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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει την διοίκηση της ολικής 

ποιότητας στα πλαίσια των δημοσίων οργανισμών και στην πράξη στην λειτουργία 

του ΙΚΑ. Η παρούσα εργασία δομείται σε συνολικά πέντε κεφάλαια, εκ των οποίων 

τα τέσσερα πρώτα αποτελούν την θεωρητική προσέγγιση του θέματος και το 

τελευταίο καταγράφει την εμπειρική του προσέγγιση. 

Πιο αναλυτικά στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια μικρή εισαγωγή στην έννοια 

της διοίκησης ολικής ποιότητας μέσα από το πρίσμα των θεωριών που υπάρχουν 

στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, στα στάδια ανάπτυξης της μέσα στον χρόνο 

στον δημόσιο τομέα και στις διαφορές που παρουσιάζει με την εφαρμογή της στον 

ιδιωτικό τομέα. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η εφαρμογή των 

αρχών ΔΟΠ στον δημόσιο τομέα. Στο τρίτο κεφάλαιο μελετάμε τα πρότυπα 

ποιότητας που χρησιμοποιεί το ΙΚΑ , ο μεγαλύτερος σήμερα ασφαλιστικός φορέας 

στην Ελλάδα ,και καταγράφουμε την αποτελεσματικότητας τους. 

Στο εμπειρικό και στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία της 

έρευνας που ακολουθήθηκε, ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα και τα σχόλια της έρευνας η οποία διεξήχθη σε 120 άτομα, 

εργαζόμενους σε υποκαταστήματα ΙΚΑ του νομού Θεσσαλονίκης. Τα βασικότερα 

συμπεράσματα της έρευνας, τόσο από το θεωρητικό, όσο και από το εμπειρικό μέρος 

της εργασίας συνοψίζονται στο τέλος της εργασίας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα τελευταία χρόνια είναι εμφανές ότι το ιδιαιτέρως απαιτητικό και 

ανταγωνιστικό περιβάλλον στο χώρο των επιχειρήσεων παγκοσμίως, έχει οδηγήσει 

στην παροχή υπηρεσιών με γνώμονα την ποιότητα. Αυτό οφείλεται κυρίως στο 

γεγονός, ότι η ποιότητα πλέον αποτελεί κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μεταξύ 

των επιχειρήσεων, καθώς αυτό ενισχύεται από τις αυξημένες απαιτήσεις των πιο 

ενημερωμένων πλέον πελατών. Στη μάχη αυτή για παροχή υψηλότερης ποιότητας 

υπηρεσιών συμμετέχει πλέον ενεργά και ο Δημόσιος Τομέας παγκοσμίως και φυσικά 

στη χώρα μας. Πέρα από τα πολιτικά κίνητρα που οδηγούν στην εξυγίανση του 

Δημοσίου Τομέα, είναι και κοινωνική πλέον η ανάγκη της αναδιοργάνωσης, που 

επιχειρείται στη Δημόσια Διοίκηση. Η απαίτηση από τους πολίτες για αποδοτικότητα 

των μηχανισμών, καθώς και οι ανεξέλεγκτες διαστάσεις ανάπτυξης της 

γραφειοκρατίας στη χώρα μας, έκαναν και εξακολουθούν να κάνουν επιτακτική τη 

συνεχή προσπάθεια αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης. Η Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας στο Δημόσιο Τομέα είναι ένα ερευνητικό πεδίο που προκαλεί παγκόσμιο 

ενδιαφέρον, καθώς πολύ συχνά αποτελεί θέμα έρευνας σε διάφορες επιστημονικές 

εργασίες ανά τον κόσμο.  

Αναμφίβολα, η υιοθέτηση ενός συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

αποτελεί εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία, καθώς ενέχει σημαντικούς κινδύνους 

αποτυχίας λόγω κακής ή ελλιπούς εφαρμογής των αρχών της Δ.Ο.Π.. Η σωστή, 

όμως, εφαρμογή των αρχών της Δ.Ο.Π. από έναν οργανισμό δύναται να τον οδηγήσει 

σε μια ιδιαιτέρως επιτυχημένη πορεία μέσω της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας, 

προσδίδοντάς του ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Παρακάτω ακολουθεί μια 

εκτενής αναφορά στα οφέλη, τα οποία αποκομίζει ένας οργανισμός από την 

εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

Η επιτυχημένη και ευημερής πορεία σε μακροχρόνια κλίμακα είναι ίσως το 

μεγαλύτερο όφελος ενός οργανισμού από την εφαρμογή των αρχών της Δ.Ο.Π.. 

Μέσω της διαρκούς προσπάθειας για βελτίωση της ποιότητας, αρχικά επιτυγχάνεται 

η αξιοπρεπής επιβίωση του οργανισμού και στη συνέχεια μεταβαίνει στα επίπεδα 

μιας επιτυχημένης πορείας στο χρόνο.  Η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 
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μέσω της κατάκτησης ενός ισχυρού μεριδίου της αγοράς αποτελεί αποτέλεσμα της 

διάθεσης ποιοτικών προϊόντων ή υπηρεσιών στο διαρκώς πιο απαιτητικό 

καταναλωτικό κοινό. Ισχυρή πρόκληση αποτελεί η διατήρηση ενός ικανού μεριδίου 

της αγοράς, που θα αποφέρει μακροχρόνια ευημερία του οργανισμού, η οποία 

επιτυγχάνεται μέσα από τη διαρκή παρακολούθηση των τάσεων διαμόρφωσης των 

αναγκών των πελατών του οργανισμού με στόχο τη διαρκή ικανοποίηση αυτών. 

Η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών έχει ως αποτέλεσμα 

την αύξηση της ικανοποίησης κυρίως των προσδοκιών του πελάτη, δημιουργώντας 

σχέσεις εμπιστοσύνης με το καταναλωτικό κοινό, με άμεση συνέπεια την αύξηση 

των πωλήσεων άρα και των κερδών του οργανισμού. 

Η μείωση του κόστους παραγωγής/λειτουργίας, η οποία επιτυγχάνεται μέσω 

της διατήρησης των αστοχιών άρα και των ελαττωματικών προϊόντων σε χαμηλά 

επίπεδα. Τα μειωμένα κόστη παράλληλα με τα αυξημένα κέρδη αποτελούν τον 

ιδανικό συνδυασμό για την οικονομική ευμάρεια του εκάστοτε οργανισμού.  Η 

ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας και ομαδικού πνεύματος αποτελεί άμεση¬ 

απόρροια της σωστής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού εκ μέρους της 

διοίκησης σύμφωνα με τις αρχές της Δ.Ο.Π.. Το ευνοϊκό αυτό κλίμα εντός του 

οργανισμού, οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας, άρα και στην αύξηση των 

κερδών.  

Η ανάπτυξη σχέσεων με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας με τους 

προμηθευτές προσδίδει μια ισχυρή δυναμική στην διαχρονική πορεία του 

οργανισμού. Η υιοθέτηση των αρχών της Δ.Ο.Π. από τους προμηθευτές του 

οργανισμού προσφέρει τη σιγουριά ότι όλη η αλυσίδα παραγωγής και λειτουργίας 

διέπεται από κοινούς κανόνες συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης της ποιότητας, με 

αποτέλεσμα την αύξηση των πιθανοτήτων για ευημερία του οργανισμού σε βάθος 

χρόνου. 
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

1.1.ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΟΠ 

 

Η έννοια της ποιότητας διαφοροποιείται πολύ, με βάση το περιεχόμενο της, 

ενώ φέρει διαφορετικές διαστάσεις για κάθε έναν από τους τομείς επιχειρηματικής 

δραστηριότητας στους οποίους εφαρμόζεται. Ωστόσο είναι μια έννοια, η οποία στους 

περισσότερους ορισμούς που της έχουν αποδοθεί, περιέχει την σημαντική μεταβλητή 

του πελάτη ως ενδιαφερόμενο μέρος της εκάστοτε επιχείρησης-οργανισμού.  

Σύμφωνα με τον Κέφη 1  οι διευθυντές και γενικά οι ιδιοκτήτες των 

επιχειρήσεων-οργανισμών πρέπει να ορίζουν την ποιότητα από την άποψη του 

πελάτη ως εξής: «Ποιότητα σημαίνει ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών 

του πελάτη την πρώτη φορά και όλες τις επόμενες φορές». Για να εφαρμοστεί σωστά 

στην πρώτη φορά και όλες τις επόμενες φορές όλοι (ανώτατα στελέχη και 

εργαζόμενοι) πρέπει να συνεργάζονται στην αναζήτηση της τελειότητας, καθώς η 

επιτυχία των οργανισμών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις επιδόσεις των 

εργαζομένων τους. 

 Σύμφωνα με τoυς Evans και Lindsay2, «Το πρόβλημα δεν είναι να αυξήσεις 

την ποιότητα. Η αύξηση της ποιότητας είναι η λύση του προβλήματος». Η  ποιότητα 

είναι καταλυτικός παράγοντας ικανοποίησης του πελάτη και άρα επιβίωσης της 

επιχείρησης-οργανισμού.  

Η Ολική Ποιότητα με την σειρά της είναι μια έννοια που τακτικά συναντάμε 

στην βιβλιογραφία και συνδέεται άμεσα με την υψηλή ποιότητα, την ικανοποίηση 

των πελατών, των εργαζομένων και των υπόλοιπων ενδιαφερόμενων μερών του 

                                                           
1 Κέφης Ν.Β. (2014), Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Θεωρία και Πρότυπα, Αθήνα, Κριτική 

2 Evans J.R., Lindsay W., (2010), Managing for Quality and Performance Excellence, 8th Edition, 

USA, Cengage Learning 
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οργανισμού και την επιβίωση της επιχείρησης. Η Ολική Ποιότητα θα πρέπει να 

εφαρμόζεται σε όλες τις επιμέρους λειτουργιές μιας επιχείρησης-οργανισμού, σε όλα 

τα σταδία, από την προετοιμασία, την παραγωγή ως την παράδοση του προϊόντος η 

την παροχή υπηρεσιών. Δεν θα πρέπει να γίνεται έλεγχος  στο τελικό προϊόν ή την 

υπηρεσία αλλά σε όλα τα σταδία. Αυτή είναι και το επίκεντρο της  Διοίκησης  

Ολικής Ποιότητας.  

Οι αντικειμενικοί σκοποί της διοίκησης ολικής ποιότητας είναι η διαρκής 

βελτίωση αγαθών και υπηρεσιών και η δημιουργία καινοτομίας. Στην κορυφή 

βρίσκεται πάντα η διοίκηση του οργανισμού. Είναι αυτή που πρώτη θα αντιληφθεί 

την ανάγκη να γίνουν ριζικές αλλαγές και ακολουθεί μια νέα κουλτούρα αυτή που 

προτείνει η Δ.Ο.Π. Η Διοίκηση ενός οργανισμού είναι δεσμευμένη να εφαρμόσει τις 

αρχές της ολικής ποιότητας3. 

Πολλοί είναι οι συγγραφείς οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με τον εν λόγω θέμα, 

ωστόσο στον πίνακα που ακολουθεί μπορούμε τέσσερις βασικές προσεγγίσεις για την 

διαχείριση ποιότητας οι οποίες είναι αποδεκτές από το σύνολο της ακαδημαϊκής 

κοινότητας. 

Συγγραφέας 
Ορισμός της 

ποιότητας 
Προσανατολισμός Ανέπτυξε 

 

Juran 

Καταλληλότητα 

προς χρήση 
Πελάτης 

Τριλογία της ποιότητας 

Τα πέντε χαρακτηριστικά 

της ποιότητας 

Οι 4 φάσεις της επίλυσης 

προβλημάτων 

Συμβούλιο ποιότητας 

Η έλικα της ποιότητας 

                                                           
3 Evans J.R., Lindsay W., (2010), Managing for Quality and Performance Excellence, 8th Edition, 

USA, Cengage Learning 
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Deming 
Καταλληλότητα ως 

προς το σκοπό 
Πελάτης 

Τα 14 σημεία ποιότητας 

Ο κύκλος PDCA του 

Deming 

Οι επτά θανάσιμες 

ασθένειες 

Σύστημα βαθιάς γνώσης 

Crosby 
Συμμόρφωση στις 

απαιτήσεις 
Προμηθευτής 

Οι 5 απαράβατες αρχές 

της ποιότητας 

Το πρόγραμμα των 14 

σημείων για την ποιότητα 

Taguchi 

Δεν έδωσε 

συγκεκριμένο 

ορισμό 

Προμηθευτής 
Ποιότητα μεθόδων 

σχεδιασμού 

Πίνακας 1.1. Προσεγγίσεις Διαχείρισης Ποιότητας 

 

Εν συνεχεία, η Διαχείριση της Ποιότητας είναι «κάθε βασικός και περιεκτικός 

κανόνας για την διοίκηση και τη λειτουργία ενός φορέα με σκοπό την συνεχή και σε 

βάθος χρόνου βελτίωση των επιδόσεων του απέναντι στους πελάτες και έναντι των 

προσδοκιών των φορέων που έχουν συμφέρον από αυτόν» 4 . Η Διαχείριση της 

Ποιότητας σύμφωνα με τον οργανισμό ISO (2014), περιλαμβάνει οχτώ βασικές αρχές 

οι οποίες είναι απαραίτητες να εφαρμόζονται από όλες τις επιχειρήσεις. Οι αρχές 

αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη των 

επιχειρήσεων στα πλαίσια της διοίκησης της επιχείρησης με σκοπό την βελτίωση των 

επιδόσεων της. Οι αρχές αυτές απορρέουν από τη συλλογική εμπειρία και τη γνώση 

των διεθνών εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν στο πρότυπο ISO Τεχνική 

Επιτροπή ISO / TC 176, και περιγράφονται αναλυτικά στο εγχειρίδιο του οργανισμού 

με τίτλο «ISO 9000:2005, Quality management systems – Fundamentals and 

                                                           
4 Κέφης Ν.Β. (2014), Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Θεωρία και Πρότυπα, Αθήνα, Κριτική 
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vocabulary, and in ISO 9004:2009, Managing for the sustained success of an 

organization – A quality management approach». Συνοπτικά οι αρχές αυτές είναι οι 

εξής: 

[1] Εστίαση στον Πελάτη. Οι επιχειρήσεις και οργανισμοί εξαρτώνται άμεσα 

από τους πελάτες τους και, συνεπώς, θα πρέπει να κατανοήσουν τις 

τρέχουσες και μελλοντικές τους ανάγκες. Θα πρέπει λοιπόν να βρίσκονται 

σε μια διαρκή προσπάθεια πλήρωσης των απαιτήσεων τους και  παράλληλα 

να πράττουν τα απαραίτητα ώστε να ξεπεράσουν τις προσδοκίες τους. 

[2] Ηγεσία. Οι ηγέτες είναι αυτοί οι οποίοι ορίζουν τον σκοπό της επιχείρησης 

και τις κατευθύνσεις προς τις οποίες θα κινηθούν, ώστε να τον 

εκπληρώσουν. Κατ’ ακολουθία θα πρέπει να δημιουργήσουν κατά 

συγκεκριμένο τρόπο το εσωτερικό τους περιβάλλον στο οποίο θα 

εξασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι θα έχουν πλήρη συμμετοχή και ενεργό 

δράση στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού. 

[3] Συμμετοχή Εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα 

αποτελούν το ζωτικό μέρος του οργανισμού. Συνεπώς κρίνεται απαραίτητη 

η ολοκληρωτική συμμετοχή τους στις δράσεις της επιχείρησης, ενώ οι 

εργασιακές τους ικανότητες είναι αναγκαίο να χρησιμοποιούνται προς 

όφελος της επιχείρησης. 

[4] Προσέγγιση εξέλιξης. Τα επιθυμητά αποτελέσματα της επιχείρησης 

επιτυγχάνονται περισσότερο αποτελεσματικά από την στιγμή που οι  

δραστηριότητες και οι σχετικοί πόροι διοικούνται ως διαδικασία. 

[5] Προσέγγιση συστήματος διαχείρισης. Ο καθορισμός και η γνώση των 

διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα σε έναν οργανισμό, και οι οποίες είναι 

αλληλένδετες μεταξύ τους, ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και την 

αποδοτικότητα της εκάστοτε επιχείρησης στην εκπλήρωση των σκοπών της. 

[6] Συνεχής βελτίωση. Η συνεχής προσπάθεια της επιχείρησης για την 

ενδυνάμωση της αποδοτικότητας της, είναι αναγκαίο να αποτελεί τον 

ανώτερο από όλους τους σκοπούς της.  
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[7] Προσέγγιση Λήψης Αποφάσεων. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε μια 

επιχείρησης, προκειμένου να είναι αποτελεσματικές θα πρέπει να 

στηρίζονται σε αναλύσεις δεδομένων και πληροφοριών. 

[8] Αμοιβαίως επωφελής σχέσεις με τους προμηθευτές. Η επιχείρηση θα πρέπει 

να αναπτύξει με τους προμηθευτές της μια αμοιβαία επωφελή σχέση η οποία 

θα μπορεί να ενδυναμώνει την ικανότητα της για τη δημιουργία αξίας προς 

τον τελικό πελάτη. 

Υπάρχουν αρκετοί και διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορούν να 

εφαρμοστούν οι ανωτέρω αρχές διαχείρισης ποιότητας, οι οποίοι εξαρτώνται από την 

φύση του οργανισμού και τις ειδικές προκλήσεις που ο καθένας αντιπαρέρχεται5. 

 

1.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΟΠ 

 

Κάθε οργανισμός ο οποίος αποσκοπεί στην παραγωγή ανταγωνιστικών 

προϊόντων ποιότητας και υπηρεσιών, είναι αναγκαίο να διασφαλίσει την ποιότητα 

τους. Αυτό μπορεί να επιτευχτεί με τη διασφάλιση της ποιότητας. Η διασφάλιση της 

ποιότητας περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ενέργειες που έχουν στόχο την παραγωγή 

ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η διασφάλιση της ποιότητας αποτελεί ένα 

υποσύνολο της ΔΟΠ. Σύμφωνα με τους Κέφης και συν. «Σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας είναι κάθε οργανωμένο σύστημα που περιλαμβάνει το αναγκαίο προσωπικό, 

τον εξοπλισμό και την οργάνωση διασφάλισης της ποιότητας»6. Οι λόγοι για τους 

οποίους είναι αναγκαίο να εφαρμόζεται στους οργανισμούς είναι οι εξής: 

[1] Βελτίωση της απόδοσης και της αποδοτικότητας της επιχείρησης. 

[2] Επίτευξη και διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων η των υπηρεσιών. 

                                                           
5 Κέφης Ν.Β. (2014), Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Θεωρία και Πρότυπα, Αθήνα, Κριτική 

6 Κέφης Β. Ν., Τσάμης Α., Λένου Φ. (2005), Διοίκηση ολικής ποιότητας θεωρία κα πρότυπα. Αθήνα 

Κριτική  
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[3] Αυτοπεποίθηση και άνεση στις διαπραγματεύσεις με πιθανούς πελάτες. 

[4] Διατήρηση και ανεύρεση νέων πελατών. 

[5] Ισότιμος ανταγωνισμός με ομοειδείς επιχειρήσεις. 

  Επίσης οι ενέργειες διασφάλισης της ποιότητας καθορίζονται από κανόνες, οι 

οποίοι περιλαμβάνονται σε διεθνώς αποδεκτά πρότυπα πχ ISO 9000, ISO 14000. Εάν 

δεν ακολουθηθούν οι συγκεκριμένοι κανόνες κινδυνεύει να αποτύχει όλο το σύστημα 

διασφάλισης της ποιότητας με αρνητικές οικονομικές συνέπειες για την επιχείρηση 

και για τους ανθρώπους που εργαστήκαν για την εφαρμογή του. Η εφαρμογή ενός 

προτύπου διασφάλισης ποιότητας σε μια επιχείρηση δεν πρόκειται να λύσει όλα τα 

προβλήματα της ούτε απαιτεί υψηλό κόστος για την εφαρμογή του. 

 Τέλος οι αγορές έχουν εντείνει τις πιέσεις τόσο στις παραγωγικές επιχειρήσεις 

όσο και στις υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών  για την υιοθέτηση διεθνώς 

αναγνωρισμένων συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Διότι η πιστοποίηση 

συστημάτων ποιότητας διεθνώς θεωρείται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις 

επιχειρήσεις διευκολύνοντας σημαντικά την διείσδυση των προϊόντων στις διεθνείς 

αγορές. Καθώς προφυλάσσει την εταιρεία από ενέργειες με βραχυπρόθεσμο 

χαρακτήρα, οι οποίες δεν συνεισφέρουν στην επίτευξη των μακροπροθέσμων στόχων 

της εταιρείας7. 

Στην βιβλιογραφία καταγράφεται μια διαδικασία τεσσάρων φάσεων σχετικά 

με την εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας η οποία περιλαμβάνει τα εξής 

βήματα8: 

Α' ΦΑΣΗ : Σχεδιασμός. Η διοίκηση αποφασίζει για την εφαρμογή μιας τεχνικής 

ποιότητας και προσλαμβάνει κάποιον εξειδικευμένο επιστήμονα, ο οποίος θα 

εξασφαλίσει την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος. Οι κύριοι στόχοι της φάσης 

του σχεδιασμού είναι: 

                                                           
7 Evans J.R., Lindsay W., (2010), Managing for Quality and Performance Excellence, 8th Edition, 

USA, Cengage Learning 

8 Κέφης Ν.Β. (2014), Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Θεωρία και Πρότυπα, Αθήνα, Κριτική 
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• Η βελτίωση από κάτω προς τα πάνω. 

• Η ανάπτυξη της ποιότητας. 

• Η μείωση των λαθών. 

• Η αύξηση της συμμετοχικής εργασίας. 

• Βελτίωση της διαδικασίας πρόληψης προβλημάτων. 

Β' ΦΑΣΗ : Εκπαίδευση. Εκπαίδευση των ατόμων της διοίκησης και των επιμέρους 

τμημάτων, όσον αφορά τις αρχές, τη φιλοσοφία, τις λειτουργίες και την εφαρμογή 

της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

Γ' ΦΑΣΗ : Δημιουργία. Όσοι εργαζόμενοι πρόκειται να πάρουν μέρος στις ομάδες 

ποιότητας μιλούν με τους επικεφαλείς των τμημάτων και αναλύουν τις διαδικασίες 

και τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται. Στη συνέχεια οργανώνονται σε ομάδες 

και προσπαθούν μέσω των γνώσεων και της συνεργασίας να αντιμετωπίσουν τα 

προβλήματα και να βελτιώσουν την ποιότητα. 

Δ' ΦΑΣΗ : Λειτουργία. Στη φάση της λειτουργίας επιλέγονται τα προβλήματα και 

αναλύονται με σκοπό να γίνει εξακρίβωση των πραγματικών αιτιών. Εν συνεχεία 

βρίσκονται τρόποι επίλυσής τους, οι οποίοι τα λύνουν αποτελεσματικά και γίνονται 

οι ανάλογες υποδείξεις προς την Διοίκηση. 

Περαιτέρω, καθ’ ότι στην πορεία της εργασίας θα ασχοληθούμε με την 

ποιότητα στον δημόσιο τομέα, κρίνεται αναγκαίο να κάνουμε λόγο για την ποιότητα 

στον τομέα παροχής υπηρεσιών. Η αποδοχή της σημασίας που φέρει η ποιότητα των 

υπηρεσιών έχει μεγεθυνθεί με γρήγορους ρυθμούς. Ο τομέας των υπηρεσιών 

περιλαμβάνει σχολεία, παιδικούς σταθμούς, νοσοκομεία, εφορίες, συγκοινωνιακά 

μέσα κ.λπ. Από την άλλη πλευρά, ο ιδιωτικός τομέας περιλαμβάνει τράπεζες, 

ξενοδοχεία, εστιατόρια, κομμωτήρια κ.λπ. Εκτός από τον τομέα της κοινωνικής 

προσφοράς, η σημασία, της ποιοτικής παροχής υπηρεσιών έχει αυξηθεί και στους 

υπόλοιπους τομείς της βιομηχανίας. Είναι δύσκολο να αναφερθεί κάποια εταιρεία 

στην οποία η παροχή υπηρεσιών να μην παίζει σπουδαίο ρόλο. Συνήθως οι υπηρεσίες 

συνδέονται άμεσα με τα προϊόντα που πουλάει η εταιρία. Εντούτοις οι υπηρεσίες 
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αυτές είναι το ίδιο σημαντικές με τα ίδια τα προϊόντα. Για παράδειγμα, σε ένα 

εστιατόριο, η εξυπηρέτηση και το περιβάλλον είναι το ίδιο σημαντικά με την 

ποιότητα του φαγητού. Το κόστος που έχει η χαμηλή ποιότητα των υπηρεσιών είναι 

ακόμη μεγαλύτερο από το αντίστοιχο κόστος των προϊόντων9. 

