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«Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα απέκτησα, 

τα επεξεργάστηκα και τα παρουσιάζω σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές 

της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, καθώς και τους νόμους που διέπουν την 

έρευνα και την πνευματική ιδιοκτησία. Δηλώνω επίσης υπευθύνως  ότι, όπως 

απαιτείται από αυτούς τους κανόνες, αναφέρομαι και παραπέμπω στις πηγές 

όλων των στοιχείων που χρησιμοποιώ και τα οποία δεν συνιστούν 

πρωτότυπη δημιουργία μου» 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια διάγνωσης της οργανωτικής 

κουλτούρας των φορολογικών υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.). Η μέτρηση αυτή, διενεργείται με 

ερωτηματολόγια που διαμοιράστηκαν σε υπαλλήλους και πολίτες, βασισμένα στα 

κριτήρια του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.), ενός εργαλείου Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας. Με τα ερωτηματολόγια αυτά αξιολογούνται η Ηγεσία, η 

Στρατηγική και ο Προγραμματισμός, το ανθρώπινο δυναμικό, τα μέσα για την 

επίτευξη των στόχων των φορολογικών υπηρεσιών, οι διοικητικές διαδικασίες και το 

εξωτερικό περιβάλλον, στοιχεία που συνθέτουν την οργανωτική κουλτούρα ενός 

οργανισμού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, αποτυπώνονται πολλά 

προβλήματα και δυσλειτουργίες που συναντώνται στην τρέχουσα λειτουργία της 

φορολογικής διοίκησης, αλλά και μια χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

και αναδεικνύεται η ανάγκη εφαρμογής του Κ.Π.Α. ως εργαλείου εκσυγχρονισμού, 

καινοτομίας και αλλαγής της δημόσιας διοίκησης. Η σημαντικότητα του Κ.Π.Α. 

έγκειται στο ότι, αφενός, ενισχύει την ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή του 

προσωπικού στην εκσυγχρονιστική διαδικασία, και αφετέρου, ως μέσου ανάπτυξης, 

επαφών και συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. και ανταλλαγής 

εμπειριών για ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης.  
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Εισαγωγή 

Οι εξελίξεις των νέων τεχνολογιών και επικοινωνιών, η αυξανόμενη μετακίνηση 

προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών αλλά και οι πιέσεις των πολιτών για ποιοτικότερες 

υπηρεσίες, συμπαρασύρουν τη Δημόσια Διοίκηση σε μια μεταρρυθμιστική 

διαδικασία.  

Είναι γεγονός ότι στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει Κοινοτική 

Πολιτική για τη Δημόσια Διοίκηση. Υπάρχει όμως συνεργασία πάνω σε θέματα των 

Δημόσιων Διοικήσεων των κρατών μελών σε Διακυβερνητικό Επίπεδο, στο πλαίσιο 

της οποίας καταβάλλεται προσπάθεια από όλα τα κράτη – μέλη για την ανάπτυξη και 

εφαρμογή πολιτικών, που οδηγούν σε μια πορεία διοικητικής σύγκλισης των Εθνικών 

Διοικήσεων. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης είναι το αποτέλεσμα αυτής της 

διακρατικής συνεργασίας των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 

υπεύθυνοι για τη Δημόσια Διοίκηση.  

Στην διπλωματική αυτή εργασία, γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης του Κοινού 

Πλαισίου Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.) ως συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

(Δ.Ο.Π.) το οποίο εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια από τους δημόσιους οργανισμούς 

της Ευρώπης.  

Το Κ.Π.Α. είναι ένα εργαλείο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.), που έχει 

επηρεαστεί από το Πρότυπο Αριστείας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Διοίκηση 

Ποιότητας (European Foundation of Quality Management- EFQM) και το πρότυπο 

του Γερμανικού Πανεπιστημίου Διοικητικών Επιστημών Speyer. Διαμορφώθηκε από 

την ομάδα Καινοτόμων Δημοσίων Υπηρεσιών, που αποτελείται από εθνικούς 

εμπειρογνώμονες και συστάθηκε με απόφαση των Γενικών Διευθυντών. Σκοπός της 

ομάδας αυτής, είναι η προώθηση ανταλλαγών και η οργάνωση συνεργασιών στο 

πεδίο των διοικητικών καινοτομιών και της παροχής δημοσίων υπηρεσιών στους 

πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Το Κ.Π.Α. είναι ένα απλό, οικονομικό και εύχρηστο εργαλείο αυτο-αξιολόγησης 

των επιδόσεων των οργανισμών του δημοσίου τομέα, το οποίο ενθαρρύνει τους 

φορείς να χρησιμοποιούν τεχνικές διοίκησης ποιότητας, προκειμένου να βελτιώσουν 

την απόδοσή τους και την ποιότητα των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών. 
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Μέσω της εφαρμογής του ΚΠΑ εντοπίζονται οι αδυναμίες και τα προβλήματα των 

δημόσιων φορέων, ενώ παράλληλα αναδεικνύονται τα δυνατά τους σημεία. Μέσα 

από αυτή τη συστηματική καταγραφή προτείνονται βελτιωτικά μέτρα και προκύπτουν 

ευκαιρίες για ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών, οι οποίες μπορούν να μεγιστοποιήσουν 

την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της δημόσιας διοίκησης.  

Σκοπός της εργασίας αυτής, είναι αφενός, η παρουσίαση του Κ.Π.Α. και η 

εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων από τη μελέτη σχετικών βέλτιστων πρακτικών 

από την εφαρμογή του σε δημόσιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

αφετέρου, μέσω της εμπειρικής έρευνας, η οποία διενεργείται σε Δημόσιες 

Οικονομικές Υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης, η αποτύπωση της υφιστάμενης 

κατάστασης των υπηρεσιών (οι αδυναμίες και τα προβλήματα) και η παρουσίαση 

προτάσεων για την βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους. 

Η δομή της εργασίας επιμερίζεται στα ακόλουθα πεδία.  

Στο πρώτο κεφάλαιο, μελετάται η σημασία της δημόσιας διοίκησης ως πυρήνα 

οργάνωσης και λειτουργίας κάθε σύγχρονου κράτους και γίνεται μια εκτενή αναφορά 

στην έννοια και τη σημασία της οργανωτικής κουλτούρας, ως κύριας παραμέτρου για 

την προώθηση αλλαγών σε έναν οργανισμό. Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται το 

Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης ως αποτέλεσμα της διακρατικής συνεργασίας πάνω σε 

θέματα των Δημόσιων Διοικήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο 

τρίτο κεφάλαιο, ερευνάται ο βαθμός εφαρμογής του Κ.Π.Α. στην Ευρώπη και οι 

βέλτιστες πρακτικές εφαρμογής του. Στο τέταρτο κεφάλαιο, αποτυπώνεται ο βαθμός 

εφαρμογής του Κ.Π.Α. στην Ελλάδα. Στο πέμπτο κεφαλαίο, παρουσιάζεται η 

φυσιογνωμία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και 

καταγράφονται οι αδυναμίες της φορολογικής διοίκησης. Στο έκτο κεφάλαιο, 

ακολουθεί μια συγκριτική μελέτη περιπτώσεων των φορολογικών διοικήσεων των 

κρατών – μελών της ευρωπαϊκής ένωσης στα πλαίσια των κοινοτικών προγραμμάτων 

Fiscalis. Το έβδομο κεφάλαιο, περιλαμβάνει το ερευνητικό μέρος της εργασίας με την 

έρευνα στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης, στην οποία θα 

συμμετέχουν τόσο οι εργαζόμενοι, όσο λογιστές και πολίτες που συναλλάσσονται με 

αυτές.  
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Σχετικά με την μεθοδολογία της έρευνας, σημειώνουμε ότι είναι αφενός ποσοτική, 

η οποία περιλαμβάνει δομημένα ερωτηματολόγια, και αφετέρου ποιοτική, με τις 

απόψεις και τις προτάσεις του συλλόγου των Εφοριακών Θεσσαλονίκης- Κιλκίς - 

Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει δύο ειδών ερωτηματολόγια. Αυτά που 

απευθύνονται προς τους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ., και αυτά που απευθύνονται προς 

τους πολίτες που συναλλάσσονται με τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες. Έγινε 

προσπάθεια να δημιουργηθούν ερωτηματολόγια με όσο το δυνατόν πιο κατανοητές 

ερωτήσεις, προκείμενου να μην υπάρχουν απορίες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

της απάντησης.  

Αναφορικά με τα ερωτηματολόγια που απευθύνονται στους υπαλλήλους των 

Δ.Ο.Υ., το δείγμα μας επιλέχθηκε από τις παρακάτω υπηρεσίες : Δ.Ο.Υ. Ζ΄ 

Θεσσαλονίκης, Δ.Ο.Υ. Η΄ Θεσσαλονίκης, Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Δ.Ο.Υ. Ε΄ και Δ.Ο.Υ. 

Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης. Στις ανωτέρω υπηρεσίες διανεμήθηκαν τα σχετικά 

ερωτηματολόγια ιδιοχείρως, το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου 2016, ενώ 

οι υπάλληλοι που κλήθηκαν να συμμετέχουν στην έρευνα επιλέχθηκαν με τυχαίο 

τρόπο.  

Σχετικά με το δείγμα των φορολογουμένων που κλήθηκε να απαντήσει, 

αναφέρουμε ότι και αυτό επιλέχθηκε με τυχαίο τρόπο. Συγκεκριμένα ορισμένα 

ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν κατά τις πρωινές ώρες και άλλα, κατά τις δύο 

τελευταίες ώρες πριν την παύση της συναλλαγής στις Δ.Ο.Υ. Προκειμένου όμως να 

εξαχθούν ασφαλή αποτελέσματα κρίθηκε ορθό, μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων 

να είναι άτομα που συναλλάσσονται πιο συχνά με τις Δ.Ο.Υ., όπως είναι οι λογιστές. 

Γι αυτό, και στα πλαίσια αυτής της εργασίας, διαβιβάστηκε ηλεκτρονικά, στις 

19/7/2016, στο σύλλογο των οικονομολόγων - λογιστών Θεσσαλονίκης το σχετικό 

ερωτηματολόγιο. Πράγματι, στις 22/7/2016, ο σύλλογος απέστειλε ηλεκτρονικά, τις 

απαντήσεις των λογιστών.  

Τέλος, η διπλωματική εργασία θα κλείσει με την επεξεργασία των δεδομένων με 

το στατιστικό πρόγραμμα PSPP και τα συμπεράσματα της εργασίας θα συνοδεύονται 

από ορισμένες προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

1.1 Η αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης 

Η δημόσια διοίκηση αποτελεί τον πυρήνα της οργάνωσης και της λειτουργίας κάθε 

σύγχρονης κοινωνίας. Αποτελεί ένα σύνθετο οικοδόμημα, ενσυνείδητα σχεδιασμένο 

και αξιολογούμενο καθημερινά, που καλείται να επιτελέσει ταυτόχρονα ποικίλους 

ρόλους (Μιχαλόπουλος, 2010). Πέρα από την τριπλή του λειτουργία, ως ρυθμιστής, 

παροχέας και εργοδότης έχει να επιτελέσει και ένα κρίσιμο ρόλο στην κοινωνικο-

οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης, στην πρόοδο και την ανταγωνιστικότητα.  

Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια, οι περισσότερες δημόσιες διοικήσεις σε όλη την 

Ευρώπη, έχουν ζήσει συνεχείς πιέσεις στα δημόσια οικονομικά τους, ενώ παράλληλα 

βρίσκονται αντιμέτωπες με την άνοδο των δαπανών κοινωνικής πρόνοιας, εξαιτίας 

της οικονομικής κρίσης και της δημογραφικής γήρανσης.  

Συγχρόνως, οι δημόσιες αρχές στοχεύουν να φανούν αντάξιες των προσδοκιών 

των πολιτών για καλύτερες και αποδοτικότερες υπηρεσίες πρόνοιας, παρά το 

μειωμένο προσωπικό και τoυς “σφικτούς” προϋπολογισμούς. 

Έτσι, ο δημόσιος τομέας είναι πάντα κάτω από την πίεση για αύξηση της 

παραγωγικότητας, της προτεραιότητας για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους 

πολίτες και για μεγαλύτερη αύξηση της δημοκρατικής συμμετοχής. Εντούτοις, οι 

προσεχείς προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, της τεχνολογίας, της αυξημένης 

κινητικότητας των προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών, της γήρανσης του πληθυσμού 

και της κλιματικής αλλαγής, καθιστούν κρίσιμο, και δυσκολεύουν ακόμη 

περισσότερο το ρόλο του Δημόσιου τομέα στην Ευρώπη. Αυτές οι εξελίξεις, 

συνδυασμένες με την σημασία του Δημόσιου τομέα για την πρόοδο και την 

ανάκαμψη, απαιτούν σταθερούς και δυνατούς θεσμούς, αλλά συγχρόνως και 

ευέλικτους, ανοικτούς στην αλλαγή (Thijs & Bosse, 2014). 

Ωστόσο, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει ένα κοινά αποδεκτό 

μοντέλο διοικητικής οργάνωσης. Αυτό που παρατηρείται, είναι ότι η λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης επιφέρει περισσότερο προσαρμοστικές παρεμβάσεις στη 
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διοικητική οργάνωση των κρατών-μελών, παρά ριζικές αλλαγές. Στο Επίκεντρο 

αυτής της διαδικασίας βρίσκεται το EUPAN (European Public Administration 

Network), ένα άτυπο δίκτυο συνεργασίας δημοσίων διοικήσεων που απαρτίζεται από 

ομάδες εργασίας δημοσίων υπαλλήλων των κρατών – μελών, για την ανταλλαγή 

γνώσεων μεταξύ των υπαλλήλων με σκοπό την προαγωγή της αποτελεσματικότερης 

διοικητικής λειτουργίας των κρατών – μελών. 

Στο πλαίσιο αυτό, στην Ελλάδα, υιοθετήθηκαν τα τελευταία χρόνια μια σειρά από 

εθνικά σχέδια και επιχειρησιακά προγράμματα δράσης στον τομέα της διοίκησης.  

1.2 Η Ποιότητα ως αναπόσπαστο κομμάτι ανάπτυξης της Δημόσιας Διοίκησης  

Στη συνεχή διαδικασία οικοδόμησης μιας αποτελεσματικής, διαφανούς δημόσιας 

διοίκησης, προσανατολισμένης στον πολίτη, οι χώρες της Ε.Ε. όλο και περισσότερο 

ενδιαφέρονται τα τελευταία χρόνια για την προώθηση και την εισαγωγή των 

στοιχείων της διαχείρισης της ποιότητας στο δημόσιο τομέα, και όλα αυτά τα σχέδια 

μεταρρύθμισης του δημοσίου τομέα έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να εκπληρώσουν 

τους στόχους αυτούς.  

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας χρησιμοποιείται στον ιδιωτικό τομέα προκειμένου 

να επιτευχθεί ενιαία παρακολούθηση και εκτίμηση όλων στων σχετικών 

δραστηριοτήτων ενός οργανισμού, με σκοπό την επίτευξη εξαιρετικών 

αποτελεσμάτων στην επιχείρηση.  

Κατά τον Engel (2003, ότι αναφ.στο Matei & Lazar, 2011) η “Ποιότητα” , είναι 

μια γενική έννοια και όχι νέα στην δημόσια διοίκηση. Η Ποιότητα ήταν σιωπηρά, 

τουλάχιστον, μια έννοια της δημόσιας διοίκησης από την ίδρυση του σύγχρονου 

διοικητικού κράτους, όταν συνδέθηκε με τη τήρηση των κανονισμών και 

διαδικασιών, με την επίσημη ορθότητα, την βιωσιμότητα και την απουσία 

αυθαίρετων αποφάσεων. Μια επισκόπηση σχετικά με την εμφάνιση της ποιότητας 

στη δημόσια διοίκηση μπορεί να βρεθεί στον Engel (2003), ο οποίος υπογραμμίζει 

την ιδέα ότι “η ώθηση για την ποιότητα” ήταν παρούσα στο δημόσιο τομέα το 

δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του ‘80 και σε μια ευρύτερη κλίμακα στη δεκαετία του 

‘90, επιτρέποντας την ποιότητα να γίνει «ένας κεντρικός όρος στη σύγχρονη μας 

ρητορική». Είναι ένα από τα θέματα και τις κεντρικές ανησυχίες του διοικητικού 
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εκσυγχρονισμού στη Δυτική Ευρώπη και στον «κόσμο του Ο.Ο.Σ.Α.», ή ακόμα και 

«μια πρόσφατη επιδημία». 

Η έννοια της ποιότητας εκφράζεται με ποικίλους ορισμούς, οι οποίοι αμοιβαία 

αλληλοσυμπληρώνονται. Μεταξύ αυτών : 

 Κατά τους Bovaird, Loffler, Parrado & Diez (2002) ποιότητα σημαίνει 

βελτίωση του τρόπου διακυβέρνησης - συνταγματική αρχιτεκτονική της 

δομής της κυβέρνησης και της κοινωνίας, για την αποτελεσματικότητα της 

δημόσιας δράσης  

 Κατά τον Ο.Ο.Σ.Α.
1
 (2001) η ποιότητα μπορεί να οριστεί με δυνατότητα 

επαρκούς χαρακτήρα  

 Κατά τον Norma ISO 9004-2, ποιότητα είναι το σύνολο προτύπων και των 

χαρακτηριστικών του προϊόντος σε σχέση με την ικανότητά του να 

ικανοποιήσει τις ανάγκες για τις οποίες δημιουργήθηκε(Matei & Lazar, 2011). 

1.3 Νέες τάσεις οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης 

Για να μπορέσει ο γραφειοκρατικός δημόσιος τομέας να ανταποκριθεί στις νέες 

ανάγκες της κοινωνίας και να ευημερήσει σε ένα έντονο παγκοσμιοποιημένο και 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, δημιουργήθηκε η ανάγκη εκσυγχρονισμού και 

αναδιοργάνωσής του. Ένα πρώτο βήμα εισαγωγής της ποιότητας στην δημόσια 

διοίκηση πραγματοποιήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, με την καθιέρωση 

του ευρωπαϊκού προτύπου ποιότητας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διοίκησης 

Ποιότητας (EFQM) και μια δεκαετία αργότερα η καθιέρωση του Κοινού Πλαισίου 

Αξιολόγησης (ΚΠΑ) ως αποτέλεσμα της ομάδας διοικητικών νεωτερισμών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μιχαλόπουλος, 2007). 

Η βελτίωση της απόδοσης του δημοσίου τομέα είναι ένας στόχος, που τίθεται 

ψηλά στην πολιτική ατζέντα σε όλες τις βιομηχανικές χώρες. Το 2000, με την 

υιοθέτηση της ατζέντας της Λισαβόνας, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

                                                           

1
 Organisation for Economic Co- operation and Development- OECD (Οργανισμός Οικονομικής  
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έθεσαν το δύσκολο έργο του να καταστεί η Ένωση η πιο ανταγωνιστική οικονομική 

περιοχή στον κόσμο, βασισμένη στη γνώση, ικανή για αειφόρο ανάπτυξη με 

περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες για εργασία, υψηλότερη κοινωνική ευαισθησία 

και ένα απλουστευμένο κανονιστικό περιβάλλον. Ουσιαστικά με τη συνθήκη της 

Λισαβόνας επικυρώθηκε η ανάγκη εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης 

(Καρυωτάκης, 2014). 

Η αναζήτηση του κατάλληλου πλαισίου αναδιοργάνωσης των φορέων της 

δημόσιας διοίκησης αποτελεί μία σύνθετη και πολύ-παραγοντική διαδικασία, εξαιτίας 

του εύρους της μεταρρύθμισης και του πλήθους διαφοροποιημένων αποτελεσμάτων 

που προκύπτουν από την εφαρμογή των αλλαγών τόσο σε εθνικό, όσο και σε τομεακό 

επίπεδο. Διαφοροποίηση και έλλειψη συνοχής στα ακολουθούμενα μοντέλα 

αναδιοργάνωσης των δημοσίων φορέων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση 

πλήθους θεωριών. Οι θεωρίες αυτές, παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις οδήγησαν στην 

επικράτηση κυρίως, τεσσάρων τάσεων οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης, της 

αγοράς, της συμμετοχής, της κανονιστικής μεταρρύθμισης και της ευέλικτης 

διακυβέρνησης (Λαδή & Νταλάκου, 2010). 

1.3.1 Η θεωρία της αγοράς ή του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ (New Public 

Management) 

Κατά τους Bouckaert & Halligan (2008, ότι αναφ. στο Κατσαρός, Κιτωνάκης, 

Πλυμάκης & Τερζή, 2015), σύμφωνα με τη θεωρία της αγοράς, ο δημόσιος τομέας 

διακρίνεται από αναποτελεσματικότητα, υψηλό κόστος παροχής υπηρεσιών και 

χαμηλή αποδοτικότητα ενώ συγκριτικά με τον ιδιωτικό τομέα είναι λιγότερο 

αποτελεσματικός και αποδοτικός. Αιτία για την χαμηλή αποδοτικότητα των 

δημοσίων υπηρεσιών αποτελεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν. Η 

έλλειψη ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και των εναλλακτικών παρόχων της 

ελεύθερης αγοράς, προκαλεί την χαμηλή παραγωγικότητα των δημοσίων 

επιχειρήσεων, καθώς δεν τους παρέχει κίνητρα για την βελτίωση της λειτουργίας 

τους. Η βιωσιμότητα των δημοσίων επιχειρήσεων είναι εξασφαλισμένη και δεν 

συνδέεται με το επίπεδο παραγωγικότητας και αποδοτικότητας που επιτυγχάνουν, 

καθώς λειτουργούν μονοπωλιακά και χωρίς την παρουσία ανταγωνιστών. Συνεπώς, οι 

δημόσιες επιχειρήσεις λειτουργούν σε επίπεδο παραγωγικότητας χαμηλότερο από 
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αυτό που θα λειτουργούσαν αν μετείχαν σε περιβάλλον ανταγωνιστικό και χωρίς το 

δημόσιο προστατευτισμό. 

Στην οργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών κατά τους θεωρητικούς του Νέου 

Δημόσιου Μάνατζμεντ, παρουσιάζεται επιπλέον, η πλημμελής εφαρμογή πολιτικών 

ελέγχου και αξιολόγησης της λειτουργίας των δημοσίων οργανισμών. Ο 

αναποτελεσματικός έλεγχος και αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών προκαλεί την 

ανορθολογική λήψη διοικητικών αποφάσεων, καθότι αυτή δεν βασίζεται σε στοιχεία 

που απεικονίζουν την πραγματική λειτουργία των υπηρεσιών και την αύξηση του 

κόστους παροχής.  

Ως μέσο για την αντιμετώπιση της αναποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα, 

η θεωρία της αγοράς προτείνει την κατάργηση των δημοσίων μονοπωλίων και την 

εισαγωγή του ανταγωνισμού για την βελτίωση της παραγωγικότητας και την μείωση 

του κόστους των δημοσίων υπηρεσιών. Ειδικότερα, στη βάση της στρατηγικής για 

την αναδιοργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών, βρίσκεται η συμμετοχή του ιδιωτικού 

τομέα και η εισαγωγή των αρχών της ελεύθερης αγοράς. Η συμμετοχή του ιδιωτικού 

τομέα λαμβάνει χώρα μέσω διαφοροποιημένων μοντέλων όπως η ιδιωτικοποίηση 

(μερική ή ολική), η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα (συμπράξεις ιδιωτικού και 

δημοσίου τομέα), η εκχώρηση αρμοδιοτήτων στους ιδιώτες, η εισαγωγή στο δημόσιο 

των αρχών και μοντέλων οργάνωσης των ιδιωτικών επιχειρήσεων. 

1.3.2 Η θεωρία της Συμμετοχής ή Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total 

Quality Management) 

Η μεταρρυθμιστική αυτή τάση επιδιώκει την ενεργό συμμετοχή τόσο των 

εσωτερικών όσο και των εξωτερικών πελατών. Η κυριότερη έκφανση αυτής της 

μεταρρυθμιστικής κατεύθυνσης είναι η φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

(Δ.Ο.Π.), η οποία αναπτύχθηκε αρχικά στην Ιαπωνία και επηρέασε τον τρόπο 

διοίκησης των επιχειρήσεων της Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ασίας. 

Με χρονική υστέρηση τριών δεκαετιών, από τη διατύπωση των αρχών της Δ.Ο.Π, η 

πλειονότητα των επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης, 

ξεκίνησαν να θέτουν την ποιότητα ως πρωταρχικό μέλημά τους, προκειμένου να 

ανταποκριθούν τόσο στις προκλήσεις των ανταγωνιστών τους κυρίως των Ιαπώνων, 
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όσο και στις απαιτήσεις των πελατών τους, με την πλήρη συμμετοχή όλων των 

εργαζομένων ( Τσιότρας, 1995). 

Η μεταρρυθμιστική αυτή τάση όχι μόνο αναγνωρίζει τη σημασία των απόψεων 

των υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης ως προς τον τρόπο οργάνωσης των 

υπηρεσιών τους, αλλά επιπλέον ενθαρρύνει τη ομαδική εργασία και την ευθύνη των 

υπαλλήλων για την επίτευξη ποιοτικότερων υπηρεσιών.  

Οι βασικές όμως αρχές της Δ.Ο.Π. μπορούν να συνοψιστούν στις ακόλουθες: 

Εστίαση στον πελάτη. Ο πελάτης είναι αυτός που κρίνει την ποιότητα και 

συνεπώς οι επιχειρήσεις θα πρέπει να σχεδιάζουν και να παράγουν προϊόντα που να 

ικανοποιούν τις ανάγκες του (Dale et al., 2001). 

Συμμετοχή και ομαδική εργασία. Οι εργαζόμενοι παίζουν το πρωταρχικό ρόλο 

στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών και για αυτό επιδιώκεται η 

συστηματική εκπαίδευση και ενδυνάμωσή τους, καθώς και η συνεργασία τους με 

τους συναδέλφους τους (Dale and Boaden, 1994) . 

Συνεχής βελτίωση. Τονίζεται η σπουδαιότητα της συνεχούς βελτίωσης των 

διαδικασιών με σκοπό τη μείωση των ελαττωματικών προϊόντων, την αύξηση της 

παραγωγικότητας και αποδοτικότητας της επιχείρησης και της ικανοποίησης του 

πελάτη μέσα από την παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών . 

Οι αρχές της διοίκησης Ολικής Ποιότητας μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους 

τους οικονομικούς κλάδους, από τον κλάδο της βιομηχανίας στον οποίο βρίσκονται 

και οι ρίζες του, έως τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, το δημόσιο τομέα και την 

εκπαίδευση. 

1.3.3 Η κανονιστική μεταρρύθμιση 

Η μεταρρυθμιστική αυτή προσέγγιση αποβλέπει στην αποδοτικότητα, στην 

αποτελεσματικότητα αλλά και στην βελτίωση των ρυθμίσεων και των κυβερνητικών 

διαδικασιών. Περιλαμβάνει δύο διαστάσεις : την απορύθμιση (deregulation) και την 

καλύτερη νομοθέτηση (better regulation). Κατά τη απορύθμιση, η 

αναποτελεσματικότητα του δημοσίου τομέα οφείλεται στον μεγάλο αριθμό των 
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νόμων και των ρυθμίσεων που περιορίζουν τη δράση του. Συνεπώς, απαιτείται 

απλοποίηση και βελτίωση της ποιότητας του κανονιστικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα 

με τη λογική της απορύθμισης οι διοικητές ή οι μάνατζερ, θεωρούνται ελεύθεροι από 

πολιτικές και κομματικές πιέσεις, δεν είναι μόνο εκτελεστές των πολιτικών 

αποφάσεων αλλά μπορούν ταυτόχρονα να παράγουν πολιτικές καθώς γνωρίζουν τι 

πρέπει να κάνουν (Λαδή & Νταλάκου, 2010). 

Η πρακτική της καλής νομοθέτησης εφαρμόζεται και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, καθώς ο όγκος της νομοθεσίας που παράγεται, είναι πλέον μεγάλος και 

αφορά σχεδόν όλα τα πεδία πολιτικής που ρυθμίζουν τις εθνικές έννομες τάξεις. Στο 

πλαίσιο αυτό, το 2001, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνέχεια της στρατηγικής της 

Λισαβόνας, ξεκίνησε μια διαδικασία μείωσης του όγκου των σελίδων κοινοτικής 

νομοθεσίας, καθώς και μιας ραγδαίας κατάργησης υποχρεώσεων που προκαλούν 

διοικητικά βάρη στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, εκδίδοντας τη Λευκή Βίβλο. Η Λευκή 

Βίβλος συμπεριλάμβανε μεταξύ άλλων, την ανάγκη να μεταρρυθμιστεί ο τρόπος 

διακυβέρνησης της Ε.Ε. και να γίνει πιο προσβάσιμος στους πολίτες της, ενώ έδωσε 

μεγάλη βαρύτητα στη διαβούλευση και στη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, με 

στόχο τη νομιμοποίηση δια της διαδικασίας, δηλαδή μέσω της αύξησης της 

συμμετοχικότητας στην χάραξη και εφαρμογή πολιτικών. Επιπλέον, εισήγαγε την 

καλή νομοθέτηση ως συγκροτημένη ατζέντα στο κοινοτικό σύστημα λήψης 

αποφάσεων, ενώ επικεντρώθηκε στο τρόπο με τον οποίο οι θεσμοί της Ε.Ε. πρέπει να 

συνεργάζονται για τη λήψη των αποφάσεων αυτών. Πιο πρόσφατα η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ξεκίνησε το πρόγραμμα REFIT (REgulatory FITness program) το οποίο 

αποτελεί τη μετεξέλιξη των δράσεων με στόχο την απλούστευση ή την απόσυρση 

ρυθμίσεων που θεωρούνται παρωχημένες. Με αυτό τον τρόπο, η Επιτροπή προωθεί 

πιο δυναμικά τις αρχές και τα εργαλεία της καλής νομοθέτησης, ενώ παράλληλα, 

αξιολογεί όλες τις επιπτώσεις που συνοδεύουν μια νομοθετική πρόταση. Όλα τα 

παραπάνω έχουν δημιουργήσει μια δυναμική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που στοχεύει 

στο όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ελάφρυνση των εθνικών διοικήσεων και των 

ευρωπαϊκών πολιτικών από τα βάρη της κανονιστικής νομοθεσίας
2
.  

                                                           

2
 Παπαδόπουλος, Ι., 2015. Δημόσιες Πολιτικές της Ε.Ε. Παραδόσεις μαθήματος στο Τμήμα 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.  
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1.3.4 Η ευέλικτη διακυβέρνηση 

Κατά τη λογική της τάσης αυτής, η μονιμότητα των δημοσίων λειτουργών και τα 

γραφειοκρατικά μονοπώλια δημιουργούν μεγάλο κόστος και πολιτική ακαμψία. 

Επίσης υποστηρίζεται ότι οι υπάλληλοι που εργάζονται στις δημόσιες υπηρεσίες 

ενδιαφέρονται μόνο για τη διατήρηση της θέσης της και όχι για να εφαρμόσουν 

δημόσια πολιτική. Γι΄αυτό προτείνεται από τη μια μεριά, ευέλικτη μορφή 

απασχόλησης των δημοσίων υπαλλήλων και από την άλλη κλείσιμο κάποιων 

δημόσιων οργανισμών που δεν εκπληρώνουν τους στόχους τους. Αξίζει να αναφερθεί 

ότι αυτή η μεταρρυθμιστική τάση είναι πιο πρόσφατη και λιγότερη εξελιγμένη (Λαδή 

& Νταλάκου, 2010). 

1.4 Η έννοια της οργανωτικής κουλτούρας 

Η Δ.Ο.Π. στην εφαρμογή της περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες και 

μεθόδους που αποσκοπούν στην δημιουργία μιας οργανωτικής κουλτούρας όπου όλοι 

οι εργαζόμενοι ενστερνίζονται τη νέα νοοτροπία και αναζητούν τη συνεχή αύξηση 

της αξίας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Κατά τους Cameron ; Tsoukas & Demers (2006, 2005, 2007, ότι αναφ. στο 

Κατσαρός, Κιτωνάκης, Πλυμάκης & Τερζή, 2015), η οργανωτική κουλτούρα 

αποτελεί την πλέον σημαντική παράμετρο λειτουργίας και απόδοσης ενός δημόσιου 

οργανισμού. Παράμετρος, η οποία σχετίζεται τόσο με την υφιστάμενη λειτουργία και 

απόδοση του φορέα, όσο και με τις δυνατότητες και προοπτικές αλλαγής και 

βελτίωσης αυτών. Παρότι στη διεθνή βιβλιογραφία παρουσιάζονται μια σειρά από 

διαφορετικούς ορισμούς περί του τι συνιστά οργανωτική κουλτούρα, εντούτοις θα 

μπορούσε να οριοθετηθεί ότι την οργανωτική κουλτούρα ενός οργανισμού αποτελούν 

το σύνολο των αρχών, αξιών, πεποιθήσεων και κανόνων, γραπτών και προφορικών – 

άτυπων που διέπουν τη συμπεριφορά και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των 

στελεχών του φορέα, επηρεάζοντας και συν-διαμορφώνοντας με τον τρόπο αυτό, την 

λειτουργία του οργανισμού και καθορίζοντας τη θέση του στο κοινωνικό και 

οικονομικό περιβάλλον. 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι διαστάσεις της κουλτούρας καλύπτουν τα ακόλουθα 

επίπεδα ανάλυσης : 

 Αποστολή και Όραμα 

 Εξωτερικό περιβάλλον 

 Μέσα/τρόποι για να επιτευχθούν οι στόχοι 

 Εικόνα του οργανισμού 

 Διοικητικές διαδικασίες 

 Ανάγκες και στόχοι των υπαλλήλων 

 Διαπροσωπικές σχέσεις 

 Ηγεσία 

Ειδικότερα η οργανωτική κουλτούρα διαμορφώνει και καθορίζει ενδεικτικά στους 

δημόσιους οργανισμούς : 

 Την ταυτότητα του οργανισμού 

 Το βαθμό επίτευξης της αποστολής και των στρατηγικών στόχων του 

οργανισμού, μέσα από την υποστήριξη των στελεχών του στην επίτευξη των 

στόχων και προτεραιοτήτων αυτών 

 Την αποδοτικότητα της λειτουργίας του φορέα, μέσα από την αποδοτική 

άσκηση των αρμοδιοτήτων του φορέα και τη δημιουργία περιβάλλοντος 

δέσμευσης, υποστήριξης και συμμετοχής του προσωπικού στις δράσεις 

 Τη βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών του φορέα, μέσα από την προώθηση 

του συντονισμού και της καινοτομίας στην παροχή τους 

 Την ποιότητα συνεργασίας, συντονισμού και επικοινωνίας, μεταξύ των 

στελεχών και των οργανωτικών μονάδων του φορέα 
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 Την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του φορέα, 

μέσα από την οριοθέτηση των απαιτούμενων προτύπων συμπεριφοράς και την 

ανάδειξη και αξιοποίηση των ιδιαίτερων δεξιοτήτων των στελεχών και τη 

σύνδεσή τους με την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων 

 Την προώθηση των αλλαγών στον οργανισμό, μέσα από την αποδοχή και 

υποστήριξη τους από τον προσωπικό του φορέα 

 Τη μείωση της γραφειοκρατίας, μέσα από την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος 

εμπιστοσύνης και αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ της διοίκησης και των 

στελεχών του φορέα, καθώς και των στελεχών του φορέα και των 

ωφελούμενων των παρεχόμενων υπηρεσιών του, παράγοντας ο οποίος 

συμβάλει στον περιορισμό των χρονοβόρων ελεγκτικών και εποπτικών 

διαδικασιών.  

