
 
 

 

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 
 

 

Διπλωματική Εργασία 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ  ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΜΕΛΕΤΗ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 

της 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 

 

 

 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ   ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού 

διπλώματος ειδίκευσης στη  Δημόσια Διοίκηση 

 

 

Θεσσαλονίκη - Ιανουάριος 2017 

 



ii 
 

 

 

 

 

Ευχαριστίες  

 

      Για τη συγγραφή της  διπλωματικής εργασίας θα ήθελα πρώτα απ΄ όλους να 

ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτρια κ. Γκοτζαμάνη Κατερίνα η οποία 

επιλύοντας τις απορίες μου, καθοδήγησε και στήριξε σε όλα τα στάδια, την παρούσα 

εργασία. 

Πολύ σημαντική ήταν επίσης  για την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας, η 

συμβολή των υπαλλήλων-ελεγκτών των τμημάτων Εμπορίου της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας, που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

αφιερώνοντας πρόθυμα το χρόνο τους, τους οποίους και τους ευχαριστώ. 

Αισθάνομαι πραγματικά την ανάγκη να ευχαριστήσω τα παιδιά μου για την υπομονή 

τους και την ουσιαστική στήριξή τους. 

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω και  όλους εκείνους που με το δικό τους τρόπο με 

βοήθησαν να αρχίσω , να συνεχίσω και τελικά να ολοκληρώσω την προσπάθειά μου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

Στο επίκεντρο κάθε προσπάθειας για τη χάραξη  μιας νέας στρατηγικής στη δημόσια 

διοίκηση είναι η έμφαση στην ποιότητα του έργου που προσφέρεται από ένα 

διοικητικό σύστημα  στο σύνολό του.  

Οι υπηρεσίες σήμερα αποτελούν ένα μεγάλο μέρος της δραστηριότητας των 

προηγμένων χωρών. Η ιδιαιτερότητα των υπηρεσιών είναι ότι το προϊόν και η 

διαδικασία ταυτίζονται και συνυπάρχουν. Στόχος της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας είναι να αποσαφηνιστεί πως εξασφαλίζεται η ποιότητα των ελεγκτικών 

δραστηριοτήτων των Τμημάτων Εμπορίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η εμπειρική ποιοτική έρευνα διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα Αυγούστου 

Σεπτεμβρίου του έτους 2016 και συμμετείχαν σ’ αυτή έντεκα (11) υπάλληλοι-

ελεγκτές των Τμημάτων Εμπορίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Επιλέχθηκε η ημι-δομημένη συνέντευξη ως εργαλείο συλλογής  των δεδομένων.  

Από την έρευνά μας διαπιστώθηκε ότι οι υπάλληλοι προσδοκούν από την ηγεσία της 

διοίκησης να θέσει ένα όραμα ως αντανάκλαση των στόχων του οργανισμού. 

Διαπιστώθηκε ακόμη  ότι με την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας 

και καλών πρακτικών στο δημόσιο τομέα, είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί ο 

ανθρώπινος παράγοντας ο οποίος σε συνδυασμό  με την εκπαίδευση  σε θέματα 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την καθιέρωση τυποποιημένης διαδικασίας 

των ελεγκτικών δραστηριοτήτων, θέτοντας ως επίκεντρο την ικανοποίηση του πολίτη 

και  χτίζοντας τελικά την  κουλτούρα της συνεχούς βελτίωσης μπορεί να συμβάλλει 

στη  χάραξη μιας νέας στρατηγικής στη Δημόσια Διοίκηση.  
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Εισαγωγή  

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι να διερευνηθεί πως  εξασφαλίζεται η ποιότητα 

στους ελεγκτικούς μηχανισμούς των τμημάτων Εμπορίου της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

Ειδικότερα επιχειρείται η προσέγγιση και η μελέτη του θέματος της εφαρμογής ή μη των 

συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας ,μέσα από πέντε θεματικούς άξονες. 

Α. Την ηγεσία διερευνώντας το ρόλο της, στην εφαρμογή καλών πρακτικών στις δημόσιες 

υπηρεσίες. 

Β. Την  όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού για την 

αρτιότερη διεξαγωγή των ελεγκτικών δραστηριοτήτων.  

Γ. Την εφαρμογή απλούστευσης και τυποποίησης των ελεγκτικών δραστηριοτήτων  

και τη μέτρηση της απόδοσης των υπηρεσιών. 

Δ. Την ικανοποίηση του πολίτη ως επίκεντρο λειτουργίας των τμημάτων 

Εμπορίου της ΠΚΜ. 

Ε. Εάν τελικά πραγματοποιείται  συνεχής προσπάθεια για συνεχή βελτίωση από τα 

τμήματα Εμπορίου της ΠΚΜ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 : ΠΟΙΟΤΗΤΑ  

1.1 Ορισμός ποιότητας 

Ετυμολογικά η ποιότητα προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη «ποιότης» με 

ρίζα το «ποίος – τι λογής», που σημαίνει το ποιόν, η φύση ή η εσωτερική υπόσταση 

ενός προσώπου ή πράγματος, καθώς και το σύνολο των ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν 

ένα πράγμα σε σχέση με τα ομοειδή του. (  Φυτράκης – Τεγόπουλος ,1993). 

Στη διεθνή βιβλιογραφία, γίνεται αναφορά, ότι η λέξη «ποιότητα» έχει τις ρίζες της 

στη λατινική λέξη “qualis”, που σημαίνει «όπως πραγματικά είναι κάτι» . (Dale & 

Cooper , 1992). 

Κοινώς παραδεκτό είναι, ότι η έννοια της ποιότητας είναι δυναμική, καθώς 

μεταβάλλεται συνεχώς μέσα στο χρόνο, ανάλογα με τον τομέα δραστηριότητας, την 

κουλτούρα και τους ανθρώπους. «Όσο εύκολα εκφέρεται ο όρος, τόσο δύσκολα 

προσδιορίζεται επακριβώς και ακόμα δυσκολότερα πραγματώνεται με τρόπο απτό και 

συγκεκριμένο» (Μιχαλόπουλος, 2003). 

Η σημασία της  ποιότητας για μια επιχείρηση ή ένα δημόσιο οργανισμό είναι 

θεμελιώδης, αφού η πληθώρα των προσφερόμενων αγαθών ή υπηρεσιών, καθώς και 

οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των ενημερωμένων πλέον στην εποχή μας 

πελατών, την καθιστούν καταλυτικό παράγοντα ανάπτυξης και επιβίωσής του. Η όλο 

και αυξανόμενη συνειδητοποίηση από τον κόσμο των επιχειρήσεων, αλλά και των 

δημοσίων υπηρεσιών της πρόσθετης αξίας που προσδίδει η ποιότητα στο προϊόν ή 

την υπηρεσία, οδήγησε στη συνεχή μελέτη για αξιοποίηση και βελτίωσή της. Άλλαξε 

τον «τρόπο σκέψης και δράσης» των επιχειρήσεων, εντατικοποιώντας τους 

εσωτερικούς ελέγχους σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα παραγωγής και διοίκησης και η 

ικανοποίηση του πελάτη κατέκτησε μια από τις υψηλότερες θέσεις στην ιεραρχία των 

στόχων τους. 

Στα πλαίσια της εντατικοποιημένης προσπάθειας διαχείρισης και διασφάλισης της 

ποιότητας, επιχειρήθηκαν μέσα στο χρόνο πολλές επιστημονικές προσεγγίσεις της και 

διατυπώθηκαν κοινά αποδεκτοί ορισμοί της, από πολλούς θεωρητικούς, οι 

σημαντικότεροι από τους οποίους διατύπωσαν συνοπτικά τα ακόλουθα στον κάτωθι 

πίνακα. (Αρβανιτογιάννης  & Κούρτης ,2002 ). 
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Πίνακας  1.1  Οι Σημαντικότεροι  Ορισμοί για την  Ποιότητα 

Πηγή :( Αρβανιτογιάννης και Κούρτης 2002) « ISO 9000:2000 » Αθήνα. Εκδόσεις Σταμούλη. 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ  ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

1 DEMING,1993 

Ένα προϊόν ή μια υπηρεσία είναι ποιοτικό, 

εφόσον βοήθα τον παραγωγό-φορέα να έχει μια 

ικανοποιητική και σταθερή αγορά. 

 

 

2 JURAN,1989 

Η απόδοση του προϊόντος, που έχει ως 

αποτέλεσμα την ικανοποίηση του καταναλωτή 

και την απουσία ελαττωμάτων αποφεύγοντας τη 

δυσαρέσκεια του, το οποίο συνοψίζεται στο 

κατάλληλο για χρήση. 

 

 

3 ISHIKAWA,1985 

Σύστημα μεθόδων για την παραγωγή προϊόντων 

ή παροχή υπηρεσιών που να συνδυάζουν την 

προσιτή τιμή με την ικανοποίηση των 

απαιτήσεων των πελατών. 

 

 

4 
BS,7850 (1992)/ 

ISO8402 (1996) 

Το σύνολο των ιδιαιτεροτήτων και των 

χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή μιας 

υπηρεσίας που έγκειται στην ικανότητα 

ικανοποίησης δεδομένων ή επιβαλλόμενων 

αναγκών. 

 

5 CROSΒY,1979 
Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις - Απουσία 

ελαττωμάτων. 

 

 

6 FEIGENBAUM,1991 

Το σύνολο προϊόντων και υπηρεσιών της 

διαφήμισης, μηχανολογικών, κατασκευαστικών 

χαρακτηριστικών μέσω των οποίων το προϊόν 

και η υπηρεσία θα ικανοποιήσουν τις 

προσδοκίες του πελάτη. 

 

7 OAKLAND,1995 

Η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών 

μπορεί να ταυτιστεί με την ευχαρίστηση των 

πελατών. 

 

 

8 
HELLER & 

HINDLE,1998 

Η Διοίκηση Ποιότητας προσβλέπει στη 

συμβολή κάθε επιμέρους στοιχείου ή 

δραστηριότητας μιας επιχειρηματικής 

διαδικασίας στο σύνολο. Υιοθέτηση αυτής της 

προσέγγισης βοηθά στην καλύτερη επιλογή 

τρόπων και μεθόδων για ικανοποίηση των 

πελατών. 
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Αξίζει να σημειωθεί, ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει ένας ενιαίος ορισμός της 

«ποιότητας» και κοινά αποδεκτός από όλους τους θεωρητικούς της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας, αφού η οπτική γωνία προσέγγισής της σε κάθε περίπτωση είναι 

διαφορετική. Ωστόσο, κοινό σημείο των περισσοτέρων ορισμών που της έχουν 

αποδοθεί, αποτελεί η σημαντική μεταβλητή του πελάτη, ως ενδιαφερόμενο μέρος της 

επιχείρησης ή υπηρεσίας 

1.2 Διοίκηση ολικής ποιότητας στο δημόσιο τομέα 

H Διοίκηση Ολικής Ποιότητας για πρώτη φορά ξεκίνησε να εφαρμόζεται από την 

Ένωση των Ιαπώνων Επιστημόνων το 1949 και μετά την επιτυχημένη πορεία της, 

που έφερε την υπογραφή του Edwards W. Deming, επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί στις 

Η.Π.Α., τη δεκαετία του 1980, συνεχίζοντας την πορεία της αργότερα και στην 

Ευρώπη. 

Η  Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αποτελεί το τελευταίο στάδιο εξέλιξης του 

ελέγχου ποιότητας. «Ολική» καλείται γιατί αναφέρεται στην εμπλοκή όλων των 

συντελεστών της επιχείρησης ή υπηρεσίας και ιδιαίτερα των εργαζομένων ή 

υπαλλήλων και «ποιότητα», γιατί θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της 

επιχείρησης ή της υπηρεσίας, όχι το κέρδος με τη στενή έννοια του όρου, αλλά την 

ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, σεβόμενη 

ως εκ τούτου τον πελάτη.  

Ο όρος «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ)», ή αλλιώς «Total Quality 

Management (TQM)» έχει ερμηνευθεί με διάφορους τρόπους, όπως και η ποιότητα. 

Ορισμένες από τις ερμηνείες που έχουν δοθεί κατά καιρούς αναφέρουν:  

Η ΔΟΠ είναι ένας νέος τρόπος διοίκησης, που αποσκοπεί στη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας ,της αποδοτικότητας, της ελαστικότητας και της 

ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης ως σύνολο, προσανατολίζοντας τον τρόπο 

σκέψης και δράσης της στην πρόληψη της αποτυχίας και στη δημιουργία 

επιτυχημένου προτύπου λειτουργίας με την πρώτη φορά ( Gοwer – Okland, 2001). 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ), « είναι το σύστημα διοίκησης, με βάση το 

οποίο επιδιώκεται η μεγιστοποίηση της αξίας του παρεχόμενου προϊόντος , όπως 

αυτή γίνεται αντιληπτή   από τον πελάτη ,  με την πλήρη  συμμετοχή όλων   των   

εργαζομένων» ( Τσιότρας , 2002 ). 

Ο Δερβιτσιώτης  αναφέρει ότι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) είναι ένας νέος 

τρόπος διοίκησης των επιχειρήσεων, προσαρμοσμένος στην ικανοποίηση των 

απαιτήσεων των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών, με στόχο την ανάπτυξη και 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. ( Δερβιτσιώτης, 2005). 
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Όλοι οι ορισμοί, που έχουν διατυπωθεί, συγκλίνουν στη θεώρηση ότι η ΔΟΠ 

αποτελεί κουλτούρα από τρία εξίσου θεμελιώδη χαρακτηριστικά ή αλλιώς αξιώματα , 

τα οποία είναι: 

1. Η Δέσμευση ( για ατέρμονη βελτίωση της ποιότητας και την καινοτομία). 

2. Η Επιστημονική Γνώση ( των κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών για τις 

τεχνικές αλλαγές ). 

3. Η Συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα ( όλοι μαζί σε μια ομάδα για την 

κοινωνική αλλαγή ( Λογοθέτης , 2005). 

Στη διεθνή βιβλιογραφία επειδή αποτελούν ισοδύναμης αξίας χαρακτηριστικά 

αναπαρίστανται σχηματικά τοποθετημένα στις γωνίες ενός ισοσκελούς τριγώνου, 

όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα , το οποίο συναντάται ως  «τρίγωνο του joiner », 

τρίγωνο του Deming » ή  « τρίγωνο του Crosby » ( Λογοθέτης , 2005). 

 

 

 

 

 

 

                                             

                                                     

Σχήμα 1.1   τρίγωνο του Deming  ( Λογοθέτης , 2005 ) « Μάνατζμεντ ολικής ποιότητας » 

Αθήνα.Εκδοτικός οίκος : interbooks. 

 

1.3 Εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στις Δημόσιες 

Υπηρεσίες 

Τα χαρακτηριστικά  βάσει των θεωριών των διακεκριμένων διδασκάλων της ΔΟΠ, 

διέπονται από μια σειρά βασικών αρχών , οι οποίες αναφέρονται από τον  Γ. Τσιότρα 

(2002). 

Δέσμευση της Ηγεσίας : Είναι απαραίτητη η δέσμευση των κορυφαίων στελεχών της 

διοίκησης. Η ανώτατη διοίκηση πρέπει να αναλάβει προσωπικά την ηγεσία της 

προσπάθειας και να παρέχει την αναγκαία καθοδήγηση δίνοντας  η ίδια το 

παράδειγμα. 

    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
 
 

    ΔΕΣΜΕΥΣΗ 
 
 

 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ   
         ΓΝΩΣΗ  
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Εφαρμογή σε έκταση : Είναι αναγκαία η προσαρμογή της νοοτροπίας της συνεχούς 

βελτίωσης και της διασφάλισης της ποιότητας, σε όλο τον οργανισμό 

Υπευθυνότητα σε βάθος : Όλοι είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα.  

Πρόληψη όχι θεραπεία : Η ποιότητα πρέπει να ενσωματωθεί στη σχεδίαση των 

προϊόντων και των διαδικασιών παραγωγής. Ο εκ των υστέρων έλεγχος οδηγεί σε 

σπατάλη πόρων.  

Συνεχής εκπαίδευση στη Χρήση Εργαλείων και Μεθόδων Βελτίωσης Ποιότητας :Το 

κλειδί για την επιτυχία αυτής της αρχής είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των 

εργαζομένων στα εργαλεία και τις τεχνικές ποιότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών . 

Έλεγχος ανταγωνιστικότητας : Η αποτελεσματικότητα του συστήματος πρέπει να 

οριοθετείται συνεχώς με βάση μια σειρά δεικτών απόδοσης 

Συνεχής βελτίωση :  Με τη  συνεχή  βελτίωση γίνονται   μικρά αλλά σταθερά βήματα, 

με τη χρήση δοκιμαστικών τεχνικών και εργαλείων και τη συμμετοχή των 

εργαζομένων. ( Τσιότρας , 2002 ).  

Αδιαμφισβήτητο είναι το γεγονός ότι η εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

στο  Δημόσιο Τομέα είναι διαφοροποιημένη λόγω της δομής και της διάρθρωσης των 

υπηρεσιών του και συναντά περισσότερες δυσκολίες από την εφαρμογή της στον 

ιδιωτικό τομέα, εξαιτίας της ιδιαιτερότητας του παραγόμενου προϊόντος του, που είναι 

η παρεχόμενη υπηρεσία. Συγκεκριμένα,η παρεχόμενη υπηρεσία δεν είναι χειροπιαστή, 

η κατανάλωσή της είναι ταυτόχρονη με την παροχή της, δεν δοκιμάζεται και πολλές 

φορές ο πολίτης λαμβάνει ενεργά μέρος σ’ αυτή. Στα χαρακτηριστικά αυτά έγκειται 

και η δυσκολία να αξιολογηθεί και να οριστεί η ποιότητα της υπηρεσία 

(Κέφης,2005). 

Ποιότητα υπηρεσιών είναι η  κατανόηση των προβλημάτων και των επιθυμιών 

του πολίτη.( Κέφης ,2005) Η κατανόηση αυτού του ορισμού από τους δημοσίους 

λειτουργούς οδήγησε κατά τη δεκαετία του ‘90, στην ανάγκη για εκσυγχρονισμό και 

αναμόρφωση του δυσλειτουργικού γραφειοκρατικού κράτους. Σχετικές προσπάθειες 

βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα σχεδιάστηκαν και 

εφαρμόστηκαν στη Μ. Βρετανία το 1980, με τη θέσπιση τριών Στρατηγικών: της 

Αγοράς, του Καταναλωτή και η Οργανωσιακή ενώ  στα μέσα της δεκαετίας του ‘90   

η Στρατηγική της Αξίας .  Και   το 1994  στην Ιταλία με το Ν.36/94 του Galli Reform 

( Κέφης, 2005).
 
 Το 2000, επίσης, με τη συνθήκη της Λισσαβόνας, επικυρώθηκε η 

ανάγκη εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου να καταστεί η Ένωση 

η πιο ανταγωνιστική οικονομικά περιοχή στον κόσμο.  ( Κέφης,2005). 
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Οι οικονομικοκοινωνικές εξελίξεις παγκοσμίως και οι συνθήκες ανταγωνισμού 

στην παγκόσμια αγορά, επέβαλαν και στην ελληνική πραγματικότητα τα πρώτα 

βήματα για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης( Κέφης,2005). Στις αρχές 

της δεκαετίας του ’90 υιοθετήθηκε από τις κυβερνήσεις της χώρας μας η αρχή, ότι «η 

ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών είναι στοιχείο κρίσιμο για την αξιοπιστία της 

Δημόσιας Διοίκησης».Με βάση αυτή την αρχή εκπονήθηκαν προγράμματα ποιοτικής 

μεταρρύθμισης σχετικά με τη δομή, τη διάρθρωση και την εσωτερική λειτουργία της 

Διοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη στο σχεδιασμό της Ολικής Ποιότητας, τις 

ιδιαιτερότητες της δημόσιας δράσης και των δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών. 

Ένα από αυτά ήταν το πρόγραμμα «Ποιότητα για τον Πολίτη» στο οποίο συμμετείχαν 

υπουργεία, περιφέρειες, νομαρχίες και δήμοι με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών τους. ( Κέφης ,2005). Σε συνέχεια της δράσης αυτής και σύμφωνα με την 

αρχή της εξυπηρέτησης του πολίτη και τον προσανατολισμό στην παροχή υπηρεσιών 

ποιότητας, όπως επιτάσσει η σύγχρονη Διοικητική επιστήμη, το 2004 

θεσμοθετήθηκαν με το Ν.3230  ορισμένες από τις αρχές της ΔΟΠ στις υπηρεσίες του 

Δημοσίου Τομέα, όπως η Διοίκηση μέσω στόχων, καθώς και η μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητα των υπηρεσιών ( Ν.3230/2004). 

Στις 06-04-2005 με την με αριθμό πρωτ. ΔΙΠΑ/Φ.1 Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης δίνεται η δυνατότητα 

εφαρμογής ενός τρίτου εργαλείου της ΔΟΠ, του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης για τη 

βελτίωση της λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και της απόδοσής τους. Το 

ΚΠΑ έχει επηρεαστεί από το Πρότυπο Αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη 

Διοίκηση Ποιότητας (European Foundation Quality Management - EFQM) και το 

πρότυπο του Γερμανικού Πανεπιστημίου Διοικητικών Επιστημών Speyer. 

Το ΙSO, επίσης, ως σύστημα διασφάλισης ποιότητας, με την υιοθέτησή του από τη 

Δημόσια Διοίκηση και την εφαρμογή των προτύπων του ως οδηγό στις δράσεις της, 

έρχεται να ενισχύσει την προσπάθεια για αξιόπιστη και σταθερή παρεχόμενη 

υπηρεσία στον πολίτη και να καθιερώσει, αργά και σταθερά, στην αντίληψη των 

διοικούντων και εργαζομένων, την ανάγκη δημιουργίας μιας Διοίκησης  Ολικής 

Ποιότητας. 

Η πιο πρόσφατη προσπάθεια από την κεντρική διοίκηση να επιτευχθεί η 

παρακολούθηση και η διαρκής βελτίωση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, 

μέσα από τους δύο βασικούς άξονες της αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας είναι  ο Nόμος 4369/2016. Οι βασικοί πυλώνες της στοχοθεσίας είναι 

ο καθορισμός και η υλοποίηση της στοχοθεσίας σε ετήσια βάση σε φορείς του 

δημοσίου. Επίσης η καθιέρωση δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας για την παρακολούθηση της υλοποίησης της στοχοθεσίας και 
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τέλος η κατάρτιση Ετήσιων Εκθέσεων Αξιολόγησης των δράσεων σε κάθε φορέα. Με 

τις διατάξεις του νέου νόμου ενισχύεται η συμμετοχή των υπαλλήλων στη 

διαμόρφωση και στην παρακολούθηση της στοχοθεσίας. 

 Για την εφαρμογή της στοχοθεσίας έχουν δημιουργηθεί Διευθύνσεις και Τμήματα 

Ποιότητας και Αποδoτικότητας στους φορείς. Στους οργανισμούς και στις υπηρεσίες 

όπου δεν υφίστανται οι προαναφερόμενες υπηρεσίες αρμόδιες είναι οι Διευθύνσεις 

Διοικητικού/Προσωπικού. 

Πρέπει να τονίσουμε ότι για την κατάρτιση της στοχοθεσίας σε όλα τα ιεραρχικά 

επίπεδα (παράρτημα ΙΙ) προτείνεται η χρήση σχετικών εντύπων, τα οποία 

συμπεριλαμβάνονται στην με αριθμ. 12972/10-5-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

Το χρονοδιάγραμμα (παράρτημα ΙΙΙ)  για την υλοποίηση της στοχοθεσίας είναι:  

- Την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου του κάθε έτους ο Υπουργός ή το 

ανώτατο όργανο κάθε φορέα γνωστοποιεί τους στρατηγικούς στόχους για το 

επόμενο έτος. 

- Οι προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων , καταθέτουν στον Υπουργό ή στο 

ανώτατο όργανο διοίκησης εξειδικευμένη εισήγηση για τους διαθέσιμους 

πόρους τις υλοποιηθείσες και εν εξελίξει δράσεις της υπηρεσίας τους καθώς 

και το γενικότερο προγραμματισμό του τομέα ευθύνης τους. 

- Την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου ο αρμόδιος Υπουργός ή το μονομελές 

όργανο διοίκησης , σε συνεργασία με τους προϊσταμένους αποφασίζει επί των 

εισηγήσεων και συμπληρώνεται το έντυπο του Καθορισμού Στρατηγικής 

Στοχοθεσίας του φορέα. 

- Μετέπειτα γνωστοποιεί και κατανέμει σε κάθε Γενική Διεύθυνση τους 

στρατηγικούς στόχους για το επόμενο έτος και συμπληρώνεται το έντυπο 

Επιμερισμός Στρατηγικών Στόχων του Φορέα στις Γενικές Διευθύνσεις 

(παράρτημα IV). 

- Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείται ηλεκτρονικά σε όλους τους υπαλλήλους 

και παρουσιάζεται στην ολομέλεια των Διευθύνσεων  ανά Γενική Διεύθυνση  

- Οι προϊστάμενοι  προβαίνουν σε μία εξειδίκευση των στόχων ανά Διεύθυνση 

- Οι προϊστάμενοι Διεύθυνσης ζητούν από τους προϊσταμένους του Τμήματος 

να εισηγηθούν τον προσδιορισμό των στόχων κάθε Τμήματος. 

- Οι προϊστάμενοι του τμήματος ζητούν από τους υπαλλήλους να υποβάλλουν 

τις απόψεις τους και τις προτάσεις τους σχετικά με τη στοχοθεσία του 

Τμήματος  και της  Διεύθυνσης και συνολικά της Υπηρεσίας. 

- Βάσει των εισηγήσεων των προϊσταμένων εκδίδεται από το Γενικό Διευθυντή 

απόφαση για τους στόχους κάθε Διεύθυνσης και Τμήματος της αρμοδιότητά 
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τους και συμπληρώνονται τα έντυπα Επιμερισμός Στόχων της Γενικής 

Διεύθυνσης στις Διευθύνσεις και Επιμερισμός Στόχων της Διεύθυνσης στα 

Τμήματα. 

- Τη δεύτερη εβδομάδα του Δεκεμβρίου κάθε έτους ο προϊστάμενος του 

τμήματος παρουσιάζει στους υπαλλήλους του Τμήματος τους στόχους που 

έχουν αποφασιστεί και προτείνει τους ατομικούς στόχους του κάθε υπαλλήλου 

λαμβάνοντας υπόψη την κατηγορία και τον κλάδο του υπαλλήλου, τα 

πρόσθετα τυπικά προσόντα τις γνώσεις του και την εμπειρία του. 

- Στη συνέχεια ακολουθεί συνέντευξη του προϊσταμένου με κάθε υπάλληλο και 

αφού λάβει υπόψη τη γνώμη του υπαλλήλου, καθορίζει γραπτά την ατομική 

στοχοθεσία καθώς και την ειδικότερη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων 

του Τμήματος,  με ατομικούς στόχους, οι οποίοι αναλύονται σε συγκεκριμένες 

ενέργειες , με χρονικά προσδιορισμένη υλοποίηση όταν η φύση της υπηρεσίας 

το επιτρέπει και συμπληρώνεται το έντυπο Ανάλυση Στόχων σε Επίπεδο 

Τμήματος ( Εγκύκλιος  12972/10-5-2016 ). 

Η απόφαση για τους στρατηγικούς στόχους της υπηρεσίας, εκδίδεται από τον 

αρμόδιο Υπουργό ή το μονομελές όργανο διοίκησης εντός της πρώτης εβδομάδας του 

Νοεμβρίου, ενώ η απόφαση για τους στόχους των Γενικών Διευθύνσεων, 

Διευθύνσεων και Τμημάτων εκδίδεται από τους Γενικούς Διευθυντές για τον τομέα 

αρμοδιότητά τους έως την πρώτη  εβδομάδα του Δεκεμβρίου. 

Ο προϊστάμενος του Τμήματος μετά τον καθορισμό των ατομικών στόχων κοινοποιεί 

εγγράφως σε κάθε υπάλληλο τους ετήσιους ατομικούς στόχους. 

Οι στόχοι πρέπει να είναι : 

Συγκεκριμένοι: Οι στόχοι πρέπει να είναι κατανοητοί , με ακρίβεια και σαφήνεια 

προσδιορισμένοι , να μη δημιουργούν εννοιολογική σύγχυση. 

Για τις ελεγκτικές υπηρεσίες οι στόχοι πρέπει να αφορούν ελέγχους στην αγορά σε 

συγκεκριμένα προϊόντα στα οποία στοχεύει να επικεντρωθεί η υπηρεσία για την 

προστασία του καταναλωτικού κοινού. 

Μετρήσιμοι: πρέπει να προσδιοριστούν ποσοτικά  τόσο οι στόχοι όσο και τα οφέλη. 