Αυτό δείχνει καθαρά πόσο ζωτική είναι η ανάγκη να δοθεί η απαραίτητη 

προσοχή στη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Πολλές 

τεχνικές και μέθοδοι που έχουν εφαρμοστεί για τη βελτίωση της ποιότητας 

προϊόντων, μπορούν να εφαρμοστούν και για τις υπηρεσίες. Παρόλα αυτά, υπάρχουν 

μερικά χαρακτηριστικά που διαχωρίζουν τις υπηρεσίες από τα προϊόντα, όπως το 

γεγονός ότι οι υπηρεσίες είναι ακαθόριστες και μη απτές, ο πελάτης συμμετέχει στην 

παροχή μιας υπηρεσίας, η κατανάλωση συντελείται ταυτόχρονα με την παραγωγή, οι 

υπηρεσίες δεν μπορούν να δοκιμαστούν, κ.α. 

 Αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πρέπει αναμφίβολα να λαμβάνονται 

υπόψη, όταν οι υπηρεσίες σχεδιάζονται, παράγονται, προωθούνται και τελικά 

παρέχονται στο κοινό. Ειδικότερα, είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιηθεί ότι ένα 

μεγάλο μέρος της ποιότητας των υπηρεσιών εξαρτάται από την αντίληψη της στιγμής 

κατά την οποία το άτομο που παρέχει την υπηρεσία και ο πελάτης έρχονται σε επαφή 

«πρόσωπο με πρόσωπο». Αυτή η στιγμή ονομάζεται «η στιγμή της αλήθειας» και 

αποτελεί μια έννοια η οποία διατυπώθηκε από τον Norman10.  

Η ποιότητα μιας υπηρεσίας έχει συγκεκριμένες παραμέτρους. Μερικές από 

αυτές είναι οι εξής11: 

1. Τα υλικά στοιχεία που αναφέρονται στο φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο 

παρέχεται η υπηρεσία, π.χ. το κτήριο, ο εξοπλισμός, το προσωπικό και η 

εμφάνιση τους. 

                                                           
9 Gower D., (2001), Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Αθήνα, ΕΛΛΗΝ 

10 Gower D., (2001), Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Αθήνα, ΕΛΛΗΝ 

11 Gower D., (2001), Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Αθήνα, ΕΛΛΗΝ 
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2. Η αξιοπιστία, την οποία συνθέτει η ακρίβεια, η συνέπεια και η ορθότητα της 

παροχής της υπηρεσίας. 

3. Η ανταπόκριση, δηλαδή η προθυμία να εξυπηρετηθεί ο πελάτης. 

4. Η ικανότητα, δηλαδή, οι απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις που πρέπει να 

κατέχει το άτομο που παρέχει την υπηρεσία. 

5. Η ευγένεια, η οποία διακρίνει τη συμπεριφορά των υπαλλήλων που 

συναλλάσσονται με το κοινό, π.χ. ευγενικό ύφος, σοβαρότητα και προθυμία. 

6. Η ειλικρίνεια. 

7. Η ασφάλεια, που σημαίνει ότι ο πελάτης δεν αισθάνεται κανενός είδους 

κίνδυνο ή αμφιβολίες σχετικά με την υπηρεσία η οποία παρέχεται. 

8. Η πρόσβαση, δηλαδή η ευκολία επαφής που έχει το κοινό με τους 

υπαλλήλους. 

9. Η επικοινωνία, δηλαδή η ικανότητα του ατόμου να επικοινωνεί κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε να γίνεται κατανοητός από τους πελάτες. 

10. Η κατανόηση, που προϋποθέτει ενδιαφέρον εκ μέρους των υπαλλήλων για τις 

ανάγκες του πελάτη. 

Πολλά από αυτά τα στοιχεία σχετίζονται με το αίσθημα της ασφάλειας που 

νιώθουν οι πελάτες απέναντι σε αυτούς οι οποίοι τους παρέχουν κάποιες υπηρεσίες. 

Οι πελάτες χρησιμοποιούν αυτές τις διαστάσεις για να εκτιμήσουν την ποιότητα της 

παρεχόμενης υπηρεσίας. Η εκτίμηση τους αυτή βασίζεται στη σύγκριση μεταξύ της 

αναμενόμενης υπηρεσίας και της υπηρεσίας όπως αυτοί την αντιλαμβάνονται. Από 

το χάσμα αυτό προκύπτει μια μέτρηση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

 

1.3.ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΟΠ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 
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Τα συστήματα διαχείριση ποιότητας βασίζονται στην κεντρική ιδέα ότι κάθε 

καλό και  υπηρεσία πρέπει να έχει την μέγιστη δυνατή ποιότητα. Στις περισσότερες 

χώρες, η δημόσια διοίκηση είναι ο τομέας της οικονομίας, ο οποίος συντελεί 

περισσότερό στην απασχόληση, αλλά και εκείνος που παράγει περισσότερα αγαθά 

και δημιουργεί υπηρεσίες. Συνεπώς η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (TQM) 

εφαρμόζεται και στην δημόσια διοίκηση. Οι αρχές κάθε τόπου γνωρίζουν ότι η 

ποιότητα αναγνωρίζεται πλέον και γίνεται αποδεκτή παγκοσμίως ως η ικανοποίηση 

του πελάτη σε ένα ικανοποιητικό κόστος και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την 

λειτουργία όλων των δημόσιων οργανισμών, ενόψει της αυξανόμενης 

συνειδητοποίησης του κοινού για τα δικαιώματα του12. 

Πάρα ταύτα η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αποτελεί στην ουσία ένα νέο 

σύστημα διαχείρισης της ποιότητας στον δημόσιο τομέα, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει 

ότι η δημόσια διοίκηση δεν ήταν προσανατολισμένη στην ποιότητα στο παρελθόν 

ποιότητα. Η ποιότητα ανέκαθεν έπαιζε σημαντικό ρόλο στη δημόσια διοίκηση, 

τουλάχιστον εμμέσως, αλλά οι έννοιες αυτές έχουν αλλάξει με την πάροδο του 

χρόνου. Σύμφωνα με τους Cekerevac & Davidovic διακρίνονται τρεις φάσεις στην 

εξέλιξη της ποιότητας στο δημόσιο τομέα: η αντίληψη της ποιότητας με την έννοια 

του σεβασμού των κανόνων και των διαδικασιών, η αντίληψη της ποιότητας με την 

έννοια της αποτελεσματικότητας και η αντίληψη της ποιότητας με την έννοια της 

ικανοποίησης των πελατών13. 

Στην πρώτη περίπτωση, η ποιότητα σημαίνει την απουσία αυθαιρεσίας, ή 

αλλιώς την ορθή τήρηση των κανόνων και αρχών που διέπουν την δημόσια διοίκηση, 

χωρίς όμως να υπάρχει πουθενά η διάσταση του πελάτη. Η κατανόηση της ποιότητας 

από αυτή την άποψη βασίζεται στην ουσία στην τεχνική συμμόρφωση με τις 

προδιαγραφές της δημόσιας διοίκησης. Η έννοια της ποιότητας άλλαξε στα τέλη της 

                                                           
12 Ferreira M., Diniz F., (2004), Total Quality Management and Public Administration: The case of 

Vila Real Town Hall, 44 th European Congress of the European Regional Science Association – 

Regions and Fiscal Federalism, University of Porto, Porto, Portuga 

13 Cekerevac Z., Davidovic B., (2009), Total quality management in public administration – the case of 

municipal government, Διαθέσιμο από http://www.cekerevac.eu/biblioteka/K34.pdf 
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δεκαετίας του 1960, όταν η «διοίκηση με βάση τους στόχους» κέρδισε δημοτικότητα 

στη δημόσια διοίκηση. Η ποιότητα στη δημόσια σφαίρα περιελάμβανε ακόμα φυσικά 

την τήρηση των αρχών και των κανόνων, ωστόσο είχε αρχίσει πλέον να συνδέεται με 

τους στόχους του οργανισμού. Η αντίληψη της ποιότητας υπό αυτό το πρίσμα είναι 

ισοδύναμη με την προσέγγιση του Juran για την ποιότητα, ο οποίος την όρισε ως 

«καταλληλότητα για χρήση»14. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 80, η ολική ποιότητα ως έννοια του ιδιωτικού 

τομέα μεταφέρθηκε στο δημόσιο τομέα στην Βόρεια Αμερική και τη Δυτική Ευρώπη, 

καθιστώντας την ικανοποίηση του πελάτη ή ακόμα το σημείο αναφορά για το βαθμό 

της ποιότητας που επιτυγχάνεται. Παρ 'όλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι 

δυτικές χώρες υιοθέτησαν την ποιότητα με αυτή την έννοια στο δημόσιο τομέα. 

Ακόμα κι αν οι περισσότεροι δημόσιοι οργανισμοί είναι εξοικειωμένοι με την 

επιχειρηματική ιδέα της ποιότητας σε πολλές χώρες, εξακολουθεί να θεωρείται ως 

συμμόρφωση με τους κανονισμούς, και αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις χώρες της 

ηπειρωτικής Ευρώπης στις οποίες υπάρχει η παράδοση διοικητικού δικαίου15.  

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90, λόγω των μειωμένων 

προϋπολογισμών και της αυξανόμενης ζήτησης των πολιτών για τις υπηρεσίες, οι 

κυβερνήσεις επιτάχυναν τις διαδικασίες, έτσι ώστε σε κάθε κράτος ο δημόσιος 

τομέας να μπορεί να υιοθετήσει συστήματα διαχείρισης ποιότητας16.  

Όσο αφορά την Ελλάδα έχουν περάσει σχεδόν 10 χρόνια από τότε που η 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας εισήχθη στη Δημόσια Διοίκηση βάσει του Νόμου 

3230/2004. Σύμφωνα με την νομοθεσία, σε αντίθεση με τις προηγούμενες μορφές 

διοίκησης, η συμμετοχή όλων των μελών του προσωπικού ήταν απαραίτητη στην 

παραγωγική διαδικασία και επικεντρώθηκε πρωτίστως στην ποιότητα, και όχι το 

                                                           
14 Vinni R., (2007), Total Quality Management And Paradigms Of Public Administration, International 

Public Management Review, Volume 8 · Issue 1 

15  Swiss, J.E. (1992), Adapting Total Quality Management (TQM) to Government, Public 

Administration Review 52 (4): 356-362 

16  Swiss, J.E. (1992), Adapting Total Quality Management (TQM) to Government, Public 

Administration Review 52 (4): 356-362 
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αποτέλεσμα. Ο νόμος 3230/2004 εισήγαγε την έννοια της αυτοδιαχείρισης και της 

ποιότητας στην δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα. 

Οι αλλαγές που επήλθαν από την εφαρμογή αυτού του νόμου στη λειτουργία 

της δημόσιας διοίκησης μπορεί να εντοπιστεί (α) στην διαδικασία λήψης αποφάσεων 

στην οποία συμμετείχαν το προσωπικό και η διαχείριση, (β) στην διάδοση των 

πληροφοριών, στην οποία η ροή των πληροφοριών δεν είναι κάθετη μόνο (από την 

κορυφή προς τα κάτω), αλλά και οριζόντια, και (γ) στον συντονισμό που έχει ως 

στόχο τη συνέχιση και συγχρονισμό των διαδικασιών σε όλη τη διαδρομή μέχρι το 

τέλος. Για να επιτευχθεί με επιτυχία η εφαρμογή της Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας, 

ο νόμος συστήνει τέσσερα εργαλεία διαχείρισης της ποιότητας: την διοίκηση βάσει 

στόχων, τους δείκτες μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, το 

Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) και την πιστοποίηση της ποιότητας μέσω ISO. 

Τα εργαλεία αυτά θα δούμε αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο. Συγκεντρωτικά το 

νομικό πλαίσιο των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας περιγράφεται στο Νόμο αρ. 

3230/2004 και το Προεδρικό Διάταγμα 259/200517. 

Σύμφωνα με την Γιαννακοπούλου18, στην Ελλάδα, βαρύτητα στον τομέα της 

ποιότητας στον δημόσιο τομέα, δόθηκε με την εισαγωγή της διοίκησης βάσει στόχων 

στο τέλος της δεκαετίας του 1960, η οποία αποτέλεσε μια μεταβατική περίοδο όπου 

για τα πρώτα χρόνια έγιναν προσπάθειες να συνδεθεί το πεδίο εφαρμογής της 

δημόσιας υπηρεσίας με το παραγόμενο αποτέλεσμα. 

 

1.4. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΟΠ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

 

                                                           
17  Διονυσοπούλου Π., (2012), Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης ως εργαλείο διοίκησης ολικής 

ποιότητας, ΜΟΔΙΠ (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας), ΤΕΙ Αθήνας 

18 Γιαννακοπούλου Σ.,(2011), Η εφαρμογή εργαλείων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στο Δημόσιο και 

Ιδιωτικό τομέα: Η περίπτωση του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στο Υπουργείο Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. ΚΑ΄ Εκπαιδευτική Σειρά, Τμήμα Γενικής 

Διοίκησης, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης 
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Oι Ferreira & Diniz αναφέρουν ότι, παρά το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη 

διαχείριση της ποιότητας στην δημόσια διοίκηση, πολλοί κριτικοί ακόμα 

υποστηρίζουν την άποψη ότι οι τεχνικές διαχείρισης της ποιότητας που 

χρησιμοποιούνται από τον ιδιωτικό τομέα είναι ακατάλληλες για το δημόσιο τομέα19. 

Οι Rosenhoover και Kuhn πιστεύουν ότι οι κύριες διαφορές μεταξύ του ιδιωτικού και 

του δημόσιου τομέα στην διαχείριση ποιότητας, είναι τα επίπεδα ωριμότητας και 

αποδοχής. Αναφέρουν ότι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας χρησιμοποιήθηκε για πρώτη 

φορά στη βιομηχανία, με σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα του προϊόντος. Ως εκ 

τούτου καταλήγουν ότι μπορεί να προκύψουν κάποιες αμφιβολίες ως προς την 

εφαρμογή του σε υπηρεσίες20.  

Σύμφωνα με τους Zeithaml et al η ανεπάρκεια των συστημάτων διοίκησης 

ολικής ποιότητας τα οποία εφαρμόζονται στην βιομηχανία, να εφαρμοστούν και στις 

υπηρεσίες του δημοσίου τομέα πηγάζει από τρεις θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ των 

υπηρεσιών και αγαθών. Πρώτον οι υπηρεσίες είναι άυλες και δεν μπορούν να 

οριστούν προδιαγραφές κατασκευής τους. Δεύτερον οι  υπηρεσίες είναι ετερογενείς 

μεταξύ τους και τρίτο η παραγωγή και η κατανάλωση πολλών υπηρεσιών είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους21. 

Ενώ στην παραγωγή των προϊόντων η ποιότητα μπορεί να εισαχθεί από το 

πρώτο στάδιο, αυτό της παραγωγής, στην περίπτωση των υπηρεσιών, η παραγωγή 

και η κατανάλωση συμπίπτουν. Σε μια τέτοια συμπαραγωγή, η διαχείριση της 

ποιότητας θα πρέπει να εξετάσει τόσο το φορέα παροχής υπηρεσιών, όσο και τον 

παραλήπτη. Έτσι, για παράδειγμα, η ηλεκτρονική συμπλήρωση ενός εντύπου μιας 

δημόσιας υπηρεσίας, απαιτεί συνάμα και την παροχή κατάλληλης τεχνικής βοήθειας, 

                                                           
19 Ferreira M., Diniz F., (2004), Total Quality Management and Public Administration: The case of 

Vila Real Town Hall, 44 th European Congress of the European Regional Science Association – 

Regions and Fiscal Federalism, University of Porto, Porto, Portuga 

20  Rosenhoover, D.; Kuhn, H. (1996), Total quality management and the public sector, Public 

Administration Quarterly, Randallstown 

21 Zeithaml, V.A., Parasuraman, A., and Berry, L.L. (2010) Delivering quality service – balancing 

customer perceptions and expectations. New York: The Free Press, 
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ώστε οι χρήστες  να υποβάλουν ορθά το συμπληρωμένο έντυπο, δίχως να υπάρχουν 

απρόβλεπτες συνέπειες αργότερα. 

Ένα ειδικό πρόβλημα στην εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

προκύπτει σε περιπτώσεις όπου μια πολιτική εμπλέκεται στο έργο της δημόσιας 

διοίκησης. Η εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας έχει αποδειχθεί επιτυχής σε 

διάφορες δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν στις συνθήκες της αγοράς, όπως είναι 

οι δημόσιες επιχειρήσεις. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι σχετικά επιτυχής σε 

επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, επειδή οι τοπικές κυβερνήσεις λειτουργούν υπό 

κάποια μορφή πίεσης της αγοράς22.  

Ο Deming του οποίου την προσέγγιση θα δούμε και σε επόμενο κεφάλαιο 

αναλυτικά, απαντάει στις επικρίσεις αυτές υποστηρίζοντας ότι το κόστος που έχει μια 

«κακή εξυπηρέτηση» του πελάτη, είναι εξίσου ίδιο με αυτό που θα προκύψει αν 

αγοράσει ένα «κακό προϊόν». Ως εκ τούτου θεωρεί ότι τα συστήματα ποιότητας που 

εφαρμόζονται σε προϊόντα, μπορούν άριστα να εφαρμοστούν και σε υπηρεσίες 23.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

 

2.1.ΑΡΧΕΣ ΚΑΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

 

Οι διατάξεις που περιγράφονται στο άρθρο 1 § 2 του νόμου αριθ. 3230/2004, 

καθορίζουν το σύστημα για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης. Ο σκοπός αυτής της μέτρησης είναι η 

αξιολόγηση των δημόσιων υπηρεσιών και η προώθηση και ενίσχυση της διαφάνειας, 

η καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και η συνολική βελτίωση των 
                                                           
22 Loffler E., (2013), Defining Quality in Public Administration, NISPAcee Conference, Riga, Latvia 

23 Ferreira M., Diniz F., (2004), Total Quality Management and Public Administration: The case of 

Vila Real Town Hall, 44 th European Congress of the European Regional Science Association – 

Regions and Fiscal Federalism, University of Porto, Porto, Portuga 
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υπηρεσιών, ώστε να καταστούν περισσότερο αποτελεσματικές για τους πολίτες. Το 

άρθρο 6 του ίδιου νόμου, προβλέπει τη δημιουργία μιας ειδικής Διεύθυνσης 

Ποιότητας και Αποδοτικότητας σε όλα τα υπουργεία. Η Διεύθυνση Ποιότητας και 

Αποδοτικότητας είναι υπεύθυνη για τη μέτρηση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας, για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την σύνταξη 

συγκεκριμένων προτάσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση των μονάδων παροχής 

υπηρεσιών. 

Το άρθρο 1 του ίδιου νόμου περιγράφει ρητά την έννοια της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας ως εξής: «Η αποτελεσματικότητα 

ορίζεται ως η ικανότητα της δημόσιας διοίκησης να εκπληρώσει τους στόχους της σε 

εύθετο χρόνο και η αποτελεσματικότητα είναι η ικανότητα να επιτύχει το μέγιστο 

δυνατό βαθμό των στόχων με το χαμηλότερο δυνατό κόστος». 

Επιπλέον, το άρθρο 3 του ίδιου νόμου, εξηγεί την διοίκηση-βάσει- στόχων 

και πώς αυτή εφαρμόζεται στην πράξη: 

α) Η πολιτική ηγεσία του κάθε υπουργείου καθορίζει και διαδίδει τους 

στρατηγικούς στόχους για κάθε επόμενο έτος. 

β) Η διοικητική ηγεσία σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο καθορίζει τους ειδικούς 

στόχους που θα τεθούν σε ισχύ το επόμενο έτος. 

γ) Καθορίζονται οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του ίδιου νόμου, οι δείκτες μέτρησης της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας χωρίζονται σε δύο βασικές 

κατηγορίες: τους γενικούς δείκτες και τους ειδικούς δείκτες. Ο νομοθέτης καθορίζει 

τους γενικούς δείκτες ως «ο χρόνος απόκρισης στα αιτήματα των πολιτών, το ποσοστό 

ικανοποίησης των καταγγελιών που υποβάλλονται, την εφαρμογή των νέων 

τεχνολογιών, καθώς και τη διαχείριση και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών». 

Όσον αφορά τους ειδικούς δείκτες, αυτοί ορίζονται χωριστά από κάθε διεύθυνση με 

βάση το είδος των υπηρεσιών που παρέχουν. Σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 4 

του νόμου αριθ. 3230/2004, σκιαγραφούνται οι γενικοί δείκτες και ειδικοί δείκτες, οι 
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μέθοδοι μέτρησης και η συχνότητα των μετρήσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα που 

είναι σχετικό με τα παραπάνω24. 

Η διοίκηση με βάση τους στόχους και τη μέτρηση της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας των επιδόσεων θα πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με την 

ακόλουθη μεθοδολογία. Στην απόφασή του, ο εκάστοτε διευθυντής της δημόσια 

υπηρεσίας καθορίζει και ανακοινώνει τους στρατηγικούς στόχους όσον αφορά τις 

υπηρεσίες για το επερχόμενο έτος. Η απόφαση του αναμένεται το αργότερο έως τις 

20 του Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους. Με αυτή την απόφαση θέτονται η  

προτεραιότητα κάθε στόχου, οι δείκτες για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων και ένα 

χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της25.  

Στη συνέχεια, κάθε Γενική Διεύθυνση οφείλει να αντανακλά την αποστολή 

της (όπως αναφέρεται στην περιγραφή των ευθυνών) και τους στόχους της, να 

αγωνίζεται για την αποτελεσματική και αποδοτική ολοκλήρωση των εργασιών στο 

πλαίσιο του στρατηγικού στόχου της δημόσια υπηρεσίας, κατά περίπτωση. Κάθε 

Διεύθυνση οφείλει να καθορίζει και να περιγράφει τις ευθύνες και τους στόχους, στο 

πλαίσιο των επιχειρησιακών στόχων της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται. Η 

Διεύθυνση τότε θέτει στόχους για κάθε επιμέρους δράση. Αυτοί είναι οι στόχοι που 

θα προκύψουν από τις ευθύνες της, λαμβάνοντας υπόψη το στρατηγικό στόχο του 

Υπουργού και του επιχειρησιακού στόχου της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία 

ανήκει, αναλαμβάνοντας τη διανομή των στόχων στις υπηρεσίες της και τον 

καθορισμό των αρμοδιοτήτων των δράσεων για κάθε εργαζόμενο.  

Κάθε Διεύθυνση υπολογίζει για κάθε δραστηριότητα έναν ειδικό δείκτη, 

έπειτα από την συλλογή των απαραίτητων δεδομένων. Η απόδοση θα πρέπει να 

καθορίζεται αξιόπιστα, και να εξάγει μετρήσιμα και συγκρίσιμα αποτελέσματα. Η 

                                                           
24 Tsimboukidou I., Dionysopoulou P., Mylonaki J., (2013), Total Quality Management Systems in the 

Hellenic Public Administration: A Case Study on the Common Assessment Framework Application, 

Public Administration Research; Vol. 2, No. 2 

25 Akrivos, C., & Psaropoulos, Ch. (2008). Total Quality Management in Public Services in the field of 

Education. Ministry of Education, Religious Affairs, Culture and Athletics. Special Programs 

Application Service CSF. Retrieved from http://hdl.handle.net/10795/1336 and 

http://repository.edulll.gr/1336 
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Διεύθυνση θα πρέπει να διορίσει αμέσως δύο εκπρόσωπους των εργαζομένων, οι 

οποίοι έχουν τη γνώση και την εμπειρία της Διεύθυνσης, να συντονίσουν και να 

τρέξουν το σύστημα της διοίκησης βάσει στόχων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 

Ποιότητας και Αποδοτικότητας που είναι το όργανο Διεύθυνσης Ποιότητας και 

Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών. Για τη διασφάλιση της 

αποτελεσματικής εφαρμογής, τα τμήματα θα πρέπει να οργανώνονται σε συνεργασία 

με το Υπουργείο Εσωτερικών, να ενημερώνουν τους επικεφαλής των Γενικών 

Διευθύνσεων, τις διευθύνσεις, τα τμήματα, τους εκπροσώπους και όλους τους 

εργαζόμενους της δημόσιας υπηρεσίας.  

Η παρακολούθηση της εφαρμογής θα πρέπει να γίνεται από τους επικεφαλής 

των Διευθύνσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνουν τους τρεις μήνες. Βεβαίως, η Διεύθυνση μπορεί να αναθεωρήσει και να 

επαναπροσδιορίσει τους στόχους, σε περίπτωση που προκύψουν καινούργια 

δεδομένα και πληροφορίες. Στα τέλη Νοεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους, η 

Διεύθυνση συντάσσει λεπτομερή έκθεση σχετικά με τη δράση της και την 

αποστέλλει στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του ιδρύματος. Η 

Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του κάθε υπουργείου αναφέρει τα 

αποτελέσματα του θεσμού και υποβάλλει αυτή την αναφορά στη Διεύθυνση 

Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών26. 

Στην συνέχει το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) είναι ένα σύνολο 

εργαλείων διαχείρισης ποιότητας, το οποίο είναι επηρεασμένο από το πρότυπα 

Αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Διοίκηση Ποιότητας (EFQM) και το 

πρότυπο των γερμανικών Διοικητικών Επιστημών Speyer. Σύμφωνα με το ΚΠΑ, τα 

καλύτερα αποτελέσματα στην οργανωτική απόδοση, τους πελάτες / πολίτες και την 

κοινωνία εξαρτώνται από την ηγεσία, τη στρατηγική και τον προγραμματισμό, το 

ανθρώπινο δυναμικό, τις συνεργασίες, τους πότους και τις διοικητικές διαδικασίες. 

