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ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 
Στην παρούσα εργασία διερευνάται πως ο Θεσμός των ΚΕΠ, καταξιωμένος 

πλέον στην συνείδηση των πολιτών, συνέβαλε στην αναβάθμιση της ποιότητας 

των υπηρεσιών των ΟΤΑ αλλά και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Τα ΚΕΠ 

ενταγμένα απαρχής στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης έδρασαν και 

δρουν στο περιβάλλον τους, εισάγοντας μια διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο 

εξυπηρέτησης του πολίτη εστιάζοντας περισσότερο στις ανάγκες του για ποιοτικές 

υπηρεσίες σε ταχύτερο χρόνο και από ένα φυσικό σημείο χωρίς την ανάγκη 

μετακίνησης του στις διάφορες Υπηρεσίες. 

Τα ΚΕΠ ως ένα μεταρρυθμιστικό εγχείρημα κατόρθωσαν αφενός μέσω της 

αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών (πλατφόρμα e-kep, ηλεκτρονικές on line 

υπηρεσίες, διαλειτουργικότητα) και αφετέρου μέσω μιας νέας γενιάς διοικητικών 

υπαλλήλων με μια άλλη διοικητική κουλτούρα εστιασμένη περισσότερο σε μια 

πελατοκεντρική προσέγγιση, να αναβαθμίσουν την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών τόσο ως προς τον χρόνο διεκπεραίωσης όσο και ως προς τον τρόπο 

εξυπηρέτησης. 

Στην πρώτη ενότητα της εργασίας αναλύεται το περιβάλλον της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης  και η ¨ένταξη των ΚΕΠ μέσα σε αυτό. Επιχειρείται η ανάλυση της 

λειτουργίας των ΚΕΠ στο παραπάνω περιβάλλον και ο τρόπος που συνέβαλαν 

στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τον πολίτη.  

Ακόμη αναφέρομαι στον τρόπο αξιολόγησης των ΚΕΠ μέσω του 

πληροφοριακού τους συστήματος από την κεντρική αρχή εποπτείας τους, την 

ΔΟΛΚΕΠ που είναι υπεύθυνη για την διαχείριση της ποιότητας τους. Παραθέτω 

προτάσεις βελτίωσης των ΚΕΠ ώστε να λειτουργήσουν ως «Κέντρα 

Ολοκληρωμένων Συναλλαγών» γεγονός που αποτελεί και βασικό στόχο της 

έναρξης λειτουργίας τους.  

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας επιχειρώ μια μελέτη της λειτουργίας των ΚΕΠ 

του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού με σκοπό να καταδείξω με την κατάθεση ποσοτικών 

στοιχείων και την διεξαγωγή μιας ποιοτικής έρευνας που αφορά τα ΚΕΠ του 

παραπάνω Δήμου ως προς την συμβολή τους σε ποιοτικές υπηρεσίες αλλά και τις 

δυσχέρειες που προκύπτουν κατά την επίτευξη της ποιότητας. 
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 Έτσι παραθέτω τα στατιστικά στοιχεία διεκπεραιωμένων υποθέσεων της 

τελευταίας πενταετίας (2012-2016) από τα 3 ΚΕΠ του Δήμου και τα αναλύω τα 

ποσοτικά αυτά δεδομένα με την χρήση στατιστικών εργαλείων (δείκτες, 

χρονοσειρές).  Εν συνεχεία χρησιμοποιώ την κατασκευή και συμπλήρωση 

ερωτηματολογίου προς τους πολίτες-δημότες (200 ερωτηματολόγια) ώστε να 

καταγραφούν οι προτιμήσεις και απόψεις τους για τα ΚΕΠ του παραπάνω Δήμου 

αλλά και γενικότερα. Ακολουθεί ανάλυση των αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας 

μέσω διαγραμμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων. Μέσω αυτής της ποιοτικής 

έρευνας διαφαίνεται το ποσοστό ικανοποίησης των πολιτών από τα ΚΕΠ.  

Στο τέλος ερχόμενη σε επαφή με τα ίδια τα στελέχη των ΚΕΠ από 

διαφορετικούς Δήμους και στο πλαίσιο μιας δομημένης συνέντευξης με 

προκαθορισμένες ερωτήσεις, παραθέτω τις απαντήσεις τους με συμμετέχοντα-

κλειδί τον κάθε υπάλληλο, διότι θεωρώ ότι οι υπάλληλοι είναι ίσως και οι πιο 

αρμόδιοι να εστιάσουν στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο θεσμός  μετά από 15 

χρόνια λειτουργίας του. Η καταγραφή των παραπάνω απόψεων έχει ιδιαίτερη 

σημασία και μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης βελτίωσης και περαιτέρω 

αναβάθμισης των Κέντρων. 
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 ABSTRACT 

In this project is examined how the institution of Citizens’ Service Centre 

contributed to the upgrading of quality of services in the Local Government 

Organizations. Citizens Service Centre entered a totally different approach of 

service focused mainly  on citizens’ needs for quality services as soon as possible 

and from one natural point, avoiding the need of constant moving to the State 

services.   

Citizens Service Centers achieved on the one hand through the exploitation 

of new technologies, and on the other hand through a new generation of 

administrative employees with a different “culture” based on a more customer-

driven approach, to improve the quality of services provided.  In the first part of the 

project, I refer to the environment of the Local Government Administration and 

how Centers successfully joined this environment.  

The research questions are: 

How is information system of Citizens’ Service Centers structured? How is it 

interconnected  to the information systems of other Public Services ?  

How this interconnection can be expanded in the future in order to include 

further services related to the Local Government Organizations? 

In what way, Citizens’ Service Centers contributed to the simplification of 

procedures? Which simplification techniques were exploited by the operation of 

Citizens’ Service Centers?  What kind of obstacles do Centers face while 

operating?  Also I refer to the evaluation of Citizens’ Service Centers by their 

information system and their supervising Authority (DOLKEP), which is 

responsible for their quality services.  

In the second part of the project, I attempt a function studies of Citizens’ 

Service Centers in Filothei-Psyhiko, by analyzing statistics administrative acts 

processed during the last five years (2012-2016) , by the previous Centers.     For 

this reason, I analyze quantitative data through chronological orders and 

indicators.  Furthermore I quote a questionnaire to the citizens of Filothei-Psyhiko 

and analyze the results of this qualitative research through charts. In this way I 

mirror the level of satisfaction of Citizens’ By the Centers in Filothei-Psyhiko. 

Finally, in contact with the executives of the Centers, I quote the results of 

interviews.  I interviewed these employees to record their opinion about Citizens’ 

Service Centers, the hindrances they face and how they overcome these 

obstacles. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ   

 

 

 Πως δομείται το πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ και πως 

διασυνδέεται στα πλαίσια της διαλειτουργικότητας με τα 

πληροφοριακά συστήματα των ΟΤΑ και άλλων Υπηρεσιών ; 

 

 Πως αυτή η διασύνδεση πρέπει να επεκταθεί ώστε μελλοντικά να 

ενταχθούν στα ΚΕΠ και άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν 

τους ΟΤΑ; 

 

 Πως τα ΚΕΠ συνέβαλαν στην απλούστευση των διαδικασιών ; Ποιες 

βασικές τεχνικές απλούστευσης αξιοποιήθηκαν μέσω της λειτουργίας 

τους ; Ποια εμπόδια συναντούν τα ΚΕΠ κατά την παραπάνω 

διαδικασία; 

 

 

 

 Ποιος είναι ο βαθμός ικανοποίησης των πολιτών από τις υπηρεσίες 

των ΚΕΠ και τι βελτιώσεις προτείνουν για τον τρόπο λειτουργίας τους: 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 Ανάλυση του Πληροφοριακού Συστήματος των ΚΕΠ  και της 

λειτουργίας του . Εστίαση στον τρόπο που συνδέεται με τα 

Πληροφοριακά Συστήματα των άλλων υπηρεσιών και τους ΟΤΑ για 

την αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών . 

 

 Ανάλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ΚΕΠ κατά την 

απλούστευση των διαδικασιών . 

 

 

 

 Προτάσεις βελτίωσης  της λειτουργίας των ΚΕΠ  και δυνατότητες 

μετεξέλιξης τους σε Ολοκληρωμένα  Κέντρα Ηλεκτρονικών 

Συναλλαγών. 

 

 Στατιστική Ανάλυση  Υποθέσεων πενταετίας που διεκπεραιώθηκαν 

από τα ΚΕΠ του Δήμου Φιλοθέης-ψυχικού μέσω της ανάλυσης 

ποσοτικών δεδομένων , αποτύπωσης χρονολογικών σειρών και 

ορισμού ποιοτικών δεικτών . 

 

 Διεξαγωγή έρευνας μέσω ερωτηματολογίου προς τους πολίτες –

δημότες της ευρύτερης περιοχής . Ανάλυση αποτελεσμάτων για τον 

βαθμό ικανοποίησης των πολιτών από τις προσφερόμενες 

υπηρεσίες των ΚΕΠ. Συμπεράσματα. 

 

 Συνέντευξη υπαλλήλων διαφορετικών ΚΕΠ  βασισμένη στο μοντέλο 

της δομημένης συνέντευξης  με τρεις θεματικές ενότητες. 

Αποτύπωση της εμπειρίας των παραπάνω στελεχών. 

Συμπεράσματα. Προτάσεις αναβάθμισης του θεσμού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΤΑ. 
 

Η πολυμορφία των θεμάτων που καλείται να αντιμετωπίσει ένα κράτος και οι 

οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες συγκεκριμένων κοινωνιών εξηγούν την 

ανάγκη προσφυγής της έννομης τάξης στο θεσμό της Αυτοδιοίκησης. Λόγω της 

αδυναμίας της κρατικής διοίκησης να γνωρίζει τις τοπικές υποθέσεις, οι διοικητικές 

αρμοδιότητες αλλά και η πολιτική ευθύνη διαχείρισης των τοπικών κοινωνιών 

μεταβιβάζεται στις ίδιες. 

Αποκέντρωση είναι η μεταβίβαση αποφασιστικών αρμοδιοτήτων από το 

κέντρο στην περιφέρεια, είτε με τη μεταβίβαση τους με νόμο στις μονάδες Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης ή στους λοιπούς τοπικούς οργανισμούς ειδικής αρμοδιότητας, είτε 

με την αποσυγκέντρωση, δηλαδή την παροχή εξουσιοδότησης προς τα 

περιφερειακά κρατικά όργανα για λήψη αποφάσεων πάνω σε θέματα τοπικής 

σημασίας» (Τάτσος, 1999, σελ. 16). 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί και αυτή μια βαθμίδα αποκεντρώσεως και ο 

Νόμος αναθέτει την αποφασιστική αρμοδιότητα σε όργανα τα οποία εκλέγονται 

απ’ ευθείας από τους κατοίκους της περιοχής. Το Κράτος μπορεί σύμφωνα με 

νόμο να περιορίζει ή να διευρύνει το πλαίσιο αυτό των αποφασιστικών 

αρμοδιοτήτων, αλλά και να συνιστά, να συγχωνεύει ή να καταργεί υφιστάμενες 

μονάδες Τοπικής Αυτοδιοίκησης και διοικητικά αποκεντρωμένες υπηρεσίες του. 

Επίσης ως κύριος φορέας της εξουσίας, το Κράτος έχει τη δυνατότητα να αναθέτει 

σε μονάδες Τοπικής Αυτοδιοίκησης πέραν των τοπικής σημασίας αρμοδιοτήτων 

και καθαρά κρατικές αρμοδιότητες, οι οποίες εμπίπτουν στα όρια της χωρικής 

αρμοδιότητας των μονάδων αυτών. 

Αυτοδιοίκηση ονομάζεται η σύσταση οργανωτικών μονάδων της δημόσιας 

διοίκησης, έξω από το νομικό πρόσωπο του κράτους, που αποτελούν ιδιαίτερα 

νομικά πρόσωπα και έχουν δικά τους όργανα. Το Κράτος δημιουργεί με νόμους 

μερικότερα νομικά πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους δίνει 

το δικαίωμα να ασκούν σε ορισμένα αντικείμενα δημόσια εξουσία. Οι υπηρεσίες 

αυτές γεωγραφικά είναι μέσα στα όρια του κράτους, αλλά ως υποκείμενα 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων είναι κάτι χωριστό έξω από τη νομική 

προσωπικότητα του κράτους. 
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Οι Ο.Τ.Α. αποτελούν Ν.Π.Δ.Δ. (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου) και 

απολαύουν διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Αυτό σημαίνει ότι έχουν 

δικαιώματα και υποχρεώσεις, δική τους περιουσία, δικό τους προϋπολογισμό και 

απασχολούν δικούς τους υπαλλήλους. Η οικονομική τους δυνατότητα είναι 

βασικός παράγοντας για την ουσιαστική λειτουργία τους. Γι’ αυτό, το κράτος 

μεριμνά για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων τους. Η μέριμνα αυτή 

πραγματώνεται με ρυθμίσεις εκ μέρους του κράτους που να εξασφαλίζουν έσοδα, 

όπως π.χ. από τον φόρο ακίνητης περιουσίας. Η πολιτεία ασκεί διοικητική εποπτεία 

στους Ο. Τ.Α. με τρόπο, όμως, που να μην εμποδίζει την πρωτοβουλία και την 

ελεύθερη δράση τους, δηλαδή ασκεί έλεγχο νομιμότητας των πράξεων τοπικής 

αρμοδιότητάς τους και όχι έλεγχο σκοπιμότητας (δεν εξετάζει αν οι πράξεις τους 

εξυπηρετούν κάποιο σκοπό ή όχι). 

Στην αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α. ανήκουν οι τοπικές υποθέσεις. Τοπική υπόθεση 

είναι εκείνη που αναφέρεται στην προαγωγή των συμφερόντων των κατοίκων της 

περιφέρειας των Ο. Τ.Α. Νόμος καθορίζει το εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών 

υποθέσεων, καθώς και την κατανομή τους στους επί μέρους βαθμούς. Ο 

Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας απαριθμεί, ενδεικτικά, ορισμένες αρμοδιότητες 

που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α. πρώτης βαθμίδας1.  

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, τόσο υπό την δυνατότητα που παρέχεται στους 

πολίτες να συμμετέχουν αποτελεσματικά στην άσκηση της τοπικής εξουσίας, όσο 

και από τη συνταγματική άποψη αποτελεί κρίσιμο πεδίο εκδήλωσης της λαϊκής 

κυριαρχίας. Η καίρια θέση της στο θεσμικό οικοδόμημα της Πολιτείας αποτυπώνει 

ανάγλυφα την ενιαία πηγή, το ενοποιητικό περιεχόμενο και τον επάλληλο 

επιμερισμό της δημόσιας εξουσίας στους συνταγματικά προσδιορισμένους φορείς 

της. Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ανατίθεται η άσκηση της διοίκησης των τοπικών 

υποθέσεων και της «διατίθεται» γι’ αυτό περιβάλλον διοικητικής αυτοτέλειας, το 

οποίο οριοθετείται ευρύτατα με το άρθρο 102 του Συντάγματος, εφόσον η άσκηση 

της εποπτείας περιορίζεται από την εγγύηση της ελεύθερης δράσης και 

πρωτοβουλίας των Ο.Τ.Α. Η εγγύηση αυτή επιβάλλει τον αυστηρό περιορισμό του 

ελέγχου σκοπιμότητας και καθιερώνει σχεδόν αποκλειστικά τον έλεγχο νομιμότητας. 

Στο πλαίσιο αυτό οι τοπικές αρχές έχουν το δικαίωμα να σχεδιάσουν και να 

εφαρμόσουν ελεύθερα εκείνα τα μέτρα πολιτικής που κρίνουν πρόσφορα για την 

                                            
1 Βλ. Μπέσιλα - Βήκα Ευ. (2004), «Τοπική Αυτοδιοίκηση(Θεσμικό Πλαίσιο - Ευρωπαϊκή Διάσταση)», 

τόμος I, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα) 
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εξυπηρέτηση του τοπικού δημόσιου συμφέροντος, υπό την προϋπόθεση ότι οι 

πολιτικές αυτές αναφέρονται σε τοπικές και όχι σε γενικές κρατικές υποθέσεις 

(Χλέπας Ν., 1998). 

 

Αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α. 
 

Ως «αρμοδιότητα» ορίζεται η ικανότητα «που απονέμει το δίκαιο στο όργανο 

για την επιτέλεση ορισμένου έργου» δηλαδή «είτε να θεσπίζει με πράξεις του 

κανόνες δικαίου (ατομικούς ή απρόσωπους) μονομερώς ή με συμβάσεις, είτε να 

συμβάλλει στη θέσπιση τέτοιων κανόνων είτε να προβαίνει σε υλικές ενέργειες». Η 

αρμοδιότητα είναι η «υποκειμενική όψη της λειτουργίας και η εξειδίκευση της» 

 (Χλέπας Ν., 1998, σελ. 186). 

Το περιεχόμενο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η διοίκηση των τοπικών 

υποθέσεων με τρόπο που να οδηγεί στην βιώσιμη τοπική ανάπτυξη δηλαδή την 

προώθηση και εξυπηρέτηση των τοπικών συμφερόντων , σύμφωνα με το 

Σύνταγμα και το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα. Η έννοια της τοπικής υπόθεσης και 

ο προσδιορισμός του τοπικού συμφέροντος δεν είναι ευχερής. Θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι το τοπικό συμφέρον αποτελεί έκφανση του δημοσίου συμφέροντος που 

διέπει ολόκληρη την κρατική δραστηριότητα. Βασικό στοιχείο των τοπικών 

υποθέσεων είναι η προαγωγή των κοινωνικών, οικονομικών και οικολογικών 

αναγκών της περιφέρειας του Ο.Τ.Α. και την ικανοποίηση βασικών αναγκών των 

κατοίκων του. Συνεπώς όλες οι τοπικές υποθέσεις υπάγονται στην αποκλειστική 

αρμοδιότητα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Το Προεδρικό Διάταγμα 410/95 στο άρθρο 24 αναφέρει ότι η διοίκηση όλων 

των τοπικών υποθέσεων ανήκει στην αρμοδιότητα των δήμων και των κοινοτήτων, 

κύρια μέριμνα των οποίων αποτελεί η προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών 

συμφερόντων, καθώς και των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των 

κατοίκων της. 

Στο άρθρο 75 του Ν. 3463/20062 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά 

θεματική συστηματοποίηση των αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α.: « Οι δημοτικές και οι 

κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα 

με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την 

ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της 

τοπικής κοινωνίας». 

                                            
2
 Βλ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (2006), Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, Ν.3463/2006, Αθήνα 
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Οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως τους τομείς: 

 α) Ανάπτυξης 

 β) Περιβάλλοντος 

 γ) Ποιότητα ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των πόλεων και των οικισμών 

 δ) Απασχόλησης 

 ε) Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  

στ) Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού 

 ζ) Πολιτικής προστασίας. 

 

 

Η έννοια της ποιότητας 

Βασική προϋπόθεση για την κατανόηση μιας ποιοτικής υπηρεσίας, είναι η 

αποσαφήνιση της έννοιας της ποιότητας. Η ποιότητα είναι μια αρκετά 

πολυχρησιμοποιημένη και γι' αυτό εύκολα παρεξηγήσιμη έννοια. Ο ορισμός και η 

σημασία της εξαρτάται σίγουρα από το περιεχόμενο που της αποδίδει ο εκάστοτε 

ερευνητής, επιστήμονας, βάσει της αντίληψης τους για τη διάσταση και τ' 

αντικειμενικά γνωρίσματα της. Συνεπώς, η ποιότητα προσλαμβάνει διαφορετική 

υπόσταση και νόημα ανάλογα με την ιδιαιτερότητα και φυσιογνωμία του 

οργανισμού που εφαρμόζει ένα πρόγραμμα ποιότητας και τους στόχους που αυτό 

καλείται να επιτύχει. ΓV αυτό η εύλογη και ίσως σκόπιμη διαφοροποίηση της έννοιας 

της ποιότητας είναι εμφανής τόσο στην επίδοση μιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος 

όσο και στον τρόπο και τη φιλοσοφία διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας ενός 

οργανισμού. 

Η ποιότητα παρόλο που έχει θετική χροιά δεν είναι εύκολο να οριστεί με 

σαφήνεια. Σύμφωνα με κάθε συγγραφέα3, η ποιότητα ορίζεται με διαφορετικό 

τρόπο: 

 Κατά τον Deming: «Ποιότητα είναι η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη». 

 Κατά τον Crosby: «Ποιότητα είναι η συμμόρφωση των χαρακτηριστικών του 

προϊόντος στις απαιτήσεις του πελάτη». 

 Κατά τον Juran: «Ποιότητα είναι η καταλληλότητα ενός προϊόντος ή αγαθού 

προς χρήση». 

 Κατά τον Tagushi: «Ποιότητα είναι η απώλεια που προξενεί ένα προϊόν στην 

                                            
3 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έννοια της ποιότητας βλέπε Ζαβλανός Μ., «Η 

ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα», εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα, 2006, σελ. 23-

30. 
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κοινωνία». 

Συναφής είναι και ο ορισμός που δίνει ο Ν. Μιχαλόπουλος4, σύμφωνα με τον 

οποίο η ποιότητα ποικίλει από την οριοθέτηση της ως αξία, ως συνώνυμο της 

ανταπόκρισης των προϊόντων ή υπηρεσιών σε ορισμένες προσδιορισμένες 

προδιαγραφές και, τέλος, ως η ικανοποίηση ορισμένων συγκεκριμένων αναγκών 

των πελατών. Σύμφωνα, όμως, με τον Gower5 δεν αρκεί μόνο η επίτευξη της 

συμφωνίας με τις προδιαγραφές, στην περίπτωση που δεν ικανοποιούν ακριβώς 

και σαφώς μια συγκεκριμένη ανάγκη του πελάτη. 

Σχετικά με την οριοθέτηση της ποιότητας στο πλαίσιο της λειτουργίας της 

Δημόσιας Διοίκησης, έμφαση δίνεται στην εστίαση της στοχοθεσίας της Δημόσιας 

Διοίκησης στην ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών. Επομένως, η Δημόσια 

Διοίκηση  οφείλει να αντιμετωπίζει τους πολίτες ως πελάτες και να καθοδηγείται η 

δράση της από τις ανάγκες τους με απώτερο σκοπό την αποτελεσματική και 

ποιοτική ικανοποίησή τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η ποιότητα μιας υπηρεσίας 

καθορίζεται από το βαθμό στον οποίο οι ιδιότητες της εξυπηρέτησης που 

επιθυμούν να έχουν οι πελάτες αναγνωρίζονται και ενσωματώνονται στην παροχή 

της υπηρεσίας και από την έκταση στην οποία οι πελάτες αντιλαμβάνονται ότι οι 

ανάγκες αυτές έχουν ικανοποιηθεί. 

Ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των δημόσιων οργανισμών στις 

περισσότερες αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες δεν διέπεται πλέον από 

την ικανοποίηση στόχων, όπως είναι η στεγανή παροχή υπηρεσιών ή η αύξηση 

μόνο της παραγωγικότητας. Η στρατηγική του δημόσιου τομέα εμπλουτίζεται από 

την ανάπτυξη πολιτικών ποιότητας και οργανωτικής βελτίωσης, που 

επιστρατεύονται για την παροχή των υπηρεσιών που δικαιούνται να 

απολαμβάνουν οι πολίτες. Δεδομένου των απαιτήσεων τους για υψηλότερα 

πρότυπα ποιότητας, για μεγαλύτερη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες και 

αγαθά σε όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος, η δημόσια διοίκηση και ειδικότερα 

οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης αναγκάζονται να υιοθετήσουν μια 

επιχειρησιακή κουλτούρα οργάνωσης και λειτουργίας που βασίζεται σε αρχές 

στρατηγικής διοίκησης, στόχευσης, διαχείρισης επιδόσεων και διασφάλισης 

ποιότητας. Όλες αυτές οι προσεγγίσεις συγκλίνουν σ' έναν κοινό στόχο: τη 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

                                            
4 Μιχαλόπουλος Ν., «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας: όψεις ενός σύνθετου φαινόμενου», Διοικητική 

Ενημέρωση, τεύχος 14, Αθήνα, 1999, σελ. 8 
5
 Gower, «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας», επιμέλεια Dennis Lock, εκδ. «Έλλην», Αθήνα, 2001, σελ. 17. 
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Συστατικά στοιχεία της  Διοίκησης  Ολικής  Ποιότητας. 

Οι βασικές αρχές της ΔΟΠ είναι τρεις : 

I. Η εστίαση στις ανάγκες του πελάτη, η ικανοποίηση των οποίων αποτελεί 

την κινητήρια δύναμη αλλαγής του οργανισμού αναφορικά με τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες που παράγει, αλλά και με τις ίδιες τις διαδικασίες. 

II. Η συνεχής βελτίωση, όπου στο μάνατζμεντ η έμφαση δίνεται στην 

επίτευξη καινοτομιών και στην ανεύρεση βελτιώσεων. Η εφαρμογή του κύκλου Plan, 

Do, Check, Act (Προγραμμάτισε, Εφάρμοσε, Έλεγξε, Ενήργησε)6 7 8 σε κάθε 

διαδικασία μπορεί να επιφέρει τις απαραίτητες βελτιώσεις. 

III. Η ομαδική εργασία και η συμμετοχή όλων των ατόμων, μέσω της 

αποδοχής των αρχών της ΔΟΠ με βασικό στόχο τη βελτίωση του επιπέδου 

ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

Φυσικά, εκτός από τις προαναφερθείσες αρχές υπάρχουν και κρίσιμα 

στοιχεία για την επίτευξη της ΔΟΠ, όπως η ανάγκη για δέσμευση της ηγεσίας, για 

επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού, για αλλαγή της νοοτροπίας και για 

μέτρηση των αποτελεσμάτων και ανατροφοδότηση. 

Η φιλοσοφία της ΔΟΠ όπως αναπτύχθηκε έως τώρα αντλεί στοιχεία από τις 

απόψεις των πρωτοπόρων της ποιότητας (Edward Deming, Joseph Juran, Philip 

Crosby). Ωστόσο, χρήσιμο κρίνεται να αναλύσουμε εν συντομία τις απόψεις των 

ατόμων που συνέβαλλαν στην ανάπτυξη της φιλοσοφίας αυτής έτσι ώστε να 

κατανοήσουμε καλύτερα τις αρχές της ολικής ποιότητας. 

