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Π ε ρ ί λ η ψ η 

 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση της ανάπτυξης, 

οργάνωσης και λειτουργίας της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης μέσω των 

διαδικασιών διεκπεραίωσης όλων των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτή στους 

πολίτες. Όπως αναλυτικά περιγράφεται, στοχεύει πρωταρχικά στην ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, με αποκλειστικό αποδέκτη τον πολίτη στο μέγιστο βαθμό 

ικανοποίησής του. Σημαντικό στοιχείο στη σχέση Πολίτη-Δημόσιας Διοίκησης 

αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο διαχειρίζεται και παρέχει στους πολίτες 

τις υπηρεσίες αυτές. Ακολούθως, παρουσιάζονται τα συστήματα πιστοποίησης 

ποιότητας, τα οποία αποτελούν απαραίτητο προαπαιτούμενο, με βάση τους 

ευρωπαϊκούς κανόνες. Η Σύγχρονη Ελληνική Δημόσια Διοίκηση χρειάζεται 

εξειδικευμένα κριτήρια εξυπηρέτησης, σε όλους τους Οργανισμούς Παροχής 

Υπηρεσιών, τα οποία και αναπτύσσονται. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενότητα της 

Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διοίκησης, η οποία, μέσα από την ασφάλεια των 

Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, εγγυάται την αξιοπιστία και το σύνολο των οφελών προς 

τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Πρωτεύοντα ρόλο στον τομέα αυτό έρχονται να 

πάρουν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς επίσης και τα Ενιαία 

Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ), η δομή και η λειτουργία των οποίων αποτελούν τη 

συνέχεια της εργασίας. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζεται η Έρευνα στην Ελλάδα 

(όπου υπάρχουν ΚΕΠ που λειτουργούν και ως ΕΚΕ) και την Ιταλία  

(συμπεριλαμβανομένων όλων των περιφερειών της) με όλη την μεθοδολογία που την 

ακολουθεί. Το τρίτο μέρος καλύπτεται από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας με πίνακες και διαγράμματα και τέλος το τέταρτο μέρος με τα 

συμπεράσματα, τις προτάσεις και τους περιορισμούς της.  
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A b s t r a c t 

 

The aim of this thesis is to present the development, organization and operation of the 

Greek Public Administration through the procedures of all the services. Of particular 

importance is the quality of services provided to the citizen targeting the maximum 

degree of satisfaction. This is monitored through the application of quality 

certification systems, which are a necessary prerequisite, based on European standards 

to achieve this goal. The Modern Greek Public Administration requires specialized 

service criteria in all Organizations of Service, which they developed. Particular 

emphasis is given to the Electronic Public Administration module, which, through the 

security of electronic transactions, guarantees its reliability and all the benefits to 

citizens and businesses. Citizens Service Centres (CSC) are playing a leading role in 

this area, as well as the Points of Single Contact (PSC), the structure and operation of 

which are the further aim of this thesis. The second part presents the research in 

Greece (where CSC function as PSC) and Italy (including all regions) as well as the 

methodology applied to conduct the respective research. This is mainly based on the 

use of questionaires. The third part is covered by the analysis of the survey results 

with tables and charts and finally the fourth part of the conclusions, proposals and 

limitations. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

 

Ε ι σ α γ ω γ ή 

 
 

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η δημόσια διοίκηση βρίσκεται από δεκαετίες σε βαθιά 

και γενικευμένη κρίση. Στην πραγματικότητα, η δημόσια διοίκηση απλώς αντανακλά 

το ξεπερασμένο πρότυπο οργάνωσης του κράτους, τις παθογένειες του ελληνικού 

πολιτικού συστήματος και τον στρεβλό τρόπο ανάπτυξης.  

Βασικός στόχος της δημόσιας διοίκησης είναι η παροχή υπηρεσιών προς τους 

πολίτες, όμως συχνά αυτή στη σημερινή της μορφή (χαοτική νομοθεσία, αδιαφάνεια, 

γραφειοκρατία κ.λπ.) γίνεται απροσπέλαστη και ταλαιπωρεί τους πολίτες-χρήστες. 

Υπάρχουν, βεβαίως, αρκετά μέτρα που έχουν ληφθεί και εφαρμοστεί όσον αφορά τις 

υποδομές (κτίρια, εξοπλισμός) και την εξυπηρέτηση του πολίτη (Κ.Ε.Π., ηλεκτρονική 

εξυπηρέτηση, κωδικοποίηση νομοθεσίας, χρήση νέων τεχνολογιών κ.ά.), που είναι 

χρήσιμα και αναγκαία  

Είναι αναγκαία λοιπόν η περαιτέρω ενίσχυση αυτών των μέτρων και η εν γένει 

αξιοποίηση όσων προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία. Χρειάζεται ένα νέο πρότυπο 

δημόσιας διοίκησης, που θα απευθύνεται σε πολίτες και όχι σε πελάτες. Η αξιοποίηση 

των νέων τεχνολογιών για την αναβάθμιση του κοινωνικού χαρακτήρα των δημοσίων 

υπηρεσιών, τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της ασκούμενης πολιτικής, την αύξηση 

της ταχύτητας και την απλούστευση των συναλλαγών των πολιτών. 

Σκοπός της εργασίας είναι να αναδειχθεί η παροχή υπηρεσιών υψηλής 

ποιότητας και σε αυτό καθοριστικό ρόλο παίζει η παρουσία των Κέντρων 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), τα οποία λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα 

Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). Η λειτουργία τους αποτελεί για την Ελλάδα την πρώτη 

εφαρμογή της ιδέας του ¨Υπηρεσία μιας στάσης¨ για δημόσιες υπηρεσίες, δηλαδή την 

παροχή πολλών υπηρεσιών από ένα και μόνο σημείο επαφής.  
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1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

 

1.1 Ορισμός Δημόσιας Διοίκησης 

 
Το Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 103, & 1 αναφέρει: «Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι 

εκτελεστές της θέλησης του κράτους και υπηρετούν τον λαό, οφείλουν πίστη στο 

Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα». Η εκάστοτε δε Πολιτεία είναι η 

«απαιτούμενη» όταν εφαρμόζει, όχι το άριστο αλλά το ¨δυνατό Πολίτευμα¨ καθώς 

και εκείνο που εφαρμόζεται ευκολότερα και ισχύει στις περισσότερες Πόλεις 

(Πολιτικά Δ΄, 1288b, 37-40). Ο σκοπός του συμφέροντος των ορθών-δημοκρατικών 

Πολιτειών καθιστά τους σύγχρονους δημοσίους υπαλλήλους, δηλαδή τη ραχοκοκαλιά 

της δημόσιας διοίκησης, εντελλόμενους και οραματιζόμενους την ικανοποίηση αυτού 

του κοινού συμφέροντος. (Ραματά, 2011, σ. 23-24) 

Στα Πολιτικά (Πολιτικά Δ΄, 1289a 15-19) ο Αριστοτέλης ορίζει ως Πολίτευμα 

την επιλογή του τρόπου οργάνωσης των εξουσιών της Πόλης, δηλαδή με ποιον τρόπο 

κατανέμονται, ποιο είναι το κυρίαρχο όργανο στην Πόλη και ποιος είναι ο σκοπός της 

κοινωνίας. Στο εκάστοτε Πολίτευμα με δεδομένη την ορθή κατανομή εξουσιών, 

μέριμνα της διοίκησης είναι η προσφορά των υπηρεσιών με εγκυρότητα, πληρότητα, 

κύρος και εμπιστοσύνη προς τους διοικουμένους, χωρίς να διερευνάται: 1) η χρονική 

διάρκεια που αντιστοιχεί στη διαδικασία ικανοποίησης των υποβαλλομένων 

αιτημάτων 2) το κόστος ων διοικητικών πράξεων. 

 Το παραπάνω συνέβαινε και στην παραδοσιακή δημόσια διοίκηση. Στη 

σύγχρονη διοικητική πραγματικότητα βασική μέριμνα αποτελεί η ικανοποίηση 

παραγόντων όπως παραγωγικότητα, χρονική διάρκεια και κόστος των παρεχόμενων 

διοικητικών προϊόντων. Το ανθρώπινο δυναμικό της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης 

καλείται να χρησιμοποιήσει την Τεχνολογία, την Πληροφορική και όλα τα σύγχρονα 

μέσα επικοινωνίας προς όφελος της δημοκρατίας, για την αναβάθμιση της ποιότητας 

ων παρεχόμενων υπηρεσιών και για τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής 

ζωής του πολίτη-διοικουμένου. Και στον Αριστοτέλη γίνεται αναφορά στην ανάγκη 

για «οικονομική διαχείριση του οίκου και οικονομία των προσόδων» (Πολιτικά Α΄, 

1253b), τα οποία θεωρεί κρίσιμα για την ευημερία και τη χρηστή διοίκηση του οίκου. 

(Ραματά, 2011, σ. 25-26) 

 Κρίνεται απαραίτητη η οργάνωση της κοινωνίας για την εξασφάλιση του 

μακροπρόθεσμου συμφέροντος των μελών της. Απαίτηση του πολίτη είναι να μπορεί 
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να διαμορφώνει το περιεχόμενο της δημόσιας δράσης και κυρίως να το αξιολογεί εκ 

των υστέρων και να προτείνει βελτιωτικές μεθόδους παρέμβασης όπου εντοπίζονται 

αστοχίες όπως θα έκανε οποιοσδήποτε χρήστης υπηρεσίας.  

 Στη σύγχρονη δημόσια διοίκηση, ο πολίτης γίνεται ο «επισπεύδων» της 

διοικητικής δράσης, ο τελικός αποδέκτης ενεργειών της διοίκησης ο οποίος κρίνει τον 

δημόσιο τομέα  στον οποίο πληρώνει και απαιτεί τον επαγγελματισμό στην 

προσέγγισή του ( ενώ στο δημόσιο έχει καταβάλει το σχετικό τίμημα μέσα από τη 

φορολογία). Στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική μεταρρύθμιση 2007-2013» 

αναφέρεται ρητά η ανάγκη ανάδειξης του πολίτη ως τον βασικό πρωταγωνιστή, 

καθοδηγητή και κριτή της δημόσιας δράσης.  

 

 

1.2 Έννοια Δημόσιου Μάνατζμεντ 

 
Το Μάνατζμεντ ως σύστημα Διοίκησης ανεξάρτητα από τη μορφή την οποία 

προσέλαβε κατά περιόδους αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της κοινωνικής 

συμβίωσης καθ’ όσον μέσα σε κάθε κοινωνικό σύνολο, τόσο στις σύγχρονες όσο και 

στις πρωτόγονες κοινωνίες, συναντάμε πάντοτε δύο κατηγορίες ανθρώπων, δηλαδή 

αυτούς που διοικούν και αυτούς που διοικούνται. Από την πλευρά αυτή, ο αρχηγός 

μιας Αφρικανικής φυλής, ο διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας, ο Διοικητής ενός 

οργανισμού του Δημοσίου ή ο προϊστάμενος τμήματος ενός Υπουργείου, αλλά και με 

μία αναδρομή στο παρελθόν, οι πάσης φύσεως αρχηγοί κρατών, φυλών ή ομάδων 

ανεξάρτητα από τον τίτλο και την ιστορική τους εξέλιξη, μπορούν να καταταγούν σε 

μια έννοια ανθρώπων, δηλαδή των ανθρώπων οι οποίοι αποδεχόμενοι ένα πλαίσιο 

ευθυνών άσκησαν ή ασκούν Διοίκηση. Η διαφορά μεταξύ αυτών, τουλάχιστον από 

χρονολογικής πλευράς, έγκειται στη διαφοροποίηση των μεθόδων άσκησης της 

Διοίκησης. Γεγονός πάντως αποτελεί ότι η Διοίκηση ήταν ανέκαθεν εφοδιασμένη με 

εξουσίες οι οποίες βρισκόταν πάνω και πέρα από τα καθιερωμένα, μεταξύ των 

ιδιωτικών οργανισμών και φυσικών προσώπων, πρότυπα συμπεριφοράς. 

 Το γεγονός αυτό έδινε στη Δημόσια Διοίκηση τη δυνατότητα να ενεργεί με 

αυταρχικό πνεύμα, ασκώντας το imperium (δηλαδή την απόλυτη εξουσία) του 

κράτους με καταναγκασμό και καταπιεστικές μεθόδους, αδιαφορώντας για τα 

αποτελέσματα και τις επιπτώσεις. Η πρακτική αυτή ασκηθείσα επί μακράν σειρά 

ετών, δημιούργησε μία ¨παραδοχή αυταρχισμού¨ στις σχέσεις Διοίκησης και 
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Διοικούμενων με κύριο χαρακτηριστικό ¨τον εξαναγκασμό και την υποταγή των 

Διοικουμένων στις εντολές και τα κελεύσματα της Διοικητικής αρχής¨, με φυσικό 

αποτέλεσμα την απομάκρυνση της Διοίκησης από τα προβλήματα του λαού και τη 

δημιουργία χάσματος μεταξύ της Διοίκησης και των πολιτών. 

Ο καταπιεστικός αυτός τρόπος άσκησης της εξουσίας, οδηγούσε, όπως ήταν φυσικό, 

τους πολίτες στην υιοθέτηση μιας αρνητικής στάσης έναντι των αυθαιρεσιών της 

Διοίκησης. Το γεγονός αυτό έδινε το έναυσμα σε εκδήλωση ανεπιθύμητων για την 

Διοίκηση αντιδράσεων. Η ιστορία είναι γεμάτη από τέτοια παραδείγματα 

συγκρούσεων της εξουσίας με κοινωνικές ομάδες στα πλαίσια των διεκδικητικών 

τους αγώνων, αλλά και προσπαθειών για διατήρηση κεκτημένων δικαιωμάτων τους, 

οι οποίες σταδιακά οδήγησαν στη μεταβολή της φιλοσοφίας περί της αποστολής και 

του ρόλου του κράτους καθώς και σε ότι αφορά στις σχέσεις του με τους 

διοικουμένους. (Φαναριώτης, 1999, σ.25-27) 

Οι νεότερες απόψεις ως προς τον ρόλο και την αποστολή της Δημόσιας 

Διοίκησης έχουν προωθηθεί σημαντικά, συνίστανται δε κατά κύριο λόγο στην 

εξυπηρέτηση των αναγκών του λαού για τον οποίο υπάρχει και λειτουργεί, στην άρση 

των ανισοτήτων και στη δημιουργία συνθηκών ισότιμης προστασίας όλων των 

πολιτών.  

Η αλλαγή της φιλοσοφίας περί της αποστολής του κράτους που επικράτησε 

κατά την, μετά την, Γαλλική Επανάσταση περίοδο και οι διακηρύξεις περί ¨της 

λαϊκής κυριαρχίας των ατομικών δικαιωμάτων¨ σε συνδυασμό με την διεύρυνση των 

παρεμβατικών δραστηριοτήτων του κράτους σε πολλούς τομείς της κοινωνικής και 

οικονομικής δραστηριότητας και των ραγδαίων οικονομικών, κοινωνικών και 

τεχνολογικών εξελίξεων που μεσολάβησαν, επέβαλε την ανάγκη για εξεύρεση 

εξειδικευμένων στελεχών με ευρύ ακαδημαϊκό υπόβαθρο, ικανών να επιλύουν τα 

πολλαπλά όσο και περίπλοκα προβλήματα που άρχισε να αντιμετωπίζει η διοίκηση 

και ταυτόχρονα να έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στη διαμόρφωση των 

μέτρων πολιτικής καθώς και στη λήψη αποφάσεων. Οι ανάγκες αυτές άρχισαν να 

επηρεάζουν από πολύ νωρίς και τα συστήματα επιλογής και ανάπτυξης των δημοσίων 

υπαλλήλων με έμφαση στη διενέργεια διαγωνισμών από ανεξάρτητα σώματα (όπως 

π.χ. η civil service commission Μ. Βρετανία) και την προώθηση νέων μεθόδων 

αξιολόγησης και ανάπτυξης του προσωπικού σύμφωνα με τα πορίσματα σχετικών 

ερευνών. 
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Οι ως άνω εξελίξεις επέβαλαν και την αλλαγή των μεθόδων άσκησης της 

διοίκησης, γενικώς, οι οποίες από πολύ νωρίς και μάλιστα από την εποχή της 

βιομηχανικής επανάστασης άρχισαν να διαμορφώνονται σε ένα ευέλικτο και 

αποτελεσματικό σύστημα, το οποίο επηρεάστηκε έντονα από τον ιδιωτικό τομέα και 

ιδιαίτερα από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους της Αγγλίας, της Γαλλίας και 

της Αμερικής, όπου αναδείχθηκαν και μεγάλοι επιστήμονες. Οι επιστήμονες αυτοί 

μελέτησαν σε βάθος τις διάφορες πλευρές της οργάνωσης και λειτουργίας των 

οργανισμών, καθώς και τις μεθόδους διοίκησης του προσωπικού με έμφαση στους 

τρόπους πρόσληψης, εκπαίδευσης και υπηρεσιακής εξέλιξης, όπως επίσης και στα 

θέματα της υποκίνησης της συμπεριφοράς, της ηγεσίας, του ηθικού και της 

ικανοποίησης του προσωπικού από την εργασία. 

Τελευταία, ύστερα μάλιστα από τις κοσμογονικές αλλαγές οι οποίες 

σημειώθηκαν μετά την κατάρρευση του υπαρκτού Σοσιαλισμού και την ραγδαία 

επέκταση της οικονομίας της αγοράς, οι αντιλήψεις περί της αποστολής της 

Διοίκησης έχουν αλλάξει τελείως, πράγμα που οδήγησε στην αλλαγή της φιλοσοφίας 

της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία από σύστημα αυταρχικής επιβολής της θελήσεως 

της εκάστοτε Κρατικής εξουσίας μεταβλήθηκε σε σύστημα παροχής υπηρεσιών προς 

τους πολίτες, πράγμα το οποίο συντέλεσε και στη ραγδαία μεταστροφή της νοοτροπία 

ως προς τον τρόπο λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και τον ρόλο των Δημοσίων 

υπαλλήλων μέσα στο νέο αυτό πλαίσιο. 

Οι εξελίξεις αυτές οι οποίες είχαν ως συνέπεια τη μεταφορά στον Ιδιωτικό 

τομέα σημαντικών κλάδων της οικονομίας σε συνδυασμό και με την αλλαγή της 

νοοτροπίας ως προς τις μεθόδους άσκησης της Διοίκησης, συντέλεσαν στην εισαγωγή 

των μεθόδων και των πρακτικών του σύγχρονου μάνατζμεντ στο χώρο της Δημόσιας 

Διοίκησης. 

Στα πλαίσια αυτά ο όρος ¨Δημόσια Διοίκηση¨ ο οποίος περικλείει ορισμένα 

κατάλοιπα από τις παλαιότερες αντιλήψεις της αυταρχικής Διοίκησης, άρχισε 

σταδιακά να υποκαθίσταται από τον όρο ¨Δημόσιο Μάνατζμεντ¨, ο οποίος περικλείει 

μια πιο φιλελεύθερη αλλά κυρίως πιο επιστημονική αντίληψη στην αντιμετώπιση 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες και οι οργανισμοί του Δημόσιου 

τομέα. 

Η νέα αυτή αντίληψη του Δημοσίου Μάνατζμεντ αναπτύχθηκε κατ’ αρχήν 

στις ΗΠΑ κατά την περίοδο της προεδρίας του Ρ. Ρέιγκαν και των κυβερνήσεων 

Θάτσερ στην Μ. Βρετανία κατά την δεκαετία του ’80. Βασικό χαρακτηριστικό της 
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νέας αυτής αντίληψης είναι ότι, ¨ο κύριος ρόλος των της Δημόσιας Διοίκησης 

συνίσταται στην προσφορά υπηρεσιών και όχι στην άσκηση της εξουσίας μέσω 

αυταρχικών μεθόδων και άσκηση καταπιεστικών ελέγχων και ότι αυτή η αποστολή 

επιτυγχάνεται μέσω μιας διαφορετικής προσέγγισης των σκοπών της. Σύμφωνα με 

την προσέγγιση αυτή ο ρόλος και το αποτέλεσμα των ενεργειών της Διοικήσεως 

αξιολογούνται αποκλειστικά με ποιοτικούς όρους και με κεντρικό άξονα την 

ικανοποίηση των αναγκών του κοινού¨. Στα πλαίσια αυτά οι βασικοί 

προσανατολισμοί του Δημοσίου Μάνατζμεντ εστιάζονται στην εφαρμογή των 

γενικώς παραδεδεγμένων αρχών του επιστημονικού Μάνατζμεντ, με έμφαση στην 

εξειδίκευση, στον καταμερισμό των έργων, στην ιεραρχική δομή της εξουσίας, στην 

εφαρμογή των συγχρόνων αρχών της Διοίκησης, στην αξιοποίηση των οικονομικών 

και των ανθρωπίνων πόρων, στην εφαρμογή των συγχρόνων αντιλήψεων περί 

ηγεσίας, της υποκίνησης του προσωπικού, της μέτρησης των αποδόσεων καθώς και 

στα σύγχρονα συστήματα άσκησης του management. 

Το Δημόσιο μάνατζμεντ, ως σύστημα λειτουργίας της σύγχρονης Δημόσιας 

Διοίκησης και ως σύστημα δραστηριοτήτων και τεχνικών, παρουσιάζει τέτοιο εύρος 

ώστε να καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο χώρο 

της Δημόσιας Διοίκησης, ενώ ταυτόχρονα είναι εξειδικευμένο ώστε να φέρει 

αποτελέσματα μόνον μέσα από την εφαρμογή απολύτως εξειδικευμένων μεθόδων.  

Η έννοια του Δημοσίου μάνατζμεντ αν και ταυτίζεται σε γενικές γραμμές με 

την έννοια της Δημόσιας Διοίκησης (Public Administration) εν τούτοις διαφέρει από 

την έννοια αυτή, καθ’ όσον η Δημόσια Διοίκηση εκφράζει την παραδοσιακή 

αντίληψη ως προς την Διοίκηση των Δημόσιων Οργανισμών, ενώ υποδηλώνει πιο 

συγκεκριμένα τη μορφή της Διοίκησης που ασκείται στα ανώτατα επίπεδα της 

ιεραρχίας και συνδυάζεται κυρίως με τον συντονισμό των διαφόρων λειτουργιών και 

την προσπάθεια εξασφάλισης της ενότητας της Διοίκησης. 

Αντίθετα η έννοια του Δημοσίου μάνατζμεντ χωρίς να αποκλείει την άσκηση 

εξουσίας, χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της ευελιξίας και βασίζεται σε μεγάλο 

βαθμό στην συνεργασία και στην υποκίνηση των εργαζομένων για την επίτευξη των 

σκοπών του κράτους σε συγκεκριμένους τομείς αρμοδιότητας, ενώ συνδέεται 

περισσότερο με την καθημερινή λειτουργία των οργανισμών, χωρίς να αποκλείεται ο 

ουσιαστικός ρόλος του στον καθορισμό και την εφαρμογή της στρατηγικής τους. 

Για τον λόγο αυτό το μάνατζμεντ ασκείται γενικώς από τρεις διαφορετικές 

ομάδες προσωπικού, δηλαδή την κατώτερη, η οποία αποτελείται από τους 
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προϊσταμένους πρώτης γραμμής, τη μεσαία, η οποία αποτελείται από τους 

προϊσταμένους ενδιάμεσων βαθμίδων και την ανώτατη Διοίκηση την οποία 

αποτελούν οι άνθρωποι οι οποίοι διευθύνουν και συντονίζουν όλες τις λειτουργίες και 

χαράσσουν την πολιτική ολόκληρου του οργανισμού και είναι διεθνώς γνωστοί ως 

Administrators. 

Προκύπτει ότι το περιεχόμενο του όρου management είναι ευρύτερο από το 

περιεχόμενο του όρου Διοίκηση (Administration), πράγμα που καθιερώνει και μια 

σαφή διάκριση μεταξύ των όρων Administration και Administrator και των όρων 

μεταξύ management και manager. Από την πλευρά αυτή ο όρος Administrator 

υποδηλώνει γενικά τους επικεφαλής και τα ανώτατα στελέχη των οργανισμών, ενώ ο 

όρος manager περικλείει όλους, όσοι ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου μέσα στην 

Διοικητική ιεραρχία. (Φαναριώτης, 1999, σ. 30-32, 36-38) 

 

 

1.3 Οργάνωση Δημοσίων Υπηρεσιών 

 
Η λέξη οργάνωση προέρχεται από το ρήμα ¨οργανώνω¨ που σημαίνει 

διευθετώ, βάζω σε τάξη διάφορα μέρη, ώστε όλα μαζί να συμβάλλουν στην επίτευξη 

του επιθυμητού αποτελέσματος. Αποτέλεσμα της οργάνωσης είναι ¨ο Οργανισμός¨ ο 

οποίος φέρει εις πέρας κάποια  συγκεκριμένη αποστολή.  

Μία προσέγγιση της έννοιας ¨οργάνωση¨ είναι η διαδικασία μέσω της οποίας 

εξασφαλίζεται ο ιδανικός συνδυασμός των μέσων που έχει στη διάθεσή του ένας 

οργανισμός, ώστε με την ανάπτυξη των αποτελεσματικών σχέσεων μεταξύ τους μέσα 

σε ένα δεδομένο περιβάλλον, να εξασφαλίζει την επίτευξη των επιδιωκόμενων 

αποτελεσμάτων στην άριστη δυνατή ποσότητα και ποιότητα με το ελάχιστο δυνατό 

κόστος σε χρόνο, χρήμα και ανθρώπινη προσπάθεια. 

Ο δημόσιος τομέας είναι οργανωμένος ως μια γραφειοκρατία γεγονός που 

συνίσταται στη δομή και τη λειτουργία, οι οποίες ποικίλλουν ανάλογα με τον 

πολιτισμό. (Vigoda, 2014, σ. 11) 

Οι βασικές έννοιες οι οποίες συνιστούν την ¨οργάνωση¨ είναι: 

Η εξουσία (authority), το νόμιμο δικαίωμα του προϊσταμένου να διατάσσει την 

εκτέλεση ορισμένων ενεργειών εκ μέρους των άλλων και να επιβάλλει τη 

συμμόρφωση στις εντολές του. 
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Η ευθύνη (responsibility), η υποχρέωση που αναλαμβάνει ο προϊστάμενος να φέρει 

εις πέρας τις ανατιθέμενες σε αυτόν δραστηριότητες, αξιοποιώντας στον άριστο 

δυνατό βαθμό τις δυνατότητές του. Η ευθύνη είναι αποτέλεσμα και παρακολούθηση 

της εξουσίας και αντίστροφα.  

Η αναφορά (accountability), είναι η υποχρέωση του υφισταμένου να  προϊστάμενό 

του για τον τρόπο διαχείρισης της εξουσίας που του έχει μεταβιβαστεί και να τον 

ενημερώνει για τον βαθμό επιτυχίας κατά την εκτέλεση των ανατιθέμενων σε αυτόν 

έργων. 

 Η μεγαλύτερη πάντως σημασία της οργανώσεως έγκειται στο ότι καταλήγει 

σε μια οργανωτική διάρθρωση, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πλαίσιο το οποίο 

επιτρέπει τη συγκέντρωση και τη συνδυασμένη ανάπτυξη των διαφόρων λειτουργιών, 

σύμφωνα με ένα σχέδιο που εξασφαλίζει τάξη, λογική σειρά και ανάπτυξη αρμονικών 

σχέσεων. Ζωτικής επίσης σημασίας είναι η αντίληψη ότι η οργάνωση δημιουργεί 

πλαίσιο μέσα στο οποίο οι εργαζόμενοι μπορούν να συνενώνουν κατά τρόπο 

αποτελεσματικό τις προσπάθειές τους για την επίτευξη ορισμένων αποτελεσμάτων. 

Η οργάνωση διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες: 

α) την ¨τυπική¨ οργάνωση, δηλαδή αυτή που προκύπτει από τους κανόνες και τα 

επίσημα σχέδια του οργανισμού τα οποία καταρτίζονται με σκοπό την επίτευξη 

συγκεκριμένων προκαθορισμένων στόχων και 

β) την ¨άτυπη¨ οργάνωση, η οποία αναπτύσσεται μέσα στο πλαίσιο της τυπικής 

οργανώσεως και η οποία επιτρέπει -και σε ορισμένες περιπτώσεις ενθαρρύνει- την 

ανάπτυξη από τα μέλη της, μιας συμπεριφοράς η οποία ούτε προβλέπεται ούτε και 

ρυθμίζεται από το πλαίσιο της τυπικής οργάνωσης. 

 Μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της αποτελεσματικής λειτουργίας των Δημοσίων 

Υπηρεσιών και εντός των ορίων της ¨τυπικής οργανώσεως¨ καθοριστικό ρόλο παίζει 

το ¨σχέδιο οργάνωσης¨, κάθε οργανισμού, το οποίο στο χώρο των Δημόσιων 

Υπηρεσιών εκφράζεται μέσα από τους ¨οργανισμούς¨ των Υπουργείων και των 

λοιπών ανεξαρτήτων Διοικητικών αρχών. Οι οργανισμοί αυτοί αποτελούν τα νομικά 

κείμενα τα οποία καθορίζουν το σύστημα κατανομής της εργασίας μέσα στους 

οργανισμούς με τη διάρθρωσή τους σε οργανικές μονάδες, το πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων των μονάδων αυτών, τις θέσεις του προσωπικού, τη διαβάθμισή τους 

και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια. 

 Από οργανωτική και διαχειριστική άποψη υπογραμμίζεται η εισαγωγή νέων 

μεταρρυθμίσεων που εστιάζεται στην υποστήριξη και προώθησή τους ώστε οι 



 9 

υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων να συμβάλλουν περισσότερο στην νομιμοποίηση 

αυτών. (Liguori et al., 2016, σ. 17) 

  

Το σχέδιο οργάνωσης αποβλέπει στους παρακάτω σκοπούς: 

 

1. Να εξασφαλίσει την διάρθρωση των διαφόρων λειτουργιών του οργανισμού με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνει τα επιθυμητά αποτελέσματα στην άριστη δυνατή 

ποιότητα και ποσότητα, στον συντομότερο χρόνο και με το ελάχιστο δυνατό κόστος. 

2. Να δημιουργεί δυνατότητες αποτελεσματικής λειτουργίας του προσωπικού και να 

προσφέρει τις μεγαλύτερες δυνατές ευκαιρίες εξέλιξής του μέσα στην ιεραρχία του 

οργανισμού. 

3. Να παρέχει δυνατότητες εκμετάλλευσης των ευκαιριών που παρουσιάζονται κάθε 

φορά για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής του. 

 

Τα βήματα που ακολουθούνται για τη σχεδίαση της τυπικής οργάνωσης είναι τα εξής: 

α. Ενημέρωση όσον αφορά στους συγκεκριμένους αντικειμενικούς σκοπούς της 

οργανώσεως μέσα σε κάθε συγκεκριμένο τομέα της Διοίκησης. 

β. Προσδιορισμός του είδους και του όγκου τής υπό εκτέλεση εργασίας. 

γ. Κατάτμηση της εργασίας σε μικρότερα έργα. 

δ. Σύνθεση των δραστηριοτήτων αυτών σε ολοκληρωμένες ομάδες έργων με 

βάση τη συνάφεια και τη συμπληρωματικότητα. 

ε. Δημιουργία θέσεων εργασίας κατά επίπεδα και βαθμούς και καθορισμός των 

καθηκόντων κάθε θέσης. 

στ. Καθορισμός των αναγκαίων διαδικασιών για την αποτελεσματικότερη 

διεκπεραίωση του έργου κάθε τμήματος. 

ζ. Καθορισμός των λειτουργικών σχέσεων μεταξύ των ατόμων των ομάδων και 

των επιμέρους τμημάτων μέσα στον οργανισμό. (Φαναριώτης, 1999, σ. 81-84) 

 

Ερωτήματα τα οποία απασχολούν την πλειοψηφία των δημοσίων υπηρεσιών, οι 

οποίες θέτουν ως προτεραιότητα τον πολίτη και τις παρεχόμενες απλοποιημένες 

υπηρεσίες, επικεντρώνονται στο ¨τι¨ μπορεί να κάνει η υπηρεσία ώστε να μπορέσει ο 

πολίτης ή άλλη δημόσια υπηρεσία: 

 να εξυπηρετηθούν το συντομότερο δυνατόν 
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 να βρουν τον αρμόδιο με τον ευκολότερο τρόπο 

 να μειώσουν το χρόνο αναμονής 

 να μειώσουν τη γεωγραφική απόσταση μεταξύ των υπηρεσιών ή 

ενδοϋπηρεσιακά, όταν για την ίδια υπόθεση απευθύνονται σε περισσότερα 

του ενός Γραφεία ή Τμήματα 

 να εξυπηρετηθούν μέσα από το διαδίκτυο για τις περισσότερες υποθέσεις τους 

 

Για να μπορέσει μια Υπηρεσία να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες, να 

τους έχει ικανοποιημένους και να υπάρχει μεγάλη προσωπική αλληλεπίδραση μαζί 

τους, επικρατούν λόγοι οι οποίοι επιβάλλουν προς όλους τους εμπλεκόμενους 

υπαλλήλους να καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια, να δώσουν προσοχή στην 

επικοινωνία, μεγαλύτερη επικέντρωση στους στόχους και πολύ καλή γνώση του 

αντικειμένου-υπηρεσία που παρέχεται. 

 
Ενδεικτικός Πίνακας 1 (http://images.slideplayer.gr/10/2694356/slides/slide3.jpg) (22-12-2016) 

 

 
Ενδεικτικός Πίνακας 2 (http://images.slideplayer.gr/10/2694356/slides/slide9.jpg) (22-12-2016) 

http://images.slideplayer.gr/10/2694356/slides/slide3.jpg
http://images.slideplayer.gr/10/2694356/slides/slide9.jpg
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2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

 

 

2.1 Ορισμός της Ποιότητας 

 
Η ποιότητα είναι μία έννοια που εύκολα γίνεται αντιληπτή ως θετική χωρίς ωστόσο 

να ορίζεται με απόλυτη ακρίβεια. Ετυμολογικά προέρχεται από την αρχαία ελληνική 

λέξη ¨ποιότης¨ με ρίζα το ¨ποίος -τι λογής;¨ και σημαίνει το ποιόν, τη φύση ή την 

εσωτερική υπόσταση ενός προσώπου ή πράγματος, καθώς και το σύνολο των 

ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν ένα εμπόρευμα σε σχέση με τα ομοειδή του. 

Θεωρητικά, η ποιότητα είναι υποκειμενική έννοια, καθώς εξαρτάται από τον κριτή. 

(Κέφης, 2014, σ. 36) 

 Κατά καιρούς έχει επιχειρηθεί να διατυπωθούν κοινά αποδεκτοί ορισμοί, 

όπως οι κατωτέρω: 

  «Η συμμόρφωση με απαιτήσεις»      (Crosby, 1979). 

 «Το σύνθετο άθροισμα των χαρακτηριστικών του μάρκετινγκ, της μηχανικής, 

της παραγωγής και της συντήρησης ενός προϊόντος και μιας υπηρεσίας, μέσω 

των οποίων το προϊόν και η υπηρεσία όταν αποδοθούν σε χρήση θα 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του πελάτη» (Feigenbaum, 1983). 

 «Το σύνολο των χαρακτηριστικών μιας οντότητας (ενός αγαθού, μιας 

υπηρεσίας, ενός οργανισμού) που της αποδίδουν την ικανότητα να ικανοποιεί 

εκπεφρασμένες και συνεπαγόμενες ανάγκες» (ISO 8402: 1994). 

 «Ο βαθμός στον οποίο ένα σύνολο έμφυτων χαρακτηριστικών ικανοποιεί 

απαιτήσεις» (ISO 9000: 2000).     

Μια άλλη προσπάθεια για να οριστεί η ποιότητα συμπυκνώνει τους προηγούμενους 

ορισμούς και συνδέει την ποιότητα ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας με τις απαιτήσεις 

που υπάρχουν γι’ αυτά. Ανάλογα με το βαθμό ικανοποίησης, η υπηρεσία είναι 

χαμηλής, καλής ή άριστης ποιότητας. Οι απαιτήσεις γι’ αυτό αφορούν τέσσερις 

παραμέτρους: 

 Την ικανοποίηση των διατάξεων που διέπουν τη διάθεσή του, 

 Την ασφάλεια και την λειτουργικότητά του, 

 Την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο δημιουργήθηκε και 

 Την ικανοποίηση του κοινού προς το οποίο απευθύνεται. 
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Η υπηρεσία είναι καλής ποιότητας όταν ικανοποιεί και τις τέσσερις 

παραμέτρους, οι οποίες είναι δυνατόν να διαβαθμιστούν ως προς τη δυσκολία 

ικανοποίησής τους. Το ουσιαστικότερο στάδιο είναι η ικανοποίηση του κοινού στο 

οποίο η υπηρεσία απευθύνεται και προϋποθέτει την ασφάλεια, την λειτουργικότητα 

και την ικανοποίηση του σκοπού για τον οποίο δημιουργήθηκε. Επομένως, ποιότητα, 

σε τελική ανάλυση, είναι η ικανοποίηση πελατών ενώ δείκτης ποιότητας είναι οι 

πελάτες που επανειλημμένα προμηθεύονται το προϊόν ή η υπηρεσία που δημιουργεί 

μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός. 

Η ποιότητα αποτελεί ένα σύστημα αρχών, αξιών, προτύπων και μεθόδων που 

εξασφαλίζουν την καλύτερη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, την ικανοποίηση 

των πολιτών και γενικά την βελτιστοποίηση της απόδοσης των Υπηρεσιών. Για 

πολλούς μελετητές, η ποιότητα είναι άμεσα συνυφασμένη με την ικανοποίηση των 

πολιτών.  

Έτσι, η ποιότητα μιας υπηρεσίας εξαρτάται από: 

 Τα χαρακτηριστικά μιας υπηρεσίας που ικανοποιούν πλήρως ή και ξεπερνούν 

τις προσδοκίες των πολιτών. 

 Τα χαρακτηριστικά μιας υπηρεσίας που ικανοποιούν συγκεκριμένες 

προδιαγραφές των πολιτών. 

 Τα χαρακτηριστικά μιας υπηρεσίας που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των 

πελατών. (Κέφης, 2014, σ. 39-40) 

Ωστόσο έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισμοί για τον όρο ποιότητα  και ακόμη και 

οι γκουρού του όρου δεν συμφωνούν απόλυτα μεταξύ τους. Έτσι ο E. Deming 

σχετίζει την ποιότητα με την αποτελεσματικότητα, ο P. Grosby ορίζει ως 

ποιότητα τη συμμόρφωση με τα προσδιοριζόμενα προαπαιτούμενα, ενώ ο J. Juran 

θεωρεί την ποιότητα ως εργαλείο αποφυγής λαθών μέσω των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Ειδικά στην περίπτωση των υπηρεσιών η υποκειμενική διάσταση της 

ποιότητας έγινε αποδεκτή από τη δεκαετία του ’80. Σύμφωνα με μια πρόσφατη 

ανασκόπηση ¨ποιότητα είναι ό,τι ορίζει ο πελάτης της υπηρεσίας και η ποιότητα 

μιας υπηρεσίας κρίνεται βάσει  του πώς ο πελάτης  την αντιλαμβάνεται¨. 

Η σημασία της ποιότητας των υπηρεσιών όπως διατυπώθηκε από πολλούς 

μελετητές είναι σημαντική για τους παρακάτω λόγους: 

 Η ποιότητα δεν είναι διαπραγματεύσιμη.  

 Η ποιότητα είναι διάχυτη παντού. 
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 Η ποιότητα αυξάνει με την παραγωγικότητα 

 Η ποιότητα οδηγεί σε βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού. 

 Το κόστος έλλειψης ποιότητας είναι υψηλό. 

 

 

2.2 Ποιότητα και Δημόσιος Τομέας 

 
Οι τρέχουσες οικονομικο-κοινωνικές εξελίξεις οδήγησαν τα διάφορα όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δράσεις που στόχο έχουν την επιτυχή ικανοποίηση των 

αναγκών και των προσδοκιών του πολίτη. Η ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών 

κρίνεται κρίσιμο στοιχείο για την αξιοπιστία της Δημόσιας Διοίκησης. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Κομισιόν, η οποία το 1997  με ανακοίνωσή 

της τονίζει ότι: ¨οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας πρέπει να παρέχονται στην κοινωνία 

ως σύνολο και οι ουσιώδεις αρχές λειτουργίας που απορρέουν είναι η συνέχεια, η 

καθολικότητα, η διαφάνεια και οι ίσες δυνατότητες πρόσβασης¨.  

 Προκειμένου να οδηγηθεί η Δημόσια Διοίκηση προς την επίτευξη ποιότητας 

θα πρέπει να σχεδιάσει δράσεις για την απλούστευση των διαδικασιών, ταχύτερη 

εξυπηρέτηση πολιτών βελτίωση της επικοινωνίας κράτους-πολίτη και αξιοποίηση 

των δυνατοτήτων της τεχνολογίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του 

σχεδιασμού αυτού είναι η αποσαφήνιση των ιδιαιτεροτήτων της δημόσιας δράσης και 

των δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών, η οποία μπορεί να γίνει μέσα από την 

καταγραφή ρόλων και ευθυνών, με τη μετάβαση αρμοδιοτήτων και στα κατώτερα 

διοικητικά επίπεδα, με τη δημιουργία κλίματος συνεργασίας, σαφήνειας και 

διαφάνειας που θα επιτρέπει την αντικειμενική αξιολόγηση και τη δίκαιη ανταμοιβή.  

Για την καλύτερη κατανόηση της έννοιας ¨ποιότητα υπηρεσιών¨ καλό είναι να 

αναφερθούν μερικά από τα χαρακτηριστικά που διαχωρίζουν τις υπηρεσίες από τα 

προϊόντα. Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένα από τα χαρακτηριστικά των 

υπηρεσιώνυ7υ: 

 Οι υπηρεσίες δεν είναι χειροπιαστές με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος 

δημιουργίας προβλημάτων ως προς τον καθορισμό τους και την εκτίμησή 

τους από τους πολίτες. 

 Πολλές φορές οι πολίτες λαμβάνουν ενεργά μέρος στην παροχή μιας 

υπηρεσίας. 
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 Η κατανάλωση των υπηρεσιών ως ένα βαθμό γίνεται ταυτόχρονα με την 

παροχή τους 

 Ο πολίτης δεν θεωρείται ιδιοκτήτης της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

 Οι υπηρεσίες είναι δραστηριότητες ή διαδικασίες που δεν δοκιμάζονται από 

τους πολίτες πριν παραχθούν (όπως μπορεί να συμβαίνει με τα αγαθά). 

Είναι πολύ σημαντικό τα ανωτέρω χαρακτηριστικά να λαμβάνονται υπόψη όταν 

οι υπηρεσίες σχεδιάζονται, προωθούνται και παρέχονται στο κοινό. 

Η ποιότητα μιας υπηρεσίας εξαρτάται από κάποιες παραμέτρου όπως: 

 Τα υλικά στοιχεία, κτήρια, εξοπλισμός κλπ. 

 Την αξιοπιστία (Credibility), η οποία συνεπάγεται ακρίβεια, συνέπεια και 

ορθότητα κατά την παροχή υπηρεσίας. 

 Την ανταπόκριση (Responsiveness), που συνεπάγεται την προθυμία και 

ως προς την εξυπηρέτηση των πολιτών.  

 Την ικανότητα (Ability), δηλαδή τις γνώσεις και δεξιότητες που 

απαιτείται να κατέχουν τα άτομα που παρέχουν υπηρεσίες. 

 Την ευγένεια (Courtesy), η οποία είναι πολύ σημαντική παράμετρος όταν 

υπάρχει συναλλαγή με το κοινό. 