Το φιλοσοφικό θεμέλιο του ΚΠΑ μπορεί να ανιχνευθεί σε έρευνες δράσης.  
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Το ΚΠΑ είναι μια «ολιστική ανάλυση της οργανωτικής απόδοσης 

προσεγγίζοντάς την από διαφορετικές οπτικές γωνίες ταυτόχρονα» (Υπουργείο 

Εσωτερικών, 2007). Η πρώτη πιλοτική έκδοση παρουσιάστηκε το Μάιο του 2000 και 

στη συνέχεια αναθεωρήθηκε το 2002. Από το 2000 ως το 2005, περίπου 900 

ευρωπαϊκές δημόσιες και διοικητικές υπηρεσίες χρησιμοποιούν το ΚΠΑ για να 

βελτιώσουν τις δραστηριότητές τους. Υπάρχει επίσης ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον 

από χώρες εκτός Ευρώπης - από την Κίνα, τη Μέση Ανατολή και από τη Δομινικανή 

Δημοκρατία και τη Βραζιλία. Περισσότερα από 300 χρήστες του ΚΠΑ 

παρακολούθησαν το πρώτο ευρωπαϊκό συνέδριο στη Ρώμη το 2003 και το δεύτερο 

συνέδριο στο Λουξεμβούργο το 2005. Το ΚΠΑ προσφέρεται ως ένα εύκολο στη 

χρήση εργαλείο και έχει την δυνατότητα να βοηθήσει οργανισμούς του δημόσιου 

τομέα σε όλη την Ευρώπη να εφαρμόσουν τεχνικές διαχείρισης ολικής ποιότητας με 

απώτερο στόχο να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους 27.  

Το ΚΠΑ παρέχει ένα πλαίσιο αυτο-αξιολόγησης, που σχεδιάστηκε ειδικά για 

οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Αν και το ΚΠΑ εστιάζει κυρίως στην αξιολόγηση 

της απόδοσης της διοίκησης έτσι ώστε να βελτιωθεί, ο απώτερος στόχος είναι να 

συμβάλλει στην καλή διακυβέρνηση. Έτσι, η αξιολόγηση των επιδόσεων αναφέρεται 

στην ικανότητα της να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και την υπευθυνότητα των 

πολιτών, την ικανότητα να επικοινωνούν σε πολιτικό επίπεδο, την δυνατότητα που 

δίνεται στους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν και να εξισορροπήσουν τις ανάγκες 

τους, τη δυνατότητα να παρέχει άριστη εξυπηρέτηση, την ικανότητα επίτευξης των 

στόχων, καθώς και τη δυνατότητα για εκσυγχρονισμό, καινοτομία και αλλαγή. 

Το ΚΠΑ περιλαμβάνει εννέα κριτήρια και 28 υπο-κριτήρια για την 

αξιολόγηση των δημόσιων υπηρεσιών, εκ των οποίων τα εννέα πρώτα καταγράφουν 

τα κύρια σημεία που πρέπει να εξετάζονται σε κάθε οργανωτική ανάλυση. Τα 

κριτήρια 1 έως 5 αφορούν τις προϋποθέσεις ενός οργανισμού. Οι όροι αυτοί 

καθορίζουν το «τι» και το «πώς» της οργάνωσης, ενώ τα υπόλοιπα τρία αφορούν την 

αποτελεσματική οργάνωση, αναφορικά με βασικές έννοιες, όπως: οι πολίτες / οι 
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πελάτες, οι άνθρωποι, η κοινωνία, τα αποτελέσματα μέσω μετρήσεων, και η 

ικανοποίηση από τη λειτουργία ενός δημόσιου οργανισμού. Τα κριτήρια αυτά 

βασίζονται στη χρήση των δεικτών για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων. Τα υπόλοιπα 

επιμέρους κριτήρια, τα οποία προσδιορίζουν τα κύρια θέματα προς εξέταση κατά την 

αξιολόγηση ενός οργανισμού, εξηγούνται με παραδείγματα που εκφράζουν τη φύση 

τους. Κάθε παράδειγμα περιλαμβάνει ένα πεδίο ή μια διοικητική πτυχή της 

πραγματικότητας για να διαπιστώσει αν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις του 

ΚΠΑ. 

Η εφαρμογή του ΚΠΑ μπορεί να διαρκέσει περίπου 4 μήνες. Συγκεκριμένα, 

κατά την πρώτη φάση, η οποία δύναται να διαρκέσει μέχρι το πολύ 4 εβδομάδες, 

ορίζεται το πεδίο εφαρμογής και η ομάδα δράσης ενημερώνεται. Κατά τη δεύτερη 

φάση, η οποία μπορεί να κρατήσει μέχρι και 4 εβδομάδες, διανέμονται οι εργασίες 

και οριοθετούνται οι εσωτερικές διεργασίες της ομάδας. Κατά την τρίτη φάση, 

διάρκειας μέχρι 8 εβδομάδων, τα δεδομένα συλλέγονται και ετοιμάζεται το αρχικό 

σχέδιο της έκθεσης. Στην τέταρτη και τελευταία φάση, η οποία μπορεί να διαρκέσει 

μία εβδομάδα, συντάσσεται η τελική έκθεση η οποία παρέχει μέτρα βελτίωσης. 

Τέλος θα αναφερθούμε στο ISO, το οποίο είναι το ακρωνύμιο για το Διεθνή 

Οργανισμό Τυποποίησης, ο οποίος αποτελεί τον μεγαλύτερο διεθνή οργανισμό για 

την τυποποίηση, ο οποίος λειτουργεί ήδη από το 1947, έχοντας αναπτύξει πρότυπα 

για να καλύψει πολλούς και διαφορετικούς τομείς της βιομηχανίας. Σήμερα, 

περιλαμβάνει τους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης 148 συνολικά χωρών. Η 

πιστοποίηση ISO και οι διαδικασίες που θέτονται,  ακολουθούνται από 2.981 τεχνικά 

εταιρικά όργανα (τεχνικές επιτροπές, υποεπιτροπές, που εργάζονται σε ομάδες και 

ομάδες μελέτης). Στην Ελλάδα, το ISO εκπροσωπείται από τον Ελληνικό Οργανισμό 

Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

Υπάρχουν περισσότερα από 14.000 διεθνή πρότυπα του ISO και ανάμεσά 

τους είναι η σειρά ISO 9000, η οποία περιλαμβάνει τα πρότυπα που σχετίζονται με τη 

δημιουργία (ανάπτυξη) και την εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε 

οργανισμούς όλων των τύπων. Το ISO 9001: 2008 είναι εστιασμένο στη συνεχή 

βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της αποτελεσματικότητας μιας οργάνωσης 
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με σκοπό να εξυπηρετήσει τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων 

μερών με τον καλύτερο τρόπο. Το πρότυπο ISO 9001: 2008 βασίζεται στην 

εφαρμογή ενός συνεχούς κύκλου βελτίωσης (τον κύκλο του Deming) ο οποίος 

αποτελείται από τέσσερα διακριτά μέρη τα οποία φαίνονται στον πίνακα που 

ακολουθεί: 

 

Φάση Χρονοδιάγραμμα Δραστηριότητα Λεπτομέρειες 

1η Φάση 

Υποστήριξη του 

Οργανισμού 

1η Ενέργεια,  

διάρκεια 2 εβδομάδες 

Εκπαίδευση τμημάτων 

και ομάδων 

Συναντήσεις τμημάτων και 

ομάδων και Διορισμός Ηγέτη 

2η Ενέργεια,  

διάρκεια 2 εβδομάδες 

Προσδιορισμός 

Δράσεων κάθε Ομάδας 
Διεξαγωγή Σεμιναρίων 

2η Φάση 

Κατανομή 

Λειτουργιών 

3η Ενέργεια, 

 διάρκεια 1 εβδομάδα 

Προσδιορισμός 

Εσωτερικών Εργασιών 

που θα αναπτύξει η 

ομάδα 

Υπουργική Απόφαση 

4η Ενέργεια,  

διάρκεια 3 εβδομάδες 

Εν επιγνώση 

συναίνεση 

Πληροφορίες, συγκατάθεση 

ενδιαφερόμενων και άδεια 

έγκρισης 

3η Φάση 

Συλλογή και 

Ανάλυση 

Δεδομένων 

5η Ενέργεια,  

διάρκεια 2 εβδομάδες 

Μεθοδολογία 

Διαδικασιών 

Θέματα δειγματοληψίας 

συνέντευξης για την  

συλλογή δεδομένων 

6η Ενέργεια, 

 διάρκεια 2 εβδομάδες 
Συλλογή Δεδομένων Συλλογή Εγγράφων 

7η Ενέργεια,  

διάρκεια 2 εβδομάδες 

Διάρθρωση και 

Εκτίμηση του 

Δείγματος 

Έλεγχος Αξιοπιστίας 

Δεδομένων 

8η Ενέργεια, 

 διάρκεια 2 εβδομάδες 
Ανάλυση Δεδομένων 

Στατιστική Ανάλυση 

Εξαγωγή Αποτελεσμάτων 

Προσδιορισμός Δεικτών 

4η Φάση 

Σύνταξη 

Αναφορών 

9η Ενέργεια,  

διάρκεια 1 εβδομάδα 

Αναφορά 

Αποτελέσματος 

Υποβολή Τελικής Έκθεσης 

και Μελλοντικές 

Κατευθύνσεις 
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Πίνακας 2.1. Οι 4 φάσεις του προτύπου ISO 9001: 2008 

Η εφαρμογή των διαδικασιών πιστοποίησης του προτύπου ISO 9001: 2008 

απαιτούν την εφαρμογή των δύο φάσεων: Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οποίος 

αποτελεί την πρώτη φάση, υπάρχουν πέντε στάδια, τα οποία είναι: η διαγνωστική 

έρευνα, η ποιότητα σχεδιασμού του συστήματος, ο φάκελος του συστήματος 

ποιότητας, η βελτίωση της ποιότητας του συστήματος και οι στόχοι και η εφαρμογή 

τους. 

Η δεύτερη φάση, αυτή της πιστοποίησης επιτυγχάνεται υπό την προϋπόθεση 

ότι η διαδικασία του ελέγχου αποδεικνύει ότι το σύστημα διαχείρισης της οργάνωσης 

είναι συμβατό και σύμφωνο με την απαίτηση των προτύπων του ISO 9001: 2008. Αν 

αυτή είναι η περίπτωση, ο φορέας πιστοποίησης ISO εκδίδει γραπτή δήλωση και 

δίνει την πιστοποίηση ISO 9001: 2008.  

Ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης ενός 

προτύπου ISO 9001: 2008 εξαρτάται άμεσα από πολλούς παράγοντες, όπως α) το 

μέγεθος της μονάδας υπό πιστοποίηση, β) ο επιτρεπόμενος χρόνος για την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών, γ) οι διάφοροι ποιοτικοί και ποσοτικοί παράγοντες οι 

οποίοι σχετίζονται με την οργάνωση της πιστοποίησης, και δ) ο εγκεκριμένος 

προϋπολογισμός. Η πρώτη φάση του δύναται να διαρκέσει για όσο διάστημα 

χρειαστεί μέχρι ένα έτος το ανώτερο, όσο αφορά δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες έχουν 

μέχρι 50 εργαζόμενους. Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της δεύτερης 

φάσης εξαρτάται από το φορέα πιστοποίησης. 

Μεταξύ των τεσσάρων εργαλείων που περιγράψαμε παραπάνω υπάρχει μια 

σημαντική σχέση. Ως εκ τούτου, τα δυνατά ή αδύνατα σημεία που αναδεικνύουν μια 

εφαρμογή ΚΠΑ θα μπορούσαν να συντελέσουν α) στη δημιουργία μελλοντικών 

στόχων με σκοπό την διόρθωση των αδυναμιών και β) στον καθορισμό δεικτών για 

την αξιολόγηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας, έτσι ώστε να 

ενισχυθούν περαιτέρω οι δυνάμεις.  

Οι Tsimboukidou et al εξετάζουν την εφαρμογή των παραπάνω εργαλείων  

Διαχείρισης Ποιότητας και τον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκαν στον ευρύτερο 
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χώρο των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού μεταξύ των ετών 2007 και 2012. Η αξιολόγηση αυτή 

έδειξε πως η εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης χρησίμευσε στην 

βελτίωση μίας εκ των υπηρεσιών του υπουργείου και τόνισε την ελληνική δημόσια 

διοίκηση σε διεθνές επίπεδο. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας στη δημόσια 

διοίκηση αποδίδει πολλαπλά οφέλη. Βασικής σημασίας είναι τα εσωτερικά οφέλη 

που προκύπτουν από την καλύτερη εσωτερική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. 

Τα πιο σημαντικά είναι τα οφέλη που προκύπτουν από τη σχέση μεταξύ της δημόσιας 

διοίκησης και εξωτερικού περιβάλλοντος. Αυτά βελτιώνουν τις συναλλαγές μεταξύ 

της διοίκησης και του κοινού28.  

Οι Karyotakis & Moustakis, σε παρόμοια έρευνα προσφέρουν 

πραγματοποιούν αρχικά  μια επισκόπηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας  και της  

Διαχείρισης Αλλαγών στο Δημόσιο Τομέα. Υπογραμμίζουν τον ιδιαίτερο ρόλο της 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στο Δημόσιο Τομέα, και αναφέρουν την έννοια της 

ποιότητας στις υπηρεσίες του, την έννοια της καινοτομίας και τον ρόλο της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τονίζοντας επιπλέον ορισμένες βέλτιστες πρακτικές 

που έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα και οι οποίες εσωκλείουν καινοτόμες και 

ενδιαφέρουσες πρακτικές29. 

Αρχικά μελετάει την περίπτωση του Αττικού Μετρό, το οποίο μέσα από την 

εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρηματικής Αριστείας και του Κοινού 

Πλαισίου Αξιολόγησης τυποποίησε συγκεκριμένες λειτουργικές διαδικασίες με 

σκοπό την μέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών. Στην συνέχεια μελετάει την 

περίπτωση του τμήματος καρδιακής ανάνηψης του νοσοκομείου Ευαγγελισμός στην 

Αθήνα, στο οποίο η εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης αποκάλυψε 

διάφορες οργανωτικές ελλείψεις του νοσοκομείου. Κατόπιν εφαρμόστηκαν διάφορες 
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πρακτικές βελτίωσης, όπως η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, η ψηφιοποίηση του 

τηλεφωνικού κέντρου, η βελτίωση των τεχνικών υποδομών κλπ.  

Στην συνέχει η έρευνα στον Δημοτικό Οργανισμός για την Υγεία και 

Κοινωνικών Υποθέσεων στον Δήμο Νέας Ιωνίας, και στον Δήμο Βόλου, μετά την 

εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης, στα πλαίσια της κοινωνικής πρόνοιας, 

δημιούργησαν δομές υποστήριξης στους αντίστοιχους δήμους, προωθώντας έτσι την 

πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και την υποστήριξη των κοινωνικά ευπαθών ομάδων.  

Μια ακόμα σημαντική μελέτη περίπτωσης ήταν το Βυζαντινό και 

Χριστιανικό μουσείο, το οποίο το 2007, εφάρμοσε με επιτυχία το Κοινό Πλαίσιο 

Αξιολόγησης, και κέρδισε το δεύτερο Εθνικό Βραβείο Ποιότητας (21/12/2007). Η 

εφαρμογή του ΚΠΑ επέτρεψε τον προσδιορισμό των αδυναμιών της οργάνωσης και 

διευκόλυνε τη συνολική αποδοτικότητα των ενεργειών του. Μια καλή πρακτική που 

εφαρμόστηκε ήταν η δημιουργία μιας «απτής» διαδρομής του μουσείου για άτομα με 

προβλήματα όρασης. Η διαδρομή περιλαμβάνει την περιήγηση με τη χρήση 

ακουστικών οδηγού και ετικέτες στα εκθέματα για την ανάγνωση τους από τυφλά 

άτομα. Επίσης, το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο ανέπτυξε και αναπτύσσει 

συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς και μουσεία σε άλλες χώρες, με στόχο την 

θεμελίωση συγκριτικών μοντέλων σε θέματα που σχετίζονται με την πρόσβαση στα 

πολιτιστικά αξιοθέατα και την αύξηση του αριθμού των επισκέψεων στο μουσείο30. 

Εν κατακλείδι σύμφωνα με τους Tsimboukidou et al, η εφαρμογή του 

Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στο οποίο θέτονται στόχοι, η συνεχής βελτίωση 

στοχεύει και επιδιώκει την ικανοποίηση των πολιτών. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 

καλύτερα αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μακροπρόθεσμα, αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα τη συνολική ανάπτυξη των επιχειρήσεων, την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας και της αξιοπιστίας των δημοσίων υπηρεσιών31. 
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2.2. AΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 

Η αποτελεσματική δημόσια διοίκηση εξασφαλίζει τόσο την βέλτιστη 

αξιοποίηση των πόρων από τους δημόσιους φορείς, όσο και την κατανομή των 

υπερβολικών δημοσίων πόρων για την κοινωνία των πολιτών σε δραστηριότητες για 

την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης. Μία από τις επιταγές της δημόσιας 

διοίκησης είναι η επίτευξη της απόδοσης σε όλα τα επίπεδα. Οι δημόσιοι οργανισμοί 

είναι υπεύθυνοι για την παροχή των αναγκαίων δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών 

προς τους πολίτες, αλλά αυτό θα πρέπει να συντελείται χωρίς καμία διάκριση στην 

πρόσβαση. Ως εκ τούτου, οι πολυδιάστατοι στόχοι της δημόσιας διοίκησης, απαιτούν 

οι επιδόσεις της να μην περιορίζονται μόνο στην απλή ανάλυση κόστους-οφέλους, 

αλλά να ενσωματώνουν επίσης το βασικό στοιχείο για την παροχή αξίας στους 

πολίτες.  

Ο πιο κοινός ορισμός της αποδοτικότητας έχει ενσωματωμένους τεχνικούς 

όρους, και αποτελεί ένα μέτρο της αναλογίας της εισόδου και του αποτελέσματος. 

Αυτή η αποτελεσματικότητα καλείται στην βιβλιογραφία τεχνική 

αποτελεσματικότητα 32 και είναι αποδεκτή, όταν έχουμε να κάνουμε μέσα σε ένα 

σύστημα όπου οι εισροές και οι εκροές είναι καλά ορισμένες ποσοτικά. Ωστόσο, η 

απόδοση παίρνει μια εντελώς νέα προοπτική, όταν προσπαθούμε να την μελετήσουμε 

σε ένα περιβάλλον και ένα σύστημα τα οποία βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις αξίες, 

την έμπνευση  και την ανθρώπινη αντίληψη. Αυτή η προσθήκη της διάστασης της 

«αξίας» δίνει μια μοναδική προοπτική στην αποτελεσματικότητα έτσι όπως αυτή 

ορίζεται στην δημόσια διοίκηση. 

                                                           
32  Rutgers M. R., van der Meer H. (2010). The origins and restriction of efficiency in public 

administration: Regaining efficiency as the core value of public administration. Administration & 

Society, 42, 755-779 
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Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, οι μελετητές έχουν συζητήσει το θέμα της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. Ο Schachter ορίζει την απόδοση ως 

μια εγγενή αξία στη δημόσια διοίκηση. Ως εκ τούτου, υπάρχουν δύο πολύ διακριτές 

σχολές σκέψεις σχετικά με την έννοια της αποτελεσματικότητας στον τομέα της 

δημόσιας διοίκησης 33.  

Η πρώτη άποψη αυτή βασίζεται στο Βεμπεριανό (Weberian) μοντέλο της του 

«ιδανικού τύπου της γραφειοκρατίας» και υποστηρίζει ότι οι δημόσιοι οργανισμοί 

διαρθρώνονται ως «γραφειοκρατίες», γεγονός το οποίο παρέχει ορθολογική και 

αποτελεσματική οργάνωση στις δομές των δημόσιων οργανισμών. Ως εκ τούτου, 

αρκετοί μελετητές έχουν συνδέσει τη γραφειοκρατία με τις αποτελεσματικές 

δημόσιες υπηρεσίες. 

 Αντίθετα, η  δεύτερη σχολή των μελετητών βλέπει τους δημόσιους 

οργανισμούς, που επιδιώκουν πολλαπλούς στόχους αξίας να βασίζονται σε ένα 

δημοκρατικό σύστημα 34 . Αυτή η πολλαπλότητα των στόχων και των πολιτικών 

πλαισίων μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει τη βάση για τους δημόσιους οργανισμούς 

να αντιμετωπίσουν την έλλειψη αποτελεσματικότητας. Οι ερευνητές καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι η τεχνική αποτελεσματικότητα είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια 

αναλογία ή έναν δείκτη και εξαρτάται από τις αξίες του οργανισμού της δημόσιας 

διοίκησης αλλά και από τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν ανάλογα με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη. 

Ο Frederickson  αναφέρει επίσης ότι οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να είναι 

δίκαιες, αποτελεσματικές και οικονομικές. Η αποτελεσματικότητα αναφέρεται ως η 

πράξη του να κάνουμε το καλύτερο ή το πιο προτιμώμενο σε σχέση με τον πολίτη35.  

                                                           
33 Schachter H. L. (1989). Frederick Taylor and the public administration community: A reevaluation. 

Albany: State University of New York Press 

34  Rutgers M. R., van der Meer H. (2010). The origins and restriction of efficiency in public 

administration: Regaining efficiency as the core value of public administration. Administration & 

Society, 42, 755-779 

35 Frederickson H. G. (2010). Social equity and public administration; origins, developments, and 

applications 
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Επίσης αυτό που έχει μελετηθεί, κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, είναι η 

θέση της αποτελεσματικότητας ως προς το αν είναι αυτοσκοπός ή απλώς ένα μέσο 

για την επίτευξη ορισμένων άλλων στόχων. Αυτή η κατάσταση προκύπτει όταν η 

αποτελεσματικότητα μελετάται ως μέσο για την επίτευξη των άλλων στόχων στους 

δημόσιους οργανισμούς, όπως η εκπαίδευση, η ασφάλεια, η υγειονομική περίθαλψη 

και τη μεταφορά. Ο Wildavsky υποστηρίζει ότι η αποτελεσματικότητα είναι η 

«επίτευξη του στόχου με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια» και, ταυτόχρονα, 

επισημαίνει την εφαρμογή κάποιων άλλων στόχων οι οποίοι σχετίζονται με τα 

επιθυμητά αποτελέσματα36. 

Οι Rutgers και van der Meer αναφέρουν ότι η αποτελεσματικότητα είναι μια 

έννοια η οποία χρησιμοποιούνταν συχνά στην έκθεση για την οργάνωση της Μόνιμης 

Δημόσιας Διοίκησης του 1854 (επίσης γνωστή ως Northcote και Trevelyan έκθεση), 

η οποία ωστόσο δεν παρείχε έναν ορισμό του όρου, και καταλήγουν στο συμπέρασμα 

ότι οι πρώτοι μελετητές που χρησιμοποίησαν την έννοια της  αποτελεσματικότητας 

έλαβαν υπόψη τους την αλλαγή η οποία είναι απαραίτητη να γίνει ώστε κάτι να γίνει 

«καλά»37.  

Ο Schachter αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της δεκαετίας εκείνης η  έμφαση 

στην αποτελεσματικότητα θεωρήθηκε ως ένα μέσο για την δημιουργία μιας σχέσης 

μεταξύ των πολιτών και της πολιτικής, διότι θα μπορούσε να μεταφραστεί ως 

διάταξη σχετική με την εκτέλεση των δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών38. Επίσης 

σύμφωνα με τον Scheer λόγω της αύξησης του πληθυσμού, δημιούργησε τεράστιες 

απαιτήσεις στην κυβέρνηση για την προστασία και την παροχή βασικών υπηρεσιών 

κοινής ωφελείας, όπως τα σχολεία και τα νοσοκομεία. Οι δημοτικές αρχές 

αγωνίστηκαν για να βρουν τρόπους να καλύψουν τις ανάγκες των πολιτών. Έτσι 

                                                           
36 Wildavsky A. (1988). Public service in the era of ideological dissensus. Public Administration 

Review, 48, 753-755.CrossRefWeb of Science 

37  Rutgers M. R., van der Meer H. (2010). The origins and restriction of efficiency in public 

administration: Regaining efficiency as the core value of public administration. Administration & 

Society, 42, 755-779 

38 Schachter H. L. (1989). Frederick Taylor and the public administration community: A reevaluation. 

Albany: State University of New York Press 
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αναπόσπαστο μέρος των στόχων της δημόσια διοίκησης ήταν η βελτίωση των 

κρατικών υπηρεσιών μαζί με την κοινωνική και πολιτική μεταρρύθμιση39.   

Η αποτελεσματικότητα είναι η αρχή των πάντων στην δημόσια διοίκηση. 