Αρχικά, η φιλοσοφία του Deming αποτέλεσε καταλυτικό παράγοντα 

ανασυγκρότησης και ενδυνάμωσης της Ιαπωνικής βιομηχανίας, καθώς εισήγαγε 

το στατιστικό έλεγχο διεργασιών, την ομαδική εργασία και την προσωπική ευθύνη 

κάθε ατόμου για την επίτευξη της ποιότητας. Βασικά στοιχεία της θεωρίας του 

αποτελούν τα 14 σημεία9 που πρέπει να υιοθετηθούν από τη διοίκηση της 

                                            
6 Murdick R.G., Render B., Russell R. S., «Service Operations Management», Newton, Mass.: Allyn & 

Bacon, 1990. 
7 Σύμφωνα με τον Ζαβλανό Μ., 2006, ο.π., σελ. 30. 
8 Για τον κύκλο του Deming βλέπε Κεφής Β., 2005, ό.π., σελ. 43 και Ζαβλανός Μ., 2006, ο.π., σελ. 51. 
9 Τα 14 σημεία του Deming αποτελούν τη βάση υιοθέτησης προγραμμάτων ολικής ποιότητας και 

συνοπτικά είναι τα εξής: Συνέχεια και συνέπεια στη διατύπωση σκοπού, υιοθέτηση της νέας 

φιλοσοφίας από τη διοίκηση, ανεξαρτητοποίηση από την απλή επιθεώρηση, κατάργηση της 

πρακτική για την επιλογή προμηθειών με μόνο κριτήριο τη τιμή, συνεχής βελτίωση του συστήματος 

παραγωγής και των υπηρεσιών, θέσπιση της εκπαίδευσης και της επανεκπαίδευσης, 

αποτελεσματική ηγεσία, εκδίωξη του φόβου, κατάργηση των εμποδίων ανάμεσα στα τμήματα - 

ενθάρρυνση ομαδικής προσέγγισης, κατάργηση των συνθημάτων - αφισών - προτροπών που 

ζητούν νέα επίπεδα παραγωγικότητας χωρίς να παρέχουν καλύτερες μεθόδους, κατάργηση 

αριθμητικών ποσοστώσεων, επιβράβευση του εργατικού δυναμικού, ενθάρρυνση της συνεχούς 

εκπαίδευσης και αυτοβελτίωσης για κάθε εργαζόμενο, δέσμευση της διοίκησης και συμμετοχή όλων 
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επιχείρησης  έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές και να αλλάξει η 

κουλτούρα του οργανισμού, καθώς και οι επτά θανάσιμες ασθένειες10 που 

μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην εφαρμογή της ΔΟΠ. Επίσης, ο 

Deming βελτίωσε την κυκλική διαδικασία του Shewhart δημιουργώντας τον κύκλο 

Deming (Plan-Do-Study-Act), ο οποίος αποτελεί μέσο για την βελτίωση των 

δραστηριοτήτων ποιότητας. 

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον Juran η ποιότητα ορίζεται ως καταλληλότητα 

προς χρήση από την οπτική γωνία του χρήστη. Επομένως, υποστηρίζει ότι μόνο ο 

πελάτης μπορεί να καθορίσει την ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας. 

Επίσης, ο ίδιος εισήγαγε την έννοια του εσωτερικού πελάτη, δηλαδή του ατόμου 

που εργάζεται μέσα στον οργανισμό και έχει ως προμηθευτή προηγούμενες 

διεργασίες. Τέλος, υπήρξε ο εισηγητής της λεγόμενης «τριλογίας της ποιότητας»: 

προγραμματισμός ποιότητας, έλεγχος ποιότητας και βελτίωση ποιότητας, 

σύμφωνα με την οποία για να εισαχθεί ένα σύστημα βελτίωσης της ποιότητας σε 

οργανισμούς και επιχειρήσεις είναι βασική προϋπόθεση η διασφάλιση της 

δέσμευσης και προσήλωσης σε αυτή του συνόλου των στελεχών. 

Τέλος, θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στην θεωρία του Crosby, καθώς 

υπήρξε ο εισηγητής της θεωρίας των «μηδέν λαθών» σύμφωνα με την οποία ένα 

σύστημα ποιότητας πρέπει να βασίζεται στην πρόληψη. Ιδιαίτερη μνεία οφείλουμε 

να κάνουμε και στη συνεισφορά στη συγκρότηση των αρχών και των πρακτικών 

της ΔΟΠ των Ιαπώνων Dr. K. Ishikawa και A. V. Feigenbaum. Ο Dr. K. Ishikawa 

εισήγαγε τους «κύκλους ποιότητας», οι οποίοι αποτελούν ένα εργαλείο 

προωθημένου συμμετοχικού μάνατζμεντ11. 

Ολοκληρώνοντας αυτή την προσέγγιση , παρατηρούμε ότι οι θεωρίες των 

«πρωτοπόρων» της ποιότητας συγκλίνουν σε ορισμένα σημεία. Συγκεκριμένα, τα 

βασικά κοινά στοιχεία12  που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η  δέσμευση της 

                                                                                                                                    
των ατόμων για την υλοποίηση των παραπάνω σημείων της νέας φιλοσοφίας. Για μια αναλυτική 

προσέγγιση της θεωρίας των 14 σημείων του Deming, βλέπε Ζαβλανός Μ., 2006, ο.π., σελ. 3951 και 

James P., 1998, ο.π., σελ. 94-99. 
10 Οι ασθένειες που παρουσιάζονται ως εμπόδια στην εφαρμογή της ποιότητας είναι οι εξής: έλλειψη 

σταθερότητας σκοπού, έμφαση σε βραχυπρόθεσμα οφέλη, αξιολόγηση της απόδοσης - επίδοσης, 

μετακίνηση των μάνατζερ, διοίκηση της επιχείρησης με τη χρησιμοποίηση ορατών μόνο αριθμών, 

υπερβολικό κόστος νοσηλείας, υπερβολικό κόστος εγγυήσεων, βλέπε Ζαβλανός Μ., 2006, ο.π., σελ. 

50 -5 
11 Τσέκος Θ., «Η εργασιακή ηθική ως παράμετρος της Ολικής Ποιότητας: από την εμπειρία της 

ιδιωτικής επιχείρησης στις προοπτικές για τη Δημόσια Διοίκηση», Διοικητική Ενημέρωση, τεύχος 1, 

Ιανουάριος 1995, σελ. 67-85. 
12 Η ανίχνευση κοινών σημείων και ομοιοτήτων μεταξύ των θεωριών αναλύεται διεξοδικά στο 

Μιχαλόπουλος Ν., «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας: όψεις ενός σύνθετου φαινόμενου», Διοικητική 

Ενημέρωση, τεύχος 14, Αθήνα, 1999, σελ. 11-16. 



17 
 

ηγεσίας και προσήλωση όλων των στελεχών στις αρχές της ΔΟΠ –η ανάγκη για 

καθολική συμμετοχή- ομαδική εργασία, η χρησιμότητα της συνεχούς εκπαίδευσης 

και βελτίωσης.  

 

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΟΤΑ. 

Η υλοποίηση της ολικής ποιότητας σ' έναν ΟΤΑ δεν είναι εύκολη υπόθεση 

εφόσον προϋποθέτει τη ριζική αλλαγή της κουλτούρας οργάνωσης και διοίκησης, 

η οποία πρέπει να υποστηρίζεται από την αιρετή ηγεσία, τους διευθυντές των 

υπηρεσιών και τους εργαζόμενους. Εμπόδια είναι δυνατόν να εμφανιστούν αν 

υπάρχει αδυναμία ξεκάθαρης στοχοθέτησης, επιλογής του κατάλληλου μοντέλου 

ολικής ποιότητας, προσδιορισμού των διαδοχικών σταδίων υλοποίησης του 

προγράμματος, χρησιμοποίησης τεχνικών και εργαλείων βελτίωσης της ποιότητας 

και άγνοιας των προεκτεθέντων βασικών αρχών της ολικής ποιότητας. Η αποφυγή 

τέτοιου είδους προβλημάτων είναι εφικτή αν ο ΟΤΑ διατυπώσει με σαφήνεια και 

ιεραρχήσει τους στόχους του με ορθολογικό και επιχειρησιακό τρόπο. 

Η αποστολή ενός δημόσιου φορέα τοπικής δράσης είναι η ικανοποίηση των 

αναγκών του δημότη και η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών και προϊόντων που 

παρέχει. Σ' αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η υλοποίηση της ολικής ποιότητας, η οποία 

δεν ελέγχεται κατά τον παραδοσιακό τρόπο (δηλαδή επιθεώρηση και έλεγχος) αλλά 

διοικείται σε όλα τα τμήματα του ΟΤΑ, προϋποθέτοντας την ύπαρξη παραγόντων 

όπως δέσμευση, υποκίνηση, σκοπός, όραμα και δημιουργικότητα13. 

Η εφαρμογή της ολικής ποιότητας σ' έναν ΟΤΑ στηρίζεται στην εξής μεθοδολογία: 

 Η ολική ποιότητα είναι μια συνολική διαδικασία που εμπλέκει όλες τις 

διαδικαστικές ενέργειες του ΟΤΑ. Η βελτίωση της ποιότητας κάθε εσωτερικής 

λειτουργίας έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή βελτιωμένων ενδιάμεσων 

αποτελεσμάτων, τα οποία συνιστώντας διαδοχικά εισροή και εκροή 

καταλήγουν σ' ένα τελικό προϊόν, του οποίου η προστιθέμενη αξία ικανοποιεί 

τις ανάγκες του δημότη/χρήστη. 

 Κάθε στρατηγική, πολιτική και ενέργεια δρουν συμπληρωματικά για έναν και 

μόνο στόχο: την ανταπόκριση των παρεχόμενων τοπικών υπηρεσιών στις 

προσδοκίες και τα πρότυπα των δημοτών. 

 Παρακολούθηση της προσπάθειας βελτίωσης του ΟΤΑ με την ύπαρξη ενός 

                                            
13 Βλ. Juran, J.M., Gryna, F.M., (1993), Quality planning and analysis. Singapore: McGarw-Hill. 
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ολοκληρωμένου συστήματος μέτρησης, το οποίο εστιαζόμενο σε μια σειρά 

από δείκτες-κλειδιά θα περιγράφει την πρόοδο του οργανισμού και θα δίνει τη 

βάση για την αξιολόγηση του. Η χρησιμοποίηση δεικτών μέτρησης, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης μετά το πέρας κάθε σταδίου της 

διαδικασίας παραγωγής του κοινωνικού προϊόντος συμβάλλει στο να 

εξασφαλίσει ο ΟΤΑ εγκαίρως την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος που θα 

εισπράξει ο δημότης. Ακόμα, η μέτρηση της διαδικασίας παρέχει την 

απαραίτητη ανατροφοδότηση ώστε ο υπεύθυνος ή ο διευθυντής της να έχει 

την ευκαιρία να βελτιώσει τις αποκλίνουσες λειτουργίες πριν την παραγωγή 

της ενδιάμεσης εκροής τους. 

 Συμμετοχή όλου του προσωπικού που επεκτείνεται πέρα από την προσπάθεια 

του να "μην γίνονται λάθη". Η ολική ποιότητα προϋποθέτει ότι κάθε 

εργαζόμενος θα επιτελεί την εργασία του με θετικό και εποικοδομητικό τρόπο. 

Εξάλλου, για ένα δημόσιο οργανισμό, ο οποίος παράγει το κοινωνικό προϊόν 

του στηριζόμενος αποκλειστικά στο μεταβλητό του κεφάλαιο, οι εργαζόμενοι 

είναι ο πιο πολύτομος και δημιουργικός του πόρος για τη βελτίωση της 

ποιότητας και τη δημιουργία καινοτομιών 

 Υποκίνηση της ομαδικής εργασίας, καταργώντας κάθε είδους διατμηματικό 

εμπόδιο και ενισχύοντας την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των 

τμημάτων. Σημαντική συμβολή έχουν σ' αυτό οι διευθυντές των τμημάτων του 

ΟΤΑ, οι οποίοι ως οι καλύτεροι γνώστες των λειτουργιών που προΐστανται, 

δημιουργούν τις ευκαιρίες ανταλλαγής της πληροφόρησης και βοηθούν στη 

διατήρηση του συλλογικού πνεύματος εργασίας. 

Γνώμη όλων όσων ασχολούνται με προγράμματα ποιότητας είναι ότι κατά την 

εφαρμογή τους πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η άποψη των εργαζομένων σε κάθε 

τομέα ή λειτουργία, καθώς είναι αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα τα προβλήματα και 

τις προοπτικές βελτίωσης του παραγόμενου ενδιάμεσου προϊόντος της εργασίας 

τους. Η ενεργοποίηση τους μέσα από τη συγκρότηση ομάδων βελτίωσης της 

ποιότητας εργασίας συνίσταται σε: α. καταγραφή όλων των εκροών κάθε 

δημοτικής υπηρεσίας (π.χ. πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, κλπ.), β. προσδιορισμό της 

ομάδας στόχου κάθε εκροής (δημότες, παιδιά, μόνιμοι κάτοικοι δήμου, κ.ο.κ.) και 

καταγραφή των αναγκών τους. Η τελευταία παράμετρος επιτυγχάνεται με τη 

δημιουργία των κατάλληλων δεικτών ποιότητας βάσει των οποίων αξιολογείται η 

αποτελεσματικότητα των τομεακών προσεγγίσεων και της υιοθέτησης της 
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μεθοδολογίας του Κόστους Ποιότητας, με την οποία αποτυπώνονται οι πόροι που 

σπαταλώνται από τη λανθασμένη υλοποίηση και το κόστος των άσκοπων 

ενεργειών. 

Με αυτούς τους δύο τρόπους ο ΟΤΑ είναι σε θέση να προσδιορίσει τις 

προτεραιότητες των δημοτών του, τις ανάγκες τους και το επίπεδο ικανοποίησης 

τους ανάλογα με την ποιότητα της τελικής εκροής/υπηρεσίας που λαμβάνουν.      

Έτσι αξιολογείται η επίδοση του οργανισμού ως προς το πρότυπο προϊόν/υπηρεσία 

που απαιτεί ο δημότης/χρήστης και το οποίο κάθε ΟΤΑ είναι υποχρεωμένος να 

προσφέρει. Στο τελευταίο συμπέρασμα καταλήγουν οι ομάδες εργασίας με την 

ποσοτικοποίηση των απόψεων των χρηστών και τη δημιουργία προτύπων ή στόχων 

για τη βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας.  

Τα μέτρα που καλείται ένας ΟΤΑ να χρησιμοποιήσει πρέπει ν' αφορούν σε 

μεταβλητές σημαντικές για το επίπεδο της ευημερίας του δημότη, να είναι ευαίσθητα 

και ν’ αποτυπώνουν την οποιαδήποτε αλλαγή είτε στο εσωτερικό του ΟΤΑ είτε στο 

εξωτερικό του περιβάλλον και να παρακολουθούνται σε τακτική βάση. Μέτρα 

ποιότητας που μπορεί ν’ αναπτύξει ένας ΟΤΑ, των οποίων η άριστη τιμή τους είναι η 

ελάχιστη δυνατή αναφέρονται ενδεικτικά τα εξής: 

 συνολικός χρόνος προσφοράς του προϊοντος/υπηρεσίας στον τελικό 

χρήστη χρόνος αναμονής για την έκδοση βεβαίωσης ή πιστοποιητικού 

 αριθμός αναγκαίων μετακινήσεων του χρήστη μεταξύ δημοτικών υπηρεσιών 

για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης του 

 ποσοστό λαθών κατά τη χορήγηση του προϊόντος 

 αριθμός διαμαρτυριών και παραπόνων ανά κατηγορία υπηρεσιών 

 αριθμός εμπλεκόμενων υπαλλήλων για την προσφορά ενός συγκεκριμένου 

προϊόντος. 

Οι μεταβλητές αυτές μπορούν κάλλιστα να πάρουν κάποιες τιμές, οι οποίες 

συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες πρότυπες τιμές (αυτές δηλαδή που ικανοποιούν 

τους δημότες-χρήστες) θα εκφράσουν την επίδοση του ΟΤΑ για κάθε λειτουργία και 

υπηρεσία του και ταυτόχρονα θα προσδιορίσουν τις αποκλίσεις των πραγματικών 

αποτελεσμάτων (ποσοτικών και ποιοτικών) από τις πρότυπες προδιαγραφές. Σε 

περιπτώσεις όπου μια υπηρεσία (π.χ. έκδοση ενός πιστοποιητικού) δεν παρέχεται στο 

χρόνο, με τον τρόπο που ικανοποιεί το δημότη, δημιουργείται η απόκλιση που 

ευθύνεται για τη δυσαρέσκεια του αποδέκτη της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
 

O ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΚΑΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. 

Από   τους   σημαντικότερους   θεσμούς   που   άλλαξαν   τη   μορφή   της 

εξυπηρέτησης των πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες είναι τα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πελατών. Αποτελούν one-stop-shops για το σύνολο σχεδόν του 

Δημοσίου, παρέχοντας υπηρεσίες πληροφόρησης και διεκπεραίωσης αιτημάτων 

των πολιτών προς τους δημόσιους οργανισμούς. Η φιλοσοφία της λειτουργίας 

των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) επικεντρώνεται στο σύνθημα: 

«ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ». Η πρωτοβουλία της 

δημιουργίας τους αποτελεί μια πρωτοποριακή παρέμβαση για τα ελληνικά 

δεδομένα, στον τομέα της ποιοτικής βελτίωσης των συνθηκών Εξυπηρέτησης των 

πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες. Η Καινοτομία του έργου εστιάζεται στο 

γεγονός ότι ο πολίτης με την επίσκεψή του στα ΚΕΠ. μπορεί να πληροφορείται 

έγκαιρα και υπεύθυνα για διάφορα θέματα που αφορούν στις συναλλαγές του με 

τη δημόσια διοίκηση, να υποβάλει αιτήματα για διεκπεραίωση υποθέσεων του από 

διάφορες υπηρεσίες και να παραλαμβάνει διοικητικά έγγραφα. 

 

Πρόδρομος των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών υπήρξε το «Πρόγραμμα 

Αστερίας». Το πρώην Υπουργείο Αιγαίου σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχεδίασε ένα πρόγραμμα 

με σκοπό τον  εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Στόχος του προγράμματος 

ήταν η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών στα νησιά του Αιγαίου, με τις 

ιδιαιτερότητες που τα διακρίνουν. Τα αποτελέσματα του Προγράμματος Αστερίας  

ήταν: 

Α) η άρση της γεωγραφικής απομόνωσης ιδιαίτερα ευαίσθητων περιοχών 
 

Β) η αποδοτική υλοποίηση των ασκούμενων πολιτικών 
 

Γ) η αναβάθμιση των παρεχόμενων πολιτικών. 

Το πρόγραμμα λειτούργησε αρχικά σε όλους τους δήμους των νησιών του 

Αιγαίου μέσω του δικτύου των «Γραφείων του Πολίτη», όπως ονομάστηκαν, και 

έπειτα με απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα με το όνομα  
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«Αριάδνη».  Οι   κάτοικοι   των   νησιών   προσέρχονταν   στον   δήμο,   την   

αμεσότερη έκφρασης  της  κρατικής  διοίκησης  και  αφού  συμπλήρωναν το 

ψηφιοποιημένο έντυπο  αίτησης,  αυτό  αποστέλλονταν  ηλεκτρονικά  από  τον  

υπάλληλο  του «Γραφείου του Πολίτη» στην αρμόδια υπηρεσία.  

Κατόπιν παραλάμβαναν από τον ίδιο  υπάλληλο  το  απαντητικό  έγγραφο  

σε  λιγότερο  χρόνο  και  με  μικρότερο κόστος από οποιοδήποτε άλλο μέχρι τότε 

τρόπο. Έτσι με τη συγκεκριμένη δράση, οι δήμοι ήταν πια σε θέση να προσφέρουν 

ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη, σε όλο το φάσμα της 

κρατικής διοίκησης. 

Η σύσταση των ΚΕΠ στην χώρα μας έγινε με την εφαρμογή του άρθρου 31 

του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/2002)14 που αντικατέστησαν τα «Γραφεία του 

Πολίτη».  Στη  πρώτη  φάση  του  το  έργο  χρηματοδοτήθηκε  κατά 7 5 %  α π ό 

π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α    της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  κατά  25%  από  τον  

ελληνικό προϋπολογισμό (Chatzoglou  2013). 

Σε πρώτη φάση αναπτύχθηκαν σε αστικά κέντρα και κατόπιν σε όλες τις 

Περιφέρειες, στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τους Δήμους και τις Κοινότητες της   

χώρας.   Βασικότερος   σκοπός   της   λειτουργίας   τους   είναι   η   παροχή 

πληροφοριών στους πολίτες και η διεκπεραίωση υποθέσεων τους, από τη στιγμή 

της  υποβολής του αιτήματός τους μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες. Λειτουργούν δηλαδή ως ενδιάμεσος ανάμεσα στους πολίτες 

και στο δημόσιο, μειώνοντας έτσι την ανάγκη το άτομο να απευθύνεται σε 

πολλαπλούς οργανισμούς μέχρι να ικανοποιήσει κάποια ανάγκη του. Για την 

υλοποίηση και λειτουργία των ΚΕΠ αξιοποιούνται προγράμματα όπως το 

επιχειρησιακό πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) και υλοποιούνται 

σημαντικά έργα όπως το «Αριάδνη», το «Σύζευξις» στα πλαίσια του προγράμματος 

ΚτΠ τα οποία προέρχονται είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από την Ελληνική 

πολιτεία, είτε σε συνδυασμό των προηγούμενων. Τυπικές περιπτώσεις των 

παραπάνω είναι το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» με 

υλοποίηση των αντίστοιχων έργων «Αριάδνη», «Σύζευξις», «Αριάδνη II».Η ύπαρξη 

όμως των ΚΕΠ, δεν είναι το μοναδικό κανάλι εξυπηρέτησης, καθώς δεν απαγορεύει 

σε καμία περίπτωση στον πολίτη, να απευθυνθεί ο ίδιος αυτοπροσώπως στο 

δημόσιο φορέα που επιθυμεί και να λάβει την υπηρεσία από εκεί. 
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Πίνακας 1- Αριθμητική κατανομή των ΚΕΠ ανά νομό 
 

 
 

Α/Α ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
 

ΚΕΠ 

Α/Α ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
 

ΚΕΠ 

1 Αιτωλοακαρνανίας 31 27 Κοζάνης 20 

2 Αργολίδος 16 28 Κορινθίας 16 

3 Αρκαδίας 23 29 Κυκλάδων 35 

4 Άρτας 15 30 Λακωνίας 20 

5 Αττικής 152 31 Λαρίσης 32 

6 Αχαΐας 22 32 Λασιθίου 9 

7 Βοιωτίας 19 33 Λέσβου 19 

8 Γρεβενών 14 34 Λευκάδας 7 

9 Δράμας 7 35 Μαγνησίας 24 

10 Δωδεκανήσου 33 36 Μεσσηνίας 32 

11 Έβρου 13 37 Ξάνθης 12 

12 Ευβοίας 27 38 Πέλλας 12 

13 Ευρυτανίας 12 39 Πιερίας 15 

14 Ζακύνθου 7 40 Πρεβέζης 9 

15 Ηλείας 20 41 Ρεθύμνης 11 

16 Ημαθίας 13 42 Ροδόπης 13 

17 Ηρακλείου 27 43 Σάμου 9 

18 Θεσπρωτίας 10 44 Σερρών 24 

19 Θεσσαλονίκης 49 45 Τρικάλων 24 

20 Ιωαννίνων 40 46 Φθιώτιδος 20 

21 Καβάλας 13 47 Φλωρίνης 12 

22 Καρδίτσας 21 48 Φωκίδος 13 

23 Καστοριάς 14 49 Χαλκιδικής 14 

24 Κέρκυρας 13 50 Χανίων 25 

25 
Κεφαλληνίας και 

 

Ιθάκης 
9 51 Χίου 10 

26 Κιλκίς 8 27 Κοζάνης 20 

 
 
 

Στοιχεία διαθέσιμα στο www.kep.gov.gr
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΠ 

 

Αναφερόμενοι στις βασικές λειτουργίες των ΚΕΠ στις μέρες μας, θα 

λέγαμε πως οι υπάλληλοι σε αυτά μπορούν να :  

 

 Εξυπηρετούν όποιες ενέργειες χρειάζονται για διεκπεραίωση διοικητικών 

υποθέσεων.  Προμηθεύουν σε ενδιαφερόμενους τα απαραίτητα έντυπα 

αιτήσεων και από την πλευρά τους αναζητούν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες.  

 Διεκπεραιώνουν κάποιες άλλες υπηρεσίες όπως επικύρωση εγγράφων, 

αντιγράφων, χορήγηση παραβόλων και φορολογικές ενημερότητες, 

πληροφορίες, προκηρύξεις, ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας, αιτήσεις 

ασφαλιστικών ταμείων , αιτήματα προς το Υπουργείο Μεταφορών και 

Επικοινωνιών. 

Αντίστοιχα υπάρχουν τα απαραίτητα έντυπα τα οποία συνοδεύουν τις 

1.300 διαδικασίες οι οποίες και διεκπεραιώνονται και μέσα από το διαδίκτυο. 

Έτσι είναι πολύ εύκολο για τον κάθε πολίτη να τα προμηθευτεί χωρίς άσκοπες 

μετακινήσεις. Η μεθοδολογία υλοποίησης αποτελεί και την καινοτομία των ΚΕΠ. 

«Η βασική ιδέα είναι ότι τα έγγραφα πρέπει να διακινούνται και όχι οι πολίτες.     

Επίσης συντελούν στο να προωθείται και το μοντέλο ολοκληρωμένων 

διοικητικών συναλλαγών μέσω μιας θέσης εργασίας. 

Οι τεχνολογίες του διαδικτύου αξιοποιούνται στο έπακρο , γεγονός που 

και αυτό αποτελεί καινοτομία, μέσα από ένα δίκτυο διανομής πληροφοριών 

υπηρεσιών. Ο πιο μακρινός δήμος μπορεί να έχει τη δυνατότητα μέσω e-mail 

για την όποια συναλλαγή του.  

