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Πεξίιεςε 

 

Σν ζέκα ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο απαζρνιεί αξθεηά ρξφληα ην δεκφζην ηνκέα 

θαζψο νη αλάγθεο θαη νη απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ / πειαηψλ απμάλνπλ ζπλερψο. 

Πξνβιήκαηα φπσο ε γξαθεηνθξαηία θαη γεληθά ε ρακειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθά θαη δηαρξνληθά γλσξίζκαηα ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ 

θάπνηα ζηηγκή πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά. 

 

Η πνιηηεία εδψ θαη αξθεηά ρξφληα πξνζπαζεί κε κεηαξξπζκίζεηο λα βειηηψζεη ηελ 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο θαζψο θαη λα πηνζεηήζεη ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο ηεο 

Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΓΟΠ). Έρεη ςεθίζεη λφκνπο, έρεη εθδψζεη νδεγίεο πνπ 

πξνσζνχλ ηε Γηνίθεζε κέζσ ζηφρσλ, ηελ κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο κέζσ ησλ θαηάιιεισλ δεηθηψλ θαζψο θαη ηελ απηναμηνιφγεζε 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΚΠΑ. 

 

Η παξνχζα εξγαζία είρε σο ζθνπφ ηελ αλάπηπμε κηαο εξγαιεηνζήθεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ ζην Διιεληθφ Γεκφζην. Απεπζχλεηαη ζην κεγάιν εθείλν ηκήκα 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ, πνπ θαιείηαη λα ζπκκεηέρεη ζε πξνζπάζεηεο 

βειηίσζεο ρσξίο λα ηνπ έρεη δνζεί πνηέ νχηε ε βαζηθή ζρεηηθή εθπαίδεπζε. 

 

Γελ αξθεί πξνθαλψο κφλν λα «ζέιεη» ν εξγαδφκελνο, πξέπεη θαη λα «κπνξεί». Η 

ζπγθεθξηκέλε εξγαιεηνζήθε εκπεξηέρεη ηα απαξαίηεηα εξγαιεία, πνπ ζα ηνλ 

βνεζήζνπλ θαη λα θαηαλνήζεη πξνο ηα πνπ πξέπεη λα ζηνρεχνπλ νη ελέξγεηεο ελφο 

νξγαληζκνχ πνπ ζέιεη λα βειηηψλεηαη ζπλερψο θαη ζην πσο απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

ζηελ πξάμε. 

 

ηα πιαίζηα ησλ παξαπάλσ, πξνηάζεθε ν ζρεδηαζκφο κηαο γεληθφηεξεο 

πξνεηνηκαζίαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ σο πξνο ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

πνηφηεηα θαζψο θαη δξάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά 

ζηηο ήδε ππάξρνπζεο πξνζπάζεηεο θαη ζρεδηαζκνχο ηεο πνιηηείαο. 
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Abstract 

 

Public sector has been occupied with quality improvement for several years as the 

needs and demands of citizens / customers are constantly increasing. Problems such 

as bureaucracy and generally low quality of service are typical and timeless traits of 

the Greek Public Administration which at some point need to be addressed 

effectively. 

 

The state has been trying for years to reform its organization and operation and to 

adopt the principles and values of Total Quality Management (TQM). It has passed 

laws and guidelines that promote management through objectives, measure efficiency 

and effectiveness through appropriate indicators, and self-assessment through the 

implementation of the CAF. 

 

The aim of this work is to develop a toolbox for the implementation of the TQM in 

the Greek Public Sector. It addresses the large part of its human potential, which is 

invited to participate in improvement efforts without ever having been given the basic 

education. 

 

It is not simply enough that the worker "wants", but he must "can". This toolkit 

contains the necessary tools to help him to understand the actions of an organization 

that wants the continual improving and how this can be achieved in practice. 

 

In this context, it was proposed a general plan for more preparation of the human 

resources for the issues related to quality as well as actions that could complement the 

existing efforts and plans of the state. 
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1. Δηζαγσγή 

 

ηε ζεκεξηλή επνρή, είλαη φιν θαη πην έληνλε ε αλάγθε ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα γηα 

παξνρή ππεξεζηψλ πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο θαη επηζπκίεο ησλ πνιηηψλ / 

πειαηψλ ηνπ. ηα πιαίζηα απηά έρνπλ γίλεη (θαη γίλνληαη ζπλερψο) πξνζπάζεηεο απφ 

ηελ πνιηηεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο. 

Φεθίζηεθαλ λφκνη, αλαπηχρζεθαλ νδεγίεο θαη εγρεηξίδηα, εληζρχζεθαλ πξνζπάζεηεο 

πνπ ζηνρεχνπλ λα ελζσκαηψζνπλ ηηο θαιέο πξαθηηθέο ησλ άιισλ ρσξψλ θαη λα θέξνπλ 

θαη ζηελ Διιάδα ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία (ζην θεθάιαην 2) παξνπζηάζηεθαλ αξρηθά ηα ζέκαηα ηεο 

πνηφηεηαο θαζψο θαη ε πνξεία ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνλ ήηαλ απηή αληηιεπηή ζην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Αλαπηχρζεθε, ε θπξηαξρνχζα ζήκεξα θηινζνθία ηεο Γηνίθεζεο 

Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΓΟΠ), σο πξνο ηηο αμίεο ηεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ηα νθέιε ηεο 

αιιά θαη ε επίδξαζε πνπ απηή αλακέλεηαη λα έρεη ζην κέιινλ. Παξνπζηάζηεθε ε 

επηινγή ηεο ηάζεο ηεο «λέαο δεκφζηαο δηνίθεζεο» λα ηελ ελζηεξληζηεί, ζηα πιαίζηα ηεο 

πηνζέηεζεο θαιψλ πξαθηηθψλ θαη παξαδεηγκάησλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ελψ ηέινο 

ηνλίζηεθαλ νη πξνυπνζέζεηο θαη ηα εκπφδηα πνπ ππάξρνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο απφ 

ην δεκφζην. 

 

ηε ζπλέρεηα (ζην θεθάιαην 3) παξνπζηάζηεθαλ νη ελέξγεηεο πνπ θάλεη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ην ειιεληθφ θξάηνο λα ζηξαθεί πξνο ηελ πνηφηεηα θαη ζπγθεθξηκέλα νη επηινγέο 

ηνπ γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο ΓΟΠ. Πξαθηηθά πεξηγξάθεθε ε πξνζπάζεηα ηνπ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο κέζσ ζηφρσλ, ηε κέηξεζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο θαη ηέινο ηεο εθαξκνγήο ηεο 

απηναμηνιφγεζεο κέζσ ηνπ ΚΠΑ. Δπηζεκάλζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα θχξηα 

εκπφδηα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο θαζψο θαη ε παξνχζα 

θαηάζηαζε έπεηηα απφ ηελ κέρξη ηψξα εκπεηξία ηεο εθαξκνγήο ηνπο.  

 

Αθνινχζσο (ζην θεθάιαην 4) αλαπηχρζεθε κηα εξγαιεηνζήθε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

ΓΟΠ ζην Διιεληθφ Γεκφζην ε νπνία ήηαλ θαη ν ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Δμεηάζηεθε ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε, ππφ ην πξίζκα ηεο δπλαηφηεηαο απνδνηηθήο 

ζπκκεηνρήο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα πνπ θαιείηαη λα ζπκβάιεη ζηελ βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο. Γηαπηζηψζεθε πσο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε πξνζπάζεηα ηνπ, πξέπεη 
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θαη λα «ζέιεη» θαη λα «κπνξεί». Η παξαδνρή ζρεδηαζκνχ ηεο εξγαιεηνζήθεο είλαη πσο 

ην πξνζσπηθφ «ζέιεη» αιιά θαίλεηαη (πσο έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ηνπιάρηζηνλ) λα κελ 

«κπνξεί» αθνχ δελ έρεη νχηε ηε ζηνηρεηψδε βαζηθή αληίζηνηρε εθπαίδεπζε.  

 

Η νκάδα-ζηφρνο ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ε ζπγθεθξηκέλε εξγαιεηνζήθε είλαη ε 

παξαπάλσ θαη ζθνπεχεη λα αμηνπνηεζεί δηπιά. Πξψηα απφ φια παξέρεη έλα εξγαιείν 

πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο εξγαδφκελνπο λα θαηαλνήζνπλ ην ηη αθξηβψο ζεκαίλεη ε 

πξνζπάζεηα ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο γηα ζπλερή βειηίσζε. Θα ηνπο δείμεη κε άιια ιφγηα 

πξνο ηα πνπ πξέπεη λα θαηεπζπλζνχλ, φηαλ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε πνξεία πξνο 

πνηνηηθφηεξεο ππεξεζίεο. Αθνινχζσο ηνπο παξέρεη θαη νξηζκέλα εχθνια θαηαλνεηά θαη 

ρξήζηκα εξγαιεία πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ πξάμε. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα κπνξνχλ 

πιένλ λα ζπκβάινπλ νπζηαζηηθά ζε κηα πξνζπάζεηα ζπλερνχο βειηίσζεο, είηε ην 

δεηήζεη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ε πνιηηεία (πρ απηναμηνιφγεζε κέζσ ηνπ ΚΠΑ) είηε 

απηφ πξνθχςεη απφ δηθή ηνπο πξσηνβνπιία. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ηέινο, (ζην θεθάιαην 5) παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

αλάιπζεο πνπ έγηλε γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο εξγαιεηνζήθεο, κε θχξηα παξαηήξεζε πσο 

πξέπεη λα γίλνπλ εζηηαζκέλεο πξνζπάζεηεο ζηελ εθπαίδεπζε / επηκφξθσζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Παξνπζηάζηεθαλ πξνηάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε κηα λέα ινγηθή 

πξνεηνηκαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ κε κεζν-καθξνπξφζεζκν νξίδνληα θαζψο θαη 

βξαρππξφζεζκεο επηινγέο πνπ ζα ην βνεζήζνπλ λα ζπκκεηέρεη νπζηαζηηθφηεξα ζηελ 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη.  
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2. Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο 

 

2.1 Δηζαγσγή ζηελ Πνηφηεηα 

 

Πνηφηεηα είλαη ην «ζχλνιν ησλ ηδηνηήησλ θάπνηνπ πξάγκαηνο πνπ ην θάλνπλ 

θαηάιιειν γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηφηεηαο 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ πειάηε» (Kelly, 2001) 

 

Κάζε επηρείξεζε ή νξγαληζκφο έρεη σο ζηφρν λα παξέρεη νινέλα θαη πνηνηηθφηεξα 

πξντφληα, ηδίσο ηψξα, πνπ ν αληαγσληζκφο είλαη θάηη παξαπάλσ απφ έληνλνο θαη ε 

πνηφηεηα είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε επηβίσζεο. Γηα λα γίλνπλ φκσο πξνζπάζεηεο 

βειηίσζεο ηεο, λα πξνζδηνξηζηνχλ νη βέιηηζηεο δηαδηθαζίεο θηι, πξέπεη, πξψηα απφ φια 

λα είλαη δπλαηή ε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο. ηε βάζε απηή, ηζρχεη πσο φηαλ ζέινπκε λα 

αληηιεθζνχκε ηελ πνηφηεηα, ελδηαθεξφκαζηε γηα: (Σζηφηξαο, 2016): 

 ηελ απφδνζε (ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ην παξαγφκελν απνηέιεζκα αληαπνθξίλεηαη 

ζηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν έρεη παξαρζεί) 

 ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά (ρσξίδνληαη ζε δχν κεηξίζηκεο θαη αληηθεηκεληθέο 

θαηεγνξίεο
.
 ηα πξσηεχνληαη θαη ηα δεπηεξεχνληα ραξαθηεξηζηηθά απφδνζεο ηα 

νπνία έρνπλ σο ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ) 

 ηελ αμηνπηζηία θαη αλζεθηηθφηαηα (έρεη λα θάλεη κε ηελ πηζαλφηεηα βιάβεο ή 

θαηαζηξνθήο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ / κέηξεζε ησλ 

αληίζηνηρσλ δεηθηψλ) 

 ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο (ζρεηίδεηαη κε ηηο θαζνξηζκέλεο 

πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο έρνπλ ηεζεί απφ ηελ επηρείξεζε / νξγαληζκφ θαη ηνλ βαζκφ 

επίηεπμεο ή εθπιήξσζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ απηψλ απφ ην παξαγφκελν πξντφλ / 

ππεξεζία) 

 ηε δηάξθεηα θαη ηελ επηζθεπαζηκφηεηα (είλαη πξαθηηθά ν ρξφλνο δσήο θαη 

αμηνπηζηίαο ηνπ πξντφληνο, κέζα ζηνλ νπνίν ηθαλνπνίεη ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν ην 

πξνκεζεχηεθε ν πειάηεο) 

 ηελ εμππεξέηεζε πξηλ θαη κεηά ηελ πψιεζε (αθνξά ηελ ζρέζε ηεο επηρείξεζεο 

πξηλ θαη κεηά ηελ πξνκήζεηα ηνπ πξντφληνο / ππεξεζίαο απφ ηνλ πειάηε, ηνλ ηξφπν 

εμππεξέηεζεο, ηνλ ρξφλν απνθαηάζηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θηι) 

 ηελ αηζζεηηθή θαη ηελ εκθάληζε (έρεη λα θάλεη κε ηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε ηνπ 

θαηαλαισηή γηα ην πξντφλ ην νπνίν πξνκεζεχηεθε, φπσο ε γεχζε, ε αθή θηι) 
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 ηελ εθιακβαλνκέλε αληίιεςε ηεο πνηφηεηαο (είλαη ε δηαθνξά ηεο πξαγκαηηθήο 

πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο / ππεξεζίαο απφ ηελ αλακελφκελε θαη ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

βαζκφ πιεξνθφξεζεο ηνπ πειάηε πξηλ απφ ηελ πξνκήζεηα) 

 

Όπσο είλαη αλακελφκελν, ν ηξφπνο πνπ αζρνινχηαλ θαη αζρνινχληαη νη επηρεηξήζεηο / 

νξγαληζκνί κέζα ζην ρξφλν δελ είλαη ν ίδηνο. Αιιάμαλε θαη αιιάδνπλε δηαξθψο 

αληηιήςεηο θαη πξνζεγγίζεηο, κέζα ζηε ζπλερή πξνζπάζεηα ηνπο γηα 

απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπο. Οη βαζηθνί ζηαζκνί ησλ 

αιιαγψλ απηψλ, ε ηζηνξηθή εμέιημε κε άιια ιφγηα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν γηλφηαλ 

αληηιεπηή ε πνηφηεηα θαη ν ηξφπνο ειέγρνπ αθνινχζεζε ηα παξαθάησ ζηάδηα: 

(Σζηφηξαο, 2016) 

Δπηζεψξεζε 

Βαζίδεηαη νπζηαζηηθά ζην κνληέιν «απνδνρή-απφξξηςε» ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο / 

ππεξεζίαο ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζηελ απιή ζχγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο κε ηηο βαζηθέο 

πξσηνγελείο κνξθέο ησλ πξνδηαγξαθψλ. 

Έιεγρνο πνηφηεηαο 

ηεξίδεηαη ζηα εξγαιεία ηεο ζηαηηζηηθήο επηζηήκεο θαη πξαθηηθά είλαη «ην ζχλνιν ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ηερληθψλ δηαδηθαζηψλ, πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ελφο πξντφληνο ή 

ππεξεζίαο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ». Σν κεηνλέθηεκα ηνπ πνηνηηθνχ 

ειέγρνπ είλαη πσο εληνπίδεη ηα πξνβιήκαηα / ειαηηψκαηα κεηά ηελ παξαγσγή ηνπ 

πξντφληνο ππεξεζίαο κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη θπξίσο ζηελ δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ 

πφξσλ. 

Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο 

Δμαζθαιίδεη πσο ην απνηέιεζκα ζα έρεη ηελ επηζπκεηή πνηφηεηα θαη ζηελ νπζία «είλαη 

ην ζχλνιν ησλ πξνγξακκαηηζζέλησλ ή ζπζηεκαηηθψλ ελεξγεηψλ θαη δηαδηθαζηψλ, πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο γηα λα εμαζθαιίζνπλ φηη έλα πξντφλ ή ππεξεζία ζα πιεξνί νξηζκέλεο 

πξνδηαγξαθέο». Η αδπλακία ηεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο δελ κπνξεί λα παξάγεη 

πνηνηηθά πξντφληα ππεξεζίαο κε ηαπηφρξνλε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

ηε κείσζε ηνπ θφζηνο θηι. 

Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο 

Απνηειεί ην θαιχηεξν θαη πην απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα πνηφηεηαο αθνχ ελζσκαηψλεη 

σο πξνυπνζέζεηο ζηελ βαζηθφ θνξκφ ηνπ φια εθείλα ηα νπνία ιείπνπλ απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο πξνζεγγίζεηο. Δίλαη «ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κεζφδσλ πνπ 

εθαξκφδνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ, κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ηνλ πειάηε θαη ηελ 
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ηαπηφρξνλε ελεξγνπνίεζε φινπ ηνπ δπλακηθνχ (έκςπρνπ θαη άςπρνπ) ηνπ νξγαληζκνχ 

κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο». 

 

Η ζρεκαηηθή απεηθφληζε ηεο παξαπάλσ πεξηγξαθφκελεο εμέιημεο θαίλεηαη ζην 

αθφινπζν ζρήκα 2.1. Οη νινέλα θαη απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ νδεγνχλ 

ζηελ αλαδήηεζε ηνπ απνηειεζκαηηθφηεξνπ ηξφπνπ δηνίθεζεο ν νπνίνο κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κέζα απφ ηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή κνληέισλ επηρεηξεκαηηθήο αξηζηείαο. 

 

Σσήμα 2.1 Σα επίπεδα εμέιημεο ηνπ επηπέδνπ ηεο πνηόηεηαο (Σζηόηξαο, 2016) 

 

ηελ αλάπηπμε θαη θαζηέξσζε απηήο ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ πνηφηεηα πνπ 

έρεη ε ΓΟΠ, ζπκβάιαλε κε ηελ καθξνρξφληα έξεπλα αιιά θπξίσο κε ηα πνιχ 

ζεκαληηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνζεγγίζεσλ ηνπο, 

νξηζκέλνη ζεκαληηθφηαηνη επηζηήκνλεο, δάζθαινη, ζχκβνπινη. 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ ζεκείν γηα φινπο απηνχο, είλαη ε πξνζέγγηζε ηνπο, πνπ ζέιεη ηελ 

παξαγσγή πνηνηηθψλ απνηειεζκάησλ κε ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή φινπ ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη ηελ ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ θφζηνπο (Σζηφηξαο, 2016). ηνλ αθφινπζν 

πίλαθα 2.1 παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη πην ζεκαληηθνί απφ απηνχο κε ηηο αληίζηνηρεο 

ζπλεηζθνξέο ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.  
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Πίνακαρ 2.1 Ο πξνζαλαηνιηζκόο ησλ ζπγγξαθέσλ ηνπ κάλαηδκελη πνηόηεηαο (James, 1998) 

πγγξαθέαο Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο Πξνζαλαηνιηζκφο Αλέπηπμε 

Juran Καηαιιειφηεηα πξνο ρξήζε Πειάηεο Σξηινγία ηεο πνηφηεηαο 

Σα πέληε ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πνηφηεηαο 

Δζσηεξηθφο πειάηεο 

Οη 4 θάζεηο ηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ 

πκβνχιην πνηφηεηαο 

Η έιηθα ηεο πνηφηεηαο 

Deming Καηαιιειφηεηα σο πξνο ηνλ 

ζθνπφ 

Πειάηεο Σα 14 ζεκεία πνηφηεηαο 

Ο θχθινο PDCA ηνπ Deming 

Οη επηά ζαλάζηκεο αζζέλεηεο 

πζηήκαηα βαζηάο γλψζεο 

Garvin Γελ έδσζε ζπγθεθξηκέλν 

νξηζκφ 

Πειάηεο θαη 

Πξνκεζεπηήο 

Οη 5 βάζεηο ηεο πνηφηεηαο 

Οη 8 δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο 

Crosby πκκφξθσζε ζηηο απαηηήζεηο Πξνκεζεπηήο Οη 5 απαξάβαηεο αξρέο ηεο 

πνηφηεηαο 

Σν πξφγξακκα 14 ζεκείσλ γηα 

ηελ πνηφηεηα 

Ishikawa Γελ έδσζε ζπγθεθξηκέλν 

νξηζκφ 

Πξνκεζεπηήο Γηάγξακκα Ishikawa 

(«ςαξνθφθαιν») 

Σαμηλφκεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ 

εξγαιείσλ πνηφηεηαο 

Έιεγρνο πνηφηεηαο ζε 

νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε 

Κχθινη πνηφηεηαο 

Feigenbaum Ιθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε κε ην 

ρακειφηεξν θφζηνο 

Πξνκεζεπηήο Βηνκεραληθφο θχθινο 

Υξήζε ηνπ ζπκβνχινπ 

πνηφηεηαο 

Taguchi Γελ έδσζε ζπγθεθξηκέλν 

νξηζκφ 

Πξνκεζεπηήο Πνηφηεηα ησλ κεζφδσλ 

ζρεδηαζκνχ 
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2.2 Δηζαγσγή ζηε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, ε ΓΟΠ δελ αληηηίζεηαη ζηα πξνεγνχκελα 

ζπζηήκαηα, αιιά πξνθχπηεη σο εμέιημε ηνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα ελζσκαηψλεη 

κέζα ζε κηα θηινζνθία πνηφηεηαο θαη κπνξεί λα νξηζηεί πσο: (Λνγνζέηεο, 2005) 

 

Γηνίθεζε Οιηθήο πνηφηεηαο είλαη «κηα θνπιηνχξα
.
 εγγελή ζπζηαηηθά απηήο ηεο 

θνπιηνχξαο είλαη ε νινθιεξσηηθή δέζκεπζε ζηελ πνηφηεηα θαη ζηελ πιήξε 

ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε θαη κηα ζπγθεθξηκέλε λννηξνπία, ε νπνία εθδειψλεηαη κε ηελ 

αλάκημε φισλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ, κέζα απφ ηε ρξήζε θαηλνηνκηθψλ επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ». 

 

Σα βαζηθά / θχξηα αμηψκαηα απηήο ηεο θηινζνθίαο είλαη ε δέζκεπζε ηεο εγεζίαο γηα 

ηελ πνηφηεηα, ε εμαζθάιηζε θαη ρξεζηκνπνίεζε ηεο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθή γλψζεο 

θαη ε νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Πξφθεηηαη γηα «ηζνδχλακεο» 

έλλνηεο πνπ κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ σο αθνινχζσο: (Λνγνζέηεο, 2005) 

 

Γέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο 

Μπνξεί λα αθνχγεηαη ζαλ απηνλφεην ην λα δεζκεχεηαη ε δηνίθεζε γηα ζπλερή βειηίσζε 

αιιά ζηελ πξάμε έρεη απνδεηρηεί πσο δελ είλαη θαη ηφζν εχθνιν. Απηφ νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο πσο ε δέζκεπζε (ζπλήζσο) ζεκαίλεη θαη ξηδηθή κεηαζηξνθή απφ έλαλ παιηφ 

ηξφπν δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζε έλαλ εληειψο θαηλνχξην. Σν ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζε 

απηή ηε δέζκεπζε είλαη νη πξάμεηο θη φρη ηα ιφγηα, κέζα απφ ηηο νπνίεο ε δηνίθεζε (θαη 

ηα πςειφβαζκα ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ) ζα παξαθηλνχλ κε ην παξάδεηγκα ηνπο ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ λα ζπκκεηέρεη θαη απηφ. Πξέπεη ε δηνίθεζε λα δεκηνπξγήζεη ηηο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο εξγαζίαο (επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο, ηθαλνπνίεζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο, βειηηψζεηο ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή) κε 

απνθάζεηο φπσο πρ ν ζρεκαηηζκφο επηηξνπψλ πνηφηεηαο, ε εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, νη επελδχζεηο θηι. 

 

Δπηζηεκνληθή γλψζε 

Γελ ππάξρεη θακία δηθαηνινγία γηα λα κελ ρξεζηκνπνηεζεί κηαο πνπ δελ κπνξεί λα 

ακθηζβεηεζεί ε εγθπξφηεηα θαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ κεζφδσλ, ηερληθψλ, εξγαιείσλ θηι 

πνπ πξνζθέξεη ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ / ππεξεζηψλ. Σν πην βαζηθφ ίζσο 

πιενλέθηεκα ηεο είλαη πσο βνεζά φινπο ηνπ εκπιεθφκελνπο λα ζπλελλννχληαη κε ηελ 
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ίδηα γιψζζα επηθνηλσλίαο θαη λα απνθξπζηαιιψλνπλ ηνπο ζηφρνπο, ηνπο ξφινπο, ηηο 

αξκνδηφηεηεο, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Η επηζηεκνληθή γλψζε 

ζηνρεχεη ζηελ πξφιεςε θαη φρη ζηε ζεξαπεία, ζην λα γίλεη κε άιια ιφγηα ην ζσζηφ απφ 

ηελ αξρή. Γελ έρεη λφεκα λα δεζκεπηεί θάπνηνο γηα ηελ πνηφηεηα φηαλ δελ έρεη θαη ηα 

θαηάιιεια εξγαιεία γηα λα ηελ πεηχρεη, θάηη πνπ ζα νδεγεζεί ζχληνκα ζε 

απνγνήηεπζε, πηψζε ηνπ εζηθνχ θαη άδνμν ηεξκαηηζκφ ηεο πξνζπάζεηαο βειηίσζεο. 

 

Αλζξψπηλνο παξάγνληαο 

Αθφκα θη αλ ππάξρεη δέζκεπζε απφ ηε δηνίθεζε, αθφκα θη αλ ππάξρεη ε επηζηεκνληθή 

γλψζε, γηα λα πεηχρεη ε ζηφρεπζε πξνο ηελ πνηφηεηα, πξέπεη λα παξαθηλεζεί 

απνηειεζκαηηθά θαη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δεκηνπξγεζεί έλα 

θιίκα εκπηζηνζχλεο πξνο ηνλ εξγαδφκελν θαη λα εθιείςεη ν θφβνο. Βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία, είλαη ν εξγαδφκελνο λα πξνζπαζεί, λα πεηπραίλεη θαη λα 

απνηπραίλεη. Να απνηειεί κε άιια ιφγηα έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα ζε κηα επηηπρία θη 

φρη έλα άβνπιν εθηειεζηηθφ φξγαλν ην νπνίν πνιιέο θνξέο δελ έρεη θαλ ηελ 

απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε γηα λα εθηειέζεη ηελ εξγαζία ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα 

πξνθχςνπλ δεκηνπξγηθέο νκάδεο πνπ ζα πεηχρνπλ πνιιά πεξηζζφηεξα απφ φηη ζα 

πεηχραηλε ην θάζε κέινο ηνπο μερσξηζηά. Απμάλεηαη ν βαζκφο επηθνηλσλίαο, 

εληζρχνληαη νη αιιειεμαξηήζεηο ζηα δηάθνξα ζηάδηα εξγαζίαο, κεηαθέξεηαη ε γλψζε 

θαη ε εκπεηξία. ηελ επηηπρία ηεο φιεο απηήο πξνζπάζεηαο δεκηνπξγίαο ηεο θαηάιιειεο 

θνπιηνχξαο πνηφηεηαο, ην πξνζσπηθφ πξέπεη λα εθπαηδεπηεί, λα ππάξρνπλ δηαζέζηκνη 

θαηάιιεινη πφξνη, λα είλαη επαξθήο ν ζρεδηαζκφο θαη λα αλαγλσξίδεηαη / αληακείβεηαη 

ε πξνζπάζεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

Η βαζηθή αλάγθε πνπ νδεγεί ζηελ πηνζέηεζε ηεο ΓΟΠ είλαη ην λα παξαρζνχλ ηα 

πξντφληα / ππεξεζίεο κε απνδνηηθφηεξν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν. Με άιια ιφγηα 

ε ΓΟΠ, εθαξκφδεηαη γηα λα επηηεπρηεί θπξίσο: (Γεξβηηζηψηεο, 2005) 

 ε αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε (δελ αξθεί κφλν ν ζεκεξηλφο βαζκφο 

ηθαλνπνίεζεο αιιά κέζσ ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ε αλαδήηεζε ηεο αθφκα 

θαιχηεξεο εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε) 

 ε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο (ρξεηάδεηαη ηα ζσζηά 

θαη επηζπκεηά απνηειέζκαηα λα πξνθχπηνπλ απφ ηελ νινέλα θαη θαιχηεξε 

δηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ) 
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 ε δεκηνπξγία επειημίαο ζηηο λέεο απαηηήζεηο κέζσ πηνζέηεζεο θαηλνηφκσλ 

επηινγψλ (δελ αξθεί ν εθεζπραζκφο σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ αθνχ 

ζπλερψο απμάλεηαη ε αλάγθε γηα πνηνηηθφηεξα απνηειέζκαηα) 

 ε κείσζε ηνπ ρξφλν παξνρήο ηνπ απνηειέζκαηνο (φζν πην γξήγνξα παξάγεηαη έλα 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα ηφζν πεξηζζφηεξν απμάλεηαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε) 

 ε αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (ε ζπλερήο 

εθπαίδεπζε θαη ε εκπινθή ησλ εξγαδνκέλσλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηηο 

δηαδηθαζίεο βειηίσζεο απειεπζεξψλεη ηελ δεκηνπξγηθφηεηα ηνπο ζπκβάιινληαο 

ζηελ επίηεπμε πνηνηηθφηεξσλ απνηειεζκάησλ) 

 ε αμηνπνίεζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο (ε έληαμε ησλ ζεκαληηθψλ πιενλεθηεκάησλ 

πνπ πξνζθέξνπλ ζήκεξα νη λέεο ηερλνινγίεο είλαη θξίζηκε παξάκεηξνο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη γεληθφηεξα γηα ηελ θαιπηέξεπζε ηνπ 

παξαγφκελνπ απνηειέζκαηνο) 

 

Πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ είλαη ε ηήξεζε ησλ βαζηθψλ 

αξρψλ ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη απαξαίηεηε ε: (Γεξβηηζηψηεο, 2005) 

Τπνζηήξημε θαη ελεξγφο ζπκκεηνρή ηεο Γηνίθεζεο 

θξίζηκν ζπζηαηηθφ επηηπρίαο είλαη ην λα δεζκεπηεί ε δηνίθεζε θαη νπζηαζηηθά λα 

αθνζησζεί ζηελ ινγηθή πσο ε πνηφηεηα έρεη πάληα ηελ πξψηε πξνηεξαηφηεηα) 

Δζηίαζε ζηεο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ 

βαζηθή είλαη ε γλψζε γηα ην πνηνο αθξηβψο είλαη ν πειάηεο (εζσηεξηθφο θαη 

εμσηεξηθφο), πνηεο είλαη νη αλάγθεο ηνπ θαη ηη αθξηβψο πεξηκέλεη απφ ην παξερφκελν ζε 

απηφλ πξντφλ / ππεξεζία 

Πξνζήισζε ζε ζπλερείο βειηηψζεηο 

νπζηαζηηθή παξάκεηξνο είλαη ε αθνζίσζε ζηνλ νινέλα θαη ζσζηφηεξν ζρεδηαζκφ κηαο 

δηεξγαζίαο / δηαδηθαζίαο κε ζθνπφ ηελ κείσζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο 

πκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ 

ην αλζξψπηλν δπλακηθφ (απφ φια ηα επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο) είλαη ην πην ζεκαληηθφ ίζσο 

ζηνηρείν γηαηί απηφ είλαη πνπ ζα ππνζηεξίμεη θαη ζα εθαξκφζεη πξαθηηθά, ηελ 

εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ) 

Υξήζε αληηθεηκεληθψλ ζηνηρείσλ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ 

ηα αμηφπηζηα θαη νξζά δεδνκέλα ζπκβάινπλ ζηνλ ζσζηφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

πξνβιήκαηνο, ζηελ νξζή αλάιπζε ησλ αηηηψλ πνπ ην δεκηνπξγνχλε θαη ζηε ιήςε ησλ 

θαηάιιεισλ απνθάζεσλ πνπ ζα ην αληηκεησπίζνπλ) 



10 
 

Όια ηα παξαπάλσ θαηαδεηθλχνπλ πσο ε ΓΟΠ δελ είλαη απιά έλα επφκελν βήκα ζηε 

ζεψξεζε γηα ηελ πνηφηεηα αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη κηα αιιαγή παξαδείγκαηνο. 

Οη δηαθνξέο ηεο λέαο απηήο πξνζέγγηζεο ζε ζρέζε κε ηηο αληηιήςεηο ηεο παξαδνζηαθήο 

ζεψξεζεο γηα ηελ πνηφηεηα θαίλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα 2.2. 

