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ΣΥΝΟΨΗ 

 

Με την παρούσα εργασία γίνεται µια προσπάθεια επισκόπησης της εξέλιξης 

των πρακτικών διοίκησης του δηµόσιου τοµέα, που οδήγησαν στην εµφάνιση του 

Νέου ∆ηµόσιου Μάνατζµεντ. Η ανάπτυξη του κινήµατος, παρουσιάζεται ως µια 

εξελισσόµενη µορφή λύσεων, απέναντι στα ποικίλα διοικητικά προβλήµατα της κάθε 

περιόδου. Η επιτυχηµένη εφαρµογή των αρχών και των µεθόδων, από τις 

περισσότερες προηγµένες χώρες παγκοσµίως, συνθέτουν τη βασική 

επιχειρηµατολογία για την ευρύτερη προώθηση των πρακτικών του. Ωστόσο, η 

αµφισβήτηση των αρχών του Ν∆Μ και η ιδιαίτερη κουλτούρα της δηµόσιας 

διοίκησης σε κάθε χώρα, καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη τη καθιέρωση του, ως επίσηµου 

διοικητικού µοντέλου.     

Αναλυτικότερα στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται διεξοδικά το κίνηµα του 

Νέου ∆ηµόσιου Μάνατζµεντ, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνθέτουν 

την ατζέντα του. Αναλύεται η παγκόσµια τάση εξάπλωσης και εφαρµογής των αρχών 

και µεθόδων του, ενσωµατώνοντας στο λόγο της, ιδέες και πρακτικές που 

προέρχονται από το πεδίο της επιχειρηµατικής δράσης.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η περίπτωση της Ισπανικής δηµόσιας 

διοίκησης ως πεδίο εφαρµογής των αρχών του Νέου ∆ηµόσιου Μάνατζµεντ. Γίνεται 

προσπάθεια εξαγωγής συµπερασµάτων, ως προς το ρόλο που διαδραµάτισε το Ν∆Μ 

στις διοικητικές αλλαγές της χώρας.  

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται συνοπτικά το περιβάλλον της Ελληνικής 

διοικητικής οργάνωσης και αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δηµόσιας 

διοίκησης. Αναλύεται ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προοπτική εφαρµογής 

των εργαλείων και των ολοκληρωµένων µεθόδων Ν∆Μ στην Ελληνική περίπτωση, 

ενώ προτείνονται µέτρα προς αυτή τη κατεύθυνση, για τα επίπεδα της δηµόσιας 

διοίκησης.  

Τέλος, παρατίθενται συµπεράσµατα και ασκείται κριτική, ως προς τις 

εφαρµογές και την προοπτική καθιέρωσης του Νέου ∆ηµόσιου Μάνατζµεντ, ως 

παγκόσµιου µοντέλου δηµόσιας διοίκησης. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Σε όλη την πορεία της σύγχρονης ιστορίας, παρατηρείται έντονη 

αλληλεπίδραση µεταξύ της κρατικής λειτουργίας, των ιδιωτικών πρωτοβουλιών του 

επιχειρηµατικού κλάδου και των πολιτών, ως αποτέλεσµα του κοινού χώρου δράσης 

και ανάπτυξης.  

Οι ραγδαίες εξελίξεις, αποτέλεσµα της παγκοσµιοποίησης των αγορών και της 

επανάστασης στην τεχνολογία της πληροφόρησης, προκαλούν τη δηµόσια διοίκηση 

να λειτουργήσει και να αναπτυχθεί, σε ένα συνεχώς εξελισσόµενο και 

µεταβαλλόµενο περιβάλλον.  

Σε αυτό το περιβάλλον, οι παραδοσιακές µέθοδοι λειτουργίας του κράτους 

αναθεωρούνται και εξελίσσονται, ώστε να µπορούν να ανταπεξέλθουν στις νέες 

απαιτήσεις. Παράλληλα, εφαρµόζονται νέες πρακτικές στη λήψη των αποφάσεων,  το 

προγραµµατισµό και την εφαρµογή των πολιτικών.  

