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ζηηο δπζθνιίεο ηεο ζπγγξαθήο ηεο θαζώο θαη όινπο ηνπο θαζεγεηέο κνπ νη νπνίνη κνπ 
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0235 Παύινπ Μειά ζην νπνίν θαη εξγάδνκαη  , πνπ κνπ παξείραλ ρξήζηκεο ζπκβνπιέο θαη 

θαηαλόεζε ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο κνπ  . 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Σα ΚΔΠ απνηεινχλ κηα ζχγρξνλή ππεξεζία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ζε 

εμέιημε βξίζθεηαη ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπο ζε ΚΔΠ Plus κε πξφζεζε λα 

απνηειέζνπλ ην κνλαδηθφ ζεκείν επαθήο ησλ πνιηηψλ κε ηηο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο. Σν 

Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο αθνινπζψληαο ηε Βίβιν Φεθηαθνχ 

Μεηαζρεκαηηζκνχ είλαη αξκφδην γηα ηηο ςεθηαθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη. Η απνδνρή θαη ε εκπηζηνζχλε  ησλ πνιηηψλ  έρεη κειεηεζεί θαη 

απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηηο έξεπλεο δεκνζθνπήζεσλ .Οη επηηπρεκέλεο πξσηνβνπιίεο 

ςεθηαθψλ κεηαξξπζκίζεσλ εκπιέθνπλ  ζπζηεκαηηθά ηνπο ππαιιήινπο  ζην ζρεδηαζκφ 

θαη ζηελ εθαξκνγή . Ο ξφινο ηνπ αλζξψπηλνχ παξάγνληα εμεηάδεηαη κε ζθνπφ λα 

εξεπλεζεί ν αληίθηππνο ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ζηνπο ππαιιήινπο . Οη 

ππάιιεινη πνπ απαζρνινχληαη ζηα ΚΔΠ αηζζάλνληαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εξγαζία 

ηνπο θαη αλαγλσξίδνπλ ηα νθέιε ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ  φπσο ε ηαρχηεηα θαη ε 

επειημία εμππεξέηεζεο .Παξάιιεια φκσο αηζζάλνληαη ςπρνινγηθή θνχξαζε θαη ν θφξηνο 

εξγαζίαο δελ έρεη ηελ αλακελφκελε κείσζε . Παξάγνληεο φπσο ε ππνζηειέρσζε ,  ε 

έιιεηςε ζχγρξνλνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ , ε άξλεζε παξάιιειεο εμππεξέηεζεο απφ 

άιιεο ππεξεζίεο ησλ πνιηηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιπεηή ππεξέηεζε ζε ζέζε θαη ε  

θαζεκεξηλή ζπλαιιαγή κε ην θνηλφ δεκηνπξγεί επηθπιάμεηο γηα ηελ επηηπρία ηεο 

κεηαηξνπήο ηνπο ζε ΚΔΠ Plus.Ο ζεηηθφο αληίθηππνο ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ 

απνδεηθλχεηαη  πεξηνξηζκέλνο εμαηηίαο ηεο κε νινθιεξσκέλεο  αλαδηάξζξσζεο ηεο 

ππεξεζίαο. Η δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ νθείιεηαη ζηηο θαιέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη 

ζην αίζζεκα απηνεθηίκεζεο πνπ αηζζάλνληαη απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ πνιηηψλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα κελ νδεγεζεί ζε απαμίσζε ν ζεζκφο , ζα πξέπεη νη κεηαξξπζκίζεηο λα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ δίλνληαο έκθαζε θαη ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα. 
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ABSTRACT 

 

The KEPs are a modern public administration service and their digital 

transformation into KEP Plus is ongoing, aiming to make KEPs the only point of contact 

between citizens and the Greek public sector. The Ministry of Digital Governance, 

following the digital transformation Bible, is responsible for its digital reforms. Citizens' 

acceptance and trust to KEPs has been studied and demonstrated in relevant surveys. 

Successful digital reform initiatives involve employees in design and implementation in a 

systematic way. The role of the human factor is examined to investigate the impact of 

digital transformation on employees. KEP workers feel satisfied with their work and 

recognize the benefits of digital transformation such as increasing speed and flexibility of 

service providing. But at the same time, they feel psychological fatigue and the workload 

has not been significantly reduced. Factors such as understaffing, lack of modern 

hardware, other public sector services denial to cooperate along with many years of 

working and handling citizen‘s requests creates skepticism regarding the overall success of 

the conversion to KEP PLUS. Additionally, digital transformation seems to be incomplete 

due to incomplete service restructuring. KEP personnel commitment is attributed to the 

good working conditions and the feeling of self -esteem deriving from citizen‘s 

appreciation. In order to avoid KEP depreciation, reforms must meet the needs of the 

organization by emphasizing on the human factor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: KEP Plus, Digital transformation, job satisfaction , burnout , workload, 

human factor. 
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Δηζαγσγή 

Σα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ  ζεσξνχληαη , ηα ηειεπηαία είθνζη έηε  , έλαο 

απφ ηνπο θηιηθφηεξνπο θαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθνχο   πξνο ηνλ  πξνο πνιίηε ηνκείο 

ηεο Γεκνζίαο Γηνίθεζεο .Μέζα απφ ηε ρξήζε ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ειεθηξνληθήο 

δηεθπεξαίσζεο  ππνζέζεσλ, ηε ρσξνηαμηθή δηαζπνξά ηνπο ζρεδφλ ζε θάζε δεκνηηθή 

ελφηεηα ησλ δήκσλ παλειιαδηθά  κε ζηφρν ηελ εχθνιε πξφζβαζε ηνπ ζπλαιιαζζφκελνπ 

θνηλνχ  θαζψο θαη  εηδηθψλ θαηεγνξηψλ φπσο  άηνκα κεγάιεο ειηθίαο , άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο , πνιίηεο ρσξίο ςεθηαθή  γλψζε,  ζεσξνχληαη σο κηα νπζηαζηηθή ππεξεζία κηαο 

ζηάζεο, ε νπνία ζηαδηαθά κεηεμειίζζεηαη ζε κνλαδηθφ θαλάιη επηθνηλσλίαο  θαη 

ζπλεξγαζίαο ησλ πνιηηψλ κε ην θξάηνο. ηα ΚΔΠ πεξηιακβάλνληαη  πεξίπνπ 1057 

δηαδηθαζίεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο  πνπ κπνξνχλ λα δηεθπεξαησζνχλ είηε δηα δψζεο είηε 

κε ηειεδηάζθεςε  θαηφπηλ ξαληεβνχ  ζην mykeplive , είηε ςεθηαθά κέζσ ηεο ζπξίδαο ηνπ 

gov.gr .  

Οη ζπλερείο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε πξνθάιεζαλ 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ,αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ηνπο  θαζψο  αιιαγέο  ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο  ησλ ππαιιήισλ ψζηε λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο απμαλφκελεο αλάγθεο . Οη αιιαγέο είλαη  εληνλφηεξεο ζηηο ππεξεζίεο 

πνπ ζπλαιιάζζνληαη θαζεκεξηλά κε θνηλφ . Πνιιέο δεκφζηεο ππεξεζίεο  ζηακάηεζαλ λα 

δέρνληαη θνηλφ δηα δψζεο θαη παξαπέκπνπλ ηνπο πνιίηεο  ζηα ΚΔΠ γηα λα 

δηεθπεξαηψζνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο , ηα νπνία ππνδέρνληαλ θνηλφ κε θπζηθή παξνπζία ,  

ρσξίο είλαη απαξαίηεην λα έρεη πξνεγεζεί ξαληεβνχ. 

Οη  ςεθηαθέο ηερλνινγίεο κεηακνξθψλνπλ νιφθιεξν ην δεκφζην  θαη επεξεάδνπλ 

δηαδηθαζίεο , ηε δνκή , ηελ θνπιηνχξα  , ηηο επζχλεο θαη ην θαζεθνληνιφγην ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ δεκνζίνπ .ηε δηαδηθαζία πνπ εμειίζζεηαη  γηα ηνλ ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ΚΔΠ , ζχκθσλα θαη κε ηε Βίβιν Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ  θαη 

γεληθφηεξα ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο θπβέξλεζεο (DGT)  ,δεκηνπξγνχληαη 

πξνβιεκαηηζκνί θαη δεηήκαηα σο πξνο ηελ εηνηκφηεηα  , ηελ αμηνπνίεζε  θαη νξζή ρξήζε 

ησλ Σερλνινγηψλ , Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ)  , ηελ επάξθεηα φζνλ αθνξά ηε 

ζηειέρσζε ησλ ΚΔΠ θαη ην ρξφλν δηαρείξηζεο πξφζζεησλ εκβφιηκσλ πηζηνπνηεκέλσλ  

δηαδηθαζηψλ . Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο  θαίλεηαη φηη επεξεάδεηαη απφ έλα 

ζπλδπαζκφ πνιιαπιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ φπσο ηεο αίζζεζεο ηνπ 

θαηεπείγνληνο , ηεο αλάγθεο γηα αιιαγή , ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο  ηνπ 

αλζξψπηλνπ παξάγνληα γηα  ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ .   
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Απφ νξγαλσηηθή άπνςε , ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο αλαθέξεηαη ζηελ  πιήξε 

αλαζρεδίαζε  ησλ πθηζηάκελσλ  δηαδηθαζηψλ , δνκψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηε ζεζκνπνίεζε 

ησλ λέσλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ θαη ξνπηίλαο ζηνλ νξγαληζκφ (Tassabehji et 

al.,2016;Vial ,2019). Οη θαηλνηφκεο ,λέεο  ηερλνινγίεο  πξνυπνζέηνπλ  δηαθνξεηηθέο  

δεμηφηεηεο  δηαρείξηζεο  θαη ηθαλφηεηεο δηαθπβέξλεζεο  ησλ αιιαγψλ  ζηελ  νξγαλσηηθή 

δνκή (Yıldız, 2007).Η «κεηαζρεκαηηζηηθή θπβέξλεζε» (ζπληνκνγξαθία t-gov) ζεσξείηαη 

ην δεχηεξν ζηάδην ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (Omar et al.,2020)  φπνπ νη ςεθηαθέο 

ηερλνινγίεο θαιχπηνπλ νξγαλσηηθέο θαη θνηλσληθνηερληθέο πηπρέο κε αιιαγέο ζηε δνκή , 

ηελ θνπιηνχξα  θαη φρη ζε κηα απιή εηζαγσγή ςεθηνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ  (Omar et 

al.,2020). 

Σν t-gov νξίδεηαη σο ν κεηαζρεκαηηζκφο πνπ ελεξγνπνηείηαη απφ ηηο ΣΠΔ θαη ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ησλ θπβεξλεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ , ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ 

δηαδηθαζηψλ  θαη δνκψλ ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε πινπνίεζε ππεξεζηψλ πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζε ζηφρνπο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα φπσο ε απνηειεζκαηηθφηεηα , ε 

δηαθάλεηα  , ε ινγνδνζία θαη ε «πνιηηνθεληξηθφηεηα» (Weerakkody et al., 2011,321). 

Σν DGT  ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο : «Γεχηεξεο ηάμεο νξγαλσηηθέο αιιαγέο  

πνπ επηηξέπνληαη απφ ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο  κεηαζρεκαηίδνληαο  ηνλ ηξφπν δνκήο θαη 

νξγάλσζεο  ησλ νξγαληζκψλ θαη κε απνηέιεζκα κηα λέα θαηάζηαζε , απφ ηελ άπνςε ησλ 

δηαδηθαζηψλ , ηεο θνπιηνχξαο , ησλ ξφισλ, ησλ ζρέζεσλ θαη πηζαλψο φισλ ησλ πηπρψλ 

ελφο νξγαληζκνχ». Ο παξαπάλσ νξηζκφο έξρεηαη λα θαιχςεη έλα νξνινγηθφ θελφ ζηελ 

βηβιηνγξαθία γηα ην DGT ( Mergel et al.,2019). 

Η βηβιηνγξαθία γηα ην DGT  θαη ην t-gov κνηξάδνληαη ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο. 

Απνηεινχλ θαη κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο εμέιημε  ηεο απιήο ρξήζεο  ςεθηαθψλ 

ηερλνινγηψλ . Σν t-gov επηθεληξψλεηαη ζηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο κε απνηέιεζκα αιιαγή 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ  (Omar et al.,2020; Vial ,2019) θαη ην DGT 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ αληίθηππνπ ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ζε άηνκα 

, νξγαληζκνχο θαη ζηελ θνηλσλία (Curtis,2019.Mergel et al.,2019). 

    Η παξνχζα εξγαζία  πξαγκαηεχεηαη θαη εξεπλά   ηνλ αληίθηππν  ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ζηνπο ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνχλ ζηα  ΚΔΠ . 

Σα επηκέξνπο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζα εμεηαζηνχλ ζηελ έξεπλα πνπ ζα 

αθνινπζήζεη  είλαη ηα εμήο: 

1. Βειηηψζεθαλ νη ζπλζήθεο εξγαζίαο  ησλ ππαιιήισλ; 
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2. Παξαηεξνχληαη ελδείμεηο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνπο 

ππαιιήινπο; 

3. Τπάξρνπλ θίλεηξα παξακνλήο ηνπο ζηηο ζέζεηο πνπ ήδε ππεξεηνχλ ; 

4. Αηζζάλνληαη νη ππάιιεινη ρξήζηκνη ή ζεσξνχλ πιένλ ην ξφιν ηνπο 

δηεθπεξαησηηθφ; 

5.   Οη αιιαγέο εληζρχνπλ ηε ζέζε ησλ ΚΔΠ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε; 

Αλαιχνληαο ηα απνηειέζκαηα  πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηελ έξεπλα γηα ηα παξαπάλσ 

εξσηήκαηα  ζα πξνθχςεη κηα εθηίκεζε γηα ηελ άπνςε ησλ  εξγαδνκέλσλ ζηα ΚΔΠ  

ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππν ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ  . 

 ηελ αξρή ηνπ πξψηνπ  θεθαιαίνπ  ζα γίλεη βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζρεηηθά 

κε ηελ έλλνηα ηνπ ςεθηαθνχ  κεηαζρεκαηηζκνχ γεληθά θαη ζα απνδνζνχλ  νη νξηζκνί  ηνπ  

DGT θαη t-gov , δπν έλλνηεο ζρεηηθά πξφζθαηεο θαη κε κηθξή ζρεηηθά βηβιηνγξαθία  . ηε 

ζπλέρεηα ζα θαηαγξαθνχλ ελ ζπληνκία νη δξάζεηο θαη νη Πξσηνβνπιίεο γηα ηνλ ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ζε επίπεδν ΔΔ θαη ζηελ Διιάδα Η δεκηνπξγία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ε δεκηνπξγία ηεο Βίβινπ Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ  

δεκηνπξγήζεθαλ κε ζθνπφ λα ζπληνλίζνπλ ηηο απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο. H ΒΦΜ  (ΦΔΚ 

2894/Β/5-7-2021) απνηειεί κηα θαηαγξαθή  φισλ ησλ απαξαίηεησλ παξεκβάζεψλ ζε 

επίπεδν θξαηηθψλ ππνδνκψλ,ζε επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ςεθηαθήο θαηάξηηζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ θαζψο θαη ζηηο κεζφδνπο αμηνπνίεζεο ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ζε 

πνιιαπινχο ηνκείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Ο νπζηαζηηθφο  ξφινο ηεο Β.Φ.Μ είλαη ε 

θαηαγξαθή ηνπ νξάκαηνο , ηεο θηινζνθίαο θαη ησλ  ζηφρσλ  ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα 

ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ρψξαο.Παξάιιεια εκβαζχλεη πεξηζζφηεξν, αλαιχνληαο 

ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ σο πξνο ην ζηξαηεγηθφ άμνλα , ηηο θαηεπζπληήξηεο αξρέο, 

ην κνληέιν δηαθπβέξλεζεο. ην ηέινο ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο 

ηάζεηο θαη ηα νξφζεκα. 

ην δεχηεξν θεθαιαίν αλαιχνληαη νη έλλνηεο ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο , ηεο 

εξγαζηαθήο δέζκεπζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο . Οη ηξείο παξαπάλσ έλλνηεο 

απνδίδνληαη κε πνηθίινπο νξηζκνχο θαη απνηεινχλ ηξεηο δηαθνξεηηθνχο δείθηεο 

εξγαζηαθήο επεκεξίαο . Αλαπηχζζνληαο ην κνληέιν απαηηήζεσλ εξγαζίαο θαη πφξσλ 

(Μνληέιν JD-R) ζα εξεπλεζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο εμαηηίαο ηεο εξγαζηαθήο 

πίεζεο θαη  ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο  ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ έξεπλα πνπ ζα 

αθνινπζήζεη ,λα εμεηαζηεί ε χπαξμε ή κε ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηνπο θαη ν βαζκφο επηξξνήο 

ζηελ απφδνζε εξγαζίαο . 
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 ην ηξίην θεθάιαην ζα γίλεη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ 

ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηηο ςεθηαθέο κεηαξξπζκίζεηο. Η εκπινθή ησλ ππαιιήισλ 

ζηηο πξσηνβνπιίεο ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ απνηειεί πξφθιεζε γηα ηνπο νξγαληζκνχο 

θαη ζα απνηειέζεη ην  αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

Σν ηέηαξηφ θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη  ηελ έλλνηα ηνπ ζεζκνχ ησλ ΚΔΠ. Έπεηηα 

απφ κηα ζχληνκε αλαζθφπεζε ηεο πνξείαο ηνπο απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπο κέρξη 

θαη ζήκεξα  , ζα θαηαγξαθεί ε εμέιημε ηνπο θαη  ζα γίλεη κηα αλαθνξά ζε θάπνηεο  απφ ηηο 

θαηλνηφκεο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηεζήθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Κιείλνληαο ζην 

ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ θεθαιαίνπ ζα παξνπζηαζηνχλ νη ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη νη 

πξνθιήζεηο γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ απαζρνινχληαη ζηελ ελ ιφγν ππεξεζία. 

Δθφζνλ νινθιεξψζεθε ε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα , 

ζην πέκπην θεθάιαην ζα αλαιπζεί ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο . Δπηιέρζεθε δείγκα 

ππαιιήισλ απφ ηα ΚΔΠ ηνπ Γήκνπ Παχινπ Μειά σο κειέηε πεξίπησζεο (case study) 

ζηνπο νπνίνπο δηαλεκήζεθε εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο αλνηθηνχ 

ηχπνπ θαη θάπνηα βαζηθά δεκνγξαθηθά ζηνηρεηά. ηα ηειεπηαία δχν θεθάιαηα 

αλαιχνληαη, ρξεζηκνπνηψληαο σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο έξεπλαο ηελ πνηνηηθή αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ (QCA-qualitative content analysis ),  ηα δεδνκέλα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε 

ζθνπφ λα απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη λα εμαρζνχλ ηα νξζά ζπκπεξάζκαηα. 

Η πξσηνηππία ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξνθχπηεη απφ ηα παξαθάησ : 

 Οη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο t-gov θαη DGT είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη δελ έρεη 

κειεηεζεί ε εθαξκνγή θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο ζηνλ ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα θαη 

θαη΄ επέθηαζε ζηα ΚΔΠ.  

 Δπηπιένλ πνιιέο κειέηεο θαη έξεπλεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε ζθνπφ  ηε κέηξεζε 

ηνπ βαζκνχ  ηθαλνπνίεζεο  ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ κε  ηα ΚΔΠ αιιά ειάρηζηεο 

εμεηάδνπλ ην ζεζκφ απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ . 

 Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε βξίζθεηαη ζε εμέιημε 

θαη νπνηαδήπνηε έξεπλα ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππφ ηνπο ζα ζπκβάιεη ζηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ. 
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    ΚΔΦΑΛΑΙΟ  1  - ΦΗΦΙΑΚΟ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ 

1.1 Δηζαγσγή  

Η  έιεπζε ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξνλντνχ   , κηαο πξσηφγλσξεο γηα ηα παγθφζκηα 

δεδνκέλα  θαηάζηαζεο , πξνθάιεζε ηεξάζηηα αλαζηάησζε ζε πνιιαπιά επίπεδα κε 

θαηλφκελα  φπσο ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο , ε νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε πνιιψλ θαη 

δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο ,  ε δπζαλάινγε δήηεζε γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε 

ρσξίο ηελ χπαξμε ησλ αληίζηνηρσλ ππνδνκψλ θαη παξνρψλ θαη ε θνηλσληθή απνκφλσζε. 

(ΙΝΔΣΔ,2021). 
1
 

Οη θπβεξλήζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν θιήζεθαλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο πξνθιήζεηο 

πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί εμαηηίαο   ηεο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο  πνπ εμειηζζφηαλ .  Οη 

πξσηνθαλείο ζπλζήθεο θαη ηα απζηεξά κέηξα  απνθιεηζκνχ θαη πξνθχιαμεο   ψζηε λα 

κπνξέζνπλ  λα δηαρεηξηζηνχλ νη ζπλέπεηεο πνπ είρε επηθέξεη ε παλδεκία ηνπ Covid  

θαζηζηνχλ ηε ρξήζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο   κνλφδξνκφ φρη κφλν γηα  ηνπο πνιίηεο 

αιιά θαη γηα ηηο  ππεξεζίεο  θαζψο θαη έλα απφ ηα πην ηζρπξά φπια ψζηε λα κπνξέζνπλ  νη 

νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ λα  επηβηψζνπλ. Σν 2020, ην Forbes αλέθεξε φηη ε παλδεκία 

COVID-19 αλάγθαζε ηηο εηαηξείεο λα κεηαβνχλ ζε ςεθηαθέο ηερλνινγίεο θαη  πιαηθφξκεο 

γηα λα εμαζθαιίζνπλ φηη ζα κπνξνχζαλ λα ζπλερίζνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο  ηνπο   

δξαζηεξηφηεηεο .
2
 

ε θάζε θξάηνο  αλά ηνλ θφζκν θαη αλεμάξηεηα ησλ επηπέδσλ ςεθηαθήο 

σξηκφηεηαο  παξαηεξείηαη  φηη νη θπβεξλήζεηο εζηηάδνπλ ζε  ηξεηο βαζηθνχο  άμνλεο  κε 

ζθνπφ ηεο ελίζρπζε ηεο λέαο ςεθηαθήο πξαγκαηηθφηεηαο  : Μεηάβαζε ζε λέα εηθνληθά 

πεξηβάιινληα εξγαζίαο, παξνρή δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζε άκεζε θαη ζχγρξνλε 

επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζή κε ηνπο πνιίηεο  θαη ελεξγνπνίεζε θαηλνηφκσλ δξάζεσλ   

ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ κε ηε ρξήζε εηδηθψλ νκάδσλ θαη πφξσλ (ΟΟΑ , 2020) 

αλαδεηθλχνληαο  ηε δπλακηθή  ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ λα εμαιείςνπλ  ηηο θπζηθέο 

απνζηάζεηο  αλάκεζα ζε πνιίηεο  ή αθφκα θαη αλάκεζα ζε πνιίηεο  , επηρεηξήζεηο θαη 

δεκφζηνπο νξγαληζκνχο.  

Η εηζαγσγή θαη ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ δελ μεθίλεζε   θαηά ηελ πεξίνδν  

ηεο παλδεκίαο αιιά νη ζεκαληηθφηεξεο ,νη πεξηζζφηεξν νπζηψδεο  θαη ξαγδαίεο αιιαγέο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα  . Η  ρξήζε ζε κεγάιν βαζκφ ησλ  ΣΠΔ ήδε έρεη  

εηζαγάγεη ηελ έλλνηα ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ζην δεκφζην ηνκέα κε αλαθνξέο 

                                                           
1 ΙΝΔΣΔ (2021)Άξζξν αλαθνξάο ησλ  επηπηψζεσλ  ηνπ Covid θαη ησλ πξννπηηθψλ αλάπηπμεο. 

Σεχρνο 4.  
2 2 Forbes (2020) . Άξζξν ηνπ Adeni, S. κε ηίηιν : «Why You Need To Accelerate Your Digital 

Transformation Right Now»  ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε γηα επηηάρπλζε ηνπ ςεθηαθνχ  

κεηαζρεκαηηζκνχ άκεζα.  
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ηφζν ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν απφ εξεπλεηηθά ηδξχκαηα θαη νξγαληζκνχο δηεζλείο  φζν θαη 

ζηελ εθαξκνγή ηνπ. 

Οη δπλαηφηεηεο πνπ παξείραλ θαη πξνυπήξραλ εληαηηθνπνηνχληαη  θαη ε ρξήζε 

ηνπο έρεη απμεζεί ζηελ πξνζπάζεηα  λα εμαιεηθζνχλ νη γεσγξαθηθέο απνζηάζεηο , λα 

αληηκεησπηζηεί ε απνκφλσζε πνπ πξνθιήζεθε απφ ηα κέηξα θαηά ηεο παλδεκίαο θαη λα 

δνζνχλ ιχζεηο  ψζηε λα δηεπθνιπλζνχλ  νη πνιίηεο σο πξνο ηελ εμππεξέηεζε ηνπο   απφ  

ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο .Η αίζζεζε είλαη φηη  ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο 

αλαδεηθλχεηαη, σο  έλα  πνιπεπίπεδν θαηλφκελν  πνπ κπνξεί λα πξνζδψζεη  επθαηξίεο  γηα 

ζπλαλαζηξνθέο  θαη ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ .
3
( ΙΜΔ ΓΔΒΔΔ,2020) 

Η Διιάδα  αθνινπζψληαο ηηο παγθφζκηεο εμειίμεηο   πξνβαίλεη ζε ξηδηθέο αιιαγέο  

δεκηνπξγψληαο  ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ  δηάζηεκα  ςεθηαθέο δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα  

δίλνληαο ιχζεηο  ζηε ζπλαιιαθηηθή θαζεκεξηλφηεηα ηνπ πνιίηε κε ηε δεκφζηα δηνίθεζε  , 

ζεζκνζεηψληαο  ηαπηφρξνλα  κεηαξξπζκίζεηο  ζε επίπεδν δηνίθεζεο θαη λνκνζεζίαο. 

Αξσγφο  ζηελ πξνζπάζεηα απηή απνηειεί ε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο  ην νπνίν θαιείηαη λα ζπληνλίζεη ηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο 

πξνο ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ.
4
 

1.2  Φεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο. 

Μειεηψληαο ηελ ππάξρνπζα επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία, κπνξεί κε επθνιία  λα 

δηαπηζησζεί φηη  δελ ππάξρεη απφιπηε ηαχηηζε απφςεσλ ,  ηφζν ζηνπο  αθαδεκατθνχο  φζν 

θαη ζηα  ζηειέρε  ηεο αγνξάο, ζε φηη αθνξά ηελ απνδνρή  ελφο κνλαδηθνχ  θαη θνηλά  

απνδεθηνχ νξηζκνχ γηα ηνλ ςεθηαθφ  κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα (Singh θαη 

Hess, 2017). ηε βηβιηνγξαθία  ν φξνο  ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο  ζπλαληάηαη κε 

πνηθίινπο    νξηζκνχο θαη παξαιιαγέο ηεο έλλνηαο ηνπ  ελψ ζπρλά  ζπγρέεηαη κε ηνπο 

φξνπο ειεθηξνληθή ή αθφκε θαη ςεθηαθή δηαθπβέξλεζε. Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα  

θαη ησλ ηξηψλ παξαπάλσ ελλνηψλ    παξακέλεη ε ρξήζε ησλ ΣΠΔ  κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε 

ηεο παξνρήο  ππεξεζηψλ  , ηελ  αιιαγή ζηηο δηαδηθαζίεο   θαη ηελ επηξξνή  ζηε δεκηνπξγία 

αμίαο (Mergel et al., 2019). Γηαρσξίδεηαη  ε δεκηνπξγία αμίαο αλάκεζα ζην δεκφζην θαη 

ηδησηηθφ ηνκέα  θαζψο ζηνλ δεχηεξν ζθνπφο είλαη ε αχμεζε ηνπ θέξδνπο, ηνπ 

πειαηνινγίνπ θαη ε απφθηεζε κεγαιπηέξνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο ζε αληίζεζε κε ην 

                                                           
3 .Έθζεζε  ζην δηαδίθηπν ηνπ ΙΜΔ ΓΔΒΔΔ 2020 .ζρεηηθά κε ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ  ζηηο  

κηθξέο επηρεηξήζεηο.  
4
 Γειηίν Σχπνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο αλαθνξηθά κε ηελ κεηαξξχζκηζε  θαη ηηο 

ζεηηθέο επηπηψζεηο πνπ επηθέξεη ζηελ  θαζεκεξηλφηεηα . Άξζξν ζηελ εθεκεξίδα «Σα Νέα» ηνπ Κπξηάθνπ 

Πηεξξαθάθε  (Τπνπξγνο Δπηθξαηείαο θαη Ψεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ) . 
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δεκφζην ηνκέα  πνπ απνζθνπεί  ζε κία απνδνηηθφηεξε θαη   πεξηζζφηεξν πξνζηηή  παξνρή 

ππεξεζηψλ γηα ηνπο πνιίηεο (Meijer & Bekker , 2015).  

Οη Dunleavy,Margetts,Bastow &Trak (2006) θαη Dunleavy ,Margetts  (2006) 

ζεσξνχλ φηη ε ηερλνινγία θαζ απηή δελ αιιάδεη ηνπο νξγαληζκνχο αιιά ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη νξγαληζκνί θαη ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ  αιιάδεη ηηο εξγαζηαθέο 

πξαθηηθέο .Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα κπνξνχζε λα γίλεη κηα πξψηε απφπεηξα  δηαρσξηζκνχ 

αλάκεζα ζηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ζηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ. Η 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε πξαγκαηεχεηαη ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζην δεκφζην ηνκέα ελψ ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο κηα γεληθφηεξε 

αιιαγή ιφγσ ηεο ρξήζεο  ησλ ΣΠΔ  . 

1.2.1 Οξηζκνί ςεθηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ .  

ηε βηβιηνγξαθία αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ησλ αιιαγψλ πνπ πηζαλφλ λα 

είλαη απνηέιεζκα  πξνζέγγηζεο    ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ρξεζηκνπνηνχληαη φξνη 

φπσο  ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε  , ε ςεθηαθή δηαθπβέξλεζε  , ε κεηαζρεκαηηζηηθή 

θπβέξλεζε  ζπγρένληαο  ην λφεκα  απηψλ ησλ πξνζεγγίζεσλ . 

Μειέηε πνπ αθνξνχζε  ηνλ Φεθηαθφ Μεηαζρεκαηηζκφ ζηελ Δπξσπατθή  Έλσζε 

θαη πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Κνηλφ Κέληξν Δξεπλψλ ηεο , ηνλ νξίδεη σο «ν  

κεηαζρεκαηηζκφο ηφζν ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ φζν θαη ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

θπβεξλήζεσλ θαη άιισλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ θνξέσλ, πξνζαξκνζκέλνο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο πνιηηηθψλ θαη αλαγθψλ» [JRC, 2019] 

Με ηνλ φξν ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ νξίδεηαη νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηελ 

έληαμε θαη ρξήζε  ηεο ςεθηαθήο  ηερλνινγίαο θαη έρεη σο ραξαθηεξηζηηθφ  ηηο γξήγνξεο , 

θαηλνηφκεο αιιαγέο ηεο ιεηηνπξγίαο  ησλ νξγαληζκψλ .ηφρνο είλαη ε βειηίσζε ηεο 

απφδνζεο  θαη απνδνηηθφηεηαο  ελφο νξγαληζκνχ πξνο ηνπο πνιίηεο  κε ηαπηφρξνλε 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο  (Westerman et al., 2011 ).Με ηελ εηζαγσγή θαη αθνκνίσζε 

ηνπο νη  αιιαγέο ζε επίπεδν ηερλνινγίαο   νδεγνχλ  αληίζηνηρα θαη ζε   αιιαγέο ζηηο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο   ζε πνιιά   επίπεδα [Dunleavy et al, 2006]. 

Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο, θαηά ηνλ Vial (2019), απνηειεί  κηα ζπλερψο 

εμειηζζφκελε   δηαδηθαζία, ε νπνία έρεη σο ζηφρν  λα βειηηψζεη  έλαλ νξγαληζκφ  ή κηα 

νληφηεηα (ηνλ θξαηηθφ  κεραληζκφ ζην ζχλνιφ ηνπ  ή θαη κηα κεκνλσκέλε δεκφζηα 

ππεξεζία) ελεξγνπνηψληαο  θαη εθθηλψληαο  ζεκαληηθέο αιιαγέο  πνπ επεξεάδνπλ 

πνιπδηάζηαηα  ηνλ   νξγαληζκφ  θαη νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη  κε  ζπλδπαζκφ  

πιεξνθνξηθήο, ππνινγηζηηθήο, ηειεπηθνηλσληψλ, θαη ηερλνινγηψλ ζπλδεζηκφηεηαο. 
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Δμεηάδνληαο ηνλ ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην, ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο  

επεξεάδεη γεληθά ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ  ιφγσ ηεο ζρέζεο αιιειεπίδξαζεο  ηεο θνηλσλίαο κε 

ηνλ ςεθηαθφ θφζκν  . Η   άπνςε  απηή απνδίδεηαη ζηνλ νξηζκφ ησλ Stolterman and Fors 

(2004)  νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη ζπκβάιεη ζηνπο ηνκείο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο  θαη 

αλζξψπηλεο δσήο  . ηελ νπζία μεθεχγεη απφ ηελ απιή ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο  ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη  νξίδεηαη σο : «ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο είλαη ε 

νιηζηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ αλαζεψξεζε βαζηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ππεξεζηψλ κηαο 

θπβέξλεζεο πέξα απφ ηηο παξαδνζηαθέο ελέξγεηεο ςεθηνπνίεζεο» [Mergel, 2019]. 

Οη παξαπάλσ νξηζκνί παξαηεξείηαη φηη έρνπλ σο θνηλφ παξαλνκαζηή ηε 

γεληθφηεξε αιιαγή θαη βειηίσζε ζε πνιιαπιά επίπεδα θαη δελ εζηηάδνπλ απιά ζηε ρξήζε 

ή ζηελ εμέιημε ησλ ΣΠΔ  Σν ζηνηρείν ηεο δηαξθήο εμέιημεο  ,ε εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ κε 

ζθνπφ ηε δεκηνπξγία αμίαο πξνο ηνλ πνιίηε θαη ηνλ εξγαδφκελν  θαη γεληθφηεξα νη 

αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε επίπεδν νξγαλσηηθφ γηα ηε βειηίσζε γεληθφηεξα ελφο 

νξγαληζκνχ απνηεινχλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη 

εμειίζζνληαη ζην επφκελν θεθάιαην ζην νπνίν ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο έρεη σο 

απνηέιεζκα ηηο  δεχηεξεο ηάμεο νξγαλσηηθέο αιιαγέο , νη νπνίεο κεηακνξθψλνπλ ηηο 

δνκέο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο (Tangi et al., 2021). 

1.3 Μεηαζρεκαηηζκόο ςεθηαθήο θπβέξλεζεο (DGT –Digital Government     

Transformation )  

 Γηα λα θαηαθέξνπλ νη  δπλαηφηεηεο ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ λα είλαη πιήξσο 

αμηνπνηήζηκεο , νη δεκφζηνη νξγαληζκνί ζα πξέπεη  λα πξαγκαηνπνηήζνπλ  κηα 

επαλεμέηαζε ζε βάζνο ζηα  ζεζκηθά  θαη νξγαλσηηθά ζηνηρεία ηεο παξαδνζηαθήο 

θπβεξλεηηθήο δνκήο ( Nograšek & Vintar, 2014 ). Απφ άπνςε νξγαλσηηθή , ν ςεθηαθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο αλαθέξεηαη ζε κία  πιήξε επαλαζρεδίαζε  ησλ πθηζηάκελσλ 

δηαδηθαζηψλ,  δνκψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηε ζεζκνπνίεζε θαη ηε ξνπηίλα λέσλ ςεθηαθψλ 

ηερλνινγηψλ ζηνλ νξγαληζκφ ( Tassabehji et al., 2016 ; Vial, 2019 ).  

Οη νξγαληζκνί είλαη πνιχπινθα ζπζηήκαηα πνπ απαξηίδνληαη  απφ  πέληε 

δηαθνξεηηθά ζηνηρεία : δηαδηθαζία, άλζξσπνη, πνιηηηζκφο, δνκή θαη ζχζηεκα 

πιεξνθνξηψλ ( Bostrom & Heinen, 1977 ). Απηά ηα πέληε ζηνηρεία ζπλζέηνπλ δχν 

αλεμάξηεηα αιιά δηαδξαζηηθά καθξν-ζπζηήκαηα ( Bostrom & Heinen, 1977 ): 

•ην ηερληθφ ζχζηεκα, ην νπνίν πεξηιακβάλεη  δηαδηθαζίεο,  θαζήθνληα, ζχζηεκα 

πιεξνθνξηψλ. 
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•ην θνηλσληθφ ζχζηεκα, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ αμία , ηελ νξγαλσηηθή 

θνπιηνχξα θαη ηε δνκή ηεο εμνπζίαο. 

Κάζε κεηαζρεκαηηζκφο πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηαπηφρξνλα  ηα ηερληθά αιιά  

θαη ηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα ( Bostrom & Heinen, 1977 ). Οη εθαξκνγέο  ςεθηαθήο 

ηερλνινγίαο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη θαη  απφ αιιαγέο ζε φια ηα νξγαλσηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά γηα λα αμηνπνηεζνχλ πιήξσο ηα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε 

εθαξκνγή  ηνπο ( Nograšek & Vintar, 2014 ; Venkatraman, 1994 ). 

Πξνζεγγίδνληαο νη κειεηεηέο ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ζην δεκφζην ηνκέα 

βαζηδφκελνη ζηηο ξηδηθέο αιιαγέο πνπ επηθέξεη ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ     νλφκαζαλ ην 

θαηλφκελν κεηαζρεκαηηζηηθή θπβέξλεζε (ζε ζπληνκνγξαθία  σο  t-gov) . Σν t-gov κπνξεί 

λα νξηζηεί σο ην δεχηεξν ζηάδην  ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο   ( Omar et al., 2020 ) 

θαηά ην νπνίν νη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνθαινχλ  αιιαγέο ζηηο 

δνκέο, ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο θπβέξλεζεο ζε αληίζεζε κε κηα απιή 

εηζαγσγή ςεθηνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ ( Omar et al., 2020 ) . Οη κειεηεηέο ηεο T-gov 

ππνζηεξίδνπλ φηη νη δεκφζηνη νξγαληζκνί γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ ησλ 

ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ επίηεπμε πιήξνπο ςεθηαθήο σξηκφηεηαο πξέπεη λα 

πεξάζνπλ απφ κηα δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ( Weerakkody & Dhillon, 

2008 ; Weerakkody et al., 2011 ) θαη κφλν κέζσ απηνχ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ κπνξνχλ λα 

επσθειεζνχλ πιήξσο απφ ηελ εηζαγσγή ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ (Weerakkody & 

Dhillon, 2008). 

Πξφζθαηα, κειεηεηέο εηζήγαγαλ ηελ έλλνηα ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο 

θπβέξλεζεο (DGT) αθνινπζψληαο ηελ αλάγθε γηα έλαλ πην αθξηβή φξν γηα ηνλ νξηζκφ 

απηνχ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ( Curtis, 2019 ; Mergel et al., 2019) πνπ ηνλίδνπλ ηηο 

«πνιηηηζηηθέο, νξγαλσηηθέο θαη ζρεζηαθέο αιιαγέο» ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο 

( Mergel et al., 2019,12). 

Απφ πιεπξά νξγάλσζεο νη δχν παξαπάλσ έλλνηεο ηνπ t-gov θαη DGT 

παξνπζηάδνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο . Η DGT θαη ε t-gov ζηελ νπζία ζεσξνχληαη  σο  ε 

εμέιημε κηαο απιήο ρξήζεο ηεο ςεθηαθήο  ηερλνινγίαο , κε ηελ ηειεπηαία λα 

επηθεληξψλεηαη ζηελ ςεθηαθή ηερλνινγία, έρνληαο σο  απνηέιεζκα κηα αιιαγή εληφο ησλ 

νξγαληζκψλ ( Omar et al.,2020 ; Vial,2019 ). Σν DGT αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπ αλαηξεπηηθνχ αληίθηππνπ ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ζε άηνκα, 

νξγαληζκνχο θαη θνηλσλία ( Curtis,2019 , Mergel et al.,2019 )., 
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Υξεζηκνπνηψληαο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο νξηζκνχο ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ (Levy,1986)   απφ ην t-gov αιιά θαη απφ ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ 

ησλ επηρεηξήζεσλ νξίδεηαη  ην DGT σο :   «Γεύηεξεο ηάμεο νξγαλσηηθέο αιιαγέο πνπ 

επηηξέπνληαη από ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο πνπ κεηακνξθώλνπλ ηνλ ηξόπν δνκήο θαη 

νξγάλσζεο ησλ νξγαληζκώλ θαη θαηαιήγνπλ ζε κηα λέα θαηάζηαζε, από ηελ άπνςε ησλ 

δηαδηθαζηώλ, ηεο θνπιηνύξαο, ησλ ξόισλ, ησλ ζρέζεσλ θαη πηζαλώο όισλ ησλ πηπρώλ ηνπ 

νξγαληζκνύ» (Tangi et al.,2021) ,ελζσκαηψλνληαο ηηο έλλνηεο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ , ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ έλαλ νξγαληζκφ θαη ηελ επίδξαζε πνπ επηθέξνπλ νη ςεθηαθέο 

ηερλνινγίεο ζε απηφλ. 

