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Περίληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας 

 
 

Τίτλος εργασίας: «Η ικανοποίηση των πολιτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα Κέντρα       

      Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και η εξυπηρέτησή τους για υποθέσεις 

      πρόνοιας»   

Της: Ευφροσύνης Ψαράκη  

Υπό τη επίβλεψη του:  Αναστάσιου Φιλαλήθη 

 

   

Ημερομηνία: Ιούνιος 2013 

 

 Ο σχετικά νεοσύστατος θεσμός του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) έχει ως 

βασικό σύνθημα την διακίνηση των εγγράφων και όχι των πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο και 

σε συνδυασμό με την ανάγκη που παρουσιάζεται για προσφορά υπηρεσιών πρόνοιας, πόσο 

μάλλον στις ιδιαίτερες χρονικές συγκυρίες που διανύουμε, το ΚΕΠ διαθέτει το υπόβαθρο για 

διεύρυνση των δραστηριοτήτων του και κάλυψης  των αναγκών που προκύπτουν. 

Σκοπός της εργασίας είναι η καταγραφή του βαθμού ικανοποίησης από τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες στα ΚΕΠ καθώς και η καταγραφή των απόψεων των χρηστών του ΚΕΠ για τις 

υποθέσεις πρόνοιας που εξυπηρετούνται σε αυτό και την ανάγκη κάλυψης μεγαλύτερου 

εύρους υποθέσεων πρόνοιας.  

Ερευνητικά ερωτήματα: 

 Ποιος ο βαθμός ικανοποίησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα Κ.Ε.Π. 

 Ποια η άποψη των χρηστών του Κ.Ε.Π. για τις υποθέσεις πρόνοιας που 

εξυπηρετούνται στα Κ.Ε.Π.  

 Υπάρχει ανάγκη κάλυψης  μεγαλύτερου εύρους υποθέσεων που σχετίζονται με την 

πρόνοια από τα Κ.Ε.Π. 

Μέθοδος στατιστική: Χρησιμοποιήθηκε δειγματοληψία ευκολίας με αυτοσυμπληρούμενο 

ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώθηκε από 100 πολίτες που επισκέφθηκαν το ΚΕΠ  κατά 

την περίοδο 15 Μαρτίου έως 15Απριλίου 2013, έπειτα από εκχώρηση άδειας προϊσταμένου 

ΚΕΠ. Η συναίνεση των συμμετεχόντων ήταν προφορική. 

Αποτελέσματα: Ο βαθμός ικανοποίησης των πολιτών από τo ΚΕΠ καταγράφηκε ιδιαίτερα 

υψηλός. Οι πολίτες με έμφαση δήλωσαν την άποψή τους για την ανάθεση στα ΚΕΠ 

υποθέσεων πρόνοιας καθώς και την ηλεκτρονική διασύνδεσή τους με υπηρεσίες πρόνοιας. 

Υψηλά επίπεδα παρουσιάζει και η ανάγκη κάλυψης υποθέσεων πρόνοιας από τo ΚΕΠ. 
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Αξιοσημείωτο είναι το αποτέλεσμα για  την ελλιπής ενημέρωση των πολιτών από την 

κεντρική διοίκηση, για τις υπηρεσίες που παρέχονται στα ΚΕΠ .  

Συμπεράσματα: Παρά τις λιγοστές υπηρεσίες για υποθέσεις πρόνοιας που παρέχονται ήδη 

στα ΚΕΠ και τη μειωμένη χρήση τους από τους πολίτες, η άποψη των χρηστών του ΚΕΠ 

καταδεικνύει την αναγκαιότητα περί ενίσχυσης των υποθέσεων πρόνοιας που τα ΚΕΠ 

μπορούν να καλύψουν. Το ΚΕΠ αποτελεί θεσμό που μειώνει τη γραφειοκρατία και αυξάνει 

την προσβασιμότητα σε υπηρεσίες για τους πολίτες γεγονός που διατηρεί την ικανοποίηση 

από την χρήστη του σε υψηλά επίπεδα. 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: ΚΕΠ, ικανοποίηση, υπηρεσίες, πρόνοια 
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Abstract 
 

 

Title:  «The citizen satisfaction by the services provided at Citizen Service Centers 

  (CSC) and service for welfare cases» 

 

By: Efrosyni Psaraki   

Supervisor: Anastasios Philalithis 

   

Date:  June 2013 

 

 

 

The relatively newly established institution of Citizen Service Centers (CSC) is a key slogan 

of the movement of documents and not the citizens. In this context and in conjunction with 

the need presented to offer welfare services, let alone the specific timing we live, the CRC has 

the background to expand its activities and addressing the needs that arise. 

This study aims to record the satisfaction of the services provided to CSC and record the 

views of the users of CSC for welfare cases served in it and the need to cover a wider range of 

cases welfare. 

Research questions:  

• What is the degree of satisfaction with services provided at CSC 

• What is the perspective of users of CSC for welfare cases served at CSC 

• Is there a need to cover a wider range of cases related to the provision of the CSC 

Statistical Method: Convenience sampling was used with self-administered questionnaire, 

which was completed from 100 citizens who visited the ICEs in the period 15 March to 15 

April 2013, following license Head CRC. The consensus of the participants was verbal. 

Results: The degree of satisfaction of this CSC recorded particularly high. The citizens 

expressed the emphasis for the award to CSC welfare cases and the electronic interfacing with 

welfare services. High levels and shows the need to cover welfare cases of this CRC. 

Noteworthy is the result of lack of awareness of citizens from the central government for the 

services provided to CSC. 

Conclusions:  Despite the few cases welfare services already provided to the CSC and the 

reduced use by citizens, the user point of CSC demonstrates the necessity for strengthening 

welfare cases that CSC can cover. The CSC is an institution that reduces bureaucracy and 

increases accessibility to services for citizens which retains satisfaction user high. 

 

 

Key words: CSC, satisfaction, services, welfare 
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Εισαγωγή 

 

 Μια υπηρεσία οφείλει να είναι ποιοτικά εύχρηστη και όχι γραφειοκρατική. Το 

ΚΕΠ έχει ως στόχο από την ίδρυσή του να προσφέρει τέτοιου είδους υπηρεσίες και 

οφείλει αυτό το χαρακτηριστικό να διατηρηθεί και να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. 

 Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με σκοπό την μέτρηση της 

ικανοποίησης των πολιτών από τις υπηρεσίες που παρέχονται στα ΚΕΠ. Επιπλέον 

σκοπό αποτέλεσε η καταγραφή των στάσεων και των απόψεων των πολιτών που 

κάνουν χρήση των ΚΕΠ για την εξυπηρέτησή τους για υποθέσεις πρόνοιας, καθώς 

και η μέτρηση της ανάγκης για κάλυψη περισσότερων υποθέσεων που αφορούν στην 

πρόνοια. 

 Σε έρευνες που έχουν προηγηθεί έχει αποδειχθεί επαναλαμβανόμενα ο υψηλός 

βαθμός ικανοποίησης από τα ΚΕΠ. Ωστόσο τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης 

καταδεικνύουν τη σημασία της επαναληψιμότητας για τη μέτρηση των απόψεων, 

στάσεων και αναγκών των πολιτών καθώς δεν έχει γίνει καταγραφή συγκεκριμένα για 

την ανάγκη συνεργασίας των ΚΕΠ με τις υπηρεσίες πρόνοιας. 

 Η απουσία ενημέρωσης για τις υπηρεσίες που παρέχονται στα ΚΕΠ είναι ένα 

από τα ευρήματα που έχει αποτυπωθεί σε άλλες έρευνες. Το χαμηλό ποσοστό 

επίσκεψης του ΚΕΠ για υποθέσεις πρόνοιας εκτός από το περιορισμένο εύρος 

διαθέσιμων υποθέσεων στα ΚΕΠ για ανάλογες ανάγκες, πιθανώς να οφείλεται στην 

λιγοστή ενημέρωση για τις δυνατότητες του. Εντύπωση προκαλεί η θετική στάση των 

πολιτών περί διασύνδεσης των υπηρεσιών πρόνοιας με  τη δομή του ΚΕΠ. 
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Βιβλιογραφική ανασκόπηση  

Κεφάλαιο 1ο : Ορίζοντας την ικανοποίηση. 

Η έννοια της ικανοποίησης. 

 Η αγγλική λέξη satisfaction (ικανοποίηση) προέρχεται από τη Λατινική λέξη 

satisfacere που αναλύεται στις λέξεις satis και facere με ερμηνεία αρκετά και κάνω ή 

φτιάχνω αντίστοιχα (Tian-Cole & Crompton, 2003). Ετυμολογικά η λέξη 

ικανοποίηση έχει ως συστατικά το ικανός και το ποιώ δηλαδή είμαι ικανός για κάτι 

(Γαζής, 1839).  

 Σύμφωνα με τους Szymanski & Henard (2001) η έννοια της ικανοποίησης 

αποτελεί μια από τις πιο ερευνημένες. Η ικανοποίηση δεν μπορεί να θεωρηθεί 

αφηρημένη έννοια αλλά να κατανοηθεί ως σύστημα μετρήσιμων παραμέτρων που 

μπορούν να προσδιοριστούν (Mihelis  et al, 2001). 

 Ο Maslow (1970) έκανε λόγο για την πυραμίδα των αναγκών του ανθρώπου 

με κορυφή την ικανοποίηση σε απόλυτο βαθμό, την αυτοπραγμάτωση, μέσα από την 

κατόρθωση καθορισμένων στόχων διαφορετικών σε κάθε επίπεδο. Το κατώτερο 

επίπεδο αφορά στόχους σχετικά με τις φυσικές ανάγκες του ανθρώπου, το επόμενο 

στόχους που προσδίδουν στον άνθρωπο ασφάλεια, έπειτα στόχους σε σχέση με την 

αγάπη, τη φιλία, τις σχέσεις, επόμενο είναι το επίπεδο της αυτοεκτίμησης και τέλος η 

ηθική και η δημιουργικότητα. 

 Ορισμένοι από τους παράγοντες που συντείνουν στην ικανοποίηση του 

ατόμου κατά τον Wong (2003) είναι η οικογενειακή και κοινωνική ζωή, η υγεία, η 

εκπαίδευση, η ευπορία, η πρόσβαση σε δημόσια αγαθά. 

 Κατά τον Hunt (1977) η ικανοποίηση αποτελεί αξιολόγηση που στηρίζεται 

στον βαθμό εκτίμησης μιας εμπειρίας που ακολουθεί την αγορά ή τη χρήση του 

προϊόντος. Για αξιολόγηση κάνουν λόγο οι Engel & Blackwell (1982) θέτοντας ως  

προσδιοριστικό παράγοντα της ικανοποίησης τις προγενέστερες πεποιθήσεις. Άποψη 

του Wilkie (1994) είναι πως η αίσθηση της ικανοποίησης αποτελεί μια 

συναισθηματική αντιστοιχία σε ένα υπολογισμό αξίας για ένα προιόν ή υπηρεσία. 

 Σύμφωνα με τους Oliver (1996), Hill (1996), Gerson (1993) και Vavra (1997) 

η ικανοποίηση είναι ένα μέτρο για το κατά πόσο το προσφερόμενο ολικό προιόν ή 

υπηρεσία εκπληρώνει τις προσδοκίες του πελάτη (Γρηγορούδης & Σίσκος, 2000).  

 Κατά την κατανάλωση αποτυπώνονται ίχνη συναισθηματικά στη μνήμη που 

συντελούν στην εκτίμηση της ικανοποίησης από τον καταναλωτή (Westbrook & 
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Oliver, 1991). Η συσχέτιση συναισθήματος και ικανοποίησης υποστηρίζεται στη 

βιβλιογραφία σύμφωνα και με τους Szymanski και Henard (2001).    

 

Η ικανοποίηση από υπηρεσίες. 

 Η ικανοποίηση του πελάτη έχει ερευνηθεί αρκετά. Η παρούσα μελέτη υιοθέτει 

τον ορισμό  του Oliver (1989) σύμφωνα με τον οποίο η ικανοποίηση του πελάτη είναι 

μια συναισθηματική αντίδραση αξιολόγησης.  

 Η ικανοποίηση των πελατών σύμφωνα με τους Giese και Cote  (2000) 

αποτελείται από τρία κυρίως χαρακτηριστικά. Πρώτο χαρακτηριστικό η ικανοποίηση 

αποτελεί μια συναισθηματική αντίδραση που απλά διαφέρει σε ένταση. Δεύτερο το 

χαρακτηριστικό της προσδοκίας βάση ποικίλων προτύπων και τρίτο η χρονική 

στιγμή. 

 Εξετάζοντας τον όρο της ικανοποίησης του πελάτη αναφερόμαστε σε μια 

συγκεκριμένη υπηρεσία ενός συνόλου υπηρεσιών. Οι χρήστες της υπηρεσίας 

συγκρίνουν την απόδοσή της με κάποια πρότυπα ή προσδοκίες. Σύμφωνα με τους 

Zeithaml et al (1993) οι προσδοκίες είναι η βεβαιότητα ως προς το επίπεδο που θα 

δοθεί από μια υπηρεσία σε δεδομένη κατάσταση, ως πρότυπο αναφοράς, με την οποία 

θα συγκρίνεται η υπηρεσία που παρέχεται στην πράξη. Ο Miller (1977) κάνει λόγο 

για κατηγορία αναμενόμενων προτύπων και ο Prakash et al (1984) για προβλεπόμενες 

προσδοκίες. 

 Σύμφωνα με τους Spreng & Olshavsky (1992) η ικανοποίηση από ένα προιόν 

ή υπηρεσία βασίζεται περισσότερο στις επιθυμίες παρά στις προσδοκίες των πελατών. 

Η ανταπόκριση ενός προϊόντος ή υπηρεσίας στις επιθυμίες ενός ατόμου προσδιορίζει 

τα συναισθήματα σχετικά με την ικανοποίησή του (Spreng et al., 1996). 

 Κοινός στόχος εταιρειών, βιομηχανιών και εθνικών οικονομιών, ως δείκτης 

απόδοσης ζωτικής σημασίας, αποτελεί η ικανοποίηση του πελάτη (Anderson et. al,  

1994). 

 Οι επιχειρήσεις τείνουν να κάνουν χρήση της ικανοποίησης του πελάτη ως 

μέτρο επίδοσης προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και ως μέτρο για το μέλλον μιας 

επιχείρησης (Johnson, 2000). Ο Mittal et al. (2005) θεωρεί ότι μακροπρόθεσμα 

οικονομικά οφέλη στις επιχειρήσεις προσφέρουν οι ικανοποιημένοι πελάτες. Ο Baer 

το 1994 υποστήριξε ότι η ικανοποίηση ενός πελάτη δεν προέρχεται μόνο από την 

εμπειρία που του παρείχε το προιόν που χρησιμοποίησε αλλά και από το κατά πόσο η 

επιχείρηση που το προωθεί ανταπαντά στα παράπονα του.   
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 Οι καταναλωτές πρέπει να μαθαίνουν περισσότερα για τις ιδιότητες των 

προϊόντων που χρησιμοποιούν, ιδιαίτερα των πιο διαδεδομένων που σχετίζονται με 

την νέα τεχνολογία, ώστε να γίνουν αποδοτικότεροι χρήστες και να αυξηθεί 

παράλληλα η ικανοποίησή τους (Mittal et al., 1999).   

  Σύμφωνα με τους Ο’Neill & Palmer (2003) ο χαρακτήρας του ατόμου 

καθορίζει την αίσθηση που παίρνει από μια υπηρεσία και συντελεί στην διαμόρφωση 

της ικανοποίησής του.  

 Κατά τους Cronin & Taylor (1994) η ικανοποίηση των πελατών είναι μια 

προσωρινή αξιολόγηση για μια συγκεκριμένη υπηρεσία. Ο Bitner (1990) αναφέρει ότι 

η ικανοποίηση που διαμορφώνεται από τους πελάτες αφορούν συγκεκριμένες  

ενέργειες υπηρεσιών. 

 

Ο θεσμός του Κ.Ε.Π. 

Η σχέση του πολίτη με το δημόσιο τομέα χαρακτηρίζεται ως πολύπαθη καθώς 

η γραφειοκρατία, αποκαλούμενη συχνά τέρας, δεν επιτρέπει να συμβεί το αυτονόητο, 

να δουλέψει το δημόσιο για την εξυπηρέτηση του πολίτη αντί να σπαταλά χρόνο ο 

πολίτης για να εξυπηρετηθεί. Η ιδέα της διακίνησης των εγγράφων και όχι των 

πολιτών οδηγεί στο άρθρο 31 του Ν.3013/2002(ΦΕΚ 102) και στην σύσταση 

Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) με αποστολή την παροχή διοικητικών 

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

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

αρμόδιες υπηρεσίες.  

Τα ΚΕΠ δεν είναι ένα πρόγραμμα διοικητικών αλλαγών αλλά αποτελεί 

διοικητική μεταρρύθμιση μείζονος σημασίας. Η αξιοποίηση των υπηρεσιών του 

διαδικτύου από το δημόσιο τομέα και η ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου δημόσιας 

διοίκησης, εκείνου της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, συνδέεται με την  εξυπηρέτηση 

και του κοινού.  

  Σύμφωνα με την παράγραφο ένα του άρθρου 31 του Ν.3013/2002, το ΚΕΠ 

ενημερώνει και  πληροφορεί τους πολίτες για τις απαραίτητες ενέργειες για τη 

διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων. Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών 

καταχωρώντας τα στοιχεία τους και δίνοντας ειδικό πρωτόκολλο ελέγχοντας την 

πληρότητα των δικαιολογητικών, αναζητώντας κάποια από αυτά έπειτα από 

εξουσιοδότηση των πολιτών, ώστε να διαβιβάσει τα αιτήματα ως πλήρεις φακέλους 

πολιτών στις αρμόδιες υπηρεσίες με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο. Η προώθηση των 
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υποθέσεων των πολιτών είναι η πιο σύνθετη και σημαντική για την εξυπηρέτηση του 

πολίτη εργασία που αναλαμβάνει το ΚΕΠ. 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΚΕΠ με αριθμό 4 του έτους 2002, με θέμα τις 

διοικητικές διαδικασίες που διεκπεραιώνουν τα ΚΕΠ,  οι συναρμόδιες υπηρεσίες του 

δημόσιου τομέα, χωρίς καμία εξαίρεση, έχουν ρητά την υποχρέωση να συνεργάζονται 

με τα ΚΕΠ για την ταχεία προώθηση και διεκπεραίωση των υποθέσεων που με τις 

Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις καθορίστηκε να διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ και η 

μη συμμόρφωσή τους έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Το 

ΚΕΠ έχοντας μεσολαβητικό ρόλο διευκολύνει όχι μόνο τους πολίτες αλλά και τις 

άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας των εμπλεκόμενων 

υπαλλήλων καθώς μειώνεται ο αριθμός των πολιτών που επικοινωνούν απ’ ευθείας 

με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες επιτρέποντάς τους να αφιερώσουν τον χρόνο 

τους στην ουσία των υποθέσεων. 

Σε χώρες του εξωτερικού όπως Ιταλία, Αυστραλία, Ινδία, Φιλανδία υπάρχουν 

γραφεία του πολίτη ως κέντρα μιας στάσης με παροχή ποικιλίας υπηρεσιών από ένα 

γραφείο. Ωστόσο το ΚΕΠ ως θεσμός είναι πρωτότυπος σύμφωνα με τη μορφή του 

καθώς και τις υποθέσεις που καλύπτει. 