 Την ασφάλεια (Security), δηλαδή ο πολίτης δεν πρέπει να έχει καμιά 

αμφιβολία όσον αφορά την υπηρεσία που του παρέχεται. 

 Την κατανόηση (Understanding the customer), η οποία συνεπάγεται την 

ύπαρξη ενδιαφέροντος από την πλευρά των υπαλλήλων προς τον πολίτη. 

 Την πρόσβαση (Access), είναι σημαντικό να υπάρχει ευκολία στην 

πρόσβαση των οργανισμών από όλες τις κατηγορίες των πολιτών. 

 Την επικοινωνία (Communication), οι υπάλληλοι θα πρέπει να γίνονται 

κατανοητοί στους πολίτες.   (Κέφης, 2014, σ. 167-168) 

Έτσι, για παράδειγμα, στα σχολεία, για την ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών 

απαιτείται η ύπαρξη ενός καλαίσθητου κτηρίου, με αρκετές αίθουσες διδασκαλίας, με 

τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, βιβλιοθήκες 

κλπ.), δάσκαλοι οι οποίοι θα έχουν τις κατάλληλες γνώσεις οι οποίες θα πρέπει να 

ανανεώνονται μέσα από σεμινάρια, και οι οποίοι θα κάνουν τη διδασκαλία του 

μαθήματος συναρπαστική έτσι ώστε ο μαθητής να μπορεί να αναλύει, να συνθέτει 

και να αξιολογεί καταστάσεις. Το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι ένας 
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ευχαριστημένος μαθητής, ο οποίος ενδιαφέρεται για το μάθημα, θέλει να προσέχει,  

άρα και να μαθαίνει. 

Άρα κατά τον σχεδιασμό μιας υπηρεσίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω 

παράγοντες: 

 Οι μέθοδοι και τα μέσα. 

 Η συμπεριφορά των υπαλλήλων. 

 Οι ικανότητες και οι γνώσεις των υπαλλήλων. 

Ο ανθρώπινος παράγοντας, λοιπόν, παίζει σημαντικό ρόλο στην παροχή των 

υπηρεσιών. Τι είναι όμως πραγματικά η ποιότητα υπηρεσιών; Η κατανόηση των 

προβλημάτων και των επιθυμιών του πολίτη, θα μπορούσε να θεωρηθεί ποιότητα 

υπηρεσιών. Ο επικρατέστερος ορισμός που δίνεται είναι ότι ¨ποιότητα υπηρεσιών¨ 

είναι ό,τι παρέχει πλήρη ικανοποίηση στον πολίτη¨. 

Όταν όμως δεν επιτυγχάνεται η πλήρης ικανοποίηση του πολίτη, τότε υπάρχει 

χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών. Τα κύρια αίτια της χαμηλής ποιότητας υπηρεσιών 

είναι: 

 Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

 Ελλιπής ενημέρωση. 

 Υψηλοί χρόνοι διεκπεραίωσης των αιτημάτων. 

 Μη φιλική αντιμετώπιση. 

 Άσκοπες μετακινήσεις μεταξύ φορέων και υπηρεσιών. 

 Αδιαφάνεια. 

 

Πώς επιτυγχάνεται η ποιότητα υπηρεσιών 

Η ποιότητα των υπηρεσιών επιτυγχάνεται ακολουθώντας ένας οργανισμός ή μία 

υπηρεσία τα παρακάτω βήματα: 

 

 Αλλαγή στον τρόπο σκέψης και δράσης των κρατικών λειτουργών. 

 Ανάδειξη του ομαδικού πνεύματος και της συνεργασίας γενικότερα σε όλα τα 

επίπεδα της διοικητικής πυραμίδας. 

 Υιοθέτηση των αρχών του benchmarking.  

 Αξιοποίηση όλων των πόρων. (υλικών, άυλων, ανθρώπινων κλπ) 

 Οριοθέτηση εφικτών στόχων, οι οποίοι θα γίνουν κατανοητοί από όλους. 

(άτομα και φορείς) 
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 Βελτιστοποίηση της ενημέρωσης των εργαζομένων στις δημόσιες υπηρεσίες 

μέσω της καλύτερης πρόσβασης στις πληροφορίες.  

 Οι εσωτερικοί έλεγχοι να εφαρμόζονται ως μηχανισμοί βελτίωσης και όχι ως 

μηχανισμοί εκφοβισμού. 

Στην ελληνική πραγματικότητα, ο δημόσιος τομέας αναφορικά με τη θέσπιση 

πολιτικών ποιότητας είναι στα αρχικά βήματα, ενώ το δημόσιο management είναι 

ουσιαστικά άγνωστο. Η έννοια της ποιότητας είναι ευρεία και το περιεχόμενό της 

καθορίζεται από τη θέσπιση στόχων, -και όχι μέσα  από γραφειοκρατικές 

διαδικασίες- , οι οποίοι θα εστιάζουν στην ικανοποίηση των αναγκών του πολίτη. Ο 

πολίτης θα πρέπει να είναι το επίκεντρο των διοικητικών λειτουργιών και γι’ αυτό 

προκύπτει η ανάγκη θέσπισης μέτρων και πολιτικών που θα αναμορφώνουν τις 

διαδικασίες παροχής υπηρεσιών δημόσιου χαρακτήρα προς τους πολίτες.  

Μία από τις πρόσφατες προσπάθειες που έχουν γίνει για την αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στον ελληνικό δημόσιο τομέα είναι το πρόγραμμα του 

Υπουργείου Εσωτερικών ¨Ποιότητα για τον Πολίτη¨, στο οποίο συμμετέχουν 

υπουργεία, περιφέρειες και δήμοι. Οι πολίτες που έρχονται σε επαφή με τις δημόσιες 

υπηρεσίες, διαπιστώνουν κάποιες αλλαγές και βελτίωση ως προς τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες, αλλά τα λάθη, οι χρονικές υστερήσεις, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες 

κ.α. εξακολουθούν να υφίστανται στον ελληνικό δημόσιο τομέα και σε αρκετά 

μεγάλο βαθμό.  

 Οι δυνατότητες υπάρχουν αρκεί να παρθούν γενναίες αποφάσεις και να 

ακολουθηθούν διαδικασίες που θα οδηγήσουν σε αλλαγή της κουλτούρας των 

δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών. 

Η αναγνώριση της σημασίας που έχει η ποιότητα των υπηρεσιών έχει αυξηθεί με 

ταχύτατους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. Η εφαρμογή της περιλαμβάνει σχολεία, 

πανεπιστήμια, εφορίες και γενικότερα υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν οι 

δημόσιες υπηρεσίες. 

 

 

2.3 Αρχές Διαχείρισης της Ποιότητας των Υπηρεσιών 

 
 

Ως Διαχείριση της Ποιότητας νοείται κάθε βασικός και περιεκτικός κανόνας για τη 

διοίκηση και τη λειτουργία ενός φορέα με σκοπό τη συνεχή και σε βάθος χρόνου 
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βελτίωση των επιδόσεών του απέναντι στους πελάτες και έναντι των προσδοκιών των 

φορέων που έχουν συμφέρον από αυτόν. Οι αρχές διαχείρισης ποιότητας είναι: 

1. Η ύπαρξη και η επιβίωση κάθε Δημόσιου οργανισμού ή Υπηρεσίας στηρίζεται 

στους πολίτες και ως εκ τούτου πρέπει: 

 Να αντιλαμβάνεται τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες τους. 

 Να ικανοποιεί τις απαιτήσεις τους. 

 Να προσπαθεί να ξεπερνά τις προσδοκίες του 

2. Οι επικεφαλής των Οργανισμών, Υπηρεσιών και Φορέων πρέπει να καθιερώσουν 

αρμονική συνεργασία εντός αυτών με τη δημιουργία και διατήρηση ενός 

περιβάλλοντος τέτοιου, όπου όλοι να εμπλέκονται στην επίτευξη των στόχων τους. 

3. Το ανθρώπινο δυναμικό σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα είναι ο κορμός. 

4. Ένα επιθυμητό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται πιο εύκολα όταν πηγές και σχετιζόμενες 

δραστηριότητες συνδυάζονται σε μια ενιαία διεργασία. 

5. Η αναγνώριση, η κατανόηση και η διαχείριση ενός συστήματος 

αλληλοσχετιζόμενων διεργασιών για ένα συγκεκριμένο στόχο, βελτιώνει την 

αποτελεσματικότητα και την απόδοση συνολικά των Υπηρεσιών. 

6. Η συνεχής βελτίωση πρέπει να είναι ο μόνιμος και αντικειμενικός στόχος. 

7. Οι αποτελεσματικές αποφάσεις βασίζονται στην ανάλυση δεδομένων και 

πληροφοριών. 

Εφαρμόζοντας τις αρχές αυτές επιτυγχάνονται πολλοί από τους στόχους της 

Διοίκησης-Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας (Totally Quality Management) όπως 

ποσοτικοποιούνται και απεικονίζονται μέσα από τα κριτήρια των αριστείων για την 

ποιότητα. Οι στόχοι αυτοί είναι: 

 

 Η ικανοποίηση των πελατών αφού απολαμβάνουν προϊόν-υπηρεσία που 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τους, είναι αξιόπιστο/η και διαθέσιμο/η όταν 

το χρειάζονται. 

 Η ικανοποίηση των εργαζομένων, αφού εργάζονται κάτω από καλύτερες 

συνθήκες εργασία, υγείας και ασφάλειας, απολαμβάνουν σταθερότητα 

απασχόλησης και αναγνωρίζεται η συνδρομή τους στις δραστηριότητες του 

φορέα στον οποίο απασχολούνται. 

 Η ικανοποίηση του κοινωνικού συνόλου, αφού πληρούνται όλες οι 

κανονιστικές και νομικές απαιτήσεις. (Κέφης, 2014, σ. 39-40) 
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Η βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών είναι ένα πολύπλευρο ζήτημα. Οι ιδέες που 

μπορούν να ενσωματωθούν στον σχεδιασμό για τη βελτίωση της ποιότητα 

παρουσιάζονται ως εξής: 

 

 Καθορισμός των πρωταρχικών παραγόντων της ποιότητας: Η βελτίωση 

της ποιότητας υπηρεσιών ξεκινά με έναν οργανισμό ή υπηρεσία που 

χρησιμοποιεί την έρευνα προκειμένου  να αναγνωρίσει τους πιο σημαντικούς 

παράγοντες  της ποιότητας που εμπίπτουν στο ενδιαφέρον των τμημάτων των 

κοινωνικών ομάδων. Είναι απαραίτητο να βρεθεί το μείγμα των αλλαγών στη 

ποιότητα υπηρεσιών όταν αυτή αποτελεί μια εξαίρεση παρά μια συνηθισμένη 

υπηρεσία.  

 Διαχείριση των προσδοκιών του πολίτη: Οι προσδοκίες που πολίτες 

εμφανίζουν στο σύστημα υπηρεσιών παίζουν πρωταρχικό ρόλο στις 

αντιλήψεις ποιότητας  που τελικά αναπτύσσουν. Αποφεύγοντας τους 

πειρασμούς προώθησης των υποσχέσεων, μια υπηρεσία, μπορεί να βοηθήσει 

να φτάσει σε μια καλή ποιότητα.  Από την άλλη πλευρά, αναπτύσσοντας μη 

ρεαλιστικούς στόχους  οδηγεί στην απογοήτευση του πολίτη. 

 Διαχείριση των στοιχείων: Στενά συνδεδεμένη με την ιδέα της διαχείρισης 

των προσδοκιών του πελάτη είναι η έννοια της διαχείρισης των στοιχείων. 

Επειδή η προσφορά υπηρεσιών δεν είναι μετρήσιμη, οι πολίτες τείνουν να 

είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με στοιχεία συνδεδεμένα με αυτή για την φύση 

και την ποιότητα των υπηρεσιών. Η έννοια της διαχείρισης στοιχείων 

παραπέμπει στο να καταστήσει σαφές  ότι τα απτά-χειροπιαστά στοιχεία 

μεταφέρουν τις σωστές ενδείξεις. Σε αυτή την έννοια συμπεριλαμβάνονται η 

φυσική ευκολία παροχής υπηρεσιών, η παρουσία των φορέων παροχής 

υπηρεσιών και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών. 

 Επιμόρφωση των πολιτών για την παροχή υπηρεσιών: Αυτή η ενέργεια 

μπορεί να βοηθήσει μια υπηρεσία, να ενισχύσει την αξιοπιστία της για το ότι 

¨είναι μέρος του πολίτη¨. 

 Ανάπτυξη μιας κουλτούρας ποιότητας: Η ανώτερης ποιότητας υπηρεσία σε 

μία σταθερή βάση, απαιτεί ποιότητα ενσωματωμένη στην κουλτούρα της 

υπηρεσίας, όπου η ποιότητα είναι ¨έγκυρη¨. Το ¨χτίσιμο¨ μιας κουλτούρας 

περιλαμβάνει συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας, όπως την πρόσληψη 
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προσωπικού με την ικανότητα συμμόρφωσης με αυτά τα πρότυπα, την 

εκπαίδευση καθώς και την ανταμοιβή αυτών που είναι επιτυχημένοι. 

 Παρακολούθηση της πορείας της υπηρεσίας: Ο διαρκής έλεγχος  της 

ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται και λειτουργεί σαν δείκτης της 

ικανοποίησης του πολίτη είναι πλέον ευρέως αναγνωρίσιμος και έχει 

οδηγήσει σε σημαντική ώθηση την ανάπτυξη των μεθόδων ελέγχου και της 

έρευνας στον τομέα αυτό τα τελευταία χρόνια. (Αλμπάνη, 2010, σ. 10-12) 

 

 

                                    Οι διαστάσεις και τα κενά στην Ποιότητα 

 

 Οι Parasuraman et al. (1985) ορίζουν την αντιληπτή ποιότητα σε μια 

υπηρεσία να είναι συνάρτηση της διαφοράς μεταξύ των προσδοκιών των 

πολιτών για μια υπηρεσία και των αντιλήψεών τους για την παρεχόμενη 

πραγματική υπηρεσία από τον οργανισμό. Πρότειναν επίσης ότι η διαφορά 

αυτή επηρεάζεται από πολλές άλλες διαφορές ή κενά που μπορεί να συμβούν 

εκτός του οργανισμού. Έτσι οδηγήθηκαν στον εντοπισμό τεσσάρων 

κενών/ελλείψεων: 

 Οι αντιλήψεις της διοίκησης διαφέρουν από τις πραγματικές επιθυμίες των 

πολιτών. 

 Οι πραγματικές προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών διαφέρουν από τις 

αντιλήψεις της διοίκησης για τις προσδοκίες του πολίτη. 

 Η υπηρεσία που παρέχεται είναι διαφορετική από τις προδιαγραφές της 

διοίκησης για τις υπηρεσίες. 

 Οτιδήποτε έχει ειπωθεί για την υπηρεσία στις εξωτερικές επικοινωνίες είναι 

διαφορετικό από την υπηρεσία που παρέχεται.  

 

 

2.4 Ολική Ποιότητα 

 
 

Η έννοια της Ολικής Ποιότητας είναι συνυφασμένη με τη συμμετοχή όλου του 

ανθρώπινου δυναμικού των Δημόσιων Υπηρεσιών σε μια αλυσίδα διαδικασιών, με 
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βασικό στόχο τη διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου ποιότητας των 

προσφερόμενων υπηρεσιών. 

 Πατέρες της Ολικής Ποιότητας θεωρούνται οι W. Edwards Deming και 

Joseph Juran. Ο πρώτος ξεκίνησε ως φυσικός μαθηματικός, ο δεύτερος ως μηχανικός. 

Οι θεωρίες τους έγιναν  αποδεκτές πρώτα από τους Ιάπωνες με αποτέλεσμα η 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) να είναι αμερικανικής εφεύρεσης, αλλά 

ιαπωνικής εφαρμογής. Εφόσον οι απόψεις του εκείνη την εποχή έγιναν πλήρως 

αποδεκτές στην Ιαπωνία και συντέλεσαν στην απογείωση των ιαπωνικών 

επιχειρήσεων από το 1950 έως το τέλος της δεκαετίας του ’80, η αποδοχή τους από 

τις χώρες της Δύσης ήταν θέμα χρόνου μετά την επιτυχή εφαρμογή στη χώρα του 

Ανατέλλοντος Ηλίου. 

 Η Ολική Ποιότητα είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διοίκησης στο οποίο 

εμπλέκονται τα στελέχη και οι εργαζόμενοι. Χρησιμοποιεί μετρήσιμες μεθόδους για 

τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών ενός οργανισμού ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη 

ικανοποίηση των πολιτών. 

Για να υπάρξει ολική ποιότητα είναι απαραίτητη η αποδοχή συγκεκριμένων 

αρχών. Ανεξάρτητα από το αντικείμενο του οργανισμού ή τα ειδικά προβλήματά του, 

η αποδοχή από τη διοίκηση και τους εργαζόμενους των λεγόμενων ¨βασικών αρχών 

της ολικής ποιότητας¨ καθοδηγεί και επηρεάζει τις μετέπειτα αποφάσεις ή 

προτεραιότητες. Χωρίς αυτές, ή τουλάχιστον, χωρίς κάποιο ικανοποιητικό επίπεδο 

τήρησής τους, είναι καλύτερα να μην ξεκινήσει καθόλου η προσπάθεια. 

Οι βασικές αρχές της ολικής ποιότητας είναι: 

 Η δέσμευση της ηγεσίας 

 Η ικανοποίηση του πολίτη 

 Η φιλοσοφία των μηδέν λαθών 

 Η συνεχής εκπαίδευση 

 Η συνεχής βελτίωση (Κέφης, 2014, σ. 42) 
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Ενδεικτική αναπαράσταση του Κύκλου του Deming 

http://e-journal.gr/wp/wp-content/uploads/2016/03/DemingCircle.jpg (22-12-2016) 

 

Οι έννοιες των όρων Ποιότητα, Ολική Ποιότητα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

είναι οι εξής:  

1. Ποιότητα είναι η ιδιότητα ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας να ικανοποιεί 

προδιαγραφές, απαιτήσεις και προσδοκίες.  

2. Ολική Ποιότητα είναι η αλλαγή νοοτροπίας του προσωπικού μιας Υπηρεσίας, η 

οποία επιφέρει βελτίωση της ποιότητας στο σύνολό της. 

3. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι η ολοκληρωμένη δέσμευση για συνεχή 

βελτίωση των προϊόντων και των διαδικασιών, η οποία εκδηλώνεται με τη 

συμμετοχή όλων, ώστε να ικανοποιούνται απόλυτα οι διαπιστωμένες σημερινές και 

μελλοντικές ανάγκες των πολιτών. 

Σημαντικός παράγοντας ολοκληρωμένης αντιλήψεις της  Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας είναι η κατανόηση και η πιστή εφαρμογή των κατωτέρω βημάτων. 

Βήμα 1
ο
: Κατανόηση των αρχών της Ολικής Ποιότητας. 

Βήμα 2
ο
: Αναγνώριση της ανάγκης για διορθωτικές αλλαγές. 

Βήμα 3
ο
: Σχεδιασμός των αλλαγών. 

Βήμα 4
ο
: Εγκαθίδρυση νέας νοοτροπίας. 

Βήμα 5
ο
: Επιλογή της διαδικασίας και των εργαλείων δράσης. 

Βήμα 6
ο
: Συμμετοχή και αλληλοβοήθεια. 

http://e-journal.gr/wp/wp-content/uploads/2016/03/DemingCircle.jpg
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Βήμα 7
ο
: Εγγύηση του αποτελέσματος. (Κέφης, 2014, σ. 33-34) 

Μπορεί με άνεση να ειπωθεί ότι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι μία 

λειτουργική φιλοσοφία η οποία δίνει έμφαση στην ικανοποίηση των πολιτών και στη 

συνεχή βελτίωση. Η προσπάθεια είναι ομαδική. Βασίζεται στη συνεργασία των 

ατόμων. Η επιτυχία ενός συστήματος ΔΟΠ εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, 

όπως είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος 

της Δημόσιας Υπηρεσίας, η συνεργασία και ο συντονισμός των υποσυστημάτων του 

οργανισμού. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αφορά σύνολο ενεργειών που έχουν ως 

στόχο την κατάλληλη χρήση των πόρων του οργανισμού (υλικών, οικονομικών και 

ανθρώπινων) έτσι ώστε να ικανοποιηθούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Αντίθετα από 

ορισμένες αντιλήψεις η ΔΟΠ δεν είναι μέθοδος για την επίτευξη της βέλτιστης 

λειτουργικής διαδικασίας μιας Δημόσιας Υπηρεσίας ή ενός Οργανισμού, ούτε 

μέθοδος για τον ακριβή προγραμματισμό των εργασιών. Η ΔΟΠ είναι μια μέθοδος 

που υποστηρίζει τις συνεχείς αλλαγές και την προσαρμογή σε ένα νέο, συνεχώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η φιλοσοφία της στηρίζεται στα κατωτέρω: 

 Η ποιότητα δεν είναι τεχνική λειτουργία και δεν αφορά ένα τμήμα της 

Υπηρεσίας. Είναι μια συστηματική διαδικασία που επεκτείνεται σε ολόκληρη 

την Υπηρεσία (ολιστική θεώρηση). 

 Η ποιότητα είναι φροντίδα όλων, γι’ αυτό πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη 

οργανωτική δομή για την εφαρμογή της. 

 Η επίτευξη της ποιότητας υλοποιείται με κριτήρια εξωτερικά, του πολίτη, και 

όχι εσωτερικά, της Υπηρεσίας. Πρέπει να βασίζεται στις επιθυμίες και στις 

ανάγκες του πολίτη. 

 Τα μέτρα για την επίτευξη της ποιότητας, ξεκινώντας από το σχεδιασμό και 

φτάνοντας στη μέτρηση και στον έλεγχο, πρέπει να στηρίζονται στην 

εφαρμογή της νέας τεχνολογίας. 

 Η επίτευξη εκτεταμένης βελτίωσης της ποιότητας βασίζεται στη συμμετοχή 

και στη συμβολή όλων των εργαζομένων και όχι σε μια ομάδα ειδικών. 

 

 

Τα χαρακτηριστικά της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας  

 

α) Η δέσμευση 

β) Η γνώση 
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γ) Η συμμετοχή 

Πιο αναλυτικά: 

Η δέσμευση των διοικητικών στελεχών για συνεχή υποστήριξη οποιασδήποτε 

προσπάθειας οδηγεί στην εξασφάλιση της ποιότητας. 

Η γνώση με την έννοια της συνεχούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης των 

εμπλεκομένων στη διαδικασία της ποιοτικής ανεύρεσης, ώστε να αποφεύγονται 

λάθη, παραλείψεις και παρατυπίες. 

Η συμμετοχή όλων των εργαζομένων στην ανεύρεση προβλημάτων, στην ανάλυσή 

τους, στις προτάσεις επίλυσης, στη στοιχειοθεσία και όπου είναι εφικτό στη λήψη 

των αποφάσεων.   

Τα σύγχρονα διοικητικά στελέχη οφείλουν να καταστήσουν τους 

εργαζόμενους κοινωνούς των απόψεων και των ιδεών τους γιατί μόνο μέσα από τη 

συνεργασία και τη συμμετοχικότητα επιτυγχάνονται οι στόχοι της Υπηρεσίας οι 

οποίοι αντανακλούν και στην επίτευξη των ατομικών στόχων. (Κέφης, 2014, σ. 46) 

 

 

Οι αντικειμενικοί σκοποί της ΔΟΠ είναι: 

 

-Η καλύτερη ποιότητα των υπηρεσιών. 

-Η ταχύτερη ανταπόκριση στην επεξεργασία των αναγκών των καταναλωτών. 

-Η μεγαλύτερη ευελιξία στην προσαρμογή των εναλλασσόμενων απαιτήσεων. 

-Το χαμηλότερο κόστος μέσω της βελτίωσης της ποιότητας και της εξάλειψης 

χρονοβόρων εργασιών οι οποίες δεν προσθέτουν αξία. Αυτό οδηγεί στη διασφάλιση 

της αποτελεσματικότητας της Υπηρεσίας σε σχέση με το λειτουργικό κόστος. 

-Η βελτίωση της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της Υπηρεσίας. 

-Η αύξηση του βαθμού αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών. 

-Η ανάπτυξη μόνιμης νοοτροπίας στους εργαζομένους ώστε η προσπάθεια επίτευξης 

των στόχων να γίνεται σαν μία φυσιολογική έκφραση της οργανωτικής κουλτούρας 

της Υπηρεσίας. (Κέφης, 2014, σ. 46) 

 

Σχεδιασμός της ποιότητας 

Για να γίνει ένας ορθολογικός σχεδιασμός της ποιότητας πρέπει η υπηρεσία: 

 Να διαπιστώνει τις απαιτήσεις των πολιτών. 
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 Να τις ενσωματώνει στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη της υπηρεσίας. 

 Να προσδιορίζει το κοινό προς το οποίο απευθύνεται η υπηρεσία. 

 Να ελέγξει τις προδιαγραφές δοκιμάζοντας την ικανότητα του σχεδιασμού και 

του συστήματος να παράγουν με βάση το απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας. 

 

Οι βασικές κατηγορίες εμποδίων για την επίτευξη της Ολικής Ποιότητας  

 

Εμπόδια αντίληψης 

-Δυσκολία απομόνωσης κάποιου προβλήματος. 

-Τάση στενού καθορισμού του προβλήματος. 

-Αδυναμία θεώρησης του προβλήματος από όλες τις πλευρές του. 

-Αδυναμία χρησιμοποίησης όλων των εισροών και πληροφοριών. 

Εμπόδια κουλτούρας 

Υπάρχουν απαγορεύσεις και προκαταλήψεις που οδηγούν σε σκέψεις του είδους: 

-Η φαντασία και ο στοχασμός είναι χάσιμο χρόνου. 

-Το παιχνίδι είναι μόνο για παιδιά. 

-Η τεκμηρίωση, η λογική, οι αριθμοί, η πρακτική είναι στοιχεία θετικά. 

-Το αίσθημα, η ενόραση, η ποιοτική κρίση και η ευχαρίστηση είναι στοιχεία 

αρνητικά. 

-Το παραδοσιακό είναι προτιμότερο από την αλλαγή. 

-Το οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί με επιστημονική σκέψη και χρήμα. 

 

Εμπόδια που προκύπτουν από το εσωτερικό περιβάλλον 

-Έλλειψη συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ συναδέλφων. 

-Αυταρχικά στελέχη που υπερεκτιμούν τις δικές τους ιδέες και δεν επιβραβεύουν 

τους άλλους. 

-Διάσπαση προσοχής (τηλέφωνα, επισκέψεις). 

 

Έλλειψη υποστήριξης στην εφαρμογή ιδεών. Συναισθηματικά εμπόδια 

-Ο φόβος του λάθους, της αποτυχίας, του ρίσκου. 

-Αδυναμία συνοχής της ασάφειας και της αμφιβολίας. Επιθυμίες για ασφάλεια και 

τάξη. 

-Προτίμηση στην κριτική των ιδεών και όχι στη δημιουργία τους. 

-Αδυναμία χαλάρωσης. 



 25 

-Αδυναμία διάκρισης του πραγματικού από το φανταστικό. 

-Φόβος αρνητικού χαρακτηρισμού των ιδεών από τους άλλους. 

Οι βασικές προϋποθέσεις της ΔΟΠ είναι η αγαστή συνεργασία μεταξύ όλων των 

εμπλεκομένων προϊσταμένων, υφισταμένων, πελατών, η βελτίωση της απόδοσης των 

εργαζομένων, η αυτοξιολόγησή τους, η συνεχής βελτίωση σε όλες τις 

δραστηριότητες του οργανισμού, η εγκαθίδρυση και υιοθέτηση ενός συστήματος 

υποκίνησης-παρακίνησης του ανθρώπινου δυναμικού και η αποτελεσματική ηγεσία, 

σε μία υπηρεσιακή μονάδα. (Κέφης, 2014, σ. 43-44) 

 

Δέκα εντολές διευκόλυνσης της εφαρμογής Ολικής Ποιότητας από τα στελέχη μιας 

Υπηρεσίας είναι: 

1.  Ενθάρρυνση της συμμετοχής των εργαζομένων σε κάθε επίπεδο. 

2. Υπόδειξη των αξιών της ποιότητας στους νέους εργαζομένους και καθιέρωση 

ειδικών συναντήσεων προσανατολισμού ώστε να γίνει από όλους αντιληπτή η 

σημασία που αποδίδεται στην έννοια της ποιότητας. 

 3. Έμφαση στη συνεχή βελτίωση. Ενθάρρυνση του προσωπικού για τη βελτίωση της 

απόδοσής του. 

 4. Αναγνώριση των προσπαθειών. Προσωπική εμπλοκή στην απονομή βραβείων 

ποιότητας. 

 5.  Τόνωση και αναγνώριση του ρόλου της εκπαίδευσης. Συμμετοχή των στελεχών 

στα βασικά εκπαιδευτικά προγράμματα. 

 6.  Τακτική επικοινωνία προϊσταμένων-υφισταμένων. 

 7.  Κατάργηση των φραγμών στη συνεργασία μεταξύ τμημάτων. 

 8.  Κατάργηση των μη απαραίτητων διακρίσεων.  

 9.  Καθορισμός μεταξύ καθηκόντων και αξιών. 

10. Διατήρηση στενών σχέσεων με τους πολίτες. (Κέφης, 2014, σ.50) 

 

 

Πώς επιτυγχάνεται η ποιότητα των υπηρεσιών 

Η αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα δεν είναι θέμα προσώπων 

αλλά πολιτικής βούλησης, κουλτούρας και εφαρμογής βασικών μεθόδων του 

σύγχρονου μάνατζμεντ. Τα δεδομένα αυτά σε συνδυασμό με την υιοθέτηση των 

αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας δημιουργούν τις προϋποθέσεις που 

απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας. 
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 Η ακολουθούμενη πολιτική στο χώρο των δημοσίων υπηρεσιών και 

οργανισμών οφείλει να ενστερνιστεί πλήρως συγκεκριμένα βήματα τα οποία θα 

οδηγήσουν τη δημόσια διοίκηση σε πολιτοκεντρική και όχι σε γραφειοκρατική 

αντίληψη των πραγμάτων. 

  

Τα βήματα αυτά είναι: 

1. Η αλλαγή του τρόπου σκέψης και δράσης των κρατικών λειτουργών. 

2. Η ανάδειξη του ομαδικού πνεύματος και της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα της 

διοικητικής πυραμίδας. 

3. Η εισαγωγή μεθόδων εσωτερικής ανάπτυξης του ατόμου στα πρότυπα μεγάλων 

ιδιωτικών επιχειρήσεων του εξωτερικού. 

4. Η αξιοποίηση όλων των υλικών, άυλων και ανθρώπινων πόρων. 

5. Ο συνδυασμός των πόρων για τη δημιουργία ικανοτήτων. Οι ικανότητες αυτές 

μπορούν να δώσουν ένα μόνιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να οδηγήσουν και 

να οδηγήσουν τις δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς σε μια στρατηγική 

ανταγωνιστικότητα που δεν έχουν γνωρίσει έως τώρα. 

6. Η οριοθέτηση εφικτών στόχων με ταυτόχρονη κατανόηση από όλους τους 

εμπλεκόμενους (άτομα ή φορείς). 

7. Η βελτιστοποίηση της ενημέρωσης των εργαζομένων στις δημόσιες υπηρεσίες και 

οργανισμούς μέσω της καλύτερης πρόσβασης στις πληροφορίες. 

8. Η εφαρμογή εσωτερικών ελέγχων ως μηχανισμών βελτίωσης και όχι ως μέσων 

εκφοβισμού. (Κέφης, 2014, σ. 73) 
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3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 

 

 

3.1    Ορισμός Ικανοποίησης πολίτη-πελάτη 

 
Η ικανοποίηση του πολίτη ορίζεται με δύο βασικούς τρόπους: είτε ως ένα 

αποτέλεσμα (outcome), είτε ως μία διαδικασία (process). Ο πρώτος τρόπος καθορίζει 

την ικανοποίηση ως μία τελική κατάσταση ή ως ένα αποτέλεσμα της εμπειρίας 

κατανάλωσης ή χρήσης μιας υπηρεσίας. (Γρηγορούδης, Σίσκος, 2005, σ. 16) 

 Οι πλέον δημοφιλείς ορισμοί ικανοποίησης πολιτών βασίζονται στην 

εκπλήρωση των προσδοκιών του πολίτη. Η ικανοποίηση είναι ένα μέτρο για το πόσο 

η προσφερόμενη υπηρεσία εκπληρώνει τις προσδοκίες του. 

 Η ποιότητα υπηρεσιών (service quality) συνδέεται με την ικανοποίηση που 

έχει ο πολίτης από την παρεχόμενη υπηρεσία. Πιο συγκεκριμένα, η ικανοποίηση 

(satisfaction) από την παρεχόμενη υπηρεσία προκύπτει αν από την αντίληψη 

αφαιρέσουμε την προσδοκία. Οπότε εάν η αντίληψη για την παρεχόμενη υπηρεσία 

είναι μεγαλύτερη από την προσδοκία, τότε έχουμε ικανοποίηση. Κατά συνέπεια, η 

ικανοποίηση είναι ένα μέτρο για το πόσο μια προσφερόμενη υπηρεσία ή αγαθό 

εκπληρώνει τις προσδοκίες των πολιτών-πελατών. Βάσει αυτής της άποψης λοιπόν οι 

πολίτες μπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες: 

 Ενθουσιασμένοι πολίτες, όταν οι παρεχόμενες υπηρεσίες ξεπερνούν τις 

προσδοκίες τους. 

 Ικανοποιημένοι πολίτες, όταν οι παρεχόμενες υπηρεσίες ταυτίζονται με τις 

προσδοκίες τους. 

 Δυσαρεστημένοι πολίτες, όταν οι παρεχόμενες υπηρεσίες  δεν εκπληρώνουν 

τις προσδοκίες τους. 

H ικανοποίηση, επομένως, είναι μία αντίληψη των πολιτών-πελατών και δεν είναι 

άμεσα διαθέσιμη αλλά θα πρέπει με τη χρήση συγκεκριμένων μεθόδων να μετρηθεί 

για να εξηγηθεί, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι οι αντιλήψεις των πολιτών-πελατών 

συμβαδίζουν πάντα με την πραγματικότητα (Parasunaram et al, 1985). H διαφορά 

ανάμεσα στις προσδοκίες και τις αντιλήψεις των πολιτών ερμηνεύεται από το 

μοντέλο Servqual. 

Η μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης του πολίτη-πελάτη θεωρείται μία σημαντική 

και δύσκολη διαδικασία και αυτό γιατί οι απαιτήσεις των πολιτών αλλάζουν τακτικά. 
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Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα από τη μέτρηση ικανοποίησης των πολιτών-

πελατών δίνονται παρακάτω: 

 Βελτιώνεται η επικοινωνία με τους πολίτες εφόσον γίνονται συνεχείς και 

συστηματικές μετρήσεις. 

 Οι οργανισμοί μπορούν να δουν κατά πόσο οι υπηρεσίες τους 

ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών, αλλά και επιπλέον μπορούν 

να αντλήσουν πληροφορίες για τις επιπτώσεις που έχουν νέες ενέργειες, 

προσπάθειες και προγράμματα. 

 Μπορούν να εντοπιστούν τα σημεία τα οποία χρήζουν βελτίωση αναφορικά 

με την ικανοποίηση των πολιτών. 

 Μπορούν να εντοπιστούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του 

οργανισμού. 

 Δίνεται κίνητρο στους εργαζόμενους των οργανισμών να αυξήσουν την 

παραγωγικότητά τους. 

Επιπλέον, η βελτίωση της ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών δεν βασίζεται 

μόνο σε εσωτερικούς παράγοντες ενός οργανισμού, αλλά και από τα δεδομένα που 

προέρχονται άμεσα από τους πολίτες. 

 Ωστόσο, η έννοια της ικανοποίησης των πολιτών, πέρα από τη σημαντικότητά 

της, παρουσιάζει και αρκετές δυσκολίες. Όπως: 

 Δεν είναι στατική αλλά μπορεί να αλλάξει σε σύντομο χρονικό διάστημα και 

αυτό γιατί οι νέες εμπειρίες αλλάζουν τα πιθανά επίπεδα ικανοποίησης που 

μπορούν να επιτευχθούν. 

 Είναι σύνθετη, δηλαδή αποτέλεσμα ενός μείγματος εμπειριών πριν, κατά τη 

διάρκεια και μετά από τη στιγμή της μέτρησης. 

 Η ικανοποίηση εμφανίζεται σε ποικίλα κοινωνικά πλαίσια, τα οποία 

μεταβάλλονται, ενώ κάποιες φορές είναι απρόβλεπτα και υπάρχει δυσκολία 

περιγραφής από τον πολίτη. 

 Υπάρχει, σε αρκετές περιπτώσεις, δυσκολία έκφρασης των αιτίων της 

ικανοποίησης. 

 Υπάρχει κίνδυνος, στην περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων, να μην γίνει 

καμία  αλλαγή.  
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3.2 Ο ρόλος του πολίτη-πελάτη 

 
Η εξέταση και η αξιολόγηση της ικανοποίησης των πολιτών-πελατών είναι 

απαραίτητη  προκειμένου ένας οργανισμός να δει κατά πόσο οι υπηρεσίες που 

προσφέρει ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και στις ανάγκες των πολιτών. Η 

εξυπηρέτηση των πολιτών-πελατών δεν είναι κάτι εύκολο καθώς έχουν διαφορετικά 

πρόσωπα και ρόλους. Κάποιες φορές είναι αποδέκτες των υπηρεσιών και κάποιες 

άλλες είναι ενεργοί πολίτες π.χ. όταν πληρώνουν τους φόρους τους ή όταν 

υπακούουν στους νόμους. 

Στον ιδιωτικό τομέα, η φύση και η σημασία των αναγκών του πελάτη δεν 

χρειάζεται εξήγηση. Οι καλύτερες επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα, γνωρίζουν ότι η 

κατανόηση των αναγκών των πελατών τους είναι απαραίτητη προκειμένου να 

εξασφαλίσουν την παροχή σωστών υπηρεσιών και προϊόντων που καλύπτουν τις 

ανάγκες τους. Αν αποτύχουν, διατρέχουν τον κίνδυνο να μείνουν εκτός αγοράς. 

Οι οργανισμοί, όμως, του δημόσιου τομέα μπορούν να έχουν μια σύνθετη 

σχέση με το κοινό. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία σχέση 

¨πελατών¨ -ειδικά στην περίπτωση της άμεσης παροχής υπηρεσιών από τους 

οργανισμούς του δημόσιου τομέα- και σε άλλες περιπτώσεις ως σχέση πολιτών όπου 

ο οργανισμός εμπλέκεται στον καθορισμό και τη δημιουργία του περιβάλλοντος, στο 

οποίο αναπτύσσεται η οικονομική και κοινωνική ζωή του πολίτη. 

Η φύση της ικανοποίησης του ¨πελάτη¨ είναι διαφορετική σε αντιδιαστολή με 

την ικανοποίηση των πολιτών. Και τα δύο είναι ευδιάκριτα μεταξύ τους. Οι έρευνες 

των πολιτών αξιολογούν ζητήματα όπως εάν ορισμένες υπηρεσίες πρέπει να 

παρέχονται από τον δημόσιο τομέα ή όχι. Η προτεραιότητα των πολιτών είναι η 

καλύτερη δυνατή υπηρεσία, αλλά ως πολίτες μπορεί, επίσης, να αναγνωρίσουν ότι 

είναι καλύτερο να διατεθούν πόροι από κάπου αλλού. Επίσης, οι υπηρεσίες του 

δημόσιου τομέα έχουν πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα από τις 

υπηρεσίες που παρέχονται στον ιδιωτικό τομέα.  

Εν τούτοις, σε πολλές περιπτώσεις οι διαφορές μεταξύ των δημοσίων και των 

ιδιωτικών υπηρεσιών είναι ελάχιστες καθώς αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις. 

Πάντως το σίγουρο είναι ότι ο δημόσιος τομέας καλύπτει μία μεγάλη γκάμα 

υπηρεσιών που διαφέρουν μεταξύ τους από πολλές πλευρές.  

Ο δημόσιος τομέας πρέπει να αντιμετωπίσει πολυάριθμες προκλήσεις και να 

ανταποκριθεί  σε πολλές ανάγκες και απαιτήσεις της κοινωνίας. Λόγω αυτών των 
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αλλαγών και των πιέσεων, ο δημόσιος τομέας τα τελευταία χρόνια  έχει γίνει 

αντικείμενο πολλών μεταρρυθμίσεων.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατευθύνει την πορεία αυτή που έχει σαν στόχο τον 

πολίτη και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε αυτόν. Βέβαια οι 

ευρωπαϊκές χώρες, η κάθε μία με την ξεχωριστή της ιστορία έχουν διαφορετική 

οργάνωση του δημόσιου τομέα τους και διαφορετική φιλοσοφία αναφορικά με τις 

αξίες των δημοσίων υπαλλήλων και τον ρόλο που έχουν σε ένα δημοκρατικό κράτος. 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να οργανωθεί ο δημόσιος τομέας και οι δημόσιες υπηρεσίες 

σε μια δημοκρατία, όχι μόνο ως προς τις λεπτομέρειες αλλά και ως προς την 

θεμελιώδη λειτουργία τους. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο 

ευρωπαϊκό μοντέλο στο οποίο να συμφωνούν οι χώρες-μέλη της Ε.Ε. 

 Πράγματι, κάθε χώρα μέλος ανταποκρίνεται με διαφορετικό τρόπο στις 

προκλήσεις. Εντούτοις αυτές οι μεταρρυθμίσεις  οι οποίες χαρακτηρίζονται από την 

εισαγωγή νέων αρχών και εστιάζονται στην αύξηση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας, δίνουν έμφαση στην διαφάνεια και την υπευθυνότητα, τη 

συνειδητοποίηση της σημασίας της παροχής δημοσίων υπηρεσιών και τον ρόλο που 

παίζει ο πολίτης-πελάτης. 

 Πρόσφατα, πολλές χώρες έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες και έχουν θέσει στο 

κέντρο των μεταρρυθμίσεών τους τον πολίτη-πελάτη. Η ανάμειξη των πολιτών-

πελατών και των δημοσίων υπηρεσιών, προκειμένου να εμπλουτιστούν οι 

μεταρρυθμίσεις με τις προσδοκίες, τις αντιλήψεις και την δέσμευσή τους για ενεργή 

συμμετοχή, αποτελεί κοινή στρατηγική για την απόκτηση ενός θεμιτού επιπέδου 

ποιότητας και ικανοποίησης στις Δημόσιες Υπηρεσίες. Έτσι, εκεί που οι 

παραδοσιακές σχέσεις ήταν γραφειοκρατικές, οι νέες σχέσεις είναι περισσότερο 

πλουραλιστικές.  

 Ο πολίτης-πελάτης σήμερα είναι στις περισσότερες χώρες μέλη της Ε.Ε. στην 

κορυφή της ατζέντας τους. Σύμφωνα με  έρευνα που διεξήχθη το 2007 στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, σχεδόν στα δύο τρίτα των χωρών μελών το θέμα του πολίτη 

βρίσκεται ψηλά στη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. 

 Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητη η επισήμανση ότι οι πολίτες-πελάτες των 

υπηρεσιών του δημοσίου τομέα έχουν επιλογή. Μπορούν να «αποσυρθούν» (είτε 

πλήρως, είτε επιλέγοντας να μην ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις του 

Δημοσίου). Το κόστος το επωμίζεται η κυβέρνηση, η οποία θα πρέπει να ενισχύσει 

τη συμμόρφωση των πολιτών προς τις υποχρεώσεις τους και να αντιμετωπίσει τις 
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συνέπειες της αποτυχημένης κυβερνητικής επιλογής. Μία σωστά οργανωμένη 

κυβέρνηση θα ερευνήσει τον λόγο της αποτυχίας και δεν θα επιλέξει να τον 

συγκαλύψει. 

 Αν οι άνθρωποι επιθυμούν να ικανοποιούνται οι ανάγκες τους και να 

αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστά άτομα, πολίτες και φορολογούμενοι, ταυτόχρονα 

θέλουν έναν δημόσιο τομέα διαθέσιμο για όλο τον πληθυσμό που θα παρέχει 

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ταυτόχρονα αποτελεσματικές. Σε αντίθεση με τον 

ιδιωτικό τομέα, οι δημόσιες υπηρεσίες προσφέρονται σε όλους και όχι στους πιο 

επικερδείς πελάτες. Οι δημόσιες υπηρεσίες φροντίζουν τις ανάγκες όλων των 

¨πελατών¨. Πράγματι, σε πολλές περιπτώσεις οι δημόσιες υπηρεσίες απευθύνονται σε 

αυτούς που συγκεντρώνουν το λιγότερο ενδιαφέρον του ιδιωτικού τομέα. 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνδυάζονται για να φτιάξουν μια εικόνα, στην 

οποία παρόλο που ο ρόλος του πελάτη είναι διαφορετικός στον δημόσιο τομέα, ο 

πολίτης έχει δικαίωμα να αντιμετωπιστεί ως ¨πελάτης¨ και η παροχή των δημόσιων 

υπηρεσιών πρέπει να είναι ίση και δίκαιη προς όλους. 

 

 

3.3 Ανθρώπινο Δυναμικό και ικανοποίηση πολιτών-πελατών 

 
Είναι άνευ ουσίας η επιδίωξη για την παραγωγή ποιοτικών αγαθών και την 

παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών αν δεν σταθούμε σοβαρά στον βασικό 

παράγοντα της ποιότητας που είναι ο ίδιος ο άνθρωπος.  

 Ποιος είναι ο «ποιοτικός εργαζόμενος»; Είναι αυτός ο οποίος έχει επιλεχθεί 

για το ήθος του, τις γνώσεις, την εμπειρία και την προσφορά του σε άλλες μονάδες 

στις οποίες έχει εργαστεί. Γνωρίζει να ακούει, προσπαθεί να μαθαίνει και να 

αντιλαμβάνεται και πιστεύει στο όνομα και τις υπηρεσίες του οργανισμού στην οποία 

απασχολείται. Πιστεύει στην αξία της ομαδικής εργασίας (value of teamwork) και 

θεωρεί βασική προτεραιότητα τη βελτίωση των σχέσεων τόσο στο εσωτερικό 

περιβάλλον όσο και μεταξύ εργαζόμενων και πολιτών. 

 Τα ανώτερα στελέχη με όραμα και σκέψεις που ξεπερνούν την εποχή τους 

αντιλαμβάνονται την αξία των ποιοτικών εργαζόμενων. Έχουν προχωρήσει  σε 

δράσεις τις οποίες επιτάσσει το συνεχώς διευρυνόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον, 

όπως η ουσιαστική ανάθεση αρμοδιοτήτων και η ενδυνάμωση της ισχύος των 

εργαζομένων (empowerment). Τα στελέχη αυτά κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα 
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πρότυπο εργαζόμενου, τον αυτοδιοικούμενο εργαζόμενο (self-managing worker) που 

είναι αποτέλεσμα πρωτοποριακών πολιτικών, μέσω των οποίων δόθηκαν στους 

απασχολούμενους, σε μία υπηρεσία, πρωτοβουλίες.  

Ένας ορθολογικά διοικούμενος δημόσιος οργανισμός θέλει πάντα να 

προσφέρει στους πολίτες-πελάτες υπηρεσίες υψηλής ποιοτικής στάθμης. Για να το 

πετύχει αυτό πρέπει να θέσει ως βασική προτεραιότητα την ικανοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού της. Υπάρχει αμφίδρομη σχέση μεταξύ των εργαζόμενων και 

των πολιτών-πελατών. Η ικανοποίηση που λαμβάνουν οι μεν αντανακλάται στους δε 

και το αντίστροφο. Τα ανώτερα στελέχη του οργανισμού για να διασφαλίσουν τα 

θετικά αποτελέσματα αυτής της σχέσης προβαίνουν σε ενέργειες που περιγράφονται 

κατωτέρω: 

 

1. Καθορισμός συγκεκριμένων κατευθυντήριων γραμμών. 

Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη  μέσω του Επιχειρησιακού Σχεδίου (Business Plan) 

θέτουν μακροχρόνιους στρατηγικούς στόχους. Οι στόχοι πρέπει να γίνουν γνωστοί 

στα κατώτερα στελέχη. Παράλληλα οφείλουν να καταστήσουν γνωστό ότι η επίτευξη 

των στόχων της υπηρεσίας ή του οργανισμού θα έχει θετικά αποτελέσματα για τους 

εργαζόμενους.  

 

2. Παρακίνηση και ενθάρρυνση των εργαζόμενων για αποτελεσματική δράση. 

Η ηθική και υλική ανταμοιβή των εργαζόμενων βελτιώνει την αποτελεσματικότητά 

τους και διευκολύνει την Υπηρεσία στην επίτευξη των στόχων της. 

 

3. Θέληση για μάθηση και συνεχή βελτίωση. 

Το νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον δημιουργεί την ανάγκη επιμόρφωσης και 

εκπαίδευσης των εργαζόμενων σε νέες μεθόδους και τεχνικές ώστε να αποκτήσουν 

τις δεξιότητες εκείνες που θα τους επιτρέψουν να βελτιώσουν και να ισχυροποιήσουν 

τη θέση τους μέσα στον οργανισμό ή την υπηρεσία. 

 

4. Προσπάθεια για ομαδική εργασία. 

Η ενέργεια αυτή πρέπει να υλοποιείται όχι μόνο μεταξύ των εργαζόμενων σε ένα 

τμήμα ή σε μία διεύθυνση αλλά μεταξύ όλων των εργαζόμενων στην ίδια υπηρεσία. 

Το γεγονός αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η διοίκηση της υπηρεσίας υποστηρίζει τις 
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προσπάθειες αυτών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και οι οποίοι ενεργούν ως 

κυματοθραύστες στα δίκαια ή άδικα αιτήματα των πολιτών. 

 

5.Σεβασμός προς τους εργαζόμενους της υπηρεσίας. 

Τα διευθυντικά στελέχη οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα εκτίμησης 

και σεβασμού των υφισταμένων με τρόπο αληθινό και τίμιο και όχι αληθοφανή και 

ιδιοτελή.  

 

Το 1991, η διεθνής εταιρεία συμβούλων management, Gemini, στην προσπάθειά της 

για μείωση του κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας που της ζητήθηκε να 

συντάξει, έδωσε μεγάλη έμφαση στην ικανοποίηση και στην ενίσχυση του προφίλ 

των εργαζόμενων και πρότεινε την εφαρμογή τεσσάρων κανόνων R (4Rs): 

 

1. Επανατοποθέτηση (Reframing): Αλλαγή του τρόπου σκέψης των εργαζόμενων. Τα 

στελέχη πρέπει να πείσουν τους εργαζόμενους (αφού πειστούν πρώτα τα ίδια) ότι 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της υπηρεσίας στην οποία εργάζονται, στην ίδια 

μεριά με αυτήν και όχι απέναντι σε θέση άμυνας ή επίθεσης αναλόγως των συνθηκών 

που επικρατούν. 

 

2. Ανανέωση (Renewal): Ενίσχυση των εργαζόμενων με νέες δεξιότητες (μέσω 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων) και νέες αρμοδιότητες. Κυρίως δε με ανάθεση 

αρμοδιοτήτων. 

 

3. Αναδιάρθρωση (Restructuring): Ενσωμάτωση των νέων αντιλήψεων της κοινωνίας 

και υιοθέτηση μεθόδων που προσδίδουν στην υπηρεσία ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

 

4. Αναζωογόνηση (Revitalization): Κατάκτηση και εμπέδωση μεθόδων για την 

δημιουργική ανανέωση και αποτελεσματικότητα τμημάτων ή και του συνόλου της 

υπηρεσίας που παρουσιάζει υστέρηση. (Κέφης, 2014, σ. 84) 

 

Οι αρχές Διοίκησης ανθρώπινου Δυναμικού περιλαμβάνουν μια σειρά άριστων 

πρακτικών οι οποίες είναι: 
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 Προσφορά εργασιακής ασφάλειας. 

 Επιλογή προσωπικού βάσει αυστηρών και αξιοκρατικών κριτηρίων. 

 Χρήση αυτοδιοικούμενων ομάδων. 

 Ανταμοιβή βάσει απόδοσης. 

 Κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. 

 Μείωση ιεραρχικών διαφοροποιήσεων. 

 Διάχυση πληροφορίας και ανοιχτά συστήματα. 

 

Τα διοικητικά στελέχη απαιτείται να ενημερώνονται ως προς τις απαιτήσεις της 

κοινωνίας και των επικαιροποιημένων διατιθέμενων μέσων, ώστε να μπορέσουν να 

αυξήσουν τη διοικητική τους ικανότητα και να ανταποκρίνονται ακόμη και στα πιο 

σύνθετα αιτήματα των πολιτών. Για να συμβεί αυτό όμως προαπαιτείται η ύπαρξη 

σωστής κατάρτισης των εργαζομένων. Μέσα από τη σωστή κατάρτιση ευνοείται η 

ενημέρωση και η απόκτηση γνώσεων, η ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, η αλλαγή 

στάσεων και νοοτροπίας (βελτίωση εργασιακής κουλτούρας), η δημιουργία ομαδικού 

πνεύματος, η ικανοποίηση και των ίδιων των εργαζομένων (η διοίκηση μεριμνά για 

την πρόοδό τους) και φυσικά όλα τα παραπάνω συνθέτουν τη διοίκηση ολικής 

ποιότητας που οδηγεί σε βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του 

δημόσιου τομέα. 

 Δυστυχώς στη χώρα μας οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν έχουν επιτύχει τη 

βελτίωση της εργασιακής κουλτούρας. Εργάζονται κάτω από συνθήκες τις οποίες 

ούτε οι ίδιοι κατανοούν. Αγνοούν το όραμα και την αποστολή του οργανισμού στον 

οποίο εργάζονται, καθώς και τους σκοπούς και τους στόχους αυτού. 

 Προκειμένου να γίνει σωστή χρήση του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία θα 

οδηγήσει στη μεγιστοποίηση του δημοσίου συμφέροντος, που δεν είναι άλλο από την 

ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών, θα πρέπει να υπάρξει σωστή διαχείριση, 

αναφορικά με τα στάδια διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων, όπως είναι η 

προσέλκυση, επιλογή, διατήρηση, ανάπτυξη, ενδυνάμωση, κινητοποίηση, 

αξιολόγηση, αμοιβές και αναγνώριση. Είναι σημαντική η εφαρμογή μιας δέσμης 

μέτρων, τα οποία θα έχουν υψηλότερη απόδοση και θα οδηγήσουν σε υψηλή 

παραγωγικότητα, αύξηση της δέσμευσης και ανάμειξης των εργαζομένων στα 

υπηρεσιακά δρώμενα. Είναι υποχρέωση της ανώτατης διοίκησης η διαμόρφωση ενός 

εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο οι εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να 
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δώσουν το μέγιστο των ικανοτήτων τους. Μέσα από την ικανοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού το αποτέλεσμα θα είναι και η ικανοποίηση των πολιτών. 

 

 

3.4 Συστήματα Μέτρησης Ικανοποίησης Πολιτών-πελατών 

 
Η μέτρηση της ικανοποίησης πελατών έχει τις ρίζες της στο χώρο της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας, ενώ έχει επίσης απασχολήσει αρκετούς θεωρητικούς ερευνητές 

της επιστήμης του marketing. Η σχολή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας εστιάζεται 

κυρίως στον τρόπο υλοποίησης των αποτελεσμάτων, τα οποία βασίζονται σε 

αναλύσεις δεδομένων της ικανοποίησης των πολιτών. Από την άλλη, η σχολή του 

marketing προσεγγίζει το συγκεκριμένο θέμα από μία κοινωνικο-ψυχολογική πλευρά, 

δηλαδή, με ποιο τρόπο μορφοποιείται η ικανοποίηση των πολιτών.  

 Οι ερευνητές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας έχουν συνειδητοποιήσει  ότι η 

βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών δεν μπορεί να βασίζεται σε 

εσωτερικούς δείκτες του οργανισμού, αλλά θα πρέπει να συνδυάζεται με τα δεδομένα 

που προέρχονται άμεσα από τους πολίτες. 

 Ο Deming αναφέρει ότι οι έρευνες ικανοποίησης πελατών μπορούν να 

καταγράψουν τον παλμό, δεδομένου ότι αναλύουν και εξηγούν τις αντιδράσεις και 

τις απαιτήσεις των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να ενσωματωθούν στη 

συνολική διαδικασία επικοινωνίας της υπηρεσίας με τους πολίτες. Τόσο ο Deming 

όσο και ο Juran θεωρούν αυτή η διαδικασία επικοινωνίας με τους πολίτες ως τη 

βασική προϋπόθεση για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας 

των υπηρεσιών. 

 Ενώ οι Deming και Juran εστιάζονται κυρίως στην περιγραφή της 

απαιτούμενης πληροφορίας που συλλέγεται σε έρευνες ικανοποίησης πολιτών, άλλοι 

ερευνητές από το χώρο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας επικεντρώνονται στον 

καθορισμό του τρόπου δράσης της υπηρεσίας, με βάση την πληροφορία αυτή.  

 H ανάγκη για την ύπαρξη πολλαπλών μέτρων ικανοποίησης των πελατών 

μιας εταιρείας οφείλεται κυρίως στους εξής λόγους: 

 Η ικανοποίηση σχετίζεται με τη συμπεριφορά των πελατών και για το λόγο 

αυτό η ύπαρξη ενός μοναδικού μέτρου αξιολόγησης δεν εγγυάται την παροχή 

αξιόπιστης πληροφορίας. 
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 Η ύπαρξη πολλαπλών μέτρων ικανοποίησης δίνει τη δυνατότητα 

διασταύρωσης και ελέγχου εγκυρότητας της συλλεγόμενης πληροφορίας.  

Είναι φανερό ότι η ύπαρξη πολλαπλών μέτρων ικανοποίησης των πελατών 

συνεπάγεται και τη χρησιμοποίηση πολλαπλών πηγών πληροφόρησης από την 

πλευρά της επιχείρησης ή του  οργανισμού. Συνοπτικά η διαθέσιμη πληροφορία 

προέρχεται από: 

 Μεθόδους έρευνας. 

 Επιχειρησιακά δεδομένα. 

 Δεδομένα marketing/καναλιών διανομής και 

 Άλλες πηγές πληροφόρησης 

  

1. Άμεσα συστήματα μέτρησης (Direct Measurement Systems) 

Τα συστήματα αυτά βασίζονται σε δεδομένα  που προέρχονται άμεσα από το σύνολο 

των πελατών, όπως είναι οι έρευνες ικανοποίησης, τα παράπονα των πελατών, οι 

προσωπικές συνεντεύξεις, κλπ. Υπάρχουν αρκετά είδη άμεσων συστημάτων 

μέτρησης ικανοποίησης πελατών και κάθε ένα από αυτά παρέχει ανάλυση 

συγκεκριμένου προβλήματος από διαφορετική οπτικά γωνία. Τα άμεσα συστήματα 

μέτρησης έχουν ένα ¨προληπτικό¨ χαρακτήρα, δεδομένου ότι μπορούν να προτείνουν 

διορθωτικές ενέργειες πριν συμβούν ανεπιθύμητες καταστάσεις. 

 

2. Έμμεσα συστήματα μέτρησης (Indirect Measurement Systems) 

Παρά το γεγονός ότι τα έμμεσα συστήματα μέτρησης δεν είναι σε θέση από μόνα 

τους να επιλύσουν το πρόβλημα της μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών, 

μπορούν να προσφέρουν σημαντική βοήθεια. Τα συγκεκριμένα συστήματα 

βασίζονται σε δεδομένα που αποτελούν το αποτέλεσμα της ικανοποίησης των 

πολιτών, όπως είναι το ύψος των πωλήσεων, το μερίδιο αγοράς, κλπ. Για τον λόγο 

αυτό οι ενέργειες που βασίζονται σε τέτοιου είδους δεδομένα μπορούν να 

χαρακτηρισθούν ως ¨θεραπευτικές¨, αφού προσπαθούν να διορθώσουν ανεπιθύμητες 

καταστάσεις που έχουν ήδη συμβεί. Ένας εναλλακτικός διαχωρισμός των 

συστημάτων μέτρησης ικανοποίησης πελατών αποτελείται από τις εξής κατηγορίες: 
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1. Άμεσα συστήματα μέτρησης, τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως όταν μια 

διαδικασία ή ένα γεγονός καταγράφεται σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα κατά τη 

διάρκεια που αυτό συμβαίνει. 

2. Έμμεσα συστήματα, μέτρησης, τα οποία χρησιμοποιούνται για την καταγραφή 

γεγονότων που έχουν ήδη συμβεί. 

3. Στατιστικά δείγματα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση 

προβλέψεων σε περίπτωση που το σύνολο των δεδομένων είτε δεν είναι διαθέσιμο, 

είτε είναι αρκετά δύσκολο να αποκτηθεί. 

4. Συνεντεύξεις και έρευνες, οι οποίες αποτελούν το πλέον άμεσο σύστημα μέτρησης 

της ικανοποίησης πελατών και την μοναδική επιλογή σε περίπτωση ανάλυσης της 

συμπεριφοράς των πολιτών. (Γρηγορούδης, Σίσκος, 2005, σ. 26-28) 

Τέλος αξίζει να σημειωθεί η σπουδαιότητα της ανάπτυξης μιας βάσης 

δεδομένων των πολιτών, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα ενοποίησης του συνόλου 

της διαθέσιμης πληροφορίας από διαφορετικά τμήματα της υπηρεσίας.  

Η μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης του πολίτη από μία υπηρεσία, 

παραδοσιακά ισοδυναμεί με την γενική αξιολόγηση της υπηρεσίας  και τις ειδικές 

αξιολογήσεις συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του  από τον πολίτη. Έτσι, συχνή 

είναι η χρήση πεντάβαθμων κλιμάκων Likert (συμφωνώ/διαφωνώ) για τη μέτρηση 

της συνολικής ικανοποίησης του πολίτη από την υπηρεσία με ερωτήσεις τύπου: 

«γενικά έμεινα ικανοποιημένος με την υπηρεσία;». Για την 

βαθμολόγηση/αξιολόγηση επιμέρους σημαντικών χαρακτηριστικών της υπηρεσίας 

από τον πολίτη προτείνεται να ερωτώνται οι πολίτες σχετικά με την δυσαρέσκειά 

τους, αντί να ερωτώνται σχετικά με το πόσο ικανοποιημένοι είναι με την υπηρεσία. 

Έτσι παρέχεται η δυνατότητα στους marketers να εστιάζουν τις προσπάθειές τους  σε 

προβληματικές υπηρεσίες που δημιουργούν δυσαρέσκεια στους πολίτες. Η 

κατανόηση και η μέτρηση της ικανοποίησης παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες. Η πιο 

κοινή προσέγγιση είναι η χρήση γενικών ερευνών ικανοποίησης που 

πραγματοποιείται κάθε λίγα χρόνια και που έχουν ως σκοπό να παρακολουθούν τις 

αλλαγές κατά τη διάρκεια του χρόνου. Η έννοια της ικανοποίησης παρουσιάζει 

αρκετές δυσκολίες.   

 Καταρχήν δεν είναι στατική, αλλά αλλάζει κατά την διάρκεια του χρόνου. 

Νέες εμπειρίες αλλάζουν τα πιθανά επίπεδα ικανοποίησης που μπορούν να 

επιτευχθούν. 
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 Είναι πιθανό να είναι σύνθετη και αποτέλεσμα ενός μείγματος εμπειριών πριν 

κατά την διάρκεια και μετά τη στιγμή της μέτρησης 

 Η ικανοποίηση εμφανίζεται σε ποικίλα κοινωνικά πλαίσια που μεταβάλλονται 

και μπορεί να είναι απρόβλεπτα ή να μην μπορεί να τα περιγράψει ο πολίτης. 

 Μπορεί να είναι δύσκολο να εκφραστούν τα αίτια τη ικανοποίησης, κυρίως 

όταν εξετάζονται λιγότερο απτές πτυχές των υπηρεσιών. 

 Αν δεν υπάρξει πλήρης κατανόηση των αιτίων της ικανοποίησης, υπάρχει 

κίνδυνος να αντιμετωπιστεί ένα ¨καλό αποτέλεσμα¨ ως λόγος για να μην 

αλλαχτεί τίποτα.  
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4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

4.1 Συστήματα ISO 9000 

 
4.1.1 Γενικά 

Η διακίνηση χωρίς εμπόδια χιλιάδων ειδών μεταξύ διαφορετικών χωρών και η 

αποτελεσματική λειτουργία και χρήση τους στη χώρα προορισμού, προϋποθέτουν 

την τυποποίησή τους και τη δυνατότητα πιστοποίησης των προμηθευτών σχετικά με 

την ποιότητα των προϊόντων τους. Ιδιαίτερα σημαντική για τη διαδικασία 

πιστοποίησης είναι η ανάπτυξη και αποδοχή ορισμένων προτύπων: 

o Για τα συστήματα ποιότητας των προμηθευτών. 

o Για τις εξειδικευμένες προδιαγραφές συγκεκριμένων προϊόντων. 

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην καθιέρωση ορισμένων 

διεθνών προτύπων για τη διασφάλιση της ποιότητας όπως η σειρά ISO-9000, που για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ισοδύναμη με τη σειρά ΕΝ 29000. Στη διάρκεια του 

έτους 2000, ο αριθμός επιχειρήσεων με αυτή τη μορφή πιστοποίησης διεθνώς 

ξεπέρασε τις 300.000. Είναι χρήσιμο να διευκρινιστεί η διαφορά μεταξύ της 

πιστοποίησης ενός προϊόντος και της πιστοποίησης του συστήματος διασφάλισης της 

ποιότητάς του.  

 Η πιστοποίηση ενός προϊόντος αναφέρεται στη δοκιμή ενός δείγματος του 

προϊόντος από έναν τρίτο επίσημο φορέα και η διαβεβαίωση ότι τα χαρακτηριστικά 

Α, Β και Γ του σχεδίου για την κατασκευή του προϊόντος ικανοποιούν τα 

καθιερωμένα για το συγκεκριμένο είδος πρότυπα.  

Αντίθετα, η πιστοποίηση του συστήματος ποιότητας για το προϊόν έχει σκοπό 

να μας διαβεβαιώσει ότι η επιχείρηση διαθέτει τα απαραίτητα συστήματα και τις 

διαδικασίες που επιτρέπουν την παραγωγή του με τρόπο που να συμμορφώνεται με 

τις προδιαγραφές του σχεδίου για το οποίο πιστοποιήθηκε αρχικά το ίδιο προϊόν.  

Τον Δεκέμβριο του 2000 πραγματοποιήθηκε επίσημα η καθοριστική 

αναθεώρηση της ¨οικογένειας¨ προτύπων ISO-9000:1994 με τη νέα σειρά ISO-

9000:2000. H εξέλιξη αυτή αποτελεί ριζική αναθεώρηση των μέχρι τώρα ισχυόντων 

προτύπων. Η υιοθέτησή τους είχε προβλεφθεί να θεσπίσει αναγκαστικά σε ένα 

μεταβατικό στάδιο περίπου δύο ετών, μετά την πάροδο του οποίου η πιστοποίηση 

επιχειρήσεων θα ίσχυε μόνο με τη νέα σειρά. (Δερβιτσώτης, 2005, σ. 480-481)  
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4.1.2 Ορισμός και Περιγραφή 

 
Η σειρά ISO-9000 αποτελεί ένα σύνολο διεθνών προτύπων για τη διασφάλιση 

της ποιότητας. Αυτή έχει διαμορφωθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης 

(International Standards Organization ISO) που εδρεύει στη Γενεύη και αποτελείται 

από εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης για 90 και πλέον χώρες. Η επιδιωκόμενη 

διασφάλιση της ποιότητας μέσω αυτών των διεθνών προτύπων παρέχεται με τον 

προσδιορισμό ενός γενικού μοντέλου, δηλαδή ενός καταλόγου των επιθυμητών 

χαρακτηριστικών και ενεργειών για το ενδεδειγμένο σύστημα ποιότητας που είναι 

εφαρμόσιμο για προϊόντα και υπηρεσίες. 

 Ο προσδιορισμός του συστήματος ποιότητας με βάση τα πρότυπα αυτά είναι 

γενικός. Αυτό σημαίνει ότι δεν λαμβάνει υπόψη ούτε τα ειδικά συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά σε θέματα ποιότητας, ούτε τα χαρακτηριστικά εκείνα μιας 

επιχείρησης ή ενός οργανισμού που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητά της/του. 

Απλά, τα προβλεπόμενα για το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας στη σειρά ISO-

9000 καλύπτουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις ή απαιτήσεις για την αποτελεσματική 

λειτουργία του συστήματος με την κατάλληλη από τη διοίκηση πολιτική ποιότητας. 

 Μία σοβαρή κριτική για τα πρότυπα ISO-9000:1994 είναι ότι δεν προβλέπουν 

τις κατάλληλες διαδικασίες για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας  και για τη 

μέτρηση του κόστους έλλειψης ποιότητας. Η νέα σειρά ISO-9000:2000 με τις ριζικές 

αλλαγές που επιβάλλει, επιδιώκει να καλύψει τις αδυναμίες αυτές. Ο αυξανόμενος 

διεθνής ανταγωνισμός προκαλεί συνεχείς πιέσεις στις επιχειρήσεις, ιδιωτικές και 

δημόσιες, για βελτιώσεις και ποιότητα. Συνεπώς, μια επιχείρηση, ιδιωτική ή δημόσια, 

στη διαδικασία διαμόρφωσης μιας αποτελεσματικής πολιτικής για την ποιότητα, δεν 

θα πρέπει να την αναπτύξει μόνο στο πλαίσιο που παρέχουν τα πρότυπα, αλλά να 

εξετάζει συχνά το πρόβλημα επαναπροσδιορισμού των στόχων ποιότητας που 

αλλάζουν και απαιτούν ενσωματωμένες ειδικές διαδικασίες μέσα στην επιχείρηση για 

συνεχείς βελτιώσεις. (Δερβιτσιώτης, 2005, σ.481-482) 

Μετά το 1994, σχεδόν κάθε συμφωνία προμηθειών και σύμβαση για τον 

προσδιορισμό τεχνικών προδιαγραφών που συντάσσεται από βιομηχανίες, 

οργανισμούς και κυβερνήσεις των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Τυποποίησης (European Committee for Standardization ή CEN) θα περιέχει την 

απαίτηση συμμόρφωσης του προμηθευτή στα προβλεπόμενα διεθνή πρότυπα ΕΝ 

29000 (που αντιστοιχούν με τα ISO-9000) 
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 Η εξέλιξη αυτή προϋποθέτει την ανάγκη πιστοποίησης των προμηθευτών από 

ειδικούς φορείς, όπως είναι για την Ελλάδα ο ΕΛΟΤ, μετά από σχετική αξιολόγηση 

για την ικανότητά τους να λειτουργήσουν  με συστήματα διασφάλισης  της 

ποιότητας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των διεθνών προτύπων. Πέρα από τα 

πλεονεκτήματα της καλύτερης ποιότητας για την παραγωγή και άλλων διαδικασιών 

υποστήριξης, η πιστοποίηση μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού για ISO-9000 

προσφέρει στους υπεύθυνους του μάρκετινγκ ένα ακόμη όπλο για την καλύτερη 

προβολή όχι μόνο των προϊόντων, αλλά και της επιχείρησης γενικότερα. 

 

 

Το επίσημο σήμα πιστοποίησης ISO-9000 

http://www.inkpal.com/images/iso-9000.jpg (22-12-2016) 

 

 

4.1.3 Προϋποθέσεις Αποτελεσματικής Εφαρμογής 

 

Η πρωτοβουλία από τη διοίκηση για την εφαρμογή των διεθνών προτύπων για τη 

διασφάλιση της ποιότητας ξεκινά από την αναγνώριση της καθοριστικής σημασίας 

της ποιότητας  για την επιβίωση της επιχείρησης ή του οργανισμού. Οι πιέσεις από τη 

διεθνοποίηση της αγοράς και την όξυνση του ανταγωνισμού δεν αφήνουν μεγάλα 

περιθώρια.  

Για την επιτυχή εφαρμογή των προτύπων χρειάζεται να ικανοποιηθούν τρεις 

βασικές προϋποθέσεις: 

1. Η αποδοχή και η δέσμευση της διοίκησης. 

http://www.inkpal.com/images/iso-9000.jpg
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2. Η κατάλληλη στάση για τις αναγκαίες αλλαγές από την πλευρά των στελεχών και 

εργαζόμενων που θα επηρεασθούν από την εφαρμογή τους. 

3. Η τεχνική ικανότητα ανάπτυξης των συστημάτων και διαδικασιών για την 

καλύτερη διασφάλιση της ποιότητας μέσα στα πλαίσια που προσδιορίζουν τα διεθνή 

πρότυπα. (Δερβιτσιώτης, 2005, σ. 491) 

 

 

4.2 Φάσεις Διαδικασίας Πιστοποίησης 

 
Όταν έχει αποφασιστεί η σκοπιμότητα της ανάγκης πιστοποίησης με ένα από τα 

συστήματα ISO-9000, η σχετική διαδικασία ολοκληρώνεται σε τέσσερις διαδοχικές 

φάσεις: 

1
η
: Προμελέτη σκοπιμότητας για πιστοποίηση 

2
η
: Προετοιμασία για πιστοποίηση 

3
η
: Διαδικασία πιστοποίησης από κατάλληλο φορέα 

4
η
: Διατήρηση ή αλλαγή του είδους πιστοποίησης 

 

Σε κάθε φάση ακολουθείται μία σειρά από βήματα ενεργειών για τη συστηματική και 

ολοκληρωμένη κάλυψή της.  

 

Φάση 1
η
: Προμελέτη σκοπιμότητας για πιστοποίηση 

Για επιχειρήσεις τα προϊόντα των οποίων βρίσκονται μεταξύ αυτών που ελέγχονται 

με σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πιστοποίηση με βάση τα διεθνή 

πρότυπα ISO-9000 είναι υποχρεωτική. Χωρίς αυτήν είναι αδύνατο για την 

επιχείρηση να διαθέσει τα προϊόντα της στις αγορές χωρών-μελών ή να υποβάλει 

προσφορές σε διαγωνισμούς που προκηρύσσουν διάφοροι δημόσιοι οργανισμοί για 

σχετικές προμήθειες. 

 Για προϊόντα που δεν υπόκεινται σε έλεγχο με βάση τις οδηγίες της Ε.Ε., η 

επιχείρηση συνήθως προσδιορίζει την επιλογή συμβουλευτικού γραφείου για την 

προετοιμασία για πιστοποίηση με κριτήρια που θα επιτρέψουν ν’ αντιμετωπίσει πιο 

αποτελεσματικά τον ανταγωνισμό που θα συναντήσει. 
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Φάση 2
η
: Προετοιμασία για πιστοποίηση 

Ορισμός Χρόνου Αξιολόγησης 

Βήμα 1
ο
:  Ανάληψη δέσμευσης της διοίκησης 

Βήμα 2
ο
:  Προκαταρκτική Αυτο-αξιολόγηση 

Επιλογή συμβουλευτικού γραφείου για προετοιμασία της επιχείρησης 

Η επιλογή ενός συμβουλευτικού γραφείου που θα προετοιμάσει την επιχείρηση στη 

σχεδίαση των αναγκαίων διαδικασιών για τη διασφάλιση της ποιότητας και τη 

συγγραφή του σχετικού εγχειριδίου, εξαρτάται από το είδος των προϊόντων ή των 

υπηρεσιών που παράγει η επιχείρηση και από το βαθμό εξοικείωσης και πείρας που 

αυτή έχει με συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Το Εγχειρίδιο Ποιότητας (Quality 

Manual) αποτελεί την τεκμηρίωσή τους. 

 Το συμβουλευτικό γραφείο που επιλέγεται για την προετοιμασία της 

επιχείρησης θα πρέπει να διαθέτει επαρκή πείρα στο συγκεκριμένο κλάδο, ώστε να 

αποφευχθούν καθυστερήσεις στη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού. Η επιλογή 

συμβουλευτικού γραφείου χωρίς την κατάλληλη πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό, 

για λόγους οικονομίας, μπορεί να στοιχίσει πολύ περισσότερο. Το κόστος αυτό 

προκύπτει από διαφυγόντα κέρδη ή από την αποδυνάμωση της ανταγωνιστικής θέσης 

της επιχείρησης λόγω της καθυστέρησης, σε χρονική διάρκεια, στην πιστοποίηση. 

  Αξίζει να επαναλάβουμε ότι για ελεγχόμενα με κοινοτικές οδηγίες προϊόντα, 

είναι απαραίτητη η επιλογή ενός οργανισμού πιστοποίησης που είναι διαπιστευμένος 

για ένα συγκεκριμένο κλάδο. 

Χρονοδιάγραμμα Προετοιμασίας για Επίσημη Αξιολόγηση 

Βήμα 3
ο
:  Διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για πρότυπα ISO-9000 

Βήμα 4
ο
:  Δημιουργία υποδομής για διασφάλιση ποιότητας 

o Συγκρότηση συντονιστικής επιτροπής 

o Συγκρότηση ομάδων εργασίας για το πρόγραμμα πιστοποίησης 

Βήμα 5
ο
: Διαμόρφωση συστήματος τεκμηρίωσης διαδικασιών παραγωγής, ελέγχου 

ποιότητας και διαδικασιών υποστήριξης 

o Επίπεδο 1
ο
: Εγχειρίδιο ποιότητας 

o Επίπεδο 2
ο
: Βασικές διαδικασίες μάνατζμεντ ποιότητας 

o Επίπεδο 3
ο
: Οδηγίες τυποποιημένων μεθόδων λειτουργίας  

-Τυποποιημένες μέθοδοι εργασίας (standard operating procedures) 

-Τυποποιημένες μέθοδοι δοκιμών (testing methods) 

-Τυποποιημένες μέθοδοι διαβάθμισης οργάνων μέτρησης (calibration procedures) 
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o Επίπεδο 4
ο
: Αρχεία, βιβλία παρακολούθησης, έγγραφα, έντυπα 

Βήμα 6
ο
: Προκαταρκτική αυτοαξιολόγηση συστήματος και λήψη διορθωτικών μέτρων. 

 

Φάση 3
η
: Διαδικασία πιστοποίησης από κατάλληλο φορέα 

Επιλογή οργανισμού για χορήγηση πιστοποίησης ποιότητας 

Βήμα 7
ο
: Προαιρετική αίτηση για διεξαγωγή προκαταρκτικής αξιολόγησης από φορέα 

πιστοποίησης. 

o Διεξαγωγή συμπληρωματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το 

προσωπικό 

o Λήψη διορθωτικών μέτρων 

Βήμα  8
ο
: Κανονική αίτηση για επίσημη αξιολόγηση 

o Επικοινωνία και υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων 

o Συγκρότηση ομάδας αξιολόγησης από φορέα πιστοποίησης 

Βήμα 9
ο
: Κανονική αξιολόγηση εγκατάστασης από ομάδα του φορέα πιστοποίησης 

o Αρχική συνάντηση με εκπροσώπους της διοίκησης 

o Επίσκεψη σε χώρους παραγωγής και σε άλλα τμήματα της επιχείρησης 

o Αξιολόγηση Εγχειριδίου ποιότητας (Ε.Π.) εργοστασίου και επιχείρησης 

o Λεπτομερής αξιολόγηση διαδικασιών συστήματος για τη διασφάλιση 

ποιότητας. Εκτίμηση βαθμού συμμόρφωσης  σε διαδικασίες του Ε.Π. 

o Καταγραφή και ερμηνεία αποκλίσεων και παραλείψεων. Σύνταξη εισήγησης 

με προτάσεις, διορθώσεις και βελτιώσεις 

o Διεξαγωγή αξιολόγησης βαθμού συμμόρφωσης διαδικασιών  της επιχείρησης 

σε προδιαγραφές συστήματος Δ.Π., με βάση τα προβλεπόμενα στο 

επιλεγμένο πρότυπο για πιστοποίηση και τα προετοιμασμένα έγγραφα 

τεκμηρίωσης 

o Συνάντηση και συζήτηση με εκπροσώπους της διοίκησης μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

o Σύνοψη διαπιστώσεων ομάδας φορέα πιστοποίησης 

o Σχολιασμός και διευκρινήσεις σε ερωτήματα της διοίκησης 

o Εισήγηση ομάδας εκτιμητών για άμεση έγκριση ή όχι της πιστοποίησης 

o Έγκριση μετά από διορθωτικές ή συμπληρωματικές ενέργειες 

o Απόρριψη λόγω ακαταλληλότητας 

o Γραπτή απάντηση του φορέα πιστοποίησης για τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης 
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o Επισήμανση ανάγκης λήψης διορθωτικών μέτρων, αν τούτο κρίνεται 

αναγκαίο, και συμφωνία στον τρόπο ελέγχου συμμόρφωσης της επιχείρησης 

σε υποδείξεις 

Βήμα 10
ο
: Χορήγηση στην επιχείρηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης με το πρότυπο 

ISO-9000 

o Καταχώρηση επιχείρησης σε κατάλογο πιστοποιημένων προμηθευτών 

από τον φορέα πιστοποίησης 

o Καταχώρηση επιχείρησης σε κατάλογο πιστοποιημένων προμηθευτών 

από τον επίσημο οργανισμό διαπίστευσης του φορέα πιστοποίησης  

o Επιθεώρηση επιχείρησης ανά τρίμηνο ή εξάμηνο για συμμόρφωση 

o Άδεια αξιοποίησης ή κοινοποίησης από την επιχείρηση της παροχής 

πιστοποίησης με προκαθορισμένο τρόπο  για λόγους μάρκετινγκ ή άλλους 

 

Φάση 4
η
: Διατήρηση ή αλλαγή του είδους πιστοποίησης 

Πλήρης επαναξιολόγηση της επιχείρησης για τη συνέχιση της πιστοποίησης: 

o Οποτεδήποτε αλλάξει η δραστηριότητα της επιχείρησης σε τομείς που δεν 

καλύφθηκαν στην αρχική πιστοποίηση 

o Κάθε τρία ή τέσσερα χρόνια για αρχικές συνθήκες λειτουργίας 

(Δερβιτσιώτης, 2005, σ. 491-495) 

 

 

4.3 Εισαγωγή Νέου Προτύπου ISO 9000:2000 

 
4.3.1 Σκοπός Αναθεώρησης και Δημιουργίας του Νέου Προτύπου 

 
Η γενική πολιτική του διεθνούς οργανισμού ISO προβλέπει την αναθεώρηση, με 

σκοπό τη βελτίωση των προτύπων σε κανονική βάση. Οι αλλαγές που γίνονται κάθε 

φορά στηρίζονται  στις πληροφορίες από την αξιολόγηση κατά την εφαρμογή τους 

από επιχειρήσεις και οργανισμούς. Έτσι από μια έρευνα με τη συμμετοχή 1100 

εταιρειών, η σχετική Επιτροπή TC 176, σταδιακά διαμόρφωσε τις επιθυμητές 

αλλαγές  στη σειρά ISO-9000:1994 στο νέο πρότυπο  με τους εξής στόχους: 

 

o Την ανάγκη αναζήτησης και υλοποίησης μέσα από την εφαρμογή του νέου 

πρότυπου, συνεχών βελτιώσεων της ποιότητας σε προϊόντα και παραγωγικές 
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διαδικασίες. Αυτό ήταν ένα από τα βασικά σημεία κριτικής του προτύπου, 

συγκρινόμενου με την προσέγγιση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

o Τη στήριξη της αρχιτεκτονικής  του νέου προτύπου στη βασική έννοια της 

διαδικασίας που υπεισέρχεται στις κάθε μορφής επιχειρηματικές διαδικασίες. 

Η έννοια αυτή είναι θεμελιώδους σημασίας στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. 

o Η διασφάλιση συμβατότητας με το πρότυπο ISO-14001 

o Η διευκόλυνση της αυτο-αξιολόγησης από επιχειρήσεις  

o Η αυξημένη εστίαση του προτύπου στην αποτελεσματικότητα με την οποία τα 

είδη που παράγει μια επιχείρηση ικανοποιούν  όχι μόνο τους πελάτες της, 

αλλά και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη στη δραστηριότητα και επιτυχία της 

o Η απλούστευση του προτύπου με τη δημιουργία ενός γενικού πλαισίου που 

θα διευκολύνει την εφαρμογή του (Δερβιτσιώτης, 2005, σ. 495-496) 

 
 

4.3.2 Προσδιορισμός Νέων Απαιτήσεων στο Πρότυπο ISO-2000 

 
Στην επιδίωξη μεγαλύτερης εναρμόνισης του νέου προτύπου με τις αρχές και τη 

φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, ο καθορισμός των απαιτήσεων για την 

πιστοποίηση μιας επιχείρησης με ISO-9000:2000, είναι ο ακόλουθος; 

Μεγαλύτερη εστίαση στις ανάγκες του πελάτη 

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί θα πρέπει να προσδιορίζουν τις ανάγκες και 

τις προσδοκίες των πελατών και θα χρειάζεται να παρακολουθούν με τακτικές 

έρευνες το βαθμό ικανοποίησης ή όχι των πελατών τους. 

Καθιέρωση μετρήσιμων επιχειρηματικών στόχων 

Στο νέο πρότυπο δίνεται αυξημένη έμφαση στο ρόλο της ανώτατης διοίκησης 

να διαμορφώνει και να βελτιώνει το σύστημα ποιότητας με την καθιέρωση 

μετρήσιμων στόχων για κάθε οργανωτικό επίπεδο. 

Υποχρεωτική μέτρηση επιδόσεων με σκοπό τη συνεχή βελτίωση 

Αντί για προαιρετική γίνεται υποχρεωτική η απαίτηση για μετρήσεις και 

παρακολούθηση των επιδόσεων των επιχειρηματικών διαδικασιών, με σκοπό τη 

βελτίωσή τους σε κάθε επίπεδο. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει οι ίδιες να προσδιορίζουν 

τις ανάγκες αυτές ως προς τις ενδεδειγμένες μεθοδολογίες, όπως αυτή του 

στατιστικού ελέγχου της ποιότητας. Η μέτρηση και η παρακολούθηση των επιδόσεων 

ή της απόδοσης διαδικασιών με σκοπό τον εντοπισμό των ευκαιριών για βελτίωση 



 47 

γίνεται υποχρεωτική στην αξιολόγηση κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο (management 

review) του Συστήματος Ποιότητας. 

Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού  

Η μέχρι τώρα παρουσίαση περιγραφών παρεχόμενης εκπαίδευσης στο 

προσωπικό δεν θα είναι επαρκής. Με το νέο πρότυπο η διοίκηση θα υποχρεούται να 

αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων προγραμμάτων εκπαίδευσης 

από τη διαχρονική σύγκριση των επιδόσεων σε κατάλληλους δείκτες ποιότητας ή 

παραγωγικότητας του προσωπικού. 

