Εξςπηπέηηζη – Εξέλιξη – Επαγγελμαηιζμόρ

Άπθπο: Ηλεκηπονική Διακςβέπνηζη και Απλοποίηζη Διαδικαζιών
Σηο πλαίζιο ηων αλλαγών πος έσοςν επέλθει ζηη ζημεπινή καηάζηαζη ππαγμάηων λόγω
ηηρ δημοζιονομικήρ καηάζηαζηρ, η ανάγκη για λειηοςπγία μιαρ δημόζιαρ ςπηπεζίαρ,
απαλλαγμένηρ από γπαθειοκπαηία και πολύπλοκερ και σπονοβόπερ διαδικαζίερ, έσει
καηαζηεί επιηακηική. Οι ζςνθήκερ ζήμεπα επιβάλλοςν ηην επικένηπωζη ζηην ποιόηηηα ηων
πποζθεπόμενων ςπηπεζιών ππορ ηοςρ πολίηερ και ηιρ επισειπήζειρ, μεγαλύηεπη διαθάνεια
ζηον ηπόπο δπάζηρ ηηρ διοίκηζηρ, πεπιζζόηεπη αποκένηπωζη και αςξημένη σπήζη ηων
ηεσνολογιών πληποθοπικήρ και ηηλεπικοινωνιών.
Η ανάπηςξη ηηρ ηλεκηπονικήρ διακςβέπνηζηρ ζηη δημόζια διοίκηζη, καθώρ και η
αλληλένδεηη απλοποίηζη ηων διαδικαζιών ηος δημοζίος, ειδικά ζηην παπούζα σπονική
ζςγκςπία, αποηελούν επγαλεία με ηα οποία μποπεί να ενιζσςθεί η λειηοςπγία ηηρ κπαηικήρ
μησανήρ, να μειωθεί ηο διοικηηικό κόζηορ και, ζηα πλαίζια ηηρ εςπύηεπηρ πποζπάθειαρ
διοικηηικήρ μεηαππύθμιζηρ, να αςξηθεί η παπαγωγικόηηηα και να βεληιωθεί η ποιόηηηα ηων
ςπηπεζιών ππορ ηοςρ πολίηερ.
Σηο πλαίζιο αςηό, ηο Τμήμα Δημόζιαρ Διοίκηζηρ και Πποζωπικού (ΤΔΔΠ) ςλοποιεί ηο
Έπγο «Αναδιοπγάνωζη και βεληίωζη ηηρ διοικηηικήρ ικανόηηηαρ ηων Τμημάηων Δημόζιαρ
Διοίκηζηρ και Πποζωπικού (Υποςπγείο Οικονομικών) και Επγαζίαρ (Υποςπγείο Επγαζίαρ
και Κοινωνικών Αζθαλίζεων)», ηο οποίο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο. Μέζω ηος Έπγος αςηού, ςλοποιούνηαι ζςμβάζειρ οι οποίερ
πεπιλαμβάνοςν Μελέηερ αναδιοπγάνωζηρ κςβεπνηηικών Τμημάηων (Τμήμαηα Δημόζιαρ
Διοίκηζηρ και Πποζωπικού και Επγαζίαρ), Μελέηη Σύγκπιζηρ Επιδόζεων (Benchmarking),
Απλούζηεςζηρ Διαδικαζιών, Εκζςγσπονιζμού / Κωδικοποίηζηρ Θεζμικού Πλαιζίος και
Πποεηοιμαζίαρ για εθαπμογή ISO, (Τμήμαηα Πολεοδομίαρ και Οικήζεωρ, Κηημαηολογίος
και Φωπομεηπίαρ και Επαπσιακέρ Διοικήζειρ (ζ΄ ό,ηι αθοπά ζηην άδεια οικοδομήρ)), Μελέηη

Αξιολόγηζηρ Λειηοςπγίαρ Κένηπων Εξςπηπέηηζηρ ηος Πολίηη (ΚΕΠ), πεπιλαμβανομένηρ
και ηηρ Πποεηοιμαζίαρ για εθαπμογή ISO και Ππόζθεηερ Δπάζειρ Αναδιοπγάνωζηρ ηων
εμπλεκόμενων Τμημάηων, ζηιρ οποίερ πεπιλαμβάνεηαι και η λειηοςπγία Κένηπος Τηλεεξςπηπέηηζηρ ηος Πολίηη (Contact Centre).
Οι δπάζειρ πος πποωθούνηαι ζηο πλαίζιο ηος εν λόγω Έπγος, ζηοσεύοςν ζηην οςζιαζηική
και θεζμική βεληίωζη ηηρ λειηοςπγίαρ ηηρ δημόζιαρ διοίκηζηρ και ειδικόηεπα ζηην:


Εθαπμογή ενόρ πιο αποηελεζμαηικού ηπόπος οπγάνωζηρ και λειηοςπγίαρ ηων
δημόζιων Υπηπεζιών, με ζηόσο ηην επίηεςξη μεγαλύηεπηρ παπαγωγικόηηηαρ ηος
πποζωπικού, ηην αναβάθμιζη ηηρ ποιόηηηαρ ζηην παποσή ηων δημόζιων
ςπηπεζιών και ηον οςζιαζηικό πεπιοπιζμό ηηρ γπαθειοκπαηίαρ. Η οπγάνωζη αςηή
έσει ωρ βάζη, ηη δημιοςπγία ενόρ μονηέλος διοικηηικήρ οπγάνωζηρ, ηο οποίο να
ζηοσεύει ζηον αναζσεδιαζμό ηων διαδικαζιών, ώζηε να ςπάπσει ομαλή ποή
επγαζιών, σωπίρ καθςζηεπήζειρ. Με ηην επικένηπωζη ζηην απλούζηεςζη και
αναζσεδιαζμό ηων διαδικαζιών, ο πολίηηρ θα εξςπηπεηείηαι πιο γπήγοπα και
σωπίρ να ςπόκειηαι ζε ασπείαζηη ηαλαιπωπία.



Ενίζσςζη ηηρ ηλεκηπονικήρ διακςβέπνηζηρ, ώζηε να καηαζηεί δςναηή η
πποζθοπά πληποθόπηζηρ και ςπηπεζιών, ηόζο από ένα κςβεπνηηικό Τμήμα ζηο
άλλο, όζο και από ηα κςβεπνηηικά Τμήμαηα ππορ ηοςρ πολίηερ και ηιρ επισειπήζειρ.

Σύμθωνα με οπιζμό ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ, Ηλεκηπονική Διακςβέπνηζη είναι «η
πποώθηζη ηηρ εκηεηαμένηρ σπήζηρ ηων Τεσνολογιών Πληποθοπικήρ και Επικοινωνίαρ ζηη
δημόζια διοίκηζη, ζε ζςνδςαζμό με οπγανωηικέρ αλλαγέρ και νέερ δεξιόηηηερ, με
ζκοπό ηη βεληίωζη ηηρ εξςπηπέηηζηρ ηος κοινού, ηην ενδςνάμωζη ηηρ δημοκπαηίαρ και
ηην ςποζηήπιξη ηων δημόζιων πολιηικών». Με βάζη ηον πιο πάνω οπιζμό, καθίζηαηαι
ζαθέρ όηι η Ηλεκηπονική Διακςβέπνηζη αθοπά ηόζο ζηη σπήζη ηεσνολογίαρ/
πληποθοπικήρ, ωρ επγαλείο για ηην επίηεςξη ηηρ βεληιωμένηρ παποσήρ ςπηπεζιών ζηο
κοινό, όζο και ζηο λειηοςπγικό αναζσεδιαζμό ηων δομών και διαδικαζιών, καθώρ και
ζηην αναμόπθωζη ηος ‘back office’, πεπιλαμβανομένηρ ηηρ αποηελεζμαηικήρ διασείπιζηρ
ηηρ αλλαγήρ και ηηρ καηάλληληρ εκπαίδεςζηρ ηος ανθπώπινος δςναμικού, με ζκοπό ηη

διαμόπθωζη ηηρ απαπαίηηηηρ πολιηο-κενηπικήρ κοςληούπαρ. Καηά ζςνέπεια, απλοποίηζη
διαδικαζιών και ηλεκηπονική διακςβέπνηζη είναι αλληλένδεηα.
Η ειζαγωγή πληποθοπιακών ζςζηημάηων, αποζπαζμαηικά, ζηιρ δημόζιερ Υπηπεζίερ δεν
είναι επαπκήρ για ηην καηαπολέμηζη ηηρ γπαθειοκπαηίαρ. Η ζωζηή μησανοπγάνωζη ηων
Υπηπεζιών ηος δημόζιος ηομέα πποϋποθέηει ηον αναζσεδιαζμό ηων διαδικαζιών,
μέζω ηος οποίος θα αποκοπούν ασπείαζηα και σπονοβόπα βήμαηα, ώζηε ο
πολίηηρ,
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ζςναλλαγέρ ηος με ηο κπάηορ.
Σηο πλαίζιο αςηό, η πποώθηζη ηηρ ηλεκηπονικήρ διακςβέπνηζηρ και η απλοποίηζη
διαδικαζιών πος πποωθούνηαι μέζω ηος ςπό αναθοπά Έπγος, είναι καίπιαρ ζημαζίαρ και
μποπούν να οδηγήζοςν ζε ζημανηική βεληίωζη ηος ηπόπος λειηοςπγίαρ ηηρ κπαηικήρ
μησανήρ. Οι πολίηερ, επισειπήζειρ και οπγανιζμοί θα έσοςν ηη δςναηόηηηα να διενεπγούν
όλερ ηιρ ζςναλλαγέρ ηοςρ με ηη δημόζια ςπηπεζία πιο εύκολα, πιο γπήγοπα και με
σαμηλόηεπο κόζηορ, ζηα πλαίζια ενόρ πιο παπαγωγικού και αποηελεζμαηικού κπάηοςρ.
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