Μπορεί να υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ άλλων αξιών και της αποτελεσματικότητας 

αλλά η απόδοση είναι πρωταρχικής σημασία για τους διαχειριστές. Ο Waldo επίσης 

θέτει το ερώτημα σχετικά με το σκοπό της αποδοτικότητας, αναφέροντας ότι για να 

οριστεί η αποδοτικότητα, πρέπει αρχικά να οριστεί ο σκοπός 40.   

Τέλος οι Mandl et al. εξηγούν την αποδοτικότητα και την 

αποτελεσματικότητα σε σχέση με τις εισροές, τις εκροές και τα αποτελέσματα. Τα 

αποτελέσματα είναι οι τελικοί στόχοι που εξαρτώνται από την αποτελεσματική 

χρήση των πόρων εισόδου ή εξόδου. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της κυβέρνησης 

συνήθως συνδέονται με τους στόχους της πολιτικής. Οι ίδιο επίσης επισημαίνουν ότι 

η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά 

και όροι ευαίσθητοι σε περιβαλλοντικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν 

την παραγωγή ή το αποτέλεσμα41. 

 

2.3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ –ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

 

Μερικά από τα σημαντικότερα θέματα που παρεμποδίζουν την ποιότητα των 

υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης περιλαμβάνουν την ισχυρή γραφειοκρατία, την 

προσέγγιση των πελατών, τη διαφθορά, την αυθαιρεσία της κυβέρνησης και την 

καθυστέρηση των διαδικασιών. Εξάλλου, το θολό και ασαφές νομικό πλαίσιο, με 

                                                           
39  Scheer T. J. (2010). “Efficiency” and the establishment of public administration. Public 

Administration Review, 70, 832-835. 

40 Waldo D. (1984). The administrative state. New York, NY: Holmes & Meier 

41  Mandl U., Dierx A., Ilzkovitz F. (2008). The effectiveness and efficiency of public spending 

(Economic Papers 301). Economic and Financial Affairs 
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τους υπερβολικά πολλούς νόμους, μπορεί να οδηγήσει μια κυβερνητική υπηρεσία σε 

λανθασμένες συμπεριφορές. Η σύγχρονη δημόσια διοίκηση καλείται να 

προσανατολιστεί στις εξωτερικές συνθήκες και να διαμορφώσει τις κατάλληλες 

συνθήκες και στρατηγικές για την αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών, 

προκειμένου να εξυπηρετήσει τους πολίτες, δίνοντας έμφαση στις δυνάμεις της 

τεχνολογίας και την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. 

Τα σημαντικότερα προβλήματα της δημόσιας διοίκησης στην χώρα μας 

ήρθαν στην επιφάνεια με την ένταση της οικονομικής κρίσης από το 2008 και μετά. 

Από την αρχή της οικονομικής κρίσης, η Ελλάδα έχει θέσει σε εφαρμογή μια σειρά 

από περικοπές των δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του μεγέθους των 

μισθών και τους αριθμού του προσωπικού που απασχολείται εντός του ελληνικού 

δημόσιου τομέα. Παρά το γεγονός ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές είχαν το 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της μείωσης των δαπανών, δεν συνοδεύτηκαν από 

αποτελεσματικές πολιτικές και δεν προσανατολίστηκαν προς τη βελτίωση των 

συνολικών επιπέδων της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, γεγονός το οποίο είχε αρνητικό 

αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη42. 

Στην Ελλάδα το 2016 είναι τώρα το ένατο έτος της ύφεσης του οικονομικού 

κύκλου που έχει δημιουργήσει δυσμενείς κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές 

επιπτώσεις. Η κρίση της Ευρωζώνης λειτούργησε ως καταλύτης για τις διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις, με τη χώρα να υπογράφει συμφωνίες σχετικά με τις διεθνείς και 

ευρωπαϊκές ενισχύσεις που είχαν ως προϋπόθεση μια σειρά από ριζικές αλλαγές όσον 

αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Η 

χρηματοπιστωτική κρίση αποκάλυψε επίσης τις αδυναμίες εντός του ελληνικού 

πολιτικού συστήματος σχετικά με τις πελατειακές σχέσεις. Η κυριαρχία του 

συστήματος πατρωνίας κατά τα προηγούμενα χρόνια, αναφέρεται τόσο στην 

πρόσληψη των δημοσίων υπαλλήλων, όσο και τη στάση της δημόσιας διοίκησης 

προς την κοινωνία και την οικονομία. 

                                                           
42 Tsimboukidou I., Dionysopoulou P., Mylonaki J., (2013), Total Quality Management Systems in the 

Hellenic Public Administration: A Case Study on the Common Assessment Framework Application, 

Public Administration Research; Vol. 2, No. 2 
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Η οικονομία στην Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια βασίστηκε στην 

υπερβολική κατανάλωση, και τον εξωτερικό δανεισμό.  Ενώ η ευρωπαϊκή 

χρηματοδότηση είχε διοχετευθεί κυρίως προς την κατανάλωση, χωρίς να 

λαμβάνονται υπόψη οι απαραίτητες επενδύσεις, την οικονομική ανάπτυξη και τις 

υποδομές της χώρας, η δημόσια διοίκηση ήταν υπερτφορτωμένη με έναν μεγάλο 

αριθμό δημοσίων υπαλλήλων. Μια άνιση κατανομή των δομών της δημόσιας 

διοίκησης προέκυψε η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη σπατάλη των δημόσιων 

δαπανών, την αύξηση των δανείων, το τεράστιο χρέος στο δημόσιο τομέα, 

παράγοντες οι οποίοι έκαναν λιγότερο αποτελεσματικό τον δημόσιο τομέα43.  

Η ιδιαιτερότητα του ελληνικού δημόσιου τομέα είναι το μεγάλο μέγεθος του 

και οι υπέρογκες δημόσιες δαπάνες για μισθούς, αλλά και η χαμηλή απόδοση σε 

συνδυασμό με την εξαιρετικά χαμηλή ποιότητα των υπηρεσιών για τους πολίτες. 

Ωστόσο, οι προσπάθειες της Ελλάδα από το τέλος του 1990, για την εισαγωγή της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης δημιούργησαν ποσοτικούς περιορισμούς 

σχετικά με την πολιτική για την απασχόληση στη δημόσια διοίκηση44. 

Οι προσλήψεις είχαν μειωθεί, και σε πολλές περιπτώσεις η αντικατάσταση 

του απερχόμενου προσωπικού περιορίστηκε σε αντικατάσταση του προσωπικού σε 

«ένα προς τρία» ή «ένα προς πέντε» (δηλαδή για κάθε τρία ή πέντε άτομα που 

εγκαταλείπουν, το ένα θα προσλαμβάνεται). Παρ 'όλα αυτά, τα μέτρα εφαρμόστηκαν  

άνισα και όχι σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα και σε ορισμένες περιπτώσεις σταδιακά 

εγκαταλείφθηκαν. Από το 2009, όμως, λόγω του δημοσιονομικού μνημονίου με την 

Τρόικα, ένας αυστηρός κανόνας αντικατάστασης του προσωπικού στο δημόσιο τομέα 

εφαρμόστηκε σε «ένα προς πέντε» ο οποίος εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα45. 

Έτσι, υπήρξε η αρχή μιας σειράς σοβαρών μεταρρυθμίσεων που θεσπίστηκαν 

από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, προκειμένου να αξιολογήσουν τη 

δομή και το προσωπικό της δημόσιας υπηρεσίας, για την απομάκρυνση των δομών 

                                                           
43 OECD (2011), Greece Review Of The Central Administration, OECD Public Governance Reviews 

44 Καζάκου, K. (2010). Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης ως εργαλείο για Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. 

Θεσσαλονίκη: Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης, Τομέας Δημόσιου Μάνατζμεντ. 

45 OECD (2011), Greece Review Of The Central Administration, OECD Public Governance Reviews 
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που δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν στην κοινωνία ή οι οποίες συνυπάρχουν με 

άλλες δομές που μοιράζονται τις ίδιες αρμοδιότητες, καθώς και για την αξιολόγηση 

του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης46.  

 

2.4. ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ- ΚΑΝΟΤΟΜΙΕΣ 

 

Η καινοτομία στο δημόσιο τομέα είναι μια έννοια η οποία χαρακτηρίζεται 

από μεγαλύτερη αβεβαιότητα σε σχέση με την καινοτομία στον ιδιωτικό τομέα47. 

Συνήθως, αναφέρεται σε αμφότερες τις αλλαγές στη σχέση του οργανισμού με το 

κοινό, καθώς και των μελών του οργανισμού. Η εφαρμογή των τεχνικών ΔΟΠ στις 

δημόσιες υπηρεσίες είναι μια καινοτομία από μόνη της48. Από τη μία πλευρά, παίρνει 

περισσότερο χρόνο για να συμβεί λόγω της ιεραρχικής δομής της πλειοψηφίας των 

δημόσιων οργανισμών. Αφ 'ετέρου, συμβαίνει λόγω των συστημάτων διασφάλισης 

της ευθύνης49. Δεν προορίζεται να δημιουργήσει κέρδος οικονομικό και μπορεί να 

λάβει διάφορες μορφές, όπως τα νέα προϊόντα (π.χ. ο εξοπλισμός σε μια δημόσια 

μονάδα υγείας), νέες υπηρεσίες προς τους πολίτες (π.χ. ιατρική βοήθεια στο σπίτι, 

ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών δηλώσεων), και νέες διαδικασίες (π.χ. διοικητική 

αναδιοργάνωση για μικρότερο χρονικό διάστημα).  

Η εισαγωγή τεχνολογιών και επικοινωνιών στις δημόσιες υπηρεσίες και 

γενικότερα η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί μια σημαντική καινοτομία στην 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, σύμφωνα με τον OΟΣΑ 

(Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης). Ο ΟΟΣΑ ορίζει την 

                                                           
46 Καζάκου, K. (2010). Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης ως εργαλείο για Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. 

Θεσσαλονίκη: Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης, Τομέας Δημόσιου Μάνατζμεντ. 

47 Hartley, J. (2005). Innovation in governance and public services: Past and present. Public Money 

and Management, 25(1), 27-34. 

48 Zampetakis, L.A., & Moustakis, V. (2007). Entrepreneurial behavior in the Greek public sector. 

International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 13(1),19-38 

49 Halvorsen, T., Hauknes, J., Miles, I., & Røste, R. (2005). On the di erences between public and 

private sector innovation. Oslo: NIFU STEP. 
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ηλεκτρονική διακυβέρνησης, ως ένα ισχυρό εργαλείο για το μετασχηματισμό των 

δομών, των διαδικασιών και τον πολιτισμό της κυβέρνησης, ώστε οι διαδικασίες να 

γίνουν περισσότερο προσανατολισμένες προς τον χρήστη και διαφανής. Η 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση γενικά είναι η χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και 

επικοινωνιών (ΤΠΕ), και ιδίως του διαδικτύου για να επιτευχθεί καλύτερη 

κυβέρνηση50. Στοχεύει δε στην βελτίωση της αποτελεσματικής διακυβέρνησης, την 

βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, την βελτίωση της σχέσης μεταξύ της 

κυβέρνησης και των πολιτών της.  

Μέσα από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι χώρες θα 

επιτύχουν αύξηση της διαφάνειας και ενίσχυση της δημοκρατίας με την αύξηση της 

συμμετοχής του πολίτη στη δημόσια διοίκηση, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την 

αύξηση της παραγωγικότητας, και την ενίσχυση της αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα. Μερικοί ερευνητές πιστεύουν ότι η 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι ο μόνος τρόπος για την επίτευξη αυτού του στόχου. 

Η παραδοσιακή μορφή των αλλαγών των δημόσιων υπηρεσιών αποτελούν 

καινοτομίες και δρουν υπέρ της δημόσιας διοίκησης.   

Τα οφέλη από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση επιτυγχάνονται σε διαφορετικά 

στάδια και διαφορετικά επίπεδα για κάθε χώρα. Αρχικά, επιτυγχάνονται με την 

πλήρη παροχή πληροφοριών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Στην συνέχεια αυτές 

θα επιτρέπουν την ενεργή αλληλεπίδραση μεταξύ του πολίτη και της κυβέρνησης. 

Στο επόμενο στάδιο, η δυνατότητα ηλεκτρονικών συναλλαγών γίνεται εφικτή.  

 

2.5. ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΟΠ  

 

Η διαχείριση ποιότητας είναι ένα σύνολο ιδεών διαχείρισης και 

αντιπροσωπεύει τη συλλογική πνευματική παραγωγή των πολυάριθμων θεμελιωτών 

της, συμπεριλαμβανομένων των Shewhart, Deming, Juran, Ishikawa, Crosby, και 

                                                           
50 OECD. (2003).  e e-Government Imperative. OECD Journal on Budgeting, 3(1), 61-96. 
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πολλών άλλων. Από όλες τις παραπάνω κυρίαρχες ήταν οι προσεγγίσεις των Deming 

και Juran.  

Η φιλοσοφία του Deming συνοψίζεται ως ακολούθως. Ο Δρ W. Edwards 

Deming δίδαξε ότι με την υιοθέτηση κατάλληλων αρχών  διαχείρισης, οι οργανισμοί 

μπορούν να αυξήσουν την ποιότητα και ταυτόχρονα να μειώσουν το κόστος (μέσω 

της μείωσης των αποβλήτων, της εκ νέου επεξεργασίας, των τριβών του προσωπικού 

και της ασκήσεως της προσφυγής στην αύξηση της εμπιστοσύνης των πελατών). Το 

κλειδί είναι η άσκηση της συνεχούς βελτίωσης. Στα πλαίσια αυτά κατέγραψε 14 

βασικές αρχές διαχείρισης οι οποίες είναι οι εξής51: 

[1] Συνέπεια στο σκοπό. Δημοσίευση σε όλους τους εργαζόμενους του σκοπού 

και των στόχων της επιχείρησης. φανερή και συνεχής δέσμευση διοίκησης. 

[2] Κατανόηση και υιοθέτηση της νέας φιλοσοφίας από ολόκληρη την επιχείρηση 

[3] Τέλος στην εξάρτηση από το μαζικό έλεγχο. Στόχος του ελέγχου είναι η 

μείωση του κόστους και της διακύμανσης  

[4] Τέλος στη χρησιμοποίηση της τιμής ως μοναδικό κριτήριο επιλογής 

προμηθευτή και συνεργατών 

[5] Συνεχής & ατέρμονη βελτίωση του συστήματος παραγωγής και υπηρεσιών 

[6] Συνεχής εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες επιχείρησης  

[7] Καθιέρωση ηγεσίας/ αρχηγίας/ καθοδήγησης  

[8] Εξάλειψη φόβου. Δημιουργία εμπιστοσύνης και περιβάλλοντος που 

ενθαρρύνει την καινοτομία 

[9] Εξαφάνιση εμποδίων μεταξύ διαφορετικών τμημάτων. Ενθάρρυνση 

ομαδικότητας και συνεργασίας  

                                                           
51 Disraeli B., (1872), Deming’s 14 Points for Management, The Secret of Success is Constancy to 

Purpose, Speech 
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[10] Κατάργηση των σλόγκαν ως μέσο πίεσης για αύξηση της παραγωγικότητας 

(οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να αποδώσουν περισσότερο απ’ ότι επιτρέπει 

το σύστημα)  

[11] Κατάργηση αριθμητικών προτύπων απόδοσης: 1) για τους εργαζόμενους - 

ενθαρρύνουν τη μη ποιοτική δουλειά, 2) για τους μάνατζερ - η εστίαση στο 

αποτέλεσμα μιας διαδικασίας δε βελτιώνει τη διαδικασία  

[12] Εξάλειψη εμποδίων που στερούν από τους εργαζόμενους το δικαίωμα να 

αισθάνονται περήφανοι για τη δουλειά τους  

[13] Παρότρυνση για συνεχή μάθηση και αυτό-βελτίωση  

[14] Δραστηριοποίηση για την επίτευξη της αλλαγής 

 

Ο Deming έχει επικριθεί για την υποβολή ένα συνόλου στόχων χωρίς όμως 

την παροχή εργαλείων για τους διαχειριστές για να χειριστούν και να επιτευχθούν 

αυτοί οι στόχοι. Γενικά ωστόσο ο Deming Αποτέλεσε έναν από τους αρχιτέκτονες 

της επανάστασης της ποιότητας και η φιλοσοφία του επικεντρώνεται στη συνεχή 

βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών μειώνοντας την 

αβεβαιότητα και τη διακύμανση στο σχεδιασμό, στην κατασκευή και στις 

διαδικασίες που κατευθύνονται από την διοίκηση. Το σύγγραμμα του «Out of the 

Crisis», είναι βασισμένο στις 14 βασικές αρχές που αναφέρθηκαν παραπάνω και 

εξηγεί πώς η συνεργασία, και όχι ο ανταγωνισμός, οδηγούν σε μακροπρόθεσμη 

επιτυχία στην αγορά. 

Στην συνέχεια ο Juran J., θεωρείται ο πατέρας της ποιότητας, ενώ μια από τις 

σημαντικότερες διαπιστώσεις του είναι ότι οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης μιλάνε 

διαφορετικές «γλώσσες» σε διαφορετικά τμήματα. Ο Juran έθεσε την επιδίωξη της 

ποιότητας σε δυο διαφορετικά επίπεδα: από την πλευρά της επιχείρησης, αποστολή 

της είναι να επιτύχει ένα προϊόν υψηλής ποιότητας, και από την πλευρά των 

επιμέρους τμημάτων να εστιάζουν στην ποιότητα υψηλής παραγωγής.  
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Το μήνυμα του Juran για την ποιότητα καλύπτει μια σειρά από διαφορετικές 

πλευρές. Ασχολήθηκε με τα ευρύτερα θέματα του σχεδιασμού και της οργάνωσης, 

την διαχειριστική ευθύνη για την ποιότητα και τη σημασία του καθορισμού στόχων 

για την βελτίωση. Εγγενής σε αυτά, ήταν η πεποίθησή του ότι η ποιότητα δεν 

συμβαίνει τυχαία και πρέπει να προγραμματιστεί. Η διαδικασία της βελτίωσης της 

ποιότητας συνοψίζεται στην «τριλογία», με βάση τις τρεις διαδικασίες της 

οικονομικής διαχείρισης του οικονομικού σχεδιασμού, του οικονομικού ελέγχου και 

της οικονομικής βελτίωσης52: 

[1] Ο σχεδιασμός της ποιότητας. Η οργάνωση πρέπει να προσδιορίσει που 

είναι οι πελάτες, ποιες είναι οι ανάγκες του και πως μεταφράζονται 

στην γλώσσα της επιχείρησης. Οι οργανισμοί πρέπει να 

βελτιστοποιήσουν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, έτσι ώστε να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών. 

[2] Έλεγχος ποιότητας. Ο οργανισμός θα πρέπει να αναπτύξει μια 

διαδικασία η οποία είναι σε θέση να παράγει το προϊόν και να την 

βελτιστοποιήσει. 

[3] Βελτίωση της ποιότητας. Ο οργανισμός θα πρέπει να αποδείξει ότι η 

διαδικασία μπορεί να παράγει το προϊόν κάτω από συνθήκες 

λειτουργίας. Η διαδικασία πρέπει να γίνει μέσα από πράξεις.  

Ο οδικός χάρτης του Juran παρέχει μια πιο λεπτομερή προσέγγιση για τα 

βήματα μέσα στο στοιχείο της ποιότητας του σχεδιασμού της τριλογίας. Αποτελείται 

από μια σειρά δράσεων με αντίστοιχες εξόδους, και υπογραμμίζει την ανάγκη για 

μέτρηση σε όλες τις διαδικασίες. Στο βιβλίο του, ο Juran σχετικά με την ποιότητα του 

σχεδιασμού, περιγράφει έξι δραστηριότητες οι οποίες είναι η καθιέρωση στόχων 

ποιότητας, η αναγνώριση του πελάτη, ο καθορισμός των αναγκών των πελατών, η 

ανάπτυξη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, η ανάπτυξη των χαρακτηριστικών 

                                                           
52 Juran J., (1998), Juran’s Quality Handbook, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, Mc 

Graw Hill 
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της διαδικασίας, η καθιέρωση ελέγχου της διαδικασίας, και η μεταφορά στην 

διαδικασία53.  

Ο Juran επίσης έθεσε μια φόρμουλα για την επιτυχία η οποία περιλαμβάνει 

τις εξής τέσσερις ενέργειες54: 

[1] Καθιέρωση συγκεκριμένων στόχων που πρέπει να επιτευχθούν. 

[2] Κατάρτιση σχεδίων για την επίτευξη αυτών των στόχων. 

[3] Ανάθεση σαφών ευθυνών για την επίτευξη των στόχων. 

[4] Βασίσου στις ανταμοιβές για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα. 

Στην συνέχεια θα αναφερθούμε σε βραβεία ποιότητας ξεκινώντας από Το 

Εθνικό Βραβείο Ποιότητας Malcolm Baldrige που αναγνωρίζει τις οργανώσεις των 

ΗΠΑ στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης, και τους μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμού για την αριστεία των επιδόσεων. Το βραβείο Baldrige 

είναι η μόνη επίσημη αναγνώριση της αριστείας απόδοσης τόσο των δημόσιων όσο 

και των ιδιωτικών οργανισμών των ΗΠΑ. Μέχρι 18 βραβεία δύναται να 

απονεμηθούν κάθε χρόνο σε έξι κατηγορίες: την μεταποίηση, τις υπηρεσίες, τις 

μικρές επιχειρήσεις, την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, και τους μη-

κερδοσκοποικούς οργανισμούς. Από το 2014, έχουν αποδοθεί 105 βραβεία 

παρουσιάστηκαν σε 99 οργανισμούς. 

Το πρόγραμμα επιχειρηματικής αριστείας Βaldrige Performance και το 

σχετικό βραβείο ιδρύθηκαν από την Malcolm Baldrige Εθνική Βελτίωση της 

Ποιότητας του 1987 (δημόσιος νόμος 100-107). Το πρόγραμμα και το βραβείο 

έλαβαν το όνομα τους από τον Malcolm Baldrige, ο οποίος υπηρέτησε ως 

γραμματέας γενικού εμπορίου στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Ρήγκαν, 

από το 1981 μέχρι το 1987.  

                                                           
53 Juran J., (1998), Juran’s Quality Handbook, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, Mc 

Graw Hill 

54 Juran J., (1998), Juran’s Quality Handbook, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, Mc 

Graw Hill 
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Για την Ευρώπη υπάρχουν τα αντίστοιχα βραβεία επιχειρηματικής αριστείας 

με την ονομασία European Foundation for Quality Management (EFQM Excellence 

Model). Το μοντέλο EFQM παρέχει ένα πλαίσιο που επιτρέπει στους οργανισμούς να 

προσδιορίσουν το τρέχον επίπεδο αριστείας τους και τους τομείς όπου πρέπει να 

επικεντρωθούν οι προσπάθειες βελτίωσης. Επιπλέον, το μοντέλο βοηθά στην 

εξασφάλιση των επιχειρηματικών αποφάσεων που ενσωματώνουν τις ανάγκες όλων 

των ενδιαφερομένων μερών, ώστε να είναι ευθυγραμμισμένες με τους στόχους του 

οργανισμού55. 

Το EFQM μοντέλο λειτουργεί ως ένα κοινό εργαλείο αναφοράς βοηθώντας 

τις επιχειρήσεις να κινούνται προς την αριστεία. Έτσι, το μοντέλο παρέχει στους 

χρήστες του μια σειρά από εργαλεία βελτίωσης της απόδοσης για να μπορέσουν να 

επιτύχουν και να διατηρήσουν τα αποτελέσματα και την αριστεία. Το μοντέλο 

αναθεωρείται τακτικά για να ενσωματώσει τις νέες ιδέες, τις έννοιες και τη μάθηση. 

Η τελευταία αναθεώρηση δημοσιεύθηκε το 201356. 

  

                                                           
55 Hendricks Κ. & Singhal V., Quality Awards and the Market Value of the Firm: An Empirical 

Investigation, Georgia Tech, Management Science , Vol. 42, No. 3. March 1996, pp. 415-436 

56 http://www.efqm.org/the-efqm-excellence-model 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΙΚΑ 

 

3.1.ΟΡΑΜΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Το ΙΚΑ είναι ο μεγαλύτερος Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης στην 

Ελλάδα, αφού καλύπτει 5.530.000 εργαζόμενους και παρέχει σε 830.000 

συνταξιούχους σύνταξη γήρατος. Το ΙΚΑ καλύπτει τις μορφές εξαρτημένης εργασίας 

στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για λογαριασμό του εργοδότη που εδρεύει στην 

Ελλάδα, καθώς και εκείνων που προσφέρουν πλήρη ή μερική απασχόληση 

προσωπικής εργασίας για ανάθεση συμβάσεων εργασίας και δεν είναι ασφαλισμένοι 

με οποιοδήποτε άλλο οργανισμό κύριας ασφάλισης. Το ΙΚΑ καλύπτει επίσης 

ορισμένες ομάδες ανθρώπων που προσφέρουν την εργασία τους σε διάφορους 

εργοδότες σε διάφορες χρονικές περιόδους και των οποίων η ασφάλιση 

πραγματοποιείται μέσω των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων ή ενώσεων 

ασφαλιστών, είτε μέσω ειδικών διατάξεων57. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 http://www.ika.gr/gr/home.cfm 
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Το οργανόγραμμα κεντρικών υπηρεσιών του ΙΚΑ φαίνεται στην εικόνα που 

ακολουθεί: 

 

Εικόνα 3.1. Οργανόγραμμα ΙΚΑ, 2015 
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3.2.ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

Το ελληνικό κοινωνικό σύστημα είναι διανεμητικό και λειτουργεί με στοιχεία 

της κοινωνικής αλληλεγγύης, επειδή από την μία λειτουργεί ως μέσο κοινωνικής 

πρόνοιας και από την άλλη λειτουργεί ως μέσο αναπλήρωσης του εισοδήματος χωρίς 

τη σύνδεση των δαπανών με τα διαθέσιμα κεφάλαια. Το σύστημα είναι δημόσιο όσο 

αφορά την διαχείριση, με συγκεκριμένες νομικές μορφές και ορισμένα οφέλη στη 

δομή. 

