοσίου, αλλά μόνο από επιμέρους τμήματα, από επτά συνολικά 

υπουργεία. Οι υπηρεσίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα ΚΕΠ εξίσου, για 

παράδειγμα υπηρεσίες για το υπουργείο Άμυνας της Κύπρου προσφέρονται μόνο 

από 3 από τα 7 ΚΕΠ. Παράλληλα τα ΚΕΠ στην Κύπρο είναι αποκλειστικά 

αρμόδια για κάποιες υπηρεσίες τις οποίες παρέχουν επιτόπου, όπως η έκδοση 

δελτίου ταυτότητος, σε αντίθεση με τα ελληνικά που έχουν το ρόλο του 

ενδιάμεσου ανάμεσα στο πολίτη και στους δημόσιους φορείς. 

 

iii ΚΕΠ στην Ιρλανδία
21

: 

Στην Ιρλανδία, μία χώρα με μεγάλο αριθμό μεταναστών , έχει 

θεσμοθετηθεί η Υπηρεσία Πληροφόρησης Πολιτών (Citizens Information 

Services) (Oliveira et al 2009), η οποία εξυπηρετεί τον πολίτη σε θέματα 

πληροφόρησης και ενημέρωσης. Οι πληροφορίες δίνονται τόσο ηλεκτρονικά, 

μέσω σχετικής ιστοσελίδας όσο και μέσα από ένα δίκτυο συνολικά περίπου 260 

τοποθεσιών. Ειδικότερα λειτουργούν 106 Κέντρα Πληροφόρησης Πολιτών 

(CICs), 54 με πλήρες ωράριο και 52 με μερικό ωράριο λειτουργία, καθώς και 

μέσω 162 ανεξάρτητων φορέων. Κάθε τοποθεσία (location), εξυπηρετεί 

γεωγραφικά μία περιοχή. Εντούτοις πρέπει να τονισθεί ξανά, πως τα κέντρα αυτά, 

σε αντίθεση με τα ελληνικά ΚΕΠ, έχουν ως κύριο στόχο την παροχή 

πληροφοριών στους πολίτες και όχι τη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους. 

 

iv ΚΕΠ στην Πορτογαλία
22

: 

Στην Πορτογαλία υπάρχουν τα “Citizen’s Shops 
23

 (Lojas de Cidadão)”, 

δηλαδή τα «Καταστήματα των Πολιτών», που λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο με 

τα ελληνικά ΚΕΠ, παρέχοντας όμως και κάποιες εξτρά υπηρεσίες, όπως σύνδεση 

ή διακοπή τηλεφωνικής γραμμής ή παροχής ρεύματος, καθώς οι συγκεκριμένες 

επιχειρήσεις είναι κρατικές. Επιπροσθέτως ασκούν περιορισμένες ταχυδρομικές 

υπηρεσίες, υπηρεσίες καλωδιακής τηλεόρασης κλπ. Εν γένει, αποτελούν το κύριο 

κανάλι επαφής μεταξύ πολιτών και δημοσίου. Λειτουργούν για πάνω από δέκα 

χρόνια και συνεχώς αναπτύσσεται ο αριθμός τους. 

                                                           
21

 http://www.citizensinformationboard.ie/services/citizens/citizens_centres.html 
22

 http://lisbon.angloinfo.com/information/moving/residency/citizens-shops/ 
23

 http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/pt/ 



46 
 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

7.1 Σκοπός της έρευνας 

 Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η μέτρηση της αντιλαμβανόμενης 

ποιότητας (perceived quality) των υπηρεσιών που λαμβάνουν οι πολίτες μέσα από 

τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, καθώς κατά τη γνώμη μας, ο καλύτερος 

τρόπος για να κατανοήσει κανείς το επίπεδο της ικανοποίησης που παίρνουν οι 

πολίτες από τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι ελληνικοί δημόσιοι οργανισμοί, 

είναι να μελετήσει το πιο οργανωμένο και πετυχημένο θεσμό, αυτόν τον ΚΕΠ. 

 Η μέτρηση της αντιλαμβανόμενης ποιότητας θα δείξει τα δυνατά και 

αδύνατα σημεία του θεσμού, όπως τα επισημαίνουν οι πολίτες και ίσως δείξει 

περιθώρια βελτίωσης στις διαδικασίες λειτουργίας του. 

 

7.2 Μεθοδολογία 

Σύμφωνα και με τη σχετική βιβλιογραφία, η πρώτη επιλογή της παρούσας 

έρευνας ήταν η επιλογή της μεθόδου SERVQUAL. Για το σκοπό αυτό άρχισε να 

συντάσσεται και το σχετικό ερωτηματολόγιο, λαμβάνοντας υπόψη τις 5 

διαστάσεις που αναφέρονται στη βιβλιογραφία, δηλαδή Reliability (Αξιοπιστία), 

Assurance (Ασφάλεια), Tangibles (Υλικά), Empathy (Εμπάθεια)   και 

Responsiveness (Ανταπόκριση), με τους 22 επιμέρους δείκτες.  

Σε σχετική δοκιμαστική υποβολή του ερωτηματολογίου, που έγινε σε 

τοπική κοινότητα όμως, παρουσιάστηκαν προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα, 

υπήρξε δυσκολία απάντησης του ερωτηματολογίου από ανθρώπους μεγαλύτερης 

ηλικίας, οι οποίοι δεν μπορούσαν να διαχωρίσουν εύκολα τις έννοιες 

αναμενόμενη (expected) ποιότητα και αντιλαμβανόμενη (perceived) ποιότητα. 

Έτσι, δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τη λογική των διπλών ερωτήσεων για το 

ίδιο ζήτημα. Πολλές φορές άφηναν αναπάντητα κάποια ερωτήματα, ενώ άλλες 

φορές, οι απαντήσεις ανάμεσα στις ερωτήσεις για την αναμενόμενη ποιότητα και 

την αντιλαμβανόμενη ποιότητα, ταυτίζονταν απόλυτα.  

Σε άλλο μέρος του δείγματος παρατηρήθηκε δυσανάλογη διαφορά 

ανάμεσα σε αρνητικές απαντήσεις για το τμήμα των ερωτήσεων που αναφερόταν 
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στην αξιολόγηση της αναμενόμενης ποιότητας και τις θετικές απαντήσεις για το 

τμήμα  των ερωτήσεων που αναφέρονταν στην αξιολόγηση της 

αντιλαμβανόμενης ποιότητας. Δηλαδή, οι ερωτώμενοι, έδιναν υπερβολικά 

αρνητικές απαντήσεις για το τι περίμεναν και κατόπιν, στις ερωτήσεις μετά την 

εμπειρία τους, οι απαντήσεις τους ήταν όλες ακραία θετικές. Το φαινόμενο αυτό 

μπορεί να αποδοθεί ίσως σε δύο λόγους.  

Οι τοπικές κοινωνίες, λόγω μεγέθους και κοινωνικής τριβής, έχουν 

αναπτύξει πιο στενές σχέσεις με τους υπαλλήλους των τοπικών Κέντρων 

Εξυπηρέτησης Πολιτών. Έτσι στα πλαίσια του φαινομένου να μην θέλουν να 

δημιουργήσουν προβλήματα στους εν λόγω υπαλλήλους-φίλους τους, παρά τις 

διαβεβαιώσεις περί ανωνυμίας της όλης διαδικασίας, προσπαθούσαν να 

«βοηθήσουν» αυτούς που τους εξυπηρετούν.  

Ο δεύτερος λόγος πιθανολογείται στο ότι τα ΚΕΠ είναι ένας θεσμός, με 

αρκετή ιστορία πια, με αποτέλεσμα, η έννοια της αναμενόμενης ποιότητας να μη 

μπορεί να αξιολογηθεί σωστά, καθώς στις τοπικές κοινωνίες, πολύ μεγάλο δείγμα 

του πληθυσμού συναλλάσσεται με τα τοπικά καταστήματα, τουλάχιστο μία φορά 

το μήνα ή το δίμηνο. Έτσι έχει παγιωθεί μία αντίληψη της ποιότητας των 

υπηρεσιών στο μυαλό του. 

Για τους παραπάνω λόγους, επιλέχθηκε τελικά η δημιουργία ενός 

ερωτηματολογίου μέτρησης της αντιλαμβανόμενης ποιότητας μόνο, βασισμένο 

όσο το δυνατόν καλύτερα, πάνω στα κοινώς αποδεκτά από τη βιβλιογραφία, 

υποκειμενικά κριτήρια επιλογής υπηρεσιών από τον πελάτη. Δηλαδή:  

1. Πιστότητα-συνέπεια 

2. Ανταπόκριση 

3. Ικανότητα 

4. Ευκολία πρόσβασης 

5. Ευγένεια 

6. Επικοινωνία 

7. Αξιοπιστία 

8. Ασφάλεια 

9. Κατανόηση-πραγματική επικοινωνία 

10. Υλική υπόσταση 

Έτσι οι ερωτώμενοι, κλήθηκαν να εκφράσουν την άποψη τους για το 

βαθμό ικανοποίησης τους σε διάφορα ζητήματα, που αφορούν τη λήψη μίας 
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υπηρεσίας από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, στην βάση μίας κλίμακας 

Likert. Η κλίμακα ήταν πενταβάθμια και εξέταζε τη χρονική συχνότητα 

εμφάνισης φαινομένου (γεγονότος ή ικανοποίησης). Η δε  διαβάθμιση της 

κλίμακας ήταν: 

 

Α) ποτέ, Β) σπάνια, Γ) μερικές φορές Δ) πολύ συχνά Ε) πάντα 

 

Στις ανωτέρω απαντήσεις, δόθηκε μία αριθμητικά αξία, ήτοι Α=1, Β=2, 

Γ=3, Δ=4 και Ε=5. Κατόπιν αθροίστηκαν τα γινόμενα του πλήθους των 

απαντήσεων επί των αριθμητικών αξιών τους και εξήχθη ο αριθμητικός μέσος 

που υποδεικνύει την τάση του δείγματος. 

Δείγμα του ερωτηματολογίου συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα της 

παρούσης. 

 

7.3 Περιοχή διεξαγωγής της έρευνας 

Αποφασίστηκε να γίνει η έρευνα στους πολίτες-πελάτες που 

εξυπηρετούνται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, που βρίσκονται στους 

Δήμους που ανήκαν μέχρι πρότινος στο πρώην Επαρχείο Λαγκαδά. Οι δήμοι 

αυτοί σήμερα είναι οι Δήμοι Λαγκαδά και Βόλβης. Αποτελούνται από 13 

συνολικά δημοτικές ενότητες (Διάγραμμα 5). Από τις δημοτικές ενότητες αυτές, 

ΚΕΠ λειτουργούσαν σε όλες πλην των Ασσύρου, Βερτίσκου και Εγνατίας. 

 

Διάγραμμα 5- ΚΕΠ Δήμων Λαγκαδά και Βόλβης 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 

•Άσσυρος 

•Βερτίσκος 

•Καλλινδοίων 

•Κορώνειας 

•Λαγκαδά 

•Λαχανά 

•Σοχός 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 

•Αγίου Γεωργίου  

•Απολλωνίας 

•Αρέθουσας 

•Εγνατίας 

•Μαδύτου 

•Ρεντίνας 
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Η έρευνα αποφασίστηκε να γίνει στα ΚΕΠ που ανήκουν στις παραπάνω 

δημοτικές ενότητες, με εξαίρεση αυτό του ΚΕΠ Λαχανά, το οποίο έχει μεν 

διοικητική διασύνδεση με το Δήμο Λαγκαδά, όμως γεωγραφικά βρίσκεται 

ουσιαστικά στην αντίθετη πλευρά όλων των υπολοίπων.  

Το χαρακτηριστικό των υπολοίπων δημοτικών ενοτήτων και τον 

αντίστοιχων Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, είναι πως βρίσκονται εκατέρωθεν 

του νοητού άξονα που δημιουργούν οι δύο λίμνες, Βόλβης και Λαγκαδά, και των 

δύο εθνικών οδών, της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Καβάλας και της 

Εγνατίας Οδού. 

 

Η επιλογή αυτή έγινε για τους παρακάτω λόγους: 

 

1. Οι εν λόγω δήμοι ανήκουν σε μία σχετικά περίκλειστη περιοχή, με δύο μόνο 

ουσιαστικά οδικές αρτηρίες, που τη συνδέουν με τη Θεσσαλονίκη. 

2. Γεωγραφικά, στους δύο δήμους περιλαμβάνονται δημοτικά διαμερίσματα 

ορεινά (Σοχός, Καλλινδοίων), ημιορεινά (Μάδυτος, Αρέθουσα), πεδινά 

(Λαγκαδάς, Κορώνεια, Απολλωνία, Εγνατία) και τέλος παραθαλάσσια (Αγίου 

Γεωργίου, Ρεντίνας). 

3. Οι τοπικές κοινότητες είναι μοιρασμένες σε μία μεγάλη έκταση, περίπου 2003 

τ.χλμ. 

4. Οι έδρες των νέων δήμων έχουν συγκεντρωθεί στα δύο άκρα της γεωγραφικής 

αυτής περιοχής, δημιουργώντας αποστάσεις μέχρι και άνω των 50 

χιλιομέτρων, από τις τοπικές κοινότητες που τους αποτελούν. 

5. Έχει εφαρμοστεί «Σχέδιο Καλλικράτης» και στις δημόσιες υπηρεσίες στην 

περιοχή, προς εξοικονόμηση πόρων. Έτσι έχει γίνει συγχώνευση εφοριών, 

αστυνομικών τμημάτων, σχολείων κάθε βαθμίδας, δημοτικών καταστημάτων 

κλπ, δημιουργώντας έτσι αποστάσεις που πρέπει να διανύσει ο πολίτης για να 

εξυπηρετηθεί. 

6. Οι περισσότερες από τις πρώην δημοτικές ενότητες είχαν συστήσει Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών, τα οποία παρέμειναν σε λειτουργία στους ίδιους 

χώρους και μετά την ενσωμάτωση τους στους δύο νέους σχηματισμούς. 

7. Η περιοχή είναι τόσο αστική (πόλη του Λαγκαδά), όσο και αγροτική (χωριά 

με κατοίκους αγρο-κτηνοτρόφους). Παράλληλα οι παραθαλάσσιες περιοχές 
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δέχονται, τους θερινούς μήνες, πολύ μεγάλο αριθμό τουριστών από τα 

Βαλκάνια και ημερήσιων εκδρομέων από τη Θεσσαλονίκη. 

8. Μεγάλος αριθμός κατοίκων της περιοχής εργάζεται στη Θεσσαλονίκη και 

έτσι υπάρχει καθημερινή μετακίνηση του στο αστικό κέντρο. 

9. Υπάρχει τακτική αστική συγκοινωνία για το μεγαλύτερο μέρος του Δήμου 

Λαγκαδά και υπεραστική για τις υπόλοιπες περιοχές. Διευκολύνεται έτσι οι 

μετάβαση στη Θεσσαλονίκη για πολλούς από τους κατοίκους των περιοχών. 

 

Ο πληθυσμός των ανωτέρων δήμων, σύμφωνα με την απογραφή του 2011 

ανέρχεται σε συνολικά 64.581 άτομα. Αναλυτικά ο πληθυσμός παρουσιάζει τα 

ανθρωπολογικά στοιχεία που αναφέρονται στον πίνακα 2. 

 

Πίνακας 2- Δημογραφικά στοιχεία απογραφής 2011 

 
ΔΗΜΟΣ 

ΛΑΓΚΑΔΑ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 

Πληθυσμός  41.103 23.478 

Άνδρες 20.358 11.742 

Γυναίκες 20.745 11.736 

Μ.Ο. ηλικίας 43,2 45,5 

Εργαζόμενοι 11.589 6.005 

Συνταξιούχοι 11.351 7.163 

Μαθητές/φοιτητές 6.618 3.252 

Άνεργοι  3.441 1.597 

 Πηγή Εθνική Στατιστική Υπηρεσία  www.statistics.gr 

 

Ο πίνακας 3, μας δείχνει τον πληθυσμό ανά δημοτική ενότητα.   
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Πίνακας 3 Πληθυσμιακή κατανομή ανά δημοτική ενότητα 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ 

ΔΗΜΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  

ΒΟΛΒΗΣ Αγίου Γεωργίου  5.717 

 Απολλωνίας 3.876 

 Αρέθουσας 2.987 

 Εγνατίας 2.617 

 Μαδύτου 2.460 

 Ρεντίνας 5.821 

ΛΑΓΚΑΔΑ Άσσυρος 3.638 

 Βερτίσκος 1.923 

 Καλλινδοίων 3.592 

 Κορώνειας 4.092 

 Λαγκαδά 19.587 

 Λαχανά 2.441 

 Σοχός 5.830 

Πηγή Εθνική Στατιστική Υπηρεσία  www.statistics.gr 

 

7.4 Δείγμα 

 

Μέχρι τον Φεβρουάριο  του 2009, κάθε ΚΕΠ, είχε διαθέσιμες αναφορές 

για τον αριθμό των αιτήσεων που δέχονταν για πιστοποιημένες διαδικασίες. Λόγο 

διακοπής της εφαρμογής η παρακάτω αναφορά περιλαμβάνει τα τελευταία 

στατιστικά στοιχεία που ήταν διαθέσιμα για όλα τα ΚΕΠ στο σύστημα E-kep 

σύμφωνα με το 9133/11-1-2006 έγγραφο της ΟΔΕ των ΚΕΠ. 

Στον πίνακα 4 παραθέτουμε τα ΚΕΠ του Ν. Θεσσαλονίκης που αποτέλεσαν 

το δείγμα της έρευνάς μας κατά φθίνουσα σειρά σύμφωνα με τον συνολικό 

αριθμό των αιτήσεων των πολιτών που διεκπεραιώθηκαν στο διάστημα από 01-

09-2008 έως 28-02-2009.  
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Ο υπολογισμός του αριθμού των ερωτηματολογίων που διοχετεύτηκαν στα 

ΚΕΠ, τα οποία αποτέλεσαν το δείγμα μας, έγινε λαμβάνοντας υπόψη το 20% του 

συνολικού μηνιαίου αριθμού πιστοποιημένων αιτήσεων που διεκπεραιώθηκε από 

το κάθε ΚΕΠ (πίνακας 4).  

Λήφθηκαν υπόψη μόνο οι πιστοποιημένες διαδικασίες που 

διεκπεραιώνονται από ένα ΚΕΠ, προκειμένου να υπολογιστεί το μέγεθος του 

δείγματος, παρά το γεγονός ότι μεγάλο χρόνο της ημερήσιας λειτουργίας τους, 

τον αφιερώνουν στην παροχή προφορικών πληροφοριών, επικυρώνοντας 

αντίγραφα εγγράφων ή ταυτοτήτων και βεβαιώνοντας το γνήσιο της υπογραφής.  

Αν και οι διαδικασίες αυτές είναι απόλυτα απαραίτητες και χρήσιμες για 

τους πολίτες, δεν είναι ο σκοπός της ίδρυσης των ΚΕΠ. Οι πιστοποιημένες 

διαδικασίες όπως οι εκδόσεις διαφόρων διοικητικών αδειών, οι μεταβιβάσεις 

οχημάτων κλπ, που οδηγούν στην παροχή μίας υπηρεσίας από ένα μόνο 

κατάστημα και όχι από την αναζήτηση των κατάλληλων δημόσιων οργανισμών 

από τον πολίτη, είναι η πεμπτουσία των ΚΕΠ. 

 

Πίνακας 4 – Αριθμός αιτήσεων πιστοποιημένων διαδικασιών ανά ΚΕΠ 

ΚΕΠ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

09/2008 ΩΣ 

02/2009 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

20% ΜΗΝΙΑΙΩΝ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΛΑΓΚΑΔΑ 3716 619 124 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 1633 272 54 

ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ 1168 195 40 

ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 1068 178 36 

ΡΕΝΤΙΝΑΣ 981 163 33 

ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
729 121 24 

ΜΑΔΥΤΟΥ 649 108 22 

ΣΟΧΟΥ 505 84 17 

ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ 442 74 15 

 

Συνολικά διοχετεύθηκαν 365 ερωτηματολόγια, σύμφωνα με την ανωτέρω 

κατανομή, σε αντίστοιχους πολίτες-καταναλωτές υπηρεσιών.  
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8. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Αν και τα ερωτηματολόγια διοχετεύθηκαν στους πολίτες μέσα από τα ίδια 

τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, όπως έχει ήδη ειπωθεί, δημιουργήθηκε η 

ερώτηση 1 «Έχετε επισκεφτεί ποτέ κάποιο ΚΕΠ για την πραγματοποίηση των 

συναλλαγών σας με το Δημόσιο», όπου οι δυνατές απαντήσεις ήταν μόνο ναι ή όχι, 

με την παράλληλη επισήμανση πως σε περίπτωση απάντησης «όχι» πως δεν 

απαιτείτο η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Ο λόγος για την ύπαρξη αυτής 

της ερώτησης, ήταν ώστε να δοθεί το δικαίωμα στους πολίτες να αρνηθούν να 

συμμετάσχουν στην έρευνα. 

Έτσι από τα 365 ερωτηματολόγια που συνολικά δόθηκαν σε πολίτες, 279 

ερωτώμενοι δηλαδή το 76,44% δέχθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα οπότε 

έδωσαν θετική απάντηση στην ερώτηση 1  ενώ οι 86 δηλαδή το 23,56% 

αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην έρευνα και απάντησαν αρνητικά.  Αναλυτικά 

οι συμμετέχοντες ανά Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών παρουσιάζονται στον 

πίνακα 5.  

Πίνακας 5 –Συμμετοχή στην έρευνα ανά ΚΕΠ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΕΠ 
Συμμετοχή 

Άρνηση 

Συμμετοχής 

Σύνολο 

Δείγματος 

Ποσοστό 

Συμμετοχής 

% 

ΛΑΓΚΑΔΑ 111 13 124 89,52 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 45 9 54 83,33 

ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ 29 11 40 72,50 

ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 28 8 36 77,78 

ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
15 9 24 62,50 

ΜΑΔΥΤΟΥ 14 8 22 63,64 

ΣΟΧΟΥ 11 6 17 64,71 

ΡΕΝΤΙΝΑΣ 18 13 31 58,06 

ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ 8 7 15 53,33 
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 Παρατηρήθηκε το φαινόμενο πως η συμμετοχή ήταν μεγαλύτερη σε περιοχές 

που έχουν πιο αστικό δημογραφικό προφίλ ή αποτελούν έδρα διαφόρων 

δημοσίων υπηρεσιών. Αν το γεγονός αυτό είναι καθαρά τυχαίο ή αποτελεί ένα 

χαρακτηριστικό της διαφορετικής ιδιοσυγκρασίας των πολιτών, είναι μία 

ενδιαφέρουσα οπτική προς μελλοντική έρευνα. 

 Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας από εδώ και εξής οι έννοιες 

ερωτώμενος και συμμετέχων θα ταυτίζονται και θα υποδηλώνουν πολίτη που 

δέχθηκε να συμμετάσχει στην έρευνα απαντώντας στην ερώτηση 1 «ναι», εκτός 

και αν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό. 

 Δημογραφικά το δείγμα είναι ισόρροπα κατανεμημένο ανάμεσα σε άνδρες 

και γυναίκες, με ποσοστά 51,5% (188 συμμετέχοντες) και 48,5% (177 

συμμετέχοντες), σε σχετική αναλογία της πληθυσμιακής κατανομής, σύμφωνα με 

την απογραφή του 2011, για την περιοχή.  

Έγινε προσπάθεια για ισόρροπη κατανομή του δείγματος ανάμεσα στα δύο 

φύλλα, τόσο λόγω της πληθυσμιακής σύνθεσης αλλά και για να αποφευχθεί μία 

ψευδή εικόνα της ικανοποίησης των πολιτών, καθώς σύμφωνα με τους 

Dimitriadis,Maroudas (2007), οι άνδρες τείνουν να είναι περισσότεροι 

ικανοποιημένοι από την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν από το 

δημόσιο, από ότι οι γυναίκες. Επιπροσθέτως ο βαθμός ικανοποίησης  από μία 

υπηρεσία επηρεάζεται και από εξωγενείς παράγοντες, φαινομενικά μη σχετικούς, 

όπως η εργασία ή οικονομική κατάσταση του ερωτώμενου, που επιδρούν στις 

προσδοκίες του για την υπηρεσία (Deichmann and Lall, 2003). 

  Από το σύνολο των ερωτηθέντων οι 154 (42.2%) ήταν μισθωτοί 

/συνταξιούχοι οι 89 (24,4%) άνεργοι, οι 87 (23,8%) αυτοαπασχολούμενοι  και 

φοιτητές οι 35 (9,6%) (Διάγραμμα 6).  

Στην έρευνα συμμετείχε ένα ποσοστό ανέργων μεγαλύτερο από τους 

καταγεγραμμένους κατά την απογραφή του 2011. Αυτό είναι φυσιολογικό σε 

μεγάλο βαθμό, καθώς η ανεργία έχει αυξηθεί δραματικά στο μεσοδιάστημα και 

παράλληλα, τα ΚΕΠ αποτελούν και κανάλια πληροφόρησης προγραμμάτων 

απασχόλησης υπό την αιγίδα του ΟΑΕΔ ή προκηρύξεων προσλήψεων μέσω 

ΑΣΕΠ. Φυσικό επακόλουθο είναι να αποτελούν έναν από τους κύριους αγωγούς 

λήψης υπηρεσιών για ανθρώπους που αναζητούν εργασία. 
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Διάγραμμα 6 –Επαγγελματική κατανομή συμμετεχόντων 

 Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της έρευνας παρατίθενται στον πίνακα 6. 

