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[Η συμβολή των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 

στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης πριν και μετά 

τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Μελέτη περίπτωσης το ΚΕΠ 

0593 του Δήμου Κομοτηνής] 

 

Λέξεις Κλειδιά: Δημόσια Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, ΚΕΠ, Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση, Ψηφιακός Μετασχηματισμός. 

 

 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί αν τα ΚΕΠ από τη σύστασή τους 

μέχρι σήμερα, έχουν συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, καθώς 

επίσης και εάν κρίνεται απαραίτητη η συνέχιση του θεσμού. Αρχικά, στη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση αναλύθηκε η Ελληνική δημόσια διοίκηση, 

παρουσιάστηκαν οι μεταρρυθμίσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση και μελετήθηκε ο 

θεσμός των ΚΕΠ, αναδεικνύοντας παράλληλα ανάλογες δομές και διαδικτυακές 

πύλες εξυπηρέτησης πολιτών στην Ευρώπη. Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος της 

εργασίας που αποτελεί το Ερευνητικό μέρος, πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα, με 

χρήση ερωτηματολογίου. Επιστρατεύτηκε η χρήση βολικής δειγματοληψίας και τα 

δεδομένα συγκεντρώθηκαν από τους πολίτες που επισκεφτήκαν το ΚΕΠ 0593 του 

Δήμου Κομοτηνής, το χρονικό διάστημα από 01/07/2022 έως 20/08/2022. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας, μεταξύ άλλων, έδειξαν ότι μεγάλο μέρος του δείγματος 

θεωρεί ότι τα ΚΕΠ συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και η 

εξυπηρέτηση μέσω αυτών είναι πολύ χρήσιμη. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι πολλές 

υπηρεσίες στις μέρες προσφέρονται ψηφιακά, οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

θεωρούν ότι η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για τους πολίτες συμπληρώνει τη δια 

ζώσης εξυπηρέτηση και συνεπώς, δεν θέλουν να καταργηθούν τα ΚΕΠ. 
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[The contribution of Citizens’ Service Center (CSCs) to the 
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digital transformation. Case study CSCs 0593 of the 
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Abstract 

The purpose of this paper is to investigate whether the CSCs, since their 

creation until today, have contributed to the modernization of the Public 

Administration, as well as whether the continuation of the institution is deemed 

necessary. Initially, in the bibliographic review, the Greek Public Administration was 

analyzed, the reforms in local government were presented and the institution of CSCs 

was studied, highlighting at the same time similar structures and online portals for 

citizen services in Europe. Then, in the second part of the paper which is the Research 

part, a quantitative research was carried out, using a questionnaire. The use of 

convenience sampling was employed and the data was collected from the citizens who 

visited the CSC 0593 of the Municipality of Komotini, the period from 01/07/2022 to 

20/08/2022. The results of the survey, among other things, showed that a large part of 

the sample considers that the CSCs contribute to the modernization of the Public 

Administration and the service through them is very useful. Furthermore, despite the 

fact that many services are offered digitally these days, the survey participants 

consider that the development of digital services for citizens complements the in-

person service and therefore, they do not want the CSCs to be abolished. 
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Εισαγωγή 

 

 

Τα πέντε πρώτα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) συστάθηκαν και 

λειτούργησαν πιλοτικά τον Ιούλιο του 2001, με στόχο την παροχή διοικητικών 

πληροφοριών προς τους πολίτες, καθώς και τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους 

κατά τις συναλλαγές τους με τη δημόσια διοίκηση. Βασική τους μέριμνα ήταν η 

αναμόρφωση της γραφειοκρατικής εικόνας του ελληνικού κράτους και η παροχή 

αναβαθμισμένων και ποιοτικότερων υπηρεσιών προς το σύνολο των πολιτών.  

Είκοσι χρόνια μετά τη δημιουργία του θεσμού, είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι η 

λειτουργία καθώς και ο τρόπος εξυπηρέτησης των ΚΕΠ, έχουν εξελιχθεί σε 

σημαντικό βαθμό. Το ερώτημα που γεννάται είναι, αν όντως, έχουν συμβάλει στον 

εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και εάν κρίνεται απαραίτητη η συνέχισή 

τους.  

Ως εκ τούτου σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει αν τα ΚΕΠ από τη 

σύστασή τους μέχρι σήμερα, έχουν συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας 

διοίκησης, καθώς επίσης και εάν κρίνεται απαραίτητη η συνέχιση του θεσμού. 

Από το σκοπό της έρευνας πηγάζουν τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Συμβάλουν τα ΚΕΠ στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης; 

2. Έχει νόημα η συνέχιση του θεσμού των ΚΕΠ δεδομένου ότι με τον Ψηφιακό 

Μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης η πλειοψηφία των διαδικασιών θα 

διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά; 

3. Συσχετίζεται η ηλικία με τις απόψεις των ερωτώμενων για τα ΚΕΠ ή τις απόψεις 

τους για τη συνέχιση του θεσμού; 

4. Συσχετίζεται το επάγγελμα με τις απόψεις των ερωτώμενων για τα ΚΕΠ ή τις 

απόψεις τους για τη συνέχιση του θεσμού; 

5. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των ψηφιακών δεξιοτήτων και της άποψης των 

πολιτών περί εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης και της μείωσης της 

γραφειοκρατίας μέσω των ΚΕΠ; 
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6. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών σε σχέση με το 

πόσο χρήσιμη είναι η εξυπηρέτηση μέσω ΚΕΠ; 

7. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών και του 

τρόπου που επιλέγουν να εξυπηρετούνται από τα ΚΕΠ; 

Προκειμένου, να υλοποιηθεί ο σκοπός της έρευνας και να απαντηθούν τα ερευνητικά 

ερωτήματα, η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει, σε θεωρητικό επίπεδο και 

μέσα από την ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, να αναδείξει τις 

παθογένειες της δημόσιας διοίκησης, να καταγράψει την ανάγκη της αποκεντρωμένης 

διοίκησης και τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση και να 

σκιαγραφήσει τον τρόπο σύστασης, λειτουργίας και σημασίας των ΚΕΠ στην εξέλιξη 

του ρόλου τους. Περαιτέρω, σε ερευνητικό επίπεδο, μέσα από πρωτογενή ποσοτική 

έρευνα, επιχειρείται η διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων. 

Η διπλωματική εργασία αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό, το οποίο περιέχει 

τα τρία πρώτα κεφάλαια και το ερευνητικό, το οποίο περιέχει τα υπόλοιπα τρία 

κεφάλαια.  

Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη δημόσια διοίκηση και μέσα 

από μία σύντομη ιστορική αναδρομή παρουσιάζονται τα θλιβερά ιστορικά γεγονότα 

τα οποία έπαιξαν ανασταλτικό ρόλο στην εξέλιξη του ελληνικού κράτους και κατ’ 

επέκταση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Με τον τρόπο αυτό εξηγούνται οι 

παθογένειες που παρουσιάζει το σύστημα διοίκησης μέχρι τις μέρες μας. Το 

κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού της δημόσιας 

διοίκησης, από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Μία από τις προσπάθειες αυτές είναι 

η σύσταση των ΚΕΠ, που αποτελεί βασικό θέμα της παρούσης εργασίας . 

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ομοίως, όπως και στο 

πρώτο κεφάλαιο, μέσα από μία σύντομη ιστορική αναδρομή παρουσιάζεται η ανάγκη 

της αποκεντρωμένης διοίκησης από τη στιγμή που αυτό θεωρείτο απαραίτητο λόγω 

της πληθυσμιακής ανάπτυξης και της πληθυσμιακής γεωγραφικής εξάπλωσης. Στη 

συνέχεια γίνεται αναφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση του σήμερα και στις πρόσφατες 

μεταρρυθμίσεις αυτής μέσα από μία σειρά νόμων όπως ο νόμος Καποδίστρια, ο 

νόμος Καλλικράτη και ο νόμος Κλεισθένη. 
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Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ΚΕΠ. Αρχικά γίνεται μία σύντομη αναφορά 

στα προγράμματα που αποτέλεσαν τους προπομπούς των ΚΕΠ. Στη συνέχεια γίνεται 

λόγος για τη σύσταση των ΚΕΠ και την καινοτομία που αυτά εισάγουν στην 

ελληνική δημόσια διοίκηση. Ακολούθως, παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας τους 

και ο καταλυτικός ρόλος της πανδημίας covid-19, στην εξέλιξη του ρόλου τους. Το 

κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση ανάλογων δομών εξυπηρέτησης στην 

Ευρώπη καθώς και δικτυακών πυλών εξυπηρέτησης. 

Το ερευνητικό μέρος της εργασίας ξεκινάει με το τέταρτο κεφάλαιο της 

Μεθοδολογίας της έρευνας. Παρουσιάζονται ο σκοπός της έρευνας, τα ερευνητικά 

ερωτήματα, η επιλογή της μεθόδου της έρευνας και το ερευνητικό εργαλείο που 

επιλέχθηκε. 

Το πέμπτο κεφάλαιο περιέχει την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας με το 

πρώτο του μέρος να περιέχει την περιγραφική στατιστική, ενώ το δεύτερο μέρος 

περιέχει τα τεστ ανεξαρτησίας, προκειμένου να διερευνηθούν οι συσχετίσεις μεταξύ 

των μεταβλητών. 

Η εργασία ολοκληρώνεται με το έκτο κεφάλαιο, το οποίο αναφέρεται στα 

συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση της έρευνας, στους περιορισμούς 

που υπήρξαν στα πλαίσιά της καθώς επίσης και σε προτάσεις για μελλοντικές 

διερευνήσεις. 
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Κεφάλαιο 1. Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση 

 

 

1.1 Ιστορική Αναδρομή 

Αποτελεί αναντίρρητο γεγονός ότι οι αρχαίοι ελληνικοί πολιτισμοί αποτέλεσαν 

πυλώνα ανάπτυξης για την σύγχρονη διαρρύθμιση των κοινωνιών, μιας και έθεσαν 

τις βάσεις για καθοριστικής σημασίας ζητήματα της ανθρώπινης συμβίωσης. Η δική 

τους εξέλιξη ήταν απότοκο της παρατήρησης και κατ’ επέκταση της διατύπωσης των 

βασικών αρχών της διοίκησης με βάση τα δικά τους εγχειρήματα για κοινωνική 

συνοχή και οργάνωση (Thapa, 2020, σελ, 23-34). 

Πιο συγκεκριμένα, στο πέρασμα των αιώνων η διοίκηση και ο καταμερισμός 

αρμοδιοτήτων αποτέλεσε προπαρασκευαστικό στάδιο για την υλοποίηση των 

τιθέμενων κοινών στόχων του εκάστοτε κοινωνικού μορφώματος, με αποτέλεσμα 

πλήθος αρχών διοίκησης που ισχύουν επί του παρόντος να έχουν μεγάλη σύμπτωση 

με το αντίστοιχο ιδεώδες των αρχαίων Ελλήνων. Είναι εύκολα αντιληπτό ότι η έννοια 

της διοίκησης προέρχεται από το αντίστοιχο ρήμα της Αρχαίας Ελληνικής, το 

«διοικείν», το οποίο ως ουσιαστικό περιεχόμενό του προβλέπει την ρύθμιση, 

διεύθυνση και διακυβέρνηση των τεκταινόμενων για το συμφέρον της κοινωνικής 

συμβίωσης (Κτιστάκη, 2020, σελ. 23-30). 

Σε αυτήν την θεμελιακή ετυμολογία στηρίχτηκε μεταγενέστερα και η οργανωμένη 

Πολιτεία προκειμένου να διαμορφώσει τους κανόνες και τους τρόπους που η ίδια θα 

διοικεί το δικό της καθορισμένο κοινωνικό σύνολο. Έτσι, προέκυψε η έννοια της 

«Δημόσιας Διοίκησης», η οποία αντανακλά το σύνολο των δράσεων που 

αναλαμβάνει να εκτελέσει το πολιτειακό συσπείρωμα προκειμένου να πετύχει τους 

στόχους που έχει θέσει για την ευημερία του. Ταυτόχρονα, για τον σχεδιασμό, την 

εκτέλεση και την ουσιαστική εφαρμογή των μέτρων που προοδευτικά επιφέρουν τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα η Πολιτεία διαθέτει όλα τα όργανα, που το κράτος έχει 

δημιουργήσει και τους φορείς που έχει οργανώσει στην επικράτειά του, για να 

επιτελούν τις θετές από το Σύνταγμα οργανωτικές λειτουργίες (Ντόλκας, 2016, σελ. 

10-12). 
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Έτσι, γίνεται αντιληπτό ότι η δημόσια διοίκηση εμφανίζεται ως αυτοτελής μοίρα του 

τριπτύχου της κρατικής εξουσίας, προκύπτει από το συνταγματικό κείμενο και 

εμφανίζεται ως μέρος της εκτελεστικής λειτουργίας. Τα δύο άλλα μέρη αυτής της 

διηρημένης κατανομής κρατικών αρμοδιοτήτων είναι η νομοθετική και η δικαστική 

εξουσία που λειτουργούν παράλληλα με την εκτελεστική και έχουν αναλάβει ρόλους 

θεσμοθέτησης νόμων και ελέγχου της εφαρμογής τους αντίστοιχα. Επιπλέον, η 

δημόσια διοίκηση δεν αποτελεί ένα αυθύπαρκτο θεωρητικό μέγεθος, αλλά στην 

πραγματικότητα αναπτύσσεται παράλληλα με την Δημόσια Πολιτική, που συνιστά τις 

δράσεις που μεθοδεύει η εκάστοτε κυβέρνηση για την πρόοδο και την ευημερία της 

κοινωνίας, με την πρώτη να αποτελεί το διευκολυντικό μέσο πραγματοποίησης των 

στόχων της τελευταίας (Μακρυδημήτρης & Πράβιτα, 2012, σελ. 19-31). 

Παρόλο που η ελληνική διακυβέρνηση των τελευταίων αιώνων διέθετε υλικό και 

γνώση από τους προκατόχους της, εντούτοις ορισμένα ιστορικά γεγονότα στάθηκαν 

ως ανασταλτικός παράγοντας για την σωστή, εξ’ αρχής, οργανωτική θεμελίωση του 

νεοσύστατου κράτους. Η εγκαθίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους 

προέκυψε κατόπιν της νικηφόρου εκβάσεως του εθνοαπελευθερωτικού αγώνα του 

1821. Ωστόσο, από τα πρώτα εγχειρήματα της δημιουργίας οργανωτικών βάσεων για 

το ελληνικό κράτος διαφάνηκε ότι το νέο κοινωνικό μόρφωμα στερούνταν 

ουσιαστικών αντιμέτρων για την αντιμετώπιση της προηγούμενης καταδυνάστευσης 

που είχε γνωρίσει η χώρα λόγω της οθωμανικής διοίκησης. Το γεγονός αυτό 

αποδεικνύει ότι η Ελλάδα διέφερε από τα δυτικά πρότυπα κρατικής οργάνωσης, που 

διέθεταν δοκιμασμένες προϋπάρχουσες πολιτικές πρακτικές, με αναρίθμητες, κατ’ 

επέκταση συνέπειες και για την σύμμετρη εποικοδομητική οικονομική και κοινωνική 

της ανάπτυξη (Κτιστάκη, 2020, σελ. 23-40). 

Σε μία χώρα, η οποία δεν ήταν εξοικειωμένη με τις αρχές των σύγχρονων μορφών 

διοίκησης και η οποία μετά την Επανάσταση δεν μπορούσε να εξεύρει τους 

αναγκαίους υλικούς και οικονομικούς πόρους για την οργάνωση μιας νέας 

διοικητικής και πολιτικής κουλτούρας, ήταν ιδιαίτερα σημαντικό βήμα προόδου για 

την δημόσια διοίκηση η σύσταση τριών επαναστατικών συνταγμάτων. Το πρώτο 

ήταν το Σύνταγμα της Επιδαύρου (1822), έπεται αυτό του Άστρους (1823) και το πιο 

σύγχρονο από τα τρία, ήταν της Τροιζήνας (1827). Στο γράμμα του νόμου και των 

τριών, διακρίνεται ένας ιδιαίτερα φιλελεύθερος τόνος, με το Σύνταγμα της Τροιζήνας 
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να επισημαίνει γραπτά την θεσμοθετημένη διάκριση των κρατικών εξουσιών 

(Ντόλκας, 2016, σελ. 10). 

Κατόπιν ανέλαβε ο Ιωάννης Καποδίστριας, ως ο πρώτος Κυβερνήτης της χώρας, και 

ενώ ο πολιτικός του βίος ήταν ιδιαίτερα σύντομος, κατόρθωσε, παρόλο που είχε 

έντονη αντιπολίτευση για το γεγονός ότι συγκέντρωσε το σύνολο των εξουσιών στο 

πρόσωπό του, να επηρεάσει αποφασιστικά την πορεία της ελληνικής δημόσιας 

διοίκησης. Ο δικός του ρόλος διαφαίνεται από το γεγονός ότι οραματιζόταν την 

σύγχρονη μορφή της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αποτέλεσμα να είχε συστήσει πλήθος 

δημόσιων θεσμών και υπηρεσιών προς αυτή την κατεύθυνση. Μετά τη δολοφονία 

του, ακολούθησε έντονος μοναρχισμός και η περίοδος της Βαυαροκρατίας, η οποία 

από τη μία, περιόρισε έντονα την εθνική ανεξαρτησία για την οποία είχαν παλέψει οι 

Έλληνες πολίτες νωρίτερα, ενώ, από την άλλη, αποκομίστηκαν για την οργάνωση της 

δημόσιας διοίκησης ιστορικά οφέλη. Σημαντική ωφέλεια αποτέλεσε η πρώτη, εκ 

μέρους του κράτους θεσμοθετημένη διοικητική διαίρεση της ελληνικής επικράτειας 

σε νομούς (10 στον αριθμό), επαρχίες (47 στον αριθμό) και πλήθος δήμων, ένα 

μοντέλο που εφαρμοζόταν ήδη στη Γαλλία και τη Γερμανία, όπου ίσχυε το πρότυπο 

των αυτοδιοικούμενων δημόσιων οργανισμών (Κτιστάκη, 2020, σελ. 23-40). 

Τα προβλήματα, ωστόσο, για την ελληνική Δημόσια Διοίκηση ήταν πολλαπλά και 

ενυπήρχαν σε διάφορους τομείς της κοινωνικής διάδρασης. Η έντονη πολιτική 

χειραγώγηση, οι πελατειακές σχέσεις, οι οικονομικές δυσχέρειες λόγω των 

επαναστατικών δανείων και η απαρχαιωμένη πρότερη οργάνωση των τομέων της 

βιοτεχνίας και του εμπορίου, διαμόρφωσαν τις προϋποθέσεις για την εγκαθίδρυση 

μίας χωλής εκτελεστικής εξουσίας με ελλείψεις που αδρανοποιούσαν οποιαδήποτε 

προσπάθεια για εκσυγχρονισμό της διοίκησης. Επίσης, επικράτησε ελλιπής 

καταμερισμός της εκτελεστικής εξουσίας και των δημόσιων λειτουργιών, 

πελατειακές σχέσεις και πολιτικές παρατάξεις που συνέτειναν τις αντιπαραθέσεις. 

Ακολούθησαν ιστορικά και οι πόλεμοι στην Ευρωπαϊκή ήπειρο (Βαλκανικοί 

Πόλεμοι, Μικρασιατική εκστρατεία, ο Α΄ και Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος) αλλά και 

οικονομικές κρίσεις στον αγροτικό χώρο παραγωγής, όπως την διανομή των εθνικών 

γαιών και τις σταφιδικές κρίσεις, με αποτέλεσμα το κράτος να μην μπορεί να θέσει 

την οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης ως προτεραιότητα (Ντόλκας, 2016, σελ. 10). 
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Παρόλες τις πρακτικές δυσχέρειες και τις εξωτερικές αντιξοότητες, το ελληνικό 

κράτος προσπάθησε να οργανώσει το διοικητικό του μόρφωμα, προσπαθώντας να 

ξεπεράσει τα εμπόδια που συναντούσε. Σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας για την 

αποτελεσματική οργάνωση της δημόσιας διοίκησης αποτέλεσε η έντονη πολιτική 

πόλωση, ένα ισχυρό πλήγμα στην άνοδο του κοινοβουλευτισμού και των 

δημοκρατικών θεσμών, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί ένα ιδιαίτερα δυσκίνητο και 

δυσλειτουργικό γραφειοκρατικό μοντέλο του αυταρχισμού. Μετά την πτώση της 

δικτατορίας, το 1974, η ανασυγκρότηση του κράτους με την εδραίωση της 

Δημοκρατίας, αποτέλεσε αυτοσκοπό των κυβερνήσεων, χωρίς ωστόσο να μπορεί να 

παραβλεφθεί η μεγάλη επίδραση που συνέχισαν να ασκούν, στην σύνθεση της 

δημόσιας διοίκησης, οι προγενέστερες πολιτικές αστοχίες, καθυστερώντας και την 

γεφύρωση του χάσματος με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (Μακρυδημήτρης & Πράβιτα, 

2012, σελ. 19-31). 

Είναι ωστόσο, γεγονός, ότι στη Μεταπολίτευση, η χώρα διαμορφώνει έναν νέο 

πολιτικό στίβο, αποξενωμένο από τον βασιλικό θεσμό, με την υποστήριξη της 

Συνταγματικής αναθεώρησης και της διάκρισης των εξουσιών. Εδραιώνεται η 

συνεργασία του κράτους με τους πολίτες για την ενίσχυση της συμμετοχής τους στη 

δημόσια διοίκηση, με τη διαμόρφωση του θεσμού των δημοσίων υπαλλήλων και της 

υγειονομικής δημόσιας περίθαλψης. Ακολουθεί, ως εναρκτήριο βήμα διόρθωσης των 

κακώς κειμένων της δημόσιας διοίκησης, η ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή 

Οικονομική Κοινότητα, την δεκαετία του 1980 και μετέπειτα στην Οικονομική και 

Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), τη δεκαετία του 1990, εγχειρήματα που απαιτούσαν την 

ουσιαστική αναδιαμόρφωση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης (Καρκατσούλης, 

2020, σελ. 23-30). 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, πλήθος νέων νόμων επιχειρεί να εκσυγχρονίσει τις 

δημόσιες λειτουργίες, να αντιμετωπίσει ζητήματα κακοδιαχείρισης και να περιορίσει 

τα δημοσιονομικά ελλείμματα. Έτσι, εδραιώνεται, ως συνταγματική αρχή η αρχή της 

χρηστής διοίκησης, η αμεσότητα στις σχέσεις κράτους με τους πολίτες, ο περιορισμός 

του νεποτισμού και η αναζήτηση αντίμετρων για την επίλυση κοινωνικών 

ζητημάτων. Τα μέτρα αυτά, περιλάμβαναν την σύσταση ανεξάρτητων διοικητικών 

αρχών, την διαμόρφωση κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών (ΚΕΠ) για την διευθέτηση 

των συναλλακτικών σχέσεων του δημοσίου με τους πολίτες, αλλά και την γενικότερη 
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αναδιοργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να συμμορφωθεί η χώρα 

προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα διοικητικής και πολιτειακής οργάνωσης. Παρόλες τις 

προσπάθειες για εκσυγχρονισμό και ανασύσταση του ελληνικού δημοσίου τομέα, 

εντούτοις, οι χρόνιες ελλείψεις του ελληνικού κρατικού μηχανισμού συνεχίζουν να 

αναστέλλουν την συνολική πρόοδο της δημόσιας διοίκησης διογκώνοντας την 

απόκλισή της από τα οργανωμένα μοντέλα διακυβέρνησης (Σελίμης, 2016, σελ. 49-

51). 

 

 

1.2 Οι παθογένειες της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης 

Η πρότερη ιστορική αναδρομή αποδεικνύει ότι τα προβλήματα της δημόσιας 

διοίκησης συσσωρεύτηκαν διογκώνοντας την δυσλειτουργική οργάνωσής της, και 

διαιωνίζοντας τις ενδογενείς παθογένειές της. Αρχικά, είναι μόνιμο γνώρισμα 

αποδοκιμασίας για την ελληνική δημόσια διοίκηση το γεγονός της έντονης διαφθοράς 

που υφίσταται. Η κατάχρηση της εξουσίας από τα πολιτειακά όργανα και τους 

διοικητικούς παράγοντες και η επίδοση σε παράνομες πράξεις από μέρους τους για 

την αποκόμιση προσωπικού οικονομικού οφέλους,  αντανακλούν την έντονη 

αδράνεια της ελληνικής δημόσιας διοίκησης στην διαμόρφωση ενός πρακτικά 

εφαρμόσιμου νομικού πλαισίου που να τιμωρεί παραδειγματικά τους εμπλεκόμενους 

δράστες, που θεώρησαν τον κρατικό παρεμβατισμό ως μέσο για την προώθηση των 

συμφερόντων τους (Σελίμης, 2016, σελ. 49-51). 

Η παραπάνω παθογένεια κατόρθωσε να εγκαθιδρυθεί ως κοινή πρακτική στη δημόσια 

διοίκηση, λόγω και της διαχρονικής θεσμικής ανεπάρκειας και αδυναμίας επιβολής 

της αποκαταστατικής δικαιοσύνης. Αυτές οι παγιωμένες πρακτικές εξυπηρετούν τα 

συμφέροντα μόνο μιας ελιτίστικης ολιγαρχίας και οποιαδήποτε προσπάθεια 

εξυγίανσης των διοικητικών θεσμών και οργάνων προσκρούει στα κυρίαρχα 

οικονομικά και πολιτικά κόστη που διακυβεύονται. Σε αυτό προστίθεται και το 

δυσκίνητο γραφειοκρατικό μοντέλο επίλυσης δημοσίων υποθέσεων αλλά και η 

έντονη πολυνομία σε μία χώρα που δεν εφαρμόζει νομοθετήματα, αλλά συνεχώς τα 

τροποποιεί (Μαΐστρος, 2016, σελ. 12-14). 
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Πιο συγκεκριμένα, η σύγχρονη ελληνική διοίκηση διέπεται από έντονη καθυστέρηση 

και αναβλητικότητα, περιορισμένο ωράριο λειτουργίας των δημόσιων επιχειρήσεων, 

εμφανή αδιαφορία που εντοπίζεται στην κωλυσιεργία για τη γρήγορη εξυπηρέτηση 

και διεκπεραίωση των συναλλαγών του πολίτη με τον κρατικό μηχανισμό. Αυτός ο 

φαύλος κύκλος αναποτελεσματικής διοίκησης συνεπικουρείται και από την 

πολυνομία, η οποία δημιουργεί ασάφειες και ανασφάλεια ως προς την ακρίβεια του 

νόμου και την νομική του εφαρμογή. Διαμορφώνεται, λοιπόν, ένα μοντέλο 

δικαιοσύνης στο οποίο οι πολίτες δεν μπορούν να βασιστούν για να προστατευθούν, 

αυξάνοντας την αβεβαιότητα που αυτοί νιώθουν και μειώνοντας την εμπιστοσύνη 

που επιδεικνύουν απέναντι στη Δημόσια Διοίκηση (Σακελλαρίου, 2016, σελ. 17-18). 

Τέλος, ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που χρήζει άμεσης επίλυσης στο 

ελληνικό κράτος είναι η έντονη χειραγώγηση της δημόσιας διοίκησης από μέρους της 

εκτελεστικής εξουσίας. Η έντονη ψηφοθηρία και η κομματικοποίηση της 

Μεταπολίτευσης, η απουσία καταμερισμού και σαφούς προσδιορισμού του έργου 

των δημόσιων φορέων, ώστε να αυτοπροσδιορίζονται και να μην παρεμβαίνουν στις 

μεταξύ τους αρμοδιότητες, δημιούργησαν ένα σώμα δημοσίων υπαλλήλων που δεν 

προσλήφθηκαν με νόμιμες αξιοκρατικές διαδικασίες, αλλά ο διορισμός τους ήταν 

αποτέλεσμα της πολιτικής πατρωνίας, των πελατειακών σχέσεων και των 

παρασκηνιακών συμφωνιών. Το γεγονός αυτό διόγκωσε υπερβολικά την δημόσια 

διοίκηση, επιτρέποντας την διαιώνιση της κομματικής λαίλαπας και την εγκαθίδρυση 

του οπισθοδρομισμού στη προσπάθεια μιας αυτόνομης δημόσιας διοίκησης, που 

επιχειρεί να μεταρρυθμίσει με γνώμονα το μακροπρόθεσμο όφελος της κοινωνίας 

(Μαΐστρος, 2016,σελ. 12-14). 

 

 

1.3 Οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης από το 1975 

έως σήμερα 

Όπως αναλύθηκε ανωτέρω, η Ελλάδα και η ελληνική δημόσια διοίκηση έχει περάσει 

από διάφορα στάδια αναδιαμόρφωσης στη διάρκεια της ιστορίας της. Στη διάρκεια 

του 20ου και του 21ου αιώνα έχουν πραγματοποιηθεί στοχευμένες δράσεις από τις 
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ελληνικές κυβερνήσεις από το 1950 έως και σήμερα για να προσπελαστούν οι χρόνιες 

ανεπάρκειες της ελληνική διοίκησης (Ρωσσίδης κ.ά., 2017, σελ. 15-20). 

Αρχικά, αξίζει να αναφερθεί ότι από το 1950, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 

ήταν αδήριτη η ανάγκη της αναδιάρθρωσης της ελληνικής δημόσιας διοίκησης με 

προσανατολισμό κυρίως σε μία γραφειοκρατική δομή τύπου Weber, με 

τμηματοποιήσεις των δομών και ορισμό διευθυντών και προϊσταμένων. Το 1951 

νομοθετήθηκε και ο πρώτος Υπαλληλικός Κώδικάς για τον καθορισμό ενός ενιαίου 

υπηρεσιακού καθεστώτος, δεδομένου ότι μέχρι τότε οι υπάλληλοι δεν υπόκειντο σε 

ενιαίες νομικές αρχές για την υπηρεσιακή τους κατάσταση. Στην περίοδο αυτή έγινε 

κατανοητή η συσχέτιση της δημόσιας διοίκησης με την πρόοδο της ελληνικής 

οικονομίας και η ανάγκη εκσυγχρονισμού της (Παπαδημητρίου, 2016, σελ. 32-33). 

Μέχρι το 1975 φάνηκε ότι οι προσπάθειες δύο δεκαετιών για τον εκσυγχρονισμό της 

διοίκησης δεν απέδωσαν και οι αδυναμίες δεν ξεπεράστηκαν. Μάλιστα οι πολιτικές 

συνθήκες της εποχής ανέστειλαν την πρόοδο και τον εκσυγχρονισμό μέχρι την 

αποκατάσταση της Δημοκρατίας, οπότε και επανεδραιώθηκαν οι δημοκρατικοί 

θεσμοί και η σχέση των πολιτών με τη διοίκηση, που σταθεροποιήθηκε κατά τη 

δεκαετία του 1980. Το 1977 κωδικοποιήθηκε ο νέος Υπαλληλικός Κώδικας (ΠΔ. 

611/1977) για την κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων (Γέροντας κ.ά., 2018, σελ. 

100-120). 

Η δεκαετία του 1980 ήταν καθοριστική για τον εκσυγχρονισμό και την πρόοδο της 

ελληνικής διοίκησης, καθώς η χώρα βρισκόταν στις ενταξιακές διαδικασίες και 

έπρεπε να ανταποκριθεί στις μετέπειτα αυξημένες υποχρεώσεις της ίδιας της ένταξης 

στην ΕΟΚ. Έτσι, στην περίοδο αυτή πραγματοποιούνται κυρίως θεσμικές 

τροποποιήσεις και κανονιστικές ρυθμίσεις στη διοίκηση για να ανταποκριθεί στο 

ευρωπαϊκό πρότυπο. Έτσι, ιδρύεται το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔ) 

και η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) για την εκπαίδευση και την 

κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων. Επίσης, έγινε προσπάθεια για ενίσχυση της 

αποκεντρωμένης διοίκησης, για την ανάπτυξη της τοπικής αυτοδιοίκησης και την 

ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων (Ρωσσίδης κ.ά., 2017, σελ. 15-20). 

Έχοντας εισαχθεί πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα κατά τη δεκαετία του ’90 

εντάσσει με πλήθος νομοθετικών κειμένων στο δημόσιο κορμό της τις σύγχρονες 
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μορφές διακυβέρνησης που έχουν εισαχθεί από την Ευρώπη, με επίκεντρο κυρίως τον 

τρόπο οργάνωσης και την αποδοτικότητα του ιδιωτικού τομέα. Έτσι, με το νόμο 

1892/1990, το νόμο 1943/1991 και το νόμο 2085/1992, που επικεντρώνονται στον 

εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, αναδιαμορφώνεται ένα τμήμα  της Δημόσιας 

Διοικητικής δομής (Ρωσσίδης κ.ά., 2017, σελ. 15-20). Πιο συγκεκριμένα, η 

σημαντικότερη αναβάθμιση της περιόδου είναι η θεσμοθέτηση του Ανώτατου 

Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) (Νόμος 2190/1994) για την αξιοκρατική 

και διαφανή πρόσληψη των δημοσίων υπαλλήλων με βάση τα εκάστοτε προσόντα. 

Με τον τρόπο αυτό, υπήρξε σημαντική προσπάθεια να αποφευχθούν οι πελατειακές 

προσλήψεις και η πολιτική χειραγώγηση του δημόσιου Τομέα (Γέροντας κ.ά., 2018, 

σελ. 100-120). 