 Προγράμματα που οδήγησαν στην δημιουργία των ΚΕΠ.  

 Αρχικό ήταν το Επιχειρηματικό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας – 

ΚτΠ» όπου η ΚτΠ αποτελεί σύμμαχο του πολίτη και των επιχειρήσεων  στις 

συναλλαγές που έχουν με τις δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες απλουστεύονται γίνονται 

γρήγορα από τον υπολογιστή, το σπίτι, το γραφείο και τα ΚΕΠ.  

Το επόμενο Επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι το «Πολιτεία» το οποίο σύμφωνα 

με το Ν2880/2001 έχει ως στόχο την Επανίδρυση της Δημόσιας Διοίκησης με 

απώτερο σκοπό η Δημόσια Διοίκηση να μπορεί να αποτελεί εγγύηση για την 

ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.  

Το πρόγραμμα «Αστερίας» αφορούσε κάθε Νομαρχία, Επαρχείο, Δήμο του 

Αιγαίου όπου και έπρεπε να δημιουργηθεί Γραφείο του Πολίτη. Με βασικό 

χαρακτηριστικό την υλικοτεχνική υποδομή και την στελέχωση με εξειδικευμένο 

προσωπικό, η εξυπηρέτηση του πολίτη γίνεται κεντρική ιδέα (Υπουργείο Αιγαίου, no 

date). 

Το έργο «Αριάδνη» αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά έργα της Κοινωνίας 

της Πληροφορίας σχετικά με την εξυπηρέτηση του πολίτη. Η βελτίωση της  

ποιότητας της εξυπηρέτησης των πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες και η 

συνεργασία των τελευταίων με την τοπική αυτοδιοίκηση γίνεται πράξη μέσω 
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κεντρικών και αποκεντρωμένων δράσεων με ένα σύνολο παρεμβάσεων όπως το 

κέντρο κλήσης 1564, η ψηφιοποίηση εντύπων, η ηλεκτρονική διάθεση του Οδηγού 

του Πολίτη, η απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών, η δημιουργία One-Stop Shops 

(ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση από μία θέση εργασίας). Τα ΚΕΠ δημιουργούνται και ο 

πολίτης αποκτά σημείο επαφής με το κράτος που δεν τον υποχρεώνει να χειρίζεται 

μόνος του τις υποθέσεις με το δημόσιο σε διοικητικό επίπεδο.  

Το έργο «Σύζευξις» του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης που εκτελείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. και αφορά 

τη δημιουργία ασφαλούς δικτύου φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που καλύπτει τις 

ανάγκες για τη μεταξύ τους επικοινωνία σχετικά με την τηλεφωνία, τα δεδομένα, την 

εικόνα. (Σύζευξις, no date). Τα ΚΕΠ συμμετέχουν στο πρόγραμμα και παρέχουν 

στους πολίτες και στις επιχειρήσεις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.  

 Οργάνωση παροχής υπηρεσιών στα ΚΕΠ.  

     Κοινές υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου 

καθορίζουν τις διοικητικές διαδικασίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με τα 

αντίστοιχα έντυπά τους, που μπορούν να πραγματοποιούνται και από τα ΚΕΠ. Η 

Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΔΟΛ 

ΚΕΠ) είναι η αρμόδια για την οργάνωση, την εποπτεία, την παρακολούθηση και το 

συντονισμό της λειτουργίας των ΚΕΠ με σκοπό την εξασφάλιση της εύρυθμης 

λειτουργίας τους και της περαιτέρω ανάπτυξής τους για την εξυπηρέτηση των 

πολιτών και των επιχειρήσεων (Άρθρο 15, Ν.3448/2006, ΦΕΚ 54/Α). Η ΔΟΛ-ΚΕΠ 

συγκροτείται από α)το Τμήμα Λειτουργίας των ΚΕΠ,  β) το Επιχειρησιακό Κέντρο 

των  ΚΕΠ, γ) το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων των ΚΕΠ. 

 Το Τμήμα Λειτουργίας των ΚΕΠ μελετά και εισηγείται για την ίδρυση ή την 

διακοπή της λειτουργίας ενός ΚΕΠ. Διατυπώνει προτάσεις και λαμβάνει μέτρα για τη 

βελτίωση της λειτουργίας του αλλά και των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους 

πολίτες. Ελέγχει και αξιολογεί τη λειτουργία των ΚΕΠ, μελετά και εισηγείται 

ρυθμίσεις που προάγουν την λειτουργία τους. Το Επιχειρησιακό Κέντρο των  ΚΕΠ 

παραλαμβάνει και διακινεί την αλληλογραφία που αφορά τα ΚΕΠ, υποστηρίζει την 

καθημερινή λειτουργία, παρέχει οδηγίες, μεριμνά για την αντιμετώπιση και επίλυση 

πάσης φύσεως ζητημάτων που προκύπτουν. Το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων 

των ΚΕΠ μεριμνά για την καλή λειτουργία και την περαιτέρω αξιοποίηση των 

Πληροφοριακών Συστημάτων των ΚΕΠ τα οποία ελέγχει και συντονίζει καθώς και 

των πληροφοριακών υποσυστημάτων διαλειτουργικότητας ΚΕΠ και δημοσίων 
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υπηρεσιών. Ελέγχει την παραγωγικότητα τηρώντας στατιστικά στοιχεία και λαμβάνει 

μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν δυσλειτουργιών. 

 Στα πλαίσια της συνεργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών με τις Δημόσιες 

Υπηρεσίες  (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, κλπ) για την διεκπεραίωση διαδικασιών 

αρμοδιότητάς τους από τα ΚΕΠ  οι ενδιαφερόμενοι φορείς οφείλουν να προβαίνουν 

σε ετήσιο προγραμματισμό των  διαδικασιών αρμοδιότητάς τους που επιθυμούν να 

διεκπεραιώνονται και μέσω των  ΚΕΠ(ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ8/95/οίκ.-17/07/2009). 

 Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση 

αρμόδιου Υπουργού παρέχεται εξουσιοδότηση σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 

παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.3013/2002, να καθορίζονται οι διοικητικές 

διαδικασίες που διεκπεραιώνονται και μέσω ΚΕΠ. Με βάση την εξουσιοδότηση αυτή 

υπογράφηκαν και δημοσιεύθηκαν  δεκατέσσερις (14) κοινές υπουργικές αποφάσεις 

με τις οποίες καθορίσθηκαν περί τις 430 διοικητικές διαδικασίες, υποθέσεις πολιτών 

που θα διεκπεραιώνονταν και μέσω ΚΕΠ και αυτό ήταν μόνο η αρχή. Ο αριθμός των 

διαδικασιών που διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ αυξήθηκαν και συνεχίζουν να 

αυξάνονται ώστε να περιληφθούν διαδικασίες που ενδιαφέρουν μεγάλο αριθμό 

πολιτών και επιχειρήσεων. 

 Επιπρόσθετα παρέχονται  και υπηρεσίες όπως η επικύρωση διοικητικών 

εγγράφων, η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, η χορήγηση παραβόλων, 

υπεύθυνων δηλώσεων, εξουσιοδοτήσεων. Μέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το 

σύστημα TAXIS καθίσταται εφικτή η χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής 

ενημερότητας καθώς και ασφαλιστικής ενημερότητας ΙΚΑ. 

 Μέχρι σήμερα τα ΚΕΠ διεκπεραιώνουν περίπου 1035 πιστοποιημένες 

διαδικασίες. Οι συναλλαγές των πολιτών και επιχειρήσεων με τα ΚΕΠ έχουν 

αποτυπωθεί σε ηλεκτρονικά έντυπα όπου περιλαμβάνονται η αίτηση και τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται. Ο κεντρικός υπολογιστής (το portal) του Δημοσίου 

κρατά ενήμερα όλα τα ΚΕΠ μέσω διαρκούς ενημέρωσης για αλλαγή δικαιολογητικών 

ή μορφής αιτήσεων. 

          Τη στιγμή που ο  πολίτης επισκέπτεται οποιοδήποτε  ΚΕΠ της Ελλάδας και 

κάνει μία αίτηση με τα στοιχεία του, καταχωρείται σε ηλεκτρονική φόρμα μία μόνο 

φορά και έτσι  σε όποια επόμενη επίσκεψή του σε οποιοδήποτε ΚΕΠ η αναζήτηση 

από τον υπάλληλο με κάποιο στοιχείο, για παράδειγμα τον αριθμό της ταυτότητάς 

του, οδηγεί στην αυτόματη ενημέρωση του νέου αιτήματος του πολίτη.   

 Η λειτουργία των ΚΕΠ στηρίζεται στην αξιοποίηση των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών. Η διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών στο ΚΕΠ 
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γίνεται μέσω ενός ενιαίου λογισμικού, την εφαρμογή «e-kep». Η εφαρμογή αυτή 

παρέχει στους χρήστες τις πληροφορίες για τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα 

για μια υπόθεση, καθώς και την δυνατότητα συμπλήρωσης αίτησης που μπορεί να 

αποσταλεί στους αρμόδιους φορείς ηλεκτρονικά ή ακόμα και με κλασικούς τρόπους 

όπως με ταχυδρομείο, με χρήση φαξ.  

 Η αξιοποίηση της πληροφορικής και των επικοινωνιών πραγματοποιείται 

ακόμη και στην εκπαίδευση των υπαλλήλων για την εκμάθηση της χρήσης του της 

εφαρμογής «e-kep», η οποία πραγματοποιείται με ηλεκτρονική εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευση, την οποία αναλαμβάνουν ανάδοχες εταιρείες που καλύπτουν και την 

τεχνική υποστήριξη των ΚΕΠ. 

 

Η ικανοποίηση από την χρήση των ΚΕΠ. 

 Το ινστιτούτο VPRC διεξήγαγε έρευνα για τα ΚΕΠ κατά τα έτη 2005 και 

2008 έπειτα από ανάθεση από το ΥΠΕΣΔΔΑ. Η ποσοτική έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε το έτος 2005 είχε ως στόχο να αξιολογηθεί έπειτα από διερεύνηση 

ο θεσμός των ΚΕΠ. Με την τεχνική των τηλεφωνικών συνεντεύξεων με δομημένο 

ερωτηματολόγιο στο σύνολο της χώρας, κατασκευάστηκαν δείκτες για την 

αναγνωρισιμότητα, τη χρήση/ επισκεψιμότητα από τους πολίτες καθώς και για  την 

ικανοποίηση αλλά και την αξιολόγηση της εικόνας των ΚΕΠ.  

 Λόγω της αποτελεσματικότητας και της ταχύτητας στην εξυπηρέτηση των 

πολιτών, τα ΚΕΠ αποδεικνύονται ένας απόλυτα επιτυχημένος θεσμός που χαίρει 

καθολικής αποδοχής από τους πολίτες έχοντας ισχυρή αξιοπιστία και οδηγεί σε 

βελτίωση της εικόνας της δημόσιας διοίκησης. 

 Συγκεκριμένα το 63% των πολιτών αναγνωρίζει τα ΚΕΠ ως επίσημο γραφείο 

του κράτους επιφορτισμένο με τις συναλλαγές τους με το δημόσιο. Το 60% των 

πολιτών που αναγνωρίζει τα ΚΕΠ έχει υπάρξει πελάτης τους τουλάχιστον μια φορά. 

Η γενική- συνολική ικανοποίηση αγγίζει το 94%, ποσοστό που σπανίζει τόσο στο 

δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα (Ινστιτούτο VPRC, 2005). 

 Οι επιμέρους θεματικοί δείκτες που διερευνούν την ικανοποίηση των πολιτών 

από τα ΚΕΠ αγγίζουν υψηλά ποσοστά. Οι σημαντικότεροι παράγοντες που 

διαμορφώνουν την ικανοποίηση είναι η ταχύτητα εξυπηρέτηση στα ΚΕΠ (με 

ποσοστό ικανοποίησης αθροιστικά 92%), η ταχύτητα παραλαβής των 

πιστοποιητικών/ εγγράφων (ποσοστό ικανοποίησης αθροιστικά 85%), η εξυπηρέτηση 

των υπαλλήλων (ποσοστό ικανοποίησης 93%), ποιότητα των διοικητικών 

πληροφοριών ( ποσοστό ικανοποίησης 90%). Το 46% των πολιτών πιστεύει ότι η 
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κατάσταση στα ΚΕΠ έχει βελτιωθεί και το 62% πως ο αριθμός των υπηρεσιών που 

εξυπηρετούνται στα ΚΕΠ έχει αυξηθεί, διαμορφώνοντας μια θετική εικόνα για τα 

ΚΕΠ με το 97% να αναφέρει πως είναι ένας απαραίτητος θεσμός (Ινστιτούτο VPRC, 

2005). 

 Η έρευνα που διενεργήθηκε το έτος 2008, από το ινστιτούτο VPRC, είχε θέμα 

την εικόνα των ΚΕΠ  και την αξιολόγησή τους. Με ποσοστό αυξημένο στο 68% οι 

πολίτες αναγνωρίζουν τα ΚΕΠ ως επίσημο γραφείο του κράτους επιφορτισμένο με τις 

συναλλαγές τους με το δημόσιο. Αύξηση στο 75% του ποσοστού των πολιτών έχει 

επισκεφθεί τα ΚΕΠ τουλάχιστον μια φορά. Η γενική- συνολική ικανοποίηση 

παραμένει στο 94%.  

 Τα επιμέρους θεματικά ζητήματα που συντελούν στην ικανοποίηση των 

πολιτών από τα ΚΕΠ παρουσιάζουν κάποια αύξηση και αποτυπώνονται ως 

ακολούθως. Η ικανοποίηση από την ταχύτητα εξυπηρέτησης στο 93%, η ταχύτητα 

παραλαβής των πιστοποιητικών/ εγγράφων στο 85%, η εξυπηρέτηση από τους 

υπαλλήλους στο ποσοστό 94%, η ποιότητα των πληροφοριών στο 92%(VPRC, 2008). 

  Η εικόνα για τα ΚΕΠ παραμένει θετική με αύξηση του ποσοστού σε 53% των 

πολιτών που πιστεύουν πως έχει βελτιωθεί η κατάσταση στην υπηρεσία και σε 65% 

όσων πιστεύουν ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των αιτημάτων που εξυπηρετούνται. 

Επιπλέον σε 98% αυξήθηκε το ποσοστό των πολιτών που θεωρεί ότι ο θεσμός των 

ΚΕΠ είναι απαραίτητος (Ινστιτούτο VPRC, 2008). 

 Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα το 2007 από την 

Γκουλούση στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας για πρόγραμμα μεταπτυχιακών 

σπουδών του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και αφορούσε την διερεύνηση της 

ικανοποίησης από τα ΚΕΠ με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου, τα αποτελέσματα 

ταυτίζονται με εκείνα του ινστιτούτου VPRC. Συγκεκριμένα το 42% των 295 που 

απάντησαν έχει επισκεφθεί τουλάχιστον μία φορά το ΚΕΠ, περίπου οι μισοί. Τα 

29,2% των πολιτών που απάντησαν  επισκέφθηκαν το ΚΕΠ για πληροφορίες, γεγονός 

που καταδεικνύει την αξιοπιστία του θεσμού. Η συνολική ικανοποίηση αγγίζει το 

95%. Πιο αναλυτικά το 95% των πολιτών παρουσιάζεται ικανοποιημένο από τον 

χρόνο απάντησης στα αιτήματά τους. Το 94% είναι ικανοποιημένο από την 

αμεσότητα στην πληροφόρηση και το 93% από την ακρίβειά τους. Επίσης 

ικανοποιημένοι κατά 94% είναι οι πολίτες της Καλαμάτας από την εξυπηρέτηση των 

υπαλλήλων στα ΚΕΠ. 

 Στο διάστημα Νοέμβριος 2008- Φεβρουάριος 2009 στο Νομό Λαρίσης 

διεξήχθη έρευνα από την Σπυροπούλου στα πλαίσια πτυχιακής στο Χαροκόπειο 
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Πανεπιστήμιο με σκοπό να ερευνηθούν οι απόψεις των πολιτών για την προσφορά 

από τα ΚΕΠ δημοσίων υπηρεσιών. Από την έρευνα προκύπτουν μεταξύ άλλων 

ποσοστά ικανοποίησης 76,9% για την ακρίβεια και 82,1% για την εμπιστοσύνη στις 

παρεχόμενες πληροφορίες, 85,6% για την εγκυρότητα των πληροφοριών. Ως προς την 

επισκεψιμότητα το 67% των 226 συμμετεχόντων δήλωσαν ότι επισκέφτηκαν το ΚΕΠ 

τον τελευταίο χρόνο.  
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Κεφάλαιο 2ο : Οι ανάγκες των πολιτών στην Ελλάδα σε 

προνοιακό επίπεδο. 

Το μοντέλο πρόνοιας που επικρατεί στην Ελλάδα. 

 Ο όρος «Κράτος Πρόνοιας» εκφράζει την κοινωνική λειτουργία ενός εθνικού 

κράτους με στόχο την κοινωνική προστασία των πολιτών και την κατόρθωση της 

ευημερίας τους. Η έκταση και ο χαρακτήρας της κρατικής παρέμβασης και η σχέση 

του κράτους πρόνοιας με την αγορά, οδηγούν σε διαφορετικά μοντέλα πρόνοιας.  

 Αναφερόμενοι στην Ευρώπη, η εξέλιξη του κράτους πρόνοιας συνδέεται με 

την ανάπτυξη του καπιταλιστικού συστήματος, καθώς αποτέλεσε παράγοντα 

διαμόρφωσής του. Σε αυτό το πλαίσιο έδρασε παράλληλα το εργατικό κίνημα και η 

εκάστοτε συγκυρία πολιτικών δυνάμεων για την κοινωνική δικαιοσύνη, την 

καταπολέμηση της ανισότητας και την επίτευξη ευημερίας (Στασινοπούλου, 2006). 

 Η γένεση του κράτους πρόνοιας πραγματοποιείται στην Αγγλία και την 

Γερμανία κατά τον 19ο αιώνα για την κοινωνική προστασία της αναδυόμενης 

εργατικής τάξης με κρατική ευθύνη και απώτερο σκοπό την εξασφάλιση κοινωνικής 

ειρήνης. Η εκβιομηχάνιση είναι η αιτία της ύπαρξης κράτους πρόνοιας (Flora & 

Alber, 1981). Από την ανάγκη για ισότητα μεταξύ των πολιτών, για ασφάλεια του 

εισοδήματος και τα κοινωνικά δικαιώματα αναδύεται το κράτος πρόνοιας (Espring-

Andersen, 1985). Επικρατεί το υπολειμματικό μοντέλο, με επιλεκτική κάλυψη από 

πολιτικές με αποσπασματικό χαρακτήρα για την ρύθμιση ζητημάτων οργάνωσης 

εργασίας και αναπαραγωγής εργατικής δύναμης.  

 Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος επιβάλει την ανάγκη για κρατική παρέμβαση 

σε θέματα πέραν της εργασίας όπως κοινωνικής προστασίας, εργατικής κατοικίας. 

Ακολουθεί η κρίση του 1930 στις ΗΠΑ που οδηγεί στην ιδέα διευρυμένης κρατικής 

παρέμβασης. Ο Titmuss μελετά για πρώτη φορά τα κράτη πρόνοιας με προσέγγιση 

πρακτική και όχι θεωρητική.  

