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Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας για την Καλή Διακυβέρνηση ELoGE 

B’ KΥΚΛΟΣ - Οδηγίες Συμπλήρωσης για Δήμους της Ελλάδας   

 

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό 

Σήμα Αριστείας για την Καλή Διακυβέρνηση (ELoGE)» - Β’ ΚΥΚΛΟΣ στην Ελλάδα. 

Στόχος του Ερωτηματολογίου Ωρίμανσης ELoGE είναι να βοηθήσει τους Δήμους να 

αξιολογήσουν τα δυνατά και αδύναμα σημεία τους με απώτερο σκοπό την βελτίωσή της 

παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες.  

Οι οδηγίες αυτές στόχο έχουν να σας δώσουν συμπληρωματικές πληροφορίες που από τη 

μια θα σας βοηθήσουν με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και θα ξεκαθαρίσουν το 

χρονοδιάγραμμα της δράσης και από την άλλη θα σας ενημερώσουν για τις έρευνες που 

ετοιμάσαμε για τους πολίτες και τους υπαλλήλους των Δήμων.  

Κάποια σημεία που απαιτούν διευκρινίσεις: 

• Παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο όσο το δυνατόν πιο 

εμπεριστατωμένα και να σημειώσετε τα πεδία που δεν μπορείτε να βαθμολογήσετε. 

• Αν δεν μπορείτε να δώσετε το σχετικό υποστηρικτικό υλικό κατά τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου, τότε σας προτείνουμε να εξηγήσετε την κατάσταση -με μερικές 

προτάσεις- παρά να αφήσετε το πεδίο κενό.  

• Αν πιστεύετε ότι δεν μπορείτε να βαθμολογήσετε με μεγαλύτερο βαθμό από το ‘1’ 

παρακαλούμε να το εκλάβετε αυτό ως ευκαιρία για να καταρτίσετε ένα σχέδιο με τα 

βήματα που απαιτούνται για να αυξήσετε την βαθμολογία σας.  

 

Το Ερωτηματολόγιο για το Σήμα Καλής Διακυβέρνησης ELoGE 

Συνημμένα θα βρείτε το ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση για το Σήμα Αριστείας ELoGE. 

Το ερωτηματολόγιο θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον Δήμαρχο με τη συνδρομή ανώτατων 

υπαλλήλων ή συνεργατών. 

• Υπάρχει κενό κάτω από κάθε δείκτη για πρόσθετες εξηγήσεις που μπορεί να θέλετε 

να δώσετε. 

• Η βαθμολογία είναι όπως εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 
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Η ωριμότητα του Δήμου σε κάθε αρχή βαθμολογείτε ως: 

Δεν 
εφαρμόζεται 

Πολύ αδύναμη Αρκετά 
αδύναμη 

Αρκετά καλή Πολύ καλή  

0 1 2 3 4 

Δεν εφαρμόζεται, 
δεν γνωρίζω, 
χωρίς γνώμη.  
 

Γνωρίζουμε τα 
βασικά ζητήματα 
που πρέπει να 
εξεταστούν αλλά 
επί του παρόντος 
δεν έχουμε 
κάποιες δράσεις 
ή κάποιο σχέδιο 
για να τα 
εξετάσουμε. 

Αναγνωρίζουμε 
τα βασικά σημεία 
και 
αναπτύσσουμε 
τακτικές ή 
δράσεις για να τα 
εξετάσουμε, αλλά 
η πρακτική 
εφαρμογή είναι 
μέχρι στιγμής 
περιορισμένη.  

Έχουμε 
αναπτύξει αρκετά 
καλά σχέδια και 
δράσεις για να 
εξετάσουμε 
καίρια ζητήματα 
με σημαντικά 
παραδείγματα 
υλοποίησης.  

