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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ  

& ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 

ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟΤ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ & ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΣΜΗΜΑ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ & ΚΑΛΤΣΔΡΩΝ 

ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ 
 

           Αθήνα, 27  Μαπηίος 2013 

           Απ. Ππυη.:  ΓΙΠΑ/Φ.9/8748 

 

Τασ. Γιεςθ.:      Βαζ. Σοθίαρ 15, 10674 

Πληπ:                Πανη. Ταγκαλάκηρ 

Τηλ.:                 213 1313474  

Email:               p.tagalakis@ydmed.gov.gr 

                           

 

Πξνο: Όπυρ ο πίνακαρ αποδεκηών  

(αποζηολή μέζυ ηλεκηπονικού 

ηασςδπομείος) 

 

 

 

Θέμα: Παξνπζίαζε θαηλνηόκωλ δηνηθεηηθώλ πξαθηηθώλ δεκνζίωλ ππεξεζηώλ ζην 7
ν 

  

           Δπξωπαϊθό  πλέδξην Πνηόηεηαο γηα ηε Γεκόζηα Γηνίθεζε 

 

Σηο πλαίζιο ηηρ ζςνεπγαζίαρ ηυν κπαηών-μελών ηηρ Δ.Δ. ζηον ηομέα ηηρ δημόζιαρ διοίκηζηρ 

αναπηύζζεηαι μία ζειπά δπάζευν ζε θέμαηα ποιόηηηαρ, αποηελεζμαηικόηηηαρ και 

αποδοηικόηηηαρ ηυν δημοζίυν ςπηπεζιών. Μία από ηιρ ζημανηικόηεπερ δπάζειρ ζε αςηό ηο 

πλαίζιο αποηελούν ηα Σςνέδπια Ποιόηηηαρ για ηη Γημόζια Γιοίκηζη.  

 

Σν 7
ν
 Δπξωπαϊθό πλέδξην Πνηόηεηαο γηα ηε Γεκόζηα Γηνίθεζε ζα ιάβεη ρώξα ζηε 

Ληζνπαλία ηνλ Οθηώβξην 2013. Ανηικείμενο ηος ζςνεδπίος είναι: «Ππορ μία ςπεύθςνη 

Δημόσια Διοίκηση». Το ζςνέδπιο εξειδικεύεηαι ζε ηπείρ άξονερ, πος είναι οι εξήρ:  

α) Γεκόζηα Γηνίθεζε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνπο ρξήζηεο,  

β) Απνδνηηθή θαη «έμππλε» δηαρείξηζε ηωλ πόξωλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, 

γ) Πξνο κία δηαθαλή θαη αλνηθηή Γεκόζηα Γηνίθεζε,  

 

Οι διοικηηικέρ ππακηικέρ πος θα παποςζιαζηούν ζηο πλαίζιο ηος Σςνεδπίος ππέπει να 

ζςνάδοςν με ηα παπακάηυ κπιηήπια: 

 πλάθεηα με ηο κύπιο ανηικείμενο ηος Σςνεδπίος, καθώρ και με έναν από ηοςρ ηπείρ 

άξονερ  

 Να παξνπζηάδνπλ απηά απνηειέζκαηα, όπωο:  

- για τον άξονα 1: βεληίυζη ηυν παπεσόμενυν ςπηπεζιών, απλοποίηζη διοικηηικών 

διαδικαζιών και μείυζη ηος διοικηηικού βάποςρ για πολίηερ και επισειπήζειρ, 
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ανάπηςξη κοινυνικήρ εςθύνηρ, βεληίυζη ηυν ζσέζευν πολιηών-δημόζιαρ διοίκηζηρ, 

ζςμμεηοσή ηυν πολιηών ζηο ζσεδιαζμό και διασείπιζη δημοζίυν ςπηπεζιών, 

ανάπηςξη ςπηπεζιών μίαρ ζηάζηρ, εθαπμογή ζςζηημάηυν μέηπηζηρ ηηρ 

αποδοηικόηηηαρ ηυν δημοζίυν ςπηπεζιών. 

- για τον άξονα 2: διοίκηζη βάζει ππαγμαηικών ζηοισείυν, απλοποίηζη οπγανυηικών 

δομών, εθαπμογή διαπθπυηικών θεζμικών μεηαππςθμίζευν, ενίζσςζη ηηρ 

λογοδοζίαρ ηηρ δημόζιαρ διοίκηζηρ, αποηελεζμαηική διοίκηζη ηος ανθπώπινος 

δςναμικού, ανάπηςξη και λειηοςπγία δικηύυν, εθαπμογή ζςζηημάηυν διοίκηζηρ 

αλλαγών 

- για τον άξονα 3: ζςμμεηοσή ηυν πολιηών καηά ηην ςλοποίηζη διοικηηικών 

καινοηομιών, ενίζσςζη ηηρ πληποθόπηζηρ και επικοινυνίαρ με ηοςρ πολίηερ, 

διαθάνεια καηά ηη διαδικαζία λήτηρ αποθάζευν, ανάπηςξη εζυηεπικήρ 

επικοινυνίαρ, σπήζη νέυν ηεσνολογιών και κοινυνικών δικηύυν. 

