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 Θεξκέο  επραξηζηίεο ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θαη Πξύηαλε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο θ.Νηθόιαν Γεσξγόπνπιν, θαηαξρήλ γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ 

έδσζε λα έξζσ ζε επαθή κε ηηο έλλνηεο ηνπ κάλαηδκελη.  Η πξνζέγγηζε, ν ηξόπνο 

δηδαζθαιίαο ηνπ, θαζώο θαη ην ίδην ην αληηθείκελν, πνπ κέρξη ηόηε ήηαλ άγλσζην γηα 

κέλα, απνηέιεζαλ θξηηήξην επηινγήο γηα ηελ πεξαηηέξσ ελαζρόιεζή κνπ κε ην 

αληηθείκελν ηνπ κάλαηδκελη, ζηε ζπλέρεηα ηεο επαγγεικαηηθήο κνπ ζηαδηνδξνκίαο. 

Δπηπιένλ, νη απνηειεζκαηηθέο παξεκβάζεηο θαη γεληθά ε ζπλνιηθή θαζνδήγεζε ηνπ 

θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, ππήξμαλ θαζνξηζηηθέο γηα ην ηειηθό 

απνηέιεζκα. 

 

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ γηα ηελ πξνζθνξά γλώζεσλ θαη ηεο εκπεηξίαο 

ηνπο, όινπο όζνπο αληαπνθξίζεθαλ κε πξνζπκία θαη δηέζεζαλ ηνλ πνιύηηκν ρξόλν ηνπο 

θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ ζπλεληεύμεσλ. 

Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ όινπο όζνπο βνήζεζαλ κε ηνλ ηξόπν ηνπο ζε 

όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο κνπ ζην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα. 
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ηξαηεγηθή δηνίθεζε Τπεξεζηψλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ.  Ζ 

πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο Αηηηθήο  

εκαληηθνί φξνη: ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη, Γεκφζηα Γηνίθεζε, Νέν Γεκφζην 

Μάλαηδκελη, Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, Πνιίηεο, ΚΔΠ, αλάιπζε πεξηβάιινληνο,  

δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο, πινπνίεζε ζηξαηεγηθήο. 

Πεξίιεςε 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη  ν εληνπηζκφο ηεο βέιηηζηεο ζηξαηεγηθήο,  

ρξεζηκνπνηψληαο ηα εξγαιεία ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη,  γηα εθπιήξσζε ηνπ 

νξάκαηφο πνπ ζα νξίζεη ην ΚΔΠ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο, σο εγέηε ζηνλ 

θιάδν.   

ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζπλέρεηα γηα αλάιπζε. Πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ηνπ 

εμσηεξηθνχ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ηε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο, ηελ 

πινπνίεζε ζηξαηεγηθήο θαη ηέινο ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζηξαηεγηθήο.  

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δξάζεηο ηνπ 

Νένπ Γεκφζηνπ Μάλαηδκελη θαη πεξηγξάθνληαη νη εθαξκνγέο ηνπ ζηελ Διιεληθή 

Γεκφζηα Γηνίθεζε. 

ην δεχηεξν κέξνο παξνπζηάδεηαη ε  δεκφζηα δηνίθεζε, ν ξφινο ηεο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη νη αξρέο πνπ ηε δηέπνπλ,  θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα θαη  νη 

αδπλακίεο ηεο θαη γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί 

κέρξη ζήκεξα ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε  θαη αθνξνχλ ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε.  

ην ηξίην θαη ηειεπηαίν κέξνο ηεο εξγαζίαο γίλεηαη ιεπηνκεξή παξνπζίαζε 

ηνπ ΚΔΠ Αγίαο Παξαζθεπήο απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.   ηε ζπλέρεηα 

αλαιχεηαη ην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο ππεξεζίαο. Μέζα απφ ηε 

δξάζε ηεο γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, 

εληνπηζκνχ ησλ δπλαηψλ θαη ησλ αδχλαησλ ζεκείσλ ηεο.  Αμηνινγψληαο ηα δεδνκέλα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλσηέξσ αλάιπζε επηιέγεηαη ε θαηάιιειε ζηξαηεγηθή πνπ 

ζα αθνινπζήζεη ε ππεξεζία  θαη πεξηγξάθεηαη  ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηεο, δειαδή ε 
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πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο.  Σέινο  παξνπζηάδνληαη νη ηξφπνη αμηνιφγεζεο θαη 

ειέγρνπ πνπ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε  θαζψο θαη ην ηζρχνλ 

θαζεζηψο γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. 
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Strategic Management of Citizen Service Services.  The case of 

the Munincipality Of Agia Paraskevi, Attica 
 

Important terms: Strategic Management, Public Administration, New Public 

Management, Local Government, Citizen, CSC, Environmental Analysis, Strategy 

Formulation, Strategy Implementation. 

Abstract 

The purpose of the present study is to detect the best strategy to fulfill the 

vision that will render the Citizen Service Centre of the Municipality of Agia 

Paraskevi a leader in the field using strategic management tools. 

The first part of this assignment attempts a theoretical approach to strategic 

management aiming at the comprehension of the concepts which will be analyzed 

afterwards. It includes the analysis of the external and internal environment, the 

formation and the realization of strategy and eventually the evaluation and monitoring 

of this strategy. Then, a brief reference to the characteristics and the actions of the 

New Public Management is attempted and its applications to Greek Public 

Administration are described. 

The second part presents Public Administration, its role, its characteristics and 

the ruling principles as well as its problems and weaknesses, recording reforms that 

have been implemented so far in Local Governance concerning citizen service.  

In the third and last part of the assignment a detailed description of the Citizen 

Service Centre of the Municipality of Agia Paraskevi since the beginning of its 

operation, takes place. Then the internal and external environment of the Service 

Centre is analyzed. Through its activity, there has been an attempt to record the 

underlying situation and pinpoint its strong and weak points. Evaluating the data 

resulting from the above mentioned analysis the most appropriate strategy to be 

adopted by the Service is selected and the way of its application is described, that is, 

the materialization of this strategy.  

Finally, methods of assessing and monitoring established for Public Administration as 

well as the current state of affairs for Local Governance are presented. 
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ΠΗΝΑΚΑ  ΤΝΣΜΖΔΧΝ  ΚΑΗ  ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΧΝ 

 

ΑκΔΑ              Άηνκα κε Δηδηθέο  Αλάγθεο  

ΑΜΚΑ                   Αξηζκφο Μεηξψνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

ΑΔΠ                    Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ 

ΓΟΛ ΚΔΠ              Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο  ΚΔΠ 

ΓΟΠ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο 

ΓΤΠ                       Γηεθπεξαίσζε Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ 

ΔΠΑ  Δηαηξηθφ χκθσλν γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο 

ΔΦΚΑ  Δληαίνο Φνξέαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

ΖΓΗΚΑ  Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

Ζ/Τ  Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο 

ΗΚΑ   Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 

ΚΔΑ  Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο 

ΚΔΓΚΔ    Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Διιάδαο 

ΚΔΓΔ Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο 

ΚΔΠ  Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ 

ΚΜ  Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην Μεηαξξχζκηζεο 

ΜΜΔ  Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο 

ΝΓΜ   Νέν Γεκφζην Μάλαηδκελη 

ΟΑΔΓ  Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ 

ΟΑΔΔ  Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ 

ΟΔΤ Οξγαληζκφο  Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο 
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ΟΣΑ  Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

Π.Γ.  Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

ΠΤ Πξάμε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 

PEST   Political, Economical, Sociocultural, Technological 

SMART Specific, Measurable, Achievable, Realistic 

ηΠ πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε 

SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats 

ΣΑΠ Σέινο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο 

ΣΠΔ Σερλνινγία Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ 

VRIO Value Rareness Imitability Οrganization  

ΤΓΜΖΓ  Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 

ΤΠΔ Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 

ΤΠΔΓΓΑ  Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο 

ΤΠΔΓΑ  Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

ΦΔΚ  Φχιιν Δθεκεξίδαο  Κπβέξλεζεο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1         

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ:ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

1.1. Δηζαγσγή 

 

Ο εθζπγρξνληζκφο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ήηαλ πάληνηε κηα πξνηεξαηφηεηα 

ηνπ θξάηνπο, πνπ φκσο έκελε ζην πεξηζψξην.  Σα ηειεπηαία ρξφληα  παξαηεξείηαη κηα 

ζεκαληηθή πξνζπάζεηα ηνπ θξάηνπο λα εθαξκφζεη αξρέο θαη πξαθηηθέο ηνπ 

κάλαηδκελη, πνπ εθαξκφδνληαλ ρξφληα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κε κεγάιε επηηπρία, 

πξνθεηκέλνπ ν δεκφζηνο ηνκέαο λα πεηχρεη ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

κε ιηγφηεξνπο πφξνπο θαη λα αληαπνθξηζεί ζηα αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ κε δηαθάλεηα 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Ο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ δξάζεσλ ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο αλάγθεο ησλ 

πνιηηψλ απνηειεί ηνλ ππξήλα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζρεδηάδνληαη γηα ηε δεκφζηα 

δηνίθεζε.  Ο  ζρεδηαζκφο  ησλ ζχγρξνλσλ πξνγξακκάησλ δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο επνρήο θαη ζπκπίπηεη κε ηηο εμειίμεηο ζηελ πνιηηηθή, 

ηελ νηθνλνκία, ηελ ηερλνινγία θαη ηελ  θνηλσλία. Μφλν ηφηε απνιακβάλεη ηελ 

εκπηζηνζχλε θαη ηελ απνδνρή ησλ πνιηηψλ. 

Σν φξακα ηεο δεκνηηθήο αξρήο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ 

πνιηηψλ,  είλαη ε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ πνιηηψλ  κε ηε ζεκειίσζε ελφο 

ζπζηήκαηνο εμππεξέηεζεο, κε κέγηζηε ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ειεθηξνληθψλ 

κέζσλ απφ έλα νξζνινγηθά εθπαηδεπκέλν θαη θαηεξηηζκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ. Ζ 

κεηαηξνπή ησλ αδπλακηψλ ζε δπλάκεηο, ε πξνζπάζεηα απνθπγήο ησλ απεηιψλ θαη 

εθκεηάιιεπζεο ησλ επθαηξηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο πξέπεη λα απνηειέζεη 

ηε βάζε ζηελ νπνία ζα ζηεξηρηεί ε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο.  

 Ζ ελίζρπζε ηνπ κεραληζκνχ ηνπ ΚΔΠ κέζσ ηεο δηακφξθσζεο ελαιιαθηηθψλ 

δηαδξνκψλ παξνρήο δεκφζησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

δηαηεξείηαη ε θαζνδήγεζε ησλ λέσλ δξάζεσλ απφ ην λφκν, ζα  πξνζδψζεη 

πξνζηηζέκελε αμία ζην ΚΔΠ θαη ζα ην θαηαζηήζεη εγέηε ζηνλ θιάδν ησλ ΚΔΠ ηνπ 

βφξεηνπ ηνκέα.     
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1.2.     Έλλνηεο θαη νξηζκνί 

 

ηξαηεγηθή 

χκθσλα κε ηνλ Chandler ζηξαηεγηθή είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ βαζηθψλ 

καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ κηαο επηρείξεζεο, ε επηινγή ηξφπσλ δξάζεο 

θαη ε θαηαλνκή ησλ πφξσλ πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

απηψλ(Αγαπεηνχ, Γεσξγαθέιινο,  2017) . 

Ο φξνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1951 απφ ηνλ W.Newman γηα λα 

εξκελεχζεη ηηο δηαθνξέο ησλ επηρεηξήζεσλ σο πξνο ηελ πξνζέγγηζε ζηα πξντφληα 

ηνπο κέζα ζην ίδην θιάδν ,ηηο νπνίεο νλφκαζε «ζηξαηεγηθέο», ελψ ν θαζεγεηήο ηνπ 

Harvard M.Porter ζεσξεί φηη ε ζηξαηεγηθή είλαη ε ηνπνζέηεζε ηεο επηρείξεζεο ζην 

πεξηβάιινλ ηεο.  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα αλσηεξφηεηαο ζηξαηεγηθήο ζηε Αξραία Διιάδα 

είλαη απηφ πνπ αλαθέξεηαη ζηε κάρε ηεο Υαηξψλεηαο, φπνπ ν ζηξαηφο ηνπ Μεγάινπ 

Αιέμαλδξνπ κε ιηγφηεξεο δπλάκεηο ππεξθαιάγγηζε ηνλ πνιππιεζή ζηξαηφ ησλ 

Αζελαίσλ, Θεβαίσλ θαη ζπκκάρσλ ηνπο (Παπαδάθεο,  2012). 

Μάλαηδκελη 

Μάλαηδκελη είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξνγξακκαηίδνληαη νξγαλψλνληαη 

θαη ζπληνλίδνληαη νη πιηθνί θαη άπινη πφξνη ηνπ νξγαληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ζθνπνί-ζηφρνη ηνπ θνξέα ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ (Μπνπξαληάο, 2002).  

Ζ ηζηνξία καο δίλεη παξαδείγκαηα απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο, ήδε απφ ηελ 

επνρή ησλ αξραίσλ Αηγππηίσλ κε θιαζηθφ παξάδεηγκα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

ππξακίδσλ, θνινζζηαίν έξγν πνπ δε ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί ρσξίο θάπνηαο 

κνξθήο απνηειεζκαηηθήο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο (Κνπηνχδεο, 1999) . 

ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη 

ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη είλαη ην ζχλνιν ησλ απνθάζεσλ θαη ελεξγεηψλ ηεο 

δηνίθεζεο πνπ θαζνξίδεη ηε καθξνρξφληα επίδνζε κηαο επηρείξεζεο. Πεξηιακβάλεη 

ηελ αλίρλεπζε ηνπ πεξηβάιινληνο (εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ), ηε δηακφξθσζε 

ζηξαηεγηθήο (ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο), ηελ πινπνίεζε ζηξαηεγηθήο, ηελ αμηνιφγεζε 
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θαη ηνλ έιεγρν, κε ζηφρν ηελ επηδίσμε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο (Hunger, 

Wheelen, 2004) . 

1.3.    ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη 
 

Δλψ ε ζηξαηεγηθή είλαη έλα πεξηεθηηθφ ζρέδην γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

νξγαλσζηαθψλ ζθνπψλ, ην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη είλαη κηα πεξηεθηηθή δηαδηθαζία 

κάλαηδκελη πνπ ζηνρεχζεη ζηε δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε απνηειεζκαηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ. Δίλαη ε ζεσξία κηαο επηρείξεζεο γηα ην πψο ζα απνθηεζνχλ 

αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα. ην ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1.1. εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία 

εθείλα, πνπ απνηεινχλ ηε δνκή ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη.  

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1.1. 

Τπφδεηγκα ηνηρείσλ ηξαηεγηθνχ Μάλαηδκελη 

 

 

ΔΔκκεε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Γεσξγφπνπινο, 2013 

Δζσηεξηθφ Πεξηβάιινλ Δμσηεξηθφ Πεξηβάιινλ 

Δπθαηξίεο & Απεηιέο 

Τινπνίεζε ηξαηεγηθήο 

Απνζηνιή ηεο Δπηρείξεζεο 

Γηακφξθσζε ηξαηεγηθήο 

Αμηνιφγεζε & Έιεγρνο 

Γπλάκεηο & Αδπλακίεο 
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1.3.1.      ξακα θαη Απνζηνιή 

 
χκθσλα κε ην Γεσξγφπνπιν (2013), ην φξακα απνηειεί κηα εηθφλα γηα ην πνπ 

ε επηρείξεζε επηζπκεί λα βξεζεί θαη ηη ηειηθά ζέιεη λα πεηχρεη. Δθθξάδεη ηελ ηδαληθή 

πεξηγξαθή ελφο νξγαληζκνχ θαη δηακνξθψλεη ην επηζπκεηφ ηνπ κέιινλ. Απνηειεί 

δειαδή ην φλεηξν ηνπ νξγαληζκνχ γηα ην κέιινλ.  

Ζ απνζηνιή κηαο επηρείξεζεο νξίδεη ην ζθνπφ ηεο, δειψλεη ηελ αηηηνινγία 

χπαξμήο ηεο, ην ιφγν δειαδή πνπ απηή βξίζθεηαη ζηνλ θιάδν, ηί δεκηνπξγεί αμία 

ζηνπο πειάηεο ηεο, θαζψο θαη ην ηί ζα έραλε ν θιάδνο αλ δελ ππήξρε ε επηρείξεζε 

(Γεσξγφπνπινο, 2013). Ζ δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο νξάκαηνο θαη απνζηνιήο 

πξνζδίδεη ζηνλ νξγαληζκφ ηελ απαηηνχκελε δπλακηθή ε νπνία ζα νδεγήζεη ζην 

ζπληνληζκφ φισλ ησλ ζπληζησζψλ, πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, κεγηζηνπνηψληαο ην 

ηειηθφ απνηέιεζκα (Ρσζζίδεο, 2014). 

 

 

1.3.2. Αλίρλεπζε Πεξηβάιινληνο 

 

ηαλ έλαο νξγαληζκφο μεθηλά ηε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο πξέπεη λα 

αληρλεχζεη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ γηα λα εληνπίζεη πηζαλέο επθαηξίεο θαη απεηιέο 

θαη ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ γηα λα εληνπίζεη ηα δπλαηά θαη ηα αδχλακα ζεκεία ηνπ. 

Ζ αλίρλεπζε ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ε παξαθνινχζεζε, ε αμηνιφγεζε θαη ε 

δηάδνζε πιεξνθνξηψλ απφ ην εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ, πξνο ηα 

πξφζσπα θιεηδηά κέζα ζηελ επηρείξεζε. (Hunger, Wheelen, 2004). 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1.2 

Πεξηβαιινληηθέο Μεηαβιεηέο 

 

Φπζηθνί Πφξνη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κιηκαηνινγηθέο Αιιαγέο 

 

Πεγή:  Γεσξγφπνπινο 2016 

                              Γενικεςμένο  Πεπιβάλλον              

Κνηλσληθέο                                                                                                  Οηθνλνκηθέο 

Γπλάκεηο                                                                                                        Γπλάκεηο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πνιηηηθν-    

Ννκηθέο                                                                                                  Σερλνινγηθέο 

  Γπλάκεηο                                                                                               Γπλάκεηο     

 

 

Νομικές 

                    Άμεζο Πεπιβάλλον 
                                      Κιάδνο 

 

               Μέηνρνη                                       Πξνκεζεπηέο 

 

Κπβέξλεζε 

Δηδηθέο 

Οκάδεο                                                          Δξγαδφκελνη / 

Δλδηαθέξνληνο                                             Δλψζεηο 

 

Πειάηεο                                                           Αληαγσληζηέο     

Πηζησηέο                                               Δκπνξηθνί χιινγνη 

                               Σνπηθή Κνηλσλία 

 

 

 

Εζωηεπικό 

Πεπιβάλλον 
Γνκή 

Κνπιηνχξα 

Πφξνη 
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1.3.2.1. Αλίρλεπζε εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

 

Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ απαξηίδεηαη απφ κεηαβιεηέο (επθαηξίεο θαη απεηιέο) 

πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηνλ νξγαληζκφ, είλαη δειαδή ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

ππάξρεη ε επηρείξεζε (Hunger, Wheelen, 2004). Γηαθξίλεηαη  ζε άκεζν θαη έκκεζν 

(γεληθεπκέλν) πεξηβάιινλ ζηεξίδνληαο ηε δηάθξηζε ζην εάλ θαη θαηά πφζν νη 

δπλάκεηο ηνπ θαζελφο επεξεάδνπλ άκεζα ή έκκεζα ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ 

(Πεηξίδνπ ,2001). 

Γεληθεπκέλν Πεξηβάιινλ 

Σν γεληθεπκέλν πεξηβάιινλ (ή καθξν-πεξηβάιινλ) κειεηάηαη κέζσ ηεο 

αλάιπζεο PEST  θαη δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο:  

 Πνιηηηθφ-λνκηθφ, φπνπ θαζνξίδεηαη ην πνιηηηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε. 

 Οηθνλνκηθφ, φπνπ αλαθέξεηαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο ηεο επηρείξεζεο.  

 Κνηλσληθν-πνιηηηζηηθφ, πνπ αληηπξνζσπεχεη ην ζχλνιν ησλ αμηψλ, πηζηεχσ, 

ηδαληθψλ θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο 

θαη δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο. 

 Σερλνινγηθφ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο εμειίμεηο εθείλεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε 

ηε δεκηνπξγία λέαο γλψζεο  (Γεσξγφπνπινο, 2013). 

Άκεζν Πεξηβάιινλ 

Σν άκεζν πεξηβάιινλ (ή κηθξν-πεξηβάιινλ) πεξηιακβάλεη φινπο εθείλνπο 

ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ επηρείξεζε, αθνχ είλαη απηνί πνπ 

επεξεάδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζηνλ θιάδν. Ζ αλάιπζε απηψλ ησλ δπλάκεσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ην Τπφδεηγκα Porter. χκθσλα κε απηφ, ε επηρείξεζε 

ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ κέζα ζηνλ θιάδν ηνλ νπνίν 

αλήθεη θαη γηα λα αληρλεχζεη πξνζεθηηθά ηoλ θιάδν ηεο, πξέπεη λα αμηνινγήζεη ηε 

ζεκαζία πνπ έρνπλ γηα ηελ επηηπρία ηεο παξάγνληεο φπσο, δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε 

πξνκεζεπηψλ, δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε αγνξαζηψλ, αληαγσληζηέο, απεηιή απφ 

ππνθαηάζηαηα, απεηιή απφ ηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ (Hunger, Wheelen,2004). 
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1.3.2.2.      Αλίρλεπζε εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

 

Ζ αλίρλεπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο δελ αξθεί γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ελφο νξγαληζκνχ. Οη ππεχζπλνη ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ πξέπεη λα εζηηάζνπλ  ζηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ, πξνθεηκέλνπ 

λα εληνπίζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο πφξνπο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, ψζηε 

απηφο λα αλαπηχμεη έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη λα βξεη ηνλ ηξφπν λα 

δηαηεξήζεη ην αληαγσληζηηθφ απηφ πιενλέθηεκα (Hunger, Wheelen,2004). Οη 

παξάγνληεο πνπ εμεηάδνληαη ζηελ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

πεξηιακβάλνπλ ηε δνκή (ηξφπνο νξγάλσζεο), ηελ θνπιηνχξα ( ζχλνιν αμηψλ) θαη 

ηνπο πφξνπο (ζηνηρεία γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ) ηεο επηρείξεζεο.   