Πιο συγκεκριμένα δίνονται ο αριθμός των απαντήσεων για κάθε τμήμα της 

χρονικής κλίμακας Likert, σύμφωνα με τη διαβάθμιση: 

Α) ποτέ, Β) σπάνια, Γ) μερικές φορές Δ) πολύ συχνά Ε) πάντα 

Πίνακας 6 –Συγκεντρωτικά αποτελέσματα έρευνας 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α=1 B=2 Γ=3 Δ=4 Ε=5 % Α % Β % Γ % Δ % Ε 

1 279 86 - - - 76,44 23,56 - - - 

2 6 40 69 114 50 2,15 14,34 24,73 40,86 17,92 

3 138 79 44 16 2 49,46 28,32 15,77 5,73 0,72 

4 2 10 29 136 102 0,72 3,58 10,39 48,75 36,56 

5 24 31 104 83 37 8,60 11,11 37,28 29,75 13,26 

6Α 18 30 96 93 41 6,47 10,79 34,53 33,45 14,75 

6Β 72 82 90 27 6 25,99 29,60 32,49 9,75 2,17 

6Γ 45 83 92 51 7 16,19 29,86 33,09 18,35 2,52 

7 4 6 16 69 184 1,43 2,15 5,73 24,73 65,95 

8 3 2 31 121 122 1,08 0,72 11,11 43,37 43,73 

9Α 116 65 58 34 4 41,88 23,47 20,94 12,27 1,44 

9Β 140 76 44 16 2 50,36 27,34 15,83 5,76 0,72 

9Γ 125 40 60 49 4 44,96 14,39 21,58 17,63 1,44 

9Δ 100 19 57 77 26 35,84 6,81 20,43 27,60 9,32 

9Ε 166 71 32 9 0 59,71 25,54 11,51 3,24 0,00 

9ΣΤ 161 65 42 10 0 57,91 23,38 15,11 3,60 0,00 

9Ζ 127 55 75 19 3 45,52 19,71 26,88 6,81 1,08 

9Η 147 61 62 8 0 52,88 21,94 22,30 2,88 0,00 

10 4 16 49 121 89 1,43 5,73 17,56 43,37 31,90 

ΜΙΣΘΩΤΟΙ/ΣΥΝ
ΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 

24% 

ΑΝΕΡΓΟΙ 
32% 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛ
ΟΥΜΕΝΟΙ 

31% 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
13% 
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11 7 17 50 84 121 2,51 6,09 17,92 30,11 43,37 

12 208 46 16 9 0 74,55 16,49 5,73 3,23 0,00 

13 125 79 53 21 0 44,96 28,42 19,06 7,55 0,00 

14 11 28 67 112 61 3,94 10,04 24,01 40,14 21,86 

15Α 6 11 42 113 107 2,15 3,94 15,05 40,50 38,35 

15Β 5 13 59 112 90 1,79 4,66 21,15 40,14 32,26 

15Γ 4 19 72 99 81 1,45 6,91 26,18 36,00 29,45 

15Δ 25 25 70 97 62 8,96 8,96 25,09 34,77 22,22 

15Ε 5 12 34 107 121 1,79 4,30 12,19 38,35 43,37 

15ΣΤ 2 15 65 111 86 0,72 5,38 23,30 39,78 30,82 

 

Επίσης γίνεται και ποσοστιαία παρουσίαση της κάθε απάντησης στο σύνολο 

των απαντημένων ερωτηματολογίων. Εξαίρεση αποτελεί η ερώτηση 1 όπως 

ειπώθηκε, όπου οι πιθανές απαντήσεις είναι μόνο δύο. 

 Πιο αναλυτικά, μελετώντας τις απαντήσεις των συμμετεχόντων-πολιτών, θα 

πρέπει αρχικά να δούμε τη γενική εικόνα που έχουν για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης 

Πολιτών. Οι ερωτήσεις που μας το δείχνουν είναι οι εξής:  

Ερώτηση 2  «Πόσος συχνά αποτελεί το ΚΕΠ την πρώτη σας επιλογή για τις 

συναλλαγές σας με το δημόσιο»  

Ερώτηση 4 «Όταν επισκέπτεστε ένα ΚΕΠ μένετε ικανοποιημένος/νη από την 

εξυπηρέτηση που σας παρείχε η υπηρεσία» 

Ερώτηση 14 «Πόσο συχνά ενώ μπορείτε να πάτε απ’ ευθείας σε μια δημόσια 

υπηρεσία εσείς προτιμάτε το ΚΕΠ για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών σας» 

Στις ανωτέρω ερωτήσεις οι απαντήσεις που δόθηκαν παρουσιάζονται στον 

πίνακα 7 και στο διάγραμμα 7. 

Πίνακας 7 –Απαντήσεις ερωτήσεων 2-4-14 

Ερώτηση Ποτέ Σπάνια Μερικές φορές Πολύ Συχνά Πάντα 

2 6 40 69 114 50 

4 2 10 29 136 102 

14 11 28 67 112 61 
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Διάγραμμα 7 – Γενική εικόνα για τα ΚΕΠ  

Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα 7, η συντριπτική πλειονότητα των 

ερωτηθέντων πολύ συχνά ή πάντα μένει ικανοποιημένη από την εξυπηρέτηση που 

τους παρέχουν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ποσοστό 85,31%) και για 

πάνω από τους μισούς (ποσοστό 58,78%) αποτελούν πολύ συχνά ή πάντα την 

πρώτη τους επιλογή για τις συναλλαγές με το δημόσιο σε σχέση με άλλα κανάλια 

υπηρεσιών. Ακόμα και όταν τους δίνεται η δυνατότητα να απευθυνθούν 

απευθείας σε ένα δημόσιο οργανισμό, οι περισσότεροι (ποσοστό 62%) προτιμούν 

να στραφούν σε ένα ΚΕΠ. 

Αν μάλιστα κανείς δει στις παραπάνω ερωτήσεις πως οι ερωτώμενοι που 

απάντησαν πάντα, είναι το 17,92% , 36,56% και 21,86% αντίστοιχα, βγάζει 

κανείς το συμπέρασμα πως περίπου για 1 στους 5 , τα ΚΕΠ είναι σίγουρα ένας 

απόλυτος πετυχημένος θεσμός, που δεν μπορεί να αντικατασταθεί. 

Ακόμα και τυχόν ενστάσεις που θα μπορούσαν να διατυπωθούν, σχετικά 

με την έλλειψη εναλλακτικών για τους πολίτες του δείγματος που κατοικούν σε 

περιοχές με δυσκολίες στη μετακίνηση (ελλείψει ΜΜΜ), θα πρέπει να 

επισημανθεί πως στις περισσότερες των περιπτώσεων υπάρχουν οι παραδοσιακές 

δομές των ΟΤΑ και των οργανισμών της κεντρικής διοίκησης όπως αστυνομία, 

εφορία κλπ. 

Η επιλογή των πολιτών για αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση των πολιτών από 

τις δομές των ΚΕΠ,  όπως έχουμε ήδη αναφέρει δεν είναι ο μοναδικός τρόπος. 

Όμως όπως φαίνεται και από τις απαντήσεις στην ερώτηση 12 «Για την υποβολή 

των αιτημάτων σας χρησιμοποιείτε την τηλεφωνική γραμμή 1564 (call center) την 

διαδικτυακή πύλη  e-PORTAL των ΚΕΠ» η εικόνα είναι απογοητευτική. Όπως 
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φαίνεται και από το διάγραμμα 8, οι περισσότεροι πολίτες δεν χρησιμοποιούν 

εναλλακτικές μεθόδους όπως το διαδίκτυο ή η γραμμή 1564. 

 

Διάγραμμα 8 – Συχνότητα χρήσης εναλλακτικών μεθόδων των ΚΕΠ  

Ποσοστό 91,04% των ερωτηθέντων δεν χρησιμοποιεί κανένα από τα δύο 

ποτέ (74,55%) ή σχεδόν ποτέ. Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια 

της απάντησης του ερωτηματολογίου, κάποιοι συμμετέχοντες ρώτησαν τι 

ακριβώς είναι αυτά τα δύο κανάλια, διατυπώνοντας έτσι την άγνοια τους για το 

θέμα. 

 Μελετώντας τις θεσμοθετημένες διαδικασίες εξυπηρέτησης του κοινού των 

ΚΕΠ, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν τόσο για την ύπαρξη τυποποίησης και την 

απαίτηση δικαιολογητικών, όσο και για την ολοκλήρωση τους μέσα στα χρονικά 

πλαίσια που έχουν ορισθεί από το δημόσιο. Παράλληλα διερευνήθηκε αν οι 

θεσμοθετημένες διαδικασίες για τη προσκόμιση δικαιολογητικών, διευκολύνουν 

τους πολίτες ή όχι.  Έτσι στις ερωτήσεις: 

 

Ερώτηση 5 «Κατά την επίσκεψή σας σε ένα ΚΕΠ απαιτήθηκε η υποβολή αίτησης 

για την διεκπεραίωση της υπόθεσής σας» 

Ερώτηση 6 «για την κατάθεση της αίτησής σας απαιτήθηκε η προσκόμιση 

δικαιολογητικών» 

α) από εσάς β) Αυτεπάγγελτα γ) Δεν απαιτήθηκαν δικαιολογητικά 

Ερώτηση 7  «Η απάντηση στο αίτημά σας δόθηκε εντός της προθεσμίας που 

προβλέπει η νομοθεσία» 

Οι απαντήσεις που δόθηκαν παρουσιάζονται στον πίνακα 8 και στο διάγραμμα 9. 
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Πίνακας 8 -απαντήσεις ερωτήσεων 5-6-7 

Ερώτηση Ποτέ Σπάνια Μερικές φορές Πολύ Συχνά Πάντα 

5 24 31 104 83 37 

6α 18 30 96 93 41 

6β 72 82 90 27 6 

6γ 45 83 92 51 7 

7 4 6 16 69 184 

 

 

Διάγραμμα 9 – Διαδικασίες και συχνότητα εμφάνισης φαινομένου 

 

 Σύμφωνα με τα παραπάνω, για τις πιστοποιημένες διαδικασίες των ΚΕΠ τις 

περισσότερες φορές απαιτείται να ακολουθηθεί ένας τύπος. Έτσι στο 80,29% των 

ερωτηθέντων ζητείται μερικές φορές, πολύ συχνά ή και πάντα, η υποβολή 

γραπτού αιτήματος για να διεκπεραιωθεί η υπόθεση τους. Το γεγονός αυτό αν και 

αρχικά μπορεί να φανεί γραφειοκρατικό, στην πραγματικότητα αυξάνει την 

ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

 Η ύπαρξη μίας τυποποιημένης διαδικασίας, όπως η υποβολή αίτησης και 

σχετικών δικαιολογητικών, διευκολύνει τόσο τον πολίτη στο να μπορέσει να 

ξέρει από πριν το τι και πως πρέπει να κάνει αλλά και το προσωπικό των 

δημόσιων οργανισμών, στο να διεκπεραιώνουν ομοιόμορφα και ελεγχόμενα 

υποθέσεις. Με την τυποποίηση μειώνεται η επίδραση από τον ανθρώπινο 

παράγοντα. 
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 Η τυποποίηση όμως μπορεί και εύκολα να χρησιμοποιηθεί και για τη 

δημιουργία ή διατήρηση και μίας γραφειοκρατίας. Σύμφωνα με τους 

ερωτώμενους, η πλειονότητα των υποθέσεων που χρειάστηκε να διεκπεραιώσουν 

απαίτησε δικαιολογητικά, τα οποία σε μεγάλο βαθμό χρειάστηκε να τα 

υποβάλλουν οι ίδιοι.  

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τις απαντήσεις στην ερώτηση 6γ, μόνο στο 

19,6% των ερωτηθέντων δεν τους ζητήθηκαν ποτέ δικαιολογητικά και στο 

29,86% τους ζητήθηκαν σπάνια. Ενώ στην ερώτηση 6α , στο 48,2% των 

ερωτηθέντων τους, τους ζητήθηκε να τα προσκομίσουν οι ίδιοι πολύ συχνά ή 

πάντα.  

Παρόλο που με νόμο, όπως έχει προαναφερθεί, έχει θεσμοθετηθεί η 

αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών από τους δημόσιους οργανισμούς ή τα 

ΚΕΠ, δυστυχώς μόνο στο 11,92% των περιπτώσεων (ερώτηση 6β), πολύ συχνά ή 

πάντα το ΚΕΠ τα αναζήτησε αυτεπαγγέλτως. 

Ο μεγάλος όγκος των πιστοποιημένων διαδικασιών και ο αριθμός των 

εμπλεκόμενων φορέων, ίσως απαιτεί μία τόσο γραφειοκρατική διαδικασία ή 

εμποδίζει την αυτεπάγγελτη αναζήτηση. Πάντως είναι σίγουρα ένα σημείο που 

χρίζει διερεύνησης, το που ακριβώς χωλαίνει η διαδικασία της αυτεπάγγελτης 

αναζήτησης, στα ΚΕΠ, στους εμπλεκόμενους φορείς ή στις ίδιες τις διαδικασίες. 

Παρόλα αυτά το 90,68%  των συμμετεχόντων απάντησε πως το αίτημα 

του διεκπεραιώθηκε πολύ συχνά ή πάντα, μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια. 

Το στοιχείο αυτό δείχνει τόσο το σωστό χρονικό προγραμματισμό των 

διαδικασιών, όσο και τη σημαντική προσπάθεια για την ορθή άσκηση των 

καθηκόντων τους από το προσωπικό. Ο παράγοντας της συνέπειας προσδίδει 

αξιοπιστία στο θεσμό των ΚΕΠ και εμπιστοσύνη. Η συνέπεια μεταξύ λόγων και 

πράξεων αποτελεί για τους περισσότερους καταναλωτές ένα από τα κυριότερα 

κριτήρια επιλογής ενός φορέα για τη λήψη μίας υπηρεσίας. 

Στη συνέχεια του ερωτηματολογίου διερευνήθηκε η αξιοπιστία του 

θεσμού, με τη μέτρηση της επιτυχούς διεκπεραίωσης των αιτήσεων-υποθέσεων 

των πολιτών ή όχι. Έτσι στην ερώτηση 8 «Οι αιτήσεις που υποβάλατε μέσω ΚΕΠ 

διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς» οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν συντριπτικά 

θετικές, καθώς σε συνολικά 243 περιπτώσεις από τις 279 ( ποσοστό 87,1%), αυτό 

έγινε πολύ συχνά η πάντα (διάγραμμα 10). Μάλιστα από τις υπόλοιπες 36 
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περιπτώσεις μόνο στις 5 (ποσοστό 5,36%), δεν τελείωσε μία υπόθεση με επιτυχία 

ποτέ ή σπάνια. 

Οι επιδόσεις αυτές είναι αξιοζήλευτες, όχι μόνο για μία δημόσια 

υπηρεσία, αλλά και για οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση. Αν ληφθεί μάλιστα 

υπόψη πως η επιτυχής λήψη μίας υπηρεσίας είναι καθαρά υποκειμενική και πως η 

αντίληψη κάποιου μπορεί να επηρεάζεται από την απάντηση που πήρε (για 

παράδειγμα άρνηση ικανοποίησης του αιτήματος από ένα δημόσιο φορέα), τότε 

τα ποσοστά επιτυχίας ίσως είναι και μεγαλύτερα.  

Εντούτοις έπρεπε να διερευνηθούν οι λόγοι για την μη επιτυχή 

διεκπεραίωση μία υπόθεσης κάθε φορά. Έτσι δημιουργήθηκε η ερώτηση 9 με 8 

υποερωτήματα «Παρακαλώ σημειώστε όσους κατά τη γνώμη σας από τους 

παρακάτω λόγους συνετέλεσαν στη μη επιτυχή διεκπεραίωση της υπόθεσής σας και 

σε ποιο βαθμό» 

α)Αναρμοδιότητα του ΚΕΠ  β)Υποστελέχωση του ΚΕΠ  γ)Χρόνος Αναμονής 

δ)Γραφειοκρατία              

ε)Έλλειψη γνώσεων  και ικανοτήτων του προσωπικού στ)Δεν απάντησε η υπηρεσία ζ) 

Αρνητική απάντηση από την δημόσια υπηρεσία η) Ελλιπή δικαιολογητικά     

 

Διάγραμμα 10 – Συχνότητα επιτυχούς διεκπεραίωσης υποθέσεων από τα  ΚΕΠ 

 Κάθε ερωτώμενος μπορούσε να επιλέξει πάνω από ένα λόγο για την μη επιτυχή 

κατά τη γνώμη του διεκπεραίωση μίας υπόθεσης. Οι συμμετέχοντες που 

διεκπεραιώθηκαν οι υποθέσεις τους πάντα με επιτυχία (122 περιπτώσεις), σε όλους τους 

παράγοντες αποτυχίας επέλεξαν την απάντηση α=ποτέ, ότι δηλαδή δεν υπήρχε κάποιος 

λόγος αποτυχίας.  

Εξαίρεση αποτελεί η ερώτηση 9δ, που αφορά τη γραφειοκρατία, όπου όσοι 

απάντησαν ότι ποτέ δεν ήταν λόγος για αποτυχία, είναι μόνο 100. Επομένως 22 

ερωτώμενοι αν και θεώρησαν ότι πάντα οι υποθέσεις τους διεκπεραιώνονται με επιτυχία, 

εντούτοις εκφράζουν προβληματισμό για τη γραφειοκρατία. 
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Αναλυτικά τα αποτελέσματα στην ερώτηση 9 με τα υποερωτήματα της 

παρουσιάζονται στον πίνακα 9. 

Πίνακας 9 – Απαντήσεις ερώτησης 9 

Ερώτηση Ποτέ Σπάνια Μερικές φορές Πολύ Συχνά Πάντα 

9α 116 65 58 34 4 

9β 140 76 44 16 2 

9γ 125 40 60 49 4 

9δ 100 19 57 77 26 

9ε 166 71 32 9 0 

9στ 161 65 42 10 0 

9ζ 127 55 75 19 3 

9η 147 61 62 8 0 

 Αν λάβουμε υπόψη όλες τις απαντήσεις που δόθηκαν έστω και μία φορά
24

 

σχετικά με τους λόγους μη επιτυχούς διεκπεραίωσης μίας υπόθεσης από τα ΚΕΠ, 

τότε βλέπουμε στο διάγραμμα 11 πως ο κύριος λόγος είναι η γραφειοκρατία, 

ακολουθούμενη από την αναρμοδιότητα. 

 

 

Διάγραμμα 11 – Συχνότητα εμφάνισης λόγου αποτυχίας διεκπεραίωσης υπόθεσης 

Αφαιρώντας και τις απαντήσεις β=σπάνια από το δείγμα, τότε το 

διάγραμμα 12, μας δείχνει την συχνότητα εμφάνισης λόγων αποτυχίας με 

μεγαλύτερη ακρίβεια, καθώς λαμβάνει υπόψη μόνο τις περιπτώσεις που οι 

                                                           
24

 Δηλαδή τις απαντήσεις σπάνια, μερικές φορές, πολύ συχνά και πάντα 
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πολίτες λένε πως οι διαφορετικοί λόγοι αποτυχίας εμφανίσθηκαν μερικές φορές, 

πολύ συχνά ή πάντα. 

 

Διάγραμμα 12 – Συχνότητα εμφάνισης λόγου αποτυχίας διεκπεραίωσης υπόθεσης τιμές Γ,Δ,Ε 

Εδώ η γραφειοκρατία (ερώτημα 9δ) είναι ο κύριος λόγος αποτυχίας, 

ακολουθούμενη από το χρόνο αναμονής διεκπεραίωσης μίας υπόθεσης. Η 

αναρμοδιότητα των ΚΕΠ (ερώτηση 9
α
) και η αρνητική απάντηση από τον 

δημόσιο οργανισμό που είναι ο τελικός αποδέκτης του αιτήματος του πολίτη, ως 

αιτίες αποτυχίας, δεν θα πρέπει να αποδοθούν στο θεσμό των ΚΕΠ, καθώς είναι 

εξωγενείς παράγοντες.  

Η αναρμοδιότητα μπορεί να οφείλεται είτε στην έλλειψη ενημέρωσης του 

πολίτη για τις αρμοδιότητες των ΚΕΠ, είτε στη μη δημιουργία των κατάλληλων 

πιστοποιημένων  διαδικασιών από τους αρμόδιους φορείς. Παράλληλα η 

απόρριψη ενός αιτήματος από ένα δημόσιο οργανισμό, με κανένα τρόπο δε 

μπορεί να συσχετιστεί με το βαθμό επιτυχίας του θεσμού, που ασκεί 

διαμεσολαβητικές υπηρεσίες. 

Εκείνο όμως που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, είναι οι απαντήσεις 

στο υποερώτημα 9η, για αποτυχία λόγω ελλιπών δικαιολογητικών. Καθώς μία 

από τις κύριες αρμοδιότητες των ΚΕΠ είναι ο έλεγχος των συνυποβαλλόμενων 

δικαιολογητικών, η αποτυχία λόγω έλλειψης τους βαραίνει στο μεγαλύτερο 

βαθμό το προσωπικό των ΚΕΠ. Η πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων στο 

τομέα αυτό δεν μπορεί να παραβλεφθεί. Υπάρχουν βέβαια και οι περιπτώσεις 

όπου ζητούνται επιπλέον δικαιολογητικά από το φορέα αποδέκτη της αίτησης, 

αλλά και πάλι το ΚΕΠ πρέπει να τα αναζητήσει ή να καλέσει τον πολίτη να τα 

προσκομίσει. 
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Παραβλέποντας την αμέλεια αυτή που αναφέρθηκε, το προσωπικό των 

Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, αποτελεί το μεγαλύτερο ατού τους. Σύμφωνα 

με την ερώτηση 9ε, η έλλειψη γνώσεων ή ικανοτήτων του προσωπικού είναι ο 

σπανιότερος λόγος αποτυχίας διεκπεραίωσης μίας υπόθεσης, καθώς μόλις το 

3,24% των συμμετεχόντων τους της αποδίδει και αυτό όχι πάντα αλλά πολύ 

συχνά, 

Προς επίρρωση των παραπάνω δημιουργήθηκαν οι ερωτήσεις 11 και 13. 

Η ερώτηση 11 «Κατά τις επισκέψεις σας στο  ΚΕΠ οι υπάλληλοι έδειξαν  ειλικρινές 

ενδιαφέρον όσον αφορά την διεκπεραίωση της υπόθεσής σας» που είχε ως στόχο 

τη μέτρηση της σύνδεσης πολιτών-υπαλλήλων τα αποτελέσματα ήταν πολύ 

θετικά. Πιο συγκεκριμένα το 73,48% των συμμετεχόντων δήλωσαν πως το 

προσωπικό των ΚΕΠ έδειξε ειλικρινές ενδιαφέρον για την υπόθεση του.  

Αν και εδώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο παράγοντας της μικρής 

κοινωνίας που εδρεύουν τα εξεταζόμενα Κέντρα, όπου αναπτύσσονται 

ευκολότερα προσωπικές σχέσεις μεταξύ υπαλλήλου και πολίτη, δεν παύει να 

είναι ένα πολύ ενθαρρυντικό στοιχείο. Μόλις 7 περιπτώσεις ή ποσοστό 2,51% 

απάντησε πως το προσωπικό ποτέ δεν έδειξε ειλικρινές ενδιαφέρον. 

Στη δε ερώτηση 13 «Σας έχει τύχει ποτέ να θέλετε να υποβάλετε αίτηση 

μέσω ΚΕΠ η οποία δεν ήταν πιστοποιημένη και δεν μπορούσε να διεκπεραιωθεί 

από αυτό» ποσοστό 73,38%  (204 περιπτώσεις) απάντησε ποτέ ή σπάνια. Αυτό 

δείχνει και το βαθμό οργάνωσης και το εύρος των διαδικασιών του θεσμού, 

Εντούτοις όμως άξιο προσοχής είναι το ποσοστό 26,62% που απαντά μερικές 

φορές ή πολύ συχνά. Το ποσοστό αυτό δείχνει είτε σφάλμα στην ενημέρωση των 

πολιτών σχετικά με το τι μπορεί να γίνει μέσω ΚΕΠ ή έλλειψη κατάλληλων 

διαδικασιών. Ότι από τα δύο και αν συμβαίνει υπάρχει μεγάλο περιθώριο 

βελτίωσης της συγκεκριμένης επίδοσης. 

Στη συνέχεια μετρήθηκαν ποιοτικά χαρακτηριστικά των ΚΕΠ πιο υλικής 

μορφής, εξίσου όμως σημαντικά για τους πολίτες. Έτσι ερευνήθηκαν οι 

δυσκολίες πρόσβασης στις εγκαταστάσεις καθώς και ο χρόνος αναμονής στις 

εγκαταστάσεις του ΚΕΠ μέχρι να εξυπηρετηθεί κανείς. 

Έτσι στην ερώτηση 3 «Αντιμετωπίσατε δυσκολίες όσον αφορά την 

πρόσβασή σας στο ΚΕΠ» οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν κατά 77,78% ποτέ ή 

σπάνια. Η αρχική χωροθέτηση των ΚΕΠ που έγινε με αυστηρούς κανόνες, σε 
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συνάρτηση με την ύπαρξη Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και την εγγύτητα ή μη 

άλλων δημόσιων φορέων, δείχνει να έχει πετύχει το σκοπό της.  

Οι πολίτες στη πλειονότητα τους μπορούν να βρουν εύκολα ένα Κέντρο 

Εξυπηρέτησης Πολιτών σχετικά κοντά τους και σύμφωνα με την ερώτηση 10  

«Τις φορές που επισκεφτήκατε το ΚΕΠ  μείνατε ικανοποιημένος/νη από το χρόνο 

αναμονής σας μέχρι να εξυπηρετηθείτε» να εξυπηρετηθούν και γρήγορα. Σε 210 

περιπτώσεις (ποσοστό 75,27%) οι πολίτες απαντήσανε πως μένουν 

ικανοποιημένοι πολύ συχνά ή πάντα από τους χρόνους αναμονής.  

Ως ερώτηση ελέγχου και σύνοψης των θετικών παραγόντων του θεσμού 

των ΚΕΠ δημιουργήθηκε η ερώτηση 15 «Κατά τις επισκέψεις στα ΚΕΠ για τη 

διεκπεραίωση υπόθεση σας,  πόσο συχνά μένετε ικανοποιημένος από τα 

παρακάτω» με τα εξής υποερωτήματα α)τοποθεσία β)εγκαταστάσεις 

γ)υλικοτεχνικός εξοπλισμός δ)ενημερωτικό υλικό ε)συμπεριφορά προσωπικού 

στ)πιστοποιημένες διαδικασίες όπου πάρθηκαν οι απαντήσεις του πίνακα 10. 

 

Πίνακας 10 – Απαντήσεις ερώτησης 15 

Ερώτηση Ποτέ Σπάνια Μερικές φορές Πολύ Συχνά Πάντα 

15α 6 11 42 113 107 

15β 5 13 59 112 90 

15γ 4 19 72 99 81 

15δ 25 25 70 97 62 

15ε 5 12 34 107 121 

15στ 2 15 65 111 86 

 

 Η συντριπτική πλειονότητα όσων επισκέπτονται ένα ΚΕΠ και συμμετείχαν 

στην έρευνα, διατυπώνουν θετική γνώμη για το πόσο συχνά μένουν 

ικανοποιημένοι από τους παραπάνω παράγοντες (διάγραμμα 13). Το προσωπικό, 

η τοποθεσία και οι εγκαταστάσεις συγκεντρώνουν θετικές γνώμες σε ποσοστά 

που υπερβαίνουν το 70%, με τη συμπεριφορά του προσωπικού να ικανοποιεί τους 

πολίτες πολύ συχνά ή πάντα σε ποσοστό 81,72%.  