 

Πίνακαρ 2.2 Δηαθνξέο ζηηο παξαδνρέο κεηαμύ ηεο παξαδνζηαθήο θαη ηεο λέαο πξνζέγγηζεο ηεο ΔΟΠ 

(Δεξβηηζηώηεο, 2005) 

Παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε Πξνζέγγηζε ΓΟΠ 

Πξνηεξαηφηεηα ζην θφζηνο θαη ζηελ πνζφηεηα Πξνηεξαηφηεηα ζηελ πνηφηεηα 

Η πνηφηεηα ζηνηρίδεη Η πνηφηεηα θεξδίδεη 

Ιθαλνπνίεζε πξνδηαγξαθψλ πλερήο βειηίσζε πνηφηεηαο 

Αληηδξαζηηθή αληηκεηψπηζε Πξνιεπηηθή αληηκεηψπηζε 

Πνηφηεηα ή πνζφηεηα Πνηφηεηα θαη πνζφηεηα 

Κφζηνο ή πνηφηεηα Κφζηνο θαη πνηφηεηα 

Αλψηαηα ζηειέρε ακέηνρα επζχλεο γηα ηελ 

πνηφηεηα 

Αλψηαηα ζηειέρε ζπλππεχζπλα γηα πνηφηεηα 

Έιεγρνο Πξφιεςε 

Απνδεθηφ επίπεδν ειαηησκαηηθψλ Μεδεληζκφο ειαηησκαηηθψλ 

Πξνζαλαηνιηζκφο ζην πξντφλ Πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ επηρείξεζε 

Πνηνο θηαίεη; Πσο ιχλεηαη ην πξφβιεκα; 

Έκθαζε ζηελ παξαγσγή Έκθαζε ζηε ζρεδίαζε πξντφληνο, δηαδηθαζηψλ θαη 

ζηελ παξαγσγή 

Τπνςίεο γηα ην θφζηνο πνηφηεηαο πζηεκαηηθή κέηξεζε ηνπ θφζηνπο πνηφηεηαο 

Πεγέο θαθήο πνηφηεηαο: νη εξγαδφκελνη 

παξαγσγήο 

Πεγέο θαθήο πνηφηεηαο: ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε 

Δπηδηφξζσζε ή απφθξπςε ειαηησκαηηθψλ Δληνπηζκφο θαη δηαθψηηζε πξνβιεκάησλ 

πνηφηεηαο 

Δπζχλε γηα ηελ πνηφηεηα ζην Σκήκα Διέγρνπ 

Πνηφηεηαο 

Δπζχλε γηα πνηφηεηα ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο 

Η πνηφηεηα είλαη ηερληθφ πξφβιεκα Η πνηφηεηα είλαη δηνηθεηηθφ πξφβιεκα 

 

 

Μπνξεί ε ΓΟΠ λα απνηειεί κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο πνηφηεηαο πνπ νδεγεί ζε 

απνηειεζκαηηθφηεξα θαη απνδνηηθφηεξα απνηειέζκαηα αιιά γηα λα ην πεηχρεη απηφ 

ρξεηάδεηαη λα πξνζερζνχλ ηδηαίηεξα θάπνηα ζέκαηα πνπ κπνξεί λα εκπνδίζνπλ ηελ 

εθαξκνγή ηεο θαη λα θαηαζηξέςνπλ ηελ φιε πξνζπάζεηα. Σέηνηα ζέκαηα είλαη: 

(Σζηφηξαο, 2016) 

 ε κε νπζηαζηηθή δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο (φηαλ δελ ην πηζηεχεη πξαγκαηηθά ή δελ 

έρεη ηελ δπλαηφηεηα / ηθαλφηεηα λα ηελ ππνζηεξίμεη) 
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 ν απνπξνζαλαηνιηζκφο απφ ην ζθνπφ (φηαλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ 

δξάζεσλ γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ) 

 ε ζεψξεζε ηεο ΓΟΠ σο έλα πξφγξακκα (φηαλ αλακέλνληαη απνηειέζκαηα κέζα ζε 

ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα ρσξίο λα γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο ε ΓΟΠ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη έλα καθξνρξφλην ηαμίδη) 

 ε αλεπαξθήο εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ (φηαλ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

εθαξκνζηνχλ νη αξρέο, νη κέζνδνη, ηα εξγαιεία ηεο ΓΟΠ ρσξίο λα ππάξρεη ην 

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ) 

 ε αλεπαξθήο εζηίαζε πξνο ηνλ πειάηε (φηαλ ζπλήζσο μερληέηαη πσο ν πειάηεο 

είλαη απηφο γηα ηνλ νπνίν ιακβάλνπλ ρψξα φιεο νη πξνζπάζεηεο) 

 ε έιιεηςε ελδπλάκσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ (φηαλ δελ αλαγλσξίδεηαη ε πξνζπάζεηα 

ηνπ θαη δελ επηβξαβεχεηαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ) 

 ε έιιεηςε νκαδηθήο εξγαζίαο (φηαλ ππάξρνπλ ζηεγαλά κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ρσξίο 

λα έρεη γίλεη αληηιεπηφ πσο ην απνηέιεζκα είλαη ζπλέπεηα κηαο δηαδνρηθήο 

αιπζίδαο ελεξγεηψλ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ) 

 ε κεκνλσκέλε εθαξκνγή θαιψλ πξαθηηθψλ (φηαλ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

«βειηησζεί» έλα κέξνο ηνπ νξγαληζκνχ θαη φρη ην ζχλνιν ηνπ) 

 ε έιιεηςε ζπλεξγαζίαο ηεο ΓΟΠ κε άιιεο πξνζεγγίζεηο (φηαλ ζεσξεζεί πσο ε 

ΓΟΠ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα ππφινηπα ζπζηήκαηα πνπ ελδερνκέλσο έρεη 

πηνζεηήζεη ν νξγαληζκφο) 

 ε δπζθνιία αιιαγήο ηεο θνπιηνχξαο (φηαλ ππάξρεη ε αληίιεςε πσο ε ζηξνθή πξνο 

ηελ πνηφηεηα θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ζα γίλεη ζχληνκα θαη ρσξίο πξνζπάζεηα / 

πξνβιήκαηα / εκπφδηα / αληηζηάζεηο θηι) 

 

Η ΓΟΠ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη κηα ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ηεο πνηφηεηαο. 

Δμεηάδνληαη φιεο νη δπλαηέο νπηηθέο, φρη κφλν κεκνλσκέλα, αιιά θπξίσο ζηα πιαίζηα 

ηεο αιιειεμάξηεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο ηνπο. Έρεη αιιάμεη νπζηαζηηθά ηνλ ηξφπν 

φπνπ γίλεηαη αληηιεπηή ε πνηφηεηα θαη ε ζπλερήο πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο θαη είλαη 

ζίγνπξν πνπ ζα επεξεάζεη ζεκαληηθά θαη ηηο εμειίμεηο ζην κέιινλ. Μηα πξνζπάζεηα 

πξφγλσζεο ηεο αλαδπφκελσλ ζρεηηθψλ ηάζεσλ κέρξη ην 2050 είλαη πσο:  (Juran, 1995) 

 ζα εληζρπζεί ζε κεγάιν βαζκφ ε θαηαλφεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο πνηφηεηαο 

κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο πνιηηηθέο ησλ ρσξψλ θαη ηνλ 

νξγαληζκψλ (λνκνζέηεο, δηνηθεηέο, νηθνλνκνιφγνη θηι) 
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 ζα αληρλεχνληαη θαη αλαδεηθλχνληαη νη αθξηβείο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο 

θαη ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ 

 ζα παγησζεί / ηππνπνηεζεί ε ρξήζε ησλ εθζέζεσλ πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ θαη 

θαηαγξαθέο ζρεηηθέο κε ηελ πνηφηεηα 

 ζα εηζαρζνχλ, σο παξάκεηξνο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο, ηα επηηεχγκαηά 

ησλ επηρεηξήζεσλ σο πξνο ηελ πνηφηεηα 

 ζα δεκηνπξγεζνχλ θαη ρξεζηκνπνηεζνχλ (ζρεηηθνί κε ηελ πνηφηεηα) εζληθνί, 

βηνκεραληθνί, θιαδηθνί θηι δείθηεο κέηξεζεο παξάιιεια κε ηνπο ήδε ππάξρνληεο 

(πρ παξαγσγηθφηεηα) 

 ζα αλαπηπρζνχλ παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα εζηηαζκέλα ζηελ πνηφηεηα κεηαμχ ησλ 

ήδε ππαξρφλησλ ζρνιψλ δηνίθεζεο, ησλ πνιπηερληθψλ ζρνιψλ θηι 

 ζα εηζέιζνπλ ηα καζήκαηα πεξί πνηφηεηαο ζε κηθξφηεξεο εθπαηδεπηηθέο απφ ηα 

παλεπηζηήκηα βαζκίδεο 

 ζα αλαπηπρζεί ε έξεπλα γηα ηελ πνηφηεηα θαη ζα νδεγεζνχκε ζε ηππνπνίεζε ηεο 

νξνινγίαο, ζπκθσλίαο δεκηνπξγίαο ζρεηηθψλ θιάδσλ θηι 

 ζα απμεζεί ν επαγγεικαηηζκφο κεηαμχ ησλ εηδηθψλ πνηφηεηαο κε ελδερφκελα 

δηθαηψκαηα απνλνκήο / ρξήζεο ησλ ζρεηηθψλ ηίηισλ χζηεξα απφ εζληθέο εμεηάζεηο 

 ζα παγησζεί κέζα απφ ηνπο κειινληηθνχο λφκνπο ε έλλνηα ηεο αδεηνδφηεζεο ζην 

πεδίν ηεο πνηφηεηαο κε βάζε ηελ πξνζηαζία ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

2.3 Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη Γεκφζηνο Σνκέαο 

 

Η εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ ζην δεκφζην ηνκέα βάδεη πιένλ ζην επίθεληξν ηνλ πνιίηε / 

πειάηε, ν νπνίνο πξαθηηθά είλαη θαη ν ηειηθφο απνδέθηεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

ηνπ. Η έλλνηα ηεο «πνηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο» απνθηά νπζηαζηηθφ θαη πνιπδηάζηαην 

λφεκα αθνχ ελζσκαηψλεη θαη αμίεο φπσο ε ηζφηεηα θαη ε δηθαηνζχλε.  Γελ αιινηψλεηαη 

ν ξπζκηζηηθφο, ειεγθηηθφο / επνπηηθφο / εγγπεηηθφο ξφινο ηνπ θξάηνπο αιιά αληίζεηα 

αλαβαζκίδεηαη θαη ηζρπξνπνηείηαη. (Σζηφηξαο, 2016) 

 

Η αξρή ηεο πηνζέηεζεο ηεο ΓΟΠ απφ ην δεκφζην μεθηλά νπζηαζηηθά απφ ηηο αξρέο ηνπ 

1980 κε ηελ ηάζε πνπ νλνκάζηεθε «Νέα Γεκφζηα Γηνίθεζε». Η ηάζε απηή πηνζεηεί ηεο 

θαιέο πξαθηηθέο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα φπσο ην επαγγεικαηηθφ κάλαηδκελη, νη κεηξήζεηο, 

νη ρξήζεηο δεηθηψλ απφδνζεο θηι. θαη έρεη σο ζηφρν λα αληηκεησπίζεη ηηο θνηλά 

απνδεθηέο παζνγέλεηεο ηνπ δεκνζίνπ (ηελ γξαθεηνθξαηία, ηελ αλνξζνινγηθή δηαρείξηζε 

ησλ πφξσλ, ηηο ρακεινχ επηπέδνπ παξερφκελεο ππεξεζίεο θηι). (Σζηφηξαο, 2016) 

 

Η ζπγθεθξηκέλε ηάζε, ζηαδηαθά θαη νινέλα θπξηαξρεί ζην δεκφζην ηνκέα, νπφηε 

αληίζηνηρα εληζρχεηαη θαη ε πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηεο ΓΟΠ. ηα πιαίζηα απηά, ε 

έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ζην δεκφζην θαίλεηαη λα έρεη αθνινπζήζεη κέρξη ηψξα ηξία 

δηαθξηηά ζηάδηα: α) ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο βάζεη ησλ θαλφλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ, β) 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο βάζεη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη γ) ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

βάζεη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ / πειαηψλ. (Καξπσηάθεο, 2014) 

 

Τπάξρνπλ φκσο δηαθξηηέο δηαθνξέο κεηαμχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα νη νπνίεο 

πξνθαλψο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζηελ κεηάβαζε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη λννηξνπίαο 

απφ ην έλα πεδίν ζην άιιν. Οη δηαθνξέο απηέο εζηηάδνληαη κεηαμχ άιισλ ζην πσο 

απνδίδνληαη νη επζχλεο, ζηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ, ζηα ζπζηήκαηα 

ππνθίλεζεο θαη απφδνζεο αληακνηβψλ θαη θπξίσο ζηηο πνιηηηθέο παξεκβάζεηο. 

(Καξπσηάθεο, 2014) 

 

Δπηπιένλ ελψ ν ηδησηηθφο ηνκέαο απνινγείηαη ζηνπο κεηφρνπο ηνπ, ην δεκφζην 

αλαθέξεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο απαηηήζεη ησλ (ςεθνθφξσλ) πνιηηψλ / πειαηψλ
.
 απφ 

απηνχο άιισζηε πξνέξρνληαη θαη ηα έζνδα (θνξνινγία) θαη φρη απφ ηηο πσιήζεηο. 

Τπάξρεη επίζεο ν έιεγρνο απφ ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο θη φρη απφ ηηο δπλάκεηο 

αληαγσληζκνχ ηεο αγνξάο. Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ είλαη ιηγφηεξα δεζκεπκέλν πξνο 
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ηνλ νξγαληζκφ ζε ζρέζε κε ηνπ αληίζηνηρνπο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ελψ ππάξρνπλ θαη 

πεξηνξηζκνί ζηε δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (θξαηηθφ ζχζηεκα πξνζιήςεσλ, 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο θηι). Σέινο ζε αληίζεζε κε ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη 

απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζηνλ δεκφζην ππάξρεη ε αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε θαη φρη 

ε πξνζήισζε ζηα απνηειέζκαηα. (Καξπσηάθεο, 2014) 

 

Κχξηα παξάκεηξνο επηηπρίαο ηεο ΓΟΠ ζην δεκφζην είλαη ε ζρέζε ηεο θνπιηνχξαο ηνπ 

θξάηνπο κε ηηο αξρέο θαη ηα αμηψκαηα ηεο. Γηα απηφ ην ιφγν άιισζηε θαη ε εθαξκνγή 

ηεο πρ ζε Αγγινζαμνληθέο ρψξεο θαίλεηαη λα έρεη κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο 

απφ ηελ αληίζηνηρε πνπ έρεη ζε κεζνγεηαθέο. Δθηφο φκσο απφ ηελ θνπιηνχξα, 

ππάξρνπλ θη άιινη παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε νπζηαζηηθή εθαξκνγή ηεο 

φπσο νη: (Σζνιάθε, 2011) 

 «Γηνηθεηηθέο ζεσξίεο 

 Η δνκή ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο (πιεηνςεθηθφ ή ζπλαηλεηηθφ) 

 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ βαζηθνχ ζηφρνπ 

 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαζεθφλησλ 

 Η αλάγθε γηα αιιαγή 

 Ο ηνκέαο εξγαζίαο 

 Σν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν» 

 

Δπίζεο θαη ην είδνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεηαη ζην πνιίηε / πειάηε 

έρνπλ ηδηαηηεξφηεηεο ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Οη ππεξεζίεο 

απηέο κπνξνχλ λα θαηαηαγνχλ ζηηο αθφινπζεο ηξεηο (3) κεγάιεο θαηεγνξίεο: 

(Καξπσηάθεο, 2014) 

 

Πξντφληα θαλνληζηηθά 

Αθνξά ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο ν πνιίηεο / πειάηεο είλαη ππνρξεσηηθά εκπιεθφκελνο 

βάζεη ησλ θξαηηθψλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ φπσο πρ νη έιεγρνη, νη απηνςίεο, νη 

πιεξσκέο θφξσλ, ε αδεηνδνηήζεηο θηι 

 

Πξντφληα αλαδηαλνκήο 

Αθνξά ππεξεζίεο ηηο νπνίνο επηζπκεί (θαη δηθαηνχηαη) απφ ην θξάηνο ν πνιίηεο / 

πειάηεο αιιά κπνξεί λα ηηο βξεη θη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα φπσο πρ νη ππεξεζίεο 

πγείαο, ε εθπαίδεπζε, ε αζθάιηζε θηι 
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Πξντφληα θπζηθνχ κνλνπσιίνπ 

Αθνξά θξαηηθέο ππεξεζίεο / πξντφληα πνπ έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θπζηθνχ 

κνλνπσιίνπ (ή νιηγνπσιίνπ) φπσο πρ νη αζηηθέο κεηαθνξέο, ε ελέξγεηα, νη 

ηειεπηθνηλσλίεο θηι 

 

Γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ θαη γηα λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ζην δεκφζην 

ηνκέα πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ νξηζκέλα βαζηθά εκπφδηα πνπ ηψξα ππάξρνπλ, φπσο: α)  

ε επηβξάβεπζε ησλ ππαιιήισλ γηα ηα απνηειέζκαηα θαη φρη γηα ηε βειηίσζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ, β) ε έιιεηςε ειεπζεξίαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ, γ) ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο 

θαη ε δεκηνπξγία ζηεγαλψλ, δ) ε πηνζέηεζε ηεο δηνίθεζεο κε ζηφρνπο, ε) ν θφβνο ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα αιιαγή θαη ζη) ε εμάληιεζε ησλ ελεξγεηψλ ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο (πξνυπνινγηζκφο) (Σζηφηξαο, 2016) 

 

πλνςίδνληαο φια ηα παξαπάλσ, ε εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ ζην δεκνζηά κπνξεί αξρηθά λα 

θαίλεηαη σο θάηη δχζθνιν ζηελ πξάμε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο αθνξά έλα 

καθξνρξφλην ηαμίδη κέζα ζην νπνίν ζα εμειίζζεηαη ν δεκφζηνο νξγαληζκφο 

κεηαζρεκαηίδνληαο ηελ θνπιηνχξα ηνπ ζε θνπιηνχξα πνηφηεηαο. ηνλ αθφινπζν 

πίλαθα 2.3 παξνπζηάδεηαη ε αξρηθή πξνζέγγηζε ηεο ζε βξαρππξφζεζκν επίπεδν αιιά 

θαη ε νπζηαζηηθή κεηεμέιημε ηεο καθξνπξφζεζκα. (Καξπσηάθεο, 2014) 

 

Πίνακαρ 2.3 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο δηαρείξηζεο ηεο πνηόηεηαο ζηε δεκόζηα δηνίθεζε (Καξπσηάθεο, 2014) 
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3. Δθαξκνγή ηεο ΓΟΠ ζην Διιεληθφ Γεκφζην  

 

3.1 Δηζαγσγηθά ηνηρεία 

 

Μηα ζεκαληηθή κειέηε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, έιαβε ρψξα ιίγν πξηλ απφ 

ην 2000 θαη πξαγκαηεχηεθε ηα ζέκαηα ηεο πνηφηεηαο ζηελ Διιεληθή Γεκφζηα 

Γηνίθεζε
.
 αλέδεημε ηηο αληίζηνηρεο ζεζκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αδπλακίεο θαη πξφηεηλε 

θαη κηα ζεηξά απφ κέηξα πνπ ζα ηηο αληηκεηψπηδαλ. Η κειέηε απηή θαίλεηαη λα 

επεξέαζε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηνλ κεηέπεηηα ζρεδηαζκφ ηνπ θξάηνπο ν νπνίνο κέρξη 

θαη ζήκεξα έρεη πηνζεηήζεη κέξνο ηνπιάρηζηνλ ησλ πξνηάζεσλ ηεο. (ΔΣΔ, 1998) 

 

Αξρηθά, αλαπηχρζεθαλ νη γεληθνί παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηηο ρακειήο πνηφηεηαο 

ππεξεζίεο, φπσο ε πξνβιεκαηηθή εθαξκνγή ησλ λφκσλ, ε ππνηνληθή ππνζηήξημε 

πνιηηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ, ε δπζπηζηία θαη θαρππνςία ησλ πνιηηψλ / 

πειαηψλ απέλαληη ζην δεκφζην, ε έιιεηςε ζρεδηαζκνχ εξγαζίαο θαη ζηνρνζεζίαο θαη ε 

εζσζηξέθεηα ησλ ππεξεζηψλ. (ΔΣΔ, 1998) 

 

ηε ζπλέρεηα, κε γλψκνλα ηηο αξρέο ηεο Νέαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηελ εκπεηξία 

απφ δεκφζηεο δηνηθήζεηο άιισλ επξσπατθψλ θξαηψλ, πξνηάζεθαλ κέηξα πνπ αλ θαη 

«δελ ζπλζέηνπλ θαη δελ απνηεινχλ κηα ζχλνιε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε, κπνξνχλ 

φκσο, αλ εθαξκνζηνχλ κε ζπλνρή θαη ζπλέρεηα θαη κε πςειή πνιηηηθή ππνζηήξημε, λ’ 

αιιάμνπλ ην πξφζσπν ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο». Πην αλαιπηηθά, 

πξνηάζεθαλ: (ΔΣΔ, 1998) 

 ε δηνίθεζε απνηειεζκάησλ 

 ν ζρεδηαζκφο ζέζεσλ εξγαζίαο 

 ε πνηφηεηα ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ 

 ε ίδξπζε ηνπ ζψκαηνο νηθνλνκνιφγσλ δηνίθεζεο 

 ε ίδξπζε θιάδνπ αλψηαησλ ζηειερψλ δηνίθεζεο (κε γλψζεηο θαη εθηφο ησλ εηδηθψλ 

θαη’ αληηθείκελν, φπσο νη γλψζεηο δηνίθεζεο αιιά θαη ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο / 

ηθαλφηεηεο) 

 

ηα παξαπάλσ πιαίζηα, ν δξφκνο ηεο πξνζπάζεηαο πηνζέηεζεο ησλ αξρψλ ηεο 

Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο απφ ηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε πξαγκαηνπνηήζεθε 

κε ηελ αλάπηπμε κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζηφρεπαλ κεηαμχ άιισλ ζηελ 
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αλαδηνξγάλσζε ηεο θαη είραλ σο ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε 

ιεηηνπξγία ηεο. Πην αλαιπηηθά έιαβαλ ρψξα: (Ρσζίδεο θαη Μπηηζάλε, 2011) 

 ην Πξφγξακκα Πνηφηεηα γηα ηνλ Πνιίηε (αλάιεςε ζεηξάο δξάζεσλ γηα ηελ 

πνηνηηθφηεξε αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ φπσο πρ ε εθπφλεζε ραξηψλ 

δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε, ε δηακφξθσζε ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο) 

 ην Πξφγξακκα Πνιηηεία (εζηίαζε ζηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ 

φπσο πρ ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, ε πξναγσγή ηεο δηαθάλεηαο θαη 

αμηνθξαηίαο) 

 ην Πξφγξακκα Θεζέαο (ππνζηήξημε ησλ ΟΣΑ κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο νξζήο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ φπσο πρ ε ελίζρπζε 

ηεο απηνδηνηθνχκελεο δηαρείξηζεο) 

 ην Πξφγξακκα χδεπμεο (εθζπγρξνληζκφο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ φπσο 

πρ ε ρξήζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο) 

 ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε» 2007-2013 

(αληηκεηψπηζε ησλ βαζηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, φπσο πρ νη 

κεηαξξπζκίζεηο ζην ζεζκηθφ πιαίζην νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ δεκφζησλ 

νξγαληζκψλ, ε θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ) 

 

ελψ απηφ πνπ είλαη ελεξγφ απηή ηε ζηηγκή είλαη: (ΤΠΓΑ, 2017α) 

 ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Μεηαξξχζκηζε Γεκφζηνπ Σνκέα» 2014-2021 

(ελίζρπζε νξγαλσηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πρ έληαμε ζρεδίσλ 

βειηίσζεο απφδνζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΚΠΑ)  

 

πγθεληξψλνληαο ηα πνξίζκαηα ησλ αληίζηνηρσλ κειεηψλ αιιά θαη ηα επηηεχγκαηα θαη 

ηελ εκπεηξία απφ φιεο ηηο παξαπάλσ κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο, ν ζεκεξηλφο 

πξνζαλαηνιηζκφο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζχκθσλα κε ην αξρείν ηεο 

Γηεχζπλζε Πνηφηεηαο Απνδνηηθφηεηαο ηνπ ΤΠΓΜΗΓ, είλαη φηη: (ΤΠΓΑ, 2018α): 

 

«Ωο βαζηθή παξάκεηξνο ηνπ εθζπγρξνληζκνύ ηεο Δεκόζηαο Δηνίθεζεο νξίδεηαη ε 

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηεο απνδνηηθόηεηαο ηεο 

δηαθπβέξλεζεο κέζα από ηελ ζπλερή αμηνιόγεζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηώλ. Η αμηνιόγεζε κίαο δεκόζηαο ππεξεζίαο πξέπεη λα αθνξά 

όιεο ηηο δηαζηάζεηο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

Απαηηείηαη, ινηπόλ, κία νιηζηηθή πξνζέγγηζε θαηά ηελ αμηνιόγεζε, θάηη πνπ 

επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ θαη εξγαιείσλ Δηνίθεζεο Οιηθήο 
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Πνηόηεηαο, όπσο, κεηαμύ άιισλ, ηελ εθαξκνγή ηνπ Σςζηήμαηορ ηηρ Διοίκηζηρ 

Μέζω Σηόσων, ηνπο Δείκηερ Μέηπηζηρ Αποηελεζμαηικόηηηαρ & 

Αποδοηικόηηηαρ, θαη, ζε επξσπατθό επίπεδν, εηδηθά γηα ηε Δεκόζηα Δηνίθεζε, 

ην Κοινό Πλαίζιο Αξιολόγηζηρ (Κ.Π.Α.)» 

 

χκθσλα ινηπφλ κε ηα παξαπάλσ, φηαλ αλαθεξφκαζηε πξαθηηθά ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ γηα ζπλερή βειηίσζε («ζηξνθή πξνο ηελ πνηφηεηα»), θαίλεηαη 

πσο ε ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε πνπ λα έρεη επηιερζεί είλαη: 

α) ην χζηεκα Γηνίθεζε Μέζσ ηφρσλ 

β) νη Γείθηεο Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη Απνδνηηθφηεηαο 

γ) ην Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο (ΚΠΑ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gspa.gr/%282904562412165290%29/eCPortal.asp?id=3813&nt=19&lang=1&pID=235&p2ID=811
http://www.gspa.gr/%282904562412165290%29/eCPortal.asp?id=3813&nt=19&lang=1&pID=235&p2ID=811
http://www.gspa.gr/%282904562412165290%29/eCPortal.asp?id=3813&nt=19&lang=1&pID=235&p2ID=811
http://www.gspa.gr/%282904562412165290%29/eCPortal.asp?id=3771&nt=19&lang=1&pID=235&p2ID=811
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3.2 χζηεκα Γηνίθεζεο Μέζσ ηφρσλ θαη Γείθηεο Μέηξεζεο 

Απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη Απνδνηηθφηεηαο 

 

Η «ζηξνθή πξνο ηελ πνηφηεηα» γηα ηελ Διιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε ζα κπνξνχζε λα 

εηπσζεί πσο (επαλα)μεθίλεζε ζπζηεκαηηθά κε ηελ ζέζπηζε ηνπ Νφκνπ 3230/04 φπνπ 

θαζηεξψζεθε «ην ζχζηεκα «Γηνίθεζε κέζσ ηφρσλ», κε ην νπνίν επηδηψθεηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ε αληαπφθξηζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο θαη ηα λέα πξφηππα δηνίθεζεο» (ΦΔΚ 

44Α, 2004) 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ηεο παξαπάλσ επηδίσμεο, θαζηεξψζεθε γηα θάζε δεκφζην νξγαληζκφ ε 

κέηξεζε (κε ηνπο αληίζηνηρνπο θάζε θνξά δείθηεο) ηεο απνδνηηθφηεηαο («ε 

κεγηζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηηο δξάζεηο ηεο Γηνίθεζεο κε δεδνκέλνπο 

πφξνπο») θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο («ε επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ θαη πξνθαζνξηζκέλσλ 

ζηφρσλ») ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, είλαη δπλαηή ε αμηνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ κε ζθνπφ ηνλ πνιίηε / πειάηε θαη: (ΦΔΚ 44Α, 2004) 

 ηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ 

 ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ 

 ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο 

 ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ πφξσλ 

 ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ εκπηζηνζχλεο ηνπ πξνο ηηο δεκφζηεο ππεξεζίαο 

 

ηα πιαίζηα απηά, νη ζε αλψηεξν βαζκφ ηεξαξρηθέο βαζκίδεο θάζε δεκφζηνπ 

νξγαληζκνχ πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο επηζπκεηέο επηδηψμεηο θαη επηδφζεηο ηνπ, ηηο 

νπνίεο ζηε ζπλέρεηα ζα ηηο δηνρεηεχζνπλ πξνο πινπνίεζε ζηα ππφινηπα ηεξαξρηθά 

επίπεδα κέζσ ζαθψο νξηζκέλσλ δξάζεσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

ηνπ νξγαληζκνχ δεζκεχεηαη γηα ηελ επίηεπμε φισλ ησλ παξαπάλσ, κε γεληθφηεξν ζηφρν 

ην φθεινο ηνπ πνιίηε / πειάηε. (ΦΔΚ 44Α, 2004) 

 

Σν αξρηθφ ζθεπηηθφ ηεο φιεο πξνζπάζεηαο ήηαλ λα εθαξκνζηεί ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο 

ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ (ππεξεζίεο Γεκνζίνπ, Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ, ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ) ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ην ζχζηεκα Γηνίθεζεο κέζσ 

ηφρσλ. Γηα ηελ εθαξκνγή φκσο ησλ δεηθηψλ κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο (σο πξνο ηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα απηνδηνίθεζεο) 

ζα ππήξρε αθφινπζε ζρεηηθή απφθαζε απφ ην αξκφδην ππνπξγείν. (ΦΔΚ 44Α, 2004) 
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ηελ πξάμε φκσο, ε εμέιημε ήηαλ δηαθνξεηηθή σο πξνο ηνπο ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ 

θπξίσο ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ νη 

νπνίεο έρνπλ. Έηζη κε κεηαγελέζηεξν λφκν, έμη (6) ρξφληα κεηά ηελ εκθάληζε ηνπ 

πξψηνπ, ε δηαηάμεηο ηνπ αξρηθνχ λφκνπ έπαςαλ λα έρνπλ εθαξκνγή ζε απηά ηα επίπεδα 

απηνδηνίθεζεο. (ΦΔΚ 87Α, 2010) 

 

ήκεξα πιένλ βάζεη ηνπ λφκνπ 4369/2016 (ΦΔΚ 33Α, 2016) νη δηαηάμεηο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο κέζσ ζηφρσλ θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο 

ζηνρνζεζίαο κε ηελ ρξήζε δεηθηψλ κέηξεζεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο 

αθνξά ζηα Τπνπξγεία, ηα ΝΠΓΓ, ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο θαη ηηο Αλεμάξηεηεο 

Αξρέο. (ΤΠΓΑ, 2017β). Οη ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ πιένλ, παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ λφκνπ (ΤΠΔ, 2017) δελ εμαηξνχληαη, 

αιιά νχηε θαη ηνλ εθαξκφδνπλ απηή ηε ζηηγκή. Ο ηξφπνο πνπ ζα γίλεη απηφ αλακέλεηαη 

λα αλαθνηλσζεί απφ ην αξκφδην ππνπξγείν χζηεξα απφ ηελ ζπλεξγαζία ηνπ κε ηελ 

Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο (ΚΔΓΔ) θαη ηελ Έλσζε Πεξηθεξεηψλ Διιάδνο 

(ΔΝΠΔ) (ΤΠΔΓΑ, 2016α) 

 

Με βάζε ινηπφλ ην αθφκα κηα θνξά «λέν» μεθίλεκα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θη απφ ηνλ 

λέν λφκν (λ.4369/2016) «θαζηεξψλεηαη, κεηαμχ άιισλ, έλα πην ιεηηνπξγηθφ θαη 

ζπκκεηνρηθφ πεξηβάιινλ πνπ δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηνπ 

πζηήκαηνο «Γηνίθεζε κέζσ ηφρσλ» ζηνπο θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Με ηηο 

ελ ιφγσ δηαηάμεηο, εληζρχεηαη ε ζπκκεηνρή, φρη κφλν φισλ ησλ ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ 

δηνίθεζεο, αιιά θαη ησλ ππαιιήισλ απηήο, θαηά ηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ, 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο ζηνρνζεζίαο ζε θάζε ππεξεζία.» (ΤΠΓΑ, 

2018β) 

 

«Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη γηα πξψηε θνξά ε δηάδξαζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

κε ηνπο εξγαδνκέλνπο, ζην επίπεδν ηεο απνηίκεζεο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη ησλ 

πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ θάζε ππεξεζίαο. Γίλεηαη έηζη ε δπλαηφηεηα ηεο νινθιεξσκέλεο 

πξνζέγγηζεο ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ ηεο, αιιά θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εληφο ηνπ νπνίνπ 

θαιείηαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί. Η ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε απνηειεί εθηφο απφ 

εξγαιείν δηνίθεζεο, πξάμε εθδεκνθξαηηζκνχ ηεο ίδηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκφζησλ 

νξγαλψζεσλ». (ΤΠΓΑ, 2018β) 
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Πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ λένπ εγρεηξήκαηνο είλαη ζαθψο λα ππνζηεξηρζεί ηφζν 

απφ ηελ πνιηηηθή φζν θη απφ ηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία (ΤΠΓΑ, 2017β). Η ζρεκαηηθή 

πεξηγξαθή (δηάγξακκα ξνήο) ηεο λέαο πιένλ δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζηνρνζεζίαο απφ ηνπο ππφρξενπο πεξηγξάθεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα 3.1 

ελψ ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί θαη ν πίλαθαο 3.1 κε ην αληίζηνηρν ρξνλνδηάγξακκα ησλ 

απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ. 

 

 

Σσήμα 3.1 Δηάγξακκα ξνήο: Δηαδηθαζίεο γηα ηελ απόθαζε ζηνρνζεζίαο από ην αξκόδην όξγαλν 

(ΤΠΕΔΑ, 2016α) 

 

2.Καηάζεζε ζηνλ Τπνπξγφ 

εμεηδηθεπκέλεο εηζήγεζεο 

1. Γλσζηνπνίεζε 

πξνηεηλφκελσλ ζηξαηεγηθψλ 

ζηφρσλ 

3.Έθδνζε Απφθαζεο ηξαηεγηθψλ 

ηφρσλ / Καηαλνκή ηξαηεγηθψλ 

ηφρσλ ζε Γεληθέο Γηεπζχλζεηο 

      (αναρτητέα στο Διαύγεια) 

 

4.Δλεκέξσζε Πξντζηακέλσλ Γ/λζεσλ  

γηα εμεηδίθεπζε ησλ ζηφρσλ, πξφηαζε 

γηα εηζήγεζε πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

ζηφρσλ θάζε Γ/λζεο. 

