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i. Περίληψη (Abstract) 

 

Στο συνεχές μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον της κοινωνικοοικονομικής 

κρίσης που διανύουμε, κάθε οργανισμός θα πρέπει να καινοτομεί συνεχώς, να 

βελτιώνεται και να παραμένει ανταγωνιστικός, έχοντας στη διάθεσή του ολοένα και 

λιγότερους πόρους. Επιτακτική ανάγκη αποτελεί ο εκσυγχρονισμός του δημόσιου 

τομέα, για την βιωσιμότητα, την υγιής ανάπτυξη και την επιτυχημένη λειτουργία του 

και αυτό δύναται να συντελεστεί με την υιοθέτηση και εφαρμογή των αρχών της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο η βελτίωση της ποιότητας στα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών: νέες προκλήσεις και εφαρμογές καινοτόμων καλών 

πρακτικών, αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιτυχημένης πορείας ενός δημόσιου 

οργανισμού, των ΚΕΠ, βελτιώνοντας συνεχώς τον τρόπο λειτουργίας και αυξάνοντας 

την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά του.  Σκοπός είναι να μελετήσει τους 

τρόπους για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΚΕΠ και την αριστεία 

αυτών στην εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες προσκλήσεις 

αλλά και τις καινοτόμες καλές πρακτικές. Για το λόγο αυτό εκτός από ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας εκπονήθηκε έρευνα κατά την οποία μελετήθηκε μια συστηματική, 

περιεκτική και ευρεία προσέγγιση, των ΚΕΠ, ως προς τις δραστηριότητες και τα 

αποτελέσματα του στα πλαίσια του μοντέλου αριστείας EFQM, του πλέον 

αναγνωρισμένου βραβείου για την επιχειρησιακή επίδοση στην Ευρώπη.  

 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σε συνδυασμό με την ποσοτική έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε, με δομημένο ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από 

εργαζόμενους σε ΚΕΠ, θα επισημάνει τα προβλήματα, θα ανιχνεύσει τις αδυναμίες και 

θα καταλήξει στην παρουσίαση των προτάσεων. 
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Εισαγωγή 

 

<<όλα έχουν ειπωθεί αλλά αφού δεν ακούει κανένας πρέπει να τα πούμε από την 

αρχή>> Andre Cide 

 

Η εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ στον ελληνικό δημόσιο τομέα  αποτελεί επιτακτική 

ανάγκη  για την επιβίωση και την ανάπτυξή του, ώστε να ανταπεξέλθει με τον πλέον 

αποδοτικό τρόπο στο απαιτητικό οικονομικοκοινωνικό περιβάλλον. Τεράστια είναι η 

χρησιμότητα της ΔΟΠ στον εκσυγχρονισμό του κράτους και στην ποιοτική αναβάθμιση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους δημόσιους φορείς. 

 

Ο σκοπός της μελέτης είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας μιας συγκεκριμένης δημόσιας υπηρεσίας, των ΚΕΠ,  που συνεπάγεται 

βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Στόχος  είναι να εντοπιστούν τα δυνατά και 

τα αδύνατα σημεία, ώστε να σχεδιαστεί και να προταθεί ένα πλαίσιο ενεργειών που θα 

βελτιώσει την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Συγκεκριμένα να 

προσδιοριστούν οι επιθυμητές δραστηριότητες και τα αποτελέσματα εκείνα που θα 

ικανοποιήσουν τους στόχους του ίδιου  του οργανισμού και θα ξεπεράσουν τις 

προσδοκίες των πολιτών και της κοινωνίας γενικότερα. 

 

Το κύριο σώμα αποτελείται από δέκα κεφάλαια, και ξεκινώντας  παρουσιάζεται η 

θεωρητική προσέγγιση της ποιότητας στο δημόσιο τομέα και ειδικότερα η έννοια, οι 

διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά της ποιότητας. Εν συνεχεία  παρουσιάζεται η   

έννοια των υπηρεσιών, τα χαρακτηριστικά, οι διαστάσεις και το μοντέλο ποιότητας 

υπηρεσιών. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η ΔΟΠ στο δημόσιο τομέα, η πιστοποίηση 

ISO, τα εθνικά βραβεία ποιότητας, η συγκριτική αξιολόγηση και τέλος η συνεχής 

βελτίωση KAIZEN. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις τεχνικές βελτίωσης 

της ποιότητας, όπως   το ΚΠΑ, το μοντέλο αριστείας EFQM και το εργαλείο  μέτρησης 

της απόδοσης Balanced Scorecard. Το επόμενο κεφάλαιο αναφέρεται στις νέες 

τεχνολογίες και τις εξελίξεις της σημερινής κοινωνίας, στις νέες απαιτήσεις και 

προσδοκίες που υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα, στις δημοσιονομικές πιέσεις που 

απαιτούν αποδοτικότερες υπηρεσίες και τέλος στις δημογραφικές αλλαγές και την 

ποικιλομορφία των σύγχρονων κοινωνιών. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι 

καινοτομίες που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί, όπως είναι   η αναβάθμιση των 

συνδέσεων των δημόσιων φορέων με το Σύζευξις, η Πύλη Ερμής, η δημιουργία των 



 X 

ΕΚΕ και οι on line συνδέσεις των βάσεων δεδομένων των δημόσιων φορέων μεταξύ 

τους. Στο έβδομο κεφάλαιο προτείνονται καλές πρακτικές άλλων χωρών και 

ευρωπαϊκών δήμων, όπως είναι η περίπτωση της Κύπρου και της Δανίας, καθώς επίσης 

και η περίπτωση του Μιλάνου. Στο όγδοο κεφάλαιο επισημαίνονται  τα αποτελέσματα 

από παλιότερες έρευνες που έγιναν όσον αφορά τα ΚΕΠ και στο ένατο αναφέρονται ο 

θεσμός και ο ρόλος των ΚΕΠ, οι αρμοδιότητές και τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας. 

Στο δέκατο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας, αναλύονται τα 

δεδομένα της έρευνας, ερμηνεύονται τα αποτελέσματα και παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα της εμπειρικής έρευνας. Εν κατακλείδι θα επιχειρηθούν να απαντηθούν 

ερωτήματα σχετικά με τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του θεσμού, θα αναφερθούν  

τυχόν περιορισμοί της έρευνας, οι πιθανές μελλοντικές έρευνες και κλείνοντας θα 

παρουσιαστούν οι προτάσεις.   
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Κεφάλαιο 1 : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 
 

1.1 Η έννοια της ποιότητας 

 

΄΄ Η ποιότητα δεν είναι ποτέ τυχαία, είναι το αποτέλεσμα μιας έξυπνης προσπάθειας΄΄ 

John Ruskin. 

 

Ποιότητα είναι ένας πολυδιάστατος όρος που έχει κατακλύσει τη ζωή μας τα τελευταία 

χρόνια, έχουν γραφτεί πολυάριθμα βιβλία σχετικά με τον όρο αυτό, γίνονται αμέτρητες 

συζητήσεις και η έννοιά του μεταβάλλεται συνεχώς καθώς περνούν τα χρόνια  και οι 

συνθήκες ζωής αλλάζουν και η τεχνολογία εξελίσσεται. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 

είναι σκόπιμο να κατανοηθεί  ο όρος  ποιότητα, ο οποίος αποτελεί την βασική και 

αποτελεσματική   προϋπόθεση για την επιτυχία σε κάθε είδους δραστηριότητα. <<Η 

ποιότητα είναι μια ασυνήθιστα γλιστερή έννοια, εύκολα να τη φανταστείς, όμως πολύ 

δύσκολη να την ορίσεις>>  αναφέρει ο David Garvin(1988), καθηγητής Οργάνωσης και 

Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Harvard Business School. Ας σημειωθεί ότι στα αρχαία 

Ελληνικά η λέξη ΄ποιότης΄ σημαίνει τι λογής, και στο ελληνικό λεξικό Τεγόπουλος-

Φυτράκης,   η λέξη ποιότητα σημαίνει το ποιόν, η φύση, η εσωτερική υπόσταση 

προσώπου ή πράγματος, καθώς επίσης και το σύνολο των ιδιοτήτων που 

χαρακτηρίζουν ένα εμπόρευμα και τα ομοειδή του.   

 

Με την πάροδο του χρόνου έχουν διατυπωθεί πολυάριθμοι ορισμοί για την έννοια της 

ποιότητας, σύμφωνα με τους οποίους μπορεί κάποιος να καταλήξει στο συμπέρασμα 

ότι ποιότητα είναι τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας 

που συμμορφώνονται σε προδιαγραφές και ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πελάτη.   Οι  

πιο χαρακτηριστικοί ορισμοί είναι: Ποιότητα είναι τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή 

μιας υπηρεσίας που ικανοποιούν πλήρως ή ξεπερνούν τις προσδοκίες του πελάτη, τα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας που ικανοποιούν δεδομένες 

προδιαγραφές, ο βαθμός στον οποίο ένα προϊόν ή μια  υπηρεσία συμμορφώνεται με τις 

προδιαγραφές του σχεδίου του και τέλος το σύνολο των ιδιοτήτων μέσω των οποίων 

ένα προϊόν ή μια  υπηρεσία συμμορφώνεται στις απαιτήσεις του πελάτη (Τσιότρας, 

1995).  Είναι γνωστό ότι οι ειδικοί της ποιότητας αναφέρουν: 

 Ποιότητα σημαίνει να είναι κατάλληλο το προϊόν ή η υπηρεσία για το σκοπό ή 

τη χρήση για την οποία προορίζεται (Juran, 1992).  
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 Ποιότητα σημαίνει συμμόρφωση των χαρακτηριστικών του προϊόντος με τις 

απαιτήσεις του πελάτη ή τις προδιαγραφές του (Crosby, 1980). 

 Ποιότητα σημαίνει η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη (Deming, 1986). 

 Ποιότητα είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των 

υπηρεσιών τα οποία σχετίζονται με το μάρκετινγκ, την τεχνολογία, την 

κατασκευή και την συντήρηση μέσω των οποίων το προϊόν ή η υπηρεσία 

ικανοποιεί τις προσδοκίες του πελάτη (Feigenbaum, 1991). 

 

Ολοκληρώνοντας αξίζει να αναφέρουμε αυτό που γράφει ο Pfeffer για την ποιότητα: 

Όλοι μας τη θαυμάζουμε. 

Πολλοί από εμάς τη θέλουμε. 

Λίγοι από εμάς μπορούμε να την έχουμε. 

 

1.2       Ποιότητα στο Δημόσιο Τομέα 

 

Η έννοια της ποιότητας στο Δημόσιο Τομέα εμφανίστηκε  στην Αμερική μετά τη 

δεκαετία του 1960, όταν μεταφέρθηκε από τον ιδιωτικό τομέα που προϋπήρχε μετά το 

Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και κατέληξε στην Ευρώπη. Έχοντας ως προσανατολισμό τον 

πολίτη, Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, στις αρχές της δεκαετίας του  1980  ξεκίνησαν  να 

εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις με στόχο την αύξηση της ποιότητας των προσφερόμενων 

υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) τα κράτη 

μέλη οφείλουν να ευθυγραμμίσουν τις εθνικές πολιτικές της Δημόσιας Διοίκησης  στις 

κατευθύνσεις της Ε.Ε.  

 

Στην Ελλάδα οι πολιτικές ποιότητας στο Δημόσιο Τομέα εμφανίστηκαν τα τελευταία 

χρόνια με κύριο στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας 

του Δημοσίου.  Η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώθηκε να 

ακολουθήσει τις πολιτικές που όρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας για το 

Δημόσιο Τομέα, για την ικανοποίηση των αναγκών και για την παροχή υπηρεσιών 

υψηλής απόδοσης σε πολίτες και υπηρεσίες. Αποτέλεσμα της ευθυγράμμισης αυτής 

είναι η αποκέντρωση και βελτίωση των λειτουργιών της Ελληνικής Δημόσιας 

Διοίκησης, ο εκσυγχρονισμός των δράσεών της, η μέτρηση των επιδόσεων, καθώς 

επίσης  και ο προσανατολισμός των υπηρεσιών στην ικανοποίηση των αναγκών των 

πολιτών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω αποτελεί η 

καθιέρωση μιας κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης στο Δημόσιο τομέα, σύμφωνα με την 
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οποία θα ενισχυθεί η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα και τελικά η ποιότητα των 

προσφερόμενων υπηρεσιών. Ο βασικός στόχος εξάλλου της ποιότητας στο Δημόσιο 

τομέα δεν είναι το κέρδος αλλά  το δημόσιο συμφέρον, η διασφάλιση δηλαδή των 

συλλογικών αναγκών και η προστασία των αδύναμων κατηγοριών πολιτών. Ο στόχος 

αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσα από μια κουλτούρα προσφοράς και μέσα σε ένα 

πλαίσιο ανταποκριτικότητας στις ανάγκες των πολιτών (Τσέκος, 2007).  Κλείνοντας 

αξίζει να αναφερθεί ότι η  μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης αποτελεί τόσο 

προϋπόθεση όσο και πρωταρχικό παράγοντα για την βιώσιμη ανάπτυξη και την 

αποδοτική και αποτελεσματική υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Εθνικό Πρόγραμμα 

Μεταρρυθμίσεων Απρίλιος 2015, 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/nrp2015_greece_el.pdf). 

 

1.3       Θεωρητική προσέγγιση ποιότητας, χαρακτηριστικά  

 

Η ποιότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας αποτελεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

του οργανισμού και είναι σχεδόν ακατόρθωτο να αντιγραφεί από ανταγωνιστές. Στην 

έννοια της ποιότητας εμπλέκεται από τη μία πλευρά η ικανοποίηση των προσδοκιών 

των εξωτερικών πελατών, αγοραστές, χρήστες, οι οποίοι επιθυμούν αξιόπιστες και 

υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, δίχως να χρειαστεί να δαπανήσουν πολύ κόπο ή χρήμα. 

Από την άλλη πλευρά, εμπλέκεται η ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων 

(εσωτερικοί πελάτες), η οποία σχετίζεται με την ιεράρχηση των αναγκών του Maslow, 

που υποδεικνύει ότι οι εργαζόμενοι κινητοποιούνται αρχικά από την  ικανοποίηση 

βασικών αναγκών, όπως τροφή, διαμονή, θέρμανση, για να προχωρήσουν στην 

ικανοποίηση των πιο σύνθετων που σχετίζονται με την ασφάλεια, την αποδοχή, την 

εκτίμηση και τέλος την αυτοπραγμάτωση. Επιπρόσθετα, η ποιότητα για ένα οργανισμό 

έρχεται να σηματοδοτήσει το κύρος του μέσω της εικόνας και της φήμης που έχει στο 

κοινωνικό σύνολο. Καταλήγοντας είναι πολύ σημαντικό να επισημανθεί ότι ένας 

οργανισμός επιμελείται την προσφερόμενη ποιότητα τόσο στους εσωτερικούς, όσο και 

στους εξωτερικούς πελάτες (Τσιότρας,1995). 

 

Κατά τον David Garvin, οι βασικές διαστάσεις της ποιότητας είναι: 

- Βασικά χαρακτηριστικά απόδοσης προϊόντος, είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα 

που ικανοποιούν τις βασικές ανάγκες των πελατών. 

- Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του προϊόντος, συμπληρώνουν τα κύρια 

χαρακτηριστικά και είναι εξίσου σημαντικά. 
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- Αξιοπιστία του προϊόντος αναφέρεται στην πιθανότητα βλάβης. 

- Ποιότητα παραγωγής προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές που 

εκπληρώνονται. 

- Αναμενόμενη διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι ο χρόνος που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ένα προϊόν διατηρώντας τα χαρακτηριστικά του και χωρίς να 

παρουσιάζονται προβλήματα. 

- Ποιότητα εξυπηρέτησης του προϊόντος εννοείται η  μετά την πώληση διάθεση 

και ταχύτητα αποκατάστασης βλαβών ή λαθών και η διαχείριση παραπόνων. 

- Αισθητικά χαρακτηριστικά είναι η υποκειμενική διάσταση των 

χαρακτηριστικών που επηρεάζουν τις αισθήσεις του πελάτη. 

- Υποκειμενική αντίληψη ποιότητας του προϊόντος βασίζεται σε υποκειμενικά 

χαρακτηριστικά που επηρεάζονται από τη φήμη και την εικόνα του οργανισμού 

(Δερβιτσιώτης, 2001). 

 

Αναμφισβήτητα ο  Deming διαδραμάτισε καθοριστικό  ρόλο στη διαδικασία βελτίωσης 

της ποιότητας με τον  ΄΄Κύκλο του Deming΄΄, ο οποίος περιλαμβάνει τεχνικές, εργαλεία 

και τα κάτωθι τέσσερα επαναλαμβανόμενα στάδια: 

- Σχεδιασμός: Εντοπίζουμε και ορίζουμε το πρόβλημα, προσδιορίζουμε αιτίες και 

λύσεις και επιλέγουμε την κατάλληλη λύση. Απαντούμε δηλαδή στις εξής 

ερωτήσεις: τι θα αλλάξουμε, γιατί να το κάνουμε και πώς θα το κατορθώσουμε. 

- Δράση: Εφαρμόζουμε τη λύση σε μικρή κατά προτίμηση κλίμακα. 

- Έλεγχος: συγκεντρώνουμε δεδομένα, παρακολουθούμε και μελετούμε τα 

αποτελέσματα. 

- Αξιολόγηση: χρησιμοποιούμε τα αποτελέσματα, τροποποιούμε τη διαδικασία 

και δημιουργούμε πλάνο εφαρμογής σε μεγαλύτερη κλίμακα. 
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Κεφάλαιο 2 : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

2.1      Έννοια ποιότητας υπηρεσιών  

 

Είναι γνωστό ότι η οικονομική ανάπτυξη έχει επιφέρει την ανάπτυξη του τριτογενή 

τομέα παραγωγής, που αφορά τις υπηρεσίες και συγκεκριμένα τους παραγωγικούς 

κλάδους όπως τουρισμός, ναυτιλία, εμπόριο, υγεία, μεταφορές, εκπαίδευση, 

επικοινωνίες, τραπεζικές υπηρεσίες κ.ά.. Στην Ελλάδα ειδικότερα, ο τριτογενής τομέας 

είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος, με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στο Ακαθάριστο 

Εθνικό προϊόν, σε σχέση με τους υπόλοιπους τομείς, καθώς επίσης και το μεγαλύτερο 

ποσοστό εργαζομένων, υπολογίζεται ότι το 65% των εργαζομένων απασχολείται στον 

τριτογενή τομέα. Είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι ο Δημόσιος Τομέας, κατά κύριο λόγο 

προσφέρει υπηρεσίες στους πολίτες ή τις επιχειρήσεις της κοινωνίας μας, με σκοπό την 

εκπλήρωση των απαιτήσεών- προσδοκιών τους με τον αποδοτικότερο τρόπο. 

 

 Η ποιότητα των υπηρεσιών συνδέεται με την ικανοποίηση του πελάτη, που είναι το 

αποτέλεσμα σύγκρισης μεταξύ της παρεχόμενης υπηρεσίας που έλαβε ο πελάτης, όπως 

την αντιλήφθηκε και  της προσδοκίας που έχει για την υπηρεσία που θα έπρεπε να 

λάβει. Είναι σαφές ότι ικανοποίηση έχουμε όταν η αντίληψη για την παρεχόμενη 

υπηρεσία είναι μεγαλύτερη από την προσδοκία (Ζαβλανός, 2006).  

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μια παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνει τις άμεσες υπηρεσίες, 

τα συνοδευτικά προϊόντα και τις φυσικές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση, καθώς 

επίσης και τις έμμεσες υπηρεσίες που σχετίζονται με την ψυχολογική ικανοποίηση του 

πελάτη, το αίσθημα ασφάλειας, άνεσης κ.ο.κ.. Πράγματι αυτά τα τρία συστατικά 

στοιχεία αποτελούν ένα ΄΄πακέτο΄΄ παροχής υπηρεσιών, όπου το κάθε ένα δύναται να 

μετρηθεί, να αξιολογηθεί και σαφέστατα συντελεί με τη δική του βαρύτητα στην 

ικανοποίηση των προσδοκιών του πελάτη  (Δερβιτσιώτης, 2001).  

 

2.1      Χαρακτηριστικά 

 

Οι υπηρεσίες είναι δραστηριότητες ή διαδικασίες που σχεδιάζονται, παράγονται και 

παρέχονται στο κοινό. Είναι γεγονός ότι οι υπηρεσίες είναι άυλες δεν είναι 

χειροπιαστές, δεν μπορούν να αποθηκευτούν, δεν μπορούν να μεταπωληθούν, δεν 

έχουν ιδιοκτήτη, η παραγωγή και η κατανάλωση γίνονται στον ίδιο χώρο (είναι 

αδιαχώριστες) με άμεση επαφή πελάτη και παραγωγού και τέλος ποικίλλουν από τη μία 
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περίπτωση σε άλλη. Η κατανάλωση μιας υπηρεσίας συμπίπτει με το χρόνο παραγωγής 

της, οπότε οποιαδήποτε αυτόματη διορθωτική ενέργεια που θα επιτρέψει την 

αντικατάσταση ή την επιδιόρθωση της υπηρεσίας, λόγω λανθασμένων επιλογών ή 

αδράνειας, είναι αδύνατη. Αναντίρρητα η αξιολόγηση της ποιότητας μιας υπηρεσίας 

γίνεται διαφορετικά και διεκπεραιώνεται πιο δύσκολα σε σχέση με την αξιολόγηση 

ενός προϊόντος. Αυτό συμβαίνει λόγω της έλλειψης της υλικής υπόστασης των 

υπηρεσιών,  διότι η αξιολόγηση στηρίζεται σε υποκειμενικά στοιχεία που είναι  

δύσκολο να μετρηθούν, όπως άνετες κτηριακές εγκαταστάσεις, φιλικό περιβάλλον, 

ειλικρίνεια, ευπρέπεια και ευγένεια προσωπικού. 

 

 Βασικά στοιχεία στην παροχή υπηρεσιών, όπου ο  πελάτης αποτελεί το κεντρικό 

στοιχείο ως αποδέκτης των υπηρεσιών είναι: 

- η στρατηγική που αποτελεί την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το όραμα, την 

αποστολή και τους στόχους του οργανισμού,  

- το σύστημα παραγωγής που αποτελείται από τις κτηριακές εγκαταστάσεις (γραφεία, 

χώροι αναμονής), τον τεχνολογικό εξοπλισμό και τις διαδικασίες διεκπεραίωσης της 

υπηρεσίας, 

- και το ανθρώπινο δυναμικό που αποτελεί το πιο καθοριστικό στοιχείο στην επιτυχή 

και ποιοτική παροχή υπηρεσιών. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των βασικών αυτών 

στοιχείων προσδιορίζει την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας αλλά και  το βαθμό 

ικανοποίησης των πελατών (Δερβιτσιώτης, 2001). 

