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ΣΥΝΟΤΗ

Η μελέτη που ακολουθεί έχει σαν σκοπό να προτείνει σε ένα υψηλό επίπεδο μια 

Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική για την δημόσια διοίκηση. Ενώ στον ιδιωτικό τομέα, 

αντίστοιχα εγχειρήματα έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε αρκετούς τομείς, η δημόσια 

διοίκηση παρουσιάζει μια σημαντική καθυστέρηση. Η αναγκαιότητα δημιουργίας μιας 

Αρχιτεκτονικής που θα περιγράφει τον επιχειρησιακό χώρο της δημόσιας διοίκησης και θα 

δημιουργεί ένα πλαίσιο ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων δεν έχει γίνει αντιληπτή 

ακόμη. Στο μεταξύ τα προβλήματα της απρογραμμάτιστης ανάπτυξης και χρήσης της 

Πληροφοριακής Τεχνολογίας στο δημόσιο τομέα γίνονται ολοένα κι εμφανέστερα. 

Παράλληλα μ’ αυτά κι όσο η δημιουργία μιας πρότυπης αρχιτεκτονικής καθυστερεί τόσο 

αυξάνεται το κόστος διόρθωσης, αλλά και το κόστος της ασυμβατότητας αυτών των 

ανεξάρτητων συστημάτων (stovepipes).

Η περιγραφή μιας Επιχειρησιακής Αρχιτεκτονικής θα λειτουργήσει σαν σημείο αναφοράς για 

τον αποδοτικό κι αποτελεσματυτό συντονισμό των διοικητικών διαδικασιών, των 

πληροφοριακών ροών και της χρησιμοποιούμενης πληροφοριακής τεχνολογίας στη δημόσια 

διοίκηση. Η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης οπτικής μέσα από την ενοποίηση των 

εκτελσύμενών διαδικασιών με τα συστήματα που τις υποστηρίζουν μέσα από την 

μοντελοποίηση του συνολικού επιχειρησιακού χώρου που καλύπτει σήμερα η δημόσια 

διοίκηση, θα δώσει την δυνατότητα για νέο επίπεδο λειτουργίας. Αυτή η ώθηση θα βοηθήσει 

τη δημόσια διοίκηση στην προσπάθεια της να ξεπεράσει πολλά από τα προβλήματα που 

σήμερα την ταλανίζουν και να ανταποκριθεί στις νέες εξρκερυτές συνθήκες που ζητούν μια 

εκ βάθρων ανανέωση, αύξηση της επιχειρησιακής της ικανότητα και βέλτιστη χρήση των 

διαθέσιμων πόρων.
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ΕΕΑΓΩΓΗ

Τθ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Αν υπάρχει ένα φαινόμενο που έχει εντοπισθεί, ακσυσθεί και συζητηθεί περισσότερο την 

τελευταία δεκαετία σε κείμενα και συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα σ’ όλους ανεξάρτητα 

τους επιστημονικούς κλάδους από τη φιλοσοφία ως τα μαθηματικά, τότε σίγουρα αυτό είναι 

η συνεχώς αυξανόμενη ταχύτητα των αλλαγών που συμβαίνουν στον κόσμο μας. Δεν θα ήταν 

υπερβολή αν σημειώναμε ότι η πλειοψηφία των μελετών που έχουν παραχθεί τα τελευταία 

δέκα χρόνια αναφέρσνται σ’ αυτήν την ταχύτητα σαν τον καθοριστικό παράγοντα 

προσδιορισμού του ευρύτερου πλαισίου που κάθε επιστημονική προσπάθεια εντάσσεται. 

Αυτή η εξωτερική «επιτάχυνση» αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα πίεσης για όλες τις 

επιστήμες, αν αυτές θέλουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να ερμηνεύουν τα συμβάντα. 

Παράλληλα κι ίσως αναπόφευκτα παρατηρούμε και μια εσωτερική «επιτάχυνση» μέσα στα 

πεδία των επιστημών. Αυτά που ήταν αξιώματα για αιώνες θέτσνται υπό αμφισβήτηση, ενώ ο 

κύκλος ζωής των θεωριών, όπως άλλωστε και των προϊόντων, συνεχώς μειώνεται. Μέσα σ’ 

αυτήν την ταραγμένη εποχή κάποιοι μιλούν για αλλαγή του κυρίαρχου επιστημονικού 

παραδείγματος1 2, με την έννοια που έδωσε στον όρο ο ιστορικός της επιστήμης Thomas 

Kuhn3.

Ο χώρος της δημόσιας διοίκησης δεν θα μπορούσε να εξαιρεθεί απ’ αυτήν την γενικότερη 

τάση. Καθώς η μελέτη της δημόσιας διοίκησης αποτελεί στην ουσία ένα διεπιστημονικό 

εγχείρημα, όπου συμμετέχουν επιστήμες όπως η κοτνωνιολογία, η πολιτική επιστήμη, η 

ιστορία, η φιλοσοφία, η ψυχολογία, η διοίκηση, η οικονομία, το δίκαιο, η στατιστική, τα 

μαθηματικά, η πληροφορική κα, στον χώρο αντανακλάται όλο το ταραγμένο περιβάλλον που 

εντοπίσθηκε παραπάνω. Το αποτέλεσμα είναι ένα σκηνικό που αλλάζει ταχύτατα. Παραδοχές 

για το κράτος και την διοίκηση που απστέλεσαν τις βάσεις ανάπτυξης κι οργάνωσης όλων 

των σύγχρονων εθνικών κρατών κατά τους τελευταίους δύο αιώνες έχουν πλέον τεθεί σε 

ανοιχτή αμφισβήτηση. Το βεμπεριανό μοντέλο οργάνωσης της κρατικής γραφειοκρατίας 

απόλυτα συμβατό με τις ανάγκες τις εποχής που προτάθηκε (τέλη 19ου - αρχές 20ου αιώνα), 

αδυνατεί πλέον να αποτελέσει μεθοδολογικό εργαλείο ανάλυσης, οργάνωσης κι ανάπτυξης 

των σύγχρονων διοικήσεων. Η αδυναμία του, μεταξύ των άλλων, προέρχεται από έναν πολύ 

συγκεκριμένο και σχετικό με τα παραπάνω παράγοντα : τον στατικό χαρακτήρα του, τον 

εξοστρακισμό της μεταβολής που θεωρείται παθολογία και την αναγόρευση της 

σταθερότητας σαν αυτοσκοπό του συστήματος. Τι έρχεται όμως να αντικαταστήσα αυτό το 

μοντέλο ; Ποια είναι η εναλλακτική πρόταση για την οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας 

διοίκησης ; Το κενό δεν (ραίνεται τουλάχιστον μέχρι σήμερα ότι έχει καλυφθεί. Μια σειρά



από διάφορες προσεγγίσεις υιοθετούνται τα τελευταία είκοσι χρόνια από τις διοικήσεις 

παντού στον κόσμο, όμως σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε κάποια από αυτές να 

αποτελέσει το νέο πλαίσιο (ή παράδειγμα) που θα έρθει να αντικαταστήσει το βεμπεριανό. 

Παρ’ όλα αυτά ένας σχετικά μικρός αριθμός ιδεών χαρακτηρίζει όλες αυτές τις προσπάθειες:

• Προσαρμοστικότητα

• Ποιότητα τελικών προϊόντων κι υπηρεσιών

• Μείωση του κόστους

• Ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πολιτών

• Μικρότερη και καλύτερη διοίκηση

• Επαγγελματισμός και ηθική

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ

Η έλλειψη όμως ενός νέου μοντέλου που να μπορεί επιτυχημένα να ενσωματώνει όλα τα 

παραπάνω σ’ ένα σύνολο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Στο γλωσσικό επίπεδο μια σειρά 

από νέες έννοιες μπαίνουν στο διοικηηκό λεξιλόγιο χωρίς να είναι καλά ορισμένες. Σε 

επιχειρησιακό επίπεδο μια σειρά από πρακτικές (TQM, BPR, JTT, ABC κα) μεταφέρσνται 

από το ιδιωτικό management στη δημόσια διοίκηση. Τις περισσότερες φορές όμως αυτές οι 

προσεγγίσεις είναι τόσο γενικές που μπορούν να περιλάβουν σχεδόν τα πάντα ή και σχεδόν 

τίποτα (buzzwords). Αυτό συμβαίνει καθώς δεν ορίζονται σαν μεθοδολογίες διοικητικής 

πρακτικής με οποιουδήποτε βαθμού αυστηρότητας. Σαν αποτέλεσμα μπορεί ο καθένας να 

συμπεριλάβει σ’ αυτές ότι θέλει περιοριζόμενος μόνο από ένα εντελώς αφηρημένο 

εννοιολογικό πλαίσιο.

Παράλληλα μ’ αυτές τις εξελίξεις η πληροφορική τεχνολογία εισάγεται στη δημόσια 

διοίκηση. Αυτή η εισαγωγή είναι σημαντική μόνο στο βαθμό που μπορεί να βοηθήσει τις 

διοικήσεις να φέρουν σε πέρας την παραπάνω λίστα καθηκόντων και δεν είναι ή δεν θα 

πρέπει να μετατραπεί σε αυτοσκοπό. Πέρα όμως από τον λόγο της μηχανοργάνωσης εξίσου 

σημαντικός ίσως είναι και ο τρόπος που η πληροφορική μπαίνει στη διοίκηση. Η 

αυτοματοποίηση χειρωνακτικά εκτελούμενών εργασιών, παρ’ όλη τη μείωση του χρόνου και 

του κόστους που αυτή μπορεί να επιφέρει αποδείχθηκε μια ολότελα λάθος πρακτική4, καθώς 

άφηνε ανέπαφες τις λειτουργίες και τις οργανωτικές δομές. Σαν αποτέλεσμα και παρ’ όλες τις 

τεράστιες επενδύσεις που έχουν γίνει σε πληροφοριακά συστήματα, η παραγωγικότητα στον 

δημόσιο τομέα δεν έχει αυξηθεί κατά τον αναμενόμενο βαθμό σε σημείο που δημισυργείται 

προβληματισμός για την ικανότητα εντέλει της νέας τεχνολογίας να επιφέρει πρακτικά και 

απτά για τους πολίτες αποτελέσματα.
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Η εκκίνηση και ο κύριος προβληματισμός αυτής της μελέτης είναι η διασφάλιση της 

καλύτερης κι αποδοτικότερης ενσωμάτωσης της πληροφορικής στη δημόσια διοίκηση. 

Το ερώτημα αυτό βέβαια παραπέμπει άμεσα στο σχεδίασμά και την ανάπτυξη 

πληροφοριακών συστημάτων. Από την μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας που προέρχεται 

τόσο από τον χώρο του σχεδιασμού συστημάτων όσο και από τον χώρο της Επιχειρησιακής 

Αρχιτεκτονικής προκύπτει μια ιδιαίτερα σημαντική ανάγκη για την επιτυχημένη ανάπτυξη 

πληροφοριακών συστημάτων: η ανάγκη να δήμιουργηθεί ένα επιχειρησιακό μοντέλο για 

την δημόσια διοίκηση. Εκκίνηση για το χτίσιμο αυτού του μοντέλου θα αποτελέσει ένα 

μοντέλο διαδικασιών που θα περιγράφει τι κάνα αλλά κυρίως πως το κάνει η δημόσια 

διοίκηση. Η δημιουργία ενός συνολικού και σε όλο του το βάθος, μοντέλου διαδικασιών για 

την διοίκηση είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο, επίπονο, χρονοβόρο κι απαιτητικό από άποψη 

πόρων καθήκον, που είναι αδύνατον να υλοποιηθεί στα πλαίσια της παρούσας μελέτης. Στα 

πλαίσια της μελέτης όμως στόχος είναι:

Α) Να εντοπισθεί και να τονισθεί η ανάγκη δημιουργίας ενός μοντέλου διαδικασιών για 

την δημόσια διοίκηση και να προταθούν μεθοδολογικά εργαλεία που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στον σχεδιασμό του.

Β) Κάνοντας χρήση της προτεινόμενης μεθοδολογίας να περιγράφει αυτό το μοντέλο σε 

ένα υψηλό επίπεδο, που θα καταγράφει τις major διαδικασίες της διοίκησης και θα 

δείχνει τον δρόμο για την περαιτέρω εξειδίκευσή κι ανάπτυξή του.

Γ) Να δοκιμασθεί η μεθοδολογία σε μια μελέτη περίπτωσης (case study), ώστε να 

εντοπισθούν στην πράξη τα δυνατά κι αδύνατα σημεία της μεθόδου.

Τα οφέλη ενός εγχειρήματος δημιουργίας πρότυπης αρχιτεκτονικής για την δημόσια διοίκηση 

θα είναι πολλαπλά:

• Ολοκλήρωση Πληροφοριακών Συστημάτων

• Βέλτιστος σχεδιασμός νέων συστημάτων

• Οργανωτικός εξορθολογισμός

• Βελτίωση εσωτερικής κι εξωτερικής επικοινωνιακής ικανότητας

• Περιγραφές και προδιαγραφές ανθρώπινων ρόλων

• Εύκολος κι ολοκληρωμένος ανασχεδιασμός δομών και συστημάτων

• Σημαντικότερο ίσως όλων u δυαιουονία uiac γλώσσας επικοινωνίας via όλη n 

δυαόσια διοίκηση
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ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η μελέτη αποτελείται από πέντε κεφάλαια :

Στο πρώτο κεφάλαιο θα παρσυσιασθούν βασικά ζητήματα δημόσιας διοίκησης. Αφού ορισθεί 

- κατά το δυνατόν - ο χώρος, θα παρσυσιασθούν οι σύγχρονες εξελίξεις που είναι σήμερα 

λίγο ή πολύ κοινές για όλες τις δημόσιες διοικήσεις παγκοσμίως. Επίσης σ’ αυτό το μέρος θα 

περιγράφει η σχέση δημόσιας διοίκησης με την τεχνολογία της πληροφορικής και τα 

προβλήματα που έχουν εντοπισθεί στην χώρα μας κατά τη τελευταία πενταετία.

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει μια επισκόπηση του χώρου των Επιχειρησιακών 

Αρχιτεκτονικών, θα παρσυσιασθούν επίσης οι σημαντικότερες προσπάθειες μοντελοποίησης 

τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο χώρο και θα παρσυσιασθούν αναλυτικά τα οφέλη 

που θα προκόψουν από την δημιουργία μιας πρότυπης επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής για τη 

δημόσια διοίκηση.

Στο τρίτο κεφάλαιο θα παρουσιασθεί η πρόταση για το χτίσιμο μιας πρότυπης επιχειρησιακής 

αρχιτεκτονικής για την δημόσια διοίκηση σε επίπεδο μεθοδολογίας αλλά και ένα μοντέλο 

διαδικασιών σε υψηλό επίπεδο.

Στο τέταρτο κεφάλαιο η προτεινόμενη μεθοδολογία θα δοκιμασθεί για την ανάλυση των 

διαδικασιών για την έκδοση αποφάσεων από την Περιφέρειας. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί 

ένα μοντέλο διαδικασιών που να περιγράφει τα στάδια αλλά και τις εξειδικεύσεις της 

διαδικασίας έκδοσης κανονιστικών πράξεων.

Τέλος, θα παρσυσιασθούν τα τελικά συμπεράσματα και οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

πάνω στο αντικείμενο.



L ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

L1. Τι ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΕΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να συνοψίσει κάποιος τις απόψεις που έχουν εκφραστεί για το η 

είναι, η κάνει και η θα πρέπει να κάνει η δημόσια διοίκηση. Κατά τη διάρκεια του 20ου 

αιώνα αρκετές σχολές δημόσιας διοίκησης και πολιτικής εμφανίστηκαν, η κάθε μια 

προσεγγίζοντας την δημόσια διοίκηση από διαφορετική σκοπιά. Ενδεικτικό της 

προβληματικότητας ορισμού του χώρου είναι η αντίστοιχη δυσκολία να δοθεί ορισμός για 

την τυπική οργάνωση5, της οποίας υποσύνολο είναι και η δημόσια διοίκηση. Η δυσκολία 

επισημαίνεται στο κλασικό έργο των J.G.March και Η.Α. Simon6 “Organization”, όπου από 

την αρχή σημειώνεται ότι «... είναι ευκολότερο και πιθανόν πιο χρήσιμο να δώσουμε 

παραδείγματα τυπικών οργανώσεων παρά να ορίσουμε τον όρο».

Παράλληλα και ενισχυτικά στις δυσκολίες ορισμού του χώρου της δημόσιας διοίκησης 

υπάρχει ένα επιπλέον σημαντικό πρόβλημα : η διαφοροποίηση του διοικητικού χώρου από 

κράτος σε κράτος ή ακόμη χειρότερα από εποχή σε εποχή. Ο χώρος παρέμβασης της 

δημόσιας διοίκησης αλλάζει με βάση τόσο το γεωγραφικό όσο και το ιστορικό κριτήριο.

Στην προσπάθεια μας να εντοπίσουμε τον σκοπό της Δημόσιας Διοίκησης αναπόφευκτα 

τίθεται το ερώτημα : Ποιος είναι ο σκοπός του Κράτους; Η απάντηση δεν είναι εύκολη, 

απασχολεί την πολιτική επιστήμη από τον καιρό του Πλάτωνα και υπάρχει ένας πλούσιος σε 

περιεχόμενο και απόψεις επιστημονικός αλλά και πολιτικός διάλογος σχετικά. Ο ορισμός που 

δόθηκε από τον Max Weber7 έναν αιώνα πριν, σαν «θεσμοθετημένο μονοπώλιο άσκησης 

φυσικής βίας», σήμερα πλέον θεωρείται περιορισμένης εμβέλειας για να συλλάβει την 

πολυπλοκότητα και το εύρος των παρεμβάσεων που επιτελεί το σύγχρονο Κράτος, καθώς 

περιορίζεται στο να το ορίζει με βάση όχι τις λειτουργίες του αλλά τον τρόπο επιβολής του 

στην κοινωνία (βία)8.

Ένας άλλος αρκετά γενικός ορισμός ορίζει την δημόσια διοίκηση σαν θεσμό επιφορτισμένο, 

υπό την καθοδήγηση των εκλεγμένων πολιτικών, να προασπίζει και να προάγει το 

γενικό συμφέρον της κοινωνίας. Η έννοια του γενικού συμφέροντος είναι κομβική σ’ αυτό 

το πλαίσιο. Κράτος είναι η πολιτική οργάνωση της ιστορικής κοινότητας που είναι το Έθνος. 

Οργανωμένη σε Κράτος, η κοινότητα είναι ικανή να παίρνει τις αποφάσεις. Οι αποφάσεις 

αυτές στοχεύουν στη διάρκεια της Κοινότητας. Κατά τη φιλελεύθερη άποψη, ο ρόλος του 

κράτους ανάγεται στο να εξασφαλίσει το γενικό συμφέρον, σαν άθροισμα όλων των
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ατομικών συμφερόντων. Κατά τον Τ. Hobbes9 όλοι οι άνθρωποι μιας πολιτείας, για να 

αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο του πολέμου πάντων κατά πάντων συνάπτουν μεταξύ τους ένα 

συμβόλαιο με το οποίο μεταβιβάζουν όλα τους τα δικαιώματα στην πολιτεία (civitas) η οποία 

γίνεται παντοδύναμη. Τη θεωρία του Τ. Hobbes προχώρησε ο Άγγλος φιλόσοφος του 

πολιτικού φιλελευθερισμού John Locke (1632-1704). Το κοινωνικό συμβόλαιο του Locke 

διαφοροποιείται. Στο Κράτος δεν μεταβιβάζονται όλα τα δικαιώματα των ανθρώπων αλλά 

μόνο εκείνα που η εκπλήρωσή τους προϋποθέτει την ανάθεσή τους στο κράτος. Η έννοια 

όμως του Κοινωνικού Συμβολαίου είναι συνυφασμένη με τον Jean Jacque Rousseau (1712- 

1778) ιδιαίτερα στο έργο του Social Contract. Για τον Rousseau με το κοινωνικό συμβόλαιο 

ενώνονται όλοι πολιτικά, παραμένοντας όλοι ελεύθερος καθώς τα δικαιώματα δεν 

μεταφέρονται στον απρόσωπο Leviathan του Hobbes, αλλά στο σύνολο των συμβαλλομένων 

στην κοινότητα. Έτσι φθάνει στην έννοια της γενικής θέλησης και στην εξυπηρέτηση του 

γενικού συμφέροντος.

Σύμφωνα λοιπόν μ’ αυτήν την αντίληψη η διοίκηση είναι ένα υπο-σύστημα στο ευρύτερο 

κοινωνικό σύστημα που σαν σκοπό έχει την προαγωγή «του γενικού συμφέροντος» της 

κοινωνίας. Αν ορίσουμε σαν κυβερνητικό σύστημα το άθροισμα του πολιτικού και 

διοικητικού συστήματος, τότε μπορούμε να πούμε ότι η κοινωνία θέτει αιτήματα στο 

κυβερνητικό σύστημα κι αυτό απαντά παράγοντας κάποιο διοικητικό έργο μέσω του 

διοικητικού υποσυστήματος. Έντονη κριτική έχει ασκηθεί στον παραπάνω ορισμό για τον 

διπλό διαχωρωμό που υπονοεί : α) Δημόσια σφαίρα -Κράτος / Κοινωνία των πολιτών, β) 

πολιτικό σύστημα / διοικητικό σύστημα, αλλά και για την γενίκευση που εμπεριέχει η έννοια 

του «γενικού συμφέροντος»10

Ο G. Morgan11 συνοψίζει οκτώ τρόπους (μεταφορές) με τους οποίους μπορεί να προσεγγισθεί 

μια οργάνωση αλλά και η δημόσια διοίκηση:

• Μηχανή

• Οργανωμός

• Εγκέφαλος

• Κουλτούρα

• Πολιτική

• Ψυχολογικός περωρωμός (psychic prison)

• Ρευστότητα και αλλαγή (flux and transformation)

• Οργανο επιβολής
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Παρ’ όλες τις δυσκολίες ένας άλλος χρήσιμος ορισμός-οριοθέτηση του δημόσιου χώρου 

μπορεί να γίνει με οικονομικά κριτήρια κι έχει τις ρίζες του στην Οικονομική Επιστήμη12. 

Βασίζεται στο διαχωρισμό δημόσιων και ιδιωτικών αγαθών. Τα πρώτα έχουν μια σειρά από 

χαρακτηριστικά που τα καθιστούν ακατάλληλα για την αγορά. Αυτά τα χαρακτηριστικά θα 

παρσυσιασθούν πιο λεπτομερώς παρακάτω. Δημόσιος τομέας λοιπόν σ’ αυτό το πλαίσιο είναι 

ο τομέας που αναλαμβάνει την παραγωγή των δημοσίων αγαθών. Η μεταβλητότητα της 

ιδιότητας του «δημόσιου» αγαθού οπωσδήποτε δημιουργεί πληθώρα ερμηνευτικών 

προβλημάτων, καθώς ο δημόσιος χώρος φαίνεται να διαστέλλεται και να συστέλλεται εσαεί.

Το ελληνικό σύνταγμα δύο φορές αναφέρεται στον εκτελεστικό χαρακτήρα της διοίκησης 

(άρθρο 26 παρ. 2 και 103 παρ. 1), όπου σαν εκτελεστικό νοείται το σύνολο των λειτουργιών 

που αντιστοιχούν στην γνωστή κατηγοριοποίηση των λειτουργιών του κράτους που έγινε για 

πρώτη φορά από τον Μσντεσκιέ, σε νομοθετική, εκτελεστική και διχαστική. Ο εκτελεστικός 

χαρακτήρας βρίσκεται κοντά στην εργαλειακή προσέγγιση του Ph. Selznick που ορίζει την 

τυπική οργάνωση σαν ένα «... ορθολογικό όργανο σχεδιασμένο να επιτελέσει μιαν 

εργασία»13. Η δημόσια διοίκηση αποτελεί τον εκτελεστικό βραχίονα του Κράτους. Η 

βουλή νομοθετεί και η διοίκηση εκτελεί. Κατ’ αυτήν την έννοια η διοίκηση είναι ένας 

μηχανισμός, ένα όργανο στα χέρια του πολιτικού συστήματος. Το τελευταίο θέτει στόχους, 

αποφασίζει, δίνει εντολές και η διοίκηση απλά εκτελεί αυτές τις εντολές

Η προσέγγιση αυτή παρουσιάζει την δημόσια διοίκηση σαν «εργαλείο» στα χέρια του 

πολιτικού συστήματος και έχει δεχθεί επίσης πολλές κριτικές λόγω της μηχανιστικής άποψης 

που πρεσβεύει Οι επικριτές αυτής της άποψης τονίζουν ότι η διοίκηση σε καμία περίπτωση 

δεν είναι ένα παθητικό σύστημα, ένα νεκρό «εργαλείο», αλλά την δική της ιδιαίτερη 

δυναμική. Έτσι ανοίγει ένας διάλογος σχετικά με την αυτονομία του διοικητικού 

συστήματος κατά πόσο δηλαδή είναι αυτοκαθοριζόμενο ή καθορίζεται αποκλειστικά από 

άλλα συστήματα. Σ’ αυτό το πλαίσιο ιδιαίτερη σημασία αποκτά η σχέση διοικητικσύ- 

πολιτικσύ στο εσωτερικό του κρατικοδιοικητικσύ συστήματος αλλά και οι σχέση των δύο 

υπό-συστημάτων με το εξωτερικό τους περιβάλλον που είναι η κοινωνία των πολιτών.