 

Τπνπξγφο ή αξκφδην φξγαλν Γηνίθεζεο 

5.Δλεκέξσζε Πξντζηακέλσλ Σκεκάησλ γηα 

εμεηδίθεπζε ησλ ζηφρσλ, πξφηαζε γηα 

εηζήγεζε πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζηφρσλ θάζε 

Σκήκαηνο 

Γεληθή Γ/λζε 

Γηεχζπλζε  

Σκήκα  

6.Δλεκέξσζε ππαιιήισλ γηα 

εμεηδίθεπζε ζηφρσλ, θαηάζεζε 

πξνηάζεσλ ηνπο γηα ζηφρνπο 

Σκήκαηνο, Γηεχζπλζεο, ηεο 

Τπεξεζίαο 

 

7.Δηζήγεζε Πξντζηακέλσλ γηα  

ζηφρνπο ησλ Σκεκάησλ 

 

8.Δηζήγεζε γηα  ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ ζηφρσλ ησλ Γηεπζχλζεσλ 

 

9.Έθδνζε Απφθαζεο γηα 

ζηνρνζεζία Γηεπζχλζεσλ θαη 

Σκεκάησλ 

        (αναρτητέα στο 

Διαύγεια) 

 

10.Παξνπζίαζε 

ζηνρνζεζίαο ζηελ 

Οινκέιεηα Σκήκαηνο 

11.Καζνξηζκφο Αηνκηθήο 

ηνρνζεζίαο 

12.Κνηλνπνίεζε αηνκηθήο 

ζηνρνζεζίαο  
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Πίνακαρ 3.1 Υξνλνδηάγξακκα θαζνξηζκνύ εηήζηαο ζηνρνζεζίαο (ΤΠΕΔΑ, 2016α) 

   Υξνληθφο Πξνγξακκαηηζκφο 

Α/Α Δλέξγεηεο Τινπνίεζε Οθηψβξηνο Ννέκβξηνο Γεθέκβξηνο 

1 

Γλσζηνπνίεζε πξνηεηλφκελσλ 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ επφκελνπ 

έηνπο 

Τπνπξγφο ή 

φξγαλν 

δηνίθεζεο 

            

2 

Καηάζεζε ζηνλ Τπνπξγφ ή ζην 

φξγαλν δηνίθεζεο εμεηδηθεπκέλεο 

εηζήγεζεο 

 Γεληθνί Γ/ληέο 
            

3 

Απφθαζε γηα ηνπο ζηξαηεγηθνχο 

ζηφρνπο κε βάζε ηηο εηζεγήζεηο 

(Απφθαζε Τπνπξγνχ) 

Τπνπξγφο ή 

φξγαλν 

δηνίθεζεο,  

Γεληθνί Γ/ληέο 

            

4 

Γλσζηνπνίεζε ζε θάζε Γελ. 

Γηεχζπλζε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ζηφρσλ ηεο γηα ην επφκελν έηνο 

Τπνπξγφο  ή 

φξγαλν 

δηνίθεζεο 

            

5 

Κνηλνπνίεζε απφθαζεο 

ειεθηξνληθά ζε φινπο ηνπο 

ππαιιήινπο 

Τπνπξγφο  ή 

φξγαλν 

δηνίθεζεο 

             

6 

Παξνπζίαζε ζε νινκέιεηα ησλ 

Γηεπζχλζεσλ αλά Γεληθή 

Γηεχζπλζε 

Οινκέιεηα, 

Πξφεδξνο ν 

Τπνπξγφο  ή 

ην φξγαλν 

δηνίθεζεο 

            

7 

Αξρηθή εμεηδίθεπζε αλά νηθεία 

Γηεχζπλζε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ 

ηεζεί ζηελ Γεληθή ηνπο Γηεχζπλζε 

Γεληθνί Γ/ληέο 
            

8 
ρεηηθή ελεκέξσζε  ησλ 

Πξντζηακέλσλ Γηεπζχλζεσλ  
Γεληθνί Γ/ληέο             

9 
Δηζήγεζε πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

ζηφρσλ θάζε Γηεχζπλζεο 

Πξντζηάκελνη 

Γ/λζεο 
            

10 
Δηζήγεζε πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

ζηφρσλ θάζε Σκήκαηνο.  

Πξντζηάκελνη 

Σκήκαηνο 
            

11 

Τπνβνιή πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε 

ηελ ζηνρνζεζία ηνπ Σκήκαηνο, 

ηεο Γηεχζπλζεο θαη ζπλνιηθά ηεο 

Τπεξεζίαο. 

 Τπάιιεινη 

Σκήκαηνο 

            

12 

Βάζεη ησλ εηζεγήζεσλ ησλ 

Πξντζηακέλσλ εθδίδεηαη απφ 

θάζε Γεληθφ Γηεπζπληή απφθαζε 

γηα ηνπο ζηφρνπο θάζε 

Γηεχζπλζεο (Απφθαζε Γεληθψλ 

Γηεπζπληψλ) 

Γεληθνί Γ/ληέο 
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Οη ζηφρνη πνπ ζα ηεζνχλ αθνινπζψληαο ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο δελ κπνξεί 

πξνθαλψο λα κελ ηθαλνπνηνχλ νξηζκέλεο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

ζηφρνη απηνί πξέπεη λα είλαη: (ΤΠΓΜΗΓ, 2013) 

 ζπγθεθξηκέλνη (λα πξνζδηνξίδνληαη ζαθψο θαη κε αθξίβεηα ψζηε λα είλαη 

θαηαλνεηνί θαη λα κε δεκηνπξγνχλ ελλνηνινγηθή ζχγρπζε) 

 κεηξήζηκνη (ηφζν νη ζηφρνη φζν θαη ηα νθέιε λα πξνζδηνξίδνληαη πνηνηηθά θαη 

πνζνηηθά) 

 ζπκθσλεκέλνη (λα πξνέθπςαλ έπεηηα απφ ζπκθσλία κεηαμχ φισλ ησλ ηεξαξρηθψλ 

βαζκίδσλ θαη φισλ φζσλ ζα εξγαζηνχλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπο) 

 ξεαιηζηηθνί (λα κπνξεί λα πεξηγξαθεί ε θαηάζηαζε ε νπνία είλαη επηζπκεηφ λα 

επηηεπρζεί θαη ην πσο απηφ ζα πξαγκαηνπνηεζεί) 

 ρξνληθά πξνζδηνξηδφκελνη (λα ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα πνπ ζα 

πεξηγξάθεη θαζαξά θαη ζα δεζκεχεη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ θάζε ζηφρνπ) 

 

Δθείλν πνπ έρεη πξνθχςεη κέρξη ηψξα απφ ηελ πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηεο Γηνίθεζεο 

κέζσ ηφρσλ απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο είλαη πσο επηιέγνληαη ζηφρνη πνπ 

πεξηνξίδνληαη ζηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο / δηαδηθαζίεο ηνπο. Αληίζεηα, εθείλν πνπ 

πξέπεη λα πξνζέμνπλ νη θνξείο, είλαη πσο ε επηινγή ησλ ζηφρσλ πξέπεη λα έρεη σο 

13 

Παξνπζίαζε  ζηελ Οινκέιεηα 

ησλ ππαιιήισλ ηνπ Σκήκαηνο, 

πξφηαζε αηνκηθψλ ζηφρσλ θάζε 

ππαιιήινπ, ζπδήηεζε ζρεηηθά κε 

ηελ επξχηεξε ζηνρνζεζία ηεο 

ππεξεζίαο θαη ηνπο ηξφπνπο 

βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

Πξντζηάκελνο 

Σκήκαηνο 

            

14 

πλέληεπμε κε θάζε ππάιιειν, 

θαζνξηζκφο αηνκηθήο 

ζηνρνζεζίαο ηνπ. Καζνξηζκφο 

εηδηθφηεξεο ζπκβνιήο ηνπ ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

Σκήκαηνο, κε αηνκηθνχο ζηφρνπο, 

νη νπνίνη αλαιχνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο, ρξνληθά 

πξνζδηνξηζκέλεο φπνπ είλαη 

δπλαηφλ 

Πξντζηάκελνο 

Σκήκαηνο, 

Τπάιιεινη 

            

15 

Έγγξαθε θνηλνπνίεζε απφ ηνλ 

Πξντζηάκελν Σκήκαηνο ζε θάζε 

ππάιιειν ησλ εηήζησλ αηνκηθψλ 

ζηφρσλ ηνπ 

Πξντζηάκελνο 

Σκήκαηνο 
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βαζηθφ ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκφζηνπ νξγαληζκνχ θαη πξνθαλψο 

ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ σθεινχκελσλ. (ΤΠΓΑ, 2017β) 

 

Δηδηθφηεξα, νη νδεγίεο ηνπ ζρεηηθνχ ππνπξγείνπ εζηηάδνπλ ζε ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ζε 

δξάζεηο, ηφζν γηα ηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ φζν θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο θαη θαθνδηαρείξηζεο. Δλδεηθηηθά, πξνηεηλφκελεο δξάζεηο ζηφρνη είλαη 

κεηαμχ άιισλ ε/ν: (ΤΠΓΑ, 2017β) 

 «άξζε επηθαιχςεσλ,  

 πεξηνξηζκφο ησλ ζπλαξκνδηνηήησλ,  

 απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ,  

 αλάπηπμε πνιηηηθψλ γηα ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε,  

 εθαξκνγή ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Αμηνιφγεζεο,  

 εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ θαζψο θαη ηερλνινγηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο 

(e-gov)» 

 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη απφ ηελ αξρή, ε αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ νη 

δεκφζηνη νξγαληζκνχ πξνο φθεινο, ηνπ πνιίηε / πειάηε, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο 

θνηλσλίαο γίλεηαη κε ηε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηνπο. 

Οη δχν απηέο έλλνηεο αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηαπηφρξνλα 

ππφςε. Γελ είλαη δπλαηφλ πρ νχηε λα είλαη κηα ππεξεζία απνηειεζκαηηθή ρσξίο λα 

δηαρεηξίδεηαη νξζνινγηθά ηνπο δηαζέζηκνπο ηεο πφξνπο, νχηε φκσο θαη απνδνηηθή 

πεηπραίλνληαο φκσο απνηειέζκαηα πνπ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο 

πξνδηαγεγξακκέλνπο ζηφρνπο (ΤΠΔΓΓΑ, 2006) 

 

χκθσλα κε ηνλ λφκν 3230/2004 γηα ηε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη δείθηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο αθφινπζεο δχν (3) 

θαηεγνξίεο: (ΦΔΚ 44Α, 2004) 

 Γεληθνί Γείθηεο (πρ ν ρξφλνο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ / πειαηψλ, ν αξηζκφο 

παξαπφλσλ θαη ην πνζνζηφ ηθαλνπνίεζεο ηνπο, ε ρξήζε δπλαηνηήησλ πνπ δίλνπλ 

νη λέεο ηερλνινγίεο, ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ην θφζηνο 

δηαρείξηζεο θηι) 

 Δηδηθνί Γείθηεο (νξίδνληαη εμεηδηθεπκέλα, αλάινγα κε ην είδνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνπλ νη ζπγθεθξηκέλεο θάζε θνξά ππεξεζίεο) 
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Με βάζε θαη ηα παξαπάλσ, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ δεηθηψλ κέηξεζεο  πξέπεη λα γίλεη 

απφ ηε ζπγθεθξηκέλε θάζε θνξά δεκφζηα ππεξεζία πνπ ζα εθαξκνζηνχλ (κε ηελ 

επίβιεςε βέβαηα ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγείνπ). Σα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη 

γηα ηνλ έιεγρν θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ δεηθηψλ απηψλ είλαη: (ΤΠΔΓΓΑ, 2006) 

 ε ζαθήλεηα θαη ν αθξηβήο θαζνξηζκφο ηνπο (πξέπεη λα είλαη μεθάζαξν ην ηη 

αθξηβψο κεηξάλε) 

 ε ζαθήλεηα θαη ε αθξηβήο πεξηγξαθή ηνπο (πξέπεη λα είλαη μεθάζαξν ην 

πεξηερφκελν ηνπο) 

 ε ζπζρέηηζε κεηαμχ απηψλ θαη ηεο απνζηνιήο ηεο δεκφζηαο νξγάλσζεο (πξέπεη λα 

ζρεηίδνληαη άκεζα θαη νπζηαζηηθά) 

 ε ηθαλφηεηα κέηξεζεο ησλ ζεκαληηθψλ παξακέηξσλ ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο 

 ε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο ηνπο απφ φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο / εκπιεθφκελνπο 

ηεο δεκφζηαο νξγάλσζεο 

 ε κε χπαξμε δπλαηφηεηαο παξεξκελείαο ή δηαζηξέβισζεο πξνο φθεινο 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο εκπιεθφκελσλ (πρ εξγαδφκελνη ζηελ ππεξεζία) 

 ν θαζνξηζκφο ηνπ θφζηνπο ζπγθέληξσζεο ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ 

 ε δπλαηφηεηα λα κπνξνχλ λα παξαθνινπζεζνχλ απφ ηελ δεκφζηα ππεξεζία (ν 

ππεξβνιηθφο αξηζκφο ηνπο πρ είλαη ζίγνπξν πσο ζα νδεγήζεη ζηελ κε νξζή 

παξαθνινχζεζή ηνπο) 

 ε απνθπγή αιιεινεπηθάιπςεο κεηαμχ ηνπο 

 ε δπλαηφηεηα εμεχξεζεο ησλ αμηφπηζησλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε 

ρξήζε ηνπο 

 ε παξνρή ζπλνιηθήο εηθφλαο κέηξεζεο απφ ηνπο δείθηεο (φηαλ ν δείθηεο πρ ησλ 

εζφδσλ απφ κηα ππεξεζία δείρλεη αχμεζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηηο 

κεηξήζεηο ηνπ αληίζηνηρνπ δείθηε παξαπφλσλ ησλ πνιηηψλ / πειαηψλ) 

 

Όπσο γίλεηαη θαλεξφ, ν ζρεδηαζκφο ησλ θαηάιιεισλ δεηθηψλ απαηηεί πξνζεθηηθέο 

ελέξγεηεο απφ ηελ κεξηά ηεο δεκφζηνπ νξγαληζκνχ πνπ ζέιεη λα ηνπο αλαπηχμεη. Αλ δελ 

γίλεη φκσο ζσζηά, είλαη πνιχ εχθνιν λα νδεγήζεη ζε δείθηεο πνπ δελ ζα επηηεινχλ ηνλ 

ξφιν ηνπο (απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή παξαθνινχζεζε ηεο ζηνρνζεζίαο) 

ζπαηαιψληαο παξάιιεια θαη ηνπ αληίζηνηρνπο πφξνπο (πρ ρξφλνο εξγαζίαο 

εκπιεθφκελσλ ππάιιεισλ). ηα πιαίζηα απηά, ην αληίζηνηρν ππνπξγείν δεκηνχξγεζε 

έλαλ θαηάινγν ελδεηθηηθψλ ζθαικάησλ πνπ κπνξεί λα ιάβνπλ ρψξα θαηά ηνλ 

ζρεδηαζκφ ησλ δεηθηψλ θαζψο θαη ηνλ ελδεηθηηθφ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπο. Ο 

θαηάινγνο απηφο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 3.2 πνπ αθνινπζεί 
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Πίνακαρ 3.2 Καηάινγνο ελδεηθηηθώλ ζθαικάησλ θαη ηξόπνο αληηκεηώπηζεο ηνπο θαηά ην ζρεδηαζκό 

δεηθηώλ κέηξεζεο (ΤΠΕΔΔΑ, 2006) 

Α/Α ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΦΤΓΖ ΦΑΛΜΑΣΩΝ 

 

1 

ρεδηάδνληαη δείθηεο γηα ηηο επθνιφηεξα 

κεηξήζηκεο δηαδηθαζίεο θαη φρη γηα εθείλεο πνπ 

έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε αμία. Γηα παξάδεηγκα, 

επηιέγνληαη πξνο κέηξεζε δξαζηεξηφηεηεο 

ξνπηίλαο θαη φρη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ απφδνζε ηεο Γεκφζηαο Οξγάλσζεο ζε 

εξεπλεηηθά ή θαηλνηφκα έξγα. 

Η Γεκφζηα Οξγάλσζε πξέπεη λα 

επηθεληξψλεηαη ζε θχξηνπο ζηφρνπο δειαδή 

ζηνπο θνηλσληθά αλαγθαίνπο θαη 

ζεκαληηθνχο, θαζψο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

απηψλ.  

 

2 Λφγσ ηεο πίεζεο γηα άκεζε πςειή απφδνζε ζηα 

ηξέρνληα ζέκαηα, ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη δείθηεο 

πνπ κεηξνχλ βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο.  

Καζνξίδνληαη ηφζν βξαρππξφζεζκνη φζν 

θαη καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη  

 

3 Δπηθέληξσζε ζε νηθνλνκηθέο κεηξήζεηο ζε βάξνο 

ησλ πνηνηηθψλ. Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

απνπξνζαλαηνιηζκφ ηεο κεηξνχκελεο απφδνζεο 

θαη λα παξακειεζνχλ θχξηνη ηνκείο ηεο κέηξεζεο, 

φπσο είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

πνιίηε.  

Απαξαίηεηε εμηζνξξφπεζε θαη εμεηδίθεπζε 

ηφζν ζε πνζνηηθνχο φζν θαη ζε πνηνηηθνχο 

ζηφρνπο.  

 

4 Γηαζηξέβισζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

κέηξεζεο, κε απνηέιεζκα ε ππεξεζία λα θαίλεηαη 

πεξηζζφηεξν απνδνηηθή απφ φ,ηη πξάγκαηη είλαη.  

 

Σα ζηξεβιά ζπκπεξάζκαηα κπνξνχλ λα 

ειαρηζηνπνηεζνχλ κε επαιήζεπζε ησλ 

ζηνηρείσλ ησλ κεηξήζεσλ θαζψο θαη κε ηελ 

εκπινθή, θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ δεηθηψλ, 

εθείλσλ ησλ ζηειερψλ ηεο Γεκφζηαο 

Οξγάλσζεο ηα νπνία έρνπλ θαιή γλψζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ.  

5 Τπεξβνιηθή εμεηδίθεπζε ησλ δεηθηψλ, ε νπνία 

νδεγεί ζε απνηειέζκαηα ελδηαθέξνληα φρη φκσο 

πάληα ρξήζηκα θαη αλαγθαία.  

 

Η επηθέληξσζε ζηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο 

Γεκφζηαο Οξγάλσζεο κπνξεί λα κεηψζεη 

ηνλ θίλδπλν ηνπ λα ζρεδηάδνληαη απιψο 

«ειθπζηηθνί» θαη φρη ρξήζηκνη δείθηεο.  

6 Γελ ιακβάλνληαη ππφςε νη απαηηήζεηο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα φισλ ησλ κεηφρσλ.  

 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ κεηφρσλ, ε ζαθήο 

πιεξνθφξεζε θαζψο θαη ε ρξήζε 

ζηξαηεγηθψλ επηθνηλσλίαο κπνξνχλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηνλ εχζηνρν ζρεδηαζκφ ησλ 

δεηθηψλ ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλφεζε ησλ 

αλαγθψλ ησλ κεηφρσλ.  

7 χγθξηζε αλφκνησλ ζηνηρείσλ κέηξεζεο, ε νπνία 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλαμηφπηζηα απνηειέζκαηα. 

πγθξίλνληαη φκνηα ζηνηρεία αλά έηνο.  

 

8 Οη δείθηεο δελ αλαζεσξνχληαη ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, ζπλεπψο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο αιιαγέο. Έηζη, 

θαζίζηαληαη μεπεξαζκέλνη θαη πηζαλφλ λα 

νδεγήζνπλ ηε Γεκφζηα Οξγάλσζε ζε ιάζνο 

θαηεχζπλζε.  

Η Γεκφζηα Οξγάλσζε ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλεη ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ 

ησλ δεηθηψλ έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζήο 

ηνπο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πξνρσξά ζε 

ηαθηή αλαζεψξεζε ησλ κεκνλσκέλσλ 

δεηθηψλ θαη λα ηνπο επηθαηξνπνηεί  
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3.3 Σν Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο (ΚΠΑ) 

 

Σν ΚΠΑ είλαη έλα εξγαιείν Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο πνπ αλαπηχρηεθε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρεη σο ζηφρν λα βνεζήζεη ηνλ Γεκφζην Σνκέα ζηελ 

πξνζπάζεηα ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ηνπ. Απνηειεί κηα «νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

αλάιπζεο ηεο νξγαλσζηαθήο απφδνζεο, πξνζεγγίδνληαο ηελ απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο 

ηαπηφρξνλα» (ΤΠΔΓΑ, 2015) 

 

Απφ ηελ πξψηε θνξά ηνπ παξνπζηάζηεθε ην 2000, κέρξη θαη ην 2016, έρεη πεξίπνπ 

4000 εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο ελψ δελ είλαη ιίγνη θαη νη δεκφζηνη νξγαληζκνί (εληφο 

αιιά θαη εθηφο Δπξψπεο) πνπ απιά ην εθαξκφδνπλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ δηθψλ ηνπο 

ζθνπψλ. Βαζηδφκελν ζηηο παξαηεξήζεηο ησλ ρξεζηψλ ηνπ, έρεη αλαζεσξεζεί κέρξη 

ηψξα ηξεηο θνξέο, ην 2002, ην 2006 θαη ην 2013 ην νπνίν ηζρχεη κέρξη θαη ζήκεξα. 

(ΤΠΓΑ, 2017γ) 

 

Φηινδνμία ηνπ ΚΠΑ είλαη λα απνηειέζεη ηνλ θξίζηκν / βαζηθφ εθείλνλ παξάγνληα πνπ 

ζα ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία ζπλερνχο βειηίσζεο ελφο δεκφζηνπ 

νξγαληζκνχ, κε ηελ επίηεπμε ησλ πέληε (5) βαζηθψλ ηνπ ζηφρσλ:  (ΤΠΔΓΑ, 2015) 

1. ηελ εηζαγσγή ησλ αξρψλ ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηηο δεκφζηεο 

δηνηθήζεηο 

2. ηελ ζηαδηαθή εηζαγσγή ησλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ ζε έλαλ νινθιεξσκέλν θχθιν 

πνηφηεηαο (θχθινο Deming – ρεδηαζκφο / Δθηέιεζε / Έιεγρνο / Γξάζε) 

3. ηελ δηεπθφιπλζε ησλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ ζηελ αλίρλεπζε ηεο ππάξρνπζαο 

θαηάζηαζεο θαη ζηελ αλάδεημε δξάζεσλ πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ βειηίσζε ηνπο 

4. ηελ «δηαζχλδεζε» ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη εθηθηφ ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνηχπσλ 

πνηφηεηαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα 

5. ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ζχγθξηζεο ηεο γλψζεο (ζπγθξηηηθή κάζεζε) κεηαμχ ησλ 

δεκφζησλ νξγαληζκψλ ηεο επξσπατθήο έλσζεο 

 

Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ ΚΠΑ είλαη πνιιά. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη πσο: (ΤΠΓΑ, 

2017δ) 

 ζπκβάιεη ζηελ δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ θνηλψλ πνιηηηθψλ γηα ηνπο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηε ζέζπηζε θνηλψλ θξηηεξίσλ γηα ηελ 

απηναμηνιφγεζή ηνπο 



28 
 

 ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ δεκφζησλ 

νξγαληζκψλ κέζσ ηεο αληαιιαγήο εκπεηξηψλ θαη ζπκπεξαζκάησλ 

 δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα ζεζπηζηεί γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζεο έλα 

Δπξσπατθφ Βξαβείν Πνηφηεηαο 

 εηζάγεη ηελ θηινζνθία ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηνπο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο 

 ελζαξξχλεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ λα ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία απηναμηνιφγεζεο ηνπ 

 βνεζά ζηελ απνηχπσζε ηεο πξαγκαηηθήο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ δεκφζηνπ 

νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν εθαξκφδεηαη 

 εληζρχεη ηε δηαδηθαζία ζπλερνχο βειηίσζεο ζηεξηδφκελν ζηα πνξίζκαηα ηνπ θαη 

ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα δξάζεο βειηίσζεο πνπ αλαπηχζζνληαη βάζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ απηψλ 

 αμηνινγεί ηελ δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ νξγαληζκνχ ν νπνίνο 

απηναμηνινγείηαη θαη φρη ηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη 

 δελ ζπλδέεηαη κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ αιιά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

δεκφζηνπ νξγαληζκνχ 

 εθαξκφδεηαη ζην ζχλνιν ελφο Γεκφζηνπ Οξγαληζκνχ (είηε ζε νξηζκέλεο κνλάδεο 

ηνπ) αιιά πάληα νινθιεξσκέλν (εμέηαζε φισλ ησλ θξηηεξίσλ θαη ππνθξηηεξίσλ) 

 

Πξαθηηθά ην ΚΠΑ είλαη έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ δηεξεπλά φιεο ηηο πηπρέο ελφο 

δεκφζηνπ νξγαληζκνχ, εμεηάδνληαο νξηζκέλα βαζηθά θξηηήξηα, ηφζν ην θαζέλα 

μερσξηζηά φζν θαη ζηα πιαίζηα ησλ αιιειέλδεησλ κεηαμχ ηνπο ιεηηνπξγηψλ. Σν θάζε 

έλα απφ ηα θξηηήξηα απηά κε ηε ζεηξά ηνπ έρεη νξηζκέλα ππνθξηηήξηα ηα νπνία θαη 

αλαιχνπλ ηηο βαζηθέο δηαζηάζεηο ησλ αξρηθψλ θξηηεξίσλ. πλνιηθά ην ΚΠΑ 

πεξηιακβάλεη ελλέα (9) θξηηήξηα θαη εηθνζηνθηψ (28) ππνθξηηήξηα. (ΤΠΔΓΑ, 2015) 

 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απηναμηνιφγεζε / αλάιπζε απηή θαη ε 

ζπκβνιή ηνπο ζηε ζπλερή βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο απνηεινχλ «ηνλ αέλαν 

θχθιν ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο κάζεζεο πνπ ζπλνδεχεη ηηο νξγαλψζεηο ζηελ πνξεία 

ηνπο πξνο ηελ αξηζηεία». (ΤΠΔΓΑ, 2015) 

 

Σα πξψηα πέληε (5) πξψηα θξηηήξηα είλαη: ε Ηγεζία, ε ηξαηεγηθή / Πξνγξακκαηηζκφο, 

ην Αλζξψπηλν Γπλακηθφ, νη πλεξγαζίεο / Πφξνη θαη νη Γηαδηθαζίεο. Σα θξηηήξηα απηά 
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(πξνυπνζέζεηο) ζρεηίδνληαη κε ην ηη θάλεη έλαο δεκφζηνο νξγαληζκφο γηα ηελ παξαγσγή 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ νθείιεη λα παξέρεη. (ΤΠΔΓΑ, 2015) 

 

Σα ππφινηπα ηέζζεξα (4) θξηηήξηα, είλαη: ηα πξνζαλαηνιηζκέλα απνηειέζκαηα πξνο 

ηνλ πνιίηε / πειάηε, ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηνλ αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηα 

απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή επζχλε θαη ηα θχξηα απνηειέζκαηα απφδνζεο. 

Σα θξηηήξηα απηά (απνηειέζκαηα)  ζρεηίδνληαη κε ην ηη επηηπγράλεη έλαο δεκφζηνο 

νξγαληζκφο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ γηα ηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο ηνπ. (ΤΠΔΓΑ, 

2015) 

 

Η ζρεκαηηθή κνξθή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΚΠΑ απφ έλαλ δεκφζην νξγαληζκφ 

παξνπζηάδεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα 2.2. Πξφθεηηαη πξαθηηθά γηα κηα δηαδηθαζία πνπ 

απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο (4) βαζηθέο θάζεηο εθαξκνγήο νη νπνίεο θαη 

επαλαιακβάλνληαη ζπλερψο ζηα πιαίζηα ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο. Βαζηθή πξνυπφζεζε 

ηεο φιεο πξνζπάζεηαο είλαη ε δηαξθήο, ζπζηεκαηηθή θαη έκπξαθηε ζηήξημε ηεο απφ ηελ 

πνιηηηθή εγεζία. (ΤΠΓΑ, 2017δ)  

 

Σσήμα 3.2 Φάζεηο ιεηηνπξγίαο θύθινπ εθαξκνγήο ηνπ ΚΠΑ (ΤΠΔΑ, 2017δ) 
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Αλαιπηηθφηεξα, νη θάζεηο απηέο είλαη: (ΤΠΓΑ, 2017δ) 

 

α) ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ΚΠΑ θαη ε ζπγθξφηεζε ηεο νκάδαο 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Αθνξά ην ζχλνιν ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ πνπ ζα 

δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ΚΠΑ θαη πην ζπγθεθξηκέλα: 

 ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο (ζε φιν ην Γεκφζην νξγαληζκφ ή ζε 

νξηζκέλα ηκήκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ απαξαηηήησο φκσο - ζηελ πεξίπησζε 

απηή - ησλ αληίζηνηρσλ ππνζηεξηθηηθψλ δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ) 

 ηνλ ζρεκαηηζκφ θαη ηνλ νξηζκφ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο έξγνπ 

 ηελ δηεπθξίληζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο έξγνπ (ηξφπνο θαη ρξφλνο 

εξγαζίαο, ηήξεζε πξαθηηθψλ θηι) 

 ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπζηεκαηηθήο θαη απξφζθνπηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο νκάδαο (κε ηε ρξήζε ηειεθψλσλ, ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θηι)  

 ηελ δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο 

 

β) ε θαηαλνκή θαζεθφλησλ θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ ηεο εζσηεξηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο. Αθνξά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ 

θαζψο θαη γεληθά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα: 

 ηελ πιεξνθφξεζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο γηα ηελ φιε δηαδηθαζία  

 ηελ παξνρή ζηα κέιε ηεο νκάδαο φινπ ηνπ δηαζέζηκνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ 

(εγρεηξίδηα, νδεγνί θηι) 

 ηελ αλάιπζε φισλ ησλ θξηηεξίσλ (θαη ππνθξηηεξίσλ) θαζψο θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ αληίζηνηρσλ ηεθκεξίσλ ηα νπνία είλαη απαξαίηεην λα 

ζπιιερζνχλ 

 ηελ ζχζηαζε ππννκάδσλ ιεηηνπξγίαο εθφζνλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν θαη ηελ 

αληίζηνηρε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ζηα κέιε ηεο νκάδαο 

 ηελ απνζαθήληζε ηνπ ηξφπνπ πνπ πξέπεη λα ζπιιερζνχλ ηα απαξαίηεηα 

ηεθκήξηα 

 ηελ εμεχξεζε ησλ ππαιιήισλ πνπ ζα επηιεγνχλ γηα λα ζπκπιεξψζνπλ / 

απαληήζνπλ ζηα αληίζηνηρα εξσηεκαηνιφγηα 

 ηελ επαλαβεβαίσζε φισλ ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ σο πξνο ηηο ελέξγεηεο 

θαη ηα ηεθκήξηα θαη ηε δεκηνπξγία αληίζηνηρνπ πίλαθα θαηαγξαθήο ηνπο 
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γ) ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηηο παξαηεξήζεηο, ηελ 

ζχληαμε έθζεζεο αμηνιφγεζεο θαη ηε βαζκνιφγεζε. Αθνξά ηηο αληίζηνηρεο ελέξγεηεο 

πνπ γίλνληαη γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα παξαπάλσ θαη πην ζπγθεθξηκέλα: 

 ηε ζπιινγή ησλ απαληεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ ή ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ζπλεληεχμεσλ απφ ηνπο ππαιιήινπο πνπ επηιέρζεθαλ γηα ην ζθνπφ απηφ 

 ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέρηεθαλ απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο 

εξγαζίαο 

 ηε ζπγθέληξσζε ησλ ηεθκεξίσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ 

αληίζηνηρε βαζκνιφγεζε απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο 

 ηε ζχληαμε ησλ αξρηθψλ κνξθψλ ησλ ζρεδίσλ ηεο έθζεζεο απηναμηνιφγεζεο 

αλά θξηηήξηα / ππνθξηηήξηα 

 ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζρεδίσλ απηψλ βάζεη ησλ ηεθκεξίσλ πνπ ζπιιέρηεθαλ θαη 

ηελ ελδερφκελε αλαδήηεζε (ή θαη απφξξηςε) νξηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ 

 ηελ ζχλζεζε ησλ ζρεδίσλ ζε έλα νκνηφκνξθν θαη εληαίν ζπλεθηηθφ θείκελν 

 ηελ ζχληαμε ηεο ηειηθήο έθζεζεο αμηνιφγεζεο (ζηελ ηειηθή ηεο κνξθή) 

 ηελ βαζκνιφγεζε ησλ παξαδεηγκάησλ, ησλ θξηηεξίσλ θαη ππνθξηηεξίσλ 

 

δ) ε ζχληαμε έθζεζεο κε πξνηεηλφκελα κέηξα βειηίσζεο. Αθνξά ην πνιχ νπζηαζηηθφ 

θνκκάηη ηεο φιεο δηαδηθαζίαο πνπ είλαη ε αλαδήηεζε ησλ πξνηάζεσλ βειηίσζεο κε 

ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηνπο βάζεη ηεο ζηφρεπζεο γηα ζπλερή βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

/ δηεξγαζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 ηελ δεκηνπξγία ηνπ αληίζηνηρνπ βξαρπ- κεζν- καθξνπξφζεζκνπ ζρεδηαζκνχ 

βειηίσζεο βάζεη ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ζπιινγή 

ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ 

 ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνηεξαηφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ πνπ θξίλεηαη πσο πξέπεη λα 

αλαζεσξεζνχλ γηα ηελ επίηεπμε πνηνηηθφηεξσλ απνηειεζκάησλ ηνπ δεκφζηνπ 

νξγαληζκνχ 

 ηελ θαηαγξαθή ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ βειηίσζεο πνπ πξέπεη λα πινπνηεζνχλ, 

ηε δεκηνπξγία ηνπ αληίζηνηρνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαζψο θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ πινπνίεζε πφξσλ (άλζξσπνη, ρξήκαηα, 

ηερλνινγία θηι) 

 ηελ ηαμηλφκεζε ησλ δξάζεσλ απηψλ βάζεη ηεο αληίζηνηρεο δνκήο ηνπ ΚΠΑ γηα 

λα είλαη πην εχθνιε ε παξαθνινχζεζε ηνπο (σο ζπλέπεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

ΚΠΑ) θαζψο θαη λα βνεζεζεί ν επφκελνο θχθινο εθαξκνγήο ηνπ  
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ηελ Διιάδα ην ΚΠΑ μεθίλεζε ηελ πνξεία ηνπ ην 2005 έπεηηα απφ ηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα πνπ είρε ε πηινηηθή ηνπ εθαξκνγή «ζε πέληε δεκφζηεο ππεξεζίεο, 

αληηπξνζσπεπηηθέο φινπ ηνπ θάζκαηνο ησλ βαζκίδσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο» 

(ΤΠΔΓΓΑ, 2005). Απφ ην ζεκείν εθείλν θαη κέρξη ζήκεξα, ζχκθσλα κε ην Κέληξν 

Γηαρείξηζεο Γεδνκέλσλ ηνπ ΚΠΑ απφ ηελ Διιάδα ππάξρνπλ 72 εγγεγξακκέλνη 

ρξήζηεο (αξηζκφο πνπ ηελ θαηαηάζζεη ζηηο ρψξεο κε ηελ ζρεηηθά κηθξή ζπκκεηνρή). 