 Το κράτος πρόνοιας συγκροτείται σε συνάρτηση με ιστορικά και πολιτισμικά 

δεδομένα. Οι διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές συνθήκες κάθε χώρας 

καθορίζουν τη μορφή του κράτους πρόνοιας (Flora, 1986). Οι συνθήκες στην Ελλάδα 

απέχουν πολύ από εκείνες της αντίστοιχης περιόδου στην Ευρώπη. Ο 

απελευθερωτικός αγώνας και οι ανάγκες του νεοσύστατου κράτους για κοινωνική 

προστασία, δημόσια υγεία, παιδεία απαιτούν άμεσες παρεμβάσεις και βοήθεια από 

εκκλησία, ευεργέτες και φιλάνθρωπους.  
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 Το 1920 επιχειρείται εκσυγχρονισμός με εμφανή την επιρροή του συστήματος 

Bismark στο εργατικό δίκαιο και την κοινωνική ασφάλιση. Η Μικρασιατική 

καταστροφή και το προσφυγικό ζήτημα θέτουν νέους όρους στο κοινωνικό ζήτημα. 

Το κράτος πρόνοιας είναι οριακό με περιορισμένη λειτουργία. Η όποια μεταρρύθμιση 

ακολουθεί την επόμενη δεκαετία αναστέλλεται από  τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. 

  Με τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το κράτος πρόνοιας περνά σε μια άλλη εποχή 

χαρακτηρισμένη και ως «χρυσή εποχή» καθώς η ανοικοδόμηση των κρατών 

συντέλεσε στην ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας. Στην Αγγλία ο ανώτερος 

διοικητικός Beveridge αναλαμβάνει τη διαμόρφωση του συστήματος κοινωνικής 

ασφάλισης, δημιουργώντας το σύστημα Beveridge, με διευρυμένο το κράτος 

πρόνοιας και ασφαλιστική κάλυψη όλου του πληθυσμού (Lamiot & Lancry, 1989). 

  Επικρατεί το θεσμικό/αναδιανεμητικό μοντέλο πρόνοιας με έμφαση στα 

κοινωνικά δικαιώματα, στην ιδιότητα του πολίτη και με τάση για καθολική κάλυψη 

αναγκών. Πλέον το κράτος πρόνοιας δεν αφορά μόνο για την εργατική τάξη αλλά  

όλους  τους πολίτες.  

Στην Ελλάδα η Γερμανική κατοχή και ο εμφύλιος πόλεμος δεν επιτρέπει την 

ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας το οποίο διατηρεί τον υπολειμματικό του 

χαρακτήρα. Οι πελατειακές σχέσεις κράτους-πολίτη καθιερώνονται και η κοινωνική 

πολιτική χρησιμεύει για πειθάρχηση. Η Χούντα αποτελεί άλλο ένα τέλμα στην 

ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας. Η αύξηση του αριθμού των ασφαλιστικών ταμείων 

και η πληθώρα επιδομάτων   καταδεικνύουν την ανισομέρεια  που κυριαρχούσε. 

 Η παγκόσμια κρίση του καπιταλιστικού συστήματος με οικονομικές, 

κοινωνικές και ηθικές επιπτώσεις οδηγεί στην κρίση του κράτους πρόνοιας κατά τις 

δεκαετίες 1970 έως 1990. Η άποψη περί κατασπατάλησης πόρων από το κράτος 

πρόνοιας που δεν εξαλείφει την ανισότητα οδηγεί σε υποχώρηση του κράτους 

πρόνοιας που περιορίζεται στους ευπαθείς πληθυσμούς καθώς οι υπηρεσίες 

ιδιωτικοποιούνται. Ακολουθούν αναδιαρθρώσεις και επικρατεί το πλουραλιστικό 

μοντέλο του κράτους πρόνοιας όπου αλλάζει το εύρος της δημόσιας παροχής και το 

είδος της παρέμβασης. Στο επίκεντρο είναι η σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα. 

 Τo 1974 ο Titmuss στηριζόμενος σε ποιοτικά χαρακτηριστικά κάνει λόγο για 

τρία μοντέλα κράτους πρόνοιας με κριτήριο το ρόλο της αγοράς σε σχέση με τις 

πολιτικές για την πρόνοια του κράτους. Πρόκειται για το υπολειμματικό με κύριο 

ρόλο της οικογένειας ενώ το κράτος παρέχει δίχτυ ασφαλείας με την κοινωνική 

ασφάλιση, το βιομηχανικό όπου τα πάντα καθορίζονται από την παραγωγικότητα και 
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την οικονομία και τέλος το θεσμικό/ αναδιανεμητικό όπου η καθολική κάλυψη των 

αναγκών πέραν από τους μηχανισμούς της αγοράς αποτελεί προτεραιότητα. 

 Σε αυτή την περίοδο στην Ελλάδα επιχειρείται στροφή προς το 

θεσμικό/αναδιανεμητικό μοντέλο όπου και συγκροτείται το Εθνικό Σύστημα Υγείας. 

Η δεκαετία του 1980 χαρακτηρίζεται από την πρόθεση για εκσυγχρονισμό με 

βαρύτητα στο ασφαλιστικό σύστημα και στις παροχές με τη μορφή επιδομάτων. 

 Η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και η Παγκοσμιοποίηση κατά την δεκαετία του 

1990 συντελεί στην νέα περίοδο του κράτους πρόνοιας. Παγκοσμίως επικρατεί η 

νεοφιλελεύθερη θεώρηση της οικονομίας επηρεάζοντας έντονα την λειτουργία του 

κράτους πρόνοιας το οποίο αλλάζει χαρακτήρα. Τα φαινόμενα μαζικής 

μετανάστευσης, μακροχρόνιας ανεργίας, οι νέες μορφές τρομοκρατίας ενισχύουν τον 

κατασταλτικό χαρακτήρα και οδηγούν στην αναζήτηση νέων τρόπων αντιμετώπισης 

των αναδυόμενων συνθηκών.  

 Η Ελλάδα βιώνει αυτή την περίοδο ήπια καθώς συντελείται η αναδιάρθρωση 

του κράτους πρόνοιας αποσπασματικά. Ωστόσο στο προσκήνιο έρχονται νέες 

προκλήσεις όπως η υποδοχή μεταναστών σε μικρό χρονικό διάστημα. Επιπρόσθετα 

πρέπει να συμβαδίζει με πρακτικές που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 Σύμφωνα με τον Esping –Andersen (1991) τα προνοιακά καθεστώτα 

διακρίνονται σε φιλελεύθερα, συντηρητικά και σοσιαλδημοκρατικά ανάλογα με τον 

βαθμό αποεμπορευματοποίησης βασικών αγαθών και υπηρεσιών αλλά και στην 

ύπαρξη προνομιούχων πολιτών μέσω των παροχών του κράτους. Το 1996 ο Ferrera 

κάνει λόγο για την ύπαρξη τέταρτου προνοιακού καθεστώτος του νότιου μοντέλου. Το 

2002 ο Kleinman διακρίνει τα κράτη πρόνοιας στο Αγγλοσαξονικό μοντέλο, σε 

συντηρητικά– κορπορατίστικα, κοινωνικο- δημοκρατικά και στο μεσογειακό μοντέλο.  

 Πέραν της Ελλάδας στο μεσογειακό μοντέλο ανήκουν η Ισπανία, η Πορτογαλία 

και η Ιταλία. Κύρια χαρακτηριστικά αποτελούν ο ρόλος της οικογένειας στην 

διαμόρφωση του κράτους πρόνοιας, οι πελατειακές σχέσεις κράτους –πολίτη συνεπώς και 

η ανισότητα των πολιτών και επιπρόσθετα η απουσία θεσμικού περιβάλλοντος 

προνοιακής πολιτικής. Κατά τον Ferrera (1996) συνυπάρχουν στοιχεία του μοντέλου 

Bismark αναφορικά με την κοινωνική ασφάλιση και του μοντέλου Beveridge για την 

υγεία. 

  Υπάρχει μια διαφωνία σχετικά με την ύπαρξη ή όχι του μεσογειακού μοντέλου  

καθώς οι ιστορικές, οι πολιτικές και οι οικονομικές διαφορές φαίνεται να είναι 

μεγαλύτερες από τις ομοιότητες. Κατά τον Leibfried (1993) δεν υπάρχει μεσογειακό 
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μοντέλο αλλά ένα μικτό σχήμα υπολειμματικού μοντέλου με στοιχεία κορπορατίστικα με 

κοινωνικά επιδόματα μικρής αξίας και λιγοστές κοινωνικές υπηρεσίες.   

 Ο Ferrera (1996) υποστηρικτής της ύπαρξης μεσογειακού μοντέλου με κοινά 

προβλήματα, αναφέρει ότι το κράτος αρκείται στις συντάξεις και στα επιδόματα καθώς η 

οικογένεια αποτελεί τον φορέα κοινωνικής φροντίδας. Δεν υπάρχει εθνική πολιτική 

ελάχιστου εισοδήματος, ο καταμερισμός της κοινωνικής προστασίας είναι ανισομερής, 

για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών εμπλέκονται κρατικοί και μη κρατικοί φορείς με 

αποτέλεσμα τη χαμηλή τους αποδοτικότητα. 

 Τα δεδομένα στοιχεία της ιστορικής πορείας του κράτους πρόνοιας στην Ελλάδα 

οδηγούν στο συλλογισμό, με αρκετούς υποστηριχτές, περί μη  ιδιαίτερης προαγωγής του 

κατά τη μεταπολεμική περίοδο ενώ παράλληλα σε διεθνή και εθνική κλίμακα το κράτος 

πρόνοιας οδεύει προς περίοδο κρίσης. Το κράτος πρόνοιας περνά από τη υπανάπτυξη 

στην κρίση (Ρομπόλης- Χλέτσος, 1995). Συντέλεσαν προς αυτή την εξέλιξη το χαμηλό 

επίπεδο παραγωγής και μισθωτής εργασίας, η περιορισμένη ανάπτυξη του κεφαλαίου και 

ο υπερτονισμένος ρόλος της οικογένειας σε σχέση με το κράτος πρόνοιας (Μαλούτας και 

Οικονόμου, 1988).  

 

Το θεσμικό περιβάλλον ανάπτυξης προνοιακών πολιτικών. 

 Στο άρθρο 21 του Συντάγματος προβλέπεται η υποχρέωση του κράτους για 

την προστασία πληθυσμιακών ομάδων όπως ανήλικοι, πολύτεκνοι, άποροι, 

ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες, αλλά και θεσμών όπως η μητρότητα και η 

οικογένεια. Εξασφαλίζεται κρατική μέριμνα που εξειδικεύεται σε ομάδες πληθυσμού 

ως αποδέκτες υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας (Κρεμάλης, 1991). 

  Η νομοθεσία για προνοιακή πολιτική στην Ελλάδα δεν είναι επαρκής και 

συγκεκριμένη, χαρακτηρίζεται από ρυθμίσεις αποσπασματικές χωρίς να 

διασφαλίζεται ενιαίος χαρακτήρας. Τα κοινωνικά δικαιώματα προστατεύονται 

ατελώς, οι διάσπαρτες νομοθετικές ρυθμίσεις για προνοιακά δικαιώματα δεν είναι 

ενεργές.  

 Ορισμένες εκ των ρυθμίσεων Διεθνών Συμβάσεων που επικυρώθηκαν από το 

Ελληνικό κράτος δεν εφαρμόζονται επαρκώς. Περιορισμένη τείνει να είναι η 

προσαρμογή και στο κοινοτικό κεκτημένο των κοινωνικών δικαιωμάτων λόγω της 

αναποτελεσματικής συμμετοχής σε σχετικές  νομοπαρασκευαστικές διαδικασίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έλλειψη προγράμματος ελάχιστου εισοδήματος για πολίτες 

σε κατάσταση ανάγκης καταδεικνύει την θεσμική ανεπάρκεια για την ανάπτυξη 

προνοιακών πολιτικών (Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας, 2007). 
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 Οι  αρχές που διέπουν τον σχεδιασμό των προνοιακών πολιτικών  είναι η αρχή 

της επικουρικότητας, η αρχή της εξατομίκευσης. Η αρχή της επικουρικότητας 

θεμελιώνεται στη γενική διάταξη του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.Δ. 57/73 και τυποποιεί 

την παρέμβαση των προνοιακών φορέων για την κάλυψη μόνο των αναγκών εκείνων, 

οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά από τους ίδιους τους 

ενδιαφερόμενους ούτε  από την κοινωνική τους ασφάλιση, την απασχόλησή τους, τα 

περιουσιακά τους στοιχεία και από μέλος της οικογενείας τους. 

 Τον προσωρινό χαρακτήρα της κοινωνικής πρόνοιας καταδεικνύει η ρύθμιση 

που αναφέρει ότι ο επωφελούμενος από τις κοινωνικές υπηρεσίες του δημοσίου 

οφείλει να διακόψει την χρήση εφόσον μπορεί να καλύψει την ανάγκη του (Αμίτσης, 

2000). Η κρατική μέριμνα που προβλέπεται από το Σύνταγμα δεν θα έπρεπε να  

εμποδίζεται αν υπάρχουν τυχόν πηγές προστασίας. 

 Η ανθρώπινη αξία και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν ταυτίζονται. Η 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια αφορά την κοινωνική εκδοχή του ανθρώπου. Στο ελληνικό 

Σύνταγμα κατοχυρώνεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια  και σκοπός της κοινωνικής 

πρόνοιας είναι η εξασφάλιση εκείνων των συνθηκών που δεν θίγουν την ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια. 

 Η αρχή της εξατομίκευσης αφορά την ενεργοποίηση των προνοιακών φορέων 

σε σχέση με την εξειδίκευση της ανάγκης των ενδιαφερομένων να ενταχθούν σε 

προγράμματα προστασίας, τυποποιώντας σε σχέση με την μορφή και την έκταση της 

κάλυψης την κοινωνική και οικονομική  ανάγκη. Η καθιέρωσή της υλοποιεί την 

προστασία της ανθρώπινης αξίας και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας 

(Κρεμάλης, 1991).  

 Σύμφωνα με την αρχή της εξατομίκευσης οι προνοιακοί φορείς πρέπει να 

συνεκτιμούν παράγοντες σημαντικούς για την ορθολογική προσαρμογή των μέτρων 

που λαμβάνονται ανάλογα με τις ανάγκες. Η οικογενειακή, επαγγελματική και 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση, οι λόγοι που οδήγησαν στην ανάγκη παρέμβασης, 

και τη υπάρχουσα δυνατότητα του ατόμου να καλύψει την ανάγκη αποτελούν 

ορισμένους από τους παράγοντες που σταθμίζονται. Σκοπός είναι η στήριξη του 

ατόμου χωρίς να στιγματιστεί (Αμίτσης, 2000). Ο στόχος για πραγματική κάλυψη της 

ανάγκης οδηγεί στην εξειδίκευση των προϋποθέσεων και αποφεύγεται η τυποποίηση 

των παροχών.  

 Με τη συνθήκη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, που επικυρώθηκε και 

από την Ελλάδα με τον Νόμο 1426/1984, τίθεται ως στόχος η απόλαυση των 

κοινωνικών δικαιωμάτων χωρίς διάκριση, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και η 
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προώθηση της κοινωνικής ευημερίας στα Συμβαλλόμενα Κράτη. Στο πρώτο μέρος 

της συνθήκης περιλαμβάνονται η αρχή για το δικαίωμα όσων δεν έχουν επαρκείς 

πόρους για κοινωνική και ιατρική βοήθεια καθώς και η αρχή για το δικαίωμα 

οποιουδήποτε να επωφελείται από υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας (Στασινοπούλου, 

1999). 

 Με το Ν.2646/98 περί «Ανάπτυξης Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής 

Φροντίδας και άλλες διατάξεις» προβλέπεται η διάκριση του περιεχομένου των 

υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, η δημιουργία του Τμήματος Ανάπτυξης 

Εθελοντισμού στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Παραδοσιακά η πρόνοια στην 

Ελλάδα αφορά επιδόματα και παροχές σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Οι 

εμπνευστές του προαναφερθέντος νόμου δεν στηρίζονται στην παραδοσιακή 

ελληνική ερμηνεία της πρόνοιας αλλά στην δημοκρατική οργάνωση και τη 

συμμετοχή των πολιτών, θέτοντας τις προϋποθέσεις για ισότιμη συμμετοχή στην 

κοινωνική και οικονομική ζωή των πολιτών  και την εξασφάλιση ευπρεπούς 

διαβίωσης (Στασινοπούλου, 1999). 

 Με τον Νόμο 3106/2003 θεσπίζεται η περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού 

Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας. Σκοπό έχει την αποκέντρωση των υπηρεσιών, τη 

θεσμική και ουσιαστική διασύνδεσή τους με τις υπηρεσίες υγείας, καθώς και τη 

συνεργασία όλων των φορέων που εμπλέκονται στην καταπολέμηση του κοινωνικού 

αποκλεισμού. Στόχος της πολιτείας είναι η αποτελεσματικότερη και ταχύτερη παροχή 

υπηρεσιών στον πολίτη. 

 Καινοτομία αποτελεί η πρόβλεψη για ύπαρξη Εθνικού Μητρώου φορέων  

ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και η πιστοποίησή τους ως φορείς του 

Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικός 

αριθμός φορέων δεν διαθέτει πιστοποίηση ούτε έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο. 

Με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1163/10-04-2012) καθορίζεται η 

πιστοποίηση φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας του ιδιωτικού τομέα 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων εθελοντικού 

χαρακτήρα. 

 

Οι δομές πρόνοιας στην Ελλάδα. 

 Οι κοινωνικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την πρόνοια παρέχονται από το 

δημόσιο τομέα, τον ιδιωτικό κερδοσκοπικό τομέα και τους εθελοντικούς φορείς. 

 Οι προνοιακοί φορείς του δημόσιου τομέα έχουν θεσπιστεί με κανόνες 

δικαίου και κινούνται εντός των ορίων του Συντάγματος για την παροχή των 
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υπηρεσιών τους. Τα επίπεδα λειτουργίας των προνοιακών φορέων του δημόσιου 

τομέα είναι η κεντρική,  η περιφερειακή και η τοπική διοίκηση που εποπτεύουν 

νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. 

 Η κοινωνική φροντίδα διακρίνεται σε πρωτοβάθμια δευτεροβάθμια και 

τριτοβάθμια. Η τριτοβάθμια κοινωνική φροντίδα αφορά υπηρεσίες ανοικτής και 

κλειστής κοινωνικής φροντίδας με ανάγκη για υψηλή εξειδίκευση και τεχνολογία και 

παρέχεται από την Κεντρική Διοίκηση και την Περιφέρεια. Στα πλαίσια της 

δευτεροβάθμιας κοινωνικής φροντίδας που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της 

Περιφέρειας, παρέχονται υπηρεσίες φιλοξενίας ή κλειστής φροντίδας με σκοπό την 

θεραπεία και αποκατάσταση νόσου ή αναπηρίας. Αντικείμενο της πρωτοβάθμιας 

είναι η παροχή υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας στα πλαίσια τοπικής αυτοδιοίκησης 

πρώτου βαθμού, με σκοπό την πρόληψη των αναγκών και τον εντοπισμό 

προβλημάτων μελών της κοινωνίας που δοκιμάζονται από οποιαδήποτε μορφή 

αποκλεισμού.  

  Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εισηγείται για τη χάραξη 

και την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα πρόνοιας και έχει 

αρμοδιότητα για τις Διευθύνσεις όπως αυτές καθορίζονται από το Νόμο (Υπουργείο 

Υγείας, 2013).  

 Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας υπάγεται η 

Γενική Διεύθυνση Εργασίας στην οποία ανήκει η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας 

με τα εξής τμήματα: Τμήμα Πολιτικών Κοινωνικής Προστασίας και Εθνικού Σχεδίου 

Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση, Τμήμα για την Κοινωνική Προστασία και 

Αποκατάσταση Ατόμων Ειδικών Κατηγοριών, Τμήμα Ισότητας και Ευκαιριών. 

 Στη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 

4052/2012 μεταφέρθηκε η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας από το Υπουργείο Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Βασικός στόχος είναι ο θεσμικός και επιχειρησιακός εκσυγχρονισμός του μοντέλου 

κοινωνικής πρόνοιας (Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας, no 

date).  Στη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας ανήκουν οι διευθύνσεις Προστασίας 

Οικογένειας, Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, Προστασίας ΑμεΑ, ενώ έχει 

συσταθεί και αυτοτελές τμήμα που υπάγεται κατευθείαν στον Γενικό Γραμματέα 

Πρόνοιας, η Κεντρική Αρχή Διακρατικών Υιοθεσιών. 

 Οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Πρόνοιας αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) οι οποίοι 
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διακρίνονται σε διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με τη γεωγραφική εμβέλεια της 

δράσης τους, το περιεχόμενο των παρεχομένων υπηρεσιών και τις ευπαθείς ομάδες 

που εξυπηρετούν. Διακρίνονται σε Φορείς Πρόνοιας και Μονάδες Κοινωνικής 

Φροντίδας.  

 Στο Υπουργείο Εσωτερικών ανήκει η Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και 

Κοινωνικής Συνοχής που ασκεί αρμοδιότητες στον  άξονα κοινωνικής προστασίας, με 

τη ρύθμιση του καθεστώτος ένταξης των μεταναστών και την ένταξη των 

προσφύγων. Το νομικό καθεστώς κοινωνικής ένταξης μεταναστών και προσφύγων 

ρυθμίζεται από ένα σύνθετο θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώνεται με βάση τις 

συνταγματικές εντολές για την προστασία των αλλοδαπών και την νομοθετική τους 

εξειδίκευση. 

 Οι Περιφέρειες αποτελούν τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης και με τις 

εισαγόμενες ρυθμίσεις του Προγράμματος Καλλικράτης αναλαμβάνουν αφ' ενός τις 

υπηρεσίες και αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων   που καταργούνται 

(εκτός από εκείνες που μεταφέρονται στους Δήμους) και αφετέρου αρμοδιότητες που 

ασκούνταν μέχρι πρότινος από την Κρατική Περιφέρεια ( με εξαίρεση όσες πρέπει να 

παραμείνουν στα αποκεντρωμένα όργανα του κράτους όπως μεταξύ άλλων θέματα 

μεταναστευτικής πολιτικής). 

 Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ύστερα από γνώμη της Ένωσης 

Περιφερειών, μπορεί να προβλεφθεί η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τοπικού χαρακτήρα 

προς τις περιφέρειες που ασκούνται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης.  

 Η διάρθρωση της περιφέρειας περιλαμβάνει διευθύνσεις μεταξύ των οποίων 

είναι η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. Η Διεύθυνση 

Κοινωνικής Μέριμνας απαρτίζεται από τα τμήματα Κοινωνικής Αρωγής, Κοινωνικών 

Υπηρεσιών, Κοινωνικής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

 Με το Πρόγραμμα Καλλικράτης  αναθεμελιώνεται η Πρωτοβάθμια 

Αυτοδιοίκηση με λιγότερους και ισχυρότερους δήμους που υποδέχονται διευρυμένες 

αρμοδιότητες ιδίως από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και στον τομέα της 

πρόνοιας. Με προεδρικό διάταγμα μεταβιβάζονται στους δήμους αρμοδιότητες 

τοπικού χαρακτήρα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στον 

τομέα της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης εντάσσεται σειρά άμεσης 

άσκησης αρμοδιοτήτων που ενισχύουν σημαντικά το πεδίο της Κοινωνικής Πρόνοιας.  
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  Οι προνοιακές αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση σύμφωνα με τον 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) ασκούνται μέσω της Υπηρεσία 

Κοινωνικής Προστασίας, των Δημοτικών ή Κοινοτικών Ιδρυμάτων (Ν.Π.Δ.Δ.), 

Δημοτικών ή Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Δημοτικών ή 

Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων. 

 Ο ιδιωτικός κερδοσκοπικός τομέας λειτουργεί με τους όρους της αγοράς για 

την παροχή υπηρεσιών πρόνοιας. Αναπτύσσεται στις αρχές της δεκαετίας 1970 απ’ 

όταν και ισχύει νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη σχέση του ιδιωτικού τομέα με την 

κρατική διοίκηση (Αμίτσης, 2000).  

 Η γενικότερη κρίση του κράτους πρόνοιας έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη του 

ιδιωτικού τομέα καθώς και οι ιδιωτικοποιήσεις. Βάσει του Νόμου 2646/1998 στα 

πλαίσια της Εθνικής Κοινωνικής Φροντίδας, προνοιακές υπηρεσίες μπορούν να 

προσφέρουν και ιδιωτικοί φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

 Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο απαιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 

για να παρέχουν υπηρεσίες. Το κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τους χρήστες ή 

τις οικογένειές τους. Καλύπτουν εξειδικευμένες ανάγκες όπως η προστασία παιδιών, 

ηλικιωμένων, πασχόντων από ανίατες ασθένειες, άτομα με ειδικές ανάγκες. 

 Οι εθελοντικοί φορείς ή ο τρίτος τομέας, οργανώνεται με στόχο την κάλυψη 

ομοιογενών αιτημάτων των πολιτών που προκύπτουν από την κρατική αδυναμία 

επίλυσης συγκεκριμένων ζητημάτων. Μη κυβερνητικοί φορείς, μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα όπως  Εθελοντικές Οργανώσεις, Φιλανθρωπικά Σωματεία αλλά και η  

Εκκλησία απαρτίζουν τον εθελοντικό τομέα.  

 Αρχή του εθελοντισμού είναι η βοήθεια προς τον πλησίον. Απουσιάζει όμως 

συγκεκριμένο ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο καθορισμού των σχέσεων με το 

κράτος και την αγορά (Αμίτσης, 2000). Σύμφωνα με έρευνες μέλη των Διοικητικών 

Συμβουλίων των εθελοντικών φορέων είναι επιχειρηματίες, δικηγόροι, γιατροί, 

τραπεζίτες (Σταθόπουλος, 1999). 

 Η ύπαρξή τους υποδηλώνει την ανάγκη που υπάρχει στην κοινωνία για φορείς 

πρόνοιας που δεν περιορίζονται από τις διαδικασίες του δημοσίου  ή από την 

οικονομική δυσχέρεια. Στόχος τους είναι να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες και να 

τους ενεργοποιήσουν σε ότι αφορά στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων. 

 Η χρηματοδότησή τους πηγάζει από δωρεές, εράνους, κληροδοτήματα, 

ακίνητες περιουσίες, διεθνείς οργανισμούς αλλά και από το κράτος όταν το ίδιο 

αδυνατεί να οργανώσει παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών. Υπάρχουν τριάντα εννέα 

πιστοποιημένοι Φορείς Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου σε Μητρώο 
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μηχανογραφημένο του Τομέα Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας. 

 

Ο ρόλος της οικογένειας στο πλαίσιο της πρόνοιας 

 Η οικογένεια ως κοινωνικός θεσμός αποτελεί όχι μόνο το μέσο αναπαραγωγής 

της κοινωνίας αλλά και της μη επίσημης φροντίδας και προστασίας των μελών της 

παρέχοντας κοινωνικό έργο. Η φροντίδα παρέχεται κυρίως από το γυναικείο φύλο και 

ενώ δεν υπόκειται σε κανόνες που αφορούν το δημόσιο αλλά τον ιδιωτικό-οικιακό 

χώρο, αναγνωρίζεται ως σημαντική.  

 Αποδεικνύεται η σπουδαιότητα του έργου της από την αρχή της 

επικουρικότητας που διέπει το σχεδιασμό προνοιακών πολιτικών, με το κράτος να 

παρεμβαίνει όταν η οικογένεια δεν είναι σε θέση να φροντίσει κάποιο μέλος της. Οι 

κανόνες που διέπουν την φροντίδα από την οικογένεια στηρίζονται στην 

ανταποδοτικότητα που απαρτίζεται από σύνολο άγραφων κανόνων καθώς 

δημιουργούνται σχέσεις εξάρτησης. 

 Η φροντίδα ως ευθύνη για την ποιότητα ζωής των μελών της οικογένειας 

ερμηνεύεται ως εργασία ειδικών απαιτήσεων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

αποτελούν η φροντίδα ατόμων με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένων, ασθενών. Η 

φροντίδα ως γενικό ενδιαφέρον απαιτεί σύνολο δραστηριοτήτων της οικογένειας. 

Όταν η γυναίκα ως καθοριστικός παράγοντας της ανεπίσημης φροντίδας δεν είναι 

διαθέσιμη λόγω απασχόλησής της στην αγορά εργασίας δημιουργείται το κενό 

φροντίδας στα άτυπα δίκτυα. 

 Ως άτυπα δίκτυα φροντίδας ορίζονται από την Στασινοπούλου (1992) τα 

οικογενειακά σχήματα, οι συγγενείς, οι φίλοι, οι γείτονες, οι συνάδελφοι. Βασικός 

φορέας βοήθειας θεωρείται η οικογένεια σύμφωνα και με έρευνες που έχουν γίνει 

στην Ελλάδα. Ο υπολογισμός των οικονομικών της ανεπίσημης φροντίδας είναι 

δύσκολος καθώς το κόστος επιβαρύνει τους φροντιστές-συγγενείς είτε με τη χρήση 

του ελεύθερου χρόνου τους είτε με την απουσία τους από την αγορά εργασίας. Η 

ανεπίσημη φροντίδα αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της παρεχόμενης φροντίδας σε 

όλα τα κράτη (Στασινοπούλου, 1996). 

 Στην λειτουργία των άτυπων δικτύων επαναπαύεται η πολιτεία ώστε να 

καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν και να υποβοηθηθεί το έργο του κράτους. Δεν 

αναγνωρίζονται οι ανάγκες των ατόμων που παρέχουν τη φροντίδα παρά το γεγονός 

ότι θεωρούνται συνεργάτες και συντελεστές των επίσημων υπηρεσιών. 
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 Το ελληνικό κράτος πρόνοιας στηρίχθηκε στην οικογένεια ως μέσο 

φροντίδας. Η κρίση των θεσμών της κοινωνίας, τα φαινόμενα της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού, η γήρανση του πληθυσμού δυσχεραίνουν τα άτυπα δίκτυα 

φροντίδας στο έργο που επιτελούν. Απαιτούνται μέτρα στήριξης της οικογένειας και 

ουσιαστική οικογενειακή πολιτική. 

 

Οι πραγματικές ανάγκες για υπηρεσίες πρόνοιας.  

 Τα κοινωνικά δικαιώματα αφορούν αξιώσεις παροχής από το κράτος αγαθών 

και υπηρεσιών με τον πολίτη να απαιτεί την εξασφάλιση στοιχειωδών βιοτικών 

αγαθών με απώτερο σκοπό την επίτευξη δικαιοσύνης. Στα κοινωνικά δικαιώματα 

ανήκουν η παροχή δωρεάν παιδείας, το δικαίωμα στην εργασία, κατοικία, κοινωνική 

ασφάλιση. Επίσης η προστασία της υγείας, της μητρότητας, της παιδικής ηλικίας, των 

γηρατειών, αλλά και το δικαίωμα για ειδική φροντίδα ατόμων που έχουν ανάγκη 

βοήθειας. 

 Το κράτος πρόνοιας υφίσταται αναδιατάξεις σε περιόδους κρίσης θεσμών και 

οικονομίας καθώς αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν αλλά και τις 

πρόσθετες που δημιουργούνται από τις περικοπές στον προϋπολογισμό και τα 

προβλήματα ανεργίας και ανισότητας που προκύπτουν. Σε τέτοιες περιόδους το 

κράτος πρόνοιας γίνεται αντικείμενο διάπλασης κοινωνικών ομάδων για εξασφάλιση 

κεκτημένων υπηρεσιών καθώς υπάρχει ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών παροχών.  

 Η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται από κρίση και αλλαγή του 

κοινωνικού και οικονομικού γίγνεσθαι. Τα δεδομένα που συνθέτουν την κοινωνία 

όπως το πρότυπο της οικογένειας, το εργασιακό μοντέλο αλλάζουν μορφή. 

Παράλληλα δημιουργούνται νέα κοινωνικά προβλήματα και αναδεικνύονται  όσα 

υφίστανται και δεν έχουν αντιμετωπισθεί σφαιρικά.  

 Ο κοινωνικός αποκλεισμός και η αύξηση της εγκληματικότητας 

παρουσιάζουν ανοδικές τάσεις. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και οι αλλαγές 

στην αγορά εργασίας, η τεχνολογική αναδιαμόρφωση, το δημογραφικό πρόβλημα της 

γήρανσης του πληθυσμού, καταδεικνύουν την ανάγκη αναπροσαρμογής του κράτους 

πρόνοιας ως προς τη δομή και τον ρόλο του. Η κοινωνική ασφάλεια, συνοχή και 

αλληλεγγύη πρέπει να αποτελούν τους βαθύτερους στόχους του κράτους πρόνοιας 

που η λειτουργία του καθίσταται σημαντική. 

 Τέσσερις κατηγορίες συνθέτουν οι αντιλήψεις για τη μεταρρύθμιση του 

κράτους πρόνοιας: 
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o Η ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών 

αντικαθιστώντας την κρατική μηχανή με την δράση της φιλανθρωπίας και της 

οικογένειας.  

o Η ύπαρξη υπολειμματικού κράτους για να παρεμβαίνει και να προστατεύει τα 

χαμηλά εισοδήματα, δημιουργώντας ένα ελάχιστο δίκτυ προστασίας. 

o Η μη μείωση των δαπανών για την κοινωνία αλλά την εκ νέου κατανομή τους 

προς άτομα με μεγαλύτερες ανάγκες χαρακτηρισμένος ως «τρίτος δρόμος». 

o Τέλος η ανάγκη για  στήριξη του δημόσιου χαρακτήρα του κράτους πρόνοιας 

μέσω  μεταρρυθμίσεων για προσαρμογή στα νέα δεδομένα (Κοντιάδης, 

2007). 

 Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας προχώρησε στην ανάλυση του 

περιβάλλοντος των προνοιακών πολιτικών με την τεχνική Ανάλυση SWOT. Η 

ανάλυση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος των προνοιακών πολιτικών 

τυποποιούνται μέσω της εφαρμογής της τεχνικής της SWOT (Δυνατά και Αδύνατα 

Σημεία, Ευκαιρίες, Απειλές / Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 

Ανάλυσης, η οποία αποτελεί, ως διαδεδομένο μεθοδολογικό εργαλείο, ένα 

μοντελοποιημένο τρόπο καταγραφής των κυριοτέρων συμπερασμάτων που 

προκύπτουν από την ανάλυση και την καταγραφή του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος ενός «τομέα παρέμβασης» (εν προκειμένω το σύστημα κοινωνικής 

πρόνοιας).  

 Η τεχνική Ανάλυση SWOT αποτελεί βασικό εργαλείο της διαδικασίας 

σχεδιασμού των προτεραιοτήτων και των γενικών / ειδικών στόχων της νέας 

Αναπτυξιακής Στρατηγικής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για 

τον εκσυγχρονισμό του συστήματος πρόνοιας την περίοδο 2007 – 2013 (Ινστιτούτο 

Κοινωνικής Καινοτομίας, 2007).  

Συνθετική αξιολόγηση Ανάλυσης SWOT: 
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ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

 

 Ισχυρή παρέμβαση του δημόσιου τομέα στην 

οργάνωση και παροχή κοινωνικών υπηρεσιών  

 Σταδιακή ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης και 

πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας  

 Δραστηριοποίηση των ΟΤΑ για την άσκηση 

πολιτικών κοινωνικής φροντίδας  

 Θεσμοθέτηση φορέων σχεδιασμού και 

παρακολούθησης τομεακών προνοιακών πολιτικών 

(Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικό 

Παρατηρητήριο Ατόμων με Αναπηρία, Ινστιτούτο 

Κοινωνικής Δημογραφίας και Έρευνας)  

 Ενεργοποίηση μηχανισμών ελέγχου της 

διοικητικής δράσης (Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και 

Πρόνοιας, Συνήγορος του Παιδιού, Συνήγορος για την 

Υγεία και την Κοινωνική Αλληλεγγύη)  

 Ικανοποιητική προσβασιμότητα υπηρεσιών στα 

μεγάλα αστικά κέντρα  

 Εκτεταμένη δομή υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας  

 Αποκέντρωση των Μονάδων Κοινωνικής 

Φροντίδας  

 Αναδιοργάνωση των ΔΥΠΕ  

 Σταδιακή επέκταση των προνοιακών πολιτικών 

στην ένταξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού μέσω 

ενεργητικών πολιτικών  

 Πιλοτική εφαρμογή δράσεων αποϊδρυματοποίησης 

ατόμων με αναπηρίες  

 Υψηλή προσήλωση των στελεχών και 

επαγγελματιών πρόνοιας του δημόσιου τομέα  

 Ενεργοποίηση εθελοντικών και εκκλησιαστικών 

φορέων για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας  

 Κοινωνική λειτουργία άτυπων δικτύων φροντίδας 

(οικογενειακοί φροντιστές που παρέχουν υπηρεσίες χωρίς 
αντάλλαγμα)  
 

 

 

 Ατελής προστασία των 

προνοιακών δικαιωμάτων, ιδίως στο 

επίπεδο κατοχύρωσης αξιοπρεπών 

συνθηκών διαβίωσης μέσω 

εισοδηματικών παροχών  

 Αδυναμία συντονισμού των 

συστημάτων πρόνοιας, υγείας, 

κοινωνικής ασφάλισης και προώθησης 

της απασχόλησης από τους φορείς της 

κεντρικής διοίκησης  

 Έλλειψη κεντρικού επιτελικού 

οργάνου για τον σχεδιασμό 

μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων  

 Καθυστέρηση στην 

ενεργοποίηση νομοθετικών ρυθμίσεων 

από τους φορείς της κεντρικής διοίκησης  

 Αδυναμία υποστήριξης των 

αποκεντρωτικών παρεμβάσεων από τους 

ΟΤΑ  

 Μονοδιάστατη ανάπτυξη 

προγραμμάτων κλειστής φροντίδας 

(ιδρυματοποίηση)  

 Περιορισμένη ανάπτυξη 

μηχανισμών δικτύωσης και συνέργειας 

μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών  

 Έλλειψη ολοκληρωμένου 

συστήματος διασφάλισης ποιότητας των 

κοινωνικών υπηρεσιών  

 Αδυναμία πλήρους στελέχωσης 

του συστήματος με εξειδικευμένο 

προσωπικό  

 Έλλειψη υλικοτεχνικής 

υποδομής και περιορισμένη χρήση 

υποστηρικτικών τεχνολογιών από τις 

Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας  

 Επικέντρωση των 

χρηματοδοτικών πόρων στην 

επιδοματική στήριξη ομάδων πίεσης  

 Αδυναμία αξιοποίησης εθνικών 

και υπερεθνικών πηγών εξωτερικής 

χρηματοδότησης του συστήματος  

 Αδυναμία αξιοποίησης της 

βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας  

 Περιορισμένη κατανόηση και 

ευαισθητοποίηση των συντελεστών της  

οικονομίας για τον αναπτυξιακό ρόλο 

και τις δυνατότητες του συστήματος  

 Χαμηλή αξιοπιστία του 

συστήματος στην κοινή γνώμη και τους 

διαμορφωτές πολιτικών  
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 (Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας, 2007, Πίνακας 4. Συνθετική αξιολόγηση 