Η μεγαλύτερη οργάνωση  κοινωνικής ασφάλισης, στην Ελλάδα είναι το ΙΚΑ, 

το οποίο καλύπτει κυρίως τον ιδιωτικό τομέα εργασίας και χορηγεί περισσότερο από 

το ένα τρίτο του συνόλου των συντάξεων. Από το 1978 το ΙΚΑ επίσης παρέχει 

επικουρικές συντάξεις.  

Το Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλειας (ΙΚΑ) δημιουργήθηκε στα τέλη της 

δεκαετίας του 1930 και σηματοδοτεί την έναρξη του ελληνικού συστήματος 

κοινωνικής ασφάλισης (Σούλης, 1999). Το 1982, κάλυψε το 40,5% του πληθυσμού 

και θεωρείται ότι είναι η κύρια οργάνωση ασφάλισης. Το σύστημα σταδιακά 

επεκτάθηκε για να καλύψει τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη το 1938, την Πάτρα, το 

Βόλο και την Καλαμάτα το 193958. 

Το I.K.A. χρηματοδοτείται κυρίως από τις εισφορές των εργοδοτών και των 

εργαζομένων, αλλά και από κρατικές επιδοτήσεις. Το ποσό των εισφορών είναι ένα 

πρότυπο ποσοστό του εισοδήματος του ασφαλισμένου και εξαρτάται από το είδος της 

απασχόλησης και της εργασίας, καθώς και το επίπεδο των εισοδημάτων τους.  Το 

I.K.A. καλύπτει όλους τους επίσημα απασχολούμενους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

είναι ασφαλισμένοι σε άλλο ταμείο κύριας ασφάλισης, τα μέλη της οικογένειάς τους, 

καθώς και τους αλλοδαπούς εργαζόμενους και τους επισκέπτες. Ο εργαζόμενος 

πρέπει να είναι ασφαλισμένος από την πρώτη ημέρα των εργασιών του.  Στα 

δικαιώματα που I.K.A. περιλαμβάνονται τα εξής: σύνταξη, ιατρική περίθαλψη, 

                                                           
58 http://www.ika.gr/gr/home.cfm 
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φαρμακευτική αγωγή, πρόσθετη περίθαλψη, επίδομα ασθενείας, επίδομα για τα 

ατυχήματα κ.λπ. Υπάρχουν ορισμένες απαιτήσεις, προκειμένου να ληφθεί ένα 

επίδομα από το ΙΚΑ, οικονομικές ή σε είδος (ika.gr). 

 

3.3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η σύσταση του Οργανισμού Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), έγινε σύμφωνα 

με το Νόμο 6298/1934, και ήταν μια σημαντική καμπή στην ιστορία της ελληνικής 

κοινωνικής ασφάλισης. Σκοπός του νόμου αυτού ήταν η υποχρεωτική ασφαλιστική 

κάλυψη όλων των εργαζομένων στην Ελλάδα. Πολλοί συγγραφείς θεωρούν αυτή τη 

νομοθεσία πρέπει να είναι το θεμέλιο λίθο του κράτους πρόνοιας στην Ελλάδα. Για 

πρώτη φορά το ένα τρίτο του ελληνικού πληθυσμού καλυπτόταν από ένα ενιαίο 

σύστημα ασφάλισης.  

Το 1951, σύμφωνα με το Νόμο 1846/1951, ξεκίνησε η διαδικασία επέκτασης 

του ΙΚΑ για να καλύψει όλες τις ομάδες εργαζομένων και των εξαρτωμένων τους σε 

ολόκληρη τη χώρα. Οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι που καλύπτονται από το ΙΚΑ, 

σύμφωνα με το νόμο 1846/1951, είναι η ασθένεια, ο θάνατος του επικεφαλής της 

οικογένειας, η ανικανότητα προς εργασία λόγω γήρατος, η ψυχική ασθένεια ή το 

ατύχημα. Στη συνέχεια, τρεις κατηγορίες παροχών ασφάλισης δημιουργήθηκαν στο 

πλαίσιο του συστήματος του ΙΚΑ: 

[1] Μία κατηγορία  για παροχές σε είδος που αφορούν πρόσθετη  περίθαλψη, 

επίδομα λουτροθεραπείας, πράξεις θεραπείας, απόδοσης εξόδων μετακίνησης 

κ.ά. 

[2] Μία κατηγορία  για παροχές σε χρήμα που αφορούν επιδόματα  ασθενείας-

ατυχήματος, επιδόματα  μητρότητας, και εξόδων  κηδείας. 

[3] Μία κατηγορία  για τις συντάξεις  λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου. 
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3.4.ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 

Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι  υπηρεσίες του I.K.A. είναι οι 

εξής : 

[1] Μεγάλη έλλειψη  του κατάλληλου προσωπικού για την επάνδρωση των 

υποκαταστημάτων  του ΙΚΑ, που απαιτείται σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες. 

[2] Η υπερβολική ζήτηση και κατανάλωση υπηρεσιών στα τμήματα συντάξεων, 

λόγω  της  μαζικής εξόδου για συνταξιοδότηση, αλλά και της ανασφάλειας των 

ασφαλισμένων, για την επερχόμενη κατάσταση. 

[3] Η  καθυστέρηση απονομής σύνταξης στους ασφαλισμένους που υπάρχει λόγω 

της χρονοβόρων διαδικασιών– απαντήσεων-αποτελεσμάτων μεταξύ των ταμείων, 

ιδίως στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης ,σε συνδυασμό με την έλλειψη 

έμπειρου προσωπικού . 

[4] Η ποιότητα των υπηρεσιών δεν είναι επαρκής, λόγω της έλλειψης εκπαίδευσης 

του προσωπικού, που οφείλεται στον περιορισμό δαπανών που επέφερε η 

οικονομική κρίση. 

[5] Η  ελλιπείς  μηχανοργάνωση της  βάσης δεδομένων, η ενιαία σύνδεση όλων των  

υπηρεσιών σε μία βάση, που δεν υπάρχει καθώς και η χρησιμοποίηση νέων 

συστημάτων οργάνωσης, με χρήση νέων τεχνολογιών, που ήδη έχει ξεκινήσει ,θα 

ανοίξει νέους ποιοτικούς δρόμους εξυπηρέτησης του πολίτη. 

 

Από το 1970 η κρίση του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης είναι μια κοινή 

πραγματικότητα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα, η γενική 

οικονομική ύφεση, η αύξηση του κόστους και η μείωση των εσόδων, η ταχεία 

αύξηση των δαπανών στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και των δυσμενών 
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δημογραφικών παραγόντων συνέβαλαν σε αυτή την κρίση59. Το 1982 αυτή η κρίση 

βρισκόταν στο αποκορύφωμά της. Ήταν η πρώτη φορά που ένα πολύ μεγάλο 

έλλειμμα είχε δημιουργηθεί στο κύριο ασφαλιστικό ταμείο, το ΙΚΑ. Μέχρι το τέλος 

του 1984 το έλλειμμα αυτό ήταν περίπου 100 δισεκατομμύρια δραχμές. Τα έσοδα της 

γενικής κυβέρνησης δεν μπορούσαν να συμβαδίσουν με τις αυξανόμενες δαπάνες. Το 

γεγονός αυτό οδήγησε σε δανειακές ανάγκες του δημόσιου τομέα που ισούται με το 

20% του ΑΕΠ το 1990.  

Η ταχεία αύξηση των ποσοστών των συντάξεων δεν συνοδεύτηκε από 

αύξηση των εισπράξεων κοινωνικής ασφάλισης. Ως εκ τούτου, πολλοί αναλυτές 

βλέπουν τις δαπάνες για συντάξεις ως τον κύριο λόγο για την αύξηση τόσο των 

δημόσιων δαπανών και του ελλείμματος του δημόσιου τομέα. Υπάρχουν, ωστόσο, οι 

αναλυτές που κάνουν λόγο για το δημογραφικό παράγοντα, δηλαδή την επιδείνωση 

της αναλογίας μεταξύ συνταξιούχων και ασφαλισμένων, όντας υπεύθυνο για την 

κρίση. Οι κύριοι παράγοντες που ευθύνονται για την κρίση στο ασφαλιστικό 

σύστημα συσχετίζονται με τους παράγοντες που ευθύνονται για την κρίση στην 

ελληνική οικονομία. Μερικοί από αυτούς είναι60: 

[1] η νομική απορρόφηση των χρηματοπιστωτικών αποθεματικών των 

ιδρυμάτων κοινωνικής ασφάλισης από κρατικές τράπεζες, η οποία έχει 

οδηγήσει σε επιδείνωση της χρηματοδότησης των ταμείων αυτών και 

δημιούργησε ελλείμματα του προϋπολογισμού. 

[2] η μη εφαρμογή της τριμερούς χρηματοδότησης. Το ύψος της 

χρηματοδοτικής στήριξης που παρέχεται από το κράτος κύριο λόγο 

καθορίζεται βάσει της πρόσβασης των επαγγελματικών ομάδων και 

των ενώσεων του κρατικού μηχανισμού, και όχι με βάση τις ανάγκες 

των ομάδων αυτών. Η οικονομική στήριξη από το κράτος που δόθηκε 

                                                           
59 Provopoulos, G., ed. (1985),  The Crisis in Social Insurance: the Problem of IKA, Athens: Institute 

of Economic and Industrial Research (IOBE).  

60  ΚΕΠΕ (2014), ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 

ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, Διαθέσιμο από 

http://www.tovima.gr/files/1/2014/%CE%9A%CE%95%CE%A0%CE%95.pdf 
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στο ΙΚΑ, για παράδειγμα, μετά βίας φτάνει το 0,5% των συνολικών 

εσόδων του, ενώ η χρηματοδοτική στήριξη που δόθηκε στο Ταμείο 

Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων ανέρχεται σε 55%. 

[3] η τάση των ασφαλιστικών ταμείων να δανείζονται από τις τράπεζες με 

υψηλά επιτόκια για να καλύψουν τα ελλείμματά τους. 

Εκτός από αυτούς τους παράγοντες υπάρχουν και ορισμένοι παράγοντες που 

αφορούν τη νομοθεσία και τους κανονισμούς στο πλαίσιο του συστήματος 

ασφάλισης, όπως ο ορισμός των ελάχιστων ποσοστών σύνταξης, τα κριτήρια 

δικαιώματος, κ.λπ. Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα για αυτό είναι η έλλειψη 

ομοιογένειας στα όρια ηλικίας όσον αφορά τους κανονισμούς του δικαιώματος για 

τις συντάξεις γήρατος. Λόγω των κριτηρίων ηλικίας τα πρόσωπα μπορούν να 

συνταξιοδοτούνται στην κορυφή της παραγωγικής ηλικίας τους (π.χ. πριν από τη 

μεταρρύθμιση, οι γυναίκες είχαν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν μετά από 15 

χρόνια δημόσιας υπηρεσίας). Πολλές ομάδες εργαζομένων κατάφεραν εκείνη τη 

στιγμή να καθοριστούν με βάση χαμηλότερα ηλικιακά κριτήρια σε σχέση με άλλες 

ομάδες εργασίας. Με τη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης 

(Νόμος 1902/90) αυτές οι διακυμάνσεις στο όριο ηλικίας σταδιακά εξαφανίστηκαν61. 

Υπάρχουν επίσης παράγοντες που αναφέρονται σε κατάχρηση του 

συστήματος, όπως η χειραγώγηση των προϋποθέσεων για τη θεμελίωση δικαιώματος 

για σύνταξη αναπηρίας, η εισφοροδιαφυγή, κ.λπ. Όσον αφορά τις συντάξεις 

αναπηρίας, θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι προϋποθέσεις του δικαιώματος που 

χρησιμοποιούνται είναι πολύ χαλαρές και επομένως είναι εύκολο να χειραγωγήσουν. 

Με αυτό τον τρόπο πολλοί ασφαλισμένοι έχουν επιτύχει να αυξήσουν την τακτική 

των συντάξεων τους. 

Με τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος και ιδιαίτερα την 

αποκατάσταση του τομέα ασφάλισης συντάξεων, παρήχθησαν οι προϋποθέσεις για 

ένα κοινωνικά δικαιότερο ασφαλιστικό σύστημα σε σχέση με τις μη προνομιούχες 

                                                           
61  Kremalis, K. (1993), Social Insurance Law In K.D. Kerameus and P.J. Kozyris, eds. 

(1993), Introduction to Greek Law, Deventer: Kluwer/Sakkoulas, pp. 257-263. 
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ομάδες του πληθυσμού. Αυτό είναι, φυσικά, μια μακροπρόθεσμη διαδικασία που 

πρέπει να επιδιωχθεί ανεξάρτητα από πολιτικές ιδεολογίες. Αυτή η διαδικασία είναι 

ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των πρόσφατων σχεδίων οικονομικού περιορισμού της 

κυβέρνησης62. 

 

3.5. ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

 

Η Πολιτική Ποιότητας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παρέχει μια καθοριστική δήλωση της 

πολιτικής, του οράματος και των στόχων που έχουν τεθεί από το Ίδρυμα. 

Αναλυτικότερα, οι στόχοι της Πολιτικής Ποιότητας του ΙΚΑ ΕΤΑΜ είναι (ika.gr): 

[1] Βέλτιστη εξυπηρέτηση του πολίτη σε όλα τα επίπεδα συναλλαγής του με 

τον μεγαλύτερο ασφαλιστικό Φορέα της χώρας. 

[2] Η αύξηση αποτελεσματικότητας & αποδοτικότητας των Υπηρεσιών. 

[3] Η ικανοποίηση των συναλλασσομένων από τη χρησιμότητα και ποιότητα 

των υλοποιούμενων έργων στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής του 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

[4] Η επίτευξη στο μέγιστο βαθμό άσκησης χρηστής Διοίκησης. 

[5] Η βελτίωση της επικοινωνίας (εξωτερικής & εσωτερικής). 

[6] Η καθιέρωση Αρχών Διοίκησης με στόχους και ποιότητα. 

[7] Η αξιοποίηση των αναδεικνυόμενων προβλημάτων ως ευκαιριών 

βελτίωσης. 

[8] Η επαναξιολόγηση και η συνεχής βελτίωση του Ιδρύματος. 

                                                           
62  ΚΕΠΕ (2014), ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 

ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, Διαθέσιμο από 

http://www.tovima.gr/files/1/2014/%CE%9A%CE%95%CE%A0%CE%95.pdf 
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[9] Ο καθορισμός στελεχιακού δυναμικού υψηλών επαγγελματικών 

προσόντων με την ενδυνάμωσή του. 

[10] Η βέλτιστη αξιοποίηση πόρων. 

[11] Η διασφάλιση και βελτίωση / αναβάθμιση ικανότητας υλοποίησης έργων 

σύμφωνα με το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο, με αποτελεσματικότητα και 

αποδοτικότητα για έργα εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος / δημοσίου 

χαρακτήρα, και ειδικότερα για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. 

[12] Η εκτέλεση Ποιοτικών Έργων εντός προϋπολογισμού & εντός 

χρονοδιαγράμματος. 

[13] Η αποτελεσματική συνεργασία Αρχών - Διαχειριστών - Προμηθευτών. 

[14] Ο έγκαιρος εντοπισμός και αντιμετώπιση αιτιών αστοχίας. 

Η εφαρμογή ενός ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά 

ISO 9001:2008 και ΕΛΟΤ 1429:08 αποτελούν το κύριο μέλημα της Ανώτατης 

Διοίκησης και του συνόλου των υπαλλήλων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ για την επίτευξη των 

ανωτέρω στόχων. Η εφαρμογή και η σωστή τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης 

Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 και ΕΛΟΤ 1429:08 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι 

υποχρεωτική για όλα τα στελέχη, τα οποία καλούνται να ενσωματώσουν τις αρχές 

του στις καθημερινές εργασίες τους και να το χρησιμοποιούν ως εργαλείο 

διεκπεραίωσης των αρμοδιοτήτων τους και ως ένα μέσο για τη συνεχή βελτίωση και 

προαγωγή τόσο των ικανοτήτων τους όσο και της ποιότητας εργασίας τους63. 

Η Ανώτατη Διοίκηση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ δεσμεύεται να παράσχει όλους τους 

απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή και αποτελεσματική λειτουργία του 

Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 και και ΕΛΟΤ 1429:08.  

Οι τρεις πυλώνες της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας είναι64:  

                                                           
63 http://www.ika.gr/gr/home.cfm 

64 http://www.ika.gr/gr/home.cfm 
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[1] η τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Διαχειριστικής 

Επάρκειας κατά και ΕΛΟΤ 1429:08, 

[2] η ικανοποίηση των πολιτών και εν γένει των συναλλασσομένων με το ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ, 

[3] η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας όλων των 

διαδικασιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Η πολιτική ποιότητας κοινοποιείται σε όλο το αρμόδιο προσωπικό. Είναι 

καθήκον η συμμετοχή όλου του προσωπικού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην προσπάθεια αυτή. 

Η παρούσα πολιτική ποιότητας θα ανασκοπείται και θα ελέγχεται ως προς τη 

συνεχιζόμενη καταλληλότητα της. 
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3.6. ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT 

 

Η SWOT ανάλυση είναι (Πλεονεκτήματα - Αδυναμίες – Ευκαιρίες - Απειλές) 

είναι ένα σημαντικό εργαλείο στρατηγικής διαχείρισης που αναπτύχθηκε στις αρχές 

της δεκαετίας του 1970. Υλοποιείται με σκοπό τον εντοπισμό και την σε βάθος 

περιγραφή των δυνατών και αδύνατων σημείων σε μια οργάνωση που υπάρχουν στο 

εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού. Συνήθως όλα αυτά τα στοιχεία της ανάλυσης 

παρουσιάζονται σε μια ολοκληρωμένη και περιεκτική μορφή ενός διαγράμματος 

τεσσάρων τμήμα, έτσι ώστε να αποτελεί ένα πολύτιμο αναλυτικό εργαλείο στα χέρια 

της διοίκησης του οργανισμού, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη 

βελτίωση της συνολικής λειτουργίας και των επιδόσεων του οργανισμού, με σκοπό 

την εξάλειψη των αδυναμιών της, των εκμετάλλευση των ευκαιριών και την 

αντιμετώπιση των απειλών. Στην συνέχει πραγματοποιείται ανάλυση SWOT για το 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). 

Τα δυνατά σημεία του ΙΚΑ είναι οι εξής: 

[1] Υιοθέτηση Διαδικασίας για είσπραξη οφειλών, μέρος της οποία αποτελεί και 

η δημιουργία του Ενιαίου Μητρώου Οφειλετών, στο οποίο καταγράφεται το 

αναλυτικό προφίλ των οφειλετών του οργανισμού 

[2] Αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για 

την εξυπηρέτηση του πολίτη και γενικότερα αξιοποίηση των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην πλειοψηφία των υπηρεσιών του 

ΙΚΑ 

[3] Απλούστευση των εσωτερικών διαδικασιών μέσω των ΤΠΕ 

[4] Αποτελεί τον μεγαλύτερο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα, 

συμπεριλαμβανομένων των πολλών και διαφορετικών παροχών στους 

ασφαλισμένους του.  

Τα αδύνατα σημεία του ΙΚΑ είναι τα εξής: 
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[1] Μεγάλος Χρόνος αναμονής για τους πολίτες 

[2] Έλλειψη Προσωπικού 

[3] Μεγάλα ποσά οφειλών  

[4] Ελλείψει σε μηχανογραφικό εξοπλισμό 

[5] Σε κάποιες περιπτώσεις χρονοβόρες διαδικασίες, λόγω μη ανανέωσης 

ηλεκτρονικών συστημάτων 

[6] Ασαφές νομοθετικό πλαίσιο 

Οι ευκαιρίες που προσφέρονται στο ΙΚΑ από το εξωτερικό περιβάλλον είναι οι εξής: 

[1] Υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης της τεχνολογίας, με σκοπό την 

σύνδεση των ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστημάτων του οργανισμού με 

αυτά άλλων δημοσίων υπηρεσιών, με απώτερο σκοπό την ταχύτερη 

εξυπηρέτηση του πολίτη και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των 

δημόσιων υπηρεσιών. Κατά αυτό τον τρόπο θα είναι δυνατή η σύνδεση του 

πληροφοριακού συστήματος του ΙΚΑ με αυτά άλλων ασφαλιστικών ταμείων 

και γενικά άλλων δημόσιων υπηρεσιών, με σκοπό την γρήγορη άντληση, 

όπου απαιτείται συνδυαστικών πληροφοριών για τα  

[2] Η αξιοποίηση της τεχνολογίας θα βελτιώσει επίσης χρονικά και τις 

εσωτερικές διεργασίες του οργανισμού 

[3] Υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου μέσω των 

μεταρρυθμίσεων 

Οι απειλές οι οποίες προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον του ΙΚΑ είναι οι 

εξής: 

[1] Η οικονομική κρίση είναι η μεγαλύτερη απειλή αφού αύξησε τον αριθμό των 

οφειλετών και την αδυναμία τους να καταβάλλουν τις υποχρεώσεις τους. 

[2] Τα μεγάλα σωρευμένα ελλείμματα του οργανισμού, λόγω της κακής 

διαχείρισης τις τελευταίες δεκαετίες. 
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[3] Ανεπαρκείς μηχανισμοί ελέγχου  

[4] Μικρή ανταπόκριση ασφαλισμένων στην χρήση των συστημάτων 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ : ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

4.1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η προσέγγιση που υιοθετήθηκε για την 

διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του ΙΚΑ, τόσο από την πλευρά της ηγεσίας, 

όσο και από αυτή των εργαζομένων, των ασφαλισμένων και των λοιπών 

ενδιαφερόμενων μερών του ασφαλιστικού οργανισμού, ώστε στη συνέχεια να είναι 

δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων και η διατύπωση προτάσεων για τις δράσεις που 

θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του οργανισμού και θα 

οδηγήσουν σε καλύτερα αποτελέσματα τόσο στην οργάνωση του οργανισμού, όσο 

και την ικανοποίηση των ασφαλισμένων. Μέσα από την ποσοτική έρευνα που θα 

διενεργήσουμε στην συνέχεια διαφαίνεται η σημασία και ο ρόλος που η ποιότητα 

διαδραματίζει στον ασφαλιστικό οργανισμό του ΙΚΑ,  έπειτα από την συλλογή και 

την καταγραφή των απόψεων των ενδιαφερόμενων μερών του. 

Βασικός σκοπός της έρευνας είναι να συγκεντρώσει και να καταγράψει τις 

απόψεις και τις στάσεις των ενδιαφερόμενων μερών του ΙΚΑ σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα του ιδρύματος. Με βασικό άξονα τον σκοπό της έρευνας 

προκύπτουν και τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία είναι τα εξής: 

1) Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ηγεσίας 

2) Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και της 

στρατηγικής του ΙΚΑ όσο αφορά την ποιότητα και των διαδικασιών 

που ακολουθούνται 

3) Η διεύρυνση των απόψεων του προσωπικού του ΙΚΑ ως προς την 

αποτελεσματικότητα του ασφαλιστικού οργανισμού 
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4)  Η διεύρυνση των απόψεων του προσωπικού του ΙΚΑ ως προς την 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα που απορρέει από τις 

συνεργατικές σχέσεις που έχει αναπτύξει ο οργανισμός 

5) Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του οργανισμού σε σχέση με 

τους πελάτες 

6) Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του οργανισμού σε σχέση με 

τους εργαζόμενους του 

7) Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του οργανισμού στην 

κοινωνία 

 

Μετά την ανάλυση των ευρημάτων της ερευνητικής διαδικασίας, 

αποσκοπούμε στην διαπίστωση των τάσεων αναφορικά με την χρήση εργαλείων 

ποιότητας στο ΙΚΑ, και το πώς έχουν αναπτυχθεί ώστε να βελτιώνουν την 

αποδοτικότητα του. Με αυτόν τον τρόπο, θα δοθούν κάποιες βάσεις, ώστε να 

διοχετευθεί αυτή η πληροφόρηση προς τους αρμόδιους φορείς - συμμετέχοντες στις 

διαδικασίες αυτές και να επαναπροσδιοριστεί ο τρόπος που αντιμετωπίζουν το θέμα 

της ποιότητας. Συνοψίζοντας, η έρευνα αυτή θα συμβάλλει στην προσπάθεια να 

αποτυπωθούν οι απόψεις και στάσεις των εργαζόμενων και των ασφαλισμένων 

αναφορικά με το υφιστάμενο ποιοτικό πλαίσιο στον ασφαλιστικό οργανισμό.  