Επίσης, το 1997 πραγματοποιήθηκε η ίδρυση της ανεξάρτητης αρχής του Συνηγόρου 

του Πολίτη (Νόμος 2477/1997). Έτσι, στο άρθρο 1 για την ίδρυση και αποστολή του 

ορίζεται ότι «Συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή που ονομάζεται 'Συνήγορος του 

Πολίτη' και έχει ως αποστολή τη διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και των 

δημοσίων υπηρεσιών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και των 

επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 1 του 

παρόντος, για την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη, την καταπολέμηση της 

κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας. Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν υπόκειται 

σε έλεγχο από κυβερνητικό όργανο ή διοικητική αρχή.» (Νόμος 2477/1997).  

Επίσης, με τον ίδιο νόμο την περίοδο αυτή πραγματοποιείται η σύσταση και του 

Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών. Στο νόμο αυτό, στο άρθρο 6 «Συνίσταται Σώμα 

Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), με αρμοδιότητα τη 

διενέργεια επιθεωρήσεων, έκτακτων ελέγχων και ερευνών με σκοπό τη διασφάλιση της 

εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της διοίκησης, ιδίως δε την επισήμανση 

φαινομένων κακοδιοίκησης, αδιαφανών διαδικασιών, αναποτελεσματικότητας, 

χαμηλής παραγωγικότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. 

είναι όργανο εσωτερικού ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης που υπάγεται στον Υπουργό 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.   Στην αρμοδιότητά του υπάγεται 

ο έλεγχος των υπηρεσιών: α) Του Δημοσίου, β) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 

α' και β' βαθμίδας και των επιχειρήσεών τους και γ) των λοιπών νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου. Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. δεν επιλαμβάνεται θεμάτων που εμπίπτουν στην 
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αρμοδιότητα των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών και του Σώματος Οικονομικών 

Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών». Σκοπός, επομένως της ανεξάρτητης 

αυτής αρχής είναι η προώθηση της χρηστής διοίκησης, μέσω ελέγχων και έρευνας 

(Ραμματά, 2011, σελ. 25-40). 

Όσον αφορά τα ΚΕΠ, τα οποία είναι το επίκεντρο της παρούσης εργασίας , αυτά 

ιδρύθηκαν το 2002, με το νόμο 3013/2002 για την «Αναβάθμιση της πολιτικής 

προστασίας και λοιπές διατάξεις». Σκοπός τους ήταν η μεσολάβηση στη 

διεκπεραίωση των σχέσεων των πολιτών με τη δημόσια διοίκηση. Έτσι, πιο 

συγκεκριμένα, στο άρθρο 31 για την σύσταση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών 

ορίζεται ότι «Στις Περιφέρειες, τις Ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τις 

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τους Δήμους και τις Κοινότητες συνιστώνται Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών. Αποστολή των Κέντρων αυτών είναι η παροχή διοικητικών 

πληροφοριών και η διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της 

αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες 

υπηρεσίες. Ειδικότερα το Κ.Ε.Π. ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις 

ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων. Παραλαμβάνει 

αιτήσεις πολιτών, για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του 

Δημοσίου, τα στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο.» (Νόμος 

3013/02). 

Τα προγράμματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης άρχισαν να εντάσσονται στην 

ελληνική δημόσια διοίκηση το 1996 με το ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα 

«Σύζευξις» που συνένωνε το σύνολο των δημόσιων υπηρεσιών και το 1997 με την 

οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) 

(Ραμματά, 2011, σελ. 51-75). Επίσης, το 2007 ιδρύθηκε η διαδικτυακή Πύλη 

«Ερμής» (Νόμος 3528/2007) για την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω της 

αξιοποίησης των τεχνολογιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και πληροφόρησης. 

Παράλληλα, λόγω της προετοιμασίας της εισόδου της Ελλάδας στην Οικονομική και 

Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) την περίοδο αυτή έχει αρχίσει να αναδιαμορφώνεται και 

η οικονομική πραγματικότητα της χώρας, με την ίδρυση του TAXISnet, το οποίο 

αναπτύχθηκε ήδη από το 1997 από την ΓΓΠΣ, με σκοπό την ταχύτερη εξυπηρέτηση 

των φορολογουμένων και τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού φορολογικού 
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συστήματος για να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις νέες οικονομικές 

συνθήκες (Ντάνος, 2014, σελ. 23-25). 

Όσον αφορά την περίοδο της ελληνικής κρίσης από το 2009 περίπου μέχρι το τέλος 

του τρίτου μνημονίου, γίνεται φανερή η ευρύτερη παθογένεια της ελληνικής 

διοίκησης, καθώς δεν είχαν ακόμη επιλυθεί τα βασικά της προβλήματα, παρά την 

σημαντική πρόοδο των προηγούμενων δεκαετιών, όπως αυτή περιγράφηκε και 

ανωτέρω (Ντόλκας, 2016, σελ.10). Έτσι, προβλήματα όπως η κακοδιαχείριση, οι 

πελατειακές σχέσεις, η πολυνομία, οι οικονομικές δυσχέρειες και οι περιττές δαπάνες 

εξακολουθούσαν να ταλανίζουν την ελληνική δημόσια διοίκηση. Μάλιστα, έγινε 

κατανοητή η στενή συνάρτηση της δημόσιας διοίκησης με την οικονομική ανάπτυξη, 

όταν η Ελλάδα εντάχθηκε σε μνημονιακά προγράμματα και αυτά έθεσαν ως όρο της 

εκταμίευσης των δανεικών δόσεων την αναδιοργάνωση της διοίκησης της χώρας 

(Ραμματά, 2011, σελ. 12-23). 

Έτσι, πιο αναλυτικά, τη διετία 2010-2012, ολοκληρώθηκε μία διαδικασία απογραφής 

του ανθρώπινου δυναμικού του ελληνικού Δημόσιου τομέα και δημιουργήθηκε το 

Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού και η Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ) για την 

καταβολή όλων των αμοιβών, αποδοχών και επιδομάτων μέσω του ηλεκτρονικού 

Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑ.Σ) και των ελληνικών συστημικών τραπεζών. 

Επίσης, ορίστηκε το Ενιαίο Μισθολόγιο-Βαθμολόγιο για τον ελληνικό Δημόσια 

Τομέα και περιορίστηκαν οι αλόγιστες προσλήψεις, με αναλογία ένα προς πέντε, 

ορίζοντας και νομικά τον κανόνα ότι για μία πρόσληψη θα πρέπει να προϋπάρξουν 

πέντε αποχωρήσεις υπαλλήλων (Ντάνος, 2014, σελ. 35-41). 

Επίσης, πλέον οι προσλήψεις δημοσιεύονται στο ηλεκτρονικό σύστημα της 

«Διαύγειας». Το «Πρόγραμμα Διαύγεια ή Πρόγραμμα Δι@ύγεια» συγκροτήθηκε με 

το Νόμο 3861/2010, ο οποίος επέβαλε την υποχρεωτική ανάρτηση όλων των 

νομοθετικών και των διοικητικών πράξεων και των αποφάσεων στο διαδίκτυο, ώστε 

ο κάθε πολίτης να έχει τη δυνατότητα να εξετάζει τις πράξεις της νομοθετικής και της 

εκτελεστικής εξουσίας. Με τον τρόπο αυτό, ήταν εφικτός ο έλεγχος και η αποφυγή 

περιπτώσεων κακοδιαχείρισης και διαφθοράς, με την καινοτομία αυτή να εισαγάγει 

πλέον στη δημόσια διοίκηση τις νέες τεχνολογίες και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

στη δημοσίευση των πράξεών της (Ντάνος, 2014, σελ. 45-50). 
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Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του νόμου αυτού «Στο διαδίκτυο αναρτώνται: 1) 

νόμοι που εκδίδονται και δημοσιεύονται κατά το Σύνταγμα, 2) πράξεις νομοθετικού 

περιεχομένου του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος, 3) τα προεδρικά διατάγματα 

κανονιστικού χαρακτήρα, 4) λοιπές πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις 

κανονιστικές πράξεις που αφορούν την οργάνωση, διάρθρωση, σύνθεση, διάταξη, 

εφοδιασμό και εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, καθώς και κάθε άλλη 

πράξη, η δημοσιοποίηση της οποίας προκαλεί βλάβη στην εθνική άμυνα και 

ασφάλεια της χώρας, […] 11) προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων με διαγωνισμό ή με 

επιλογή, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση 

θέσεων διευθυντικών στελεχών των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 

πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και οι προκηρύξεις εξετάσεων υποψηφίων 

δικηγόρων, συμβολαιογράφων και άμισθων υποθηκοφυλάκων, 13) πίνακες 

επιτυχόντων, διοριστέων και επιλαχόντων των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού, 

στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η δημοσίευση τους προβλέπεται από την κείμενη 

νομοθεσία, 15) το σύνολο των συμβάσεων και των πράξεων που αναφέρονται σε 

αναπτυξιακούς νόμους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι πράξεις υπαγωγής 

επενδύσεων σε διατάξεις αναπτυξιακών νόμων και οι αποφάσεις έναρξης 

παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων, 22) ατομικές διοικητικές πράξεις, η 

δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου.» (Νόμος 

3861/2010).  

Όπως γίνεται φανερό η υλοποίηση του προγράμματος αυτού συνέβαλε και στην 

εισαγωγή νέων τεχνολογιών και στην εξέλιξη της ελληνικής ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Παράλληλα την περίοδο του πρώτου Μνημονίου, μειώθηκαν οι 

δημόσιες δαπάνες για τη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων, μειώθηκαν οι 

συντάξεις και περικόπηκαν ή καταργήθηκαν τα σχετικά επιδόματα εορτών και αδείας 

με σκοπό την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών (Ραμματά, 2011, σελ. 12-23). 

Εν συνεχεία, στην περίοδο του Δεύτερου Μνημονίου, ψηφίστηκε ο Νόμος 4109/2013 

σχετικά με την «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και 

του ευρύτερου δημόσιου τομέα» καταργώντας θέσεις του Δημοσίου και θέτοντας σε 

διαθεσιμότητα πολλούς δημοσίους υπαλλήλους, που θεωρήθηκαν πλεονάζοντες, με 

σκοπό την πρόοδο και την εξυγίανση της Δημόσιας Διοίκησής. Επίσης, με το νόμο 
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αυτό, θεσμοθετήθηκε και η αναλογία ένα προς πέντε για τους Δημοσίου Υπαλλήλους 

και τις προσλήψεις, όπως αναλύθηκε ανωτέρω (Ρωσσίδης κ.ά., 2017, σελ. 15-20). 

Είναι σημαντικό επίσης να αναφερθεί ότι πολύ σημαντική πρόοδος για τον 

εκσυγχρονισμό της ελληνικής διοίκησης αποτέλεσε και η ίδρυση της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) και η δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Με το νόμο 4389/2016, διαμορφώθηκε αυτή η 

ανεξάρτητη αρχή, με σκοπό την αποτελεσματικότερη και πιο διαφανή διαχείριση των 

δημοσίων εσόδων για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, συμβάλλοντας στον άμεσο 

φορολογικό έλεγχο, στον εκσυγχρονισμό της διοίκησης και στην αύξηση των 

δημοσίων εσόδων. Επίσης, την περίοδο αυτή άρχισαν να κυριαρχούν στις συναλλαγές 

με την ελληνική δημόσια διοίκηση οι ηλεκτρονικές πληρωμές με την χρήση του 

πλαστικού χρήματος. Μάλιστα, μέσω της ΑΑΔΕ συνδέθηκε η ηλεκτρονική πληρωμή 

με φοροαπαλλαγές, ώστε να προωθηθεί η χρήση της και να ελέγχεται πληρέστερα η 

φοροδιαφυγή. Οι καινοτομίες αυτές αν και καθυστερημένες σε σύγκριση με τα 

υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, εισήγαγαν την ελληνική δημόσια διοίκηση σε μία νέα, 

ηλεκτρονική εποχή (Ρωσσίδης κ.ά., 2017, σελ. 40-74). 

Τέλος, από το 2020 και στην περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού εξελίχθηκε η 

πλατφόρμα του Gov.gr. Αυτή η διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους 

διαμορφώθηκε προκειμένου να συγκεντρώσει σε μία ψηφιακή θέση όλες τις 

υπηρεσίες των ελληνικών υπουργείων, των δημόσιων φορέων, των κρατικών 

οργανισμών και των ανεξάρτητων αρχών. Προσφέρει άμεσα εύκολη αναζήτηση της 

αρμόδιας υπηρεσίας, συγκεντρώνοντας στοιχεία από 19 Υπουργεία, 75 Φορείς & 

Οργανισμούς, 9 Ανεξάρτητες Αρχές και 13 Περιφέρειες. Μάλιστα, δεν απαιτείται 

πλέον η φυσική παρουσία του πολίτη και η ταυτοποίησή του  για τη διεκπεραίωση 

πολλών συναλλαγών του με το κράτος καθώς αξιοποιείται ο μηχανισμός 

αυθεντικοποίησης των μοναδικών κωδικών του TAXISnet. Αντίστοιχα την περίοδο 

αυτή προωθήθηκε και η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των πολίτων και στα ΚΕΠ, σε 

κάποιους Δήμους, στον ΕΦΚΑ, αλλά και στον ΟΑΕΔ. Παράλληλα, έχει προωθηθεί 

και η άυλη συνταγογράφηση των φαρμάκων, με σκοπό την άμεση παραλαβή τους και 

τον έλεγχο της διαδικασίας της συνταγογράφησης για την αποφυγή αλόγιστων 

δαπανών. Συνολικά, είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία χρόνια έχει προωθηθεί 

και στην Ελλάδα η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και έχει διαμορφωθεί μία νέα, 
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ευέλικτη και σύγχρονη δημόσια διοίκηση (Διανόεσις, 2021, σελ. 7-14). Η πιο 

πρόσφατη εξέλιξη αφορά την συγκέντρωση των βασικών αναγνωριστικών εγγράφων 

δηλαδή του διπλώματος και της αστυνομικής ταυτότητας στην εφαρμογή Gov.gr 

Wallet. Η εφαρμογή αυτή θα αποθηκεύει και θα ελέγχει τη γνησιότητα των εγγράφων 

αυτών και θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να τα χρησιμοποιούν με τον ίδιο 

τρόπο όπως χρησιμοποιούσαν το δίπλωμα και την ταυτότητα σε υπηρεσίες και 

συναλλαγές εντός Ελλάδας. Επίσης, θα δίνεται η δυνατότητα για υπογραφή των 

ψηφιακών εγγράφων μέσω του docs.gov.gr (CNN Greece, 2022). 
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Κεφάλαιο 2. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

 

 

2.1 Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα μέσα από μια σύντομη 

αναδρομή 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, η επίλυση κρατικών υποθέσεων, 

ήδη από την περίοδο της αρχαιότητας, έπρεπε να διευθετηθεί αποτελεσματικά, 

προκειμένου η καθημερινότητα να προχωρά εύρυθμα και να επιλύονται θέματα 

δημόσιου χαρακτήρα. Ο καταμερισμός, λοιπόν αυτών των υποχρεώσεων για κρατική 

διαχείριση των ζητημάτων αποτέλεσε τον πρόδρομο για την σύγχρονη μορφή της 

διάκρισης των εξουσιών σε εκτελεστική, δικαστική και νομοθετική, μία τριχοτόμηση 

που προβλέπεται και από το ίδιο το Σύνταγμα της Ελλάδας (Παπαδημητρίου, 1997, 

σελ. 10). 

Ωστόσο, πρότερα της έντονης πληθυσμιακής ανάπτυξης και της 

εκβιομηχανοποίησης, οι κοινωνίες που μελετήθηκαν ήταν σχετικά μικρές και 

διαχειρίσιμες, με τα όργανα της δημόσιας διοίκησης να μην απαιτείται να είναι πάρα 

πολλά και διασκορπισμένα σε όλη την πολιτειακή επικράτεια. Το σύστημα ήταν πιο 

συγκεντρωτικό στο κέντρο της πόλης και δεν υφίσταντο σημαντική αποκέντρωση 

των κρατικών λειτουργιών της. Κατά συνέπεια, οι αποκεντρωμένες τοπικές κρατικές 

δομές δημιουργήθηκαν αργότερα, και στην Ελλάδα απαντώνται κατά την περίοδο της 

Ενετοκρατίας (Ανδρικοπούλου, 1989 σελ. 310-318).  

Εν συνεχεία, στην περίοδο της τουρκοκρατίας, η έννοια της αυτοδιοίκησης 

εξελίχθηκε, λαμβάνοντας διαφορετική μορφή ανάλογα με την διοικούσα περιοχή. 

Ενδεικτικά, στα νησιά, τα καθήκοντα μιας αποκεντρωμένης διοίκησης αναλάμβαναν 

οι «σύνδικοι», που λειτουργούσαν ως άρχοντες της διευθέτησης τοπικών υποθέσεων. 

Επιπλέον, στην επικράτεια των κοινοτήτων της Πελοποννήσου, κατά τα 

προεπαναστατικά χρόνια, υπήρχε ο κατ’ εκλογήν θεσμός του δημογέροντα, με θητεία 

ενός έτους και με ρόλο την συνεργασία και την εκτέλεση των εντολών του εκάστοτε 

αγά (Ξηρός, 2007, 220-223). Ταυτόχρονα, ως φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης για το 

τουρκικό κράτος, αναλάμβαναν και καθήκοντα δικαστικής και συμβολαιογραφικής 
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φύσεως, ενώ επίσης, εκτελούσαν, ει δυνατόν, τοπικά έργα κοινής ωφέλειας (Τάχος, 

2008, σελ. 275-277). 

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της αυτοδιοίκησης, κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, η 

Επαρχία συνιστούσε ιδιότυπο νομικό πρόσωπο, μιας και είχε δική της περιουσία, 

λειτουργούσε χρηματοπιστωτικά λαμβάνοντας δάνεια αλλά και κοινωνικά 

συντηρώντας σχολικές δομές. Παρόλα αυτά, η αυτοδιοίκησή της ήταν καθόλα 

εποπτευόμενη, μιας και εκτελούσε αναντίρρητα τις εντολές του κατακτητή. Τα 

καθήκοντα της αυτοδιοίκησης είχαν αναλάβει οι προεστοί, οι οποίοι εκλέγονταν από 

τους τουρκικούς αποσπασμένους αξιωματούχους και ήταν, ως επί το πλείστον, οι 

εύπορες οικογένειες των Ελλήνων (Ανδρικοπούλου, 1989, σελ. 310-320). 

Έτσι, στο πλαίσιο της προεπαναστατικής τουρκικής κυριαρχίας, την τοπική διοίκηση 

την ασκούσαν οι ραγιάδες, οι οποίοι συνεργάζονταν με υποτελείς Έλληνες για την 

διαχείριση των υποθέσεων της κοινότητας. Είναι χαρακτηριστική συνέπεια αυτής της 

διαμορφωμένης κατάστασης, ότι για τον πληθυσμό, αυτός ο άκρατος τοπικισμός των 

παραγόντων της αυτοδιοίκησης διαμόρφωσε στις συνειδήσεις τους την έννοια της 

κοινότητας στα στενά όρια του χωριού τους, της επαρχίας τους ή της πόλης, όπου 

διέμεναν. Το γεγονός αυτό, αποκέντρωσε και τα χαρακτηριστικά που ένωναν τους 

ελληνικούς πληθυσμούς, με την κοινή γλώσσα και τη θρησκεία, να συνιστούν τους 

βασικούς ενοποιητικούς παράγοντές τους (Γέροντας, 2020, σελ. 439-469). 

Παράλληλα, στην προεπαναστατική Ελλάδα, στην περίοδο κατά την οποία το 

οθωμανικό επιτελικό και αυταρχικό κράτος βρισκόταν σε ύφεση, οι 

αυτοοργανωμένες κοινότητες, με την δράση των προεστών ως τοπικοί παράγοντες, 

άρχισαν να διαθέτουν σταδιακά όλο και μεγαλύτερη διοικητική επιρροή στην 

κοινότητά τους. Πιο αναλυτικά, τα περιθώρια ανεξάρτητης δράσης τους εμφανίζονται 

πιο διευρυμένα, μιας και οι ίδιοι είχαν αναλάβει την αποκλειστική διεκπεραίωση των 

τοπικών υποθέσεων, χωρίς να είναι υποτελείς στις εντολές κάποιου ανώτερου 

διοικητικού θεσμού (Τάχος, 2008, σελ. 275-277). 

Βέβαια, αυτή η ανεξαρτησία στη δράση των προεστών διεύρυνε έντονα και αλόγιστα 

τον ακραίο τοπικισμό που ενυπήρχε, με αποτέλεσμα σε μεταγενέστερο της 

Επαναστάσεως σημείο θέσπισης κανόνων τοπικής αυτοδιοίκησης να τροχοπεδείται η 

διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού διοικητικού μηχανισμού. Ειδικότερα, πρώτος 
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κυβερνήτης του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους τίθεται ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο 

οποίος επιχείρησε να αλλάξει ριζικά το μοντέλο της αυταρχικής και μεμονωμένης 

δράσης των επιμέρους κοινοτικών - πολιτειακών οντοτήτων, που είχαν διαμορφωθεί 

προεπαναστατικά (Τάχος, 2008, σελ. 275-277). 

Έτσι, σταδιακά η θεμελίωση του σύγχρονου συστήματος της ελληνικής τοπικής 

αυτοδιοίκησης εκκινήθηκε το 1828, κατά το οποίο ο πρώτος κυβερνήτης προχώρησε 

σε πλήθος μεταρρυθμίσεων με στόχο την ενοποίηση των κεντρικών χαρακτηριστικών 

του προϋπάρχοντος καθεστώτος τοπικής αυτοδιοίκησης των κοινοτήτων και, κατ’ 

επέκταση την παραχώρηση στην κεντρική κρατική εξουσία ενεργών καθηκόντων 

στην επίλυση κοινοτικών ζητημάτων (Τάχος, 2008, σελ. 275-277). Ο ίδιος ο 

Καποδίστριας, προσπάθησε να ανανεώσει την τεράστια επιρροή των 400 χρόνων 

υποτέλειας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και στα μοντέλα τοπικής αυτοδιοίκησης 

που εκείνη επέβαλε στην ελληνική επικράτεια, φέροντας την ανανεωμένη εκδοχή του 

υπερσυγκεντρωτικού γαλλικού συστήματος τοπικής διαχείρισης και διοικητικής 

οργάνωσης (Σπηλιωτόπουλος, 2017, σελ. 275-306). 

Με αυτή την συνειδητή συλλογή της διευθέτησης των τοπικών υποθέσεων στο 

πρόσωπο των κρατικών οργάνων, ο Κυβερνήτης επιδίωξε την οριστική αποδέσμευση 

των κοινοτήτων από τη δράση των προεστών, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα 

συλλογικό αίσθημα ευθύνης απέναντι στο σύνολο της επικράτειας, και κατ’ επέκταση 

τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής διοίκησης που θα προωθούσε τα συμφέροντα 

όλης της ανεξάρτητης Ελλάδας. Βέβαια, σε αυτό του το εγχείρημα της καθαίρεσης, 

δηλαδή, των ενδογενών κοινοτικών φορέων και της εκ νέου διαμόρφωσης ενός 

συστήματος διύλισης των τοπικών υποθέσεων από τους κρατικούς φορείς για την πιο 

ολιστική πρόοδο του νεοσύστατου κράτους, ο Καποδίστριας ήρθε αντιμέτωπος με 

την καθεστηκυία τάξη των τοπαρχών, οι οποίοι είχαν αντιληφθεί ότι η διοικητική 

ολιγαρχία τους είχε παρακμάσει (Γέροντας, 2020, σελ. 439-469). 

Ωστόσο, παρόλο που υφίσταντο, ήδη οι πρώτες αλλαγές από την δράση του 

Καποδίστρια, με το σύστημα της «εκ των άνω» οικοδόμησης της μορφής της 

κρατικής λειτουργίας, ο ίδιος δολοφονήθηκε πριν εφαρμόσει το σύνολο του 

ενοποιητικού, διοικητικού και τοπικού μοντέλου δημόσιας λειτουργίας. Παρόλα 

αυτά, το όραμά του συνεχίστηκε και από τους μεταγενέστερους κυβερνήτες, που 

επιχείρησαν να διαμορφώσουν τους βέλτιστους μηχανισμούς ελέγχου της δράσης της 
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τοπικής αυτοδιοίκησης, για να μην υπάρχουν διοικητικές ατασθαλίες και προσπάθειες 

επαναφοράς του άκριτου τοπικού ωφελιμισμού, καθιστώντας την πλέον ρυθμιστικά 

ως επέκταση της δράσης της κεντρικής κρατικής διοίκησης (Τάχος, 2008, σελ. 275-

277). 

Η δεκαετία του 1960 συνιστά ορόσημο για το εγχείρημα της αναπτυξιακής 

οργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης, μιας και μετά το τέλος του εμφυλίου και του 

αυταρχικού κρατικού μοντέλου που επέβαλε, οι αξιώσεις για την δημιουργία 

δημοκρατικότερων μορφών συμμετοχής των πολιτών στην πολιτική ζωή του τόπου 

αλλά και η ομαλοποίηση της συνεργασίας της κεντρικής εξουσίας με τους φορείς της 

τοπικής διοίκησης με νομοθετικά κείμενα, ήταν διευρυμένες και συνεχείς (Γέροντας, 

2020, σελ. 439 - 469). 

Επίσης, μέχρι τα χρόνια της Μεταπολίτευσης (1974), εφαρμόστηκε το μοντέλο του 

υπερσυγκεντρωτισμού, των πελατειακών σχέσεων και της λειτουργίας του κρατικού 

μηχανισμού με την παράλληλη ευθύνη της εποπτείας της αυτόνομης δράσης των 

τοπικών περιοχών με την ταυτόχρονη ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής των 

πολιτών - διοικουμένων σε ζητήματα κοινής ωφέλειας, βιωσιμότητας και κοινωνικής 

προόδου. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι και την δεκαετία του 1960, επικρατούσε η άποψη 

ότι οι τοπικοί αιρετοί άρχοντες όφειλαν να απέχουν από τον πολιτικό στίβο, 

προκειμένου να μην υπάρχουν προστριβές με την δράση της κεντρικής κρατικής 

εξουσίας. Σταδιακά, όμως επιζητήθηκε πιο αποτελεσματικό μέτρο δράσης για το 

συμφέρον των τοπικών κοινοτήτων αλλά και για το σύνολο της επικράτειας, μιας και 

οι πολιτειακές προστριβές δεν επέτρεπαν την απρόσκοπτη συνεργασία και την άνθιση 

του κρατικού μηχανισμού (Τάχος, 2008, σελ. 275-277). 

Το διάστημα, όμως, από το τέλος του εμφυλίου μέχρι την πτώση της στρατιωτικής 

δικτατορίας και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας (1949-1974), το μοντέλο της 

κρατικής οργάνωσης εξακολούθησε να είναι ιδιαίτερα συγκεντρωτικό. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι η κεντρική εξουσία, επικαλούμενη την αναποτελεσματικότητα 

στη δράση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διαιώνιζε τον έντονο και 

σταθερό έλεγχό της και την επιβολή εξαντλητικής εξέτασης των διοικητικών 

πράξεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, αλλά και των αιρετών οργάνων 

τους (Σπηλιωτόπουλος, 2017, σελ. 275-306). 
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Έτσι, το νομοθετικό διάταγμα 2888/5493 που προέβλεπε επιφανειακά μία αυτονομία 

για δράση στο περιορισμένο, από την κρατική εξουσία, λειτουργικό πλαίσιο των 

ΟΤΑ, συνέχισε να υφίσταται για δύο περίπου δεκαετίες, αφαιρώντας από την τοπική 

αυτοδιοίκηση την δυναμικότητά της αλλά και την δυνατότητα ανάπτυξης μιας 

συνεργατικής, προς όφελος της χώρας προοπτικής. Η αντιπαλότητα που υπήρχε, με 

την τοπική αυτοδιοίκηση και τους θεσμούς της διαφαίνεται και από το γεγονός ότι 

μέχρι το 1964, οι εκλογές των δημάρχων γινόταν με το σύστημα της έμμεσης και όχι 

άμεσης ψηφοφορίας, γεγονός που αποδεικνύει ότι η δυσπιστία προς τους ισχυρούς 

πολιτικούς δεσμούς επιρροής των αποτελεσμάτων που αυτοί κατείχαν ήταν ισχυρή 

(Γέροντας, 2020, σελ. 439-469). 

Μετά την μεταπολίτευση, ωστόσο, οι νέοι παράγοντες κρατικής διακυβέρνησης, 

αντιλήφθηκαν ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να λειτουργήσει ως ενισχυτικός 

παράγοντας για την καθιέρωση του κοινού αναπτυξιακού σχεδίου της χώρας. Έτσι, η 

αλλαγή του κρατικού τρόπου διευθέτησης των ζητημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης 

επαναφέρθηκε ως αναπόσπαστο σημείο δράσης της κυβερνητικής πολιτικής. Βέβαια, 

η στροφή αυτή βασίστηκε κυρίως στο γεγονός ότι η καθιέρωση ενός ισχυρού 

κράτους, που μπορεί να αναπτυχθεί και πέρα από την πρωτεύουσά του αξίωνε την 

αποκεντρωμένη συνεργασία κράτους και ΟΤΑ και την νομοθετική αυτονομία των 

τελευταίων από την έντονη επέμβαση των κεντρικών φορέων δημόσιας εξουσίας 

(Σπηλιωτόπουλος, 2017, σελ. 275-306). 

Αυτή η νέα διοικητική πολιτική ακολούθησε την νομοπαρασκευαστική απροθυμία 

αρκετών πολιτικών δεκαετιών, με την δεκαετία του 1980 να δρομολογεί την 

ανανέωση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, την επαναφορά των δημοτικών και 

κοινοτικών εκλογών και την σταδιακή εγκαθίδρυση των αρμοδιοτήτων και των 

κανόνων αυτονομίας των ΟΤΑ (Γέροντας, 2020, σελ. 439-469). 

Έτσι, πλήθος νόμων εισήχθησαν στην πολιτική ελληνική σκηνή, όπως ενδεικτικά 

είναι ο Ν. 1270/1982, που ενθάρρυνε την κατίσχυση της  δημοτικής αποκέντρωσης, ο 

Ν. 1416/1984, που θέσπισε και προώθησε την συστηματική συνέργεια των δήμων με 

τις κοινότητες, ο Ν. 1235/1982, που επιδίωκε την διαμόρφωση του δεύτερου βαθμού 

της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Ν. 1416/1984, για την κατοχύρωση της διοικητικής 

τους αυτοτέλειας, το ΠΔ 22/1982, με το οποίο καταργήθηκε ο έλεγχος σκοπιμότητας 

στις αποφάσεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, αλλά και ο Ν. 1622/ 
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1986, ο οποίος επιχείρησε τη διαμόρφωση ενός πρώτου σκαριφήματος για την 

αποτελεσματική συνένωσή τους. Σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση του ρόλου των 

ΟΤΑ, αποτέλεσε ο Ν. 2539/1997, ο οποίος, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια, 

ονομάστηκε «Καποδίστριας» και αποσκοπούσε στη βελτίωση της δημόσιας 

διοίκησης στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης και της εκλογής των τοπικών τους 

αρχόντων και συμβούλων (Πικραμένος, 2020, σελ. 16-18).  

Έτσι, από το 1980 φαίνεται ότι η κυβέρνηση επιδιώκει την ουσιαστική εφαρμογή των 

συνταγματικών διατάξεων, γεγονός που στο πεδίο της λειτουργίας των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης διαφαίνεται στο άρθρο 102 του Συντάγματος, το οποίο 

προέβλεπε και προβλέπει και σήμερα ότι  «η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει 

στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Υπέρ των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση 

των τοπικών υποθέσεων. Νόμος καθορίζει το εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών 

υποθέσεων, καθώς και την κατανομή τους στους επί μέρους βαθμούς. Με νόμο μπορεί 

να ανατίθεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης η άσκηση αρμοδιοτήτων που 

συνιστούν αποστολή του Κράτους. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν 

διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Οι αρχές τους εκλέγονται με καθολική και 

μυστική ψηφοφορία, όπως νόμος ορίζει. Με νόμο μπορεί να προβλέπονται για την 

εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών ή την άσκηση αρμοδιοτήτων των οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης αναγκαστικοί ή εκούσιοι σύνδεσμοι οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης που διοικούνται από αιρετά όργανα. Το Κράτος ασκεί στους 

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο 

νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση 

τους. O έλεγχος νομιμότητας ασκείται, όπως νόμος ορίζει. Το Κράτος λαμβάνει τα 

νομοθετικά, κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση 

της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση 

της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης με ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση των 

πόρων αυτών. (το παρόν συνταγματικό κείμενο ισχύει μέχρι σήμερα από την πρώτη 

του θέσπιση το 1975, με λίγες τροποποιήσεις στη γραμματική δομή του και όχι στο 

περιεχόμενό του) (Σύνταγμα 1975). 
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Έτσι, λαμβάνουν την απαιτούμενη διοικητική αυτοτέλεια για την περάτωση των 

αρμοδιοτήτων τους. Έχοντας το συγκεκριμένο μεταπολιτευτικό όραμα, αφέθηκε στο 

παρελθόν το στείρο μοντέλο μιας θεωρητικά «ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης» 

και αναζητήθηκαν οι νομοθετικοί οδοί για την καθιέρωση μιας τοπικής ανάπτυξης 

που βασίζεται στο αποκεντρωμένο μοντέλο διαμόρφωσης των ΟΤΑ (Πικραμένος, 

2020, σελ. 4-12). 