Μπορούμε να 
επιδείξουμε 
ξεκάθαρα 
στοιχεία καλών 
πρακτικών που 
μπορούν να 
παρουσιαστούν 
και 
αναπτύσσουμε 
παράλληλα την 
δράση μας 
προκειμένου να 
επιτύχουμε 
μακροχρόνια και 
βιώσιμη 
βελτίωση.  

 

Περιληπτικά, ο Δήμος αναμένεται να: 

• Διαβάσει τις πληροφορίες που παρέχονται για την κάθε Αρχή, 

• Να δει πώς μπορεί να τεκμηριώσει την αξιολόγηση για την κάθε Αρχή, 

• Να αυτο-αξιολογήσει το επίπεδο ωρίμανσής του για την κάθε Αρχή, και 

• Να καταγράψει την τεκμηρίωση που επιθυμεί να δώσει προκειμένου να 

δικαιολογήσει την αυτο-αξιολόγηση που θα δώσει.  

Η περιγραφή των ‘δεικτών’ αποτυπώνει ένα βαθμό μηχανισμών διακυβέρνησης σύμφωνο με 

ένα μοντέλο αποδεκτό για το Ευρωπαϊκό Σήμα Καλής Διακυβέρνησης. Ο Δήμος που θα 

αξιολογηθεί με ‘πολύ καλή’  βαθμολογία για μια αρχή χρηστής διακυβέρνησης είναι στο 

επίπεδο που απαιτείται για το Ευρωπαϊκό Σήμα Καλής Διακυβέρνησης. 

Οι πληροφορίες που θα παρασχεθούν ως τεκμήρια για να συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο 

αυτο-αξιολόγησης θα πρέπει να είναι προσβάσιμες εύκολα από άλλους Δήμους και από 

διάφορες πηγές, για παράδειγμα: τρέχουσες πολιτικές, έγγραφα διαδικασιών, κανόνες 

λειτουργίας, εσωτερικός έλεγχος και εκθέσεις ανασκόπησης και ελέγχων.  

Είναι σημαντικό τα τεκμήρια αυτά να είναι όσο το δυνατόν συνοπτικά, αλλά αναμένουμε ότι θα 

δοθούν πρόσθετα έγγραφα που θα τεκμηριώνουν την αρχή. Αν δοθούν πρόσθετα έγγραφα, 

παρακαλούμε να αναφέρεται σε ποια Αρχή αντιστοιχούν.  

 

Πως βαθμολογούμε το Ερωτηματολόγιο 

Οι εμπειρογνώμονες τους Συμβουλίου της Ευρώπης θα λάβουν τη βαθμολογία που θα 

υποβληθεί με το ερωτηματολόγιο. Ωστόσο για λόγους διαφάνειας, οι κανόνες συμπλήρωσης 

είναι οι παρακάτω: 

Η περίληψη του Ερωτηματολογίου Ωρίμανσης χρησιμοποιείται για να δούμε αν ένας δήμος 

έχει όλες τις προϋποθέσεις για να λάβει το Σήμα Αριστείας των συνόλων κάθε Αρχής. (α) Για 

κάθε δείκτη σε κάθε αρχή, συμπληρώνουμε τα τετράγωνα με τις αντίστοιχες τιμές (από 0 μέχρι 

και 4). Ο μέσος όρος για κάθε Αρχή είναι το σύνολο των τιμών για όλους τους δείκτες 

διαιρούμενο με τον αριθμό των δεικτών. Αν ο μέσος όρος του αποτελέσματος είναι μεταξύ 0 

και 1.99, η αρχή δεν εφαρμόζεται και το Σήμα δεν μπορεί να δοθεί. Αν το αποτέλεσμα είναι 2 ή 

παραπάνω, το αποτέλεσμα λαμβάνεται υπόψη στο επόμενο βήμα. (β) τα σύνολο για κάθε Αρχή 

(2 ή περισσότερα) αθροίζονται και διαιρούνται διά 12. Αν το αποτέλεσμα είναι 3 ή παραπάνω, 
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δίδεται το Σήμα Αριστείας. Αν το αποτέλεσμα είναι μικρότερο του 3 δεν δίδεται το Σήμα 

Αριστείας. Όλα τα αποτελέσματα θα καταμετρηθούν μόνο βάσει των δεικτών του 

ερωτηματολογίου και όχι βάσει αυτών που θα δηλωθούν ή βάσει των απαντήσεων των πολιτών 

και των άλλων εμπλεκομένων στη διαδικασία.  