 

2.2      Διαστάσεις ποιότητας υπηρεσιών  

 

Κάθε υπηρεσία που παρέχεται απαιτείται να έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες των πελατών και την εξυπηρέτησή τους. Πρότυπη υπηρεσία θεωρείται 

εκείνη που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των πελατών με ακρίβεια, 

ταχύτητα και όρους πρόσβασης (καταλληλότητα χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής, 

επάρκεια πληροφόρησης, συμπεριφορά υπαλλήλων) (Τσέκος, 2007). 

 

 Οι σημαντικότερες  διαστάσεις της ποιότητας των υπηρεσιών που αποτελούν και τους 

παράγοντες για την ποιοτική παροχή υπηρεσιών  είναι: 

- Η αξιοπιστία, η οποία αναφέρεται στην ικανότητα εξυπηρέτησης με ακριβή, έγκυρο , 

ορθό και αξιόπιστο τρόπο και στην ικανοποίηση των βασικών αναγκών του πελάτη,  
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- Η ανταπόκριση, η οποία αναφέρεται στην προθυμία και στην ετοιμότητα του 

προσωπικού να προσφέρει υπηρεσίες άμεσα και σωστά, με ταχύτητα και ευγένεια, 

- Η διασφάλιση, η οποία αναφέρεται στην ικανότητα του προσωπικού να εμπνέει 

εμπιστοσύνη στους πελάτες μέσω της αυτοπεποίθησης, των δεξιοτήτων και των 

γνώσεων του προσωπικού, 

- Η εμπάθεια, η οποία αναφέρεται στην ικανότητα κατανόησης, προσοχής και 

φροντίδας του πελάτη, στο ενδιαφέρον γενικότερα των υπαλλήλων για τις ανάγκες του 

πελάτη, 

- Τα υλικά, ή εμπράγματα στοιχεία ,τα οποία αναφέρονται στην εμφάνιση και την 

απόδοση του κτηρίου, των  εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και του ανθρώπινου 

δυναμικού του οργανισμού.  

 

 Οι διαστάσεις αυτές αποτελούν τα κριτήρια για την αξιολόγηση των υπηρεσιών από 

τους πελάτες. Ας σημειωθεί ακόμη ότι η  πρώτη και βασική διάσταση που είναι η 

αξιοπιστία,  εξαρτάται από το αποτέλεσμα της εξυπηρέτησης και η ζώνη ανοχής της 

είναι κοντά στο υψηλό επίπεδο ποιότητας, ενώ οι υπόλοιπες διαστάσεις που εξαρτώνται 

από τη διαδικασία της εξυπηρέτησης η ζώνη ανοχής τους βρίσκεται σε χαμηλότερα 

επίπεδα ποιότητας. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η ζώνη ανοχής ορίζεται από το 

επίπεδο εξυπηρέτησης ανάμεσα στο επιθυμητό και στο αποδεκτό και μέσα σε αυτήν ο 

καταναλωτής μένει ικανοποιημένος (Δερβιτσιώτης,2005). Εν κατακλείδι, κάνοντας 

παρεμβάσεις και στις πέντε διαστάσεις ποιότητας που αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι 

δυνατή η βελτίωση της αντίληψης του πελάτη για την παρεχόμενη υπηρεσία, άρα και 

της ικανοποίησής του με αποτέλεσμα τη βελτίωση της  ποιότητας. 

 

2.3 Μοντέλο ποιότητας υπηρεσιών 

 

Η εφαρμογή του μοντέλου ποιότητας υπηρεσιών ή Service Quality (SERVQUAL) 

ξεκίνησε από την Αμερική τη δεκαετία του 1980 και δημιουργήθηκε για να μετρήσει 

την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών όπως την αντιλαμβάνονται οι πελάτες. Η 

μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη που αντικατοπτρίζεται ως διαφορά  της 

αναμενόμενης με τη παραχθείσα ποιότητα, βασίζεται στις  πιο αντιπροσωπευτικές 

διαστάσεις ποιότητας που αναφέρθηκαν παραπάνω (Κέφης, 2005) 
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Διάγραμμα 2.1: Μοντέλο ανάλυσης κενών 

 

Στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών από την οπτική του οργανισμού που τις παρέχει, τον 

πιο καθοριστικό παράγοντα αποτελεί η γνώση του τι θέλει και τι προσδοκά ο πελάτης.  

Το μοντέλο του Gronroo είναι ένα μοντέλο μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών που 

σχετίζει την αντίληψη του πελάτη από την παρεχόμενη υπηρεσία με τις προσδοκίες του. 

Διαχωρίζει την τεχνική ποιότητα που αναφέρεται στο αποτέλεσμα της υπηρεσίας και 

την λειτουργική ποιότητα που αναφέρεται στον τρόπο που προσφέρεται μια υπηρεσία 

π.χ. το περιβάλλον.  

 

Το μοντέλο του Gap από την άλλη μεριά αναφέρεται στις αιτίες δυσαρέσκειας των 

πελατών και το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στην αντίληψη για την υπηρεσία που του 

προσφέρθηκε και τις προσδοκίες που είχε. Διαχωρίζει μάλιστα πέντε διαφορετικά 

χάσματα, όπου το πρώτο αναφέρεται στο χάσμα ανάμεσα στις προσδοκίες του πελάτη 

και την αντίληψη που έχει ο οργανισμός για τις προσδοκίες του. Το δεύτερο αναφέρεται 

στο χάσμα ανάμεσα στην αντίληψη του οργανισμού για τις προσδοκίες του πελάτη και 

τις προδιαγραφές της υπηρεσίας που παρέχεται. Το τρίτο είναι το χάσμα ανάμεσα στις 

προδιαγραφές της υπηρεσίας και την τελική υπηρεσία που παρέχεται. Το τέταρτο είναι 

το χάσμα ανάμεσα στην υπηρεσία που παρέχεται και την επικοινωνία με τον πελάτη και 

τέλος το πέμπτο χάσμα είναι ανάμεσα στις προσδοκίες του πελάτη και τις υπηρεσίες 

που του παρέχονται (Ζαβλανός, 2006)  

 



 9 

Κεφάλαιο 3 : Η Δ.Ο.Π. ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 
 

3.1      ΔΟΠ στο δημόσιο τομέα 

 

Η εφαρμογή  της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της αξίας 

των αγαθών ή υπηρεσιών, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τον πελάτη και με τη 

συμμετοχή όλων των εργαζομένων (Τσιότρας, 1995). Η Δ.Ο.Π. είναι μια φιλοσοφία 

διοίκησης ενός οργανισμού, που αγκαλιάζει όλες τις δραστηριότητές του, 

ικανοποιώντας τόσο τους στόχους του ίδιου του οργανισμού όσο και τις προσδοκίες του 

πελάτη και της κοινωνίας, μεγιστοποιώντας τις δυνατότητες των πόρων που έχει, μέσω 

μιας διαρκούς πορείας βελτίωσης. Ο κυριότερος προσανατολισμός είναι η ικανοποίηση 

των απαιτήσεων των πελατών με τη διευρυμένη έννοια εσωτερικοί και εξωτερικοί 

πελάτες (Ζαβλανός, 2006).   

 

 Οι λόγοι υιοθέτησης της Δ.Ο.Π. από το Δημόσιο Τομέα είναι η αναποτελεσματικότητα 

των υπαρχουσών διαδικασιών να διασφαλίσουν την ποιότητα, η ανάγκη  

πελατοκεντρικής προσέγγισης του πολίτη, η  αύξηση της αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας των δημοσίων φορέων. Η φιλοσοφία της Δ.Ο.Π. βασίζεται στις εξής 

αρχές για να έχει αποτελεσματικότητα η εφαρμογή της: 

- ενεργός συμμετοχή και υποστήριξη της διοίκησης, 

- εστίαση στις ανάγκες του πελάτη και του εργαζόμενου, 

- συνεχής βελτίωση, 

- συμμετοχή όλων των ατόμων σε ομάδες και 

- λήψη αποφάσεων με πραγματικά δεδομένα και αντικειμενικά κριτήρια. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την εφαρμογή της Δ.Ο.Π. χρησιμοποιούνται συνδυαστικά 

διαδεδομένες τεχνικές βελτίωσης που προσφέρουν διάγνωση προβλημάτων, μετρήσεις 

και ανάλυση μεγεθών, καθώς και διαμόρφωση λύσεων στις βασικές λειτουργίες του 

οργανισμού. Μερικά από αυτά είναι τα παρακάτω στατιστικά εργαλεία: διάγραμμα 

ροής, ιστόγραμμα, διάγραμμα διασποράς, χάρτες ελέγχου, φύλλο ελέγχου, ανάλυση 

Παρέτο και διάγραμμα αιτίων-αποτελεσμάτων(ψαροκόκκαλο). Με την πάροδο του 

χρόνου έχουν αναπτυχθεί νέα εργαλεία για την αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων, 

μερικά από τα οποία είναι τα ακόλουθα: το διάγραμμα συνάφειας, το διάγραμμα 

συσχέτισης, το δενδροειδές διάγραμμα συστηματοποίησης, ο πίνακας διαμόρφωσης 
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προτεραιοτήτων, ο πίνακας διασύνδεσης μεταβλητών, ο χάρτης ανάλυσης-επιλογής 

διαδικασιών και το διάγραμμα δικτύου δραστηριοτήτων έργου (Δερβιτσιώτης, 2005). 

 

 Εξάλλου η συμβολή του Juran στη θεμελίωση της ποιότητας και στη Δ.Ο.Π. είναι 

σημαντική με κύρια προσέγγιση την ΄΄Τριλογία της ποιότητας του Juran΄΄, με σκοπό τη 

βελτίωση της ποιότητας με προσεγγίσεις μικρές και συνεχείς, μεγάλες και δραστικές ή 

ακόμα και συνδυασμός των δύο. Η Τριλογία αυτή αποτελεί τις βασικές λειτουργίες της 

Δ.Ο.Π και αναφέρεται στις εξής λειτουργίες: 

- Σχεδιασμός ποιότητας: προσδιορίζονται οι ανάγκες και οι προσδοκίες των 

εσωτερικών και των εξωτερικών πελατών,   προσδιορίζονται οι διαφορετικές 

αντιλήψεις για την ποιότητα και σχεδιάζονται τα  χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας και της παραγωγικής διαδικασίας. 

- Έλεγχος ποιότητας: περιγράφεται από βασικούς μηχανισμούς ποιότητας και γίνεται 

μέτρηση των χαρακτηριστικών ποιότητας και της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και 

σύγκριση της απόδοσης με τα πρότυπα που θέσαμε. 

- Βελτίωση ποιότητας: αξιολογείται η απόδοση του συστήματος ποιότητας, γίνεται 

επανατροφοδότηση και διορθώσεις (Juran, 1992). 

 

Οι σκοποί της εφαρμογής της Δ.Ο.Π στο δημόσιο τομέα είναι η αύξηση της 

ικανοποίησης των πολιτών, των επιχειρήσεων, των εργαζομένων και της κοινωνίας 

γενικότερα. Επιπλέον είναι η μείωση του κόστους λειτουργίας των υπηρεσιών, μέσα 

από την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων, η ταχύτερη εξυπηρέτηση, η βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού,  η καλύτερη αξιοποίηση της 

τεχνολογίας και η δημιουργία μόνιμης κουλτούρας ποιότητας.    Η εφαρμογή της 

Δ.Ο.Π. στο Δημόσιο τομέα έχει πολυάριθμα προβλήματα και ο λόγος που 

παρεμποδίζεται  η εφαρμογή της ποιότητας είναι οι επτά θανάσιμες ασθένειες όπως τις 

ανέφερε ο Deming: 

- έλλειψη σταθερότητας σκοπού 

- έμφαση στα βραχυπρόθεσμα οφέλη 

- αξιολόγηση της απόδοσης- επίδοσης 

- μετακίνηση των διευθυντών- μάνατζερς 

- διοίκηση με τη χρησιμοποίηση μόνο ορατών αριθμών 

- αύξηση απουσιών λόγω ασθένειας 

- υπερβολικό κόστος εγγυήσεων 
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Κλείνοντας να τονίσουμε ότι ο Δημόσιος τομέας για να εφαρμόσει με επιτυχία τη 

Δ.Ο.Π. στις υπηρεσίες του, καλό θα ήταν να φροντίσει την ίαση των παραπάνω 

ασθενειών (Ζαβλανός, 2006). 

 

3.2       ISO 

 

Η προτυποποίηση ISO είναι προτυποποίηση προδιαγραφών και διεργασιών κι αποτελεί 

εξέλιξη των εργαλείων ΔΟΠ.  Η σειρά ISO-9000 αποτελεί ένα γενικό σύνολο 

προτύπων για τη διασφάλιση της ποιότητας και τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί 

διεθνώς, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην βελτίωση της ποιότητας προϊόντων 

και υπηρεσιών. Με την πιστοποίηση της ποιότητας εξετάζουμε την ποιότητα των 

διαδικασιών που παράγουν προϊόντα ή υπηρεσίες και συγκεκριμένα επιβεβαιώνουμε 

ότι τα χαρακτηριστικά τους ικανοποιούν συγκεκριμένα πρότυπα και συμμορφώνονται 

στις προδιαγραφές. Είναι δυνατή η εφαρμογή τους σε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών 

και όχι μόνο σε οργανισμούς που παράγουν υλικά αγαθά και είδη μεταποίησης όπως 

αρχικά επικεντρωνόταν. Η επιτυχής εφαρμογή των προτύπων προϋποθέτει τη δέσμευση 

της διοίκησης, την κατάλληλη στάση των εργαζομένων για τις αλλαγές που πρόκειται 

να συμβούν και τέλος την ικανότητα ανάπτυξης διαδικασιών για την διασφάλιση της 

ποιότητας. 

 

 Στο νέο πρότυπο ISO-9000:2000 έχουν προστεθεί ενότητες στην προσπάθεια 

βελτίωσης της ποιότητας και της ικανοποίησης των πελατών, οι οποίες συγκλίνουν στις 

αρχές και τη φιλοσοφία της Δ.Ο.Π.. Οι νέες αυτές ενότητες εστιάζουν περισσότερο στις 

ανάγκες του πελάτη, καθιερώνουν υποχρεωτικούς μετρήσιμους στόχους με σκοπό τη 

συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων των εργαζομένων (Δερβιτσιώτης, 2005). Τα πρότυπα 

ποιότητας βασίζονται  πάνω σε αρχές της διοίκησης ποιότητας όπως είναι η  έμφαση 

στον πελάτη, η  αποτελεσματική ηγεσία, η συμμετοχή των ατόμων, η έμφαση στις 

διαδικασίες, η συστημική προσέγγιση της διοίκησης και η συνεχής βελτίωση. Τα οφέλη 

από την εφαρμογή προτύπων ποιότητας είναι η βελτίωση στο περιβάλλον εργασίας, η 

μείωση των παραπόνων, η βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών και η βελτίωση 

του ελέγχου και των διαδικασιών (Ζαβλανός, 2006). 

 

3.3 Εθνικά βραβεία ποιότητας.  
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Καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας ενός οργανισμού είναι η ικανότητα παροχής 

αγαθών ή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με χαμηλό κόστος τόσο στον ιδιωτικό, όσο και 

στον δημόσιο τομέα. Μία ακόμη εξέλιξη στην εφαρμογή της ΔΟΠ αποτελούν τα 

μοντέλα επιχειρηματικής αριστείας και τα βραβεία ποιότητας. Τα διεθνή, τα ευρωπαϊκά 

και τα εθνικά βραβεία ποιότητας αποτελούν μία άλλη αξιολόγηση από τρίτο φορέα 

πιστοποίησης με γενική αποδοχή εκτός από τα διεθνή πρότυπα ISO. Τα βραβεία 

ποιότητας αναπτύχθηκαν και διαδόθηκαν όταν από την ανάγκη συμμόρφωσης στις 

προδιαγραφές, περάσαμε στην ανάγκη διατήρησης του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος μέσα από συνεχείς βελτιώσεις. Τα σπουδαιότερα βραβεία ποιότητας 

που έχουν καθιερωθεί σε διεθνές και εθνικό επίπεδο είναι το βραβείο ποιότητας 

Deming(Ιαπωνία 1950), το βραβείο ποιότητας Baldridge (Η.Π.Α. 1987) και το 

European Quality Award (Ευρώπη). Σκοπός των βραβείων αυτών είναι η 

συνειδητοποίηση της σημασίας της ποιότητας ως καθοριστικός παράγοντας 

αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας, η επιβράβευση των οργανισμών με τις 

καλύτερες επιδόσεις και η προβολή αυτών για μίμηση (Τσιότρας Γ., 1995) 

 

Τα εθνικά βραβεία ποιότητας δημοσίων υπηρεσιών θεσπίστηκαν με το νόμο 

Ν3230/2004 στα πλαίσια της διοίκησης μέσω στόχων  όπου μετριέται η 

αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των ελληνικών δημοσίων υπηρεσιών. 

Έκτοτε καθιερώθηκαν έξι βραβεία: 

1.Γενικό βραβείο αποτελεσματικότητας – Αποδοτικότητας – ποιότητας. 

2. Ειδικό βραβείο για την προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

3. Ειδικό βραβείο ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις. 

4. Ειδικό βραβείο ικανοποίησης ανθρώπινου δυναμικού για τις συνθήκες και το 

περιβάλλον εργασίας. 

5. Ειδικό βραβείο κοινωνικής προσφοράς. 

6. Ειδικό βραβείο περιβαλλοντικής ευαισθησίας. 

 

 Τα βραβεία αυτά αντιστοιχούν στην επιτυχημένη εφαρμογή του ΚΠΑ και στα κριτήριά 

του, που θα αναφερθούν παρακάτω σε επόμενη ενότητα. Η αρμόδια  Διεύθυνση  

Ποιότητας και Αποδοτικότητας (ΔΙ.Π.Α.) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ξεκινάει το διαγωνισμό  με πρόσκληση και καλεί τις 

υπηρεσίες να λάβουν μέρος. Η ΔΙ.Π.Α. ενημερώνει, εκπαιδεύει τις υποψήφιες 

υπηρεσίες, παρακολουθεί την εφαρμογή του ΚΠΑ, αξιολογεί και απονέμει τρία 
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βραβεία σε κάθε κατηγορία. Μέχρι σήμερα έχουν  δοθεί δύο φορές Εθνικά Βραβεία 

Ποιότητας τα έτη 2007 και 2009. Κλείνοντας ας σημειωθεί ότι οι Δημόσιοι φορείς που 

εφαρμόζουν το ΚΠΑ έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια και περιμένουν την 

πρόσκληση του Υπουργείου για το 3ο Εθνικό Βραβείο Ποιότητας.  

 

3.4 Συγκριτική αξιολόγηση – BENCHMARKING 

  

Μία άλλη πετυχημένη τεχνική της ΔΟΠ για τη βελτίωση της ποιότητας και της 

ανταγωνιστικότητας αποτελεί η συγκριτική αξιολόγηση ή Benchmarking, κατά την 

οποία συγκρίνουμε   τις πρακτικές που ακολουθούμε σε κάθε επιχειρησιακή λειτουργία, 

με αυτές άλλων οργανισμών σαφέστατα καλύτερων. Αποτελεί μια τεχνική σύγκρισης 

με τους πρωτοπόρους και μια συστηματική προσπάθεια προσαρμογής των καλύτερων 

διαδικασιών. Σκοπός της συγκριτικής αξιολόγησης είναι γενικότερα η αύξηση του 

ρυθμού βελτίωσης της ποιότητας σε σχέση με τους κύριους ανταγωνιστές  και 

ειδικότερα, η βελτίωση των λειτουργιών του οργανισμού μέσα από τη σύγκριση με 

αποδοτικότερους οργανισμούς και την υιοθέτηση των καλύτερων πρακτικών των 

άλλων. Το Benchmarking περιλαμβάνει πέντε στάδια και διακρίνεται στις κάτωθι τρεις 

κατηγορίες:  

- εσωτερικός έλεγχος μεταξύ τμημάτων του ίδιου οργανισμού, 

- ανταγωνιστικός  έλεγχος με καλύτερα τμήματα άλλων οργανισμών και 

- λειτουργικός ΄ή γενικός έλεγχος λειτουργιών με το καλύτερο στην κατηγορία 

του (Τσιότρας, 1995). 

 Υπάρχουν επίσης και οι εξής δύο κατηγορίες : 

- η εσωτερική συγκριτική αξιολόγηση που συγκρίνουμε τμήματα μέσα στον ίδιο 

οργανισμό και 

- η εξωτερική συγκριτική αξιολόγηση που συγκρίνουμε τον δικό μας οργανισμό 

με άλλους καλύτερους (Ζαβλανός , 2006). 

Οι προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή της συγκριτικής αξιολόγησης είναι η 

συμμετοχή της διοίκησης, η εστίαση στις ανάγκες των πελατών, η εκπαίδευση και η 

συμμετοχή των στελεχών, η δημιουργία κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης και τέλος  η 

ευελιξία και η προσαρμοστικότητα (Δερβιτσιώτης, 2005). Βελτιώσεις ποιότητας 

προϊόντων ή υπηρεσιών, βελτιώσεις τεχνικών χαρακτηριστικών, παραγωγικής 

διαδικασίας, τεχνολογίας, διοικητικής ικανότητας, καλύτερη αξιοποίηση ανθρώπινου 

δυναμικού είναι κάποια από τα οφέλη εφαρμογής του Benchmarking. Επιπρόσθετα η 

χρήση του συντελεί στην αύξηση της ανταγωνιστικής θέσης του οργανισμού, επιφέρει 
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αύξηση ποιότητας, επιδόσεων, μεριδίου αγοράς και κερδοφορίας. Για όλους τους 

παραπάνω λόγους η συγκριτική αξιολόγηση επιδόσεων τα τελευταία χρόνια είναι πολύ 

πετυχημένη και έχει τραβήξει το ενδιαφέρον τόσο των ιδιωτικών όσο και των δημόσιων  

οργανισμών. 