 Τη βελτίωση της συνεργασίας με τους ωφελούμενους των πολιτικών – 

υπηρεσιών του φορέα και τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς και οικονομικούς 

φορείς, μέσα από την προώθηση δράσεων διαβούλευσης, δικτύωσης και 

σύμπραξης και την ενσωμάτωση των αναγκών και προσδοκιών τους στο 

στρατηγικό προγραμματισμό του οργανισμού. 

Σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντα της ποιότητας και αποτελεσματικότητας 

της οργανωτικής κουλτούρας, αποτελεί ο βαθμός αποδοχής και επιρροής της από τα 

στελέχη του φορέα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η οργανωτική κουλτούρα σε ένα 

δημόσιο φορέα αποτελείται από ένα σύνολο πολυπαραγοντικών παραμέτρων, η 

εναρμόνιση των οποίων σε μια ενιαία κουλτούρα αποτελεί τη σημαντικότερη 

πρόκληση στο πλαίσιο διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού ενός δημόσιου φορέα 

και προώθησης αλλαγών στη λειτουργία του .  

1.5 Διάγνωση και μέτρηση της οργανωτικής κουλτούρας 

Η διάγνωση και η μέτρηση της οργανωτικής κουλτούρας αποτελεί μία από τις 

σημαντικότερες φάσεις και διαδικασίες των προγραμμάτων προώθησης της αλλαγής 

στους δημόσιους οργανισμούς. Διάγνωση και μέτρηση της κουλτούρας του 

οργανισμού που έχει σαν στόχο την ανάλυση των απόψεων και προτάσεων του 
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προσωπικού σχετικά με την παρούσα οργάνωση και λειτουργία του φορέα και την 

αναγκαιότητα της προώθησης των αλλαγών στον οργανισμό .  

Η αποτελεσματική διάγνωση και μέτρηση της οργανωτικής κουλτούρας σε ένα 

δημόσιο φορέα απαιτεί την ενσωμάτωση και αξιολόγηση μιας σειράς παραμέτρων 

καθορισμού της οργανωτικής κουλτούρας των στελεχών του. Στις παραμέτρους 

ανάλυσης της οργανωτικής κουλτούρας ενός δημόσιου οργανισμού περιλαμβάνονται 

ενδεικτικά : 

 Ο βαθμός ικανοποίησης των στελεχών του φορέα από την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους 

 Οι απόψεις των στελεχών αναφορικά με την υφιστάμενη λειτουργία του 

φορέα 

 Οι απόψεις των στελεχών αναφορικά με τα προβλήματα και τις 

δυσλειτουργίες που διακρίνουν τη λειτουργία του φορέα 

 Η αξιολόγηση της γραφειοκρατίας και της ποιότητας των κανόνων που 

διέπουν τη λειτουργία του φορέα και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους 

 Η αξιολόγηση του βαθμού αυτονομίας, ευελιξίας και καινοτομίας στη 

λειτουργία του φορέα 

 Η αξιολόγηση της ηγεσίας του φορέα 

 Η αξιολόγηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων 

 Η αξιολόγηση του βαθμού συμμετοχής τους στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων του φορέα 

 Οι απόψεις τους σχετικά με τη φιλικότητα του περιβάλλοντος εργασίας τους 

και κλίμα μεταξύ των στελεχών του φορέα 

 Οι απόψεις των στελεχών αναφορικά με το επίπεδο συνεργασίας και 

αλληλεγγύης μεταξύ των συναδέλφων 
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 Η αξιολόγηση του περιβάλλοντος συνεργασίας/ανταγωνισμού στη λειτουργία 

του φορέα 

 Η αξιολόγηση της επιχειρηματικής κουλτούρας – κουλτούρας απόδοσης στη 

λειτουργία του φορέα 

 Οι απόψεις τους σχετικά με τους προβληματικούς τομείς λειτουργίας του 

φορέα και τις διαδικασίες οι οποίες χρήζουν αλλαγής 

 Η αξιολόγηση της αναγκαιότητας αλλαγής του φορέα και των ασκούμενων 

αρμοδιοτήτων τους 

 Οι απόψεις των στελεχών αναφορικά με το επίπεδο εμπιστοσύνης στο φορέα 

και τη λειτουργία – αναγκαιότητα των μηχανισμών ελέγχου και εποπτείας των 

ασκούμενων αρμοδιοτήτων τους και των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.  

Σύμφωνα με τους Scott; Poister & Cameron (2003, 2014, 2006, ότι αναφ.στο 

Κατσαρός, Κιτωνάκης, Πλυμάκης & Τερζή, 2015), τα στοιχεία – παράμετροι 

ανάλυσης και αξιολόγησης της οργανωτικής κουλτούρας θα πρέπει σύμφωνα με τα 

χαρακτηριστικά του φορέα και το περιεχόμενο – στόχευση του προγράμματος 

αλλαγής, να ενσωματώνονται στο επιλεγέν εργαλείο αξιολόγησης και μέτρησης της 

οργανωτικής κουλτούρας (ερωτηματολόγιο, συνέντευξη, ομάδα εστιασμένης 

ανάλυσης κ.α.).  

1.6 Αλλαγή οργανωτικής κουλτούρας 

Στο πλαίσιο αυτό οι Κατσαρός, Κιτωνάκης, Πλυμάκης & Τερζή (2015, σελ.47) 

υποστηρίζουν ότι : Η αλλαγή της οργανωτικής κουλτούρας αποτελεί μια ιδιαίτερη 

πολύπλοκη και σύνθετη διαδικασία του στρατηγικού προγραμματισμού, η επιτυχία της 

οποίας καθορίζει στη συνέχεια σε σημαντικό βαθμό την αποτελεσματικότητα των 

υλοποιούμενων δράσεων αλλαγής του φορέα.  

Η αλλαγή της οργανωτικής κουλτούρας συμβάλλει στην προώθηση της αλλαγής 

στους δημόσιους οργανισμούς και θετικής συνεισφοράς στις εξής κατηγορίες : 

 Στη δημιουργία περιβάλλοντος υποστήριξης και αποδοχής των προωθούμενων 

αλλαγών από τα στελέχη του οργανισμού 
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 Στην ανάπτυξη των απαιτούμενων δικτύων και συνεργασιών με τα στελέχη του 

φορέα και τους εμπλεκόμενους φορείς /αποδέκτες υπηρεσιών, για την 

αποτελεσματική εφαρμογή των δράσεων αλλαγής 

 Στην ενσωμάτωση των πραγματικών αναγκών και προσδοκιών των στελεχών 

του φορέα στο σχεδιασμό των προωθούμενων δράσεων αλλαγής 

 Στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του φορέα σύμφωνα 

με τις πραγματικές ανάγκες των ωφελούμενων 

 Στην ανάπτυξη μίας νέας κουλτούρας συμμετοχικής διοίκησης στο φορέα, μέσα 

από τη συνεργασία και διαβούλευση της διοίκησης με τα στελέχη 

 Στην εισαγωγή μίας κουλτούρας διαρκούς αλλαγής και βελτίωσης της 

λειτουργίας του φορέα, μέσα από τη συμμετοχική αξιολόγηση και των 

προώθηση της καινοτομίας 

Τέλος, αναφορικά με τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της ενσωμάτωσης της 

νέας οργανωτικής κουλτούρας από το σύνολο/πλειοψηφία των στελεχών του 

οργανισμού απαιτείται η εφαρμογή μιας σειράς δράσεων, στις οποίες και 

περιλαμβάνονται : 

Ανάπτυξη κοινού οράματος 

Δημιουργία κοινού οράματος για το μέλλον και την αποστολή του οργανισμού. Το 

όραμα αυτό δεν θα αφορά μόνο τις επιχειρησιακές δραστηριότητες αλλά και την 

καινοτομία και την καινοτόμα συμπεριφορά του φορέα 

Αποδοχή στόχων προγράμματος αλλαγής 

Συμμετοχική επιλογή των στόχων και δράσεων εφαρμογής του προγράμματος 

αλλαγής, σε συνεργασία και βάσει και των αναγκών των στελεχών του φορέα 

Βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας και του συντονισμού 
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Ενημέρωση των εργαζομένων για όλα τα σημαντικά θέματα που αφορούν τη 

λειτουργία του οργανισμού όπως το όραμα, οι στρατηγικοί στόχοι, οι πολιτικές, τα 

αποτελέσματα, οι προβλεπόμενες αλλαγές, τα προγράμματα, κλπ. 

Συμμετοχή εργαζομένων στη λήψη σημαντικών αποφάσεων  

Η συμμετοχή των εργαζομένων στη διαμόρφωση του οράματος του φορέα, τη λήψη 

σημαντικών αποφάσεων που αφορούν τις διαδικασίες παροχής των υπηρεσιών, τις νέες 

τεχνολογίες και εξελίξεις, το σχεδιασμό και την υλοποίηση αλλαγών είναι ο καλύτερος 

τρόπος για να καμφθεί αντίσταση στην αλλαγή και να εξασφαλιστεί η αφοσίωση που 

απαιτείται για την επίτευξη των στόχων. 

Αναμόρφωση εργασιών προσωπικού 

Ενσωμάτωση στο περιεχόμενο απλών εργασιών στοιχείων- δράσεων που 

σχετίζονται με την καινοτομία, τη βελτίωση της καθημερινότητας και της άσκησης των 

αρμοδιοτήτων των εργαζομένων, των διαδικασιών και της οργάνωσης της λειτουργίας 

του φορέα. 

Μεταρρύθμιση υφιστάμενου μοντέλου διοίκησης 

Εισαγωγή ενός νέου μοντέλου διοίκησης, το οποίο θα προωθεί τη συμμετοχή του 

προσωπικού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και διοίκησης του φορέα, καθώς και 

την αποκέντρωση των επιχειρησιακών αρμοδιοτήτων παροχής των υπηρεσιών του. Ένα 

νέο μοντέλο διοίκησης το οποίο βασίζεται στη συμμετοχικότητα, στη διαβούλευση, στη 

συνεργασία και στην εμπιστοσύνη μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων. 

Ανάπτυξη κουλτούρας διαρκούς αναβάθμισης των δεξιοτήτων του προσωπικού 

Η ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των στελεχών του φορέα είναι πολύ 

σημαντική για τη διαδικασία αλλαγής της υφιστάμενης οργανωτικής κουλτούρας και την 

προώθηση της καινοτομίας. Τα διευθυντικά στελέχη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους 

εργαζόμενους να φροντίζουν για την προσωπική τους ανάπτυξη και να τους παρέχουν 

τις κατάλληλες συνθήκες για το σκοπό αυτό.  

Ενσωμάτωση και προώθηση της ομαδικής εργασίας 
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Η ομαδική εργασία αποτελεί μία βασική προϋπόθεση για την αλλαγής της 

οργανωτικής κουλτούρας και γι΄αυτό τα διευθυντικά στελέχη θα πρέπει να 

εκπαιδεύονται κατάλληλα και να έχουν την απαραίτητη στήριξη για να σχηματίζουν 

καινοτόμες και υψηλά αποδοτικές ομάδες αλλαγής και να ενθαρρύνουν τους 

εργαζόμενους να εργάζονται αποτελεσματικά στα πλαίσια αυτών των ομάδων.  

Διάχυση της γνώσης 

Η διάθεση των γνώσεων και των εμπειριών που έχουν συσσωρευτεί σε ένα φορέα 

στο σύνολο του προσωπικού αποτελεί μία βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη μίας 

νέας κουλτούρας. Τα βασικά μέσα και οι κυριότερες τεχνικές για να επιτευχθεί αυτό 

είναι η ανάπτυξη ενός εσωτερικού δικτύου όπου υπάρχει μία βάση πληροφοριών που 

είναι στη διάθεση όλων, η οργάνωση τακτικών συναντήσεων ημερίδων εργασίας για 

την επίλυση προβλημάτων και την ανταλλαγή εμπειριών, οι παρουσιάσεις έργων και η 

διεξαγωγή εκπαιδευτικών δράσεων.  

Εν κατακλείδι, το πρώτο και θεμελιώδες βήμα σε μια διαδικασία οργανωτικής 

αλλαγής είναι η συνειδητοποίηση της ανάγκης της. Παρότι συνήθως οι εργαζόμενοι 

σε έναν οργανισμό γνωρίζουν εμπειρικά τα προβλήματα και τις δυσκαμψίες του, 

σπανίως γίνεται συστηματική καταγραφή και ανάλυσή τους με σκοπό την εξεύρεση 

λύσεων για την υπέρβασή τους. Ο φόρτος της καθημερινότητας, η δύναμη της 

συνήθειας και η υποκειμενική εμπλοκή, καλλιεργούν συχνά μοιρολατρικές 

συμπεριφορές, με αποτέλεσμα την έλλειψη ενδιαφέροντος ή κινήτρου από πλευράς 

των εργαζομένων για την επίλυση γνωστών δυσλειτουργιών ή τη διατύπωση 

προτάσεων βελτίωσης. Ο σχεδιασμός μιας αποτελεσματικής διαδικασίας αλλαγής, 

προϋποθέτει τη διαμόρφωση μίας όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικής εικόνας της 

παρούσας κατάστασης, με ακριβή και συστηματική καταγραφή των παραμέτρων που 

την επηρεάζουν. Η ανάλυση αυτή μπορεί να γίνει με διάφορα εργαλεία, ένα εκ των 

οποίων είναι και το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – Κ.Π.Α 

(COMMON A SSESSMENT FRAMEWORK - CAF) 

2.1 Η προέλευση του Κ.Π.Α. 

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Διοίκηση Ποιότητας, που ιδρύθηκε το 1988, από τις 

υψηλής απόδοσης, Ευρωπαϊκές εταιρείες, με στόχο την προώθηση και τη διάδοση της 

ιδέας, της επιχειρηματικής αριστείας στην Ευρώπη, ανέπτυξε το μοντέλο αριστείας 

European Foundation of Quality Management (E.F.Q.M.). Αυτό το μοντέλο βασίζεται 

σε οκτώ θεμελιώδεις έννοιες που αφορούν την αριστεία, τα οποία μετατρέπονται σε 

ένα διάγραμμα με εννέα κριτήρια, δημιουργώντας ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση 

ποιότητας σε έναν οργανισμό. Πέντε κριτήρια καλύπτουν τι κάνει ο οργανισμός, και 

τα άλλα τέσσερα κριτήρια, καλύπτουν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 

οργάνωση. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται είναι αυτή της αυτο-αξιολόγησης, η 

οποία σημαίνει ότι οι οργανισμοί πρέπει να αξιολογούν τις επιδόσεις τους με 

δομημένο τρόπο, με βάση πραγματικά γεγονότα, και να εντοπίσουν τα δυνατά σημεία 

και τα πεδία όπου η βελτίωση είναι απαραίτητη. Το μοντέλο E.F.Q.M. 

χρησιμοποιείται σημαντικά στο δημόσιο τομέα των κρατών – μελών της Ε.Ε., και τα 

τελευταία χρόνια έχει εξαπλωθεί στο επίπεδο των χωρών εκτός Ε.Ε.  

Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.) είναι ένα εργαλείο αυτο-αξιολόγησης 

σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των δημόσιων θεσμών. Αναπτύχθηκε το 1999/2000 

από τα κράτη- μέλη της Ε.Ε. ως κοινό πλαίσιο του δημοσίου τομέα για την 

αξιολόγηση και τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης. Βασίζεται σε θεμελιώδεις 

έννοιες, σχετικά με τα κριτήρια-διάγραμμα, και διαφοροποιείται από το μοντέλο 

EFQM, αφενός στον αριθμό υποκριτηρίων και αφετέρου, στο ότι λαμβάνει υπόψη 

ρητώς την ιδιαιτερότητα του κάθε δημόσιου οργανισμού.  

Το ΚΠΑ εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. με πολύ θετικά 

αποτελέσματα και τυγχάνει ευρείας αποδοχής. Αποτελεί μια ενιαία μέθοδο 

αξιολόγησης, γεγονός που επιτρέπει συγκρίσιμα αποτελέσματα. Επιπρόσθετα, 
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αποδεικνύεται ισχυρό εργαλείο συνεργασίας των δημοσίων διοικήσεων των κρατών-

μελών της Ε.Ε. και εφαρμόζεται τελευταία και σε χώρες εκτός της Ε.Ε. όπως η Κίνα
3
.  

Στην Ελλάδα, αντίστοιχα, η ανάπτυξη συστήματος στρατηγικής Διοίκησης στις 

δημόσιες οργανώσεις θεσμοθετήθηκε με το νόμο 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α΄), σύμφωνα 

με τον οποίο καθιερώνεται το σύστημα διοίκησης με στόχους, καθώς και η μέτρηση 

της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Η 

προτεινόμενη από την Πολιτεία μεθοδολογία, ουσιαστικά αποτελεί εφαρμογή του 

Κ.Π.Α. που υιοθετήθηκε από τη χώρα μας μόλις τον Ιούλιο του 2007
4
.  

Η σημαντικότητα του εργαλείου αυτού έγκειται στο ότι : 

 Αποτελεί μέσο εκσυγχρονισμού, καινοτομίας και αλλαγής της δημόσιας 

διοίκησης 

 Ωθεί τους οργανισμούς στην αυτοκριτική με στόχο τον εντοπισμό 

δυσλειτουργιών και τομέων βελτίωσης και, κατά συνέπεια, στο σχεδιασμό 

βελτιωτικών δράσεων 

 Παρέχει τη δυνατότητα για οργανωτικό και λειτουργικό ανασχεδιασμό με 

στόχο τη συνεχή βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των οργανισμών 

 Οδηγεί σε πληρέστερη αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων με σκοπό τη 

βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του οργανισμού 

 Στοχεύει στην άμεση ανταπόκριση στις αυξανόμενες απαιτήσεις των πολιτών 

 Ενισχύει τη συμμετοχή του προσωπικού στη διαδικασία αξιολόγησης της 

λειτουργίας του οργανισμού με αποτέλεσμα την παρακίνησή του 

                                                           
3
 Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 2015. Το Κοινό Πλαίσιο 

Αξιολόγησης(ΚΠΑ)- Βελτιώνοντας τις δημόσιες οργανώσεις μέσω της αυτο-αξιολόγησης ΚΠΑ2013. 
Αθήνα : Εθνικό Τυπογραφείο. 
 
4
 Εγκύκλιος ΥΠΕΣ, Ανάπτυξη Συστήματος Στρατηγικής Διοίκησης, ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270/01.03.2007 

διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο www.ypes.gr 
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 Ενθαρρύνει τη μεταξύ αντίστοιχων οργανισμών του εσωτερικού ή 

εξωτερικού, συγκριτική επίδοση (benchmarking). 

Πάνω από 3800 δημόσιοι οργανισμοί είναι εγγεγραμμένοι ως χρήστες του 

προτύπου ΚΠΑ από την έναρξή του, ενώ πολλοί άλλοι εντός και εκτός Ευρώπης το 

χρησιμοποιούν ήδη για τους δικούς τους σκοπούς ανάπτυξης. Προκειμένου το ΚΠΑ 

να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των οργανώσεων και να ευθυγραμμιστεί με την 

ανάπτυξη και τις εξελίξεις στην κοινωνία και τη δημόσια διοίκηση, αναθεωρήθηκε 

μέχρι σήμερα, τρεις φορές, το 2002 το 2006 και το 2013. Το αναθεωρημένο ΚΠΑ 

2013 έχει καταστεί ακόμα πιο ισχυρό– καλύτερα εξοπλισμένο από τα προηγούμενα, 

για να υποστηρίξει τον δημόσιο τομέα προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών 

γενικά και των πολιτών ειδικότερα. Έννοιες, όπως ο προσανατολισμός των χρηστών, 

η δημόσια απόδοση, η καινοτομία, η δεοντολογία, η αποτελεσματική συνεργασία με 

άλλες οργανώσεις και η κοινωνική ευθύνη έχουν αναπτυχθεί σε βάθος, 

δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη των οργανώσεων του 

δημόσιου τομέα.  

Το 2001, με απόφαση των αρμόδιων Γενικών Διευθυντών για τη Δημόσια 

Διοίκηση, συστάθηκε ένα δίκτυο εθνικών αντιπροσώπων για το ΚΠΑ καθώς και το 

Κέντρο Διαχείρισης Δεδομένων του ΚΠΑ(CAF Resource Centre).  

Το δίκτυο αυτό, είναι υπεύθυνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανάπτυξη και την 

παρακολούθηση του προτύπου. Επίσης, μελετά νέα εργαλεία και στρατηγικές για τη 

διάδοση του ΚΠΑ. Κάθε 2 χρόνια περίπου οργανώνει μια εκδήλωση για τους χρήστες 

του ΚΠΑ στην Ευρώπη, στο πλαίσιο της οποίας γίνεται συζήτηση γύρω από τις καλές 

πρακτικές και πραγματοποιείται ανταλλαγή ιδεών
5
.  

2.2 Τα πλεονεκτήματα του Κ.Π.Α. 

Από την βιβλιογραφική έρευνα της Βακαλοπούλου (2011) προκύπτει ότι το ΚΠΑ 

χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω πλεονεκτήµατα:  

                                                           

5
 Υπουργείο Εσωτερικών,Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 2015. Το Κοινό Πλαίσιο 

Αξιολόγησης (ΚΠΑ) - Βελτιώνοντας τις δημόσιες οργανώσεις μέσω της αυτο-αξιολόγησης ΚΠΑ2013. 
Αθήνα : Εθνικό Τυπογραφείο. 
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 Αποτελεί µια πρώτη προσπάθεια αντιµετώπισης της διαφορετικότητας των 

διοικητικών συστηµάτων των κρατών µελών της ΕΕ, θέτοντας κοινά κριτήρια 

και ενιαία µέθοδο αξιολόγησης, ώστε τα συµπεράσµατά της να είναι 

συγκρίσιµα, κοινώς αποδεκτά και αξιοποιήσιµα, προκειµένου να σχεδιασθούν 

κοινές πολιτικές.  

 Επιτρέπει την ανάπτυξη επαφών, επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ των 

φορέων της δηµόσιας διοίκησης των κρατών µελών της ΕΕ, καθώς και την 

ανταλλαγή εµπειριών για ζητήµατα διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας. 

 ∆ηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση σχεδίου για το Ευρωπαϊκό 

Βραβείο Ποιότητας στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.  

 Συµβάλλει αποφασιστικά στην εισαγωγή της φιλοσοφία και των εννοιών της 

∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας και του Νέου ∆ηµόσιου Μάνατζµεντ.  

 Ενισχύει τη συµµετοχή του προσωπικού στη διαδικασία αξιολόγησης της 

λειτουργίας της οργάνωσης και εµπλέκει το ανθρώπινο δυναµικό στη λήψη 

και υλοποίηση των απαραίτητων µέτρων βελτίωσης 

 Αποτελεί µια πλήρη µελέτη της δοµής και λειτουργίας µιας δηµόσιας 

οργάνωσης, σε ένα καθορισµένο χρονικό σηµείο. Η διαδικασία αυτό-

αξιολόγησης, είναι βασισµένη σε πραγµατικά στοιχεία και αιτιολογηµένες 

κρίσεις για κάθε θέµα που εξετάζει και µπορεί να υλοποιηθεί από τους ίδιους 

τους υπαλλήλους της οργάνωσης, χωρίς την προσφυγή σε εξωτερικούς 

συνεργάτες.  

 Η εφαρµογή του ΚΠΑ είναι µια συνεχόµενη διαδικασία αφού τα πορίσµατα 

της αξιολόγησης οδηγούν στην εκπόνηση σχεδίου δράσεων βελτίωσης της 

διοικητικής λειτουργίας, οι οποίες αφού υλοποιηθούν επαναξιολογούνται µε 

βάση και πάλι το ΚΠΑ, προκειµένου να υπάρξει συνεχής διοικητική 

βελτίωση.  

 ∆εν αφορά την αξιολόγηση της ουσίας των δηµόσιων πολιτικών που 

εφαρµόζει µία δηµόσια οργάνωση, αλλά τη διοικητική λειτουργία της. 
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 ∆ε συνδέεται µε κανένα τρόπο µε την αξιολόγηση του προσωπικού σε 

οποιοδήποτε ιεραρχικό επίπεδο ευθύνης.  

 Μπορεί να εφαρµοστεί είτε στο σύνολο µια δηµόσιας οργάνωσης είτε σε 

ορισµένες µονάδες, αλλά πάντα ολοκληρωµένο ως ενιαίο σύστηµα και όχι 

αποσπασµατικά µε την επιτελική εφαρµογή ορισµένων κριτηρίων.  

 Επιτρέπει την αναγνώριση της προόδου που έχει συντελεστεί και τον 

εντοπισµό εξαιρετικών αποδόσεων.  

 Προσφέρει ευκαιρίες να προωθηθούν και να γίνουν κοινό κτήµα οι καλές 

διοικητικές πρακτικές ενδοδιοικητικά αλλά και µεταξύ διαφορετικών 

οργανώσεων. 

Συνοπτικά, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι σε σύγκριση με ένα πλήρως 

ανεπτυγμένο μοντέλο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, το Κ.Π.Α. αποτελεί ένα «ήπιο» 

εργαλείο, ιδιαίτερα πρόσφορο το οποίο μας βοηθάει να αποκτήσουμε μια πρώτη ιδέα 

αναφορικά με το πώς λειτουργεί ένας οργανισμός. Οποιαδήποτε οργάνωση επιθυμεί 

να προχωρήσει περισσότερο, μπορεί να επιλέξει ένα από τα πλήρως εξελιγμένα 

μοντέλα (όπως το μοντέλο Speyer ή το μοντέλο EFQM). Τέλος, έχει το πλεονέκτημα 

ότι διατηρεί τη συμβατότητά του με τα κύρια αυτά μοντέλα και συνεπώς μπορεί να 

καταστεί το πρώτο βήμα για έναν οργανισμό που θέλει να προχωρήσει ένα βήμα πιο 

πέρα με τη διαχείριση της ποιότητας. 

2.3 Η δομή του ΚΠΑ 

Η δομή του ΚΠΑ αποτελείται από εννέα κριτήρια τα οποία προσδιορίζουν τα 

κύρια σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε οποιαδήποτε οργανωσιακή ανάλυση 

και απεικονίζεται στο παρακάτω μοντέλο. 
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Πίνακας (1) : Το Μοντέλο Κ.Π.Α. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

1.Ηγε

σία 

2.Στρατηγική 

και 

Προγραμματισμός 

 

 

5.Διαδικασίες 

6.Αποελέσματα 

προσανατολισμένα 

προς τον 

πολίτη/πελάτη 

 

 

9.Κύρια 

Αποτελέσματα 

Απόδοσης 3.Ανθρώπινο 

Δυναμικό 

7.Αποτελέσματα 

σχετικά με το 

Ανθρώπινο 

Δυναμικό 

4.Συνεργασίες 

και Πόροι 

8.Αποτελέσματα 

σχετικά με την 

Κοινωνική Ευθύνη 

Πηγή : (Προσαρμοσμένο από) Οδηγός εφαρμογής ΚΠΑ (2013, σελ. 9) 

Τα 9 κριτήρια χωρίζονται σε 28 υποκριτήρια, τα οποία προσδιορίζουν τα κύρια 

ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση μιας οργάνωσης. 

Παρά το ότι δεν αφορούν όλα τα κριτήρια το σύνολο των οργανώσεων, πολλά από 

αυτά χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά τη διάρκεια της αυτοαξιολόγησης. Η 

ενσωμάτωση των συμπερασμάτων από την αξιολόγηση των κριτηρίων των 

Προϋποθέσεων και των Αποτελεσμάτων στις διοικητικές πρακτικές αποτελεί τον 

κύκλο της καινοτομίας και της μάθησης που συνοδεύει τις οργανώσεις στην πορεία 

τους προς την αριστεία. 

Τα κριτήρια 1 έως 5, καλούνται ως κριτήρια των προϋποθέσεων του Κ.Π.Α. 

αφορούν στον τρόπο διοίκησης και οργάνωσης μιας δημόσιας υπηρεσίας, την 

κουλτούρα λειτουργίας της, τον τρόπο διαχείρισης των εισροών και των πόρων της. 
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Πίνακας (2) Κριτήριο 1 : Η Ηγεσία 

Υποκριτήριο 

1.1 

Η διαμόρφωση σαφούς κατεύθυνσης στη δημόσια οργάνωση με 

επίκεντρο την αποστολή, το όραμα και τις αξίες της 

Υποκριτήριο 

1.2 

Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος διοίκησης, απόδοσης και 

συνεχούς βελτίωσης 

Υποκριτήριο 

1.3 

Υποκίνηση, ενθάρρυνση και υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού 

Υποκριτήριο 

1.4  

Διαχείριση των σχέσεων με την πολιτική ηγεσία και με τις άλλες 

ομάδες συμφερόντων 

 

Σε μια δημόσια οργάνωση, η ηγεσία είναι αυτή που επωμίζεται την ευθύνη για την 

εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής, αλλά και για την διαμόρφωση της αποστολής και 

της επίτευξης του οράματος μιας δημόσιας οργάνωσης. Ενεργώντας ως πρότυπο, η 

ηγεσία ενσαρκώνει τους καθορισμένους στόχους και αξίες, ενθαρρύνοντας τους 

εργαζόμενους να ενεργήσουν κατά τον ίδιο τρόπο. Οι ηγέτες, σχεδιάζουν, 

αναπτύσσουν, εφαρμόζουν, ελέγχουν και αναθεωρούν, κατά περίπτωση, το σύστημα 

και τις δομές εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της υπηρεσίας, τον τρόπο 

κατανομής των πόρων, τις επιμέρους ροές εργασιών και διαδικασιών με σκοπό τη 

μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων από τη δράση τους. Ας σημειωθεί ότι το Κ.Π.Α. 

εστιάζει στη διοικητική ηγεσία, τα στελέχη εκείνα δηλαδή, τα οποία ανήκουν στη 

διοικητική ιεραρχία και όχι στην πολιτική ηγεσία.  
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Πίνακας (3) Κριτήριο 2 : Στρατηγική και Προγραμματισμός 

Υποκριτήριο 

2.1 

Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις παρούσες και μελλοντικές 

ανάγκες των μετόχων (εμπλεκόμενων) 

Υποκριτήριο 

2.2 

Ανάπτυξη της στρατηγικής και του σχεδιασμού με βάση τις 

πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί 

Υποκριτήριο 

2.3 

Εφαρμογή της στρατηγικής και του προγραμματισμού σε όλη τη 

δημόσια οργάνωση και τακτική αναθεώρησή της 

Υποκριτήριο 

2.4  

Σχεδιασμός, εφαρμογή και επικαιροποίηση του προγράμματος για 

τον εκσυγχρονισμό και την καινοτομία 

Η στρατηγική αναφέρεται στον τρόπο υλοποίησης της αποστολής, στον 

καθορισμό μακροπρόθεσμων στόχων αλλά και στον σχεδιασμό του τρόπου επίτευξής 

τους. Η επιτυχία της εξαρτάται από την ολοκληρωμένη και ακριβή γνώση : του 

εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, τη σαφή και ρεαλιστική στοχοθέτηση και 

την αντικειμενική αποτύπωση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του οργανισμού.  

Η στρατηγική και ο προγραμματισμός σε μια δημόσια οργάνωση στηρίζονται 

σε τρεις κύριες παραμέτρους : 

α) τον προσδιορισμό ξεκάθαρης στοχοθεσίας και των αξόνων δράσης για την 

επίτευξή της 

β) την επιλογή των τομέων, στους οποίους πρέπει να δοθεί έμφαση με τη 

συγκέντρωση των απαιτούμενων ανθρώπινων, υλικών και οικονομικών πόρων 

γ) την εμπέδωση, δέσμευση και προσήλωση στη στοχοθεσία όλου του 

ανθρώπινου δυναμικού. 

 



34 
 

Πίνακας (4) Κριτήριο 3: Ανθρώπινο Δυναμικό 

Υποκριτήριο 

3.1 

Προγραμματισμός, διοίκηση και βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού 

με διαφανείς διαδικασίες σε σχέση με την στρατηγική και τον 

προγραμματισμό 

Υποκριτήριο 

3.2 

Προσδιορισμός, ανάπτυξη και αξιοποίηση των ικανοτήτων των 

υπαλλήλων μέσα από την εναρμόνιση των ατομικών επιδιώξεων με τους 

στόχους γης οργάνωσης 

Υποκριτήριο 

3.3 

Ενεργοποίηση του προσωπικού μέσω της ανάπτυξης του διαλόγου και 

της ενδυνάμωσής του και μέσω της υποστήριξης της ευημερίας του 

Το πιο σημαντικό κεφάλαιο σε μια δημόσια οργάνωση είναι αναμφισβήτητα το 

ανθρώπινο δυναμικό της. Η προσήλωση του στην υλοποίηση της αποστολής, η 

δημιουργική εργασία του υπό την κατάλληλη παρακίνηση και έμπνευση από την 

ηγεσία συνιστούν την ικανή και αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη των στόχων της 

οργάνωσης. Το κριτήριο αυτό αποδίδει τη δέουσα βαρύτητα στο βαθμό που η 

δημόσια οργάνωση θα προβεί στη σωστή κατανομή των ανθρωπίνων πόρων, στην 

ορθολογική και αποδοτική αξιοποίησή τους με τέτοιο τρόπο ώστε να 

χρησιμοποιούνται επαρκώς οι ικανότητές τους και ταυτόχρονα να παρέχονται οι 

ευκαιρίες για την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Ιδιαίτερη σημασία έχει η επιμόρφωση 

και κατάρτιση του προσωπικού, ώστε αυτό να αποκτά νέα τεχνογνωσία και νέες 

δεξιότητες, οι οποίες αξιοποιούμενες στις παραγωγικές διαδικασίες της οργάνωσης 

δημιουργούν προστιθέμενη αξία και διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία 

της. Η ενθάρρυνση της συμμετοχής των υπαλλήλων στη διατύπωση της στοχοθεσίας 

και την επιλογή των προγραμμάτων δράσης, η προώθηση μιας κουλτούρας ανοικτής 

επικοινωνίας και διαλόγου και η ανάδειξη της συλλογικής εργασίας αποτελούν 

κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιβράβευση της εργασίας 

του ανθρώπινου δυναμικού είναι ίσως το πιο σημαντικό κίνητρο συνέχισης της καλής 

προσπάθειας και δημιουργίας μιας σταθερής βάσης για τη βελτίωση των επιδόσεων. 

Παράλληλα, η δημόσια οργάνωση δεν πρέπει να υποτιμά τη σημασία της «καλής 

ψυχολογίας» των εργαζομένων της, στην οποία η μέριμνα για τήρηση όρων υγιεινής, 

ασφάλειας, καλής αισθητικής του χώρου συμβάλλουν καθοριστικά.  
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Πίνακας (5) Κριτήριο 4 : Συνεργασίες και Πόροι 

Υποκριτήριο 

4.1 

Ανάπτυξη και διαχείριση των συνεργασιών με συναφείς οργανώσεις 

Υποκριτήριο 

4.2 

Ανάπτυξη και εφαρμογή συνεργασιών με τους πολίτες 

Υποκριτήριο 

4.3 

Διαχείριση των οικονομικών 

Υποκριτήριο 

4.4  

Διαχείριση της πληροφορίας και της γνώσης 

Υποκριτήριο 

4.5 

Διαχείριση της τεχνολογίας 

Υποκριτήριο 

4.6 

Διαχείριση των εγκαταστάσεων 

Η ανάπτυξη των συνεργασιών και η διαχείριση των παραδοσιακών πόρων (πλην 

του ανθρώπινου δυναμικού) όπως είναι οι οικονομικοί, η τεχνολογική υποδομή και οι 

κτιριακές εγκαταστάσεις, συνιστούν επίσης μια κατηγορία προϋποθέσεων για την 

αποτελεσματική λειτουργία μιας δημόσιας υπηρεσίας. Ο ορθολογικός τρόπος 

αξιοποίησης και «επιστράτευσής τους» συνεπάγεται την ένταξη αυτών σε 

συγκεκριμένες διαδικασίες για την παραγωγή των προκαθορισμένων εκροών. Ειδικά 

για τους δημόσιους οργανισμούς, για τους οποίους η εξεύρεση των απαιτούμενων 

πόρων είναι ζητούμενο, η ανάπτυξη των κατάλληλων συνεργασιών στρατηγικής 

σημασίας, η εξεύρεση πρόσθετων οικονομικών πόρων, η βέλτιστη χρήση των 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και η ανταπόκρισή τους στο συνεχώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον της κοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας 

ανάγονται σε συνιστώσες κρίσιμης σημασίας για την αποτελεσματική και αποδοτική 

παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη/πελάτη των δημοσίων υπηρεσιών. Σε ένα πλαίσιο 

διοικητικής λογοδοσίας και τήρησης αρχών διαφάνειας, οι δημόσιοι οργανισμοί 

πρέπει να λειτουργούν με στόχο την επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στην ποιοτική 
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παροχή μιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος και την ελαχιστοποίηση του κόστους 

προσφοράς της.  