(EIPA, 2018) 

 

Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, ην μεθίλεκα κηαο ηέηνηαο νπζηαζηηθήο πξνζπάζεηαο γηα ηελ 

«ζηξνθή» πξνο πνηνηηθφηεξεο ππεξεζίεο, ζπλάληεζε θαη ζπλαληά νξηζκέλεο δπζθνιίεο 

εκπνδίδνληαο έλαλ δεκφζην νξγαληζκνχ λα μεθηλήζεη ή θαη λα νινθιεξψζεη  

απνηειεζκαηηθά ηε δηαδηθαζία απηναμηνιφγεζεο ηνπ. Σα πξνβιήκαηα απηά κπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε απηά πνπ: (Βαθαινπνχινπ, 2011) 

 έρνπλ ζρέζε κε ην ίδην ην ΚΠΑ  

 ζρεηίδνληαη ηνλ βαζκφ εηνηκφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ λα ην εθαξκφζεη 

 αθνξνχλ ηελ αλαγθαία ππνζηήξημε θαη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν λα 

πξαγκαηνπνηεζεί 

 ζρεηίδνληαη κε ηνλ βαζκφ ηεο αλαγθαίαο πιεξνθφξεζεο  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ΚΠΑ ζε δεκφζην νξγαληζκφ ηεο ρψξα, 

παξαηεξήζεθαλ ηα αθφινπζα δεηήκαηα: (Καξηπίδνπ, 2011) 

 δελ ππήξρε ζπλνιηθή πνιηηηθή γηα ηελ πνηφηεηα ζηνλ νξγαληζκφ ψζηε λα εληαρηεί 

ε εθαξκνγή ηνπ ΚΠΑ σο κηα ζηνρεπκέλε ελέξγεηα ζε απηφ ην πιαίζην 

 δελ πξνέθπςε ε εθαξκνγή ηνπ σο κηα πξνζπάζεηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα 

δηαθαηλφκελα ππάξρνληα πξνβιήκαηα αιιά απιά δνθηκάζηεθε σο θάηη 

«θαηλνχξην» 

 δελ ππήξρε θαηάιιεινο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο κε απνηέιεζκα, νχηε θαη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ νκάδα απηναμηνιφγεζεο λα έρνπλ πεηζζεί γηα ηελ 

αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ (ελψ ππήξρε γεληθφηεξα ε αίζζεζε ζηνπο 

ππαιιήινπο πσο ε εθαξκνγή ηνπο επηβιήζεθε ρσξίο απηνί λα ην επηζπκνχλ) 

 δελ ππήξρε επαξθήο ρξφλνο γηα εθπαίδεπζε αιιά θαη ν απαξαίηεηνο ρξφλνο ησλ 

κειψλ ησλ νκάδσλ λα αθηεξσζνχλ ζην ΚΠΑ αθνχ έπξεπε παξάιιεια λα 

δηαρεηξηζηνχλ θαη ηνλ ζπλήζε θφξην εξγαζία ηνπο 
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 δελ ππήξμε επαξθήο θαηαλφεζεο ηεο νξνινγίαο θαη γεληθφηεξα αθνκνίσζε ηεο 

θηινζνθίαο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο θαζψο θαη ζαθήο αληηζηνίρηζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο κηαο ειιεληθήο δεκφζηαο ππεξεζίαο 

 

Πέξα φκσο ηα πξναλαθεξφκελα πξνβιήκαηα πνπ παξαηεξήζεθαλ θαηά ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ΚΠΑ, παξαηεξήζεθαλ αληίζηνηρα πξνβιήκαηα θαη κεηά ην πέξαο απηήο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: (Καξηπίδνπ, 2011) 

 ηα νθέιε κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ δελ εθηηκήζεθαλ σο ζεκαληηθά απφ ηνπο 

ππαιιήινπο 

 αλ θαη αλαδείρζεθαλ αδχλαηα ζεκεία, δελ κπφξεζαλ απηά λα αληηκεησπηζηνχλ ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ, αθνχ νχηε ζρεδηάζηεθαλ νινθιεξσκέλεο βειηησηηθέο δξάζεηο 

νχηε θαη πινπνηήζεθαλ νξηζκέλεο απφ απηέο 

 δελ παξαηεξήζεθε αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ ππαιιήισλ γηα κηα γεληθφηεξε 

πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ζηελ ππεξεζία 

 

Αμηνινγψληαο φια ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη πσο ην Διιεληθφ Γεκφζην έρεη απνθαζίζεη 

λα πξνβεί ζε κηα πξνζπάζεηα επαλεθθίλεζεο ηεο πηνζέηεζεο ηνπ ΚΠΑ απφ ηεο 

ππεξεζίεο ηνπ. Γειψλεη πσο ην ζεσξεί άκεζε πξνηεξαηφηεηα, επηθαηξνπνίεζε ηνλ 

νδεγφ εθαξκνγήο ηνπ θαη επηζήκαλε «εθ λένπ ην γεγνλφο φηη θαζψο, ζχκθσλα κε 

βαζηθέο επξσπατθέο θαηεπζχλζεηο, φιεο νη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πξέπεη λα 

εληάζζνληαη ζε έλα ζχζηεκα πνηφηεηαο, ε εθαξκνγή ηνπ ΚΠΑ, ζπκπιεξσκαηηθά κε ηε 

ρξήζε θαη άιισλ ζπζηεκάησλ θαη εξγαιείσλ πνηφηεηαο, φπσο ε ζηνρνζεζία, ηίζεηαη σο 

δήηεκα άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο». (ΤΠΓΑ, 2017α) 

 

Δπηπιένλ, αλέπηπμε έλα ηξηεηέο ζρέδην δξάζεο (2018-2021) ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ 

πξνψζεζε ηνπ ΚΠΑ θαη νξγάλσζε κηα λέα κνλάδα ζην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο πνπ ζα είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. Δπηπιένλ πξνγξακκάηηζε 

εξγαζηήξηα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο φιεο ηεο 

επηθξάηεηαο φπσο Ννζνθνκεία θαη άιιεο νξγαλψζεηο θνηλσληθήο πξφλνηαο. Σέινο 

ζρεδηάδεη κηα λέα ειεθηξνληθή πιαηθφξκα πνπ ζα ππνζηεξίδεη ην φιν εγρείξεκα ελψ 

εηνηκάδεη θαη ηηο απαξαίηεηεο λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο. (EIPA, 2017)  
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4. Δξγαιεηνζήθε ΓΟΠ γηα ην Διιεληθφ Γεκφζην 

 

4.1 Αλάπηπμε Δξγαιεηνζήθεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο 

Πνηφηεηαο ζην Διιεληθφ Γεκφζην 

 

«Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν θεθάιαην κηαο νξγάλσζεο. Η 

νξγάλσζε δηαρεηξίδεηαη, αλαπηχζζεη θαη απειεπζεξψλεη ηηο ηθαλφηεηεο θαη φιεο ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ ππαιιήισλ ηεο ζε αηνκηθφ θαη νξγαλσηηθφ επίπεδν, ψζηε λα 

ππνζηεξίδεη ηε ζηξαηεγηθή θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο, θαζψο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο» (ΤΠΔΓΑ, 2015) 

 

Η παξαπάλσ δηαηχπσζε πξνέξρεηαη απφ ην «εγρεηξίδην» γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Κνηλνχ 

Πιαηζίνπ Αμηνιφγεζεο (ΚΠΑ) ην νπνίν πινπνηείηαη απφ κηα αληηπξνζσπεπηηθή νκάδα 

Έξγνπ-Αμηνιφγεζεο ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο. Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο νκάδαο 

απηήο είλαη πσο απνηειείηαη απφ ππαιιήινπο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο 

θιάδνπο θαη θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ κε εζεινληηθή ζπκκεηνρή. (ΤΠΓΑ, 2017δ). 

 

Η εθαξκνγή επνκέλσο ηνπ ΚΠΑ, ην νπνίν έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

φιν ην θάζκα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (απφ ην επξσπατθφ κέρξη θαη ην ηνπηθφ επίπεδν) 

βαζίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο / γλψζεηο ησλ ίδησλ ησλ ππαιιήισλ θαη ζηελ επηζπκία ηνπο 

λα παξάγνπλ πνηνηηθφηεξεο ππεξεζίεο. Με άιια ιφγηα νη ππάιιεινη γηα λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκάδα απηφ-αμηνιφγεζεο πξέπεη θαη λα ζέινπλ θαη λα κπνξνχλ. 

 

Χο πξνο ην «ζέισ», ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί πσο αθφκα θη αλ έλαο ππάιιεινο 

(νπνηαζδήπνηε βαζκίδαο) δελ έρεη εθπαηδεπηεί πάλσ ζε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη 

δηνίθεζεο νξγαληζκψλ θαη θαη’ επέθηαζε ζε ζέκαηα Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο 

(ψζηε λα κάζεη θαη λα ελζηεξληζηεί «εθ ησλ έζσ» ηελ αμία ηεο), θάπνηα ζηηγκή 

(ελδερνκέλσο) ζα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηα νθέιε πνπ πξνζθέξεη θαη ζα πξνζπαζήζεη λα ηα 

αλαδεηήζεη ζηνλ ρψξν εξγαζία ηνπ. Χο πξνο ην «κπνξψ» φκσο, σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα 

λα ελεξγήζεη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε δειαδή, ζίγνπξα ην λα έρεη εθπαηδεπηεί απφ 

πην πξηλ, είλαη κηα παξάκεηξνο πνπ ζα εμαζθάιηδε πεξηζζφηεξν ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο 

φιεο πξνζπάζεηαο ηνπ.  
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Σν Διιεληθφ Γεκφζην (φπσο έρεη δεηρζεί ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην) θάλεη εδψ θαη 

αξθεηφ θαηξφ πξνζπάζεηεο λα εηζαγάγεη ζηνηρεία Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηνπο 

δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ψζηε λα αλαπηπρζνχλ πνηνηηθφηεξεο θαη απνδνηηθφηεξεο 

ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο / πειάηεο ηνπ. Αθφκα θη αλ ηζρχεη ε παξαδνρή ινηπφλ πσο 

φινη νη εξγαδφκελνη ζέινπλ λα θηλεζνχλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ελδηαθέξνλ ζα είρε 

ε πξνζπάζεηα, λα αλαδεηεζεί, ην θαηά πφζνλ είλαη «πξνεηνηκαζκέλνη» γηα απηφ, ε κε 

άιια ιφγηα αλ ε εθπαίδεπζε ηνπο, ηνπο «πξνεηνίκαζε» γηα κηα ηέηνηα ελέξγεηα. 

 

Με βάζε ινηπφλ ηελ αλάιπζε ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ην 

έηνο 2015, ε θαηαλνκή αλά θαηεγνξία εθπαίδεπζεο ηνπ παξνπζηάδεηαη ζην αθφινπζν 

πίλαθα 4.1 θαη ζην αληίζηνηρν ζρήκα 4.1 (ην πξνζσπηθφ ησλ εηδηθψλ ζέζεσλ  

απνηειείηαη θπξίσο απφ ζηειέρε ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο θαη ηνπ ζηξαηνχ) 

(ΤΠΔΓΑΗΓ, 2016) 

 

Πίνακαρ 4.1 Καηαλνκή αλά θαηεγνξία εθπαίδεπζεο ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ Δεκόζηαο Δηνίθεζεο 

γηα ην 2015 (ΤΠΕΔΑΗΔ, 2016) 

 

 

 

Σσήμα 4.1 Καηαλνκή αλά θαηεγνξία εθπαίδεπζεο ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ Δεκόζηαο Δηνίθεζεο 

γηα ην 2015 (ΤΠΕΔΑΗΔ, 2016) 
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Δπηπιένλ, κε βάζε ηελ ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε, παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα 

4.2 θαη ζην αληίζηνηρν ζρήκα 4.2, θαη ε αληίζηνηρε (γηα ην έηνο 2015) ειηθηαθή 

θαηαλνκή ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

 

Πίνακαρ 4.2 Καηαλνκή αλά ειηθία ηνπ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ Δεκόζηαο Δηνίθεζεο 

γηα ην 2015 (ΤΠΕΔΑΗΔ, 2016) 

 

 

 

Σσήμα 4.2 Καηαλνκή αλά ειηθία ηνπ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ Δεκόζηαο Δηνίθεζεο 

γηα ην 2015 (ΤΠΕΔΑΗΔ, 2016) 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, αλ ζεσξεζεί πσο θαη ζηηο εηδηθέο ζέζεηο ηζρχεη αληίζηνηρε 

θαηαλνκή πξνζσπηθνχ (ΤΔ / ΓΔ / ΣΔ / ΠΔ) κε απηή ηνπ ππφινηπνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ θαη κε δεδνκέλν πσο νη θαηεγνξίεο «ΔΔΠ» θαη «ρσξίο πιεξνθνξία» είλαη 

πνιχ κηθξέο, πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα γεληθά ζπκπεξάζκαηα γηα ην ηαθηηθφ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ σο πξνο: 
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 ην επίπεδν γλψζεσλ, ην 8% είλαη ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (ΤΔ - γπκλάζην), ην 

26% δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΓΔ - ιχθεην), ην 13% ηερλνινγηθήο 

εθπαίδεπζεο (ΣΔ) θαη ην 53% παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο (ΠΔ) 

 ην ειηθηαθφ επίπεδν, ην 32% είλαη πάλσ απφ πελήληα ρξνλψλ, ην 53% πάλσ απφ 

ζαξάληα πέληε ρξνλψλ, ην 70% πάλσ απφ ζαξάληα ρξνλψλ, ελψ ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ππαιιήισλ (21%) είλαη κεηαμχ 45 θαη 50 ρξνλψλ. 

 

Απφ ηα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα πξνθχπηεη αληίζηνηρα πσο: 

 έλα κεγάιν πνζνζηφ (πεξίπνπ 35%) ησλ ηαθηηθψλ ππαιιήισλ ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ έρνπλ επίπεδν γλψζεσλ γπκλαζίνπ ή ιπθείνπ  

 έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ (νη κηζνί ππάιιεινη, πεξίπνπ 53%) έρεη ηνπιάρηζηνλ 

εηθνζηπέληε (25) ρξφληα απφ ηφηε πνπ ηειείσζε ην ιχθεην, ή είθνζη (20) απφ ηφηε 

πνπ ηειείσζε ελδερνκέλσο αλψηεξεο ζπνπδέο) 

 

Αλ εμεηαζηεί ε ζεκεξηλή δηδαθηέα χιε ηνπ Γπκλαζίνπ (ΦΔΚ 1640Β, 2016) θαζψο θαη 

ε αληίζηνηρε ηνπ Λπθείνπ (ΦΔΚ193Α, 2013), πνιχ εχθνια δηαπηζηψλεηαη πσο δελ 

ππάξρεη ζπζηεκαηηθή αλαθνξά ζην πεδίν ηεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο / δηνίθεζεο 

νιηθήο πνηφηεηαο (πξνθαλψο νχηε θαη πξηλ είθνζη ή δέθα ρξφληα ππήξρε) νπφηε θαη 

ζπκπεξαίλεηαη πσο έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ ηαθηηθψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ δελ είρε 

έζησ ηελ ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε πάλσ ζηα ζέκαηα απηά. 

 

Γελ είλαη αληηθείκελν ηνπο παξφληνο γηα λα εκβαζχλεη πεξηζζφηεξν θαη ζηα ππφινηπα 

επίπεδα (ΣΔ / ΠΔ), αθνχ γηα λα ππάξρεη ηεθκεξησκέλν ζπκπέξαζκα άιισζηε, ζα 

πξέπεη λα εμεηαζηνχλ φια ηα δεδνκέλα απφ φιεο ηηο αληίζηνηρεο ζρνιέο. Φαίλεηαη φκσο 

λα ππάξρεη θαη ζε απηά έιιεηκκα εθπαίδεπζεο (ζήκεξα, άξα πξνθαλψο θαη ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα) σο πξνο ηελ Οιηθή Πνηφηεηα. Η δηαπίζησζε απηή ζα κπνξνχζε 

λα βαζηζηεί ζε αλάινγα παξαδείγκαηα φπσο ην φηη π.ρ. αθφκα θαη ζην πςειψλ 

απαηηήζεσλ πεδίν ηνπ κεραληθνχ (εθπαηδεπηηθή θαηεγνξία ΠΔ γηα ην Διιεληθφ 

Γεκφζην) θαη παξά ηελ δεδνκέλε αλάγθε γλψζεσλ νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο / 

δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο (Καινγήξνπ θ.α., 2015) νη έλλνηεο απηέο εμεηάδνληαη 

θπξίσο κέζα απφ καζήκαηα επηινγήο (ΑΠΘ, 2017). 

 

πκπιεξσκαηηθά ηψξα κε ηα παξαπάλσ, αμίδεη λα εμεηαζηεί θαη ε δηαδηθαζία 

πξφζιεςεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο πνπ γίλνληαη βάζεη ησλ 

πξνθεξχμεσλ ηνπ Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (ΑΔΠ). Με 
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ραξαθηεξηζηηθφ πρ παξάδεηγκα ηελ πξφζθαηε πξνθήξπμε γηα πιήξσζε 8.166 ζέζεσλ 

πξνζσπηθνχ φισλ ησλ βαζκίδσλ (ΤΔ / ΓΔ / ΣΔ / ΠΔ) γίλεηαη θαλεξφ πσο δελ ππάξρεη 

σο πξναπαηηνχκελν (φπσο ππάξρεη γηα γλψζε ππνινγηζηψλ ή αγγιηθήο γιψζζαο γηα 

παξάδεηγκα) αληίζηνηρα θαη ε ηεθκεξησκέλε «γλψζε» ζρεηηθά κε ηελ «πνηφηεηα». 

(ΑΔΠ, 2018) 

 

Σέινο πξέπεη λα εηπσζεί πσο θαη κεηά ηελ πξφζιεςε, δελ θαίλεηαη λα αιιάδεη ε 

αληίζηνηρε πξνζέγγηζε, αθνχ νχηε θαη ζην κφλν ππνρξεσηηθφ επηκνξθσηηθφ 

πξφγξακκα εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο πνπ δηεμάγεηαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ 

θαηεγνξηθψλ ΓΔ / ΣΔ θαη ΠΔ δελ γίλεηαη αλάινγε ζπζηεκαηηθή αλαθνξά ζε ζέκαηα 

«πνηφηεηαο». (ΔΚΓΓΑ, 2011) 

 

πλνςίδνληαο ινηπφλ φια ηα παξαπάλσ κπνξεί λα εθηηκεζεί πσο ελψ ην Διιεληθφ 

Γεκφζην ζέιεη λα νδεγεζνχλ νη ππεξεζίεο ηνπ πξνο πνηνηηθφηεξα απνηειέζκαηα, 

θαίλεηαη: 

 λα έρεη απηή ηε ζηηγκή έλα κεγάιν κέξνο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ πνπ δελ 

έρεη έζησ θαη ηε ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε πάλσ ζε απηφ ην αληηθείκελν, 

 λα κελ έρεη εληάμεη ηα ζέκαηα «πνηφηεηαο» ζηελ ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία 

εθπαίδεπζεο 

 λα κελ δεηάεη ηε γλψζε πεξί «πνηφηεηαο» σο πξναπαηηνχκελν ζηηο δηαδηθαζίεο 

ζηειέρσζεο ηνπ 

 λα κελ αλαθέξεηαη ζηελ «πνηφηεηα» νχηε θαη ζηελ δηαδηθαζία ππνρξεσηηθήο 

επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ κεηά ηελ πξφζιεςε ηνπ 

 

Όιν ην παξαπάλσ παξνπζηαδφκελν θελφ, θαίλεηαη λα «αληηκεησπίδεηαη» κφλν ζην 

επίπεδν ηεο επηκφξθσζεο απφ ην  Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΓΓΑ) πνπ «σο εζληθφο ζηξαηεγηθφο θνξέαο αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ επηδηψθεη κεηαμχ άιισλ λα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ησλ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ ησλ ππεξεηνχλησλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο». Τπάξρνπλ πξάγκαηη κεξηθά 

πξνγξάκκαηα (δελ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλερψο αιιά αλά δηαζηήκαηα θαη είλαη 

ζπλήζσο κέγηζηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο 35 σξψλ) κε εμεηδηθεπκέλε ζρεηηθή ζεκαηνινγία, 

αιιά: (ΔΚΓΓΑ, 2015) 

 δελ είλαη ππνρξεσηηθά (βαζίδνληαη ζηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή) 

 γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηά νη ππάιιεινη πξέπεη λα είλαη ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν ηεο εξγαζία ηνπο 
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 είλαη ζπλήζσο εμεηδηθεπκέλα σο πξνο ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο εξγαδνκέλσλ (πρ 

«Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο ζηηο Τπεξεζίεο Τγείαο») (ΔΚΓΓΑ, 2018α) 

 

Σν κφλν γεληθφ ζρεηηθφ επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα πνπ ππάξρεη ζην πξψην εμάκελν ηνπ 

2018 (κε ηηο πξναλαθεξζείζεο φκσο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο πάληα) είλαη απηφ κε 

ηνλ ηίηιν: «Σν Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο σο εξγαιείν γηα Γηνίθεζε Οιηθήο 

Πνηφηεηαο (Κ.Π.Α.)» πνπ έρεη σο ζθνπφ νη επηκνξθσλφκελνη/λεο λα απνθηήζνπλ «ηελ 

θαηάιιειε ηερλνγλσζία θαη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο εθαξκνγήο ηερληθψλ 

αμηνιφγεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο παξαγσγηθφηεξεο 

θαη πην απνδνηηθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο» θαη λα «είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ ην 

Κ.Π.Α. θαη λα δηεπθνιχλνπλ άιινπο/εο ππαιιήινπο, ψζηε λα νξγαλψζνπλ λέεο νκάδεο 

απηναμηνιφγεζεο» (ΔΚΓΓΑ 2018β) 

 

Γηα λα ηα πεηχρνπλ φια απηά νη ππάιιεινη πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ πξέπεη κέζα ζε 

εηθνζηκία (21) εθπαηδεπηηθέο ψξεο λα επηκνξθσζνχλ πάλσ ζηηο αθφινπζεο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο: (ΔΚΓΓΑ 2018β) 

1. «Έλαξμε ηνπ Δπηκνξθσηηθνχ Πξνγξάκκαηνο. Γεληθή παξνπζίαζε ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Μεηαξξχζκηζε Γεκνζίνπ Σνκέα» 

2. πζηήκαηα Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη Σν Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο 

(Κ.Π.Α.) 

3. Οδεγφο εθαξκνγήο ηνπ Κ.Π.Α. 

4. Ηιεθηξνληθή Δθαξκνγή ηνπ Κ.Π.Α. (E-Caf) 

5. Πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηνπ Κ.Π.Α.: Δξγαζηήξην 

6. Αμηνιφγεζε – Πηζηνπνίεζε Γλψζεσλ θαη Γεμηνηήησλ» 

 

Δίλαη πξνθαλέο πσο φια ηα παξαπάλσ γίλνληαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε αιιά 

δπζηπρψο δελ αξθνχλ γηα ηε «ζηξνθή πξνο ηελ πνηφηεηα» νχηε θπζηθά 

«αληηκεησπίδνπλ» απνηειεζκαηηθά ην έιιεηκκα ηεο γλψζεο. Υξεηάδεηαη ζηξαηεγηθφο 

ζρεδηαζκφο κε πξννπηηθή δεθαεηηψλ πνπ ζα μεθηλήζεη απφ ηηο πξψηεο βαζκίδεο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ζα εμαπισζεί ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο απηνχ ηνπ πνιχ ζεκαληηθνχ 

δεηήκαηνο. 

 

Αθφκα ηψξα θη αλ αιιάμεη ζήκεξα ξηδηθά ε αληίζηνηρε ζηφρεπζε ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ, είλαη δεδνκέλν πσο ρξεηάδνληαη δεθάδεο ρξφληα γηα λα «αληηζηξαθεί» ε 

θαηάζηαζε θαη λα αλαπηπρζεί ε επηζπκεηή θνπιηνχξα πνηφηεηαο. Η αλάγθε φκσο γηα 
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πνηνηηθφηεξεο ππεξεζίεο είλαη άκεζε θαη θπζηθά πξέπεη «απφ ζήκεξα» λα αξρίζνπλ λα 

γίλνληαη ελέξγεηεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

 

Λακβάλνληαο φια ηα παξαπάλσ ππφςε, ζηελ παξνχζα εξγαζία αλαπηχρζεθε κηα 

Δξγαιεηνζήθε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Διιεληθφ 

Γεκφζην πνπ απεπζχλεηαη ζην δηαθαηλφκελα κεγάιν κέξνο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ηεο, πνπ κπνξεί λα επηζπκεί ηελ «ζηξνθή πξνο ηελ πνηφηεηα» αιιά δελ έρεη αθφκα θαη 

ηελ ζηνηρεηψδε αληίζηνηρε εθπαίδεπζε. Μηα εξγαιεηνζήθε πνπ ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί 

πσο ζα είλαη ην πξψην πξάγκα ζην νπνίν ζα αλαηξέμνπλ νη ππάιιεινη απηνί ψζηε λα 

βξνπλ ηα θαηάιιεια βαζηθά εξγαιεία, πνπ ζα απνηειέζνπλ θαη ην «κέζν κε 

απνθαζηζηηθή ζπκβνιή ζηελ επίηεπμε ελφο έξγνπ» ηνπο. (Πάππξνο, 2003) 

 

Η ζπγθεθξηκέλε εξγαιεηνζήθε δελ έξρεηαη λα ελαληησζεί ζηηο κέρξη ηψξα ελέξγεηεο ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ αιιά έρεη σο ζηφρν λα ιεηηνπξγήζεη παξάιιεια θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο απηέο. Έξρεηαη λα πξνζζέζεη ηελ ππνινγίζηκε παξάκεηξν 

ηεο ελεξγεηηθφηεξεο ζπκκεηνρήο ησλ ππαιιήισλ (κε ην έιιεηκκα εθπαίδεπζεο πνπ 

αλαιχζεθε πξνεγνπκέλσο) κέζα απφ ηελ παξνρή ζε απηνχο εξγαιείσλ πνπ ζα ηνπο 

νδεγήζνπλ ζε πεξηζζφηεξν απνδνηηθέο επηινγέο. 

 

Γελ ζθνπεχεη κε άιια ιφγηα λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ απηνχο πνπ ήδε γλσξίδνπλ θαη 

ζπλήζσο είλαη νη «θαζνδεγεηέο» ησλ νκάδσλ (πνπ κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία ή θαη 

θάησ απφ ηηο επηβνιέο ηεο πνιηηείαο) πξνζπαζνχλ γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ. Απεπζχλεηαη ζε φινπο εθείλνπο πνπ δελ «γλσξίδνπλ» αιιά 

έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ αλάγθε γηα αιιαγή. Δθείλνπο πνπ ρξεηάδνληαη ηα εξγαιεία απηά 

γηα λα πξνεηνηκαζηνχλ ζεσξεηηθά θαη εκπεηξηθά, πνιχ πξηλ ελδερνκέλσο θιεζνχλ λα 

εξγαζηνχλ κε πην ζπζηεκαηηθφ ηξφπν (κέζα πρ απφ ηελ νκάδα απηναμηνιφγεζεο ηνπ 

ΚΠΑ). 

 

Αλ ζεσξεζεί κε ιίγα ιφγηα πσο φιεο νη ελέξγεηεο κέρξη ηψξα γηα ηελ επίηεπμε 

πνηνηηθφηεξσλ ππεξεζηψλ ραξαθηεξίδνληαη ζρεκαηηθά σο κηα ελέξγεηα «απφ πάλσ πξνο 

ηα θάησ» (άλζξσπνη πνπ γλσξίδνπλ ηελ «πνηφηεηα» θαζνδεγνχλ ηηο νκάδεο ηνπο), ε 

ζπγθεθξηκέλε εξγαιεηνζήθε πξνηείλεη θαη ηε ζπκπιεξσκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

ηαπηφρξνλεο απφ «θάησ πξνο ηα πάλσ» ζεψξεζεο (πξνεηνηκαζία ησλ κειψλ ηεο 

κειινληηθήο νκάδαο κέζσ ηεο βαζηθήο γλψζεο θαη ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο). 
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Γηα λα ζπκβάιεη ζε φια ηα παξαπάλσ, ε εξγαιεηνζήθε απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα. 

ην πξψην πεξηιακβάλεη έλα κφλν εξγαιείν πνπ ε ρξήζε ηνπ έρεη σο ζθνπφ λα 

βνεζήζεη απηνχο πνπ κπνξνχλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα νθέιε ηεο ζπλερνχο 

βειηίσζεο, αιιά δελ μέξνπλ / κπνξνχλ λα ηελ νξίζνπλ. Γελ μέξνπλ, δελ έρνπλ εηθφλα 

κε άιια ιφγηα, ηνπ ηη ζεκαίλεη ζπλερήο βειηίσζε (πνηφηεηα) γηα ηνλ δεκφζην 

νξγαληζκφ γηα ηνλ νπνίν εξγάδνληαη. 

 

Σν εξγαιείν απηφ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.2 θαη βαζίζηεθε ζην 

αληίζηνηρν «εγρεηξίδην» γηα ην ΚΠΑ θαη ζηνλ «νδεγφ εθαξκνγήο» ηνπ (ΤΠΔΓΑ, 2015 

θαη ΤΠΓΑ, 2017δ). πλνςίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απηά πεξηέρνπλ, ηηο κεηαηξέπεη ζε 

κηα γεληθή πεξηγξαθή ηνπ ηη είλαη ζπλερήο βειηίσζεο (πνηφηεηα) γηα έλαλ δεκφζην 

νξγαληζκφ θαη ζην ηέινο παξνπζηάδεη ζε εηζαγσγηθφ επίπεδν ην ίδην ην ΚΠΑ. 

 

ην δεχηεξν ηκήκα πεξηιακβάλνληαη επηά ζπλ έλα (ζπλνιηθά νθηψ) βαζηθά εξγαιεία 

πνηφηεηαο. Σν ηκήκα απηφ ζηνρεχεη ζην «πξαθηηθφ» θνκκάηη ηεο πνξείαο ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ ππαιιήινπ ν νπνίνο αθνχ έρεη πιένλ νξίζεη ηελ «πνηφηεηα», ζα βξεη 

ηψξα θαη ηα βαζηθά εξγαιεία κε ηα νπνία ζα ηελ πεηχρεη. 