Το παρόν αναπτυξιακό μοντέλο της δεκαετίας του 1980, προέβλεπε την ανανέωση 

του κρατικού μηχανισμού, όχι μόνο σε ζητήματα διοικητικά, αλλά και στο θέμα της 

εκπροσώπησης και της εκλογικής διαδικασίας των παραγόντων των ΟΤΑ. Η 

αμήχανη, αναποτελεσματική και συγκρατημένη δράση του συγκεντρωτικού 

συστήματος επίλυσης κρατικών υποθέσεων δεν ήταν σε θέση να αμβλύνει τα 

συνεχώς διευρυμένα προβλήματα της ελληνικής περιφέρειας, με αποτέλεσμα να 

ηχείται ομόφωνα η άποψη για την κατάστρωση ενός αποκεντρωμένου μοντέλου 

δημόσιας διοίκησης (Πικραμένος, 2020, σελ. 16-18). 

Χαρακτηριστικά αυτού του νέου κρατικού μηχανισμού ήταν, σε αντίθεση με την «εκ 

των άνω» κρατική λειτουργία του Καποδίστρια, ο από κάτω προς τα πάνω 

σχεδιασμός και διοικητικός προγραμματισμός, η ενίσχυση της κοινωνικής 

συμμετοχής και η εφαρμογή ενός νέου σχεδίου για τον κοινωνικό έλεγχο και την 

εποπτεία αυτού. Το καινοτόμο αυτό αναπτυξιακό πρόγραμμα, μεθοδεύτηκε και από 

ορισμένα ιστορικά ορόσημα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Αρχικά, κατόπιν 

αρκετών διαπραγματεύσεων και αλλαγών στο διοικητικό της σύστημα, η Ελλάδα 

γίνεται το 1981, ισόνομο και ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η οποία 

επιζητά από τα κράτη της την προώθηση του εκσυγχρονισμού και την ενοποιημένη 

προσαρμογή των διοικητικών φορέων στις υποδείξεις της (Δαγτόγλου, 2015, σελ. 

558-604). 

Σε αυτό το ευρωπαϊκό μοντέλο εκσυγχρονισμού, προήχθη η έννοια της τοπικής- 

περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της αξιοποίησης των δυνάμεων και των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του κάθε κράτους-μέλους, αλλά και η εγγενής συνολική συμμετοχή 

των πολιτών στη διαδικασία προγραμματισμού και λήψης αποφάσεων για το μέλλον 

της χώρας (εγκαθίδρυση της αρχής της λαϊκής συμμετοχής στα πολιτικά και 

κοινωνικά δρώμενα). Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε και πρότερα, η συνταγματική 

κατοχύρωση του ίδιου του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ήταν ιδιαίτερα 
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σημαντικό μέτρο για την βιωσιμότητα και τον εκσυγχρονισμό του μοντέλου της 

αποκεντρωμένης διοίκησης. Με το άρθρο 102 του Συντάγματος (που αναλύθηκε 

νωρίτερα) ο συνταγματικός νομοθέτης καθιερώνει το γενικό κριτήριο αρμοδιότητας 

για τις τοπικές υποθέσεις στους Ο.Τ.Α (Πικραμένος, 2020, σελ. 4-12). 

Ταυτόχρονα, κατόπιν της καθιέρωσης της αρμοδιότητας από το συνταγματικό 

πλαίσιο, ο προσδιορισμός της ίδιας της έννοιας της τοπικής υπόθεσης, η οποία 

συνιστά το βασικό εργαλείο για την ενεργό συμμετοχή των ΟΤΑ στα ζητήματα της 

διοικητικής διακυβέρνησης, μεταβαίνει για ερμηνεία στα όργανα της νομοθετικής και 

εκτελεστικής εξουσίας και για έλεγχο στους φορείς δικαστικής κρίσης. Για το λόγο 

αυτό, στο πλαίσιο ενός υπαρκτού κρατικού συγκεντρωτισμού, οι τοπικές υποθέσεις 

αποτελούν αντικείμενο ερμηνείας και προσδιορισμού με βάση τα συμφέροντα της 

κεντρικής εξουσίας, η οποία νομοθετεί και χρηματοδοτεί τις αρμοδιότητες των 

Ο.Τ.Α., αλλά και τις πρωτοβουλίες των αιρετών τοπικών αρχόντων. Έτσι, στο 

πλαίσιο μιας γενικευμένης αοριστίας, που ο συνταγματικός νομοθέτης έδωσε στην 

έννοια των τοπικών υποθέσεων, αυτές διαχρονικά αντιμετωπίζονται ως ένα μοντέλο 

κατοχύρωσης και συνάμα οριοθέτησης του περιγράμματος των γενικών καθηκόντων 

των ΟΤΑ έναντι του συγκεντρωτικού και δυνητικά επεμβατικού ρόλου του νομοθέτη 

και της κεντρικής διοικήσεως (Σπηλιωτόπουλος, 2017, σελ. 275-306). 

Είναι φανερό ότι το Σύνταγμα αλλά και μεταγενέστερα νομοθετικά κείμενα αυτού 

ακολούθησαν το μοντέλο της αποκέντρωσης και της αυτοτέλειας των ΟΤΑ, 

προκειμένου να υπάρξει μια σταθερή ανάπτυξή τους και να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις για την περιφερειακή πρόοδο. Έτσι, από το άρθρο 102 του Συντάγματος 

προκύπτει ότι οι ΟΤΑ καθιερώνονται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και έτσι 

καθίστανται αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, αναδεικνύονται 

με τους κανόνες της μυστικής και καθολικής ψηφοφορίας και αναλαμβάνουν 

αρμοδιότητες τις οποίες φέρνουν εις πέρας με την κατοχυρωμένη διοικητική τους 

αυτοτέλεια. Επιπλέον, νομοθετικά και ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, που 

κατοχυρώθηκε με το Π.Δ. 410 του 1995, αναφέρει ότι υπάρχει η γενική αρμοδιότητα 

των Δήμων και των Κοινοτήτων για το σύνολο των τοπικών υποθέσεων (άρθρο 23), 

ενώ στα επόμενα άρθρα φαίνεται να τις διχοτομεί ενδεικτικά σε αποκλειστικές και 

συντρέχουσες (άρθρα 24 και 25) (Γέροντας, 2020, σελ. 439-469). Ο παρών αρχικός 

νόμος του 1995, αντικαταστάθηκε με τον ν. 3463/2006, ο οποίος προβλέπει στο 
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άρθρο 75 ότι «οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις 

τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με 

στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της 

ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας» (Νόμος 3463/2006). 

Κλείνοντας, στον τομέα της οικονομικής τους αυτοτέλειας, σημαντικό νομοθετικό 

αντιστάθμισμα αποτέλεσε η ψήφιση του ν. 1828/1989, στο κεφάλαιο Δ’ του οποίου 

αναφέρονται οι τρόποι εξεύρεσης των οικονομικών πόρων της τοπικής 

αυτοδιοίκησης. Έτσι, τα έσοδα δήμων και κοινοτήτων μπορούν να διακριθούν σε 

τακτικά και έκτακτα όπως περιγράφονται στο άρθρο 25 του οικείου νόμου, με τα μεν 

πρώτα να προέρχονται από «α) θεσμοθετημένους υπέρ αυτών πόρους, β) τα 

εισοδήματα της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους, γ) ανταποδοτικά τέλη και 

δικαιώματα, δ) φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές, και ε) τοπικά δυνητικά τέλη και 

εισφορές, ενώ τα έκτακτα να προκύπτουν από α) δάνεια, δωρεές, κληροδοτήματα και 

κληρονομιές, β) εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και γ) κάθε άλλη πηγή (Νόμος 

1828/1989). 

Στο ίδιο άρθρο αναφέρονται ότι και οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι των δήμων και 

κοινοτήτων προέρχονται από τις παρακάτω πηγές εσόδων: α) φόρο εισοδήματος 

φυσικών και νομικών προσώπων, β) τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων, γ) φόρο ακίνητης 

περιουσίας (Φ.Α.Π), και από δ) φόρους που έχουν θεσπιστεί υπέρ της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και δεν καταργούνται με τον παρόντα νόμο (Νόμος 1828/1989). 

Ο νόμος αυτός, λοιπόν, προδιαγράφει τον τρόπο αξιοποίησης των εσόδων των δήμων, 

αποδεικνύοντας την οικονομική του αυτοτέλεια αλλά και τον τρόπο που αυτά 

μπορούν να αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων των 

δήμων, κοινοτήτων και αναπτυξιακών συνδέσμων, να διατεθούν για τις γενικές 

δαπάνες δήμων, κοινοτήτων και αναπτυξιακών συνδέσμων, αλλά και να καλύψουν το 

κόστος των υπηρεσιών για τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί στους οργανισμούς 

τοπικής αυτοδιοίκησης (Νόμος 1828/1989). 
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2.2 Μεταρρυθμίσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα 

2.2.1. Η Μεταρρύθμιση του Καποδίστρια 

Στο τέλος της δεκαετίας του 1990 ψηφίστηκε ο νόμος 2539/1997 για την τοπική και 

περιφερειακή αυτοδιοίκηση και είναι ευρύτερα γνωστός ως Νόμος ή Πρόγραμμα ή 

Σχέδιο «Καποδίστριας». Το νομοθετικό αυτό κείμενο για την «Συγκρότηση της 

Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» αποσκοπούσε στην αναδιαμόρφωση της 

τοπικής και της περιφερειακής οργάνωσης και αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα (Νόμος 

2539/1997). Ονομάστηκε, όπως προαναφέρθηκε, προς τιμήν του πρώτου κυβερνήτη 

της Ελλάδας μετά την απελευθέρωση από τον οθωμανικό ζυγό (Παπαδημητρίου, 

1997, σελ. 6-9). 

Το νομοθέτημα αυτό επέβλεπε στην ενοποίηση των τοπικών κοινοτήτων σε μεγάλους 

δήμους, ώστε να βελτιστοποιηθεί κατά το δυνατόν η δημόσια διοίκηση στην τοπική 

αυτοδιοίκηση (Σπηλιωτόπουλος, 2017, σελ. 275-306). Έτσι, διαμορφώθηκαν ως 

πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), περίπου 900 δήμοι και 

όσο το δυνατόν πιο περιορισμένος αριθμός κοινοτήτων, με περίπου 124 κοινότητες, 

οι οποίοι προέκυψαν από συνενώσεις δήμων του προγράμματος καθώς 

συγχωνευτήκαν 6.000 κοινότητες σε μεγαλύτερους δήμους (Νόμος 2539/1997). 

Επίσης, με το νέο αυτό νόμο εισήχθη για πρώτη φορά ο όρος «δημοτικά 

διαμερίσματα» για τις πρώην κοινότητες. Με την κατάργηση των παλαιών 

κοινοτήτων και τη μετατροπή τους στα δημοτικά διαμερίσματα, προέκυψε μία 

σημαντική αντίδραση από τις τοπικές κοινότητες που δεν επιθυμούσαν την συνένωση 

με όμορες κοινότητες. Ήδη από το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς, οι τοπικοί 

άρχοντες φάνηκαν απρόθυμοι να προχωρήσουν στις εθελούσιες συνενώσεις των 

κοινοτήτων και ενίσχυσαν την τοπικιστική απομόνωση και τις έριδες, προβάλλοντας 

τρομολαγνικές απόψεις σχετικά με την κατάργηση των εστιών και των χωριών και 

την οικονομική ανασφάλεια, αποτρέποντας ωφέλιμες προσπάθειες τοπικής 

συνεργασίας των κοινοτήτων (Μπέσιλα - Βήκα, 2010, σελ. 60-120). 

Από την άλλη, στην επιστήμη του δικαίου τέθηκε το ζήτημα της συνταγματικότητας 

των υποχρεωτικών συνενώσεων που επέβαλε αυτός ο νόμος. Έτσι, τέθηκε το ζήτημα 

της συνταγματικής αρμοδιότητας του κοινού νομοθέτη για υποχρεωτική συνένωση ή 

επανίδρυση ΟΤΑ. Όσοι ήταν αντίθετοι με την συγχώνευση προέβαλαν το επιχείρημα 
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της αντισυνταγματικότητας, καθώς θεωρούσαν ότι  δεν ήταν συνταγματική αυτή η 

αναμόρφωση με νομοθετική πράξη του κράτους. Τη διχογνωμία έλυσε η νομολογία 

του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις 

αποφάσεις ΣτΕ 1427/1981 και ΣτΕ 3194/1990. Οι αποφάσεις αυτές όριζαν ότι ο 

κοινός νομοθέτης έχει τη δυνατότητα να ιδρύσει ή να καταργήσει δομές της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και ότι το κράτος μπορεί να παρεμβαίνει στην οργάνωση των τοπικών 

υποθέσεων, πάντα δρώντας σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον και χωρίς να 

προσβάλλεται ο «σκληρός πυρήνας» της συνταγματικής οργάνωσης της τοπικής 

αυτοδιοίκησης όπως ορίζεται στο άρθρο 102 του Συντάγματος, που αναλύθηκε 

ανωτέρω (Σπηλιωτόπουλος, 1991, σελ. 301). 

Παράλληλα, στο επίπεδο των δευτεροβάθμιων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, 

από το νόμο αυτό δεν προέκυψαν σημαντικές τροποποιήσεις. Έτσι, η οργάνωση 

παρέμεινε σταθερή στο προηγούμενο καθεστώς των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων με 

τη διαίρεση της χώρας σε νομούς και νομαρχίες. Επίσης, σταθερή παρέμεινε και με 

το νέο νόμο η οργάνωση σε περιφέρειες, οι οποίες ήταν δεκατρείς στον αριθμό, με 

αρμοδιότητα κυρίως τον συντονισμό των υποθέσεων και τον έλεγχο της νομιμότητας 

των δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης και την εφαρμογή των κεντρικών πολιτικών 

της Κυβέρνησης στο επίπεδο της περιφέρειας (Μπέσιλα-Βήκα, 2010, σελ. 60-120). 

Όσον αφορά τα οικονομικά των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αυτά 

παρέμειναν σταθερά και με το νέο νομοθετικό καθεστώς. Έτσι, οι ΟΤΑ 

χρηματοδοτούνται από τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις και τα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα 

κρατικά έσοδα και τον κρατικό προϋπολογισμό, τα δημοτικά τέλη και τα έσοδα που 

προέρχονται από τους ίδιους πόρους με τις εκμισθώσεις της δημοτικής περιουσίας και 

μέσω των δημοτικών  επιχειρήσεων (Παπαδημητρίου, 1997, σελ. 10). 

Από την άλλη, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι βασική πρόθεση του σχεδίου 

Καποδίστριας, ήταν ακριβώς ο περιορισμός της τοπικιστικής απομόνωσης και η 

συγκρότηση μεγάλων δημοτικών μονάδων. Το σχέδιο πέτυχε την αναδιάρθρωση της 

τοπικής οργάνωσης και διοίκησης, τον εξορθολογισμό των οικονομικών των ΟΤΑ 

και την ανανέωση της τοπικής ζωής και οικονομίας (Μπέσιλα-Βήκα, 2010, σελ. 60-

120).  
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Αυτή η διοικητική διαίρεση του σχεδίου Καποδίστρια διατήρησε την ισχύ της μέχρι 

και το 2010. Με το νέο σχέδιο «Καλλικράτης», που αντικατέστησε τον προηγούμενο 

νόμο Καποδίστρια επήλθαν σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς της τοπικής 

αυτοδιοίκησης (Παπαδημητρίου,1997, σελ. 10). 

 

 

2.2.2. Η Μεταρρύθμιση του Καλλικράτη 

Με το όνομα «Πρόγραμμα ή Σχέδιο Καλλικράτης» ορίζεται ο ελληνικός νόμος 

3852/2010. Με το νόμο αυτό αναδιαμορφώθηκε εκ νέου η τοπική διοικητική δομή 

της χώρας, με έναρξη ισχύος το 2011, με τον εκ νέου καθορισμό των ορίων των 

ΟΤΑ, των διαδικασιών εκλογής των τοπικών οργάνων και των αρμοδιοτήτων τους 

(Νόμος 3852/2010). 

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέρος του νόμου δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 87/τ.Α'/2010) ήδη από τον Ιούνιο του 2010, αφού ψηφίστηκε 

από τη Βουλή, ώστε να διεξαχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του οι επερχόμενες 

εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, το πρόγραμμα Καλλικράτης αποτέλεσε 

μέρος του «Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής» για την 

αντιμετώπισης της ελληνικής οικονομικής κρίσης (Πικραμένος, 2020, σελ. 4-12). 

Ο νόμος αυτός θεωρείται συνέχεια του προηγούμενου νόμου του «Καποδίστρια» 

(Νόμος 2539/1997) και παρουσιάζει κοινή φιλοσοφία καθώς και οι δύο προώθησαν 

την υποχρεωτική σύνδεση μικρότερων δήμων και κοινοτήτων και τη δημιουργία 

μεγαλύτερων. Με το νέο αυτό νόμο η μείωση των δήμων έφτασε περίπου στα 2/3 του 

προηγούμενου καθεστώτος (πλέον περίπου 325), ενώ παράλληλα συστάθηκαν και 

αποκεντρωμένες διοικήσεις, οι οποίες ήταν επτά και ανέλαβαν αρμοδιότητες 

παρόμοιες με αυτές των παλαιών περιφερειών. Επίσης οι Δήμοι διαιρέθηκαν σε 

δημοτικές ενότητες, που ήταν το αποτέλεσμα της υποχρεωτικής συνένωσης 

περισσότερων δήμων. Οι δημοτικές ενότητες εν συνεχεία διαιρέθηκαν στις 

κοινότητες, οι οποίες αντιστοιχούσαν στα δημοτικά διαμερίσματα του προηγούμενου 

νόμου, όπως αναλύθηκαν ανωτέρω (Νόμος 3852/2010). 
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Έτσι, σύμφωνα με το νόμο 3852/2010 στο άρθρο 2 «Η εδαφική περιφέρεια του κάθε 

δήμου που συνιστάται με τον παρόντα νόμο αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες 

των συνενούμενων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Οι εδαφικές αυτές 

περιφέρειες αποτελούν τις δημοτικές ενότητες του νέου δήμου και φέρουν το όνομα του 

δήμου ή της κοινότητας. Τα τοπικά διαμερίσματα που ορίζονται στο άρθρο 2 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3463/2006 

(Α’ 114), μετονομάζονται σε δημοτικές κοινότητες, ανεξαρτήτως του πληθυσμού τους. 

Δημοτικές κοινότητες αποτελούν και οι δήμοι ή οι κοινότητες που καταργήθηκαν 

ύστερα από εθελούσια συνένωση, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 410/1995 (Α’ 231), 

περί ένωσης δήμων και κοινοτήτων, ή συνενώνονται με τον παρόντα νόμο και δεν 

αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα.» (Νόμος 3852/2010). 

Όσον αφορά τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, οι περιφέρειες καθορίστηκαν με το 

άρθρο 3 του ίδιου νόμου. Έτσι, «Οι περιφέρειες είναι αυτοδιοικούμενα κατά τόπο 

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αποτελούν το δεύτερο βαθμό τοπικής 

αυτοδιοίκησης. Οι περιφέρειες σχεδιάζουν, προγραμματίζουν και υλοποιούν πολιτικές 

σε περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τις Αρχές 

της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη 

και τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές.» (Νόμος 3852/2010).  

Επίσης με τον ίδιο νόμο καθορίστηκε ότι η χώρα διαιρείται σε 13 περιφέρειες, την 

περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Κομοτηνή, την 

περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, την περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη, την περιφέρεια Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα, την 

περιφέρεια Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα, την περιφέρεια Ιονίων Νήσων με έδρα την 

Κέρκυρα, την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα, την περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία, την περιφέρεια Αττικής με έδρα την Αθήνα, την 

περιφέρεια Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη, την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με 

έδρα τη Μυτιλήνη, την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με έδρα την Ερμούπολη και την 

περιφέρεια Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο. Με βάση τη διάκριση αυτή ορίζεται από το 

νόμο ότι ο κάθε νομός είναι μία περιφερειακή ενότητα και η πρωτεύουσα του κάθε 

νομού έδρα της περιφερειακής ενότητας (Νόμος 3852/2010). 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 για τις σχέσεις των δήμων και των περιφερειών «Μεταξύ των 

δύο βαθμών τοπικής αυτοδιοίκησης δεν υφίστανται σχέσεις ελέγχου και ιεραρχίας, αλλά 
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συνεργασίας και συναλληλίας, οι οποίες αναπτύσσονται βάσει του νόμου, κοινών 

συμφωνιών, καθώς και με το συντονισμό κοινών δράσεων.» (Νόμος 3852/2010). 

Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον με το νέο νόμο η θητεία των τοπικών αρχών 

επεκτείνεται στα πέντε έτη, την ίδια ημέρα και στα ίδια εκλογικά τμήματα με τις 

εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων ευρωβουλευτών. Παράλληλα, επανήλθε η 

υποχρέωση για συγκέντρωση του ποσοστού τουλάχιστον 50% +1 των έγκυρων 

ψήφων για την επιτυχή εκλογή, είτε στον πρώτο είτε σε δεύτερο επαναληπτικό γύρο 

(Σπηλιωτόπουλος, 2017, σελ. 275-306). 

 

 

2.2.3. Η Μεταρρύθμιση του Κλεισθένη 

Το «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι», ή όπως ορίζεται ως τίτλος του νόμου «Μεταρρύθμιση 

του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 

Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 

των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]» είναι ο νόμος 4555/2018 και 

περιλαμβάνει σημαντικές καινοτομίες σχετικά με τους δήμους και την εκλογή των 

τοπικών οργάνων και τις αρμοδιότητές τους. Ο νόμος αυτός αντικατέστησε κάποιες 

πτυχές του νόμου «Καλλικράτη». Μία από τις πιο βασικές διαφοροποιήσεις είναι η 

επαναφορά της θητείας των τοπικών αρχών σε τέσσερα χρόνια αντί των πέντε που 

ίσχυαν με το προηγούμενο καθεστώς και επαναφορά της χρονικής διάρκειας που 

ίσχυε στο νόμο «Καποδίστρια» διάρκεια δημοτικής περιόδου. Έτσι, ισχύει ότι, 

σύμφωνα με το άρθρο 6, που αντικατέστησε το άρθρο 9 του Νόμου 3852/2010, «Ο 

δήμαρχος και οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό 

άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων και οι πρόεδροι των κοινοτήτων με μόνιμο 

πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων, εκλέγονται κάθε τέσσερα (4) χρόνια με 

άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. 2. Η εκλογή στα ανωτέρω αξιώματα γίνεται 

τη δεύτερη Κυριακή του μηνός Οκτωβρίου, κάθε τέταρτο έτος.» (Νόμος 4555/2018). 

Παράλληλα, επανήλθε και η απλή αναλογική για την εκλογή των αρχών των ΟΤΑ. 

Έτσι, στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι «Σε περίπτωση που δεν έχει αναδειχθεί επιτυχών 

συνδυασμός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 (Α΄ γύρος), η ψηφοφορία 



 

31 
 

επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή, στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες 

εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους 

ίδιους εφόρους αντιπροσώπων (Β΄ γύρος).» (Νόμος 4555/2018). 

Επιτυχών είναι εκείνος ο υποψήφιος, ο οποίος στη δεύτερη επαναληπτική ψηφοφορία 

συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθμού των έγκυρων 

ψηφοδελτίων. Σημαντική προσθήκη του νόμου είναι και η αύξηση της ποσόστωσης 

(από το 1/3 του δημοτικού συμβουλίου), όπως  ορίζεται στο άρθρο 13 «Ο αριθμός 

των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον σε 

ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του 

οικείου συνδυασμού» (Νόμος 4555/2018). 

Επίσης με το νόμο αυτό καταργήθηκε και η διάκριση σε δημοτικές και τοπικές 

κοινότητες με βάση τον πληθυσμό και πλέον εντός του Δήμου υφίσταται ο θεσμός 

της κοινότητας, ο οποίο επανασυστήνεται. Έτσι, στο άρθρο 4 ορίζεται ότι «Τα τοπικά 

διαμερίσματα που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114), μετονομάζονται σε 

κοινότητες, ανεξαρτήτως του πληθυσμού τους. Κοινότητες αποτελούν και οι δήμοι ή οι 

κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Π.Δ. 410/1995 (Α΄ 231) ή συνενώνονται με τον παρόντα νόμο και δεν 

αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα. Κοινότητα συγκροτούν τα τοπικά διαμερίσματα 

νησιών που έχουν πληθυσμό άνω των χιλίων (1.000) κατοίκων. Επίσης, συγκροτούν 

κοινότητα, ανεξαρτήτως πληθυσμού, πρώην κοινότητες ή τοπικά διαμερίσματα που 

εκτείνονται σε όλη την περιφέρεια του νησιού και δεν αποτελούν δήμο, σύμφωνα με το 

άρθρο 1. Τα δημοτικά διαμερίσματα στα οποία διαιρούνται οι δήμοι άνω των 100.000 

κατοίκων μετονομάζονται σε κοινότητες.» (Νόμος 4555/2018). Παράλληλα, πλέον οι 

κοινότητες διαθέτουν εκλεγμένο κοινοτικό συμβούλιο και πρόεδρο του συμβουλίου, 

που εκλέγεται έμμεσα μέσω της εκλογής των συμβούλων και κοινοτικό 

προϋπολογισμό ανάλογα με τις πληθυσμιακές και οικονομικές τους ανάγκες 

(Πικραμένος, 2020, σελ. 4-12). 

Τέλος με το νόμο αυτό δόθηκε για πρώτη φορά το δικαίωμα ψήφου σε Έλληνες 

πολίτες που συμπλήρωσαν το 17ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν για 

οποιοδήποτε λόγο στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν. Αυτό ορίζεται στο άρθρο 1 του 

νόμου 4406/2016 «1. Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι πολίτες Έλληνες και 
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Ελληνίδες που συμπλήρωσαν το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους» (Νόμος 

4406/2016). 

Ο νόμος αυτός δημιούργησε ορισμένα ζητήματα κυρίως όσον αφορά το σύστημα της 

απλής αναλογικής. Πιο συγκεκριμένα, τέθηκε ζήτημα συνταγματικότητας του εν 

λόγω συστήματος δεδομένου ότι μέσω αυτού ο εκλεγμένος Δήμαρχος δεν 

εξασφαλίζει πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Το προηγούμενο καθεστώς του 

πλειοψηφικού συστήματος εξασφάλιζε μία σχετικά ομαλή λειτουργία για τα δημοτικά 

συμβούλια. Για την επίτευξη, λοιπόν, της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου απαιτείται 

η συνεργασία των δύο πρώτων συνδυασμών (Πικραμένος, 2020, σελ. 16-18).  

Αυτή ακριβώς την αδυναμία κάλυψε η τροποποίηση του Νόμου 4623/2019 με το 

άρθρο 1 που αντικατέστησε το άρθρο 73 του Ν. 4555/2018 που όριζε τη δυνατότητα 

συνεργασίας και πιο συγκεκριμένα ότι «Δύο ή περισσότερες δημοτικές παρατάξεις 

μπορούν να συμπράττουν, εφόσον μια από αυτές είναι η παράταξη με την οποία έχει 

εκλεγεί ο δήμαρχος. Το πρακτικό για τη σύμπραξη υποβάλλεται οποτεδήποτε εντός της 

θητείας της δημοτικής αρχής και δεν ανακαλείται, συνυπογράφεται δε τουλάχιστον από 

την απόλυτη πλειοψηφία των μελών κάθε παράταξης που συμπράττει και κατατίθεται 

στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.» το ίδιο ισχύει και για τα περιφερειακά 

συμβούλια καθώς «Δύο ή περισσότερες περιφερειακές παρατάξεις μπορούν να 

συμπράττουν, εφόσον μια από αυτές είναι η παράταξη με την οποία έχει εκλεγεί ο 

περιφερειάρχης.» (Νόμος 4623/2019). 

Επίσης, στον «Κλεισθένη» τροποποιήσεις έγιναν και από το νόμο 4804/2021, η 

σημαντικότερη από τις οποίες ήταν η εκ νέου επαναφορά της πενταετούς θητείας των 

δημοτικών αρχών. Έτσι, συνολικά με τον «Καλλικράτη» η θητεία ήταν πενταετής και 

έπειτα με το νόμο «Κλεισθένη» έγινε τετραετής. Ωστόσο, στο άρθρο 5 για τον χρόνο 

διενέργειας εκλογών - Διάρκεια δημοτικής περιόδου αναφέρεται ότι «Οι δήμαρχοι, οι 

δημοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι των δημοτικών κοινοτήτων και οι πρόεδροι των 

δημοτικών κοινοτήτων εκλέγονται κάθε πέντε (5) έτη με άμεση, καθολική και μυστική 

ψηφοφορία.» (Νόμος 4804/2021). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 

 

 

3.1 Το ιστορικό πλαίσιο της δημιουργίας των ΚΕΠ    

Αρχικά, αξίζει να αναφερθεί ότι τη βάση για τη θεσμοθέτηση και την αναγνώριση 

μίας περιοχής ως πρόσωπο δικαίου αποτελεί η ύπαρξη ενός κεντρικού άξονα 

εξουσίας. Στη σύγχρονη συνταγματική ιστορία αυτή τη νοηματοδότηση απέκτησε το 

κράτος, το οποίο συνιστά ένα αμάλγαμα από γνωρίσματα διοικητικής, νομικής, 

πολιτικής και κοινωνικής εξουσίας, που επιτρέπουν στο οργανωμένο σύνολο να 

κατακτήσει την αυτοδιαχείρισή του και να διεκδικήσει ισότιμη παρουσία στον χάρτη 

των εθνών (Ασπρίδης, 2013, σελ. 30-50).  

Συνιστά, κατ’ επέκταση το κράτος τον πρώτο θεσμό, από τον οποίο εκπηγάζουν όλοι 

οι θεσμοί και στηρίζουν την νομιμοποίησή τους. Για το λόγο αυτό, το κράτος δεν 

μπορεί να θεωρείται μια έννοια στατική, αλλά ένα μέγεθος που συνεχώς 

αναδιαμορφώνεται και προσαρμόζεται στις νέες ανάγκες του πολίτη και της 

κοινωνίας, συνιστώντας έτσι απότοκο της ιστορικής του θεμελίωσης και της 

ευελιξίας του στα νέα δεδομένα. Ταυτόχρονα, είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι ο 

τελικός αποδέκτης του δυσκίνητου κρατικού μηχανισμού, οι Έλληνες πολίτες, 

βρέθηκαν στη θέση να χρειάζεται να αντισυμβάλλονται με ένα κράτος που 

διακατέχεται από έντονες γραφειοκρατικές υποδομές, συνεχή έκδοση νέων νόμων και 

κατίσχυση μιας δυσκίνητης διοικητικής δομής που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

τους (Ασπρίδης, 2013, σελ. 30-50). 

Παρόλα αυτά, αν και η ελληνική μεταρρύθμιση και εξυγίανση των διοικητικών 

φορέων της έπεται χρονικά του αντίστοιχου εγχειρήματος που πραγματοποιήθηκε στα 

άλλα κράτη της ευρωπαϊκής ηπείρου, εντούτοις έγινε κατανοητό ότι οι πολίτες θα 

επιδείξουν εμπιστοσύνη σε ένα κράτος που μπορεί να ξεπεράσει την γραφειοκρατική 

του μέχρι τώρα πορεία, και να τηρήσει την συνταγματική αρχή της νομιμότητας και 

να δημιουργήσει μια δημόσια διοίκηση, λειτουργικά πιο ευέλικτη, αποδοτική φιλική 

και αποκριτική προς τις αξιώσεις του πολίτη. Αυτές, λοιπόν, οι αλλαγές προς τον 

εκσυγχρονισμό του δημοσίου τομέα μεθοδεύτηκαν στη Ελλάδα μέσω της εφαρμογής 

ορισμένων προγραμμάτων, όπως είναι το πρόγραμμα «Ποιότητα για τον Πολίτη», το 
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πρόγραμμα «ΑΣΤΕΡΙΑΣ», το πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» και το πρόγραμμα 

«ΑΡΙΑΔΝΗ», τα οποία συνιστούν τους προπομπούς των ΚΕΠ και έθεσαν τις 

προϋποθέσεις για την κατίσχυση της πεποίθησης ότι το κράτος επιδιώκει να παράσχει 

προς τους πολίτες αναβαθμισμένες υπηρεσίες με επίκεντρο τα δικά τους συμφέροντα 

και απαιτήσεις (Λοβέρδου, 2003, σελ. 48). 

 

 

3.1.1 Το πρόγραμμα «Ποιότητα για τον πολίτη» 

Όσον αφορά το πρόγραμμα «Ποιότητα για τον Πολίτη», αυτό αξιοποίησε τόσο 

εθνικούς όσο και κοινοτικούς πόρους και αποτέλεσε μία πρώτη και κατάλληλα 

οργανωμένη προσπάθεια για συνολική διοικητική μεταρρύθμιση του δημοσίου τομέα 

μέσω της εφαρμογής των αρχών του νέου δημοσίου management στην Ελλάδα. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι η ελληνική διοίκηση χαρακτηριζόταν μέχρι τις πρόσφατες 

δεκαετίες από μία βραδυκίνητη γραφειοκρατία και από έντονη καθυστέρηση για τους 

πολίτες. 

Οι βασικότερες λειτουργίες που οργανώθηκαν ή αναδιαμορφώθηκαν μέσω του 

προγράμματος αυτού ήταν αρχικά η αξιοποίηση και η εξάπλωση της χρήσης των 

υπολογιστών και των νέων τεχνολογιών, με σκοπό την αύξηση της ταχύτητας και της 

αποδοτικότητας του δημοσίου. Παράλληλα, προωθήθηκε και η έκδοση των Χαρτών 

Δικαιωμάτων Πολιτών και του Οδηγού του Πολίτη, ώστε να υπάρχει διαρκής και 

εκτεταμένη ενημέρωση αμφότερων των διοικουμένων και των δημοσίων υπηρεσιών 

(Λοβέρδου, 2003, σελ. 49).  