Η εκτελεστική λειτουργία ως διαφοροποιημένο ποσοτικά και οργανικά υποσύστημα του 

πολιτικού συστήματος διακρίνεται εσωτερικά σε δύο σκέλη : το κυβερνητικό και το 

διοικητικό. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Χρ. Μάνεσης14 δύο ουσιαστικώς διαφορετικές 

μεταξύ τους λειτουργίες της κρατικής εξουσίας η κυβερνητική και η διοικητική, θεωρούνται 

ως εκδηλώσεις μιας και αυτής λειτουργίας της λεγάμενης εκτελεστικής η οποία όμως 

εμφανίζεται οργανικώς ενιαία. Χωρίς να χρειάζεται να υπεισέλθει κανείς στην ιστόρηση των 

θέσεων της διχρτομικής- εργαλειακής θεώρησης μαρξιστικής ή φιλελεύθερης απόκλιση15
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αποτελεί πλέον κοινό τόπο η παραδοχή ότι η δημόσια πολιτική χαρακτηρίζεται από την 

εκτενή και ουσιαστική διαπλοκή σε όλα τα στάδια ή φάσεις επεξεργασίας (σχεδιασμός, 

εναλλακτικές θεωρήσεις, επιλογή σκοπού, υλοποίηση, αξιολόγηση, διορθώσεις) τόσο της 

διοίκησης όσο και της πολιτικής. Ανεξάρτητα από τη Συνταγματική επιταγή της υπεροχής 

των πολιτικών-αναιπροσωπευτικών θεσμών και το συνακόλουθο θεώρημα της ουδετερότητας 

της διοίκησης, στην πραγματικότητα αυτή διαδραματίζει έναν πολύ ενεργητικότερο ρόλο όχι 

μόνο στην υλοποίηση αλλά και στο σχεδίασμά και την διόρθωση της δημόσιας πολιτικής16. 

Παρ’ όλα αυτά όμως δεν αναιρείται η αναλυτική αξία και χρησιμότητα17 της κλασικής 

άποψης του W. Wilson18, ότι ^..administration lies outside the proper sphere of 

politics...administrative questions are not political questions”. Παρ’ όλα αυτά όμως η 

αλληλεπίδραση είναι σημαντική καθώς τα κορυφαία επίπεδα της κρατικοδιοικητικής 

πυραμίδας δεν αποτελούν τόσο την δεξαμενή και το σημείο εκκίνησης των ενεργειών, 

αποφάσεων, προγραμμάτων που έχουν την αφετηρία τους στο διοικητικό επίπεδο, αλλά μόνο 

και κυρίως τους αποφασιστικούς κόμβους τελικής έγκρισης, επιλογής αξιολόγησης και 

νομιμοποίησης των ενεργειών και των δράστη ριοτήτων[ 16].

Με ένα σύνολο προτάσεων ο Jan-Erik Lane19 συνοψίζει τις βασικές συνιστώσες ενός ιδεατού 

τύπου γενικού μοντέλου δημόσιας διοίκησης (ideal-type general public administration 

model), όπως αυτές εξάγονται από τη «κλασική» βιβλιογραφία για τη δημόσια διοίκηση 

20212223. Σε μια δημόσια διοίκηση ισχύουν ή θα πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω :

□ Η λήψη των αποφάσεων και η στρατηγικές επιλογές γίνονται από τους πολιτικούς ενώ η 

εκτέλεση αυτών από τους διοικητικούς ώστε να ικανοποιείται το μοντέλο της 

ορθολογικής λήψης απόφασης

□ Η διοίκηση βασίζεται σε γραπτά κείμενα κι αυτό κάνει το γραφείο (bureau) κεντρικό 

σημείο της διοίκησης

□ Οι λειτουργίες και οι διαδικασίες της διοίκησης οργανώνονται σε μια συνεχή και 

σταθερή βάση που διέπεται από κανόνες

□ Τα καθήκοντα και οι λειτουργίες είναι διαιρημένα σε ημι-αυτόνομες περιοχές με 

αντίστοιχη κατανομή εξουσίας

□ Το προσωπικό και οι λειτουργίες είναι οργανωμένα ιεραρχικά

□ Υπάρχει ένα κυρίαρχο συμφέρον στη δημόσια διοίκηση : το δημόσιο - κοινό συμφέρον

Σ’ αυτές τις κλασσικές παραδοχές όμως θα πρέπει να σημειώσουμε μια σειρά από προτάσεις 

που έκαναν την εμφάνισή τους πρόσφατα και συμπλήρωσαν ή/και πολλές φορές ανέτρεψαν 

τα παραπάνω:

□ Ο διαχωρισμός μεταξύ πολιτικής και διοίκησης είναι αμφίβολος κι όχι πάντα εφικτός24
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□ Ο ορθολογισμός στη λήψη αποφάσεων είναι εφικτός μόνο μέχρι ενός σημείου (bounded 

rationality)252627

□ Η δημόσια διοίκηση έχει καλύτερα αποτελέσματα όταν οργανώνεται κατά αυτόνομες 

μικρές ομάδες (self-steering groups)28

□ Η διοίκηση δεν μπορεί να περιορίζεται με διαδικαστικούς κανόνες καθώς αυτό που μετρά 

είναι η επίτευξη στόχων και η αποτελεσματικότητα29

□ Ο συγκεντρωτισμός οδηγεί μέσω της αυστηρότητας και της ιεραρχίας σε έλλειμμα 

υλοποίησης30

□ Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη κινητοποίηση προς την επίτευξη του 

κοινού συμφέροντος και δρουν κυρίως για να μεγιστοποιήσουν το ατομικό τους 

συμφέρον31

L2. Σύγχρονες εξελίξεις στη Δημοσία Διοίκηση

“To run the State like a business"

«Η δουλειά της κυβέρνησης είναι να κυβερνά την 

βάρκα. Η παραγωγή και διάθεση υπηρεσιών είναι 

κωπηλασία και η κυβέρνηση δεν είναι καλή στην 

κωπηλασία,2»

Τα τελευταία χρόνια μια σειρά από σημαντικότατες αλλαγές συμβαίνουν κι επηρεάζουν 

άμεσα τις δημόσιες διοικήσεις σ’ όλο τον κόσμο. Δημογραφικά στοιχεία, ο επιστήμες και η 

τεχνολογία αλλάζουν ριζικά την παροχή υπηρεσιών από τις δημόσιες διοικήσεις προς τους 

πολίτες. Στο τέλος του 20ου αιώνα η δημόσια διοίκηση φαίνεται να αλλάζει ριζικό : ο τρόπος 

που ασκείται, το εύρος και το βάθος των παρεμβάσεων, τα μέσα που χρησιμοποιεί, ο τρόπος 

που επικοινωνεί με τον πολίτη, η κουλτούρα που την διακατέχει Τίποτα πια δεν μπορεί να 

λειτουργήσει με τον τρόπο που λειτουργούσε πριν από λίγα μόλις χρόνια. Η ταχύτατη αλλαγή 

σ’ όλους τους τομείς είναι ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας που θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη. Σ’ έναν κόσμο που μεταβάλλεται ταχύτατα η ικανότητα προσαρμογής σε νέες 

συνθήκες είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ικανότερος ίσως αποδειχθεί όχι αυτός που έχει την 

περισσότερη σωρευμένη γνώση αλλά αυτός που έχει μάθει να μαθαίνει.

Η κατάσταση που ήταν διαμορφωμένη κατά την ψυχροπολεμική περίοδο (1950-1985) με τον 

χωρισμό του κόσμου σε δύο στρατόπεδα (Ανατολή-Δύση), έχει δώσει τη θέση της σε μια νέα 

όπου οι σχέσεις είναι πολύ πιο ρευστές κι ευμετάβλητες, οι συμμαχίες περιστασιακές και 

υπάρχουν πλέον πολλοί, κι όχι μόνο δύο, πόλοι ανταγωνισμού. Ιδιαίτερα στην οικονομία, η
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απελευθέρωση της κυκλοφορίας αγαθών και κεφαλαίων μέσω του περιορισμού και της 

κατάργησης των υφιστάμενων περιορισμών (GATT-WTO) δήμιουργείται μια νέα ιδιαίτερα 

ανταγωνιστική κατάσταση.

Αυτές οι εξελίξεις πυροδοτούν με την σειρά τους αλλαγές στην οργάνωση και τα όρια του 

κράτους. Η συζήτηση για τα όρια του κράτους ή για την αποκέντρωση των λειτουργιών του 

χωρίς να είναι καινούργια, σήμερα τίθεται σε μια διαφορετική βάση. Οι σύγχρονες διοικήσεις 

φαίνονται αναγκασμένες να προχωρούν ταυτόχρονα προς δύο κατευθύνσεις προσπαθώντας 

να απαντήσουν σε δύο εκ πρώτης όψεως αντιφατικές ανάγκες : την ανάγκη αποκέντρωσης 

λειτουργιών και ταυτόχρονα την ανάγκη καλύτερου κεντρικού συντονισμού κι ελέγχου. 

Αυτές οι αλλαγές συμβαίνουν ταυτόχρονα σ’ όλες τις χώρες. Αν θέλαμε να εντοπίσουμε τους 

κύριους παράγοντες πίεσης στις σημερινές διοικήσεις, τότε θα σημειώναμε τους παρακάτω33:

• Παγκοσμιοποίηση - πίεση για συνεργασία κι ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο

• Έλλειμμα Υλοποίησης - πίεση από τις συνεχώς αυξανόμενες (ποσοτικά και ποιοτικά) 

απαιτήσεις των πολιτών

• Οικονομική Στενότητα - πίεση για μείωση των ελλειμμάτων

Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι οι διοικήσεις προσπαθούν να απαντήσουν σ’ αυτές τις 

πιέσεις με παρόμοιους τρόπους :

• Αποκέντρωση εξουσίας μέσα στις μονάδες και ενίσχυση των κατώτερων επιπέδων 

διοίκησης (πχ. δήμοι). Παράλληλη απεμπλοκή ή περιορισμό των εκτελεστικών 

λειτουργιών κι επικέντρωση του ενδιαφέροντος σε επιτελικές

• Επανεξέταση για το ποιες λειτουργίες η διοίκηση θα πληρώνει και θα εκτελεί, ποιες θα 

πληρώνει αλλά δεν θα τις εκτελεί η ίδια (contracting out) και ποιες ούτε θα τις πληρώνει 

ούτε θα τις επιτελεί

• Μείωση του χώρου παρέμβασης της διοίκησης, μέσω ιδιωτικοποίησης σε όλες τις 

εκφάνσεις

• Μελέτη για εξεύρεση πιο οικονομικών τρόπων για παροχή και διάθεση υπηρεσιών μέσα 

από outsourcing, μηχανισμούς αγοράς και χρέωση χρηστών

• Προσανατολισμός στον πελάτη με υιοθέτηση αυστηρών standards ποιότητας για τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες

• Μέτρηση απόδοσης και benchmarking

• Μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην απλούστευση του ρυθμιστικού πλαισίου και των 

διοικητικών διαδικασιών, στον ανασχεδιασμό των οργανωτικών δομών και στην εν γένει 

μείωση του κόστους λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών

• Εισαγωγή πληροφορικής και νέων τεχνολογιών
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Η υλοποίηση των παραπάνω έχει εισάγει μια νέα αντίληψη για τη δημόσια διοίκηση, μακριά 

από την νομική προσέγγιση που είχε επικρατήσει. Τεχνικές δανεισμένες από το management 

του ιδιωτικού τομέα κάνουν την εμφάνισή τους τις τελευταίες δεκαετίες και στο δημόσιο 

τομέα.

Στη Μ. Βρετανία και κάτω από την ομπρέλα του New Public Management34 μια σειρά από 

πρωτοβουλίες στοχεύουν στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της διοίκησης με 

προγράμματα όπως το “Next Steps”, το “Peoples’ Panel”, το “Government Direct”, το 

“Modernizing Government”, το “Citizen’s Charter”, “Investors in People”, “The 

Benchmarking Project”. Αντίστοιχα στις Η.Π.Α. η κίνηση του “Re-inventing the 

Government”35 εισάγει στην δημόσια διοίκηση τεχνητές δανεισμένες από το Business Process 

Re-engineering (BPR)36, την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας37 (TQM) και το Learning 

Organization 38 39. Αυτές οι κινήσεις που μπορούν να συνοψισθούν από την πρόταση “to run 

the State like a business”40 δεν περιορίζονται μόνο σ’ αυτές τις χώρες, καθώς αντίστοιχες 

ενέργειες και πρωτοβουλίες λαμβάνουν χώρα σ’ όλες τις χώρες του κόσμου ανεξαρτήτως 

επιπέδου ανάπτυξης41.

L3. Μοντέλα Δημοσίας Διοίκησης

Στο παρόν τμήμα θα παρουσιασθούν κάποια μοντέλα που έχουν εμφανισθεί στην αντίστοιχη 

θεωρία, για να ταξινομήσουν τις λειτουργίες ή τα προϊόντα που η δημόσια διοίκηση παράγει 

Αυτά τα μοντέλα παρουσιάζονται καθώς πρόκειται να χρησιμοποιηθούν παρακάτω, όταν θα 

προταθεί σε ένα υψηλό επίπεδο το γενικευμένο πληροφοριακό μοντέλο της δημόσιας 

διοίκησης. Το σκεπτικό με το οποίο αυτά τα μοντέλα επιλέχθηκαν από τον συνολικά μεγάλο 

αριθμό διαθέσιμων που υπάρχουν [11][19] είναι στο ότι οι διάφορες τάξεις ή τύποι που 

παράγονται από αυτά διαφοροποιούνται μεταξύ τους όσον αφορά στις διαδικασίες που 

απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Η οπτική δεν επικεντρώνεται, στην διαφοροποίηση των 

λειτουργιών (π.χ. γεωργία, βιομηχανία), αντίθετα προχωράει σε μεγαλύτερο βάθος για να 

βρει τις κοινές διαδικασίες που παράγουν προϊόντα ή υπηρεσίες. Έτσι λειτουργίες ή προϊόντα 

που βρίσκονται σε παρόμοιες κλάσεις, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι απέχουν πολύ αν 

είχε υιοθετηθεί μια λειτουργική προσέγγιση (πχ. έγκριση επιδότησης για ένα αγροτικό 

προϊόν, έγκριση χρηματοδότησης ενός επενδυτικού προγράμματος μιας βιομηχανίας).

Σ' αυτή τη λογική θα παρουσιασθούν οι παρακάτω ταξινομήσεις :

• Το μοντέλο Δημόσιας Πολιτικής (Public Policy Model) των Hogwood & Gunn
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• Ο κλασικός διαχωρισμός των εξουσιών σε νομοθετική, δικαστική κι εκτελεστική

• Ο διαχωρισμός των προϊόντων που η δημόσια διοίκηση παράγει σε κανονιστικά 

(προκλητής ζήτησης ή υποχρεωτικής κατανάλωσης) και δημόσια αγαθά/ υπηρεσίες 

(προϊόντα αναδιανομής/ συλλογικά αγαθά/ προϊόντα φυσικού μονοπωλίου

• Ο διαχωρισμός σε επιχειρησιακές και υποστηρικτικές λειτουργίες

• Ο χωρισμός της δημόσιας διοίκησης σε κεντρική, περιφερειακή και τοπική

Το μοντέλο δημόσιας πολιτικής των Hogwood & Gunn

Οι Hogwood & Gum42 παρουσίασαν το 1984, ένα μοντέλο για την διαμόρφωση της 

δημόσιας πολιτικής (Public Policy Model) που αναλύει την διαδικασία σε οκτώ διακριτά 

στάδια. Το σχήμα τους είναι ένα γενακευμένο μοντέλο, καθώς δεν εξαρτάται ούτε 

μεταβάλλεται στις βασικές του παραδοχές όταν μεταφερόμαστε από έναν τομέα ή επίπεδο 

διοίκησης σ’ έναν άλλο (λειτουργική ή ιεραρχική διαφοροποίηση). Η ανάλυση της δημόσιας 

πολιτικής από τους Hogwood & Gunn βασίζεται σε μια λογική επικεντρωμένη στις 

διαδικασίες (process oriented), γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα μεταφέρσιμη και χρήσιμη 

σε μια διαδικασία πληροφοριακής μοντελοποίησης του χώρου της δημόσιας διοίκησης. Οι 

οκτώ generic συνισταμένες της διαδικασίας διαμόρφωσης δημόσιας πολιτικής είναι οι 

ακόλουθες:

• Agenda Setting

• Issue Filtration & Definition

• Forecasting

• Setting Objectives & Priorities

• Options Analysis

• Policy Implementation, Monitoring & Control

• Evaluation & Review

• Policy Maintenance, Succession & Termination

Παρ’ όλη τη δυσκολία της απομόνωσης των διαφόρων σταδίων που επισημαίνεται κι από 

τους ίδιους τους συγγραφείς, το σχήμα δεν χάνει την αναλυτική του αξία και θα αποτελέσει 

μια από τις βασικές θεωρητικές συνιστώσες του γενικευμενσυ μοντέλου πληροφοριακής 

αρχιτεκτονικής για την δημόσια διοίκηση που θα προταθεί παρακάτω.
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Νομοθεπκή, δικαστική, εκτελεστική εξουσία

Πρόκειται για τον πλέον γνωστό διαχωρισμό των εξουσιών του κράτους που πρώτη φορά 

περιγράφθηκε από τον Monlesque. Η νομοθετική εξουσία ασκείται από το κοινοβούλιο, η 

διακασπκή από το δικαστικό σώμα και η εκτελεστική από την κυβέρνηση. Για την σωστή 

λειτουργία της δημοκρατίας θα πρέπει αυτές οι τρεις εξουσίες να είναι διαχωρισμένες και να 

μην παρεμβαίνει η μία στο έργο της άλλης. Το σχήμα λοιπόν αυτού του διαχωρισμού δεν 

είναι απλά περιγραφικό, αλλά στην ουσία προτρέπει προς τον τριπλό αυτό διαχωρισμό.

Ο διαχωρισμός αυτός έχει συχνά κατηγορηθεί σαν ένα ιδεολόγημα που είναι αδύνατον ποτέ 

να ικανοποιηθεί [16], Στα σύγχρονα κράτη παρατηρείται μια σημαντική ενίσχυση της 

εκτελεστικής εξουσίας (κυβέρνηση), η οποία τελικά κυριαρχεί επάνω στο κοινοβούλιο 

νομοθετώντας κατά το δοκουν. Παράλληλα η εξάρτηση του δικαστικού σώματος από τις 

κυβερνήσεις τις περισσότερες φορές είναι άμεση (διορισμοί, προαγωγές,, μισθοί κιλ). Η τάση 

για συγκέντρωση της εκτελεστικής εξουσίας τέλος, στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού που 

έντονα έχει παρατηρηθεί και στη χώρα μας [16] δημιουργεί ένα επιπλέον πρόβλημα στο 

διαχωρισμό των εξουσιών.

Παρόλη την κριτική που έχει δεχθεί αυτός ο διαχωρισμός, η αναλυτική αξία παραμένει Από 

την οπτική των διαδικασιών που ενδιαφέρει εδώ οι τρεις διαδικασίες είναι εμφανέστατα 

διακριτές και παράγουν προϊόντα διαφορετικού είδους, όπως θα δούμε παρακάτω.

Προϊόντα Κανονιστικά και Δημόσια Αγαθά

Ο δημόσιος τομέας προσφέρει μια σειρά από προϊόντα κι υπηρεσίες στην κοινωνία. Οι 

πολίτες μπορεί να διαφωνούν όσον αφορά την ποσότητα ή την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών αλλά σίγουρα όλοι θα συμφωνούσαν ότι υπάρχει μια σειρά αγαθών όπως η εθνική 

άμυνα, η εσωτερική τάξη, η ισονομία κτλ που είναι αδύνατον να παραχθούν από την αγορά. 

Στην οικονομική θεωρία δύο ιδιότητες των προϊόντων τονίζονται ως ιδιαίτερα σημαντικές και 

δημιουργούν μια τυπολογία των αγαθών σε σχέση με το αν τελικά η παραγωγή αυτών είναι ή 

όχι εφικτή από την αγορά : α) η δυνατότητα για αποκλεισμό κατανάλωσης και β) η 

δυνατότητα ταυτόχρονης, ομαδικής κατανάλωσης. Τα κριτήρια αυτά έχουν τις βάσεις τους 

στην Οικονομική Επιστήμη και θεωρούνται από τους πλέον κλασικά στη δημόσια 

διοίκηση4144.
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Και ot δύο αυτές ιδιότητες λόγω των εξωτερικών οικονομιών45 που δημιουργούν καθιστούν 

την παραγωγή αντίστοιχων αγαθών από τον μηχανισμό της αγοράς προβληματική. 0 πίνακας 

που ακολουθεί παρουσιάζει την τυπολογία που δήμιουργείται [19]:

Jointness Rivalry

Non-excludability Public Goods Common Pool Goods

Excludability Toll Goods Private Goods

Έτσι για παράδειγμα.

Public Goods είναι η εθνική άμυνα και η εξωτερική πολιτική

Toll Goods είναι τα πάρκα και οι δρόμοι

Common Pool Goods είναι οι κρατικοί παιδικοί σταθμοί

Ο Τ. Lowie στο The End of Liberalism46 προτείνει τρεις κατηγορίες δημοσίων αγαθών : 

Διανομής (distributive). Σ’ αυτήν την κατηγορία υπάγονται υπηρεσίες όπως λιμάνια, 

δρόμοι, πάρκα, εθνική άμυνα Η αγορά αδυνατεί να παράγει αυτές τις υπηρεσίες είτε εντελών 

είτε σε επαρκείς ποσότητες. Μπορούν περαιτέρω να χωρισθσύν σε συλλογικά Αγαθά και 

προϊόντα φυσικού μονοπωλίου. Πρόκειται στην πρώτη περίπτωση για αγαθά ή υπηρεσίες η 

φύση των οποίων αφ’ ενός μεν συνδέεται στενά με το δημόσιο συμφέρον, αφ’ ετέρου δεν 

επιτρέπει την εξατομικευμένη κατανάλωσή τους. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μεμονωμένος 

χρήστης αξιοποιεί το εν λόγω αγαθό στην ολότητά του και όχι κατά ένα μόνο τμήμα το οποίο 

θα του αντιστοιχούσε. Τα χαρακτηριστικά αυτά δεν επιτρέπουν την ελεύθερη συναλλαγή 

μεταξύ προμηθευτή και χρήστη, και καθιστούν μη σκόπιμη την αγοραία διακίνηση του 

προϊόντος. Η εθνική άμυνα και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν χαρακτηριστικά 

παραδείγματα συλλογικών αγαθών[47][46].