 

3.5 KAIZEN 

 

Σύμφωνα με τη Τριλογία του Juran δεν αρκεί ένα προϊόν ή μια υπηρεσία να σχεδιαστεί 

σωστά, δεν αρκεί να ελέγξουμε την ικανότητα συμμόρφωσης στις προδιαγραφές, για να 

διατηρήσουμε το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα θα πρέπει να κάνουμε συνεχείς 

βελτιώσεις. Με τον όρο βελτίωση εννοούμε κάθε αλλαγή που επιφέρει θετικές 

επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, όπως πελάτες, εργαζόμενοι, μέτοχοι, και 

στην κοινωνία γενικότερα. Η προσέγγιση KAIZEN προσδίδει βελτιώσεις ποιότητας 

μικρής εμβέλειας, τόσο στα άτομα όσο και στις διαδικασίες, σε αντίθεση με τις 

βελτιώσεις μεγάλης εμβέλειας που η προσέγγιση γίνεται με καινοτομίες και ριζικές 

αλλαγές (χρήση Benchmarking). Η Ιαπωνική φιλοσοφία ΚΑΙΖΕΝ εστιάζει σε μικρές 

βελτιώσεις, σε συνεχή βάση, με ελάχιστο κόστος και συμμετοχή όλων των 

εργαζομένων σε κάθε επίπεδο, προκειμένου να διατηρήσει ο οργανισμός το 

ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα. Η λέξη Kaizen σημαίνει αλλαγή προς το καλύτερο, 

μια συνεχής προσπάθεια βελτίωσης με μικρές καθημερινές αλλαγές. Βελτιώσεις σε 

όλους τους τομείς, στα ίδια τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες αλλά και στις διαδικασίες 

παραγωγής τους και αφορούν υλικά, μεθόδους εργασίας και συνθήκες εργασίας. Μέσα 

από τη συνεχή αυτή βελτίωση επιδιώκεται η δημιουργία κουλτούρας συμμετοχής και 

ταύτισης με τους στόχους του οργανισμού (Δερβιτσιώτης, 2001). 

 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του ΚΑΙΖΕΝ αποτελεί από τη μία το 

΄γνώθι σ΄ εαυτόν΄ για να ανακαλύψουμε τις αδυναμίες μας και από την άλλη η 

διαφωνία σε όλα τα θέματα, για να ξεκινήσουμε τη συνεχή βελτίωση από τα πιο 

σημαντικά .Τα στοιχεία που θα συντελέσουν στην  επιτυχία της εφαρμογής αυτής της 

φιλοσοφίας είναι ο σωστός σχεδιασμός, η ομαδική εργασία, η προσωπική πειθαρχία, η 

συνεχής εκπαίδευση και η συμμετοχική διοίκηση και ο παράγοντας που έχει τον πιο 

καθοριστικό ρόλο σε όλα αυτά είναι η διοίκηση του οργανισμού.  Το ΚΑΙΖΕΝ 

αποτελεί τρόπο ζωής, είναι η πιο σημαντική έννοια στο Ιαπωνικό μάνατζμεντ και 

αποτελεί ένα τρόπο σκέψης προσανατολισμένο στη διαδικασία και όχι στα 

αποτελέσματα όπως ισχύει στο δυτικό μάνατζμεντ (Ζαβλανός, 2006). 
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Κεφάλαιο 4 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Η βελτίωση της ποιότητας και της εξυπηρέτησης των πελατών προϋποθέτει εντοπισμό 

προβλημάτων και διαχείριση παραπόνων, τα περισσότερα από τα οποία δύναται να 

επιλυθούν με τη χρησιμοποίηση εργαλείων και τεχνικών Δ.Ο.Π. που αναφέρονται 

παρακάτω.  

 

4.1       EFQM 

 

Το μοντέλο αριστείας EFQM καθιερώθηκε από το 1991, θεσπίστηκε από το Ευρωπαϊκό 

Ίδρυμα για τη Διοίκηση Ποιότητας με έδρα τις Βρυξέλλες και με στόχο τη βελτίωση 

της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών(Γρηγορούδης & Σίσκος, 2000).    

Απευθυνόταν αρχικά σε  κορυφαίες μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις δίνοντας το 

Ευρωπαϊκό βραβείο ποιότητας, ενώ από το 1996 απευθύνεται και σε οργανισμούς του 

δημοσίου τομέα..  Αποτελεί τον πιο αυστηρό και απαιτητικό διαγωνισμό, με 

αναγνωρισμένου κύρους βραβεία που απονέμονται κάθε χρόνο σε κορυφαίους 

οργανισμούς, που έχουν υψηλή επίδοση σε θέματα ποιότητας. Αποσκοπεί στην 

προώθηση της ποιότητας, στη διάδοση των αρχών της ΔΟΠ στον Ευρωπαϊκό χώρο 

καθώς και στη δημοσίευση επιτυχημένων στρατηγικών, ως παράδειγμα προς μίμηση.  

Έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν μεγάλοι οργανισμοί, μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, δημόσιοι οργανισμοί, επιχειρησιακοί τομείς και ανεξάρτητα τμήματα, 

ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον τομέα ή την ωριμότητά τους. Τα γενικά κριτήρια 

αξιολόγησης του EFQM  είναι εννέα, τα πέντε κριτήρια αφορούν το τι κάνει ένας 

οργανισμός (προϋποθέσεις) και τα τέσσερα αφορούν τι πετυχαίνει (αποτελέσματα) 

συγκεκριμένα: 

 

 

Πίνακας 4.1  ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ EFQM 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Ηγεσία 

Πολιτική και στρατηγική 

Ανθρώπινο δυναμικό 

Συνεργασίες και πόροι 

Διαδικασίες 

 Ικανοποίηση πελατών 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ικανοποίηση εργαζομένων 

Επίδραση στην κοινωνία 

Επιχειρηματικά αποτελέσματα 

 

 

 

Πηγή:European foundation for Quality Management, 2012  

Διάγραμμα 4.1 : EFQM, κριτήρια αξιολόγησης, ροή διεργασιών  

 

Το EFQM αποτελεί τη δομή για το σύστημα διοίκησης ενός οργανισμού, είναι ο οδηγός 

για τον εντοπισμό των περιοχών βελτίωσης,  είναι ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης και 

μία μέθοδος για συγκριτική αξιολόγηση με άλλους οργανισμούς. Επιπρόσθετα δίνει τη 

δυνατότητα στους οργανισμούς να διαπιστώσουν τις δυνατότητές τους, αλλά και τις 

αδυναμίες τους, να συγκρίνουν τις επιδόσεις τους, να προσαρμόζονται στο εξωτερικό 

περιβάλλον και να εφαρμόζουν μεθόδους συγκριτικής προτυποποίησης. Όπως είπε και 

ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης ΄΄ Το γνώναι εαυτόν αρχή σοφίας 

ανθρώπινης ΄΄, η γνωριμία με τον εαυτό μας δηλαδή, είναι αρχή της ανθρώπινης 

σοφίας. Το σημαντικό σε αυτό το βραβείο είναι ότι λαμβάνει υπόψη παράγοντες που 

επηρεάζουν όχι μόνο την τωρινή αλλά και την μελλοντική αποτελεσματικότητα και 

προτείνεται η συνεχής αναθεώρηση των στόχων (Κέφης, 2005). 
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 Οι προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή του EFQM είναι η ραντάρ λογική: 

Results: αποτελέσματα 

Aproach: προσέγγιση 

Deployment:ανάπτυξη 

Assesment: αξιολόγηση 

Review:αναθεώρηση 

Όπου το πρώτο στοιχείο αποτελέσματα, απευθύνεται στα αποτελέσματα των πελατών, 

των εργαζομένων, της κοινωνίας και τα επιχειρησιακά αποτελέσματα. Ως μέρος της 

στρατηγικής, θα πρέπει να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα που έχει ως στόχο να 

επιτύχει ο οργανισμός. Τα επόμενα τέσσερα στοιχεία, δηλαδή προσέγγιση, ανάπτυξη, 

αξιολόγηση και αναθεώρηση απευθύνονται σε κάθε μία από τις προϋποθέσεις, που 

είναι η ηγεσία, η πολιτική και η στρατηγική, το ανθρώπινο δυναμικό, οι πόροι και τέλος 

οι διεργασίες. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να σχεδιάσει και να αναπτύξει εκείνες τις 

προσεγγίσεις, που θα φέρουν τα επιθυμητά και απαιτούμενα αποτελέσματα και αφού 

αξιολογήσει τις εν λόγω προσεγγίσεις , να τις βελτιώσει. Με την εφαρμογή του 

μοντέλου αριστείας EFQM, κατανοούνται και εκπληρώνονται οι ανάγκες και οι 

προσδοκίες των πελατών και προσθέτεται συνεχώς αξία στους πελάτες. Επιπλέον, 

ενισχύονται οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές συνθήκες της κοινωνίας και 

ενισχύονται οι ικανότητες του ίδιου του οργανισμού μέσα από την αποτελεσματική 

διαχείριση της αλλαγής. Επιπρόσθετα επιτυγχάνεται συνεχής βελτίωση, συστηματική 

καινοτομία και αποτελεσματική ανταπόκριση σε ευκαιρίες και απειλές.  

Συμπερασματικά, ο οργανισμός που χρησιμοποιεί το μοντέλο EFQM, έχει εξαιρετικές 

επιδόσεις και αποτελέσματα, ικανοποιώντας τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 

ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών του  (http://www.eede.gr/). 

 

4.2       ΚΠΑ 

 

Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης(ΚΠΑ) είναι ένα ακόμη εργαλείο της ΔΟΠ με στόχο τη 

βελτίωση των Δημόσιων οργανισμών μέσω της αυτό-αξιολόγησης, το οποίο αποτελεί 

μετεξέλιξη του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας(EFQM) για τους 

δημόσιους οργανισμούς (έχει την ίδια δομή και αριθμό κριτηρίων με το EFQM, αλλά 

διαφορετικό τρόπο βαθμολόγησης).  Η μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης για την 

ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα αποτελεί αναγκαία 

προϋπόθεση για την πρόσβαση στο ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τον κανονισμό 1303/2013 του 

Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. Προκειμένου να εκπληρωθεί αυτή η προϋπόθεση έχει 
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συνταχθεί Σχέδιο Δράσης 2015-2016 για την στοχοθεσία και την ποιότητα, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν.4369/2016, με θέμα την εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου 

Αξιολόγησης σε υπηρεσίες του Δημοσίου, καθώς και του Συστήματος Διοίκησης με 

στόχους (Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων 2016). Εξάλλου το ΚΠΑ αποτελεί 

προεισαγωγικό στάδιο του μοντέλου ISO9001 που αποτελεί προϋπόθεση της 

διαχείρισης κρατικών πόρων και επιδοτήσεων από τους Δήμους.  

 

Το Κ.Π.Α. είναι το πιο δημοφιλές  εργαλείο Δ.Ο.Π και αφορά υπηρεσίες Δημοσίου, 

Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ α και β βαθμού.   Οι κύριοι σκοποί του είναι: 

- εισαγωγή των αρχών της ΔΟΠ στη Δημόσια Διοίκηση 

- διευκόλυνση της αυτό-αξιολόγησης ενός δημόσιου οργανισμού 

- συνδέει διαφορετικά μοντέλα της διοίκησης ποιότητας 

- διευκολύνει τη συγκριτική μάθηση μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών 

 

 Η δομή του αποτελείται από 9 βασικά κριτήρια τα οποία χωρίζονται σε 28 υποκριτήρια 

όπως φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα του ΥΠΕΣΔΔΑ: 

 

Πηγή: ΥΠΕΣΔΔΑ, 2007  

Διάγραμμα 4.2: Μοντέλο του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης 

Τα κριτήρια 1-5 εξετάζουν  και τις προϋποθέσεις λειτουργίας  μιας δημόσιας 

υπηρεσίας, ενώ τα κριτήρια 6-9 εξετάζουν τα αποτελέσματα που επιτυγχάνει ο 

οργανισμός σε σχέση με τον πολίτη, το ανθρώπινο δυναμικό και την κοινωνία μετά 

από μετρήσεις ικανοποίησης. 

 

Η αυτό-αξιολόγηση βοηθά στην κατάκτηση των ποιοτικών στόχων ενός 

οργανισμού καθώς: παρέχει πληροφορίες, μετρά την πρόοδο, εντοπίζει τις καλές 
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πρακτικές και προσδιορίζει άλλους οργανισμούς για συγκριτική μάθηση. Εν 

κατακλείδι διαπιστώνουμε ότι ένα ιδιαίτερα διαδεδομένο και δημοφιλές εργαλείο 

ΔΟΠ στον δημόσιο τομέα είναι το ΚΠΑ και οι λόγοι  που καθιστούν επιτακτική τη  

χρησιμοποίησή του είναι οικονομικοί, τεχνολογικοί, κοινωνικοί και 

περιβαλλοντικοί. Αποτελεί τη βάση για την καθιέρωση του Ευρωπαϊκού βραβείου 

ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση. Είναι η νέα προσέγγιση του Δημοσίου τομέα 

ώστε να είναι προσανατολισμένος στα αποτελέσματα και λιγότερο στην 

προσκόλληση των κανόνων. 

 

4.3        BALANCED SCORECARD 

 

 Η Balanced Scorecard αποτελεί ένα πετυχημένο στρατηγικό εργαλείο μέτρησης της  

απόδοσης των οργανισμών τόσο  του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα, που 

δυστυχώς δεν  έχει αξιοποιηθεί ακόμη από την ελληνική δημόσια διοίκηση.  Η κάρτα 

μέτρησης  ισορροπημένης απόδοσης όπως λέγεται διαφορετικά, είναι ένας ευέλικτος 

και αποτελεσματικός τρόπος μέτρησης της απόδοσης, μέσα από ακριβείς στόχους και 

αξιόπιστους δείκτες και αντικατοπτρίζει την αποστολή του οργανισμού,. Είναι 

αδιαμφισβήτητα επιτυχής η υιοθέτηση του εργαλείου αυτού, για τη διαμόρφωση και 

την υλοποίηση της στρατηγικής οποιουδήποτε οργανισμού, ανεξαρτήτου μεγέθους και 

είδους. 

Το παρακάτω σχήμα εμφανίζει το σύστημα Balanced Scorecard με τις τέσσερις οπτικές 

του και τον κυρίαρχο ρόλο που επιτελεί το όραμα και η στρατηγική του 

οργανισμού.

 

Διάγραμμα 4.3: Balanced Scorecard 
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Η ισορροπημένη κάρτα μέτρησης της απόδοσης λαμβάνει υπόψη τόσο 

χρηματοοικονομικά μεγέθη όσο και μη χρηματοοικονομικά και συγκεκριμένα είναι: 

 

- η χρηματοοικονομική διάσταση η οποία υποδεικνύει τον τρόπο που πρέπει να μας 

αντιλαμβάνονται οι μέτοχοι ώστε να επιτύχουμε τους χρηματοοικονομικούς μας 

στόχους και την αποτελεσματική διάθεση των πόρων ώστε να μεγιστοποιήσουμε την 

ωφέλεια που παράγουμε,  

- η διάσταση των  πελατών που υποδεικνύει τον τρόπο που πρέπει να μας βλέπουν οι 

πελάτες για να επιτύχουμε το όραμά μας, ικανοποιώντας τις ανάγκες τους, (δημιουργία 

αξίας για τον πελάτη), 

- η διάσταση των εσωτερικών διαδικασιών που υποδεικνύει τις διαδικασίες που πρέπει 

συνεχώς να βελτιώνουμε ώστε να ικανοποιούμε τους μετόχους και τους πελάτες, 

τηρώντας πάντα τον προϋπολογισμό, 

- η διάσταση της εκπαίδευσης και ανάπτυξης που υποδεικνύει τον τρόπο που πρέπει να 

διατηρήσουμε την ικανότητα αλλαγής και βελτίωσης, ώστε να επιτύχουμε το όραμα 

χρησιμοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τους διαθέσιμους πόρους. 

 

Εν κατακλείδι καταλήγουμε ότι η ισορροπημένη αξιολόγηση είναι καθοριστική για την 

επιτυχία και την αποδοτικότητα ενός οργανισμού, διότι κατανοεί τις προσδοκίες των 

πελατών, επικοινωνεί τη στρατηγική του οργανισμού σε όλο το φάσμα, θέτει τους 

στόχους και διαμορφώνει τους δείκτες που αντιστοιχούν στη στρατηγική,  με 

αποτέλεσμα τη συνεχή βελτίωση και ικανοποίηση της αποστολής και του οράματος 

(http://balancedscorecard.org). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://balancedscorecard.org/
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Κεφάλαιο 5 : ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
 

5.1 Νέες τεχνολογίες – αυξανόμενη ταχύτητα εξελίξεων  

 

Αναμφισβήτητα οι ανάγκες της κοινωνίας προκάλεσαν ραγδαίες εξελίξεις στην 

τεχνολογία, σε μια ατέρμονη προσπάθεια κάλυψης των τωρινών και μελλοντικών 

αναγκών των ανθρώπων. Μέσα από την αναπόφευκτη τεχνολογική αλλαγή οι πολίτες 

και οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν στις νέες συσκευές, στις νέες τεχνικές 

και στα νέα συστήματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή του τρόπου ζωής, τη 

διαφοροποίηση των αναγκών, των ενδιαφερόντων και των δραστηριοτήτων των ατόμων 

σε συνεχή βάση. Οι τεχνολογικές αλλαγές προκαλούν κοινωνικές αλλαγές, οι οποίες με 

τη σειρά τους επιφέρουν αβεβαιότητα. Η αβεβαιότητα από το πολύπλοκο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον αντιμετωπίζεται εξαιρετικά με υιοθέτηση της φιλοσοφίας 

και των αρχών της ΔΟΠ.  Είναι επιτακτική η ανάγκη για εκσυγχρονισμό της Δημόσιας 

Διοίκησης με εστίαση στις νέες ανάγκες και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. 

Επιπρόσθετα, ο Δημόσιος τομέας οφείλει να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες προς 

όφελος του πολίτη και να ανταποκριθεί γρηγορότερα στα αιτήματα των πολιτών. Να 

προσφέρει καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, με ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις 

αλλαγές του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της προάσπισης του δημόσιου συμφέροντος 

(Γεωργαντά, 2003). 

 

5.2 Νέες απαιτήσεις και προσδοκίες  

 

 Νέα οικονομικά, και κοινωνικά δεδομένα, με συχνές και ραγδαίες αλλαγές σε πολιτικό, 

πολιτιστικό επίπεδο προσδίδουν την ανάγκη για παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών 

προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το  Νόμο 3230/2004 καθιερώνεται 

η μέτρηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας στη Δημόσια Διοίκηση 

και συγκεκριμένα το άρθρο 1 αναφέρει: <<  καθιερώνεται το σύστημα διοίκησης μέσω 

στόχων με το οποίο επιδιώκεται η  αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημόσιων 

υπηρεσιών και η  ανταπόκριση του ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες ανάγκες και 

τα νέα πρότυπα διοίκησης>>. Είναι υποχρεωμένη η διοίκηση να μετρά την 

αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα, αφού έχει καθορίσει τους στρατηγικούς 

στόχους, με τη διαδικασία καθορισμού στόχων από πάνω προς τα κάτω,  και με 

συμμετοχή όλων των ιεραρχικών επιπέδων. Επιπλέον συντάσσει πρόγραμμα δράσης με 

έλεγχο ανά τρίμηνο και σε περίπτωση απόκλισης γίνεται αλλαγή και αναθεώρηση του 
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προγράμματος. Επιπρόσθετα διαμορφώνει τη στρατηγική που θα περιλαμβάνει την 

αποστολή, το όραμα αλλά και τις δράσεις και τις πολιτικές που εξυπηρετούν το 

δημόσιο συμφέρον, διότι κύριος σκοπός του δημόσιου τομέα είναι η ικανοποίηση των 

πολιτών. Σκοπός είναι το δημόσιο να αξιοποιεί τους πόρους προς όφελος του πολίτη, 

ώστε  να λάβει ο πολίτης την υπηρεσία εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και επισκεπτόμενος 

ένα μόνο σημείο να ικανοποιούνται οι ανάγκες του. 

 

5.3 Δημοσιονομικές πιέσεις 

 

Στην οικονομική κρίση που ζούμε τα τελευταία χρόνια οι δημόσιες υπηρεσίες 

καλούνται να είναι πιο αποδοτικές, πιο ευέλικτες και πιο αποτελεσματικές. Να 

απαιτούν λιγότερες δαπάνες και να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες. Οι 

κρατικές δαπάνες συρρικνώνονται συνεχώς, ενώ η πίεση για αύξηση απόδοσης, 

διαφάνειας και λογοδοσίας αυξάνεται. Στην Ελλάδα της δημοσιονομικής προσαρμογής 

και της περικοπής των δαπανών, οι Δημόσιοι οργανισμοί καλούνται να ικανοποιήσουν 

τις αυξανόμενες απαιτήσεις των πολιτών με περιορισμένους και συνεχώς λιγότερους 

πόρους. Μεταρρυθμίσεις στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του δημόσιου τομέα 

είναι επιτακτικές, ώστε να βελτιωθεί και να διορθώσει τις παθογένειες, 

αναπροσαρμόζοντας τις δομές και τη στρατηγική του. Χαμηλότερο κόστος λειτουργίας 

δύναται να επιτευχθεί μέσω της βελτίωσης της ποιότητας και της εξάλειψης των 

διαδικασιών που δεν επιφέρουν αξία στην προσφερόμενη υπηρεσία. Η υιοθέτηση των 

αρχών της ΔΟΠ από το δημόσιο  θα συντελέσει στην  ικανοποίηση των 

εναλλασσόμενων απαιτήσεων της κοινωνίας, αυξάνοντας την ικανότητα της Δημόσιας 

διοίκησης για καινοτομία και ευελιξία, στην αύξηση της αποδοτικότητας και στην 

αποδοτικότερη χρησιμοποίηση των πόρων. Συμπερασματικά είναι επιτακτική η ανάγκη 

για υιοθέτηση σύγχρονων τεχνικών Διοίκησης και πολιτικών μέτρησης της απόδοσης. 

 

5.4 Δημογραφικές αλλαγές – Κοινωνικός αποκλεισμός –ποικιλομορφία σύγχρονων 

κοινωνιών  

 

Ραγδαίες οι αλλαγές στη σύνθεση του ελληνικού πληθυσμού, καθώς υπολογίζεται ότι 

το 2025 οι θάνατοι θα ξεπερνούν τις γεννήσεις και σχεδόν το ένα τέταρτο του 

πληθυσμού θα είναι άνω των 65 ετών (http://www.kathimerini.gr/831452). Είναι 

δεδομένη η μείωση του πληθυσμού λόγω του χαμηλού ποσοστού γονιμότητας καθώς 

επίσης και η μείωση του πληθυσμού στους περισσότερους δήμους των ορεινών, 
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νησιωτικών  και ηπειρωτικών περιοχών λόγω αστικοποίησης του πληθυσμού. Εκτός 

από τη γήρανση του πληθυσμού, έχουν συντελεστεί μεταβολές στη δομή της 

οικογένειας και στο μέγεθος των νοικοκυριών. Η οικονομική κρίση των τελευταίων 

χρόνων ευθύνεται για το χαμηλό βιοτικό επίπεδο των πολιτών, την έλλειψη χρημάτων, 

την ελλιπή στέγαση, την κακή υγεία και την  εκπαιδευτική ανεπάρκεια. Έτσι,  

συνεπάγεται η αύξηση της εγκληματικότητας, η αυξημένη χρήση εξαρτησιογόνων 

ουσιών και η αποτυχία κοινωνικής συμμετοχής. Επιπρόσθετα όλα αυτά οδηγούν σε 

απομόνωση,  περιθωριοποίηση, κοινωνικό αποκλεισμό και γενικότερα σε  διαταραχή 

στις κοινωνικές σχέσεις (http://www.demography-lab.prd.uth.gr). 