Επίσης με το πρόγραμμα αυτό προωθήθηκε και επεκτάθηκε το τηλεφωνικό κέντρο, 

το 177, με σκοπό την παροχή διοικητικών πληροφοριών, καθώς και το σύστημα των 

τηλεφωνικών αιτήσεων μέσω της γραμμής 1502 για την αίτηση και παραλαβή 

πιστοποιητικών. Μία ιδιαίτερα σημαντική πτυχή του προγράμματος ήταν και η  

δημιουργία των Κέντρων Πληροφόρησης Πολιτών (ΚΠΠ) σε 39 Νομαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις, με σκοπό την προώθηση πληροφοριών κυρίως τοπικού 

ενδιαφέροντος καθώς και για ζητήματα διοικητικού ενδιαφέροντος ή προκηρύξεων ή 

για θέματα πολιτισμού, τουρισμού κλπ. Στο πλαίσιο αυτό πιλοτικά διαμορφώθηκαν 
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και 9 υπηρεσίες μιας στάσης στο επίπεδο των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με 

αρμοδιότητα τις διοικητικές υποθέσεις των πολιτών, με σκοπό τον περιορισμό των  

μετακινήσεών. Τέλος, αντίστοιχης πιλοτικής εφαρμογής έτυχε το πρόγραμμα 

«Πάνορμος» για την σύσταση Κέντρων Διοικητικής Εξυπηρέτησης Πολιτών, στα 

νησιά Σκιάθος, Σκόπελος και Αλόννησος τα οποία είχαν ίδιες περίπου αρμοδιότητες 

με τα ΚΕΠ αλλά αφορούσαν συγκεκριμένα τις συναλλαγές τους με τη Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας (Λοβέρδου, 2003, σελ. 49-50). 

 

 

3.1.2 Το πρόγραμμα «Αστερίας» 

Το πρόγραμμα ΑΣΤΕΡΙΑΣ αφορούσε τα νησιά του Αιγαίου και προχώρησε στην 

ίδρυση των «Γραφείων του Πολίτη». Τα γραφεία αυτά είχαν σκοπό την εξυπηρέτηση 

των κατοίκων των νησιών στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες, όταν 

αυτές βρίσκονταν στα αντίστοιχα διοικητικά κέντρα αλλά η απόστασή τους 

καθιστούσε την πρόσβαση ιδιαίτερα δύσκολη για τους πολίτες. Συνολικά με το 

πρόγραμμα αυτό συστάθηκαν 96 «Γραφεία του Πολίτη», τα οποία βρίσκονταν σε 

Νομαρχίες, Επαρχεία και Δήμους (Λοβέρδου, 2003, σελ. 51). 

Η δομή, η οργάνωση και οι αρμοδιότητές τους ήταν παρόμοιες με εκείνες των 

σημερινών ΚΕΠ. Είχαν, επίσης τον αναγκαίο εξοπλισμό με τα σύγχρονα τεχνολογικά 

μέσα καθώς και με καταρτισμένο προσωπικό, για την παροχή της αναγκαίας 

διοικητικής πληροφόρησης και εξυπηρέτησης μέσω της βάσης δεδομένων που 

υπήρχε, όπως επίσης και με τη χρήση του διαδικτύου. Πιο αναλυτικά, ο πολίτης είχε 

τη δυνατότητα να υποβάλλει ψηφιακή αίτηση, η οποία εν συνεχεία εκτυπώνονταν 

από τον αρμόδιο υπάλληλο και προωθούνταν στον αντίστοιχο σύνδεσμο που υπήρχε 

στην αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου εκείνη με την σειρά της να την προωθήσει στην 

καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία. Όταν ολοκληρωνόταν η επεξεργασία αυτή,  η αρμόδια 

υπηρεσία προωθούσε την απάντηση με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο στο αρχικό 

σημείο υποβολής της αίτησης (Λοβέρδου, 2003, σελ. 51). 

 

 



 

36 
 

3.1.3 Το πρόγραμμα «Πολιτεία» 

Πέραν της οικονομικής σύγκλισης με τις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης απαραίτητη 

ήταν και η διοικητική σύγκλιση ώστε να υπάρχει μια παράλληλη πορεία και μία 

ευθυγράμμιση των διοικήσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο 

συντάχθηκε το πρόγραμμα «Πολιτεία», το οποίο αποτελεί ένα Εθνικό Σχέδιο 

Δράσεων για τη δημόσια διοίκηση και εκπονείται κάθε 3 χρόνια (ΦΕΚ 9/Α/2001). 

Σκοπός του είναι η διαρκής βελτίωση της δημόσιας διοίκησης με τη χρήση νέων 

τεχνολογιών, νέων μεθόδων λειτουργίας και τη βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρωπίνων 

πόρων (Λοβέρδου, 2003, σελ. 51-52). 

 

 

3.1.4 Το πρόγραμμα «Αριάδνη» 

Το πρόγραμμα «ΑΡΙΑΔΝΗ», υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) από το Υπουργείο Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με στόχο τη διευκόλυνση κάθε πολίτη που 

είναι απομακρυσμένος από τα Διοικητικά Κέντρα να λαμβάνει έγκυρη πληροφόρηση 

και εξυπηρέτηση στις συναλλαγές του, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχουν 

οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Τα γραφεία του 

προγράμματος «ΑΡΙΑΔΝΗ» εγκαθίστανται στους κατά τόπους ΟΤΑ και 

πλαισιώνονται με προσωπικό επίσης από τους ΟΤΑ (Λοβέρδου, 2003, σελ. 54-55). 

 

 

3.2 Η σύσταση των ΚΕΠ  

Ορόσημο για την σύσταση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) αποτέλεσε 

ο Μάιος του 2002. Η δημιουργία τους έγινε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος ΚτΠ και ως απόληξη παλαιότερων μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων 

(ΦΕΚ 102/Α/2002). Προκειμένου να υπάρξει ασφαλής μετάβαση στο νέο σύστημα 

εξυπηρέτησης, στην αρχή, από το 2001 λειτούργησαν πιλοτικά 5 ΚΕΠ, με πρώτο 

αυτό στο Σύνταγμα, το οποίο εγκαινιάστηκε στην Πλατεία Συντάγματος στις 2 
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Ιουλίου του 2001 από τον Πρωθυπουργό, Κώστα Σημίτη και εν συνεχεία μέχρι το 

τέλος του 2002 επεκτάθηκαν σε όλη την Επικράτεια.  

Πιο συγκεκριμένα, τα ΚΕΠ συστάθηκαν στις Περιφέρειες, τις Νομαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις, τους Δήμους και τις Κοινότητες με στόχο την παροχή διοικητικών 

πληροφοριών προς τους πολίτες καθώς και τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους 

κατά τις συναλλαγές τους με τη δημόσια διοίκηση (ΦΕΚ 102/Α/2002). Βασική τους 

μέριμνα ήταν η αναμόρφωση της γραφειοκρατικής εικόνας του ελληνικού κράτους 

και η παροχή αναβαθμισμένων και ποιοτικότερων υπηρεσιών προς το σύνολο των 

πολιτών.  

Στη σύγχρονη εποχή και μετά από 20 χρόνια περίπου από τη δημιουργία του θεσμού, 

τα ΚΕΠ υπάγονται στους Δήμους (ΦΕΚ 87/Α/2010) και η λειτουργία τους καθώς και 

ο τρόπος εξυπηρέτησης έχουν εξελιχθεί σε σημαντικό βαθμό. Ενώ, λοιπόν, 

διοικητικά τα ΚΕΠ ανήκουν στους Δήμους, εποπτεύων φορέας για την επιχειρησιακή 

τους λειτουργία είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συγκεκριμένα η 

Διεύθυνση Υπηρεσιών μιας Στάσης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών 

 

 

3.3 Η καινοτομία των ΚΕΠ στη δημόσια διοίκηση 

Είναι αναντίρρητο γεγονός ότι τα ΚΕΠ εξ αρχής αποτέλεσαν πρωτοποριακή 

υπηρεσία της δημόσιας διοίκησης, εισάγοντας αρκετές καινοτομίες για την εποχή της 

ίδρυσής τους. Μερικά παραδείγματα της εκσυγχρονιστικής τους γραμμής ήταν το 

διευρυμένο ωράριο λειτουργίας, από το πρωί μέχρι το απόγευμα καθώς και Σάββατο 

πρωί, κάτι το οποίο ισχύει έως σήμερα στα ΚΕΠ με προσωπικό άνω των 3 ατόμων.  

Επίσης, η μεγάλη γεωγραφική εξάπλωσή τους σε όλη την επικράτεια της χώρας τα 

καθιστά ως την πιο ευκολοπροσβάσιμη υπηρεσία του Δημοσίου. Τέλος, το 

υπαλληλικό δυναμικό των ΚΕΠ απαρτίζεται από ανθρώπους με όρεξη και διάθεση, 

γεγονός που αντανακλάται στον τρόπο που εκείνοι αλληλοεπιδρούν με του πολίτες, 

στην ευγένεια και στο χαμόγελο που επιδεικνύουν, καθώς και στη διαθεσιμότητά 

τους να τους εξηγήσουν θέματα που τους αφορούν.  
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Καταλήγοντας, οι βασικές θεμελιακές αρχές και ο γενικότερος τρόπος της 

λειτουργίας τους είναι απόδειξη ότι στα ΚΕΠ εφαρμόστηκαν εξ αρχής οι αρχές του 

νέου Δημοσίου Management στην άσκηση της δημόσιας πολιτικής, όπως είναι και η 

χρήση των ΤΠΕ αλλά και το πέρασμα στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Όλα τα 

παραπάνω συνιστούσαν πρωτόγνωρα στοιχεία για μία υπηρεσία του δημοσίου, που 

συνήθως ήταν πιο απρόσωπη και δεν έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς τις ανάγκες 

του πολίτη. 

 

 

3.4 Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ ekep ermis  

Μέσω του πληροφοριακού συστήματος και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ΚΕΠ 

https://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/login.jsp, η οποία είναι προσβάσιμη μόνο από το 

δίκτυο σύζευξις (sizefxis) των ΚΕΠ, πραγματοποιούνται όλες οι διαδικασίες των 

ΚΕΠ. Στο πρόγραμμα αυτό, οι υπάλληλοι των ΚΕΠ διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης, 

προκειμένου να συνδεθούν στο σύστημα. Μετά την είσοδό τους, εμφανίζεται το 

ηλεκτρονικό περιβάλλον εργασίας και ένα μενού από το οποίο εκτελούνται όλες οι 

λειτουργίες των ΚΕΠ. Ο κάθε υπάλληλος έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει μια 

νέα αίτηση ή να παρακολουθήσει τις υποθέσεις του που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.  

 

Εικόνα 3.1: Η εφαρμογή e-kep των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. 

Πηγή : https://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/cases/index.jsp   

 

https://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/login.jsp
https://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/cases/index.jsp
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Επίσης μπορεί να παρακολουθήσει όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις του ΚΕΠ στο οποίο 

εργάζεται επιλέγοντας μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή ένα εύρος ημερομηνιών. Από 

το μενού επίσης υπάρχει η επιλογή της έκδοσης ενός διαβιβαστικού εγγράφου και η 

πρωτοκόλλησή του. Αξίζει να αναφερθεί ακόμη ότι είναι δυνατή η παρακολούθηση 

στατιστικών στοιχείων από τον δικτυακό τόπο 

http://kepstats.mindigital.gr/kep/kepstats.php. 

Ο υπάλληλος κάνοντας διάφορους συνδυασμούς φίλτρων μπορεί να επιλέξει την 

παρακολούθηση στατιστικών συνολικά για όλες τις περιφέρειες της χώρας ή να 

επιλέξει την περιφέρεια που επιθυμεί, ακόμη μπορεί να συγκεντρώσει στοιχεία για 

όλα τα ΚΕΠ πανελλαδικά ή να επιλέξει συγκεκριμένο ΚΕΠ, να επιλέξει το σύνολο 

των υποθέσεων ή μεμονωμένες υποθέσεις και τέλος να επιλέξει το εύρος των 

ημερομηνιών που θα γίνει η αναζήτηση. Μέσω του πληροφοριακού συστήματος, 

επίσης, αποστέλλονται στα ΚΕΠ ηλεκτρονικά μηνύματα και ηλεκτρονικές 

ανακοινώσεις που διευκολύνουν σε θέματα πληροφόρησης και τα οποία δρουν 

βοηθητικά στο να έχει ο υπάλληλος μια εικόνα των υποθέσεών του.  

Η επιλογή «Εξωτερικές Εφαρμογές» δίνει τη δυνατότητα να συνδεθεί σε εφαρμογές 

που αν και είναι αυτό που υποδηλώνει το όνομά τους, δηλαδή εφαρμογές που 

αναπτύχθηκαν και λειτουργούν παράλληλα με αυτή του συστήματος των ΚΕΠ, 

παρόλα αυτά χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους για τη διεκπεραίωση 

υποθέσεων άλλων δημοσίων υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά αναφέρεται η εφαρμογή 

του Ποινικού Μητρώου, των Ψηφιακών Υπογραφών, του ΑΜΚΑ, του ΟΑΕΔ, του 

ΕΦΚΑ, του ΟΓΑ, της Στρατολογίας και πολλών ακόμη συστημάτων εκτός του 

συστήματος των ΚΕΠ. 
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Εικόνα 3.2: Εξωτερικές εφαρμογές 

Πηγή : https://ekep.ermis.gov.gr/external/links.jsp   

 

 

3.5 Οι συνέπειες της πανδημίας του covid-19 στον ψηφιακό 

μετασχηματισμό της δημοσίας διοίκησης 

Η πανδημία του covid-19 στις αρχές του 2020, πέρα από τις προφανείς αλλαγές που 

επέφερε στις ζωές των ανθρώπων, επέδρασε καταλυτικά στο πέρασμα της δημόσιας 

διοίκησης σε μια νέα ψηφιακή εποχή. Μέχρι τότε ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός 

(ΨΜ) αποτελούσε μία θεωρία που αποτυπώνονταν σε θεωρητικό επίπεδο, σε κείμενα 

και σε άρθρα (Γεωργαντάς, 2020).  

Αν και υπήρχε ομοφωνία στο γεγονός ότι η ψηφιακή μετάβαση ήταν απαραίτητη και 

αναγκαία και ότι η χώρα έπρεπε να εναρμονιστεί με τις τάσεις που επέβαλε η 

ευρωπαϊκή ενοποίηση, παρόλα αυτά οι προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση ήταν 

αποσπασματικές και οι υποτιθέμενες μεταρρυθμίσεις εξαντλούνταν σε 

αντανακλαστικές και σπασμωδικές κινήσεις (Σωτηρέλης, 2016, σελ. 15-16).  

https://ekep.ermis.gov.gr/external/links.jsp
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Με την έλευση της πανδημίας, σχεδόν εν μία νυκτί , πραγματοποιήθηκε η μετάβαση 

σε μία νέα ψηφιακή εποχή. Αρχικά αυτό προέκυψε από ανάγκη, προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα και να αποφευχθούν στο μέγιστο 

βαθμό οι μετακινήσεις των πολιτών και οι μεταβάσεις στους στις δημόσιες 

υπηρεσίες, αλλά στη συνέχεια και από επιλογή, διότι η υιοθέτηση αυτής της 

εκσυγχρονιστικής κουλτούρας άμβλυνε τις αντιδράσεις που θα υπήρχαν αν αυτή η 

προσπάθεια επιχειρούνταν σε συνθήκες κανονικές και βοηθούσε στη διατήρηση των 

καλών πρακτικών που άρχιζαν να υλοποιούνται (Κοτζαγεωργίου, 2022, σελ. 55).  

Η πιο γνωστή ψηφιακή παρέμβαση ήταν η δημιουργία της νέας διαδικτυακής πύλης 

του ελληνικού κράτους gov.gr, η οποία φιλοξενεί αυτή τη στιγμή ψηφιακές υπηρεσίες 

από υπουργεία, περιφέρειες, φορείς, οργανισμούς και ανεξάρτητες αρχές, με στόχο τη 

συνεχή εξέλιξη και προσθήκη στη λίστα όλων των ψηφιακών υπηρεσιών του 

δημοσίου. 

 

 

3.6 Η λειτουργία των ΚΕΠ πριν τον ψηφιακό μετασχηματισμό 

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός, που ως χρονική αφετηρία τοποθετείται παράλληλα 

με την έναρξη της πανδημίας COVID-19, είναι μια ευρύτερη έννοια σε σχέση με την 

απλή ψηφιοποίηση, με την οποία συχνά συγχέεται. Ενώ η ψηφιοποίηση είναι η 

διαδικασία μετατροπής των πληροφοριών από αναλογική σε ψηφιακή μορφή με τη 

βοήθεια κατάλληλων μέσων, ο (ΨΜ) περιγράφει μια ευρύτερη αλλαγή, η οποία 

οδηγεί στην ανάπτυξη νέων μοντέλων με τη χρήση της τεχνολογίας σε διάφορους 

τομείς (Peter et al, 2019, σελ. 3-4).  

Ο λόγος του διαχωρισμού της λειτουργίας των ΚΕΠ, πριν και μετά τον Ψηφιακό 

Μετασχηματισμό, γίνεται αφενός για πρακτικούς λόγους και αφετέρου για να 

τονιστεί η διαφορά στον τρόπο διεκπεραίωσης των υποθέσεων. Η λειτουργία των 

ΚΕΠ σήμερα έχει τροποποιηθεί σε σχέση με το 2002, όταν ξεκίνησαν να λειτουργούν 

τα πρώτα ΚΕΠ, όπως ακριβώς έχει τροποποιηθεί και η λειτουργία πολλών άλλων 

Δημοσίων Υπηρεσιών. Όπως αναλύθηκε και ανωτέρω, καθώς τα ΚΕΠ 

χρησιμοποιούν ευρέως τις ΤΠΕ και δεδομένου ότι η τεχνολογία διαρκώς εξελίσσεται, 
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είναι λογικό επακόλουθο και η εξέλιξη στον τρόπο που διεκπεραιώνονται πλέον οι 

υποθέσεις. Αυτό που ισχύει έως σήμερα είναι ότι τα ΚΕΠ αναλαμβάνουν να 

διεκπεραιώσουν πάνω από 1000 υποθέσεις που τους έχουν ανατεθεί με βάση τις 

Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), στις οποίες αναφέρονται τα έντυπα των 

αιτήσεων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε μία υπόθεση ξεχωριστά, οι 

προϋποθέσεις των αιτημάτων, όπως επίσης και το κόστος, όπως για παράδειγμα στην 

περίπτωση κατάθεσης παράβολων.  

Η απαίτηση για διαφορετικά δικαιολογητικά από τις δημόσιες υπηρεσίες πέρα των 

προβλεπόμενων, καθίσταται μη σύννομη, με σκοπό την ίση μεταχείριση των πολιτών 

και τη διαφάνεια των συναλλαγών. Επίσης τα ΚΕΠ παρέχουν διοικητική 

πληροφόρηση, θεωρούν τη γνησιότητα της υπογραφής των πολιτών, επικυρώνουν 

δημόσια διοικητικά έγγραφα, εκδίδουν ψηφιακές υπογραφές και ο κατάλογος των 

υποθέσεων συνεχίζεται και είναι ιδιαίτερα μακροσκελής. Προκειμένου να 

διεκπεραιώσει μια πιστοποιημένη υπόθεση, ο υπάλληλος του ΚΕΠ συμπληρώνει 

ηλεκτρονικά αίτηση για λογαριασμό του πολίτη, την οποία στη συνέχεια την 

εκτυπώνει και την παραδίδει στον πολίτη για έλεγχο και υπογραφή. Με την 

υπογραφή της αίτησης, παρέχεται ταυτόχρονα και η εξουσιοδότηση προς το ΚΕΠ να 

διεκπεραιώσει την υπόθεση. Στη συνέχεια η αίτηση, μαζί ενδεχομένως με τα 

δικαιολογητικά, προωθείται με κάθε πρόσφορο τρόπο στην καθ’ ύλην αρμόδια 

υπηρεσία. Συνήθως ο δημοφιλέστερος τρόπος αρχικά θεωρούνταν η τηλεομοιοτυπία 

(fax). 

Παρακάτω παρατίθεται ως παράδειγμα η διαδικασία της έκδοσης ενός 

πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και ενός πιστοποιητικού περί μη 

δημοσίευσης διαθήκης, ως ενδεικτικά του τρόπου που διεκπεραιώνονταν οι 

περισσότερες υποθέσεις κατά τον πρώτο καιρό της λειτουργίας των ΚΕΠ. Όσο αφορά 

στο πρώτο παράδειγμα, ο πολίτης προσέρχονταν στο ΚΕΠ που επιθυμούσε με το 

ταυτοποιητικό του έγγραφο και εξέφραζε τη βούληση του για να αποκτήσει το 

συγκεκριμένο πιστοποιητικό. Ο υπάλληλος του ΚΕΠ μετά τον αντίστοιχο 

ταυτοποιητικό έλεγχο, αναζητούσε τον πολίτη με τα στοιχεία του στην ηλεκτρονική 

βάση του συστήματος e-kep ermis των ΚΕΠ. Σε περίπτωση που η αναζήτηση δεν 

ήταν επιτυχής, καταχωρούσε τα στοιχεία του πολίτη στο σύστημα, διαφορετικά 

επέλεγε το όνομα του πολίτη από τη βάση δεδομένων και εμφανιζόταν στην οθόνη 
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του η ηλεκτρονική αίτηση με προσυμπληρωμένα όσα από τα στοιχεία του πολίτη 

ήταν δηλωμένα. Εν συνεχεία, πρωτοκολλούσε ηλεκτρονικά την αίτηση και αφού την 

εκτύπωνε την έδινε στον πολίτη προς υπογραφή. Με την υπογραφή του ο πολίτης 

δήλωνε ταυτόχρονα και τη συναίνεσή του να εξουσιοδοτήσει το ΚΕΠ για τη 

διεκπεραίωση της υπόθεσής του. Στη συνέχεια ο υπάλληλος του ΚΕΠ προέβαινε 

στην αποστολή της αίτησης με τηλεομοιοτυπία στο αρμόδιο Δημοτολόγιο του Δήμου 

εγγραφής του πολίτη.  

Με τη σειρά του το Δημοτολόγιο εξέδιδε το Πιστοποιητικό, το οποίο και απέστελλε 

με τηλεομοιοτυπία ή ταχυδρομικά στο ΚΕΠ που είχε αναλάβει την υποβολή της 

αίτησης. Με την παραλαβή του πιστοποιητικού από το ΚΕΠ, ενημερώνονταν και ο 

πολίτης για την ολοκλήρωση του αιτήματός του, προκειμένου να το παραλάβει. Η 

παραπάνω διαδικασία απαιτούσε από μηδέν μέχρι δύο-τρεις μέρες για να 

ολοκληρωθεί, ανάλογα με τη δυνατότητα του αρμόδιου Δημοτολογίου να το εκδώσει 

αυθημερόν ή όχι. Με τον ίδιο τρόπο διεκπεραιώνονταν οι περισσότερες υποθέσεις 

στα ΚΕΠ. Όπως είναι φυσικό, ανάλογα με τη φύση της υπόθεσης υπήρχε δυνατότητα 

από το 2002 ακόμη να εκτυπωθεί μια βεβαίωση άμεσα, όπως ήταν η φορολογική 

ενημερότητα.  

Όσον αφορά το δεύτερο παράδειγμα, αυτό αναφέρεται στην έκδοση ενός 

πιστοποιητικού περί μη δημοσίευσης διαθήκης. Ο πολίτης με την προσέλευσή του 

στο ΚΕΠ με το ταυτοποιητικό του έγγραφο έπρεπε να έχει μαζί του και μία 

ληξιαρχική πράξη θανάτου του προσώπου που απεβίωσε. Σε περίπτωση που δεν την 

διέθετε ο υπάλληλος υπέβαλλε μία επιπλέον αίτηση, προκειμένου να την παραλάβει 

από το αρμόδιο ληξιαρχείο. Με την ολοκλήρωση των αιτήσεων, ο πολίτης έπρεπε να 

πληρώσει και ένα ποσό που αφορούσε τα μεγαρόσημα που απαιτούνταν για όλα τα 

δικαστικά έγγραφα.  

Στην συνέχεια η αίτηση με τα δικαιολογητικά και τα μεγαρόσημα έπρεπε να σταλεί 

απαραίτητα με το ταχυδρομείο στο αρμόδιο Πρωτοδικείο ή Ειρηνοδικείο της χώρας. 

Έπειτα αφού το πιστοποιητικό ήταν έτοιμο έπρεπε πάλι να διακινηθεί με το 

ταχυδρομείο, ώστε να επιστρέψει στο ΚΕΠ υποβολής της αίτησης, το οποίο με τη 

σειρά του ενημέρωνε τον πολίτη για την παραλαβή του πιστοποιητικού του. Ο χρόνος 

ολοκλήρωσης της συγκεκριμένης υπόθεσης υπολογίζονταν στην καλύτερη περίπτωση 

από 10 έως 20 μέρες. Όπως γίνεται αντιληπτό αυτό το χρονικό διάστημα ήταν αρκετά 
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μεγάλο. Σε επείγουσες περιπτώσεις ο πολίτης με χρέωση του ιδίου, εξουσιοδοτούσε 

κάποια εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier), η οποία παραλάμβανε το πιστοποιητικό για 

να το παραδώσει στον πολίτη. Αυτή η επιλογή είχε υψηλό κόστος κάτι το οποίο δεν 

ευχαριστούσε τον πολίτη. 

 

 

3.7 Η λειτουργία των ΚΕΠ μετά τον ψηφιακό μετασχηματισμό 

Η επανάσταση στην ταχύτητα διεκπεραίωσης των υποθέσεων ξεκίνησε με τον ΨΜ. 

Πιο συγκεκριμένα, ο ΨΜ, σε συνδυασμό με ένα σύνολο δυνατοτήτων που 

παρέχονται μέσω γενικότερα των ΤΠΕ, όπως ψηφιακές υπογραφές, διακίνηση των 

εγγραφών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), έδρασε καταλυτικά στο να 

περιοριστεί ο χρόνος διεκπεραίωσης μιας υπόθεσης σε μερικά λεπτά σε σχέση με την 

εποχή προ της πραγματοποίησης του ΨΜ, που απαιτούνταν αρκετές μέρες για την 

κίνηση του γραφειοκρατικού μηχανισμού.  

Επίσης στη σύγχρονη διοικητική πραγματικότητα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, 

προσφέρεται και η on line εξυπηρέτηση για ένα σύνολο υπηρεσιών, όπως είναι η 

έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικού γέννησης, όλων 

των ληξιαρχικών πράξεων (γέννησης, γάμου, θανάτου), συμφώνου συμβίωσης, 

πιστοποιητικού πλησιεστέρων συγγενών και όλων των πιστοποιητικών και 

βεβαιώσεων εμβολιασμού, όπως επίσης και αποτελεσμάτων διαγνωστικών ελέγχων 

για τον covid-19.  

Σήμερα το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μπορεί να παραληφθεί on line 

και είτε να εκτυπωθεί, είτε να αποσταλεί το ηλεκτρονικό αρχείο, στο email του 

πολίτη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην υπάρχουν εκκρεμότητες στην 

οικογενειακή του μερίδα. Ο πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ με το ταυτοποιητικό του 

έγγραφο και ζητά το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, χωρίς να απαιτούνται 

εξαντλητικές διαδικασίες. Στη συνέχεια θεωρήθηκε σκόπιμο να αντιπαραβληθούν τα 

δύο παραδείγματα που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο υποκεφάλαιο.  

Προκειμένου να γίνει αντιληπτή η διαδικασία των ΚΕΠ, ο υπάλληλός του προχωρά 

στην ταυτοποίηση του πολίτη και στη συνέχεια ο ίδιος εισέρχεται στις ηλεκτρονικές 
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«Θυρίδες», από όπου επιλέγει, από το ειδικό μενού, το είδος του ταυτοποιητικού 

εγγράφου που διαθέτει ο πολίτης και στη συνέχεια πληκτρολογεί τον αριθμό του 

εγγράφου. Το πιστοποιητικό εκτυπώνεται και παραδίδεται στον πολίτη άμεσα.  

Ταυτόχρονα, όσον αφορά στο παράδειγμα με το πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης 

διαθήκης, ο πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ με το ταυτοποιητικό έγγραφο και μία 

ληξιαρχική πράξη θανάτου του προσώπου που απεβίωσε. Ο υπάλληλος εκδίδει το 

ηλεκτρονικό παράβολο, το οποίο αντικατέστησε τα μεγαρόσημα και το οποίο ο 

πολίτης έχει τη δυνατότητα να το πληρώσει σε τράπεζα, ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικά 

με τους προσωπικούς του κωδικούς web banking. Στη συνέχεια, ο υπάλληλος κατά 

την υποβολή της αίτησης, με τον τρόπο που περιγράφηκε στο προηγούμενο 

υποκεφάλαιο, σημειώνει σε κατάλληλο πεδίο τον αριθμό ηλεκτρονικής πληρωμής του 

παραβόλου, που εκτύπωσε και την παραδίδει στον πολίτη προς υπογραφή. Για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο υπάλληλος του ΚΕΠ σαρώνει την αίτηση και τα 

δικαιολογητικά και τα αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο αρμόδιο 

πρωτοδικείο ή ειρηνοδικείο. 

Η διαδικασία, ωστόσο δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αν δεν παρεμβληθεί και η 

δικαστική εξουσία. Έτσι, ο υπάλληλος του δικαστηρίου αφού δεσμεύσει το 

παράβολο, έχει τη δυνατότητα άμεσα να εκδώσει το πιστοποιητικό υπογράφοντάς το 

με την ψηφιακή του υπογραφή. Το ψηφιακά υπογεγραμμένο πιστοποιητικό 

αποστέλλεται με email στο ΚΕΠ, το οποίο, με τη σειρά του, το αποστέλλει  στο 

δηλωμένο email του πολίτη. Ο χρόνος που απαιτείται για την παραπάνω διαδικασία 

είναι από 0 έως 1-2 μέρες και εξαρτάται από την ανταπόκριση της αρμόδιας 

υπηρεσίας που εκδίδει το πιστοποιητικό.  

Γίνεται, επομένως, κατανοητό ότι ενώ απαιτούνταν 10 έως 20 μέρες για την 

ολοκλήρωση της παραπάνω διοικητικής υπόθεσης, πλέον υπάρχει η δυνατότητα να 

ολοκληρωθεί ακόμα και αυθημερόν. Με την παράθεση των δύο παραδειγμάτων 

έκδοσης πιστοποιητικών πριν και μετά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, επιχειρήθηκε 

να παρουσιαστεί η μείωση του χρόνου που απαιτείται πια για τις περισσότερες 

διαδικασίες, και αποδεικνύει την άμβλυνση της πρότερης γραφειοκρατικής υποδομής 

του ελληνικού διοικητικού μηχανισμού.  
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3.8 Εναλλακτικές μορφές εξυπηρέτησης στα ΚΕΠ 

Εκτός από τις τυπικές διαδικασίες διεκπεραίωσης υποθέσεων, πλέον στα ΚΕΠ 

προσφέρονται διαφορετικοί τρόποι εξυπηρέτησης έτσι ώστε κανένας πολίτης να μην 

αποκλείεται από την πρόσβαση στην εξυπηρέτηση άσχετα με το επίπεδο των 

ψηφιακών του δεξιοτήτων.  

Έτσι, εξακολουθεί να υφίσταται ο παραδοσιακός τρόπος της δια ζώσης, 

εξυπηρέτησης, κατά τον οποίο ο πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ αυτοπροσώπως. 

Υπάρχει, όμως, η δυνατότητα, για ένα εύρος συγκεκριμένων αιτήσεων, να 

υποβληθούν ηλεκτρονικά, όπως για πχ συμβαίνει με την υποβολή αίτησης για 

βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, την αίτηση για πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών, 

τις αιτήσεις για όλες τις ληξιαρχικές πράξεις, για τα πιστοποιητικά γέννησης και 

οικογενειακής κατάστασης κλπ.  

Πιο συγκεκριμένα, ο πολίτης, μέσω της πύλης gov.gr, και με τη χρήση των 

προσωπικών του κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet), αιτείται ένα 

πιστοποιητικό και επιλέγει το ΚΕΠ το οποίο θα οριστεί υπεύθυνο για να 

διεκπεραιώσει την υπόθεσή του, καθώς και τον τρόπο παραλαβής του. Σε περίπτωση, 

επίσης, που απαιτούνται δικαιολογητικά, μπορεί ο ίδιος να τα επισυνάψει σε 

ηλεκτρονική μορφή.  

Με την ολοκλήρωση του αιτήματος του πολίτη, δημιουργείται μία αίτηση στην 

ηλεκτρονική θυρίδα του ΚΕΠ το οποίο επέλεξε ο πολίτης. Ο υπάλληλος του ΚΕΠ 

βλέπει το νέο αίτημα που δημιουργήθηκε και προβαίνει στη διεκπεραίωσή του. Μόλις 

το πιστοποιητικό που ζήτησε ο πολίτης είναι έτοιμο, ο υπάλληλος το προωθεί 

σύμφωνα με την επιθυμία του πολίτη και είτε το ανεβάζει» στη θυρίδα του πολίτη 

είτε επιλέγει άλλον τρόπο για την παραλαβή του. Έτσι, ο πολίτης χωρίς να έχει 

επισκεφτεί το ΚΕΠ, και δίχως να σπαταλήσει χρόνο με την ενδεχόμενη αναμονή σε 

ουρές, παραλαμβάνει το πιστοποιητικό του.  