Ανάλυσης SWOT, σελ. 54)  

 

 

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  ΑΠΕΙΛΕΣ  

 

 Προώθηση της διαδικασίας 

εκσυγχρονισμού του Ελληνικού μοντέλου 

κοινωνικής προστασίας στο πλαίσιο της 

Αναθεωρημένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας  

 Βούληση της Πολιτικής Ηγεσίας του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

για την μεταρρύθμιση του προνοιακού συστήματος  

 Διακομματική συναίνεση για την 

αναγκαιότητα μεταρρυθμίσεων στην άσκηση 

προνοιακών πολιτικών  

 Συνεργασία και συμβολή φορέων του 

δημόσιου, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα στον 

εκσυγχρονισμό του συστήματος  

 Δυνατότητα αξιοποίησης των μηχανισμών 

της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης  

 Δυνατότητα αξιοποίησης πρωτοβουλιών 

Διεθνών Οργανισμών για την καταπολέμηση του 

κοινωνικού αποκλεισμού  

 Δυνατότητα αξιοποίησης χρηματοδοτικών 

ευκαιριών από εθνικούς (ΣΔΙΤ) και υπερεθνικούς 

πόρους (Διακρατικές Συμφωνίες)  

 Δυνατότητα εξασφάλισης σημαντικών 

οικονομιών κλίμακας λόγω της χρήσης τεχνικών 

διασφάλισης ποιότητας  

 Δυνατότητα αξιοποίησης νέων 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας για 

την εξυπηρέτηση των πολιτών  

 Δυνατότητα αξιοποίησης του κοινωνικού 

έργου της Εκκλησίας  

 Δυνατότητα αξιοποίησης των εθελοντικών 

φορέων για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 

φροντίδας  

 

 

 Εμφάνιση νέων κοινωνικών κινδύνων 

(εξέλιξη της δημογραφικής πυραμίδας, 

μετανάστευση, φτώχεια και κοινωνικός 

αποκλεισμός)  

 Άμβλυνση του κοινωνικού ρόλου της 

οικογένειας και των άτυπων δικτύων φροντίδας  

 Επικέντρωση της μεταρρύθμισης στην 

δημοσιονομική βιωσιμότητα των προνοιακών 

πολιτικών  

 Περιορισμός των παρεμβάσεων του 

δημόσιου τομέα στην παροχή κοινωνικών 

υπηρεσιών εξαιτίας της ενίσχυσης των 

πολιτικών προνοιακού πλουραλισμού  

 Έλλειψη επιτελικού οργάνου και 

σχεδίου για την προώθηση της μεταρρύθμισης  

 Καθυστέρηση νομικής κατοχύρωσης 

των αρχών και του περιεχομένου της 

μεταρρύθμισης  

 Αδυναμία ανανέωσης των ανθρώπινων 

πόρων του συστήματος με εξειδικευμένα 

στελέχη και επαγγελματίες πρόνοιας  

 Αδυναμία εφαρμογής τεχνικών 

ολοκληρωμένης ενημέρωσης των 

ενδιαφερομένων για τις δράσεις φροντίδας και 

κοινωνικής ένταξης  

 Μεταφορά διεθνούς εμπειρίας και 

καλών πρακτικών χωρίς την απαραίτητη 

προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής 

πραγματικότητας  

 Αδυναμία αξιοποίησης πόρων από το Δ’ 

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης  

 Έλλειψη μηχανισμών υποστήριξης του 

ΥΥΚΑ για την διαχείριση σύνθετων διεθνών 

πηγών χρηματοδότησης  

 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

28 

 Σημαντικότητα της Μελέτης   

 Η στοχοθεσία των ΚΕΠ σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα αποτελέσματα των 

ερευνών που αφορούν το κράτος πρόνοιας και την ανάγκη εξυπηρέτησης των 

πολιτών αναδεικνύει τα ΚΕΠ ως μία σημαντική λειτουργική δομή για το Κράτος 

πρόνοιας. Οι ειδικές και κοινωνικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί μετά την 

οικονομική κρίση στην Ελλάδα επιτάσσουν την αξιολόγηση και τον επανασχεδιασμό 

των υπηρεσιών που τα ΚΕΠ καλούνται να υπηρετήσουν. 

 Σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι η καταγραφή του βαθμού ικανοποίησης 

από τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα ΚΕΠ καθώς και η καταγραφή των απόψεων των 

χρηστών του ΚΕΠ για τις υποθέσεις πρόνοιας που εξυπηρετούνται σε αυτά και την 

ανάγκη κάλυψης μεγαλύτερου εύρους υποθέσεων πρόνοιας.  
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Μεθοδολογία 

 Ερευνητικά Ερωτήματα 

 Ποιος ο βαθμός ικανοποίησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα Κ.Ε.Π. 

 Ποια η άποψη των χρηστών του Κ.Ε.Π. για τις υποθέσεις πρόνοιας που 

εξυπηρετούνται στα Κ.Ε.Π.  

 Υπάρχει ανάγκη κάλυψης  μεγαλύτερου εύρους υποθέσεων που σχετίζονται 

με την πρόνοια από τα Κ.Ε.Π. 

 

 Σχεδιασμός Μελέτης 
Για να απαντηθούν κατά τρόπο έγκυρο και αξιόπιστο τα ερευνητικά 

ερωτήματα ο σχεδιασμός της έρευνας βασίστηκε σε περιγραφική μελέτη  (η οποία 

αποτελεί είδος ποσοτικής μελέτης). Σύμφωνα με το Μερκούρη (2008) «Γίνεται 

περιγραφή της συχνότητας κάποιων μεταβλητών, αλλά και (δευτερευόντως) διερεύνηση 

της συσχέτισής τους με άλλους παράγοντες (γι’ αυτό και συχνά αναφέρονται ως 

περιγραφικές – διερευνητικές).» (Μερκούρης 2008, σελ 23.)  

 

 Πεδίο Μελέτης 
 Η έρευνα διεξήχθη στο ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας  Γόρτυνας που εδρεύει 

στους Αγίους Δέκα. Καλύπτει τον Δήμο Γόρτυνας  στα γεωγραφικά όρια που είχε 

προτού εφαρμοστεί το πρόγραμμα Καλλικράτης και ενωθεί με τους πρώην δήμους 

Αγίας Βαρβάρας, Κόφινα και Ρούβα. Ο πρώην Δήμος Γόρτυνας και συγκεκριμένα το 

χωριό Άγιοι Δέκα, αποτελεί έδρα του νέου Καλλικρατικού Δήμου Γόρτυνας γεγονός 

που αυξάνει και την επισκεψιμότητα του. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 462.71 

τ.χλμ και ο πληθυσμός σύμφωνα με την απογραφή του 2011 είναι  15.632 κάτοικοι.  

 Το προσωπικό που καλύπτει τις ανάγκες του πληθυσμού και των υπηρεσιών 

της έδρας του Δήμου Γόρτυνας αποτελείται από τέσσερις μόνιμους υπαλλήλους 

ειδικότητας Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών και από τον Προϊστάμενο.  

  

 Δείγμα Έρευνας 

Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή του δείγματος η μέθοδος 

δειγματοληψίας μη πιθανότητας, η οποία σύμφωνα με τη μεθοδολογία έρευνα, δεν 

διασφαλίζει στο κάθε μέλος ή στοιχείο του πληθυσμού ότι θα έχει την ίδια ευκαιρία 

να συμπεριληφθεί στο δείγμα. Με την δειγματοληψία μη πιθανότητας τα 

αποτελέσματα μπορεί να είναι αντιπροσωπευτικά του δείγματος, αλλά συνήθως τα 
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στοιχεία δεν μπορούν να γενικευθούν για το σύνολο του πληθυσμού (Μερκούρης, 

2008). 

Η μέθοδος δειγματοληψίας μη πιθανότητας χωρίζεται σε δύο τύπους 

δειγματοληψίας, στη δειγματοληψία ευκολίας και στη σκόπιμη ή μετά κρίση 

δειγματοληψία. Από τους δύο τύπους δειγματοληψίας εφαρμόστηκε η δειγματοληψία 

ευκολίας (convenience sampling), η οποία επιτρέπει τη χρησιμοποίηση όλων των 

υποκειμένων τα οποία είναι διαθέσιμα μέχρι να συγκεντρωθεί το μέγεθος του 

δείγματος που επιθυμεί ο ερευνητής (Μερκούρης, 2008). 

Η συγκεκριμένη μέθοδος επιλέχθηκε με βάση το σκοπό  της μελέτης που 

αναφέρεται στην περιγραφή και καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και όχι στην 

ανάλυση των αιτιάσεων που επιδρούν και καθορίζουν το συγκεκριμένο περιβάλλον. 

Επίσης, σημαντικοί λόγοι που καθόρισαν την επιλογή της συγκεκριμένης 

μεθόδου για την συγκέντρωση των στοιχείων αποτέλεσαν η ευκολία πρόσβασης στο 

δείγμα, το χαμηλό οικονομικό κόστος κατά την διαδικασία συγκέντρωσης των 

πληροφοριών και η χρονική διάρκεια που απορρέει από αυτόν τον τύπο 

δειγματοληψίας. 

 

 Ερευνητικό Εργαλείο 

 Στη παρούσα μελέτη, χρησιμοποιήθηκε  ως   ερευνητικό   εργαλείο   

συγκέντρωσης    δεδομένων  ένα    ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς που βασίστηκε σε 

σχετική βιβλιογραφία (Ινστιτούτο VPRC, 2005 & Ινστιτούτο VPRC, 2008). 

 Η δομή του ερωτηματολογίου καθορίζει τρεις βασικές ενότητες: χρήση 

υπηρεσιών ΚΕΠ, ικανοποίηση χρήσης υπηρεσιών ΚΕΠ και απόψεις-στάσεις για 

υποθέσεις πρόνοιας που εξυπηρετούνται ή καλύπτονται από τα ΚΕΠ.  

 Η δυνατότητα ελέγχου εγκυρότητας (validity) των απαντήσεων βασίστηκε 

στη δεύτερη ενότητα (ικανοποίηση) καθώς περιέχει 10 ομοιόμορφες ερωτήσεις με 

απόκριση σε 5-βαθμη κλίμακα Likert. Στο σύνολο των 100 συμμετεχόντων (καμία 

ελλείπουσα τιμή) ο βαθμός αξιοπιστίας (reliability) κατά Cronbach βρέθηκε α=0,965 

(πάρα πολύ καλός). Ωστόσο, απαραίτητο κρίθηκε κατά το σχεδιασμό του 

ερωτηματολογίου να καθοριστεί ο βαθμός επαναληψιμότητάς του μέσω ελέγχου test-

retest σε ανεξάρτητο, ελεγχόμενο (επώνυμα) και χωρίς επανατοποθέτηση στη βασική 

μελέτη, δείγμα 10 ατόμων. Τους δόθηκε το αρχικό ερωτηματολόγιο και το 

συμπλήρωσαν εκ νέου μετά από την πάροδο δέκα ημερών. Ο έλεγχος 

επαναληψιμότητάς έγινε στις 10 ερωτήσεις της ικανοποίησης με τη διαδικασία των 

ζευγαρωτών παρατηρήσεων κατά Student t. Αν και λόγω των πολλαπλών 
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στατιστικών ελέγχων (10 ερωτήσεις) χρησιμοποιήθηκε διόρθωση κατά Bonferroni 

0,05/k,  όπου k=10, με το p-value στο 0,05 να καθορίζεται στο 0,005, κανένας 

έλεγχος των 10 ερωτήσεων δεν απέδωσε διαφοροποίηση επαναληψιμότητάς με 

p<0,10. Η επαναληψιμότητα κρίνεται έτσι ικανοποιητική (Bland, 2000).       

Με   τη  χρήση  του  ερωτηματολογίου,  ανάλογα  με   το  είδος   των   

ερωτήσεων,   ο   ερευνητής,  μπορεί  να   συγκεντρώσει  πληροφορίες   που  αφορούν  

δημογραφικά    στοιχεία, όπως    το  φύλο, η  ηλικία,  η   οικογενειακή  κατάσταση, το  

επίπεδο  εκπαίδευσης  κ.ά.  Επίσης  πληροφορίες  που  αφορούν  τη  συμπεριφορά,  το   

επίπεδο   γνώσεων  για   ένα    συγκεκριμένο  θέμα, νοοτροπίες,  αξίες   ή  πως  

αισθάνονται  τα   υποκείμενα  ή   τι  πιστεύουν. 

Η  μελέτη   της  σχετικής   βιβλιογραφίας, το  είδος   της   μελέτης   και   ο  

σκοπός  της καθώς και η πιλοτική μελέτη που προηγήθηκε,  καθόρισαν  και   

υπέδειξαν   την   ανάγκη  για   χρήση  του  συγκεκριμένου  ερευνητικού   εργαλείου.  

Όταν σχεδιάζεται ένα ερωτηματολόγιο  ο   ερευνητής  είναι   αναγκαίο  να  δώσει   

ιδιαίτερη   προσοχή  σε  κάποια   στοιχεία  που   σχετίζονται  μ αυτό, όπως  είναι η 

γλώσσα που θα  χρησιμοποιηθεί,  το  μέγεθος  του,  η εμφάνισή  του,  το   είδος  και   

η  σειρά  των  ερωτήσεων (Oppenhaim, 1992). 

Για να διαμορφωθεί στην τελική του μορφή το ερωτηματολόγιο, προηγήθηκε 

πιλοτική μελέτη. 

 

 Πιλοτική Μελέτη 

Με την πιλοτική μελέτη ο ερευνητής διαπιστώνει εάν οι ερωτήσεις και οι 

οδηγίες του ερωτηματολογίου που θα χρησιμοποιήσει είναι κατανοητές, αφαιρεί τις 

διφορούμενες λέξεις και ελέγχει αν τα δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να 

αναλυθούν. Ακόμη βεβαιώνεται ότι τα δεδομένα που συγκεντρώνονται ικανοποιούν 

τους σκοπούς της μελέτης και ότι είναι αξιόπιστα και έγκυρα επιστημονικά (Polit & 

Hungler, 2000). 

  Το ερωτηματολόγιο, συμπληρώθηκε από δείγμα 10 ατόμων του γενικού 

πληθυσμού στα πλαίσια της πιλοτικής μελέτης. Τα άτομα αυτά επιλέχθηκαν τυχαία. 

Από την πιλοτική μελέτη προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία 

βοήθησαν στον επανασχεδιασμό του ερωτηματολογίου σε σχέση με τον τύπο των 

ερωτήσεων, στην τελική διαμόρφωση της εμφάνισης του ερωτηματολογίου και στην 

ορθή και αντικειμενική διατύπωση των ερωτήσεων σε απλή και κατανοητή γλώσσα. 

Οι παρατηρήσεις, τα σχόλια καθώς και οι απορίες των ατόμων του γενικού 

πληθυσμού  που συμμετείχαν στην πιλοτική μελέτη βοήθησαν σημαντικά στην 
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αντικειμενική και ακριβή επαναδιατύπωση των ερωτήσεων, που συμπεριλήφθηκαν 

και αποτέλεσαν στο σύνολό τους την τελική, ολοκληρωμένη μορφή του 

ερωτηματολογίου, ενώ έδωσαν την ευκαιρία να διευκρινιστούν και να καθοριστούν 

με ακρίβεια οι έννοιες και οι ορισμοί που χρησιμοποιήθηκαν στο ερωτηματολόγιο 

ώστε να έχουν την ίδια μονοσήμαντη έννοια για όλους τους αποκρινόμενους. 

Στα ερωτηματολόγια που συγκεντρώθηκαν από την πιλοτική μελέτη 

βασίστηκαν οι αλλαγές που διαμόρφωσαν το ερωτηματολόγιο στην τελική του μορφή. 

Για την συγκέντρωση των πληροφοριών έγινε επίσκεψη στο χώρο του ΚΕΠ 

Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνας, του Δήμου Γόρτυνας, έπειτα από εκχώρηση σχετικής 

άδειας από τον προϊστάμενο των ΚΕΠ Δήμου Γόρτυνας.  

 Τα άτομα ερωτήθηκαν προφορικά εάν επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 

έρευνα. Όσοι συμφωνούσαν να συμμετάσχουν στην έρευνα, συμπλήρωναν το 

ερωτηματολόγιο, αφού πρώτα τους παρέχονταν από τον ερευνητή οι απαραίτητες 

διευκρινήσεις για την σωστή συμπλήρωσή του. 

 Ο χρόνος που δόθηκε για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου σε κάθε 

συμμετέχοντα ήταν 6 λεπτά. 

Μέσω της προσωπικής επαφής έγινε προσπάθεια να επιτευχθεί όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη επιστροφή ερωτηματολογίων, ενώ παράλληλα δόθηκε η 

ευκαιρία στην περίπτωση που υπήρχε κάποια απορία σχετικά με τις ερωτήσεις να 

γίνουν οι απαραίτητες διευκρινήσεις. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε 

από Μάρτιο έως Απρίλιο του 2013. 

 

 Δεοντολογία της Μελέτης 

  Σε κάθε επιστημονική μελέτη για να αποτραπεί κάθε πιθανότητα εμφάνισης 

χειρισμών που θα μπορούσαν να βλάψουν τα υποκείμενα που λαμβάνουν μέρος σε 

αυτή, θα πρέπει να εφαρμόζονται και να τηρούνται  αυστηρά οι αρχές δεοντολογίας, 

οι οποίες διασφαλίζουν και καθορίζουν  τους ηθικούς άξονες μέσα στους οποίους 

αναπτύσσεται και   ολοκληρώνεται  μια  μελέτη.  

Τρεις είναι οι αρχές  που  θεσπίστηκαν από την αναφορά του Βelmont  όπως 

αναφέρονται στο βιβλίο της Σαχίνη (1997), μεθοδολογία έρευνας, οι οποίες 

καθορίζουν τους ηθικούς άξονες πάνω στους οποίους βασίστηκε και σχεδιάστηκε η 

παρούσα μελέτη:   

 Η αρχή του οφέλους και μη  βλάβης, η αρχή του σεβασμού για την ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια και η αρχή της δικαιοσύνης. Πάνω σε αυτές τις αρχές στηρίζονται τα 
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κριτήρια ηθικής συμπεριφοράς στην έρευνα, καθώς και τα βασικά δικαιώματα των 

υποκειμένων έρευνας. 

Τα δικαιώματα των υποκειμένων έρευνας είναι τα εξής: 

Α) Δικαίωμα να μην υποστεί βλάβη. Αναφαίρετο δικαίωμα των υποκειμένων 

μιας έρευνας είναι να μην υπόκεινται από τους ερευνητές σε ερωτήσεις που μπορεί 

να προκαλέσουν βλάβη στον ψυχικό τους κόσμο σε φυσικό, συγκινησιακό, νομικό, 

οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο (Σαχίνη-Καρδάση 1997). 