Βασικός στόχος των παραπάνω καινοτομιών είναι η ποιοτική 

αναβάθμιση των πολιτών και της εξυπηρέτησής τους αλλά και των 

επιχειρήσεων, η καλύτερη παραγωγικότητα δημόσιας διοίκησης και τέλος η 

διοικητική μεταρρύθμιση μέσω του e-goverment απέναντι στο κοινωνικό 

σύνολο και στην ανάπτυξη του κράτους. Η κοινωνία της γνώσης μέσα από μια 

πλήρη ηλεκτρονική ενημέρωση αλλά και ασφαλή ολοκλήρωση συναλλαγών 

αποτελεί σημαντικό στόχο. Η αλλαγή τους σε Κέντρα Ολοκληρωμένων 

Συναλλαγών σε ένα πλαίσιο αειφορίας και επαναληψιμότητας είναι η εξέλιξη 
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των παραπάνω δράσεων για καλύτερη παροχή υπηρεσιών και επέκτασης της 

λειτουργίας τους. 

(Οδηγός των κέντρων εξυπηρέτησης Πολιτών, Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 2007).  

 

 

Διαδικτυακή πύλη kep.gov.gr  

 
Η ιστοσελίδα των ΚΕΠ γίνεται γνωστή και παρουσιάζεται από το Υπουργείο 

Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι γλώσσες 

στις οποίες είναι διαθέσιμη είναι τέσσερις: Αγγλικά, Ελληνικά, Γαλλικά και 

Γερμανικά. Η βασική ιδέα αλλά και το σύνθημα που χρησιμοποιείται είναι τα « ΚΕΠ 

και έγινε», «Στο επίκεντρο ο Πολίτης». Μέσα από αυτές τις φράσεις προωθείται η 

ιδέα ότι ο κάθε ένας έχει τη δυνατότητα να επισκέπτεται τα ΚΕΠ και να 

ολοκληρώνει με ταχύτητα την κάθε του συναλλαγή με το δημόσιο. Οι 

συναλλαγές είναι καταχωρημένες σε κατηγορίες και σύμφωνα με τη φύση και το 

χαρακτήρα τους. Υπάρχουν στην πύλη οι αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες και 

διεκπεραιώνουν τις εργασίες. Επίσης υπάρχει ένα εικονίδιο για κάθε συναλλαγή 

το οποίο και ενημερώνει με ποιους τρόπους το όποιο αίτημα μπορεί να 

εκτελεσθεί. Οι τρόποι είναι είτε:  

 Με φαξ  

 Μέσω κάποιου site  

 Από το 1500  
 

Επίσης, μέσα από την συγκεκριμένη ηλεκτρονική σελίδα ο πολίτης μπορεί να:  

 

 Γίνει χρήστης ώστε  να υποβάλλει ηλεκτρονικά κάποιο αίτημά του και 

έτσι μέσα από αυτό το site να διευκολυνθεί και να ολοκληρώσει την 

συναλλαγή του με το δημόσιο. Υπάρχουν περίπου 20.033 χρήστες που 

είναι εγγεγραμμένοι οι αριθμός ο οποίος είχε αναφερθεί μέχρι το 2012. Η 

χρησιμότητα της συγκεκριμένης ιστοσελίδας είναι πλέον εμφανής. 

 Ενημερώνεται για πιστοποιημένες διαδικασίες οι οποίες μπορούν να 

υποβάλλονται μέσω on-line διαδικασιών.  

 Έχει στη διάθεσή του χρήσιμα τηλέφωνα για όποιες υπηρεσίες θέλει να 

συναλλαγεί και τις αντίστοιχες διαδικασίες που τον ενδιαφέρουν ανά 

κατηγορία. 
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 Αναζητά δημόσιους φορείς  

 Έχει ενημέρωση για διαδικασίες οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία 

«οδηγός του πολίτη». Αναφέρονται : γεωργία, έγκλημα, νόμοι. 

Δικαιοσύνη, περιβάλλον, δικαιώματα, εκπαίδευση, απασχόληση, 

επιχειρήσεις, Κυβέρνηση, πληροφορία και επικοινωνία, τέχνες, 

ψυχαγωγία, τουρισμός, υγεία, χρηματοοικονομικά.  

 Έχει όποιες πληροφορίες θέλει καθώς και τα τηλέφωνα  όλων των ΚΕΠ 

και τις διευθύνσεις όλων των Δήμων.  

 Για οποιοδήποτε τεχνικό σφάλμα ή όποια δυσκολία συνάντησε στην 

περιήγησή του μπορεί να κάνει ερωτήσεις συμπληρώνοντας μια φόρμα.  

 Τέλος, μπορεί να γνωρίζει τα πάντα γύρω από αιτήσεις που γίνονται για 

επιχειρήσεις και να έχει στη διάθεσή του όλα τα σχετικά έγγραφα για 

θέματα επιχειρήσεων όπως :  

o Ίδρυση επιχειρήσεων  

o Χρηματοδοτήσεις  

o Επιχορηγήσεις  

o Φορολογία  

o Σχετικοί διαδικτυακοί τόποι . 

 

 

 

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΠ ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ. 
 

Βασικός παράγοντας για την επιτυχή λειτουργία μιας υπηρεσίας της 

μορφής "one stop shop" είναι η αυτοματοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό 

των διαδικασιών, που αυτή θα αναλαμβάνει με στόχο την πλήρη αξιοποίηση 

των ευκαιριών που δίνει το μοντέλο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η 

αυτοματοποίηση αυτή γίνεται με τη χρήση του ειδικού λογισμικού, μέσω του 

οποίου έχει δημιουργηθεί βάση δεδομένων, στην οποία έχουν καταχωρηθεί και 

κωδικοποιηθεί όλες οι διαδικασίες που αναλαμβάνει το Κέντρο (για 

λογαριασμό των πολιτών που απευθύνονται σε αυτό). Στην ίδια βάση 

δεδομένων καταγράφονται οι αριθμοί τηλεφώνου, η ταχυδρομική διεύθυνση 

και το ονοματεπώνυμο των αρμοδίων υπαλλήλων όλων των φορέων στους 

οποίους απευθύνεται το Κέντρο.  
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Στο συγκεκριμένο έργο υποστηρίζονται υπηρεσίες όπως: 14 

• δημιουργία σχετικού ηλεκτρονικού φακέλου ανάλογα με την 

πιστοποιημένη υπόθεση. 

• ηλεκτρονική πρωτοκόλληση της αλληλογραφία των ΚΕΠ με τις 

Δημόσιες Υπηρεσίες. 

• διαχείριση και παρακολούθηση των αιτημάτων του πολίτη 

καθώς και της εξέλιξης τους μέχρι και τη διεκπεραίωσή τους 

• τη λειτουργία μηχανισμού Διοικητικής παρακολούθησης (MIS) 

από το ΥΠΕΣΣΔΑ, της λειτουργίας των ΚΕΠ και των Δημοσίων 

Υπηρεσιών. 

Τη σύμβαση για την υλοποίηση του σημαντικότερου έργου της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας (ΚτΠ), το Αριάδνη (Κεντρικό Σύστημα Πληροφόρησης, Υποστήριξης 

ΚΑΙ διασύνδεσης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών υπέγραψε η εταιρεία 

Newsphone Hellas με το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης. Η εν λόγω σύμβαση αφορά στην «Εφαρμογή Διαχείρισης 

Υποθέσεων Πολιτών και Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου - e-kep» και ανέρχεται σε 

3.280.000. €. Στο πλαίσιο του έργου Αριάδνη, η ανάδοχος εταιρία ανέλαβε την 

υλοποίηση των παρακάτω τεσσάρων (4) υποσυστημάτων: 

1. Συλλογή, επεξεργασία και οργάνωση της δημόσιας πληροφορίας 

Μεχρι τώρα έχει ολοκληρωθεί η συλλογή , επεξεργασία ψηφιοποίηση 

2000 διαδικασιών. από αυτές 1054 έχουν πιστοποιηθεί με Κοινές 

Υπουργικές Αποφάσεις και διεκπεραιώνονται και από τα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών.  

2. Παροχή της πληροφορίας μέσω του Κέντρου Τηλεφωνικής 

Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Στον αριθμό 1564 έχουν εξυπηρετηθεί περί 

τις 6.000.000 τηλεφωνικές κλήσεις από 11/2002 έως και 01/2005. 

3. Παροχή της πληροφορίας μέσω του Διαδικτύου. Από τον Φεβρουάριο 

του 2003 βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία η Διαδικτυακή Πύλη της 

Δημόσιας Διοίκησης www.ermis.gov.g και από τον Σεπτέμβριο του 

2003  δέχεται μηνιαίως πάνω από 9.000.000 επισκέψεις. 

                                            
14

 παραλαβή των αιτημάτων του πολίτη και διαχείριση των σχετικών ροών εργασίας 

http://www.ermis.gov.g/
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4. Λειτουργία Help-desk για την υποστήριξη των Κέντρων Εξυπηρέτησης 

Πολιτών (ΚΕΠ) και τη διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού τους. 

Εξυπηρετεί περισσότερες από 4.000 κλήσεις ανά μήνα. 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΚΕΠ  

 
Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης 

Πολιτών υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης και 

Διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και στη Δημόσια Διοίκηση και 

Αποκέντρωση. Οι μονάδες οι οργανικές οι οποίες τη συγκροτούν τη Διεύθυνση 

Οργάνωσης και Λειτουργίας τους, είναι οι εξής:  

 

1. Τμήμα λειτουργίας  

2. Επιχειρησιακό κέντρο  

3. Τμήμα πληροφοριακών συστημάτων  

 

Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ τμημάτων όπως :  

 

      Τμήμα λειτουργίας ΚΕΠ με τις εξής αρμοδιότητες:  

 

 Μελέτη και εισήγηση γύρω από την ίδρυση ή διακοπή των ΚΕΠ  

 Διατύπωση προτάσεων και μέτρων για καλύτερη λειτουργία των ΚΕΠ  

 Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος ελέγχου και αξιολόγησης της 

λειτουργίας τους  

  

 Εισήγηση και μελάτη μέτρων και ρυθμίσεων για τη λειτουργία τους και τη 

μετατροπή τους σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Ολοκληρωμένων 

Συναλλαγών  

 Συνεργασία με οικείους συνδέσμους ή υπεύθυνους Περιφερειών  

 

 Επιχειρησιακό Κέντρο ΚΕΠ του οποίου οι αρμοδιότητες είναι οι :  

 

 Παραλαβή και διακίνηση αλληλογραφίας ΚΕΠ 
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 Καθημερινή υποστήριξη λειτουργίας τους και παροχή οδηγιών. Μεριμνά 

για αντιμετώπιση κάθε είδους προβλημάτων σε θέματα οικονομικά, 

τεχνικά, λειτουργικά  

 

      Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων με τις εξής αρμοδιότητες :  

 

 Καλή λειτουργία και αξιοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων  

 Έλεγχος και συντονισμός αυτών των συστημάτων  

 Έλεγχος παραγωγικότητας των ΚΕΠ, τήρηση στατιστικών στοιχείων, 

ανάλυση και λήψη μέτρων για τυχών προβλήματα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 

ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ E-KEP KAI OI 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ. 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ TA  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕ  

ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

Το Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ αποτελείται από τα παρακάτω 

Υποσυστήματα που οδηγούν σε μια  κωδικοποίηση των διαδικασιών που 

διεκπεραιώνουν και του δίνουν την δυνατότητα να διασυνδέεται με άλλα 

πληροφοριακά συστήματα  προκειμένου για την καλύτερη εξυπηρέτηση του 

πολίτη μέσω της  on –line έκδοσης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων . 

 Υποσύστημα Πρωτοκόλλου 

Πρωτοκόλληση & χρέωση εγγράφων, κανόνες πρωτοκόλλου δημοσίου τομέα. 

 Υποσύστημα Κωδικοποίησης Αιτημάτων 

Καταγραφή & πιστοποίηση αιτημάτων, δημιουργία προτύπων υποθέσεων 

(templates), προαπαιτούμενα αιτήματος, εναλλακτικά ‘σενάρια’ 

διεκπεραίωσης, υποστήριξη εκδόσεων στα πρότυπα υποθέσεων 

 Υποσύστημα Παραλαβής & Διεκπεραίωσης Αιτημάτων 

 Παραλαβή αιτημάτων πολιτών, ροές διεκπεραίωσης, παρακολούθηση 

εκκρεμοτήτων, τυποποιημένη αλληλογραφία με δημόσιους φορείς & αποδέκτες 

 Υποσύστημα Διασύνδεσης με ηλεκτρονικέςΥπηρεσίες 

Κωδικοποίηση επικοινωνίας προς web services, αυτόματη αποστολή 

αιτημάτων στο κατάλληλο μέσο και format, fax/ mail/ web service/ SMS 

integration, δημοσίευση στοιχείων ΚΕΠ μέσα από web service, S/W daemons 

για αποστολή 

 Υποσύστημα Μητρώου Υπηρεσιών Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα 

Στοιχεία επικοινωνίας Υπηρεσιών, οργανόγραμμα, στοιχεία ηλεκτρονικής 

αποστολής (είδος, απαραίτητα στοιχεία, format, accounts, certificates). 

 Υποσύστημα Αναφορών & Στατιστικών Στοιχείων 

Βιβλίο πρωτοκόλλου, αναφορές εκκρεμοτήτων, αναφορές στατιστικών. 

 Υποσύστημα Διαχείρισης 

Διαχείριση χρηστών, ρόλων, ροών εργασίας, προτύπων αιτημάτων, 

προαπαιτούμενων, προτύπων αλληλογραφίας, μητρώου υπηρεσιών, 
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υποσυστήματος διασύνδεσης. 

 Υποσύστημα MIS (Management Information System) 

Αναζητήσεις, στοιχεία επικοινωνίας ΚΕΠ και υπαλλήλων, γραφική 

αναπαράσταση στατιστικών στοιχείων λειτουργίας ανά περιφέρεια - νομό - 

ΚΕΠ - διαδικασία: 

■ Στατιστικά στοιχεία υποθέσεων (ολοκληρωμένες, σε εκκρεμότητα, 

ακυρωμένες) 

■ Μέσοι χρόνοι διεκπεραίωσης 

■ Περισσότερο/ λιγότερο δημοφιλείς διαδικασίες 

■ Περισσότερο/ λιγότερο παραγωγικά ΚΕΠ 

Επιπλέον η πλατφόρμα e-kep παρέχει: 

 Τη συνεχή ηλεκτρονική ροή ενημέρωσης των ΚΕΠ για το σύνολο των- 

πιστοποιημένων διαδικασιών, από το υπουργείο Εσωτερικών. 

 Την ηλεκτρονική επικοινωνία των υπαλλήλων των ΚΕΠ με το υπουργείο 

 Τη μέτρηση της αποδοτικότητας των ΚΕΠ 

 Τον ομοιόμορφο τρόπο διεκπεραίωσης των 1.021  πιστοποιημένων 

διαδικασιών. 

 

Διασύνδεση του ΟΠΣ των ΚΕΠ με το Πληροφοριακό Σύστημα του 

Εθνικού Δημοτολογίου. 
 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου 

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου 

αποσκοπεί στη δημιουργία μιας κεντρικής βάσης δεδομένων δημοτολογίου 

που θα προκύψει από τη συνένωση όλων των υφιστάμενων δημοτολογίων 

που τηρούνται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Ο πολίτης 

θα έχει άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν σε θέματα αστικής 

και δημοτικής κατάστασης τα οποία κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά για τη σχέση 

του με την Πολιτεία ενώ θα μπορεί να λαμβάνει μέσω ΚΕΠ και μέσω της 

τηλεφωνικής γραμμής «1564» το σύνολο των πιστοποιητικών που εκδίδονται 

από τους ΟΤΑ. Τα πιο σημαντικά πιστοποιητικά που εκδίδονται από τους ΟΤΑ 

είναι: Οικογενειακής κατάστασης, ατομικό γενικής χρήσης, για έκδοση δελτίου 
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ταυτότητας, ταυτοπροσωπίας γενικής χρήσης, πλησιέστερων συγγενών, 

αποβιώσαντος,  πιστοποιητικό γέννησης για στρατολογική χρήση , βεβαίωση 

για εκλογικό κατάλογο, εκλογικό, βεβαίωση  μεταδημότευσης, σχολικό, μόνιμης 

κατοικίας, για έκδοση διαβατηρίου κλπ. Τα ΚΕΠ έχουν την δυνατότητα να 

επικοινωνούν μέσω του Εθνικό Δημοτολογίου με όλους τους Δήμους της 

χώρας για την έκδοση των παραπάνω πιστοποιητικών, καταργώντας έτσι την 

παραδοσιακή μέθοδο αποστολής αιτήσεων των πολιτών με φαξ στους 

διάφορους Δήμους και αναμένοντας την αποστολή του εκδοθέντος 

πιστοποιητικού. Η συγκεκριμένη λειτουργία  των 2 συστημάτων οδήγησε σε 

μείωση εργατοωρών του απασχολούμενου προσωπικού και μείωση της 

γραφειοκρατίας.   

 

ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΤΑΜΕΙΩΝ - ΟΑΕΔ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ. 

Διαμέσου ενός συστήματος εξωτερικών εφαρμογών ενσωματωμένα 

στην πλατφόρμα e-kep εκδίδονται επιτόπου από τα ΚΕΠ  πιστοποιητικά και 

βεβαιώσεις άλλων φορέων όπως ΟΑΕΔ, ασφαλιστικών ταμείων 

 (ΙΚΑ,ΟΓΑ,ΟΑΕΕ, ΝΑΤ), ΕΛΓΑ αλλά και του υπουργείου Οικονομικών (e-

Παράβολο, Φορολογική Ενημερότητα, Επίδομα Πετρελαίου Θέρμανσης), που 

μπορεί να παραλάβει ο πολίτης μέσω της Πύλης ΕΡΜΗΣ και των ΚΕΠ.      

Συγκεκριμένα με υπουργική απόφαση προβλέπεται  ότι η εκτύπωση βεβαίωσης 

αποδοχών συντάξεων ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και πρώην ΤΑΠΟΤΕ μπορεί να 

διεκπεραιώνεται και μέσω των ΚΕΠ, παράλληλα με τη διεκπεραίωσή της από τα 

υποκαταστήματα του ΙΚΑ, μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής, κατόπιν 

διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ «ΕΚΕΡ − ΕΡΜΗΣ». Ετσι  για 

επιλεγμένες υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης (60 συνολικά) , τα ΚΕΠ έχουν 

διασυνδεθεί ηλεκτρονικά με τα πληροφοριακό σύστημα του Φορέα που τις 

παρέχει. Συνολικά υπάρχουν  60 online υπηρεσίες μέσα από τα ΚΕΠ και 

την άμεση παραλαβή τους από τον πολίτη. (Βλ, Παράρτημα Γ ). 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΔΕΙΚΤΕΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ.  
 

H ΔΟΛΚΕΠ15 χρησιμοποιεί το σύστημα διοικητικής παρακολούθησης 

(M.I.S.) για την συστηματική συγκέντρωση και ανάλυση όλων των 

απαραίτητων πληροφοριών που αφορούν στα ΚΕΠ της χώρας. Συγκεκριμένα 

καταγράφει όλες τις διοικητικές διαδικασίες που διεκπεραιώνονται μέσω των 

ΚΕΠ και τις συσχετίζει ως εξής. 

• Διαδικασίες ανά ημέρα ανά ΚΕΠ (με ομαδοποίηση ανά νομό και 

περιφέρεια της χώρας), 

• Διαδικασίες ανά χρήστη της εφαρμογής e-kep, 

• Διαδικασίες ανά φορέα ο οποίος είναι αρμόδιος για την 

διεκπεραίωσή της, 

• Διαδικασίες ανά τρόπο υποβολής της αίτησης (ΚΕΠ, 1564, 

www.kep.gov.gr ). 

Μέσω αυτής της καταγραφής των ποσοτικών στοιχείων μπορεί λα 

υπολογίσει και ποιοτικά χαρακτηριστικά προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για 

την παρακολούθηση και αξιολόγηση των ΚΕΠ. 

• Δείκτης Παραγωγικότητας (διαδικασίες ανά υπάλληλο ανά ημέρα) 

• Δείκτης μέσου χρόνου διεκπεραίωσης των διαδικασιών ανά φορέα 

και ανά ΚΕΠ (χρόνος που μεσολαβεί από την αποστολή της αίτησης 

στον αρμόδιο φορέα έως την απάντηση προς το ΚΕΠ) 

• Δείκτης μέσου χρόνου εξυπηρέτησης των πολιτών (ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης σε σχέση με την ημερομηνία παραλαβής του 

“προϊόντος”). 

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης όλων των δεδομένων όπως 

αυτά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν προκειμένου να τύχουν επεξεργασίας 

και να εξαχθούν συμπεράσματα π.χ. για την λειτουργία διαφόρων ΚΕΠ με τα 

                                            
15 Η ΔΟΛ ΚΕΠ συνίσταται το 2006 με το νόμο 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Β/15-3-2006), «Περαιτέρω χρήση 

πληροφοριών του δημόσιου τομέα και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης». Είναι αρμόδια για την οργάνωση, την εποπτεία, την παρακολούθηση και το 

συντονισμό της λειτουργίας των ΚΕΠ, με σκοπό την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους, της 

περαιτέρω ανάπτυξής τους για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων και τη μετεξέλιξή τους 

σε κέντρα ολοκληρωμένων διοικητικών συναλλαγών. 

 

http://www.kep.gov.gr/
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ίδια χαρακτηριστικά.  

Το σύστημα αυτό καταγράφει και την ηλεκτρονική παρουσία κάθε 

υπαλλήλου που έχει κωδικό πρόσβασης σε αυτό, και, με αυτό τον τρόπο 

πιστοποιείται και η παρουσία του στο ΚΕΠ. 

Συνοπτικά, μέσω της εφαρμογής διοικητικής παρακολούθησης του έργου 

των ΚΕΠ συλλέγονται στοιχεία που αφορούν στο σύνολο της παραγωγικής 

λειτουργίας τους στο σύνολο της χώρας. Γίνεται λεπτομερής καταγραφή του 

αριθμού και του είδους των υποθέσεων που διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ, 

της γεωγραφικής τους κατανομής, του χρόνου ανταπόκρισης σε αιτήματα 

πολιτών των ΚΕΠ και των καθ’ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών. Σκοπός της 

αξιολόγησης των ΚΕΠ από το ΥΠ.ΕΣ. είναι ο εξορθολογισμός της λειτουργίας 

τους έχοντας βέβαια πάντοτε λάβει υπόψη και το σύνολο των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών κάθε ΚΕΠ, δηλαδή τα στοιχεία που σχηματίζουν το «προφίλ» 

του, πράγμα που σημαίνει ότι σταθμίζονται γεωμορφολογικά δεδομένα, 

δημογραφικά δεδομένα, οικονομικά δεδομένα και γενικότερα κοινωνικο-

οικονομικά δεδομένα που αφορούν το δυναμικό κάθε περιοχής που 

εξυπηρετείται από το ΚΕΠ. Κατά αυτό τον τρόπο, είναι δυνατή η χρήση ενός 

συντελεστή προβληματικότητας που λαμβάνεται υπόψη κατά την διαδικασία 

αξιολόγησης. 

Με τις παραπάνω εφαρμογές γίνεται δυνατή η συλλογή πληροφοριακού 

υλικού απαραίτητου για τη διοίκηση και εποπτεία των ΚΕΠ και του έργου που 

επιτελούν και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις μελλοντικές ανάγκες των ΚΕΠ 

σε ανθρώπινο δυναμικό, λαμβάνοντας υπόψη ένα σύνολο ποσοτικών και 

ποιοτικών κριτηρίων (παραγωγικότητα ΚΕΠ, επισκεψιμότητα, πληθυσμός ΟΤΑ, 

γεωγραφικές ιδιαιτερότητες περιοχής κλπ). Η παρακολούθηση του έργου του 

ανθρώπινου δυναμικού των ΚΕΠ διεξάγεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής 

αποτύπωσης της καθημερινής ροής εργασίας. 

Επίσης, το σύστημα παρέχει καθημερινά τη δυνατότητα μέτρησης 

αποτελεσμάτων, στοιχείο που αξιοποιείται για την εκπόνηση συγκρίσεων 

μεταξύ των ΚΕΠ και εξαγωγής συμπερασμάτων για τη διοικητική τους βελτίωση. 

Αναλυτικότερα τα στοιχεία αφορούν στα ακόλουθα: 

α) σύνολο θεσμικά πιστοποιημένων διαδικασιών (συνολικά και ανά ΚΕΠ) 

και η ταξινόμησή αυτών σε απλές, σύνθετες και αυτεπάγγελτα αναζητούμενες, 
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β) κατηγοριοποίηση πιστοποιημένων διαδικασιών (συνολικά και ανά ΚΕΠ) 

βάσει του τρόπου διεκπεραίωσής τους δηλαδή με συμβατικό τρόπο, με on line 

μεταβίβαση του αιτήματος, με on line παραγωγή του πιστοποιητικού και με one 

stop shop εξυπηρέτηση, 

γ) μέσος χρόνος διεκπεραίωσης διαδικασιών τόσο από τα ΚΕΠ όσο και 

από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες, 

δ)πηγή προέλευσης διαδικασίας δηλαδή αν οι πολίτες υποβάλουν τα 

αιτήματά τους με την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στο ΚΕΠ, ή μέσω portal ή 

μέσω της τηλεφωνικής σύνδεσης 1564, 

ε) στοιχεία επισκεψιμότητας των ΚΕΠ (διαχρονική εξέλιξη του αριθμού 

πολιτών που επισκέπτονται τα ΚΕΠ). 

Από την ανάλυση των στοιχείων αυτών λαμβάνονται αποφάσεις για 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω ΚΕΠ είτε με την ένταξη νέων 

διαδικασιών, είτε με την αύξηση των on line παρεχομένων προϊόντων, είτε με 

απλούστευση δικαιολογητικών. 