Έρευνα Πολιτών  

Το Συμβούλιο της Ευρώπης παρέχει μια έρευνα για τους πολίτες προκειμένου να 

χρησιμοποιηθεί ως τεκμήριο για να υποστηρίξετε τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου για 

το Σήμα Αριστείας. Αναμένεται ότι για κάθε Δήμο θα συμπληρωθούν τουλάχιστον 50 

ερωτηματολόγια από τους δημότες-κατοίκους κάθε Δήμου. Για την ολοκλήρωση της 

συγκεκριμένης έρευνας έχει ετοιμαστεί η πλατφόρμα, το λινκ της οποίας θα σας κοινοποιηθεί 

μέσα στις επόμενες μέρες, στην οποία οι πολίτες μπορούν να απαντούν ηλεκτρονικά ακόμα 

και από το κινητό τους τηλέφωνο. Η έρευνα είναι ανώνυμη και τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν 

μόνο για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων.  

Οι εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου της Ευρώπης θα συγκεντρώσουν τα τεκμήρια αυτά και 

θα τα αντιπαραβάλουν με το ερωτηματολόγιο αυτο-αξιολόγησης.  

Έρευνα Υπαλλήλων 

Για την έρευνα των υπαλλήλων του Δήμου έχει ετοιμαστεί ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο 

το οποίο θα σας κοινοποιηθεί μέσα στις επόμενες μέρες, το οποίο πρέπει να συμπληρώσουν 

όσο το δυνατόν περισσότερο εργαζόμενοι του Δήμου. Η έρευνα είναι ανώνυμη και τα στοιχεία 

θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων. 

Ομοίως, οι εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου της Ευρώπης θα αναλύσουν τα αποτελέσματα 

της έρευνας και θα τα αντιπαραβάλουν τόσο με το ερωτηματολόγιο της αυτοαξιολόγησης, όσο 

και με την έρευνα των πολιτών.  

Χρονοδιαγράμματα 

• Το ερωτηματολόγιο αυτο-αξιολόγησης θα πρέπει να επιστραφεί μέχρι και τις 17:00 στις 

30 Δεκεμβρίου 2020. 

• Τα ερωτηματολόγια των εργαζομένων και των πολιτών θα πρέπει να έχουν 

ολοκληρωθεί έως τις 17:00 στις 30 Δεκεμβρίου 2020.  

• Μετά τις 30 Δεκεμβρίου 2020, οι εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου της Ευρώπης θα 

εξετάσουν τις υποβολές και θα επικυρώσουν τα αποτελέσματα με στόχο να 

ολοκληρώσουν την όλη διαδικασία τον Ιανουάριο του 2021, όπου η εθνική πλατφόρμα 

θα συνεδριάσει προκειμένου να επαληθεύσει τα αποτελέσματα αλλά και τους Δήμους 

στους οποίους θα απονεμηθεί το Σήμα Αριστείας. 

• Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2021.  

 

Υποστήριξη 

Σε κάθε περίπτωση, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την κυρία Πέπη Θεοδώρου, με μέιλ 

στο pepi.theodorou@gmail.com ή τηλεφωνικά στο +30 6944 161400 ή την κα Χαρά Λόκα στο 

μαιλ xaraloka@gmail.com και τηλεφωνικά στο +30 6956 307056.    

 

Τέλος θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή στην εν λόγω δράση και να σας 

ευχηθούμε καλή επιτυχία.   
 

Με φιλικούς χαιρετισμούς, 

Η Ομάδα του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Σήμα Αριστείας ELoGE 
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