 

 Η πολυπολιτισμικότητα, η μετανάστευση, οι πρόσφυγες και οι αιτούντες πολιτικό 

άσυλο από τη μία και από την άλλη η  αύξηση της ανεργίας και η αύξηση των ατόμων 

που ζουν στα όρια της φτώχειας επιδεινώνουν την κατάσταση. Οι ανάγκες έχουν 

διαφοροποιηθεί,  δεν υπάρχει ισχυρό κοινωνικό κράτος όμως είναι επιτακτική η  

διασφάλιση των ιδιαίτερων αναγκών του πληθυσμού. Η δημόσια διοίκηση οφείλει να 

σταθεί να βοηθήσει τους πολίτες που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, με ασταθή 

εργασία και ανεπαρκές εισόδημα. Οφείλει να υποστηρίξει και να εξυπηρετήσει τις 

κοινωνικές ομάδες που γίνονται αντικείμενα ρατσισμού, τους τοξικομανείς, τους 

πρόσφυγες, τους φτωχούς, τους άστεγους και τους μετανάστες. Η ποικιλομορφία και η  

σύνθεση των σύγχρονων κοινωνιών από άτομα με διαφορετική υπόσταση και 

παρουσία, με ποικίλα εσωτερικά και εξωτερικά χαρακτηριστικά, με διαφορετικό 

θρήσκευμα και φυλή, αποτελούν πρόκληση για την Ελληνική δημόσια υπηρεσία που 

οφείλει να προσαρμοστεί στις αλλαγές άμεσα, να λειτουργεί με ευελιξία και να 

προλάβει τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών. Αυτό δύναται να συντελεστεί με 

επιτυχία και αποτελεσματικά  μόνο μέσα από τις αρχές, τα εργαλεία και τις τεχνικές της 

ΔΟΠ. 

Ενώ στον ιδιωτικό τομέα εφαρμόζονται εδώ και δεκαετίες πολιτικές ποιότητας, όπως 

και  στο Δημόσιο τομέα αναπτυγμένων κρατών τις τελευταίες δύο δεκαετίες, στην 

Ελληνική Δημόσια Διοίκηση έκαναν την εμφάνισή τους μόλις τα τελευταία χρόνια. Ο 

δρόμος που πρέπει να καλύψουμε είναι μεγάλος, όπως μεγάλη είναι και η    ανάγκη για 

εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης. Θα πρέπει να γίνει άμεσα και ομαλά η  

μετάβαση  από την γραφειοκρατική προσέγγιση της διοικητικής δράσης σε μια νέα, με 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος τον πολίτη και τις ανάγκες του. Οι νέες προκλήσεις 

απαιτούν από τις δημόσιες υπηρεσίες να χαράξουν νέες κατευθύνσεις στο ταξίδι της 

ποιότητας. 
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Κεφάλαιο 6 : ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ 
 

6.1        ΣΥΖΕΥΞΙΣ: Αναβάθμιση συνδέσεων – Τεχνική υποστήριξη 

 

Το ΄΄Σύζευξις΄΄ είναι ένα μεγάλης έκτασης και κλίμακας έργο του Υ.Δ.Μ.Η.Δ. με το 

οποίο επιτεύχθηκε η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της τηλεπικοινωνιακής υποδομής 

του δημοσίου τομέα. Με το έργο αυτό, το οποίο είναι ακόμη σε εξέλιξη, έχει 

εξασφαλιστεί η τηλεφωνική επικοινωνία, η επικοινωνία υπολογιστών και διαδικτύου 

και η εικόνα μεταξύ των  φορέων του δημοσίου τομέα. Παρέχει γρήγορο, αξιόπιστο, 

ασφαλές διαδίκτυο, υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υποδομή ασφάλειας για 

την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών, τεχνική υποστήριξη, δωρεάν τηλεφωνία μεταξύ 

των υπηρεσιών του δημοσίου, ηλεκτρονικό σύστημα τηλεεκπαίδευσης και 

τηλεδιάσκεψης και εφαρμογές τηλεσυνεργασίας. Σκοπός του έργου, ο οποίος έχει 

επιτευχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό, είναι η βελτίωση της λειτουργίας των δημοσίων 

υπηρεσιών, μέσω της αναβάθμισης της ποιότητας των τηλεματικών υπηρεσιών με 

χαμηλό κόστος και τα αυτοματοποιημένα συστήματα πληροφόρησης και συναλλαγής 

με το δημόσιο , φιλικά προς τον χρήστη . 

 

 Το έργο αυτό συντέλεσε στον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης και 

της αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, μέσα από την κατάρτιση 

και την απόκτηση δεξιοτήτων στη χρήση νέων τεχνολογιών και πληροφοριακών 

συστημάτων. Το Σύζευξις έχει διασφαλίσει όχι μόνο την ταχύτητα αλλά και την 

ασφάλεια στη διακίνηση δεδομένων των φορέων του ελληνικού δημοσίου  και των 

πληροφοριών. Μέσα σε ένα περιβάλλον πλήρης αξιοποίησης της τεχνολογίας, 

αναμένεται να μειώσει το ψηφιακό χάσμα και να παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες. 

Συμπερασματικά αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αναβάθμιση των 

παρεχόμενων προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις υπηρεσιών 

(http://www.syzefxis.gov.gr). 

 

6.2       Πύλη Ερμής 

 

Βελτιωμένες και καινοτόμες υπηρεσίες προσφέρουν ολοκληρωμένη παροχή  

ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η πύλη Ερμής αποτελεί την εθνική διαδικτυακή πύλη της 

δημόσιας διοίκησης και σκοπό έχει να παρέχει πληροφορίες σε πολίτες και επιχειρήσεις 

και ασφαλές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα αποτελεί το 
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΄΄ηλεκτρονικό κατάστημα΄΄ του δημοσίου, μέσα από το οποίο οι πολίτες μπορούν να 

εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά από ένα κεντρικό σημείο. Αναλυτικότερα οι πολίτες 

ενημερώνονται αξιόπιστα για όλες τις διαδικασίες των δημοσίων υπηρεσιών, τα έντυπα 

και τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν κατά τη συναλλαγή τους με το δημόσιο, μέσα 

από διαφορετικούς τρόπους αναζήτησης (με βάση την ανάγκη, ή την ιδιότητά τους, ή το 

θεματικό αντικείμενο ή το φορέα που απευθύνονται). Επιπρόσθετα υπάρχει η 

δυνατότητα ολοκληρωμένων συναλλαγών, μέσα από τη διασύνδεση της πύλης Ερμής 

με το μηχανισμό αυθεντικοποίησης της πύλης TAXISnet (η εγγραφή στην υπηρεσία 

γίνεται πλέον  και με κωδικούς taxisnet που όλοι πλέον διαθέτουν, χωρίς τη φυσική 

παρουσία σε Κ.Ε.Π. για  ταυτοποίηση). Έτσι λοιπόν, ο πολίτης μπορεί να παραλάβει 

άμεσα αρκετές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά στην ηλεκτρονική του θυρίδα 

(δημιουργείται αυτόματα στην πύλη Ερμής με την εγγραφή), 24 ώρες το 

εικοσιτετράωρο, επτά μέρες την εβδομάδα, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε σε 

ηλεκτρονική μορφή, είτε σε φυσική (με εκτύπωση σε χαρτί) (Εθνικό πρόγραμμα 

μεταρρυθμίσεων 2016, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-semester-

national-plan_greece_2016).  

 

Τέλος παρέχεται η δυνατότητα μέσω της πύλης Ερμής ο πολίτης να αιτηθεί 

ηλεκτρονικά την αίτησή του, στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της 

επιλογής του για ένα πλήθος συναλλαγών και να επιλέξει τον πιο πρόσφορο τρόπο 

παραλαβής ανάμεσα με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομικά, με 

φυσική παρουσία στο Κ.Ε.Π. ή με εκπρόσωπο (http://www.ermis.gov.gr). Ακολουθεί το 

διάγραμμα με τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στη χρήση των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών που διεκπεραιώθηκαν από την πύλη Ερμής  τα τελευταία τρία έτη.  

 

Διάγραμμα 6.1 : Πύλη Ερμής στατιστικά υποθέσεων πολιτών  

http://www.ermis.gov.gr/
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Πηγή: http://kepstats.yap.gov.gr/ 

 

  Ξεκάθαρα συμπεραίνεται η τάση των πολιτών για ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες, αφού οι αιτήσεις τριπλασιάστηκαν. Δυστυχώς όλες αυτές οι πολύτιμες 

δυνατότητες εξυπηρέτησης,  που γλιτώνουν τους πολίτες από κόπο και  χρόνο, δεν είναι 

γνωστοποιημένες στο κοινό και δεν είναι αρκετές σε αριθμό. Κλείνοντας, καταλήγουμε 

στο συμπέρασμα ότι  η πύλη Ερμής έχει συντελέσει καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό 

της δημόσιας διοίκησης και στην παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τον 

πολίτη και τις επιχειρήσεις.  

 

6.3        On line συνδέσεις φορέων 

 

Μεγάλη ανάσα στη γραφειοκρατία του δημοσίου θα φέρει η ηλεκτρονική διασύνδεση 

των βάσεων του δημοσίου σε μια ενιαία βάση. Διακόσιες ογδόντα βάσεις δεδομένων με 

στοιχεία πολιτών (όπως ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ταυτότητα, κ.ά.) πρόκειται να συνδεθούν μέσα 

στο 2017,  δημιουργώντας το Μητρώο των Πολιτών και θα είναι διαθέσιμα με ένα 

΄΄κλικ΄΄ όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Υπουργείο Εσωτερικών δια στόματος του 

Υπουργού Κουρουμπλή Παναγιώτη, μιλώντας στο συνέδριο του ΣΕΠΕ (Σύνδεσμος 

Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος) τον Μάρτιο του 2016 ( η 

αρχική επιδίωξη για διασύνδεση μέσα στο 2016 δεν υλοποιήθηκε). Με τη δημιουργία 

του μητρώου αυτού θα καταργηθεί η διακίνηση των εγγράφων σε φυσική μορφή και θα 

είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική αναζήτηση από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό 

αποτελεί τρομερή εξοικονόμηση πόρων, χρημάτων, ανθρωποωρών, χαρτιού, τόνερ, 

γιατί τα έντεκα περίπου εκατομμύρια πιστοποιητικά που υπολογίζονται ότι  

διακινούνται σε ετήσια βάση έγχαρτα, θα υπάρχουν μόνο ως πληροφορία.    

(http://www.cnn.gr/news/ellada/story/46333/ypoyrgeio-esoterikon-prosvasi-sta-

dimosia-eggrafa-me-ena-klik).   

 

Υποχρεωτική πρόκειται να γίνει επίσης η ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων μεταξύ 

των δημοσίων υπηρεσιών. Αυτό θα γλιτώσει τους πολίτες  από την ταλαιπωρία και την 

καθυστέρηση και από τις ουρές αναμονής, θα αποφορτίσει  τους εργαζόμενους και θα 

περιορίσει σημαντικά τις κρατικές δαπάνες.. Αυτό που υπολείπεται οπότε, για το νέο 

σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι να  εξασφαλιστεί το θεσμικό και το 

νομοθετικό πλαίσιο για την ολοκλήρωση  της διασύνδεσης των βάσεων δεδομένων των 

υπηρεσιών του δημοσίου. 

http://kepstats.yap.gov.gr/
http://www.cnn.gr/news/ellada/story/46333/ypoyrgeio-esoterikon-prosvasi-sta-dimosia-eggrafa-me-ena-klik
http://www.cnn.gr/news/ellada/story/46333/ypoyrgeio-esoterikon-prosvasi-sta-dimosia-eggrafa-me-ena-klik
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6.4       Δημιουργία  Ε.Κ.Ε. (Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης) 

 

Με το νόμο Ν. 3844/2010 η Ελλάδα προσαρμόστηκε σε οδηγία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ε.Ε.) σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. Με το νόμο αυτό 

θεσπίστηκαν οι διατάξεις για την διευκόλυνση της εγκατάστασης των επιχειρήσεων που 

προσφέρουν παροχή υπηρεσιών.  Απλουστεύτηκαν οι διαδικασίες και εξαλείφθηκαν τα 

εμπόδια για την πρόσβαση σε δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών μεταξύ των κρατών 

μελών της Ε.Ε.. Τα ΚΕΠ που χαρακτηρίστηκαν ως ΕΚΕ διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά 

και από απόσταση την αίτηση και το σύνολο των απαιτούμενων δράσεων για την  

ανάπτυξη δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και την λήψη άδειας 

(http://www.yap.gov.gr/index.php/servicedirectivemenu/eniaiakentrae3ipiretisis.html, 

http://www.yap.gov.gr/images/stories/odhgia/eugo_kep_parartimata.pdf).  

 

 Αυτή η πρωτοβουλία πραγματικά απλοποίησε τις διοικητικές διαδικασίες και μείωσε 

την κοστοβόρα και χρονοβόρα γραφειοκρατία προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις. Με 

αυτό τον τρόπο, βελτιώθηκε η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών αδειοδότησης  

επιχειρήσεων νομικής μορφής Ο.Ε. και Ε.Ε. και προωθήθηκε η ανταγωνιστικότητα. Ο 

βασικότερος παράγοντας για την επιτυχή υλοποίηση αυτής της οδηγίας είναι τα Κ.Ε.Π-

ΕΚΕ., τα οποία αποτελούν τον πιο καταξιωμένο θεσμό της δημόσιας διοίκησης και   

που με πνεύμα συνεργατικό προς την κοινωνία και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών 

διασφαλίζουν τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών, των επαγγελματιών και των 

επιχειρηματιών (ΦΕΚ Β΄1561/ 2010,  

 http://www.ypes.gr/el/MediaCenter/Ministry/Seasonable/?id=2c94092e-dd3a-48d4-

8cb8-5752f9092225). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yap.gov.gr/index.php/servicedirectivemenu/eniaiakentrae3ipiretisis.html
http://www.yap.gov.gr/images/stories/odhgia/eugo_kep_parartimata.pdf
http://www.ypes.gr/el/MediaCenter/Ministry/Seasonable/?id=2c94092e-dd3a-48d4-8cb8-5752f9092225
http://www.ypes.gr/el/MediaCenter/Ministry/Seasonable/?id=2c94092e-dd3a-48d4-8cb8-5752f9092225
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Κεφάλαιο 7 : ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
 

Η εφαρμογή τεχνικών ΔΟΠ στο δημόσιο τομέα έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια σε 

παγκόσμιο επίπεδο και ιδιαίτερα ωφέλιμος είναι ο εντοπισμός καλών παραδειγμάτων 

αλλά και αποτυχιών άλλων χωρών καθώς και η μελέτη διεθνών και ευρωπαϊκών 

εξελίξεων. Ας μη ξεχνάμε ότι πριν την υιοθέτηση των πρακτικών αυτών ιδιαίτερα 

σημαντική είναι η συνεκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής οικονομίας. Στόχος 

είναι να μάθουμε από τις εμπειρίες του παρελθόντος ώστε να μη χρειαστεί να 

ξαναανακαλύψουμε τον τροχό. 

  

7.1       Η περίπτωση της Κύπρου 

 

Η δημιουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) στην Κύπρο κατά το 

ελληνικό πρότυπο, άλλαξε τη λειτουργία της Κυπριακής δημόσιας διοίκησης 

προσφέροντας  υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Θέτοντας ως επίκεντρο τις ανάγκες των 

πολιτών, παρέχονται πολλές δημόσιες υπηρεσίες από ένα μόνο σημείο, όπου 

διακινούνται τα έγγραφα και όχι οι πολίτες. 

 

Το προσωπικό εκπαιδεύτηκε όχι μόνο στις διαδικασίες των παρεχόμενων υπηρεσιών 

και στα πληροφοριακά συστήματα, αλλά και σε δεξιότητες όπως ομαδική συνεργασία, 

επικοινωνία, επαγγελματική συμπεριφορά και εξυπηρέτηση του πολίτη.    

Δημιουργήθηκαν χώροι φιλικοί προς τους πολίτες, σχεδιασμένοι για αποτελεσματική 

εξυπηρέτηση με άνετους χώρους στάθμευσης. Στα πλαίσια της βελτίωσης της 

ποιότητας των υπηρεσιών, τα ΚΕΠ εφαρμόζουν σύστημα διαχείρισης ποιότητας με 

βάση το πρότυπο ISO 9001:2008 ώστε οι πολίτες να τυγχάνουν ίδιας εξυπηρέτησης σε 

οποιοδήποτε ΚΕΠ. Δέχονται αιτήσεις, προσφέρονται επί τόπου πλήθος από υπηρεσίες 

και υπάρχει δυνατότητα πληρωμής εισφορών. Επιπλέον από το Μάρτιο του 2015 

λειτουργεί ενιαίο κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, που πληροφορεί τους πολίτες για 

τις διαδικασίες που διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ, ενημερώνει για τις εκκρεμείς 

υποθέσεις που έχουν  και δέχεται τηλεφωνικώς αιτήσεις για έκδοση βεβαιώσεων και 

πιστοποιητικών. Τέλος έχει υιοθετηθεί ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα 

αξιολόγησης των δημοσίων  υπαλλήλων,  με σύστημα αμοιβών, κινητικότητα 

υπαλλήλων και τρόπους ανέλιξης στα πλαίσια της  ανάπτυξης του ανθρώπινου 

δυναμικού.  
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 Αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί νέα κουλτούρα στη Δημόσια διοίκηση της Κύπρου 

με επίκεντρο τον πολίτη, ενισχύθηκε η συνέπεια, η διαφάνεια, η αξιοκρατία, η 

αμεροληψία και η χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση. Η σύσταση και λειτουργία του 

θεσμού των ΚΕΠ στην Κύπρο αποτελεί μελέτη στη συγκριτική αξιολόγηση και πηγή 

γνώσεων και δεξιοτήτων για συνεχή βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών 

(http://www.mof.gov.cy/mof/papd/papd.nsf/page50_gr/page50_gr?OpenDocument). 

 

 

7.2        Η περίπτωση της Δανίας 

 

Είναι γνωστό ότι οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές στη Δανία είναι ιδιαίτερα 

αναπτυγμένες, διότι η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών άρχισε το 1996 και 

κατατάσσονται στις υψηλότερες επιδόσεις σε όλο τον κόσμο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 

να αναπτυχθεί και να διεισδύσει στους πολίτες υψηλής τεχνολογίας τηλεφωνία και 

διαδίκτυο. Αυτή την ευκαιρία εκμεταλλεύτηκε ο δημόσιος τομέας για την ανάπτυξη 

καινοτόμων προγραμμάτων. 

 

Η δημόσια διοίκηση χρησιμοποιεί με μεγάλη επιτυχία τις ΤΠΕ για εκπαιδευτικά 

προγράμματα τόσο των πολιτών, όσο και του ανθρώπινου δυναμικού της. Στα πλαίσια 

της πελατοκεντρικής διοίκησης προώθησε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και τις 

διασφάλισε με νόμους για τη ψηφιακή υπογραφή και την ασφάλεια των διαδικτυακών 

συναλλαγών. Εξαιρετικά δημοφιλείς είναι η on line τραπεζική μέσα από κινητά 

τηλέφωνα, η δημιουργία κοινοπραξιών μεταξύ επιχειρήσεων και κυβέρνησης και η 

διεξαγωγή όλων των κρατικών προμηθειών (http://www.ski.dk ).  Ο δημόσιος τομέας 

προσφέρει εδώ και χρόνια ολοκληρωμένες υπηρεσίες μέσα από ένα ηλεκτρονικό 

σύστημα αυτοεξυπηρέτησης 24 ώρες την ημέρα, 365 μέρες το χρόνο. Υιοθετήθηκε από 

πολλά Υπουργεία, όπως το Έρευνας, το Οικονομικών, το Επιχειρήσεων και  

Βιομηχανίας, καθώς  και από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφόρησης. Μέσα από 

ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει, υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας, υποβολής 

ερωτημάτων αλλά και αιτήσεων, καθώς επίσης υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης 

των υποθέσεων.  Καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας του δημοσίου και της 

συμμετοχικής διοίκησης διαδραματίζει ο ηλεκτρονικός κόμβος των δημόσιων 

διαβουλεύσεων με την πολιτική ηγεσία, όπου εκεί οι πολίτες συμμετέχουν ενεργά, 

προτείνουν λύσεις και διαμορφώνουν την πολιτική βούληση (http://www.nordpol.dk). 

Επιχειρήσεις και πολίτες συναλλάσσονται με το δημόσιο πλήρως και ηλεκτρονικά για 

http://www.mof.gov.cy/mof/papd/papd.nsf/page50_gr/page50_gr?OpenDocument
http://www.ski.dk/
http://www.nordpol.dk/
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βεβαιώσεις, πιστοποιητικά,  επιδόματα, εργασία, υπηρεσίες τελωνείου, περιβαλλοντικές 

άδειες, στατιστική υπηρεσία, δήλωση φορολογίας εισοδήματος, άδεια οικοδομής, 

υπηρεσίες υγείας και πλήθος άλλων υποθέσεων (http://www.digitalsignatur.dk).  

 

Οι διοικητικές υπηρεσίες που προσφέρονται σε πολίτες και επιχειρήσεις στη Δανία, με 

τη βοήθεια των ΤΠΕ, γίνονται επιτυχημένα μέσα από  ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά 

κέντρα μιας στάσης. Προσφέρονται άμεσα ηλεκτρονικές υπηρεσίες μεταξύ πολιτών και 

δημόσιας διοίκησης κυρίως σε κυβερνητικό επίπεδο και λιγότερο σε επίπεδο δήμων. Η 

καλή αυτή πρακτική του δημοσίου τομέα για ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές 

συναλλαγές, προωθήθηκε και στις προσφερόμενες υπηρεσίες  των Δήμων, όχι όμως με 

ιδιαίτερη επιτυχία.  