Για τη διεξαγωγή των ελέγχων στην αγορά δεν αρκεί μόνο ένας ικανοποιητικός 

αριθμός ελέγχων, αλλά είναι χρήσιμο η υπηρεσία να κρίνει εκ του αποτελέσματος και 

να επικεντρώνεται σε εκείνους τους ελέγχους, όπου παρουσιάστηκε ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον. 

Εφικτοί και Συμφωνημένοι : να είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν και φυσικά να 

έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των προϊσταμένων και των υπαλλήλων. 
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Κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων απαιτούνται  τουλάχιστον δύο ελεγκτές ενώ άλλοι 

υπάλληλοι  θα  συμμετέχουν σε επιτροπές για την επιβολή των προστίμων. Επομένως 

όλοι θα πρέπει να συμφωνούν για το πεδίο της αγοράς πάνω στο οποίο πρέπει να 

διεξαχθούν οι έλεγχοι ώστε να υπάρχει μια αλληλουχία στις ενέργειές τους.  

Ρεαλιστικοί : να είναι δυνατόν να αποτυπωθεί το επίπεδο αλλαγής που περιγράφεται 

και πως αυτό μπορεί να επιτευχθεί. 

Χρονικά Δεσμευτικοί: να δηλώνεται καθαρά η χρονική περίοδος που θα 

ολοκληρωθεί ο κάθε στόχος. 

Για την παρακολούθηση της στοχοθεσίας καθορίζονται δείκτες μέτρησης 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας. Με αυτούς μπορεί να μετρηθεί η 

αποτελεσματικότητα μιας οργάνωσης , δηλαδή ο βαθμός πραγματοποίησης των 

στόχων της καθώς και η αποδοτικότητά της, δηλαδή ο λόγος κόστους οφέλους που 

προκύπτει κατά την πορεία της πραγματοποίησης αυτών των στόχων. ( Εγκύκλιος 

12972/10-5-2016 ). 

Η ΔΟΠ περιλαμβάνει μια σειρά από μεθόδους και δραστηριότητες που αποσκοπούν 

στη συνεχή ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη με την ελαχιστοποίηση του 

κόστους και ενεργοποιώντας όλους τους εργαζόμενους του οργανισμού. Στόχος είναι 

η δημιουργία μιας οργανωτικής κουλτούρας ,όπου όλοι οι εργαζόμενοι αναζητούν τη 

συνεχή αύξηση της αξίας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Το σημείο 

που πρέπει να τονίσουμε εδώ είναι ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι εξίσου υπεύθυνοι για 

το κοινό αποτέλεσμα. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και δυσκολία στους τομείς 

εκείνους του δημοσίου , που ασχολούνται  με τη διεξαγωγή των ελέγχων στην αγορά, 

όπου ο καταναλωτής δέχεται έμμεσα τα οφέλη και δεν λαμβάνει άμεσα το 

παρεχόμενο αγαθό από μια δημόσια υπηρεσία. Η ΔΟΠ βασίζεται στους ανθρώπους 

και υπηρετεί τους ανθρώπους. Οι δραστηριότητες , οι διαδικασίες και οι μέθοδοι είναι 

απλά εργαλεία για την ικανοποίηση των πολιτών. Η ικανοποίηση των απαιτήσεων 

των πολιτών καθώς και η γνώμη τους λαμβάνονται  υπόψη στην ικανοποίηση του 

συστήματος. Η ΔΟΠ περικλείει τη Διασφάλιση της Ποιότητας αυτή με τη σειρά της 

περικλείει τον Ποιοτικό Έλεγχο, που με τη σειρά του είναι υπερσύνολο της 

Επιθεώρησης. 

Παρόλο που η δημοτικότητα της διοίκησης ολικής ποιότητας ( TQM) αναπτύχθηκε , 

πολλοί σκεπτικιστές αναρωτήθηκαν για τη χρησιμότητά της. Πολλές Ιαπωνικές 

εταιρείες που εφάρμοσαν της διοίκηση ολικής ποιότητας απέτυχαν στην περίοδο του 

1990 , όταν η οικονομία ήταν σε βαθιά ύφεση. Ο Dawson (1995) υποστηρίζει ότι η 

διοίκηση ολικής ποιότητας εξαρτάται υπερβολικά από την Ιαπωνική κουλτούρα και 

δεν μπορεί να εφαρμοστεί ατομικά, όπως συμβαίνει  στην USA. ( Mehra  & 

Ranganathan , 2008). 
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Προκειμένου να μπορεί να αναπτυχθεί η ΔΟΠ σ΄ έναν οργανισμό, είναι απαραίτητο 

να υπάρχουν κοινές κατευθύνσεις ή αρχές οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται με 

συνέπεια.  

 Οι θεματικές ενότητες της παρούσας διπλωματικής εργασίας που αφορούν την 

εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας στα Τμήματα Εμπορίου της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας , είναι  : 1 Ηγεσία , 2 Ανθρώπινο Δυναμικό, 3 

Διαχείριση Διεργασιών , 4 Ικανοποίηση Πολιτών  και 5 Συνεχής Βελτίωση. 

 

1.4 Ηγεσία  

Είναι ευρέως γνωστό ότι κάθε άρθρο και βιβλίο σχετικό με την ποιότητα δίνει 

ιδιαίτερη έμφαση στην ηγεσία.To να διδάξεις και να θεσπίσεις την ηγεσία είναι ένα 

από τα σημαντικά δεκατέσσερα σημεία του Deming. Η ηγεσία είναι η πρώτη 

κατηγορία στα Malcolm Baldrige εθνικά βραβεία ποιότητας και είναι επίσης ο οδηγός 

σε ένα επιτυχημένο σύστημα ποιότητας. Εάν δεν έχουμε την ηγεσία είναι σαν να μην 

έχουμε τίποτα στη διοίκηση ολικής ποιότητας. Η ηγεσία είναι πολύ σημαντική γιατί 

οι ηγέτες εγκαθιδρύουν το σχεδιασμό και τους στόχους του οργανισμού, κατανέμουν 

τους πόρους, σχηματίζουν την κουλτούρα του οργανισμού μέσα από αποφάσεις 

κλειδιά και συμβολικές δράσεις. Εάν τα σχέδια και οι στόχοι του οργανισμού δεν 

περιλαμβάνουν την ποιότητα ή ακόμα χειρότερα αν είναι αντίθετα με την ποιότητα, ή 

δεν διατίθενται οικονομικοί πόροι για την ποιότητα, τότε κάθε προσπάθεια 

εφαρμογής της ποιότητας είναι καταδικασμένη σε μαρασμό και θάνατο.(  Evans  , 

1995). 

Μια άλλη επισκόπηση της ιδέας της ηγεσίας στη διοίκηση έρχεται από τον Dan 

Ciampa, πρόεδρο της Rath & Strong  και  είναι η εξής : Η εντολή είναι το να δώσεις 

κίνητρα , να καλέσεις σε δέσμευση και να κάνεις ικανούς υπαλλήλους οι οποίοι θα 

σχηματίσουν μια διαφορετική ιδέα για τον οργανισμό την οποία θα πιστεύουν βαθιά 

και θα αλλάξουν, χωρίς να πιστεύουν ότι απειλούνται. ( Evans , 1995). 

Η Δέσμευση της  ηγεσίας  δηλαδή η δέσμευση των  κορυφαίων στελεχών της 

ανώτατης διοίκησης για τη βελτίωση της ποιότητας είναι απαραίτητη. Χωρίς αυτή τη 

δέσμευση οποιαδήποτε αλλαγή δεν θα επιφέρει μόνιμα αποτελέσματα. Η ανώτατη 

διοίκηση πρέπει να αναλάβει προσωπικά την ηγεσία της προσπάθειας και να παρέχει 

την απαραίτητη καθοδήγηση δίνοντας πρώτη το παράδειγμα ( Τσιότρας ,2002). 

Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι η ηγεσία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για έναν 

οργανισμό, ο οποίος θέλει να εφαρμόσει πρακτικές διοίκησης ολικής ποιότητας. Οι 

περισσότεροι οργανισμοί που θέλουν να εφαρμόσουν συστήματα ολικής ποιότητας 

θα πρέπει οι ηγέτες  τους , να επικεντρωθούν στα εξής : 
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Α. Να εδραιώσουν ένα όραμα. Όταν λέμε όραμα εννοούμε μια φωτεινή ιδέα για το 

πώς θα μπορούσε να είναι ο οργανισμός.  Το να θέσεις σε έναν οργανισμό ή μια 

εταιρεία ένα όραμα απαιτεί σκληρή δουλειά. Οι ηγέτες όμως μπορούν  να αντλούν τα 

ταλέντα και τη φαντασία απ’ όλα τα μέλη του οργανισμού και να αναπτύσσουν το 

δικό τους όραμα. Φυσικά η ικανότητα το να γοητεύεις είναι ένα από τα πιο δυνατά 

εργαλεία και χαρακτηριστικά του ηγέτη. ( Evans, 1995). 

Το όραμα πρέπει να είναι αντανάκλαση των στόχων του οργανισμού, των αξιών  και 

των ονείρων  των εργαζομένων. Ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι οι ηγέτες πρέπει να 

διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του οράματος εμπνέοντας τους  

εργαζόμενους  να πιστεύουν στο όραμα και να συμβάλλουν  θετικά στην επίτευξη 

των στρατηγικών στόχων. Είναι  επίσης σαφές ότι η κατανόηση και δέσμευση για το 

όραμα και την αποστολή του οργανισμού  από τους εργαζομένους μπορεί να 

επιτευχθεί μέσα από τη συμμετοχή τους στην εκπόνηση της ρητής διατύπωσης του 

οράματος( Aldwan  & Forrester  , 2016)   

Β. Να τονίσουν την αξία της ποιότητας Οι δράσεις του ηγέτη που συμβολίζουν τη 

δέσμευσή τους στις αξίες της ποιότητας είναι πολλές για παράδειγμα εκπαιδευτικά 

προγράμματα ποιότητας. Ακόμη  ο ηγέτης πρέπει να ενδιαφέρεται για την ευημερία 

των υπαλλήλων του. Το ξεκίνημα  της νέας δομής του οργανισμού χτισμένο πάνω 

στην  αξία της ποιότητας σημαίνει ότι πρέπει  ο ηγέτης να μπορεί να οργανώσει το 

ανθρώπινο δυναμικό, θέτοντας στόχους που βελτιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών 

που προσφέρουν, εφαρμόζοντας καταληκτικές  ημερομηνίες εφαρμογής , καθώς και 

νέο επίπεδο λειτουργίας των διαδικασιών.  

Γ. Να δουλέψουν προς την κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης. 

Δηλαδή  να δώσουν προτεραιότητα και να δουλέψουν πάνω στην ποιότητα των 

υπηρεσιών που προσφέρουν. Επίσης  πρέπει να καταβάλουν προσπάθεια για να 

ξεπεραστούν τα εμπόδια, ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση στη διαδικασία. Τα εμπόδια 

μπορεί να είναι ένα δύσκολο επίπεδο χειρισμού της διαδικασίας ή ένας απείθαρχος – 

μη συνεργάσιμος manager σε θέση - κλειδί.  Χωρίς μια ικανή ηγεσία  σε θέματα 

ποιότητας τέτοια εμπόδια ενδέχεται να υπονομεύουν την προσπάθεια για συνεχή 

βελτίωση. Θα πρέπει να εμψυχώνει τους υπαλλήλους και να αναγνωρίζει την 

προσπάθεια όταν ακολουθούν τα βήματα της ποιότητας. (  Evans, 1995). 

Ακόμη οι σχετικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί έχουν δείξει ότι διαφορετικές 

καταστάσεις απαιτούν διαφορετικές συμπεριφορές της ηγεσίας.  

Eιδικά στο δημόσιο τομέα οι   οργανισμοί, όπως και πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις 

υιοθετούν την αποτελεσματική ηγεσία η οποία αρχίζει με τον ηγέτη ο οποίος θέτει το 

όραμα στην ομάδα και δίνει στον οργανισμό πλεονέκτημα για την επιτυχία των 
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υπηρεσιών. Τους αγκαλιάζει όλους με πίστη , προσπαθώντας να εμφυτεύσει  τις αξίες 

σε κάθε πράξη του οργανισμού. Έτσι αποτελεσματική ηγεσία και ολική διοίκηση της 

ποιότητας μαζί σε μια εταιρεία ή σε έναν οργανισμό κάνουν τα σωστά πράγματα από 

την πρώτη φορά. (Oakland ,2003 ). 

Είναι αλήθεια ότι πολλοί συγγραφείς και manager έχουν  προσπαθήσει να ορίσουν 

γιατί ένας manager θα έπρεπε να είναι και αποτελεσματικός ηγέτης σε θέματα 

ποιότητας. Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι ο Edwin L. Artzt is Chairman of Procter 

and Gamble  , μία από τις πιο παλιές και επιτυχημένες εταιρίες, οι οποίες ήταν από τις 

πρώτες που είχαν δώσει έμφαση στην ποιότητα πιστεύει  ότι το να οδηγείς έναν 

οργανισμό στην ποιότητα σημαίνει ότι παρέχεις στον οργανισμό καθαρές 

στρατηγικές επιλογές και τον καθοδηγείς σε θεμελιώδεις αρχές. Επίσης 

ευθυγραμμίζεις τον οργανισμό προς τη συνεχή βελτίωση και στον επανασχεδιασμό.   

( Evans, 1995). 

Ένας άλλος τύπος ηγεσίας που μπορεί να εφαρμοστεί στους οργανισμούς είναι η 

μετασχηματιστική ηγεσία. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο οι ηγέτες  επικεντρώνονται  

στην καλλιέργεια του νέου πνεύματος στον οργανισμό επενδύοντας στην εκπαίδευση 

ατομικά ή ομαδικά , αναλαμβάνοντας  το ρίσκο και προωθώντας σε όλους το όραμα 

και την αξία της ποιότητας και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε πελάτη – πολίτη 

καθώς και σε κάθε  υπάλληλο  χωριστά (Evans, 1995). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση της ηγεσίας με εκείνη της διοίκησης 

(management) από τον John Kotter , σε μια πρόσφατη θεωρία του. Σύμφωνα με αυτή 

την ιδέα, το management καλείται να δώσει  μια περίπλοκη εντολή στον οργανισμό 

λαμβάνοντας υπόψη πολλές παραμέτρους σχετικά με την ποιότητα. Ενώ η ηγεσία 

καλείται να δώσει κίνητρα  κάνοντας προσπάθεια να εδραιωθεί η αλλαγή  στον 

οργανισμό. Αυτή η άποψη απορρίπτει την  ιδέα ότι το management  μπορεί 

αντικατασταθεί από την ηγεσία, καθώς και ότι το ίδιο πρόσωπο μπορεί να ασκήσει 

και διοίκηση και ηγεσία. O Kotter διαχωρίζει την έννοια της ηγεσίας από εκείνη της   

διοίκησης. Ειδικότερα η διοίκηση επικεντρώνεται στο σχεδιασμό  στη  διαχείριση των 

πόρων, ενώ η ηγεσία  θέτει  μια νέα  κατεύθυνση. Αυτό  σημαίνει τη  δημιουργία ενός 

οράματος για το μέλλον και παράλληλα ένα πακέτο προσεγγίσεων για την επιτυχία 

του οράματος  (Evans, 1995). 

 

1.5 Ανθρώπινο Δυναμικό 

Σε κάθε γνήσια προσπάθεια του οργανισμού για βελτίωση, βασική προϋπόθεση είναι 

η ουσιαστική συμμετοχή των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα.  
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Η διοίκηση των ανθρώπινων πόρων (HRM)  μπορεί να ενδυναμώσει  την απόδοση 

των οργανισμών ή των επιχειρήσεων  και να παρέχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

στους οργανισμούς του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα. Η βιβλιογραφία 

έδειξε ότι η  εφαρμογή καλών πρακτικών της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων  παράγει 

ένα υψηλότερο επίπεδο απόδοσης στους οργανισμούς. Έχει αναγνωριστεί ότι οι 

πρακτικές και οι τεχνικές διοίκησης των ανθρώπινων πόρων στους δημόσιους 

οργανισμούς  είναι ικανές να βελτιώσουν αποτελεσματικά την απόδοση των 

διαδικασιών των δημόσιων οργανισμών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο παρέχονται 

ικανοποιητικά στοιχεία από τη βιβλιογραφία τα οποία συνδέουν την εφαρμογή καλών 

πρακτικών διοίκησης των ανθρώπινων πόρων με την απόδοση των δημόσιων 

οργανισμών. Οι καλύτερες πρακτικές διοίκησης των ανθρώπινων πόρων που 

αναφέρονται στη βιβλιογραφία αφορούν τα ακόλουθα πεδία : α) υψηλά πεδία 

ομαδικής εργασίας, β) η απόδοση σχετίζεται με κίνητρα, αναγνώριση και πληρωμή, 

γ) εκτενής εκπαίδευση, εσωτερικές ευκαιρίες καριέρας και τέλος δ) εμπλοκή και 

συμμετοχή των υπαλλήλων καθώς και εσωτερική επικοινωνία και σύνθεση  

 ( Suarez‐Barraza  &   Ramis‐ Pujol ,  2010)  

 Καθώς η συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα στην εξασφάλιση της ποιότητας των 

δημοσίων υπηρεσιών είναι καθοριστικής σημασίας η διοίκηση πρέπει :  

Α. Να διαμορφώσει μια στρατηγική κινήτρων για την υποκίνηση των εργαζομένων. 

Για το σκοπό αυτό όμως πρέπει να κατανοηθούν οι  ανθρώπινες ανάγκες. Δύο 

συστηματικές προσεγγίσεις περιγράφουν και ιεραρχούν τις ανθρώπινες ανάγκες. Η 

πρώτη προσέγγιση είναι εκείνη του Abraham Maslow,σύμφωνα με την οποία οι 

ανθρώπινες ανάγκες ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες: 1
ο
 επίπεδο: Οι 

φυσιολογικές ανάγκες ( πείνα, δίψα, ύπνος), 2
ο
 επίπεδο: Οι ανάγκες ασφάλειας ( στην 

εργασία, στο σπίτι, στις καθημερινές κοινωνικές δραστηριότητες ), 3
ο
 επίπεδο: Οι 

ανάγκες για την αγάπη ή το σεβασμό των άλλων ( ταύτιση , κοινωνική επαφή), 4
ο
 

επίπεδο: Οι ανάγκες καταξίωσης και αυτοσεβασμού που απορρέουν  από την επιτυχία 

και την κοινωνική αναγνώριση, 5
ο
 επίπεδο: Οι ανάγκες για ολοκλήρωση και 

αυτοπραγμάτωση ( για την καλλιέργεια κι ανάπτυξη του ατόμου συνολικά ).Στο 

δημόσιο τομέα υπάρχουν περιθώρια ελιγμών της διοίκησης για την ικανοποίηση των 

αναγκών των εργαζομένων στα τρία τελευταία επίπεδα, καθώς οι οικονομικές 

αποδοχές των εργαζομένων είναι προκαθορισμένες, από τη σχετική νομοθεσία. 

Ακόμη όσο ανεβαίνει κάποιος στην ιεραρχία των αναγκών, η αποτελεσματική 

υποκίνηση λειτουργεί όταν απευθύνεται σε ανάγκες επόμενου επιπέδου ,οι οποίες δεν 

http://www.emeraldinsight.com/author/Su%C3%A1rez-Barraza%2C+Manuel+F
http://www.emeraldinsight.com/author/Ramis-Pujol%2C+Juan
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έχουν ικανοποιηθεί. Θα πρέπει λοιπόν η διοίκηση να χρησιμοποιεί διαφορετικούς 

τρόπους για την αποτελεσματική υποκίνηση των εργαζομένων.  

Η δεύτερη προσέγγιση είναι του  Frederick Hertzberg ο οποίος  οδηγήθηκε στο 

συμπέρασμα ότι η απόδοση του κάθε εργαζόμενου επηρεάζεται από δύο κατηγορίες 

αναγκών. Στην πρώτη κατηγορία έχουμε τους ενδογενείς ή εσωτερικούς παράγοντες 

μιας εργασίας, για παράδειγμα το αίσθημα ευθύνης ή προόδου. Οι παράγοντες αυτοί 

λειτουργούν ως κίνητρα για την ικανοποίηση των εργαζομένων. Στη δεύτερη 

κατηγορία έχουμε τους εξωγενείς ή εξωτερικούς παράγοντες , για παράδειγμα οι 

συνθήκες εργασίας , ο τρόπος επίβλεψης, η σύνδεση ή όχι της αμοιβής με την 

απόδοση ( Δερβετσιώτης , 2005). 

Β. Να ευθυγραμμίσει τις πρακτικές του ανθρώπινου δυναμικού με τη φιλοσοφία της 

ποιότητας προχωρώντας σε σημαντικές αλλαγές στην εκπαίδευση, στην παροχή 

κινήτρων , στην  εκτίμηση καθώς και στην  ανταμοιβή των υπαλλήλων μεμονωμένα 

αλλά και των ομάδων. Δηλαδή απαιτούνται νέοι ρόλοι, νέες συμπεριφορές και 

ευθύνες από όλα τα μέλη του οργανισμού. Με άλλα λόγια η εργασία κάτω από ένα 

καθεστώς ποιότητας απαιτεί το συνδυασμό τόσο της καθημερινής, σταθερής εργασίας 

βάση των αρμοδιοτήτων , όσο αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες ,αλλά και των εργασιών 

που απαιτούνται για τη συνεχή βελτίωση του οργανισμού. Έτσι πολλοί εργαζόμενοι 

έχουν πάρα πολύ άγχος γι’ αυτό. Υπάρχουν όμως συγκεκριμένες πολιτικές ( ΗRM) 

για τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες χρησιμοποιούνται για να 

αυξήσουν τη δέσμευση στην ποιότητα. Κάποιες από αυτές προσπαθούν να 

εγκαθιδρύσουν ένα σύστημα ανταμοιβής ή τιμωρίας (Keleman,  2003). 

Γ. Να τονίσει τη σημασία της γνώσης στηριζόμενη στη θεωρία και στην κατάρτιση 

και όχι μόνο στην εμπειρία. Κατά τον Deming η εμπειρία χωρίς τη θεωρία δεν μπορεί 

να διδάξει τίποτα. Στην πραγματικότητα η εμπειρία δεν μπορεί να παράγει γνώση 

εκτός κι αν στηρίζεται σε κάποια θεωρία. Επομένως η εκπαίδευση παίζει τον πιο 

καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα της εργασίας και ειδικότερα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. (Deming , 1986) 

Είναι αλήθεια ότι στις υπηρεσίες η ικανοποίηση των εργαζομένων είναι πολλές φορές 

η βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση της απόδοσής τους. 

Έτσι η διοίκηση η οποία επιδιώκει  να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών που 

προσφέρει, μπορεί να δώσει κίνητρα  στον εργαζόμενο που συνδέονται με τον  τρόπο 

που αναγνωρίζεται η καλή προσπάθεια, με τον τρόπο που καθορίζεται το περιεχόμενο 

της εργασίας του καθώς και με την αύξηση της ευθύνης και του βαθμού ελέγχου που 

έχει στις δραστηριότητες που εκτελεί. 
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Τα διοικητικά στελέχη είναι σε θέση να δημιουργήσουν συνθήκες κάτω από τις 

οποίες οι εργαζόμενοι συμβάλλουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους όταν: 

Α. Γνωρίζουν την αποστολή του οργανισμού. Είναι ξεκάθαρες στους εργαζόμενους  οι 

προτεραιότητες καθώς και οι τρόποι μέτρησης της  απόδοσης  ατόμων, τμημάτων ή 

ομάδων. 

Β. Αποσαφηνίζουν   τις προσδοκίες που μπορούν να  έχουν οι εργαζόμενοι από την 

εργασία τους. 

Γ. Είναι ανοιχτοί σε  νέες ιδέες ,ακούν με σεβασμό τις απόψεις των άλλων και 

πιστεύουν στην πρόληψη των προβλημάτων και όχι στη θεραπεία. 

Δ. Έχουν την ικανότητα  να εκχωρήσουν αρμοδιότητες με αυξημένες ευθύνες. 

Ε. Αναγνωρίζουν πάντα την καλή προσπάθεια και τη συμβολή των άλλων στις 

επιτυχίες του οργανισμού. 

ΣΤ. Πιστεύουν στην ευελιξία, στην εντιμότητα και στην ακεραιότητα. 

 ( Δερβετσιώτης, 2005) 

 

1.6 Ικανοποίηση Πολιτών   

O John S.Oakland (  2003 ), αναφέρει στο βιβλίο του ότι σε όποιο τύπο οργανισμού 

και να εργάζεται κάποιος σε νοσοκομείο , σε πανεπιστήμιο, σε τράπεζα σε 

ασφαλιστική εταιρεία, σε αεροδρόμιο, σε εργοστάσιο ή ακόμη στην τοπική 

αυτοδιοίκηση όπως στην περίπτωση της παρούσας εργασίας , η έννοια του πελάτη – 

πολίτη, έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς όλοι απευθύνονται σε συγκεκριμένες 

κατηγορίες πελατών στους οποίους παρέχουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους και ο 

στόχος είναι η ικανοποίησή τους.  

Ένα από τα σημαντικά ευρήματα της έρευνας του άρθρου των Satish Mehra Sampath 

Ranganathan,(2008), είναι  ότι τα προγράμματα διασφάλισης της ποιότητας θα πρέπει 

να θεωρούν ως αποτελεσματικό το να χτίζεται η κουλτούρα ενός οργανισμού με 

επίκεντρο τον πελάτη. Ο σκοπός του άρθρου είναι να εξετάσει το ρόλο της διοίκησης 

ολικής ποιότητας (TQM), στη βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη.  Ένα από τα 

βασικά ερωτήματα αυτής της μελέτης είναι ποια είναι η σχέση μεταξύ της εφαρμογής 

της διοίκησης ολικής ποιότητας και της ικανοποίησης του πελάτη. Τελικά εξήχθησαν 

τα συμπεράσματά της από 74 συσχετισμούς εξαρτημένων και ανεξάρτητων 

μεταβλητών από οχτώ μελέτες. Στο άρθρο των Satish Mehra Sampath 

Ranganathan,υποστηρίζεται  ότι η εφαρμογή της διοίκησης ολικής ποιότητας θα 

έπρεπε να επικεντρώνεται σε πέντε βασικά στοιχεία: τους ανθρώπινους πόρους, τη 

διοικητική δομή, τα εργαλεία ποιότητας , στην υποστήριξη των προμηθευτών και 
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στον προσανατολισμό προς τον πελάτη. Έτσι  επικεντρώνεται στη σπουδαιότητα της 

ικανοποίησης του πελάτη στην εφαρμογή της διοίκησης ολικής ποιότητας.  Ο Chien  

(2002) υποστηρίζει ότι σε μια εταιρεία η ικανοποίηση του πελάτη είναι ένα 

σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία της εφαρμογής της διοίκησης ολικής ποιότητας. 

Ενώ ο Kaynak (2003) , υποστηρίζει ότι είναι απαραίτητη περισσότερη έρευνα της 

σχέσης μεταξύ της διοίκησης ολικής ποιότητας και της ικανοποίησης του πελάτη 

(Mehra & Ranganathan, 2008). 

Σήμερα  οι περισσότεροι έχουν κατανοήσει ότι η ποιότητα είναι το πιο δυνατό και 

ανταγωνιστικό όπλο, τόσο στον τομέα των επιχειρήσεων αλλά και στο δημόσιο 

τομέα. Μάλιστα πολλοί οργανισμοί έχουν την εντολή να αναπτύσσουν τη δυνατότητα 

να συναντούν τις απαιτήσεις των πελατών ξανά και ξανά στο χρόνο ώστε να έχουν οι 

ίδιοι λόγο ύπαρξης. Η ανάπτυξη αυτής της ιδέας στον οργανισμό, στην υπηρεσία , ή 

σε μια επιχείρηση το να θεωρείς πολύ σημαντική την ικανοποίηση του πελάτη 

θεωρείται τεράστια επιτυχία. Έρευνες έχουν δείξει ότι το να δίνεται ιδιαίτερη 

προσοχή στον πελάτη παρέχει μερικά πλεονεκτήματα όπως : α. έχει λιγότερο κόστος 

να κρατήσεις τους πελάτες που έχεις , από το να αποκτήσεις καινούργιους. Και β. όσο 

πιο μακροχρόνια είναι η σχέση με τον πελάτη τόσο πιο μακροχρόνια είναι η 

αποδοτικότητα.  Άρα πρέπει να επενδυθούν πολλά ώστε να χτιστεί μια μακροχρόνια 

σχέση εμπιστοσύνης. (Oakland ,2003 ). 

Οι πελάτες έχουν  προσδοκίες από έναν οργανισμό, εάν αυτές οι προσδοκίες δεν 

πραγματοποιηθούν από τον οργανισμό τότε οι πελάτες δεν θα είναι ικανοποιημένοι. 