Οπζηαζηηθά  ε DGT ,γηα λα κπνξέζεη λα είλαη επηηπρήο  θαη εθαξκφζηκε ,ζα 

πξέπεη λα επαλεμεηάζεη  ηηο  δεμηφηεηεο, ηηο  επζχλεο , ηηο  ηθαλφηεηεο  θαη ηε ζπλνιηθή 

δνκή ελφο νξγαληζκνχ ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνπο  εξγαδνκέλνπο  , θαζψο θαη ηελ έγθξηζε 

δηαθνξεηηθψλ εξγαζηαθψλ αμηψλ, ηφζν ζπιινγηθά φζν θαη αηνκηθά (Vial, 2019). 

1.4   Αλαθνξά ζηηο  Πξσηνβνπιίεο  - Γξάζεηο  πξνο  ηνλ ςεθηαθό 

κεηαζρεκαηηζκό ζηελ ΔΔ. 

Σα θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο   ζηελ  πξνζπάζεηα  λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ , νη νπνίεο είλαη κεηαβαιιφκελεο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θαη 

ηελ πιεπξά πξνζέγγηζεο , αιιάδνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο  ηνπο έρνληαο σο ζθνπφ λα 

βειηηψζνπλ ηηο  παξερφκελεο ππεξεζίεο  , θαζηζηψληαο ηεο   πεξηζζφηεξν απνδνηηθέο θαη 

απνηειεζκαηηθέο , εληζρχνληαο έηζη  κε απηφλ ηνλ ηξφπν  ηε δηαθάλεηα  θαη ηε δεκηνπξγία 

αμίαο .
5
 

Σν πξψην ζρέδην δξάζεο  κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πξσηνβνπιία i2010» 

ελεξγνπνηήζεθε ην 2005 κε ζηφρν λα επηηαρπλζεί  ε ειεθηξνληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε   

πξνο ηα θξάηε-κέιε ηεο  , κε ηε ζπκβνιή ηεο ΔΔ. Η  i2010 ζηελ πξάμε   απνηειεί ηελ   

πξψηε πξσηνβνπιία ηεο Δπηηξνπήο πνπ εγθξίζεθε  ζην πιαίζην ηεο αλαλεσκέλεο 

εηαηξηθήο ζρέζεο ηεο Ληζζαβφλαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε. Η ζηξαηεγηθή 

αχηε ζεσξείηαη  σο ε  ζπλέρεηα ησλ «e-Europe 2002» θαη «e-Europe 2005» , δχν ζρεδίσλ 

δξάζεο , γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ ΔΔ.
6
 

Η ππνγξαθή κεγάισλ ππεξεζληθψλ ζπκθσληψλ φπσο ε Γηαθήξπμε ηνπ Σαιίλ γηα 

ηελ Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε (Δπξσπατθή Δπηηξνπή 2017) πξαγκαηνπνηνχληαη κε 

γλψκνλα ηε βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε  ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ κε ηειηθφ απνδέθηε  ηνπο 

                                                           
5 Πιεξνθνξίεο απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ. Άξζξν ζρεηηθά  κε ην  

ςεθηαθφ κέιινλ γηα ηελ Δπξψπε  
6
 Πιεξνθνξίεο απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ζρεηηθά κε πξφγξακκα ΔΠΑ 2014-2020. 

(Πξσηνβνπιία  i2010 )    



«Ψηφιακή Διακυβέρνηςη ςτη Δημόςια Διοίκηςη. Ο ψηφιακόσ μεταςχηματιςμόσ των ΚΕΠ ςε ΚΕΠ-PLUS και ο 
αντίκτυποσ ςτουσ υπαλλήλουσ. Μελέτη περίπτωςησ Κέντρα Εξυπηρέτηςησ Πολιτϊν(ΚΕΠ) Δήμου Παφλου Μελά.» 
 

11 

Κλωτςοτήρα Χρυςάνθη – Διπλωματική Εργαςία 

πνιίηεο. Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο γηα ην δεκφζην ηνκέα ζεκαίλεη λένπο ηξφπνπο 

ζπλεξγαζία κε ηα εκπιεθφκελα κέιε  , νηθνδφκεζε λέσλ πιαηζίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ 

θαη δεκηνπξγία λέαο κνξθήο ζρέζεσλ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή , 2013). 

Η Γηαθήξπμε ηνπ Βεξνιίλνπ (2020) είλαη ε  λεφηεξε  πνιηηηθή ζπκθσλία , ζε 

Δπξσπατθφ επίπεδν , θαη ζρεηίδεηαη  κε  ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ,ε νπνία εληζρχεη  

πεξεηαίξσ  ηνλ βαζηθφ  ξφιν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ  ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ δίλνληαο έκθαζε  ζηελ αμία ηνπ  σο πξνο ηελ θνηλσλία θαη  ηαπηφρξνλα, 

ν πνιίηεο ηίζεηαη ζην επίθεληξν Οξίδεη ην δεκφζην ηνκέα σο ηελ θηλεηήξηα δχλακε γηα 

θαηλνηφκεο ιχζεηο ηερλνινγίαο .
7
 

1.4.1 εκαληηθά νξόζεκα ςεθηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ ζηελ ΔΔ. 

Η Δπξψπε ζηνρεχεη   ζηελ ελίζρπζε  ησλ επηρεηξήζεσλ  θαη ησλ πνιηηψλ θαη  ζε 

έλα βηψζηκν ςεθηαθφ κέιινλ, κε απμαλφκελε  επεκεξία ζέηνληαο ζην επίθεληξν ηνπ ηνλ 

πνιίηε. Σν φξακα ηεο θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο παξνπζίαζε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηηο 

9 Μαξηίνπ 2021 γηα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο Δπξψπεο κέρξη  ην 2030. Η  

πξφηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο είλαη κηα  ςεθηαθή ππμίδα γηα ηελ ςεθηαθή δεθαεηία 

ηεο ΔΔ , ε  νπνία δηακνξθψλεηαη βαζηδφκελε ζε  ηέζζεξα θνκβηθά ζεκεία. Γηα ηνπο 

πνιίηεο ε ζηφρεπζε είλαη ε αλάπηπμε ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ κε ζηφρν ην 80% ηνπ 

πιεζπζκνχ λα θαηέρεη βαζηθέο γλψζεηο . ηνλ ηνκέα ησλ  επηρεηξήζεσλ ην 75%   ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ππνινγηζηηθφ λέθνο . Θα πξέπεη λα  νινθιεξσζνχλ νη ελέξγεηεο 

πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα  αζθαιείο θαη βηψζηκεο ςεθηαθέο ππνδνκέο. ε επίπεδν 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ νη βαζηθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο ζα κεηαηξαπνχλ ζε  100 % 

δηαδηθηπαθέο θαη νη πνιίηεο ζα θάλνπλ ρξήζε ςεθηαθήο ηαπηφηεηαο ζηηο ζπλαιιαγέο κε 

ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε.
8
 

1.4.2 Πνιπθξαηηθά έξγα  

 Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ε ΔΔ  ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ  δξνκνινγεί 

πνιπθξαηηθά έξγα κεγάιεο θιίκαθαο , ηα νπνία θαλέλα θξάηνο κέινο κεκνλσκέλα  δελ ζα 

είρε ηε δπλαηφηεηα  λα αλαπηχμεη απφ κφλν ηνπ. Σα έξγα απηά  έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπλδπάζνπλ επελδχζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Μεραληζκνχ Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο, ησλ θξαηψλ κειψλ  θαη ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα θαη  ππνζηεξίδνπλ κηα δηαζπλδεδεκέλε, δηαιεηηνπξγηθή θαη αζθαιή ςεθηαθή εληαία 

αγνξά , θαιχπηνληαο ηπρφλ θελά πνπ εληνπίδνληαη ζηηο θξίζηκεο ηθαλφηεηεο ηεο ΔΔ. 

                                                           
7 Πιεξνθνξίεο απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ νπνία αλαιχεηαη ε  

Γηαθήξπμε ηνπ Βεξνιίλνπ. 
8 Πιεξνθνξίεο γηα ηελ ςεθηαθή δεθαεηία ηεο Δπξψπεο θαη ηνπο ςεθηαθνχο ζηφρνχο γηα ην 2030 , νη 

νπηέο αληιήζεθαλ απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο . 
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1.4.3 Πξόγξακκά : «Πνξεία πξνο ηελ Φεθηαθή δεθαεηία» 

 Η ζέζπηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πνξεία πξνο ηελ Φεθηαθή Γεθαεηία» ζέιεη λα 

δηαζθαιίζεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ΔΔ γηα  ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 

θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο  . Οη ζηφρνη ηεο είλαη θαζνξηζκέλνη  κέρξη ην ηέινο ηεο 

δεθαεηίαο, φπσο πεξηγξάθεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ αλαθνίλσζε γηα ηελ ςεθηαθή ππμίδα. 

Οη ςεθηαθέο δεμηφηεηεο , νη ςεθηαθέο ππνδνκέο  ,  ε ςεθηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ είλαη ηα ηέζζεξα βαζηθά ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο . 

Απαξαίηεην επφκελν βήκα απνηειεί  ε έγθξηζε ηεο πνιηηηθήο ζπκθσλίαο πνπ επηηεχρζεθε 

απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ,ψζηε λα ηεζεί ζε  ηζρχ  ην πξφγξακκα 

πνιηηηθήο πνπ αθνξά ηελ  ςεθηαθή δεθαεηία.
9
 

1.4.4. Υξεκαηνδόηεζε ησλ ςεθηαθώλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο ΔΔ 

Ο  ςεθηαθφο ηνκέαο δηαδξακαηίδεη  ζεκαληηθφ  ξφιν ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ. 

Οη ςεθηαθέο ιχζεηο αλαδεηθλχνπλ  επθαηξίεο κεγάιεο ζεκαζίαο  θαη ζεσξνχληαη  

αλαγθαίεο  γηα ηε δηαζθάιηζε  ηεο αλάθακςε ηεο Δπξψπεο θαη ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο 

ηεο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Σν ζρέδην γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε ηεο ΔΔ  

πξνυπνζέηεη φια ηα  θξάηε κέιε λα δηαζέζνπλ ηνπιάρηζηνλ ην είθνζη ηεο εθαηφ ησλ 

θνλδπιίσλ ηνπ Μεραληζκνχ Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο, αμίαο πεξίπνπ  672  δηζ. 

επξψ , γηα ηελ  ςεθηαθή κεηάβαζε ηνπο . Σα πξνγξάκκαηα επελδχζεσλ , φπσο 

ην πξφγξακκα  γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία "Οξίδσλ Δπξψπε" θαη ν κεραληζκφο  

ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ ππνδνκψλ "πλδένληαο ηελ Δπξψπε",  δηαζέηνπλ κεγάιεο αμίαο  

ρξεκαηηθά  πνζά γηα  έξγα ςεθηαθήο θαηλνηνκίαο. Η ΔΔ έρεη σο ζθνπφ  λα θαηαθηήζεη 

ηνπο  ζηφρνπο ηεο ςεθηαθήο κεηάβαζεο κε ηε ρξήζε επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηε  

ζέζπηζε λέσλ θαλφλσλ.
10

  

1.5 Φεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο ζηελ Διιάδα  

Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο  αλαγθαηφηεηα   θαη 

φρη απιά κηα επηινγή ψζηε λα κπνξέζνπλ νη θπβεξλήζεηο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο θξίζεηο 

πνπ πξνθιήζεθαλ  φρη απιά  ζε επίπεδν νηθνλνκίαο  αιιά  θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν.  

πσο ζε νιφθιεξή ηελ ΔΔ έηζη θαη ζηελ Διιάδα , ε αλάγθε  γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

ηθαλφηεηαο  ρξήζεο ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ  θαη ηε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ  

δεκνζηψλ ππεξεζηψλ  είλαη επηηαθηηθή . Η εθαξκνγή ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ 

απνηειεί εζληθή ζηξαηεγηθή κε θνηλσληθφ- νηθνλνκηθφ απνηχπσκα. Η Διιάδα ζην 

                                                           
9 ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο ΔΔ αλαιχεηαη ε πξφηαζε Θέζπηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνιηηηθήο 

2030 «Πνξεία πξνο ηελ Φεθηαθή Γεθαεηία.  
10 Έγγξαθν γηα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ, ηελ ζεκαζία ,  ηα νθέιε θαη ηελ πνιηηηθή ηεο ΔΔ. Σα 

ζηνηρεία αληιήζεθαλ απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ  
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θνκκάηη ησλ ςεθηαθψλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ αθνινπζψληαο κηα εκπξνζζνβαξή πνιηηηθή, 

πέηπρε κηα εληππσζηαθή εθζεηηθή αχμεζε ζηε ρξήζε ηνπο, ε νπνία απνηππψλεηαη θαη ζην 

εζσηεξηθφ πεδίν .11 

Ο εηήζηνο Γείθηεο Φεθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη Κνηλσλίαο (DESI) δίλεη κηα 

κεηξήζηκε εηθφλα ζρεηηθά κε   ηελ πνξεία θαη ηελ εμέιημε  ησλ θξαηψλ- κειψλ ηεο ΔΔ 

πξνο ηελ ςεθηαθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία, βαζηζκέλε ζηα ζηνηρεία πνπ αληιεί απφ ηε 

Eurostat, θαζψο   θαη   απφ εμεηδηθεπκέλεο έξεπλεο  θαη κεζφδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

Οπζηαζηηθά θαηαγξάθεη ηελ πξφνδν ςεθηαθήο αληαγσληζηηθφηεηαο  πνπ έρεη ζεκεησζεί 

ζηνπο ηνκείο   ηεο επξπδσληθήο πξνζβαζηκφηεηαο , ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ , ηεο 

ελζσκάησζεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο  απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηηο ςεθηαθέο  δεκφζηέο 

ππεξεζίεο. χκθσλα κε ην Γείθηε Φεθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη Κνηλσλίαο  (DESI)  ηνπ 

2022  ε  ζέζε θαηάηαμεο ηεο Διιάδαο είλαη  25ε ζην ζχλνιν  ησλ είθνζη  επηά  θξαηψλ 

κειψλ ηεο ΔΔ . Μνιαηαχηα , ε Διιάδα ζπλνιηθά  έρεη ζεκεηψζεη  ηθαλνπνηεηηθή εμέιημε   

ηα  ηειεπηαία έηε   ζε ζχγθξηζε  κε ηα ππφινηπα  θξάηε κέιε ηεο ΔΔ , ην νπνίν δείρλεη  φηη 

ε Διιάδα   κεηψλεη  ηε δηαθνξά. 

Η Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ εηθνζηή έθηε  ζέζε ζηελ Δπξσπατθήο Έλσζεο  φζνλ 

αθνξά ηηο ςεθηαθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Σν πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ πνπ ζεσξνχληαη 

ελεξγνί πξνο ηηο  ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (69 %) παξαηεξείηαη απμεκέλν 

ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνχκελν έηνο  (67 %) θαη είλαη θαηά ηέζζεξα (4%)  πςειφηεξν απφ 

ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ (65%). Η ζέζε ηεο Διιάδαο παξακέλεη πνιχ θάησ απφ ηνλ κέζν φξν 

ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο  ΔΔ θαη ζηνπο δχν δείθηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

ςεθηαθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο  πνιίηεο θαη ζηηο ςεθηαθέο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο. Χζηφζν, ε παξνρή ππεξεζηψλ ζε Έιιελεο 

πνιίηεο θαη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο παξνπζίαζε  ζεκαληηθή βειηίσζε  ην 2021 . Παξφηη ν 

βαζκφο πξνφδνπ δελ αληηθαηνπηξίδεηαη αθφκε κε αθξίβεηα  ζηνπο αξηζκνχο απηνχο, ε  

Διιάδα έρεη μεθηλήζεη ήδε ηελ θαζνιηθή  ςεθηνπνίεζε ζε φιεο ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο 

ηεο , φπσο πεξηγξάθεηαη  ζηε Β.Φ.Μ .12 

1.5.1 Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο  

Κνκβηθφ ζεκείν ζηε δηαδηθαζία ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ απνηειεί ε 

ζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνλ Ινχιηνπ ηνπ 2019. Σν Τπνπξγείν 

Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ζρεκαηίδεη κηα θαηλνηφκα κνλάδα δεκφζηαο δηνίθεζεο 

                                                           
11 Άξζξν  γηα ηελ ςεθηαθή κεηαξξχζκηζε θαη ηε  δπλακηθή  ηεο εμέιημεο  ηνπ Αζζελίδε . ζηελ 

ηζηνζειίδα εθεκεξίδαο «Η ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ» .   
12 χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα  ηνλ  Γείθηε 

Φεθηαθήο Οηθνλνκία & Κνηλσλίαο (DESI) γηα ηα θξάηε –κέιε ηεο ΔΔ .  
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ελνπνηψληαο  φιεο ηηο δνκέο  πνπ ζπλδένληαη  κε  ηηο παξνρέο  ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο 

ηνπο πνιίηεο θαζψο θαη κε  ηνλ επξχηεξν ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο. Παξάιιεια πξφζεζε ηνπ είλαη  ε απινπνίεζε νπνηαζδήπνηε δηαδηθαζίαο  πξηλ 

ηελ κεηαηξνπή ηεο  ζε ςεθηαθή ψζηε λα κελ ςεθηνπνηείηαη ε γξαθεηνθξαηία .Η εληαία 

δνκή ζε επίπεδν επηρεηξεζηαθφ δηνξζψλεη ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ ππεξεζηαθψλ 

κνλάδσλ κεηψλνληαο έηζη ην θφζηνο θαη πξνζδίδνληαο πνηφηεηα ζηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο .  

1.5.2 Πύιε «Gov.gr» 

Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ζπκθψλα κε ην Νφκν 4727/2020 νξίδεη φηη 

πξνεπηινγή γηα ηηο δεκφζηεο αξρέο ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη   ε ςεθηαθή επηθνηλσλία θαη 

νη ςεθηαθέο ππεξεζίεο , νη νπνίεο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ηφζν ζε ηδηψηεο φζν θαη ζε 

επηρεηξήζεηο κέζσ ηεο πχιεο «Gov.gr». ηελ πχιε ηνπ gov.gr ηα πηζηνπνηεηηθά γηα 

βαζηθά «γεγνλφηα δσήο»  πνπ εθδίδνληαη δηαδηθηπαθά μεπεξλνχλ ην 80%  . Μηα 

θαηλνηφκνο δηεπαθή αλάκεζα ζε πνιίηεο  θαη δεκφζηνπο νξγαληζκνχο  δεκηνπξγήζεθε  ην 

2021 , νη «ζπξίδεο πνιηηψλ θαη δεκνζίσλ νξγαληζκψλ» ζηελ νπνία νη νξγαληζκνί 

ζπλέδεζαλ ηα πθηζηάκελα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπο θαη έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα λα 

παξέρνπλ  ηηο ππεξεζίεο ηνπο δηαδηθηπαθά. 

 Η Διιάδα εμαθνινπζεί λα παξνπζηάδεη έληνλε δέζκεπζε πξνο ηνλ ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ αλαβαζκίδνληαο ηηο ππνδνκέο ηεο , 

απινπνηψληαο  ηηο  δηαδηθαζίεο  θαη κεηψλνληαο  ην δηνηθεηηθφ θφξην γηα ηνπο πνιίηεο θαη 

ηηο επηρεηξήζεηο.. 

1.6 Σάζεηο θαη νξόζεκα  ηνπ ςεθηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ ζηε Γεκόζηα 

Γηνίθεζε  

Σν Παξαηεξεηήξην Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ 

θαη Βηνκεραληψλ (ΔΒ)  απνζθνπεί ζηε παξαθνινχζεζε ,κε  ζπζηεκαηηθφ  θαη 

νπζηαζηηθφ ηξφπν , ηεο ςεθηαθήο σξηκφηεηαο θαη ηεο πνξείαο ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ εμειίζζεηαη ζηηο  ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη γεληθφηεξα ζηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία. Γνκηθφ ζηνηρείν ηνπ απνηειεί θαη ε εμέηαζε ησλ  

δξάζεσλ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θπξίσο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε  ζπλδπάδνληαο ηα 

απνηειέζκαηα  κε  θαιά παξαδείγκαηα άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ .  

 Ο ΔΒ  αλαθέξεη φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε Διιάδα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 

νπζηαζηηθά, ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ζηε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε. Δζηηάδνληαο εηδηθφηεξα ζηελ ηειεπηαία δηεηία  παξαηεξεί 
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βειηηζηνπνίεζε ησλ παξνρψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο  δηαζέηνληαο σο νδεγφ ηεο ηελ   

Βίβιν Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ 2020-2025  ε νπνία απνηειεί θαη ηελ ςεθηαθή 

ζηξαηεγηθή ηεο. Σν Παξαηεξεηήξην Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ΔΒ, κε ηελ 

ζχκπξαμε ηεο Deloitte παξνπζηάδεη ηηο  εμειίμεηο  ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ,ηηο ηάζεηο θαη ηα νξάκαηα πνπ είλαη θαηαγεγξακκέλα  ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία γηα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ.
13

 

1.6.1 Σάζεηο Φεθηαθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ  

Μεγάιε έκθαζε δίλεηαη  ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε   κέζα απφ ηελ παξνρή 

ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ . Σν θξάηνο πιένλ ιεηηνπξγεί πειαηνθεληξηθά /πνιηηνθεληξηθά , 

πξνζθέξνληαο  εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο ,δεκηνπξγψληαο ςεθηαθά θαλάιηα πξφζβαζεο  

δηαζέζηκα ζε εηθνζηηεηξάσξε βάζε  .Σν ςεθηαθφ θξάηνο ,ρξεζηκνπνηψληαο  κνλαδηθά 

ζεκεία ηαπηνπνίεζεο  φπσο ε πηζηνπνίεζε ζην  Δζληθφ Μεηξψν Δπηθνηλσλίαο Πνιηηψλ 

(ΔΜΔΠ) ή ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή παξέρεη κηα πιεηάδα ππεξεζηψλ ζηηο εληαίεο 

πιαηθφξκεο (φπσο ζην gov.gr) . 

Αμηνπνηψληαο ηα δεδνκέλα  ν θξαηηθφο κεραληζκφο πξνζπαζεί λα δξάζεη 

«πξνιεπηηθά»  απαιιάζζνληαο ηνλ πνιίηε ζην λα αηηεζεί ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ αηηήκαηνο  

φπσο ζηελ έθδνζε Αξηζκνχ Μεηξψνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο  (ΑΜΚΑ) , ν νπνίνο 

απηφκαηα απνδίδεηαη κε ηε δήισζε κηαο γέλλεζεο ζην Λεμηαξρείν. Ο  ςεθηαθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο  πξνάγεη ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε  ησλ πνιηηψλ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο  

θαηαξξίπηνληαο εκπφδηα πνπ πξνθαινχζε ε ππνρξεσηηθή θπζηθή παξνπζία ζηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο . Άηνκα ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο  , πνιίηεο κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα έρνπλ 

άκεζε δηαδηθηπαθή πξφζβαζε ζηελ  ππεξεζία πνπ επηζπκνχλ . Ο δεκφζηνο θαη ηδησηηθφο 

ηνκέαο ζπκπξάηηνπλ θαη ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ. Μεγάιε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηξερνπζψλ θαη 

επηθείκελσλ πξνθιήζεσλ φπσο  ε ηα αζθαιή ζπζηήκαηα , νη έιεγρνη , ε αζθάιεηα ησλ 

δεδνκέλσλ . Σέινο ζεσξείηαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή  ε ελίζρπζε ζηηο  ςεθηαθέο δεμηφηεηεο  

ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ψζηε ε επίηεπμε ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ λα γίλεη 

απνηειεζκαηηθά θαη γξήγνξα.  

1.6.2 εκαληηθά νξόζεκα ςεθηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ ζηελ Διιάδα 

Σα ζεκαληηθφηεξα νξφζεκα  πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνλ ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ζηξαηεγηθνχ ή επηρεηξεζηαθνχ ραξαθηήξα θαη αθνξνχλ ηελ ειιεληθή 
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Γεκφζηα Γηνίθεζε  επηθεληξψλνληαη ζε νρηψ ππιψλεο ζχκθσλα κε ηε Deloitte. ε απηά 

ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ νη θνξείο πξνζδνθψληαο ηελ θαηάθηεζε ησλ επηζπκεηψλ 

επηπέδσλ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ψζηε λα απνθνκίζνπλ θαη ηα αληίζηνηρα νθέιε.
14

 

1.6.2.1  Φεθηαθό όξακα  

Σν φξακα ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ζπγθεληξψλεηαη 

ζηε Βίβιν Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ 2020-2025  , ε νπνία δεκνζηεχζεθε ηνλ Ινχλην 

2021.  Απνηειεί έλα ζπιινγηθφ έξγν ζην νπνίν ζπγθεληξψλνληαη  νη άμνλεο ζηξαηεγηθήο 

παξέκβαζεο  , ν ζρεδηαζκφο ησλ ζπζηεκάησλ , ηπρφλ παξεκβάζεηο θαη γεληθά ην κνληέιν 

δηαθπβέξλεζεο . θνπφο ηεο είλαη ε απινπνίεζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ πνιηηψλ ζηηο 

ζπλαιιαγέο ηνπ κε ηνπο θνξείο ηνπ  δεκνζίνπ. Η Βίβινο ζρεδηάζηεθε πνιηηνθεληξηθά θαη 

βαζίδεηαη ζε θαηεπζπληήξηεο Αξρέο  , φπσο  ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα , ε αξρή «κφλνλ άπαμ» 

,ε εμάιεηςε ηνπ απνθιεηζκνχ ,ε απνθπγή ςεθηνπνίεζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο  , 

βαζηδφκελε ζε πξσηνβνπιίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  , ηνπ ΟΟΑ θαη ζε παξαδείγκαηα 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ  ζε άιιεο ρψξεο.  Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο  απνηεινχλ ηνλ νδεγφ 

γηα ην ζρεδηαζκφ νπνηαζδήπνηε δηαδηθαζίαο  θαη ε δηαζθάιηζε  ηήξεζεο ηνπο απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε.     

1.6.2.2 Αλάπηπμε νινθιεξσκέλνπ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ  

ηηο ξαγδαίεο αιιαγέο πνπ επηθέξεη ν κεηαζρεκαηηζκφο  είλαη απαξαίηεην λα 

δεκηνπξγεζεί έλα νινθιεξσκέλν ξπζκηζηηθφ πιαίζην ην νπνίν ζα εληζρχεη ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ θξάηνπο .   

Η θσδηθνπνίεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ θεηκέλνπ πνπ αθνξά ηα ζέκαηα ςεθηαθήο 

δηαθπβέξλεζεο  ζεζπίζηεθε κε ην Νφκν 4727/2020(Α΄ 184. Σίηινο ηνπ «Φεθηαθή 

Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (Δ.Δ.) 2016/2102 

θαη ηεο Οδεγίαο (Δ.Δ.) 2019/1024) Ηιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην 

Διιεληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο (Δ.Δ.) 2018/1972) θαη άιιεο δηαηάμεηο» .Πεξηζζφηεξεο απφ  

120 δηαηάμεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ  ζπγθεληξψζεθαλ θαη επηθαηξνπνηήζεθαλ. Με ην λφκν 

4727/2020 ζεζπίδνληαη θαηλνηφκεο, απινπνηεκέλεο  δηαδηθαζίεο   , νξίδεηαη ε απνδεηθηηθή 

ηζρχ ησλ εγγξάθσλ θαη εληζρχεηαη ε πχιε ηνπ gov.gr.  
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1.6.2.3 Αλάπηπμε ηζρπξήο δνκήο θαη νξγάλσζεο  

Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί αλ δελ πθίζηαληαη 

ζχγρξνλεο θαη απνηειεζκαηηθέο δνκέο . Σν Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ζπληζηά  

κηα ζχγρξνλή θαη θαηλνηφκα κνλάδα δηνίθεζεο  , ε νπνία θαηάθεξε λα ζπγθεληξψζεη φιεο 

ηηο ιεηηνπξγίεο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ πνπ αθνξνχλ ηηο δηαδηθηπαθέο 

ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο . Τπαγφκελεο πιένλ ζην Τπνπξγείν είλαη πιήζνο ππεξεζηψλ 

φπσο ε ΓΓΠΓΓ , ε ΗΓΙΚΑ  , ην ΔΓΤΣΔ , ην ΔΚΣ θαη ηα ΚΔΠ. 

1.6.2.4 Γηαθπβέξλεζε δεδνκέλσλ / αλνηθηά δεκόζηα δεδνκέλα 

Θεζκηθά ε ελζσκάησζε ηεο   Δπξσπατθήο Οδεγίαο 2019/1024 γηα ηα αλνηθηά 

δεδνκέλα  πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην Νφκν 4727/2020 .Απφξξνηα ηνπ λφκνπ ήηαλ ε 

δεκηνπξγία ηεο λέαο  πχιεο δεδνκέλσλ data.gov.gr ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε επεμεξγαζία 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ δεκνζηεχεη ε  θεληξηθή δηνίθεζε ,νη ΟΣΑ θαη άιινη νξγαληζκνί .  

Μεηεμέιημε είλαη ε δεκηνπξγία Δζληθήο Πχιεο Αλνηρηψλ Γεδνκέλσλ κε απψηεξν ζηφρν , 

ζχκθσλα κε ηε ΒΦΜ ηελ δηαθπβέξλεζε ,ηελ  αμηνπνίεζε  κε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία  θαη 

ηελ αζθάιεηα  θαη πξνζηαζία ηνπο. 

1.6.2.5 Τπνδνκέο ΣΠΔ  

Ο Νφκνο 4727/2020 πξνβιέπεη γηα  ηηο   παξνρέο ςεθηαθψλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ 

λα γίλεηαη  ρξήζε ππνινγηζηηθψλ ππνδνκψλ λέθνπο (cloud-first policy). Σν Τπνπξγείν 

Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο πξνζθέξεη  ππνδνκέο Δληαίνπ Κπβεξλεηηθνχ Νέθνπο (G-

Cloud). Σν φθεινο  γηα ην δεκφζην αιιά  θαη γηα ηνπο πνιίηεο  είλαη ε αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο , νη δπαιεηηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο κε ηειηθφ ζθνπφ   λα 

εληζρπζεί ε  παξαγσγηθφηεηα  θαη λα κεησζεί  ην θφζηνο (απαιιαγή ηνπ θνξέα 

πξνκήζεηαο απαηηνχκελεο ππνδνκήο)  

1.6.2.6 Δμαζθάιηζε πόξσλ /ελίζρπζε ζύκπξαμεο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ 

ηνκέα  

Οη πφξνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ Φεθηαθφ Μεηαζρεκαηηζκφ αληινχληαη απφ ην 

Δζληθφ ρέδην Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο  αιιά θαη απφ ην ΔΠΑ 2021-2027 . Η 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζεσξεί  ζεκαληηθή ηελ αμηνπνίεζε πκπξάμεσλ Γεκνζίνπ θαη 

Ιδησηηθνχ Σνκέα εμνηθνλνκψληαο πφξνπο κε ηνλ ηξφπν απηφ ελψ ηαπηφρξνλα εληζρχεη 

πνηνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηνπο πνιίηεο.  
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1.6.2.7 Δλίζρπζε ςεθηαθώλ Γεμηνηήησλ 

Η Βίβινο Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο  

ζπκκεηνρηθφηεηαο  ησλ πνιηηψλ ζηηο ςεθηαθέο δηαδηθαζίεο . Οη ςεθηαθέο δεμηφηεηεο 

ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο θαη ε παλδεκία αλέδεημε ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ησλ ςεθηαθψλ 

δεμηνηήησλ ησλ πνιηηψλ φζν θαη ησλ ππαιιήισλ ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο λέεο 

πξνθιήζεηο . 

1.6.2.8 Δληαία Φεθηαθή Δμππεξέηεζε  

Σν Μάξηην 2020 ιεηηνχξγεζε ε Δληαία Φεθηαθή  Πχιε ηνπ gov.gr. Με ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ε ρψξα θαηάθεξε λα απνθηήζεη έλα θεληξηθφ ζεκείν ςεθηαθψλ 

ππεξεζηψλ, νη νπνίεο θαιχπηνπλ φια ηα θξίζηκα πεδία  φπσο δηθαηνζχλε , παηδεία  , πγεία 

, εθπαίδεπζε θαη ζηαδηαθά αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πξνζηίζεληαη θαη λέεο 

δπλαηφηεηεο. Απνηειεί ζηελ νπζία έλα θαλάιη εμππεξέηεζεο  κε κεγάιε επειημία θαη 

πιεξφηεηα .  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2  ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ , ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΓΔΜΔΤΗ 

ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΞΟΤΘΔΝΧΗ. 

2.1 Δηζαγσγή  

Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο θαη ε ηαρεία πξφνδνο  ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο αιιάδνπλ 

ξηδηθά ηε θχζε ηεο εξγαζίαο  θαη ηαπηφρξνλα  απμάλνπλ ηελ αλεζπρία γηα ην κέιινλ . Οη 

θπβεξλήζεηο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε δέρζεθαλ πηέζεηο  απφ δηάθνξα θχκαηα θξίζεσλ , 

φπσο  ε  παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε κε απνηέιεζκα ηηο πνιηηηθέο ιηηφηεηαο , ε 

πξνζθπγηθή θξίζε θαη πξφζθαηα  ε έιεπζε ηεο παλδεκίαο νδεγψληαο ζε κεηαξξπζκίζεηο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο. Η ςεθηνπνίεζε παξνρήο ππεξεζηψλ  δελ πεξηιακβάλεη ηε 

κεηαηξνπή απιά ησλ αλαινγηθψλ δεδνκέλσλ ζε ςεθηαθέο κνξθέο (Vonk et al.,2007)  .Ο  

αλαζρεδηαζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ (Eppel & Lips, 2016 ) θαη ε ςεθηαθή αλαβάζκηζε ησλ 

κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ (Hansen & Nørup, 2017 ; Tummers & Rocco, 2015 ) 

κεηακνξθψλνπλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηνπο πνιίηεο  θαη ζηηο ηνπηθέο αξρέο 

θαζψο θαη εληφο ησλ ηνπηθψλ δηνηθήζεσλ (Barbosa et al., 2013 ; Berger et al., 2016 ; 

Heuermann, 2018 ). εκαληηθή θξίλεηαη ε αλζεθηηθφηεηα θαη ε πξνζαξκνγή  ησλ 

ππαιιήισλ ζηελ επεξρφκελε ςεθηαθή αλάπηπμε . 

Σν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ έρεη κεηαηξαπεί ζε ςεθηαθφ (Richter et al.,2018) θαη νη 

ππάιιεινη ζα πξέπεη λα εμνηθεησζνχλ κε ηα ςεθηαθά εξγαιεία ψζηε λα κπνξνχλ λα ηα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο ηνπο . Η ζηάζε ησλ ππαιιήισλ απέλαληη ζηελ 

ςεθηνπνίεζε είλαη δηηηή . Απφ ηε κία πιεπξά  νη εξγαδφκελνη κπνξεί λα νδεγεζνχλ ζε 

πξνβιήκαηα απνδνρήο , ηθαλνπνίεζεο  , ηερλνθνβίαο , αβεβαηφηεηαο  θαη λα ζεσξήζνπλ 

ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ σο απεηιή θαη ηε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ  κε 

αλαγθαία ζε κεγάιν βαζκφ  (Dukic et al.,2017) .Απφ ηελ άιιε νη δεκφζηνη ππάιιεινί 

,ζχκθσλα κε εκπεηξηθά επξήκαηα , αλαγλσξίδνπλ θαη εθηηκνχλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

ςεθηαθήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πνιίηεο , εζηηάδνληαο ζηελ ηαρχηεηα θαη ζηελ επθνιία 

ρξήζεο ηνπο (Berger et al.,2016). 

ηφρνο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη λα ε αλάπηπμε ησλ ζεσξεηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ  ηφζν ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο αιιά θαη ηεο εξγαζηαθήο εμνπζέλσζεο 

θαη δέζκεπζεο  θαζψο θαη ην θφξην εξγαζίαο ,  έλλνηεο νη νπνίεο ζεσξνχληαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο . Η εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε , ε εξγαζηαθή δέζκεπζε θαη ε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη ηξία δηαθνξεηηθά είδε επεκεξίαο (Schaufeli,Taris & Van 

Rhenen,2008). Θα παξνπζηαζηνχλ  βαζηθέο ζεσξίεο θαη αλαθνξέο ηεο βηβιηνγξαθίαο  γηα 

ηελ ηθαλνπνίεζε , ηελ εμνπζέλσζε  θαη ηελ εξγαζηαθή δέζκεπζε  .Θα γίλεη αλαθνξά  

ζηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζην ζχλδξνκν ηεο επαγγεικαηηθήο  

εμνπζέλσζεο θαη ζηηο επηπηψζεηο ηνπ ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη δέζκεπζε. 
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Η αλάιπζε ησλ παξαπάλσ ελλνηψλ ζα απνηειέζεη εξγαιείν ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο ψζηε λα  εμεηαζηεί θαηά πφζν ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο πνπ ζπληειείηαη ζε 

έληνλν βαζκφ  εηδηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα,  πξνζθέξεη ηθαλνπνίεζε θαη εξγαζηαθή 

δέζκεπζε ζηνπο εξγαδφκελνπο   ή ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε   αίζζεζε ηεο εμνπζέλσζεο 

παξά ηηο αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ .  

2.2 Δξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη δέζκεπζε 

Η εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε απνηειεί κηα έλλνηα γηα ηελ νπνία αλ θαη έρνπλ 

απνδνζεί πνηθίινη νξηζκνί , ζα κπνξνχζε  λα απνδνζεί γεληθεχνληαο ηνλ σο ηε ζεηηθή 

ζηάζε ελφο  αηφκνπ σο πξνο ηελ εξγαζία ηνπ  (Tsounis, 2016; Papasotirou et al., 2019; 

Drosos et al., 2021).Η αξρηθή άπνςε φηη ν εξγαδφκελνο αηζζάλεηαη ηθαλνπνίεζε ζπλνιηθά 

απφ ηελ εξγαζία ηνπ  έρεη αιιάμεη .  Ο εξγαδφκελνο είλαη πνιχπιεπξε πξνζσπηθφηεηα κε 

δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο εξγαζίαο ηνπ  φπσο ε ακνηβή , ν ρψξνο  

εξγαζίαο  , νη ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο  θαη αιιά ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ηνπ (Judge et al.,  

2002). 

Η πξνζέγγηζε απφ ηνλ Maslow  κε ηελ ππξακίδα αλαγθψλ  απνηειεί κηα απφ ηηο 

πην γλσζηέο ζεσξίεο ηθαλνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζηε βάζε ηεο ππξακίδαο 

εκθαλίδνληαη  νη θπζηνινγηθέο αλάγθεο θαη αλεβαίλνληαο αθνινπζνχλ νη αλάγθεο 

αζθαιείαο ,νη θνηλσληθέο, νη απηνεθηίκεζεο θαη ζηελ  θνξπθή νη αλάγθεο 

απηνπξαγκάησζεο  . Αλ απνδνζνχλ  ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν νη θπζηνινγηθέο αλάγθεο 

αλάγνληαη ζε βαζηθέο εξγαζηαθέο αλάγθεο φπσο ν κηζζφο , ηα επηδφκαηα θαη γεληθά νη 

νηθνλνκηθέο παξνρέο (Papasotiriou et.al, 2018). Η αζθάιεηα θαηά ηελ εξγαζία , ε 

αζθάιηζε , ε ζηαζεξφηεηα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην δεχηεξν επίπεδν ηεο ππξακίδαο . Οη 

θνηλσληθέο αλάγθεο αθνξνχλ ηελ ζρέζε αιιειεπίδξαζεο κε ζπλαδέιθνπο  θαη ην 

επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν  .Η θαηαμίσζε ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα  ,ε αλάγθε ηνπ 

αηφκνπ γηα δπλακηθή παξνπζία ζηνλ ρψξν εξγαζίαο θαη ε εθηίκεζε ησλ ηθαλνηήησλ  

(Zapantis et al., 2017) αθνξνχλ ηελ αλάγθε απηνεθηίκεζεο  . Σέινο   νη αλάγθεο 

απηνπξαγκάησζεο   έγθεηληαη  ζηελ αλάγθε  γηα βειηίσζε  θαη εμέιημε ζηνλ εξγαζηαθφ  

ρψξν (Kaur , 2013). 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ν βαζκφο  ηνπ θαηά πφζν έλα  άηνκν ηθαλνπνηείηαη  απφ ηελ 

εξγαζία ηνπ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ ςπρηθή ηνπ πγεία θαη κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ απφδνζε ηνπ , ηε δέζκεπζε ηνπ ζηνλ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν απαζρνιείηαη 

θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο πειάηεο ηνπ νξγαληζκνχ . 

Καηά ηνλ Locke (1976) ν  νξηζκφο γηα ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε  είλαη «..ε ζεηηθή 
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ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε ελφο αηφκνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πνπ εθηειεί , ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη εθπιεξψλνληαη νη επαγγεικαηηθέο ηνπ αμίεο» .    

Δίλαη ζεκαληηθφ φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηε βηβιηνγξαθία λα ηθαλνπνηνχληαη νη 

ςπρνινγηθέο αλάγθεο γηα ηνπο ππαιιήινπο θαζψο ζχκθσλα κε  ηνπο Durst θαη DeSantis 

«ε  ηθαλνπνίεζε είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο  ππαιιήινπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα , νη νπνίνη  

ζπρλά εθιακβάλνληαη σο δπζηπρηζκέλνη εξγαδφκελνη».( Durst θαη DeSantis ,1997) .  