Τέλος, υπάρχει πλέον και η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης με το ΚΕΠ μέσω της 

εφαρμογής myKEPlive. Σε αυτήν την περίπτωση ο πολίτης από τον δικτυακό τόπο 

mykeplive.gov.gr και με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet επιλέγει τη διαδικασία 



 

47 
 

που τον ενδιαφέρει να εξυπηρετηθεί, καθώς επίσης και τη μέρα και την ώρα που 

επιθυμεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δυνατότητα για τηλεδιάσκεψη προσφέρεται μόνο 

πρωινές ώρες και όχι απόγευμα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για το 

«κλείσιμο» του διαδικτυακού ραντεβού, αποστέλλεται στο email του πολίτη ο 

σύνδεσμος τον οποίο πρέπει να επιλέξει για να συνδεθεί με το ΚΕΠ που έχει ορίσει η 

εφαρμογή. Αντίστοιχα στο ημερολόγιο της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΚΕΠ 

καταχωρείται το αίτημα για το συγκεκριμένο ραντεβού.  

Στη συνέχεια, την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα ο πολίτης και ο υπάλληλος 

πρέπει να εισέλθουν στην εφαρμογή για να ξεκινήσει η τηλεδιάσκεψη. Με τον τρόπο 

αυτό, ο πολίτης εξυπηρετείται, όπως θα συνέβαινε αν βρισκόταν στο ΚΕΠ ενώπιον 

του προκαθορισμένου υπαλλήλου. Με το τέλος της τηλεδιάσκεψης και αφού 

ακολουθήθηκε η διαδικασία ταυτοποίησης του πολίτη, ο υπάλληλος ετοιμάζει την 

αίτηση και την προωθεί στην αρμόδια υπηρεσία. Με την παραλαβή του 

πιστοποιητικού από το ΚΕΠ, ο υπάλληλος προωθεί στο email του πολίτη το τελικό 

προϊόν.  

Κλείνοντας, από όλα τα ανωτέρω, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι δύο αναλυθέντες 

τρόποι εξυπηρέτησης αποτελούν μια πρωτοποριακή και καινοτόμα μορφή 

εξυπηρέτησης, που σταδιακά αρχίζει να εφαρμόζεται και σε άλλες δημόσιες 

υπηρεσίες και που εξυπηρετεί τον πολίτη ανεξάρτητα με την τοποθεσία του,  

εκμηδενίζοντας έτσι  τις αποστάσεις και αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη του προς 

τον κρατικό μηχανισμό.  
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3.9 Ανάλογες δομές (citizens’ service center) και διαδικτυακές πύλες 

εξυπηρέτησης πολιτών στην Ευρώπη 

3.9.1 Η περίπτωση του πρωτοπόρου κράτους της Βαλτικής 

Θάλασσας, της Εσθονίας 

Είναι ευρωπαϊκά αποδεκτό ότι το κράτος της Εσθονίας συνιστά τον θεμελιωτή του 

βελτιστοποιημένου προτύπου της δημόσιας διοίκησης, μιας και έχει διακριθεί σε 

τεχνολογικά επιτεύγματα που πλαισιώνουν τον επιχειρηματικό και τεχνοκρατικό 

τρόπο διεκπεραίωσης υπηρεσιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την Εσθονία 

ξεκίνησε η παγκοσμίως χρησιμοποιούμενη εφαρμογή του «Skype», επιτρέποντας σε 

χρήστες από διαφορετικά μέρη του κόσμου να ενταχθούν στον ηλεκτρονικό τρόπο 

αποπεράτωσης των εργασιών τους (Priisalu & Ottis, 2017, σελ. 441-451). 

Πιο συγκεκριμένα, εισάγοντας την ηλεκτρονική ανεξαρτησία των πολιτών σε επίπεδο 

προσωπικών και επιχειρησιακών υποθέσεων, η Εσθονική διακυβέρνηση θεώρησε 

σκόπιμο η τεχνολογική πληρότητα να ενταχθεί και στο εθνικό σχέδιο διεκπεραίωσης 

των υποθέσεων μεταξύ κράτους και πολιτών. Με γνώμονα, λοιπόν, το ανωτέρω 

προχώρησε στη κατασκευή και την εφαρμογή ενός εύχρηστου και φιλικού προς το 

χρήστη μοντέλου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καταξιώνοντάς την διεθνώς ως τον 

αρχικό θεμελιωτή ενός ευέλικτου συστήματος που μειώνει τον χρόνο αναμονής σε 

δημόσιες υπηρεσίες, περιορίζει την δικαιολογημένη αγανάκτηση των πολιτών για τον 

βαθμό της γραφειοκρατίας, ενώ διαμορφώνει ένα νέο περιβάλλον εμπιστοσύνης προς 

το κράτος για την ασφαλή διαχείριση των δημόσιων υποθέσεων και την προστασία 

των προσωπικών δεδομένων (Björklund, 2016, σελ. 914-931). 

Παράλληλα, ο βαθμός της διαφάνειας είναι υψηλός, μιας και το σύνολο των 

κρατικών υπηρεσιών αναγράφονται διεξοδικά και περιλαμβάνονται στην εθνική 

εσθονική ιστοσελίδα διακυβέρνησης, προσφέροντας, έτσι στους πολίτες τους τη 

δυνατότητα εξοικείωσης με τα ηλεκτρονικά διοικητικά εργαλεία και τελικής 

υλοποίησης του πλήθους των υποχρεώσεων που έχουν προς το κράτος τους. Με 

αυτόν τον τρόπο, το κράτος της Εσθονίας πέτυχε να αμβλύνει τις συνεχείς 

μετακινήσεις σε δημόσιους φορείς και κατ’ επέκταση τη σπατάλη πολύτιμου χρόνου 

και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα στις συναλλαγές των πολιτών με το κράτος 

(Priisalu & Ottis, 2017, σελ. 441-451). 
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Έτσι, το μοντέλο αυτό της διακυβέρνησης, όπως προκύπτει από την ίδια την επίσημη 

ιστοσελίδα του «e-Εσθονία» προσφέρει μία ευρεία ποικιλία από ηλεκτρονικές 

δυνατότητες για κατάθεση των αντίστοιχων φορολογικών δηλώσεων, την 

ηλεκτρονική ψηφιακή υποβολή υπογραφής, θέσης στάθμευσης (e –στάθμευση), της 

έκδοσης εισιτηρίων (ID-εισιτήριο), της κατάθεσης δικαιολογητικών για την 

λειτουργία και την ίδρυση μιας επιχείρησης (απαιτούνται μόλις 20 λεπτά για την 

πλήρη σύστασή της), την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στις εκλογικές περιόδους 

(το λεγόμενο Internet voting). Σε αυτά προστίθεται και η διεκπεραίωση των εργασιών 

που πρότερα θα χρειαζόταν την, δια ζώσης, παρουσία σε αστυνομικό τμήμα ή σε 

μονάδα υγειονομικής φροντίδας με τα συστήματα της e-Αστυνομίας και της e-Υγείας 

(Björklund, 2016, σελ. 914-931). 

Κλείνοντας, στην αδρομερή παρουσίαση των δυνατοτήτων που προσφέρει η 

εσθονική ηλεκτρονική διακυβέρνηση, πρέπει να επισημανθεί και η δυνατότητα 

υλοποίησης της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου μέσω ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, αλλά και η On-line, για όλα τα νομοσχέδια, βάση δεδομένων. Από όλα 

τα ανωτέρω γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι προεκτάσεις του συστήματός τους είναι 

τόσο διανθισμένες, που το πλήθος των υποθέσεων, στις οποίες εμπλέκεται η δημόσια 

διοίκηση, ολοκληρώνονται μέσα στο πρώτο 24ωρο από την υποβολή τους, ενώ η 

αξίωση για τη φυσική παρουσία του πολίτη περικλείεται σε τρεις μεμονωμένες 

περιπτώσεις της αίτησης για γάμο, για διαζύγιο, αλλά και για αγοραπωλησίες 

ακινήτων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ταυτοπροσωπία των εμπλεκόμενων 

ατόμων αλλά και η ασφάλεια των συναλλαγών (Priisalu & Ottis, 2017, σελ. 441-451). 

Προκειμένου να θεωρηθεί πλήρης ο οδηγός για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης στην Ευρώπη, η ανάλυση του συστήματος της Εσθονίας αποτελεί 

σημείο αναφοράς, δεδομένου ότι αποτελεί το πληρέστερο, γεγονός που διαφαίνεται 

και στον βαθμό της καθολικής ικανοποίησης των πολιτών, αλλά και στον οικονομικό 

τομέα, μιας και έχει εξοικονομηθεί σημαντικό ποσοστό του Ακαθάριστου Εθνικού 

Προϊόντος, σε ποσοστό 2%, μιας και η διοίκηση φαίνεται να εστιάζει σε μια πιο 

αποδοτική διαχείριση των αιτημάτων των πολιτών της (e-Esthonia, 2022). 

Τέλος, η επιτυχία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government) του εσθονικού 

κράτους βασίστηκε στην διαμόρφωση μίας επιτυχούς υποδομής ψηφιακών 

πληροφοριών, το οποίο εξελίχθηκε στο «x-road», ένα σύστημα που επέτρεπε την 
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ταυτόχρονη ανταλλαγή προσωπικών, φορολογικών και γενικότερων πληροφοριών 

που κατέχει το κράτος για τον κάθε πολίτη ξεχωριστά μεταξύ των διαφορετικών 

πληροφοριακών συστημάτων των δημοσίων υπηρεσιών. Έτσι, αντλούνται, κατά 

περίπτωση οι ανάλογες για τη διεκπεραίωση πληροφορίες, μειώνοντας την ανάγκη 

καταβολής δικαιολογητικών και την συνακόλουθη γραφειοκρατική πραγματικότητα 

(Björklund, 2016, σελ. 914-931).  

Σε εφαρμογή αυτής της καινοτομίας δημιουργήθηκε το National ID Card System 

(Εθνικό Σύστημα Ταυτοτήτων) με το ενσωματωμένο μικροκύκλωμα (chip), που 

επιτρέπει την επιτόπου ταυτοποίηση των στοιχείων του πολίτη και μπορεί να 

αξιοποιηθεί ως αστυνομική ταυτότητα, ως ταξιδιωτικό έγγραφο με τη μορφή 

διαβατηρίου, ως εισιτήριο σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αλλά και ως κάρτα 

προπληρωμένων διαδρομών με αυτά, ως κάρτα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης, ως 

κάρτα για την υλοποίηση τραπεζικών συναλλαγών, αλλά και ως έγγραφο 

πιστοποίησης της ψηφιακής υπογραφής και εμφάνισης διοικητικών προστίμων και 

δικαστικών αποφάσεων. Είναι αναγκαίο, τέλος, να αναφερθεί ότι η ταυτοποίηση δεν 

περιορίζεται μόνο στην δεδομένη κάρτα- ταυτότητα αλλά μπορεί να επιτευχθεί και 

μέσω κινητού τηλεφώνου (e-Esthonia, 2022). 

 

 

3.9.2 Η περίπτωση της Φινλανδικής διακυβέρνησης  

Όσον αφορά τη Φινλανδία, η βασική ιστοσελίδα για την εξυπηρέτηση των πολιτών 

είναι η suomi.fi. Η βασική αυτή ιστοσελίδα δίνει μία πληθώρα πληροφοριών για τους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις και οργανώνει το σύνολο της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης της χώρας. Έτσι, με τη διαδικτυακή υπηρεσία Suomi.fi οι πολίτες και 

οι επιχειρηματίες λαμβάνουν βοήθεια σε διάφορες καταστάσεις. Η σελίδα αυτή 

συλλέγει τις πληροφορίες, τις οδηγίες λειτουργίας και τις υπηρεσίες που απαιτούνται 

για τη διαχείριση πραγμάτων σε ένα διαδικτυακό τόπο προκειμένου να διευκολύνεται 

η καθημερινότητα των πολιτών (Nielsen, 2016, σελ.107-141). 

Πιο συγκεκριμένα, σε έναν ιστότοπο έχουν συγκεντρωθεί πληροφορίες και υπηρεσίες 

για το γάμο, την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση, την εκπαίδευση, την κατοικία, την 
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εργασία και την ανεργία και τα δικαιώματα των πολιτών, όπως φαίνεται στην Εικόνα 

3. Παράλληλα, στην σελίδα αυτή δίνεται η δυνατότητα εγγραφής ώστε οι πολίτες ή οι 

επιχειρήσεις να εισάγονται με δικούς τους κωδικούς και να λαμβάνουν 

εξατομικευμένη ενημέρωση (Suomi.fi, 2022). 

 

 

Εικόνα 3.3: Οι πληροφορίες για τους πολίτες μέσω του suomi.fi 

Πηγή: https://www.suomi.fi 

 

Αφού εντοπιστεί η αρμόδια υπηρεσία, ο πολίτης επικοινωνεί άμεσα με διαφορετικούς 

οργανισμούς, είναι σε θέση να οργανώσει άμεσα τις εξουσιοδοτήσεις του και να 

ελέγξει τις προσωπικές πληροφορίες του μητρώου του. Παράλληλα, η σελίδα 

διευκολύνει την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία, καθώς διαθέτει και επιλογή 

χρήσης της νοηματικής για την επικοινωνία (Suomi.fi, 2022).  

Επίσης, σημαντική θέση στη δομή και την οργάνωση της δημόσιας διοίκησης της 

πόλης του Ελσίνκι διαδραματίζει η πλατφόρμα του InfoShare, που στηρίζεται στα 

ανοιχτά δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα, τα ανοιχτά δεδομένα επεκτείνουν την γνώση 

των πολιτών σχετικά με τον τόπο κατοικίας τους, την ιστορία και τη μελλοντική 

ανάπτυξή του (Helsinki Infoshare, 2022).  

Μέσω αυτής της διαδικασίας ο πολίτης αισθάνεται μέλος της κοινότητας και 

συμμετέχει σε δράσεις βελτίωσης και ενίσχυσης της τοπικής δραστηριότητας. Οι 

https://www.suomi.fi/
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πολίτες μέσω του τρόπου αυτού αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται για τη βελτίωση 

της κοινότητάς τους (Jaakola et al, 2015, σελ.117-122).  

Πιο συγκεκριμένα, με την υπηρεσία Infoshare της Περιφέρειας του Ελσίνκι (HRI), ο 

πολίτης έχει άμεσα πρόσβαση σε ανοιχτές πηγές δεδομένων μεταξύ της πόλης του 

Ελσίνκι, Εσποο, Βανταα και το Kαουνιανεν.  Τα δεδομένα μπορεί να αφορούν 

στατιστικά, γεωγραφικά και χωροταξικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, τις 

συνθήκες  διαβίωσης, την εργασία και την απασχόληση, τις μετακινήσεις και την 

οικονομία (Εικ. 4). Αυτά τα δεδομένα είναι προσβάσιμα σε όλους χωρίς εγγραφή ή 

χρέωση και αξιοποιούνται από πανεπιστήμια, δημόσιες υπηρεσίες και από ερευνητικά 

κέντρα (Nielsen, 2016, σελ.107-141). 

 

 

Εικόνα 3.4: Οι πληροφορίες μέσω του Infoshare της Περιφέρειας του Ελσίνκι 

Πηγή: Helsinki Infoshare, (2022). 

 

 

3.9.3 Η περίπτωση της Δανίας 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Δανία θεωρείται, επίσης, μία χώρα πρότυπο και σταθμός 

στις διαδικασίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και έχει οργανώσει ένα από τα 

πλέον αποτελεσματικά συστήματα ψηφιακής δημόσιας διοίκησης. Υπάρχουν τοπικά 

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, αλλά η βασική αρχή της χώρας είναι η ψηφιοποίηση 
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των δημόσιων υπηρεσιών της ήδη από την προηγούμενη δεκαετία (Agency for 

Digital Government, 2022). 

Το βασικό σύστημα είναι το Βorger.dk – National Citizen Portal. Στην σελίδα αυτή οι 

πολίτες έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται σχετικά 

με τον δημόσιο τομέα και τις συναλλαγές με το κράτος. Η σελίδα έχει ξεκινήσει ήδη 

από το 2007 και διαμορφώθηκε ως ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης για όλες τις 

διαδικτυακές υπηρεσίες του κράτους. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τα επίσημα 

στοιχεία της σελίδας, αυτή παρέχει περίπου 800 σελίδες πληροφοριών και  περίπου 

2.000 διαδικτυακές υπηρεσίες (Εικ. 5) σε όλο τον δημόσιο τομέα είτε πρόκειται για 

εθνικές υπηρεσίες είτε για τοπικές και περιφερειακές (Agency for Digital 

Government, 2022). 

Μέσω τη σελίδας αυτής, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τη 

φορολογική δήλωσή τους, να εγγράψουν τα παιδιά τους σε σχολείο και να αιτηθούν 

οικογενειακά επιδόματα. Επίσης, στην ιστοσελίδα αυτή αναφέρονται τα «11 

Γεγονότα Ζωής», που είναι η μετακόμιση στο εξωτερικό, η μετακόμιση στη Δανία, η 

συνταξιοδότηση, ο θάνατος συγγενούς, η οικογένεια, η απώλεια της εργασίας, η 

εύρεση νέας εργασίας, η εγγραφή νέων ψηφιακών πολιτών από 13-17 ετών, το 

διαζύγιο και η έναρξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε αυτά δίνονται αναλυτικοί 

οδηγοί μέσω της σελίδα, ώστε ο πολίτης να μπορέσει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση 

να επιλύσει πιθανά προβλήματα και απορίες (Agency for Digital Government, 2022). 
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Εικόνα 3.5: Οι πληροφορίες για τους πολίτες 

Πηγή: Agency for Digital Government, (2022). 

Επίσης, στη Δανία, υπάρχει η ηλεκτρονική ταυτότητα eID, το NemID και η εξέλιξη 

της, το MitID η οποία έχει διαμορφωθεί από την συνεργασία του δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα. Ήδη το 90% των πολιτών της Δανίας αξιοποιεί την ηλεκτρονική 

ταυτότητα στις δημόσιες υπηρεσίες, ενώ αντίστοιχά υπάρχει και η εφαρμογή της 

Δανέζικης Άδειας Οδήγησης (Kørekort-app), που ήταν και η πρώτη δημόσια 

απόδειξη ταυτοποίησης που έγινε ψηφιακή και ισοδυναμεί με το φυσικό δίπλωμα 

οδήγησης (Agency for Digital Government, 2022). 

Παράλληλα, οι κάτοικοι έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τις δημόσιες αρχές 

μέσω της πλατφόρμας του Digital Post μέσω του borger.dk και του lifeindenmark.dk. 

Οι χρήστες συνδέονται στην προσωπική τους ψηφιακή ανάρτηση στο borger.dk, 

lifeindenmark.dk ή μέσω της εφαρμογής Digital Post και χρησιμοποιούν το εθνικό 

τους eID για να διασφαλιστεί η ασφαλής ψηφιακή επικοινωνία μεταξύ των δημόσιων 

αρχών και των πολιτών, λόγω των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που 

ανταλλάσσονται (Agency for Digital Government, 2022). 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι στη Δανία υπάρχουν και κάποια τοπικά Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών μόνο όμως στις τέσσερις μεγάλες πόλεις, δεδομένου ότι η 

Δανία έχει προχωρήσει ήδη στην ψηφιοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των 

δημόσιων υπηρεσιών της. Επίσης, για όσους επιθυμούν να μετακομίσουν στη Δανία 

υπάρχει η Διεθνής Υπηρεσία Πολιτών (International Citizen Service - ICS), η οποία 
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συγκεντρώνει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για έναν νεοεισερχόμενο, όπως είναι η 

άδεια παραμονής ή το πιστοποιητικό εγγραφής για όσους είναι πολίτες κράτους - 

μέλους της ΕΕ, οι σπουδές, η υγειονομική περίθαλψη, η εύρεση εργασίας κλπ. 

(Agency for Digital Government, 2022). 

 

 

3.9.4 Η περίπτωση του γαλλικού συστήματος ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης  

Το γαλλικό κράτος φαίνεται να διαθέτει μια ικανοποιητική πρακτική αναφορικά με 

την ηλεκτρονική διακυβέρνησή του. Στην αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

την αποδοτικότητα των διοικητικών συστημάτων,  το γαλλικό κράτος φαίνεται να 

καταλαμβάνει την 15η θέση για τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές 

δημόσιες υπηρεσίες του, κατά το έτος 2021, με το 57% του συνόλου των Γάλλων 

πολιτών να είναι σε θέση να διαχειριστεί τις κυβερνητικές ιστοσελίδες. Το γεγονός 

αυτό αποδεικνύει ότι, ενώ έχουν υπάρξει βελτιώσεις στο σύστημά του και στις 

δυνατότητες που προσφέρει για τους πολίτες του, ωστόσο δεν μπορεί να θεωρηθεί 

από τους πρωτεργάτες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, 

μιας και βρίσκεται μόλις λίγο πιο πάνω από τον μέσο όρο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2022). 
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Εικόνα 3.6: Οι κατηγορίες για την ηλεκτρονική διευθέτηση υπηρεσιών στην 

περίπτωση της Γαλλίας Εικόνα   

Πηγή: French Republic, (2022). 

 

Σημαντικό, παρόλα αυτά βήμα αποτελεί η ηλεκτρονική διαδικτυακή πύλη 

www.service-public.fr, όπως φαίνεται και στην Εικ. 6 και συνιστά την επίσημη 

σελίδα του γαλλικού δημοσίου φορέα, η οποία προσφέρει ορισμένες δυνατότητες 

διοικητικής διεκπεραίωσης υποθέσεων με αντισυμβαλλόμενο το κράτος. Είναι 

σημαντικό το γεγονός ότι η δημιουργία αυτής της ενιαίας πύλης ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης και η πρόσβαση των πολιτών σε αυτή έγινε κατόπιν συνεργασίας 

πλήθους τοπικών και εθνικών φορέων διοίκησης (French Republic, 2022). 

Σύμφωνα, λοιπόν, με την Εικ. 6 δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης 

αιτημάτων για πλήθος ζητημάτων, όπως είναι υπηρεσίες για την άσκηση εκλογικών 

δικαιωμάτων και δικαιωμάτων υπηκοότητας, ζητήματα υγείας, μετοίκησης στο 

εξωτερικό, εκπαίδευσης, μεταφορών, αλλά και υποθέσεις που αφορούν τον 

εργασιακό τομέα και την διευθέτηση της φορολογίας. Επιπλέον, διατρέχοντας την 

ιστοσελίδα και τις μεμονωμένες αιτήσεις που προσφέρονται ηλεκτρονικά, δίνεται η 

δυνατότητα για υπολογισμό του φόρου που παρακρατείται, για έκδοση ταξιδιωτικών 

εγγράφων- διαβατηρίου, αιτήσεις για την άσκηση των εκλογικών δικαιωμάτων, της 

άδειας οδήγησης, αλλά και αιτήματα για έκδοση πιστοποιητικών γεννήσεως και 

οικογενειακής καταστάσεως (French Republic, 2022). 

http://www.service-public.fr/
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Από όλα τα ανωτέρω, γίνεται αντιληπτό ότι η Γαλλία διευκολύνει την πρόσβαση των 

πολιτών στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, απομένουν, παρόλα αυτά σημαντικά 

βήματα προόδου που οφείλουν να ακολουθηθούν για την μεγαλύτερη απελευθέρωση 

από το προϋπάρχον γραφειοκρατικό μοντέλο δημόσιας διοίκησης (French Republic, 

2022). 

 

 

3.9.5 Η περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου  

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου παρουσιάζει 

σημαντικά εγχειρήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην εποχή της πληροφόρησης και 

της εφαρμογής των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας, η βρετανική 

κυβέρνηση επιδίωξε την διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου ανοιχτής διακυβέρνησης 

που θα βασιζόταν στον ψηφιακό- ηλεκτρονικό μετασχηματισμό και αναμόρφωση του 

δημοσίου τομέα της (Gov.UK, 2022). 

Με γνώμονα τον ανωτέρω στόχο, δημιουργήθηκε η διαδικτυακή πύλη gov.uk- «Η 

Κυβέρνηση ως πλατφόρμα», η οποία αποτέλεσε τον ηλεκτρονικό χώρο για 

περισσότερους από 1800 κυβερνητικούς ιστότοπους. Με αυτόν τον τρόπο 

συλλέχθηκαν τα δεδομένα από ένα αχανές μη διασυνδεδεμένο αυτοτελές, για κάθε 

δημόσια υπηρεσία ξεχωριστά, σύστημα και εισήχθησαν στην παραπάνω ενιαία 

ηλεκτρονική διεύθυνση. Από το 2014 και έπειτα, οι βρετανοί πολίτες είναι σε θέση, 

μπαίνοντας στον κεντρικό ιστότοπο να περιηγηθούν και να διεκπεραιώσουν το 

πλήθος των προσφερόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών, χωρίς να αναζητούν τις 

αναγκαίες πληροφορίες και δυνατότητες σε άπειρες διαφορετικές ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις (Gov.UK, 2022). 

Στην πλατφόρμα αυτή, ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για ζητήματα 

που άπτονται της πολιτικής, για διαβουλεύσεις αλλά και για την εργασία που 

καταβάλλεται από τα υπουργεία και το πλήθος των δημόσιων φορέων και 

διοικητικών οργανισμών. Η πρόσβασή τους είναι ταχύτατη, εύκολη και ασφαλής 

δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα συλλογικό ηλεκτρονικό πρότυπο 

προσέγγισης της κυβερνήσεως («Whole Of Government Approach»). Είναι 
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απαραίτητο να αναφερθεί ότι από το 2017 η παρούσα κυβερνητική διεύθυνση παρέχει 

τη δυνατότητα ελέγχου και της απόδοσης του συστήματος ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης ελέγχοντάς την, από πλευράς οικονομικού καταλογισμού, ψηφιακή 

αφομοίωση και την ικανοποίηση των βρετανών χρηστών (Gov.UK, 2022). 

Επιπλέον, υφίστανται δύο ακόμα ιστοσελίδες που ολοκληρώνουν την εμπειρία των 

πολιτών σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Από τη μία, υφίσταται η σελίδα   

data.gov.uk, που προσφέρει έναν εκτενή κατάλογο για τα αναρτώμενα, από την 

κεντρική κυβέρνηση, τους δημόσιους φορείς και τις τοπικές αρχές δεδομένα, τα 

οποία άπτονται της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής επικαιρότητας. Από την 

άλλη, τέλος, ιδιαίτερη καινοτομία αποτέλεσε, μέχρι το 2014, η πλατφόρμα «Red Tape 

Challenge», η οποία προσέφερε μια διαδραστικότητα και μία ανοιχτή επικοινωνία 

του κράτους με τους πολίτες, δεδομένου ότι δίνεται η δυνατότητα να εκφράσουν την 

άποψή τους και έναν γενικότερο σχολιασμό για τη δημόσια διακυβέρνηση, 

καταθέτοντας προτάσεις βελτίωσής της και περαιτέρω μείωσης του υπάρχοντος 

γραφειοκρατικού μοντέλου (Gov.UK, 2022). 

 

 

3.9.6 Η περίπτωση και τα ΚΕΠ της Κύπρου 

Στην Κύπρο υπάρχουν επτά Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών στο ελεύθερο τμήμα της 

νήσου και ως προς τη δομή και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προσομοιάζουν στα 

αντίστοιχα ελληνικά. Τα πρώτα τμήματα λειτουργήσαν το 2005 στη Λευκωσία, ενώ 

την συνολική εποπτεία του εγχειρήματος έχει το Υπουργείο Οικονομικών και πιο 

συγκεκριμένα, το τμήμα της Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. Πλέον υπάρχουν 

ένα ΚΕΠ στις επαρχίες Λάρνακας, Πάφου και στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, 

δύο ΚΕΠ στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού και 2 περιφερειακά στην Πόλη 

Χρυσοχούς και στο Πελένδρι, ενώ το 2018 συστάθηκε η Μονάδα Κάτω Πύργου, στο 

Κοινοτικό Συμβούλιο Κάτω Πύργου (Υπουργείο Οικονομικών Κύπρου, 2022). 

Επίσης, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης των Πολιτών της Κύπρου, στηρίχθηκαν στην 

εφαρμογή «One-Stop-Shop» για τη διαμόρφωση ενός σημείου όπου θα οργανωθεί το 

σύνολο των δημόσιων υπηρεσιών, ώστε να διευκολυνθεί η εξυπηρέτηση των 



 

59 
 

πολιτών. Έτσι, οι πολίτες δεν χρειάζεται να μετακινούνται διαρκώς ανάμεσα στις 

διάφορες υπηρεσίες για την απόκτηση εγγράφων, ενώ παράλληλα μειώνεται και ο 

χρόνος απόκτησης των εγγράφων. Το προσωπικό των ΚΕΠ εκπαιδεύεται συνεχώς για 

να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται καλύτερα στις αυξανόμενες απαιτήσεις και στην 

εξέλιξη της τεχνολογίας (Υπουργείο Οικονομικών Κύπρου, 2022). 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου, από την 

ίδρυση του πρώτου ΚΕΠ το Δεκέμβριο του 2005 μέχρι και τα τέλη Δεκεμβρίου 2019, 

«τα ΚΕΠ παρείχαν συνολικά περίπου 10,3 εκ υπηρεσίες προς τους πολίτες καθώς και 3 

εκ υπηρεσίες πληροφόρησης τηλεφωνικώς. Συγκεκριμένα, το 2019, τα ΚΕΠ παρείχαν 

κατά μέσο όρο περίπου 4.700 υπηρεσίες σε ημερήσια βάση.» (Υπουργείο Οικονομικών 

Κύπρου, 2022).  

 

 

3.10 Ο ρόλος των ΚΕΠ στο μέλλον της Δημόσιας Διοίκησης  

Είναι χαρακτηριστικό ότι, στην περίπτωση του ελληνικού εθνικού κράτους, οι 

χειρισμοί του στο πλαίσιο της ιστορικής διαδρομής του είχαν έντονο αντίκτυπο και 

στον τρόπο που διαμορφώθηκαν οι φορείς του, το δημοσιοϋπαλληλικό σύστημά του 

αλλά και οι μηχανισμοί επεξεργασίας και διεκπεραίωσης των υποθέσεων με 

αντισυμβαλλόμενο τον πολίτη. Έτσι, στη μακραίωνη ιστορία του από τη δημιουργία 

του νεοσύστατου ελληνικού κράτους ως τη σύγχρονη εποχή, ο διοικητικός 

μηχανισμός βρέθηκε αντιμέτωπος με τις προκλήσεις των εσωτερικών διχασμών, την 

έντονη ακροβασία της πολιτικής εξουσίας μεταξύ της Ανατολής και της Δύσης, τη 

θέση της στη Βαλκανική Χερσόνησο και την γενικότερη προσπάθεια καιροσκόπων 

να καπηλευτούν την απειρία του ελληνικού λαού σε ζητήματα οργάνωσης και 

συλλογικής προάσπισης των δικαιωμάτων του (Ανδρικοπούλου, 1989, σελ. 10-24). Ο 

θεσμός των ΚΕΠ έχει ήδη προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στην αναδιαμόρφωση 

της δημόσιας διοίκησης. 

Καθώς, όμως εξελίσσεται η κοινωνία και η τεχνολογία, είναι αναγκαία και η 

αντίστοιχη εξέλιξη του θεσμού αυτού, με βελτιστοποίηση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, ψηφιοποίηση των πληροφοριών και εκπαίδευση του εργατικού 
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δυναμικού του (Γεωργαντάς, 2020). Αρχικά, κρίνεται αναγκαίο στο μέλλον να 

διαμορφωθούν συγκεκριμένα εργαλεία και ωράρια για την οργανωμένη εξυπηρέτηση 

πολιτών με ειδικές ανάγκες και δυσκολίες που δεν είναι σε θέση να εξυπηρετηθούν 

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας λόγω ηλικίας ή άλλων δυσκολιών. Στο μέλλον 

λοιπόν η θέση των ΚΕΠ είναι απαραίτητο να αφορά όσους δυσκολεύονται από την 

τεχνολογική εξέλιξη ή δεν είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις εφαρμογές της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Μαΐστρος, 2016, σελ. 12-14). 

Επίσης, τα ΚΕΠ μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός εξέλιξης των τρόπων 

ενημέρωσης και προόδου για τους πολίτες σχετικά με τις νέες ηλεκτρονικές 

εφαρμογές. Έτσι, μέσω της συνεχούς ενημέρωσης των εργαζομένων στα ΚΕΠ για τις 

εξελίξεις στη δημόσια διοίκηση μπορούν αντίστοιχα να ενημερώνονται και οι πολίτες 

για αυτές. Μέσω ενημερωτικών ημερίδων ή φυλλαδίων στα ΚΕΠ, αλλά και με την 

επικοινωνία του πολίτη με τον υπάλληλο, είναι εφικτή η προώθηση της διαθέσιμης 

ψηφιακής εξέλιξης της διοίκησης (Μακρυδημήτρης, 2016, σελ. 19-31). 