 

4.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

H έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε είναι πρωτογενής. Πρωτογενής έρευνα 

είναι αυτή που διεξάγεται για πρώτη φορά και έχει ως σκοπό την μελέτη των 

απόψεων ενός συγκεκριμένου πληθυσμού (targetgroup). Στην πρωτογενή έρευνα 

έχουμε δύο είδη την ποιοτική έρευνα και την ποσοτική έρευνα. Η δεύτερη 

επικεντρώνεται στη μελέτη της συχνότητας και της ποσότητας του φαινομένου προς 

μελέτη, ενώ για την διεξαγωγή της μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες τεχνικές, 

όπως ερωτηματολόγια, παρατήρηση, απογραφή, ομαδική συζήτηση, κ.α.  
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Από την άλλη η δευτερογενής έρευνα είναι αυτή η οποία έχει 

πραγματοποιηθεί στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας και έγκειται στην 

διαδικασία της συλλογής πληροφοριών οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από τρίτους 

ερευνητές και συνήθως για άλλους σκοπούς. Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται 

ωστόσο κρίσιμες για κάθε άλλη έρευνα. Με την έρευνα αυτή αρχίζει ουσιαστικά η 

συλλογή των πρώτων πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την διεξαγωγή της 

πρωτογενούς έρευνας.  

Στην παρούσα εργασία επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε ως τεχνική την 

πρωτογενούς έρευνας, τα ερωτηματολόγια, τα οποία θα συμπληρώνονται 

αυτοπροσώπως από τους υπαλλήλους και τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ. Οι 

πληροφορίες, οι οποίες αποτελούν και τα δεδομένα προς επεξεργασία της δεδομένης 

έρευνας, συλλέχθηκαν με ανώνυμη διαδικασία.  

Το βασικό εργαλείο της έρευνας αποτέλεσε ένα κατάλληλα δομημένο 

ερωτηματολόγιο, το οποίο καλύπτει το υπό εξέταση θέμα  και το οποίο αντλήθηκε 

από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Διοίκησης Ποιότητας. Αυτούσιο το ερωτηματολόγιο 

παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας. 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται συνολικά από εννέα μέρη και 97 ερωτήσεις οι 

οποίες καλούνται να καλύψουν εξ' ολοκλήρου τα ερευνητικά ερωτήματα που θέσαμε. 

Οι ερωτήσεις που περιέχει το ερωτηματολόγιο είναι πολλαπλής επιλογής, ενώ οι 

ερωτώμενοι δεν μπορούσαν να δώσουν παραπάνω από μία απαντήσεις σε κάθε 

ερώτηση. Κάθε μια ερώτηση συνιστά και έναν παράγοντα, ο οποίος παρέχει 

πληροφόρηση αναφορικά με το αντικείμενο της έρευνας. Στις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου δόθηκε η κλίμακα Likert στους ερωτώμενους από το ένα (1) εώς το 

πέντε (6), βάσει της οποίας οι απαντήσεις στα ερωτήματα διαβαθμίζονταν ως εξής: 

(1)  = Καθόλου 

(2)  = Ελάχιστα 

(3)  = Λίγο 

(4)  = Αποδεκτά 
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(5)  = Πολύ 

(6) = Εξαιρετικά 

 

Η ως άνω συνδυαστική διαδικασία εμπλουτίζει τα συμπεράσματα της 

δευτερογενούς έρευνας η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο πρώτο μέρος της παρούσας 

και είτε θα τα επιβεβαιώσει είτε θα τα αναιρέσει. Σε κάθε περίπτωση, θα αποτελέσει 

βασικό εργαλείο στην προσπάθεια εύρεσης απαντήσεων στα ερευνητικά ερωτήματα. 

Έτσι, με τον κατάλληλο συνδυασμό δευτερογενούς και πρωτογενούς έρευνας θα 

ελαχιστοποιηθεί κάθε στοιχείο αβεβαιότητας περί της έρευνας, μέσω της συγκριτικής 

αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. 

Η συλλογή δεδομένων, μετά το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου, αποτελεί το 

δεύτερο σημαντικό μέρος μιας ερευνητικής διαδικασίας. Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2015, και διαμοιράστηκε συνολικά σε 120 

άτομα εργαζομένους του ΙΚΑ, οι οποίοι παράλληλα το απάντησαν και από την 

πλευρά των ασφαλισμένων.  

 Λόγω του περιορισμένου διαστήματος διεξαγωγής της έρευνας κρίθηκε 

απαραίτητη η παρουσία μας στους εν λόγο ασφαλιστικούς οργανισμούς –

υποκαταστήματα του ΙΚΑ στην Θεσσαλονίκη με σκοπό τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου. Μετά το πέρας της συλλογής δεδομένων, οι απαντήσεις έπρεπε να 

συγκεντρωθούν σε κατάλληλο στατιστικό πρόγραμμα, ώστε να καταμετρηθούν και να 

βγουν τα τελικά αποτελέσματα και αντίστοιχα τα διαγράμματα για την κάθε ερώτηση. 

Πραγματοποιήθηκε περιγραφική ανάλυση και τα αποτελέσματα παρατέθηκαν με 

πίνακες και διαγράμματα. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το 

πρόγραμμα Excel 2010.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

5.1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ 

Γράφημα 5.1. Δημογραφικά Στοιχεία 

 

 

 Όπως παρατηρούμε από το παραπάνω γράφημα η πλειοψηφία των 

εργαζομένων που απάντησαν ήταν γυναίκες που είχαν κατά κύριο λόγο θέση 

υπαλλήλου στον ασφαλιστικό οργανισμό στα διάφορα τμήματα του. Επίσης οι μισοί 

από τους ερωτώμενους ανήκουν στην βαθμίδα εκπαίδευσης ΠΕ και μόλις 20% στις 

βαθμίδες ΤΕ και ΔΕ. 
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5.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

 

Στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να 

αξιολογήσουν την αποτελεσματικότατα της ηγεσίας του ΙΚΑ ως προς συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά. Τα αποτελέσματα φαίνονται στους πίνακες και τα γραφήματα που 

ακολουθούν: 

 

 
Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αποδεκτά Πολύ Εξαιρετικά Σύνολο 

Είναι αφοσιωμένη η 

ηγεσία στους στόχους του 

ιδρύματος; 

0 30 30 48 12 0 120 

Η ηγεσία δέχεται 

ανατροφοδότηση για την 

προσωπική της απόδοση; 

      36        42 30 6 6 0 120 

Η συμπεριφορά της 

ηγεσίας αρμόζει στο ήθος 

του ιδρύματος; 

      12 18 18 66 6 0     120 

Η ηγεσία αξιοποιεί 

πληροφορίες σχετικά με τις 

επιδόσεις του ιδρύματος; 

      66 36 42        30 6 0 120 

Οι ηγέτες ασκούν καλή 

διακυβέρνηση; 
12 18 54 18 0 0 120 

Οι ηγέτες παρέχουν πόρους 

για περαιτέρω βελτιώσεις; 
24 54 24 18 0 0     120 

Ποια είναι η σχέση της 

ηγεσίας με τους πελάτες; 
18 42 18 36 6 0 120 

Ποια είναι η σχέση της 

ηγεσίας με τους 

προμηθευτές; 

18 30 24 30 12 6 120 

Ποια είναι η σχέση της 

ηγεσίας με την κοινωνία; 
6 30 42 30 6 6 120 

Η ηγεσία ενδυναμώνει τους 

υπαλλήλους; 
     30 42 30 12 6 0 120 

Η ηγεσία παρακινεί για 

αριστεία; 
40 62 17 1 0 0     120 

Η ηγεσία είναι προσβάσιμη 

; 
24 18 30 42 0 6 120 

Η ηγεσία προωθεί την 

καινοτομία; 
24 54 12 24 0 6 120 

Η ηγεσία εστιάζει στις 

ανάγκες των πελατών; 
0 58 24 26 12 0 120 

Η ηγεσία υποστηρίζει τις 

προσπάθειες βελτίωσης 

των υπαλλήλων; 

24 42 30 24 0 0 120 

Πίνακας 5.1. Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητας Ηγεσίας ΙΚΑ 
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Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ηγεσίας κρίνεται από ελάχιστη έως 

αποδεκτή,και 10% πολύ αποδεκτή από τους εργαζόμενους οι οποίοι έλαβαν μέρος 

στην έρευνας. Πιο συγκεκριμένα η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησαν ότι η 

ηγεσία είναι αποδεκτά αφιερωμένη στους στόχους της και ότι η συμπεριφορά της 

αρμόζει στο ήθος του ιδρύματος. Επίσης η πλειοψηφία πιστεύει ότι η ηγεσία δεν 

αξιοποιεί ικανοποιητικά τις πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις του ιδρύματος, δεν 

ασκεί ικανοποιητική διακυβέρνηση, και ότι η σχέση με την κοινωνία δεν είναι 

ικανοποιητική.  

 Επίσης η ηγεσία ελάχιστα λαμβάνει ανατροφοδότηση για την απόδοση της, 

αλλά και στον ίδιο βαθμό παρέχει πόρους για βελτιώσεις. Οι σχέσεις με τους πελάτες 

και τους προμηθευτές κρίνονται ελάχιστα ικανοποιητικές, και ελάχιστα επίσης 

γίνονται για την ενδυνάμωση και βελτίωση του προσωπικού, όπως και για την 

προώθηση της καινοτομίας και την εστίαση στις ανάγκες των πελατών. Από τα 

παραπάνω είναι φανερό ότι η αποτελεσματικότητα της ηγεσίας σε γενικά επίπεδα 

κρίνεται λίγη σύμφωνα με την άποψη των εργαζομένων του ΙΚΑ, ενώ η ελάχιστη 

εστίαση στις ανάγκες των πελατών και του προσωπικού φανερώνει την ελλιπή 

τήρηση των προτύπων ποιότητας του ασφαλιστικού οργανισμού. 
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5.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

 

Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου οι υπάλληλοι του ΙΚΑ κλήθηκαν να 

αξιολογήσουν την αποτελεσματικότατα του ασφαλιστικού οργανισμού ως προς την 

γενικότερη πολιτική και στρατηγική του. 

 
Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αποδεκτά Πολύ Εξαιρετικά Σύνολο 

Το ίδρυμα σας μεριμνά για τις 

ανάγκες των εμπλεκομένων 

(stakeholders) ; 

12 48 30 30 0 0       120 

Το ίδρυμα σας αναλύει τη δυναμική 

των πελατών, των ανταγωνιστών και 

της αγοράς; 

48 42 18 12 0 0 120 

Το ίδρυμα σας συγκεντρώνει και 

αναλύει δεδομένα και πληροφορίες 

για τις ανάγκες προμηθευτών και 

συνεργατών; 

30 42 24 24 0 0       120 

Το ίδρυμα σας εξετάζει πολιτικούς, 

οικονομικούς, κοινωνικούς και 

νομοθετικούς παράγοντες; 

12 24 30 48 0 6 120 

Το ίδρυμα σας συνεκτιμά τα κριτήρια 

αναφοράς (benchmarking); 
24 30 30 30 0 6 120 

Το ίδρυμα σας συγκεντρώνει και 

αναλύει ποσοτικά δεδομένα; 
0 30 30 54 0 6 120 

Το ίδρυμα σας αναπτύσσει 

διαδικασίες για τον καθορισμό 

μακροπρόθεσμων και 

βραχυπρόθεσμων στόχων; 

12 18 48 36 0 6 120 

Το ίδρυμα σας εξετάζει τις αδυναμίες 

και τα πλεονεκτήματα του; 
30 24 48 12 0 6 120 

Το ίδρυμα σας συνυπολογίζει τις 

αρχές της ποιότητας και της συνεχούς 

βελτίωσης; 

24 25 36 29 0 6 120 

Το ίδρυμα σας φροντίζει να 

ολοκληρώνονται και να 

ευθυγραμμίζονται τα σχέδια των 

επιμέρους ομάδων με τους 

στρατηγικούς στόχους; 

6 42 48 18 0 6 120 

Το ίδρυμα σας αναπτύσσει σχέδια 

δράσης που περιλαμβάνουν στόχους, 

μέτρα και διαδικασίες ελέγχου; 

0 66 30 18 0 6 120 

Το ίδρυμα σας μεταφέρει τη 

στρατηγική του στους υπαλλήλους 

και τους βασικούς εμπλεκόμενους; 

12 72 6 24 0 6 120 

Πίνακας 5.2. Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητας Πολιτικών και Στρατηγικών ΙΚΑ 
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Τα αποτελέσματα σχετικά με την γενικότερη στρατηγική και πολιτική του 

οργανισμού υποδεικνύουν ότι οι ανάγκες των εμπλεκόμενων μερών καλύπτονται 

ελάχιστα από τον ασφαλιστικό οργανισμό, όπως επίσης ελάχιστα αναλύεται και η 

δυναμική τους. Η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος φαίνεται να γίνεται σε 

αποδεκτά επίπεδα σύμφωνα με την πλειοψηφία των ερωτηθέντων, όμως η ανάλυση 

του εσωτερικού περιβάλλοντος γίνεται σε μικρά επίπεδα.  

Σε γενικές γραμμές η αποτελεσματικότητα των πολιτικών και των 

στρατηγικών απέναντι στα εμπλεκόμενα μέρη του οργανισμού κρίνεται από λίγη στις 

περισσότερες περιπτώσεις έως αποδεκτή.  
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5.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

Στο τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου οι υπάλληλοι του ΙΚΑ κλήθηκαν να 

αξιολογήσουν την αποτελεσματικότατα του ασφαλιστικού οργανισμού ως προς την 

γενικότερη πολιτική και στρατηγική που ακολουθεί για τους εργαζομένους. 

 

 
Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αποδεκτά Πολύ Εξαιρετικά Σύνολο 

Ευθυγραμμίζονται τα σχέδια και 

οι πολιτικές που αφορούν στους 

ανθρώπινους πόρους με τη 

στρατηγική του ιδρύματος; 

      12 60 30 18 0 0 120 

Προσφέρονται ευκαιρίες για 

εξέλιξη της σταδιοδρομίας των 

εργαζομένων και γίνεται 

προγραμματισμός για τη 

διαδοχή; 

48 30 36 6 0 0 120 

Ευθυγραμμίζονται οι πολιτικές 

και οι στρατηγικές των 

προσλήψεων με τις γενικότερες 

στρατηγικές του ιδρύματος; 

36 54 24 6 0 0 120 

Αξιολογείται η απόδοση των 

εργαζομένων; 
12 36 42 30 0 0 120 

Αξιολογούνται οι δεξιότητες των 

εργαζομένων και οι ανάγκες 

βελτίωσης των ικανοτήτων τους; 

24 54 30 12 0 0 120 

Υπάρχει εκπαίδευση επί τω 

έργω, άτυπη εκπαίδευση και 

επιμόρφωση; 

     24 60 30 6 0 0 120 

Δίνεται η ευκαιρία στους 

εργαζόμενους να ξεδιπλώσουν 

όλο τους το δυναμικό; 

30 72 12 6 0 0 120 

Σχεδιάζονται καινοτόμες δράσεις 

και ομάδες εργασίας με στόχο τη 

βελτίωση του ιδρύματος; 

     54 55 13 0 0 0 120 

Επιδιώκεται ανατροφοδότηση 

από τους εργαζόμενους σχετικά 

με τις προσδοκίες και τις 

ανάγκες τους; 

48      48 12 12 0 0 120 

Μοιράζεται το ίδρυμα το όραμα 

και την αποστολή του με τους 

υπαλλήλους; 

      36 54 30 0 0 0 120 

Διατίθενται τα στοιχεία της 

επιχειρησιακής απόδοσης σε 

ολόκληρο το ίδρυμα; 

      30 30 42      18 0 0 120 

Προσδιορίζονται και 

κοινοποιούνται οι καλύτερες 

πρακτικές σε όλους τους 

εργαζόμενους; 

36      48 36 0 0 0     120 
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Αναγνωρίζονται, επιβραβεύονται 

και ανταμείβονται οι υπάλληλοι; 
48      54 18 0 0 0     120 

Παρακολουθούνται και 

συντηρούνται οι χώροι εργασίας 

ως προς την υγιεινή και την 

ασφάλεια; 

 

6 
24 48 30 12 0 120 

Υπάρχουν διευκολύνσεις που να 

ικανοποιούν τις ανάγκες των 

υπαλλήλων; 

12       42 36 30 0 0 120 

Πίνακας 5.3. Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητας Πολιτικών και Στρατηγικών ΙΚΑ ως 

προς του εργαζόμενους 

Τα αποτελέσματα αυτής της σειράς των ερωτήσεων φανερώνουν την ανεπαρκή 

στρατηγική του οργανισμού απέναντι στους εργαζόμενους η οποία είχε ήδη αρχίσει 

να διαφαίνεται και από τα αποτελέσματα των προηγούμενων μερών του 

ερωτηματολογίου.  

 Από ότι βλέπουμε από τις απαντήσεις της πλειοψηφίας των ερωτηθέντων , 

δεν δίνονται καθόλου ευκαιρίες για εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους, η απόδοση και 

οι δεξιότητες τους αξιολογούνται ελάχιστα, οι στόχοι του ιδρύματος δεν 

ευθυγραμμίζονται παρά λίγο μόνο με το προσωπικό, δεν υπάρχουν επαρκή 

συστήματα επιβράβευσης, ενώ ακόμα η υγιεινή και η ασφάλεια των χώρων 

συντηρούνται λίγο. 

 

 

5.5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4ΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

 

 

Στο τέταρτο μέρος του ερωτηματολογίου οι υπάλληλοι του ΙΚΑ κλήθηκαν να 

αξιολογήσουν την αποτελεσματικότατα του ασφαλιστικού οργανισμού ως προς την 

γενικότερη πολιτική και στρατηγική που ακολουθεί ως προς τους συνεργάτες και 

τους πόρους. 
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Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αποδεκτά Πολύ Εξαιρετικά Σύνολο 

Το ίδρυμα σας διαχειρίζεται και 

αναπτύσσει τις σχέσεις του με τους 

προμηθευτές; 

18 30 48 18 6 0 120 

Το ίδρυμα σας εντοπίζει και 

αναπτύσσει δυνατότητες 

συνεργασίας (με μη- 

προμηθευτές); 

     36 54      24 6 0 0 120 

Το ίδρυμα σας εντοπίζει και 

αξιοποιεί συνεργάτες; 
     30 66     12       12 0 0 120 

Ευθυγραμμίζονται οι οικονομικές 

στρατηγικές και πολιτικές του 

ιδρύματος σας με τη γενικότερη 

στρατηγική του; 

    12       30 66 6 0 6 120 

Υπάρχει οικονομικής φύσης 

πληροφόρηση για υποστήριξη στη 

λήψη αποφάσεων; 

30 54 36 0 0 0 120 

Αξιολογούνται οι επενδυτικές 

αποφάσεις και οι 

χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι; 

     30       36 48 6 0 0 120 

Το ίδρυμα σας ελέγχει και 

διαχειρίζεται τις περιβαλλοντικές 

συνέπειες; 

      24      54 18 18 0 6 120 

Το ίδρυμα σας ελέγχει και 

διαχειρίζεται ζητήματα 

συμμόρφωσης με τη νομοθεσία; 

6 12 44 16 12 12 120 

Ευθυγραμμίζονται οι στρατηγικές 

αγορών και προμηθειών με τις 

ανάγκες του ιδρύματος; 

4      30     54       18 0       0      120 

Είναι αξιόπιστα και φιλικά προς το 

χρήστη το hardware και το 

software; 

6 60 24 25 0 5 120 

Εντοπίζονται νέες ή εναλλακτικές 

τεχνολογίες; 
10 43 32 35 0 0 120 

Εκπαιδεύονται οι εργαζόμενοι στις 

νέες τεχνολογίες; 
6 54 19 5 0 0 120 

Είναι σχετικά και χρήσιμα τα 

Πληροφοριακά Συστήματα; 
       7 10 32 22 41 8 120 

Υπάρχει μηχανισμός για την 

απόκτηση, χρήση και διανομή 

πληροφορίας; 

9 65 7 25 0 12 120 

Είναι ακριβή, χρήσιμα, ασφαλή 

και διαθέσιμα τα δεδομένα για 

τους ανθρώπους που τα 

χρειάζονται; 

5      55      22       32 0 6 120 

Πίνακας 5.4. Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητας Πολιτικών και Στρατηγικών ΙΚΑ ως 

προς τους συνεργάτες και τους πόρους 
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Οι στρατηγικές και διαδικασίες του ιδρύματος απέναντι στους προμηθευτές και τους 

συνεργάτες του οργανισμού φαίνεται να είναι εξίσου ελλιπής. Η πλειοψηφία του 

δείγματος πιστεύει ότι η ανάπτυξη των σχέσεων με το προσωπικό είναι λίγο 

ικανοποιητική, δεν αναζητούνται νέες συνεργασίες, η λήψη αποφάσεων στηρίζεται 

μόνο ελάχιστα σε οικονομικής φύσης δεδομένα, οι περιβαλλοντικές συνέπειες 

αξιολογούνται ελάχιστα, και ο τεχνολογικός εξοπλισμός είναι ελάχιστα φιλικός προς 

τον χρήστη. Χαρακτηριστικό δε είναι το γεγονός ότι δεν εντοπίζονται ούτε 

αναζητούνται νέες τεχνολογίες, αποτέλεσμα που επίσης επιβεβαιώνεται και από το 

προηγούμενο μέρος του ερωτηματολόγιου, αναφορικά με την ανάπτυξη καινοτόμων 

δράσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η εισαγωγή νέων τεχνολογιών.  

 

5.6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5ΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

 

Στο πέμπτο μέρος του ερωτηματολογίου οι υπάλληλοι του ΙΚΑ κλήθηκαν να 

αξιολογήσουν την αποτελεσματικότατα του ασφαλιστικού οργανισμού ως προς την 

γενικότερη πολιτική και στρατηγική που ακολουθεί ως προς τις διαδικασίες. 

 

 

 

 
Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αποδεκτά Πολύ Εξαιρετικά Σύνολο 

Το ίδρυμα σας προσδιορίζει και 

καθορίζει λεπτομερώς τις βασικές 

διαδικασίες (key processes); 

30 45 15 24 0 6 120 

Παρέχονται δεδομένα και πληροφορίες 

ώστε να μετράται η απόδοση των 

διαδικασιών; 

22       44 28 14 8 4     120 

Γίνεται ανάθεση αρμοδιοτήτων για τη 

διαχείριση των διαδικασιών; 
16 20 45 33 0 6 120 

Εφαρμόζονται διαδικασίες για να δίνεται 

προτεραιότητα σε προγράμματα (project) 

βελτίωσης; 

     28 32 40 20 0 0 120 

Υπάρχει συνεχής βελτίωση της απόδοσης 

των διαδικασιών; 
27 57 15 21 0 0 120 
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Γνωστοποιούνται οι αλλαγές στους 

εμπλεκόμενους (stakeholders) και 

εξετάζεται ο αντίκτυπος των αλλαγών; 

20 52 26 22 0 0 120 

Προσδιορίζονται οι ανάγκες των 

πελατών; 
33 27 34 26 0 0 120 

Σχεδιάζονται ή επανασχεδιάζονται τα 

προϊόντα και οι υπηρεσίες; 
18 45 45 12 0 0 120 

Μεταφράζονται οι απαιτήσεις των 

πελατών σε χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

των προϊόντων ή των υπηρεσιών; 

22 56 21 21 0 0 120 

Παράγονται προϊόντα και υπηρεσίες; 10 28 52 30 0 0 120 

Υπάρχει μάρκετινγκ/επικοινωνία σχετικά 

με την αξία των προϊόντων και των 

υπηρεσιών; 

15 51 21 9 0 6 120 

 Παραδίδονται online και υποστηρίζονται  

τα προϊόντα και οι υπηρεσίες; 
12 36 48 14 0 10     120 

Αναπτύσσονται διαδικασίες για την 

οικοδόμηση εμπιστοσύνης από τον 

πελάτη; 

3 40 35 42 0 0 120 

Υπάρχει μηχανισμός λήψης 

ανατροφοδότησης από τον πελάτη; 
34 26 28 32 0 0 120 

Υπάρχει μηχανισμός για την 

παρακολούθηση και την επίλυση των 

παραπόνων,; 

27 51 9 33 0 0 120 

Πίνακας 5.5. Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητας ΙΚΑ ως προς τις διαδικασίες 

Και σε αυτό το μέρος του ερωτηματολογίου, οι διαδικασίες του οργανισμού 

κρίνονται ανεπαρκείς, καθώς οι απαντήσεις που έχουν δοθεί τείνουν προς το 

αποδεκτά, ελάχιστο, το λίγο ή το καθόλου. Πιο συγκεκριμένα η πλειοψηφία των 

ερωτώμενων πιστεύει ότι το ίδρυμα ελάχιστα προσδιορίζει και καθορίζει λεπτομερώς 

τις βασικές διαδικασίες, ελάχιστα καταγράφει την απόδοση τους, η συνεχής 

βελτίωση τους γίνεται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ ο αντίκτυπος αλλαγής των 

διαδικασιών δεν καταγράφεται και δεν αξιολογείται. Χαρακτηριστικό είναι επίσης το 

γεγονός ότι ο μηχανισμός για την παρακολούθηση και την επίλυση των παραπόνων 

δεν λειτουργεί παρά μόνο ελάχιστα έως καθόλου κατά πλειοψηφία σύμφωνα με τις 

απόψεις των ερωτηθέντων. 
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5.7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 6ΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

 

Στο έκτο μέρος του ερωτηματολογίου οι υπάλληλοι του ΙΚΑ κλήθηκαν να 

αξιολογήσουν την αποτελεσματικότατα του ασφαλιστικού οργανισμού ως προς τους 

πελάτες. 