Από την άλλη μεριά, η συμμετοχή των πολιτών θεωρείται όλο και περισσότερο ως 

ένα απαραίτητο κίνητρο για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας των δημοσίων οργανώσεων. Η ανατροφοδότηση που 

προέρχεται από αυτούς μέσα από την υποβολή παραπόνων, ιδεών και προτάσεων 

θεωρείται ότι μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση των υπηρεσιών και των 

προϊόντων. 

Πίνακας (6) Κριτήριο 5: Διαδικασίες 

Υποκριτήριο 

5.1 

Προσδιορισμός, σχεδιασμός, διαχείριση και καινοτομία διαδικασιών σε 

συνεχή βάση, με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών 

Υποκριτήριο 

5.2 

Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών και προϊόντων προσανατολισμένα στον 

πολίτη/πελάτη 

Υποκριτήριο 

5.3 

Συντονισμός του συνόλου των διαδικασιών μιας οργάνωσης, αλλά και 

μεταξύ διαφορετικών οργανώσεων 

Το κριτήριο αυτό αναφέρεται στην βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών και των 

διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Δηλαδή, αξιολογεί τις διαδικασίες που χρησιμοποιεί 

η δημόσια οργάνωση, ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να μετασχηματιστούν σε εκροές και 

αποτελέσματα. Η βελτίωση του κανονιστικού περιβάλλοντος, εισαγωγή της 

διαβούλευσης με τους χρήστες, ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός αποτελούν μερικές 

σημαντικές διαστάσεις αυτού του κριτηρίου. Γενικά θα μπορούσε να ειπωθεί ότι τα 

βασικά μεγέθη μιας κύριας δημόσιας λειτουργίας διαρθρώνονται με την ακόλουθη 

σειρά μετασχηματισμού τους : Βασική προϋπόθεση είναι η επικαιροποίηση των 

διαδικασιών, η απλοποίησή τους, ιδιαίτερα αν αυτό είναι προς όφελος του πολίτη, η 

μείωση της γραφειοκρατίας, και η συνεχής εισαγωγή καινοτομιών και βέλτιστων 

πρακτικών από άλλους δημόσιους οργανισμούς, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με τις 

κατάλληλες κριτικές προσαρμογές. 
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Τα κριτήρια της ομάδας που ακολουθούν μετατοπίζουν το κέντρο βάρους της 

αξιολόγησης από τις προϋποθέσεις στα αποτελέσματα. Στα 3 πρώτα κριτήρια των 

αποτελεσμάτων ουσιαστικά μετράμε την αντίληψη για τη δημόσια οργάνωση, 

δηλαδή, τι σκέφτονται για τον τρόπο λειτουργίας της οι εργαζόμενοι σε αυτήν, οι 

πολίτες / «καταναλωτές των διοικητικών προϊόντων», και η κοινωνία.  

Πίνακας (7) Κριτήριο 6: Αποτελέσματα προσανατολισμένα στον πολίτη/πελάτη 

Υποκριτήριο 

6.1 

Μέτρηση της αντίληψης των πολιτών για την οργάνωση 

Υποκριτήριο 

6.2 

Μέτρηση της απόδοσης της οργάνωσης 

Η επιτυχής ή μη δράση μιας δημόσιας οργάνωσης κρίνεται από τον βαθμό 

ικανοποίησης του πολίτη/πελάτη, από τα κατά πόσο δηλαδή τα αποτελέσματα της 

δράσης της είναι ορατά και προσβάσιμα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πολίτης αξιολογεί 

κατά πόσο ικανοποιήθηκαν οι ανάγκες τους, οι οποίες στην ουσία πρέπει να 

αντανακλώνται στη στοχοθεσία του δημόσιου οργανισμού. Με βάση τα 

αποτελέσματα, όπως τα εισπράττει ο πολίτης, αξιολογείται το κατά πόσο η δημόσια 

οργάνωση ανταποκρίνεται στο θεσμικό της ρόλο και κατ΄επέκταση στην αποστολή 

και το όραμά της. Η αποτελεσματικότητα αναλύεται σε τέσσερις κύριες διαστάσεις, 

οι οποίες πρέπει να πληρούνται παράλληλα : 

 Επίτευξη στόχου 

 Καταλληλότητα 

 Πρόσβαση, ισότητα και  

 Ποιότητα 

Οι δημόσιοι οργανισμοί χρησιμοποιούν συνήθως ερωτηματολόγια για να μετρήσουν 

τα επίπεδα ικανοποίηση και να αποτιμήσουν τις ανωτέρω συνιστώσες. Τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων αξιολογούνται με τη χρήση δεικτών, σχετικά με το 

χρόνο αναμονής για την παροχή των υπηρεσιών, τον επαγγελματισμό και τη δέουσα 
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συμπεριφορά των υπαλλήλων προς τους πολίτες/πελάτες, το βαθμό συμμετοχής των 

τελευταίων στο σχεδιασμό και την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων. 

 

Πίνακας (8) Κριτήριο 7: Αποτελέσματα για το ανθρώπινο Δυναμικό 

Υποκριτήριο 

7.1 

Μέτρηση της αντίληψης του ανθρώπινου δυναμικού για την οργάνωση 

Υποκριτήριο 

7.2 

Μέτρηση για την αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου δυναμικού 

Το κριτήριο 7 αξιολογεί τα αποτελέσματα ως προς την απόδοση του ανθρώπινου 

δυναμικού, την ικανοποίησή του από τις συνθήκες της εργασίας του, από τα 

παρεχόμενα κίνητρα και τέλος από τις ευκαιρίες αξιοποίησης και ανάπτυξης των 

ικανοτήτων του. Η δημιουργία συμμετοχικών διαδικασιών στο προγραμματισμό της 

δράσης του δημόσιου φορέα, η δημιουργία ενός συμφωνημένου πλαισίου στόχων και 

αποτελεσμάτων και η επιβράβευση και αναγνώριση της εργασίας του ανθρώπινου 

δυναμικού από τη διοικητική ηγεσία, αποτελούν τις βασικές συνιστώσες του 

παρόντος κριτηρίου. Οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν ένα σύστημα δεικτών 

μέτρησης που σχετίζεται με τους στόχους και τις προσδοκίες του ανθρώπινου 

δυναμικού. Βάσει αυτού, μπορούν να μετρούν την ικανοποίησή του, την ανάπτυξη 

των ικανοτήτων του, την παρακίνησή του και το βαθμό συμμετοχής του στη 

λειτουργία της οργάνωσης.  
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Πίνακας (9) Κριτήριο 8: Επιδόσεις στην Κοινωνική Ευθύνη 

Υποκριτήριο 

8.1 

Μετρήσεις αντίληψης ως προς τις επιπτώσεις στην κοινωνική ευθύνη 

Υποκριτήριο 

8.2 

Μετρήσεις της απόδοσης της κοινωνικής ευθύνης 

Η κύρια αποστολή μιας δημόσιας οργάνωσης είναι προσανατολισμένη πάντα στην 

ικανοποίηση μιας κατηγορίας αναγκών και προσδοκιών της κοινωνίας. Εκτός από την 

κύρια αποστολή της, μια δημόσια οργάνωση πρέπει να υιοθετεί υπεύθυνη 

συμπεριφορά, προκειμένου να συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη των οικονομικών, 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνιστωσών της, που σχετίζονται με την τοπική, 

εθνική και διεθνή κοινότητα.  

Η απόδοση της οργάνωσης σε σχέση με την κοινότητα στην οποία λειτουργεί και 

οι επιπτώσεις της στο περιβάλλον, συνιστούν κρίσιμο συστατικό της μέτρησης της 

συνολικής απόδοσης της οργάνωσης.  

Μια οργάνωση που εργάζεται για την κοινωνική ευθύνη της : 

1) βελτιώνει τη φήμη και την εικόνα της στους πολίτες, συνολικά. 

2) βελτιώνει την ικανότητά της να προσελκύει και να διατηρεί το προσωπικό, να 

ενισχύει την υποκίνηση και να τηρεί τις δεσμεύσεις της έναντι αυτού, 

3) βελτιώνει τις σχέσεις της με τις επιχειρήσεις, τις άλλες δημόσιες οργανώσεις, τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους προμηθευτές, τους πολίτες/πελάτες των υπηρεσιών 

καθώς και με την κοινότητα στην οποία εντάσσεται. 
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Πίνακας (10) Κριτήριο 9: Κύρια αποτελέσματα επίδοσης 

Υποκριτήριο 

9.1 

Εξωτερικές επιδόσεις : εκροές και αποτελέσματα σε στόχους 

Υποκριτήριο 

9.2 

Εσωτερικές επιδόσεις : επίπεδο της αποτελεσματικότητας 

Το τελευταίο κριτήριο των αποτελεσμάτων, αναφέρεται σε αυτά που έχει πετύχει η 

δημόσια οργάνωση ως προς τη στρατηγική και τον προγραμματισμό της σε σχέση με 

τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των μετόχων (εξωτερικά αποτελέσματα) και σε αυτά 

που έχει πετύχει σε σχέση με την εσωτερική της λειτουργία και διοίκηση (εσωτερικά 

αποτελέσματα). 

Από την πλευρά της αξιολόγησης των εξωτερικών αποτελεσμάτων, αποτιμάται ο 

βαθμός επιτυχίας συνολικά της δράσης του δημόσιου φορέα, σε όρους 

αποτελεσματικότητας και η αποδοτικότητα αυτών (εκροές που επιτυγχάνονται με το 

μικρότερο δυνατό κόστος), καθώς και τα αποτελέσματα της δράσης της δημόσιας 

οργάνωσης.  

Από την πλευρά της αξιολόγησης των εσωτερικών αποτελεσμάτων, αποτιμάται 

η ικανότητα της δημόσιας οργάνωσης να : 

λειτουργεί βάσει μιας κουλτούρας διοίκησης και λειτουργίας που ενθαρρύνει 

τις συνεργασίες και την καθολική συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού της 

αξιοποιεί τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και εξεύρεσης πρόσθετων πόρων 

χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και 

τέλος να 

δρομολογεί δράσεις τόσο προληπτικού όσο και κατασταλτικού ελέγχου στο 

εσωτερικό της. 
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2.4 Στάδια εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης 

Η εφαρμογή του Κ.Π.Α. σε μια υπηρεσία θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω 

περιγραφόμενα στάδια : 

1o Στάδιο : Πολιτική απόφαση - Δέσμευση 

Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης είναι η 

λήψη της απόφασης από την πολιτική ηγεσία για την έναρξη της διαδικασίας 

αυτοαξιολόγησης. Η εξασφάλιση της ενεργούς και συστηματικής υποστήριξης από 

την πολιτική ηγεσία της Δημόσιας Οργάνωσης πρέπει να εκφραστεί έμπρακτα μέσω 

ενεργειών όπως π.χ. η διοργάνωση ειδικής εκδήλωσης για την ενημέρωση και την 

συμμετοχή όλου του προσωπικού και ο ορισμός υπεύθυνου – επικεφαλή υπαλλήλου 

(project leader).  

Ακολουθεί η έκδοση απόφασης για τη συγκρότηση αντιπροσωπευτικής Ομάδας 

Έργου καθώς και για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου 

Αξιολόγησης (σε όλη τη Δημόσια Οργάνωση ή σε ορισμένες μονάδες). 

Στη συνέχεια η Δημόσια Οργάνωση, η οποία πρόκειται να εφαρμόσει το Κοινό 

Πλαίσιο Αξιολόγησης, θα πρέπει να ξεκινήσει με την εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης, 

όπου θα περιγράφονται το χρονοδιάγραμμα και η διαδικασία για την υλοποίηση του 

εγχειρήματος.  

2
ο
 Στάδιο : Συγκρότηση Ομάδας Αυτοαξιολόγησης 

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για την επιτυχή εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου 

Αξιολόγησης έχει η Ομάδα Έργου – Αυτοαξιολόγησης
.
. Θα πρέπει να δοθεί, 

ιδιαίτερη προσοχή στην συγκρότηση και στον τρόπο λειτουργίας της Ομάδας. Η 

Ομάδα που θα δημιουργηθεί πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά και 

να είναι ικανή να παρέχει ακριβή και λεπτομερή εσωτερική απεικόνιση της Δημόσιας 

Οργάνωσης. Η σύνθεση της Ομάδας πρέπει να αντιπροσωπεύει όλες τις υπηρεσίες 

και τα ιεραρχικά επίπεδα της δομής της Δημόσιας Οργάνωσης, καθώς και τις 

κατηγορίες προσωπικού που υπηρετούν σε αυτήν. Ειδικότερα τα μέλη της Ομάδας 

πρέπει να προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών της Δημόσιας Οργάνωσης, 

από διαφορετικούς κλάδους και κατηγορίες προσωπικού. Ο συνολικός αριθμός των 
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εμπλεκόμενων υπαλλήλων θα εξαρτηθεί από το εύρος του πεδίου εφαρμογής και το 

συνολικό αριθμό των υπαλλήλων της Δημόσιας Οργάνωσης. Σε κάθε περίπτωση 

όμως, ένα ευέλικτο σχήμα θα ήταν μια ομάδα 7-9 ατόμων.  

3
ο
 Στάδιο : Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων 

Στο στάδιο αυτό γίνεται η συλλογή και η επεξεργασία των προσδιορισθέντων 

στοιχείων τεκμηρίωσης, η βαθμολόγηση και η σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης. 

Αναλυτικότερα, προβλέπεται : 

- Διενέργεια συνεντεύξεων, συμπλήρωση δομημένων ερωτηματολογίων από τους 

προκαθορισμένους υπαλλήλους 

- Συλλογή και επεξεργασία των δομημένων ερωτηματολογίων από τα μέλη της 

Ομάδας Αξιολόγησης που έχουν αναλάβει το συγκεκριμένο έργο καθώς και των 

υπολοίπων στοιχείων τεκμηρίωσης 

- Συζήτηση και αξιολόγηση των συλλεχθέντων στοιχείων 

- Βαθμολόγηση των παραδειγμάτων – υποκριτηρίων – κριτηρίων 

- Σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης 

4
ο
 Στάδιο : Σύνταξη έκθεσης αυτοαξιολόγησης 

Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης πέρα από την σύνταξη της σχετικής έκθεσης 

αξιολόγησης πρέπει να οδηγήσει στην υποβολή έκθεσης βελτιωτικών μέτρων. Στο 

τελικό στάδιο προβλέπεται : 

- Εξαγωγή συμπερασμάτων και καταγραφή δυνατών – αδύνατων σημείων ώστε να 

αποτελέσουν βάση για το σχεδιασμό μεσο-μακροπρόθεσμου προγράμματος 

διοικητικής βελτίωσης 

- Προσδιορισμός των πεδίων πολιτικής που χρήζουν βελτιωτικών παρεμβάσεων 
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-Καθορισμός συγκεκριμένων εξειδικευμένων πεδίων δράσεων βελτίωσης και 

προσδιορισμός του σχετικού χρονοδιαγράμματος
6
.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : Καλές πρακτικές – εφαρμογές του Κ.Π.Α. στον 

ευρωπαϊκό χώρο  

Το Κ.Π.Α. έχει μεταφραστεί σε είκοσι πέντε (25) γλώσσες, οι οποίες είναι όλες 

διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης, στο 

Κέντρο Ανάπτυξης των Πόρων του (http://www.eipa.eu/caf). Στη βάση δεδομένων 

που δημιουργήθηκε στο Ινστιτούτο έχουν εγγραφεί περισσότεροι από 3.868 χρήστες 

σε 52 χώρες και ευρωπαϊκά ιδρύματα. Αναφέρουμε στον παρακάτω πίνακα τις χώρες 

και τον αριθμό των δημοσίων υπηρεσίων που υιοθέτησαν το Κ.Π.Α. 

Πίνακας (11 ): κατάλογος χωρών που χρησιμοποίησαν το Κ.Π.Α. 

Χώρα Αριθμός 

οργαν. 

Χώρα  Αρ.  

οργαν. 

Χώρα Αρ. 

Οργαν. 

Ιταλία  914 Τσέχικη 

Δημοκρατία 

73 Μάλτα 14 

Πολωνία 412 Ελλάδα 65 FYROM 13 

Γερμανία 356 Σλοβακία 60 Βουλγαρία 12 

Βέλγιο 340 Ισπανία 55 Λετονία 8 

Ουγγαρία 316 Ρουμανία 49 Ην.Βασίλειο 8 

Δανία 248 Λιθουανία 30 Κροατία 6 

                                                           

6
 Εγκύκλιος ΥΠΕΣ, Ανάπτυξη Συστήματος Στρατηγικής Διοίκησης, ΔΙΠΑ/Φ.1/οικ.9537/12.04.2007 

διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο www.ypes.gr 

 

http://www.eipa.eu/caf
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Πορτογα

λία 

195 Ελβετία 29 Σουηδία 5 

Φιλανδία 135 Γαλλία 26 Εσθονία 18 

Αυστρία 96 Κύπρος 19 Λουξεμβούργο 14 

Νορβηγία 92 Βοσνία – 

Ερζεγοβίνη 

19 Σλοβενία 75 

Δημοκ. 

Δομήνικ. 

87     

Πηγή : http://www.eipa.eu/caf /τελευταία πρόσβαση 6/9/2016. 

Το 2006 κατά τη διάρκεια της Αυστριακής Προεδρίας, έγινε μια προσπάθεια 

επιλογής καλών παραδειγμάτων διοίκησης, όπως προέκυψαν από την εφαρμογή του 

Κ.Π.Α. στην Ευρώπη. Εκδόθηκε έτσι ένα τεύχος με τίτλο «CAF works-better service 

for the citizens by using CAF”, που στόχο έχει να αναδείξει τις επιλεγείσες είκοσι 

εννέα (29) αντιπροσωπευτικές εφαρμογές από δέκα πέντε (15) χώρες. Οι εν λόγω 

εφαρμογές μπορούν να χαρακτηρισθούν ως καλές πρακτικές «good practices» και 

αποτελούν μια ενδιαφέρουσα πηγή συγκριτικής μάθησης. Στη βάση δεδομένων του 

Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης, παρουσιάζονται κατά τομέα: 

Τελωνεία, Φορολογία και Οικονομική Διαχείριση, Οικονομία και Γεωργία, Υγεία, 

Κοινωνικές Υπηρεσίες και Κοινωνική Ασφάλεια, Εκπαίδευση και Έρευνα, Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, Περιφερειακή Διοίκηση, Μεταφορές και Υποδομές. Στην εν λόγω 

έκδοση, μετά από μια σύντομη και περιεκτική παρουσίαση του φορέα, της 

αποστολής, του οράματος και των πόρων του, περιγράφονται τα σημαντικότερα 

αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί με τη χρήση του Κ.Π.Α., τα συμπεράσματα κατά 

τομείς, οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν καθώς και προτάσεις βελτίωσης.  

Παρουσιάζονται παρακάτω - ανά τομέα δημόσιας πολιτικής –ορισμένες 

αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις φορέων με τα αποτελέσματα που έχουν επιτύχει. 

 

http://www.eipa.eu/caf
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Φορολογικές υπηρεσίες – Υπηρεσίες Οικονομικής Διαχείρισης 

1) Οργανισμός : Εφορία στην Περιοχή Plonsk της Πολωνίας 

Η Εφορία στην περιοχή Plonsk της Πολωνίας έχει ως όραμά της να αποτελέσει 

έναν υψηλής ποιότητας και αξιόπιστο δημόσιο οργανισμό, που θα ενισχύει την 

εμπειρία και τις δεξιότητες του προσωπικού της, θα εκπληρώνει τους στόχους της και 

θα βελτιώνει συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες της προς τους πολίτες. Παρέχει 

υπηρεσίες σε 67.000 φορολογούμενους, ενώ απασχολεί 73 υπαλλήλους εκ των 

οποίων το 57% είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος.  

Η Εφορία του Plonsk κατά τα έτη 2001-2004 συστηματικά μετρά το ποσοστό 

ικανοποίησης των συναλλασσόμενων πολιτών καθώς και των υπαλλήλων της. Η 

έλλειψη σταθερότητας στα ποσοστά ικανοποίησης των πολιτών και των υπαλλήλων 

ήταν η κύρια αιτία υιοθέτησης μεθόδων διοίκησης ποιότητας. Με τη βοήθεια και τη 

τεχνογνωσία της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και ειδικών, προχώρησε στην 

συστηματική (τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο) υλοποίηση μιας μεθοδολογίας 

μέτρησης του ποσοστού ικανοποίησης και των πολιτών αλλά και των στελεχών της. 

Με την εφαρμογή της διαδικασίας αυτό-αξιολόγησης μέσω του Κ.Π.Α. ενισχύθηκε ο 

προγραμματισμός και η στρατηγική του φορέα, στο πεδίο αύξησης της ικανοποίησης 

των πολιτών και των στελεχών του. Στόχος ήταν η μείωση των λαθών κατά τη 

διαδικασία επιβολής και επιστροφής φόρων, η καταγραφή και κατανόηση των 

αναγκών των φορολογουμένων, καθώς και η εφαρμογή διαφανών διαδικασιών στη 

διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων.  

Τα μέτρα βελτίωσης προτάθηκαν από ομάδες έργου, που απαρτίζονταν από 

εργαζόμενους όλων των βαθμίδων και συντονίζονταν από το Διευθυντή Ποιότητας, 

ενώ η εποπτεία του συνολικού έργου ανήκε στο διευθυντή της Εφορίας του Plonsk. 

Αναζητήθηκαν γνώμες και προτάσεις ενώ επιδιώχθηκαν συνεργασίες με την τοπική 

αυτοδιοίκηση, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και επιμελητήρια. Όλοι οι 

εργαζόμενοι ενεπλάκησαν στη διαδικασία της αυτό-αξιολόγησης, εκπαιδεύτηκαν στις 

αρχές της αυτό-αξιολόγησης, στις αρχές της συλλογικής εργασίας και των 

διαδικασιών που ακολουθούνται στο Κ.Π.Α. Οι προτεραιότητες στην επιλογή των 

μέτρων βελτίωσης καθορίσθηκαν στη βάση της εθνικής φορολογικής πολιτικής, ενώ 

τα αποτελέσματα της αυτό-αξιολόγησης αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του φορέα.  
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Το επιστέγασμα της εμπειρίας τους μπορεί να συνοψισθεί στο εξής: είναι δύσκολο 

να επιτευχθεί συναίνεση σε μια μεγάλη ομάδα που αυτό-αξιολογείται, ωστόσο κάτι 

τέτοιο διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό αντικειμενικά αποτελέσματα και ενεργή 

υποστήριξη στην εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης από τους ίδιους τους 

εργαζόμενους
7
. 

2) Οργανισμός : Eφορία του Zamosc της Πολωνίας 

Εκτός από τις αμιγώς φορολογικού ενδιαφέροντος εργασίες, η συγκεκριμένη 

φορολογική υπηρεσία εφαρμόζει την καινοτομία της έκδοσης και παράδοσης 

πιστοποιητικών σε μια μόνο ημέρα, και μάλιστα κατά διάρκεια μίας και μοναδικής 

επίσκεψης του πολίτη. Ο αριθμός των πιστοποιητικών που χορηγούνται από τη 

συγκεκριμένη Υπηρεσία υπερβαίνει τις 50.000 ανά έτος. Προκειμένου να εφαρμοστεί 

το μέτρο (που ξεκίνησε) το 2007, κρίθηκε σκόπιμο να γίνουν βελτιώσεις στους 

κάτωθι τομείς: Εκπαίδευση του προσωπικού, επικοινωνία και πληροφόρηση των 

πολιτών, τακτική παρακολούθηση του βαθμού ικανοποίησής τους, ώρες λειτουργίας 

της Υπηρεσίας και εικόνα του χώρου υποδοχής. Επίσης συμφωνήθηκε η συνεργασία 

με 13 Ιδρύματα Κοινωνικών Υπηρεσιών, προκειμένου αυτά να προμηθεύουν τους 

πολίτες με την κατάλληλη φόρμα αίτησης
8
 . 

3) Οργανισμός : Υπουργείο Οικονομικών της Αυστρίας 

Η περίπτωση της Αυστριακής Δημοσιονομικής Διοίκησης : Καλύτερα 

αποτελέσματα με την εφαρμογή του ΚΠΑ. 

Το Κ.Π.Α. εφαρμόστηκε στο δημοσιονομικό τομέα στην Αυστρία, προκειμένου να 

αξιολογήσει 11.500 υπαλλήλους που εργάζονται σε 40 Υπηρεσίες Φορολογίας, 9 

Τελωνεία και μία πολύ μεγάλη Υπηρεσία Οικονομικού Ελέγχου για εμπορικές 

δραστηριότητες. Τα πολύ σαφή και πρακτικά αποτελέσματα των τεσσάρων (4) 

περιόδων εφαρμογής του ΚΠΑ στον τομέα αυτό της Διοίκησης, οδήγησαν στην 

απόφαση να εφαρμοσθεί σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση. Σημειώνεται, ότι οι 

εργαζόμενοι συζητούν και αξιολογούν την εργασία τους, σε καθημερινή βάση. Εκτός 

των βελτιώσεων που επήλθαν στην λειτουργία των Υπηρεσιών, με την εφαρμογή του 

                                                           
7
 http://www.caf-zentrum.at/de/files/cafworksenpdf 

8
  https:www.//en.wikipedia.org/.../Common_Assessment_Frame 

https://en.wikipedia.org/.../Common_Assessment_Frame
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ΚΠΑ ενισχύθηκαν και διευρύνθηκαν οι συνεργασίες της Διοίκησης και με τους 

εξωτερικούς συνεργάτες (σύμβουλοι σε φορολογικά θέματα, εργατικές ενώσεις).  

Η αξιολόγηση λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο, και τα αποτελέσματά της συζητούνται 

και αναλύονται με τους επικεφαλής των μονάδων που συμμετέχουν στη διαδικασία. 

Διοργανώνεται επίσης ετήσια εκδήλωση, αφιερωμένη αποκλειστικά στην εφαρμογή 

του ΚΠΑ. Στην εκδήλωση συμμετέχουν μόνο εκπρόσωποι του ανωτάτου επιπέδου 

της Διοίκησης (top managers), οι οποίοι αναλύουν τα πραγματικά στοιχεία και 

λαμβάνουν τις στρατηγικές αποφάσεις, όταν κάτι τέτοιο κρίνεται αναγκαίο. 

Εκπαίδευση και Έρευνα 

Οργανισμός : HEPCUT και HEPH Condorcet (Βέλγιο) 

Το 2006, ο ανωτέρω Οργανισμός κέρδισε το πρώτο βραβείο στο σχετικό 

διαγωνισμό των δημοσίων οργανισμών στο Βέλγιο με το project «Αξιολόγηση του 

επιπέδου ικανοποίησης και των αναγκών των μαθητών». Η εφαρμογή όμως του 

Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης την ίδια χρονιά, κατέδειξε μία σημαντική αδυναμία 

του. Αποφασίσθηκε έτσι να προστεθεί στο ανωτέρω πρόγραμμα, η αξιολόγηση των 

διδακτικών πρακτικών από τους μαθητές.  

Δόθηκε έτσι στους μαθητές η δυνατότητα να αξιολογούν ανώνυμα και 

εμπιστευτικά τους καθηγητές τους, χωρίς αυτή η αξιολόγηση να ισοδυναμεί με 

πιθανότητα επιβολής κυρώσεων. Ο κάθε ενδιαφερόμενος καθηγητής είναι ο μόνος 

που λαμβάνει γνώση των αξιολογήσεων που του έχουν γίνει. Η γνώση των στοιχείων 

αυτών τον βοηθά στην προσπάθεια βελτίωσής του, ενώ επικουρικά του προσφέρονται 

από τη Διοίκηση και άλλες βελτιωτικές τεχνικές (σε εθελοντική βάση). Δίνεται 

ακόμη η δυνατότητα στον καθηγητή να υποδείξει τις συνθήκες εκείνες, που θα 

επέτρεπαν να έχει την καλύτερη απόδοση. Για τον σκοπό αυτό συμπληρώνει σχετικό 

ερωτηματολόγιo
9
.  

 

 

                                                           
9
 https://en.wikipedia.org/.../Common_Assessment_Frame 
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Υγεία  

Οργανισμός : Περιφερειακό Νοσοκομείο της Pirkanmaa της Φιλανδίας 

Τα περιφερειακά Νοσοκομεία της Pirkanmaa στη Φιλανδία καλύπτουν μια 

ευρύτερη περιοχή 1,2 εκατομμυρίων ανθρώπων. Στην περιφέρεια αυτή υπάρχουν το 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Tampere, τρία περιφερειακά και δύο τοπικά 

νοσοκομεία στα οποία απασχολούνται 6.600 υπάλληλοι. Οι αξίες του οργανισμού 

είναι η αξιοπρεπής ιατρική φροντίδα, ο σεβασμός στον άνθρωπο και η αναγνώριση 

των ικανοτήτων του προσωπικού. Σύμφωνα με το όραμά τους, τα νοσοκομεία 

στοχεύουν στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με εξειδικευμένη ιατρική 

φροντίδα και με έναν ανθρώπινο αποδοτικό και οικονομικό τρόπο, με απώτερη 

επιδίωξη τη συνεχή βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

υγείας. Ταυτόχρονα θέλουν να παρέχουν ένα δυναμικό και ενδιαφέρον εργασιακό 

περιβάλλον για τα στελέχη τους, τα οποία απολαμβάνουν ιδιαίτερης εκτίμησης για 

την συνεισφορά τους.  

Με την εφαρμογή του ΚΠΑ από το έτος 2000 και μετά έχει προκύψει ότι 5 από τις 

6 ιατρικές μονάδες επιτυγχάνουν ή υπερβαίνουν στους στόχους τους, που αφορούν το 

βαθμό ικανοποίησης των ασθενών (Κριτήριο 6 του Κ.Π.Α.). Στα κύρια αποτελέσματα 

επίδοσης (Κριτήριο 9 του Κ.Π.Α.), οι μετρήσεις είναι θετικές και αρκετά καλύτερες 

σε σχέση με άλλες ομοειδείς ιατρικές μονάδες της χώρας. Το Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο του Tampere, που αναγνωρίζεται εντός και εκτός της χώρας ως 

εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο, είναι 11 φορές πιο παραγωγικό και αποδοτικό 

από το μέσο όρο των νοσοκομειακών μονάδων στη Φιλανδία. Επίσης, το κατά 

κεφαλή κόστος περίθαλψης είναι χαμηλότερο από το μέσο όρο στη χώρα, ενώ οι 

στόχοι για την ποιότητα περίθαλψης, που έχουν τεθεί σε συνεργασία με την τοπική 

αυτοδιοίκηση της περιφέρειας, επιτυγχάνονται.  

Τα αποτελέσματα σε σχέση με τους νοσηλευόμενους και τους ωφελούμενους από 

την παροχή ιατρικής φροντίδας μετρούνται σε μεγάλο εύρος, (πριν, κατά τη διάρκεια 

και μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας) και παρουσιάζουν θετικές τάσεις εξέλιξης. 

Επίσης, μετράται το ποσοστό ικανοποίησης των εργαζομένων στα διάφορα τμήματα 

των νοσοκομειακών μονάδων της περιφέρειας, τα οποία υπόκεινται σε συγκριτική 

αξιολόγηση. Χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένα εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο σε 
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ετήσια βάση και οι πληροφορίες τυγχάνουν επεξεργασίας σε κεντρικό επίπεδο, 

προκειμένου να διασφαλισθεί η συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων. Βασικά 

στοιχεία των κύριων αποτελεσμάτων επίδοσης με συγκεκριμένους δείκτες μέτρησης 

συλλέγονται και παρουσιάζονται ετησίως από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και 

Ανάπτυξης για την υγεία και την ποιότητα ζωής.  

Το βασικό αποτέλεσμα της μακροπρόθεσμης διοίκησης ποιότητας 

(χρησιμοποιώντας τα μοντέλα EFQM και CAF ) αποτελεί η συστηματική βελτίωση 

των πρακτικών διοίκησης και συνεπούς ηγεσίας. Η εκπαίδευση των προϊσταμένων, ο 

συγχρονισμός ετήσιων διαδικασιών προγραμματισμού και η αξιολόγηση 

διαφορετικών οργανικών μονάδων και διαδικασιών αποτελούν μερικά παραδείγματα 

αυτών των πρακτικών. Η διοίκηση ποιότητας, η συνεχής βελτίωση των εργαλείων και 

δεικτών μέτρησης, νέες καινοτομικές μέθοδοι λειτουργίας με στόχο την αύξηση της 

αποδοτικότητας έχουν γίνει καθημερινή πραγματικότητα. Η αυτό-αξιολόγηση 

διενεργείται ετησίως από κάθε νοσοκομειακή μονάδα και τα αποτελέσματα και 

σχέδια βελτίωσης χρησιμοποιούνται στον ετήσιο προγραμματισμό. Σε κάθε οργανική 

μονάδα υπάρχει εκπαιδευόμενο μέλος του προσωπικού που συντονίζει τη διαδικασία 

αξιολόγησης. Κύριος στόχος παραμένει η αναγνώριση και ταυτοποίηση των κρίσιμων 

παραγόντων, που σχετίζονται με την απόδοση των οργανικών μονάδων και των 

κυριότερων τομέων που χρήζουν βελτίωσης. Οι τομείς βελτίωσης σε κάθε μονάδα 

συζητούνται σε περιφερειακό επίπεδο, όπου καθορίζονται οι προτεραιότητες 

σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους του περιφερειακού οργανισμού
10

 .  

Περιφερειακή διοίκηση 

1) Οργανισμός:Αυτόνομη Περιφερειακή Διοίκηση των Αζορών της 

Πορτογαλίας 

Με την ψήφιση του νέου περιφερειακού νόμου στις 27 Αυγούστου 2010 για την 

εφαρμογή «Ολοκληρωμένου Συστήματος για το Μάνατζμεντ και την αξιολόγηση του 

προσωπικού» η διαδικασία της αυτό-αξιολόγησης εφαρμόζεται πλέον υποχρεωτικά 

σε ετήσια βάση, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες των Αζορών. Για πρώτη φορά η 

                                                           

10
 http:// www.caf-zentrum.at/de/files/cafworksenpdf  
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εφαρμογή της διαδικασίας είχε γίνει με τον Κυβερνητικό Κανονισμό του 2006, στα 

πλαίσια της νέας τότε πολιτικής Ποιότητας. Όπως διαπιστώθηκε σ΄εκείνη την πρώτη 

εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης, υπήρξε σαφής βελτίωση σε αρκετούς 

τομείς, όπως : στη συμμετοχή του προσωπικού στη διαδικασία βελτίωσης, στην 

επισήμανση των δυνατών σημείων και των αδυναμιών κάθε Οργανισμού, στη 

δυνατότητα υπολογισμού της προόδου με μετρήσιμα στοιχεία, καθώς και στη 

δυνατότητα ενσωμάτωσης διαφόρων νέων μέτρων ποιότητας στις συνήθεις 

επιχειρησιακές λειτουργίες
11

.  