 

Οι νέες ενότητες για τις απαιτήσεις του ISO-9000:2000 

 
Ενότητα    1

η
: Ευθύνες της διοίκησης (Management Responsibility) 

Ενότητα    2
η
: Διαχείριση πόρων (Resource management) 

Ενότητα    3
η
: Παραγωγή (ανάπτυξη/υλοποίηση) προϊόντων (Product Realization) 

Ενότητα  4
η
: Μέτρηση, ανάλυση και βελτιώσεις (Measurement, Analysis and 

Improvement) 

 
Αναμενόμενα Οφέλη από το Νέο Πρότυπο 

 
Η δραστική αναθεώρηση του τελευταίου προτύπου και η διαμόρφωση του ISO-

9000:2000 προβλέπεται ότι θα έχει τα εξής σημαντικά οφέλη: 

 

o Απλούστευση και αυξημένη ευελιξία του νέου προτύπου σε περισσότερες 

επιχειρήσεις και οργανισμούς, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο 

εντάσσονται και το μέγεθος της επιχείρησης 

o Στήριξη του προτύπου στη βασική έννοια των διαδικασιών και της 

μεθοδολογίας για τη βελτίωσή τους σε κάθε επίπεδο 

o Εστίαση της έμφασης στο πρότυπο από την απαίτηση για συμμόρφωση σε 

προκαθορισμένες προδιαγραφές διαδικασιών στην πιο αποτελεσματική 

απαίτηση για την ικανοποίηση των πελατών και άλλων ενδιαφερομένων 

μερών, όπως είναι οι εργαζόμενοι, οι ιδιοκτήτες-μέτοχοι, το κοινωνικό 

περιβάλλον της επιχείρησης και το φυσικό της περιβάλλον 

o Ουσιαστική σύγκλιση με τις αρχές και μεθόδους της Ολικής Ποιότητας, 

ιδιαίτερα όπως αυτές αποτυπώνονται στα διεθνώς καθιερωμένα βραβεία 
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επιχειρηματικής υπεροχής  (business excellence), π.χ. το ευρωπαϊκό βραβείο 

EQA κ.ά. 

Σε ένα πολύπλοκο, δυναμικό και αβέβαιο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, η 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση για την 

επιβίωση και επιτυχία τους. Τα χαρακτηριστικά του νέου προτύπου ISO-9000:2000 

συμβάλλουν στην αναγκαία προσαρμογή των επιχειρήσεων σε τρόπους λειτουργίας 

που δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για την επίτευξη των στρατηγικών τους 

στόχων. 
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5. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

5.1 Δημόσιο Μάρκετινγκ 

 
Γενικά  

Η έννοια του μάρκετινγκ στο δημόσιο τομέα έχει εξελιχθεί και γίνεται ολοένα 

και περισσότερο μέρος της γενικής έννοιας μάρκετινγκ, ειδικά μετά τα τέλη της 

δεκαετίας του ’70 όταν μια σειρά από θεμελιώδεις αλλαγές συνέβησαν σχετικά με τη 

δομή του κράτους. Από τότε, το δημόσιο μάρκετινγκ έχει συνήθως επέκταση ως ένα 

πεδίο μελέτης και έχει γίνει σταδιακά πιο σημαντικό στους δημόσιους οργανισμούς, 

ιδιαίτερα με την έμφαση που δίνουν στο ρόλο και τις ανάγκες των πολιτών-πελατών. 

Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει αυξανόμενη αναγνώριση ότι το μάρκετινγκ μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για τον εμπλουτισμό του δημόσιου τομέα και την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πολιτών.  

 Το μάρκετινγκ έχει μια ιστορία σχεδόν ενός αιώνα και εξακολουθεί να 

βρίσκει τρόπους να επαναπροσδιορίσει και να επεκτείνει τα όριά του. Η είσοδός του 

στο δημόσιο είναι φυσική, κατά κάποιο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις του 

από τη δεκαετία του ’80 όταν η νέα δημόσια διοίκηση άρχισε να αλλάζει τρόπους 

λειτουργίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η νέα δημόσια διοίκηση είναι πανάκεια για όλα 

τα προβλήματα του δημόσιου τομέα. 

 
Η έννοια του Μάρκετινγκ στο Δημόσιο Τομέα 

 
Η έννοια του Μάρκετινγκ έχει συνεχώς εξελιχθεί, ειδικά κατά τη διάρκεια 

των τελευταίων δεκαετιών, σε όλο και πιο πολύπλοκη και εκτεταμένη. Ίσως μια 

πιθανή εξήγηση αυτής της δημοτικότητας είναι ότι ζει σε μια κοινωνία που το 

μεγαλύτερο μέρος, με βάση την ελεύθερη οικονομία της αγοράς, περιλαμβάνει, 

μεταξύ άλλων, την προώθηση υπηρεσιών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.  

 Υπήρξαν πολυάριθμες προσπάθειες στη βιβλιογραφία να οριστεί η έννοια του 

μάρκετινγκ, αλλά λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκότητάς του δεν έχουν 

καταφέρει να προσφέρουν μια πλήρη εικόνα σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του, τη 

σημασία και τις επιπτώσεις στους οργανισμούς. Λίγοι έχουν καταφέρει να 

κατανοήσουν όλες τις πτυχές που αφορούν την οικονομική, κοινωνική και 

στρατηγική πλευρά του.  
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 Το μάρκετινγκ είναι απαραίτητο στις δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς 

διότι δεν οδηγεί μόνο σε πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες αλλά και σε 

πελατοκεντρικές υπηρεσίες. Ωστόσο η έννοια του μάρκετινγκ μπορεί να θεωρηθεί ως 

κατάλληλη για το δημόσιο τομέα, αλλά σε μια τροποποιημένη μορφή από μία χλωμή 

απομίμηση του ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο της δημόσιας υπηρεσίας.  Ακόμη, όμως, 

κι αν ο δημόσιος τομέας μπορέσει να μάθει τις καλές πρακτικές από τον ιδιωτικό, το 

μάρκετινγκ δεν μπορεί να μεταφερθεί από τον ένα τομέα στον άλλο. Οι έννοιες τα 

πλαίσια και τα μοντέλα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στο περιβάλλον λειτουργίας 

του δημόσιου τομέα. 

Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες δημόσιων δραστηριοτήτων, ανάλογα με την 

εφαρμογή μάρκετινγκ: 

o Οι δημόσιες υπηρεσίες στον τομέα των επιχειρήσεων, εφόσον το μάρκετινγκ 

υπό μορφή εμπορίας είναι εφαρμόσιμο. 

o Οι οργανισμοί που παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες στους χρήστες  (όπως 

σχολεία, αστυνομία, πυροσβεστική) για τις οποίες μόνο η ¨τιμή¨ δεν 

μεταφέρεται από το ιδιωτικό μάρκετινγκ. 

o Υπηρεσίες που εμπλέκονται με την κοινωνική ασφάλεια, φορολογική 

διοίκηση, τελωνεία, που ασχολούνται λιγότερο με το μάρκετινγκ ακόμη κι αν 

ο φορολογούμενος μπορεί να θεωρηθεί περισσότερο σαν ¨πελάτης¨. 

o Οι Υπηρεσίες παρέμβασης και ελέγχου (δραστηριότητες των φυλακών και 

των δικαστηρίων) οι οποίες δεν ενδιαφέρονται για το μάρκετινγκ.  

Οι κυβερνήσεις και οι τοπικές διοικήσεις άρχισαν να συνειδητοποιούν τη σημασία 

της εφαρμογής μάρκετινγκ, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους. Κυβερνητικοί ή 

τοπικοί δημόσιοι οργανισμοί αναπτύσσουν μεθόδους μάρκετινγκ για να 

προσελκύσουν επενδυτές μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων, την 

ενθάρρυνση ιδιωτικών πρωτοβουλιών και τις εκστρατείες κοινωφελούς δράσης. 

 Σύμφωνα με πρόσφατη ανασκόπηση «το μάρκετινγκ αποδεικνύεται ότι είναι 

η καλύτερη πλατφόρμα σχεδιασμού για ένα δημόσιο οργανισμό που θέλει να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και να τους προσδώσει πραγματική αξία». 

Την δεκαετία του ’90, ο δημόσιος τομέας σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες έρχεται να 

αναγνωρίσει τους πολίτες ως πελάτες και παράλληλα έχει αρχίσει να εφαρμόζει τα 

εργαλεία του μάρκετινγκ και τον στρατηγικό σχεδιασμό μάρκετινγκ με σκοπό να 

πουλήσει την πολιτική του στους πολίτες. Οι δημόσιοι οργανισμοί χρησιμοποιούν 

τέσσερις τύπους μάρκετινγκ: 
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o Κατ’ αρχάς, η έννοια της «αγοραιοποίησης» σημαίνει ότι ενεργοποιούνται 

ορισμένες πτυχές των δραστηριοτήτων του δημόσιου τομέα που μοιάζει με το 

μάρκετινγκ του ιδιωτικού τομέα. Στόχος είναι να μειωθεί το κόστος και να 

αναβαθμιστεί η ποιότητα ανάλογα με τις απαιτήσεις των πολιτών-πελατών. 

o Τόσο οι δημόσιοι οργανισμοί όσο και οι μη κερδοσκοπικοί  (ΜΚΟ), μπορούν 

να εφαρμόζουν, κατά κύριο λόγο, μάρκετινγκ για την προώθηση 

συμφερόντων όσο και για την εξασφάλιση του μέλλοντός τους. Ο Burton, για 

παράδειγμα, προτείνει οι δημόσιοι οργανισμοί να χρησιμοποιούν το 

μάρκετινγκ για να εξασφαλίσουν τη συνεχή ύπαρξή τους με υποστήριξη από 

την αγορά και την κοινωνία. 

o Στην περίπτωση των τοπικών αρχών, το μάρκετινγκ  μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της  περιοχής τους υπό την ευθύνη της 

δημόσιας αρχής στην οποία υπόκεινται. 

o Το μάρκετινγκ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση 

βασικών πολιτικών στόχων. 

Οι κυβερνήσεις μπορούν να έχουν καλούς λόγους για την ανάπτυξη εργαλείων 

μάρκετινγκ, διότι γνωρίζουν λίγα για τους πολίτες ως αποδέκτες και χρήστες των 

δημοσίων υπηρεσιών. Δυστυχώς, ο δημόσιος τομέας είναι περιορισμένος ακόμη, σε 

σχέση με τις υπηρεσίες που οφείλει να παρέχει. Οι περιορισμοί αυτοί μπορεί να 

περιλαμβάνουν: 

o Νομοθετικούς περιορισμούς 

o Πολιτικές φιλοσοφίες 

o Έλλειψη φυσικών πόρων 

o Έλλειψη οικονομικών πόρων 

 

 

5.2 Εξυπηρέτηση του πολίτη-πελάτη 

 
Η ποιότητα υπηρεσιών συνδέεται με την ικανοποίηση του πολίτη από την 

παρεχόμενη υπηρεσία. Δηλαδή η ικανοποίηση από την υπηρεσία ισούται με την 

αντίληψη και την προσδοκία. 

 Αν η αντίληψη για την παρεχόμενη υπηρεσία είναι μεγαλύτερη από την 

προσδοκία, τότε έχουμε ικανοποίηση. Η αντίληψη έχει να κάνει με τον τρόπο 
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διαχείρισης της ίδιας της υπηρεσίας, καθώς επίσης και με τον τρόπο διαχείρισης της 

ομάδας πολιτών. 

Συγκεκριμένα: 

1)   στη διαχείριση της υπηρεσίας πρέπει να λάβουμε υπόψη τα εξής: 

o τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η υπηρεσία για να έχει ποιότητα 

o τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σε περιόδους αιχμής 

o το προσωπικό που πρέπει να έχει ο οργανισμός για να πραγματοποιηθεί η 

υπηρεσία 

o το αποτέλεσμα (πρόβλημα) που θα προκύψει από τις ουρές που 

σχηματίζονται σε ώρες αιχμής 

2)  στη διαχείριση της ομάδας πολιτών πρέπει να βρούμε τρόπους να γίνει   η 

μετακίνησή τους από περιόδους αιχμής σε περιόδους κανονικές. 

3)  οι προσδοκίες των πολιτών διαφέρουν. Ο οργανισμός μπορεί να διαχειριστεί τις 

προσδοκίες των πολιτών μέσω των διαφημίσεων, των προωθήσεων ή μέσω της 

επικοινωνίας κατά τη στιγμή της συνάντησής τους. 

 

 

5.3 Κριτήρια εξυπηρέτησης σε Οργανισμούς παροχής υπηρεσιών 

 
Ο προσδιορισμός των στοιχείων που χαρακτηρίζουν την ποιότητα μιας υπηρεσίας 

είναι αρκετά δύσκολη υπόθεση, δεδομένης της έλλειψης υλικής υπόστασης των 

υπηρεσιών. Παρ’ όλα αυτά, έρευνες έχουν δείξει ότι οι πολίτες χρησιμοποιούν κατά 

μέσο όρο κοινά κριτήρια για να αξιολογήσουν το επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών 

που τους παρέχουν οι οργανισμοί ανεξαρτήτως του κλάδου της υπηρεσίας. Τα 

κριτήρια αυτά κατά τον Garvin είναι τα εξής: 

1.  Πιστότητα-συνέπεια. Η ικανότητα του οργανισμού να παρέχει την υπηρεσία με 

εγκυρότητα, σταθερότητα και με ακρίβεια την πρώτη φορά.  

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

υπηρεσία άμεσα και σωστά. 

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

εκτελέσει ο υπάλληλος την υπηρεσία προς τον πολίτη σωστά 

4.   Ευκολία πρόσβασης. Ο βαθμός ευκολίας προσέγγισης του οργανισμού. Π.χ. να 

έχει ο οργανισμός πολλές τηλεφωνικές γραμμές, ώστε να μπορεί ο πολίτης να 

επικοινωνεί. 
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5.    Ευγένεια.  Φιλικό περιβάλλον και σεβασμός προς τον πολίτη. 

6.    Επικοινωνία. Η ενημέρωση και η αμφίδρομη επικοινωνία με τον πολίτη. 

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

η ειλικρίνεια. Αυτή αναφέρεται στο καλό όνομα του οργανισμού. 

8.   Ασφάλεια. Ο βαθμός εγγύησης και αποφυγής κινδύνων για τον πολίτη. 

9. Κατανόηση-Πραγματική επικοινωνία. Η ικανότητα του υπευθύνου του 

οργανισμού να κατανοήσει τις ανάγκες των πολιτών. 

10. Υλική υπόσταση. Εμφάνιση κτηρίου, περιβάλλον ευχάριστο, καθαρό και 

ελκυστικό.   

Ο σύγχρονος πολίτης απαιτεί από τον υπάλληλο που θα τον εξυπηρετήσει: 

o να είναι χαμογελαστός προσιτός και ευχάριστος, 

o να γνωρίζει ποιος είναι ο πολίτης και να απευθύνεται σε αυτόν με το όνομά 

του, 

o να δείχνει στον πολίτη ότι παρακολουθεί όλα όσα του λέει, να τον κοιτάζει 

στα μάτια και να μην τον διακόπτει όταν αυτός μιλάει, 

o να δείχνει κατανόηση, 

o να ερμηνεύει αυτό που πραγματικά εννοεί ο πολίτης, 

o να δίνει χρήσιμες πληροφορίες και να διευκρινίζει όλες τις λεπτομέρειες με 

απόλυτη προθυμία, ώσπου να βεβαιωθεί ότι ο πολίτης κατανοεί απόλυτα αυτό 

που του λέει, 

o να ζητάει τη γνώμη του πολίτη, 

o να παίρνει πρωτοβουλίες, μερικές φορές χωρίς την έγκριση του προϊσταμένου 

του, σε περιπτώσεις που χρήζουν άμεση και αποτελεσματική παροχή 

υπηρεσιών, 

o να διατηρεί πάντα την ψυχραιμία του απέναντι στον πολίτη, 

o να δίνει γρήγορη λύση στο πρόβλημα του πολίτη, 

o να παραδέχεται το δίκιο του πολίτη, όταν υπάρχει, και να εξηγεί τον τρόπο 

επίλυσης του προβλήματός του, 

o να παρέχει στον πολίτη εναλλακτικές λύσεις και να επιβεβαιώνει στο τέλος 

ότι είναι ικανοποιημένος, 

o να εξηγεί στον πολίτη τις αιτίες του προβλήματος που προέκυψε και να τον 

ευχαριστεί για την υπομονή του, 

o να μην προσφέρει ποτέ στον πολίτη λιγότερα από αυτά που του υποσχέθηκε. 
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Ένας οργανισμός που θέλει να λέγεται πελατοκεντρκός, πρέπει όχι μόνο να τηρήσει 

όλα τα παραπάνω, αλλά και να κάνει ένα βήμα περισσότερο, προσφέροντας στους 

πολίτες υπηρεσίες που προθέτουν αξία στις συναλλαγές με αυτόν και που τον κάνουν 

(τον πολίτη) να είναι πιστός και αφοσιωμένος στον οργανισμό. (Ζαβλάνος, 2006, 

σ.79-80) 

Έτσι, λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στα συστήματα σχεδιασμού και ελέγχου, 

τα ανθρώπινα συστήματα διαχείρισης πόρων, καθώς και τα συστήματα διαχείρισης 

της απόδοσης με στόχο την ανάπτυξη μηχανισμών εταιρικής διακυβέρνησης τόσο με 

τους εξωτερικούς φορείς (stakeholders) όσο και με το εσωτερικό σύστημα 

(μάνατζμεντ)  του οργανισμού. (Gnan et al., 2013, σ. 907) 

 

 
                            Παράγοντες που δυσαρεστούν τους πολίτες 

 
Οι έρευνες έδειξαν ότι υπάρχουν πέντε κατηγορίες παραγόντων που δυσαρεστούν 

τους πολίτες. Αυτές είναι; 

1. η ελλιπής και ελαττωματική πραγματοποίηση των διαδικασιών που μπορεί να 

οφείλεται στη γραφειοκρατία και στη μεγάλη χρονική καθυστέρηση, 

2. τα λάθη στα αποτελέσματα των διαδικασιών, 

3. η έλλειψη γνώσεων, δεξιοτήτων και η κακή συμπεριφορά των εργαζομένων, 

4. οι μεγάλες ουρές αναμονής για την εξυπηρέτησή τους που μπορεί να οφείλονται 

στον περιορισμένο αριθμό γραφείων εξυπηρέτησης και 

5. οι πράξεις ή οι παραλήψεις του οργανισμού, που δρουν ενάντια στο πνεύμα της 

δίκαιης αντιμετώπισης. (Ζαβλάνος, 2006, σ. 81) 

 

 

 

5.4 Βελτίωση της εξυπηρέτησης πολιτών-πελατών 

 
Η βελτίωση της εξυπηρέτησης και ικανοποίησης των πολιτών προϋποθέτει τη μελέτη 

των παραπόνων που οι ίδιοι εκφράζουν. Μετά τη συλλογή των παραπόνων, η 

διοίκηση ιεραρχεί τα αίτια της μη ικανοποίησης των πολιτών (δηλ. των παραπόνων) 

με βάση κάποια  συγκεκριμένα κριτήρια, τα συνηθέστερα των οποίων είναι: 

o η σπουδαιότητα του προβλήματος, 

o η δυνατότητα επίλυσής του, 

o το κόστος της επίλυσης, 
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o η ταχύτητα με την οποία μπορεί να δοθεί λύση, 

o η μονιμότητα του προβλήματος, και 

o η αποδοχή της λύσης από το προσωπικό 

Τα περισσότερα προβλήματα της μη ικανοποίησης των πολιτών μπορούν να 

επιλυθούν με τη χρησιμοποίηση βασικών εργαλείων και τεχνικών βελτίωσης 

ποιότητας, μερικά από τα οποία παρουσιάζονται κατωτέρω: 

 

 Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking). Χρησιμοποιείται στην περίπτωση 

που θέλουμε να κατανοήσουμε το πώς και γιατί οι ανταγωνιστές μας τα 

καταφέρνουν καλύτερα από εμάς. Συγκρίνουμε, δηλαδή, τις διαδικασίες του 

οργανισμού μα με αυτές των καλύτερων οργανισμών. 

 Διάγραμμα ροής. Χρησιμοποιείται για να αναλύσει μια διαδικασία. Η 

ανάλυση αυτή επιτρέπει να εντοπίσει το πρόβλημα. 

 Γράφημα. Το γράφημα παρέχει μια ένδειξη σχετικά με το αν η διαδικασία 

πραγματοποιείται με επιτυχία ή όχι, ή παραμένει περίπου ίδια. Δείχνει την 

τάση την οποία έχει μια διαδικασία σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

 Φύλλο ελέγχου. Επιτρέπει τη συστηματική καταγραφή και επεξεργασία 

δεδομένων ή παρατηρήσεων, έτσι ώστε να μπορούν να ανιχνευτούν με 

σαφήνεια οι τάσεις. 

 Διάγραμμα αιτίας-αποτελέσματος. Το διάγραμμα αυτό απεικονίζει γραφικά 

τη σχέση ανάμεσα σε ένα αποτέλεσμα και σε όλα τα πιθανά αίτια που το 

προκαλούν. Ο σκοπός είναι να εντοπιστούν οι διάφορες αιτίες που προκαλούν 

το πρόβλημα. 

 Διάγραμμα Pareto. Χρησιμοποιείται στην περίπτωση κατά την οποία 

θέλουμε να διαφοροποιήσουμε τις λίγες σπουδαίες ζωτικές αιτίες, από τις 

πολλές ασήμαντες, ώστε να διαπιστώσουμε τους παράγοντες που έχουν τη 

μεγαλύτερη επίδραση στο πρόβλημα. 

 Καταιγισμός ιδεών (Brainstorming). Βοηθάει στην παραγωγή ιδεών με 

στόχο τη βελτίωση πραγματοποίησης ενός έργου ή τον προσδιορισμό των 

αιτιών που προκαλούν την εμφάνιση ενός προβλήματος. 

 Τεχνική της πολλαπλής ψήφου. Χρησιμοποιείται στην περίπτωση που 

είχαμε ένα μεγάλο αριθμό επιλογών και θέλουμε να τις ελαττώσουμε για να 

γίνει ευκολότερη η επιλογή. 
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 Ανάπτυξη διαδικασίας ποιότητας (Quality Function Deployment, QFD). 

Χρησιμοποιείται για να μετατρέψουμε τις απαιτήσεις των πολιτών-πελατών 

σε συγκεκριμένες προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά ποιότητας 

παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Διάγραμμα ανάλυσης πεδίου δυνάμεων. Χρησιμοποιείται για τον 

προσδιορισμό των δυνάμεων που υποστηρίζουν ή αντιτίθενται στην επίλυση 

ενός προβλήματος. 

 Επισκοπήσεις. Επιτρέπουν τη συλλογή πληροφοριών από μεγάλες ομάδες 

πολιτών ή προσωπικού. 

 Διάγραμμα ελέγχου. Χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει αν μια διαδικασία 

είναι υπό στατιστικό έλεγχο και αν απαιτούνται ενέργειες για να φέρουν τη 

διαδικασία υπό έλεγχο. Στο διάγραμμα αυτό διαχωρίζουμε τις κοινές από τις 

ειδικές αιτίες. 

Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι η βελτίωση της ικανοποίησης και 

εξυπηρέτησης των πολιτών είναι, πάνω απ’ όλα, αποτέλεσμα εκπαίδευσης και 

ανάθεσης καθηκόντων, προετοιμασίας, ενδυνάμωσης του προσωπικού και ενεργού 

συμμετοχής του στη διαδικασία βελτίωσης. (Ζαβλάνος, 2006, σ. 81-83) 

  

 

 

5.5 Διαχείριση παραπόνων 

 
Η διαχείριση των παραπόνων είναι σπουδαία διαδικασία για έναν οργανισμό. Ο 

οργανισμός περιμένει από τους πολίτες να εκφράσουν τα τυχόν παράπονά τους , τη 

γνώμη τους και τις προτάσεις τους. Τα παράπονα των πολιτών και των υπαλλήλων 

μπορεί να βελτιώσουν τη λειτουργία των διαδικασιών και κατ’ επέκταση την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Γι’ αυτό ο μάνατζερ ή ο διοικητικός 

προϊστάμενος του κάθε οργανισμού πρέπει να θεωρεί τα παράπονα ως μία σημαντική 

πηγή πληροφοριών για τον εντοπισμό των αδυναμιών, αλλά συγχρόνως και ως μια 

ευκαιρία για βελτίωση των διαδικασιών. Κάθε οργανισμός πρέπει να ενθαρρύνει 

σταθερά τους πελάτες να εκφράζουν τα παράπονά τους. 

 Το παράπονο είναι το αίτημα που διατυπώνεται από έναν παραπονούμενο και 

απευθύνεται  σε έναν οργανισμό για κάποιο θέμα που συνδέεται με την παρεχόμενη 

υπηρεσία. 
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Κατά τη διαδικασία των παραπόνων συμμετέχουν τρεις παράγοντες: 

1.  ο πολίτης εκφράζει το παράπονο 

2.  ο οργανισμός στον οποίο απευθύνεται το παράπονο, και 

3. ο φορέας διαχείρισης που είναι επιφορτισμένος με τη διαδικασία  χειρισμού του 

παραπόνου. 

Οι πολίτες που αφιερώνουν χρόνο και κόπο για να εκφράσουν τα παράπονά 

τους, κάνουν χάρη στον οργανισμό που απευθύνονται. Τον βοηθούν να αναπτυχθεί. 

Γι’ αυτό και η καλύτερη ενέργεια του πολίτη είναι να παραπονεθεί απευθείας στον 

οργανισμό και όχι κάπου αλλού. Οι πολίτες είναι αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα τα 

αδύνατα και τα δυνατά σημεία του οργανισμού. 

Ο Juran αναφέρει ότι παρά το γεγονός ότι οι απαιτήσεις των πελατών σήμερα 

έχουν αυξηθεί πολύ, οι ίδιοι τις περισσότερες φορές αποσιωπούν τη δυσαρέσκειά 

τους για την υπηρεσία ή για το προϊόν που απευθύνθηκαν. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν 

έχουν χρόνο ή γιατί πιστεύουν ότι δεν είναι κάποιος από τον οργανισμό διαθέσιμος 

να ακούσει πραγματικά τα παράπονά τους. 

Έρευνες πάντως έχουν δείξει ότι ανεξάρτητα από το αν ο πολίτης θα 

εκφράσει στον οργανισμό το παράπονό του, ο ίδιος θα ενημερώσει κατά μέσο όρο 

είκοσι άτομα για τη δυσάρεστη εμπειρία του, ενώ την ίδια στιγμή ένας 

ικανοποιημένος πολίτης θα ενημερώσει κατά μέσο όρο μόνο οκτώ ανθρώπους. 

(Ζαβλάνος, 2005, σ. 487-488) 

 

5.5.1 Τρόποι Διαχείρισης Παραπόνων 

 
Υπάρχουν δύο τρόποι διαχείρισης παραπόνων οι οποίοι παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

                      1                                                                   2 

Ο υπεύθυνος του οργανισμού                Ο υπεύθυνος του οργανισμού 

να διορθώσει αμέσως                             να προγραμματίσει τη διαδικασία 

το πρόβλημα για να                                βελτίωσης με βάση την 

ηρεμίσει ο πελάτης                                 πληροφορία που έχει από το 

                                                                συγκεκριμένο παράπονο 

                                                    ή  άλλα παράπονα 

 

 



 58 

Σε συνέχεια των ανωτέρω: 

Ο υπεύθυνος του οργανισμού               Ο υπεύθυνος του οργανισμού 

να ικανοποιήσει                                     -να σχεδιάσει τη βελτίωση 

την άμεση ανάγκη του πελάτη               του συστήματος 

                                                               -να εξαλείψει τις αιτίες του 

                                                               προβλήματος, ώστε να εμποδίσει 

                                                               την επανεμφάνισή του 

1. Στην πρώτη περίπτωση ο οργανισμός δίνει άμεση απάντηση στο παράπονο του 

πολίτη, παρόλο που η λύση αυτή είναι παροδική. Η άμεση επανόρθωση του 

προβλήματος ικανοποιεί τον πελάτη. 

2. Στη δεύτερη περίπτωση ο οργανισμός συγκεντρώνει τις πληροφορίες και τις 

διάφορες αιτίες που οδήγησαν τον πολίτη να παραπονεθεί και με προσοχή η ομάδα 

προγραμματίζει την εξάλειψη των αιτίων και τη βελτίωση των διαδικασιών. Η λύση 

αυτή είναι μόνιμη και το ίδιο παράπονο δεν πρόκειται να επανεμφανιστεί. 

Βεβαίως, για την αντιμετώπιση των παραπόνων ο οργανισμός πρέπει να 

εκπαιδεύσει τους υπαλλήλους της πρώτης γραμμής που έρχονται καθημερινά σε 

επαφή με τους πολίτες. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που ο υπάλληλος δεν μπορεί να 

αντιμετωπίσει τα παράπονα του πολίτη επειδή δεν έχει τον έλεγχο του δικού του 

χώρου εργασίας. Για παράδειγμα, εκφράζουμε το παράπονο στον ταμία για την 

καθυστέρηση πληρωμής, επειδή το σύστημα του υπολογιστή είναι εκτός λειτουργίας. 

Για τη λειτουργία όμως του πληροφοριακού συστήματος της τράπεζας δεν έχει καμία 

ευθύνη ο ταμίας. 

 Παράλληλα για την αντιμετώπιση των παραπόνων ο οργανισμός πρέπει να 

έχει οργάνωση και στρατηγική για την εξυπηρέτηση των πελατών. Για την 

αποτελεσματική διαχείριση των παραπόνων, ένας οργανισμός μπορεί να 

ακολουθήσει το πρότυπο BS8600:1999. Το πρότυπο αυτό έχει τίτλο ¨Συστήματα 

Διαχείρισης Παραπόνων, Οδηγός για τον Σχεδιασμό και την Εφαρμογή¨ και 

αναφέρεται στη τυποποίηση του τρόπου λήψης, καταγραφής και διευθέτησης των 

παραπόνων που δέχεται ένας οργανισμός. 

  Η αποτελεσματική διαχείριση παραπόνων προϋποθέτει τα εξής: 

o τη συστηματική συλλογή των δεδομένων παραπόνων. Συγκεντρώνονται 

πληροφορίες σχετικά με τη φύση του παραπόνου του πολίτη, με την 

αντίδρασή του, τον τρόπο που ανταποκρίθηκε ο μηχανισμός κλπ. 
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o τη συγκέντρωση πολλών πληροφοριών για να εξακριβωθεί η ακριβής αιτία 

του προβλήματος στη περίπτωση που οι πληροφορίες δεν είναι επαρκείς, 

μπορεί ο υπεύθυνος του οργανισμού να έρθει σε επικοινωνία με τον πολίτη 

ώστε να συγκεντρώσει περισσότερα δεδομένα. 

o την ενημέρωση του πολίτη σχετικά με το ποιος χειρίζεται το παράπονο, με 

ποιο τρόπο και πόσος χρόνος απαιτείται για την επανόρθωση του σφάλματος. 

(Ζαβλάνος, 2005, σ. 488-489)  

                                            

5.5.2 Τρόποι έκφρασης του παραπόνου 

 
α. Ένας από τους τρόπους που ενθαρρύνουμε τους πολίτες να εκφράσουν τα 

παράπονά τους είναι η παροχή της δυνατότητας να χρησιμοποιούν ατελώς μια 

τηλεφωνική γραμμή για την επικοινωνία τους. 

β. Ένας άλλος τρόπος είναι η συμπλήρωση από τον πολίτη ενός εντύπου παραπόνων 

και σχολίων το οποίο έχει συντάξει και προσφέρει ο οργανισμός. Το έντυπο αυτό 

πρέπει να είναι στη διάθεση των πολιτών ώστε να μπορεί να συμπληρώνεται 

προαιρετικά κάθε φορά που ο πολίτης έρχεται σε επαφή με την υπηρεσία. 

γ. Ένας τελευταίος τρόπος είναι να αποστέλλει η υπηρεσία ένα έντυπο στους πολίτες 

και να ζητά από αυτούς να γράψουν τα σχόλια και τον βαθμό ικανοποίησης από τη 

χρήση της παρεχόμενης υπηρεσίας. Το έντυπο αυτό συμπληρωμένο πρέπει να 

αποστέλλεται από τον πολίτη πίσω στην υπηρεσία όχι αργότερα από τον 

αναγραφόμενο χρόνο επιστροφής. (Ζαβλάνος, 2005, σ. 490) 

 

   
Οδηγός Παραπόνων και Καταγγελιών στα Θεσμικά  Όργανα της Ε.Ε. 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν θεσμός, έχοντας πλήρη επίγνωση της κληρονομιάς της, 

κατοχυρώνει ένα ευρύ φάσμα δικαιωμάτων που απορρέουν μόνο από την ιδιότητα 

του να είναι κανείς ευρωπαίος πολίτης. 

 Τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του πολίτη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, καθώς και η παράλληλη διαφύλαξή τους αποτελεί μία από τις ύψιστες 

αρμοδιότητες της Ένωσης και μια επιτακτική προϋπόθεση, προκειμένου να 

επιτευχθεί ευρυθμία και ανάπτυξη της μεγάλης αυτής κοινωνίας. 

 Σε περίπτωση δυσκολίας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του, ο 

ευρωπαίος πολίτης, έχει το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα να ζητήσει «βοήθεια» από 
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ορισμένους φορείς, ούτως ώστε να διασφαλιστούν τα ήδη κατοχυρωμένα δικαιώματά 

του. 

 

Οι φορείς είναι οι ακόλουθοι:  

     Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής  

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

 Το δίκτυο SOLVIT, το οποίο επιλύει υποθέσεις που ανακύπτουν από τα 

προβλήματα που εμφανίζονται στην εσωτερική αγορά 

 Το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Ειδική μνεία πρέπει να κάνουμε στο θεσμό του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή 

για τον λόγο ότι είναι αρμόδιος για τη διεξαγωγή έρευνας στα θεσμικά όργανα, 

καθώς και στις σχέσεις αυτών με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Μέσω αυτού, οι 

ευρωπαίοι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να επανορθώσουν σε περίπτωση που 

παρατηρούνται κρούσματα κακής διοίκησης και ανάρμοστης συμπεριφοράς από τα 

ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης. Αρμοδιότητά του 

όμως δεν είναι να ασχολείται με καταγγελίες που αφορούν σε εθνικές, περιφερειακές 

ή τοπικές κακοδιοικήσεις, καθώς η αρμοδιότητα αυτή εμπεριέχεται στα καθήκοντα 

του Συνηγόρου του Πολίτη των επιμέρους κρατών μελών. 

Με τον όρο «κακή διοίκηση» εννοούμε ότι ένα κοινοτικό όργανο δεν ενεργεί 

όπως θα έπρεπε να ενεργήσει, όταν ενεργεί λανθασμένα, ή όταν ενεργεί αλόγιστα. 

Συνηθισμένες περιπτώσεις κακής διοίκησης είναι: 

o διοικητικές παρατυπίες 

o αδικία 

o διακρίσεις σε μεμονωμένα άτομα 

o κατάχρηση εξουσίας που ευνοεί συγκεκριμένο αριθμό ατόμων 

o έλλειψη ή άρνηση παροχής υπηρεσιών 

o περιττή καθυστέρηση 

 

Βασικές αρμοδιότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή είναι:  

o η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

o    η εξασφάλιση διαφανούς και υπόλογης διοίκησης 
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o    η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των οργάνων 

o    η διασφάλιση του σεβασμού του κράτους δικαίου 

(ΕΚΕΠΠ, 2004, σ. 9-13) 

 
 

5.5.3 Ο Συνήγορος του Πολίτη 

 
Με αφορμή τον διαχωρισμό αρμοδιοτήτων, που αναφέρθηκε παραπάνω, 

μεταξύ του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και του Συνηγόρου του Πολίτη, σκόπιμο 

είναι να προβούμε στην περιγραφή του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Συνηγόρου, 

εφόσον πρόκειται για τον καθ’ ύλη αρμόδιο αποδέκτη παραπόνων των πολιτών σε 

σχέση με την επαφή τους με τις δημόσιες υπηρεσίες και γενικότερα με τη δημόσια 

διοίκηση.  

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι μία ανεξάρτητη διοικητική αρχή που έχει ως 

δηλωμένο σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ πολιτών και της Διοίκησης, δηλαδή των 

δημοσίων υπηρεσιών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), των 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και ορισμένων επιχειρήσεων κοινής 

ωφέλειας. Η διαμεσολάβηση αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων των 

πολιτών, την υπεράσπιση του πολίτη έναντι των διακρίσεων εις βάρος του, την 

καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας. Η διερεύνηση 

ξεκινάει κατόπιν της έγκαιρης αναφοράς-παραπόνου του πολίτη, αφού πρώτα έχει 

γίνει προσπάθεια να επιλυθεί το ζήτημα με τον ίδιο τον φορέα και εφόσον η 

προσπάθεια απέβη άκαρπη ή προβληματική.  

Στην Ελλάδα ο θεσμός αυτός καθιερώθηκε με τον ιδρυτικό νόμο 2477 του 

1997. Ο θεσμός υπάρχει σε 85 χώρες σε όλο τον κόσμο και σε 27 χώρες της Ε.Ε. 

Ο ΣτΠ ερευνά ατομικές ατομικές διοικητικές πράξεις, παραλήψεις ή υλικές 

ενέργειες οργάνων δημοσίων υπηρεσιών που παραβιάζουν δικαιώματα ή 

προσβάλλουν νόμιμα συμφέροντα φυσικών ή νομικών προσώπων. Ερευνά ιδίως 

περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα ατομικό ή συλλογικό όργανο κάποιας από τις 

αναφερόμενες υπηρεσίες α) προσβάλλει με πράξη ή παράλειψη δικαίωμα ή συμφέρον 

που προστατεύεται από το Σύνταγμα και το νόμο, β) αρνείται να εκπληρώσει 

συγκεκριμένη υποχρέωση που επιβάλλεται από διάταξη νόμου ή από ατομική 

διοικητική πράξη, και γ) ενεργεί ή παραλείπει νόμιμη οφειλόμενη ενέργεια κατά 

παράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας ή κατά κατάχρηση 

εξουσίας. 
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Επίσης ο ΣτΠ διαμεσολαβεί σε υποθέσεις που ανακύπτουν μεταξύ των 

πολιτών και των δημοσίων υπηρεσιών και αφορούν στην ποιότητα της ζωής των 

πολιτών αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος όπως π.χ. α) την άντληση και 

διανομή ύδατος, την αποχέτευση και απαγωγή ακάθαρτων υδάτων και λυμάτων, β) 

τη διανομή ηλεκτρικού ρεύματος, γ) τη μεταφορά προσώπων και αγαθών από την 

ξηρά, θάλασσα και αέρα, δ) τις τηλεπικοινωνίες και τα ταχυδρομεία, ε) την 

αυθαίρετη δόμηση ή κατασκευή έργων υποδομής, στ) την παράνομη λειτουργία 

βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ζ) την προστασία των ακτών, των δασών και των 

περιοχών φυσικής προστασίας (περιοχές Natura) κλπ. 

Ο ΣτΠ περιλαμβάνει έξι συνεπικουρούμενους θεματικούς κύκλους οι οποίοι 

εποπτεύονται και συντονίζονται από αντίστοιχους Βοηθούς Συνηγόρους. Οι κύκλοι 

αυτοί είναι οι εξής: 

            1. Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

2. Κύκλος Κοινωνικής προστασίας 

3. Κύκλος Ποιότητας Ζωής 

4. Κύκλος Σχέσεων Πολίτη-Κράτους 

5. Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού 

6. Κύκλος Ισότητας των Φύλλων   

https://el.wikipedia.org/wiki/Συνήγορος_του_Πολίτη (22-12-2016) 
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6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 

6.1 Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Συναλλαγών 

 
  Η ηλεκτρονικοποίηση των συναλλαγών των πολιτών και των επιχειρήσεων με 

τη Δημόσια Διοίκηση προσφέρει σημαντικά οφέλη σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. 

Όμως απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθούν τα οφέλη αυτά και γενικότερα για 

την εγκυρότητα των ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι αυτές που ικανοποιούν τις εξής 

τέσσερις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας: 

 
1. Εμπιστευτικότητα (Confidentiality) 

  Mόνον ο αποδέκτης πρέπει να μπορεί να διαβάσει το μήνυμα που του στέλνει 

ο αποστολέας και κανένας άλλος. Εάν η απαίτηση αυτή δεν ικανοποιείται, τότε 

δημιουργείται κίνδυνος διαρροής προσωπικών δεδομένων και υποθέσεων πολιτών 

και επιχειρήσεων, καθώς επίσης και σημαντικών οικονομικών και εμπορικών τους 

στοιχείων, αριθμών πιστωτικών καρτών, κλπ., και πρόκλησης μεγάλων 

προβλημάτων. 

 
2. Ακεραιότητα (Integrity) 

  Το μήνυμα που αποστέλλει ο αποστολέας πρέπει να ταυτίζεται πλήρως με το 

μήνυμα που λαμβάνει ο αποδέκτης και να μην είναι δυνατόν να γίνουν αλλαγές 

(σκόπιμες ή μη) στο μήνυμα αυτό από κανέναν. Εάν η απαίτηση αυτή δεν 

ικανοποιείται, τότε δημιουργείται ο κίνδυνος οι ενέργειες του αποδέκτη να διαφέρουν 

από τα αντίστοιχα αιτήματα του αποστολέα, καθώς επίσης και να επιβληθούν άδικα 

κυρώσεις από τον αποδέκτη στον αποστολέα για «αναληθείς δηλώσεις», με τελικό 

αποτέλεσμα διενέξεις, δικαστικούς αγώνες κλπ. 

 
3. Αυθεντικότητα (Authentication) 

  Ο αποδέκτης ενός μηνύματος πρέπει να είναι σίγουρος ότι ο αποστολέας του 

είναι πράγματι ο αναγραφόμενος και όχι κάποιος άλλος που τον «υποδύεται» 

ηλεκτρονικά. Εάν η απαίτηση αυτή δεν ικανοποιείται, τότε δημιουργείται κίνδυνος 

να μην είμαστε τελικά σίγουροι με ποιον συναλλασσόμαστε ηλεκτρονικά, με όλες τι 

αρνητικές συνέπειες που προκύπτουν από αυτή τη μείζονα αβεβαιότητα. 
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4. Μη αποποίηση (Non-Repudiation) 

  Πρέπει ο αποστολέας να μην μπορεί να αρνηθεί ότι απέστειλε το 

συγκεκριμένο μήνυμα με το συγκεκριμένο περιεχόμενο (και τις προκύπτουσες από 

αυτό υποχρεώσεις και συνέπειες), καθώς επίσης και ο παραλήπτης να μην μπορεί να 

αρνηθεί ότι το παρέλαβε. Εάν η απαίτηση αυτή δεν ικανοποιείται, τότε δημιουργείται 

ο κίνδυνος της αποποίησης οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συναλλαγής, είτε εκ μέρους 

του παραλήπτη, και βεβαίως της άρνησης των αντίστοιχων υποχρεώσεων και 

συνεπειών, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που προκύπτουν από αυτή τη μείζονα 

αβεβαιότητα. (Ζαβλάνος, 2006, σ. 205-207) 

Όμως σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των ηλεκτρονικών συναλλαγών με τη 

Δημόσια Διοίκηση πραγματοποιείται μέσω του Ίντερνετ, το οποίο είναι πλήρως 

ανοικτό, ευρέως προσβάσιμο και εκ φύσεως μη ασφαλές δίκτυο που δεν εξασφαλίζει 

την ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων. Η εγγενής αυτή αδυναμία του Ίντερνετ 

αποτέλεσε για πολλά χρόνια βασικό ανασταλτικό παράγοντα για την εξάπλωση τόσο 

των ηλεκτρονικών συναλλαγών  (ηλεκτρονικές αγοραπωλησίες) όσο και των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών με τη Δημόσια Διοίκηση. Συνεπώς είναι απαραίτητη η 

χρήση κατάλληλων τεχνολογιών για την ικανοποίηση των παραπάνω τεσσάρων 

βασικών απαιτήσεων και για την επίτευξη ασφαλών ηλεκτρονικών συναλλαγών 

μέσω του Ίντερνετ.  