Αναδιανομής (redistributive). Ο λόγος εμπλοκής του κράτους σ’ αυτήν την κατηγορία 

αγαθών είναι διαφορετικός. Η αγορά παράγει μια συγκεκριμένη διανομή εισοδήματος στην 

κοινωνία. Αυτή η διανομή δεν θεωρείται κοινωνικά δίκαιη καθώς αποκλείει σημαντικά 

στρώματα του πληθυσμού από τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από 

απαραίτητες υπηρεσίες (υγεία, ασφάλιση, παιδεία, μεταφορές, κτλ). Το κράτος λοιπόν 

παρεμβαίνει παράγοντας ή χρηματοδοτώντας τέτοιου είδους υπηρεσίας, διευκολύνοντας έτσι 

την πρόσβαση προς αυτές σε ομάδες πληθυσμού με χαμηλό ή και με μέσο επίπεδο 

εισοδήματος. Πρόκειται για υπηρεσίες ή αγαθά, η κατανάλωση των οποίων είναι απολύτως 

επιθυμητή και συνήθως παράγονται και παρέχονται δια μέσου της αγοράς. Το κόστος τους 

όμως τα καθιστά δυσπρόσιτα για ομάδες πληθυσμού χαμηλού εισοδήματος ή κάνει την 

παραγωγή τους απαγορευτική με επιχειρησιακά κριτήρια λόγω του μικρού μεγέθους της
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αγοράς. Οι υπηρεσίες υγείας, παιδείας και λοιπών κοινωνικών παροχών που απευθύνονται σε 

ευ ρέα στρώματα του πληθυσμού με μέσο ή χαμηλό εισόδημα εμπίπτουν στο πρώτο 

υποσύνολο, ενώ μορφές τέχνης και είδη αθλημάτων που προσελκύουν το ενδιαφέρον 

περιορισμένου ή υψηλού εισοδήματος ομάδων κοινού, εντάσσονται στο δεύτερο υποσύνολο 

της παρούσης κατηγορίας. Η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε άτομα τρίτης ηλικίας και η 

ενίσχυση του ποιοτικού κινηματογράφου και θεάτρου είναι επίσης χαρακτηριστικά 

παραδείγματα [47] [46]

Κανονιστικά (regulative). Ο δημόσιας τομέας μπορεί να ορισθεί σαν το σύνολο των νόμων 

και ρυθμίσεων που καθορίζουν τις σχέσεις μεταξύ των ατόμων, μεταξύ ατόμων και κράτους 

μεταξύ επιχειρήσεων και κράτους κοκ. Τα κανονιστικά αγαθά εναλλακτικά αναφέρονται σαν 

αγαθά προκλητής ζήτησης ή αγαθά υποχρεωτικής κατανάλωσης. Πρόκειται για υπηρεσίες 

και προϊόντα μη επιθυμητά από τον άμεσο αποδέκτη τους ο οποίος δεν προσέρχεται 

αυτοβούλους σε συναλλαγή με τον δημόσιο φορέα αλλά υποχρεώνεται να το κάνα με 

μονομερή (κανονιστική ή / και ατομική) απόφαση του τελευταίου για λόγους προστασίας του 

δημοσίου συμφέροντος. Οι κάθε είδους αδειοδοτήσεις και οι συνεπακόλσυθοι έλεγχοι, 

αυτοψίες πληρωμές τελών κλπ εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία. Οι πολεοδομικές άδαες 

σι άδειες κατάληψης πεζοδρομίου, η εγγραφή στα δημοτολόγια, οι πληρωμές τελών και 

προστίμων αποτελούν επίσης παραδείγματα αυτής της κατηγορίας των αγαθών47 [46],

Για λόγους ευκολότερης χρησιμοποίησης αλλά κι εξαιτίας της δυσκολία και του 

δισυπόστατου χαρακτήρα κάποιον αγαθών τόσο σαν αγαθά διανομής όσο και σαν αγαθά 

αναδιανομής προτιμάται να χρησιμοποιηθεί ένας διαχωρισμός σε ρυθμιστικά αγαθά από την 

μια πλευρά και σε δημόσια αγαθά από την άλλη, όπου στα τελευταία συγκαταλέγονται τόσο 

τα αγαθά διανομής όσο και τα αγαθά αναδιανομής. Αυτός ο διπλός πλέον διαχωρισμός 

πλησιάζει τον διαχωρισμό της σχολής του public choice σε protective (ρύθμιση) και 

productive (παραγωγή υπηρεσιών/ αγαθών) state4*. Επίσης αναφέρεται σαν Πολιτική / 

Κοινωνική Λειτουργία Κράτους όπου η πολιτική εξουσία με το νομικό πλαίσιο που θέτει, 

οριοθετεί τα πλαίσια δράσης των οικονομικών υποκειμένων, επιβάλει κανόνες που αφορούν 

και επηρεάζουν την οικονομική δράση όλων των οικονομικών δρώντων, άδειες εγκρίσεις 

απαγορεύσεις κανονισμοί, θεσπίζονται από το Κράτος με σκοπό να κατευθύνουν την 

οικονομική δράση ενώ η κοινωνική λειτουργία ασκείται για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης 

άμβλυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων.
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Επιχειρησιακές και υποστηρικτικές λειτουργίες

Η διαφοροποίηση των λειτουργιών της διοίκησης σε επιχειρησιακές και υποστηρικτικές 

προέρχεται από τη θεωρία του management κι όχι ειδικά από το χώρο της δημόσιας 

διοίκησης49. Υποστηρικτική λειτουργία θεωρείται οποιαδήποτε λειτουργία εξυπηρετεί την 

ίδια την οργάνωση που την παράγει. Επιχειρησιακή αντίθετα είναι η λειτουργία που 

εξυπηρετεί οντότητες που βρίσκονται εκτός οργάνωσης.

Παραδείγματα υποστηρικτικών λειτουργιών μπορεί να είναι οι διαδικασίες προμηθειών, 

ενημέρωσης του αρχείου προσωπικού και η λογιστική παρακολούθηση των εξόδων. 

Αντίστοιχα επιχειρησιακές λειτουργίες είναι η οργάνωση μεταπτυχιακού τμήματος από ένα 

πανεπιστήμιο, η συλλογή φόρων από μια ΔΟΥ, η έκδοση οικοδομικής άδειας από μια 

πολεοδομία. Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και θα παρουσιασθεί παρακάτω πιο 

αναλυτικά είναι το γεγονός ότι οι υποστηρικτικές διαδικασίες μοιάζουν πολύ, κι όχι μόνο από 

τον ένα δημόσιο φορέα στον άλλο, αλλά και μεταξύ δημοσίων κι ιδιωτικών φορέων ακόμη. 

Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει για τις επιχειρησιακές. Αυτό φάνηκε κι από την παράθεση 

των παραδειγμάτων παραπάνω όπου στις υποστηρικτικές λειτουργίες τα παραδείγματα ήταν 

γενικά, χωρίς αναφορά σε ποια δημόσια υπηρεσία αναφερόμασταν ενώ στα παραδείγματα 

των επιχειρησιακών λειτουργιών η σύνδεση με ειδικές υπηρεσίες ήταν αναπόφευκτη.

Η εσωστρέφεια ή όχι της λειτουργίας είναι ένα ασφαλές κριτήριο για την κατάταξη της στις 

υποστηρικτικές ή στις επιχειρησιακές. Οι επιχειρησιακές λειτουργίες «βλέπουν» προς τον 

πελάτη ή τον πολίτη και μέσα από αυτές υλοποιείται ο σκοπός και δικαιολογείται η ύπαρξη 

μιας οργάνωσης είτε αυτή είναι ιδιωτική είτε είναι δημόσια. Οι σκοποί αλλά και η επιτυχία ή 

αποτυχία μιας οργάνωσης εξαρτώνται από την ικανότητά της να επιτελεί αποτελεσματικά κι 

αποδοτικά τις επιχειρησιακές της λειτουργίες. Οι υποστηρικτικές λειτουργίες αποκτούν 

σημασία και γίνονται κρίσιμες μόνο στο βαθμό που εξυπηρετούν επιχειρησιακούς στόχους.

Αυτή η πραγματικότητα πολλές φορές διαστρεβλώνεται στο δημόσιο τομέα, όπου δεν είναι 

λίγες οι φορές που η επιβίωση μιας δημόσιας γίνεται αυτοσκοπός κι αποσυνδέεται με τους 

(εξωτερικούς) σκοπούς για τους οποίους είχε συσταθεί. Εσωτερική ικανότητα που δεν 

συνδέεται άμεσα με επιχειρησιακή ικανότητα μόνο σαν σπατάλη πόρων μπορεί να θεωρηθεί

Ένας επιπλέον χρήσιμος διαχωρισμός μπορεί να γίνει στις επιχειρησιακές λειτουργίες : 

μπορούν να χωρισθούν σε εργασίες επιτελικές (strategic layer) και εκτελεστικές (operational 

layer). Στις πρώτες περιλαμβάνεται η διαμόρφωση πολιτικής ο έλεγχος η στοχοθεσία και η
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λήψη αποφάσεων ενώ οι δεύτερες (χφορούν κυρίως την εκτέλεση, την υλοποίηση όσων έχουν 

αποφασισθεί και σχεδιασθεί στο παραπάνω στάδιο.

Κεντρική, περιφερειακή και τοπική διοίκηση

Τα επίπεδα διοίκησης διαφέρουν από χώρα σε χώρα καθώς διαφοροποιούνται σημαντικά τα 

διοικητικά συστήματα που εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση. Έτσι είναι πολύ διαφορετικά 

οργανωμένη η διοίκηση πχ. στη Γερμανία ή τις Η.Π.Α. με το ομοσπονδιακό σύστημα απ’ ότι 

στη Γαλλία ή στην Ελλάδα Παρ’ όλα αυτά τα τρία επίπεδα της κεντρικής περιφερειακής και 

τοπικής διοίκησης είναι τις περισσότερες φορές ευδιάκριτα.

Οταν αναφερόμαστε στην κεντρική διοίκηση συνήθως περιλαμβάνουμε σ’ αυτήν τα κεντρικά 

υπουργεία ή άλλες διοικητικές μονάδες που υπάγονται απευθείας σ’ αυτά (ΝΠΔΔ).

Η περιφερειακή διοίκηση μπορεί να πάρα αρκετές διαφορετικές μορφές :

Ομοσπονδιακά κρατίδια στο άκρο της κλίμακας διοικητικής αυτονομίας διορισμένους ή 

εκλεγμένους περιφερειάρχες-προΐσταμένους συγκεκριμένων περιφερειακών υπηρεσιών κτλ. 

Χαρακτηριστικό της περιφερειακής διοίκησης είναι ότι αποτελεί το κύριο όργανο 

προσαρμογής και υλοποίησης των αποφάσεων που λαμβάνονται στο κέντρο. Στην Ελλάδα η 

περιφέρεια συστάθηκε σε ολοκληρωμένη (;) μορφή σαν αποσυγκεντρωτικό όργανο όλων (;) 

των κεντρικών λειτουργιών μόλις το 1997.

Μεγάλη ποικιλία πιθανών υλοποιήσιμων συναντάται και στην τοπική διοίκηση. Η ύπαρξη 

δύο βαθμών

Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο σχήμα. Στην Ελλάδα ο δεύτερος βαθμός 

έγινε στην πραγματικότητα «αυτοδιοίκηση» (δηλαδή επιλογή νομάρχη μέσω εκλογικής 

διαδικασίας) μόλις το 1994. Μέχρι τότε στην ουσία υπήρχε μόνο ο πρώτος βαθμός 

αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), ενώ η νομαρχία ήταν ένας αποσυγκεντρωτικός θεσμός που 

υποκαθιστσύσε την απουσία της περιφερειακής διάρθρωσης που υπήρχε μέχρι πρόσφατα.

L4. Δημοσία Διοίκηση και Πληροφοριακά Συστήματα

1.4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το Κράτος και οι δημόσιες οργανώσεις που το απαρτίζουν αλλάζουν ριζικά. Με το πέρασμα 

στην Κοινωνία της Πληροφορίας η οργανωσιακή και επιχειρησιακή ικανότητα θα είναι
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απόλυτα εξαρτώμενη από την πληροφοριακή ικανότητα. Αυτό δημιουργεί μια έντονη ανάγκη 

για αύξηση της πληροφοριακής ικανότητας της διοίκησης. Παράλληλα η πληροφορία γίνεται 

ο σημαντικότερος πόρος για τα διοικητικά συστήματα. Η ικανότητα προσαρμογής τους στις 

ταχύτατα μεταβαλλόμενες συνθήκες θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουν, 

επεξεργάζονται, διαχειρίζονται και διανέμουν την χρήσιμη πληροφορία.

Οι πληροφοριακές ανάγκες της διοίκησης πολλαπλασιάζσνιαι διαρκώς καθώς παράλληλα με 

την αύξηση της ζήτησης των απαραίτητων για τη λειτουργία της πληροφοριών (εσωτερική 

χρήση της πληροφορίας) πολλαπλασιάζεται με ακόμη μεγαλύτερο ρυθμό η εξωτερική ζήτηση 

της πληροφορίας που παράγεται από δημόσιους φορείς. Σ’ αυτό το πλαίσιο η διοίκηση έχει 

ανάγκη αναβάθμισης και της επικοινωνιακής-δικτυακής ικανότητας. Η τάση αυτή αναμένεται 

να ενταθεί ιδιαίτερα τα επόμενα χρόνια, όσο θα βαδίζουμε σταδιακά προς την 

“πληροφοριοποίηση” των τελικών προϊόντων της διοικητικής δράσης (E-Government). Έτσι 

πχ. το πιστοποιητικό που θα εκδίδει η διοίκηση ηλεκτρονικά δεν θα είναι τίποτα άλλο από 

μια μετρήσιμη ποσότητα πληροφορίας που θα μειαφέρεται με ασφάλεια από τον υπολογιστή 

του δημόσιου φορέα στον υπολογιστή του δικαιούχου.

Οι τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών αλλάζουν τον τρόπο εργασίας 

διασκέδασης επικοινωνίας και συναλλαγής και μεταλλάσσουν τις βάσεις του οικονομικού 

ανταγωνισμού. Αποτελούν εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό του κράτους και την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, δημιουργούν νέους τρόπους εργασίας νέες 

δεξιότητες ενώ παράλληλα επιτρέπουν τη βελτίωση των υπηρεσιών στην υγεία, την πρόνοια, 

το περιβάλλον κτλ.50 . Με την χρήση των νέων τεχνολογιών θα υπάρχουν δυνατότητες 

πραγματοποίησης συνεχούς διαλόγου με τους πολίτες. [52]

Οι δυσλειτουργίες σε κρατικές υπηρεσίες και μηχανισμούς του δημόσιου τομέα αποτελούν 

σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για την δημιουργία μίας Κοινωνίας της Πληροφορίας. 

Ακατάλληλες δομές γραφειοκρατία, ανεπαρκής στελέχωση, ελλιπής προγραμματισμός και 

ανυπαρξία απολογισμού εμποδίζουν την επιτυχή εισαγωγή, αφομοίωση και χρήση νέων 

τεχνολογιών στον δημόσιο τομέα και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Από την άλλη 

πλευρά οι νέες τεχνολογίες αποτελούν αδιαμφισβήτητα σημαντικό εργαλείο για την 

δημιουργία σύγχρονου δημοκρατικού κράτους τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης 

τη βελτίωση των σχέσεων κράτους και πολίτη και την ενδυνάμωση των δημοκρατικών 

θεσμών. Η ψηφιοποίηση και καλύτερη οργάνωση του τεράστιου όγκου πληροφοριών που 

κατέχει η κεντρική, περιφερειακή και τοπική διοίκηση δίνουν τη δυνατότητα για πιο 

αποτελεσματική και ορθολογική διοίκηση, περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες προς τον 

πολίτη, αλλά και μεγαλύτερη διαφάνεια και δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών στα κοινά.
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Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ευρώπη και τον 

υπόλοιπο κόσμο μεταφράζεται σε σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες σε επιμέρσυς θέματα 

(π.χ. ηλεκτρονικό εμπόριο, δικαιώματα του πολίτη, απελευθέρωση τηλεπικοινωνιών) αλλά 

και σε γενικότερα κείμενα πολιτικής που σηματοδοτούν στο υψηλότερο δυνατό πολιτικό 

επίπεδο την σημασία που δίνεται στην προετοιμασία για την Κοινωνίας, όπως η πρωτοβουλία 

για τη δημιουργία των ‘Ύπέρ-λεωφόρων της Πληροφορίας” (Information Super-Highways) 

του αντιπροέδρου των ΗΠΑ το 199351, το Ιαπωνικό πρόγραμμα ανάπτυξης των “Λεωφόρων 

της Πληροφόρησης”, η Λευκή Βίβλος για την “Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα και 

Απασχόληση” της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ‘Έκθεση Bangemann”52, το Ευρωπαϊκό 

Information Society Forum, κείμενα της Μεγάλης Βρετανίας33, Γαλλίας, Αυστρίας, 

Πορτογαλίας, κλπ Παράλληλα μια σειρά από πρωτοβουλίες και προγράμματα εντός κι εκτός 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχειρούν να φέρουν τις νέες τεχνολογίες στη Δημόσια Διοίκηση.

Ο ρόλος του κράτους στο δρόμο προς την Κοινωνία της Πληροφορίας είναι στρατηγικός. 

Είναι αυτός του κράτσυς-επιτελείου, που προωθεί προσαρμογές στην οικονομία και την 

κοινωνία. Η πολιτεία έχει σημαντικό ρυθμιστικό και κανονιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της 

αγοράς στην Κοινωνία της Πληροφορίας, τον οποίο θα πρέπει να εκπληρώσει με τη 

δημιουργία ενός ευέλικτου και εξελισσόμενου θεσμικού πλαισίου, καθώς και με τη 

διαφύλαξη συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού.

Ταυτόχρονα μ’ αυτές τις εξελίξεις στον τομέα των νέων τεχνολογιών, σημαντικά ερωτήματα 

και προβληματισμοί αναδύονται σε σχέση με τις δομές, τις λειτουργίες και τις διαδικασίες 

των δημοσίων οργανώσεων. Η ολοένα αυξανόμενη πολυπλοκότητα των προβλημάτων που 

καλούνται να χειριστούν, οι ταχύτατες αλλαγές που συμβαίνουν στο άμεσο κι έμμεσο 

περιβάλλον των διοικήσεων, οι νέες δυνατότητες που δημιουργούνται με την χρήση της 

τεχνολογίας δημιουργούν σοβαρές ασυμβατότητες με την καθιερωμένη προσέγγιση για το 

πώς οργανώνονται, διοικσύνται και ελέγχονται οι σύγχρονες οργανώσεις.

1.4.2. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Η ελληνική δημόσια διοίκηση κλείνει τη δεκαετία που διανύουμε με κατογεγραμμένες 

κάποιες σημαντικές διοικητικές τομές μ’ όλα τα προβλήματα που τις ταλανίζουν. Σε 

νομοθετικό επίπεδο θα μπορούσαν να αναφερθούν :

• ΟΝ. 1943/91

• ΟΝ. 2190/94
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• Η δημιουργία Β’ βάθμιας Τ.Α. με τους Ν.2218/94 και Ν.2240/94

• Η δημιουργία της Περιφέρειας σαν βασική βαθμίδα αποσυγκέντρωσης Ν.2503/97

• Η ενίσχυση των OTA Ν.2539/97 (Σχέδιο «I. Καποδίστριας»)

• 0 Κώδικας Διουαγηκής Διαδικασίας

• Ο νέος Υπαλληλικός Κώδικας

• Ο νόμος των συλλογικές διαπραγματεύσεις (Ν.2738/99)

Παράλληλα μ’ αυτές τις αλλαγές στο θεσμικό επίπεδο, από το 1995 ως το 1999 υλοποιήθηκε 

το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κλεισθένης» για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης 

που χρηματοδοτήθηκε κατά ποσοστό 75% περίπου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 

Πρόγραμμα διέρχεται σήμερα (τέλος 1999) την τελευταία του φάση σημειώνοντας τελικά 

καλά ποσοστά απορρόφησης (πάνω από 90%). Προσέφερε δε, μια σειρά από ευκαιρίες προς 

μια εκσυγχρονιστική εν γένει κατεύθυνση για την δημόσια διοίκηση, χρηματοδοτώντας 

πλουσιοπάροχα, μια σειρά από παρεμβάσεις εκδήλως «εκσυγχρονιστικού» χαρακτήρα Τρεις 

ήταν οι κύριοι άξονες του προγράμματος :

• Επιμόρφωση : Κατάρτιση στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης (υποπρόγραμμα Γ),

• Ανασχεδιασμό Οργανωτικών Δομών : Οργανωτικός και Διοικητικός Εκσυγχρονισμός και 

βελτίωση Υποδομών (υποπρόγραμμα 2°),

• Πληροφοριακά Συστήματα : Δημοσιονομικά και Κοινωνικά Συστήματα (υποπρόγραμμα 

3° αλλά και τμήμα του 2ου).

Απολογιστικά παρά ταύτα, θα διαπιστώναμε μια αδυναμία στην συνολική προσέγγιση του 

Ε.Π.:

Το Πρόγραμμα ενίσχυσε με συγκεκριμένες παρεμβάσεις τρεις βασικούς συντελεστές της 

Δημόσιας Διοίκησης : Το Ανθρώπινο Δυναμικό, τις Οργανωτικές Δομές και την 

Πληροφοριακή Τεχνολογία. Η προσέγγιση όμως παρέμεινε αποσπασματική. Αυτή η 

αποσπασματικότητα μπορεί να εντοπισθεί σε δύο επίπεδα :
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Εικσνα 1: Οι τομείς παρέμβασης του ΕΠ «Κλεισθένης»

α) Μη-ολοκληρωμένη προσέγγιση του καθ’ ένα από τους τρεις συντελεστές.

Το αποτέλεσμα εδώ ήταν η δημιουργία νησίδων. Με την λήξη του προγράμματος αυτή η 

αίσθηση των «νησίδων» είναι ιδιαίτερα έντονη είτε αναφερόμαστε σε πληροφοριακές 

νησίδες (συστήματα ανεξάρτητα που δεν μιλάνε μεταξύ τους), σε οργανωτικές νησίδες 

(ανασχεδιασμός και re-engineering σε «κάποιους» φορείς αφήνοντας ανέπαφο και κυρίαρχο 

το προηγούμενο μοντέλο οργανωτικής διάρθρωσης για την συντριπτική πλειοψηφία των 

δημοσίων φορέων), σε εκπαιδευτικές νησίδες (επιμορφώσεις τομεακές χωρίς ενιαίο σύστημα 

και προσέγγιση). Αυτή η κατάσταση επιτείνει το πολυδιάσπαστο του διοικητικού χώρου, 

δημιουργώντας διαφορετικές ταχύτητες, περαιτέρω αδυναμίες συντονισμού, διαφορετικές 

«γλώσσες» επικοινωνίας, διαφορετικές κουλτούρες, έναν αληθινό πύργο της Βαβέλ.

β) Το δεύτερο επίπεδο μη-ολοκλήρωσης είναι αναπόφευκτο με τα παραπάνω δεδομένα :

Στο ΕΠ Κλεισθένης δεν επιχειρήθηκε η ολοκλήρωση και των τριών συστημάτων, η εξεύρεση 

και η μελέτη της τομής τους. Το σχήμα είναι ενδεικτικό της προσέγγισης :

Οι διεπαφές μεταξύ Πληροφοριακών Συστημάτων κι Οργανωτικών Δομών, Πληροφοριακών 

Συστημάτων και Ανθρώπινου Δυναμικού, Οργανωτικών Δομών και Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Κι ακόμη πιο σημαντικά, η ΚΟΙΝΗ ΤΟΜΗ τους δεν αποτέλεσαν αντικείμενο παρέμβασης. Η 

μελέτη αυτής της τομής και η δημιουργία Γεφυρών μέσα αλλά και ΜΕΤΑΞΥ αυτών των 

συστημάτων καθίσταται πλέον επιτακτική ανάγκη αν θέλουμε να αποφύγουμε την 

δημιουργία ενός πολυδιάσπαστου κι άναρχου μωσαϊκού.

Από τι συνίσταται η τομή και τί περιλαμβάνει η μελέτη της:
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Στην ουσία η τομή αποτελείται από Οργανωτικές Δομές (αλλά και Λειτουργίες και 

Διαδικασίες), Ρόλους (αλλά και αναθέσεις καθηκόντων, περιγραφές καθηκόντων, 

εκπαιδεύσεις, συστήματα καριέρας) και Πληροφοριακά Συστήματα (Software, Hardware, 

Αρχιτεκτονικές και Open Standards). Ολα αυτά όμως όχι σαν απομονωμένα συστήματα αλλά 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ και πρωτοτυποποιημένα σ’ ένα ολοκληρωμένο σύνολο. Το παρακάτω 

σχήμα είναι ενδεικτικό.

ρΤΕτω»»:
\Ανθρώπινοι Ρόλοι

■Περιγραφές Θέσεων 

■Προδιαγραφές θέσεων 

•Εκπαιδεύσεις 

■Μοντέλα Καριέρας

Λ’ Στ*»·:
Καθορισμός Οργανα* 
Δομών - Λειτουργιών' 
Διαδικασιών

Β’ Στάδιο
Πληροφοριαι
Συστήματα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

•Αρχιτεκτονικές 

•Υλικό

ΑΝΩΠΚΕΣ ΔΟΜ 
•Δομές

•Οργανογράμματα■Λογισμικό

■Standards

Εικόνα 2: Τα τρία βασικά συστήματα της δημόσιας διοίκησης

Ειδικότερα όσον αφορά τα πληροφοριακά συστήματα εμφανής ήταν καθ’ όλη τη διάρκεια 

του Προγράμματος η έλλειψη κάποιας στρατηγικής ανάπτυξης με αποτέλεσμα να 

δημιουργηθσύν μια σειρά από ανεξάρτητα συστήματα χωρίς να ληφθεί μέριμνα για την 

ανάγκη μελλοντική τους συνεργασίας. Οι οριζόντιες δράσεις που υπήρχαν στο Πρόγραμμα 

και έβαζαν κάποιες βάσεις για τυποποίηση και διαλειτσυργικότητα, λόγω της ιδιαιτερότητάς 

τους της ιδιαίτερης τεχνογνωσίας που απαιτούσαν από την πλευρά των αναδοχών των έργων 

και της πολυπλοκότητας των θεμάτων που είχαν να αντιμετωπίσουν, για να αναφέρουμε 

κάποιους από τους αρνητικούς παράγοντες είτε δεν προχώρησαν καθόλου, είτε σημείωσαν 

σοβαρές καθυστερήσεις με αποτέλεσμα τα τελικά προϊόντα να μην είναι τα αναμενόμενα.