 Μεγαλύτερο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει η μελέτη αυτών των 

περιπτώσεων που δίνουν απάντηση ποτέ ή σπάνια στο αν μένουν ικανοποιημένοι 

(διάγραμμα 14). 
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Διάγραμμα 13 – Συχνότητα ικανοποίησης από παράγοντες διεκπεραίωσης υπόθεσης 

 

 Αν δει κανείς τα ποσοστά και τις αρνητικές απαντήσεις αυτές, είναι τόσο 

χαμηλές, που θα μπορούσαν να αποδοθούν σε πολλούς παράγοντες. Για 

παράδειγμα σε μεμονωμένες αρνητικές προσωπικές εμπειρίες, διαμάχες με το 

προσωπικό στα πλαίσια μία τοπικής κοινωνίας, ιδιαιτέρως υψηλά προσωπικά 

στάνταρ κλπ. 

 Όμως οι απαντήσεις στην ερώτηση 15δ υποδεικνύουν κάτι διαφορετικό. Σε 

ποσοστό 17,92%, δηλαδή σχεδόν 1 στους 5 πολίτες, που επισκέπτονται ένα ΚΕΠ 

δεν μένουν καθόλου ικανοποιημένοι από το ενημερωτικό υλικό που βρίσκουν. 

 

Διάγραμμα 14 – Συχνότητα ικανοποίησης από παράγοντες διεκπεραίωσης υπόθεσης (αρνητικό) 
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Παρά την εξάπλωση των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης και του 

διαδικτύου, πολλοί πολίτες, ιδιαιτέρως μεγαλύτερης ηλικίας ή κάτοικοι 

αγροτικών περιοχών, επιθυμούν περισσότερη ενημέρωση με την παραδοσιακό 

τρόπο, δηλαδή μέσω φυλλαδίων και εντύπων. Το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των 

γενεών και του αστικού – αγροτικού πληθυσμού, απαιτεί εναλλακτικά κανάλια 

πληροφόρησης. Στον τομέα αυτό φαίνεται πως τα ΚΕΠ, φτιαγμένα με μία 

διαφορετική λογική, υστερούν.  
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

 

9. Συμπεράσματα-προτάσεις 

 

Ο θεσμός των ΚΕΠ γενικά αποτέλεσε μια καινοτομία όσον αφορά την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις δημόσιες υπηρεσίες. Ο τρόπος με 

τον οποίο θεσμοθετήθηκαν συστάθηκαν και λειτούργησαν αποτέλεσε 

επανάσταση για τη δημόσια διοίκηση. Αν και το πρόγραμμα στην αρχή 

χρηματοδοτήθηκε κυρίως από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μεγάλη 

απήχηση του στους πολίτες και η αλλαγή που επέφερε στην αντίληψη περί 

δημόσιων υπηρεσιών, οδήγησε στην πλήρη ενσωμάτωση του θεσμού στους 

μηχανισμούς της ελληνικής διοίκησης.   

Η γενική εικόνα των πολιτών απέναντι στο θεσμό των ΚΕΠ είναι 

ιδιαιτέρως θετική. Η έρευνα μας, έδειξε πως οι πολίτες αντιλαμβάνονται τις 

λαμβανόμενες υπηρεσίες ως αρκούντως ποιοτικές. Μεγάλο ποσοστό του 

δείγματος, 36,56% δηλώνει ότι μένει πάντα ικανοποιημένο από τις υπηρεσίες που 

λαμβάνει.  Παράλληλα πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες πολίτες τα 

τοποθετούν στην πρώτη γραμμή προτίμησης για την πραγματοποίηση των 

συναλλαγών τους με το Δημόσιο.  

Σημαντικό πλεονέκτημα των ΚΕΠ αποδεικνύεται από την έρευνα πως 

είναι η αρχική χωροθέτηση και οι γενικότερες εγκαταστάσεις τους. Οι αυστηρές 

προδιαγραφές που είχαν τεθεί από την Ε.Ε., προκειμένου να χρηματοδοτήσει το 

πρόγραμμα, οδήγησαν στη δημιουργία ουσιαστικών αποκεντρωμένων δομών, που 

καλύπτουν όλες τις γεωγραφικές περιοχές, μειώνοντας την απόσταση πολίτη-

κράτους.  

Ιδιαίτερη προσοχή όμως πρέπει να δοθεί από το επιβλέπον Υπουργείο 

Εσωτερικών και των ΟΤΑ, στο να μην οδηγήσει ο περιορισμός των διαθέσιμων 

πόρων σε εκπτώσεις. Καθώς σιγά σιγά τα ΚΕΠ μεταφέρονται από 

ενοικιαζόμενους χώρους σε ιδιόκτητους, παρατηρείται το φαινόμενο οι χώροι 

αυτοί να είναι μικρότεροι, χωρίς πρόβλεψη για ΑΜΕΑ ή είναι μακριά από την 

αρχική τους θέση. Για παράδειγμα στη πόλη της Θεσσαλονίκης, η μεταφορά του 

ΚΕΠ από την Πλατεία Αριστοτέλους στο Σιδηροδρομικό Σταθμό της πόλης, 
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οδήγησε στο φαινόμενο το ιστορικό κέντρο της να μην έχει ΚΕΠ, περιοχή όπου 

καθημερινά κινείται ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Γενικότερα για να 

διατηρηθεί σταθερή η ποιότητα των υπηρεσιών των ΚΕΠ θα πρέπει σίγουρα να 

μη γίνει περαιτέρω υποβάθμιση της υλικοτεχνικής τους υποδομής. 

Από την άλλη πλευρά απαιτείται μεγάλη αναβάθμιση στο τομέα της 

ενημέρωσης των πολιτών. Η έρευνα έδειξε περίτρανα τόσο την έλλειψη 

ενημερωτικού υλικού διαθέσιμου στους πολίτες εντός των εγκαταστάσεων, όσο 

και ουσιαστική αδράνεια των εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης, όπως το 

1564 και η ηλεκτρονική πύλη των ΚΕΠ. Το 43,82% των συμμετεχόντων δεν είναι 

ικανοποιημένο από το ενημερωτικό υλικό, ενώ το 8,96% ουσιαστικά το θεωρεί 

ανύπαρκτο. Για δε την ηλεκτρονική πρόσβαση το 74,55% ποτέ δεν την έχει 

χρησιμοποιήσει. 

Οι τομείς αυτοί μπορούν να βοηθήσουν στη θεαματική βελτίωση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΚΕΠ. Πρέπει να διερευνηθεί ο λόγος 

για τη μη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Πιθανόν να οφείλετε στην 

παντελής έλλειψη πληροφόρησης για την ύπαρξη τους, καθώς δεν υπάρχει καμία 

προβολή τους. Ακόμα και σε οποιαδήποτε καμπάνια γίνεται από την πολιτική 

ηγεσία του δημόσιου τομέα, για να εξυπηρετηθούν οι πολίτες, η προτροπή είναι η 

υποβολή αιτήσεων ή δικαιολογητικών μέσω «μίας επίσκεψης στο κοντινότερο 

ΚΕΠ». 

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι ουσιαστικά υποτυπώδεις, καθώς ακόμα 

και η χρήση τους απαιτεί σε κάποιο στάδιο μία φυσική επίσκεψη σε ένα ΚΕΠ, 

είτε για κωδικούς πιστοποίησης, είτε για τη παραλαβή του τελικού εγγράφου. Το 

αντεπιχείρημα είναι πως η αιτία για τη χαμηλή αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

είναι τα χαμηλά ποσοστά προσβασιμότητας που έχουν οι Έλληνες στο διαδίκτυο, 

καθώς σύμφωνα με την Eurostat (2014), η χώρα μας είναι ουραγός σε 

ευρυζωνικές συνδέσεις με λιγότερο από 60% των οικογενειών και μάλιστα στην 

κεντρική Ελλάδα σε ποσοστό μικρότερο από 40%.  

Άλλος σημαντικός λόγος θα μπορούσε να θεωρηθεί και η εφαρμογή της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλες σχεδόν τις δημόσιες υπηρεσίες με τους 

πολίτες να απευθύνονται απ’ ευθείας σ’ αυτές για την υποβολή των αιτημάτων 

τους και να μην επιθυμούν την μεσολάβηση των ΚΕΠ. 
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Λαμβάνοντας υπόψη όμως τη διείσδυση των έξυπνων τηλεφώνων στην 

ελληνική αγορά, τα προγράμματα ψηφιακής σύγκλισης μέσω δωρεάν 

υπολογιστών, τη προώθηση του δωρεάν wi-fi και τη  διάδοση του internet 

banking, θα λέγαμε πως ο πληθυσμός μάλλον είναι εξοικειωμένος με τη χρήση 

των υπηρεσιών του διαδικτύου. Μάλιστα η κατάσταση βελτιώνεται συνεχώς 

σύμφωνα και με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (Δελτίο Τύπου 05-11-2014), 

όπου την τελευταία τριετία και παρά την κρίση συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός των 

χρηστών του διαδικτύου ακόμα και σε μη αστικές περιοχές. 

Κατά συνέπεια η έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ηλεκτρονική 

εξυπηρέτηση των πολιτών, που θα έχει ως αποτέλεσμα την διευκόλυνση τους σε 

θέματα μετακίνησης, ωραρίου, ενώ παράλληλα θα μειώσει και το κόστος 

εξυπηρέτησης για τη δημόσια διοίκηση.  

Μία πραγματικά ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα αυτονομούσε τα κανάλια 

αυτά του τηλεφωνικού αριθμού και του διαδικτύου από το δίκτυο των ΚΕΠ, έτσι 

ώστε να αποφεύγονται αλληλοεπικαλύψεις και οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. 

Αυτό δε σημαίνει βέβαια την κατάργηση ή υποβάθμιση των ΚΕΠ προς όφελος 

των νέων τεχνολογιών και του μειωμένου κόστους. Οι δημόσιες υπηρεσίες θα 

πρέπει να είναι προσβάσιμες και από ανθρώπους που είτε δε μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, είτε είναι αγράμματοι, είτε είναι 

μετανάστες και μιλούν άλλη γλώσσα (Dias and Rafael, 2007).  

Γενικότερα η έρευνα μας έδειξε πως η δημόσια διοίκηση, στην περίπτωση 

των ΚΕΠ έχει κατανοήσει την ανάγκη παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς 

τους πολίτες-πελάτες της. Έτσι οδηγήθηκε στην εφαρμογή νομοθετικών 

διατάξεων που διευκόλυνε ακόμα περισσότερο την βελτίωση των υπηρεσιών που 

παρέχουν. Τέτοια παραδείγματα είναι η εφαρμογή του νόμου που προβλέπει έναν 

ανώτατο αριθμό ημερών για τις δημόσιες υπηρεσίες προκειμένου να απαντήσουν 

σε αίτημα του πολίτη, η ομοιομορφία των δικαιολογητικών που απαιτούνται 

πλέον από τον πολίτη (είτε το αίτημά του απευθύνεται σε δημόσια υπηρεσία πχ 

της Θεσσαλονίκης η της Καβάλας) καθώς και η αυτεπάγγελτη αναζήτηση 

δικαιολογητικών. Βέβαια η τελευταία δε φαίνεται να λειτουργεί, χωρίς να μπορεί 

να προσδιορισθεί επακριβώς η αιτία. 

Αναφορικά με την ερώτηση για το κατά πόσο οι πολίτες είναι 

ικανοποιημένοι από τις πιστοποιημένες διαδικασίες των ΚΕΠ , αυτές δηλαδή που 

αντιστοιχούν σε πιστοποιημένες αιτήσεις μέσα από το σύστημα του e-kep τα 
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αποτελέσματα της έρευνας ήταν θετικά λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι πλέον τα 

ΚΕΠ έχουν πάνω από 900 πιστοποιημένες αιτήσεις στη διάθεση τους.  

Υπάρχει όμως μια μερίδα πολιτών που ακόμα και τώρα, δεκατρία χρόνια 

μετά την έναρξη της λειτουργίας τους που αναφέρουν ότι απευθύνθηκαν σε 

κάποιο ΚΕΠ το οποίο δεν μπόρεσε να τους εξυπηρετήσει θέτοντας θέμα 

πιστοποιημένων αιτήσεων.  Η αδυναμία ή παράλειψη όπως θα μπορούσε να 

θεωρηθεί της δημόσιας διοίκησης για την διευθέτηση του θέματος αυτού 

αναγκάζει τους  πολίτες να συνωστίζονται στις ουρές των υπηρεσιών (πχ. 

Εφορίες για προσωρινή ακινησία ΙΧ αυτοκινήτων), διευθύνσεις συγκοινωνιών 

(για μεταβιβάσεις ΦΙΧ αυτοκινήτων κ.α) ή ακόμα χειρότερα να απευθύνονται σε 

ιδιώτες (σχολές οδηγών) για την διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. 

Το σημαντικότερο όμως αγκάθι της δημόσιας διοίκησης τη 

«γραφειοκρατία» φαίνεται πως δεν έχουν καταφέρει να την εξαλείψουν πλήρως 

ούτε τα ΚΕΠ παρόλο που την έχουν μειώσει στο ελάχιστο. Παρόλο που το 

μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών απαντάει «πολύ συχνά» ή και «πάντα» στην 

ερώτηση για το «αν διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς οι αιτήσεις που υπέβαλε μέσω 

ΚΕΠ» και τα αντίστοιχα χαμηλά ποσοστά των υποερωτημάτων για τους λόγους 

που συνετέλεσαν στην μη επιτυχή διεκπεραίωση της υπόθεσής τους παρατηρούμε 

ότι «ο χρόνος αναμονής» και «η γραφειοκρατία» εμφανίζουν τον μεγαλύτερο 

αριθμητικό μέσο. 

Κατά συνέπεια αποδεικνύεται ότι και ο θεσμός των ΚΕΠ, παρά τον 

καινοτόμο χαρακτήρα του, βασανίζεται από κάποιες από τις ασθένειες των 

υπολοίπων δημόσιων οργανισμών. Οι πολυπληθείς διαδικασίες με τα 

συνεπαγόμενα έντυπα και δικαιολογητικά, σταδιακά, με το πέρασμα του χρόνου, 

δημιουργεί μία νέα γραφειοκρατία. Απαραίτητο είναι επομένως, να απλοποιηθούν 

οι πιστοποιημένες διαδικασίες και μάλιστα δραστικά, με συγχωνεύσεις ή 

καταργήσεις κάποιων εξ αυτών, τον περιορισμό των προσκομιζόμενων 

δικαιολογητικών από τον πολίτη δραστικά , στα τελείως απαραίτητα και την 

υποχρεωτική αναζήτηση των υπολοίπων αυτεπαγγέλτως από τους αρμόδιους 

φορείς, κατ΄ εφαρμογή των ήδη ψηφισμένων νόμων. Τέλος θα πρέπει να γίνει μία 

νομοθετική πρόβλεψη, ώστε να αποφεύγεται η επανυποβολή των ίδιων 

δικαιολογητικών κάθε φορά που αιτείται κάτι νεό ο πολίτης στον ίδιο φορέα.  

Το μεγαλύτερο ίσως πλεονέκτημα των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών 

και ο συνεκτικός τους κρίκος είναι από ότι φαίνεται το προσωπικό. Οι πολίτες 



72 
 

δείχνουν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από τους εργαζόμενους στα ΚΕΠ, σε αντίθεση 

με την έως τώρα αντίληψή του κόσμου για τους δημοσίους υπαλλήλους, με μια 

μεγάλη μερίδα ερωτηθέντων να εκφράζει την ευχαρίστηση του τόσο από την 

συμπεριφορά του προσωπικού των ΚΕΠ απέναντί τους,  όσο και από την 

πληρότητα των γνώσεων του και το έμπρακτο και ειλικρινές ενδιαφέρον που 

δείχνουν για την διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Αυτό οφείλεται κατά κύριο 

λόγο στο γεγονός ότι τα ΚΕΠ στελεχώθηκαν από νέους ανθρώπους 

μορφωμένους, με την πλειονότητα των οποίων να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ. 

Το θετικό αυτό αποτέλεσμα για το προσωπικό επιβεβαιώνει και σχετική 

μελέτη των Chatzoglou et al (2013) που έγινε στα ΚΕΠ, όπου πάλι οι πολίτες 

ανέδειξαν την ευγένεια, τη προθυμία και τις ικανότητες του προσωπικού σε 

κυρίαρχο παράγοντα επιτυχίας.  

Κατά πόσο αυτό όμως θα συνεχίζει και στο μέλλον είναι υπό 

αμφισβήτηση. Οι υπάλληλοι των ΚΕΠ, όπως κι όλοι οι συνάδελφοι τους 

εργαζόμενοι στο Δημόσιο Τομέα,  είδαν τις αποδοχές τους να μειώνονται 

δραματικά με την ένταξη τους στο ενιαίο μισθολόγιο (Νόμος 4024/27-10-2011, 

ΦΕΚ 226).  

Παράλληλα με τα νέα δεδομένα που ισχύουν στα ζητήματα κινητικότητας 

και μονιμότητας της εργασίας, το συνεχή περιορισμό των δημόσιων λειτουργών 

από 942.000 περίπου σε 675.000 περίπου από το 2009 ως το 2013
25

 καθώς και το 

πάγωμα της εξέλιξης με το περιορισμό του προαγωγικού δικαιώματος, γενικά στο 

Δημόσιο Τομέα, έχει εισαχθεί ο παράγοντας ανασφάλεια και η στασιμότητα.  

Αν λάβουμε υπόψη πως με τον όρο αποδοχές ονομάζουμε και τις άμεσες 

οικονομικές όπως ο μισθός και τις έμμεσες όπως ασφάλεια, εφάπαξ, χρόνος 

αδείας που καταβάλλονται από τον εργοδότη (Dessler 2012, σελ. 319-3120), τότε 

γίνεται κατανοητό πως οι πιέσεις που ασκούνται στους υπαλλήλους είναι 

τεράστιες. 

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η παραβίαση του Ψυχολογικού 

Συμβολαίου και η πιθανή αρνητική επίδραση πάνω στην αποδοτικότητα και των 

υπαλλήλων. Φυσικά στην Ελλάδα με επίσημο ποσοστό ανεργίας 25,5% (Έρευνα 

εργατικού δυναμικού Γ τριμήνου 2014, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία) και τις 

δραματικές αλλαγές στην εργατική νομοθεσία που έχουν συντελεστεί από το 

                                                           
25

 Στοιχεία από το μητρώο απασχόλησης προσωπικού δημοσίου τομέα διαθέσιμο στο www.statistics.gr 
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2010 και μετά, η αθέτηση του ψυχολογικού συμβολαίου, όπως υπήρχε στο 

παρελθόν έχει αλλάξει μορφή, όπως και το περιεχόμενο του (σταθερότητα 

εργασίας, αποδοχές, εκπαίδευση κλπ).  

Το Ψυχολογικό Συμβόλαιο ορίζεται συνήθως ως ένα άγραφο σύστημα 

αντιλήψεων ανάμεσα στους εργοδότες και τους εργαζομένους, με το οποίο 

καθορίζονται οι όροι με τους οποίους διέπονται οι σχέσεις τους. Δηλαδή οι 

υποσχέσεις που δίνονται από την εργοδοσία ατύπως, όπως αυτές γίνονται 

αντιληπτές από τους εργαζομένους, η τήρηση των οποίων,  μπορεί να οδηγεί  

στην τήρηση των υποσχέσεων των τελευταίων (Katou & Budhwar, 2012). Αν και 

δεν υπάρχει ευθεία θετική επίδραση ανάμεσα στη τήρηση των υποσχέσεων και 

στην αύξηση της παραγωγικότητας ή της εν γένει απόδοσης του εργαζομένου, η 

έρευνα έχει δείξει πως η μη τήρηση της, έχει δυσανάλογη αρνητική επίπτωση 

(Katou & Budhwar, 2012). 

Συνεπώς η διατήρηση του ατού των ΚΕΠ θα απαιτήσει αλλαγές στον 

ισοπεδωτικό τρόπο που λειτουργεί το δημόσιο απέναντι στους υπαλλήλους του, 

τόσο με τη καθιέρωση ενός διαφορετικού μοντέλου ανταμοιβών (υλικών ή 

ηθικών), όσο και με την  επαναβεβαίωση των δεσμεύσεων των ΟΤΑ-εργοδοτών 

απέναντι τους. 

Συμπερασματικά από την έρευνα προκύπτει, πως τα ΚΕΠ είναι ένας 

θεσμός που αγκαλιάζεται από τους πολίτες. Η όλη λειτουργία τους ως μεσάζοντας 

ανάμεσα στις δημόσιες υπηρεσίες έρχεται να καλύψει το κενό έλλειψης 

επικοινωνίας που υπήρχε ανάμεσα στους δημόσιους φορείς και είχε ήδη 

επισημανθεί από τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Η ανεπίσημη επικοινωνία που 

είχαν τα μεσαία στελέχη των διαφόρων οργανισμών προκειμένου να επιλύσουν 

προβλήματα των πολιτών  (Kufidou et al 1997), τώρα θεσμοθετήθηκε και έτσι 

καταπολεμάται η διαφθορά και η αδράνεια του συστήματος. 

Οι διαδικασίες που έχουν θεσμοθετηθεί, ο τρόπος λειτουργίας των ΚΕΠ 

και η γενικότερη δομή τους, ακόμα και με τις αδυναμίες που έχουν, μπορούν να 

αποτελέσουν ένα πρότυπο επιτυχίας. Τα ΚΕΠ έχουν εισαγάγει επιτυχώς το 

μοντέλο της τυποποίησης των διαδικασιών μέσω συγκεκριμένων έντυπων 

αιτήσεων ανά περίπτωση και το προκαθορισμένο χρόνο ανταπόκρισης στις 

αιτήσεις των πολιτών. Τα στοιχεία αυτά λείπουν στους περισσότερους δημόσιους 

φορείς και είναι καλές πρακτικές που μπορούν να υιοθετηθούν εύκολα και 

ανέξοδα. Αυτό το ιδιότυπο benchmarking έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου να 
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γίνει, καθώς τόσο η υπερ-δεκαετής λειτουργία του θεσμού, όσο και η ωρίμανση 

των συνθηκών για θεμελιώδεις αλλαγές στο δημόσιο, δημιουργούν μία 

ανεπανάληπτη ευκαιρία για ένα ποιοτικό άλμα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η 

πίεση που ασκούν οι πολίτες προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να αποδειχθεί 

καταλυτική. 

 

9.1 Περιορισμοί της έρευνας 

Η παραπάνω έρευνα έχει ήδη ειπωθεί πως είναι περιορισμένη γεωγραφικά 

στο πρώην επαρχείο Λαγκαδά. Αν και δημογραφικά είναι μία αρκετά 

διαφοροποιημένη περιοχή, δεν παύει να είναι μία περιοχή μικρή σχετικά σε 

έκταση, στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν έχουμε έτσι πολιτισμική διαφοροποίηση του 

δείγματος, καθώς δεν υπάρχουν διαφορετικές τοπικές συνήθειες από ΚΕΠ σε 

ΚΕΠ. Δεν υπάρχουν σοβαρά εμπόδια στις μετακινήσεις όπως στα νησιά και 

υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που μετακινείται από τη Θεσσαλονίκη 

στη περιοχή για εργασία. Οι τελευταίοι δε γνωρίζουμε αν και πόσο συχνά 

εξυπηρετούνται από τα τοπικά ΚΕΠ, γεγονός που ίσως επηρεάζει  το δείγμα. 

Τα ΚΕΠ που εξετάστηκαν είναι σχεδόν όλα εγκαταστημένα σε μικρές 

τοπικές δημοτικές ενότητες με λιγότερους από 5000 κατοίκους, όπου 

αναπτύσσονται ιδιαίτερα στενές κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων και 

των πολιτών, γεγονός που μπορεί να επηρεάζει την προδιάθεση των τελευταίων 

προς το θετικότερο. Δεν υπάρχει το απρόσωπο στην εξυπηρέτηση που υπάρχει 

στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Σέρρες κλπ). 

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι αποτέλεσμα των συνθηκών που 

αντιμετωπίστηκαν (μη κατανόηση από τους ερωτώμενους της μεθόδου 

SERVQUAL). Αν και επιβεβαιώνονται κάποια αποτελέσματα από άλλη σχετική 

έρευνα, απαιτείται ακόμα μεγάλη και συντονισμένη μελέτη για να μπορεί κανείς 

να μιλήσει για γενικότερες τάσεις. 

Τέλος το δείγμα καθορίσθηκε από τον αριθμό των αιτήσεων για  

πιστοποιημένες μόνο διαδικασίες, για λόγους στατιστικής μέτρησης, όταν τα 

ΚΕΠ προσφέρουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό υπηρεσιών που δεν απαιτούν κάποια 

αίτηση και η ικανοποίηση που λαμβάνουν οι πολίτες από αυτές επηρεάζει και την 

αντίληψη τους για το σύνολο του θεσμού. 
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9.2 Πιθανές μελλοντικές μελέτες 

Η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε στην αντίληψη ποιότητας των πολιτών 

μίας συγκεκριμένης περιοχής μόνο. Ενδιαφέρον θα ήταν ανάλογες έρευνες σε 

καθαρά αστικά περιβάλλοντα και σε καθαρά αγροτικά ή νησιωτικά, προκειμένου 

να μπορεί να γίνει σύγκριση των ρόλων που παίζουν τα ΚΕΠ ανά περιοχή. 

Παράλληλα μία κρίσιμη παράμετρος θα ήταν και η παράλληλη μέτρηση 

της ικανοποίησης των υπαλλήλων από τη συνεργασία τους με τους δημόσιους 

φορείς-τελικούς αποδέκτες των αιτημάτων, καθώς τα ΚΕΠ είναι εσωτερικοί 

πελάτες του δημοσίου και λαμβάνουν και αυτά υπηρεσίες.  

Τέλος χρήσιμη θα ήταν η διεξαγωγή παράλληλων ερευνών για την 

ποιότητα σε διαφόρους φορείς του δημοσίου και των ΚΕΠ, προκειμένου να 

μπορέσει να καθιερωθεί μία διαδικασία benchmarking. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  
 

Το ερωτηματολόγιο που έχετε στα χέρια σας, έχει συνταχθεί στα πλαίσια της 

εκπόνησης διπλωματικής εργασίας και σκοπό έχει τη μέτρηση της ικανοποίησης των 

πολιτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.  