Έτσι  ένα εστιατόριο  ή ένα νοσοκομείο εάν δεν καταφέρει να ικανοποιήσει τους 

πελάτες του τότε δεν μπορεί να τους κρατήσει. Μελετώντας την αποδοτικότητα 472 

εστιατορίων, ο Bernhart (1994)  ανέφερε ότι η ανάλυση των στοιχείων και 

πληροφοριών της ικανοποίησης των πελατών, σχετίζεται άμεσα με το κέρδος των 

εστιατορίων εννέα μήνες αργότερα. O Anderson  (1993) ανέφερε ότι στην ποιότητα η 

συγκέντρωση της προσοχής στον πελάτη είναι μια επένδυση. Σύμφωνα με τους Eklof 

and Westlund (1998) η ικανοποίηση του πελάτη έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην 

εφαρμογή της διοίκησης ολικής ποιότητας. Συνεπώς οι οργανισμοί πρέπει να 

μοχθήσουν σκληρά για να χτίσουν μια σχέση πίστης με τον πελάτη καθώς αυτό 

επιστρέφει ως όφελος στον οργανισμό  (Mehra & Ranganathan, 2008). 

Επίσης ο τελικός καταναλωτής μπορεί να είναι ικανοποιημένος ή όχι με το προϊόν 

του οργανισμού. Σε πολλούς οργανισμούς παροχής υπηρεσιών , οι άνθρωποι που 

εργάζονται εκεί επιτελούν ένα μέρος  μια ολοκληρωμένης εργασίας και συνήθως δεν 

είναι ενημερωμένοι για το προϊόν ή την υπηρεσία που παράγουν. Ακόμη δεν 

γνωρίζουν ότι το καλό προϊόν και η καλή υπηρεσία κάνει τους πελάτες ευτυχισμένους 

και επομένως παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιβίωση της  εταιρείας  ή του 
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οργανισμού παρέχοντας θέσεις εργασίας. Ενώ ένας μη ικανοποιημένος πελάτης 

μπορεί να επιφέρει το κλείσιμο της εταιρείας  ή του οργανισμού και την απώλεια της 

εργασίας του. ( Deming  , 1986) . 

Πολλοί πελάτες σχηματίζουν τη γνώμη τους για το προϊόν ή για την υπηρεσία που 

τους από τους ανθρώπους με τους οποίους έρχονται σε επαφή.  Οι Ιάπωνες αυτό το 

γνωρίζουν καλά. Έτσι η γυναίκα η οποία εργάζεται στην υποδοχή του ασανσέρ παίζει 

ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της γνώμης των πελατών για την 

ποιότητα όλων των προϊόντων που πωλούνται και των υπηρεσιών που παρέχονται σε 

όλο το κατάστημα.  Η γυναίκα η οποία εργάζεται επί της υποδοχής στο ασανσέρ σε 

ένα κατάστημα στην Ιαπωνία λαμβάνει ειδικές γνώσεις για χρονική περίοδο δύο(2) 

μηνών για το πώς θα κατευθύνει τους ανθρώπους πως θα χειρίζεται ένα πολυπληθές 

ασανσέρ, παρόλο τους ευγενικούς τρόπους των Ιαπωνικών σπιτιών. ( Deming ,1986) . 

Η ποιότητα είναι κάτι που μπορεί να μετρηθεί. Αρχικά η μέτρηση της ποιότητας  

επικεντρωνόταν στα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Κατά τη διάρκεια του 20
ου

 

αιώνα εμφανίστηκε η ανάγκη να μετρηθεί η ποιότητα σε διοικητικό επίπεδο, να 

μετρηθεί η ικανοποίηση των πελατών-πολιτών καθώς και η ανταγωνιστική ποιότητα. 

Η μέτρηση της ποιότητας είναι μία καινούργια ανάγκη γι’ αυτό και πρέπει να 

εφευρεθούν οι τρόποι μέτρησης , να δοκιμαστούν και τέλος να εξευγενιστούν. Η 

μέτρηση της ποιότητας είναι μια μακρά διαδικασία. Ιδανικά το αποτέλεσμα θα πρέπει 

να περιλαμβάνει μια λίστα από μετρήσεις, οι οποίες θα αφορούν τα οικονομικά και το 

κέρδος. Επίσης οι μετρήσεις απαιτούν διορθώσεις στα πληροφοριακά συστήματα. Τα 

μοντέρνα πληροφοριακά συστήματα και τα προγράμματα είναι ικανά να μετρούν την 

ποιότητα και να δίνουν αναφορές στα ανώτερα διοικητικά επίπεδα (Juran,1995). 

Μερικά χαρακτηριστικά ποιότητας των υπηρεσιών είναι εύκολο να προσδιοριστούν 

ποσοτικά και να μετρηθούν όπως τα χαρακτηριστικά ενός παραγόμενου προϊόντος. 

Τέτοια χαρακτηριστικά  είναι η ακρίβεια των εγγράφων, η ταχύτητα , η αξιοπιστία 

του χρόνου παράδοσης, το ενδιαφέρον για το χειρισμό καθώς και το ενδιαφέρον για 

τη μεταφορά είναι σημαντικά χαρακτηριστικά των  υπηρεσιών και επίσης είναι 

εύκολο να μετρηθούν. Επιπλέον η αντίδραση του πελάτη σε αυτό που καλείται καλή 

υπηρεσία ή φτωχή υπηρεσία εκδηλώνεται  συνήθως αμέσως  σε αντίθεση με την 

αντίδραση στην ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος η οποία εκδηλώνεται 

καθυστερημένα ( Deming , 1986) . 

Οι managers μελετούν τις αντιλήψεις των πολιτών, συγκρίνουν τις κοινές μετρήσεις 

και αναγνωρίζουν δράσεις προτεραιότητας για να βελτιώσουν το επίπεδο 

ικανοποίησης των πελατών. Έχοντας ως επίκεντρο την ικανοποίηση των πολιτών  

παρέχονται  χρήσιμες πληροφορίες για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των 

υπηρεσιών διασκορπίζοντάς την μέσω περίπλοκων καναλιών και έτσι μπορεί να 
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ξεκινήσει μια εσωτερική διαδικασία benchmarking αφιερωμένη στο να βελτιώσει τις 

οργανωτικές πρακτικές. Ένας οργανισμός θέτοντας ως  στόχο την  ικανοποίηση των 

πολιτών οδηγείται στην  υιοθέτηση  μια εσωτερικής καλής πρακτικής σαν ένα μέρος 

της διαδικασίας benchmarking. Είναι το πρώτο βήμα στο να κάνεις τη διαδικασία 

διαθέσιμη σε άλλους οργανισμούς και να παρέχεις σ’ αυτούς λύσεις με παρόμοιες 

υπηρεσίες. Όμως η ικανοποίηση του πολίτη είναι μια από τις πολλές παραμέτρους η 

οποία μπορεί να μελετηθεί , να ζυγιστεί για benchmarking , στο δημόσιο τομέα.          

( Mugion & Musella , 2012) 

 

1.7 Διαχείριση Διεργασιών    

Η έννοια της διαδικασίας  ορίζεται από τους περισσότερους ερευνητές, ως μια λογική 

σειρά ενεργειών οι οποίες προσανατολίζονται  προς έναν σκοπό και οι οποίες 

μπορούν να διασπαστούν σε μικρότερα τμήματα , το σύνολο των τμημάτων αυτών και 

των εξαρτήσεών τους αποτελούν τη διαδικασία. 

Για τον προσδιορισμό της φύσης των επιχειρησιακών διαδικασιών, έχουν διατυπωθεί 

κατά καιρούς πολυάριθμες απόψεις στη διεθνή βιβλιογραφία. Κατά το λεξικό του 

Webster , η διαδικασία είναι « μια συστηματική σειρά ενεργειών που κατευθύνονται 

σε ένα τέλος ». Επομένως είναι δομημένες και προσανατολισμένες προς ένα στόχο. 

Οι Hammer και Champy ως εκφραστές της αναδιοργάνωσης των επιχειρησιακών 

διαδικασιών το έτος 1993 υποστηρίζουν ότι οι διαδικασίες είναι  ένα δομημένο, 

μετρημένο σύνολο από δραστηριότητες   σχεδιασμένες να παράγουν μια καθορισμένη 

έξοδο για έναν συγκεκριμένο πελάτη ή μία συγκεκριμένη αγορά. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν  οι παρακάτω ορισμοί  για την επιχειρησιακή διαδικασία:  

Επιχειρησιακή διαδικασία είναι η ορθολογιστική οργάνωση ανθρώπων ,υλικών, 

ενέργειας, εξοπλισμού και διαδικασιών σε εργασιακές δραστηριότητες, οι οποίες 

είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουν ένα  συγκεκριμένο τελικό 

αποτέλεσμα δηλαδή το προϊόν της εργασίας (Paul1987). 

Επιχειρησιακή διαδικασία είναι η διάταξη εργασιακών δραστηριοτήτων χρονικά και 

τοπικά, με μια αρχή και ένα τέλος και καθορισμένες εισόδους και εξόδους με 

σαφήνεια ( Davenport,1993) 

Επιχειρησιακή διαδικασία είναι μία ομάδα βημάτων ή δραστηριοτήτων που 

χρησιμοποιούν ανθρώπους, πληροφορίες και άλλους πόρους ώστε να παράγουν αξία 

για έναν εσωτερικό ή εξωτερικό πελάτη. Τα βήματα σχετίζονται χρονικά και τοπικά, 

έχουν μια αρχή και ένα τέλος έχουν εισόδους και εξόδους (Alter,1996). 

Κατά τον Deming μία ουσιαστική διαφορά μεταξύ της παροχής των υπηρεσιών και 

των παραγόμενων προϊόντων είναι ότι στην περίπτωση του προϊόντος ο υπάλληλος  

http://www.tandfonline.com/author/Mugion%2C+Roberta+Guglielmetti
http://www.tandfonline.com/author/Musella%2C+Flaminia
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γνωρίζει το δικό του κομμάτι της παραγωγής που του αναλογεί και πρέπει να το 

ολοκληρώσει,το οποίο βέβαια μπορεί να το δει να το αισθανθεί και να το 

χρησιμοποιήσει με διάφορους τρόπους. Έτσι γνωρίζει ακριβώς την εργασία που 

πρέπει να διεκπεραιώσει και επίσης έχει κάποια ιδέα της ποιότητας του τελικού 

προϊόντος. ( Deming , 1986) . 

Η ικανοποιητική λειτουργία των διαδικασιών ,  πρέπει να ελέγχεται γι’ αυτό το λόγο  

θα πρέπει να καθορίζονται συγκεκριμένοι και ξεκάθαροι τρόποι μέτρησης της 

απόδοσής τους. Υπάρχουν  δείκτες απόδοσης για να προσδιορίζεται ο βαθμός στον 

οποίο εκπληρώνονται οι στόχοι. Ο στόχος κάθε διαδικασίας περιλαμβάνει την όσο το 

δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των πόρων για την επίτευξη των επιθυμητών 

αποτελεσμάτων.  Η μέτρηση της απόδοσης είναι σημαντική παράμετρος σε όλες τις 

λειτουργικές και στρατηγικές περιοχές ενός οργανισμού. (Παναγιώτου, 

Ευαγγελόπουλος, Κατημερτζόγλου ,  Γκαγιαλής, 2013  ). 

Είναι όμως σημαντικό να κατανοήσουμε ότι μια προσέγγιση μέτρησης σπάνια είναι 

τελείως ικανοποιητική και ότι έχει δυνατά και αδύνατα σημεία. Η  στρατηγική  στο 

δημόσιο τομέα, θα έπρεπε να υποστηρίζεται από τις καλύτερες προσεγγίσεις 

μέτρησης. Οι πρακτικές μέτρησης που εφαρμόζονται όμως τελικά εξαρτώνται από 

τους διαθέσιμους πόρους και δεν επιλέγεται πάντα η βέλτιστη λύση(  Jaaskelaine & 

Laihonen , 2014). 

Επομένως η  μέτρηση της απόδοσης σε έναν οργανισμό δεν είναι μια εύκολη 

διαδικασία. Τα παλαιότερα συστήματα μέτρησης της απόδοσης εφαρμόζονταν  

αποκλειστικά από τη χρηματοοικονομική οπτική. Ακόμα και πιο πρόσφατα 

συστήματα που χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα  στηρίζονται στο διπλογραφικό 

σύστημα που αναπτύχθηκε στη Βενετία τον 14
ο
 αιώνα. Αυτά ήταν οι πρόγονοι των 

Αγγλοσαξονικών λογιστικών συστημάτων που διαμορφώθηκαν στα μέσα του 19
ου

 

αιώνα και χρησιμοποιούνται έως τις μέρες μας. Πρέπει εδώ να  αναφέρουμε ότι τα 

συστήματα αυτά ήταν κατάλληλα στις περιπτώσεις επαναλαμβανόμενης παραγωγικής 

διαδικασίας. Καθώς η επιχειρηματική δραστηριότητα αυξανόταν, παράλληλα 

εξελίσσονταν και τα λογιστικά συστήματα ώστε να υποστηρίζουν 

αποτελεσματικότερα τόσο την πληροφόρηση των εξωτερικών εμπλεκόμενων όσο και 

τον εσωτερικό έλεγχο. Οι βασικές αρχές για την εξωτερική πληροφόρηση άρχισαν 

στις αρχές της δεκαετίας του 1930 και περιλαμβάνουν τυποποιημένους τρόπους που 

αφορούν χρηματοοικονομικά στοιχεία όπως οι πωλήσεις, το κόστος πωληθέντων, τα 

κέρδη, το ενεργητικό ,και οι υποχρεώσεις. (Παναγιώτου, Ευαγγελόπουλος, 

Κατημερτζόγλου ,  Γκαγιαλής, 2013  ). 

 Η ανάπτυξη των πρακτικών μέτρησης της απόδοσης των διαδικασιών  είναι κάτι το 

οποίο πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην εφαρμογή νέας στρατηγικής στο δημόσιο. 

http://www.tandfonline.com/author/J%C3%A4%C3%A4skel%C3%A4inen%2C+Aki
http://www.tandfonline.com/author/Laihonen%2C+Harri
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Αποτελεί ένα νέο πλαίσιο  μοναδικό καθώς και μια δομημένη προσέγγιση στο να 

επιλέξεις να εφαρμόσεις μέτρηση της απόδοσης  των διαδικασιών και στο δημόσιο 

τομέα ( Jaaskelaine & Laihonen , 2014). 

 

Η εξέλιξη των συστημάτων μέτρησης της απόδοσης στηρίχθηκε σε τρεις βασικές 

έννοιες στην οικονομία, στην αποδοτικότητα και στην αποτελεσματικότητα.  

Η οικονομία περιγράφει το επίπεδο χρήσης των πόρων στην προσπάθεια παραγωγής  

και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών.  

Η αποδοτικότητα αποτελεί έναν χρήσιμο δείκτη. Οι τυπικοί δείκτες αποδοτικότητας 

επικεντρώνονται στις μονάδες παραγόμενων προϊόντων ή προσφερόμενων 

υπηρεσιών, ανά εργαζόμενο ή ανά μονάδα χρόνου. Τα παραδοσιακά συστήματα 

μέτρησης της απόδοσης λαμβάνουν υπόψη τους την αποδοτικότητα σχετίζοντάς την 

με εισόδους, όπως το χρησιμοποιούμενο εργατικό δυναμικό ή ο χρησιμοποιούμενος 

εξοπλισμός.  

Η αποτελεσματικότητα έρχεται να βελτιώσει τη θεώρηση της αποδοτικότητας και να 

δώσει  έμφαση  στην  παραγωγή και διάθεση των σωστών προϊόντων και υπηρεσιών 

 ( Παναγιώτου, Ευαγγελόπουλος , Κατημερτζόγλου,  Γκαγιαλής , 2013  ). 

Οι περισσότερες επιχειρησιακές διαδικασίες πραγματοποιούνται στο εσωτερικό ενός 

οργανισμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις ή οι υπηρεσίες καλούνται να 

συνεργαστούν προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους.  Έτσι μπορεί να υπάρξει 

αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών διαδικασιών των υπηρεσιών. Η εξάπλωση των 

τεχνολογιών ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς και η αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας και 

συνεργασίας δύο ή περισσότερων υπηρεσιών, στο πλαίσιο της δια-λειτουργικότητας 

των υπηρεσιών μπορεί να απεικονιστεί με τη μορφή μοντελοποίησης ,για παράδειγμα  

BPMN (  Παράρτημα  V )  

( Παναγιώτου, Ευαγγελόπουλος , Κατημερτζόγλου,  Γκαγιαλής , 2013  ). 

 

Συνήθως οι υπάλληλοι οι οποίοι  έρχονται σε επαφή με τον  πελάτη στον οποίο 

πουλάνε το προϊόν ή παρέχουν υπηρεσία  δεν συμμετέχουν στη διαδικασία 

παραγωγής. Για παράδειγμα σε μία τράπεζα ο ταμίας έρχεται σε επαφή με τον πελάτη 

οι άλλοι όχι. Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι οι υπάλληλοι οι οποίοι έρχονται σε επαφή 

με τον πελάτη έχουν μία σημαντική ευκαιρία να χτίσουν την ποιότητα του προϊόντος ή 

της παροχής υπηρεσίας.  Οι υπάλληλοι οι οποίοι  έρχονται σε επαφή με τους πελάτες 

έχουν ένα σημαντικό ρόλο ο οποίος όμως δεν εκτιμάται από τους προϊσταμένους  ή 

τους manager. ( Deming , 1986) . 

http://www.tandfonline.com/author/J%C3%A4%C3%A4skel%C3%A4inen%2C+Aki
http://www.tandfonline.com/author/Laihonen%2C+Harri
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Όσο αφορά την παροχή υπηρεσιών πρέπει να τονίσουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο 

να περιγράψουμε τη διαδικασία. Ένα ελάττωμα στην παραγωγή ενός προϊόντος είναι 

δύσκολο να οριστεί λειτουργικά, το ίδιο είδος προβλήματος πλήττει και τους 

οργανισμούς παροχής υπηρεσιών. Ένα λάθος στην κωδικοποίηση ή ένας λάθος 

κωδικός είναι δύσκολο να οριστεί λειτουργικά, όπως ένα λάθος στη γραμμή 

παραγωγής ενός προϊόντος ( Deming , 1986) . 

 

1.8 Συνεχής  Βελτίωση  

Η εφαρμογή της διοίκησης ολικής ποιότητας σε έναν οργανισμό απαιτεί την 

υιοθέτηση της φιλοσοφίας από όλους τους υπαλλήλους της συνεχούς προσπάθειας να 

βελτιώσουν κάθε δραστηριότητα του οργανισμού. Τονίζοντας ότι η διοίκηση ολικής 

ποιότητας είναι μια συνεχής διαδικασία αλλά και μια νέα φιλοσοφία, έχει γραφεί ότι 

« ….οι άνθρωποι σε έναν οργανισμό απαιτείται να φτιάχνουν την ποιότητα  

κουλτούρα της καθημερινής τους ζωής». Ακόμη είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι η 

διοίκηση ολικής ποιότητας είναι μια μακρόχρονη και συνεχής διαδικασία βελτίωσης , 

η οποία απαιτεί σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Είναι μια 

δυναμική και όχι στατική διαδικασία, μια συνεχής προσπάθεια, χωρίς ημερομηνία 

λήξης για την επίτευξη των στόχων. Η διαδικασία αυτή ποτέ δεν θεωρείται 

ολοκληρωμένη ,δεν υπάρχει στόχος και προορισμός έτσι η διοίκηση ολικής ποιότητας 

είναι ένας τρόπος ζωής. (Mehra & Ranganathan ,2008). 

Στην Αμερική ήταν κοινά αποδεκτό ότι η ποιότητα και η παραγωγικότητα είναι 

ασύμβατοι όροι. Και επομένως δεν μπορείς να επιτύχεις και τα δύο. Δηλαδή αν 

πιέσεις την παραγωγή, τότε θα υποφέρει η ποιότητα. Ενώ αν επιμείνεις στην ποιότητα 

τότε θα αποτύχεις στην  παραγωγικότητα. Το ερώτημα λοιπόν που τέθηκε ήταν το 

εξής : Τι είναι αυτό που μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα ενώ παράλληλα θα 

βελτιώσει και την ποιότητα ? Η πρώτη απάντηση που δόθηκε στο ερώτημα ήταν η 

λιγότερη διόρθωση. Μία άλλη όψη της ίδιας απάντησης είναι η όσο το δυνατόν 

μικρότερη απώλεια. Ποιότητα στην παραγωγή για τον εργαζόμενο σημαίνει ότι το 

έργο του ικανοποιεί τον ίδιο, τον κάνει περήφανο για τη δουλειά του. Η βελτίωση της 

ποιότητας δίνει έμφαση στην παραγωγή καλών προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς να 

ξοδεύονται άσκοπα εργατοώρες. Το αποτέλεσμα είναι η αλυσιδωτή αντίδραση  

χαμηλότερο κόστος, καλύτερη και πιο ανταγωνιστική θέση στην αγορά ,πιο 

ευτυχισμένους  ανθρώπους στη δουλειά και περισσότερες δουλειές  ( Deming  , 1986) 

Ο Joseph Juran περιγράφει τη διοίκηση ολικής ποιότητας ως την τριλογία : α) σχέδιο, 

β) έλεγχος και γ) βελτίωση. Υποστηρίζει ότι οι περισσότεροι manager αφιερώνουν 

περισσότερο χρόνο στον έλεγχο και πολύ λιγότερο στο σχέδιο και στη βελτίωση, τα 

οποία όμως είναι πολύ σημαντικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τις προσδοκίες 
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των πολιτών και αποτελούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι manager, σε θέματα 

ποιότητας προσαρμόζουν μια ποικιλία εργαλείων όπως στατιστική, έρευνα, 

προκειμένου να βοηθήσουν το σχεδιασμό και τη βελτίωση της διαδικασίας 

(Juran,1995).  

Από τη στιγμή που θα προσδιοριστεί η ανάγκη αλλαγής και βελτίωσης , ο οργανισμός 

θα πρέπει να αποφασίσει τη στρατηγική προσέγγισης που θα ακολουθήσει στη 

διαδικασία βελτίωσης. Δύο είναι οι βασικές στρατηγικές που μπορούν να 

ακολουθηθούν : Α) Η στρατηγική της συνεχούς βελτίωσης  ( Continuous 

improvement) και Β) της αλματώδους βελτίωσης ( breakthrough improvement ), η 

οποία έχει ταυτιστεί με την έννοια της αναδιοργάνωσης των επιχειρησιακών 

διαδικασιών. Η συνεχής βελτίωση όπως υπονοεί και ο όρος, υποθέτει ότι η αλλαγή 

επιτυγχάνεται με μικρά συστηματικά βήματα βελτίωσης. Για παράδειγμα στα 

τμήματα Εμπορίου μια απλοποίηση μερικών βημάτων στη διαδικασία  μια 

δειγματοληψίας  τροφίμων ή καυσίμων είναι ένα παράδειγμα συνεχούς βελτίωσης. 

Παρόλο που η πραγματοποίηση μικρών βελτιωτικών βημάτων δεν προϋποθέτει 

υποχρεωτικά την ύπαρξη επόμενων βημάτων , ένας από τους στόχους της συνεχούς 

βελτίωσης είναι ακριβώς η δημιουργία επόμενων βημάτων. Η συνεχής βελτίωση δεν 

δίνει έμφαση στην κάθε αποσπασματική βελτίωση, αλλά στη συνεχή υιοθέτηση 

μικρών και σχετικά μη ενοχλητικών παρεμβάσεων στις διαδικασίες.  

( Παναγιώτου, Ευαγγελόπουλος  , Κατημερτζόγλου,  Γκαγιαλής, 2013  ). 

Μία σημαντική διαφορά μεταξύ των επιχειρήσεων που παρέχουν  υπηρεσίες  και των 

επιχειρήσεων που παράγουν  προϊόντα  είναι ότι οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

έχουν μια αιχμάλωτη αγορά και επίσης σπάνια έχουν να ανταγωνιστούν μια ξένη 

εταιρεία. Ακόμη οι επιχειρήσεις ή οι οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες δεν 

παράγουν νέα υλικά για τον κόσμο της αγοράς. Οι υπηρεσίες μεταφοράς για 

παράδειγμα απλά μεταφέρουν κάτι που κάποιος άλλος έχει παράξει.  Η μόνη 

περίπτωση λοιπόν για να βελτιωθεί η υπηρεσία σε αυτή την περίπτωση είναι η μείωση 

του κόστους. Κοινός παρονομαστής στην παραγωγή προϊόντων και στους 

οργανισμούς ή στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών είναι ότι τα λάθη και τα 

ελαττώματα κοστίζουν. Και το κόστος αυτό είναι μεγαλύτερο όταν πρέπει να 

διορθώσεις μια διαδικασία. Πολλές φορές μάλιστα το κόστος να τακτοποιήσεις ή να 

νοικοκυρέψεις τα λάθη δεν είναι μικρό ενώ  μεγάλο είναι το κόστος για να εξηγήσεις 

γιατί συμβαίνει αυτό. H διόρθωση   πολλές   φορές ανεβάζει το   κόστος.  Επίσης 

πολλά λάθη δεν ανακαλύπτονται ποτέ.  ( Deming , 1986) . 
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1.9 Εμπειρικές Έρευνες στις Δημόσιες Υπηρεσίες  

 

Το 2016 δημοσιεύθηκε η  έρευνα των  Aldwan, S & Forrester , με τίτλο « The 

leadership criterion: Challenges in pursuing excellence in the Jordanian public sector» 

Η έρευνα διεξήχθη σε δέκα (10) δημόσιους οργανισμούς στον  ιορδανικό δημόσιο 

τομέα Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι ηγέτες κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων επιχειρηματικής 

αριστείας. Το δείγμα αποτελείται από δέκα δημόσιους οργανισμούς που έχουν 

συμμετάσχει στο βραβείο βασιλιά Αμπντάλα για την αριστεία. Το Κέντρο Αριστείας 

(KACE) ενέκρινε τις βασικές αρχές του μοντέλου EFQM, αλλά στη συνέχεια 

προσαρμόστηκε σε οκτώ βασικές αρχές για τους σύγχρονους  δημόσιους οργανισμούς 

ανάμεσά τους σημαντική θέση κατέχει η ηγεσία.  

Η  έρευνα καταλήγει στα ακόλουθα συμπεράσματα σχετικά με το ρόλο της ηγεσίας 

στην ποιότητα των υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα.   

1. Ο ρόλος του δημόσιου τομέα για τις διοικητικές ηγέτες στην Ιορδανία πρέπει 

να αξιολογηθούν εκ νέου ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή όλων στις 

διαδικασίες βελτίωσης  εντός του οργανισμού. Ο ρόλος του ηγέτη μπορεί να 

ενεργοποιηθεί με τη δημιουργία μιας νέας γενιάς ηγετών, οι οποίοι είναι 

εφοδιασμένοι με νέες δυνατότητες για να οδηγήσουν  το ταξίδι προς την 

αριστεία στο μέλλον. 

2. Ένα εξαιρετικά ισορροπημένος δημόσιος οργανισμός είναι αυτός που 

επιδιώκει την επίτευξη του οράματος και της αποστολής του, και τους 

συναφείς στόχους, σχεδιάζοντας αποτελεσματικά την  ισορροπία μεταξύ των 

συμφερόντων όλων των εμπλεκόμενων φορέων, δηλαδή των πελατών , των  

στρατηγικών  εταίρων , των προμηθευτών  και  των εργαζομένων.  

Το 2016 δημοσιεύθηκε η έρευνα  των Luis & Jorge Jesus  με τίτλο « Influence of 

total quality –based human issues on organizational commitment ». 

Η  μελέτη των Luis & Jorge Jesus  , πραγματοποιήθηκε σε τρείς οργανισμούς 

συστημάτων ασφάλειας του δημόσιου τομέα στην Πορτογαλία και επικεντρώνεται στην  

εκτίμηση   της συνεισφοράς των πρακτικών ολικής ποιότητας οι οποίες βασίζονται 

στους ανθρώπινους πόρους. 



25 
 

Η έρευνα καταλήγει  ότι οι τρείς  βασικές αρχές που οδηγούν στην αξιοποίηση των 

ανθρώπινων πόρων κάτω από τη φιλοσοφία της ολικής ποιότητας είναι : 

 Α. Η εκπαίδευση  

Β. Η συνεργασία  

Γ. Η παρακίνηση  

Το 2014 δημοσιεύθηκε η έρευνα των Aki Jääskeläinen & Harri Laihonen με τίτλο « A 

strategy framework for performance measurement in the public sector» που αφορά τις 

πρακτικές μέτρησης στο δημόσιο τομέα. Η έρευνα έγινε το 2007 στο Ελσίνκι και το 

2011 στην πόλη Tampere. Η πρακτική μέτρησης της απόδοσης περιλαμβάνει 

συγκεκριμένες μεθόδους μέτρησης όπως  κάρτα μέτρησης (BSC), EFQM,  3Es, 

τεχνικές έρευνες ή δείκτες.  

Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πρέπει να εφαρμοστεί μια νέα στρατηγική 

στο δημόσιο τομέα με την ανάπτυξη των πρακτικών μέτρησης της απόδοσης. Και 

τονίζει ότι η μέτρηση αυτή  σπάνια είναι τελείως ικανοποιητική. Η  στρατηγική  στο 

δημόσιο τομέα, θα έπρεπε να υποστηρίζεται από  καλύτερες προσεγγίσεις μέτρησης. 

Οι πρακτικές μέτρησης που εφαρμόζονται όμως τελικά εξαρτώνται από τους 

διαθέσιμους πόρους και δεν επιλέγεται πάντα η βέλτιστη λύση.  

Το 2012 δημοσιεύθηκε η έρευνα των  Tobin Im and Seung Jong Lee με τίτλο «  Does 

Management  Performance Impact  Citizen Satisfaction?» 

Η έρευνα διεξήχθη  στην πόλη Σεούλ στο δημόσιο τομέα για να δείξει τη θετική σχέση  

μεταξύ της διοίκησης και της ικανοποίησης των πολιτών. Σύμφωνα με αυτή την 

έρευνα η διοίκηση θα πρέπει να εφαρμόσει στρατηγικές που προσανατολίζονται στην 

ικανοποίηση των πολιτών. Τονίζει τα διαφορετικά σημεία της ικανοποίησης του 

πελάτη από εκείνα της ικανοποίησης του πολίτη.  

Ακόμη  δίνει έμφαση στις ηθικές αρχές που είναι ενσωματωμένες  στο δημόσιο 

τομέα. Είναι  αξιοσημείωτο ότι η κουλτούρα του κάθε έθνους και οι διοικητικές 

πρακτικές στο δημόσιο τομέα  καθορίζουν  ποια εθνική κουλτούρα επηρεάζει τη 

σχέση ανάμεσα στη διοίκηση και στην ικανοποίηση του πολίτη.  

 

Το 2012 δημοσιεύθηκε η  έρευνα  των  Karen J. Fryer & Susan M. Ogden    με τίτλο 

« Modelling continuous improvement maturity in the public sector. Το άρθρο αφορά 

μια έρευνα   που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο.  Η έρευνα δείχνει  αν οι δημόσιοι 

οργανισμοί   συμπεριλαμβάνουν στην κουλτούρα τους τη συνεχής βελτίωση στο 

http://www.tandfonline.com/author/J%C3%A4%C3%A4skel%C3%A4inen%2C+Aki
http://www.tandfonline.com/author/Laihonen%2C+Harri
http://www.tandfonline.com/author/Fryer%2C+Karen+J
http://www.tandfonline.com/author/Ogden%2C+Susan+M
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ταξίδι της αλλαγής , της μετατροπής και του μετασχηματισμού. Το μοντέλο στηρίζεται 

σε τρία στάδια κλειδιά για την ανάπτυξη της συνεχούς βελτίωσης, το στάδιο της 

πρότασης, της αλλαγής και της εδραίωσης της αλλαγής. 

Πρώτον δίνει το πλαίσιο στο οποίο μπορούν να αναγνωριστούν τα δυνατά και τα 

αδύνατα σημεία για τη συνεχή βελτίωση σε έναν οργανισμό.  

Δεύτερον πως είναι δυνατόν  η κουλτούρα της συνεχούς βελτίωσης να διασκορπιστεί 

μέσα στον οργανισμό.  

Το τρίτο στάδιο του μοντέλου τονίζει ότι  η ανάπτυξη της συνεχούς βελτίωσης μέσα 

στους οργανισμούς  μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους. Το βασικό 

συμπέρασμα  της έρευνας είναι η  ενίσχυση των  συμπεριφορών προς την κατεύθυνση  

της συνεχούς βελτίωσης  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2  Μεθοδολογία  Έρευνας  

2.1  Γενικά  

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία έρευνας που έχει χρησιμοποιηθεί 

με σκοπό να διερευνηθούν οι διοικητικές πρακτικές μέσω των οποίων 

πραγματοποιούνται οι έλεγχοι από τις δημόσιες υπηρεσίες και να ερευνηθεί   η σχέση  

μεταξύ ελεγκτικών δράσεων και αποτελεσμάτων. Δηλαδή να απαντηθεί η ερευνητική 

πρόταση:  

Πως εξασφαλίζεται η ποιότητα στους ελεγκτικούς μηχανισμούς των τμημάτων 

Εμπορίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

 Βασικές πτυχές της ερευνητικής  υπόθεσης είναι :  

1.Ο ρόλος της ηγεσίας στην εφαρμογή καλών πρακτικών ποιότητας στις 

ελεγκτικές υπηρεσίες; 

2.Πως μπορεί να αξιοποιηθεί ο παράγοντας άνθρωπος στη Δημόσια Διοίκηση και 

ειδικότερα στους ελεγκτικούς μηχανισμούς  του δημοσίου , σε συνάρτηση με τη 

εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας; 

 3.Βελτιώνεται τελικά το σύστημα των ελεγκτικών υπηρεσιών μέσα από την     

τυποποίηση και την απλούστευση των διαδικασιών διενέργειας ελέγχων. Αυτό 

συμβάλλει στη μέτρηση της απόδοσης της υπηρεσίας; 

4.Πως τα Τμήματα Εμπορίου της ΠΚΜ μπορούν να επικεντρωθούν στην 

ικανοποίηση του πελάτη – πολίτη; 
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5.Πραγματοποιείται  συνεχής προσπάθεια για συνεχή βελτίωση από τα τμήματα 

Εμπορίου της ΠΚΜ;  

 Τα σχέδια έρευνας που δύναται  να χρησιμοποιήσει ένας ερευνητής, μπορούν να 

ομαδοποιηθούν σε τρείς βασικές κατηγορίες, σύμφωνα με τον αντικειμενικό σκοπό 

της έρευνας. Συγκεκριμένα :  

Α) Εξερευνητικές ( exploratory research) 

Β) Περιγραφικές  ( descriptive research) 

Γ) Αιτιολογικές  ( casual research)  

H Εξερευνητική έρευνα   ( exploratory research), είναι κατάλληλη για τις περιπτώσεις 

εκείνες όπου υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες. Αποτελεί τα θεμέλια για μια 

ουσιαστική, καλή  έρευνα.  Καθώς στα αρχικά στάδια του προβληματισμού υπάρχουν 

πολύ λίγες πληροφορίες , η συγκεκριμένη έρευνα είναι ιδιαίτερα ευέλικτη ως προς τις 

τεχνικές και τις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν. Η εξερευνητική μέθοδος μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για τους εξής λόγους :  

- Για τον καθορισμό του διερευνητικού θέματος με σαφήνεια 

- Για τον καθορισμό προτεραιοτήτων στην έρευνα  

- Για τη συλλογή των στοιχείων και των πληροφοριών  

- Για την κατανόηση του διερευνητικού θέματος  

- Αποσαφήνιση των εννοιών  

Η εξερευνητική  έρευνα βοηθά στην συλλογή προκαταρκτικών στοιχείων που θα 

ξεκαθαρίσουν την πραγματική φύση του θέματος και θα προτείνουν νέες ιδέες. 

( Σταθακόπουλος  ,2005) 

Οι περιγραφικές έρευνες βασίζονται συνήθως σε πρωτογενή στοιχεία. Έτσι η 

περιγραφική έρευνα δεν έχει την ευελιξία που χαρακτηρίζει την εξερευνητική έρευνα. 

Αντίθετα η περιγραφική έρευνα μπορεί να χαρακτηριστεί « άκαμπτη », καθώς ο 

ερευνητής πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση του προβλήματος εκ των προτέρων για να 

καθορίσει το είδος των πληροφοριών που πρέπει να συγκεντρωθούν. Οι περιγραφικές 

έρευνες απαιτούν από την αρχή πολύ καλό καθορισμό του ποιος, πότε , που, γιατί  

πως θα πραγματοποιηθεί. Διαφορετικά ενδέχεται οι πληροφορίες που θα 

συγκεντρωθούν να αποδεχθούν ελάχιστα χρήσιμες.  ( Σταθακόπουλος ,2005) 

Η αιτιολογική – επεξηγηματική έρευνα επιδιώκει να καθορίσει το είδος της σχέσης που 

υπάρχει μεταξύ δύο μεταβλητών. Ειδικότερα, το είδος αυτό της έρευνας  εφαρμόζεται 

για να  αποδείξει  το σωστό ή το λάθος και  ότι μεταξύ  μεταβλητής Χ και Υ υπάρχει 

σχέση αιτιατού, ότι δηλαδή η Χ προκαλεί την Υ.(  Σταθακόπουλος ,2005) 
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Στην παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε περιγραφική έρευνα για να δοθεί απάντηση 

στο 1 και στο 5  διερευνητικό ερώτημα και αιτιολογική - επεξηγηματική για να δοθεί 

απάντηση στα υπόλοιπα τρία ερωτήματα.  

 

2.2 Δείγμα της έρευνας και συλλογή δεδομένων. 

Η έρευνα περιλαμβάνει συνεντεύξεις  σε υπαλλήλους – ελεγκτές των Τμημάτων 

Εμπορίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Συνολικά διεξήχθησαν έντεκα 

(11) συνεντεύξεις . Οι συνεντευξιαζόμενοι υπάλληλοι ανήκουν στις υπηρεσίες των 

Περιφερειακών Ενοτήτων των νομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

(Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας, Πέλλας, Πιερίας ).  

 

 

2.3 Τεχνικές συλλογής στοιχείων  

Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες πληροφοριών – στοιχείων:  

Πρωτογενή στοιχεία είναι εκείνα τα οποία συγκεντρώνονται για να βοηθήσουν στην 

επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος. Η συλλογή πρωτογενών στοιχείων και η 

διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας μπορεί να γίνει με διαφορετικούς μεθόδους, όπως η 

παρατήρηση, το πείραμα και η δειγματοληπτική έρευνα ή επισκόπηση. 

Δευτερογενή  στοιχεία. Είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν ήδη και έχουν 

συγκεντρωθεί για την επίλυση άλλου προβλήματος και όχι για να επιλύσουν το 

πρόβλημα του ερευνητή στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ένα βασικό πλεονέκτημα 

των δευτερογενών στοιχείων είναι η αντικειμενικότητά τους καθώς και η εύκολη και 

με μικρό κόστος συλλογή τους.  

Στην παρούσα εργασία διεξήχθη δειγματοληπτική έρευνα για τη συλλογή 

πρωτογενών στοιχείων ώστε η συγκέντρωσή τους να συμβάλει στην επίλυση του 

συγκεκριμένου προβλήματος.  

Ακολούθησε συσχέτιση  των ευρημάτων της δικής μας  έρευνάς με δευτερογενή 

στοιχεία  παρόμοιων ερευνών. 
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2.4 Ποσοτική ή ποιοτική έρευνα  

Στην ποσοτική ανάλυση γίνεται χρήση ποσοτικού ή κλειστού τύπου ερωτήσεων και η 

περισσότερο χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι το ερωτηματολόγιο. Χρησιμοποιείται 

για όλα τα προβλήματα με σχετικά χαμηλό κόστος. Γνώμες, προθέσεις , στάσεις , 

κίνητρα όλα μπορούν να βρεθούν. Τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν είναι η 

άρνηση απάντησης , η αδυναμία ακριβούς απάντησης  ( Μαλλιαρής,  2001). 

Η ποιοτική ανάλυση χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις αυτές, όπου η χρήση 

συγκεκριμένων ερωτήσεων δεν είναι δυνατή , ή είναι πολύ δαπανηρή, ή δεν θα δώσει 

ακριβή αποτελέσματα. Πολλές φορές οι ερωτώμενοι δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να 

δώσουν απαντήσεις στις ερωτήσεις που θέτει ο ερευνητής. Η άρνηση αυτή μπορεί να 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι ερωτήσεις μπορεί να είναι είτε προσωπικές ή ευαίσθητες 

ή δεν γίνονται απόλυτα κατανοητές από τον ερωτώμενο ή γιατί ο ερωτώμενος δεν 

μπορεί να εκφραστεί , είτε για άλλους λόγους. Έτσι λοιπόν ο ερευνητής καταφεύγει 

στη χρήση της ποιοτικής ανάλυσης χρησιμοποιώντας τεχνικές και μεθόδους όπως η 

παρατήρηση, σε βάθος συνέντευξη ,οι ομάδες εστίασης ενδιαφέροντος ( 

Σταθακόπουλος ,2005)  

Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε η ποιοτική ανάλυση, καθώς κρίθηκε ότι η 

κατανόηση των ερωτήσεων και η δυνατότητα έκφρασης των ερωτώμενων, θα 

οδηγήσει σε ακριβέστερα αποτελέσματα. 

Ο (Yin 1994) υποστηρίζει ότι στις οργανωσιακές  και γενικά στις έρευνες μάνατζμεντ 

η μελέτη περίπτωσης είναι  η κατάλληλη ερευνητική μέθοδος. Έτσι μπορούμε να 

δώσουμε απάντηση στο ερώτημα πως και γιατί συμβαίνουν  τα πράγματα. Η μελέτη 

περίπτωσης είναι μια ξεχωριστή μέθοδος έρευνας , η οποία έχει το δικό της σχέδιο  

που εφαρμόζεται ως ένα σχέδιο  εργασίας. Έτσι σκοπεύουμε να μελετήσουμε έναν 

οργανισμό, προκειμένου να μελετήσουμε τα στοιχεία τα πως και τα γιατί σε σχέση με 

άλλους οργανισμούς οι οποίοι έχουν  τον ίδιο σκοπό.  

Επιλέγεται η  ποιοτική ερευνητική μέθοδος με τη χρήση μελέτη περίπτωσης - case study 

- για να μελετήσουμε  την εφαρμογή ή μη  συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στις 

ελεγκτικές δραστηριότητες των τμημάτων εμπορίου της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας , προκειμένου να εξάγουμε συμπεράσματα και για τις άλλες ελεγκτικές 

υπηρεσίες των δημοσίων υπηρεσιών , σχετικά με την εφαρμογή καλών πρακτικών 

ποιότητας, όπως τυποποίηση διαδικασιών ελεγκτικών δραστηριοτήτων, απλούστευση 
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διαδικασιών και ομογενοποίηση των εγγράφων που χρησιμοποιούνται στη  

διενέργεια των ελέγχων. 

2.5 Επιλογή Ποιοτικής Έρευνας 

Τα σημεία που πρέπει να τονίσουμε εδώ αναλυτικά  και που αφορούν την αιτιολογία, 

για την επιλογή της ποιοτικής  έρευνας, είναι τα εξής :  

Α. Για να μελετήσουμε την ποιότητα και την εφαρμογή των συστημάτων 

διασφάλισης αυτής ,στις δημόσιες υπηρεσίες, επιλέξαμε  τα Τμήματα Εμπορίου των 

Διευθύνσεων Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς είναι μια 

υπηρεσία στην οποία έχουμε πρόσβαση. Έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να 

πλησιάσουμε τους υπαλλήλους – ελεγκτές, να τους εξηγήσουμε τους λόγους και τους 

στόχους της έρευνάς μας και να τους πείσουμε να συμμετέχουν για να εκφράσουν τις 

ειλικρινείς απόψεις τους στα πλαίσια της ημι-δομημένης συνέντευξης. 

Β. Τα Τμήματα Εμπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας ανήκουν στο  Β΄ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) είναι  

ελεγκτική υπηρεσία, η οποία μάλιστα έχει υπό την εποπτεία της και στην ευθύνη της, 

ένα μεγάλο μέρος της αγοράς και στόχος της είναι η προστασία του καταναλωτή. Οι 

δειγματοληψίες καυσίμων, τροφίμων, ποτών, βιομηχανικών προϊόντων. Οι έλεγχοι 

όλων των προϊόντων που υπάρχουν στο λιανικό εμπόριο ως προς τις ενδείξεις. Οι 

έλεγχοι των ζυγών στις επιχειρήσεις, των αντλιών στα πρατήρια καυσίμων. Ο  

έλεγχος νομιμότητας των στοιχείων και πράξεων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα 

στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), των Ανωνύμων Εταιρειών. Η   χορήγηση και 

ο έλεγχος των αδειών υπαίθριου εμπορίου, είναι απλά οι τίτλοι και οι επικεφαλίδες 

των πολλών  αντικειμένων των Τμημάτων Εμπορίου. Όλα αυτά τα αντικείμενα και ο 

τρόπος που διεκπεραιώνονται από μια υπηρεσία έχουν  ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

   Γ. Είναι μια υπηρεσία η οποία συνεργάζεται στενά , με άλλες υπηρεσίες, όπως το 

Γενικό Χημείο του Κράτους, τον ΕΦΕΤ, τη Διεύθυνση Μετρολογίας, τα 

Επιμελητήρια της χώρας, την Αστυνομία. Όλες αυτές οι υπηρεσίες είναι συναρμόδιες 

για την διεξαγωγή συγκεκριμένων ελέγχων στην αγορά. Πολλές φορές καλούνται να 

διενεργήσουν ελέγχους από κοινού για να επιτύχουν όσο το δυνατόν καλύτερα 

αποτελέσματα στην αγορά. Και είναι αξιοσημείωτο αυτό το κομμάτι της συνεργασίας 

των υπηρεσιών για να μελετήσουμε αν έχει καλλιεργηθεί στη συνείδηση τόσο των 
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υπαλλήλων ελεγκτών όσο και των υψηλότερων στελεχών ,δηλαδή των Προϊσταμένων 

και των Διευθυντών, η έννοια της δια-λειτουργικότητας των υπηρεσιών. 

Δ. Στα Τμήματα Εμπορίου πολλές φορές η εργασία καθορίζεται από τον πολίτη – 

πελάτη καθώς μέσα από καταγγελίες που αυτός υποβάλλει, καλεί την υπηρεσία να 

τον προστατεύσει αξιοποιώντας και θέτοντας σε εφαρμογή τον ελεγκτικό μηχανισμό 

που διαθέτει.  

Ε. Είναι μια υπηρεσία που διεξάγει ελέγχους στην αγορά , σημειώνει παραβάσεις, 

επιβάλλει πρόστιμα  και εργάζεται αρκετές ώρες έξω από το « προστατευμένο » 

περιβάλλον του γραφείου. Αυτό που αποτελεί όμως πραγματική πρόκληση είναι πως 

μπορεί να μετρηθεί η ικανοποίηση των πολιτών – πελατών, από τη λειτουργία των 

ελεγκτικών μηχανισμών. 

 

2.6 Τύποι συνέντευξης  

Μια από τις πιο βασικές μεθόδους συλλογής και παραγωγής ποιοτικού υλικού είναι η 

ποιοτική συνέντευξη.  

Τα βασικά πλεονεκτήματα της συνέντευξης είναι ότι επιτρέπει στον ερευνητή να 

αντλήσει πληροφορία σε βάθος ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τη διερεύνηση 

πολύπλοκων διαδικασιών, συμπεριφορών ,στάσεων, αξιών και αντιλήψεων. 

Η συνέντευξη προϋποθέτει την αμεσότητα της σχέσης μεταξύ του ερευνητή και του 

ερωτώμενου και μπορεί να οδηγήσει στη διερεύνηση θεμάτων που δεν είχαν 

προκαθοριστεί από πριν, τροποποιώντας πολλές φορές ακόμη και το ίδιο το 

ερευνητικό πλαίσιο. 

Η συνέντευξη ως ερευνητικό εργαλείο παίρνει πολλές μορφές .  

Μπορεί να είναι αυστηρά δομημένη (structured interview). Αυτή βασίζεται σε ένα 

δομημένο σχέδιο συνέντευξης , με τη μορφή κλειστού ερωτηματολογίου, μπορεί να 

είναι συνέντευξη πρόσωπο με πρόσωπο ( face to face interview) ή τηλεφωνική 

συνέντευξη. Η δομημένη συνέντευξη (structured interview), βασίζεται σε ένα αυστηρά 

προκαθορισμένο σύνολο ερωτήσεων το οποίο τίθεται με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους 

ερωτώμενους. Οι ερωτήσεις είναι προκαθορισμένες τόσο ως προς τη  σειρά με την 

οποία ακολουθεί η μία την άλλη , όσο και ως προς το περιεχόμενό τους. 
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Η συνέντευξη σε βάθος (deep interview).Σ’ αυτήν τη συνέντευξη ο ερευνητής 

κατευθύνει τον ερωτώμενο σε βασικά θέματα, αλλά ο ερωτώμενος αναπτύσσει τις 

σκέψεις του ελεύθερα. Ο στόχος αυτής τη συνέντευξης είναι η παραγωγή και η 

συλλογή όσο το δυνατόν πλουσιότερων δεδομένων για τις εμπειρίες και τις απόψεις 

στην ερευνητική διαδικασία. Η μέθοδος της συνέντευξης και ειδικά της συνέντευξης 

σε βάθος προϋποθέτει σημαντικές ατομικές και επικοινωνιακές δυνατότητες, από την 

πλευρά του ερευνητή καθώς και αναγνώριση των κινδύνων που πολλές φορές 

καταλήγουν στη διαστρέβλωση των δεδομένων ( σχέση δυσπιστίας μεταξύ 

ερωτώμενου και ερευνητή, απόκρυψη των  πλευρών της πραγματικότητας από τους 

ερωτώμενους ή έμμεση καθοδήγηση του ερωτώμενου από τον ερευνητή ( 

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ , 2008).  

Η ημι-δομημένη συνέντευξη χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο προκαθορισμένων 

ερωτήσεων αλλά έχει πολύ περισσότερη ευελιξία ως προς τη σειρά των ερωτήσεων , 

ως προς την τροποποίηση του περιεχομένου των ερωτήσεων ανάλογα με τον 

ερωτώμενο καθώς και ως προς την προσθαφαίρεση ερωτήσεων και θεμάτων για 

συζήτηση. 

Η μη δομημένη συνέντευξη χαρακτηρίζεται από την απουσία προκαθορισμένων 

ερωτήσεων και βασίζεται σε θεματικές περιοχές πάνω στις οποίες αναπτύσσεται η 

αλληλεπίδραση μεταξύ του ερευνητή και του ερωτώμενου. 

Στην ποιοτική έρευνα χρησιμοποιείται συνήθως η ημι-δομημένη και η μη δομημένη 

συνέντευξη καθώς επιτρέπουν τη συλλογή δεδομένων σε βάθος ή την ανάδειξη 

θεμάτων που δεν είχαν προκαθοριστεί από τον ερευνητή (ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ,2008). 

Στην παρούσα  εργασία χρησιμοποιήθηκε η ημι-δομημένη  συνέντευξη , καθώς ο  

ερευνητής έχει την ευελιξία που χρειάζεται , ώστε να αντλήσει σε βάθος 

πληροφορίες. 

2.7 Η μορφή και ο τύπος των ερωτήσεων  

Ο  Ιωσηφίδης ,( 2008), σε σχετική βιβλιογραφία αναφέρει ότι  βασικές ερωτήσεις σε 

μια συνέντευξη σε βάθος συνήθως ενέχουν έναν σχεδιασμό πριν τη διεξαγωγή της 

έρευνας και αποσκοπούν στην παραγωγή εκείνων των δεδομένων που θα 

αποτελέσουν τη βάση για την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων. Η διαδικασία 

διεξαγωγής της συνέντευξης σε βάθος είναι αρκετά  εύπλαστη και ευέλικτη. Επίσης 

αντί να λειτουργεί κατά στάδια συνήθως λειτουργεί κυκλικά. Κατά τη διάρκεια της 
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ερευνητικής διαδικασίας είναι δυνατόν να προκύψουν ζητήματα που τροποποιούν τις 

αρχικές ερευνητικές ερωτήσεις ή προσθέτουν νέες. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως 

προκύπτουν και νέες βασικές ερωτήσεις οι οποίες μετασχηματίζουν τον αρχικό  

οδηγό συνέντευξης σε μεγάλο βαθμό. 

Κλειστές ερωτήσεις ( closed questions). Σε αυτό τον τύπο ερωτήσεων όλες οι πιθανές 

απαντήσεις προβλέπονται από τον ερευνητή. Ο τύπος αυτών των ερωτήσεων 

χρησιμοποιείται συνήθως στις αυστηρά δομημένες συνεντεύξεις. Βέβαια στην  

ποιοτική συνέντευξη η χρήση  τέτοιου τύπου ερωτήσεων  είναι εξαιρετικά 

περιορισμένη και συνήθως εφαρμόζεται μόνο για την καταγραφή ατομικών 

χαρακτηριστικών, όπως είναι το φύλο, η ηλικία, το εισόδημα και το μορφωτικό 

επίπεδο κτλ.  

Ανοικτές ερωτήσεις ( open questions). Είναι οι ερωτήσεις οι οποίες δίχως 

προκαθορισμούς αφήνουν τον ερωτώμενο ελεύθερο να απαντήσει και να αναπτύξει 

τις απόψεις του επί του θέματος που τίθεται. Ο τύπος αυτός των ερωτήσεων 

χρησιμοποιείται κυρίως στις μη δομημένες και στις ημι-δομημένες ποιοτικές 

συνεντεύξεις. 

Μικτές ερωτήσεις. Είναι οι ερωτήσεις που συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά των δύο 

προηγούμενων τύπων. Για παράδειγμα είναι δυνατόν να ζητηθεί αρχικά από τους 

ερωτώμενους να δηλώσουν το βαθμό συμφωνίας τους σε μία πρόταση και κατόπιν να 

διερευνηθούν σε βάθος όλες οι διαστάσεις της συγκεκριμένης θέσης.  

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν μικτές ερωτήσεις , ώστε να καταγραφούν  

στην αρχή κάποια ατομικά χαρακτηριστικά όπως το φύλο η ηλικία το μορφωτικό 

επίπεδο των ερωτηθέντων και στη συνέχεια ανοικτές ερωτήσεις ώστε να αναπτυχθούν 

ελεύθερα από τους συμμετέχοντες οι απαντήσεις τους . 

 

2.8 Κωδικοποίηση των ποιοτικών δεδομένων 

 

Η ανάλυση της μελέτης περίπτωσης είναι μία από τις σημαντικότερες δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι ερευνητές. Η καλύτερη προετοιμασία για τη μελέτη περίπτωσης 

είναι ο ερευνητής να έχει μια γενική αναλυτική στρατηγική. Τρείς είναι οι κυριότερες 

στρατηγικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν .Πρώτον να βασίζεται στη θεωρία, 
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δεύτερον να περιγράφει αναλυτικά την περίπτωση η οποία μελετάται και τρίτον να 

ερμηνεύει και να επεξηγεί αντίστοιχες περιπτώσεις. 

Η κωδικοποίηση (coding) των ποιοτικών δεδομένων είναι ένα από τα πιο βασικά 

στάδια στη διαδικασία της ανάλυσης. Κωδικοποίηση σημαίνει απόδοση νοήματος ή 

πληροφορίας σε τμήματα των δεδομένων άρα συνδέεται με την τμηματοποίηση των 

δεδομένων (data segmetation).Η  κωδικοποίηση αποτελεί οργανικό μέρος και βάση 

της  ανάλυσης και δεν  είναι απλά μια μηχανιστική διαδικασία. Σύμφωνα  με τους 

Coffey και Atkinson (1996) η διαδικασία της κωδικοποίησης των ποιοτικών 

δεδομένων εκπληρώνει τις παρακάτω αναλυτικές λειτουργίες : 

Α. Οι κωδικοί συνδέουν μεταξύ τους, διαφορετικά τμήματα του ποιοτικού υλικού. 

Εάν από διαφορετικές συνεντεύξεις προκύπτει ένα κοινό χαρακτηριστικό αυτό 

αποτελεί τον κωδικό.  

Β.Η πλήρης κωδικοποίηση του ποιοτικού ελέγχου σημαίνει την πλήρη ομαδοποίηση 

των δεδομένων άρα και την έναρξη της αναλυτικής διαδικασίας. 

Γ. Η κωδικοποίηση  οδηγεί στην  κατηγοριοποίηση των ποιοτικών δεδομένων. Η 

κωδικοποίηση των δεδομένων καθώς και η ομαδοποίησή τους οδηγεί στην ανάπτυξη 

εννοιολογικών, θεωρητικών και ερμηνευτικών κατηγοριών. Αυτές οι  κατηγορίες 

συνδέουν ερμηνευτικά τους κωδικούς μεταξύ τους και αντιστοιχούν σε πρότυπα που 

προκύπτουν από την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων. 