 Να ηθαλνπνηνύλ ηα αθόινπζα γεληθά θξηηήξηα: ρξεζηκόηεηα (η εθαπμογή οδήγηζε 

ζηην επίηεςξη ηυν ζηόσυν πος εξ’ απσήρ είσαν ηεθεί), θαηλνηνκία, νινθιεξωκέλε 

πξνζέγγηζε (καηά ηη ςλοποίηζη ςπάπσει ζςνεπγαζία με ηοςρ πολίηερ-πελάηερ, ηοςρ 

μεηόσοςρ, ηην κοινυνία και έσοςν ληθθεί ςπότη κπίζιμοι παπάγονηερ επιηςσίαρ, όπυρ 

ζςμμεηοσή ηος πποζυπικού, καθοπιζμόρ ζηπαηηγικών ζηόσυν κ.ο.κ.), βηωζηκόηεηα, 

πξνζαξκνζηηθόηεηα (μποπεί να πποζαπμοζηεί ώζηε να ςιοθεηηθεί από άλλερ δημόζιερ 

ςπηπεζίερ). 

 

Γςναηόηηηα ςποβολήρ ςποτηθιόηηηαρ έσει ηο ζύνολο ηυν εςπυπαφκών δημοζίυν ςπηπεζιών 

κάθε επιπέδος διοίκηζηρ (εςπυπαφκό, εθνικό, πεπιθεπειακό, ηοπικό). 

 

Γεν πποβλέπεηαι κόζηορ ζςμμεηοσήρ ζηο Σςνέδπιο, ενώ οι διοπγανυηέρ θα καλύτοςν ηιρ 

δαπάνερ διαμονήρ ηυν ομιληηών  πος θα παποςζιάζοςν καλέρ ππακηικέρ.  

 

Τπνβνιή Αίηεζεο πκκεηνρήο Γεκνζίωλ Τπεξεζηώλ γηα παξνπζίαζε θαιώλ πξαθηηθώλ 

ζην 7
ν
 πλέδξην Πνηόηεηαο 

 

Οι ςπηπεζίερ πος ενδιαθέπονηαι να ζςμμεηάζσοςν ζηο 7
ο
 Σςνέδπιο Ποιόηηηαρ θα ππέπει να 

ζςμπληπώζοςν (ζηα αγγλικά) και να αποζηείλοςν ηην ζςνημμένη αίηηζη, ζε ένηςπη και 

ηλεκηπονική μοπθή, κέρξη ηηο 30 Απξηιίνπ 2013, ζηο Τμήμα Τεκμηπίυζηρ και Καλύηεπυν 

Ππακηικών, Γιεύθςνζη Ποιόηηηαρ και Αποδοηικόηηηαρ, Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο 
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Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Βαζ. νθίαο 15, 10674, Αζήλα. 

(p.tagalakis@ydmed.gov.gr, dipa@ydmed.gov.gr ). 

 

Κάθε ςπηπεζία θα ππέπει να παπέσει αναλςηικέρ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηιρ θαηλνηόκεο 

πξαθηηθέο πνπ εθαξκόδεη βάζεη ηωλ θξηηεξίωλ πος αναθέπθηκαν ζηην απσή ηηρ παπούζαρ 

Δγκςκλίος. Οι δύο (2) καλύηεπερ ππακηικέρ θα επιλεγούν και θα ςποβληθούν υρ 

ςποτηθιόηηηερ ζηην Οπγανυηική Δπιηποπή ηος Σςνεδπίος πποκειμένος να παποςζιαζηούν 

ζηο 7
ο
 Σςνέδπιο Ποιόηηηαρ όπος οι οικείερ ςπηπεζίερ θα εκπποζυπήζοςν ηην Δλλάδα. 

 

Η παπούζα εγκύκλιορ είναι αναπηημένη ζηο δικηςακό ηόπο www.ydmed.gov.gr, ζηη διαδπομή 

Διοικηηική Μεηαρρύθμιζη/Δημόζια Διοίκηζη/Ποιόηηηα και Αποδοηικόηηηα.  