Τέλος, το συγκριτικό πλεονέκτημα που παρέχει καθημερινά η δυνατότητα 

μέτρησης αποτελεσμάτων αξιοποιείται: 

Α) για την εκπόνηση συγκρίσεων μεταξύ των ΚΕΠ και εξαγωγή 

συμπερασμάτων για τη διοικητική τους βελτίωση, και 

Β) για τη διαμόρφωση εισηγήσεων από τη ΔΟΛ προς την πολιτική ηγεσία 

για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων σχετικά με τα ΚΕΠ. 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε, γίνεται φανερό ότι η μελέτη και 

ανάλυση των δεικτών παραγωγικότητας σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα 

δεδομένα για να σχηματιστεί το «προφίλ» του κάθε ΚΕΠ αποτελούν καίριας 

σημασίας παράγοντες για την αξιολόγηση. Επίσης, τα στελέχη της ΔΟΛ ΚΕΠ 

προβαίνουν σε επιτόπιους ελέγχους, έτσι ώστε να υπάρχει και άμεση αντίληψη 

για το τι πραγματικά συμβαίνει στο χώρο των ΚΕΠ (π.χ. τυχόν συνωστισμός 

πολιτών, ουρές, παράπονα για την εξυπηρέτηση κλπ.) με αποτέλεσμα να 

λαμβάνει διορθωτικά μέτρα. 

Τέλος, παρακολουθείται και η ανταπόκριση της ΔΟΛ ΚΕΠ στα ερωτήματα 

και τις απορίες των υπαλλήλων των ΚΕΠ. Έχει αναπτύξει και χρησιμοποιεί μέσω 

του kepinfo ένα σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης όλων των 

εισερχομένων “μηνυμάτων” από τα ΚΕΠ και την αντίστοιχη ανταπόκριση των 
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υπαλλήλων “συνδέσμων” προς τα ΚΕΠ. Επίσης παρακολουθείται ηλεκτρονικά 

και η μεταφορά των μηνυμάτων μεταξύ των υπαλλήλων για παροχή απόψεων 

και πληροφοριών. 

Συνοψίζοντας, η οργάνωση και λειτουργία συστήματος διοικητικής 

παρακολούθησης των ΚΕΠ αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της λειτουργίας 

τους. Μέσω του συστήματος αυτού, δίνεται η δυνατότητα για συγκριτική 

αξιολόγηση της παραγωγικότητας των ΚΕΠ, με βάση την οποία λαμβάνονται 

όλες οι κρίσιμες αποφάσεις για τη λειτουργία και τη στελέχωση των ΚΕΠ. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αξιολόγησης των ΚΕΠ, ο Π. Καρκατσούλης 

προτείνει την άμεση ανάπτυξη ενός συστήματος συγκριτικής αξιολόγησης των 

ΚΕΠ έτσι ώστε όσα πληρούν τα κριτήρια μιας θετικής αξιολόγησης να 

ενισχύονται και να προβάλλονται με σκοπό να μάθουν τα υπόλοιπα από τις 

θετικές πρακτικές. Ενώ, εκείνα που δεν πληρούν τα κριτήρια θα πρέπει να 

υπάρξει μια διαβάθμιση της αποδοκιμασίας με οριστική κατάληξη το κλείσιμό 

τους16. 

 

    

Η ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΕΠ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΩΝ ΟΤΑ. 

Τα ΚΕΠ όπως επισημάνθηκε άλλαξαν την φιλοσοφία στην εξυπηρέτηση του 

πολίτη. Παρόλες τις αδυναμίες του υπάρχοντος συστήματος σε επίπεδα  

διαλειτουργικότητας και υποδομών, καταξιώθηκαν στην συνείδηση των 

πολιτών για τον τρόπο λειτουργίας τους και την άμεση και έγκυρη εξυπηρέτηση 

των πολιτών. Το μοντέλο του ΚΕΠ ανάγκασε τις άλλες υπηρεσίες για γρήγορη 

και ουσιαστική εξυπηρέτηση. Στις περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες το 

φαινόμενο της ουράς και της χρονοβόρας αναμονής είναι κάτι δεδομένο. Τα 

ΚΕΠ περιορίζουν αυτά τα φαινόμενα δεδομένου ότι ο μέσος χρόνος 

εξυπηρέτησης είναι πολύ μικρός και οι διαδικασίες αίτησης για διεκπεραίωση 

υποθέσεων είναι αυτοματοποιημένες. 

                                            
16

 Καρκατσούλης Π. «Το Κράτος σε Μετάβαση» Από την διοικητική μεταρρύθμιση και το νέο δημόσιο 

μανατζμέντ στη διακυβέρνηση. Εκδόσεις Σιδέρης.  
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Ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού στα ΚΕΠ ως συνιστώσα 

ποιοτικής διαδικασίας. 

Η κατάκτηση μιας τεχνογνωσίας εξυπηρέτησης των πολιτών από μια 

γενιά νέων υπαλλήλων, που τους απομακρύνει από το παραδοσιακό 

«γραφειοκρατικό» ήθος» αποτελεί κλειδί για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. 

Για την επάνδρωση των Κέντρων έχει επιλεχθεί προσωπικό το οποίο έχει την 

γνώση να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες έτσι ώστε ο πολίτης να  μπορεί να 

εξυπηρετηθεί στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Ένας από τους παράγοντες 

που συντελούν στην αποδοχή μιας υπηρεσίας από τους πολίτες είναι το 

προσωπικό το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο για την λειτουργία της ανεξάρτητα 

από το αντικείμενό της. Έτσι οι υπάλληλοι των ΚΕΠ με την ευγενική τους 

συμπεριφορά, το ενδιαφέρον για τον πολίτη και την γρήγορη εξυπηρέτηση 

υλοποίησαν τον πραγματικό ρόλο του δημοσίου υπαλλήλου σε αντίθεση με 

άλλες υπηρεσίες και συντέλεσαν στην αποδοχή των ΚΕΠ από τους πολίτες . 

Αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. 

Για την λειτουργία των Κέντρων αξιοποιούνται όλες οι σύγχρονες 

τεχνολογίες πληροφορικής σε υλικό και λογισμικό υπολογιστών, η χρήση ενός 

σύγχρονου δικτύου επικοινωνίας με μεγάλες ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων, 

ένα σύστημα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης επί 24ώρου βάσεως καθώς και ένας 

πλήρης δικτυακός τόπος πληροφόρησης. 

 

 Η υιοθέτηση της φιλοσοφίας «one stop shop»  

Πριν από τη δημιουργία των ΚΕΠ για την υλοποίηση μίας επιχείρησης 

απαιτούνταν από τον πολίτη 20 έγγραφα και πιστοποιητικά από 5 ή και 

περισσότερες υπηρεσίες και φορείς τα οποία θα έπρεπε να συλλέξει ο ίδιος 

μετακινούμενος στις υπηρεσίες. Πλέον ο πολίτης δε χρειάζεται να μετακινείται 

από υπηρεσία σε υπηρεσία για να εξασφαλίσει τα έγγραφα για μία υπόθεσή 

του, αλλά πηγαίνοντας στο ΚΕΠ, υποβάλλει την αίτησή του και σε λίγες ημέρες 

παραλαμβάνει τα έγγραφα που χρειάζεται. Η ύπαρξη των ΚΕΠ και το πλήθος 

αυτών σε κάθε δημοτική ενότητα, τα καθιστά άμεσα προσβάσιμα  από τους 
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κατοίκους κάθε ΟΤΑ και συμβάλλει σε διοικητική αποκέντρωση  ενισχύοντας 

την φιλοσοφία των « Υπηρεσιών μιας στάσης» 

 Ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ 

Σε αντίθεση με τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες και τους ΟΤΑ οι οποίες 

τηρούν το πενθήμερο λειτουργίας τους με την λήξη του ωραρίου για το κοινό  

κάθε ημέρας στις 14:00, η λειτουργία των ΚΕΠ κατά τις απογευματινές ώρες και 

το Σάββατο, συνεισφέρει στην θετική αναγνώριση του ρόλου τους από τους 

πολίτες, με αποτέλεσμα να γίνεται όλο και μεγαλύτερη προσέλευσή τους στα 

ΚΕΠ, με σκοπό τη διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεών τους.  

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΤΑ.  

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών μέχρι σήμερα εξυπηρετούν μέσω των 

διαδικασιών τους υπηρεσίες που αφορούν αποκλειστικά τους ΟΤΑ. Τα τμήματα 

πρόνοιας των Δήμων χορηγούν από τις αρχές του 2017 το Κοινωνικό 

Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) σε ειδικές ομάδες πληθυσμού με χαμηλά 

εισοδηματικά κριτήρια , σε συνέχεια του Προγράμματος Αιτήσεων για την 

Ανθρωπιστική Κρίση  και των καρτών σίτισης που χορηγήθηκαν από τα ΚΕΠ 

όλης της χώρας σε συνεργασία με τα προνοιακά  τμήματα  των Δήμων. Τα 

ΚΕΠ συμμετείχαν από την πρώτη φάση του προγράμματος Κοινωνικό 

Εισόδημα Αλληλεγγύης, όταν  το πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιλοτικά σε 30 

Δήμους της χώρας από τον Ιούλιο του 2016 έως τον Δεκέμβριο του 2016. Εν 

συνέχεια το Πρόγραμμα εφαρμόστηκε καθολικά στους Δήμους της χώρας σε 

συνεργασία με τα ΚΕΠ. Στις αρμοδιότητες τους εμπίπτουν :  

a) η στρατηγική δημοσιότητας και ενημέρωσης του πληθυσμού σε 

συνεργασία με τους ΟΤΑ, αναρτώντας σε εμφανές σημείο του κάθε ΚΕΠ  

τη συνημμένη ΚΥΑ και χορηγώντας τα ενημερωτικά φυλλάδια στο σύνολο 

του ενδιαφερόμενου πληθυσμού.  

β) η παραλαβή των αιτήσεων και η καταχώρηση τους στο Διαχειριστικό 

Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος, στις περιπτώσεις που δεν 
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απαιτούνται δικαιολογητικά.   

γ) επικαιροποιήση των στοιχείων του ΑΜΚΑ του πολίτη μέσω του συστήματος 

της ΗΔΙΚΑ με την οποία συνεργάζονται τα ΚΕΠ για την έκδοση του ΑΜΚΑ. 

Ακόμη τα ΚΕΠ εδώ και αρκετά χρόνια χορηγούν κάθε χρόνο τα δελτία 

ελεύθερης μετακίνησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες- αναπηρία (ΑΜΕΑ) σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης. Τα δελτία 

διανέμονται στα ΚΕΠ σε συγκεκριμένο αριθμό ανά περιφερειακή ενότητα και τα 

τελευταία διαβιβάζουν τις αιτήσεις και τα ακριβή στοιχεία των δελτίων που 

διανεμήθηκαν στις αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις.   Παρατηρούμε ότι 

τα ΚΕΠ εξυπηρετούν σε υπηρεσίες που αφορούν ευπαθείς ομάδες πληθυσμού 

και θα μπορούσαν να επεκτείνουν αυτή την αρμοδιότητα σε συνεργασία με 

τους ΟΤΑ και να εξυπηρετούν στην χορήγηση προνοιακών επιδομάτων, 

καταγραφή στοιχείων των ΑΜΕΑ κάθε περιοχής κ.α.  

Ένα δεύτερο κομμάτι αφορά τον ΟΑΕΔ και την on-line εξυπηρέτηση από 

τα ΚΕΠ στην έκδοση βεβαιώσεων ανεργίας και ανανέωση της κάρτας 

ανεργίας καθώς και κάποιων άλλων on –line διαδικασιών του ΟΑΕΔ. Οι ΟΤΑ 

στα πλαίσια των Προγραμμάτων κοινωφελούς Εργασίας προσλαμβάνουν 

εποχικό προσωπικό οχτάμηνης απασχόλησης  για την κάλυψη των αναγκών 

τους ύστερα από αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτήσεων από τον ΑΣΕΠ. Τα 

ΚΕΠ θα μπορούσαν να συνεργάζονται με τους ΟΤΑ σε ότι αφορά τα 

Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας . Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα 

μπορούσαν να υποβάλλονται και  ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής στα ΚΕΠ με 

μια ειδική φόρμα. Αργότερα κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων των 

επιτυχόντων, τα ΚΕΠ μπορούν  να συνεργάζονται με τους αντίστοιχους ΟΤΑ 

για την υποβολή των δικαιολογητικών όσων προσελήφθησαν.  

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ  

 Ένας μεγάλος όγκος των αιτημάτων των ΚΕΠ αφορά τα πιστοποιητικά 

των Ληξιαρχείων των Δήμων. Κατά αντιστοιχία του Συστήματος Εθνικού 

Δημοτολογίου και την διασύνδεση του με τα ΚΕΠ όλης της χώρας, μέσω του 

Συστήματος Εθνικού Ληξιαρχείου του οποίου η εφαρμογή και υλοποίηση 

προωθείται στους Δήμους, το παραπάνω σύστημα  μπορεί να διασυνδεθεί με 
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το Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ και να εκδίδονται on-line οι ληξιαρχικές 

πράξεις γάμου, γεννήσεως και θανάτου. Τα ΚΕΠ ήδη συνδέονται ηλεκτρονικά 

με το σύστημα του Ειδικού Ληξιαρχείου και εκδίδουν επί τόπου τα αντίστοιχα 

πιστοποιητικά του Ειδικού Ληξιαρχείου για τους γεννηθέντες στο εξωτερικό.  

Βέβαια το συγκεκριμένο σύστημα παρουσιάζει ατέλειες καθώς δεν είναι πάντα 

δυνατή η διασταύρωση των στοιχείων των πολιτών και αρκετές φορές δεν 

μπορεί να εκδοθεί on line το αντίστοιχο πιστοποιητικό με αποτέλεσμα  τα ΚΕΠ 

να αποστέλλουν την αίτηση  με τον παραδοσιακό τρόπο μέσω φαξ και να την 

παραλαμβάνουν ταχυδρομικά, μια διαδικασία χρονοβόρα και με κόστος για 

την υπηρεσία. Έτσι η καθιέρωση ενός συστήματος Εθνικού Ληξιαρχείου και 

διασύνδεση του με τα ΚΕΠ καθώς και η αναβάθμιση του υπάρχοντος 

συστήματος του Ειδικού Ληξιαρχείου, αποτελεί και αναβάθμιση των υπηρεσιών 

των ΟΤΑ και αποσυμφόρηση του όγκου των εργασιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΣΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ. 

Η δημόσια διοίκηση κατακλύζεται από πλήθος διαδικασιών, οι οποίες 

υλοποιούν τις κρατικές πολιτικές. Η ποιότητα των διαδικασιών αυτών 

προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών. 

Ρόλος, λοιπόν, της απλούστευσης των διαδικασιών είναι η ποιοτική 

αναβάθμισή τους -που περιλαμβάνει τόσο τη μείωση ή και εξάλειψη των 

διοικητικών αγκυλώσεων που παρουσιάζουν όσο και την ενίσχυση και 

ενδυνάμωση των δυνατών τους σημείων- και η κατά συνέπεια δημιουργία ενός 

ευνοϊκού περιβάλλοντος διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών, 

επιχειρήσεων και άλλων δημοσίων υπηρεσιών με τη δημόσια διοίκηση. Με τον 

τρόπο αυτό επιδιώκεται η σταδιακή μετακύλιση του διοικητικού φορτίου από το 

διοικούμενο στην ίδια τη δημόσια διοίκηση. Σε αυτή την προσπάθεια σημαντικό 

ρόλο διαδραματίζουν τα μέσα της Τεχνολογίας, Πληροφορικής και 

Επικοινωνίας, τα οποία συνδράμουν στην αναδιοργάνωση (reengineering) 

της δομής και των διαδικασιών των δημοσίων οργανισμών, αλλά και η 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που καλείται να εφαρμόσει με το 

βέλτιστο τρόπο τις απλουστευμένες διαδικασίες.17 

Η απλούστευση των διαδικασιών είναι μια δυναμική πολιτική με μεγάλη 

σημασία και αντίκτυπο στην καθημερινότητα του πολίτη, της επιχείρησης και 

της ίδιας της δημόσιας υπηρεσίας που την εφαρμόζει. Όσον αφορά την 

ελληνική πραγματικότητα και εμπειρία για την υλοποίηση ενός προγράμματος 

απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών οι βασικές κατευθύνσεις σχετικά με την 

ακολουθητέα μέθοδο για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη 

λειτουργία των ομάδων και των υπηρεσιών που ασχολούνται με το έργο της 

απλούστευσης των διαδικασιών συνοψίζονται στα εξής18: 

■ Καταγραφή όλων των διαδικασιών. 

Η καταγραφή όλων των διαδικασιών τόσο παροχής υπηρεσιών προς 

τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όσο και υποστηρικτικών, παρέχει μία 

                                            
17

 Ραμματά Μ., Πρακτικές απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών υπό το φως της εμπειρίας 

ευρωπαϊκών χωρών, Διοικητική ενημέρωση, τ.37, Απρ.-Μάιος-Ιούνιος 2006, σελ. 28. 
18 ΔΙΑΔΠ/Φ.Α1/2001« Βασικές κατευθύνσεις και αρχές για την απλούστευση διαδικασιών». 
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ολοκληρωμένη και σαφή εικόνα για τη λειτουργία, τις δυνατότητες βελτίωσής 

και τις αδυναμίες μιας δημόσιας υπηρεσίας. Ως προς τον τρόπο καταγραφής 

των διαδικασιών εφαρμόζεται η ίδια μεθοδολογία που ακολουθείται για την 

κατάρτιση των διαφόρων «Οδηγών του Πολίτη». 

■ Εντοπισμός των προβληματικών διαδικασιών βάσει συγκεκριμένων 

κριτηρίων. 

Τα κριτήρια -μία σύνθεση αρχών από το χώρο της οικονομίας και της καλής 

νομοθέτησης- που χρησιμοποιούνται για την εύρεση εκείνων των διαδικασιών 

που παρέχουν ευκαιρίες βελτίωσης είναι τα εξής: 

• Πολυπλοκότητα: Μια διαδικασία χαρακτηρίζεται πολύπλοκη όταν το 

νομικό- κανονιστικό της πλαίσιο είναι απαρχαιωμένο και ασαφές, όταν 

απαιτούνται πλήθος δικαιολογητικών και όταν υπάρχει εμπλοκή πολλών 

συναρμόδιων φορέων. 

• Φιλικότητα: Ως προς τον πολίτη και την επιχείρηση ο χαμηλός βαθμός 

φιλικότητας μιας διαδικασίας διαφαίνεται από τη μη κατανόησή της, την 

μη ύπαρξη εναλλακτικών τρόπων διεκπεραίωσής της, από τη συχνή 

παρέμβαση Ανεξάρτητων Αρχών και ελεγκτικών οργάνων, από τα 

παράπονα των ενδιαφερομένων και από την κριτική από τα μέσα 

μαζικής επικοινωνίας. Ως προς το δημόσιο υπάλληλο μία διαδικασία 

δεν είναι φιλική προς αυτόν όταν αδυνατεί να την χειριστεί, όταν 

υπάρχουν συχνά λάθη, καθυστερήσεις, επικαλύψεις, ερωτήματα προς 

τον προϊστάμενο ή άλλες αρχές για το πρακτέο, όταν επισημαίνεται ως 

μη λειτουργική από τον υπάλληλο που την διεκπεραιώνει ή από κάποια 

Ανεξάρτητη Αρχή. 

• Οικονομικότητα: Αν το κόστος μιας διαδικασίας είναι δυσανάλογα 

μεγάλο συγκριτικά με το όφελος που παρέχει, τότε αυτή θεωρείται 

προβληματική. Στην περίπτωση αυτή είναι σημαντική η εφαρμογή της 

ανάλυσης κόστους-οφέλους. 

• Αναγκαιότητα: Ο έλεγχος αναγκαιότητας διερευνά την ύπαρξη ή μη 

χρησιμότητας της συγκεκριμένης προβληματικής διαδικασίας, 

προκειμένου η διοίκηση να προβεί σε κατάργηση ή τροποποίησή της. 

Προτού μάλιστα η διοίκηση τροποποιήσει ή καταργήσει μια διαδικασία 

διερευνά και τις επιπτώσεις που μια τέτοια ενέργεια μπορεί να 
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προκαλέσει σε θέματα δημοσίου συμφέροντος ή σε ειδικότερα θέματα. 

• Καταλληλότητα: Διερευνάται η σχετική αντιστοιχία του θεσμικού 

πλαισίου που καθορίζει τη διαδικασία με αυτό των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανταπόκρισή του σε συγκεκριμένες ανάγκες, η 

δυνατότητα παροχής του εναλλακτικών λύσεων σε θέματα 

επιβαρύνσεως των πολιτών, αποτελεσματικότητας της ρύθμισης και τις 

παρενέργειές της στο υφιστάμενο κανονιστικό σύστημα. 

• Διαφάνεια: Ελέγχεται η ύπαρξη ή μη κοινωνικού διαλόγου και 

συναίνεσης και η δημοσιότητα της υπό εξέτασης διαδικασίας. Ο 

βαθμός διαφάνειας μίας διαδικασίας επηρεάζει ανάλογα και το βαθμό 

εφαρμοσιμότητάς της.   

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ 

ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΠ.  

 

Καθορισμός και σύντμηση προθεσμιών 

Η καθιέρωση συγκεκριμένων προθεσμιών δράσης της διοίκησης είναι μια 

τεχνική, που βελτιώνει τους χρόνους ανταπόκρισης της διοίκησης στα αιτήματα 

των πολιτών, των επιχειρήσεων και των δημοσίων υπηρεσιών. Η προθεσμία 

θέτει τους χρονικούς περιορισμούς19 μέσα στους οποίους πρέπει να 

διεκπεραιωθεί μια διοικητική διαδικασία. Συνήθως για τη δημόσια διοίκηση οι 

προθεσμίες είναι ενδεικτικές, δηλαδή το διοικητικό όργανο μπορεί έγκυρα να 

εκδώσει τη διοικητική πράξη και μετά την πάροδο της προθεσμίας,20 εκτός αν 

από τις διατάξεις που τις προβλέπουν προκύπτει ότι είναι αποκλειστικές,21 

υπάρχει δηλαδή υποχρέωση διενέργειας της διαδικασίας εντός συγκεκριμένου 

χρονικού πλαισίου. Συνεπώς και προκειμένου να επιτευχθούν ταχύτερες 

διοικητικές διεργασίες σημαντική είναι η θέσπιση αποκλειστικών προθεσμιών 

και σε περίπτωση που αυτές υπάρχουν η σύντμησή τους. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο θέμα του καθορισμού και της σύντμησης των 

                                            
19 Σπηλιωτόπουλος Ε., Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Αθήνα-Κομοτηνή 2001, Εκδ. Αντ. Σάκκουλας, σελ 157 
20 ΣτΕ 2472/1982 
21 Άρθρο 10 παρ. 5 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 45/Α79-3-1999) 
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προθεσμιών παρουσιάζουν τον τελευταίο καιρό οι προτάσεις της Κεντρικής 

Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών (ΚΕΑΔ)22 για τη βελτίωση των χρόνων 

ολοκλήρωσης αδειοδότησης των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 

(ΚΥΕ).  

 

Κατάργηση δικαιολογητικών 

Η κατάργηση των δικαιολογητικών προβλέπεται τόσο στο ν.3230/2004 

όσο και στο ν.3242/2004. Προτιμάται σαν τεχνική απλούστευσης στις 

περιπτώσεις που τα δικαιολογητικά κρίνονται ως μη απαραίτητα για τη 

διεκπεραίωση μιας υπόθεσης ή όταν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί σε άλλη 

υπηρεσία ή όταν δεν αναφέρονται σε στοιχεία των 23 24 οποίων πιθανολογείται 

η μεταβολή στην περίπτωση για παράδειγμα της ανανέωσης άδειας. Στην 

περίπτωση έκδοσης άδειας λειτουργίας Οδοντιατρείου ο ενδιαφερόμενος 

προκειμένου να αποκτήσει την άδεια υποβάλλει στη Διεύθυνση Υγείας της 

οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΝΑ) αίτηση μαζί με δικαιολογητικά, 

μεταξύ των οποίων και τα παρακάτω: - Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (η 

οποία εκδίδεται από την ΝΑ με την προσκόμιση αίτησης, αντιγράφου πτυχίου, 

φωτοτυπία ταυτότητας, παράβολο Δημόσιου Ταμείου, φωτογραφίες και 

παράβολο χαρτοσήμου), - αντίγραφο πτυχίου, - βεβαίωση εγγραφής και 

άσκησης ειδικότητας (για την ολοκλήρωση της εγγραφής στο ΤΣΑΥ ο πολίτης 

οφείλει να προσκομίσει αντίγραφο πτυχίου και απόδειξη καταβολής τέλους 

εγγραφής ενώ για την εγγραφή του στον οικείο Οδοντιατρικό Σύλλογο οφείλει 

να προσκομίσει μεταξύ άλλων εκ νέου αντίγραφο πτυχίου). Παρατηρείται ότι ο 

πολίτης που επιθυμεί τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αυτής οφείλει συνολικά 

να προσκομίσει τέσσερις φορές το αντίγραφο πτυχίου του, ενώ με την 

κατάργηση των δικαιολογητικών ο πολίτης θα προσκομίζει το παραπάνω 

αντίγραφο μόνον μία φορά στον φορέα που είναι υπεύθυνος για την 

ενδιάμεση διοικητική πράξη.  Είναι σαφές ότι με την κατάργηση των 

                                            
22 Η ΚΕΑΔ συστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α’, 24-5-2004) για την εκπόνηση και 

παρακολούθηση προγράμματος απλούστευσης περίπλοκων νομοθετικών και διοικητικών διαδικασιών, 

προτεραιότητές της οποίας είναι η απλούστευση διαδικασιών που σχετίζονται με: α) Την άδεια ίδρυσης και  
23 Βλ. άρθρο 4 παρ.1 ν.2690/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ. 1 του ν.3230/2004 και άρθρο 6 

παρ. 1 του ν.3242/2004 
24 Άρθρο 7 του ν. 3242/2004 « Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική 

διαδικασία και τους ΟΣΑ.» (ΦΕΚ 102/Α724-5-2004) 
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δικαιολογητικών επιτυγχάνονται τα εξης:
:
 

  Διεκπεραίωση της διαδικασίας με εξοικονόμηση χρόνου και κόπου για τον 

πολίτη ή τον εκπρόσωπο της επιχείρησης αλλά και μικρότερου κόστους 

συναλλαγών για τη δημόσια διοίκηση. 

 Μετακύλιση του βάρους διακίνησης πληροφοριών από τον πολίτη-

επιχείρηση στις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα. 