Η έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ηφζν ζηε 

δηαδηθαζία κέηξεζεο θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο. Ο Oliver (1997), αλαθέξεη  

ραξαθηεξηζηηθά φηη «φινη γλσξίδνπλ ηη είλαη ε ηθαλνπνίεζε κέρξη λα δεηεζεί λα ηελ 

νξίζνπλ. Σφηε θαίλεηαη, φηη θαλέλαο δε γλσξίδεη». Η δπζθνιία νθείιεηαη αξρηθά  ζηελ 

αλππαξμία ελφο θνηλά απνδεθηνχ νξηζκνχ (Antoniou, Davidson, &  Cooper, 2003, 

Maslach, 1982) .Η ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία επεξεάδεηαη ηφζν απφ ην ραξαθηήξα ηνπ 

ππαιιήινπ φζν θαη απφ ηνπο πξνζσπηθνχο ζηφρνπο θαη θίλεηξα  θαζηζηψληαο 

ππνθεηκεληθά ηα θξηηήξηα πνπ ηελ νξίδνπλ . Αληηιακβάλεηαη έηζη ν θαζέλαο φηη ε 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε είλαη κηα έλλνηα πνιπδηάζηαηε, ε νπνία απνηειείηαη απφ έλα 

ζχλνιν ζηάζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ  , ην νπνίν δηαθνξνπνηείηαη  ζηηο επηκέξνπο πηπρέο ηεο 

εξγαζίαο .  Η δηεξεχλεζε δεηεκάησλ  πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 

εξεπλψληαη θαζψο θαίλεηαη πσο ζπλδένληαη κε ηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο  . Μειέηεο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα  κεηαμχ  

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ππάξρεη άκεζε ζχλδεζε 

(Aiken et al., 1997). 

Μεηαγελέζηεξα  πξνηάζεθε ε γεθχξσζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο έλλνηαο ηεο 

εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο  κε ηελ έλλνηα ηεο εξγαζηαθήο δέζκεπζεο (Wegge et al.,2007). 

Ο νξηζκφο πνπ δφζεθε γηα ηελ εξγαζηαθή δέζκεπζε θαη ελζσκαηψλεη ηηο θιαζηθέο έλλνηεο 

ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο θαη δέζκεπζεο ζε έλαλ νξγαληζκφ ήηαλ « ζπκκεηνρή, 

αθνζίσζε θαη ηθαλνπνίεζε εξγαδνκέλνπ ζηελ εξγαζία» .  

Έλαο ππάιιεινο κπνξεί λα αηζζάλεηαη ηθαλνπνίεζε ρσξίο λα αζρνιείηαη ελεξγά 

κε ην αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπ .χκθσλα  κε ηνπο MacLeod & Clarke (2009) κπνξεί  νη 

έλλνηεο ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο δέζκεπζεο λα ζπλδένληαη ακνηβαία αιιά κφλν ε 

δέζκεπζε ζηελ εξγαζία κπνξεί λα ππεξβεί έλα ηππηθφ επίπεδν απφδνζεο. Η εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε παξακέλεη σο  πξνυπφζεζε ψζηε λα κπνξέζεη λα αλαπηπρζεί θαη ε 

εξγαζηαθή δέζκεπζε . Οη νξγαληζκνί ρξεηάδνληαη αθνζησκέλνπο εξγαδφκελνπο πνπ ζα 

απνδίδνπλ θαη ζα αληαπεμέξρνληαη ζηηο πξνθιήζεηο  .Η δέζκεπζε θάλεη ηνλ εξγαδφκελν 
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λα ζεσξεί ηελ δνπιεία ηνπ κηα θαζεκεξηλή πξφθιεζε αληί λα ηε ζεσξεί απαηηεηηθή θαη 

αγρσηηθή  (Bakker et al.,2008,Valachis et al.,2009 ,Nikolaou, 2018). 

Οη Tandung et al. (2016) αλέθεξε φηη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία παίδεη 

θξίζηκν ξφιν ζηελ πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε εξγαδνκέλσλ ζε έλαλ νξγαληζκφ Οη 

Mathieu et al. (2016) θαη ν Yousef (2017) ππέδεημαλ ηελ ηθαλνπνίεζε σο βαζηθφ 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ  νξγαλσηηθή δέζκεπζε κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ. 

Η νξγαλσηηθή δέζκεπζε απνηειεί   κηα ςπρνινγηθή θαηάζηαζε πνπ 

«ραξαθηεξίδεη ηε ζρέζε ηνπ εξγαδνκέλνπ κε ηνλ νξγαληζκφ θαη  έρεη επηπηψζεηο ζηελ 

απφθαζε λα ζπλερίζεη λα είλαη κέινο ηνπ νξγαληζκνχ» (Meyer & Allen, 1991,). 

Τπνδειψλεη ηε δχλακε ηεο ηαχηηζεο θαη ηεο εκπινθήο ηνπ εξγαδνκέλνπ κε ηελ ηνλ 

νξγαληζκφ. Οη Jang θαη Kandampully (2018) ηφληζαλ φηη ε δέζκεπζε είλαη βαζηθφο 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πξφζεζε παξακνλήο ή ηελ πξφζεζε παξαίηεζεο 

/αιιαγήο ππεξεζίαο  ησλ ππαιιήισλ. ην πιαίζην απηφ, ε παξνχζα κειέηε ζα εμεηάζεη ηε 

ζρέζε κεηαμχ ησλ αθφινπζσλ κεηαβιεηψλ: ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο , ηθαλνπνίεζε 

απφ ηελ εξγαζία, νξγαλσηηθή δέζκεπζε θαη πξφζεζε αιιαγήο εξγαζηαθνχ αληηθεηκέλνπ. 

2.3 Δπαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε  

Η έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο (burnout) ζεσξείηαη πνιχπιεπξε σο 

θαηλφκελν κε νηθνλνκηθέο ,θνηλσληθέο ,πνιηηηζκηθέο θαη πνιηηηθέο δηαζηάζεηο , πεξίπινθε 

θαη ζρεηίδεηαη κε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ηνκείο  .Πξσηνεκθαλίζηεθε ζηελ Δπξψπε 

εμαηηίαο ησλ ξαγδαίσλ κεηαβνιψλ ζην εξγαζηαθφ ρψξν  , πνπ εκθαλψο γίλνληαη 

εληνλφηεξή   ηα ηειεπηαία ρξφληα (Κνξσλαίνπ ,2010) 

Πξψηε αλαθνξά ζηνλ φξν «επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε»  γίλεηαη ην 1974 ζηε 

βηβιηνγξαθία θαη αθνξά ζηελ εμάληιεζε ηνπ αηφκνπ σο απφξξνηα   απφ ηελ 

παξαηεηακέλε ρξήζε ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπ απνζεκάησλ (ηαπξνπνχινπ et al., 2010) . ηε 

ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε απφ πνιινχο εξεπλεηέο  νη νπνίνη αζρνιήζεθαλ θπξίσο κε ηα 

επαγγέικαηα πγείαο θαη παξνρήο θξνληίδαο  δίλνληαο ηνλ νξηζκφ ηεο «ζηαδηαθήο 

απψιεηαο  ελζνπζηαζκνχ θαη ηελ ππνηίκεζε ησλ ηδαληθψλ  , ηελ νπνία βηψλνπλ νη 

εξγαδφκελνη ζηα επαγγέικαηα θξνληίδαο θαη ε νπνία απνξξέεη απφ ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο» (Edelwich et al., 1980) . Σν ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ν Cherniss δίλεη ηνλ νξηζκφ 

ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο   σο κηα ζπλερφκελε  δηαδηθαζία θαηά ηελ εμέιημε ηεο 

νπνίαο  ν εξγαδφκελνο  πνπ ήηαλ δεζκεπκέλνο  ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εξγαζία  αξρίδεη λα 

απεκπιέθεηαη σο ηξφπνο  αληίδξαζεο ζην άγρνο θαη ζηελ πίεζε πνπ βηψλεη .  Οη 

απμεκέλεο εξγαζηαθέο απαηηήζεηο δεκηνπξγνχλ ην ζχλδξνκν επαγγεικαηηθήο  
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εμνπζέλσζεο ,ην νπνίν αλαπηχζζεηαη απφ ηε ζηξαηεγηθή ακπληηθήο αληηκεηψπηζεο  πνπ 

δηέπεηαη απφ ηελ  απνθπγή θαη ηελ απφζπξζε (Cherniss, 1980). 

O Brill νξίδεη ηελ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο σο «κηα θαηάζηαζε, 

πνπ ζρεηίδεηαη  κε ηελ εξγαζία θαη ζπλδέεηαη  κε ηηο πξνζδνθίεο, ηε δπζθνξία θαη ηηο 

δπζιεηηνπξγίεο ελφο αηφκνπ άλεπ ζνβαξήο ςπρνπαζνινγίαο, ην νπνίν έρεη ιεηηνπξγήζεη 

γηα έλα ρξνληθφ  δηάζηεκα ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν απφδνζεο ζηελ ίδηα ζέζε εξγαζίαο 

θαη δελ δχλαηαη λα επηζηξέςεη ζην πξνεγνχκελν επίπεδν ιεηηνπξγίαο ρσξίο  εμσηεξηθή 

βνήζεηα ή ρσξίο αλαπξνζαξκνγή ζην εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ» (Brill, 1984)  ελψ νη 

Pines & Aronson δίλνπλ ηνλ νξηζκφ σο   «κηα θαηάζηαζε ζσκαηηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο 

θαη λνεηηθήο εμάληιεζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε καθξνπεξίνδε έθζεζε ελφο 

εξγαδφκελνπ ζε θαηαζηάζεηο πνπ είλαη ζπλαηζζεκαηηθά απαηηεηηθέο» (Pines & Aronson, 

1983). 

Η επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε έρεη κειεηεζεί εληνλφηεξα  ηα ηειεπηαία είθνζη 

ρξφληα. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κειέηεο έρνπλ δηεμαρζεί ζε ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, 

θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο θαη δηδάζθνληεο επεηδή ην πξνζσπηθφ ζε απηά ηα επαγγέικαηα 

αιιειεπηδξά κε αλζξψπνπο ζε θαζεκεξηλή βάζε, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ζπλέπεηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο πνπ νδεγνχλ ζε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

(Schaufeli et al., 2009). Παξ' φια απηά, νη ππάιιεινη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη 

εηδηθφηεξα νη ππάιιεινη πνπ απαζρνινχληαη ζηα ΚΔΠ φπνπ νη απαηηήζεηο γηα εξγαζία θαη 

ν γξήγνξνο ξπζκφο απμάλνληαη, κε ζπλερείο αιιαγέο ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηνλ ηξφπν 

εμππεξέηεζεο ,έρνπλ κειεηεζεί ιηγφηεξν. 

χκθσλα κε ηελ εξγαζία ησλ Maslach et al. (2001), ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

ελζσκαηψλεη ηξεηο δηαζηάζεηο, ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, ηνλ θπληζκφ θαη ηελ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα. Η ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε εκπεξηέρεη ην αίζζεκα είηε 

ζσκαηηθήο είηε πλεπκαηηθήο εμάληιεζεο, θφπσζεο θαη απψιεηαο ελέξγεηαο. Ο θπληζκφο 

πεξηιακβάλεη  έλα αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα ή ζηάζε ή απφζπξζε πξνο ηνπο άιινπο, θαη 

ηέινο, ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζε κηα αξλεηηθή ζηάζε πξνο ην ίδην ηνλ εαπηφ  

ή ζε πξνζσπηθφ επίηεπγκα πνπ εμεγείηαη κε φξνπο θαηάζιηςεο, ρακειφηεξεο 

απηνπεπνίζεζεο, ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο θαη αδπλακία  επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

2.3.1 Αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ επαγγεικαηηθήο  εμνπζέλσζεο  

Η έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο αθνξά  ηηο εκπεηξίεο ησλ αλζξψπσλ  

πνπ βηψλνπλ  ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο .Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ απνηειεί πξφζθνξν 

έδαθνο  φπνπ ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε κπνξεί εχθνια λα ζπκβεί γηα πνιινχο ιφγνπο 
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φπσο ε αδηθία, ε έιιεηςε ειέγρνπ, νη θνηλσληθέο ζρέζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο, ην 

αλεπαξθέο αλζξψπηλν δπλακηθφ θ.ιπ. (Bakker et al., 2014). Σα  ζπλαηζζήκαηα  ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο κπνξεί λα πξνθχςνπλ φηαλ κηα αληζνξξνπία ησλ 

απαηηήζεσλ εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηνπο πφξνπο εξγαζίαο κπνξεί λα θάλεη ηνπο αλζξψπνπο 

λα αληαπνθξίλνληαη ζε ρξφληνπο δηαπξνζσπηθνχο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο (Bakker et 

al., 2003). πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, νη ηξεηο δηαζηάζεηο  πνπ πεξηιακβάλεη ε 

εξγαζηαθή εμνπζέλσζε είλαη  ε εμάληιεζε, ν θπληζκφο θαη ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα. Η 

δηάζηαζε ηεο εμάληιεζεο απνδεηθλχεηαη φηαλ νη άλζξσπνη έρνπλ αηζζήκαηα 

απνγνήηεπζεο, απνγνήηεπζεο ή θαηάζιηςεο, ηα νπνία κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ηφζν ζε 

ςπρηθέο φζν θαη ζε ζσκαηηθέο πηπρέο. 

Η αηνκηθή θαη ε νξγαλσηηθή επίδνζε επεξεάδνληαη απφ ηνλ αληίθηππν ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο . ε αηνκηθφ επίπεδν ην αίζζεκα ηεο εμάληιεζεο  κπνξεί λα 

εκθαληζηεί κε ζπκπηψκαηα ηφζν ζσκαηηθά  φζν θαη ζηελ ςπρηθή πγεία ηνπ αηφκνπ. Με 

ηε ζεηξά ηνπο απηά έρνπλ ζπλέπεηεο  ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο  , ζηηο ζρέζεηο κε 

ζπλαδέιθνπο θαη ζηελ εξγαζηαθή απφδνζε . Σν ρεηξφηεξν ζελάξην επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο απφ ηελ πιεπξά ελφο αηφκνπ πεξηιακβάλεη ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ δηάθνξεο πηπρέο ζηε δσή ελφο αηφκνπ (Demerouti et al., 

2014).ε επίπεδν νξγαληζκνχ , ε εξγαζηαθή απφδνζε είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

θαη θάζε νξγαληζκφο έρεη σο δεηνχκελν νη εξγαδφκελνη ηνπ λα απνδίδνπλ ηα κέγηζηα   ζηε 

ζέζε εξγαζίαο ηνπο ή ζε νηηδήπνηε λέν θαη θαηλνηφκν πνπ ζα εηζάγεη , ε νπνία είλαη κηα 

απφ ηηο ζεηηθέο εξγαζηαθέο ζπκπεξηθνξέο (Halbesleben & Buckley, 2004).  

2.4 Σν κνληέιν απαηηήζεσλ εξγαζίαο-πόξσλ (Μνληέιν JD-R) 

χκθσλα κε ην Μνληέιν Απαηηήζεσλ Δξγαζίαο Πφξσλ (κνληέιν JD-R), ην άγρνο 

είλαη απνηέιεζκα πςειψλ απαηηήζεσλ εξγαζίαο (π.ρ. θφξηνο εξγαζίαο, ζχγθξνπζε 

ξφισλ, εξγαζηαθή πίεζε) ή ρακειψλ πφξσλ εξγαζίαο (π.ρ. θνηλσληθή ππνζηήξημε, 

απηνλνκία, πνηθηιία δεμηνηήησλ).( Bakker & de Vries, 2020). Σν άγρνο πνπ  

ζπζζσξεχεηαη γηα κεγάιν θαη ζπλερέο  ρξνληθφ δηάζηεκα, πξνθαιεί ζηνπο  εξγαδφκελνπο  

ηελ αίζζεζε φηη αξρίδνπλ λα βηψλνπλ ζε έλαλ βαζκφ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

θνπφο ηνπ κνληέινπ απηνχ  είλαη λα εξεπλήζεη  ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο 

εμαηηίαο  ηεο εξγαζηαθήο πίεζεο θαη λα εμεγήζεη ηε ζεκαληηθφηεηα  ηεο ηζνξξνπίαο 

κεηαμχ ησλ δχν ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζίαο, δειαδή ησλ απαηηήζεσλ εξγαζίαο θαη 

ησλ πφξσλ εξγαζίαο. Δηδηθφηεξα, κηα αληζνξξνπία κεηαμχ απηψλ ησλ δχν 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαηεγνξηψλ εξγαζίαο νδεγεί ηνπο εξγαδφκελνπο λα βηψλνπλ εξγαζηαθφ 

άγρνο θαη πίεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμάληιεζεο, ηνπ άγρνπο θαη ηεο εμάληιεζεο. 
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Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ απφδνζε ηεο εξγαζίαο θαη ηα νξγαλσηηθά 

απνηειέζκαηα (Schaufeli & Taris, 2014). 

Ο φξνο «απαηηήζεηο εξγαζίαο» αλαθέξεηαη ζε «εθείλεο ηηο θπζηθέο, θνηλσληθέο ή 

νξγαλσηηθέο πηπρέο ηεο εξγαζίαο πνπ απαηηνχλ δηαξθή ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή 

πξνζπάζεηα θαη επνκέλσο ζπλδένληαη κε νξηζκέλα θπζηνινγηθά θφζηε» (Demerouti et al., 

2001). Η  εξγαζηαθή πίεζε, νη ζπλαηζζεκαηηθέο θαη νη ςπρηθέο απαηηήζεηο, νη ρξνληθέο 

πξνζεζκίεο   είλαη παξαδείγκαηα εξγαζηαθψλ απαηηήζεσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη πφξνη 

εξγαζίαο αλαθέξνληαη ζε «εθείλεο ηηο θπζηθέο, θνηλσληθέο ή νξγαλσηηθέο πηπρέο ηεο 

εξγαζίαο πνπ κπνξεί λα θάλνπλ νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα: (α) λα είλαη ιεηηνπξγηθά 

ζηελ επίηεπμε ησλ εξγαζηαθψλ ζηφρσλ, (β) λα κεηψλνπλ ηηο απαηηήζεηο εξγαζίαο θαη ηηο 

ζρεηηθέο θπζηνινγηθέο θαη ςπρνινγηθφ θφζηνο, (γ) δηεγείξεη ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη 

αλάπηπμε» (Demerouti et al., 2001). Παξάδεηγκα εξγαζηαθνχ πφξνπ  είλαη ν  ςεθηαθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο πνπ επεξεάδεη  πνιινχο ηνκείο ηεο εξγαζίαο    κε  ηελ παξνρή επειημίαο  

, απινπνίεζεο δηαδηθαζηψλ  θαη  απνκαθξπζκέλε εξγαζία . 

Οη απαηηήζεηο ζηελ εξγαζία έρνπλ επίπησζε  ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ  πξνθαιψληαο εμάληιεζε ή θφπσζε,  ε νπνία ελδέρεηαη λα   επεξεάζεη  ηελ 

πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, ζσκαηηθά ή ςπρηθά.  ηνλ αληίπνδα νη πφξνη παξαθηλνχλ ηνπο 

εξγαδφκελνπο λα αζρνιεζνχλ κε ην αληηθείκελν ηνπο  θαη λα αηζζαλζνχλ θνκκάηη ηνπ 

νξγαληζκνχ  θαη δέζκεπζε πξνο απηφλ.  ηαλ νη εξγαδφκελνη απνθηνχλ πεξηζζφηεξνπο 

πξνζσπηθνχο θαη εξγαζηαθνχο πφξνπο, είλαη πην πηζαλφ λα νινθιεξψζνπλ ηα θαζήθνληά 

ηνπο πην απνηειεζκαηηθά θαη είλαη πξφζπκνη λα αθηεξψζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ εξγαζηαθψλ θαη νξγαλσηηθψλ ηνπο επηδηψμεσλ (Bakker et al., 2005). 

Ο θφξηνο  εξγαζίαο κπνξεί λα έρεη πνιιέο  δηαζηάζεηο . Μπνξεί  λα αθνξά ηνλ 

φγθν ηεο εξγαζίαο  , ηελ πνιππινθφηεηα ηεο , ην κέγεζνο ηεο επζχλεο  , ρξφλνπο 

δηεθπεξαίσζεο , ρεηξνλαθηηθέο εξγαζίεο . Σα θνηλά ζηνηρεία πνπ ζπκβάινπλ ζην άγρνο 

είλαη ν ςπρηθφο θφξηνο θαη ε πνζφηεηα εξγαζίαο . πσο αλαθέξεηαη ζην κνληέιν JD-R, ν 

θφξηνο εξγαζίαο είλαη γλσζηφο σο κία απφ ηηο απαηηήζεηο εξγαζίαο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (Dewi & Riana, 2019).  

Μηα αληζνξξνπία ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο γηα ζπλερέο  θαη ρξνληθά κεγάιν  

δηάζηεκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη εμάληιεζε θαη αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ζηα άηνκα, πνπ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνπζία, πξφζεζε αιιαγήο εξγαζίαο θαη θαζπζηέξεζε 

(ζπκπεξηθνξά θπζηθήο απφζπξζεο) (Rosse, 1988). Οη ππάιιεινη εκθαλίδνπλ απξνζπκία 

παξακνλήο ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη δπζαξέζθεηα σο πξνο ηε  δηεθπεξαίσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ ηνπο αλαηίζεληαη , αθφκε θαη δπζαξέζθεηα γηα νπνηαδήπνηε πξφζζεηε ή  
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αλαζρεδηαζκέλε δηαδηθαζία .  Σα απνηειέζκαηα ζε αηνκηθφ επίπεδν ζα επεξεάζνπλ  θαη  

ηα νξγαλσηηθά απνηειέζκαηα φπσο ε ζπλνιηθή απφδνζε ζηελ  εξγαζία , ε εηθφλα ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ε ζρέζε θφζηνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο (Van den Hombergh et al., 2009).  

Σν κνληέιν Job Demands-Control ηνπ Karasek (1979) θαη ην κνληέιν JD-R ησλ 

Demerouti et al. (2001) θαηαδεηθλχνπλ φηη ν θφξηνο εξγαζίαο έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαπφλεζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε( Woranetipo & 

Chavanovanich , 2021 ).  Με ζπλέπεηα, κηα κειέηε κεηα-αλάιπζεο (Alarcon, 2011) έδεημε 

φηη νη απαηηήζεηο εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο, έρνπλ ζεηηθέο 

ζπζρεηίζεηο κε ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, φπνπ ν θφξηνο εξγαζίαο είρε ηελ 

ηζρπξφηεξε ζπζρέηηζε κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, αθνινπζνχκελε απφ ηνλ 

θπληζκφ θαη ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα . 

ηελ παξνχζα έξεπλα  ζα εμεηαζηεί ην πξφζεκν ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ  κε ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε  θαη κε ηελ επαγγεικαηηθή  εμνπζέλσζε 

. Η χπαξμε θαη ε εμέιημε ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο είλαη 

γεγνλφο θαη ζα πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ , εμεηάδνληαο ηνλ απφ ηελ 

πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ.    
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3  Ο ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΣΟΝ ΦΗΦΙΑΚΟ    

ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ.  

3.1 Δηζαγσγή 

Έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο επεξεάδεηαη ν  ςεθηαθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο  ζην δεκφζην ηνκέα  είλαη ε αλζξψπηλε πιεπξά ηεο αιιαγήο. Αλ θαη ν 

κεηαζρεκαηηζκφο πεξηιακβάλεη εθαξκνγή ηερλνινγίαο, καδί κε εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε 

γηα λα κπνξέζνπλ νη άλζξσπνη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο ηερλνινγηθέο 

ιχζεηο, ν επηηπρεκέλνο κεηαζρεκαηηζκφο πεξηιακβάλεη πνιχ πεξηζζφηεξα. ηνλ ππξήλα 

ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ βξίζθεηαη ε ζηάζε απέλαληη ζηηο ηερλνινγηθέο ιχζεηο. Απηφ δελ 

ζεκαίλεη κφλν θαηαλφεζε ηεο αλάγθεο γηα αιιαγή θαη πηνζέηεζε αιιά θαη ππεξάζπηζε 

θαη πξνψζεζε ηεο θαζεκεξηλήο ρξήζεο ηνπ. Απηφ, σζηφζν, είλαη ιίγν πην δχζθνιν λα 

επηηεπρζεί θαη απαηηεί ζπλερή πξνζπάζεηα. 

 Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο είλαη ε εθαξκνγή φισλ ησλ ςεθηαθψλ 

δπλαηνηήησλ ζε δηαδηθαζίεο θαη πξντφληα  κε ζθνπφ λα βειηησζεί ε  απνηειεζκαηηθφηεηα, 

λα εληζρπζεί  ε  αμία ησλ πειαηψλ, λα  δηαρεηξηζηνχλ  ηπρφλ  θίλδπλνη  θαη λα απνθαιχςεη 

λέεο  επθαηξίεο γηα  ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ. Η δηεπθφιπλζε ησλ ςεθηαθψλ 

δπλαηνηήησλ δελ παξέρεηαη κφλν  απφ ηε αιιαγή ησλ δηαδηθαζηψλ  νχηε απφ ηελ 

ηερλνινγία, αιιά απφ ηελ θνπιηνχξα ηνπ επξχηεξνπ νξγαληζκνχ. Ο πνιηηηζκφο απνηειεί 

θξίζηκν παξάγνληα επηηπρίαο γηα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ. Δάλ δελ αληηκεησπηζηεί ε  

επηξξνή ηνπ αλζξψπηλνπ ζηνηρείνπ, δελ ζα ζπκβεί κφληκε αιιαγή. 

Η International Ergonomics Association νξίδεη ηελ εξγνλνκία (θαη ζπλψλπκα HF) 

σο εμήο: «Η εξγνλνκία (ή αλζξώπηλνη παξάγνληεο) είλαη ν επηζηεκνληθόο θιάδνο πνπ 

αζρνιείηαη κε ηελ θαηαλόεζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ θαη άιισλ 

ζηνηρείσλ ελόο ζπζηήκαηνο θαη ην επάγγεικα πνπ εθαξκόδεη ζεσξία, αξρέο, δεδνκέλα θαη 

κεζόδνπο ζρεδηαζκνύ πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηεζεί ε αλζξώπηλε επεκεξία θαη ε 

ζπλνιηθή απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο» ( ΙΔΑ, 2019 ). 

3.2 Η αλζξώπηλε πιεπξά ηνπ ςεθηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ. 

Δλψ νη ςεθηαθέο πξσηνβνπιίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηηχρνπλ 1,8 θνξέο 

πςειφηεξα θέξδε (World Economic Forum 2018)
15

, κηα πξφζθαηε κειέηε ηνπ Boston 

Consulting Group (2020) δηαπίζησζε φηη ην 70% ησλ ςεθηαθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ 

ππνιείπνληαη ησλ ζηφρσλ ηνπο. Μφλν ην 48% ησλ εηαηξεηψλ πνπ εηζάγνπλ λέεο ςεθηαθέο 

ηερλνινγίεο είλαη ζε ζέζε λα απμήζνπλ ηελ απφδνζή ηνπο κε απηέο (McKinsey & 

                                                           
15 Έθζεζε «The Future of   Jobs»  ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ World Economic Forum 2018.   
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Company 2017). χκθσλα κε κειέηε ηνπ Forbes, κε 70% ε θχξηα αηηία γηα ηελ απνηπρία 

ησλ πξσηνβνπιηψλ ςεθηνπνίεζεο είλαη φηη νη εξγαδφκελνη είλαη απξφζπκνη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ςεθηαθέο ηερλνινγίεο (Forbes 2019) , θαζψο αλεζπρνχλ φηη ζα ράζνπλ 

ηε δνπιεηά ηνπο ή φηη ηα θαζήθνληά ηνπο κπνξεί λα αιιάμνπλ δξακαηηθά ιφγσ ηεο ρξήζε 

ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ (Microsoft 2017). 

Μηα πξφζθαηε κειέηε ( Cetindamar & Abedin, 2020 ) αλαθέξεη φηη ε κεγαιχηεξε 

πξφθιεζε ζε πνιινχο νξγαληζκνχο γηα ηελ ςεθηαθή θαηλνηνκία είλαη ε εχξεζε ελφο 

ηξφπνπ απνηειεζκαηηθήο εκπινθήο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηηο ηερλνινγίεο. Σα ζεκαληηθά 

ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηε 

ρξήζε ηερλνινγηψλ (Matt et al., 2015 , Uhl &  Gollenia,2014 ) Απηά ηα ζέκαηα 

αλαθέξνληαη ζηε «ρξήζε ςεθηαθψλ εξγαιείσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο πέξα 

απφ ηα φξηα, ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ή ηελ αληαιιαγή γλψζεσλ ζε νιφθιεξν ηνλ 

νξγαληζκφ» (Soule et al., p6 ,(2016),. Με δεδνκέλν πσο  ε βηβιηνγξαθία παξακειεί ηνλ 

ξφιν ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηηο ςεθηαθέο ηνπο δεμηφηεηεο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ, ππάξρνπλ εθθιήζεηο γηα ηνπο εξεπλεηέο λα κεηαηνπίζνπλ ηελ 

εζηίαζή ηνπο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ζην πψο νη άλζξσπνη 

θαη νη νξγαληζκνί ζα κπνξνχζαλ λα εκπιαθνχλ καδί ηνπο ζε νξγαληζκνχο (Kane et al., 

2019,. Warner & Wäger ,2019) . Οξηζκέλεο κειέηεο δελ πεξηνξίδνπλ ην πεδίν εθαξκνγήο 

ζηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο θαη επεθηείλνπλ ηελ πξφζθιεζε ζε εξεπλεηέο ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηαρείξηζεο γλψζεο, έηζη ψζηε ε ζρέζε κεηαμχ δηαρείξηζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη 

ηερλνινγίαο λα γίλεη θαιχηεξα θαηαλνεηή. 

Οη επηηπρεκέλεο πξσηνβνπιίεο ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ εκπιέθνπλ 

ζπζηεκαηηθά ηνπο ππαιιήινπο ζην ζρεδηαζκφ, ζηελ εθαξκνγή θαη ηε δηαθπβέξλεζε 

(Brito,2018) θαη επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν βηψλνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο αμίεο ηεο 

ςεθηνπνίεζεο(Welchman ,2015).   Οη αληηδξάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο νξγαλσηηθέο 

αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ  ηε ινγηθή ή ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε ηνπο ζην ράζκα κεηαμχ 

πξνζδνθηψλ θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ θέξδνπο (Bhattacherjee & Premkumar, 2004). Ο ξφινο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζα πξέπεη λα εξεπλεζεί  θαζψο ε επηηπρία ηνπ   ςεθηαθνχ  

κεηαζρεκαηηζκνχ ζην   δεκφζηνπ ηνκέα δελ ζεκαίλεη απιά δηαρείξηζε ησλ ηερλνινγηψλ 

αηρκήο, αιιά  εκπιέθεη  θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα.  
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3.3 Ο αληίθηππνο ηνπ ςεθηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ ζηνπο εξγαδόκελνπο 

 Σα ππάξρνληα κνληέια ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ επηθεληξψλνληαη θπξίσο 

ζηελ ηερλνινγηθή δηαδηθαζία θαη ζηξαηεγηθή (Agarwal et al., 2010; Matt et al., 2015; 

Berghaus and Back, 2016) θαη παξαιείπνπλ ηελ ελζσκάησζε άιισλ παξαγφλησλ. Ο 

αληίθηππνο ηεο ηερλνινγίαο ζηα απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο εξγαδφκελνπο θαη 

ηελ εξγαζία έρεη αλαγλσξηζηεί σο ζεκαληηθή θαηεχζπλζε γηα ηελ έξεπλα (Venkatesh, 

2006· Venkatesh and Bala, 2008).  

Οη Kaasinen et al. (2018) αλέπηπμαλ έλα πιαίζην ζρεδίαζεο θαη αμηνιφγεζεο κε 

επίθεληξν ηνλ εξγάηε γηα ην Industry 4.0, ελζσκαηψλνληαο ηελ έξεπλα γηα ηελ απνδνρή 

ηεο ηερλνινγίαο κε δείθηεο επεκεξίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία, φπσο ηεο 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία θαη ηεο εξγαζηαθήο δέζκεπζεο, βαζηδφκελνο ζε 

πξνεγνχκελα κνληέια επεκεξίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εξγαζία (π.ρ. Danna θαη Griffin , 

1999). Σν πιαίζην πξνηείλεη παξάγνληεο  ζε επίπεδν αηνκηθφ, νξγαλσηηθφ  θαη 

πεξηβαιινληηθφ πνπ έρνπλ άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ εκπεηξία ελφο εξγαδνκέλνπ κε ηελ 

ηερλνινγία ή ηε δηαδηθαζία (δειαδή, απνδνρή απφ ηνλ ρξήζηε, εκπεηξία ρξήζηε, 

ρξεζηηθφηεηα θαη αζθάιεηα). Απηά κε ηε ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ ηελ επεκεξία πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ εξγαζία θαη ηα νξγαλσηηθά απνηειέζκαηα (Kaasinen et al., 2018). 

Καζψο νη νξγαληζκνί κεηακνξθψλνληαη ςεθηαθά, νη εξγνδφηεο ζα πξέπεη λα εζηηάζνπλ 

πεξηζζφηεξν  ζηελ επεκεξία ησλ εξγαδνκέλσλ. Πξφζζεηνη αηνκηθνί παξάγνληεο, φπσο 

απηνί ηεο αλζεθηηθφηεηαο θαη ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν , είλαη 

επίζεο πηζαλφ λα επεξεάζνπλ ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ κε απνηειέζκαηα ηφζν 

αηνκηθά  φζν θαη ζε επίπεδφ νξγαληζκνχ , αιιά δελ έρνπλ κειεηεζεί αξθεηά  ζε ζρέζε κε 

ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ. 

Η πηνζέηεζε  πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο ζπλνδεχεηαη απφ απμαλφκελεο ειιείςεηο 

δεμηνηήησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, φπνπ ε αλαλέσζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ε αλαβάζκηζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη κία απφ ηηο πην θξίζηκεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

νξγαληζκνί θαη νη θπβεξλήζεηο. Οη θνξπθαίεο εθζέζεηο ηνπ θιάδνπ πξνβιέπνπλ φηη νη 

πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο ζα έρνπλ απμαλφκελα θελά δεμηνηήησλ ηα επφκελα ρξφληα, κε ηνπο 

εξγνδφηεο λα αλαδεηνχλ πιένλ ππαιιήινπο κε κηα ζεηξά απφ δεμηφηεηεο, φπσο θξηηηθή 

ζθέςε, δεμηφηεηεο αλάιπζεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ, παξάιιεια κε ηελ 

απηνδηαρείξηζε, ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα. (Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ 

Φφξνπκ, 2020· McKinsey, 2021). 

Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο  αλαδεηθλχεη ηηο ηπρφλ  αδπλακίεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε ςεθηαθέο δεμηφηεηεο .  Η ζχλδεζε κεηαμχ ηεο ηερλνινγίαο  πνπ δξα σο  
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θηλεηήξηα δχλακε πνπ ζηεξίδεη ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ θαη ν αληίθηππνο ηνπ ζηνπο 

ππαιιήινπο αιιά  θαη ηνπο νξγαληζκνχο ζπλνιηθά   ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί . Σα 

ππάξρνληα κνληέια νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο  εμεηάδνπλ θαη πξνβιέπνπλ ηελ 

αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά ζην ρψξν εξγαζίαο θαη είλαη ρξήζηκα γηα ηελ θαηαλφεζε 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ άηνκα θαη νξγαληζκνχο ηξία επίπεδα: ζηα άηνκα σο κνλάδα  

ζηνπο νξγαληζκνχο  (κηθξν-επίπεδν), ζηηο  νκάδεο εξγαζίαο  ησλ νξγαληζκψλ  (κεζν-

επίπεδν), θαη ζηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο  ησλ νξγαληζκψλ (καθξνεπίπεδν)  (Wagner and 

Hollenbeck, 2010). . Σα ζέκαηα κειέηεο   πνπ αθνξνχλ ηελ νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά 

πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο αμηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο  δέζκεπζεο  ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ηεο αλαγλψξηζεο, ησλ θηλήηξσλ ,ηεο  θνπιηνχξαο θαη ηνπ θιίκαηνο, ηηο  

ζρέζεηο νκάδαο θαη νκάδσλ κεηαμχ άιισλ.  
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     ΚΔΦΑΛΑΙΟ  4 . ΚΔΝΣΡΑ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΠΟΛΙΣΧΝ (ΚΔΠ) 

4.1 Δηζαγσγή  

Σα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ απνηεινχλ κηα ππεξεζία ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα 

ζπλερψο εμειηζζφκελε θαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο ζπλζήθεο θαη ζηηο αλάγθεο  θάζε επνρήο  

θαη ηηο δχν δεθαεηίεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο θηιηθφηεξνπο  γηα ηνλ 

πνιίηε  ηνκείο  ηεο Διιεληθήο Γεκνζίαο Γηνίθεζεο . Σα Κέληξα Δμππεξέηεζεο  Πνιηηψλ  

απνηεινχλ κηα ππεξεζία κίαο ζηάζεο (one stop shop) αιιά θαη έλα δίαπιν επηθνηλσλίαο  

αλάκεζα ζην θξάηνο κε ηνπο πνιίηεο  . Η ρξήζε ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο  θαη  ε 

ρσξνηαμηθή ηνπο δηάξζξσζή έρνπλ σο βαζηθφ ζηφρν  ηελ εχξπζκε  εμππεξέηεζε ησλ 

ζπλαιιαζζφκελσλ κε ηα ΚΔΠ ,ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ νκάδσλ εηδηθψλ 

θαηεγνξηψλ  φπσο ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο , άηνκα ηξίηεο ειηθίαο θαη  πνιίηεο ρσξίο 

ςεθηαθέο ηθαλφηεηεο . (ηζηνζειίδα ΚΔΠ) 
16

 

Η δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ηνπο ζε ππεξεζία κηαο ζηάζεο μεθίλεζε ην 2019
17

 κε 

ελέξγεηεο πνπ ζα έδηλαλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ πνιίηε λα νινθιεξψζεη ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ 

κε ην Γεκφζην , ρσξίο ηελ αίζζεζε ηεο ηαιαηπσξίαο .Σα ΚΔΠ δηεθπεξαηψλνπλ πάλσ απφ 

1057 δηαδηθαζίεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα εληάρζεθαλ λένη 

ηξφπνη εμππεξέηεζεο πέξαλ ηεο δηα δψζεο φπσο ε βηληενθιήζε  θαη  νη αηηήζεηο 

ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ζπξίδαο ηνπ gov.gr. (ΤΦΓ – Σκήκα Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ).
18

 

Πξφζεζε ζχκθσλα κε ηε Βίβιν Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ είλαη ε ζηαδηαθή 

κεηαηξνπή ηνπο ζε ΚΔΠ plus  κε ζηφρν ην άλνηγκα πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ελψ παξάιιεια 

λα απνηειέζεη ην βαζηθφ  θαη ηαπηφρξνλα  ζχγρξνλν ζεκείν επαθήο ησλ πνιηηψλ  κε ηνλ 

δεκφζην ηνκέα , δίλνληαο ηνπο  κηα  ελαιιαθηηθή ζηε  ζπλαιιαγή ησλ πνιηηψλ αληί  ηεο 

ςεθηαθήο νδνχ, κε παξάιιειε ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.
19

 

Σα ΚΔΠ είλαη δέθηεο ηεο απνδνρήο ησλ πνιηηψλ ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία 

έξεπλα ηεο KAPA Research ηνλ Ινχλην ηνπ 2021. . Δλλέα ζηα δέθα άηνκα πεξίπνπ (88%) 

ζπλερίδνπλ λα επηζθέπηνληαη ηα ΚΔΠ ελψ ην ζχζηεκα ηειεδηάζθεςεο (mykeplive) 

απνιακβάλεη θαζνιηθά πνζνζηά απνδνρήο (πνζνζηφ 81%). ηνλ αληίπνδα ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ησλ ΚΔΠ κε έρνληαο επηινγέο  εθάξκνζε ηηο λέεο δηαδηθαζίεο κε επηθχιαμε θαη 

αλαζθάιεηα . Γεκηνπξγήζεθαλ ζζελαξέο αληηζηάζεηο  θαη αλαζθάιεηα γηα ηε δηαζθάιηζε 

                                                           
16 Δπίζεκε ηζηνζειίδα γηα ηα ΚΔΠ.- Γλσξίζηε ηα ΚΔΠ  κε πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο 
17 Άξζξν ηνπ θ. Παπαθσλζηαληίλνπ Γ. ζηελ ηζηνζειίδα www.capital.gr    
18 Τπεξεζίεο κηαο ζηάζεο-ΚΔΠ . ΤΦΓ –Σνκείο Πνιηηηθήο -Απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ παξέρνληαη 

απφ ηελ ηζηνζειίδα  ηνπ Τςδ 
19

 Βίβινο Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ. Αλαθνξά θαη αλάιπζε ηνπ ςεθηαθνχ θαη Γηνηθεηηθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ  ησλ ΚΔΠ θαη ηελ κεηαηξνπή ηνπο ζηαδηαθά  ζε  ΚΔΠ Plus.  
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ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπο θαη ζηηο αιιαγέο πνπ επήιζαλ ζηηο δηαδηθαζίεο 

εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνχ.
20

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα εμεηαζηεί νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ ππαιιήισλ θαζψο 

θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ησλ αιιαγψλ πνπ επηθέξεη ν ςεθηαθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο ζηελ εξγαζία ηνπο .Οη απμαλφκελεο θαη λέεο  δηαδηθαζίεο θαζψο θαη  ε 

πξφζεζε ηνπ Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο λα ηα κεηαηξέςεη ζην κνλαδηθφ 

ζεκείν ζπλαιιαγήο  ηνπ πνιίηε δηα δψζεο  κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο απμάλεη ην θφξην 

εξγαζίαο .χκθσλα κε έξεπλα ηεο ΚΑΠΑ Research (2020) «ε  απνδνρή ησλ πνιηηψλ είλαη 

θαηαγεγξακκέλε κε ζεηηθή άπνςε σο πξνο ηελ ππεξεζία , ηνπο ππαιιήινπο θαη ηηο 

αιιαγέο» (Έξεπλα ΚΑΠΑ Research,2021). 