2) Οργανισμός : Νομαρχιακή Διοίκηση της Κωστάντζας της Ρουμανίας 

Η στρατηγική για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό (2008-2010) 

διαμορφώθηκε από ομάδα εργασίας στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των 

τομέων της Νομαρχιακής Διοίκησης. Στη διαδικασία συνεισέφερε το σύνολο του 

προσωπικού, αναλύοντας την κατάσταση στον κάθε τομέα και ορίζοντας επακριβώς 

τα αντικείμενα εργασίας. Η ομάδα εργασίας εκπόνησε πλάνο δράσεων, όρισε 

υπευθύνους ανά τμήμα, όρισε το χρονικό διάστημα επίτευξης των στόχων και 

καθόρισε δείκτες απόδοσης. Η στρατηγική συμφωνήθηκε από όλο το προσωπικό, 

μετά από σχετική διαβούλευση.  

Όλοι οι εργαζόμενοι συμμετείχαν επίσης στην παρακολούθηση της εφαρμογής 

των ανωτέρω μέσω μηνιαίων εκθέσεων, καθώς και στη διαδικασία επανεξέτασης των 

στόχων. Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω διαδικασίας, ενδυναμώθηκε ιδιαίτερα το 

αίσθημα ευθύνης των εργαζομένων
12

. 

Κοινωνικές υπηρεσίες και κοινωνική ασφάλιση 

Οργανισμός : Ομοσπονδιακή Δημόσια Αρχή του Βελγίου 

Η Ομοσπονδιακή Δημόσια Αρχή για την κοινωνική συνοχή του Βελγίου ιδρύθηκε 

το έτος 2002 με σκοπό το συντονισμό και την πλήρη ή μερική χρηματοδότηση των 

                                                           

11
 https://en.wikipedia.org/.../Common_Assessment_Frame 

12
 https://en.wikipedia.org/.../Common_Assessment_Frame 
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τοπικών κέντρων κοινωνικής ασφάλισης και αλληλεγγύης. Αυτά τα τοπικά κέντρα 

βοηθούν ανθρώπους που χρειάζονται κοινωνική συνδρομή. Η Αρχή εστιάζεται σε 

ζητήματα κοινωνικής οικονομίας, αστικής πολιτικής και αντιμετώπισης της φτώχειας, 

στηριζόμενη σε 130 εργαζόμενους, τοποθετημένους σε 14 τμήματα. Αποστολή της 

είναι η προετοιμασία, εκτέλεση και αξιολόγηση της ομοσπονδιακής πολιτικής σε 

θέματα κοινωνικής συνοχής και ολοκλήρωσης καθώς και η εξασφάλιση κοινωνικών 

δικαιωμάτων σε όλους. Οι αξίες της οργάνωσης είναι η αρχή των μη διακρίσεων, των 

ίσων ευκαιριών, των ενεργειών που εκπορεύονται από τις ανάγκες των πολιτών και η 

συνεχής διαβούλευση με τους δικαιούχους των υπηρεσιών της.  

Η πρώτη επαφή με την αυτό-αξιολόγηση του Κ.Π.Α. (Απρίλιος – Ιούνιος 2004) 

επιβεβαίωσε την αίσθηση του ανθρώπινου δυναμικού της ότι η Ομοσπονδιακή Αρχή 

ασχολούνταν ταυτόχρονα με πάρα πολλά προγράμματα βελτίωσης (σχέδιο 

μάνατζμεντ, αποτύπωση αποστολής και οράματος, ανάλυση SWOT κ.λ.π.) χωρίς 

ταυτόχρονα να έχουν επαφή, συνεργασία, ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων τα στελέχη 

των διαφόρων τμημάτων του οργανισμού. Το 75% του προσωπικού της ζήτησε πιο 

ενεργή συμμετοχή στα προγράμματα βελτίωσης και την ανάπτυξη συνεργειών. 

Ταυτόχρονα, η όλη διαδικασία της αυτό-αξιολόγησης έδειξε ότι είναι αναγκαία η 

χρησιμοποίηση της τεχνικής της εξισορροπημένης μέτρησης απόδοσης (Balanced 

Scorecard), που θα βοηθήσει στη μέτρηση του βαθμού επίτευξης της στρατηγικών 

στόχων, τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών και την αποτελεσματικότητα των 

προγραμμάτων της. Επίσης, η αυτό-αξιολόγηση του Κ.Π.Α. έδειξε την έμφαση που 

πρέπει να δοθεί σε μια διοίκηση αποτελεσμάτων και διαρκών αλλαγών, σε ένα 

συμμετοχικό μάνατζμεντ, στη βελτίωση της ηγετικής ικανότητας των στελεχών της, 

με εστιασμένη εκπαίδευσή τους και έκδοση μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου για την 

πληρέστερη ενημέρωση, αλληλοσυνεργασία και επικοινωνία μεταξύ τους. 

Ταυτόχρονα, οι έρευνες ικανοποίησης των πολιτών εστιάσθηκαν στον προσεκτικό 

σχεδιασμό ερωτηματολογίων, διαφοροποιημένων στη βάση των ιδιαιτεροτήτων των 

δικαιούχων των υπηρεσιών της Αρχής. Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων 

καταδείχθηκε η έμφαση που πρέπει να δοθεί στην αμφίδρομη επικοινωνία με τους 

δικαιούχους των υπηρεσιών.  

Το βασικό συμπέρασμα των εμπειριών της Ομοσπονδιακής Αρχής από την 

υλοποίηση του Κ.Π.Α., είναι η εξασφάλιση της διαφάνειας και της επικοινωνίας 
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μέσω δικτύων ενδοεπικοινωνίας, μηνιαίων ενημερωτικών δελτίων, διαπροσωπικών 

επαφών, συναντήσεων ποιότητας μεταξύ των στελεχών διαφόρων τμημάτων της.
13

  

Υπηρεσίες πολιτισμού  

Οργανισμός :Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Κουλτούρας των Βαλεαρίδων 

Νήσων (Ισπανία) 

Το Μάρτιο του 2009, η Κυβέρνηση των Βαλεαρίδων Νήσων εφάρμοσε το Κοινό 

Πλαίσιο Αξιολόγησης σε 8 Κέντρα Πολιτισμού (μουσεία, βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες 

Αρχείων). Από την εφαρμογή προέκυψαν τα εξής : α) κατανοήθηκε η ανάγκη 

αναθεώρησης των στρατηγικών πλάνων των Κέντρων και επαναπροσδιορισμού του 

ρόλου και της αποστολής τους στην κοινωνία, β) κατανοήθηκε καλύτερα η σημασία 

της σχέσης τους με την κοινωνία και αποφασίσθηκε η διενέργεια ερευνών μέτρησης 

της ικανοποίησης των πολιτών και αντιστοίχησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων 

των μονάδων με τις προσδοκίες τους και γ) αποφασίστηκε η εμβάθυνση της 

εσωτερικής επικοινωνίας (δηλ. μέσα στις τάξεις του προσωπικού). Στη συνεδρίαση 

του Συμβουλίου για την αξιολόγηση των ευρημάτων, αποφασίσθηκε (από τους 

εκπροσώπους των οργανισμών που συμμετείχαν) η υιοθέτηση διορθωτικών μέτρων 

για τη διόρθωση των ατελειών/προβλημάτων, καθώς και η συνεχής πλέον εφαρμογή 

συστήματος αξιολόγησης
14

. 

Συμπεράσματα 

Οι προαναφερθείσες καλές πρακτικές καταδεικνύουν ότι η αυτό-αξιολόγηση με το 

Κ.Π.Α. μπορεί να οδηγήσει σε μετρήσιμα αποτελέσματα και εστιασμένες 

βελτιώσεις. Η χρήση του συνίσταται για την εισαγωγή μιας συνεχούς διαδικασίας 

εκσυγχρονισμού στις δημόσιες οργανώσεις εμπλέκοντας όλα τα επίπεδα του 

στελεχικού δυναμικού τους. Η ολιστική του προσέγγιση είναι η μεγαλύτερη δύναμη 

που έχει το εργαλείο αυτό, η οποία διασφαλίζει την υποστήριξη στελεχών που πλέον 

αυτό-υποκινούνται. Οι προαναφερθείσες εφαρμογές επίσης αποδεικνύουν ότι το 

Κ.Π.Α. λειτουργεί μόνο εάν η διοίκηση ενθαρρύνει και υποστηρίζει την όλη 

                                                           
13

 www.caf-zentrum.at/de/files/cafworksenpdf ) 
 
14

www.caf-zentrum.at/de/files/cafworksenpdf ) 
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διαδικασία της αυτό-αξιολόγησης. Είναι βέβαιο ότι χωρίς την εμπλοκή και την 

αυστηρή δέσμευση της διοίκησης, το Κ.Π.Α. δεν μπορεί να εφαρμοσθεί με επιτυχία. 

Κατανοητό είναι ότι η αυτό-αξιολόγηση και η διοίκηση ποιότητας χρειάζονται 

χρόνο, μια ανοικτόμυαλη και εξωστρεφή οργανωτική κουλτούρα καθώς και την 

εγγύηση ότι τα προτεινόμενα μέτρα βελτίωσης και οι συγκεκριμένες δεσμεύσεις θα 

τύχουν σεβασμού από την ανώτατη διοίκηση του οργανισμού.  

Η συγκριτική μάθηση αποδεικνύεται ένας από τους βασικούς στόχους του 

Κ.Π.Α., καθώς αποτελεί σημαντικό εργαλείο απόκτησης και ανταλλαγής εμπειριών 

και πρακτικών ανάμεσα σε δημόσιες οργανώσεις διαφορετικών κρατών αλλά και της 

ίδιας χώρας. Η συνεργασία στελεχών των δημοσίων φορέων με εξειδικευμένους 

εξωτερικούς συνεργάτες μπορεί να είναι χρήσιμη, ιδιαίτερα κατά την αρχική 

εφαρμογή της αυτό-αξιολόγησης σε έναν οργανισμό, καθώς αναδεικνύουν τις 

διαδικασίες που χρειάζονται βελτίωση, βοηθούν στην ανάδειξη των βελτιωτικών 

μέτρων που κρίνονται αναγκαία καθώς και στην βελτίωση της τεχνογνωσίας του 

ανθρώπινου δυναμικού του (EIPA, 2006, pp.98-101). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : Πεδία εφαρμογής του Κ.Π.Α. στην Ελλάδα 

4.1 Η εφαρμογή του Κ.Π.Α. στον ελλαδικό χώρο 

Η προσπάθεια του Ελληνικού Δημοσίου να εισάγει την έννοια της ποιότητας στην 

Δημόσια Διοίκηση ξεκίνησε με το σχέδιο “Ιωάννης Καποδίστριας”, το 1997, το οποίο 

καθορίζει διαρθρωτικές αλλαγές στη Δημόσια Διοίκηση με την ανάθεση κεντρικών 

αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μερικοί στόχοι του προγράμματος ήταν ο 

εκσυγχρονισμός του διοικητικού συστήματος, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής 

ποιότητας στους πολίτες των αστικών και αγροτικών περιοχών και την προώθηση της 

διαφάνειας στην διαχείριση των οικονομικών πόρων και την εγγύηση της 

νομιμότητας μέσω της υπεύθυνης εφαρμογής πολιτικών των τοπικών αρχών σε σχέση 

με τους πολίτες.  

Στο τέλος της δεκαετίας του ‘90, δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Γενικής 

Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, μια ειδική μονάδα 

για την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα. Αυτό συνεχίστηκε με την ψήφιση του 

ν. 3230/2004, σχετικά με την σύσταση της Διεύθυνσης Ποιότητας και 

Αποδοτικότητας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης. Ο νόμος αυτός 

ορίζει την θέσπιση ενός δικτύου παρόμοιων Διευθύνσεων σε όλα τα Υπουργεία και 

τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των επιδόσεων, την 

εισαγωγή των μοντέλων ποιότητας (κυρίως Κ.Π.Α.) και των πολιτικών και ένα 

βραβείο ποιότητας για τη δημόσια οργάνωση με την καλύτερη απόδοση. 

Η μονάδα που είναι υπεύθυνη για την προώθηση του Κοινού Πλαισίου 

Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.) είναι η Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας της Γενικής 

Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης. Η Διεύθυνση αυτή είναι υπεύθυνη για την 

προώθηση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και των πολιτικών της 

ποιότητας στη δημόσια διοίκηση. Η Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας 

ξεκίνησε δύο σημαντικές πρωτοβουλίες με στόχο να μετατρέψει τον τρόπο με τον 

οποίο οι ελληνικοί δημόσιοι οργανισμοί θα πρέπει να λειτουργούν : Την κατάρτιση 

ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των επιδόσεων και την εισαγωγή της 

ποιότητας και των εργαλείων πολιτικής και ειδικότερα τη χρήση του Κ.Π.Α. από τη 

δημόσια διοίκηση.  
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Οι κύριοι στόχοι που αφορούν στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης είναι : 

 Βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών 

 Θέσπιση ενός συστήματος αξιολόγησης σχετικά με τον αντίκτυπο της νέας 

νομοθεσίας σχετικά με την ανταγωνιστικότητα 

 Διοικητική διαφάνεια και καταπολέμηση της διαφθοράς 

 Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

 Θέσπιση πλαισίου για την δια βίου μάθηση και για την εκπαίδευση των 

δημοσίων υπαλλήλων 

 Βελτίωση της διαπεριφερειακής συνεργασίας 

Οι κύριοι στόχοι, όσον αφορά στη διαχείριση της ποιότητας στη δημόσια 

διοίκηση: 

 Βελτίωση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας 

των δημοσίων οργανισμών,  

 Υιοθέτηση μιας προσέγγισης προσανατολισμένης στον πολίτη/πελάτη σε 

δημόσιους οργανισμούς 

 Την απλούστευση και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών και των 

επιχειρήσεων με τη δημόσια διοίκηση 

 Τη δημιουργία διοικητικής κουλτούρας προσανατολισμένης στα 

αποτελέσματα 

 Μείωση της γραφειοκρατίας (Matei & Lazaar,2011) 

Η ΔΙΠΑ μετέφρασε στην Ελληνική γλώσσα το ΚΠΑ, προχώρησε στην έκδοση 

ενός οδηγού εφαρμογής και σχετικών εργαλείων (ερωτηματολόγια, υποδείγματα 

αναφοράς αξιολόγησης, ανάλυση βαθμολογίας, κ.α.), διοργανώνει σεμινάρια και 

γενικότερα έχει ως στόχο τη διάδοση της εφαρμογής του ΚΠΑ και την παροχή 

σχετικής βοήθειας σε δημόσιους οργανισμούς που αποφασίζουν να το υλοποιήσουν.  
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Σήμερα στη χώρα μας υπάρχουν 65 δημόσιες υπηρεσίες που έχουν εφαρμόσει το 

ΚΠΑ και είναι εγγεγραμμένοι ως χρήστες του ΚΠΑ στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Δημόσιας Διοίκησης. Οι εν λόγω εφαρμογές συναντώνται τόσο σε υπηρεσίες της 

Κεντρικής Διοίκησης, όσο και της Περιφερειακής Διοίκησης, ενώ πολλά αξιόλογα 

παραδείγματα προέρχονται από ΟΤΑ. Παρουσιάζουμε παρακάτω, ενδεικτικά, έναν 

κατάλογο των ελληνικών δημοσίων υπηρεσιών που εφάρμοσαν το Κοινό Πλαίσιο 

Αξιολόγησης:  

Πίνακας (12): Κατάλογος ορισμένων δημοσίων υπηρεσιών που εφάρμοσαν το 

Κ.Π.Α. 

Δήμος Αμαρουσίου - Τμήμα :Σύνολο διαχείρισης ποιότητας γραφείο 

Δήμος Θεσσαλονίκης – Τμήμα Οδοποιίας 

Δήμος Θεσσαλονίκης – Τμήμα Νεολαίας & Αθλητισμού 

Δήμος Πυλαίας- Χορτιάτη 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης(Τμήμα :Αγροτική Ανάπτυξη) 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ (Εξωτερικά Ιατρεία) 

2
Ο
 Τμήμα της Καρδιοχειρουργικής Ευαγγελισμός Γενικό Νοσοκομείο  
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Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων 

Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) 

Υπουργείο Οικονομικών – Τμήμα : Κατάλογος Ποιότητας και μέτρησης επιδόσεων 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ( τμήμα Άμυνας και Τεχνολογικής Έρευνας) 

Πηγή:http://www.gspa.gr(8305318657871256)/eCPortal.aspid=3781&nt=19&lang=1

&pID=235&p2ID=3775  

Τέλος, αξίζει να γίνει μια μικρή αναφορά στα Εθνικά Βραβεία Ποιότητας, που 

απονεμήθηκαν από του Υπουργείο Εσωτερικών λόγω της επιτυχημένης εφαρμογής 

του ΚΠΑ στη χώρα μας.  

4.2 Εθνικά βραβεία Ποιότητας  

  Ο διαγωνισμός για την απονομή Εθνικού Βραβείου Ποιότητας Δημοσίων 

Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, κατοχυρώνεται στο ν. 3230/2004. Οι λεπτομέρειες για 

τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και τα κριτήρια της απονομής του βραβείου 

περιλαμβάνονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών 

Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τη θέσπιση ειδικών βραβείων 

δημοσίων υπηρεσιών, με τη συμμετοχή φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που 

διακρίνονται για την αποδοτικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων προς τους 

πολίτες υπηρεσιών. 

Συγκεκριμένα, η ανωτέρω ΚΥΑ έχει προβλέψει τις παρακάτω έξι διαφορετικές 

κατηγορίες βραβείων : 

1. Γενικό Βραβείο Αποτελεσματικότητας – Αποδοτικότητας – Ποιότητας. 

2. Ειδικό Βραβείο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

3. Ειδικό Βραβείο Ποιότητας Παρεχόμενων Υπηρεσιών προς του Πολίτες και τις 

Επιχειρήσεις. 
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4. Ειδικό Βραβείο Ικανοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού για τις Συνθήκες και το 

Περιβάλλον Εργασίας. 

5. Ειδικό Βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς. 

6. Ειδικό Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας. 

Οι δημόσιοι οργανισμοί που απέσπασαν βραβεία ποιότητας σύμφωνα με την 

βιβλιογραφική έρευνα της Βακαλοπούλου (2011), αναφέρονται παρακάτω: 

Α΄ Εθνικό Βραβείο Ποιότητας (2008) 

1
ο
 Βραβείο : Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων του 

Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) 

2
ο
 Βραβείο : Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 

3
ο
 Βραβείο : Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΚΕΠ του Υπουργείου 

Εσωτερικών και τα ΚΕΠ των Δήμων Γαλατσίου, Περιστερίου, Χανίων, της Ν.Α. 

Θεσσαλονίκης ( Α΄ Παράρτημα) και του Επαρχείου Καλύμνου  

Β΄ Εθνικό Βραβείο Ποιότητας (2009) 

1
ο
 Βραβείο : Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΜΚ) 

2
ο
 Βραβείο : Ο Δήμος Ηρακλείου (Κρήτης) 

3
ο
 Βραβείο : Απονεμήθηκε από κοινού σε τρεις υπηρεσίες : α. Τη Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Λάρισας (Διευθύνσεις Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, Οικονομικών 

Υπηρεσιών, Διοικητικών Υπηρεσιών), β. Το Δήμο Αμαρουσίου (Γραφεία Εφαρμογής 

Εσωτερικών Διαδικασιών & Ελέγχου Ποιότητας, Αξιοποίησης Εθνικών & 

Ευρωπαϊκών Πόρων, Διεθνών Σχέσεων & Συνεργασιών) και γ. Το Δήμο Περάματος 

(Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών).  

Πέρα από τη συμβολική αξία βράβευσης, το πραγματικό νόημα ενός βραβείου 

είναι η εκμάθηση της ικανότητας μιας δημόσιας υπηρεσίας να αυτοαξιολογείται. 

Επιπλέον, οι συγκριτικές επιδόσεις είναι το κυρίαρχο εργαλείο σήμερα και 
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αξιοποιείται όλο και περισσότερο από τη δημόσια διοίκηση με στόχο τον εντοπισμό 

πεδίων διοίκησης από τα οποία μπορούν να μάθουν τις με έγκυρο τρόπο 

πιστοποιημένες και βραβευμένες βέλτιστες πρακτικές διοίκησης (Μιχαλόπουλος, 

2003).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

(Γ.Γ.Δ.Ε.) 

5.1 Η φυσιογνωμία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων  

Η φορολογική διοίκηση εφαρμόζει και υλοποιεί φορολογικές πολιτικές μέσω των 

οργάνων άσκησης της φορολογικής διοίκησης. Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες 

(Δ.Ο.Υ.) αποτελούν τα βασικότερα όργανα της φορολογικής διοίκησης με κύριο, 

ελεγκτικό, εισπρακτικό, εκτελεστικό και διεκπεραιωτικό ρόλο. 

Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο της 

αναδιάρθρωσης και των μεταρρυθμιστικών διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης. Η 

αναδιοργάνωση αυτή που ξεκίνησε από το 2012, συνεχίζει περιλαμβάνοντας ριζικές 

αλλαγές στη δομή, στη μορφή και στο θεσμικό ρόλο των Δημοσίων Οικονομικών 

Υπηρεσιών.  

Το Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Γ.Γ.Δ.Ε.  

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων συστάθηκε με την υποπαράγραφο Ε2 

του ν. 4093/2012 (ο οποίος τροποποιήθηκε με το ν. 4336/2015) και αντικατέστησε τη 

Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων. Ο επικεφαλής της 

Γενικής Γραμματείας, δεσμεύεται με συμβόλαιο αποδοτικότητας, ενώ ελέγχεται και 

από το Ελληνικό Κοινοβούλιο μέσω της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης, η οποία 

συζητείται στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Με τη νέα της μορφή η Γ.Γ.Δ.Ε. 

απέκτησε μεγαλύτερα περιθώρια διοικητικής αυτονομίας, ενώ παράλληλα 

θεσμοθετήθηκε ένα πιο σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας, το οποίο ανταποκρίνεται στην 

ανάγκη για μια πιο ευέλικτη και αποτελεσματική Φορολογική και Τελωνειακή 

Διοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό η Γ.Γ.Δ.Ε. δύναται να : 

 Καταρτίζει και εκτελεί τον Προϋπολογισμό της 

 Αναπτύσσει τον Στρατηγικό και Επιχειρησιακό της Σχεδιασμό 

 Λαμβάνει μέτρα για τη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών της 

και αποφασίζει για αναδιαρθρώσεις της οργανωτικής της δομής, καθώς και 
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για τους κανόνες που σχετίζονται με τις προαγωγές και τη μετακίνηση 

υπαλλήλων.  

 Εντοπίζει νομοθετικά κενά και εισηγείται προς τον Υπουργό Οικονομικών τις 

απαιτούμενες πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα. 

 Μελετά τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση της 

φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις για τη 

σύναψη ή αναθεώρηση διμερών ή πολυμερών οικονομικών συμφωνιών και 

συμβάσεων για φορολογικά και τελωνειακά θέματα.  

 Επιλύει εξωδικαστικά τις προσφυγές των φορολογούμενων για πράξεις της 

φορολογικής διοίκησης.  

Η διάρθρωσή της Γ.Γ.Δ.Ε. 

Από το 2012 η Γ.Γ.Δ.Ε. ξεκίνησε ενέργειες αναδιοργάνωσης της δομής της, 

ωθούμενη από την ανάγκη για μία σύγχρονη, ευέλικτη και αποτελεσματική 

φορολογική διοίκηση.  

Στη τρέχουσα δομή της, η Γ.Γ.Δ.Ε. διαρθρώνεται σε : 

 Κεντρικές Υπηρεσίες. 

 Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στον Γενικό 

Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες 

υπαγόμενες στις Γενικές Διευθύνσεις. 

 Περιφερειακές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., Τελωνεία, Χημικές Υπηρεσίες). 

Επίσης, σημαντικές θεσμικές αλλαγές συντελέστηκαν το 2015 με το ν. 

4336/2015, και συγκεκριμένα : 

α) η μεταφορά στη Γ.Γ.Δ.Ε. όλων των αρμοδιοτήτων του Σ.Δ.Ο.Ε. που άπτονται 

φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων, καθώς και η μεταφορά 3.500 υποθέσεων 

και 500 υπαλλήλων του Σ.Δ.Ο.Ε. και  



62 
 

β) η λειτουργία τεσσάρων φορολογικών Περιφερειών. Έργο των φορολογικών 

Περιφερειών είναι η εποπτεία και ο συντονισμός του έργου των Δ.Ο.Υ., με σκοπό 

τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους. Στην πράξη, αποτελούν ενδιάμεσο 

κρίκο ανάμεσα στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής 

Διοίκησης και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες. Συντελούν στην 

αποτελεσματικότερη λειτουργία των Δ.Ο.Υ. , καθώς καλούνται να παρακολουθούν 

την απόδοσή τους, να συμβάλλουν στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού 

τους, να κατανείμουν τους επιχειρησιακούς στόχους και να υποστηρίζουν την 

υλοποίηση τους, καθώς και να επιλύουν με αμεσότητα τα ανακύπτοντα 

προβλήματα των Δ.Ο.Υ. της εποπτείας τους.  

Παράλληλα, μέσα στο 2016 με το ν.4389/2016 καθιερώθηκε η λειτουργική 

αυτοτέλεια της Γ.Γ.Δ.Ε. και η συνεπακόλουθη διοικητική και οικονομική 

αυτονομία της με τη σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων . 

Η Αρχή απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής 

αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, 

κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές. Η Αρχή υπόκειται σε 

κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής 

και τη διαδικασία του άρθρου 4 του ανωτέρω νόμου. Με την έναρξη λειτουργίας 

της Αρχής (1/1/2017) καταργείται η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και η θέση του Γενικού Γραμματέα που 

προΐσταται αυτής. 

Το όραμα – η αποστολή- οι στόχοι και οι βασικές αξίες της Γ.Γ.Δ.Ε. 

Το όραμα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων είναι να θεμελιώσει μία 

σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες και να εξελιχθεί σε έναν πρότυπο οργανισμό 

διασφάλισης των δημοσίων εσόδων της χώρας.  

Η αποστολή της είναι η επίτευξη των στόχων της είσπραξης των εσόδων, η 

ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής 

ενεργώντας με προσήλωση στις αξίες της. 
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Πρόσφατα η Γ.Γ.Δ.Ε. αναθεώρησε το Στρατηγικό της σχέδιο. Σύμφωνα με 

αυτό οι στρατηγικοί στόχοι και οι άξονες παρέμβασης για την περίοδο 2016-2020 

ορίστηκαν ως εξής : 

 Μεγιστοποίηση Δημοσίων Εσόδων 

 Ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και καταπολέμηση της 

φοροδιαφυγής 

 Ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, καταπολέμηση του 

λαθρεμπορίου και προστασία της δημόσιας υγείας 

 Αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη Διοίκηση με σεβασμό στον πολίτη. 

Οι βασικές αξίες της  

 Ακεραιότητα : Λετουργεί αποκλειστικά υπέρ του δημοσίου συμφέροντος με 

ευθύνη και επαγγελματισμό και καταπολεμά ενεργά τις αντιδεοντολογικές και 

παράνομες συμπεριφορές. 

 Λογοδοσία : Υπέχει ευθύνη έναντι των πολιτών για τις πράξεις της και 

ελέγχεται για τη δράση της από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας. 

 Διαφάνεια : Λειτουργεί με σεβασμό στους φορολογούμενους, εφαρμόζει τις 

διαδικασίες της με διαφάνεια και κτίζει σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. 

 Αντικειμενικότητα : Αντιμετωπίζει κάθε φορολογούμενο με γνώμονα τον 

Νόμο και τη φορολογική του συμπεριφορά. 

 Δικαιοσύνη : Διασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση όλων των 

φορολογουμένων και εξασφαλίζει ένα δίκαιο, ανταγωνιστικό περιβάλλον για 

την επιχειρηματικότητα. 

 Συνεχής βελτίωση : Επιδιώκει την υιοθέτηση αλλαγών, οι οποίες θα 

βελτιώσουν τον Οργανισμό της και την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 
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 Γνώση : Πιστεύει στη σημασία και συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού της 

και αναβαθμίζει την εκπαιδευτική διαδικασία του προσωπικού της
15

.  

Ανθρώπινο δυναμικό της Δ.Ο.Υ. 

Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες επιτελούν ένα ρόλο διττό: από τη μια είναι η 

εξυπηρέτηση των πολιτών με την παροχή ενός ευρέως φάσματος υπηρεσιών με τρόπο 

που να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα, η διαφάνεια και η δικαιοσύνη του 

συστήματος και από την άλλη η είσπραξη ή η διασφάλιση της είσπραξης των φόρων 

και εσόδων του κράτους, που αποτελούν και την κινητήριο δύναμη της Οικονομίας. 

Έτσι μέσα στο πλαίσιο αυτού του συστήματος διακρίνονται υπάλληλοι δύο 

ταχυτήτων : Αυτοί που ασχολούνται με διοικητικές εργασίες και υπάλληλοι που 

έχουν ελεγκτική αρμοδιότητα. 

Συνεπώς, οι εφοριακοί υπάλληλοι ως εκτελεστές της εκάστοτε φορολογικής 

πολιτικής είναι επιπλέον επιφορτισμένοι με την ευθύνη για την αποκατάσταση, 

προφύλαξη και ενίσχυση της φήμης και του έργου του Υπουργείου Οικονομικών.  

Ο επικαιροποιημένος Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας για τους Υπαλλήλους του 

Υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύθηκε από την ομάδα καταπολέμησης της 

διαφθοράς του Υπουργείου Οικονομικών, ουσιαστικά διαφοροποιεί και αντιμετωπίζει 

με επιπλέον βαρύτητα τις υποχρεώσεις και τις συμπεριφορές των Υπαλλήλων του. 

Συγκεκριμένα : 

Οι υπάλληλοι θα πρέπει να διακρίνονται : 

 για την ανεξαρτησία και αμεροληψία 

 για την ακεραιότητα και εντιμότητα 

 για την αντικειμενικότητα 

 για την επαγγελματική συμπεριφορά – επάρκεια 

                                                           

15
 Επιχειρησιακό σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε., 2016 
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 για την εχεμύθεια 

 για την κοινωνική υπευθυνότητα 

Επιπλέον ο τρόπος πρόσληψης, το μορφωτικό επίπεδο, η προσωπικότητα καθώς 

και η προηγούμενη προϋπηρεσία σε άλλους εργασιακούς χώρους, οδηγούν σε έναν 

κλάδο με έντονες αντιθέσεις στη σύνθεσή του, που προσπαθεί να συνεργαστεί 

αποτελεσματικά και αποδοτικά (Κώδικας Ηθικής & Δεοντολογίας Υπουργείου 

Οικονομικών, 2013).  

Πληροφοριακά συστήματα – ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) λειτουργεί 

ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα για τη στήριξη του έργου του Υπουργείου 

Οικονομικών με κυριότερα το TAXIS για τη φορολογία και το TAXISNET για τη 

φορολογική εξυπηρέτηση των πολιτών και επιχειρήσεων μέσω internet. 

Μεταξύ των κυριότερων αναβαθμίσεων και βελτιώσεων που πραγματοποιήθηκαν 

μέσα στο 2015 είναι : 

 η υλοποίηση της λειτουργία όλων των υποσυστημάτων εφαρμογής Μ.Ο.S.S. 

(Μικρή Μονοαπευθυντική Θυρίδα – Mini One Stop Shop) 

 η ανάπτυξη εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων ιδιωτικών 

συμφωνητικών 

 η ολοκλήρωση και εφαρμογή του αυτοποιημένου συστήματος διαχείρισης και 

είσπραξης οφειλών 

 η διασταύρωση στοιχείων βάσης οχημάτων της Δ.ΗΛ.Δ. με τη βάση 

οχημάτων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 

για οχήματα που δεν έχουν περάσει Τεχνικό έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο.) και 

 η επικαιροποίηση του Υποσυστήματος Εσωτερικού Ελέγχου Ο.Π.Σ. 

ELENXIS.  
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Επίσης, εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, εγχειρίδια /οδηγοί με περιεχόμενο ενημερωτικό 

σχετικά με θέματα για τα οποία υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών. Επίσης, 

αναπτύχθηκαν επικοινωνιακές δράσεις για την ένταξη όλων των φορέων στο e- 

παράβολο. Τέλος ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα διαβίβασης ηλεκτρονικών 

δικαιολογητικών και αρχείων των επιχειρήσεων κατασκευής, εισαγωγής και τεχνικής 

υποστήριξης των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.). Ιδιαίτερης 

σημασίας είναι η ολοκλήρωση του έργου «Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων 

(Κ.Ε.Φ.)» με στόχο την παροχή πολυκαναλικών διαδραστικών υπηρεσιών 

πληροφόρησης και υποστήριξης τόσο, στους πολίτες και στις επιχειρήσεις σχετικά με 

τις παρεχόμενες από το Υπουργείο Οικονομικών ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. 

TAXISnet, ICISnet, κλπ), τη φορολογία, τα Τελωνεία, τη Μισθοδοσία, τις Συντάξεις, 

τις Χημικές Υπηρεσίες και τη Δημόσια Περιουσία, όσο και στους υπαλλήλους του 

Υπουργείου Οικονομικών για θέματα εφαρμογών (π.χ. TAXIS, ELENXIS, κ.λπ.) και 

διόρθωσης λαθών τους, όπως επίσης και σε άλλα θέματα. Στο πλαίσιο υλοποίησης 

του ανωτέρω έργου εμπίπτει και το έργο με τίτλο «Σύστημα Ηλεκτρονικής 

Βιβλιοθήκης». Ο σκοπός του έργου είναι η ελληνική φορολογική διοίκηση να 

προσφέρει στον πολίτη αλλά και στους εσωτερικούς χρήστες, ένα εύχρηστο, 

ηλεκτρονικό εργαλείο εντοπισμού και ανάκτησης εγγράφων νομικού και 

κανονιστικού περιεχομένου, με τρόπο εύκολο, ακριβή και επίκαιρο (Επιχειρησιακό 

σχέδιο Γ.Γ.Δ.Ε., 2016).  

5.2 Βασικές αδυναμίες της φορολογικής διοίκησης 

Η φορολογική διοίκηση καλείται σήμερα να ανταποκριθεί σε μεγάλες προκλήσεις, 

όπως κυρίως την αύξηση της αποτελεσματικότητάς της με σκοπό την αντιμετώπιση 

της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, την βελτίωση της οικειοθελούς 

συμμόρφωσης, την παροχή στους πολίτες ποιοτικότερων υπηρεσιών.  

Το πρόβλημα της φοροδιαφυγής είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που 

καλείται να αντιμετωπίσει ένα κράτος. Μελέτες κατέδειξαν ότι η φοροδιαφυγή στη 

χώρα μας είναι μεγαλύτερη από ότι σε άλλες αναπτυγμένες χώρες, γεγονός που 

επιβαρύνει περισσότερο την πολύ άσχημη οικονομική κατάστασή της.  
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Οι Ράπανος και Καπλάνογλου (2014), υποστηρίζουν ότι η επίδραση του 

φορολογικού συστήματος στην οικονομία δεν εξαρτάται μόνο από τους 

φορολογικούς συντελεστές αλλά και από ένα σύνολο πολυπαραγοντικών παραμέτρων 

όπως τη φορολογική νομοθεσία, τη λειτουργία της φορολογικής διοίκησης, το 

σύστημα επίλυσης των διοικητικών διαφορών και πολλά άλλα.  