Η έρευνα είναι ανώνυμη. 

Θα σας παρακαλούσα να απαντήσετε με ειλικρίνεια.     

Φύλο   

Α. Άνδρας     Β. Γυναίκα 

 

Ηλικία      Επάγγελμα 

Α. 18 έως 29 ετών     Α. Μισθωτός / συνταξιούχος 

Α. 30 έως 45 ετών     Β. Άνεργος 

Γ. 46 έως 65 ετών    Γ. Αυτοαπασχολούμενος   

Δ. 66 και άνω      Δ. Φοιτητής 

 

1. Έχετε επισκεφτεί ποτέ κάποιο ΚΕΠ για την πραγματοποίηση των συναλλαγών 

σας με το Δημόσιο; 

Α. Ναι  

Β. Όχι  

*εάν η απάντηση στην ερώτηση 1 είναι ΟΧΙ  σταματάει η έρευνα και δεν απαιτείται η 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 

 

2. Πόσος συχνά αποτελεί το ΚΕΠ την πρώτη σας επιλογή για τις συναλλαγές σας 

με το δημόσιο; 

 

α) ποτέ        β) σπάνια    γ)  μερικές φορές      δ) πολύ συχνά    ε) πάντα 

 

3.Αντιμετωπίσατε δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβασή σας στο ΚΕΠ; 

 

α) ποτέ         β) σπάνια      γ)  μερικές φορές     δ) πολύ συχνά     ε) πάντα 
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4.Όταν επισκέπτεστε ένα ΚΕΠ μένετε ικανοποιημένος/νη από την εξυπηρέτηση 

που σας παρείχε η υπηρεσία; 

α) ποτέ         β) σπάνια      γ)  μερικές φορές     δ) πολύ συχνά     ε) πάντα 

 

5.Κατά την επίσκεψή σας σε ένα ΚΕΠ απαιτήθηκε η υποβολή αίτησης για την 

διεκπεραίωση της υπόθεσής σας; 

 

α) ποτέ         β) σπάνια      γ)  μερικές φορές     δ) πολύ συχνά     ε) πάντα 

 

6.  για την κατάθεση της αίτησής σας απαιτήθηκε η προσκόμιση δικαιολογητικών:  

  

α) Από εσάς;         α) ποτέ    β) σπάνια     γ) μερικές φορές    δ) πολύ συχνά     ε) πάντα 

β) Αυτεπάγγελτα; α) ποτέ    β) σπάνια     γ)  μερικές φορές   δ) πολύ συχνά     ε) πάντα 

γ) Δεν απαιτήθηκαν 

δικαιολογητικά;  α) ποτέ    β) σπάνια      γ)  μερικές φορές   δ) πολύ συχνά      ε) πάντα 

 

7.Η απάντηση στο αίτημά σας δόθηκε εντός της προθεσμίας που προβλέπει η 

νομοθεσία; 

 

α) ποτέ        β) σπάνια    γ)  μερικές φορές    δ) πολύ συχνά    ε) πάντα 

8. Οι αιτήσεις που υποβάλατε μέσω ΚΕΠ διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς;  

 

α) ποτέ         β) σπάνια    γ)  μερικές φορές    δ) πολύ συχνά     ε) πάντα 

 

9.Παρακαλώ σημειώστε όσους κατά τη γνώμη σας από τους παρακάτω λόγους 

συνετέλεσαν στη μη επιτυχή διεκπεραίωση της υπόθεσής σας και σε ποιο βαθμό;  

 

α)Αναρμοδιότητα του ΚΕΠ:  α) ποτέ    β) σπάνια     γ)  μερικές φορές      δ) πολύ συχνά      ε) πάντα 

β)Υποστελέχωση του ΚΕΠ:   α) ποτέ    β) σπάνια     γ)  μερικές φορές      δ) πολύ συχνά       ε) πάντα 

γ)Χρόνος Αναμονής:               α) ποτέ    β) σπάνια      γ)  μερικές φορές     δ) πολύ συχνά      ε) πάντα 

δ)Γραφειοκρατία:                   α) ποτέ    β) σπάνια      γ)  μερικές φορές     δ) πολύ συχνά      ε) πάντα 

ε)Έλλειψη γνώσεων  και  

ικανοτήτων του προσωπικού: α) ποτέ   β) σπάνια     γ)  μερικές φορές      δ) πολύ συχνά     ε) πάντα 

στ)Δεν απάντησε η υπηρεσία:   α) ποτέ   β) σπάνια     γ)  μερικές φορές    δ) πολύ συχνά     ε) πάντα 

ζ) Αρνητική απάντηση από  

την δημόσια υπηρεσία :          α) ποτέ    β) σπάνια     γ)  μερικές φορές      δ) πολύ συχνά    ε) πάντα 

η) Ελλιπή δικαιολογητικά:     α) ποτέ    β) σπάνια     γ)  μερικές φορές      δ) πολύ συχνά     ε) πάντα 
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10. Τις φορές που επισκεφτήκατε το ΚΕΠ  μείνατε ικανοποιημένος/νη από το 

χρόνο αναμονής σας μέχρι να εξυπηρετηθείτε; 

 

         α) ποτέ    β) σπάνια      γ)  μερικές φορές    δ) πολύ συχνά    ε) πάντα 

 

11.  Κατά τις επισκέψεις σας στο  ΚΕΠ οι υπάλληλοι έδειξαν  ειλικρινές 

ενδιαφέρον όσον αφορά την διεκπεραίωση της υπόθεσής σας;  

 

α) ποτέ    β) σπάνια     γ)  μερικές φορές     δ) πολύ συχνά   ε) πάντα 

 

12.Για την υποβολή των αιτημάτων σας χρησιμοποιείτε την τηλεφωνική γραμμή 

1564 (call center) την διαδικτυακή πύλη  e-PORTAL των ΚΕΠ; 

 

α) ποτέ         β) σπάνια     γ)  μερικές φορές    δ) πολύ συχνά     ε) πάντα 

 

13.  Σας έχει τύχει ποτέ να θέλετε να υποβάλετε αίτηση μέσω ΚΕΠ η οποία δεν 

ήταν πιστοποιημένη και δεν μπορούσε να διεκπεραιωθεί από αυτό; 

 

α) ποτέ    β) σπάνια    γ)  μερικές φορές     δ) πολύ συχνά   ε) πάντα 

 

14.Πόσο συχνά ενώ μπορείτε να πάτε απ’ ευθείας σε μια δημόσια υπηρεσία εσείς 

προτιμάτε το ΚΕΠ για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών σας; 

 

α) ποτέ         β) σπάνια   γ)  μερικές φορές    δ) πολύ συχνά     ε) πάντα 

 

15.Κατά τις επισκέψεις στα ΚΕΠ για τη διεκπεραίωση υπόθεση σας,  πόσο συχνά 

μένετε ικανοποιημένος από τα παρακάτω: 

α) Τοποθεσία:   α) ποτέ   β) σπάνια   γ)  μερικές φορές    δ) πολύ συχνά     ε) πάντα 

β) Εγκαταστάσεις:  α) ποτέ   β) σπάνια   γ)  μερικές φορές    δ) πολύ συχνά     ε) πάντα 

γ) Υλικοτεχνικός εξοπλισμός: α) ποτέ   β) σπάνια   γ)  μερικές φορές    δ) πολύ συχνά     ε) πάντα 

δ) Ενημερωτικό υλικό:  α) ποτέ   β) σπάνια   γ)  μερικές φορές    δ) πολύ συχνά     ε) πάντα 

ε) Συμπεριφορά προσωπικού: α) ποτέ   β) σπάνια   γ)  μερικές φορές    δ) πολύ συχνά     ε) πάντα 

στ) Πιστοποιημένες διαδικασίες: α) ποτέ   β) σπάνια   γ)  μερικές φορές    δ) πολύ συχνά     ε) πάντα 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ! 
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Αναλυτικά αποτελέσματα ΚΕΠ Λαγκαδά 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α=1 B=2 Γ=3 Δ=4 Ε=5 SUM MEAN % Α % Β % Γ % Δ % Ε

1 111 13 0 0 0 137 1,104839 89,51613 10,483871 0 0 0

2 5 22 26 37 21 380 3,423423 4,504505 19,81982 23,423423 33,333333 18,918919

3 45 37 20 9 0 215 1,936937 40,54054 33,333333 18,018018 8,1081081 0

4 1 4 14 64 28 447 4,027027 0,900901 3,6036036 12,612613 57,657658 25,225225

5 5 17 43 29 17 369 3,324324 4,504505 15,315315 38,738739 26,126126 15,315315

6Α 9 12 32 37 21 382 3,441441 8,108108 10,810811 28,828829 33,333333 18,918919

6Β 33 39 28 9 2 241 2,171171 29,72973 35,135135 25,225225 8,1081081 1,8018018

6Γ 22 34 35 17 3 278 2,504505 19,81982 30,630631 31,531532 15,315315 2,7027027

6Δ 0 ######## ######## #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

7 0 3 5 28 75 508 4,576577 0 2,7027027 4,5045045 25,225225 67,567568

8 2 1 19 57 32 449 4,045045 1,801802 0,9009009 17,117117 51,351351 28,828829

9Α 42 28 23 18 0 239 2,153153 37,83784 25,225225 20,720721 16,216216 0

9Β 50 35 21 5 0 203 1,828829 45,04505 31,531532 18,918919 4,5045045 0

9Γ 37 10 32 29 3 284 2,558559 33,33333 9,009009 28,828829 26,126126 2,7027027

9Δ 33 10 27 32 9 307 2,765766 29,72973 9,009009 24,324324 28,828829 8,1081081

9Ε 59 35 15 2 0 182 1,63964 53,15315 31,531532 13,513514 1,8018018 0

9ΣΤ 68 21 18 4 0 180 1,621622 61,26126 18,918919 16,216216 3,6036036 0

9Ζ 47 23 30 11 0 227 2,045045 42,34234 20,720721 27,027027 9,9099099 0

9Η 51 24 31 5 0 212 1,90991 45,94595 21,621622 27,927928 4,5045045 0

10 2 6 27 52 24 423 3,810811 1,801802 5,4054054 24,324324 46,846847 21,621622

11 5 6 29 38 33 421 3,792793 4,504505 5,4054054 26,126126 34,234234 29,72973

12 74 23 9 5 0 167 1,504505 66,66667 20,720721 8,1081081 4,5045045 0

13 54 32 15 10 0 203 1,828829 48,64865 28,828829 13,513514 9,009009 0

14 9 15 29 37 21 379 3,414414 8,108108 13,513514 26,126126 33,333333 18,918919

15Α 5 6 20 53 27 424 3,81982 4,504505 5,4054054 18,018018 47,747748 24,324324

15Β 3 6 29 42 31 425 3,828829 2,702703 5,4054054 26,126126 37,837838 27,927928

15Γ 2 10 37 31 31 412 3,711712 1,801802 9,009009 33,333333 27,927928 27,927928

15Δ 15 13 33 34 16 356 3,207207 13,51351 11,711712 29,72973 30,630631 14,414414

15Ε 4 5 20 52 30 432 3,891892 3,603604 4,5045045 18,018018 46,846847 27,027027

15ΣΤ 1 10 26 42 32 427 3,846847 0,900901 9,009009 23,423423 37,837838 28,828829
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Αναλυτικά αποτελέσματα ΚΕΠ Απολλωνίας 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α=1 B=2 Γ=3 Δ=4 Ε=5 SUM MEAN % Α % Β % Γ % Δ % Ε

1 45 9 0 0 0 63 1,166667 83,33333 16,666667 0 0 0

2 0 3 11 28 3 166 3,688889 0 6,6666667 24,444444 62,222222 6,6666667

3 26 13 5 1 0 71 1,577778 57,77778 28,888889 11,111111 2,2222222 0

4 0 2 2 23 18 192 4,266667 0 4,4444444 4,4444444 51,111111 40

5 7 5 19 10 4 134 2,977778 15,55556 11,111111 42,222222 22,222222 8,8888889

6Α 3 5 17 13 7 151 3,355556 6,666667 11,111111 37,777778 28,888889 15,555556

6Β 6 12 17 8 2 123 2,733333 13,33333 26,666667 37,777778 17,777778 4,4444444

6Γ 6 14 17 6 2 119 2,644444 13,33333 31,111111 37,777778 13,333333 4,4444444

6Δ 0 ######## ######## #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

7 0 3 3 12 27 198 4,4 0 6,6666667 6,6666667 26,666667 60

8 0 0 2 12 31 209 4,644444 0 0 4,4444444 26,666667 68,888889

9Α 14 11 9 5 4 103 2,395349 32,55814 25,581395 20,930233 11,627907 9,3023256

9Β 22 7 10 6 0 90 2 48,88889 15,555556 22,222222 13,333333 0

9Γ 21 8 10 5 1 92 2,044444 46,66667 17,777778 22,222222 11,111111 2,2222222

9Δ 14 4 6 13 8 132 2,933333 31,11111 8,8888889 13,333333 28,888889 17,777778

9Ε 27 9 6 3 0 75 1,666667 60 20 13,333333 6,6666667 0

9ΣΤ 21 15 7 2 0 80 1,777778 46,66667 33,333333 15,555556 4,4444444 0

9Ζ 19 11 13 2 0 88 1,955556 42,22222 24,444444 28,888889 4,4444444 0

9Η 27 7 9 2 0 76 1,688889 60 15,555556 20 4,4444444 0

10 2 2 5 21 15 180 4 4,444444 4,4444444 11,111111 46,666667 33,333333

11 0 1 7 16 21 192 4,266667 0 2,2222222 15,555556 35,555556 46,666667

12 33 11 1 0 0 58 1,288889 73,33333 24,444444 2,2222222 0 0

13 23 6 15 1 0 84 1,866667 51,11111 13,333333 33,333333 2,2222222 0

14 0 2 11 22 10 175 3,888889 0 4,4444444 24,444444 48,888889 22,222222

15Α 0 1 9 14 21 190 4,222222 0 2,2222222 20 31,111111 46,666667

15Β 1 1 10 22 11 176 3,911111 2,222222 2,2222222 22,222222 48,888889 24,444444

15Γ 0 3 10 21 11 175 3,888889 0 6,6666667 22,222222 46,666667 24,444444

15Δ 0 3 12 15 15 177 3,933333 0 6,6666667 26,666667 33,333333 33,333333

15Ε 0 3 3 17 22 193 4,288889 0 6,6666667 6,6666667 37,777778 48,888889

15ΣΤ 0 0 12 24 9 177 3,933333 0 0 26,666667 53,333333 20
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Αναλυτικά αποτελέσματα ΚΕΠ Καλλινδοίων 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΠ

ΦΥΛΛΟ ΑΝΔΡΑΣ 22 ΓΥΝΑΙΚΑ 18 ΗΛΙΚΙΑ Α Β Γ Δ

Α Β Γ Δ 15 5 16 4

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 13 7 13 7

ΚΕΠ ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α=1 B=2 Γ=3 Δ=4 Ε=5 SUM MEAN % Α % Β % Γ % Δ % Ε

1 29 11 0 0 0 51 1,275 72,5 27,5 0 0 0

2 0 6 12 9 2 94 3,241379 0 20,689655 41,37931 31,034483 6,8965517

3 12 8 8 1 0 56 1,931034 41,37931 27,586207 27,586207 3,4482759 0

4 0 2 6 14 7 113 3,896552 0 6,8965517 20,689655 48,275862 24,137931

5 2 3 12 11 1 93 3,206897 6,896552 10,344828 41,37931 37,931034 3,4482759

6Α 1 6 12 10 0 89 3,068966 3,448276 20,689655 41,37931 34,482759 0

6Β 8 13 8 0 0 58 2 27,58621 44,827586 27,586207 0 0

6Γ 2 9 9 9 0 83 2,862069 6,896552 31,034483 31,034483 31,034483 0

6Δ 0 ######## ######## #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

7 2 0 4 7 16 122 4,206897 6,896552 0 13,793103 24,137931 55,172414

8 1 1 2 14 11 120 4,137931 3,448276 3,4482759 6,8965517 48,275862 37,931034

9Α 13 3 6 7 0 65 2,241379 44,82759 10,344828 20,689655 24,137931 0

9Β 12 12 3 2 0 53 1,827586 41,37931 41,37931 10,344828 6,8965517 0

9Γ 14 2 6 7 0 64 2,206897 48,27586 6,8965517 20,689655 24,137931 0

9Δ 14 1 6 6 2 68 2,344828 48,27586 3,4482759 20,689655 20,689655 6,8965517

9Ε 16 7 4 2 0 50 1,724138 55,17241 24,137931 13,793103 6,8965517 0

9ΣΤ 16 7 5 1 0 49 1,689655 55,17241 24,137931 17,241379 3,4482759 0

9Ζ 14 4 9 2 0 57 1,965517 48,27586 13,793103 31,034483 6,8965517 0

9Η 17 8 4 0 0 45 1,551724 58,62069 27,586207 13,793103 0 0

10 0 2 8 14 5 109 3,758621 0 6,8965517 27,586207 48,275862 17,241379

11 0 4 6 11 8 110 3,793103 0 13,793103 20,689655 37,931034 27,586207

12 22 4 1 2 0 41 1,413793 75,86207 13,793103 3,4482759 6,8965517 0

13 12 11 4 2 0 54 1,862069 41,37931 37,931034 13,793103 6,8965517 0

14 1 4 12 10 2 95 3,275862 3,448276 13,793103 41,37931 34,482759 6,8965517

15Α 1 2 5 11 10 114 3,931034 3,448276 6,8965517 17,241379 37,931034 34,482759

15Β 1 3 7 11 7 107 3,689655 3,448276 10,344828 24,137931 37,931034 24,137931

15Γ 0 2 11 9 7 108 3,724138 0 6,8965517 37,931034 31,034483 24,137931

15Δ 3 2 13 10 1 91 3,137931 10,34483 6,8965517 44,827586 34,482759 3,4482759

15Ε 1 2 3 16 7 113 3,896552 3,448276 6,8965517 10,344828 55,172414 24,137931

15ΣΤ 1 2 7 13 6 108 3,724138 3,448276 6,8965517 24,137931 44,827586 20,689655
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Αναλυτικά αποτελέσματα ΚΕΠ Κορώνειας 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΠ

ΦΥΛΛΟ ΑΝΔΡΑΣ 16 ΓΥΝΑΙΚΑ 20 ΗΛΙΚΙΑ Α Β Γ Δ

Α Β Γ Δ 5 13 12 6

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 15 10 9 2

ΚΕΠ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α=1 B=2 Γ=3 Δ=4 Ε=5 SUM MEAN % Α % Β % Γ % Δ % Ε

1 28 8 0 0 0 44 1,222222 77,77778 22,222222 0 0 0

2 1 3 4 13 7 106 3,785714 3,571429 10,714286 14,285714 46,428571 25

3 16 8 4 0 0 44 1,571429 57,14286 28,571429 14,285714 0 0

4 1 0 3 12 12 118 4,214286 3,571429 0 10,714286 42,857143 42,857143

5 2 0 11 10 5 100 3,571429 7,142857 0 39,285714 35,714286 17,857143

6Α 1 0 10 9 8 107 3,821429 3,571429 0 35,714286 32,142857 28,571429

6Β 6 7 12 3 0 68 2,428571 21,42857 25 42,857143 10,714286 0

6Γ 7 5 10 6 0 71 2,535714 25 17,857143 35,714286 21,428571 0

6Δ 0 ######## ######## #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

7 1 0 2 3 22 129 4,607143 3,571429 0 7,1428571 10,714286 78,571429

8 0 0 2 13 13 123 4,392857 0 0 7,1428571 46,428571 46,428571

9Α 13 7 7 1 0 52 1,857143 46,42857 25 25 3,5714286 0

9Β 15 8 3 0 2 50 1,785714 53,57143 28,571429 10,714286 0 7,1428571

9Γ 14 2 8 4 0 58 2,071429 50 7,1428571 28,571429 14,285714 0

9Δ 11 1 3 8 5 79 2,821429 39,28571 3,5714286 10,714286 28,571429 17,857143

9Ε 17 7 3 1 0 44 1,571429 60,71429 25 10,714286 3,5714286 0

9ΣΤ 16 9 3 0 0 43 1,535714 57,14286 32,142857 10,714286 0 0

9Ζ 11 7 8 2 0 57 2,035714 39,28571 25 28,571429 7,1428571 0

9Η 12 8 7 1 0 53 1,892857 42,85714 28,571429 25 3,5714286 0

10 0 0 3 11 14 123 4,392857 0 0 10,714286 39,285714 50

11 0 0 3 6 19 128 4,571429 0 0 10,714286 21,428571 67,857143

12 25 1 1 1 0 34 1,214286 89,28571 3,5714286 3,5714286 3,5714286 0

13 12 10 2 4 0 54 1,928571 42,85714 35,714286 7,1428571 14,285714 0

14 1 3 4 10 10 109 3,892857 3,571429 10,714286 14,285714 35,714286 35,714286

15Α 0 0 2 10 16 126 4,5 0 0 7,1428571 35,714286 57,142857

15Β 0 0 4 11 13 121 4,321429 0 0 14,285714 39,285714 46,428571

15Γ 0 0 5 14 9 116 4,142857 0 0 17,857143 50 32,142857

15Δ 2 2 2 11 11 111 3,964286 7,142857 7,1428571 7,1428571 39,285714 39,285714

15Ε 0 0 2 6 20 130 4,642857 0 0 7,1428571 21,428571 71,428571

15ΣΤ 0 3 5 9 11 112 4 0 10,714286 17,857143 32,142857 39,285714
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Αναλυτικά αποτελέσματα ΚΕΠ Αγίου Γεωργίου 
 

 
 
 
 
 
 

ΚΕΠ

ΦΥΛΛΟ ΑΝΔΡΑΣ 11 ΓΥΝΑΙΚΑ 13 ΗΛΙΚΙΑ Α Β Γ Δ

Α Β Γ Δ 5 10 5 4

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 13 7 3 1

ΚΕΠ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α=1 B=2 Γ=3 Δ=4 Ε=5 SUM MEAN % Α % Β % Γ % Δ % Ε

1 15 9 0 0 0 33 1,375 62,5 37,5 0 0 0

2 0 4 3 4 4 53 3,533333 0 26,666667 20 26,666667 26,666667

3 5 1 4 4 1 40 2,666667 33,33333 6,6666667 26,666667 26,666667 6,6666667

4 0 1 0 6 8 66 4,4 0 6,6666667 0 40 53,333333

5 3 2 4 4 2 45 3 20 13,333333 26,666667 26,666667 13,333333

6Α 1 4 6 3 1 44 2,933333 6,666667 26,666667 40 20 6,6666667

6Β 6 3 5 0 1 32 2,133333 40 20 33,333333 0 6,6666667

6Γ 3 2 4 5 1 44 2,933333 20 13,333333 26,666667 33,333333 6,6666667

6Δ 0 ######## ######## #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

7 0 0 0 2 13 73 4,866667 0 0 0 13,333333 86,666667

8 0 0 1 2 12 71 4,733333 0 0 6,6666667 13,333333 80

9Α 11 3 1 0 0 20 1,333333 73,33333 20 6,6666667 0 0

9Β 13 1 1 0 0 18 1,2 86,66667 6,6666667 6,6666667 0 0

9Γ 12 2 0 1 0 20 1,333333 80 13,333333 0 6,6666667 0

9Δ 11 1 2 1 0 23 1,533333 73,33333 6,6666667 13,333333 6,6666667 0

9Ε 15 0 0 0 0 15 1 100 0 0 0 0

9ΣΤ 11 2 0 2 0 23 1,533333 73,33333 13,333333 0 13,333333 0

9Ζ 11 1 1 0 2 26 1,733333 73,33333 6,6666667 6,6666667 0 13,333333

9Η 14 0 1 0 0 17 1,133333 93,33333 0 6,6666667 0 0

10 0 4 3 2 6 55 3,666667 0 26,666667 20 13,333333 40

11 2 4 1 2 6 51 3,4 13,33333 26,666667 6,6666667 13,333333 40

12 14 1 0 0 0 16 1,066667 93,33333 6,6666667 0 0 0

13 5 5 5 0 0 30 2 33,33333 33,333333 33,333333 0 0

14 0 3 1 4 7 60 4 0 20 6,6666667 26,666667 46,666667

15Α 0 2 3 4 6 59 3,933333 0 13,333333 20 26,666667 40

15Β 0 3 2 5 5 57 3,8 0 20 13,333333 33,333333 33,333333

15Γ 2 1 1 4 3 38 3,454545 18,18182 9,0909091 9,0909091 36,363636 27,272727

15Δ 4 2 2 3 4 46 3,066667 26,66667 13,333333 13,333333 20 26,666667

15Ε 0 0 4 3 8 64 4,266667 0 0 26,666667 20 53,333333

15ΣΤ 0 0 6 1 8 62 4,133333 0 0 40 6,6666667 53,333333
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Αναλυτικά αποτελέσματα ΚΕΠ Μαδύτου 
 

 

 
 
 
 
 
 

ΚΕΠ

ΦΥΛΛΟ ΑΝΔΡΑΣ 13 ΓΥΝΑΙΚΑ 9 ΗΛΙΚΙΑ Α Β Γ Δ

Α Β Γ Δ 4 7 8 3

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 8 5 9 0

ΚΕΠ ΜΑΔΥΤΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α=1 B=2 Γ=3 Δ=4 Ε=5 SUM MEAN % Α % Β % Γ % Δ % Ε