 

Σα επηά πξψηα εξγαιεία, είλαη ηα επηά παξαδνζηαθά εξγαιεία ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο 

Πνηφηεηαο θαη ζεσξείηαη πσο κε ηε ρξήζε ηνπο κπνξεί λα επηιπζεί ην ελελήληα πέληε 

ηνηο εθαηφ (95%) ησλ αληίζηνηρσλ πξνβιεκάησλ (Ishikawa, 1985). Δίλαη εχθνια ζηελ 

εθκάζεζε / ρξήζε θαη απνηεινχλ ηελ βάζε (ηελ αξρή) γηα θάζε εξγαζία πνπ έρεη λα 

θάλεη κε ηελ πνηφηεηα. Σα εξγαιεία απηά είλαη: (Sokovic et al, 2009) 

1. Γηάγξακκα αηηίαο – απνηειέζκαηνο 

2. Αλάιπζε Pareto 

3. Γηάγξακκα Ρνήο 

4. Φχιιν Διέγρνπ 

5. Ιζηφγξακκα 

6. Γηάγξακκα Γηαζπνξάο 

7. Γηάγξακκα Διέγρνπ 

 

Δίλαη αξθεηά απνηειεζκαηηθά θαη ζπκβάινπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ πξνζπάζεηα 

ζπλερνχο βειηίσζεο. ηνλ θχθιν πνηφηεηαο ηνπ Deming (ρεδηαζκφο, Δθηέιεζε, 

Έιεγρνο, Γξάζε) κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνδνηηθά θπξίσο ζην ζηάδην ηνπ 
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ρεδηαζκνχ (ζηνλ θαζνξηζκφ ελφο πξνβιήκαηνο) θαη ζην ζηάδην ηνπ Διέγρνπ 

(αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο). (Sokovic et al, 2009) 

 

Μπνξνχλ φκσο επίζεο θαη λα ρσξηζηνχλε ζε δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηνλ 

ζθνπφ ηεο ρξήζεο ηνπο. ηελ θαηεγνξία ησλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

ζπιινγή δεδνκέλσλ (Φχιιν Διέγρνπ, Ιζηφγξακκα, Γηάγξακκα Διέγρνπ) θαη ζε απηήλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ (Γηάγξακκα αηηίαο – 

απνηειέζκαηνο, Αλάιπζε Pareto, Γηάγξακκα Ρνήο, Γηάγξακκα Γηαζπνξάο). (Sokovic 

et al, 2009) 

 

ηα παξαπάλσ επηά βαζηθά εξγαιεία πξνζηέζεθε θαη έλα αθφκα, πνιχ απιφ ζηελ 

εθκάζεζε / ρξήζε αιιά ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφ, απηφ ηνπ «θαηαηγηζκνχ ηδεψλ». Αλ 

θαη δελ αλήθεη ζηελ παξαπάλσ «παξαδνζηαθή» νκάδα, ρξεζηκνπνηείηαη εμίζνπ ζπρλά 

νπνηεδήπνηε ππάξρεη ε αλάγθε λα παξαρζνχλ λέεο ηδέεο ή ρξεηάδεηαη λα βξεζνχλ 

θαηάιιειεο ιχζεηο πξνβιεκάησλ. (Wilson, 2013) 

 

Πξφθεηηαη γηα έλα εξγαιείν πνπ πξαθηηθά ην «εθαξκφδνπκε» ήδε πνιχ ζπρλά ζηελ 

θαζεκεξηλή θαη εξγαζηαθή καο δσή. Χο εξγαιείν βέβαηα ρξεζηκνπνηεί θάπνηνπο 

βαζηθνχο θαη απινχο θαλφλεο γηα λα γίλεη ε αλαδήηεζε ησλ ηδεψλ πην απνηειεζκαηηθά 

θαη νξγαλσκέλα. Παξάγεη ηδέεο γξήγνξα θαη ζε κεγάιε πνζφηεηα έρνληαο σο ζηφρν 

κέζα απφ απηέο λα βξεζεί θαη ε βέιηηζηε ιχζε. πκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο ελζαξξχλνληαο ηνπο εξγαδνκέλνπο λα μεθχγνπλ απφ ηελ 

αηνκηθή πξνζπάζεηα ιχζεο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε νκάδεο ζπλεξγαζίαο. (Wilson, 2013) 

 

Η παξνπζίαζε ησλ παξαπάλσ εξγαιείσλ γίλεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.3. Σν εηζαγσγηθφ 

ηκήκα (παξάγξαθνο 4.3.1), ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη έλαο ζπζηεκαηηθφο ηξφπνο 

επηινγήο ηνπο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν θαζψο θαη κηα αλάιπζε πνπ ζα βνεζήζεη φπνηνλ 

ελδερνκέλσο ζέιεη λα εκβαζχλεη ιίγν πεξηζζφηεξν ζηνλ ηξφπν πνπ ε ρξήζε ησλ 

εξγαιείσλ ζπκκεηέρεη ζηελ δηαδηθαζία ζπλερνχο βειηίσζεο, βαζίζηεθαλ ζε αληίζηνηρε 

βηβιηνζήθε εξγαιείσλ πνηφηεηαο. (Tague, 2005) 
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4.2 Δξγαιεηνζήθε – Μέξνο Α 

 

4.2.1 Δξγαιείν Οξηζκνχ ηεο Πνηφηεηαο 

 

Γηα λα κπνξέζεη έλαο Γεκφζηνο Οξγαληζκφο λα βειηηψλεηαη ζπλερψο θαη λα παξέρεη 

νινέλα θαη πνηνηηθφηεξεο ππεξεζίεο, πξέπεη λα ελδηαθεξζεί γηα φια εθείλα ηα ζέκαηα 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ηνπ. Πξέπεη κε άιια ιφγηα λα εζηηάζεη ηφζν ζηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ φζν θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη. 

 

Μηα ζπλνπηηθή απεηθφληζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζεκείσλ πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ 

θαίλεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα 4.3, ην νπνίν ηα θαηαηάζζεη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, 

ηηο Πξνυπνζέζεηο θαη ηα Απνηειέζκαηα. ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ φιεο εθείλεο 

νη παξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηνηθείηαη θαη ιεηηνπξγεί έλαο 

δεκφζηνο νξγαληζκφο ελψ ζηε δεχηεξε ην είδνο θαη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ απηφο πξνζθέξεη. Με ηνλ ηξφπν απηφ, απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ 

παξαδνζηαθφ γξαθεηνθξαηηθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη επηηπγράλεηαη ν πξνζαλαηνιηζκφο 

πξνο ηηο αξρέο θαη ηα νθέιε ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο / Οιηθήο Πνηφηεηαο. 

 

 

Σσήμα 4.3 Οινθιεξσκέλε Πξνζέγγηζε ηεο Αλάιπζεο ηεο Απόδνζεο ελόο Δεκόζηνπ Οξγαληζκνύ 

(ΤΠΕΔΑ, 2015) 

 

Αλαιπηηθφηεξα, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηηο Πξνυπνζέζεηο εμεηάδνπκε ηα ζέκαηα ηεο 

Ηγεζίαο, ηεο ηξαηεγηθήο / Πξνγξακκαηηζκνχ, ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, ησλ 

πλεξγαζηψλ / Πφξσλ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ ηνπ δεκφζηνπ νξγαληζκνχ. Απφ ηελ άιιε, 

φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηα Απνηειέζκαηα, ηα εμεηάδνπκε σο πξνο ηνπο Πειάηεο / Πνιίηεο 

πνπ απηά απεπζχλνληαη, σο πξνο ην Αλζξψπηλν Γπλακηθφ ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ηα 
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παξάγεη, σο πξνο ηελ Κνηλσληθή Δπζχλε πνπ σο δεκφζηνο νξγαληζκφο έρεη θαζψο θαη 

σο πξνο ηνπο ζεκαληηθνχο Σνκείο Απφδνζεο ηνπ νξγαληζκνχ απηνχ. 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί πσο ε εμέηαζε δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδεη ηα ζέκαηα 

κεκνλσκέλα αιιά λα δίλεη παξάιιεια θαη ηελ αληίζηνηρε βαξχηεηα ζηελ 

αιιειεμάξηεζε πνπ απηά έρνπλ. Αλαιπηηθφηεξα ηψξα: 

 

1. Ζγεζία (πξνυπφζεζε) 

 

ην ζεκείν απηφ αλαθεξφκαζηε ζηελ δηνηθεηηθή ηεξαξρία, ζηα άηνκα δειαδή πνπ είλαη 

επηθνξηηζκέλα θαη ππεχζπλα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. 

πκβάινπλ ζεηηθά ζηελ πνηεηηθφηεξε θαηεχζπλζε ηνπ: 

 φζν ζαθέζηεξε είλαη ε θαηεχζπλζε πνπ δίλνπλ, αλαπηχζζνληαο ηελ απνζηνιή 

(γηαηί ππάξρνπκε, πνηα είλαη ε απνζηνιή πνπ έρνπκε), ην φξακα (πνπ ζέινπκε λα 

πάκε, πνηα είλαη ε θηινδνμία καο) θαη ηηο αμίεο (ηη θαζνδεγεί ηε ζπκπεξηθνξά καο) 

 φζν θαιχηεξα δηνηθνχλ ηελ νξγάλσζε (ζαθείο αξκνδηφηεηεο, νξηνζεηεκέλε 

δηνίθεζε), ηελ απφδνζε (θαζνξηζκέλνη θαη εθηθηνί ζηφρνη) θαη ηε ζπλερή 

βειηίσζε (εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ, απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηνπ 

ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο) 

 φζν πεξηζζφηεξν ππνθηλνχλ (εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ, αλνηρηή επηθνηλσλία, 

εκπηζηνζχλε) θαη ππνζηεξίδνπλ (ζπλερείο επθαηξίεο επηκφξθσζεο, ζπζηήκαηα 

επηβξάβεπζεο) ηνπο ππαιιήινπο 

 φζν απνηειεζκαηηθφηεξα δηαρεηξίδνληαη ηηο ζρέζεηο κε ηελ πνιηηηθή εγεζία 

(ελεκέξσζε, δηάινγνο, ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή ζηφρσλ) θαη ηνπο άιινπο 

ελδηαθεξφκελνπο (ζπλεξγαζία κε κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, πνιηηηζηηθνχο 

ζπιιφγνπο, επαγγεικαηηθέο ελψζεηο) 

 

2. ηξαηεγηθή θαη Πξνγξακκαηηζκφο (πξνυπφζεζε) 

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο απνζηνιήο, απαηηείηαη μεθάζαξνο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο 

βαζηδφκελνο ζηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο πνπ ππεξεηεί ν δεκφζηνο νξγαληζκφο θαη 

αληίζηνηρνο πξνγξακκαηηζκφο (ζρέδηα, επηρεηξεζηαθνί θαη κεηξήζηκνη ζηφρνη). Σφζν 

πεξηζζφηεξν θηλνχκαζηε πξνο ηελ πνηφηεηα: 

 φζν πεξηζζφηεξν αλαδεηνχληαη θαη ζπιιέγνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο 

παξνχζεο θαη κειινληηθέο αλάγθεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (αλαγλψξηζε θαη 
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θαηαγξαθή απηψλ ζηνπο νπνίνπο παξέρεηαη ππεξεζία, ζπγθέληξσζε θαη αλάιπζε 

ησλ αλαγθψλ θαη πξνζδνθηψλ ηνπο) 

 φζν απνηειεζκαηηθφηεξα αμηνπνηνχληαη νη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

ράξαμε ζηξαηεγηθήο (ζηξαηεγηθνί ζηφρνη βαζηδφκελνη πάληα ζηελ θνηλσληθή 

επζχλε ηνπ δεκφζηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο) θαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ (κεζνδηθή πξνζέγγηζε νξγάλσζεο, νξηνζέηεζε ζηφρσλ, κέηξεζε 

απνηειεζκάησλ, παξαθνινχζεζε δεηθηψλ απφδνζεο) 

 φζν θαιχηεξα δηαδίδεηαη θαη εθαξκφδεηαη ε ζηξαηεγηθή θαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο ζε φιν ζηνλ νξγαληζκφ (εμεηδίθεπζε ησλ ζηφρσλ γηα θάζε 

νξγαλσηηθφ επίπεδν πξνζσπηθνχ θαη αληίζηνηρε ελεκέξσζε ηνπ, αλάζεζε επζπλψλ 

θαη θαζεθφλησλ) θαζψο θαη φζν πεξηζζφηεξν γίλεηαη θαηαλνεηή θαη ε αλάγθε 

ηαθηηθήο αλαζεψξεζεο (παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο, ζρεδηαζκφο λέεο 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο) ηνπο 

 φζν κεζνδηθφηεξα ζρεδηάδνληαη, εθαξκφδνληαη θαη επηθαηξνπνηνχληαη 

πξνγξάκκαηα γηα ηελ αιιαγή (ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε λέσλ αλαγθψλ θαη 

απαηηήζεσλ, ζχγθξηζε κε επηδφζεηο άιισλ νξγαληζκψλ) θαη ηελ θαηλνηνκία 

(πηνζέηεζε λέσλ θαηλνηφκσλ κεζφδσλ / δηαδηθαζηψλ γηα παξνρή ππεξεζηψλ / 

αγαζψλ πνπ έρνπλ πςειφηεξε πξνζηηζέκελε αμία γηα ηνλ πνιίηε / πειάηε) 

 

3. Αλζξψπηλν Γπλακηθφ (πξνυπφζεζε) 

 

Απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη ελφο δεκφζηνπ νξγαληζκνχ. Οη άλζξσπνη είλαη ν 

θηλεηήξηνο κνριφο, απηνί πνπ κε ηε ζσζηή δηνίθεζε ζα θέξνπλ εηο πέξαο ηνλ 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ. Δίλαη απαξαίηεην ζηα πιαίζηα ησλ αξρψλ ηεο Γηνίθεζεο 

Οιηθήο Πνηφηεηαο λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη νη ππάιιεινη ψζηε θη απηνί κε ηε ζεηξά 

ηνπο λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πνπ ζα ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο πειάηεο / πνιίηεο. 

Οδεγνχκαζηε ινηπφλ πεξηζζφηεξν πξνο ηελ πνηφηεηα ζε έλαλ νξγαληζκφ: 

 φζν ππάξρεη ν ζηξαηεγηθφο ζηφρνο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ (ηξφπνη 

πξνζέιθπζεο / ζρέδηα απνθπγήο ηεο απνκάθξπλζεο ησλ ηθαλψλ ππαιιήισλ), 

δηνίθεζε (ηζφηεηα, πξναγσγέο, αληακνηβέο, επηβξαβεχζεηο) θαη βειηίσζε 

(αλάπηπμε θνπιηνχξαο ζπλερνχο επηκφξθσζεο, πηνζέηεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ) 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ 

 φζν ιακβάλεη ρψξα ν πξνζδηνξηζκφο (αλίρλεπζε πθηζηάκελσλ γλψζεσλ / 

ηθαλνηήησλ / δεμηνηήησλ), ε αλάπηπμε (ζπλδηακφξθσζε ζρεδίσλ θαηάξηηζεο, 

αμηνιφγεζε επηκφξθσζεο, θαζνδήγεζε λεφηεξσλ απφ ηνπο εκπεηξφηεξνπο) θαη ε 
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ρξεζηκνπνίεζε (πξνψζεζε εζσηεξηθήο θηλεηηθφηεηαο, θαηάιιειεο επηινγέο 

θάιπςεο ζέζεσλ) ησλ ηθαλνηήησλ ησλ ππαιιήισλ κε ζθνπφ ηελ ελαξκφληζε 

ησλ ζθνπψλ ηνπ νξγαληζκνχ κε ηηο αηνκηθέο επηδηψμεηο 

 φζν εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ ππαιιήισλ κέζσ ηνπ δηαιφγνπ 

(θνπιηνχξα αλνηθηήο επηθνηλσλίαο, ελζάξξπλζε ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο, 

ζπκκεηνρέο θαη ζπλδηακφξθσζε ζηηο απνθάζεηο) θαη ηεο ελίζρπζεο 

(ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο / πγηεηλή θαη αζθάιεηα, πξνζηαζία θαη βνήζεηα 

επαίζζεησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ) ηνπ ψζηε λα ζπκβάιεη ζηελ επεκεξία ηνπ 

 

4. πλεξγαζίεο θαη Πφξνη (πξνυπφζεζε) 

 

Οη δεκφζηνη νξγαληζκνί ζηηο κέξεο καο απνηεινχλ νινέλα θαη ζε πεξηζζφηεξν βαζκφ, 

κέξνο κηαο κεγάιεο αιπζίδαο δηαδηθαζηψλ ηνπ θξάηνπο (ηνκέαο πγείαο, ηνκέαο 

αζθάιηζεο). Όζν πην πνηνηηθή είλαη ε ζπλεηζθνξά θαζελφο ζην ζεκείν πνπ ηνπ 

αλαινγεί, ηφζν πην απνηειεζκαηηθά επηηπγράλεηαη θαη ην ζπγθεθξηκέλν θάζε θνξά 

απνηέιεζκα. Γηα ην ζθνπφ απηφ, εθηφο θπζηθά απφ ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο, 

ρξεηάδνληαη θη άιιεο κνξθήο (είηε πιηθνί, είηε άπινη) πνπ ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα 

δηαρεηξίδνληαη νξζά. Πνηνηηθφηεξνη ινηπφλ είλαη νη δεκφζηνη νξγαληζκνί: 

 φζν πεξηζζφηεξν αλαπηχζζνπλ (ηδησηηθνί / δεκφζηνη θνξείο, κε θπβεξλεηηθέο 

νξγαλψζεηο, πξνκεζεπηέο / αλαζέζεηο) θαη δηαρεηξίδνληαη (μεθάζαξεο επζχλεο / 

αξκνδηφηεηεο, αμηνιφγεζε ζπκκεηνρήο ησλ κεξψλ θαη ηειηθνχ απνηειέζκαηνο, 

απφθηεζε εκπεηξίαο, αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο) ζπλεξγαζίεο κε άιινπο θνξείο 

 φζν πεξηζζφηεξν αλαπηχζζνπλ (ζπλ-ζρεδηαζηέο ππεξεζηψλ, ζπλ-κέηνρνη ζηηο 

απνθάζεηο) θαη εθαξκφδνπλ (ζπλ-παξαγσγνί θαη ζπλ-αμηνινγεηέο ππεξεζηψλ), 

ζπλεξγαζίεο κε ηνπο πνιίηεο / πειάηεο  πνπ απνηεινχλ άιισζηε θαη ηνπο 

βαζηθνχο εηαίξνπο θάζε δεκφζηαο ππεξεζίαο 

 φζν θαιχηεξα δηαρεηξίδνληαη ηα νηθνλνκηθά (πξνζεθηηθή πξνεηνηκαζία 

πξνυπνινγηζκνχ, απνδνηηθή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, θαηλνηφκα ζπζηήκαηα 

νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, εζσηεξηθφο έιεγρνο) 

 φζν θαιχηεξα δηαρεηξίδνληαη ηελ πιεξνθνξία (άκεζε πξφζβαζε απφ φινπο ηνπο 

ππαιιήινπο, ρξήζε θαηάιιεισλ βάζεσλ δεδνκέλσλ λνκνζεζίαο / κεραληθήο) θαη 

ηε γλψζε (ζπζηεκαηηθφο ηξφπνο απφθηεζεο, παξακνλή ζηνλ νξγαληζκφ κεηά ηελ 

απνρψξεζε ησλ ππαιιήισλ, δηακνηξαζκφο κε άιινπο θνξείο) 
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 φζν θαιχηεξα δηαρεηξίδνληαη ηελ ηερλνινγία (εηζαγσγή θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, εζσηεξηθφ δίθηπν ζηελ 

ππεξεζία, ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε) 

 φζν θαιχηεξα δηαρεηξίδνληαη ηηο εγθαηαζηάζεηο (ππνδνκέο κε επθνιία 

πξφζβαζεο ησλ ππαιιήισλ θαη πνιηηψλ / πειαηψλ, απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ, βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ) 

 

5. Γηαδηθαζίεο (πξνυπφζεζε) 

 

Η ιεηηνπξγία ελφο δεκφζηνπ νξγαληζκνχ βαζίδεηαη ζε δηαδηθαζίεο (νξγαλσκέλν ζχλνιν 

αιιειέλδεησλ δξαζηεξηνηήησλ) κέζσ ησλ νπνίσλ παξάγνληαη νη παξερφκελεο ζηνπο 

πνιίηεο / πειάηεο ππεξεζίεο. Οη δηαδηθαζίεο δηαθξίλνληαη ζε: α) θνκβηθέο (είλαη νη πην 

ζεκαληηθέο κηαο θαη πινπνηνχλ ηελ ζηξαηεγηθή), β) δηνηθεηηθέο (θαζνδεγνχλ ηνλ 

νξγαληζκφ) θαη γ) ππνζηεξηθηηθέο (παξέρνπλ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο). πλερφκελε 

βειηίσζε σο πξνο ηελ πνηφηεηα ιακβάλεη ρψξα: 

 φζν πεξηζζφηεξν πξνζδηνξίδνληαη (αλίρλεπζε αλαγθψλ ζε ζπλεξγαζία φισλ ησλ 

βαζκίδσλ ησλ ππαιιήισλ αιιά θαη ησλ πνιηηψλ / πειαηψλ), ζρεδηάδνληαη 

(ζπκθσλία κε ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο), δηαρεηξίδνληαη (θαζνξηζκφο ππεπζχλσλ, 

αλάζεζε εξγαζηψλ, παξαθνινχζεζε δεηθηψλ, αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ, κειέηε 

ησλ εκπνδίσλ) θαη εηζάγνληαη (ζηνρεπφκελε θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, πηινηηθά πξνγξάκκαηα) θαηλνηνκίεο (ζε ζπλερή βάζε) ζηηο 

δηαδηθαζίεο 

 φζν πεξηζζφηεξν αλαπηχζζνληαη (ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ / 

πειαηψλ θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ) θαη παξέρνληαη (βνιηθέο ψξεο 

εμππεξέηεζεο, δηαρείξηζε παξαπφλσλ) ππεξεζίεο θαη πξντφληα πνπ 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ πνιίηε / πειάηε 

 φζν θαιχηεξα ζπληνλίδνληαη νη δηαδηθαζίεο (πξνζδηνξηζκφο ηεο αιπζίδαο 

παξνρήο ππεξεζηψλ, δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίεο, δηαηκεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο, νκάδεο 

εξγαζίεο, ελεκεξσηηθέο επηζθέςεηο) εληφο ηνπ δεκφζηνπ θνξέα αιιά θαη 

γεληθφηεξα κεηαμχ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ (δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ)  

 

6. Απνηειέζκαηα Πξνζαλαηνιηζκέλα πξνο ηνλ Πνιίηε / Πειάηε (απνηειέζκαηα) 

 

Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο απεπζχλνληαη θαηά 

θχξην ιφγν ζηνπο πνιίηεο / πειάηεο. Δίλαη βαζηθή επνκέλσο ε κειέηε ησλ 
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απνηειεζκάησλ πνπ έρνπλ επηηχρεη γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπο. Γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ είλαη ζεκαληηθή ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ην επίπεδν 

απφδνζεο ηεο θάζε παξερφκελεο ππεξεζίαο θαζψο θαη κε ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ 

σθεινχκελσλ απφ απηή. Σφζν πεξηζζφηεξν έλαο δεκφζηνο νξγαληζκφο εκβαζχλεη 

ζηελ πνηφηεηα: 

 φζν πην ζπζηεκαηηθά κεηξά ηελ αληίιεςε (αλαδήηεζε δεδνκέλσλ κέζσ εξεπλψλ 

- επθνιία πξφζβαζεο, ρξφλνη δηεθπεξαίσζεο, βαζκφο δηαθάλεηαο, θαηαλφεζε 

δηαδηθαζηψλ, επάξθεηα πιεξνθνξηψλ) ησλ πνιηηψλ / πειαηψλ γηα απηφλ 

 φζν πην ζπζηεκαηηθά κεηξά ηελ απφδνζε (δείθηεο εζσηεξηθήο δηαρείξηζεο, 

αξηζκφο παξαπφλσλ, ρξφλνη παξακνλήο, επίπεδν εκπηζηνζχλεο, επίπεδν 

εθπαίδεπζεο ππαιιήισλ, αμηνπνίεζε πξνηάζεσλ, αξηζκφο αζηνρηψλ) ηνπ 

 

7. Απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ην Αλζξψπηλν Γπλακηθφ (απνηειέζκαηα) 

 

Σα αληίζηνηρα κε ηνπο ππαιιήινπο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ απνηειέζκαηα 

ζρεηίδνληαη κε παξακέηξνπο φπσο ε ηθαλνπνίεζε ηνπο, ηα θίλεηξα απφδνζεο, ε 

αλάζεζε αξκνδηνηήησλ. Δίλαη ζεκαληηθή ε πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηνπ βαζκνχ 

αληαπφθξηζεο ζηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο. Οη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 

κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ είηε κε ηελ απεπζείαο επηθνηλσλία κε ηνλ εξγαδφκελν 

(ζπλεληεχμεηο, ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ) είηε κε ηηο αληίζηνηρεο κεηξήζεηο 

απφδνζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ίδηνο ν νξγαληζκφο. Πνηνηηθφηεξνο γίλεηαη έλαο 

δεκφζηνο νξγαληζκφο: 

 φζν αζρνιείηαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο ηεο αληίιεςεο (ζπλνιηθή 

απφδνζε ηνπ θνξέα, ηθαλφηεηεο ζηειερψλ, απνηειεζκαηηθφηεηα δηνίθεζεο, 

αμηνθξαηία, θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ, θνπιηνχξα θαη εξγαζηαθφ θιίκα, ηζφηεηα, 

πξννπηηθέο εμέιημεο) ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ 

 φζν αζρνιείηαη κε ηνπο δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο (ζπκπεξηθνξέο, αξηζκφο 

θαη είδνο απνπζηψλ, παξάπνλα, απεξγίεο, ζπγθξνχζεηο, εζεινληηθέο ζπκκεηνρέο, 

ζπκκεηνρέο ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο) ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ 

 

8. Απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ Κνηλσληθή Δπζχλε (απνηειέζκαηα) 

 

Με ηελ επξχηεξε έλλνηα, θάζε δεκφζηνο θνξέαο απεπζχλεηαη ζηελ ίδηα ηελ θνηλσλία, 

έρνληαο σο ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ηεο. Οθείιεη λα 

ππεξεηεί αμίεο φπσο ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ 
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θαζψο θαη λα ζπκβάιεη ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε. Η κέηξεζε ηεο απφδνζεο ζηα επίπεδα 

απηά, είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ζπλνιηθήο απφδνζεο ηνπ. Μηα ηέηνηα ζεηηθή 

απνηίκεζε ζπκβάιεη νπσζδήπνηε ζηελ θήκε θαη ηελ εηθφλα πνπ έρνπλ νη πνιίηεο / 

πειάηεο γηα απηφλ. Σφζν πεξηζζφηεξν νδεγείηαη πξνο ηελ πνηφηεηα κηα δεκφζηα 

ππεξεζία: 

 φζν πην απνηειεζκαηηθά επηδηψθεη θαη αμηνπνηεί ηηο κεηξήζεηο αληίιεςεο 

(ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηηο δξάζεηο, επίπεδν αλαγλψξηζεο ηεο ζπλεηζθνξάο, 

επίδξαζε ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία, ππνζηήξημε εηδηθψλ νκάδσλ πνιηηψλ / πειαηψλ, 

ζπκκφξθσζε ζε πεξηβαιινληηθέο πξνδηαγξαθέο, ηήξεζε ηεο δενληνινγίαο, 

δηαθάλεηα), πνπ έρεη ε θνηλσλία γηα απηήλ 

 φζν πην απνηειεζκαηηθά επηδηψθεη θαη αμηνπνηεί ηηο κεηξήζεηο απφδνζεο 

(ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο / ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο / κε 

θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο / πνιηηηζηηθνχο θνξείο, βαζκφο ελζάξξπλζεο ησλ 

ππαιιήισλ γηα ηελ ελαζρφιεζε ηνπο κε θνηλσληθά δεηήκαηα, δξάζεηο ζρεηηθά κε 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, πξνγξάκκαηα πξφιεςεο αηπρεκάησλ / πγηεηλή 

θαη αζθάιεηαο) ηεο ζρεηηθά κε ηελ θνηλσλία 

 

9. Κχξηα Απνηειέζκαηα Απφδνζεο (απνηειέζκαηα) 

 

Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο έρεη νξίζεη ηελ αλάγθε επίηεπμεο 

βξαρππξφζεζκσλ, κεζνπξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ απνηειεζκάησλ. Σα θχξηα 

απνηειέζκαηα επίδνζεο ζρεηίδνληαη κε ηνλ βαζκφ επίηεπμεο ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ. 

Υσξίδνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίαο: α) ηηο εμσηεξηθέο επηδφζεηο πνπ ζρεηίδνληαη 

θπξίσο κε ηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο πξνυπνζέζεσλ 1, 2 θαη 5 θαζψο θαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο εθηφο νξγαληζκνχ εκπιεθφκελνπο θαη β) ηηο 

εζσηεξηθέο επηδφζεηο πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηπηψζεηο 

πξνυπνζέζεσλ 3, 4 θαη 5 θαζψο θαη κε ηα απνηειέζκαηα πξνζπαζεηψλ βειηίσζεο ηεο 

ππεξεζίαο. Ο δξφκνο πξνο ηελ πνηνηηθφηεξε ππεξεζία: 

 κε ηνλ επίπεδν επίηεπμεο ησλ εμσηεξηθψλ επηδφζεσλ (απνηειέζκαηα ζε ζηφρνπο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ βάζεη ηεο απνζηνιήο θαη 

ηνπ νξάκαηνο ηεο ππεξεζίαο, ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, ηηο 

επηδφζεηο ζε ζρέζε κε αληίζηνηρεο ππεξεζίεο, ηνλ βαζκφ εηζαγσγήο ηεο 

θαηλνηνκίαο) 

 ζρεηίδεηαη κε ηνλ επίπεδν επίηεπμεο ησλ εζσηεξηθψλ επηδφζεσλ (επίπεδν ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, ζρέζε 
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θφζηνπο / πξνβιεκάησλ, απνηειεζκαηηθή ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη 

πιεξνθνξηθήο, απνηειέζκαηα εζσηεξηθψλ ειέγρσλ, απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε 

πφξσλ) 

 

Όια φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ζηεξίδνληαη ζηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο αξηζηείαο 

φπσο απηέο έρνπλ νξηζηεί απφ ην Δπξσπατθφ Ίδξπκα Γηνίθεζεο Πνηφηεηαο (EFQM) θα 

νη νπνίεο θαη παξνπζηάδνληαη ζην αθφινπζν ζρήκα 4.4. 

 

Σσήμα 4.4 Θεκειηώδεηο έλλνηεο ηεο Αξηζηείαο βάζεη ηνπ Επξσπατθνύ Ιδξύκαηνο Δηνίθεζεο ηεο Πνηόηεηαο 

(ΤΠΕΔΑ, 2015) 

 

Αλαιπηηθφηεξα, νη αξρέο απηέο είλαη: 

1. Πξνζαλαηνιηζκφο ζηα απνηειέζκαηα. Έλαο δεκφζηνο νξγαληζκφο πξέπεη λα 

εζηηάδεη ζηα απνηειέζκαηα, ηα νπνία είλαη ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη 

ζέζεη θαη ηαπηφρξνλα λα σθεινχλ ηνπο πνιίηεο / πειάηεο θαη ελ γέλεη φινπο ηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο (δεκφζηεο αξρήο, ζπλεξγάηεο, αλζξψπηλν δπλακηθφ ππεξεζίαο)  

2. Έκθαζε ζηνλ πνιίηε / πειάηε. Έλαο δεκφζηνο νξγαληζκφο πξέπεη λα ελδηαθέξεηαη 

θπξίσο γηα ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ / πειαηψλ (ηφζν ησλ πθηζηάκελσλ φζν θαη ηνλ 

κειινληηθψλ) θαη λα πξνζπαζεί λα ηνπο εληάμεη ηφζν ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ φζν θαη ζηελ πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο θαη βειηίσζε ηνπο 

3. Ηγεζία θαη ζηαζεξφηεηα σο πξνο ηνλ ζθνπφ. Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηεο 

εγεζίαο πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη ζηαζεξφο κέζα ζην κεηαβαιιφκελν ζχγρξνλν 

πεξηβάιινλ θαη λα δεκηνπξγεί ηελ αληίζηνηρε θνπιηνχξα ψζηε ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ λα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζην φξακα θαη ηελ απνζηνιή ηεο ππεξεζίαο. 

4. Γηαρείξηζε κέζσ δηαδηθαζηψλ θαη δεδνκέλσλ. Η επίηεπμε ηνπ πξνζδνθψκελνπ 

απνηειέζκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ππάξρνπλ ζαθψο νξηζκέλεο θαη δηαθξηηέο 
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δηαδηθαζίαο θαζψο θαη φηαλ νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη βαζίδνληαη ζηελ 

αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ. 

5. Αλάπηπμε θαη ζπκκεηνρή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ο πην ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ελφο δεκφζηνπ νξγαληζκνχ είλαη ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ. Δίλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία εθείλνπ ηνπ εξγαζηαθνχ 

θιίκαηνο κέζα απφ ην νπνίν ζα αμηνπνηεζνχλ νη ηθαλφηεηεο θαη νη γλψζεηο ησλ 

ζηειερψλ, ζα ελδπλακσζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο θαη ζα αλαγλσξηζηεί ε πξνζπάζεηα 

ηνπο. 

6. πλερήο θαηλνηνκία θαη βειηίσζε. Απαξαίηεηε γηα έλαλ δεκφζην νξγαληζκφ είλαη 

αλάπηπμε θνπιηνχξαο ζπλερνχο κάζεζεο ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο 

ζπλερνχο βειηίσζεο κέζα απφ ηελ πηνζέηεζε θαηλνηφκσλ ηδεψλ θαη δηαδηθαζηψλ 

7. Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ. Οινέλα θαη πεξηζζφηεξν είλαη εκθαλήο ε αλάγθε 

ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ κε άιιεο ππεξεζίεο ή θνξείο ζηα 

πιαίζηα ηεο επίηεπμεο ελφο ηειηθνχ ζηφρνπ (δίλνληαο ηνπ ηελ απαξαίηεηε 

πξνζηηζέκελε αμία επ’ σθειείαο ησλ πνιηηψλ / πειαηψλ ζηνπο νπνίνπο 

απεπζχλεηαη). 

8. Κνηλσληθή Δπζχλε. Με ηελ επξχηεξε έλλνηα νη δεκφζηεο ππεξεζίεο απεπζχλνληαη 

ζηελ θνηλσλία ζηελ νπνία αλήθνπλ. Οθείινπλ λα ζέβνληαη ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

ηνπηθή (θαη φρη κφλν) θνηλσλία κέζα ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζπκβάιινληαο ζεηηθά ζηελ βηψζηκε αλάπηπμε ηνπο. 