 Στη συγκεκριμένη έρευνα ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να 

συμπληρώσουν  ένα συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο χωρίς να ασκηθεί οποιαδήποτε 

είδους πίεση. Ο απαιτούμενος χρόνος ήταν ελάχιστος. Οι ερωτήσεις ήταν κατανοητές 

και δε προσέβαλλαν την προσωπικότητα των ατόμων. 

Β) Δικαίωμα για πλήρη διαφάνεια. «Η αρχή σεβασμού για την ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια   περιλαμβάνει το δικαίωμα των ατόμων να λάβουν εκούσιες αποφάσεις 

μετά από ακριβή  πληροφόρηση για τη συμμετοχή τους σε μια μελέτη» (Σαχίνη-

Καρδάση 1997, σελ. 22). 

 Στη συγκεκριμένη έρευνα οι πολίτες που προσεγγίστηκαν για να συμμετέχουν 

στη μελέτη, πριν την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ενημερώθηκαν για την 

ταυτότητα μας. Εξηγήθηκε ο σκοπός της μελέτης, η μέθοδος και η διαδικασία με την 

οποία θα γίνει η συλλογή των ερωτηματολογίων. Επισημάναμε ότι τα προσωπικά 

τους στοιχεία θα παραμείνουν ανώνυμα και ότι έχουν δικαίωμα να αρνηθούν να 

συμμετάσχουν. 

Γ) Δικαίωμα αυτοαπόφασης. «Το δικαίωμα αυτοαπόφασης σημαίνει τα 

δυνητικά υποκείμενα έρευνας έχουν το δικαίωμα να παίρνουν εκούσια απόφαση για 

τη συμμετοχή τους ή μη στην τελετή, χωρίς εξαναγκασμό, πίεση ή ανεπίτρεπτη 

επίδραση οποιοδήποτε είδους» (Σαχίνη-Καρδάση 1997, σελ. 23). 

 Στην παρούσα μελέτη αφού δόθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου οι πολίτες βασιζόμενοι στη δική τους κρίση 

αποφάσισαν για την συμπλήρωσή του ή όχι.  

Δ) Δικαίωμα  για ιδιωτικότητα, ανωνυμία και εμπιστευτικότητα. 

 «Η ιδιωτικότητα καθιστά ικανό ένα άτομο να συμπεριφέρεται χωρίς 

παρεμβάσεις και χωρίς την πιθανότητα ότι η ιδιωτική συμπεριφορά ή οι σκέψεις του 

μπορεί να χρησιμοποιηθούν αργότερα για να εμβάλλουν σε αμηχανία ή να το 

μειώσουν» (Σαχίνη-Καρδάση 1997, σελ. 24). 

 Επισημάνθηκε στους συμμετέχοντες, ότι θα μεταχειριστούμε τις απαντήσεις 

τους με πλήρη εχεμύθεια. Τα δεδομένα θα διαφυλαχθούν με κάθε ευσυνειδησία και 
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θα τα χειριστούμε ως αυστηρώς εμπιστευτικά. Δεν θα γίνει καμία αναφορά που να 

διευκολύνει την αναγνώριση προσώπων ή οργανισμών από τις εκθέσεις που θα 

προκύπτουν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

 

 Στατιστική Ανάλυση 

 Η ανάλυση των δεδομένων της μελέτης έγινε με το πρόγραμμα IBM SPSS 

20.0. Έγινε υπολογισμός κατανομών συχνοτήτων κύριων και βασικών 

χαρακτηριστικών της  χρήσης υπηρεσιών ΚΕΠ, της ικανοποίησης χρήσης υπηρεσιών 

ΚΕΠ και των απόψεων-στάσεων για υποθέσεις πρόνοιας που εξυπηρετούνται ή 

καλύπτονται από τα ΚΕΠ. Η σχέση με προσωπικά χαρακτηριστικά ελέγχθηκε με τη 

μέθοδο χ2  ενώ στη διαφορά κατανομής συχνοτήτων ή βαθμολογιών αξιολόγησης 

(score) έγινε εκτίμηση των 95% διαστημάτων εμπιστοσύνης μέσω τεχνικής bootstrap. 
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Αποτελέσματα 

 Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος, που  προκύπτουν από τις 

σχετικές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου της παρούσας έρευνας, παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 1.  Το σύνολο των συμμετεχόντων στην μελέτη σε 100 άτομα (N=100) 

(response rate   ). Από τους συμμετέχοντες στην μελέτη ποσοστό 57% ήταν γυναίκες 

και 40% οι άνδρες, οι γυναίκες αποτέλεσαν την πλειονότητα.  

 Κατά 35,5% εκπροσωπήθηκε η ηλικιακή ομάδα 30-39 ετών, με αμέσως 

επόμενη την ηλικιακή ομάδα 40-49 ετών  με ποσοστό 28%. Η ελάχιστη ηλικιακή 

ομάδα των 20-29 ετών αποτέλεσε το 16,1% του δείγματος, ενώ η μέγιστη ηλικιακή 

ομάδα των 70-79 ετών εκπροσωπείτε με ποσοστό μόλις 2,2%. Οι ομάδες 50-59 ετών 

και 60-69 ετών εκπροσωπούνται με ποσοστά 12,9% και 5,4% αντίστοιχα. 

 Ως προς την οικογενειακή κατάσταση του δείγματος η πλειοψηφία ήταν 

έγγαμοι με ποσοστό 68% και έπονται οι άγαμοι με ποσοστό 26%, χήροι με 2% και οι 

διαζευγμένοι με 4%. 

 Τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά του δείγματος της μελέτης 

παρουσιάζονται επίσης στον Πίνακα 1. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε κυρίως 

από απόφοιτους Λυκείου με ποσοστό 38,4% και απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ με ποσοστό 

36,4%. Οι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης Δημοτικού αγγίζουν το 12,1% ενώ 

οι απόφοιτοι Γυμνασίου το 11,1%.  

 Η επαγγελματική απασχόληση παρουσιάζει  κατανομή με μεγαλύτερο 

ποσοστό ιδιωτικών υπαλλήλων με ποσοστό 21,2% με μικρή διαφορά από τους 

ελεύθερους επαγγελματίες με ποσοστό 20,2%. Ακολουθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι 

με 16,2%  και οι αγρότες με ποσοστό 15,2%. Η κατηγορία οικιακά και άνεργοι 

εκπροσωπούν το 17,2% του δείγματος ενώ οι συνταξιούχοι μόλις το 8,1%. 

 Μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 300€ δήλωσε το 12,9% των 

ερωτηθέντων ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες εισοδήματος 301-900€, 901-1500€ και 

1501 και πάνω, κυμαίνονται σε ποσοστά 28%, 29% και 30% αντίστοιχα. 

 Ο τόπος μόνιμης κατοικίας παρουσιάζει μεγαλύτερο ποσοστό κατοίκων 

χωριού με 63,6% και με ποσοστό 36,4% απάντησαν οι κάτοικοι της πόλης. 
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Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά των 100 συμμετεχόντων της μελέτης.  

  ν % 
    

Φύλο  Άνδρες 40 40,0 

 Γυναίκες 57 57,0 

 καμία απάντηση 3 3,0 
    

Ηλικία, χρόνια 20-29 15 16,1 

 30-39 33 35,5 

 40-49 26 28,0 

 50-59 12 12,9 

 60-69 5 5,4 

 70-79 2 2,2 
    

Μορφωτικό επίπεδο Δημοτικό  12 12,1 

 Γυμνάσιο 11 11,1 

 Λύκειο 38 38,4 

 ΑΕΙ, ΤΕΙ 36 36,4 

 άλλο  2 2,0 
    

Επάγγελμα Ελεύθερος επαγγελματίας 20 20,2 

 Δημόσιος υπάλληλος 16 16,2 

 Ιδιωτικός υπάλληλος 21 21,2 

 Αγρότης 15 15,2 

 Φοιτητής 1 1,0 

 Συνταξιούχος 8 8,1 

 Οικιακά, άνεργος 17 17,2 

 άλλο 1 1,0 
  9  

Οικογενειακή κατάσταση Άγαμος/η 26 26,0 

 Έγγαμος/η 68 68,0 

 Διαζευγμένος/η 4 4,0 

 Χήρος/α 2 2,0 
    

Μηνιαίο 
οικογενειακό 
εισόδημα, € 

έως 300  12 12,9 

301-900 26 28,0 

 901-1500 27 29,0 

 1501+ 28 30,1 
    

Τόπος διαμονής χωριό 63 63,6 

 πόλη 36 36,4 
    

    

 

 

 

 

 

 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

37 

 Η χρήση των ΚΕΠ ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά των 100 

συμμετεχόντων της μελέτης και όχι με άλλα προσωπικά χαρακτηριστικά, 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. Στην επιλογή των ερωτώμενων για το που 

απευθύνονται για να εξυπηρετηθούν για υποθέσεις που σχετίζονται με το δημόσιο το 

72,5% των ανδρών απάντησαν στο ΚΕΠ ενώ το 52,6% των γυναικών απάντησαν 

στην αρμόδια υπηρεσία.. Το σύνολο των ερωτηθέντων απάντησε στο ΚΕΠ με 

ποσοστό 57,7% ενώ στην αρμόδια υπηρεσία απάντησε το 42,3%. 

 Στην ίδια ερώτηση η ηλικιακή κατανομή παρουσιάζει την ομάδα 20-39 ετών 

να επιθυμεί να απευθυνθεί  για την εξυπηρέτησή του στο ΚΕΠ με ποσοστό 60,4%. Η 

ομάδα 40-59 ετών απευθύνεται στο ΚΕΠ με ποσοστό 55,3% και τέλος η ομάδα άνω 

των 60 ετών προτιμά το ΚΕΠ κατά 57,1%. 

 Όσοι κατοικούν σε χωριό επιλέγουν το ΚΕΠ για την εξυπηρέτησή τους κατά 

65,1% ενώ οι κάτοικοι της πόλης προτιμούν την αρμόδια υπηρεσία με ποσοστό 

52,8%. 

 

Πίνακας 2. Χρήση υπηρεσιών ΚΕΠ ως προς βασικά χαρακτηριστικά των 100 
συμμετεχόντων της μελέτης.  

  
Που απευθύνεστε για να εξυπηρετηθείτε για 

τις υποθέσεις σας που σχετίζονται με το 
δημόσιο τομέα:    

 

  ΚΕΠ 
Στην αρμόδια 

υπηρεσία 
 

  ν (%) 
P-

value 
     

Φύλο  Άνδρες 29 (72,5) 11 (27,5) 
0,021 

 Γυναίκες 27 (47,4) 30 (52,6) 

 Σύνολο 56 (57,7) 41 (42,3)  
     

Ηλικία, χρόνια 20-39 29 (60,4) 19 (39,6) 

0,890  40-59 21 (55,3) 17 (44,7) 

 60+ 4 (57,1) 3 (42,9) 
     

Τόπος 
διαμονής 

χωριό 41 (65,1) 22 (34,9) 
0,083 

 πόλη 17 (47,2) 19 (52,8) 
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 Αναφορικά με τη χρήση των υπηρεσιών ΚΕΠ το τελευταίο δίμηνο, οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα σύμφωνα με το Σχήμα 1. , επισκέφθηκαν το ΚΕΠ από 

μία έως δύο φορές κατά ποσοστό 41%. Από τρείς έως τέσσερις φορές έκαναν χρήση 

του ΚΕΠ το τελευταίο δίμηνο κατά 22%. Καμία φορά δεν χρησιμοποίησε το ΚΕΠ για 

το δίμηνο που είχε περάσει έως να ερωτηθούν το 18% του δείγματος. Με ποσοστό 

12% και 7% αντίστοιχα έκαναν χρήση ΚΕΠ από πέντε έως έξι φορές και για 

περισσότερες από έξι φορές το δίμηνο που προηγείτο της μελέτης. 

 
Σχήμα 1. Χρήση υπηρεσιών ΚΕΠ το τελευταίο δίμηνο από τους 
συμμετέχοντες της  μελέτης.  

 
Τα Ι αφορούν την εκτίμηση 95% διαστημάτων εμπιστοσύνης.  
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 Η αξιολόγηση με μέσες βαθμολογίες της χρήσης των υπηρεσιών ΚΕΠ από το 

δείγμα της μελέτης παρουσιάζεται στο Σχήμα 2. Συγκεκριμένα η εμπιστοσύνη που 

δείχνουν οι συμμετέχοντες στη μελέτη στις πληροφορίες που παρέχονται στο ΚΕΠ 

είναι 4,4 με τιμές από 1:καθόλου έως 5:πάρα πολύ. Η μέση βαθμολογία 4,3 

αντιπροσωπεύει την ενημέρωση των πολιτών από τους υπαλλήλους για τις 

διαδικασίες που διεκπεραιώνονται στο ΚΕΠ (τιμές από 1:καθόλου έως 5:πάρα πολύ). 

Με τιμές από 1:καθόλου έως 5: πάρα πολύ οι απαντήσεις του δείγματος δίνει μέση 

βαθμολογία 4,6 αναφορικά με την υπόθεση ότι η ότι η καλύτερη συνεργασία των 

δημοσίων υπηρεσιών με τα ΚΕΠ θα βελτίωνε την λειτουργία των ΚΕΠ. 

 

  Σχήμα 2. Αξιολόγηση (μέσες βαθμολογίες) χρήσης υπηρεσιών ΚΕΠ από 
τους συμμετέχοντες της  μελέτης.  

 
Τα Ι αφορούν την εκτίμηση 95% διαστημάτων εμπιστοσύνης.  
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 Λόγοι και συχνότητες επισκεψιμότητας του ΚΕΠ από το δείγμα 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 3. Το γνήσιο της υπογραφής οδηγεί το 80% των 

ερωτηθέντων στο ΚΕΠ και οι επικυρώσεις το 69%. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

επισκέπτονται κατά 52% για γενικές πληροφορίες και το 47% για έκδοση 

πιστοποιητικού. Οι προκηρύξεις, τα ασφαλιστικά ταμεία και η Εισαγγελία αποτελούν 

αιτίες επίσκεψης του ΚΕΠ κατά ποσοστά 27%,18% και 10% αντίστοιχα. Η Πρόνοια 

ως λόγος για να απευθυνθούν στο ΚΕΠ οι ερωτώμενοι φθάνει μόνο το 2%. 

 

Σχήμα 3. Λόγοι και αντίστοιχες συχνότητες επισκεψιμότητας στα ΚΕΠ από 
τους συμμετέχοντες της  μελέτης. 

 
 
Τα Ι αφορούν την εκτίμηση 95% διαστημάτων εμπιστοσύνης.  

 

 Η ικανοποίηση από τη χρήση των ΚΕΠ από τους συμμετέχοντες στην μελέτη 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 4. όπου με τιμές 1:καθόλου και 5:πάρα πολύ, με μέση 

βαθμολογία 4,4 αξιολογούνται τρείς ερωτήσεις που αφορούν την ικανοποίηση από 

την συμπεριφορά των υπαλλήλων, από την επιθυμία της επανάληψης της χρήσης των 

υπηρεσιών του ΚΕΠ και από την ικανοποίηση για την πληρότητα των πληροφοριών 

που δόθηκαν από τους υπαλλήλους του ΚΕΠ.  Στη μέση βαθμολογία 4,3 

κατατάσσουν οι ερωτηθέντες την ικανοποίησή τους από την ποιότητα των υπηρεσιών 

που παρέχει το ΚΕΠ, από την σαφήνεια των πληροφοριών που έλαβαν από τους 
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υπαλλήλους, από την γνώση και εμπειρία των υπαλλήλων και από τη συνολική 

εικόνα του ΚΕΠ.  

 Η ικανοποίηση από την επικοινωνία με το ΚΕΠ είτε τηλεφωνικά είτε με 

επιστολές κλπ. παρουσιάζει μέση τιμή 4,1 ομοίως με την ικανοποίηση από το χρόνο 

απόκρισης των υπαλλήλων του ΚΕΠ και τη διαθεσιμότητά τους στα αιτήματα των 

ερωτηθέντων. Η ικανοποίηση από το έντυπο πληροφοριακό υλικό που διαθέτουν τα 

ΚΕΠ στους πολίτες αξιολογείται με μέση τιμή 3,6. Η Συνολική ικανοποίηση έχει τιμή 

4,2. 

 Σχήμα 4. Αξιολόγηση (μέσες βαθμολογίες) ερωτήσεων ικανοποίησης χρήσης 

υπηρεσιών ΚΕΠ από τους συμμετέχοντες της  μελέτης.  

 
Τα Ι αφορούν την εκτίμηση 95% διαστημάτων εμπιστοσύνης.  
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 Απόψεις & στάσεις χρηστών ΚΕΠ για υποθέσεις πρόνοιας που 

εξυπηρετούνται από τα ΚΕΠ ή ανάγκη κάλυψης περισσότερων υποθέσεων από τα 

ΚΕΠ. 

 Σχετικά με του που απευθύνονται οι συμμετέχοντες στην έρευνα για 

υποθέσεις υγείας που τους αφορούν όπως απεικονίζεται στον Πίνακα 3. σε 

συνάρτηση και με τον τόπο κατοικίας τους το 53,5%, εκ των οποίων το 54% 

διαμένουν σε χωριό, επιλέγει το Νοσοκομείο για την εξυπηρέτησή του. Το ΙΚΑ 

προτιμά το 21,2% εκ των οποίων το 30,6% κατοικεί σε πόλη.  

 Το 37,4% των ερωτηθέντων επιλέγει το Κέντρο Υγείας για υποθέσεις υγείας 

που τους αφορούν με το 52,4 εξ αυτών να κατοικεί στο χωριό P-value <0,001. Τα 

δημόσια περιφερειακά ιατρεία επισκέπτεται μόλις το 9,1% εκ των οποίων το 11,1% 

διαμένει στο χωριό. 

 Ιδιώτη γιατρό προτιμούν για υποθέσεις υγείας που τους απασχολούν οι 

ερωτηθέντες στη μελέτη κατά ποσοστό 56,6%, με το 66,7% εξ αυτών να έχει τόπο 

κατοικίας την πόλη. 

 

 Πίνακας 3. Κατανομή συχνοτήτων 99 συμμετεχόντων της μελέτης για τα 
σημεία που απευθύνονται σε υποθέσεις της υγείας τους, και ως προς τον 
τόπο διαμονής τους.  

  Τόπος διαμονής  

Που απευθύνεστε για υποθέσεις 
υγείας που σας απασχολούν 
(πολλαπλή επιλογή): 

Σύνολο Χωριό Πόλη  

ν (%) P-value 
      

Σε  Νοσοκομεία 53 (53,5) 34 (54,0) 19 (52,8) 0,909 

Στο ΙΚΑ 21 (21,2) 10 (15,9) 11 (30,6) 0,086 

Στο Κέντρο Υγείας 37 (37,4) 33 (52,4) 4 (11,1) <0,001 

Σε δημόσια περιφερειακά 
ιατρεία 

9 (9,1) 7 (11,1) 2 (5,6) 0,355 

Σε ιδιώτη ιατρό 56 (56,6) 32 (50,8) 24 (66,7) 0,125 

     

Έλεγχοι χ2. 

 

 Αναφορικά με την επιλογή φορέα εξυπηρέτησης από το δείγμα για υπόθεση 

που σχετίζεται με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες ή την Πρόνοια, σε συνάρτηση με τον 

τόπο διαμονής τους παρατηρούμε στον Πίνακα 4. τα ακόλουθα αποτελέσματα. 