Οι κωδικοί συνδέονται με τις κατηγορίες και τις έννοιες. Η κωδικοποίηση οδηγεί στη 

θεωρητικοποίηση , στην ερμηνεία και στην  ανάλυση των δεδομένων ( Ιωσηφίδης,  

2008). 

Στην παρούσα εργασία έγινε κωδικοποίηση στηριζόμενη στις βασικές έννοιες 

(κωδικοί) , όπως αυτές προκύπτουν από τη βιβλιογραφία. Ακολούθησε  

τμηματοποίηση και ομαδοποίηση των ποιοτικών δεδομένων. Ακόμη 

πραγματοποιήθηκε σύνδεση αυτών των κωδικών για την ανάλυσή των ευρημάτων της 

έρευνας.   

 

2.9 Σχεδιασμός της έρευνας 

Η παρούσα διπλωματική ακολούθησε πέντε βασικά βήματα , όπως αυτά 

περιγράφονται παρακάτω :  

 
1. Επιλογή της  δημόσια υπηρεσίας. 
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2. Διεξαγωγή συνεντεύξεων. 

3. Απομαγνητοφώνηση, κωδικοποίηση  των αποτελεσμάτων της έρευνας  

4. Ανάλυση των αποτελεσμάτων και συσχέτιση  με ευρήματα άλλων 

ερευνών  στο δημόσιο τομέα. 

5. Παραγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων. 

 

Φάση 1
η
  :  

Σκοπός αυτής της φάσης είναι να επιλεγεί η υπηρεσία στην οποία θα διεξαχθεί η 

έρευνα. Κάθε μελέτη  περίπτωσης θα πρέπει να έχει γενική στρατηγική ανάλυσης 

ορίζοντας τις προτεραιότητες στο τι θα αναλύσουμε και γιατί ( YIN,1994). 

Διάφορα κριτήρια έχουν ληφθεί υπόψη, ώστε να επιλεγεί ο τελικός οργανισμός. Το 

ζητούμενο ήταν να επιλεγεί ένας οργανισμός  με υπαλλήλους οι οποίοι 

διεκπεραιώνουν διαδικασίες διενέργειας ελέγχων και έχουν εμπλακεί σε διαδικασίες 

μείωσης του κόστους και βελτίωσης της ποιότητας. Το πιο σημαντικό όμως κριτήριο 

είναι η δυνατότητα πρόσβασης στον οργανισμό. Χωρίς αυτή τη δυνατότητα δεν 

μπορούν να αντληθούν στοιχεία από την έρευνα και να γίνουν συνεντεύξεις. 

Στην περίπτωσή μας επιλέξαμε για τη διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας τα τμήματα 

εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στα 

οποία υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης και ασκούνται ελεγκτικές δραστηριότητες. 

 

Φάση 2
η
  

Στη φάση αυτή διεξάγονται οι συνεντεύξεις σε υπαλλήλους ελεγκτές της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας με face to face συνέντευξη. 

Φάση 3
η
  

Στην 3
η
 φάση απομαγνητοφωνούνται οι συνεντεύξεις με τις απαντήσεις των 

υπαλλήλων όπως ακριβώς ειπώθηκαν , προσπαθώντας  καταρχήν να εντοπιστούν  τα 

κοινά σημεία των απαντήσεων. Αυτά αποτέλεσαν και το κοινό χαρακτηριστικό, τον 

κωδικό δηλαδή  για την κωδικοποίηση των αποτελεσμάτων την τμηματοποίησή τους 

καθώς και την ομαδοποίησής  ώστε να συνδεθούν όπου έπρεπε τα αποτελέσματα της 

έρευνας και να είναι εφικτή η κατηγοριοποίησή  και η  ανάλυσή τους  και στη 

συνέχεια η συσχέτισή  τους με  εκείνα άλλων ερευνών. Ακόμη επισημάνθηκαν τα 

σημεία των απαντήσεων τα οποία αποτελούσαν μια διαφορετική άποψη τονίζοντας  

όμως τη σημαντικότητά της. 
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Φάση 4
η
  

Σε αυτή τη φάση επιχειρείται μια ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας  ώστε να 

μπορεί να γίνει συσχέτιση  με ευρήματα  παρόμοιων ερευνών  που έχουν διεξαχθεί σε 

δημόσιες υπηρεσίες στο εξωτερικό για τις πέντε θεματικές ενότητας τις οποίες 

αναπτύσσουμε στην παρούσα διπλωματική. 

Φάση 5
η
  

Στην τελευταία φάση γενικεύονται και προσδιορίζονται  τα συμπεράσματα τα οποία 

είναι βασισμένα στα ευρήματα της έρευνας και διατυπώνονται προτάσεις. Και τέλος  

παράγονται ερμηνείες μέσα από τη σύνθεση των πέντε θεματικών ενοτήτων. Τα 

συμπεράσματα αυτά αποτελούν το τελευταίο μέρος της διερευνητικής διαδικασίας ( 

Ματάκος , 2012) 

 

 

2.10 Οδηγός της Συνέντευξης  

Οι ερωτήσεις χωρίστηκαν σε πέντε θεματικές ενότητες: α) ηγεσία , β) ανθρώπινο 

δυναμικό, γ)  ικανοποίηση πολιτών ,δ) διαχείριση διεργασιών και ε) συνεχής 

βελτίωση. Η θεωρία στην οποία βασιστήκαμε για να φτιάξουμε αυτό το 

ερωτηματολόγιο για τη διεξαγωγή της ημι- δομημένης συνέντευξης , έχει ως εξής:  
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ΗΓΕΣΙΑ 

Ερώτηση:  

Εφαρμόσατε στην υπηρεσία σας τη 

στοχοθεσία ; Αν ναι  κατά την  

εφαρμογή της στοχοθεσίας, η ανώτατη 

διοίκηση (Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας) όρισε ξεκάθαρους 

στόχους ποιότητας, οι οποίοι ήταν 

μετρήσιμοι, επιτεύξιμοι  σε σχέση με 

την πολιτική ποιότητας ;  

Ερώτηση:  

Εάν η διοίκηση εφάρμοσε τη 

στοχοθεσία ; Δημοσίευσε το σκοπό, το 

όραμα και την αποστολή του 

οργανισμού σε όλους τους 

εργαζόμενους, οι οποίοι συμμετείχαν; 

Αν ναι αυτό θεωρείτε ότι συνέβαλλε 

θετικά στην επίτευξη των στόχων του 

τμήματος  σας;    

Ερώτηση :  

Νομίζετε ότι η ανώτατη διοίκηση 

αναλαμβάνει προσωπικά την ηγεσία 

της προσπάθειας και παρέχει την 

αναγκαία καθοδήγηση για την ορθή 

λειτουργία των ελεγκτικών  

μηχανισμών δίνοντας πρώτη το 

παράδειγμα ; Ποιες είναι οι προτάσεις 

σας. 

 

 

 

 

 

Τα 14 σημεία του Deming 

Συνέπεια στο σκοπό.  

Φανερή και συνεχής δέσμευση της 

διοίκησης.  

 Διοίκηση μέσω στόχων.  

  ( Ν. 3230/2004 & Ν. 4369/2016)  

 

 

 

 

 

Τα 14 σημεία του Deming. 

Δημοσίευση του σκοπού σε όλους τους 

εργαζόμενους. 

 

 

 

 

 

 

Δέσμευση της ηγεσίας  

 

 ( Τσιότρας , 2002).  

 

 

 

 

 

 



38 
 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ   ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Ερώτηση :  

Έχετε εκπαιδευτεί  για την εφαρμογή 

συστημάτων διασφάλισης ποιότητας 

στην υπηρεσία σας, για παράδειγμα 

για τη στοχοθεσία;  Πιστεύετε ότι η 

εκπαίδευση των εργαζομένων για την 

ποιότητα των υπηρεσιών που 

προσφέρουν μπορεί να συμβάλλει  

θετικά ;  

Ερώτηση :  

Πώς βλέπετε τη σύνδεση του βαθμού 

επίτευξης των στόχων της ατομικής 

στοχοθεσίας και συμμετοχής στη 

στοχοθεσία του τμήματος με την 

αξιολόγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 4369/2016;   

Ερώτηση :  

Σε σημαντικά ζητήματα για την ορθή 

διεξαγωγή των ελέγχων λαμβάνεται 

υπόψη η  άποψη και η κρίση των 

υπαλλήλων – ελεγκτών, ώστε και 

εκείνοι να είναι ευχαριστημένοι από τα 

αποτελέσματα των ελέγχων; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα 14 σημεία  Deming.  

 Συνεχής εκπαίδευση σε όλα τα 

επίπεδα ιεραρχίας . 

Παρότρυνση για συνεχή μάθηση και 

αυτό-βελτίωση. 

 

 

 

 Ν. 4369/2016  

Διοίκηση μέσω στόχων  

 

 

 

 

Τα 14 σημεία Deming    

Εξαφάνιση  εμποδίων που στερούν 

από τους εργαζόμενους το δικαίωμα να 

αισθάνονται περήφανοι για τη δουλειά 

τους. 
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Ερώτηση :  

Θεωρείται ότι ο ανθρώπινος 

παράγοντας είναι το κλειδί για την 

οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης ; Η 

εξασφάλιση της συμμετοχής του 

ανθρώπινου παράγοντα , μπορεί να 

επιτευχθεί μέσα : 

Α) Από την ικανοποίηση των 

βασικών αναγκών του. 

Β) Από τη ανάγκες καταξίωσης και 

αυτοσεβασμού που απορρέουν  από 

την επιτυχία και την κοινωνική 

αναγνώριση μέσα από την εργασία ;  

 

Ερώτηση :  

Έχετε την ευκαιρία από την ανώτατη 

διοίκηση (ΠΚΜ) να αναλαμβάνεται 

πρωτοβουλίες για την υποβολή 

προτάσεων για την εφαρμογή 

συστημάτων διασφάλισης και 

βελτίωσης της ποιότητας στην εργασία 

σας;  

 

Ερώτηση :  

 

Ένας ικανοποιημένος εργαζόμενος 

είναι δυνατόν να έχει ικανοποιημένους 

πολίτες? 

 

 

 

Τσιότρας , 2002 

Υπευθυνότητα σε βάθος.  

 

Δερβετσιώτης  , 2005 

Ο ανθρώπινος παράγοντας  το κλειδί 

για την οργάνωση της Δημόσιας 

Διοίκησης . 

 

 

 

 

 

Τα 14 σημεία Deming 

 Συνεχής και ατέρμονη βελτίωση του 

συστήματος παραγωγής των 

υπηρεσιών  

 

 

 

 

 

Τσιότρας ,2002 

Οι εργαζόμενοι αποτελούν τους 

εσωτερικούς πελάτες του οργανισμού 

και η ικανοποίησή τους, συνεπάγεται 

την ικανοποίηση όλων. 
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ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ  

Ερώτηση :  

Τα αποτελέσματα των ελέγχων στην 

αγορά  και τα οφέλη προς τον πολίτη – 

πελάτη είναι έμμεσα. Με ποιους 

τρόπους πιστεύετε ότι μπορεί να 

μετρηθεί η ικανοποίηση των πολιτών 

από τους ελέγχους της αγοράς ; 

Ερώτηση :  

Ποια από τις παρακάτω επιλογές 

συμβάλλει θετικότερα στη 

συμμόρφωση των επιχειρηματιών με 

τις αγορανομικές διατάξεις και 

επομένως στην προστασία των 

καταναλωτών. 

Α. Η επιβολή  υψηλών προστίμων   

                        Ή  

Β. Η επιβολή  χαμηλότερων αλλά 

περισσότερων προστίμων  

Ερώτηση :  

Πως η  Δημόσια Διοίκηση προστατεύει  

τους υπαλλήλους – ελεγκτές τόσο κατά 

τη διάρκεια των ελέγχων όσο και μετά 

την επιβολή των προστίμων.  

Ερώτηση :  

Η συμπεριφορά των υπαλλήλων-

ελεγκτών πιστεύετε ότι συμβάλλει στο 

να σχηματίσουν οι πολίτες μια θετική  

ή αρνητική γνώμη για την υπηρεσία;   

 

 

 

Ν.3230/2004 και Ν. 4369/2016 

Διοίκηση μέσω στόχων 

 

 

 

 

Ν. 4177/2013 « Κανόνες  ρύθμισης της 

αγοράς προϊόντων και της παροχής 

υπηρεσιών και άλλες διατάξεις » 

 

 

 

 

 

 

 

Ν. 4177/2013 « Κανόνες  ρύθμισης της 

αγοράς προϊόντων και της παροχής 

υπηρεσιών και άλλες διατάξεις » 

 

 

Θεωρία Deming 

Η σπουδαιότητας της επαφής με τον  

πολίτη-πελάτη. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΩΝ – 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  
Ερώτηση :  

Τα τμήματα εμπορίου διαθέτουν 

μετρήσιμα στοιχεία των ελέγχων που 

διεξάγουν ή των εργασιών που 

ολοκληρώνουν ; Αν ναι η μέτρηση 

αυτή γίνεται σε εβδομαδιαία , σε 

μηνιαία ή σε ετήσια βάση; Τα 

μετρήσιμα αποτελέσματα των 

στοιχείων νομίζετε ότι συμβάλλει 

θετικά στη λειτουργία της υπηρεσίας; 

Αν ναι με ποιο τρόπο ;   

Ερώτηση :  

Ακολουθείτε μια τυποποιημένη 

διαδικασία και συγκεκριμένα έντυπα 

κατά τη διενέργεια των ελέγχων στην 

αγορά;  

Α. Αν ναι αυτό το εφαρμόζετε με δική 

σας πρωτοβουλία ή  μετά από 

απαίτηση της διοίκησης εφαρμόζοντας 

κάποιο σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας ; 

Αν ναι πόσο σας βοήθησε στην 

εργασία σας; Αν όχι γιατί πιστεύετε ότι 

δεν εφαρμόζεται. Θα ήταν χρήσιμο να 

εφαρμοστεί; 

Ερώτηση :  

Υπάρχει κάποιο ηλεκτρονικό 

σύστημα εσωτερικής πληροφόρησης 

της Περιφέρειας Κεντρικής  

Μακεδονίας? Το χρησιμοποιείτε ; Αν 

ναι, πόσο συχνά ;  Σας βοήθησε στην 

εργασία σας;  

 

 

 

Ν. 3230/2004 και Ν. 4369/2016. 

Διοίκηση μέσω στόχων 

 

 

 

 

 

Θεωρία  του Deming    

 Όταν μια διαδικασία έχει σταθερά 

ποιοτικά χαρακτηριστικά, έχει 

ορισμένη ταυτότητα, έχει προβλέψιμο 

κόστος, τα αποτελέσματα αλλαγών στο 

σύστημα , μπορούν να μετρηθούν 

γρήγορα και αξιόπιστα. 

 

 

 

 

 

Παναγιώτου,Ευαγγελόπουλος  

Κατημερτζόγλου, Γκαγιαλής, 2013. 

Η διαδικασία προσανατολισμένη  προς 

έναν σκοπό. 
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Ερώτηση :  

Αν χρησιμοποιείτε το σύστημα 

εσωτερικής πληροφόρησης της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας? 

Προσθέτετε  οι ίδιοι  κάτι καινούργιο 

που έχει προκύψει ώστε να 

συμβάλλετε στην καλύτερη 

ενημέρωσή του ;  

 

Ερώτηση :  

Διαθέτει η υπηρεσία τα απαραίτητα 

εργαλεία και μέσα για την αρτιότερη 

διεξαγωγή των ελέγχων στην αγορά ; 

Έχετε συγκεκριμένες προτάσεις επί 

του θέματος; 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΧΗΣ  ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

Ερώτηση :  

Πραγματοποιούνται συσκέψεις στο 

τμήμα σας για τον προγραμματισμό 

και τον     απολογισμό των ελέγχων 

στην αγορά? Πόσες  φορές τo μήνα; 

 

 

 

 

Τα 14 σημεία  Deming  

 Υιοθέτηση της νέας φιλοσοφίας από 

ολόκληρο τον οργανισμό.  

 

 

 

 

 

Τσιότρας ,2002.  

Συνεχής Βελτίωση  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεωρία  Deming    

Ενθάρρυνση της ομαδικότητας και της 

συνεργασίας   
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Ερώτηση :  

Υπάρχει κάποιο αντικείμενο της 

υπηρεσία σας, το οποίο 

πραγματοποιείται στα πλαίσια της δια-

λειτουργικότητας των υπηρεσιών, με 

τη συνεργασία και άλλου φορέα ή 

άλλης υπηρεσίας; Αν ναι ποιο είναι 

αυτό το αντικείμενο; Πως εφαρμόζετε 

η δια-λειτουργικότητα ηλεκτρονικά ή 

χειρόγραφα ; Μειώθηκε  έτσι ο χρόνος 

διεκπεραίωσης των αιτημάτων;  

 

 

Ερώτηση :  

Η τυποποίηση και απλούστευση των 

διαδικασιών των ελεγκτικών 

δραστηριοτήτων μείωσε τους χρόνους 

προετοιμασίας των ελεγκτών πριν τη 

διεξαγωγή των ελέγχων της αγοράς; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεωρία Deming   

Τα μέρη του συστήματος πρέπει να 

δουλεύουν μαζί.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Παναγιώτου,Ευαγγελόπουλος  

Κατημερτζόγλου , Γκαγιαλής, 2013. 

Η διαδικασία μπορεί να διασπαστεί σε 

μικρότερα τμήματα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΗΜΟΣΙΑ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ   ΤΜΗΜΑΤΑ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

3.1 Θεσμικό πλαίσιο 

Η μελέτη της δημόσιας διοίκησης είναι ένα από τα νεότερα πεδία ερευνών , σε σχέση  

με την ιατρική, τη φιλοσοφία ακόμα και την πολιτική επιστήμη. Όλο και 

περισσότερες μελέτες επιχειρούν να φωτίσουν ένα φαινόμενο που διαρκώς αλλάζει, 

ωστόσο από μεθοδολογική όσο και από θεωρητική σκοπιά η εξέλιξη του λόγου για τη 

δημόσια διοίκηση χαρακτηρίζεται από ποικιλία και από πλουραλισμό. 

( Μιχαλόπουλος , 2016). 

Η Αυτοδιοίκηση αποτελεί στην ουσία μια μορφή αποκέντρωσης. Χαρακτηριστικό της 

αποκεντρώσεως είναι ότι η εξουσία μεταβιβάζεται δια νόμου στα περιφερειακά 

όργανα της Κεντρικής Διοικήσεως με την αρμοδιότητα και την ευθύνη να επιλύουν 

τα προβλήματα της περιοχής τους (Φαναριώτης , 1999).  

Οι ΟΤΑ αναγνωρίστηκαν , ως μονάδα της διοικητικής διαίρεσης του κράτους, η 

οποία διέφερε από τις μονάδες κρατικής διοίκησης, καθώς  είχε ως υποκείμενο  

εξουσίας της τους δημότες που περιλαμβανόταν στην περιφέρειά της. 

( Βενετσανοπούλου, 2002).  

Η σημερινή διάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θεσμοθετήθηκε με τις διατάξεις 

του Ν. 3852/2010 « Καλλικράτης ». 

 

 

 

3.2 Διάρθρωση   Υπηρεσιών  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διαρθρώνονται σε κεντρικό και 

σε περιφερειακό επίπεδο.  

Οι    Διευθύνσεις της Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας είναι  :  

1. Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού , Περιβάλλοντος και 

Υποδομών. 

2. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας 

3. Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

4. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης  
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5. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών 

6. Γενική Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 

 

 

                    Πίνακας 3.1 Διάρθρωση των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης  Ανάπτυξης 

 

Πηγή: www.pkm.gov.gr 

 

Στη  Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης  υπάγονται οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των επτά 

Περιφερειακών Ενοτήτων  της ΠΚΜ. 
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Πίνακας 3.2  Διάρθρωση  των Διευθύνσεων Ανάπτυξης της ΠΚΜ 

 

 

 

3.3 Ελεγκτικές Υπηρεσίες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

 

Οι Διευθύνσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες ασκούν ελεγκτικές 

δραστηριότητες σε  πεδία που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς  είναι :  

      Η  Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης. 

Η  Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 

Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

Η  Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνική Μέριμνας 

Οι  βασικές  αρμοδιότητες των τμημάτων Εμπορίου της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας  περιλαμβάνει πέντε  βασικούς  άξονες:  

 

Α. Έλεγχος των επιχειρήσεων πώλησης προϊόντων και παροχής  υπηρεσιών για την 

εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Διενέργεια  δειγματοληψιών.  Οι έλεγχοι διεξάγονται 

σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν. 4177/2013  (ΦΕΚ 173/Α΄/8.8.2013) « Κανόνες 

ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις » 

Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ 

Τμήμα 
Χορήγησης 

Αδειών  

Τμήμα  
Επαγγέλματος 

Τμήμα  Εμπορίου  
Τμήμα Δια Βίου  

Μάθησης  
Τμήμα Γραμματειακής 

Υποστήριξης 
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και τη σχετική Υπουργική Απόφαση Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/ Β΄/31.7.2014 ) « 

Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής 

Υπηρεσιών (Κανόνες Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.).  

Αρμόδιες Υπηρεσίες : α. Τμήματα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, β. Διεύθυνση 

Υγείας. 

Β. Έλεγχος των πρατηρίων υγρών καυσίμων. Σύστημα εισροών - εκροών , έλεγχος 

αντλιών, λιτρομέτρηση καυσίμων. Διενέργεια δειγματοληψιών καυσίμων. Εφαρμογή  

προγράμματος  « Μέτρα & Σταθμά » σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4177/2013 

(ΦΕΚ 173/Α΄/8.8.2013) « Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής 

υπηρεσιών και άλλες διατάξεις »  και την Δ19/Φ.11οικ. 13098/1156/7.7.2010 (ΦΕΚ 

1039/Β’/7.7.2010) . Και το Ν. 3054/2002 ( ΦΕΚ 230
 
/Α’/2.10.2002). 

 Αρμόδιες Υπηρεσίες : α. Τμήματα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, β. Διεύθυνση 

Μεταφορών και Επικοινωνιών, γ. Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες. 

Γ. Έλεγχος των τροφίμων όπως προβλέπουν οι  διατάξεις του  Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 

32/Ά/11.2.2014) « Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της 

ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και 

της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Διενέργεια δειγματοληψιών και 

ελέγχων  κατ’ εφαρμογή των πρωτοκόλλων συνεργασίας με τον ΕΦΕΤ και το Γενικό 

χημείο του κράτους.  

Αρμόδιες Υπηρεσίες : α. Τμήματα Εμπορίου της Διεύθυνσης   Ανάπτυξης, β. Διεύθυνση 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, γ. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνική 

Μέριμνας 

Δ. Έγκριση σύστασης ανωνύμων εταιρειών, συγχώνευσης Α.Ε. , διάσπασης Α.Ε.. 

έγκριση μετατροπής εταιρειών. Έλεγχος νομιμότητας των πράξεων και στοιχείων των 

ανωνύμων εταιρειών ή τροποποιήσεων των καταστατικών σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189/Α΄/8.8.2007) « Αναμόρφωση & τροποποίηση των 

κωδικοποιημένου νόμου 2190/20 περί Α.Ε. και άλλες διατάξεις ».  

Αρμόδιες Υπηρεσίες : α. Τμήματα Εμπορίου της Διεύθυνσης  Ανάπτυξης β. Γενικό 

Εμπορικό Μητρώο στα επιμελητήρια της χώρας. 
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Ε. Υπαίθριο Εμπόριο σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4264/2014 ( ΦΕΚ 

118/Α΄/15.5.2014) « Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και 

άλλες διατάξεις ». Συνεργασία με τους Δήμους.  

Αρμόδιες Υπηρεσίες :α. Τμήματα Εμπορίου της Διεύθυνσης  Ανάπτυξης, β. Δήμοι. 

 

3.4  Δημιουργία Ενιαίου Συντονιστικού Οργάνου  

Καθώς διαφορετικές υπηρεσίες της ίδιας Περιφέρειας  έχουν κοινά πεδία ελέγχων 

αυτό έχει σαν αποτέλεσμα : 

α. Να χάνεται πολύτιμος χρόνος όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών 

 β. Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται να είναι αποσπασματικοί 

 γ.Οι επιχειρηματίες να δυσανασχετούν καθώς είναι αντικείμενο ελέγχων 

διαφορετικών υπηρεσιών.  

δ. Ακόμη η  εμπλοκή πολλών διαφορετικών κλιμακίων ελεγκτών  μπορεί να επιφέρει 

σύγχυση από πλευράς νομοθεσίας όσο αφορά το ποια υπηρεσία υποχρεούται να 

επιβάλλει τις διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις και αυτό ισοδυναμεί με απώλεια 

εργατοωρών. 

Όλες  οι προαναφερόμενες υπηρεσίες  επιτελούν το έργο τους , δηλαδή τη διεξαγωγή 

ελέγχων στην αγορά  σε  συνεργασία με άλλες υπηρεσίες άλλων φορέων, όπως τους 

Δήμους , το Γενικό Χημείο του Κράτους ,τον ΕΦΕΤ ( Ενιαίος Φορέας Ελέγχου 

Τροφίμων ),την Αστυνομία, τις Δ.Ο.Υ ή τα τελωνεία. Μάλιστα μεταξύ των 

υπηρεσιών υπογράφονται πρωτόκολλα συνεργασίας αποσαφηνίζοντας τα 

σημαντικότερα  σημεία για τη  διεξαγωγή των ελέγχων. Αυτό απαιτεί πολύ χρόνο και 

συνεχή επικοινωνία για το συγχρονισμό όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών  

προκειμένου να καθοριστούν τα εξής:  

Α. Οι περιοχές που θα διεξαχθούν οι έλεγχοι.  

Β. Ποια  προϊόντα  θα αναλυθούν  από τη Χημική Υπηρεσία  

Γ. Ποιες υπηρεσίες θα διεξάγουν συγκεκριμένες δειγματοληψίες και ελέγχους. 

Μια πρόταση είναι η δημιουργία ενός ενιαίου συντονιστικού - εποπτικού  οργάνου σε 

επίπεδο περιφερειών. Το εποπτικό αυτό όργανο θα καταρτίσει ένα μητρώο ελεγκτών 

το οποίο θα αποτελείται από υπαλλήλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
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διαφόρων ειδικοτήτων και διαφορετικών υπηρεσιών που ήδη ασκούν ελεγκτικές 

δραστηριότητες. Η εποπτεία των ελέγχων στην αγορά από ένα ενιαίο συντονιστικό 

όργανο θα έχει ως αποτέλεσμα τα ακόλουθα: 

Α. Σχεδιασμό και Προγραμματισμό των Ελέγχων σε όλη την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

Β. Ορισμό ελεγκτών που ανήκουν στην υπηρεσία μιας Περιφερειακής Ενότητας 

για τη  διεξαγωγή  ελέγχων σε άλλο νομό αντιμετωπίζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο , 

τυχόν θέματα διαφθοράς ή αναποτελεσματικότητας των ελέγχων λόγω του στενού 

τοπικού περιβάλλοντος. 

Γ. Συνεργασία των κλιμακίων των ελεγκτών  και με άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες 

όπως Δ.Ο.Υ. , ή   τελωνεία. 

Δ. Εξοικονόμηση πόρων , γιατί με τα ίδια μετρικά όργανα θα πραγματοποιούνται 

έλεγχοι σε όλη την Περιφέρεια, χωρίς να απαιτείται κάθε Περιφερειακή Ενότητα  να 

προβαίνει σε ξεχωριστές προμήθειες. 

Ε.Η μελέτη ενιαίων απολογιστικών στοιχείων θα  δώσει στην κεντρική διοίκηση 

μια ολοκληρωμένη εικόνα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί. Αυτό με τη 

σειρά του θα διευκολύνει  το σχεδιασμό , τον προγραμματισμό και τη στοχοθεσία της 

επόμενης χρονιάς.  

Τέλος καθώς η Δημόσια Διοίκηση των ημερών μας στην Ελλάδα ελάχιστα έχει 

εκσυγχρονιστεί , αλλά αντίθετα εξακολουθεί να είναι προσαρμοσμένη σε παλαιά 

πρότυπα , γραφειοκρατικά και ξεπερασμένα, πιστεύουμε ότι  για τον αποτελεσματική 

λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης σημαντική  είναι η διασφάλιση της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από τυποποιημένες διαδικασίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4  ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  &  ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ  

4.1  Ανάλυση  Ερευνητικών Δεδομένων  

Χρησιμοποιήθηκε η δομημένη ανάλυση περιεχομένου ώστε να εξαχθούν χρήσιμα 

συμπεράσματα από την ταξινόμηση των δεδομένων. Για να παραχθούν συγκρίσιμα 

στοιχεία , χρησιμοποιήθηκε ποσοτική μέθοδος σε υλικό ποιοτικής φύσης. Έτσι 

παρακάτω γίνεται μια κατηγοριοποίηση του υλικού που έχει συγκεντρωθεί. Τα 

αποτελέσματα διατυπώθηκαν με τη βοήθεια πινάκων και προγράμματος 

υπολογιστικών φύλλων.  