 
6.1.1 Η Κρυπτογραφία 

 
Οι ευρύτερα χρησιμοποιούμενες σήμερα τεχνολογίες για την ικανοποίηση 

των παραπάνω τεσσάρων βασικών απαιτήσεων ασφαλείας βασίζονται  στην 

κρυπτογράφηση των ηλεκτρονικά ανταλλασσόμενων μηνυμάτων. Ως 

Κρυπτογράφηση (Εncryption) ορίζεται ο μετασχηματισμός του αρχικού μηνύματος 

(plaintext) m από τον αποστολέα ώστε να λάβει μια «ακατανόητη» μορφή για 

οποιονδήποτε τρίτο. Η «ακατανόητη» αυτή μορφή του αποστελλόμενου μηνύματος 

ονομάζεται κρυπτογράφημα E(m) και πραγματοποιεί την Αποκρυπτογράφησή του 

(Decryption), η οποία ορίζεται ως ο μετασχηματισμός του κρυπτομηνύματος Ε(m) 

στην αρχική και κατανοητή  μορφή του μηνύματος m. 

Για την κρυπτογράφηση ενός μηνύματος απαιτούνται: 

o Ένας Αλγόριθμος Κρυπτογράφησης (Encryption Algorithm), βάσει  του 

οποίου από το αρχικό μήνυμα m υπολογίζεται το κρυπτογράφημα Ε(m). 
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o Ένα κλειδί κρυπτογράφησης (Εncryption Key), είναι μία σειρά χαρακτήρων ή 

bits, η οποία χρησιμοποιείται από τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης για τον 

υπολογισμό του κρυπτομηνύματος Ε(m). Συνεπώς το κρυπτομήνυμα είναι 

συνάρτηση τόσο του αρχικού μηνύματος όσο και του κλειδιού 

κρυπτογράφησης. 

Ομοίως για την αποκρυπτογράφηση ενός μηνύματος απαιτούνται: 

o Ένας Αλγόριθμος Αποκρυπτογράφησης (Decryption Algorithm), βάσει του 

οποίου από το κρυπτογράφημα Ε(m) υπολογίζεται το αρχικό μήνυμα m. 

o Ένα Κλειδί Αποκρυπτογράφησης (Decryption Key), το οποίο είναι μια σειρά 

χαρακτήρων ή bits η οποία χρησιμοποιείται από τον αλγόριθμο 

αποκρυπτογράφησης για τον υπολογισμού του αρχικού μηνύματος m. 

Συνεπώς κατά την αποκρυπτογράφηση το αρχικό μήνυμα υπολογίζεται ως 

συνάρτηση του κρυπτομηνύματος και του κλειδιού αποκρυπτογράφησης. 

Γενικά τόσο ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης όσο και ο αλγόριθμος 

αποκρυπτογράφησης  είναι δημόσια γνωστοί, πράγμα το οποίο δεν ισχύει και για τα 

κλειδιά. (Ζαβλάνος, 2006, σ. 207-208) 

 
 

6.1.2 Ψηφιακή Υπογραφή 

 
  Στις προηγούμενες ενότητες εστιασθήκαμε στην εξασφάλιση της 

εμπιστευτικότητας καθώς επίσης και της αυθεντικότητας του αποστολέα των 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Πέραν αυτών όμως μια άλλη σημαντική απαίτηση 

ασφαλείας είναι η εξασφάλιση της ακεραιότητας των ηλεκτρονικών μηνυμάτων: το 

μήνυμα που αποστέλλει ο αποστολέας πρέπει να ταυτίζεται με το μήνυμα που 

λαμβάνει ο αποδέκτης. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι που ελέγχεται εάν το 

περιεχόμενο ενός ηλεκτρονικού μηνύματος έχει αλλάξει σκόπιμα ή μη κατά την 

μετάδοση από τον αποστολέα στον παραλήπτη. Σχεδόν όλες βασίζονται στον 

υπολογισμό μιας ή περισσότερων Τιμών Ελέγχου Ακεραιότητας (Integrity Check 

Values), οι οποίες είναι συναρτήσεις του μηνύματος, τόσο από τον αποστολέα όσο 

και από τον παραλήπτη. Συγκεκριμένα, οι τιμές ελέγχου ακεραιότητας υπολογίζονται 

αρχικά από τον αποστολέα, βάσει του μηνύματος που αποστέλλει και ενός κλειδιού 

το οποίο είναι γνωστό και στον αποδέκτη, και κατόπιν επισυνάπτεται στο μήνυμα. 

Στη συνέχεια, οι αναμενόμενες τιμές ελέγχου ακεραιότητας υπολογίζονται και από 

τον αποδέκτη, βάσει του λαμβανόμενου μηνύματος και του παραπάνω κλειδιού, και 
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κατόπιν συγκρίνονται με τις επισυναπτόμενες στο μήνυμα τιμές ελέγχου 

ακεραιότητας: εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ τους, τότε το περιεχόμενο του μηνύματος 

έχει αλλάξει κατά τη μετάδοση (οπότε ο αποδέκτης απορρίπτει το μήνυμα και ζητά 

από τον αποστολέα την επανάληψη της αποστολής του μηνύματος), ενώ εάν δεν 

υπάρχει διαφορά μεταξύ τους, τότε συνάγεται η ακεραιότητα του μηνύματος. 

  Για την υλοποίηση των προαναφερθέντων συνήθως χρησιμοποιούνται 

κατάλληλες «Συναρτήσεις Σύνοψης» (Hash Functions) του αρχικού μηνύματος. 

Συγκεκριμένα, μία συνάρτηση σύνοψης έχει ως είσοδο το αρχικό μήνυμα, το οποίο 

μπορεί να είναι μεταβλητού μήκους και δίνει ως έξοδο ένα σταθερού μήκους σύνολο 

τιμών, το οποίο ονομάζεται «Σύνοψη» (Hash Digest) του μηνύματος  (διευκρινίζουμε 

ότι προφανώς δεν πρόκειται περί κάποιου τύπου νοηματικής σύνοψης ή περίληψης 

του αρχικού μηνύματος).  

Μία ασφαλής συνάρτηση σύνοψης πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 α) πρέπει να είναι πρακτικά ανέφικτος ο προσδιορισμός του μηνύματος από τη 

σύνοψή του, 

 β) πρέπει να είναι πρακτικά αδύνατον δύο μηνύματα να έχουν την ίδια σύνοψη (η 

σχετική πιθανότητα πρέπει να είναι πρακτικά αμελητέα). 

 Υπάρχουν πολλοί αλγόριθμοι δημιουργίας σύνοψης ενός μηνύματος, οι κυριότεροι 

των οποίων είναι οι MD2, MD4, MD5 και ο SHA. 

 Για να εξασφαλίσουμε ταυτόχρονα την ακεραιότητα και την αυθεντικότητα του 

αποστολέα ακολουθούμε τα εξής βήματα: 

 1. Αρχικά υπολογίζεται η σύνοψη του αρχικού μηνύματος χρησιμοποιώντας την 

κατάλληλη μορφή σύνοψης. 

 2.   Κατόπιν η σύνοψη αυτή κρυπτογραφείται με το ΙΚ του αποστολέα (συχνά αφού 

προστεθεί το όνομα του αποστολέα, ο τόπος και ο χρόνος)  και το αποτέλεσμα 

ονομάζεται ¨Ψηφιακή Υπογραφή¨ (Digital Signature) σύμφωνα με την οποία, ως 

¨Ψηφιακή Υπογραφή¨ ορίζεται: «η σύνοψη μηνύματος κρυπτογραφημένη με το ΙΚ 

του αποστολέα του». Από τον ορισμό αυτό καθίσταται σαφές  ότι μία ψηφιακή 

υπογραφή  αφορά ένα συγκεκριμένο μήνυμα-έγγραφο γραμμένο από έναν 

συγκεκριμένο χρήστη, δηλαδή χαρακτηρίζει μονοσήμαντα ένα ζεύγος μηνύματος-

χρήστη, και όχι μόνον έναν συγκεκριμένο χρήστη-άτομο, όπως συμβαίνει με τη 

«φυσική υπογραφή». 

 3.   Το μήνυμα μαζί με την ψηφιακή υπογραφή αποστέλλεται στον αποδέκτη.  
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 4. Ο αποδέκτης υπολογίζει από το μήνυμα την αναμενόμενη σύνοψη 

χρησιμοποιώντας την ίδια συνάρτηση σύνοψης που χρησιμοποιήθηκε στο βήμα 1 

από τον αποστολέα. 

 5.   Κατόπιν ο αποδέκτης αποκρυπτογραφεί την ψηφιακή υπογραφή με το ΔΚ του 

αποστολέα και έτσι προσδιορίζει τη σύνοψη του μηνύματος.  

 6. Ακολούθως συγκρίνει την παραπάνω σύνοψη του μηνύματος με την 

«αναμενόμενη σύνοψη» που υπολογίστηκε στο βήμα 4. Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ 

τους, τότε το περιεχόμενο του μηνύματος έχει αλλάξει κατά τη μετάδοση από τον 

αποστολέα στον αποδέκτη. Στην περίπτωση αυτή ο αποδέκτης απορρίπτει το μήνυμα 

και ζητά από τον αποστολέα την επανάληψη της αποστολής. 

  Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η χρήση της υπογραφής εξασφαλίζει την 

ακεραιότητα, την αυθεντικότητα του αποστολέα αλλά και τη μη αποποίηση των 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων-εγγράφων. Δεν είναι δυνατόν να αμφισβητηθούν ούτε το 

περιεχόμενο του μηνύματος-εγγράφου αλλά ούτε και ο αποστολέας του. Η ψηφιακή 

υπογραφή, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σχετική νομοθεσία , είναι 

νομικά δεσμευτική όσο και η φυσική. 

  Θα πρέπει να επισημανθεί όμως ότι η ψηφιακή υπογραφή, με τη μορφή που 

περιγράφεται παραπάνω, δεν εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα. Για να 

εξασφαλίσουμε παράλληλα και την εμπιστευτικότητα (σε όποιες περιπτώσεις είναι 

αναγκαία)  πρέπει να γίνει επιπρόσθετα και συμμετρική κρυπτογράφηση του 

μηνύματος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του «ψηφιακού φακέλου», μέθοδος που 

χρήζει ανάλυσης μόνο σε εξειδικευμένο κοινό και όχι στα πλαίσια γενικής 

παρουσίασης της ασφάλειας ηλεκτρονικών συναλλαγών. (Ζαβλάνος, 2006, σ.218-

222). 

 
 

6.1.3 Ψηφιακά Πιστοποιητικά 

 
  Για την αποτελεσματική λειτουργία των ψηφιακών υπογραφών και γενικά 

όλων των προαναφερόμενων μεθόδων ικανοποίησης των απαιτήσεων ασφάλειας 

ηλεκτρονικών συναλλαγών, είναι απαραίτητο να έχουμε πρόσβαση  στα ΔΚ όλων 

των οντοτήτων με τις οποίες θέλουμε να επικοινωνήσουμε και επίσης για καθένα από 

αυτά τα ΔΚ να είμαστε βέβαιοι σε ποια οντότητα (π.χ. φυσικό πρόσωπο, ρόλος, 

εταιρεία, ή ακόμη εξυπηρετητής, εφαρμογή, κλπ) ανήκει. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω 

Ψηφιακών Πιστοποιητικών (Digital Certificates), τα οποία εκδίδονται από 



 68 

εξειδικευμένους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης (Certification Services 

Providers-CSPs). 

  Ένα ψηφιακό πιστοποιητικό συνδέει ένα ΔΚ με μια οντότητα-κάτοχό του 

(π.χ. με ένα φυσικό πρόσωπο, εταιρεία κλπ) και έχει τη μορφή ενός ηλεκτρονικού 

αρχείου, το οποίο περιλαμβάνει το ΔΚ, τα στοιχεία της οντότητας-κατόχου του 

(subject) και τα στοιχεία του φορέα παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης που έχει 

εκδώσει το ψηφιακό αυτό πιστοποιητικό (εκδότης-issuer). Περιλαμβάνει επίσης την 

αντίστοιχη ψηφιακή υπογραφή, δηλαδή την κρυπτογράφηση της σύνοψης του 

περιεχομένου του ψηφιακού πιστοποιητικού με το ΙΚ του εκδότη-φορέα, ώστε να 

εξασφαλίζεται η αυθεντικότητα του εκδότη και η αυθεντικότητα και ακεραιότητα του 

περιεχομένου του. Τα πεδία ενός ψηφιακού πιστοποιητικού ορίζονται από το 

πρότυπο ISO/ITU-T X.509. Συγκεκριμένα, ένα ψηφιακό πιστοποιητικό αποτελείται 

από τρία μέρη: το «πιστοποιητικό προς υπογραφή» (to be signed certificate), τον 

κωδικό του αλγόριθμου υπογραφής του (algorithm indentifier) καθώς επίσης και την 

ψηφιακή υπογραφή του (digital signature). Το «πιστοποιητικό προς υπογραφή» 

περιλαμβάνει έναν αριθμό υποχρεωτικών πεδίων: 

 τον κωδικό της έκδοσης του προτύπου ISO/ITU-T X.509 που το ψηφιακό 

πιστοποιητικό ακολουθεί, 

 τον κωδικό αριθμό του ψηφιακού πιστοποιητικού, 

 τον κωδικό του αλγόριθμου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή της 

ψηφιακής υπογραφής του περιεχομένου του «πιστοποιητικού προς υπογραφή» (η 

οποία αποθηκεύεται στο τρίτο μέρος του ψηφιακού πιστοποιητικού), ο οποίος 

αποθηκεύεται επίσης και στο δεύτερο μέρος του ψηφιακού πιστοποιητικού, 

 τα στοιχεία του φορέα παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης που το έχει εκδώσει 

(εκδότης),  

 την περίοδο ισχύος του ψηφιακού πιστοποιητικού, 

 το δημόσιο κλειδί (ΔΚ), 

 καθώς επίσης και τα διάφορα προαιρετικά πεδία. 

 Για την έκδοση ενός ψηφιακού πιστοποιητικού, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να 

απευθυνθεί σε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης και να του παραδώσει 

το ΔΚ του. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης αρχικά πιστοποιεί την 

ταυτότητα της οντότητας, στην οποία θα ανήκει το ψηφιακό πιστοποιητικό και στη 

συνέχεια εκδίδει το αντίστοιχο ψηφιακό πιστοποιητικό και το αποθηκεύει σε έναν 
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δημόσια προσβάσιμο ηλεκτρονικό κατάλογο. Ειδικότερα, οι βασικές λειτουργίες ενός 

φορέα παροχής πιστοποίησης είναι οι εξής: 

 ταυτοποίηση οντοτήτων 

 παροχή λογισμικού δημιουργίας ΙΚ και ΔΚ σε τυχόν ενδιαφερόμενους 

 αποθήκευση ΔΚ 

 έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών 

 ανανέωση ψηφιακών πιστοποιητικών 

 λίστες ανακληθέντων ψηφιακών πιστοποιητικών 

 προαιρετικά αποθήκευση και ΙΚ 

 προαιρετικά υπηρεσίες παροχής χρονοσήμανσης μηνυμάτων (time stamping) 

 επικοινωνία με άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης 

 Η λειτουργία των φορέων παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης  που είναι 

εγκατεστημένοι στη χώρα μας διέπεται από Προεδρικό Διάταγμα (25/6/2000), η 

οποία ενσωματώνει στο εθνικό μας δίκαιο τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 

99/93ΕΚ «Σχετικά με το Κοινοτικό Πλαίσιο για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές» (13 

Δεκεμβρίου 19990, καθώς επίσης και από τον Κανονισμό Παροχής Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής, ο οποίος εκδόθηκε από την Εθνική 

Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΦΕΚ 603/Β/16.2.2002), 

(Ζαβλάνος, 2006, σ. 225-227).   

 Τόσο ο πολίτης όσο και ο δημόσιος οργανισμός επικοινωνούν με τον φορέα 

παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης  από τον οποίο ζητούν και λαμβάνουν το 

ψηφιακό πιστοποιητικό της άλλης πλευράς, το οποίο χρησιμοποιούν για την 

ασφαλή πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής συναλλαγής. Επισημαίνεται ότι, όπως 

προαναφέρθηκε, και τα δύο ψηφιακά πιστοποιητικά είναι «υπογεγραμμένα» από 

τον φορέα παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης (συνοδεύονται από την αντίστοιχη 

ψηφιακή υπογραφή του), συνεπώς οι εμπλεκόμενοι στην ηλεκτρονική αυτή 

συναλλαγή πρέπει να έχουν το ΔΚ του, άρα και το ψηφιακό πιστοποιητικό του. 

Στην περίπτωση που ο πολίτης και ο δημόσιος οργανισμός δεν έχουν τον ίδιο 

φορέα παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης τότε κάθε πλευρά επικοινωνεί με τον δικό 

της φορέα πιστοποίησής της, ο οποίος στη συνέχεια επικοινωνεί και συνεργάζεται 

με τον φορέα της άλλης πλευράς.  

 Εναλλακτικά, μπορεί στην αρχή της ηλεκτρονικής συναλλαγής η κάθε πλευρά 

να στείλει στην άλλη πλευρά το ψηφιακό πιστοποιητικό της. Στη συνέχεια, κάθε 



 70 

πλευρά αποκρυπτογραφεί την ψηφιακή υπογραφή του ψηφιακού πιστοποιητικού 

της άλλης πλευράς, χρησιμοποιώντας το ψηφιακό πιστοποιητικό του φορέα 

έκδοσής του και συγκρίνει το αποτέλεσμα με τη σύνοψη του αντίστοιχου 

«πιστοποιητικού προς υπογραφή». Εάν υπάρχει συμφωνία, τότε συμπεραίνεται η 

ακεραιότητα και αυθεντικότητα των περιεχομένων του συγκεκριμένου ψηφιακού 

πιστοποιητικού, εκτός αν το ψηφιακό αυτό πιστοποιητικό δεν ισχύει και έχει εν τω 

μεταξύ ανακληθεί από τον φορέα έκδοσής του πριν από την ημερομηνία λήξης του 

(για να ελεγχθεί ότι αυτό δεν συμβαίνει, θα πρέπει να γίνει άμεση  επικοινωνία με 

τον φορέα έκδοσης του πιστοποιητικού). Επισημαίνεται ότι για τη λειτουργία της 

παραπάνω εναλλακτικής διαδικασίας κάθε πλευρά θα πρέπει να έχει αποθηκευμένα 

τα ψηφιακά πιστοποιητικά όλων των φορέων παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης 

τους οποίους αναγνωρίζει ως αξιόπιστους. 

 

   

 

6.2 Οφέλη Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διοίκησης 

 
 Η Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση αναμένεται να καταστεί μοχλός μιας 

σημαντικής μεταμόρφωσης του δημόσιου τομέα, να ενσωματωθεί σταδιακά στην 

κουλτούρα και να επιφέρει μεγάλες ποσοτικές και ποιοτικές βελτιώσεις στις 

επιχειρησιακές διαδικασίες, στην αποδοτικότητα και στην αποτελεσματικότητά 

του, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης. Αναμένεται 

επίσης, να ενισχύσει την ανάπτυξη και εμπέδωση των αρχών της «καλής 

διακυβέρνησης» (good governance principles), όπως είναι η συμμετοχή των 

πολιτών στη διαμόρφωση των δημόσιων πολιτικών και προγραμμάτων, η 

διοικητική συνέπεια, η αποτελεσματικότητα, η διαφάνεια και η λογοδοσία. Η 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση παρουσιάζει διάφορες τεχνικές, οικονομικές και 

κοινωνικές προκλήσεις που θα λειαίνουν το έδαφος και θα ενισχύσουν την 

βελτίωση της ποιότητας και τη μείωση κόστους. (Signore et al., 2005, σελ. 15) 

Υπάρχουν βάσιμες προσδοκίες ότι θα προκύψει μια νέα αρχιτεκτονική διαχείρισης 

(παραγωγής και παροχής) των υπηρεσιών που παρέχει ο δημόσιος τομέας , η οποία 

θα βασίζεται στο διαχωρισμό των υπηρεσιακών μονάδων πρώτης γραμμής που 

εξυπηρετούν το κοινό (front line) από τις μονάδες παραγωγής υπηρεσιών και 

επεξεργασίας συναλλαγών, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη απρόσκοπτων 

διασυνδέσεων και συνεργασιών μεταξύ των δημόσιων οργανισμών. Η Ηλεκτρονική 
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Δημόσια Διοίκηση, εφόσον υλοποιηθεί, θα αναμορφώσει, εκτός από το δημόσιο 

τομέα και την κοινωνία των πολιτών αλλά και το δημόσιο βίο γενικότερα. 

 Ειδικότερα, τα οφέλη της Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διοίκησης μπορούν να 

ομαδοποιηθούν σε επτά κατηγορίες: 

 Βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών και των πληροφοριακών 

ροών 

 Μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των διαδικασιών και των 

συναλλαγών των πολιτών και των επιχειρήσεων με το Δημόσιο 

 Μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων τόσο των πολιτών και 

επιχειρήσεων όσο και των δημόσιων οργανισμών 

 Μείωση κόστους 

 Βελτίωση επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

 Αύξηση της αποδοτικότητας 

 Αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών και των υπηρεσιών 

 Τα παραπάνω οφέλη παρουσιάζουν έντονη αλληλεξάρτηση. Αν ένας 

δημόσιος οργανισμός επενδύει σε πολλές από τις παραπάνω κατηγορίες ταυτόχρονα, 

τα οφέλη που θα αποκομίσει θα είναι αυξημένα και στις υπόλοιπες κατηγορίες. Έτσι, 

ένα πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών και 

στη μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των διαδικασιών, θα αυξηθεί και το επίπεδο 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αυτό με τη σειρά του θα οδηγήσει στην 

αύξηση της ικανοποίησης των χρηστών από τις υπηρεσίες που απολαμβάνουν, με 

αποτέλεσμα την αύξηση της αποδοχής της χρήσης τους. Έτσι θα επιτευχθεί μείωση 

του κόστους παροχής των υπηρεσιών και τελικά αύξηση της αποδοτικότητας του 

δημόσιου οργανισμού. 

 Σύμφωνα με μελέτη του E-Government Benefits Study, την οποία 

πραγματοποίησε η Αυστραλιανή Κυβέρνηση το 2003, ο δημόσιος τομέας 

απολαμβάνει αρχικά τα οφέλη από την Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση και στη 

συνέχεια οι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Οι επιδράσεις των οφελών 

αυτών διαχέονται ακολούθως και στο κοινωνικό σύνολο. (Αποστολάκης, Λουκής, 

Χάλαρης,  2008, σ. 52-53) 
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6.2.1 Τα οφέλη για το Δημόσιο Τομέα 

 
Η αύξηση της αποδοτικότητας των δημόσιων οργανισμών είναι κυρίαρχος στόχος 

κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διοίκησης και 

μπορεί να επιτευχθεί με τη μείωση του λειτουργικού κόστους παροχής υπηρεσιών, 

τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη διεκπεραίωση υποθέσεων και 

συναλλαγών, καθώς επίσης και με την αύξηση του μέσου αριθμού υποθέσεων που 

διεκπεραιώνονται ανά υπάλληλο. 

 Αποτέλεσμα της υλοποίησης προγραμμάτων Ηλεκτρονικής Δημόσιας 

Διοίκησης από τους δημόσιους οργανισμούς είναι: 

 Η χρήση ηλεκτρονικών διαύλων επικοινωνίας με τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις, οι οποίοι έχουν χαμηλότερο κόστος. Το Ίντερνετ 

χαρακτηρίζεται από σημαντικά χαμηλότερο κόστος ανά συναλλαγή 

συγκριτικά με τους παραδοσιακούς διαύλους επικοινωνίας, όπως είναι η 

προσωπική επαφή των συναλλασσόμενων με τους αρμόδιους δημόσιους 

υπαλλήλους ή ακόμη και η τηλεφωνική επικοινωνία με αυτούς 

 Η αύξηση της αποδοτικότητας των πληροφοριακών πόρων. Η αύξηση 

προκύπτει από την κοινή χρήση δεδομένων και πληροφοριών που είναι 

σε ηλεκτρονική μορφή και την ταχύτερη εύρεσή τους. (Αποστολάκης, 

Λουκής, Χάλαρης, 2008, σ. 53-54) 

 

 
6.2.2 Τα οφέλη για τους πολίτες 

 
 Οι πολίτες επωφελούνται από το αυξημένο επίπεδο ποιότητα των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών του δημοσίου, σε σχέση με την ποιότητα που 

απολάμβαναν όταν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονταν με τις παραδοσιακές μεθόδους. 

Η ποιότητα μια ηλεκτρονικής υπηρεσίας, όπως την αντιλαμβάνεται ο χρήστης της, 

σύμφωνα με την έρευνα ¨Top of the web: User Satisfaction and Usage Survey of e-

Government Services¨ που πραγματοποιήθηκε το 2004 για λογαριασμό της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι συνάρτηση των παρακάτω παραγόντων:  

 Εξοικονόμηση χρόνου 

 Μεγαλύτερη ευελιξία 

 Καλύτερη και πληρέστερη παροχή πληροφοριών 

 Παροχή καλύτερης και πληρέστερης υποστήριξης 
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 Συντόμευση χρόνου απάντησης-εξυπηρέτησης 

 Πληρέστερος έλεγχος της διαδικασίας διεκπεραίωσης της συναλλαγής  

 Μείωση κόστους  

Η εξοικονόμηση χρόνου και η μεγαλύτερη ευελιξία (δηλαδή η δυνατότητα 

πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες  7 μέρες την εβδομάδα και 24 ώρες το 

εικοσιτετράωρο, ¨24/7¨) είναι τα άμεσα οφέλη που παρέχει η ηλεκτρονική παροχή 

των δημόσιων υπηρεσιών. Οι υπόλοιποι πέντε παράγοντες προκύπτουν ως 

αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής παροχής των δημόσιων υπηρεσιών, της ολοκλήρωσης 

διαδικασιών που προηγουμένως ήταν ανεξάρτητες και της γενικότερης 

αναδιοργάνωσης που επιφέρει η εισαγωγή των ΤΠΕ στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής 

Δημόσιας Διοίκησης. 

 Η χρήση προ-συμπληρωμένων ηλεκτρονικών εντύπων μπορεί να  μειώσει 

σημαντικά το χρόνο συναλλαγής για τους πολίτες και παράλληλα διευκολύνει όσους 

δεν έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Επίσης, οφέλη για τους πολίτες προκύπτουν 

και από την κοινή χρήση δεδομένων του Δημοσίου από διάφορους δημόσιους 

οργανισμούς, η οποία καθίσταται εφικτή μέσω της ψηφιοποίησης των δεδομένων 

αυτών και της δημιουργίας κοινόχρηστων ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων (shared 

databases), στις οποίες έχουν πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι δημόσιοι 

οργανισμοί. Η υλοποίηση τέτοιων κοινόχρηστων βάσεων δεδομένων επιτρέπει ένας 

πολίτης να παρέχει τα ίδια στοιχεία κάθε φορά και αυτά να είναι διαθέσιμα στο 

σύνολο του δημόσιου τομέα (με βάση βέβαια σαφείς κανόνες και νομικούς 

περιορισμούς). Αυτό οδηγεί στη μείωση του αριθμού των σφαλμάτων, με 

αποτέλεσμα να μη χρειάζεται ο πολίτης να προβεί σε διορθώσεις δεδομένων, πράγμα 

το οποίο μειώνει το χρόνο αναμονής του μέχρι την τελική παροχή της υπηρεσία. 

(Αποστολάκης, Λουκής, Χάλαρης, 2008, σ. 54-55) 

 

                                 
6.2.3 Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις 

 
 Το μοντέλο της Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διοίκησης βασίζεται στην 

πεποίθηση ότι οι δημόσιες αρχές οφείλουν να προωθούν την συνεργασία μεταξύ των 

δημόσιων οργανισμών και των ιδιωτικών επιχειρήσεων με σκοπό την συμφιλίωση 

των εκάστοτε συμφερόντων. (Barbera et al., 2014, σ. 150) 
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 Οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν, ουσιαστικά, παρόμοια οφέλη με τους πολίτες, 

δηλαδή αυξημένο επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, εξοικονόμηση 

χρόνου και μεγαλύτερη ευελιξία. Η βασική διαφορά όμως είναι ότι για τις 

επιχειρήσεις αυτά μεταφράζονται σε μείωση κόστους σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από 

ότι στους πολίτες. Ο μειωμένος χρόνος που απαιτείται για την εκπλήρωση των 

πολυάριθμων συναλλαγών με το Δημόσιο, η ταχύτερη απάντηση στο αίτημα ή 

διεκπεραίωση της υπόθεσης από τον δημόσιο οργανισμό, οδηγούν τις επιχειρήσεις 

άμεσα στη μείωση του λειτουργικού κόστους. 

 Η Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση και ειδικότερα τα εξωστρεφή 

πληροφοριακά συστήματα των δημόσιων οργανισμών μπορεί να υποβοηθήσει και να 

διευκολύνει σημαντικά τις ενέργειες των επιχειρήσεων και να μειώσει το κόστος 

συμμόρφωσής τους με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς με τους εξής τρόπους: 

 Παρέχοντας εύκολη και φιλική προς τον χρήστη πρόσβαση σε όλες τις 

αναγκαίες πληροφορίες. 

 Απλοποιώντας και εκσυγχρονίζοντας τις διαδικασίες αναφορών, δηλώσεων 

και συναλλαγών των επιχειρήσεων με δημόσιους φορείς. 

 Μειώνοντας το πλήθος των εγγράφων και φορμών που πρέπει να 

συμπληρώνουν οι επιχειρήσεις. 

 Απλοποιώντας και ολοκληρώνοντας τις διαδικασίες πληρωμών. 

 Βοηθώντας τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν τους νόμους και κανονισμούς 

που ισχύουν για την περίπτωσή τους, αλλά και το τι πρέπει να πράξουν 

προκειμένου να συμμορφωθούν με αυτούς. (Αποστολάκης, Λουκής, 

Χάλαρης, 2008, σ. 55-56) 

 

                                             

6.2.4 Τα ευρύτερα κοινωνικά οφέλη 

 

Τα οφέλη τα οποία προκύπτουν από την Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση για το 

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο μπορούν να ομαδοποιηθούν  στις εξής κατηγορίες: 

 Ολοκληρωμένη, ευκολότερη κα ισότιμη πρόσβαση στη δημόσια διοίκηση και 

τις υπηρεσίες που προσφέρει. 

 Αύξηση των δυνατοτήτων πληροφόρησης. 

 Πληρέστερη διάχυση της διαθέσιμης πληροφορίας στο σύνολο της κοινωνίας. 
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 Αυξημένη διαφάνεια στη λειτουργία του δημόσιου τομέα, βελτίωση του 

ελέγχου της λειτουργίας του από το κοινωνικό σύνολο και ενίσχυση της 

λογοδοσίας του 

 Ενδυνάμωση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση 

των δημόσιων πολιτικών. (Αποστολάκης, Λουκής, Χάλαρης, 2008, σ. 57) 

 
Μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο των κοινωνικών οφελών που προκύπτουν από την 

Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση, τις τελευταίες μέρες του παρόντος έτους ψηφίστηκε 

από την Βουλή και δημοσιεύτηκε στην ΕτΚ ο νόμος Ν.4440/2016-ΦΕΚ224/Α/02-12-

2016 για την Υποχρεωτική Ηλεκτρονική Διαχείριση και Διακίνηση Εγγράφων στη 

Δημόσια Διοίκηση. 

 Σύμφωνα με το νόμο αυτό, όλες οι διαδικασίες για την έκδοση διοικητικών 

πράξεων και λοιπών εγγράφων από τους φορείς του Δημοσίου, όπως είναι η σύνταξη, 

η προώθηση για υπογραφή, η θέση υπογραφής, η χρέωση προς ενέργεια 

εισερχομένων εγγράφων, η εσωτερική διακίνηση, καθώς και η αρχειοθέτησή τους 

πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) με χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής χρονοσφραγίδας. Το 

Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, 

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μεριμνούν για την ανάπτυξη και λειτουργία 

κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος για την αυτόματη ηλεκτρονική ανταλλαγή και 

διακίνηση εγγράφων μεταξύ των φορέων του Δημοσίου, καθώς και για την 

ανταλλαγή εγγράφων με φορείς άλλων χωρών. Κάθε φορέας μεριμνά για τη 

διαλειτουργία της υφιστάμενης υποδομής, διαχείρισης εγγράφων ή του Σ.Η.Δ.Ε. 

(Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων), που διαθέτει το κεντρικό σύστημα, 

καθώς και για την απόκτηση εγκεκριμένης ψηφιακής υπογραφής από την Αρχή 

Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (Α.Π.Ε.Δ.) ή από άλλο πιστοποιημένο πάροχο 

αναγνωρισμένων πιστοποιητικών. 

 

 

 

6.3 Στρατηγικές  i2010 

 
 Στην παρούσα φάση, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζεται το 

στρατηγικό πλαίσιο i2010 – Ευρωπαϊκή Κοινωνία της Πληροφορίας 2010. Το 

πλαίσιο αυτό αποτελεί ουσιαστικά την αναθεωρημένη έκδοση της περίφημης 
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Στρατηγικής της Λισσαβόνας, η οποία υιοθετήθηκε το 2000 και έλαβε σάρκα και 

οστά μέσω των πρωτοβουλιών eEurope 2002 και 2005, που χαρτογραφούσαν την 

τεχνολογική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Στο πλαίσιο του i2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο δράσης 

για την Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση. Το σχέδιο δράσης επικεντρώνεται στους 

ακόλουθους πέντε μείζονες στόχους για την Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση. 

 

 
1. Κανένας πολίτης δεν θα μείνει στο περιθώριο 

  

 Τα κράτη-μέλη έχουν αναλάβει δεσμεύσεις ώστε να εξασφαλιστεί ότι, με 

χρονικό ορίζοντα το 2010, όλοι οι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικά 

μειονεκτουσών ομάδων, θα απολαμβάνουν σημαντικά οφέλη από τη χρήση 

ηλεκτρονικών διοικητικών υπηρεσιών. Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές δημόσιες 

διοικήσεις θα παρέχουν ευκολότερα προσβάσιμες και περισσότερες αξιόπιστες 

δημόσιες πληροφορίες και υπηρεσίες μέσω της καινοτόμου χρήσης των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών, αυξάνοντας την ενημέρωση και η συνειδητοποίηση 

σχετικά με τα οφέλη της Δημόσιας Διοίκησης και βελτιώνοντας τις δεξιότητες και 

την παρεχόμενη υποστήριξη όλων των χρηστών. 

 

 
2. Επίτευξη απόδοσης και αποτελεσματικότητας 

  

 Τα κράτη-μέλη αναμένουν ότι οι ηλεκτρονικές διοικητικές υπηρεσίες θα 

συμβάλλουν στην ικανοποίηση των χρηστών από τις παρεχόμενες δημόσιες 

υπηρεσίες, καθώς επίσης από το 2010 θα έχει περιοριστεί σημαντικά το 

γραφειοκρατικό βάρος για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Εξάλλου, ως 

συγκεκριμένο χρονικό όριο αναμένεται σημαντική βελτίωση της απόδοσης του 

δημόσιου τομέα, όπως επίσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας μέσω καινοτόμων 

χρήσεων των ΤΠΕ. 
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3. Υλοποίηση νευραλγικών υπηρεσιών με μεγάλο αντίκτυπο για τους πολίτες και 

τις επιχειρήσεις 

  

 Η Επιτροπή θεωρεί ότι καθοριστική αξία για την προώθηση της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει η υλοποίηση ορισμένων νευραλγικών υπηρεσιών, 

οι οποίες αφορούν μεγάλο τμήμα του πληθυσμού και των επιχειρήσεων. Μία από τις 

εν λόγω υπηρεσίες είναι οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις. Με τις ηλεκτρονικές 

συμβάσεις και την ηλεκτρονική τιμολόγηση θα μπορούσε να προκύψει εξοικονόμηση 

των δαπανών για προμήθειες γύρω στο 5% και περιορισμός του κόστους των 

συναλλαγών κατά τουλάχιστον 10%, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση δεκάδων 

δισεκατομμυρίων κάθε χρόνο. Ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να 

επωφεληθούν από την ευκολότερη πρόσβαση σε αγορές δημοσίων συμβάσεων, 

καθώς και από τη βελτίωση των δυνατοτήτων τους σε τεχνολογίες πληροφορικής και  

επικοινωνιών, επομένως και της ανταγωνιστικότητάς τους. Τα κράτη-μέλη έχουν 

αναλάβει δέσμευση να προσφέρουν σε όλες τις δημόσιες διοικήσεις, σε ευρωπαϊκή 

κλίμακα, τη δυνατότητα να διεξάγουν ηλεκτρονικά το 100% των προμηθειών τους. 

Παράλληλα, η επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, θα αναζητήσει υπηρεσίες 

σε μεγάλο αντίκτυπο και πανευρωπαϊκή διάσταση. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί σε 

υπηρεσίες που διευκολύνουν την κινητικότητα των πολιτών, όπως βελτιωμένες 

υπηρεσίες αναζήτησης ευκαιριών απασχόλησης στην Ευρώπη, υπηρεσίες κοινωνικής 

ασφάλειας που αφορούν σε ιατρικούς φακέλους ασθενών και ηλεκτρονική 

συνταγογραφία, επιδόματα και συντάξεις σε ευρωπαϊκή κλίμακα, καθώς και 

εκπαιδευτικές υπηρεσίες που αφορούν φοίτηση στο εξωτερικό. Μεταξύ άλλων 

καίριων υπηρεσιών, προς εξέταση περιλαμβάνονται η καταχώρηση εταιρειών στα 

μητρώα και η επιστροφή ΦΠΑ σε επιχειρήσεις. Τέλος, θα αναζητηθεί η δυνατότητα 

αξιοποίησης ευκαιριών για την επίτευξη συνέργειας σε διαρθρωτικά ταμεία και 

ανάπτυξης σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο. Ως πρώτη εφαρμογή έχουν επιλεγεί οι 

διασυνοριακές ηλεκτρονικές συμβάσεις. 

 

 
4. Δημιουργία καίριων καταλυτικών παραγόντων 

  

 Η Επιτροπή εκτιμά ότι οι ηλεκτρονικές διοικητικές υπηρεσίες έχουν φτάσει 

σε κρίσιμη καμπή και για να υπάρξει περαιτέρω σημαντική πρόοδος, απαιτείται η 
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υλοποίηση ορισμένων καίριων παραγόντων προκειμένου να επέλθει 

αποτελεσματικότητα, ιδίως σε υπηρεσίες με μεγάλο αντίκτυπο.  

 Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η διαλειτουργική διαχείριση ηλεκτρονικής 

ταυτοποίησης (eIDM) για πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, ο ηλεκτρονικός έλεγχος 

γνησιότητας εγγράφων και η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση. Τα κράτη-μέλη 

αναγνωρίζουν τη σημασία της eIDM, ώστε να εξασφαλιστεί ότι  έως το 2010, οι 

Ευρωπαίοι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα έχουν στη διάθεσή τους -σε τοπικό, 

περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο- ασφαλή και πρακτικά ηλεκτρονικά μέσα τα οποία θα 

ανταποκρίνονται στους κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων και την 

ταυτοποίησή τους ενώπιον των δημόσιων υπηρεσιών στο δικό τους ή σε άλλο 

κράτος-μέλος. 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τάσσεται υπέρ μιας πραγματικής προσέγγισης στο 

ζήτημα της διαλειτουργικότητας διαφορετικών συστημάτων eIDM. Σκοπός είναι η 

διατήρηση των διαφόρων εθνικών μεθόδων και λύσεων χωρίς να δημιουργηθούν 

φραγμοί στη διασυνοριακή χρήση δημόσιων υπηρεσιών.  

 Οι ηλεκτρονικές υπογραφές περιλαμβάνουν τεχνολογία που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία eIDM. Μέσω της οδηγίας για τις ηλεκτρονικές 

υπογραφές, η Επιτροπή θα υποστηρίξει ενεργά την αμοιβαία αναγνώριση και 

διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών υπογραφών, ώστε να υπερπηδηθούν οι 

φραγμοί στην υλοποίηση της ενιαίας αγοράς. Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης το κατά 

πόσο απαιτείται η λήψη ρυθμιστικών μέτρων με σκοπό την ανάπτυξη της 

ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και του ελέγχου ταυτότητας/γνησιότητας για τις 

δημόσιες υπηρεσίες. 

 Εξάλλου θα απαιτηθούν ηλεκτρονικά έγγραφα για πολλές υπηρεσίες π.χ. 

συμβάσεις για δημόσιες αγορές, εξ αποστάσεως ιατρική συνταγογραφία ή 

πιστοποιητικά σπουδών. Η επιτροπή θα συγκροτήσει, μαζί με τα κράτη-μέλη, ένα 

πλαίσιο αναφοράς σε κοινοτική κλίμακα για επικυρωμένα ηλεκτρονικά έγγραφα και 

θα υλοποιήσει πρόγραμμα εργασιών για στενότερη συνεργασία σε θέματα 

διαχείρισης και επικύρωσης, καθώς και ευκολότερης διασυνοριακής πρόσβασης σε 

ηλεκτρονικά μητρώα και αρχεία σε δημόσιες διοικήσεις. 

 Η Επιτροπή, τέλος, αναφέρει ως καταλυτικό παράγοντα, το θέμα της 

διαλειτουργικότητας. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες προς την κατεύθυνση 

θέσπισης ενός ευρωπαϊκού πλαισίου διαλειτουργικότητας, καθώς και για την 

προώθηση και ευαισθητοποίηση σχετικά με διαλειτουργικές ηλεκτρονικές 
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διοικητικές υπηρεσίες που θα βασίζονται σε πρότυπα, ανοιχτές προδιαγραφές και 

ανοιχτές διεπαφές. 

 

 
5. Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και ενδυνάμωση των δημοκρατικών 

διαδικασιών λήψης αποφάσεων 

  

 Η Επιτροπή εκτιμά ότι οι τεχνολογίες προσφέρουν πληθώρα δυνατοτήτων για 

τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού πολιτών στη δημόσια συζήτηση και τη λήψη 

αποφάσεων, από το δημοτικό έως το ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι, να καταστήσει δυνατή τη 

συνεργασία σε ευρωπαϊκή κλίμακα, ιδίως όσον αφορά στην ηλεκτρονική συμμετοχή, 

να αυξήσει την κατανόηση, να επιταχύνει την πρόοδο μέσω λύσεων κοινής 

περεταίρω χρήσης από όλο τον κόσμο, καθώς και να υποστηρίξει μέσω τεχνολογιών 

τη διαφάνεια  στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τη συμμετοχή των πολιτών. 

 Προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση των παραπάνω πέντε στόχων, η 

Επιτροπή δύο είδη μέτρων υποστήριξης: τις μετρήσεις και την ανταλλαγή εμπειριών. 

Η μέτρηση του οφέλους των ηλεκτρονικών διοικητικών υπηρεσιών αποτελεί μία 

πολύτιμη γνώση στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ευρεία καθιέρωσή τους. 