Απόδειξη και συνειδητοποίηση ίσως αυτών των προβλημάτων αποτελεί η επισήμανση της 

ανάγκης μιας συγκροτημένης κυβερνητικής στρατηγικής στο κείμενο για την Ελλάδα στην 

Κοινωνία της Πληροφορίας : Τα θέματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας είναι κατεξοχήν
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οριζόνττα. Κάθε Υπουργείο ή εποπτευόμενος φορέας, και κάθε περιφέρεια, έχει ορισμένα 

προγράμματα ή δράσεις για την ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνίας. Είναι 

συνεπώς επιτακτική η ανάγκη μίας συνολικής κυβερνητικής στρατηγικής για την Κοινωνία 

της Πληροφορίας, με δράσεις που αλληλοσυμπληρώνονται και έχουν συνεργία μεταξύ τους.
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II. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 

LL1. Βασικές Εννοιες

Τα τελευταία χρόνια ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα έχει 

ενταθεί. Παράγοντες όπως η παγκοσμιοποίηση των αγορών και οι νέες τεχνολογίες που με 

καταιγιστικό ρυθμό αλλάζουν το σκηνικό του ανταγωνισμού σ’ όλο και μικρότερους 

χρόνους, πιέζουν τις επιχειρήσεις προς βελτιστοποίηση των πόρων τους προσαρμοστικότητα 

και ανταπόκριση στις ταχύτατες αλλαγές. Μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στο τρόπο 

θέασης της επιχείρησης περιλαμβάνει το πέρασμα από την αυστηρή ιεραρχία τόσο σε επίπεδο 

δομής όσο και σε επίπεδο ελέγχου, σε αποκεντρωμένες μορφές οργάνωσης όπου οι 

οργανωτικές ομάδες δημιουργούν ένα δίκτυο επικοινωνίας με σκοπό την επίλυση 

προβλημάτων και την υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων.54 Η Επιχειρησιακή 

Ολοκλήρωση (Enterprise Integration) ασχολείται με το πώς θα μπορέσει να βελτιώσει την 

απόδοση αποκεντρωμένων (distributed) οργανώσεων55. Ορίζεται σαν “the consistent sharing 

of information and coherent scheduling of tasks over the set of distributed agents working on 

a set of interrelated problems within an enterprise56”. Για να επιτευχθεί η ολοκλήρωση είναι 

απαραίτητο οι οργανωτικές μονάδες να μπορούν να καταλάβουν η μία την άλλη. Αυτό που 

χρειάζεται είναι η υιοθέτηση μιας κοπής γλώσσας μέσω της οποίας η επιχειρησιακή γνώση 

θα εκφράζεται και θα αναπτύσσεται. Για όσο διάστημα τα συστήματα αναπτυσσόταν 

αυτόνομα (stand alone) οι αναπαραστάσεις (representations) και ο ορισμοί (terminology) που 

χρησιμοποιούσαν ήταν διαφορετικοί. Η ανάγκη για κοινή βάση επικοινωνίας μεταξύ 

συστημάτων αρχίζει να εμφανίζεται με την δικτύωση και την σύνδεση των εφαρμογών. 

Ταυτόχρονα η ταχύτητα αλλαγών και προσαρμογών που απαιτούνται αυξάνεται με 

γρήγορους ρυθμούς.

Η Επιχειρησιακή Μοντελοποίηση (Enterprise Modeling), είναι μια έννοια που σχετίζεται με 

την ολοκλήρωση, θα μπορούσε ίσως να θεωρηθεί μια μέθοδος προς την ολοκλήρωση. Ποιες 

δραστηριότητες περιλαμβάνονται κάτω από τον όρο57 :

• Ο εντοπισμός και η περιγραφή όλων των πλευρών μιας επιχείρησης (πχ. οι διαδικασίες η 

στρατηγική, η οργανωτική δομή, οι πόροι, οι σκοποί, οι περιορισμοί και το περιβάλλον)

• Ο καθορισμός επιχειρησιακών προβλημάτων κι απαιτήσεων

• Ο εντοπισμός και η αποτίμηση εναλλακτικών λύσεων σε στρατηγικό και διαδικαστικό 

επίπεδο, η διοίκηση της αλλαγής

• Η επαναχρησιμοποίηση του μοντέλου
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Τα Επιχειρησιακά Μοντέλα εξυπηρετούν τρεις κύριους σκοπούς :

• Στην κατανόηση για την αναγκαιότητα ή όχι της αλλαγής

• Στην κατανόηση της υπάρχουσας κατάστασης και των νέων δεδομένων με τρόπο 

κατανοητό από όλα τα ενδιαφερόμενο μέλη

• Στην εκτέλεση των υπαρχρυσών διαδικασιών και κάθε επιδιωκόμενης αλλαγής

Η έννοια της Επιχειρησιακής Αρχιτεκτονικής βρίσκεται επίσης κοντά τόσο στην έννοια της 

Ολοκλήρωσης όσο και στην έννοια της Μοντελοποίησης. Στο πρώτο του κλασικό πλέον 

άρθρο ο J.A. Zachmann58, με την παρουσίαση του ISA Framework, ορίζει την αρχιτεκτονική 

πληροφορικών συστημάτων σαν την απαραίτητη λογική κατασκευή για τον ορισμό και 

έλεγχο των διεπαφών και την ολοκλήρωση όλων των στοιχείων ενός συστήματος. Σε 

επόμενο άρθρο59 του, επεκτείνσντας το ISA Framework ώστε να συμπεριλάβει τις διαστάσεις 

του χρόνου, του σκοπού και των ανθρώπων στην ουσία δημιουργεί το πλαίσιο για την 

ανάπτυξη επιχειρησιακών αρχιτεκτονικών. Στο πλαίσιο της μοντελοποίησης η έννοια της 

Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική είναι ένα σύνολο δομημένης γνώσης που χρησιμοποιείται για 

το σχεδίασμά, τη δημιουργία, τη λειτουργία, την ανάλυση και την περιγραφή μιας 

επιχείρησης. Η Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική καλύπτει όλες τις πλευρές της επιχείρησης και 

οργανώνει με ορθολογικό τρόπο όλη τη γνώση για την επιχείρηση, τους στόχους και τα 

χαρακτηριστικά της. Καθώς η αναπαράσταση της επιχείρησης αποτελεί εξ’ ορισμού, ένα 

μοντέλο, η Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένα πρότυπο μοντέλο 

ή ένα μετα-μσντέλο. Αυτό το μεταμσντέλο είναι μια απαραίτητη κατασκευή σ’ οποιοδήποτε 

έργο σχεδιασμού, ανασχεδιασμού και βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας60.

Π.2. Επισκόπηση του χάρου

Ο χώρος της Επιχειρησιακής Αρχιτεκτονικής γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη τη δεκαετία του ’90. 

Πλήθος ερευνητών από διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς ασχολήθηκαν είτε με τη 

διαμόρφωση «κλαδικών» πληροφοριακών αρχιτεκτονικών είτε με τη δημιουργία πλαισίων 

και προτύπων για την ανάπτυξη και τον σχεδίασμά αυτών. Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι η έμφαση δόθηκε κυρίως στην οπτική των διαδικασιών και των δεδομένων 

(data and process views) και λιγότερο ή καθόλου στα τέσσερα άλλα στοιχεία της 

αρχιτεκτονικής όπως αυτά είχαν περιγράφει από τον Zachmann (τόπος, χρόνος, άνθρωπος 

σκοπός). Έτσι ενώ οι προσπάθειες δημιουργίας μοντέλων που απαντούν στο what (data) και 

how (functions) αφθσνούν, αντίστοιχες προσπάθειες που να ενσωματώνουν τις απαντήσεις 

στα where, who, when και why, είναι σπάνιες.



-28-

Η επισκόπηση του χώρου που θα ακολουθήσει βασίσθηκε στην ταξινόμηση των 

προσπαθειών που παρουσιάζεται στον πίνακα I. Αυτή η ταξινόμηση βασίζεται σε δύο άξονες: 

Ο οριζόντιος άξονας κατατάσσει τις προσπάθειες με βάση το Ή προσπάθησαν να 

μσντελοποιήσουν. Τρεις περιπτώσεις μοντελοποίησης έχουν εντσπισθεί : δεδομένων, 

διαδυαισιών ή και των δύο ταυτοχρόνως.

Ο κάθετος άξονας περιγράφει την έκταση (scope) των μοντέλων. Στο πρώτο επίπεδο 

υπάρχουν πλαίσια, μετα-πλαίσια (πλαίσια για το πώς φτιάχνονται τα πλαίσια) και 

μεθοδολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά το σχεδίασμά γενικευμένων μοντέλων. 

Αυτό το πρώτο επίπεδο λειτουργεί σαν ένα είδος βιβλιοθήκης, όπου κάποιος που σχεδιάζει 

οποιοδήπστε μοντέλο μπορεί να ανατρέξει Στο δεύτερο επίπεδο τοποθετούνται γενικευμένα 

μοντέλα δεδομένων και διαδικασιών (generic process & data models). Τέλος στο τρίτο 

επίπεδο έχουν τοποθετηθεί παραδείγματα σχεδιασμού γενικευμένων μοντέλων 

συγκεκριμένων κλάδων δραστηριότητας.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ Λ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ,
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ,

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΕΗΕ

-IFIP-IFAC Task Force GERAM 
-Information Systems Architecture (ISA) 
-Computer Integrated Manufacturing Open 
System Architecture (CIMOSA)
-Purdue Enterprise Reference Architecture 
(PERA)
•Architecture for Information Systems (ARIS) 
-GRAI/GIM Integrated Methodology 
-Toronto Virtual EtEerprise (TOVE)
-The Enterprise Project 
-Ontologies-Ontolingua encoding 
-Convergent Engineering

-ΜΓΓ Process Handbook 
(Methodology) 
-Grammar of Processes

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ

-Phios Repository 
-Irgernatiooal Benchmarking 
Clearinghouse Process 
Classification Framework 
-Lean Enterprise 
•Business Excellence Model 
by European Foundation for 
Quality Management

-Data Model, 
Silverstone et al 
-Data Model 
Patterns, Hay

ΕΦΑΡΜΟΓΕΕΕΕ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΥΕ 

ΚΛΑΔΟ ΥΕ

-SAP Industry Solution Maps 
•ARIS Industries Reference Models 
-Retail Application Architecture

-ΜΓΓ P.H. in Health Industry 
-Supply Chain Operations 
Reference-model (SCOR) 
-Alternative Carrier 
Reference Model (ACRM)

-ARTS 
-Structured 
Systems 
Analysis And 
Design Method 
(SSDAM)

Πίνακας I

Η ταξινόμηση δημιουργεί εννέα κελιά. Η παρουσίαση των προσεγγίσεων σε κάθε κελί δεν 

είναι σε καμία περίπτωση εξαντλητική. Το κριτήριο επιλογής αυτών των προσπαθειών ήταν 

κυρίως η επιρροή που άσκησαν στη διαμόρφωση του πληροφοριακού μοντέλου για τη 

δημόσια διοίκηση, που θα πρσταθεί παρακάτω. Μ’ αυτό το δεδομένο είναι φυσικό να υπάρχει 

μια επικέντρωση σε υψηλού επιπέδου προσπάθειες μοντελοποίησης ή δημιουργία 

μεταμοντέλων για επιχειρησιακές αρχιτεκτονικές, καθώς αυτός είναι κι ο κύριος σκοπός της 

μελέτης.
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Το επάνω αριστερό κελί είναι αυτό που βρίσκεται περισσότερο κοντά στην έννοια της 

αρχιτεκτονικής. Πάνω από όλες τις εγγραφές εδώ βρίσκεται το 1ELP-EFAC Task Force 

General Enterprise Reference Architecture Methodology (GERAM). To Task Force 

συγκροτήθηκε με σκοπό να αξιολογήσει τις προΰπάρχρυσες Αρχιτεκτονικές και να συνθέσει 

έναν ορισμό μιας Πρότυπης Γενικευμένης Επιχειρηματικής Αρχιτεκτονικής και 

Μεθοδολογίας (Generalized Enterprise Reference Architecture & Methodology). Καθώς 

καμία από τις πρσϋπάρχσυσες Αρχιτεκτονικές δεν κρίθηκε ότι υπερτερεί συνολικά έναντι των 

υπολοίπων, η GERAM απστέλεσε το συγκερασμό και διαμορφώθηκε ως υπερσύνολο των 

Αρχιτεκτονικών αυτών61. Η GERAM ορίζει ένα toolkit εννοιών και διαδικασιών για τον 

σχεδίασμά και την λειτουργία των επιχειρήσεων καλύπτοντας το σύνολο του κύκλου ζωής 

τους (life-cycle). Η GERAM δεν είναι μια ακόμη αρχιτεκτονική αλλά σκοπεύει να οργανώσει 

την υπάρχουσα γνώση στον τομέα της Επιχειρησιακής Ολοκλήρωσης. Το μεθοδολογικό 

πλαίσιο που εισάγει είναι μεταφέρσιμο σε επιχειρήσεις αλλά και γενικότερα σε οργανώσεις 

οποιουδήποτε είδους. Για μια αναλυτική παρουσίαση της πολύ σημαντικής αυτής 

αρχιτεκτονικής [60],

Στο ίδιο κελί εμφανίζεται και η Information Systems Architecture (ISA) του Zachmann που 

έχει αναφερθεί παραπάνω. Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων συστημάτων και τα τεράστια 

μεγέθη είναι οι κύριοι παράγοντες για το χτίσιμο μιας αρχιτεκτονικής για τα πληροφοριακά 

συστήματα. 'Οπως ήδη αναφέρθηκε ο Zachmann με την επέκταση του σχήματός του το 1992, 

στην ουσία πρότετνε μια Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακής Ολοκλήρωσης, καθώς περιλαμβάνει 

σ’ αυτήν όλες τις πλευρές ή όψεις (views) της επιχείρησης.

Το 1991, στο project AMICE του ευρωπαϊκού προγράμματος έρευνας ESPRIT, η 

επιχειρησιακή αρχιτεκτονική Computer Integrated Manufacturing - Open Standards 

Architecture (CIMOSA) δημισυργήθηκε62. Στόχος της CIMOSA είναι «...να βοηθήσει την 

επιχείρηση να διαχειρισθεί αποτελεσματικά τη διαδικασία επιχειρησιακής αλλαγής και να 

επιτύχει την ολοκλήρωση των διαδικασιών της, ώστε να βελτιώσει τις επιδόσεις της σε σχέση 

με το κόστος, την ποιότητα και το χρόνο και να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις 

του παγκόσμιου ανταγωνισμού»63. Παρ’ όλο που ο όρος Generalized Enterprise Reference 

Architecture & Methodology δεν υπήρχε ακόμη τότε η CIMOSA μπορεί να θεωρηθεί ότι 

ήταν η πρώτη αρχιτεκτονική που πληρούσε τις GERAM προδιαγραφές. Στην 

πραγματικότητα το IFIP-IFAC Task Force χρησιμοποίησε την βασική φιλοσοφία της 

CIMOSA για να ορίσει το GERAM πλαίσιο. Ο τρισδιάστατος κύβος της CIMOSA έχει 

αποτελέσει κι ακόμη αποτελεί την βάση σε πολλές προσπάθειες μοντελοποίησης ιδιαίτερα 

στο χώρο της υποστήριξης λήψης αποφάσεων και στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών και 

τον έλεγχο [60],
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Ένα χρόνο αργότερα ένα δεύτερο GERAM πλαίσιο αναπτύχθηκε από το πανεπιστήμιο 

Purdue : το Purdue Enterprise Reference Architecture (PERA)64, το οποίο επίσης βασιζόταν 

στο CEM. ΑΝ και αρχικά η μεθοδολογία βασίσθηκε σπς ανάγκες της βιομηχανικής 

επιχείρησης, στη συνέχεια αναπτύχθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να εφαρμοσθεί σε 

κάθε είδος επιχείρησης65. Μια από της σημαντικότερες καινοτομίες της Αρχιτεκτονικής 

PERA είναι ότι λαμβάνει υπ’ όψη της τον ρόλο του ανθρώπινου στοιχείου.

Η Architecture of Integrated Information Systems (ARIS) αναπτύχθηκε στην Γερμανία από 

τον καθηγητή W.A. Scheer στο πανεπιστήμιο του Saarbrucken. Η συγγένεια της 

μεθοδολογίας ARIS με την CEMOSA είναι έκδηλη. Οι οπτικές είναι και στην περίπτωση της 

ARIS τρεις : τα δεδομένα, οι λειτουργίες και η οργάνωση. Η ARIS εισάγει και μια τέταρτη 

διάσταση στην οποία γίνεται και ο συντονισμός των υπολοίπων τριών : τον έλεγχο. Ο 

σχεδιασμός της ARIS βασίζεται σε μια λογική ολοκλήρωσης που έχει τις βάσεις της από μια 

ολιστική ανάλυση των επιχειρησιακών διαδικασιών. Το πρώτο βήμα στο σχεδίασμά 

περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός μοντέλου επιχειρησιακών διαδικασιών που περιλαμβάνει 

όλα τα βασικά χαρακτηριστικά για την περιγραφή των διαδικασιών Το αποτέλεσμα είναι ένα 

πολύπλοκο μοντέλο που χωρίζεται σε επιμέρσυς μέρη (views) ώστε να μειωθεί η 

πολυπλοκότητά του. Τρεις οπτικές υπάρχουν στην ARIS Αρχιτεκτονική :

• Δεδομένα (Data)

• Λειτουργίες (Functions)

• Οργανωτικές Δομές (Organization)

Ο κατακερματισμός της αρχικά ενοποιημένης διαδικασίας σ’ αυτές τις τρεις υποενότητες 

μειώνει την πολυπλοκότητά της αναπαράστασης, με κόστος όμως την ελλιπή 

αλληλοσυσχέτιση μεταξύ των επιμέρσυς αναπαραστάσεων. Για αυτόν τον σκοπό εισάγεται το 

control view, όπου και η συσχετίσεις μεταξύ των διαφόρων οπτικών επανατοποθετσύνται. Η 

λειτουργία αυτή είναι που διαφοροποιεί την ARIS από αντίστοιχες αρχιτεκτονικές66, αλλά και 

από την CIMOSA

Η πολυπλοκότητά του μοντέλου μειώνεται επίσης με την χρήση διαφορετικών επιπέδων 

περιγραφής σε κάθε ένα από τα τέσσερα view που τελικά δημιουργεί η ARIS. Τρία επίπεδα 

περιγραφής υπάρχουν και συμφωνούν απόλυτα με την CIMOSA Αρχιτεκτονική :

• Ορισμός απαιτήσεων (requirements definition), όπου περιγράφεται η επιχειρησιακή 

διαδικασία με μια τυποποιημένη και φορμαλιστική γλώσσα από την φυσική.
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• Προδιαγραφές σχεδιασμού (design specifications), όπου οι απαιτήσεις «μεταφράζονται» 

και συσχετίζονται με την αντίστοιχη πληροφοριακή τεχνολογία

• Περιγραφή υλοποίησης (implementation description), όπου οι προδιαγραφές σχεδιασμού 

μεταφέρσνται σε hardware και software υλοποιήσεις. Σ’ αυτό το σημείο εγκαθίσταται ο 

δεσμός με την διαθέσιμη κάθε φορά πληροφοριακή τεχνολογία.

Έτσι το εγχείρημα του σχεδιασμού ξεκινάει από το επιχειρησιακό πεδίο και φθάνει σ’ όλο 

του το βάθος ως την τεχνολογική υλοποίηση. Το παρακάτω σχήμα είναι ενδεικτικό67:

^•culrtmtntf deflnmon
(rer»an:ic moc«lff)
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(Γ-on«n:*d deicrtations)

Ϊ
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Εικόνα 3: ARIS Life-Cycle

Ο παραπάνω σχεδιασμός έχει σαν αποτέλεσμα την σχετική ανεξαρτησία του κάθε επιπέδου 

από τα υπόλοιπα. Ο χρόνος ζωής τείνει να αυξάνεται όταν περνάμε από την υλοποίηση 

(χαμηλό / τεχνικό επίπεδο) προς τον σχεδίασμά (υψηλό / επιχειρησιακό επίπεδο) : οι αλλαγές 

στην πληροφοριακή τεχνολογία μπορεί να αλλάζουν τον τρόπο υλοποίησης μιας εφαρμογής 

αλλά όχι και τις απαιτήσεις του χρήστη. Μπορεί φυσικά να ισχύει και το αντίθετο.

Ο συνδυασμός των βασικών ιδεών της ARIS Αρχιτεκτονικής που είναι:

• διαφορετικές οπτικές

• διαφορετικά επίπεδα περιγραφής και

• διαδικασίες control όπου επιτελείται η τελική ολοκλήρωση,
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δίνουν το συνολικό πλαίσιο και τη βασική φιλοσοφία της όπως (ραίνεται στο σχήμα που 

ακολουθεί68:

Εικόνα 4: Η Αρχιτεκτονική ARIS

Η ARIS Αρχιτεκτονική είναι πλήρως υποστηριζόμενη από μια σειρά εργαλείων, το ARIS- 

Toolset που αναπτύχθηκε από την εταιρεία και την εταιρεία IDS Prof. Scheer . To ARIS- 

Toolset υποστηρίζει συμβούλους κι επιχειρήσεις να δημιουργούν, να αναλύουν και να 

αξιολογούν τις επιχειρησιακές διαδικασίες κατά τη φάση του Επασχεδιασμού των 

Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPR)69.

Η GRAI/GIM Αρχιτεκτονική είναι στην ουσία δύο αρχιτεκτονικές : η GRAI και η GIM. 

Αναφέρονται όμως μαζί γιατί η GIM αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας σαν βάση την GRAI. Η 

Αρχιτεκτονική GRAI70 (Graphs a Resultat et Activites Interrelies) χρησιμοποιείται για την 

μοντελοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η επιχείρηση χωρίζεται σε τέσσερα 

υποσυστήματα:

• Το φυσικό- παραγωγικό
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• Το διοικητικό

• To πληροφοριακό

• To λειτουργικό

Η μέθοδος GRAI χρησιμοποιεί μια μήτρα δύο διαστάσεων. Ο ένας άξονας απεικονίζει τον 

χρόνο κι ο δεύτερος τις λειτουργίες που σχετίζονται οι αποφάσεις. Κάθε κελί αποτελεί ένα 

κέντρο λήψης απόφασης. Μέσα στο πλέγμα που σχηματίζεται αναπαρίστανται έννοιες όπως 

ο στόχος, οι μεταβλητές απόφασης οι περιορισμοί, οι εντολές η αξιολόγηση, η ροή 

πληροφορίας.

Η GIM επεκτείνει στην ουσία την GRAI καλύπτοντας επιπλέον όψεις της επιχείρησης πέρα 

από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η GEM έχει δανεισθεί στοιχεία από τη CEMOSA, και 

πιο συγκεκριμένα τις δύο διαστάσεις του κύβου CIMOSA : της διαδικασίας μσντελοποίησης 

(derivation) και των οπτικών μοντελοποίησης (generation / view).