Στοιχεία  για το Ανθρώπινο  Δυναμικό  

Η φυσιογνωμία των συμμετεχόντων στην έρευνα. 

Φύλο  

 

 

Γράφημα 1 Το φύλο των συμμετεχόντων  

Παρατηρούμε όπως φαίνεται και στο γράφημα 1 ότι  το 45% είναι  γυναίκες και το 

55% είναι  άνδρες. Γενικά στους ελεγκτικούς μηχανισμούς συμμετέχουν υπάλληλοι – 

ελεγκτές και από τα δύο φύλα, μάλιστα πολλές φορές στην πράξη επιλέγεται από 

τους διευθυντές τα κλιμάκια ελέγχων να αποτελούνται και από άνδρες και από 

γυναίκες.  
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Ηλικία  

 

Γράφημα 2 Η ηλικία των συμμετεχόντων  

Από τα  11 μέλη  του δείγματος  παρατηρείται ότι δεν υπάρχουν υπάλληλοι στην 

ηλικία των 25-34. Γενικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα 

στα τμήματα Εμπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης η ηλικία των υπαλλήλων είναι 

πάνω από τα 35. Η πλειονότητα των υπαλλήλων είναι μεταξύ 45-54 ετών. 
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Ειδικότητες  

 

Γράφημα 3 Οι ειδικότητες των υπαλλήλων  

Υπάρχει  ποικιλία ειδικοτήτων και αυτό που φαίνεται είναι ότι υπάρχουν ειδικότητες 

που δεν σχετίζονται  με το αντικείμενο της υπηρεσίας. Μόνο δύο υπάλληλοι είναι της 

κατηγορίας ΔΕ Γεωτεχνικών. Πολλές φορές απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις που 

πρέπει να υπάρχουν στη βασική κατάρτιση του υπαλλήλου για να μπορέσει να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εργασίας.  
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Χρόνια  Υπηρεσίας  

 

Γράφημα 4 Προϋπηρεσία στο δημόσιο 

Οι περισσότεροι υπάλληλοι έχουν προϋπηρεσία από 16 έως 20 χρόνια. Τρείς 

εμφανίζεται στο γράφημα να έχουν προϋπηρεσία από 26 έως 30 χρόνια. Ενώ 

λιγότεροι είναι οι υπάλληλοι με προϋπηρεσία στο δημόσιο λιγότερων ετών.  
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Επίπεδο Σπουδών  

 

Γράφημα 5 Επίπεδο Σπουδών  

Το 23% είναι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το 31% είναι Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης και ακριβώς πάλι στο ίδιο ποσοστό ανέρχεται και ο αριθμός των 

υπαλλήλων που είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευση. Το 8% είναι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού ενώ το 7% είναι κάτοχοι διδακτορικού. Βέβαια θα μπορούσαμε να 

αναφέρουμε ότι δύο υπάλληλοι Πανεπιστημιακής  Εκπαίδευσης παρακολουθούν 

μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών η μία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και η άλλη στο 

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.  
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Γνώση Ξένης Γλώσσας  

 

Γράφημα 6 . Γνώση Ξένης Γλώσσας  

Όπως φαίνεται και στο παραπάνω γράφημα 6 από τους συνεντευξιαζόμενους το 46% 

δεν γνωρίζει καμία ξένη γλώσσα , το 45 % γνωρίζει μία ξένη γλώσσα την Αγγλική 

και το 9% του δείγματος γνωρίζει δύο ξένες γλώσσες Αγγλικά και Γαλλικά.  
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Παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων για την ποιότητα των υπηρεσιών  

 

Γράφημα 7  Παρακολούθηση Σεμιναρίων για την ποιότητα.  

Το 64% του δείγματος δεν έχει παρακολουθήσει σεμινάρια που αφορούν την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ενώ το 36% έχει παρακολουθήσει σεμινάρια 

με θέμα τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
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4.2  Αποτελέσματα της έρευνας    :  Ηγεσία      

4.2.1 Εφαρμογή της Στοχοθεσίας 

Όλοι οι υπάλληλοι – ελεγκτές  οι οποίοι συμμετείχαν στη συνέντευξη απάντησαν ότι  

εφάρμοσαν στην υπηρεσία τους τη στοχοθεσία. Το έτος έναρξης εφαρμογής της 

στοχοθεσίας είναι το 2014. Η απάντησή τους αυτή είναι το πρώτο σκέλος της πρώτης 

ερώτησης της παρούσας θεματικής ενότητας.  

 

 

4.2.2 Ξεκάθαροι και Μετρήσιμοι Στόχοι  

Από το σύνολο των 11 συνεντευξιαζόμενων μόνο οι τρείς υποστήριξαν ότι οι στόχοι 

της υπηρεσίας τους ήταν ξεκάθαροι και μετρήσιμοι οι υπόλοιποι είπαν ότι μόνο 

μερικοί από τους στόχους   ήταν ξεκάθαροι και μετρήσιμοι όχι όμως όλοι οι στόχοι 

που είχαν τεθεί στην υπηρεσία τους και τούτου λόγω της ιδιαιτερότητας των 

ελεγκτικών μηχανισμών. 

 Η εφαρμογή της στοχοθεσίας έγινε πιλοτικά από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης , 

όπως και αναφέρθηκε από δύο υπαλλήλους – ελεγκτές. 

4.2.3 Δημοσιοποίηση   του Σκοπού του Οράματος και της Αποστολής  

Στη δεύτερη  ερώτηση αν δημοσιεύθηκε ο σκοπός της στοχοθεσίας οι επτά στους 

έντεκα (7/11)  απάντησαν ότι η διοίκηση δημοσίευσε το σκοπό της στοχοθεσίας σε 

όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι συμμετείχαν και ότι αυτό συνέβαλλε πολύ θετικά 

στο να τους ενδυναμώσει για να εξασφαλίσει την ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή 

τους, προσηλώνοντας το ενδιαφέρον τους στο αποτέλεσμα.  Όλοι όμως  οι υπάλληλοι 

δεν γνώριζαν το όραμα και την αποστολή της υπηρεσίας τους ενώ κλήθηκαν να 

συμμετέχουν στην επίτευξη των στόχων που τους ανατέθηκαν.  

Αναφέρθηκε ότι η διοίκηση εστίασε περισσότερο στη μέτρηση  αριθμητικών στοιχείων 

επί της στοχοθεσίας. Ότι οι στόχοι ήταν αποσπασματικοί κατά Περιφερειακή Ενότητα 

και δεν ήταν κοινοί για όλα τα Τμήματα Εμπορίου της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας επίσης  δεν ήταν αποτέλεσμα ενός γενικότερου σχεδιασμού. Ακόμη ότι 

στην ουσία οι στόχοι τέθηκαν από τους υπαλλήλους των Τμημάτων Εμπορίου σε 

συνεργασία με τους προϊσταμένους των Τμημάτων και των Διευθύνσεων 

ακολουθώντας τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης , εκφράζοντας την επιθυμία οι 

στόχοι να τίθενται από πάνω προς τα κάτω. Καθώς και το να ληφθεί υπόψη ο αριθμός 

των υπαλλήλων του κάθε Τμήματος ανά νομό , ως μεταβλητή για τον καθορισμό της 

στοχοθεσίας. Τα επίθετα που ακούστηκαν για τους στόχους  είναι : ρεαλιστικοί, 

συγκεκριμένοι, ξεκάθαροι.  
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Τέλος ένας  από τους ερωτηθέντες ανέφερε ότι  : « Δεν δημοσιοποιήθηκε  το όραμα γι’ 

αυτό πιστεύω ότι δεν δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στη στοχοθεσία ». 

4.2.4 Δέσμευση της  Ηγεσίας  ( Καθοδήγηση  -  Παράδειγμα )  

Στην  έρευνάς μας , οι 8 από τους 11 εργαζόμενους  υποστήριξαν ότι  η ανώτατη 

διοίκηση αναλαμβάνει προσωπικά την ηγεσία της προσπάθειας και παρέχει την 

αναγκαία καθοδήγηση για την ορθή λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών δίνοντας 

πρώτη το παράδειγμα.  

Στα πλαίσια των προτάσεών απόψεων  αναφέρθηκαν τα εξής : 

Α. Ότι η  συνεργασία των φορέων και των υπηρεσιών με παρόμοιες αρμοδιότητες 

όπως το υγειονομικό και το κτηνιατρείο θα μπορούσε να τεθεί σε μια μακροχρόνια 

βάση από την ανώτατη διοίκηση στοχεύοντας πάντα στα καλύτερα αποτελέσματα των 

ελεγκτικών μηχανισμών για  την προστασία του καταναλωτή.  

Β. Τα πρωτόκολλα συνεργασίας που υπογράφονται με πρωτοβουλία των στελεχών 

της ανώτατης διοίκησης με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες όπως τον ΕΦΕΤ ( Ενιαίος 

Φορέας  Ελέγχου  Τροφίμων ) και το Γενικό Χημείου του Κράτους είναι απόδειξη ότι 

η διοίκηση καθοδηγεί την ορθή λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών.  

Οι υπόλοιποι υπάλληλοι  της ποιοτικής μας έρευνας (3/11) απάντησαν μονολεκτικά 

ότι η ανώτατη διοίκηση «όχι» δεν αναλαμβάνει τη δέσμευση για την παρακολούθηση 

της πορείας επίτευξης των στόχων προσανατολίζοντας το ενδιαφέρον της στα αίτια 

και στα προβλήματα εφαρμογής της στοχοθεσίας και της επίτευξης των στόχων, ούτε 

δίνει η ίδια πρώτη το παράδειγμα για την ορθή λειτουργία των ελεγκτικών 

μηχανισμών. Οι περισσότερες απαντήσεις επί αυτού του σκέλους του ερωτήματός 

μας δεν αιτιολογήθηκαν.  

4.3 Αποτελέσματα   Έρευνας :  Ανθρώπινο  Δυναμικό  

4.3.1 Εκπαίδευση για την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας 

Στα πλαίσια της έρευνάς μας μόνο δύο (2) από τους έντεκα (11) ερωτηθέντες έχουν 

παρακολουθήσει σεμινάρια για την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης της 

ποιότητας . Όλοι όμως τονίζουν τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσής τους σχετικά με 

την διασφάλιση της ποιότητας, των υπηρεσιών που προσφέρουν. Αξιοσημείωτες 

φράσεις των συνεντευξιαζόμενων είναι:  « Η εκπαίδευση για τη διασφάλιση της 

ποιότητας των ελεγκτικών μηχανισμών είναι το α και το ω ».  Τα σεμινάρια για την 

εκπαίδευση  σε θέματα ποιότητας δεν πρέπει να γίνονται μόνο σε προϊσταμένους ή 

διευθυντές αλλά σε όλους τους εργαζόμενους για να κατανοήσουν την έννοια της 

ποιότητας και τις πτυχές της και να πιστέψουν ότι αξίζει να εργαστούν γι’ αυτό» « 

χωρίς εκπαίδευση για την ποιότητα δεν γίνεται τίποτα ». 
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4.3.2 Σύνδεση Στοχοθεσίας και Αξιολόγησης των υπαλλήλων 

Οι  περισσότεροι από τους ερωτηθέντες ( 8 στους 11) απάντησαν ότι θεωρούν σωστό 

να συνδέεται η επίτευξη των στόχων με την αξιολόγηση του υπαλλήλου.  Αυτά που 

αναφέρθηκαν και αξίζει να σημειωθούν είναι ότι η σύνδεση της στοχοθεσίας με την 

αξιολόγηση των υπαλλήλων είναι σε πολύ πρώϊμο στάδιο αλλά είναι μια αρχή, « από 

κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε ».  Είναι δύσκολο στις ελεγκτικές υπηρεσίες, όπως 

είναι τα Τμήματα Εμπορίου της ΠΚΜ να γίνει διαχωρισμός της ατομικής στοχοθεσίας 

από τη συμμετοχή του κάθε υπαλλήλου  στη στοχοθεσία του τμήματος καθώς δεν 

επιτρέπεται από τη  νομοθεσία η διενέργεια  ελέγχων από έναν υπάλληλο. 

Απαιτούνται τουλάχιστον δύο ελεγκτές. Ακόμη αναφέρθηκε ότι η σύνδεση των 

στόχων με την αξιολόγηση  είναι ένα κίνητρο για τους υπαλλήλους, ιδιαίτερα όταν η   

νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες , αρκεί οι στόχοι να είναι 

ρεαλιστικοί . 

 « Η σύνδεση της στοχοθεσίας με την αξιολόγηση είναι αλληλένδετα,  πρέπει όμως  

να λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των υπαλλήλων και να έχουν διαμορφωθεί από τη  

διοίκηση οι κατάλληλες συνθήκες ».  

Οι υπόλοιποι (3/11)  απάντησαν ότι δεν θεωρούν σωστό να συνδέεται η στοχοθεσία 

με την αξιολόγηση των υπαλλήλων. Στην αιτιολόγησή τους για την αρνητική 

απάντηση που έδωσαν αναφέρουν ότι οι στόχοι δεν είναι ξεκάθαροι και τα στοιχεία 

δεν είναι μετρήσιμα. Ότι  αδυνατούν να αντιληφθούν την ατομική στοχοθεσία, λόγω 

της ιδιαιτερότητας του τμήματος, καθώς είναι ελεγκτική υπηρεσία και απαιτείται 

ομαδικότητα και συνεργασία. 

 

4.3.3 Διεξαγωγή των ελέγχων – κρίση των υπαλλήλων 

Στην  3
η
  ερώτηση του δεύτερου θεματικού άξονα που αφορά το ανθρώπινο δυναμικό 

οι  οχτώ στους έντεκα  ( 8/11),  απάντησαν ότι κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων 

λαμβάνεται υπόψη η κρίση των υπαλλήλων ελεγκτών.  

Στα πλαίσια των προτάσεων και προβληματισμών εκφράστηκαν τα εξής  :  Όταν 

υπάρχει ενημέρωση των υπαλλήλων, γνώση της νομοθεσίας και  το σπουδαιότερο 

τυποποίηση των διαδικασιών, ο παράγοντας προσωπική – ατομική κρίση του ελεγκτή 

εκμηδενίζεται. Ακόμη  μεταξύ άλλων ακούστηκε η άποψη ότι κατά τη διενέργεια των 

ελέγχων οι δύο ελεγκτές μπορεί να έχουν διαφορετική άποψη και να διαφωνούν 

επειδή ερμηνεύουν διαφορετικά τη νομοθεσία. Από τους υπόλοιπους μόνο ένας είπε 

ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η προσωπική κρίση του ελεγκτή λόγω της τυποποίησης 
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των διαδικασιών. Ενώ οι δύο απάντησαν ότι κάποιες φορές λαμβάνεται υπόψη η 

κρίση των υπαλλήλων ελεγκτών και κάποιες φορές όχι.  

 

 

4.3.4 Συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα 

Όλοι όσοι συμμετείχαν στο δείγμα απάντησαν ότι ο ανθρώπινος παράγοντας «ναι» 

είναι το κλειδί  για την οργάνωση της δημόσιας διοίκησης. Όσο αφορά τώρα το άλλο 

σκέλος της ερώτησης αν δηλαδή η εξασφάλιση της συμμετοχής του  ανθρώπινου 

παράγοντα επιτυγχάνεται μέσα από την ικανοποίηση των βασικών του αναγκών , 

θετικά απάντησε μόνο ένας (1/11), από τους ερωτώμενους. Οι τέσσερις (4/11)  

επέλεξαν τη (β) απάντηση ότι η εξασφάλιση της συμμετοχής του ανθρώπινου 

παράγοντα επιτυγχάνεται από την ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπου για 

καταξίωση , αυτοσεβασμό και κοινωνική αναγνώριση που απορρέουν, μέσα από την 

εργασία του. Ενώ οι υπόλοιποι  έξι (6/11) υποστήριξαν ότι ισχύει ο συνδυασμός και 

των δύο, δηλαδή η ικανοποίηση  τόσο των βασικών τους αναγκών όσο και των 

αναγκών τους για καταξίωση και κοινωνική αναγνώριση, μέσα από την εργασία. 

Αξιοσημείωτες απαντήσεις : « Το δημόσιο δεν είναι τα κτίρια, τα γραφεία και τα 

υλικά, το δημόσιο είναι κυρίως οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί ».  « Οι διαδικασίες 

θα έπρεπε να είναι αυστηρά τυποποιημένες ώστε ο εργαζόμενος να ενεργεί by the 

book, ο παράγοντας άνθρωπος δεν θα έπρεπε να έχει το βασικό ρόλο, όταν μιλάμε για 

διαδικασίες » 

4.3.5 Πρωτοβουλίες για εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας 

Σχετικά  με την ερώτηση αν έχουν την ευκαιρία οι υπάλληλοι ελεγκτές να 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να υποβάλλουν προτάσεις για την εφαρμογή των 

συστημάτων διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας , οι περισσότεροι απάντησαν 

ότι «ναι », τους δίνεται η ευκαιρία από τη διοίκηση να υποβάλλουν προτάσεις. 

Λιγότεροι είναι εκείνοι (5/11) οι οποίοι απάντησαν ότι δεν τους δίνεται η ευκαιρία 

από την ανώτατη διοίκηση να υποβάλλουν προτάσεις για θέματα διασφάλισης 

ποιότητας στην υπηρεσία τους.  

4.3.6 Είναι αλληλένδετη η ικανοποίηση του υπαλλήλου και του πολίτη. 

Στην τελευταία ερώτηση της 2
ης

 θεματικής ενότητας, όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι 

απάντησαν ότι ένας ικανοποιημένος εργαζόμενος είναι δυνατόν να έχει και 

ικανοποιημένους πολίτες.  
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4.4  Αποτελέσματα   Έρευνας : Ικανοποίηση Πολιτών 

4.4.1 Μέτρηση της ικανοποίησης των πολιτών  

Στην πρώτη ερώτηση του 3
ου

 θεματικού άξονα σχετικά με τις προτάσεις των 

υπαλλήλων – ελεγκτών για τους τρόπους μέτρησης της ικανοποίησης των πολιτών 

από τα αποτελέσματα των ελέγχων που διεξάγουν τα Τμήματα Εμπορίου της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οι τρείς από τους 11 ερωτηθέντες (3/11), 

πρότειναν τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των ελέγχων της αγοράς στον τύπο ή 

στην ηλεκτρονική σελίδα της ΠΚΜ. Δηλαδή να δημοσιεύεται ο αριθμός των 

δειγματοληψιών των  καυσίμων, τροφίμων, βιομηχανικών προϊόντων,o αριθμός 

ελέγχων και παραβάσεων, ο αριθμός και το συνολικό ύψος των προστίμων και 

φυσικά ο αριθμός των καταγγελιών από τους πολίτες. Άλλη άποψη – πρόταση  που 

ακούστηκε (3/11) για τη μέτρηση της ικανοποίησης του πολίτη – πελάτη είναι :  η 

συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους πολίτες έπειτα από τη δημοσίευση των 

αποτελεσμάτων των ελέγχων. Ένας από τους έντεκα  (1/11) ανέφερε ότι θα ήταν 

ευκολότερο να μετρηθεί η ικανοποίηση των πολιτών από τους ελέγχους στην αγορά, 

όταν γινόταν σε εθνικό επίπεδο ένας γενικότερος σχεδιασμός , όσο αφορά τα πεδία 

στα οποία θα έπρεπε να επικεντρωθούν οι έλεγχοι από την  υπηρεσία.  Εκφράστηκε η 

άποψη (1/11) ότι είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί η ικανοποίηση των πολιτών από τη 

διεξαγωγή των ελέγχων, καθώς τα αποτελέσματα των ελέγχων είναι έμμεσα και 

μακροπρόθεσμα. Οι υπόλοιποι (3/11) ανέφεραν άλλους τρόπους μέτρησης 

ικανοποίησης του πολίτη όπως τον αριθμό των καταγγελιών , την παρουσία των 

ελεγκτών στην αγορά και τον αριθμό των παραβάσεων.  

 

4.4.2 Πρόστιμα για την προστασία του καταναλωτή  

Στην ερώτηση της συνέντευξης για την επιβολή υψηλότερων προστίμων ή την 

επιβολή περισσότερων αλλά χαμηλότερων προστίμων οι περισσότεροι (9/11) 

επέλεξαν τη δεύτερη επιλογή δηλαδή την επιβολή περισσότερων αλλά χαμηλότερων 

προστίμων. Παράλληλα όμως τονίστηκε και η σπουδαιότητα της σύστασης , για τη 

συμμόρφωση των επιχειρηματιών ,με τις κείμενες διατάξεις. Οι υπόλοιποι  (2/11) 

απάντησαν ότι η επιβολή των προστίμων πρέπει να είναι συνάρτηση της 

σοβαρότητας  της παράβασης.  

 

4.4.3 Τρόποι προστασίας των υπαλλήλων - ελεγκτών από τη Δημόσια 

Διοίκηση  

Όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι (11/11) απάντησαν ότι η δημόσια διοίκηση δεν 

προστατεύει τους υπαλλήλους - ελεγκτές. Βέβαια κατά τη διάρκεια των ελέγχων 
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μπορεί να ζητηθεί η συνδρομή της αστυνομίας εάν κρίνεται ότι αυτό είναι 

απαραίτητο λόγω της δυσκολίας του ελέγχου. Αυτό που ανέφεραν οι ερωτηθέντες 

στις συνεντεύξεις που διεξήχθησαν, είναι ότι σε περίπτωση δικαστικής διένεξης  δεν 

υπάρχει νομική προστασία για τους υπαλλήλους. Αξιοσημείωτες είναι οι απόψεις 

όπως ακούστηκαν: « Η διοίκηση σου λέει τι πρέπει να κάνεις δε σου λέει όμως πως θα 

το κάνεις »,  « Η διοίκηση δεν εκπαιδεύει ελεγκτές ».  

 

 

 

4.4.4 Η συμβολή της  συμπεριφοράς των ελεγκτών στην εικόνα της 

υπηρεσίας. 

Στην τελευταία ερώτηση του 3
ου

 θεματικού άξονα , για τη συμβολή της 

συμπεριφοράς των υπαλλήλων - ελεγκτών στο να σχηματίσουν οι πολίτες μια θετική 

άποψη για την υπηρεσία όλοι (11/11) απάντησαν θετικά. Οι φράσεις που 

σημειώθηκαν επί του θέματος είναι : « εννοείται », « είναι το α και το ω»,  « 100%»,  

« Μια δίκαιη συμπεριφορά δημιουργεί την ανάλογη σχέση »,  « κατά πάρα πάρα 

πάρα πολύ » , « οπωσδήποτε έχει άμεση σχέση ».  

 

 

4.5 Αποτελέσματα Έρευνας Διαχείριση  Διεργασιών   

4.5.1 Μετρήσιμα Στοιχεία των Ελέγχων 

Στην  πρώτη ερώτηση σχετικά με το αν διαθέτουν τα Τμήματα Εμπορίου μετρήσιμα 

στοιχεία για τους ελέγχους που διεξάγουν , οι περισσότεροι (9/11) απάντησαν ότι 

διαθέτουν μετρήσιμα  στοιχεία  στην υπηρεσία τους σε μηνιαία βάση. Οι λόγοι  που 

αναφέρθηκαν προκειμένου να τεκμηριωθεί η άποψη , ότι το να διαθέτει μια υπηρεσία 

μετρήσιμα στοιχεία συμβάλλει θετικά, είναι ότι : α)  η μέτρηση των στοιχείων 

αποτελεί τη βάση για τη στοχοθεσία  της επόμενης χρονιάς, β)  μπορεί να γίνει 

σύγκριση με τα στοιχεία άλλων  υπηρεσιών  ή με τα στοιχεία  ίδιων  υπηρεσιών  των 

άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων, γ)  στις δειγματοληψίες  δίνεται η δυνατότητα  να 

μελετηθούν  τα στοιχεία σε ετήσια βάση και να επιλεχθεί άλλη περιοχή και άλλες 

επιχειρήσεις την επόμενη χρονιά. 

4.5.2 Τυποποίηση  – Απλούστευση   Διαδικασιών  των Ελεγκτικών 

Δραστηριοτήτων  

Όλοι οι ερωτηθέντες (11/11) απάντησαν ότι ακολουθούν μια τυποποιημένη 

διαδικασία και συγκεκριμένα έντυπα κατά τη διενέργεια των ελέγχων στην αγορά και 
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αυτό υλοποιήθηκε μετά από πρωτοβουλία και απαίτηση της Γενικής Διεύθυνσης 

Ανάπτυξης. Πριν το 2014, οι υπηρεσίες προσπαθούσαν να  εφαρμόσουν μια 

συγκεκριμένη διαδικασία  με δική τους πρωτοβουλία και βάση της νομοθεσίας. Όταν 

διαπιστώθηκε από την έδρα ότι η άσκηση της ελεγκτικής δραστηριότητας στα 

Τμήματα Εμπορίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ήταν διαφορετική , 

ξεκίνησε η πρωτοβουλία για την ομογενοποίηση των εγγράφων και την τυποποίηση 

καθώς και την απλούστευση των διαδικασιών. Η τυποποίηση των διαδικασιών των 

ελεγκτικών δραστηριοτήτων  βοήθησε πάρα πολύ στη λειτουργία της υπηρεσίας. Δεν 

εφαρμόζεται κάποιο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών , είπαν οι 

ερωτηθέντες , αλλά επισημάνθηκε ότι αυτό είναι στις προτεραιότητες της Γενικής 

Διεύθυνσης Ανάπτυξης.  

 

 

4.5.3 Ηλεκτρονικό Σύστημα  Εσωτερικής Πληροφόρησης για τα Τμήματα 

Εμπορίου της ΠΚΜ. 

Οι εννέα  στους έντεκα (9/11) απάντησαν ότι γνωρίζουν ότι υπάρχει για τα Τμήματα 

Εμπορίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ένα ηλεκτρονικό σύστημα 

εσωτερικής πληροφόρησης, όπου μπορούν οι υπάλληλοι – ελεγκτές να έχουν 

πρόσβαση με τη χρήση δικών τους κωδικών και να αντλούν  από εκεί  συγκεκριμένα  

πρότυπα εντύπων και συγκεκριμένες – τυποποιημένες διαδικασίες που πρέπει να 

ακολουθηθούν  καθώς και τη σχετική νομοθεσία για την άσκηση των ελεγκτικών 

δραστηριοτήτων. Όλοι απάντησαν  ότι αυτό είναι πολύ χρήσιμο για τη διεξαγωγή των 

ελέγχων στην αγορά. Στο σκέλος της ερώτησης πόσο συχνά  χρησιμοποιούν το 

ηλεκτρονικό σύστημα εσωτερικής πληροφόρησης ,οι περισσότεροι ( 9/11) απάντησαν 

ότι χρησιμοποιούν σπάνια το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης . Ενώ μόνο ένας 

είπε ότι προσθέτει ο ίδιος κάτι καινούργιο όσο αφορά τη νομοθεσία ή τη διαδικασία 

των ελεγκτικών δραστηριοτήτων. Μια άποψη που ακούστηκε από τους υπαλλήλους 

είναι ότι δεν έχει γίνει ενημέρωση για τη χρήση του συστήματος. Και μια άλλη είναι 

ότι αφού άντλησαν στην αρχή όλα τα πρότυπα των εντύπων επί των διαδικασιών 

τώρα αναζητούν σπανιότερα από το σύστημα στοιχεία , συνήθως όταν αλλάζει η 

νομοθεσία.  

 

4.5.4 Εργαλεία και μέσα για τους ελέγχους 

Στην τελευταία ερώτηση της 4
ης

 θεματικής ενότητας οι ελεγκτές απάντησαν ( 10/11) 

«όχι» δεν διαθέτει η υπηρεσία τα απαραίτητα μέσα και εργαλεία για την  αρτιότερη 

διεξαγωγή των ελέγχων. Αυτό τόνισαν ότι δυσχεραίνει τους ελέγχους και ότι είναι 
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ευθύνη της κεντρικής διοίκησης η οποία δεν εφοδιάζει τους ελεγκτές με τα 

κατάλληλα μέσα και εργαλεία. Στις προτάσεις τους συμπεριλήφθηκαν τα εξής : 

Α) Προμήθεια οργάνων μέτρησης υγραερίου 

Β) Εξασφάλιση μεταφορικών μέσων 

Γ) Εκπαίδευση  των υπαλλήλων για τους ελέγχους. 