 

 
Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αποδεκτά Πολύ Εξαιρετικά Σύνολο 

Αξιολογεί το ίδρυμα σας τη 

διαχείριση των σχέσεων του με 

τους πελάτες μέσω εσωτερικών 

μετρήσεων που καταγράφουν την 

ικανοποίηση και την εμπιστοσύνη 

τους και τις αντίστοιχες τάσεις; 

Τέτοιες μετρήσεις είναι η 

αμεσότητα της ανταπόκρισης, η 

τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, 

οι αυξομειώσεις των πελατών, οι 

έπαινοι και τα παράπονα, κ.ά.; 

54 36 24 6 0 0 120 

Διαγράφουν οι παραπάνω 

μετρήσεις ως προς τη διαχείριση 

των σχέσεων με τους πελάτες 

(εσωτερικές μετρήσεις του 

ιδρύματος σχετικά με την 

ικανοποίηση και την εμπιστοσύνη 

των πελατών) μια θετική τάση ή 

απόδοση σε σταθερά υψηλό 

επίπεδο; 

28 38 34 20 0 0 120 

Μπορείτε να αποδείξετε ότι τα 

παραπάνω αποτελέσματα 

(εσωτερικές μετρήσεις σχετικά με 

την ικανοποίηση και την 

εμπιστοσύνη των πελατών) είναι 

συγκρίσιμα με ή καλύτερα από 

εκείνα ανταγωνιστικών ή άλλων 

παρεμφερών ιδρυμάτων; 

66 36 18 0 0 0 120 

Διεξάγει το ίδρυμα σας τακτικές 

έρευνες με τους πελάτες για να 

προσδιορίσει την ικανοποίησή 

τους από τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες; Και εξασφαλίζει ότι οι 

παράμετροι που μετρά είναι 

συναφείς και επαρκείς για τη 

μέτρηση της ικανοποίησης και 

της εμπιστοσύνης των πελατών; 

62 46 12 0 0 0 120 
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Ταξινομούνται τα αποτελέσματα 

των πελατών σας έτσι ώστε να 

δείχνουν τις απόψεις των 

διαφόρων ομάδων και τύπων 

πελατών (συμπεριλαμβανομένων 

όσων έχουν απομακρυνθεί ή 

πιθανών πελατών); 

74 40 6 0 0 0 120 

Δείχνουν τα αποτελέσματα των 

πελατών σας σχετικά με το 

ίδρυμα τάσεις βελτίωσης ή 

διατήρηση υψηλού επιπέδου 

απόδοσης; 

56 46 9 9 0 0 120 

Έχετε δεδομένα που να 

αποδεικνύουν ότι τα 

αποτελέσματα των πελατών σας 

είναι συγκρίσιμα με ή καλύτερα 

από εκείνα των ανταγωνιστικών 

ή άλλων παρεμφερών ιδρυμάτων; 

70 38 12 0 0 0 120 

Έχει το ίδρυμα σας μέθοδο για να 

θέτει τακτικά και συστηματικά 

στόχους για εγκυρότερες 

εσωτερικές μετρήσεις και 

σαφέστερη πραγματική εικόνα  

της ικανοποίησης και της 

εμπιστοσύνης των πελατών; 

62 22 21 15 0 0 120 

Μπορεί να αποδείξει το ίδρυμα 

σας ότι τα αποτελέσματα των 

ερευνών χρησιμοποιούνται 

πάντοτε αποδοτικά για να 

βελτιώσουν τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες του; 

68 28 11 13 0 0     120 

Πίνακας 5.6. Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων προς Πελάτες 

Περνώντας στο κομμάτι της αποτελεσματικότητας που λαμβάνουν οι πελάτες 

τα αποτελέσματα κρίνονται ακόμα περισσότερο απογοητευτικά. Συγκεκριμένα η 

πλειοψηφία του δείγματος αναφέρει ότι δεν αξιολογεί καθόλου τη διαχείριση των 

σχέσεων του με τους πελάτες μέσω εσωτερικών μετρήσεων που καταγράφουν, για 

παράδειγμα την ικανοποίηση και την εμπιστοσύνη τους, και όπου αυτές οι τάσεις 

έχουν καταγραφεί, δεν είναι θετικές. Ωστόσο φαίνεται σε μικρό βαθμό το ίδρυμα 

διεξάγει κάποιες έρευνες για την ικανοποίηση των πελατών, ωστόσο τα γενικότερα 

αποτελέσματα των ερωτήσεων υποδεικνύουν ότι ακόμα και έτσι, τα ευρήματα των 

ερευνών αυτών δεν αξιολογούνται όπως θα έπρεπε, δεν λαμβάνονται δηλαδή 

διορθωτικά μέτρα. Επίσης βάσει των μέχρι τώρα δεδομένων, το ίδρυμα δεν μπορεί να 

αποδείξει την καλύτερη αποδοτικότητα του ή τις καλύτερες επιδόσεις του σε σχέση 

με άλλα παρεμφερή ιδρύματα με αυτό.  
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5.8. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 7ΟΥ ΜΕΡΟΥΣ  

 

Στο έβδομο μέρος του ερωτηματολογίου οι υπάλληλοι του ΙΚΑ κλήθηκαν να 

αξιολογήσουν την αποτελεσματικότατα του ασφαλιστικού οργανισμού για τους 

υπαλλήλους. 

 

 
Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αποδεκτά Πολύ Εξαιρετικά Σύνολο 

Το ίδρυμα σας κάνει συστηματική 

μέτρηση και εκτίμηση παραμέτρων που 

προσδιορίζουν τάσεις ή επηρεάζουν 

την ικανοποίηση και το ηθικό των 

εργαζομένων, όπως η συχνότητα 

απουσίας από την εργασία, οι 

μεταβολές στο προσωπικό, οι 

εθελούσιες αποχωρήσεις, τα επίπεδα 

κατάρτισης, οι προαγωγές, η συχνότητα 

ατυχημάτων, η αναγνώριση ή τα 

παράπονα; Επίσης, λαμβάνει μέτρα με 

βάση αυτές τις μετρήσεις; 

46 44 11 19 0 0 120 

Γίνονται συγκρίσεις των παραπάνω 

εσωτερικών μετρήσεων του ιδρύματος 

σας με εκείνες άλλων παρεμφερών 

ιδρυμάτων; 

61 35 11 13 0 0 120 

Υπάρχει τακτική ανατροφοδότηση 

(μέσω ερωτηματολογίων, 

συνεντεύξεων, ανταλλαγής απόψεων 

επιλεγμένων ομάδων κ.ά.) σχετικά με 

την αντίληψη των εργαζομένων για τις 

διάφορες πτυχές του ιδρύματος σας 

όπως εργασιακό περιβάλλον, υγεία, 

ασφάλεια, επικοινωνία, προοπτικές 

καριέρας, αμοιβές, αναγνώριση, 

εκπαίδευση και συνολική ικανοποίηση; 

Και έχει διασφαλίσει το ίδρυμα σας την 

εγκυρότητα των παραπάνω μετρήσεων; 

76        32 12   0 0 0 120 

Γίνονται συγκρίσεις των παραπάνω 

πραγματικών αντιλήψεων των 

εργαζομένων με εκείνες άλλων 

παρεμφερών ιδρυμάτων; 

102 11 7 0 0 0 120 

Γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα 

σχετικά με την ικανοποίηση των 

εργαζομένων του ιδρύματος στους 

ίδιους τους εργαζόμενους και 

αξιοποιούνται από τη διοίκηση; 

81 27 3 9 0 0 120 
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Πίνακας 5.7. Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων για τους Υπαλλήλους 

 

Η αποτελεσματικότητα των υπάλληλων εξίσου κρίνεται ανεπαρκής, καθώς 

και πάλι δεν εντοπίζονται μηχανισμοί μέτρησης της απόδοσης τους, ούτε 

πραγματοποιούνται συγκρίσεις με τις επιδόσεις των εργαζομένων παρεμφερών 

ιδρυμάτων. Φυσικά τα αποτελέσματα των ελάχιστων μελετών που διενεργούνται δεν 

γνωστοποιούνται ούτε στους ίδιους τους εργαζομένους, ούτε αξιολογούνται από την 

διοίκηση. Τέλος σύμφωνα με την άποψη των ερωτώμενων όπου υπάρχουν τέτοιου 

είδους δεδομένα δεν επιδεικνύουν θετικές τάσεις, δηλαδή τάσεις βελτίωσης, και αυτό 

είναι απόλυτα αναμενόμενο, αφού οι διαδικασίες αυτές δεν φαίνεται να αποτελούν 

σημαντικό μέλημα για την διοίκηση του ασφαλιστικού οργανισμού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δείχνουν τα αποτελέσματα γενικότερα 

(ειδικά αυτά της πραγματικής 

αντίληψης σχετικά με την ικανοποίηση 

των εργαζομένων) μια τάση βελτίωσης 

ή ένα σταθερά υψηλό επίπεδο και 

μπορεί να αποδειχτεί ότι είναι 

συγκρίσιμα με αυτά άλλων 

παρεμφερών ιδρυμάτων ή άλλων 

σχετικών μετρήσεων αναφοράς 

(benchmarking); 

71 37 4 8 0 0 120 
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5.9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 8ΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

Στο όγδοο μέρος του ερωτηματολογίου οι υπάλληλοι του ΙΚΑ κλήθηκαν να 

αξιολογήσουν την αποτελεσματικότατα του ασφαλιστικού οργανισμού για την 

κοινωνία 

 

 
Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αποδεκτά Πολύ Εξαιρετικά Σύνολο 

Έχει να παρουσιάσει το ίδρυμα σας 

επιτυχή αποτελέσματα στην 

αποτροπή ή μείωση των βλαβών ή 

ενοχλήσεων στο γειτονικό ή 

ευρύτερο περιβάλλον, στη 

διατήρηση και προστασία 

σημαντικών πόρων (όπως ενέργεια, 

ανακύκλωση, απόβλητα) και στη 

θετική συνεισφορά στην κοινωνία 

(δωρεές, εκπαίδευση, άθληση, και 

αναψυχή); 

50 46 24 0 0 0 120 

Δείχνουν οι δραστηριότητες στους 

παραπάνω τομείς μια θετική τάση 

και είναι τα αποτελέσματα αυτά 

συγκρίσιμα με εκείνα άλλων 

ιδρυμάτων στην τοπική κοινωνία ή 

συναφών ιδρυμάτων γενικότερα; 

55 53 12 0 0 0 120 

Μπορεί το ίδρυμα σας να δείξει 

μέσω αποτελεσμάτων, ερευνών ή 

με άλλο τρόπο, ότι η τοπική 

κοινωνία αλλά και το ευρύτερο 

περιβάλλον έχουν θετική αντίληψη 

για αυτόν και ότι η φήμη του 

εξαπλώνεται; 

70      30 20 0 0 0 120 

Πίνακας 5.8. Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων για την Κοινωνία 

  Η αποτελεσματικότητα του οργανισμού ως προς την κοινωνία επίσης 

θεωρείται μη ικανοποιητική, αφού η πλειοψηφία των ερωτώμενων αναφέρει ότι το 

ίδρυμα δεν έχει να παρουσιάσει σας επιτυχή αποτελέσματα στην αποτροπή ή μείωση 

των βλαβών ή ενοχλήσεων στο γειτονικό ή ευρύτερο περιβάλλον, στη διατήρηση και 

προστασία σημαντικών πόρων (όπως ενέργεια, ανακύκλωση, απόβλητα) και στη 

θετική συνεισφορά στην κοινωνία (δωρεές, εκπαίδευση, άθληση, και αναψυχή). Η 

συντριπτική πλειοψηφία επίσης αναφέρει ότι  οι δραστηριότητες στους παραπάνω 

τομείς δεν επιδεικνύουν καθόλου θετικές τάσεις, ενώ το ίδρυμα είναι ανίκανο να 

αποδείξει ότι η τοπική κοινωνία αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον έχουν θετική 

αντίληψη για αυτό. 
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5.10. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

 

Στο ένατο μέρος του ερωτηματολογίου οι υπάλληλοι του ΙΚΑ κλήθηκαν να 

αξιολογήσουν την αποτελεσματικότατα του ασφαλιστικού οργανισμού γενικά. 

 

 
Καθόλου Ελάχιστα Λίγο Αποδεκτά Πολύ Εξαιρετικά Σύνολο 

Δείχνουν τα οικονομικά 

και μη οικονομικά 

αποτελέσματα - κλειδιά 

του ιδρύματος σας (π.χ. 

έσοδα, κέρδη, 

επισκέπτες κ.ά.) τάσεις 

βελτίωσης; 

34 80 0 0 0 6 120 

Είναι αυτά τα 

οικονομικά και μη 

οικονομικά 

αποτελέσματα - κλειδιά 

συγκρίσιμα με ή 

καλύτερα από εκείνα 

άλλων ομοειδών 

ιδρυμάτων; 

38 58 4 17 3 0 120 

Είναι αυτά τα 

αποτελέσματα 

ταξινομημένα ανά 

τομέα, προϊόντα και 

υπηρεσίες έτσι ώστε να 

καταγράφονται οι 

διαφορές στην απόδοση; 

30 54 12 24 0 0 120 

Γίνεται αποτίμηση όλων 

των διαδικασιών που 

συνεισφέρουν άμεσα 

στην παραγωγή ενός 

προϊόντος ή μιας 

υπηρεσίας; 

Ανακοινώνονται τα 

αποτελέσματα; 

28 68 10 8 0 6 120 

Τα αποτελέσματα 

αυτών των διαδικασιών 

εμφανίζουν τάσεις 

βελτίωσης; 

63 33 10 8 0 6 120 
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Γίνεται σύγκριση των 

αποτελεσμάτων των 

παραπάνω διαδικασιών 

με αυτά άλλων 

ιδρυμάτων και τα 

αποτελέσματα είναι 

συγκρίσιμα; 

54       48 12 0 0 8 120 

Τα αποτελέσματα που 

αφορούν σε υποστήριξη 

και διοίκηση (π.χ. 

μηχανοργάνωση, νομική 

προστασία, ασφάλιση, 

λογιστήριο) δείχνουν 

τάσεις βελτίωσης και 

είναι συγκρίσιμα με 

εκείνα άλλων 

ιδρυμάτων; 

   36 54 24 0 0     6                        120 

Πίνακας 5.9. Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Γενικά 

              

Η γενικότερη αποτελεσματικότητα του οργανισμού δεν ήταν δυνατό να 

ακολουθεί διαφορετικές τάσεις από αυτές της αποτελεσματικότητας των 

υποσυστημάτων του. Η πλειοψηφία του δείγματος πιστεύει ότι τα οικονομικά και μη 

οικονομικά αποτελέσματα του ιδρύματος, όπως επίσης και οι διαδικασίες του 

οργανισμού, δείχνουν ελάχιστες τάσεις βελτίωσης και είναι ελάχιστα συγκρίσιμες ή 

καλύτερες από αυτές άλλων συναφών οργανισμών. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αποτελεί στην ουσία ένα νέο σύστημα 

διαχείρισης της ποιότητας στον δημόσιο τομέα. Η ποιότητα στη δημόσια σφαίρα 

περιελάμβανε αρχικά την τήρηση των αρχών και των κανόνων του εκάστοτε 

οργανισμού, ωστόσο αργότερα ξεκίνησε να συνδέεται με τους στόχους του 

οργανισμού, την ικανοποίηση του πελάτη, και την αποτελεσματικότητα και 

αποδοτικότητα του δημόσιου οργανισμού.  

Όσο αφορά την Ελλάδα έχουν περάσει σχεδόν 10 χρόνια από τότε που η 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας εισήχθη στη Δημόσια Διοίκηση βάσει του Νόμου 

3230/2004. Σύμφωνα με την νομοθεσία, σε αντίθεση με τις προηγούμενες μορφές 

διοίκησης, η συμμετοχή όλων των μελών του προσωπικού ήταν απαραίτητη στην 

παραγωγική διαδικασία και επικεντρώθηκε πρωτίστως στην ποιότητα, και όχι το 

αποτέλεσμα. Ο νόμος 3230/2004 εισήγαγε την έννοια της αυτοδιαχείρισης και της 

ποιότητας στην δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα. 

Ωστόσο στην χώρα μας στην δημόσια διοίκηση υπάρχουν σοβαρά 

διαρθρωτικά προβλήματα, οδηγώντας πολλούς να πιστεύουν ότι η ποιότητα είναι 

απούσα. Μερικά από τα σημαντικότερα θέματα που παρεμποδίζουν την ποιότητα των 

υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης περιλαμβάνουν την ισχυρή γραφειοκρατία, την 

προσέγγιση των πελατών, τη διαφθορά, την αυθαιρεσία της κυβέρνησης και την 

καθυστέρηση των διαδικασιών. Εξάλλου, το θολό και ασαφές νομικό πλαίσιο, με 

τους υπερβολικά πολλούς νόμους, μπορεί να οδηγήσει μια κυβερνητική υπηρεσία σε 

λανθασμένες συμπεριφορές. Η σύγχρονη δημόσια διοίκηση καλείται να 

προσανατολιστεί στις εξωτερικές συνθήκες και να διαμορφώσει τις κατάλληλες 

συνθήκες και στρατηγικές για την αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών, 

προκειμένου να εξυπηρετήσει τους πολίτες, δίνοντας έμφαση στις δυνάμεις της 

τεχνολογίας και την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. 

Στην παρούσα εργασία μελετήσαμε αναλυτικά την περίπτωση της εφαρμογής 

της ΔΟΠ στον ασφαλιστικό οργανισμό ΙΚΑ. Το ΙΚΑ είναι ο μεγαλύτερος 
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Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα, αφού καλύπτει πάνω από 6 εκ. 

εργαζόμενους και συνταξιούχους. Η εφαρμογή του ενοποιημένου Συστήματος 

Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 και ΕΛΟΤ 1429:08 αποτελούν το κύριο 

μέλημα της Ανώτατης Διοίκησης και του συνόλου των υπαλλήλων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ 

για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων. Η εφαρμογή και η σωστή τήρηση του 

Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 και ΕΛΟΤ 1429:08 του 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι υποχρεωτική για όλα τα στελέχη, τα οποία καλούνται να 

ενσωματώσουν τις αρχές του στις καθημερινές εργασίες τους και να το 

χρησιμοποιούν ως εργαλείο διεκπεραίωσης των αρμοδιοτήτων τους και ως ένα μέσο 

για τη συνεχή βελτίωση και προαγωγή τόσο των ικανοτήτων τους όσο και της 

ποιότητας εργασίας τους. 

Ωστόσο το ΙΚΑ αντιμετωπίζει και σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα, όπως 

η έλλειψη προσωπικού, η υπερβολική ζήτηση και κατανάλωση υπηρεσιών, η ελλιπής 

μηχανοργάνωση, η έλλειψη πληροφοριακών συστημάτων, κ.α. με αποτέλεσμα η 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών να μην θεωρείται επαρκής. Η τρέχουσα 

οικονομική κρίση στην Ελλάδα, ενέτεινε τα ως άνω προβλήματα, τα οποία 

διαγράφονται εξίσου και μέσα από την εμπειρική έρευνα που διεξαγάγαμε σε 

υποκαταστήματα ΙΚΑ της Θεσσαλονίκης, σχετικά με την καταγραφή των απόψεων 

και στάσεων των ενδιαφερόμενων μερών του ΙΚΑ αναφορικά με την 

αποτελεσματικότητα του ιδρύματος.  

Η άσκηση ορθής διακυβέρνησης, η προώθηση της καινοτομίας, η εστίαση 

στις ανάγκες των πελατών και η παρακίνηση των υπαλλήλων θεωρείται ότι είναι 

ελλιπής από πλευράς της ηγεσίας, σύμφωνα με τις απόψεις των ερωτώμενων 

εργαζομένων. Οι πολιτικές και στρατηγικές του ΙΚΑ επίσης κρίνονται στις 

περισσότερες περιπτώσεις οριακά αποδεκτές, χωρίς επαρκή αναθεώρηση, έλεγχο και 

εστίαση στις ανάγκες του πελάτη. Όσο αφορά την εστίαση στους εργαζομένους, 

ελάχιστη βαρύτητα δίνεται σε διαδικασίες αξιολόγησης, εκπαίδευσης, παρακίνησης 

και ανάπτυξης, ενώ σε παρόμοια επίπεδα κινούνται και οι απόψεις των ερωτώμενων 

αναφορικά με τους προμηθευτές. Η εστίαση του ιδρύματος στους πελάτες 

χαρακτηρίζεται εξίσου ελλιπής, καθότι οι ερωτώμενοι δήλωσαν ότι οι απαιτήσεις των 

πελατών λαμβάνονται ελάχιστα υπόψη, δεν αναπτύσσονται διαδικασίες για την 
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οικοδόμηση της εμπιστοσύνης, και δεν υπάρχει μηχανισμός επίλυσης παραπόνων. 

Συνεπώς η αποτελεσματικότητα του οργανισμού ως προς τους πελάτες, τους 

εργαζόμενους και τους προμηθευτές κρίνεται ανεπαρκής. 

Συγκεντρωτικά η βασική συνιστώσα της ΔΟΠ, δηλαδή η ικανοποίηση του 

πελάτη, φαίνεται να μην λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη από το ΙΚΑ. Κρίνεται λοιπόν 

απαραίτητη η δημιουργία και η υποστήριξη συστημάτων τα οποία θα βελτιώνουν τις 

συναλλαγές με τους ασφαλισμένους. Οι αλλαγές που θα πρέπει να διενεργηθούν δεν 

μπορούν να λάβουν χώρα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά είναι αλλαγές στην 

γενικότερη φιλοσοφία του οργανισμού, η οποία για να μεταβληθεί και να 

προσανατολιστεί προς τον ασφαλισμένο απαιτεί αρκετό χρόνο και προσπάθεια.  

Αρχικά πρέπει να δοθούν κίνητρα στους υπαλλήλους (αριστεία, μισθολογικά 

μπόνους, παροχή αδειών κά., τα οποία πρέπει να βασίζονται σε αντικειμενικά 

κριτήρια), ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ασφαλισμένων. Περαιτέρω 

πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση τόσο των εργαζομένων, όσο και των αναγκών των 

πελατών και οι αλλαγές να γίνονται με βάση αυτά τα κριτήρια. Τέλος πρέπει να δοθεί 

βαρύτητα στην αξιοποίηση της τεχνολογίας. Το ανθρώπινο δυναμικό, σε αντίθεση με 

την υπάρχουσα κατάσταση στον ελληνικό Δημόσιο Τομέα, μπορεί και πρέπει να 

αποτελεί το βασικό άξονα για τη βελτίωση της ποιότητας και αυτό αφορά σε όλους 

τους οργανισμού είτε δημοσίου, είτε ιδιωτικού δικαίου. Είναι αναγκαία λοιπόν μια 

συντονισμένη προσπάθεια στα πλαίσια των αρχών της Δ.Ο.Π. για αναδιάρθρωση της 

δημόσιας διοίκησης, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του 

δημοσίου τομέα, μέσω μιας πελατοκεντρικής πολιτικής που σαν βασικό στόχο θα 

έχει την εξυπηρέτηση των αναγκών του πολίτη . 

Υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης της τεχνολογίας, με σκοπό την 

σύνδεση των ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστημάτων του οργανισμού με αυτά 

άλλων δημοσίων υπηρεσιών, με απώτερο σκοπό την ταχύτερη εξυπηρέτηση του 

πολίτη και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών. Κατά 

αυτό τον τρόπο θα είναι δυνατή η σύνδεση του πληροφοριακού συστήματος του ΙΚΑ 

με αυτά άλλων ασφαλιστικών ταμείων και γενικά άλλων δημόσιων υπηρεσιών, σε 

κοινή βάση δεδομένων με σκοπό την γρήγορη άντληση, όπου απαιτείται 
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συνδυαστικών πληροφοριών. Η είσοδος νέων τεχνολογιών ,καθώς και νέων μεθόδων, 

και διαδικασιών, με βάση την συνεχή αναβάθμιση τους ,συνιστά μείωση του χρόνου 

εργασίας ,αύξηση της απόδοσης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της, 

χτυπώντας τα τελευταία  τοίχοι της γραφειοκρατικού λαβύρινθου. 