Επιδιώκεται η καθολική πληροφόρηση και συνεργασία µε όλες τις οµάδες 

ενδιαφέροντος, για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσµατος και την αποφυγή των 

προβληµάτων. Η ∆ιοίκηση των Ανθρώπινων Πόρων, αναλαµβάνει µεγαλύτερη δράση 

στην προώθηση της καινοτοµίας στους εργαζόµενους και στη συνεχή επιµόρφωση 

και ανάπτυξη τους, διαµορφώνοντας ένα περιβάλλον οργανισµού «που µαθαίνει».  

Οι ανωτέρω προσαρµογές δηµιούργησαν το κίνηµα του Νέου ∆ηµόσιου 

Μάνατζµεντ. Οι ιδέες και οι µέθοδοι του προωθούν την ανάπτυξη νέων πρακτικών 

διοίκησης, προκαλώντας τις παραδοσιακές γραφειοκρατικές δοµές των δηµόσιων 

οργανισµών. Κατευθύνουν τις λειτουργίες για τη ραγδαία ανασυγκρότηση των 

ιεραρχικών δοµών και την καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών. 

Το Ν∆Μ αναπτύχθηκε και προωθείται, ως ένα σύνολο από ιδέες και 

πρακτικές, που στόχο έχουν να αλλάξουν τη διοικητική λειτουργία και να επιδράσουν 

θετικά στον εσωτερικό τρόπο διοίκησης των δηµόσιων οργανισµών. Οι αρχές του 

αντλούνται από το χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και επιδιώκουν τη προσαρµογή 

στους δηµόσιους οργανισµούς του µάνατζµεντ των επιχειρήσεων. 

Για το σκοπό αυτό, τα µέτρα που προτείνει και προωθούνται ευρύτατα από 

τους διεθνείς οργανισµούς, δίνουν έµφαση στους στόχους και τα αποτελέσµατα, ώστε 

να αυξηθεί η αποδοτικότητα του δηµόσιου τοµέα και η ποιοτική παροχή υπηρεσιών 

στους πολίτες. 
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Παράλληλα, οι µέθοδοι του στρατηγικού µάνατζµεντ µε την καθιέρωση 

µακροπρόθεσµου σχεδιασµού και τη χάραξη ενιαίας στρατηγικής στην υλοποίηση 

των πολιτικών, αναπτύσσει ένα κλίµα αξιοπιστίας στους πολίτες, βελτιώνοντας τις 

σχέσεις κράτους-πολιτών. 

Η υιοθέτηση των αρχών του και η λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης µε βάση 

τις αρχές του Νέου ∆ηµόσιου Μάνατζµεντ, προϋποθέτει το µετασχηµατισµό των 

ιεραρχηµένων γραφειοκρατικών τύπων, που διατηρούνται στους δηµόσιους 

οργανισµούς. 

Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτές οι τάσεις έχουν καταστήσει 

αναγκαίες τις µεταρρυθµίσεις της δηµόσιας διοίκησης των χωρών µελών της, προς 

την επίτευξη ενός ενιαίου τρόπου λειτουργίας.  

Ωστόσο, παρά την έντονη προώθηση των πρακτικών του Ν∆Μ, επικρατεί µια 

επιφυλακτικότητα απέναντι στις διοικητικές µεταρρυθµίσεις, οι οποίες 

αναπτύσσονται µέσα από µοντέλα οργάνωσης και διοίκησης του ιδιωτικού τοµέα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

1. Το Κίνηµα του Νέου ∆ηµόσιου Μάνατζµεντ 

 

1.1. Η Εξέλιξη του ∆ιοικητικού Φαινοµένου 

 

Κατά την εξέλιξη του διοικητικού φαινοµένου έχουν καταγραφεί κοινά 

χαρακτηριστικά στις αρχές και τις µεθόδους, που χρησιµοποιήθηκαν για τον 

εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης των χωρών σε ολόκληρο τον πλανήτη. Το 

γεγονός αυτό, όµως δεν έχει καταστεί ικανό, για την καθιέρωση µιας επίσηµης 

παγκόσµιας µεθόδου διοικητικής αναδιοργάνωσης (OECD, 1990, 1993). 