Οη ζεκαληηθφηεξεο κέζνδνη αλάιπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη 

ζεσξία ησλ πφξσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ θαη ε ζεσξία ηεο αιπζίδαο αμίαο. 

Ζ Θεσξία ησλ πφξσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ζηνρεχεη  ζηελ αλαγλψξηζε θαη 

αλάπηπμε ησλ πφξσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ αλάινγα, γηα λα 

απνθηήζεη ε επηρείξεζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Οη πφξνη ηεο επηρείξεζεο 

θαζνξίδνπλ ην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα, ην νπνίν γηα λα είλαη δηαηεξήζηκν,  

πξέπεη απηή λα δηαζέηεη μερσξηζηέο ηθαλφηεηεο.(Hunger, Wheelen,2004). 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πφξσλ ππάξρνπλ ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά (VRIO), 

ηα νπνία βνεζνχλ ηα ζηειέρε λα αλαγλσξίδνπλ πεγέο αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο (Γεσξγφπνπινο, 2016): 

 Αμία (Value) 

 παληφηεηα (Rareness) 

 Αληηγξαθή(Imitability) 

 Οξγάλσζε (Οrganization) 

Αιπζίδα Αμίαο είλαη ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δεκηνπξγνχλ αμία ζηνλ 

πειάηε θαη εζηηάδεη ζηελ εμέηαζε ηεο επηρείξεζεο κέζα ζην πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο 

αιπζίδαο δξαζηεξηνηήησλ πνπ δεκηνπξγνχλ αμία. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο 

ρσξίδνληαη ζε θχξηεο θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο ππνζηήξημεο. Κάζε δξαζηεξηφηεηα 

κπνξεί λα πξνζζέζεη αμία ζην πξντφλ κε απνηέιεζκα λα απνηειεί θαη πεγή 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 
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1.3.2.3.  Αλάιπζε SWOT 

 

Έλα εξγαιείν αλάιπζεο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη ε 

αλάιπζε SWOT. Σα ζηειέρε αλαιχνπλ επηζηακέλσο ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ γηα λα δηαγλψζνπλ ή δηαπηζηψζνπλ ηηο επθαηξίεο (Opportunities) θαη ηηο 

απεηιέο (Threats) ηεο επηρείξεζεο, νη νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ηελ επίηεπμε ησλ 

αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα δπλαηά  (Strengths) θαη ηα αδχλαηα 

(Weaknesses) ζεκεία ηεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν πξνζδηνξίδνληαη νη επθαηξίεο ηεο 

αγνξάο, νη δπλαηφηεηεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη απνθαζίδεηαη ε 

θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Υπηήξεο, 

2006). 

1.3.3. Γηακφξθσζε ηξαηεγηθήο 

 

Ζ δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ε δηαρείξηζε ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ 

απεηιψλ ηνπ πεξηβάιινληνο, ππφ ην πξίζκα ησλ δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ ηεο 

επηρείξεζεο (SWOT Analysis). Αζρνιείηαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο απνζηνιήο, ησλ 

ζθνπψλ, ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ ηεο επηρείξεζεο.   

Αποζηολή: Σν φξακα θαη ε απνζηνιή είλαη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία 

ζθνπψλ θαη ζηξαηεγηθήο. Μηα επηρείξεζε νθείιεη λα επαλεμεηάδεη ηελ ηξέρνπζα 

απνζηνιή θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο πξηλ ηε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο.  

Σκοποί: Παξάιιεια κε ηε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα 

πξνζδηνξίζεη ηνπο ζθνπνχο ηεο, ηα απνηειέζκαηα δειαδή ησλ ζρεδηαζκέλσλ 

πξάμεσλ, νη νπνίνη ζα θηλνχληαη ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ηελ απνζηνιή ηεο 

(Παπαδάθεο, 2012). χκθσλα κε ην Φηι Μπάξηι νη ζθνπνί επηβάιιεηαη λα είλαη 

SMART. (http://cec.vcn.bc.ca): 

 

πγθεθξηκέλνη (Specific) 

Mεηξήζηκνη (Measurable) 

Eθηθηνί (Achievable) 

Ρεαιηζηηθνί (Realistic) 

Xξνληθά Γεζκεπηηθνί (Time Bound) 

http://cec.vcn.bc.ca/
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Σηπαηηγικέρ: Ζ ζηξαηεγηθή κηαο επηρείξεζεο είλαη έλα πεξηεθηηθφ ζρέδην πνπ 

δειψλεη πσο ε επηρείξεζε ζα πεηχρεη ηελ απνζηνιή θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο (Hunger, 

Wheelen, 2004). Μηα επηρείξεζε έρεη ηξία επίπεδα ζηξαηεγηθήο: 

 Δπηρεηξεζηαθέο ζηξαηεγηθέο: Πεξηγξάθνπλ ηε ζπλνιηθή θαηεχζπλζε ηεο 

επηρείξεζεο, ηηο ελέξγεηεο δειαδή ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ απφθηεζε 

αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ. Ζ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή πεξηιακβάλεη 

ηε ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζεο, ηε ζηξαηεγηθή ραξηνθπιαθίνπ θαη ηε γνληθή 

ζηξαηεγηθή (Γεσξγφπνπινο 2013). 

 Δπηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο: Παξαηεξνχληαη ζε επίπεδν επηρεηξεκαηηθήο 

κνλάδαο θαη δίλνπλ έκθαζε ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο, πσο 

δειαδή ε επηρείξεζε επηζπκεί λα αληαγσληζηεί ζε έλα θιάδν, πξνθεηκέλνπ λα 

θεξδίζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Οη βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο 

ζηξαηεγηθέο είλαη νη ζηξαηεγηθέο εγεζίαο θφζηνπο (κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή 

ρακεινχ θφζηνπο), νη ζηξαηεγηθέο δηαθνξνπνίεζεο(κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή 

πξντφλησλ κεγαιχηεξεο αμίαο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ) θαη νη ζηξαηεγηθέο 

εζηίαζεο (κε ζθνπφ ηελ θαηάιεςε κηαο αληαγσληζηηθήο ζέζεο ζε έλα κηθξφ 

ηκήκα ηεο αγνξάο) (Γεσξγφπνπινο, 2013). 

 Λεηηνπξγηθέο ζηξαηεγηθέο: Δίλαη νη κέζνδνη πνπ πηνζεηνχληαη κε ζθνπφ ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο επηρείξεζεο. Αζρνινχληαη 

δειαδή κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ θαιιηέξγεηα κηαο μερσξηζηήο ηθαλφηεηαο 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί γηα ηελ επηρείξεζε έλα αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα. Γηα λα έρεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο κηα ιεηηνπξγηθή 

ζηξαηεγηθή, πξέπεη λα ζηεξηρηεί ζε κηα μερσξηζηή ηθαλφηεηα πνπ λα ππάξρεη 

κέζα ζε απηή (Hunger, Wheelen,2004). 

 Πολιηικέρ: χκθσλα κε ηνπο Hunger & Wheelen (2004), ε πνιηηηθή είλαη κηα 

γεληθή νδεγία ε νπνία ζπλδέεη ηε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο κε ηελ πινπνίεζή 

ηεο. Οη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ πνιηηηθέο γηα λα εμαζθαιίζνπλ φηη ην πξνζσπηθφ 

ηνπο απνθαζίδεη θαη ελεξγεί κε ηξφπν πνπ ππνζηεξίδεη ηελ απνζηνιή, ηνπο ζθνπνχο 

θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο (Γεσξγφπνπινο, 2016). 
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1.3.4. Τινπνίεζε ηξαηεγηθήο 

 

Ζ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ε κεηνπζίσζε ησλ ζρεδίσλ θαη ησλ 

απνθάζεσλ ηεο δηακφξθσζεο ηεο ζηξαηεγηθήο, ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο θαη 

πξάμεηο,. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο αλάπηπμεο ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ, 

πξνυπνινγηζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ (Γεσξγφπνπινο, 2013).   

Ππογπάμμαηα: Πξφγξακκα είλαη ε δήισζε ησλ επηκέξνπο ελεξγεηψλ ή βεκάησλ πνπ 

πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα νινθιεξσζεί έλα ζρέδην πνπ έρεη κηα θαη κνλαδηθή ρξήζε 

(Hunger, Wheelen, 2004). 

Πποϋπολογιζμοί: Πξνυπνινγηζκφο είλαη ε πνζνηηθή έθθξαζε ελφο πξνγξάκκαηνο, ε 

αλάιπζε ηνπ θφζηνπο κηαο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο (Παπαδάθεο, 2012). 

Διαδικαζίερ Οη δηαδηθαζίεο είλαη έλα ζχλνιν βεκάησλ πνπ πεξηγξάθνπλ κε 

ιεπηνκέξεηα θάζε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη  γηα ηελ νινθιήξσζε ελφο πξνγξάκκαηνο 

(Γεσξγφπνπινο, 2016).   

Καηάιιειεο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ νη νξγαληζκνί γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο, είλαη ε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο, ε πγθξηηηθή 

Πξνηππνπνίεζε (benchmarking) θαη ε Γηνίθεζε κέζσ ηφρσλ, νη νπνίεο θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη απνηειεζκαηηθά ζην δεκφζην ηνκέα. 

Ζ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα ελδηάκεζα θαη 

θαηψηεξα ζηειέρε κε ηελ άκεζε επνπηεία ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ. Δίλαη ε πην 

δχζθνιε δηαδηθαζία ζην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη θαη νη ιφγνη πνπ ηελ θάλνπλ 

δχζθνιε είλαη θπξίσο ε αληίδξαζε ζηελ αιιαγή, ν αξηζκφο ησλ εκπιεθνκέλσλ 

κεηαβιεηψλ θαη νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ ζηνηρεηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αιιαγή 

(Γεσξγφπνπινο, 2013).   

1.3.5       Αμηνιφγεζε θαη Έιεγρνο 

 

Αμηνιφγεζε θαη έιεγρνο είλαη νη δηεξγαζίεο κε ηηο νπνίεο νη δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο επηρείξεζεο θαη ε επίδνζή ηεο παξαθνινπζνχληαη, έηζη ψζηε ε πξαγκαηηθή 

επίδνζε λα ζπγθξηζεί κε ηελ επηζπκεηή (Hunger, Wheelen, 2004). 
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Έλα κέζν αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ ζηξαηεγηθήο, είλαη ε πξνζέγγηζε ηνπ 

Balanced Scorecard, ε νπνία κεηνπζηψλεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο κηαο 

επηρείξεζεο ζε κηα ζεηξά δεηθηψλ επίδνζεο. Σν Balanced Scorecard είλαη κηα 

κεζνδνινγία νινθιεξσκέλεο ζηνρνζεζίαο θαη κέηξεζεο επηδφζεσλ, πνπ μεθηλά απφ 

ηε δηαηχπσζε ηνπ νξάκαηνο θαη ηε ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο, πξνρσξάεη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ θξίζηκσλ παξαγφλησλ επηηπρίαο, ζπλερίδεη ζηελ θαηαζθεπή 

ζπζηήκαηνο δεηθηψλ κέηξεζεο επίδνζεο θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλάπηπμε 

πιέγκαηνο κέηξσλ θαη δξάζεσλ (Μπνπξζαλίδεο, 2005). 

 

1.4.     Νέν Γεκφζην Μάλαηδκελη 

 

Ζ δεθαεηία ηνπ 1980, θαηαγξάθεηαη ζηε δηνηθεηηθή ηζηνξία σο ε πεξίνδνο 

ησλ ξαγδαίσλ θαη ζπρλά απξφβιεπησλ δηνηθεηηθψλ θαη θνηλσληθψλ αιιαγψλ. 

Πξαθηηθή ζπλέπεηα απηψλ είλαη λα αιιάμεη ε απνζηνιή, ν ξφινο θαη ν ζθνπφο ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Έλα λέν πξφηππν δηνίθεζεο, δηαθνξεηηθφ απφ ην παιηφ 

γξαθεηνθξαηηθφ κνληέιν φπσο ην είρε πεξηγξάςεη ν Weber, αλαδχζεθε, ην Νέν 

Γεκφζην Μάλαηδκελη (ΝΓΜ), ζηνλ ππξήλα ηεο ινγηθήο ηνπ νπνίνπ είλαη ε βειηίσζε 

ησλ ζρέζεσλ θξάηνπο-πνιίηε . Σν ΝΓΜ δελ αλαηξεί ηηο θαζνιηθά απνδεθηέο 

θνηλσληθέο αμίεο ηεο ακεξνιεςίαο ηεο νπδεηεξφηεηαο θαη ηεο έλλνκεο δξάζεο, 

πηνζεηεί φκσο θαη ηηο αξρέο ηηο αλνηθηήο δηαθαλνχο, πνηνηηθήο, απνηειεζκαηηθήο θαη 

απνδνηηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο (πειησηφπνπινο θαη Μαθξπδεκήηξεο, 2001). 

 

1.4.1 Υαξαθηεξηζηηθά θαη Γξάζεηο ηνπ Νένπ Γεκφζηνπ Μάλαηδκελη 

 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθνξνπνηνχλ ην ΝΓΜ απφ ην παιηφ 

γξαθεηνθξαηηθφ ζχζηεκα, είλαη φηη ην δεχηεξν είλαη πξνζεισκέλν ζηηο δηαδηθαζίεο, 

εμππεξεηεί ηε δηνίθεζε θαη ζπκπεξηθέξεηαη κάιινλ αδηάθνξα ζηνλ πνιίηε. Αληίζεηα 

ην ΝΓΜ βαζηδφκελν ζηηο έλλνηεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο, 

ζρεδηάδνληαο δξάζεηο κε θξηηήξην ηηο αλάγθεο ηνπ πνιίηε, κέζα απφ ζχγρξνλεο 

απινπζηεπκέλεο δηαδηθαζίεο ζηνρεχεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πνιίηε παξέρνληαο ηνπ 

ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο. 
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Γηαθνξέο δεκφζηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε κειέηε ησλ δηαθνξψλ ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ε νπνία θαη βξίζθεηαη ζην επίθεληξν θάζε 

κεηαξξπζκηζηηθήο πξνζπάζεηαο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ. 

Οη θχξηεο δηαθνξέο κεηαμχ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη δεκνζίσλ νξγαληζκψλ, 

ηαμηλνκνχληαη ζε ηξεηο γεληθέο θαηεγνξίεο (Μηραιφπνπινο, 2003): 

 Καλνληζηηθφ–ζεζκηθφ πιαίζην. Οξηνζεηεί ζε απζηεξφ βαζκφ ηελ επειημία θαη 

ηελ απηνλνκία ησλ δεκνζίσλ νξγαλψζεσλ. 

 Πνιηηηθφ Πεξηβάιινλ. Δλψ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ε πνιηηηθή ιεηηνπξγία είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ζηνπο δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο. 

 Οηθνλνκηθνί φξνη. Δλψ νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο επεξεάδνληαη απφ ηνπο 

κεραληζκνχο ηεο αγνξάο θαη ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο εμαξηάηαη απφ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο, ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ γίλεηαη απφ ηνλ 

θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

Μεξηθέο αθφκα δηαθνξνπνηήζεηο, είλαη νη δηαθνξεηηθνί ζηφρνη, αθνχ νη 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο απνζθνπνχλ ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ, ελψ νη δεκφζηνη 

νξγαληζκνί επηδηψθνπλ ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.  Δπίζεο νη 

θαηαλαισηέο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ δελ έρνπλ θνηλά ζπκθέξνληα κεηαμχ ηνπο, 

αιιά αληηθξνπφκελεο απαηηήζεηο πνπ πνιιέο θνξέο είλαη δχζθνιν λα ηθαλνπνηεζνχλ 

ηαπηφρξνλα (παλνχ, 2000). Σέινο νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ 

νπνηνδήπνηε κέζν (ζεκηηφ θαη αζέκηην) γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο, ελψ νη 

δεκφζηνη νξγαληζκνί νθείινπλ λα ινγνδνηνχλ γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπο  (Ρσζζίδεο, 

2014). 

Γξάζεηο ηνπ Νένπ Γεκφζηνπ Μάλαηδκελη 

Οη δξάζεηο πνπ ζπλζέηνπλ ην λέν δεκφζην κάλαηδκελη βαζίδνληαη ζε απηέο 

ηνπ θιαζηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ κάλαηδκελη, νη νπνίεο θαη πξνζαξκφδνληαη αλάινγα 

κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ρψξσλ πνπ εθαξκφδνληαη. 

Ο ζηπαηηγικόρ ππογπαμμαηιζμόρ πολιηικήρ πνπ πεξηιακβάλεη ηηο θάζεηο ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη, δειαδή αλάιπζε απνζηνιήο, αλίρλεπζε εζσηεξηθνχ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, επηζήκαλζε ζηξαηεγηθψλ δεηεκάησλ νξγάλσζεο, 
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ζηξαηεγηθέο επηινγέο θαη πινπνίεζε ζηξαηεγηθνχ πξνγξάκκαηνο (Μηραιφπνπινο, 

2003). 

Η διοίκηζη ολικήρ ποιόηηηαρ (ΓΟΠ) είλαη ε νινθιεξσκέλε δέζκεπζε γηα ζπλερή 

βειηίσζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ, ε νπνία εθδειψλεηαη κε ηε ζπκκεηνρή 

φισλ ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη απφιπηα νη αλάγθεο ησλ πειαηψλ. (Κέθεο, 2014).  

Φηινζνθία ηεο ΓΟΠ είλαη ε θαζνιηθή ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθφκελσλ γηα ηε δηαξθή 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, κε ζηφρν ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε (Δπζηαζίνπ, 2006). 

Η διοίκηζη αποηελεζμάηων επηηπγράλεηαη κε ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ 

παξνρήο ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ ζηνπο πνιίηεο κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

(Καξθαηζνχιεο, 2004). 

Η ηλεκηπονική διακςβέπνηζη επηηπγράλεηαη κε ηελ ελζσκάησζε λέσλ ηερλνινγηψλ 

κε ζηφρν ηε αληηθαηάζηαζε ρξνλνβφξσλ δηαδηθαζηψλ κε λέεο ηαρχηεξεο θαη 

απινχζηεξεο. 

Η μέηπηζη ζςγκπιηικήρ πποηςποποίηζηρ (benchmarking), δειαδή ε δηαξθήο 

έξεπλα, κέηξεζε θαη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε επηδφζεσλ, ησλ πξντφλησλ, ησλ 

ζηξαηεγηθψλ, ησλ ιεηηνπξγηψλ, ηεο θνπιηνχξαο, ησλ δνκψλ ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ 

ζπζηεκάησλ, ησλ κεζφδσλ ,ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ελφο νξγαληζκνχ κε 

απηέο ησλ αληαγσληζηψλ, κε ζθνπφ ηε ζπλερή κάζεζε θαη ζπλερή βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο, ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζπλνιηθά 

(Μπνπξαληάο, 2015). 

Η καηάπηιζη πποϋπολογιζμού και η μιζθοδοζία ςπαλλήλων με βάζη δείκηερ 

απόδοζηρ. Ζ κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο βαζίδεηαη ζηε κέηξεζε δεηθηψλ νη νπνίνη 

κεηξνχλ κηα δξαζηεξηφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα, ηελ πνζφηεηα, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα (Καξθαηζνχιεο, 2004). 

Ζ εθαξκνγή ησλ εμειηγκέλσλ ζεσξηψλ ηνπ ΝΓΜ, νη νπνίεο πξεζβεχνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ αληηιήςεηο θαηά ηα πξφηππα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, νξηνζεηνχλ ηε 

κεηάβαζε απφ ηε γξαθεηνθξαηηθή δεκφζηα δηνίθεζε, ζην απνηειεζκαηηθφ επέιηθην 

θαη εμσζηξεθέο δεκφζην κάλαηδκελη. Δπηρεηξείηαη δειαδή ε πξνζαξκνγή ησλ αξρψλ 

ησλ κεζφδσλ θαη ησλ ηερληθψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζηνλ 

αληίζηνηρν ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα (Ρσζζίδεο, 2014). 
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1.4.2.  Σν Νέν Γεκφζην Μάλαηδκελη ζηελ Διιάδα 

 

Ζ απνπζία εληαίαο ζηξαηεγηθήο γηα ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε θαη ε 

απνπζία ζπγθεθξηκέλσλ επηηειηθψλ νξγάλσλ γηα ηε ζρεδίαζε θαη εθαξκνγή ηεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε θνηλσληθννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, είραλ σο ζπλέπεηα ε θαηάζηαζε 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο λα κελ έρεη βειηησζεί νπζηαζηηθά, παξά ηελ εθδήισζε 

επηκέξνπο κεηαξξπζκίζεσλ ζε δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο (Μαθξπδεκήηξεο, 

2013). 

Μηα ζεηξά εζληθψλ ζρεδίσλ πνπ πηνζεηήζεθαλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ΝΓΜ, καξηπξνχλ ηηο πξνζπάζεηεο ηεο εθάζηνηε εγεζίαο λα 

πξνζαξκφζεη ηελ πνιηηηθή ηεο ζε φζα επηηάζζεη ην δεκφζην δηεζλέο γίγλεζζαη κέζα 

ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Ρακκαηά, 2011). 

Ζ πξψηε απφπεηξα εθαξκνγήο πξαθηηθψλ κάλαηδκελη ζηελ Διιάδα, γίλεηαη 

κε ην λ.1943/1991, πνπ αθνξνχζε εθζπγρξνληζκφ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο. ηε ζπλέρεηα κε ην λ.2839/2000 επηρεηξήζεθε πξνζπάζεηα 

ελζσκάησζεο πξαθηηθψλ ΝΓΜ. Ζ νπζηαζηηθφηεξε φκσο πξνζπάζεηα, πξνήιζε απφ 

ηελ εθαξκνγή ηνπ λ.2880/2001 (Πξφγξακκα Πνιηηεία) ην νπνίν εζηίαζε ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.  