 

Ανεκτίμητη θεωρείται η αξία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη βελτίωση της 

αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης. Η Δανία 

κατόρθωσε να εκσυγχρονίσει τη δημόσια διοίκηση και να βελτιώσει την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών με την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Επιπλέον 

αναδιοργάνωσε και εξορθολόγησε τις διεργασίες, απλούστευσε και  μείωσε το χρόνο 

διεκπεραίωσης των διαδικασιών, προώθησε τη δημοκρατία και ενίσχυσε τη συμμετοχή 

των πολιτών στη διαμόρφωση των δημόσιων πολιτικών.  Εν κατακλείδι η Δανία 

αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα προς παραδειγματισμό στη συγκριτική αξιολόγηση 

στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  

 

7.4        Η περίπτωση του Μιλάνου  

 

Δεδομένης της οικονομικής κρίσης οι δαπάνες για το Δημόσιο μειώνονται, ενώ οι 

απαιτήσεις για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διοίκηση αυξάνονται. Μέσα σε 

αυτό το πλαίσιο  ο Δήμος του Μιλάνου της Ιταλίας, ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος σε 

πληθυσμό, συνδύασε εξαιρετικά διάφορες τεχνικές ΔΟΠ κατά τη διάρκεια 

μεταρρυθμίσεων. Καλό είναι να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος Δήμος έχει  υψηλό 

βαθμό αυτονομίας και ελευθερίας, όσον αφορά τους πόρους και έχει στην αρμοδιότητά 

του υπηρεσίες όπως τουρισμός, μέσα μαζικής μεταφοράς, κοινωνική πρόνοια, σχολικές 

εγκαταστάσεις, συντηρήσεις δρόμων, δημοτική αστυνομία κ.ά. 

 

Ένας Δήμος με  περιορισμένους πόρους, γήρανση πληθυσμού, αύξηση ανεργίας και 

εσωτερική μετανάστευση, ανέπτυξε ένα λογισμικό για μια καινοτόμα διοικητική 
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διαδικασία διαχείρισης παραπόνων που στέφθηκε με επιτυχία. Στα πλαίσια της 

κυβερνητικής πολιτικής ΄΄για μια κυβέρνηση με ποιότητα΄΄,  στόχος ήταν οι ταχύτερες 

και ποιοτικότερες υπηρεσίες προς τον πολίτη καθώς και η προστασία των δικαιωμάτων 

του πολίτη κατά την εξυπηρέτησή του από υπηρεσίες του Δήμου. Ανέπτυξε ένα 

πρόγραμμα συγκέντρωσης, παρακολούθησης και διαχείρισης παραπόνων, αφού 

προηγουμένως εφάρμοσε SWOT ανάλυση για να εντοπίσει τις δυνάμεις και τις 

αδυναμίες του, καθώς και  τις ευκαιρίες  και τις απειλές  του περιβάλλοντος. 

Αποφασιστικό ρόλο στην επιτυχία διαδραμάτισε αρχικά η δέσμευση της ηγεσίας και η 

αναβάθμιση της  υπηρεσίας διαχείρισης παραπόνων σε επίπεδο διεύθυνσης, με 

οριζόντια δομή, η οποία  στελεχώθηκε με άτομα διαφόρων διευθύνσεων. Επιπλέον για 

την αλλαγή της κουλτούρας ακολουθήθηκε μια στρατηγική ενημέρωσης για τα οφέλη 

της καινοτόμου υπηρεσίας. Επιπρόσθετα εκπαιδεύτηκε το προσωπικό για την ανάπτυξη 

των ικανοτήτων τους και τη δημιουργία κλίματος συνεργασίας. Παρά τους ανεπαρκείς 

πόρους αναπτύχθηκε λογισμικό διαχείρισης και παρακολούθησης παραπόνων από τους 

ίδιους τους υπαλλήλους.  Τέλος  αξίζει να σημειωθεί, ότι καθοριστικός ήταν και ο 

ρόλος της ανταλλαγής ιδεών με πολίτες και ενώσεις καταναλωτών. 

 

 Αβίαστα λοιπόν, συνάγεται  το συμπέρασμα ότι ο Δήμος του Μιλάνου με 

απλούστευση διαδικασιών, ενεργή συμμετοχή όλων, βελτιστοποίηση πόρων, εφαρμογή 

συστήματος διασφάλισης ποιότητας στις υπηρεσίες του, καθώς και υιοθέτηση του 

μοντέλου EFQM, κατόρθωσε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την 

αποδοτικότητά του. Η υπηρεσία διαχείρισης παραπόνων συνέβαλε στην ανανέωση 

ολόκληρου του Δήμου, στη διασφάλιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών 

και στην εξοικονόμηση πόρων. Κλείνοντας αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος του 

Μιλάνου  βραβεύτηκε δύο φορές με το ευρωπαϊκό βραβείο δημοσίου τομέα (European 

Public Sector Award) κατά τα έτη 2009 και 2013 και οι καλές πρακτικές του 

αναφέρονται σε κάθε συγκριτική αξιολόγηση 

(http://www.epsa2013.eu/files/In_Search_of_Local_Public_Management_Excellence_S

even_Journeys_to_Success_2013.pdf). 
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Κεφάλαιο 8 : ΠΑΛΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 
 

8.1       Έρευνα VPRC 2009 

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ανέθεσε το 2005 

στο ινστιτούτο VPRC μία ποσοτική έρευνα για την αξιολόγηση και την 

αναγνωρισιμότητα των ΚΕΠ.  Η έρευνα έγινε στο γενικό πληθυσμό της χώρας 

συμπεριλαμβανομένου των νησιών Ιονίου και Αιγαίου, σε ηλικίες άνω των 18 ετών με 

τηλεφωνικές συνεντεύξεις και χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. 

 

 Από κάθε διοικητική περιφέρεια της χώρας επιλέχθηκε τυχαίο δείγμα 6009 ατόμων και 

τα γενικά συμπεράσματα που προέκυψαν ήταν ότι τα ΚΕΠ αποτελούν ένα επιτυχημένο 

θεσμό που απολαμβάνει την καθολική αποδοχή της ελληνικής κοινωνίας. Όλοι οι 

δείκτες εμφανίζονται υψηλοί και ο κύριος λόγος είναι η αποτελεσματική και ταχύτατη 

εξυπηρέτηση των πολιτών. Το 45% της κοινής γνώμης θεωρεί ότι η δημόσια διοίκηση 

λειτουργεί καλύτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Από θέμα 

αναγνωρισιμότητας και επισκεψιμότητας, η έρευνα έδειξε ότι  το 63% των πολιτών 

αναγνωρίζει τα ΚΕΠ και από αυτούς το 60 % το έχουν επισκεφθεί τουλάχιστον μία 

φορά. Η γενική ικανοποίηση από τα ΚΕΠ εκτινάχθηκε στο 94%, με τις επιμέρους 

ικανοποιήσεις από την ταχύτητα εξυπηρέτησης, την ευκολία πρόσβασης και την 

εξυπηρέτηση των υπαλλήλων να φτάνει το 92%, 91% και 93% αντίστοιχα. Η κοινή 

γνώμη θεωρεί ότι τα ΚΕΠ είναι ένας θεσμός απαραίτητος κατά 97%, ότι είναι 

αποτελεσματικός κατά 94% και ότι βοηθά στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας 

Διοίκησης  κατά  91%. Η χρήση των ΚΕΠ είναι 56% στα αστικά κέντρα και σε 

ημιαστικές και αγροτικές περιοχές 41%.  Εμφανίζεται μόνο ένα μικρό ποσοστό 5% με 

δυσαρέσκεια, που οφείλεται κατά 64% στο προσωπικό των ΚΕΠ. Η κοινή γνώμη 

επιθυμεί κατά 96% να διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ υπηρεσίες της εφορίας, κατά 68% 

να υπάρχει η δυνατότητα να πληρώνονται μέσω ΚΕΠ λογαριασοί ΔΕΚΟ(ΔΕΗ, ΟΤΕ, 

ΕΥΔΑΠ)  και κατά 61% να είναι δυνατή η πληρωμή άλλων λογαριασμών,  όπως δόσεις 

δανείων, ασφάλιστρα κ.ά.. 

 

 Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να διευρυνθούν οι διαδικασίες που 

διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ,  όσον αφορά τις υπηρεσίες της εφορίας, των πρώην 

ΔΕΚΟ και του ΙΚΑ, που απορροφούν μεγάλο όγκο εργασιών. Τονίζεται ιδιαίτερα, ότι 

μια μεγάλη αύξηση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα ΚΕΠ, ή μια μεγάλη διεύρυνση 
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σε υπαλληλικό προσωπικό, ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στην εξυπηρέτηση 

των πολιτών, αν δεν προσεχθεί η ποιότητα, η προετοιμασία και η εκπαίδευση του 

προσωπικού. Κλείνοντας η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να 

διαφυλαχθεί η εικόνα των ΚΕΠ και να διατηρηθούν οι υψηλοί δείκτες ικανοποίησης 

που καταγράφηκαν και αυτό μπορεί να συμβεί με ομαλή ενσωμάτωση νέων υπηρεσιών 

στους ρυθμούς εργασίας των ΚΕΠ (http://www.vprc.gr, 

http://www.gspa.gr/%282801668559211291%29/documents/kep/%CE%A3%CF%85%

CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%8

4%CE%B1%20%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%82.

pdf). 

 

8.2       Έρευνα ΥΠΕΣΔΔΑ 

 

Σε μια προσπάθεια ικανοποίησης των προσδοκιών των πολιτών και των επιχειρήσεων 

μέσω του καταξιωμένου θεσμού των ΚΕΠ, το 2013,  δημιουργήθηκε από το Υπουργείο 

Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο 

βελτίωσης των υπηρεσιών τους. Απευθυνόταν προς τους πολίτες που επισκέπτονταν τα 

ΚΕΠ, ήταν προαιρετικό  και συμπληρωνόταν ηλεκτρονικά από τους υπάλληλους. 

Συγκεκριμένα συγκεντρώθηκαν πληροφορίες όσον αφορά την επισκεψιμότητα των 

πολιτών στα ΚΕΠ,  τις υπηρεσίες που προτείνουν οι πολίτες να διεκπεραιώνονται από 

αυτά και κάποια δημογραφικά στοιχεία. Αυτό πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια 

σχεδιασμού των διαδικασιών από τη σκοπιά του πολίτη και πάντα στα πλαίσια των 

αποδοτικότερων προσφερόμενων υπηρεσιών και της προάσπισης του δημοσίου 

συμφέροντος. Οι προτάσεις βελτίωσης των πολιτών χρησιμοποιήθηκαν, 

ενσωματώνοντας τις νέες επιθυμητές διαδικασίες στη λειτουργία των ΚΕΠ, με στόχο 

πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και τη βελτίωση του θεσμού. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vprc.gr/
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Κεφάλαιο 9  : ΠΡΟΦΙΛ ΚΕΠ 
 

9.1       Ο Θεσμός και ο ρόλος των ΚΕΠ 

 

Τα ΚΕΠ αποτελούν το κατεξοχήν όχημα για την προώθηση της διοικητικής 

μεταρρύθμισης στη δημόσια διοίκηση. Αποτελούν ήδη  τα πιο φιλικά, ευέλικτα και 

αναγνωρίσιμα σημεία εξυπηρέτησης των πολιτών. 

  

 Αποστολή των ΚΕΠ είναι η παροχή διοικητικών πληροφοριών και η διεκπεραίωση 

υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων, από την υποβολή της αίτησης μέχρι την 

παραλαβή της τελικής διοικητικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ΄ ύλην αρμόδιες 

υπηρεσίες. Διαθέτοντας νέα κουλτούρα εξυπηρέτησης μειώθηκε  η γραφειοκρατία, η 

΄΄χαρτούρα΄΄, τα διοικητικά εμπόδια και  διευκολύνθηκαν οι πολίτες στις συναλλαγές 

τους με το δημόσιο. Ο ρόλος των ΚΕΠ είναι να αποτελέσουν τα σημεία επαφής των 

δημοσίων υπηρεσιών με τους πολίτες και να παρέχουν υπηρεσίες μιας στάσης.  

Επιπλέον, πρωταρχικός ρόλος των ΚΕΠ είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη και η 

διακίνηση των εγγράφων και όχι των πολιτών.  Η εξυπηρέτηση γίνεται από ένα κτήριο, 

που ο πολίτης μπορεί να συναλλάσσεται με πολλές δημόσιες υπηρεσίες, από ένα 

σημείο, αντί να απευθύνεται σε πολλές υπηρεσίες και από ένα και μόνο υπάλληλο, που 

τον εξυπηρετεί πλήρως.  

 

Θεμέλια στην απλούστευση των συναλλαγών και της μεταρρύθμισης της κοινωνικής 

ασφάλισης, έβαλαν τα ΚΕΠ το 2009 με την απόδοση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), σε όλο τον πληθυσμό της χώρας. Επίσης, προκειμένου να 

τηρηθεί εθνικό μητρώο δικαιούχων κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων, το 2012 

τα ΚΕΠ υλοποίησαν την απογραφή των δικαιούχων. Καθοριστικός ήταν ο ρόλος τους 

στην απογραφή του ΟΠΑΔ το 2013, όπου συντελέστηκε επικαιροποίηση των στοιχείων 

των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων. Μεγάλο είναι το έργο που επιτελούν, μέσω 

των νέων διαδικασιών που προσφέρουν σε υπερήλικες, στους αδύναμους της κοινωνίας 

με το επίδομα θέρμανσης και το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ, σε άτομα με 

ειδικές ανάγκες με την έκδοση των δελτίων απεριορίστων διαδρομών ΑΜΕΑ, σε 

ανασφάλιστες κοινωνικές ομάδες με την κάρτα  υγείας ανασφάλιστου, σε ανθρώπους 

που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχιας με το επίδομα σίτισης και το κοινωνικό 

εισόδημα αλληλεγγύης (ΚΕΑ).  Τα ΚΕΠ έχουν συντελέσει στην αύξηση της 

παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα, στην βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, 
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στη μείωση της γραφειοκρατίας,  στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, στη 

διοικητική μεταρρύθμιση με σαφή προσανατολισμό προς το κοινωνικό σύνολο και 

προστιθέμενη αξία στην ανάπτυξη  του κράτους 

http://www.gspa.gr/%284000679008727299%29/documents/nomothesia.pdf). 

 

9.2        Αρμοδιότητες 

 

Αυτή τη στιγμή τα 1000 περίπου ΚΕΠ σε όλη τη χώρα διεκπεραιώνουν πάνω από 1000 

πιστοποιημένες διαδικασίες, από τις οποίες οι 90 από αυτές εξυπηρετούνται και 

ηλεκτρονικά. Ταυτόχρονα υπάρχει και η δυνατότητα ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής 

συναλλαγής για λίγες διαδικασίες μέσω της πύλης Ερμή. Σε γενικές γραμμές τα ΚΕΠ 

προσφέρουν: 

 

- παροχή διοικητικών πληροφοριών για  ενέργειες που απαιτούνται για πλήθος 

διοικητικών υποθέσεων και αφορούν όλο το δημόσιο τομέα, 

- διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών, παραλαβή δηλαδή αιτήσεων, αναζήτηση 

απαιτούμενων δικαιολογητικών από άλλες υπηρεσίες, διαβίβαση του φακέλου στην 

αρμόδια υπηρεσία, παραλαβή της τελικής πράξης και παράδοση στον πολίτη, 

- παροχή απλών εξυπηρετήσεων, υπεύθυνων δηλώσεων, γνήσιο της υπογραφής, 

επικύρωση διοικητικών εγγράφων, χορήγηση παραβόλων, βεβαίωση ταυτοπροσωπίας 

κ.ά.. 

- on line σύνδεση με φορείς δημοσίου: εκδίδουν άμεσα βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, 

διότι είναι ηλεκτρονικά συνδεδεμένα με πλήθος βάσεων δεδομένων των φορέων του 

δημοσίου, όπως: ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΕΛΓΑ, ΗΔΙΚΑ, ΔΕΔΔΗΕ, ΟΑΕΕ, ΗΔΙΚΑ, ΕΡΜΗΣ, 

εθνικό τυπογραφείο, εθνικό ποινικό μητρώο, εθνικό δημοτολόγιο,  στρατολογία, 

επιμελητήρια, TAXISNET (γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων) για 

χορήγηση φορολογικής ενημερότητας και χορήγηση ηλεκτρονικών παραβόλων, κ.ά.. με 

αναμονή τη σύνδεση στο εθνικό ληξιαρχείο. Ηλεκτρονικά διεκπεραιώνονται πλέον 

σχεδόν όλες οι αιτήσεις του ΟΑΕΔ, όπως είναι ανανέωση κάρτας ανεργίας, βεβαιώσεις 

ανεργίας, αιτήσεις για επιδόματα. Τα ΚΕΠ λόγω της ευρείας αποδοχής τους από τους 

πολίτες έχουν εμπλουτιστεί με μεγάλο αριθμό διαδικασιών και σε τομείς της 

κοινωνικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του στενού δημόσιου τομέα. 

Αναμφισβήτητα αποτελούν τον πιο επιτυχημένο θεσμό της ελληνικής δημόσιας 

διοίκησης. (ΔΙΑΔΠ /Α1/19442/7.10.2002, Ν.3013/2002 ,www.kep.gov.gr). 

 

http://www.gspa.gr/%284000679008727299%29/documents/nomothesia.pdf
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9.3        Χαρακτηριστικά 

 

Τα ΚΕΠ αποτελούν μια καινοτομία που συντέλεσε στη διοικητική μεταρρύθμιση, τη 

βελτίωση της παραγωγικότητας της δημόσιας διοίκησης, την ποιοτική αναβάθμιση της 

εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, με υπηρεσίες προσανατολισμένες στο 

κοινωνικό σύνολο και προστιθέμενη αξία στην ανάπτυξη του κράτους. Συντέλεσαν 

στην καταπολέμηση γραφειοκρατίας και δικαίως είναι το πρόσωπο ενός κράτους 

φιλικού προς τον πολίτη.  

 

Τα ΚΕΠ αποτελούν το μοντέλο διοίκησης ολοκληρωμένων διοικητικών συναλλαγών 

από μία θέση εργασίας (one stop shop) και κερδίζουν ολοένα και περισσότερο την 

αποδοχή των πολιτών. Ο όγκος των συναλλαγών σε συνδυασμό δε, με την ραγδαία 

αύξηση των νέων διαδικασιών που συνεχώς εντάσσονται στη λειτουργία των ΚΕΠ, 

μπορεί να επιφέρει διατάραξη της ισορροπίας και αρνητικές συνέπειες στον 

καταξιωμένο αυτό θεσμό.  Το παρακάτω διάγραμμα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου 

και μαρτυρεί την αυξητική τάση στο πλήθος των αιτήσεων που διεκπεραιώθηκαν τα 

τελευταία τρία χρόνια στα ΚΕΠ, , με τον ίδιο αριθμό προσωπικού, με τις αιτήσεις του 

2016 να ξεπερνούν το άθροισμα των προηγούμενων δύο ετών. 

 

Διάγραμμα 9.1 : Πλήθος αιτήσεων 2014-2016 

Πηγή: Ίδια επεξεργασία, στοιχεία από http://kepstats.yap.gov.gr/ 

 

Εκείνο που έχει όμως ιδιαίτερη σημασία και αξίζει να αναφερθεί, είναι ότι αρκετά ΚΕΠ  

όπως του Δήμου Γαλατσίου, Περιστερίου, Χανίων, Καλύμνου, Θεσσαλονίκης καθώς 

και η Διεύθυνση Οργάνωσης και λειτουργίας (ΔΟΛ) ΚΕΠ του ΥΔΜΗΔ, έχουν 

http://kepstats.yap.gov.gr/
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εφαρμόσει συστήματα και εργαλεία ΔΟΠ. Ειδικότερα εφάρμοσαν  συστήματα 

διοίκησης με στόχους, δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, 

έκαναν συγκριτική αξιολόγηση με χρήση δεικτών και εφάρμοσαν το ΚΠΑ με μεγάλη 

επιτυχία. Συγκεκριμένα το 2007 απέσπασαν το τρίτο βραβείο στο πρώτο εθνικό 

βραβείο ποιότητας, λόγω επιτυχημένης εφαρμογής του ΚΠΑ με υψηλή συνολική 

βαθμολογία αξιολόγησης 70,5. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα έχει κερδίσει το 2003 το 

Βραβείο του ΟΗΕ στην κατηγορία  «Βελτίωση στην παροχή υπηρεσιών» για την 

τηλεφωνική υπηρεσία εξυπηρέτησης του Πολίτη «1502»  

(http://www.minadmin.gov.gr/wp-content/uploads/20111129_brabeia_OHE.pdf).  Το 

όραμα των ΚΕΠ είναι η πλήρη απογραφειοκρατικοποίηση των διαδικασιών που 

διεκπεραιώνονται και η μετεξέλιξή τους σε κέντρα ολοκληρωμένων 

συναλλαγών(ΚΟΣ), όπου θα παρέχονται ολοκληρωμένες συναλλαγές on line, με χρήση 

ψηφιακής υπογραφής και εξατομικευμένες υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις.  

 

9.4        Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

 

Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση διακρίνεται από συγκεντρωτισμό, πολυνομία, 

δυσκινησία, αναξιοκρατία και διαφθορά. Υπάρχουν έντονες προκλήσεις και πιέσεις 

όσον αφορά το μέγεθος, τη χρησιμότητα, το κόστος λειτουργίας και την 

αποτελεσματικότητά της. Η Δημόσια Διοίκηση θα πρέπει να προετοιμαστεί  κατάλληλα 

για να ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις του 21ου αιώνα, διαμορφώνοντας κουλτούρα 

ποιότητας και  υιοθετώντας αρχές σύγχρονου μάνατζμεντ. 

 

Με την υιοθέτηση και εφαρμογή των αρχών της Δ.Ο.Π. η Δημόσια Διοίκηση θα 

κατορθώσει να ανταπεξέλθει στις προσκλήσεις του αβέβαιου και απαιτητικού 

οικονομικοκοινωνικού περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο, αποτελεσματικά και αποδοτικά, αναβαθμίζοντας την ποιότητα 

στις παρεχόμενες προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις υπηρεσίες (Εθνική Στρατηγική 

για Διοικητική μεταρρύθμιση 2014-16). Η εφαρμογή της ΔΟΠ στο Δημόσιο τομέα 

αποτελεί επιτακτική ανάγκη σήμερα όπου βρισκόμαστε σε συνεχή δημοσιονομική 

προσαρμογή, περικοπή δαπανών και διοικητική μεταρρύθμιση γενικότερα. Αυτό 

σημαίνει ότι θα πρέπει να ανταπεξέλθουμε για να επιβιώσουμε και να αναπτυχθούμε με 

καλύτερη παρεχόμενη ποιότητα και πολύ λιγότερους πόρους.   Το μοντέλο οργάνωσης 

της Δημόσιας Διοίκησης σύμφωνα με τις αρχές της Δ.Ο.Π. βασίζεται στην καινοτομία, 

την  εξωστρέφεια, την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα. Η συνεχής βελτίωση 

http://www.minadmin.gov.gr/wp-content/uploads/20111129_brabeia_OHE.pdf
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πρέπει να μας γίνει καθημερινή συνήθεια, γιατί όπως είπε ο  αρχαίος Έλληνας 

φιλόσοφος Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.),   ΄΄ Ότι επαναλαμβάνουμε μας καθορίζει ΄΄.    