Παράλληλα, τα ΚΕΠ, όπως και τώρα, έτσι και στο μέλλον, αποτελούν τη βασική 

δίοδο επαφής του κράτους με τον πολίτη. Με άλλα λόγια, μέσω των ΚΕΠ ενισχύεται 

η δημοκρατία και η συμμετοχή των πολιτών στη συνδιαλλαγή με τις δημόσιες 

υπηρεσίες (Σελίμης, 2016, σελ. 49-51). Το κράτος δεν είναι πλέον απρόσωπο, αλλά 

εκπροσωπείται από τους υπαλλήλους των ΚΕΠ, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να 

συνδράμουν και να επικοινωνήσουν με τον απλό πολίτη. Με τον τρόπο αυτό, 

ενισχύεται η ομαλοποίηση της σχέσης με το κράτος και η αποτελεσματικότητα, αλλά 

και η διαφάνεια του διοικητικού μηχανισμού (Ντόλκας, 2016, σελ. 10). 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι στην Ελλάδα, η ψηφιοποίηση των κρατικών 

μηχανισμών δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί πλήρως και καθυστέρησε αρκετά 

συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρώπης (Παπαδημητρίου, 2016, σελ. 32-33). Η 

πανδημία του κορονοϊού επιτάχυνε σε μεγάλο βαθμό τη μαζική αξιοποίηση των 

ψηφιακών υπηρεσιών συναλλαγής με το κράτος και μειώθηκε σημαντικά η ανάγκη 

προσφυγής στα ΚΕΠ για απλές διαδικασίες, όπως η χορήγηση εξουσιοδότησης και η 

υπεύθυνη δήλωση. Έτσι, σκοπός για το μέλλον είναι ο πολλαπλασιασμός των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι  ένα σημαντικό ποσοστό 

της συνδιαλλαγής του πολίτη με το κράτος θα πραγματοποιείται από το σπίτι των 
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χρηστών, χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία στα ΚΕΠ, αξιοποιώντας την ήδη υπάρχουσα 

τεχνογνωσία άλλων χωρών (Σακελλαρίου, 2016, σελ. 17-18).  

Και παρά το γεγονός ότι στο μέλλον αναμένεται οι ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών 

να βελτιωθούν, πάντα θα υπάρχει ανάγκη για έναν δίαυλο επικοινωνίας του πολίτη με 

το κράτος. Αυτόν το ρόλο θα συνεχίσουν να τον έχουν τα ΚΕΠ, ίσως, περισσότερο 

απέναντι σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, άτομα με αναπηρίες και ειδικές δεξιότητες, 

πρόσφυγες και γενικότερα ευπαθείς ομάδες. Παράλληλα, θα προκύψουν νέες ανάγκες 

που θα προσθέσουν νέες και πιο επίκαιρες υπηρεσίες στα ΚΕΠ και ταυτόχρονα θα 

επαναξιολογηθούν οι παλιές υποθέσεις. Επιπλέον, στα πλαίσια των αλλαγών είναι 

πολύ πιθανό να υπάρξουν και χωροταξικές αναδιαρθρώσεις των ΚΕΠ. Οι συνθήκες 

αυτές θα επιτρέπουν στα ΚΕΠ να συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και σε 

συνδυασμό με τις ψηφιακές δεξιότητες και την τεχνολογική εξέλιξη να απλοποιούν 

τη ζωή των πολιτών στα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους. 
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Κεφάλαιο 4. Μεθοδολογία  

 

 

4.1 Σκοπός και επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί αν τα ΚΕΠ από τη σύστασή τους 

μέχρι σήμερα, έχουν συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς 

επίσης και εάν κρίνεται απαραίτητη η συνέχιση του θεσμού. 

Επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα είναι: 

8. Συμβάλουν τα ΚΕΠ στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης; 

9. Έχει νόημα η συνέχιση του θεσμού των ΚΕΠ δεδομένου ότι με τον Ψηφιακό 

Μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης η πλειοψηφία των διαδικασιών θα 

διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά; 

10. Συσχετίζεται η ηλικία με τις απόψεις των ερωτώμενων για τα ΚΕΠ ή τις 

απόψεις τους για τη συνέχιση του θεσμού; 

11. Συσχετίζεται το επάγγελμα με τις απόψεις των ερωτώμενων για τα ΚΕΠ ή τις 

απόψεις τους για τη συνέχιση του θεσμού; 

12. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των ψηφιακών δεξιοτήτων και της άποψης των 

πολιτών περί εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης και της μείωσης της 

γραφειοκρατίας μέσω των ΚΕΠ; 

13. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών σε σχέση 

με το πόσο χρήσιμη είναι η εξυπηρέτηση μέσω ΚΕΠ; 

14. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών και του 

τρόπου που επιλέγουν να εξυπηρετούνται από τα ΚΕΠ; 

 

 

4.2 Επιλογή μεθόδου και ερευνητικό εργαλείο  

Οι επιστημονικές έρευνες διακρίνονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες: τις ποιοτικές και 

τις ποσοτικές. Στις ποιοτικές έρευνες τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται δεν 

μετατρέπονται σε αριθμούς, αλλά σχολιάζονται και αξιοποιούνται ως λεκτικά 
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σύνολα. Αντίθετα οι ποσοτικές έρευνες παρουσιάζουν τα δεδομένα τους με αριθμούς 

και χρησιμοποιούν στατιστική ανάλυση (Πασχαλιώρη & Μίλεση, χ.χ., σελ. 21).  

Η ποσοτική μέθοδος θεωρείται κατάλληλη για την συγκεκριμένη έρευνα διότι όπως 

προκύπτει από το σκοπό και τα ερευνητικά ερωτήματα, μέσω αυτής, 

ποσοτικοποιήθηκαν οι απόψεις των ερωτώμενων ως προς τις αντιλήψεις τους για τα 

ΚΕΠ και τη συνέχιση του θεσμού και εξήχθησαν στατιστικά συμπεράσματα. 

Το πιο συνηθισμένο εργαλείο στην ποσοτική έρευνα για τη συλλογή πληροφοριών 

είναι το ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου (Gall, Borg & Gall, 2014, σελ. 

237). Για την οριστικοποίηση των ερωτήσεων που συμπεριλαμβάνονται στο παρών 

ερωτηματολόγιο μελετήθηκαν οι Διπλωματικές εργασίες των: Αμερικάνας & 

Χατζηνικόλας (2014), Βαϊοπούλου (2020), Λυμπεροπούλου, (2017), Παλαιού (2022), 

Σιδέρης (2018), Στεργίου (2014). Επίσης μελετήθηκε η έρευνα της Κάπα Research 

(2021) με τίτλο «ΚΕΠ: 20 χρόνια λειτουργίας». Η τελική σύνθεση των ερωτήσεων 

προέκυψε κατόπιν και της σύμφωνης γνώμης του επιβλέποντος καθηγητή. 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη αποτελείται από 26 

ερωτήσεις και διακρίνεται σε 3 μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στα δημογραφικά 

στοιχεία των ερωτώμενων και περιέχει 5 ερωτήσεις (φύλο, ηλικία, επάγγελμα, 

εκπαιδευτικό επίπεδο και περιοχή κατοικίας). Το δεύτερο μέρος περιέχει 17 

ερωτήσεις που αφορούν τις απόψεις των ερωτώμενων για τα ΚΕΠ. Τέλος, το τρίτο 

μέρος περιέχει 4 ερωτήσεις που αφορούν τις απόψεις των ερωτώμενων για τη 

συνέχιση του θεσμού των ΚΕΠ.  

Όλες οι ερωτήσεις είναι ποιοτικές και η κλίμακα μέτρησής τους είναι, είτε 

ονομαστική (π.χ. 1=άντρας, 2=γυναίκα), είτε κλίμακα ιεράρχησης, όπου 1=Καθόλου, 

2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ και 5=Πάρα πολύ (Το ερωτηματολόγιο παρατίθεται στο 

Παράρτημα). 
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4.3 Δείγμα και δειγματοληψία  

Για την συλλογή του δείγματος επιστρατεύτηκε η χρήση βολικής δειγματοληψίας 

διότι αυτή ήταν εύκολη και ανέξοδη (Σαραφόπουλος, 2021, σελ. 26)  

Πιο συγκεκριμένα, η ερευνήτρια για να συγκεντρώσει το δείγμα της χρησιμοποίησε 

τη δια ζώσης συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και οι υποψήφιοι συμμετέχοντες 

και συμμετέχουσες προσεγγίστηκαν μέσα από τις επαγγελματικές επαφές της 

ερευνήτριας στο ΚΕΠ 0593 του Δήμου Κομοτηνής, στο οποίο η ερευνήτρια 

εργάζεται.  

 

 

4.4 Πιλοτική έρευνα  

Πριν την οριστικοποίηση των ερωτήσεων, πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα 

προκειμένου να ελεγχθεί το ερωτηματολόγιο. Το στάδιο αυτό είναι πολύ χρήσιμο 

καθώς δύναται να εντοπιστούν ασάφειες, μη κατανοητοί όροι και δυσκολίες στην 

επιλογή των απαντήσεων, κυρίως στις κλειστές ερωτήσεις όπου οι απαντήσεις είναι 

προκαθορισμένες (Gall, Borg & Gall, 2014, σελ. 73). 

Με το πέρας της πιλοτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε οριστικοποιήθηκε το 

ερωτηματολόγιο και η ερευνήτρια προέβη στην διανομή του. Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 01/07/2022 έως 20/08/2022. 

 

 

4.5 Ηθική και Δεοντολογία  

Η ηθική και η δεοντολογία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της έρευνας. Για να 

εξασφαλιστούν τα ζητήματα που άπτονται της ηθικής και δεοντολογίας, οι 

ερωτώμενοι πριν τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ενημερώθηκαν ότι πρόκειται 

για ανώνυμο και εμπιστευτικό ερωτηματολόγιο και ότι τα αποτελέσματα θα 

χρησιμοποιηθούν αυστηρά και μόνο στο πλαίσιο της στατιστικής ανάλυσης της 

έρευνας. 
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4.6 Στατιστική ανάλυση  

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τα ερωτηματολόγια, κωδικοποιήθηκαν και μέσω 

του στατιστικού πακέτου SPSS, πραγματοποιήθηκε ανάλυση των αποτελεσμάτων.  

Το πρώτο μέρος της ανάλυσης περιλαμβάνει την Περιγραφική Στατιστική, όπου εκεί 

αποτυπώνονται οι σχετικοί πίνακες συχνοτήτων με τα αντίστοιχα ποσοστά. 

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τα Τεστ Ανεξαρτησίας. Στο στάδιο αυτό αρχικά 

παρουσιάζονται οι πίνακες συνάφειας των υπό μελέτη μεταβλητών. Ο πίνακας 

συνάφειας είναι ένας δισδιάστατος πίνακας στον οποίο παρατίθενται οι ποσοστιαίες 

σχετικές συχνότητες που αντιστοιχούν σε όλους τους συνδυασμούς των κατηγοριών 

των δύο μεταβλητών. Στη συνέχεια εφαρμόζεται το στατιστικό τεστ Χ2 για τον 

έλεγχο συσχέτισης ποιοτικών μεταβλητών. Οι υποθέσεις που διερευνώνται είναι: 

Η0 = Οι μεταβλητές Χ και Υ είναι ανεξάρτητες, 

Η1 = Οι μεταβλητές Χ και Υ είναι εξαρτώμενες. 

Για όλους τους ελέγχους υποθέσεων χρησιμοποιήθηκε επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας α=0,05. Αυτό σημαίνει ότι: α) όταν asymptotic significance < 0,05 

τότε η συσχέτιση είναι στατιστικά σημαντική και απορρίπτεται η Η0, συνεπώς οι 

μεταβλητές είναι εξαρτώμενες και β) όταν asymptotic significance > 0,05, τότε η 

συσχέτιση δεν είναι στατιστικά σημαντική και δεν απορρίπτεται η Η0, συνεπώς οι 

μεταβλητές είναι ανεξάρτητες (Χαλικιάς, Μανωλέσσου & Λάλου, 2015, σελ. 222). 
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Κεφάλαιο 5. Αποτελέσματα 

 

 

5.1 Περιγραφική Στατιστική 

5.1.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά  

Από τους 160 συμμετέχοντες στην έρευνα το 35,6% ήταν άντρες και το 64,4% 

γυναίκες. Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος 33,8%, είχε ηλικία μεταξύ 46-55 

χρόνων, το 26,9% είχε ηλικία μεταξύ 36-45 χρόνων, το 13,8% είχε ηλικία μεταξύ 26-

35 χρόνων, το 10,6% είχε ηλικία μεταξύ 56-65 χρόνων, το 10% είχε ηλικία μεταξύ 

18-25 χρόνων και το 5% είχε ηλικία μεγαλύτερη των 65 χρόνων. Επιπλέον, το 49,4% 

του δείγματος ήταν Δημόσιοι Υπάλληλοι, το 17,5% ήταν Ιδιωτικοί Υπάλληλοι, το 

9,4% ήταν Ελεύθεροι Επαγγελματίες, το 8% ήταν Αγρότες, το 6,3% Άνεργοι, το 5% 

ήταν Φοιτητές, το 3,8% ήταν Συνταξιούχοι. Υπήρχε και ένα 3,8% που δήλωσε 

διαφορετικό επάγγελμα από τα προαναφερόμενα (όπως καλλιτέχνης, ερευνήτρια, 

διδάκτωρ). Ακολούθως, το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος 43,8%, ήταν απόφοιτοι 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ), το 27,5% ήταν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Λύκειο-ΙΕΚ), το 25% ήταν κάτοχοι Μεταπτυχιακού – Διδακτορικού 

διπλώματος και το 3,8% είχαν ολοκληρώσει την Υποχρεωτική Εκπαίδευση 

(Δημοτικό - Γυμνάσιο). Τέλος, το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος 86,3% ζει σε 

Αστική περιοχή (>10.000), ενώ το 6,9% δήλωσε ότι ζει είτε σε Αγροτική (<2.000 

κατοίκων) είτε σε Ημιαστική περιοχή (2.000-10.000 κάτοικοι) αντίστοιχα (Πίνακας 

5.1).  
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Πίνακας 5.1 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

Ερωτήσεις Απαντήσεις Συχνότητα 
Σχετική Συχνότητα 

(Ποσοστό %) 

Φύλο Άνδρας 57 35,6 

 Γυναίκα 103 64,4 

Ηλικία 18-25 χρονών 16 10 

 26-35 χρονών 22 13,8 

 36-45 χρονών 43 26,9 

 46-55 χρονών 54 33,8 

 56-65 χρονών 17 10,6 

 >65 8 5,0 

Επάγγελμα Αγρότης 8 8,0 

 Ελεύθερος Επαγγελματίας 15 9,4 

 Ιδιωτικός Υπάλληλος 28 17,5 

 Δημόσιος Υπάλληλος 79 49,4 

 Άνεργος 10 6,3 

 Συνταξιούχος 6 3,8 

 Φοιτητής-Σπουδαστής 8 5,0 

 Άλλο 6 3,8 

Εκπαιδευτικό 

Επίπεδο 

Υποχρεωτική Εκπαίδευση 

(Δημοτικό - Γυμνάσιο) 
6 3,8 

 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

(Λύκειο-ΙΕΚ) 
44 27,5 

 Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ-

ΤΕΙ) 
70 43,8 

 Μεταπτυχιακό – Διδακτορικό 40 25,0 

Ζείτε σε περιοχή Αγροτική (<2.000 κατοίκων) 11 6,9 

 Ημιαστική (2.000-10.000 κάτοικοι) 11 6,9 

 Αστική (>10.000) 138 86,3 
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5.1.2 Απόψεις για τα ΚΕΠ  

Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να δηλώσουν τις 

απόψεις τους για τα ΚΕΠ. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει 17 ερωτήσεις, τα δεδομένα 

των οποίων σχολιάζονται στη συνέχεια.  

Αναλυτικότερα, στην ερώτηση «Κατά πόσο αποτελεί το ΚΕΠ την πρώτη σας επιλογή 

για εξυπηρέτηση κατά τις συναλλαγές σας με το Δημόσιο;» το 35,6% των 

ερωτώμενων απάντησε Πολύ, το 28,8% απάντησε Πάρα πολύ, το 25% απάντησε 

Μέτρια, το 8,8% απάντησε Λίγο και το 1,9% απάντησε Καθόλου.  

Στην ερώτηση «Αν είχατε τη δυνατότητα να εξυπηρετηθείτε το ίδιο άμεσα και από τα 

ΚΕΠ και από την Αρμόδια Υπηρεσία, τι θα επιλέγατε;», το 80,6% των ερωτώμενων 

απάντησε Εξυπηρέτηση από τα ΚΕΠ και το 18,8% απάντησε Εξυπηρέτηση από την 

Αρμόδια Υπηρεσία. Στην ερώτηση αυτή υπήρχε μία απάντηση «Χωρίς προτίμηση». 

Στην ερώτηση «Για ποιο λόγο επισκέπτεστε τα ΚΕΠ τις περισσότερες φορές;» το 

53,8% των ερωτώμενων απάντησε για Γνήσιο Υπογραφής, το 19,4% απάντησε για 

Υποβολή Αίτησης ή Μη ανταπόκριση άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών αντίστοιχα, το 

6,9% απάντησε για Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της πύλης gov.gr και το 0,6% 

απάντησε για Διοικητική Πληροφόρηση (Πίνακας 5.2(α)). 
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Πίνακας 5.2(α) 

Απόψεις για τα ΚΕΠ 

Ερωτήσεις Απαντήσεις Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

(Ποσοστό %) 

6 Κατά πόσο αποτελεί το ΚΕΠ την 

πρώτη σας επιλογή για εξυπηρέτηση 

κατά τις συναλλαγές σας με το 

Δημόσιο; 

Καθόλου 3 1,9 

Λίγο 14 8,8 

Μέτρια 40 25,0 

Πολύ 57 35,6 

Πάρα Πολύ 46 28,8 

7 Αν είχατε τη δυνατότητα να 

εξυπηρετηθείτε το ίδιο άμεσα και 

από τα ΚΕΠ και από την Αρμόδια 

Υπηρεσία, τι θα επιλέγατε; 

Εξυπηρέτηση από 

τα ΚΕΠ 
129 80,6 

Εξυπηρέτηση από 

την Αρμόδια 

Υπηρεσία 

30 18,8 

8 Για ποιο λόγο επισκέπτεστε τα 

ΚΕΠ τις περισσότερες φορές; 

Γνήσιο 

Υπογραφής 
86 53,8 

Υποβολή Αίτησης 31 19,4 

Διοικητική 

Πληροφόρηση 
1 0,6 

Υπηρεσίες που 

παρέχονται μέσω 

της πύλης gov.gr 

11 6,9 

Μη ανταπόκριση 

άλλων Δημοσίων 

Υπηρεσιών 

31 19,4 
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Εν συνεχεία, στην ερώτηση «Με τις αλλαγές που επέβαλλε ο COVID στην 

εξυπηρέτηση από τις δημόσιες υπηρεσίες, πιστεύετε ότι τα ΚΕΠ συνέβαλαν θετικά 

στην εξυπηρέτηση του πολίτη;» το 41,9% των ερωτώμενων απάντησε Πολύ, το 

26,3% απάντησε Πάρα Πολύ, το 24,4% απάντησε Μέτρια, το 6,3% απάντησε Λίγο 

και το 1,3% απάντησε Καθόλου.  

Στην ερώτηση «Η λειτουργία των ΚΕΠ ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις 

και ανάγκες των πολιτών;» το 54,4% των ερωτώμενων απάντησε Πολύ, το 23,1% 

απάντησε Πάρα Πολύ, το 18,8% απάντησε Μέτρια, το 3,1% απάντησε Λίγο και το 

0,6% απάντησε Καθόλου.  

Στην ερώτηση «Πιστεύετε ότι τα ΚΕΠ βελτιώνουν την αποδοτικότητα της Δημόσιας 

Διοίκησης προς τους πολίτες;» το 53,1% των ερωτώμενων απάντησε Πολύ, το 27,5% 

απάντησε Πάρα Πολύ, το 15% απάντησε Μέτρια, το 3,8% απάντησε Λίγο και το 

0,6% απάντησε Καθόλου (Πίνακας 5.2(β)). 

Πίνακας 5.2(β) 

Απόψεις για τα ΚΕΠ 

Ερωτήσεις Απαντήσεις Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

(Ποσοστό %) 

9 Με τις αλλαγές που επέβαλλε ο COVID 

στην εξυπηρέτηση από τις δημόσιες 

υπηρεσίες, πιστεύετε ότι τα ΚΕΠ 

συνέβαλαν θετικά στην εξυπηρέτηση του 

πολίτη; 

Καθόλου 2 1,3 

Λίγο 10 6,3 

Μέτρια 39 24,4 

Πολύ 67 41,9 

Πάρα Πολύ 42 26,3 

10 Η λειτουργία των ΚΕΠ 

ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 

απαιτήσεις και ανάγκες των πολιτών; 

Καθόλου 1 0,6 

Λίγο 5 3,1 

Μέτρια 30 18,8 

Πολύ 87 54,4 

Πάρα Πολύ 37 23,1 

11 Πιστεύετε ότι τα ΚΕΠ βελτιώνουν την 

αποδοτικότητα της Δημόσιας Διοίκησης 

προς τους πολίτες; 

Καθόλου 1 0,6 

Λίγο 6 3,8 

Μέτρια 24 15,0 

Πολύ 85 53,1 

Πάρα Πολύ 44 27,5 
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Ακολούθως, στην ερώτηση «Από τότε που δημιουργήθηκαν τα ΚΕΠ (πριν από 20 

χρόνια) μέχρι σήμερα, πιστεύετε ότι αποτέλεσαν και αποτελούν πρωτοποριακή 

παρέμβαση στη Δημόσια Διοίκηση;» το 55,6% των ερωτώμενων απάντησε Πολύ, το 

26,3% απάντησε Πάρα Πολύ, το 13,8% απάντησε Μέτρια, το 3,8% απάντησε Λίγο 

και το 0,6% απάντησε Καθόλου.  

Στην ερώτηση «Η δημιουργία των ΚΕΠ βελτίωσε τις σχέσεις του πολίτη με τη 

Δημόσια Διοίκηση;» το 51,9% των ερωτώμενων απάντησε Πολύ, το 21,9% απάντησε 

Πάρα Πολύ, το 22,5% απάντησε Μέτρια, το 3,1% απάντησε Λίγο και το 0,6% 

απάντησε Καθόλου.  

Στην ερώτηση «Πιστεύετε ότι τα ΚΕΠ εκσυγχρονίζουν τη Δημόσια Διοίκηση και 

μειώνουν τη γραφειοκρατία;» το 42,5% των ερωτώμενων απάντησε Πολύ, το 25,6% 

Μέτρια, το 20% Πάρα Πολύ, το 8,8% απάντησε Λίγο και το 3,1% απάντησε 

Καθόλου.  

Στην ερώτηση «Πόσο συχνά επισκέπτεστε ένα ΚΕΠ;» το 66,3% απάντησε Δύο – 

τρεις φορές το χρόνο, το 18,1% απάντησε Μια φορά το μήνα, το 6,3% απάντησε Μια 

φορά στις 15 ημέρες, το 4,3% απάντησε Άλλο (οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν 

Ελάχιστα, Μία φορά στα 2 χρόνια (2 φορές), Μία φορά το χρόνο (2 φορές) και 

Ανάλογα με τις ανάγκες), το 3,1% απάντησε Μια φορά τη εβδομάδα και το 1,9% 

απάντησε Ποτέ (Η επιλογή "Ποτέ" στη συγκεκριμένη ερώτηση, παρά το γεγονός ότι 

αναμενόταν να συγκεντρώσει ποσοστό 0%, ωστόσο διαπιστώνεται ότι τρία άτομα την 

επέλεξαν ενδεχομένως από λάθος) (Πίνακας 5.3(γ)).  
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Πίνακας 5.2(γ) 

Απόψεις για τα ΚΕΠ 

Ερωτήσεις Απαντήσεις Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

(Ποσοστό %) 

12. Από τότε που δημιουργήθηκαν τα 

ΚΕΠ (πριν από 20 χρόνια) μέχρι 

σήμερα, πιστεύετε ότι αποτέλεσαν και 

αποτελούν πρωτοποριακή παρέμβαση 

στη Δημόσια Διοίκηση; 

Καθόλου 1 0,6 

Λίγο 6 3,8 

Μέτρια 22 13,8 

Πολύ 89 55,6 

Πάρα Πολύ 42 26,3 

13 Η δημιουργία των ΚΕΠ βελτίωσε 

τις σχέσεις του πολίτη με τη Δημόσια 

Διοίκηση; 

Καθόλου 1 0,6 

Λίγο 5 3,1 

Μέτρια 36 22,5 

Πολύ 83 51,9 

Πάρα Πολύ 35 21,9 

14 Πιστεύετε ότι τα ΚΕΠ 

εκσυγχρονίζουν τη Δημόσια Διοίκηση 

και μειώνουν τη γραφειοκρατία; 

Καθόλου 5 3,1 

Λίγο 14 8,8 

Μέτρια 41 25,6 

Πολύ 68 42,5 

Πάρα Πολύ 32 20 

15 Πόσο συχνά επισκέπτεστε ένα 

ΚΕΠ; 

Δύο – τρεις 

φορές το χρόνο 
106 66,3 

Μια φορά το 

μήνα 
29 18,1 

Μια φορά στις 

15 ημέρες 
10 6,3 

Μια φορά τη 

εβδομάδα 
5 3,1 

Ποτέ 3 1,9 

Άλλο 7 4,3 

 

Περαιτέρω, στην ερώτηση «Πιστεύετε ότι το ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ είναι 

προσαρμοσμένο ώστε να εξυπηρετείται το ευρύ κοινό;» το 51,9% των ερωτώμενων 

απάντησε Πολύ, το 28,1% απάντησε Πάρα Πολύ, το 16,9% απάντησε Μέτρια και το 

3,1% απάντησε Λίγο.  
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Στην ερώτηση «Έχετε εμπιστοσύνη ότι στα ΚΕΠ θα εξυπηρετηθείτε και «θα γίνει η 

δουλειά» σας;» το 58,8% των ερωτώμενων απάντησε Πολύ, το 26,9% απάντησε 

Πάρα Πολύ, το 11,3% απάντησε Μέτρια, το 2,5% απάντησε Λίγο και το 0,6% 

απάντησε Καθόλου.  

Στην ερώτηση «Έχετε ψηφιακές δεξιότητες;» το 40,6% των ερωτώμενων απάντησε 

Πολύ, το 26,3% απάντησε Πάρα Πολύ, το 23,8% απάντησε Μέτρια, το 3,1% 

απάντησε Λίγο και το 6,3% απάντησε Καθόλου.  

Στην ερώτηση «Με ποιον τρόπο επιλέγετε να εξυπηρετήστε από τα ΚΕΠ;», το 82,5% 

των ερωτώμενων απάντησε Δια Zώσης (από κοντά), το 16,3% απάντησε 

Ηλεκτρονικά (υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος) και το 1,2% απάντησε Μέσω 

Τηλεδιάσκεψης (myKEPlive) (Πίνακας 5.2(δ)). 
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Πίνακας 5.2(δ) 

Απόψεις για τα ΚΕΠ 

Ερωτήσεις Απαντήσεις Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

(Ποσοστό %) 

16 Πιστεύετε ότι το ωράριο 

λειτουργίας των ΚΕΠ είναι 

προσαρμοσμένο ώστε να 

εξυπηρετείται το ευρύ κοινό; 

Καθόλου 0 - 

Λίγο 5 3,1 

Μέτρια 27 16,9 

Πολύ 83 51,9 

Πάρα Πολύ 45 28,1 

17 Έχετε εμπιστοσύνη ότι στα ΚΕΠ 

θα εξυπηρετηθείτε και «θα γίνει η 

δουλειά» σας; 

Καθόλου 1 0,6 

Λίγο 4 2,5 

Μέτρια 18 11,3 

Πολύ 94 58,8 

Πάρα Πολύ 43 26,9 

18 Έχετε ψηφιακές δεξιότητες; 

Καθόλου 10 6,3 

Λίγο 5 3,1 

Μέτρια 38 23,8 

Πολύ 65 40,6 

Πάρα Πολύ 42 26,3 

19 Με ποιον τρόπο επιλέγετε να 

εξυπηρετήστε από τα ΚΕΠ; 

Δια Zώσης (από 

κοντά) 
132 82,5 

Ηλεκτρονικά 

(υποβολή 

ηλεκτρονικού 

αιτήματος) 

26 16,3 

Μέσω 

Τηλεδιάσκεψης 

(myKEPlive) 

2 1,2 
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Στην ερώτηση «Πόσο κοντά στον τόπο κατοικίας σας βρίσκεται το πλησιέστερο 

ΚΕΠ;» το 92,5% των ερωτώμενων απάντησε 1-5 χιλιόμετρα, το 6,9% απάντησε 6-10 

χιλιόμετρα και το 0,6% απάντησε Πάνω από 10 χιλιόμετρα. 

Στην προτελευταία ερώτηση αυτής της ενότητας που είναι «Θα συστήνατε την 

εξυπηρέτηση μέσω ΚΕΠ με οποιονδήποτε τρόπο (δια ζώσης, ηλεκτρονικά, 

τηλεδιάσκεψη) σε κάποιον γνωστό σας με παρόμοιο αίτημα με το δικό σας;» το 

59,4% των ερωτώμενων απάντησε Πολύ, το 25,6% απάντησε Καθόλου, το 11,9% 

απάντησε Μέτρια και το 3,1% απάντησε Λίγο. 

Τέλος, στην ερώτηση «Σε τι πιστεύετε ότι ωφελείστε κατά την επίσκεψή σας στα 

ΚΕΠ;» το 50,6% των ερωτώμενων απάντησε Όλα τα παραπάνω (δηλαδή Όφελος σε 

χρόνο, Μείωση της γραφειοκρατίας και Όφελος σε ποιότητα υπηρεσιών), το 18,1% 

απάντησε Μείωση της γραφειοκρατίας, το 17,5% απάντησε Όφελος σε χρόνο, το 

9,4% απάντησε Όφελος σε ποιότητα υπηρεσιών και το 4,4% απάντησε Τίποτα από τα 

παραπάνω (Πίνακας 5.2(ε)). 
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Πίνακας 5.2(ε) 

Απόψεις για τα ΚΕΠ 

Ερωτήσεις Απαντήσεις Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

(Ποσοστό %) 

20 Πόσο κοντά στον τόπο κατοικίας 

σας βρίσκεται το πλησιέστερο ΚΕΠ; 

1-5 χιλιόμετρα 148 92,5 

6-10 χιλιόμετρα 11 6,9 

Πάνω από 10 

χιλιόμετρα 
1 0,6 

21 Θα συστήνατε την εξυπηρέτηση 

μέσω ΚΕΠ με οποιονδήποτε τρόπο 

(δια ζώσης, ηλεκτρονικά, 

τηλεδιάσκεψη) σε κάποιον γνωστό 

σας με παρόμοιο αίτημα με το δικό 

σας; 

Λίγο 5 3,1 

Μέτρια 19 11,9 

Πολύ 95 59,4 

Καθόλου 41 25,6 

22 Σε τι πιστεύετε ότι ωφελείστε κατά 

την επίσκεψή σας στα ΚΕΠ; 

Όφελος σε 

χρόνο 
28 17,5 

Μείωση της 

γραφειοκρατίας 
29 18,1 

Όφελος σε 

ποιότητα 

υπηρεσιών 

15 9,4 

Όλα τα 

παραπάνω 
81 50,6 

Τίποτα από τα 

παραπάνω 
7 4,4 
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5.1.3 Απόψεις για τη συνέχιση του θεσμού  

Στο τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να δηλώσουν τις 

απόψεις τους για τη συνέχιση του θεσμού των ΚΕΠ. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει 4 

ερωτήσεις, τα δεδομένα των οποίων σχολιάζονται στη συνέχεια.  

Στην πρώτη ερώτηση «Κατά πόσο συμφωνείτε ότι τα ΚΕΠ πρέπει να μετατραπούν 

ως το μοναδικό σημείο επαφής του πολίτη με το Δημόσιο (one - stop shops);» το 

41,3% των ερωτώμενων απάντησε Πολύ, το 29,4% απάντησε Μέτρια, το 18,8% 

απάντησε Πάρα Πολύ, το 8,8% απάντησε Λίγο και το 1,9% απάντησε Καθόλου.  

Στην επόμενη ερώτηση «Τώρα που πολλές υπηρεσίες προσφέρονται ψηφιακά, 

πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να καταργηθούν τα ΚΕΠ;» το 83,1% των ερωτώμενων 

απάντησε Όχι, το 11,9% απάντησε Ίσως και το 5% απάντησε Ναι.  

Στην προτελευταία ερώτηση «Ποια από τις παρακάτω φράσεις σας εκφράζει 

καλύτερα» το 67,5% απάντησε «Η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για τους πολίτες 

συμπληρώνει τη δια ζώσης (από κοντά) εξυπηρέτηση» και το 32,5% απάντησε 

«Τώρα πια τα ΚΕΠ απευθύνονται σε πολίτες που δεν έχουν ψηφιακές δεξιότητες». 