 

 

4.6 Αποτελέσματα  Έρευνας : Συνεχής  Βελτίωση  

4.6.1 Προγραμματισμός και Απολογισμός των Ελέγχων στην Αγορά  

Στην ερώτηση αν πραγματοποιούνται συσκέψεις στα Τμήματα Εμπορίου για τον 

προγραμματισμό και τον απολογισμό των ελέγχων στην αγορά αρκετοί (6/11) 

απάντησαν ότι γίνονται συσκέψεις μια φορά την εβδομάδα. Οι τρείς (3/11) 

απάντησαν ότι γίνονται συσκέψεις μια φορά το μήνα ενώ οι υπόλοιποι απάντησαν ότι 

δεν πραγματοποιούνται καθόλου συσκέψεις. Στα πλαίσια των προτάσεων και των 

προβληματισμών τονίστηκε ότι οι συσκέψεις χρειάζονται γιατί έτσι ενθαρρύνεται η 

ομαδικότητα και η συνεργασία στο τμήμα και τίθενται όλα τα θέματα της υπηρεσίας 

και εντοπίζονται τα δυνατά και αδύνατα σημεία της υπηρεσίας. Γίνεται απολογισμός 

των ελέγχων που έχουν διεξαχθεί και ακριβέστερος προγραμματισμός για τους 

ελέγχους που θα ακολουθήσουν. 

 

4.6.2 Δια-λειτουργικότητα των Υπηρεσιών  

Στη δεύτερη ερώτηση του τελευταίου θεματικού άξονα σχετικά με τη δια-

λειτουργικότητα των υπηρεσιών οι τρείς από τους ερωτηθέντες (3/11) δεν γνώριζαν 

καθόλου την έννοια της δια-λειτουργικότητας ούτε κάποιο αντικείμενο της υπηρεσίας 

που πραγματοποιείται με τη συνεργασία άλλου φορέα ( παράρτημα V – διάγραμμα 

BPMN για τη δια- λειτουργικότητα Εμπορίου και Επιμελητηρίων ) . Αρκετοί (4/11) 

απάντησαν ότι συνεργάζονται ηλεκτρονικά με τον ΕΦΕΤ και ότι έτσι μειώθηκε ο 

χρόνος διεκπεραίωσης μιας εργασίας και ειδικότερα στον τομέα διεξαγωγής των 

δειγματοληψιών των τροφίμων. Οι υπόλοιποι ανέφεραν τη συνεργασία της υπηρεσίας 

με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα των ανωνύμων 

εταιρειών , λέγοντας ότι τα αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και δεν απαιτείται η 

παρουσία των αιτούντων στην υπηρεσία για τον έλεγχο νομιμότητας όλων των 

πράξεων και στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών. 

 



65 
 

4.6.3 Μείωση του Χρόνου  

Όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι απάντησαν ότι η τυποποίηση και  απλούστευση των 

διαδικασιών των ελεγκτικών μηχανισμών μείωσε κατά πολύ τους χρόνους 

προετοιμασίας των ελεγκτών , προκειμένου να έχουν την απαιτούμενη ετοιμότητα για 

τη διεξαγωγή των ελέγχων  στην αγορά. Η προσπάθεια που έγινε για την τυποποίηση 

των διαδικασιών καθώς και την απλούστευσή τους, η  ομογενοποίηση των εγγράφων, 

των αποφάσεων, των εντύπων διενέργειας των ελέγχων , των πράξεων επιβολής 

προστίμων , όλα αυτά μείωσαν κατά πολύ το χρόνο του απαιτείται για την 

προετοιμασία των ελεγκτών να διεξάγουν τους ελέγχους στην αγορά.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΡΜΗΝΕΙΑ & ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

5.1 Ηγεσία   

Μελέτες και έρευνες  που έχουν διεξαχθεί σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα όπως 

εκείνη των   Aldwan, S. & Forrester P. (2016) έχουν δείξει ότι :  

Α. Οι οργανισμοί   προσδιορίζουν  ρητά το όραμα, την αποστολή, τις αξίες και τον 

κώδικα δεοντολογίας. Ωστόσο, ο μηχανισμός που χρησιμοποιείται για να κατασκευάσει 

ή να διατυπώσει το όραμα τους δεν είναι  καθόλου σαφής.  

Β. Ο βαθμός συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων και των εργαζομένων στη 

διαμόρφωση και ανάπτυξη του οράματος και της αποστολής είναι  ασαφής, με μόνο 

τρεις  από τους δέκα κυβερνητικούς οργανισμούς που μελετήθηκαν να  έχουν  στην 

πραγματικότητα  συμμετάσχει  στις διαδικασίες διαμόρφωσης του οράματος. Όσον 

αφορά σε αυτό το σημείο, είναι σαφές ότι η κατανόηση και δέσμευση για το όραμα 

και την αποστολή του οργανισμού  από τους εργαζομένους μπορεί να επιτευχθεί μέσα 

από τη συμμετοχή τους στην εκπόνηση της ρητής διατύπωσης του οράματος. 

Γ. Το όραμα πρέπει να είναι αντανάκλαση των στόχων του οργανισμού, των αξιών  και 

των ονείρων  των εργαζομένων. Ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι οι ηγέτες πρέπει να 

διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του οράματος εμπνέοντας τους  

εργαζόμενους  να πιστεύουν στο όραμα και να συμβάλλουν  θετικά στην επίτευξη 

των στρατηγικών στόχων. 

Δ. Υπάρχει επίσης μια αδυναμία στην υιοθέτηση αποτελεσματικών εργαλείων για τη 

διάδοση του οράματος, της αποστολής και των βασικών αξιών μεταξύ των 

εργαζομένων.  



66 
 

Ε. Οι οργανισμοί δεν είναι  σε θέση να μετρήσουν την ευαισθητοποίηση των 

εργαζομένων στο  όραμα και στην αποστολή  του οργανισμού και τις βασικές αξίες. 

5.1.1 Εφαρμογή της Στοχοθεσίας  -  Ξεκάθαροι και Μετρήσιμοι Στόχοι 

Σύμφωνα με τη θεωρία μας οι στόχοι πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, δηλαδή να 

διατυπώνονται με ακρίβεια και να είναι σαφείς και κατανοητοί. Να είναι μετρήσιμοι 

και να προσδιοριστούν τα οφέλη από την επίτευξη  αυτών. Ακόμη πρέπει να είναι 

εφικτοί και συμφωνημένοι μεταξύ των υπαλλήλων και των προϊσταμένων τους. 

Ρεαλιστικοί δηλαδή να περιγράφεται πως μπορούν να επιτευχθούν να είναι ακόμη 

χρονικά δεσμευτικοί δηλαδή να υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επίτευξης 

των στόχων. 

 Από την έρευνά μας προκύπτει ότι οι στόχοι δεν ήταν τόσο ξεκάθαροι και μετρήσιμοι. 

Σαν έννοιες ήταν γνώριμες στους υπαλλήλους αλλά δεν επιτεύχθηκε από την 

ανώτατη διοίκηση να ορίσει ξεκάθαρους και μετρήσιμους στόχους.  

Και από  τη  δικής μας  έρευνας όπως και εκείνης   των Aldwan, S. & Forrester ,  (2016) 

προκύπτει  ότι είναι ασαφής ο μηχανισμός που χρησιμοποιείται  για να διατυπωθεί το 

όραμα του οργανισμού μέσα από την αντανάκλαση των  στόχων καθώς στην έρευνά 

μας  οι στόχοι  δεν είναι ξεκάθαροι. Έτσι  δεν προκύπτει   ότι οι ηγέτες 

διαδραματίζουν ένα καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του οράματος εμπνέοντας 

τους  εργαζόμενους  να πιστεύουν σε αυτό το  όραμα και να συμβάλλουν  θετικά 

στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων.  

Σύμφωνα και με τη δική μας έρευνα όπως και σε εκείνη των   Aldwan, S. & Forrester 

P. (2016)  οι στόχοι δεν παρουσιάζονται ως αντανάκλαση του οράματος του 

οργανισμού.  

5.1.2 Δημοσιοποίηση  του Σκοπού του Οράματος και της Αποστολής  

Σύμφωνα με τη θεωρία μας   πρέπει να υπάρχει συνέπεια  στο σκοπό , δημοσίευση σε 

όλους τους εργαζόμενους του σκοπού και των στόχων του οργανισμού. Υιοθέτηση 

της νέας φιλοσοφίας από  ολόκληρο τον οργανισμό. Κάθε σύστημα πρέπει να έχει 

ένα σκοπό και η διοίκηση πρέπει να βελτιστοποιεί το συνολικό σύστημα. 

 Σύμφωνα με την έρευνά μας ο σκοπός δημοσιεύθηκε στους εργαζόμενους και  

θεωρήθηκε  θετικό να δημοσιεύεται ο σκοπός του οργανισμού γιατί είναι κάτι το 

οποίο σίγουρα συμβάλλει  στο να συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι στην επίτευξη 

των στόχων του οργανισμού.  
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Στην  έρευνα του άρθρου  των  Aldwan, S. & Forrester P.(2016) , όλοι οι οργανισμοί 

είχαν προσδιορίσει ρητά το όραμα, την αποστολή, τις αξίες και τον κώδικα 

δεοντολογίας.  

 Στη δική μας έρευνα όμως οι εργαζόμενοι των Τμημάτων Εμπορίου της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας δεν γνώριζαν το όραμα του οργανισμού τους. Αυτό είναι κάτι 

το οποίο δυσχεραίνει πάρα πολύ το να υιοθετηθεί  η νέα φιλοσοφία σε όλα τα μέλη 

του οργανισμού.  

 

5.1.3 Δέσμευση της  Ηγεσίας  ( Καθοδήγηση  -  Παράδειγμα )  

Σύμφωνα με τη θεωρία  μας  σημαντικά βήματα για την ποιότητα είναι  « Καθιέρωση 

ηγεσίας, αρχηγίας , καθοδήγησης » και η « Φανερή και συνεχής δέσμευση της 

διοίκησης ».  Στο βιβλίο του κ. Τσιότρα Βελτίωση της ποιότητας (2002) αναφέρεται : 

Η Δέσμευση της  ηγεσίας  ως  η δέσμευση των   κορυφαίων στελεχών της ανώτατης 

διοίκησης για τη βελτίωση της ποιότητας είναι απαραίτητη. Χωρίς αυτή τη δέσμευση 

οποιαδήποτε αλλαγή δεν θα επιφέρει μόνιμα αποτελέσματα. Η ανώτατη διοίκηση 

πρέπει να αναλάβει προσωπικά την ηγεσία της προσπάθειας και να παρέχει την 

απαραίτητη καθοδήγηση δίνοντας πρώτη το παράδειγμα ( Τσιότρας 2002).  

Από την έρευνά μας όμως προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε συνεργασία 

με τους προϊσταμένους και τους διευθυντές στον καθορισμό  των  στόχων  χωρίς 

όμως να συμμετέχουν στην  εκπόνηση  της ρητής διατύπωσης του οράματος. 

Η μελέτη των Aldwan, S. & Forrester  P. (2016) έδειξε ότι:  η κατανόηση και η 

δέσμευση για το όραμα και την αποστολή του οργανισμού από τους εργαζομένους 

μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη συμμετοχή τους στην εκπόνηση της ρητής 

διατύπωσης του οράματος. 

Από την έρευνά μας προκύπτει ότι δεν υιοθετήθηκαν  αποτελεσματικά εργαλεία για τη 

διάδοση του οράματος, της αποστολής και των βασικών αξιών μεταξύ των 

εργαζομένων.  
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5.2 Ανθρώπινο Δυναμικό  

 

Μελέτες και έρευνες που έχουν  διεξαχθεί σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα , όπως 

εκείνη των  Luis & Jorge Jesus (2016)  έχουν δείξει ότι:  

Τα σημαντικότερα σημεία του ανθρώπινου παράγοντα που μπορούν να αξιοποιηθούν 

στο δημόσιο τομέα  σε συνάρτηση με την εφαρμογή των συστημάτων διασφάλισης 

της ποιότητας είναι :  

Α. Η εκπαίδευση και ειδικότερα η εκπαίδευση σε θέματα ποιότητας, τα κίνητρα για 

την εκπαίδευση , οι πολλαπλές ικανότητες και γνώσεις, η γνώση της διαδικασίας 

καθώς και η εκπαίδευση του να λύνεις τα προβλήματα που παρουσιάζονται.  

Β. Η συνεργασία και ειδικότερα το να μπορείς να λύνεις τα προβλήματα που 

παρουσιάζονται στην ομάδα σου , οι γνώσεις- ικανότητες για τη συνεργασία και την 

ομαδικότητα.  

Γ. Η παρακίνηση και ειδικότερα η ανταμοιβή  για τις προτάσεις που οδηγούν στη 

βελτίωση , η δέσμευση στους στόχους ποιότητας , η συμπλήρωση των αποδοχών , η 

αίσθηση ότι ανήκεις σε έναν οργανισμό, η ανάπτυξη της επαγγελματικής καριέρας το 

να συμμετέχεις στη λήψη των αποφάσεων.  

 

5.2.1 Εκπαίδευση για την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας 

Από τη δική μας έρευνα , όπως και εκείνης του άρθρου των  Luis & Jorge Jesus 

(2016) προέκυψε ότι η εκπαίδευση των υπαλλήλων σε θέματα ποιότητας πρέπει να 

αποτελεί μια προτεραιότητα και για το δημόσιο τομέα. Αναφέρουμε εδώ τη 

χαρακτηριστική φράση ερωτηθέντος της έρευνάς μας  ότι η εκπαίδευση είναι το α και 

το ω. Μέσα από την επένδυση στην εκπαίδευση των υπαλλήλων σε θέματα ποιότητας 

μπορεί  η διοίκηση των δημόσιων οργανισμών να επικεντρωθεί  σε στρατηγικές 

βελτίωσης της ποιότητας παρέχοντας καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες, βελτιώνοντας 

την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα.  

5.2.2 Συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα και  Σύνδεση της Στοχοθεσίας 

με την Αξιολόγηση των υπαλλήλων  

Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας έδειξαν ότι οι υπάλληλοι των Τμημάτων Εμπορίου 

της ΠΚΜ βλέπουν θετικά τη σύνδεση της αξιολόγησής τους με την επίτευξη των 

ατομικών ή ομαδικών στόχων τους. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι η εξασφάλιση της 

συμμετοχής του ανθρώπινου παράγοντα επιτυγχάνεται μέσα από την παρακίνηση  για  

την ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπου για καταξίωση , αυτοσεβασμό και 

κοινωνική αναγνώριση που απορρέουν, μέσα από την εργασία του. Αυτό είναι ένα 
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άλλο κοινό στοιχείο που προέκυψε από την έρευνά  μας σε σχέση με εκείνη των  Luis & 

Jorge Jesus (2016) 

Και από τις  δυο έρευνες προκύπτει ότι η παρακίνηση  του ανθρώπινου παράγοντα είναι 

πολύ σημαντική  και μπορεί να οδηγήσει στη δέσμευση στους στόχους ποιότητας , 

στην αίσθηση ότι ανήκεις σε έναν οργανισμό, στην ανάπτυξη της επαγγελματικής 

καριέρας ή στη συμμετοχή  στη λήψη των αποφάσεων.   

 

5.2.3  Πρωτοβουλίες για εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας 

Ένα άλλο κοινό σημείο που προέκυψε από την έρευνά μας με εκείνη των Luis & 

Jorge Jesus (2016)  είναι ότι και οι υπάλληλοι των Τμημάτων Εμπορίου έχουν την 

ευκαιρία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης 

της ποιότητας και επομένως ενθαρρύνονται  για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία 

λήψης των αποφάσεων, τονίζοντας ότι καλύτερα αποτελέσματα μπορούν να 

επιτευχθούν μέσα από την ποιότητα των υπηρεσιών. 

 

5.2.4  Είναι αλληλένδετη η ικανοποίηση του υπαλλήλου και του πολίτη. 

Η έλλειψη των κινήτρων για τους υπαλλήλους και οι μη ικανοποιημένοι υπάλληλοι 

οδηγούν σε φτωχά επίπεδα ποιότητας και ειδικότερα σε δυσκολίες εφαρμογής της 

διοίκησης ολικής ποιότητας και αυτό έχει ως επακόλουθο μη ικανοποιημένους 

πολίτες. Αυτό έχει αποδειχθεί από παρόμοιες έρευνες και είναι κάτι το οποίο το 

αποδέχθηκαν  και  όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνά μας.  

Όμως από την ανάλυση των αποτελεσμάτων των συνεντεύξεων των υπαλλήλων 

ελεγκτών των Τμημάτων Εμπορίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τέθηκε 

και ένα διαφορετικό ζήτημα, ότι δηλαδή κατά τη διαδικασία των ελέγχων λαμβάνεται 

υπόψη η κρίση και η άποψη των υπαλλήλων-ελεγκτών.  

Η προσωπική κρίση των υπαλλήλων στην εφαρμογή μιας διαδικασίας είναι κάτι το 

οποίο  δεν αναφέρεται καθόλου στο άρθρο το οποίο αφορά τη μελέτη των τριών 

οργανισμών του δημόσιου τομέα στην Πορτογαλία των Luis & Jorge Jesus (2016) το 

οποίο επικεντρώνεται στη σπουδαιότητα της αξιοποίησης του ανθρώπινου παράγοντα 

μέσα από την εφαρμογής της διοίκησης  ολικής ποιότητας.  

Μεταξύ των  προβληματισμών  που εκφράστηκαν στο δείγμα μας γι’ αυτό το θέμα 

φαίνεται ότι το να λαμβάνεται υπόψη η κρίση των ελεγκτών και πάνω σ’ αυτήν 

αποκλειστικά να στηρίζονται οι  έλεγχοι και όλες οι διαδικασίες είναι κάτι το οποίο 

πολλές  φορές δεν επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα για τον ίδιο τον οργανισμό 
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και δεν εξασφαλίζει την ικανοποίηση του υπαλλήλου - ελεγκτή γιατί δεν 

προστατεύεται από μια τυποποιημένη διαδικασία. 

 

5.3 Ικανοποίηση των πολιτών  

 Μελέτες και  έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα  , όπως 

εκείνη  των  Tobin Im and Seung Jong Lee (2012) ,  έδειξε  τη θετική σχέση  μεταξύ 

της διοίκησης και της ικανοποίησης των πολιτών. Σύμφωνα με αυτή την έρευνα: 

Α. Η  διοίκηση των δημοσίων οργανισμών η οποία επικεντρώνεται στο να βελτιώσει 

την ικανοποίηση των πολιτών προσφέροντας ιδιαίτερες υπηρεσίες θα πρέπει να 

εφαρμόσει ανάλογες στρατηγικές.  

Β. Και μέσα στο δημόσιο τομέα συναντάται η έννοια της ικανοποίησης του πελάτη 

αλλά είναι διαφορετική από την ικανοποίηση του πελάτη στον ιδιωτικό τομέα καθώς 

αυτή συμπληρώνεται από τις βασικές  αρχές της ηθικής οι οποίες είναι 

ενσωματωμένες στο δημόσιο τομέα.  

Γ. Η διοίκηση η οποία δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ηγεσία, στις σχέσεις, στις 

διαδικασίες και γενικά στην ποιότητα των υπηρεσιών επιτυγχάνει υψηλότερα επίπεδα 

ικανοποίησης των πολιτών. 

Δ. Η οργανωτική κουλτούρα και οι διοικητικές πρακτικές στο δημόσιο τομέα ποικίλουν 

από έθνος σε έθνος και καθορίζουν την έκταση του ποια εθνική κουλτούρα επηρεάζει 

τη σχέση ανάμεσα στη διοίκηση και στην ικανοποίηση του πολίτη.  

 

5.3.1 Μέτρηση της ικανοποίησης των πολιτών  

Στα τμήματα εμπορίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ο βασικός στόχος 

είναι η προστασία του καταναλωτή και επομένως οι υπηρεσίες παρέχονται έχοντας 

ως γνώμονα την ικανοποίηση του πολίτη-πελάτη ως καταναλωτή. Συγκρίνοντας τα 

συμπεράσματα άλλων άρθρων  με τα αποτελέσματα της δικής μας έρευνας, για την 

σχέση της διοίκησης  με την ικανοποίηση του πελάτη – πολίτη  ,  παρατηρούμε  ότι 

υπάρχει στην κουλτούρα των υπαλλήλων των Τμημάτων Εμπορίου ως στόχος η 

ικανοποίηση του πελάτη – πολίτη.  

Μάλιστα έχοντας ως επίκεντρο τον πολίτη – πελάτη , προτείνουν συγκεκριμένες 

στρατηγικές διοίκησης που θα είναι περισσότερο κοντά στον πολίτη όπως  τη 

δημοσίευση των αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών των καυσίμων, των τροφίμων, 

των βιομηχανικών προϊόντων, τη δημοσίευση του αριθμού των ελέγχων στις 

επιχειρήσεις, του αριθμού των παραβάσεων , του ύψους των προστίμων καθώς και των 

ποινικών κυρώσεων που επιβάλλονται.  
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Τέλος προτείνεται να ακολουθήσει η συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους πολίτες 

με ερωτήματα που αφορούν την ικανοποίησή τους ή όχι από την λειτουργία της 

υπηρεσίας. 

 

5.3.2 Πρόστιμα για την προστασία του καταναλωτή  

Στη δική μας έρευνα εκφράζονται προβληματισμοί για το πώς μπορεί να 

αποσαφηνιστεί η ικανοποίηση των πολιτών  διότι τα αποτελέσματα από τους 

ελέγχους στην αγορά είναι μακροπρόθεσμα και έμμεσα γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο 

και προτείνουν  συγκεκριμένους τρόπους ενημέρωσης των πολιτών . 

Για παράδειγμα η επιβολή ενός υψηλού προστίμου σε ένα πρατήριο υγρών καυσίμων 

δυσαρεστεί τον επιχειρηματία στον οποίο επιβλήθηκε το πρόστιμο. Η συμμόρφωσή 

του όμως και η πώληση ποιοτικότερων καυσίμων στο μέλλον είναι πάρα πολύ θετική 

για τους καταναλωτές οι οποίοι έτσι προστατεύουν τα αυτοκίνητά τους από φθορές.  

Η ομοιότητα των αποτελεσμάτων της δικής μας έρευνας  με την έρευνα των  Tobin 

Im and Seung Jong Lee (2012) είναι ότι η ικανοποίηση του πολίτη στο δημόσιο τομέα 

επικεντρώνεται στις βασικές αρχές της ηθικής, οι οποίες ενσωματώνονται θεσμικά σε 

όλες τα λειτουργίες του δημόσιου τομέα. 

 

5.3.3 Η συμβολή της  συμπεριφοράς των ελεγκτών στην εικόνα της 

υπηρεσίας. 

Ένα άλλο σημαντικό εύρημα που προέκυψε από την έρευνά μας και το οποίο 

συμφωνεί με τα ευρήματα της μελέτης των Tobin Im and Seung Jong Lee (2012) 

είναι ότι οι υπάλληλοι των τμημάτων του Εμπορίου και των Ανωνύμων Εταιρειών, 

όλοι όσοι ρωτήθηκαν, έχουν κατανοήσει ότι η άρτια  συμπεριφορά τους προς τους 

πολίτες είναι ικανή να χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ τους και ότι αυτό 

επιστρέφει ως όφελος στην υπηρεσία ακολουθώντας συγκεκριμένους κανόνες ηθικής 

και δεοντολογίας. 

Η βασική διαφορά όμως είναι ότι η διοίκηση δεν έχει εφαρμόσει ακόμη  

συγκεκριμένες στρατηγικές με στόχο την ενημέρωση  του πολίτη για τα αποτελέσματα 

των ελέγχων της υπηρεσίας, η οποία μπορεί να αποτελέσει  τη γέφυρα , ώστε να 

μετρηθεί η ικανοποίηση του πολίτη. 
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5.4 Διαχείριση  Διεργασιών  

Μελέτες και έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα όπως 

εκείνη των Aki Jääskeläinen & Harri Laihonen (2014)  έχουν δείξει ότι : 

Α. Έχει σχεδιαστεί  μια νέα στρατηγική για τη μέτρηση της απόδοσης σε οργανισμούς 

του δημόσιου τομέα.  

Β.Η ανάπτυξη των πρακτικών μέτρησης της απόδοσης στο δημόσιο είναι κάτι το οποίο 

πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην εφαρμογή νέας στρατηγικής στο δημόσιο. Είναι 

όμως σημαντικό να κατανοήσουμε ότι μια προσέγγιση μέτρησης σπάνια είναι τελείως 

ικανοποιητική και ότι έχει δυνατά και αδύνατα σημεία. 

Γ. Η  στρατηγική  στο δημόσιο τομέα, θα έπρεπε να υποστηρίζεται από τις καλύτερες 

προσεγγίσεις μέτρησης. Οι πρακτικές μέτρησης που εφαρμόζονται όμως τελικά 

εξαρτώνται από τους διαθέσιμους πόρους και δεν επιλέγεται πάντα η βέλτιστη λύση.  

 

5.4.1  Μετρήσιμα Στοιχεία των Ελέγχων 

Από την έρευνά μας έχει προκύψει ότι τα Τμήματα Εμπορίου της ΠΚΜ διαθέτουν 

μετρήσιμα στοιχεία  μηνιαίως και ετησίως.  Αυτό αποτελεί μια βάση για τη μέτρηση 

της απόδοσή τους. Σήμερα όμως δεν εφαρμόζονται ακόμη συγκεκριμένες μέθοδοι 

μέτρησης της απόδοσης. Οι υπάλληλοι έχουν κατανοήσει ότι το να διαθέτει μία 

υπηρεσία μετρήσιμα στοιχεία είναι θετικό καθώς είναι δυνατή η σύγκριση με τα 

στοιχεία της ίδιας υπηρεσίας άλλης γεωγραφικής περιοχής. Μπορούν να τεθούν 

σαφείς και ξεκάθαροι στόχοι στη στοχοθεσία της επόμενης χρονιάς. Ακόμη μπορούν 

να γίνουν  ευστοχότεροι έλεγχοι στην αγορά. Η διοίκηση μέσω στόχων, την οποία 

εφαρμόζει η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης έχει συγκεκριμένους αριθμητικούς δείκτες 

με τους οποίους μετράει την επίτευξη των στόχων του Τμήματος.  

 

5.4.2 Τυποποίηση – Απλούστευση   Διαδικασιών  των Ελεγκτικών 

Δραστηριοτήτων  

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης ανέλαβε την πρωτοβουλία ώστε να υπάρχουν 

τυποποιημένα έντυπα τα οποία θα χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια των ελέγχων 

στην αγορά. Έγιναν προσπάθειες τόσο από τη διοίκηση όσο και κάποιες φορές με 

πρωτοβουλία των υπαλλήλων  να ακολουθείται μια συγκεκριμένη – τυποποιημένη 

διαδικασία κατά την άσκηση των ελεγκτικών δραστηριοτήτων, χωρίς όμως να 

http://www.tandfonline.com/author/J%C3%A4%C3%A4skel%C3%A4inen%2C+Aki
http://www.tandfonline.com/author/Laihonen%2C+Harri
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εφαρμόζεται κάποιο πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας. Αυτή η 

προσπάθεια υποστηρίζεται από ένα ηλεκτρονικό σύστημα εσωτερικής πληροφόρησης 

το οποίο έχει τυποποιημένα έντυπα – πρότυπα και τη σχετική νομοθεσία στο οποίο   

μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι υπάλληλοι των τμημάτων εμπορίου.  

5.5  Συνεχής  Βελτίωση  

 

Μελέτες και έρευνες  που έχουν διεξαχθεί  σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα όπως 

εκείνη των  Karen J. Fryer &    Susan    M. Ogden (2012) έχουν δείξει ότι: 

Α.Η συνεχής βελτίωση δεν είναι κάτι το οποίο οι οργανισμοί το έχουν ή δεν το έχουν, 

αλλά είναι ένα μέρος της κουλτούρας στο ταξίδι της αλλαγής  , της μετατροπής του 

μετασχηματισμού.  

Β. Το μοντέλο της συνεχούς βελτίωσης  στηρίζεται σε τρία στάδια κλειδιά για την 

ανάπτυξη της συνεχούς βελτίωσης, το στάδιο της πρότασης, της αλλαγής και της 

εδραίωσης της αλλαγής. Το μοντέλο της συνεχούς βελτίωσης :  

Πρώτον παρέχει ένα χρήσιμο πλαίσιο στο οποίο μπορούν να αναγνωριστούν τα 

δυνατά και τα αδύνατα σημεία , οι υποκινητές και τα εμπόδια για τη συνεχή βελτίωση 

σε έναν οργανισμό.  

Δεύτερον τονίζει τους τρόπους με τους οποίους  μπορεί η κουλτούρα της συνεχούς 

βελτίωσης να διασκορπιστεί μέσα στον οργανισμό.   

Το τρίτο στάδιο του μοντέλου είναι να αποδείξει ότι το να εδραιωθεί η ανάπτυξη της 

συνεχούς βελτίωσης μέσα στους οργανισμούς είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους.  