Άιια πξνγξάκκαηα πνπ αθνινχζεζαλ είλαη  ν Πξφγξακκα ΣΑΥΗ, ην 

Πξφγξακκα Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο, ην Πξφγξακκα ΤΕΔΤΞΖ. Κνηλφο 

παξαλνκαζηήο φισλ απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ θαη βαζηθφο πξσηαγσληζηήο είλαη ν 

πνιίηεο, ν ηειηθφο απνδέθηεο ησλ ελεξγεηψλ ηεο,  ν νπνίνο θαζνδεγεί θαη θξίλεη ην 

δεκφζην ηνκέα ην ίδην απαηηεηηθά ζαλ λα πξφθεηηαη γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζηνλ 

νπνίν πιεξψλεη θαη απαηηεί ηνλ επαγγεικαηηζκφ ζηελ πξνζέγγηζή ηνπ (ελψ ζην 

δεκφζην έρεη πξνθαηαβάιιεη ην ζρεηηθφ ηίκεκα κέζα απφ ηε θνξνινγία). (Ρακκαηά,  

2011). 

Με ην λ.3230/2004 ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε απφδνζε ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, κέζσ ηεο πηνζέηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο κε ζηφρνπο, 

κε ην νπνίν επηδηψθεηαη ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζηα 

πξφηππα ηνπ ΝΓΜ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2  

ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΖ 
 

2.1.  Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

 

 

Ζ δεκφζηα δηνίθεζε ζηελ Διιάδα ζεκειηψζεθε θαηά ηελ ίδξπζε ηνπ 

Διιεληθνχ θξάηνπο (ΦΔΚ 12/6-4-1833) κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηε γξαθεηνθξαηηθή 

νξγάλσζε, ηελ ηεξαξρηθή δνκή θαη ην ζπγθεληξσηηζκφ (Μαθξπδεκήηξεο, 2001).   

 Καηά ηε ζπλερή εμέιημε ηφζν ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο φζν θαη ηνπ ζεζκνχ 

ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζνβαξφ θαη κείδνλ πξφβιεκα απνηεινχζε ν 

εθζπγρξνληζκφο ηεο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζπληέιεζε ε εηζαγσγή λέσλ 

δηνηθεηηθψλ ζεζκψλ. Τπφ ηελ επίδξαζε ησλ αξρψλ ηνπ ΝΓΜ ζρεδηάδνληαη κέηξα 

θαηά ηεο γξαθεηνθξαηίαο ηα νπνία αιιάδνπλ ξηδηθά ην ηνπίν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, 

πξνθεηκέλνπ απηή λα βειηησζεί ηφζν σο πξνο ηε ιεηηνπξγία, φζν θαη ζηε ζρέζε ηεο 

κε ηνπο δηνηθνχκελνπο, ζην πιαίζην ηεο παξνρήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απφ ηε 

δηνίθεζε. 

 

 

2.1.1.  Αξρέο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 
 

 Σν ζεζκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε δεκφζηα δηνίθεζε είλαη 

εθείλν πνπ νξίδεηαη απφ ην χληαγκα. 

Ζ δηνίθεζε βαζίδεηαη ζε κηα ζεηξά απφ αξρέο, ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο δηέπνπλ θαη λνκηκνπνηνχλ ηε δξάζε ηεο, ξπζκίδνπλ 

νξηζκέλα ζέκαηα ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ θαη 

ηζρχνπλ φηαλ δελ ππάξρεη ζρεηηθφο θαλφλαο ν νπνίνο έρεη ζεζπηζηεί κε λνκνζεζία. 

(πειησηφπνπινο,1991).  Οη θπξηφηεξεο απφ απηέο είλαη: 

 

• Ζ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Ζ αξρή απηή εγγπάηαη ηελ 

ππνρξέσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο λα ζέβεηαη ηηο επηηαγέο, απαγνξεχζεηο θαη 

ξπζκίζεηο πνπ ζεζπίδεη ν λνκνζέηεο (Αθξηβνπνχινπ θαη Αλζφπνπινο, 2015). 
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 • Ζ αξρή ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. Σν δεκφζην ζπκθέξνλ έρεη θνηλσληθφ 

ραξαθηήξα θαη ζπκπίπηεη κε ην ζπκθέξνλ φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο  

νξγαλσκέλεο ζε θξάηνο. Ζ επηδίσμε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο απνηειεί 

πξνυπφζεζε ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο (Κηηζηάθε, 2014). 

 

• Ζ αξρή ηεο πξνζηαζίαο ηνπ δηνηθνχκελνπ. ην πιαίζην ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ε αξρή 

ηεο πξνζηαζίαο ηνπ δηνηθνχκελνπ επηηπγράλεηαη κε ηηο αθφινπζεο αξρέο: 

 Αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο 

 Αξρή ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο ακεξνιεςίαο 

 Αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο (Κηηζηάθε, 2014).  

 

• Ζ αξρή ηεο δηαθάλεηαο. Ζ δηαθάλεηα θαη ε δεκνζηφηεηα απνηεινχλ βαζηθέο 

ζπληζηψζεο ηεο δεκνθξαηηθήο αξρήο, ζην βαζκφ πνπ επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν ηεο 

δξάζεο ησλ θξαηηθψλ νξγάλσλ θαη αξρψλ απφ ηνπο πνιίηεο (Αθξηβνπνχινπ θαη 

Αλζφπνπινο, 2015). 

 

Γπζιεηηνπξγίεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

 Αλππαξμία δηνηθεηηθήο πνιηηηθήο. Ζ δηνηθεηηθή πνιηηηθή δελ 

απηνπξνζδηνξίδεηαη θαη εμαξηάηαη πάληα απφ ηελ εθάζηνηε θπβεξλεηηθή 

πνιηηηθή. 

 Γηαθζνξά ζηηο δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Γηα ηε αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

έρνπλ ζεζπηζηεί ζεζκνί φπσο ν Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ην 

ΑΔΠ θιπ. 

 Παζνγέλεηεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Δλψ ην γξαθεηνθξαηηθφ κνληέιν, θαηά ην 

MaxWeber, ήηαλ ν ηδεαηφο ηξφπνο νξγάλσζεο, ζηε ζεκεξηλή δεκφζηα 

δηνίθεζε επέρεη κνξθή αλαβιεηηθφηεηαο δπζηξνπίαο θαη ηππνιαηξίαο. 

 Υακειή παξαγσγηθφηεηα ιφγσ αληζνθαηαλνκήο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη 

θαζεζηψηνο  επλνηνθξαηίαο θαη θνκκαηηζκνχ (Κηηζηάθε, 2014).  
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2.1.2. Γνκή θαη Λεηηνπξγία ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

 

 

Δμέιημε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

 

Ζ έλλνηα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζπλαληάηαη πξψηε θνξά ζην Διιεληθφ 

Κξάηνο ζην λφκν «Πεξί ζρεκαηηζκνχ θαη ηεο δηαηξέζεσο ησλ Γήκσλ».  χκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ αλσηέξσ λφκνπ νη δήκνη νξγαλψλνληαη ζε ηξεηο ηάμεηο αλάινγα κε 

ηνλ πιεζπζκφ ηνπο θαη αζθνχλ πιήζνο αξκνδηνηήησλ αθφκα θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ 

θξάηνπο. 

 ηε ζπλέρεηα κε ην λφκν ΓΝΕ΄(4057/1912) εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά ε 

έλλνηα ηεο θνηλφηεηαο γηα πεξηνρέο κε κηθξφηεξν πιεζπζκφ νη νπνίεο καδί κε ηνπο 

δήκνπο απνηέιεζαλ ηνλ Α΄ Βαζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Ογδφληα πέληε ρξφληα αξγφηεξα, ην 1997, ιφγνη θπξίσο νηθνλνκηθνί επέβαιαλ 

ηε εθ βάζξσλ αλαδηνξγάλσζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ε νπνία θαη ζπληειέζηεθε 

κε ηελ αλαγθαζηηθή ζπλέλσζε ησλ δήκσλ,  κεηψλνληαο δξαζηηθά ηηο θνηλφηεηεο 

(λ.2539/1997 ). 

Σέινο δεθαηξία ρξφληα κεηά επηρεηξείηαη κηα δεχηεξε πξνζπάζεηα 

αλαγθαζηηθήο ζπλέλσζεο ηνπ θξάηνπο κε ην λ.3852/2010,  ζηα πιαίζηα πνιηηηθήο 

δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο επαλα-ζεκειίσζεο. Σν θξάηνο επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή 

ηνπ κνξθή, θαηαξγνχληαη νη θνηλφηεηεο θαη νη δήκνη κεηψλνληαη ζε 325. 

 

 

Οξγάλσζε δεκφζηαο δηνίθεζεο 

 

Σν δεκφζην απνηειείηαη απφ κηα δέζκε θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ δεκνζίνπ 

ελδηαθέξνληνο,  πνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ρεηξίδνληαη δεκφζηα 

εμνπζία θαη δηαζέηνπλ δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, πξνθεηκέλνπ λα 

εμππεξεηνχλ κε ηξφπν απνηειεζκαηηθφ ηελ επίηεπμε δεκνζίσλ ζθνπψλ θαη παξνρή 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν (Μαθξπδεκήηξεο, 2012). 
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 Με βάζε ηελ αλάγθε ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο λα επηιχζεη ηα πξνβιήκαηά ηεο 

ηα ζπζηήκαηα νξγάλσζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο δηαθξίλνληαη ζε ηξείο κνξθέο:  

 

 ην ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα, ή δηνηθεηηθή ζπγθέληξσζε πνπ εθηείλεηαη ζε φιε 

ηελ εδαθηθή πεξηνρή πνπ εθηείλεηαη ην θξάηνο.  Πξφθεηηαη γηα ην 

γξαθεηνθξαηηθφ κνληέιν δηνίθεζεο φπσο νξίζηεθε απφ ην MaxWeber  

(Αθξηβνπνχινπ θαη  Αλζφπνπινο,  2015). 

 

 ην απνθεληξσηηθφ ζχζηεκα ή δηνηθεηηθή απνθέληξσζε πνπ πξνυπνζέηεη ηε 

δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο ρψξαο ζε πεξηθέξεηεο, κε βάζε ην γεσγξαθηθφ 

ζηνηρείν, πνπ δηαζέηνπλ απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο θξαηηθνχ ραξαθηήξα ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. (Αθξηβνπνχινπ θαη  Αλζφπνπινο,  2015). 

 

 ην ζχζηεκα ηεο απηνδηνίθεζεο απνηειεί έλα ηδηαίηεξν ζχζηεκα δηνηθεηηθήο 

νξγάλσζεο, κε βάζε γεσγξαθηθφ εδαθηθφ θξηηήξην θαη απνηειεί άζθεζε 

απνθαζηζηηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν απφ ηδηαίηεξν λνκηθφ 

πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ (Κηηζηάθε,  2014). 

 

Γνκή θαη ιεηηνπξγία Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

χκθσλα ην χληαγκα ε δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ, αλήθεη ζηνπο 

ΟΣΑ πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ.  Δίλαη αξκφδηνη θαη ππεχζπλνη γηα ηελ θαηά ην 

δπλαηφλ ηθαλνπνίεζε θαη εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ησλ κειψλ ηεο σο δεκνηψλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ δήκνπ 

(Μαθξπδεκήηξεο, 2012). 

 

Ο λφκνο θαζνξίδεη ην εχξνο θαη ηηο θαηεγνξίεο ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ θαη κε 

λφκν κπνξεί λα αλαηίζεληαη ζηνπο ΟΣΑ, άζθεζε αξκνδηνηήησλ, πνπ ζπληζηνχλ 

απνζηνιή ηνπ θξάηνπο. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απηνδηνίθεζεο είλαη ε 

δηνηθεηηθή θαη ε δεκνζηνλνκηθή απηνηέιεηα.  Σν θξάηνο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη 

ηελ πξαγκάησζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ κε εληαίν ηξφπν ζέζπηζε ηελ άζθεζε θξαηηθήο 

επνπηείαο ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ ησλ ΟΣΑ, ε νπνία ζπληζηά ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο 

θαη πξαγκαηνπνηείηαη απφ 13 δηαθνξεηηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε δηαθάλεηα, πνπ φκσο 

ηειηθά νδεγεί ζε έλα αληηπαξαγσγηθφ ζχζηεκα  (Γθέθαο, 2016). 
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 Οη Γήκνη δηνηθνχληαη απφ ηνλ Γήκαξρν θαη ηνπο Αληηδεκάξρνπο (κνλνκειή 

φξγαλα), θαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ηελ Δπηηξνπή 

Πνηφηεηαο Εσήο θαη ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή (ζπιινγηθά φξγαλα). Σν έξγν ηνπο 

επηθνπξνχλ ν πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο, ην πκβνχιην 

Έληαμεο Μεηαλαζηψλ θαη ην πκβνχιην Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Κνηλφηεηαο . Ζ 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο πεξηγξάθεηαη ζηνλ ΚΓΚ.   

 

2.2.   ρέζε πνιίηε θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

 

Σν δηαξθψο κεηαβαιιφκελν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ε νηθνλνκηθή θξίζε, νη 

λέεο θνηλσληθέο αλάγθεο, νη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία αιιά θαη ε κείσζε 

ησλ δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ, επηβάιινπλ πιένλ ηελ αλάγθε 

δξαζηηθψλ αιιαγψλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. Ζ δηαθπβέξλεζε κηαο πφιεο, δελ κπνξεί 

λα είλαη δηαρξνληθά ζηαηηθή αιιά νθείιεη λα εθζπγρξνλίδεηαη κέζσ δεκνζίσλ 

πνιηηηθψλ (Ματζηξνο, 2009). 

Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ην ππάξρνλ γξαθεηνθξαηηθφ κνληέιν εμαζζελεί 

θαη ε δεκφζηα δηνίθεζε πξνζαξκφδεηαη ζηηο επηηαγέο ηνπ λένπ νηθνλνκηθνχ 

θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε είλαη πιένλ 

θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. ’ απηφ ην πιαίζην ε Διιάδα θηινδνμεί λα 

δεκηνπξγήζεη δήκνπο ηζρπξνχο, απνηειεζκαηηθνχο παξαγσγνχο θαη δηαρεηξηζηέο 

ππεξεζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, κε γλψκνλα ηελ αξρή ηεο 

εγγχηεηαο. Οη ππεξεζίεο καο ζηάζεο θηλνχληαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

 

2.2.1.       Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε 

 

Απφ ηελ πεξίνδν ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, ην θξάηνο 

θξφληηζε λα νξηνζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ηνλ πνιίηε. Με ην λ.149/1914 

ζεζπίζηεθε ε ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα απαληά ηαρπδξνκηθά ζηηο αλαθνξέο 

πνιηηψλ εληφο ηξηάληα εκεξψλ θαη ζε πεξίπησζε δηνηθεηηθήο παξάιεςεο 

πξνβιέπνληαη πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ μεθηλνχζαλ απφ ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ (20 
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δξρ) θαη θαηέιεγαλ, ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο, ζε πξνζσξηλή παχζε έσο ηξείο κήλεο, 

κέρξη θαη απφιπζε. (Μηραιφπνπινο, 2001). 

Καηά ηε δεθαεηία ηνπ '50 ην απνηέιεζκα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ήηαλ ε 

δεκηνπξγία ελφο δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ γξαθεηνθξαηηθνχ ηχπνπ. Παξεκβάζεηο φπσο 

ε δεκηνπξγία δηνηθεηηθψλ δνκψλ θιαζηθνχ γξαθεηνθξαηηθνχ ηχπνπ (ηκήκαηα, 

δηεπζχλζεηο, γεληθέο δηεπζχλζεηο) δεκηνχξγεζαλ κηα ηζρπξή γξαθεηνθξαηηθή 

θνπιηνχξα ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε. 

ε θαηεχζπλζε βειηίσζεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ θξάηνπο– πνιίηε ςεθίδεηαη ην 

Ν.Γ. 3983/1959, ζην νπνίν πξνβιέθζεθε ε ζχζηαζε ππεξεζηψλ παξαπφλσλ θαη 

γξαθείνπ πιεξνθνξηψλ θαη παξαπφλσλ ζε θάζε ππνπξγείν, θαζψο θαη ε ζέζπηζε ηεο 

«απηεπάγγειηεο αλαδήηεζεο δηθαηνινγεηηθψλ» (Μηραιφπνπινο, 2001). 

Ζ δεθαπεληαεηία 1960-1975 ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πξνζπάζεηα 

εθζπγρξνληζκνχ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο, ρσξίο φκσο λα ζίγεη ηνλ ππξήλα ηνπ. 

Δλψ ν πνιίηεο θέξεηαη λα απνηειεί ηνλ άμνλα γχξσ απφ ηνλ νπνίν δηαπιέθεηαη ην 

ζχλνιν ησλ αλαιχζεσλ θαη δξάζεσλ, είλαη ηειηθά απψλ, αθνχ ηε βνχιεζή ηνπ ηελ 

εθπξνζσπεί φρη ν ίδηνο, αιιά νη εηδηθνί πνπ αζρνινχληαη κε απηφλ. 

Ζ πεξίνδνο 1975-1990 ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα θηλεηηθφηεηα ηφζν φζνλ 

αθνξά ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζρέζεσλ θξάηνπο πνιίηε φζν  θαη ηελ πξνζπάζεηα  

θαηαπνιέκεζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Με ην ΠΓ 770/1975 ιεηηνχξγεζε ην Κέληξν 

Γηνηθεηηθψλ Πιεξνθνξηψλ κε αξκνδηφηεηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ζέκαηα 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. 

Δηδηθφηεξα ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ζεηξά ξπζκίζεσλ ζηφρεπαλ ζηε δεκηνπξγία 

ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ πνιηηψλ. Με ην λ. 1599/86 

επηρεηξείηαη ε βειηίσζε ησλ φξσλ εμππεξέηεζεο πνιηηψλ κε ηε ζχζηαζε γξαθείνπ 

επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο ηνπ πνιίηε (Μηραιφπνπινο, 2001).  Παξ' φιν πνπ νη 

λνκηθέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζρέζεηο θξάηνπο-πνιίηε ππθλψλνπλ, ν 

πνιίηεο εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζην πεξηζψξην ησλ θεληξηθψλ δηνηθεηηθψλ 

επηινγψλ θαη δξάζεσλ. 
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Απφ ηε δεθαεηία ηνπ '90 δεκηνπξγήζεθε έλα δηαθνξεηηθφ θιίκα. Δκθαλίδεηαη, 

γηα πξψηε θνξά έλα πξφγξακκα δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο πνπ είλαη ζρεδηαζκέλν 

κε βάζε ηελ νπηηθή ηνπ πνιίηε. Ζ εθπφλεζε κηαο ζεηξάο λνκνζεηεκάησλ γηα ηε 

ξχζκηζε ησλ λέσλ ζρέζεσλ θξάηνπο πνιίηε (λ.1943/91, λ.2477/97, λ.2539/97, 

2672/98, λ.2690/99) θαζψο ε αλάπηπμε γηα πξψηε θνξά απφ ην ΤΠΔΓΓΑ, ην 1998, 

ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πνηφηεηα γηα ηνλ Πνιίηε» έρνπλ ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ δεκφζηνπο θνξείο (Καξθαηζνχιεο, 

1998). 

Σν ζρέδην «Η. Καπνδίζηξηαο» (λ.2539/1997) ήηαλ ε πξψηε ζπζηεκηθή 

πξνζπάζεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο πξσηνβάζκηαο 

απηνδηνίθεζεο. Ήηαλ έλα πξψην θαη απνθαζηζηηθφ βήκα ζην γεληθφηεξν εγρείξεκα 

γηα ηνλ νπζηαζηηθφ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε δνκηθή αιιαγή ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηε 

ρψξα καο (Μαθξπδεκήηξεο, 2008). 

ηε ζπλέρεηα ην πξφγξακκα Καιιηθξάηεο, έδσζε έκθαζε ζηε βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο αληαπνθξηηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηε 

κεηαζηξνθή ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, πξνο ηνπο θχξηνπο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ 

ηεο, ηνπο πνιίηεο. Ζ δνκή ησλ δήκσλ πξηλ ηνλ Καιιηθξάηε είρε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ θξάηνπο κε πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο απνθεληξσκέλεο 

αξκνδηφηεηεο. πρλά ν πνιίηεο είλαη αλαγθαζκέλνο λα απεπζπλζεί θαη ζην δήκν θαη 

ζηε λνκαξρία αιιά θαη ζην θξάηνο, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί. ηφρνο ησλ λέσλ 

δήκσλ είλαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηδίσο ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ 

πνιηηψλ θαη ηελ πνηφηεηά ηεο. Ο πνιίηεο απνδέθηεο ππεξεζηψλ δε κεηαθηλείηαη γηα 

λα έρεη πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο, αιιά νη ππεξεζίεο, νη νπνίεο  είλαη 

ειεθηξνληθέο(ςεθηνπνηεκέλεο ζηελ «πεγή») θαη νη αληίζηνηρεο ππεξεζίεο πνπ ηηο 

παξάγνπλ νη νπνίεο είλαη απηνκαηνπνηεκέλεο, είλαη θνληά ζε απηφλ (ΤΠΔ, 2010). 

 

2.2.2.      Τθηζηάκελε Καηάζηαζε 

 

 Ζ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε εδξαηψζεθε κε ην 

πξφγξακκα Καιιηθξάηεο, φπνπ ε έλλνηα «ηνπηθή ππφζεζε» νδεγεί, θαη’ αθνινπζία, 

ζηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο ζε θαίξηνπο ηνκείο, κε 

πξφζζεην θξηηήξην ηελ αξρή ηεο εγγχηεηαο ησλ παξερφκελσλ, πξνο ηνλ πνιίηε, 
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ππεξεζηψλ (ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»). 

Έξεπλα ηεο ΚΔΓΔ ην 2013 θαηέδεημε ηνπο Γήκνπο ηεο ρψξαο ζηελ πξψηε 

ζέζε ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ, ηφζν σο πξνο ηε ζεκαζία πνπ 

έρνπλ γηα ηνπο πνιίηεο, φζν θαη σο πξνο ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, 

κε ην 53% λα απαληά φηη έρνπλ κεγάιε ζεκαζία, ην 28% κέηξηα θαη ην 19% ρακειή. 

Αθνινπζεί ε Κπβέξλεζε, νη Πεξηθέξεηεο, ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην Κνηλνβνχιην 

(ΚΔΓΔ, 2013) . 