 Δημιουργία κλίματος συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών οι οποίες 

επικοινωνούν για ανταλλαγή των απαραίτητων πληροφοριών και εμπεδώνεται 

σταδιακά κουλτούρα προσήλωσης κάθε υπηρεσίας στην παροχή 

ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τον πολίτη -επιχείρηση.25 

 

Η αντικατάσταση δικαιολογητικών με υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 

Η χρήση του μέτρου αυτού αποσκοπεί στη μείωση των δικαιολογητικών 

που υποβάλλονται από πολίτες ή εκπροσώπους επιχειρήσεων και στην 

εξοικονόμηση χρόνου για τη διεκπεραίωση μιας υπόθεσης. Με τον τρόπο αυτό 

αποφεύγεται η διαδικασία συγκέντρωσης των δικαιολογητικών και αρκεί η 

συμπλήρωση μιας υπεύθυνης δήλωσης στην αρμόδια κάθε φορά υπηρεσία, 

που να αναφέρει ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του υποβάλλοντα αυτή ή στο 

πρόσωπο που ο υποβάλλων την αίτηση εκπροσωπεί –έχοντας ειδικό 

πληρεξούσιο, οι προϋποθέσεις του νόμου για την έκδοση της τελικής 

διοικητικής πράξης.   Στα πλαίσια της προώθησης του συγκεκριμένου μέτρου οι 

υπηρεσίες, στις οποίες καταργούνται πιστοποιητικά και αντικαθίστανται με 

υπεύθυνες δηλώσεις, οφείλουν να προβαίνουν στις εξής ενέργειες:    1. Να 

τροποποιούν τα σχετικά έντυπα των αιτήσεων, στα οποία αναγράφονται τα 

παραπάνω πιστοποιητικά ως απαραίτητα δικαιολογητικά και να αναφέρουν 

στην θέση τους την σχετική υπεύθυνη δήλωση που οφείλει να υποβάλει ο 

πολίτης. 2. Να τροποποιούν όλα τα σχετικά πληροφοριακά έντυπά τους, στα 

οποία γίνεται αναφορά των εν λόγω δικαιολογητικών καθώς και τις διοικητικές 

πράξεις για την έκδοση των οποίων αυτά ήταν απαραίτητα, αναφέροντας 

πλέον την υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει ο πολίτης. Με τον τρόπο αυτό 

                                            
25 ΔΙΑΔΠ/ Α/23133/2-11-2004 «Κατάργηση δικαιολογητικών όταν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί σε άλλη 

υπηρεσία ή όταν δεν αναφέρονται σε στοιχεία των οποίων πιθανολογείται η μεταβολή, στην περίπτωση 

ανανέωσης άδειας». 
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επιτυγχάνεται συντονισμός των δημοσίων υπηρεσιών και ενημέρωση των 

ενδιαφερομένων ενώ προωθείται αποτελεσματικότερα η απλουστευτική 

διαδικασία .26 

 

 Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Δικαιολογητικών 

Η αναζήτηση δικαιολογητικών από τις αρμόδιες κάθε φορά υπηρεσίες 

είναι μια τεχνική απλούστευσης, που υλοποιήθηκε σχετικά πρόσφατα και 

αρκετά φιλόδοξη για την πάταξη της γραφειοκρατίας.  Αν και η αυτεπάγγελτη 

ενέργεια της διοίκησης προβλεπόταν ήδη με το ν.2690/1999 και αναφερόταν 

ως τρόπος απλούστευσης των διαδικασιών στο ν. 3230/2004, το πλαίσιο 

εφαρμογής της οριοθετείται καλύτερα με τους ν. 3242/200427 και ν. 3448/200628. 

Ο ν. 3242/2004 καθιερώνει την αυτεπάγγελτη ενέργεια της διοίκησης ύστερα 

από συναίνεση του ενδιαφερόμενου. Ειδικότερα όταν για τη διεκπεραίωση μιας 

υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά που η έκδοσή τους δεν προϋποθέτει τη 

σύμπραξη του αιτούντος και που δεν συνυποβάλλονται με την αίτησή του, η 

αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία τα αναζητεί από τις 

οικείες κάθε φορά υπηρεσίες εφόσον παρέχεται σχετική εξουσιοδότηση από 

τον ενδιαφερόμενο, η οποία εμπεριέχεται στην αίτησή του. Μάλιστα η αρμόδια 

υπηρεσία προβαίνει στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών εντός 

οριζομένων σχετικών προθεσμιών ή όπου δεν προβλέπεται σχετική προθεσμία 

                                            
26 Επισημαίνεται ότι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών αντί των πιστοποιητικών περί μη άσκησης 

ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε δίκη, παραλαμβάνουν τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των 

πολιτών, τις οποίες διαβιβάζουν στις αρμόδιες για την έκδοση της διοικητικής πράξης υπηρεσίες. Τα ΚΕΠ 

και οι κατά τόπους Εισαγγελίες εξακολουθούν να αναζητούν και να εκδίδουν αντίστοιχα, τα εν λόγω 

πιστοποιητικά περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε δίκη, όταν αυτά αναζητούνται 

για λόγους ιδιωτικούς και όχι για την έκδοση διοικητικών πράξεων. Για περισσότερα βλ. 

ΔΙΑΔΠ/Α/14625/22-07-2005 

 Σημειώνεται ότι η εν λόγω Υπουργική Απόφαση δεν έρχεται σε αντίθεση με την αριθμ. 513/2005 

γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία δέχεται ότι η σύνταξη από τις οικείες 

Υπηρεσίες των Δήμων και των Κοινοτήτων των πιστοποιητικών πλησιέστερων συγγενών γίνεται βάσει 

ενόρκων βεβαιώσεων και δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση προς τούτο υπευθύνων δηλώσεων επειδή η 

ανωτέρω γνωμοδότηση ερμηνεύει τις σχετικές διατάξεις των Νόμων (Ν. 1540/1944 κ.λ.π.), ενώ η απόφαση 

του Υπουργού ΕΣΔΔΑ έχει εκδοθεί στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α711 -

2004 περί απλούστευσης των διαδικασιών). Για περισσότερα βλ. ΔΙΑΔΠ/Α/19168/25- 07-2007 

Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. www.gspa.gr στη θέση: Δημόσια Διοίκηση > Εκσυγχρονισμός 

>Απλούστευση διαδικασιών. 
27 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ.» 

(ΦΕΚ 102/Α724-5-2004). 
28 «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του Δημοσίου Τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 57/Α715-03-2006). 

http://www.gspa.gr/
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εντός ευλόγου χρόνου που δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρίμηνο.29 

Ενώ το νομικό πλαίσιο για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών 

ήταν αρκετά σαφές η πρακτική εφαρμογή της συνάντησε αρχικά πολλές 

δυσκολίες. Αρκετές υπηρεσίες προέβαλαν ως λόγο για την μη υλοποίησή της, 

την έλλειψη εξοπλισμού, την μη επαρκή στελέχωσή τους, την ύπαρξη ειδικού 

καθεστώτος διεκπεραίωσης διοικητικών διαδικασιών ακόμη και την άποψη ότι 

μερικές από τις διαδικασίες που διεκπεραιώνουν δεν αποτελούσαν διοικητική 

πράξη και συνεπώς δεν εντάσσονταν στο πεδίο εφαρμογής της 

αυτεπάγγελτης αναζήτησης. Για τον λόγο αυτό καθιερώθηκε με το ν.3448/2006 

και η υποχρεωτική, δηλαδή χωρίς εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου, 

αυτεπάγγελτη αναζήτηση με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή του. Μάλιστα οι 

υπηρεσίες, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της αυτεπάγγελτης 

αναζήτησης δικαιολογητικών κλήθηκαν να τροποποιήσουν όλα τα έντυπα 

τους (π.χ. έντυπα αιτήσεων, ενημερωτικά σημειώματα προς τους πολίτες κ.λπ.) 

ώστε να μην αναφέρονται σ’ αυτά, ως απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα 

πιστοποιητικά που αναζητούνται υποχρεωτικώς αυτεπάγγελτα. 

Μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί στο σύστημα της αυτεπάγγελτης 

αναζήτησης δικαιολογητικών 211 πιστοποιητικά εκ των οποίων τα 28 

αναζητούνται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα  από την καθ’ ύλην αρμόδια 

υπηρεσία ενώ για τα υπόλοιπα 183  απαιτείται συναίνεση του ενδιαφερομένου.  

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ. 

Τα ΚΕΠ αποτελούν ένα είδος συνδετικού κρίκου μεταξύ πολιτών-

επιχειρήσεων και δημοσίων υπηρεσιών. Επωμίζονται σχεδόν όλο το διοικητικό 

φορτίο καθώς μετά την υποβολή σε αυτά της αίτησης του ενδιαφερομένου, 

ελέγχουν την πληρότητα των αιτήσεων, προβαίνουν σε αναζήτηση 

δικαιολογητικών που τυχόν λείπουν και προωθούν τους φακέλους των 

υποθέσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες. Με την παρέμβαση των ΚΕΠ η 

πολυπλοκότητα της όποιας διαδικασίας γίνεται αντικείμενο διαχείρισης της 

δημόσιας διοίκησης . Η σύσταση όμως των ΚΕΠ ανέδειξε το ζήτημα της 

                                            
29 Άρθρο 5 παρ. 1-2 ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη 

διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ.» (ΦΕΚ 102/Α724-5-2004) 
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τυποποίησης των διαδικασιών καθώς αυτά έπρεπε να συνεργαστούν για ένα 

πλήθος υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων με όλους τους φορείς της 

διοικητικής δράσης πάνω σε μια κοινή βάση. Σήμερα τα ΚΕΠ μπορούν να 

διεκπεραιώνουν 1054 πιστοποιημένες, δηλαδή τυποποιημένες, διαδικασίες 

πολλές εξ αυτών με σύστημα on line, που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα 

διοικητικών υπηρεσιών.  

Μάλιστα με την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-kep ενισχύεται 

η ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ ΚΕΠ και πολιτών ενώ παράλληλα 

εντάσσονται σε αυτή αρκετές δημοφιλείς διαδικασίες για να διεκπεραιώνονται 

μόνο ηλεκτρονικά. Τα ΚΕΠ επίσης παρέχουν ψηφιοποιημένα τα στοιχεία των 

πολιτών για την ευκολότερη και ταχύτερη άντληση των προσωπικών τους 

στοιχείων. Οι φόρμες των αιτήσεων που συμπληρώνονται από τους 

υπαλλήλους και υποβάλλονται ηλεκτρονικά, είναι εύχρηστες και φιλικές τόσο 

ως προς τον χρήστη-υπάλληλο όσο και ως προς τον πολίτη-ωφελούμενο.   Τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΚΕΠ κατά την διαδικασία της 

απλούστευσης εντοπίζονται στα ακόλουθα:  

 Έλλειψη συνεργασίας των ΚΕΠ με ορισμένους φορείς λόγω της 

ιδιαιτερότητας της υπηρεσίας. Πολλές φορές η διεκπεραίωση μιας 

υπόθεσης του πολίτη είναι δύσκολη. Αιτία είναι οι αλληλοσογκρουόμενες 

νομοθετικές ρυθμίσεις που υπάρχουν μεταξύ των υπηρεσιών για τις 

οποίες δεν έχει μεριμνήσει το κράτος κατά το σχεδίασμά λειτουργίας του 

ΚΕΠ.                                                

 Προβλήματα διαλειτουργικότητας. Η δημιουργία αυτόνομων λογισμικών 

για διάφορους φορείς της δημόσιας διοίκησης χωρίς να τηρείται ένα 

συγκεκριμένο πρότυπο υλοποίησης και επέκτασης έχει ως αποτέλεσμα 

την αδυναμία διασύνδεσης μεταξύ των υπηρεσιών αλλά και των ΚΕΠ, τα 

οποία συνεργάζονται με τις περισσότερες υπηρεσίες και φορείς, με 

αποτέλεσμα να παρέχεται στον πολίτη γρήγορηεξυπηρέτηση. 

  Συναρμοδιότητες με Άλλες Υπηρεσίες. Το γραφειοκρατικό σύστημα της 

Δημόσιας Διοίκησης περιορίζει την λειτουργία των Κέντρων. Ένας λόγος 

για τον οποίο δημιουργήθηκαν τα ΚΕΠ ήταν και ο περιορισμός της 

γραφειοκρατίας. Ο στόχος έχει επιτευχθεί σε κάποιο βαθμό αλλά με 

μεγάλη δυσκολία. Αυτό συμβαίνει διότι για την διεκπεραίωση μιας 
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υπόθεσης, τα Κέντρα θα πρέπει να συνεργαστούν με δημόσιες 

υπηρεσίες όπου πολλές φορές οι δεύτερες δυσχεραίνουν το έργο τους 

είτε με την άρνηση εξυπηρέτησης ή θέτοντας γραφειοκρατικά εμπόδια 

τα οποία εμποδίζουν την γρήγορη και ποιοτική εξυπηρέτηση των 

Κέντρων. 

 Το ηλεκτρονικό δίκτυο παρουσιάζει ήδη προβλήματα συντήρησης και 

επικαιροποίησης. To «e-kep», αν και θετικό βήμα στην αναβάθμιση του 

συστήματος, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του δικτύου. 

Με τη διαφαινόμενη λήξη της κοινοτικής χρηματοδότησης, και με 

δεδομένες τις ανεπάρκειες του κεντρικού μηχανισμού στη διοίκηση 

μεγάλων έργων πληροφορικής, τα προβλήματα αυτά θα οξυνθούν. 

 Έλλειψη ουσιαστικής εκπαίδευσης του Προσωπικού των ΚΕΠ.  Ως προς 

την λειτουργία του ΚΕΠ σε επίπεδο προσωπικού, θα πρέπει να τονιστεί 

ότι οι υπάλληλοι του ΚΕΠ ξεκίνησαν χωρίς ουσιαστική εκπαίδευση, χωρίς 

εξειδίκευση και μόνο τα τελευταία  χρόνια  άρχισε να υπάρχει ουσιαστική 

υποστήριξη. Εισάγονται συνεχώς νέες υποθέσεις που θα πρέπει να 

διεκπεραιώνει το ΚΕΠ αλλά με βασικό μειονέκτημα την έλλειψη 

ουσιαστικής εκπαίδευσης του προσωπικού. Αυτό συμβαίνει διότι η 

εκπαίδευση και η εφαρμογή νέων υπηρεσιών του ΚΕΠ γίνεται  είτε  μέσω 

τηλεφώνου από την υπηρεσία Help Desk της αναδόχου εταιρείας για τις 

όποιες απορίες προκύπτουν στο προσωπικό  είτε  και με την αποστολή 

των διαφόρων  εγκυκλίων, και χωρίς την υποχρεωτική ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα επιμόρφωση του προσωπικού πάνω στις 

τρέχουσες διαδικασίες, γεγονός που αποτελεί και πάγιο αίτημα τους εδώ 

και πολλά χρόνια. 

 

Εφαρμογή των αρχών και των εργαλείων της ΔΟΠ στα ΚΕΠ. 

Στη συνέχεια θα προσπαθήσω  να αποσαφηνίσω  τις βασικές έννοιες της 

πελατοκεντρικής προσέγγισης μέσω της ένταξης τους στο πλαίσιο λειτουργίας 

των ΚΕΠ. Ξεκινώντας με την διασαφήνιση της έννοιας «πελατοκεντρική 

προσέγγιση», πρόκειται για την οργάνωση μιας επιχείρησης ή ενός 

οργανισμού δίνοντας έμφαση στην ικανοποίηση του πολίτη - πελάτη, στη 
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συμμετοχή των υπαλλήλων και στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών. Στο 

πλαίσιο ένταξης της έννοιας αυτής στη Δημόσια διοίκηση εμπεριέχεται και η 

έννοια της ανταποκριτικότητας, καθώς αποστολή μιας Δημόσιας υπηρεσίας 

είναι η κάλυψη των κοινωνικών αναγκών των πολιτών που προκάλεσαν τη 

σύστασή της. Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας συνδέεται με το βαθμό 

ανταπόκρισης της Δημόσιας Διοίκησης στα αιτήματα και τις ανάγκες του 

κοινού. 

Οι βασικές αρχές οι οποίες έχουν εφαρμογή στη λειτουργία των ΚΕΠ   

είναι δύο: 

I. ΔΟΠ - πελατοκεντρική προσέγγιση και συμμετοχή των εργαζομένων. 

II. Ενσωμάτωση των πολιτικών/εργαλείων βελτίωσης της ποιότητας 

στα ΚΕΠ και χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνίας. 

❖ Βασικές έννοιες που εμπεριέχονται στις παραπάνω αρχές είναι: η 

πελατοκεντρική - ανθρωποκεντρική προσέγγιση, τα κριτήρια εξυπηρέτησης των 

πολιτών, η ανταποκριτική Δημόσια Διοίκηση, ο προσανατολισμός του 

οργανισμού στους χρήστες, εσωτερικός και εξωτερικός πελάτης, η κατανόηση 

και αποδοχή των αρχών της ΔΟΠ., η συμμετοχή του προσωπικού 

(συνεργατική παροχή υπηρεσιών, κύκλοι ποιότητας, ομάδες εργασίας) και η 

συνεχής βελτίωση. 

 Σύμφωνα με το Σύνταγμα: Άρθρο 2 παρ. 1 «...ο σεβασμός και η προστασία 

του ανθρώπου αποτελούν πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας» 

❖ Άρθρο 103 παρ. 1 «Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της 

θέληση του κράτους και υπηρετούν το λαό, οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και 

αφοσίωση στην πατρίδα. » 

❖ Άρθρο 25 παρ. 1,2 «όλα τα κρατικά όργανα πρέπει να 

διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη άσκηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου ως 

ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου». 

Βασικό συστατικό της μετάβασης από την ρυθμιστική στην ανταποκριτική 

διοίκηση όπως προανέφερα,  είναι η θεώρηση του πολίτη ως χρήστη - πελάτη, 

καθώς απομακρύνεται από την έννοια του διοικουμένου στον οποίο 

επιβάλλονται περιορισμοί και κανόνες. Κύρια χαρακτηριστικά1 είναι: να είναι 

κατανοητή και προσιτή, να προκαλεί τη συμμετοχή των πολιτών και να 
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ικανοποιεί τις ανάγκες τους. 

Στο πλαίσιο της ανταποκριτικής διοίκησης, βασικό συστατικό της 

ανθρωποκεντρικής προσέγγισης αποτελεί η ανάγκη να λειτουργεί με τον ίδιο 

τρόπο προς τους εργαζόμενους σε αυτή έτσι ώστε να προωθείται η 

συνεργατική διοίκηση και η ομαδική εργασία. 

Συνοπτικά, η βελτίωση της ανταποκριτικότητας της Δημόσιας Διοίκησης 

στις ανάγκες της κοινωνίας απαιτεί βαθύτατες αλλαγές. Αρχικά, η Δημόσια 

Διοίκηση χαρακτηρίζεται από προβλήματα συντονισμού συναρμόδιων 

υπηρεσιών. Η σύσταση μονάδων που αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου την 

διαδικασία διεκπεραίωσης των υποθέσεων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες 

υπηρεσίες (one stop shop), μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πολιτών με την προϋπόθεση ότι αυτά τα συστήματα 

μπορούν να διασυνδέονται αποτελεσματικά.   Επίσης, η εμπλοκή των πολιτών 

και των ενδιάμεσων φορέων στο σχεδιασμό των διοικητικών υπηρεσιών που 

παρέχονται αποτελεί μέσο εξασφάλισης της συναίνεσης και γνωστοποίησης 

των προτιμήσεων τους στα παραγόμενα προϊόντα1. Τέλος, χρήσιμες κρίνονται 

οι εκστρατείες πληροφόρησης των πολιτών σχετικά με τις νέες διαδικασίες που 

προσφέρονται και η διεξαγωγή ερευνών που αποσκοπούν στη διερεύνηση της 

ικανοποίησης των πολιτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

 

Επανερχόμενοι στο πλαίσιο λειτουργίας των ΚΕΠ παρατηρούμε ότι ο 

σχεδιασμός των ΚΕΠ βασίσθηκε στην εξυπηρέτηση της πελατοκεντρικής 

λειτουργίας και στην επίτευξη της ανταποκριτικότητας. Ο θεσμός της 

υπηρεσίας μιας στάσης (one stop shop) αποτελεί κατεξοχήν προσπάθεια 

βελτίωσης των σχέσεων του κράτους με τους πολίτες. Βασικός στόχος κάθε 

εφαρμογής που υιοθετείται από το κράτος (κατάρτιση χαρτών δικαιωμάτων 

πολιτών, χρησιμοποίηση νέων μέσων της πληροφορικής και τηλεπικοινωνίας, 

λειτουργία τηλεφωνικών κέντρων παροχής διοικητικών πληροφοριών και 

εξυπηρέτησης πολιτών [«1564»], χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει το 

διαδίκτυο, λειτουργία «υπηρεσιών μιας στάσης») είναι η διεύρυνση της 

δυνατότητας επιλογής του πολίτη που έρχεται σε επαφή με τις δημόσιες 

υπηρεσίες, ώστε συμπεριφερόμενος ως καταναλωτής, να επιλέξει την καλύτερη 

για αυτόν εναλλακτική λύση. 
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Κατά συνέπεια τα διοικητικά  προϊόντα που παρέχονται από τα ΚΕΠ είναι 

προσανατολισμένα προς τις ανάγκες του πολίτη, έτσι ώστε να παρέχουν μια 

ικανοποιητική εναλλακτική λύση κατά τη συναλλαγή τους με το Δημόσιο. 

Συγκεκριμένα τα ΚΕΠ συναλλάσσονται σε καθημερινή βάση με πλήθος πολιτών 

διεκπεραιώνοντας ευρύ φάσμα διαδικασιών, που άπτονται τόσο των φυσικών 

προσώπων (όπως πιστοποιητικά δημοτολογίων/ληξιαρχείων, φορολογικές 

ενημερότητες, εκκαθαριστικά σημειώματα, θέματα δ/νσεων Μεταφορών, 

δ/νσεων Βιομηχανίας των Ν.Α , θέματα ασφαλιστικών ταμείων, επιμελητηρίων), 

όσο και εταιρειών (όπως άδειες λειτουργίας)1. Επιπλέον ειδικό βάρος έχει 

αποδοθεί στη διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ ενός συνόλου διαδικασιών που αφορά 

σε θέματα ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, όπως άτομα με ειδικές ανάγκες, 

συνταξιούχους, άνεργους. Συνεπώς, οι πολίτες πληροφορούνται με αξιόπιστο, 

σαφή και κατανοητό τρόπο για τα διοικητικά θέματα που τους απασχολούν, 

είτε με επίσκεψή τους στα ΚΕΠ, είτε μέσω της ιστοσελίδας των ΚΕΠ: 

www.kep.gov.gr, είτε με τηλεφωνική επικοινωνία με το call center των ΚΕΠ 

1564. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ 

Ο σχεδιασμός των ΚΕΠ βασίζεται στην δημιουργία ενός οργανισμού 

προσανατολισμένου στους χρήστες που να καλύπτει τις απαιτήσεις που έχουν 

οι πελάτες από τα προϊόντα του ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες1. Τελικοί 

αποδέκτες και κριτές της λειτουργίας του οργανισμού είναι οι πολίτες, οι οποίοι 

σύμφωνα με έρευνες χρησιμοποιούν κατά μέσο όρο κοινά κριτήρια για να 

αξιολογήσουν το επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών1 1. Η παρουσίαση της 

πελατοκεντρικής προσέγγισης των ΚΕΠ, θα βασισθεί στην αξιοποίηση των 

κριτηρίων αξιολόγησης που μας παρέχει ο D. A. Garvin : 

 

 Επικοινωνία: η ενημέρωση και η αμφίδρομη επικοινωνία με τον πελάτη. 

 Κατανόηση και Πραγματική Επικοινωνία: η ικανότητα του υπευθύνου να 

κατανοήσει τις ανάγκες των πελατών. 

 Ανταπόκριση: η προθυμία και η ετοιμότητα των υπαλλήλων να 

παρέχουν την υπηρεσία άμεσα και σωστά. 

http://www.kep.gov.gr/
http://www.kep.gov.gr/
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 Ταχύτητα. 

 Πιστότητα - συνέπεια: ικανότητα του οργανισμού να παρέχει την 

υπηρεσία έγκυρα, σταθερά και με ακρίβεια. 

 Ευκολία πρόσβασης: ο βαθμός ευκολίας προσέγγισης στον 

οργανισμό. 

 Ικανότητα: η κατοχή γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για να 

εκτελέσει ο υπάλληλος την υπηρεσία του σωστά. 

 Ευγένεια: φιλικό περιβάλλον και σεβασμός προς τον πελάτη. 

 Αξιοπιστία: η εμπιστοσύνη που έχει ο πελάτης στον οργανισμό. 

 Ασφάλεια: ο βαθμός εγγύησης και αποφυγής κινδύνων για τον πελάτη. 

 Υλική υπόσταση: εμφάνιση του κτιρίου, ευχάριστο και καθαρό 

περιβάλλον. 

 

 
 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ 

ΤΟΥΣ ΣΕ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» 
 

Συνοψίζοντας, από την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτει ότι τα ΚΕΠ 

αποτελούν ένα πρόσφατο μεταρρυθμιστικό εγχείρημα το οποίο επιδέχεται 

βελτιώσεις. Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία που αναλύθηκαν στο πλαίσιο 

της παρούσας εργασίας παρουσιάζονται τα εξής μέτρα βελτίωσης για την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία των ΚΕΠ (ανά κατηγορίες): 

 

❖ Πελατοκεντρική προσέγγιση: 

 Αύξηση του αριθμού των on line και one stop πιστοποιημένων 

διαδικασιών που διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ, καθώς και αύξηση του 

αριθμού των διαδικασιών που μπορούν να υποβληθούν μέσω του 

διαδικτύου και του τηλεφώνου (πεδίο το οποίο εξαρτάται και από την 

ηλεκτρονική ωριμότητα των οικείων φορέων). 

 Βελτίωση της ενεργού και οργανωμένης συμμετοχής των πολιτών. 

 Επίτευξη συστηματικής επεξεργασίας των προτάσεων των πολιτών. 