1 14 8 30 1,363636 63,63636 36,363636 0 0 0

2 0 0 1 7 6 61 4,357143 0 0 7,1428571 50 42,857143

3 13 1 0 0 0 15 1,071429 92,85714 7,1428571 0 0 0

4 0 0 0 3 11 67 4,785714 0 0 0 21,428571 78,571429

5 4 1 3 4 2 41 2,928571 28,57143 7,1428571 21,428571 28,571429 14,285714

6Α 1 1 3 7 1 45 3,461538 7,692308 7,6923077 23,076923 53,846154 7,6923077

6Β 4 1 5 2 1 34 2,615385 30,76923 7,6923077 38,461538 15,384615 7,6923077

6Γ 3 6 1 4 0 34 2,428571 21,42857 42,857143 7,1428571 28,571429 0

6Δ 0 ######## ######## #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

7 1 0 0 3 10 63 4,5 7,142857 0 0 21,428571 71,428571

8 0 0 4 10 66 4,714286 0 0 0 28,571429 71,428571

9Α 9 3 1 1 0 22 1,571429 64,28571 21,428571 7,1428571 7,1428571 0

9Β 11 1 0 2 0 21 1,5 78,57143 7,1428571 0 14,285714 0

9Γ 9 2 2 1 0 23 1,642857 64,28571 14,285714 14,285714 7,1428571 0

9Δ 7 0 3 4 0 32 2,285714 50 0 21,428571 28,571429 0

9Ε 13 1 0 0 0 15 1,071429 92,85714 7,1428571 0 0 0

9ΣΤ 11 1 1 1 0 20 1,428571 78,57143 7,1428571 7,1428571 7,1428571 0

9Ζ 10 2 1 0 1 22 1,571429 71,42857 14,285714 7,1428571 0 7,1428571

9Η 11 3 0 0 0 17 1,214286 78,57143 21,428571 0 0 0

10 0 0 0 4 10 66 4,714286 0 0 0 28,571429 71,428571

11 0 0 0 0 14 70 5 0 0 0 0 100

12 13 1 0 0 0 15 1,071429 92,85714 7,1428571 0 0 0

13 7 6 1 0 0 22 1,571429 50 42,857143 7,1428571 0 0

14 0 0 0 7 7 63 4,5 0 0 0 50 50

15Α 0 0 1 1 12 67 4,785714 0 0 7,1428571 7,1428571 85,714286

15Β 0 0 1 5 8 63 4,5 0 0 7,1428571 35,714286 57,142857

15Γ 0 0 0 5 9 65 4,642857 0 0 0 35,714286 64,285714

15Δ 0 0 1 5 8 63 4,5 0 0 7,1428571 35,714286 57,142857

15Ε 0 0 0 0 14 70 5 0 0 0 0 100

15ΣΤ 0 0 0 6 8 64 4,571429 0 0 0 42,857143 57,142857
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Αναλυτικά αποτελέσματα ΚΕΠ Σοχού  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΠ

ΦΥΛΛΟ ΑΝΔΡΑΣ 9 ΓΥΝΑΙΚΑ 8 ΗΛΙΚΙΑ Α Β Γ Δ

Α Β Γ Δ 2 6 5 4

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 9 3 4 1

ΚΕΠ ΣΟΧΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α=1 B=2 Γ=3 Δ=4 Ε=5 SUM MEAN % Α % Β % Γ % Δ % Ε

1 11 6 23 1,352941 64,70588 35,294118 0 0 0

2 0 0 4 5 2 42 3,818182 0 0 36,363636 45,454545 18,181818

3 7 3 1 0 0 16 1,454545 63,63636 27,272727 9,0909091 0 0

4 0 0 2 5 4 46 4,181818 0 0 18,181818 45,454545 36,363636

5 1 0 5 4 1 37 3,363636 9,090909 0 45,454545 36,363636 9,0909091

6Α 1 0 4 4 2 39 3,545455 9,090909 0 36,363636 36,363636 18,181818

6Β 4 2 4 1 0 24 2,181818 36,36364 18,181818 36,363636 9,0909091 0

6Γ 1 6 4 0 0 25 2,272727 9,090909 54,545455 36,363636 0 0

6Δ 0 ######## ######## #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

7 0 0 1 4 6 49 4,454545 0 0 9,0909091 36,363636 54,545455

8 0 0 3 7 1 42 3,818182 0 0 27,272727 63,636364 9,0909091

9Α 2 6 2 1 0 24 2,181818 18,18182 54,545455 18,181818 9,0909091 0

9Β 4 5 2 0 0 20 1,818182 36,36364 45,454545 18,181818 0 0

9Γ 5 5 1 0 0 18 1,636364 45,45455 45,454545 9,0909091 0 0

9Δ 2 1 2 4 2 36 3,272727 18,18182 9,0909091 18,181818 36,363636 18,181818

9Ε 5 5 1 0 0 18 1,636364 45,45455 45,454545 9,0909091 0 0

9ΣΤ 7 4 0 0 0 15 1,363636 63,63636 36,363636 0 0 0

9Ζ 6 2 3 0 0 19 1,727273 54,54545 18,181818 27,272727 0 0

9Η 5 4 2 0 0 19 1,727273 45,45455 36,363636 18,181818 0 0

10 0 0 2 3 6 48 4,363636 0 0 18,181818 27,272727 54,545455

11 0 0 2 5 4 46 4,181818 0 0 18,181818 45,454545 36,363636

12 9 1 1 0 0 14 1,272727 81,81818 9,0909091 9,0909091 0 0

13 5 4 2 0 0 19 1,727273 45,45455 36,363636 18,181818 0 0

14 0 0 2 8 1 43 3,909091 0 0 18,181818 72,727273 9,0909091

15Α 0 0 0 7 4 48 4,363636 0 0 0 63,636364 36,363636

15Β 0 0 1 7 3 46 4,181818 0 0 9,0909091 63,636364 27,272727

15Γ 0 0 2 7 2 44 4 0 0 18,181818 63,636364 18,181818

15Δ 1 1 3 4 2 38 3,454545 9,090909 9,0909091 27,272727 36,363636 18,181818

15Ε 0 0 1 4 6 49 4,454545 0 0 9,0909091 36,363636 54,545455

15ΣΤ 0 0 2 5 4 46 4,181818 0 0 18,181818 45,454545 36,363636
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Αναλυτικά αποτελέσματα ΚΕΠ Ρεντίνας 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΠ

ΦΥΛΛΟ ΑΝΔΡΑΣ 20 ΓΥΝΑΙΚΑ 13 ΗΛΙΚΙΑ Α Β Γ Δ

Α Β Γ Δ 5 14 11 3

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 15 9 7 2

ΚΕΠ ΡΕΝΤΙΝΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α=1 B=2 Γ=3 Δ=4 Ε=5 SUM MEAN % Α % Β % Γ % Δ % Ε

1 18 15 48 1,454545 54,54545 45,454545 0 0 0

2 0 1 6 8 3 67 3,722222 0 5,5555556 33,333333 44,444444 16,666667

3 13 3 0 1 1 28 1,555556 72,22222 16,666667 0 5,5555556 5,5555556

4 0 1 0 6 11 81 4,5 0 5,5555556 0 33,333333 61,111111

5 0 0 7 9 2 67 3,722222 0 0 38,888889 50 11,111111

6Α 0 0 8 9 1 65 3,611111 0 0 44,444444 50 5,5555556

6Β 3 4 8 2 0 43 2,529412 17,64706 23,529412 47,058824 11,764706 0

6Γ 1 5 9 2 0 46 2,705882 5,882353 29,411765 52,941176 11,764706 0

6Δ 0 ######## ######## #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

7 0 0 1 5 12 83 4,611111 0 0 5,5555556 27,777778 66,666667

8 0 0 1 7 10 81 4,5 0 0 5,5555556 38,888889 55,555556

9Α 10 2 5 1 0 33 1,833333 55,55556 11,111111 27,777778 5,5555556 0

9Β 9 5 2 1 0 29 1,705882 52,94118 29,411765 11,764706 5,8823529 0

9Γ 10 5 1 1 0 27 1,588235 58,82353 29,411765 5,8823529 5,8823529 0

9Δ 6 1 5 6 0 47 2,611111 33,33333 5,5555556 27,777778 33,333333 0

9Ε 10 5 1 1 0 27 1,588235 58,82353 29,411765 5,8823529 5,8823529 0

9ΣΤ 8 5 4 0 0 30 1,764706 47,05882 29,411765 23,529412 0 0

9Ζ 7 5 5 1 0 36 2 38,88889 27,777778 27,777778 5,5555556 0

9Η 8 3 6 0 0 32 1,882353 47,05882 17,647059 35,294118 0 0

10 0 2 0 8 8 76 4,222222 0 11,111111 0 44,444444 44,444444

11 0 0 1 4 13 84 4,666667 0 0 5,5555556 22,222222 72,222222

12 13 4 1 0 0 24 1,333333 72,22222 22,222222 5,5555556 0 0

13 5 4 6 2 0 39 2,294118 29,41176 23,529412 35,294118 11,764706 0

14 0 1 5 9 3 68 3,777778 0 5,5555556 27,777778 50 16,666667

15Α 0 0 1 7 10 81 4,5 0 0 5,5555556 38,888889 55,555556

15Β 0 0 1 7 10 81 4,5 0 0 5,5555556 38,888889 55,555556

15Γ 0 1 2 8 7 75 4,166667 0 5,5555556 11,111111 44,444444 38,888889

15Δ 0 1 3 10 4 71 3,944444 0 5,5555556 16,666667 55,555556 22,222222

15Ε 0 1 0 6 11 81 4,5 0 5,5555556 0 33,333333 61,111111

15ΣΤ 0 0 4 8 6 74 4,111111 0 0 22,222222 44,444444 33,333333
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Αναλυτικά αποτελέσματα ΚΕΠ Αρέθουσας 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΠ

ΦΥΛΛΟ ΑΝΔΡΑΣ 8 ΓΥΝΑΙΚΑ 7 ΗΛΙΚΙΑ Α Β Γ Δ

Α Β Γ Δ 7 3 3 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 7 2 4 2

ΚΕΠ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α=1 B=2 Γ=3 Δ=4 Ε=5 SUM MEAN % Α % Β % Γ % Δ % Ε

1 8 7 0 0 0 22 1,466667 53,33333 46,666667 0 0 0

2 0 1 2 3 2 30 3,75 0 12,5 25 37,5 25

3 1 5 2 0 0 17 2,125 12,5 62,5 25 0 0

4 0 0 2 3 3 33 4,125 0 0 25 37,5 37,5

5 0 3 0 2 3 29 3,625 0 37,5 0 25 37,5

6Α 1 2 4 1 0 21 2,625 12,5 25 50 12,5 0

6Β 2 1 3 2 0 21 2,625 25 12,5 37,5 25 0

6Γ 0 2 3 2 1 26 3,25 0 25 37,5 25 12,5

6Δ 0 ######## ######## #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0!

7 0 0 0 5 3 35 4,375 0 0 0 62,5 37,5

8 0 0 1 5 2 33 4,125 0 0 12,5 62,5 25

9Α 2 2 4 0 0 18 2,25 25 25 50 0 0

9Β 4 2 2 0 0 14 1,75 50 25 25 0 0

9Γ 3 4 0 1 0 15 1,875 37,5 50 0 12,5 0

9Δ 2 0 3 3 0 23 2,875 25 0 37,5 37,5 0

9Ε 4 2 2 0 0 14 1,75 50 25 25 0 0

9ΣΤ 3 1 4 0 0 17 2,125 37,5 12,5 50 0 0

9Ζ 2 0 5 1 0 21 2,625 25 0 62,5 12,5 0

9Η 2 4 2 0 0 16 2 25 50 25 0 0

10 0 0 1 6 1 32 4 0 0 12,5 75 12,5

11 0 2 1 2 3 30 3,75 0 25 12,5 25 37,5

12 5 0 2 1 0 15 1,875 62,5 0 25 12,5 0

13 2 1 3 2 0 21 2,625 25 12,5 37,5 25 0

14 0 0 3 5 0 29 3,625 0 0 37,5 62,5 0

15Α 0 0 1 6 1 32 4 0 0 12,5 75 12,5

15Β 0 0 4 2 2 30 3,75 0 0 50 25 25

15Γ 0 2 4 0 2 26 3,25 0 25 50 0 25

15Δ 0 1 1 5 1 30 3,75 0 12,5 12,5 62,5 12,5

15Ε 0 1 1 3 3 32 4 0 12,5 12,5 37,5 37,5

15ΣΤ 0 0 3 3 2 31 3,875 0 0 37,5 37,5 25
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΑ Κ.Ε.Π. 
 
 
Α/Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
  
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
1. Διεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης για αλλαγή λογαριασμού Τραπέζης (όπου 

πιστώνεται η σύνταξη). 
2. Διεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για αναγνώριση ως συντάξιμου χρόνου 

απασχόλησης στον Ιδιωτικό τομέα. 
3. Διεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για καταβολή ΕΚΑΣ. 
4. Διεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για μεταβίβαση σύνταξης σε οικογένεια 

(χήρα σύζυγο και ορφανά τέκνα) αποβιώσαντος συνταξιούχου αγωνιστή της Εθνικής 
Αντίστασης που ήταν και συνταξιούχος του Ο.Γ.Α. 

5. Διεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για μεταβίβαση σύνταξης σε διαζευγμένη 
θυγατέρα. 

6. Διεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για μεταβίβαση σύνταξης σε οικογένεια 
αποβιώσαντος συνταξιούχου εφημερίου. 

7. Διεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για μεταβίβαση σύνταξης θανόντος 
συνταξιούχου – πολιτικού ή στρατιωτικού – στην οικογένεια (χήρα σύζυγο και ορφανά 
τέκνα). 

8. Διεκπεραίωση αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού συνταξιοδοτικής κατάστασης 
αποβιώσαντος (για χρήση σε αίτημα για καταβολή εξόδων κηδείας). 

9. Διεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης συνταξιούχου για αλλαγή διεύθυνσης. 
10. Διεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για μεταβίβαση σύνταξης στην Πατρική 

οικογένεια (πολιτικών – στρατιωτικών συνταξιούχων) 
  
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (Δεν έχουν, έως τώρα, καθορισθεί διοικητικές διαδικασίες 
για διεκπεραίωση μέσω Κ.Ε.Π.) 
  
3.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
 
Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Θέματα Στρατολογίας) 
  
Στρατολογικά Γραφεία 

11. Χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέωση στράτευσης θρησκευτικών λειτουργών ή 
μοναχών ή δόκιμων μοναχών γνωστής θρησκείας. 

12. Χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέωση στράτευσης καταδικαζομένων σε 
καθαίρεση. 

13. Χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέωση στράτευσης πατέρων τεσσάρων ή 
περισσοτέρων τέκνων. 

14. Χορήγηση αρχικής αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών. 
15. Χορήγηση αναβολής κατάταξης για μεταπτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση 

ιατρικής ειδικότητας. 
16. Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε όσους διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή 

έρευνες στο εξωτερικό.  
17. Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε υποψηφίους σπουδαστές ανωτέρων ή ανωτάτων 

σχολών εσωτερικού ή εξωτερικού.  
18. Χορήγηση αναβολής κατάταξης για την απόκτηση χρόνου θαλάσσιας υπηρεσίας.  
19. Χορήγηση αναβολής κατάταξης λόγω υπηρετούντος αδελφού.  
20. Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε μόνιμους κατοίκους εξωτερικού.  
21. Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους.  
22. Χορήγηση αναβολής κατάταξης  σε ναυτολογημένους.  
23. Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε πολιτογραφηθέντες.  
24. Χορήγηση αναβολής κατάταξης όσων διακόπτουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Τουρκία 

ή σε χώρα του τέως ανατολικού συνασπισμού. 
25. Εξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεων όσων διακόπτουν τη μόνιμη κατοικία τους στην 

Τουρκία ή σε χώρα του τέως ανατολικού συνασπισμού. 
26. Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε νοσηλευόμενους.  
27. Χορήγηση αναβολής  κατάταξης σε κρατούμενους σε φυλακή ή σε άλλη αρμόδια αρχή.  
28. Μεταφορά οπλιτών ή στρατευσίμων σε υπόχρεους μειωμένης θητείας.  
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29. Υγειονομική Εξέταση όσων αδυνατούν να καταταγούν στις ένοπλες δυνάμεις για λόγους 
υγείας. 

30. Διόρθωση του έτους γέννησης με το οποίο έγινε εγγραφή στα μητρώα αρρένων. 
31. Συμπλήρωση ή καταχώριση στρατολογικών μεταβολών που λείπουν από τη 

στρατολογική μερίδα. 
32. Αναγνώριση υπηρεσίας σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους. 
33. Χορήγηση αναβολής κατάταξης μεταναστών. 
34. Εξαγορά στρατιωτικών υποχρεώσεων μεταναστών.  
35. Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε βουλευτές – ευρωβουλευτές, υποψήφιους βουλευτές 

- ευρωβουλευτές – νομάρχες – δημάρχους - προέδρους κοινοτήτων. 
36. Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ (πλήρες), τύπου Α΄ και 

τύπου Β΄. 
  
4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
  
Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
  
ΙΙ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 
(ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ διάφορα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) 
  

37. Ανανέωση Διαβατηρίου Ενηλίκου. 
38. Έκδοση Διαβατηρίου Ανηλίκου (14-18 ετών). 
39. Έκδοση Διαβατηρίου Ανηλίκου (κάτω  των14 ετών). 
40. Έκδοση Διαβατηρίου Ενηλίκου (Ατομικό Διαβατήριο). 
41. Χορήγηση Άδειας Εκμετάλλευσης Περιπτέρου . 
42. Ενοικίαση Άδειας Περιπτέρου. 
43. Ενοικίαση Άδειας  Λιανικής Πώλησης Σιγαρέτων. 
44. Χορήγηση άδειας / Λιανικής άδειας Καπνοβιομηχανικών προϊόντων. 
45. Χορήγηση προσωρινής Άδειας Λιανικής Πώλησης Σιγαρέτων. 
46. Υποβολή Εγγράφων για την προώθησή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για την 

επισημείωση σε αυτά σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σύμβασης της Χάγης 
47. Πρόσληψη Πατρώνυμου, Μητρώνυμου, Επώνυμου Πατέρα, Επώνυμου Μητέρας σε 

άτομα αγνώστων γονέων ή εκτός  νομίμου γάμου γεννηθέντων. 
48. Αλλαγή Επώνυμου. 
49. Διόρθωση Επώνυμου, Πατρώνυμου, Μητρώνυμου. 

  
ΙΙΙ. ΔΗΜΟΙ 
  

50. Διαγραφή πολλαπλώς εγγεγραμμένων από τα μητρώα αρρένων  
51. Διαγραφή λόγω θανάτου ή αφάνειας από τα μητρώα αρρένων 
52. Διαγραφή ανύπαρκτων από τα μητρώα αρρένων  
53. Χορήγηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης  
54. Χορήγηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου  
55. Χορήγηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου  
56. Χορήγηση αντιγράφου Πιστοποιητικού Γέννησης του ενδιαφερόμενου 
57. Βεβαίωση από Δήμο περί μη οφειλής ΤΑΠ  
58. Χορήγηση Πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών  
59. Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης των ιδίων  
60. Διόρθωση Ηλικίας Γυναικών  
61. Εγγραφή Ενηλίκου σε Δημοτολόγιο όταν είναι γραμμένος μόνο στα μητρώα αρρένων  
62. Μεταδημότευση άγαμου ενηλίκου σε δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας εκτός του τόπου 

καταγωγής του ιδίου ή των γονέων του.  
63. Μεταδημότευση Διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων χωρίς τέκνα σε δήμο ή κοινότητα  

εκτός του τόπου καταγωγής τους  
64. Μεταδημότευση Διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων με τέκνα σε δήμο ή κοινότητα  

εκτός του τόπου καταγωγής τους  
65. Μεταδημότευση Συζύγων λόγω γάμου σε διαφορετικό δήμο ή κοινότητα  εκτός των 

δήμων ή των κοινοτήτων καταγωγής τους.  
66. Μεταδημότευση συζύγων και τέκνων από άλλο δήμο όταν όλα τα μέλη της οικογενείας 

είναι γραμμένα στον αυτό δήμο ή κοινότητα  
67. Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι ήδη δημότης 
68. Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων.  
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69. Χορήγηση Πιστοποιητικού εντοπιότητας  
70. Χορήγηση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας. 
71. Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας λόγω γάμου. 
72. Διαγραφή λόγω θανάτου (Από τα Δημοτολόγια).  
73. Διόρθωση Κυρίου Ονόματος. 
74. Εγγραφή στα Δημοτολόγια.  
75. Αλλαγή στοιχείων τέκνου λόγω αναγνώρισης και εγγραφή στο Δημοτολόγιο. 

 
5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
  
Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
  
ΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
  

76. Εκμίσθωση δημόσιου λατομείου αδρανών υλικών με απευθείας σύμβαση εντός ή εκτός 
λατομικής περιοχής (άρθρο 5, παρ. 2 του ν. 2115/93) 

77. Εκμίσθωση δημόσιου λατομείου μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών με απευθείας 
σύμβαση. 

78. Συναίνεση ερευνητικών εργασιών για την ανεύρεση μαρμάρων ή βιομηχανικών 
ορυκτών σε δημόσιο λατομικό χώρο. 

79. Υπολογισμός αναλογικών μισθωμάτων. 
80. Παράταση σύμβασης ή εισφοράς δικαιώματος εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρων και 

βιομηχανικών ορυκτών για μια 10ετία, με την έκδοση διαπιστωτικής απόφασης μετά τη 
λήξη της 15ετίας. 

81. Xορήγηση αδειών εκμετάλλευσης λατομείων βιομηχανικών ορυκτών. 
82. Χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρων. 
83. Χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης λατομείων αδρανών υλικών. 

  
ΙΙΙ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 
(ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, όπως έκδοση επαγγελματικών αδειών κλπ) 
  

84. Χορήγηση άδειας Γομωτού - Πυροδότη 1ης κατηγορίας. 
85. Θεώρηση άδειας Γομωτού - Πυροδότη . 
86. Χορήγηση άδειας αποκολλητή επισφαλών όγκων.( Ξεσκαρωτή ). 
87. Χορήγηση άδειας λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής άνω των 150 

ΚW και για βιομηχανία -βιοτεχνία άνω των 400 ΚW. 
88. Χορήγηση άδειας λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής άνω των 

150ΚW και για βιομηχανία-βιοτεχνία άνω των 400 ΚW -Τροποποίηση της άδειας 
λειτουργίας. 

89. Άδεια μεταπωλητή πετρελαίου θέρμανσης. 
90. Άδεια σύστασης και έγκρισης καταστατικών Ανωνύμων Εταιριών (Κ.Ν. 2190/20) 
91. Άδεια εγκατάστασης στην Ελλάδα υποκαταστημάτων αλλοδαπών Ανωνύμων Εταιριών 

και Ε.Π.Ε. 
92. Εγκρίσεις τροποποιήσεων – κωδικοποιήσεων καταστατικών Ανωνύμων Εταιριών. 
93. Καταχωρίσεις – ανακοινώσεις στο Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ισολογισμών, 

εκθέσεων ελεγκτών και πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου. 
94. Εκλογή και συγκρότηση σε σώμα Δ.Σ., αντικατάστασης μελών και συγκρότησης σε 

σώμα Δ.Σ., εκλογής ελεγκτών Α.Ε., αυξήσεων Μ.Κ. χωρίς τροποποίηση καταστατικού 
με απόφαση Γ.Σ. ή Δ.Σ., λύση της εταιρείας και ορισμού εκκαθαριστών, πιστοποίησης 
καταβολής του αρχικού Μ.Κ.,διαγραφή της Α.Ε. από το μητρώο Α.Ε. και διανομή 
προσωρινών μερισμάτων.  

95. Μετατροπές επιχειρήσεων σε Α.Ε., συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων σε Α.Ε.,συγχωνεύσεις 
με απορρόφηση Α.Ε. συγχωνεύσεις Ανωνύμων Εταιριών ή σύσταση νέας Α.Ε. 

96. Σύσταση εκτιμητικών επιτροπών άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 για την αποτίμηση της 
αξίας περιουσιακών στοιχείων της Ατομικής Επιχείρησης ή Κοινωνίας ή Ο.Ε. ή Ε.Π.Ε. 
και την εισφορά τους σε Α.Ε., ή των στοιχείων των Α.Ε. για συγχώνευσή τους ή της 
καθαρής θέσης άλλης μορφής επιχείρησης, μετατρεπομένης σε ΕΠΕ. 

97. Βεβαιώσεις περί τροποποίησης ή μη καταστατικών Α.Ε., περί μη ανάκλησης άδειας 
σύστασης Α.Ε., περί του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, περί καταβλημένου 
κεφαλαίου Α.Ε. και λοιπών στοιχείων καταχωρημένων στο μητρώο Α.Ε. της Υπηρεσίας 
(Τμήμα Α.Ε.). 

98. Άδεια απόκτησης παγίων περιουσιακών στοιχείων από Α.Ε. (άρθρο 10 Κ.Ν. 2190/20). 
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99. Ενημέρωση καταναλωτή για τιμές προϊόντων και υπηρεσιών και γενικά δικαιώματα 
καταναλωτή για την προστασία του. 

100. Υποβολή τιμοκαταλόγων για δίδακτρα από τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια. 
101. Άσκηση προσφυγής κατά αποφάσεων του Νομάρχη, που επιβάλλουν διοικητικές 

κυρώσεις, σύμφωνα με τους ν.1401/83 και 1732/87. 
102. Θεώρηση βιβλίων διακίνησης υγρών καυσίμων. 
103. Θεώρηση καρτελών, θερμοϋγρομέτρων ψυγείων. 
104. Αναθεώρηση  Αδειών Υπαιθρίου Πλανοδίου Εμπορίου. 
105. Θεώρηση επαγγελματικής άδειας Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη.  
106. Θεώρηση επαγγελματικής άδειας Υδραυλικού. 
107. Θεώρηση επαγγελματικής άδειας Ψυκτικού. 
108. Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμής ατμολέβητα. 
109. Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Αρχιθερμαστή κατόπιν εξετάσεων. 
110. Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Αρχιτεχνίτη κατόπιν εξετάσεων. 
111. Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Βοηθού Ηλεκτροτεχνίτη κατόπιν εξετάσεων. 
112. Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Εργοδηγού Ηλεκτρολόγου κατόπιν εξετάσεων. 
113. Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Εγκαταστάτη - συντηρητή καυστήρων υγρών 

καυσίμων κατόπιν εξετάσεων. 
114. Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Ηλεκτροσυγκολλητή κατόπιν  εξετάσεων. 
115. Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Ηλεκτροτεχνίτη κατόπιν εξετάσεων. 
116. Χορήγηση Επαγγελματικής Άδειας Ηλεκτροτεχνίτη χωρίς εξετάσεις. 
117. Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Θερμαστή κατόπιν εξετάσεων. 
118. Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Οξυγονοκολλητή κατόπιν εξετάσεων. 
119. Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Πρακτικού Μηχανικού κατόπιν εξετάσεων. 
120. Χορήγηση Επαγγελματικής Άδειας Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου. 
121. Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Υδραυλικού κατόπιν εξετάσεων. 
122. Χορήγηση Επαγγελματικής Άδειας Υδραυλικού χωρίς εξετάσεις. 
123. Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Χειριστή Μηχανήματος (Μ.Ε.) κατόπιν 

εξετάσεων. 
124. Χορήγηση επαγγελματικής άδειας Ψυκτικού κατόπιν εξετάσεων. 
125. Χορήγηση Επαγγελματικής Άδειας Ψυκτικού χωρίς εξετάσεις. 
126. Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Διπλωματούχων Μηχανικών Ανωτάτων 

Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου και Ηλεκτρολόγου -Παραλαβή αδείας. 
127. Χορήγηση άδειας εγκατάστασης βιομηχανίας, βιοτεχνίας, επαγγελματικών 

εργαστηρίων και αποθηκών, δραστηριοτήτων του Ν.2516/97 και του Ν. 2965/01 (εντός 
των ορίων της Περιφέρειας Αττικής ). 

128. Χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού 
129. Χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού - 

Παραλαβή αδείας. 
130. Χορήγηση επαγγελματικών αδειών μηχανολόγων ανευ εξετάσεων για αποφοίτους 

Τεχνικών Λυκείων, Τεχνικών Σχολών ,ΤΕΕ Α΄ και Β΄ κύκλου κ.λ.π. 
131. Άδεια ίδρυσης - εγκατάστασης αρτοποιείου. 
132. Άδεια συνέχισης λειτουργίας αρτοποιείου. 
133. Απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας επαγγελματικών εργαστηρίων 

(άρθρο 5  Ν. 2516/1997). 
 
6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  
Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
(Θέματα χωροταξίας και περιβάλλοντος κλπ) 
  

134. Ανέγερση κατά παρέκκλιση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, καταστημάτων, 
γραφείων, εκπαιδευτηρίων, ευαγών ιδρυμάτων, νοσοκομείων, κλινικών, σε εκτός 
σχεδίου περιοχές. 

135. Ανέγερση κατά παρέκκλιση γεωργοκτηνοτροφικών κτιρίων, γεωργικές αποθήκες 
κ.λπ. σε εκτός σχεδίου περιοχές. 

136. Ανέγερση σε εκτός σχεδίου περιοχές κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, σε 
απόσταση μικρότερη των 30 m, από τη γραμμή αιγιαλού (ΝΔ 439/70), βιομηχανικών και 
βιοτεχνικών κτιρίων που από τη φύση τους πρέπει να εγκαθίστανται επί παραλιακών 
χώρων, καθώς και αξιόλογων τουριστικών-ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων 

137. Ανέγερση ή επέκταση βιομηχανικών κτιρίων, αποθηκών, ψυγείων, διαλογητηρίων 
φρούτων, κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές σε εκτός σχεδίου περιοχές. 
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138. Έγκριση επέκτασης υφιστάμενων βιομηχανιών σε εκτός σχεδίου περιοχές. 
139. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων και πρατηρίων υγρών 

καυσίμων. 
140. Έγκριση παρεκκλίσεων ως προς τους ισχύοντες όρους δόμησης, στις εκτός 

σχεδίων πόλεων περιοχές. 
 
ΙΙ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 
(ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 
  

141. Αιτήσεις – καταγγελίες για αυθαίρετες κατασκευές 
142. Απόφαση περί αναγνώρισης ιδιωτικής παρόδου σαν προϋφιστάμενη του 1923 
143. Βεβαίωση αρτιότητας οικοπέδου 
144. Βεβαίωση καταλληλότητας καταστήματος 
145. Άδεια χρήσης εκρηκτικών 
146. Εγγραφή στα μητρώα μηχανικών 
147. Έγκριση τεχνικής έκθεσης και μελέτης επισκευής αποκατάστασης κτιρίων σε 

παραδοσιακούς οικισμούς και διατηρητέα κτίρια για τη συνηγορία χορήγησης 
χαμηλότοκων δανείων 

148. Χορήγηση αντιγράφου αποσπάσματος του διαγράμματος καθώς και του πίνακα 
που συνοδεύει μια κυρωμένη πράξη εφαρμογής όπου περιλαμβάνονται η τελική μορφή 
καθώς και οι υποχρεώσεις εισφορών σε γη και χρήμα μιας συγκεκριμένης ιδιοκτησίας. 

149. Χαρακτηρισμός αποκεκλεισμένου (τυφλού) οικοπέδου 
150. Χορήγηση βεβαιώσεων – πιστοποιητικών (καθορισμός αυτοψίας – χορήγηση 

αντιγράφων οικοδομικών αδειών) 
  
ΙΙΙ. Δ.Ε.Ε.Α.Π. 
  

151. Έγκριση επιδότησης για την Αποκατάσταση – Συντήρηση των Όψεων κτιρίου 
(Αρχική Α’ στάδιο) 

152. Υποβολή Τεχνικού Φακέλου για την Αποκατάσταση – Συντήρηση των Όψεων 
κτιρίου – (Β’ στάδιο) 

153. Καταβολή επιχορήγησης για την Αποκατάσταση – Συντήρηση των Όψεων Κτιρίου – 
(Γ΄ στάδιο) 

  
7. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
   
Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
  

154. Άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών. 
155. Αντίγραφο άδειας επάρκειας διδασκαλίας ξένων γλωσσών. 
156. Βεβαίωση αποδοχών για υπηρετούντες δασκάλους & νηπιαγωγούς. 
157. Βεβαίωση προϋπηρεσίας για αναπληρωτές δασκάλους & νηπιαγωγούς. 
158. Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για δασκάλους & 

νηπιαγωγούς. 
159. Βεβαίωση αποδοχών για υπηρετούντες καθηγητές. 
160. Βεβαίωση προϋπηρεσίας για αναπληρωτές καθηγητές. 
161. Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης & μεταβολών για καθηγητές. 
162. α)Αποδεικτικό απολύσεως (λόγω απώλειας αντιστοίχου τίτλου),β) πιστοποιητικά 

σπουδών, γ) πιστοποιητικά σπουδών για στρατολογική χρήση δ) υπηρεσιακά 
σημειώματα φοίτησης μαθητών και ε) βεβαίωση συμμετοχής στις γενικές ή εισιτήριες 
εξετάσεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 
ΙΙ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
  
Α. Ο.Ε.Ε.Κ. 

163. Βεβαίωση βαθμολογίας σε εξετάσεις πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ο 
μέσος όρος βαθμών στο θεωρητικό μέρος και ο χαρακτηρισμός στο πρακτικό μέρος 

164. Βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης 

165. Αναγνώριση ισοτιμίας – κατάταξη τίτλου σπουδών. 
 
Β. ΔΙΚΑΤΣΑ 
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166. Βεβαίωση για το ομοταγές Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στον   κατάλογο με 
τα αναγνωρισμένα Α.Ε.Ι. της Αλλοδαπής. 

167. Ακριβές αντίγραφο βαθμολογικής αντιστοιχίας – πράξης αναγνώρισης. 
168. Βεβαίωση βαθμολογικής αντιστοιχίας. 
169. Απόσπασμα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 
170. Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών 
171. Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις Ιατρικής 

  
Γ. Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. 

172. Αντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι. (για Στρατολογία ή για άλλη χρήση). 
173. Πιστοποιητικό Σπουδών Α.Ε.Ι. 
174. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Α.Ε.Ι. 
175. Πάπυρος από Α.Ε.Ι. 
176. Αντίγραφο πτυχίου Τ.Ε.Ι. (για Στρατολογία ή για άλλη χρήση). 
177. Πιστοποιητικό Σπουδών (Σπουδαστικής κατάστασης) Τ.Ε.Ι. 
178. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Τ.Ε.Ι. 

 
Δ. Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης  
  

179. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Αισθητικού. 
180. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Βρεφονηπιοκόμου. 
181. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Διαιτολόγου (ΠΤ). 
182. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Διαιτολόγου (ΤΤ). 
183. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Επισκέπτη Υγείας. 
184. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Επόπτη Δημόσιας Υγιεινής. 
185. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Εργοθεραπευτή. 
186. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού (ΠΤ). 
187. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού (ΤΤ). 
188. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Λογοθεραπευτή. 
189. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Οδοντοτεχνίτη. 
190. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Οπτικού. 
191. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ιατρικών 

Εργαστηρίων. 
192. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ραδιολογίας - 

Ακτινολογίας. 
193. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Τροφίμων. 
194. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων (ΠΤ) – 

Μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών. 
195. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων (ΠΤ) – 

Ακτινοφυσικού Ιατρικής. 
196. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Φυσιοθεραπευτή. 
197. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου. 
198. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Αγρονόμου – Τοπογράφου 

Μηχανικού (ΠΤ). 
199. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΠΤ). 
200. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και 

Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΠΤ). 
201. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και 

Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΠΤ). 
202. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Ηλεκτρονικού Μηχανικού (ΤΤ). 
203. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Ηλεκτρονικού Μηχανικού και 

Μηχανικού Υπολογιστών (ΠΤ). 
204. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Διαχείρισης 

Ενεργειακών Πόρων (ΠΤ). 
205. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος  Μηχανικού Δομικών Έργων 

(ΤΤ). 
206. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος  Μηχανικού Έργων Υποδομής 

(ΤΤ). 
207. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστικών Συστημάτων (ΤΤ). 
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208. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΠΤ). 

209. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (ΠΤ). 

210. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Μεταλλείων – 
Μεταλλουργού (ΠΤ) . 

211. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Οικονομίας και 
Διοίκησης (ΠΤ). 

212. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Ορυκτών Πόρων 
(ΠΤ). 

213. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Οχημάτων (ΤΤ). 
214. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Παραγωγής και 

Διοίκησης (ΠΤ). 
215. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Περιβάλλοντος (ΠΤ). 
216. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Πληροφορικής (ΤΤ). 
217. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Τεχνολογίας Ιατρικών 

Οργάνων (ΤΤ). 
218. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού Χωροταξίας και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΠΤ). 
219. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού 

Μηχανικού (ΠΤ). 
220. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού (ΠΤ). 
221. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού 

Βιομηχανίας (ΠΤ). 
222. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Ναυπηγού Μηχανολόγου 

Μηχανικού (ΠΤ). 
223. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος  Περιβαλλοντολόγου. 
224. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού (ΠΤ). 
225. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Τοπογράφου Μηχανικού (ΠΤ). 
226. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Χημικού Μηχανικού (ΠΤ). 
227. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Χημικού (ΠΤ). 
228. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Αρχαιολόγου (ΠΤ). 
229. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Αρχειονόμου (ΠΤ). 
230. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Βιβλιοθηκονόμου (ΠΤ). 
231. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Διερμηνέα. 
232. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Θεατρολόγου. 
233. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Ανθρωπολόγου. 
234. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Μεταφραστή. 
235. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Πτυχιούχου Σχολής Γραφικών 

Τεχνών και Καλλιτεχνικών - Γραφίστα (ΤΤ). 
236. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Πτυχιούχου Σχολής Γραφικών 

Τεχνών και Καλλιτεχνικών - Τεχνολόγου Γραφικών Τεχνών. 
237. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Πτυχιούχου Σχολής Γραφικών 

Τεχνών και Καλλιτεχνικών - Φωτογράφου (ΤΤ). 
238. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Συντηρητή Αρχαιοτήτων & 

Έργων Τέχνης. 
239. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Δασκάλου. 
240. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Εκπαιδευτικού Αγγλικής 

Γλώσσας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
241. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Εκπαιδευτικού Μουσικής 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
242. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
243. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Καθηγητή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 
244. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Νηπιαγωγού. 
245. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος  Δ/ντή Γυμναστηρίου. 
246. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού. 
247. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Οικονομολόγου. 
248. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Πτυχιούχου Διοίκησης Μονάδων 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
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249. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Πτυχιούχου Σχολής Διοίκησης 
και Οικονομίας (ΤΤ) – Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

250. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Πτυχιούχου Σχολής Διοίκησης 
και Οικονομίας (ΤΤ) – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. 

251. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Πτυχιούχου Σχολής Διοίκησης 
και Οικονομίας (ΤΤ) – Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing). 

252. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Πτυχιούχου Σχολής Διοίκησης 
και Οικονομίας (ΤΤ) – Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων. 

253. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Πτυχιούχου Σχολής Διοίκησης 
και Οικονομίας (ΤΤ) – Τουριστικών Επιχειρήσεων. 

254. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Γεωλόγου (ΠΤ). 
255. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Γεωπόνου (ΠΤ). 
256. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Δασολόγου (ΠΤ). 
257. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Ιχθυολόγου (ΠΤ). 
258. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Γεωπόνου (ΤΤ) – 

Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων. 
259. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Γεωπόνου (ΤΤ) – 

Δασοπόνου. 
260. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Γεωπόνου (ΤΤ) – 

Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων. 
261. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Γεωπόνου (ΤΤ) – 

Ζωικής Παραγωγής. 
262. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Γεωπόνου (ΤΤ) – 

Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας. 
263. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Γεωπόνου (ΤΤ) – 

Ιχθυοκομίας -Αλιείας. 
264. Αναγνώριση δικαιώματος άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου Γεωπόνου (ΤΤ) – 

Φυτικής Παραγωγής. 
 
  
8. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
  
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ -  Ι.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 
  
Α. Τ.Ε.Β.Ε.  
  

265. Χορήγηση Βεβαίωσης ποσού Σύνταξης 
266. Μεταφορά Επαγγελματικής Στέγης – αλλαγή Επαγγέλματος 
267. Μεταφορά Επαγγελματικής Στέγης - ιδίου Επαγγέλματος 
268. Απονομή Σύνταξης Αναπηρίας (για επιδείνωση αναπηρίας) 
269. Απονομή Σύνταξης λόγω θανάτου Συνταξιούχου 
270. Παράταση Σύνταξης Αναπηρίας 
271. Βεβαίωση περί μη Συνταξιοδότησης 
272. Βεβαίωση περί μη Ασφάλισης στο ΤΕΒΕ 
273. Παραπομπή στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή ΤΕΒΕ 

 
Β. Ι.Κ.Α.  
      

274. Έκδοση Βιβλιαρίου Ασθενείας ΙΚΑ (άμεσα ασφαλισμένος) 
275. Ανανέωση Βιβλιαρίου Ασθενείας ΙΚΑ (άμεσα ασφαλισμένος) 
276. Έκδοση Οικογενειακού Βιβλιαρίου Ασθένειας ( Για τη Σύζυγο) 
277. Ανανέωση Οικογενειακού Βιβλιαρίου Ασθένειας ( Για τη Σύζυγο) 
278. Έκδοση Βιβλιαρίου Ασθενείας για τον ανασφάλιστο σύζυγο 
279. Έκδοση Οικογενειακού Βιβλιαρίου Ασθένειας ΙΚΑ ( Για τα Τέκνα) 
280. Ανανέωση Οικογενειακού Βιβλιαρίου Ασθένειας ΙΚΑ ( Για τα Τέκνα) 
281. Χορήγηση Βοηθήματος Τοκετού ΙΚΑ 
282. Χορήγηση Εξόδων Κηδείας Ι.Κ.Α 
283. Ασφάλιση σε ανέργους έως 29 ετών 
284. Ασφάλιση σε ανέργους από 30 έως 55 ετών 
285. Ασφάλιση σε ανέργους άνω των 55 ετών 
286. Έκδοση βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ 
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287. Έκδοση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης ΙΚΑ 
288. Χορήγηση επιδόματος ασθενείας 
289. Χορήγηση επιδόματος Κυοφορίας – Λοχείας. 
290. Α. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ 
291. Β.  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

                 1) Σύνταξη Αναπηρίας από κοινή νόσο 
                 2) Σύνταξη Αναπηρίας από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια 
                 3)  Σύνταξη Αναπηρίας από ατύχημα εκτός εργασίας 
  

292. Γ.    ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ 
 

293. Δ.    ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ι.Κ.Α. Τ.Ε.Α.Μ. 
 1)  Επικουρικής Σύνταξη Γήρατος 
                   2)  Επικουρική Σύνταξη Θανάτου 
 3)  Επικουρική Σύνταξη Αναπηρίας 

294. Ε.    ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Ε.Α.Μ. 
 1)  Επικουρική σύνταξη Γήρατος 
 2)  Επικουρική σύνταξη Θανάτου 
 3)  Επικουρική σύνταξη Αναπηρίας  

295. ΣΤ. Χορήγηση Επιδόματος παραπληγίας  -τετραπληγίας. 
 

296. Η. Προαιρετική Ασφάλιση του  Ειδικού  Λογαριασμού Ελλήνων  Εξωτερικού και 
Ομογενών 

 
297. Θ.  Αναγνώριση  Στρατιωτικής Υπηρεσίας 

 1) Αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας σε ασφαλισμένο 
 2) Αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας  σε συνταξιούχο 
  

298. Ι.   Έγγραφή Πιστοποίηση Εργοδότη για χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 
προκειμένου να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω Κ.Ε.Π.  η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση 
(Α.Π.Δ.). 

 
299. Κ.  Ηλεκτρονική Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) 

Πιστοποιημένου Χρήστη 
 
Γ. Ο.Γ.Α. 
  

300. Χορήγηση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στον Ο.Γ.Α. 
301. Χορήγηση Βεβαίωσης περί μη Συνταξιοδότησης από τον Ο.Γ.Α. 
302. Χορήγηση  εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγίας-τετραπληγίας Ο.Γ.Α. 

  
    A. Κλάδος Α΄   Συντάξεων 
  

303. Χορήγηση προσαύξησης του ποσού της σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας, 
τυφλότητας 

304. Χορήγηση σύνταξης γήρατος Ο.Γ.Α. 
305. Χορήγηση σύνταξης αναπηρίας Ο.Γ.Α. 
306. Χορήγηση  σύνταξης ανασφαλίστων υπερηλίκων 
307. Χορήγηση σύνταξης επιζώντων μελών ασφαλισμένων και συνταξιούχων διαδοχικής 

ΟΓΑ 
308. Χορήγηση σύνταξης αναπηρίας διαδοχικής 
309. Χορήγηση σύνταξης γήρατος διαδοχικής 
310. Χορήγηση σύνταξης επιζώντων μελών ασφαλισμένων και συνταξιούχων  ΟΓΑ 

  
    B. Κλάδος Γ ΄ Υγείας 
  

311. Παροχή ειδικών εξετάσεων σε ασφαλισμένους του Ο.Γ.Α. 
312. Παροχή  ορθοπεδικών ειδών για ασφαλισμένους Ο.Γ.Α. 
313. Απόδοση Δαπάνης αγοράς αυτόματου μηχανήματος περιτοναϊκής κάθαρσης 

(cycler), καθώς και για αναλώσιμα και μη υλικά σε νεφροπαθείς για συνεχή φορητή 
περιτοναϊκή κάθαρση . 
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314. Απόδοση Δαπάνης αγοράς για C – PAP, νεφελοποιητή,  BI –PAP (αναπνευστήρας 
όγκου) 

315. Απόδοση Δαπάνης για αξονική μαγνητική –τομογραφία και εκλεκτική ψηφιακή 
αγγειογραφία 

316. Απόδοση Δαπάνης Μετακινήσεων ασθενών κατόχων βιβλιαρίου υγείας Ο.Γ.Α. 
317. Παροχές σε είδος για τους δικαιούχους στον Κλάδο Υγείας α)  παροχή φιάλης 

αερίου οξυγόνου και β) χρήση – ενοικίαση συσκευής οξυγονοθεραπείας (συμπυκνωτή 
οξυγόνου). 

318. Απόδοση Δαπάνης αποκλειστικής αδελφής. 
319. Προσφυγή κατά απόφασης Διεύθυνσης Υγιεινής με την οποία έχει απορριφθεί η 

νοσηλεία σε μη συμβλημένη ιδιωτική κλινική.  
320. Απόδοση δαπάνης μέσων παροδικής χρήσης (σάκων κολοστομίας, καθετήρων, 

ουροσυλλεκτών, συρίγγων ινσουλίνης, test και συσκευής μετρήσεως σακχάρου, υλικών 
αποσιδήρωσης κ.λπ.) 

321. Κληρονομικές απαιτήσεις από ανείσπρακτες παροχές περίθαλψης 
  
    Γ. Κλάδος Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων 
  

322. Έκδοση και αποστολή Κοινοτικού Έντύπου Ε 104 (για συνυπολογισμό χρόνου 
ασφάλισης) 

323. Έκδοση και αποστολή Κοινοτικού Έντύπου Ε 111 (για προσωρινή διαμονή) 
324. Έκδοση και αποστολή του Κοινοτικού Έντύπου Ε 128 (για φοιτητές) 
325. Έκδοση και αποστολή του Κοινοτικού Έντύπου Ε 121 (για μόνιμη εγκατάσταση) 

συνταξιούχου πλην ανασφάλιστου υπερήλικα. 
326. Απονομή σύνταξης χηρείας ή ορφανών σε επιζώντες αν ο θανών – η θανούσα είχε 

χρόνο ασφάλισης σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει διμερή σύμβαση 
Κοινωνικής Ασφάλειας (Καναδάς, Κεμπέκ, Η.Π.Α., Ν. Ζηλανδία, Αργεντινή, Κύπρος, 
Βραζιλία, Αίγυπτος, Βενεζουέλα, Ουρουγουάη) 

327. Απονομή σύνταξης γήρατος σε όσους έχουν χρόνο ασφάλισης σε χώρες της Ε.Ε. 
328. Απονομή σύνταξης αναπηρίας για όσους έχουν χρόνο ασφάλισης σε χώρες της 

Ε.Ε. 
329. Απονομή σύνταξης αναπηρίας σε όσους έχουν χρόνο ασφάλισης σε χώρες με τις 

οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει διμερή σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας (Καναδάς, 
Κεμπέκ, Η.Π.Α., Ν. Ζηλανδία, Αργεντινή, Κύπρος, Βραζιλία, Αίγυπτος, Βενεζουέλα, 
Ουρουγουάη) 

330. Απονομή σύνταξης γήρατος σε όσους έχουν χρόνο ασφάλισης σε χώρες με τις 
οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει διμερή σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας (Καναδάς, 
Κεμπέκ, Η.Π.Α., Ν. Ζηλανδία, Αργεντινή, Κύπρος, Βραζιλία, Αίγυπτος, Βενεζουέλα, 
Ουρουγουάη) 

331. Απονομή σύνταξης χηρείας ή ορφανών σε επιζώντες, αν ο θανών – η θανούσα είχε 
χρόνο ασφάλισης σε χώρες της Ε.Ε. 

  
    Δ. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Αγροτών 
  

332. Επανεκτύπωση  ειδοποίησης – απόδειξης καταβολής εισφοράς  
333. Επιστροφή  αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών Ο.Γ.Α. 
334. Αναγγελία Μεταβολών ασφαλισμένου Ο.Γ.Α. 
335. Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας 
336. Κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης Εργοδότη ετών ………..(για αγρεργάτη) 
337. Χορήγηση βεβαίωσης για έκδοση άδειας εργασίας σε αλλοδαπό 
338. Χορήγηση βεβαίωσης καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση 
339. Χορήγηση βεβαίωσης περί ασφάλισης, διακοπής ασφάλισης, επανεγγραφής και 

λοιπές βεβαιώσεις σχετικές με την ασφάλιση 
340. Χορήγηση βεβαίωσης για έγκριση ασφάλισης – προώθηση δελτίου απογραφής (για 

έκδοση βιβλιαρίου υγείας) 
341. Δελτίο Απογραφής – Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση για εγγραφή στα Μητρώα 

Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης 
  
    Ε. Κλάδος Ι΄ Μητρώου Συνταξιούχων και Πληρωμής Συντάξεων 
  

342. Αλλαγή τόπου πληρωμής της σύνταξης συνταξιούχου Ο.Γ.Α. 
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343. Χορήγηση βεβαίωσης καταβληθεισών συντάξεων έτους ……….. για φορολογική 
χρήση 

344. Χορήγηση βεβαίωσης περί συνταξιοδότησης – διακοπής της συνταξιοδότησης –
αναστολής της συνταξιοδότησης και λοιπές βεβαιώσεις για τη συνταξιοδότηση 

345. Χορήγηση εξόδων κηδείας και καταβολή ανείσπρακτων συντάξεων ΟΓΑ 
  
    ΣΤ. Κλάδος ΙΑ΄ Φαρμακευτικής Περίθαλψης 
  

346. Έγκριση δαπάνης για αγορά φαρμάκων από το εξωτερικό σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 4 του άρθρ. 3 του Κανονισμού Φαρμακευτικής Περίθαλψης Ασφαλισμένων 
ΟΓΑ και το έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων αριθ. πρ. Φ. 7 
οικ. 520/31.3.2000 

347. Έγκριση δαπάνης για αγορά διαιτητικών τροφών σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρ. 20 του Ν. 2556/97 και το έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. 
Ασφαλίσεων αριθ. Φ. 7 οικ. 61/26.1.98 

 
    Η.  Κλάδος Δ ΄Οικονομικών Υπηρεσιών   
  

348. Διαβίβαση παραστατικών για εξόφληση καταλογισθέντος ποσού. 
  