4.2 Ίδξπζε ησλ ΚΔΠ  

Σα ΚΔΠ δελ ππήξμαλ έλαο εηζαγφκελνο ζεζκφο αιιά ζπζηάζεθαλ κε 

πξσηνβνπιία ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο  θαη φρη κε  θάπνηα πξνηξνπή απφ ηελ ΔΔ ή ηηο 

πνιπεζληθέο εηαηξείεο ηερλνινγίαο. Αληίζεηα, πξνζέιθπζαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ 

θπβεξλήζεσλ άιισλ  κεγάισλ ρσξψλ  νη νπνίεο έδεημαλ ελδηαθέξνλ, θαη έρνπλ  εμεηαζηεί 

σο κειέηε πεξίπησζεο (case study). Αθφκε θαη ν αξκφδηνο νξγαληζκφο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο ηνπ ΟΗΔ πηνζέηεζε ηελ πξφηαζε  απφ επηά βαιθαληθά  θξάηε  γηα ηελ 

επέθηαζε ησλ ΚΔΠ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή φπσο αλαθέξεη θαη ν δηεπζπληήο Δξεπλψλ ηεο 

ΚΑΠΑ Research, Ρνπηδνχλεο Αιέμεο .
21

 

Ο πξνπνκπφο ησλ ΚΔΠ ππήξμε ην πξφγξακκα ¨ΑΣΔΡΙΑ¨ , κε ην νπνίν 

ζπζηάζεθε έλα δίθηπν  γξαθείσλ  ζε λεζηά ηνπ Αηγαίνπ ηα νπνία δελ είραλ πξφζβαζε ζηηο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο  . Με ην άξζξν 31 ηνπ Νφκνπ 3013/2002 (ΦΔΚ102/Α/1-5-2002) 

ηδξχνληαη  ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ). 

Σα ΚΔΠ παλειιαδηθά ππνινγίδνληαη γχξσ ζηα 1000, δηαζθνξπηζκέλα 

παλειιαδηθά ηφζν ζε αζηηθά θέληξα θαη ζηελ πεξηθέξεηα  απαζρνιψληαο 2500 

ππαιιήινπο δηεθπεξαηψλνληαο πεξηζζφηεξεο απφ 1000 δηαδηθαζίεο .Γηνηθεηηθά απνηεινχλ 

Οξγαληθέο Μνλάδεο ησλ Γήκσλ . Η επνπηεία ηνπο ζε επηρεηξεζηαθφ θαη ιεηηνπξγηθφ 

επίπεδν ππάγεηαη ζηε Γηεχζπλζε Μηαο ηάζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Φεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο  θαη Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ (https://www.secdigital.gov.gr/ ) ηνπ 

Τπνπξγείνπ  Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ελψ ζε επίπεδφ  ηερληθνχ ζρεδηαζκνχ, αλάπηπμεο, 

δηαρείξηζεο θαη ππνζηήξημεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε 

                                                           
20

 Έξεπλα ηεο ΚΑΠΑ Research γηα ην ζεζκφ ησλ ΚΔΠ 20 έηε απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπο   
21 Έξεπλα ηεο ΚΑΠΑ Research γηα ην ζεζκφ ησλ ΚΔΠ 20 έηε απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπο  .Σα 

ζηνηρεία αληιήζεθαλ απφ ην δηαδίθηπν. 
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παξαγσγηθφ επίπεδν αλήθεη ζηε Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Λεηηνπξγίαο πζηεκάησλ 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο (www.gsis.gr).
22

 

   4.3 Δμέιημε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ζηα ΚΔΠ  

Οη κεηαξξπζκίζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ζπλερείο ζηα ΚΔΠ. ε ζπρλά 

δηαζηήκαηα λέεο εκβφιηκεο δηαδηθαζίεο εληάζζνληαη κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

πνιηηψλ . Η ζπξίδα ηνπ gov πνπ ρεηξίδνληαη νη ππάιιεινη ησλ ΚΔΠ  δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

λα ρεηξηζηνχλ ηηο αηηήζεηο ησλ πνιηηψλ  θαη λα ειέγμνπλ ηελ εγθπξφηεηα κίαο αίηεζεο. 

Δξεπλψληαο ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ησλ ΚΔΠ , πιήζνο αιιαγψλ θαη λέσλ δηαδηθαζηψλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζθνπφ ηε κεηαξξχζκηζε ηνπο. Η Βίβινο Φεθηαθνχ 

Μεηαζρεκαηηζκνχ θαηαγξάθεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηα ζηάδηα εμέιημεο γηα ηνλ ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο.
23

 

4.3.1 Βίβινο Φεθηαθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ 

Η ΒΦΜ  ζηελ νπζία είλαη κηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο φισλ  ησλ αλαγθαίσλ 

παξεκβάζεσλ ζηηο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο θαη ζηνπο ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ηνπο απφ ηνπο 

θνξείο.  ηφρνο ηεο είλαη ηα ΚΔΠ λα απνηειέζνπλ  έλαλ ζεζκφ κε πςειφ βαζκφ 

αμηνπηζηίαο θαη αλαγλσξηζηκφηεηαο  ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε. Ο ςεθηαθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε αλαδεηθλχεη πιένλ ηελ αλάγθε γηα 

κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ΚΔΠ δηνηθεηηθά θαη ςεθηαθά , πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα 

εμππεξεηήζνπλ θαιχηεξα θαη κε λέα εξγαιεία πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο. (ΒΦΜ 2020-

2025). 

 Ήδε, κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα , έρνπλ εθαξκνζηεί  πνιηηηθέο θαη 

έρνπλ ζρεδηαζηεί φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ  πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ ηα ΚΔΠ , κε δξάζεηο φπσο ε εηζαγσγή λέσλ δηαδηθαζηψλ κε 

βάζε ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ αλά επνρή  .Δπηπιένλ νινθιεξψζεθε  ε έληαμε  ηνπ 

πξνγξάκκαηνο   myKEPlive δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα εμ΄ απνζηάζεσο εμππεξέηεζεο ησλ 

πνιηηψλ ζε επηιεγκέλα ΚΔΠ , ε  εηζαγσγή  ηεο εθαξκνγήο  γηα πξνθαζνξηζκέλν ξαληεβνχ 

κε δπλαηφηεηα  λα εμππεξεηνχληαη  νη πνιίηεο  ζε ζπγθεθξηκέλε ψξα θαη ήκεξα ηεο 

επηινγήο ηνπο  θαη ε δεκηνπξγία ςεθηαθψλ ζπξίδσλ ζε θάζε ΚΔΠ.  

 

                                                           
22 ηνηρεία απφ ηελ ηζηνζειίδα γηα ηα ΚΔΠ γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην ζεζκφ θαη ηηο δπλαηφηεηέο  

ηνπ , πιεξνθνξίεο θαη ηηο παξερφκελεο δηαδηθαζίεο    
23

 Θπξίδεο ΚΔΠ .Πιαηθφξκα ρξήζεο απφ ηνπο ππάιιεινπο ησλ ΚΔΠ  θάλνληαο ρξήζε ελφο 

κνλαδηθνχ  γηα ηνλ θαζέλα θσδηθνχ  Γεκνζίαο Γηνίθεζεο .     
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4.3.1.1   Η εθαξκνγή ηειεξαληεβνπ (mykeplive) 

χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ην myKEPlive είλαη κηα  

λέα πιαηθφξκα κε ζθνπφ  ηε  δηαδηθηπαθή ελεκέξσζε & εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ απφ ηνπο   ππαιιήινπο ησλ ΚΔΠ, θάλνληαο ρξήζε ηεο εθαξκνγήο κε  

ηειεδηάζθεςε (βηληενθιήζε)  θαηφπηλ ξαληεβνχ. ηφρνο ηνπ myKEPlive είλαη λα ππάξρεη 

ε δπλαηφηεηα   εμππεξέηεζεο απφ απφζηαζε  θαζψο θαη   ε παξνρή πιεξνθφξεζεο 

δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ   ζε πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε  ε δηα 

δψζεο παξνπζία ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζην  ΚΔΠ. Μηα  ζχγρξνλε πιαηθφξκα 

ηειεδηάζθεςεο (videoconference) δεκηνπξγήζεθε θαη  πξνζθέξεη ζηνπο πνιίηεο θαη ηνπο 

λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηε δπλαηφηεηα λα εμππεξεηεζνχλ  γηα 

ζπγθεθξηκέλεο πηζηνπνηεκέλεο  δηαδηθαζίεο, απφ ηα ΚΔΠ. Η  ςεθηαθή πιαηθφξκα 

αλαβαζκίδεη  θαη βειηηψλεη  ηνλ ηξφπν εμππεξέηεζεο πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ απφ ην 

θξάηνο, κε ζηφρν ηα αηηήκαηα λα δηεθπεξαηψλνληαη κε κεγαιχηεξε δηαθάλεηα θαη επθνιία. 

ηελ πιαηθφξκα myKEPlive.gov.gr.  πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο  κπνξνχλ   λα αηηεζνχλ  

ξαληεβνχ, έρνληαο ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο  ζπγθεθξηκέλεο εκέξαο θαη ψξαο απφ ηε 

δηαζέζηκε ιίζηα πνπ ππάξρεη, πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαηψζνπλ ζπγθεθξηκέλν αίηεκά ηνπο. 

Μέρξη ηηο 29 Μάηνπ 2021 ζπκκεηείραλ  ζην πξφγξακκα  πεξίπνπ δηαθφζηνη  δήκνη φιεο 

ηεο ρψξαο κε  249 Κ.Δ.Π . Μέρξη ην Γεθέκβξην ηνπ 2022 έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί  πεξίπνπ 

εθαηφλ ζαξάληα ρηιηάδεο  ξαληεβνχ ηειεμππεξέηεζεο. (ΤΦΓ-mykeplive). 
24

 

4.3.1.2. Η εθαξκνγή «ΚΔΠ Πιαηθόξκα Δπηζθέςεσλ» 

Γηαζέζηκε είλαη απφ 31/3/2021 ε δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα rantevou.kep.gov.gr, 

πξνθεηκέλνπ νη πνιίηεο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα  λα  θιείλνπλ ην ξαληεβνχ ηνπο ψζηε λα  

επηιέμνπλ ην ΚΔΠ πνπ ηνπο εμππεξεηεί. ηφρνο είλαη ε δηεπθφιπλζε  ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ  ηεο επίζθεςήο  ηνπο ζην επηιεγκέλν θαηάζηεκα  ΚΔΠ   άκεζα θαη ζε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή , ψζηε λα  απνθεπρζεί ε   ηαιαηπσξία θαη ν  ζπλσζηηζκφο , 

θάηη πνπ απνθηά ηδηαίηεξε ζπνπδαηφηεηα ιφγσ ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ πνπ είρε 

πξνθαιέζεη ε παλδεκία θαη απνηειεί πιένλ εξγαιείν δηαρείξηζεο ρξφλνπ θαη γηα ηνπο 

πνιίηεο θαη γηα ηελ ππεξεζία.
25

 

Η πιαηθφξκα αμηνπνηεί ηηο ππεξεζίεο ηνπ Κέληξνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 

Γ.Γ.Π..Γ.Γ.. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε  είζνδνο  ζηελ εθαξκνγή είλαη απαξαίηεηνη νη  

θσδηθνί  Taxisnet. Δθφζνλ ην ξαληεβνχ νξηζηηθνπνηεζεί ,  ν ελδηαθεξφκελνο έρεη ηε 

                                                           
24 Δλεκέξσζε απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ηελ ππεξεζία 

mykeplive.   
25

 Δλεκέξσζε απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ gov.gr γηα  ηε δηαδηθαζία ειεθηξνληθνχ αηηήκαηνο  ξαληεβνχ 

ζε ΚΔΠ .    
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δπλαηφηεηα λα εθηππψζεη ηα  ζηνηρεία  ηνπ  ξαληεβνχ ή αθφκε θαη λα παξαιάβεη ην 

ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ  κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, εθφζνλ έρεη ζπκπιεξσζεί ην 

πξναπαηηνχκελν  πεδίν. 

4.3.1.3 Φεθηαθόο θαη δηνηθεηηθόο κεηαζρεκαηηζκόο ησλ ΚΔΠ ζε ΚΔΠ-plus 

Η δξάζε έρεη σο ζηφρν  ηνλ  κεηαζρεκαηηζκφ  ελφο  θεληξηθνχ  ππφ-ζπλφινπ  ησλ 

ΚΔΠ (πεληαθφζηα  απφ ηα ρίιηα πεξίπνπ) ζε κηα λέα κνξθή ππεξεζηψλ κηαο ζηάζεο (κε ηε 

λέα θσδηθή νλνκαζία KEΠ-Plus), ε νπνία φρη κφλν  ζα μεθαζαξίζεη ηνλ ηξφπν 

δηαθπβέξλεζεο ηνπο (reform) πνπ ζήκεξα είλαη δηηηφο  αλάκεζα ζηελ  θεληξηθή δηνίθεζε 

θαη  ζηνπο ΟΣΑ, αιιά θαη  ζα απνηειέζεη έλα  θεληξηθφ θαη ζχλακκα  ζχγρξνλν ζεκείν 

επαθήο ηνπ πνιίηε κε ην δεκφζην  ιεηηνπξγψληαο σο  ελαιιαθηηθή επηινγή   ηεο 

ςεθηαθήο νδνχ κε παξάιιειε ελζσκάησζε  ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.(Β.Φ.Μ.  2020-2025).  

Σν δίθηπν ησλ ΚΔΠ-Plus ζα απνηειείηαη απφ  έλα ΚΔΠ ζε θάζε Γήκν θαζψο θαη 

απφ  επηιεγκέλα ΚΔΠ ησλ κεγάισλ αζηηθψλ  δήκσλ  ηεο ρψξαο. Μηα  βαζηθή  αθφκε 

αιιαγή ζα είλαη ε δηαθνξνπνίεζε  ζε επίπεδν πηζηνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ ησλ ΚΔΠ-

plus αλάινγα ηελ πεξηνρή θαη ηηο ηνπηθέο αλάγθεο ηεο. ην πιαίζην ηεο ςεθηαθήο 

δηαθπβέξλεζεο ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα  ,επηιεγκέλα   ΚΔΠ ζα νξίδνληαη πιένλ  

σο   ζεκεία επαηζζεηνπνίεζεο, ελεκέξσζεο θαη δπλαηφηεηαο επί ηφπνπ επηκφξθσζεο  ησλ 

πνιηηψλ γηα ηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ. 

4.4 Σν πξνζσπηθό ησλ ΚΔΠ 

Οη εξγαδφκελνη  ησλ ΚΔΠ έξρνληαη  αληηκέησπνη κε φιν θαη πεξηζζφηεξν 

απαηηεηηθέο δηαδηθαζίεο . Η ζπλερφκελε έληαμε λέσλ θαη δηαθνξεηηθψλ  δηαδηθαζηψλ ηνπο 

νδεγεί ζην λα αλαπξνζαξκνζηνχλ ψζηε λα θαηαθέξλνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

απμαλφκελεο αλάγθεο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηνπο. Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο πνπ 

πθίζηαληαη δεκηνπξγεί δεηήκαηα βαζκνχ αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ , ππνζηειέρσζεο , 

απμεκέλνπ θφξηνπ εξγαζίαο θαη ρξφλνπ πξνζαξκνγήο . 

4.4.1 πλζήθεο εξγαζίαο θαη πξνθιήζεηο γηα ηνπο ππαιιήινπο . 

Η θαζεκεξηλή πνηνηηθή θαη γξήγνξε  εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ  ζε  κηα ππεξεζία 

πνπ ζπλαιιάζζεηαη θαζεκεξηλά κε ην θνηλφ , είλαη πξνθαλέο φηη θαζηζηά ηελ εξγαζία 

ηδηαίηεξα απαηηεηηθή. Η πνιηηηθή  θαη νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη νη 

αιιαγέο πνπ επήιζαλ εμαηηίαο ηνπο  έθαλαλ ηηο ζπλζήθεο  εξγαζίαο αθφκε πην δχζθνιεο. 

Οη εξγαδφκελνη επηθνξηίδνληαη κε λέεο δηαδηθαζίεο θαη απμεκέλε επηζθεςηκφηεηα   

δεκηνπξγψληαο πξφζζεηεο απαηηήζεηο ηερλνγλσζίαο θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο θαη 

πξφζζεηεο εθπαίδεπζεο . Σν αίζζεκα άγρνπο πνπ απνξξέεη απφ ηελ αλάγθε νξζήο  
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δηεθπεξαίσζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην απμεκέλν φγθν δηαδηθαζηψλ θαη ηελ θαζεκεξηλή 

δηαρείξηζε ηεο επαθήο κε ηνπο πνιίηεο εληζρχεη  ηελ  πίεζε ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.
26

 

Η δπζθνιία εληζρχεηαη θαη απφ ηελ ππνζηειέρσζε ηνπ πξνζσπηθνχ .Αξρηθά ηα 

ΚΔΠ ζπζηάζεθαλ θαη ζηειερψζεθαλ κε ππαιιήινπο κε ζπκβάζεηο έξγνπ. Με ηηο 

πξνθεξχμεηο 7Κ/2006 (ΦΔΚ 757/26.6.2006 ) θαη  4Κ/2007 (Φ.Δ.Κ. 218/18-7-2007) 

κνληκνπνηήζεθαλ 1952 θαη 524 εξγαδφκελνη . πκβαζηνχρνη  θαη ππάιιεινη κε κεηαηάμεηο 

απφ ηνπο Γήκνπο ελίζρπαλ θαηά δηαζηήκαηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο .Μεηά απφ δεθαπέληε έηε 

πεξίπνπ εθδφζεθε λέα πξνθήξπμε (7Κ/2021)  γηα ηελ θάιπςε    ζέζεσλ  γηα ηαθηηθφ  

πξνζσπηθφ  Παλεπηζηεκηαθήο, Σερλνινγηθήο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ζπλνιηθά 

144 αηφκσλ)  ζηα ΚΔΠ ησλ ΟΣΑ Α΄ Βαζκνχ (ΦΔΚ 28/12-5-2021 & 31/26-5-2021 Σεχρνο 

Πξνθεξχμεσλ ΑΔΠ)  αιιά δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία. Σν δηεπξπκέλν σξάξην 

ππεξεζίαο αθήλεη πνιιέο θνξέο έλαλ θαη κνλαδηθφ ππάιιειν ζηελ απνγεπκαηηλή βάξδηα 

δεκηνπξγψληαο αίζζεκα αλαζθάιεηαο. Πεξηζηαηηθά βίαο ζε ππαιιήινπο έρνπλ 

θαηαγξάθεη θαηά ην παξειζφλ  ηφζν ιεθηηθά   αιιά θαη ρεηξνδηθίεο  θαη έρεη δεηεζεί απφ 

ηελ νκνζπνλδία ησλ εξγαδνκέλσλ ε ιήςε κέηξσλ αζθάιεηαο  θαη ελίζρπζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ.
27

  

Οη δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ  πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ εηζαγσγή λέσλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δηεθπεξαίσζεο , ε πξνζαξκνγή ζηηο εμειίμεηο ηεο 

ηερλνινγίαο , νη απμεκέλεο απαηηήζεηο απφ ηνπο πνιίηεο  θαη ην κε επαξθέο πξνζσπηθφ 

απμάλνπλ ηνλ θφξην εξγαζίαο θαη ηηο απαηηήζεηο. Σα παξαπάλσ ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνθαιέζνπλ ζπκπηψκαηα επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο παξφκνηα κε άιινπο θιάδνπο 

θαη λα κεηψζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνζδψζεη  ν ςεθηαθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο ηνπο . 

 

 

 

 

 

                                                           
26 ηνηρεία απφ  ηελ ηζηνζειίδα KEPSTATS. Σν KEPstats είλαη ε ηζηνζειίδα ζηελ νπνία 

παξνπζηάδνληαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηηο ππνζέζεηο ησλ ΚΔΠ αλά Πεξηθέξεηα, ΚΔΠ, Τπεξεζία θαη 

θαλάιη εμππεξέηεζεο .     

27 Άξζξν ζηελ ηζηνζειίδα  aftodioikisi.gr Αλαθνίλσζε ηεο ΠΟΔ ΚΔΠ γηα  ηα θαηλφκελα βίαο ζε 

ππαιιήινπο ησλ ΚΔΠ .απφ ηελ ηζηνζειίδα aftodioikisi.gr   
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     ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ 

5.1 Δξεπλά – Γήισζε ζθνπνύ  

Η αληίιεςε φηη νη δεκφζηνη ππάιιεινη δε δέρνληαη πίεζε ζην πεξηβάιινλ 

εξγαζίαο  , ζχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα, θαίλεηαη φηη δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ΚΔΠ . ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαινχληαη θαζεκεξηλά λα αληαπεμέιζνπλ ζε ηδηαίηεξεο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο . Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο εθαξκφδεηαη ,  εμειίζζεηαη θαη 

αιιάδεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΔΠ  . Νέεο δηαδηθαζίεο πξνζηίζεληαη παξάιιεια κε 

ηελ αιιαγή ηξφπνπ δηεθπεξαίσζεο ησλ παιαηφηεξσλ. Δίλαη κε ακθηζβεηήζηκν φηη ην 

πνζνζηφ ησλ πνιηηψλ πνπ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην ζεζκφ θαη ηελ εμππεξέηεζε απφ 

ηνπο ππαιιήινπο  είλαη  πςειφ .πσο αλαθέξεηαη ζηελ  έξεπλα ηεο ΚΑΠΑ Research «ε 

ζπκβνιή ησλ ΚΔΠ ζηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ην ειιεληθφ θξάηνο 

ζηνπο πνιίηεο ζεσξείηαη αδηακθηζβήηεηε απφ ην 91% ησλ εξσηψκελσλ, φπσο άιισζηε 

θαη ε ζπκβνιή ησλ ππαιιήισλ ησλ ΚΔΠ ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ 

(90%)» (ΚΑΠΑ Research,2020).  

Η κειέηε απηή  απνηειεί κηα πξνζπάζεηα λα εζηηάζεη  ζηελ άπνςε ησλ 

ππαιιήισλ ησλ ΚΔΠ φζνλ αθνξά ηε δηεξεχλεζε ηνπ αληίθηππνπ  ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο θαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο. 

Δμεηάδεηαη ην ζεηηθφ ή αξλεηηθφ πξφζεκν ησλ επηπηψζεψλ ηνπ θαηά ηελ  εμέιημε ηνπ 

ζεξκνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα .Μέζα απφ ηελ έξεπλα ζα αμηνινγεζεί αλ παξέρεη ην αίζζεκα   

ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο ζηνπο ππαιιήινπο ή αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο ιφγσ ηεο θαζεκεξηλήο ζπλαιιαγήο κε ηνπο πνιίηεο  , ηνπ απμεκέλνπ θφξηνπ 

εξγαζίαο θαη ηεο πξνζζήθεο λέσλ δηαδηθαζηψλ . Θα εμεηαζηεί εάλ ε εθαξκνγή ηνπ 

ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ , αληηζηαζκίδεη ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ πξφζεζε ηνπ ΤΦΓ λα 

ηα νξίζεη σο ην κνλαδηθφ ζεκείν επαθήο ησλ πνιηηψλ κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη 

νπζηαζηηθά ζηε κφλε  ππεξεζία πνπ ζα ρξεηάδεηαη λα κεηαβεί θάπνηνο γηα λα 

ζπλαιιάζζεηαη µε ην θξάηνο. 

Η ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο βαζίζηεθε ζηελ απνπζία επαξθψλ 

δεδνκέλσλ πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ ,ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε θαη εηδηθφηεξα ζηελ 

ππεξεζία ησλ ΚΔΠ  ,  ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ κε ηελ εξγαζηαθή 

ηθαλνπνίεζε ή εμνπζέλσζε ησλ ππαιιήισλ. Πξφζεζε είλαη ε δεκηνπξγία λέσλ 

δεδνκέλσλ κέζα απφ ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηε ζχγρξνλε ςεθηαθή δεκφζηα 

ππεξεζία απφ ην πξίζκα ησλ ππαιιήισλ .Η πεπνίζεζε φηη ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο 

ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ αλαθνχθηζε ησλ ζπκπησκάησλ εξγαζηαθήο εμνπζέλσζεο θαη 

νδεγεί ζηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε θαη δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζα εξεπλεζεί .  
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Κεληξηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο  είλαη λα δηεξεπλεζεί πνίν 

είλαη ην αληίθηππν ηνπ   ςεθηαθνχ  κεηαζρεκαηηζκνχ  ζηνπο ππαιιήινπο ησλ ΚΔΠ. Σα 

επηκέξνπο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζα εμεηαζηνχλ ζηελ έξεπλα πνπ ζα αθνινπζήζεη  

είλαη ηα εμήο: 

1. Βειηηψζεθαλ νη ζπλζήθεο εξγαζίαο  ησλ ππαιιήισλ; 

2. Παξαηεξνχληαη ελδείμεηο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ζηνπο ππαιιήινπο; 

3. Τπάξρνπλ θίλεηξα παξακνλήο ηνπο ζηηο ζέζεηο πνπ ήδε ππεξεηνχλ ; 

4. Αηζζάλνληαη νη ππάιιεινη ρξήζηκνη ή ζεσξνχλ πιένλ ην ξφιν ηνπο 

δηεθπεξαησηηθφ; 

5.   Οη αιιαγέο εληζρχνπλ ηε ζέζε ησλ ΚΔΠ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε; 

   

5.2 Μέζνδόο έξεπλαο – Δίδνο  

ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ε πξνζέγγηζε ηεο δηεξεπλεηηθήο κειέηεο 

πεξίπησζεο (case study) φπνπ νξίδεηαη σο ε εμεξεχλεζε ζε βάζνο θαη ε ζπζηεκαηηθή 

αλάιπζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο (Malhotra &  Birks ,2006).  Πξνζθέξεη  επθνιία 

ζηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία  ησλ δεδνκέλσλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα εμαρζνχλ , ζα 

δψζνπλ κηα δηεξεπλεηηθή νπηηθή.  Θα επηιεγεί ε πνηνηηθή έξεπλα ε νπνία ζα επηδηψμεη  λα 

αλαδείμεη ηηο απφςεηο ηεο νκάδαο δηεξεχλεζεο, εζηηάδνληαο   ζηνλ ηξφπν αληίιεςεο ησλ 

θαηαζηάζεσλ  πνπ βηψλνπλ (Bird, Hammersley, Gomm, & Woods, 1999) κε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ κε εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ. .ηφρνο ηεο είλαη ε θαηαλφεζε ελφο 

θαηλνκέλνπ , κειεηψληαο ην απφ ηελ νπηηθή ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα 

θαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ βηψλνπλ έλα γεγνλφο. (Sherman & Webb, 2005). 

Μέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γίλεηαη δηεξεχλεζε ησλ  απφςεσλ θαη ησλ 

αληηιήςεσλ ηνπ πιεζπζκνχ κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθά δηάζηεκα θαη κε άκεζν ηξφπν, κε  

παξάιιειή δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο  ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ  (Creswell, 

2011). 

Μεγάιε πξνζνρή δφζεθε ζηε ζχληαμε ησλ εξσηήζεσλ ψζηε λα είλαη ζαθείο  θαη 

λα κπνξνχλ νη ζπκκεηέρνληεο  λα ηηο θαηαλνήζνπλ , πξνζπαζψληαο λα κελ ππάξρεη 

κεξνιεςία απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξεπλεηή. Πξηλ ηε δηαλνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  

δνθηκάζηεθε πηινηηθά ζε δχν εξγαδνκέλνπο ζην ΚΔΠ φπνπ εξγάδεηαη ε εξεπλήηξηα  κε 

ζθνπφ λα απνθεπρζνχλ πξνβιήκαηα εξκελείαο θαη θαηαλφεζεο ησλ εξσηήζεσλ . Σν 

πξψην κέξνο  αληιεί δεκνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηνλ εξγαδφκελν. Αθνινπζνχλ επηά  

εξσηήζεηο  πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ζπλδένληαη κε ηε 

βηβιηνγξαθία.      
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5.3 Δπηινγή ησλ εξσηήζεσλ  

πλνιηθά φιεο νη εξσηήζεηο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην εξσηεκαηνιφγην 

αλαθέξνληαη ζε εξσηήζεηο γλψκεο θαη εκπεηξίαο  .Η 1
ε 

, 4
ε
 θαη 5

ε
 εξψηεζε αλαδεηθλχνπλ 

ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε πνπ αηζζάλνληαη νη εξγαδφκελνη. 

ην 3
ν
 εξψηεκα δηεξεπλάηαη ε απνδνρή ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ζηελ εξγαζία 

ελψ ζην 2
ν
 εξψηεκα ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ςεθηαθνχ  κεηαζρεκαηηζκνχ 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ . Σέινο νη εξσηήζεηο 6 θαη 7 ζρεηίδνληαη κε ην 

αίζζεκα δέζκεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ .  

5.4 Δπηινγή δείγκαηνο έξεπλαο 

ηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο επειέγε ζε πξψην ζηάδην ν δήκνο θαη 

έπεηηα εμεηάζηεθε ην πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ζπκκεηέρεη ζηελ έξεπλα . Οη 

ζπκκεηέρνληεο πνπ ζα απνηειέζνπλ ην δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο  είλαη ηπραία 

επηιεγκέλνη ππάιιεινη πνπ εξγάδνληαη ζηα ΚΔΠ ηνπ Γήκνπ Παχινπ Μειά έηζη ψζηε   λα 

αληιεζνχλ  ηα δεδνκέλα  απφ  δηαθνξεηηθέο πεγέο  φπσο βαζκίδα εθπαίδεπζεο , ζέζε 

επζχλεο , ζρέζε εξγαζίαο . ην δήκν Παχινπ Μειά ιεηηνπξγνχλ  πέληε ΚΔΠ ηα νπνία 

είλαη  δηακνηξαζκέλα ζηηο ηξείο δεκνηηθέο ελφηεηεο (ΓΔ) ηνπ δήκνπ. ηε  ΓΔ Πνιίρλεο 

δχν (θεληξηθφ θαη παξάξηεκα ) , δχν  ζηε  ΓΔ  ηαπξνχπνιεο (θεληξηθφ θαη παξάξηεκα ) 

θαη έλα ζηε ΓΔ Δπθαξπίαο .χκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ΤΦΓ  ηα ηξία θεληξηθά 

ΚΔΠ ησλ ΓΔ ηνπ Γήκνπ  βξίζθνληαη  ζε πςειή ζέζε ζε αξηζκφ ππνζέζεσλ.
28

  

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ έληεθα (11) εξγαδφκελνη ζηα ΚΔΠ ηνπ Γήκνπ Παχινπ 

κειά Θεζζαινλίθεο  , θνξέαο ζηνλ νπνίν εξγάδεηαη θαη ε εξεπλήηξηα ηεο παξνχζαο 

ζπγγξαθήο . ηα ΚΔΠ ζχκθσλα  κε πξνθνξηθή ελεκέξσζε  ηεο πξντζηακέλεο δηεχζπλζεο  

απαζρνινχληαη   πεξίπνπ εηθνζηπέληε κφληκνη  ππάιιεινη  δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ, 

δηαθνξεηηθνχ επηπέδνπ κφξθσζεο θαη κε δηαθνξεηηθή ζρέζε εξγαζίαο  

Έλαο πξφζζεηνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επηιέρζεθε ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα είλαη φηη 

ε ζέζε εξγαζίαο ηεο εξεπλήηξηαο  είλαη ζην πξναλαθεξφκελν ΚΔΠ ηνπ  Γήκνπ Παχινπ 

Μειά , γεγνλφο πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο εμαηηίαο ησλ θηιηθψλ  θαη 

πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ ππάξρνπλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο θαη ζα βνεζήζεη λα 

πεηζηνχλ ζην λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα. Σν δείγκα ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί 

«νκνηνγελέο»  εμαηηίαο ηεο ππαγσγήο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε κηα ππννκάδα ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ (Creswell, 2016, ζ.208) ζηα ΚΔΠ.  

 

                                                           
28 χκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ζηαηηζηηθψλ γηα ηηο ππνζέζεηο πνπ δηεθπεξαηψλνπλ ηα ΚΔΠ .   
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5.5 πιινγή δεδνκέλσλ 

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ δνκεκέλεο εξσηήζεηο  ζε κία πξνζπάζεηα 

θαηαγξαθήο ησλ απφςεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ. ηελ πξψηε θάζε ε εξεπλήηξηα ελεκέξσζε 

ηνπο επηιεγκέλνπο ππαιιήινπο γηα ηελ πξφζεζε  ηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα , 

αλαθέξνληαο ην θεληξηθφ ζέκα πνπ εμεηάδεηαη θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ ψζηε λα αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξν ειεχζεξνη λα απαληήζνπλ . 

Δπηιέρζεθε απφ ην δείγκα ε απνζηνιή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ λα δηαβηβαζηεί   κε 

ειεθηξνληθφ ηξφπν ζην πξνζσπηθφ ηνπο ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (email), λα 

απαληεζνχλ  εγγξάθσο ηα εξσηήκαηα θαη λα επηζηξαθνχλ  κε ηνλ ίδην ηξφπν  ζηελ 

εξεπλήηξηα . Σν έγγξαθν ησλ εξσηήζεσλ  ζηάιζεθε ζηηο 22 Γεθεκβξίνπ 2022 θαη 

απαληήζεθε  κέρξη ηηο 6 Ιαλνπαξίνπ  2023 απφ φινπο ηνπο επηιεγκέλνπο εξγαδφκελνπο. 

Μηθξή δπζθνιία δεκηνχξγεζε ην παξαπάλσ δηάζηεκα  ζπιινγήο ησλ απαληήζεσλ δηφηη 

ζπλέπεζε κε ηελ πεξίνδν αδεηψλ ιφγσ ηεο ενξηαζηηθήο πεξηφδνπ.   

ηφρνο ησλ εξσηήζεσλ ήηαλ λα αλαδεηρζεί ν βαζκφο θαηαλφεζεο ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ , λα εμεηαζηεί ην ζπλαίζζεκα ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ πξνζθέξεη  , εάλ 

ππάξρνπλ ελδείμεηο ησλ ζπκπησκάησλ επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο . Θα εμεηαζηεί ε 

δέζκεπζε ηνπ εξγαδνκέλνπ πξνο ην ζεζκφ ησλ ΚΔΠ θαη ε άπνςε ηνπ γηα ην κέιινλ ηνπ 

ζεζκνχ  ζηελ λέα ςεθηαθή επνρή. Σα παξαπάλσ εξσηήκαηα πξνέθπςαλ  θαηφπηλ 

ελδειερνχο κειέηεο ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. 

5.6 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

Η επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ είλαη ην επφκελν ζηάδην κεηά απφ ηελ ζπιινγή 

ησλ απαληήζεσλ . Οη απαληήζεηο ρσξίζηεθαλ ζε ηκήκαηα αλάινγα κε ην εξεπλεηηθφ 

εξψηεκα πνπ απαληνχζαλ θαη θσδηθνπνηήζεθαλ κε ζηφρν λα παξνπζηαζηνχλ ηα 

απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη φρη απιά λα θαηαγξαθεί απιά ε άπνςε ησλ 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ πνπ ζπκκεηείραλ . 

Η πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ζεσξείηαη κηα κέζνδφο πνπ πεξηγξάθεη 

ζπζηεκαηηθά ην λφεκα ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ  θαη  πινπνηείηαη κε ηε δεκηνπξγία 

πιαηζίνπ θσδηθνπνίεζεο (Schreir,2012:1) κε ηε κνξθή «κνηίβνπ»  θαη ζα  απνηειέζεη ην 

εξγαιείν ηεο έξεπλαο κε ζηφρν  λα απνηππσζνχλ θαη λα πνζνηηθνπνηεζνχλ  ηα 

απνηειέζκαηά ηεο . Η δεκηνπξγία πιαηζίνπ κε θσδηθνπνηεκέλεο θαηεγνξίεο θαη ε 

ζπζρέηηζε κε ην πιηθφ ηεο έξεπλαο ζα νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε ηεο αλάιπζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ. Σα βήκαηα απηά απνηεινχλ ην πιαίζην ην  νπνίν πεξηιακβάλεη ηνλ 

ππξήλαο ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ θαη εζσθιείεη ηηο έλλνηεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηελ εξκελεία θαη πεξηγξαθή ηνπ πιηθνχ. Σα ηξία βαζηθά γλσξίζκαηα 
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δειαδή ηεο αλάιπζεο πνηνηηθνχ πεξηερνκέλνπ είλαη φηη πεξηνξίδεη ηα δεδνκέλα, είλαη 

επέιηθηε θαη ζπζηεκαηηθή (Schreier, 2012, ζει. 170). 

5.7 Δγθπξόηεηα έξεπλαο 

Η εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο είλαη ζεκαληηθή γηα ηε δηεμαγσγή σθέιηκσλ 

ζπκπεξαζκάησλ  . Γηα λα θαηαζηεί εθηθηφ , έγηλε πξνζπάζεηα  ψζηε λα πεξηνξηζηεί ηπρφλ 

κεξνιεςία ηεο εξεπλήηξηαο (Cohen, et al., 2008) ζηε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ αιιά θαη 

λα απνθεπρζεί ε κεξνιεςία ησλ εξγαδνκέλσλ  εμαηηίαο κηα κεξνιεπηηθήο δηαηχπσζεο 

κηαο εξψηεζεο. Η αμηνπηζηία δηαζθαιίζηεθε  θαζψο νη εξσηήζεηο ήηαλ θνηλέο θαη 

ππνβιήζεθαλ εγγξάθσο ζε φινπο ηνπο εξσηψκελνπο. Δπηπιένλ επηιέρζεθαλ ππάιιεινη 

δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ ,ζέζεο επζχλεο ή κε  , κφληκνη  ή κε άιιε ζρέζε εξγαζίαο γηα 

πεξηζζφηεξν πιήξε εηθφλα.  

5.8 Γενληνινγία – Ηζηθή  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο έγηλε πξνζπάζεηα δηαθχιαμεο ηεο εζηθήο θαη ηεο 

δενληνινγίαο . ινη νη εκπιεθφκελνη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψζεθαλ αλαθνξηθά  κε ην 

αληηθείκελν θαη ην ζθνπφ  πνπ εμππεξεηεί ε ζπκκεηνρή ηνπο  ζηελ έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη  

θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηε δηαζθάιηζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ  θαη ηελ ηήξεζε 

ηεο αλσλπκίαο ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ ζηα εξσηεκαηνιφγηα  ,θαηά ην ζηάδην ηεο 

αλάιπζεο ησλ απαληήζεσλ ,  έγηλε ρξήζε θσδηθψλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο.  Δπηπιένλ 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο  δφζεθε ε δηαβεβαίσζε πξφζβαζεο θαη 

ειέγρνπ φζνλ αθνξά ηηο  απαληήζεηο ηνπο νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζα ην επηζπκνχζαλ 

εληζρχνληαο ην αίζζεκα ηεο δηαθάλεηαο .    

5.9 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Η πνηνηηθή έξεπλα απνηειεί κέζνδν  κε ηελ νπνία γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα γηα κηα 

πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ δηφηη  δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζηνπο εξσηεζέληεο λα αλαπηχμνπλ ηηο απφςεηο ηνπο . Θα πξέπεη φκσο λα ιεθζνχλ ππφςηλ 

θαη πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο  νη νπνίνη ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο , θαη είλαη νη παξαθάησ.  

1. Η πξνζσπηθφηεηα θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ εξσηψκελνπ 

απνηεινχλ παξάγνληα ππνθεηκεληθφ .Πηζαλφλ νη ίδηνη ζπκκεηέρνληεο ζε θάπνηα άιιε 

ρξνληθή ζηηγκή , ζα έδηλαλ θαη δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο .  

2. Η επηινγή ππαιιήισλ ΚΔΠ  πνπ ππάγνληαη ζε άιινπο Γήκνπο , κε 

κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε επηζθεςηκφηεηα θαη  αξηζκνχ ππνζέζεσλ , ζα κπνξνχζε λα 
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εμεηαζηεί ζε κειινληηθή έξεπλα (κειέηεο πεξηπηψζεσλ)  ψζηε λα νδεγήζνπλ   κε 

αζθάιεηα ζε  επηζηεκνληθή γελίθεπζε απφ ηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ . 

3. Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ ΚΔΠ πνπ ηειείηαη λα ηειεπηαία ρξφληα 

είλαη ζε εμέιημε θαη ζα ήηαλ ρξήζηκν λα αμηνινγεζεί εθ λένπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

δξάζεσλ ηεο Βίβινπ Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ 2020-2025. 

4. Πηζαλφ ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε κηα πνζνηηθή έξεπλα πνπ ζα εζηίαδε 

απνθιεηζηηθά ζηνπο ππαιιήινπο ΓΤΠ  παλειιαδηθά ψζηε λα ππάξμεη θαη πιεξέζηεξε 

εηθφλα ησλ απφςεσλ  ησλ ππαιιήισλ πνπ ηα ηειεπηαία 20έηε εξγάδνληαη απνθιεηζηηθά 

ζηα ΚΔΠ .  