Απφ ην 1950 έρνπλ δηαηππσζεί επίζεκα ζε έληεθα (11) Δθζέζεηο 

Δκπεηξνγλσκφλσλ, πνιχ ρξήζηκεο πξνηάζεηο πνπ πεξηέρνπλ ην ζχλνιν ησλ 

λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ κέηξσλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ ηε δεκφζηα δηνίθεζε. Απφ ηηο πξνηάζεηο απηέο, 

εθαξκφζηεθε κφλν ε αλαβάζκηζε ηεο νξγάλσζεο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο θαη ε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ θξάηνπο – πνιίηε  κε ηελ ίδξπζε ησλ ΚΔΠ 

(Ματζηξνο,  2014).  

ηε «Λεπθή Βίβιν γηα ηε Γηαθπβέξλεζε – 2012» επηδηψθεηαη κεηαμχ άιισλ ε 

απνδνηηθφηεηα θαη ε πνηφηεηα ζηελ παξνρή ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ν πεξηνξηζκφο 

ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιεζσξηζκνχ, ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε 

θαη ε κείσζε ησλ ελδν–δηνηθεηηθψλ βαξψλ. Οη δεκφζηεο ππεξεζίεο ζα παξέρνληαη κε 

ηνλ πιένλ απνδνηηθφ ηξφπν, ζην εγγχηεξν πξνο ηνλ πνιίηε επίπεδν δηνίθεζεο θαη κε 

ηε κηθξφηεξε δπλαηή επηβάξπλζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

2.2.3.       Ζ πεξίπησζε ησλ ΚΔΠ 

 

Ζ πξψηε ζχγρξνλε δξάζε ηεο ειεθηξνληθήο δηνίθεζεο ζηνλ Διιεληθφ 

Γεκφζην Σνκέα, ήηαλ ηα Γξαθεία Πνιίηε πνπ ζπζηήζεθαλ  κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Αζηεξίαο» θαη απνηεινχζαλ, καδί θέληξα πιεξνθφξεζεο, θαη ππεξεζίεο κηαο 

ζηάζεο. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ήηαλ ε θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ 

θαηνίθσλ ησλ λεζηψλ. Ζ αδηακθηζβήηεηε επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο «Αζηεξίαο» 

νδήγεζε ζηελ απφθαζε γηα επέθηαζή ηνπ ζε φινπο ηνπο δήκνπο θαη θνηλφηεηεο ηεο 

ρψξαο κε ην φλνκα «Αξηάδλε», κε ην νπνίν δεκηνπξγήζεθαλ ηα ΚΔΠ  

(Καξθαηζνχιεο,  2004).  
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Ζ θαηλνηφκα δεκφζηα πνιηηηθή ηεο ίδξπζεο ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο, ζηάζεθε 

νξφζεκν γηα ηηο θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο ησλ πνιηηψλ ζηηο αξρέο ηνπ 2000. Πεξίπνπ 

1000 θαηαζηήκαηα ΚΔΠ δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα παξέρνπλ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο 

ζε κηα πξνζπάζεηα ηνπ θξάηνπο λα ππνζηεξίμεη θαη λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα  ζηηο 

ζπλαιιαγέο ηνπ πνιίηε θαη ηεο επηρείξεζεο κε ην δεκφζην. ε απηφ ην πιαίζην ηα 

ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ ηα ΚΔΠ, σο πξνρσξεκέλα πξντφληα ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, απνδεηθλχνπλ ηελ επέθηαζε ησλ εθαξκνγψλ ΣΠΔ ζην 

κεγαιχηεξν θάζκα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα (Laskari, Kostagiolas, Kefis, 2017).  

χκθσλα κε ην . Μπέλν (2004), ν νπνίνο σο Τθππνπξγφο Δζσηεξηθψλ θαη 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ην 2002, είρε ζεκαληηθή πξνζσπηθή ζπκβνιή ζηε δεκηνπξγία 

ησλ ΚΔΠ, «Σν όξακά γηα ηα ΚΔΠ είλαη νη πνιίηεο ηεο ρώξαο, νπνπδήπνηε θαη αλ 

βξίζθνληαη κε κηα κόλν επίζθεςε θαη γηα νπνηαδήπνηε ππόζεζή ηνπο λα εμππεξεηνύληαη 

ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξόλν θαη λα απνδεκηώλνληαη όηαλ απηό δε ζπκβαίλεη. Απηό γηα 

κέλα είλαη κηα ζεκαληηθή όςε ηεο Γεκνθξαηίαο καο» . 

Σα ΚΔΠ, απνηέιεζαλ ηε ζεκαληηθφηεξε κεηαξξπζκηζηηθή παξέκβαζε ησλ 

ηειεπηαίσλ ρξφλσλ θαη άιιαμαλ ηε κνξθή ηεο εμππεξέηεζεο πνιηηψλ απφ ηηο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο.  Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ πνιίηε γη απηφ ην ζθνπφ 

ζπλίζηαηαη ζηελ: 

 Δλεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα δηεθπεξαίσζε 

δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ. 

 Γηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ, παξαιαβή αηηήζεσλ πνιηηψλ έιεγρνο ζρεηηθψλ 

αηηήζεσλ θαη δηαβίβαζε πξνο αξκφδηεο ππεξεζίεο.  

 Άιιεο ππεξεζίεο φπσο , επηθχξσζε αληηγξάθσλ θσηναληηγξάθσλ, βεβαίσζε 

γλεζίνπ ππνγξαθήο, ρνξήγεζε παξαβφισλ θαη φηη άιιν νξίδεηαη κε 

εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο (ΤΠΔΓΑ, 2007).  

 

Ζ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ ΚΔΠ νδήγεζε ζε πεξεηαίξσ λνκνζεηηθέο 

πξσηνβνπιίεο κε ζθνπφ ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ε ρψξα καο ζηελ 2006/123/EC νδεγία ζρεηηθά κε 

ππεξεζίεο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά (λ.3844/2010).  Μηα επξχηεξε πξννπηηθή ηνπ 
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πιήζνπο ησλ πξντφλησλ πνπ παξέρνληαη απφ ην δεκφζην ζηνπο πνιίηεο/πειάηεο 

πηνζεηήζεθε κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, ελζαξξχλνληαο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα λα 

ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΚΔΠ (Laskari, Kostagiolas, Kefis, 2017). 

Δπηδίσμε ηνπ θξάηνπο απνηειεί ε δεχμε φιν θαη πεξηζζφηεξσλ θνξέσλ ηνπ 

Γεκφζηνπ Σνκέα, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ νη λέεο ηερλνινγίεο 

πξνζθέξνπλ θαη αθνξνχλ εηδηθφηεξα ζηελ online ζχλδεζε ησλ ΚΔΠ, ψζηε λα 

αλαβαζκηζηεί ην επίπεδν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ 

αλαγλψξηζε ησλ ΚΔΠ σο «Τπεξεζίαο Μίαο ηάζεο», ε νπνία παξέρεη έλα πιήζνο 

ππεξεζηψλ κε κία κφλν αίηεζε, κε κία κφλν επίζθεςε, γξήγνξα θαη ρσξίο 

ηαιαηπσξία (ΤΓΜΖΓ 2014 ).  

Tα ΚΔΠ είλαη έλαο πνιχ πεηπρεκέλνο ζεζκφο πνπ έρεη βξεη κηα πξσηφγλσξε 

αληαπφθξηζε απφ ηνπο πνιίηεο. Σα δπλαηφ ζεκείν εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ είλαη ε 

ειεθηξνληθή θαηαγξαθή ηεο ηζρχνπζαο δηνηθεηηθήο ηάμεο ζε έλα δηθηπαθφ ηφπν 

(www.kep.gov.gr) θαη ε πεπνίζεζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηνπο πνιίηεο φηη 

ππάξρνπλ ξεαιηζηηθέο δπλαηφηεηεο λα κελ ηαιαηπσξνχληαη θαη λα εμππεξεηνχληαη 

ρσξίο κεζνιαβήζεηο  (Καξθαηζνχιεο, 2004). 

ηελ «Δζληθή Έξεπλα γηα ηε ρξήζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ηελ 

Αλαγλσζηκφηεηα/Ηθαλνπνίεζε απφ ηα ΚΔΠ) ην γεληθφ ζπκπέξαζκα ήηαλ φηη ηα ΚΔΠ 

απνηεινχλ έλα απνιχησο επηηπρεκέλν ζεζκφ πνπ απνιακβάλεη ζήκεξα ηελ θαζνιηθή 

απνδνρή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Ο βαζηθφο ιφγνο έγθεηηαη ζηελ απνηειεζκαηηθή 

θαη ηαρχηαηε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ζε κία ζεηξά ζπλαιιαγψλ κε ην θξάηνο (απφ 

γξαθηνθξαηηθνπνίεζε) θαη ην γεγνλφο απηφ έρεη ζπκβάιιεη θαηαιπηηθά ζηε βειηίσζε 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηελ Διιάδα. 

Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ηαρχηεηα ηεο εμππεξέηεζεο έθηαζε αζξνηζηηθά ην 

94% θαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ππαιιήισλ έθηαζε ην 93%. 

Ηθαλνπνηεκέλν κε ην σξάξην δειψλεη ην 77% ησλ πνιηηψλ, ελψ ε ηθαλνπνίεζε απφ 

ηελ επθνιία πξφζβαζεο (εγγχηεηα ζηε γεηηνληά/εξγαζία, γεσγξαθηθή δηαζπνξά) 

θαηαγξάθεθε ζην 91%. Ζ έξεπλα θαηέγξαςε βεβαίσο θαη έλα (µηθξφ) πνζνζηφ 

δπζαξέζθεηαο απφ ηα ΚΔΠ (5%). Οη πξνβαιιφκελνη ιφγνη γηα ηε δπζαξέζθεηα απηή 

αθνξνχλ θαηά βάζε ην πξνζσπηθφ ησλ ΚΔΠ (64%).  Ζ γεληθή ηθαλνπνίεζε απφ ηα 

ΚΔΠ ζε πνζνζηφ 94% είλαη πνζνζηφ πνπ ζπάληα παξαηεξείηαη είηε ζε ηδησηηθφ είηε 

http://www.kep.gov.gr/
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ζε δεκφζην θνξέα.  Σν γεγνλφο απηφ δείρλεη φηη ν ζεζκφο ησλ ΚΔΠ εκθαλίδεη κηα 

πξσηνθαλή δπλακηθή ε νπνία πξέπεη λα δηαθπιαρζεί θαη λα πεξηθξνπξεζεί κε 

ζπλέπεηα. Ο ζηφρνο απηφο ζρεηίδεηαη κε ηε δηεχξπλζε ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ζπλαιιαγψλ απφ ηα ΚΔΠ, ηελ νκαιή ελζσκάησζε λέσλ ππεξεζηψλ (www.gspa.gr). 
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                                  ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΤ ΚΔΠ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΑΣΣΗΚΖ 
 

Ο ζεζκφο ησλ ΚΔΠ γεληθά, δηθαίσζε ην θξάηνο απέλαληη ζηνλ πνιίηε θαη 

άιιαμε ξηδηθά ηε ζρέζε ηνπο, ε νπνία θαη κεηαηξάπεθε απφ κία ηξαπκαηηθή εκπεηξία 

ζε κηα θηιηθή επαθή. Λεηηνχξγεζαλ σο ππνθαηαζηήκαηα ηνπ θξάηνπο, φπνπ νη 

πνιίηεο κε κηα κφλν επίζθεςε, δηεθπεξαηψλνπλ νπνηαδήπνηε ππφζεζή ηνπο (Μπέλνο 

2004).  

χκθσλα κε ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηε Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2017-

2019 ην ζρεδην δξάζεο ζε φηη αθνξά ηελ εμππεξέηεζε πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ,  

αθνξά ηελ αλάιπζε, ραξηνγξάθεζε θαη αλαζρεδηαζκφ θαη ςεθηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ 

- δεκηνπξγία κεηξψνπ δηαδηθαζηψλ, θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ΚΔΠ, θαζψο θαη ηελ 

πιήξε κεηάβαζε ζην ςεθηαθφ ΚΔΠ κέρξη ην 2019 (Θενδσξάθεο, 2017). 

3.1.  Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

 

Οη κέζνδνη ζπιινγήο ηνπ πιηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε άληιεζε 

ζηνηρείσλ θαη αθνξνχλ ηε κειέηε πεξίπησζεο είλαη: 

α) βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε, φπνπ ζπγθεληξψζεθε ε βηβιηνγξαθία,  ε ζρεηηθή 

λνκνζεζία θαη νη εγθχθιηνη πνπ αθνξνχλ ην αληηθείκελν ηνπ ζέκαηνο. 

β) ε πνζνηηθή έξεπλα, φπνπ ζπιιέρζεθαλ δεδνκέλα ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα 

κεηαηξάπεθαλ ζε αξηζκεηηθά θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ψζηε λα πξνθχςνπλ 

ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ θαη λα παξαρζνχλ αληηθεηκεληθέο 

επεμεγήζεηο γηα ηα αίηηα ή ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

έξεπλαο. 

γ) ε πνηνηηθή έξεπλα κε ηε κνξθή ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, φπνπ 

εμεξεπλήζεθαλ ζε βάζνο νη ππνθεηκεληθέο αληηιήςεηο, πεπνηζήζεηο θαη εκπεηξίεο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα βαζχηεξε, αξηηφηεξε θαη 

πεξηζζφηεξν επεμεξγαζκέλε γλψζε γηα ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο. Γηα ηελ 

αληηθεηκεληθφηεξε θαη ζθαηξηθφηεξε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, δεηήζεθαλ νη απφςεηο 

εθπξνζψπσλ απφ δηαθνξεηηθέο νκάδεο, φισλ δειαδή ησλ εκπιεθνκέλσλ νκάδσλ κε 

ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. πγθεθξηκέλα δεηήζεθαλ νη απφςεηο ηνπ 
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η.Αληηδεκάξρνπ Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε θαη Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ(δεκνηηθή 

αξρή), ηνπ Γηεπζπληή ηεο ΓΟΛ ΚΔΠ ηνπ Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 

(επνπηεχσλ θνξέαο), ηνπ η.Γηεπζπληή ησλ ΚΔΠ ηνπ Γήκνπ, ηνπ Πξντζηακέλνπ ησλ 

ΚΔΠ ηνπ Γήκνπ θαη ελφο ππαιιήινπ ησλ ΚΔΠ θιάδνπ ΓΤΠ,  πνπ ηψξα εξγάδεηαη 

ζηα Γεκνηνιφγηα. 

 

3.2.  Παξνπζίαζε ηνπ ΚΔΠ Αγίαο Παξαζθεπήο 

 

3.2.1.  Ίδξπζε θαη Δμέιημε 

 

Σν ΚΔΠ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο ζπζηήζεθε ην 2002θαη ιεηηνπξγεί 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 31 ηνπ λ.3013/2002. ηα δεθαπέληε ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εμειίρζεθε ζε έλαλ πνιχ πεηπρεκέλν ζεζκφ εμππεξεηψληαο εθαηνληάδεο πνιίηεο 

θαζεκεξηλά. 

Με ζρεηηθέο εγθπθιίνπο, ην ΤΠΔΓΓΑ θαζφξηζε  ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ΚΔΠ 

ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο δεκηνπξγίαο απαξαίηεησλ ππνδνκψλ (θηηξηαθφ- 

επίπισζε εμνπιηζκφο), νη νπνίεο θαη εθαξκφζηεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη 

απνηειεζκαηηθά ην ΚΔΠ Αγίαο Παξαζθεπήο. Ζ ΓΟΛ ΚΔΠ  ηνπ ΤΠΔ είλαη αξκφδηα 

γηα ηελ νξγάλσζε, ηελ επνπηεία, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ην ζπληνληζκφ  ηεο 

ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ΚΔΠ, κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο 

ηνπο θαη ηεο πεξεηαίξσ αλάπηπμεο ηνπο (λ.3448/2008) .   

 

Λφγσ ηεο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο πνπ παξνπζίαδε ην Κεληξηθφ ΚΔΠ Αγίαο 

Παξαζθεπήο, θαζφζνλ ζχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ήηαλ απφ ηα πεηπρεκέλα 

ΚΔΠ, ην 2006 εγθξίζεθε ε ιεηηνπξγία ελφο δεχηεξνπ ΚΔΠ (Παξάξηεκα).  κσο απφ 

ην 2011 θαη κεηά θαη ιφγσ αδπλακίαο ζηειέρσζεο, απνθαζίζηεθε ε παχζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ.   

 Έηζη ζην Γήκν Αγίαο Παξαζθεπήο ζήκεξα, ιεηηνπξγεί έλα ΚΔΠ κε 

δηεπξπκέλν σξάξην θαζεκεξηλά 8π.κ έσο 8κ.κ. θαη άββαην 8πκ-2κκ ζην νπνίν 

ππεξεηνχλ επηά άηνκα . 
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3.2.2.      Γνκή θαη αληηθείκελν ιεηηνπξγίαο 

 

 χκθσλα ην λ.3013/2002, ζε δήκνπο κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 25.000  θαηνίθσλ, 

ην ζπληζηψκελν ΚΔΠ ιεηηνπξγεί ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο.  

ην Γήκν Αγίαο Παξαζθεπήο, ην 2005 απνηππψζεθε ην ΚΔΠ σο Γηεχζπλζε 

ΚΔΠ κε δχν ηκήκαηα: 

α) Σκήκα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ 

β) Σκήκα Δζσηεξηθήο Αληαπφθξηζεο  

Οη αξκνδηφηεηεο ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ φπσο πξνθχπηνπλ θαη απφ ηε 

λνκνζεζία  πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ ΟΔΤ ηνπ Γήκνπ. 

 

 ηε ζπλέρεηα ν Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο ζηα πιαίζηα ηνπ λ.3852/2010   θαη 

ηνπ 4024/2011, θαζψο θαη πιήζνπο εγθπθιίσλ θαη νδεγηψλ πνπ αθνξνχζαλ 

ηξνπνπνίεζε ησλ νξγαληζκψλ εζσηεξηθήο ππεξεζίαο ησλ δήκσλ θαη κείσζε ησλ 

νξγαληθψλ κνλάδσλ γηα πεξηζηνιή δαπαλψλ, απνθάζηζε λα θαηαξγήζεη ηε 

Γηεχζπλζε ΚΔΠ, θαη ηα δχν ηκήκαηα κε ηηο ίδηεο αξκνδηφηεηεο λα εληαρζνχλ ζε κία 

λέα δηεπξπκέλε νξγαληθή κνλάδα, ηε Γηεχζπλζε Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε θαη 

Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ε νπνία πιένλ απνηειείηαη απφ πέληε ηκήκαηα ηα νπνία ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο, εμππεξεηνχλ θνηλφ. 

Με ηελ θίλεζε απηή ν Γήκνο πξνζπάζεζε λα ελζσκαηψζεη ην  κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ εμππεξεηνχλ θνηλφ ζε κηα εληαία δηεχζπλζε ψζηε λα 

αληηκεησπίδνληαη απφ θνηλνχ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ 

νκνεηδψλ απηψλ ππεξεζηψλ. 

3.2.3.   ξακα θαη Απνζηνιή 

 

χκθσλα κε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ 2015-2019 

(www.agiaparaskevi.gr), ην φξακα ηνπ Γήκνπ είλαη ε αλαβάζκηζε ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ησλ πνιηηψλ. Αλαιχνληαο κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε ζεκειίσζε 

ελφο ζπζηήκαηνο εμππεξέηεζεο κε κέγηζηε ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ 

ειεθηξνληθψλ κέζσλ απφ έλα νξζνινγηθά εθπαηδεπκέλν θαη θαηεξηηζκέλν 

αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί ην φξακα ηεο δεκνηηθήο αξρήο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ.  
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Ζ απνζηνιή ηνπ ΚΔΠ Αγίαο Παξαζθεπήο δε κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθή απφ 

απηή πνπ πεξηγξάθεηαη ζην λ. 3146/2003 θαη είλαη ε παξνρή δηνηθεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο, κέρξη ηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαζ’ χιελ 

αξκφδηεο ππεξεζίεο. χκθσλα κε ηνλ Υ. Εψε (2008), ην ΚΔΠ απνηειεί ηελ πνιηηηθή 

ηνπ θξάηνπο γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ νξάκαηνο γηα κηα ςεθηαθή Διιάδα. 

 

3.2.4. Παξερφκελεο Τπεξεζίεο 

 

Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηα ΚΔΠ, είλαη ε κεηάπησζε ηνπο απφ 

ππεξεζία δηακεζνιάβεζεο ζηελ ππνβνιή αηηήζεσλ, ζε ππεξεζία παξνρήο 

δηνηθεηηθψλ πξντφλησλ πξνζηηζέκελεο αμίαο, ηφζν γηα ηνπο πνιίηεο φζν θαη γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο  (Γεξνβαζίιε, 2017).  

 

ήκεξα ηα δηνηθεηηθά πξντφληα πνπ παξέρνληαη απφ ηα ΚΔΠ είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλα πξνο ηηο αλάγθεο ηνπ πνιίηε θαη ηεο επηρείξεζεο, κε ζθνπφ ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπο.  Σα πξντφληα είλαη θπξίσο δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα 

δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ ηνπ, ηα νπνία θαη πξνζθνκίδνληαη ζε άιιεο ππεξεζίεο. 

  

Σα δηνηθεηηθά πξντφληα γηα πεξηζζφηεξεο απφ 1000 ππεξεζίεο, παξέρνληαη 

ζηνλ  πνιίηε,  ρσξίο απηφο λα απαηηείηαη λα γλσξίδεη ηελ δνκή θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο σο εμήο: 

 κε επίζθεςε ζηα ΚΔΠ. 

 κέζσ ηεο δηθηπαθήο πχιεο ΔΡΜΖ, ηελ εληαία δειαδή Κπβεξλεηηθή 

Γηαδηθηπαθή Πχιε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ( ην «ειεθηξνληθφ 

πνιπθαηάζηεκα» ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο)  γηα ηελ αζθαιή δηεθπεξαίσζε 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, είηε 

o Πιήξσο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο, φπνπ ν πνιίηεο κπνξεί λα 

δηεθπεξαηψζεη θαη λα παξαιάβεη ειεθηξνληθά απφ ηνλ ππνινγηζηή 

ηνπ ην παξαγφκελν πηζηνπνηεηηθφ, γηα 9 ππεξεζίεο . 

o Τπεξεζίεο κε ειεθηξνληθή ππνβνιή αίηεζεο γηα 117 ππεξεζίεο πξνο 

ην ΚΔΠ (ην νπνίν αλαδεηά κε θπζηθφ ηξφπν ην παξαγφκελν 
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απνηέιεζκα απφ ηνλ αξκφδην θνξέα) θαη παξαιαβή είηε απφ ηνλ 

ππνινγηζηή (ειεθηξνληθή ζπξίδα κέζσ ηνπ ΔΡΜΖ), είηε απφ ΚΔΠ.  

 on line απφ ηα ΚΔΠ γηα 40 ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη κε ηελ θπζηθή 

παξνπζία ηνπ πνιίηε ζην ΚΔΠ θαη απνηέιεζκα ηεο ππεξεζίαο (π.ρ. 

πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο) παξαδίδεηαη αςηόμαηα ζηνλ πνιίηε (ΤΠΔΓΑ, 

2015). 

 

ηνλ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.1 εκθαλίδνληαη νη ππνζέζεηο ηνπ ΚΔΠ Αγίαο Παξαζθεπήο 

ηελ ηειεπηαία ηξηεηία. ην ζχλνιν ησλ ππνζέζεσλ δελ πεξηιακβάλνληαη νη ππνζέζεηο 

νη νπνίεο δε γίλνληαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΡΜΖ, αιιά δηεθπεξαηψλνληα 

ειεθηξνληθά απεπζείαο ζην ζχζηεκα ηνπ θνξέα θαη απνηεινχλ ηηο εμσηεξηθέο 

εθαξκνγέο (ΟΑΔΓ, ειεθηξνληθφ παξάβνιν, ΑΜΚΑ θιπ). Δπίζεο δελ 

πεξηιακβάλνληαη νη επηθπξψζεηο θσηναληηγξάθσλ θαη ζεσξήζεηο ηνπ γλεζίνπ ηεο 

ππνγξαθήο πνπ είλαη θαη ν κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ ππνζέζεσλ πνπ αηηνχληαη πνιίηεο 

απφ ην ΚΔΠ. 

                                                     ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ  3.1 

 

 
 

Πεγή : kepstat.yap.gov.gr 

 

Παξαηεξψληαο ηνλ αξηζκφ ησλ ππνζέζεσλ, δηαπηζηψλνπκε ην 2015 

δηεθπεξαηψζεθαλ 57% πεξηζζφηεξεο ππνζέζεηο απφ ην 2014, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη 

ζηε δπλαηφηεηα ηνπ ΚΔΠ γηα έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ απφ ην Δζληθφ Γεκνηνιφγην. Ζ 
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αληίζηνηρε αχμεζε ησλ ππνζέζεσλ γηα ην έηνο 2016 ήηαλ 36%. Αληίζεηα ην 

πξνζσπηθφ ηνπ ΚΔΠ απφ ηηο αξρέο ηνπ 2016 κεηψζεθε, ιφγσ απφζπαζεο ππαιιήινπ 

ζε άιιε ππεξεζία. ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ηνλίζνπκε φηη ην πιήζνο απηφ ησλ 

ππνζέζεσλ, έθεξε ην ΚΔΠ Αγίαο Παξαζθεπήο ην 2016 ζηελ ηξίηε ζέζε αλάκεζα ζηα 

είθνζη επηά (27) ΚΔΠ ηνπ βφξεηνπ ηνκέα, φπσο ζα αλαιχζνπκε θαη παξαθάησ. 

  

ην ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.2 θαηεγνξηνπνηήζεθαλ νη αηηήζεηο ησλ πνιηηψλ γηα ην έηνο 

2016,  αλάινγα κε ηελ αξρή ηελ νπνία απεπζχλνληαη. 

 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ  3.2 

 

 
 

Πεγή: www.ermis.gov.gr 
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 Δδψ παξαηεξνχκε φηη νη πνιίηεο απεπζχλνληαη ζην ΚΔΠ γηα λα δεηήζνπλ, ζε 

πνζνζηφ 78% πηζηνπνηεηηθά πνπ αθνξνχλ ππεξεζίεο ησλ δήκσλ θαη είλαη θπξίσο 

πηζηνπνηεηηθά νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη αθνινπζνχλ ζε δήηεζε ηα 

πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ άιινπο θνξείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο φπσο 

αθξηβψο πξνθχπηεη απφ ην ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.2. 

 

 Αμίδεη λα επηζεκάλνπκε φηη πνιιά απφ ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ δεηνχλ πνιίηεο  

απφ ππεξεζίεο πρ. απφ ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ γηα άδεηεο 

θπθινθνξίαο, ή απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα πηζηνπνηεηηθά ζπνπδψλ, κπνξνχζαλ 

λα εθδίδνληαη online θαη ontime απφ ηα ΚΔΠ ή κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΡΜΖ 

απεπζείαο απφ ηνπο πνιίηεο, εάλ ηα ζπζηήκαηα ησλ Τπνπξγείσλ ήηαλ 

εθζπγρξνληζκέλα θαη επηθνηλσλνχζαλ κεηαμχ ηνπο. κσο ηα πεξηζζφηεξα Τπνπξγεία 

δε δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο, ηα νπνία δελ είλαη θαη ζπκβαηά 

κεηαμχ ηνπο, δελ ππάξρεη δειαδή δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ θαη 

απηφ έρεη αληίθηππν ηελ ηαιαηπσξία ησλ πνιηηψλ. 

Μηα απφ ηηο πην πξνεγκέλεο ζπζηεκηθέο δηαζπλδέζεηο δηαθνξεηηθψλ 

Τπνπξγείσλ έγηλε γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ ΚΔΑ φπνπ δηαζπλδέζεθαλ ηαπηφρξνλα ηα 

ζπζηήκαηα ΖΓΗΚΑ, TAXIS, ΔΦΚΑ ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟ ΓΖΜΟΣΟΛΟΓΗΟ θαη ην 

απνηέιεζκα ήηαλ ν πνιίηεο φηαλ έθηαλε ζηνλ γθηζέ κάζαηλε ακέζσο αλ ήηαλ 

δηθαηνχρνο. 

 

ην ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.3 θαη γηα ηελ ηειεπηαία πεληαεηία θαηεγνξηνπνηήζεθαλ 

νη αηηήζεηο ησλ πνιηηψλ, ζε απηέο πνπ αθνξνχλ ηε αζηηθή θαη δεκνηηθή θαηάζηαζε 

ησλ πνιηηψλ θαη ζε απηέο πνπ αθνξνχλ φιεο ηηο άιιεο ππνζέζεηο πνπ δηεθπεξαηψλεη 

ην ΚΔΠ Αγ. Παξαζθεπήο. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.3 

 

 
 

 

Πεγή:www.ermis.gov.gr 
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ηηο αηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ινηπέο ππνζέζεηο, νη νπνίεο κάιηζηα ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν 
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εμππεξέηεζή ηνπ, αθφκα θαη ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο φπνπ ν δήκνο είλαη θιεηζηφο. 

 

ην ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.4, γηα ην έηνο 2016  θαηεγνξηνπνηήζεθαλ νη αηηήζεηο 

ησλ δεκνηψλ ηεο Αγ. Παξαζθεπήο πνπ αθνξνχζαλ ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

αζηηθή θαη δεκνηηθή θαηάζηαζε ηνπο. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ  3.4 

 

 
 

Πεγή:www.ermis.gov.gr 

 

Δδψ παξαηεξνχκε φηη, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηηο ππνζέζεηο πνπ 

δηεθπεξαηψλνληαη απφ ην ΚΔΠ σο πξνο ηελ αξκνδηφηεηα αζηηθήο θαη δεκνηηθήο 

θαηάζηαζεο, αθνξά ηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθψλ γέλλεζεο θαη νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο, ηα νπνία εθδίδνληαη online απφ ζην ζχζηεκα ΔΡΜΖ ηνπ ΚΔΠ θαη πνπ 

κπνξεί ν πνιίηεο λα ηα αλαδεηήζεη θαη ν ίδηνο απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ, ρσξίο λα 

απεπζπλζεί ζην ΚΔΠ ή ζην Γήκν. Γηα ηηο ππφινηπεο ππνζέζεηο απαηηείηαη αίηεζε θαη 

αλακνλή ιίγσλ εκεξψλ κέρξη ηελ έθδνζή ηνπο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία.  

Δδψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην πηζηνπνηεηηθφ θαη ε ιεμηαξρηθή πξάμε είλαη 

δηθαηνινγεηηθφ πνπ ν πνιίηεο ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ην δεηά γηα λα ην 

θαηαζέζεη ζε άιιε ππεξεζία σο δηθαηνινγεηηθφ. χκθσλα κε ην λ.3242/04, θαη ηελ 

ΓΗΑΓΠ/5185/16-3-2005 απφθαζε ΤΠΔΓΑ  πηζηνπνηεηηθά θαη ιεμηαξρηθέο πξάμεηο 

δελ ππνβάιινληαη εθεμήο σο απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά απφ ηνλ πνιίηε, 
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664
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ζπγγελψλ, ζηξαηνινγηαο θιπ

http://www.ermis.gov.gr/
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ζπλεκκέλα κε ηελ αίηεζή ηνπ, αιιά αλαδεηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία, ε νπνία είλαη 

αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο. 

Έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 20% ησλ πηζηνπνηεηηθψλ γέλλεζεο θαη 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ αλαδεηνχληαη απφ ηνπο πνιίηεο κέζσ ηνπ ΚΔΠ, 

αθνξνχλ ην πηζηνπνηεηηθφ σο δηθαηνινγεηηθφ ζε ππφζεζε πνιίηε κε ην Γήκν Αγίαο 

Παξαζθεπήο ή ην Ννκηθφ Πξφζσπν απηνχ (Παηδηθνί ηαζκνί), γεγνλφο πνπ ζα 

κπνξνχζε λα απνθεπρζεί εάλ νη ίδηεο νη ππεξεζίεο αλαδεηνχζαλ απηεπάγγειηα ην 

δηθαηνινγεηηθφ απηφ.  κσο νη πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη θαη 

επέθηαζε θαη ν δήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο, δελ εθαξκφδνπλ ηελ απηεπάγγειηε 

αλαδήηεζε θαη απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ηαιαηπσξία ησλ πνιηηψλ πξνθεηκέλνπ 

λα αλαδεηήζνπλ έλα επηπιένλ δηθαηνινγεηηθφ γηα ηελ ππφζεζή ηνπο. 

 

ην ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.5 απεηθνλίδεηαη ν αξηζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ ππνζέζεσλ 

πνπ κπνξεί θάπνηνο λα δηεθπεξαηψζεη ζηα ΚΔΠ. 

 

 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ  3.5. 

 

 
 

Πεγή:www.ermis.gov.gr 

 

Δίλαη αμηνζεκείσην λα αλαθέξνπκε φηη, παξφιν πνπ ν πνιίηεο κπνξεί λα 

εμππεξεηεζεί απφ ηα ΚΔΠ γηα πεξηζζφηεξεο απφ 1.000 ππεξεζίεο (Οδεγφο ησλ ΚΔΠ, 

2007), νη ππεξεζίεο πνπ ηειηθά δεηνχλ νη πνιίηεο δελ μεπεξλνχλ ηηο 150. Απηφ 

ζπκβαίλεη είηε επεηδή: 
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 νη πνιίηεο δελ είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνληαη απφ ηα ΚΔΠ  

 ππάξρνπλ πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ππαιιήισλ ηνπ ΚΔΠ θαη πνιηηψλ 

επεηδή : 

o ν πνιίηεο δε μέξεη ηη αθξηβψο λα δεηήζεη 

o ν ππάιιεινο ηνπ ΚΔΠ δελ θαηαθέξλεη λα απνζπάζεη απφ ηνλ πνιίηε ηη 

απηφο ζέιεη 

 ν πνιίηεο δε θαληάδεηαη φηη κπνξεί λα δηεθπεξαηψζεη πνιχ πεξηζζφηεξεο 

δηαδηθαζίεο ζηα ΚΔΠ θαη δελ έρεη θαη ηε δηάζεζε λα κάζεη. 

Δπίζεο γηα ππνζέζεηο πνπ δελ έρνπλ κεγάιε δήηεζε δελ  έρεη επηθαηξνπνηεζεί  

ην ζχζηεκα ERMIS θαη απαηηνχληαη απφ ηνπο πνιίηεο δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία πιένλ 

δελ γίλνληαη απνδεθηά απφ ηηο ππεξεζίεο (πρ αλεγέξζεηο θηηξίσλ, ρνξήγεζε 

αληηγξάθσλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ θιπ) . 

 

 Ζ πξφβιεςε γηα ηνλ αξηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ ζα 

δηεθπεξαηψλεηαη απφ ηα ΚΔΠ ζηα επφκελα έηε είλαη, απηέο λα κεηψλνληαη κε πνιχ 

αξγνχο ξπζκνχο. ηνίρεκα ινηπφλ ηεο δεκνηηθήο αξρήο, πξέπεη λα απνηειέζεη ε 

αχμεζε ηεο ηάζεο ησλ πνιηηψλ λα δεηνχλ επηπιένλ πξντφληα απφ ηα ΚΔΠ.  

 Πνιχ κεγάιν πιήζνο πνιηηψλ επηζθέπηεηαη ην ΚΔΠ  γηα επηθπξψζεηο 

εγγξάθσλ θαη γλήζηα ππνγξαθήο. Με ην λ.4250/2014 δελ απαηηείηαη πιένλ 

επηθχξσζε γηα αληίγξαθα πνπ πξνζθνκίδνληαη ζε ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ. Απηφ είρε 

ζαλ απνηέιεζκα λα κεησζεί ζεκαληηθά ν αξηζκφο ησλ πξνζεξρφκελσλ ζην ΚΔΠ γηα 

αθξηβή θσηναληίγξαθα. Δδψ δηαθαίλεηαη ε πξνζπάζεηα ηνπ Τπνπξγείνπ λα 

εμηζνξξνπήζεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ΚΔΠ. Δλψ δειαδή αλαηίζεληαη ζπλερψο λέεο 

αξκνδηφηεηεο ζηα ΚΔΠ, παξάιιεια αθαηξνχληαη θάπνηεο άιιεο έηζη ψζηε λα κε 

πξνθαινχληαη δπζιεηηνπξγίεο απφ ηε ζπλερή κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ ρσξίο ηε 

κεηαθνξά αλζξψπηλσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ. 

Ζ ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ΚΔΠ. Μέζα ζε πέληε κήλεο ζε έλαλ ππάιιειν ζηνλ νπνίν έρεη 

αλαηεζεί απηή ε αξκνδηφηεηα θαη γηα κηα βάξδηα ηελ εκέξα, 6.112 πνιίηεο 

πξνζήιζαλ ζην ΚΔΠ θαη ζεψξεζαλ ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπο ζε 10.346 

έγγξαθα.   
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Σν ΚΔΠ Αγίαο Παξαζθεπήο βξίζθεηαη ζηαζεξά ζηελ πξψηε πεληάδα αλάκεζα 

ζηα ΚΔΠ ηνπ βφξεηνπ ηνκέα κε βάζε ησλ αξηζκφ ησλ ππνζέζεσλ πνπ 

δηεθπεξαηψλνληαη θαη ζηελ ηέηαξηε ζέζε κε βάζε ην πιήζνο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ππνζέζεσλ πνπ δηεθπεξαηψλνληαη. Απφ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, δηεμάγνληαη πνιχ 

ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ ηξφπν  ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΔΠ, θαζψο θαη ηε 

ζηξαηεγηθή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν δήκνο γηα λα δηαηεξήζεη ην ΚΔΠ ηε πνιχ 

θαιή ζεηξά πνπ έρεη αλάκεζα ζην ππφινηπα ΚΔΠ ηνπ βφξεηνπ ηνκέα. 

 

Παξερφκελεο ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο πνιηηψλ απφ ινηπέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. 

 

ηελ πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο ππάξρνπλ πέληε ππεξεζίεο 

πνπ δηαζέηνπλ βάζεηο δεδνκέλσλ κε ζηνηρεία δεκνηψλ θαη αξκνδηφηεηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, κε ην ΚΔΠ λα απνηειεί πξσηνπφξν ζε απηφ ηνλ ηνκέα. Ο 

πνιίηεο πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαηψζεη κηα ππφζεζε ζην δήκν, απαηηείηαη λα 

απεπζπλζεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα ππεξεζίεο, πνιιέο θνξέο ζε δηαθνξεηηθά θηίξηα 

ζπκπιεξψλνληαο αηηήζεηο κε ηα ζηνηρεία ηνπ αθνχ δελ ππάξρεη θνηλφ πιεξνθνξηθφ 

ζχζηεκα (δηαιεηηνπξγηθφηεηα) κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα είλαη ε ρνξήγεζε άδεηαο θαηαζηήκαηνο φπνπ ν πνιίηεο πξέπεη λα 

απεπζπλζεί ζην γξαθείν θαηαζηεκάησλ, ζηελ πνιενδνκία, ζηελ ηερληθή ππεξεζία θαη 

ζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία πξνθεηκέλνπ λα αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο. Δπίζεο 

ππάξρνπλ ππεξεζίεο πνπ εθδίδνπλ πηζηνπνηεηηθά παξάιιεια κε ην ΚΔΠ, φπσο είλαη 

ηα δεκνηνιφγηα, ε Πνιενδνκία γηα κέξνο ησλ ππνζέζεσλ, ε Οηθνλνκηθή Τπεξεζία 

γηα κέξνο ησλ ππνζέζεσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ησλ αλσηέξσ είλαη φηη ηα 

Γεκνηνιφγηα ηνπ Γήκνπ εθδίδνπλ ην ρξφλν πεξίπνπ 6.500 πηζηνπνηεηηθά γέλλεζεο 

θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη εμππεξεηνχλ 1000 πεξίπνπ πνιίηεο πνπ 

πξνζέξρνληαη ζην δήκν γηα δηεθπεξαίσζε ππφζεζεο πνπ κπνξεί λα δηεθπεξαησζεί θαη 

απφ ηα ΚΔΠ. 

 

3.2.5.       Πνιίηεο-Πειάηεο 
 

Οη ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο θνηλνχ έρνπλ κηα πνιπζχλζεηε ζρέζε κε ην 

θνηλφ, πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο ζρέζε κε 

πειάηεο ζηελ πεξίπησζε απεπζείαο παξνρήο ππεξεζηψλ ή σο ζρέζε κε πνιίηεο φηαλ ε 
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ππεξεζία κεηέρεη ζηνλ θαλνληζκφ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ θαλφλσλ ζχκθσλα κε ηνπο 

νπνίνπο αλαπηχζζεηαη ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή. Μηα ζρέζε δειαδή κε 

πνιίηεο/πειάηεο (ΤΠΔΓΓΑ 2007). 

ην δεκφζην ηνκέα, πειάηεο δελ ζεσξνχληαη κφλν φζνη πιεξψλνπλ γηα ηε 

ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. Σα πξντφληα παξάγνληαη γηα θαηαλάισζε απφ φινπο ηνπο 

πνιίηεο, νη νπνίνη δελ πιεξψλνπλ γη’ απηά άκεζα, κε θαζνξηζκέλν απφ ηελ αγνξά 

αληίηηκν, αιιά έκκεζα, κέζσ ηεο θνξνινγίαο. Οη πειάηεο ησλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ 

απνηεινχλ κηα επξχηαηε γθάκα πνιηηψλ κε απνθιίλνπζεο θαη ζπρλά 

αιιεινζπγθξνπφκελεο απαηηήζεηο. Έηζη, νη νξγαληζκνί πξνζπαζνχλ λα ζρεδηάζνπλ 

ηε δξάζε ηνπο θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα πιεξνχληαη φιεο νη πξνζδνθίεο. Ο 

πνιίηεο-ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ, έρεη απαηηήζεηο απφ απηήλ, νη νπνίεο 

πξνζιακβάλνπλ ηε κνξθή δηθαησκάησλ (Μπεζίια-Βήθα, 2005). 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ ΚΔΠ βαζίζηεθε ζηε δεκηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ 

πξνζαλαηνιηζκέλνπ ζηνπο ρξήζηεο πνπ λα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ νη 

πειάηεο απφ ηα δηνηθεηηθά πξντφληα θαη λα δηεπξχλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ψζηε 

λα επηιέμεη ηελ θαιχηεξε γη απηφλ ελαιιαθηηθή ιχζε (Νηαήο, 2005). 

 

3.3. Αλίρλεπζε ηνπ Πεξηβάιινληνο 

 

Έλαο νξγαληζκφο ιεηηνπξγεί ζπρλά ππφ ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο. ην 

πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο αλήθνπλ παξάγνληεο, νη νπνίνη ηελ επεξεάδνπλ είηε 

άκεζα είηε έκκεζα, δεκηνπξγψληαο απνηειέζκαηα ζεηηθά ή αξλεηηθά θαη πξνέξρνληαη 

είηε απφ ηνλ εζσηεξηθφ είηε απφ ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν (Κέθεο, 2005). 

 

3.3.1.       Αλάιπζε Δμσηεξηθνχ Πεξηβάιινληνο 

 

3.3.1.1.     Γεληθεπκέλν Πεξηβάιινλ 
 

 

Ζ αλάιπζε PEST είλαη έλα εξγαιείν αλάιπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο, πνπ είλαη ζρεδηαζκέλε λα απνθαιχςεη ηε «κεγάιε εηθφλα» κέζα ζηελ 

νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί ν νξγαληζκφο Έλα κεγάινο κέξνο ηεο 

αλίρλεπζεο ηνπ πεξηβάιινληνο βαζίδεηαη ζε αλεπίζεκα ζηνηρεία θαη εθηηκήζεηο, ηα 

νπνία φκσο ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε απφ ηα ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηε 
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δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ. ηελ παξνχζα κειέηε πνιιά απφ ηα ζηνηρεία πνπ 

αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ αλάιπζε ηνπ πεξηβάιινληνο, έρνπλ αληιεζεί απφ 

ζπλεληεχμεηο έκπεηξσλ θαη θαηαμησκέλσλ ζην ρψξν ηνπο πξνζψπσλ, πνπ έρνπλ 

επηιεγεί ψζηε λα θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ηελ εμππεξέηεζε 

πνιηηψλ, ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ πεξίπησζε θαη νη απφςεηο ηνπο απνηεινχλ 

πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηε δηεμαγσγή ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ θαη ζπκπεξαζκάησλ γηα 

ηε βειηίσζε θαη εμέιημε ηνπ ΚΔΠ.  Δπίζεο αληιήζεθαλ ζηνηρεία γηα ην αληηθείκελν 

ηνπ ζέκαηνο απφ ζπλεληεχμεηο ηεο δεκνηηθήο αξρήο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο. 