To Toronto Virtual Enterprise (TOVE) αναπτύχθηκε στο πανεπιστήμιο του Τορόντο71 στο 

Εργαστήριο Επιχειρηματικής Ολοκλήρωσης (Enterprise Integration Laboratory). To TOVE 

στόχευε σε τέσσερις κυρίως σκοπούς71:

• Να δήμιουργηθεί μια κοινή αναπαράσταση (ontology) της επιχείρησης όπου όλα τα 

διαφορετικά μέρη της επιχείρησης άνθρωποι και μηχανές θα μπορούν να καταλάβουν 

και να χρησιμοποιούν

• Να ορισθεί το περιεχόμενο της κάθε περιγραφής που αυτή η αναπαράσταση θα 

περιλαμβάνει (semantics)

• Να εφαρμοσθσόν αυτοί οι ορισμοί και να σχηματίσουν ένα πλέγμα κανόνων, που θα 

επιτρέπει το TOVE αυτόματα να απαντά ερωτήσεις «κοινής λογικής» σχετικά με την 

επιχείρηση

• Να ορισθεί ένα σύστημα συμβόλων ώστε οι έννοιες να αναπαρίστανται γραφικά

Στα πλαίσια του TOVE αναπτύχθηκαν μια σειρά από ολοκληρωμένες οντολογίες με σκοπό 

να περιγράφουν όλα τα στοιχεία μιας επιχείρησης όπως οι δραστηριότητες η δομή και οι 

ρόλοι, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και τα παραγωγικά μέσα. Ταυτόχρονα αναπτύχθηκε μια 

σειρά από αυτοματοποιημένα εργαλεία σαν ολοκληρωμένο λογισμικό που επιτρέπει την 

ανάλυση και δοκιμή κατά τον σχεδίασμά επιχειρησιακών διαδικασιών, την ανάλυση κόστους 

δραστηριοτήτων, την υλοποίηση προγραμμάτων ολικής ποιότητας και διαρκούς βελτίωσης 

κοκ. Για μια πιο αναλυτική παρουσίαση του TOVE [60]

To Enterprise project, αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙΑΙ) στο 

Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Το έργο χρηματοδοτήθηκε με 4 MECUs από την βρετανική
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κυβέρνηση μέσα από το πρόγραμμα Intelligent Systems Integration Programme (ISIP) και 

ήταν η σημαντικότερη αγγλική πρωτοβουλία στη χρήση knowledge-based συστημάτων στην 

επιχειρησιακή μοντελοποίηση. Ο κύριος σκοπός του ήταν η υποστήριξη των επιχειρήσεων 

στη διοίκηση της αλλαγής (Management of Change).

Το έργο έχει αρκετά κοινά μεθοδολογικά στοιχεία με το TOVE καθώς βασικοί άξονες 

ανάπτυξής του αποτελούν από τη μια πλευρά η δημιουργία επιχειρησιακών οντολογιών κι 

από την άλλη η ανάπτυξη ειδικού λογισμικού (Toolset) για υποστήριξη στο σχεδίασμά και τη 

διαχείριση προγραμμάτων επιχειρησιακής αλλαγής. Αυτό το λογισμικό έχει χρησιμοποιηθεί 

ήδη από τις εταιρείες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα (IBM, Unilever, Lloyds, Optronics)73.

To Convergent Engineering είναι μια προσπάθεια εφαρμογής της αντικειμενοστραφούς 

λογικής (object-oriented) στην επιχειρησιακή μοντελοποίηση74. Αυτό που επιχειρείται μ’ 

αυτή τη προσέγγιση είναι η ενοποίηση του business engineering με το software engineering 

σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Πρόκειται για μια ολοκλήρωση των επιχειρησιακών 

διαδικασιών με την πληροφορία που η επιχείρηση διαχειρίζεται. Το αποτέλεσμα του 

Convergent Engineering είναι ένα αντικειμενοστραφές μοντέλο της επιχείρησης όπου 

αναπαρίσταται τόσο η επιχείρηση, όσο και το λογισμικό που αυτή χρησιμοποιεί Και τα δύο 

υποσυστήματα σχεδιάζονται ταυτοχρσνως γεγονός που μειώνει το σχεδιαστικό κόστος, 

εξαλείφει τα κενά που δήμιουργσύνται από την ανεξάρτητη ανάπτυξη και διευκολύνει 

οποιαδήποτε μελλοντική αλλαγή καθώς στην ουσία δημιουργεί ένα ενοποιημένο μοντέλο για 

την επιχείρηση. Και σ’ αυτήν την περίπτωση γίνεται φανερό ότι η υποβοήθηση έργων 

ανασχεδιασμού και διαχείρισης αλλαγής είναι ένας από τους βασικούς στόχους της μεθόδου.

Η Ontoligua είναι τμήμα του Knowledge Sharing Project στο Stanford University, όπως και 

στο TOVE, η οντολογίες αποτελούν το κύριο αντικείμενο μελέτης κι ανάλυσης. Οι 

οντολογίες παρέχουν ένα λεξικό την αναπαράσταση και την μεταφορά γνώσης για 

επιχειρησιακά ζητήματα, αλλά κι ένα σύνολο σχέσεων που αναπτύσσεται μεταξύ των 

περιγραφόμενων εννοιών75

Περνώντας αριστερά στον πίνακα, στην στήλη των διαδικασιών και στο πρώτο επίπεδο των 

μεθοδολογιών και πλαισίων για την μοντελοποίηση, βρίσκουμε το Process Handbook (PH) 

που αναπτύχθηκε από το Center for Coordination of Science του MIT. To πρόγραμμα 

στόχευε στο να συγκεντρώσει παραδείγματα εκτέλεσης επιχειρησιακών διαδικασιών από 

διαφορετικές επιχειρήσεις και να τα οργανώσει σ’ ένα είδος «Εγχειριδίου Διαδυτασιών». 

Αυτό θα βοηθούσε τις επιχειρήσεις να ανασχεδιάσουν τις διαδικασίες τους να ανακαλύψουν 

νέες διαδικασίες να μάθουν καλύτερα και να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας της
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επιχείρησής τους και να βοηθηθούν στην ανάπτυξη λογισμικού για την υποστήριξη των 

επιχειρησιακών διαδικασιών76.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση τελικά αυτού του εγχειριδίου χρησιμοποιήθηκε μια 

ενδιαφέρουσα μεθοδολογία η οποία δανείσθηκε και συνδύασε αρχές από δύο κυρίως πηγές : 

την εξειδίκευσης των διαδικασιών (specialization of processes)77 βασιζόμενη στην έννοια της 

κληρονομικότητας από τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό και την διαχείριση 

εξαρτήσεων (managing of dependencies) από την συνδυαστική θεωρία 78 79 80 81 (coordination 

theory).

Η αναπαράσταση των διαδικασιών βασίζεται ταυτόχρονα στην εξειδίκευση (specialization) 

και την ανάλυσή τους σε συνθετικά μέρη (decomposition). Στο παρακάτω σχήμα υπάρχει ένα 

παράδειγμα της μεθοδολογίας.

Εικόνα 5: Srecialization στο Process Handbook

Η πώληση ενός προϊόντος απστελείται από πέντε διακριτά στάδια, όπως φαίνεται στο επάνω 

τμήμα του σχήματος. Τα πέντε αυτά στάδια υλοποιούνται στην πώληση οποιουδήποτε 

προϊόντος. Αυτό είναι το decomposition της γενικευμένης (generic) διαδικασίας «Πουλάω 

Κάτι». Στη συνέχεια στο δεύτερο επίπεδο του σχήματος έχουμε μια εξειδίκευση του 

«Πουλάω». Η εξειδίκευση προκύπτει όταν τεθεί η ερώτηση «Πώς Πουλάω ;». Τότε 

προκύπτουν δύο εναλλακτικές : Πουλάω μέσω ταχυδρομείου» και «Πουλάω σε κατάστημα». 

Και τα δύο είναι εξειδικεύσεις της αρχικής διαδικασίας. Ταυτόχρονα η αρχική διαδικασία 

μπορεί να θεωρηθεί γενίκευση (generalization) των εξειδικευμένων διαδικασιών πώλησης. 

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι οι εξειδικευμένες διαδικασίες έχουν 

κληρονομήσει τα συνθετικά μέρη της γενικευμένης διαδικασίας. Αυτή η κληρονομικότητα 

μπορεί να πάρει τη μορφή της μεταβίβασης ως έχει κάποιον μερών (πχ. το “Deliver Product” 

στο παράδειγμά) ή στη προσαρμογή αυτών των μερών στις ιδιαιτερότητες που η εξειδίκευση



-36-

έχει εισάγει (πχ. to “Identify potential customers” γίνεται “Obtain mailing lists” ή “Attract 

customer to store” στους δύο τρόπους πώλησης αντίστοιχα).

Mux άλλη έννοια του ΡΗ που είναι ιδιαίτερα χρήσιμη κατά την απεικόνιση διαδικασιών είναι 

αυτή του bundle (ομαδοποίηση). To bundle δημισυργείται από την ομαδοποίηση σχετικών 

εξειδικεύσεων (specializations). Στη μεθοδολογία του ΡΗ υπάρχουν συνήθους περισσότεροι 

του ενός τρόποι ή κριτήρια βάση των οποίων μπορούν να δήμιουργηθούν εξειδικεύσεις. 

Αυτοί οι εναλλακτικοί τρόποι δημιουργούν μια δέσμη δωφορετικών κριτηρίων που 

ονομάζονται bundles. Το σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζει στην ουσία δύο bundles που 

δημισυργούνται σαν εξειδικεύσεις της αρχικής διαδικασίας “Sell Something”. Το ένα 

δημισυργείται με την ερώτηση «ΠΩΣ», ενώ το δεύτερο με την ερώτηση «Ή».

Sell something ______

Sell how?]

SeH what?]

Εικόνα 6: Τα bundles σύμφωνα με την μεθοδολογία του Process Handbook

|S e8 by direct sate» 1
emmmmtfm. 1
(Set bymai outer 1
(SeH eves internet _J
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•|S el teteccmmncabons service
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Η Γραμματική Διαδικασιών (Grammar of Processes) τοποθετείται στο ίδιο κελί του πίνακα. 

Ξεκινώντας από τον ορισμό, «Γραμματική = περιγραφή ενός συνόλου συνδυασμών με τη 

βοήθεια ενός πεπερασμένου λεξικού και πεπερασμένων κανόνων ή περιορισμών που ορίζουν 

επιτρεπτούς συνδυασμούς στοιχείων αυτού του λεξικού», γίνεται μεταφορά της έννοιας στην 

οργανωσιακή πρακτική. Η μεταφορά της «γραμματικής» χρησιμοποιείται εκτενώς στην 

ανάλυση των διαδικασιών και βοηθάει στο χτίσιμο ενός ισχυρού μοντέλου εφαρμόσιμου 

εμπειρικά82 Ένα μοντέλο γραμματικής διαδικασιών ξεκινάει με ένα λεξικό βασικών δράσεων 

(moves) και ορίζει τους τρόπους που αυτές οι δράσεις μπορούν να συνδυασθούν ώστε να 

συνθέσουν μια διαδικασία. Αυτό που κυρίως μελετάται είναι οι εναλλακτικές διαδοχικές 

σειρές δράσεων και οι κανόνες που αυτές υπακσύουν. Μ’ αυτό τον τρόπο γίνεται δυνατός ο 

εντοπισμός οργανωσιακών ρουτινών που επαναλαμβάνονται σε διαφορετικές επιχειρήσεις με 

τους ίδιους τρόπους. Η μεθοδολογία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με το 

Process Handbook, υπό την έννοια ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τις αποθηκευμένες εκεί 

διαδικασίες σαν ένα λεξικό διαδικασιών ενώ τους τρόπους που αυτές συνδυάζονται σαν 

κανόνες (γραμματική)83
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Περνώνιας στο δεύτερο επίπεδο της ταξινόμησης παρουσιάζονται γενικευμένα μοντέλα 

δεδομένων και διαδικασιών. Η ονομασία τους σαν γενικευμένα προσδίδει στα μοντέλα αυτά 

μια οικσυμενακότητα : μπορούν να εφαρμοστούν σ’ οποιοδήποτε κλάδο επιρρηματικής 

δραστηριότητας από την παροχή υπηρεσιών ως την βιομηχανική παραγωγή.

Στη στήλη των μοντέλων διαδικασιών, βρίσκονται το Phios Repository, το μοντέλο του 

International Benchmarlring Clearinghouse Process Classification Framework του American 

Productivity & Quality Center, το Lean Enterprise και το European Foundation for Quality 

Management Excellence Model. Και τα τρία μοντέλα έχουν χρησιμοποιηθεί σαν βάση για 

έργα ανασχεδιασμού και μέτρησης απόδοσης (benchmarking) σε διαφορετικές επιχειρήσεις.

To Phios Repository, αποτελεί μια εμπορική εφαρμογή που βασίζεται στη μεθοδολογία του 

Process Handbook*4. Η εταιρεία Phios παρήγαγε ένα ειδικό λογισμικό που επιτρέπει την 

πλοήγηση σε 6.000 περίπου καταγεγραμμένες διαδικασίες, με πολλά παραδείγματα (case 

studies), αλλά και καταγραφή βέλτιστων πρακτικών (best practices).

To Process Classification Framework του American Productivity & Quality Center85, λειτουργεί 

σαν ένα γενικευμένα επιχειρησιακό μοντέλο που βοηθάει τις επιχειρήσεις να προσεγγίσουν 

τις δράστη ριότητές τους με άξονα την οπτική των διαδικασιών κι όχι από τη στενή 

λειτουργική άποψη. Το μοντέλο στοχεύει να αναπαραστήσει τις κύριες διαδικασίες (major 

processes) και της υπο- διαδικασίες (subprocesses) κι όχι τις λειτουργίες μιας επιχείρησης. 

Γι’ αυτόν τον λόγο το μοντέλο είναι μεταφέρσιμο σε μια σειρά από διαφορετικούς κλάδους 

όπως την βιομηχανία, τις υπηρεσίες, την υγεία, την εκπαίδευση, τη δημόσια διοίκηση κτλ. Το 

αρχικό κίνητρο για την ανάπτυξη του μοντέλου ήταν να παράσχει ένα κοινό πλαίσιο 

αναφοράς για έργα benchmarking.

Στην ανάπτυξή του συμμετείχαν πάνω από ογδόντα οργανώσεις με ενδιαφέρον στο 

benchmarking. Το συντονισμό των προσπαθειών είχαν το International Benchmarking 

Clearinghouse του American Productivity & Quality Center μαζί με την εταιρεία συμβούλων 

Arthur Andersen & Co. Όλα τα μέλη θεωρούσαν ότι η δημιουργία ενός κοινού λεξικού, 

ανεξάρτητου από κλαδικές εξειδικεύσεις, ήταν απαραίτητη για την ταξινόμηση των 

διαδικασιών και για το ξεπέρασμα των προβλημάτων και των περιορισμών που η 

διαφοροποιημένη κατά κλάδο παραγωγής ορολογία έθετε. Η πρώτη έκδοση του μοντέλου 

εκδόθηκε από το Κέντρο το 1992.

Οι δεκατρείς κύριες διαδικασίες (major processes) είναι οι παρακάτω :
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1. Understand Markets and Customers

2. Develop Vision and Strategy

3. Design Products and Services

4. Market and Sell

5. Produce and Deliver for Manufacturing-Oriented Organization

6. Produce and Deliver for Service-Oriented Organization

7. Invoice and Service Customers

8. Develop and Manage Human Resources

9. Manage Information Resources

10. Manage Financial and Physical Resources

11. Execute Environmental Management Program

12. Manage External Relationships

13. Manage Improvement and Change

To μοντέλο προχωράει την ανάλυσή του σε άλλα δύο επίπεδα δίνοντας συνολικά έναν αριθμό 

250 περίπου διαδικασιών και υπο- διαδικασιών.

To Lean Enterprise Model (LEM) αναπτύχθηκε στο ΜΓΓ και είναι μια προσπάθεια 

οργάνωσης των αποτελεσμάτων έρευνας της πρώτης φάσης του Lean Aircraft Initiative 

(LAI)86. Βασίζεται στις αρχές “lean enterprise”, και ήταν αποτέλεσμα εμπειρικής έρευνας 

στα πλαίσια του έργου. Μ’ αυτήν την έννοια δεν αποτελεί τόσο ένα μοντέλο καταγραφής 

διαδικασιών όσο ένα μοντέλο - πρόταση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για benchmarking 

ώστε να διαπιστωθεί η απόκλιση της επιχείρησης από το “lean” πρότυπο. Οι δώδεκα 

διαδικασίες - έλεγχοι που το αποτελούν είναι οι παρακάτω :

1. Identify and optimize enterprise flow

2. Assure seamless information flow

3. Optimize capability and utilization of people

4. Make decisions at lowest possible level

5. Implement integrated product and process development

6. Develop relationships based on mutual trust and commitment

7. Continuously focus on the customer

8. Promote lean leadership at all levels

9. Maintain challenge of existing processes

10. Nurture a learning environment



-39-

11. Ensure process capability and maturation

12. Maximize stability in a changing environment

Για όλα τα παραπάνω κριτήρια το μοντέλο ορίζει συγκεκριμένες διαδικασίες μέτρησης, ώστε 

τελικά καθίσταται έτοιμο προς χρήση πλαίσιο για benchmarking. Όπως φαίνεται από την 

ανάγνωση των δώδεκα σημείων το μοντέλο είναι εφαρμόσιμο σε όλα τα είδη επιχειρήσεων.

Τέλος το Excellence Model του European Foundation for Quality Management, αποτελεί ένα 

από τα πλέον διαδεδομένα μοντέλα που χρησιμοποιούνται σε έργα benchmarking στην 

Ευρώπη87. Η λογική του και λειτουργία του βρίσκεται κοντά στο Lean Model, καθώς κι αυτό 

στοχεύει σε μέτρηση απόδοσης κι όχι στην περιγραφή κι ανασχεδιασμό διαδικασιών. Η κάθε 

επιχείρηση «μετριέται» όσον αφορά εννέα παράγοντες και τελικά από αυτή τη μέτρηση 

εξάγεται ένα αποτέλεσμα που καθιστά συγκρίσιμες επιχειρήσεις που προέρχονται από πολύ 

διαφορετικούς κλάδους. Οι εννέα παράγοντες ή κριτήρια του μοντέλου για τους οποίους 

πραγματοποιούνται ξεχωριστές μετρήσεις αποτυπώνσνται στο παρακάτω σχήμα.

ΙΠΊΒΙ
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Εικόνα 7: Το μοντέλο EFQM

Το μοντέλο έχει προσαρμοσθεί και στις απαιτήσεις του δημόσιου τομέα σε μια ειδική έκδοση. Έχει 

χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για benchmarking δημοσίων υπηρεσιών ία ιδιαίτερα σε ένα μεγάλο 

πρόγραμμα με τίτλο “The Benchmarking Project” στη Μεγάλη Βρετανία88.

Αξίζει παρά ταύτα να σημειωθεί ότι κατά την Φιλανδική Προεδρία (β’ εξάμηνο ’99) έχει προωθηθεί 

στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δημιουργία ενός νέου μοντέλου για το benchmarking στο 

δημόσιο τομέα με την συμμετοχή του EFQM, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης 

(ΕΙΡΑ) και την γερμανική Speyer Academy. Το νέο πλαίσιο ονομάζεται Common Assessment 

Framework (CAFj κι έχει δανεισθεί στοιχεία τόσο από το EFQM Model όσο και από άλλα σχετικά 

μοντέλα που είχαν αναπτυχθεί στον ευρωπαϊκό χώρο89.
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Στη στήλη των Δεδομένων, στο ίδιο επίπεδο του Πίνακα βρίσκονται δύο προσπάθειες από 

τον χώρο του Data Modeling μέσα από τις δουλειές των Silverstone et al90 και Hay91, που 

προτείνουν γενικευμένα μοντέλα δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μικρές 

προσαρμογές σε μεγάλο εύρος διαφορετικών επιχειρήσεων. Η λογική που βρίσκεται πίσω 

από αυτά τα μοντέλα που βασίζονται σε αντικειμενοστραφείς βάσεις δεδομένων είναι ότι οι 

βασικές πληροφοριακές οντότητες μιας επιχείρησης μπορούν να καταγραφούν μια φορά και 

να επαναχρησιμοποιούνται αντί κάθε επιχείρηση να προσπαθεί να δημιουργήσει τις ίδιες 

πληροφοριακές οντότητες. Πέρα από την εξοικονόμηση πόρων που προσφέρει αυτή η 

προσέγγιση, σημαντικότερο ίσως είναι το γεγονός ότι μ’ αυτήν την σχεδίαση επιτυγχάνεται 

καλύτερη διεπιχειρησιακή επικοινωνία καθώς τα συστήματα διαφορετικών επιχειρήσεων 

χρησιμοποιούν τις ίδιες περιγραφές για κοινές πληροφοριακές οντότητες (πχ. υπάλληλος, 

κτίριο, επιταγή, πελάτης προϊόν, προμηθευτής κτλ)

Τέλος στο τρίτο επίπεδο του Πίνακα της ταξινόμησης υπάρχουν κάποια παραδείγματα από 

τις πολυάριθμες εφαρμογές σε συγκεκριμένους επιχειρησιακούς κλάδους. Πρόκειται για 

εφαρμογές που ανήκουν στην κατηγορία των Ειδικών Μοντέλων (Partial Models) σύμφωνα 

με την ορολογία της GERAM και της CIMOSA.

Στην στήλη των «Δεδομένων και Διαδικασιών», βρίσκονται τρεις υλοποιήσεις : η υλοποίηση 

της SAP μέσα από τα “Solution Maps” της εταιρείας η αντίστοιχη υλοποίηση της IDS 

Scheer και τέλος το Retail Application Architecture της IBM.

Ξεκινώντας από την υλοποίηση της SAP, θα σημειώναμε ότι πρόκειται για μια πολύ 

ενδιαφέρουσα πρόταση αφού η εταιρεία μοντελοποιώντας διάφορους κλάδους παραγωγής 

(industries), δημιουργεί μια σειρά από δεκαεννέα μοντέλα (Solution Maps) που καλύπτουν 

τους παρακάτω κλάδους 92:

• Aerospace & Defense

• Automotive

• Banking

• Chemicals

• Consumer Products

• Engineering & Construction

• Healthcare

• Higher Education & Research

• High Tech
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• Insurance

• Media

• Mill Products

• Oil & Gas

• Pharmaceuticals

• Public Sector

• Retail

• Service Provider

• Telecommunications

• Transportation

Αυτά τα Solution Maps σχεδιάστηκαν σαν εργαλεία που βοηθούν την οπτική παρουσίαση, 

τον σχεδίασμά και την εφαρμογή ολοκληρωμένων εφαρμογών πληροφοριακής τεχνολογίας 

στις επιχειρήσεις. Συνεργάζονται με την ναυαρχίδα της εταιρείας όσον αφορά το ERP, το 

R/3. Στο πρώτο επίπεδο μοντελοποίησης, δίνεται μια γενική εικόνα των βασικών (major) 

διαδικασιών που χαρακτηρίζουν τον κλάδο. Στο δεύτερο επίπεδο ανάλυσης, παρέχεται μια 

πιο αναλυτική περιγραφή για κάθε διαδικασία. Χρησιμοποιείται γλώσσα και ορολογία 

προερχόμενη από τον κάθε κλάδο.

Όπως (ραίνεται στον παραπάνω πίνακα η εταιρεία παρέχει ένα μοντέλο με ονομασία “Public 

Sector” που απευθύνεται αποκλειστικά σε δημόσιες υπηρεσίες93. Το μοντέλο περιγράφει επτά 

major διαδικασίες, που αποτελούν εζειδίκευση του γενικότερου μοντέλου που η SAP 

χρησιμοποιεί και για άλλους κλάδους. Οι επτά αυτές βασικές διαδικασίες είναι οι παρακάτω :

• Organization Management

• Constituent Relationship Management

• Program & Project Management

• Human Resource Management

• Records Management

• Material & Services Support

• Business Support

Η ανάλυση αυτών των major διαδικασιών στο δεύτερο επίπεδο δίνει τις παρακάτω 
διαδικασίες κατ’ αντιστοιχία:
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Εικόνα 8: Solution Map για τον Δημόσιο Τομέα από την SAP

Μια παρατήρηση που θα μπορούσε να γίνει για την προτεινόμενη από την SAP 

μοντελοποίηση για τον δημόσιο τομέα, είναι ότι το μοντέλο περιλαμβάνει μόνο τις 

υποστηρικτικές διαδικασίες. Η επιχειρησιακή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης μένει εκτός 

πεδίου μοντελοποίησης, πιθανότατα λόγω της πολυπλοκότητας, της μεγάλης ποικιλίας 

καθηκόντων που αυτή επιτελεί και των εγγενών δυσκολιών στην τυποποίηση του έργου της.

Εςειδικευμένα μοντέλα προτείνσνται και από την IDS Scheer 94. Τα ARIS Industries 

Reference Models, απεικονίζουν ειδικές δομές δεδομένων, διαδικασιών και λειτουργιών κατά 

κλάδο δραστηριότητας, αντίστοιχα με τη λογική των Industry Solution Maps της SAP. 

Αλλωστε τα εργαλεία της εταιρείας είναι απόλυτα συμβατά με το R/3 της SAP.

Στο ίδιο κελί του πίνακα βρίσκεται και η Retail Application Architecture (RAA) της IBM95. 