 

Πραγματοποιήθηκε μια ανασκόπηση στις αρχές, τις τεχνικές και τα εργαλεία της ΔΟΠ 

και διερευνήθηκαν οι νέες προσκλήσεις και προσδοκίες των σύγχρονων κοινωνιών. 

Επιπρόσθετα παρουσιάστηκαν οι καινοτομίες στο βαθμό που έχουν συντελεστεί μέχρι 

σήμερα, κάποιες καλές πρακτικές άλλων χωρών και Ευρωπαϊκών Δήμων και 

αναφέρθηκαν παλιότερες έρευνες σχετικά με τα ΚΕΠ. Τέλος, η εμπειρική έρευνα που 

ακολουθεί, θα επιτρέψει τον προσδιορισμό σημαντικών παραμέτρων για τον τρόπο 

εφαρμογής του μοντέλου αριστείας EFQM  στα ΚΕΠ και σε συνδυασμό με τα 

ευρήματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης θα είναι δυνατή η έκδοση σαφών και 

ασφαλών αποτελεσμάτων. 
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Κεφάλαιο 10 : ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ EFQM στα ΚΕΠ  
 

10.1       Μεθοδολογία έρευνας 

 

Σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση από τον ίδιο τον οργανισμό των κριτηρίων 

όπως καθορίζονται από  το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας και ο εντοπισμός των 

δυνάμεων και των αδυναμιών  των ΚΕΠ. Οι επιμέρους σκοποί είναι να διερευνηθούν 

και να αναγνωρισθούν οι τομείς εκείνοι που χρήζουν βελτίωση όσον αφορά τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα αυτών. Στόχος του 

ερωτηματολογίου είναι η καταγραφή των προσδοκιών και των αντιλήψεων των 

εργαζομένων στα Κ.Ε.Π. σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς 

τους πολίτες. Κύρια ερευνητικά ερωτήματα που αναλύονται, αφορούν τη δέσμευση της 

ηγεσίας και κατά πόσο τα ΚΕΠ ενσωματώνουν στη δράση τους την ολική ποιότητα, 

ώστε να υλοποιηθεί η πολιτική και η στρατηγική τους. Επιπλέον απαντούν σε 

ερωτήματα που αφορούν τον τρόπο που τα ΚΕΠ απελευθερώνουν το ανθρώπινο 

δυναμικό τους για να βελτιώνει συνεχώς τις εργασίες του, τη βελτιστοποίηση των 

υλικών πόρων και την εφαρμογή της τεχνολογίας. Ταυτόχρονα πρόκειται να 

προσδιοριστεί ο τρόπος που οι διαδικασίες εγγυούνται τη συνεχή βελτίωση, την 

ικανοποίηση των πελατών και των εργαζομένων. Τέλος θα διαπιστωθεί η επίδραση που 

έχει ο θεσμός των ΚΕΠ στην κοινωνία, η επιτυχία στην επίτευξη των στόχων και στην 

προγραμματισμένη απόδοση.  Εν κατακλείδι  αξίζει να σημειωθεί η ιδιαίτερη και 

σημαντική συνεισφορά της συγκεκριμένης έρευνας στη βελτίωση των προσφερόμενων 

υπηρεσιών των ΚΕΠ, αλλά και στη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα γενικότερα.  

 

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε ήταν πρωτογενής 

με συλλογή και ανάλυση ποσοτικών κυρίως δεδομένων αλλά και ποιοτικών, αφού 

χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις με κλίμακα Likert τύπου και δύο ανοικτού τύπου 

ερωτήσεις. Κρίθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί κυρίως η ποσοτική έρευνα διότι 

περιλαμβάνει συλλογή και ανεύρεση ποσοτικών  πληροφοριών που σε συνδυασμό με 

τις ανοικτού τύπου ερωτήσεις θα οδηγήσουν σε σαφή και αξιόπιστα αποτελέσματα. 

Από το πληθυσμό των εργαζομένων στα ΚΕΠ της χώρας συλλέχθηκε τυχαίο δείγμα 

151 υπαλλήλων  και η συλλογή των δεδομένων διήρκησε μεταξύ 17/12/216 και 

4/1/2017. Για τα  αποτελέσματα και  την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε 

στατιστικό πακέτο SPSS και Εxcel 20003. Η ΔΟΠ διαθέτει πλήθος εργαλείων και 
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τεχνικών, με το EFQM μοντέλο να έχει αναγνωρισμένο κύρος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

(Δημητριάδη, 2000). 

 

 Συγκεκριμένα η έρευνα βασίστηκε πάνω σε  ερωτηματολόγιο, που συμπληρώθηκε 

ηλεκτρονικά από 151 εργαζόμενους από τα ΚΕΠ όλης της επικράτειας, η  δομή του 

οποίου περιλαμβάνει τέσσερα μέρη και 49 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής κατά το 

πλείστον, που βασίστηκαν στα κριτήρια του μοντέλου EFQM.  Τα δύο πρώτα μέρη 

αποτελούν τους πέντε βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες-προϋποθέσεις που 

πρέπει να πληρεί ένας οργανισμός για να καταλήγει στα επιθυμητά αποτελέσματα. Όσο 

πιο καλά πληρούνται τα πέντε πρώτα τόσο πιο αποτελεσματικός είναι ο οργανισμός. Τα 

επόμενα δύο μέρη αποτελούν τα τέσσερα αποτελέσματα που προκύπτουν από τους 

προσδιοριστικούς παράγοντες, σημειώνοντας ότι οι προϋποθέσεις βελτιώνονται βάση 

αποτελεσμάτων. Υπάρχουν δύο ερωτήσεις ανοικτού τύπου όσον αφορά την αντίληψη 

των εργαζομένων για το τι περιμένουν οι πολίτες από τα ΚΕΠ και τις προτάσεις των 

εργαζομένων για βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους 

πολίτες. Τέλος περιλαμβάνονται κάποια δημογραφικά στοιχεία, όπως ηλικία, φύλλο, 

κατηγορία εκπαίδευσης, σεμινάρια εκπαίδευσης και έτη προϋπηρεσίας σε ΚΕΠ.   

 

10.2       Ανάλυση δεδομένων και ερμηνεία ευρημάτων 

 

Το ερωτηματολόγιο παρατίθεται στο προσάρτημα και οι απαντήσεις που δόθηκαν στο 

ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμες και υπάρχουν διαθέσιμες στο : 

https://docs.google.com/a/uom.edu.gr/forms/d/1Nb5LG6alo_B65DnVWobbcGDIRsslT

8H1jpRScTmgJpY/viewanalytics. Στο πρώτο ερώτημα εάν γίνονται ενέργειες από την 

κεντρική διοίκηση για συνεχή βελτίωση του συστήματος διοίκησης, το 18,7% των 

ερωτηθέντων συμφώνησε ότι γίνονται, ενώ το 45,3 διαφώνησε και ένα 36% παρέμεινε 

ουδέτερο. Αναλυτικά οι απαντήσεις στο ακόλουθο διάγραμμα. 

 

https://docs.google.com/a/uom.edu.gr/forms/d/1Nb5LG6alo_B65DnVWobbcGDIRsslT8H1jpRScTmgJpY/viewanalytics
https://docs.google.com/a/uom.edu.gr/forms/d/1Nb5LG6alo_B65DnVWobbcGDIRsslT8H1jpRScTmgJpY/viewanalytics
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Διάγραμμα 10.1: Γίνονται ενέργειες από την κεντρική διοίκηση για συνεχή 

βελτίωση του συστήματος διοίκησης. 

Στην ερώτηση εάν στα ΚΕΠ οι προϊστάμενοι εμπνέουν και καθοδηγούν την ολική 

ποιότητα ως βασική διαδικασία για συνεχή βελτίωση, το 44% διαφώνησε, το 26,7% 

συμφώνησε και το υπόλοιπο 29,3% παρέμεινε ουδέτερο. Ακολουθεί το σχετικό 

διάγραμμα. 

 

Διάγραμμα 10.2: Οι προϊστάμενοι εμπνέουν και καθοδηγούν την ολική ποιότητα 

ως βασική διαδικασία για συνεχή βελτίωση. 

 

Στην ερώτηση αν αναγνωρίζονται και εκτιμούνται οι προσπάθειες και οι επιτυχίες 

ατόμων και ομάδων, το 24,1% απάντησε ότι συμφωνεί συνολικά, το 47,7% διαφωνούν 

συνολικά και το 28,2% ούτε συμφωνούν, ούτε διαφωνούν. Ακολουθεί το διάγραμμα. 

 

 

Διάγραμμα 10.3: Αναγνωρίζονται και εκτιμούνται οι προσπάθειες και οι επιτυχίες 

ατόμων και ομάδων. 

 

Στην ερώτηση αν η ηγεσία αποκρίνεται άμεσα στις εισηγήσεις των εργαζομένων στα 

Κ.Ε.Π., όπως φαίνεται και στο διάγραμμα που ακολουθεί, το 20,3% διαφωνεί απόλυτα, 
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το 44,6% διαφωνεί, το 27,7% είναι ουδέτερο, το 6,8% συμφωνεί και το 0,7% συμφωνεί 

απόλυτα. 

 

Διάγραμμα 10.4: Η ηγεσία αποκρίνεται άμεσα στις εισηγήσεις των εργαζομένων 

στα Κ.Ε.Π.. 

 

Στην τελευταία ερώτηση του κριτηρίου ηγεσία του Ευρωπαϊκού μοντέλου ποιότητας, 

όπου οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ ερωτήθηκαν εάν η ηγεσία ενθαρρύνει τις καινοτόμες 

ιδέες των εργαζομένων στα Κ.Ε.Π., το 5,4% συμφώνησε συνολικά, το 59% διαφώνησε 

συνολικά και ένα 35,6% έμεινε ουδέτερο. 

 

 

Διάγραμμα 10.5: Η ηγεσία ενθαρρύνει τις καινοτόμες ιδέες των εργαζομένων στα 

Κ.Ε.Π. 

 

Στην πρώτη από τις επόμενες πέντε ερωτήσεις του δεύτερου κριτηρίου, που αφορούν 

την πολιτική και στρατηγική, στην ερώτηση αν γνωρίζουν τι αντιπροσωπεύει ο φορέας 

τους (όραμα,  αξίες, αποστολή, στόχοι, στρατηγική), το 79,7% συνολικά συμφώνησε, 

το 7,4% διαφώνησε και το 12,8% παρέμεινε ουδέτερο. 
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Διάγραμμα 10.6: Γνωρίζω τι αντιπροσωπεύει ο φορέας μου (όραμα,  αξίες, 

αποστολή, στόχοι, στρατηγική)  

 

 

Στην ερώτηση αν η πολιτική και η στρατηγική των Κ.Ε.Π.  έχει ως βάση  την ολική 

ποιότητα, το 3,3% διαφώνησε απόλυτα, το 7,3% διαφώνησε, το 10,7% ούτε 

συμφώνησε, ούτε διαφώνησε, το 56,7% συμφώνησε και το 22% συμφώνησε απόλυτα. 

Ακολουθεί το σχετικό διάγραμμα 

 

 

Διάγραμμα 10.7: Η πολιτική και η στρατηγική των Κ.Ε.Π.  έχει ως βάση  την 

ολική ποιότητα 

 

Στην ερώτηση αν ο οργανισμός στον οποίο εργάζεστε (Κ.Ε.Π. ή Δήμος), εφαρμόζει 

σύστημα διαχείρισης ποιότητας ή   εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας, το 20,7% 

συμφώνησε συνολικά, το 27,3 παρέμεινε ουδέτερο και το 52% διαφώνησε απόλυτα. 
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Διάγραμμα 10.8: Ο οργανισμός στον οποίο εργάζεστε (Κ.Ε.Π. ή Δήμος), εφαρμόζει 

σύστημα διαχείρισης ποιότητας ή   εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας. 

 

Στην ερώτηση αν ο οργανισμός στον οποίο εργάζεστε (Κ.Ε.Π. ή Δήμος), εφαρμόζει 

σύστημα μέτρησης της απόδοσης, το 61,3% διαφώνησε συνολικά, το 22,7% έμεινε 

ουδέτερο και το 16% συμφώνησε συνολικά. 

 

Διάγραμμα 10.9: Ο οργανισμός στον οποίο εργάζεστε (Κ.Ε.Π. ή Δήμος), εφαρμόζει 

σύστημα διαχείρισης ποιότητας ή   εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας.  

 

Στην ερώτηση αν η ανάπτυξη και εφαρμογή  διοίκησης με στόχους θα βελτίωνε το 

θεσμό των Κ.Ε.Π., το 2,7% διαφώνησε απόλυτα, το 6,7% διαφώνησε, το 10,7% έμεινε 

ουδέτερο, το 54,7% συμφώνησε και το 25,3% συμφώνησε απόλυτα. 
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Διάγραμμα 10.10: Η ανάπτυξη και εφαρμογή  διοίκησης με στόχους θα βελτίωνε 

το θεσμό των Κ.Ε.Π.. 

 

Στην πρώτη ερώτηση όσον αφορά το κριτήριο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, αν 

γίνονται ενέργειες για ανάπτυξη και βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού, το 63,1% 

διαφώνησε, το 26,2% έμεινε ουδέτερο και το 10,7% μόνο συμφώνησε. 

 

     

Διάγραμμα 10.11: Γίνονται ενέργειες για ανάπτυξη και βελτίωση του ανθρώπινου 

δυναμικού. 

 

Στην ερώτηση αν η παραγωγικότητα των εργαζομένων αυξήθηκε μετά από λήψη 

εκπαίδευσης, το 21,4% διαφώνησε, το 26% έμεινε ουδέτερο και  το 52,6% συμφώνησε. 
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Διάγραμμα 10.12: Η παραγωγικότητα των εργαζομένων αυξήθηκε μετά από λήψη 

εκπαίδευσης. 

 

Στην ερώτηση αν η ανταπόκριση στις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού θα βελτιώσει 

την ποιότητα της εξυπηρέτησης, μόλις το 1,3% διαφώνησε, το 8% έμεινε ουδέτερο και 

το 90,7% συμφώνησε. 

 

 

Διάγραμμα 10.13: Η ανταπόκριση στις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού θα 

βελτιώσει την ποιότητα της εξυπηρέτησης 

 

Στην ερώτηση αν είναι καλό να υπάρχει στοχοθεσία, μπόνους και αμοιβή των 

εργαζομένων ανάλογα με τα αποτελέσματα, το 5,3% διαφώνησε, το 22,7% έμεινε 

ουδέτερο και το 72% συμφώνησε. 
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Διάγραμμα 10.14: Είναι καλό να υπάρχει στοχοθεσία, μπόνους και αμοιβή των 

εργαζομένων ανάλογα με τα αποτελέσματα. 

 

Στην ερώτηση αν οι εργαζόμενοι με εκπαίδευση στην επικοινωνία μειώνουν τα 

παράπονα των πολιτών, το 10% διαφώνησε, το 16,7 έμεινε ουδέτερο και το 73,3% 

συμφώνησε. 

 

 

Διάγραμμα 10.15: Εργαζόμενοι με εκπαίδευση στην επικοινωνία μειώνουν τα 

παράπονα των πολιτών. 

 

Στην ερώτηση αν ο φυσικός χώρος ( κτήριο, φωτισμός ) διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο 

για την ποιότητα εξυπηρέτησης των πολιτών, το 1,3% διαφωνεί, το 10 είναι ουδέτερο 

και  το 88,7% συμφωνεί ότι η ποιότητα εξυπηρέτησης εξαρτάται από το φυσικό χώρο.  
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Διάγραμμα 10.16: Ο φυσικός χώρος ( κτήριο, φωτισμός ) διαδραματίζει κρίσιμο 

ρόλο για την ποιότητα εξυπηρέτησης των πολιτών. 

 

Στην ερώτηση αν η  παροχή εξυπηρέτησης υψηλού επιπέδου κρίνεται σε μεγάλο βαθμό 

από τη συμπεριφορά των εργαζομένων, το 2,7% των ερωτηθέντων διαφώνησαν, το 

6,8% έμειναν ουδέτεροι και το 90,5% συμφώνησε. 

 

 

Διάγραμμα 10.17: Η  παροχή εξυπηρέτησης υψηλού επιπέδου κρίνεται σε μεγάλο 

βαθμό από τη συμπεριφορά των εργαζομένων 

 

Στην ερώτηση αν η βελτίωση απόδοσης  μπορεί να επιτευχθεί από αναβάθμιση της 

Τεχνολογίας και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, το 1,3% των ερωτηθέντων 

διαφώνησε, το 2% έμεινε ουδέτερο και το 96,7% συμφώνησε. 
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Διάγραμμα 10.18: Η βελτίωση απόδοσης  μπορεί να επιτευχθεί από αναβάθμιση 

της Τεχνολογίας και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό 

 

Στην ερώτηση αν οι εγκαταστάσεις του Κ.Ε.Π. είναι οπτικά ελκυστικές, το 3,4% 

διαφώνησε απόλυτα, το 16,8% διαφώνησε, το 34,2% έμεινε ουδέτερο, το 40,3% 

συμφώνησε και το 5,4% συμφώνησε απόλυτα.  

 

 

Διάγραμμα 10.19: Οι εγκαταστάσεις του Κ.Ε.Π. είναι οπτικά ελκυστικές. 

 

Στην ερώτηση αν τα Πληροφοριακά συστήματα μειώνουν τον αριθμό των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά τη συναλλαγή τους με τα Κ.Ε.Π., το 

7,3% διαφώνησε συνολικά, το 14,7% έμεινε ουδέτερο και το 78% συμφώνησε 

συνολικά. 
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Διάγραμμα 10.20: τα Πληροφοριακά συστήματα μειώνουν τον αριθμό των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά τη συναλλαγή τους με τα 

Κ.Ε.Π. 

 

Στην ερώτηση αν  ενισχύεται η καινοτομία και η δημιουργικότητα για τη συνεχή 

βελτίωση των διαδικασιών, το 42,3% διαφώνησε, το 36,9% έμεινε ουδέτερο και το 

20,8% συμφώνησε. Ακολουθεί το διάγραμμα. 

 

Διάγραμμα 10.21: Ενισχύεται η καινοτομία και η δημιουργικότητα για τη συνεχή 

βελτίωση των διαδικασιών. 

 

Στην ερώτηση αν γίνεται ετήσιος προγραμματισμός διαδικασιών, το 69,4% διαφώνησε , 

ενώ το 23,3 έμεινε ουδέτερο. Ας σημειωθεί ότι μόνο το 7,3% συμφώνησε στη δήλωση 

ότι γίνεται ετήσιος προγραμματισμός διαδικασιών. 
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Διάγραμμα 10.22: Γίνεται ετήσιος προγραμματισμός διαδικασιών. 

 

Στην ερώτηση αν γίνεται έγκαιρη ενημέρωση για νέες διαδικασίες, ή δικαιολογητικά 

αιτήσεων, το 68% διαφώνησε συνολικά, το 16% έμεινε ουδέτερο και το  16% 

συμφώνησε συνολικά. 

 

 

Διάγραμμα 10.23: Γίνεται έγκαιρη ενημέρωση για νέες διαδικασίες, ή 

δικαιολογητικά αιτήσεων. 

 

Στην ερώτηση αν υπάρχει ευκολία πρόσβασης των πολιτών στην υπηρεσία μου, 

ευτυχώς μόνο το 3,4% διαφώνησε, το 10,7% έμεινε ουδέτερο και το 85,9% 

συμφώνησε. 
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Διάγραμμα 10.24: Υπάρχει ευκολία πρόσβασης των πολιτών στην υπηρεσία μου 

 

Στην ερώτηση αν  η ποικιλία των προσφερόμενων υπηρεσιών ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες των πολιτών, το 5,4% διαφώνησε, το 17,4% έμεινε ουδέτερο και το 77,2% 

συμφώνησε. 

 

 

Διάγραμμα 10.25: Η ποικιλία των προσφερόμενων υπηρεσιών ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες των πολιτών 

 

Στην ερώτηση αν ο πολίτης αισθάνεται ασφάλεια ή αξιοπιστία κατά τη συναλλαγή του 

στα Κ.Ε.Π., το 3,3% έμεινε ουδέτερο και το 96,7% συμφώνησε. 
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Διάγραμμα 10.26: Ο πολίτης αισθάνεται ασφάλεια ή αξιοπιστία κατά τη 

συναλλαγή του στα Κ.Ε.Π. 

 

 

Στην ερώτηση αν  υπάρχει κυτίο παραπόνων ή γίνεται διαχείριση παραπόνων, το 52,7% 

διαφώνησε, το 18,7% έμεινε ουδέτερο και το 28,6% συμφώνησε. 

 

 

Διάγραμμα 10.27: Υπάρχει κυτίο παραπόνων ή γίνεται διαχείριση παραπόνων 

 

Στην ερώτηση αν γίνονται έρευνες  για τη μέτρηση της  ικανοποίησης των πολιτών  

(π.χ. ερωτηματολόγια), το 56,7% διαφώνησε, το 23% έμεινε ουδέτερο και το 20,3% 

συμφώνησε. 
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Διάγραμμα 10.28: Γίνονται έρευνες  για τη μέτρηση της  ικανοποίησης των 

πολιτών  (π.χ. ερωτηματολόγια). 

 

Στην ερώτηση αν πιστεύετε ότι το Κ.Ε.Π. σας σε μια μέτρηση της ικανοποίησης των 

πολιτών θα είχε  υψηλή επίδοση, το 1,3% διαφώνησε, το 5,4% έμεινε ουδέτερο και το 

93,3% συμφώνησε. 

 

 

Διάγραμμα 10.29: Πιστεύετε ότι το Κ.Ε.Π. σας σε μια μέτρηση της ικανοποίησης 

των πολιτών θα είχε  υψηλή επίδοση. 

 

Στην ερώτηση αν οι εργαζόμενοι εκτιμώνται και αξιοποιούνται πλήρως από τον 

οργανισμό, μέσω αξιολόγησης προσωπικού και σχεδιασμού της καριέρας τους, το 

68,7% διαφώνησε, το 15,3% έμεινε ουδέτερο και το 16% συμφώνησε. 
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Διάγραμμα 10.30: οι εργαζόμενοι εκτιμώνται και αξιοποιούνται πλήρως από τον 

οργανισμό, μέσω αξιολόγησης προσωπικού και σχεδιασμού της καριέρας τους. 