 

                                                                            

                                                                               Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

 

 

 

                                   ΑΝΣΩΝΗ ΜΑΝΙΣΑΚΗ 
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Πίλαθαο Απνδεθηώλ: 

 

 

1. Όλα ηα Υποςπγεία,  

α. Γιεςθύνζειρ / Τμήμαηα Ποιόηηηαρ & Αποδοηικόηηηαρ  

β. Γιεςθύνζειρ Γιοικηηικού/ Πποζυπικού 

2. Όλερ ηιρ Γενικέρ και Διδικέρ Γπαμμαηείερ 

  Γ/νζειρ Γιοικηηικού Πποζυπικού 

3. Όλερ ηιρ Αποκενηπυμένερ Γιοικήζειρ 

Γ/νζειρ Γιοικηηικού/ Πποζυπικού 

4.Όλερ ηιρ Ανεξάπηηηερ Απσέρ 

Γ/νζειρ Γιοικηηικού/ Πποζυπικού 

5. Υποςπγείο Δζυηεπικών  

   Γιεύθςνζη Οπγάνυζηρ & Λειηοςπγίαρ Ο.Τ.Α.  

   (με ηην παράκληζη να  διαβιβαζηεί ζηοσς ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού) 

 

 

      ΚΟΙΝ: 

 

1. Γπαθείο κ. Ππυθςποςπγού 

2. Γπαθεία κ.κ. Υποςπγών, Αναπληπυηών Υποςπγών  και Υθςποςπγών 

3. Γπαθεία κ.κ. Γενικών &  Διδικών Γπαμμαηέυν  

4. Α.Γ.Δ.Γ.Υ. 

 

 

Δζωηεξηθή Γηαλνκή: 

 

1. Γπαθείο κ. Υποςπγού  

2. Γπαθείο κ. Υθςποςπγού 

3. Γπαθείο κ. Γενικού Γπαμμαηέα 

4. Πποφζηάμενοι Γενικών Γιεςθύνζευν 

5. Γπαθείο Τύπος και Γημοζίυν Σσέζευν 

6. webupload@ydmed.gov.gr, για ανάπηηζη ζηην ιζηοζελίδα μαρ, ζηη διαδπομή Διοικηηική 

Μεηαρρύθμιζη/Δημόζια Διοίκηζη/Ποιόηηηα και Αποδοηικόηηηα 
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7TH QUALITY CONFERENCE 

 
BEST PRACTICE CASE 
APPLICATION FORM 

 
 

BASIC INFORMATION 

1. Country /State:  

2. Name of  Project / 
Title of the case: 

 

3. Administrative 
Category: 

Europe / National / Federal /Regional / Local 

4. Sector: Administration, finance, construction/infrastructures, 

defence/security, culture/education, justice, healthcare/social work, 

labour/employment, agriculture, the environment, public service 

delivery 

5. Participation in 
Quality Conferences: 

□ 2011 

□ 2009 

□ 2007 

6. Conference sub-
theme: 

Indicate the 7QC sub-themes that your case corresponds to: 

□ 1. User oriented approach in public administration  

□ 2. Efficient and smart use of public sector resources 

□ 3. Towards  transparent and open public administration 

CONTACT INFORMATION 

7. Name of organisation:  

8. Contact person: 

 

Name and function 

9. E-mail. / Phone:  

CASE DESCRIPTION 

10. Project background: Provide short information required for understanding the 
background of the case (e.g. organizational/regulatory 
background; main activities of your organization, etc.) 
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11. Objectives:  Explain the reasons that prompted the implementation of your 
case. What were your main sources of inspiration? (other 
actual experiences, new organisational or quality 
management theories, etc.) 

 Indicate the objectives that were defined and implemented: 

1. 
2. 
3. 
<…> 

12. Results: Which results (outcomes) were achieved implementing project 
objectives?  

1. 
2. 
3. 
<…> 

13. Implementation: Shortly describe the implementation process of  the case by: 

 describing how the process was planned, funded 
 describing how the objectives of the project were set 
 explaining the main methods and tools used 
 describing the evaluation process of the case (indicators used) 

14. The actors: Who was involved in your case: civil servants, other organisations, 
external consultants, customers, other stakeholders? 

15. Lessons learned: List 2-3 lessons that you learned from your project. 

16. General criteria: Explain how you project corresponds to the general criteria: why 
do you think your project is actual/ useful, innovative, sustainable 
and adaptable? 

SUMMARY OF THE CASE 

Summarise (60 words maximum) the content of your case, i.e., project objective, main results; 
lessons learned and etc. 

The short description will be published to the participants of the 7QC and will help them to choose 
workshops when they register. 

<…> 

17. Other information: Provide other information about the project, that you think would 
be important/ interesting for the 7QC participants. 

 
 

__________________________________ 
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