Οι λόγοι που ώθησαν στην δημιουργία ειδικού μοντέλου για τον χώρο του λιανικού εμπορίου 

είναι σ’ αυτήν την περίπτωση διαφορετικοί : η πολυδιάσπαση του χώρου του λιανικού 

εμπορίου δημιουργεί προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ των δρώντων στον κλάδο. Η RAA 

αναπτύχθηκε από την IBM για να κάνα εφικτή την επικοινωνία διαφόρων συστημάτων 

μεταξύ τους. Η διαλειτουργικότητα ήταν ένας από τους κύριους λόγους κι αιτίες για την 

ανάπτυξη της RAA96. Με την υιοθέτηση αυτής της αρχιτεκτονικής η IBM υπόσχεται τα 

παρακάτω οφέλη για τις επιχειρήσεις :
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• Μια βάση για τον ανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών

• Ικανότητα εύκολου επανασχεδιασμού της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας

• Βελτιωμένη ακεραιότητα δεδομένων

• Κατάλληλη ανάπτυξη εφαρμογών

• Ολοκλήρωση των διάφορων εφαρμογών

Περνώντας στην στήλη των διαδικασιών υπάρχουν δύο εφαρμογές του Process Handbook 

στον χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας, που έγιναν στο ΜΓΤ97 98.

To Supply Chain Operations Reference-model (SCOR) παρουσιάζει ενδιαφέρον καθώς είναι 

μια προσπάθεια μοντελοποίησης διαδικασιών. Αποτελεί μια πρωτοβουλία του Supply Chain 

Council (SCC)99 Πρόκειται για ένα μοντέλο αναφοράς όπου περιγράφσνται σε τέσσερα 

επίπεδα ανάλυσης οι διαδικασίες που χαρακτηρίζουν το Supply Chain. Και σ’ αυτήν την 

περίπτωση περιγράφσνται τέσσερις major διαδικασίες : Σχεδιασμός, Προμήθεια, Παραγωγή, 

Διανομή. Στη συνέχεια αυτές οι τέσσερις βασικές διαδικασίες αναλύονται σε μεγαλύτερο 

βάθος και προκύπτουν 19 διαδικασίες δευτέρου επιπέδου, ενώ στα παρακάτω δύο επίπεδα 

ανάλυσης χρησιμοποιούνται γνωστοί τρόποι αναπαράστασης διαδικασιών, όπως τα εργαλεία 

της σειράς IDEF X.

Στόχοι του μοντέλου είναι να παρέχει:

• Τυποποιημένες περιγραφές επιχειρησιακών διαδικασιών

• Ένα πλαίσιο σχέσεων μεταξύ αυτών των διαδικασιών

• Τυποποιημένες μετρήσεις σχετικές με την απόδοση (benchmarking)

• Πληροφορίες για διοικητικές πρακτικές που παράγουν βέλτιστα αποτελέσματα (best 

practices)

• Προτάσεις για προδιαγραφές και χαρακτηριστικά πληροφοριακών εφαρμογών για την 

υποστήριξη των διαδικασιών.

Τελικός σκοπός του μοντέλου όπως περιγράφεται στο κείμενο παρουσίασης του από το SCC, 

είναι η δημιουργία μιας κοινά αποδεκτής γλώσσας επικοινωνίας στο χώρο ταυ Supply-Chain.

Στην στήλη των δεδομένων το ARTS Retail Store Integrated Business View Data Model100 

αποτελεί μια προσπάθεια αντίστοιχη με το SCOR στο χώρο της μοντελοποίησης των 

δεδομένων όμως αυτή τη φορά. TO ARTS έχει επίσης κοινά στοιχεία με τις αντίστοιχες 

πρωτοβουλίες που βρίσκονται στο παραπάνω κελί του πίνακα (γενικευμένα μοντέλα 

δεδομένων). Η διαφορά είναι ότι το ARTS είναι ένα εξειδικευμένο μοντέλο δεδομένων για 

έναν συγκεκριμένο κλάδο, που είναι το λιανικό εμπόριο. Καθώς το υπό εξέταση πεδίο είναι



πολύ πιο περιορισμένο απ’ αυτό των γενικευμένων μοντέλων, εμφανίζει έναν πολύ μεγάλο 

βαθμό κάλυψης του χώρου, με αναλυτικές περιγραφές των πληροφοριακών οντοτήτων και 

των μεταξύ αυτών σχέσεων. Αποτελεί έτσι πραγματικά ένα έτοιμο προς χρήση μοντέλο που 

ελάχιστες προσαρμογές θα χρειαστεί για την εφαρμογή του από οποιαδήποτε εταιρεία του 

κλάδου.

To Alternative Carrier Reference Model (ACRM) για εταιρείες τηλεπικοινωνιών που 

αναπτύχθηκε από την IDS σε συνεργασία με την Nokia, προσφέρει στις εταιρείες του 

κλάδου, ένα μοντέλο αναφοράς των επιχειρησιακών τους διαδικασιών, ενώ το Structured 

Systems Analysis And Design Method (SSADM) υπήρξε μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια στο 

χώρο της μσντελοποίησης δεδομένων που αναπτύχθηκε από την βρετανική CCT (Central 

Computer and Telecommunications Agency) στις αρχές της δεκαετίας του ’80. To ACRM 

παρουσιάζεται όπως είναι φυσικό στη στήλη μσντελοποίησης διαδικασιών ενώ το SSADM 

στη στήλη της μσντελοποίησης δεδομένων.

Π.3. Μοντελοποιηςη και Δημοσία Διοίκηση - Προσπάθειες, αναμενόμενα οφέλη

To maximise the potential provided by information 
infrastructures, interoperability of networks must be attained on 
a national and an international level. Standardisation is essential 
to achieve interconnection and interoperability. Being aware that 
setting standards can provide a competitive advantage, 
governments want to co-operate more closely with industry and 
standardisation agencies.

OECD, Special Session on Information Infrastructures 
“Towards Realization of the Information Society”, 3-4 April 1993, Paris

Όσο πολύπλοκο, μεγάλο και δύσκολο είναι το έργο του σχεδιασμσύ και της ανάπτυξης 

διαλειτουργικών πληροφοριακών συστημάτων, άλλο τόσο απαραίτητο κρίνεται για το ομαλό 

πέρασμα της δημόσια διοίκησης της χώρας μας στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η 

αποκεντρωμένη ανάπτυξη συστημάτων που καλούνται να δώσουν λύσεις σε λειτουργικά 

προβλήματα σε ένα μεγάλο αριθμό ετερογενών, όσον αφορά το αντικείμενο διοίκησης, 

δημοσίων φορέων επιτείνει το πολυδιάσπαστο του διοικητικού χώρου εντσχύοντας τα 

χαρακώματα και τα φρούρια γύρω από τις οργανωτικές μονάδες και δυσχερατνσντας τις 

επικοινωνίες. Παρ’ όλο που μπορεί να θεωρηθεί σαν ασυμβίβαστο κι αντιφατικό, η 

αποκεντρωμένη ανάπτυξη πληροφορικών συστημάτων για την δημόσια διοίκηση απαιτεί ένα 

κεντρικό σχεδίασμά και συντονισμό.

Το πλέον σημαντικό πρόβλημα που τα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου τομέα θα 

κληθούν να αντιμετωπίσουν τα αμέσως επόμενα χρόνια, θα είναι αυτό της διασυνδετότητας.
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της διαλειτουργικότητας και της ολοκλήρωσης. Πλήθος αναφορών από τον ακαδημαϊκό 

χώρο, τον χώρο της διοίκησης ευρωπαϊκών και μη κρατών, από διεθνείς οργανισμούς 

συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης101, του Ο.Η.Ε., του Ο.Α.Σ.Α.102103 και του 

G-7'o*105, αναφέρονται στο σημαντικότατο πρόβλημα της επικοινωνίας μεταξύ 

πληροφοριακών συστημάτων.

Στην εποχή των ανεξάρτητων πληροφοριακών συστημάτων (stand-alone, stovepipe) και της 

ανάπτυξης «τεχνολογικών νησίδων», δεν ήταν εφικτό να υπάρχει μια ολοκληρωμένη 

επιχειρησιακή οπτική για το σύνολο του υλικού (hardware) και του λογισμικού (software) 

που υπήρχε στη διάθεση ενός φορέα, πόσο μάλλον για το σύνολο των φορέων που 

δραστηριοποιούνται στα πλαίσια του δημόσιου τομέα. Τα συστήματα δεν «μιλούσαν» μεταξύ 

τους και τα δεδομένα δεν ξεπερνούσαν τα σύνορα κάθε λειτουργικής μονάδας. Η φύση 

αυτών των συστημάτων ενίσχυε τον λειτουργικό απομονωτισμό των οργανωσιακών 

μονάδων, καθιστώντας την ενδο-επιχειρησιακή επυαπνωνία σχεδόν αδύνατη.

Αυτή η κατάσταση άρχισε να ανατρέπεται πρόσφατα κατά τη δεκαετία του ’90. Τα 

συστήματα για να αντιμετωπίσουν τις νέες ανάγκες θα πρέπει να βασίζονται στην 

διαλειτσυργικότητα, στην ικανότητα πολυμεσικής αναπαράστασης, σε κοινές βάσεις 

δεδομένων, σε αρχιτεκτονική client/server, σε έμπειρα συστήματα, ευφυείς διεπαφές χρήστη 

(intelligent user interfaces). On-line και δικτυακή λειτουργία. Κάτω από αυτές τις πιέσεις, την 

τελευταία πενταετία, άρχισαν να αναπτύσσονται πρωτοβουλίες σχετικές με την εξασφάλιση 

διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων.

Δύο σημαντικές προσπάθειες και προσεγγίσεις στο θέμα της διαλειτουργικότητας θα 

παρουσιασθούν παρακάτω : Η πρώτη είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, ενώ η δεύτερη 

προέρχεται από τις Η.Π.Α.

Interchange of Data between Administrations (IDA).

Από τις πλέον σημαντικές προσπάθειες στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε 

να αναφερθεί το πρόγραμμα Interchange of Data between Administrations106 (IDA) του 

οποίου η πρώτη φάση έχει ολοκληρωθεί (IDA I), ενώ το IDA Π107 αναμένεται να ξεκινήσει 

μετά από κάποιες καθυστερήσεις μέσα στο 2000, θα έχει χρονική διάρκεια 5 ετών και 

προϋπολογισμό 72 MECUs για την πρώτη τριετία. Την ευθύνη για την υλοποίηση του 

προγράμματος έχει η 3η Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.



Η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόβλημα της μεταφοράς δεδομένων κρίνεται 

απόλυτα δικαιολογημένη καθώς παρά το γεγονός ότι η αρχική εγκατάσταση ενός δικτύου 

έχει πλέον καταστεί ένα σχετικά απλό θέμα, με τη χρήση των εν λόγω υπηρεσιών δικτύων 

από τις διοικήσεις, ζητήματα όπως η ασφάλεια και τα νομικά εμπόδια, και η ανάγκη για 

διαλειτουργικές λύσεις που να ικανοποιούν πολυγλωσσικές και πολυπολιτισμικές απαιτήσεις, 

ειδικότερα σε επίπεδο εφαρμογής, δεν μπορεί να αντιμετωπισθσύν σε τομεακό επίπεδο αλλά 

πρέπει να επιλυθούν σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόβλημα επιτείνεται από το γεγονός ότι 

τα μέσα και οι τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται σήμερα στην πληροφορική θα 

απαρχαιωθσύν ταχύτατα ή θα αλλάξουν σε βαθμό ώστε να μην αναγνωρίζονται πλέον μέσα 

σε λίγα χρόνια.

Εξάλλου, καθώς το κόστος μειώνεται και διανοίγσνται νέες δυνατότητες για τη χρήση της 

τηλεματικής, με συνέπεια οι επικοινωνίες να πραγματοποιούνται ολοένα και με περισσότερο 

ηλεκτρονικά μέσα, η ανάγκη για καθολικό συντονισμό, με στόχο τη βελτίωση της 

διαλειτσυργικότητας, καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική. Η τηλεματική είναι εκ (ρύσεως 

καθολική. Εντούτοις, μία κατάσταση όπου οι πληροφορίες ρέουν απρόσκοπτα μεταξύ των 

ευρωπαϊκών διοικήσεων, όπου μπορεί να αναπτυχθούν εύκολα νέες ροές δεδομένων και όπου 

νέοι οργανισμοί μπορούν να αρχίσουν γρήγορα να επικοινωνούν, δεν πρόκειται να συμβεί 

τυχαία αλλά πρέπει να διασφαλιστεί προσεκτικά με προγραμματισμό σε ένα κεντρικό, 

διευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ανάγκη συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει να κάνει μόνο με το θέμα της 

διαλειτσυργικότητας αλλά, επίσης, και με την μείωση του κόστους σχεδιασμού, ανάπτυξης 

και συντήρησης και μεγαλύτερης αποτελεσμαηκότητας των χρησιμοποιούμενων από τη 

δημόσια διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων.

Ένα σημαντικό τμήμα των έργων του IDA I αφορούσε την παροχή τηλεματικών εφαρμογών 

σε συγκεκριμένους τομείς. Τα έργα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν κατά την πρώτη φάση του 

IDA είναι τα εξής :

• Δασμοί και φόροι: VIES/Sites, Excise Control, Quota, Scent-CIS/Fiscal, Tarie, ΕΒΉ και 

Transit

• Αλιεία: FIS-IDES

• Γεωργία: Animo, Physan και Shift

• Κοινωνική ασφάλιση: TESS (πρώην Sosenet) και EURES

• Δημόσιες συμβάσεις: SIMAP

• Υγεία: EURHIN (πρώην CARE), EUDRA (φάρμακο επαγρύπνηση) και REITOX



• Στατιστική: SISR/DSIS, Extracoin και SERT

• Εμπορική πολιτική: SIGL

• Πολιτική ανταγωνισμού: Fourcom

• Πολιτισμός: ITCG (παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών)

Το πρόγραμμα IDA I εξετέλεσε επίσης ορισμένα μη τομεακά έργα, τις αποκαλσύμενες 

οριζόντιες δραστηριότητες, οι οποίες παρείχαν αποτελέσματα όπως, π.χ. τηλεπικοινωνιακές 

υπηρεσίες, εφαρμογές γενικής χρήσης μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται η 

επικοινωνία και η διαχείριση επισήμων εγγράφων και η εισαγωγή ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου με βάση το σύστημα Χ.400, η αρχιτεκτονική και οι νομικές κατευθυντήριες 

γραμμές. Η διαθεσιμότητα των αποτελεσμάτων αυτών υπήρξε περιορισμένη μέχρι σήμερα, 

δεδομένου ότι πολλές από τις εν λόγω δραστηριότητες βρίσκονται ακόμα σε εμβρυακό 

στάδιο. Ειδικότερα, το έργο TESTA, το οποίο θα αρχίσει να παρέχει υπηρεσίες κατά το 1997, 

θεωρείται ως θετική εξέλιξη γιατί εστιάζεται περισσότερο στην παροχή τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών παρά στην υλική εγκατάσταση δικτύων.

Η οριζόντια δράση με την ονομασία “Common Architecture” ήταν μια εκ των πλέον 

σημανηκών αυτής της κατηγορίας και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάλυσή 

μας. Υπήρξε συμμετοχή όλων των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

αποτέλεσμά της ήταν η περιγραφή μιας πρότυπης αρχιτεκτονικής για την ανταλλαγή 

δεδομένων στο δημόσιο τομέα10®.

Σε τεχνικό επίπεδο η αρχιτεκτονική IDA αποτελείται από τρία διακριτά στοιχεία (Σχήμα ???):

• Euro Domain: είναι ένα σύνολο από ετερογενείς τηλεματικές υπηρεσίες που 

χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν τα Local Domains

• EuroGate: είναι ένα σύνολο χαρακτηριστικών για υλικό και λογισμικό που παρέχει τις 

λειτουργίες της διασυνδετότητας και διαλειτουργικότητας μεταξύ των Local Domain και 

του EuroDomain. Επίσης καθορίζει τα όρια ευθύνης μεταξύ των διαφόρων Domain

• Local Domains: Local Domain είναι το σύνολο των ετερογενών τηλεματικών υπηρεσιών 

που χρησιμοποιούνται από τις εθνικές διοικήσεις ή τους ευρωπαϊκούς θεσμούς
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Η νέα φάση του IDA Π μετατοπίζει το επίκεντρο από την ανάπτυξη υποδομών δικτύων προς 

την παροχή συντονισμού και στήριξης των διαφόρων τομεακών διοικήσεων, διαθέτοντας 

περισσότερους πόρους σε δράσεις χάρη στις οποίες τα δίκτυα IDA θα είναι δυνατόν να 

εγκατασταθούν ευκολότερα, να χρησιμοποιηθούν και να συντηρηθούν καλύτερα, 

οικονομικότερα, αποτελεσματικότερα και προπάντων να γίνουν πιο διαλειτσυργικά. To IDA 

II θα είναι σε θέση να παρέχει καθοδήγηση και βοήθεια στις διοικήσεις σε όλο το εύρος της 

διαδικασίας εφαρμογής τηλεματικών λύσεων, από τον αρχικό καθορισμό των απαιτήσεων, 

τις αποφάσεις σχετικά με τις κατάλληλες τεχνικές λύσεις, την προμήθεια τηλεματικών 

υπηρεσιών και προϊόντων, τον ανασχεδιασμό υπαρχουσών οργανωτικών πρακτικών, έως την 

εναρμόνιση της περιεχόμενης πληροφορίας, συμπεριλαμβανόμενος της τελικής διαχείρισης 

των επιχειρησιακών συστημάτων.

Οι κοινοτικές δραστηριότητες κατά την προτεινόμενη δεύτερη φάση του προγράμματος IDA 

θα εστιασθοΰν στην επίτευξη, εντός τριετσύς περιόδου, των ακόλουθων συγκεκριμένων 

αποτελεσμάτων:

• εγκατάσταση λειτουργικών, διαλειτουργικών, διευρωπάίκών τηλεματικών υποδομών 

επικοινωνίας μεταξύ των διοικήσεων των κρατών μελών και μεταξύ των διοικήσεων και των 

ευρωπαϊκών οργάνων, οι οποίες επιτρέπουν την αποδοτική και αποτελεσματική ως προς το 

κόστος ανταλλαγή δεδομένων για τη στήριξη των διοικητικών απαιτήσεων της εσωτερικής 

αγοράς·

• χρήση τηλεματικών λύσεων πλήρως ενσωματωμένων στην καθημερινή διαχείριση των 

πολιτικών και δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κοινοτική διαδικασία λήψης 

αποφάσεων·
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• διαθεσιμότητα διευρωπαϊκών υπηρεσιών διοικητικών δικτύων οι οποίες χαρακτηρίζονται 

από υψηλό βαθμό διαλειτσυργικότητας εντός και μεταξύ διαφορετικών διοικητικών τομέων 

και τον ιδιωτικό τομέα και εξασφάλιση αποτελεσματικότητας ως προς το κόστος ευελιξίας 

και προσαρμοστικότητας στην τεχνολογική αλλαγή και τις εξελίξεις της αγοράς*

• εύκολη πρόσβαση από όλες τις ευρωπαϊκές διοικήσεις σε μία ενημερωμένη διεθνή αποθήκη 

γνώσεων και εμπειρίας σχετικά με τα τηλεματικά δίκτυα.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμπερίληψη μέσα στους βασικούς άξονες ανάπτυξης του 

προγράμματος η ανάγκη για «εναρμόνιση της περιεχόμενης πληροφορίας». Ένας 

σημαντικός φραγμός στην αποτελεσματική ροή πληροφοριών οφείλεται σε διαφορές στο ίδιο 

το περιεχόμενο των πληροφοριών που μεταδίδονται μεταξύ οργανισμών. Αυτό το πρόβλημα 

απαιτεί λύσεις οι οποίες διαρθρώνουν τις πληροφορίες κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατόν 

να αποτελέσουν αντικείμενο αυτόματης επεξεργασίας, ενώ πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία 

όσον αφορά κοινές πρακτικές εργασίας. Οι διοικήσεις επενδύουν ολοένα και περισσότερο 

χρόνο και προσπάθεια σε παρόμοιες λύσεις αναγνωρίζοντας ότι η σύνθεση και η ροή 

πληροφοριών καθίστανται ενδογενώς σταθερότερες σε σύγκριση με τη φέρουσα τεχνολογία 

επικοινωνιών και ότι τελικά μπορεί να επιτευχθούν σημαντικά οφέλη. Μολονότι πολλές 

πτυχές θα εξακολουθήσουν να αφορούν ειδικά ορισμένους τομείς, το πρόγραμμα IDA μπορεί 

να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο από απόψεως καθορισμού του γενικού πλαισίου, της 

κατεύθυνσης και των στρατηγικών για παρόμοιες λύσεις, επιτυγχάνοντας συμφωνία όσον 

αφορά τη μορφή των πληροφοριών που χρησιμοποιείται στους διάφορους τομείς, 

ποοτυποποιώνταε κοινέε επινειοιισιακέε διαδικασία και καθορίζοντας κοινές απαιτήσεις 

για λύσεις της αγοράς109.

Κλείνοντας αυτή την σύντομη παρουσίαση των δράσεων IDA I & Π, θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει μια αντίστοιχη ενέργεια, το πρόγραμμα ISIS110, με σκοπό 

την καθιέρωση standards για πληροφοριακά συστήματα στον ιδιωτικό τομέα. Οι δύο δράσεις 

αν κι εξετάζουν διαφορετικούς χώρους, παρουσιάζουν αρκετά κοινά στοιχεία αφού 

ασχολούνται με τα θέματα της διαλειτσυ ργικότητας και της διασυνδετότητας των 

πληροφοριακών συστημάτων.

Towards the Digital Government of the 21* Century
To move from vertically integrated legacy systems 
toward multi-dimensional integrated information 
sets is a significant research problem with very high 
potential payoff; it represents a National Challenge 
for Federal Information Systems.
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Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στο report «Towards the Digital Government of the 

21st Century111112» που αποτελεί ένα σημαντικό κείμενο στρατηγικής για την σΰσφιξη των 

σχέσεων μεταξύ του δημόσιου τομέα και των ακαδημαϊκών - επιστημονικών ερευνών σε 

θέματα πληροφοριακής τεχνολογίας, παρουσιάζεται μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση του 

θέματος της διαλειτουργυίότητας.

Βασική έννοια αυτής της προσέγγισης είναι η ύπαρξη ενός middleware επιπέδου. Αυτή η 

σχεδίαση αποδεσμεύει τις εφαρμογές που εξυπηρετούν κι υποστηρίζουν τους χρήστες από τα 

αντικείμενα που αυτές οι εφαρμογές χρησιμοποιούν και που συνήθως βρίσκονται σε βάσεις 

δεδομένων διαφορετικών τεχνολογιών.

Το σχήμα που ακολουθεί περιγράφει την προτεινόμενη αρχιτεκτονική.

ατιζιπ
PARTICIPATION
. Μ οονπ .

EVENT
PLANNING

CBIS3 ' 
MANAGE 
I. WENT

Εικόνα 10: To Middleware επίπεδο και οι λειτουργίες του

Η έννοια του middleware αυτής της προσέγγισης βρίσκεται κοντά στην έννοια του 

Eurodomain της IDA Αρχιτεκτονικής.

Τέλος όσον αφορά την ελληνική εμπειρία η πλέον σημαντική προσπάθεια, τουλάχιστον σε 

επίπεδο πρότασης και σύλληψης καθώς η υλοποίησή της έχει καθυστερήσει σημαντικά είναι
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το πρόγραμμα «Σύζευξις» στα πλαίσια του ΕΠ «Κλεισθένης». Το έργο "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" 

(Μελέτη και Δημιουργία του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης) έχει σκοπό τη 

διαμόρφωση ενός ενιαίου τεχνικού και λειτουργικού περιβάλλοντος επικοινωνίας των 

δημοσίων υπηρεσιών, μεταξύ τους αλλά και με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το έργο 

υλοποιείται από την Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής του Υπουργείου Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στο πλαίσιο του προγράμματος "Κλεισθένης". Η 

πρώτη φάση του έργου (διασύνδεση των κεντρικών υπηρεσιών των υπουργείων και των 

περιφερειών) προβλέπεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 1999. Ήδη όμως το 

έργο παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις.

Αναμενόμενα οφέλη από την δημιουργία μιας επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής για την 
δημόσια διοίκηση.