Τέλος, στην τελευταία ερώτηση «Πόσο χρήσιμη πιστεύετε ότι είναι η εξυπηρέτηση 

μέσω των ΚΕΠ;» το 51,3% των ερωτώμενων απάντησε Πολύ, το 33,8% απάντησε 

Πάρα Πολύ, το 12,5% απάντησε Μέτρια και το 2,5% απάντησε Λίγο (Πίνακας 5.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

78 
 

Πίνακας 5.3 

Απόψεις για τη συνέχιση του θεσμού 

Ερωτήσεις Απαντήσεις Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

(Ποσοστό %) 

23 Κατά πόσο συμφωνείτε ότι τα 

ΚΕΠ πρέπει να μετατραπούν ως το 

μοναδικό σημείο επαφής του πολίτη με 

το Δημόσιο (one - stop shops); 

Καθόλου 3 1,9 

Λίγο 14 8,8 

Μέτρια 47 29,4 

Πολύ 66 41,3 

Πάρα Πολύ 30 18,8 

24 Τώρα που πολλές υπηρεσίες 

προσφέρονται ψηφιακά, πιστεύετε ότι 

θα μπορούσαν να καταργηθούν τα 

ΚΕΠ; 

Ναι 8 5,0 

Όχι 133 83,1 

Ίσως 19 11,9 

25 Ποια από τις παρακάτω 

φράσεις σας εκφράζει καλύτερα: 

Τώρα πια τα 

ΚΕΠ 

απευθύνονται 

σε πολίτες που 

δεν έχουν 

ψηφιακές 

δεξιότητες 

52 32,5 

 

Η ανάπτυξη 

ψηφιακών 

υπηρεσιών για 

τους πολίτες 

συμπληρώνει 

τη δια ζώσης 

(από κοντά) 

εξυπηρέτηση 

108 67,5 

26 Πόσο χρήσιμη πιστεύετε ότι είναι η 

εξυπηρέτηση μέσω των ΚΕΠ; 

 

Λίγο 4 2,5 

Μέτρια 20 12,5 

Πολύ 82 51,3 

Πάρα Πολύ 54 33,8 
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5.2 Τεστ ανεξαρτησίας  

Αρχικά εξετάζεται η Ηλικία με την ερώτηση «Η λειτουργία των ΚΕΠ ανταποκρίνεται 

στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες των πολιτών;». Από τον πίνακα συνάφειας 

προκύπτει ότι από το 3,1% που δήλωσε ότι «η λειτουργία των ΚΕΠ ανταποκρίνεται 

Λίγο στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες των πολιτών», το 1,3% ανήκει στην 

ηλικιακή ομάδα των 26-35 ετών και από 0,6% ανήκει στις ηλικιακές ομάδες των 18-

25, 36-45 και 46-55 ετών αντίστοιχα. Στη συνέχεια, από το 18,8% των ερωτηθέντων 

που δήλωσε ότι «η λειτουργία των ΚΕΠ ανταποκρίνεται Μέτρια στις σύγχρονες 

απαιτήσεις και ανάγκες των πολιτών», το μεγαλύτερο ποσοστό 6,3% βρίσκεται στην 

ηλικιακή ομάδα των 46-55 ετών, το 4,4% βρίσκεται στην ηλικιακή ομάδα των 36-45 

ετών και το 3,8% βρίσκεται στην ηλικιακή ομάδα των 18-25 και 26-35 ετών 

αντίστοιχα. Επίσης, από το 54,4% των ερωτηθέντων που δήλωσε ότι «η λειτουργία 

των ΚΕΠ ανταποκρίνεται Πολύ στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες των 

πολιτών», το μεγαλύτερο ποσοστό 18,8% βρίσκεται στην ηλικιακή ομάδα των 36-45 

χρόνων. Ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα των 46-55 ετών με 15%, η ηλικιακή ομάδα 26-

35 ετών με 7,5% και η ηλικιακή ομάδα 56-65 ετών με 5,6%. Οι υπόλοιπες ηλικιακές 

ομάδες εμφανίζουν χαμηλά ποσοστά (κάτω από 5%). Τέλος, από το 23,1% που 

δήλωσε ότι «η λειτουργία των ΚΕΠ ανταποκρίνεται Πάρα Πολύ στις σύγχρονες 

απαιτήσεις και ανάγκες των πολιτών, το μεγαλύτερο ποσοστό 11,9% βρίσκεται στην 

ηλικιακή ομάδα των 46-55 χρόνων, ενώ οι υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες εμφανίζουν 

χαμηλά ποσοστά (κάτω από 5%) (Πίνακας 5.4). 
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Πίνακας Συνάφειας 5.4 

Ηλικία και Λειτουργία των ΚΕΠ 

 Λειτουργία των ΚΕΠ Total 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 

Η
λ
ικ

ία
 

18-25 χρονών  0,6% 3,8% 5,0% 0,6% 10,0% 

26-35 χρονών 0,6% 1,3% 3,8% 7,5% 0,6% 13,8% 

36-45 χρονών  0,6% 4,4% 18,8% 3,1% 26,9% 

46-55 χρονών  0,6% 6,3% 15,0% 11,9% 33,8% 

56-65 χρονών   0,6% 5,6% 4,4% 10,6% 

>65    2,5% 2,5% 5,0% 

Total 0,6% 3,1% 18,8% 54,4% 23,1% 100,0% 

 

Ακολουθεί ο έλεγχος υποθέσεων: 

Η0: Η Ηλικία και το κατά πόσο η λειτουργία των ΚΕΠ ανταποκρίνεται στις 

σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες των πολιτών είναι ανεξάρτητα. 

Η1: Η Ηλικία και το κατά πόσο η λειτουργία των ΚΕΠ ανταποκρίνεται στις 

σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες των πολιτών είναι εξαρτημένα. 

 

Πίνακας 5.5 

Έλεγχος Ανεξαρτησίας. Ηλικία και Λειτουργία των ΚΕΠ 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 36,370a 20 ,014 

Likelihood Ratio 36,564 20 ,013 

Linear-by-Linear 

Association 
22,447 1 ,000 

N of Valid Cases 160   

 

Από τον πίνακα 5.5 προκύπτει ότι το επίπεδο σημαντικότητας, δηλαδή το Asymp. 

Sig. = 0,014 < 0,05, επομένως απορρίπτεται η Η0. Άρα, η Ηλικία και το κατά πόσο η 

λειτουργία των ΚΕΠ ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες των 

πολιτών είναι εξαρτημένα (Πίνακας 5.5). 
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Στη συνέχεια εξετάζεται η Ηλικία με την ερώτηση «Έχετε ψηφιακές δεξιότητες;» 

Από τον πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι από 6,3% των ερωτηθέντων που δήλωσε ότι 

δεν έχει Καθόλου ψηφιακές δεξιότητες, το μεγαλύτερο μέρος, ποσοστό 4,4% ήταν 

άνω των 65 ετών. Από το 3,1% που δήλωσε ότι έχει Λίγες ψηφιακές δεξιότητες το 

μεγαλύτερο μέρος, ποσοστό 1,3% ήταν 26-35 ετών. Από το 23,8% που δήλωσε ότι 

έχει Μέτριες ψηφιακές δεξιότητες το 11,9% ήταν 45-55 ετών, το 4,4% ήταν 36-45 

ετών, το 3,8% ήταν 56-65 ετών και το 3,1% ήταν 26-35 ετών. Ακολούθως από το 

40,6% που δήλωσε ότι έχει Πολλές ψηφιακές δεξιότητες, το μεγαλύτερο ποσοστό 

14,4% ήταν στην ηλικιακή ομάδα των 36-45 ετών, το 13,1% ήταν στην ηλικιακή 

ομάδα των 46-55 ετών, το 5% ήταν στην ηλικιακή ομάδα των 56-65 ετών, το 4,4% 

ήταν στην ηλικιακή ομάδα των 18-25 ετών και το 3,8% ήταν στην ηλικιακή ομάδα 

των 26-35 ετών. Τέλος, από το 26,3% που δήλωσε ότι έχει Πάρα Πολλές ψηφιακές 

δεξιότητες το 7,5% ήταν στην ηλικιακή ομάδα των 36-45 ετών, το 6,9% ήταν στην 

ηλικιακή ομάδα των 46-55 ετών, το 5,6% ήταν 26-35 ετών, το 4,4% ήταν στην 

ηλικιακή ομάδα των 18-25 ετών και το 1,9% ήταν 56-65 ετών (Πίνακας 5.6). 

 

Πίνακας Συνάφειας 5.6 

Ηλικία και Ψηφιακές δεξιότητες 

 Ψηφιακές Δεξιότητες  
Total 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 

Η
λ
ικ

ία
 

18-25 χρονών 0,6%  0,6% 4,4% 4,4% 10,0% 

26-35 χρονών  1,3% 3,1% 3,8% 5,6% 13,8% 

36-45 χρονών  0,6% 4,4% 14,4% 7,5% 26,9% 

46-55 χρονών 1,3% 0,6% 11,9% 13,1% 6,9% 33,8% 

56-65 χρονών   3,8% 5,0% 1,9% 10,6% 

>65 4,4% 0,6%    5,0% 

Total 6,3% 3,1% 23,8% 40,6% 26,3% 100,0% 

 

Ακολουθεί ο έλεγχος υποθέσεων: 

Η0: Η Ηλικία και οι Ψηφιακές δεξιότητες είναι ανεξάρτητα. 

Η1: Η Ηλικία και οι Ψηφιακές δεξιότητες είναι εξαρτημένα. 
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Πίνακας 5.7 

Έλεγχος Ανεξαρτησίας. Ηλικία και Ψηφιακές δεξιότητες 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 118,472a 20 ,000 

Likelihood Ratio 69,624 20 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
23,787 1 ,000 

N of Valid Cases 160   

 

Από τον πίνακα 5.7 προκύπτει ότι το επίπεδο σημαντικότητας, δηλαδή το Asymp. 

Sig. = 0,000 < 0,05, όποτε απορρίπτεται η Η0. Άρα, η Ηλικία και οι Ψηφιακές 

δεξιότητες είναι εξαρτημένα (Πίνακας 5.7). 

Ακολουθεί η εξέταση της Ηλικίας με την ερώτηση «Σε τι πιστεύετε ότι ωφελείστε 

κατά την επίσκεψή σας στα ΚΕΠ;» Από τον πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι από το 

17,5% των ερωτηθέντων που δήλωσε ότι έχει Όφελος στο χρόνο, το 6,3% ανήκει 

στην ηλικιακή ομάδα των 36-45 ετών, το 4,4% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 46-

55 ετών, ενώ στις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες τα ποσοστά είναι χαμηλά (κάτω από 

3%). Επίσης, από το 18,1% που δήλωσε ότι ωφελείται στη Μείωση της 

γραφειοκρατίας, το 5,6% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 46-55 ετών, το 4,4% 

ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 26-35 ετών, ενώ στις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες 

τα ποσοστά είναι χαμηλά (κάτω από 4%). Ακόμα, από το 9,4% που δήλωσε ότι 

ωφελείται στην Ποιότητα των υπηρεσιών, το 3,1% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 

36-45 ή των 46-55 ετών αντίστοιχα, ενώ στις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες τα ποσοστά 

είναι χαμηλά (κάτω από 2%). Ακολούθως από το 50,6% που δήλωσε ότι ωφελείται 

στο Χρόνο, στη Μείωση της γραφειοκρατίας και στην Ποιότητα των υπηρεσιών, το 

20% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 46-55 ετών, το 15,6% ανήκει στην ηλικιακή 

ομάδα των 36-45 ετών, το 4,4% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 56-65 ετών ή άνω 

των 65 ετών αντίστοιχα. Στις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες τα ποσοστά είναι χαμηλά 

(κάτω από 4%). Τέλος, από το 4,4% που δήλωσε ότι δεν οφείλεται σε καμία από τις 

κατηγορίες που έχουν δοθεί, το 2,5 ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 26-35 ετών 

(Πίνακας 5.8). 
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Πίνακας Συνάφειας 5.8 

Ηλικία και Όφελος από την επίσκεψη στο ΚΕΠ  

 Όφελος από την επίσκεψη στο ΚΕΠ 

Total Όφελος σε 

χρόνο 

Μείωση της 

γραφειοκρατί

ας 

Όφελος σε 

ποιότητα 

υπηρεσιών 

Όλα τα 

παραπάνω 

Τίποτα από 

τα 

παραπάνω 

Η
λ
ικ

ία
 

18-25 χρονών 1,9% 3,8% 1,9% 2,5%  10,0% 

26-35 χρονών 2,5% 4,4% 0,6% 3,8% 2,5% 13,8% 

36-45 χρονών 6,3% 1,3% 3,1% 15,6% 0,6% 26,9% 

46-55 χρονών 4,4% 5,6% 3,1% 20,0% 0,6% 33,8% 

56-65 χρονών 2,5% 2,5% 0,6% 4,4% 0,6% 10,6% 

>65  0,6%  4,4%  5,0% 

Total 17,5% 18,1% 9,4% 50,6% 4,4% 100,0% 

 

Ακολουθεί ο έλεγχος υποθέσεων: 

Η0: Η Ηλικία και το είδος της ωφέλειας από την επίσκεψη στο ΚΕΠ είναι 

ανεξάρτητα. 

Η1: Η Ηλικία και το είδος της ωφέλειας από την επίσκεψη στο ΚΕΠ είναι 

εξαρτημένα. 

 

Πίνακας 5.9 

Έλεγχος Ανεξαρτησίας. Ηλικία και Όφελος από την επίσκεψη στο ΚΕΠ  

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 36,940a 20 ,012 

Likelihood Ratio 37,084 20 ,011 

Linear-by-Linear 

Association 

3,258 1 ,071 

N of Valid Cases 160   

 

Από τον πίνακα 5.9 προκύπτει ότι το επίπεδο σημαντικότητας, δηλαδή το Asymp. 

Sig. = 0,012 < 0,05, όποτε απορρίπτεται η Η0. Άρα, η Ηλικία και το είδος της 

ωφέλειας από την επίσκεψη στο ΚΕΠ είναι εξαρτημένα (Πίνακας 5.9). 
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Το επόμενο δημογραφικό στοιχείο που εξετάζεται είναι το Επάγγελμα. Πιο 

συγκεκριμένα, εξετάζεται το Επάγγελμα με την ερώτηση «Κατά πόσο αποτελεί το 

ΚΕΠ την πρώτη σας επιλογή για εξυπηρέτηση κατά τις συναλλαγές σας με το 

Δημόσιο;». Από τον πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι από το 1,9% που δήλωσε ότι 

«το ΚΕΠ δεν αποτελεί την πρώτη επιλογή για εξυπηρέτηση κατά τις συναλλαγές με 

το Δημόσιο», το 1,3% είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι. Από το 8,8% που δήλωσε ότι «το 

ΚΕΠ αποτελεί Λίγο την πρώτη επιλογή για εξυπηρέτηση κατά τις συναλλαγές με το 

Δημόσιο», το 6,9% είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες 

επαγγελμάτων συγκέντρωσαν πολύ χαμηλά ποσοστά (κάτω από 2%). Επιπλέον, από 

το 25% που δήλωσε ότι «το ΚΕΠ αποτελεί Μέτρια την πρώτη επιλογή για 

εξυπηρέτηση κατά τις συναλλαγές με το Δημόσιο», το 16,3% είναι Δημόσιοι 

Υπάλληλοι, το 3,8% είναι Ελεύθεροι Επαγγελματίες, ενώ τα ποσοστά στα υπόλοιπα 

επαγγέλματα είναι χαμηλά (κάτω από 2%). Ακόμα, από το 35,6% που δήλωσε ότι «το 

ΚΕΠ αποτελεί Πολύ την πρώτη επιλογή για εξυπηρέτηση κατά τις συναλλαγές με το 

Δημόσιο», το 11,9% είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι, το 9,4% είναι Ιδιωτικοί Υπάλληλοι, 

το 5% είναι Ελεύθεροι Επαγγελματίες, ενώ τα ποσοστά στα υπόλοιπα επαγγέλματα 

είναι χαμηλά (κάτω από 4%). Τέλος, από το 28,8% που δήλωσε ότι «το ΚΕΠ 

αποτελεί Πάρα Πολύ την πρώτη επιλογή για εξυπηρέτηση κατά τις συναλλαγές με το 

Δημόσιο», το 13,1% είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι, το 5% είναι Ιδιωτικοί Υπάλληλοι, το 

3,1% είναι Αγρότες, το 2,5% είναι Άνεργοι, ενώ τα ποσοστά στα υπόλοιπα 

επαγγέλματα είναι χαμηλά (κάτω από 2%) (Πίνακας 5.10). 

Πίνακας Συνάφειας 5.10 

Επάγγελμα και Πρώτη επιλογή εξυπηρέτησης το ΚΕΠ  

 Πρώτη επιλογή εξυπηρέτησης το ΚΕΠ 
Total 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 

Ε
π

ά
γ
γ
ελ

μ
α

 

Αγρότης  0,6%  1,3% 3,1% 5,0% 

Ελεύθερος 

Επαγγελματίας 
  3,8% 5,0% 0,6% 9,4% 

Ιδιωτικός Υπάλληλος  1,3% 1,9% 9,4% 5,0% 17,5% 

Δημόσιος Υπάλληλος 1,3% 6,9% 16,3% 11,9% 13,1% 49,4% 

Άνεργος    3,8% 2,5% 6,3% 

Συνταξιούχος    1,9% 1,9% 3,8% 

Φοιτητής-Σπουδαστής   1,9% 1,9% 1,3% 5,0% 

Άλλο 0,6%  1,3% 0,6% 1,3% 3,8% 

Total 1,9% 8,8% 25,0% 35,6% 28,8% 100,0% 
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Ακολουθεί ο έλεγχος υποθέσεων: 

Η0: Το Επάγγελμα και το κατά πόσο το ΚΕΠ αποτελεί την πρώτη επιλογή για 

εξυπηρέτηση στις συναλλαγές με το Δημόσιο είναι ανεξάρτητα. 

Η1: Το Επάγγελμα και το κατά πόσο το ΚΕΠ αποτελεί την πρώτη επιλογή για 

εξυπηρέτηση στις συναλλαγές με το Δημόσιο είναι εξαρτημένα. 

 

Πίνακας 5.11 

Έλεγχος Ανεξαρτησίας. Επάγγελμα και Πρώτη επιλογή εξυπηρέτησης το 

ΚΕΠ  

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 44,449a 28 ,025 

Likelihood Ratio 51,001 28 ,005 

Linear-by-Linear 

Association 
,145 1 ,703 

N of Valid Cases 160   

 

Από τον πίνακα 5.11 προκύπτει ότι το επίπεδο σημαντικότητας, δηλαδή το Asymp. 

Sig. = 0,025 < 0,05, όποτε απορρίπτεται η Η0. Συνεπώς, το Επάγγελμα και το κατά 

πόσο το ΚΕΠ αποτελεί την πρώτη επιλογή για εξυπηρέτηση στις συναλλαγές με το 

Δημόσιο είναι εξαρτημένα (Πίνακας 5.11). 

Ακολούθως εξετάζεται το Επάγγελμα με την ερώτηση «Η λειτουργία των ΚΕΠ 

ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες των πολιτών;». Από τον 

πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι από το 3,1% που δήλωσε ότι «η λειτουργία των 

ΚΕΠ ανταποκρίνεται Λίγο στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες των πολιτών», το 

2,5% είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι. Από το 18,8% που δήλωσε ότι «η λειτουργία των 

ΚΕΠ ανταποκρίνεται Μέτρια στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες των πολιτών», 

το 8,8% είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι, το 3,8% είναι Ελεύθεροι Επαγγελματίες ενώ τα 

ποσοστά στα υπόλοιπα επαγγέλματα είναι χαμηλά (κάτω από 2%). Ακόμα, από το 

54,4% που δήλωσε ότι «η λειτουργία των ΚΕΠ ανταποκρίνεται Πολύ στις σύγχρονες 

απαιτήσεις και ανάγκες των πολιτών», το 24,4% είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι, το 

12,5% είναι Ιδιωτικοί Υπάλληλοι, το 5,6% είναι Ελεύθεροι Επαγγελματίες, το 3,8% 

είναι Άνεργοι, ενώ τα ποσοστά στα υπόλοιπα επαγγέλματα είναι χαμηλά (κάτω από 
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3%). Τέλος, από το 23,1% που δήλωσε ότι «η λειτουργία των ΚΕΠ ανταποκρίνεται 

Πάρα Πολύ στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες των πολιτών», το 13,8% είναι 

Δημόσιοι Υπάλληλοι, το 2,5% είναι Ιδιωτικοί Υπάλληλοι ή Άνεργοι αντίστοιχα, ενώ 

τα ποσοστά στα υπόλοιπα επαγγέλματα είναι χαμηλά (κάτω από 2%) (Πίνακας 5.12).  

 

Πίνακας Συνάφειας 5.12 

Επάγγελμα και Ανταπόκριση του ΚΕΠ  

 Ανταπόκριση του ΚΕΠ 

Total 
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ 

Πάρα 

Πολύ 

Ε
π

ά
γ
γ
ελ

μ
α

 

Αγρότης   1,3% 2,5% 1,3% 5,0% 

Ελεύθερος 

Επαγγελματίας 
  3,8% 5,6%  9,4% 

Ιδιωτικός Υπάλληλος  0,6% 1,9% 12,5% 2,5% 17,5% 

Δημόσιος Υπάλληλος  2,5% 8,8% 24,4% 13,8% 49,4% 

Άνεργος    3,8% 2,5% 6,3% 

Συνταξιούχος    1,9% 1,9% 3,8% 

Φοιτητής-Σπουδαστής   1,9% 2,5% 0,6% 5,0% 

Άλλο 0,6%  1,3% 1,3% 0,6% 3,8% 

Total 0,6% 3,1% 18,8% 54,4% 23,1% 100,0% 

 

Ακολουθεί ο έλεγχος υποθέσεων: 

Η0: Το Επάγγελμα και το κατά πόσο το ΚΕΠ ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 

απαιτήσεις και ανάγκες των πολιτών είναι ανεξάρτητα. 

Η1: Το Επάγγελμα και το κατά πόσο το ΚΕΠ ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 

απαιτήσεις και ανάγκες των πολιτών είναι εξαρτημένα. 

 

Πίνακας 5.13 

Έλεγχος Ανεξαρτησίας. Επάγγελμα και Ανταπόκριση του ΚΕΠ  

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 49,626a 28 ,007 

Likelihood Ratio 36,747 28 ,125 

Linear-by-Linear 

Association 
,001 1 ,970 

N of Valid Cases 160   
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Από τον πίνακα 5.13 προκύπτει ότι το επίπεδο σημαντικότητας, δηλαδή το Asymp. 

Sig. = 0,007 < 0,05, όποτε απορρίπτεται η Η0. Συνεπώς, Το Επάγγελμα και το κατά 

πόσο το ΚΕΠ ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες των πολιτών 

είναι εξαρτημένα (Πίνακας 5.13). 

Ο επόμενος έλεγχος που πραγματοποιείται με το Επάγγελμα είναι με την ερώτηση 

«Έχετε εμπιστοσύνη ότι στα ΚΕΠ θα εξυπηρετηθείτε και «θα γίνει η δουλειά» σας;». 

Από τον πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι από το 2,5% που δήλωσε ότι «έχει Λίγη 

εμπιστοσύνη ότι στα ΚΕΠ θα εξυπηρετηθεί», το 1,3% είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι και 

το 0,6% είναι Ιδιωτικοί Υπάλληλοι ή Φοιτητές αντίστοιχα. Από το 11,3% που 

δήλωσε ότι «έχει Μέτρια εμπιστοσύνη ότι στα ΚΕΠ θα εξυπηρετηθεί», το 6,9% είναι 

Δημόσιοι Υπάλληλοι, ενώ τα ποσοστά στα υπόλοιπα επαγγέλματα είναι χαμηλά 

(κάτω από 2%). Επιπλέον, από το 58,8% που δήλωσε ότι «έχει Πολύ εμπιστοσύνη ότι 

στα ΚΕΠ θα εξυπηρετηθεί», το 25,6% είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι, το 11,3% είναι 

Ιδιωτικοί Υπάλληλοι, το 6,9% είναι Ελεύθεροι Επαγγελματίες, το 3,8% είναι 

Αγρότες, το 3,1% είναι Άνεργοι ή Φοιτητές, ενώ τα ποσοστά στα υπόλοιπα 

επαγγέλματα είναι χαμηλά (κάτω από 3%). Τέλος, από το 26,9% που δήλωσε ότι 

«έχει Πάρα Πολύ εμπιστοσύνη ότι στα ΚΕΠ θα εξυπηρετηθεί», το 15,6% είναι 

Δημόσιοι Υπάλληλοι, το 4,4% είναι Ιδιωτικοί Υπάλληλοι, ενώ τα ποσοστά στα 

υπόλοιπα επαγγέλματα είναι χαμηλά (κάτω από 3%) (Πίνακας 5.14). 
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Πίνακας Συνάφειας 5.14 

Επάγγελμα και Εμπιστοσύνη στα ΚΕΠ  

 Εμπιστοσύνη στα ΚΕΠ 

Total Καθόλο

υ 
Λίγο 

Μέτρι

α 
Πολύ 

Πάρα 

Πολύ 

Ε
π

ά
γ
γ
ελ

μ
α

 

Αγρότης    3,8% 1,3% 5,0% 

Ελεύθερος 

Επαγγελματίας 
  1,9% 6,9% 0,6% 9,4% 

Ιδιωτικός Υπάλληλος  0,6% 1,3% 11,3% 4,4% 17,5% 

Δημόσιος Υπάλληλος  1,3% 6,9% 25,6% 15,6% 49,4% 

Άνεργος   0,6% 3,1% 2,5% 6,3% 

Συνταξιούχος    2,5% 1,3% 3,8% 

Φοιτητής-Σπουδαστής  0,6%  3,1% 1,3% 5,0% 

Άλλο 0,6%  0,6% 2,5%  3,8% 

Total 0,6% 2,5% 11,3% 58,8% 26,9% 100,0% 

 

Ακολουθεί ο έλεγχος υποθέσεων: 

Η0: Το Επάγγελμα και το κατά πόσο υπάρχει εμπιστοσύνη στα ΚΕΠ από την άποψη 

της εξυπηρέτησης είναι ανεξάρτητα. 

Η1: Το Επάγγελμα και το κατά πόσο υπάρχει εμπιστοσύνη στα ΚΕΠ από την άποψη 

της εξυπηρέτησης είναι εξαρτημένα. 

 

Πίνακας 5.15 

Έλεγχος Ανεξαρτησίας. Επάγγελμα και Εμπιστοσύνη στα ΚΕΠ  

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 42,018a 28 ,043 

Likelihood Ratio 27,171 28 ,509 

Linear-by-Linear 

Association 
,871 1 ,351 

N of Valid Cases 160   

 

Από τον πίνακα 5.11 προκύπτει ότι το επίπεδο σημαντικότητας, δηλαδή το Asymp. 

Sig. = 0,043 < 0,05, όποτε απορρίπτεται η Η0. Συνεπώς, το Επάγγελμα και το κατά 
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πόσο υπάρχει εμπιστοσύνη στα ΚΕΠ από την άποψη της εξυπηρέτησης είναι 

εξαρτημένα (Πίνακας 5.15). 

Ο τελευταίος έλεγχος που πραγματοποιείται με το Επάγγελμα είναι με την ερώτηση 

«Έχετε ψηφιακές δεξιότητες;» Από τον πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι από το 6,3% 

που δήλωσε ότι δεν έχει Καθόλου ψηφιακές δεξιότητες, το 1,9% είναι είτε 

Συνταξιούχοι είτε Αγρότες, το 1,3% είναι Άνεργοι και το 0,6% είναι είτε Ιδιωτικοί, 

είτε Δημόσιοι Υπάλληλοι αντίστοιχα. Στη συνέχεια, από το 3,1% που δήλωσε ότι έχει 

Λίγες ψηφιακές δεξιότητες, το 1,3% είναι Συνταξιούχοι και το 0,6% είναι είτε 

Αγρότες, είτε Άνεργοι, είτε Δημόσιοι Υπάλληλοι αντίστοιχα. Περαιτέρω, από το 

23,8% που δήλωσε ότι έχει Μέτριες ψηφιακές δεξιότητες, το 11,9% είναι Δημόσιοι 

Υπάλληλοι, το 5% είναι Ιδιωτικοί Υπάλληλοι, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες 

επαγγελμάτων σημειώνουν ποσοστά κάτω από 2%. Ακολούθως, από το 40,6% που 

δήλωσε ότι έχει Πολλές ψηφιακές δεξιότητες, το 21,3% είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι, 

το 7,5% είναι Ιδιωτικοί Υπάλληλοι, το 5,6% είναι Ελεύθεροι Επαγγελματίες, το 2,5% 

είναι Άνεργοι, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες επαγγελμάτων σημειώνουν ποσοστά 

κάτω από 2%. Τέλος, από το 26,3% που δήλωσε ότι έχει Πάρα Πολλές ψηφιακές 

δεξιότητες, το 15% είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι, το 4,4%  είναι Ιδιωτικοί Υπάλληλοι, 

το 2,5% είναι Φοιτητές ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες επαγγελμάτων σημειώνουν 

ποσοστά κάτω από 2% (Πίνακας 5.16). 
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Πίνακας Συνάφειας 5.16 

Επάγγελμα και Ψηφιακές Δεξιότητες 

 Ψηφιακές δεξιότητες 

Total Καθόλο

υ 
Λίγο 

Μέτρι

α 
Πολύ Πάρα Πολύ 

Ε
π

ά
γ
γ
ελ

μ
α

 

Αγρότης 1,9% 0,6% 1,9% 0,6%  5,0% 

Ελεύθερος 

Επαγγελματίας 
  1,9% 5,6% 1,9% 9,4% 

Ιδιωτικός Υπάλληλος 0,6%  5,0% 7,5% 4,4% 17,5% 

Δημόσιος Υπάλληλος 0,6% 0,6% 11,9% 21,3% 15,0% 49,4% 

Άνεργος 1,3% 0,6% 1,3% 2,5% 0,6% 6,3% 

Συνταξιούχος 1,9% 1,3%  0,6%  3,8% 

Φοιτητής-Σπουδαστής   0,6% 1,9% 2,5% 5,0% 

Άλλο   1,3% 0,6% 1,9% 3,8% 

Total 6,3% 3,1% 23,8% 40,6% 26,3% 100,0% 

 

Ακολουθεί ο έλεγχος υποθέσεων: 

Η0: Το Επάγγελμα και οι Ψηφιακές Δεξιότητες είναι ανεξάρτητα. 

Η1: Το Επάγγελμα και οι Ψηφιακές Δεξιότητες είναι εξαρτημένα. 

 

Πίνακας 5.17 

Έλεγχος Ανεξαρτησίας. Επάγγελμα και Ψηφιακές Δεξιότητες 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 79,507a 28 ,000 

Likelihood Ratio 58,347 28 ,001 

Linear-by-Linear 

Association 
1,098 1 ,295 

N of Valid Cases 160   

 

Από τον πίνακα 5.17 προκύπτει ότι το επίπεδο σημαντικότητας, δηλαδή το Asymp. 

Sig. = 0,000 < 0,05, όποτε απορρίπτεται η Η0. Συνεπώς, το Επάγγελμα οι Ψηφιακές 

Δεξιότητες είναι εξαρτημένα (Πίνακας 5.17). 
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Στη συνέχεια ελέγχονται οι Ψηφιακές δεξιότητες με την ερώτηση «Πιστεύετε ότι τα 

ΚΕΠ εκσυγχρονίζουν τη Δημόσια Διοίκηση και μειώνουν τη γραφειοκρατία;». Από 

τον πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι από το 3,1% που δήλωσε ότι «δεν πιστεύει ότι 

τα ΚΕΠ εκσυγχρονίζουν τη Δημόσια Διοίκηση και μειώνουν τη γραφειοκρατία», το 

1,9% έχει Πάρα Πολλές ψηφιακές δεξιότητες και το 1,3% έχει Πολλές ψηφιακές 

δεξιότητες. Ακολούθως, από το 8,8% που δήλωσε ότι «πιστεύει ότι τα ΚΕΠ 

εκσυγχρονίζουν Λίγο τη Δημόσια Διοίκηση και μειώνουν τη γραφειοκρατία», το 5% 

έχει Πολλές ψηφιακές δεξιότητες, το 1,9% έχει Πάρα Πολλές ψηφιακές δεξιότητες, 

ενώ το 1,3% έχει Μέτριες ψηφιακές δεξιότητες και μόλις το 0,6% δεν έχει καθόλου 

ψηφιακές δεξιότητες. Περαιτέρω, από το 25,6% που δήλωσε ότι «πιστεύει ότι τα 

ΚΕΠ εκσυγχρονίζουν Μέτρια τη Δημόσια Διοίκηση και μειώνουν τη 

γραφειοκρατία», το 13,1% έχει Πολλές ψηφιακές δεξιότητες, το 6,3% έχει Μέτριες 

ψηφιακές δεξιότητες, το 5% έχει Πάρα Πολλές ψηφιακές δεξιότητες, ενώ εκείνοι που 

έχουν Λίγες ή Καθόλου ψηφιακές δεξιότητες είναι 0,6% αντίστοιχα. Ακόμα, από το 

42,5% που δήλωσε ότι «πιστεύει ότι τα ΚΕΠ εκσυγχρονίζουν Πολύ τη Δημόσια 

Διοίκηση και μειώνουν τη γραφειοκρατία», το 15% έχει Πολλές ψηφιακές 

δεξιότητες, το 10,6% έχει Μέτριες ή Πάρα Πολλές, αντίστοιχα, ψηφιακές δεξιότητες, 

το 3,8% δεν έχει καθόλου ψηφιακές δεξιότητες και το 2,5% έχει Λίγες ψηφιακές 

δεξιότητες. Τέλος, από το 20% που δήλωσε ότι «πιστεύει ότι τα ΚΕΠ εκσυγχρονίζουν 

Πάρα Πολύ τη Δημόσια Διοίκηση και μειώνουν τη γραφειοκρατία», το 6,9% έχει 

Πάρα Πολλές ψηφιακές δεξιότητες, το 6,3% έχει Πολλές ψηφιακές δεξιότητες, το 

5,6% έχει Μέτριες ψηφιακές δεξιότητες και το 1,3% δεν έχει καθόλου ψηφιακές 

δεξιότητες (Πίνακας 5.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

92 
 

Πίνακας Συνάφειας 5.18 

Ψηφιακές δεξιότητες και Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης μέσω 

των ΚΕΠ 

 Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης μέσω των 

ΚΕΠ Total 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 

Ψ
η

φ
ια

κ
ές

 

δ
εξ

ιό
τ
η

τ
ες

 

Καθόλου  0,6% 0,6% 3,8% 1,3% 6,3% 

Λίγο   0,6% 2,5%  3,1% 

Μέτρια  1,3% 6,3% 10,6% 5,6% 23,8% 

Πολύ 1,3% 5,0% 13,1% 15,0% 6,3% 40,6% 

Πάρα Πολύ 1,9% 1,9% 5,0% 10,6% 6,9% 26,3% 

Total 3,1% 8,8% 25,6% 42,5% 20,0% 100,0% 

 

Ακολουθεί ο έλεγχος υποθέσεων: 

Η0: Οι Ψηφιακές δεξιότητες και το κατά πόσο τα ΚΕΠ εκσυγχρονίζουν τη Δημόσια 

Διοίκηση και μειώνουν τη γραφειοκρατία είναι ανεξάρτητα. 