5. Η πξαγκαηνπνίεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νινθιεξψζεθε κε απνζηνιή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείνπ θαη παξφιν πνπ δεηήζεθε ε αλάπηπμε 

ησλ απαληήζεσλ κε φξην ιέμεσλ άλσ ησλ εθαηφ  , νη  απαληήζεηο δελ αλαπηχρζεθαλ ζε 

κεγάιν βαζκφ . Θα παξνπζίαδε ελδηαθέξνλ κειινληηθή έξεπλα κε ηε κνξθή δηα δψζεο 

εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο κε εκβάζπλζε ζηηο απαληήζεηο . 
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     ΚΔΦΑΛΑΙΟ  6  ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

ην παξφλ θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ. 

Αξρηθά ζα θσδηθνπνηεζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο ,ζα θαηαγξαθνχλ   ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

θαη έπεηηα ζα απνθσδηθνπνηεζνχλ νη απαληήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζα αλαδεηεζνχλ  

ηπρφλ κνηίβα ζηηο απαληήζεηο ηνπο αμηνπνηψληαο ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν  ηεο πνηνηηθήο 

αλάιπζεο απνηειεζκάησλ (Qualitative content analysis -QCA). 

 

6.1 Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο – Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία  

ην πξψην ζηάδην αλαιχζεθαλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ . 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ έληεθα εξγαδφκελνη πνπ απαζρνινχληαη ζηα ΚΔΠ ηνπ Γήκνπ 

Παχινπ Μειά.  ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί γίλεηαη αλαθνξά ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεηά 

ησλ ζπκκεηερφλησλ . Έρεη πξνεγεζεί ε θσδηθνπνίεζε ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα θαη 

αθνινπζεί  ε αλάιπζε θαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ .  

 

Πίλαθαο 6.1   : Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερόλησλ ηεο έξεπλαο  

ΚΧΓΙΚΟ 

ΤΜΜΔΣ. 

ΦΤΛΛΟ ΗΛΙΚΙΑ ΔΠΙΠΔΓΟ 

ΠΟΤΓΧΝ 

ΔΣΗ 

ΠΡΟΤΠΗΡΔΙΑ 

ΚΛΑΓΟ 

ΔΡΓΑΙΑ 

ΘΔΗ 

ΔΤΘΤΝΗ 

6.11 ΓΤΝΑΙΚΑ 45-54 ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ 20 ΚΑΙ ΑΝΧ ΓΤΠ ΟΥΙ 

6.12 ΓΤΝΑΙΚΑ 55 ΚΑΙ ΑΝΧ ΠΔ 20 ΚΑΙ ΑΝΧ ΜΟΝΙΜΟ ΝΑΙ 

6.13 ΓΤΝΑΙΚΑ 45-54 ΓΔ 20 ΚΑΙ ΑΝΧ ΜΟΝΙΜΟ ΟΥΙ 

6.14 ΑΝΓΡΑ 55 ΚΑΙ ΑΝΧ ΠΔ 10-20 ΓΤΠ ΟΥΙ 

6.15 ΓΤΝΑΙΚΑ 35-44 ΓΔ 10-20 ΜΟΝΙΜΟ ΟΥΙ 

6.16 ΓΤΝΑΙΚΑ 55 ΚΑΙ ΑΝΧ ΠΔ 10-20 ΓΤΠ ΟΥΙ 

6.17 ΓΤΝΑΙΚΑ 45-54 ΠΔ 20 ΚΑΙ ΑΝΧ ΜΟΝΙΜΟ ΟΥΙ 

6.18 ΓΤΝΑΙΚΑ 55 ΚΑΙ ΑΝΧ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ 20 ΔΣΗ ΚΑΙ ΑΝΧ  ΜΟΝΙΜΟ ΝΑΙ  

6.19 ΓΤΝΑΙΚΑ 55 ΚΑΙ ΑΝΧ ΠΔ 20 ΔΣΗ ΚΑΙ ΑΝΧ ΓΤΠ ΟΥΙ 

6.20 ΓΤΝΑΙΚΑ 55 ΚΑΙ ΑΝΧ ΓΔ 20 ΔΣΗ ΚΑΙ ΑΝΧ ΓΤΠ ΟΥΙ 

6.21 ΓΤΝΑΙΚΑ 55 ΚΑΙ ΑΝΧ ΓΔ 20 ΔΣΗ ΚΑΙ ΑΝΧ ΓΤΠ ΟΥΙ 

 

ηελ πξνζπάζεηα λα αλαιπζνχλ ηα δεδνκέλα απφ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία  ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, δεκηνπξγήζεθαλ  δηαγξάκκαηα πνζνζηηαίαο αλάιπζεο αλά  θαηεγνξία κε 

ζθνπφ λα απνηππσζνχλ  ηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  
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Γηάγξακκά 6.1  Πνζνζηηαία Απεηθόληζε αλά θύιν . 

 

Παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη κηα άληζε θαηαλνκή κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε  έξεπλα.  

Γηάγξακκά 6.2  Πνζνζηηαία Απεηθόληζε αλά ειηθηαθή  νκάδα  

 

πσο πξνθχπηεη  θαη απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα  , ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ αλήθεη ζε κεγαιχηεξε ειηθία . Πνζνζηφ πνπ θηάλεη ην ελελήληα έλα ηεο 

εθαηφ (91%) ειηθηαθά είλαη άλσ ησλ  45 εηψλ . ηελ θαηεγνξία 25-34 δελ ππάξρεη 

θαλέλαο εξγαδφκελνο.  

Γηάγξακκά 6.3  Πνζνζηηαία Απεηθόληζε αλά επίπεδν ζπνπδώλ. 
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ην επίπεδν ζπκκεηνρήο αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο παξαηεξείηαη κηα ζρεηηθά 

ηζνκεξήο θαηαλνκή κεηαμχ απνθνίησλ ΓΔ θαη πηπρηνχρσλ ΠΔ , ελψ κφλν  δχν άηνκα 

θαηέρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ . 

Γηάγξακκά 6.3  Πνζνζηηαία Απεηθόληζε αλά έηε πξνϋπεξεζίαο 

 

 

ηελ πιεηνςεθία φινη νη ππάιιεινη έρνπλ ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζην Γεκφζην 

Σνκέα θαη εηδηθφηεξα ζηα   ΚΔΠ , φπσο παξαηεξείηαη θαη απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα . 

Πνζνζηφ άλσ ηνπ 70% θαηέρεη πάλσ απφ 20 ρξφληα πξνυπεξεζίαο.  

Γηάγξακκά 6.4  Πνζνζηηαία Απεηθόληζε αλά θιάδν  

 

 

ηελ θαηαλνκή αλά θιάδν  παξαηεξείηαη  κηα ηζνξξνπία κεηαμχ κνλίκσλ 

ππαιιήισλ θαη ππαιιήισλ ΓΤΠ  θαζψο ηα πνζνζηά ηνπο είλαη θνληηλά . 

Σέινο ζηελ έξεπλα παξαηεξείηαη θαη ε ζπκκεηνρή δχν ππαιιήισλ κε ζέζε 

επζχλεο , ην νπνίν ζαλ πνζνζηφ απνδίδεηαη ζε 18% πεξίπνπ.  
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6.2 Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο – Δξσηεκαηνιόγην  

Οη εξσηήζεηο πνπ θιήζεθαλ  λα απαληήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο είλαη ζπλνιηθά 

επηά . Μέζα απφ ηηο απαληήζεηο  ζα γίλεη ε πξνζπάζεηα  εχξεζεο κνηίβνπ πνπ ηπρφλ 

επαλεκθαλίδεηαη θαη ζα πξνθχςνπλ νη θχξηεο θαηεγνξίεο νη φπνηεο κεηέπεηηα ζα 

θσδηθνπνηεζνχλ. Οη απαληήζεηο  αλαιχνληαη παξαθάησ θαζεκία μερσξηζηά , σο εμήο: 

1
ε
 εξώηεζε : Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο από ηελ εξγαζία ζαο θαη πνηνη είλαη νη 

βαζηθνί παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζε απηό; 

ηελ πξψηε εξψηεζε θαη νη έληεθα ζπκκεηέρνληεο ζπκθψλεζαλ φηη ε εξγαζία 

ηνπ ζηα ΚΔΠ ηνπο ηθαλνπνηεί ζε κεγάιν βαζκφ . Η επηθνηλσλία  κε ην θνηλφ θαηά ηε 

ζπλαιιαγή , δεκηνπξγεί ελδηαθέξνλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ην αίζζεκα ηεο 

απνδνρήο απφ ην θνηλφ εμππεξέηεζεο ζπκβάιεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο θάλνληαο ηνπο  λα 

αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξν απνδνηηθνί. Η πιεηνςεθία αλαθέξεη φηη ην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ  είλαη  πνιχ θαιφ  θαη εθ ησλ νπνίσλ ηέζζεξα άηνκα αλέθεξαλ ηθαλνπνηεηηθφ 

κηζζφ θαη σξάξην . Έλαο εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε φηη ήηαλ ζηφρνο ηνπ λα εξγαζηεί 

ζηα ΚΔΠ απφ ηελ αξρή δεκηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ θαη έλαο αθφκε ζεσξεί φηη ην εξγαζηαθφ 

αληηθείκελν είλαη ελδηαθέξνλ θαη επίθαηξν . Σέινο δχν απφ ηνπο εξσηεζέληεο ζεσξνχλ φηη 

ην αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπο πξνθαιεί ελδηαθέξνλ θαη νη γλψζεηο πνπ απνθηνχλ είλαη 

ρξήζηκεο ηφζν ζε επαγγεικαηηθφ φζν θαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν.  

2ε εξώηεζε : Οη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηεζήθαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηνλ 

ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζεσξείηε όηη βειηηώλνπλ ή δπζρεξαίλνπλ ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα ζηελ εξγαζία ζαο . Αλαθέξεηε ελδεηθηηθά δύν, ηξείο βαζηθνύο 

ιόγνπο αλάινγα κε ηελ απάληεζε ζαο . 

ηελ εξψηεζε απηή ελλέα απφ ηνπο έληεθα  ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ φηη νη 

αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηεζήθαλ βειηίσζαλ εμ΄ νινθιήξνπ ή ελ κέξεη  ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ζηελ εξγαζία ηνπο πσο απνηππψζεθε απφ ηηο απαληήζεηο , ε  εηζαγσγή 

λέσλ ςεθηαθψλ δηαδηθαζηψλ φπσο ε ζπξίδα ηνπ gov , ε εμππεξέηεζε κέζσ ηνπ mykeplive 

θαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ  βξίζθεη ζχκθσλνπο έμη  

ζπκκεηέρνληεο. Δπηά  άηνκα ζεσξνχλ φηη  νη αιιαγέο είραλ σο απνηέιεζκα ηε  βειηίσζε 

ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο επειημίαο εμππεξέηεζεο , εθ ησλ νπνίσλ νη ηέζζεξεηο ζεσξνχλ φηη  

πξνζέθεξαλ ηθαλνπνίεζε ηφζν ζηνπο ππαιιήινπο φζν θαη ζηνπο πνιίηεο. Δπηπιένλ ε 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ θαη νη αιιαγέο πνπ πξνθάιεζαλ ζεσξνχλ φηη παξέρεη αζθάιεηα 

ιφγσ ηεο χπαξμεο ειεθηξνληθψλ αληηγξάθσλ θαη ζπληειεί ζηελ απνθπγή ιαζψλ 

αλαθέξνπλ ηέζζεξεηο  εξγαδφκελνη . Παξά ηε ζεηηθή άπνςε ηνπο , έλαο απφ ηνπο 

εξσηεζέληεο επηζήκαλε φηη ή ηαρχηεηα εηζαγσγήο ησλ λέσλ δηαδηθαζηψλ ζηα αξρηθά 
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ζηάδηα δεκηνπξγεί  δπζθνιίεο  γηαηί ζα πξέπεη  ν εξγαδφκελνο λα επηκνξθσζεί θαη λα 

εθαξκφζεη άκεζα ηηο λέεο δηαδηθαζίεο , ρσξίο πξνεγνχκελε εθπαίδεπζε ελψ δχν  άηνκα 

επηζήκαλαλ ην θαηλφκελν  ηεο απνθπγήο εμππεξέηεζεο  ησλ πνιηηψλ άιισλ δεκνζηψλ 

ππεξεζηψλ , νη νπνίεο παξαπέκπνπλ ηνπο πνιίηεο ζηα ΚΔΠ , δεκηνπξγεί  εληάζεηο θαη 

ζπγθξνχζεηο. ην ζεηηθφ αληίθηππν ησλ αιιαγψλ είλαη ε παξνρή εμππεξέηεζεο κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο  φπσο δηα δψζεο , κέζσ ζπξίδαο ή ηειε-εμππεξέηεζεο 

απνζπκθφξεζαλ ηελ ππεξεζία θαη πξνζέθεξαλ επειημία ζηε δηαρείξηζε ησλ αηηεκάησλ. 

Σξεηο  εθ ησλ εξσηεζέλησλ επηζήκαλε φηη ε εμέιημε ησλ ΚΔΠ  ζε κνλαδηθφ ζεκείν 

εμππεξέηεζεο  νδεγεί ζηε κείσζε ηεο ηαιαηπσξίαο θαη ηεο γξαθεηνθξαηίαο , εζηηάδνληαο 

ζηνλ πνιίηε . 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αληίζεηή άπνςε δχν εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην κε δηαθνξεηηθή αηηηνιφγεζε απφ ηνλ θαζέλα.  Ο έλαο εθ ησλ δχν ζεσξεί 

φηη ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ γίλνληαη κε πξνρεηξφηεηα ρσξίο λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ ππαιιήισλ θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ πνιηηψλ , 

αλαθέξνληαο σο παξάδεηγκα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή λέσλ δηαδηθαζηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο. Ο δεχηεξνο ζπκκεηέρνληαο κε αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο 

αιιαγέο  ζεσξεί φηη είλαη δπζαλάινγνο ν φγθνο λέσλ εκβφιηκσλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

πξνζηίζεληαη . Υσξίο ηελ ηαπηφρξνλε ελίζρπζε ζε πξνζσπηθφ θαη αλαβάζκηζε  ηνπ 

πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ ε εξγαζηαθή  θαζεκεξηλφηεηα  παξνπζηάδεη δπζθνιίεο .Σνλίδεη 

επίζεο ηελ άξλεζε άιισλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ λα εμππεξεηήζνπλ  θαη εζηηάδεη ζην 

θαηλφκελν ηεο παξαθίλεζεο κεηάβαζεο ησλ πνιηηψλ ζηα ΚΔΠ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπο .   

3ε εξώηεζε :  πκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ην κεηαζρεκαηηζκό ησλ ΚΔΠ ζε 

ΚΔΠ   Plus θαζώο θαη κε ηελ πξόζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο λα 

είλαη ηα ΚΔΠ ην κνλαδηθό ζεκείν επαθήο ησλ πνιηηώλ κε ηηο Γεκόζηεο ππεξεζίεο; 

Παξαθαιώ λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην παξαπάλσ 

εξψηεκα θαζψο ζρεδφλ θαλέλαο  δελ ήηαλ απφιπηα ζχκθσλνο  αιιά κφλν ελ κέξεη θαη κε 

ηελ πξνυπφζεζε  ηεο δεκηνπξγίαο ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ. Δπηά   απφ ηνπο  

εξγαδνκέλνπο παξνπζηάδνπλ ζεηηθή ζηάζε σο πξνο  ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ΚΔΠ ζε 

ΚΔΠ Plus θαη ηε ζηαδηαθή κεηαηξνπή ηνπο ζε κνλαδηθφ ζεκείν επαθήο ηνπ πνιίηε κε ηηο 

Γεκφζηεο Τπεξεζίεο  αιιά κε χπαξμε θάπνησλ βαζηθψλ πξνυπνζέζεσλ. Η ελίζρπζε ηνπ 

ζεζκνχ κε πξνζσπηθφ , ε αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ θαη ε επηκφξθσζε ησλ ππαιιήισλ 

ζα πξέπεη λα πξνεγεζνχλ ψζηε λα κπνξέζεη ν κεηαζρεκαηηζκφο λα ζεσξεζεί εθηθηφο . 

Σέζζεξεηο ζεσξνχλ φηη ζα πξνζθέξεη φθεινο ζηνπο πνιίηεο  ελψ ηξείο  ζπκκεηέρνληεο 
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αλαθέξνπλ φηη νχηε νη πνιίηεο , νχηε ε ειιεληθή Γεκφζηα δηνίθεζε έρνπλ ηελ αλάινγε 

παηδεία γηα λα απνδερζνχλ ηηο αιιαγέο απηέο ζηελ παξνχζα θάζε.  

ηνλ αληίπνδα, αξλεηηθή απάληεζε έδσζαλ ηξεηο ππάιιεινη ζεσξψληαο 

νπηνπηθέο  θαη κε εθαξκφζηκεο ηηο ςεθηαθέο κεηαξξπζκίζεηο .Δλδηαθέξνπζα είλαη ε 

άπνςε ελφο εμ απηψλ , ν νπνίνο  δήισζε φηη ζα νδεγεζεί ν ζεζκφο ζε απαμίσζε θαη ζα 

νινθιεξσζεί έηζη ν θχθινο δσήο ηνπο  . Ο δεχηεξνο εξσηεζέληαο δήισζε φηη ε 

ππνζηειέρσζε δπζθνιεχεη ηε ζηήξημε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ζεσξεί φηη ζα 

ππνβαζκηζηεί ν ζεζκφο θαη ν ξφινο ησλ ππαιιήισλ ζα είλαη πιήξσο δηεθπεξαησηηθφο,  

απηνκαηνπνηεκέλνο θαη ρσξίο ελδηαθέξνλ. Ο ηξίηνο ζεσξεί φηη ζα αιινηψζεη ηελ εηθφλα 

πνπ έρνπλ νη πνιίηεο γηα ην ζεζκφ αιιά θαη ηνλ ίδην ην ζεζκφ θαη ζα πξνζζέζεη 

ςπρνινγηθή πίεζε ζηνπο ππαιιήινπο .Θεσξεί απαξαίηεηε ηελ εμεηδίθεπζε θαη 

επηκφξθσζε ησλ ππαιιήισλ ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ  ζηηο αιιαγέο πνπ 

έπνληαη . 

4ε εξώηεζε : Η ςπρνινγηθή εμάληιεζε ιόγσ ηεο εξγαζίαο ζαο  είλαη έλα 

ζπλαίζζεκα  πνπ αηζζάλεζηε ζπρλά; Αλ ε απάληεζε ζαο είλαη λαη , εκθαλίδεηαη 

ζπρλόηεξα  κε ηελ πάξνδν ησλ εηώλ ; Πνπ εζηηάδεηε όηη νθείιεηε απηό; 

Απφ ηνπο έληεθα ζπκκεηέρνληεο νη ελλέα ζεσξνχλ φηη αηζζάλνληαη ςπρνινγηθή 

εμάληιεζε ζηελ εξγαζία ηνπο . Οη παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζε απηφ θαη ζπλαληάηαη κε 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ  ζηηο απαληήζεηο (επηά εξγαδφκελνη ην 

αλέθεξαλ ) είλαη ηα πνιιά έηε ππεξεζίαο ζηελ ίδηα ζέζε   ζπλαιιαγήο κε ην θνηλφ θαη νη 

ζπγθξνχζεηο πνπ απνξξένπλ  απφ ηελ  θαζεκεξηλή επαθή κε  ηνπο πνιίηεο ( δειψζεθε 

απφ πέληε εξγαδφκελνπο) . Ο θφξηνο εξγαζίαο επεξεάδεη ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηξηψλ  εξσηεζέλησλ.  Δλδηαθέξνπζα άπνςε 

είλαη  ε κε χπαξμε πξννπηηθήο εμέιημεο θαη απαζρφιεζεο ζε ελδηαθέξνλ θαη θαηλνηφκν 

αληηθείκελν εξγαζίαο ζηηο απαληήζεηο. Έλα  άηνκν επηζήκαλε σο παξάγνληα πνπ νδεγεί 

ζηελ ςπρνινγηθή θνχξαζε ηελ απαμίσζε απφ ηνπο αλσηέξνπο ηνπο θαη ηελ θαθή 

δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ κε παξάιιειε άζθεζε πίεζεο πξνο ηνπο ππαιιήινπο. Η 

ππνζηειέρσζε αλαθέξεηαη σο αηηία απφ ηξεηο ζπκκεηέρνληεο ελψ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη 

θαη ε άπνςε δχν εμ απηψλ  πνπ ζεσξνχλ ηνπο ππαιιήινπο ησλ ΚΔΠ κεγάινπο ζε ειηθία , 

κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο αλνρήο θαη ηεο ππνκνλήο ηνπο. 

Γχν κφλν ππάιιεινη ζεσξνχλ φηη δελ αηζζάλνληαη  εμαληιεκέλνη ςπρνινγηθά . Ο 

πξψηνο εθ ησλ δχν αλαγλσξίδεη ηα αίηηα πνπ νδεγνχλ ζηελ ςπρνινγηθή θνχξαζε αιιά 

δειψλεη ν ίδηνο φηη δελ ηνλ έρνπλ επεξεάζεη παξά ηα πνιιά έηε ζηελ ππεξεζία . Ο 

δεχηεξνο εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεσξεί ε θνχξαζε δελ πθίζηαηαη ιφγσ ηεο απνδνρήο ηνπ 
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θφζκνπ πνπ εηζπξάηηεη , ηνπ θαινχ εξγαζηαθνχ θιίκαηνο θαη ηελ πξνζζήθε λέσλ 

ελδηαθέξνληαλ δηαδηθαζηψλ πνπ ηνπ θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ.   

5ε εξώηεζε : Ο ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο πνπ εμειίζζεηαη ζηα ΚΔΠ    

πξνζθέξεη αλαθνύθηζε  ζηνλ θόξην εξγαζίαο ζαο ή δελ έρεη επεξεαζηεί  ; Παξαθαιώ   

δηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζε ζαο . 

 

     ηελ πέκπηε εξψηεζε νη έμη  εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλνχλ φηη ν  

ςεθηαθφο  κεηαζρεκαηηζκφο πξνζθέξεη  αλαθνχθηζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο , δχν εθ ησλ 

νπνίσλ  δηαηεξνχλ επηθπιάμεηο θαη ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα εληζρπζεί ν ζεζκφο ζε 

πξνζσπηθφ θαη εμνπιηζκφ.  Οη παξάγνληεο πνπ εληνπίδνληαη θαη ζπληεινχλ ζηε κείσζε 

ηνπ θφξηνπ είλαη ε επειημία ζηνλ ηξφπν εμππεξέηεζεο πνπ πξνζθέξεηαη , ε ηαρχηεηα 

δηεθπεξαίσζεο ησλ αηηεκάησλ θαη ε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ πξναπαηηνχκελνπ ρξφλνπ 

νινθιήξσζεο κηαο δηαδηθαζίαο   , ε απηνκαηνπνίεζε θαη απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ  

θαη ζπλαληψληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ .   

Αληίζεηα  ηα ππφινηπα ηέζζεξα  άηνκα ζεσξνχλ φηη δελ έρεη κεησζεί  ν θφξηνο 

εξγαζίαο  παξά ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρεη επηθέξεη ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο  

εζηηάδνληαο ζε πξνβιήκαηα πνπ δηαηππψζεθαλ θαη ζε πξνεγνχκελα εξσηήκαηα  .Έλαο 

σζηφζν εζηίαζε ζην γεγνλφο φηη πνιίηεο κεγάιεο ειηθίαο θαη πνιίηεο  ρσξίο ςεθηαθέο 

δεμηφηεηεο ή ρσξίο θαηάιιειν εμνπιηζκφ θαη νίθνλ  , παξακέλνπλ  πηζηνί ζηε δηα δψζεο 

εμππεξέηεζε  . Γχν εξγαδφκελνη δε ζεσξνχλ ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηε ιχζε γηα 

ηελ αλαθνχθηζε απφ ηνλ απμεκέλν θφξην εξγαζίαο αιιά αληηζέησο πηζηεχνπλ φηη πνιιέο 

εκβφιηκεο λέεο δηαδηθαζίεο ζπλδπαζηηθά κε θαθφ δίθηπν θαη ειιείςεηο ζε πφξνπο 

δπζρεξαίλνπλ ηελ θαζεκεξλή εξγαζία ηνπο . 

Σέινο έλαο εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε φηη δελ ππάξρεη θακία αιιαγή επί ηεο 

νπζίαο , ζεσξεί φηη απιά αθνινπζείηαη ε θπζηθή εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ρσξίο λα 

επεξεάδεη ην θφξην εξγαζίαο ζηελ ππεξεζία .   

 

6ε εξώηεζε : Δπηζπκείηε λα παξακείλεηε ζηελ εξγαζία ζαο κέρξη ηελ 

ζπληαμηνδόηεζε ζαο ; 

 

Θεηηθά απάληεζαλ επηά απφ ηνπο έληεθα ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα εθ ησλ 

νπνίσλ νη ηέζζεξεηο ήηαλ απφιπηνη ζηελ απάληεζε ηνπο , ελψ νη ηξείο ηεθκεξίσζαλ  ηελ 

απάληεζε ηνπο . Γχν εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ αηηηνιφγεζαλ ηελ απάληεζε ηνπο 

αλαθέξνληαο ην θαιφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο θαιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο  ελψ ν 

ηξίηνο δήισζε ηελ αθνζίσζε  ηνπ γηα ην ζεζκφ θαη ηελ επηινγή ηνπ εμ αξρήο λα εξγαζηεί 

ζε ΚΔΠ. Έλαο εξγαδφκελνο δήισζε ακθηηαιαληεπφκελνο ζην αλ ζα έρεη ηελ αληνρή λα 
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παξακείλεη κέρξη ηε ζπληαμηνδφηεζε ηνπ.  Σξεηο ππάιιεινη δήισζαλ φηη δελ πξνηίζεληαη 

λα  παξακείλνπλ κέρξη ηε ζπληαμηνδφηεζε , κε ηνλ έλα λα δειψλεη φηη πξνηηκά λα 

ηνπνζεηεζεί ζε ζέζε εξγαζίαο ζηελ νπνία δελ ζα είρε επαθή κε ην θνηλφ.  

 

7
ε
  εξώηεζε :  Δάλ μεθηλνύζαηε ηελ θαξηέξα ζαο ζήκεξα ζα επηιέγαηε ην ίδην 

αληηθείκελν εξγαζίαο ή ζα επηιέγαηε λα εξγαζηείηε ζε άιιν θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ 

Σνκέα ; Παξαθαιώ δηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζε ζαο. 

 

ηελ ηειεπηαία εξψηεζε νη απαληήζεηο κνηξάζηεθαλ . Έμη εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

δήισζαλ φηη ζα επέιεγαλ , αθφκε θαη αλ μεθηλνχζαλ ηψξα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

ζηαδηνδξνκία λα εξγαζηνχλ μαλά ζε ΚΔΠ.  Σξείο ζα πξνηηκνχζαλ ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο 

ππεξεζίαο σο πξναπαηηνχκελν θαη δχν ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη ν ζεζκφο ηνπο 

πξνζθέξεη ηθαλνπνίεζε  θαη ελδηαθέξνλ. Οη  ππφινηπνη  έμη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη 

ζα επέιεγαλ άιιν θνξέα .   πγθεθξηκέλα ηξεηο δήισζαλ φηη ζα αμηνπνηνχζαλ ην πηπρίν 

ηνπο θαη ζα επέιεγαλ ην εθπαηδεπηηθφ πεδίν .  Έλαο αθφκε ζπκκεηέρνληαο δηθαηνιφγεζε 

ηελ αιιαγή ιφγσ ησλ αδπλακηψλ θαη ησλ ειιείςεσλ ζε αλζξσπίλνπο θαη πιηθνχο πφξνπο . 

Δλδηαθέξνπζα είλαη θαη ε απάληεζε   ηνπ ηειεπηαίνπ  ζπκκεηέρνληα , ν νπνίνο δήισζε 

ηελ  πξνηίκεζε λα εξγαζηεί ζε Πεξηθέξεηα ή ζε άιιν Τπνπξγείν ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη 

ζηνπο Γήκνπο νη παξεκβάζεηο ησλ πνιηηηθά πξντζηάκελσλ  δπζθνιεχνπλ ηελ  εξγαζία ηνπ 

.  

 

Σα απνηειέζκαηα ηα νπνία απνηππψζεθαλ κεηά ηελ θαηαγξαθή θαη κειέηε  ησλ 

απαληήζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο σο εξγαιείν ηελ πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ  

παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα .(qualitative content analysis) . 

Πίλαθαο 6.2  Πνηνηηθή Αλάιπζε Πεξηερνκέλνπ 

ΔΡΧΣΗΗ ΜΟΣΙΒΑ 
ΤΝΟΛ

Α 
ΔΡΧΣΗΘΔΝΣΔ 

 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 

1ΑΔίζηε    
ηθαλνπνηεκέλνο 

απφ ηελ εξγαζία 

ζαο 

ΝΑΙ 11            

ΟΥΙ 0            

1Β   Πνηνη είλαη νη 
βαζηθνί 

παξάγνληεο πνπ 

ζπκβάινπλ ζηε 
ζεηηθή απαληεζε; 

Απνδνρή θνηλνχ / 

επηθνηλσλία κε 
πνιίηεο 

9            

πλζήθεο εξγαζίαο 
/ Απνδνρέο 

7            

Δπηινγή /ζηφρνο ε 

εξγαζία ζε ΚΔΠ 
2            

Δλδηαθέξνλ 

αληηθείκελν 
εξγαζίαο / 

Λακβάλνπζα 

γλψζε 

2            
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2Α Οη αιιαγέο 
πνπ 

πξαγκαηνπνηεζή

θαλ ηα ηειεπηαία 
ρξφληα ζηνλ 

ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο θαη 
ζηηο δηαδηθαζίεο 

ζεσξείηε φηη 

βειηηψλνπλ ή 
δπζρεξαίλνπλ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα 

ζηελ εξγαζία ζαο 

Οη αιιαγέο 
βειηίσζαλ ηελ 

εξγαζία 

6            

Οη αιιαγέο ελ 

κέξεη βειηίσζαλ 

ηελ εξγαζία 

3            

Οη αιιαγέο 
δπζραηξέλνπλ ηελ  

εξγαζία 

2            

2Β  Παξάγνληεο 

βειηίσζεο 

Σαρχηεηα 

εμππεξέηεζεο 
7            

Αίζζεκα 

αζθάιεηαο / 

απνθπγή ιαζψλ 
/κείσζε 

γξαθεηνθξαηίαο 

4            

Δπειημία 

εμππεξέηεζεο 
(ζπξίδα gov, 

mykeplive θ.α.) 

6            

Αχμεζε 
ηθαλνπνίεζεο 

πνιηηψλ 

4            

2Γ Παξάγνληεο 

πνπ 
δπζρεξαίλνπλ 

πλερή αλάγθε 

εθπαίδεπζεο 
ππαιιήισλ 

1            

 

Με παξάιιειε 

εμππεξέηεζε απφ 
δεκ. ππεξεζίεο / 

παξαπνκπή ζηα 

ΚΔΠ 
ζχγθξνπζε κε 

πνιίηεο 

2            

 

Πξνρεηξφηεηα 
ζρεδηαζκνχ/ Γελ 

ιακβάλνληαη 

ππφςηλ αλάγθεο / 
ππαιιήισλ / 

ειιείςεηο 

ππνδνκψλ -πφξσλ 

3            

 

 

 

 

 
ΔΡΧΣΗΗ ΜΟΣΙΒΑ ΤΝΟΛ

Α 

ΔΡΧΣΗΘΔΝΣΔ 

 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 

3Α    πκθσλείηε 

ή δηαθσλείηε κε 

ην 

κεηαζρεκαηηζκφ 

ησλ ΚΔΠ ζε 

ΚΔΠ   Plus 
θαζψο θαη κε ηελ 

πξφζεζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ 
Φεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 

λα είλαη ηα ΚΔΠ 
ην κνλαδηθφ 

ζεκείν επαθήο 

ησλ πνιηηψλ κε 
ηηο Γεκφζηεο 

ΤΜΦΧΝΧ 2            

ΤΜΦΧΝΧ ΔΝ 
ΜΔΡΔΙ 

5            

ΓΙΑΦΧΝΧ 4            
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ππεξεζίεο; 

3Β   Πνηνη είλαη νη 

βαζηθνί 

παξάγνληεο πνπ 
ζπκβάινπλ ζηε 

ζεηηθή απάληεζε; 

Απινπνίεζε 

δηαδηθαζηψλ  / 

βειηίσζε εξγαζίαο  
2            

Ιθαλνπνίεζε θαη 
επειημία 

εμππεξέηεζεο 

πνιηηψλ /Μείσζε 
κεηαθηλήζεσλ 

4            

3Γ  Πνηνη είλαη νη 

βαζηθνί 
παξάγνληεο πνπ 

ζπκβάινπλ ζηε 

αξλεηηθή   
απάληεζε 

Διιείςεηο ζε 

πιηθνηερληθνχο 
πφξνπο / 

Τπνζηειέρσζε  

7            

Με χπαξμε 

ςεθηαθήο 
λννηξνπίαο θαη 

γλψζεο  / Με 

εθαξκφζηκν ζηελ 
πξάμε 

4            

Τπνβάζκηζε 

ζεζκνχ /Ρφινο 
δηεθπεξαησηή  

3            

 Αχμεζε 

ςπρνινγηθήο 

θνχξαζεο 
ππαιιήισλ 

1            

 Δπηκεξηζκφο φγθνπ 

εμππεξέηεζεο ζε 
φιν ην δεκφζην  

1            

4Α Η ςπρνινγηθή 

εμάληιεζε ιφγσ 
ηεο εξγαζίαο ζαο  

είλαη έλα 

ζπλαίζζεκα  πνπ 
αηζζάλεζηε 

ζπρλά; Αλ ε 

απάληεζε ζαο 
είλαη λαη , 

εκθαλίδεηαη 

ζπρλφηεξα  κε 
ηελ πάξνδν ησλ 

εηψλ ; 

ΝΑΙ 9            

ΟΥΙ 2            

4Β  Αηηίεο 

πξφθιεζεο 
ςπρνινγηθήο 

εμάληιεζεο .  

πλαιιαγή κε 

θνηλφ  / απαηηήζεηο 
/ πγθξνχζεηο  

5            

Τπνζηειέρσζε / 

Ηιηθία ππαιιήισλ 
3            

Έιιεηςε 
πξννπηηθήο θαη 

θαηλνηφκσλ 

αιιαγψλ 

1            

Μεγάινο αξηζκφο 

λέσλ  δηαδηθαζηψλ  
3            

 Απαμίσζε ζεζκνχ 

απφ δηνίθεζε   
1            

ΔΡΧΣΗΗ ΜΟΣΙΒΑ ΤΝΟΛ

Α 

ΔΡΧΣΗΘΔΝΣΔ 

 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 

5 Ο  ςεθηαθφο 
κεηαζρεκαηηζκφο 

πνπ εμειίζζεηαη 

ζηα ΚΔΠ 
πξνζθέξεη 

αλαθνχθηζε  

ζηνλ θφξην 
εξγαζίαο ζαο ή ή 

δελ ηνλ έρεη 

επεξεαζεί  ; 
Παξαθαιψ 

δηθαηνινγήζηε 

Ο θφξηνο εξγαζίαο 
κεηψζεθε ιφγσ 

απηνκαηνπνίεζεο 

δηαδηθαζηψλ / 
κείσζε ρξφλν 

εμππεξέηεζεο 

/Δπειημία ηξφπνπ 
εμππεξέηεζεο 

6            

Ο θφξηνο εξγαζίαο 

δελ επεξεάζηεθε 

ιφγσ 
ππνζηειέρσζεο  / 

4            
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ηελ απάληεζε 

ζαο 

έιιεηςε 

εθπαίδεπζεο  / 

έιιεηςε ζε λέν 

πιηθνηερληθφ 

εμνπιηζκφ 
/ηαρχηεηα ηληεξλέη  

Ο θφξηνο εξγαζίαο 

δελ κεηψζεθε ιφγν 

χπαξμεο κεγάιεο 
κεξίδαο ςεθηαθά 

αλαιθάβεησλ θαη 

κεγάιεο ειηθίαο 
πνιηηψλ 

1            

Οη αιιαγέο δελ 

γίλνληαη επί ηεο 
νπζίαο φπνηε ν 

θφξηνο δελ 

επεξεάδεηαη 

1            

6 Δπηζπκείηε λα 
παξακείλεηε ζηελ 

εξγαζία ζαο 

κέρξη ηελ 

ζπληαμηνδφηεζε 

ζαο 

Γελ κπνξψ λα 
απαληήζσ κε 

ζηγνπξηά  
1            

 Ναη κε ζηγνπξηά  

7            

 ρη 

θαηεγνξεκαηηθά  / 
Αιιαγή ζε ζέζε - 

κε επαθή κε θνηλφ 

3            

7 Δάλ 
μεθηλνχζαηε ηελ 

θαξηέξα ζαο 

ζήκεξα ζα 
επηιέγαηε ην ίδην 

αληηθείκελν 

εξγαζίαο ή ζα 
επηιέγαηε λα 

εξγαζηείηε ζε 

άιιν θνξέα ηνπ 
Γεκνζίνπ Σνκέα 

; Παξαθαιψ 

δηθαηνινγήζηε 
ηελ απάληεζε 

ζαο 

ρη ζα επέιεγα  
ηελ εθπαίδεπζε 

αμηνπνηψληαο ην 

πηπρίν κνπ   

3            

Ναη δηφηη ηα ΚΔΠ 
είλαη κηα δπλακηθή 

ππεξεζία  θαη κε 

ηθαλνπνηεί  παξά 
ηα πξνβιήκαηα  

6            

ρη ζα επέιεγα 

άιιν θνξέα ηνπ 

Γεκνζίνπ  κε 

αξηηφηεξε δνκή  

1            

ρη ζα επέιεγα 
Τπνπξγείν – 

Πεξηθέξεηα . Οη 

πνιηηηθά 
πξντζηάκελνη 

ζηνπο Γήκνπο  

είλαη παξεκβαηηθνί 
θαη δπζθνιεχνπλ 

ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία  

1            

*Οι κυδικοί 6.11 έυρ και 6.21 αναθέπονηαι ζηοςρ επυηηθένηερ  πος ζςμμεηείσαν ζηην έπεςνα 

*Τα πλαίζια ηα οποία είναι με γκπι σπώμα αποηςπώνοςν ηιρ απανηήζειρ  ζε κάθε επώηημα ηυν ζςμμεηεσόνηυν  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7.   ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ,  ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ  & 

ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ   

7.1 πκπεξάζκαηα 

ηνλ παξφλ θεθάιαην ζα εμαρζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ζα απαληεζνχλ ηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ είραλ ηεζεί ζηελ παξνχζα εξγαζία  κεηά απφ ηε κειέηε ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο θαη ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

κε ηε ρξήζε ηνπ πνηνηηθήο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ σο εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ.  Σν δείγκα 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα αλαιπζεί σο πξνο  ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ηηο απφςεηο ηνπ 

γηα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ  θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ , είηε ζεηηθέο είηε αξλεηηθέο ζην 

ζεζκφ ησλ ΚΔΠ.  

Αξρηθά ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θαη νη έληεθα ζπκκεηέρνληεο εμ αξρήο 

πξνζθέξζεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα θαη δήισζαλ φηη ηνπο ελδηαθέξεη ην ζέκα 

δηφηη ζπλδέεηαη  άκεζα κε ην  αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπο . Η απνζηνιή ηνπ 

εξσηεκαηνιφγην , κεηά απφ επηζπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ, δηαλεκήζεθε ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο  κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη απαληήζεθε κε ηνλ ίδην ηξφπν. Οη 

ζπκκεηέρνληεο επέιεμαλ ηνλ ηξφπν απηφ δηφηη αξθεηνί απνπζίαδαλ κε ππεξεζηαθή άδεηα 

θαηά ην δηάζηεκα πνπ δηελεξγήζεθε ε έξεπλα θαη ζπλέπεζε κε ηελ πεξίνδν ησλ ενξηψλ. 

Οη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ απάληεζαλ ζε φια ηα εξσηήκαηα αιιά κε πεξηεθηηθφ 

ιφγν , ην νπνίν ελ κέξεη δηθαηνινγείηαη  ιφγσ ησλ γξαπηψλ απαληήζεσλ , παξφιν πνπ 

δεηήζεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα νη απαληήζεηο λα θπκαίλνληαη κεηαμχ εθαηφ θαη δηαθνζίσλ 

πελήληα ιέμεσλ . ηελ πηινηηθή δηαλνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη νη δχν ζπκκεηέρνληεο 

επηζήκαλαλ φηη παξά ην γεγνλφο φηη νη εξσηήζεηο είλαη θαηαλνεηέο θαη παξνπζηάδνπλ 

ελδηαθέξνλ , νη απαληήζεηο ζα έπξεπε λα κελ δεζκεπηνχλ απφ φξην ιέμεσλ δηφηη ζα 

πξνθαινχζε ζηαδηαθή θνχξαζε θαη αζηνρία ζηηο ηειεπηαίεο απαληήζεηο.  

ζνλ αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ζα κπνξνχζαλ λα εμαρζνχλ θάπνηα αξρηθά  

ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηε ζχζηαζε ηεο δνκήο ησλ ππαιιήισλ πνπ απαζρνινχληαη ζηα 

ΚΔΠ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ην πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ θάησ ησλ 45 εηψλ 

είλαη κφιηο ελλέα ηνηο εθαηφ θαη δελ ππάξρεη θαλέλαο ππάιιεινο κηθξφηεξνο ησλ 35 εηψλ.  