Οι οµοιότητες στα χαρακτηριστικά των µεταρρυθµίσεων θα µπορούσαν να 

θεωρηθούν η βάση για την ανάπτυξη ενός διοικητικού µοντέλου. Οι οµοιότητες 

αναφέρονται µε τον όρο Νέο ∆ηµόσιο Μάνατζµεντ (Ν∆Μ), χωρίς ωστόσο να 

συναντάται συµφωνία για ένα κοινό καθορισµό του όρου (Borins, 1995).  

Το Ν∆Μ, δεν αποτελεί διοικητικό πρότυπο, ωστόσο οι αρχές, οι λειτουργίες 

και οι µέθοδοι του, χρησιµοποιούνται ευρύτατα στις µεταρρυθµίσεις του δηµόσιου 

τοµέα παγκοσµίως, κατά τις δεκαετίας του '80 και ’90. Την περίοδο εκείνη οι 

ταχύτατα αναπτυσσόµενες δυτικές χώρες επέβαλλαν προγράµµατα διοικητικών 

µεταρρυθµίσεων, σε µια προσπάθεια βελτίωσης της λειτουργίας του κρατικού 

µηχανισµού. 

Η δράση του κινήµατος του Νέου ∆ηµόσιου Μάνατζµεντ, κατά το OECD 

(1993), αναδεικνύεται αρχικά στις ΗΠΑ, το Ηνωµένο Βασίλειο και σε άλλες ∆υτικές 

Ευρωπαϊκές διοικήσεις, αλλά και στην άλλη πλευρά της υφηλίου, όπως την 

Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.  

Οι µεταρρυθµίσεις αυτές αποτελούν µεταρρυθµίσεις διοίκησης και 

εµφανίζουν συγκεκριµένα κοινά χαρακτηριστικά, καθώς υιοθετούνται από 

προγράµµατα διοίκησης του ιδιωτικού τοµέα (Denhardt & Denhardt, 2000). 

 

1.2. Μεταρρυθµιστικό Πλαίσιο του Ν∆Μ  

 

Μια ιδιαίτερα επιτυχηµένη εφαρµογή των αρχών του Ν∆Μ, αποτέλεσε η δηµόσια 

διοίκηση της Νέας Ζηλανδίας (Pallot, 2001). Βασικός πυλώνας των µεταρρυθµίσεων 
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αποτέλεσε η µεταφορά αρµοδιοτήτων στα κατώτερα επίπεδα διοίκησης, στα µεσαία 

στελέχη λήψης αποφάσεων και στις τοπικές αυτοδιοικήσεις.  

Παράλληλα, παραχωρήθηκε η δικαιοδοσία να αποφασίζουν χωρίς την 

καθοδήγηση και τον ασφυκτικό έλεγχο της κεντρικής διοίκησης. Το γεγονός αυτό, 

οδήγησε στην απελευθέρωση της διαδικασίας των προσλήψεων, της διοίκησης του 

προϋπολογισµού και των γραφειοκρατικών εµποδίων (Miah & Mia ,1996). 

Ωστόσο, η σηµερινή αναγνώριση και προβολή του Ν∆Μ, πραγµατοποιήθηκε 

µε τις διοικητικές µεταρρυθµίσεις που αναπτύχθηκαν στη Βρετανία και στις ΗΠΑ, 

(Pollitt & Summa, 1997). Οι χώρες αυτές χρησιµοποίησαν εργαλεία και κανόνες, µε 

βάση τη φιλοσοφία του Ν∆Μ, όπως οι ''Χάρτες ∆ικαιωµάτων Πολιτών'' (Citizen's 

Charters), η διασφάλιση ποιότητας των υπηρεσιών, ο έλεγχος των δηµοσίων 

οικονοµικών και των προϋπολογισµών. 