 Σύνταξη χάρτη εξυπηρέτησης των πολιτών, το περιεχόμενο του οποίου 

θα προσδιορίζει, τόσο τους χρόνους εξυπηρέτησης όσο και την 

ποιότητα (standards) εξυπηρέτησης. 
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 Θέσπιση αυστηρότερων προθεσμιών, εντός των οποίων η δημόσια 

υπηρεσία οφείλει να διεκπεραιώνει υποθέσεις πολιτών. Λειτουργία 

μηχανισμού παρακολούθησης τήρησης θεσπισμένων προθεσμιών. 

 Ενσωμάτωση στα ΚΕΠ νέων και απλοποιημένων λειτουργιών για 

άμεση μείωση διοικητικών βαρών. 

 

❖ Ανθρώπινο δυναμικό: 

 Καθιέρωση συστήματος προγραμματισμού αναγκών σε ανθρώπινο 

δυναμικό. 

 

❖ Συμμετοχή και συνεργασία των εργαζομένων: 

  Ενδυνάμωση και θεσμοθέτηση της ομαδικής εργασίας και καθιέρωση 

συστήματος διοίκησης ολικής ποιότητας (κύκλοι ποιότητας). 

 Διενέργεια επίσημης έρευνας μέτρησης της ικανοποίησης των 

εργαζομένων στα ΚΕΠ, επιστημονικές μετρήσεις που να καταδεικνύουν 

το επίπεδο ικανοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και την 

υποκίνησή του. 

 Ενίσχυση της εσωτερικής επικοινωνίας και πληροφόρησης. 

 Ανάπτυξη διαρκών δομών συνεργασίας (π.χ. μόνιμες ομάδες και 

επιτροπές συνεργασίας) με κάθε ένα από τους εμπλεκόμενους φορείς 

στη λειτουργία των ΚΕΠ. 

 Ενίσχυση της τακτικής συνεργασίας με τους καθ’ ύλη αρμόδιους 

φορείς που παρουσιάζουν δυσλειτουργίες κατά τη διεκπεραίωση των 

διαδικασιών τους μέσω ΚΕΠ. 

 

❖ Επιμόρφωση προσωπικού: 

 Συστηματικότερη επιμόρφωση των υπαλλήλων σε ζητήματα που 

άπτονται της εξυπηρέτησης του πολίτη. 

 Παρακολούθηση του κόστους και του οφέλους των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων για τα στελέχη των ΚΕΠ. 
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❖ Αξιοποίηση της τεχνολογίας: 

 Ανάπτυξη συστήματος διαρκούς ανάλυσης των δυνατοτήτων και των 

αδυναμιών, των κινδύνων και των ευκαιριών λειτουργίας των ΚΕΠ 

(Swot analysis). 

 Αναβάθμιση της υπάρχουσας πλατφόρμας ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης ΕΡΜΗΣ. 

 Πλήρης και αποκλειστική ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων. 

 Βελτίωσης σε ποιοτικό επίπεδο της πληροφόρησης που παρέχεται από 

τις ιστοσελίδες όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να είναι 

επικαιροποιημένα τα δεδομένα που παρουσιάζονται και αξιοποιούνται 

κατά τη λειτουργία των ΚΕΠ. 

 Περαιτέρω ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων των δημοσίων 

υπηρεσιών, προκειμένου να παρέχονται τα διοικητικά προϊόντα με 

ηλεκτρονικό τρόπο. 

 

 Εργαλεία βελτίωσης παρεχόμενων υπηρεσιών: 

 Περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών, όπου είναι εφικτή. 

 Εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης σε όλα τα ΚΕΠ και 

αξιοποίηση των αποτελεσμάτων προς την κατεύθυνση της συνεχούς 

βελτίωσης. 

 

   Εν κατακλείδι, τα ΚΕΠ αποτελούν μια σύγχρονη υπηρεσία που λειτουργεί 

για την εξυπηρέτηση των πολιτών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που 

προσφέρονται από τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας και από τις 

σύγχρονες μεθόδους διοίκησης και οργάνωσης των υπηρεσιών. Ωστόσο, 

παρατηρούμε την ύπαρξη αδύναμων σημείων που πρέπει να αντιμετωπισθούν 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες, έτσι ώστε να μετατραπούν τα ΚΕΠ σε “Κέντρα 

Ολοκληρωμένων Συναλλαγών”.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ 
 

Στατιστική έρευνα –Ανάλυση στατιστικών στοιχείων υποθέσεων που 

διεκπεραιώθηκαν την τελευταία πενταετία (2012-2016) από τα ΚΕΠ του 

Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.  
 

Το δείγμα που επέλεξα αποτελείται από ποσοτικά φυσικά δεδομένα και 

είναι τα τρία ΚΕΠ του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού και συγκεκριμένα το ΚΕΠ Νέου 

Ψυχικού, το ΚΕΠ Παλαιού Ψυχικού και το ΚΕΠ Φιλοθέης. Αρχικά θα εξηγήσω 

ποια τεχνική δειγματοληψίας επιλέγω και γιατί. Στη συνέχεια θα διατυπώσω 

ερευνητικά ερωτήματα τα οποία θα μελετήσω με στατιστικά εργαλεία.    

 
 

2. Βήματα   

 

Α. Η επιλογή του τυχαίου δείγματος έγινε με την μέθοδο της 

στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Επελέγησαν κατηγοριοποιημένες 18 

πιστοποιημένες διαδικασίες αιτημάτων στα 3 ΚΕΠ, το πλήθος αυτών τα 

τελευταία 5 χρόνια και ο χρόνος διεκπεραίωσης των παραπάνω αιτημάτων. Η 

στρωματοποιημένη δειγματοληψία σχεδιάστηκε για να εξασφαλίσει την 

αντιπροσώπευση κάθε δείγματος του πληθυσμού, τη μείωση του σφάλματος 

εκτίμησης και την ύπαρξη ικανού αριθμού υποκειμένων που προέρχονται από 

υποπληθυσμούς. Για αυτό και είναι απαραίτητο ένα δειγματοληπτικό πλαίσιο, 

δηλαδή μία πλήρης καταγραφή του στατιστικού πληθυσμού. Στην πράξη ο 

πληθυσμός πρέπει να είναι σχετικά μικρός και χωρίς μεγάλη γεωγραφική 

διασπορά ώστε να μην υπάρξει διόγκωση του κόστους της έρευνας, για αυτό 

και έχω επιλέξει τα ΚΕΠ του βόρειου μόνο τομέα.  

 

Β. Ο πληθυσμός μου χωρίστηκε σε στρώματα και στη συνέχεια έχω επιλέξει 

επιμέρους δείγματα με απλή τυχαία δειγματοληψία από κάθε στρώμα. Τα 

στρώματα αποτελούνται γενικά από όσο το δυνατό περισσότερο ομοιογενείς 

ομάδες στοιχείων του πληθυσμού ως προς κάποια χαρακτηριστικά.  
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Γ. Συνοπτικά, η ιδέα της στρωματοποιημένης δειγματοληψίας είναι να χωριστεί 

ο πληθυσμός μου σε όσο το δυνατό πιο διακριτά και ομοιογενή στο εσωτερικό 

τους στρώματα ή επίπεδα του υπό μελέτη χαρακτηριστικού. Έτσι, 

πραγματοποιείται ανεξάρτητα μία δειγματοληψία σε κάθε στρώμα. Το τελικό 

μου δείγμα είναι η συλλογή όλων των επιμέρους δειγμάτων από τα στρώματα 

με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται να περιέχονται αντιπρόσωποι όλων των 

δυνατών τρωμάτων του πληθυσμού στο τελικό δείγμα.  

 

Δ. Οπότε στο θέμα μας έχουμε 18 στρώματα και το σύνολο για κάθε έτος από 

το 2012 έως το 2016 είναι  

1.604 3.035 5.404 7.005 7.156 

2012 2013 2014 2015 2016 

 

Παρατηρούμε ότι όσο περνούν τα χρόνια, αυξάνεται και η χρησιμότητα των 

ΚΕΠ, ο κόσμος καταφεύγει για την εξυπηρέτησή του όλο και συχνότερα στα 

ΚΕΠ. 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΕΠ  
 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΕΠ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 5 ΕΤΩΝ 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Πιστ.γέννησης  560 1.120 2.780 4.120 4.058 

Πιστ. Εγγυτέρων συγγενών 100 169 235 247 280 

Πιστ ΑΕΙ – ΤΕΙ 25 42 45 36 39 

Αδειες Οδήγησης 211 147 220 180 195 

Οικογ. Κατάστασης 30 39 61 74 81 

Μεταδημοτεύσεις 32 30 104 115 124 

Μόνιμες. Κατοικίες 20 58 115 140 78 

Πρωτοδικείο 22 106 83 93 98 

Ποινικά μητρώα 88 155 222 55 55 

Ληξιαρχικά 217 547 580 722 776 

Ευδάπ 10 25 90 95 97 

Φορ. Χρήση 0 20 78 80 100 

Ταυτοπροσωπίες 10 32 30 32 50 

Στρατολογία 56 128 106 112 130 

Γενική χρήση 98 312 255 384 395 

Κάρτα πολιτισμού 15 25 50 40 60 

ΑΜΕΑ 30 30 50 60 60 

Ασφ. Ταμεία 80 50 300 420 480 

Total 1.604 3.035 5.404 7.005 7.156 

Average 133,67 252,92 450,33 583,75 596,33 
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ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΕΠ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 5 ΕΤΩΝ 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Πιστ.γέννησης  294 843 1100 2014 2383 

Πιστ. Εγγυτέρων συγγενών 58 96 119 77 84 

Πιστ ΑΕΙ – ΤΕΙ 18 27 45 43 46 

Αδειες Οδήγησης 145 162 144 165 190 

Οικογ. Κατάστασης 26 39 45 43 39 

Μεταδημοτεύσεις 18 30 33 38 36 

Μόνιμες. Κατοικίες 22 37 43 47 51 

Πρωτοδικείο 15 42 55 55 51 

Ποινικά μητρώα 62 74 89 86 92 

Ληξιαρχικά 224 336 350 410 485 

Ευδάπ 12 29 27 33 35 

Φορ. Χρήση 5 21 23 25 32 

Ταυτοπροσωπίες 35 41 50 52 55 

Στρατολογία 37 85 92 98 90 

Γενική χρήση 69 125 232 291 310 

Κάρτα πολιτισμού 40 40 50 50 50 

ΑΜΕΑ 30 40 40 50 60 

Ασφ. Ταμεία 62 84 92 114 236 

Total 1172 2151 2629 3691 4325 

Average 97,66 179,25 219,08 307,58 360,42 
 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΕΠ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 5 ΕΤΩΝ 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Πιστ.γέννησης  330 983 1910 2280 3120 

Πιστ. Εγγυτέρων συγγενών 62 98 232 240 225 

Πιστ ΑΕΙ – ΤΕΙ 17 28 37 32 47 

Αδειες Οδήγησης 210 163 170 175 182 

Οικογ. Κατάστασης 33 29 52 59 57 

Μεταδημοτεύσεις 25 27 39 53 50 

Μόνιμες. Κατοικίες 12 37 54 68 65 

Πρωτοδικείο 18 49 61 65 72 

Ποινικά μητρώα 65 82 105 98 105 

Ληξιαρχικά 170 390 410 503 545 

Ευδάπ 10 25 38 40 35 

Φορ. Χρήση 0 16 25 32 42 

Ταυτοπροσωπίες 15 29 34 41 47 

Στρατολογία 43 93 92 103 113 

Γενική χρήση 72 156 220 243 285 

Κάρτα πολιτισμού 22 20 27 42 54 

ΑΜΕΑ 30 40 40 50 60 

Ασφ. Ταμεία 70 86 100 129 160 

Total 1204 2351 3646 4253 5264 

Average 100,33 195,91 303,83 354,41 438,66 
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ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 5ΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΚΕΠ – ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ 

 ΚΕΠ 
Ν.Ψυχικού 

ΚΕΠ 
Π.Ψυχικού 

ΚΕΠ  
Φιλοθέης 

Πιστ.γέννησης  12.638 6.634 8.623 

Πιστ. Εγγυτέρων συγγενών 1.031 434 857 

Πιστ ΑΕΙ – ΤΕΙ 187 179 161 

Αδειες Οδήγησης 953 806 900 

Οικογ. Κατάστασης 285 192 230 

Μεταδημοτεύσεις 405 155 194 

Μόνιμες. Κατοικίες 411 200 236 

Πρωτοδικείο 402 218 265 

Ποινικά μητρώα 575 403 455 

Ληξιαρχικά 2.842 1.805 2.018 

Ευδάπ 317 136 148 

Φορ. Χρήση 278 106 115 

Ταυτοπροσωπίες 154 233 166 

Στρατολογία 532 402 444 

Γενική χρήση 1.444 1.027 976 

Κάρτα πολιτισμού 190 230 165 

ΑΜΕΑ 230 220 220 

Ασφ. Ταμεία 1.330 588 545 

Total 24.204 13.968 16.718 

Average 2.017 1.164 1.393 
 

 

Ανάλυση-Συμπεράσματα. 

 
Α. Τα πιστοποιητικά γέννησης και οικογενειακής κατάστασης παρουσιάζουν τα 

μεγαλύτερα ποσοστά σε κάθε στρώμα και παρατηρούμε πως όσο περνάνε τα 

χρόνια παρουσιάζουν όλο και μεγαλύτερη αύξηση. Η αυξητική τους πορεία 

οφείλεται κατά πολύ στο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια τα ΚΕΠ διασυνδέεται 

με Το Εθνικό Δημοτολόγιο και γίνεται η επί τόπου έκδοση των πιστοποιητικών 

για τον πολίτη.  Τα πιστοποιητικά που είναι απαραίτητα για το πρωτοδικείο 

παρατηρούμε ότι παρουσιάζουν αυξομειώσεις ανά τα χρόνια.    

 Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται και αυτή η αύξηση των 

πιστοποιητικών από το έτος 2012 μέχρι το 2016 και ειδικά τα δύο τελευταία 

χρόνια όπου καταλαμβάνει και ποσοστό πάνω από 50% των αιτημάτων στα 

ΚΕΠ. 
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Διάγραμμα 1 : Απεικόνιση της αυξητικής τάσης των πιστοποιητικών  

την πενταετία 2012-2016. 

 
Διάγραμμα 2 : Υποθέσεις που διεκπεραιώθηκαν από το ΚΕΠ Νέου Ψυχικού  

τα έτη 2012-2016. 
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Διάγραμμα 3 : Υποθέσεις που διεκπεραιώθηκαν από το ΚΕΠ Παλαιού Ψυχικού 
τα έτη 2012-2016. 

 

Διάγραμμα 4  : Υποθέσεις που διεκπεραιώθηκαν από το ΚΕΠ Φιλοθέης τα έτη 2012-2016. 

2.383 

84 46 
190 

39 36 51 51 92 

485 

35 32 55 90 
310 

50 60 
236 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Π
ισ

τ/
κά

 Γ
έν

νη
σ

η
ς 

 

Π
ισ

τ/
κά

 Ε
γγ

υ
τέ

ρ
ω

ν 
σ

υ
γγ

. 

Π
ισ

τ/
κά

 Α
ΕΙ

 –
 Τ

ΕΙ
 

Ά
δ

ει
ες

 Ο
δ

ή
γη

σ
η

ς 

Ο
ικ

ο
γ.

 Κ
α

τά
σ

τα
σ

η
ς 

Μ
ετ

α
δ

η
μ

ο
τε

ύ
σ

ει
ς 

Μ
ό

νι
μ

ες
 Κ

α
το

ικ
ίε

ς 

Π
ρ

ω
το

δ
ικ

εί
ο

 

Π
ο

ιν
ικ

ά
 μ

η
τρ

ώ
α

 

Λ
η

ξι
α

ρ
χι

κά
 

Ευ
δ

ά
π

 

Φ
ο

ρ
ο

λ/
κή

ς 
Χ

ρ
ή

σ
η

ς 

Τα
υ

το
π

ρ
ο

σ
ω

π
ίε

ς 

Στ
ρ

α
το

λο
γί

α
 

Γε
νι

κή
ς 

χρ
ή

σ
η

ς 

Κ
ά

ρ
τα

 π
ο

λι
τι

σ
μ

ο
ύ

 

Α
Μ

ΕΑ
 

Α
σ

φ
α

λ.
 Τ

α
μ

εί
α

 

2012

2013

2014

2015

2016

ΚΕΠ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 

3.120 

225 
47 

182 
57 50 65 72 105 

545 

35 42 47 113 
285 

54 60 
160 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Π
ισ

τ/
κά

 Γ
έν

νη
σ

η
ς 

 

Π
ισ

τ/
κά

 Ε
γγ

υ
τέ

ρ
ω

ν 
σ

υ
γγ

. 

Π
ισ

τ/
κά

 Α
ΕΙ

 –
 Τ

ΕΙ
 

Ά
δ

ει
ες

 Ο
δ

ή
γη

σ
η

ς 

Ο
ικ

ο
γ.

 Κ
α

τά
σ

τα
σ

η
ς 

Μ
ετ

α
δ

η
μ

ο
τε

ύ
σ

ει
ς 

Μ
ό

νι
μ

ες
 Κ

α
το

ικ
ίε

ς 

Π
ρ

ω
το

δ
ικ

εί
ο

 

Π
ο

ιν
ικ

ά
 μ

η
τρ

ώ
α

 

Λ
η

ξι
α

ρ
χι

κά
 

Ευ
δ

ά
π

 

Φ
ο

ρ
ο

λ/
κή

ς 
Χ

ρ
ή

σ
η

ς 

Τα
υ

το
π

ρ
ο

σ
ω

π
ίε

ς 

Στ
ρ

α
το

λο
γί

α
 

Γε
νι

κή
ς 

χρ
ή

σ
η

ς 

Κ
ά

ρ
τα

 π
ο

λι
τι

σ
μ

ο
ύ

 

Α
Μ

ΕΑ
 

Α
σ

φ
α

λ.
 Τ

α
μ

εί
α

 

2012

2013

2014

2015

2016

ΚΕΠ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 



61 
 

 

Διάγραμμα 5  : Συγκριτική απεικόνιση υποθέσεων και των 3 ΚΕΠ τα έτη 2012-2016. 

Στο ακόλουθο διάγραμμα φαίνεται η ζήτηση των πιστοποιητικών για τα χρόνια 

2012-2016. 

 

Διάγραμμα 6 : Ζήτηση πιστοποιητικών 2012-2016 

Β. Εδώ θα παρουσιαστεί στα αντίστοιχα διαγράμματα η σειρά για τα ακόλουθα 

έτη και πως αυτή κυμαίνεται. Για το έτος 2012 παρατηρούμε το μεγάλο 

ποσοστό των πιστοποιητικών γέννησης σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες 
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ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 5ΕΤΙΑΣ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ 3 ΚΕΠ 
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διαδικασίες αναζήτησης από τα ΚΕΠ. 

 

Διάγραμμα 7 : Ανάλυση έτους 2012 για το ΚΕΠ Νέου Ψυχικού 

Ακολούθως για το έτος 2013 αλλά με κυκλικό διάγραμμα. Το μεγαλύτερο 

μερίδιο ανήκει φυσικά στα πιστοποιητικά γέννησης και στη συνέχεια στα 

πιστοποιητικά για ληξιαρχεία.  Είναι το λεγόμενο Pie chart.  

 

Διάγραμμα 8 : Ανάλυση έτους 2013 για το ΚΕΠ Νέου Ψυχικού (Pie chart) 
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Για το έτος 2014 παρουσιάζουμε τα δεδομένα σε ένα bar chart. H μεγάλη 

γραμμή αντιστοιχεί και πάλι στα πιστοποιητικά γέννησης που καταλαμβάνουν 

το μεγαλύτερο κομμάτι.  

 

Διάγραμμα 9 : Ανάλυση έτους 2014 για το ΚΕΠ Νέου Ψυχικού (bar chart) 

Για το έτος 2015 η απεικόνιση γίνεται με το ακόλουθο line chart. 

 

Διάγραμμα 10 : Ανάλυση έτους 2015 για το ΚΕΠ Νέου Ψυχικού (line chart) 
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Φαίνεται και εδώ αυξητική τάση στα πιστοποιητικά δημοτολογίου και τα 

ληξιαρχικά πιστοποιητικά. Επίσης υπάρχει μια αύξηση στην κατηγορία της 

Γενικής Αίτησης, μέσω της οποίας διεκπεραιώνονται αιτήματα που δεν 

εντάσσονται στις πιστοποιημένες διαδικασίες των ΚΕΠ. 

 Τέλος για το 2016 απεικόνισα τα δεδομένα μου σε ένα area chart .  

 

Διάγραμμα 11 : Ανάλυση έτους 2016 για το ΚΕΠ Νέου Ψυχικού (area chart) 

Ορισμός Δεικτών:  

Δείκτης αποδότικότητας  

Ονομασία Δείκτη: Χρόνος ανταπόκρισης των ΚΕΠ στην διεκπεραίωση των 

παραπάνω πιστοποιημένων διαδικασιών. 

Περιγραφή: Με τον δείκτη αυτό θα διαπιστωθεί πόσο γρήγορα εξυπηρετείται ο 

πολίτης ανά κατηγορία αιτήματος. 

Μονάδα μέτρησης : Ημέρες  

 

𝚫𝟏 =
𝛕ύ𝛑𝛐𝛓 − 𝛘𝛂𝛒𝛂𝛋𝛕𝛈𝛒𝛊𝛔𝛍ό𝛓 𝛂ί𝛕𝛈𝛔𝛈𝛓

𝚾𝛒ό𝛎𝛐𝛓 𝛅𝛊𝛆𝛋𝛑𝛆𝛒𝛂ί𝛚𝛔𝛈𝛓 𝛔𝛆 𝛈𝛍έ𝛒𝛆𝛓 𝛔𝛕𝛐 έ𝛕𝛐𝛓 𝛂𝛎𝛂𝛗𝛐𝛒ά𝛓
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Ο πίνακας που ακολουθεί αφορά χρονικά δεδομένα ανά κατηγορία αιτήματος 

από τα  ΚΕΠ τα χρόνια 2014-2016 :  

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΕ 

ΗΜΕΡΕΣ 

   
2014 2015 2016 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2 1 0 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΥΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ  10 7 5 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  5 3 3 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ-
ΑΡΣΕΙΣ 

60 60 70 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΛΟΓΩ ΓΑΜΟΥ 15 12 7 

ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΕΙΣ  20 15 15 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 10 5 5 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ  50 40 30 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ  ΜΗΤΡΩΟΥ 20 10 5 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΙΣ/ΚΑ -ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ) 40 30 30 

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ-ΓΑΜΟΥ-ΘΑΝΑΤΟΥ) 5 3 2 

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ 20 15 15 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛ. ΧΡΗΣΗ 1 0 0 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ 1 1 1 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 10 10 10 

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 70 60 45 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΕΑ 1 1 1 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ  1 1 1 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ( 
ΚΟΤ) 

15 10 10 
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Διάγραμμα 12 : Απεικόνιση του μέσου χρόνου εξυπηρέτησης αιτημάτων σε ημέρες. 

 

Παρατηρήσεις- Συμπεράσματα από τον χρόνο ανταπόκρισης των 
ΚΕΠ στα αιτήματα των πολιτών. 

 Παρατηρείται μια γενική μείωση του απαιτούμενου χρόνου 

διεκπεραίωσης στις περισσότερες των υποθέσεων κατά την διάρκεια των 3 

ετών (2014-2016) με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αιτήματος τα 

πιστοποιητικά δημοτολογίου (γέννησης-οικ. Κατάστασης-μεταδημοτεύσεις.  

Η αντίστοιχη μειωτική τάση παρατηρείται και στα πιστοποιητικά ποινικού 

μητρώου. Η δημιουργία του Συστήματος Εθνικού Ποινικού Μητρώου 

διασυνδέεται με τα ΚΕΠ. Γίνεται ηλεκτρονική καταχώρηση του αιτήματος για 
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ποινικό μητρώο, το αίτημα μεταφέρεται στην κεντρική βάση δεδομένων των 

Εισαγγελιών της χώρας με ένα συγκεκριμένο αριθμό αίτησης και καταχωρείται 

ηλεκτρονικά. Η έκδοση του τελικού εγγράφου γίνεται από τα ΚΕΠ το οποίο και 

παραδίδουν στον πολίτη. Αντίθετα παρατηρείται αύξηση του χρόνου 

διεκπεραίωσης σε αιτήματα που αφορούν το Υπουργείο Μεταφορών (άδειες 

οδήγησης-μεταβιβάσεις-άρσεις). Οι πρώτες παρατηρήσεις μειωτικής τάσης για 

το Δημοτολόγιο, οφείλονται στην καθιέρωση της εφαρμογής του Εθνικού 

Δημοτολογίου μέσω του οποίου γίνεται αυτόματη έκδοση πιστοποιητικών 

γέννησης και οικογενειακής κατάστασης μέσω συστήματος διασύνδεσης με 

όλους τους Δήμους της χώρας. Η αύξηση του χρόνου διεκπεραίωσης που 

αφορά τα αιτήματα προς το Υπουργείο Μεταφορών, καταδεικνύει για άλλη μια 

φορά το πρόβλημα των συναρμοδιοτήτων των ΚΕΠ με άλλες υπηρεσίες και τις 

γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που υπάρχουν στο ισχύον πλαίσιο.  

 

4. Χρονολογικές σειρές.  

    Στόχος των χρονολογικών σειρών είναι, με τον σχηματισμό μιας γραμμής 

που ενώνει όλα τα σημεία που έχουν συλλεχτεί στον χρόνο και απεικονίζονται 

σε μια γραφική παράσταση ,να δημιουργηθεί ένα χρονοδιάγραμμα, η μελέτη 

του οποίου θα δώσει μια γενική εικόνα της διαχρονικής εξέλιξης των 

φαινομένων ή χαρακτηριστικών. Τα δεδομένα μας είναι μία σειρά από 

παρατηρήσεις που συλλέγονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα από τα έτη 

2012-2016.  

Στόχος της στοχαστικής ανάλυσης των χρονολογικών σειρών είναι η μελέτη 

της στοχαστικής διαδικασίας διαμόρφωσης των δεδομένων (data generating 

process) και η διενέργεια προβλέψεων. 