Η1: Οι Ψηφιακές δεξιότητες και το κατά πόσο τα ΚΕΠ εκσυγχρονίζουν τη Δημόσια 

Διοίκηση και μειώνουν τη γραφειοκρατία είναι εξαρτημένα. 

 

Πίνακας 5.19 

Έλεγχος Ανεξαρτησίας. Ψηφιακές δεξιότητες και Εκσυγχρονισμός της 

Δημόσιας Διοίκησης μέσω των ΚΕΠ 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 14,428a 16 ,567 

Likelihood Ratio 16,774 16 ,400 

Linear-by-Linear 

Association 
1,044 1 ,307 

N of Valid Cases 160   

 

Από τον πίνακα 5.17 προκύπτει ότι το επίπεδο σημαντικότητας, δηλαδή το Asymp. 

Sig. = 0,567 > 0,05, όποτε δεν απορρίπτεται η Η0. Συνεπώς, οι Ψηφιακές δεξιότητες 
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και το κατά πόσο τα ΚΕΠ εκσυγχρονίζουν τη Δημόσια Διοίκηση και μειώνουν τη 

γραφειοκρατία είναι ανεξάρτητα (Πίνακας 5.19). 

Ακολούθως, ελέγχονται οι Ψηφιακές δεξιότητες με την ερώτηση «Πόσο χρήσιμη 

πιστεύετε ότι είναι η εξυπηρέτηση μέσω των ΚΕΠ;». Από τον πίνακα συνάφειας 

προκύπτει ότι από 2,5% που δήλωσε ότι «πιστεύει ότι η εξυπηρέτηση μέσω των ΚΕΠ 

είναι Λίγο χρήσιμη», το 1,9% έχει Πολλές ψηφιακές δεξιότητες και το 0,6% δεν έχει 

Καθόλου ψηφιακές δεξιότητες. Ακολούθως, από το 12,5% που δήλωσε ότι «πιστεύει 

ότι η εξυπηρέτηση μέσω των ΚΕΠ είναι Μέτρια χρήσιμη», το 5,6% έχει Πολλές 

ψηφιακές δεξιότητες, το 3,8% έχει Πάρα Πολλές ψηφιακές δεξιότητες, το 1,9% έχει 

Μέτριες ψηφιακές δεξιότητες ενώ αυτοί που έχουν Λίγες ή Καθόλου ψηφιακές 

δεξιότητες είναι το 0,6%. Ακόμα, από το 51,3% που δήλωσε ότι «πιστεύει ότι η 

εξυπηρέτηση μέσω των ΚΕΠ είναι Πολύ χρήσιμη», το 23,1% έχει Πολλές ψηφιακές 

δεξιότητες, το 13,8% έχει Μέτριες ψηφιακές δεξιότητες, το 11,3% έχει Πάρα Πολλές 

ψηφιακές δεξιότητες, ενώ αυτοί που έχουν Λίγες ή Καθόλου ψηφιακές δεξιότητες 

είναι το 1,9% και 1,3% αντίστοιχα. Τέλος, από το 33,8% που δήλωσε ότι «πιστεύει 

ότι η εξυπηρέτηση μέσω των ΚΕΠ είναι Πάρα Πολύ χρήσιμη», το 11,3% έχει Πάρα 

Πολλές ψηφιακές δεξιότητες, το 10% έχει Πολλές ψηφιακές δεξιότητες, το 8,1% έχει 

Μέτριες ψηφιακές δεξιότητες, ενώ αυτοί που έχουν Λίγες ή Καθόλου ψηφιακές 

δεξιότητες είναι το 0,6% και 3,8% αντίστοιχα (Πίνακας 5.20). 

 

Πίνακας 5.20 

Ψηφιακές δεξιότητες και Εξυπηρέτηση των ΚΕΠ 

 Εξυπηρέτηση των ΚΕΠ 
Total 

Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα Πολύ 

Ψ
η

φ
ια

κ
ές

 

δ
εξ

ιό
τ
η

τ
ες

 

Καθόλου 0,6% 0,6% 1,3% 3,8% 6,3% 

Λίγο  0,6% 1,9% 0,6% 3,1% 

Μέτρια  1,9% 13,8% 8,1% 23,8% 

Πολύ 1,9% 5,6% 23,1% 10,0% 40,6% 

Πάρα Πολύ  3,8% 11,3% 11,3% 26,3% 

Total 2,5% 12,5% 51,3% 33,8% 100,0% 
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Ακολουθεί ο έλεγχος υποθέσεων: 

Η0: Οι Ψηφιακές δεξιότητες και το κατά είναι χρήσιμη η εξυπηρέτηση μέσω των 

ΚΕΠ είναι ανεξάρτητα. 

Η1: Οι Ψηφιακές δεξιότητες και το κατά είναι χρήσιμη η εξυπηρέτηση μέσω των 

ΚΕΠ είναι εξαρτημένα. 

 

Πίνακας 5.21 

Έλεγχος Ανεξαρτησίας. Ψηφιακές δεξιότητες και Εξυπηρέτηση των ΚΕΠ 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 14,916a 12 ,246 

Likelihood Ratio 16,218 12 ,181 

Linear-by-Linear 

Association 
,013 1 ,908 

N of Valid Cases 160   

 

Από τον πίνακα 5.19 προκύπτει ότι το επίπεδο σημαντικότητας, δηλαδή το Asymp. 

Sig. = 0,246 > 0,05, όποτε δεν απορρίπτεται η Η0. Συνεπώς, οι Ψηφιακές δεξιότητες 

και το κατά είναι χρήσιμη η εξυπηρέτηση μέσω των ΚΕΠ είναι ανεξάρτητα (Πίνακας 

5.21). 

Τέλος, ελέγχονται οι Ψηφιακές δεξιότητες με την ερώτηση «Με ποιόν τρόπο 

επιλέγετε να εξυπηρετείστε από τα ΚΕΠ;» Από τον πίνακα συνάφειας προκύπτει ότι 

από το 82,5% που επιλέγουν να εξυπηρετηθούν Δια Ζώσης από τα ΚΕΠ, το 31,3% 

έχει Πολύ καλές ψηφιακές δεξιότητες, το 23,1% έχει Μέτριες ψηφιακές δεξιότητες, 

το 18,8% έχει Πάρα Πολύ καλές ψηφιακές δεξιότητες, το 6,3% δεν έχει Καθόλου 

ψηφιακές δεξιότητες και το 3,1% έχει Λίγες ψηφιακές δεξιότητες. Ακολούθως, από 

το 16,3% που επιλέγει να εξυπηρετηθεί Ηλεκτρονικά από τα ΚΕΠ, το 8,8% έχει 

Πολύ καλές ψηφιακές δεξιότητες, το 6,9% έχει Πάρα Πολύ καλές ψηφιακές 

δεξιότητες και το 0,6% έχει Μέτριες ψηφιακές δεξιότητες. Τέλος, από το 1,3% που 

επιλέγει να εξυπηρετηθεί Μέσω Tηλεδιάσκεψης από τα ΚΕΠ, το 0,6% έχει είτε Πολύ 

καλές, είτε Πάρα πολύ καλές ψηφιακές δεξιότητες αντίστοιχα (Πίνακας 5.22). 
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Πίνακας 5.22 

Ψηφιακές δεξιότητες και Τρόπος εξυπηρέτησης από τα ΚΕΠ 

 Τρόπος Εξυπηρέτησης από τα ΚΕΠ 

Total Δια Zώσης 

(από κοντά) 

Ηλεκτρονικά 

(υποβολή 

ηλεκτρονικού 

αιτήματος) 

Μέσω 

Tηλεδιάσκεψη

ς (myKEPlive) 

Ψ
η

φ
ια

κ
ές

 

δ
εξ

ιό
τ
η

τ
ες

 Καθόλου 6,3%   6,3% 

Λίγο 3,1%   3,1% 

Μέτρια 23,1% 0,6%  23,8% 

Πολύ 31,3% 8,8% 0,6% 40,6% 

Πάρα Πολύ 18,8% 6,9% 0,6% 26,3% 

Total 82,5% 16,3% 1,3% 100,0% 

 

Ακολουθεί ο έλεγχος υποθέσεων: 

Η0: Οι Ψηφιακές δεξιότητες και ο Τρόπος εξυπηρέτησης από τα ΚΕΠ είναι 

ανεξάρτητα. 

Η1: Οι Ψηφιακές δεξιότητες και ο Τρόπος εξυπηρέτησης από τα ΚΕΠ είναι 

εξαρτημένα. 

 

Πίνακας 5.23 

Έλεγχος Ανεξαρτησίας. Ψηφιακές δεξιότητες και Τρόπος εξυπηρέτησης 

από τα ΚΕΠ 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 14,027a 8 ,081 

Likelihood Ratio 18,841 8 ,016 

Linear-by-Linear 

Association 
10,830 1 ,001 

N of Valid Cases 160   

 

Από τον πίνακα 5.22 προκύπτει ότι το επίπεδο σημαντικότητας, δηλαδή το Asymp. 

Sig. = 0,081 > 0,05, όποτε δεν απορρίπτεται η Η0. Συνεπώς, οι Ψηφιακές δεξιότητες 

και ο Τρόπος εξυπηρέτησης από τα ΚΕΠ είναι ανεξάρτητα (Πίνακας 5.23). 



 

96 
 

Ολοκληρώνοντας την στατιστική ανάλυση, αξίζει να αναφερθεί ότι από τα επιμέρους 

τεστ που πραγματοποιήθηκαν, προέκυψε ότι οι μεταβλητές Φύλο, Εκπαιδευτικό 

Επίπεδο και Περιοχή Κατοικίας δεν συσχετίζονται με καμία από τις ερωτήσεις που 

αφορούν τις Απόψεις των ερωτώμενων για τα ΚΕΠ και τη Συνέχιση του Θεσμού.  
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Κεφάλαιο 6. Συμπεράσματα έρευνας - Περιορισμοί - 

Μελλοντικές προτάσεις  

 

 

6.1 Συμπεράσματα έρευνας 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί αν τα ΚΕΠ από τη σύστασή τους 

μέχρι σήμερα, έχουν συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, καθώς 

επίσης και εάν κρίνεται απαραίτητη η συνέχιση του θεσμού. Διαμέσου της 

στατιστικής ανάλυσης επιχειρήθηκε να επιτευχθεί ο σκοπός και να απαντηθούν τα 

ερευνητικά ερωτήματα. Πιο συγκεκριμένα από το σύνολο των 160 συμμετεχόντων 

(Ν=160) και την Περιγραφική Στατιστική απαντώνται τα δυο πρώτα ερευνητικά 

ερωτήματα.  

Αναλυτικότερα, σε ότι αφορά το πρώτο ερευνητικό ερώτημα (Συμβάλουν τα ΚΕΠ 

στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης;) προκύπτει ότι το 42,5% και το 20% 

του δείγματος θεωρούν ότι τα ΚΕΠ συμβάλλουν Πολύ ή Πάρα Πολύ, αντίστοιχα, 

στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και στη μείωση της γραφειοκρατίας. 

Στη συνέχεια, σε ότι αφορά το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα (Έχει νόημα η συνέχιση 

του θεσμού των ΚΕΠ δεδομένου ότι με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας 

διοίκησης η πλειοψηφία των διαδικασιών θα διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά;) από τις 

τέσσερις ερωτήσεις του Γ’ μέρους που αφορούν τις απόψεις των ερωτώμενων για τη 

συνέχιση του θεσμού προκύπτει ότι:  

(α) το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος, ποσοστό 41, 3% συμφωνεί Πολύ στο ότι τα 

ΚΕΠ πρέπει να μετατραπούν ως το μοναδικό σημείο επαφής του πολίτη με το 

Δημόσιο (one - stop shops). Σε αυτό το ποσοστό αν προστεθεί και το 18,8% του 

δείγματος το όποιο συμφωνεί Πάρα πολύ, συγκεντρώνεται το 60,1% του δείγματος, 

β) το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος, ποσοστό 83,1% υποστηρίζει ότι, παρά το 

γεγονός ότι πολλές υπηρεσίες στις μέρες μας προσφέρονται ψηφιακά, τα ΚΕΠ δεν θα 

μπορούσαν να καταργηθούν, 
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γ) το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος, ποσοστό 67,5% υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη 

ψηφιακών υπηρεσιών για τους πολίτες συμπληρώνει τη δια ζώσης (από κοντά) 

εξυπηρέτηση, 

δ) τέλος, το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος, ποσοστό 51,3% υποστηρίζει ότι η 

εξυπηρέτηση μέσω των ΚΕΠ είναι Πολύ χρήσιμη. Επιπλέον το 33,8% υποστηρίζει 

ότι η εξυπηρέτηση μέσω των ΚΕΠ είναι Πάρα πολύ χρήσιμη. Συνεπώς, το 85,1% 

υποστηρίζει ότι η εξυπηρέτηση μέσω των ΚΕΠ είναι Πολύ ή Πάρα πολύ χρήσιμη. 

Όπως αναπτύχθηκε στο θεωρητικό μέρος το ελληνικό κράτος θεμελιώθηκε με την 

ίδρυση και τη λειτουργία ενός πλήθους διοικητικών υπηρεσιών, οι οποίες ανέλαβαν 

το επίμαχο έργο του εκσυγχρονισμού του και της θέσης του στο παγκόσμιο χάρτη 

των κρατικών οργανισμών. Ωστόσο, η περίπτωση του ελλαδικού ιστορικού 

προηγούμενου είχε ως αντίκτυπο ένα πλήθος παθογενειών στον τρόπο λειτουργίας 

τους και διεκπεραίωσης των καθηκόντων τους, τις οποίες δεν κατόρθωσαν οι ειδικοί 

της διοίκησης να εξυγιάνουν. Έτσι, η ελληνική δημόσια διοίκηση χρειάστηκε αιώνες 

προσπαθειών για την δημιουργία νέων εξειδικευμένων διοικητικών φορέων, που θα 

έλυναν το γραφειοκρατικό παραδοσιακό ελληνικό σύστημα, με εμπεριστατωμένες 

δομές και διοικητικές αρχές, με έναν από αυτούς να είναι και ο θεσμός των ΚΕΠ.  

Η άποψη ότι ο θεσμός αυτός που έχει ήδη προσφέρει πολλά στην αναδιαμόρφωση 

της δημόσιας διοίκησης φαίνεται ότι ενισχύεται περαιτέρω από τις απαντήσεις του 

δείγματος, μεγάλο μέρος του οποίου θεωρεί ότι τα ΚΕΠ συμβάλλουν Πολύ στον 

εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και η εξυπηρέτηση μέσω αυτών είναι πολύ 

χρήσιμη. Επιπλέον, από τα ανωτέρω ευρήματα γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι το 

δείγμα της έρευνας δεν θέλει να καταργηθούν τα ΚΕΠ και παρά το γεγονός ότι 

πολλές υπηρεσίες στις μέρες προσφέρονται ψηφιακά, οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι η 

ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για τους πολίτες συμπληρώνει τη δια ζώσης 

εξυπηρέτηση. 

Ως εκ τούτου συνάγεται το συμπέρασμα ότι τα ΚΕΠ θα συνεχίσουν να παρέχουν 

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ειδικά σε συγκεκριμένες ομάδες ατόμων, όπως πολίτες 

με περιορισμένη εξοικείωση με τα ψηφιακά μέσα, πρόσφυγες, ηλικιωμένους, άτομα 

με ειδικές ανάγκες, ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.  
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Τα παραπάνω σε συνδυασμό με το γεγονός ότι από το 2019 έχει ξεκινήσει η 

διαδικασία μετεξέλιξης των ΚΕΠ σε Υπηρεσίες Μίας Στάσης, δηλαδή σε δομές μέσω 

των οποίων ο πολίτης μπορεί να ολοκληρώσει όλες τις συναλλαγές του με το δημόσιο 

χωρίς ταλαιπωρία, φαίνεται ότι βρίσκει σύμφωνο περισσότερο από το μισό του 

δείγματος, το οποίο υποστηρίζει ότι τα ΚΕΠ πρέπει να μετατραπούν ως το μοναδικό 

σημείο επαφής του πολίτη με το Δημόσιο 

Περαιτέρω, σε ότι αφορά τον έλεγχο συσχετίσεων και πιο συγκεκριμένα το τρίτο 

ερευνητικό ερώτημα (Συσχετίζεται η ηλικία με τις απόψεις των ερωτώμενων για τα 

ΚΕΠ ή τις απόψεις τους για τη συνέχιση του θεσμού;) βρέθηκε ότι: 

(α) η Ηλικία και το κατά πόσο η λειτουργία των ΚΕΠ ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 

απαιτήσεις και ανάγκες των πολιτών είναι εξαρτημένα 

(β) η Ηλικία και οι Ψηφιακές δεξιότητες είναι εξαρτημένα 

(γ) η Ηλικία και το είδος της ωφέλειας από την επίσκεψη στο ΚΕΠ είναι εξαρτημένα. 

 

Εν συνεχεία, σε ότι αφορά το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα (Συσχετίζεται το 

επάγγελμα με τις απόψεις των ερωτώμενων για τα ΚΕΠ ή τις απόψεις τους για τη 

συνέχιση του θεσμού;) βρέθηκε ότι: 

(α) το Επάγγελμα και το κατά πόσο το ΚΕΠ αποτελεί την πρώτη επιλογή για 

εξυπηρέτηση στις συναλλαγές με το Δημόσιο είναι εξαρτημένα 

(β) Το Επάγγελμα και το κατά πόσο το ΚΕΠ ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 

απαιτήσεις και ανάγκες των πολιτών είναι εξαρτημένα 

(γ) το Επάγγελμα και το κατά πόσο υπάρχει εμπιστοσύνη στα ΚΕΠ από την άποψη 

της εξυπηρέτησης είναι εξαρτημένα 

(δ) το Επάγγελμα και οι Ψηφιακές Δεξιότητες είναι εξαρτημένα. 

 

Ακολούθως, σε ότι αφορά το πέμπτο ερευνητικό ερώτημα (Υπάρχει συσχέτιση 

μεταξύ των ψηφιακών δεξιοτήτων και της άποψης των πολιτών περί εκσυγχρονισμού 

της δημόσιας διοίκησης και της μείωσης της γραφειοκρατίας μέσω των ΚΕΠ;) 

βρέθηκε ότι οι ψηφιακές δεξιότητες και το κατά πόσο τα ΚΕΠ εκσυγχρονίζουν τη 

δημόσια διοίκηση και μειώνουν τη γραφειοκρατία είναι ανεξάρτητα. 
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Ακόμα, σε ότι αφορά το έκτο ερευνητικό ερώτημα (Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των 

ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών σε σχέση με το πόσο χρήσιμη είναι η 

εξυπηρέτηση μέσω ΚΕΠ;)  βρέθηκε ότι οι ψηφιακές δεξιότητες και το κατά είναι 

χρήσιμη η εξυπηρέτηση μέσω των ΚΕΠ είναι ανεξάρτητα. 

 

Τέλος, σε ότι αφορά το έβδομο ερευνητικό ερώτημα (Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των 

ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών και του τρόπου που επιλέγουν να εξυπηρετούνται 

από τα ΚΕΠ;) βρέθηκε ότι οι ψηφιακές δεξιότητες και ο τρόπος εξυπηρέτησης από τα 

ΚΕΠ είναι ανεξάρτητα. 

Επιπλέον, σε ότι αφορά τον έλεγχο συσχετίσεων, αξίζει να αναφερθεί ότι από τα 

επιμέρους τεστ που πραγματοποιήθηκαν, προέκυψε ότι οι μεταβλητές φύλο, 

εκπαιδευτικό επίπεδο και περιοχή κατοικίας δεν συσχετίζονται με καμία από τις 

ερωτήσεις που αφορούν τις απόψεις των ερωτώμενων για τα ΚΕΠ και τη συνέχιση 

του θεσμού.  

Συμπερασματικά, από όλες αυτές τις συσχετίσεις που πραγματοποιήθηκαν 

διαπιστώνεται ότι τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος σχετίζονται με 

συγκριμένες σε αριθμό ερωτήσεις και μάλιστα οι στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις 

είναι σχετικά λίγες απ’ ότι αναμενόταν. Βεβαία το τεστ ανεξαρτησίας δεν μας 

επιτρέπει να προβούμε σε κάποια άλλου είδους διαπίστωση παρά μόνο ότι στο 

συγκεκριμένο δείγμα  υπάρχει συνάφεια μεταξύ των υπό μελέτη μεταβλητών, οι 

οποίες τελικά αλληλοεξαρτώνται, αφού η σχέση αυτή είναι στατιστικά σημαντική.   

Ολοκληρώνοντας, θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι ο θεσμός των ΚΕΠ θα συνεχίσει 

να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους πολίτες καθώς θα εξελίσσεται σε ουσιαστικό 

δίαυλο επικοινωνίας και συνεργασίας του κράτους με αυτούς. Ωστόσο, καθώς 

εξελίσσεται η κοινωνία και η τεχνολογία, είναι αναγκαία και η αντίστοιχη εξέλιξη 

του θεσμού αυτού, με βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ψηφιοποίηση 

των πληροφοριών και εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού του (Γεωργαντάς, 2020). 

Οι ενέργειες αυτές θα καταστούν σημαντικά εχέγγυα στην αναβάθμιση και στην 

εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΚΕΠ και ενδεχομένως καταστήσουν τα 

ΚΕΠ αναντικατάστατο δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στον πολίτη και τη δημόσια 

διοίκηση. Πιο συγκεκριμένα παρά το γεγονός ότι ο ψηφιακός γραμματισμός με το 

πέρασμα των χρόνων θα βελτιώνεται, οι ανάγκες των πολιτών θα εξελίσσονται και θα 
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πολλαπλασιάζονται και το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις ευάλωτες ομάδες 

καθιστούν τα ΚΕΠ σημαντικό αρωγό εξυπηρέτησης και διεκπεραίωσης  διάφορων 

θεμάτων του πολίτη αλλά και των επιχειρήσεων με την ελληνική δημόσια διοίκηση, 

υποστηρίζοντας εμπράκτως την ανάπτυξη της χώρας. 

 

 

6.2 Περιορισμοί  

Χωρίς αμφιβολία όλες οι ερευνητικές προσπάθειες συναντούν διάφορους 

περιορισμούς, όχι τόσο ως προς την ολοκλήρωση της προσπάθειας, όσο, κυρίως, ως 

προς την αποτελεσματικότερη έκβασή της. Ένας από τους περιορισμούς της 

παρούσας έρευνας είναι ότι πραγματοποιήθηκε μόνο σε ένα συγκεκριμένο ΚΕΠ, το 

ΚΕΠ 0593 του Δήμου Κομοτηνής, το οποίο αποτελεί και το χώρο εργασίας της 

ερευνήτριας. Επιπλέον επιστρατεύτηκε η χρήση βολικής δειγματοληψίας και όχι της 

τυχαίας δειγματοληψίας 

 

 

6.3 Μελλοντικές προτάσεις έρευνας  

Η παρούσα διπλωματική εργασία μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για μια ευρύτερη 

διεύρυνση του θέματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε ένα ευρύτερο γεωγραφικό 

πλάτος. 
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Νόμος 4406/2016 – (ΦΕΚ 133/Α/26-7-2016): Αναλογική εκπροσώπηση των 

πολιτικών κομμάτων, διεύρυνση του δικαιώματος εκλέγειν και άλλες διατάξεις 

περί εκλογής Βουλευτών. 

https://www.suomi.fi/
https://www.researchgate.net/publication/342876516_Public_Administration_Meaning_Scope_and_Its_Nature#fullTextFileContent
https://www.researchgate.net/publication/342876516_Public_Administration_Meaning_Scope_and_Its_Nature#fullTextFileContent
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Νόμος 4555/2018 – (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018): Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της 

Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 

[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό. 

Νόμος 4623/2019 - ΦΕΚ 134/Α/9-8-2019: Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 

διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα 

επείγοντα ζητήματα. 

Νόμος 4804/2021 –(ΦΕΚ Α 90/5.6.2021): Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών 

Αρχών και λοιπές διατάξεις. 

Σύνταγμα της Ελλάδος (1975) - ΦΕΚ A 111 - 09-6-1975. 
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Συμπληρωματικό Μέρος 

Παράρτημα  

 

 

Ερωτηματολόγιο 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Τοπική και Περιφερειακή 

Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» 

 

 

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο αποτελεί εργαλείο έρευνας που πραγματοποιείται για 

την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και 

Αυτοδιοίκηση». Η συμβολή σας στην επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας είναι ιδιαίτερα 

σημαντική. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, εμπιστευτικό και τα αποτελέσματα 

θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά και μόνο στο πλαίσιο της στατιστικής ανάλυσης της 

έρευνας. Ο χρόνος που θα χρειαστείτε για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 

είναι περίπου 5 λεπτά. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμβολή και τον 

χρόνο σας! 

 

Με εκτίμηση 

Αμπατζιάνη Αναστασία 
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Ερευνητικό ερωτηματολόγιο για τις απόψεις που αφορούν την συμβολή 

των Κ.Ε.Π. στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης πριν και μετά τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό 

 

 

Α. Δημογραφικά στοιχεία 

1. Φύλο 

 Άνδρας 

 Γυναίκα 

 

2. Ηλικία 

 18-25 χρονών 

 26-35 χρονών 

 36-45 χρονών 

 46-55 χρονών 

 56-65 χρονών 

 >65  

 

3. Επάγγελμα 

 Αγρότης 

 Ελεύθερος Επαγγελματίας 

 Ιδιωτικός Υπάλληλος 

 Δημόσιος Υπάλληλος 

 Άνεργος 

 Συνταξιούχος 

 Φοιτητής-Σπουδαστής 

 Άλλο: Προσδιορίστε  

 

4. Εκπαιδευτικό Επίπεδο  

 Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Δημοτικό-Γυμνάσιο) 

 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Λύκειο-ΙΕΚ) 

 Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ-ΤΕΙ) 

 Μεταπτυχιακό – Διδακτορικό 
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5. Ζείτε σε περιοχή 

 Αγροτική (<2.000 κατοίκων) 

 Ημιαστική (2.000-10.000 κάτοικοι) 

 Αστική (>10.000) 

 

 

Β. Απόψεις για τα ΚΕΠ  

6. Κατά πόσο αποτελεί το ΚΕΠ την πρώτη σας επιλογή για εξυπηρέτηση κατά 

τις συναλλαγές σας με το Δημόσιο; 

 Καθόλου 

 Λίγο 

 Μέτρια 

 Πολύ 

 Πάρα Πολύ 

 

7. Αν είχατε τη δυνατότητα να εξυπηρετηθείτε το ίδιο άμεσα και από τα ΚΕΠ 

και από την Αρμόδια Υπηρεσία, τι θα επιλέγατε; 

 Εξυπηρέτηση από τα ΚΕΠ 

 Εξυπηρέτηση από την Αρμόδια Υπηρεσία 

 

8. Για ποιο λόγο επισκέπτεστε τα ΚΕΠ τις περισσότερες φορές; 

 Γνήσιο Υπογραφής 

 Υποβολή Αίτησης 

 Διοικητική Πληροφόρηση 

 Ηλεκτρονική Υπογραφή 

 Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της πύλης gov.gr 

 Μη ανταπόκριση άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών 
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9. Με τις αλλαγές που επέβαλλε ο COVID στην εξυπηρέτηση από τις δημόσιες 

υπηρεσίες, πιστεύετε ότι τα ΚΕΠ συνέβαλαν θετικά στην εξυπηρέτηση του 

πολίτη; 

 Καθόλου 

 Λίγο 

 Μέτρια 

 Πολύ 

 Πάρα Πολύ 

 

10. Η λειτουργεία των ΚΕΠ ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και 

ανάγκες των πολιτών; 

 Καθόλου 

 Λίγο 

 Μέτρια 

 Πολύ 

 Πάρα Πολύ 

 

11. Πιστεύετε ότι τα ΚΕΠ βελτιώνουν την αποδοτικότητα της Δημόσιας 

Διοίκησης προς τους πολίτες; 

 Καθόλου 

 Λίγο 

 Μέτρια 

 Πολύ 

 Πάρα Πολύ 

 

12. Από τότε που δημιουργήθηκαν τα ΚΕΠ (πριν από 20 χρόνια) μέχρι σήμερα, 

πιστεύετε ότι αποτέλεσαν και αποτελούν πρωτοποριακή παρέμβαση στη 

Δημόσια Διοίκηση; 

 Καθόλου 

 Λίγο 

 Μέτρια 

 Πολύ 

 Πάρα Πολύ 
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13. Η δημιουργία των ΚΕΠ βελτίωσε τις σχέσεις του πολίτη με τη Δημόσια 

Διοίκηση; 

 Καθόλου 

 Λίγο 

 Μέτρια 

 Πολύ 

 Πάρα Πολύ 

 

14. Πιστεύετε ότι τα ΚΕΠ εκσυγχρονίζουν τη Δημόσια Διοίκηση και μειώνουν 

τη γραφειοκρατία; 

 Καθόλου 

 Λίγο 

 Μέτρια 

 Πολύ 

 Πάρα Πολύ 

 

15. Πόσο συχνά επισκέπτεστε ένα ΚΕΠ; 

 Δύο – τρεις φορές το χρόνο 

 Μια φορά το μήνα 

 Μια φορά στις 15 ημέρες 

 Μια φορά τη εβδομάδα 

 Ποτέ 

 Άλλο: Προσδιορίστε 

 

16. Πιστεύετε ότι το ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ είναι προσαρμοσμένο ώστε 

να εξυπηρετείται το ευρύ κοινό; 

 Καθόλου 

 Λίγο 

 Μέτρια 

 Πολύ 

 Πάρα Πολύ 
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17. Έχετε εμπιστοσύνη ότι στα ΚΕΠ θα εξυπηρετηθείτε και «θα γίνει η 

δουλειά» σας; 

 Καθόλου 

 Λίγο 

 Μέτρια 

 Πολύ 

 Πάρα Πολύ 

 

18. Έχετε ψηφιακές δεξιότητες; 

 Καθόλου 

 Λίγο 

 Μέτρια 

 Πολύ 

 Πάρα Πολύ 

 

19. Με ποιον τρόπο επιλέγετε να εξυπηρετήστε από τα ΚΕΠ; 

 Δια Zώσης (από κοντά) 

 Ηλεκτρονικά (υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος) 

 Μέσω Tηλεδιάσκεψης (myKEPlive) 

 

20. Πόσο κοντά στον τόπο κατοικίας σας βρίσκεται το πλησιέστερο ΚΕΠ; 

 1-5 χιλιόμετρα 

 6-10 χιλιόμετρα 

 Πάνω από 10 χιλιόμετρα 

 

21. Θα συστήνατε την εξυπηρέτηση μέσω ΚΕΠ με οποιονδήποτε τρόπο (δια 

ζώσης, ηλεκτρονικά, τηλεδιάσκεψη) σε κάποιον γνωστό σας με παρόμοιο αίτημα 

με το δικό σας; 

 Καθόλου 

 Λίγο 

 Μέτρια 

 Πολύ 

 Πάρα Πολύ 
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22. Σε τι πιστεύετε ότι ωφελείστε κατά την επίσκεψή σας στα ΚΕΠ; 

 Όφελος σε χρόνο 

 Μείωση της γραφειοκρατίας 

 Όφελος σε ποιότητα υπηρεσιών 

 Όλα τα παραπάνω 

 Τίποτα από τα παραπάνω 

 

 

Γ. Απόψεις για τη συνέχιση του θεσμού 

23. Κατά πόσο συμφωνείτε ότι τα ΚΕΠ πρέπει να μετατραπούν ως το μοναδικό 

σημείο επαφής του πολίτη με το Δημόσιο (one - stop shops); 

 Καθόλου 

 Λίγο 

 Μέτρια 

 Πολύ 

 Πάρα Πολύ 

 

24. Τώρα που πολλές υπηρεσίες προσφέρονται ψηφιακά, πιστεύετε ότι θα 

μπορούσαν να καταργηθούν τα ΚΕΠ; 

 Ναι 

 Όχι 

 Ίσως 

 

25. Ποια από τις παρακάτω φράσεις σας εκφράζει καλύτερα: 

 Τώρα πια τα ΚΕΠ απευθύνονται σε πολίτες που δεν έχουν ψηφιακές δεξιότητες 

 Η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για τους πολίτες συμπληρώνει τη δια ζώσης 

(από κοντά) εξυπηρέτηση 

 

26. Πόσο χρήσιμη πιστεύετε ότι είναι η εξυπηρέτηση μέσω των ΚΕΠ; 

 Καθόλου 

 Λίγο 

 Μέτρια 

 Πολύ 

 Πάρα Πολύ 