Η καινοτοµία στις επιλογές των µέτρων από τη Βρετανία, σε σχέση µε την 

οργάνωση και τη λειτουργία του κράτους καθιέρωσε την αρχική µορφή του Ν∆Μ, για 

να εµφανίζεται σήµερα ως εναλλακτικό πακέτο λύσεων στις µεταρρυθµίσεις. 

Αντίστοιχα πρωτοποριακό, θεωρείται το Αµερικάνικο πρόγραµµα µεταρρύθµισης µε 

τον τίτλο, ''National Performance Review'' (Gore, 1993). 

Οι βασικές διαφορές µεταξύ των δύο τύπων µεταρρυθµίσεων έγκειται στο ότι 

η πρώτη περίπτωση της Βρετανίας έδωσε έµφαση στο µετασχηµατισµό της δοµής 

των δηµόσιων οργανώσεων και στο σύνολο του κρατικού µηχανισµού, ενώ η 

περίπτωση των ΗΠΑ επικεντρώθηκε περισσότερο σε αλλαγές που αφορούσαν στην 

αποτελεσµατική και ποιοτική λειτουργία του οργανισµού (Kettl , 1997). 

Από τις εκθέσεις του OECD (1990, 1993), προκύπτει ότι σε µεγαλύτερο ή 

µικρότερο βαθµό ακολουθήθηκε το ίδιο πλαίσιο ανάπτυξης, από όλα τα µέλη των 

χωρών του OECD. Το υπόδειγµα χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες οκτώ (8) 

βασικές τάσεις: 

- µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στα κατώτερα κλιµάκια, παρέχοντας ευελιξία στη 

διοίκηση για τη διαµόρφωση της στρατηγικής, 

- διασφάλιση ποιότητας µέσα από τον έλεγχο, την υπευθυνότητα, την υποχρέωση 

λογοδοσίας και τις αµοιβές µε βάση την απόδοση, 

- ανάπτυξη συνθηκών ανταγωνισµού και ελευθερία επιλογών από την αγορά, 

- παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών, 

- βελτίωση της διοίκησης και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναµικού,  

- αναβάθµιση της τεχνολογίας πληροφόρησης µε τη χρήση νέων τεχνολογιών, 
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- βελτίωση της ποιότητας νοµοθεσίας, και 

- ενδυνάµωση των λειτουργιών καθοδήγησης για την υλοποίηση των πολιτικών 

και της στρατηγικής. 

Επισηµαίνεται ότι, οποιοδήποτε από τα εργαλεία του Ν∆Μ υλοποιείται από 

µόνο του µπορεί να θεωρηθεί εφαρµογή µε βάση την ιδεολογία του Ν∆Μ, αλλά ένας 

ελάχιστος αριθµός στοιχείων θα πρέπει να συνδυαστούν για την επιτυχή έκβαση των 

αλλαγών (Pollitt, 2006). Σε διαφορετική περίπτωση, οι βασικοί µηχανισµοί και οι 

αρχές στις οποίες βασίζεται το Ν∆Μ, δεν θα ενεργοποιηθούν στην πράξη. 

Οι αντικειµενικοί στόχοι που επιλέγονται για τις µεταρρυθµίσεις, ποικίλουν 

σηµαντικά µεταξύ των τοπικών και των κεντρικών κυβερνήσεων (Guyomarch, 1999). 

Βασική προϋπόθεση, αποτελεί το γεγονός ότι κάθε πακέτο των συγκεκριµένων 

εργαλείων που επιλέγει η κυβέρνηση για το µεταρρυθµιστικό µοντέλο, καθορίζεται 

από τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες που αντιµετωπίζει.  

Για παράδειγµα, µια πόλη η οποία αντιµετωπίζει οικονοµικά ελλείµµατα, θα 

χρησιµοποιήσει στοιχεία του Ν∆Μ, τα οποία αντιµετωπίζουν αυτό το πρόβληµα. 