 

Στην ερώτηση αν οι εργαζόμενοι επιβραβεύονται και αναγνωρίζονται, το 73,1% 

διαφώνησε, το 15,4% έμεινε ουδέτερο και το 11,5% συμφώνησε. 

 

 

 

Διάγραμμα 10.31: Οι εργαζόμενοι επιβραβεύονται και αναγνωρίζονται. 

 

Στην ερώτηση αν μετά από επιμόρφωση  βελτιώθηκαν οι δεξιότητές τους και 

επιτεύχθηκαν καινοτομίες, το 12% διαφώνησε, το 21,3% έμεινε ουδέτερο και το 66,7% 

συμφώνησε. 
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Διάγραμμα 10.32: Μετά από επιμόρφωση  βελτιώθηκαν οι δεξιότητές τους και 

επιτεύχθηκαν καινοτομίες. 

 

Στην ερώτηση αν οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται επαρκώς προκειμένου να αναπτύξουν 

τις ικανότητές τους, το 64,9% διαφώνησε, το 21,6% έμεινε ουδέτερο και το 13,5% 

συμφώνησε. 

 

 

Διάγραμμα 10.33: Οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται επαρκώς προκειμένου να 

αναπτύξουν τις ικανότητές τους. 

 

 

Στην ερώτηση αν γίνονται έρευνες  για τη μέτρηση της  ικανοποίησης του προσωπικού, 

το 74% διαφώνησε, το 15,3% έμεινε ουδέτερο και το 10,7% συμφώνησε. 
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Διάγραμμα 10.34: Γίνονται έρευνες  για τη μέτρηση της  ικανοποίησης του 

προσωπικού. 

 

Στην ερώτηση αν αισθάνονται ασφάλεια στην εργασία τους ή είναι ικανοποιημένοι από 

τις συνθήκες εργασίας στο Κ.Ε.Π., το 26,6% διαφώνησε, το 30% έμεινε ουδέτερο και 

το 43,4% συμφώνησε. 

 

Διάγραμμα 10.35: Αίσθηση ασφάλειας στην εργασία τους ή είναι ικανοποιημένοι 

από τις συνθήκες εργασίας στο Κ.Ε.Π.. 

 

Στην ερώτηση αν οι εργαζόμενοι είναι υπερήφανοι για το φορέα και την εργασία τους, 

το 7,4% διαφώνησε, το 23,5% έμεινε ουδέτερο και το 69,1% συμφώνησε. 
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Διάγραμμα 10.36: Οι εργαζόμενοι είναι υπερήφανοι για το φορέα και την εργασία 

τους. 

 

Στην ερώτηση αν η δημιουργία των Κ.Ε.Π. έφερε θετική επίδραση στο κοινωνικό 

σύνολο ( σε πολίτες και επιχειρήσεις), το 0,7% διαφώνησε και το 99,3% συμφώνησε. 

 

 

Διάγραμμα 10.37: Η δημιουργία των Κ.Ε.Π. έφερε θετική επίδραση στο κοινωνικό 

σύνολο ( σε πολίτες και επιχειρήσεις). 

 

Στην ερώτηση αν η πολυνομία και η  κακονομία κάνουν τις υπηρεσίες που παρέχονται 

από τα Κ.Ε.Π. αναποτελεσματικές, το 13,9% διαφώνησε, το 20,7% έμεινε ουδέτερο και 

το 65,4% συμφώνησε. 

 

 

Διάγραμμα 10.38: Η πολυνομία και η  κακονομία κάνουν τις υπηρεσίες που 

παρέχονται από τα Κ.Ε.Π. αναποτελεσματικές. 

 

Στην ερώτηση αν η μέτρηση της αποδοτικότητας θα είναι χρήσιμη και αποτελεσματική 

στη λειτουργία των Κ.Ε.Π., το 10,1% διαφώνησε, το 21,3% έμεινε ουδέτερο και το 

68,6% συμφώνησε. 
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Διάγραμμα 10.39: Η μέτρηση της αποδοτικότητας θα είναι χρήσιμη και 

αποτελεσματική στη λειτουργία των Κ.Ε.Π.. 

 

Στην ερώτηση αν η αυτοαξιολόγηση των Κ.Ε.Π. θα βελτιώσει την ποιότητα 

εξυπηρέτησης των πολιτών, το 6,6% διαφώνησε, το 22% έμεινε ουδέτερο και το 71,4% 

συμφώνησε. 

 

 

Διάγραμμα 10.40: Η αυτοαξιολόγηση των Κ.Ε.Π. θα βελτιώσει την ποιότητα 

εξυπηρέτησης των πολιτών. 

 

Στην ερώτηση αν οι ολοκληρωμένες συναλλαγές και η αναβάθμιση της πύλης Ερμή 

αποτελούν επιτακτική ανάγκη για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς 

τον πολίτη, το 3,4% διαφώνησε, το 9,3% έμεινε ουδέτερο και το 87,3% συμφώνησε. 
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Διάγραμμα 10.41: Οι ολοκληρωμένες συναλλαγές και η αναβάθμιση της πύλης 

Ερμή αποτελούν επιτακτική ανάγκη για την αναβάθμιση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών προς τον πολίτη. 

 

Στην ερώτηση αν  οι ψηφιακές υπογραφές θα οδηγήσουν σε υψηλά επίπεδα 

εξυπηρέτησης, το 6,6% διαφώνησε, το 24,7% έμεινε ουδέτερο και το 68,7% 

συμφώνησε. 

 

 

Διάγραμμα 10.42: Οι ψηφιακές υπογραφές θα οδηγήσουν σε υψηλά επίπεδα 

εξυπηρέτησης. 

 

Στην ερώτηση αν η διασύνδεση των φορέων του δημοσίου θα συντελέσει στην 

ταχύτητα εξυπηρέτησης και την ποιοτική διακίνηση της  πληροφορίας, το 2,7% έμεινε 

ουδέτερο και το 95,3% συμφώνησε. 
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Διάγραμμα 10.43: Η διασύνδεση των φορέων του δημοσίου θα συντελέσει στην 

ταχύτητα εξυπηρέτησης και την ποιοτική διακίνηση της  πληροφορίας. 

 

Στο ανοικτό ερώτημα τι περιμένουν οι πολίτες από τα ΚΕΠ, ομαδοποιώντας τις 

απαντήσεις το 39% πιστεύει ότι οι πολίτες περιμένουν από τα ΚΕΠ τα πάντα, 

προσδοκούν δηλαδή τα ΚΕΠ να είναι το μοναδικό σημείο εξυπηρέτησης στις 

συναλλαγές με το δημόσιο. Επιπρόσθετα, το 44% πιστεύει ότι οι πολίτες περιμένουν 

από τα ΚΕΠ άμεση, γρήγορη και χωρίς ταλαιπωρία εξυπηρέτηση. Επιπλέον το 2% 

πιστεύει ότι οι πολίτες περιμένουν από τα ΚΕΠ on line συστήματα, το 9% να δίνει 

λύσεις σε όλα τους τα προβλήματα, το 7% να παρέχει υψηλής ποιότητας και 

αποδοτικές υπηρεσίες με λιγότερη γραφειοκρατία και τέλος το 1% πιστεύει ότι οι 

πολίτες περιμένουν αύξηση του προσωπικού στα ΚΕΠ. 

 

 

Διάγραμμα 10.44: Τι περιμένουν οι πολίτες από τα ΚΕΠ. 

 

Στο επόμενο ανοικτό ερώτημα αν έχουν μία πρόταση για να βελτιώσουμε την ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες, οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ σχεδόν 
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σύσσωμοι προτείνουν τη διασύνδεση των βάσεων δεδομένων των δημόσιων υπηρεσιών 

ως κυρίαρχη προτεραιότητα. Ακολουθεί η επιμόρφωση των εργαζομένων, η αξιοποίηση 

του προσωπικού και η επαρκής στελέχωση των ΚΕΠ με καταρτισμένο προσωπικό. Στη 

συνέχεια προτείνεται η πλήρη εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με 

ηλεκτρονική μόνο διεκπεραίωση των αιτήσεων, ο εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής 

υποδομής των ΚΕΠ και η γνωστοποίηση των δυνατοτήτων της Πύλης Ερμή. Επιπλέον 

για τη μείωση της γραφειοκρατίας προτείνεται η εφαρμογή της νομοθεσίας, η μείωση 

της πολυνομίας, καθώς επίσης και η μείωση και η επικαιροποίηση των δικαιολογητικών 

που απαιτούνται. Τέλος προτείνεται ο ετήσιος προγραμματισμός των διαδικασιών, η 

διεύρυνση της ψηφιακής υπογραφής σε πολίτες και επιχειρήσεις και η εφαρμογή των 

αρχών ποιότητας, με μέτρηση της απόδοσης, αξιολόγηση,  στοχοθεσία και η 

επιβράβευση των αποδοτικότερων. 

 

Όσον αφορά την ηλικία, το 34,5% βρίσκεται στη δεκαετία 31-40 έτη, το 54,1% στη 

δεκαετία 41-50 ετών, το 10,1%  είναι από 51 έως 60 ετών και το 1,4% είναι πάνω από 

60 ετών.   

 

Διάγραμμα 10.45: Ηλικία 

 

Όσον αφορά  το φύλο, οι γυναίκες αποτελούν πλειονότητα, καθώς  το 29,9% είναι 

άνδρες και το 70,1% είναι γυναίκες. 

 

Διάγραμμα 10.45: Φύλο. 
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Όσον αφορά την κατηγορία εκπαίδευσης οι εργαζόμενοι είναι πολύ καλά 

καταρτισμένοι, αφού το 86% των εργαζομένων διαθέτει τουλάχιστον πτυχίο ανώτερης 

ή ανώτατης εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, το 15,3% είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, το 16% απόφοιτοι Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, το 51,3% 

απόφοιτοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και το 18,7% είναι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού τίτλου. 

 

Διάγραμμα 10.47: Κατηγορία εκπαίδευσης. 

 

Όσον αφορά τα σεμινάρια εκπαίδευσης διαπιστώνουμε ότι ο αριθμός τους δεν είναι 

ικανοποιητικός, αφού οι μισοί εργαζόμενοι έχουν κάνει το πολύ δύο σεμινάρια στα 

δεκατρία και πλέον έτη εργασίας. Ειδικότερα, το 6%  δεν έχει κάνει σεμινάρια, το 44%  

έχει κάνει 1 έως 2 σεμινάρια μέχρι σήμερα, το 32,7% έχει κάνει 1 έως 2 σεμινάρια κάθε 

έτος και για το 17,3% ισχύει κάτι άλλο από  τα προαναφερθέντα. 

 

 

Διάγραμμα 10.48: Σεμινάρια 

 

Όσον αφορά την προϋπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διαπιστώνουμε ότι οι εργαζόμενοι διαθέτουν 

εμπειρία αφού εννέα στους δέκα εργάζονται πάνω από δέκα χρόνια. Συγκεκριμένα, το 

4,1% έχει 1-3 έτη προϋπηρεσία, το2,7% έχει 4-6 έτη προϋπηρεσία, το 3,4% έχει 7-9 έτη 
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προϋπηρεσία, το 19,6% έχει 10-12 έτη προϋπηρεσία και το 70,9% έχει πάνω από 13 έτη 

προϋπηρεσία. 

 

 

Διάγραμμα 10.49: Προϋπηρεσία 

 

 

10.3           Συμπεράσματα 

 

Από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας, συμπεραίνουμε ότι υπάρχει μικρή 

εμπλοκή της ηγεσίας στη διοίκηση της ποιότητας και  δεν υπάρχει σταθερή κουλτούρα 

ολικής ποιότητας. Ειδικότερα, το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων στα ΚΕΠ 

υποστηρίζουν ότι δεν γίνονται ενέργειες από την κεντρική διοίκηση για βελτίωση του 

συστήματος, διοίκησης και οι προϊστάμενοι που καθοδηγούν την ολική ποιότητα 

υφίστανται μόνο σε μικρό ποσοστό. Επιπλέον οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται ότι οι 

προσπάθειες τους δεν αναγνωρίζονται, η ηγεσία δεν ανταποκρίνεται στις εισηγήσεις 

τους και δεν ενθαρρύνει τις καινοτόμες ιδέες τους. 

 

Ερμηνεύοντας τις πληροφορίες όσον αφορά το δεύτερο κριτήριο του μοντέλου EFQM, 

την πολιτική και την στρατηγική, συμπεραίνουμε ότι οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ, 

γνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις αξίες, το όραμα και τη στρατηγική των ΚΕΠ  και έχουν 

βάσιμες ενδείξεις  ότι η πολιτική τους βασίζεται  στην ολική ποιότητα. Εντούτοις, δεν 

εφαρμόζεται κάποιο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, ούτε κάποιο σύστημα μέτρησης 

της απόδοσης τους. Καταλήγοντας, η μεγαλύτερη πλειοψηφία έχει την πεποίθηση ότι η 

ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός συστήματος διοίκησης με στόχους θα βελτίωνε το 

θεσμό των ΚΕΠ. 

 

Έχει γίνει σαφές από την έρευνα ότι μέσω της εκπαίδευσης η παραγωγικότητα 

αυξάνεται και ταυτόχρονα τα παράπονα των πολιτών μειώνονται, ότι η στοχοθεσία  

βελτιώνει την απόδοση του οργανισμού και επιπλέον ότι η ανταπόκριση στις ανάγκες 
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του οργανισμού βελτιώνει την ποιότητα εξυπηρέτησης. Παρόλα αυτά δεν γίνονται 

προσπάθειες για βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού. 

 

Όσον αφορά τους πόρους, είναι ευδιάκριτη η σύνδεση του φυσικού χώρου, του 

τεχνολογικού εξοπλισμού και της συμπεριφοράς των εργαζομένων με  την ποιότητα 

εξυπηρέτησης. Επιπρόσθετα τα πληροφοριακά συστήματα μειώνουν τα προβλήματα 

και οι εγκαταστάσεις των ΚΕΠ είναι ελκυστικές. Τέλος, σχετικά με τις διαδικασίες 

διαπιστώνεται έλλειψη συστηματικής διαχείρισης και συγκεκριμένα δεν εφαρμόζεται 

ετήσιος προγραμματισμός διαδικασιών   και δεν γίνεται έγκαιρη ενημέρωση για νέες 

διαδικασίες και δικαιολογητικά αιτήσεων. 

 

Οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ αντιλαμβάνονται υψηλή την ικανοποίηση των πολιτών, λόγω 

της προσβασιμότητας που έχουν οι υπηρεσίες τους, της ποικιλίας των προσφερόμενων 

υπηρεσιών και της ασφάλειας και αξιοπιστίας των συναλλαγών. Εντούτοις, δεν υπάρχει 

κυτίο παραπόνων και δεν γίνεται διαχείριση παραπόνων, ούτε γίνονται έρευνες για  

μέτρηση της ικανοποίησης των πολιτών. Οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ αισθάνονται 

υπερηφάνεια για το φορέα  τους, αισθάνονται ασφάλεια στην εργασία τους και είναι 

ικανοποιημένοι από τις συνθήκες εργασίας. Παρόλα αυτά, δεν εκπαιδεύονται επαρκώς 

ώστε να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, δεν επιβραβεύονται και δεν αξιοποιούνται 

πλήρως από τον οργανισμό. 

 

Η δημιουργία των ΚΕΠ έφερε θετική επίδραση στην κοινωνία από τη μία πλευρά, αλλά 

από την άλλη, η πολυνομία και η κακονομία οδηγούν σε αναποτελεσματικές υπηρεσίες 

και δυσχεραίνουν την ποιότητα της εξυπηρέτησης. Η μέτρηση της αποδοτικότητας και 

η αυτοαξιολόγηση των ΚΕΠ, θα είναι αποτελεσματική και χρήσιμη στη λειτουργία 

τους και θα βελτιώσουν την ποιότητα εξυπηρέτησης των πολιτών. Επιτακτική ανάγκη 

αποτελεί η αναβάθμιση της πύλης Ερμής και οι ολοκληρωμένες συναλλαγές, οι 

ψηφιακές υπογραφές, καθώς και η διασύνδεση των βάσεων δεδομένων των φορέων του 

δημοσίου. Έχει γίνει σαφές ότι οι πολίτες περιμένουν να εξυπηρετηθούν από τα ΚΕΠ 

για το σύνολο των συναλλαγών με το δημόσιο, προσδοκούν άμεση εξυπηρέτηση και  

επίλυση των προβλημάτων τους, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και on line συναλλαγές. 

Για μια ολοκληρωμένη άποψη αξίζει να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ που 

συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, ήταν κατά το πλείστον 41 έως 50 ετών, γυναίκες, 

τουλάχιστον απόφοιτοι ΑΕΙ και αρκετοί εξ αυτών κάτοχοι και μεταπτυχιακού  τίτλου, 

με προϋπηρεσία άνω των 13 χρόνων και πολύ λίγα σεμινάρια εκπαίδευσης, μόλις 1-2 
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μέχρι σήμερα. Τα κυριότερα συμπεράσματα που αναφέρθηκαν εκτενώς παραπάνω, 

συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 Πίνακας 10.1: Συμπεράσματα 

Δυνατά σημεία Αδύνατα σημεία 

Ισχυρή επίδοση στο ανθρώπινο δυναμικό 

 

Δεν υλοποιείται σύστημα εφαρμογής 

αρχών ΔΟΠ 

Ελκυστικές εγκαταστάσεις 

 

Δεν υπάρχει δέσμευση ηγεσίας 

 

Καλή υλικοτεχνική υποδομή 

 

Δεν υπάρχει σύστημα διαχείρισης 

ποιότητας 

Προσβασιμότητα Δεν υπάρχει σύστημα μέτρησης απόδοσης 

Ποικιλία προσφερόμενων υπηρεσιών 

 

Δεν εφαρμόζεται σύστημα διοίκησης με 

στόχους 

Αίσθηση ασφάλειας και αξιοπιστίας κατά 

τη συναλλαγή 

Απουσία ενεργειών για βελτίωση 

ανθρώπινου δυναμικού 

Καλές συνθήκες εργασίας 

 

Έλλειψη ετήσιου προγραμματισμού 

διαδικασιών 

Αίσθηση υπερηφάνειας για τα ΚΕΠ Έλλειψη διαχείρισης παραπόνων 

Πύλη Ερμής Έλλειψη μέτρησης ικανοποίησης πολιτών 

Καλό επίπεδο μόρφωσης εργαζομένων Ανεπαρκής εκπαίδευση 

 Υστέρηση στην έγκαιρη ενημέρωση νέων 

διαδικασιών και δικαιολογητικών 

 Έλλειψη επιβράβευσης 

 Έλλειψη αξιοποίησης προσωπικού 

 Έλλειψη αυτοαξιολόγησης  

 Ελάχιστα επιμορφωτικά σεμινάρια 

 Γήρανση εργαζομένων στην επόμενη 

δεκαετία 

 

 

 

Περιορισμοί: Στην ερευνητική προσπάθεια που έγινε, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί 

η αδυναμία πρόσβασης όλων των υπαλλήλων των ΚΕΠ στην υπηρεσιακή ηλεκτρονική 

διεύθυνση στην οποία απεστάλη το ερωτηματολόγιο για συμπλήρωση(είναι προνόμιο 
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μόνο των προϊσταμένων σε αρκετά ΚΕΠ). Επιπλέον η αντίληψη των εργαζομένων σε 

σχέση με την κατανόηση των ερωτήσεων είναι σχετική και υποκειμενική, με υποψίες 

για μη γνώση των αρχών της ολικής ποιότητας. Τέλος, το χρονικό διάστημα που 

χρησιμοποιήθηκε για τη συγκέντρωση των απαντήσεων και την ανάλυση των 

ευρημάτων ήταν περιορισμένο. Οι αδυναμίες αυτές της πρωτογενούς έρευνας δύναται 

να εξαλειφθούν με τη συνδυαστική χρήση δευτερογενούς έρευνας. 

 

Όσον αφορά πιθανές μελλοντικές έρευνες προτείνεται η υλοποίηση μιας νέας έρευνας 

που θα συνδυάζει τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά δεδομένα με καθολική συμμετοχή 

όλων των ΚΕΠ της χώρας, για μια πιο ενεργή  και πολυπληθής συμμετοχή των 

εργαζομένων. Αν συνδυαστεί δε και με έρευνα ικανοποίησης πολιτών τα αποτελέσματα 

θα είναι πληρέστερα και σαφέστερα. 

 

10.4       Προτάσεις 

 

Προκειμένου να διατηρείται και να ενισχύεται η επιτυχημένη πορεία ενός οργανισμού, 

πρέπει να γίνεται συνεχής ανασκόπηση και να βελτιώνεται η λειτουργία του, 

στοχεύοντας στην καλύτερη απόδοση των αποτελεσμάτων.  Συνδυάζοντας τα 

συμπεράσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης με τα συμπεράσματα της εμπειρικής 

έρευνας που πραγματοποιήθηκε, μπορούμε να εκθέσουμε με ασφάλεια και σαφήνεια τις 

προτάσεις που πρόκειται να αυξήσουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα 

των ΚΕΠ, να  μειώσουν το κόστος της δημόσιας διοίκησης, να βελτιώσουν την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και κατά επέκταση να αναβαθμίσουν την 

ποιότητα ζωής των πολιτών.  Για μια καλύτερη κοινωνία με υγιή δημόσια οικονομικά 

και κοινωνική συνοχή, ο δημόσιος τομέας θα πρέπει να αγκαλιάσει τις αρχές, τα 

εργαλεία και τις τεχνικές της ΔΟΠ  και του σύγχρονου μάνατζμεντ. Ειδικότερα, οι 

βελτιωτικές δράσεις που αναφέρονται, αφορούν σε όλα τα κριτήρια του δημοφιλούς και 

αναγνωρισμένου μοντέλου αριστείας EFQM. Το μοντέλο αυτό θα συντελέσει στην 

προώθηση της αντίληψης της ποιότητας, στην κατανόηση των απαιτήσεων της 

ποιοτικής υπεροχής και στη διάχυση πληροφοριών επιτυχημένων στρατηγικών και των 

οφελών αυτών. 