 Ενδεικτικό είναι το πρόγραμμα eGEP (e-Government Economic Project), μία 

πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Modinis και στοχεύει 

στη δημιουργία ενός πλαισίου μετρήσεων για την εκτίμηση των επιδράσεων και των 

αποτελεσμάτων του e-government. (Αποστολάκης, Λουκής, Χάλαρης, 2008, σ. 369-

373) 

  
Οι επιμέρους πολιτικές της στρατηγικής i2010 

  
 Στη στρατηγική i2010 η Επιτροπή προτείνει τρεις προτεραιότητες για της 

πολιτικές της Ευρώπης, όσον αφορά στην κοινωνία της πληροφορίας και τα μέσα 

επικοινωνίας: 

Α. Την ολοκλήρωση του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου της πληροφορίας, που προωθεί 

την ανοιχτή και ανταγωνιστική εσωτερική αγορά για την κοινωνία της πληροφορίας 

και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Ο χώρος αυτός αποτελείται από δίκτυα, μέσα, 

ψηφιακό περιεχόμενο, υπηρεσίες, συσκευές επικοινωνιών και επιχειρηματικά 

μοντέλα που προωθούν την ανάπτυξη, την απασχόληση και την ποιότητα ζωής. Ο 
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στόχος που τίθεται στο πλαίσιο της προτεραιότητας αυτής είναι η δημιουργία ενιαίου 

ευρωπαϊκού χώρου της πληροφορίας που θα παρέχει οικονομικά προσιτές και 

ασφαλείς ευρυζωνικές επικοινωνίες και ψηφιακές υπηρεσίες. Ειδικότερα μέτρα για 

την επίτευξη του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου της πληροφορίας είναι: 

 Αναθεώρηση του πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για τις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού αποτελεσματικής 

στρατηγικής για τη διαχείριση του ραδιοφάσματος. 

 Δημιουργία συνεκτικού πλαισίου εσωτερικής αγοράς για υπηρεσίες κοινωνίας 

της πληροφορίας και μέσων επικοινωνίας, με εκσυγχρονισμό του νομικού 

πλαισίου για τις οπτικοακουστικές πληροφορίες. 

 Υποστήριξη για τη δημιουργία και κυκλοφορία ευρωπαϊκού περιεχομένου. 

 Καθορισμός και εφαρμογή στρατηγικής για ασφαλή ευρωπαϊκή κοινωνία της 

πληροφορίας. 

 Προσδιορισμός και προώθηση στοχοθετημένων δράσεων  

      διαλειτουργικότητας, ιδίως για διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων. 

 

Β. Την ενίσχυση καινοτομίας και επενδύσεων στην έρευνα ΤΠΕ για την ανάπτυξη 

και για περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης. Στο πλαίσιο της 

προτεραιότητας αυτή θα επιδιωχθεί ενεργά η άρση των υφιστάμενων φραγμών 

μεταξύ ερευνητικών αποτελεσμάτων και οικονομικής ανταπόδοσης. 

Γ. Την επίτευξη της ευρωπαϊκής κοινωνίας της πληροφορίας χωρίς κοινωνικό 

αποκλεισμό που προωθεί την ανάπτυξη και την απασχόληση κατά τρόπο συμβατό με 

την αειφόρο ανάπτυξη και που θέτει ως προτεραιότητα καλύτερες δημόσιες 

υπηρεσίες, οικονομικά αποτελεσματικότερες και προσβάσιμες από όλους τους 

πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή προτίθεται να εκπονήσει σχέδιο δράσης για 

την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, καθώς και στρατηγικές κατευθύνσεις για τις 

δημόσιες υπηρεσίες που χρησιμοποιούν ΤΠΕ. Ειδικότερα οι στόχοι που τίθενται στο 

πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής είναι: 

 Κατάρτιση από την Επιτροπή κειμένου με κατευθύνσεις πολιτικής για την 

ηλεκτρονική προσβασιμότητα και την ευρυζωνική κάλυψη. 

 Ανάληψη ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την ηλεκτρονική ένταξη. 
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 Έγκριση από την Επιτροπή σχεδίου δράσης για την Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση και τους στρατηγικούς προσανατολισμούς για δημόσιες 

υπηρεσίες που χρησιμοποιούν ΤΠΕ. 

 Προγραμματισμός νέων έργων επίδειξη για να δοκιμαστούν σε επιχειρησιακή 

κλίμακα, τεχνικές, νομικές και οργανωτικές λύσεις, για ολοκληρωμένες 

ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες. 

 Συγκρότηση «τριών εμβληματικών πρωτοβουλιών» με θέμα την ποιότητα 

ζωής και τις ΤΠΕ. 

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη, 

καθώς και οι «λοιποί ενδιαφερόμενοι», αναλαμβάνουν συγκεκριμένους ρόλους και 

υποχρεώσεις. Ειδικότερα: 

α) Η Ευρωπαϊκή επιτροπή θα αναλάβει ηγετικό ρόλο και: 

 θα αναπτύξει προτάσεις για την επικαιροποίηση των πλαισίων κανονιστικών 

ρυθμίσεων για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κοινωνίας της 

πληροφορίας και μέσων επικοινωνίας ώστε  να αξιοποιηθεί πλήρως η 

εσωτερική αγορά. 

 Θα χρησιμοποιήσει τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα για την τόνωση των 

επενδύσεων στη στρατηγική έρευνα για την αντιμετώπιση σημείων 

συμφόρησης για την ευρύτερη διάθεση καινοτομιών των ΤΠΕ. 

 θα υποστηρίξει πολιτικές για την αντιμετώπιση του ψηφιακού αποκλεισμού 

και της ποιότητας ζωής. 

β) Τα κράτη-μέλη, μέσω των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων πρέπει να 

προσδιορίσουν τις προτεραιότητες για την κοινωνία της πληροφορίας, σύμφωνα με 

τις ενοποιημένες κατευθύνσεις για την ανάπτυξη, την απασχόληση, όπου 

υπογραμμίζεται η σημασία της αφομοίωσης ΤΠΕ, της υποδομής ΤΠΕ, και των ΤΠΕ 

για την απασχόληση και την εκπαίδευση. Τα προγράμματα αυτά θα μπορούσαν να 

συμβάλλουν ώστε τα κράτη μέλη: 

 να εξασφαλίζουν ταχεία και πλήρη μεταφορά του νέου πλαισίου 

κανονιστικών ρυθμίσεων που επηρεάζει την ψηφιακή σύγκλιση, με έμφαση 

σε ανοιχτές και ανταγωνιστικές αγορές, 

 να αυξήσουν την έρευνα ΤΠΕ από εθνικούς πόρους, 
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 να αναπτύξουν σύγχρονες και διαλειτουργικές δημόσιες υπηρεσίες που 

χρησιμοποιούν ΤΠΕ, 

 να χρησιμοποιούν σημαντική αγοραστική δύναμη για να σώσουν ώθηση στην 

καινοτομία στις ΤΠΕ, 

 να καθορίσουν φιλόδοξους στόχους όσον αφορά εξελίξεις στην κοινωνία της 

πληροφορίας, σε εθνικό επίπεδο, 

 να υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τα επιτεύγματα που θα 

περιλαμβάνονται στις εκθέσεις υλοποίησης των εθνικών προγραμμάτων 

μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με το νέο κύκλο διακυβέρνησης τη Λισσαβόνας. 

γ) Οι «λοιποί ενδιαφερόμενοι» θα πρέπει να αναλάβουν δέσμευση για έναν ανοιχτό 

και εποικοδομητικό διάλογο για την ανάπτυξη και την υποστήριξη μιας καινοτόμου 

κοινωνίας της πληροφορίας. Ειδικότερα, οι βιομηχανικοί εταίροι θα πρέπει να 

αποβλέπουν στην αύξηση των επενδύσεων σε έρευνα και τεχνολογία στις ΤΠΕ, ενώ 

θα πρέπει να καταβληθούν εποικοδομητικές προσπάθειες σε πεδία όπου υπάρχουν 

καθοριστικά σημεία συμφόρησης για τις εξελίξεις στην ψηφιακή οικονομία. 

(Αποστολάκης, Λουκής, Χάλαρης, 2008, σ.373-376) 

 
 

Παρακολούθηση του σχεδίου i2010 

 
 Σε ετήσια βάση θα υπάρχει έκθεση στην οποία θα αποτυπώνεται η πορεία της 

πρωτοβουλίας i2010, ενώ σε διετή βάση, μέσω των υπουργικών διασκέψεων, 

προβλέπονται διεξοδική ανασκόπηση της πραγματοποιηθείσας προόδου, καθορισμός 

νέων κατευθύνσεων για πολιτικές προτεραιότητες και συνακόλουθη επικαιροποίηση 

του παρόντος σχεδίου δράσης, με αναγνώριση των επιτευγμάτων και προώθηση 

λύσεων.  

 
6.3.1 Οι επιδιωκόμενες Πανευρωπαϊκές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 

  
 Σε σχέση με τα όσα αναπτύχθηκαν έως τώρα, κρίνεται σκόπιμο να 

παραθέσουμε με μία κατάλληλη κατηγοριοποίηση τις σημαντικότερες ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες και υποδομές που έχει συμφωνηθεί να αναπτυχθούν στον ευρωπαϊκό 

χώρο: 
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Α. Οριζόντιες Πανευρωπαϊκές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

  

Οριζόντια μέτρα που λαμβάνονται για τη δρομολόγηση, τη διευκόλυνση και τον 

χειρισμό της παροχής πανευρωπαϊκών υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

συμπεριλαμβανομένων των οργανωτικών και συντονιστικών πτυχών, όπως: 

1) Πύλη δικτύου για την παροχή πρόσβασης σε πανευρωπαϊκές, πολύγλωσσες 

και διαλογικές υπηρεσίες online πληροφόρησης στις επιχειρήσεις και τους 

πολίτες, 

2) Ενιαίο σημείο πρόσβασης στα κράτη-μέλη, 

3) Διαλογική εφαρμογή για τη συλλογή των απόψεων και των εμπειριών των 

ενδιαφερόμενων φορέων για θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος και για τη 

λειτουργία των κοινοτικών πολιτικών.  

 
Β. Υπηρεσίες Υποδομής 

  

Οριζόντια μέτρα που λαμβάνονται για την παροχή και τη συντήρηση τεχνολογικών 

λύσεων και λύσεων λογισμικού, όπως, υπηρεσιών που παρέχουν ειδικές λειτουργίες 

σχετικές με τις ΤΠΕ, από επικοινωνίες έως καθορισμένα πρότυπα. Οι τεχνολογικές 

λύσεις και οι λύσεις λογισμικού συμπεριλαμβάνουν υπηρεσίες δικτύου, ενδιάμεσο 

λογισμικό, υπηρεσίες ασφαλείας και κατευθυντήριες γραμμές. (Αποστολάκης, 

Λουκής, Χάλαρης, 2008, σ. 377) 

 

Γ. Στρατηγικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες 

  

1) Στρατηγικές δραστηριότητες για την υποστήριξη της αξιολόγησης και της 

προώθησης των πανευρωπαϊκών υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως: 

      α)   ανάλυση των στρατηγικών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και διαχείρισης 

πληροφοριών σε όλη την Ευρώπη, 

β) οργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με τη συμμετοχή των 

σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων, 

      γ) προώθηση της θέσπισης πανευρωπαϊκών υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, με ιδιαίτερη έμφαση στις υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις και τους 

πολίτες. 
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2) Υποστηρικτικές δραστηριότητες που αναλαμβάνονται για την υποστήριξη της 

διαχείρισης του προγράμματος, με στόχο την παρακολούθηση και τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς του, όπως: 

     α)  διασφάλιση ποιότητας και έλεγχος για τη βελτίωση του προσδιορισμού των 

στόχων των σχεδίων, καθώς επίσης και για την εκτέλεση των σχεδίων και τα 

αποτελέσματά τους,  

     β)  αξιολόγηση του προγράμματος και ανάλυση κόστους-οφέλους για τα 

επιμέρους σχέδια κοινού ενδιαφέροντος. 

3) Υποστηρικτικές δραστηριότητες που αναλαμβάνονται για την ενθάρρυνση της 

διάδοσης ορθών πρακτικών όσον αφορά την εφαρμογή τεχνολογιών της πληροφορίας 

σε δημόσιες διοικήσεις, όπως: 

     α) εκθέσεις, ιστοσελίδες, συνέδρια, και γενικά πρωτοβουλίες που απευθύνονται 

στους πολίτες, 

     β) παρακολούθηση, ανάλυση και Διαδικτυακή διάδοση πρωτοβουλιών και 

βέλτιστων πρακτικών που αφορούν τις δράσεις τη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε 

επίπεδο κρατών-μελών και Κοινότητας, καθώς και σε διεθνές επίπεδο, 

     γ) προώθηση της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών στη χρήση π.χ. λογισμικού 

ανοιχτού κώδικα από τις δημόσιες διοικήσεις. (Αποστολάκης, Λουκής, Χάλαρης, 

2008, σ. 378-379) 

 

 

6.4 Μελλοντικές εξελίξεις 

 
Επιμέρους ενότητες: 

Α)  Προς μία Πανευρωπαϊκή Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

Β)  Σκιαγραφώντας το μέλλον της ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Γ) Πανευρωπαϊκά Μοντέλα Βέλτιστων Πρακτικών για τη Μελλοντική Παροχή 

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Δ)  Κατευθύνσεις Επιστημονικής Έρευνας 

 
 

 

 

 

 



 85 

Α. Προς μία Πανευρωπαϊκή Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

 
 Με τον όρο πρότυπο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης νοείται η επιδίωξη της 

ανάλυσης και του επανασχεδιασμού της δομής και λειτουργίας της ευρύτερης 

Δημόσιας Διοίκησης με αρχικό σκοπό την αναγνώριση του δημόσιου συμφέροντος, η 

οποία θεωρείται ότι εστιάζεται στον προσδιορισμό των φορέων που ασκούν τις 

κύριες επιρροές προκειμένου να αντιμετωπίσει ευρωπαϊκά κοινωνικά συστήματα. 

(Longo, 2006, σ. 15) 

Στόχος των ευρωπαϊκών χωρών, σε κοινοτικό επίπεδο, είναι η δημιουργία και 

ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού πλαισίου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση που 

είναι ανοιχτό σε όλους και προσπελάσιμο από όλους με κέντρο τον πολίτη, 

αποτελεσματικό, ασφαλές, ελεγχόμενο και ταυτόχρονα χρήσιμο για όλους τους 

εμπλεκόμενους. Ο τρόπος μετάβασης στην πανευρωπαϊκή Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση συναρτάται, αφενός, με την υιοθέτηση και συντήρηση κοινών 

προτύπων διαλειτουργικότητας και, αφετέρου, με τον εντοπισμό και την εφαρμογή 

αποτελεσματικών πανευρωπαϊκών υπηρεσιών. 

Η ανάπτυξη πανευρωπαϊκών υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα 

συμβάλει: 

o στη διάχυση των οφελών που προκύπτουν από του ηλεκτρονικούς τρόπους 

εργασίας σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ειδικότερα 

στις περιπτώσεις εκείνες όπου δημιουργείται ανάγκη επικοινωνίας και 

συναλλαγής με τη Δημόσια Διοίκηση ενός άλλου κράτους-μέλους, 

o στην επίτευξη των στόχων της κοινής αγοράς, 

o στην καθιέρωση της πολυκαναλικής προσέγγισης για την παροχή υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και στην ικανοποίηση αναγκών όλων 

των εμπλεκομένων μερών τόσο στο κράτος-μέλος που παρέχει την υπηρεσία 

όσο και εκτός των συνόρων του. 

 
Β. Σκιαγραφώντας το Μέλλον της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 
 Στο πλαίσιο ενός ταχύτατα εξελισσόμενου κόσμου με πολλαπλές συνέπειες 

για τις συνθήκες ζήτησης και παροχής υπηρεσιών, δεν είναι αρκετό να προεκτείνουμε 

το παρόν στο μέλλον. Αυτό που μέχρι στιγμής έχει αναγνωριστεί ως καλές πρακτικές 

στον τομέα παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών δεν μπορεί αυτόματα να θεωρηθεί και 

ως πρότυπο για το μέλλον. Όταν οραματιζόμαστε τα μελλοντικά μοντέλα 



 86 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, θα πρέπει να συνδυάσουμε τα σύγχρονα 

παραδείγματα με πιθανά μελλοντικά σενάρια. Επιγραμματικά τα τρία σενάρια που 

επικρατούν είναι: 

1
ο
 Σενάριο: Μία ακμάζουσα και αποδοτική Ευρώπη. 

2
ο
 Σενάριο: Μία τυρβώδης κοινωνία. 

3
ο
 Σενάριο: Ύφεση και αποπροσανατολισμός. (Αποστολάκης, Λουκής, Χάλαρης, 

2008, σ. 603-604) 

 

 
Γ. Πανευρωπαϊκά Μοντέλα Βέλτιστων Πρακτικών για τη Μελλοντική Παροχή 

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 
Η δημιουργία σεναρίων που περιγράφουν το πώς μπορεί να έχει διαμορφωθεί 

το εξωτερικό περιβάλλον μέσα σε διάστημα δέκα ετών, είναι απαραίτητη για την 

κατάλληλη προσαρμογή των τωρινών μοντέλων βέλτιστων πρακτικών και τη 

δημιουργία περισσότερο πρωτοποριακών προτύπων. Το μεθοδολογικό σημείο 

εκκίνησης βρίσκεται στην άποψη ότι το μέλλον δεν μπορεί να προβλεφθεί, αλλά μόνο 

να περιγραφεί σε διαφορετικές μελλοντικές καταστάσεις-σενάρια. (Αποστολάκης, 

Λουκής, Χάλαρης, 2008, σ. 605) 

 
 

 

Ζήτηση των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπηρεσίας front office και 

ενίσχυση της δημοκρατίας 

  

Ειδικότερα όσον αφορά τις Διαδικτυακές πύλες, τα καλύτερα παραδείγματα 

βέλτιστων πρακτικών θα εστιάζουν στην οργάνωση υπηρεσιών; 

 για τους πολίτες, με βάση την προσέγγιση των σημαντικών γεγονότων, όπως 

είναι η γέννηση, ο γάμος, η εκπαίδευση, η απασχόληση κ.λ.π. 

 για τις επιχειρήσεις, με βάση την προσέγγιση του κύκλου ζωής μιας 

επιχείρησης, όπως είναι η σύσταση μιας εταιρείας, η πρόσληψη προσωπικού, 

η αδειοδότηση, η υποβολή φορολογικών δηλώσεων κ.λ.π. 

Με αυτό τον τρόπο, η ίδια η δημόσια διοίκηση αναδιοργανώνεται προκειμένου να 

ανταποκριθεί περισσότερο στις ανάγκες των πολιτών-επιχειρήσεων, παρά στις δικές 

της εσωτερικές ανάγκες και δομές. Για τον σκοπό αυτό παρέχει πολλαπλά κανάλια 

πρόσβασης. Επίσης, μια πιθανή εκδοχή που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα σενάρια 
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είναι η αποθήκευση των δεδομένων σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που είναι 

ανεξάρτητες από τα κανάλια πρόσβασης. (Αποστολάκης, Λουκής, Χάλαρης, 2008, σ. 

606) 

 

 
a) Προσανατολισμός με κοινό στόχο την αύξηση των προληπτικών    υπηρεσιών: 

συναλλαγή και πολυγλωσσική υποστήριξη 

  

Οι ¨πελάτες¨ της δημόσιας διοίκησης θα απαιτούν υπηρεσίες που να 

ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους και ο δημόσιος τομέας θα πρέπει να 

επαναξιολογήσει το ζήτημα της επιλογής του περιεχομένου των υπηρεσιών και 

κατηγοριών του κοινού, Εξαρτάται από το σενάριο εάν οι λύσεις Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης θα παρέχουν υπηρεσίες που θα απευθύνονται σε μεγάλο αριθμό 

ειδικών κατηγοριών κοινού ή θα βασίζονται στα κριτήρια «βασικές ανάγκες», 

«οικονομική βιωσιμότητα» και «αποδοτικότητα». Οι υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις 

θα εξαρτώνται: 1) από το είδος της επιχείρησης και 2) από τον τρόπο παροχής τους 

και τον εστιασμό σε συγκεκριμένα στάδια μιας διαδικασίας. Οι επιχειρήσεις θα 

αποκτήσουν ¨τεχνική υποστήριξη¨ σε όλα τα σενάρια, τουλάχιστον όσον αφορά τις 

ηλεκτρονικές δημόσιες προμήθειες. Σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από 

οικονομική ευημερία και εμπιστοσύνη στο κράτος και τις Νέες Τεχνολογίες, είναι 

δυνατή η παροχή τεχνικής υποστήριξης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και άλλων 

κατηγοριών κοινού.  

 
 

β) Νέοι ανθρώπινοι διαμεσολαβητές 

 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό που θα διακρίνει τις μελλοντικές υλοποιημένες 

λύσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα είναι η διαμεσολάβηση των σχέσεων 

πολίτη-επιχείρησης και δημόσιας διοίκησης από υπαλλήλους οι οποίοι θα 

διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Η νέα αυτή 

κατηγορία επαγγελματιών θα εκπροσωπεί (ή τουλάχιστον θα γνωρίζει) τα 

συμφέροντα της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά, ταυτόχρονα θα προσπαθεί να 

κατανοήσει ή να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα των ¨πελατών¨ της. Η εργασία των 

συγκεκριμένων υπαλλήλων θα οργανώνεται με βάση τα σημαντικά γεγονότα στη ζωή 

των πολιτών και τις βασικές δραστηριότητες στον ¨κύκλο ζωής μιας επιχείρησης¨ ή 

ακόμα με βάση τις διαφορετικές κατηγορίες υπηρεσιών. Στο σημείο αυτό θα πρέπει 
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να διευκρινιστεί ότι οι νέοι αυτοί διαμεσολαβητές θα υποστηρίζουν τους πολίτες, 

αλλά δεν θα τους αντικαθιστούν. Αυτό σημαίνει ότι ο πολίτης θα εξακολουθεί να 

είναι υπεύθυνος π.χ. για την εύρεση εργασίας ή για τον εμπλουτισμό των γνώσεών 

του. 

Οι διοικητικοί αυτοί υπάλληλοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με φυσικό τρόπο 

(πρόσωπο με πρόσωπο), μέσω τηλεφώνου ή μέσω Διαδικτύου. Επίσης, ενδέχεται να 

δρουν με ¨προληπτικό τρόπο¨. Τέλος, μπορεί να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο 

στην τόνωση της χρήσης των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ενώ θα 

δέχονται τα αιτήματα πολιτών και επιχειρήσεων μέσω τηλεφώνου ή με συμβατικό 

τρόπο. 

 
 

γ) Προστασία των προσωπικών και των επιχειρηματικών δεδομένων 

  

Τα ζητήματα εμπιστοσύνης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων είναι 

θέματα υψηλής προτεραιότητας για τις εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η 

προστασία της ιδιωτικότητας αφορά όχι μόνο τους πολίτες αλλά και τους 

επιχειρηματίες που θα πρέπει να γνωρίζουν με ποιο τρόπο χρησιμοποιούνται οι 

σχετικές με τις επιχειρήσεις τους πληροφορίες. Γι’ αυτό τον λόγο είναι απαραίτητη η 

τεκμηρίωση της πρόσβασης (δηλαδή ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, 

σε ποιο διοικητικό επίπεδο βρίσκεται, γιατί και πως τα χρησιμοποιεί). Σε ένα 

ευδόκιμο μέλλον, το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σχετίζεται με 

την ποσότητα των δεδομένων και την ανταλλαγή τους μεταξύ διαφορετικών 

διοικητικών υπηρεσιών. Στο σενάριο της ύφεσης, ο σκεπτικισμός που εκφράζεται από 

τους πολίτες σχετίζεται με την αμφισβήτηση του ρόλου του κράτους.    

 
 

δ) Μία λιγότερο ¨κρατοκεντρική¨ Ηλεκτρονική Δημοκρατία 

  

Ένα βασικό πλεονέκτημα των ΤΠΕ (καθώς και μια από τις ισχυρότερες 

κοινωνικές απαιτήσεις), σε όλα τα σενάρια, θα είναι η παροχή πληροφοριών μέσω 

Διαδικτύου. Ανάλογα με τον κοινωνικό ρόλο των κυβερνήσεων, οι δημόσιες 

διοικήσεις θα παρέχουν εκείνα τα δεδομένα τα οποία μπορούν να αποφέρουν ένα 

σημαντικό κέρδος γι’ αυτές. Οι ιδιωτικές εταιρείες θα αποκτούν άδειες για 

περισσότερες βάσεις δεδομένων, τις οποίες θα μπορούν να διαθέτουν για εμπορικούς 
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σκοπούς. Ανάλογα με το σενάριο, θα υπάρχει μια σημαντική διαμάχη ανάμεσα στους 

τρεις τομείς (δημόσιος, ιδιωτικός, κοινότητες, Μη κυβερνητικές Οργανώσεις) σχετικά 

με ζητήματα που αφορούν το δικαίωμα στην ελευθερία πληροφόρησης, την 

προστασία της ιδιωτικής ζωής και των περιουσιακών στοιχείων. 

 Η παρατηρούμενη τάση για περιορισμό του κρατικού φαινομένου και τη 

δημιουργία συνεργειών με τους κρατικούς εταίρους θα συνεχιστεί. Η διαμεσολάβηση 

θα γίνει το κυρίαρχο μέσο επίλυσης των κοινωνικών συγκρούσεων και μόνο το είδος 

των ¨διαμεσολαβητών¨ θα διαφέρει. Για παράδειγμα, στο πρώτο σενάριο, τον 

ανάλογο ρόλο θα αναλάβει το κράτος, αλλά στο σενάριο Ύφεσης και 

αποπροσανατολισμού, οι διαμεσολαβητές θα πρέπει να είναι ουδέτεροι (κι, συνεπώς, 

τα μέλη της κυβέρνησης θα πρέπει να θεωρούνται αξιόπιστα). 

 
 

ε)« Ήρεμες τεχνολογίες» 

  

Και στα τρία σενάρια υπάρχει η ανάγκη για την ύπαρξη ¨ήρεμων 

τεχνολογιών¨. Με τον όρο αυτό, αναφερόμαστε σε τεχνολογίες που σαν στόχο έχουν 

να μειώσουν την ¨ένταση¨ του πληροφοριακού φόρτου επιτρέποντας στο χρήστη να 

επιλέγει ποιες πληροφορίες θα βρίσκονται στο κέντρο της προσοχής του και ποιες θα 

δρουν ¨περιφερειακά¨. Η ύπαρξη τεχνολογιών τέτοιου είδους δεν θα διευκολύνει 

απλώς τον χρήστη μετακινώντας τις μη απαραίτητες πληροφορίες στην ¨περιφέρεια¨ 

μιας διεπιφάνειας, αλλά, παράλληλα, θα επιτρέπει την αποθήκευση περισσότερων 

πληροφοριών τις οποίες ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει ανάλογα με τις ανάγκες του. 

Η γνώση της ¨περιφέρειας¨ δίνει στους γνώστες την αίσθηση του ¨τόπου¨ χωρίς 

ωστόσο να τους αποσπά υπερβολικά την προσοχή. (Αποστολάκης, Λουκής, Χάλαρης, 

2008, σ.607-610) 

 

 
Προσφορά των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ενοποίηση του back office 

  

Τα περισσότερα από τα μελλοντικά μοντέλα βέλτιστων πρακτικών θα έχουν 

προχωρήσει ένα βήμα πιο πάνω από την απλή δημιουργία ηλεκτρονικών πυλών και 

την παροχή υπηρεσιών με ηλεκτρονικό τρόπο. Θα εστιάζουν, επιπροσθέτως, στην 

εσωτερική αναδιοργάνωση των δημόσιων διοικήσεων που περιλαμβάνει την 

αναδιοργάνωση (ενοποίηση των διαδικασιών) βάσει των Νέων Τεχνολογιών, την 
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εισαγωγή κοινών βάσεων δεδομένων και συστημάτων διαχείρισης γνώσης 

(ενοποίηση των διοικητικών πληροφοριών) και τις υπηρεσίες μιας στάσης (ενοποίηση 

του front office). 

 Η ενοποίηση των διοικητικών πληροφοριών συνεπάγεται την εισαγωγή 

κοινών βάσεων δεδομένων και συστημάτων διαχείρισης γνώσης είναι απαραίτητα 

διότι δεν υπάρχουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά στους διάφορους μηχανισμούς 

συσσώρευσης γνώσης. 

 Η ενοποίηση του front office και η δημιουργία υπηρεσιών μιας στάσης 

συνεπάγεται την άντληση δεδομένων από διαφορετικά back offices και τη διάθεσή 

τους από ένα μοναδικό σημείο πρόσβασης (ενιαίο front office). Σε αυτή την 

περίπτωση, ο πολίτης μπορεί να ζητήσει διάφορες υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται 

από διαφορετικούς διοικητικούς φορείς (back offices) και αντιστοιχούν σε μια 

συγκεκριμένη φάση της ζωής ή της επιχειρηματικής δραστηριότητας ενός πολίτη-

επιχειρηματία.  Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται η μία διοικητική υπηρεσία να μη 

γνωρίζει την εμπλοκή της άλλης.  

 Ειδικότερα, για τις απομακρυσμένες περιοχές, η συνεργασία μεταξύ του 

δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα θα βελτιωθεί: αρκετές δημόσιες και ιδιωτικές 

υπηρεσίες θα παρέχονται σε ¨συνεργατικά¨ καταστήματα μιας στάσης ως μέρος της 

περιφερειακής ανάπτυξης. Στο πρώτο σενάριο, οι υπηρεσίες θα είναι πιο 

ενοποιημένες. Σε μια ασταθή κοινωνία, αυτός ο τρόπος περιφερειακής συνεργασίας 

θα έχει περισσότερο τη μορφή της διαχείρισης κρίσης. 

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, θα υπάρξει μια σημαντική ανάγκη για την εδραίωση συνεργειών 

μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, είτε λόγω των περιορισμένων δημόσιων πόρων  

είτε λόγω της ανάγκης δημιουργίας ισχυρών κυβερνητικών δομών. Ορισμένες λύσεις 

για την εύρεση εξωγενών πόρων (outsourcing) είναι οι ακόλουθες: 

 Δημιουργία ενδοκυβερνητικών επιχειρήσεων (που ελέγχονται από  

δημόσια όργανα). 

 Ίδρυση εταιρειών όπου το κράτος διαθέτει το 100% των μετοχών. 

 Συνεργασία με τις εταιρείες παροχής εξωγενών πόρων και σύναψη 

συμβάσεων παραχώρησης. 

 Ιδιωτικοποίηση μιας δημόσιας υπηρεσίας. 
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 Δημιουργία συνθηκών αμοιβαίας συνεργασίας και οφέλους μέσω του 

συνδυασμού δημοσίων και ιδιωτικών υπηρεσιών. 

 Δημιουργία πλαισίου παρόχων υποστήριξης εφαρμογών (Application 

Service Providers-ASP). (Αποστολάκης, Λουκής, Χάλαρης, 2008, σ. 611-

613) 

 

 
Δ. Κατευθύνσεις Επιστημονικής Έρευνας  

 
Το έργο e-Government-RTD 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σκοπό να 

προσδιορίσει τα κρίσιμα θέματα στο χώρο της Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διοίκησης για 

το μέλλον (μέχρι το 2020) τα οποία απαιτούν έντονη επιστημονική έρευνα και 

ανάλυση. 

Ειδικότερα το έργο e-Government-RTD 2020 στοχεύει στην ανάλυση της 

διαδικασίας μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης με βάση τις νέες τεχνολογίες, 

καθώς και στις ερευνητικές προκλήσεις που θέτει η υλοποίηση αυτού του 

μετασχηματισμού σε επίπεδο τεχνικής, κοινωνικής, οργανωτικής, οικονομικής και 

πολικής έρευνας. 

Η λεπτομερής σκιαγράφηση της πορείας για τη διαδικασία μετασχηματισμού 

αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισμό των ερευνητικών προσκλήσεων. 

Συγκεκριμένα, το έργο αποτελείται από τις εξής φάσεις: 

 ανάπτυξη μιας λεπτομερούς μεθοδολογίας που επιτρέπει την υψηλής 

ποιότητας αλληλεπίδραση και αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση των 

σχετικών διακρατικών συναντήσεων εργασίας (workshops), 

 εξέταση των ερευνητικών προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν 

προκειμένου να αναδυθούν οι νέες τεχνικές, οργανωτικές, κοινωνικές, 

οικονομικές και πολιτικές τάσεις στο χώρο της Ηλεκτρονικής Δημόσιας 

Διοίκησης, 

 πραγματοποίηση διακρατικών συναντήσεων εργασίας για τη δοκιμή των 

πιθανών σεναρίων και για την ανατροφοδότηση της πορείας που έχει 

αναπτυχθεί, έτσι ώστε να δοθεί προτεραιότητα στα σημαντικότερα στοιχεία 

τους. 

Στο πλαίσιο του έργου αυτού, μετά από διαβουλεύσεις (workshops), τόσο ¨φυσικές¨ 

όσο και ¨ηλεκτρονικές¨ η ομάδα προγράμματος κατέληξε σε 13 βασικά ερευνητικά 
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θέματα για την Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση, τα οποία πρέπει να τύχουν έντονης 

μελέτης κι ανάλυσης. Μία επιγραμματική παρουσίαση ακολουθεί παρακάτω: 

1. Εμπιστοσύνη στην Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση. 

2. Η Σημασιολογική και Πολιτιστική Διαλειτουργικότητα των Δημοσίων 

Υπηρεσιών. 

3. Η Ποιότητα της Πληροφορίας. 

4. Η Εκτίμηση της Αξίας των Δημόσιων Υπηρεσιών ΤΠΕ. 

5. Η Ηλεκτρονική Συμμετοχή, Δέσμευση Πολιτών και Δημοκρατικές 

Διαδικασίες. 

6. Οι Προσανατολισμοί στην Αποστολή: Στόχοι και Διαχείριση Απόδοσης. 

7. Οι Υποδομές για την Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση. 

8. Οι Οντολογίες και η Ευφυής Διαχείριση Γνώσης και Πληροφορίας. 

9. Η Διακυβέρνηση των Δημόσιων-Ιδιωτικών-Αστικών Σχέσεων. 

10. Ο Κυβερνητικός Ρόλος στον Ηλεκτρονικό Εικονικό Κόσμο. 

11. Διασχίζοντας τα Σύνορα και η Ανάγκη για Ικανότητες   Διακυβέρνησης. 

12. Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση στα Πλαίσια των Κοινωνικο-δημογραφικών 

Αλλαγών. 

13. Η Ιδιωτικότητα Στοιχείων και η Προσωπική Ταυτότητα ως Σημαντικές 

Πτυχές στην Κοινωνία της Πληροφορίας. (Αποστολάκης, Λουκής, Χάλαρης, 

2008, σ. 617-621) 

 

 

6.5. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 

 
6.5.1 Εισαγωγή 

 
Η ελληνική δημόσια διοίκηση είχε αναπτύξει ένα δαιδαλώδες λειτουργικό 

σύστημα το οποίο επιβράδυνε την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα της 

συνολικής διοίκησης καθώς δημιουργούσε δυσκίνητες δομές και υπηρεσίες που στην 

πλειοψηφία τους ήταν χρονοβόρες και πολύπλοκες. Ωστόσο η ανάγκη 

εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης του κρατικού φορέα διοίκησης οδήγησε στη 

μετάβαση από μία δημόσια διοίκηση που έχει σαν κύριο σκοπό τη λήψη αποφάσεων 

και την εκτέλεσή τους σε μία σύγχρονη και ωφέλιμη δημόσια διοίκηση. Έτσι πλέον 

όπως διαμορφώνεται ο κυρίως στόχος της είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών 

στον πολίτη, εύκολα και γρήγορα. Στο πλαίσιο της απλούστευσης των δημοσίων 
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υπηρεσιών και της διεκπεραίωσης των ατομικών υποθέσεων του πολίτη, 

δημιουργήθηκαν οι υπηρεσίες των ΚΕΠ ως ενδιάμεσο σταθμό μεταξύ των πολιτών 

και του δημόσιου φορέα. (Kokkalis, 2015, σ. 56) 

 

 
6.5.2 Σύσταση των ΚΕΠ 

 
Βάσει του άρθρου 31 του νόμου 3013/2002 ΦΕΚ 102 στις 1/5/2005 συστήνονται τα 

ΚΕΠ και εγκαθιδρύονται στις κατά τόπους περιφέρειες με βασική αποστολή την 

παροχή διοικητικών πληροφοριών και διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών 

από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης σε συνεργασία με 

τις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες.  

 Στο πλαίσιο του προγράμματος ¨Πολιτεία¨ ιδρύθηκαν τα ΚΕΠ τα  οποία 

υλοποιούν ανά την επικράτεια ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη. 

Η λειτουργία των ΚΕΠ ως μία υπηρεσία μιας στάσης  (one stop shop) περιστρέφεται 

γύρω από δύο άξονες:  

o να ενημερώνει και να πληροφορεί  τους πολίτες, 

o να παραλαμβάνει αιτήσεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεων ευρύτερα του 

δημοσίου. 

Επιπλέον, η βασική φιλοσοφία λειτουργίας των ΚΕΠ εδράζεται στη ¨διακίνηση 

εγγράφων και όχι πολιτών¨. (Kokkalis, 2015, σ. 57) 

  
 

6.5.3 Αρμοδιότητες-υπηρεσίες των ΚΕΠ 

          
α) Ενημερώνει 

Στον τομέα της Ενημέρωσης, ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για 

όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των διοικητικών 

διαδικασιών-υποθέσεων. Τα αναγκαία πληροφοριακά στοιχεία αντλούνται από την 

κεντρική βάση δεδομένων των ΥΠ.Ε.Δ.ΔΑ με την οποία  συνδέονται όλα τα ΚΕΠ, 

καθώς και από τις τοπικές βάσεις δεδομένων. 

 

β) Διεκπεραιώνει υποθέσεις 

o παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από 

τις   υπηρεσίες του δημοσίου, τα στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό 

πρωτόκολλο, 
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o διαθέτει για διευκόλυνσή τους έντυπα αιτήσεων κατά το άρθρο 3 παρ. 3 του 

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν 2690/99) 

o ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που 

απαιτούνται δικαιολογητικά για την διεκπεραίωση της υπόθεσης, τα οποία δεν 

υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα ΚΕΠ τα αναζητούν και τα 

παραλαμβάνουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες μετά από σχετική εξουσιοδότηση 

των πολιτών, 

o διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια 

υπηρεσία, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Το τελικό έγγραφο 

αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία και πάλι στο ΚΕΠ στο οποίο 

υπεβλήθη η αρχική αίτηση,  από το οποίο τα παραλαμβάνει ο πολίτης, ή του 

αποστέλλεται στην διεύθυνση που έχει δηλωθεί με συστημένη επιστολή. 

 

Οι διοικητικές υπηρεσίες-φορείς του ΚΕΠ άπτονται των αρμοδιοτήτων για μια σειρά 

δημόσιων υπηρεσιών, όπως:  

- Ο.Α.Ε.Δ. 

- Δικαστηρίων, Πρωτοδικεία και Εισαγγελίες της χώρας 

- Στρατολογίας 

- Δ.Ο.Υ. 

- Διεύθυνσης Συγκοινωνιών 

- Πρόνοιας 

- Ο.Ε.Κ.  

- Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. 

- Ε.Ο.Τ. 

- Διεύθυνση Υγιεινής 

- Λιμεναρχείου 

 
 

γ) Υπηρεσίες 

 
- Επικύρωση εγγράφων 

- Θεώρηση γνησίου της υπογραφής 

- Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας με     ηλεκτρονική 

διασύνδεση με το ΤΑΧΙ 

- Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης 
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- Βεβαίωση γέννησης 

- Ασφαλιστική ενημερότητα 

- Χορήγηση αποδοχών συντάξεων και εκκαθαριστικά σημειώματα του 

ΝΑΤ 

- Χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής και δικαστικής χρήσης 

- Χορήγηση πιστοποιητικών από το πρωτοδικείο 

- Έκδοση και παραλαβή άδειας οδήγησης 

- Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α  

- Ανανέωση αδειών οδήγησης 

- Χορήγηση δελτίου μετακίνησης ΑμΕΑ με τα μέσα μαζικής μεταφοράς 

 
6.5.4 Τμήματα Εσωτερικής Ανταπόκρισης 

 
1) Η παραλαβή αιτήσεων των πολιτών, η διεκπεραίωση των οποίων 

εμπίπτει στις αρμοδιότητες του οικείου ΟΤΑ α ή β βαθμού 

2) Η προώθηση των ανώτερων αιτημάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες 

3) Η λειτουργία εκμετάλλευσης και συντήρησης του εξοπλισμού της 

πληροφορικής 

4) Η τήρηση στατιστικών στοιχείων σχετικά με την διακίνηση των 

αιτημάτων των πολιτών 

 
 

6.5.5 E-GOV.GR-Ηλεκτρονικές υπηρεσίες των ΚΕΠ 

 
Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

παρέχει την δυνατότητα στον Έλληνα πολίτη και τις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση 

στο σύνολο της πληροφορίας που τους αφορά και υπάρχει διασκορπισμένη σε 

διάφορα σημεία της δημόσιας διοίκησης, εύκολα, γρήγορα, αποτελεσματικά και με 

απόλυτο σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων μέσω της δικτυακής 

υπηρεσίας των ΚΕΠ www.kep.gov.gr . Η ηλεκτρονική πύλη των ΚΕΠ 

δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου-προγράμματος Αριάδνη 2 το οποίο αποτελεί 

συνέχεια του Αριάδνη 1 και το οποίο υλοποιήθηκε μέσω του επιχειρησιακού 

προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ ΚΠΤ 2000-2006 με τη 

συγχρηματοδότηση κατά 80% από το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης 

και 20% από εθνικούς πόρους. 

http://www.kep.gov.gr/


 96 

Ο διαδικτυακός τόπος των ΚΕΠ έχει ως σκοπό την ηλεκτρονική πληροφορία και την 

εξυπηρέτηση των πολιτών που εδράζεται σε δύο άξονες: 

1) Καθημερινή ενημέρωση με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες όλου του 

εύρους της δημόσιας διοίκησης 

2) Παροχή ηλεκτρονικών αιτημάτων προς τα ΚΕΠ για μια σειρά διοικητικών 

διαδικασιών 

Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης ¨ΚΕΠ¨ http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/kep/. Η 

διαμόρφωση της ιστοσελίδας έχει ως κεντρική ιδέα την ευκολότερη και ταχύτερη 

ενημέρωση τριών ομάδων κοινού, όπως έχει πραγματοποιηθεί η κατάτμηση, σε 

Πολίτες, Δημόσιους Φορείς, Επιχειρήσεις, για κάθε είδος συναλλαγής με το δημόσιο 

από την ηλεκτρονική πύλη των ΚΕΠ. Για κάθε συναλλαγή εμφανίζεται ένα πεδίο το 

οποίο διαιρείται σε τρία σκέλη: 

1) Περιγραφή της συναλλαγής.  

      2) Δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος.  

3) Στάδια-βήματα που επεξηγούν τη διαδικασία έως την ολοκλήρωσή της. 