Αν θέλαμε να συνοψίσουμε τα οφέλη που θα είχε η υιοθέτηση μιας πρότυπης επιχειρησιακής 

αρχιτεκτονικής για την δημόσια διοίκηση, αλλά και το τελικό αποτέλεσμα αυτής θα 

εντοπίζαμε τρία κυρίως σημεία. Η αρχιτεκτονική αυτή θα εξασφάλιζε :

α) Διαλειτουργικά πληροφοριακά συστήματα 

β) Πρότυπες Δομές - Λειτουργίες - Διαδικασίες 

γ) Πρότυπους Ρόλους Ανθρώπινου Δυναμικού

Αυτά με την σειρά τους θα ανοίξουν το δρόμο για :

• Νέες πρωτόγνωρες υπηρεσίες προς τον πολίτη

• Δραματική βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που ήδη προσφέρσνται

• Δημιουργία επαναχρησιμοποισύμενων πρακτικών, μοντέλων και βέλτιστων πρακτικών 

(best practices), χρήσιμων σε οποισνδήποτε (οργανωτικό ή πληροφοριακό) 

ανασχεδιασμό.

• Βελτίωση της ικανότητας αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων.

• Βελτίωση της επιτελικής ικανότητας των ανωτέρων επιπέδων διοίκησης.

• Ενοποίηση της πληροφορίας και δυνατότητα δημιουργίας Τραπεζών Γνώσης (Knowledge 

Bases, Clearing Houses) στις οποίες θα υπάρχει πρόσβαση τόσο από το εσωτερικό 

(υπηρεσίες) όσο και από το εξωτερικό (πολίτες).

• Αποτελεσματικότερη Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα (Human Resource 

Management).
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Το τελικό ζητούμενο όλης της προσπάθειας αποτελεί ολοφάνερα η προσφορά βέλτιστης 

ποιότητας Υπηρεσιών με το ελάχιστο κόστος. Το σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζει τα 

παραπάνω.

Εικόνα 11 : Αναμενόμενα οφέλη coco τη δημιουργία αρχιτεκτονικής για την δημόσια διοίκηση
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m. ΠΡΟΣ MIA ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

m.1. Μεθοδολογικά εργαλεία

Τα γενικευμένα πλαίσια μσντελσποίησης που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο τμήμα της 

μελέτης ξεκινάνε την δημιουργία του επιχειρησιακού μοντέλου από την καταγραφή και 

μοντελοποίηση των διαδικασιών της επιχείρησης. (CIMOSA, GERAM, ARIS). Αυτή η 

αρχική μοντελοποίηση δίνει τη βάση για την περαιτέρω μοντελοποίηση (πληροφορίες, ρόλοι, 

οργάνωση). Ένα αντίστοιχο εναρκτήριο σημείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την 

μοντελοποίηση της δημόσιας διοίκησης. Πρώτος στόχος είναι η δημιουργία ενός μοντέλου 

διαδικασιών για την δημόσια διοίκηση. Η δημιουργία ενός τέτοιου μοντέλο στην 

πραγματικότητα θα έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας κοινής γλώσσας επικοινωνίας 

στη δημόσια διοίκηση. Σ’ αυτό το πρώτο στάδιο θα πρέπει να γίνει ο εννοιολογικός και 

γλωσσυτός καθορισμός των πληροφοριακών οντοτήτων που ενεργοποιούνται και των 

διαδικασιών - σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ τους, θα πρέπει γι’ αυτό το λόγο να 

αναπτυχθεί μια οικουμενικά αποδεκτή (για όλο το δημόσιο τομέα αλλά και για όποιον 

έρχεται σ’ επαφή μ’ αυτόν) ταξινόμηση «των πραγμάτων που κάνει» ο δημόσιος τομέας.

Η ταξινόμηση αυτή θα μπορούσε να βασίζεται στο λειτουργικό κριτήριο : είναι το κριτήριο 

που χρησιμοποιείται παγκοσμίως στην κατάτμηση του διοικητικού χώρου σε περιοχές 

ευθύνης - εξουσίας. Η οριοθέτηση του χώρου ευθύνης του κάθε Υπουργείου βασίζεται στην 

λειτουργική διαφοροποίηση. Η παιδεία, η γεωργία, τα δημόσια έργα είναι λειτουργικά 

διαφοροποιημένες περιοχές που ανατείθσνται στην εποπτεία διαφορετικών υπουργείων. Η 

προσέγγιση εδώ είναι διαφορετική. Σκοπός είναι η δημιουργία μιας ταξινόμησης «των 

πραγμάτων που κάνει» η δημόσια διοίκηση όχι με κριτήριο το Ή αλλά το ΠΩΣ. Στο 

επίκεντρο αυτής της προσέγγισης δεν βρίσκονται οι ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ αλλά οι ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. 

Έτσι, για παράδειγμα, σ’ αυτήν την βασισμένη στις διαδικασίες (process-oriented) 

κατάτμηση του διοικητικού χώρου η έκδοση άδειας αλιείας βρίσκεται πολύ κοντά στην 

έκδοση άδειας οικοδομικών εργασιών, στην έκδοση άδειας παραμονής και στην έκδοση 

άδειας χρήσης πεζοδρομίων, παρ’ όλα που η λειτουργική εξειδίκευση έχει τοποθετήσει τις 

παραπάνω δραστηριότητες σε τρία διαφορετικά υπουργεία και σε διαφορετικά επίπεδα 

διοίκησης.

Τα οφέλη που αυτή η οπτική προσφέρει έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης κι έρευνας 

καθ’ όλη τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, μέσα από ένα πλήθος προσεγγίσεων που
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συνήθως αναφέρσνται κάτω από τίτλους όπως Process Innovation, Organizational ή Process

Redesign και συνηθέστερα Business Process Reengineering (BPR)113.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω δυο σημαντικά ζητήματα θα πρέπει να εξετασθούν :

• Ποιες είναι οι βασικές (major) διαδικασίες που η δημόσια διοίκηση εκτελεί, ανεξάρτητα 

της λειτουργικής διαφοροποίησης και των υπηρεσιών που προσφέρει; Για να απαντηθεί 

αυτό το ερώτημα απαιτείται, όπως ήδη παρουσιάσθηκε, μια προσέγγιση της διοίκησης 

αρκετά διαφορετική από τις μέχρι σήμερα. Η επικέντρωση θα πρέπει να γίνει στις 

διαδικασίες κι όχι στις λειτουργίες.

• Με ποια μεθοδολογία θα απεικσνισθσύν αυτές οι διαδικασίες, λαμβάνοντας υπ’ όψη τον 

τεράστιο βαθμό πολυπλοκότητας και του μεγάλου μεγέθους που ένα τέτοιο εγχείρημα 

αναγκαστικά θα λάβει;

Στην προσπάθεια να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα και να προταθεί ένα μοντέλο για

την ανάπτυξη μιας αρχιτεκτονικής για την δημόσια διοίκηση, χρησιμοποιήθηκαν τα

παρακάτω μεθοδολογικά εργαλεία:

Από τη θεωρία της Διοίκησης και της Δημόσιας Διοίκησης

• Τον διαχωρισμό των καθηκόντων της διοίκησης σε επιτελικά, εκτελεστικά και 

υποστηρικτικά

• Τον διαχωρισμό των προϊόντων της διοίκησης σε κανονιστικά και δημόσια αγαθά

• Τον διαχωρισμό των εξουσιών σε νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική

• Το μοντέλο Δημόσιας Πολιτικής των Hogwood & Gunn

• Το ευρύτερο πλαίσιο κι η οπτική του BPR και του Organizational Change

Από τις θεωρίες μοντελοποίησης:

• Τις βασικές αρχές των Επιχειρησιακών Αρχιτεκτονικών GERAM, CIMOSA και ARIS

• To Process Classification Framework (PCF) του International Benchmarking 

Clearinghouse

• Την μεθοδολογία απεικόνισης διαδικασιών που χρησιμοποιείται από το Process 

Handbook
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IIL2. Παρουσίαση του Μοντέλου

Για την απάντηση της πρώτης ερώτησης υιοθετήθηκε το μοντέλο των τριών επιπέδων 

διοίκησης που ήδη παρσυσιάσθηκε στο τμήμα 1.3. Το μοντέλο αυτό είναι γενικευμένο 

(generic) και έχει εφαρμογή σε οποιαδήποτε οργάνωση ιδιωτική ή δημόσια. Προέρχεται από 

τον χώρο του ιδιωτικού management114, όπου συχνά στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρεται 

σαν line/staff model, όμως η αναλυτική αξία παραμένει όταν εφαρμοστεί στη δημόσια 

διοίκηση. Σύμφωνα με το μοντέλο υπάρχουν τρία επίπεδα (layers) διοίκησης :

• Το επιτελικό (strategic layer)

• Το εκτελεστικό (operations layer)

• To υποστηρικτικό (support layer)

Η μεταφορά τους στη δημόσια διοίκηση μπορεί να δώσει τις τρεις βασικές (major) 

διαδικασίες που χαρακτηρίζουν οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία. Εάν προσαρμόσουμε τα 

παραπάνω σε πιο σχετική προς την δημόσια διοίκηση ορολογία τότε οι βασικές διαδικασίες 

γίνονται:

• Διαμόρφωση Δημόσιας Πολιτικής (formulate Public Policy)

• Παροχή Υπηρεσιών (ή προϊόντων) (provide services)

• Υποστήριξη (support operations)

Το σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζει αυτή την κατηγοριοποίηση.

Εικόνα 12 : Οι κύριες (,major) διαδικασίες της Δημόσιας Διοίκησης

Μεταξύ αυτών των τριών διαδικασιών αναπτύσσονται σημαντικές σχέσεις. Ιδιαίτερα η σχέση 

μεταξύ της διαμόρφωσης πολιτικής και την παροχής υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα ισχυρή κι 

αμφίδρομη. Αυτό υποδηλώνει ότι η παροχή υπηρεσιών δεν είναι ένα απλό, σαφώς 

καθορισμένο, από το στάδιο της διαμόρφωσης πολιτικής, καθήκον. Αντίθετα επηρεάζει σε 

αληθινό χρόνο την διαμόρφωση πολιτικής κι αλληλεπιδρά μαζί της. θα πρέπει να ειδωθεί
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περισσότερο σαν μια διαδικασία μάθησης και σταδιακής προσαρμογής (learning, 

evolutionary, incremental) κι όχι σαν μια μηχανική εκτέλεση εντολών ενός προγράμματος 

που έχει προαποφασιοθεί στο παραπάνω επίπεδο. Το θέμα της σχέσης μεταξύ του 

σχεδιασμού δημόσιας πολιτικής κι εκτέλεσης αυτής είναι δημοφιλές στη σχετική 

βιβλιογραφία115.

Αυτές οι τρεις διαδικασίες αναλύονται σε ένα δεύτερο επίπεδο (decomposition σύμφωνα με 

την ορολογία του Process Handbook). Για την ανάλυση χρησιμοποιείται το μοντέλο του PCF. 

Σημαντικές αλλαγές όμως κρίθηκαν απαραίτητες στο μοντέλο ώστε να γίνει συμβατό με τις 

διαδικασίες του δημόσιου τομέα.

Η διαδικασία της Διαμόρφωσης Δημόσιας Πολιτικής (ΔΔΠ) κυρίως, διαφέρει ριζικά από 

την αντίστοιχη της “Develop Vision & Strategy” στο PCF [85], Για αυτό το λόγο στην 

ανάλυση της ΔΔΠ υιοθετήθηκε το μοντέλο ανάλυσης δημόσιας πολιτικής των Hogwood & 

Gunn [42], Υιοθετώντας αυτήν την προσέγγιση η ΔΔΠ μπορεί να διασπασθεί στα μέρη που 

παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα :

Agenda Issue
Filtration Ffwwjwfing

Setting 
Objectives 
& Priorities

Options
Policy

Implementation. Evaluation
Poiky

Maintenance,
Setting

ADefiflitioa
Analysis Monitoring & 

Control
& Review Succession <& 

Tenmtation

Εικόνα 13 : Μοντέλο Διαμόρφωση Δημόσιας Πολιτικής των Hogwood&Gunn

Η δεύτερη διαδικασία «Παροχή Υπηρεσιών» μπορεί επίσης να διασπασθεί Αυτή τη φορά 

χρησιμοποιούνται διαδικασίες δανεισμένες από το PCF αλλά σημαντικά αλλαγμένες. Οι δύο 

διαδικασίες του PCF, “Design Products and Services” και “Produce and Deliver for Service- 

Oriented Organization”, προσαρμοζόμενες στα πλαίσια της δημόσιας διοίκησης έδωσαν τις 

παρακάτω τέσσερις δευτέρου επιπέδου διαδικασίες :
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Εικσνα 14 : Ανάλυση της Παροχής Υπηρεσιών

Η «Παροχή Υπηρεσιών» μπορεί να αναλυθεί περαιτέρω με τη βοήθεια της εξειδίκευσης και 

των bundles. Μπορούν να υπάρξουν δύο διαφορετικά είδη εξειδίκευσης ή bundles : το πρώτο 

βασιζόμενο στην ερώτηση «Ή ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» και το δεύτερο στην ερώτηση «ΠΟΙΟΣ 

ΠΑΡΕΧΕΙ ΉΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ». Αυτό το πρώτο επίπεδο εξειδίκευσης φαίνεται με τα βέλη 

«ΠΟΙΟΣ» και «ΤΙ» που ξεκινούν από την αρχική διαδικασία «Παροχή Υπηρεσιών» στο 

σχήμα που ακολουθεί.

Εικόνα 15: Πρώτη Εζαδίκευση της διαδικασίας "Παροχή Υπηρεσιών"

Έτσι για την απάντηση της ερώτησης «Ή ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», χρησιμοποιούμαι τον 

διαχωρισμό των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης σε «Κανονιστικά Αγαθά» και «Δημόσια 

Αγαθά» [46]. Η παροχή και των δύο τύπων αγαθών αυτόματα κληρονομεί τις υπο- 

διαδικασίες της γενικευμένης διαδικασίας «Παροχή Υπηρεσιών», όπως αυτά παρουσιάζονται 

στο σχήμα 14. Αυτό όμως δεν απαγορεύει κάποιες από τις υπο- διαδικασίες να αλλάζουν, να 

εξειδικεύονται ή ακόμη και να καταργσύνται στις νέες εξειδικευμένες διαδικασίες. Σαν 

παράδειγμα η υπο- διαδικασία «Παραγωγή» που υπάρχει στο σχήμα 14, κληρονομείται 

επίσης σαν υπο- διαδικασία στην ανάλυση της παροχής τόσο κανονιστικών όσο και 

δημοσίων αγαθών. Όμως η έννοια που παίρνει είναι διαφορετική : στην «Παροχή 

Κανονιστικών Αγαθών» η «Παραγωγή» θα γίνει «Ψήφιση/ Απόφαση», ενώ στην «Παροχή 

Δημοσίων Αγαθών» θα γίνει «Αγορά/ Κατασκευή». Παρόμοια ο «Σχεδιασμός Υπηρεσίας»
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πσυ είναι το πρώτο στάδιο της διαδικασίας «Παροχή Υπηρεσιών» θα γίνει «Σχεδιασμός 

Κανονιστικών Αγαθών» και «Σχεδιασμός Δημοσίων Αγαθών» αντίστοιχα στις δύο 

εςειδικεύσεις της γενικευμένης διαδικασίας. Οι δύο αυτοί σχεδιασμοί διαφέρουν ριζικά 

μεταξύ τους και το εύρος των διαφορών θα εμφανισθεί στην ανάλυση όταν θα επιχειρηθεί να 

αναλυθούν σε παρακάτω 3° επίπεδο ανάλυσης (decomposition).

Η «Παροχή Υπηρεσιών» μπορεί όμως όπως φαίνεται στο σχήμα 15 να εζειδικευθεί 

εναλλακτικά με βάση όχι το Ή αλλά το ΠΟΙΟΣ. Τρεις περιπτώσεις εντοπίζονται: Κεντρικά, 

Περιφερειακά και Τοπικά. Το κριτήριο για την δημιουργία αυτής της κατηγοριοποίησης αν κι 

εκ πρώτης όψεως φαίνεται γεωγραφικό στην πραγματικότητα είναι διοικητικό. Το συνολικό 

πλαίσιο άσκησης δημόσιας πολιτικής αλλάζει με το πέρασμα από το ένα επίπεδο διοίκησης 

στο άλλο. Παρ’ όλες τις διαφοροποιήσεις που μπορεί να εντοπισθσύν μεταξύ διαφορετικών 

χωρών τα τρία αυτά επίπεδα γίνονται σχετικά εύκολα διακριτά. Στο κεντρικό επίπεδο 

ανήκουν υπουργεία και άμεσα ελεγχόμενες από αυτά κεντρικές υπηρεσίες. Στο περιφερειακό 

επίπεδο υπάρχουν υπηρεσίες που εκτελσόν κι ελαφρώς προσαρμόζουν το έργο που 

αποφασίζει αι (ή συν-αποφασίζεται) σε κεντρικό επίπεδο στην περιφέρεια 

(αποσυγκέντρωση). Τέλος στο τοπικό επίπεδο ανήκουν εκείνα τα τμήματα της δημόσιας 

διοίκησης που έρχονται σε άμεση επαφή με τον κάτοικο μιας συγκεκριμένης και 

περιορισμένης γεωγραφικής περιοχής και εκλέγονται τοπικά (αποκέντρωση).

Στην ελληνική διοικητική πραγματικότητα στην πρώτη κατηγορία ανήκουν πέρα από τα 

Υπουργεία, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου κι οι αυτόνομες διοικητικές αρχές κι 

υπηρεσίες. Στην δεύτερη κατηγορία εντάσσεται ο θεσμός της Περιφέρειας. Τέλος στην τρίτη 

κατηγορία ανήκουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και η Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση (ΝΑ).

Οι τέσσερις υπο- διαδικασίες της γενικευμένης «Παροχής Υπηρεσιών» κληρονομούνται κι 

εδώ. Και πάλι όμως αυτές οι υπο- διαδικασίες εξειδικεύονται και διαφοροποιούνται: με άλλο 

τρόπο χρηματοδοτεί (2η υπο- διαδικασία) την παροχή υπηρεσιών ένα Υπουργείο και με άλλο 

ένας Δήμος. Και πάλι οι διαφορές θα γίνουν αντιληπτές αν προχωρήσουμε σε ανάλυση των 

τριών ειδικών διαδικασιών.

Το όλο εγχείρημα της εξειδίκευσης, της ανάλυσης και της ομαδοποίησης (bundle) μπορεί να 

προχωρήσει σε πολλά επίπεδα βάθος. Γυρνώντας στο σχήμα 15 μπορούμε να 

δημιουργήσουμε μια ενδιαφέρουσα εξειδίκευση στην «Παραγωγή Κανονιστικών Αγαθών». 

Το ερώτημα «Ή κανονισμούς» παράγει ένα bundle βασιζόμενο στο Ή. Τρεις εναλλακτικές
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υπάρχρυν κοη. προκύπτουν από τον κλασικό διαχωρισμό των εξουσιών του Κράτους από τον 

Morrtesque :

• Παροχή Δικαστικών Πράξεων

• Παροχή Νομοθετικών Πράξεων

• Παροχή Διοικητικών Πράξεων

Σε παρακάτω επίπεδα ανάλυσης, εντελώς διαφορετικές διαδικασίες θα προκόψουν στην 

περιγραφή του πως νομοθετεί η βουλή, πώς αποφασίζει το δικαστήριο και πως εκδίδει 

αποφάσεις η βουλή. Για παράδειγμα η υπο- διαδικασία «Διανομή και Κοινοποίηση» 

εκτελείται μεν και στις τρεις περιπτώσεις αλλά με αρκετά διαφορετικό τρόπο. Το σχήμα που 

ακολουθεί παρουσιάζει αυτή την εξειδίκευση.

Εικόνα 16: Είδη Κανονιστικών Προϊόντων

Τέλος η διαδικασία «Παρέχω Δημόσια Αγαθά» μπορεί κι αυτή να εξειδικευθεί με βάση την 

ερώτηση «Ή ΕΙΔΟΣ Δημόσιων Αγαθών». Κάνοντας χρήση της κατηγοριοποίησης σε 

προϊόντα διανομής κι αναδιανομής που έχει ήδη παρουσιασθεί [47] [46] τα δημόσια αγαθά θα 

μπορούσαν να διασπασθσόν σε δύο κατηγορίες. Αυτή η τελευταία εξειδίκευση, αλλά και όλη 

η ανάλυση που έγινε στη διαδικασία “Παροχή Υπηρεσιών φαίνεται στο παρακάτω 

συγκεντρωτικό σχήμα.
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Περιφερειακά

Νομοθεοία

Κανονιστικά
Αγαθά

ΑποφΑ^ας

Δημόσια Αγαθά
Διανομής

Κεντρικά

Τοπικά:

Παροχή Υπηρεσιών

τι ? /— -------------\

s Αναδιανομής

ν-------;_____-J

Εικόνα 17: Συνολική Αναπαράσταση "Παροχή Υπηρεσιών"

Τρίτη και τελευταία βασική (major) διαδικασία είναι η «Υποστήριξη». Για την περαιτέρω 

ανάλυση κι εςειδίκευση αυτής της διαδικασίας χρησιμοποιήθηκε το PCF. Οι τέσσερις 

διαδικασίες που προκύπτουν παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα.

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

--------------\
Διοίκηση Πληροφοριακών Πόρων

Διοίκηση Οικονομικών

Γ~------ ■ ■■■ ·
Διοίκηση Δημοσίων Σχέσεων

Εικόνα 18 : Υποστηρικτικές Διαδικασίες

Οι διαδικασίες που συσχετίζονται μ’ αυτήν την τρίτη major διαδικασία δεν διαφέρουν 

σημαντικά από αντίστοιχες που συναντιόνται στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης παρουσιάζουν 

μεγάλη ομοιότητα στην εκτέλεσή τους από διαφορετικές δημόσιες υπηρεσίες. Έτσι τόσο το 

PCF όσο και το Phios Process Repository, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν βιβλιοθήκες
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που περιέχουν έτοιμες προς χρήση λύση για την οργάνωση των υποστηρικτικών λειτουργιών 

στο σύνολό τους.

Είναι φανερό ότι τόσο η ανάλυση όσο και η εξειδίκευση σαν βασικά εργαλεία 

αναπαράστασης διαδικασιών, μπορούν να εφαρμοστούν σε μεγαλύτερο βάθος με την βοήθεια 

θεωριών και μοντέλων δημόσιας διοίκησης. Το μοντέλο αυτό όσο προχωράει σε βάθος τόσο 

πιο εξειδικευμένο γίνεται. Όταν η ανάλυση φθάσει σ’ ένα ικανοποιητικό βάθος για τον σκοπό 

μας, τότε θα είναι εύκολο να προχωρήσουμε στον εντοπισμό των πληροφοριακών οντοτήτων 

που κάθε διαδικασία χειρίζεται, τις πληροφοριακές ροές που απαιτούνται, την τεχνολογία που 

μπορεί να τις υποστηρίξει, τους ανθρώπινους ρόλους και τα προσόντα που κάθε διαδικασία 

απαιτεί και τις οργανωτικές δομές που θα ενοποιούν και θα τμηματοποιούν τα παραπάνω 

καθήκοντα με τρόπο ώστε να μειώνεται το κόστος επικοινωνίας (transaction cost) μεταξύ 

τους.
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IV. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Στο τμήμα αυτό 0α γίνει μια προσπάθεια εφαρμογής της προτετνόμενης μεθοδολογίας 

μοντελοποίησης σε μια διοικητική μονάδα και πιο συγκεκριμένα στην Περιφέρεια. Από το 

σύνολο των αρμοδιοτήτων και των υπηρεσιών που η Περιφέρεια με το νέο της θεσμικό 

πλαίσιο επιτελεί επιλέχθηκαν, με βάση το μοντέλο που παρσυσιάσθηκε παραπάνω, τα 

κανονιστικά προϊόντα που αυτή παράγει. Αφού γίνει μια σύντομη παρουσίαση του θεσμού 

και των προϊόντων που εντάσσονται σ’ αυτήν την κατηγορία στη συνέχεια αυτά θα 

τοποθετηθούν στο μοντέλο με σκοπό να δειχθεί η χρηστικότητά του.