Δπίζεο παξαηεξείηαη πσο δελ ππάξρεη ππάιιεινο κε ιηγφηεξά απφ δέθα ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο . Απηφ πξνζδίδεη κηα ζηαζεξφηεηα ζηελ ππεξεζία θαη πξνζδίδεη εκπεηξία 

σο πξνο ηελ αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο  . Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ε 

επηζθεςηκφηεηα  απμάλεηαη θαη νη δηαδηθαζίεο κεηαβάιινληαη θαη ςεθηνπνηνχληαη  

ζπλερψο  . Σν πξνζσπηθφ άλσ ησλ πελήληα πέληε εηψλ θπξηαξρεί ζε πνζνζηφ εμήληα 

ηέζζεξα ηνηο εθαηφ  θαη  δπζθνιεχεηαη λα αθνινπζήζεη ηελ ηαρχηεηα εμέιημεο ηνπ 

ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο ηερλνινγίεο .Σν απμεκέλν 



«Ψηφιακή Διακυβέρνηςη ςτη Δημόςια Διοίκηςη. Ο ψηφιακόσ μεταςχηματιςμόσ των ΚΕΠ ςε ΚΕΠ-PLUS και ο 
αντίκτυποσ ςτουσ υπαλλήλουσ. Μελέτη περίπτωςησ Κέντρα Εξυπηρέτηςησ Πολιτϊν(ΚΕΠ) Δήμου Παφλου Μελά.» 
 

55 

Κλωτςοτήρα Χρυςάνθη – Διπλωματική Εργαςία 

φξην ειηθίαο εμεγείηαη θαη απφ ηελ απνπζία πξφζιεςεο ππάιιεισλ .Η ηειεπηαία 

πξφζθαηε πξνθήξπμε γηα ηα ΚΔΠ αθνξνχζε  εθαηφλ ζαξάληα ηέζζαξα άηνκα γηα ηα ρίιηα 

πεξίπνπ ΚΔΠ πνπ ιεηηνπξγνχλ παλειιαδηθά θαη εθδφζεθε κεηά απφ  δψδεθα  πεξίπνπ 

έηε.  Με ηελ θηλεηηθφηεηα θαη ηηο ζπληαμηνδνηήζεηο ηα θελά θαιπθζήθαλ κε κεηαηάμεηο 

κνλίκσλ ππαιιήισλ απφ ην Γήκν . Σα ΚΔΠ απφ ηελ ίδξπζε ηνπο ζηειερψζεθαλ ζρεδφλ 

εμ νινθιήξνπ  κε ππαιιήινπο εηδηθφηεηαο ΓΤΠ.  Παξαηεξψληαο ην δηάγξακκά κε ηελ 

θαηαλνκή αλά θιάδν βιέπνπκε κηα ηζνξξνπία πιένλ αλάκεζα ζηνπο κνλίκνπο 

ππαιιήινπο θαη ζηνπο ππαιιήινπο ΓΤΠ  ,ην νπνίν νθείιεηαη ζηελ απνπζία πξνθήξπμεο 

λέσλ ζέζεσλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα.  

πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα 6.2 νη ππάιιεινη πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα αηζζάλνληαη ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπο .Απηφ πνπ πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε ηθαλνπνίεζε απηή πξνθχπηεη  θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ ζπλαιιαγή κε ην 

θνηλφ θαη ην αίζζεκα επραξίζηεζεο απφ ηελ απνδνρή ηνπ θφζκνπ θαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο  θαη φρη απφ ην αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπο . Σα ΚΔΠ απφ ηελ 

ίδξπζε ηνπο απνιακβάλνπλ ηελ απνδνρή θαη ηελ πξνηίκεζε ησλ πνιηηψλ ,φπσο πξνθχπηεη 

θαη απφ έξεπλεο ηεο ΚΑΠΑ Research , θαη ην γεγνλφο φηη νη πνιίηεο εμππεξεηνχληαη θαη 

αλαγλσξίδνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ,πξνζθέξεη εζηθή ηθαλνπνίεζε ζηνπο ππαιιήινπο .  

Οη αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ ηα ηειεπηαία έηε  ζηνλ ηξφπν δηεθπεξαίσζεο κε 

ηελ ςεθηνπνίεζε   ζηελ εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηε δεκηνπξγία ελαιιαθηηθψλ 

ηξφπσλ εμππεξέηεζεο φπσο νη αηηήζεηο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ζπξίδαο ηνπ gov θαη  ε 

δπλαηφηεηα  εμππεξέηεζεο κε ηειεδηάζθεςε απνηηκνχληαη ζεηηθά  απφ ηνπο ππαιιήινπο. 

Παξαηεξείηαη βειηίσζε ζηνπο ρξφλνπο δηεθπεξαίσζεο θαη κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο  , ε 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο δεκηνπξγεί αίζζεκα αζθάιεηαο  θαη απνθπγή ιαζψλ ιφγσ ηεο 

απηνκαηνπνίεζεο θαη ςεθηνπνίεζεο πνιιψλ δηαδηθαζηψλ .  

ηνλ αληίπνδα θαη παξά ην γεγνλφο φηη νη ππάιιεινη αλαγλσξίδνπλ ηηο βειηηψζεηο 

πνπ πξνέθπςαλ κε ην ζηαδηαθφ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο , δελ δείρλνπλ πξνζπκία  

γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ππεξεζίαο ηνπο ζε ΚΔΠ Plus θαη θαη΄ επέθηαζε νχηε 

απνδέρνληαη ηελ πξφζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ζε κνλαδηθφ ζεκείν 

επαθήο ηνπ πνιίηε κε ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε αλ δελ πξνεγεζνχλ ελέξγεηεο ελίζρπζεο θαη 

αλαβάζκηζεο ηνπο . Θεσξνχλ αλέηνηκνπο ςεθηαθά ηνπο πνιίηεο αιιά θαη ηνπο 

ππαιιήινπο θαη ήδε ζεσξνχλ φηη κεγάινο φγθνο λέσλ δηαδηθαζηψλ έρεη πξνζηεζεί ζηα 

θαζήθνληα ηνπο . Θα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο γηα λα θαηαζηεί 

εθαξκφζηκε ε αιιαγή . Δληνπίδνληαη ειιείςεηο ζε βαζηθνχο πφξνπο φπσο ζε πξνζσπηθφ 

αιιά θαη ζε πιηθνηερληθέο ππνδνκέο   αιιά θαη θαηλφκελα απνθπγήο εμππεξέηεζεο απφ 

ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη παξαπνκπή ησλ πνιηηψλ ζηα ΚΔΠ.  
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Σα παξαπάλσ δηθαηνινγνχλ ην αίζζεκα ηεο ςπρνινγηθήο εμάληιεζεο  πνπ 

αηζζάλνληαη νη ππάιιεινη .Η θαζεκεξηλή επαθή κε ην θνηλφ απνδεδεηγκέλα   επηθέξεη θαη 

ζπγθξνχζεηο . Οη ππάιιεινη ζρεδφλ απφ ηελ ίδξπζε ησλ ΚΔΠ ππεξεηνχλ ζηελ ίδηα ζέζε 

εξγαζίαο  θαη παξά ην γεγνλφο  ηεο ςεθηνπνίεζεο θαη επειημίαο ζηνπο ηξφπνπο 

εμππεξέηεζεο εθ ησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη πσο δελ είλαη αξθεηφ ψζηε λα κεησζεί ή 

λα εμαιεηθζεί ε  ςπρνινγηθή εμάληιεζε ησλ ππαιιήισλ . Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο 

κείσζε ηνλ θφξην εξγαζίαο κε ηηο αιιαγέο πνπ έρεη επηθέξεη αιιά αληηζηαζκίδεηαη απφ ηηο 

βαζηθέο ειιείςεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο ηελ ηειεπηαία 

εηθνζαεηία. 

Οη ππάιιεινη  , φπσο απνηππψλεηαη ζηελ έξεπλα  , παξά ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο 

ειιείςεηο πξνηίζεληαη λα παξακείλνπλ ζηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο κέρξη  θαη ηε 

ζπληαμηνδφηεζε ηνπο  ζε κεγάιν πνζνζηφ , αλαγλσξίδνληαο ηηο θαιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

νη νπνίεο θαιχπηνπλ βαζηθέο αλάγθεο ηνπο. Η απαζρφιεζε  ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ππεξεζία  απφ ηελ πξψηε κέξα ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκηνπξγεί ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε θαη 

επηθνπξηθά κε ηηο θαιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο  νδεγεί ζηελ απφθαζε ηνπο λα νινθιεξψζνπλ 

ηελ θαξηέξα ηνπο ζηα ΚΔΠ.  

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη απαληήζεηο ζην ηειεπηαίν εξψηεκα  . Παξά ην 

γεγνλφο φηη νη ππάιιεινη δειψζαλ  ηελ πξφζεζε ηνπο λα παξακείλνπλ ζηελ ππεξεζία  , 

ζεσξνχλ, ζε αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ , φηη αλ μεθηλνχζαλ ζήκεξα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

θαξηέξα   ζα επέιεγαλ είηε λα αμηνπνηήζνπλ ηα βαζηθφ ηνπο πηπρίν είηε λα απνθχγνπλ ηελ 

εξγαζία ζε ππεξεζία ππαγφκελε ζε Γήκν θαη ζε ππεξεζία πνπ ζπλαιιάζζεηαη κε ην 

θνηλφ .Ο ζπλαηζζεκαηηθφο δεζκφο πνπ πξνήιζε απφ ηα πνιιά ρξφληα ππεξέηεζεο θαη ε 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε  αηηηνινγεί  ηελ παξακνλή κέρξη ηελ ζπληαμηνδφηεζε ηνπο  ψζηε 

λα κελ δηαηαξαρζεί ην αίζζεκα αζθάιεηαο ελφο ζηαζεξνχ πεξηβάιινληνο αιιά νη 

δπζθνιίεο θαη ε θνχξαζε πνπ βηψλνπλ νδεγνχλ ζε δεχηεξεο ζθέςεηο γηα δηαθνξεηηθή 

επηινγή θνξέα εάλ ππνζεηηθά μεθηλνχζαλ απφ ηελ αξρή ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

ζηαδηνδξνκία.  

πλδπάδνληαο ηε ζεσξία ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο γηα ηνλ ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ θαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο επηβεβαηψλεηαη ην γεγνλφο φηη δελ αξθεί 

κφλν ε εμέιημε  ησλ δηαδηθαζηψλ  θαη πξνζζήθε λέσλ ηερλνινγηψλ  γηα λα θαξπσζεί κηα 

δεκφζηα ππεξεζία  ηα νθέιε ηεο ςεθηαθήο εμέιημεο. Οη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

βξίζθνληαη ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε αιιά δελ αξθνχλ .Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο 

επηηπγράλεη  ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ηνλ νξίδνπλ . Η ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζεσξείηαη   

απαξαίηεηε θαη ν αλαζρεδηαζκψλ ησλ  δηαδηθαζηψλ ζηαδηαθά πινπνηνχληαη, 
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δεκηνπξγψληαο αμία ηελ νπνία αηζζάλνληαη ηφζν νη ππάιιεινη φζν θαη νη πνιίηεο 

αιιάδνληαο ζηαδηαθά ηνλ νξγαληζκφ ζε επίπεδν νπζηαζηηθφ .  

Οη δεχηεξεο ηάμεο νξγαλσηηθέο αιιαγέο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο , ζπκθψλα 

θαη κε ηνλ νξηζκφ ηνπ t-gov , έρνπλ πξνθαιέζεη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ 

ΚΔΠ . Η δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπο βξίζθεηαη ζε εμέιημε , ηεξψληαο ηηο νδεγίεο 

ηεο Βίβινπ Φεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ , θαη νη ππάιιεινη αλαγλσξίδνπλ βειηηψζεηο 

ζηελ εξγαζία ηνπο φπσο ε ηαρχηεηα εμππεξέηεζεο , ε επειημία θαη ε ελίζρπζε ηνπ 

αηζζήκαηνο αζθάιεηαο απφ ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ .  

Ο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο θπβέξλεζεο ζεσξείηαη  κνλφδξνκνο θαη ζπκπνξεχεηαη κε 

ηηο ηάζεηο νιφθιεξεο ηεο ΔΔ αλαβαζκίδνληαο ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ηεο . ε ζεζκηθφ 

επίπεδν ηα ζέκαηα ςεθηαθήο δηαθπβέξλεζεο έρνπλ θσδηθνπνηεζεί κε ην Νφκν 4727/2020 

θαη ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο έρεη ην βαζηθφ ξφιν ηνπ ζπληνληζηή ζηελ 

πξνζπάζεηα απηή. ηελ πξνζπάζεηα απηή ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο εκπιέθεηαη 

ζπζηεκαηηθά ζε φιε ηε δηαδηθαζία , παίδνληαο ζεκαληηθφ ξφιν ζην κεηαζρεκαηηζκφ . Η 

κεηάβαζε αλαδεηθλχεη ηπρφλ αδπλακίεο ηνπ  θαη εξεπλήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα θαζψο 

ε επηηπρία ελφο ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ζην Γεκφζην Σνκέα εκπιέθεη θαη ηελ ελεξγή 

ζπκκεηνρή ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα.   

Οη ππάιιεινη ησλ ΚΔΠ αλαγλσξίδνπλ ηα νθέιε θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ 

ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπο θαη δελ εκθαλίδνληαη ζέκαηα ηερλνθνβίαο θαη 

απνδνρήο. Σν αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία ηνπο είλαη πςειφ θαζψο 

θαιχπηνληαη νη βαζηθέο εξγαζηαθέο αλάγθεο ηνπο . Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπο 

πξνζθέξεη αζθάιεηα θαη ε απνδνρή απφ ηνπο πνιίηεο εληζρχεη ην αίζζεκα απηνεθηίκεζεο 

ηνπο. Η χπαξμε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο  νδεγεί  θαη ζηελ εξγαζηαθή ηνπο δέζκεπζε  

κε απνηέιεζκα λα ζπλερίζνπλ λα εξγάδνληαη κε αθνζίσζε ζε κεγάιν βαζκφ , 

δηαηεξψληαο ηα ΚΔΠ ζε πςειή ζέζε απνδνρήο γηα ηνπο πνιίηεο ,ιεηηνπξγψληαο σο 

θίλεηξν παξακνλήο ζηελ ζέζε εξγαζίαο ηνπο.    

Η ηθαλνπνίεζε , ε δέζκεπζε θαη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε απνηεινχλ ηξία 

δηαθνξεηηθά είδε επεκεξίαο . Μέζα απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο  δηαθαίλνληαη ζεκάδηα 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ηα φπνηα πεξηνξίδνληαη ζε επίπεδν επαγγεικαηηθήο 

εμάληιεζεο  θαη φρη θπληζκνχ ή αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο . Η εξγαζηαθή ηνπο απφδνζε δελ 

επεξεάζηεθε θαη ε αηηηνιφγεζε ηεο εκθάληζεο ηεο εμάληιεζεο απνδίδεηαη ζηελ 

αληζνξξνπία ησλ απαηηήζεσλ ηεο εξγαζίαο ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο πφξνπο εξγαζίαο .  
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Οη απμεκέλεο απαηηήζεηο εξγαζίαο φπσο ε εξγαζηαθή πίεζε , ε θαζεκεξηλή επαθή 

κε ην θνηλφ θαη νη ζπγθξνχζεηο πνπ επηθέξνπλ  , ε πνιπκνξθία θαη ε πξνζζήθε λέσλ 

εκβφιηκσλ δηαδηθαζηψλ, ε αλαγθαζηηθή πξνζαξκνγή ζε λέεο ηερλνινγίεο  ζπγθξηλφκελε 

κε ηηο δηεπθνιχλζεηο ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ απινπνηψληαο δηαδηθαζίεο θαη 

θάλνληαο ηεο ηαρχηεξεο δελ εμηζνξξνπνχληαη.  Η κείσζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο δε βξίζθεη 

ζχκθσλνπο φινπο ηνπο ππαιιήινπο  θαζψο αηζζάλνληαη φηη βαζηθά πξναπαηηνχκελα  δελ 

ιακβάλνληαη ππφςηλ φπσο ε ππνζηειέρσζε    ησλ ππεξεζηψλ , νη πιηθνηερληθέο ειιείςεηο, 

ηαρχηεηα ηνπ ηληεξλέη. Σν εξγαζηαθφ άγρνο είλαη εκθαλέο θαη νθείιεηαη ζηα παξαπάλσ.  

Η ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε  εμαηηίαο ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα  νδεγεί θαη ζηελ απνπζία πξφζεζεο γηα αιιαγή θαηά ηνλ Rosse (1980) θαη γηα 

ην ιφγν απηφ δηθαηνινγνχληαη νη  επηθπιάμεηο  θαη νη αληηδξάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ην 

κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ΚΔΠ ζε ΚΔΠ Plus θαζψο θαη γηα ηελ πξφζεζε λα γίλνπλ ην 

κνλαδηθφ ζεκείν επαθήο ησλ πνιηηψλ κε ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. Σν εγρείξεκα απηφ ζα 

νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο εμάληιεζεο πνπ ήδε πθίζηαληαη θαζψο βαζηθέο ειιείςεηο δελ 

έρνπλ θαιπθζεί .Δπηπιένλ ζεσξνχλ ηφζν ηνπο ππαιιήινπο φζν θαη ηνπο πνιίηεο 

αλέηνηκνπο γηα ηέηνηεο αιιαγέο θαη άδηθν λα αλαιάβνπλ φιν ηνλ φγθν ηεο δηα δψζεο 

εμππεξέηεζεο  αλ δελ πινπνηεζνχλ βαζηθά πξναπαηηνχκελα. ια ηα παξαπάλσ 

ζεσξνχληαη πξναπαηηνχκελα  θαη κε πινπνηψληαο ηα νη ππάιιεινη αηζζάλνληαη φηη ζα 

ράζνπλ ην ξφιν ηνπο , ζα απαμησζεί ν ζεζκφο θαη ν ξφινο ηνπο ζα γίλεη 

απηνκαηνπνηεκέλνο θαη απιά δηεθπεξαησηηθφο ρσξίο δεκηνπξγηθφ ελδηαθέξνλ.  

Σέινο  , απαληψληαο ζην θεληξηθφ εξψηεκα ηεο έξεπλαο γηα ηνλ αληίθηππν ηνπ 

Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ ζηνπο ππαιιήινπο  θαη αμηνινγψληαο ηα επξχκαηα ηεο 

έξεπλαο, απνδεηθλχεηαη φηη νη κεηαξξπζκίζεηο πνπ έθεξε  αλ θαη αμηνινγνχληαη ζεηηθέο 

απφ ηνπο ππαιιήινπο δελ αξθνχλ ψζηε λα νδεγήζνπλ ζε κηα πιήξε ςεθηαθή 

δηαθπβέξλεζε θαη ζηνλ πιήξε ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο. Θα πξέπεη λα 

επαλεμεηαζηεί ν ξφινο θαη ε ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηελ εμέιημε ηεο 

δηαδηθαζίαο . Σα βήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ είλαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε θαη 

βειηίσζαλ ηηο δηαδηθαζίεο . Η πξφζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ είλαη ε ελίζρπζε θαη ε 

αλακφξθσζε ηνπ ζεζκνχ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ ΚΔΠ ψζηε ζπλερίζνπλ λα παξέρνπλ  

πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο. Η δηαηήξεζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ απφ ηα ΚΔΠ πξνυπνζέηνπλ  ζπλερείο επελδχζεηο ζε πνιιαπιά 

επίπεδα  κε γλψκνλα ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ αληίθηππνπ εμαηηίαο ησλ αιιαγψλ πξνο ηνπο 

ππαιιήινπο αιιά θαη πξνο ηνπο ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνχλ ζηα ΚΔΠ. 
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7.2  Πξνηάζεηο πεξαηηέξσ έξεπλαο 

Δμεηάδνληαο  ηελ πεξίπησζε ησλ ΚΔΠ ηνπ Γήκνπ Παχινπ Μειά σο πξνο ηνλ 

αληίθηππν ηνπ Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ ζηνπο ππαιιήινπο κε ηε ρξήζε πνηνηηθψλ 

εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ  δηαθάλεθαλ ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ.  

Δλδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε ε εμέηαζε ηεο άπνςεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ππαιιήισλ 

πνπ απαζρνινχληαη ζηα ΚΔΠ γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζε γεληθεπκέλν επίπεδν . 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο ζα ήηαλ πιεξέζηεξν θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφηεξν, 

πξαγκαηνπνηψληαο κηα πνζνηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ  ψζηε λα γηλφηαλ έιεγρνο θαη 

ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε απηά ηεο παξνχζεο έξεπλαο θαζψο θαη ην πνζνζηφ 

ζχγθιηζήο ηνπο .  

Δλδηαθέξνπζα ζα ήηαλ θαη ε επαλάιεςε ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζηνλ ίδην Γήκν  

κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δξάζεσλ ηεο Βίβινπ Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ θαη ηε 

κεηαηξνπή ησλ ΚΔΠ  ζε ΚΔΠ Plus  αλαιχνληαο ηηο απφςεηο ησλ ππαιιήισλ εκπεηξηθά . 

7.3 Πεξηνξηζκνί ηεο παξνύζαο έξεπλαο 

Δίλαη πξνθαλήο  ε χπαξμε πεξηνξηζκψλ ζε θάζε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα φρη σο 

πξνο ηελ νινθιήξσζε ηεο αιιά πξνο ηα απνηειέζκαηα ηεο .  Σν πεξηνξηζκέλν δείγκα ηεο 

έξεπλαο ,εθφζνλ πεξηνξίζηεθε ζηνπο ππαιιήινπο ησλ ΚΔΠ ελφο κφλν Γήκνπ , πεξηνξίδεη 

ην γεληθεπκέλν ζπκπέξαζκα . Η ρξήζε ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ πνηνηηθήο αλάιπζεο 

βνήζα ζηελ εκβάζπλζε ζην ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη αιιά  δε κπνξεί λα γίλεη 

ρξεζηκνπνηεζεί  γηα ηελ εμαγσγή γεληθεπκέλνπ ζπκπεξάζκαηνο .  

Οη ζπκκεηέρνληεο δηαηεξνχλ δηαπξνζσπηθή ζρέζε κε ηελ εξεπλήηξηα . Παξά ην 

γεγνλφο φηη απηφ δηεπθφιπλε ηε ζεηηθή απφθξηζε ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ηαπηφρξνλα πηζαλφλ λα ηνπο δπζθφιεςε ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα απαληήζνπλ κε 

απφιπηε εηιηθξίλεηα . 
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content/uploads/2020/07/%CE%95%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-
%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%99%CE%9C%CE%95-
%CE%93%CE%A3%CE%95%CE%92%CE%95%CE%95_2020_FINAL-2.pdf .Πξφζβαζε 

20/10/2022  

Δπίζεκε ηζηνζειίδα Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο . Γειηίν Σχπνπ 

Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο. Η κεηαξξχζκηζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα . Άξζξν ηνπ 

Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο θαη Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο Κπξηάθνπ Πηεξξαθάθε ζηελ 

εθεκεξίδα «Σα Νέα». Γηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν : https://mindigital.gr/archives/4805  
Πρόσβαση 22/10/2022  

Δπίζεκε ηζηνζειίδα Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο  Σνκείο Πνιηηηθήο -

Απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ . Τπεξεζίεο κηαο ζηάζεο-ΚΔΠ .  Γηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν : 

https://www.secdigital.gov.gr/projects/ypiresies-mias-stasis-kep/   Πξφζβαζε 14/12/2022  

Δπίζεκε ηζηνζειίδα Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ.  Φεθηαθφ κέιινλ γηα ηελ Δπξψπε 

Γηαζέζηκε ζην δηαδίθηπν :   https://www.consilium.europa.eu/el/policies/a-digital-future-
for-europe/   Πξφζβαζε 15/11/2022 

Δπίζεκε ηζηνζειίδα Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο . Γηαθήξπμε ηνπ Βεξνιίλνπ. Γηαζέζηκε 

ζην δηαδίθηπν : https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/node/479  Πξφζβαζε  1/12/2022  

Δπίζηκε ηζηνζειίδα «Η ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ»   «Φεθηαθή κεηαξξχζκηζε . Η δχλακε ηεο 

εμέιημεο.» ηνπ Αζζελίδε . Γηαζέζηκε ζην δηαδίθηπν : 

https://www.kathimerini.gr/economy/562112863/psifiaki-metarrythmisi-i-dynami-tis-
exelixis/  Πξφζβαζή 6/12/2022  

 

Δπίζεκε ηζηνζειίδα Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο . Η ςεθηαθή δεθαεηία ηεο Δπξψπεο : 

ςεθηαθνί ζηφρνη γηα ην 2030  Γηαζέζηκε ζην δηαδίθηπν :  

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-
age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_el  Πξφζβαζή 9/12/2022 
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 Δπίζεκε ηζηνζειίδα ΔΔ Πξφηαζε γηα ηε Θέζπηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνιηηηθήο 

2030 «Πνξεία πξνο ηελ Φεθηαθή Γεθαεηία .Γηαζέζηκε ζην δηαδίθηπν:  https://digital-
strategy.ec.europa.eu/el/node/10258   Πξφζβαζε 4/12/2022 

Δπίζεκε ηζηνζειίδα γηα ηα ΚΔΠ. Γλσξίζηε ηα ΚΔΠ . Γηαζέζηκε ζην δηαδίθηπν :   

https://www.kep.gov.gr/%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%81%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b5-
%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b5%cf%80/   Πξφζβαζε  5/12/2022 

Δπίζεκε ηζηνζειίδα Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ Φεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο : 

ζεκαζία , νθέιε θαη πνιηηηθή ηεο ΔΔ.. Γηαζέζηκε ζην δηαδίθηπν : 

https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20210414STO02010/psifiakos-
metaschimatismos-simasia-ofeli-kai-politiki-tis-ee  Πξφζβαζε 7/12/2022 

Δπίζεκε ηζηνζειίδα ΤΦΓ . Γειηίν ηχπνπ ,2022 Πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο 

ππεξεζίεο γηα πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο κε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Δθζπγρξνληζκφο ησλ 

ΚΔΠ».Γηαζέζηκν ζην δηαδίθηπν: https://mindigital.gr/archives/4435 .Πρόσβασή 16/12/2022 

Δπίζεκε ηζηνζειίδα capital.gr Άξζξν ηνπ θ. Παπαθσλζηαληίλνπ Γ. Γηαζέζηκε ζην 

δηαδίθηπν :  https://www.insider.gr/oikonomia/247739/pos-tha-anabathmistoyn-ta-kep-se-
oli-ti-hora-oi-ypodomes-kai-o-psifiakos   Πξφζβαζε 9/12/2022 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

(Δπηζηνιή εξσηεκαηνινγίνπ) 

ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ 

 

Σν φλνκα κνπ είλαη Κισηζνηήξα Υξπζάλζε θαη ζα ζαο παξαθαινχζα λα 

αθηεξψζεηε  ιίγν απφ ην ρξφλν ζαο ψζηε λα ζπκκεηέρεηε ζηελ έξεπλα πνπ δηεμάγσ ζηα 

πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ κνπ (ΓΓΠΜ) κε ηίηιν «Σνπηθή θαη Πεξηθεξεηαθή 

Αλάπηπμε θαη Απηνδηνίθεζε» ην νπνίν δηνξγαλψλεηαη θαη ιεηηνπξγεί απφ ηα ηκήκαηα  

 Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ  

(επηζπεύδνλ Σκήκα), Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεηξαηψο θαη  Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο κε 

ζέκα «Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε  ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. Ο ςεθηαθφο θαη 

επηρεηξεζηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπο ζε ΚΔΠ-PLUS θαη ν αληίθηππνο ζηνπο 

ππαιιήινπο. Μειέηε πεξίπησζεο Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) Γήκνπ 

Παχινπ Μειά .» 

Η ζπλεηζθνξά ζαο ζα ήηαλ ζεκαληηθή εάλ επηζπκνχζαηε λα ζπκκεηέρεηε 

ζηε δηαδηθαζία θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλέληεπμεο  , ηεο νπνίαο νη 

εξσηήζεηο επηζπλάπηνληαη  .Η ζπλέληεπμε ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά  γηα 

εθπαηδεπηηθφ ζθνπφ θαη ζα δηαθπιαρζεί ε αλσλπκία ζαο θαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα 

ησλ πιεξνθνξηψλ ζαο. 

ε πεξίπησζε πνπ ζα αληηκεησπίζεηε θάπνηα δπζθνιία ή έρεηε 

νπνηαδήπνηε εξψηεζε κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί κνπ κε ηνπο παξαθάησ 

ηξφπνπο:  

Σειεθψλν : 2313302394 

Email: klotsotira@pavlosmelas.gr 

 

 

αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ  

Κισηζνηήξα Υξπζάλζε 
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Δξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ Δξσηεκαηνιφγην Αλνηθηνχ Σχπνπ: 

 Α΄ Μέξνο: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία  

1. Φχιν:  

 Άλδξαο 

 Γπλαίθα  

2. Ηιηθία:  

 25-34 

 35-44 

 45-54 

 55 θαη άλσ 

 3. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο: 

 Απνιπηήξην Λπθείνπ 

 Πηπρίν ΑΔΙ 

 Μεηαπηπρηαθφ 

 Γηδαθηνξηθφ  

4. Δξγαζηαθή εκπεηξία:  

 0-5 έηε 

 5-10 έηε 

 10-20 έηε 

 20 έηε θαη άλσ 

5.  Κιάδνο εξγαζίαο 

 Τπάιιεινο ΓΤΠ (Γηεθπεξαίσζεο Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ) 

 Μφληκνο ππάιιεινο 

 Ανξίζηνπ ρξφλνπ 

6.  Θέζε εξγαζίαο  

 Τπάιιεινο  

 Πξντζηάκελνο / Γηεπζπληήο 
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Β΄ Μέξνο : Δξσηήζεηο  

(Θα παξαθαινύζα ε απάληεζε ζαο λα θπκαίλεηαη κεηαμύ ηνπ νξίνπ ησλ   100 

έσο 250 ιέμεσλ)   

 

1. Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ εξγαζία ζαο θαη πνηνη είλαη νη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ 

ζπκβάινπλ ζε απηφ; 

 

2. Οη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηεζήθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο ζεσξείηε φηη βειηηψλνπλ ή δπζρεξαίλνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ζηελ εξγαζία 

ζαο . Αλαθέξεηε ελδεηθηηθά δχν, ηξείο βαζηθνχο ιφγνπο αλάινγα κε ηελ απάληεζε ζαο . 

3. πκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ΚΔΠ ζε ΚΔΠ   Plus θαζψο θαη κε 

ηελ πξφζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο λα είλαη ηα ΚΔΠ ην κνλαδηθφ 

ζεκείν επαθήο ησλ πνιηηψλ κε ηηο Γεκφζηεο ππεξεζίεο; Παξαθαιψ λα αηηηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζε ζαο 

4. Η ςπρνινγηθή εμάληιεζε ιφγσ ηεο εξγαζίαο ζαο  είλαη έλα ζπλαίζζεκα  πνπ αηζζάλεζηε 

ζπρλά; Αλ ε απάληεζε ζαο είλαη λαη , εκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα  κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ; 

Πνπ εζηηάδεηε φηη νθείιεηε απηφ; 

 

5. Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο πνπ εμειίζζεηαη ζηα ΚΔΠ πξνζθέξεη αλαθνχθηζε  ζηνλ 

θφξην εξγαζίαο ζαο ή ή δελ έρεη επεξεαζηεί  ; Παξαθαιψ δηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζε 

ζαο 

6. Δπηζπκείηε λα παξακείλεηε ζηελ εξγαζία ζαο κέρξη ηελ ζπληαμηνδφηεζε ζαο ; 

7. Δάλ μεθηλνχζαηε ηελ θαξηέξα ζαο ζήκεξα ζα επηιέγαηε ην ίδην αληηθείκελν εξγαζίαο ή ζα 

επηιέγαηε λα εξγαζηείηε ζε άιιν θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ; Παξαθαιψ δηθαηνινγήζηε 

ηελ απάληεζε ζαο. 
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Απαληήζεηο ζπκκεηέρνληα κε θσδηθό 6.11 

Α΄ Μέξνο: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία  

1. Φχιν:  

 Άλδξαο 

X   Γπλαίθα  

2. Ηιηθία:  

 25-34 

 35-44 

X   45-54 

 55 θαη άλσ 

 3. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο: 

 Απνιπηήξην Λπθείνπ 

 Πηπρίν ΑΔΙ 

X    Μεηαπηπρηαθφ 

 Γηδαθηνξηθφ  

4. Δξγαζηαθή εκπεηξία:  

 0-5 έηε 

 5-10 έηε 

 10-20 έηε 

X    20 έηε θαη άλσ 

5.  Κιάδνο εξγαζίαο 

X   Τπάιιεινο ΓΤΠ (Γηεθπεξαίσζεο Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ) 

 Μφληκνο ππάιιεινο 

 πκβαζηνχρνο 

6.  Θέζε εξγαζίαο  

X   Τπάιιεινο  

 Πξντζηάκελνο / Γηεπζπληήο 
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Β΄ Μέξνο : Δξσηήζεηο  

( Θεξκή παξάθιεζε νη απαληήζεηο λα θπκαίλνληαη κεηαμύ ηνπ νξίνπ ησλ 100 

εώο 250 ιέμεσλ )  

1. Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο από ηελ εξγαζία ζαο θαη πνηνη είλαη νη βαζηθνί 

παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζε απηό; 

Δίκαη ηθαλνπνηεκέλε .Οη παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζε απηφ είλαη ε απνδνρή απφ 

ηνλ θφζκν  , ε ηθαλνπνηεηηθή ακνηβή θαη νη θαιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

 

2. Οη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηεζήθαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηνλ ηξόπν 

ιεηηνπξγίαο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζεσξείηε όηη βειηηώλνπλ ή δπζρεξαίλνπλ ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα ζηελ εξγαζία ζαο . Αλαθέξεηε ελδεηθηηθά δύν, ηξείο βαζηθνύο 

ιόγνπο αλάινγα κε ηελ απάληεζε ζαο . 

 

Βειηηψλνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηελ ηαρχηεηα δηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ. 

Υξήζε ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο  πνπ δελ ράλεηαη θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

απνδεηθηηθφ . Η εμέιημε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία αληρλεχνπλ ηπρφλ ιάζε 

θαη ζπρλά πξνθπιάζζνπλ ηνλ ππάιιειν. 

  

3. πκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ην κεηαζρεκαηηζκό ησλ ΚΔΠ ζε ΚΔΠ   

Plus θαζώο θαη κε ηελ πξόζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο λα είλαη 

ηα ΚΔΠ ην κνλαδηθό ζεκείν επαθήο ησλ πνιηηώλ κε ηηο Γεκόζηεο ππεξεζίεο; 

Παξαθαιώ λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

 

Αζθαιψο θαη ζπκθσλψ κε ην ΚΔΠ Plus θαζψο πνιιέο δηαδηθαζίεο ζα 

απινπνηεζνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν . Χζηφζν δηαθσλψ κε ηελ πξφζεζε  ηνπ Τπνπξγείνπ 

θαζψο πηζηεχσ φηη ζαλ ρψξα δελ είκαζηε έηνηκνη γηα θάηη ηέηνην , νχηε ιεηηνπξγηθά , νχηε 

απφ άπνςε λννηξνπίαο . Δπηπιένλ ππάξρεη ππνζηειέρσζε ππεξεζίαο Διιηπή γλψζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ απφ κεξίδα ππαιιήισλ ,αδηαθνξία ησλ ππεξεζηψλ λα ζπλεξγαζζνχλ θαη 

ειιείςε παηδείαο ηνπ πνιίηε. 

 

4. Η ςπρνινγηθή εμάληιεζε ιόγσ ηεο εξγαζίαο ζαο  είλαη έλα ζπλαίζζεκα  

πνπ αηζζάλεζηε ζπρλά; Αλ ε απάληεζε ζαο είλαη λαη , εκθαλίδεηαη ζπρλόηεξα  κε ηελ 

πάξνδν ησλ εηώλ ; Πνπ εζηηάδεηε όηη νθείιεηε απηό; 

 

Ναη ππάξρεη ςπρνινγηθή εμάληιεζε ε νπνία  απμάλεηαη κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ 

.Μεγαιχηεξε αηηία  είλαη ε ζπλερήο επαθή κε ην θνηλφ  , ε ππνζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ 
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, ε δαηδαιψδεο κνξθή ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ε άζρεκε ζπκπεξηθνξά ζηνλ εξγαζηαθφ 

ρψξν. ια απηά  δεκηνπξγνχλ έληνλν αίζζεκα  θαη θνχξαζεο θαη αλεπάξθεηαο 

ππαιιειηθήο . 

 

5. Ο ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο πνπ εμειίζζεηαη ζηα ΚΔΠ πξνζθέξεη 

αλαθνύθηζε  ή δελ επεξεάδεη ηνλ θόξην εξγαζίαο ζαο .Παξαθαιώ δηθαηνινγήζηε ηελ 

απάληεζε ζαο . 

 

Πξνθαλψο είλαη έλα ζεηηθφ βήκα  πξνο ηε κείσζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο  . Ήδε 

πνιιέο δηαδηθαζίεο  έρνπλ απηνκαηνπνηεζεί κεηψλνληαο αληίζηνηρα θαη ην ρξφλν 

δηεθπεξαίσζεο . 

 

6. Δπηζπκείηε λα παξακείλεηε ζηελ εξγαζία ζαο κέρξη ηελ ζπληαμηνδόηεζε 

ζαο ; 

Γελ είκαη ζίγνπξε φηη ζα αληέμσ έσο ηνηε. 

 

7. Δάλ μεθηλνύζαηε ηελ θαξηέξα ζαο ζήκεξα ζα επηιέγαηε ην ίδην 

αληηθείκελν εξγαζίαο ή ζα επηιέγαηε λα εξγαζηείηε ζε άιιν θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ 

Σνκέα ; Παξαθαιώ δηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζε ζαο. 

 

Θα επέιεγα άιιν θνξέα  ηνπ Γεκνζίνπ , επηδηψθνληαο  λα αμηνπνηήζσ ην 

αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ κνπ  επαξθέζηεξα. 
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Απαληήζεηο ζπκκεηέρνληα κε θσδηθό 6.12 

Α΄ Μέξνο: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία  

1. Φχιν:  

 Άλδξαο 

Υ    Γπλαίθα  

2. Ηιηθία:  

 25-34 

 35-44 

 45-54 

                       Υ    55 θαη άλσ 

 3. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο: 

 Απνιπηήξην Λπθείνπ 

                       Υ     Πηπρίν ΑΔΙ 

 Μεηαπηπρηαθφ 

 Γηδαθηνξηθφ  

4. Δξγαζηαθή εκπεηξία:  

 0-5 έηε 

 5-10 έηε 

 10-20 έηε 

                       Υ     20 έηε θαη άλσ 

5.  Κιάδνο εξγαζίαο 

 Τπάιιεινο ΓΤΠ (Γηεθπεξαίσζεο Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ) 

Υ     Μφληκνο ππάιιεινο 

 πκβαζηνχρνο 

6.  Θέζε εξγαζίαο  

 Τπάιιεινο  

Υ    Πξντζηάκελνο / Γηεπζπληήο 
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Β΄ Μέξνο : Δξσηήζεηο  

( Θεξκή παξάθιεζε νη απαληήζεηο λα θπκαίλνληαη κεηαμύ ηνπ νξίνπ ησλ 100 

εώο 250 ιέμεσλ )  

1. Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο από ηελ εξγαζία ζαο θαη πνηνη είλαη νη βαζηθνί 

παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζε απηό; 

Ναη είκαη ηθαλνπνηεκέλε απφ ηελ εξγαζία κνπ γηαηί  αλ θαη απνηειεί ηνκέα ηνπ 

δεκφζηνπ, παξ ΄ φια απηά  εμππεξεηνχκε ηνπο πνιίηεο θαη απηνί είλαη επραξηζηεκέλνη, 

φπνηε αληαπνδίδνπλ επραξίζηα ζπλαηζζήκαηα .Οη ππάιιεινη ζηα ΚΔΠ αηζζάλνληαη 

απνδνηηθνί θαη επνκέλσο απμάλεηαη θαη ε απηνεθηίκεζε ηνπο. Σν σξάξην είλαη ζχληνκν 

γηαηί ππάξρνπλ γξήγνξεο δηαδηθαζίεο. Τπάξρεη θίλεζε θαη ελαιιαγή αηηήζεσλ .ε 

πξνζσπηθή κνπ θιίζε πεξηιακβάλεη ηελ επηθνηλσλία φπνηε επηηπγράλεηαη ζίγνπξα ζηα 

ΚΔΠ.ε ακνηβή ζην δεκφζην είλαη αμηνπξεπήο θαη ζίγνπξε, φπνηε ππάξρεη πνηφηεηα ζηε 

δσή.  

 

2. Οη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηεζήθαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηνλ ηξόπν 

ιεηηνπξγίαο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζεσξείηε όηη βειηηώλνπλ ή δπζρεξαίλνπλ ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα ζηελ εξγαζία ζαο . Αλαθέξεηε ελδεηθηηθά δύν, ηξείο βαζηθνύο 

ιόγνπο αλάινγα κε ηελ απάληεζε ζαο. 

 

ίγνπξα βειηηψλνπλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ,κσο ζηελ αξρή 

δπζθνιεπφκαζηε γηα πξαθηηθνχο θπξίσο ινγνχο. Γειαδή θάζε θνξά πνπ αιιάδεη ν ηξφπνο 

δηεθπεξαίσζεο κηαο αίηεζεο ππάξρνπλ αληηδξάζεηο .Οη ππάιιεινη ησλ ΚΔΠ πξέπεη 

ζπλερψο λα εθπαηδεχνληαη ζε λέεο δηαδηθαζίεο  γηαηί  ζπλερψο κπαίλνπλ εκβφιηκεο ,ρσξίο 

πξνεγνπκέλσο λα ππάξρεη ζρεηηθή εθπαίδεπζε. 