 

Ακόμη για κάθε συναλλαγή εμφανίζεται εικονίδιο το οποίο ενημερώνει για τους 

τρόπους με τους οποίους μπορούν να διεκπεραιωθούν τα αιτήματα των πολιτών και 

αυτοί μπορεί να είναι μέσω: 

o ΚΕΠ 

o Ηλεκτρονικά από το site www.ermis.gov.gr 

o 1500 (γραμμή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης) 

 

Η ιστοσελίδα παρέχει τα εξής: 

 

 Ενημερώνει για όλες τις πιστοποιημένες διαδικασίες που διεκπεραιώνονται 

από τα ΚΕΠ 

 Εύρεση χρήσιμων πληροφοριών όπως τηλέφωνα, διευθύνσεις, e-mail, κλπ 

 Παροχή ενημέρωσης μέσω του συνδέσμου ¨ποιότητα ζωής¨ η οποία 

περιλαμβάνει υποκατηγορίες, όπως: αγορά σπιτιού, έναρξη επιχείρησης κ.ά. 

http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/kep/
http://www.ermis.gov.gr/
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 Ενημέρωση για το σύνολο των διαδικασιών από το σύνδεσμο ¨οδηγός πολίτη¨ 

οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε υποομάδες, όπως: Άνθρωποι, Δημόσια τάξη, 

Άμυνα, Διεθνείς υποθέσεις κ.ά. 

 Αναζήτηση διευθύνσεων, τηλεφώνων επικοινωνίας και e-mail όλων των ΚΕΠ 

ανά νομό 

 Παροχή δυνατότητας υποβολής ερωτήσεων του πολίτη προς τα ΚΕΠ 

 Παροχή δυνατότητας συμπλήρωσης φόρμας προτάσεων των πολιτών για 

πάσης φύσεως θέματα των ΚΕΠ 

 Ενημέρωση για τις τιμές των καυσίμων σε κάθε νομό της Ελληνικής 

επικράτειας που ενδιαφέρει τον πολίτη 

 Ενημέρωση σε θέματα επικαιρότητας 

 Ενημέρωση για τις πιο συχνές ερωτήσεις που υποβάλλονται 

 

Η χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας απαιτεί τις εξής διαδικασίες: 

 

1. Εγγραφή στην εθνική πύλη δημόσιας διοίκησης e-ermis αποκτώντας όνομα 

χρήστη και κωδικό πρόσβασης 

2. Μετάβαση σε οποιοδήποτε ΚΕΠ κατά την οποία ο πολίτης εξυπηρετείται στη 

διαδικτυακή πύλη επιδεικνύοντας κάποιο έγγραφο ταυτοποίησης 

3. Η φυσική ταυτοποίηση λειτουργεί εφάπαξ και ο πολίτης μπορεί να 

πραγματοποιεί πολλαπλές συναλλαγές   

 

Εφόσον πραγματοποιηθεί η πιστοποίηση του χρήστη στην εθνική πύλη δημόσιας 

διοίκησης, ο πολίτης μπορεί να διεκπεραιώνει μια σειρά από υπηρεσίες και να 

παραλαμβάνει ηλεκτρονικά τα έγγραφα που χρειάζεται. Τα έγγραφα αυτά είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένα, παρέχοντας επιπλέον ασφάλεια στις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές του.  

Τα ηλεκτρονικά έγγραφα ο πολίτης μπορεί να τα διαχειριστεί με τους εξής τρόπους: 

 

 Να τα κρατήσει για προσωπική χρήση στην ηλεκτρονική θυρίδα 

 Να αποθηκεύσει το έγγραφο στο αρχείο και να το προωθήσει με e-mail στον 

φορέα που απαιτείται 
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 Να εκτυπώσει το έγγραφο και να απευθυνθεί στο ΚΕΠ της περιοχής του για 

επικύρωση 

 Να εξουσιοδοτήσει το ΚΕΠ που επιθυμεί ώστε να έχει πρόσβαση στο αρχείο 

και να το χρησιμοποιεί ως δικαιολογητικό σε μία ή περισσότερες διαδικασίες 

όπου αυτό απαιτείται. (Kokkalis, 2015, σ. 60-64) 

 

 

Παροχή online σύνδεσης 

 

Τα ΚΕΠ έπειτα από την ενίσχυση και την αναβάθμισή τους από τα Υπουργεία 

Διοικητικής μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετατρέπονται 

σταδιακά σε μοναδικό σημείο επαφής των πολιτών με το δημόσιο. Το βασικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ΚΕΠ έναντι των υπολοίπων δημόσιων υπηρεσιών 

αποτελεί η online να σύνδεση των ΚΕΠ με φορείς του Δημοσίου, προσφέρει την 

δυνατότητα στους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από υπηρεσίες με μια 

μόνο αίτηση, με μια μόνο επίσκεψη, άμεσα χωρίς ταλαιπωρία. (Kokkalis, 2015, σ. 65) 

 

 

 
6.5.6 Τηλεφωνική υπηρεσία (1500) των ΚΕΠ 

 
Το υπουργείο Εσωτερικών καθιέρωσε την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 

πολιτών (1500) με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Η τηλεφωνική γραμμή 

είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες τον χρόνο. 

 

Με ένα τηλεφώνημα: 

 

1. Με αστική χρέωση και πανελλήνιο αριθμό κλήσης  το 1500 μέσω συστήματος 

IVR-Φωνητικής Πύλης από την οποία μπορεί ο πολίτης να ενημερωθεί, να 

αναζητήσει πληροφορίες και κατευθύνσεις για όλα τα θέματα δημόσιας 

διοίκησης. 

2. Να διεκπεραιώνει τηλεφωνικά 95 πιστοποιημένες παροχές των ΚΕΠ οι οποίες 

δεν απαιτούν δικαιολογητικά από τον πολίτη ή την επιχείρηση, ή, απαιτηθούν 

δικαιολογητικά τα οποία να μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα 

υπηρεσιακώς. Οι συναλλαγές ολοκληρώνονται είτε μέσω web services που 
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λειτουργούν σε φορείς δημόσιας διοίκησης, είτε με την δυνατότητα να 

παραγγείλει ο πολίτης το πιστοποιητικό και να το παραλάβει από το ΚΕΠ που 

τον εξυπηρετεί. 

Η τηλεφωνική γραμμή έχει την δυνατότητα να παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών σε 

έξι διαφορετικές γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Αλβανικά, Αραβικά, Βουλγαρικά και 

Ρωσικά. 

Η τηλεφωνική υπηρεσία 1500 εξυπηρετεί μεταξύ άλλων: 

 

 Θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας 

Διοίκησης (ΣΕΕΔ), 

 Θέματα της Γενικής Γραμματείας του Καταναλωτή, 

 Θέματα προστασίας κακοποιημένων γυναικών, 

 Θέματα οικονομικών μεταναστών,  

 Καθημερινές τιμές καυσίμων, 

 Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, 

 Αποτελέσματα Πανελλαδικών εξετάσεων, 

 Εξέλιξη καταγγελιών και την πορεία υποθέσεων στην Επιτροπή Αποζημίωσης 

Πολιτών. (Kokkalis, 2015, σ. 66) 

          

6.5.7 Νομοθετικό πλαίσιο της οργάνωσης και λειτουργίας των ΚΕΠ 

 
Με την παρ.5 του άρθρου 11 του Ν. 3146/03 (ΦΕΚ 125/Α΄) η πρόταση ανατυπώθηκε 

ως εξής:  

1. Στις περιφέρειες και στις Ενιαίες Αυτοδιοικήσεις, τις Νομαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις, τους Δήμους και τις Κοινότητες συνιστώνται Κέντρα Εξυπηρέτησης 

Πολιτών. Αποστολή των Κέντρων αυτών είναι η παροχή διοικητικών πληροφοριών 

και η διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι 

την έκδοση της τελικής πράξης  σε συνεργασία με την καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.   

 

2. Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στα Νομαρχιακά Διαμερίσματα των Ενιαίων 

Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού με πληθυσμό 

άνω των είκοσι χιλιάδων κατοίκων, το συνιστώμενο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 

λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης, η οποία απαρτίζεται από τα εξής δύο Τμήματα: 
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        α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών με αρμοδιότητες ανάλογες με αυτές που 

περιγράφονται στην παράγραφο. 

        β)  Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης, στο οποίο αποστέλλονται από τα ΚΕΠ 

αιτήσεις πολιτών, η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του οικείου 

Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού. Το Τμήμα προωθεί τα αιτήματα στις αρμόδιε υπηρεσίες, 

παρακολουθεί τη διαδικασία διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών 

προθεσμιών, παραλαμβάνει το σχετικό έγγραφο και τα αποστέλλει στο ΚΕΠ της 

αρχικής υποβολής αίτησης. Επίσης το Τμήμα τηρεί τα σχετικά με τη διακίνηση των 

ανωτέρω αναφερομένων αιτήσεων των πολιτών στατιστικά στοιχεία, υποδέχεται και 

διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των 

διοικητικών διαδικασιών. 

 

3. Στις Περιφέρειες, το Τμήμα Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Πολιτών που 

λειτουργεί βάσει των διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 6 του Ν. 2503/1997 

μετονομάζεται σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργεί επίσης σε επίπεδο 

αυτοτελούς Τμήματος, υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση της Περιφέρειας, το οποίο 

ασκεί τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στην παράγραφο 1, καθώς αυτές που 

αναφέρονται στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 2. Ο Γενικός Διευθυντής της 

Περιφέρειας ασκεί το συντονισμό και την εποπτεία όλων των ΚΕΠ που λειτουργούν 

στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού των γεωγραφικών 

ορίων της Περιφέρειας και συνεργάζεται με το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης σε όλα τα θέματα που αφορούν την προσπάθεια 

βελτίωσης των σχέσεων της δημόσιας διοίκησης με τους πολίτες. 

 

4.   α) Στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού με πληθυσμό από πέντε έως είκοσι χιλιάδες 

κατοίκους, το συνιστώμενο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών λειτουργεί σε επίπεδο 

Τμήματος υπαγόμενο στη Διεύθυνση Διοίκησης ή στην ανάλογης αρμοδιότητας 

οργανική μονάδα, όπου δεν υφίσταται Διεύθυνση Διοίκησης και σε περίπτωση που 

δεν υφίσταται Διεύθυνση λειτουργεί σε επίπεδο αυτοτελούς Τμήματος υπαγόμενο 

στον Δήμαρχο, με αρμοδιότητες που περιγράφονται στην παράγραφο 1, καθώς και       

αυτές που αναφέρονται στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 2. 

          β) Στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού με πληθυσμό μέχρι πέντε χιλιάδες κατοίκους, το 

συνιστώμενο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών λειτουργεί σε επίπεδο αυτοτελούς 

γραφείου υπαγόμενο στον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας. 
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5. Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης που λειτουργούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και 

τους Δήμους καταργούνται και οι αρμοδιότητές τους ασκούνται εφεξής από τις 

μονάδες που συνιστώνται με το παρόν άρθρο. 

 

6. Τα ΚΕΠ στεγάζονται σε χώρους προσβάσιμους στα άτομα με αναπηρίες κατά τις 

διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού. 

 

7. Με αποφάσεις του υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 

ορίζεται, κατά περίπτωση, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας των ΚΕΠ. 

 

8. Με απόφαση του ως άνω υπουργού, μπορούν να καθοριστούν λεπτομέρειες 

σχετικά με τον τρόπο άσκησης με των αρμοδιοτήτων των ΚΕΠ. 

 

9. Στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Απλούστευσης των Διαδικασιών ή στην 

αντίστοιχης αρμοδιότητας οργανική μονάδα, επιπέδου Διεύθυνσης, κάθε Υπουργείου 

προστίθενται οι εξής αρμοδιότητες: 

           α) Συνεχής παρακολούθηση των αλλαγών που επέρχονται στις διοικητικές 

διαδικασίες του φορέα και η άμεση ενημέρωση της Διεύθυνσης Απλούστευσης 

Διαδικασιών και Παραγωγικότητας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης  

του ΥΠ.Ε.Δ.Δ.Α. γι’ αυτές τις αλλαγές. Στην ίδια Γενική Γραμματεία δημιουργείται 

ειδική διαδικτυακή πύλη για την υποστήριξη της λειτουργίας των ΚΕΠ 

υποστηριζόμενη από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων. 

          β) Η ενημέρωση  της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους-Πολίτη του ΥΠ.Ε.Δ.Δ.Α. 

για τις αλλαγές που επέρχονται στο περιεχόμενο του ¨Οδηγού του Πολίτη¨, 

αρμοδιότητας των υπηρεσιών του φορέα. 

 

10. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του ΥΠ.Ε.Δ.Δ.Α. 

έχει την αρμοδιότητα συντονισμού και εποπτείας της λειτουργίας των ΚΕΠ, καθώς 

και της υποβολής προτάσεων και της εφαρμογής μέτρων για τη βελτίωση των 

συνθηκών λειτουργίας τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών προς τους πολίτες. 
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Στις επόμενες παραγράφους, 11, 12, 13 και 14 ορίζεται το νομικό πλαίσιο πρόσληψης 

και απασχόλησης ορισμένου χρόνου πτυχιούχων επιστημόνων και φοιτητών για την 

πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης. [Ν. 3013/02 (ΦΕΚ 102/Α΄/1-5-02)] 

 

 

6.6 Υπηρεσίες μιας Στάσης-Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) 

 
6.6.1 Προδιαγραφές Λειτουργίας ΚΕΠ-ΕΚΕ 

 
Η υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380 (ΦΕΚ 1561/Β΄/23-09-2010) ¨Οργάνωση, 

Λειτουργία και Αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) –

Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση Διαδικασιών από τα ΕΚΕ¨, ορίζει 54 Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών σε ολόκληρη την Ελλάδα τα οποία θα λειτουργούν ως Ενιαία 

Κέντρα Εξυπηρέτησης για τις ανάγκες εφαρμογής της Οδηγίας 123/2006/ΕΚ, όπως 

αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με τον Ν.3844/2010. (ΥΔΜΗΔ, 

2013, ΥΑΠ/Φ.19.7/162) 

 Οι υπηρεσίες μιας στάσης έχουν δημιουργηθεί με σκοπό τη διευκόλυνση των 

περισσότερων επιχειρήσεων από την διοικητική κωλυσιεργία με τον προσδιορισμό 

μιας ενιαίας διεπαφής για την έκδοση των αδειών των επιχειρήσεων μεταξύ της 

δημόσιας διοίκησης και του επιχειρηματία και με την αύξηση του συντονισμού 

μεταξύ των δημόσιων φορέων που εμπλέκονται στην κανονιστική διαχείριση. 

(Ongaro, 2015, σ. 81) 

 Σημειώνεται ότι προκειμένου αυτή η λειτουργία να καταστεί εφικτή και βιώσιμη, 

είναι απαραίτητο να τηρείται μια σειρά προϋποθέσεων, οι οποίες αφορούν σε μεγάλο 

βαθμό στην κατάλληλη διαμόρφωση χώρου, στην κατάρτιση προσωπικού  ώστε να 

είναι σε θέση να ανταποκριθεί στη διεκπεραίωση διαδικασιών αδειοδότησης 

επαγγελματιών και σύστασης επιχειρήσεων. Επίσης, μέσα στην ψηφιακή ετοιμότητα 

του ΚΕΠ, να υποστηρίξει την πλήρως ηλεκτρονική διεκπεραίωση των βημάτων των 

διαδικασιών αυτών. 

Οι προδιαγραφές, αναφέρονται αναλυτικά κι έχουν ως εξής: 
 

Α. Διαμόρφωση χώρου 

 
1. Το ΕΚΕ λειτουργεί σε διακριτό σαφώς διαχωρισμένο χώρο από το υπόλοιπο 

ΚΕΠ. 

2. Ο χώρος πρέπει να διαθέτει πρόσβαση ΑμΕΑ. 
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3. Ο χώρος πρέπει να διαθέτει επαρκή φυσικό φωτισμό. 

4. Ο χώρος πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστον 15τ.μ. εμβαδόν. 

5. Ο χώρος πρέπει να διαθέτει τουαλέτα για το κοινό. 

6. Ο χώρος πρέπει να διαθέτει σήμανση με το υπόλοιπο του ΕΚΕ τόσο στο 

εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό του κτιρίου. 

 

Β. Εξοπλισμός ΕΚΕ 

 
1. Μία θέση εργασίας πλήρως εξοπλισμένη  (Η/Υ, τηλέφωνο, συσκευή 

τηλεομοιοτυπίας, σαρωτή, εκτυπωτή). 

2. Τραπέζι συνεδριάσεων με έξι καρέκλες. 

3. Σαλόνι αναμονής. 

4. Διακριτή τηλεφωνική γραμμή αποκλειστικά για τις γραμμές ΕΚΕ. 

5. Έντυπα αξιολόγησης παρεχόμενων υπηρεσιών καθορισμένου τύπου. 

 

Γ. Ηλεκτρονική υποδομή 

 
1. Δυνατότητα ψηφιοποίησης στοιχείων και φακέλων υποθέσεων. 

2. Δυνατότητα χειρισμού ηλεκτρονικών φακέλων υποθέσεων. 

 

 

Δ. Εκπαίδευση προσωπικού 

 
1. Τουλάχιστον δύο υπάλληλοι του ΚΕΠ θα πρέπει να υποδειχθούν, και οι 

οποίοι θα εκπαιδευτούν ως υπάλληλοι του ΕΚΕ. 

2. Η κατάρτιση των ανωτέρω υπαλλήλων μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει: 

o Την χρήση ψηφιακών υπογραφών 

o Την επαλήθευση γνησιότητας ηλεκτρονικών εγγράφων 

o Την διεκπεραίωση διαδικασιών αδειοδότησης επαγγελματιών 

o Την διεκπεραίωση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων 

3. Οι υπάλληλοι θα πρέπει να διαθέτουν ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής. 
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6.6.2 Αρμοδιότητες των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ως Ενιαίων 

Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) 

 
1. Ενημέρωση των παρόχων και των αποδεκτών υπηρεσιών για τις πληροφορίες 

του άρθρου 8 του Ν. 3844/2010 

2. Διεκπεραίωση ηλεκτρονικά και από απόσταση των διαδικασιών που αφορούν 

στην: 

o Ηλεκτρονική υποδοχή ερωτημάτων επί συγκεκριμένων υποθέσεων και 

διαβίβασή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες. 

o Ηλεκτρονική υποδοχή ερωτημάτων επί συγκεκριμένων υποθέσεων και 

διαβίβασή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες. 

o Υποδοχή εγγράφων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την ηλεκτρονική 

αποστολή τους στους παρόχους ή αποδέκτες υπηρεσιών. 

Για την εκτέλεση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων τους τα ΚΕΠ ως ΕΚΕ χρησιμοποιούν 

την Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ¨ΕΡΜΗΣ¨ στη διεύθυνση 

http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/sd και την ιστοσελίδα www.eu-go.gr  

 
 

6.6.3 Διεκπεραίωση διαδικασιών από τα ΚΕΠ ως ΕΚΕ 

 

1. Ηλεκτρονική υποδοχή της αίτησης στον δικτυακό τόπο: www.e-gif.gov.gr 

μέσω της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης  ¨ΕΡΜΗΣ¨ με τις παρακάτω 

ενέργειες: 

i. Εγγραφή των παρόχων και αποδεκτών υπηρεσιών στην Εθνική Πύλη 

¨ΕΡΜΗΣ¨ ως χρήστες της πύλης. 

ii. Παροχή ηλεκτρονικής θυρίδας με εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στους 

παρόχους και αποδέκτες των υπηρεσιών, στην οποία θα 

αποθηκεύονται προσωρινά όλα τα ηλεκτρονικά έγγραφα που τους 

αφορούν μέχρι την πλήρη διεκπεραίωση των διαδικασιών. 

iii. Υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε 

ηλεκτρονική μορφή. 

iv. Επαλήθευση της ηλεκτρονικής υπογραφής της αίτησης ή της 

ηλεκτρονικής υπογραφής των συνημμένων εγγράφων. 

2. Διαβίβαση του φακέλου της υπόθεσης στις αρμόδιες υπηρεσίες με τους 

κάτωθι τρόπους: 

http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/sd
http://www.eu-go.gr/
http://www.e-gif.gov.gr/
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i. Με το ταχυδρομείο 

ii. Με τηλεομοιοτυπία 

iii. Με χρήση εφαρμογής που παρέχεται από την Εθνική Πύλη Δημόσιας 

Διοίκησης ¨ΕΡΜΗΣ¨ 

iv. Με την χρήση τεχνικών διαλειτουργικότητας σε πληροφοριακά 

συστήματα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου των αρμόδιων υπηρεσιών 

 
3. Ηλεκτρονική υποδοχή και διαβίβαση ερωτημάτων παρόχων και αποδεκτών 

υπηρεσιών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες που αφορούν την προσωποποιημένη 

πληροφόρηση. 

4. Διαβίβαση στους αιτούντες των απαντήσεων των αρμόδιων υπηρεσιών σε 

ηλεκτρονική μορφή. 

5. Ηλεκτρονικές πληρωμές. 

6. Παροχή ψηφιακά υπογεγραμμένης ηλεκτρονικής απόδειξης από την Εθνική 

Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ¨ΕΡΜΗΣ¨. 

7. Παροχή επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των ηλεκτρονικών εγγράφων τα οποία 

έχουν εκδοθεί από την Εθνική Πύλη ¨ΕΡΜΗΣ¨. 

(ΦΕΚ 1561/Β/23-09-2010) 

 

 

6.6.4 Εγκατάσταση Παρόχου και Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών στην Ελλάδα 

 

α) Εγκατάσταση παρόχου  

Πρόκειται για την άσκηση δραστηριότητος επί μονίμου βάσεως στην Ελλάδα από 

πάροχο προερχόμενο από οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένης 

και της Ελλάδας). Η εγκατάσταση παρόχου, η οποία ισοδυναμεί με την ενεργή 

συμμετοχή του στην οικονομική ζωή της χώρας, πραγματοποιείται ανάλογα με το 

θεσμικό πλαίσιο που διέπει κάθε διοικητική διαδικασία, μετά από: 

1. Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος/δραστηριότητας. 

2. Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος/δραστηριότητας. 

Στην περίπτωση κατάθεσης αίτησης για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, ο 

ενδιαφερόμενος καταθέτει στα ΕΚΕ τη σχετική αίτηση και τα δικαιολογητικά που 

προβλέπονται από τη διαδικασία. Οι περισσότερες (άνω του 95%) διαδικασίες 

διεκπεραιώνονται μέσω ΕΚΕ. 
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β) Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών 

Πρόκειται για την περιστασιακή/μη μόνιμη άσκηση δραστηριότητας στην Ελλάδα 

από πάροχο (ακόμη και Έλληνα) ο οποίος έχει αδειοδοτηθεί να ασκεί μόνιμα τη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε., συμμετέχοντος στην 

οικονομική ζωή της χώρας εγκατάστασής του. 

 Η δήλωση διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών κατατίθεται στα ΕΚΕ και αυτή η 

παροχή υπηρεσιών αποτελεί την πεμπτουσία της Οδηγίας των Υπηρεσιών, αφού 

προϋποθέτει την αποδοχή από όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. του συστήματος 

αδειοδότησης των υπολοίπων κρατών-μελών. 

 

6.6.5 Διεκπεραίωση διαδικασιών μέσω EUGO-Κέντρων  Εξυπηρέτησης Πολιτών 

(ΚΕΠ) ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) 

 

Με το Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-2010) ενσωματώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο η 

Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (Οδηγία των 

Υπηρεσιών), για την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την 

άσκησή τους στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς της Ε.Ε. Η παροχή υπηρεσιών 

σύμφωνα με την Οδηγία αυτή, αναφέρεται τόσο στη μόνιμη άσκηση δραστηριότητας 

πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. σε άλλο κράτος-μέλος της επιλογής του 

(εγκατάσταση παρόχου), όσο και στην περιστασιακή προσωρινή άσκηση της 

συγκεκριμένης δραστηριότητας από τον πάροχο σε ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη 

εκτός του κράτους αδειοδότησης και εγκατάστασής του (διασυνοριακή παροχή 

υπηρεσιών). 

 Έχουν ήδη εκδοθεί 107 Κ.Υ.Α. με τις οποίες έχουν ενταχθεί στα ΕΚΕ πάνω από 

400 διαδικασίες παροχής υπηρεσιών (140 από τις οποίες αφορούν σε διασυνοριακή 

άσκηση επαγγέλματος). Οι Κ.Υ.Α. αυτές επιφέρουν τις εξής απλουστεύσεις: 

 Κατάργηση α) δικαιολογητικών που δεν προσφέρουν προστιθέμενη αξία στις 

αδειοδοτήσεις καθώς και β) δικαιολογητικών στα οποία προβάλλονται 

παρόμοιες απαιτήσεις με άλλα δικαιολογητικά. 

 Προσκόμιση απλών φωτοαντιγράφων πιστοποιητικών στη θέση πρωτοτύπων 

ή επικυρωμένων αντιγράφων τους.  
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 Επέκταση κατά 99% των διαδικασιών της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ του μέτρου 

της σιωπηρής έγκρισης διοικητικής πράξης σε περίπτωση που παρέχεται 

άπρακτη η προθεσμία για την έκδοση της σχετικής άδειας. 

 Αποτύπωση στα τυποποιημένα έντυπα της υποχρέωσης της διοίκησης να 

αναζητά αυτεπάγγελτα ή να δέχεται υπεύθυνη δήλωση για συγκεκριμένα 

δικαιολογητικά. 

 Χρήση πιστοποιημένων εντύπων τα οποία έχουν καταρτιστεί στα πρότυπα 

των εντύπων των διαδικασιών που ήδη είναι ενταγμένες στα ΚΕΠ. 

Τέλος, για όλες τις παραπάνω διαδικασίες, τη σημαντικότερη απλούστευση αποτελεί 

η δυνατότητα της εξ’ αποστάσεως διεκπεραίωσής τους με την ηλεκτρονική υποβολή 

αιτήσεων και δικαιολογητικών. 

 Η εξυπηρέτηση των κοινοτικών παρόχων υπηρεσιών (Ελλήνων ή προερχόμενοι 

από κράτη-μέλη της Ε.Ε. όσον αφορά: α) την παροχή πληροφοριών σχετικά με την 

αδειοδότηση που τους ενδιαφέρει  και β) την υποβολή αίτησης καθώς και την 

κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την διεκπεραίωση της αντίστοιχης 

διαδικασίας, πραγματοποιείται με τους ακόλουθους τρόπους: 

I. Εξ αποστάσεως μέσω του ηλεκτρονικού ΕΚΕ (ΕRMIS-EU-GO:  

www.eu-go.gr). Στη περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εκκινήσει 

και να ολοκληρώσει την διαδικασία ώστε να ασκήσει νόμιμα την παροχή της 

υπηρεσίας του μέσω του www.eu-go.gr. Απαραίτητη κατά περίπτωση είναι 

είτε η ηλεκτρονική υπογραφή χαλαρής αποθήκευσης είτε η προηγμένη 

ψηφιακή υπογραφή του ενδιαφερόμενου. 

II. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εκκινήσει τη διαδικασία ώστε να ασκήσει 

νόμιμα την παροχή υπηρεσίας με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ που λειτουργούν 

ως ΕΚΕ. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο 

του ηλεκτρονικού ΕΚΕ www.eu-go.gr.  

III. Από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες με αυτοπρόσωπη παρουσία του 

παρόχου. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εκκινήσει την διαδικασία ώστε να 

ασκήσει νόμιμα την φυσική παρουσία του στις υπηρεσίες οι οποίες 

χειρίζονται το αίτημα του ενδιαφερόμενου παρόχου σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 

για την σχετική διαδικασία. 

www.eu-go.gr
http://www.eu-go.gr/
http://www.eu-go.gr/
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Για την υποστήριξη όλων των ανωτέρω παρέχονται πλήρεις και αναλυτικές 

πληροφορίες μέσω των ιστοσελίδων των υπηρεσιών, του τηλεφώνου και την 

διαπροσωπικής επικοινωνίας. (ΥΔΜΗΔ, 2013, ΥΑΠ/Φ.19.7/162) 

 

 

6.6.6 Η Οδηγία για τις υπηρεσίες 

 

Τι είναι Οδηγία για τις Υπηρεσίες; 

Είναι η ευρωπαϊκή νομοθεσία που σκοπός της είναι να διευκολύνει σημαντικά τις 

επιχειρήσεις που παρέχουν ή χρησιμοποιούν υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 

νομοθεσία αυτή επιβάλλει σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. να εξαλείψουν νομικά και 

επιχειρηματικά εμπόδια. Η Οδηγία διευκολύνει: 

 

 Την εγκατάσταση των επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών, δηλαδή στην 

περίπτωση που ένας μεμονωμένος επιχειρηματίας ή μια επιχείρηση επιθυμεί 

να εγκατασταθεί στη χώρα του/της ή σε άλλη χώρα της Ε.Ε. 

 Τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, δηλαδή σε περιπτώσεις που μια 

επιχείρηση, ήδη εγκατεστημένη σε μια χώρα της Ε.Ε. επιθυμεί να προσφέρει 

υπηρεσίες σε άλλη χώρα της Ε.Ε. χωρίς να αποκτήσει μόνιμη εγκατάσταση 

εκεί. 

Η Οδηγία αυτή εκδόθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2006. Η εφαρμογή της δε, ήταν 

υποχρεωτική να τεθεί πλήρως έως τις 28 Δεκεμβρίου 2009. Καλύπτει ένα ευρύ 

φάσμα δραστηριοτήτων και παροχής υπηρεσιών, όπως: 

o Εμπόριο διανομής (περιλαμβάνεται η λιανική και χοντρική πώληση 

προϊόντων και παροχή υπηρεσιών) 

o Οικοδομικές εργασίες 

o Βιοτεχνικές υπηρεσίες 

o Οι περισσότερες υπηρεσίες ελευθέρων επαγγελματιών (π.χ. φορολογικών 

συμβούλων, νομικών, αρχιτεκτόνων κλπ) 

o Υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις (διαφήμισης, πρόσληψης προσωπικού, κλπ) 

o Τουρισμός (ταξιδιωτικά γραφεία, ξεναγοί) 

o Υπηρεσίες καταλυμάτων και εστίασης (ξενοδοχεία, εστιατόρια) 
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o Υπηρεσίες κατάρτισης και εκπαίδευσης (σχολές ξένων γλωσσών, ιδιωτικά 

πανεπιστήμια και ιδιωτικές επαγγελματικές σχολές) 

o Κτηματομεσιτικές υπηρεσίες  

o Οικιακές υπηρεσίες ( υπηρεσίες και εταιρείες καθαρισμού, φροντίδας παιδιών 

και υπερηλίκων) 

 

Η σημαντικότητα της Οδηγίας για τις Επιχειρήσεις 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν τη σπονδυλική στήλη της 

ευρωπαϊκής οικονομίας. Αντιπροσωπεύουν το 98% όλων των εταιρειών στην Ευρώπη 

και είναι η κυριότερη πηγή ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας. 

 Η συντριπτική πλειονότητα των ΜΜΕ λειτουργεί μόνο στις δικές της τοπικές ή 

εθνικές αγορές. Αυτό φυσικά αποτελεί επιχειρηματική επιλογή, Υπάρχουν όμως 

περιπτώσεις που αυτό συμβαίνει εξ αιτίας της πληθώρας νομικών και διοικητικών 

εμποδίων στις χώρες της Ε.Ε., πράγμα το οποίο καθιστά την επέκταση πέρα από τις 

εθνικές αγορές δαπανηρή και χρονοβόρα. 

Στα εμπόδια αυτά συγκαταλέγονται: 

 Δυσκολίες συγκέντρωσης πληροφοριών για τις διατυπώσεις 

 Η ανάγκη επαφών με μεγάλο αριθμό διοικητικών αρχών για τις άδειες 

 Μακροσκελείς, δυσνόητες και πολύπλοκες διαδικασίες 

 

Η Οδηγία για τις υπηρεσίες είναι κάτι παραπάνω από μια απλή νομοθετική πράξη που 

πρέπει να μεταφερθεί σε εθνικό δίκαιο. Στην Οδηγία καθορίζεται ένα πρόγραμμα 

εκσυγχρονισμού για τις χώρες της Ε.Ε. προς όφελος όλων των ΜΜΕ που είτε θέλουν 

να παραμείνουν στα πλαίσια της εθνικής τους αγοράς, είτε να επεκταθούν στο 

εξωτερικό. 

Κάθε χώρα της Ε.Ε. οφείλει:  

o Να εξαλείψει τα επαχθή νομικά και διοικητικά εμπόδια που εμποδίζουν τη 

σύσταση επιχειρήσεων και  την προσφορά των υπηρεσιών τους στη χώρα τους 

ή σε άλλη χώρα της Ε.Ε., ή να αντικαταστήσουν τις διαδικασίες αδειοδότησης 

με λιγότερο περιοριστικά μέσα 

o Να δημιουργήσει  Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης, μέσω των οποίων, οι 

επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν πληροφορίες και να διεκπεραιώσουν τις 

απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες 
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o Να συνεργάζεται με τις διοικητικές αρχές άλλων χωρών της Ε.Ε. ώστε να 

αποφεύγονται οι διπλοί έλεγχοι των επιχειρήσεων και να μειωθεί σημαντικά ο 

διοικητικός φόρτος των επιχειρήσεων 

Επιπροσθέτως: 

o Γενικές ή ειδικές άδειες πρέπει κατ’ αρχήν να χορηγούνται επ’ αόριστον και 

να ισχύουν για όλη την εθνική επικράτεια 

o Κατ’ αρχήν, εάν δεν έχει ληφθεί απάντηση για αίτηση εντός συγκεκριμένης 

προθεσμίας, θα θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί στην επιχείρηση η γενική ή 

ειδική άδεια 

o Οι απαιτήσεις που προκαλούν διακρίσεις ή ιδιαίτερους περιορισμούς πρέπει 

να καταργηθούν, όπως, για παράδειγμα: απαιτήσεις ιθαγένειας, απαιτήσεις 

χρηματικών εγγυήσεων κλπ. 

o Οι διοικητικές αρχές οφείλουν να δέχονται τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί σε 

άλλη χώρα της Ε.Ε. 

Συμπερασματικά, για μεγαλύτερη ευκολία στις επιχειρήσεις, λιγότερη γραφειοκρατία, 

ταχύτερες διαδικασίες και ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά, τα ΕΚΕ σε κάθε χώρα 

της Ε.Ε. δημιουργήθηκαν για να δώσουν πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους ώστε 

να διεκπεραιώσουν τις διαδικασίες με την άνεσή τους από το γραφείο ή το σπίτι με 

στόχο την επέκταση του επιχειρείν με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία. 

(Οδηγία ΥΔΜΗΔ 123/ΕΚ, 2006) 

 

 

6.6.7 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και 

Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) 

 

Με τον πρόσφατο νόμο (Ν.4442/2016-ΦΕΚ/Α/07-12-2016) ο οποίος δημοσιεύτηκε 

πριν ελάχιστες μέρες στην ΕτΚ, τίθεται το θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση της 

οικονομικής δραστηριότητας μέσω του ¨Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχου (ΟΠΣ-ΑΔΕ), η συνολική 

διαχείριση και εποπτεία του οποίου ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 

του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

 Σκοπός τήρησης του συστήματος είναι η εφαρμογή και η υποστήριξη της 

συνολικής διαδικασίας υπαγωγής στο καθεστώς του παρόντος νόμου και ελέγχου της 

οικονομικής δραστηριότητας. 
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Το ΟΠΣ-ΑΔΕ περιλαμβάνει α) τη διαδικασία γνωστοποίησης και έγκρισης, 

καθώς και την υποστήριξη του προγραμματισμού και υλοποίησης της διαδικασίας 

ελέγχων βάσει κριτηρίων διαχείρισης κινδύνων δημοσίου συμφέροντος, β) 

ολοκληρωμένο μητρώο με τις πληροφορίες σχετικά με τη γνωστοποίηση που έχει 

υποβάλλει ο φορέας δραστηριότητας ,τις εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί, τους ελέγχους 

στους οποίους έχει υποβληθεί ο φορέας δραστηριότητας, καθώς και το επίπεδο του 

κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον. Το ΟΠΣ-ΑΔΕ μπορεί να περιλαμβάνει και 

πληροφορίες σχετικά με άλλες εγκρίσεις που έχει λάβει η επιχείρηση. 

 

 

Το ΟΠΣ-ΑΔΕ αποτελείται από τρία κύρια υποσυστήματα: 

1. Υποσύστημα Καταγραφής, Γνωστοποίησης, Εγκρίσεων και Δημιουργίας μητρώου 

επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα: α) αναλυτικό κατάλογο των 

όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται για την άσκηση της οικονομικής 

δραστηριότητας, β) μητρώο που περιλαμβάνει κατάλογο των γνωστοποιήσεων που 

έχει υποβάλει κάθε φορέας οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και των εγκρίσεων 

που έχει λάβει, γ) μητρώο των επιμέρους εγκαταστάσεων κάθε επιχείρησης, για τις 

οποίες έχει υποβληθεί γνωστοποίηση ή και έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις. 

 

2. Υποσύστημα Διαχείρισης Εγκρίσεων των επιχειρήσεων που υποστηρίζει: α) το 

μηχανισμό γνωστοποίησης και β) τη διαδικασία από την ηλεκτρονική υποβολή της 

αίτησης μέχρι την έκδοση της έγκρισης σε ηλεκτρονική μορφή. 

 

3. Υποσύστημα Διαχείρισης Ελέγχων, το οποίο επιτρέπει την αυτοματοποίηση του 

σχεδιασμού των ελέγχων και της καταγραφής των αποτελεσμάτων κάθε ελέγχου που 

διεξάγεται με τη χρήση πρότυπων φύλλων ελέγχου. 

 

Το ΟΠΣ-ΑΔΕ είναι προσβάσιμο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις 

εμπλεκόμενες αρχές. Στο ΟΠΣ-ΑΔΕ γνωστοποιούνται πληροφορίες σχετικά με το 

περιεχόμενο των ελέγχων που πραγματοποιούνται από κάθε ελεγκτική αρχή και δίνει 

τη δυνατότητα διασύνδεσης με τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να 

υποβάλλουν ερωτήματα σχετικά με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Επίσης 

γνωστοποιούνται πληροφορίες που προκύπτουν από τους ελέγχους, καθώς και τυχόν 
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διαπιστώσεις και ευρήματα που αφορούν που αφορούν την αρμοδιότητα άλλων 

φορέων. 

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος νόμου, προβλέπεται η 

ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του ΟΠΣ-ΑΔΕ και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου 

(ΓΕ.ΜΗ.), καθώς και της Γενικής Γραμματείας Εσόδων και της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου 

Οικονομικών.  

Στο ΟΠΣ-ΑΔΕ περιλαμβάνεται και η διαδικτυακή πύλη, η οποία αποτελεί το 

κεντρικό σημείο δημοσιότητας κάθε ενέργειας, η οποία σχετίζεται με την άσκηση των 

δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού του νόμου. Η 

διαδικτυακή πύλη αποτελεί επίσης το μέσο παροχής πληροφοριών για τους πολίτες 

και τις επιχειρήσεις. 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις άσκησης οικονομικής δραστηριότητας, για τις 

οποίες προβλέπεται η διαδικασία γνωστοποίησης ή η λήψη έγκρισης, πρέπει 

απαραιτήτως να καταγράφονται στο ΟΠΣ-ΑΔΕ και να δημοσιεύονται στη δικτυακή 

του πύλη. Οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται να ενημερώνουν  το ΟΠΣ-ΑΔΕ για κάθε 

όρο και προϋπόθεση που απαιτείται για την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας 

μέσω της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

(Ν.4442/2016-ΦΕΚ/Α/07-12-2016)  
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

Β.1 Μεθοδολογία της Έρευνας 
 

Η κατάλληλη ερευνητική μέθοδος επιλέχθηκε με βάση την βιβλιογραφική 

ανασκόπηση καθώς επίσης και την εξυπηρέτηση των στόχων της έρευνας. Η 

παρούσα έρευνα πρωτογενών στοιχείων χαρακτηρίζεται ως ποσοτική και η διεξαγωγή 

της γίνεται με την χρήση ερωτηματολογίου, εργαλείο που χρησιμοποιείται κατά 

κόρων σε παρόμοιου είδους έρευνες (Neuman & Robson, 2012). 

 

Γενικός στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση της Οργάνωσης και 

Λειτουργίας των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) στα πλαίσια της βελτίωσης 

της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες 

από τις υπηρεσίες μιας στάσης. 

 

Επιπλέον, σχηματίστηκαν οι ακόλουθες ερευνητικές ερωτήσεις: 

 

Υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της εθνικότητας των 

ερωτώμενων και των απαντήσεών τους σχετικά με την οργάνωση και τη 

λειτουργία των ΕΚΕ?  

Υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της εθνικότητας των 

ερωτώμενων και των απαντήσεών τους σχετικά με την παρεχόμενη ποιότητα 

των ΕΚΕ? 

Υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της εθνικότητας των 

ερωτώμενων και των απαντήσεών τους σχετικά με τις πεποιθήσεις και 

γνώμες των ερωτώμενων? 

 

Β.1.1 Το Ερευνητικό Εργαλείο  

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο ως το 

εργαλείο συλλογής των δεδομένων της έρευνας.  

Για τη συλλογή δεδομένων της έρευνας κατασκευάσθηκε πρωτότυπο 

ερωτηματολόγιο για την Οργάνωση και Λειτουργία των Ενιαίων Κέντρων 
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Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) στα πλαίσια της βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 4 ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά τα 

δημογραφικά στοιχεία των ερωτώμενων (φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, έτη 

προϋπηρεσίας και τη θέση εργασίας). Η δεύτερη ενότητα καταγράφει τις απόψεις των 

ερωτώμενων για την οργάνωση και τη λειτουργία των Ενιαίων Κέντρων 

Εξυπηρέτησης και αποτελείται από 8 ερωτήσεις, η μέτρηση των οποίων γίνεται με 

διάφορες κλίμακες. Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τη γνώμη 

των ερωτώμενων για την παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών και αποτελείται από 3 

ερωτήσεις, η μέτρηση των οποίων γίνεται με μία κλίμακα διαβάθμισης 5 σημείων 

όπου 1= Καθόλου και 5= Πάρα πολύ. Τέλος, η τέταρτη ενότητα καταγράφει τις 

πεποιθήσεις και γνώμες των ερωτώμενων και αποτελείται από τρεις ερωτήσεις, η 

μέτρηση των οποίων γίνεται επίσης με μία κλίμακα διαβάθμισης 5 σημείων όπου 1= 

Καθόλου και 5= Πάρα πολύ. 

 

Β.1.2 Μέτρηση της αξιοπιστίας και εγκυρότητας του ερωτηματολογίου 

 

Το ερωτηματολόγιο που επιλέχθηκε για την διεξαγωγή και την συλλογή των 

δεδομένων της έρευνας πρωτογενών στοιχείων ελέγχθηκε για την φαινομενική 

εγκυρότητα και την αξιοπιστία του.  

Η φαινομενική εγκυρότητα του ερωτηματολογίου επιβεβαιώνεται από το 

γεγονός ότι οι επιλεγμένες ενότητες και ερωτήσεις προέρχονται από την θεωρητική 

ανάλυση που έχει προηγηθεί. Το ερωτηματολόγιο δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα 

εγκυρότητας καθώς όλες οι ερωτήσεις και οι οδηγίες είναι διατυπωμένες με 

σαφήνεια.  

Η αξιοπιστία αφορά το κατά πόσο μία δοκιμασία ή έρευνα αναδεικνύει το 

πραγματικό μέγεθος του υπό μελέτη χαρακτηριστικού. Η αξιοπιστία προκύπτει μέσω 

της επαναληπτικότητας ενός αποτελέσματος. Όταν συμβαίνει αυτό, τότε μπορεί να 

τεκμηριωθεί πως το εργαλείο υπολογίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την πραγματική τιμή 

του εξεταζόμενου χαρακτηριστικού. 