 

Βαζηδφκελν ζηηο αμίεο απηέο, αλαπηχρηεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην Κνηλφ 

Πιαίζην Αμηνιφγεζεο (ΚΠΑ), σο έλα εξγαιείν δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο πνπ έρεη 

σο ζθνπφ ηελ βνήζεηα ησλ Δπξσπατθψλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ ζηε ρξήζε ηερληθψλ 

δηαρείξηζεο πνηφηεηαο γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπο. Πξαθηηθά πξφθεηηαη γηα έλα 

εξσηεκαηνιφγην πνπ ην ρξεζηκνπνηεί έλαο δεκφζηνο νξγαληζκφο σο εξγαιείν απηφ-

αμηνιφγεζεο έρνληαο σο ζθνπφ: 

 ηελ δηεξεχλεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο σο πξνο ηελ δηνηθεηηθή θαη 

επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ηνπ θαη 

 ηελ θαηαγξαθή ηνπ ηξφπνπ αληίιεςεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ (απφ φιν ην θάζκα ησλ 

εκπιεθφκελσλ, ππαιιήισλ πνιηηψλ / πειαηψλ, ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ) 

 

Με βάζε ηνλ αληίζηνηρν νδεγφ πνπ έρεη εθπνλεζεί γηα ηελ βνήζεηα ησλ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ ΚΠΑ, ν θνξέαο ζπζηήλεη κηα νκάδα εξγαζίαο ε νπνία 

απνηειείηαη απφ εξγαδφκελνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ φζν ην δπλαηφλ πην κεγάιν θάζκα 
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θιάδσλ, θαηεγνξηψλ θαη επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο. Η ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ νκάδα 

απηή ζα πξέπεη λα είλαη εζεινληηθή θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπο εμαξηάηαη θπξίσο 

απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ππαιιήισλ ηεο ππεξεζίαο.  

 

Η νκάδα απηή, βαζηδφκελε ζηε ρξήζε θαη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγεη απφ ην 

εξσηεκαηνιφγην, ζπληάζζεη ηελ αληίζηνηρε έθζεζε ζηελ νπνία αλαδεηθλχνληαη ηφζν ηα 

ζεκεία ζηα νπνία παξαηεξνχληαη ζεηηθά φζν θπξίσο απηά ζηα νπνία ππάξρνπλ ηα 

αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηειεπηαίσλ (θαη ην ζεκείν απηφ 

είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο εθαξκνγήο ηνπ ΚΠΑ) πξνηείλεη κέζα 

βειηίσζεο, ηα νπνία θαιείηαη ν δεκφζηνο νξγαληζκφο λα ηα εθαξκφζεη γηα λα νδεγεζεί 

ζε κηα πνηνηηθφηεξε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. ην αθφινπζν ζρήκα 4.5, παξνπζηάδνληαη 

νη ηξεηο θάζεηο (δέθα βήκαηα) απηήο ηεο πνξείαο. 

 

Σσήμα 4.5 Δέθα βήκαηα βειηίσζεο ησλ δεκόζησλ νξγαληζκώλ κε ηε ρξήζε ηνπ ΚΠΑ (ΤΠΕΔΑ, 2015) 

 

Σν ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο (ε δνπιεηά ηεο νκάδαο εξγαζίαο δειαδή) δηαξθεί ζπλήζσο 

ηξεηο κήλεο. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ην ζηάδην εθαξκνγήο ελψ ζε εχινγν ρξνληθφ 

δηάζηεκα (θαη ζηα πιαίζηα πάληα ηεο πξνζπάζεηαο ζπλερνχο βειηίσζεο), ν δεκφζηνο 

νξγαληζκφο επαλαιακβάλεη ηνλ «θχθιν» ηεο απηφ-αμηνιφγεζεο απφ ηελ αξρή. 

 

εκείσζε: 

Σν παξφλ εξγαιείν δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ ζχλνςε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ππάξρνπλ ηφζν ζην 

αληίζηνηρν «εγρεηξίδην» ηνπ ΤΠΔΓΑ γηα ην ΚΠΑ 2013 φζν θαη ζηνλ «νδεγφ εθαξκνγήο» ηνπ ΤΠΓΑ 

γηα ην ΚΠΑ 2013 ηα νπνία απνηεινχλ θαη ηα θχξηα θείκελα – νδεγνχο γηα ηελ δηαδηθαζία απηφ-

αμηνιφγεζεο ελφο δεκφζηνπ νξγαληζκνχ.  
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4.3 Δξγαιεηνζήθε – Μέξνο Β 

 

4.3.1 Δηζαγσγή ζηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ πνηφηεηαο 

 

ην κέξνο απηφ ηεο εξγαιεηνζήθεο πεξηιακβάλνληαη θαη παξνπζηάδνληαη επηά ζπλ έλα 

(νθηψ ζπλνιηθά) βαζηθά εξγαιεία πνηφηεηαο ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ 

επθνιία ζηε ρξήζε θη απφ ην γεγνλφο πσο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηθαλνπνηεηηθά ζε 

έλα πάξα πνιχ κεγάιν εχξνο πεξηπηψζεσλ. 

 

ηελ παξνπζίαζε ηνπ θαζελφο απφ ηα εξγαιεία απηά, ππάξρεη κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ην 

αληίζηνηρν ζεκείν ζην νπνίν γίλεηαη αλαθνξά ζε πνηεο πεξηπηψζεηο κπνξνχκε λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε. Με βάζε ηνλ ηξφπν απηφλ, πξνηείλεηαη λα επηιερζνχλ, απφ θάπνηνλ 

πνπ ζέιεη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη γηα πξψηε θνξά.  

 

ε πεξίπησζε φκσο πνπ εμνηθεησζεί ν ρξήζηεο (ή είλαη ήδε εμνηθεησκέλνο), αξρίδεη 

ζηγά - ζηγά λα εκβαζχλεη ζηηο έλλνηεο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη αλαδεηά 

πεξηζζφηεξα εξγαιεία (ππάξρνπλ 148 εξγαιεία ζπλππνινγίδνληαο θαη ηηο παξαιιαγέο 

ηνπο), κπνξεί λα αθνινπζήζεη θαη έλαλ πην ζπζηεκαηηθφ ηξφπν επηινγήο πνπ βαζίδεηαη 

ζηε «ρξήζε» (ζηελ απάληεζε κε άιια ιφγηα) ηξηψλ βαζηθψλ εξσηήζεσλ: 

1. Ση ζέινπκε λα θάλνπκε κε ην εξγαιείν πνηφηεηαο; 

2. ε πνην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ζπλερνχο βειηίσζεο είκαζηε; 

3. Υξεηάδεηαη λα «δηεπξχλνπκε» ή λα «εζηηάζνπκε» ηε ζθέςε καο; 

 

Αλάινγα επνκέλσο κε ην πξφβιεκα πνπ θάζε θνξά θαινχκαζηε λα αληηκεησπίζνπκε 

θαη δίλνληαο ηηο αληίζηνηρεο απαληήζεηο ζηηο πξναλαθεξζείζεο εξσηήζεηο (βι θαη ηελ 

αλάιπζε πνπ αθνινπζεί), ζα νδεγεζνχκε ζηελ επηινγή / ρξήζε ηνπ θαηαιιειφηεξνπ 

εξγαιείνπ. Αλαιπηηθφηεξα: 

 

(Δξψηεζε 1) Ση ζέινπκε λα θάλνπκε κε ην εξγαιείν πνηφηεηαο; 

 

Ο ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν ζέινπκε λα επηιέμνπκε θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην 

θαηάιιειν εξγαιείν πνηφηεηαο, κπνξεί λα θαηαηαρζεί ζηηο αθφινπζεο έμη θαηεγνξίεο. 

Θέινπκε κε άιια ιφγηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην εξγαιείν πνηφηεηαο γηα: 
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α) λα ζρεδηάζνπκε θαη λα εθαξκφζνπκε έλα ζρέδην πνηφηεηαο (ζηελ πεξίπησζε πνπ 

έρνπκε ζθνπφ λα βειηηψζνπκε κηα δηαδηθαζία / δηεξγαζία) 

β) λα παξάγνπκε ηδέεο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα βξεζνχλ ή λα νξγαλσζνχλ νη 

απαξαίηεηεο ηδέεο) 

γ) λα αλαιχζνπκε ηηο δηαδηθαζίεο / δηεξγαζίεο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη λα 

αλαιπζεί θαη λα θαηαλνεζεί κηα δηαδηθαζία / δηεξγαζία) 

δ) λα ζπιιέμνπκε θαη λα αλαιχζνπκε δεδνκέλα (ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη επηζπκεηή ε 

ζπιινγή θαη ζηε ζπλέρεηα ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ) 

ε) λα αλαδεηήζνπκε θαη λα αλαιχζνπκε ηηο αηηίεο (ζηελ πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα 

αλαδεηρηεί γηα λα αληηκεησπηζηεί έλα πξφβιεκα) 

ζη) λα αμηνινγεζεί (κηα θαηάζηαζε) θαη λα ιεθζνχλ νη απαξαίηεηεο απνθάζεηο (ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ε αλάγθε λα εθηηκήζνπκε κηα θαηάζηαζε ή λα αλαδεηήζνπκε 

ηελ θαιχηεξε δπλαηή απφθαζε κέζα απφ έλα ζχλνιν επηινγψλ) 

 

(Δξψηεζε 2) ε πνην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ζπλερνχο βειηίσζεο είκαζηε; 

 

Η πην βαζηθή ζρεκαηηθή πεξηγξαθή κηαο πξνζπάζεηαο πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ ζπλερή 

βειηίσζεο είλαη κηα επαλαιακβαλφκελε θπθιηθή (ειηθνεηδήο πην ζσζηά) πνξεία πνπ 

απνηειείηαη απφ ηέζζεξα βαζηθά θαη δηαθξηηά ζηάδηα. Σα ζηάδηα απηά είλαη: α) ν 

ρεδηαζκφο (ζρεδηάδνπκε ην ηη ζέινπκε λα θάλνπκε), β) ε Δθηέιεζε (πινπνηνχκε ηνλ 

ζρεδηαζκφ), γ) ν Έιεγρνο (αμηνινγνχκε ηα απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηψλ καο) θαη δ) ε 

Γξάζε (είηε πξνρσξνχκε ζε δηνξζσηηθέο θηλήζεηο είηε πξνζαλαηνιηδφκαζηε πξνο ηνλ 

επφκελν θχθιν πνηφηεηαο πνπ ζα αθνινπζήζεη θαη πάιη απηά ηα ζηάδηα). 

Αλαιχνληαο ιίγν πεξηζζφηεξν ηα παξαπάλσ θαη κε ζθνπφ λα γίλεη επθνιφηεξε ε 

επηινγή ηνπ πην θαηάιιεινπ γηα ηελ πεξίζηαζε θάζε θνξά εξγαιείνπ, ε δηαδηθαζία 

ζπλερνχο βειηίσζεο παξνπζηάδεηαη κε δέθα δηαδνρηθά βήκαηα / ζηάδηα (βάζεη ησλ 

νπνίσλ αληρλεχνπκε εχθνια ζε πνην ζηάδην είκαζηε). Δίκαζηε επνκέλσο ζην αληίζηνηρν 

ζηάδην φηαλ ζέινπκε λα: 

Απνζαθελίζνπκε ην ηη αθξηβψο ζέινπκε λα θάλνπκε ή λα πεηχρνπκε (πξνζδηνξηζκόο 

ηνπ ζθνπνύ θαη δεκηνπξγία ησλ αξρηθώλ πιάλσλ) – ΣΑΓΙΟ 1
ν
  

ην ζηάδην απηφ επηθεληξσλφκαζηε ζε αλαδεηήζεηο πνπ αθνξνχλ πρ ην πσο 

ζπλδέεηαη απηφ πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε κε ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ 

δεκφζηνπ νξγαληζκνχ, πνηνο είλαη ν ζθνπφο απηνχ πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε, αλ 

ππάξρεη ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ θαη νη αληίζηνηρνη πφξνη 
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Γηεξεπλήζνπκε ην πνηφο είλαη ν ελδηαθεξφκελνο θαη γηα πνην πξάγκα ελδηαθέξεηαη 

(πξνζδηνξηζκόο ησλ πνιηηώλ / πειαηώλ θαη ησλ αλαγθώλ ηνπο) – ΣΑΓΙΟ 2
ν
 

ην ζηάδην απηφ επηθεληξσλφκαζηε ζε αλαδεηήζεηο πνπ αθνξνχλ πρ ην πνηνη 

είλαη νη πειάηεο καο, ην πψο πιεξνθνξνχκαζηε γηα ηηο αλάγθεο ηνπο, γηα ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηνί ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία βειηίσζεο 

Καηαγξάςνπκε ην πσο θάλνπκε ηελ εξγαζία καο θαη πφζν θαιά ηελ θάλνπκε 

(αμηνιόγεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο) – ΣΑΓΙΟ 3
ν
 

ην ζηάδην απηφ επηθεληξσλφκαζηε ζε αλαδεηήζεηο πνπ αθνξνχλ πρ ηελ 

αλάιπζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, ην πψο κπνξνχκε λα ηελ πεξηγξάςνπκε 

κε αθξίβεηα, ην πψο κεηξνχκε ηελ απφδνζε καο θαη πφζν αμηφπηζηεο είλαη ε 

κεηξήζεηο καο 

Καζνξίζνπκε ην ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε θαιχηεξα (θαζνξηζκόο ηεο επηζπκεηήο 

θαηάζηαζεο, δηάθξηζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμύ ηεο πθηζηάκελεο θαη επηζπκεηήο θαηάζηαζεο 

θαη αλαδήηεζε επθαηξηώλ βειηίσζεο) – ΣΑΓΙΟ 4
ν
 

ην ζηάδην απηφ επηθεληξσλφκαζηε ζε αλαδεηήζεηο πνπ αθνξνχλ πρ ην πψο 

πηζηεχνπκε πσο ζα είλαη ε ηδαληθή δηαδηθαζία / δηεξγαζία σο πξνο ην ζέκα πνπ 

καο απαζρνιεί θαη πσο ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί, πνην είλαη ην θελφ 

αλάκεζα ζηελ απφδνζε καο (ππεξεζίεο πνπ παξέρνπκε) θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ 

πνιίηε / πειάηε 

Πξνζδηνξίζνπκε ην ηη καο εκπνδίδεη λα θάλνπκε θαιχηεξα ηελ εξγαζία καο (πνηα είλαη 

ηα βαζηθά καο πξνβιήκαηα (αλαγλώξηζε εκπνδίσλ θαη αλάδεημε ησλ βαζηθώλ αηηηώλ 

ηνπ πξνβιήκαηνο) – ΣΑΓΙΟ 5
ν
 

ην ζηάδην απηφ επηθεληξσλφκαζηε ζε αλαδεηήζεηο πνπ αθνξνχλ πρ ην πνηα 

είλαη ε θχξηα αηηία πνπ πξνβιήκαηνο, πσο ηελ αλαδείμακε κέζα απφ ην ζχλνιν 

ησλ πηζαλψλ αηηηψλ, πσο είκαζηε ζίγνπξνη πσο απηή είλαη ε βαζηθή αηηία, πνηεο 

άιιεο αηηίεο θαηαθέξακε θαη αληηκεησπίζακε 

Δπηιέμνπκε ην πνηεο αιιαγέο κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα λα βειηηψζνπκε ηελ εξγαζία 

καο (αλάπηπμε πιάλσλ / ζρεδίσλ βειηίσζεο) – ΣΑΓΙΟ 6
ν
 

ην ζηάδην απηφ επηθεληξσλφκαζηε ζε αλαδεηήζεηο πνπ αθνξνχλ πρ ην πνηα 

είλαη ηα ελαιιαθηηθά ζελάξηα βειηίσζεο πνπ εμεηάζακε, πνηεο κεζφδνπο 

ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ αλεχξεζε ησλ θαιχηεξσλ ιχζεσλ, κε πνηα θξηηήξηα 

επηιέμακε ηελ θαιχηεξε δπλαηή ιχζε θαη ηη εκπφδηα ζπλαληήζακε ψζηε δελ 

επηιέμακε θάπνηα άιιε, πνηα ιχζε αληηκεηψπηζε ην θχξην πξφβιεκα καο θαη 

πσο ζρεδηάδνπκε λα ηελ πινπνηήζνπκε, πνηα πηζαλά πξνβιήκαηα ζα 
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ζπλαληήζνπκε θαηά ηελ πινπνίεζε, πσο ζα αμηνινγήζνπκε ηελ επηινγή καο θαη 

πσο ζα θαηαιάβνπκε αλ φλησο ήηαλ πεηπρεκέλν ην ζρέδην καο 

Πξάμνπκε (πινπνίεζε ησλ πιάλσλ) – ΣΑΓΙΟ 7
ν
 

ην ζηάδην απηφ επηθεληξσλφκαζηε ζε αλαδεηήζεηο πνπ αθνξνχλ πρ ην πνηα 

είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνζπαζνχκε λα αληηκεησπίζνπκε κε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο καο ελέξγεηεο, γηα ην αλ πεγαίλνπλ φια ζχκθσλα κε ην ζρέδην 

θαη ηνλ ρξνληθφ καο πξνγξακκαηηζκφ, γηα ην πψο αληηκεησπίδνληαη νη αιιαγέο 

πνπ θάλνπκε, γηα ην πψο αληηκεησπίδνπκε ηα ελδερφκελα πξνβιήκαηα πνπ 

ζπλαληάκε θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ιχζεσο πνπ επηιέμακε 

Πξνζδηνξίζνπκε ην ηη θάλακε (θαη αλ δελ ήηαλ αξθεηφ λα πξνζπαζήζνπκε μαλά)  

(παξαθνινύζεζε / επηζεώξεζε ηεο δηαδηθαζίαο / δηεξγαζίαο θαη επαλάιεςε ελεξγεηώλ αλ 

απηό θξίλεηαη απαξαίηεην) – ΣΑΓΙΟ 8
ν
 

ην ζηάδην απηφ επηθεληξσλφκαζηε ζε αλαδεηήζεηο πνπ αθνξνχλ πρ ην πνηα 

είλαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πινπνίεζε ησλ επηινγψλ καο, 

αλ ε απφδνζε ηεο λέαο δηαδηθαζίαο / δηεξγαζίαο ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ 

πνιηηψλ / πειαηψλ, πνηα ε δηαθνξά απηνχ πνπ ζέιακε λα πεηχρνπκε κε απηφ 

πνπ πεηχρακε ηειηθά θαη πνπ νθείιεηαη απηή ε ελδερφκελε δηαθνξνπνίεζε, ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο αηηίαο πνπ ελδερνκέλσο δελ πεηχρακε απηφ πνπ ζέινπκε θαη 

ην πψο ζρεδηάδνπκε λα πξνζπαζήζνπκε μαλά 

ηαζεξνπνηήζνπκε ηελ αιιαγή ζε πεξίπησζε πνπ επηηχρακε (ηππνπνίεζε) – ΣΑΓΙΟ 

9
ν
 

ην ζηάδην απηφ επηθεληξσλφκαζηε ζε αλαδεηήζεηο πνπ αθνξνχλ πρ ην αλ θαη 

κε πνην ηξφπν ηππνπνηήζεθαλ / παγηψζεθαλ νη αιιαγέο πνπ θάλακε ζηε 

δηαδηθαζία / δηεξγαζία, πσο πξέπεη λα εθπαηδεπηεί ην αλζξψπηλν δπλακηθφ γηα 

λα ππνζηεξίμεη ηε λέα θαηάζηαζε, ην αλ ε αιιαγή απηή είλαη κέξνο ηεο 

πξνζπάζεηαο ζπλερνχο βειηίσζεο θαη αλ λαη πσο κπνξεί λα βειηησζεί 

πεξηζζφηεξν  

Ξεθαζαξίζνπκε ην ηη κάζακε απφ ηελ πξνζπάζεηα καο θαη λα γηνξηάζνπκε ζε 

πεξίπησζε επηηπρίαο καο (νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, αλάδεημε ησλ όζσλ κάζακε θαη 

αλαγλώξηζε ηεο επηηπρίαο) – ΣΑΓΙΟ 10
ν
 

ην ζηάδην απηφ επηθεληξσλφκαζηε ζε αλαδεηήζεηο πνπ αθνξνχλ πρ ην ηη 

καζήκαηα πήξακε απφ ηελ εκπεηξία ηεο βειηίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο / δηεξγαζίαο 

θαη πσο κπνξεί λα θεξδίζεη ν δεκφζηνο νξγαληζκφο απφ απηή ηε γλψζε, ηη 

πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα βειηησζνχκε αθφκα πεξηζζφηεξν θαη πσο ζα ζέιακε 

λα αλαγλσξηζηεί ε πξνζπάζεηα καο  
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(Δξψηεζε 3) Υξεηάδεηαη λα «δηεπξχλνπκε» ή λα «εζηηάζνπκε» ηελ ζθέςε καο; 

 

Καηά ηε δηαδηθαζία ζπλερνχο βειηίσζεο βξηζθφκαζηε πνιχ ζπρλά ζηελ θαηάζηαζε 

πνπ πξέπεη λα «δηεπξχλνπκε» (ζε πνιιά ζεκεία) ή λα «εζηηάζνπκε» (ζε έλα ζεκείν) ηε 

ζθέςε καο (ή κε άιιν ιφγηα λα ηελ «επεθηείλνπκε» ή λα ηελ «ζπγθεληξψζνπκε»). 

 

Πην πξαθηηθά, ππάξρνπλ νη πεξηπηψζεηο πνπ πξέπεη λα ζπιιερζνχλ νη πεξηζζφηεξεο 

δπλαηέο ηδέεο (θαηά ηελ αλαδήηεζε γηα παξάδεηγκα φισλ ησλ αηηηψλ ελφο 

πξνβιήκαηνο) [δεκηνπξγηθφ ζηάδην - «δηεχξπλζε» ηεο ζθέςεο] ή αληίζεηα λα αλαιπζεί 

κηα ζπγθεθξηκέλε ηδέα (θαηά ην ζηάδην ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο κηαο 

ιχζεο γηα έλα πξφβιεκα) [αλαιπηηθφ ζηάδην - «εζηίαζε» ηεο ζθέςεο]. 

 

Αλαιπηηθφηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζπλερνχο βειηίσζεο, ε αιιεινπρία 

ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηαδίσλ (θάζεσλ) κπνξεί λα πεξηγξαθεί εμήο: 

 δηεπξχλνπκε ηε ζθέςε καο ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνζπαζνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε 

ην πξαγκαηηθφ πξφβιεκα θαη εζηηάδνπκε φηαλ ζέινπκε λα ην νξίζνπκε φζν ην 

δπλαηφλ θαιχηεξα γίλεηαη, ζηε ζπλέρεηα 

 δηεπξχλνπκε ηε ζθέςε καο φηαλ πξνζπαζνχκε λα αλαδείμνπκε φιεο ηηο πηζαλέο 

αηηίεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη εζηηάδνπκε φηαλ ζέινπκε λα αλαιχζνπκε ηελ θχξηα 

αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ, ελψ ηέινο 

 δηεπξχλνπκε ηελ ζθέςε καο φηαλ πξνζπαζνχκε λα αλαδείμνπκε θαη λα εμεηάζνπκε 

φιεο ηηο πηζαλέο ιχζεηο θαη εζηηάδνπκε φηαλ ζέινπκε λα εθαξκφζνπκε φζν ην 

δπλαηφλ θαιχηεξα ζηελ επηιεγκέλε ιχζε 

 

πλνςίδνληαο φια ηα παξαπάλσ, ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ εξγαιείνπ πνηφηεηαο 

κπνξεί λα γίλεη κε ηε ρξήζε ηνπ αθφινπζνπ πίλαθα 4.3 (ζηελ πξψηε ζηήιε 

αλαθέξνληαη ηα νλφκαηα ησλ εξγαιείσλ πνηφηεηαο πνπ ζα αλαιπζνχλ ζηηο επφκελεο 

παξαγξάθνπο (4.3.2 έσο 4.3.9). 

 

Όπσο είλαη αλακελφκελν, απηφο ν αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ εξγαιείσλ δελ κπνξεί λα 

θαιχςεη φιεο ηηο δπλαηέο πεξηπηψζεηο, κπνξεί φκσο λα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζε έλα 

κεγάιν κέξνο ησλ ζπλεζηζκέλσλ πξνβιεκάησλ πνπ απαληψληαη ζε κηα δεκφζηα 

ππεξεζία.  
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Πίνακαρ 4.3 Μέζνδνο επηινγήο θαηάιιεινπ εξγαιείνπ πνηόηεηαο (Tague, 2005) 

Δξγαιείν Πνηφηεηαο  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 Α            

Γηάγξακκα Ρνήο  # # # # # # # # # # Γ/Δ 

 Β            

Καηαηγηζκφο Ιδεψλ  # # - # # # - - # # Γ 

 Γ            

Γηάγξακκα Ρνήο  # # # # # # # # # - Γ/Δ 

 Γ            

Αλάιπζε Pareto  - # # # # - - # # - Δ 

Φχιιν Διέγρνπ  - - # # # - # # # - Δ 

Ιζηφγξακκα  - - # # # # # # # - Δ 

Γηάγξακκα Γηαζπνξάο  - - - # # - - # - - Δ 

Γηάγξακκα Διέγρνπ  - - # # # - # # # - Δ 

 Δ            

Γηάγξακκα αηηίαο - απνηειέζκαηνο  - - - - # - - - - - Γ 

Αλάιπζε Pareto  - - - - # - - - - - Δ 

Γηάγξακκα Γηαζπνξάο  - - - - # - - - - - Δ 

 Σ            

Γηάγξακκα αηηίαο - απνηειέζκαηνο 

(αληίζηξνθε εθαξκνγή) 

 
- - - - - # - - - - Δ 

 

Τπφκλεκα Πίλαθα (#: ην εξγαιείν βξίζθεη εθαξκνγή ζε απηή ηελ πεξίπησζε / - : δελ βξίζθεη εθαξκνγή ζε απηή ηελ πεξίπησζε) 

     

(Επώηηζη 1) 
Ση ζέινπκε λα θάλνπκε κε ην εξγαιείν 

πνηόηεηαο; 

 (Επώηηζη 2) 
ε πνην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ζπλερνύο βειηίσζεο 

είκαζηε 

 (Επώηηζη 3) 
Υξεηάδεηαη λα «δηεπξύλνπκε» ή λα 

«εζηηάζνπκε» ηε ζθέςε καο 

     
Α. ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή ελφο 

ζρεδίνπ πνηφηεηαο 

 

 1. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ θαη δεκηνπξγία αξρηθψλ 

πιάλσλ 

 Γ. Γηεχξπλζε 

Β. Παξαγσγή Ιδεψλ  2. Πξνζδηνξηζκφο ησλ πνιηηψλ / πειαηψλ θαη ησλ 

αλαγθψλ ηνπο 

 

 Δ. Δζηίαζε 

Γ. Αλάιπζε δηαδηθαζηψλ / δηεξγαζηψλ  3. Αμηνιφγεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο 

 

  

Γ. πιινγή θαη Αλάιπζε δεδνκέλσλ  4. Καζνξηζκφο επηζπκεηήο θαηάζηαζεο, δηάθξηζε 
ράζκαηνο κε ηελ επηζπκεηή, αλαδήηεζε επθαηξηψλ 

βειηίσζεο 

 

  

Δ. Αλαδήηεζε θαη αλάιπζε αηηηψλ  5. Αλαγλψξηζε εκπνδίσλ θαη αλάδεημε βαζηθψλ αηηηψλ 

ηνπ πξνβιήκαηνο 

 

  

Ε. Αμηνιφγεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ  6. Αλάπηπμε πιάλσλ / ζρεδίσλ βειηίσζεο 

 

  

  7. Τινπνίεζε ησλ πιάλσλ / ζρεδίσλ 
 

  

  8. Δπηζεψξεζε ηεο δηαδηθαζίαο / δηεξγαζίαο, επαλάιεςε 

ελεξγεηψλ αλ θξηζεί απαξαίηεην 
 

  

  9. Σππνπνίεζε 

 

  

  10. Οινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, κάζεζε, αλαγλψξηζε   
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4.3.2 Γηάγξακκα Αηηίαο – Απνηειέζκαηνο 

 

Πεξηγξαθή 

«Με ην δηάγξακκα απηφ απεηθνλίδεηαη ε ζρέζε αλάκεζα ζε έλα πξφβιεκα θαη ηα 

πηζαλά ηνπ αίηηα». Δίλαη γλσζηφ επίζεο θαη σο δηάγξακκα ςαξνθφθαιν (απφ ην ζρήκα 

ηνπ) ή δηάγξακκα Ishikawa (απφ ην φλνκα ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ). (Kelly, 2001) 

 

Πφηε Υξεζηκνπνηείηαη 

Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ππάξρεη ε επηζπκία λα αλαδεηεζνχλ νη 

παξάγνληεο πνπ έρνπλ είηε αξλεηηθή είηε ζεηηθή επίδξαζε ζε κηα δηεξγαζία. Βνεζάεη 

ζηελ εμέηαζε ζπγθεθξηκέλσλ πεδίσλ (ρσξίο λα απνπξνζαλαηνιίδεηαη ε ζθέςε απφ 

γεληθεπκέλεο ζπδεηήζεηο) θαη ζηελ αλάδεημε ησλ βαζηθψλ αηηηψλ πνπ επεξεάδνπλ ην 

ππφ δηεξεχλεζε ζέκα. (Bauer et al, 2006) 

 

ρεκαηηθή Απεηθφληζε 

Μηα ηππηθή (γεληθή) αλαπαξάζηαζε ηνπ Γηαγξάκκαηνο Αηηίαο – Απνηειέζκαηνο 

παξνπζηάδεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα 4.6. ηελ δεμηά πιεπξά θαηαγξάθεηαη ην ζέκα ην 

νπνίν ζα εμεηαζηεί θαη ζηελ αξηζηεξά πξαγκαηνπνηείηαη ε παξάζεζε ησλ αηηηψλ πνπ ην 

επεξεάδνπλ. (Σζηφηξαο, 2016) 

 

Σσήμα 4.6 Σππηθή απεηθόληζε ηνπ Δηαγξάκκαηνο Αηηίαο – Απνηειέζκαηνο (Σζηόηξαο, 2016) 
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Πσο ρξεζηκνπνηείηαη 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη αθφινπζεο 

ελέξγεηεο: (Bauer et al, 2006) 

 Καζνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ην ππφ εμέηαζε ζέκα 

 ρεδηάδεηαη κηα κεγάιε νξηδφληηα γξακκή θαη ζην ηέινο (ζηα δεμηά) ηεο 

θαηαγξάθεηαη ζε πιαίζην ην ππφ εμέηαζε ζέκα 

 Αλαδεηνχληαη νη πηζαλέο αηηίεο πνπ ην επεξεάδνπλ 

 ρεδηάδνληαη δηαγψληεο γξακκέο πνπ ηέκλνπλ ηελ αξρηθή νξηδφληηα, θάζε κία απφ 

ηηο νπνίεο αληηζηνηρνχλ θαη ζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ πξνζδηνξηδφκελεο αηηίεο (νη 

ζέζεηο θαηαγξαθήο ησλ αηηηψλ δελ έρεη ζρέζε κε ηνλ βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο ηνπ) 

 Γηα θάζε αηηία, πξαγκαηνπνηείηαη αληίζηνηρε εκβάζπλζε θαη θαηαγξάθνληαη νη 

ππν-αηηίεο πνπ ηηο πξνθαινχλ. 

 

Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο αλαδήηεζεο ησλ αηηηψλ, νη παξάγνληεο πνπ εμεηάδνληαη 

ζπλήζσο είλαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηα πιηθά, ν εμνπιηζκφο, νη κέζνδνη, νη 

πνιηηηθέο, νη δηαδηθαζίεο, ε ηνπνζεζία, νη δεμηφηεηεο, ηα ζπζηήκαηα, νη πξνκεζεπηέο 

θαη ην πεξηβάιινλ. (Σζηφηξαο, 2016) 

 

Αθνχ ζπκπιεξσζεί κε φζν είλαη δπλαηφλ πιεξέζηεξν ηξφπν ην δηάγξακκα αηηίαο-

απνηειέζκαηνο, αθνινπζεί ζηε ζπλέρεηα ε αλάδεημε ησλ πην ζεκαληηθψλ αηηηψλ θαη ε 

αληίζηνηρε αλαδήηεζε ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζηηο 

επηιεγκέλεο απηέο πιένλ πεξηπηψζεηο. (Bauer et al, 2006) 

 

Παξαηεξήζεηο 

Σν δηάγξακκα αηηίαο-απνηειέζκαηνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα νπνηνδήπνηε ηχπν 

πξνβιήκαηνο αθνχ είλαη απιφ θαη εχθνιν νπηηθφ εξγαιείν. Βνεζάεη ζηελ θαηαλφεζε 

ησλ νπζηαζηηθψλ ζεκείσλ πνπ επεξεάδνπλ ην ππφ εμέηαζε ζέκα θαη πξνσζεί ηελ 

ζπζηεκηθή ζθέςε. (Kiran, 2017) Μπνξεί λα γίλεη έλα εξγαιείν επηθνηλσλίαο, κειέηεο 

θαη εθκάζεζεο ή αθφκα θαη λα απνηειέζεη έλα ηερληθφ εγρεηξίδην κηαο πνπ πεξηέρεη 

αξθεηέο θαη νπζηαζηηθέο πιεξνθνξίεο. (Μπφρσξεο, 2008) 

 

Γηάγξακκα Αηηίαο – Απνηειέζκαηνο (αληίζηξνθε εθαξκνγή) 

Υξεζηκνπνηείηαη φηαλ ζέινπκε λα δηαιέμνπκε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ιχζεσλ ή φηαλ ζέινπκε λα 

εθηηκήζνπκε ηηο ελδερφκελεο ζπλέπεηεο κηαο ή πεξηζζφηεξσλ ιχζεσλ ή ελεξγεηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή, 

αληί γηα ην πξφβιεκα, ζεκεηψλνπκε ηελ ππφ εμέηαζε ιχζε ή ελέξγεηα θαη θαηαγξάθνπκε ηηο αληίζηνηρεο 

ζεηηθέο ή αξλεηηθέο επηδξάζεηο πνπ απηή ζα έρεη. (Tague, 2005) 
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4.3.3 Γηάγξακκα Pareto 

 

Πεξηγξαθή 

Δίλαη κηα «εηδηθή κνξθή ξαβδνγξάκκαηνο πνπ βνεζά ζηνλ εληνπηζκφ ησλ πην 

ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ κία θαηάζηαζε. Βαζίδεηαη ζηνλ εκπεηξηθφ 

θαλφλα ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν έλα πεξηνξηζκέλν πνζνζηφ αηηηψλ, ηεο ηάμεσο ηνπ 20%, 

είλαη ππεχζπλν γηα ην 80% πεξίπνπ ησλ απνθιίζεσλ» (Kelly, 2001) 

 

Πφηε Υξεζηκνπνηείηαη 

Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ είλαη επηζπκεηή ε εμέηαζε ησλ πην 

ζεκαληηθψλ αηηηψλ πνπ επεξεάδνπλ ην ππφ εμέηαζε ζέκα (πξφβιεκα). πκβάιεη ζηελ 

αλάδεημε ηνπο, μερσξίδνληαο ηεο απφ ηηο ππφινηπεο, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη 

αξηζκεηηθά πεξηζζφηεξεο αιιά ηειηθά φρη θαη ηφζν ζεκαληηθέο. (Bauer et al, 2006) 

 

ρεκαηηθή Απεηθφληζε 

Μηα ηππηθή (γεληθή) αλαπαξάζηαζε ηνπ Γηαγξάκκαηνο Pareto παξνπζηάδεηαη ζην 

αθφινπζν ζρήκα 4.7. Πξφθεηηαη γηα έλα ξαβδσηφ δηάγξακκα κε δχν θάζεηνπο άμνλεο 

κηαο θαη παξνπζηάδνληαη ηφζν νη απφιπηεο κεηξήζεηο γηα ηα ζηνηρεία πνπ εμεηάδνληαη 

φζν θαη ε αζξνηζηηθή ζπρλφηεηα ηνπο. (Σζηφηξαο, 2016) 

 

Σσήμα 4.7 Σππηθή απεηθόληζε ηνπ Δηαγξάκκαηνο Pareto (Σζηόηξαο, 2016) 
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Πσο ρξεζηκνπνηείηαη 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη αθφινπζεο 

ελέξγεηεο: (Bauer et al, 2006) 

 Καζνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ην ππφ εμέηαζε ζέκα 

 Καζνξίδεηαη ε θαηάιιειε ρξνληθή πεξίνδνο γηα λα ζπιιερζνχλ ηα δεδνκέλα 

(απφιπηεο κεηξήζεηο - ζπρλφηεηα εκθάληζεο) γηα ηα ζηνηρεία πνπ ζα κειεηεζνχλ 

(αηηίεο πνπ επεξεάδνπλ ην ππφ εμέηαζε ζέκα) 

 Γεκηνπξγείηαη ην δηάγξακκα, ζηνλ αξηζηεξφ άμνλα ηνπ νπνίν ζεκεηψλνληαη νη 

ζπρλφηεηεο εκθάληζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη ζηνλ δεμηφ ε αζξνηζηηθή ζρεηηθή 

ζπρλφηεηα ηνπο (ζηνλ άμνλα x ηα γεγνλφηα ηαμηλνκνχληαη κε βάζε ηελ ζπρλφηεηα 

ηνπο – απηφ κε ηελ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ηνπνζεηείηαη πξψην ζηα αξηζηεξά θαη 

αθνινπζνχλ αληίζηνηρα ηα ππφινηπα). 