    Θ. Κλάδος ΣΤ΄ Οικογενειακών Επιδομάτων  
  

349. Χορήγηση  βεβαίωσης διακοπής  ισόβιας σύνταξης - πολυτεκνικού επιδόματος – 
επιδόματος γ΄ παιδιού 

350. Χορήγηση βεβαίωσης λήψεως, μη λήψεως ισόβιας σύνταξης, πολυτεκνικού 
επιδόματος, επιδόματος τρίτου παιδιού 

351. Χορήγηση βεβαίωσης φόρου εισοδήματος έτους/ετών 
352. Χορήγηση ισόβιας σύνταξης α) στην πολύτεκνη μητέρα που έχει τέσσερα 

τουλάχιστον παιδιά έγγαμα ή άγαμα άνω των 23 ετών και β) στη μητέρα που δεν 
χαρακτηρίζεται πολύτεκνη αλλά έχει ή είχε κάποια στιγμή τέσσερα τουλάχιστον παιδιά 
στη ζωή 

353. Χορήγηση επιδόματος τρίτου παιδιού και πολυτεκνικού επιδόματος 
354. Αλλαγή τόπου πληρωμής ισόβιας σύνταξης – πολυτεκνικού επιδόματος – 

επιδόματος τρίτου παιδιού 
 
  
Δ. ΤΣΜΕΔΕ 
  

355. Αναγνώριση Προϋπηρεσίας στο Δημόσιο, Ο. Τ. Α., κ.λ.π. 
356. Αναγνώριση Χρόνου συμμετοχής στην Εθνική Αντίσταση 
357. Αναγνώριση Χρόνου Εξωτερικού Πολιτικών Προσφύγων 
358. Αναγνώριση Χρόνου Μαθητείας σε Στρατιωτικές Σχολές 
359. Αναγνώριση Χρόνου Στρατιωτικής Θητείας 
360. Ανανέωση Βιβλιαρίου Υγείας ΤΣΜΕΔΕ 
361. Αποστολή Σύνταξης σε Λογαριασμό της Ε.Τ.Ε 
362. Βεβαίωση Ασφάλισης για Ειδικό Λογαριασμό Πρόσθετων Παροχών 
363. Βεβαίωση Ασφάλισης για κύρια Σύνταξη ΤΣΜΕΔΕ 
364. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΤΣΜΕΔΕ 
365. Βεβαίωση Συνταξιούχου ΤΣΜΕΔΕ 
366. Διαγραφή από τον Κλάδο Υγείας ΤΣΜΕΔΕ 
367. Εγγραφή αμέσου Μέλους στον Κλάδο Υγείας ΤΣΜΕΔΕ 
368. Εγγραφή Συζύγου στον Κλάδο Υγείας ΤΣΜΕΔΕ 
369. Εγγραφή Τέκνου /Τέκνων στον Κλάδο Υγείας ΤΣΜΕΔΕ 
370. Έκδοση νέου Βιβλιαρίου Υγείας ΤΣΜΕΔΕ (σε αντικατάσταση απολεσθέντος άμεσα 

ασφαλισμένου ή συζύγου ή τέκνου)  
371. Επανεγγραφή άμεσου μέλους στον Κλάδο Υγείας ΤΣΜΕΔΕ 
372. Χορήγηση Εξόδων Κηδείας ΤΣΜΕΔΕ 
373. Μεταβίβαση Σύνταξης σε χήρες και ορφανά λόγω θανάτου του Συνταξιούχου 
374. Βεβαίωση Ασφάλισης για τον Κλάδο Υγείας  ΤΣΜΕΔΕ 

  
 Ε. Τ.Σ.Α.Υ.  
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375. Έξοδα Κηδείας Συνταξιούχου ΤΣΑΥ 
376. Έξοδα Κηδείας Ασφαλισμένου ΤΣΑΥ 
377. Απονομή Σύνταξης Θανάτου ΤΣΑΥ  σε Χήρες και Ορφανά Συνταξιούχων 
378. Απονομή Σύνταξης Θανάτου ΤΣΑΥ  σε Χήρες και Ορφανά Ασφαλισμένων 
379. Συνέχιση Σύνταξης Ανικανότητας 
380. Χορήγηση Επιδόματος παραπληγίας ή τυφλότητας σε Συνταξιούχους ΤΣΑΥ λόγω 

γήρατος, θανάτου ή αναπηρίας 
381. Χορήγηση Επιδόματος απολύτου Αναπηρίας σε Συνταξιούχους ΤΣΑΥ έμμεσα 

ασφαλισμένους 
  
ΣΤ. Ταμείο Νομικών 
  

382. Αναγνώριση στρατιωτικής προϋπηρεσίας στον ΚΕΑΔ. 
383. Αναγνώριση στρατιωτικής προϋπηρεσίας στο Ταμείο Νομικών, σύμφωνα με το 

Ν.1358/83, όπως ισχύει. 
384. Αναγνώριση χρόνου στην Εθνική Αντίσταση στον ΚΕΑΔ. 
385. Αναγνώριση χρόνου στην Εθνική Αντίσταση (σύμφωνα με το Ν. 1358/83 σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 1543/85 και του άρθρου 30 του ν. 
1813/88). 

386. Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας (που προβλέπεται από τις διατάξεις των 
άρθρων 4,5 και 6 του ν. 1405/83). 

387. Ανανέωση μεταβίβασης σύνταξης σε φοιτητές/τριες. 
388. Απονομή σύνταξης (για άμισθους υποθηκοφύλακες και άμισθους 

μεταγραφοφύλακες). 
389. Απονομή σύνταξης (για ανάπηρους ειρηνικής περιόδου (αρ. 31 Ν. 730/77) 

άμισθους υποθηκοφύλακες και άμισθους μεταγραφοφύλακες). 
390. Απονομή σύνταξης (για ανάπηρους ειρηνικής περιόδου (αρ. 31 Ν. 730/77) 

δικαστικούς επιμελητές). 
391. Απονομή σύνταξης (για ανάπηρους ειρηνικής περιόδου (αρ. 31 Ν. 730/77) 

δικηγόρους). 
392. Απονομή σύνταξης (για ανάπηρους ειρηνικής περιόδου (αρ. 31 Ν. 730/77) 

δικολάβους). 
393. Απονομή σύνταξης (για ανάπηρους ή ανίκανους λόγω τραυμάτων ή κακουχιών 

πολέμου (αρ. 17 παρ. 2 Ν.Δ. 4114/60) δικολάβους). 
394. Απονομή σύνταξης (για ανάπηρους ή ανίκανους λόγω τραυμάτων ή κακουχιών 

πολέμου (αρ. 17 παρ. 2 Ν.Δ. 4114/60) δικηγόρους). 
395. Απονομή σύνταξης (για ανάπηρους ή ανίκανους λόγω τραυμάτων ή κακουχιών 

πολέμου (αρ. 17 παρ. 2 Ν.Δ. 4114/60) άμισθους υποθηκοφύλακες και άμισθους 
μεταγραφοφύλακες). 

396. Απονομή σύνταξης (για ανάπηρους ή ανίκανους λόγω τραυμάτων ή κακουχιών 
πολέμου (αρ. 17 παρ. 2 Ν.Δ . 4114/60) δικαστικούς επιμελητές). 

397. Απονομή σύνταξης για δικαστικούς επιμελητές (άμισθους). 
398. Απονομή σύνταξης (για δικηγόρους). 
399. Απονομή σύνταξης (για δικολάβους). 
400. Απονομή σύνταξης ειδικών περιπτώσεων για δικαιούχους (λόγω απορίας). 
401. Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης (για άμισθους υποθηκοφύλακες και άμισθους 

μεταγραφοφύλακες). 
402. Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης (για άμισθους δικαστικούς επιμελητές). 
403. Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης (για δικηγόρους) σύμφωνα με ΝΔ 4114/60, άρθρο 9, 

παρ. 3 όπως ισχύει. 
404. Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης (για δικολάβους). 
405. Απονομή σύνταξης και βεβαίωση χρόνου ασφάλισης (για έμμισθους 

ασφαλισμένους). 
406. Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης (για ασφαλισμένους του ΚΕΑΔ). 
407. Εγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων του ΚΕΑΔ δικηγόρων ή ασκούντων 

δικηγόρων. 
408. Εγγραφή δικηγόρων στα μητρώα ασφαλισμένων του Ταμείου Νομικών ή 

ασκούντων δικηγόρων. 
409. Εγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων του Ταμείου άμισθων ασφαλισμένων (πλην 

δικηγόρων)-Δικαστικοί επιμελητές, Υποθηκοφύλακες, Συμβολαιογράφοι. 
410. Εγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων του ταμείου Νομικών (έμμισθων 

ασφαλισμένων). 
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411. Λήψη εξόδων κηδείας (για συνταξιούχους Α. Ν. 189/67). 
412. Μεταβίβαση επικουρικής παροχής από τον ΚΕΑΔ.. 
413. Μεταβίβαση σύνταξης σε φοιτητές/τριες. 
414. Μεταβίβαση σύνταξης. 
415. Σύσταση Ιατρικής Επιτροπής (προκειμένου για βεβαίωση ανικανότητας άσκησης 

επαγγέλματος). 
416. Χορήγηση εξωϊδρυματικού επιδόματος (για δικηγόρους). 
417. Χορήγηση εξωϊδρυματικού επιδόματος (για δικολάβους). 
418. Χορήγηση εξωϊδρυματικού επιδόματος (για έμμισθους). 
419. Χορήγηση επικουρικής παροχής από τον ΚΕΑΔ (για άμεσα ασφαλισμένους και για 

δικαιούχους ασφαλισμένων που πέθαναν στην υπηρεσία). 
  
II.Ο.Α.Ε.Δ. 
  

420. Ειδικό Εποχιακό Βοήθημα του άρθρου 22 του Ν. 1836/89. 
421. Οικογενειακό επίδομα. 
422. Επίδομα στράτευσης. 
423. Επιδότηση βιομηχανικών, βιοτεχνικών επιχειρήσεων παραμεθορίων περιοχών για 

απασχολούμενους πτυχιούχους. 
424. Παροχή πρόσθετης άδειας σε φοιτητές - μαθητές. 
425. Συμπληρωματικές παροχές μητρότητας  (παρέχονται σε ασφαλισμένες του Ι.Κ.Α. με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου). 
426. Επίδομα μακροχρονίως ανέργων. 
427. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας. 
428. Πιστοποιητικό Σπουδών (Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ.,Μαθητείας, ΤΕΕ Α΄κύκλου, ΤΕΕ Β΄κύκλου). 
429. Αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών (Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ.,Μαθητείας, ΤΕΕ Α΄κύκλου, ΤΕΕ 

Β΄κύκλου). 
430. Βεβαίωση για το χρόνο επιδότησης ανεργίας. 
431. Βεβαίωση χρόνου μη επιδοτούμενης ανεργίας. 
432. Βεβαίωση του ποσού της επιδοτούμενης ανεργίας. 

  
 9. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
  
Ι. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 
(ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ - χορήγηση βεβαιώσεων, άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, ΘΕΜΑΤΑ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ - χορήγηση επιδομάτων και κοινωνικών ενισχύσεων κλπ) 
  
Α. Θέματα Υγείας 
  
Α1. ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
  

433. Έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος αισθητικού 
434. Έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος εργοθεραπευτή 
435. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών 
436. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος βοηθού κουρέα – κομμωτή 
437. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κουρέα 
438. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κομμωτή Κομμώτριας 
439. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κομμωτή – Κομμώτριας Α' 
440. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μαίας ή Μαιευτή 
441. Άδεια άσκησης επαγγέλματος νοσηλεύτριας ή νοσηλευτή που έλαβε πτυχίο από 

χώρες της Ε.Ε. 
442. Άδεια άσκησης επαγγέλματος νοσηλεύτριας ή νοσηλευτή 
443. Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθών νοσηλευτών 
444. Άδεια άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη 
445. Έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος οπτικού 
446. Άδεια άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού 
447. Άδεια άσκησης επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή 
448. Άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου με βάση την οδηγία 89/48 της ΕΟΚ 
449. Άδεια άσκησης επαγγέλματος επισκέπτριας ή επισκέπτη υγείας 
450. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μαίας ή Μαιευτή που έλαβε πτυχίο από χώρες της 

Ε.Ε 
451. Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Ιατρού 
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452. Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Οδοντιάτρου 
453. Συμμετοχή  στις εξετάσεις για την απόκτηση  άδειας άσκησης Επαγγέλματος 

βοηθού οδοντιατρείου 
454. Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Οδοντιατρείου 
455. Συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Βοηθού 

Φαρμακείου  
456. Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Φαρμακείου  
457. Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού – Πτυχιούχοι Ελληνικών 

Πανεπιστημίων 
458. Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού – Πτυχιούχοι 

Πανεπιστημίων εξωτερικού 
459. Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Οδοντοτεχνίτη σύμφωνα με την οδηγία 

92/51 της ΕΟΚ ,κατόπιν αναγνωρίσεως από το συμβούλιο επαγγελματικής 
αναγνώρισης τίτλων εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΣΕΑΤΕΚ),αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ. 

460. Ορισμός εξετάσεων ενώπιον επιτροπής για τη χορήγηση άδειας άσκησης 
επαγγέλματος ειδικού  τεχνικού προσθετικών και ορθωτικών κατασκευών 

461. Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος  ειδικού τεχνικού προσθετικών και 
ορθωτικών κατασκευών – σύμφωνα με το Ν. 2072/92 

462. Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Οπτικού ΕΕ  ,σύμφωνα με την οδηγία της 
Ε.Ε ,μετά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων από το ΥΠΕΠΘ 

463. Χορήγηση άδειας  άσκησης Eπαγγέλματος Μαίας – Για Αλλοδαπούς 
464. Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτών – τριών αλλοδαπών 

πολιτών κρατών εκτός Ε.Ε. 
465. Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος φυσικού νοσοκομείων,ακτινοφυσικού 

ιατρικής και φυσικού νοσοκομείων πλην ιοντιζουσών ακτινοβολιών 
466. Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος εργοθεραπευτή Ε.Ε (οδηγία 92/51 ΕΟΚ) 

  
  
Α2. ΑΔΕΙΕΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
  

467. Άδεια λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος και διαιτολογικών μονάδων 
468. Άδεια λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας 
469. Χορήγηση άδειας ίδρυσης ιδιωτικής κλινικής 
470. Χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής 
471. Έκδοση άδειας λειτουργίας φαρμακείου  
472. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μεταφερόμενου φαρμακείου 
473. Χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακαποθήκης 
474. Έκδοση άδειας λειτουργίας φαρμακαποθήκης 
475. Χορήγηση άδειας  πώλησης τυποποιημένων παγωτών και αναψυκτικών (μόνο από 

αναπηρικά περίπτερα) 
 
Α3. ΔΙΑΦΟΡΑ 
  

476. Έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας Δημοσίων Υπαλλήλων (για προστατευόμενα μέλη) 
477. Χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ιατρού 
478. Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ανηλίκων 
479. Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας  ή εξέτασης σε εξωτερικά ιατρεία ενηλίκων 
480. Έγκριση εξόδων μετακίνησης ασφαλισμένων δημόσιου (για νοσηλεία) από πόλη σε 

πόλη 
481. Έγκριση εξόδων οδοντοθεραπείας ασφαλισμένων δημοσίου 
482. Έγκριση εξόδων αποκλειστικής νοσοκόμας (μόνο νυκτός)- για ασφαλισμένους 

δημοσίου 
483. Αναγνώριση τίτλων ιατρικών ειδικοτήτων Ελλήνων και πολιτών  της Ε.Ε. που 

έλαβαν τίτλο από χώρες της Ε.Ε. 
484. Αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις ιατρικής  ειδικότητας 
485. Χορήγηση άδειας για  μεταφορά νεκρών 
486. Χορήγηση άδειας για  μεταφορά οστών 
487. Χορήγηση άδειας ίδρυσης  πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων :α) Για μεγάλους 

σταυλισμούς (δυναμικότητας μεγαλύτερης των 20 ισοδύναμων ζώων ), β)Για μεσαίους 
σταυλισμούς (από 8 έως 20 ισοδύναμα ζώα), γ) Για μικρούς σταυλισμούς  (από 3 έως 7 
ισοδύναμα ζώα) 

488. Χορήγηση άδειας λειτουργίας πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 
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489. Χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας κινητής καντίνας 
490. Χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας πρατηρίου άρτου 
491. Χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας αυτοκινήτου μεταφοράς τροφίμων (άρτου, 

ειδών ζαχαροπλαστικής, φαγητών κλπ) 
492. Χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας αρτοποιείου 

 
Β. Θέματα Πρόνοιας 
  

493. Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης Τυφλότητας 
494. Οικονομική ενίσχυση πρόνοιας σε απροστάτευτα παιδιά 
495. Χορήγηση επιδόματος από το πρόγραμμα Οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με 

ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω 
496. Χορήγηση Οικονομικής ενίσχυσης σε κωφούς 
497. Χορήγηση μηνιαίου στεγαστικού επιδόματος 
498. Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης ΑμεΑ με τα μαζικά μέσα συγκοινωνίας 
499. Οικονομική ενίσχυση σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία ή αιμορραγική 

διάθεση ή AIDS 
500. Χορήγηση Επιδόματος Καυσίμων 
501. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα με βαριά αναπηρία 
502. Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος καυσίμων 
503. Βεβαίωση χορήγησης  οικονομικής ενίσχυσης βαριά νοητικά καθυστερημένων 

(Β.Ν.Κ.)  
504. Βεβαίωση χορήγησης  επιδόματος σε μοναχικά άνω των 65 ετών και ανασφάλιστα 

άτομα 
505. Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε απροστάτευτα παιδιά (Ν.4051/1960) 
506. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας   
507. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από  μεσογειακή 

αναιμία  
508. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα που πάσχουν από 

αιμορροφιλία 
509. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα που πάσχουν από AIDS 
510. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης ανασφάλιστων τετραπληγικών - 

παραπληγικών και ακρωτηριασμένων  
511. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης τετραπληγικών-παραπληγικών 

ασφαλισμένων του Δημοσίου 
512. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης Χανσενικών  
513. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης κωφαλαλίας 
514. Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης βαριάς  νοητικής καθυστέρησης (Β.Ν.Κ.) 
515. Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης Χανσενικών 
516. Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με εγκεφαλική παράλυση 
517. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε σπαστικά άτομα 
518. Επιδότηση νεφροπαθών 

 
 
ΙΙ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
  
Α. Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) 

519. Δήλωση εγγραφής δωρητού στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων 
520. Δήλωση εγγραφής δότη μυελού των οστών 

 
  
10. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
  
Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΩΝ) 
  

521. Άδεια χορήγησης φυτών. 
522. Χορήγηση βεβαίωσης τελεσιδικίας πράξης χαρακτηρισμού έκτασης. 
523. Χορήγηση παράτασης χρόνου υλοτομίας δασοτεμαχίου. 
524. Χορήγηση άδειας υλοτομίας σε δάση και δασικές εκτάσεις για ατομικές ανάγκες 

(διάθεση καυσοξύλων για ατομικές ανάγκες). 
525. Έκδοση πράξης χαρακτηρισμού. 
526. Χορήγηση άδειας εκχέρσωσης ιδιωτικών δασικών εκτάσεων. 
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527. Χορήγηση άδειας εκχέρσωσης δημοτικών ή κοινοτικών δασικών εκτάσεων. 
528. Χορήγηση άδειας εκχέρσωσης εποικιστικών εκτάσεων. 
529. Βεβαίωση παραχώρησης δημόσιας δασικής έκτασης. 
530. Χορήγηση άδειας διάνοιξης δημόσιου δρόμου μέσα σε ιδιωτικά δάση και δασικές 

εκτάσεις 
531. Χορήγηση άδειας διάνοιξης μικρών αγροτικών δρόμων μέσα από δάση και δασικές 

εκτάσεις με σκοπό την πρόσβαση σε αγροτική έκταση 
532. Χορήγηση άδειας διάνοιξης δασικών οδών μικρού μήκους υπό ιδιοκτητώνδασών και 

δασικών εκτάσεων ή διακατόχων δημοσίων δασών και δασικών  εκτάσεων 
533. Χορήγηση άδειας διάνοιξης δασικών οδών υπό ιδιοκτητών ή διακατόχων δασών και 

δασικών εκτάσεων 
534. Χορήγηση άδειας διάνοιξης δημοσίων οδών μέσα από δάση και δασικές εκτάσεις. 
535. Έγκριση  εγκατάστασης ποιμνιοστασίου σε δασική έκταση. 
536. Άδεια υλοτομίας για εμπορικούς λόγους. 
537. Άδεια υλοτομίας δένδρων σε ιδιόκτητη έκταση για ατομικές ανάγκες (Έγκριση 

υλοτομίας αυτοφυών δασικών δένδρων από δασοκτήματα). 
  
ΙΙ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 
(ΘΕΜΑΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΑΛΙΕΙΑΣ) 
  
Α. Διεύθυνση Κτηνιατρικής 
  

538. Άδεια χονδρικής εμπορίας κτηνιατρικών φαρμάκων. 
539. Άδεια εισαγωγής ζώντων ζώων από τρίτη χώρα. 
540. Καταχώρηση εγκατάστασης εκτροφής προμήθειας πειραματισμού, Π.Δ. 160/91 (64, 

Α΄). 
541. Άδεια διενέργειας πειραμάτων σε ζώα, Π.Δ. 160/91 (64, Α). 
542. Άδεια ζωεμπόρων και εγγραφή σε μητρώο ζωεμπόρων, παράρτημα Ζ του Π.Δ. 

308/2000 (Α, 252). 
543. Χορήγηση κτηνιατρικής βεβαίωσης για την άδεια λειτουργίας μονάδων 

αναπαραγωγής πουλερικών και εκκολαπτηρίων. 
544. Άδεια λειτουργίας ιδιωτικών κτηνιατρικών κλινικών, ενδιαιτημάτων ζώων, Ν. 604/77 

(163, Α). 
545. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εγκατάστασης παρασκευής, μεταποίησης, ψύξης, 

κατάψυξης, συσκευασίας ή αποθήκευσης αλιευτικών προϊόντων (χερσαία εγκατάσταση 
ή πλοίο εργοστάσιο). 

546. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου αποστολής ή καθαρισμού διθύρων 
μαλακίων.  

547. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου ωοσκοπήσεως και συσκευασίας αυγών. 
548. Χορήγηση άδειας λειτουργίας εργαστηρίου παραγωγής παρασκευασμάτων κρέατος 

σε κρεοπωλείο. 
549. Άδεια σκοπιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας πτηνοσφαγείου μικρού δυναμικού 

(άρθρο 7, ΠΔ 291/96 Α' 201). 
550. Άδεια σκοπιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας πτηνοσφαγείου μεγάλου δυναμικού 

(άρθρο 6, ΠΔ 291/96 Α' 201). 
551. Άδεια σκοπιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας σφαγείων κουνελιών ή εκτρεφομένων 

θηραμάτων. 
552. Άδεια σκοπιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας σφαγείου. 
553. Έκδοση βεβαιώσεων αδειών καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς προϊόντων 

ζωικής προέλευσης (Νωπών ή κατεψυγμένων κρεάτων, πουλερικών, ιχθυηρών, νωπού 
ή παστεριωμένου γάλακτος). 

554. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας κρέατος ή 
παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας (Τεμαχιστήριο – τυποποιητήριο κρέατος, 
αλλαντοποιείο, εγκατάσταση παρασκευής παστεριωμένων ή αποστειρωμένων 
κρεατοπαρασκευασμάτων, εγκατάσταση παρασκευής μαγειρευμένων φαγητών με βάση 
το κρέας, εγκατάσταση παρασκευής σουβλακίων, εγκατάσταση παρασκευής κιμά). 

555. Έκδοση κτηνιατρικών υγειονομικών πιστοποιητικών προϊόντων ζωικής προέλευσης. 
556. Χορήγηση άδειας ίδρυσης  ενδιαιτήματος ζώων, Ν. 604/77 (163, Α) και Π.Δ. 463/78 

(96, Α) 
557. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας κρέατος πουλερικών και 

παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας πουλερικών (Τεμαχιστήριο – τυποποιητήριο 
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κρέατος, αλλαντοποιείο, εγκατάσταση παρασκευής παστεριωμένων ή αποστειρωμένων 
κρεατοπαρασκευασμάτων, εγκατάσταση παρασκευής μαγειρευμένων φαγητών με βάση 
το κρέας πουλερικών). 

558. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας κρέατος κουνελιών και 
παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας κουνελιών και εκτρεφομένων θηραμάτων.  

559. Άδεια καταστήματος εμπορίας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων. 
560. Άδεια ίδρυσης κλινικής  ζώων Ν. 604/77 (163, Α) και Π.Δ. 463/78 (96, Α). 
561. Άδεια λειτουργίας εγκαταστάσεων μεταποίησης και επεξεργασίας γάλακτος και 

παραγωγής προϊόντων με βάση το γάλα (Κέντρο συλλογής γάλακτος, τυροκομείο, 
εγκατάσταση παρασκευής γιαούρτης, εγκατάσταση παρασκευής παστεριωμένου, 
υπερπαστεριωμένου ή αποστειρωμένου γάλακτος, εγκατάσταση παρασκευής 
απομίμησης ή συμπληρώματος γαλακτοκομικών προϊόντων). 

  
Β. Θέματα Αλιείας 
  

562. Χορήγηση βεβαίωσης για πώληση νωπών αλιευμάτων. 
563. Έγκριση αντικατάστασης επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους. 
564. Έγκριση μεταβίβασης ιδιοκτησίας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους. 
565. Έγκριση εκπρόθεσμης ανανέωσης άδειας αλιείας επαγγελματικού αλιευτικού 

σκάφους. 
566. Χορήγηση βεβαίωσης για έκδοση άδειας ΦΙΧ ιχθυοπαραγωγικού αυτοκινήτου. 
567. Έγκριση αντικατάστασης μηχανής επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους. 
568. Έγκριση χορήγησης άδειας αλιείας οστράκων με καταδυτική συσκευή. 
569. Έγκριση πρόσθετων αλιευτικών εργαλείων επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους. 
570. Έγκριση μετονομασίας ή μεταλεμβολόγησης επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους. 
571. Έγκριση νέων διαστάσεων επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους λόγω 

ανακαταμέτρησης. 
572. Έγκριση μετασκευής επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους. 

  
Γ. Θέματα αρμοδιότητας Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης 
  

573. Έκδοση άδειας εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 
  
III. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
  
Α. ΕΛΓΑ 
  

574. Αναγγελία Ζημίας Φυτικής Παραγωγής. 
575. Αναγγελία Ζημίας Ζωικού Κεφαλαίου. 
576. Δήλωση ζημιάς Φυτικής Παραγωγής. 
577. Δήλωση ζημιάς Ζωικού Κεφαλαίου. 
578. Αίτηση Επανεκτίμησης Ζημίας Φυτικής Παραγωγής. 
579. Αίτηση Επανεκτίμησης Ζημίας Ζωικού Κεφαλαίου. 
580. Eνίσχυση  παραγωγού για ζημιωθείσα φυτική παραγωγή και φυτικό κεφάλαιο λόγω 

δυσμενών καιρικών συνθηκών κ.λ.π. (Ζημιές που δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από 
τον ΕΛ.Γ.Α.) 

581. Eνίσχυση  κτηνοτρόφου για ζημιωθέν ζωικό κεφάλαιο λόγω δυσμενών καιρικών 
συνθηκών κ.λ.π.(Ζημιές που δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α.) 

582. Eνίσχυση για ζημιωθέν πάγιο κεφάλαιο λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κ.λ.π. 
(Ζημιές που δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α.) 

583. Αντικατάσταση  φυτικού κεφαλαίου που ζημιώθηκε από ακραία καιρικά φαινόμενα 
κ.λ.π.                           

584. Αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου που ζημιώθηκε από ακραία καιρικά φαινόμενα 
κ.λ.π.                        

585. Αντικατάσταση παγίου κεφαλαίου που ζημιώθηκε από ακραία καιρικά φαινόμενα 
κ.λ.π. 