Το πρόβλημα της πολυπλοκότητας της φορολογικής μας νομοθεσίας είναι γνωστό 

και η ανάγκη για απλοποίησή του έχει τονιστεί τόσο από διεθνείς οργανισμούς όσο 

και από επενδυτές. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από τις αρχές 

του 2010 μέχρι τα μέσα του 2013 ψηφίστηκαν 20 νόμοι και σημαντικός αριθμός 

εγκυκλίων για αλλαγές στη φορολογία. Είναι προφανές ότι αυτή η πολυπλοκότητα 

αφενός κάνει τη λειτουργία της φορολογικής διοίκησης εξαιρετικά δύσκολη, και 

αφετέρου προκαλεί ανασφάλεια τόσο στους φορολογούμενους όσο και στους 

υπαλλήλους που συχνά δεν γνωρίζουν τι είναι νόμιμο και τι όχι. Επιπλέον μέσα στα 

χρόνια της κρίσης έχουν εισαχθεί νέες φορολογικές επιβαρύνσεις (ΕΝ.Φ.Ι..Α., ειδική 

εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος, αύξηση συντελεστή Φ.Π.Α.) και είναι 

κοινή πεποίθηση ότι η φορολογία στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά υψηλή. 

Η αποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης είναι ένα θέμα που απασχολεί 

έντονα τόσο τις κυβερνήσεις όσο και τους διεθνούς οργανισμούς. Ειδικότερα, ο 

ΟΟΣΑ, τα τελευταία χρόνια έχει καταρτίσει δείκτες που μετρούν την απόδοσή της, 

και μάλιστα δημοσιεύει συγκριτικά στοιχεία για τις χώρες μέλη του και όχι μόνο. 

Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια πρόσφατη έκθεση για τη δημόσια διοίκηση 

στην Ευρώπη, (European Commision 2012) παρουσίασε διάφορους δείκτες, μεταξύ 

των οποίων και έναν για την επίδοση της ελληνικής φορολογικής διοίκησης, η οποία 

υστερεί ακόμη και έναντι της Ρουμανίας, Ουγγαρίας, Λετονίας.  

Κατά τους Ράπανο και Καπλάνογλου (2014), ένας άλλος σημαντικός παράγοντας 

που αξίζει να εξεταστεί, είναι εκείνος, που αποκαλούμε με τον γενικό όρο 

φορολογική συνείδηση, η οποία επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από τη λειτουργία 

του Κράτους και των υπηρεσιών του. Θέματα όπως, η δίκαιη κατανομή των 

φορολογικών βαρών, η αμερόληπτη μεταχείριση όλων από τις φορολογικές αρχές, η 

αντίληψη των φορολογουμένων ότι οι φόροι επιστρέφονται με καλές και αξιόπιστες 

δημόσιες υπηρεσίες, συντελούν στο να δημιουργείται εμπιστοσύνη στο κράτος, αλλά 

και μεταξύ πολιτών, στοιχεία που θεωρούνται ότι συμβάλλουν στο να 
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συμμορφώνονται οι πολίτες στις υποχρεώσεις τους. Το ζήτημα, επομένως της 

εμπιστοσύνης στο κράτος και τους δημόσιους θεσμούς αποκτά ιδιαίτερη σημασία.  

Οι Σωτηροπούλου και Πρινιωτάκη (2011), τόνισαν τη διάσταση της αμφίδρομης 

αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ φορολογικής διοίκησης και φορολογούμενων. 

Σημαντική αποτύπωση αυτής της θέσης είναι ότι το δίπτυχο φορολογική συνείδηση 

και φορολογικός σχεδιασμός είναι μεταβλητές που βρίσκονται σε άμεση 

αλληλεξάρτηση διότι συνδέονται με τις ακόλουθες παραμέτρους : την άποψη των 

πολιτών για το φορολογικό σύστημα και τη φορολογική διοίκηση, την κατανόηση 

του φορολογικού συστήματος και της νομοθεσίας, την υποκίνηση όπως αναγνώριση 

ή τιμωρία παραβατικών συμπεριφορών, την ισότητα στο φορολογικό σύστημα, την 

δεοντολογία και το πλαίσιο ηθικής τόσο των φορολογούμενων όσο και του 

φοροεισπρακτικού μηχανισμού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο : Συγκριτική μελέτη φορολογικών διοικήσεων κρατών – 

μελών στα πλαίσια κοινοτικών προγραμμάτων FISCALIS 

6.1 Το κοινοτικό πρόγραμμα Fiscalis 

    H Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προσπάθειά της να ενισχύσει την ανταλλαγή 

εμπειριών και συνεργασιών μεταξύ των φορολογικών αρχών της Ε.Ε. διοργανώνει τα 

κοινοτικά προγράμματα Fiscalis.  

Τα κοινοτικά αυτά προγράμματα επικεντρώνονται αφενός, στην ανθρώπινη 

δικτύωση και στην ανάπτυξη ικανοτήτων των ανθρώπινων πόρων και, αφετέρου, 

στην ανάπτυξη ικανοτήτων Τεχνολογιών και Πληροφορικής. Η πρώτη επικέντρωση, 

προβλέπει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και επιχειρησιακών γνώσεων μεταξύ 

κρατών μελών και άλλων χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η δεύτερη , 

παρέχει τη δυνατότητα στο πρόγραμμα να χρηματοδοτεί κατάλληλες υποδομές και 

συστήματα Τεχνολογιών και Πληροφορικής, τα οποία θα επιτρέψουν στις 

φορολογικές διοικήσεις της Ένωσης να εξελιχθούν σε πλήρως ηλεκτρονικές 

διοικήσεις. Η προστιθέμενη αξία του προγράμματος πηγάζει κυρίως από τη βελτίωση 

της ικανότητας των κρατών μελών να καταπολεμούν την απάτη, να συγκεντρώνουν 

έσοδα και κατ΄επέκταση να στοχεύουν στην οικονομική και κοινωνική ευημερία.  

Από τα πορίσματα των εκθέσεων υπαλλήλων φορολογικών διοικήσεων των 

κρατών –μελών που συμμετείχαν στα κοινοτικά αυτά σεμινάρια, προκύπτει ότι οι 

φορολογικές διοικήσεις των κρατών – μελών της Ε.Ε. δίνουν μεγάλη έμφαση τους 

παρακάτω παράγοντες : 

 στην καλλιέργεια της φορολογικής συνείδησης 

 στις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία και τα πληροφοριακά 

συστήματα 

 στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των υπαλλήλων και των πολιτών 

 

6.1.1 Η περίπτωση της Σουηδίας- Έμφαση στη διαμόρφωση φορολογικής 

συνείδησης  
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Σύμφωνα με το άρθρο των υπαλλήλων της Σουηδικής Φορολογικής Διοίκησης 

Boden & Stark (2007), στο πλαίσιο συμμετοχής τους στην ελληνική διοργάνωση του 

κοινοτικού προγράμματος ανταλλαγών εφοριακών υπαλλήλων (Fiscalis 2007), η 

Σουηδική Κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην διαμόρφωση φορολογικής 

συνείδησης, και αυτό καταδεικνύεται από το γεγονός ότι, έχει εντάξει στο ετήσιο 

σχολικό πρόγραμμα των λυκείων της χώρας, σεμινάριο το οποίο σχεδιάζεται και 

πραγματοποιείται από υπαλλήλους της φορολογικής διοίκησης.  

Πρωταρχικός στόχος του σεμιναρίου είναι η καλλιέργεια της φορολογικής 

συνείδησης, μέσα από την κατανόηση εννοιών, όπως της φοροδιαφυγής και της 

μαύρης αγοράς, με τη χρήση απλών παραδειγμάτων. Έτσι τα έσοδα του κράτους 

συμβολίζονται με τις ρίζες ενός δέντρου τα οποία προέρχονται από τους ειδικούς 

φόρους κατανάλωσης, τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, τις ασφαλιστικές εισφορές, 

κ.λ.π., ενώ τα κλαδιά παριστάνουν τα έξοδα του κράτους, τα οποία, στην Σουηδία 

αφορούν την ανεργία, την υγεία, την φροντίδα των ηλικιωμένων, των παιδιών, την 

άμυνα κτλ. Με την απεικόνιση αυτή οι μαθητές ενημερώνονται από τη μια μεριά, για 

το που πηγαίνουν οι φόροι που εισπράττονται, και από την άλλη, πως κατανέμονται 

οι φόροι, σε ποσοστιαία βάση, στους διάφορους τομείς της κρατικής μέριμνας.  

Ακολούθως, γίνεται ενημέρωση για το ποιος αποδίδει περισσότερους φόρους, έτσι 

ώστε να εμπεδωθεί η εμπιστοσύνη των φορολογούμενων πολιτών για τη δίκαιη και 

αποδοτικότερη κατανομή των κάθε είδους φορολογικών επιβαρύνσεων.  

Στην Σουηδία επίσης πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2009 το κοινοτικό 

πρόγραμμα Fiscalis 2009-2013, στο οποίο συμμετείχαν εφοριακοί υπάλληλοι των 

κρατών μελών του Ην. Βασιλείου, της Ολλανδίας, Δανίας και Σουηδίας, με 

αντικείμενο την αναζήτηση μεθόδων που ενθαρρύνουν τη συμμόρφωση των 

φορολογουμένων με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Σύμφωνα με τα πορίσματα 

της ανωτέρω συνάντησης ο ρόλος της φορολογικής διοίκησης είναι να ενθαρρύνει τη 

συμμόρφωση, να προλαμβάνει τη μη συμμόρφωση αλλά και να εμπεδώνει την 

αντίληψη της ισότιμης φορολογικής μεταχείρισης. Σύμφωνα με τα πορίσματα της 

ίδιας έκθεσης, έχει αποδειχθεί ότι η πολυπλοκότητα της νομοθεσίας οδηγεί σε μη 

συμμόρφωση από άγνοια ή αμέλεια, δημιουργεί σύγχυση στον φορολογούμενο και 

όλα αυτά με τη σειρά τους, δημιουργούν την εντύπωση της άνισης μεταχείρισης.  
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Επιστέγασμα της συνάντησης ήταν η χορήγηση βοήθειας στον φορολογούμενο 

ώστε αυτός να ενεργεί σωστά από την αρχή, είτε μέσω της ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας, είτε μέσω προσυμπληρωμένων εντύπων φορολογικών δηλώσεων. 

Δηλαδή, προτάθηκε η αρχή «όλα ορθά από την αρχή». Αυτή η προσέγγιση στοχεύει 

στην δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και νομιμότητας μεταξύ της φορολογικής 

διοίκησης και των φορολογουμένων, που με τη σειρά της επιφέρει συμμόρφωση. 

Επίσης τονίστηκε ότι υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στην συμπεριφορά της 

φορολογικής διοίκησης και της εμπιστοσύνης των φορολογουμένων, ενώ αποτελεί 

κοινή πεποίθηση ότι πιο σπουδαίο για τον πολίτη είναι η μεταχείριση που 

απολαμβάνει από τη φορολογική αρχή. Μια άλλη πτυχή της θέσης «όλα ορθά από 

την αρχή» είναι ότι η φορολογική διοίκηση στο σχεδιασμό των πολιτικών λαμβάνει 

υπόψη της ότι η λήψη ορθών μέτρων στην αρχή της διαδικασίας κοστίζει λιγότερο 

από τα επανορθωτικά μέτρα στο τέλος της διαδικασίας. Και αυτό γιατί η φορολογική 

δήλωση είναι «ιστορία», με την έννοια ότι το λάθος ή η φοροδιαφυγή έχει ήδη 

συμβεί.  

Σημειώνεται ότι προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η Δανία όπου η 

φορολογική διοίκηση επικεντρώνει τη δράση της στο να κατευθύνει τη δράση των 

φορολογουμένων προληπτικά πραγματοποιώντας καμπάνιες που στοχεύουν στη 

διαμόρφωση φορολογικής συνείδησης στη νεολαία, διενεργώντας στοχευμένους 

ελέγχους για τη μείωση του παράνομου εμπορίου και οργανώνονται ενημερωτικά 

σεμινάρια για τους πολίτες.  

Αλλά και στην Ολλανδία, η φορολογική διοίκηση εκπονεί εκπαιδευτικά 

προγράμματα για τα σχολεία και υλοποιεί ολοκληρωμένα προγράμματα ενημέρωσης 

των νέων επιτηδευματιών. Τα μέχρι τώρα τα αποτελέσματα έχουν δείξει ότι η 

βελτίωση του επιπέδου ενημέρωσης παρέχει ασφάλεια στους φορολογούμενους σε 

σχέση με τις υποχρεώσεις τους και αποδεσμεύει τη φορολογική αρχή από τη 

διενέργεια πληθώρας εκ των υστέρων ελέγχων.  

6.1.2 Η περίπτωση της Πορτογαλίας –νέες τεχνολογίες 

Διάφορες μελέτες κατέδειξαν ότι τα πληροφοριακά συστήματα είναι σημαντικός 

παράγοντας που συντελεί στη διαμόρφωση θετικής γνώμης των πολιτών για τη 
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φορολογική διοίκηση με την έννοια ότι οι φορολογούμενοι θεωρούν ότι τυγχάνουν 

ισότιμη αντιμετώπιση.  

Οι Σωτηροπούλου και Πρινιωτάκη (2011) τονίζουν τη σημασία των νέων 

τεχνολογιών και της πληροφορικής στην λειτουργία των φορολογικών 

διοικήσεων. 

Η Πορτογαλία, από το 2008 χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες αλλά και κάθε 

πρόσφορο μέσο για την ενίσχυση της εκούσιας συμμόρφωσης με την υιοθέτηση 

πρακτικών όπως η διαμόρφωση εξειδικευμένων τηλεφωνικών κέντρων, χρήση της 

ηλεκτρονικής φορολογικής ατζέντας αλλά και του πιστοποιημένου ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Παράγοντες όπως η μηχανογράφηση των διαδικασιών, η απλοποίηση 

των εγγράφων, η αυτοματοποίηση του back office (μέσω των διασταυρώσεων όλων 

των αναγκαίων δεδομένων), η μηχανογράφηση όλων των τοπικών γραφείων των 

Δ.Ο.Υ. (μέσω της διεκπεραίωσης όλων των λειτουργιών μέσω intranet, καθώς και 

της δυνατότητας εξυπηρέτησης του πολίτη από κάθε Δ.Ο.Υ. ) η εφαρμογή της 

ηλεκτρονικής φορολογικής διοίκησης (μέσω της διάδοσης των λειτουργιών internet, 

καθώς και των διαύλων επικοινωνίας- ειδικά τηλεφωνικά κέντρα, ΑΤΜ, 

Ταχυδρομεία και Home backing), αποτέλεσαν τις βασικότερες παραμέτρους κατά 

την κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδιασμού. Για το λόγο αυτό, ως προτεραιότητα 

τέθηκε η αμεσότητα στην ικανοποίηση των αιτημάτων των πολιτών μέσω α) της 

άμεσης ανταπόκρισης στη χορήγηση πληροφοριών αλλά και πιστοποιητικών και β) 

της αναγνώρισης άσκησης δικαιωμάτων και την εξέταση αυτών σε σύντομο χρονικό 

διάστημα.  

Στο πλαίσιο αυτό, δεδομένου ότι η προσωπική επαφή με τον φορολογούμενο 

αναλώνει αρκετό από το χρόνο τόσο των φορολογουμένων όσο και της φορολογικής 

διοίκησης, η παροχή πληροφοριών αλλά και οδηγιών για διαφορετικές φορολογίες, 

ανατέθηκε στο υπάρχον προσωπικό δυναμικό της Διοίκησης. Άλλωστε, ενόψει της 

αναγκαιότητας περιορισμού του αριθμού των τοπικών γραφείων των Δ.Ο.Υ., η 

Φορολογική Διοίκηση οργάνωσε τηλεφωνικό Δίκτυο ανά τη χώρα, υποστηριζόμενο 

από κατάλληλα εκπαιδευμένους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών. Η 

οργάνωση του Δικτύου έγινε με τρόπο αποκεντροποιημένο –προκειμένου να 

αποφορτιστεί το έργο των κεντρικών υπηρεσιών- ενώ η κάθε κλήση μπορεί να 

απαντηθεί από οποιοδήποτε σημείο της χώρας.  
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6.1.3 Η περίπτωση της Εσθονίας– έμφαση στην εξυπηρέτηση του πολίτη 

Σύμφωνα με άρθρο των υπαλλήλων της Εσθονικής φορολογικής διοίκησης, Karin 

& Kaja (2010), βασική αρχή της Δημόσιας Διοίκησης της Εσθονίας είναι ότι 

λειτουργεί προς όφελος των βασικών καταναλωτών δηλαδή των πολιτών. 

Συγκεκριμένα από το 2004, η φορολογική διοίκηση της Εσθονίας ίδρυσε την 

Υπηρεσία εξυπηρέτησης Πελατών με σκοπό την εκπόνηση στρατηγικών 

εξυπηρέτησης των φορολογουμένων. Η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών, πέρα των 

άλλων διαδικασιών της, εποπτεύει την λειτουργία των ηλεκτρονικών μέσων για την 

εξυπηρέτηση των πολιτών, του τηλεφωνικού κέντρου καθώς και του κέντρου για 

τηλεφωνικά μηνύματα, στην επεξεργασία των παραπόνων των πολιτών, και στη 

διενέργεια ερευνών για το βαθμό ικανοποίησης των πελατών – φορολογουμένων.  

Επίσης μία άλλη βασική αρχή είναι ότι οι εξελίξεις που συντελούνται στο χρόνο 

και στην κοινωνία υποχρεώνουν τη Διοίκηση να ανταποκρίνεται διαρκώς στις 

προκλήσεις των καιρών. Σε αυτή την προοπτική, η Φορολογική διοίκηση 

εγκατέστησε περίπτερα σε πολυσύχναστες τοποθεσίες των πόλεων (π.χ. σε εμπορικά 

κέντρα) όπου οι πολίτες μπορούν μόνοι τους να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά τις 

υποθέσεις τους με τη φορολογική διοίκηση. Ακόμη, για να ενθαρρυνθούν 

περισσότερο οι πολίτες να χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά μέσα, τους παρέχει την 

ευχέρεια σε όσους δεν διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους να 

κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τις κατά τόπους φορολογικές 

υπηρεσίες. Και τέλος, οργανώνει διαρκώς εκπαιδεύσεις των εφοριακών υπαλλήλων 

σε τεχνικές συνεργασίας και άρσης συγκρούσεων με τους φορολογούμενους.  
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΕΡΕΥΝΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο : Μεθοδολογία έρευνας 

Το δεύτερο αυτό μέρος της παρούσας εργασίας δομείται σε πέντε ενότητες, οι 

οποίες κατά σειρά αναφέρονται : 

 στη παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου κατασκευής των ερωτηματολογίων 

 στη διατύπωση υποθέσεων της έρευνας 

 στην μεθοδολογία της έρευνας και στους περιορισμούς αυτής 

 στην περιγραφή των μεθόδων συλλογής στοιχείων 

 στην στατιστική ανάλυση και στα ερευνητικά αποτελέσματα 

 συμπεράσματα - προτάσεις  

7.1 Θεωρητικό πλαίσιο για την κατασκευή των ερωτηματολογίων 

Τα ερωτηματολόγια που δημιουργήθηκαν, απευθύνονται στους υπαλλήλους και 

συναλλασσόμενους με τις Δ.Ο.Υ. πολίτες, και στόχο έχουν, να διερευνήσουν τις 

απόψεις τους, να τους προβληματίσουν αλλά και να τους εμπλέξουν σε μια 

διαδικασία συνεχούς βελτίωσης. 

Οι διαστάσεις που τέθηκαν υπόψη για τον θεωρητικό σχεδιασμό και υλοποίηση 

των ερωτηματολογίων αναφέρονται: 

 Στις βασικές αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

 στους βασικούς άξονες του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης 2013, και 

αφορούν στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας δημόσιας οργάνωσης, στη 

φυσιογνωμία της, στον τρόπο που οργανώνεται και διαχειρίζεται τις 

εσωτερικές της διαδικασίες.  

 στις καλές πρακτικές και παραδείγματα από την εφαρμογή του Κοινού 

Πλαισίου Αξιολόγησης στον Ευρωπαϊκό χώρο και 
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 στις βιωματικές εμπειρίες τόσο των υπαλλήλων όσο και των 

συναλλασσομένων με τις Δ.Ο.Υ. οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την 

διατύπωση συγκεκριμένων απόψεων και προβληματισμών. 

7.2 Διατύπωση υποθέσεων  

Λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική βιβλιογραφία αλλά και τις παραμέτρους του 

Κ.Π.Α. διατυπώνονται οι παρακάτω υποθέσεις : 

1
η
 υπόθεση : H Ηγεσία διασφαλίζει τη σαφήνεια και τη συνοχή του στόχου της 

δημόσιας υπηρεσίας, την αποστολή και το όραμά της. 

2
η
 υπόθεση : Για την πραγματοποίηση του οράματος και της αποστολής της 

δημόσιας υπηρεσίας απαιτείται μία ξεκάθαρη πολιτική και ορθός σχεδιασμός των 

οργανωτικών δομών. 

3
η
 υπόθεση : Η ενεργή συμμετοχή του προσωπικού στην χάραξη της στρατηγικής 

ενδυναμώνει το αίσθημα ευθύνης των εργαζομένων. 

4
η
 υπόθεση Η ενθάρρυνση της συλλογικής εργασίας ευνοεί την δημιουργικότητα 

και την καινοτομία καθώς και την παραγωγή προτάσεων για δράσεις βελτίωσης.  

5
η 

υπόθεση: Οι οργανώσεις του δημοσίου τομέα χρειάζονται και άλλες οργανώσεις 

για να πετύχουν τους στόχους τους. 

6
η
 υπόθεση : Η ανάπτυξη συνεργασιών, η βέλτιστη χρήση των τεχνολογιών, 

πληροφορικής και επικοινωνιών και η ανταπόκρισή τους στο συνεχώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον της κοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας 

ανάγονται σε συνιστώσες κρίσιμης σημασίας για την αποτελεσματική και αποδοτική 

παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη.  

7η υπόθεση : Η αξιολόγηση της φορολογικής διοίκησης είναι ο μόνος δρόμος 

προκειμένου να καταστεί σύγχρονη και να επιδράσει θετικά στην αντίληψη του 

κοινού για την ακεραιότητά της μέσω της λογοδοσίας της για τη αποστολή και το 

έργο της. 
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8
η
 υπόθεση : Η διαμόρφωση φορολογικής συνείδησης είναι μια χρονοβόρα 

διαδικασία η οποία όμως αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα βιωσιμόητας και 

υποστήριξης του εκάστοτε φορολογικού συστήματος. 

7.3 Μεθοδολογία έρευνας 

Ο βασικός σκοπός- προβληματισμός της παρούσας έρευνας, είναι η αποτύπωση 

της υπάρχουσας κατάστασης της φορολογικής διοίκησης τόσο από τη σκοπιά των 

υπαλλήλων της, όσο και από την οπτική των πολιτών που συναλλάσσονται με αυτή, 

καθώς και η δυνατότητα αξιολόγησης των υπηρεσιών προκειμένου να εντοπιστούν τα 

αδύνατα σημεία που χρήζουν άμεσης βελτίωσης. Η σημαντικότητα αυτού του 

ερευνητικού προβληματισμού έγκειται στο γεγονός, ότι σε μια περίοδο οικονομικής 

κρίσης όπου διανύουμε σήμερα, παρουσιάζεται επιτακτική η ανάγκη για 

εκσυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης και γενικότερα των υπηρεσιών του 

Υπουργείου Οικονομικών, ως θεματοφύλακα των Δημοσίων Εσόδων, εφόσον από 

την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία τους, εξαρτάται η χρηματοδότηση της 

Υγείας, Παιδείας και Κοινωνικής πολιτικής. Επιπλέον, οι ολοένα αυξανόμενες 

πιέσεις των πολιτών για ποιοτικότερες υπηρεσίες, ωθούν στην ανάγκη εξεύρεσης 

άμεσων λύσεων που δεν απαιτούν μακρόχρονη προετοιμασία και απαγορευτικό 

κόστος.  

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία είναι αφενός 

ερωτηματολόγια (Α΄ και Β΄ τύπου), και αφετέρου η συνέντευξη, δηλαδή, πρόκειται 

για μια ποσοτική και ποιοτική έρευνα. Αναφορικά, με την ποσοτική έρευνα 

σημειώνουμε ότι χρησιμοποιούνται δύο ειδών ερωτηματολόγια. Τα ερωτηματολόγια 

τύπου Α΄, τα οποία απευθύνονται προς τους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, 

και τα ερωτηματολόγια τύπου Β΄, που απευθύνονται προς τους πολίτες που 

συναλλάσσονται με τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.  

Έγινε προσπάθεια να δημιουργηθούν ερωτηματολόγια με όσο το δυνατόν πιο 

κατανοητές ερωτήσεις, προκείμενου να μην υπάρχουν απορίες κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας της απάντησης.  

Σχετικά με την ποιοτική έρευνα αναφέρουμε ότι αυτή περιλαμβάνει την 

συνέντευξη από τον εκπρόσωπο του συλλόγου των Εφοριακών Θεσσαλονίκης- 
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Κιλκίς – Χαλκιδικής, στην οποία γίνεται ένας σχολιασμός των αποτελεσμάτων που 

προέκυψαν από την ποσοτική ανάλυση, αλλά και η υποβολή προτάσεων για την 

αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της φορολογικής διοίκησης.  

7.3.1 Δειγματοληπτικό πλαίσιο 

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, στην περίπτωση των ερωτηματολογίων 

τύπου Α΄, χρησιμοποιήθηκε ως δειγματοληπτικό πλαίσιο το σύνολο των εφοριακών 

υπαλλήλων που υπηρετούν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα στις 

Δ.Ο.Υ.: Ζ΄, Καλαμαριάς, Η΄, Ε΄ και Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης. 

Στα πλαίσια της έρευνας των συναλλασσόμενων – πολιτών κρίθηκε αναγκαίο, τα 

σχετικά ερωτηματολόγια να δοθούν σε λογιστές, δεδομένου ότι αυτοί έρχονται 

περισσότερο σε επαφή με τις Δ.Ο.Υ. και μπορούν να δώσουν μια πιο 

αντιπροσωπευτική εικόνα των Υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό διαβιβάστηκε στις 

19/7/2016, μέσω e-mail, τα σχετικό ερωτηματολόγιο στο σύλλογο οικονομολόγων – 

λογιστών, προκειμένου να διαμοιραστεί στα μέλη του. Από τα 220 μέλη που αριθμεί, 

συμμετείχαν στην έρευνα μόνο 11, οι απαντήσεις των οποίων διαβιβάστηκαν, στις 

22/7/2016, μέσω του mail του συλλόγου. Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί, πως 

η εν λόγω έρευνα συνέπεσε με την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των 

φορολογικών δηλώσεων, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη μικρή συμμετοχή των 

λογιστών στην έρευνα αυτή. Επίσης, πρέπει να αναφερθεί, ότι η εγγραφή των 

λογιστών στον σύλλογο δεν είναι υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλματός 

τους. Από την άλλη πλευρά, δεν διαβιβάστηκε το σχετικό ερωτηματολόγιο στο 

Οικονομικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, διότι σε αυτό εγγράφονται πέρα από 

λογιστές και δημόσιοι υπάλληλοι και έτσι, δεν ήταν εφικτός ο διαχωρισμός αυτών. 

Παρόλα αυτά μπόρεσαν και ανευρέθηκαν και άλλοι λογιστές, κατά την περίοδο της 

έρευνας, οι οποίοι τελικά ανήλθαν σε 80.  

7.3.2 Μέθοδος δειγματοληψίας  

Η μέθοδος δειγματοληψίας που χρησιμοποιείται στην παρούσα έρευνα, είναι η 

δειγματοληψία χωρίς πιθανότητα και ουσιαστικά πρόκειται για μια δειγματοληψία 

ευκολίας. Δηλαδή, δημιουργήθηκαν δύο είδη εθελοντικών δειγμάτων (υπάλληλοι και 

φορολογούμενοι-πολίτες), καθώς συμμετέχουν σε αυτά όσοι είναι άμεσα 
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προσβάσιμοι και πρόθυμοι να συμμετέχουν στην έρευνα. Λόγου αυτού του 

περιορισμού, η ερευνητική χρησιμότητα και η αντιπροσωπευτικότητα των δειγμάτων 

δεν είναι γενικεύσιμη και το αποτελέσματα αφορούν μόνο τη συγκεκριμένη μελέτη 

στο συγκεκριμένο δείγμα.  

7.3.3 Τόπος έρευνας 

Η έρευνα διενεργήθηκε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στις 

παρακάτω υπηρεσίες : Δ.Ο.Υ. Ζ΄ Θεσσαλονίκης, Η΄ Θεσσαλονίκης, Δ.Ο.Υ. 

Καλαμαριάς, Δ.Ο.Υ. Ε΄, και Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης. Στις ανωτέρω υπηρεσίες 

διανεμήθηκαν τα σχετικά ερωτηματολόγια ιδιοχείρως, τόσο στους υπαλλήλους όσο 

και στους πολίτες, το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου 2016, ενώ οι 

υπάλληλοι και οι πολίτες που κλήθηκαν να συμμετέχουν στην έρευνα επιλέχθηκαν με 

τυχαίο τρόπο. 

7.3.4 Διαμόρφωση και δομή ερωτηματολογίων 

Για την διεξαγωγή της έρευνας κατασκευάστηκαν δομημένα ερωτηματολόγια 

αποτελούμενα από ερωτήσεις, πενταβάθμιας κλίμακας Likert. Οι ερωτήσεις 

αντλήθηκαν από τις ερωτήσεις – παραδείγματα του οδηγού Κοινού Πλασίου 

Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.) του 2013, οι οποίες προσαρμόστηκαν για τις ανάγκες της 

συγκεκριμένης έρευνας στο περιβάλλον της οργανωτικής λειτουργίας των Δ.Ο.Υ., 

αλλά και από έρευνες που διεξήχθησαν στο παρελθόν. 

Ειδικότερα, το ερωτηματολόγιο τύπου Α΄, το οποίο απευθύνεται στους 

υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ., χωρίζεται σε δύο μέρη: Στο κύριος μέρος και στο 

δημογραφικό προφίλ των ερωτηθέντων. Το κύριο μέρος του ερωτηματολογίου είναι 

δομημένο σε πέντε ενότητες - κριτήρια, τα οποία σχετίζονται με την ηγεσία, την 

στρατηγική και τον προγραμματισμό, το ανθρώπινο δυναμικό, τις συνεργασίες - 

πόρους, και τις διαδικασίες. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται 35 ερωτήσεις κλίμακας 

Likert, οι περισσότερες σε πενταβάθμια ανάπτυξη με βαθμό συμφωνίας που 

κυμαίνεται από «διαφωνώ απόλυτα» έως «συμφωνώ απόλυτα» και, επιχειρούν 

αφενός, να εντοπίσουν τους παράγοντες που διαμορφώνουν την οργανωτική 

κουλτούρα των Δ.Ο.Υ. και αφετέρου, να καταγράψουν τις απόψεις των υπαλλήλων οι 

οποίες επιτρέπουν τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας για το τι συμβαίνει 
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στην πράξη. Το τελικό τμήμα αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, τα οποία 

στοχεύουν στην αποτύπωση τόσο των προσόντων όσο και της εμπειρίας των 

υπαλλήλων.  

Σχετικά με το ερωτηματολόγιο τύπου Β΄, των συναλλασσομένων με τις Δ.Ο.Υ., 

αυτό αποτελείται από τρεις κατηγορίες ερωτήσεων, με βάση κοινά κριτήρια 

αξιολόγησης του επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, έτσι όπως 

προκύπτουν από διάφορες έρευνες που έχουν διεξαχθεί στο παρελθόν, και 

συγκεκριμένα σχετίζονται με την υλική υποδομή των Δ.Ο.Υ., τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα των υπαλλήλων, και τον τρόπο λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. Με αυτό τον 

τρόπο συλλέγονται στοιχεία για το βαθμό ικανοποίησης των φορολογουμένων από τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες των συγκεκριμένων Δ.Ο.Υ. Τέλος το ερωτηματολόγιο 

περιλαμβάνει το δημογραφικό προφίλ των ερωτηθέντων –πολιτών, και καταγράφει το 

μορφωτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων στην έρευνα.  

7.3.5 Περιορισμοί της έρευνας 

Οι περιορισμοί και οι δυσκολίες της συγκεκριμένης έρευνας είναι οι εξής : 

 Η πιθανή έλλειψη ειλικρίνειας υπό το φόβο της διαρροής προς το εξωτερικό 

περιβάλλον του οργανισμού των αδύνατων ή των δυνατών σημείων του 

 Η πιθανή βεβιασμένη απάντηση των συμμετεχόντων στην έρευνα, εξαιτίας 

της έλλειψης χρόνου ή ακόμη και της κακής διάθεσης τους κατά τη διάρκεια 

της συμπλήρωσής τους. 

 Η πιθανή απουσία πραγματικής βούλησης και διάθεσης για αυτοαξιολόγηση, 

καθώς αυτή απαιτεί ένα πνεύμα εξωστρέφειας και προθυμίας για ριζικές 

αλλαγές καθώς επίσης, ομαδικότητα και συνεργασία μεταξύ των υπαλλήλων, 

για την αντιμετώπιση των αδυναμιών του οργανισμού σε θέματα ποιότητας.  

Οι ανωτέρω περιορισμοί και δυσκολίες της διεξαχθείσας έρευνας πιθανόν να 

επηρεάσουν ή αλλοιώσουν τις απαντήσεις των ερωτώμενων, εντούτοις στην παρούσα 

έρευνα, ο ερευνητής θεωρεί ότι τόσο οι υπάλληλοι όσο και οι πολίτες απάντησαν με 

γνώμονα την αλήθεια και την ειλικρίνεια, διατηρώντας την επιφύλαξη για την πλήρη 

εγκυρότητα των εξαγόμενων αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων.  
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Κεφάλαιο 8ο : Περιγραφή αποτελεσμάτων  

Μετά τη συγκέντρωση και την κωδικοποίηση των απαντήσεων των ερωτώμενων 

με το πρόγραμμα PSPP, έγινε η κατάλληλη επεξεργασία και τα αποτελέσματα είναι 

τα ακόλουθα : 

8.1 Αποτελέσματα ερωτηματολογίων τύπου Α΄- (Υπαλλήλων) 

Αποτελέσματα ως προς το κριτήριο της Ηγεσίας  

Πίνακας (13) . Η Ηγεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων έχει 

μεταδώσει με σαφήνεια στους υπαλλήλους της την αποστολή και το όραμά της 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό  Συνολικό ποσοστό 

Διαφωνώ απόλυτα 25 12,50 12,50 

Διαφωνώ 91 45,50 58,00 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 61 30,50 88,50 

Συμφωνώ 20 10,00 98,50 

Συμφωνώ απόλυτα 3 1,50 100,00 

Σύνολο 200 100,00  

Στον ανωτέρω πίνακα οι περισσότεροι ερωτώμενοι διαφωνούν με τη σχετική 

διατυπωμένη άποψη. Συγκεκριμένα, οι μισοί και παραπάνω υπάλληλοι, δεν 

συμφωνούν σε μια τέτοια άποψη, τρεις στους δέκα ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν 

και μόνο ένα στους δέκα συμφωνεί .  
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Πίνακας (14). Η ηγεσία διαμορφώνει τους στόχους και την αποστολή της με 

τη συμμετοχή και των υπαλλήλων της.  

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Διαφωνώ απόλυτα 60 30,00 30,00 

Διαφωνώ 87 43,50 73,50 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 26 13,00 86,50 

Συμφωνώ 21 10,50 97,00 

Συμφωνώ απόλυτα 6 3,00 100,00 

Σύνολο 200 100,00  

Είναι εμφανής η διαφωνία των ερωτώμενων στην δεύτερη διατυπωμένη πρόταση. 