Γ. Το βασικό συμπέρασμα  της έρευνας είναι να ενισχύσει τις συμπεριφορές της 

συνεχούς βελτίωσης και να επιτρέψει στους οργανισμούς να χτίσουν την ικανότητα 

της συνεχούς βελτίωσης.  

 

5.5.1 Προγραμματισμός και Απολογισμός των Ελέγχων στην Αγορά  

 

Από την έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε δημόσιες υπηρεσίες , προκύπτει  ότι η 

συνεχής βελτίωση δεν είναι κάτι το οποίο οι οργανισμοί το έχουν ή δεν το έχουν. 

Από τη δική μας έρευνα φαίνεται ότι η έννοια της συνεχούς βελτίωσης αποτελεί μέρος 

της κουλτούρας των εργαζομένων. Πραγματοποιούνται συσκέψεις για να εντοπιστούν 

τα αδύνατα σημεία του οργανισμού. Δεν έχει δοθεί όμως έως σήμερα ιδιαίτερη 

προσοχή στα δυνατά σημεία της υπηρεσίας και πως αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν 

http://www.tandfonline.com/author/Fryer%2C+Karen+J
http://www.tandfonline.com/author/Ogden%2C+Susan+M
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στα πλαίσια της εδραίωσης της κουλτούρας της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών 

του δημόσιου.  

 

5.5.2  Δια-λειτουργικότητα των Υπηρεσιών  

Η Γενική Διεύθυνση έχει αποδείξει ότι βρίσκει τρόπους ώστε να διασκορπίσει την 

κουλτούρα της συνεχούς βελτίωσης σε όλο τον οργανισμό, με την ενθάρρυνση της 

ομαδικότητας και της συνεργασίας , εφαρμόζοντας καλές πρακτικές ποιότητας.  

Όμως δεν έχει κατανοηθεί ακόμη από όλους τους εργαζόμενους, η έννοια της δια-

λειτουργικότητας των υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει ότι η έννοια της συνεχούς 

βελτίωσης των υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα περιορίζεται  εντός του τμήματος , της 

διεύθυνσης ή το πολύ-πολύ  εντός του οργανισμού.  

Μάλιστα συγχέεται η έννοια της δια-λειτουργικότητας των υπηρεσιών με την έννοια 

της συνεργασίας των υπηρεσιών. Ενώ όπως προκύπτει από άλλες έρευνες όπως  των  

Karen J. Fryer &   Susan   M. Ogden  (2012)   , η   εδραίωση της ανάπτυξης της 

συνεχούς βελτίωσης μέσα στους οργανισμούς είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους. 

5.5.3 Μείωση του χρόνου  

Όλοι οι υπάλληλοι – ελεγκτές των Τμημάτων Εμπορίου της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας συμφώνησαν ότι η εφαρμογή καλών πρακτικών ποιότητας όπως η 

τυποποίηση – απλούστευση των διαδικασιών , η ομογενοποίηση των εγγράφων και 

των προτύπων μείωσε κατά πολύ τους χρόνους προετοιμασίας των ελεγκτών για την 

άσκηση των ελεγκτικών δραστηριοτήτων. Επομένως στην κουλτούρα των 

εργαζομένων  έχει διαμορφωθεί η άποψη ότι  εφαρμογή καλών πρακτικών ποιότητας 

οδηγεί σε μείωση του απαιτούμενου χρόνου για την διεκπεραίωση των υποθέσεων 

που τους ανατίθενται από τη διοίκηση. Αυτό είναι  ένας πολύ δυνατός κρίκος στην 

αλυσίδα που λέγεται συνεχής βελτίωση.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις μας  μετά την ανάλυση των ευρημάτων της έρευνάς 

ακολουθούν παρακάτω , ανά θεματική ενότητα :    

6.1 Ηγεσία  

Τα Τμήματα Εμπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης της ΠΚΜ  ανήκουν στο δεύτερο 

βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης της αιρετής περιφέρειας και  αποτελούν κατά βάση 

ελεγκτικές υπηρεσίες, οι οποίες μάλιστα συνεργάζονται με άλλες  υπηρεσίες  όπως 

http://www.tandfonline.com/author/Fryer%2C+Karen+J
http://www.tandfonline.com/author/Ogden%2C+Susan+M
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τον ΕΦΕΤ ή το Γενικό Χημείο του Κράτους , τις Διευθύνσεις Υγείας στοχεύοντας 

στην προστασία του καταναλωτή μέσα από την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. 

Η πρόκληση λοιπόν την οποία καλείται να αντιμετωπίσει η ηγεσία είναι να συνθέσει 

τη λειτουργία αυτής της ελεγκτικής υπηρεσίας με την τοπική αυτοδιοίκηση και τη 

δημόσια διοίκηση σε συνεργασία με υπηρεσίες που ασκούν παρόμοιες αρμοδιότητες . 

Η εφαρμογή της στοχοθεσίας στα Τμήματα Εμπορίου της ΠΚΜ ήταν μια πρώτη 

προσπάθεια εφαρμογής καλών πρακτικών  ποιότητας την οποία οι υπάλληλοι την 

αντιμετώπισαν θετικά καθώς όλοι ήταν ενημερωμένοι και συμμετείχαν ενεργά  σε 

αυτή.   

Διαπιστώθηκε έτσι  ότι η ηγεσία καλείται , να κατανοήσει περισσότερο  και να 

αναλάβει πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την ποιότητα των υπηρεσιών μέσα από  

συγκεκριμένες δράσεις. 

Από την έρευνά μας διαπιστώθηκε ότι οι υπάλληλοι προσδοκούν από την ηγεσία της 

διοίκησης να θέσει ένα όραμα ως αντανάκλαση των στόχων του οργανισμού. 

Για τα Τμήματα Εμπορίου των Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΚΜ προτάθηκε να 

τεθούν  κοινοί  στόχοι, αφού ληφθεί υπόψη και ο αριθμός των υπαλλήλων- ελεγκτών 

ώστε να υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία ανά Περιφερειακή Ενότητα. 

Η στοχοθεσία να είναι αποτέλεσμα ενός γενικότερου σχεδιασμού των συναρμόδιων 

Ελεγκτικών Υπηρεσιών , κατά γεωγραφική ενότητα , ώστε να επιτυγχάνεται 

καλύτερο αποτέλεσμα μέσα από τη θεσμική τους συνεργασία αφού ο κοινός 

παρονομαστής τους είναι η προστασία του καταναλωτή.   Όλοι οι υπάλληλοι που 

συμμετείχαν στην έρευνα τονίζουν  την ανησυχία τους για το πώς μπορεί να 

καθοριστεί ατομική στοχοθεσία μια και στη διενέργεια των ελέγχων απαιτούνται , 

από τη νομοθεσία δύο (2) ελεγκτές.  

Η ηγεσία είναι αυτή που θέτει τους στόχους, αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων 

και αναλαμβάνει το γενικότερο σχεδιασμό.  Και επομένως έχει τη δυνατότητα να 

επιλέξει ως προτεραιότητά της  την εφαρμογή  συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, 

εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών. Και αν όμως 

γεννηθεί ένας ηγέτης, για να εφαρμόσει το όραμά του στους διάσπαρτους τομείς των 

ελεγκτικών μηχανισμών θα πρέπει να συνδέσει τους στόχους και τις διαδικασίες  με 

το αποτέλεσμα των ελέγχων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την 

εφαρμογή καλών πρακτικών ποιότητας, όπως διαπιστώθηκε και έμπρακτα με την 

εφαρμογή της στοχοθεσίας. 

 

 



76 
 

6.2 Ανθρώπινο  Δυναμικό  

Η  έρευνα δείχνει μια δυνατή σχέση μεταξύ της διοίκησης ολικής ποιότητας, της 

αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και της δέσμευσης στους στόχους του 

οργανισμού. Έχει κατανοηθεί από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας ότι για να είναι ανταγωνιστικές  οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα   

πρέπει να δημιουργήσουν πόρους  οι οποίοι θα έχουν αξία, θα είναι αμίμητοι και δεν 

θα έχουν υποκατάστατα.  Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού. Έτσι  ξεκίνησαν να εφαρμόζουν κάποιες καλές πρακτικές 

ποιότητας. Έχουν επενδυθεί κάποιοι οικονομικοί πόροι για την εκπαίδευση των 

υπαλλήλων σε θέματα ποιότητας .Οι υπάλληλοι τόνισαν στην έρευνά μας τη 

σπουδαιότητα  της εκπαίδευσής  τους σε θέματα ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, ενώ παράλληλα εκφράστηκε η άποψη ότι η εκπαίδευση σε θέματα 

ποιότητας πρέπει να αγκαλιάζει όλους τους υπαλλήλους και όχι μόνο τους 

προϊσταμένους γιατί  έτσι εξασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των υπαλλήλων στην 

εφαρμογή καλών πρακτικών ποιότητας.  

Επισημάνθηκε  ότι έχουν την ευχέρεια από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της 

ΠΚΜ να  υποβάλλουν προτάσεις και να  αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την 

εφαρμογή καλών πρακτικών ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Ακόμη πολύ σημαντικό είναι ότι θεωρούν σωστή τη σύνδεση της επίτευξης των 

ατομικών και των ομαδικών στόχων με την αξιολόγησή τους. Επισημαίνουν όμως  τη 

δυσκολία της αξιολόγησης των υπαλλήλων που συμμετέχουν σε ελεγκτικές 

δραστηριότητες σε κλιμάκια ελέγχου δηλαδή  , καθώς  όπως είναι διαμορφωμένη η 

σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να αποσαφηνιστεί η επίτευξη της ατομικής 

στοχοθεσίας στα πλαίσια των ελέγχων καθώς τα κλιμάκια πρέπει να αποτελούνται 

από τουλάχιστον δύο ελεγκτές. Επί αυτού του θέματος προτείνεται να ορίζεται πάντα 

επικεφαλής του κλιμακίου ο ένας υπάλληλος ελεγκτής και από αυτή την ανάληψη της 

ευθύνης καθώς και της πορείας και του αποτελέσματος του συγκεκριμένου ελέγχου 

να κρίνεται η απόδοσή του. Έτσι τονίζεται ιδιαίτερα στους ελεγκτικούς μηχανισμούς 

η σημασία της συνεργασίας της ομαδικότητας καθώς και της ικανότητας του να 

λύνεις τα προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν μέσα στην ομάδα σου.  

Το πιο σημαντικό όμως στοιχείο που προέκυψε από την έρευνα  είναι το ότι οι 

υπάλληλοι θέτουν ως επιτακτική ανάγκη την εφαρμογή μιας τυποποιημένης 

διαδικασίας για τη διεξαγωγή των ελέγχων ώστε να μην στηρίζονται οι έλεγχοι στην 

προσωπική κρίση των ελεγκτών και να μην έχουν την ευκαιρία να πράττουν κατά το 

δοκούν. Αυτό θα επιφέρει  την επίτευξη των στόχων του οργανισμού όσο αφορά τον 

προγραμματισμό των ελέγχων. Ακόμη οι υπάλληλοι θα προστατεύονται, από τυχόν 

δικαστικές διενέξεις με τους παραβάτες αφού θα εκτελούν μια συγκεκριμένη 
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τυποποιημένη διαδικασία, στα πλαίσια που θέτει η νομοθεσία, για τον έλεγχο της 

ποιότητας ή των ενδείξεων του κάθε προϊόντος, χωρίς να αναγκάζονται να 

αναλαμβάνουν την ευθύνη της κατεύθυνσης της  διαδικασίας του ελέγχου 

επηρεάζοντας έτσι το αποτέλεσμα του ελέγχου, την επιβολή ή όχι των κυρώσεων. 

Μια τυποποιημένη διαδικασία, μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την  εφαρμογή  

συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς η οποία 

θα είναι μια δέσμευση μεταξύ της διοίκησης και των ελεγκτών εξασφαλίζοντας τα 

καλύτερα και ασφαλέστερα αποτελέσματα για τον ίδιο τον οργανισμό, για τον 

υπάλληλο  αλλά και για τις επιχειρήσεις, χτίζοντας έτσι μια σχέση εμπιστοσύνης και 

αξιοπιστίας με τη δημόσια διοίκηση. 

Ένα δεύτερο σημείο που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι πρέπει να καλλιεργηθούν 

για τους ελεγκτές οι ικανότητες εκείνες που θα τους επιτρέπουν να δρουν 

αποτελεσματικά μέσα στην ομάδα τονίζοντας τη σπουδαιότητα του να λειτουργείς 

ομαδικά καθώς και να λύνεις τα προβλήματα μέσα από την συνεργασία με τους 

άλλους ελεγκτές του κλιμακίου με στόχο τα καλύτερα αποτελέσματα για την 

προστασία του καταναλωτή. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την εφαρμογή 

συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας. 

Το συμπέρασμα που προκύπτει από την έρευνά μας είναι ότι ο ανθρώπινος 

παράγοντας  είναι πάρα πολύ σημαντικός στη δημόσια  διοίκηση και ειδικότερα στις 

ελεγκτικές δραστηριότητες των Τμημάτων Εμπορίου της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας και είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί μέσα από την εφαρμογή συστημάτων 

διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

 

6.3 Ικανοποίηση Πολιτών  

Ο στόχος των Τμημάτων Εμπορίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι η 

προστασία του πολίτη ως καταναλωτή. Έτσι για να δούμε αν οι πολίτες είναι 

ικανοποιημένοι ή όχι από τους ελέγχους που διεξάγει η υπηρεσία προτείνεται η 

δημοσίευση των ελέγχων που διεξάγονται, των παραβάσεων, των προστίμων που 

επιβάλλονται, των ποινικών κυρώσεων. Και στη συνέχεια προτείνεται η συμπλήρωση 

ερωτηματολογίου από τους πολίτες οι οποίοι θα εκφράζουν τις απόψεις τους επί των 

αποτελεσμάτων των ελέγχων στην αγορά.  

Οι υπάλληλοι έχουν κατανοήσει από την εμπειρία τους ότι η συμπεριφορά τους κατά 

τη διεξαγωγή των ελέγχων παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο να χτίσουν μια σχέση 

εμπιστοσύνης με τους πολίτες βασισμένη σε κανόνες ηθικής και δεοντολογίας. Η σχέση 

αυτή μπορεί να εδραιωθεί εάν η διοίκηση εκπαιδεύει ελεγκτές, τόσο για τη 

συμπεριφορά τους, όσο και για τη διεξαγωγή των ελέγχων, ακολουθώντας μια 
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διαδικασία .Μέσα  από την εκπαίδευση των ελεγκτών και την καθιέρωση μιας 

τυποποιημένης διαδικασίας, που πρέπει να ακολουθείται για κάθε έλεγχο, μπορούν να 

προστατεύονται και οι υπάλληλοι. 

Τέλος μια πρόταση στα πλαίσια της εφαρμογής καλών πρακτικών για την 

ικανοποίηση του πελάτη – πολίτη είναι να δίνεται ερωτηματολόγιο στους πολίτες για 

να προτείνουν εκείνοι τα πεδία της αγοράς που , κατά τη δική τους κρίση, υπάρχει 

ανάγκη να διεξαχθεί έλεγχος για την προστασία των καταναλωτών και την εύρυθμη 

λειτουργία της αγοράς.  

 

6.4 Διαχείριση  Διεργασιών  

Η τυποποίηση των διαδικασιών  βοηθάει τους υπαλλήλους των Τμημάτων Εμπορίου 

για τη διεξαγωγή των ελέγχων. Επίσης προστατεύει τους υπαλλήλους – ελεγκτές γιατί 

καλούνται να εφαρμόσουν μια σειρά συγκεκριμένων ενεργειών  στα πλαίσια της 

νομοθεσίας, χωρίς να χρειάζεται να πράττουν με δική τους βούληση και κατά το 

δοκούν . Και όταν υπάρχουν τυποποιημένες διαδικασίες είναι ευκολότερο να γίνει και 

η μέτρηση της απόδοσης της υπηρεσίας καθώς και η αξιολόγηση  των υπαλλήλων. Η 

προσπάθεια για την απλούστευση – τυποποίηση των ελεγκτικών δραστηριοτήτων θα 

ήταν χρήσιμο να υποστηριχτεί από ένα σύστημα διασφάλισης της ποιότητας. Τα  

βασικά όπλα στα χέρια των ελεγκτών είναι : α) η διάθεση κατάλληλων μέσων για τους 

ελέγχους, όπως  όργανα μέτρησης καυσίμων και υγραερίου, β) η εκπαίδευση των 

υπαλλήλων για τη διενέργεια των ελέγχων και γ)  η τυποποίηση της διαδικασίας των 

ελεγκτικών δραστηριοτήτων.  

Θα ήταν χρήσιμο για τη διοίκηση , για την αξιολόγηση των υπαλλήλων  και για το 

γενικότερο σχεδιασμό της διεξαγωγής των ελέγχων στην αγορά για την προστασία 

του καταναλωτή, να εφαρμοστούν συγκεκριμένες μέθοδοι ή πρακτικές μέτρησης της 

απόδοσης γιατί αυτό αποτελεί τη βάση για την εφαρμογή μιας  νέας στρατηγικής στο 

δημόσιο τομέα.  

 

6.5 Συνεχής  Βελτίωση   

Η συνεχής βελτίωση στη λειτουργία των υπηρεσιών των τμημάτων Εμπορίου σίγουρα 

συναντάται  στο στάδιο  της πρότασης και  της αλλαγής. Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης έχει 

δείξει δείγματα γραφής στη συνεχή υιοθέτηση μικρών παρεμβάσεων συνεχούς βελτίωσης 

στις διαδικασίες, τα οποία με τη συμμετοχή των εργαζομένων ενσωματώνονται σιγά- 

σιγά στην κουλτούρα του οργανισμού. Η τυποποίηση όμως των διαδικασιών με 

συγκεκριμένα συστήματα διασφάλισης της ποιότητας για παράδειγμα ISO, θα 

μπορούσε να στηρίξει αποτελεσματικότερα αυτή την προσπάθεια. Σαφώς η συνεχής 
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βελτίωση δεν έχει σύνορα και δεν περιορίζεται σε στενά όρια γι’ αυτόν ακριβώς το 

λόγο είναι ένα εργαλείο για όλους. Η κουλτούρα της συνεχούς βελτίωσης μέσα από 

σημαντικές παραμέτρους όπως ο γενικός σχεδιασμός για τους ελέγχους στην αγορά , 

τα κατάλληλα  εργαλεία και μέσα, η εκπαίδευση των ελεγκτών, η εφαρμογή καλών 

πρακτικών ποιότητας , μπορεί να ωθήσει στην πρόοδο και  στην εξέλιξη τον κάθε 

οργανισμό που αγκαλιάζει.  

 

6.6 Περιορισμοί της Έρευνας  

Έναν περιορισμό στην παρούσα εργασία θέτει το μικρό και συγκεκριμένο δείγμα που 

επιλέχθηκε σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Οι έντεκα (11) συνεντεύξεις είναι 

λίγες για το ιδιαίτερο και καίριο θέμα των ελεγκτικών δραστηριοτήτων που ασκούν οι 

υπηρεσίες στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Επίσης η έρευνα περιορίστηκε μόνο σε 

ένα Τμήμα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Επιλέχθηκε η ποιοτική έρευνα και μελέτη περίπτωσης για να εξαχθούν ακριβέστερα 

αποτελέσματα για τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών και να εξηγήσουμε 

γιατί συμβαίνουν τα πράγματα χωρίς τον περιορισμό των κλειστών απαντήσεων της 

ποσοτικής έρευνας. Έτσι όμως η έρευνα επικεντρώθηκε μόνο στην εσωτερική 

λειτουργία των ελεγκτικών υπηρεσιών και δεν επεκτάθηκε και σε πολίτες για να 

διερευνήσουμε τις προσδοκίες των πολιτών από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της 

Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.  

 

6.7 Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα  

Από την παρούσα έρευνα προέκυψαν και αποτελέσματα και απόψεις που μπορούν να 

μελετηθούν στο άμεσο μέλλον. Προτείνεται η πραγματοποίηση της έρευνας σε 

μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος. 

Επίσης η  έρευνα αφορά  μόνο μία ελεγκτική υπηρεσία του Ελληνικού Δημόσιου 

τομέα, καθώς όμως η διεξαγωγή του ελέγχου είναι μια πολυδιάστατη διαδικασία, 

μελλοντικές έρευνες μπορούν να διεξαχθούν και σε άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες. 

Επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε η διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας στους πολίτες – 

καταναλωτές για τη μέτρηση της ικανοποίησής τους από τη λειτουργία των 

ελεγκτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα  και τον προσδιορισμό των προσδοκιών τους 

από αυτές ή πως η διάρθρωση των ελεγκτικών υπηρεσιών αντανακλάται στους 

επιχειρηματίες και στους πολίτες κρίνοντας την αποτελεσματικότητά τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Ερωτήσεις για τη συνέντευξη 

 

1.Φύλο  : □ άνδρας □ γυναίκα 

2. Ηλικία: □ 25-34 □ 35-44 □ 45-54 □ 55-65 

3. Ειδικότητα : ................................................................................. 

4. Χρόνια υπηρεσίας ως ………………………………...................................... 

5. Πέραν των βασικών σπουδών, έχετε κάνει άλλες σπουδές; 

1. □ Άλλο πτυχίο Α.Ε.Ι □ Μεταπτυχιακές σπουδές 

2. □ Διδακτορικό □ Άλλες σπουδές 

6.Γνώση Ξένης γλώσσας 

Α. Μία  Β. Δύο Γ. 3 και άνω  

7. Έχετε παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια που αφορούν την ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών; 

Σεμινάρια : □ Ναι □ Όχι 

ΗΓΕΣΙΑ 

8.Εφαρμόσατε στην υπηρεσία σας τη στοχοθεσία ; Αν ναι  κατά την  εφαρμογή της 
στοχοθεσίας, η ανώτατη διοίκηση (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) όρισε 
ξεκάθαρους στόχους ποιότητας, οι οποίοι ήταν μετρήσιμοι, επιτεύξιμοι  σε σχέση 
με την πολιτική ποιότητας ;  
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9. Εάν η διοίκηση εφάρμοσε τη στοχοθεσία. Δημοσίευσε το σκοπό, το όραμα και 
την αποστολή του οργανισμού σε όλους τους εργαζόμενους, οι οποίοι συμμετείχαν; 
Αν ναι αυτό θεωρείτε ότι συνέβαλλε θετικά στην επίτευξη των στόχων του τμήματος  
σας;   

10. Νομίζετε ότι η ανώτατη διοίκηση αναλαμβάνει προσωπικά την ηγεσία της 
προσπάθειας και παρέχει την αναγκαία καθοδήγηση για την ορθή λειτουργία των 
ελεγκτικών μηχανισμών δίνοντας πρώτη το παράδειγμα; Ποιες είναι οι προτάσεις 
σας ; 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ  ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

11. Έχετε εκπαιδευτεί  για την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στην 
υπηρεσία σας, για παράδειγμα για τη στοχοθεσία;  Πιστεύετε ότι η εκπαίδευση των 
εργαζομένων για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν μπορεί να 
συμβάλλει θετικά ;  

12.Πώς βλέπετε τη σύνδεση του βαθμού επίτευξης των στόχων της ατομικής 
στοχοθεσίας και συμμετοχής στη στοχοθεσία του τμήματος με την αξιολόγηση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4369/2016;  

13. Σε σημαντικά ζητήματα για την ορθή διεξαγωγή των ελέγχων λαμβάνεται υπόψη 
η  άποψη και η κρίση  των υπαλλήλων – ελεγκτών, ώστε και εκείνοι να είναι 
ευχαριστημένοι από τα αποτελέσματα των ελέγχων; 

 

14.Θεωρείται ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι το κλειδί για την οργάνωση της 
Δημόσιας Διοίκησης ; Η εξασφάλιση της συμμετοχής του ανθρώπινου παράγοντα , 
μπορεί να επιτευχθεί μέσα : 

Α) Από την ικανοποίηση των βασικών αναγκών του. 

Β) Από τη ανάγκες καταξίωσης και αυτοσεβασμού που απορρέουν  από την επιτυχία και 
την κοινωνική αναγνώριση μέσα από την εργασία ;  

 

15. Έχετε την ευκαιρία από την ανώτατη διοίκηση (ΠΚΜ) να αναλαμβάνεται 
πρωτοβουλίες για την υποβολή προτάσεων για την εφαρμογή συστημάτων 
διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας στην εργασία σας;  

 

 16. Ένας ικανοποιημένος εργαζόμενος είναι δυνατόν να έχει ικανοποιημένους 
πολίτες?  

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

17. Τα αποτελέσματα των ελέγχων στην αγορά  και τα οφέλη προς τον πολίτη – 
πελάτη είναι έμμεσα. Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι μπορεί να μετρηθεί η 
ικανοποίηση των πολιτών από τους ελέγχους της αγοράς ;  
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18. Ποια από τις παρακάτω επιλογές συμβάλλει θετικότερα στη συμμόρφωση των 
επιχειρηματιών με τις αγορανομικές διατάξεις και επομένως στην προστασία των 
καταναλωτών. 

Α. Η επιβολή  υψηλών προστίμων   

                        Ή  

Β. Η επιβολή  χαμηλότερων αλλά περισσότερων προστίμων  

 

 

19. Πως η  Δημόσια Διοίκηση προστατεύει  τους υπαλλήλους – ελεγκτές τόσο κατά 
τη διάρκεια των ελέγχων όσο και μετά την επιβολή των προστίμων.  

20.Η συμπεριφορά των υπαλλήλων-ελεγκτών πιστεύετε ότι συμβάλλει στο να 
σχηματίσουν οι πολίτες μια θετική  ή αρνητική γνώμη για την υπηρεσία;   

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

21. Τα τμήματα εμπορίου διαθέτουν μετρήσιμα στοιχεία των ελέγχων που 
διεξάγουν ή των εργασιών που ολοκληρώνουν ; Αν ναι η μέτρηση αυτή γίνεται σε 
εβδομαδιαία , σε μηνιαία ή σε ετήσια βάση; Τα μετρήσιμα αποτελέσματα των 
στοιχείων νομίζετε ότι συμβάλλει θετικά στη λειτουργία της υπηρεσίας; Αν ναι με 
ποιο τρόπο ;   

 

22. Ακολουθείτε μια τυποποιημένη διαδικασία και συγκεκριμένα έντυπα κατά τη 
διενέργεια των ελέγχων στην αγορά;  

Α. Αν ναι αυτό το εφαρμόζετε με δική σας πρωτοβουλία ή  μετά από απαίτηση της 
διοίκησης εφαρμόζοντας κάποιο σύστημα διασφάλισης ποιότητας ; 

 Αν ναι πόσο σας βοήθησε στην εργασία σας; Αν όχι γιατί πιστεύετε ότι δεν 
εφαρμόζεται. Θα ήταν χρήσιμο να εφαρμοστεί; 

23. Υπάρχει κάποιο ηλεκτρονικό σύστημα εσωτερικής πληροφόρησης της 
Περιφέρειας Κεντρικής  Μακεδονίας? Το χρησιμοποιείτε ; Αν ναι, πόσο συχνά ;  Σας 
βοήθησε στην εργασία σας;  

 

24. Αν χρησιμοποιείτε το σύστημα εσωτερικής πληροφόρησης της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας? Προσθέτετε  οι ίδιοι  κάτι καινούργιο που έχει προκύψει 
ώστε να συμβάλλετε στην καλύτερη ενημέρωσή του ;  

 

25. Διαθέτει η υπηρεσία τα απαραίτητα εργαλεία και μέσα για την αρτιότερη 
διεξαγωγή των ελέγχων στην αγορά ; Έχετε συγκεκριμένες προτάσεις επί του 
θέματος; 
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ΣΥΝΕΧΗΣ  ΒΕΛΤΙΩΣΗ  

 

26. Πραγματοποιούνται συσκέψεις στο τμήμα σας για τον προγραμματισμό και τον 
απολογισμό των ελέγχων στην αγορά? Πόσες  φορές τo μήνα ;  

 

27. Υπάρχει κάποιο αντικείμενο της υπηρεσία σας, το οποίο πραγματοποιείται στα 
πλαίσια της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών, με τη συνεργασία και άλλου 
φορέα ή άλλης υπηρεσίας; Αν ναι ποιο είναι αυτό το αντικείμενο; Πως εφαρμόζετε 
η διαλειτουργικότητα ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα ; Μειώθηκε  έτσι ο χρόνος 
διεκπεραίωσης των αιτημάτων;  

 

28. Η προαναφερόμενη τυποποίηση και απλούστευση των διαδικασιών των 
ελεγκτικών δραστηριοτήτων μείωσε τους χρόνους προετοιμασίας των ελεγκτών 
πριν τη διεξαγωγή των ελέγχων της αγοράς 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Χρονοδιάγραμμα καθορισμού ετήσιας στοχοθεσίας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

Έντυπα Επιμερισμού Στοχοθεσίας  
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