Τέτοιου είδους στοιχεία πιθανότατα είναι οι ιδιωτικοποιήσεις, η διαχείριση 

συµβολαίων και ο ανταγωνισµός (Kickert, 1996). 

Ο µέθοδοι του Ν∆Μ καθορίζουν την ατζέντα του, όπου περιλαµβάνονται 

τόσο αντικείµενα του κλασικού µάνατζµεντ (π.χ. προγραµµατισµός, οργάνωση 

πόρων, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού), όσο και εφαρµογές που αναπτύχθηκαν σε 

επιµέρους κοινωνικές επιστήµες και επαναπροσδιόρισαν την έννοια των δηµόσιων 

υπηρεσιών (Pollitt & Summa, 1997). 

Οι πρακτικές επαγγελµατικού µάνατζµεντ είναι ένα από τα βασικότερα 

κριτήρια που χρησιµοποιεί το Ν∆Μ. Οι πρακτικές αυτές περιλαµβάνουν τη 

καθιέρωση προτύπων και µετρήσεις µε βάση την απόδοση, οι οποίες θα 

συνεισφέρουν στη µετάβαση από τον έλεγχο µε βάση τις εισροές, στον έλεγχο των 

εκροών (Hood, 1995).  

Επιπλέον, ο ίδιος συγγραφέας αναφέρει ότι η δηµιουργία αποκεντρωµένων 

και αυτοδιοικούµενων µονάδων, επιδιώκει να αντικαταστήσει τις ανεπαρκείς 

γραφειοκρατικές δοµές, καλλιεργώντας συνθήκες ανταγωνισµού µεταξύ του 

ανθρώπινου δυναµικού, αλλά και των ίδιων των µονάδων.  

Τέλος, ο Hood αναφέρει ότι, οι πρακτικές διοίκησης του ιδιωτικού τοµέα, 

όπως χρησιµοποιούνται στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων, ενισχύουν τη 
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δηµοσιονοµική πειθαρχεία, την οικονοµική διαχείριση και την εκπαίδευση και 

ανάπτυξη του προσωπικού.  

 

1.3. ∆ιοικητική Σύγκλιση - Εξελίξεις 

  

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση συναντώνται τρία εκτεταµένα είδη δηµόσιου 

µάνατζµεντ (Kickert, 1997): i) το µάνατζµεντ των Νότιων Ευρωπαϊκών Χωρών, ii) το 

Γερµανικό µάνατζµεντ και iii) το µάνατζµεντ των Άγγλο-σαξονικών χωρών, µε τις 

Σκανδιναβικές χώρες και την Ολλανδία να θεωρούνται µικτός τύπος του Άγγλο-

σαξονικού και Γερµανικού µοντέλου. 

Οι διαφορές που εµφανίζουν οι χώρες  στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας 

των διοικητικών µηχανισµών τους, είναι εκτεταµένες (Kaboolian, 1998). Σχετίζονται 

µε τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα 

και την ιδιαίτερη κουλτούρα που διαθέτουν.  

Από την άλλη πλευρά, οι αρχές της διοίκησης επιχειρήσεων µπορούν σε 

µεγάλο βαθµό να εφαρµοστούν παγκοσµίως, καθώς οι επιχειρήσεις λειτουργούν στην 

ίδια ενοποιηµένη, παγκόσµια αγορά και υπόκεινται στους ίδιους κανόνες και 

περιορισµούς (Dunleavy & Hood, 1994).  

Κατά συνέπεια είναι δύσκολο να αποδώσεις µια παγκοσµίως έγκυρη και 

αποδεκτή θεωρία εκσυγχρονισµού της δηµόσιας διοίκησης, η οποία να µπορεί να 

εφαρµοστεί µε επιτυχία σε κάθε δηµόσια οργάνωση και σε οποιαδήποτε χρονική 

στιγµή. Η προώθηση και υιοθέτηση, όµως από πολλά δυτικά κράτη σε ολόκληρο τον 

κόσµο των ίδιων ιδεών και αρχών, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη 

διοικητική επιστήµη (Kettl, 1999). 