 

Οηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο:   

Ζ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα βξίζθεηαη ζε χθεζε θαη γη απηφ ην ιφγν απφ ην 

2010 θαη κεηά γίλεηαη κηα ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα πεξηζηνιήο ησλ δαπαλψλ ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα. Ζ πεξηζηνιή απηή ησλ δαπαλψλ πεξηιακβάλεη θπξίσο πεξηθνπέο 

ζηνπο κηζζνχο ησλ ππαιιήισλ θαη κείσζε δαπαλψλ γηα πάγηεο δαπάλεο (κηζζψκαηα) 

θαζψο θαη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο. 

 

Σερλνινγηθέο Μεηαβιεηέο:   

Σν θξάηνο αθνινπζψληαο ηνπο ηαρχηαηνπο ξπζκνχο ηεο ηερλνινγηθήο 

αλάπηπμεο κεηαβαίλεη απφ ηελ Αλαινγηθή ζηελ Ζιεθηξνληθή θαη ζήκεξα πιένλ ζηελ 

Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε, ε νπνία πξνρσξά απφ ηελ απιή παξνρή ππεξεζίαο ζηηο 

νινθιεξσκέλεο ιχζεηο, φπνπ ε ζρέζε Γεκνζίνπ-πνιηηψλ είλαη δηαξθνχο 

δηαζχλδεζεο.  πγθεθξηκέλα ηα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ Σ.Π.Δ ζηνπο Γήκνπο, είλαη 

ε θεληξηθή ιεηηνπξγία αζθαινχο ππνδνκήο θηινμελίαο εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ G 

–Cloud – DataCenter – Κεληξηθή ιεηηνπξγία αζθαινχο ππνδνκήο θηινμελίαο 

εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ  (Σαθχιιεο, 2017). 

  

Πνιηηηθέο θαη Ννκηθέο Μεηαβιεηέο:  

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, φιεο νη δηαδηθαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

απφ ην δεκφζην πξνβιέπνληαη απφ λνκνζεζία. Σελ ηειεπηαία ηξηεηία πιήζνο 

αξκνδηνηήησλ κεηαθέξζεθαλ ζηα ΚΔΠ, πνιιέο θνξέο ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηεο 

αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ ΤΠΔ, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ εθδίδεη νδεγίεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ. Σν γεγνλφο απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα 

παξνπζηάδνληαη θαζπζηεξήζεηο ζηηο δηαδηθαζίεο κε ζπλέπεηα ηελ ηαιαηπσξία ησλ 
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πνιηηψλ. Πξνο επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ απφ ηελ 

ηαιαηπσξία, ην ΤΠΔΓΑ  πξνρψξεζε ζε έθδνζε δηάηαμεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

δελ επηηξέπεηαη λα ηξνπνπνηείηαη δηαδηθαζία ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ ΚΜ,  άιισο 

είλαη άθπξε. 

Δπίζεο ζηα πιαίζηα ηεο πεξηζηνιήο δαπαλψλ δχλαληαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζπγρσλεχζεηο ή αθφκα θαη παχζεηο ιεηηνπξγηψλ ππεξεζηψλ. 

Ο λ.3852/2010 επέθεξε θαζνξηζηηθέο αιιαγέο. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο, 

σο δήκνο έδξαο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο, αζθεί δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζε 

ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ Πνιενδνκία θαη ηελ Πξφλνηα. ηνλ ηνκέα ηεο 

Πνιενδνκίαο εμππεξεηεί  πέληε θαιιηθξαηηθνχο δήκνπο , ελψ ζηνλ ηνκέα ηεο 

Πξφλνηαο εμππεξεηεί νθηψ θαιιηθξαηηθνχο δήκνπο. Αλ αλαιχζνπκε ηηο 

κεηαθεξφκελεο αξκνδηφηεηεο ηνπ Καιιηθξάηε, δηαπηζηψλνπκε φηη ε πιεηνςεθία 

απηψλ αθνξνχλ ζε εμππεξέηεζε θνηλνχ. Οη δηαηάμεηο φκσο ηεο δηνηθεηηθήο 

ππνζηήξημεο ήηαλ πξνζσξηλέο, είραλ ζαθψο κεηαβαηηθφ ραξαθηήξα. Ζ πεληάρξνλε 

θαζπζηέξεζε αλάιεςεο ησλ αξκνδηνηήησλ απφ ηνπο επηκέξνπο δήκνπο δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα θαθνδηνίθεζεο θαη ζπληζηά παξαβίαζε ησλ αξρψλ ηεο Ννκηκφηεηαο θαη 

ηεο Υξεζηήο Γηνίθεζεο θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ νξγαλσηηθή αδπλακία θαη ηελ 

ηαιαηπσξία ησλ πνιηηψλ ζηελ εμππεξέηεζε ηνπο (ηΠ, 2015). 

Ο ηξφπνο πνπ είλαη δνκεκέλεο νη ππεξεζίεο ησλ ΟΣΑ θαζψο θαη νη 

αξκνδηφηεηεο θαζνξίδνληαη απφ δηαηάμεηο λφκσλ. Έηζη ππάξρνπλ ππεξεζίεο ζην 

δεκφζην ,αξκνδηφηεηεο ησλ νπνίσλ αζθνχληαη παξάιιεια θαη απφ ηα ΚΔΠ κε 

απνηέιεζκα ηελ ε αιιεινεπηθάιπςε αξκνδηνηήησλ λα δεκηνπξγεί δηνηθεηηθά βάξε. 

Ζ αλαζηνιή ησλ πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ν αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ ζπλερψο 

λα κεηψλεηαη ιφγσ απνρσξήζεσλ. Ζ αλάζεζε ησλ λέσλ αξκνδηνηήησλ δε 

ζπλνδεχεηαη θαη απφ κεηαθνξά πιηθψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ κε απνηέιεζκα ζηα 

ΚΔΠ λα αλαηίζεληαη ζπλερψο λέεο αξκνδηφηεηεο θαη ην πξνζσπηθφ λα κεηψλεηαη. 

 

Κνηλσληθέο Μεηαβιεηέο:  

πσο πξνθχπηεη απφ ην επηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ 2015-2019, ε 

κέζε ειηθία ησλ θαηνίθσλ ηνπ δήκνπ είλαη 42 θαη ν δείθηεο γήξαλζεο ζρεηηθά 

ρακειφο. Ζ ειηθία ησλ θαηνίθσλ, ν δείθηεο αλεξγίαο, ε δξαζηεξηνπνίεζε 
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επηρεηξήζεσλ θαη δεκνζίσλ νξγαληζκψλ ζηα φξηα ηνπ δήκνπ, θαζψο θαη ν ξπζκφο 

αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ, επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο αθνχ 

δηακνξθψλνπλ ηηο θαηεγνξίεο ησλ πξντφλησλ πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο πνιίηεο. 

 

3.3.1.2.         Άκεζν Πεξηβάιινλ 

 
Παξάιιεια κε ηελ αλάιπζε ηνπ καθξνπεξηβάιινληνο ε αλάιπζε ηνπ άκεζνπ 

πεξηβάιινληνο ή κηθξνπεξηβάιινληνο είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηακφξθσζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο. Αθνινπζψληαο ην ππφδεηγκα Porter αλαιχνληαη νη 

πέληε δπλάκεηο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη ζπγθεληξψλνληαη ζηνηρεία ηα 

νπνία βνεζνχλ ζην ζρεδηαζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη ν 

νξγαληζκφο. 

 Σα ΚΔΠ εληάζζνληαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ αζθνχλ θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ζηε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε. Γηαζέηνπλ ην δηθφ ηνπο δηθηπαθφ ηφπν, ν νπνίνο έρεη ζρεδηαζηεί 

γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε  ησλ πνιηηψλ ηφζν απφ ηα θαηαζηήκαηα ησλ ΚΔΠ 

φζν θαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνπο ρψξν ππνβάιινληαο ειεθηξνληθέο αηηήζεηο γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε κηαο ζεηξάο δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 

Ζ πνξεία ησλ ππνζέζεσλ ηνπ θιάδνπ ησλ ΚΔΠ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία 

εκθαλίδεηαη ζην ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.6. 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ  3.6. 

Πνξεία ππνζέζεσλ ΚΔΠ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή:www.kepstat.yap.gov 

 

Παξαηεξνχκε φηη ν αξηζκφο ησλ ππνζέζεσλ απμάλεηαη ζεκαληηθά θάζε ρξφλν 

ελψ ζηελ ηξηεηία ζρεδφλ ηξηπιαζηάζηεθε. Δπίζεο παξαηεξνχκε φηη θάζε ρξφλν νη 

ππνζέζεηο απμάλνληαη ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο θαη απηφ νθείιεηαη ζηε θχζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηφηε πρ. έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ γηα εγγξαθή 

ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο θαζψο θαη ηα θνππφληα ηεο Δξγαηηθήο Δζηίαο.  

 

α) Τθηζηάκελνο Αληαγσληζκφο 

ηελ παξνχζα κειέηε πεξίπησζεο νη αληαγσληζηέο ηνπ ΚΔΠ Αγίαο 

Παξαζθεπήο είλαη ηα ΚΔΠ ηνπ βφξεηνπ ηνκέα. Ο αξηζκφο θαη ην κέγεζνο απηψλ είλαη 

θαζνξηζηηθά ζηνηρεία ψζηε ν νξγαληζκφο λα κπνξεί λα ζπγθξηζεί θαη λα 

πξνγξακκαηίζεη ηηο θηλήζεηο ηνπ ζε ζρέζε κε απηέο ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ.   

ΕΤΟΣ 2014 

ΕΤΟΣ 2015 

ΕΤΟΣ 2016 

ΕΤΟΣ 2017 

http://www.kepstat.yap.gov/
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Ο αληαγσληζκφο ησλ θαηαζηεκάησλ ησλ ΚΔΠ είλαη κεγάινο, θαζψο φινη 

πξνζθέξνπλ ηα ίδηα αθξηβψο πξντφληα κε απνηέιεζκα ν πνιίηεο λα έρεη λα επηιέμεη 

κε βάζε, ηελ πνηφηεηα εμππεξέηεζεο ηνπ δειαδή ην ρξφλν δηεθπεξαίσζεο ηεο 

ππφζεζεο ηνπ, ηελ ηαρχηεηα εμππεξέηεζεο, ηελ θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλν δπλακηθνχ 

θαη άιιεο πνηνηηθέο κεηαβιεηέο. 

To ΚΔΠ Αγίαο Παξαζθεπήο ην 2016 βξέζεθε ζηελ 3
ε
 ζέζε ζε αξηζκφ 

ππνζέζεσλ, αλάκεζα ζηα 27 ΚΔΠ ηνπ βφξεηνπ ηνκέα, ελψ ην 2015  βξέζεθε ζηελ 23
ε 

ζέζε ζε αξηζκφ αηηεκάησλ κέζσ ΔΡΜΖ, αλάκεζα ζηα 1028 ΚΔΠ φιεο ηεο ρψξαο. 

Μεηαμχ ησλ ΚΔΠ λνκνχ Αηηηθήο, ην ΚΔΠ Αγίαο Παξαζθεπήο ην 2016 

βξίζθεηαη ζηε 15
ε
 ζέζε ζε αξηζκφ ππνζέζεσλ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΚΔΠ 

ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη Πεηξαηά) θαη ζηελ 3
ε
ζέζε κεηαμχ ησλ ΚΔΠ ηνπ βφξεηνπ 

ηνκέα, κε πξψην ζε αξηζκφ ππνζέζεσλ ΚΔΠ Ακαξνπζίνπ θαη δεχηεξν ην ΚΔΠ 

Ζξαθιείνπ (www.kepstat.gov.gr). 

 

ην ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.7 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ ππνζέζεσλ αλά ΚΔΠ 

γηα ηα δψδεθα Κεληξηθά ΚΔΠ ηνπ Βφξεηνπ Σνκέα ελψ ζην ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.8 

παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ππνζέζεσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΡΜΖ.  

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.7 

 

 
 

Πεγή:www.kepstat.yap.gov 
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ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 3.8. 

 

 

 
 

Πεγή:www.kepstat.yap.gov 

  

Σν ΚΔΠ Αγίαο Παξαζθεπήο βξίζθεηαη ζε πνιχ θαιή ζέζε ζπγθξηηηθά κε ηα 

ππφινηπα ΚΔΠ ηνπ βφξεηνπ ηνκέα, ελψ βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε ζε ρνξήγεζε 

πηζηνπνηεηηθψλ κέζσ ΔΡΜΖ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη πνιίηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ ΚΔΠ Αγίαο Παξαζθεπήο είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία θαη 

είλαη πεξηζζφηεξν έηνηκνη λα δερζνχλ ηε κεηάβαζε ζην ςεθηαθφ ΚΔΠ, γεγνλφο πνπ 

πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

ππεξεζία. 

 

β) Απεηιή απφ λενεηζεξρφκελεο επηρεηξήζεηο 

Ζ ίδξπζε ελφο λένπ ΚΔΠ δελ αληηκεησπίδεη πςειά εκπφδηα εηζφδνπ. Δίλαη 

ζρεηηθά εχθνιν λα απνζπάζεη κεξίδην ηεο αγνξάο απφ ηα ππφινηπα ΚΔΠ, επεηδή 

αξρηθά νη πνιίηεο ζα ην επηιέμνπλ ιφγσ ηεο απφζηαζεο απφ ηελ θαηνηθία ή ηελ 

εξγαζία ηνπο. κσο ην ΚΔΠ Αγίαο Παξαζθεπήο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα ππφινηπα 

ΚΔΠ θπξίσο φκνξσλ δήκσλ, επεηδή ιεηηνπξγεί κε δηεπξπκέλν σξάξην, έρεη πνιχ 

θαινχο ρξφλνπο δηεθπεξαίσζεο ησλ αηηεκάησλ θαη δηεθπεξαηψλεη κεγάιν αξηζκφ 
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αηηήζεσλ γεληθήο ρξήζεο (αηηήζεηο νη νπνίεο δελ είλαη πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία 

λα δηεθπεξαηψλνληαη κέζσ ΚΔΠ). Αξά ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην ΚΔΠ 

δεκηνπξγεί θφζηνο κεηαθίλεζεο ζηνπο πνιίηεο-πειάηεο ηνπ.  

 

γ) Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε πξνκεζεπηψλ 

ηελ παξνχζα κειέηε, σο πξνκεζεπηέο λννχληαη νη ππεξεζίεο πνπ εθδίδνπλ 

ην ηειηθφ πξντφλ ην νπνίν αηηείηαη ζην ΚΔΠ ν πνιίηεο. ηελ πεξίπησζε ησλ ΚΔΠ ε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη κεγάιε αθνχ απφ ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο εμαξηάηαη θαη ε αμηνπηζηία θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ΚΔΠ.  

 

δ)Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε αγνξαζηψλ 

Οη θαηεγνξίεο πειαηψλ ζηνλ θιάδν ησλ ΚΔΠ είλαη νη πνιίηεο θαη νη 

επηρεηξήζεηο, νη νπνίνη θαη απνηεινχλ ηζρπξή δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε αθνχ 

αλάινγα κε ηα δηνηθεηηθά πξντφληα πνπ δεηνχλ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ αξηζκφ 

ησλ ππαιιήισλ πνπ ζα απαζρνινχληαη ζην ΚΔΠ. Δπίζεο ην θφζηνο κεηαθίλεζεο ησλ 

αγνξαζηψλ είλαη πνιχ ρακειφ αθνχ κπνξεί λα πξνκεζεπηνχλ ην ίδην δηνηθεηηθφ 

πξντφλ είηε απφ άιια ΚΔΠ είηε απφ ηελ ίδηα ηελ ππεξεζία. 

 

3.3.2.         Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος 
 

Ζ κειέηε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο δελ είλαη ηθαλή απφ κφλε ηεο λα 

νδεγήζεη ηνλ νξγαληζκφ ζηε δηακφξθσζε ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο. Πξέπεη λα 

αληρλεχζεη θαη εθείλεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ είλαη δπλάκεηο ή αδπλακίεο ηνπ, ψζηε λα 

θαζνξηζηνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο εθείλεο πνπ κπνξνχλ λα εθηεινχλ θαιχηεξα απφ ηνπο 

αληαγσληζηέο θαη λα νδεγήζνπλ ζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

 

3.3.2.1. Οξγαλσηηθή Γνκή 
 

Ζ νξγαλσηηθή δνκή ησλ ΚΔΠ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην λ.3013/2002, θαη 

είλαη δεζκεπηηθή γηα φια ηα ΚΔΠ. Ζ Γηεχζπλζε θαη ηα δχν ηκήκαηα κε ηηο 

αξκνδηφηεηεο παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθά ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο. 
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3.3.2.2.        Κνπιηνχξα 
 

ιν ην πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζην ΚΔΠ έρεη ελζηεξληζηεί ηελ απνζηνιή 

ηνπ νξγαληζκνχ θαη πξνζπαζεί κέζα απφ ηελ εξγαζία ηνπ λα απνδεηθλχεη θαζεκεξηλά 

φηη ε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη πξνηεξαηφηεηα ηνπ Γήκνπ. Γλσξίδεη φηη ην ΚΔΠ 

Αγίαο Παξαζθεπήο βξίζθεηαη πνιχ ςειά ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ πνιηηψλ θαη 

πξνζπαζεί  λα δηαηεξήζεη απηφ ην πιενλέθηεκα πνπ δηαζέηεη. Δζηηάδεη ζηελ πνηφηεηα 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε ζηφρν ηελ ηαρχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ιεηηνπξγεί ζε έλα δήκν 60.000 θαηνίθσλ νη ζρέζεηο κε ηνπο 

πνιίηεο δελ είλαη απξφζσπεο αιιά θηιηθέο.  

 

3.3.2.3 .       Πφξνη ηνπ Οξγαληζκνχ 

 

Έλα δπλαηφ ζεκείν ηνπ ΚΔΠ Αγίαο Παξαζθεπήο είλαη ε ηνπνζεζία ηνπ. 

Βξίζθεηαη πάλσ ζηνλ νδηθφ άμνλα ηεο Μεζνγείσλ, πνιχ θνληά ζηελ Κεληξηθή 

Πιαηεηά ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο, ζην θέληξν δειαδή ηεο πφιεο. Βξίζθεηαη πνιχ 

θνληά ζε δχν ζηάζεηο ΜΔΣΡΟ θαη ππάξρεη ζηάζε ιεσθνξείνπ δίπια ζην θηίξην. Σν 

αλσηέξσ ζεκείν ίζσο λα απνηειεί θαη ην θαιχηεξν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα αθνχ 

ζεσξείηαη κνλαδηθφ θαη δχζθνιν λα αληηγξαθεί. Δπίζεο ιεηηνπξγεί κε δηεπξπκέλν 

σξάξην δειαδή κέρξη ηηο 8:00κ.κ. θάζε κέξα θαη άββαην πξσί. Ζ εχθνιε πξφζβαζε 

θαη ην σξάξην είλαη νη θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ ην επηζθέπηνληαη θαζεκεξηλά θαη 

θάηνηθνη ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαζψο ηα πεξηζζφηεξα ΚΔΠ ηεο Αλαηνιηθήο 

Αηηηθήο ιεηηνπξγνχλ κφλν πξσί. 

 

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ επηρείξεζε 

αθνχ είλαη έκπεηξν, εμεηδηθεπκέλν θαη πξνζαξκφδεηαη εχθνια ζηηο αιιαγέο ηεο 

λνκνζεζίαο θαη κπνξεί λα αληαπεμέιζεη εχθνια θαη ζηηο πην εμεηδηθεπκέλεο 

απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ.   

 

Λακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ ήδε ππάξρνπζα νξγαλσηηθή δνκή ηνπ δήκνπ 

Αγίαο Παξαζθεπήο, φζνλ αθνξά φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ δήκνπ πνπ εμππεξεηνχλ 

πνιίηεο, πθίζηαληαη ηέζζεξα δηαθνξεηηθά θηίξηα πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο front office 

θαζψο θαη ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο πξσηνθφιινπ, αθνχ ζχκθσλα κε ηελ 

εγθχθιην 3/2011 ηνπ ΤΠΔ, νη κεηαθεξφκελεο ζηνπο δήκνπο ππεξεζίεο δηαηεξνχζαλ 
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ην δηθφ ηνπο πξσηφθνιιν. Ζ δνκή απηή ηνπ δήκνπ φπσο πξνέθπςε απφ ην 

πξφγξακκα Καιιηθξάηεο, απνδείρζεθε κε ιεηηνπξγηθή, ζπλνδεχηεθε απφ αχμεζε 

ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ, ην βαζηθφηεξν δε φισλ είλαη φηη, δε δεκηνχξγεζε νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο θαη απνηειεί ηξνρνπέδη ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημε ηνπ δήκνπ. 

 

3.4.  Γηακφξθσζε ηξαηεγηθήο 

 

Καηά ηε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο ζην δεκφζην ηνκέα ν νξγαληζκφο 

αλαιακβάλεη ηε κεηαηξνπή ηνπ νξάκαηφο ηνπ ζε έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν ζηφρσλ, 

πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ησλ δεκνζίσλ πνιηηηθψλ φπσο απηέο 

έρνπλ δηαηππσζεί απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία. Ζ δηαδηθαζία απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ηελ αλάιπζε SWOT απνβιέπεη ζην πξνζδηνξηζκφ ησλ ηξαηεγηθψλ 

Πξνβιεκαηηζκψλ πνπ ν νξγαληζκφο θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη, γηα λα αθνινπζήζεη ε 

αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ ηξαηεγηθψλ Δπηινγψλ (ΤΠΔΓΓΑ, 2007). 

3.4.1.       SWOT ANALYSIS 

 
Ζ αλάιπζε SWOT απνηειεί έλα απιφ εξγαιείν αλάιπζεο πεξηβάιινληνο, ην 

νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φια ηα επίπεδα δηνίθεζεο ελφο νξγαληζκνχ Μηα 

αλάιπζε SWOT πςειήο πνηφηεηαο πξνζθέξεη ηε βάζε γηα ην ζρεδηαζκφ κηαο 

ζηξαηεγηθήο πνπ επσθειείηαη απφ ηνπο πφξνπο ηνπ νξγαληζκνχ ζηνρεχεη θαηεπζείαλ 

ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ βέιηηζησλ επθαηξηψλ ηνπ θαη ηνλ πξνζηαηεχεη απφ ηηο 

απεηιέο θαηά ηελ επεκεξία ηνπ (Thompson θιπ, 2010). 