IV. 1. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ (Ν. 2503/97)

Το 1997 με τον νόμο 2503 έγινε μια σημαντική προσπάθεια για την αναδιοργάνωση της 

κρατικής περιφερειακής διοίκησης. Ο νόμος αυτός είναι στην πραγματικότητα η δεύτερη 

σημαντική προσπάθεια για δημιουργία τρίτου βαθμού διοίκησης στην Ελλάδα μετά τον 

Ν. 1622/1986. Με τον τελευταίο νόμο οι Περιφέρειες είχαν συσταθεί σαν διουρητική βαθμίδα 

με κύρια αποστολή το σχεδίασμά, προγραμματισμό και συντονισμό της περιφερειακής 

ανάπτυξης. Λίγο αργότερα με το ΠΔ 51/87 η χώρα χωρίστηκε σε δεκατρείς διοικητικές 

περιφέρειες. Οι περιφερειακές υπηρεσίες του Κράτους πλέον αναπτύσσονται σ’ αυτό το 

κοινό πλαίσιο των δεκατριών γεωγραφικών περιφερειών και καταργείται το προηγούμενο 

σύστημα της αυθαίρετης κι άναρχης διαφορεηκής κατάτμησης κι οριοθέτησης του 

γεωγραφικού χώρου που κάθε Υπουργείο πραγματοποιούσε για να οργανώσει τις υπηρεσίες 

που έκρινε ότι θα έπρεπε να λειτουργούν σε διανομαρχιακό επίπεδο116.

Με τον Ν.2503/97 η Περιφέρεια σαν διαβητική μονάδα αυτσνομείται πλήρως κι αποκτά τις 

δικές της υπηρεσίες και το δικό της προσωπικό. Η Περιφέρεια συγκροτείται ως ενιαία 

αποκεντρωμένη μονάδα διοίκησης του Κράτους και αυτής προΐσταται ο Γενικός Γραμματέας 

της Περιφέρειας. Ο Γενικός Γραμματέας είναι μετακλητός υπάλληλος κι ορίζεται, παύεται ή 

μετακινείται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση του Υπουργού 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης κι Αποκέντρωσης.

Με τον ίδιο νόμο καθορίστηκε ο οργανισμός και οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής 

μονάδας που συγκροτούν την Περιφέρεια. Πιο συγκεκριμένα η Περιφέρεια συγκροτείται από 

το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα, την Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας και το Τμήμα 

Π.Σ.Ε.Α. Η γενική Διεύθυνση της Περιφέρειας συγκροτείται από τις παρακάτω Διευθύνσεις :
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• Σχεδωσμσύ κι Ανάπτυξης

• Υγείας και Πρόνοιας

• Δημοσίων Έργων

• Ελέγχου Κατασκευής Έργων

• Ελέγχου Συντήρησης Έργων

• Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

• Δασών

• Γεωργικής Ανάπτυξης

• Αυτοδιοίκησης

• Διοίκησης

Επίσης στη Γενική Διεύθυνση ανήκουν το Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας και 

Εξυπηρέτησης Πολιτών και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας. Τέλος υπάγονται και οι 

Επιθεωρήσεις Δασών.

IV. 2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Υπάρχουν δύο κατηγορίες κανονιστικών προϊόντων που παράγσνται από την Περιφέρεια :

• Αυτά που αφορούν τον Πολίτη, καθώς αυτός είναι αποδέκτης της ρύθμισης και της 

απόφασης (πχ. έκδοση άδειας Θήρας).

• Αυτά που αφορούν την ίδια της Περιφέρεια σαν διοικητική αρχή ή άλλα τμήματα της 

διοίκησης (πχ. ορισμός Γενικού Διευθυντή Περιφέρειας, έλεγχος νομιμότητας των 

αιρετών της Α’ βάθμιας Αυτοδιοίκησης)

Στον πίνακα που ακολουθεί υπάρχει μια εξαντλητική παρουσίαση όλων των κανονιστικών

πράξεων (αποφάσεις) της Περιφέρειας που ο πολίτης είναι άμεσος αποδέκτης117 :

Προέγκριση χωροθέτησης 

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων

Έγκριση παρεκκλίσεων ως προς τους ισχύσντες όρους δόμησης, στις εκτός σχρδίων πόλεων περιοχές 

Ανέγερση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, καταστημάτων, γραφείων, εκπαιδευτηρίων, ευαγών ιδρυμάτων, 

νοσοκομείων, κλινικών σε εκτός σχεδίου περιοχές

Ανέγερση γεωργοκτηνοτροφικών κτιρίων, γεωργυτές αποθήκες κλπ, σε εκτός σχεδίου περιοχές 

Ανέγερση σε εκτός σχεδίου περιοχές, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, σε απόσταση μικρότερη των 

30μ. από τη γραμμή αιγιαλσύ, βιομηχανικών και βιοτεχνικών κτιρίων που από τη φύση τους πρέπει να 

εγκαθίστανται επί παραλιακών χώρων, καθώς και αξιόλογων τουριστικών-ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων 

Ανέγερση ή επέκταση βιομηχανικών κτιρίων, αποθηκών, ψυγείων, διαλογή τη ρίων φρούτων, κοντά σε 

σιδηροδρομικές γραμμές, σε εκτός σχεδίου περιοχές
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Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων και πρατηρίων υγρών καυσίμων

Άδεια τομής οδοστρώματος Εθνικής Οδού

Έγκριση μελέτης ηλεκτροφωτισμού κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων και πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Επιση μείωση της Σύμβασης της Χάγης

Εκμίσθωση Δημόσιου Λατομείου Αδρανών Υλικών με απευθείας σύμβαση εντός λατομικού χώρου

Εκμίσθωση Δημόσιου Λατομείου Αδρανών Υλικών με απευθείας σύμβαση εκτός λατομικού χώρου

Εκμίσθωση Δημόσιου Λατομείου μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών με απευθείας σύμβαση.

Συναίνεση ερευνηηκών εργασιών για την ανεύρεση μαρμάρων ή βιομηχ ορυκτών σε δημόσιο λατομικό χώρο

Υπολογισμός αναλογικών μισθωμάτων

Παράταση σύμβασης ή εισφοράς δικαιώματος εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών 

για μια ΙΟετία, με την έκδοση διαπιστωτικής απόφασης μετά τη λήξη της 15ετίας

Εισφορά μισθωτικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

Άδεια πολλαπλής χρήσης νερού

Έγκριση ατελούς υλοτομίας ξυλείας γα ατομικές ανάγκες

Χαρακτηρισμός έκτασης

Αναγνώριση ιδιοκτησίας

Παραχώρηση λήμματος

Χορήγηση δωρεάν φυτωρίων γυμνόριζων ή σε χαρτογλαστρίδια

Χορήγηση διατακπκής βενζίνης με μειωμένο φόρο

Επιδότηση αγοράς αλυσοπρίονου

Αγορά ξυλείας που απέβη άγονος

Έκδοση άδειας Θήρας

Επιδότηση αγοράς ζώου φόρτου

Έγκριση υλοτομίας από αγρόκτημα

Εκχέρσωση ιδιωτικής δασικής έκτασης

Άδεια επέμβασης σε δασική έκταση ιδιοκτησίας

Επενδύσεις

Από την ανάγνωση των παραπάνω αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας, χωρίς να είναι του 

παρόντος, άμεσα προκύπτει ο προβληματισμός σχετικά με το αν πολλές από αυτές τις 

αρμοδιότητες θα μπορούσαν να ασκηθούν από χαμηλότερα επίπεδα διοίκησης (Νομαρχίες, 

ΟΤΑ).

Απαρίθμηση και καταγραφή της δεύτερης κατηγορίας κανονιστικών προϊόντων που 

παράγσνται από την Περιφέρεια κι αφορούν το εσωτερικό της ή άλλες διοικητικές δομές δεν 

γίνεται καθώς όπως θα παρουσιασθεί παρακάτω αυτές υπάγονται στην ίδια λογική και 

μπορούν να περιγράφουν με το ίδιο μοντέλο διαδικασιών.
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IV.3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΝ ΠΡΟίΟΝΤΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ

Προτεινομενο Μοντέλο

Είναι εμφανές ότι οι πράξεις που εκδίδει η Περιφέρεια ανήκουν στην υπό- κατηγορία των 

«Διοικητικών Πράξεων» της κατηγορίας των «Ρυθμιστικών Αγαθών» στην ταξινόμηση 

που έχει παρουσιασθεί στο τμήμα ΕΠ.2 και στα σχήματα 15,16 και 17. 'Οπως παρουσιάζεται 

στο μοντέλο, η «Παροχή Υπηρεσιών» κληρονομεί τις τέσσερις υπο-διαδικασίες της (Σχ. 14), 

τόσο στην παραγωγή των Ρυθμιστικών Αγαθών όσο και στην παραγωγή των Δημοσίων 

Αγαθών. Όμως αυτές διαφοροποιούνται μεταξύ των δύο ειδών αγαθών : πχ είναι διαφορετική 

η «Κοινοποίηση και Διανομή» (4η υπο-διαδικασία) στην περίπτωση ψήφισης ενός νόμου 

(Κανονιστικό Αγαθό) και διαφορετική στην περίπτωση παροχής δωρεάν δημόσιας 

εκπαίδευσης (Δημόσιο Αγαθό). Για να γίνουν πιο ευδιάκριτες αυτές οι διαφορές θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί μια bottom-up ανάλυση που θα καταδείξει τις ομοιότητες που παρουσιάζει 

στην πράξη η παραγωγή όλων των ειδών κανονιστικών κι αντίστοιχα όλων των ειδών 

δημόσιων αγαθών αλλά και θα φανερώσει τις σημαντικές μεταξύ τους διαφορές.

Η εξειδίκευση στο επίπεδο Κανονιοτικά-Ρυθμισηκά συνεχίζεται όταν στα πρώτα εισάγουμε 

την διαφοροποίηση Νομοθεσία-Διοικητικές Πράξεις-Δικαστικές Αποφάσεις (Σχ. 16). Στην 

περίπτωση των πράξεων της Περιφέρειας βρισκόμαστε στην πλευρά των Διοικητικών 

Πράξεων. Οι διαδικασίες παραγωγής Νομοθετικών Πράξεων και Δικαστικών Αποφάσεων 

δεν θα παρουσιασθούν σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια, είναι όμως εμφανές ότι διαφέρουν 

σημαντικά από τις αντίστοιχες παραγωγής Διοικητικών Πράξεων. Και πάλι το πλήρες 

πλαίσιο διαφοροποίησης θα γινόταν φανερό αν υπήρχε μια καταγραφή από κάτω προς τα 

πάνω και για τις δύο αυτές διαδικασίες (παραγωγή νομοθεσίας- παραγωγή δυταστικής 

απόφασης). Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης της διαδικασίας παραγωγής Διοικητικών 

Πράξεων προέκυψε προβληματισμός σε σχέση με την διαφοροποίηση των Δικαστικών 

Αποφάσεων από τις Διοικητικές : οι δύο διαδικασίες φαίνονται τουλάχιστον σ’ αυτό το 

υψηλό επίπεδο πολύ κοντά κι ίσιος θα μπορούσαν και οι δύο να περιγραφούν από την ίδια 

διαδικασία που θα παρουσιασθεί παρακάτω για την έκδοση Διοικητικών Πράξεων.

Ξεκινώντας από το γενικευμένο μοντέλο της διαδικασίας «Παροχή Υπηρεσιών» κι 

αναλύοντας τις τέσσερις υπο- διαδικασίες της, θα παρατηρούσαμε τα εξής όσον αφορά την 

παραγωγή Διοικητικών Πράξεων:
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Η έννοια «Σχεδιασμός της Υπηρεσίας» στην περίπτωση έκδοσης Διοικητικών Πράξεων έχει 

μια διπλή μορφή : Από τη μια πλευρά αυτός ο σχεδιασμός έρχεται σαν έλεγχος από την 

διαδικασία της Παραγωγής Νομοθεσίας. Κάθε Διοικητική Πράξη βασίζεται πάνω σε ένα 

πλαίσιο νόμων και σε εκχώρηση εξουσίας από ένα υψηλότερο επίπεδο διοίκησης. Από την 

άλλη πλευρά αυτός ο σχεδιασμός έχει την έννοια της «οργάνωσης της παραγωγής», του 

καθορισμού δηλαδή των διαδικασιών, των βημάτων και της ροής εργασίας που τελικά θα 

οδηγήσει στην παραγωγή της κάθε συγκεκριμένης απόφασης.

Η χρηματοδότηση γίνεται καλύτερα αντιληπτή σαν δέσμευση κι εξασφάλιση όλων των 

απαραίτητων για την παραγωγή της απόφασης πόρων (χρηματικών, ανθρώπινων, 

πληροφοριακών, οργανωσιακών κτλ)

Η σημαντικότερη όμως διαφοροποίηση στην παραγωγή Διοικητικών Πράξεων γίνεται στην 

3η υπο- διαδικασία που είναι αυτή της «Παραγωγής». Αυτή στην περίπτωση των Διοικητικών 

Πράξεων μπορεί να αναλυθεί περαιτέρω σε τρεις διαδικασίες. Αυτές είναι οι εξής:

• Λήψη Στοιχείων

• Εξέταση κι αξιολόγηση αυτών με βάση ότι έχει περιγραφθεί στη φάση του σχεδιασμσύ 

του προϊόντος

• Έκδοση Απόφασης

Το σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζει την Διαδικασία Παραγωγής Κανονιστικών Αγαθών με 

τις εξειδικεόσεις και τις προσθέσεις που έχουν γίνει.
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Εικόνα 19: Παροχή Διοικητικών Πράξεων

Το μοντέλο που παρουσιάζεται είναι οικουμενικό όσον αφορά την εφαρμογή του στα 

Κανονιστικά Αγαθά που παράγει η Περιφέρεια και αναλυτικά παρσυσιάσθηκαν παραπάνω. 

Είτε το αίτημα κάποιου πολίτη από την Περιφέρεια είναι η άδεια κυνηγιού είτε η 

χρηματοδότηση επενδύσεων η διαδικασία που θα ακολουθηθεί την περιγραφή του Σχ. 19.

Η ισχύς του μοντέλου μάλιστα, επεκτείνεται και στην κατηγορία των αποφάσεων που δεν 

καταγράφθηκαν και αφορούν την ίδια την διοίκηση : έτσι πχ. ο ορισμός ενός Γενικού 

Διευθυντή (ΓΔ) που θα γίνει με μια κανονιστική πράξη από τον Γενικό Γραμματέα της 

Περιφέρειας (εσωτερική διάσταση του κανονιστικού αγαθού), προϋποθέτει την ύπαρξη ενός 

πλαισίου που πιθανώς θα είναι γενικό και θα αφορά όλους τους Γ. Διευθυντές του δημοσίου 

και έναν καθορισμό της διαδικασίας (1η φάση= Σχεδιασμός). Στη συνέχεια ο Γενικός 

Γραμματέας της Περιφέρειας θα πρέπει να εξασφαλίσει τόσο τους πόρους που χρειάζεται η 

ίδια η διαδικασία της επιλογής του ΓΔ, όσο και το αυξημένο κόστος που η θέση θα 

προκαλέσει στην υπηρεσία (2η φάση- Εξεύρεση Πόρων). Στην 3η φάση της «Λήψης 

Στοιχείων» όλοι οι υποψήφιοι θα καταθέσουν τις σχετικές αιτήσεις. Στη συνέχεια θα γίνει η 

«Αξιολόγηση» (4η φάση) των βιογραφικών ή οποισυδήποτε άλλου στοιχείου έχει προβλεφθεί 

από τον Σχεδίασμά ότι θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη και στη συνέχεια θα επιλεγεί ο ΓΔ (5η 

φάση= Λήψη Απόφασης). Αυτή η απόφαση θα πρέπει να κοινοποιηθεί (6η φάση= 

Κοινοποίηση) και πάλι σύμφωνα μ’ ότι έχει προβλεφθεί στον σχεδίασμά (κοινοποίηση σ’ 

όλους τους υποψηφίους και αιτιολόγηση απόρριψής τους, ανάρτηση σε πίνακα 

ανακοινώσεων κτλ).
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Η εγκυρότητα και οικσυμενικότητα του μοντέλου θα πρέπει βέβαια να μπορεί να 

επαληθευθεί και να ελεγχθεί εμπειρικά μετά από ανάλυση όλων των λειτουργών της 

Περιφέρειας που σχετίζονται με την έκδοση οποιοσδήποτε διοικητικής πράξης.

Κλείνοντας αυτήν την παρουσίαση του μοντέλου παραγωγής κανονιστικών αποφάσεων για 

την Περιφέρεια σημειώνονται τα παρακάτω οφέλη από την χρήση του μοντέλου διαδικασιών 

που παρουσιάσθηκε:

• Διευκολύνεται η οργάνωση εργασίας σε περίπτωση ανάληψης από την πλευρά της 

Περιφέρειας μιας νέας κανονιστικής αρμοδιότητας καθώς θα υπάρχει σαν λύση-έιοιμη- 

προς-χρήση το μοντέλο που παρουσιάσθηκε. Μ’ αυτό τον τρόπο μειώνεται το σχετικό 

κόστος ανάπτυξης και χρησιμοποιείται η τεχνογνωσία που υπάρχει ήδη (μνήμη).

• Ο εντοπισμός και διόρθωση προβλημάτων γίνεται ευκολότερα.

• Διευκολύνεται ο πιθανός συνολικός ανασχεδιασμός της διαδικασίας

• Διευκολύνεται η εισαγωγή πληροφοριακών συστημάτων με ταυτόχρονη μείωση του 

κόστους ανάπτυξης τους καθώς μπορούν να αναπτυχθούν πάνω σ’ έναν κοινό πυρήνα και 

να παραμετροποισύνται σε κατώτερα επίπεδα.

• Αναπτύσσεται μια κοινή γλώσσα κι ορολογία διαδικασιών που η Περιφέρεια εκτελεί, με 

πολλαπλά οφέλη (βελτίωση επικοινωνίας κτλ)

• Γίνεται ευκολότερη η μέτρηση απόδοσης (benchmarking) και η καθιέρωση δεικτών 

καθώς γίνονται ορατές και εντοπίζονται πλέον οι ομοιότητες που υπάρχουν κατά την 

παραγωγή φαινομενικά διαφορετικά υπηρεσιών (χρηματοδότηση - αδειοδότηση)
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ΕΓΠΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΑΝΑΓΚΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ο κλάδος της Επιχειρησιακής Αρχιτεκτονικής σαν ένας διεπιστημονικός κλάδος που τέμνει 

τομείς όπως η επιστήμη των υπολογιστών, η ανάλυση συστημάτων, η οργανωσιακή θεωρία, 

η μοντελοποίηση, η συστημική θεωρία κα, προσελκύει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον όπως 

φάνηκε από τις τάσεις και τις προσεγγίσεις που παρουσιάστηκαν. Παράλληλα τα 

συμπεράσματα και τα εργαλεία που αναπτύσσονται χρησιμοποιούνται με επιτυχία σε 

πρακτικό επίπεδο ήδη από αρκετούς τομείς της ιδιωτικής οικονομίας. Η καθυστέρηση που 

παρατηρείται όμως στην υιοθέτηση αντίστοιχων οπτικών στο δημόσιο τομέα είναι 

σημαντική. Αυτή η καθυστέρηση δημιουργεί ένα συγκριτικό πλεονέκτημα : ήδη υπάρχουν 

δοκιμασμένα εργαλεία και μεθοδολογίες που πρόσφεραν σημαντικά σε κλάδους του 

ιδιωτικού τομέα που εφαρμόστηκαν. Οι μεθοδολογίες ανάπτυξης Επιχειρησιακής 

Αρχιτεκτονικής έχουν πραγματοποιήσει σημανηκά βήματα κι έχει ήδη αποκτηθεί μια 

σημαντική εργαλειοθήκη που διευκολύνει την ανάληψη αντίστοιχου εγχειρήματος για την 

δημόσια διοίκηση. Παράλληλα όμως κάθε επιπλέον καθυστέρηση δημιουργεί και ένα σοβαρό 

πρόβλημα : το κόστος της προσαρμογής αυξάνεται, καθώς η ανάπτυξη συστημάτων παλαιού 

τύπου (stovepipes), δημιουργεί ένα άναρχο μωσαϊκό, αποτελούμενο από έναν αυξανόμενο 

αριθμό νησίδων που όλο και πιο δύσκολα θα καταφέρουν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους.

Το εγχείρημα ανάπτυξης μιας Επιχειρησιακής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της δημόσιας 

διοίκησης αναμένεται να είναι πολύ πιο δύσκολο από τα αντίστοιχα του ιδιωτικού τομέα. 

Αυτό οφείλεται κυρίως στο μέγεθος (ποσότητα πληροφορίας, τεράστιος αριθμός 

διαδικασιών) και στην πολυπλοκότητα που προκύπτει από τη μεγάλη διαφοροποίηση των 

καθηκόντων της διοίκησης (ποιότητα πληροφορίας, τεράστια ποικιλία διαδικασιών). Όσο 

όμως πιο δύσκολο το εγχείρημα, τόσο και σημαντικότερα τα οφέλη, που θα προκόψουν από 

την επιτυχή ολοκλήρωσή του.

Με την χρήση της Επιχειρησιακής Αρχιτεκτονικής επίσης επιτυγχάνεται μια σύνδεση που η 

απουσία της όλα αυτά τα χρόνια έχει κοστίσει σημανηκά στην ανάπτυξη συστημάτων και 

στην αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας από ιδιωτικές και δημόσιες οργανώσεις : είναι η 

σύνδεση της τεχνολογίας με τους επιχειρησιακούς σκοπούς και τις διαδικασίες που 

εξασφαλίζουν την πραγματοποίησή τους. Αυτή η σύνδεση επανατοποθετεί την τεχνολογία 

στη σωστή της διάσταση : αποτελεί μέσο για την βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας κι 

όχι τελικό οργανωσιακό σκοπό. Αυτή η εξάρτηση της τεχνολογίας μέσω της σύνδεσής της με 

την ιδιωηκή ή δημόσια οργάνωση, όχι μόνο δεν την αποδυναμώνει αλλά της δίνα νέες 

δυνατότητες.
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Στην παρούσα μελέτη έγινε μια προσπάθεια να τονισθεί η ανάγκη για την δημιουργία μιας 

Επιχειρησιακής Αρχιτεκτονική και να παρουσιασθσόν κάποια εργαλεία που πιθανώς θα 

φανούν χρήσιμα σ’ αυτήν την προσπάθεια. Προχωρώντας ένα βήμα παραπάνω και με την 

χρήση αυτών των εργαλείων, προτάθηκε μια αρχική, υψηλού επιπέδου μοντελοποίηση του 

χώρου της δημόσιας διοίκησης. Πολλά έχουν να γίνουν ακόμη προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Αυτό που έγινε ιδιαίτερα εμφανές κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του προτεινόμενσυ 

μοντέλου διαδικασιών ήταν η έλλειψη εμπειρικών στοιχείων. Γι’ αυτόν τον λόγο, η μελέτη 

βασίσθηκε αναγκαστικά σε μια θεωρητική περισσότερο ανάλυση χωρίς να μπορεί να 

διασταυρώσει και να διανθίσει τις θεωρητικές παραδοχές με στοιχεία προερχόμενα από 

εμπειρική έρευνα. Η από-κάτω^προς-τα-επάνω εμπειρική προσέγγιση θα πρόσφερε στο 

μοντέλο, πέρα από καλύτερη τεκμηρίωση και απόδειξη, περισσότερες ιδέες, ισχυροποιώντας 

και εμπλσυτίζοντάς το ταυτοχρόνως. Η συλλογή, επεξεργασία και μελέτη ενός σημαντικού 

αριθμού διαδικασιών όπως αυτές πραγματοποιούνται από την δημόσια διοίκηση σήμερα, 

κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την περαιτέρω ανάπτυξη αλλά κι επαλήθευση του 

προτεινόμενσυ μοντέλου.

Παράλληλα από αυτήν την «από κάτω» ενίσχυση το μοντέλο έχει μεγάλα περιθώρια 

βελτίωσης κι ανάπτυξης και «από επάνω». Δύο πεδία θα πρέπει να ερευνηθούν σε ακόμη 

μεγαλύτερο βάθος : η μοντελοποίηση κι οι εξελίξεις που δημιουργούν συνεχώς νέα εργαλεία 

και δυνατότητες αλλά και οι θεωρίες για την δημόσια διοίκηση που θα μπορούσαν να 

προσφέρουν πιθανώς κι άλλες μοντελοποιήσεις του διοικητικού χώρου χρήσιμες για το 

εγχείρημα. Η χρησιμότητα προσεγγίσεων απ’ αυτό το πεδίο εμφανίζεται προβληματική 

καθώς την κλασική αλλά και την σύγχρονη θεωρία για την δημόσια διοίκηση μονοπωλούν 

προσεγγίσεις που βασίζονται σε μια λειτουργική προσέγγιση και σπανίζουν άλλες που 

εξετάζουν το χώρο οριζόντια με βάση τις διαδικασίες δηλαδή τον ΤΡΟΠΟ παραγωγής κι όχι 

το ΠΡΟΪΟΝ που παράγεται.
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