 Γεκηνπξγείηαη (κε έλσζε ησλ αληίζηνηρσλ ζεκείσλ) ε θακπχιε ηεο αζξνηζηηθήο 

ζρεηηθήο ζπρλφηεηαο 

 Δληνπίδνληαη ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία (νη ξάβδνη κε ην κεγαιχηεξν κέγεζνο 

αληηζηνηρνχλ θαη ζηηο ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο) 

 

Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο αλάιπζεο κπνξεί λα ζπλδπαζηεί θαη κε ην πξνεγνχκελν 

εξγαιείν (δηάγξακκα αηηίαο-απνηειέζκαηνο) θαη κε ηε δηαδνρηθή θάζε θνξά εθαξκνγή 

ηνπο λα πξαγκαηνπνηεζεί αλάιπζε πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ ξίδα ηνπ ππφ εμέηαζε 

ζέκαηνο (πξνβιήκαηνο). (Σζηφηξαο, 2016) 

 

Παξαηεξήζεηο 

Σν δηάγξακκα Pareto πνπ βαζίδεηαη ζηνλ αληίζηνηρν θαλφλα (80/20) ή αιιηψο ζηνλ 

«λφκν ησλ ιίγσλ ζεκαληηθψλ» κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε σο ηξφπνο επηθνηλσλίαο 

ησλ παξακέηξσλ ηνπ ππφ εμέηαζε ζέκαηνο, είηε σο ηξφπνο αλάδεημεο ηεο επίδξαζεο 

ησλ αιιαγψλ πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε κηα δηεξγαζία (Kiran, 2017) είηε αθφκα θαη σο 

εξγαιείν γηα ηελ πξφβιεςε ησλ ζπλεπεηψλ ησλ πηζαλψλ αιιαγψλ πνπ ζα εθαξκνζηνχλ 

(Μπφρσξεο, 2008) 

 

 

 

 

 

 



63 
 

4.3.4 Γηάγξακκα Ρνήο 

 

Πεξηγξαθή 

Δίλαη κηα «γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ ζηαδίσλ κηαο ζχλζεηεο δηεξγαζίαο ή 

δηαδηθαζίαο. Μπνξεί λα αλαπαξηζηά κηα παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, ηε δηαθίλεζε 

πιηθψλ, κηα δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ή νπνηνδήπνηε άιιν ζπκβάλ πνπ 

εμειίζζεηαη ζην ρξφλν». (Kelly, 2001) 

 

Πφηε Υξεζηκνπνηείηαη 

Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ είλαη επηζπκεηή ε εμέηαζε ηνπ ηξφπνπ 

κε ηνλ νπνίν ηα δηάθνξα βήκαηα ηεο δηεξγαζίαο ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο, ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ απνδνηηθφηεξνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο κηαο δηαδηθαζίαο θαζψο θαη ε 

απαινηθή βεκάησλ πνπ πξνζζέηνπλ αρξείαζηε πνιππινθφηεηα ζην ζχζηεκα. (Bauer et 

al, 2006) 

 

ρεκαηηθή Απεηθφληζε 

Μηα ηππηθή (γεληθή) αλαπαξάζηαζε ηνπ Γηαγξάκκαηνο Ρνήο παξνπζηάδεηαη ζην 

αθφινπζν ζρήκα 4.8. Πξφθεηηαη γηα κία απεηθφληζε κηαο δηεξγαζίαο κε ηελ ρξήζε 

ηππνπνηεκέλσλ εηδηθψλ ζπκβφισλ θαζέλα απφ ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλε 

ελέξγεηα (πρ ηα ζηάδηα επεμεξγαζίαο αλαπαξηζηψληαη κε νξζνγψληα 

παξαιιειφγξακκα, ε ξνή ηεο εξγαζίαο κε βέινο θηι). (Σζηφηξαο, 2016) 

 

Σσήμα 4.8 Σππηθή απεηθόληζε ηνπ Δηαγξάκκαηνο Ρνήο (Σζηόηξαο, 2016) 
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Πσο ρξεζηκνπνηείηαη 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη αθφινπζεο 

ελέξγεηεο: (Bauer et al, 2006) 

 Καζνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ε επηζπκεηή δηεξγαζία / δξαζηεξηφηεηα 

 Καζνξίδνληαη ηα φξηα ηεο (αξρή-ηέινο) θαζψο θαη ν βαζκφο ιεπηνκέξεηαο ν νπνίνο 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

 Καηαγξάθνληαη κε ηε ζεηξά ηα βήκαηα απφ ηελ αξρή πξνο ην ηέινο ή αληίζεηα (κε 

ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ ζπκβφισλ) 

 

Η θαηάξηηζε ησλ δηαγξακκάησλ ξνήο (αλάινγα βέβαηα θαη κε ηνλ βαζκφ ηεο 

ιεπηνκέξεηαο πνπ απνηππψλεηαη) κπνξεί λα είλαη ζπλήζσο κηα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία 

βνεζά φκσο ζηνλ εληνπηζκφ ησλ αδχλακσλ ζεκείσλ ηεο δηεξγαζίαο / δξαζηεξηφηεηαο. 

(Σζηφηξαο, 2016). 

 

Γηα απηφ ηνλ παξαπάλσ ιφγν είλαη απαξαίηεην λα δνζεί πξνζνρή, ψζηε ε δηαδηθαζία λα 

θαηαγξάθεηαη φπσο αθξηβψο είλαη θαη φρη φπσο είρε ζρεδηαζηεί πξηλ ηελ πινπνίεζε ή 

φπσο ζα έπξεπε λα είλαη. Πξέπεη επίζεο λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο πξνζπάζεηαο 

απφθξπςεο ζεκείσλ πνπ έρνπλ πξφβιεκα ή ηεο κε θαηαγξαθήο ζεκείσλ πνπ 

ζεσξνχληαη αζήκαληα. (Bauer et al, 2006) 

 

Παξαηεξήζεηο 

Σν δηάγξακκα Ρνήο είλαη ζπλήζσο κηα απφ ηηο πξψηεο δξαζηεξηφηεηεο κηαο δηαδηθαζίαο 

πξνζπάζεηαο βειηίσζεο αθνχ παξέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 

ζπγθεληξσκέλεο θαη ζπκβάιεη ζηελ πιήξε θαηαλφεζε ηεο δηεξγαζίαο / δηαδηθαζίαο. 

Γηα απηφ ην ιφγν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εκπιεθνκέλσλ 

πάλσ ζε απηή ή αθφκα θαη σο κέζν επηθνηλσλίαο / ζπλελλφεζεο κεηαμχ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ (Kiran, 2017). Δπηπιένλ ε κειέηε ηνπ απνηειεί έλα εχθνιν ηξφπν 

εληνπηζκνχ πξνβιεκάησλ θαη δπζιεηηνπξγηψλ, βειηίσζεο αιιά θαη δηνίθεζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ / δπζιεηηνπξγηψλ. (Μπφρσξεο, 2008) 
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4.3.5 Φχιιν Διέγρνπ 

 

Πεξηγξαθή 

Δίλαη έλα «έληππν πνπ δηεπθνιχλεη ηε κεζνδηθή ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ θαη ηα 

νκαδνπνηεί ζε θαηεγνξίεο. Οη θαηεγνξίεο νξίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ, κπνξνχλ φκσο λα 

ζπκπιεξσζνχλ κε λέεο, αλ θάηη ηέηνην θξηζεί αλαγθαίν. Σα παξαδείγκαηα πνπ 

εληνπίζηεθαλ θαηαρσξνχληαη δηαδνρηθά ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία ρξεζηκνπνηψληαο 

έλα πξνζπκθσλεκέλν ζχκβνιν. ηε ζπλέρεηα, ηα ζχκβνια θάζε ππνθαηεγνξίαο 

αζξνίδνληαη ζε ππνζχλνια». (Kelly, 2001) 

 

Πφηε Υξεζηκνπνηείηαη 

Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ππάξρεη ε επηζπκία γηα ηελ 

ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ απφ κηα παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα πεξηπηψζεηο φπσο ε ζπρλφηεηαο πξνβιεκάησλ ή ειαηησκάησλ, ν εμέηαζε ηεο 

ρξνληθήο αθξίβεηαο ελφο γεγνλφηνο θηι. Πξφθεηηαη γηα δεδνκέλα πνπ κπνξνχλ λα 

παξαηεξεζνχλ θαη ζπιιερζνχλ επαλαιακβαλφκελα απφ ηνλ ίδην παξαηεξεηή ζηελ ίδηα 

πεξηνρή. (Bauer et al, 2006) 

 

ρεκαηηθή Απεηθφληζε 

Μηα ηππηθή (γεληθή) αλαπαξάζηαζε ηνπ Φχιινπ Διέγρνπ παξνπζηάδεηαη ζην αθφινπζν 

ζρήκα 4.9. Πξφθεηηαη πξαθηηθά γηα έλαλ πίλαθα ζηνλ νπνίν θαηαρσξνχληαη νη 

επηζπκεηέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ππφ κειέηε έιεγρν πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί είηε σο έρεη, είηε αθφκα θαη σο θχιιν εξγαζίαο γηα ηελ εηζαγσγή 

δεδνκέλσλ ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. (Σζηφηξαο, 2016) 

 

Σσήμα 4.9 Σππηθή απεηθόληζε ηνπ Φύιινπ Ειέγρνπ (Σζηόηξαο, 2016) 
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Πσο ρξεζηκνπνηείηαη 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη αθφινπζεο 

ελέξγεηεο: (Bauer et al, 2006) 

 Καζνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ην ππφ εμέηαζε ζέκα 

 Απνζαθελίδεηαη πνην είλαη ην πξφβιεκα, πνηα δεδνκέλα θαη γηαηί πξέπεη λα 

ζπιιερζνχλ, πσο ζα ζπιιερζνχλ, ζε πνηα ρξνληθή πεξίνδν θαη πνηνο ζα ηα 

ζπιιέμεη 

 Γεκηνπξγείηαη κηα θφξκα γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ 

 Πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ηε ζηηγκή πνπ ζπιιέγνληαη 

 

Δπηπιένλ ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ, ζηα θχιια ειέγρνπ θαηαρσξνχληαη θαη ζηνηρεία 

ζρεηηθά (ζπκπιεξσκαηηθά) κε απηά ηα νπνία αθνξνχλ ηε δηεξγαζία φπσο ε εκέξα, ε 

παξηίδα, ε βάξδηα θηι. (Σζηφηξαο, 2016). 

 

Παξαηεξήζεηο 

Σα Φχιια Διέγρνπ Ρνήο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζρεδφλ γηα φινπο ηνπο ηχπνπο 

ειέγρνπ εκθάληζεο πξνβιεκάησλ θαη κπνξνχλ άκεζα λα κεηαηξαπνχλ ζε δηαγξάκκαηα 

γηα ηελ νπηηθνπνίεζε ησλ ζπιιεθζέλησλ πιεξνθνξηψλ. Έρνπλ ην πιενλέθηεκα πσο 

ζπιιέγνληαη ηα δεδνκέλα κε ειάρηζηε πξνζπάζεηα θαη ηα κεηαηξέπνπλ ζε ρξήζηκε 

πιεξνθνξία ηελ ζηηγκή πνπ ηα γεγνλφηα ζπκβαίλνπλ. (Bauer et al, 2006) Δίλαη 

αμηφπηζηα αθνχ είλαη απαιιαγκέλα απφ δηάθνξεο κνξθέο κεξνιεςίαο, ππνθεηκεληθήο 

αληίιεςεο, εθηίκεζεο. (Kiran, 2017). 
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4.3.6 Ηζηφγξακκα 

 

Πεξηγξαθή 

Δίλαη κηα «γξαθηθή απεηθφληζε ηεο θαηαλνκήο ησλ δεδνκέλσλ θαηά θαηεγνξία. Δίλαη 

πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα ηελ παξνπζίαζε δεδνκέλσλ απφ έλα πίλαθα κε 

αξηζκεηηθά ζηνηρεία, επεηδή δίλεη ηελ νπηηθή εηθφλα ησλ κειεηψκελσλ ζρέζεσλ». 

(Kelly, 2001) 

 

Πφηε Υξεζηκνπνηείηαη 

Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ είλαη επηζπκεηή ε θαηαγξαθή ηεο 

ζπρλφηεηαο κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη δηάθνξεο ηηκέο απφ κηα δεδνκέλε κεηαβιεηή. 

Αλαδεηθλχεη ηα ραξαθηεξηζηηθά δηαθχκαλζεο κηαο δηαδηθαζίαο, νπηηθνπνηεί άκεζα θαη 

αμηφπηζηα ηελ πιεξνθνξία ελψ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηε ζχγθξηζε δπν 

δηαθνξεηηθψλ δηεξγαζηψλ. (Bauer et al, 2006) 

 

ρεκαηηθή Απεηθφληζε 

Μηα ηππηθή (γεληθή) αλαπαξάζηαζε ηνπ Ιζηνγξάκκαηνο παξνπζηάδεηαη ζην αθφινπζν 

ζρήκα 4.10. Πξφθεηηαη πξαθηηθά γηα δηάγξακκα κε ηε ρξήζε ηζηψλ (ζηειψλ) κε ην 

νπνίν έρνπκε κηα νπηηθή πξνζπάζεηα άκεζεο θαηαλφεζεο ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηνπ ππφ 

κειέηε ραξαθηεξηζηηθνχ. (Σζηφηξαο, 2016) 

 

Σσήμα 4.10 Σππηθή απεηθόληζε ηνπ Ιζηνγξάκκαηνο (Σζηόηξαο, 2016) 
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Πσο ρξεζηκνπνηείηαη 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη αθφινπζεο 

ελέξγεηεο: (Bauer et al, 2006) 

 Καζνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ην ππφ εμέηαζε ζέκα θαη ν ηχπνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα 

ζπιιερζνχλ (πξέπεη λα είλαη κεηξήζηκα) 

 πιιέγεηαη ν κεγαιχηεξνο δπλαηφο αξηζκφο δεδνκέλσλ (γηα κία παξάκεηξν θάζε 

θνξά) 

 Πξνζδηνξίδεηαη ην ζπλνιηθφ εχξνο ησλ ηηκψλ (απφ ηε κεγαιχηεξε ηηκή αθαηξείηαη 

ε κηθξφηεξε) θαη θαζνξίδεηαη αληίζηνηρα θαη ην πιάηνο ηνπ θάζε δηαζηήκαηνο 

(ζηήιεο) 

 Σνπνζεηνχληαη ηα δηαζηήκαηα ζηνλ νξηδφληην άμνλα κε αχμνπζα ζεηξά θαη 

ζρεδηάδεηαη ην δηάγξακκα ζηειψλ, κε ηνλ θάζεην άμνλα λα έρεη ηηο ηηκέο πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηε κέηξεζε (ζπρλφηεηα εκθάληζεο) 

 

Ο επηιεγκέλνο αξηζκφο ησλ δηαζηεκάησλ πξέπεη λα κελ είλαη νχηε πνιχ κεγάινο αιιά 

νχηε θαη κηθξφο (ζπλήζσο πέληε κε δέθα) ελψ ην πιάηνο ηνπο πξέπεη λα είλαη γηα φινπο 

ην ίδην. (Kiran, 2017) 

 

Παξαηεξήζεηο 

Σν Ιζηφγξακκα κπνξεί λα δψζεη απαληήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηνπ 

ηδηφηεηεο. Αλ έρεη πρ ην ηζηφγξακκα κεγάιν εχξνο κπνξεί λα ζεκαίλεη πσο πξέπεη λα 

ιεθζνχλ δηνξζσηηθέο θηλήζεηο κηαο θαη ε δηεξγαζία αληίζηνηρα θαίλεηαη έρεη 

πηζαλφηεηεο ιεηηνπξγίαο εθηφο ησλ επηζπκεηψλ νξίσλ. (Bauer et al, 2006) Σν πην 

ζπλεζηζκέλν ζρήκα ηνπ ηζηνγξάκκαηνο (θαη ην πην επηζπκεηφ κηαο θαη δειψλεη 

πνηνηηθή ιεηηνπξγία) είλαη ην ζρήκα θακπάλαο (ή αιιηψο ηηο ηππηθήο / θαλνληθήο 

θαηαλνκήο). (Kiran, 2017) 
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4.3.7 Γηάγξακκα Γηαζπνξάο 

 

Πεξηγξαθή 

Δίλαη έλαο «ηξφπνο απεηθφληζεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ. Σν δηάγξακκα 

δεκηνπξγεί κηα ζπληεηαγκέλε γηα θάζε κεηαβιεηή θαη ζηε ζπλέρεηα εληνπίδεη ηα ζεκεία 

ηνκήο ησλ δχν αμφλσλ». (Kelly, 2001) 

 

Πφηε Υξεζηκνπνηείηαη 

Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ είλαη επηζπκεηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο 

δηαπίζησζεο ηνπ θαηά πφζνλ ζπζρεηίδνληαη δπν κεηαβιεηέο κηαο δηεξγαζίαο, αθνχ 

δείρλεη ην πσο κεηαβάιιεηαη ε κία ζε ζρέζε κε ηελ άιιε. Αλάινγα κε ηνλ βαζκφ 

ζπζρέηηζεο κπνξεί λα εζηηαζηεί ε έξεπλα θαη ζηελ αηηία ηνπ πξνο εμέηαζε ζέκαηνο 

(ελδερφκελν πξφβιεκα). (Bauer et al, 2006) 

 

ρεκαηηθή Απεηθφληζε 

Μηα ηππηθή (γεληθή) αλαπαξάζηαζε ηνπ Γηαγξάκκαηνο Γηαζπνξάο παξνπζηάδεηαη ζην 

αθφινπζν ζρήκα 4.11. Πξφθεηηαη πξαθηηθά γηα δηάγξακκα πνπ απεηθνλίδεη κε ηε κνξθή 

ζεκείσλ ζε έλα επίπεδν ηηο ηηκέο δχν κεηαβιεηψλ. (Σζηφηξαο, 2016) 

 

Σσήμα 4.11 Σππηθή απεηθόληζε ηνπ Δηαγξάκκαηνο Δηαζπνξάο (Σζηόηξαο, 2016) 
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Πσο ρξεζηκνπνηείηαη 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη αθφινπζεο 

ελέξγεηεο: (Bauer et al, 2006) 

 Καζνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ε κία κεηαβιεηή (ε ππφ εμέηαζε αηηία) απφ ηελ νπνία 

εμαξηάηαη ε δεχηεξε (ην ππφ εμέηαζε «απνηέιεζκα ηεο αηηίαο») 

 Καζνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ην κειεηψκελν εχξνο ηηκψλ ηελ πξψηεο κεηαβιεηήο 

(ππάξρεη πεξίπησζε λα ιεθζεί εχξνο ηηκψλ ζην νπνίν ζα θαλεί πσο δελ ππάξρεη 

ζπζρέηηζε αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζε άιιν εχξνο ηηκψλ λα ππάξρεη - ρξεηάδεηαη 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε απηφ ην ζεκείν) 

 εκεηψλνληαη ζην δηάγξακκα ηα ζεκεία ηνκήο γηα ηα δεχγε ζεκείσλ ησλ 

κεηαβιεηψλ 

 Πξνζδηνξίδεηαη ην κνηίβν πνπ πηζαλφλ ζρεκαηίδεηαη απφ ηα ζεκεία απηά (ζπλήζσο 

επζεία ή θακπχιε) θαη αληίζηνηρα ε πηζαλή ζρέζε ησλ δχν κεηαβιεηψλ 

 

Τπάξρνπλ ηξεηο πηζαλέο κνξθέο ζρέζεο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ νη κεηαβιεηέο: α) ε 

ζεηηθή, φηαλ ελψ απμάλνληαη νη ηηκέο ηεο κίαο απμάλνληαη θαη ηεο άιιεο, β) ε αξλεηηθή, 

φηαλ ελψ απμάλνληαη νη ηηκέο ηεο κίαο κεηψλνληαη ηελ άιιεο θαη γ) ε απξνζδηφξηζηε 

θαηά ηελ νπνία θαίλεηαη πσο νη κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ηεο κίαο δελ επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο 

ηεο άιιεο. (Σζηφηξαο, 2016). 

 

Παξαηεξήζεηο 

Σν Γηάγξακκα Γηαζπνξάο είλαη έλαο ηχπνο ζηαηηζηηθνχ δηαγξάκκαηνο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί θαξηεζηαλέο ζπληεηακέλεο (x,y) κε βάζε ηηο νπνίεο ζεκεηψλνληαη θαη νη 

ηηκέο απφ ηα δεχγε ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ. πκβαηηθά ζηελ νξηδφληην άμνλα (x) 

αληηζηνηρεί ε κεηαβιεηή (κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή - ε αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο) πνπ 

επεξεάδεη ηελ δεχηεξε (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή). ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ζπζρέηηζε, 

φζν πην θνληά είλαη ζην ζρεκαηηδφκελν κνηίβν (πρ επζεία) ηφζν πην κεγάιε ζπζρέηηζε 

ππάξρεη. ε πεξίπησζε πνπ ην κνηίβν δελ είλαη πνιχ μεθάζαξν ζα ρξεηαζηεί πεξαηηέξσ 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε ελδερφκελε ή κε ζπζρέηηζε. (Kiran, 2017) 
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4.3.8 Γηάγξακκα Διέγρνπ 

 

Πεξηγξαθή 

Δίλαη έλα «κέζνλ παξαθνινχζεζεο ηνπ θαηά πφζνλ ην απνηέιεζκα κηαο δηεξγαζίαο 

βξίζθεηαη κέζα ζηα πξνδηαγεγξακκέλα φξηα αλνρήο. Η δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε 

επηηξέπεη ηελ θαηαγξαθή ησλ θπζηνινγηθψλ απνθιίζεσλ πνπ δείρλνπλ φηη ε δηεξγαζία 

βξίζθεηαη ππφ έιεγρν θαη ηνλ εληνπηζκφ πεξηπηψζεσλ πνπ ε δηεξγαζία βξίζθεηαη εθηφο 

ειέγρνπ. Σν δηάγξακκα Διέγρνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε ην ηαηηζηηθφ Έιεγρν Γηεξγαζηψλ. 

Δίλαη έλα ηξφπνο απεηθφληζεο ηνπ θαηά πφζνλ ε δηεξγαζία βξίζθεηαη κέζα ζηα 

ζηαηηζηηθά απνδεθηά φξηα». (Kelly, 2001) 

 

Πφηε Υξεζηκνπνηείηαη 

Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ είλαη επηζπκεηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

θαηά πφζν κηα δηεξγαζία είλαη ζηαζεξή ή ππάξρνπλ ελδείμεηο πσο δελ είλαη ή δελ ζα 

είλαη ζην κέιινλ. Η πιεξνθνξία απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο ελδερφκελεο 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη ηελ αληίζηνηρε παξαθνινχζεζε ηεο επίδξαζεο ηνπο 

δηνξζψλνληαο ηα πξνβιήκαηα (εθφζνλ είλαη δπλαηφλ) αθφκα θαη ηελ ζηηγκή πνπ ζα 

γίλνπλ ή (αθφκα πην επηζπκεηά) πξνιακβάλνληαο ηα.  (Bauer et al, 2006) 

 

ρεκαηηθή Απεηθφληζε 

Μηα ηππηθή (γεληθή) αλαπαξάζηαζε ηνπ Γηαγξάκκαηνο Διέγρνπ παξνπζηάδεηαη ζην 

αθφινπζν ζρήκα 4.12. Πξφθεηηαη πξαθηηθά γηα δηάγξακκα πνπ απεηθνλίδεη ην φξην 

κέζα ζην νπνίν νη ηηκέο ηνπ κεηξνχκελνπ ραξαθηεξηζηηθνχ είλαη απνδεθηέο. (Σζηφηξαο, 

2016) 

 

Σσήμα 4.12 Σππηθή απεηθόληζε ηνπ Δηαγξάκκαηνο Ειέγρνπ (Σζηόηξαο, 2016) 



72 
 

Πσο ρξεζηκνπνηείηαη 

Αλάινγα κε ηα δεδνκέλα ηεο ππφ εμέηαζε δηαδηθαζίαο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη 

θαηάιιεινη ζηαηηζηηθνί ηχπνη βάζεη ησλ νπνίσλ πξνθχπηνπλ νη ηηκέο πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζηηο ηξεηο ραξαθηεξηζηηθέο γξακκέο ηνπ Γηαγξάκκαηνο Διέγρνπ (θεληξηθή γξακκή, 

αλψηεξν θαη θαηψηεξν φξην ειέγρνπ). (Σζηφηξαο, 2016)  

 

Γεληθά δηαθξίλνληαη δχν θχξηεο θαηεγνξίεο δηαγξακκάησλ: α) ηα δηαγξάκκαηα ειέγρνπ 

κεηαβιεηψλ θαη β) ηα δηαγξάκκαηα ειέγρνπ ραξαθηεξηζηηθψλ. Σα πξψηα βξίζθνπλ 

εθαξκνγή γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα κεηξήζηκα ζηνηρεία είλαη ζπλερή (πρ 

ζεξκνθξαζία) θαη ελψ ηα δεχηεξα φηαλ ηα ππφ παξαηήξεζε ζηνηρεία είλαη κε 

κεηξήζηκα (δηαθξηηά). (Bauer et al, 2006) 

 

Γεληθά, ε χπαξμε ζεκείσλ εθηφο ησλ νξίσλ είλαη θαη έλδεημε πσο πξέπεη λα επηιεγνχλ 

δξάζεηο ψζηε λα απαιεηθζνχλ νη αηηίεο πνπ δεκηνπξγνχλ ην πξφβιεκα ελψ φηαλ φιεο 

βξίζθνληαη κέζα ζηα φξηα ε δηαδηθαζία θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ζε ειεγρφκελε 

(απνδεθηή) θαηάζηαζε (αξθεί λα κελ ζπκπεξηθέξνληαη κε επαλαιακβαλφκελν ή άιιν 

κε ηπραίν ηξφπν). (Bauer et al, 2006) 

 

Παξαηεξήζεηο 

Σν Γηάγξακκα Διέγρνπ ζεσξείηαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηαηηζηηθφ εξγαιείν. Αλ θαη 

φιεο νη (παξαγσγηθέο) δηαδηθαζίεο παξνπζηάδνπλ δηαθπκάλζεηο, φηαλ απηέο νθείινληαη 

κφλν ζε ηπραίεο αηηίεο, ηφηε κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε ην κειινληηθφ απνηέιεζκα θαη 

λα ην δηαρεηξηζηνχκε θαηάιιεια. Απφ ηελ άιιε, φηαλ παξαηεξνχληαη ραξαθηεξηζηηθά 

κνηίβα ζεκείσλ (αθφκα θη αλ πξνο ην παξφλ απηά είλαη κέζα ζηα φξην), ρξεηάδνληαη νη 

αληίζηνηρεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ ζα απνθαηαζηήζνπλ ην πξφβιεκα. (Kiran, 2017) 

 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε ρξήζε ησλ Γηαγξακκάησλ Διέγρνπ, εθηφο απφ ηε ζπκβνιή ηνπο 

ζηε δεκηνπξγία πνιχηηκνπ αξρείνπ (κε ηελ αληίζηνηρε θαηαγξαθή κεηξήζεσλ) γηα ηηο 

ππφ εμέηαζε (παξαγσγηθέο) δηαδηθαζίεο, ζπκβάινπλ ζηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ιφγν 

αζηνρηψλ θαη γεληθφηεξα ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο 

δηαδηθαζίαο. (Σζηφηξαο, 2016)  
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4.3.9 Καηαηγηζκφο ηδεψλ 

 

Πεξηγξαθή 

Δίλαη έλα εξγαιείν «ην νπνίν βαζίδεηαη ζηε δεκηνπξγηθή παξαγσγή ηδεψλ ησλ κειψλ 

κηαο νκάδαο. Η κέζνδνο απηή είλαη απιή ζηελ εθαξκνγή ηεο θαη ζπλήζσο ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθή φρη κφλν ζηελ θαηαγξαθή κεγάινπ φγθνπ ηδεψλ αιιά θαη ζηελ 

αλάπηπμε νκαδηθνχ πλεχκαηνο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ κειψλ ηεο 

νκάδνο» (Μπφρσξεο, 2008) 

 

Πφηε Υξεζηκνπνηείηαη 

Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ είλαη επηζπκεηή παξαγσγή 

δεκηνπξγηθψλ ηδεψλ σο πξνο ηε εμεχξεζε πηζαλψλ αηηηψλ ή ιχζεσλ ελφο ζέκαηνο 

(πξνβιήκαηνο) απφ κηα νκάδα ελδηαθεξνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ ζπιινγηθή αμηνιφγεζε, 

απνδνρή ή απφξξηςε ηνπο. (Tague, 2005) 

 

Πσο ρξεζηκνπνηείηαη 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη αθφινπζεο 

ελέξγεηεο: (Μπφρσξεο, 2008) 

 Καζνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ην ππφ εμέηαζε ζέκα 

 Καζνξίδεηαη ν ζπληνληζηήο πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηε ζπδήηεζε (πξφζσπν θνηλήο 

απνδνρήο), ζα θαηαγξάθεη ηηο ηδέεο θαη ζα επηιχεη ηηο ελδερφκελεο δηαθσλίεο 

 Καηαηίζεηαη ε ηδέα απφ θάζε κέινο ηεο νκάδαο δηαδνρηθά ρσξίο λα θξίλεηαη ή λα 

ζρνιηάδεηαη απφ ηα ππφινηπα κέιε (ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη θάπνηνο λα 

θαηαζέζεη κηα ηδέα, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε ηνλ επφκελν). 

 Οινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηδεψλ (φηαλ δελ ππάξρεη θάηη θαηλνχξην 

λα πξνζηεζεί) θαη 

 Σαμηλνκνχληαη / Αμηνινγνχληαη νη ηδέεο θαη αμηνπνηνχληαη ελδερνκέλσο θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε άιια εξγαιεία φπσο ην δηάγξακκα αηηίαο-απνηειέζκαηνο. 