 Επιλέγουν το ΚΕΠ το 77,8% των ερωτηθέντων εκ των οποίων το 88,9% 

διαμένουν σε χωριό p-value <0.001 . Στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της 

Περιφέρειας Κρήτης θα αποταθούν για ανάλογες υποθέσεις οι συμμετέχοντες στην 

έρευνα κατά ποσοστό 14,1% από τους οποίους το 22,2% διαμένει στην πόλη.  Η 

υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου τυγχάνει της επιλογής του 28,3% του 

δείγματος με το 36,1% εξ αυτών να κατοικεί στην πόλη. 
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 Σημαντικά περισσότεροι άνδρες έναντι γυναικών επιθυμούν το ΚΕΠ με 

ποσοστό 88,5% έναντι 70,2%, αλλά λιγότεροι την Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας 

του οικείου Δήμου με ποσοστά 15% έναντι 38,6%. 

Πίνακας 4. Κατανομή συχνοτήτων 99 συμμετεχόντων της μελέτης για τα 
σημεία που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν για μια υπόθεση που σχετίζεται με 
τις Κοινωνικές Υπηρεσίες ή την Πρόνοια, και ως προς τον τόπο διαμονής 
τους.  

  Τόπος διαμονής  

Που επιθυμείτε να εξυπηρετηθείτε για 
μια υπόθεση που σχετίζετε με τις 
Κοινωνικές Υπηρεσίες ή την Πρόνοια 
(πολλαπλή επιλογή): 

Σύνολο Χωριό Πόλη  

ν (%) P-value 
      

Στο ΚΕΠ 77 (77,8) 56 (88,9) 21 (58,3) <0,001 

Στη Δ/νση κοινωνικής 
Μέριμνας της Περιφέρειας 
Κρήτης 

14 (14,1) 6 (9,5) 8 (22,2) 0,081 

Στην υπηρεσία Κοινωνικής 
Προστασίας του οικείου Δήμου 

28 (28,3) 15 (23,8) 13 (36,1) 0,191 

     

Έλεγχοι χ2. 

 
 

 Στο  δείγμα της μελέτης ετέθησαν ερωτήσεις σχετικά με τις γνώσεις και τις 

πεποιθήσεις για την λειτουργία των ΚΕΠ σε θέματα Υγείας & Πρόνοιας. 

Παρατηρώντας τον Πίνακα 5. το 48% του δείγματος δεν γνωρίζει ότι μπορεί να 

εξυπηρετηθεί στο ΚΕΠ για υποθέσεις υγείας και πρόνοιας έναντι του 23% που 

γνωρίζει. Με ποσοστό 56% έναντι 40% θεωρούν οι ερωτώμενοι αποτελεσματική τη 

μεσολάβηση του ΚΕΠ για διοικητικά θέματα που σχετίζονται με την υγεία όπως για 

παράδειγμα τη θεώρηση βιβλιαρίων.  

 Το 85% του δείγματος πιστεύει ότι υπάρχει ανάγκη για τη συνεργασία των 

ΚΕΠ με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες/Υπηρεσίες Πρόνοιας. Με ποσοστό 93% οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν πως θα επιθυμούσαν την συνεργασία των 

ΚΕΠ με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες/Υπηρεσίες Πρόνοιας. Στην ερώτηση για το ποιος 

υπάλληλος πιστεύουν ότι προσεγγίζεται ευκολότερα οι ερωτώμενοι απάντησαν κατά 

82% του ΚΕΠ έναντι 2% ο υπάλληλος οποιασδήποτε Δημόσιας Υπηρεσίας. 
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Πίνακας 5. Κατανομή συχνοτήτων των 100 συμμετεχόντων της μελέτης σε 
ερωτήσεις αναφερόμενες σε γνώσεις και πεποιθήσεις τους σχετικά με την 
λειτουργία των ΚΕΠ σε θέματα Υγείας & Πρόνοιας.  

 
Ναι Όχι Δεν γνωρίζει 

% (95%ΔΕ) 
     

Γνωρίζετε ότι μπορείτε να 
εξυπηρετηθείτε για υποθέσεις 
υγείας & πρόνοιας στο ΚΕΠ:  

23,0 (15,0-
31,0) 

29,0 (21,0-38,0) 
48,0 (38,0-

58,0) 

Θεωρείτε αποτελεσματική  τη 
μεσολάβηση του ΚΕΠ για 
διοικητικά θέματα  που 
αφορούν στην υγεία, όπως για 
παράδειγμα θεώρηση 
βιβλιαρίων: 

56,0 (46,0-
66,0) 

4,0 (1,0-8,0) 
40,0 (30,0-

49,0) 

Πιστεύετε ότι υπάρχει ανάγκη 
για συνεργασία των ΚΕΠ με τις 
Κοινωνικές 
Υπηρεσίες/Υπηρεσίες 
Πρόνοιας:   

85,0 (87,0-
97,0) 

- 15,0 (9,0-22,0) 

Θα επιθυμούσατε την 
συνεργασία των ΚΕΠ με τις 
Κοινωνικές 
Υπηρεσίες/Υπηρεσίες 
Πρόνοιας:   

93,0 (87,0-
97,0) 

- 7 (3,0-13,0) 

 Του ΚΕΠ             
Οποιασδήποτε 

Δημόσιας 
Υπηρεσίας     

Δεν γνωρίζει 

 % (95%ΔΕ) 

Ποιος πιστεύετε είναι πιο 
προσιτός υπάλληλος:  

82,0 (74,0-
89,0) 

2,0 (0,0-5,0) 16,0 (9,0-23,0) 

     

 
 
 Αξιολογώντας τη χρησιμότητα ηλεκτρονικής διασύνδεσης των ΚΕΠ με τις 

Κοινωνικές Υπηρεσίες Πρόνοιας οι συμμετέχοντες, σύμφωνα με το Σχήμα 5.  , με 

ποσοστό 46% θεωρούν ότι υπάρχει πάρα πολύ χρησιμότητα της συνεργασίας αυτής, 

έναντι του 8% του δείγματος που θεωρούν λίγη τη χρησιμότητα. Οι απαντήσεις για 

Μέτρια και Πολύ χρησιμότητα ηλεκτρονικής διασύνδεσης του ΚΕΠ με τις 

Κοινωνικές Υπηρεσίες Πρόνοιας έδωσαν ποσοστά 25% και 21% αντίστοιχα ενώ 

μηδενικό ήταν το ποσοστό για την απάντηση καθόλου χρησιμότητας.  
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Σχήμα 5. Αξιολόγηση χρησιμότητας ηλεκτρονικής διασύνδεσης ΚΕΠ με 
Κοινωνικές Υπηρεσίες Πρόνοιας από τους συμμετέχοντες της  μελέτης.  
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Συζήτηση 
 Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, έδειξαν ότι ο βαθμός ικανοποίησης 

των πολιτών από το ΚΕΠ ήταν πάρα πολύ υψηλός.  Στο ερευνητικό ερώτημα για την 

άποψη των πολιτών σχετικά με την ανάθεση στα ΚΕΠ υποθέσεων πρόνοιας οι 

πολίτες απάντησαν με μεγάλο ποσοστό θετικά δηλώνοντας παράλληλα την επιθυμία 

τους για ηλεκτρονική διασύνδεση των υπηρεσιών πρόνοιας με τα ΚΕΠ. Τέλος, όσον 

αφορά την ανάγκη κάλυψης υποθέσεων πρόνοιας από τα ΚΕΠ, απάντησαν θετικά σε 

υψηλό ποσοστό.  

 Η πρώτη υπόθεση της έρευνας αναφέρει την ικανοποίηση από τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες στα ΚΕΠ. Οι παράγοντες που μετρήθηκαν για τον 

υπολογισμό της ικανοποίησης είναι η συμπεριφορά των υπαλλήλων των ΚΕΠ, η 

πληρότητα των πληροφοριών που παρέχουν στους πολίτες καθώς και η πρόθεση 

μελλοντικής χρήσης των υπηρεσιών του ΚΕΠ. Η αξιολόγησή τους πλησιάζει την 

μεγάλη ικανοποίηση.  

 Οι παράγοντες ποιότητα των υπηρεσιών στο ΚΕΠ, σαφήνεια των 

πληροφοριών που δίνονται, γνώσης και εμπειρίας των υπαλλήλων δίνουν μεγάλη 

ικανοποίηση στους χρήστες του ΚΕΠ. Φαίνεται πως το προσωπικό του ΚΕΠ εμπνέει 

εμπιστοσύνη στους πολίτες που το χρησιμοποιούν και συμμετέχει η ικανοποίηση 

αυτή σημαντικά στη διαμόρφωση της ικανοποίησης από τη συνολική εικόνα του 

ΚΕΠ. Σε πανελλαδική έρευνα που διεξήχθη από το Ινστιτούτο VPRC το 2005,η 

ικανοποίηση από τις πληροφορίες που έλαβαν από το ΚΕΠ άφησαν ικανοποιημένους 

τους συμμετέχοντες με υψηλό ποσοστό. Η εγκυρότητα, η ακρίβεια και η κατανόηση 

των πληροφοριών αποτυπώνονται στην έρευνα της Καλαμάτας με ανάλογα υψηλά 

ποσοστά (Γκουλούση, 2007).  

 Από την σχεδόν πλήρη ικανοποίηση διαφοροποιούνται οι απαντήσεις όταν 

πρόκειται για την ικανοποίηση από την επικοινωνία με το ΚΕΠ με άλλα μέσα όπως 

τηλέφωνο, fax και τη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων αναφορικά με το χρόνο 

απόκρισης.  

  Η παροχή έντυπου πληροφοριακού υλικού κατά την επίσκεψη στο ΚΕΠ 

αφήνει λιγότερο ικανοποιημένους τους χρήστες του ΚΕΠ μειώνοντας έτσι την 

πραγματική συνολική ικανοποίηση. Ο χρόνος απόκρισης και η επικοινωνία με άλλα 

μέσα καθώς και το έντυπο υλικό αφήνουν λιγότερο ικανοποιημένους όσους κάνουν 

χρήση του ΚΕΠ.  
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 Η συνολική ικανοποίηση στην έρευνα του 2005 του VPRC αποτυπώνεται σε 

υψηλά επίπεδα και  παρέμεινε στα ίδια υψηλά επίπεδα και στην έρευνα του 2008 από 

το Ινστιτούτο VPRC. 

 Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αφορά τη χρήση υπηρεσιών ΚΕΠ. 

Παρατηρείται διαφορά κατά την ποιοτική μεταβλητή φύλο, καθώς οι άνδρες φαίνεται 

να επιλέγουν να κάνουν χρήση του ΚΕΠ με υψηλότερο ποσοστό έναντι των 

γυναικών, οι οποίες απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία για την υπόθεση που τους 

ενδιαφέρει. Επίσης στην έρευνα του VPRC(2005) οι άνδρες που χρησιμοποιούσαν τα 

ΚΕΠ ήταν περισσότεροι από τις γυναίκες. 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι λιγότεροι άνδρες απευθύνονται στην  υπηρεσία 

Κοινωνικής Προστασίας του οικείου Δήμου έναντι του ποσοστού των γυναικών. Στις 

συνολικές εκτιμήσεις των δυο φύλων αποτυπώνεται ότι απευθύνονται στο ΚΕΠ 

περισσότερο από ότι σε κάποια άλλη υπηρεσία του δημοσίου για τις υποθέσεις τους. 

 Επίσης η χρήση του ΚΕΠ έναντι της αρμόδιας δημόσιας υπηρεσίας φαίνεται 

να προτιμάτε από κάθε ηλικία. Στην κλάση 20-39 παρατηρείται το μεγαλύτερο 

ποσοστό προτίμησης του ΚΕΠ. Το αποτέλεσμα της ανάλυσης δείχνει ότι και τα 

άτομα της μέγιστης ηλικιακής κλάσης 60+ του δείγματος,  προτιμούν επίσης τη 

χρήση του ΚΕΠ. Ομοιάζουν τα ευρήματα με εκείνα της έρευνας του VPRC του 2005 

όπου οι ηλικιακές κατηγορίες 25-34 ετών και 55-64 ετών χρησιμοποιεί τα ΚΕΠ για 

να εξυπηρετηθεί.  

 Ως προς τον τόπο διαμονής υπήρξε διαφοροποίηση με τους κατοίκους του 

χωριού να προτιμούν το ΚΕΠ εν αντιθέσει με τους κατοίκους της πόλης που 

επιλέγουν την αρμόδια δημόσια υπηρεσία. Τα αποτελέσματα αυτά θα μπορούσαν να 

ερμηνευθούν ως αποτέλεσμα της επιλογής του συγκεκριμένου ΚΕΠ που καλύπτει μη 

αστική περιοχή. 

 Οι μέσες βαθμολογίες σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών του ΚΕΠ σε σχέση 

με την εμπιστοσύνη των πληροφοριών που παρέχονται και την ενημέρωση που 

λαμβάνουν από τους υπαλλήλους δίνουν μια σαφή εικόνα για δύο από τους λόγους 

που το ΚΕΠ έρχεται πρώτο στην προτίμηση των χρηστών ΚΕΠ όταν πρόκειται για 

την εξυπηρέτησή τους.  

 Παράλληλα δηλώνουν ξεκάθαρα πως μια καλύτερη συνεργασία των 

υπολοίπων δημοσίων υπηρεσιών με τα ΚΕΠ θα βελτίωνε ακόμα περισσότερο τη 

λειτουργία των ΚΕΠ. Παρόμοια αποτελέσματα παρουσιάζει η έρευνα του VPRC το 

2005 όπου η αρμόδια υπηρεσία και όχι το ΚΕΠ φάνηκε να είναι κατά κύριο λόγο 

υπεύθυνη για την καθυστέρηση εγγράφων από τα ΚΕΠ. 
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 Ως πρώτο λόγο επίσκεψης στο ΚΕΠ οι πολίτες στην παρούσα μελέτη 

δηλώνουν το γνήσιο της υπογραφής, ενώ σε μικρότερο ποσοστό αναφέρουν τις 

υπηρεσίες πρόνοιας που το ΚΕΠ παρέχει. Πιθανή ερμηνεία για το αποτέλεσμα αυτό 

είναι ο μικρός αριθμός υπηρεσιών πρόνοιας που προσφέρονται, γεγονός που 

αναδεικνύει, σε συνδυασμό και με την άποψη των χρηστών του ΚΕΠ, την ανάγκη 

ανάπτυξης μεγαλύτερου εύρους υπηρεσιών πρόνοιας. 

 Η επιλογή του ΚΕΠ για την εξυπηρέτησή για υποθέσεις Πρόνοιας ή 

Κοινωνικών Υπηρεσιών συγκεντρώνει την προτίμηση των συμμετεχόντων που 

διαμένουν σε αγροτική περιοχή . Το αποτέλεσμα αυτό αναδεικνύει τη σημασία που 

επιτελεί ο θεσμός των ΚΕΠ σε αγροτικές περιοχές που η πρόσβαση σε υπηρεσίες 

πρόνοιας που προσφέρονται από άλλους φορείς είναι ιδιαίτερα δύσκολη, ιδιαίτερα 

στις συνθήκες οικονομικής κρίσης που έχουν διαμορφωθεί. Το κόστος μετακίνησης 

αλλά και η απώλεια ωρών εργασίας αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για 

τους πολίτες που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές. 

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το χαμηλό ποσοστό ερωτηθέντων 

που γνωρίζει ότι μπορεί να εξυπηρετηθεί στο ΚΕΠ για υποθέσεις πρόνοιας. Το 

αποτέλεσμα αυτό ερμηνεύεται σε συνδυασμό με την πληροφορία για την μέτρια 

ικανοποίηση των συμμετεχόντων από την παροχή ενημερωτικών εντύπων. Παρόμοια 

αποτελέσματα αποτυπώνει και η έρευνα του VPRC (2005). 

 Η άποψη περί αποτελεσματικής μεσολάβησης των ΚΕΠ για διοικητικά 

θέματα που αφορούν στην υγεία βρήκε θετικό πάνω από το μισό του δείγματος. Η 

αποτελεσματικότητα των ΚΕΠ γενικά είχε καταγραφεί στην έρευνα του Ινστιτούτου 

VPRC το 2005 με υψηλό ποσοστό. Η διαφορά είναι πιθανό να προκύπτει από την 

πιθανή εντύπωση περί αδυναμίας των ΚΕΠ να εξυπηρετήσουν για θέματα υγείας, σε 

διοικητικό επίπεδο, λόγω της πολυπλοκότητας του δημόσιου συστήματος. 

 Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει στην ύπαρξη ανάγκης 

συνεργασίας των ΚΕΠ με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες/ Υπηρεσίες Πρόνοιας. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι σε μηδενικό ποσοστό εμφανίζεται η άρνηση για τη συγκεκριμένη 

συνεργασία, ενώ μικρό μέρος του δείγματος δεν γνώριζε αν πρέπει να προχωρήσει η 

συνεργασία αυτή. Στην έρευνα του VPRC(2005) η γνώμη των συμμετεχόντων για τον 

απαραίτητο χαρακτήρα των ΚΕΠ γενικά άγγιζε υψηλό ποσοστό το οποίο αυξήθηκε 

στην έρευνα του 2008 από το VPRC σε συντριπτικά υψηλό ποσοστό. 

 Το υψηλότερο ποσοστό παρουσιάζει η άποψη των ερωτηθέντων περί της 

επιθυμίας τους για συνεργασία των ΚΕΠ με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες/ Υπηρεσίες 

Πρόνοιας. Επίσης μηδενική παρουσιάζεται η μη επιθυμία για τη συνεργασία αυτή 
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υποδεικνύοντας με τα ποσοστά αυτά την θέληση και αναμονή των πολιτών για τη 

συγκεκριμένη συνεργασία. 

 Πιο προσιτός φαίνεται να είναι από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης ο 

υπάλληλος του ΚΕΠ καθώς το δείγμα τον προτιμά με αξιοσημείωτη διαφορά από τον  

υπάλληλο οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας. Σε έρευνα του 2005 από τη 

VPRC που ο θεσμός του ΚΕΠ υφίσταντο λίγα χρόνια λειτουργίας είχε αποτυπωθεί 

σχετικά χαμηλότερο ποσοστό απέναντι στο διοικητικό και υπαλληλικό προσωπικό 

του. Η συσχέτιση με την παρούσα έρευνα καθιστά φανερή την αναγνώριση της 

προσφοράς των υπαλλήλων των ΚΕΠ σε σχέση με την παγιωμένη αρνητική 

συμπεριφορά των δημοσίων υπαλλήλων απέναντι στους πολίτες. Η άποψη αυτή 

αποτυπώνεται και στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα το 2007, 

όπου η ευγένεια του προσωπικού και η προθυμία για εξυπηρέτηση είχε υψηλότερο 

ποσοστό ικανοποίησης (Γκουλούση, 2007). 

 Τέλος αναφερόμενοι στην χρησιμότητα για ηλεκτρονική διασύνδεση των 

ΚΕΠ με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες Πρόνοιας οι συμμετέχοντες στην μελέτη  

βρίσκουν πάρα πολύ χρήσιμη μια τέτοια πρωτοβουλία. Η άρνηση της χρησιμότητας 

για διασύνδεση ηλεκτρονικά είχε μηδενική απόκριση από το δείγμα. Διαφαίνεται η 

τάση για επιθυμία χρήσης των νέων τεχνολογικών διαδικασιών για την εξυπηρέτηση 

των πολιτών ακόμα και για υποθέσεις πρόνοιας. Η έρευνα του VPRC το 2005 

αποτύπωσε υψηλότατο ποσοστό  για την βοήθεια από τα ΚΕΠ στον εκσυγχρονισμό 

της Δημόσιας Διοίκησης και το 2008. 

 Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης αποτυπώνουν την ικανοποίηση των 

πολιτών από το ΚΕΠ και παράλληλα εντοπίζουν παρά την επιθυμία των πολιτών το 

χαμηλό εύρος των υπηρεσιών πρόνοιας που προσφέρει αλλά και την ανάγκη για 

διεύρυνση των υπηρεσιών αυτών. Επίσης διαφαίνεται η ελλιπής πληροφόρηση των 

πολιτών για τις υπηρεσίες που το ΚΕΠ προσφέρει. 

 Ένα από τα αδύναμα σημεία της συγκεκριμένης έρευνας πιθανό να είναι οι 

πηγές προκατειλημμένης απάντησης οι οποίες είναι: 

 Η αρνητική ή θετική απάντηση που μπορεί να οριστεί ως η τάση των 

ερωτώμενων να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν με μια ερώτηση, 

ανεξάρτητα από το περιεχόμενό της. 

 Το επιθυμητό ή ανεπιθύμητο γνώρισμα που απεικονίζεται στο βαθμό που 

βλέπουν τα άτομα μια ιδιαίτερη έννοια ως επιθυμητή ή ανεπιθύμητη και 

απαντούν, αναλόγως αν ένα γνώρισμα είναι επιθυμητό ή ανεπιθύμητο, με 
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μεγαλύτερη ένταση θετικά ή αρνητικά σε σχέση με την πραγματικότητα, ώστε 

να δώσουν έμφαση στην απάντησή τους. 

 Η ανάγκη της έγκρισης, που καθορίστηκε από τους Crowne και Marlowe 

1964, ως η ανάγκη των ατόμων να αποκριθούν με κοινωνικά εγκεκριμένους 

τρόπους. Οι Crowne και Marlowe 1964 θεωρούν ότι τα άτομα που απαντούν 

με μεγάλη ένταση τείνουν να συμπεριφερθούν με τρόπο που εγκρίνουν οι 

άλλοι. (Gove & Geerken 2002, Philips & Clancy 2002).  

 Περιορισμό της μελέτης αποτελεί το δεδομένο ότι αφορά ένα συγκεκριμένο 

ΚΕΠ. Η δειγματοληψία ευκολίας περιορίζει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων. Δεν 

υπάρχει μόνο ένας σωστός τρόπος επιλογής μεθόδου δειγματοληψίας για κάθε 

μελέτη. Στην παρούσα έρευνα στόχος ήταν η συμμετοχή  των χρηστών του 

συγκεκριμένου ΚΕΠ. Επιπλέον  οι διαθέσιμοι πόροι και ο περιορισμός στον χρόνο 

συνέβαλαν στην επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου. Σημαντική ήταν η μη ύπαρξη 

δειγματοληπτικού πλαισίου καθώς δεν υπάρχει ακριβής αριθμός πληθυσμού που 

χρησιμοποιεί το ΚΕΠ. 

 Με τη μέθοδο που ακολουθήθηκε δεν μπορεί να υπάρξει γενίκευση των 

αποτελεσμάτων για το σύνολο των ΚΕΠ της χώρας. Παρ’ όλ’ αυτά αποτελεί μια 

ικανοποιητική καταγραφή με παρόμοια αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών που 

αφορούσαν στο γενικό πληθυσμό και επισημαίνει την ανάγκη διεύρυνσης των 

υπηρεσιών πρόνοιας στο ΚΕΠ.  
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Συμπεράσματα-Προτάσεις 

 Η οργάνωση και η λειτουργία των ΚΕΠ έχει ως βάση την πελατοκεντρική 

προσέγγιση. Η αντιμετώπιση του πολίτη ως πελάτη και η ικανοποίηση των αναγκών 

του, μέσω διερεύνησης των επιλογών και της διατύπωσης της δυσαρέσκειας, καθιστά 

απαραίτητη την διαρκή ανανέωση των θεμάτων και την προσθήκη νέων υποθέσεων  

στο ΚΕΠ.  

 Τα ΚΕΠ συστάθηκαν με όρους μιας σύγχρονης υπηρεσίας που με την  

αξιοποίηση των τεχνολογικών εξελίξεων και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών 

θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην εξυπηρέτηση και στον τομέα της 

πρόνοιας. Μια πρόταση θα μπορούσε να είναι η αξιοποίηση της λειτουργίας του 

θεματικού ΚΕΠ Υγειονομικής Περιφέρειας και η σύνδεση του με την εφαρμογή «e-

kep». 

 Το ΚΕΠ ως συνδετικός κρίκος του πολίτη με τις υπόλοιπες δημόσιες 

υπηρεσίες οφείλει να διευρύνει την λειτουργία του στις υπηρεσίες πρόνοιας και να 

παρέχεται μεγαλύτερο εύρος υπηρεσιών που σχετίζονται με την πρόνοια καθώς στην 

παρούσα φάση είναι λιγοστές αναλογικά με τις δυνατότητες και την αναγκαιότητα 

που υπάρχει. 

 Η υψηλή ικανοποίηση των πολιτών από το ΚΕΠ αποδεικνύει ότι ως θεσμός 

επιτελεί την λειτουργία του, διατηρώντας υψηλή αποδοχή από όσους το 

χρησιμοποιούν. 

 Τα ΚΕΠ οφείλουν εκτός από τη διεύρυνση των υπηρεσιών που απαιτείται, να 

αναπτύξουν με περισσότερη δυναμική  τον τομέα της πληροφόρησης των πολιτών για 

τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη διανομή έντυπου 

πληροφοριακού υλικού και με την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών υψηλής 

τεχνολογίας που θα καταστήσουν το ΚΕΠ ακόμα φιλικότερο και λιγότερο 

γραφειοκρατικό για τον πολίτη. 

 Η διατήρηση του υψηλού βαθμού ικανοποίησης μπορεί να διασφαλισθεί από 

συνεχείς αξιολογήσεις μέσω ερευνών ικανοποίησης που απευθύνονται στους ίδιους 

τους πολίτες και που θα αναδείξουν νέες υπηρεσίες και τομείς δράσης των ΚΕΠ ενώ 

θα βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τις ήδη υπάρχουσες. 

 Απαραίτητο βέβαια παράγοντα για τη διατήρηση και ανάπτυξη των ΚΕΠ 

αποτελεί και η βούληση του κράτους για τη στήριξή τους με στελέχωση και όχι 

αποδυνάμωση με το αναγκαίο προσωπικό, μέσω αξιοκρατικών διαδικασιών επιλογής 

και με την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή που απαιτείται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
 Υπηρεσίες που παρέχονται στα ΚΕΠ. 
 Σύμφωνα με τον οδηγό του πολίτη που είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση του ΚΕΠ, οι υποθέσεις που καλύπτουν τα ΚΕΠ περιλαμβάνονται στις εξής 

κατηγορίες 

 Άνθρωποι, Κοινότητας και Διαβίωση: 

Ανθρώπινα δικαιώματα, Ιθαγένεια, μετανάστευση και κοινωνική 

ένταξη, Κατοικία, Κύκλος ζωής, Μητρώα και δημοτολόγιο, 

Οικογένεια, Προσωπικά στοιχεία. 

 Δημόσια Τάξη και Άμυνα: 

Δημόσια τάξη, Ένοπλες δυνάμεις και στρατολογία, Όπλα και 

εκρηκτικές ύλες 

 Διεθνείς Υποθέσεις και Ευρωπαϊκή Ένωση: 

Διεθνείς σχέσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση, Προξενικές υποθέσεις 

 Δικαιοσύνη, Πολιτεία και Δημόσια Διοίκηση: 

Δημόσια διοίκηση, Δικαιοσύνη και δίκαιο, Εκλογές, Πολιτεία και 

δημοκρατικοί θεσμοί 

 Εκπαίδευση και έρευνα: 

Ανώτατη εκπαίδευση, Εκπαίδευση(γενικά), Έρευνα(γενικά), 

Κατηγορίες εκπαίδευσης, Ξένες γλώσσες, Προσχολική αγωγή, 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Τεχνική και 

επαγγελματική εκπαίδευση 

 Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα: 

Ανθρώπινο δυναμικό, Έλεγχοι και κυρώσεις, Επαγγελματική στέγη, 

Επιχειρηματικότητα, Επιχειρησιακά προγράμματα, Επιχορηγήσεις 

επιχειρήσεων, Ίδρυση και λειτουργία επιχείρησης, Κλείσιμο 

επιχείρησης, Μετατροπή επιχείρησης, Συγχώνευση επιχείρησης, 

Σύσταση και λειτουργία εταιρίας  

 Εργασία, Ασφάλιση και Σύνταξη 

Άσκηση επαγγέλματος, Εργασιακά, Εύρεση εργασίας, Κοινωνική 

ασφάλιση, Σύνταξη 

 Μέσα Μεταφοράς, Ταξίδια και Τουρισμός: 
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Διαχείριση κυκλοφορίας, Εμπορευματικές μεταφορές, Μέσα μαζικής 

μεταφοράς, Μεταφορές γενικά, Ναυσιπλοΐα, Οδήγηση, Οδική 

ασφάλεια, Οχήματα, Ταξίδια και τουρισμός 

 Οικονομία και Οικονομικά: 

Δάνεια, οφειλές και συνάλλαγμα, Επιδόματα και χρηματικά 

βοηθήματα, Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, Φορολογία και 

Φόροι 

 Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι: 

Αξιοποίηση φυσικών πόρων, Ενέργεια, Οριοθετήσεις, Προστασία 

Περιβάλλοντος, Υδάτινοι πόροι, Χλωρίδα και πανίδα 

 Πληροφορία και Επικοινωνία: 

      Επικοινωνία, Προστασία δεδομένων, Τεχνολογίες πληροφορικής και      

 επικοινωνίας, Τηλεπικοινωνίες 

 Πολεοδομία και Κτηματολόγιο: 

Κτηματολόγιο και οικόπεδα, Οικοδομές και κτίρια, Πολεοδομία και 

σχέδιο πόλης 

 Πολιτισμός και Ελεύθερος Χρόνος: 

Αθλητισμός, Διασκέδαση και ψυχαγωγία, Εθελοντισμός, Πολιτισμός 

 Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα: 

Διατροφή, Κοινωνική Πρόνοια, Προστασία καταναλωτών, Υγεία και 

υγιεινή (ΚΕΠ, 2006-7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

61 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
Χορήγηση άδειας Προϊσταμένου ΚΕΠ Δήμου Γόρτυνας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 
Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) ΚΑΙ Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  

 
Το ερωτηματολόγιο  δημιουργήθηκε στα πλαίσια εκπόνησης Μεταπτυχιακής 
Εργασίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος: “Δημόσια Υγεία & Διοίκηση 
Υπηρεσιών Υγείας” του Πανεπιστημίου Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής, τομέας 
Κοινωνικής Ιατρικής. 
Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα μεταχειριστούμε τις απαντήσεις σας με πλήρη 
εχεμύθεια.       
Ενδιαφερόμαστε μόνο για την καλύτερη κρίση σας. Οι πληροφορίες που θα  
συγκεντρωθούν, θα αφορούν αποκλειστικά τους σκοπούς της έρευνας. Τα 
δεδομένα θα διαφυλαχθούν με κάθε ευσυνειδησία και θα τα χειριστούμε ως 
αυστηρώς εμπιστευτικά.  
Δε θα γίνει δε, καμία αναφορά που να διευκολύνει την αναγνώριση προσώπων 
ή οργανισμών σε καμία από τις εκθέσεις που θα προκύψουν από την ανάλυση 
των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

 
 

Συνήθης χρόνος συμπλήρωσης Ερωτηματολογίου::  66    λλεεππττάά  

  

  

  
Ερευνήτρια –Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:  Ψαράκη Ευφροσύνη 
 
Επιβλέπων καθηγητής: κ. Φιλαλήθης Αναστάσιος, Καθηγητής Κοινωνικής 
Ιατρικής, Σχολή Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 
Εκτιμήστε τις ακόλουθες προτάσεις σημειώνοντας ένα Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι.  

 

 

   
1.  Που απευθύνεστε για να εξυπηρετηθείτε για 
τις υποθέσεις σας που σχετίζονται με το 
δημόσιο τομέα:    

 

ΚΕΠ         Στην αρμόδια υπηρεσία  

 

 

 

 

Αν έχετε επισκεφτεί ΚΕΠ 

 

 

2. Η συχνότητα επίσκεψης σας στο ΚΕΠ το 
τελευταίο δίμηνο: 

 

1-2 φορές      3-4 φορές        5-6 φορές    
περισσότερες από 6 φορές        καθόλου     
 

3. Πόσο εμπιστεύεστε τις πληροφορίες που 
παρέχονται από το ΚΕΠ:    

 

Καθόλου   Λίγο    Μέτρια     Πολύ     Πάρα πολύ    
 

4. Οι υπάλληλοι ενημερώνουν τους πολίτες 
για τις διαδικασίες που διεκπεραιώνονται 
στο ΚΕΠ:                                                       

 

Καθόλου   Λίγο    Μέτρια     Πολύ     Πάρα πολύ    
 

5. Θεωρείτε  ότι η καλύτερη συνεργασία 
των δημοσίων υπηρεσιών με τα ΚΕΠ θα 
βελτίωνε την λειτουργία των ΚΕΠ:      

 

Καθόλου   Λίγο    Μέτρια     Πολύ     Πάρα πολύ    
 

6. Για ποιο θέμα επισκεφθήκατε το ΚΕΠ:    
 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΩΣΤΕ ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

 

Γενικές πληροφορίες   Επικυρώσεις    Προκηρύξεις   
 
 Γνήσιο υπογραφής     Πιστοποιητικό    Εισαγγελία    
 
Ασφαλιστικά ταμεία      Πρόνοια             
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Παρακαλούμε στις επόμενες ερωτήσεις αναφέρετε τον βαθμό 

ικανοποίησης σας από τις προσφερόμενες υπηρεσίες σημειώνοντας τους 

ανάλογους αριθμούς: 

 

 

7. Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την πληρότητα των πληροφοριών που λάβατε από τους 

υπαλλήλους του ΚΕΠ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας; 

 
 
 

1 2 3 4 5 

8.  Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τη σαφήνεια των πληροφοριών που λάβατε από τους 
υπαλλήλους του ΚΕΠ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας;   

 

1 2 3 4 5 

9.  Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τη γνώση/εμπειρία των υπαλλήλων του ΚΕΠ κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψής σας; 

1 2 3 4 5 

10. Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τη συμπεριφορά των υπαλλήλων του ΚΕΠ κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψής σας; 

1 2 3 4 5 

11. Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από το χρόνο απόκρισης των υπαλλήλων του ΚΕΠ (διαθεσιμότητα) 
στα αιτήματά σας; 

1 2 3 4 5 

12. Πόσο ικανοποιημένος είστε από το έντυπο πληροφοριακό υλικό (φυλλάδια κλπ) που λάβατε κατά 
τη διάρκεια της επίσκεψή σας;  

1 2 3 4 5 

13. Πόσο ικανοποιημένος/η  είστε με την επικοινωνία με το ΚΕΠ  
(τηλεφωνική επαφή, fax, επιστολές κλπ); 

1 2 3 4 5 

14. Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει το ΚΕΠ; 1 2 3 4 5 

15. Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω απαντήσεις, πόσο ικανοποιημένος είστε από τη συνολική 
εικόνα του ΚΕΠ; 

1 2 3 4 5 

16.  Θα ξαναχρησιμοποιούσατε τις προσφερόμενες υπηρεσίες του ΚΕΠ; 1 2 3 4 5 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΨΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ 
 

 

17.Που απευθύνεστε για υποθέσεις υγείας 
που σας απασχολούν:    
 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΩΣΤΕ ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

 

Σε  Νοσοκομεία        Στο ΙΚΑ          Στο Κέντρο Υγείας   
 
Σε δημόσια περιφερειακά ιατρεία         Σε ιδιώτη ιατρό         

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

1 2 3 4 5 
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18.  Γνωρίζετε ότι μπορείτε να εξυπηρετηθείτε 
για υποθέσεις υγείας & πρόνοιας στο ΚΕΠ:             
 

 

Ναι       Όχι        Δεν γνωρίζω  

19.  Θεωρείτε αποτελεσματική  τη μεσολάβηση 
του ΚΕΠ για διοικητικά θέματα  που αφορούν 
στην υγεία, όπως για παράδειγμα θεώρηση 
βιβλιαρίων:    
 

 

Ναι       Όχι            Δεν γνωρίζω  

20. Πιστεύετε ότι υπάρχει ανάγκη για 
συνεργασία των ΚΕΠ με τις Κοινωνικές 
Υπηρεσίες/Υπηρεσίες Πρόνοιας:   
                                                                

 

Ναι       Όχι            Δεν γνωρίζω  

21. Θα επιθυμούσατε την συνεργασία των ΚΕΠ 
με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες -Υπηρεσίες 
Πρόνοιας:    
                   

 

Ναι       Όχι            Δεν γνωρίζω  

22. Ποιος πιστεύετε είναι πιο προσιτός 
υπάλληλος:                                  Του ΚΕΠ                  

Οποιασδήποτε Δημόσιας Υπηρεσίας            

Δεν γνωρίζω                                           
 
23.  Που επιθυμείτε να εξυπηρετηθείτε για μια 
υπόθεση που σχετίζετε με τις Κοινωνικές 
Υπηρεσίες ή την Πρόνοια:                                      
 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΩΣΤΕ ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Στο ΚΕΠ                                                    

Στη Δ/νση κοινωνικής Μέριμνας της 

Περιφέρειας Κρήτης                                  

Στην υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας 

 του οικείου Δήμου                                                                                                                

                                                                   
24.  Θα χρησίμευε η ηλεκτρονική σύνδεση του 
ΚΕΠ και των Κοινωνικών Υπηρεσιών 
Πρόνοιας, για την εξυπηρέτηση των πολιτών:     
 

 

Καθόλου       Λίγο            Αρκετά   
 

Πολύ           Πάρα πολύ  
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Δημογραφικά Στοιχεία 
 Φύλο: Άντρας          Γυναίκα                  Ηλικία:________ 

Επίπεδο εκπαίδευσης:                Επαγγελματική Απασχόληση:  
Απόφοιτος Δημοτικού                     Ελεύθερος Επαγγελματίας        

Απόφοιτος Γυμνασίου            Δημόσιος Υπάλληλος           

Απόφοιτος Λυκείου                         Ιδιωτικός Υπάλληλος                        

Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ                 Αγρότης                

     Φοιτητής  

    Συνταξιούχος    

    Οικιακά  

    Άνεργος      

    Άλλο :  ……………………….  

 
Οικογενειακή κατάσταση:  
Άγαμο/η               Διαζευγμένος/η    
Έγγαμος/η      Χήρος/α       

 
Μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα: 
Μέχρι 300 

ευρώ      
  Μέχρι 

600 ευρώ        
  601 - 900 

ευρώ    
 

901 - 1500 

ευρώ   
  1501-  

2100 

ευρώ    

  2101 - 

2700 

ευρώ 

 

Μεγαλύτερο 

από 2701 

ευρώ 

       

 

Τόπος Μόνιμης κατοικίας:  ………………………………………… 

 

Σας Ευχαριστώ για το χρόνο που διαθέσατε 
 
 
 
 
 