 

3. πκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ην κεηαζρεκαηηζκό ησλ ΚΔΠ ζε ΚΔΠ   

Plus θαζώο θαη κε ηελ πξόζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο λα είλαη 

ηα ΚΔΠ ην κνλαδηθό ζεκείν επαθήο ησλ πνιηηώλ κε ηηο Γεκόζηεο ππεξεζίεο; 

Παξαθαιώ λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

ρη βέβαηα, δελ ζπκθσλνχκε κε απηφ .Δίλαη πνιχ εχθνιν γηα ηηο  ππφινηπεο 

ππεξεζίεο λα ζηέιλνπλ ην θνηλφ γηα εμππεξέηεζε ζηα ΚΔΠ. Σα ΚΔΠ δελ έρνπλ ηελ 

ζηειέρσζε πνπ απαηηείηαη. Άιισζηε έηζη ππνβαζκίδεηαη θαη ν ξφινο ηνπο ζηελ νπζία, 

γηαηί  ζα είλαη απιά νη κεηαθνξείο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ.    
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4. Η ςπρνινγηθή εμάληιεζε ιόγσ ηεο εξγαζίαο ζαο  είλαη έλα ζπλαίζζεκα  

πνπ αηζζάλεζηε ζπρλά; Αλ ε απάληεζε ζαο είλαη λαη , εκθαλίδεηαη ζπρλόηεξα  κε ηελ 

πάξνδν ησλ εηώλ ; Πνπ εζηηάδεηε όηη νθείιεηε απηό; 

 

   Η θνχξαζε θαη ην εξγαζηαθφ άγρνο είλαη ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν γηα αξθεηνχο 

εξγαδφκελνπο ζηηο κέξεο καο. ηαλ νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλν 

αληαγσληζκφ ,αλαζθάιεηα ,πςειέο απαηηήζεηο θαη  κεγάιν θφξην εξγαζίαο είλαη θπζηθφ ν 

εξγαδφκελνο λα ληψζεη   ζηξεο. Δπίζεο φζν κεηψλεηαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ   δνπιεία 

ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε ςπρνινγηθή   εμάληιεζε. Δγψ πξνζσπηθά δελ αηζζάλνκαη 

ςπρνινγηθή εμάληιεζε. 

 

5. Ο ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο πνπ εμειίζζεηαη ζηα ΚΔΠ πξνζθέξεη 

αλαθνύθηζε  ή δελ επεξεάδεη ηνλ θόξην εξγαζίαο ζαο .Παξαθαιώ δηθαηνινγήζηε ηελ 

απάληεζε ζαο . 

Η εμέιημε είλαη αλαγθαία φκσο φπσο εμέζεζα θαη παξαπάλσ  δελ ππάξρεη ε 

θαηάιιειε εθπαίδεπζε. 

 

6. Δπηζπκείηε λα παξακείλεηε ζηελ εξγαζία ζαο κέρξη ηελ ζπληαμηνδόηεζε 

ζαο ; 

Ναη.  

 

7. Δάλ μεθηλνύζαηε ηελ θαξηέξα ζαο ζήκεξα ζα επηιέγαηε ην ίδην 

αληηθείκελν εξγαζίαο ή ζα επηιέγαηε λα εξγαζηείηε ζε άιιν θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ 

Σνκέα ; Παξαθαιώ δηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζε ζαο. 

 

Ναη ζα επέιεγα ηα ΚΔΠ ,εάλ κπνξνχζα λα ην θάλσ απηφ  ,γηαηί  ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο  εξγαδφκαζηε φπνπ βξνχκε δνπιεία ,ιφγν ησλ γλσζηψλ ζπλζεθψλ πνπ βίσζε ε 

ρψξα καο. Σα ΚΔΠ είλαη ππεξεζία δπλακηθή , αληαπνθξίλεηαη ζηηο επηηαγέο ηεο θνηλσλίαο 

,δηεπθνιχλεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη είλαη απνηειεζκαηηθή.  
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Απαληήζεηο ζπκκεηέρνληα κε θσδηθό 6.13 

Α΄ Μέξνο: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία  

1. Φχιν:  

 Άλδξαο 

Υ    Γπλαίθα  

2. Ηιηθία:  

 25-34 

 35-44 

Υ   45-54 

 55 θαη άλσ 

 3. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο: 

Υ   Απνιπηήξην Λπθείνπ 

 Πηπρίν ΑΔΙ 

 Μεηαπηπρηαθφ 

 Γηδαθηνξηθφ  

4. Δξγαζηαθή εκπεηξία:  

 0-5 έηε 

 5-10 έηε 

 10-20 έηε 

Υ    20 έηε θαη άλσ 

5.  Κιάδνο εξγαζίαο 

 Τπάιιεινο ΓΤΠ (Γηεθπεξαίσζεο Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ) 

Υ    Μφληκνο ππάιιεινο 

 πκβαζηνχρνο 

6.  Θέζε εξγαζίαο  

Υ   Τπάιιεινο  

 Πξντζηάκελνο / Γηεπζπληήο 
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Β΄ Μέξνο : Δξσηήζεηο  

( Θεξκή παξάθιεζε νη απαληήζεηο λα θπκαίλνληαη κεηαμύ ηνπ νξίνπ ησλ 100 

εώο 250 ιέμεσλ )  

1. Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο από ηελ εξγαζία ζαο θαη πνηνη είλαη νη βαζηθνί 

παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζε απηό; 

 

Δίκαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλε απφ ηελ εξγαζία κνπ . Βαζηθνί παξάγνληεο είλαη ε 

επηθνηλσλία κε πνιχ θφζκν , ε δπλαηφηεηα πνπ έρσ κέζα απφ ηε δνπιεηά κνπ λα 

εμππεξεηψ θαη λα «αλαθνπθίδσ» ηνλ πνιίηε , αθνπ εξρφκελνο ζην ΚΔΠ ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο  , ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα εμππεξεηείηαη άκεζα  , ρσξίο θφπν θαη εκπινθή άιισλ 

ππεξεζηψλ . 

 

2. Οη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηεζήθαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηνλ ηξόπν 

ιεηηνπξγίαο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζεσξείηε όηη βειηηώλνπλ ή δπζρεξαίλνπλ ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα ζηελ εξγαζία ζαο . Αλαθέξεηε ελδεηθηηθά δύν, ηξείο βαζηθνύο 

ιόγνπο αλάινγα κε ηελ απάληεζε ζαο . 

Οη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα βειηηψλνπλ ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο  ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο  ησλ ΚΔΠ , φπσο νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη 

κέζα απφ ηελ πχιε ηνπ Gov , δειαδή άκεζε έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ , ιεμηαξρηθψλ 

πξάμεσλ θιπ. Αθφκε θαη ε ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζε άιιεο ππεξεζίεο  , φπσο  ΔΦΚΑ , 

ΣΡΑΣΟΛΟΓΙΑ , ΓΙΚΑΣΗΡΙΑ θηι είλαη πην εχθνιε ηα ηειεπηαία ρξφληα . 

Απηφ ην νπνίν δπζρεξαίλεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ΚΔΠ είλαη φηη πέξα απφ ηηο αηηήζεηο 

ζην gov πνπ ν πνιίηεο εάλ δελ κπνξεί κνλφο ηνπ εμππεξεηείηε απφ ην ΚΔΠ , γηα ηηο 

ππφινηπεο δηαδηθαζίεο , παξαηεξψ ηελ πξνηξνπή ησλ πνιηηψλ απφ ππαιιήινπο ζρεδφλ 

φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ , ζηα ΚΔΠ , κε απνηέιεζκα , νηηδήπνηε δελ έρεη 

δπλαηφηεηα λα εθηειεζηεί απφ ηελ ππεξεζία ησλ ΚΔΠ , νη ππάιιεινη λα έξρνληαη ζε 

ζχγθξνπζε κε ηνλ πνιίηε. 

 

3. πκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ην κεηαζρεκαηηζκό ησλ ΚΔΠ ζε ΚΔΠ   

Plus θαζώο θαη κε ηελ πξόζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο λα είλαη 

ηα ΚΔΠ ην κνλαδηθό ζεκείν επαθήο ησλ πνιηηώλ κε ηηο Γεκόζηεο ππεξεζίεο; 

Παξαθαιώ λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

 

Δλ κέξεη ζπκθσλψ , αιιά γηα λα γίλεη απηφ ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθνληαη ηψξα 

ηα ΚΔΠ, δειαδή ρσξίο ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ θαη ρσξίο ηελ ππνδνκή ζε εμνπιηζκφ 

ειεθηξνληθφ , είλαη αδχλαην λα ιεηηνπξγήζεη . Δληειψο αδχλαηνλ. Πξέπεη λα εμνπιηζηνχλ 
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ηα ΚΔΠ κε πξνζσπηθφ θαη εμνπιηζκφ πνπ λα δηεπθνιχλεη ηνπο ππαιιήινπο θαη φρη λα 

ηνπο ηαιαηπσξεί φπσο ζήκεξα . 

 

4. Η ςπρνινγηθή εμάληιεζε ιόγσ ηεο εξγαζίαο ζαο  είλαη έλα ζπλαίζζεκα  

πνπ αηζζάλεζηε ζπρλά; Αλ ε απάληεζε ζαο είλαη λαη , εκθαλίδεηαη ζπρλόηεξα  κε ηελ 

πάξνδν ησλ εηώλ ; Πνπ εζηηάδεηε όηη νθείιεηε απηό; 

 

Αηζζάλνκαη ζπρλά ηελ ςπρνινγηθή εμάληιεζε . Γηαπηζηψλσ φηη κε ηελ πάξνδν 

ησλ εηψλ ππάξρεη πην έληνλε ε θαηάζηαζε απηή , αιιά ζεσξψ φηη θηαίεη θαη ε θαθή 

πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ ζε ζρέζε κε ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηα ΚΔΠ , 

φπνπ ν πνιίηεο εάλ ηειηθά δελ κπνξέζεη λα εμππεξεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία καο , 

δπζαλαζρεηεί κε ηνλ ππάιιειν πνπ έρεη απέλαληί ηνπ θαη δεκηνπξγείηαη ζπρλά ε 

εληχπσζε φηη ν ππάιιεινο ηνπ ΚΔΠ δελ ζέιεη λα ηνλ εμππεξεηήζεη. 

 

5. Ο ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο πνπ εμειίζζεηαη ζηα ΚΔΠ πξνζθέξεη 

αλαθνύθηζε  ή δελ επεξεάδεη ηνλ θόξην εξγαζίαο ζαο .Παξαθαιώ δηθαηνινγήζηε ηελ 

απάληεζε ζαο . 

 

Θα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη αλαθνχθηζε , αιιά ππφ άιιεο ζπλζήθεο ζε ζρέζε κε 

ην πξνζσπηθφ θαη ηνλ εμνπιηζκφ , πνπ αλαθέξζεθα παξαπάλσ . Με ηηο ησξηλέο ζπλζήθεο 

επεξεάδεη ηνλ θφξην εξγαζίαο καο. 

 

6. Δπηζπκείηε λα παξακείλεηε ζηελ εξγαζία ζαο κέρξη ηελ ζπληαμηνδόηεζε 

ζαο ; 

Νηψζσ φηη ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα , ίζσο λα πξνηηκνχζα ηε κεηαθίλεζε κνπ ζε  

ζέζε πνπ λα κε βξίζθνκαη ζε επαθή κε ην θνηλφ. Γελ είκαη απφιπηα ζίγνπξε γηα απηφ, 

γηαηί πξνο ην παξψλ επηζπκψ ηελ παξακνλή κνπ εδψ.  

 

7. Δάλ μεθηλνύζαηε ηελ θαξηέξα ζαο ζήκεξα ζα επηιέγαηε ην ίδην 

αληηθείκελν εξγαζίαο ή ζα επηιέγαηε λα εξγαζηείηε ζε άιιν θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ 

Σνκέα ; Παξαθαιώ δηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζε ζαο. 

 

Δάλ μεθηλνχζα ηελ θαξηέξα κνπ , ζα ήζεια ηδαληθά λα αζρνιεζψ κε ην ίδην 

αληηθείκελν εξγαζίαο , δειαδή ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε , αιιά ζα πξνηηκνχζα λα κνπ 

δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα λα δηνξζψζσ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη 

ζηα ΚΔΠ.  
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Απαληήζεηο ζπκκεηέρνληα κε θσδηθό 6.14 

Α΄ Μέξνο: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία  

1. Φχιν:  

X    Άλδξαο 

  Γπλαίθα  

2. Ηιηθία:  

 25-34 

 35-44 

 45-54 

Υ   55 θαη άλσ 

 3. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο: 

 Απνιπηήξην Λπθείνπ 

X   Πηπρίν ΑΔΙ 

 Μεηαπηπρηαθφ 

 Γηδαθηνξηθφ  

4. Δξγαζηαθή εκπεηξία:  

 0-5 έηε 

 5-10 έηε 

X   10-20 έηε 

 20 έηε θαη άλσ 

5.  Κιάδνο εξγαζίαο 

Υ    Τπάιιεινο ΓΤΠ (Γηεθπεξαίσζεο Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ) 

 Μφληκνο ππάιιεινο 

 πκβαζηνχρνο 

6.  Θέζε εξγαζίαο  

Υ   Τπάιιεινο  

 Πξντζηάκελνο / Γηεπζπληήο 
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1. Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο από ηελ εξγαζία ζαο θαη πνηνη είλαη νη βαζηθνί 

παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζε απηό; 

 

Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο  απφ ηελ εξγαζηα κνπ θαζφηη ήηαλ θξπθε κνπ επηζπκηα λα 

εξγαζησ ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν φηαλ πιεξνθνξήζθα ηελ ππαξμε ηνπ -2001.Βαζηθφο 

παξαγφληαο είλαη ε επηθνηλσλία κε ηνλ αλζξσπν θαη ε δηαζεζε  πξνζθνξαο ζε κηθξα ε θαη 

κεγάια πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλνηεηαο ηνπ . Η άκεζε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη κηα ζεηξα απφ αιινπο δεπηεξεπνληεο παξαγνληεο φπσο σξαξην , 

απφζηαζε θιπ 

 

2. Οη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηεζήθαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηνλ ηξόπν 

ιεηηνπξγίαο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζεσξείηε όηη βειηηώλνπλ ή δπζρεξαίλνπλ ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα ζηελ εξγαζία ζαο . Αλαθέξεηε ελδεηθηηθά δύν, ηξείο βαζηθνύο 

ιόγνπο αλάινγα κε ηελ απάληεζε ζαο . 

 

Οη αιιαγεο πνπ  πξαγκαηνπνηεζεθαλ  απνδεηθλχνπλ γηα άιιε κηα θνξα πσο ηα 

παληα γίλνληαη ζην πφδη ρσξίο θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν ζρεδηαζκν θαη ρσξίο λα ιακβαλεηαη 

ππφςηλ νχηε ν πνιίηεο θαη νχηε ε ππεξεζηα . Υαξαθηεξηζηηθν παξαδεηγκα ε πεξίνδνο 

COVID  πνπ ν πνιίηεο έπαηξλε SMS ψζηε λα απεπζπλζεη ζηα ΚΔΠ γηα λα παξαιαβεη ηελ 

βεβαησζε εκβνιηαζκνπ ηνπ  αληη λα ηε ιακβαλεη θαηεπζεηαλ ζην θηλεην ηνπ θαη λα 

απνθεπγνληαη  ν ζπγρσξηζκνο θαη νη άζθνπεο κεηαθηλήζεηο . Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα α 

ηεζη . 

3. πκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ην κεηαζρεκαηηζκό ησλ ΚΔΠ ζε ΚΔΠ   

Plus θαζώο θαη κε ηελ πξόζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο λα είλαη 

ηα ΚΔΠ ην κνλαδηθό ζεκείν επαθήο ησλ πνιηηώλ κε ηηο Γεκόζηεο ππεξεζίεο; 

Παξαθαιώ λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

 

Γηαθσλσ ξηδηθά . Με ηελ κέρξη ηψξα εκπεηξηα ζεσξσ πσο απηφ απνηειεη 

κεγαιεπίβνιν ζρεδηαζκφ ,νπηνπηθφ ζα έιεγα . Πηζηεχσ πσο ζα πξέπεη λα αλαβαζκηζηνχλ 

νη δεκνζίεο ππεξεζίεο θαη ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ηα ΚΔΠ λα απνηιέζνπλ 

παξειζνπλ έρνληαο παίμεη κε κεγάιε επηηπρία ηνλ ξφιν ηνπο . 

 

4. Η ςπρνινγηθή εμάληιεζε ιόγσ ηεο εξγαζίαο ζαο  είλαη έλα ζπλαίζζεκα  

πνπ αηζζάλεζηε ζπρλά; Αλ ε απάληεζε ζαο είλαη λαη , εκθαλίδεηαη ζπρλόηεξα  κε ηελ 

πάξνδν ησλ εηώλ ; Πνπ εζηηάδεηε όηη νθείιεηε απηό; 
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Ναη . Κπξίσο ζηνλ θνξεζκν  αιιά θαη απφ ηελ έιιεηςε πξννπηηθήο γηα θάηη πην 

ζπγρξνλν  θαη πην θαηλνηφκν φπσο απηφ επηβάιεηαη απφ ηηο ζπλζεθεο πνπ ππάξρνπλ 

ζήκεξα . ια ηξηγπξσ αιιάδνπλε θαη φια ηη ηδην κέλνπλ. 

 

5. Ο ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο πνπ εμειίζζεηαη ζηα ΚΔΠ πξνζθέξεη  

αλαθνύθηζε  ζηνλ θόξην εξγαζίαο ζαο ή ή δελ έρεη επεξεαζηεί  ; Παξαθαιώ 

δηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζε ζαο. 

Μηιάκε γηα ην απηνλφεην θαη ην απνζεσλνπκε . Γελ βιέπσ θαηί λα αιιάδεη 

νπζηαζηηθά , κάιηζηα θαπνηεο αιιαγέο δελ είλαη πιήξεηο ελψ θάπνηεο αιιέο γίλνληαη απιά 

γηα λα γίλνπλ δεζρεξαηλνληαο ηηο ζπλζεθεο εξγαζηάο  . Γηα παξαδεηγκα ε πεξίνδνο COVID 

αλαθεξζεθα παξαπαλσ ,ε ειεθηξνληθή ηαπηφηεηα , ην εζληθφ δεκνηνινγην θαη ιεμηαξρεην  

θιπ  

6. Δπηζπκείηε λα παξακείλεηε ζηελ εξγαζία ζαο κέρξη ηελ ζπληαμηνδόηεζε 

ζαο ; 

Ναη 

7. Δάλ μεθηλνύζαηε ηελ θαξηέξα ζαο ζήκεξα ζα επηιέγαηε ην ίδην 

αληηθείκελν εξγαζίαο ή ζα επηιέγαηε λα εξγαζηείηε ζε άιιν θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ 

Σνκέα ; Παξαθαιώ δηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζε ζαο. 

Ναη παξ΄φια ηα πξνβιεκαηα θαη ηηο δπζθνιίεο . Οη ιφγνη είλαη νη ηδηνη πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε Δξσηεζε  1 
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Απαληήζεηο ζπκκεηέρνληα κε θσδηθό 6.15 

Α΄ Μέξνο: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία  

1. Φχιν:  

 Άλδξαο 

                         Υ   Γπλαίθα  

2. Ηιηθία:  

 25-34 

              Υ   35-44 

 45-54 

 55 θαη άλσ 

 3. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο: 

Υ Απνιπηήξην Λπθείνπ 

 Πηπρίν ΑΔΙ 

 Μεηαπηπρηαθφ 

 Γηδαθηνξηθφ  

4. Δξγαζηαθή εκπεηξία:  

 0-5 έηε 

 5-10 έηε 

            Υ  10-20 έηε 

 20 έηε θαη άλσ 

5.  Κιάδνο εξγαζίαο 

 Τπάιιεινο ΓΤΠ (Γηεθπεξαίσζεο Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ) 

 Υ Μφληκνο ππάιιεινο 

 πκβαζηνχρνο 

6.  Θέζε εξγαζίαο  

            Υ Τπάιιεινο  

 Πξντζηάκελνο / Γηεπζπληήο 
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Β΄ Μέξνο : Δξσηήζεηο  

( Θεξκή παξάθιεζε νη απαληήζεηο λα θπκαίλνληαη κεηαμύ ηνπ νξίνπ ησλ 100 

εώο 250 ιέμεσλ )  

1. Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο από ηελ εξγαζία ζαο θαη πνηνη είλαη νη βαζηθνί 

παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζε απηό; 

  

Δίκαη αξθεηά ηθαλνπνηεκέλε απφ ηελ εξγαζία κνπ ζην ΚΔΠ . Δξγάδνκαη κε  

αλζξψπνπο πνπ εθηηκψ θαη κε εθηηκάλε θαη αλαγλσξίδνπλ ηελ δνπιεηά πνπ θάλσ. Σν 

αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο κνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ άκεζε επαθή κε ηνλ πνιίηε θαη ηελ 

εμππεξέηεζή ηνπ. Με ηθαλνπνηεί θαη κε ραξνπνηεί λα     λα εμππεξεηψ φζν θαιχηεξα 

κπνξψ ηνλ πνιίηε πνπ έξρεηαη ζην ΚΔΠ θαη λα ηνλ βιέπσ λα θεχγεη επραξηζηεκέλνο κε 

ηελ επηηπρή δηεθπεξαίσζε ηεο ππφζεζήο ηνπ. 

 

2. Οη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηεζήθαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηνλ ηξόπν 

ιεηηνπξγίαο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζεσξείηε όηη βειηηώλνπλ ή δπζρεξαίλνπλ ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα ζηελ εξγαζία ζαο .Αλαθέξεηε ελδεηθηηθά δύν, ηξείο βαζηθνύο ιόγνπο 

αλάινγα κε ηελ απάληεζε ζαο. 

 

ίγνπξα νη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα ΚΔΠ σο πξνο ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο βειηίσζαλ ζε κέγηζην βαζκφ ηελ εξγαζία  καο. 

ίγνπξα ε δεκηνπξγία ηνπ GOV.GR  θαη ε πξνζζήθε αηηήζεσλ φπσο  

πηζηνπνηεηηθά,ιεμηαξρηθέο θ.α είλαη κεγάιε επθνιία θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζην ΚΔΠ 

θαη γηα ηνπο πνιίηεο. Γηφηη κε απηφ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ κφλνη ηνπο λα αηηεζνχλ ηα 

έγγξαθα πνπ ρξεηάδνληαη θαη λα ηαπαξαιάβνπλ άκεζα ζηελ ζπξίδα ηνπο.  

Δπίζεο ε δεκηνπξγία ηνπ MY KEP LIVE είλαη πνιχ ρξήζηκε γηα ηνλ πνιίηε γηα 

λα δηεθπεξαηψζεη ηελ ππφζεζε πνπ έρεη ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα κεηαθηλεζεί ζε θάπνην 

ΚΔΠ .Ιδηαίηεξα αλ πξφθεηηαη γηα πνιίηε πνπ είλαη θάηνηθνο εμσηεξηθνχ ή γηα πνιίηε πνπ 

είλαη ακέα. 

 

3. πκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ην κεηαζρεκαηηζκό ησλ ΚΔΠ ζε ΚΔΠ   

Plus θαζώο θαη κε ηελ πξόζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο λα είλαη 

ηα ΚΔΠ ην κνλαδηθό ζεκείν επαθήο ησλ πνιηηώλ κε ηηο Γεκόζηεο ππεξεζίεο; 

Παξαθαιώ λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

Γελ είκαη απνιχησο ζχκθσλε ζε απηφ . ίγνπξα ζα δηεπθνιχλεη αξθεηά ηνλ  

πνιίηε δηφηη ζα εμππεξεηείηαη απνθιεηζηηθά απφ κηα ππεξεζία  (θεπ) ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη λα πεγαηλνέξρεηαη απφ ππεξεζία ζε ππεξεζία θαη λα ηαιαηπσξείηαη. Απιψο 



«Ψηφιακή Διακυβέρνηςη ςτη Δημόςια Διοίκηςη. Ο ψηφιακόσ μεταςχηματιςμόσ των ΚΕΠ ςε ΚΕΠ-PLUS και ο 
αντίκτυποσ ςτουσ υπαλλήλουσ. Μελέτη περίπτωςησ Κέντρα Εξυπηρέτηςησ Πολιτϊν(ΚΕΠ) Δήμου Παφλου Μελά.» 
 

89 

Κλωτςοτήρα Χρυςάνθη – Διπλωματική Εργαςία 

ρξεηάδεηαη πνιχ θαιή εθπαίδεπζε ζηνπο  ππαιιήινπο ηνπ ΚΔΠ θαη ζίγνπξα πνιχ 

θαιχηεξε ππνδνκή ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. 

 

4. Η ςπρνινγηθή εμάληιεζε ιόγσ ηεο εξγαζίαο ζαο  είλαη έλα ζπλαίζζεκα 

πνπ αηζζάλεζηε ζπρλά; Αλ ε απάληεζε ζαο είλαη λαη , εκθαλίδεηαη ζπρλόηεξα  κε ηελ 

πάξνδν ησλ εηώλ ; Πνπ εζηηάδεηε όηη νθείιεηε απηό; 

 

            ίγνπξα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ππάξρεη κεγαιχηεξε ςπρνινγηθή  

θνχξαζε ζε ζρέζε κε ηα πξψηα ρξφληα ηεο εξγαζίαο κνπ. ε απηφ νθείιεηαη  θαηά 

ηελ γλψκε κνπ ε ζπλερήο πξνζζήθε λέσλ ππνζέζεσλ πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο γίλεηαη 

ρσξίο ηελ αλάινγε ελεκέξσζε. 

 

5. Ο ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο πνπ εμειίζζεηαη ζηα ΚΔΠ πξνζθέξεη 

αλαθνύθηζε  ή δελ επεξεάδεη ηνλ θόξην εξγαζίαο ζαο .Παξαθαιώ δηθαηνινγήζηε ηελ 

απάληεζε ζαο . 

Ο ςεθηαθφο ζρεκαηηζκφο πνπ έρεη γίλεη ζηα ΚΔΠ έρεη πξνζθέξεη αξθεηή 

αλαθνπθίζε ζηελ εξγαζία καο. Πνιχο θφζκνο πνπ ρεηξίδεηαη θαη έρεη γλψζεηο απφ 

ππνινγηζηή ρξεζηκνπνηεί ηηο ζπξίδεο απφ ην GOV.GR γηα λα αηηεζεί νηηδήπνηε ρξεηάδεηαη 

. Με απνηέιεζκα απηφο ν θφζκνο λα εμππεξεηείηαη κφλνο ηνπ ρσξίο ηελ βνήζεηα ηνπ 

ΚΔΠ. Τπάξρεη θαη αξθεηή κείσζε ηνπ θπζηθνχ γλεζίνπ ππνγξαθήο γηαηί γίλεηαη θαη απηφ 

κέζσ ηνπ GOV . 

  

6. Δπηζπκείηε λα παξακείλεηε ζηελ εξγαζία ζαο κέρξη ηελ ζπληαμηνδόηεζε 

ζαο ;  

Ναη ζα ήζεια λα παξακείλσ ζηελ εξγαζία κνπ κέρξη ηελ ζχληαμή κνπ δηφηη είλαη 

κηα δνπιεηά πνπ κνπ αξέζεη θαη κε επραξηζηεί. Φπζηθά ζα ήζεια λα ζπλερίζσ λα 

εξγάδνκαη κέρξη ηελ ζπληαμηνδφηεζε κνπ κε ην ίδην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

 

7. Δάλ μεθηλνύζαηε ηελ θαξηέξα ζαο ζήκεξα ζα επηιέγαηε ην ίδην 

αληηθείκελν εξγαζίαο ή ζα επηιέγαηε λα εξγαζηείηε ζε άιιν θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ 

Σνκέα ; Παξαθαιώ δηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζε ζαο. 

 

Ννκίδσ ζα πξνηηκνχζα λα μεθηλήζσ πάιη ζην ίδην αληηθείκελν εξγαζίαο. Μνπ 

αξέζεη ε επαθή κε ηνλ θφζκν θαη ην λα εμππεξεηείηαη επηηπρψο. 
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Απαληήζεηο ζπκκεηέρνληα κε θσδηθό 6.16 

Α΄ Μέξνο: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία  

1. Φχιν:  

 Άλδξαο 

Υ   Γπλαίθα  

2. Ηιηθία:  

 25-34 

 35-44 

 45-54 

Υ    55 θαη άλσ 

 3. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο: 

 Απνιπηήξην Λπθείνπ 

Υ    Πηπρίν ΑΔΙ 

 Μεηαπηπρηαθφ 

 Γηδαθηνξηθφ  

4. Δξγαζηαθή εκπεηξία:  

 0-5 έηε 

 5-10 έηε 

Υ   10-20 έηε 

 20 έηε θαη άλσ 

5.  Κιάδνο εξγαζίαο 

Υ    Τπάιιεινο ΓΤΠ (Γηεθπεξαίσζεο Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ) 

 Μφληκνο ππάιιεινο 

 πκβαζηνχρνο 

6.  Θέζε εξγαζίαο  

Υ   Τπάιιεινο  

 Πξντζηάκελνο / Γηεπζπληήο 
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Β΄ Μέξνο : Δξσηήζεηο  

( Θεξκή παξάθιεζε νη απαληήζεηο λα θπκαίλνληαη κεηαμύ ηνπ νξίνπ ησλ 100 

εώο 250 ιέμεσλ )  

1. Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο από ηελ εξγαζία ζαο θαη πνηνη είλαη νη βαζηθνί 

παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζε απηό; 

 

Θεσξψ φηη ε εξγαζία κνπ,  δεκηνπξγεί έλα αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο ,ην νπνίν 

βέβαηα ζπληειείηαη ιφγσ ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ. Πην αλαιπηηθά αλαθέξσ σο 

πξσηαξρηθφ παξάγνληα ηε ζεηηθή απνηίκεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ ΚΔΠ  απφ ηελ θνηλσλία θαη 

ελ γέλεη ησλ πνιηηψλ, θαζψο νη πνιίηεο θαζεκεξηλά  εμππεξεηνχληαη ηφζν  πνηνηηθά φζν 

θαη άκεζα  αιιά θαη απνηειεζκαηηθά. Χο εθ ηνχηνπ κνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα παξάγσ 

έξγν πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο  ,ελψ παξάιιεια απνιακβάλσ ηελ επραξίζηεζε ηνπ 

θνηλνχ , δηακνξθψλνληαο έλα πεξηβάιινλ  θηιηθφ φπνπ αλαπηχζζνληαη ζρέζεηο 

εκπηζηνζχλεο, γεγνλφο πνπ ζπληζηά θχξην κέιεκα αιιά θαη πξνζσπηθφ κνπ ζηφρν. Δθηφο 

ησλ άιισλ ην σξάξην ησλ ΚΔΠ ,  φπσο  επίζεο θαη νη  κεληαίεο απνιαβέο κνπ 

ζπκβάιινπλ, ψζηε λα ζεσξψ ηελ εξγαζία κνπ ηθαλνπνηεηηθή. 

 

2. Οη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηεζήθαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηνλ ηξόπν 

ιεηηνπξγίαο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζεσξείηε όηη βειηηώλνπλ ή δπζρεξαίλνπλ ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα ζηελ εξγαζία ζαο . Αλαθέξεηε ελδεηθηηθά δύν, ηξείο βαζηθνύο 

ιόγνπο αλάινγα κε ηελ απάληεζε ζαο.  

 

Οη αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο  θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ην 

ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα, έρσ ηελ άπνςε φηη βειηηψλνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ζηνλ 

εξγαζηαθφ κνπ ρψξν, θαζψο επηθεληξψλνληαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ζπκβάιινπλ  ζηελ 

παξνρή αλαβαζκηζκέλσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξσ ηε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ (π.ρ. ΔΦΚΑ, δεκνηνιφγηα, ΑΑΓΔ), ην 

mykeplive ,ηηο ζπξίδεο θ.α.  πλεπψο  ε εθαξκνγή ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο, ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ κεηαβαιιφκελσλ 

αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ελψ παξάιιεια 

πξνσζείηαη ε αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ πξνηφλησλ. 

 

3. πκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ην κεηαζρεκαηηζκό ησλ ΚΔΠ ζε ΚΔΠ Plus 

θαζώο θαη κε ηελ πξόζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο λα είλαη ηα 

ΚΔΠ ην κνλαδηθό ζεκείν επαθήο ησλ πνιηηώλ κε ηηο Γεκόζηεο ππεξεζίεο; 

Παξαθαιώ λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 
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Καηά ηελ άπνςε κνπ ,ε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο  πνπ αθνξά ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ΚΔΠ ζε ΚΔΠ PLUS  ζα αιινηψζεη -δηαηαξάμεη ηελ θαζηεξσκέλε  

εηθφλα ηεο ππεξεζίαο , φπσο  επίζεο θαη ηελ άπνςε ησλ πνιηηψλ  πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

ζεζκφ, θαζψο ζα δηακνξθσζεί  κηα πην απξφζσπε  ππεξεζία. Δπίζεο ζα πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί ,φηη  ην λέν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ ΚΔΠ PLUS παξφηη απνζθνπεί  ζ‘ 

έλα ζχγρξνλν ζεκείν επαθήο ηνπ πνιίηε  κε ην θξάηνο , ελζσκαηψλνληαο παξάιιεια λέεο 

ηερλνινγίεο, ρξεηάδεηαη θαιχηεξε νξγάλσζε θαη ππαιιήινπο απμεκέλσλ πξνζφλησλ, 

εμεηδηθεπκέλνπο , έηζη ψζηε   λα ππνζηεξίμνπλ  κε επάξθεηα ηηο αλαβαζκηζκέλεο 

πιαηθφξκεο δεδνκέλσλ. Αθφκε ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο πξνζαξκνγήο ησλ 

πνιηηψλ ,θαζψο  δελ είλαη  νχηε έηνηκνη αιιά νχηε θαη εθπαηδεπκέλνη  πξνθεηκέλνπ λ‘ 

αληαπνθξηζνχλ  ζηηο λέεο πξνθιήζεηο. Δπηπιένλ ε πξφζεζε λα θαηαζηεί ην ΚΔΠ  

κνλαδηθφ ζεκείν επαθήο  ηνπ πνιίηε κε ην θξάηνο , θαιχπηνληαο φινλ ηνλ φγθν  

εξγαζηψλ ηνπ δεκνζίνπ θαη λα αληηκεησπηζηεί σο δεθαλίθη θάζε ππεξεζίαο,, πηζηεχσ φηη 

ζα έρεη σο απνηέιεζκα  ηελ ςπρνινγηθή πίεζε ησλ ππαιιήισλ θαη έλα αίζζεκα αδηθίαο   

θαη ππνηίκεζεο  ηνπ ζεζκνχ. 

 

4. Η ςπρνινγηθή εμάληιεζε ιόγσ ηεο εξγαζίαο ζαο  είλαη έλα ζπλαίζζεκα  

πνπ αηζζάλεζηε ζπρλά; Αλ ε απάληεζε ζαο είλαη λαη , εκθαλίδεηαη ζπρλόηεξα  κε ηελ 

πάξνδν ησλ εηώλ ; Πνπ εζηηάδεηε όηη νθείιεηε απηό; 

 

Η ςπρνινγηθή εμάληιεζε  είλαη έλα ζπρλφ θαηλφκελν πνπ θαιείηαη λ‘ 

αληηκεησπίζεη  θάζε εξγαδφκελνο. Δίλαη θαλεξφ ,φηη κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ ε θφπσζε 

θαη ε  ςπρνινγηθή εμάληιεζε ραξαθηεξίδνπλ  θάζε εξγαδφκελν, ηδηαίηεξα φηαλ απηφο 

έξρεηαη θαζεκεξηλά  ζε επαθή κε θνηλφ. Πηζηεχσ φηη ην ζπλαίζζεκα  ηεο  ςπρνινγηθήο 

εμάληιεζεο ζρεηίδεηαη κε ηε ζπζζσξεπκέλε θφπσζε ιφγσ ηεο καθξφρξνλεο εξγαζίαο 

,αιιά θαη ηνλ ζπλερή θαη επαλαιακβαλφκελν θφξην εξγαζίαο θαζψο ην ΚΔΠ δέρεηαη ην 

κεγαιχηεξν φγθν δηαδηθαζηψλ- αηηεκάησλ αλαθνξηθά κε ην ππφινηπν δεκφζην, γεγνλφο 

πνπ δηακνξθψλεη έλα αζθπθηηθφ  εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ αμίδεη λα αλαθεξζεί 

,φηη φζν πεξλνχλ ηα ρξφληα νη αληνρέο , ε ππνκνλή θαη ε αλνρή ιηγνζηεχνπλ, ζπλεπψο  

θπξηαξρεί  ην ζπλαίζζεκα ηεο ςπρνινγηθήο  εμάληιεζεο. 

 

5. Ο ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο πνπ εμειίζζεηαη ζηα ΚΔΠ πξνζθέξεη 

αλαθνύθηζε  ή δελ επεξεάδεη ηνλ θόξην εξγαζίαο ζαο .Παξαθαιώ δηθαηνινγήζηε ηελ 

απάληεζε ζαο . 
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ρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ ζπληειείηαη ζηα 

ΚΔΠ  ζεσξψ, φηη  ηα ςεθηαθά πξντφληα   ζην πιαίζην ηεο αμηνπνίεζεο  ηνπο φρη κφλν 

ζπκβάιινπλ ζεηηθά θαη δηεπθνιχλνπλ ηε δηεθπεξαίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ αιιά  θαη 

παξέρνπλ λέεο αλαβαζκηζκέλεο  ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο εληζρχνληαο ηνλ ζεζκφ ησλ 

ΚΔΠ, ελψ ηαπηφρξνλα δελ επεξεάδνπλ ηνλ θφξην εξγαζίαο. Η αλάγθε ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ πξνθεηκέλνπ νη πνιίηεο  λα εμππεξεηνχληαη βάζεη ησλ λέσλ ςεθηαθψλ 

εξγαιείσλ, πηζηεχσ φηη  ζπκβάιιεη ζηελ επξχηεξε νηθνδφκεζε ηεο ςεθηαθήο Διιάδαο. 

 

6. Δπηζπκείηε λα παξακείλεηε ζηελ εξγαζία ζαο κέρξη ηελ ζπληαμηνδόηεζε 

ζαο ; 

Σν γεγνλφο φηη αηζζάλνκαη  ηθαλνπνηεκέλε απφ ηελ εξγαζία κνπ θαζηζηά ζαθέο, 

φηη επηζπκψ ηελ παξακνλή κνπ ζ‘ απηή  ,κέρξηο φηνπ λα ζπληαμηνδνηεζψ. εκαληηθφο 

παξάγνληαο πνπ εληζρχεη ηε ζπγθεθξηκέλε  επηζπκία, πηζηεχσ φηη απνηειεί ,  ε αζθάιεηα 

πνπ ληψζσ ζηνλ εξγαζηαθφ κνπ ρψξν ,ζπλζήθε πνπ εληζρχεηαη απφ ηελ αξκνληθή 

ζπλεξγαζία  κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ. 

 

7. Δάλ μεθηλνύζαηε ηελ θαξηέξα ζαο ζήκεξα ζα επηιέγαηε ην ίδην 

αληηθείκελν εξγαζίαο ή ζα επηιέγαηε λα εξγαζηείηε ζε άιιν θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ 

Σνκέα ; Παξαθαιώ δηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζε ζαο. 

 

Δάλ  μεθηλνχζα ζήκεξα ηελ θαξηέξα κνπ ζα επέιεγα ηελ εθπαίδεπζε. Η επηζπκία 

κνπ λα βξίζθνκαη ζ‘ έλα εξγαζηαθφ  πεξηβάιινλ φπνπ  ζα έρσ άκεζε επαθή κε ηα παηδηά , 

ζα ζπλεξγάδνκαη καδί ηνπο θαη ζα  ηνπο κεηαιακπαδεχσ  ηηο γλψζεηο κνπ   κε ραξνπνηεί  

ηδηαίηεξα . Πηζηεχσ φηη νη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηνπο 

καζεηέο  θαη ηνλ δηδάζθνληα  ,θαζψο θαη ε αιιειεπίδξαζε πνπ ζπκβαίλεη  θαηά ηε 

δηάξθεηα  ησλ καζεκάησλ  εγείξνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα .  
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Απαληήζεηο ζπκκεηέρνληα κε θσδηθό 6.17 

Α΄ Μέξνο: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία  

1. Φχιν:  

 Άλδξαο 

Υ   Γπλαίθα  

2. Ηιηθία:  

 25-34 

 35-44 

Υ      45-54 

 55 θαη άλσ 

 3. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο:  

 Απνιπηήξην Λπθείνπ 

Υ     Πηπρίν ΑΔΙ 

 Μεηαπηπρηαθφ 

 Γηδαθηνξηθφ  

4. Δξγαζηαθή εκπεηξία:  

 0-5 έηε 

 5-10 έηε 

 10-20 έηε 

Υ     20 έηε θαη άλσ 

5.  Κιάδνο εξγαζίαο 

 Τπάιιεινο ΓΤΠ (Γηεθπεξαίσζεο Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ) 

Υ    Μφληκνο ππάιιεινο 

 Ανξίζηνπ ρξφλνπ 

6.  Θέζε εξγαζίαο  

Υ     Τπάιιεινο  

 Πξντζηάκελνο / Γηεπζπληήο 
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Β΄ Μέξνο : Δξσηήζεηο  

( Θεξκή παξάθιεζε νη απαληήζεηο λα θπκαίλνληαη κεηαμύ ηνπ νξίνπ ησλ 100 

εώο 250 ιέμεσλ )  

1. Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο από ηελ εξγαζία ζαο θαη πνηνη είλαη νη βαζηθνί 

παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζε απηό; 

Μνπ αξέζεη ε δνπιεηά κνπ γηαηί έξρνκαη ζε επαθή κε ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο 

δηεπθνιχλσ ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηε δεκφζηα δηνίθεζε αιιά θαη ηδησηηθνχο θνξείο. 