Τα υποδείγματα μέτρησης της τάσης μίας σειράς έχουν ως εξαρτημένη 

μεταβλητή τις τιμές της χρονολογικής σειράς και ως ανεξάρτητη μεταβλητή την 

χρονική περίοδο. 

Α. Για το σύνολο των δεδομένων σε όλα τα έτη κάνοντας το αντίστοιχο 

διάγραμμα, παρατηρούμε την τάση της χρονολογικής σειράς. Υπάρχει τάση 

για αύξηση. Παρουσιάζει μακροχρόνια τάση. Στην μακροχρόνια τάση η τιμή 
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της μεταβλητής τείνει να αυξηθεί ή να ελαττωθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Στις χρονολογικές σειρές με μακροχρόνια τάση είναι εύκολη η κατανόηση της 

ιστορίας της μεταβλητής με συνέπεια την πρόβλεψη μελλοντικών τιμών. Άρα το 

σύνολο των δεδομένων έχει τάση για αύξηση και στο επόμενο έτος δηλαδή το 

2017.  

 

Διάγραμμα 13 : Γραφική παράσταση χρονοσειράς με μακροχρόνια τάση. Η μακροχρόνια τάση 
φυσικά φαίνεται και από το παραπάνω  διάγραμμα χρονολογικής σειράς  για τον μέσο αριθμό 

αιτημάτων πολιτών  σε όλα τα έτη. 

 

Β. Αντίθετα, από τις χρονολογικές σειρές που παρουσιάζουν κυκλικές 

μεταβολές και είναι δύσκολα αντιμετωπίσιμες, οι χρονολογικές σειρές που 

παρουσιάζουν περιοδικές μεταβολές είναι πολύ χρήσιμες γιατί ακολουθούν 

κανονικό μοντέλο και έτσι μπορούν να δώσουν αξιόπιστες προβλέψεις για το 

μέλλον. 
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Διάγραμμα 14 : Περιοδικές μεταβολές στις άδειες οδήγησης που 
διεκπεραιώθηκαν στο ΚΕΠ Ν. Ψυχικού 

Γ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το διάγραμμα για πιστοποιητικών φορολογικής 

χρήσης όπου το 2012 δεν μπορούσαμε να τα λάβουμε από τα ΚΕΠ αλλά από 

το 2013 και μετά δείχνουν μακροχρόνια τάση. Αυτό παρουσιάζεται στο 

παρακάτω σχήμα.  

 

Διάγραμμα 15 : Μεταβολές στα πιστοποιητικά φορολογικής χρήσης στο ΚΕΠ Ν. Ψυχικού 
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Δ. Μία χρονοσειρά που παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον είναι η ζήτηση 

πιστοποιητικών για Ασφαλιστικά Ταμεία. Στο ακόλουθο διάγραμμα 

παρατηρούμε ότι υπάρχει ραγδαία αύξηση αλλά μακροχρόνια δεν μπορούμε 

να είμαστε τόσο σίγουροι για περαιτέρω αύξηση ή μείωση γιατί το έτος 2013 

υπήρξε μείωση. Ένα μεγαλύτερο δείγμα ίσως βοηθούσε σε καλύτερη μελέτη για 

τις συγκεκριμένες παρατηρήσεις αυτής της χρονοσειράς. Οπότε εδώ δεν 

είμαστε τόσο σίγουροι για την μακροχρόνια τάση – συμπεριφορά της 

χονοσειράς. Εδώ δηλαδή παρουσιάζονται ακανόνιστες μεταβολές, μεταβολές 

που άλλοτε είναι μικρές, άλλοτε μεγάλες, Οι μεταβολές αυτές διακρίνονται σε 

συμπτωματικές, οφειλόμενες σε απρόβλεπτα γεγονότα και τυχαίες.   

 

Διάγραμμα 16 : Αιτήματα προς ασφαλιστικά ταμεία που διεκπεραιώθηκαν από το ΚΕΠ 
Ν. Ψυχικού στην πενταετία 2012-2016 

 

Ε. Ομοίως, και η χρονολογική σειρά για το ποινικό μητρώο παρατηρούμε ότι 

παρουσιάζει μεταβολές ακανόνιστες. Μεγάλη μείωση δηλαδή απεικονίζεται 

από το 2015 και έπειτα ενώ το έτος 2014 υπήρξε η μέγιστη τιμή. Επομένως, δεν 

είμαστε καθόλου βέβαιοι για την τάση της χρονοσειράς το έτος 2017.  
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Διάγραμμα 17 : Έκδοση ποινικών μητρώων στο ΚΕΠ Ν. Ψυχικού 

ΣΤ. Η χρονοσειρά για την κάρτα πολιτισμού βλέπουμε ότι δείχνει πολλές και 

ακανόνιστες μεταβολές ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Οπότε για το άμεσο 

μέλλον υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα.  

 

Διάγραμμα 18 : Αιτήματα για έκδοση καρτών πολιτισμού προς το ΚΕΠ Ν. Ψυχικού 
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Ζ. Η χρονοσειρά για αιτήματα προς ΕΥΔΑΠ, παρατηρούμε ότι ενώ το έτος 2013 

έκανε μία ραγδαία αύξηση, τα επόμενα έτη παρουσιάζει αυξήσεις αλλά σε 

πολύ μικρό βαθμό συγκριτικά με το 2013. Επομένως και εδώ δεν μπορούμε να 

αποφανθούμε για το αποτέλεσμα και την τάση της χρονολογικής αυτής σειράς 

στα επόμενα χρόνια.  

 

 

Διάγραμμα 19 : ΚΕΠ Ν. Ψυχικού - Αιτήματα προς Ε.ΥΔ.ΑΠ. 

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ 

ΤΑ ΚΕΠ  ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ- ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ. 

 

Το ερωτηματολόγιο είναι ένα από τα πλέον συνηθισμένα ερευνητικά 

εργαλεία. Αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων που έχουν στόχο να 

βοηθήσουν τον ερευνητή να συλλέξει τα στοιχεία που χρειάζεται ώστε να επιτύχει 

τους στόχους της έρευνας. Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η μέτρηση 

της αντιλαμβανόμενης ποιότητας (perceived quality) των υπηρεσιών που 

λαμβάνουν οι πολίτες μέσα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης  Πολιτών,  καθώς  

κατά τη  γνώμη μου,  είναι ο  καλύτερος τρόπος για να κατανοήσει κανείς το 

επίπεδο της ικανοποίησης που παίρνουν οι πολίτες από τις υπηρεσίες που 

προσφέρει ο θεσμός των ΚΕΠ. Στην εργασία αυτή, η επιλογή της ποιοτικής 
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μεθοδολογίας έρευνας οφείλεται στο γεγονός ότι απαντά με τον καλύτερο 

τρόπο στα ερευνητικά ερωτήματα.   Η  μέτρηση  της  αντιλαμβανόμενης  

ποιότητας  θα  δείξει  τα  δυνατά  και αδύνατα σημεία του θεσμού, όπως τα 

επισημαίνουν οι πολίτες και ίσως δείξει περιθώρια βελτίωσης στις διαδικασίες 

λειτουργίας του. 

 

 

Μεθοδολογία  
 

Σύμφωνα και με τη σχετική βιβλιογραφία, η πρώτη επιλογή της παρούσας 

έρευνας ήταν η επιλογή της μεθόδου SERVQUAL. Για το σκοπό αυτό άρχισε να 

συντάσσεται και το σχετικό ερωτηματολόγιο,   λαμβάνοντας υπόψη τις 5 

διαστάσεις που αναφέρονται στη βιβλιογραφία, δηλαδή Reliability (Αξιοπιστία), 

Assurance (Ασφάλεια), Tangibles (Υλικά), Empathy (Εμπάθεια και 

Responsiveness (Ανταπόκριση), Για τους παραπάνω λόγους, επιλέχθηκε τελικά 

η δημιουργία ενός ερωτηματολογίου μέτρησης της αντιλαμβανόμενης 

ποιότητας μόνο, βασισμένο όσο το δυνατόν καλύτερα, πάνω στα κοινώς 

αποδεκτά από τη βιβλιογραφία, υποκειμενικά κριτήρια επιλογής υπηρεσιών από 

τον πελάτη.  Δηλαδή: 

         1.   Πιστότητα-συνέπεια 
 
         2.   Ανταπόκριση 

 
         3.   Ικανότητα 

 
         4.   Ευκολία πρόσβασης 

 
         5.   Ευγένεια 

 
         6.   Επικοινωνία 

 
         7.   Αξιοπιστία 

 
         8.   Ασφάλεια 

 
         9.   Κατανόηση-πραγματική επικοινωνία 

 
        10. Υλική υπόσταση 

 

Έτσι οι ερωτώμενοι, κλήθηκαν να εκφράσουν την άποψη τους για το 

βαθμό ικανοποίησης τους σε διάφορα ζητήματα, που  αφορούν τη λήψη 

μίας υπηρεσίας από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών στις τρείς Δημοτικές 

Ενότητες του Δήμου Φιλοθέης -Ψυχικού στην βάση μίας κλίμακας Likert.  
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 Η  κλίμακα  ήταν  πενταβάθμια  και  εξέταζε  τη  χρονική  συχνότητα εμφάνισης 

φαινομένου (γεγονότος ή ικανοποίησης). Η δε  διαβάθμιση της κλίμακας ήταν: 

 

        Α) ποτέ,   Β) σπάνια,   Γ) μερικές φορές  Δ) πολύ συχνά   Ε) πάντα. 

 

 

Περιοχή διεξαγωγής της έρευνας 
 

Διανεμήθηκαν 200 ερωτηματολόγια μέσα από τα ίδια τα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών σε πολίτες και δημότες των τριών δημοτικών ενοτήτων 

Φιλοθέης-Ψυχικού αλλά και της ευρύτερης περιοχής που εξυπηρετούνται από τα 

συγκεκριμένα Κέντρα σε διάστημα 3 μηνών. Δημογραφικά το δείγμα είναι 

ισόρροπα κατανεμημένο ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, με ποσοστά 56 % 

(112 συμμετέχοντες) άνδρες και 44% γυναίκες  (88 συμμετέχοντες), σε σχετική 

αναλογία της πληθυσμιακής κατανομής, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, 

για την περιοχή. Έγινε προσπάθεια για ισόρροπη κατανομή του δείγματος 

ανάμεσα στα δύο φύλλα, τόσο λόγω της πληθυσμιακής σύνθεσης αλλά και για 

να αποφευχθεί μία ψευδή εικόνα της ικανοποίησης των πολιτών, Από   το   

σύνολο   των   ερωτηθέντων   οι  102 (51%)   ήταν μισθωτοί/ συνταξιούχοι ο ι  

2 8 (14 %) ήταν  άνεργοι, οι 45 (22,5%) αυτοαπασχολούμενοι   και φοιτητές οι 

25 (12,5%). Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτυπώνονται παρακάτω.  

 

 

Διάγραμμα 20 : Κατανομή του δείγματος βάσει της εργασιακής κατάστασης 
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Αποτελέσματα  Ερευνας  

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της έρευνας παρατίθενται στον 

πίνακα.(Βλέπε Παράρτημα). Πιο συγκεκριμένα δίνονται ο αριθμός των 

απαντήσεων για κάθε τμήμα της χρονικής κλίμακας Likert, σύμφωνα με τη 

διαβάθμιση: 

 

Α) καθόλου/ποτέ  Β) λίγο/σπάνια, Γ) μέτρια/μερικές φορές Δ) καλά/πολύ  Ε) 

πολύ καλά/παρά πολύ. 

 

 Πιο αναλυτικά, μελετώντας τις απαντήσεις των συμμετεχόντων-πολιτών, θα 

πρέπει αρχικά να δούμε τη γενική εικόνα που έχουν για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης 

Πολιτών. Οι ερωτήσεις που αποτυπώνουν αυτή την εικόνα  είναι οι εξής: 

Ερώτηση  12    «Πόσο  συχνά  αποτελεί  το  ΚΕΠ  την  πρώτη  σας  επιλογή  για  

τις συναλλαγές σας με το δημόσιο» 

 
Ερώτηση  4     « Πόσο ικανοποιημένοι είστε συνολικά από το ΚΕΠ ?» 

Ερώτηση 13  «Πόσο συχνά ενώ μπορείτε να πάτε απ’ ευθείας σε μια δημόσια 

υπηρεσία εσείς προτιμάτε το ΚΕΠ για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών σας» 

Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα που ακολουθεί , η συντριπτική 

πλειονότητα των ερωτηθέντων πολύ συχνά ή πάντα μένει ικανοποιημένη από 

την εξυπηρέτηση που τους παρέχουν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 

(ποσοστό 85,31%) και για πάνω από τους μισούς (ποσοστό 58,78%) 

αποτελούν πολύ συχνά ή πάντα την πρώτη τους επιλογή για τις συναλλαγές με 

το δημόσιο σε σχέση με άλλα κανάλια υπηρεσιών.  Ακόμα  και  όταν  τους  

δίνεται  η  δυνατότητα  να  απευθυνθούν απευθείας σε ένα δημόσιο οργανισμό, 

οι περισσότεροι προτιμούν να στραφούν σε ένα ΚΕΠ. 

Στην ερώτηση 1 «Πόσο καλά γνωρίζετε τις διαδικασίες και λειτουργίες που 

εκτελούνται από τα ΚΕΠ;»  παρατηρούμε ότι 94 άτομα (47%) γνωρίζει καλά τις 

διαδικασίες και κατά συνέπεια έχει εξυπηρετηθεί από αυτά. Αντίστοιχα το 32,5% 

γνωρίζει μέτρια τις λειτουργίες των Κέντρων, γεγονός που καταδεικνύει 

περίτρανα τόσο την έλλειψη ενημερωτικού υλικού διαθέσιμου στους πολίτες 

εντός των εγκαταστάσεων αλλά και στα γκισέ άλλων φορέων όσο και 

ουσιαστική αδράνεια των εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης, 1564 και την 

ηλεκτρονική πύλη των ΚΕΠ. 
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 Έτσι απαιτείται μεγάλη αναβάθμιση στο τομέα της ενημέρωσης των 

πολιτών.  Επιπλέον από τις απαντήσεις διαφαίνεται και η περιορισμένη χρήση 

δικτυακών τόπων που σχετίζονται με τα ΚΕΠ και ενημερώνουν για τις λειτουργίες 

τους, κυρίως από πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας λόγω του ψηφιακού 

αναλφαβητισμού και χάσματος που υπάρχει. Οι τομείς αυτοί μπορούν να 

βοηθήσουν στη θεαματική βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών των ΚΕΠ. Πρέπει να διερευνηθεί ο λόγος για τη μη χρήση των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Πιθανόν να οφείλετε στην έλλειψη πληροφόρησης 

για την ύπαρξη τους, καθώς δεν υπάρχει ουσιαστική προβολή τους. Ακόμα και 

σε οποιαδήποτε καμπάνια γίνεται από την πολιτική ηγεσία του δημόσιου τομέα, 

για να εξυπηρετηθούν οι πολίτες, η προτροπή είναι η υποβολή αιτήσεων ή 

δικαιολογητικών μέσω «μίας επίσκεψης στο κοντινότερο ΚΕΠ». 

 

 

Διάγραμμα 21 : Ερώτημα 1 - Εξοικείωση των πολιτών με τις διαδικασίες και λειτουργίες των 

ΚΕΠ 

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι ουσιαστικά υποτυπώδεις, καθώς ακόμα 

και η χρήση τους απαιτεί σε κάποιο στάδιο μία φυσική επίσκεψη σε ένα ΚΕΠ, είτε 

για κωδικούς πιστοποίησης, είτε για τη παραλαβή του τελικού εγγράφου. Το 

αντεπιχείρημα είναι πως η αιτία για τη χαμηλή αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών είναι τα χαμηλά ποσοστά προσβασιμότητας που έχουν οι Έλληνες 
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στο διαδίκτυο, καθώς  σύμφωνα  με  την  Eurostat  (2014),  η  χώρα  μας  είναι  

ουραγός  σε ευρυζωνικές συνδέσεις με λιγότερο από 60% των οικογενειών και 

μάλιστα στην κεντρική Ελλάδα σε ποσοστό μικρότερο από 40%. 

Στην ερώτηση 2 που αφορά την επισκεψιμότητα των ΚΕΠ , 82 άτομα (41%) 

απάντησαν ότι επισκέπτονται τα ΚΕΠ  3-5 φορές το χρόνο , το 32%   1-2 φορές 

το χρόνο, και το 7% πάνω από 10 φορές το χρόνο. Φαίνεται ότι σχεδόν οι μισοί 

πολίτες επισκέπτονται συχνά τα ΚΕΠ γεγονός που καταδεικνύει την 

αναγνωρισιμότητα   και την ευρεία αποδοχή τους από τους πολίτες. 

 

 

Διάγραμμα 22 : Ερώτημα 2 - Επισκεψιμότητα των ΚΕΠ 

Στην ερώτηση 4 « Πόσο ικανοποιημένοι είστε συνολικά από το ΚΕΠ?» η 

συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων πολύ συχνά ή πάντα μένει 

ικανοποιημένη από την εξυπηρέτηση που τους παρέχουν τα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (ποσοστό 85,31%) και για πάνω από τους μισούς 

(ποσοστό 57,5%) αποτελούν πολύ συχνά ή πάντα την πρώτη τους επιλογή 

για τις συναλλαγές με το δημόσιο σε σχέση με άλλα κανάλια υπηρεσιών 

όπως φαίνεται από την ερώτηση 12.   Ακόμα  και  όταν  τους  δίνεται  η  

δυνατότητα  να  απευθυνθούν απευθείας σε ένα δημόσιο οργανισμό, οι 

περισσότεροι (ποσοστό 62%) προτιμούν να στραφούν σε ένα ΚΕΠ. 
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Διάγραμμα 23 : Ερώτημα 4 - «Πόσο ικανοποιημένοι είστε συνολικά από το ΚΕΠ;» 

Παρόλα αυτά  σχεδόν το 88%  των συμμετεχόντων απάντησε στην 

(ερώτηση 8δ)  διεκπεραίωση υποθέσεων στο σωστό χρόνο  πως το αίτημα 

του διεκπεραιώθηκε πολύ συχνά ή πάντα, μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά 

όρια.  

 

Διάγραμμα 24 : Ερώτημα 8δ - διεκπεραίωση υποθέσεων στο σωστό χρόνο 
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Το στοιχείο αυτό δείχνει τόσο το σωστό χρονικό προγραμματισμό των 

διαδικασιών, όσο και τη σημαντική προσπάθεια για την ορθή άσκηση των 

καθηκόντων τους από το προσωπικό. Ο παράγοντας της συνέπειας 

προσδίδει αξιοπιστία στο θεσμό των ΚΕΠ και εμπιστοσύνη. 

Εντούτοις έπρεπε να διερευνηθούν οι λόγοι για την μη επιτυχή 

διεκπεραίωση μία υπόθεσης κάθε φορά. Στην ερώτηση 11 οι πολίτες 

απάντησαν στην συντριπτική τους πλειοψηφία πως ο κύριος λόγος είναι η 

γραφειοκρατία (ποσοστό 60,5%) ακολουθούμενη από την αναρμοδιότητα 

(ποσοστό 34%) και την αρνητική απάντηση από αρμόδια υπηρεσία (ποσοστό 

47,5%).   

Η αναρμοδιότητα  των  ΚΕΠ  (ερώτηση  11α)  και  η  αρνητική  απάντηση  

από  τον δημόσιο οργανισμό (ερώτηση 11ε) που είναι ο τελικός αποδέκτης 

του αιτήματος του πολίτη, ως αιτίες αποτυχίας, δεν θα πρέπει να αποδοθούν 

στο θεσμό των ΚΕΠ, καθώς είναι εξωγενείς παράγοντες. 

 

 

Διάγραμμα 25 : Ερώτημα 11α - «Συχνότητα αναρμοδιότητας των ΚΕΠ στη διεκπεραίωση 
συγκεκριμένων υπηρεσιών» 
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Διάγραμμα 26 : Ερώτημα 11β - «Συχνότητα εμφάνισης υποστελέχωσης των ΚΕΠ» 

 

Διάγραμμα 27 : Ερώτημα 11ε - «Συχνότητα μη επιτυχούς διεκπεραίωσης μιας υπόθεσης λόγω 
γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και επικάλυψης αρμοδιοτήτων » 
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Η αναρμοδιότητα μπορεί να οφείλεται είτε στην έλλειψη ενημέρωσης του 

πολίτη για τις αρμοδιότητες των ΚΕΠ, είτε στη μη δημιουργία των κατάλληλων 

πιστοποιημένων     διαδικασιών  από  τους  αρμόδιους  φορείς.  Παράλληλα  η 

απόρριψη  ενός  αιτήματος  από  ένα  δημόσιο  οργανισμό,  με  κανένα  τρόπο  

δε μπορεί να συσχετιστεί με το βαθμό επιτυχίας του θεσμού, που ασκεί 

διαμεσολαβητικές υπηρεσίες. 

 

Η ερώτηση 7 που αναφέρεται στην ικανοποίηση των πολιτών από την  

ευγένεια και το ενδιαφέρον των υπαλλήλων των ΚΕΠ, ποσοστό 65% απάντησε 

πολύ ικανοποιημένοι και το 35% παρά πολύ ικανοποιημένοι. 

 

 

Διάγραμμα 28 : Ερώτημα 7 - Αξιολόγηση της ευγένειας του προσωπικού των ΚΕΠ 
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Διάγραμμα 29 : Αξιολόγηση του ενδιαφέροντος του προσωπικού των ΚΕΠ 

Αν  και  εδώ  θα  πρέπει  να  ληφθεί  υπόψη στο ποσοστό των 

απαντήσεων  ο  παράγοντας  της  μικρής κοινωνίας   που   εδρεύουν   τα   

εξεταζόμενα  Κέντρα όπου  αναπτύσσονται ευκολότερα προσωπικές σχέσεις 

μεταξύ υπαλλήλου και  πολίτη,  δεν παύει να είναι ένα πολύ καθοριστικό  

στοιχείο, ο ρόλος που διαδραματίζει το ανθρώπινο δυναμικό των ΚΕΠ στην 

εδραίωση και ενίσχυση του θεσμού.  

 

Στην ερώτηση 10 « έχει τύχει να υποβάλλετε αίτηση η οποία δεν ήταν 

πιστοποιημένη και δεν μπορούσε να διεκπεραιωθεί από το ΚΕΠ?»   ποσοστό 

55,5% απάντησε μερικές φορές  και συχνά γεγονός που σημαίνει πως παρά 

τις 1200 πιστοποιημένες διαδικασίες που διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ, μερικές 

φορές οι πολίτες θα ήθελαν την διεύρυνση των πιστοποιημένων διαδικασιών, 

δεδομένου ότι λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας και εξυπηρέτησης από τα 

ΚΕΠ θα ήθελαν να μπορούν να εξυπηρετηθούν και σε περισσότερα αιτήματα 

προς τους δημόσιους φορείς. Αυτή η διαφαινόμενη επιθυμία πρέπει να ληφθεί 

υπόψη αλλά σε καμία περίπτωση όχι  χωρίς τον απαιτούμενο σχεδιασμό και 
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πρόβλεψη τόσο σε θέματα επάρκειας του υπάρχοντος προσωπικού όσο και 

σε θέματα τεχνικών υποδομών και διαλειτουργικότητας συστημάτων , κάτι που 

έχω θίξει στην παρούσα εργασία αναφορικά με τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν τα ΚΕΠ στο πλαίσιο της λειτουργίας τους.  

 

Διάγραμμα 30 : Ερώτημα 6β - «Ικανοποίηση σε σχέση με το χρόνο αναμονής στην ουρά 
εξυπηρέτησης» 

 

Διάγραμμα 31: Ερώτημα 10 - «Σας έχει τύχει ποτέ να θέλετε να υποβάλλετε αίτηση μέσω ΚΕΠ 
η οποία δεν ήταν πιστοποιημένη και δεν μπορούσε να διεκπεραιωθεί από αυτό;» 
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Διάγραμμα 32 : Ερώτημα 12 - «Πόσο συχνά αποτελεί το ΚΕΠ  την πρώτη σας επιλογή για την 
συναλλαγή σας με το Δημόσιο; » 

 

 

Διάγραμμα 33 : Ερώτημα 13 - «Πόσο συχνά ενώ μπορείτε να πάτε απευθείας σε μια δημόσια 
υπηρεσία, εσείς προτιμάτε το ΚΕΠ για την διεκπεραίωση των υποθέσεων σας;» 
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Κατά συνέπεια αποδεικνύεται ότι και ο θεσμός των ΚΕΠ, παρά τον 

καινοτόμο χαρακτήρα του, βασανίζεται από κάποιες από τις ασθένειες των 

υπολοίπων δημόσιων οργανισμών. Οι πολυπληθείς διαδικασίες με τα 

συνεπαγόμενα έντυπα και δικαιολογητικά, σταδιακά, με το πέρασμα του 

χρόνου, δημιουργεί μία νέα γραφειοκρατία. Απαραίτητο είναι επομένως, να 

απλοποιηθούν οι πιστοποιημένες διαδικασίες και μάλιστα δραστικά, με 

συγχωνεύσεις ή καταργήσεις κάποιων εξ αυτών, τον περιορισμό των 

προσκομιζόμενων δικαιολογητικών από τον πολίτη δραστικά,  στα τελείως 

απαραίτητα και την υποχρεωτική αναζήτηση των υπολοίπων αυτεπαγγέλτως 

από τους αρμόδιους φορείς, κατ΄ εφαρμογή των ήδη ψηφισμένων νόμων 

κάτι το οποίο έχει τηρηθεί από την πλειονότητα των ΚΕΠ και αποτελεί πολύ 

συχνά φαινόμενο διαφοροποίησης τους από άλλες δημόσιες υπηρεσίες . 

 

 

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΚΕΠ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ.  

 

Η συνέντευξη αποτελεί ένα ακόμη πολύτιμο εργαλείο συλλογής 

πληροφοριών στο πλαίσιο μιας ποιοτικής έρευνας κατά την οποία  οι 

ερευνητές μελετούν καταστάσεις που λαμβάνουν χώρα στο φυσικό τους 

περιβάλλον σε μία προσπάθεια να κατανοήσουν τα φαινόμενα με βάση τη 

σημασία που δίνουν οι άνθρωποι σε αυτά. Η έμφαση δίνεται στη διαδικασία 

όσο και στο αποτέλεσμα που προκύπτει ενώ ο ερευνητής αποτελεί το κύριο 

όργανο για τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων30. 