Δηλαδή τα 2/3 των υπαλλήλων διαφωνούν με την άποψη ότι συμμετέχουν οι ίδιοι 

στην διαμόρφωση των στόχων και της αποστολής της Γ.Γ.Δ.Ε. και μόνο ένα στους 

δέκα συμφωνεί.  

Πίνακας (15). Η Ηγεσία καθορίζει πλαίσιο αξιών και συμπεριφοράς των 

υπαλλήλων της. 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Διαφωνώ απόλυτα 18 9,00 9,00 

Διαφωνώ 41 20,50 29,50 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 64 32,00 61,50 

Συμφωνώ 72 36,00 97,50 
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Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Συμφωνώ απόλυτα 5 2,50 100,00 

Σύνολο 200 100,00  

Παρατηρείται μια κατανομή των απαντήσεων σε τρεις κατηγορίες : σε αυτούς που 

διαφωνούν, σε αυτούς που τοποθετούνται ουδέτερα στη διατυπωμένη άποψη και 

στην κατηγορία των ερωτώμενων που συμφωνούν, γεγονός που δηλώνει την έντονη 

διάχυση απόψεων. Από τις τρεις αυτές κατηγορίες υπερισχύει η κατηγορία των 

απαντήσεων που συμφωνεί με τη διατυπωμένη άποψη.  

Πίνακας (16). Η δημόσια καταξίωση και αναγνώριση της υπηρεσίας από την 

κοινωνία διασφαλίζεται με την ορθή και νόμιμη δράση όλων των υπαλλήλων 

της. 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Διαφωνώ απόλυτα 4 2,00 2,00 

Διαφωνώ 18 9,00 11,00 

Ούτε Διαφωνώ ούτε 

συμφωνώ 

28 14,00 25,00 

Συμφωνώ 103 51,50 76,50 

Συμφωνώ απόλυτα 47 23,50 100,00 

Σύνολο 200 100,00  

Είναι εμφανής η συμφωνία των ερωτώμενων στην τέταρτη διατυπωμένη πρόταση. 

Δηλαδή τα 2/3 των υπαλλήλων συμφωνούν με την άποψη ότι η δημόσια καταξίωση 
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της υπηρεσίας είναι και υπόθεση των υπαλλήλων και μόνο ένα στους δέκα διαφωνεί 

με τη σχετική άποψη.  

Αποτελέσματα ως προς το κριτήριο της Στρατηγικής και του 

Προγραμματισμού 

Πίνακας (17). Ένα δίκαιο και σταθερό φορολογικό σύστημα αποφέρει μόνιμα 

και ασφαλή εισπρακτικά αποτελέσματα. 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Διαφωνώ απόλυτα 4 2,00 2,00 

Διαφωνώ 4 2,00 4,00 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 4 2,00 6,00 

Συμφωνώ 105 52,50 58,50 

Συμφωνώ απόλυτα 83 41,50 100,00 

Σύνολο 200 100,00  

Στον ανωτέρω πίνακα καταγράφεται η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων 

να συμφωνεί με την διατυπωμένη άποψη. Επίσης αξιοσημείωτο είναι ότι μόνο οκτώ 

στους εκατό διαφωνούν με τη σχετική διατυπωμένη άποψη. 

Πίνακας (18). Η ίση κατανομή των φορολογικών βαρών δημιουργεί σχέσεις 

εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολιτών. 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Διαφωνώ απόλυτα 6 3,00 3,00 

Διαφωνώ 4 2,00 5,00 
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Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 8 4,00 9,00 

Συμφωνώ 105 52,50 61,50 

Συμφωνώ απόλυτα 77 38,50 100,00 

Σύνολο 200 100,00  

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων συμφωνεί με την σχετική 

διατυπωμένη πρόταση. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο 5 στους εκατό διαφωνούν με τη 

σχετική διατυπωμένη άποψη. 

Πίνακας (19). Η διαμόρφωση φορολογικής συνείδησης είναι ένας από τους 

τρόπους αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής. 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Διαφωνώ απόλυτα 1 0,50 0,50 

Διαφωνώ 1 0,50 1,00 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 6 3,00 4,00 

Συμφωνώ 89 44,50 48,50 

Συμφωνώ απόλυτα 103 51,50 100,00 

Σύνολο 200 100,00  

Είναι εμφανής η συμφωνία των ερωτώμενων στην σχετική διατυπωμένη πρόταση 

η οποία αγγίζει την συντριπτική πλειοψηφία. Είναι αξιοσημείωτο ότι μόνο 1 στους 

εκατό διαφωνεί με την ανωτέρω πρόταση. 
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Πίνακας (20). Οι συνεχείς και αναποτελεσματικές προσπάθειες 

αναδιοργάνωσης του φοροεισπρακτικού μηχανισμού (π.χ. η δημιουργία και 

κατάργηση Π.Ε.Κ., Δ.Ε.Κ., Σ.Δ.Ο.Ε.) αποδυναμώνουν τις Δημόσιες Οικονομικές 

Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Διαφωνώ απόλυτα 1 0,50 0,50 

Διαφωνώ 4 2,00 2,50 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 11 5,50 8,00 

Συμφωνώ 89 44,50 52,50 

Συμφωνώ απόλυτα 95 47,50 100,00 

Σύνολο 200 100,00  

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων συντάσσεται με τη σχετική 

διατυπωμένη άποψη. Επίσης εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οκτώ στους εκατό 

διαφωνούν με την ανωτέρω πρόταση. 

Πίνακας (21). Οι Δ.Ο.Υ. αποτελούν πεδία εκτόνωσης της δυσφορίας των 

πολιτών λόγω της αυξημένης φορολόγησής τους. 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Διαφωνώ 3 1,50 1,50 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 8 4,00 5,50 

Συμφωνώ 101 50,50 56,00 
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Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Συμφωνώ απόλυτα 88 44,00 100,00 

Σύνολο 200 100,00  

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων συμφωνεί με την σχετική 

διατυπωμένη πρόταση. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο 5 στους εκατό διαφωνούν με τη 

σχετική διατυπωμένη άποψη. 

Πίνακας (22). Η στόχευση των υποθέσεων προς έλεγχο γίνονται με 

αντικειμενικά κριτήρια (π.χ. εισπραξιμότητα και φοροδοτική ικανότητα) και όχι 

με κριτήριο την παραγραφή 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Διαφωνώ απόλυτα 36 18,00 18,00 

Διαφωνώ 77 38,50 56,50 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 66 33,00 89,50 

Συμφωνώ 19 9,50 99,00 

Συμφωνώ απόλυτα 2 1,00 100,00 

Σύνολο 200 100,00  

Είναι εμφανής η διαφωνία των ερωτώμενων στην σχετική διατυπωμένη πρόταση. 

Επίσης αξίζει να σημειώσουμε ότι το ένα τρίτο των ερωτώμενων τοποθετείται 

ουδέτερα, ενώ μόλις ένας στους δέκα συμφωνεί με την σχετική διατυπωμένη 

πρόταση. 
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Πίνακας (23). Οι έλεγχοι διεξάγονται άμεσα ( σε σχέση με την χρήση που 

ελέγχεται) με αποτέλεσμα τη δυνατή είσπραξη των επιβαλλόμενων φόρων 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Διαφωνώ απόλυτα 58 29,00 29,00 

Διαφωνώ 95 47,50 76,50 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 32 16,00 92,50 

Συμφωνώ 11 5,50 98,00 

Συμφωνώ απόλυτα 4 2,00 100,00 

Σύνολο 200 100,00  

Τα 2/3 των ερωτώμενων διαφωνεί με την ανωτέρω πρόταση και μόνο 7 στους 

εκατό πιστεύουν ότι οι έλεγχοι διεξάγονται εγκαίρως.  

Αποτελέσματα ως προς το κριτήριο του ανθρώπινου δυναμικού 

Πίνακας (24). Με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο αναδεικνύονται οι 

ικανότεροι να καταλάβουν θέσεις ευθύνης στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες 

(Δ.Ο.Υ.). 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Διαφωνώ απόλυτα 60 30,00 30,00 

Διαφωνώ 91 45,50 75,50 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 43 21,50 97,00 

Συμφωνώ  6 3,00 100,00 
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Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Σύνολο 200 100,00  

Είναι εμφανής η διαφωνία των ερωτώμενων στην σχετική διατυπωμένη πρόταση, 

η οποία αγγίζει τα 2/3. Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι μόλις τρεις στους εκατό 

θεωρούν ότι αναδεικνύονται οι ικανότεροι σε θέσεις ευθύνης. 

Πίνακας (25). Τα αυξημένα τυπικά προσόντα των υπαλλήλων συμβάλλουν 

στην προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Διαφωνώ απόλυτα 7 3,50 3,50 

Διαφωνώ 50 25,00 28,50 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 66 33,00 61,50 

Συμφωνώ 64 32,00 93,50 

Συμφωνώ απόλυτα 13 6,50 100,00 

Σύνολο 200 100,00  

 

Παρατηρείται μια κατανομή των απαντήσεων σε τρεις κατηγορίες : σε αυτούς που 

διαφωνούν, σε αυτούς που ούτε διαφωνούν ούτε συμφωνούν με τη διατυπωμένη 

άποψη και στην κατηγορία των ερωτώμενων που συμφωνούν, γεγονός που δηλώνει 

την έντονη διάχυση απόψεων. Από τις τρεις αυτές κατηγορίες υπερισχύει η 

κατηγορία των απαντήσεων που συμφωνεί με τη διατυπωμένη άποψη.  
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Πίνακας (26). Υπάρχει ορθολογική κατανομή των υπαλλήλων στα διάφορα 

τμήματα με βάση τα προσόντα τους. 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Διαφωνώ απόλυτα 33 16,50 16,50 

Διαφωνώ 118 59,00 75,50 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 41 20,50 96,00 

Συμφωνώ 8 4,00 100,00 

Σύνολο 200 100,00  

Είναι εμφανής η διαφωνία των ερωτώμενων στην σχετική διατυπωμένη πρόταση, 

η οποία ανέρχεται στα 2/3 αυτών. Επίσης είναι αξιοσημείωτο ότι μόνο 4 στους εκατό 

συμφωνούν με την σχετική διατυπωμένη θέση. 

Πίνακας (27). Υπάρχει επαρκές προσωπικό για την άμεση διασταύρωση 

στοιχείων και τη διενέργεια ελέγχων. 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Διαφωνώ απόλυτα 45 22,50 22,50 

Διαφωνώ 124 62,00 84,50 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 22 11,00 95,50 

Συμφωνώ 8 4,00 99,50 

Συμφωνώ απόλυτα 1 0,50 100,00 
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Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Σύνολο 200 100,00  

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων αντιτάσσεται με την σχετική θέση. 

Επίσης εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μόνο τέσσερις στους εκατό συμφωνούν με 

τη σχετική άποψη. 

Πίνακας (28). Πραγματοποιείται συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των 

υπαλλήλων για τις νέες νομοθετικές διατάξεις. 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Διαφωνώ απόλυτα 70 35,00 35,00 

Διαφωνώ 95 47,50 82,50 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 28 14,00 96,50 

Συμφωνώ  3 1,50 98,00 

Συμφωνώ απόλυτα 4 2,00 100,00 

Σύνολο 200 100,00  

 

Στον ανωτέρω πίνακα καταγράφεται η εμφανής διαφωνία των ερωτώμενων με τη 

διατυπωμένη άποψη. Δηλαδή οι υπάλληλοι γενικά διαφωνούν ότι γίνεται συνεχής 

ενημέρωση με τις νέες νομοθετικές διατάξεις. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο 3 

στους εκατό συμφωνούν με την ανωτέρω άποψη. 
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Πίνακας (29). Υποστηρίζεται και επιβραβεύεται τόσο η ατομική όσο και η 

ομαδική δράση και οι προσπάθειες των υπαλλήλων για την πραγματοποίηση των 

στόχων της υπηρεσίας. 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Διαφωνώ απόλυτα 69 34,50 34,50 

Διαφωνώ 102 51,00 85,50 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 28 14,00 99,50 

Συμφωνώ 1 0,50 100,00 

Σύνολο 200 100,00  

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων αντιτάσσεται με την σχετική θέση. 

Επίσης εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μόνο 1 στους διακόσιους ερωτηθέντες 

συμφωνεί με τη σχετική άποψη. 

Πίνακας (30). Οι υπάλληλοι είναι επιφορτισμένοι και με τις επιδόσεις 

εγγράφων στους φορολογούμενους, λόγω έλλειψης επιμελητών, γεγονός που 

δημιουργεί καθυστέρηση στην διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Διαφωνώ απόλυτα 2 1,00 1,00 

Διαφωνώ 4 2,00 3,00 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 30 15,00 18,00 



92 
 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Συμφωνώ 100 50,00 68,00 

Συμφωνώ απόλυτα 64 32,00 100,00 

Σύνολο 200 100,00  

Είναι εμφανής η συμφωνία των ερωτώμενων με την ανωτέρω άποψη. Δηλαδή οι 

υπάλληλοι γενικά συμφωνούν σε μια τέτοια άποψη. 

 

Πίνακας (31). Οι υπάλληλοι αφιερώνουν από το προσωπικό τους χρόνο για 

μελέτη στο σπίτι. 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Διαφωνώ 10 5,00 5,00 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 39 19,50 24,50 

Συμφωνώ 117 58,50 83,00 

Συμφωνώ απόλυτα 34 17,00 100,00 

Σύνολο 200 100,00  

 

Τα δύο τρίτα των υπαλλήλων συμφωνούν με την σχετική διατυπωμένη άποψη. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι μόνο 5 στους εκατό διαφωνούν με την ανωτέρω πρόταση. 
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Πίνακας (32). Η Ηγεσία επανακαθορίζει την στρατηγική και τον 

προγραμματισμό της λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις και την εμπειρία των 

υπαλλήλων της. 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Διαφωνώ απόλυτα 44 22,00 22,00 

Διαφωνώ 123 61,50 83,50 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 27 13,50 97,00 

Συμφωνώ 6 3,00 100,00 

Σύνολο 200 100,00  

Στον ανωτέρω πίνακα καταγράφεται η εμφανής διαφωνία των ερωτώμενων με τη 

διατυπωμένη άποψη. Δηλαδή οι υπάλληλοι γενικά διαφωνούν ότι η ηγεσία λαμβάνει 

υπόψη την εμπειρία τους για τον σχεδιασμό της στρατηγικής της. Επίσης αξίζει να 

σημειωθεί ότι μόνο 3 στους εκατό συμφωνούν με την ανωτέρω άποψη. 

Αποτελέσματα ως προς τις Συνεργασίες και Πόρους 

Πίνακας (33). Υπάρχει άμεση ανταπόκριση της Κεντρικής Υπηρεσίας του 

Υπουργείου σε τυχόν ερωτήματα και διευκρινήσεις των υπαλλήλων. 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Διαφωνώ απόλυτα 44 22,00 22,00 

Διαφωνώ 97 48,50 70,50 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 49 24,50 95,00 
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Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Συμφωνώ 10 5,00 100,00 

Σύνολο 200 100,00  

Το μεγαλύτερο ποσοστό των υπαλλήλων δεν συμφωνεί με την ανωτέρω άποψη. 

Γενικά οι υπάλληλοι θεωρούν ότι η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου τους δεν 

ανταποκρίνεται άμεσα σε τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν στο περιβάλλον της 

εργασίας τους. 

Πίνακας (34). Υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ των υπαλλήλων και των 

προϊσταμένων τους. 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Διαφωνώ απόλυτα 3 1,50 1,50 

Διαφωνώ 30 15,00 16,50 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 77 38,50 55,00 

Συμφωνώ 84 42,00 97,00 

Συμφωνώ απόλυτα 6 3,00 100,00 

Σύνολο 200 100,00  

Στον ανωτέρω πίνακα καταγράφεται μία μεγάλη κατηγορία των ερωτώμενων που 

συμφωνεί με την ανωτέρω άποψη. Επίσης καταγράφεται μία άλλη μεγάλη κατηγορία 

των ερωτώμενων που τοποθετείται ουδέτερα, ενώ, μια τρίτη μικρότερη κατηγορία, 

διαφωνεί με τη σχετική διατυπωμένη άποψη. Αν και η κατηγορία που τοποθετείται 

ουδέτερα, είναι σημαντική, ωστόσο υπερισχύει η κατηγορία των ερωτώμενων που 

συμφωνεί με την διατυπωμένη άποψη.  
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Πίνακας (35). Επικρατεί κλίμα συνεργασίας τόσο μεταξύ έμπειρων και 

νέων υπαλλήλων όσο και μεταξύ των τμημάτων. 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Διαφωνώ απόλυτα 2 1,00 1,00 

Διαφωνώ 41 20,50 21,50 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 69 34,50 56,00 

Συμφωνώ 83 41,50 97,50 

Συμφωνώ απόλυτα 5 2,50 100,00 

Σύνολο 200 100,00  

Στον ανωτέρω πίνακα παρατηρείται μία συγκέντρωση απαντήσεων σε τρεις 

κατηγορίες. Στην κατηγορία που διαφωνεί με την σχετική διατυπωμένη πρόταση, 

στην κατηγορία που τοποθετείται ουδέτερα και στην κατηγορία που συμφωνεί με την 

σχετική άποψη. Από τις τρεις αυτές κατηγορίες υπερτερεί αυτή που συμφωνεί ότι 

τόσο μεταξύ των νέων και έμπειρων υπαλλήλων, όσο και μεταξύ των διαφόρων 

τμημάτων επικρατεί κλίμα συνεργασίας.  

Πίνακας (36). Υπάρχει συνεργασία Δ.Ο.Υ. και άλλων υπηρεσιών (αστυνομία, 

δικαστήρια, τράπεζες) για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Διαφωνώ απόλυτα 11 5,50 5,50 

Διαφωνώ 79 39,50 45,00 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 63 31,50 76,50 
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Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Συμφωνώ 46 23,00 99,50 

Συμφωνώ απόλυτα 1 0,50 100,00 

Σύνολο 200 100,00  

Είναι εμφανής η κατανομή των απαντήσεων σε τρεις ομάδες. Στην ομάδα που 

διαφωνεί με την ανωτέρω πρόταση, στην ομάδα που τοποθετείται ουδέτερα και σε 

μια Τρίτη ομάδα που συμφωνεί με την σχετική άποψη. Αν και η ομάδα που 

τοποθετείται ουδέτερα είναι σημαντική, ωστόσο υπερισχύει η άποψη της ομάδας των 

ερωτώμενων που διαφωνεί με τη σχετική πρόταση.  

Πίνακας (37). Η διοίκηση είναι ανοικτή σε ιδέες, προτάσεις και παράπονα 

πολιτών με τη βοήθεια ερευνών, ερωτηματολογίων, κυτίων παραπόνων και 

σφυγμομετρήσεων της κοινής γνώμης. 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Διαφωνώ απόλυτα 49 24,50 24,50 

Διαφωνώ 103 51,50 76,00 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 34 17,00 93,00 

Συμφωνώ 14 7,00 100,00 

Σύνολο 200 100,00  

Τα δύο τρίτα των υπαλλήλων διαφωνούν με την σχετική διατυπωμένη άποψη. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι μόνο 7 στους εκατό συμφωνούν με την ανωτέρω πρόταση. 
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Πίνακας (38). Εξασφαλίζεται ένα υγιεινό και αποδοτικό περιβάλλον που 

βοηθάει στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας. 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Διαφωνώ απόλυτα 66 33,00 33,00 

Διαφωνώ 90 45,00 78,00 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 31 15,50 93,50 

Συμφωνώ 13 6,50 100,00 

Σύνολο 200 100,00  

Η πλειοψηφία των ερωτώμενων διαφωνεί με τη ανωτέρω άποψη. Δηλαδή γενικά 

οι υπάλληλοι δεν συμφωνούν με την σχετική διατυπωμένη πρόταση. Αξίζει να 

καταγραφεί ότι μόνο έξι στους εκατό συμφωνούν με την ανωτέρω πρόταση. 

Πίνακας (39). Παρέχεται επαρκής εξοπλισμός όπως εκτυπωτές, φωτοτυπικό, 

έντυπο υλικό, πρόσβαση στο διαδίκτυο, για την αποτελεσματική λειτουργία της 

υπηρεσίας. 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Διαφωνώ απόλυτα 63 31,50 31,50 

Διαφωνώ 98 49,00 80,50 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 25 12,50 93,00 

Συμφωνώ 14 7,00 100,00 

Σύνολο 200 100,00  
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Η πλειονότητα των ερωτώμενων τοποθετείται αρνητικά στην σχετική πρόταση. 

Δηλαδή οι υπάλληλοι μαρτυρούν ότι δεν παρέχεται επαρκής εξοπλισμός. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι μόνο επτά στους εκατό πιστεύουν ότι υπάρχει επαρκής εξοπλισμός.  

Πίνακας (40). Παρέχεται ασφάλεια των κτιρίων από υπηρεσίες φύλαξης (π.χ. 

αστυνομία, εταιρείες securities). 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Διαφωνώ απόλυτα 119 59,50 59,50 

Διαφωνώ 68 34,00 93,50 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 9 4,50 98,00 

Συμφωνώ 4 2,00 100,00 

Σύνολο 200 100,00  

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων τοποθετείται αρνητικά στην 

διατυπωμένη άποψη. Είναι αξιοσημείωτο επίσης το γεγονός ότι μόνο δύο στους 

εκατό συμφωνεί με την ανωτέρω διατυπωμένη πρόταση.  

Πίνακας (41). Διατίθενται υπηρεσιακά οχήματα για την μετάβαση στο χώρο 

διενέργειας των ελέγχων. 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Διαφωνώ απόλυτα 103 51,50 51,50 

Διαφωνώ 84 42,00 93,50 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 12 6,00 99,50 
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Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Συμφωνώ 1 0,50 100,00 

Σύνολο 200 100,00  

Είναι εμφανής η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων που διαφωνεί με την 

ανωτέρω πρόταση. Αξίζει να αναφερθεί ότι μόνο ένας στους διακόσιους συμφωνεί με 

την ανωτέρω άποψη. 

Αποτελέσματα ως προς τις Διαδικασίες 

Πίνακας (42). Εφαρμόζεται ενιαίος τρόπος λειτουργίας και αντιμετώπισης 

των διαφόρων θεμάτων από τις Δ.Ο.Υ. 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Διαφωνώ απόλυτα 38 19,00 19,00 

Διαφωνώ 113 56,50 75,50 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 42 21,00 96,50 

Συμφωνώ 6 3,00 99,50 

Συμφωνώ απόλυτα 1 0,50 100,00 

Σύνολο 200 100,00  

Τα δύο τρίτα των υπαλλήλων διαφωνούν με την σχετική διατυπωμένη άποψη. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι μόνο 3 στους εκατό συμφωνούν με την ανωτέρω πρόταση. 
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Πίνακας (43). Αναπτύσσεται σαφής και κατανοητή γλώσσα στη φορολογική 

νομοθεσία. 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Διαφωνώ απόλυτα 84 42,00 42,00 

Διαφωνώ 97 48,50 90,50 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 17 8,50 99,00 

Συμφωνώ 2 1,00 100,00 

Σύνολο 200 100,00  

Είναι εμφανής η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων που διαφωνεί με την 

ανωτέρω πρόταση. Επίσης εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μόνο ένας στους εκατό 

συμφωνεί με την ανωτέρω άποψη. 

Πίνακας (44). Η πολυνομία σε συνδυασμό με τη δυσκολία ερμηνείας των 

φορολογικών διατάξεων δυσχεραίνει το έργο των υπαλλήλων. 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Διαφωνώ απόλυτα 3 1,50 1,50 

Διαφωνώ 1 ,50 2,00 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 2 1,00 3,00 

Συμφωνώ 63 31,50 34,50 

Συμφωνώ απόλυτα 131 65,50 100,00 
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Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Σύνολο 200 100,00  

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων συμφωνεί με την διατυπωμένη 

άποψη. Είναι αξιοσημείωτο επίσης το γεγονός ότι μόνο δύο στους εκατό διαφωνούν 

με την ανωτέρω διατυπωμένη πρόταση.  

Πίνακας (45). Οι εφαρμογές των πληροφοριακών συστημάτων συμβάλλουν 

στην μείωση της γραφειοκρατίας και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των 

φορολογουμένων. 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Διαφωνώ απόλυτα 6 3,00 3,00 

Διαφωνώ 12 6,00 9,00 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 24 12,00 21,00 

Συμφωνώ 115 57,50 78,50 

Συμφωνώ απόλυτα 43 21,50 100,00 

Σύνολο 200 100,00  

 

Η πλειοψηφία των ερωτώμενων συμφωνεί με τη ανωτέρω άποψη. Δηλαδή γενικά 

οι υπάλληλοι συμφωνούν με την σχετική διατυπωμένη πρόταση. Αξίζει να 

καταγραφεί ότι μόνο ένας στους δέκα διαφωνεί με την ανωτέρω πρόταση. 
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Πίνακας (46). Ο φόρτος εργασίας των εποπτών και η πολυπλοκότητα των 

υποθέσεων δυσχεραίνει την εποπτεία των ελεγκτών και το ελεγκτικό τους έργο. 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Διαφωνώ απόλυτα 3 1,50 1,50 

Διαφωνώ 1 0,50 2,00 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 32 16,00 18,00 

Συμφωνώ 122 61,00 79,00 

Συμφωνώ απόλυτα 42 21,00 100,00 

Σύνολο 200 100,00  

Είναι εμφανής η πλειοψηφία των ερωτώμενων που συμφωνεί με την ανωτέρω 

πρόταση. Επίσης εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μόνο δύο στους εκατό 

διαφωνούν με την ανωτέρω άποψη. 

Πίνακας (47). Υπάρχει νομική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό για 

τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου. 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Διαφωνώ απόλυτα 48 24,00 24,00 

Διαφωνώ 88 44,00 68,00 

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 47 23,50 91,50 

Συμφωνώ 17 8,50 100,00 
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Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Σύνολο 200 100,00  

Η πλειοψηφία των ερωτώμενων διαφωνεί με τη ανωτέρω άποψη. Δηλαδή γενικά 

οι υπάλληλοι διαφωνούν με την σχετική διατυπωμένη πρόταση. Αξίζει να καταγραφεί 

ότι μόνο οκτώ στους εκατό συμφωνούν με την ανωτέρω πρόταση. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Πίνακας (48). Δημογραφικά στοιχεία :Φύλο 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό Ποσοστό 

Άνδρας 71 35,50 35,50 

Γυναίκα 129 64,50 100,00 

Σύνολο 200 100,00  

Πίνακας (49). Δημογραφικά στοιχεία : Ηλικία 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό Ποσοστό 

20-30 2 1,00 1,00 

31-40 57 28,50 29,50 

41-50 85 42,50 72,00 

51-60 56 28,00 100,00 
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Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό Ποσοστό 

Σύνολο 200 100,00  

 

Πίνακας (50). Δημογραφικά στοιχεία :Οικογενειακή κατάσταση 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό  Συνολικό ποσοστό 

Έγγαμος/η 167 83,50 83,50 

Άγαμος/η 33 16,50 100,00 

Σύνολο 200 100,00  

Πίνακας (51). Δημογραφικά στοιχεία : Εκπαίδευση 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Απόφοιτος Λυκείου 7 3,50 3,50 

Απόφοιτος Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης 

37 18,50 22,00 

Απόφοιτος Πανεπιστημιακής 

Εκπαίδευσης 

83 41,50 63,50 

Κάτοχος μεταπτυχιακού 

τίτλου 

70 35,00 98,50 

Κάτοχος δεύτερου πτυχίου 3 1,50 100,00 



105 
 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Σύνολο 200 100,00  

Πίνακας (52). Δημογραφικά στοιχεία :Χρόνια προϋπηρεσίας 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

1-5 2 1,00 1,00 

6-10 20 10,00 11,00 

11-15 38 19,00 30,00 

16-20 48 24,00 54,00 

πάνω από 20 92 46,00 100,00 

Σύνολο 200 100,00  

 

Πίνακας (53). Δημογραφικά στοιχεία :Θέση ιεραρχίας 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό 

ποσοστό 

Διευθυντής 3 1,51 1,51 

Προϊστάμενος τμήματος 5 2,51 4,02 

Υπάλληλος 192 95,98 100,00 
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Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό 

ποσοστό 

Σύνολο 200 100,00  

Πίνακας (54). Δημογραφικά στοιχεία : Δ.Ο.Υ.  

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Δ.Ο.Υ. Ζ΄Θεσσαλονίκης 65 32,50 32,50 

Δ.Ο.Υ. Ε΄Θεσσαλονίκης 52 26,00 58,50 

Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονικης 20 10,00 68,50 

Δ.Ο.Υ. Η΄Θεσσαλονίκης 33 16,50 85,00 

Δ.Ο.Υ. Καλαμαριας 30 15,00 100,00 

Σύνολο 200 100,00  
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8.2 Ανάλυση αποτελεσμάτων ερωτηματολογίων τύπου Β΄(πολιτών) 

Απόψεις των πολιτών σχετικά με την εικόνα της Δημόσιας Οικονομικής 

Υπηρεσίας  

Πίνακας (55). Θεωρείτε εύκολη τη πρόσβαση στη Δ.Ο.Υ., (με τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς, διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης, κλπ); 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Καθόλου 16 10,67 10,67 

Μικρό βαθμό 44 29,33 40,00 

Μέτριο βαθμό 52 34,67 74,67 

Μεγάλο βαθμό 33 22,00 96,67 

Πολύ μεγάλο βαθμό 5 3,33 100,00 

Σύνολο 150 100,00  

Είναι εμφανής η κατανομή των απαντήσεων σε τρεις ομάδες. Στην ομάδα που 

συμφωνεί σε μικρό βαθμό με την σχετική πρόταση, στην ομάδα που συμφωνεί σε 

μέτριο βαθμό και στην ομάδα που συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό. Γενικά οι πολίτες δεν 

θεωρούν εύκολη την πρόσβαση στις Δ.Ο.Υ. Επίσης, αξίζει να καταγραφεί ότι μόνο 

ένας στους τέσσερις θεωρούν εύκολη την πρόσβαση στις Δ.Ο.Υ., σε μεγάλο βαθμό. 

Πίνακας (56). Σε ποιο βαθμό κρίνετε ως ικανοποιητική την υποστήριξη των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες από τη Δ.Ο.Υ.; 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό  Συνολικό ποσοστό 

Καθόλου 30 20,00 20,00 
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Τιμές Συχνότητα Ποσοστό  Συνολικό ποσοστό 

Μικρό βαθμό 59 39,33 59,33 

Μέτριο βαθμό 39 26,00 85,33 

Μεγάλο βαθμό 19 12,67 98,00 

Πολύ μεγάλο βαθμό 3 2,00 100,00 

Σύνολο 150 100,00  

Η πλειοψηφία των ερωτώμενων δεν κρίνει ικανοποιητική την υποστήριξη των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο δύο στους εκατό θεωρούν 

ικανοποιητική την υποστήριξη από τις Δ.Ο.Υ., των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

Πίνακας (57). Σε ποιο βαθμό κρίνετε ως ικανοποιητική την κτιριακή υποδομή 

της Δ.Ο.Υ. (χώροι αναμονής, καθαρό περιβάλλον, κλπ); 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Καθόλου 42 28,00 28,00 

Μικρό βαθμό 63 42,00 70,00 

Μέτριο βαθμό 38 25,33 95,33 

Μεγάλο βαθμό 7 4,67 100,00 

Σύνολο 150 100,00  

Οι περισσότεροι πολίτες δεν θεωρούν ικανοποιητική την κτιριακή υποδομή, ενώ 

ένας στους τέσσερις κρίνουν μέτρια την κτιριακή υποδομή των Δ.Ο.Υ. 
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Πίνακας (58). Σε ποιο βαθμό είναι ικανοποιητική η καθοδήγηση των πολιτών 

στα διάφορα τμήματα της Δ.Ο.Υ. (π.χ. γραφεία εξυπηρέτησης πολιτών, ύπαρξη 

πινακίδων σε ευδιάκριτα σημεία, κτλ); 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Καθόλου 15 10,00 10,00 

Μικρό βαθμό 58 38,67 48,67 

Μέτριο βαθμό 59 39,33 88,00 

Μεγάλο βαθμό 18 12,00 100,00 

Σύνολο 150 100,00  

Στον ανωτέρω πίνακα παρατηρείται διάχυση των απαντήσεων κυρίως σε δύο 

ομάδες. Στην ομάδα πολιτών που δεν είναι ευχαριστημένοι από την καθοδήγηση τους 

στα διάφορα τμήματα και σε εκείνη που είναι σε μέτριο βαθμό ικανοποιημένοι. Σε 

γενικές γραμμές οι πολίτες δεν είναι ικανοποιημένοι με τον τρόπο καθοδήγησής τους 

στα διάφορα τμήματα. 

Πίνακας (49). Σε ποιο βαθμό κρίνετε ως ικανοποιητικό το ισχύον ωράριο 

λειτουργίας της Δ.Ο.Υ.; 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Καθόλου 8 5,33 5,33 

Μικρό βαθμό 17 11,33 16,67 

Μέτριο βαθμό 68 45,33 62,00 

Μεγάλο βαθμό 54 36,00 98,00 
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Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Πολύ μεγάλο βαθμό 3 2,00 100,00 

Σύνολο 150 100,00  

Στον ανωτέρω πίνακα παρατηρείται ότι οι πολίτες είναι σε μέτριο βαθμό 

ικανοποιημένοι από το ισχύον ωράριο λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. Επίσης, καταγράφεται 

ότι περίπου ένας στους τρεις είναι ικανοποιημένοι από το ισχύον ωράριο λειτουργίας. 

8.2.2 Απόψεις πολιτών σχετικά με τα χαρακτηριστικά των υπαλλήλων της 

Δ.Ο.Υ. 

Πίνακας (60). Σε ποιο βαθμό κρίνετε ως ευπρεπή την εμφάνιση των 

υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ.; 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Καθόλου 4 2,67 2,68 

Μικρό βαθμό 19 12,67 15,44 

Μέτριο βαθμό 68 45,33 61,07 

Μεγάλο βαθμό 55 36,67 97,99 

Πολύ μεγάλο βαθμό 3 2,00 100,00 

ελλιπής 1 0,67  

Σύνολο 150 100,00  

Η πλειοψηφία των ερωτώμενων καταγράφει ότι η εμφάνιση των υπαλλήλων δεν 

κρίνεται σε μεγάλο βαθμό ως ευπρεπή. Αξίζει να αναφερθεί ότι μόνο 2 στους εκατό 

περίπου θεωρούν ευπρεπή την εμφάνιση των υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ. 
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Πίνακας (61). Σε ποιο βαθμό κρίνετε ότι οι υπάλληλοι είναι συνεπείς στο 

ωράριο εργασία τους; 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Καθόλου 16 10,67 10,67 

Μικρό βαθμό 23 15,33 26,00 

Μέτριο βαθμό 67 44,67 70,67 

Μεγάλο βαθμό 39 26,00 96,67 

Πολύ μεγάλο βαθμό 3 2,00 98,67 

Ελλιπείς 2 1,33 100,00 

Σύνολο 150 100,00  

Οι περισσότεροι ερωτώμενοι κρίνουν ότι οι υπάλληλοι είναι συνεπείς στο ωράριο 

της εργασίας τους σε μέτριο βαθμό. Επίσης, καταγράφεται ότι ένας στους τέσσερις 

κρίνει ότι οι υπάλληλοι είναι συνεπείς σε μεγάλο βαθμό στο ωράριο της εργασίας 

τους. 

Πίνακας (62). Σε ποιο βαθμό κρίνετε ότι οι υπάλληλοι συμπεριφέρονται στους 

πολίτες με ευγένεια; 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Καθόλου 8 5,33 5,33 

Μικρό βαθμό 33 22,00 27,33 

Μέτριο βαθμό 64 42,67 70,00 
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Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Μεγάλο βαθμό 41 27,33 97,33 

Πολύ μεγάλο βαθμό 4 2,67 100,00 

Σύνολο 150 100,00  

Η πλειοψηφία των ερωτώμενων θεωρεί ότι οι υπάλληλοι δεν συμπεριφέρονται με 

ευγένεια σε μεγάλο βαθμό. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μόνο 3 περίπου στους 

εκατό κρίνουν ότι οι υπάλληλοι είναι ευγενικοί σε μεγάλο βαθμό. 