Ο πιο γνωστός τρόπος για την εκτίμηση της αξιοπιστίας είναι ο υπολογισμός 

της τιμής του συντελεστή εσωτερικής συνέπειας alpha  (a) του Cronbach. Τιμές 

αξιοπιστίας μεγαλύτερες της τιμής 0.70 θεωρούνται αποδεκτές (Neuman & Robson, 

2012).  
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Reliability Statistics 

 Cronbach's Alpha N of Items 

Οργάνωση και λειτουργία 

των ΕΚΕ 
.748 5 

Γνώμη για την παρεχόμενη 

ποιότητα των ΕΚΕ 
.735 3 

Πεποιθήσεις και γνώμες .880 3 

 

Η ανάλυση αξιοπιστίας που εκτελέστηκε είχε ως αποτέλεσμα συντελεστή 

αξιοπιστίας Cronbach Alpha μεγαλύτερο του 0.70, βάσει του οποίου διαπιστώνεται 

ικανοποιητική εσωτερική συνέπειας αξιοπιστία των ερωτηματολογίων. 

 

 

Β.1.3 Ο Πληθυσμός και το Δείγμα της Έρευνας  

 

Ο πληθυσμός της έρευνας αναφέρεται στο τμήμα του ευρύτερου πληθυσμού, 

που μπορεί να συμμετέχει στην έρευνα, δηλαδή τα υποψήφια στοιχεία, που μπορούν 

να επιλεγούν για τη δημιουργία του δείγματος (Neuman & Robson, 2012). 

Στην παρούσα έρευνα ο πληθυσμός στόχος είναι οι εργαζόμενοι των Ενιαίων 

Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ). Το συνολικό δείγμα της έρευνας ήταν δείγμα 94 

άτομα (54 από την Ελλάδα και 40 από την Ιταλία). 

Το ελληνικό ερωτηματολόγιο εστάλη και στα 54 ΚΕΠ της Ελλάδας που 

λειτουργούν ως ΕΚΕ. Σε κάθε ΚΕΠ-ΕΚΕ ορίστηκε ένας υπεύθυνος. Το ιταλικό 

ερωτηματολόγιο εστάλη και στις 20 περιφέρειες που απαρτίζουν την Ιταλία 

(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 

Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, 

Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d' Aosta, Veneto) επιλέγοντας και 2 

πόλεις από κάθε περιφέρεια, με το σύνολο να φτάνει τις 40 απαντήσεις. Ομοίως, και 

στην Ιταλία στα PSC-Italy (Point of Single Contact) ορίστηκε ένας υπεύθυνος που 

διαχειρίζεται τα συγκεκριμένα αιτήματα της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 
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                                      Χάρτης Ελλάδας με  την κατανομή των 54 ΚΕΠ-ΕΚΕ 

http://1.bp.blogspot.com/_c_lKc2oGibk/TBalyOLA39I/AAAAAAAAACs/lJV7Klz4p

SY/s320/greece2.jpg (22-12-2016) 

 

 

 

 

                               Χάρτης Ιταλίας με την κατανομή των αντίστοιχων ΕΚΕ (PSC) 

http://www.mediazoom.com/locations_italie/carte_italie.gif (22-12-2016) 

http://1.bp.blogspot.com/_c_lKc2oGibk/TBalyOLA39I/AAAAAAAAACs/lJV7Klz4pSY/s320/greece2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_c_lKc2oGibk/TBalyOLA39I/AAAAAAAAACs/lJV7Klz4pSY/s320/greece2.jpg
http://www.mediazoom.com/locations_italie/carte_italie.gif
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Β.1.4 Διεξαγωγή της Έρευνας  

 

Πιλοτική φάση έρευνας 

 

Πριν από την τελική διανομή των ερωτηματολογίων και την πραγματοποίηση 

της έρευνας, κρίθηκε καλό να γίνει μια πιλοτική φάση με στόχο να εξακριβωθεί η 

αποτελεσματικότητά του εργαλείου, να εντοπιστούν τα πιθανά λάθη και να γίνουν οι 

αναγκαίες διορθώσεις. Η συγκεκριμένη δοκιμαστική φάση έγινε την πρώτη εβδομάδα 

του Νοεμβρίου, σε δείγμα 2 ερωτώμενων (ένα Ιταλικό και ένα Ελληνικό 

ερωτηματολόγιο). Η επιλογή των ατόμων έγινε με σκοπό την ομοιότητα τους με το 

τελικό δείγμα της έρευνας. Η διαδικασία της συμπλήρωσής του δεν έδειξε ιδιαίτερα 

προβλήματα. Το ερωτηματολόγιο κρίθηκε πως έχει το κατάλληλο μέγεθος (πως δεν 

ήταν πολύ μεγάλο), πως είναι ευκολοδιάβαστο και το θέμα του αρκετά ενδιαφέρον 

για τους ερωτώμενους.  

 

Η Διαδικασία της έρευνας 

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο της δειγματοληψίας, η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε σε υπαλλήλους των ΚΕΠ-ΕΚΕ καθώς και σε υπαλλήλους των 

PSC-Italy (Point of Single Contact). Χρονικά η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 

αρχές έως τα τέλη Νοεμβρίου και το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 94 

συνολικά ερωτώμενους.  

Τα ερωτηματολόγια εστάλησαν μέσω e-mail, ενώ η ερευνήτρια ήταν 

διαθέσιμη να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, εξασφαλίζοντας την κατανόηση 

και την απάντηση όλων των ερωτήσεων, αποφεύγοντας έτσι πιθανές παρερμηνείες 

και απώλεια δεδομένων κατά τη συμπλήρωση. Επίσης, το εισαγωγικό σημείωμα 

επισήμανε στους ερωτώμενους πως τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και πως τα 

αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. 

 

 

Β.1.5 Ανάλυση Δεδομένων  

 

Η ανάλυση των δεδομένων που παρείχε η έρευνα πρωτογενών στοιχείων έγινε 

με τη χρήση του προγράμματος στατιστικής ανάλυσης SPSS 23.0. 
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Για την ανάλυση των δεδομένων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

έγινε χρήση πινάκων συχνοτήτων και ραβδογραμμάτων καθώς και συγκριτικής 

στατιστικής ανάλυσης για την διαπίστωση τυχόν στατιστικής σημαντικότητας στη 

σύγκριση μεταξύ των απαντήσεων και των χωρών προέλευσης των ερωτώμενων. 

Η ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) και το στατιστικό τεστ x
2 

επιλέχθηκε για 

την εξακρίβωση των στατιστικά σημαντικών συσχετίσεων. Η επιλογή των τεστ έγινε 

με βάση το επίπεδο μέτρησης των μεταβλητών. Συγκεκριμένα η ανάλυση 

διακύμανσης ANOVA επιλέχθηκε για την συσχέτιση μεταξύ μίας ποσοτικής και μίας 

ποιοτικής μεταβλητής ενώ το παραμετρικό τεστ x
2
 για τη συσχέτιση μεταξύ δύο 

κατηγοριών μεταβλητών. Η διαδικασία ελέγχου υπόθεσης χρησιμοποιήθηκε για την 

εξακρίβωση των συσχετίσεων και επαναλήφθηκε για κάθε ζευγάρι μεταβλητών.  

Η διαδικασία ελέγχου-υπόθεσης που ακολουθήθηκε (με επίπεδο 

σημαντικότητας, τέθηκε 0.05) ήταν η εξής: 

 

Η0 = Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ δύο μεταβλητών. 

Η1 =  Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ δύο μεταβλητών. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  

 

Γ.1 Ανάλυση Αποτελεσμάτων της Έρευνας 

 

Μέρος 1
ο
  

 

Δημογραφικά Στοιχεία Ερωτώμενων 

 

Φύλο 

 

Ο Πίνακας 1 και το Διάγραμμα 1 παρουσιάζουν τις συχνότητες και το ποσοστό 

για κάθε φύλο που συμμετείχε στην έρευνα σε αναλογία με τη χώρα προέλευσης των 

ερωτώμενων. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό (50.9%) των ερωτώμενων από 

την Ελλάδα ήταν γυναίκες ενώ από την Ιταλία άνδρες (67.5%).  

 

Πίνακας 1: Φύλο 

 Φύλο Σύνολο 

Άνδρας Γυναίκα 

Χώρα 

Ελλάδα 
Count 26 27 53 

%  49.1% 50.9% 100.0% 

Ιταλία 
Count 27 13 40 

%  67.5% 32.5% 100.0% 

Σύνολο 
Count 53 40 93 

%  57.0% 43.0% 100.0% 

 



 120 

 

            Διάγραμμα 1: Φύλο 

 

Ηλικία 

 

Ο Πίνακας 2 και το Διάγραμμα 2 παρουσιάζουν τις συχνότητες και το ποσοστό 

αναφορικά με την ηλικία των ερωτώμενων που συμμετείχαν στην έρευνα σε 

αναλογία με τη χώρα προέλευσης τους. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό 

(50.9%) των ερωτώμενων από την Ελλάδα ήταν από 41 έως 50 ετών ενώ από την 

Ιταλία από 31 έως 40 ετών (35%). 

 

Πίνακας 2: Ηλικία 

 Ηλικία Σύνολο 

24-30 31-40 41-50 50+ 

Χώρα 

Ελλάδα 
Count 0 17 27 9 53 

%  0.0% 32.1% 50.9% 17.0% 100.0% 

Ιταλία 
Count 8 14 13 5 40 

%  20.0% 35.0% 32.5% 12.5% 100.0% 

Σύνολο 
Count 8 31 40 14 93 

%  8.6% 33.3% 43.0% 15.1% 100.0% 
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           Διάγραμμα 2: Ηλικία 

 

Μορφωτικό επίπεδο 

 

Ο Πίνακας 3 και το Διάγραμμα 3 παρουσιάζουν τις συχνότητες και το ποσοστό 

αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο των ερωτώμενων που συμμετείχαν στην έρευνα 

σε αναλογία με τη χώρα προέλευσης τους. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό 

(47.2%) των ερωτώμενων από την Ελλάδα ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ενώ το ίδιο 

ισχύει και για τους ερωτώμενους από την Ιταλία (41%). 

 

 

 

Πίνακας 3: Μορφωτικό επίπεδο 

 Μορφωτικό επίπεδο Σύνολο 

Απόφοιτος 

Λυκείου 

ΑΕΙ / 

ΤΕΙ 

Μεταπτυχιακό Διδακτορικό 
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Χώρα 

Ελλάδα 
Count 15 25 11 2 53 

%  28.3% 47.2% 20.8% 3.8% 100.0% 

Ιταλία 
Count 12 16 8 3 39 

%  30.8% 41.0% 20.5% 7.7% 100.0% 

Σύνολο 
Count 27 41 19 5 92 

%  29.3% 44.6% 20.7% 5.4% 100.0% 

 

 

           Διάγραμμα 3: Μορφωτικό επίπεδο 

 

Έτη προϋπηρεσίας 

Ο Πίνακας 4 και το Διάγραμμα 4 παρουσιάζουν τις συχνότητες και το 

ποσοστό αναφορικά με τα έτη προϋπηρεσίας των ερωτώμενων που συμμετείχαν στην 

έρευνα σε αναλογία με τη χώρα προέλευσης τους. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο 

ποσοστό (68.9%) των ερωτώμενων από την Ελλάδα είχαν περισσότερα από 10 έτη 

προϋπηρεσίας ενώ οι ερωτώμενοι από την Ιταλία από 2 έως 5 έτη (40%). 
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Πίνακας 4: Έτη προϋπηρεσίας 

 Έτη προϋπηρεσίας Σύνολο 

0-2 2-5 5-10 >10 

Χώρα 

Ελλάδα 
Count 0 2 14 37 53 

%  0.0% 3.8% 26.4% 69.8% 100.0% 

Ιταλία 
Count 7 16 11 6 40 

%  17.5% 40.0% 27.5% 15.0% 100.0% 

Σύνολο 
Count 7 18 25 43 93 

%  7.5% 19.4% 26.9% 46.2% 100.0% 

 

       

Διάγραμμα 4: Έτη προϋπηρεσίας 

 

Θέση εργασίας 

Ο Πίνακας 5 και το Διάγραμμα 5 παρουσιάζουν τις συχνότητες και το 

ποσοστό αναφορικά με τη θέση εργασίας των ερωτώμενων που συμμετείχαν στην 

έρευνα σε αναλογία με τη χώρα προέλευσης τους. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο 
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ποσοστό (79.2%) των ερωτώμενων από την Ελλάδα ήταν υπάλληλοι ενώ το ίδιο 

συμβαίνει και με τους ερωτώμενους από την Ιταλία (45%). 

 

Πίνακας 5: Θέση εργασίας 

 Θέση εργασίας Σύνολο 

Διευθυντής Προϊστάμενος Υπάλληλος 

Χώρα 

Ελλάδα 
Count 8 3 42 53 

%  15.1% 5.7% 79.2% 100.0% 

Ιταλία 
Count 11 11 18 40 

%  27.5% 27.5% 45.0% 100.0% 

Σύνολο 
Count 19 14 60 93 

%  20.4% 15.1% 64.5% 100.0% 

 

 

           Διάγραμμα 5: Θέση εργασίας 
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Μέρος 2ºΒ 

 

Γ.2 ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ 

ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (ΕΚΕ)  

 

     Λειτούργησε μέχρι τώρα ο θεσμός του ΕΚΕ στην δική σας υπηρεσία; 

 

Ο Πίνακας 6 και το Διάγραμμα 6 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά 

των απαντήσεων των ερωτηθέντων στην ερώτηση “Λειτούργησε μέχρι τώρα ο θεσμός 

του ΕΚΕ στην δική σας υπηρεσία;”. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων και από τις δύο χώρες απάντησε πως μέχρι τώρα λειτουργεί ο θεσμός 

του ΕΚΕ στην δική τους υπηρεσία (62.3% και 74.4% αντίστοιχα). Επίσης από 

στατιστικό τεστ x
2
 δεν βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση της 

χώρας προέλευσης των ερωτώμενων με τις απαντήσεις τους αναφορικά με τη 

λειτουργία του θεσμού του ΕΚΕ μέχρι τώρα, καθώς p-value (0.221) είναι μεγαλύτερο 

το επιπέδου σημαντικότητας (α=0.05). 

 

Πίνακας 6: Λειτούργησε μέχρι τώρα ο θεσμός του ΕΚΕ στην δική σας υπηρεσία; 

  Σύνολο p-value 

Ναι Όχι 

Χώρα 

Ελλάδα 
Count 33 20 53  

%  62.3% 37.7% 100.0%  

Ιταλία 
Count 29 10 39 0.221 

%  74.4% 25.6% 100.0%  

Σύνολο 
Count 62 30 92  

%  67.4% 32.6% 100.0%  
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Διάγραμμα 6: Λειτούργησε μέχρι τώρα ο θεσμός του ΕΚΕ στην δική σας υπηρεσία; 

 

 

Εάν ΝΑΙ, Πόσες υποθέσεις έχετε διεκπεραιώσει; 

 

Ο Πίνακας 7 και το Διάγραμμα 7 παρουσιάζουν τους μέσους όρους των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων αναφορικά με τις υποθέσεις που έχουν διεκπεραιώσει. 

Συγκεκριμένα, οι ερωτώμενοι από την Ελλάδα εμφανίζουν μέσο όρο 15.48 

υποθέσεων ενώ οι ερωτώμενοι από την Ιταλία υπερδιπλάσιο (37.45 υποθέσεις). 

 

         Πίνακας 7: Υποθέσεις που έχουν διεκπεραιωθεί 

 N Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Ελάχ. Μεγ. 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Ελλάδα 31 15.4839 22.70370 4.07771 7.1561 23.8117 .00 100.00 

Ιταλία 20 37.4500 36.02700 8.05588 20.5888 54.3112 3.00 120.00 

Σύνολο 51 24.0980 30.32837 4.24682 15.5680 32.6280 .00 120.00 
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Επίσης, όπως προκύπτει από την ανάλυση διασποράς (ΑΝΟVA) το sig. (0.010) είναι  

μικρότερο του a (Πίνακας ΑΝΟVA) επομένως συμπεραίνουμε πως υπάρχει 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση και πως οι κλάσεις της μεταβλητής “χώρα” 

διαφέρουν σε σχέση με τις υποθέσεις που έχουν διεκπεραιώσει οι εργαζόμενοι. 

 

Πίνακας 8: ANOVA 

Υποθέσεις που έχουν διεκπεραιωθεί 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5865.818 1 5865.818 7.163 .010 

Within Groups 40124.692 49 818.871   

Σύνολο 45990.510 50    

 

 

                Διάγραμμα 7: Υποθέσεις που έχουν διεκπεραιωθεί 

 

Χρησιμοποιώντας τον παρακάτω διαβαθμισμένο πίνακα από 1-5 παρακαλώ 

αναφέρετε το βαθμό στον οποίο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τα παρακάτω: 
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Ο Πίνακας 9 παρουσιάζει τα ποσοστά και τους μέσους όρους των απαντήσεων 

των ερωτηθέντων αναφορικά με τη συμφωνία τους με τις παρακάτω προτάσεις. 

Συγκεκριμένα, οι ερωτώμενοι από την Ελλάδα συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό πως 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην συγκέντρωση πληροφοριών (μέσος όρος 3.50), πως 

αντιμετωπίζουν προβλήματα στις επαφές τους με μεγάλο αριθμό αρχών για διάφορες 

αδειοδοτήσεις (μέσος όρος 3.92) και πως αντιμετωπίζουν μακροσκελείς και 

πολύπλοκες διαδικασίες (μέσος όρος 3.11) ενώ οι ερωτώμενοι από την Ιταλία σε 

μεγαλύτερο βαθμό συμφωνούν πως ο θεσμός των ΕΚΕ είναι διαδεδομένος (μέσος 

όρος 2.10) και πως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κάθε αίτησης είναι 

επικαιροποιημένα (μέσος όρος 3.70). Επίσης, όπως προκύπτει από την ανάλυση 

διασποράς (ΑΝΟVA) το sig. είναι μικρότερο του a σε κάποιες περιπτώσεις και 

επομένως συμπεραίνουμε πως υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις απόψεις 

των ερωτώμενων από τις δύο χώρες αναφορικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 

στην συγκέντρωση πληροφοριών και στο εάν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κάθε 

αίτησης είναι επικαιροποιημένα. 

Πίνακας 9 

Προτάσεις 
Χώρα Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

Πάρα 

πολύ 

Μέσος 

όρος 
p-value 

α) Υπάρχουν δυσκολίες 

που αντιμετωπίζετε 

στην συγκέντρωση 

πληροφοριών; 

Ελλάδα 1.9% 17.0% 30.2% 30.2% 20.8% 3.5094 
0.009 

 
Ιταλία 5.0% 32.5% 35.0% 20.0% 7.5% 2.9250 

β) Αντιμετωπίζετε 

προβλήματα στις 

επαφές σας με μεγάλο 

αριθμό αρχών για 

διάφορες άδειες; 

Ελλάδα 1.9% 9.6% 23.1% 25.0% 40.4% 3.9231 

 

0.050 

Ιταλία  20.0% 32.5% 27.5% 20.0% 3.4750 

γ)Αντιμετωπίζετε 

μακροσκελείς και 

πολύπλοκες 

διαδικασίες; 

Ελλάδα 9.6% 21.2% 30.8% 25.0% 13.5% 3.1154 
0.079 

 
Ιταλία 5.1% 38.5% 35.9% 20.5%  2.7179 

δ) Είναι διαδεδομένος ο 

θεσμός των ΕΚΕ; 

Ελλάδα 52.9% 29.4% 9.8% 2.0% 5.9% 1.7843 0.146 

 Ιταλία 30.0% 35.0% 30.0% 5.0%  2.1000 
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ε) Τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά κάθε 

αίτησης είναι 

επικαιροποιημένα; 

Ελλάδα 15.4% 13.5% 32.7% 26.9% 11.5% 3.0577 

0.006 

Ιταλία  5.0% 40.0% 35.0% 20.0% 3.7000 

Ποιον θεωρείτε τον πιο πρόσφορο τρόπο διαβίβασης του φακέλου της υπόθεσης 

στις αρμόδιες υπηρεσίες; 

 

Ο Πίνακας 10 και το Διάγραμμα 8 παρουσιάζουν τις συχνότητες και τα ποσοστά 

των απαντήσεων των ερωτηθέντων στην ερώτηση “Ποιον θεωρείτε τον πιο πρόσφορο 

τρόπο διαβίβασης του φακέλου της υπόθεσης στις αρμόδιες υπηρεσίες;”. 

Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων και από τις δύο χώρες 

απάντησε πως ως τον πιο πρόσφορο τρόπο διαβίβασης του φακέλου της υπόθεσης 

στις αρμόδιες υπηρεσίες θεωρεί τη διαλειτουργικότητα σε πληροφοριακά συστήματα 

ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου (46.2% και 70% αντίστοιχα). Επίσης από στατιστικό 

τεστ x
2
 δεν βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση της χώρας 

προέλευσης των ερωτώμενων με τις απαντήσεις τους αναφορικά με τον πιο 

πρόσφορο τρόπο διαβίβασης του φακέλου της υπόθεσης στις αρμόδιες υπηρεσίες, 

καθώς p-value (0.091) είναι μεγαλύτερο το επιπέδου σημαντικότητας (α=0.05). 

 

Πίνακας 10: Ποιον θεωρείτε τον πιο πρόσφορο τρόπο διαβίβασης του φακέλου της υπόθεσης στις αρμόδιες 

υπηρεσίες; 

 

p-value: 0.091  Σύνολο 

Ταχυδρομείο 

Χρήση 

εφαρμογής που 

παρέχεται από τη 

διαδικτυακή 

πύλη ERMIS 

Τηλεομοιοτυπία 

Διαλειτουργικότ

ητα σε 

πληροφοριακά 

συστήματα 

ηλεκτρονικού 

πρωτοκόλλου 

Χώρα 

Ελλάδα 
Count 9 10 9 24 52 

%  17.3% 19.2% 17.3% 46.2% 100.0% 

Ιταλία 
Count 5 2 5 28 40 

%  12.5% 5.0% 12.5% 70.0% 100.0% 
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Σύνολο 
Count 14 12 14 52 92 

%  15.2% 13.0% 15.2% 56.5% 100.0% 

 

 

Διάγραμμα 8: Ποιον θεωρείτε τον πιο πρόσφορο τρόπο διαβίβασης του φακέλου της 

υπόθεσης στις αρμόδιες υπηρεσίες; 

 

 

Μέρος 3º  

Γ.3 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΕΚΕ 

 

4. Χρησιμοποιώντας τον παρακάτω διαβαθμισμένο πίνακα από 1-5 παρακαλώ 

αναφέρετε το βαθμό στον οποίο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τα παρακάτω: 

 

Ο Πίνακας 11 παρουσιάζει τα ποσοστά και τους μέσους όρους των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων αναφορικά με τη συμφωνία τους με τις παρακάτω 

προτάσεις που αφορούν τη γνώμη τους για την παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών των 

ΕΚΕ. Συγκεκριμένα, οι ερωτώμενοι από την Ιταλία συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό 
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πως διευκολύνονται οι πολίτες από την ισχύουσα δομή και λειτουργία των ΕΚΕ 

(μέσος όρος 3.95), πως οι υπάλληλοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για να 

λειτουργήσουν τον συγκεκριμένο θεσμό (μέσος όρος 2.57) και πως θα 

βαθμολογούσαν την ταχύτητα διεκπεραίωσης των υποθέσεων ως καλύτερη (μέσος 

όρος 3.43). Επίσης, όπως προκύπτει από την ανάλυση διασποράς (ΑΝΟVA) το sig. 

είναι μικρότερο του a σε όλες τις περιπτώσεις και επομένως συμπεραίνουμε πως 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις απόψεις των ερωτώμενων από τις δύο 

χώρες αναφορικά με τη γνώμη τους για την παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών των 

ΕΚΕ. 

 

Πίνακας 11: Γνώμη για την παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών των ΕΚΕ 

Προτάσεις 
Χώρα Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

Πάρα 

πολύ 

Μέσος 

όρος 
p-value 

α) Θεωρείτε ότι 

διευκολύνονται οι 

πολίτες από την 

ισχύουσα δομή και 

λειτουργία των ΕΚΕ; 

Ελλάδα 13.5% 11.5% 25.0% 32.7% 17.3% 3.2885 

0.006 

 
Ιταλία  2.5% 30.0% 37.5% 30.0% 3.9500 

β) Πιστεύετε ότι οι 

υπάλληλοι έχουν 

εκπαιδευτεί κατάλληλα 

για να λειτουργήσουν 

τον συγκεκριμένο 

θεσμό; 

Ελλάδα 42.3% 40.4% 9.6% 1.9% 5.8% 1.8846 

 

0.001 

Ιταλία 10.0% 30.0% 52.5% 7.5%  2.5750 

γ) Πώς θα 

βαθμολογούσατε την 

ταχύτητα 

διεκπεραίωσης των 

υποθέσεων; 

 

Ελλάδα 17.3% 25.0% 42.3% 7.7% 7.7% 2.6346 

0.000 

 

Ιταλία  10.3% 43.6% 38.5% 7.7% 3.4359 
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Μέρος 4
o   

Γ.4 ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ – ΓΝΩΜΕΣ 

 

5. Χρησιμοποιώντας τον παρακάτω διαβαθμισμένο πίνακα από 1-5 παρακαλώ 

αναφέρετε το βαθμό στον οποίο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τα παρακάτω: 

 

Ο Πίνακας 12 παρουσιάζει τα ποσοστά και τους μέσους όρους των 

απαντήσεων των ερωτηθέντων αναφορικά με τη συμφωνία τους με τις παρακάτω 

προτάσεις που αφορούν στις πεποιθήσεις και στη γνώμη τους. Συγκεκριμένα, οι 

ερωτώμενοι από την Ιταλία συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό ότι ο θεσμός των ΕΚΕ 

συμβάλλει στην μείωση της γραφειοκρατίας (μέσος όρος 4.30), πως τα ΕΚΕ 

ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες των πολιτών (μέσος όρος 

4.12) και πως τα ΕΚΕ πρέπει να μετατραπούν στο μοναδικό σημείο (φορέα) επαφής 

των πολιτών για την αδειοδότηση επαγγελμάτων και σύσταση επιχειρήσεων (μέσος 

όρος 4.50). Επίσης, όπως προκύπτει από την ανάλυση διασποράς (ΑΝΟVA) το sig. 

είναι μεγαλύτερο του a σε όλες τις περιπτώσεις και επομένως συμπεραίνουμε πως δεν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις απόψεις των ερωτώμενων από τις δύο 

χώρες. 

 

Πίνακας 12 

Προτάσεις 
Χώρα Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

Πάρα 

πολύ 

Μέσος 

όρος 
p-value 

α) Κατά πόσο πιστεύετε 

ότι ο θεσμός των ΕΚΕ 

συμβάλλει στην μείωση 

της γραφειοκρατίας; 

Ελλάδα 5.8% 7.7% 19.2% 23.1% 44.2% 3.9231 

0.086 

Ιταλία   15.0% 40.0% 45.0% 4.3000 

β) Πιστεύετε ότι τα 

ΕΚΕ ανταποκρίνονται 

στις σύγχρονες 

απαιτήσεις και ανάγκες 

των πολιτών; 

Ελλάδα 3.8% 11.5% 13.5% 32.7% 38.5% 3.9038 

 

0.314 

Ιταλία  2.5% 22.5% 35.0% 40.0% 4.1250 
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γ) Κατά πόσο 

συμφωνείτε τα ΕΚΕ να 

μετατραπούν στο 

μοναδικό σημείο 

(φορέα) επαφής των 

πολιτών για την 

αδειοδότηση 

επαγγελμάτων και 

σύσταση επιχειρήσεων; 

Ελλάδα 9.6% 1.9% 9.6% 26.9% 51.9% 4.0962 

0.070 

 

Ιταλία   10.0% 30.0% 60.0% 4.5000 
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

Δ.1 Συμπεράσματα-Προτάσεις 

Το δείγμα της έρευνας από την Ελλάδα ήταν στο μεγαλύτερο ποσοστό του (50.9%) 

γυναίκες ενώ από την Ιταλία άνδρες (67.5%), 50.9% των ερωτώμενων από την 

Ελλάδα ήταν από 41 έως 50 ετών ενώ από την Ιταλία από 31 έως 40 ετών (35%), το 

μεγαλύτερο ποσοστό (47.2%) των ερωτώμενων από την Ελλάδα ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ 

/ ΤΕΙ ενώ το ίδιο ισχύει και για τους ερωτώμενους από την Ιταλία (41%), 68.9% των 

ερωτώμενων από την Ελλάδα είχαν περισσότερα από 10 έτη προϋπηρεσίας ενώ οι 

ερωτώμενοι από την Ιταλία από 2 έως 5 έτη (40%) και 79.2% των ερωτώμενων από 

την Ελλάδα ήταν υπάλληλοι ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τους ερωτώμενους από την 

Ιταλία (45%). 

Αναφορικά με τις απόψεις των ερωτώμενων για την οργάνωση και λειτουργία 

των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης βρέθηκε πως το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων και από τις δύο χώρες απάντησε πως μέχρι τώρα λειτουργεί ο θεσμός 

του ΕΚΕ στην δική τους υπηρεσία (62.3% και 74.4% αντίστοιχα) και πως οι 

ερωτώμενοι από την Ιταλία έχουν διεκπεραιώσει υπερδιπλάσιο αριθμό υποθέσεων, με 

το αποτέλεσμα αυτό να είναι στατιστικά σημαντικό. 

Ακόμα, οι ερωτώμενοι από την Ελλάδα συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό πως 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην συγκέντρωση πληροφοριών, πως αντιμετωπίζουν 

προβλήματα στις επαφές τους με μεγάλο αριθμό αρχών για διάφορες αδειοδοτήσεις 

και πως αντιμετωπίζουν μακροσκελείς και πολύπλοκες διαδικασίες ενώ οι 

ερωτώμενοι από την Ιταλία σε μεγαλύτερο βαθμό συμφωνούν πως ο θεσμός των ΕΚΕ 

είναι διαδεδομένος και πως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κάθε αίτησης είναι 

επικαιροποιημένα. Επίσης, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις απόψεις των 

ερωτώμενων από τις δύο χώρες αναφορικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην 

συγκέντρωση πληροφοριών και στο εάν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κάθε 

αίτησης είναι επικαιροποιημένα, γεγονός που απαντά στην ερευνητική ερώτηση 1. 

Τέλος, και στις δύο χώρες θεωρούν ως τον πιο πρόσφορο τρόπο διαβίβασης 

του φακέλου της υπόθεσης στις αρμόδιες υπηρεσίες, τη διαλειτουργικότητα σε 

πληροφοριακά συστήματα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου (46.2% και 70% αντίστοιχα).  

Αναφορικά με τη γνώμη των ερωτώμενων για την παρεχόμενη ποιότητα 

υπηρεσιών των ΕΚΕ βρέθηκε πως οι ερωτώμενοι από την Ιταλία συμφωνούν σε 
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μεγαλύτερο βαθμό πως διευκολύνονται οι πολίτες από την ισχύουσα δομή και 

λειτουργία των ΕΚΕ, πως οι υπάλληλοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για να 

λειτουργήσουν τον συγκεκριμένο θεσμό και πως θα βαθμολογούσαν την ταχύτητα 

διεκπεραίωσης των υποθέσεων ως καλύτερη. Επίσης, υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά στις απόψεις των ερωτώμενων από τις δύο χώρες αναφορικά με τη γνώμη 

τους για την παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών των ΕΚΕ γεγονός που απαντά στην 

ερευνητική ερώτηση 2. 

Τέλος, αναφορικά με τις γενικότερες πεποιθήσεις και γνώμες των 

ερωτώμενων βρέθηκε πως οι ερωτώμενοι από την Ιταλία συμφωνούν σε μεγαλύτερο 

βαθμό πως ότι ο θεσμός των ΕΚΕ συμβάλλει στην μείωση της γραφειοκρατίας, πως 

τα ΕΚΕ ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες των πολιτών και 

πως τα ΕΚΕ πρέπει να μετατραπούν στο μοναδικό σημείο (φορέα) επαφής των 

πολιτών για την αδειοδότηση επαγγελμάτων και σύσταση επιχειρήσεων. 

Επιπρόσθετα, σχετικά με την ερευνητική ερώτηση 3 δεν βρέθηκαν στατιστικά 

σημαντικές συσχετίσεις. 

 

Δ.2 Περιορισμοί της Έρευνας Πρωτογενών Στοιχείων 

 

Ως ο κύριος περιορισμός της παρούσης έρευνας μπορεί να θεωρηθεί το 

μέγεθος του δείγματος (94 συνολικά ερωτώμενοι) γεγονός που πιθανώς μπορεί να 

δημιουργήσει προβλήματα σχετικά με την γενίκευση και την αντιπροσωπευτικότητα 

των αποτελεσμάτων. Παρά ταύτα, υπάρχει συμμετοχή από το σύνολο των ΕΚΕ κάθε 

χώρας, γεγονός που μετριάζει το μέγεθος του περιορισμού. 

Ως ένας άλλος περιορισμός μπορεί να θεωρηθεί η απουσία δειγματοληπτικού 

πλαισίου κατά την επιλογή του αντιπροσώπου του εκάστοτε ΕΚΕ καθώς δεν μπορεί 

να εξασφαλιστεί η πλήρης και καθολική αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. 

Παρά τους από πάνω προσδιορισμούς, η παρούσα έρευνα πρωτογενών 

στοιχείων προσφέρει σημαντικά δεδομένα σχετικά με διερεύνηση της Οργάνωσης και 

Λειτουργίας των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) στα πλαίσια της βελτίωσης 

της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες 

από τις υπηρεσίες μιας στάσης. 
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Δ.3 Πιθανές μελλοντικές μελέτες 

 

Η παρούσα έρευνα εστιάστηκε στις απόψεις των εργαζόμενων των Ενιαίων Κέντρων  

Εξυπηρέτησης σχετικά με την εύρυθμη οργάνωση και λειτουργία του συγκεκριμένου 

θεσμού, για την παρεχόμενη ποιότητα που προσφέρουν καθώς επίσης και για τις 

πεποιθήσεις-γνώμες τους. 

 Επιπρόσθετα, θα μπορούσε να διεξαχθεί έρευνα η οποία να αποσκοπεί στην 

ικανοποίηση των πολιτών από τις συγκεκριμένες παρεχόμενες υπηρεσίες, τόσο στην 

Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. 

 Τέλος ενδιαφέρουσα και χρήσιμη θα ήταν έρευνα η οποία θα μπορούσε να 

διεξαχθεί και σε άλλες υπηρεσίες που συνεργάζονται με τα ΕΚΕ με σκοπό την 

βέλτιστη δυνατή ποιότητα. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη διερεύνηση της 

Οργάνωσης και Λειτουργίας των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) στα 

πλαίσια της βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών προς τους πολίτες από τις υπηρεσίες μιας στάσης. Η παρούσα έρευνα 

διεξάγεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας με τίτλο «Εξυπηρέτηση του 

πολίτη – Υπηρεσίες μιας στάσης. Ο ρόλος των ΚΕΠ». Η συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου είναι ανώνυμη ενώ τα στοιχεία της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν 

αποκλειστικά για την εκπόνηση της τρέχουσας εργασίας. Παρακαλείσθε όπως 

απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο με ειλικρίνεια. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1. ΦΥΛΟ:  

Άνδρας 

Γυναίκα 

2. ΗΛΙΚΙΑ: 

24-30 

31-40 

41-50 

50+ 

3. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: 

Απόφοιτος Λυκείου 

ΑΕΙ / ΤΕΙ 

Μεταπτυχιακό 

Διδακτορικό 

Άλλο 
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4. ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ: 

0-2 έτη 

2-5 έτη 

5-10 έτη 

>10 έτη 

5. ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Διευθυντής 

Προϊστάμενος 

Υπάλληλος 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Β. ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ 

ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (ΕΚΕ) 

1. 1α. Λειτούργησε μέχρι τώρα ο θεσμός του ΕΚΕ στην δική σας    υπηρεσία; 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 Εάν ΝΑΙ: 

 1β. Πόσες υποθέσεις έχετε διεκπεραιώσει; 

2. Χρησιμοποιώντας τον παρακάτω διαβαθμισμένο πίνακα από 1-5 παρακαλώ 

αναφέρετε το βαθμό στον οποίο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τα παρακάτω: 

 

Καθόλου    Λίγο   Αρκετά   Πολύ   Πάρα πολύ 

            1        2        3       4            5 
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α) Ποιες δυσκολίες  

αντιμετωπίζετε στην  

συγκέντρωση  

πληροφοριών; 

 

β) Αντιμετωπίζετε  

προβλήματα στις  

επαφές σας με μεγάλο 

αριθμό αρχών για  

διάφορες άδειες; 

 

γ) Αντιμετωπίζετε μακρο- 

σκελείς και πολύπλοκες 

διαδικασίες; 

 

δ) Είναι διαδεδομένος ο 

θεσμός των ΕΚΕ; 

 

ε) Τα απαιτούμενα δικαιο 

λογητικά κάθε αίτησης 

είναι 

επικαιροποιημένα; 
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3. Ποιον θεωρείτε τον πιο πρόσφορο τρόπο διαβίβασης του φακέλου της υπόθεσης 

στις αρμόδιες υπηρεσίες; 

 

Ταχυδρομείο 

Χρήση εφαρμογής που παρέχεται από την διαδικτυακή πύλη ERMIS 

Τηλεομοιοτυπία 

Διαλειτουργικότητα σε πληροφοριακά συστήματα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

Γ. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΕΚΕ 

4. Χρησιμοποιώντας τον παρακάτω διαβαθμισμένο πίνακα από 1-5 παρακαλώ 

αναφέρετε το βαθμό στον οποίο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τα παρακάτω: 

Καθόλου    Λίγο   Αρκετά   Πολύ   Πάρα πολύ 

            1       2       3       4            5 

 

α) Θεωρείτε ότι διευκο- 

λύνονται οι πολίτες από  

την ισχύουσα δομή και 

λειτουργία των ΕΚΕ; 

 

β) Πιστεύετε ότι οι  

υπάλληλοι έχουν  

εκπαιδευτεί κατάλληλα 
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για να λειτουργήσουν  

τον συγκεκριμένο θεσμό; 

 

γ) Πώς θα 

βαθμολογούσατε 

την ταχύτητα 

διεκπεραίωσης  

των υποθέσεων; 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

Δ) ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ – ΓΝΩΜΕΣ 

5. Χρησιμοποιώντας τον παρακάτω διαβαθμισμένο πίνακα από 1-5 παρακαλώ 

αναφέρετε το βαθμό στον οποίο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τα παρακάτω: 

 

Καθόλου    Λίγο   Αρκετά   Πολύ            Πάρα πολύ 

            1       2       3       4           5 

 

α) Κατά πόσο πιστεύετε 

ότι ο θεσμός των ΕΚΕ 

συμβάλλει στην μείωση 

της γραφειοκρατίας; 

β) Πιστεύετε ότι το ΕΚΕ  

ανταποκρίνεται στις 
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σύγχρονες απαιτήσεις 

και ανάγκες των πολιτών; 

 

γ) Κατά πόσο συμφωνείτε  

τα ΕΚΕ να μετατραπούν 

στο 

μοναδικό σημείο (φορέα) 

επαφής των πολιτών για 

την  

αδειοδότηση 

επαγγελμάτων 

και σύσταση 

επιχειρήσεων; 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ 
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QUESTIONARIO 

Il questionario è stato creato per indagare l'Organizzazione e il funzionamento del 

point of single contact (PSC-Italia) nel contesto del miglioramento del servizio e la 

qualità dei servizi forniti ai cittadini dagli one-stop shops.  

Questa ricerca è condotta per la preparazione della tesi col titolo “Al servizio del 

cittadino – One stop shops. Il ruolo dei centri del servizio dei cittadini”. 

La compilazione del questionario è anonimo mentre i dati dell'indagine saranno 

utilizzati esclusivamente per lo sviluppo del lavoro corrente. Si prega di rispondere al 

questionario onestamente. Grazie per il vostro tempo. 

 

 

PARTE PRIMA 

 

A. DEMOGRAFIA 

 

1) SESSO: 

 

uomo 

 

donna 

 

2) ETÁ: 

 

24-30 

31-40 

41-50 

50+ 
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3) ISTRUZIONE: 

 

Diploma di maturitá 

Laurea universitaria 

 

Post laurea 

 

Dottorato 

 

Altro 

 

3) ANNI DI ESPERIENZA LAVORATIVA PRESSO L’ 

ORGANIZZAZIONE: 

 

0-2 anni 

2-5 anni 

5-10 anni 

>10 anni 

4) POSTO DI LAVORO: 

 

      Direttore 

Capo 

Impiegato 
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PARTE SECONDA 

 

 

Β. VISTA SUL ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI POINT OF 

SINGLE CONTACT (PSC- ITALIA) 

 

1. 1a. Ha funzionato fino ad adesso l'istituzione dei PSC nel vostro servizio? 

 

Si 

 

No 

 

Se la risposta é si: 

 

1b. Quanti progetti avete giá portato a termine? 

 

2. Utilizzando la tabella seguente classificata da 1-5 si prega di indicare la misura in 

cui è d'accordo o in disaccordo con la seguente: 

 

 Qualsiasi     Leggermente Abbastanza     Molto      Troppo 

       1                     2                       3             4               5 

 

a) Quali sono 

le difficoltá 

nell’ ottenere 

informazioni? 

 

b) Affrontare problemi 

con un gran numero  
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di servizi per vari  

permessi? 

 

c) Affrontare procedure 

lunghe e complesse? 

 

d) É diffusa l’ istituzione 

dei PSC-Italia? 

 

e) La documentazione 

richiesta di ciascuna  

applicazione viene 

aggiornata? 

 

3. Chi considera il modo più appropriato di trasmissione del fascicolo alle autoritá 

competenti? 

 

Posta 

 

Utilizzando implementazione fornita dal portale web ERMIS 

 

Fax 
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L'interoperabilità nei sistemi informativi di protocollo elettronico 

 

PARTE TERZA 

 

C. QUAL’ É IL SUO PARERE DELLA QUALITÁ OFFERTA DAI PSC? 

4. Utilizzando la tabella seguente classificata da 1-5 si prega di indicare la misura in 

cui è d'accordo o in disaccordo con la seguente: 

 

 Qualsiasi     Leggermente Abbastanza    Molto     Troppo 

         1              2          3            4             5 

 

a) Pensi che 

     cittadini sono 

     facilitate dalla 

     struttura e il  

     funzionamento 

     corrente dei PSC? 

 

b) Lei crede che i 

dipendente siano 

adeguatamente  

formati per ope- 

rare L’ istituzione 

particolare? 
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c) Come giudica la 

velocitá di casi  

di manipolazione? 

 

PARTE QUARTA 

D) CREDENZE – OPINIONI 

5. Utilizzando la tabella seguente classificata da 1-5 si prega di indicare la misura in 

cui è d'accordo o in disaccordo con la seguente: 

 

 

 Qualsiasi     Leggermente Abbastanza    Molto      Troppo 

         1              2          3                 4              5 

 

a) Quanto si crede 

    che l’ istituzione dei 

    PSC contribuisce  

    alla riduzione della 

    burocrazia? 

 

b) Pensi che i PSC  

    soddisfano i requisiti 

    e le esigenze dei  

    cittadini moderni? 

 

c) Quanto l’ utente 

accetta i PSC  
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essere convertiti 

in singolo punto  

(vettore) il contatto  

pubblico per la 

concessione di  

licenze di professioni 

e creazione d’ impresa? 

 

PRESENTAZIONE 

GRAZIE MILLE 
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