Συγκεκριμένα, η συνέντευξη  εστίασε στην άποψη των υπαλλήλων σχετικά 

με την αποτελεσματικότητα του πληροφοριακού συστήματος των ΚΕΠ και την 

έννοια της συναρμοδιότητας με άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου, την 

δυνατότητα των ΚΕΠ να επεκτείνουν την διασύνδεση τους με τους ΟΤΑ στο 

πλαίσιο αναβάθμισης των υπηρεσιών τους καθώς και τον σημαντικό 

παράγοντα εξειδίκευσης και περαιτέρω επιμόρφωσης του προσωπικού.  

Όσον αφορά το τύπο της συνέντευξης, επέλεξα τη δομημένη 

συνέντευξη31. Πρόκειται για μία συνέντευξη όπου το περιεχόμενο και η 

                                            
30 Creswell J., “Qualitative inquiry and research design: choosing among five traditions”, Sage Publication, 

1998, σελ.145. 
31 Αναλυτικά παραθέτω το πρωτόκολλο της συνέντευξης στο Παράρτημα Β. 
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διαδικασία είναι οργανωμένα εκ των προτέρων. Επίσης, η αλληλουχία και η 

διατύπωση των ερωτήσεων είναι καθορισμένα βάσει σχεδιαγράμματος ούτως 

ώστε αφήνεται λίγη ελευθερία στο συνεντευκτή να κάνει τροποποιήσεις . 

Η διεξαγωγή της έρευνας και η δυσκολία προσβασιμότητας σε μεγάλο 

αριθμό ΚΕΠ συνέβαλαν στην επιλογή της απλής τυχαίας δειγματοληψίας, 

σύμφωνα με την οποία όλα τα ΚΕΠ του δήμου Αττικής έχουν την ίδια 

πιθανότητα επιλογής στο δείγμα. Συνεπώς, ύστερα από την επεξεργασία των 

στοιχείων προέκυψε το δείγμα:   ΚΕΠ Δήμου Νέου Ψυχικού, ΚΕΠ Δήμου Αλίμου 

Ν. Αττικής, ΚΕΠ Δήμου Ζωγράφου, ΚΕΠ Δήμου Νέας Σμύρνης.  Τα υποκείμενα 

της έρευνας ήταν οι υπάλληλοι των προαναφερθέντων ΚΕΠ που ήταν 

διαθέσιμοι για τη διενέργεια των συνεντεύξεων. Επέλεξα τη συνέντευξη με 

συμμετέχοντα-κλειδί, τους  υπάλληλους των  ΚΕΠ, οι οποίοι  κατέχουν   

σημαντικές πληροφορίες για τη πρακτική λειτουργίας των ΚΕΠ , τα προβλήματα 

και τις δυνατότητες βελτίωσης τους.  

Οι ερωτήσεις βασίστηκαν σε τρείς θεματικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα  

αφορούσε την  έννοια της εξυπηρέτησης του πολίτη και της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, η δεύτερη ενότητα αφορούσε το πληροφοριακό 

σύστημα των ΚΕΠ , την αποτελεσματικότητα του και την διασύνδεση του με 

τους ΟΤΑ για επέκταση των λειτουργιών των ΚΕΠ σε περισσότερες υπηρεσίες 

που αφορούν τους ΟΤΑ . Η τρίτη ενότητα αφορούσε την επιμόρφωση του  

ανθρώπινου δυναμικού και την ενημέρωση του σχετικά με την ολοένα 

αυξανόμενη ένταξη νέων διαδικασιών στα ΚΕΠ. 

Στην πρώτη ενότητα, παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

αναγνωρίζει τα στοιχεία που συνθέτουν τη σημασία της έννοιας εξυπηρέτησης 

του πολίτη και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα ΚΕΠ (στην 

ερώτηση τι είναι ποιότητα υπηρεσιών για σας;) οι απαντήσεις των ερωτωμένων 

περιλαμβάνουν στοιχεία όπως η ικανοποίηση του πολίτη / πελάτη, ταχύτητα 

στην εξυπηρέτηση, κατανοητές υπηρεσίες, κατάρτιση του προσωπικού και 

συνεχιζόμενη εκπαίδευση). Το κομμάτι που αγνοείται και δεν αναφέρεται σε 

καμία συνέντευξη σε αυτό το σημείο είναι η αναγνώριση της σημασίας της 

συνεργασίας και της ομαδικής εργασίας για την επίτευξη της ποιότητας.         
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Αναφερόμενοι στην αξιολόγηση από την πλευρά των υπαλλήλων της 

λειτουργίας των ΚΕΠ, το σύνολο πιστεύει ότι συνέβαλλε στην βελτίωση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΟΤΑ σε μεγάλο βαθμό. 

Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι συνέβαλλε στην αποσυμφόρηση των 

υπόλοιπων υπηρεσιών, καθώς τα ΚΕΠ συγκεντρώνουν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά και διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις αντί να αναγκάζονται οι 

πολίτες να ταλαιπωρούνται κατά τις συναλλαγές με πλήθος υπηρεσιών.  Σε ότι 

αφορά λοιπόν  την διασύνδεση με τις υπηρεσίες των ΟΤΑ, οι υπάλληλοι είναι 

ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την εφαρμογή του Εθνικού Δημοτολογίου και θα 

ήθελαν να επεκταθεί αυτή η εφαρμογή και για την έκδοση πιστοποιητικών 

εγγυτέρων συγγενών και βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας  πέραν των 

πιστοποιητικών γεννήσεως και οικογενειακής κατάστασης. Επίσης κατά 

αντιστοιχία θα ήθελαν την λειτουργία ενός συστήματος Εθνικού Ληξιαρχείου, 

για την απευθείας έκδοση των ληξιαρχικών πιστοποιητικών χωρίς να μεσολαβεί 

η διαδικασία αποστολής της αίτησης με φαξ στα αντίστοιχα ληξιαρχεία της 

χώρας.  Κάτι τέτοιο θα σήμαινε μείωση διοικητικού χρόνου και άμεση 

παραλαβή του πιστοποιητικού από τον πολίτη και συνεπώς αναβάθμιση της 

παρεχόμενης υπηρεσίας από τα ΚΕΠ.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γνώμη τους για την ποιότητα της 

εκπαίδευσης σε νέες μεθόδους διοίκησης και στη χρήση προηγμένων 

τεχνολογιών.  Οι υπάλληλοι πιστεύουν ότι η εκπαίδευση που προσφέρεται με τη 

μορφή σεμιναρίων και ημερίδων δεν είναι επαρκής. Συγκεκριμένα, δύο  από 

τους ερωτηθέντες υπαλλήλους έχουν συμμετάσχει σε επιμορφωτικό 

πρόγραμμα σχετικό με την εισαγωγή σε νέες μεθόδους διοίκησης, ενώ τα 

σεμινάρια σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών εφαρμογών δεν ήταν επαρκή. 

Μεγάλο σύνολο των ερωτηθέντων αναφέρει πως  «ότι χρειαζόμαστε το 

ψάχνουμε μόνοι μας»32 33 και «πολλές φορές, μας ζητάνε οι πολίτες νέες 

διαδικασίες που έχουν εισαχθεί και εκείνη τη στιγμή ψάχνουμε στο ηλεκτρονικό 

σύστημα για να ενημερωθούμε σχετικά». 

Ένα άλλο πρόβλημα που επισημάνθηκε ιδιαίτερα από υπάλληλο του ΚΕΠ 

Νέου Ψυχικού34, είναι η έλλειψη επικαιροποιήσης του ηλεκτρονικού δικτύου των 

                                            
32 Συνέντευξη με υπάλληλο του ΚΕΠ Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. 
33 Συνέντευξη με υπάλληλο του ΚΕΠ Δήμου Ζωγράφου. 
34 Συνέντευξη με υπάλληλο του ΚΕΠ Δήμου Νέου Ψυχικού. 
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ΚΕΠ –της πλατφόρμας e-kep. « Συχνά αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο σε μια 

πιστοποιημένη διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται 

στην πλατφόρμα να χρειάζεται να συμπληρωθούν και με άλλα  κατόπιν 

ενημέρωσης μας από τις αρμόδιες υπηρεσίες οπότε και χρειάζεται περαιτέρω 

επικοινωνία μαζί τους γεγονός που σημαίνει σπατάλη χρόνου και 

καθυστέρηση στην διεκπεραίωση της υπόθεσης. Για παράδειγμα στις 

υποθέσεις που αφορούν το Υπουργείο Μεταφορών και συγκεκριμένα την 

ανανέωση άδειας οδήγησης, το ηλεκτρονικό σύστημα έχει καταχωρημένα τα 

παλαιά παράβολα που δεν ισχύουν πλέον. Αυτό συμβαίνει και με άλλες 

πιστοποιημένες διαδικασίες».  

Τέλος, βασικό στοιχείο που ανέκυψε κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, 

είναι το πρόβλημα ελλιπούς ενημέρωσης σχετικά με τις νέες διαδικασίες που 

εντάσσονται. Πιστεύουν ότι «δεν αρκεί απλώς η ενημέρωση σχετικά με την 

εισαγωγή μιας νέας διαδικασίας στο σύστημα μέσω εγκυκλίων που 

αποστέλλονται στα ΚΕΠ, αλλά χρειάζεται η διοργάνωση σεμιναρίων σε 

συνεργασία με τον αρμόδιο για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας φορέα έτσι 

ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα»35. Επίσης, εντοπίζουν αρκετά προβλήματα και 

στη συνεργασία τους με ορισμένους φορείς του δημοσίου που έχουν εντάξει 

διαδικασίες τους στα ΚΕΠ, δίχως να παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη για 

την ομαλή διεκπεραίωση των υποθέσεων. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                            
35  Συνέντευξη  με υπάλληλο του ΚΕΠ Δήμου Νέας Σμύρνης. 
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                                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ  

ΚΕΠ                   

Παρακαλώ συμπληρώστε τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία βάζοντας  ή  

στο αντίστοιχο κουτάκι 

ΦΥΛΟ    :               ΑΝΔΡΑΣ                   ΓΥΝΑΙΚΑ  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :    Υποχρεωτική Εκπαίδευση 

                              Μέση  Εκπαίδευση   

                              Ανώτερη Εκπαίδευση (ΤΕΙ) 

                              Ανώτατη  Εκπαίδευση (ΑΕΙ –Μεταπτυχιακό) 

 

ΗΛΙΚΙΑ      <24          24-35          35-44          45-54            > 55  

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ :   Δημόσιος  Υπάλληλος   

                           Ιδιωτικός Υπάλληλος  

                           Ελεύθερος Επαγγελματίας 

                           Φοιτητής / φοιτήτρια 

                           Συνταξιούχος  

                           Οικιακά  

                           Άνεργος/η 

  

Παρακαλώ απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις βάζοντας  ή   στο 

αντίστοιχο κουτάκι  
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1) Πόσο καλά γνωρίζετε τις διαδικασίες και λειτουργίες που 

εκτελούνται από τα ΚΕΠ ?  

 Καθόλου            Λίγο           Μέτρια           Καλά        Πολύ Καλά  

 

2) Πόσες φορές επισκεφτήκατε το ΚΕΠ τον τελευταίο χρόνο ?  

 

 Καθόλου    1-2  φορές    3-5 φορές    6-10 φορές      > 10 φορές  

 

3) Αναφέρατε τους λόγους που πήγατε τελευταία φορά στο ΚΕΠ :  

 

Γνήσια Υπογραφής / Επικυρώσεις  

 
 

Αίτηση για κάποιο πιστοποιητικό 

  
 

Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου  

 
 

Ανανέωση διπλώματος οδήγησης 

 
 

Γενικές πληροφορίες 

 
 

Απογραφή στρατευσίμου 

 
 

Αίτηση για ψηφιακή υπογραφή 

 
 

Αίτηση  για κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ  

 
 

Αίτηση για κάρτα ΑΜΕΑ   

 

 

4) Πόσο ικανοποιημένοι είστε συνολικά από το ΚΕΠ ? 

 Καθόλου           Λίγο           Μέτρια          Πολύ          Πάρα Πολύ  
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5) Πόσο ικανοποιημένοι είστε από το ΚΕΠ σχετικά με το περιβάλλον ? 

 Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 

Σύγχρονος 
Τεχνολογικός 
Εξοπλισμός  

     

Ελκυστικές 
Εγκαταστάσεις      

Καθαριότητα Χώρου       

 Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 

Διακόσμηση Χώρου      

Ευκολία πρόσβασης 
στο ΚΕΠ      

 

 

6)  Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη εξυπηρέτηση των υπαλλήλων 

στο ΚΕΠ? 

 Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Επαρκής αριθμός 
εργαζομένων       

Χρόνος αναμονής      

Έγκαιρη απάντηση 
στο αίτημα      

Ανταπόκριση 
Υπαλλήλων       

Ακρίβεια και 
εγκυρότητα 
πληροφοριών  
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7) Πόσο ικανοποιημένοι είστε από το προσωπικό των ΚΕΠ? 

 Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Εξειδικευμένο 
προσωπικό      

Ευγένεια  και 
προθυμία 
υπαλλήλων 

     

Ενδιαφέρον των 
υπαλλήλων      

Ενημερωμένοι 
υπάλληλοι      

 
 

     

8) Τι βαθμό εμπιστοσύνης δείχνετε στα ΚΕΠ για τους παρακάτω 

τομείς? 

 

 Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Εχεμύθεια 
υπαλλήλων      

Ασφάλεια 
απορρήτου 
συναλλαγών  

     

Τήρηση αρχείων       

Διεκπεραίωση 
υποθέσεων στο 
σωστό χρόνο  

     

 

9) Πόσο σημαντικούς θεωρείτε τους παρακάτω παράγοντες για την 

βελτίωση των ΚΕΠ?  

 

 Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

Περισσότερα ΚΕΠ       

Περισσότερες 
αρμοδιότητες      
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Διεύρυνση ωραρίου 
λειτουργίας      

Περισσότεροι 
υπάλληλοι      

Μεγαλύτερη 
εξειδίκευση του 
προσωπικού 

     

 

10) Σας έχει τύχει ποτέ να θέλετε να υποβάλλετε αίτηση μέσω ΚΕΠ η 

οποία δεν ήταν πιστοποιημένη και δεν μπορούσε να διεκπεραιωθεί 

από αυτό? 

 Ποτέ       Σπάνια       Μερικές φορές        Πολύ συχνά       Πάντα  

 

11) Παρακαλώ σημειώστε με  ή   όσοι κατά την γνώμη σας από τους 

παρακάτω λόγους συνετέλεσαν στη μη επιτυχή διεκπεραίωση της 

υπόθεσής σας και σε ποιο βαθμό? 

 

 Ποτέ Σπάνια 
Μερικές 
φορές 

Πολύ 
συχνά 

Πάντα 

Αναρμοδιότητα του 
ΚΕΠ        

Υποστελέχωση του 
ΚΕΠ        

Γραφειοκρατία          

Έλλειψη γνώσεων 
και  
Ικανοτήτων του 
προσωπικού 

     

Αρνητική απάντηση 
από  
τη δημόσια 
υπηρεσία       
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12)Πόσο συχνά αποτελεί το ΚΕΠ  την πρώτη σας επιλογή για την 

συναλλαγή σας με το Δημόσιο? 

 Ποτέ       Σπάνια       Μερικές φορές        Πολύ συχνά       Πάντα  

 

13) Πόσο συχνά ενώ μπορείτε να πάτε απευθείας σε μια δημόσια 

υπηρεσία, εσείς προτιμάτε το ΚΕΠ για την διεκπεραίωση των 

υποθέσεων σας?  

 Ποτέ       Σπάνια       Μερικές φορές        Πολύ συχνά       Πάντα  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ! 

 

                  Πίνακας  –Συγκεντρωτικά αποτελέσματα  έρευνας 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α=1 B=2 Γ=3 Δ=4 Ε=5 

1 
 

12 65 94 29 

2 8 64 82 31 14 

3 150 160 105 132 180 

4 20 23 30 85 42 

5α 
 

38 27 122 13 

5β 20 49 102 16 10 

5γ 6 12 47 55 20 

5δ 33 68 74 21 7 

5ε 
 

32 96 44 18 

6α 17 31 123 29 12 

6β 28 46 82 31 13 

6γ 16 40 68 52 
 

6δ 
  

24 96 80 

6ε 14 12 20 71 93 

7α 12 25 72 67 24 

 7β 
 

10 8 120 62 

7γ 
 

6 15 99 80 

7δ 
     



102 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α=1 B=2 Γ=3 Δ=4 Ε=5 

8α 7 
 

33 132 
 

8β 
  

24 15 69 

8γ 40 43 98 14 11 

8δ 
 

10 15 125 50 

9α 75 42 38 
 

20 

9β 
 

18 30 88 64 

9γ 105 42 53 
  

9δ 15 
 

44 96 45 

9ε 18 60 87 35 
 

10 18 22 91 69 
 

11α 
 

20 68 14 
 

11β 
 

23 88 60 
 

11γ 
  

52 121 27 

11δ 
 

122 45 
  

11ε 9 18 95 22 
 

12 14 9 38 115 24 

13 8 
 

84 20 87 

   

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ  

 

1Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 α) Τι σημαίνει για εσάς η έννοια της εξυπηρέτησης του πολίτη και πως 

αποτυπώνεται στην καθημερινή σας δραστηριότητα στην Υπηρεσία σας;  

 β) Τι είναι ποιότητα υπηρεσιών για εσάς; 

 γ) Πόσο συνέβαλαν κατά την γνώμη σας  τα ΚΕΠ στην αναβάθμιση της 

ποιότητας των υπηρεσιών των ΟΤΑ και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα; 

 

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ –ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 α) Πόσο αποτελεσματικό είναι το πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ ; 



103 
 

 β) Πως διαμορφώνεται η ροή των εργασιών στα ΚΕΠ και τι βελτιώσεις θα 

προτείνατε; 

Υ)  Ποιες από τις υπηρεσίες των ΟΤΑ μπορούν να παρασχεθούν μελλοντικά 

από τα ΚΕΠ ; 

 

3Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ- ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

α) Πόσο σημαντικός παράγοντας είναι η εξειδίκευση των υπαλλήλων των ΚΕΠ; 

β) Είναι απαραίτητη η επιμόρφωση των υπαλλήλων σε νέες τεχνολογίες και 

νέες μορφές διοίκησης;  

γ) Στα ΚΕΠ εντάσσονται πολύ συχνά νέες διαδικασίες της διοίκησης σε 

συναρμοδιότητα με άλλες υπηρεσίες. Είναι επαρκής η ενημέρωση των 

υπαλλήλων για την ένταξη των νέων διαδικασιών ; 

δ) Πόσο συχνά συμμετέχετε σε επιμορφωτικά σεμινάρια; 

              

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΟΙ 60 ΟΝ LINE  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ  

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

     1.  Βεβαιώσεις Συντάξεων ΙΚΑ για Φορολογική Χρήση 

     2.  Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού ΙΚΑ 
 

     3. Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας  

4. Χορήγηση Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης 
 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΝΑΤ 

1. Βεβαίωση ύψους Μηνιαίων Αποδοχών Κύριας και Επικουρική 

2.   Ενημερωτική Εκτύπωση Βεβαίωσης για φορολογική χρήση 

3.   Συγκεντρωτικά Εκκαθαριστικά Σημειώματα Εξαμήνου 

 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υπουργείου οικονομικών 

      1.   Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) 

      2.  Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας 
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      3.  Χορήγηση Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης 

4. Έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου 

 Ασφαλιστικές Ενημερότητες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

       1.   Βεβαίωση μη Οφειλής – Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

       2.   Βεβαίωση Οφειλής 
 

       3.  Ένταξη στο πρόγραμμα Ευάλωτοι Πελάτες / Πελάτες Κοινωνικού Οικιακού 

Τιμολογίου  

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΓΑ – Αγροτικής Εστίας ΛΑΕ 

      1.    Βεβαιώσεις Συντάξεων ΟΓΑ για Φορολογική Χρήση 

      2.    Αίτηση Προγραμμάτων Αγροτικής Εστίας 

      3.    Καταχώρησης Κράτησης Δωματίου για τα Προγράμματα Κοινωνικού και 

Ιαματικού Τουρισμού ΛΑΕ/ΟΓΑ 

      4.   Βεβαίωση Οικογενειακών Επιδομάτων για Φορολογική χρήση 

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕΕ 

      1.    Βεβαίωση Εισφορών 

      2.    Βεβαίωση Αποδοχών 

      3.  Τρίμηνo Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΛΓΑ 

     1.    Βεβαίωση καταβολής εισφορών υπέρ ΕΛ.Γ.Α. 

      2.    Ασφαλιστική ενημερότητα 

      3.   Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ΕΛ.Γ.Α. και Κ.Ο.Ε. 

      4.   Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής 

      5.   Βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ζωικού κεφαλαίου  

      6.    Ανάλυση καταβολής εισφορών υπέρ ΕΛ.Γ.Α. 

      7.    Βεβαίωση Αποδοχών Ανταποκριτή (για συνεργάτες ΕΛΓΑ) 

      8.   Βεβαίωση ΑποδοχώνΟριοδείκτη (για συνεργάτες ΕΛΓΑ) 

      9.   Ανάλυση Αποδοχών Ανταποκριτή (για συνεργάτες ΕΛΓΑ) 

Μητρώο Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) 

       1.    Τροποποίηση Στοιχείων – Ενημέρωση υπάρχοντος ΑΜΚΑ 
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       2.    Απόδοση νέου ΑΜΚΑ 

       3.    Έκδοση  βεβαίωσης ΑΜΚΑ 

4. Ηλεκτρονική Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων 

Βεβαιώσεις Εθνικού Δημοτολογίου 

      1.   Χορήγηση βεβαίωσης γέννησης 

      2.   Χορήγηση βεβαίωσης ιθαγένειας 

      3.   Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης 

      4.   Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης για ΟΓΑ 

Πιστοποιητικά Ειδικού Ληξιαρχείου 

     1.    Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου 

     2.    Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης 

     3.    Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕΔ 

1.  Βεβαίωση χρόνου ανεργίας (τρέχουσα κατάσταση) 

2.  Βεβαίωση χρόνου ανεργίας για προηγούμενο χρονικό διάστημα 

3.  Βεβαίωση ανεργίας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε 

ανέργους ηλικίας 

 έως 29 ετών 

4.   Βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης 

5.   Βεβαίωση επιδοτούμενης ανεργίας 

6.   Βεβαίωση συμμετοχής σε δράσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών  

7.   Βεβαίωση οικονομικών συναλλαγών 

8.   Ανανέωση Δελτίου ανεργίας 

9.  Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 

10.    Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΕ 

11.    Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο  ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ 

12.    Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΛΟΓΩ 

https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1102:0::NO:RP,1102:P1102_PROG_ID,P1102_AFM,P1102_AMKA:2880110,,
https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1102:0::NO:RP,1102:P1102_PROG_ID,P1102_AFM,P1102_AMKA:2880110,,
https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1102:0::NO:RP,1102:P1102_PROG_ID,P1102_AFM,P1102_AMKA:2880107,,
https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1102:0::NO:RP,1102:P1102_PROG_ID,P1102_AFM,P1102_AMKA:2880107,,
https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1102:0::NO:RP,1102:P1102_PROG_ID,P1102_AFM,P1102_AMKA:2880072,,
https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1102:0::NO:RP,1102:P1102_PROG_ID,P1102_AFM,P1102_AMKA:2880072,,
https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1102:0::NO:RP,1102:P1102_PROG_ID,P1102_AFM,P1102_AMKA:2880082,,


106 
 

ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

13.    Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ 

14.    Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

15.    Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ 

ΕΞΕΤΙΣΑΝ ΠΟΙΝΗ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

16.    Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΣ 

ΑΝΕΡΓΩΝ 

17.    Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ 

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΣΠΑ) 

18.    Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ 

 19. Πρόγραμμα ανθρωπιστικής Κρίσης (Υποβολή αίτησης – Αναζήτηση και 

Εκτύπωση Αποτελεσμάτων – Υποβολή Αιτήματος Επανεξέτασης (Ένσταση) – 

Καταχώρηση Συμπληρωματικών Στοιχείων 

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – ΝΟΜΟΙ 

1. Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α' 01-05-2002) 

2. Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α' 20-09-2002) 

3. Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125/Α' 23-05-2003) 

4. Ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281/Α' 09-12-2003) 

5. Ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284/Α' 11-12-2003) 

6. Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α' 11-02-2004) 

7. Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α' 24-05-2004) 

8. Ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α' 06-08-2004) 

9. Ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α' 23-02-2005) 

10. Ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α' 16-06-2005) 

11. Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α' 15-03-2006) 

12. Ν.3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α' 02-10-2006) 

13. Ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α' 23-02-2007) 

 

https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1102:0::NO:RP,1102:P1102_PROG_ID,P1102_AFM,P1102_AMKA:2880082,,
https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1102:0::NO:RP,1102:P1102_PROG_ID,P1102_AFM,P1102_AMKA:2880071,,
https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1102:0::NO:RP,1102:P1102_PROG_ID,P1102_AFM,P1102_AMKA:2880071,,
https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1102:0::NO:RP,1102:P1102_PROG_ID,P1102_AFM,P1102_AMKA:2880069,,
https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1102:0::NO:RP,1102:P1102_PROG_ID,P1102_AFM,P1102_AMKA:2880069,,
https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1102:0::NO:RP,1102:P1102_PROG_ID,P1102_AFM,P1102_AMKA:2880075,,
https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1102:0::NO:RP,1102:P1102_PROG_ID,P1102_AFM,P1102_AMKA:2880075,,
https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1102:0::NO:RP,1102:P1102_PROG_ID,P1102_AFM,P1102_AMKA:2880113,,
https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1102:0::NO:RP,1102:P1102_PROG_ID,P1102_AFM,P1102_AMKA:2880113,,
https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1102:0::NO:RP,1102:P1102_PROG_ID,P1102_AFM,P1102_AMKA:2880068,,
https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1102:0::NO:RP,1102:P1102_PROG_ID,P1102_AFM,P1102_AMKA:2880068,,
https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1102:0::NO:RP,1102:P1102_PROG_ID,P1102_AFM,P1102_AMKA:2880078,,
https://eservices.oaed.gr/pls/apex/f?p=1001:1102:0::NO:RP,1102:P1102_PROG_ID,P1102_AFM,P1102_AMKA:2880078,,