Πίνακας (63). Σε ποιο βαθμό κρίνετε ότι υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία 

μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών; 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Καθόλου 6 4,00 4,00 

Μικρό βαθμό 59 39,33 43,33 

Μέτριο βαθμό 70 46,67 90,00 

Μεγάλο βαθμό 15 10,00 100,00 

Σύνολο 150 100,00  

Οι περισσότεροι ερωτώμενοι κρίνουν ότι υπάρχει μέτρια επικοινωνία μεταξύ 

υπαλλήλων και πολιτών. Αξίζει να αναφερθεί ότι 1 στους δέκα θεωρεί ότι υπάρχει σε 

μεγάλο βαθμό επικοινωνία μεταξύ υπαλλήλων και πολιτών. 
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Πίνακας (64). Σε ποιο βαθμό κρίνετε ότι οι υπάλληλοι είναι καταρτισμένοι στο 

αντικείμενό τους; 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Καθόλου 2 1,33 1,33 

Μικρό βαθμό 19 12,67 14,00 

Μέτριο βαθμό 86 57,33 71,33 

Μεγάλο βαθμό 38 25,33 96,67 

Πολύ μεγάλο βαθμό 4 2,67 99,33 

Δεν γνωρίζω 1 0,67 100,00 

Σύνολο 150 100,00  

Η πλειοψηφία των ερωτώμενων κρίνει ότι οι υπάλληλοι είναι μέτρια 

καταρτισμένοι στο αντικείμενό τους.  

Πίνακας (65). Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η πολυνομία στην φορολογική 

νομοθεσία δυσχεραίνει το έργο των υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ.; 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Καθόλου 2 1,33 1,33 

Μικρό βαθμό 4 2,67 4,00 

Μέτριο βαθμό 7 4,67 8,67 

Μεγάλο βαθμό 73 48,67 57,33 
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Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Πολύ μεγάλο βαθμό 64 42,67 100,00 

Σύνολο 150 100,00  

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων πιστεύει ότι η πολυνομία της 

φορολογικής νομοθεσίας δυσχεραίνει το έργο των υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ. 

Απόψεις πολιτών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. 

Πίνακας (66). Σε ποιο βαθμό θεωρείτε σαφή και κατανοητή τη φορολογική 

νομοθεσία; 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Καθόλου 50 33,33 33,33 

Μικρό βαθμό 69 46,00 79,33 

Μέτριο βαθμό 26 17,33 96,67 

Μεγάλο βαθμό 3 2,00 98,67 

Πολύ μεγάλο βαθμό 2 1,33 100,00 

Σύνολο 150 100,00  

Είναι εμφανής η πλειοψηφία των ερωτώμενων που θεωρεί ότι δεν είναι σαφής και 

κατανοητή η φορολογική νομοθεσία. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μόνο 1 

στους εκατό πιστεύει ότι η φορολογική νομοθεσία είναι σαφής και κατανοητή.  
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Πίνακας (67). Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι υπάρχει ενιαίος τρόπος λειτουργίας 

και αντιμετώπισης των διαφόρων θεμάτων από τις Δ.Ο.Υ.; 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Καθόλου 17 11,33 11,33 

Μικρό βαθμό 77 51,33 62,67 

Μέτριο βαθμό 48 32,00 94,67 

Μεγάλο βαθμό 7 4,67 99,33 

Πολύ μεγάλο βαθμό 1 0,67 100,00 

Σύνολο 150 100,00  

Η πλειοψηφία των ερωτώμενων κρίνει ότι σε μικρό βαθμό είναι ενιαίος ο τρόπος 

λειτουργίας και αντιμετώπισης των διαφόρων θεμάτων από τις Δ.Ο.Υ. 

Πίνακας (68). Σε ποιο βαθμό κρίνετε ότι υπάρχει ίση αντιμετώπιση των 

πολιτών από τη Δ.Ο.Υ.; 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Καθόλου 15 10,00 10,00 

Μικρό βαθμό 61 40,67 50,67 

Μέτριο βαθμό 53 35,33 86,00 

Μεγάλο βαθμό 20 13,33 99,33 

Πολύ μεγάλο βαθμό 1 0,67 100,00 
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Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Σύνολο 150 100,00  

Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι υπάρχει σε μικρό βαθμό ίση αντιμετώπιση των 

πολιτών από τις Δ.Ο.Υ. Αξίζει να αναφερθεί ότι μόνο ένας στους εκατό θεωρεί ότι 

υπάρχει σε μεγάλο βαθμό ίση αντιμετώπιση από τις Δ.Ο.Υ.  

Πίνακας (69). Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι ο πολίτης διεκπεραιώνει τις 

υποθέσεις του στη Δ.Ο.Υ. με μία μόνο επίσκεψη; 

 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Καθόλου 34 22,67 22,67 

Μικρό βαθμό 82 54,67 77,33 

Μέτριο βαθμό 31 20,67 98,00 

Μεγάλο βαθμό 3 2,00 100,00 

Σύνολο 150 100,00  

 

Η πλειοψηφία των ερωτώμενων θεωρεί ότι σε μικρό βαθμό οι πολίτες 

διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους στη Δ.Ο.Υ. με μία μόνο επίσκεψη. 
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Πίνακας (70). Σε ποιο βαθμό κρίνετε ότι το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα 

του Υπουργείου Οικονομικών παρέχει επαρκής ενημέρωση σχετικά με τις 

διαδικασίες εξυπηρέτησης των πολιτών από τις Δ.Ο.Υ.; 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Καθόλου 12 8,00 8,00 

Μικρό βαθμό 56 37,33 45,33 

Μέτρο βαθμό 62 41,33 86,67 

Μεγάλο βαθμό 20 13,33 100,00 

Σύνολο 150 100,00  

Οι περισσότεροι κρίνουν ότι η ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες 

εξυπηρέτησης των πολιτών από τις Δ.Ο.Υ. είναι μέτρια. 

Πίνακας (71). Σε ποιο βαθμό κρίνετε ότι το πληροφοριακό σύστημα του 

Υπουργείου Οικονομικών είναι φιλικό για τον χρήστη; 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Καθόλου 12 8,00 8,00 

Μικρό βαθμό 42 28,00 36,00 

Μέτριο βαθμό 72 48,00 84,00 

Μεγάλο βαθμό 21 14,00 98,00 

Πολύ μεγάλο βαθμό 3 2,00 100,00 
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Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Σύνολο 150 100,00  

Οι περισσότεροι κρίνουν ότι το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου 

Οικονομικών δεν είναι σε μεγάλο βαθμό φιλικό για τον χρήστη.  

Πίνακας (72). Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι η εφαρμογή των πληροφοριακών 

συστημάτων συμβάλει στην μείωση της γραφειοκρατίας και στην καλύτερη 

εξυπηρέτηση των φορολογουμένων; 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Καθόλου 5 3,33 3,33 

Μικρό βαθμό 11 7,33 10,67 

Μέτριο βαθμό 43 28,67 39,33 

Μεγάλο βαθμό 69 46,00 85,33 

Πολύ μεγάλο βαθμό 22 14,67 100,00 

Σύνολο 150 100,00  

Η πλειοψηφία των ερωτώμενων θεωρεί ότι τα πληροφοριακά συστήματα 

συμβάλουν στην μείωση της γραφειοκρατίας και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των 

φορολογουμένων. 
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Πίνακας (73). Σε ποιο βαθμό κρίνετε ότι η διοίκηση είναι ανοικτή σε ιδέες, 

προτάσεις και παράπονα πολιτών με τη βοήθεια ερευνών, ερωτηματολογίων, 

κυτίων παραπόνων και σφυγμομετρήσεων της κοινής γνώμης; 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό  Συνολικό ποσοστό 

Καθόλου 46 30,67 30,67 

Μικρό βαθμό 73 48,67 79,33 

Μέτριο βαθμό 25 16,67 96,00 

Μεγάλο βαθμό 6 4,00 100,00 

Σύνολο 150 100,00  

Οι περισσότεροι ερωτώμενοι κρίνουν ότι η διοίκηση είναι ανοικτή σε ιδέες, 

προτάσεις και παράπονα πολιτών, σε μικρό βαθμό. 

Πίνακας (74). Οι Δ.Ο.Υ. αποτελούν πεδία εκτόνωσης της δυσφορίας των 

πολιτών λόγω της αυξημένης φορολόγησής τους; 

 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Ναι 136 90,67 90,67 

Όχι 14 9,33 100,00 

Σύνολο 150 100,00  

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων πιστεύει ότι οι Δ.Ο.Υ. αποτελούν 

πεδία εκτόνωσης λόγω της αυξημένης φορολόγησής τους. 
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Πίνακας (75). Σε ποιο βαθμό κρίνετε ικανοποιητική τη συνολική εικόνα και 

τον τρόπο λειτουργίας της Δ.Ο.Υ.; 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό  Συνολικό ποσοστό 

Καθόλου 7 4,67 4,67 

Μικρό βαθμό 66 44,00 48,67 

Μέτριο βαθμό 72 48,00 96,67 

Μεγάλο βαθμό 5 3,33 100,00 

Σύνολο 150 100,00  

Οι περισσότεροι ερωτώμενοι κρίνουν τον τρόπο λειτουργίας και την συνολική 

εικόνα των Δ.Ο.Υ. ως μέτρια. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Πίνακας (76) Δημογραφικά στοιχεία :Ηλικία 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

20-30 12 8,00 8,00 

31-40 28 18,67 26,67 

41-50 52 34,67 61,33 

51-60 38 25,33 86,67 

άνω των 60 20 13,33 100,00 



121 
 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Σύνολο 150 100,00  

Πίνακας (77). Δημογραφικά στοιχεία :Επίπεδο εκπαίδευσης 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Απόφοιτος Γυμνασίου 10 6,67 6,67 

Απόφοιτος Λυκείου 31 20,67 27,33 

Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ 109 72,67 100,00 

Σύνολο 150 100,00  

Πίνακας (78). Δημογραφικά στοιχεία :Κατηγορία επαγγέλματος 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Υπάλληλος 60 40,00 40,00 

Λογιστής 52 34,67 74,67 

Επιτηδευματίας 11 7,33 82,00 

Συνταξιούχος 20 13,33 95,33 

Άλλο 7 4,67 100,00 

Σύνολο 150 100,00  
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Πίνακας (79) . Δημογραφικά στοιχεία :Αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Τιμές Συχνότητα Ποσοστό Συνολικό ποσοστό 

Δ.Ο.Υ. Ζ ΄Θεσσαλονίκης 50 33,33 33,33 

Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς 43 28,67 62,00 

Δ.Ο.Υ. Η΄ 23 15,33 77,33 

Δ.Ο.Υ. Ε΄ 1 ,67 78,00 

Άλλη 33 22,00 100,00 

 150 100,00  
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Κεφάλαιο 9ο : Σχολιασμός αποτελεσμάτων 

Μετά τη συλλογή των ποσοτικών δεδομένων κρίθηκε απαραίτητο να γίνει 

σχολιασμός των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας από τον Πρόεδρο του 

Συλλόγου των εφοριακών υπαλλήλων Ν. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς – Χαλκιδικής, κ. 

Μιχάλη Κούπκα. Ο σχολιασμός έγινε μέσω προσωπικής συνέντευξης η οποία έλαβε 

χώρα στις 18/10/2016 και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου εφοριακών Ν. 

Θεσσαλονίκης – Κιλκίς – Χαλκιδικής, στην οδό Αγ. Σοφίας 52 στη Θεσσαλονίκη.  

Ο ανωτέρω σχολιασμός πραγματοποιήθηκε σε δύο επίπεδα.  

9.1 Σχολιασμός αποτελεσμάτων ερωτηματολογίων τύπου Α΄  

Το πρώτο επίπεδο αφορά τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από 

την ποσοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στους υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. 

Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει 5 κύριους άξονες : την Ηγεσία, την Στρατηγική και 

τον Προγραμματισμό, το Ανθρώπινο δυναμικό, τις Συνεργασίες και τους Πόρους και 

τις Διαδικασίες.  

Το δεύτερο επίπεδο σχολιασμού αναφέρεται στα αποτελέσματα που προέκυψαν 

από την έρευνα που διενεργήθηκε στους πολίτες που συναλλάσσονται με τις Δ.Ο.Υ. 

Θεσσαλονίκης, και έγινε σε τρεις άξονες : στον τρόπο προσέγγισης των Δ.Ο.Υ., στο 

ανθρώπινο δυναμικό και στο τρόπο λειτουργίας και διαδικασιών των Δ.Ο.Υ.  

Πρώτο επίπεδο 

Ως προς το κριτήριο της Ηγεσίας τα ευρήματα της εργασίας ανέδειξαν 

προβλήματα που σχετίζονται με την : 

 έλλειψη σταθερού οράματος και σαφήνειας των στόχων 

 έλλειψη οργανωτικής κουλτούρας 

 έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ Ηγεσίας και Υπαλλήλων 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Πρόεδρος των εργαζομένων των Δ.Ο.Υ. 

Θεσσαλονίκης- Κιλκίς-Χαλκιδικής, αναφέρει ότι σαφήνεια των στόχων σημαίνει ότι 
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οι υπάλληλοι γνωρίζουν την κατεύθυνση, τον σκοπό και τους τρόπους επίτευξης των 

καθηκόντων τους. Όσο πιο ξεκάθαροι είναι οι στόχοι και οι προτεραιότητες, τόσο 

καλύτερα μπορεί να καθοδηγηθεί ένας υπάλληλος ή ολόκληρη η Υπηρεσία για να 

πετύχει τα αποτελέσματα.  

Όπως υποστηρίζει ο κ. Κούπκας, αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα, είναι 

ότι τα κριτήρια στόχευσης των υποθέσεων δεν ανακοινώνονται στους υπαλλήλους, με 

αποτέλεσμα οι υπάλληλοι αγνοώντας τους λόγους για τους οποίους στοχεύθηκε μία 

υπόθεση, δεν γνωρίζουν που πρέπει να επικεντρώσουν την προσοχή τους, με κίνδυνο 

πολλές φορές να παραβλέψουν σοβαρές λεπτομέρειες. Επιπλέον, στην διαδικασία της 

στοχοθεσίας δεν συμμετέχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων, οι οποίοι γνωρίζουν τις 

ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες κατά την διάρκεια της 

χρονιάς, και αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν γίνεται ένα “update”, δηλαδή, 

ένας επανακαθορισμός των στόχων, οδηγεί στην αδυναμία εκπλήρωσης τους. Επίσης, 

υποστηρίζει ότι, οι στόχοι δεν τίθενται από την αρχή της χρονιάς και σε συνεργασία 

με τον τμηματάρχη και τον Διευθυντή της Υπηρεσίας, ή όταν τίθενται δεν είναι 

εφικτοί. Έτσι, οι στόχοι δεν λειτουργούν ως κίνητρο ανόδου, αλλά ως φόβητρο 

ανεπάρκειας, ενώ οι υπάλληλοι που πέτυχαν το στόχο τους δεν επιβραβεύονται ούτε 

καν ηθικά. Συνεχίζει, λέγοντας ότι δεν επιβραβεύεται καμία ατομική προσπάθεια και 

καμία ομαδική δράση σε επίπεδο Υπουργείου. Μάλιστα χαρακτηριστικά αναφέρει ότι 

: «Υπάρχουν Δ.Ο.Υ. στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, οι οποίες ενώ πέτυχαν τους 

στόχους, αυτό δεν ανακοινώνεται πουθενά. Απεναντίας, όταν μία εφορία μένει πίσω 

στα έσοδα, γι αυτό ευθύνονται οι υπάλληλοι που δεν δουλεύουν, και πολλά άλλα 

σχόλια. Ποτέ δεν έχω ακούσει κάτι θετικό.»  

Από την άλλη πλευρά, σημειώνει ο επικαιροποιημένος Κώδικας Ηθικής και 

Δεοντολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, που ουσιαστικά διαφοροποιεί και 

αντιμετωπίζει με επιπλέον βαρύτητα τις υποχρεώσεις και τις συμπεριφορές των 

Υπαλλήλων του, φαίνεται να μην έχει εμπεδωθεί και συνειδητοποιηθεί από τους 

υπαλλήλους Επίσης προσθέτει, ότι δεν υπάρχει ένα εκπαιδευτικός φορέας ο οποίος να 

σφυρηλατήσει το ορθό πλαίσιο αξιών και συμπεριφοράς των υπαλλήλων. 

Έτσι, οι υπάλληλοι βρίσκονται σε μια διαρκή σύγχυση, καθώς καλούνται να 

ικανοποιήσουν πολλαπλούς και πολλές φορές αντικρουόμενους στόχους. Δηλαδή, 

αφενός να εφαρμόσουν την συνεχώς μεταβαλλόμενη φορολογική πολιτική και 
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αφετέρου, να ικανοποιήσουν τον πολίτη, γεγονός που μοιάζει στις μέρες μας με 

προσπάθεια ένωσης δύο αρνητικών πόλων. 

Κριτήριο: Στρατηγική και Προγραμματισμός 

Προβλήματα ανακύπτουν και στο πεδίο της Στρατηγικής και του 

Προγραμματισμού. Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα της έρευνας καταγράφουν: 

 Έλλειψη σταθερού φορολογικού συστήματος και συνεπαγόμενης δυσκολίας 

στην είσπραξη εσόδων 

 Έλλειψη φορολογικής συνείδησης και σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους 

και πολιτών  

 Συνεχείς αναδιοργανώσεις των Υπηρεσιών της φορολογικής διοίκησης 

Ο Πρόεδρος των εργαζομένων, συμφωνεί με την πρόταση, ότι ένα δίκαιο και 

σταθερό φορολογικό σύστημα αποφέρει ασφαλή εισπρακτικά αποτελέσματα με την 

έννοια ότι ένα σταθερό φορολογικό σύστημα δημιουργεί τις προϋποθέσεις ενός 

κατάλληλου επενδυτικού κλίματος και κατ΄επέκταση αύξησης των εσόδων του 

κράτους. Η πολυνομία σε συνδυασμό με την γραφειοκρατία αποτελούν τροχοπέδη 

στην οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. Χαρακτηριστικά μάλιστα αναφέρει ότι: 

«από την μεταπολίτευση και μέχρι σήμερα, στην Ελλάδα έχουν ψηφιστεί περίπου 252 

φορολογικοί νόμοι, την ίδια στιγμή που, οι ΗΠΑ, από το 1776, έχουν αλλάξει μόνο 

δέκα φορολογικούς νόμους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τη διαφορά». 

Επίσης, αποδέχεται, ότι η ίση κατανομή των φορολογικών βαρών δημιουργεί 

σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολιτών, με την έννοια ότι όταν οι πολίτες 

γνωρίζουν ότι, οι φόροι που πληρώνουν, γυρίζουν σ΄αυτούς και στις οικογένειές τους 

με τη μορφή αντιπαροχών, πληρώνουν και καλύτερα. Επιπλέον, υποστηρίζει ότι η 

διαμόρφωση φορολογικής συνείδησης είναι πρωτίστης σημασίας πυλώνας και πρέπει 

να τίθεται στην κορυφή της ατζέντας κάθε κυβέρνησης. Προσθέτει ότι είναι μία 

δύσκολη διαδικασία και πρέπει να ξεκινήσει από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 

να συνεχίζεται δια βίου.  



126 
 

Υποστηρίζει επίσης, ότι οι συνεχείς προσπάθειες αναδιοργάνωσης του 

φοροεισπρακτικού μηχανισμού, αποδυναμώνουν τις Δ.Ο.Υ. και παράλληλα 

δημιουργούν ένα κλίμα ανασφάλειας μεταξύ των υπαλλήλων και τελικά δεν 

επιτυγχάνουν τους τελικούς τους στόχους. Λόγου χάρη, η συγχώνευση τμημάτων 

εντός των Δ.Ο.Υ. με τη δημιουργία ενός υπερτμήματος όπως είναι το τμήμα 

φορολογικής συμμόρφωσης, με έναν Προϊστάμενο, αντί για τρεις, και το οποίο έγινε 

σε μια προσπάθεια εξοικονόμησης κόστους από θέσεις ευθύνης, δεν απέφερε τα 

ανάλογα αποτελέσματα γιατί δημιούργησε υπερδομές «υδροκέφαλες», με 

αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται και οι συνάδελφοι από αυτή τη γιγάντια 

γραφειοκρατία, αλλά κυρίως οι πολίτες. Η κατάργηση, από την άλλη πλευρά του 

Σ.Δ.Ο.Ε. είναι μία ενέργεια η οποία έγινε χωρίς προηγουμένως να δημιουργηθεί η 

δομή εκείνη που θα το αντικαταστήσει, με αποτέλεσμα τη στιγμή αυτή χιλιάδες 

υποθέσεις να βρίσκονται στοιβαγμένες στα συρτάρια του Σ.Δ.Ο.Ε., υποθέσεις, με 

ιδιαίτερο υψηλό φορολογικό ενδιαφέρον. Οι υποθέσεις αυτές τις μέρες αυτές, 

παραλαμβάνονται από επιτροπές οι οποίες δεν θα κάνουν τίποτε περισσότερο από να 

τις μεταφέρουν στις εφορίες και να τις στοιβάξουν στα συρτάρια των εφοριών, τη 

στιγμή μάλιστα που οι εφορίες είναι τρομερά επιβαρυμένες.  

Αναφορικά με την άποψη ότι οι Δ.Ο.Υ. αποτελούν πεδία εκτόνωσης της 

δυσφορίας των πολιτών λόγω της αυξημένης φορολόγησής τους, χαρακτηριστικά 

υποστηρίζει ότι οι Δ.Ο.Υ. και κυρίως οι υπάλληλοι είναι στην κυριολεξία 

«απορροφητήρες» όλης αυτής της κοινωνικής δυσφορίας, και είναι κάτι το οποίο θα 

αλλάξει μόνο, όταν θα υπάρχει ένα επίπεδο μηχανογράφησης τέτοιο, που οι Δ.Ο.Υ. 

να κλείσουν για το κοινό, οι πολίτες να μπορούν να προσέρχονται τις εφορίες μόνο 

κατόπιν ραντεβού και σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις, οι οποίες δεν μπορούν να 

διαχειριστούν από τα μηχανογραφικά συστήματα και τελικά οι υπάλληλοι θα 

ασχολούνται με το ελεγκτικό αντικείμενο. Μόνο τότε οι Δ.Ο.Υ θα μπορούν να 

επιτελούν το ρόλο που αρχικά θα έπρεπε να έχουν, δηλαδή, ως ελεγκτικά κέντρα.  

Κριτήριο: Ανθρώπινο δυναμικό 

Η παρούσα έρευνα κατέγραψε αδυναμίες και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού 

και ειδικότερα: 

 Έλλειψη πλήρους αξιοκρατίας στην επιλογή προσώπων σε θέσεις ευθύνης 
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 Μη ορθολογική κατανομή του προσωπικού στα τμήματα των Δ.Ο.Υ. με βάση 

τα προσόντα τους 

 Ανεπαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση των Υπαλλήλων 

Σχετικά με τα ανωτέρω αποτελέσματα ο Πρόεδρος των εργαζομένων, ξεκινώντας 

από τον τρόπο επιλογής των προσώπων σε θέσεις ευθύνης αναφέρει, ότι τα 

προηγούμενα χρόνια δυστυχώς, τα κριτήρια επιλογής των προσώπων σε θέσεις 

ευθύνης, ήταν εντελώς αδιάφανα. Χαρακτηριστικά αναφέρει «συχνά οι θέσεις 

διευθυντών επιλέγονταν από μία επιτροπή κομματικού προσδιορισμού και διευθυντές 

τοποθετούνταν πρόσωπα ανάλογα με τις πολιτικές και κομματικές πεποιθήσεις. Τα 

τελευταία χρόνια επήλθε μία αξιοκρατία. Δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο της 

απόλυτης αξιοκρατίας, έχουμε όμως κάνει κάποια βήματα προς τη σωστή 

κατεύθυνση». 

Επιπλέον υποστηρίζει ότι η Γ.Γ.Δ.Ε., η οποία από 1/1/2017, μετεξελίσσεται σε 

Ανεξάρτητη αρχή Δημοσίων Εσόδων, θα διέπεται από έναν διαφορετικό τρόπο 

λειτουργίας, κατά παρέκκλιση των όσων συμβαίνουν στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. 

Σε αυτή τη λογική, έχει εκδοθεί ένας διαφορετικός τρόπος επιλογής στις θέσεις 

ευθύνης με τον οποίο διαφωνεί κάθετα μιας και τα κριτήρια επιλογής σε θέσεις 

ευθύνης προέρχονται από τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι τα τυπικά 

προσόντα, τα οποία υπερτροφοδοτούνται σε μόρια, η δεύτερη κατηγορία είναι η 

εμπειρία και η τρίτη κατηγορία, η προσωπική αξιολόγηση. Τα τυπικά προσόντα, 

σύμφωνα με την άποψη του Προέδρου, κατέχουν τη μερίδα του λέοντος στην 

επιλογή, ενώ η εμπειρία στην κυριολεξία «τσουβαλιάζεται». Και διευκρινίζει, 

λέγοντας ότι, στην περίπτωση των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών, οι εφοριακοί 

υπάλληλοι δεν είναι απλοί διοικητικοί υπάλληλοι που διεκπεραιώνουν μία δουλειά 

ρουτίνας. Κάθε περίπτωση ενός πολίτη, ή μιας επιχείρησης αντιμετωπίζεται 

διαφορετικά, με αποτέλεσμα ακόμα και ένας υπάλληλος με πολύ υψηλά τυπικά 

προσόντα, αν δεν έχει στην κυριολεξία τριφτεί μέσα από τα χρόνια και μέσα από την 

υπηρεσία, αν δεν έχει δουλέψει σε πολλά αντικείμενα, δεν μπορεί να σταθεί μόνο και 

μόνο επειδή έχει ένα διδακτορικό από τη σχολή δημόσιας διοίκησης, που στην 

περίπτωση αυτή υπερτροφοδοτείται με 300 μόρια. Μάλιστα, χαρακτηριστικά 

αναφέρει : «Δεν σε κάνει καλό Προϊστάμενο μιας Δ.Ο.Υ. ούτε το διδακτορικό, ούτε 

το γεγονός ότι αποφοίτησες από τη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Καλό Προϊστάμενο 
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σε κάνει, πέρα από αυτά τα πράγματα, που φυσικά, είναι καλό να υπάρχουν, κυρίως, 

η εμπειρία. Σ΄αυτό το κομμάτι έχω τις ενστάσεις μου, δηλαδή η εμπειρία θα έπρεπε 

να προιμοδοτείται περισσότερο». Περαιτέρω, προσθέτει ότι, την ευθύνη για τη μη 

ορθολογική κατανομή των υπαλλήλων στα τμήματα έχουν τόσο οι διευθυντές των 

εφοριών όσο και η κεντρική υπηρεσία. Και αυτό γιατί, πέρα από την έλλειψη 

κινήτρων υπάρχει και σοβαρή έλλειψη προσωπικού με αποτέλεσμα αν ο Διευθυντής 

διαπιστώσει ότι υπάρχει ένα κενό σε ένα τμήμα, γρήγορα και με κάθε τρόπο 

προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό, χωρίς τελικά να αξιολογήσει, αν ο υπάλληλος 

που τοποθετείται στη θέση αυτή, θα μπορούσε να αποδώσει περισσότερο 

τοποθετούμενος κάπου αλλού. Συνεχίζει επίσης λέγοντας, ότι σήμερα ένα μεγάλος 

αριθμός υπαλλήλων ασχολείται με γραφειοκρατικές εργασίες όπως πρωτοκόλληση 

εγγράφων, χορήγηση βεβαιώσεων ή κλειδαρίθμων και γενικά με οτιδήποτε άλλο 

εκτός από τον έλεγχο. Έτσι δεν μπορεί να γίνεται λόγος για πάταξη της 

φοροδιαφυγής και αύξηση των δημοσίων εσόδων. Το γεγονός αυτό και σε 

συνδυασμό με τη δραματική μείωση του προσωπικού εξαιτίας του μεγάλου κύματος 

συνταξιοδοτήσεων τα τελευταία χρόνια, οδηγούν ολοένα σε μεγαλύτερη ταλαιπωρία 

των φορολογουμένων και σε αδυναμία επίτευξης των στόχων του ελεγκτικού 

μηχανισμού.  

Επίσης, άλλο ένα συναφές ζήτημα που προκύπτει και τίθεται στην παρούσα 

εργασία, είναι ότι δεν αποδίδεται η δέουσα βαρύτητα στο κομμάτι της ενημέρωσης 

και εκπαίδευσης των υπαλλήλων. Για το θέμα αυτό, ο Πρόεδρος των εργαζομένων 

αναφέρει ότι, τα τελευταία χρόνια η εκπαίδευση, η επιμόρφωση και η πληροφόρηση 

από τις υπηρεσίες του Υπουργείου έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Η κατάργηση της 

Σχολής Επιμόρφωσης των Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.Ο.) 

και η ένταξή της στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για την εκπαίδευση και επιμόρφωση 

των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών καθώς περιορίζεται η δυνατότητα 

συστηματικής, εξειδικευμένης και συνεχούς ενδυνάμωσης του ανθρώπινου 

δυναμικού. Από τη σύσταση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και οι τρεις 

Γενικοί Γραμματείς υπόσχονταν και ανακοίνωναν τη σύσταση της Φορολογικής 

Ακαδημίας η οποία δεν ιδρύθηκε ποτέ. Επανακούγεται για άλλη μια φορά, από τον Κ. 

Πιτσιλή, τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ότι θα λειτουργήσει πολύ 

σύντομα η Φορολογική Ακαδημία.  
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Περαιτέρω, συνεχίζει προσθέτοντας ότι, «αρκετοί υπάλληλοι για να μπορέσουν να 

σταθούν επαγγελματικά, διαβάζουν περισσότερο και από καθηγητές Πανεπιστημίου. 

Η φορολογική νομοθεσία είναι χαοτική. Αν ένας υπάλληλος δεν αφιερώσει από το 

προσωπικό του χρόνο, αν δεν στερήσει χρόνο από την οικογένειά του και τα παιδιά 

του για να διαβάσει, δεν μπορεί να σταθεί σε καμιά περίπτωση, δεν μπορεί να 

αποκτήσει την επαγγελματική ιδιότητα που απαιτεί η θέση».  

Ο κ. Κούπκας αναφέρει ότι, σε μια προσπάθεια αναβάθμισης των υπαλλήλων στο 

κομμάτι της ενημέρωσης, ο Σύλλογος των Εφοριακών, από το 2014 έως σήμερα, έχει 

διοργανώσει 4 σεμινάρια (το τελευταίο μάλιστα ήταν διαδικτυακό και μεταδόθηκε σε 

όλη τη χώρα, ζωντανά). Επιπλέον, έργο του Συλλόγου Θεσσαλονίκης-Κιλκίς- 

Χαλκιδικής, αποτελεί και η σύνδεση των τερματικών των Υπαλλήλων των ανωτέρω 

περιοχών, με τράπεζα πληροφοριών ιδιωτικής εταιρείας που παρέχει προγράμματα 

λογιστικής υποστήριξης με κόστος του ίδιου του Συλλόγου. Σημειώνεται, ότι κάτι 

τέτοιο δεν υπάρχει σε άλλες Δ.Ο.Υ. της Ελλάδας. Τονίζει, ότι μια τέτοια ενέργεια θα 

έπρεπε να είχε γίνει από το Υπουργείο Οικονομικών.  

Κριτήριο : Συνεργασίες και Πόροι 

Μια άλλη παθογένεια της φορολογικής διοίκησης συναντάται στο τομέα των 

συνεργασιών και πόρων. Συγκεκριμένα μέσα από τα αποτελέσματα της εργασίας 

αποκαλύπτονται τα παρακάτω :  

 Εσωστρέφεια της φορολογικής διοίκησης τόσο στο εξωτερικό όσο και στο 

εσωτερικό της περιβάλλον  

 Ανεπάρκεια υλικοτεχνικών πόρων 

Ο Πρόεδρος των εργαζομένων παραδέχεται ότι υπάρχει, μια δυσκολία πρόσβασης-

προσέγγισης των Δ.Ο.Υ. με την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου. Αυτό 

υποδηλώνει έλλειψη συντονισμού, επικοινωνίας και ευθυγράμμισης μεταξύ του 

κεντρικού πυρήνα και των περιφερειακών μονάδων του. Επιπλέον, υποστηρίζει αν 

και στα πλαίσια του εσωτερικού περιβάλλοντος τα πράγματα είναι εμφανώς 

καλύτερα, ωστόσο η συνεργασία μεταξύ των ιεραρχικών βαθμίδων δεν βρίσκεται σε 

ικανοποιητικά επίπεδα. Αυτό αναδεικνύει την έλλειψη κουλτούρας συνεργασίας και 
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επικοινωνίας και υποδηλώνει επίσης, ότι η φορολογική διοίκηση δεν λειτουργεί ως 

μία οντότητα.  

Κατά τον κ. Κούπκα, ένα άλλο χαρακτηριστικό της φορολογικής διοίκησης που 

έρχεται στο προσκήνιο μέσω αυτής της έρευνας, είναι ότι η κάθε φορολογική 

διοίκηση έχει ελάχιστες διασυνδέσεις με άλλες υπηρεσίες και ιδρύματα. Μια 

συγκριτική αξιολόγηση των φορολογικών διοικήσεων των χωρών – μελών της Ε.Ε. 

δείχνει, ότι οι χώρες όπου πραγματικά διαμορφώθηκαν δυναμικές φορολογικές 

διοικήσεις, εγκαταστάθηκαν καινούριοι τρόποι λειτουργίας και απόδοσης, ενώ 

παράλληλα κυριάρχησαν συνεργασίες με άλλους φορείς και ιδρύματα όπως την 

τοπική αυτοδιοίκηση, αστυνομία, πολιτιστικούς οργανισμούς, επιμελητήρια ακόμη 

και με πανεπιστήμια. Με τις συντονισμένες δράσεις και ενέργειες των διοικητικών 

αρχών και μέσω της ανοικτής επικοινωνίας και της ανάδρασης, επιτυγχάνεται 

διάχυση πληροφοριών, άμεση συγκέντρωση και εκμετάλλευση της γνώσης των 

εμπλεκόμενων μερών και εν τέλει, βελτίωση λειτουργίας του φορολογικού 

μηχανισμού για την αντιμετώπιση του φαινομένου της φοροδιαφυγής.  

Από την άλλη πλευρά, ο Πρόεδρος των εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης-

Κιλκίς-Χαλκιδικής, τονίζει ότι στο πεδίο των πόρων, διαπιστώνεται μια εμφανής 

ανεπάρκεια από άποψη υλικοτεχνικής υποδομής αλλά και μια αδυναμία εξασφάλισης 

υγιεινού και ασφαλούς περιβάλλοντος. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό και με την 

έλλειψη του κατάλληλου τεχνικού εξοπλισμού δυσχεραίνει την αποτελεσματική 

εκτέλεση των εργασιών από τις Δ.Ο.Υ.. Επίσης, σημειώνει ότι ο παράγοντας αυτός 

δεν πρέπει να υποτιμάται, καθόσον έρευνες έχουν δείξει ότι η εργασιακή απόδοση 

εξαρτάται εκτός των άλλων παραμέτρων και από το εργασιακό περιβάλλον, καθόσον 

η τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας και η καλή αισθητική του χώρου 

ενδυναμώνουν την καλή ψυχολογία των εργαζομένων και κατά συνέπεια την 

παραγωγικότητά τους. Προσθέτει αναφέροντας ότι, ο Σύλλογος Εφοριακών Ν. 