Επειδή μελλοντικά, αλλά και τόσο κοντά μελετάται η συγχώνευση  όλων των 

ταμείων υπό την σκέπη του ΙΚΑ, λόγω της υποδομής ,της οργάνωσης, των 

διαδικασιών και των εφαρμογών του ,είναι απαραίτητη, όσο ποτέ η εφαρμογή ΔΟΠ, 

σε αυτόν τον νεοσύστατο ασφαλιστικό φορέα. 

Η ηγεσία του ΙΚΑ  θα πρέπει να θέτει τους στόχους ,να ζωγραφίζει το όραμα 

στους εργαζόμενους ώστε να υπάρχει σαφήνεια  για την αποστολή,τα σχέδια δράσης, 

των πολιτικών  και της στρατηγικής που ακολουθεί . 

Να μεριμνά υιοθετώντας την κατάλληλη συμπεριφορά ώστε να είναι 

αμφίδρομα προσβάσιμη . Να συντονίζει με συνεχή οργάνωση και προγραμματισμό, 

γιατί εφαρμογή  ΔΟΠ,  σημαίνει συνεχής  αυτοβελτίωση.  

Να έχει ένα πιο επικοινωνιακό προφίλ ώστε να αφήνει ανοικτούς δίαυλους 

κάθετης και οριζόντιας επικοινωνίας μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών πελατών. 

Να στελεχώνει βάσει σωστού προγραμματισμού  θέσεων εργασίας με τις 

αντίστοιχες ικανότητες και ενός συνεχώς αναβαθμισμένου ποιοτικά προγράμματος 

που θα ενημερώνεται (προσλήψεις, μετακινήσεις ,μεταθέσεις, αποσπάσεις, κατάθεση 

πτυχίων ).Επίσης λόγω των οικονομικών συνθηκών, τα περιθώρια για προσλήψεις 

στενεύουν, η ηγεσία με βάση το υπάρχον δυναμικό ή με αυτό που θα προκύψει 

μπορεί  αναδιαρθρώσει και να προσδιορίσει βάση θέσεων και των απαιτήσεων που 

έχουν αυτές ,τον αποτελεσματικότερο και ποιοτικότερο  προσδιορισμό των ατόμων 

που θα τις απαρτίσουν. 

Επειδή το ζωντανό γρανάζι της μηχανής του ΙΚΑ είναι οι εργαζόμενοι του,  

για τον λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα  παρακίνησης και ενδυνάμωσης 

τους, μέσα από ένα  πρόγραμμα συνεχούς βελτίωσης με την αντίστοιχη 

ολοκληρωμένη εκπαίδευση ,επιμόρφωση για την  θέση  που κατέχουν. Η θέσπιση 

κινήτρων σε υπαλλήλους ,βάση της πραγματικής αποδοτικότητας (καθήκοντα –θέση 
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–ανάθεση εργασίας ,υποθέσεις μεγαλύτερης δυσκολίας από άλλες), με επιβράβευση 

ή με αυξήσεις επί του μισθού.  

Η υιοθέτηση της βασικής αρχής της αξιοκρατίας, διότι χωρίς αυτή οι 

εργαζόμενοι  απομακρύνονται από τον στόχο τους , την ίδια την εργασία τους, 

χρησιμοποιώντας ένα αντικειμενικό νέο σύστημα  αξιολόγησης και προαγωγών, είτε 

με ετήσιες εκθέσεις, είτε με κλίμακες αξιολόγησης ,είτε με φόρμες αξιολόγησης των 

ίδιων των συναλλασσομένων, είτε συνδυαστικές, γιατί η ποιότητα για αυτόν που 

συναλλάσσεται, είναι να εισπράξει και πέρα από αυτό που προσδοκά ,και μπορεί να 

το αξιολογεί . 

Ο συγκεντρωτισμός αρμοδιοτήτων σε ένα άτομο, η επικάλυψη  

αρμοδιοτήτων, η έλλειψη περιγραφής θέσης ,ο διαχωρισμός των θέσεων με την 

βαθμίδα εκπαίδευσης (κάλυψη θέσεων με ιεραρχικά προσωπικό κατώτερων 

θέσεων),δημιουργούν προστριβές, έτσι πρέπει να υπάρχει για κάθε θέση καθήκοντος 

αναλυτικά  η βαθμίδα εκπαίδευσης ,η περιγραφή της θέσης και των αρμοδιοτήτων 

που καλύπτει.  

Η τήρηση έντυπης φόρμας αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών ή 

φόρμα παραπόνων, η οποία συμπληρώνεται  από τους συναλλασσόμενους. 

Η σύσταση γραφείου ενημέρωσης του ασφαλισμένου, γιατί όλες οι ηλικίες 

δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες, όπου  και τηλεφωνικά ή με e-

mail θα πληροφορείται για  αίτημα του ή για τις ενέργειες που πρέπει να 

ακολουθήσει. 

Καινοτομίες όπως η χρήση ενός αριθμού ασφάλισης, τύπου PIN, για κάθε 

ασφαλισμένο  που θα επιτρέπει την είσοδο για δοσοληψίες στον φορέα είτε για 

πληρωμή οφειλών είτε εισφορών, καθώς και την απλοποίηση διαδικασιών με την 

εκτύπωση των συνταξιοδοτικών του  αποφάσεων. Η έκδοση ασφαλιστικής κάρτας με 

την  κατάργηση του βιβλιάριου ασθενείας ,όπου θα  ενεργοποιείται με το PIN, 

αυτόματα, εφόσον ο ασφαλισμένος  καλύπτει  τις ασφαλιστικές  προϋποθέσεις, και η 

οποία θα χρησιμοποιείται και για παροχές ασθένειας.  
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Η εφαρμογή της ΔΟΠ στον Δημόσιο τομέα είναι ένας σημαντικά  αναγκαίος 

αλλά δύσκολος δρόμος, μέσα από ένα σύστημα συνεχούς βελτίωσης και αλλαγών 

διαδικασιών, μεθόδων και συμπεριφορών τόσο των οργανισμών όσο και των ατόμων 

που τους απαρτίζουν, με προορισμό, την συνεχιζόμενη αύξηση της ποιότητας, της 

αποδοτικότητας ,της αποτελεσματικότητας ,και των επιδόσεων τους. 
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Α ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

1.ΗΓΕΣΙΑ – LEADERSHIP 

 

 
Αξιολογείστε την 

αποτελεσματικότητα της ηγεσίας του 

ιδρύματος σας ως προς τα ακόλουθα: 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΛΙΓΟ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΠΟΛΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 

1 
Είναι αφοσιωμένη η ηγεσία στους 

στόχους του ιδρύματος; 

      

2 
Η ηγεσία δέχεται ανατροφοδότηση για 

την προσωπική της απόδοση; 

      

3 
Η συμπεριφορά της ηγεσίας αρμόζει στο 

ήθος του ιδρύματος; 

      

4 
Η ηγεσία αξιοποιεί πληροφορίες σχετικά 

με τις επιδόσεις του ιδρύματος; 

      

5 Οι ηγέτες ασκούν καλή διακυβέρνηση; 
      

6 
Οι ηγέτες παρέχουν πόρους για 

περαιτέρω βελτιώσεις; 

      

7 
Ποια είναι η σχέση της ηγεσίας με τους 

πελάτες; 

      

8 
Ποια είναι η σχέση της ηγεσίας με τους 

προμηθευτές; 

      

9 
Ποια είναι η σχέση της ηγεσίας με την 

κοινωνία; 

      

10 Η ηγεσία ενδυναμώνει τους υπαλλήλους; 
      

11 Η ηγεσία παρακινεί για αριστεία; 
      

12 Η ηγεσία είναι προσβάσιμη ; 
      

13 Η ηγεσία προωθεί την καινοτομία; 
      

14 
Η ηγεσία εστιάζει στις ανάγκες των 

πελατών; 

      

15 
Η ηγεσία υποστηρίζει τις προσπάθειες 

βελτίωσης των υπαλλήλων; 
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Α ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - POLICY AND STRATEGY 

 
Αξιολογείστε την αποτελεσματικότητα 

του ιδρύματος σας ως προς τα 

ακόλουθα: 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΛΙΓΟ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΠΟΛΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 

1 
Το ίδρυμα σας μεριμνά για τις ανάγκες 

των εμπλεκομένων (stakeholders) ; 

      

2 

Το ίδρυμα σας αναλύει τη δυναμική των 

πελατών, των ανταγωνιστών και της 

αγοράς; 

      

3 

Το ίδρυμα σας συγκεντρώνει και αναλύει 

δεδομένα και πληροφορίες για τις 

ανάγκες προμηθευτών και συνεργατών; 

      

4 

Το ίδρυμα σας εξετάζει πολιτικούς, 

οικονομικούς, κοινωνικούς και 

νομοθετικούς παράγοντες; 

      

5 
Το ίδρυμα σας συνεκτιμά τα κριτήρια 

αναφοράς (benchmarking); 

      

6 

Το ίδρυμα σας συγκεντρώνει και αναλύει 

ποσοτικά δεδομένα; 

      

7 

Το ίδρυμα σας αναπτύσσει διαδικασίες 

για τον καθορισμό μακροπρόθεσμων και 

βραχυπρόθεσμων στόχων; 

      

8 

Το ίδρυμα σας εξετάζει τις αδυναμίες και 

τα πλεονεκτήματα του; 

      

9 

Το ίδρυμα σας συνυπολογίζει τις αρχές 

της ποιότητας και της συνεχούς 

βελτίωσης; 

      

10 

Το ίδρυμα σας φροντίζει να 

ολοκληρώνονται και να 

ευθυγραμμίζονται τα σχέδια των 

επιμέρους ομάδων με τους στρατηγικούς 

στόχους; 

      

11 

Το ίδρυμα σας αναπτύσσει σχέδια δράσης 

που περιλαμβάνουν στόχους, μέτρα και 

διαδικασίες ελέγχου; 

      

12 

Το ίδρυμα σας μεταφέρει τη στρατηγική 

του στους υπαλλήλους και τους βασικούς 

εμπλεκόμενους; 
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Α ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

3. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ – PEOPLE  

 
Αξιολογείστε την αποτελεσματικότητα 

του ιδρύματος σας ως προς τα 

ακόλουθα: 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΛΙΓΟ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΠΟΛΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 

1 

Ευθυγραμμίζονται τα σχέδια και οι 

πολιτικές που αφορούν στους 

ανθρώπινους πόρους με τη στρατηγική 

του ιδρύματος; 

      

2 

Προσφέρονται ευκαιρίες για εξέλιξη της 

σταδιοδρομίας των εργαζομένων και 

γίνεται προγραμματισμός για τη διαδοχή; 

      

3 

Ευθυγραμμίζονται οι πολιτικές και οι 

στρατηγικές των προσλήψεων με τις 

γενικότερες στρατηγικές του ιδρύματος; 

      

4 
Αξιολογείται η απόδοση των 

εργαζομένων; 

      

5 

Αξιολογούνται οι δεξιότητες των 

εργαζομένων και οι ανάγκες βελτίωσης 

των ικανοτήτων τους; 

      

6 
Υπάρχει εκπαίδευση επί τω έργω, άτυπη 

εκπαίδευση και επιμόρφωση; 

      

7 
Δίνεται η ευκαιρία στους εργαζόμενους 

να ξεδιπλώσουν όλο τους το δυναμικό; 

      

8 

Σχεδιάζονται καινοτόμες δράσεις και 

ομάδες εργασίας με στόχο τη βελτίωση 

του ιδρύματος; 

      

9 

Επιδιώκεται ανατροφοδότηση από τους 

εργαζόμενους σχετικά με τις προσδοκίες 

και τις ανάγκες τους; 

      

10 
Μοιράζεται το ίδρυμα το όραμα και την 

αποστολή του με τους υπαλλήλους; 

      

11 

Διατίθενται τα στοιχεία της 

επιχειρησιακής απόδοσης σε ολόκληρο 

το ίδρυμα; 

      

12 

Προσδιορίζονται και κοινοποιούνται οι 

καλύτερες πρακτικές σε όλους τους 

εργαζόμενους; 

      

13 

Αναγνωρίζονται, επιβραβεύονται και 

ανταμείβονται οι υπάλληλοι; 

      

14 

Παρακολουθούνται και συντηρούνται οι 

χώροι εργασίας ως προς την υγιεινή και 

την ασφάλεια; 
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15 
Υπάρχουν διευκολύνσεις που να 

ικανοποιούν τις ανάγκες των υπαλλήλων; 
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Α ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

4. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ– PARTNERSHIPS AND RESOURCES  

 
Αξιολογείστε την αποτελεσματικότητα 

του ιδρύματος σας ως προς τα 

ακόλουθα: 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΛΙΓΟ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΠΟΛΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 

1 

Το ίδρυμα σας διαχειρίζεται και 

αναπτύσσει τις σχέσεις του με τους 

προμηθευτές; 

      

2 

Το ίδρυμα σας εντοπίζει και αναπτύσσει 

δυνατότητες συνεργασίας (με μη-

προμηθευτές); 

      

3 
Το ίδρυμα σας εντοπίζει και αξιοποιεί 

συνεργάτες; 

      

4 

Ευθυγραμμίζονται οι οικονομικές 

στρατηγικές και πολιτικές του ιδρύματος

σας με τη γενικότερη στρατηγική του; 

      

5 

Υπάρχει οικονομικής φύσης 

πληροφόρηση για υποστήριξη στη λήψη 

αποφάσεων; 

      

6 

Αξιολογούνται οι επενδυτικές αποφάσεις 

και οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι; 

      

7 

Το ίδρυμα σας ελέγχει και διαχειρίζεται 

τις περιβαλλοντικές συνέπειες; 

      

8 

Το ίδρυμα σας ελέγχει και διαχειρίζεται 

ζητήματα συμμόρφωσης με τη 

νομοθεσία; 

      

9 

Ευθυγραμμίζονται οι στρατηγικές 

αγορών και προμηθειών με τις ανάγκες 

του ιδρύματος; 

      

10 
Είναι αξιόπιστα και φιλικά προς το 

χρήστη το hardware και το software; 

      

11 
Εντοπίζονται νέες ή εναλλακτικές 

τεχνολογίες; 

      

12 
Εκπαιδεύονται οι εργαζόμενοι στις νέες 

τεχνολογίες; 

      

13 
Είναι σχετικά και χρήσιμα τα 

Πληροφοριακά Συστήματα; 

      

14 

Υπάρχει μηχανισμός για την απόκτηση, 

χρήση και διανομή πληροφορίας; 
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15 

Είναι ακριβή, χρήσιμα, ασφαλή και 

διαθέσιμα τα δεδομένα για τους 

ανθρώπους που τα χρειάζονται; 
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Α ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – PROCESSES   

 
 ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΛΙΓΟ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΠΟΛΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 

1 

Το ίδρυμα σας προσδιορίζει και 

καθορίζει λεπτομερώς τις βασικές 

διαδικασίες (key processes); 

     

2 

Παρέχονται δεδομένα και πληροφορίες 

ώστε να μετράται η απόδοση των 

διαδικασιών; 

     

3 
Γίνεται ανάθεση αρμοδιοτήτων για τη 

διαχείριση των διαδικασιών; 

     

4 

Εφαρμόζονται διαδικασίες για να δίνεται 

προτεραιότητα σε προγράμματα (project) 

βελτίωσης; 

     

5 
Υπάρχει συνεχής βελτίωση της απόδοσης 

των διαδικασιών; 

     

6 

Γνωστοποιούνται οι αλλαγές στους 

εμπλεκόμενους (stakeholders) και 

εξετάζεται ο αντίκτυπος των αλλαγών; 

     

7 
Προσδιορίζονται οι ανάγκες των 

πελατών; 

     

8 
Σχεδιάζονται ή επανασχεδιάζονται τα 

προϊόντα και οι υπηρεσίες; 

     

9 

Μεταφράζονται οι απαιτήσεις των 

πελατών σε χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

των προϊόντων ή των υπηρεσιών; 

     

10 Παράγονται προϊόντα και υπηρεσίες; 
     

11 

Υπάρχει μάρκετινγκ/επικοινωνία σχετικά 

με την αξία των προϊόντων και των 

υπηρεσιών; 

     

12 
Παραδίδονται οnline και υποστηρίζονται 

τα προϊόντα και οι υπηρεσίες; 

     

13 

Αναπτύσσονται διαδικασίες για την 

οικοδόμηση εμπιστοσύνης από τον 

πελάτη; 

     

14 
Υπάρχει μηχανισμός λήψης 

ανατροφοδότησης από τον πελάτη; 
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15 

Υπάρχει μηχανισμός για την 

παρακολούθηση και την επίλυση των 

παραπόνων; 

     

Β ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ – CUSTOMER RESULTS   

 
 ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΛΙΓΟ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΠΟΛΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 

1 

Αξιολογεί το ίδρυμα σας τη διαχείριση 

των σχέσεων του με τους πελάτες μέσω 

εσωτερικών μετρήσεων που 

καταγράφουν την ικανοποίηση και την 

εμπιστοσύνη τους και τις αντίστοιχες 

τάσεις; Τέτοιες μετρήσεις είναι η 

αμεσότητα της ανταπόκρισης, η τήρηση 

των χρονοδιαγραμμάτων, οι 

αυξομειώσεις των πελατών, οι έπαινοι 

και τα παράπονα, κ.ά.; 

     

2 

Διαγράφουν οι παραπάνω μετρήσεις ως 

προς τη διαχείριση των σχέσεων με τους 

πελάτες (εσωτερικές μετρήσεις του 

ιδρύματος σχετικά με την ικανοποίηση 

και την εμπιστοσύνη των πελατών) μια 

θετική τάση ή απόδοση σε σταθερά 

υψηλό επίπεδο; 

     

3 

Μπορείτε να αποδείξετε ότι τα παραπάνω 

αποτελέσματα (εσωτερικές μετρήσεις 

σχετικά με την ικανοποίηση και την 

εμπιστοσύνη των πελατών) είναι 

συγκρίσιμα με ή καλύτερα από εκείνα 

ανταγωνιστικών ή άλλων παρεμφερών

ιδρυμάτων; 

     

4 

Διεξάγει το ίδρυμα σας τακτικές έρευνες 

με τους πελάτες για να προσδιορίσει την 

ικανοποίησή τους από τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες; Και εξασφαλίζει ότι οι 

παράμετροι που μετρά είναι συναφείς και 

επαρκείς για τη μέτρηση της 

ικανοποίησης και της εμπιστοσύνης των 

πελατών; 

     

5 

Ταξινομούνται τα αποτελέσματα των 

πελατών σας έτσι ώστε να δείχνουν τις 

απόψεις των διαφόρων ομάδων και τύπων 

πελατών (συμπεριλαμβανομένων όσων 
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έχουν απομακρυνθεί ή πιθανών 

πελατών); 

6 

Δείχνουν τα αποτελέσματα των πελατών 

σας σχετικά με το ίδρυμα τάσεις 

βελτίωσης ή διατήρηση υψηλού επιπέδου 

απόδοσης; 

     

7 

Έχετε δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι 

τα αποτελέσματα των πελατών σας είναι 

συγκρίσιμα με ή καλύτερα από εκείνα 

των ανταγωνιστικών ή άλλων 

παρεμφερών ιδρυμάτων; 

     

8 

Έχει το ίδρυμα σας μέθοδο για να θέτει 

τακτικά και συστηματικά στόχους για 

εγκυρότερες εσωτερικές μετρήσεις και 

σαφέστερη πραγματική εικόνα της 

ικανοποίησης και της εμπιστοσύνης των 

πελατών; 

     

9 

Μπορεί να αποδείξει το ίδρυμα σας ότι τα 

αποτελέσματα των ερευνών 

χρησιμοποιούνται πάντοτε αποδοτικά για 

να βελτιώσουν τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες του; 

     

 

  



98 

 

Β ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ – PEOPLE RESULTS   

 
 ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΛΙΓΟ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΠΟΛΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 

1 

Το ίδρυμα σας κάνει συστηματική 

μέτρηση και εκτίμηση παραμέτρων που 

προσδιορίζουν τάσεις ή επηρεάζουν την 

ικανοποίηση και το ηθικό των 

εργαζομένων, όπως η συχνότητα 

απουσίας από την εργασία, οι μεταβολές 

στο προσωπικό, οι εθελούσιες 

αποχωρήσεις, τα επίπεδα κατάρτισης, οι 

προαγωγές, η συχνότητα ατυχημάτων, η 

αναγνώριση ή τα παράπονα; Επίσης, 

λαμβάνει μέτρα με βάση αυτές τις 

μετρήσεις; 

     

2 

Γίνονται συγκρίσεις των παραπάνω 

εσωτερικών μετρήσεων του ιδρύματος

σας με εκείνες άλλων παρεμφερών 

ιδρυμάτων; 

     

3 

Υπάρχει τακτική ανατροφοδότηση (μέσω 

ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων, 

ανταλλαγής απόψεων επιλεγμένων 

ομάδων κ.ά.) σχετικά με την αντίληψη 

των εργαζομένων για τις διάφορες πτυχές 

του ιδρύματος σας όπως εργασιακό 

περιβάλλον, υγεία, ασφάλεια, 

επικοινωνία, προοπτικές καριέρας, 

αμοιβές, αναγνώριση, εκπαίδευση και 

συνολική ικανοποίηση; Και έχει 

διασφαλίσει το ίδρυμα σας την 

εγκυρότητα των παραπάνω μετρήσεων; 

     

4 

Γίνονται συγκρίσεις των παραπάνω 

πραγματικών αντιλήψεων των 

εργαζομένων με εκείνες άλλων 

παρεμφερών ιδρυμάτων; 

     

5 

Γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα 

σχετικά με την ικανοποίηση των 

εργαζομένων του ιδρύματος στους ίδιους 

τους εργαζόμενους και αξιοποιούνται από 

τη διοίκηση; 

     

6 
Δείχνουν τα αποτελέσματα γενικότερα 

(ειδικά αυτά της πραγματικής αντίληψης 
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σχετικά με την ικανοποίηση των 

εργαζομένων) μια τάση βελτίωσης ή ένα 

σταθερά υψηλό επίπεδο και μπορεί να 

αποδειχτεί ότι είναι συγκρίσιμα με αυτά 

άλλων παρεμφερών ιδρυμάτων ή άλλων 

σχετικών μετρήσεων αναφοράς 

(benchmarking); 

Β ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

8. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ THN KOINΩΝΙΑ – SOCIETY RESULTS   

 
 ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΛΙΓΟ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΠΟΛΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 

1 

Έχει να παρουσιάσει το ίδρυμα σας 

επιτυχή αποτελέσματα στην αποτροπή ή 

μείωση των βλαβών ή ενοχλήσεων στο 

γειτονικό ή ευρύτερο περιβάλλον, στη 

διατήρηση και προστασία σημαντικών 

πόρων (όπως ενέργεια, ανακύκλωση, 

απόβλητα) και στη θετική συνεισφορά 

στην κοινωνία (δωρεές, εκπαίδευση, 

άθληση, και αναψυχή); 

     

2 

Δείχνουν οι δραστηριότητες στους 

παραπάνω τομείς μια θετική τάση και 

είναι τα αποτελέσματα αυτά συγκρίσιμα 

με εκείνα άλλων ιδρυμάτων στην τοπική 

κοινωνία ή συναφών ιδρυμάτων

γενικότερα; 

     

3 

Μπορεί το ίδρυμα σας να δείξει μέσω 

αποτελεσμάτων, ερευνών ή με άλλο 

τρόπο, ότι η τοπική κοινωνία αλλά και το 

ευρύτερο περιβάλλον έχουν θετική 

αντίληψη για αυτόν και ότι η φήμη του 

εξαπλώνεται; 
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Β ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ – PERFORMANCE RESULTS   

 
 ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΛΙΓΟ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΠΟΛΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 

1 

Δείχνουν τα οικονομικά και μη 

οικονομικά αποτελέσματα - κλειδιά του 

ιδρύματος σας (π.χ. έσοδα, κέρδη, 

επισκέπτες κ.ά.) τάσεις βελτίωσης; 

     

2 

Είναι αυτά τα οικονομικά και μη 

οικονομικά αποτελέσματα - κλειδιά 

συγκρίσιμα με ή καλύτερα από εκείνα 

άλλων ομοειδών ιδρυμάτων; 

     

3 

Είναι αυτά τα αποτελέσματα 

ταξινομημένα ανά τομέα, προϊόντα και 

υπηρεσίες έτσι ώστε να καταγράφονται οι 

διαφορές στην απόδοση; 

     

4 

Γίνεται αποτίμηση όλων των διαδικασιών 

που συνεισφέρουν άμεσα στην παραγωγή 

ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας; 

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα; 

     

5 

Τα αποτελέσματα αυτών των 

διαδικασιών εμφανίζουν τάσεις 

βελτίωσης; 

     

6 

Γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων 

των παραπάνω διαδικασιών με αυτά 

άλλων ιδρυμάτων και τα αποτελέσματα 

είναι συγκρίσιμα; 

     

7 

Τα αποτελέσματα που αφορούν σε 

υποστήριξη και διοίκηση (π.χ. 

μηχανοργάνωση, νομική προστασία, 

ασφάλιση, λογιστήριο) δείχνουν τάσεις 

βελτίωσης και είναι συγκρίσιμα με εκείνα 

άλλων ιδρυμάτων; 

     

 

 

 

 