586. Αίτηση ασφάλισης στον ΕΛ.Γ.Α. 
587. Εξαίρεση φυτικής – ζωικής παραγωγής και φυτικού – ζωικού κεφαλαίου από την 

υποχρεωτικότητα της ασφάλισης στον ΕΛΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 2 του άρθ. 6 του Ν. 2945/2001. 
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11. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
  

588. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής ή Δικαστικής χρήσης (*για Έλληνες που 
έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και αλλοδαπούς) 

  
ΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
(ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ) 
  

589. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής ή Δικαστικής χρήσης (* για Έλληνες που 
έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα) 

590. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση 
591. Πιστοποιητικό περί μη καταθέσεως αιτήσεως για εκκαθάριση 
592. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση 
593. Πιστοποιητικό περί μη καταθέσεως αιτήσεως για αναγκαστική διαχείριση 
594. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως 
595. Πιστοποιητικό περί καταθέσεως αιτήσεως πτωχεύσεως 
596. Πιστοποιητικό τροποποιήσεως καταστατικού εταιρείας – περί μη λύσεως εταιρείας 
597. Πιστοποιητικό περί μη προσβολής του κύρους αρχαιρεσιών σωματείων ή συλλόγων 
598. Πιστοποιητικό περί αποποίησης ή μη κληρονομίας 
599. Πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης ή προσβολής κληρονομικού δικαιώματος 
600. Πιστοποιητικό περί δημοσιεύσεως ή μη διαθήκης 
601. Πιστοποιητικό περί μη ανάκλησης / τροποποίησης / αφαίρεσης κληρονομητηρίου 
602. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση 
603. Πιστοποιητικό περί μη λύσεως γάμου 
604. Πιστοποιητικό περί μη ασκήσεως ανακοπής σε διαταγή πληρωμής 
605. Πιστοποιητικό περί μη ασκήσεως ανακοπής σε διαταγή αποδόσεως μισθίου 
606. Πιστοποιητικό περί ασκήσεως ή μη ενδίκου μέσου επί αποφάσεων πολιτικών 

διαδικασιών 
607. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη διώξεως για κακούργημα σε κάθε περίπτωση ή 

πλημμέλημα ειδικά για πρόσωπα ιδιάζουσας δωσιδικίας 
  
ΙΙΙ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
  

608. Χορήγηση πιστοποιητικού μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά αποφάσεως 
Ειρηνοδικείου 

609. Χορήγηση πιστοποιητικού μη άσκησης ανακοπής σε διαταγή πληρωμής 
Ειρηνοδικείου 

610. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη τροποποίησης Καταστατικού      Συνεταιρισμού 
611. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη πτωχεύσεως Συνεταιρισμού 
612. Χορήγηση πιστοποιητικού περί ασκήσεως  ή μη ενδίκων μέσων κατά βουλευμάτων 
613. Χορήγηση πιστοποιητικού περί ασκήσεως ή μη ενδίκων μέσων κατά ποινικών 

αποφάσεων 
614. Χορήγηση πιστοποιητικού μη καταθέσεως κλήσεως παραπεμφθέντων ισχυρισμών 
615. Χορήγηση πιστοποιητικού μη άσκησης ανακοπής σε διαταγή απόδοσης μισθίου 
616. Χορήγηση πιστοποιητικού μη άσκησης ανακοπής κατά εκτελέσεως (απόφασης) ή 

δηλώσεως τρίτου 
617. Χορήγηση πιστοποιητικού διατακτικού απόφασης 
618. Χορήγηση πιστοποιητικού συζήτησης ενδίκου μέσου 
619. Χορήγηση πιστοποιητικού περί ασκήσεως ή μη ενδίκων μέσων κατά πολιτικών 

αποφάσεων 
620. Χορήγηση πιστοποιητικού άσκησης ή μη ενδίκου μέσου 
621. Χορήγηση πιστοποιητικού ορισμού δικασίμου 

  
Υποθέσεις αρμοδιότητας Διοικητικών Εφετείων  
  

622. Χορήγηση επικυρωμένου αντιγράφου απόφασης. 
623. Χορήγηση επικυρωμένου αντιγράφου πρακτικού δικασίμου ή αποδεικτικού κλήσης. 
624. Βεβαίωση κατάθεσης ή μη ενδίκου βοηθήματος(προσφυγή, αίτηση ακύρωσης, 

αίτηση αναστολής, παρέμβαση). 
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625. Βεβαίωση κατάθεσης ή μη ενδίκου μέσου(αίτηση αναθεώρησης απόφασης, αίτηση 
διόρθωσης ή ερμηνείας απόφασης, ανακοπή ερημοδικίας, τριτανακοπή, έφεση, 
αντέφεση, αίτηση αναίρεσης). 

626. Βεβαίωση ότι εκκρεμεί η έκδοση απόφασης. 
627. Βεβαίωση Τελεσιδικίας. 
628. Βεβαίωση περί άσκησης ή μη έφεσης 
629. Βεβαίωση προσδιορισμού ή μη ενδίκου μέσου(αίτηση αναθεώρησης απόφασης, 

αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας απόφασης, ανακοπή ερημοδικίας, τριτανακοπή, έφεση, 
αντέφεση, αίτηση αναίρεσης). 

630. Βεβαίωση προσδιορισμού ή μη ενδίκου βοηθήματος(προσφυγή, αίτηση ακύρωσης, 
αίτηση αναστολής, παρέμβαση). 

631. Βεβαίωση συζήτησης ή μη ενδίκου μέσου(αίτηση αναθεώρησης απόφασης, αίτηση 
διόρθωσης ή ερμηνείας απόφασης, ανακοπή ερημοδικίας, τριτανακοπή, έφεση, 
αντέφεση, αίτηση αναίρεσης). 

632. Βεβαίωση συζήτησης ή μη ενδίκου βοηθήματος(προσφυγή, αίτηση ακύρωσης, 
αίτηση αναστολής, παρέμβαση). 

633. Βεβαίωση κατάθεσης δήλωσης παραίτησης από δικόγραφο που έχει προσδιοριστεί 
για συζήτηση. 

634. Βεβαίωση κατάθεσης δήλωσης παραίτησης από δικόγραφο που δεν έχει 
προσδιοριστεί για συζήτηση και κατάργηση της δίκης με πράξη του Προέδρου του 
τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης ή του προϊσταμένου του δικαστηρίου. 

635. Βεβαίωση κατάργησης δίκης με απόφαση. 
636. Βεβαίωση ότι έχει εκδοθεί απόφαση και βρίσκεται σε στάδιο καθαρογραφής, 

θεώρησης, κοινοποίησης κλπ. 
637. Βεβαίωση περιέλευσης παραπεμπτικής απόφασης από άλλο Δικαστήριο και 

προσδιορισμού ή μη της νέας συζήτησης. 
638. Βεβαίωση έκδοσης προδικαστικής απόφασης και προσδιορισμού ή μη της νέας 

συζήτησης. 
639. Βεβαίωση για παράταση της προθεσμίας που έχει ορισθεί με προδικαστική 

απόφαση. 
640. Βεβαίωση περί αναβολής της  συζήτησης. 
641. Χορήγηση διατακτικού απόφασης. 
642. Βεβαίωση παράστασης δικηγόρου ή μάρτυρα 
643. Βεβαίωση για έκδοση απόφασης περί αναστολής εκτέλεσης διοικητικής πράξης(επί 

ακυρωτικής αρμοδιότητας) 
  
Διαδικασίες αρμοδιότητας των Εισαγγελιών Πλημμελειοδικών. 
     

644. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη διώξεως ως φυγοποίνου. 
  
12. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
(Δεν έχουν, έως τώρα, καθορισθεί διοικητικές διαδικασίες του Υπουργείο για 
διεκπεραίωση μέσω Κ.Ε.Π.) 
  
13. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
  
Ι. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 
(ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ όπως έκδοση αδειών οδήγησης - 
κυκλοφορίας, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά) 
  
Α. ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 
  

645. Έκδοση άδειας οδήγησης κατηγορίας Α 
646. Έκδοση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β 
647. Ανανέωση άδειας οδήγησης 
648. Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία Γ 
649. Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία Γ+Ε 
650. Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία Δ 
651. Αντικατάσταση άδειας οδήγησης με αντίστοιχη κοινοτικού τύπου 
652. Χορήγηση αντιγράφου άδειας οδήγησης, ελληνικής ή άλλου κράτους-μέλους της 

Ε.Ε., λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής 
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653. Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία και 
Ιαπωνία σε αντίστοιχη ελληνική 

654. Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από κράτος – μέλος της Ε.Ε. σε αντίστοιχη 
ελληνική, χωρίς ιατρική, θεωρητική και πρακτική εξέταση 

655. Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης διπλωματικού υπαλλήλου σε αντίστοιχη 
ελληνική 

  
Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 
  

656. Χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικού δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) 
αυτοκινήτου 

657. Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή 
επιβατών 

658. Ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικού δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) 
αυτοκινήτου 

659. Χορήγηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικού δημόσιας χρήσης 
(Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής. 

  
Γ. ΟΧΗΜΑΤΑ Ι.Χ. 
  

660. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας νέου επιβατικού αυτοκινήτου ή μετοσικλέτας ιδιωτικής 
χρήσης (Ι.Χ). 

661. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) αυτοκινήτου, 
μικτού βάρους μέχρι 4000 χιλ/μα 

662. Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατικού αυτοκινήτου ή 
μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι,Χ.)  

663. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής 
χρήσης (Ι.Χ.) λόγω αλλαγής κινητήρα 

664. Χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας 
ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής 

665. Χορήγηση σημειώματος προσάρτησης ρυμουλκουμένου οχήματος (τροχόσπιτου ή 
μπαγκαζιέρας ή μεταφοράς λέμβων) σε επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.)  

666. Δήλωση ακινησίας φορτηγού ή λεωφορείου ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) 
667. Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας επιβατικού ιδιωτικής χρήσης 

αυτοκινήτου, που έχει εισαχθεί μεμειωμένες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις 
668. Μεταβίβαση ιδιωτικής χρήσης οχήματος λόγω κληρονομίας 
669. Οριστική διαγραφή αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας από τα οικεία μητρώα λόγω 

καταστροφής, διάλυσης ή οριστικής εξαγωγής του στο εξωτερικό 
670. Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής 

χρήσης (Ι.Χ) 
671. Έκδοση άδειας κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων Δοκιμαστικής Κυκλοφορίας 

Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών 
  
Δ. ΟΧΗΜΑΤΑ Δ.Χ. 
  

672. Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού δημόσιας χρήσης (Φ.Δ.Χ.) 
αυτοκινήτου, μικτού βάρους μέχρι 6000 

673. Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού δημόσιας χρήσης (Φ.Δ.Χ.) 
αυτοκινήτου, μικτού βάρους πάνω από 6000 χιλ/μα 

674. Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας επιβατικού δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) 
αυτοκινήτου 

675. Αποχαρακτηρισμός οχήματος δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.) 
  
Ε. ΟΧΗΜΑΤΑ Ι.Χ. ΚΑΙ Δ.Χ. 
  

676. Αντικατάσταση κρατικών κυκλοφορίας αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ή 
ρυμουλκουμένου, λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής 

677. Επικύρωση συμφωνίας μεταβίβασης ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης οχήματος 
678. Αλλαγή χρώματος οχήματος 
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14. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

  
679. Χορήγηση άδειας εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 180/79 όπως τροποποιήθηκε με το 

ΠΔ 282/98 
680. Χορήγηση από την Ελληνική Αστυνομία πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων που 

προβλέπονται από διάταξη νόμου, διατάγματος ή υπουργικής απόφασης ή για 
περιστατικά που εμπίπτουν στο έργο της αποστολής της (άρθρο 7 ΠΔ 75/1987 ΦΕΚ 
Α/47) 

681. Χορήγηση άδειας αργυραμοιβού παλαιοπωλών - ενεχυροδανειστών (Υπ’ 
αριθμ.5/1996 Αστυνομικής Διάταξης)  

682. Άδεια διαμονής πολιτών Ε.Ε., που αφορά διαμονή στη Χώρα μας πολιτών   Ε.Ε., 
που δεν έχουν το δικαίωμα αυτό βάσει άλλων διατάξεων του Κοινοτικού Δικαίου (Π.Δ. 
278/92) 

683. Χορήγηση άδειας διαμονής πολιτών Ε.Ε., όταν είναι μέλη οικογένειας πολίτη της 
Ε.Ε (Π.Δ. 525/83, Π.Δ. 499/87, Π.Δ. 278/92) 

684. Χορήγηση άδειας διαμονής πολιτών Ε.Ε. για άσκηση έμμισθης δραστηριότητας 
(Π.Δ. 499/87) 

685. Χορήγηση άδειας διαμονής πολιτών Ε.Ε. για άσκηση ΜΗ μισθωτής δραστηριότητας 
– ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (Π.Δ.  525/83) 

686. Χορήγηση άδειας αγοράς συναλλάγματος (Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 176/20-9-
1977 Απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής – την υπ’ αριθ. 3011/1/162 από 15-1-1986 
βασική διαταγή κ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ. και την υπ’ αριθ. 3011/1/1-κδ΄ από 3-8-93 
Τροποποιητικής Δ/γής) 

687. Άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου για υποψήφιους που στερούνται άδειας οδήγησης 
αυτοκινήτου (άρθρο 94 του Ν. 2696/1999) 

688. Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών ασφαλείας. (Σχετ: παρ. 2 αρθ.1 της υπ’ αριθ. 1016/109/5-κε΄ από 14-11-97 
Υπουργικής Απόφασης και άρθρο 1 της υπ΄ αριθ. 016/109/5-λε από 6-5-1998 ομοίας, 
σε συνδυασμό με άρθρο 3 του Ν. 2518/97) 

689. Άδεια εργασίας σε καταστήματα του άρθρου 4 του Π.Δ. 180/79 Υγειονομικού 
ενδιαφέροντος όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 282/98 

690. Άδεια εκτέλεσης εργασιών που προκαλούν θόρυβο κατά τις μεσημεριανές και 
νυκτερινές ώρες ησυχίας (Α.Δ. 3/1996 άρθρο 1 παρ. 3 εδαφ. α) 

691. Άδεια επαγγέλματος κατασκευαστού κλειδιών – επισκευαστού κλειδαριών 
(Αστυνομική διάταξη 9/26-1-2000 Φ.Ε.Κ. 128/2000) 

692. Άδεια κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου (άρθρο 96 του Ν. 2696/1999) 
693. Χορήγηση Άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου για υποψηφίους που κατέχουν άδεια 

οδήγησης αυτοκινήτου (άρθρο 94 του Ν. 2696/1999) 
694. Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου (άρθρα 88 και 90 του Ν. 2696/1999, 

25Β/2/21 από 25-10-1989 Απόφαση Υ.Δ.Τ. (Φ.Ε.Κ. 840 2Β) 
695. Άδεια σύνδεσης συστήματος συναγερμού (8518/9/1-ιβ΄ από 14-4-1999 απόφαση 

του Υ.Δ.Τ, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την 8518/9/1-λ από 2-10-2000 
ομοία) 

696. Άδεια Λειτουργίας Ιδιωτικής Επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας Ν. 
2518/97 (Security). Σχετική η υπ΄αριθ. 1016/109/5-κε΄ από 14-11-1997 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 
1055) απόφαση κ. Υπουργού Δημόσιας Τάξης όπως τροποποιήθηκε με την 
1016/109/5-λε΄ από 6-5-1998 όμοια (Φ.Ε.Κ. Β΄-429) σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του 
Ν. 2622/99 (Φ.Ε.Κ. Α΄-138) 

697. Χορήγηση αδειών χρήσης τίτλων, σημάτων, εμβλημάτων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, καθώς και χορήγηση αδειών χρήσης προσωπικού και μέσων αυτής για την 
κάλυψη αναγκών εξωτερικών γυρισμάτων ταινιών σε κινηματογραφικούς και 
τηλεοπτικούς παραγωγούς (9009/16/5-α΄ από 19-1-2000 Κ.Υ.Α Υπουργών 
Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης Φ.Ε.Κ. Β΄-27) 

698. Έκδοση άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου ανηλίκων (16-18 ετών, άρθρο 96 του Ν. 
2696/1999 και 53329/163 από 15-4-1997 Κ.Υ.Α. Υ.Δ.Τ. και Υ.Μ.Ε. 

699. Χορήγηση βεβαίωσης του Ν. 142/1974 
700. Χορήγηση Βεβαίωσης ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης 

άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, προς απόκτηση αδείας θήρας 
701. Χορήγηση βεβαίωσης χρόνου υπηρεσίας Αστυνομικών (Αστυφυλάκων – Αρχ/κων – 

Ανθυπαστυνόμων), Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών (Ν. 2690/1999, άρθρα 
4,5 και 12) 
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702. Χορήγηση βεβαίωσης χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο, στους χειριστές 
ελικοπτέρων της Ελληνικής Αστυνομίας (Π.Δ. 1041/1979, άρθρα 41 και 43) 

703. Χορήγηση βεβαίωσης Ζώνης Επιχειρήσεων Ν. 1854/1951 
704. Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας (Π.Δ. 166/2000, Π.Δ. 1041/1979) 
705. Χορήγηση Βεβαίωσης για συναλλαγματική εκκρεμότητα για αλλοδαπές κυρίως 

εταιρείες, που λειτουργούν στην Ελλάδα βάσει διακρατικών Συμβάσεων (ΑΝ. 89/67 ΑΝ. 
378/68 και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3015/1/1-στ΄από 15-1-1986 Δ/γή κ. Αρχηγού 
ΕΛ.ΑΣ) 

706. Βεβαίωση χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο στους Αστυνομικούς που υπηρετούν 
στην Ε.Κ.Α.Μ. και στο Τ.Ε.Ε.Μ (Ν. 1813/1988, άρθρα 20 παρ. 3 και 47 παρ.1) 

707. Χορήγηση βεβαίωσης αναπηρίας (Ν. 1579/1950) 
708. Έκδοση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου (Απόφαση 2513/2/21 από 

31-11-1989 Φ.Ε.Κ. 840 2Β) 
709. Έκδοση αρχικής άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου (άρθρο 96 του Ν. 2696/1999) 
710. Μεταβίβαση μοτοποδηλάτου (άρθρα 88 και 90 του Ν. 2696/1999, 25Β/2/21 από 25-

10-1989 Απόφαση Υ.Δ.Τ. Φ.Ε.Κ. 840 2Β) 
711. Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου (Ν. 2622/1998, Φ.Ε.Κ. Α΄- 

138) 
 
 
 
 
 
15. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
 
Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
  

712. Ανανέωση άδειας εκτέλεσης πλόων μικρού ερασιτεχνικού σκάφους 
713. Έκδοση αντιγράφου άδειας χειριστού ταχυπλόου σκάφους λόγω απώλειας 
714. Χορήγηση άδειας μαθητευόμενου δύτη 
715. Χορήγηση άδειας δύτη  χωρίς εξετάσεις 
716. Συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας δύτη – ορισμός ημερομηνίας 

εξετάσεων 
717. Χορήγηση άδειας καταδυτικού συνεργείου 
718. Χορήγηση άδειας ανόδου για εργασία σε πλοία 
719. Χορήγηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους - χωρίς εξετάσεις 
720. Χορήγηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους με εξετάσεις - ορισμός ημερομηνίας 

εξετάσεων. 
721. Έκδοση ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας 
722. Ανανέωση ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας  
723. Ανανέωση ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας 
724. Συμμετοχή  σε εξετάσεις για την απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη λουτρικών 

εγκαταστάσεων 
725. Έκδοση ερασιτεχνικής άδειας αλιείας σκάφους 
726. Χορήγηση πιστοποιητικού κυριότητας λέμβου 
727. Χορήγηση πιστοποιητικού θαλάσσιας υπηρεσίας 
728. Χορήγηση πιστοποιητικού φοίτησης σε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού 
729. Χορήγηση πιστοποιητικού αποφοίτησης από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού 

  
Α. Αρμοδιότητας «Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών» 
 

730. Απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν. 
731. Απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου Β΄ τάξης Ε.Ν. 
732. Απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου Γ΄ τάξης Ε.Ν. 
733. Απόκτηση διπλώματος Γ΄ Πλοιάρχου (ΜΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΟ). 
734. Απόκτηση διπλώματος Οικονομικού Αξιωματικού Α΄ τάξεως Εμπορικού Ναυτικού. 
735. Απόκτηση διπλώματος Οικονομικού Αξιωματικού Β΄ τάξεως Εμπορικού Ναυτικού. 
736. Χαρακτηρισμός Δομικού Οικονομικού Αξιωματικού. 
737. Απόκτηση διπλώματος Φροντιστού. 
738. Απόκτηση άδειας βοηθού Φροντιστού. 
739. Απόκτηση διπλώματος Ραδιοτηλεγραφητού Α΄ τάξης Ε.Ν. 
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740. Απόκτηση διπλώματος Ραδιοτηλεγραφητού Β΄ τάξης Ε.Ν. κατόχου πτυχίου 
Ανωτέρας Σχολής Ε.Ν. (ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ). 

741. Απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Α΄ τάξης Ε.Ν. 
742. Απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Β΄ τάξης Ε.Ν. 
743. Απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Γ΄ τάξης Ε.Ν. (Π.Δ. 243/98). 
744. Απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Γ΄ τάξης Ε.Ν. (ΜΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΟΥ). 
745. Απόκτηση διπλώματος Ηλεκτρολόγου Ε.Ν. 
746. Απόκτηση διπλώματος πρακτικού Ηλεκτρολόγου Ε.Ν. 
747. Απόκτηση πτυχίου Κυβερνήτη Α΄ τάξης Ε.Ν. 
748. Απόκτηση πτυχίου Κυβερνήτη Β΄ τάξης Ε.Ν. 
749. Απόκτηση πτυχίου Κυβερνήτη Γ΄ τάξης Ε.Ν. 
750. Απόκτηση πτυχίου Κυβερνήτη τουριστικών θαλαμηγών. 
751. Απόκτηση πτυχίου Κυβερνήτη ρυμουλκών. 
752. Απόκτηση πτυχίου Αρχιμαγείρου Ε.Ν. 
753. Απόκτηση άδειας Μαγείρου Α΄ τάξης Ε.Ν. 
754. Απόκτηση άδειας Μαγείρου Β΄ τάξης Ε.Ν. 
755. Απόκτηση άδειας Μαγείρου Γ΄ τάξης Ε.Ν. 
756. Απόκτηση πτυχίου Ναυκλήρου Ε.Ν. 
757. Απόκτηση άδειας Ναύτου Ε.Ν. 
758. Απόκτηση πτυχίου Μηχανοδηγού Α΄ τάξης. 
759. Απόκτηση πτυχίου Μηχανοδηγού Β΄ τάξης. 
760. Απόκτηση άδειας Χειριστή μηχανής. 
761. Απόκτηση πτυχίου Λιπαντή Ε.Ν. 
762. Απόκτηση πτυχίου Αρχιθερμαστού. 
763. Απόκτηση άδειας Θερμαστού Ε.Ν. 
764. Απόκτηση διπλώματος Προϊσταμένου Αρχ/πόλου 
765. Απόκτηση πτυχίου Αρχιθαλαμηπόλου. 
766. Απόκτηση άδειας Θαλαμηπόλου Α΄ τάξης Ε.Ν. 
767. Απόκτηση άδειας Θαλαμηπόλου Β΄ τάξης Ε.Ν. 
768. Χορήγηση πιστοποιητικού TANKER SAFETY COW σε προσωπικό δεξαμενοπλοίων 

-Αξιωματικοί καταστρώματος και μηχανής – κατώτεροι ναυτικοί. 
769. Χορήγηση πιστοποιητικού TANKER SAFETY COW σε προσωπικό δεξαμενοπλοίων 

Πλοίαρχοι – Υποπλοίαρχοι – Μηχανικοί Α΄ και Β΄ τάξης – Αντλιωροί. 
 
Β. Αρμοδιότητας «Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας» 
 

770. Έκδοση ναυτικού φυλλαδίου (Π.Δ. 260/2001). 
771. Έκδοση ναυτικού φυλλαδίου (Π.Δ. 79/1997). 
772. Έκδοση αντιγράφου ναυτικού φυλλαδίου λόγω απωλείας. 
773. Επαναπογραφή ναυτικών. 

  
Γ. Αρμοδιότητας «Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου» 
 

774. Μεταβίβαση σύνταξης ΚΕΑΝ 
775. Μεταβίβαση σύνταξης ΝΑΤ 
776. Επιστροφή ναυτικού φυλλαδίου για επανάληψη ναυτικού επαγγέλματος 
777. Εξαγορά υπηρεσίας από το ΚΕΑΝ και παροχή σύνταξης. 
778. Επιστροφή εισφορών ΚΕΑΝ. 
779. Απονομή  σύνταξης ανικανότητας – Ατυχήματος. 
780. Χορήγηση σύνταξης λόγω γήρατος με διαδοχική ασφάλιση. 
781. Απονομή σύνταξης γήρατος και επικουρικής ασφάλισης. 
782. Χορήγηση εφάπαξ παροχής. 
783. Χορήγηση βεβαίωσης για το χρόνο επικουρικής ασφάλισης. 
784. Χορήγηση βεβαίωσης μη συνταξιοδότησης από το Ν.Α.Τ. 
785. Χορήγηση βεβαίωσης για το ύψος των μηνιαίων αποδοχών κύριας και επικουρικής 

σύνταξης 
786. Χορήγηση υπηρεσιακού σημειώματος για την ανανέωση βιβλιαρίου υγείας. 

  
Δ. Αρμοδιότητας «Οίκου Ναύτου» 
  

787. Σύμβαση ιατρών με το Ταμείο «Οίκος Ναύτου» κατά πράξη και περίπτωση. 
788. Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης άμεσα ασφαλισμένου. 
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789. Χορήγηση βεβαίωσης διαγραφής από τον «Οίκο Ναύτου». 
790. Χορήγηση Ασφαλιστικής κάλυψης ή παράταση ασφαλιστικής κάλυψης τέκνων για 

λόγους υγείας. 
791. Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης για λόγους υγείας – Άμεσα ασφαλισμένου. 

  
   
16. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
(Δεν έχουν, έως τώρα, καθορισθεί διοικητικές διαδικασίες του Υπουργείο για 
διεκπεραίωση μέσω Κ.Ε.Π.) 
  
17. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 
(Δεν έχουν, έως τώρα, καθορισθεί διοικητικές διαδικασίες του Υπουργείο για 
διεκπεραίωση μέσω Κ.Ε.Π.) 
  
18. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
(Δεν έχουν, έως τώρα, καθορισθεί διοικητικές διαδικασίες του Υπουργείο για 
διεκπεραίωση μέσω Κ.Ε.Π.) 
 

 
 

 
 

 