2. Οη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηεζήθαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηνλ ηξόπν 

ιεηηνπξγίαο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζεσξείηε όηη βειηηώλνπλ ή δπζρεξαίλνπλ ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα ζηελ εξγαζία ζαο . Αλαθέξεηε ελδεηθηηθά δύν, ηξείο βαζηθνύο 

ιόγνπο αλάινγα κε ηελ απάληεζε ζαο . 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο αιιά θαη ζηηο δηαδηθαζίεο πξάγκα πνπ ζεσξψ βνεζεηηθφ ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή καο εξγαζία. Γηα παξάδεηγκα, νη δηαζχλδεζε κεηαμχ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ειέγρσλ απνηειψληαο ηαπηφρξνλα θαη κηα δηθιείδα 

αζθαιείαο. Δπίζεο κε ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ κεηψλνληαη νη ρξφλνη αλακνλήο θαη ηα 

θφζηε γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ. 

3. πκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ην κεηαζρεκαηηζκό ησλ ΚΔΠ ζε ΚΔΠ   

Plus θαζώο θαη κε ηελ πξόζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο λα είλαη 

ηα ΚΔΠ ην κνλαδηθό ζεκείν επαθήο ησλ πνιηηώλ κε ηηο Γεκόζηεο ππεξεζίεο; 

Παξαθαιώ λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

πκθσλψ κε ην κεηαζρεκαηηζκφ ζε ΚΔΠ Plus θαη ζηε δπλαηφηεηα λα 

εμππεξεηείηαη ν πνιίηεο απφ ην ΚΔΠ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα επηζθεθζεί ηηο επηκέξνπο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηνπ, γηαηί κε ηνλ ηξφπν απηφ θεξδίδεη ρξφλν, 

εμππεξεηείηαη πην γξήγνξα θαη ληψζεη απαιιαγκέλνο απφ ην άγρνο ηεο γξαθεηνθξαηίαο. 

Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ην απνηέιεζκα ρξεηάδεηαη λα ζηειερσζνχλ ηα ΚΔΠ Plus κε 

επαξθέο θαη έκπεηξν πξνζσπηθφ. 

4. Η ςπρνινγηθή εμάληιεζε ιόγσ ηεο εξγαζίαο ζαο  είλαη έλα ζπλαίζζεκα  

πνπ αηζζάλεζηε ζπρλά; Αλ ε απάληεζε ζαο είλαη λαη , εκθαλίδεηαη ζπρλόηεξα  κε ηελ 

πάξνδν ησλ εηώλ ; Πνπ εζηηάδεηε όηη νθείιεηε απηό; 
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Η ςπρνινγηθή εμάληιεζε είλαη έλα ζπλαίζζεκα πνπ αηζζάλνκαη ζπρλά ην νπνίν 

απμάλεηαη κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ. Απηφ νθείιεηαη ζηηο ειιείςεηο πξνζσπηθνχ θαη 

ζηελ εμππεξέηεζε δχζηξνπσλ θαη απαηηεηηθψλ πνιηηψλ πνπ ελψ έρνπλ απεπζπλζεί ζε 

άιιεο ππεξεζίεο πξνο εμππεξέηεζε απεπζχλνληαη ηειηθά ζηα ΚΔΠ κε ερζξηθή- εξηζηηθή 

δηάζεζε. 

5. Ο ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο πνπ εμειίζζεηαη ζηα ΚΔΠ πξνζθέξεη 

αλαθνύθηζε  ή δελ επεξεάδεη ηνλ θόξην εξγαζίαο ζαο .Παξαθαιώ δηθαηνινγήζηε ηελ 

απάληεζε ζαο . 

 

Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο δελ επεξεάδεη ην θφξην εξγαζίαο δηφηη νη πνιίηεο 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη δε 

δείρλνπλ λα ηηο εκπηζηεχνληαη. 

 

6. Δπηζπκείηε λα παξακείλεηε ζηελ εξγαζία ζαο κέρξη ηελ ζπληαμηνδόηεζε 

ζαο; 

 

Γελ ην επηζπκψ, θαζψο ληψζσ ηδηαίηεξα θνπξαζκέλε απφ ηελ θαζεκεξηλή επαθή 

κε ην θνηλφ. 

 

7. Δάλ μεθηλνύζαηε ηελ θαξηέξα ζαο ζήκεξα ζα επηιέγαηε ην ίδην 

αληηθείκελν εξγαζίαο ή ζα επηιέγαηε λα εξγαζηείηε ζε άιιν θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ 

Σνκέα ; Παξαθαιώ δηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζε ζαο. 

 

Θα επέιεγα άιιν θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα γηαηί ηα ΚΔΠ έρνπλ ειιείςεηο ζε 

πξνζσπηθφ ελψ πξνζηίζεληαη δηαξθψο λέεο δηαδηθαζίεο θαη εθαξκνγέο πξάγκα πνπ 

επηβαξχλεη ηνπο εξγαδφκελνπο ζε απηά θαη δελ ηνπο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επηκφξθσζεο 

γηα απηέο ηηο λέεο  δηαδηθαζίεο. 
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Απαληήζεηο ζπκκεηέρνληα κε θσδηθό 6.18 

Α΄ Μέξνο: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία  

1. Φχιν:  

 Άλδξαο 

Υ   Γπλαίθα  

2. Ηιηθία:  

 25-34 

 35-44 

 45-54 

Υ    55 θαη άλσ  

 3. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο: 

 Απνιπηήξην Λπθείνπ 

 Πηπρίν ΑΔΙ 

Υ   Μεηαπηπρηαθφ  

 Γηδαθηνξηθφ  

4. Δξγαζηαθή εκπεηξία:  

 0-5 έηε 

 5-10 έηε 

 10-20 έηε 

Υ    20 έηε θαη άλσ  

5.  Κιάδνο εξγαζίαο 

 Τπάιιεινο ΓΤΠ (Γηεθπεξαίσζεο Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ) 

Υ    Μφληκνο ππάιιεινο  

 πκβαζηνχρνο 

6.  Θέζε εξγαζίαο  

 Τπάιιεινο  

Υ    Πξντζηάκελνο / Γηεπζπληήο  
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Β΄ Μέξνο : Δξσηήζεηο  

( Θεξκή παξάθιεζε νη απαληήζεηο λα θπκαίλνληαη κεηαμύ ηνπ νξίνπ ησλ 100 

εώο 250 ιέμεσλ )  

1. Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο από ηελ εξγαζία ζαο θαη πνηνη είλαη νη βαζηθνί 

παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζε απηό; 

 

Γειψλσ αξθεηά ηθαλνπνηεκέλε απφ ηελ εξγαζία κνπ. Απφ κία θιίκαθα 

δηαβάζκηζεο  1 έσο 10  ζεκεηψλσ  βαζκφ ηθαλνπνίεζεο 8.  Οη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο είλαη  ην θαιφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ε 

ζπλαδειθηθή αιιειεγγχε, ην ελδηαθέξνλ θαη επίθαηξν αληηθείκελν εξγαζίαο,  ε 

αληαπφθξηζε  θαη ηθαλνπνίεζε ησλ πνιηηψλ.  

 

2. Οη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηεζήθαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηνλ ηξόπν        

  ιεηηνπξγίαο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζεσξείηε όηη βειηηώλνπλ ή δπζρεξαίλνπλ 

ηελ θαζεκεξηλόηεηα ζηελ εξγαζία ζαο. Αλαθέξεηε ελδεηθηηθά δύν, ηξείο βαζηθνύο 

ιόγνπο αλάινγα κε ηελ απάληεζε ζαο . 

           

 Σα ηειεπηαία ρξφληα  θαηά ηελ  δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο  covid ηα ΚΔΠ  

απνηέιεζαλ   κηα απφ ηηο ιίγεο  ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ  πνπ αληαπνθξίζεθαλ   

εμππεξεηψληαο ηνπο πνιίηεο ζε θαζεκεξηλή βάζε.  Καζφιε ηελ δηάξθεηα ησλ   ηειεπηαίσλ 

εηψλ πξνζηίζεληαλ λέεο εθαξκνγέο πιελ ησλ θιαζζηθψλ φπσο:  πιαηθφξκα επηζθέςεσλ,  

πηζηνπνηεηηθά λφζεζεο, εκβνιίσλ, εηζαγσγή ζηνηρείσλ  εκβνιηαζκνχ εμσηεξηθνχ,  

ΠΑΜΚΑ,  Θπξίδεο, ειεθηξνληθά αηηήκαηα ΔΟΠΤΤ-νπηηθά,  ινγνζεξαπεία θ.α, ξαληεβνχ   

εκβνιηαζκνχ, freedom pass θαη data pass, ςεθηαθέο  ππεξεζίεο δηθαζηεξίσλ,  

θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο ζην Δζληθφ Μεηξψν  πνιηηψλ θ.α., ρσξίο λα  

πξνεγεζεί ε αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε ελίζρπζε  ησλ ππνδνκψλ. Απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα ηηο ζπρλέο δηαθνπέο ηεο πχιεο ΔΡΜΗ  εηο  βάξνο ησλ   εμππεξεηνχκελσλ 

πνιηηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ΚΔΠ πνπ ζα έπξεπε  λα    απνινγείηαη  ζηνπο πνιίηεο 

θαη λα απνδέρεηαη ηελ δπζαξέζθεηα ηνπο πνιιέο  θνξέο.  Δπνκέλσο νη αιιαγέο  πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ  είραλ σο απνηέιεζκα ηελ  δπζρέξεηα ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο.  

 

3. πκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ην κεηαζρεκαηηζκό ησλ ΚΔΠ ζε ΚΔΠ   

Plus θαζώο θαη κε ηελ πξόζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο λα είλαη 

ηα ΚΔΠ ην κνλαδηθό ζεκείν επαθήο ησλ πνιηηώλ κε ηηο Γεκόζηεο ππεξεζίεο; 

Παξαθαιώ λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 
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Η πξνζσπηθή κνπ άπνςε είλαη ε ΑΝΑΓΚΗ αλαβάζκηζεο φινπ ηνπ Γεκνζίνπ 

ηνκέα  θαη θπζηθά ησλ ΚΔΠ ζην βαζκφ πνπ ηνπο αλαινγεί θαη φρη ε ππεξθφξησζε ησλ 

ΚΔΠ κε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Γεκνζίνπ 

 

4. Η ςπρνινγηθή εμάληιεζε ιόγσ ηεο εξγαζίαο ζαο  είλαη έλα ζπλαίζζεκα  

πνπ αηζζάλεζηε ζπρλά; Αλ ε απάληεζε ζαο είλαη λαη , εκθαλίδεηαη ζπρλόηεξα  κε ηελ 

πάξνδν ησλ εηώλ ; Πνπ εζηηάδεηε όηη νθείιεηε απηό; 

          

Η απνρψξεζε ππαιιήισλ ησλ ΚΔΠ -  κε ηελ δηαδηθαζία ηεο «θηλεηηθφηεηαο» ή 

ηελ ζπληαμηνδφηεζε,    θαζψο       θαη  ε     δηαπίζησζε φηη ην πξνζσπηθφ ησλ  ππεξεζηψλ 

ησλ ΚΔΠ είλαη κεγάιεο    ειηθίαο    κε   απνηέιεζκα λα εκθαλίδνληαη πνιιά πξνβιήκαηα 

πγείαο θαη θαηά ζπλέπεηα   αδεηψλ     αζζελείαο ηνπ πξνζσπηθνχ,  δπζρεξαίλεη ην έξγν καο 

κε ζπλέπεηα  νη ελαπνκείλαληεο     ππάιιεινη   λα ππεξβάιινπλ εαπηφλ θαη πνιιέο θνξέο 

λα μεπεξλνχλ ηα φξηα ηνπο,    δείρλνληαο    επζπλεηδεζία θαη ππνκνλή.  Απηφ έρεη σο  

απνηέιεζκα ηελ ςπρνινγηθή θαη    ζσκαηηθή εμάληιεζε ησλ ελαπνκεηλάλησλ  ππαιιήισλ 

. 

   

5. Ο ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο πνπ εμειίζζεηαη ζηα ΚΔΠ πξνζθέξεη 

αλαθνύθηζε  ή δελ επεξεάδεη ηνλ θόξην εξγαζίαο ζαο. Παξαθαιώ δηθαηνινγήζηε ηελ 

απάληεζε ζαο . 

 

Με ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ θαηαγξάθεηαη ηδηαίηεξν θφξην εξγαζίαο , ε 

πιεζψξα εθαξκνγψλ  ζε ζπλδηαζκφ κε ην κεησκέλν πξνζσπηθφ, ηηο ζπρλέο δηαθνπέο ηεο 

πχιεο ΔΡΜΗ θαη ηηο ηδηαίηεξα ρακειέο ηαρχηεηεο ηνπ δηθηχνπ, δπζρεξαίλνπλ ην έξγν 

ησλ ππαιιήισλ ησλ ΚΔΠ 

     Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη ηαρχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ 

απαηηείηαη άκεζα  

     εθπιήξσζε δπν πξνυπνζέζεσλ: 

         1. ε ελίζρπζε ησλ ΚΔΠ κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ψζηε λα 

αλαπιεξσζνχλ νη απνρσξήζαληεο ππάιιεινη θαη λα εληζρπζνχλ επηπξφζζεηα, 

ιακβάλνληαο ππφςε ην πιήζνο ησλ λέσλ εθαξκνγψλ   

         2. ε βειηίσζε ηεο ειεθηξνληθήο ππνδνκήο θαη ε ελίζρπζε ηεο ηαρχηεηαο  

internet  

 

 

6. Δπηζπκείηε λα παξακείλεηε ζηελ εξγαζία ζαο κέρξη ηελ ζπληαμηνδόηεζε 

ζαο; 
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  ΝΑΙ  

 

7. Δάλ μεθηλνύζαηε ηελ θαξηέξα ζαο ζήκεξα ζα επηιέγαηε ην ίδην 

αληηθείκελν εξγαζίαο ή ζα επηιέγαηε λα εξγαζηείηε ζε άιιν θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ 

Σνκέα ; Παξαθαιώ δηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζε ζαο. 

 

Σν αληηθείκελν εξγαζίαο ησλ ΚΔΠ έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Οη 

επηθαηξνπνηεκέλεο  γλψζεηο πνπ απνθνκίδεηο είλαη πξφθιεζε γηα ηνλ εξγαζηαθφ βίν ηνπ 

ππαιιήινπ. Ναη αλ μεθηλνχζα ηνλ εξγαζηαθφ κνπ βίν  ζήκεξα ζα επέιεγα ην ίδην 

αληηθείκελν, ππφ πξνυπνζέζεηο θπζηθά. 
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Απαληήζεηο ζπκκεηέρνληα κε θσδηθό 6.19 

Α΄ Μέξνο: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία  

1. Φχιν:  

 Άλδξαο 

Υ    Γπλαίθα  

2. Ηιηθία:  

 25-34 

 35-44 

 45-54 

Υ    55 θαη άλσ 

 3. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο: 

 Απνιπηήξην Λπθείνπ 

Υ    Πηπρίν ΑΔΙ 

 Μεηαπηπρηαθφ 

 Γηδαθηνξηθφ  

4. Δξγαζηαθή εκπεηξία:  

 0-5 έηε 

 5-10 έηε 

 10-20 έηε 

Υ    20 έηε θαη άλσ 

5.  Κιάδνο εξγαζίαο 

Υ    Τπάιιεινο ΓΤΠ (Γηεθπεξαίσζεο Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ) 

 Μφληκνο ππάιιεινο 

 πκβαζηνχρνο 

6.  Θέζε εξγαζίαο  

Υ    Τπάιιεινο  

 Πξντζηάκελνο / Γηεπζπληήο 
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Β΄ Μέξνο : Δξσηήζεηο  

( Θεξκή παξάθιεζε νη απαληήζεηο λα θπκαίλνληαη κεηαμύ ηνπ νξίνπ ησλ 100 

εώο 250 ιέμεσλ )  

1. Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο από ηελ εξγαζία ζαο θαη πνηνη είλαη νη βαζηθνί 

παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζε απηό; 

 

Σν φηη αλήθσ ελεξγά εδψ θαη πνιιά ρξφληα  ζηελ «νηθνγέλεηα» ησλ ΚΔΠ  ήηαλ 

δηθή κνπ επηινγή. Απηφ κε θάλεη λα ληψζσ απφιπηα ηθαλνπνηεκέλε κε ηελ εξγαζία κνπ. Η 

εξγαζία  ζηα ΚΔΠ κνπ πξνζθέξεη πιηθή θαη εζηθή επραξίζηεζε .Δξγάδνκαη πάληα κε 

δήιν , φρη κφλν γηα πξνζσπηθφ κνπ φθεινο αιιά θαη γηα ηελ πξφνδν ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκνχ. Η θαιή επηθνηλσλία θαη ε άςνγε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

αλζξψπνπο κε νδεγεί ζηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο κνπ. Σν ραξνχκελν 

ρακφγειν ησλ πνιηηψλ πνπ εμππεξεηήζεθαλ κεζψ ησλ ΚΔΠ  ρσξίο λα ηαιαηπσξεζνχλ 

απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ηε γξαθεηνθξαηία πνπ ηηο ραξαθηεξίδεη κε θάλεη λα 

αηζζάλνκαη πεξήθαλε γηα ηελ εξγαζία κνπ .  

 

2. Οη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηεζήθαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηνλ ηξόπν 

ιεηηνπξγίαο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζεσξείηε όηη βειηηώλνπλ ή δπζρεξαίλνπλ ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα ζηελ εξγαζία ζαο . Αλαθέξεηε ελδεηθηηθά δύν, ηξείο βαζηθνύο 

ιόγνπο αλάινγα κε ηελ απάληεζε ζαο . 

 

Οη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα  ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

θαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθφξα ηελ πινπνίεζε   ηνπ έξγνπ «εθζπγρξνληζκφο ησλ ΚΔΠ» 

απφ ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο βειηηψλνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ζηελ 

εξγαζία κνπ. ε πνιιέο δηαδηθαζίεο  ηα ΚΔΠ είλαη ην κνλαδηθφ ζεκείν εμππεξέηεζεο ησλ 

πνιηηψλ κε ην Γεκφζην κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο άζθνπεο κεηαθίλεζεο ησλ πνιηηψλ 

, ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπ πνιίηε αιιά θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ππνζηεξίδνληαο ηελ 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο έκπξαθηα θαη ηέινο θαζηζηά ηθαλή ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο 

ράξε ζηελ αλαβάζκηζε θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ , παξέρνληαο  ηε δπλαηφηεηα 

εμππεξέηεζεο ηφζν  κε θπζηθή παξνπζία  φζν θαη κε ηειεδηάζθεςε. 

 

3. πκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ην κεηαζρεκαηηζκό ησλ ΚΔΠ ζε ΚΔΠ   

Plus θαζώο θαη κε ηελ πξόζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο λα είλαη 

ηα ΚΔΠ ην κνλαδηθό ζεκείν επαθήο ησλ πνιηηώλ κε ηηο Γεκόζηεο ππεξεζίεο; 

Παξαθαιώ λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

 



«Ψηφιακή Διακυβέρνηςη ςτη Δημόςια Διοίκηςη. Ο ψηφιακόσ μεταςχηματιςμόσ των ΚΕΠ ςε ΚΕΠ-PLUS και ο 
αντίκτυποσ ςτουσ υπαλλήλουσ. Μελέτη περίπτωςησ Κέντρα Εξυπηρέτηςησ Πολιτϊν(ΚΕΠ) Δήμου Παφλου Μελά.» 
 

103 

Κλωτςοτήρα Χρυςάνθη – Διπλωματική Εργαςία 

Πξνζσπηθφο κνπ ζηφρνο  είλαη ην ΚΔΠ λα γίλεη ην κνλαδηθφ ζεκέην 

εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ κε ην δεκφζην γηα έγθπξε θαη έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπ πνιίηε , 

γηα λα πεξηνξηζηεί ε γξαθεηνθξαηία  θαη γηα λα κεησζεί ε άζθνπε κεηαθίλεζε θαη ε 

ηαιαηπσξία ησλ πνιηηψλ .  

 

4. Η ςπρνινγηθή εμάληιεζε ιόγσ ηεο εξγαζίαο ζαο  είλαη έλα ζπλαίζζεκα  

πνπ αηζζάλεζηε ζπρλά; Αλ ε απάληεζε ζαο είλαη λαη , εκθαλίδεηαη ζπρλόηεξα  κε ηελ 

πάξνδν ησλ εηώλ ; Πνπ εζηηάδεηε όηη νθείιεηε απηό; 

 

Αλ θαη αγαπάσ ηελ εξγαζία κνπ , πνιιέο θνξέο ληψζσ εγθισβηζκέλε , γεκάηε 

πίεζε πνπ απμάλεη ην άγρνο θαη νδεγεί ζε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Απηή ε ςπρνινγηθή 

εμάληιεζε είλαη έλα ζπλαίζζεκα πνπ αηζζάλνκαη ζπρλά ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα  ιφγσ 

ηνπ κεγάινπ θφξηνπ εξγαζίαο , ηνπ απμεκέλνπ ζπκνχ θαη ηεο θαρππνςίαο ησλ αλζξψπσλ 

αιιά θαη ησλ παξάινγσλ απαηηήζεσλ θάπνησλ αλψηεξσλ αξρψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ ην δχζθνιν εξγαζηαθφ  πεξηβάιινλ  θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο ψζηε ε εξγαζία καο λα απνηειεί πεγή έκπλεπζεο  θαη δεκηνξγεθφηεηαο 

 

5. Ο ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο πνπ εμειίζζεηαη ζηα ΚΔΠ πξνζθέξεη 

αλαθνύθηζε  ζηνλ θόξην εξγαζίαο ζαο ή ή δελ έρεη επεξεαζηεί  ; Παξαθαιώ 

δηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζε ζαο . 

 

Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο πνπ εμειίζζεηαη ζηα ΚΔΠ πξνζθέξεη αλαθνχθηζε 

απφ ηε κία  αιιά απφ ηελ άιιε δελ επεξεάδεη ην θφξην εξγαζίαο κνπ ζην ΚΔΠ. Ο 

εθζπγρξνληζκφο ησλ ΚΔΠ κπνξεί λα πξνζθέξεη θαιχηεξεο θαη πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο 

ζηνπο πνιίηεο αιιά θαη ζηηο επηρεηξήζεηο αιιά δελ έρεη γίλεη πιήξε αλαθαίληζε ησλ ΚΔΠ , 

αλαβάζκηζε θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ πιηθνηερληθνχ ηνπο  εμνπιηζκνχ (αληηθαηάζηαζε 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ , αληηθαηάζηαζε εθηππσηψλ ) ψζηε ν πνιίηεο άκεζα λα 

εμππεξεηείηαη. Δπίζεο   ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ , ππάξρνπλ πνιιά ΚΔΠ πνπ ιεηηνπξγνχλ 

κε δχν άηνκα πξνζσπηθφ , δελ κπνξνχλ λα νινθιεξψζνπλ ηηο ζπλαιιαγέο κε ηνπο πνιίηεο  

κε ηελ αλάινγε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα .  

 

6. Δπηζπκείηε λα παξακείλεηε ζηελ εξγαζία ζαο κέρξη ηελ ζπληαμηνδόηεζε 

ζαο ; 

Η απάληεζε κνπ είλαη φρη θαη ρσξίο δεχηεξε ζθέςε. 
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7. Δάλ μεθηλνύζαηε ηελ θαξηέξα ζαο ζήκεξα ζα επηιέγαηε ην ίδην 

αληηθείκελν εξγαζίαο ή ζα επηιέγαηε λα εξγαζηείηε ζε άιιν θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ 

Σνκέα ; Παξαθαιώ δηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζε ζαο. 

 

ήκεξα , θαη ζηελ ειηθία ησλ 55 εηψλ, απηφ πνπ ζα είρα επηιέμεη λα αζρνιεζψ 

επαγγεικαηηθά ζα ήηαλ ε εθπαίδεπζε . Θα αθνινπζνχζα ην ζπλαίζζεκά κνπ θαη φρη ηελ 

αλάγθε γηα αγνξά εξγαζίαο. Γηδάζθσ ζεκαίλεη δεκηνπξγψ. Δπίζεο ην επάγγεικα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ απαηηεί κεγάιε ππνκνλή , φξεμε θαη δηάζεζε πξνζθνξάο. Ο εθπαηδεπηηθφο 

πξέπεη λα απνηειεί πεγή έκπλεπζεο γηα ηνπο καζεηέο , λα αλαξσηηφληαη , λα εξεπλνχλ θαη 

λα έρνπλ θξηηηθή ζθέςε. ια απηά θαζηζηνχλ ηελ εθπαίδεπζε κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

ιεηηνπξγίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ πνιηηηζκφ κνπ.  
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Απαληήζεηο ζπκκεηέρνληα κε θσδηθό 6.20 

Α΄ Μέξνο: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία  

1. Φχιν:  

 Άλδξαο 

Υ   Γπλαίθα  

2. Ηιηθία:  

 25-34 

 35-44 

Υ   45-54 

 55 θαη άλσ 

 3. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο: 

 Απνιπηήξην Λπθείνπ 

 Πηπρίν ΑΔΙ 

Υ    Μεηαπηπρηαθφ 

 Γηδαθηνξηθφ  

4. Δξγαζηαθή εκπεηξία:  

 0-5 έηε 

 5-10 έηε 

 10-20 έηε 

Υ    20 έηε θαη άλσ 

5.  Κιάδνο εξγαζίαο 

Υ    Τπάιιεινο ΓΤΠ (Γηεθπεξαίσζεο Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ) 

 Μφληκνο ππάιιεινο 

 πκβαζηνχρνο 

6.  Θέζε εξγαζίαο  

Υ   Τπάιιεινο  

 Πξντζηάκελνο / Γηεπζπληήο 
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Β΄ Μέξνο : Δξσηήζεηο  

( Θεξκή παξάθιεζε νη απαληήζεηο λα θπκαίλνληαη κεηαμύ ηνπ νξίνπ ησλ 100 

εώο 250 ιέμεσλ )  

1. Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο από ηελ εξγαζία ζαο θαη πνηνη είλαη νη βαζηθνί 

παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζε απηό; 

Θα έιεγα φηη είκαη ηθαλνπνηεκέλε απφ ηελ εξγαζία κνπ ζην ΚΔΠ πνπ εξγάδνκαη . 

Οη παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζε απηφ είλαη  ε θαιή ζπλεξγαζία πνπ έρσ κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο κνπ  θαζψο θαη φηη νη δηαδηθαζίεο πνπ θαινχκαη λα δηεθπεξαηψζσ είλαη 

πιένλ ζρεηηθά απιέο  . εκαληηθφο παξάγνληαο επίζεο είλαη ε θαιή ζρέζε θαη ε 

ζπλεξγαζία κε ηελ πξντζηακέλε ηεο ππεξεζίαο  . Σέινο ην σξάξην ιεηηνπξγίαο  

δηεπθνιχλεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα κνπ θαη κνπ πξνζθέξεη επειημία  . 

 

2. Οη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηεζήθαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηνλ ηξόπν 

ιεηηνπξγίαο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζεσξείηε όηη βειηηώλνπλ ή δπζρεξαίλνπλ ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα ζηελ εξγαζία ζαο . Αλαθέξεηε ελδεηθηηθά δύν, ηξείο βαζηθνύο 

ιόγνπο αλάινγα κε ηελ απάληεζε ζαο . 

Οη αιιαγέο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ βειηηψλνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ζηελ εξγαζία κνπ ιφγν πνιιψλ παξαγφλησλ . Με ηελ  εμέιημε 

ζηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ έρεη βειηησζεί ε ηαρχηεηα δηεθπεξαίσζεο κηαο 

αίηεζεο θαη γίλεηαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή . Οη δηαδηθαζίεο πιένλ είλαη 

πεξηζζφηεξν απηνκαηνπνηεκέλεο  θαη ν ηξφπνο αλαδήηεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ είλαη 

επθνιφηεξνο  . ια ηα παξαπάλσ βνεζνχλ ζηελ εμέιημε ηνπ ηξφπν ιεηηνπξγίαο . 

 

3. πκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ην κεηαζρεκαηηζκό ησλ ΚΔΠ ζε ΚΔΠ   

Plus θαζώο θαη κε ηελ πξόζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο λα είλαη 

ηα ΚΔΠ ην κνλαδηθό ζεκείν επαθήο ησλ πνιηηώλ κε ηηο Γεκόζηεο ππεξεζίεο; 

Παξαθαιώ λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

πκθσλψ κε ηελ πξφζεζε  κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ΚΔΠ  ζε ΚΔΠ Plus  γηαηί  ζα 

απνηειέζεη ην κέζν ψζηε λα εμππεξεηείηαη θαιχηεξα ν πνιίηεο  , ν νπνίνο δελ ζα 

αλαγθάδεηαη  λα πεγαίλεη απφ κηα ππεξεζία ζηελ άιιε ,αιιά  ζα κπνξεί  λα νινθιεξψλεη 

νπνηαδήπνηε ππφζεζε ηνπ κεηαβαίλνληαο ζε έλα κφλν ΚΔΠ  . 

 

4. Η ςπρνινγηθή εμάληιεζε ιόγσ ηεο εξγαζίαο ζαο  είλαη έλα ζπλαίζζεκα  

πνπ αηζζάλεζηε ζπρλά; Αλ ε απάληεζε ζαο είλαη λαη , εκθαλίδεηαη ζπρλόηεξα  κε ηελ 

πάξνδν ησλ εηώλ ; Πνπ εζηηάδεηε όηη νθείιεηε απηό; 
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Γελ ππάξρεη ςπρνινγηθή εμάληιεζε γηαηί ζεσξψ φηη ε εξγαζία καο  είλαη αξθεηά 

επράξηζηε θαη ζε απηφ ζπκβάιεη θαη ε απνδνρή θαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηνπο πνιίηεο πνπ 

εμππεξεηνχληαη . Οη λέεο δηαδηθαζίεο πνπ πξνζηίζεληαη θαηά δηαζηήκαηα θαη ε εμέιημε 

ησλ ππαξρνπζψλ δηαδηθαζηψλ καο θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ . Οη θηιηθέο ζρέζεηο θαη ε 

θαιή ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζπκβάινπλ ζηα παξαπάλσ θαη ε εξγαζία γίλεηαη 

έηζη πεξηζζφηεξν επράξηζηε. 

 

5. Ο ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο πνπ εμειίζζεηαη ζηα ΚΔΠ πξνζθέξεη 

αλαθνύθηζε  ζηνλ θόξην εξγαζίαο ζαο ή ή δελ έρεη επεξεαζηεί  ; Παξαθαιώ 

δηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζε ζαο . 

 

Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο  πξνζθέξεη αλαθνχθηζε ζηνλ θφξην εξγαζίαο  . Οη  

δηαδηθαζίεο έρνπλ απινπνηεζεί θαη ν ηξφπνο δηεθπεξαίσζεο επθνιφηεξνο  . Η 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ  , ην gov.gr θαη ην mykeplive έρνπλ 

αλαθνπθίζεη απφ ηνλ απμεκέλν θφξην εξγαζίαο  αθνχ πιένλ ν πνιίηεο κπνξεί λα 

εμππεξεηεζεί απφ ην ΚΔΠ ειεθηξνληθά θαη φρη απνθιεηζηηθά δηα δψζεο. 

  

6. Δπηζπκείηε λα παξακείλεηε ζηελ εξγαζία ζαο κέρξη ηελ ζπληαμηνδόηεζε 

ζαο ; 

Ναη , επηζπκψ λα παξακείλσ ζε απηή ηε ζέζε κέρξη ηε ζπληαμηνδφηεζε κνπ δηφηη 

είκαη ηθαλνπνηεκέλε απφ ην πεξηβάιινλ θαη ην αληηθείκελν εξγαζίαο κνπ . 

 

7. Δάλ μεθηλνύζαηε ηελ θαξηέξα ζαο ζήκεξα ζα επηιέγαηε ην ίδην 

αληηθείκελν εξγαζίαο ή ζα επηιέγαηε λα εξγαζηείηε ζε άιιν θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ 

Σνκέα ; Παξαθαιώ δηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζε ζαο. 

 

Αλ ζα μεθηλνχζα ηψξα ηελ επαγγεικαηηθή κνπ θαξηέξα  ζα επέιεγα ην ίδην 

αληηθείκελν εξγαζίαο  γηα ην ιφγν φηη ην βξίζθσ ελδηαθέξνλ . Σν αίζζεκα φηη ε εξγαζία 

κνπ πξνζθέξεη  ηθαλνπνίεζε ζηνπο πνιίηεο πνπ εμππεξεηνχληαη άκεζα  θαη ε 

πνηθηινκνξθία ησλ ππεξεζηψλ πνπ ην ΚΔΠ παξέρεη κε επραξηζηεί . Δπίζεο πξαθηηθνί 

ιφγνη , φπσο ην σξάξην εξγαζίαο , ε απφζηαζε απφ ην ζπίηη κνπ , ζπληεινχλ ζηελ άπνςε 

κνπ  γηα ηελ ίδηα θαξηέξα. 
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Απαληήζεηο ζπκκεηέρνληα κε θσδηθό 6.21 

Α΄ Μέξνο: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία  

1. Φχιν:  

 Άλδξαο 

Υ   Γπλαίθα  

2. Ηιηθία:  

 25-34 

 35-44 

 45-54 

Υ    55 θαη άλσ 

 3. Δπίπεδν εθπαίδεπζεο: 

Υ   Απνιπηήξην Λπθείνπ 

 Πηπρίν ΑΔΙ 

 Μεηαπηπρηαθφ 

 Γηδαθηνξηθφ  

4. Δξγαζηαθή εκπεηξία:  

 0-5 έηε 

 5-10 έηε 

 10-20 έηε 

Υ    20 έηε θαη άλσ 

5.  Κιάδνο εξγαζίαο 

Υ   Τπάιιεινο ΓΤΠ (Γηεθπεξαίσζεο Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ) 

 Μφληκνο ππάιιεινο 

 πκβαζηνχρνο 

6.  Θέζε εξγαζίαο  

Υ   Τπάιιεινο  

 Πξντζηάκελνο / Γηεπζπληήο 
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Β΄ Μέξνο : Δξσηήζεηο  

1. Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο από ηελ εξγαζία ζαο θαη πνηνη είλαη νη βαζηθνί 

παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζε απηό; 

 

Δίκαη ηθαλνπνηεκέλε απφ ηελ εξγαζία κνπ ζε κεγάιν βαζκφ . Ο βαζηθφο 

παξάγνληαο πνπ ζπκβάιεη ζε απηφ είλαη φηη κέζα απφ ηελ εξγαζία κνπ κπνξψ θαη 

εκπινπηίδσ ηηο γλψζεηο κνπ , νη νπνίεο κε βνεζνχλ ηφζν ζηελ επαγγεικαηηθή αιιά θαη 

ζηελ πξνζσπηθή δσή  κνπ. Σαπηφρξνλα βξίζθσ ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη ζπλδηαιέγνκαη 

κέζα απφ ηελ εξγαζία κνπ κε πιεζψξα αλζξψπσλ. 

 

2. Οη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηεζήθαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηνλ ηξόπν 

ιεηηνπξγίαο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζεσξείηε όηη βειηηώλνπλ ή δπζρεξαίλνπλ ηελ 

θαζεκεξηλόηεηα ζηελ εξγαζία ζαο . Αλαθέξεηε ελδεηθηηθά δύν, ηξείο βαζηθνύο 

ιόγνπο αλάινγα κε ηελ απάληεζε ζαο . 

 

Οη αιιαγέο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα  βειηίσζαλ αηζζεηά  

ηελ θαζεκεξηλφηεηα ζε κεγάιν βαζκφ . Χζηφζν ζεσξψ φηη νη ειιείςεηο ζην πξνζσπηθφ 

θαη ε κε θαηάιιειε πιηθνηερληθή δεκηνπξγνχλ δπζρέξεηεο θαη ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζηελ εξγαζία  . 

 

3. πκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ην κεηαζρεκαηηζκό ησλ ΚΔΠ ζε ΚΔΠ   

Plus θαζώο θαη κε ηελ πξόζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο λα είλαη 

ηα ΚΔΠ ην κνλαδηθό ζεκείν επαθήο ησλ πνιηηώλ κε ηηο Γεκόζηεο ππεξεζίεο; 

Παξαθαιώ λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

Ο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ ΚΔΠ ζε ΚΔΠ Plus κε βξίζθεη ζχκθσλε αξθεί λα 

ζπλνδεχεηαη απφ ηηο θαηάιιειεο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζε εζσηεξηθφ επίπεδν.  

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ αιιαγψλ είλαη ε ελδπλάκσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ   ην 

νπνίν πιένλ είλαη έλα ρξφλην πξφβιεκα ησλ ΚΔΠ  , ε αλαβάζκηζε ηνπ πιηθνηερληθνχ 

εμνπιηζκνχ , ν νπνίνο είλαη παιηάο ηερλνινγίαο  . Θα πξέπεη λα γίλεη νξζφηεξε ρξήζε θαη 

αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ  ψζηε ε κεηάβαζε ζηα ΚΔΠ Plus λα γίλεη νκαιά θαη 

εχξπζκα .   

 

4. Η ςπρνινγηθή εμάληιεζε ιόγσ ηεο εξγαζίαο ζαο  είλαη έλα ζπλαίζζεκα  

πνπ αηζζάλεζηε ζπρλά; Αλ ε απάληεζε ζαο είλαη λαη , εκθαλίδεηαη ζπρλόηεξα  κε ηελ 

πάξνδν ησλ εηώλ ; Πνπ εζηηάδεηε όηη νθείιεηε απηό; 
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Η αιήζεηα είλαη  φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε πνπ αηζζάλνκαη είλαη έληνλε . 

Η ςπρνινγηθή θζνξά  ζεσξψ φηη νθείιεηαη θπξίσο εμαηηίαο ηεο απαμίσζεο  ησλ 

ηζπλφλησλ πξνο ηελ ππεξεζία θαη ηνπο ππαιιήινπο .  Αηζζάλνκαη φηη φζν πεξλνχλ ηα 

ρξφληα ζηελ ππεξεζία ην θαηλφκελν απηφ λα γηγαληψλεηαη θαη λα νδεγεί ζην ζπλαίζζεκα  

ηελ ςπρνινγηθήο εμάληιεζεο κε παξφκνηα δπλακηθή.   

 

5. Ο ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο πνπ εμειίζζεηαη ζηα ΚΔΠ πξνζθέξεη 

αλαθνύθηζε  ζηνλ θόξην εξγαζίαο ζαο ή ή δελ έρεη επεξεαζηεί  ; Παξαθαιώ 

δηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζε ζαο . 

 

Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο πνπ εμειίζζεηαη ζηα ΚΔΠ πηζηεχσ φηη έρεη 

πξνζθέξεη αλαθνχθηζε  ζηνλ θφξην εξγαζίαο .Με ηε βνήζεηα ηνπ πιένλ  κεηψλεη ηε 

γξαθεηνθξαηία  θαη ηηο εξγαηνψξεο πίεζεο εθφζνλ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα επειημίαο ζηνλ 

ηξφπν εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε απφ ηνπο ππαιιήινπο ησλ ΚΔΠ  θαη  βειηηψλεη ηελ 

ηαρχηεηα εμππεξέηεζεο  

 

6. Δπηζπκείηε λα παξακείλεηε ζηελ εξγαζία ζαο κέρξη ηελ ζπληαμηνδόηεζε 

ζαο; 

 

Πξφζεζε κνπ είλαη ε παξακνλή κνπ ζηελ εξγαζία κνπ κέρξη ηελ ζπληαμηνδφηεζε 

κνπ εμαηηίαο θαη φζσλ αλέθεξα παξαπάλσ ζηελ πξψηε απάληεζε κνπ θαζψο επίζεο είκαη 

απφ ηηο ππαιιήινπο πνπ μεθίλεζαλ λα εξγάδνληαη ζηα ΚΔΠ απφ ηελ αξρή πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ ηα ΚΔΠ θαη αηζζάλνκαη αγάπε γηα ην ζεζκφ ηνπο .  

 

7. Δάλ μεθηλνύζαηε ηελ θαξηέξα ζαο ζήκεξα ζα επηιέγαηε ην ίδην 

αληηθείκελν εξγαζίαο ή ζα επηιέγαηε λα εξγαζηείηε ζε άιιν θνξέα ηνπ Γεκνζίνπ 

Σνκέα ; Παξαθαιώ δηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζε ζαο. 

 

Δάλ μεθηλνχζα ηελ θαξηέξα ζαο ζήκεξα  ζίγνπξα δε ζα επέιεγα  ην ίδην 

αληηθείκελν εξγαζίαο . Αληί γηα Γήκν ζα πξνηηκνχζα λα επηιέμσ ην αληηθείκελν εξγαζίαο 

λα ήηαλ ζε ππεξεζία ηεο πεξηθέξεηαο ή ζε θάπνην άιιν ππνπξγείν. Ο ιφγνο πνπ ζα 

επέιεγα θάπνην άιιν ηκήκα Τπνπξγείνπ ή Πεξηθέξεηαο είλαη γηαηί ζεσξψ πσο ζηνπο 

Γήκνπο νη αηξεηνί  είλαη επθνιφηεξν θαη ζπλεζέζηεξν λα παξεκβαίλνπλ πνιιέο θνξέο 

αδηθαηνιφγεηα ζηνπο ππαιιήινπο , πξνθαιψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν πξνβιήκαηα ζε 

απηνχο .  

 