 

Αρχικά, βελτιωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες τα ΚΕΠ μπορούν να προσφέρουν μόνο 

εάν υπάρχει η δέσμευση της ηγεσίας και η βούληση για βελτίωση της ποιότητας 

εξυπηρέτησης. Όπως είπε ο Αμερικάνος ψυχολόγος Fred Fiedler ΄΄ Η ποιότητα της 



 68 

ηγεσίας, περισσότερο από κάθε άλλη παράμετρο, καθορίζει την επιτυχία, ή την 

αποτυχία ενός οργανισμού΄΄.  Συγκεκριμένα μεγάλη ώθηση και αποτελεσματικότητα θα 

παράσχει η καθοδήγηση σύμφωνα με τις αρχές της ΔΟΠ, η παρακίνηση, η υποστήριξη 

και η αναγνώριση του ανθρώπινου δυναμικού των ΚΕΠ. Ειδικότερα η ηγεσία θα πρέπει 

να ανταποκρίνεται άμεσα στις εισηγήσεις των εργαζομένων και των πολιτών, να 

ενθαρρύνει τις καινοτόμες ιδέες των εργαζομένων και να αναγνωρίζει τις επιτυχίες των 

ατόμων και των ομάδων. Μέσα από την ισχυρή ανάμειξη όλων των συμμετεχόντων 

είναι δυνατή η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Αποστολή της ηγεσίας είναι να 

αναπτύξει και να εφαρμόσει εκείνο το σύστημα διοίκησης, που αρμόζει στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των ΚΕΠ, με κουλτούρα ολικής ποιότητας, που θα επιτύχει την 

επιχειρηματική τελειότητα και τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διοίκησης. 

 

 Η πολιτική και η στρατηγική από την άλλη, πρέπει να λειτουργεί και να βασίζεται 

πάνω στις εκάστοτε προσδοκίες όλων των ενδιαφερόμενων μελών, να αξιολογείται και 

να αναθεωρείται συνεχώς, ώστε να ικανοποιεί το όραμα, την αποστολή και τη 

φιλοσοφία των ΚΕΠ.  Προτείνεται λοιπόν για τη συνεχή βελτίωση του θεσμού να 

υιοθετηθούν εργαλεία ποιότητας που αναπτύχθηκαν στον ιδιωτικό τομέα και είναι 

συμβατά και στο δημόσιο, όπως είναι η διαδικασία βράβευσης με το μοντέλο αριστείας 

EFQM, η αυτοαξιολόγηση με το ΚΠΑ, η ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης 

ποιότητας και η εφαρμογή ενός συστήματος διοίκησης με στόχους, όπως είναι το 

Service Quality. Να εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας, όπως τα πρότυπα ISO και ένα 

σύστημα μέτρησης της απόδοσης, όπως το Balanced Scorecard. Για τη βελτίωση της 

αποδοτικότητας θα πρέπει να υπάρχει ένας σαφής προσανατολισμός στις επιδόσεις και 

τα αποτελέσματα και μια διεθνής συγκριτική αξιολόγηση  του δημόσιου τομέα με 

Benchmarking. 

 

Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό των ΚΕΠ, η συνεχής βελτίωση της 

αποδοτικότητας και της ποιότητάς του  είναι δυνατή μέσα από την εμπλοκή και τη 

συμμετοχή τους στη διοίκηση, την ενίσχυση των πρωτοβουλιών, την επιβράβευση και 

αναγνώρισή τους και τέλος τη βελτίωση των ικανοτήτων και των γνώσεών τους με 

προγράμματα επιμόρφωσης. Για το λόγο αυτό καλό είναι να υπάρχει στοχοθεσία, 

μπόνους και αμοιβή ανάλογα με τα αποτελέσματα, να εκπονούνται προγράμματα 

διεύρυνσης γνώσεων εργαζομένων και ανάπτυξης δεξιοτήτων, να ικανοποιούνται οι 

ανάγκες τους και οι ίδιοι να συμμετέχουν και να ενδυναμώνουν το θεσμό. Λόγω των 

αυξανόμενων αρμοδιοτήτων των ΚΕΠ, εκτός από την αξιοποίηση του ανθρώπινου 
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δυναμικού, απαραίτητη κρίνεται και η στελέχωση με έμπειρο και καταρτισμένο 

προσωπικό. 

 

Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας παρέχονται με ανάδειξη ομαδικότητας 

και συνεργασίας, από μεθόδους εσωτερικής ανάπτυξης του ατόμου (προαγωγή) και από 

καλύτερη αξιοποίηση και συνδυασμό των υλικών, άυλων και ανθρώπινων πόρων.  

Κρίσιμο ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης διαδραματίζει ο φυσικός  

χώρος, όπου αν και οι εγκαταστάσεις των ΚΕΠ είναι οπτικά ελκυστικές, υπάρχουν 

περιθώρια βελτίωσης του κτηρίου, του φωτισμού και της υλικοτεχνικής υποδομής.  Εν 

κατακλείδι θα πρέπει να αναβαθμιστεί ο τεχνολογικός εξοπλισμός, οι κτηριακές 

εγκαταστάσεις των ΚΕΠ, να εκσυγχρονιστούν τα μηχανήματα ( fax, εκτυπωτές, 

φωτοτυπικά μηχανήματα) και να αξιοποιούνται και βελτιώνονται συνεχώς οι 

ανθρώπινοι πόροι. 

 

Θα πρέπει να γίνεται ετήσιος προγραμματισμός διαδικασιών, ώστε να μην 

ταλαιπωρούνται σε ουρές οι πολίτες, να γίνεται έγκυρη ενημέρωση για τις νέες 

διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, ώστε οι υπάλληλοι στα ΚΕΠ να 

ενημερώνουν και να εξυπηρετούν έγκυρα και αξιόπιστα. Θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί  εξορθολογισμός, απλούστευση, βελτιστοποίηση και ανασχεδιασμός 

των διαδικασιών που ήδη διεκπεραιώνονται, με αφαίρεση όσων δεν χρησιμοποιούνται, 

επικαιροποίηση και μείωση των δικαιολογητικών  όπου είναι δυνατό, με γνώμονα την 

ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών με βάση τις ανάγκες των πολιτών. 

 

Η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα και ο λόγος ύπαρξης των ΚΕΠ συνδέεται 

άρρηκτα με την ικανοποίηση των πολιτών. Υπάρχει ευκολία πρόσβασης στην 

υπηρεσία, ικανοποιητική ποικιλία των υπηρεσιών που προσφέρονται και μεγάλη 

αναγνωσιμότητα και αποδοχή των πολιτών, χωρίς να υπάρχει όμως ενεργή συμμετοχή 

αυτών. Είναι πολύ σημαντικό να σχεδιαστούν διαδικασίες παραπόνων, να υπάρχει 

κατάλογος δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, να υπάρχει κυτίο παραπόνων και να γίνεται 

διαχείριση αυτών. Θα πρέπει να πραγματοποιείται έρευνα ικανοποίησης πολιτών, 

μέτρηση των αντιλήψεων, των προσδοκιών και της εμπιστοσύνης τους, ώστε μέσα από 

την ανατροφοδότηση πληροφοριών να ικανοποιούνται  οι ανάγκες και οι προσδοκίες 

των πολιτών.  
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Η παροχή εξυπηρέτησης υψηλού επιπέδου κρίνεται σε μεγάλο βαθμό από την 

ικανοποίηση των εργαζομένων. Όσο πιο πολύ ικανοποιούνται οι ανάγκες τους, τόσο 

καλύτερες, με ποιότητα και αποδοτικότερες υπηρεσίες προσφέρουν.  Για το λόγο αυτό 

θα πρέπει να επιβραβεύονται, να αξιολογούνται, να αναγνωρίζονται, να αξιοποιούνται 

πλήρως από τον οργανισμό και να εξελίσσονται μέσα σε αυτό, λαμβάνοντας υψηλές 

θέσεις εργασίας. Αυτό δύναται να υλοποιηθεί μέσα από σχεδιασμό καριέρας και 

καθιέρωση συστήματος μέτρησης της ικανοποίησης, των αντιλήψεων και της απόδοσης 

των εργαζομένων. 

 

Η επίδραση του θεσμού των ΚΕΠ στο κοινωνικό σύνολο είναι θετική, τόσο για τους 

πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις. Η δημιουργία των ΚΕΠ συντέλεσε στην 

αναβάθμιση της ποιότητας του δημόσιου τομέα, παρά τις οικονομικές, πολιτικές και 

κοινωνικές συγκυρίες. Περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας στην κοινωνία, είναι 

δυνατόν να πραγματοποιηθεί με μείωση της πολυνομίας και κακονομίας, με εφαρμογή 

της νομοθεσίας( αυταπάγγελτη αναζήτηση, κατάργηση επικυρώσεων), με ελάφρυνση 

της γραφειοκρατίας και πλήρη εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Για την 

ανάπτυξη και ενίσχυση των υπηρεσιών μιας στάσης, απαραίτητη κρίνεται η δημιουργία 

ολοκληρωμένων συναλλαγών μέσα από την ψηφιακή επικοινωνία υπηρεσιών και 

πληροφοριακών συστημάτων του δημόσιου τομέα, ώστε να παρέχεται άμεση και 

πλήρης εξυπηρέτηση προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Καλό θα ήταν να υπάρχει 

ένα ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, αφού  το  1564, το 

1500 και το 1502 έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους.  

  

Για τη βελτίωση των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων προτείνεται η αναβάθμιση της 

Πύλης Ερμής με περισσότερες ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και διεύρυνση 

της ψηφιακής υπογραφής σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Τα ΚΕΠ μέσω της 

πύλης Ερμή προσφέρουν υπηρεσίες πέμπτου επιπέδου, προσφέρουν δηλαδή 

εξατομικευμένες υπηρεσίες μέσω της ηλεκτρονικής θυρίδας του πολίτη, για το λόγο 

αυτό θα πρέπει να αυξηθούν οι υπηρεσίες με ηλεκτρονική διεκπεραίωση και θα πρέπει 

να υπάρχει πρόσβαση των φορέων στην ηλεκτρονική θυρίδα του πολίτη μέσω της 

πύλης Ερμή. Θα πρέπει να υλοποιηθεί η πλήρη ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η οποία  με 

χρήση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, θα συμβάλει 

στην ανάπτυξη και ενίσχυση υπηρεσιών μιας στάσης, στον ανασχηματισμό των 

διοικητικών διαδικασιών και τον οργανωτικό ανασχεδιασμό, στον περιορισμό της 

αυτοπρόσωπης παρουσίας του πολίτη,  στην ασφάλεια των ψηφιακών συναλλαγών και 
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στην ψηφιακή συνεργασία μεταξύ των δημόσιων φορέων. Τα ΚΕΠ να μετεξελιχθούν 

σε υπηρεσίες μιας στάσης(ΥΜΣ), να λειτουργούν ως η μοναδική θυρίδα συναλλαγής 

των πολιτών με το Δημόσιο και να είναι  το μοναδικό σημείο επαφής του πολίτη με το 

κράτος, όπου μέσα από τη διασύνδεση των βάσεων δεδομένων των δημόσιων φορέων 

θα προσφέρονται ποιοτικές υπηρεσίες, άμεσα και με αξιοπιστία. 

 

 Εν κατακλείδι, η χώρα μας πρέπει να κάνει μεγάλα βήματα για να καλύψει το κενό με 

τις υπόλοιπες χώρες. Με την υιοθέτηση αρχών ΔΟΠ, τη δέσμευση της διοίκησης, την 

ενεργή συμμετοχή πολιτών, την παρακίνηση, ευαισθητοποίηση και τη συνεχής 

επιμόρφωση προσωπικού, τη μέτρηση απόδοσης, τον εντοπισμό  καλών πρακτικών και 

τον προσδιορισμό άλλων οργανισμών για συγκριτική μάθηση, τα ΚΕΠ θα 

κατορθώσουν να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, που θα βελτιώσει την 

ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις. 
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http://www.epsa2013.eu/files/In_Search_of_Local_Public_Management_Excellence_Seven_Journeys_to_Success_2013.pdf%20σελ73-88
http://www.gspa.gr/%282801668559211291%29/documents/kep/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%82.pdf
http://www.gspa.gr/%282801668559211291%29/documents/kep/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%82.pdf
http://www.gspa.gr/%282801668559211291%29/documents/kep/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%82.pdf
http://www.gspa.gr/%282801668559211291%29/documents/kep/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%82.pdf
http://www.kathimerini.gr/831452/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/etoimh-na-ekragei-h-dhmografikh-vomva%20ημερομηνία%20προσπέλασης%204/2/2017
http://www.kathimerini.gr/831452/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/etoimh-na-ekragei-h-dhmografikh-vomva%20ημερομηνία%20προσπέλασης%204/2/2017
http://www.mof.gov.cy/mof/papd/papd.nsf/page50_gr/page50_gr?OpenDocument
http://www.nordpol.dk/
http://www.ski.dk/
http://www.syzefxis.gov.gr/
http://www.vprc.gr/
http://www.yap.gov.gr/images/stories/odhgia/eugo_kep_parartimata.pdf
http://www.yap.gov.gr/index.php/servicedirectivemenu/eniaiakentrae3ipiretisis.html
http://www.ypes.gr/el/MediaCenter/Ministry/Seasonable/?id=2c94092e-dd3a-48d4-8cb8-5752f9092225
http://www.ypes.gr/el/MediaCenter/Ministry/Seasonable/?id=2c94092e-dd3a-48d4-8cb8-5752f9092225
https://docs.google.com/a/uom.edu.gr/forms/d/1Nb5LG6alo_B65DnVWobbcGDIRsslT8H1jpRScTmgJpY/viewanalytics
https://docs.google.com/a/uom.edu.gr/forms/d/1Nb5LG6alo_B65DnVWobbcGDIRsslT8H1jpRScTmgJpY/viewanalytics
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https://www.digitalsignatur.dk 

https://www.ermis.gov.gr 

https://www.kaizen.com 

Εθνική Στρατηγική για Διοικητική μεταρρύθμιση 2014-16: 

http://www.opengov.gr/minreform/wp-content/uploads/downloads/2014/02/stratigiki-

ilektron.-diakyv.-teliko-pdf1.pdf 

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων 2016: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-semester-national-

plan_greece_2016_el.pdf   

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Απρίλιος 2015: 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/nrp2015_greece_el.pdf  
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

 

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Η Βελτίωση της Ποιότητας στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών: Νέες 

Προκλήσεις και Εφαρμογές Καινοτόμων Καλών Πρακτικών  

 

Το παρόν ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της εκπόνησης διπλωματικής 

εργασίας με τίτλο: << Η Βελτίωση της Ποιότητας στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών: 

Νέες Προκλήσεις και Εφαρμογές Καινοτόμων Καλών Πρακτικών >>. Στόχος του 

ερωτηματολογίου είναι η καταγραφή των προσδοκιών και των αντιλήψεων των 

εργαζομένων στα Κ.Ε.Π. σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών προς τους πολίτες.  

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται θα 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες εκπόνησης της εν λόγω διπλωματικής 

εργασίας.  

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από ερωτήσεις ως επί το πλείστον πολλαπλής επιλογής 

και η συμπλήρωσή του δεν ξεπερνά κατά μέσο όρο τα πέντε λεπτά. 

Παρακαλούμε να συμπληρωθεί από όλους τους εργαζόμενους στα Κ.Ε.Π.. 

Σας ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθειά σας. 

Τσακίρη Παναγιώτα 

Επιβλέπων Καθηγητής: Τσιότρας Γεώργιος 

 

Ερωτήσεις που αφορούν προσδοκίες και αντιλήψεις εργαζομένων στα Κ.Ε.Π. 

σχετικά με ΗΓΕΣΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

 

Γίνονται ενέργειες από την κεντρική διοίκηση για συνεχή βελτίωση του 

συστήματος διοίκησης. 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 
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Οι προϊστάμενοι εμπνέουν και καθοδηγούν την ολική ποιότητα ως βασική 

διαδικασία για συνεχή βελτίωση. 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

Αναγνωρίζονται και εκτιμούνται οι προσπάθειες και οι επιτυχίες ατόμων και 

ομάδων.  

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

Η ηγεσία αποκρίνεται άμεσα στις εισηγήσεις των εργαζομένων στα Κ.Ε.Π.. 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

Η ηγεσία ενθαρρύνει τις καινοτόμες ιδέες των εργαζομένων στα Κ.Ε.Π.. 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

Γνωρίζω τι αντιπροσωπεύει ο φορέας μου (όραμα, αξίες, αποστολή, στόχοι, 

στρατηγική). 

 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

Η πολιτική και η στρατηγική των Κ.Ε.Π. έχει ως βάση την ολική ποιότητα. 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

 

Ο οργανισμός στον οποίο εργάζεστε (Κ.Ε.Π. ή Δήμος), εφαρμόζει σύστημα 

διαχείρισης ποιότητας ή εφαρμόζονται πρότυπα ποιότητας. 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 
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ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

Ο οργανισμός στον οποίο εργάζεστε (Κ.Ε.Π. ή Δήμος), εφαρμόζει σύστημα 

μέτρησης της απόδοσης. 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

Η ανάπτυξη και εφαρμογή διοίκησης με στόχους θα βελτίωνε το θεσμό των 

Κ.Ε.Π.. 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

Ερωτήσεις που αφορούν προσδοκίες και αντιλήψεις εργαζομένων στα Κ.Ε.Π. 

σχετικά με ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΠΟΡΟΙ- 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

 

Γίνονται ενέργειες για ανάπτυξη και βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού. 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

Η παραγωγικότητα των εργαζομένων αυξήθηκε μετά από λήψη εκπαίδευσης. 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

Η ανταπόκριση στις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού θα βελτιώσει την 

ποιότητα της εξυπηρέτησης. 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

Είναι καλό να υπάρχει στοχοθεσία, μπόνους και αμοιβή των εργαζομένων ανάλογα 

με τα αποτελέσματα . 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 
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Εργαζόμενοι με εκπαίδευση στην επικοινωνία μειώνουν τα παράπονα των πολιτών. 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

Ο φυσικός χώρος ( κτήριο, φωτισμός ) διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο για την 

ποιότητα εξυπηρέτησης των πολιτών. 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

Η παροχή εξυπηρέτησης υψηλού επιπέδου κρίνεται σε μεγάλο βαθμό από τη 

συμπεριφορά των εργαζομένων. 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

Βελτίωση απόδοσης μπορεί να επιτευχθεί από αναβάθμιση της Τεχνολογίας και 

σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

Οι εγκαταστάσεις του Κ.Ε.Π. είναι οπτικά ελκυστικές. 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

Τα Πληροφοριακά συστήματα μειώνουν τον αριθμό των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι πολίτες κατά τη συναλλαγή τους με τα Κ.Ε.Π.. 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

Ενισχύεται η καινοτομία και η δημιουργικότητα για τη συνεχή βελτίωση των 

διαδικασιών. 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 
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ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

Γίνεται ετήσιος προγραμματισμός διαδικασιών. 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

Γίνεται έγκαιρη ενημέρωση για νέες διαδικασίες, ή δικαιολογητικά αιτήσεων . 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

 

 

Ερωτήσεις που αφορούν προσδοκίες και αντιλήψεις εργαζομένων στα Κ.Ε.Π. 

σχετικά με  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

Υπάρχει ευκολία πρόσβασης των πολιτών στην υπηρεσία μου . 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

Η ποικιλία των προσφερόμενων υπηρεσιών ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των 

πολιτών. 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

Ο πολίτης αισθάνεται ασφάλεια ή αξιοπιστία κατά τη συναλλαγή του στα Κ.Ε.Π.. 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

Υπάρχει κυτίο παραπόνων ή γίνεται διαχείριση παραπόνων. 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 
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Γίνονται έρευνες για τη μέτρηση της ικανοποίησης των πολιτών (π.χ. 

ερωτηματολόγια). 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

 

Πιστεύετε ότι το Κ.Ε.Π. σας σε μια μέτρηση της ικανοποίησης των πολιτών θα 

είχε υψηλή επίδοση. 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

Οι εργαζόμενοι εκτιμώνται και αξιοποιούνται πλήρως από τον οργανισμό, μέσω 

αξιολόγησης προσωπικού και σχεδιασμού της καριέρας τους. 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

Οι εργαζόμενοι επιβραβεύονται και αναγνωρίζονται. 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

Μετά από επιμόρφωση βελτιώθηκαν οι δεξιότητές μου και επιτεύχθηκαν 

καινοτομίες. 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

Οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται επαρκώς προκειμένου να αναπτύξουν τις ικανότητές 

τους. 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

Γίνονται έρευνες για τη μέτρηση της ικανοποίησης του προσωπικού. 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 
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ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

Αισθάνομαι ασφάλεια στην εργασία μου ή είμαι ικανοποιημένος από τις συνθήκες 

εργασίας στο Κ.Ε.Π.. 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

Οι εργαζόμενοι είναι υπερήφανοι για το φορέα και την εργασία τους. 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

Ερωτήσεις που αφορούν προσδοκίες και αντιλήψεις εργαζομένων στα Κ.Ε.Π. 

σχετικά με ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ - ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ 

 

Η δημιουργία των Κ.Ε.Π. έφερε θετική επίδραση στο κοινωνικό σύνολο ( σε 

πολίτες και επιχειρήσεις). 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

Η πολυνομία και η κακονομία κάνουν τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα Κ.Ε.Π. 

αναποτελεσματικές. 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

Η μέτρηση της αποδοτικότητας θα είναι χρήσιμη και αποτελεσματική στη 

λειτουργία των Κ.Ε.Π.. 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

Η αυτοαξιολόγηση των Κ.Ε.Π. θα βελτιώσει την ποιότητα εξυπηρέτησης των 

πολιτών. 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
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ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

Οι ολοκληρωμένες συναλλαγές και η αναβάθμιση της πύλης Ερμή αποτελούν 

επιτακτική ανάγκη για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον 

πολίτη . 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

Οι ψηφιακές υπογραφές θα οδηγήσουν σε υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης. 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

Η Διασύνδεση των φορέων του δημοσίου θα συντελέσει στην ταχύτητα 

εξυπηρέτησης και την ποιοτική διακίνηση της πληροφορίας. 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 

 

Ανοικτό ερώτημα: Τι περιμένουν οι πολίτες από τα ΚΕΠ? 

 
 

Ανοικτό ερώτημα: Έχω μία πρόταση για να βελτιώσουμε την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες και συγκεκριμένα: 

 
 

Ηλικία 

18-30 

31-40 

41-50 

51-60 

60 και άνω 

 

Φύλλο 

ΆΡΡΕΝ 

ΘΗΛΥ 

 

Κατηγορία εκπαίδευσης 

ΥΕ 
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ΔΕ 

ΤΕ 

ΠΕ 

Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 

Κάτοχος διδακτορικού τίτλου 

 

Σεμινάρια εκπαίδευσης 

ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 

1-2 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 

1-2 ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ 

ΆΛΛΟ 

 

Προϋπηρεσία σε Κ.Ε.Π. 

1-3 ΕΤΗ 

4-6 ΕΤΗ 

7-9 ΕΤΗ 

10-12 ΕΤΗ 

13 ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΩ 

 

Ευχαριστώ για το χρόνο σας!  
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