 

Γπλάκεηο: 

 Οη ππάιιεινη έρνπλ απνθηήζεη θνπιηνχξα πνηφηεηαο παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. 

 Οη ππάιιεινη είλαη έκπεηξνη θαη θαηαξηηζκέλνη αθνχ νη πεξηζζφηεξνη 

ππεξεηνχλ ζην ΚΔΠ πνιιά ρξφληα.  

 Ζ ρσξνζέηεζε ηνπ ΚΔΠ απνηειεί ην πην δπλαηφ ηνπ ζεκείν αθνχ βξίζθεηαη 

ζην Κέληξν ηεο Πφιεο ζηε Λ. Μεζνγείσλ πνιχ θνληά ζε δπν ζηαζκνχο 

ΜΔΣΡΟ θαη ππάξρεη ζηάζε ιεσθνξείνπ έμσ απφ ην θηίξην . 
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 Σν δηεπξπκέλν σξάξην δειαδή θαζεκεξηλά 8:00-20:00 θαη άββαην, ζε 

αληίζεζε κε πνιιά ΚΔΠ φκνξσλ Γήκσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κφλν πξσί 

 Πνιχ θαινί ρξφλνη δηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ. 

 Ζ δηεθπεξαίσζε πνιιψλ αηηήζεσλ «γεληθήο ρξήζεο», αηηήζεσλ δειαδή πνπ 

δελ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία λα δηεθπεξαηψλνληαη απφ ην ΚΔΠ.  

 Μεησκέλα ιεηηνπξγηθά έμνδα αθνχ ε δαπάλε ηνπ ελνηθίνπ θαιχπηεηαη εμ 

νινθιήξνπ απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ. 

 

Αδπλακίεο : 

 Οη απνγεπκαηηλέο βάξδηεο απνηεινχλ ζεκείν πξνζηξηβήο κεηαμχ ησλ 

ππαιιήισλ. 

 Ζ θαζεκεξηλή επαθή ηνπ πξνζσπηθνχ κε θνηλφ έρεη πξνθαιέζεη θφπσζε 

ζηνπο ππαιιήινπο. 

 Γελ ππάξρεη ζχγρξνλνο ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο, νη ππνινγηζηέο θαη νη 

εθηππσηέο είλαη πξνεγνχκελεο ηερλνινγίαο, πνιχ αξγνί θαη θαζπζηεξνχλ λα 

δηεθπεξαηψλνπλ ηηο ππνζέζεηο. 

 Γελ ππάξρεη νξηζκφο θαζεθφλησλ ησλ ππαιιήισλ, κε απνηέιεζκα φινη νη 

ππάιιεινη λα αζρνινχληαη κε φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ΚΔΠ. 

 Γελ ππάξρεη νξγάλσζε ησλ ππνζέζεσλ έηζη ψζηε θάζε ζηηγκή ν θάζε 

ππάιιεινο απφ ηνλ ππνινγηζηή ηνπ λα κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία 

ηεο ππφζεζεο απφ ηφηε πνπ εηζέξρεηαη ζην ΚΔΠ κέρξη ηε ζηηγκή πνπ 

παξαιακβάλεηαη απφ ην ρξήζηε γεγνλφο πνπ ζα βνεζνχζε ζηελ ηαρχηεξε 

ελεκέξσζε πνιηηψλ θαζψο θαη ζηελ  άληιεζε ζηνηρείσλ γηα ηνπο ρξφλνπο 

δηεθπεξαίσζεο ησλ ππνζέζεσλ (ρξήζηκνο δείθηεο). 

 Έιιεηςε πξνζσπηθνχ. Πξέπεη λα ππάξρεη αλαινγία ππνζέζεσλ κε πξνζσπηθφ. 

Δλψ νη ππνζέζεηο απφ ην 2014 ππεξδηπιαζηάζηεθαλ ην πξνζσπηθφ κεηψζεθε. 

 Σν θηίξην δελ επαξθεί γηα ηελ εμππεξέηεζε εθαηνληάδσλ πνιηηψλ πνπ 

επηζθέπηνληαη θαζεκεξηλά ην ΚΔΠ θαη πνιιέο θνξέο ε αλακνλή είλαη έμσ 

απφ ην ρψξν.   

 Ζ πξφζβαζε  ΑκΔΑ είλαη δχζθνιε ιφγσ ηεο ζηελφηεηαο ηνπ ρψξνπ. 
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Δπθαηξίεο 

 Λεηηνπξγία πνιιψλ ππεξεζηψλ ζηα επξχηεξα φξηα ηνπ δήκνπ φπσο δπν 

ππεξεζίεο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξψλ, Γηεχζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, Γηεχζπλζε Τγηεηλήο ηεο Πεξηθέξεηαο, ΔΡΣ, Δπηζεψξεζε 

Δξγαζίαο, Δζληθφ Κηεκαηνιφγην, Αζηπλνκηθφ Σκήκα, ΟΑΔΓ, ΟΑΔΔ, ΗΚΑ.  

 Λεηηνπξγία Πνιενδνκίαο θαη Πξφλνηαο σο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ νη νπνίεο  

εμππεξεηνχλ νθηψ θαιιηθξαηηθνχο δήκνπο . 

 Λεηηνπξγία ηξηψλ απφ ηα κεγαιχηεξα ζηελ Διιάδα μελφγισζζα ηδησηηθά 

ζρνιεία (δχν Ακεξηθάληθα θαη έλα Γαιιηθφ) θαη ελφο Ακεξηθάληθνπ 

Παλεπηζηεκίνπ. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί κηα κεγάιε θαηεγνξία  πειαηψλ 

κε εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά (λένη, εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία,  

επηθνηλσλία ζε μέλε γιψζζα) θαη νη νπνίνη δεηνχλ ζπγθεθξηκέλα δηνηθεηηθά 

πξντφληα. Δίλαη κηα επθαηξία ινηπφλ γηα ην ΚΔΠ λα πξνζθέξεη μερσξηζηέο 

ππεξεζίεο, νκαδνπνηψληαο απηά ηα πξντφληα θαη  εληζρχνληαο ην πξνζσπηθφ 

ηνπ κε θαηαξηηζκέλνπο ππαιιήινπο,  ψζηε λα ελεκεξψλνπλ ηνπο πνιίηεο ζηε 

γιψζζα ηνπο (αθφκα θαη επηθνηλσλία κέζσ mail) γηα ην ζχλνιν ησλ βεκάησλ 

ηεο αηηνχκελεο δηαδηθαζίαο.  

 Έληνλε αχμεζε αγνξαζηηθήο δήηεζεο (πεξηζζφηεξεο ππνζέζεηο απφ ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά). 

 Δπθαηξίεο εθκεηάιιεπζεο λέσλ αλαδπφκελσλ ηερλνινγηψλ (ςεθηαθή 

δηαθπβέξλεζε) 

 Δπθαηξίεο απφζπαζεο λένπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο ζε παξνρή δηνηθεηηθψλ 

πξντφλησλ. 

 Δθαξκνγή θαιψλ πξαθηηθψλ απφ ρψξεο ηεο Δπξψπεο ζε ζέκαηα 

εμππεξέηεζεο Πνιηηψλ. 

 

Απεηιέο 

 Σν ππάξρνλ κνληέιν δηνηθεηηθήο δηάξζξσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΔΠ 

επηδξά αξλεηηθά ζηελ απφδνζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Σν θιαζζηθφ 

δηνηθεηηθφ κνληέιν πνπ εθαξκφδεηαη εδψ, φπσο ζηηο πεξηζζφηεξεο εζσηεξηθέο 

ππεξεζίεο ησλ νξγαληζκψλ, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο κηαο 

αλνηθηήο, πνιπδηάζηαηεο, πνιπζεκαηηθήο θαη ξεπζηήο απφ πιεπξάο 

αξκνδηνηήησλ, ππεξεζίαο φπσο ηα ΚΔΠ. 
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 Μεηαθνξά αξκνδηνηήησλ απφ ην θξάηνο ρσξίο λα αθνινπζείηαη απφ 

κεηαθνξά αλζξψπηλσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ (πρ  κεηαθνξά ησλ ππνζέζεσλ 

ΟΑΔΓ ). 

 Πνιηηηθή κείσζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ηνπ θξάηνπο έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πξνζιήςεσλ.  

 Άζθεζε ηεο ίδηαο αξκνδηφηεηαο απφ πνιινχο θνξείο. Ζ ίδηα ππεξεζία 

παξέρεηαη απφ πνιινχο θνξείο κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα, ε 

αλαλέσζε άδεηαο νδήγεζεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ δήκνπ λα παξέρεηαη 

απφ ηέζζεξεηο θνξείο. 

 Πξνζηξηβέο θαη εληάζεηο κεηαμχ πνιηηψλ θαη ππαιιήισλ ηνπ ΚΔΠ πνπ 

πξνθαινχληαη απφ 

o Παξαπιεξνθφξεζε απφ ηα ΜΜΔ πνπ πνιιέο θνξέο παξαθηλνχλ ηνπο 

πνιίηεο λα απεπζχλνληαη ζηα ΚΔΠ γηα δηαδηθαζίεο πνπ δελ έρνπλ 

μεθηλήζεη λα δηεθπεξαηψλνληαη. 

o Σελ άπνςε πνπ επηθξαηεί γηα ηα ΚΔΠ φηη κπνξνχλ λα δηεπζεηήζνπλ 

νπνηαδήπνηε ππφζεζε ησλ πνιηηψλ. 

o Σελ άπνςε φηη κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο δηεθπεξαηψζεθε ε 

ππφζεζή ηνπο ρσξίο λα γίλεηαη αληηιεπηφ  φηη γηα ηηο πεξηζζφηεξεο 

δηαδηθαζίεο ν ξφινο ηνπ ΚΔΠ είλαη κεζνιαβεηηθφο θαη φρη 

δηεθπεξαησηηθφο. 

 Απμαλφκελε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε πξνκεζεπηψλ (ε δηεχζπλζε 

κεηαθνξψλ εμππεξεηεί ηαρχηεξα ηηο αηηήζεηο ησλ πνιηηψλ πνπ απεπζχλνληαη  

απηνπξνζψπσο απφ ηνπο πνιίηεο πνπ απεπζχλνπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο ζε απηήλ 

κέζσ ΚΔΠ) . 

 Καζπζηεξήζεηο ζηηο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

 Παξνρή ππεξεζηψλ πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ιηγφηεξν ζηνλ 

πνιίηε. 
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3.4.2.    Γηαπηζηψζεηο 

 
Ζ νμπδεξθήο δηάγλσζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

είλαη πξναπαηηνχκελε γηα λα ζρεδηάζνπλ ηα αλψηεξα ζηειέρε κηα ζηξαηεγηθή πνπ λα 

ηαηξηάδεη απφιπηα ζηελ θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο, λα είλαη ηθαλή λα δεκηνπξγήζεη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη λα έρεη θαιέο πξννπηηθέο λα απμήζεη ηελ απφδνζε 

ηεο επηρείξεζεο, ηα ηξία θξηηήξηα κηαο ληθήηξηαο ζηξαηεγηθήο (Σhompson.θ.ά,2010).  

πλνςίδνληαο ηελ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο δηαπηζηψλνπκε: 

 Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο σο δήκνο έδξαο λνκαξρηαθήο 

απηνδηνίθεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καιιηθξάηε, αζθεί 

δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζε ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ Πνιενδνκία θαη 

ηελ Πξφλνηα, εμππεξεηψληαο θαηνίθνπο άιισλ νθηψ θαιιηθξαηηθψλ 

δήκσλ ζε αξκνδηφηεηεο πνπ ε πιεηνςεθία απηψλ αθνξνχλ ζε 

εμππεξέηεζε θνηλνχ.   

 Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο ζην δήκν πνπ αζθνχλ ηηο ίδηεο 

αξκνδηφηεηεο, ζηεγάδνληαη ζε δηαθνξεηηθά θηίξηα γεγνλφο πνπ 

εκπνδίδεη ην δήκν λα πξνβεί ζε νηθνλνκίεο θιίκαθαο . 

 Σν ΚΔΠ Αγίαο Παξαζθεπήο είλαη κηα ππεξεζία κε παξνρή ζηαζεξά 

άξηζηεο εμππεξέηεζεο ππεξεζηψλ, κε ζπλερψο απμαλφκελν αξηζκφ 

ππνζέζεσλ, κε πνιχ θαιή ζεηξά θαηάηαμεο αλάκεζα ζε πνιχ κεγάια  

ΚΔΠ ηεο Αηηηθήο, κε πνιχ θαινχο ρξφλνπο δηεθπεξαίσζεο 

ππνζέζεσλ, κε πνιχ έκπεηξν θαη κε μερσξηζηέο δεμηφηεηεο πξνζσπηθφ. 

 Σν κεγαιχηεξν πιήζνο ησλ αηηεκάησλ πνπ δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηα 

ΚΔΠ, αθνξνχλ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ, ηα νπνία ν πνιίηεο 

ρξεζηκνπνηεί σο δηθαηνινγεηηθά γηα άιιεο ζπλαιιαγέο θπξίσο κε ην 

δεκφζην. Ο πνιίηεο δειαδή ιεηηνπξγεί σο ηαρπδξφκνο ησλ ππεξεζηψλ 

απηψλ κεηαθέξνληαο ηα δηθαηνινγεηηθά απφ ηε κηα ππεξεζία ζηελ 

άιιε επεηδή νη δεκφζηεο ππεξεζίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο δε εθαξκφδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο 

απηεπάγγειηεο αλαδήηεζεο. 
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3.4.3.        Πξνηεηλφκελε ζηξαηεγηθή 

 

Ο δήκνο έρνληαο κπξνζηά ηνπ ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο, επηζπκεί λα εληζρχζεη ηνλ ήδε πεηπρεκέλν απηφ δηακεζνιαβεηηθφ 

κεραληζκφ αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Ζ εμππεξέηεζε ηνπ 

θνηλνχ κπνξεί λα αλαβαζκηζηεί απφ ηελ αμηνπνίεζε ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ. Ο 

ζηφρνο ζα πξέπεη λα είλαη, ην πξνζσπηθφ ησλ ΚΔΠ λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ 

πξνζέιεπζε ηνπ θνηλνχ, ε εμππεξέηεζε ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη θπξίσο 

ειεθηξνληθά.  

ε δεχηεξν ζηάδην λα εληάμεη ζε απηφ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ζε 

ζέκαηα αξκνδηνηήησλ ππεξεζηψλ δφκεζεο, πξφλνηαο θαζψο θαη πιήζνο 

αξκνδηνηήησλ ηνπ δήκνπ φπσο αξκνδηφηεηεο δεκνηνινγίσλ, αηηήκαηα πξνο ηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ππεξεζία, θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο πξνηείλεηαη λα 

αζθνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ηα ΚΔΠ. Απψηεξνο ζηφρνο απνηειεί ε δεκηνπξγία κηαο 

κνλαδηθήο πχιεο εηζφδνπ ηνπ πνιίηε πνπ επηζθέπηεηαη ην δήκν Αγίαο Παξαζθεπήο 

γηα φιεο ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ κε ην θξάηνο, είηε απηή είλαη ε θπζηθή πχιε ησλ ΚΔΠ, 

είηε ε αληίζηνηρε ςεθηαθή ηνπ ΔΡΜΖ. Αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθηπαθή πχιε ΔΡΜΖ, 

ήδε ην θξάηνο ζρεδηάδεη ηελ αλαβάζκηζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ηελ 

πξνηεξαηνπνίεζε ηνπ πιήζνπο ησλ παξερφκελσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο ζα 

επηρεηξεζεί ε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηεο θηιηθφηεηαο πξνο ηνλ ρξήζηε 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΔΡΜΖ (ΤΓΜΖΓ , 2014 ).  

Βαδίδνληαο ηα ρλάξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηε, ην νπνίν πξνσζεί ηελ 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε πξνβιέπνληαο ηελ ειεθηξνληθή ζπλεξγαζία κε άιινπο 

θνξείο ηνπ δεκνζίνπ, ην ΚΔΠ ηνπ Γήκνπ ζα κπνξνχζε λα κεηεμειηρζεί ζε ππεξεζία 

κηαο ζηάζεο (onestopshop) κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο κε ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληψλ ηε 

κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ θαη ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

δήκνπ θαη ηελ απινπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ηνπ δήκνπ θαη ησλ πνιηηψλ.  

Σν πεξηβάιινλ επηβάιιεη αιιαγέο πνπ ζα νδεγήζνπλ ην ΚΔΠ λα 

εθκεηαιιεπηεί ηα αληαγσληζηηθά ηνπ πιενλεθηήκαηα κε ζεκαληηθά νθέιε γη απηφ. 

Έρνληαο ινηπφλ δεδνκέλεο ηηο δπζιεηηνπξγίεο (αδπλακίεο), θαιείηαη ν Γήκνο λα 

πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο ζπλζήθεο, κεηαηξέπνληαο ηηο αδπλακίεο ζε δπλάκεηο, 
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πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζεη θαη λα εμειηρζεί. Πξνηείλεηαη κηα ξηδηθή αιιαγή  ε νπνία 

πξνθαιείηαη απφ εμσηεξηθέο δπλάκεηο ε νπνία ζα βαζηζηεί ζηελ εθαξκνγή 

θαηλνηνκηψλ ζε εξγαζίεο θαη δνκέο θαη ε νπνία ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε ιφγσ ησλ 

πηέζεσλ γηα αιιαγή απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Ζ λέα δνκή ζα είλαη έλαο κεγάινο 

ηζρπξφο κεραληζκφο ν νπνίνο ζα έρεη ην ξφιν ηεο ππεξεζίαο frontoffice.  

Ζ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή γηα ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο είλαη ε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ απφ ηα άιια ΚΔΠ ηνπ θιάδνπ εληάζζνληαο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ 

θαη άιιεο αξκνδηφηεηεο, πνπ είηε θαηά θχξην ιφγν εληάζζνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο 

δηαδηθαζίεο ηνπ ΚΔΠ, είηε ζα ππνβάιινληαη σο αηηήκαηα ζηε λέα δηεπξπκέλε 

ππεξεζία. Ο πνιίηεο ζα απεπζχλεηαη εθεί πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαηψζεη πιένλ ην 

ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηα ΚΔΠ. Τπνινγίδεηαη φηη ην 30% 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα δχλαληαη λα παξέρνληαη 

απφ ην ΚΔΠ. Δπίζεο ζηα πιαίζηα ηεο ειεθηξνληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο πξνηείλεηαη 

ε εγθαηάζηαζε ελφο λένπ αζθαινχο θαη εμσζηξεθνχο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, 

ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ζα ππνζηεξίδεη ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ζηνηρείσλ . 

Πην ζπγθεθξηκέλα 

1)Σν δεκνηνιφγην θαη ην ιεμηαξρείν, ηα πηζηνπνηεηηθά ησλ νπνίσλ ήδε 

απνηεινχλ ηνλ θπξηφηεξν φγθν δνπιεηάο ηνπ ΚΔΠ, πξνηείλεηαη λα εθδίδνληαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηα ΚΔΠ θαη νη δπν ππάιιεινη ησλ δεκνηνινγίσλ πνπ 

απαζρνινχληαη ζήκεξα γηα έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ ζα κεηαθεξζνχλ ζην ΚΔΠ θαη ζα 

απαζρνινχληαη κε ην ζχλνιν ησλ ππνζέζεσλ ηνπ ΚΔΠ εληζρχνληαο θαη ηελ 

απνγεπκαηηλή βάξδηα πνπ ε πξνζέιεπζε πνιηηψλ είλαη ήδε πνιχ κεγάιε θαη ζπλερψο 

απμάλεηαη. Ζ ππεξεζία δεκνηνινγίσλ φζνλ αθνξά ηηο ππνζέζεηο ζπλαιιαγήο κε ην 

θνηλφ ζα ιεηηνπξγεί σο ππεξεζία backoffice, δε ζα ππνδέρεηαη απεπζείαο θνηλφ θαη 

ζα δηεθπεξαηψλεη ηηο ππνζέζεη πνπ ζα απνζηέιινληαη απφ ην ΚΔΠ. 

 

2) Μέξνο ησλ ππνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο κεηαθεξφκελεο αξκνδηφηεηεο ηεο 

Πνιενδνκίαο πξνηείλνληαη λα αζθνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ηα ΚΔΠ απφ 

εμεηδηθεπκέλν ππάιιειν, ν νπνίνο ζα εγθαηαζηαζεί ζην ρψξν ηνπ ΚΔΠ θαη κπνξεί λα 

ιακβάλεη θαη αηηήζεηο πνιηηψλ πνπ δεηνχλ βεβαηψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά ππνζέζεσλ 

πνιενδνκίαο θαη λα ηηο κεηαβηβάδεη κε ηε ζεηξά ηνπ ζηελ ππεξεζία απηή γηα 

δηεθπεξαίσζε. ηελ ίδηα ινγηθή ζα κπνξνχζαλ νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ηνπ ΚΔΠ λα 
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εμππεξεηνχλ ππνζέζεηο ηεο Πξφλνηαο, φπσο βηβιηάξηα αλαζθαιίζησλ, θαηάζεζε 

δηθαηνινγεηηθψλ αλαπεξίαο γηα ρνξήγεζε πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ. Οη ππάιιεινη 

ηνπ ΚΔΠ έρνπλ ήδε δηεθπεξαηψζεη ζην παξειζφλ κε απφιπηε επηηπρία ππνζέζεηο 

πξφλνηαο (απνγξαθή δηθαηνχρσλ) θαη ζπλερίδνπλ λα ζπλαιιάζζνληαη κε ΑκΔΑ 

(ρνξήγεζε δειηίσλ ΑκΔΑ) νπφηε θαη δηαζέηνπλ ζρεηηθή εκπεηξία θαη επαηζζεζία. 

 

3)Γξάζεηο ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ ψζηε λα γλσξίδνπλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην 100% ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ παξέρνληαη απφ ηα ΚΔΠ ψζηε λα 

αμηνπνηήζνπλ ζην κέγηζην ηε δπλαηφηεηα πνπ ηνπο έδσζε ην θξάηνο γηα ηε δηθή ηνπο 

εμππεξέηεζε. 