 

Παξαηεξήζεηο 

Δθείλν πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί πξσηίζησο, γηα ηελ απνδνηηθή ρξήζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ, είλαη πσο γηα λα επηηεπρηεί ν ζηφρνο ηεο παξαγσγήο πνιιψλ 

ηδεψλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα δελ πξέπεη λα θαηαθξίλνληαη νη ηδέεο πνπ 

παξάγνληαη αιιά αληίζεηα λα εληζρπζεί ε επθαηξία λα παξάγνληαη αθφκα θαη νη 

θαηλνκεληθά πην παξάμελεο. Αθνχ θαηαηεζνχλ φιεο θαη θαηαγξαθνχλ θη ελδερνκέλσο 
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νκαδνπνηεζνχλ / ζπκππθλσζνχλ, ζα αμηνινγεζνχλ ψζηε λα αθνινπζήζεη θαη ε 

αληίζηνηρε επηινγή / απφθαζε. (Bauer et al, 2006) 

 

Αθφκα, δελ πξέπεη λα ζηακαηάεη ε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο αλάδεημεο ηδεψλ κε ηελ 

πξψηε παχζε πνπ ζα δεκηνπξγεζεί θαη ζα θαλεί πσο δελ ππάξρνπλ άιιεο ηδέεο. Δίλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθφ λα ελζαξξπλζεί ε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο γηαηί έρεη παξαηεξεζεί 

πσο ζηνπο επφκελνπο γχξνπο εκθαλίδνληαη νη πην απνδνηηθέο ηδέεο. (Bauer et al, 2006) 

 

Σν βαζηθφ πιενλέθηεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ είλαη πσο βαζίδεηαη ζηελ 

ηζφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ παξαγσγή ηδεψλ κε απνηέιεζκα λα αλαδεηθλχνληαη ηδέεο 

απφ φια ηα ηεξαξρηθά επίπεδα ησλ ππαιιήισλ ελφο νξγαληζκνχ θαη λα δεκηνπξγείηαη / 

βειηηψλεηαη θιίκα θαιήο νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο. Γηα απηφ, θαιφ ζα ήηαλ λα 

δεκηνπξγνχληαη νκάδεο κε δηεπξπκέλε ζπκκεηνρή (δηαθνξεηηθά ηεξαξρηθά επίπεδα, 

πνιίηεο / πειάηεο, πξνκεζεπηέο) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο απφ ηηο 

πεξηζζφηεξεο δπλαηέο νπηηθέο γσλίεο. (Bauer et al, 2006) 

 

Τπάξρνπλ φκσο θαη κεξηθά ζεκεία πνπ πξέπεη λα ηνληζηνχλ γηα λα πξνζερζνχλ ψζηε ε 

ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ λα απνδψζεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ππάξρεη νκαδηθή ζπλεξγαζία, παξαηεξείηαη νξηζκέλεο θνξέο ην θαηλφκελν ηεο 

νιηγσξίαο νξηζκέλσλ ζπκκεηερφλησλ, αθήλνληαο λα ζπκκεηέρνπλ (παξάγνπλ ηδέεο) 

κφλν νη ππφινηπνη. Δπίζεο δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο πνπ νη ζπκκεηέρνληεο δελ 

ζέινπλ λα θαηαζέζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο γηαηί θνβνχληαη ην ηη ζα ζθεθηνχλ νη άιινη. 

Σέινο είλαη θακηά θνξά θαη πξαθηηθφ ην πξφβιεκα, αθνχ κπνξεί λα ππάξρεη δπζθνιία 

ζπγθέληξσζεο θαη ζθέςεο γηα παξαγσγή ηδεψλ ηε ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

δηάινγνο απφ ηνπο ππφινηπνπο. (Σζηφηξαο, 2016) 
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5. πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο 

 

Οη παζνγέλεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα είλαη γλσζηέο θαη αλακθηζβήηεηεο. Η 

γξαθεηνθξαηία, ε αθακςία θαη γεληθά ε ρακειήο πνηφηεηαο παξερφκελεο ππεξεζίεο 

είλαη ιίγεο κφλν πεξηπηψζεηο απφ απηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά νη πνιίηεο / 

πειάηεο. Αλ θαη ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί πσο φια απηά είλαη κηα δηαρξνληθή 

«ζπκπεξηθνξά», ζήκεξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, ε αλάγθε ηνπ δεκνζίνπ λα «ζηξαθεί 

πξνο ηελ πνηφηεηα» είλαη πεξηζζφηεξν απφ εκθαλήο. Οη απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ / 

πειαηψλ έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά, ελψ θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο έρεη εηζρσξήζεη γηα ηα 

θαιά ζε ηνκείο πνπ παιαηφηεξα ζα ζεσξνχηαλ απηνλφεηα θξαηηθή ππφζεζε (πγεία, 

ηειεπηθνηλσλίεο θηι). 

Σνλ παξαπάλσ ζηφρν, ηελ πξνζπάζεηα δειαδή ηεο παξνρή πνηνηηθφηεξσλ ππεξεζηψλ 

κέζσ ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη ε «Νέα Γεκφζηα 

Γηνίθεζε». Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζέγγηζεο απηήο είλαη πσο ν 

απνηειεζκαηηθφηεξνο θαη απνδνηηθφηεξνο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ζα έξζεη κέζα απφ ηελ 

πηνζέηεζε ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη γεληθφηεξα ηνπ ηξφπνπ πνπ 

απηφο επηδηψθεη ηελ πνηφηεηα. Με άιια ιφγηα, ε ιχζε ζην δηαρξνληθφ πξφβιεκα ηνπ 

Γεκφζηνπ Σνκέα πξαθηηθά ζα δνζεί κε ηελ πηνζέηεζε ησλ αμησκάησλ θαη αξρψλ ηεο 

Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΓΟΠ). 

Η ΓΟΠ έξρεηαη σο κηα θπζηθή εμέιημε ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ηξφπνπ πνπ δηαρξνληθά 

αληηκεησπίζηεθε ε πνηφηεηα. Δλζσκαηψλεη φιεο ηηο πξνεγνχκελεο ζεσξήζεηο αιιά 

αληηκεησπίδεη πιένλ νιηζηηθά ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Γελ είλαη απιά κηα αθφκα 

θαιχηεξε «νπηηθή», αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη κηα θηινζνθία ζπλερνχο 

βειηίσζεο πνπ γηα λα ην πεηχρεη απηφ ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο (3) ππιψλεο: α) ηε δέζκεπζε 

ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ επίηεπμε πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ, β) ηελ αλαδήηεζε θαη εθαξκνγή 

ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη γ) ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα. 

ηελ παξαπάλσ πξνζπάζεηα, ζα ήηαλ ζεκαληηθφ ιάζνο λα ζεσξεζεί πσο ε φιε 

κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο ζα είλαη κηα αξθεηά εχθνιε ππφζεζε. Γελ ζα θέξεη θαλέλα 

ζεηηθφ απνηέιεζκα ε απιή αληηγξαθή θαιψλ πξαθηηθψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα αθνχ δελ 

ζα ιακβάλεη ππφςε ηηο πνιιέο θαη δηαθξηηέο δηαθνξέο πνπ έρεη απφ ηνλ δεκφζην (κε 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηελ έληνλε πνιηηηθή επίδξαζε θαη ηελ θνπιηνχξα 

ζηειέρσζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ). 
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Μέζα ζηα πιαίζηα απηά, ηεο αλάγθεο δειαδή γηα θαιπηέξεπζε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ηνπ, ν Διιεληθφο Γεκφζηνο Σνκέαο έρεη θάλεη θαη απηφο κε ηε ζεηξά ηηο 

αλάινγεο πξνζπάζεηεο. Πξνσζεί θαηξφ ηψξα ζπγθεθξηκέλεο κεηαξξπζκίζεηο θαη έρεη 

απνθαζίζεη λα εθαξκφζεη δνθηκαζκέλα θαη απνηειεζκαηηθά εξγαιεία. Πξάγκαηη, έρεη 

λνκνζεηήζεη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα ηελ δηνίθεζε κέζσ ζηφρσλ θαη ηε κέηξεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηα κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ θαηάιιεισλ δεηθηψλ, 

ελψ πξνσζεί θαη ηελ ρξήζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Αμηνιφγεζεο (ΚΠΑ). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, σο πξνο ηε ζηνρνζεζία θαη ηελ ρξήζε ησλ δεηθηψλ, θνκβηθφ ζεκείν 

ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ν λφκνο 3230/04 κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθάλεηαο, ηελ νξζνινγηθφηεξε ρξήζε ησλ πφξσλ θαη γεληθφηεξα ηελ επίηεπμε ηεο 

θαιχηεξεο δπλαηήο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε / πειάηε. Αλ θαη φια ηα παξαπάλσ είλαη 

πξνθαλψο πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε ε πξάμε έδεημε πσο δελ είραλ ζπλππνινγηζηεί 

φινη ν παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη φηη ν λφκνο ελέηαμε αξρηθά ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

ηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα απηνδηνίθεζε ελψ νξηζκέλα ρξφληα αξγφηεξα ηελ 

απνδέζκεπζε αθνχ ζηελ πξάμε είρε πνιιά πξνβιήκαηα ε εθαξκνγή ηνπ. Πέξαζε 

αθφκα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα θαη βάδεη μαλά ζηελ ππνρξέσζε ηνπο ΟΣΑ α’ θαη β’ 

βαζκνχ κε ην λέν λφκν (4369/16). Αλαγλσξίδνληαο φκσο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, επηηξέπεη ηε κε εθαξκνγή ηνπ κέρξη ηελ ιήςε δηεπθξηληζηηθψλ 

απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί. 

Αθφκα φκσο θαη ζηνπο ππφρξενπο ζήκεξα θνξείο πνπ είλαη πιένλ ηα Τπνπξγεία, 

ΝΠΓΓ, Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο θαη Αλεμάξηεηεο Αξρέο θαη παξά ηηο ζπλερείο 

δηεπθξηλήζεηο θαη νδεγίεο ησλ αξκφδησλ ππνπξγείσλ, θαίλεηαη λα κελ έρεη παγησζεί ε 

νξζή ρξήζε ηνπ. Πξάγκαηη, ππάξρεη ην θαηλφκελν λα επηιέγνληαη «εχθνια επηηεχμηκνη» 

ζηφρνη πνπ πεξηνξίδνληαη ζηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο / δηαδηθαζίεο ησλ δεκφζησλ 

νξγαληζκψλ αληί ησλ νπζηαζηηθψλ πνπ είλαη ε άξζε ησλ επηθαιχςεσλ αξκνδηνηήησλ, ν 

πεξηνξηζκφο ησλ ζπλαξκνδηνηήησλ, ε εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ θηι 

Η πηνζέηεζε ηνπ ΚΠΑ απφ ηελ άιιε γηα ην ειιεληθφ δεκφζην κπνξεί λα εηπσζεί πσο 

μεθίλεζε ζρεδφλ καδί κε ηε εθαξκνγή ηεο «ζηνρνζεζίαο». Αθνχ εθαξκφζηεθε κε 

επηηπρία πηινηηθά ζε κεξηθνχο βαζηθνχο νξγαληζκνχο απνθαζίζηεθε ζηε ζπλέρεηα ε 

πηνζέηεζε ηνπ ζε φιεο ηηο δνκέο ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ ηνκέα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, 

μεθίλεζε κε άιια ιφγηα ηελ πξνζπάζεηα πηνζέηεζεο ηεο θηινζνθίαο ηεο ζπλερνχο 

βειηίσζεο ηεο ΓΟΠ θαη θαη’ επέθηαζε ησλ αμηψλ ηεο αξηζηείαο. 
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ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηψξα, ην ΚΠΑ είλαη έλα δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην πνπ βνεζάεη 

ηνλ νξγαληζκφ πνπ ην εθαξκφδεη λα αμηνινγήζεη ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε δηνίθεζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ κέζα απφ ελλέα δηαθξηηέο αιιά αιιεινεπηδξψκελεο «νπηηθέο». 

Δμεηάδεη δειαδή αξρηθά ηηο παξακέηξνπο ηεο εγεζίαο, ηεο ζηξαηεγηθήο θαη 

πξνγξακκαηηζκνχ, ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηηο ζπλεξγαζίεο / πφξνπο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο σο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκφζηνπ νξγαληζκνχ ελψ ζηε ζπλέρεηα, 

ηα απνηειέζκαηα πνπ έρεη απηή ε ιεηηνπξγία ζε ζρέζε κε ηνλ πνιίηε / πειάηε, ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ νξγαληζκνχ, ηελ θνηλσληθή επζχλε θαη ηα θχξηα 

απνηειέζκαηα απφδνζεο. 

Παξά ηελ αλαγλσξηζκέλε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ΚΠΑ φκσο θαη ηελ επξεία ππνδνρή ηνπ 

(φρη κφλν απφ ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο ηεο επξσπατθήο έλσζεο απφ ηελ νπνία 

δεκηνπξγήζεθε αιιά θαη απφ θνξείο άιισλ θξαηψλ εθηφο Δπξψπεο πνπ ην εθαξκφδνπλ 

γηα δηθνχο ηνπο ζθνπνχο), δελ θαίλεηαη λα έρεη ηελ αληίζηνηρε απήρεζε θαη ζηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα αθνχ ζήκεξα ππάξρνπλ κφιηο 72 εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο 

απηνχ ηνπ εξγαιείνπ. 

Σα ζπλήζε πξνβιήκαηα πνπ αληρλεχηεθαλ κέρξη ηψξα απφ ηε ρξήζε ηνπ είλαη πσο δελ 

ππήξρε ε απαξαίηεηε πνιηηηθή βνχιεζε (παξφιν πνπ θαηά θαηξνχο ηνλίδεηαη εκθαηηθά 

ζηηο νδεγίεο ησλ ππνπξγείσλ) νχηε πξνθαλψο θαη ε ζηξαηεγηθή επηινγή ηνπ 

νξγαληζκνχ λα θηλεζεί ζε ζέκαηα πνηφηεηαο. Γελ ππήξρε επηπιένλ ν ρξφλνο λα 

αζρνιεζεί ην πξνζσπηθφ νχηε είρε γίλεη θαηαλνεηφο ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν έπξεπε λα 

εθαξκνζηεί. Σα πξνβιήκαηα γεληθά πνπ εκθαλίζηεθαλ ηέινο είραλ λα θάλνπλ θπξίσο 

κε ην ίδην ην ΚΠΑ (δπζθνιία πξνζαξκνγήο θαηαλφεζεο ησλ ελλνηψλ ηνπ εξγαιείνπ ζε 

ζρέζε κε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα) θαη ηνλ βαζκφ εηνηκφηεηαο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

νξγαληζκνχ λα ην εθαξκφζεη (θνπιηνχξα πνηφηεηαο, έιιεηςε γλψζεο / εθπαίδεπζεο 

θηι) 

πλνςίδνληαο φια ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη πσο ηα ηειεπηαία δεθαπέληε πεξίπνπ ρξφληα 

πνπ ην ειιεληθφ δεκφζην πξνζπάζεζε λα βειηηψζεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ κέζα απφ ηελ 

πηνζέηεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ εξγαιείσλ δελ έρεη θαηαθέξεη αθφκα λα παγηψζεη κηα 

λέα θαηάζηαζε. Μέζα ζε απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

είλαη ε δεκηνπξγία κηαο εξγαιεηνζήθεο πνπ ζα πξνζπαζήζεη λα ζπλεηζθέξεη 

νπζηαζηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Μηα εξγαιεηνζήθε γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο ΓΟΠ ζηνλ Διιεληθφ Γεκφζην Σνκέα. 
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Με βάζε ινηπφλ ηελ επηζπκία / αλάγθε ηνπ θξάηνπο γηα ηελ βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ, αιιά θαη δεδνκέλε ηελ κέρξη ηψξα ηε κε (ζε επηζπκεηφ βαζκφ) επηηπρία ησλ 

πξνζπαζεηψλ ηνπ, ε παξνχζα εξγαζία πξνζεγγίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ ηελ 

νπηηθή ηεο παξακέηξνπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζε 

ζρεδηαζκνχο, φηαλ απνθαζίδνληαη επηινγέο ελεξγεηψλ θηι, εθείλνο πνπ είλαη ν ηειηθφο 

παξάγνληαο εθαξκνγήο ηνπο, είλαη ν ππάιιεινο ηνπ αληίζηνηρνπ δεκφζηνπ νξγαληζκνχ. 

Δθείλνο, πνπ είηε ηνπ δεηεζεί λα πξνβεί ζε ζπζηεκαηηθέο ελέξγεηεο αθινπζψληαο ηηο 

νδεγίεο ηνπ θξάηνπο, είηε πξνζπαζήζεη λα αλαπηχμεη ηηο δηθέο ηνπ πξσηνβνπιίεο 

βειηίσζεο, πξέπεη θαη λα «ζέιεη» θαη λα «κπνξεί».  

Απηφ πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί απφ ηελ αξρή είλαη πσο ε δεκηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαιεηνζήθεο βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή πσο ν εξγαδφκελνο «ζέιεη» λα ζηξαθεί πξνο 

ηελ πνηφηεηα. ηελ πξάμε φκσο, απηή είλαη κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα 

απαζρνιήζεη ηελ πνιηηεία. Βαζηθφο ηεο ζθνπφο είλαη λα ηνλ παξαθηλήζεη, λα ηνλ 

βνεζήζεη λα θαηαλνήζεη ηηο αμίεο ηεο πνηφηεηαο θαη θπξίσο λα ηνλ θάλεη λα ηελ 

εκπηζηεπηεί ζε κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα. Δθείλν πνπ ζα πξαγκαηεπηεί ε ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία είλαη γηα ην αλ ν εξγαδφκελνο πνπ ζέιεη λα νδεγεζεί ζε επηινγέο θαη ελέξγεηεο 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πνηφηεηαο, «κπνξεί» θηφιαο.   

Απφ ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα, εθείλν πνπ πξνθχπηεη είλαη πσο ππάξρεη 

αξρηθά κηα ζεκαληηθή αληίθαζε. Η πνιηηεία ζέιεη λα «ζηξαθεί πξνο ηελ πνηφηεηα», 

βγάδεη λφκνπο θαη νδεγίεο, αιιά ζε έλα πνιχ ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

θαιείηαη λα ηνπο εθαξκφζεη θαίλεηαη λα κελ έρεη δνζεί νχηε ε ζηνηρεηψδεο 

ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε πάλσ ζηηο έλλνηεο ηεο πνηφηεηαο. Δπηπιένλ, νχηε θαη θαηά ηηο 

δηαδηθαζίεο πξφζιεςήο ηνπ, αλαδεηά ηελ πηζηνπνηεκέλε αληίζηνηρε γλψζε φπσο θάλεη 

ζπλήζσο γηα κηα μέλε γιψζζα ή ηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 

Σέινο, αθφκα θη φηαλ κεηά ηελ πξφζιεςε, ην θαιεί γηα ην κφλν ππνρξεσηηθφ 

επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην πνπ ηνπ παξέρεη δελ εζηηάδεη ζε απηφ ην ηφζν αλαγθαίν 

δήηεκα. 

Τπάξρεη κηα πξνζπάζεηα βέβαηα λα θαιπθζεί απηφ ην θελφ ζε επίπεδν επηκφξθσζεο 

κέζα απφ αληίζηνηρα ζεκηλάξηα. Σα ζεκηλάξηα φκσο απηά είλαη ζπλήζσο νξηζκέλσλ 

σξψλ, δελ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλέρεηα νχηε θαη απεπζχλνληαη ζε φινπο. Δίλαη ζίγνπξα 

πξνο ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε αιιά νχηε λα ππνθαηαζηήζνπλ ηελ εθπαίδεπζε πξνθαλψο 

κπνξνχλε νχηε λα δηνξζψζνπλ ην έιιεηκκα γλψζεο πνπ θαίλεηαη λα ππάξρεη. 



79 
 

Η ζπγθεθξηκέλε εξγαιεηνζήθε δεκηνπξγήζεθε γλσξίδνληαο φια ηα παξαπάλσ θαη 

έρνληαο ππφςε πσο γηα λα αιιάμεη νπζηαζηηθά ε θνπιηνχξα θαη ε γλψζε ρξεηάδνληαη 

δεθαεηίεο ζηηο νπνίεο θπζηθά δελ κπνξνχκε κφλν («άπξαγνη») λα πεξηκέλνπκε. Γελ 

έξρεηαη λα αληηηαρζεί ζηηο κέρξη ηψξα πξνζπάζεηεο ηεο πνιηηείαο αιιά αληηζέησο λα 

ζπλεηζθέξεη ζπκπιεξσκαηηθά. Αλαιπηηθφηεξα, αλ ζα κπνξνχζε λα γίλεη κηα ζρεκαηηθή 

πεξηγξαθή, κε ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ θξάηνπο λα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο 

ελέξγεηεο «απφ πάλσ πξνο ηα θάησ» («απφ ηε γλψζε πξνο ηε κε γλψζε»), ε ζεψξεζε 

πνπ πξνηείλεηαη κε ην παξφλ είλαη κηα ηαπηφρξνλε ελέξγεηα «απφ θάησ πξνο ηα πάλσ» 

(«απφ ηε κε γλψζε πξνο ηε γλψζε»). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη «πξνο ηα θάησ» ελέξγεηεο ηνπ θξάηνπο είλαη νη λφκνη, νη νδεγίεο 

πνπ ππνρξεψλνπλ ηνπο θνξείο λα ελεξγήζνπλ. Δίλαη παξάιιεια θαη ε επηκφξθσζε 

πξνζσπηθνχ πνπ ζπλήζσο είλαη αλψηεξεο ή αλψηαηεο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο (ΠΔ/ΣΔ) 

ην νπνίν θαιείηαη λα θαζνδεγήζεη νκάδεο πνπ ζα ζηνρεχζνπλ ζε απνδνηηθφηεξα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξα απνηειέζκαηα. Όπσο πξναλαθέξζεθε φκσο, ηα κέιε ησλ νκάδσλ 

απηψλ (ίζσο θαη νη ίδηνη νη «θαζνδεγεηέο» ηνπο ιίγν πην πξηλ), είλαη πνιχ πηζαλφ λα 

κελ έρνπλ ηηο αληίζηνηρεο γλψζεηο αιιά λα θαινχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε θάηη 

«θαηλνχξην» πνπ ην αληηκεησπίδνπλ γηα «πξψηε θνξά». 

ην ζεκείν απηφ έξρεηαη ζπκπιεξσκαηηθά ε «πξνο ηα πάλσ» πξνζέγγηζε. Ακθίδξνκα, 

καδί κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο ελέξγεηεο, ε ζεψξεζε απηή ζηνρεχεη ζηελ πξνεηνηκαζία 

ησλ «κειψλ ηεο νκάδαο» πνιχ πξηλ θιεζνχλ (είηε ζπληεηαγκέλα απφ ηελ πνιηηεία, είηε 

φηαλ ελδερνκέλσο σξηκάζεη ζε απηνχο ε αλάγθε γηα δηθηέο ηνπο πξσηνβνπιίεο), λα 

ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ. Βαζίδεηαη ζηε ινγηθή κε άιια ιφγηα, πσο αλ 

δνζεί ζηνλ εξγαδφκελν πνπ δελ γλσξίδεη αιιά ζέιεη, κηα βαζηθή εξγαιεηνζήθε 

πνηφηεηαο, ζα «εκπιαθεί» πξαθηηθά θαη νπζηαζηηθά ζηελ ζεκαληηθή απηή πξνζπάζεηα, 

γηαηί θαη ζα μέξεη «απφ πνχ λα αξρίζεη» θαη ζα δηαπηζηψζεη φηη «κπνξεί». 

Η εξγαιεηνζήθε επνκέλσο, πνπ απεπζχλεηαη ζηελ πξναλαθεξζείζα θαηεγνξία ησλ 

ππαιιήισλ θαη απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ αληίζηνηρα εξγαιεία 

«πνηφηεηαο». Σν πξψην κέξνο πεξηιακβάλεη έλα βαζηθφ εξγαιείν ην νπνίν ζα κπνξνχζε 

λα ραξαθηεξηζηεί «ζεσξεηηθφ». Θα είλαη ην πξψην πξάγκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν 

εξγαδφκελνο πνπ αλήθεη ζηελ νκάδα-ζηφρν ηεο εξγαιεηνζήθεο θαη ζα ηνλ βνεζήζεη λα 

θαηαλνήζεη ην ηη ζεκαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα γηα ηνλ νξγαληζκφ ηνπ κηα πξνζπάζεηα 

ζπλερνχο βειηίσζεο. Θα ηνπ δείμεη δειαδή κε άιιν ιφγηα, πξνο ηα πνχ πξέπεη λα 

«θνηηάμεη» γηα λα κπνξέζεη λα «νξίζεη» θαη λα θαηαλνήζεη πξνο ηα πνχ ζηνρεχεη έλαο 
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νξγαληζκφο φηαλ απνθαζίδεη λα βειηηψζεη ηηο παξερφκελεο πξνο ηνπο πνιίηεο / πειάηεο 

ππεξεζίεο ηνπ. 

Η δεκηνπξγία ηνπ εξγαιείνπ απηφ βαζίζηεθε ζην εξσηεκαηνιφγην ηνπ ΚΠΑ θαη ζηνλ 

ηξφπν βαζκνιφγεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ θξηηεξίσλ θαη ππνθξηηεξίσλ ηνπ. ηελ 

πξάμε, πξαγκαηνπνηήζεθε ε πεξηγξαθή ηεο πξνζδνθψκελεο θαη επηδησθφκελεο 

θαηάζηαζεο (ηεο πνξείαο δειαδή πξνο ηελ ηδαληθή κνξθή πνπ ζα ζηνρεχζεη κηα 

ππεξεζία) βνεζψληαο ηνλ εξγαδφκελν λα ηελ νξίζεη, θαηαλνήζεη θη αθνκνηψζεη. 

Παξάιιεια ηνλ εηζάγεη κε κηα πξσηφιεηα παξνπζίαζε θαη ζην ίδην ην ΚΠΑ ψζηε λα 

γλσξίδεη ηφζν ηελ χπαξμε θαη ρξεζηκφηεηα ηνπ φζν θαη ηηο αμίεο ηεο αξηζηείαο ζηηο 

νπνίεο βαζίδεηαη. 

Σν δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαιεηνζήθεο έξρεηαη σο θπζηθή ζπλέρεηα ηεο ρξήζεο ηνπ 

πξψηνπ θαη κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο ην «πξαθηηθφ» ηεο θνκκάηη. Αθνχ ν ππάιιεινο 

πιένλ έρεη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ην ηη ζεκαίλεη πνηφηεηα γηα ηνλ νξγαληζκφ 

ζηνλ νπνίν εξγάδεηαη, απνθηά ηψξα θαη κεξηθά βαζηθά εξγαιεία ηα νπνία ζα κπνξέζεη 

λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη (γηα λα ζπκβάιεη θαη νη ίδηνο πξνο ηελ επίηεπμε ηεο). Πξαθηηθά 

απνηειείηαη απφ επηά ζπλ έλα βαζηθά εξγαιεία πνηφηεηαο ηα νπνία είλαη εχθνια ζηε 

ρξήζε θαη ηελ θαηαλφεζε θαη πνιχ απνηειεζκαηηθά ζε έλα πνιχ κεγάιν εχξνο 

πεξηπηψζεσλ πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ. 

Πξφθεηηαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηα επηά βαζηθά / παξαδνζηαθά εξγαιεία πνηφηεηαο 

(δηάγξακκα αηηίαο-απνηειέζκαηνο, αλάιπζε Pareto, δηάγξακκα ξνήο, θχιιν ειέγρνπ, 

ηζηφγξακκα, δηάγξακκα δηαζπνξάο θαη δηάγξακκα ειέγρνπ) ηα νπνία ζεσξείηαη πσο 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ επίιπζε ελφο πνιχ ζεκαληηθνχ αξηζκνχ ησλ βαζηθψλ 

πξνβιεκάησλ πνηφηεηαο. Δπηπιένλ, ζηα εξγαιεία απηά πξνζηίζεηαη θαη έλα αθφκα 

βαζηθφ εξγαιείν, απηφ ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ ην νπνίν ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ζηελ 

αλάδεημε λέσλ ηδεψλ θαη ην νπνίν πηζαλψο λα εθαξκφδεηαη ήδε «αζπλαίζζεηα» αιιά 

φρη «ζπζηεκαηηθά» απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 

ην ζεκείν πνπ πεξηγξάθνληαη ηα παξαπάλσ εξγαιεία, ππάξρεη θπζηθά θαη ε ζρεηηθή 

αλαθνξά γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ην θαζέλα κπνξεί λα εθαξκνζηεί. Ο 

εξγαδφκελνο πνπ ζα απνθαζίζεη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη κπνξεί θαη πξνηείλεηαη λα 

βαζηζηεί ζε απηέο ηηο αλαθνξέο σο θξηηήξην επηινγή ηνπο. Δπηπιένλ φκσο, φηαλ έρεη 

εμνηθεησζεί κε ηε ρξήζε ηνπο (ή είλαη ήδε εμνηθεησκέλνο) θαη ζα ήζειε λα εκβαζχλεη 

πεξηζζφηεξν ζηα ζέκαηα πνηφηεηαο, ππάξρεη θαη έλαο πην ζπζηεκαηηθφο ηξφπνο 

επηινγήο ηνπο. Αθφκα θη αλ ηειηθά παξακείλεη ζην πην απιφ ηξφπν επηινγήο, ε 
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ελαζρφιεζε θαη κε απηή ηελ παξνπζίαζε ζα ηνλ βνεζήζεη λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηα 

ζέκαηα πνηφηεηαο θαη γεληθφηεξα ηελ πνξεία / ηα ζηάδηα ζπλερνχο βειηίσζεο. 

 

Με βάζε φια ηα παξαπάλσ θαη έρνληαο ππφςε ηε πξναλαθεξζείζα ζεψξεζε ηεο «απφ 

θάησ πξνο ηα πάλσ» πξνζέγγηζεο, πξνηείλνληαη γηα ηελ πνιηηεία ηα αθφινπζα: 

 λα ελζσκαηψζεη ζπζηεκαηηθά ζε φια ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο ην γλσζηηθφ πεδίν 

πνπ ζα πξαγκαηεχεηαη ζέκαηα νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο / δηνίθεζεο νιηθήο 

πνηφηεηαο 

 λα εληάμεη ζηα βαζηθά θξηηήξηα πξφζιεςεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο, ηελ 

ηεθκεξησκέλε γλψζε ησλ παξαπάλσ 

 λα  πξνζζέζεη ζηα ππνρξεσηηθά πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, 

ηελ αληίζηνηρε ζεκαηνινγία 

 λα δεκηνπξγήζεη έλα πξφγξακκα (πηζαλψο κέζσ ΔΚΓΓΑ) ην νπνίν πηνζεηψληαο ηελ 

ζπκπιεξσκαηηθή ζεψξεζε ηνπ παξφληνο, λα ζηνρεχζεη ζηελ επηκφξθσζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.  

 

Αλαιπηηθφηεξα γηα ηελ ηειεπηαία πξφηαζε, κπνξεί λα ραξαρηεί κηα ζηξαηεγηθή δξάζε 

πνπ λα έρεη σο ζθνπφ (έπεηηα απφ ην θαηάιιειν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα δηαξθέζεη - 

κηα πξψηε εθηίκεζε θαη κε ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα δηεηία 

απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια θαη ζα αξρίζεη λα εθαξκφδεηαη) λα 

επηκνξθψζεη ηελ νκάδα-ζηφρν κε βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαιεηνζήθε. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο απηήο, ηα ζέκαηα πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη (κεηαμχ 

άιισλ πνπ ελδερνκέλσο επηιεγνχλ) πξφθεηηαη λα είλαη: 

 ην πξνο ηα πνχ πξέπεη λα ζηνρεχζεη έλαο νξγαληζκφο (άξα θαη νη εξγαδφκελνη ηνπ) 

φηαλ ζέιεη λα πξνζπαζήζεη λα βειηηψζεη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ. 

 ε παξνπζίαζε ησλ αλάινγσλ εξγαιείσλ (εκπινπηηζκέλσλ πξνθαλψο απφ 

εθαξκνζκέλα παξαδείγκαηα πνπ ζα επηιεγνχλ σο αληηπξνζσπεπηηθά ζπλεζηζκέλσλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα), θαη 

 ε πξαθηηθή εθαξκνγή απφ ηνπο επηκνξθσλφκελνπο/λεο κε πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη ίδηνη ζηηο ππεξεζίεο ηνπο (εξγαζηήξην-workshop). 

 

Γηα λα «θεξδεζεί ν ρακέλνο ρξφλνο» θαη λα επηηαρπλζεί ν θχθινο επηκφξθσζεο κπνξεί 

λα αμηνπνηεζεί (σο πνιιαπιαζηαζηηθή δχλακε) ην πξνζσπηθφ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα πνπ 

έρεη ήδε ιάβεη εθπαίδεπζε πξνπηπρηαθή ή κεηαπηπρηαθή πάλσ ζηα επίκαρα ζέκαηα. 
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Μπνξεί πρ λα δεκηνπξγεζεί κηα «νκάδα επηκνξθσηψλ» πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ νη 

ίδηνη «εζσηεξηθά» ζεκηλάξηα ζηνλ θνξέα πνπ εξγάδνληαη (έπεηηα απφ ηελ πξνεηνηκαζία 

ηνπο απφ ην ΔΚΓΓΑ θαη ηελ πιήξε επνπηεία ηνπ σο πξνο ηηο παξακέηξνπο πνπ ζα 

νξίζεη πρ ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε, πξαθηηθή εθαξκνγή θηι). 

 

Σέινο θαη κε βάζε ηελ εκπεηξία / παξαηεξήζεηο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη γεληθά 

ηελ αλαηξνθνδφηεζε απφ φιε απηή ηε πξνζπάζεηα, πξνηείλεηαη λα εηνηκαζηεί κηα λέα 

έθδνζε ηεο εξγαιεηνζήθεο, κε εξγαιεία θαη παξαδείγκαηα πνπ πξαγκαηηθά ζα έρνπλ 

πξνθχςεη κέζα απφ ηηο αλάγθεο ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηελ πξνζπάζεηα ησλ 

ίδησλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε θαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε / πειάηε. 

 

Η ζεκαληηθή αμία ηεο «λέαο πιήξνπο έθδνζεο» είλαη πσο ζα ζπλδέζεη ηελ «ζεσξία ηεο 

νιηθήο πνηφηεηαο» κε ηελ «πξάμε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ». Με ηνλ ηξφπν απηφ 

κπνξεί λα αμηνπνηεζεί σο εγρεηξίδην αλαθνξάο θαη εθπαίδεπζεο / επηκφξθσζεο ζε 

φινπο αληίζηνηρνπο ζρεδηαζκνχο ηεο πνιηηείαο. Κπξίσο φκσο, ζα απνηειέζεη έλα 

ζεκαληηθφ βνεζφ ζηελ πξνζπάζεηα φζσλ εξγάδνληαη ε ζα εξγάδνληαη ζην ειιεληθφ 

δεκφζην ηνκέα γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

ηνπο.  
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