Θεσσαλονίκης-Κιλκίς-Χαλκιδικής, έθεσε πρόσφατα (17/02/2016) στον αν. Υπουργό 

Οικονομικών, κ. Αλεξιάδη, το σοβαρότατο πρόβλημα στέγασης και συνθηκών 

εργασίας της Ζ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης όπου σε ένα κτίριο δυναμικότητας 82 

υπαλλήλων φιλοξενούνται 150 υπαλλήλοι, κατόπιν μεταφοράς τμημάτων ελέγχου και 

δικαστικού των Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς και Η΄Δ.Ο.Υ. στην Ζ΄Δ.Ο.Υ. 
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Κριτήριο : Διαδικασίες 

Στο πεδίο των διαδικασιών τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν τα εξής 

προβλήματα:  

 Απουσία ενιαίου τρόπου λειτουργίας και διαδικασιών στη φορολογική 

διοίκηση 

 Ασάφεια φορολογικής νομοθεσίας  

 Μερική εξάλειψη της γραφειοκρατίας και έλλειψη νομικής υποστήριξης 

Ο Πρόεδρος των εργαζομένων παραδέχεται ότι πράγματι δεν υφίσταται ενιαίος 

τρόπος λειτουργίας και αντιμετώπισης των θεμάτων από τις Δ.Ο.Υ. Επίσης 

υπογραμμίζει ότι δεν υφίσταται κοινή μεθοδολογία και διαδικασία ελέγχου, ενώ ο 

κάθε ελεγκτής όπως και κάθε Δ.Ο.Υ. διενεργούν ελέγχους χωρίς κατευθυντήριες 

γραμμές από κεντρικό επίπεδο. Αυτό σε πρώτη ανάγνωση ερμηνεύεται λόγω της 

εσωστρέφειας και της έλλειψης συντονισμού που χαρακτηρίζει την φορολογική 

διοίκηση.  

Από την άλλη πλευρά, γίνεται λόγος για την πολυνομία και την ασάφεια που 

διακρίνει τη φορολογική νομοθεσία και πόσο αυτό δυσχεραίνει την επίτευξη των 

στόχων της φορολογικής διοίκησης. Είναι γεγονός, ότι οι συνεχείς αλλαγές των 

νόμων και η έκδοση υπουργικών αποφάσεων αφενός δημιουργούν μια ανασφάλεια 

και έλλειψη αυτοπεποίθησης των εργαζομένων και αφετέρου ανατροφοδοτούν την 

γραφειοκρατία.  

Συνεχίζει, λέγοντας ότι πράγματι η ανάπτυξη και λειτουργία των πληροφοριακών 

συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω του ΤAXIS για τη 

φορολογία, και το TAXISNET για τη φορολογική εξυπηρέτηση των πολιτών και 

επιχειρήσεων, έχει συμβάλει δραστικά στην μείωση της γραφειοκρατίας. Η 

διεκπεραίωση των φορολογικών υποθέσεων μπορεί πλέον να πραγματοποιείται 

ηλεκτρονικά και σε πολλές περιπτώσεις μόνο ηλεκτρονικά. Ήδη και οι πληρωμές 

μπορούν να πραγματοποιούνται χωρίς την παρουσία των πολιτών στις Δ.Ο.Υ. είτε με 

τις πληρωμές στις τράπεζες, είτε μέσω web backing. Οι φορολογικές δηλώσεις, οι 

δηλώσεις Φ.Π.Α. ο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών, οι φορολογικές ενημερότητες και 
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μια πλειάδα άλλων εργασιών πραγματοποιούνται πλέον ηλεκτρονικά. Αυτό σημαίνει 

εξοικονόμηση χρόνου για τους πολίτες και λιγότερη αναμονή σε ουρές. Παρά τις 

παραπάνω διευκολύνσεις στις συναλλαγές των πολιτών, αξίζει να αναφερθεί πως 

δημιουργούνται μια σειρά από νέα θέματα για τη φυσική παρουσία των πολιτών στις 

Δ.Ο.Υ. όπως π.χ. παραλαβή κλειδαρίθμων, υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων 

λόγω αναδρομικών, απώλεια ρυθμίσεων κ.λ.π, γεγονός που σημαίνει ότι για την 

εξάλειψη της γραφειοκρατίας χρειάζεται ακόμη σημαντικές βελτιώσεις των 

πληροφοριακών συστημάτων.  

Μία τελευταία αδυναμία της φορολογικής διοίκησης αποτελεί ή έλλειψη νομικής 

υποστήριξης από εξειδικευμένο προσωπικό. Κατά την άποψη του Προέδρου των 

εργαζομένων οι υπηρεσίες μένουν στις γνώσεις που έχουν κάποιοι νομικοί 

συνάδελφοι, οι οποίοι μάλιστα δεν προλαβαίνουν και αυτοί να εκπληρώσουν τα δικά 

τους καθήκοντα, τις δικές τους αρμοδιότητες. Δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό 

για την νομική υποστήριξη και θα έπρεπε να υπάρχει.  

9.2 Σχολιασμός αποτελεσμάτων ερωτηματολογίων τύπου Β΄ 

Στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των πολιτών από 

τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Δ.Ο.Υ. Για το λόγο αυτό, η παρούσα έρευνα 

χρησιμοποίησε ερωτηματολόγια τα οποία περιλαμβάνουν τρεις δομικές ενότητες. Η 

πρώτη ενότητα αναφέρεται στο τρόπο προσέγγισης και γενικότερα στο προφίλ των 

Δ.Ο.Υ.. Η δεύτερη, σχετίζεται με το σημαντικότερο κεφάλαιο των υπηρεσιών, το 

ανθρώπινο δυναμικό, και η τρίτη ενότητα αναφέρεται στο τρόπο λειτουργίας και 

διαδικασιών των Δ.Ο.Υ.  

Σε πρώτη ανάγνωση αποτυπώνεται η μέτρια ως πολύ χαμηλή αξιολόγηση των 

Δ.Ο.Υ. από τους πολίτες. Ειδικότερα στην πρώτη κατηγορία των ερωτήσεων που 

σχετίζονται με την εξωτερική εικόνα, τον τρόπο προσέγγισης και την υποδομή των 

Δ.Ο.Υ., παράμετροι οι οποίοι θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως δευτερεύοντες, 

εντούτοις όμως η σημασία τους έγκειται στο γεγονός ότι καταδεικνύουν το πως είναι 

οργανωμένη μια υπηρεσία. 
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Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι πολίτες είναι ελάχιστα ικανοποιημένοι τόσο από 

τον τρόπο προσέγγισης των υπηρεσιών αυτών, όσο και από τον τρόπο οργάνωσής 

τους.  

Από πλευράς του έμψυχου υλικού των υπηρεσιών τα πράγματα εμφανίζονται 

ελαφρώς καλύτερα. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα πολίτες, αξιολογούν ως μέτρια 

την ποιότητα των υπαλλήλων.  

Τέλος, οι ερωτηθέντες δήλωσαν, ελάχιστα ικανοποιημένοι αναφορικά με τον 

τρόπο λειτουργίας και τις εσωτερικές διαδικασίες συνδιαλλαγής με τις φορολογικές 

υπηρεσίες.  

Ο Πρόεδρος των εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, σχολιάζοντας τα 

ανωτέρω αποτελέσματα της έρευνας υποστηρίζει ότι αυτά θα μπορούσαν να 

σχετιστούν με το παραδοσιακό – γραφειοκρατικό μοντέλο της διοικητικής 

οργάνωσης. Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) αποτελούν τα 

περιφερειακά γραφεία παροχής φορολογικών υπηρεσιών και εφαρμογής των 

φορολογικών νόμων και διατάξεων της φορολογικής διοίκησης του Υπουργείου 

Οικονομικών, πραγματοποιώντας καθημερινά πληθώρα συναλλαγών που έχουν 

αμιγώς φορολογικό χαρακτήρα ή διεκπεραιωτικό και μεσολαβητικό για τελική 

εξυπηρέτηση σε άλλες υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό, οι υπηρεσίες είναι διαρθρωμένες 

κατά τμήματα, με βάση το αντικείμενο της φορολογίας (τμήμα εισοδήματος, Φ.Π.Α., 

κεφαλαίου, μητρώου, εσόδων κ.λ.π.). Οι υπάλληλοι γνωρίζουν μόνο ένα ή δύο 

φορολογικά αντικείμενα με αποτέλεσμα όταν ο πολίτης χρειάζεται να συνδιαλλαγεί 

με δύο τμήματα, αναγκάζεται να μετακινηθεί και να περιμένει σε περισσότερες από 

μία ουρές για να εξυπηρετηθεί. Έτσι δημιουργείται εκνευρισμός, πίεση και κακό 

επικοινωνιακό κλίμα μεταξύ υπαλλήλων και πολιτών.  

Συνεχίζει λέγοντας, ότι μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του 

Υπουργείου Οικονομικών για τη βελτίωση της εικόνας και τη λειτουργικότητα των 

Δ.Ο.Υ., έγινε από μια ειδική ερευνητική ομάδα του Υπουργείου, η οποία στηριζόμενη 

στις βέλτιστες πρακτικές άλλων κρατών, και συνεκτιμώντας τις καθημερινές 

απαιτήσεις του Έλληνα πολίτη, εκπόνησε μία μελέτη για την ίδρυση των Σταθμών 

Εξυπηρέτησης Πολιτών -ΣΤ.Ε.Π. (Χατζηπαναγιώτου, 2007). Πρόκειται για ένα 

σημείο ταχείας εξυπηρέτησης των πολιτών που εφαρμόστηκε πιλοτικά και λειτουργεί 
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μέχρι σήμερα σε έξι Δ.Ο.Υ., τις : Α΄ Καλλιθέας, Αλεξανδρούπολης, Πύργου, 

Ορεστιάδας, Α΄ Χανίων και Καλαμάτας. Οι υπηρεσίες αυτές διαθέτουν ένα ειδικά 

διαμορφωμένο, ευχάριστο και λειτουργικό χώρο, με αίθουσα υποδοχής και αναμονής 

κοινού, με σύστημα σειράς προτεραιότητας και σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ο 

πολίτης μπορεί να : 

α) εξυπηρετείται από έναν υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. για όλες τις συναλλαγές του, 

γρήγορα, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς να μετακινείται από τμήμα σε τμήμα και από 

όροφο σε όροφο, μέσα από μία νέα, αυτοματοποιημένη διασυστημική εφαρμογή 

του ΤΑΧΙS, 

β) απευθύνεται σε εξειδικευμένο υπάλληλο υποδοχής και ενημέρωσης και να 

λαμβάνει γενικές πληροφορίες, ενημερωτικά φυλλάδια, εγκυκλίους, έντυπα 

δηλώσεων και αιτήσεων, 

γ) απευθύνεται σε έναν υπεύθυνο υπάλληλο για τη διατύπωση τυχόν 

παραπόνων και υποδείξεων και επίλυση αποριών.  

Ο Σταθμός Εξυπηρέτησης, ήταν το πρώτο βήμα προς μία νέα αντίληψη στην 

εξυπηρέτηση των πολιτών, που επιχείρησε τυποποίηση των θεμάτων επικοινωνίας 

μεταξύ όλων των εμπλεκομένων συντελεστών υλοποίησης και ταυτόχρονα ένας νέος 

τρόπος επικοινωνίας με τους πολίτες, και διαμόρφωση νέων στάσεων και 

συμπεριφορών από το προσωπικό των Δ.Ο.Υ.  

Η εφαρμογή του σταθμού εξυπηρέτησης των πολιτών δεν προχώρησε σε όλες τις 

Δ.Ο.Υ. λόγω έλλειψης κονδυλίων χρηματοδότησης αλλά κυρίως, διότι στόχος του 

Υπουργείου είναι η αποσυμφόρηση των Υπηρεσιών από τους πολίτες και η 

εξυπηρέτηση των συναλλαγών μέσω της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού συστήματος 

ΤAXISNET.  

Σχετικά με τη συμπεριφορά των υπαλλήλων, θεωρεί ότι οι υπάλληλοι σε γενικές 

γραμμές έχουν καλή συμπεριφορά προς τους πολίτες και εξαιτίας κάποιων 

μεμονωμένων κρουσμάτων δεν θα έπρεπε σωρρευτικά και με την λογική του 

τσουβαλιάσματος να ισοπεδώνεται ένας ολόκληρος κλάδος ο οποίος, από άποψη 

τυπικών και επιστημονικών προσόντων είναι παρά πολύ υψηλός.  
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Περαιτέρω, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εφοριακών Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, 

Χαλκιδικής, παραδέχεται ότι πράγματι δεν υπάρχει ενιαίος τρόπος λειτουργίας και 

αντιμετώπισης θεμάτων από τις Δ.Ο.Υ. Συνεχίζει λέγοντας ότι : “πολύ συχνό 

παράπονο των πολιτών, λογιστών και των επιχειρήσεων είναι, ότι διαφορετικά 

έγγραφα ζητούν για την ίδια δουλειά διάφορες Δ.Ο.Υ. και αυτό αναδεικνύει το πολύ 

σοβαρό θέμα, ότι δεν υπάρχουν κάπου καταγεγραμμένες οι διαδικασίες και 

διεργασίες. Είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο ο Σύλλογος έχει θέσει σε όλους τους 

τόνους και στην πολιτική και στην υπηρεσιακή ηγεσία, αλλά μόνο υποσχέσεις έχουν 

ληφθεί.. Αντιθέτως, απαντήσεις δίνονται από ιδιωτικά site. Αυτή τη στιγμή, το 

πληροφοριακό σύστημα TAXISNET δίνει απαντήσεις για ορισμένα μόνο θέματα, 

ωστόσο, θα έπρεπε συνεχώς να εμπλουτίζεται με την καταγραφή νέων διεργασιών και 

διαδικασιών. Το πρόβλημα με τα πληροφοριακά συστήματα είναι ότι θέλουν συνεχή 

υποστήριξη καθώς δεν προλαβαίνουν να προσαρμόσουν και να αφομοιώσουν τις 

αλλαγές που γίνονται στη φορολογική νομοθεσία”. 

Επίσης, ο κ. Κούπκας αναφέρει ότι τα όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό, με την 

ασάφεια που διακρίνει την φορολογική νομοθεσία, δυσχεραίνουν τόσο το έργο των 

υπαλλήλων όσο και των πολιτών. Χαρακτηριστικά μάλιστα αναφέρει ότι, η ίδια η 

κεντρική υπηρεσία παραδέχθηκε, ότι ο νόμος 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής 

Διαδικασίας) μεταφράστηκε με προχειρότητα από την αγγλική γλώσσα στην 

ελληνική. Αυτός είναι φυσικά και ο λόγος για τον οποίο έχουν εκδοθεί εκατοντάδες 

εγκύκλιοι, στην προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν άρθρα του νόμου. Η πολυνομία και 

η ασάφεια της φορολογικής νομοθεσίας είναι λοιπόν, ένα πρόβλημα που δυσχεραίνει 

το έργο όλων, και των υπαλλήλων και των πολιτών - επιχειρηματιών και όσων 

εμπλέκονται με το κομμάτι που λέγεται φορολογικό σύστημα, φορολογική διοίκηση.  

Συνεπώς, ολοκληρώνοντας ο Πρόεδρος των εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. 

Θεσσαλονίκης-Κιλκίς-Χαλκιδικής, θεωρεί λογικό την χαμηλή αξιολόγηση των 

υπηρεσιών αυτών από τους πολίτες, όταν μάλιστα, οι τελευταίοι βρίσκονται μονίμως 

αντιμέτωποι με μία ουρά, η οποία φτάνει να καταλήγει μόλις σε δύο υπαλλήλους. Όλη 

αυτή η διαδικασία είναι φυσικό να δημιουργεί ιδιαίτερο εκνευρισμό. Σημειώνει, 

επίσης, ότι ο Σύλλογος των εργαζομένων έχει πολλές φορές αναδείξει το πρόβλημα 

της τραγικής έλλειψης σε προσωπικό, το οποίο είναι διαχρονικό, σε όλους τους 



136 
 

γενικούς γραμματείς του Υπουργείου, και αυτή τη στιγμή, το μόνο που γίνεται, είναι 

να δίνονται υποσχέσεις για ενίσχυση των υπηρεσιών.  
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Κεφάλαιο 10ο : Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια αποτύπωσης των προβλημάτων – 

δυσχερειών που αντιμετωπίζει σήμερα η φορολογική διοίκηση, από τη σκοπιά όλων 

των εμπλεκόμενων με τη φορολογική διοίκηση (εργαζομένων και πολιτών) και η 

κατανόηση αλλαγής της οργανωτικής κουλτούρας της φορολογικής διοίκησης με την 

ενεργό συμμετοχή και συμβολή των υπαλλήλων της. 

Ο εκσυγχρονισμός της φορολογικής διοίκησης και η ανάγκη βελτίωσης της 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς της, αποτελεί περισσότερο από ποτέ 

υψίστης σημασίας, καθότι αποτελεί θεματοφύλακα των δημοσίων εσόδων, από την 

επιτυχή είσπραξη των οποίων εξαρτάται η χρηματοδότηση της Υγείας, Παιδείας, 

κοινωνικής πολιτικής και κατ΄επέκταση η κοινωνική και οικονομική ευημερία της 

χώρας.  

Κυρίαρχος ρόλος της φορολογικής αρχής είναι : α) η είσπραξη των φόρων 

σύμφωνα με τον νόμο, και με τέτοιο τρόπο, που θα εμπεδώσει εμπιστοσύνη στο 

φορολογικό σύστημα και τη διοίκηση, β) η διαμόρφωση μιας φορολογικής 

διοίκησης δίπλα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις με τη δυνατότητα προσφοράς 

ουσιαστικής συνδρομής κατά την εκπλήρωση των φορολογικών τους 

υποχρεώσεων (με τρόπο απλό, γρήγορο και ανέξοδο) ανταποκρινόμενη γρήγορα 

και αποτελεσματικά στα αιτήματα των φορολογουμένων, με όραμα την ανάπτυξη 

σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.  

Η αναδιάρθρωση λοιπόν της φορολογικής διοίκησης αναδεικνύεται ως μια από 

τις πλέον περίπλοκες διαδικασίες, δεδομένης της άμεσης αλληλεξάρτησής της 

από τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του φορολογικού συστήματος, το οποίο 

στοχεύει μεταξύ άλλων, και στην επίτευξη διαφορετικών ποιοτικών στόχων. 

Αφενός, της αύξησης της εισπραξιμότητας των δημοσίων εσόδων σε ένα συνεχώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον, και αφετέρου, στην εμπέδωση της κοινωνικής 

εμπιστοσύνης και συνεργασίας για τη βιωσιμότητα του φορολογικού συστήματος.  

Συνεπώς, υπό το πρίσμα αυτό, στο επίκεντρο της αναβάθμισης, τίθεται επί της 

ουσίας η αλλαγή των σχέσεων ανάμεσα στο κράτος και στους πολίτες. Στην 
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αλλαγή αυτής της σχέσης η φορολογική διοίκηση επιτελεί κομβικό ρόλο, καθώς 

λειτουργεί ως βασικό μέσο της σχέσης κράτους – πολιτών. 

Είναι γεγονός, ότι η φορολογική διοίκηση καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει 

μεγάλες προκλήσεις, όπως κυρίως την αύξηση της αποτελεσματικότητάς της, με 

σκοπό την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, την βελτίωση 

της οικειοθελούς συμμόρφωσης και την παροχή στους πολίτες ποιοτικότερων 

υπηρεσιών. Σύμφωνα όμως με την βιβλιογραφική έρευνα, η βελτίωση της 

λειτουργίας και η ανάπτυξη ενός επιπέδου ποιότητας προϋποθέτει σύγκριση, 

συσχετισμό με κάτι άλλο ή άλλα που αποτελούν τα σημεία αναφοράς, δηλαδή 

προϋποθέτει μέτρηση. Ο Ζαβλάνος (2006, σελ. 296), χαρακτηριστικά αναφέρει 

ότι : « Αν κάτι δεν μπορώ να το μετρήσω, δεν μπορώ να το ελέγξω. Αν δεν μπορώ 

να το ελέγξω, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Αν δεν μπορώ να το διαχειριστώ, δεν 

μπορώ να το βελτιώσω».  

Πέρα όμως από τη μέτρηση, για να υπάρξει βελτίωση της λειτουργίας ενός 

οργανισμού είναι απαραίτητη και η ανατροφοδότηση. Η σημασία της 

ανατροφοδότησης έγκειται στο γεγονός ότι βοηθάει τα άτομα να αντιδράσουν και 

να διορθώσουν τα προβλήματα. Συνεπώς, η έννοια της βελτίωσης είναι 

αλληλένδετη με την μέτρηση, την αξιολόγηση, η οποία πρέπει να είναι συνεχής.  

Ένα τέτοιο εργαλείο μέτρησης και αξιολόγησης αποτελεί και το Κοινό 

Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.), το οποίο εφαρμόζεται σε πολλούς δημόσιους 

οργανισμούς της Ευρώπης. 

Στην εργασία παρουσιάστηκαν τα πλεονεκτήματα του Κ.Π.Α. ως ένα πρώτο 

βήμα στην έννοια της ποιότητας. Ένας σημαντικός λόγος για τη χρήση του 

Κ.Π.Α., είναι, ότι αποτελεί μια κινητήρια δύναμη η οποία απορρέει από το 

εσωτερικό της οργάνωσης αλλά και η αναγνώριση των δυνατών σημείων και των 

τομέων που χρειάζονται βελτίωση. Επίσης, ένα από τα δυνητικά οφέλη της 

εφαρμογής του Κ.Π.Α. είναι η βελτίωση του επιπέδου επίγνωσης και 

επικοινωνίας σε όλη την οργάνωση. Έτσι αν και το Κ.Π.Α. επικεντρώνεται 

κυρίως στην αξιολόγηση της απόδοσης της διοίκησης και στον προσδιορισμό των 

οργανωτικών της αιτιών ώστε να καταστήσει δυνατή τη διοικητική βελτίωση, ο 

τελικός στόχος της εφαρμογής του είναι η συνεισφορά στην καλή διακυβέρνηση. 
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Ένα κοινό βασικό συμπέρασμα που αποτυπώθηκε σε όλες τις εφαρμογές είναι ότι 

το Κ.Π.Α. εμπεριέχει μια συλλογική δυναμική, καθώς πρέπει να εργαστούν ένα 

σύνολο ανθρώπων για την ολοκλήρωσή του, όπως οι ομάδες αυτοαξιολόγησης. 

Αυτό προϋποθέτει πολιτικές ενεργοποίησης και εμπλοκής των υπαλλήλων, που 

σταδιακά εξοικειώνονται με τη λογική της συλλογικής εργασίας και συνεργασίας. 

Επιπλέον, το Κ.Π.Α. ενθαρρύνει τη συγκριτική μάθηση μεταξύ των οργανώσεων 

του δημοσίου τομέα. Με τη μέθοδο αυτή διευκολύνεται η ανάπτυξη επαφών, 

επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των φορέων της δημόσιας διοίκησης των 

κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η ανταλλαγή εμπειριών για 

ζητήματα διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας.  

Επίσης, στην παρούσα εργασία, έγινε μία εκτενής αναφορά των βέλτιστων 

πρακτικών από την εφαρμογή του Κ.Π.Α., αλλά και των βέλτιστων πρακτικών 

φορολογικών διοικήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις οποίες προκύπτει ότι 

σε χώρες όπου είναι διαδεδομένοι και ισχυροί οι θεσμοί συμμετοχής των πολιτών 

καθώς και οι θεσμοί διαφάνειας και λογοδοσίας, ενώ παράλληλα αξιοποιούνται οι 

νέες τεχνολογίες, υπάρχει αποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης. Ο 

βαθμός ικανοποίησης των πολιτών από τις φορολογικές υπηρεσίες είναι ιδιαίτερα 

υψηλός, ενώ οι κοινωνίες τους διακρίνονται για τον υψηλό βαθμό γενικευμένης 

εμπιστοσύνης, που αποτελεί το βασικό συστατικό του κοινωνικού κεφαλαίου μαζί 

με την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Επιπλέον, από τη μελέτη των βέλτιστων 

πρακτικών άλλων χωρών (Πορτογαλία), κατανοήθηκε και ο σημαντικός ρόλος 

των νέων τεχνολογιών που τελούν σε στενή σχέση σύνδεσης και αλληλεπίδρασης 

ως προς τη διαμόρφωση φορολογικής συνείδησης. 

Κατά το ερευνητικό μέρος της εργασίας, τα κριτήρια και τα υποκριτήρια του 

Κ.Π.Α. αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης και δημιουργίας ερωτημάτων τα οποία 

απευθύνθηκαν στους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ. αλλά και στους πολίτες για την 

αξιολόγηση των φορολογικών υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα λειτούργησαν ως ένα 

σύστημα ανατροφοδότησης για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Είναι αλήθεια από τα αποτελέσματα της έρευνας αναδείχθηκαν πολλά 

προβλήματα και αδυναμίες της φορολογικής διοίκησης και συγκεκριμένα τα εξής 

: 
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Στο επίπεδο της Ηγεσίας  

 έλλειψη σταθερού οράματος και σαφήνειας των στόχων  

 έλλειψη οργανωσιακής κουλτούρας 

 έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ Ηγεσίας και Υπαλλήλων 

Στο επίπεδο της Στρατηγικής και του Προγραμματισμού 

 Έλλειψη σταθερού φορολογικού συστήματος  

 Έλλειψη φορολογικής συνείδησης και σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους 

και πολιτών 

 Συνεχείς αναδιοργανώσεις των Υπηρεσιών της φορολογικής διοίκησης 

Στο επίπεδο του Ανθρώπινου Δυναμικού 

 Έλλειψη πλήρους αξιοκρατίας στην επιλογή προσώπων σε θέσεις ευθύνης 

 Μη ορθολογική κατανομή του προσωπικού στα τμήματα των Δ.Ο.Υ. βάσει 

προσόντων 

 Ανεπαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση των Υπαλλήλων 

Στο επίπεδο των Συνεργασιών και Πόρων 

 Εσωστρέφεια της φορολογικής διοίκησης τόσο στο εξωτερικό όσο και στο 

εσωτερικό της περιβάλλον.  

 Ανεπάρκεια υλικοτεχνικών πόρων 

 

Στο επίπεδο των Διαδικασιών 

 Απουσία ενιαίου τρόπου λειτουργίας και διαδικασιών στη φορολογική 

διοίκηση 
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 Πολυνομία και ασάφεια φορολογικής νομοθεσίας 

 Μερική εξάλειψη της γραφειοκρατίας 

 Έλλειψη νομικής υποστήριξης 

Από την άλλη πλευρά στα δυνατά σημεία της φορολογικής διοίκησης 

κατατάσσεται το ανθρώπινο δυναμικό της , το οποίο διακρίνεται για τα υψηλά 

τυπικά προσόντα που διαθέτει αλλά και την εμπειρία του. 

Παρότι, το Κ.Π.Α. αποτέλεσε αντικείμενο πολλών εργασιών, εντούτοις η 

πρωτοτυπία της παρούσας εργασίας έγκειται στο γεγονός ότι, έγινε μια 

προσπάθεια αξιολόγησης των φορολογικών υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης, τόσο 

από το εσωτερικό περιβάλλον (υπαλλήλους) όσο και από το εξωτερικό 

περιβάλλον (πολίτες). Δηλαδή, επιχειρήθηκε μια ολιστική προσέγγιση για τη 

συνολική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της φορολογικής διοίκησης. 

Και τα σημαντικότερα σημεία που έφερε η εργασία στην επιφάνεια, είναι η 

πολυνομία και η έλλειψη συνεργασίας και επικοινωνίας εντός του 

φοροεισπρακτικού μηχανισμού, δηλαδή η εσωστρέφεια που διακρίνει τη 

φορολογική διοίκηση. Συγκεκριμένα, στη φορολογική νομοθεσία, η πληθώρα των 

κανονιστικών ρυθμίσεων πήρε διαστάσεις πλημμυρίδας. Αντί οι κανονιστικές 

ρυθμίσεις να απαντούν και να εξισορροπούν τις ανάγκες των πολιτών, 

δημιούργησαν ένα περίπλοκο ανασφαλές και άκαμπτο σύστημα που συντηρεί την 

γραφειοκρατία και αποτελεί τροχοπέδη της οικονομικής ανάπτυξης. Από την 

άλλη πλευρά, η παντελής έλλειψη συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην 

διαδικασία εκσυγχρονισμού και η έλλειψη συνεργασίας και επικοινωνίας που 

καταγράφεται τόσο στους κόλπους της φορολογικής διοίκησης όσο και στη 

συνεργασία της με το εξωτερικό περιβάλλον, αποδεικνύει την ασυντόνιστη δράση 

της φορολογικής διοίκησης. Απεναντίας, σύμφωνα με τις αρχές της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας, η ιδέα της ανάμειξης των εργαζομένων στο σχεδιασμό και τη 

μεταρρύθμιση, αποτελεί ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδο, όχι μόνο για την 

αντιμετώπιση των αντιστάσεων, αλλά για τη δημιουργία ενεργούς υποστήριξης 

της αλλαγής. Γιατί αποδείχθηκε ότι, η συμμετοχή δημιουργεί στα άτομα ένα 

αίσθημα ευθύνης και αφοσίωσης της αλλαγής, που συνεπάγεται τη δέσμευσή τους 

να την υποστηρίξουν ενεργά και να συνεργαστούν για αυτή. Αλλά και στο 
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επίπεδο συνεργασίας με τρίτους φορείς, η ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει ότι, όταν 

διάφορες αρχές όπως, οι δημοτικές αρχές, οι οργανισμοί κοινωνικών εισφορών, 

τα δικαστήρια, τα πανεπιστήμια, η αστυνομία, δραστηριοποιούνται από κοινού, 

αντιμετωπίζεται πιο αποτελεσματικά το φαινόμενο της φοροδιαφυγής, το 

οργανωμένο έγκλημα και η αποτελεσματική είσπραξη των δημοσίων εσόδων.  

Η διάγνωση και η αντιμετώπιση των προβλημάτων της φορολογικής διοίκησης 

επικεντρώνεται σε προτεινόμενες πρακτικές προς τρεις κύριες κατευθύνσεις: 

 Προς την κατεύθυνση της στρατηγικής και του προγραμματισμού  

 Προς την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των νέων τεχνολογιών 

 Προς την ενδυνάμωση της σχέσης φορολογικής διοίκησης και πολιτών 

Ως προς την κατεύθυνση της Στρατηγικής και του Προγραμματισμού 

προτείνεται αλλαγή της οργανωτικής κουλτούρας με έμφαση στην συλλογική 

εργασία, επικοινωνία και διάλογο, ως αντίδοτο στον ατομικισμό και την 

εσωστρέφεια που χαρακτηρίζει σήμερα την φορολογική διοίκηση. Με τον τρόπο 

αυτό η Ηγεσία της Γ.Γ.Δ.Ε., θα οδηγήσει σε βελτίωση της ποιότητας των 

πολιτικών της, καθώς μέσα από την επικοινωνία και τη συμμετοχή θα συλλέγει 

περισσότερες πληροφορίες και απόψεις από τους υπαλλήλους της, για να 

μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αλλά και να ανταποκριθεί στους 

απαιτητικούς στόχους της, στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των 

υπηρεσιών της.  

Η διαμόρφωση φορολογικής συνείδησης και η αντίληψη οικειοθελούς 

συμμόρφωσης στους πολίτες, είναι ένα ζήτημα το οποίο προτείνεται να εξεταστεί 

πιο στοχευμένα και πιο σοβαρά. Η βιβλιογραφική έρευνα έδειξε η διαμόρφωση 

της φορολογικής συνείδησης είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία, η οποία 

μάλιστα καλλιεργείται από τα στάδια της σχολικής ηλικίας. Η φορολογική 

συνείδηση σε συνδυασμό με μια στοχευμένη ενημέρωση ότι το κράτος 

διαχειρίζεται τα έσοδά του για το δημόσιο συμφέρον και για ταχεία οικονομική 

και κοινωνική ανάκαμψη, θα συμβάλει στην μεταστροφή της κοινής γνώμης προς 

μια θετική άποψη. 
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Ως προς την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού προτείνεται : 

 Ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με χρήση σύγχρονων 

πρακτικών και μεθόδων διοίκησης (εργασία σε ομάδες), και αξιολόγησή του 

 Διεύρυνση της γνώσης, εκπαίδευση από απόσταση, αξιοποίηση της εμπειρίας 

καθώς και των εξαιρετικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, επένδυση στους 

νεοεισερχόμενους για τη δημιουργία ικανών μελλοντικών στελεχών  

 Υιοθέτηση και προσαρμογή βέλτιστων πρακτικών, μέσω συστήματος 

ανταλλαγής εργαζομένων για ένα διάστημα 3-6 μηνών σε συνεργασία με άλλα 

κράτη 

Ως προς την ενδυνάμωση της σχέσης φορολογικής διοίκησης και πολιτών: 

 Εκσυγχρονισμός των πληροφοριακών συστημάτων με πλήρη επέκταση των 

παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη 

 Μηχανισμός ουσιαστικής ενημέρωσης των πολιτών για τις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις και δικαιώματα, μέσω δημιουργίας εκπαιδευτικών sites στο 

διαδίκτυο ή μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων για νέους επιχειρηματίες 

 Δημιουργία σύγχρονων εγχειριδίων διαδικασιών για ομοιόμορφη εφαρμογή 

της νομοθεσίας από όλες τις Δ.Ο.Υ. 

 Υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων του νέου δημόσιου 

μάνατζμεντ, όπως είναι οι υπηρεσίες μιας στάσης ( one stop shops). Οι 

υπηρεσίες μιας στάσης αποτελούν καλές πρακτικές καθώς συγκεντρώνουν μια 

σειρά από υπηρεσίες σε ένα και μοναδικό σημείο, διευκολύνοντας τη 

διεκπεραίωση τους τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις 

Εν κατακλείδι, σε όλα τα κράτη η φορολογική διοίκηση επιτελεί ένα σημαντικό 

ρόλο καθώς λειτουργεί ως βασικό μέσο στην σχέση επικοινωνίας κράτους και 

πολιτών, που κατά κύριο λόγο είναι σχέση διοικούντος και διοικούμενου. Αυτή η 

σχέση, τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε «διοίκηση στην υπηρεσία του 

πολίτη/πελάτη». Στα πλαίσια της νέας σχέσης απαιτούνται ποιοτικές υπηρεσίες. Η 

άνοδος του κοινωνικού και μορφωτικού επιπέδου των πολιτών έχει συμβάλλει 
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σημαντικά ώστε οι πολίτες να απαιτούν, όχι απλά να ζητούν, από το κράτος να 

παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Η αλλαγή της συμπεριφοράς της Δημόσιας 

Διοίκησης και η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών θα επηρεάσει θετικά όλο το 

πλέγμα των κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών του κράτους, ιδιαίτερα όσον 

αφορά στην αναμόρφωση των δομών και στη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών. 

Στα πλαίσια αυτής της παραδοχής «η διοίκηση στην υπηρεσία του πολίτη» κινείται 

και η παρούσα εργασία με στόχο την υιοθέτηση ενός μοντέλου επικοινωνίας και 

αξιολόγησης. Το Κ.Π.Α. είναι το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Η 

αξιολόγηση της φορολογικής διοίκησης είναι ο μόνος δρόμος προκειμένου αυτή να 

καταστεί σύγχρονη, να επιδράσει θετικά στην αντίληψη του κοινού για την 

ακεραιότητά της μέσω της λογοδοσίας για το έργο της, να εκπληρώσει την αποστολή 

της, να καταστεί αρωγός στην προσπάθεια για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 

και να παρέχει ποιοτικότερες υπηρεσίες στους φορολογουμένους συμβάλλοντας με 

τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης. 
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