 

4) Μέξνο ησλ ππνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ: 

α)δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο φπσο ρνξήγεζε αδεηψλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο(ήδε ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη κε 

γλσζηνπνίεζε απφ ηνλ επηρεηξεκαηία θαη ζε ΚΔΠ)  

β) έζνδα, κε αηηήκαηα πνιηηψλ πνπ αθνξά βεβαίσζε ΣΑΠ (ήδε απνηειεί 

αξκνδηφηεηα ΚΔΠ) αιιά θαη αηηήκαηα πνιηηψλ πνπ αθνξνχλ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα   

πξνηείλεηαη λα αζθνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ηα ΚΔΠ θαη νη αληίζηνηρεο ππεξεζίεο 

ηνπ δήκσλ λα ιεηηνπξγνχλ σο ππεξεζίεο backoffice. 

 

5) Σε δεκηνπξγία κηαο θνηλήο βάζεο δεδνκέλσλ κεηά ζηνηρεία ησλ πνιηηψλ 

πνπ ηεξνχληαη ζην δήκν θαη ηψξα βξίζθνληαη ζε πέληε δηαθνξεηηθέο βάζεηο 

δεδνκέλσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο, έηζη ψζηε ην ΚΔΠ λα 

ρξεζηκνπνηεί απηή ηε βάζε θαη λα πιεξνθνξεί ηνπο πνιίηεο γηα δηεθπεξαίσζε ησλ 

αηηεκάησλ ηνπο. 

 

6) Γξάζεηο ελεκέξσζεο ηνπ πιεζπζκνχ γηα ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΡΜΖ, ψζηε λα πξνκεζεχνληαη ηα δηνηθεηηθά πξντφληα 

κφλνη ηνπο ρσξίο λα απεπζχλνληαη ζην ΚΔΠ. Απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πξνθχπηεη 

φηη ην πνζνζηψλ ησλ αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ 

ΔΡΜΖ, είλαη αξθεηά απμεκέλν ζε ζρέζε κε άιινπο δήκνπο θαη ζηξαηεγηθή ηνπ 

δήκνπ είλαη λα απμεζεί αθφκα πεξηζζφηεξν. πσο πξνθχπηεη θαη απφ ην 
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Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ νη θάηνηθνη ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο είλαη λένη άξα θαη 

εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία. 

 

πλνςίδνληαο πξέπεη λα επηηεπρζνχλ αιιαγέο 

 ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ Γήκνπ, κε αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ, κείσζε 

ζπλαξκνδηνηήησλ θαη ελίζρπζε ηεο λέαο δνκήο κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ 

 ζηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, κε ζπληνληζκφ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ 

ππεξεζηψλ, επηκφξθσζε λένπ πξνζσπηθνχ, ππνζηήξημε ηεο λέαο δνκήο  απφ 

ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο 

πσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα φιεο νη ελέξγεηεο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο πξνβιέπνληαη απφ λνκνζεζία θαη εγθπθιίνπο. Μηα ζηξαηεγηθή 

ινηπφλ, ε νπνία ζα ήηαλ αληίζεηε ζηε λνκνζεζία ή γηα λα εθαξκνζηεί ζα απαηηνχζε 

αιιαγή ηεο λνκνζεζίαο, ζηε κειέηε πεξίπησζεο ζα ήηαλ αλέθηθηε θαη ζα παξέκελε 

απιψο ην αλεθπιήξσην φλεηξν ηεο δεκνηηθήο αξρήο.   

ηε κειέηε πεξίπησζεο ην πιενλέθηεκα ησλ πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ είλαη 

φηη δελ απαηηείηαη λνκνζεηηθή ξχζκηζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο κε απνηέιεζκα λα 

είλαη εθηθηέο θαη άκεζα εθαξκφζηκεο απφ ηε δεκνηηθή αξρή. 

 Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ζε θακία πεξίπησζε δε ζα αιινησζεί ν 

ραξαθηήξαο ηνπ ΚΔΠ φπσο νξίδεηαη απφ ηε λνκνζεζία θαη πεξηγξάθηεθε αλαιπηηθά 

ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο θαη νχηε νη ππάιιεινη ηνπ ΚΔΠ ζα αζρνινχληαη κε 

αιιφηξηα θαζήθνληα.  Αληίζεηα ε λέα πξνηεηλφκελε δνκή ζα βξίζθεηαη ζε λέν 

κεγαιχηεξν θαη πνην ιεηηνπξγηθφ ρψξν θαη  ζα εληζρπζεί κε ππαιιήινπο ηνπ δήκνπ 

πνπ έρνπλ εκπεηξία ζηηο λέεο πξνηεηλφκελεο αξκνδηφηεηεο, νη νπνίνη θαη ζα 

αθνινπζνχλ ην δηεπξπκέλν σξάξην ησλ ΚΔΠ, θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο θαη 

άββαην, ψζηε λα εμππεξεηνχληαη νη πνιίηεο πνπ εξγάδνληαη ηηο πξσηλέο ψξεο.   

Αλαθεθαιαηψλνληαο δηαπηζηψλεηαη φηη εθαξκφδνληαο κηα αληαγσληζηηθή 

(επηρεηξεκαηηθή) ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο κέζσ ηεο πςειήο πνηφηεηαο θαη ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απαηηνχληαη νη ιεηηνπξγηθέο 

ζηξαηεγηθέο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηηο αθξηβείο δηαδηθαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ, ψζηε κε ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ πφξσλ λα επηηεπρζεί δηαζθάιηζε 

πνηφηεηαο πνπ επηζπκεί ην ΚΔΠ λα πξνζθέξεη ζηνπο πνιίηεο. Αθνινπζψληαο ηε 
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ιεηηνπξγηθή ζηξαηεγηθή αλζξψπηλσλ πφξσλ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ απαζρφιεζε 

έκπεηξνπ πξνζσπηθνχ κε πνιιέο ηθαλφηεηεο δεμηφηεηεο θαη ζηε ζπλερή επηκφξθσζε 

πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ηε ζηξαηεγηθή ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ επεηδή ηα 

ζσζηά νξγαλσκέλα θαη ζχγρξνλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα βειηηψλνπλ ηελ 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ζα απνθηήζεη ε επηρείξεζε αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα. 

 

3.5.  Τινπνίεζε ζηξαηεγηθήο 

3.5.1.        Δλέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ηξαηεγηθήο 

 

Δθαξκφδνληαο φια ηα παξαπάλσ εθηηκάηαη φηη ζα αλαβαζκηζηεί ε 

επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ θαη ζα επηηεπρζεί ν ζηφρνο πνπ είλαη ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ λέα απηή δνκή, ζα είλαη κηα 

θαηλνηνκία ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ. Οη θαηαιχηεο γηα ηελ επηηπρία ηεο ελ 

ιφγσ αιιαγήο είλαη, θαηαξρήλ ε θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ πξνέθπςε απφ 

φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο, ν ζπληνληζκφο ησλ ππεξεζηψλ ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

ππάιιεισλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο αιιαγήο θαη ε ππνζηήξημε ηεο ελέξγεηαο απφ ηε 

δεκνηηθή αξρή.  

Ζ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο βαζίδεηαη ηφζν ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ φζν θαη ζηνπο ππφινηπνπο πφξνπο πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ ηελ ππνδνκή 

ηεο λέαο δνκήο.  

 Ο ρψξνο ππάξρεη. Ζ ηνπνζεζία πνπ είλαη ηψξα ην ΚΔΠ απνηειεί ην δπλαηφ 

ηνπ ζεκείν. Απαηηείηαη κφλν ε επέθηαζή ηνπ θαη ζην δηπιαλφ ρψξν θαη ε δεκηνπξγία 

θαηάιιεισλ πξνδηαγξαθψλ (κεγάινη ρψξνη αλακνλήο, δηαθνξεηηθφο ρψξνο γηα 

ππεξεζίεο backoffice, κεραλήκαηα πξνηεξαηφηεηαο θιπ) γηα ππνδνρή κεγαιχηεξνπ 

φγθνπ πνιηηψλ, θαη ζχγρξνλεο  πιηθνηερληθέο  ππνδνκέο. Ζ ηερλνγλσζία θαη ε 

εκπεηξία ππάξρνπλ. Καηάιιειν θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ππάξρεη. Υξεηάδνληαη 

φκσο λα γίλνπλ κεηαθηλήζεηο πξνζσπηθνχ πνπ ζα εληζρχζνπλ ηε λέα δνκή κε έκπεηξν 

γηα ηηο λέεο δηαδηθαζίεο πξνζσπηθφ. Απαηηείηαη κφλν λα αιιάμεη ε θνπιηνχξα θαη λα 

απνδερηνχλ ηελ αιιαγή νη εκπιεθφκελνη. 
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3.5.2.     Πφξνη γηα ηελ πινπνίεζε ζηξαηεγηθήο 

 

ζνλ αθνξά ηνλ θφζηνο ηεο πινπνίεζεο, απηφ βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, αθνχ ην κφλν πνπ ζα απαηηεζεί είλαη ε επέθηαζε ηνπ ήδε 

ππάξρνληνο κε ηελ ελνηθίαζε ηνπ δηπιαλνχ θαηαζηήκαηνο, ν εμνπιηζκφο θαη 

εγθαηάζηαζε ελφο ζχγρξνλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη νη δαπάλεο γηα ηηο 

δξάζεηο ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ γηα ηηο ππεξεζίεο ησλ ΚΔΠ θαη γηα δπλαηφηεηα 

αλαδήηεζεο πηζηνπνηεηηθψλ ρσξίο επίζθεςε ζην ΚΔΠ. Σν επηπιένλ πνζφ απφ ηελ 

ελνηθίαζε ηνπ δηπιαλνχ ρψξνπ ζα κπνξνχζε λα θαιπθζεί κε επηρνξήγεζε απφ ην 

ΤΠ.Δ, ην νπνίν ήδε θαιχπηεη θαη ην ελνίθην ηνπ πθηζηάκελνπ θηηξίνπ. Δπίζεο 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ελέξγεηεο γηα ηελ εμαζθάιηζε πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο 

γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ 

λα είλαη κέζσ πξνγξακκάησλ ΔΠΑ. 

Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί ζηε λέα δνκή ζα πξέπεη λα έρεη θάπνηεο 

δεμηφηεηεο. Δπεηδή φπσο ηνλίζηεθε θαη παξαπάλσ ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ 

έλα Γαιιηθφ θαη δχν Ακεξηθάληθα ρνιεία θαζψο θαη ην Ακεξηθάληθν Κνιιέγην θαη 

ήδε πνιινί απφ ηνπο πνιίηεο πνπ επηζθέπηνληαη ην ΚΔΠ δε γλσξίδνπλ Διιεληθά ε 

γλψζε δπν γισζζψλ επηθνηλσλίαο είλαη απαξαίηεηεο απφ ην πξνζσπηθφ πνπ ζα 

ηνπνζεηεζεί ζηε λέα δνκή. Δπίζεο ε άξηζηε γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/Τ είλαη απαξαίηεηε 

απφ ην ζχλνιν ησλ ππαιιήισλ πνπ ζα απαζρνινχληαη πιένλ ζην ΚΔΠ. 

3.5.3.        Δκπφδηα πινπνίεζεο ζηξαηεγηθήο 

 

Σν θπξηφηεξν εκπφδην γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνηεηλφκελεο ζηξαηεγηθήο 

είλαη ε αληίδξαζε ζηελ αιιαγή. Ο θφβνο γηα ηε λέα θαηάζηαζε αλαπηχζζεη ζηνπο 

εκπιεθφκελνπο ακπληηθνχο κεραληζκνχο απέλαληη ζε νηηδήπνηε λέν, «βνιεχνληαη» κε 

ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε αθφκα θαη αλ απηή δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή.   

 Οη εκπιεθφκελνη αηζζάλνληαη αζθάιεηα κε ην ππάξρνλ θαζεζηψο, επεηδή 

έρνπλ ζπλεζίζεη ηηο δηαδηθαζίεο, θνβνχληαη ηηο αιιαγέο θαη ην άγλσζην, ληψζνπλ φηη 

απεηινχληαη θαη γη απηφ αληηζηέθνληαη. Έηζη είλαη πνιχ πηζαλφ λα αληηδξάζνπλ ζηελ 

αιιαγή θαη λα εκθαλίζνπλ αξλεηηθή ζηάζε θαη ελέξγεηεο αληίζηαζεο, θαη ππάξρεη 

ελδερφκελν λα παξνπζηαζηνχλ θαζπζηεξήζεηο πξνζαξκνγήο ζηηο λέεο πξαθηηθέο ηεο 

δηνίθεζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. Πξέπεη φκσο λα εκπηζηεπζνχλ ην λέν 
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εγρείξεκα λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο αιιαγήο  λα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ 

ηνπο.   

3.6.   Αμηνιφγεζε θαη Έιεγρνο ηξαηεγηθήο 
 

Γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ εμέιημε ελφο νξγαληζκνχ ζην ζεκεξηλφ πνιπηάξαρν 

θαη πνιχπινθν πεξηβάιινλ, πξέπεη ν νξγαληζκφο λα εθαξκφδεη κεραληζκνχο 

αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψλεη εάλ νη ζθνπνί ηνπ ηέζεθαλ 

θαηά ην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ηεο ζηξαηεγηθήο έρνπλ επηηεπρζεί θαη λα ζπγθξίλεη 

ηα επηζπκεηά κε ηα πξαγκαηνπνηνχκελα απνηειέζκαηα. 

 

Με ην λ.3230/2004 επηρεηξείηαη ε πξψηε πξνζπάζεηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

λα πξνζαξκνζηεί ζηηο επηηαγέο ηνπ κάλαηδκελη θαη ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο. ηε ζπλέρεηα κε ην λ.4369/2016 

επηθαηξνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε ε δηαδηθαζία κε ηε ζπκκεηνρή θαη ησλ πνιηηψλ 

ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο. 

 

ηα πιαίζηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ, ε δεκφζηα δηνίθεζε εθαξκφδεη 

ηελ ηερληθή Balanced Scorecard,ε νπνία είλαη δνκεκέλε ζηε βάζε ηεο κέηξεζεο ηεο 

επίδνζεο ηνπ νξγαληζκνχ ππφ ηέζζεξεηο νπηηθέο γσλίεο: Πνιίηεο, Γηαζέζηκνη 

Οηθνλνκηθνί Πφξνη, Δζσηεξηθέο Γηαδηθαζίεο, Μάζεζε πλερή Βειηίσζε. ηε 

ζπλέρεηα θαζνξίδνληαη ζηφρνη, δείθηεο κέηξεζεο θαη δξάζεηο γηα θαζέλα απφ ηα 

παξαπάλσ θαη ηα απνηειέζκαηα παξέρνπλ ζηελ εγεζία φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ην εθηθηφ ή κε ησλ ππφ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ θαζψο θαη ηε 

δπλαηφηεηα επαλαθαζνξηζκνχ θαη αλαζεψξεζεο απηψλ αλάινγα κε ηηο πξνθχπηνπζεο 

αλάγθεο (ΤΠΔΓΓΑ, 2007).  

ηνλ ίδην λφκν γίλεηαη εηδηθή κλεία γηα ηνπο ΟΣΑ, αθνχ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ, απαηηείηαη απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΔΓΓΑ ε νπνία εθδίδεηαη κεηά απφ 

γλψκε ηεο ΚΔΓΔ. Με ηελ ίδηα απφθαζε εμεηδηθεχνληαη νη δείθηεο, νη ζηφρνη θαη ε 

δηάξθεηα κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο αλάινγα κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ θάζε ΟΣΑ. 

κσο παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ ν ζεζκφο απηφο δελ 

εθαξκφζηεθε απφ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, επεηδή θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ δελ 

ππήξμε επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο, αμηνιφγεζε ηεο πξνεγνχκελεο θαηάζηαζεο 
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εθπαίδεπζε θαη πφξνη θαη δε ιήθζεθαλ ππφςε νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ δήκσλ. Ηδηαίηεξα 

ζηε ζεκεξηλή επνρή φπνπ νη επηρνξεγήζεηο ηνπ θξάηνπο πξνο ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε κεηψλνληαη,  νη δήκνη ζεσξνχλ φηη ην θεληξηθφ θξάηνο αλαδεηεί ην 

«άιινζη» κέζσ ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο (Γθέθαο, 2017). 

Ζ κέηξεζε ηεο επίδνζεο κίαο ππεξεζίαο είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν, γηαηί 

παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ,  ζηνλ εληνπηζκφ θελψλ θαη παξαιείςεσλ, φπσο 

επίζεο θαη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θηλήηξσλ επηβξάβεπζεο θαη θαιψλ πξαθηηθψλ. 

Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα βήκαηα πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη έλαο θνξέαο γηα λα 

ζρεδηάζεη ζσζηά ηε κέηξεζε ηεο επίδνζεο ηνπ. Παξάιιεια, ε κέηξεζε ηεο επίδνζεο 

απαληά ζην βαζηθφ αίηεκα ησλ πνιηηψλ γηα θαιχηεξεο δεκνηηθέο ππεξεζίεο. Ζ 

δηαθάλεηα ζηε δηαρείξηζε ησλ ππεξεζηψλ, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ελεξγνχο 

πνιίηεο λα θαηαλνήζνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη κε πξνηάζεηο λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά 

ζηελ επίιπζε ηνπο (Γθέθαο, 2017). 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ ΚΔΠ ππφ ηε επίβιεςε θαη ηελ επνπηεία ηνπ ΤΠΔ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζην ΤΠΔ λα ειέγρεη ηελ απνδνηηθφηεηα φισλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ 

κε ηηο νπνίεο ζπλαιιάζζνληαη ηα ΚΔΠ, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

δίλνπλ πνιχ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην πιήζνο ησλ αηηεκάησλ πνπ 

δηεθπεξαηψλνληαη θαζψο θαη ην ρξφλν δηεθπεξαίσζεο ησλ ππνζέζεσλ απφ ηηο 

ππεξεζίεο θαη κε ηε ρξήζε δεηθηψλ δηεμάγνληαη πνιχ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηφζν  ησλ ππεξεζηψλ απηψλ φζν θαη ηνπ ΚΔΠ. 
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

 
Ζ ζχγρξνλε θαη πνιχπινθε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα επηβάιιεη κηα λέα 

ζεψξεζε ησλ ζεζκηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξακέηξσλ ηνπ ζχγρξνλνπ θξάηνπο. Απηή ε 

ζεψξεζε ζην ρψξν ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζπλεπάγεηαη κεηάβαζε απφ 

πθηζηάκελεο  γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ζε  πξσηνβνπιίεο αλαδηάξζξσζεο δνκψλ 

πνπ ζα ηελ θαηαζηήζνπλ απνθαζηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ αλαγθαία γεληθφηεξε  

αλαδηνξγάλσζε ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

Οη αξρέο ηνπ δεκφζηνπ κάλαηδκελη απνηεινχλ κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα γηα ηε 

δεκφζηα δηνίθεζε.  Σα ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο 

βαζίδνληαη ζηηο αξρέο ηνπ λένπ δεκνζίνπ κάλαηδκελη.  Οη δξάζεηο ησλ δεκνζίσλ 

νξγαληζκψλ βαζίδνληαη ζηηο αιιαγέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο.   Αμηνινγνχλ 

ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε,  ζρεδηάδνπλ ζηξαηεγηθέο,  δηακνξθψλνπλ  πξνγξάκκαηα 

θαη πνιηηηθέο, εθαξκφδνπλ ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο θαη πηνζεηνχλ δείθηεο κέηξεζεο 

παξαγσγηθφηεηαο. 

Ο ζεζκφο ησλ ΚΔΠ δεκηνπξγήζεθε γηα λα θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ νη 

πνιίηεο απφ ην θξάηνο θαη  βειηίσζε ηε ζρέζε ηνπο κε ην  θξάηνπο,  ιεηηνπξγψληαο 

σο δηακεζνιαβεηήο κεηαμχ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη θνηλσλίαο.  Σν θιαζζηθφ 

φκσο δηνηθεηηθφ κνληέιν πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ΚΔΠ δελ 

αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο κηαο πνιπδηάζηαηεο θαη πνιπζεκαηηθήο 

ππεξεζίαο φπσο απηά ηείλνπλ λα εμειηρζνχλ πξνζαξκφδνληαο ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηηο 

αιιαγέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο.  Οη εμειίμεηο επηβάιινπλ ηελ 

επηθαηξνπνίεζε θαη ηελ αιιαγή ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ αθνινπζείηαη ψζηε λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη λέεο πξνθιήζεηο θαη νη αλάγθεο πνπ δηακνξθψλνληαη ζην 

δηαξθψο κεηαβαιιφκελν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ.  Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ ηα ΚΔΠ λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα απαηηνχληαη αιιαγέο ηφζν ζηελ 

νξγαλσηηθή δνκή ηεο ππεξεζίαο φζν θαη ζηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο.   Δπίζεο 

απαξαίηεηε δηαδηθαζία γηα ηελ επηηπρία ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ε ζρεδίαζε θαη 

εθαξκνγή ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο θαη εθηίκεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζε ζρέζε 

κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί, δηαδηθαζία πνπ δπζηπρψο δελ 

εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  Σν γεγνλφο  απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηε ζηαζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ παξεκπφδηζε ηεο εμέιημεο ηνπο.  
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Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε παξαπάλσ, πξνθχπηεη φηη ηα 

εξγαιεία ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ κε απφιπηε 

επηηπρία ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο 

εηθφλαο ηεο ππεξεζίαο θαη θαη επέθηαζε λα εθπιεξψζνπλ ην φξακα ηνπ δήκνπ, πνπ 

είλαη ε βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ πνιίηε κέζσ κηαο ηδαληθήο γη απηφλ 

ππεξεζίαο.  Γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο ηδαληθήο ππεξεζίαο ηζρχνπλ δπν παξάκεηξνη.  Ζ 

κία είλαη φηη πξέπεη ε ππεξεζία ζπλερψο λα εμειίζζεζαη αμηνπνηψληαο ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε δεχηεξε ε ζεκαληηθφηεξε είλαη ε αληίιεςή 

πνπ ππάξρεη γηα ην θνηλφ. Γειαδή ε αληίιεςε φηη απηφ πνπ νλνκάδεηαη θνηλφ δελ 

είλαη θάηη νπδέηεξν πνπ κεραληζηηθά εμππεξεηνχκε αιιά  ν  άκεζνο εξγνδφηεο καο  

ηνλ νπνίν νθείινπκε λα ππεξεηνχκε κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. 
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