Η µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης στα οµοσπονδιακά κράτη, ξεκίνησε 

κατά κύριο λόγο από τη βάση, π.χ. σε τοπικό επίπεδο ή σε επίπεδο κρατιδίου. Αυτό 

καλλιεργεί µια ευρύτερη ποικιλία από µοντέλα αναδιάρθρωσης, µέσα στην ίδια τη 

χώρα (Kickert, 1996).  

Στα συγκεντρωτικά κεντρικά διοικούµενα κράτη, οι µεταρρυθµίσεις 

προωθούνται από το κεντρικό φορέα εξουσίας, σε όλα τα επίπεδα διοίκησης. Οι λόγοι 

και οι παράγοντες που επιβάλλουν και οδηγούν τις µεταρρυθµίσεις εµφανίζουν 

µεγάλη απόκλιση µεταξύ των χωρών. 

Κατά αντίστοιχο τρόπο, οι προκλήσεις για διοικητική µεταρρύθµιση αλλάζουν 

συνεχώς µε το χρόνο (Pollitt, 2006). Λαµβάνοντας υπόψη ότι, η διοίκηση και η 
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διαφάνεια αποτέλεσαν τις βασικές ανησυχίες των µεταρρυθµίσεων στις αρχές της 

δεκαετίας του '90, οι νέες προκλήσεις σχετίζονται µε τον προσανατολισµό στο 

πελάτη, τη συµµετοχή του πολίτη στη λήψη των αποφάσεων και την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση.  

 Αντίστοιχα παράγοντες όπως, η παγκοσµιοποίηση των συνθηκών 

ανταγωνισµού της αγοράς διαδραµάτισαν ασήµαντο ρόλο στις τοπικές 

µεταρρυθµίσεις της ηπειρωτικής Ευρώπης (Kickert, 2003). Έτσι, αν και µερικές 

χώρες, όπως η Ολλανδία υιοθέτησαν µέτρα απελευθέρωσης και ενίσχυσης της 

αγοράς, αυτά δεν βρήκαν τόσο µεγάλη ανταπόκριση στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές 

χώρες.  

Στο µεταξύ αν και τη δεκαετία του '80, οι µεταρρυθµίσεις επικεντρώθηκαν 

κυρίως στις νέο-φιλελεύθερες αντιλήψεις της αγοράς, αυτό δεν αποτέλεσε τη βάση 

για τις επακόλουθες µεταρρυθµίσεις των ηπειρωτικών Ευρωπαϊκών χωρών (Hood, 

1995). 

Μέσα σε αυτή τη ρευστότητα αλλαγής των συνθηκών, τα πολιτικά 

προγράµµατα έχουν ανάγκη από νέες τοποθετήσεις, ανεξάρτητα αν οι παλιότερες 

εξακολουθούν να αποτελούν προβλήµατα της καθηµερινότητας (Johnsen, 2005). Για 

παράδειγµα, οι περισσότεροι δήµοι ή χώρες αντιµετωπίζουν µεγαλύτερο δηµόσιο 

χρέος και δαπάνες, από ότι µερικά χρόνια πριν. Παρόλα αυτά, στην πολιτική ατζέντα 

το θέµα της συνεχής αντιµετώπισης των ελλειµµάτων, καθιστά δύσπιστο και 

αδιάφορο το εκλογικό σώµα.  

Τα προγράµµατα εκσυγχρονισµού, θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται, έως 

ότου συναντήσουν τις νέες προκλήσεις και τα νέα πολιτικά θέµατα (Kettl, 1999). 

Αυτό οδηγεί σε περαιτέρω σταθερή ανάπτυξη και αύξηση των στοιχείων και 

εργαλείων του Ν∆Μ. 

 Συνεπώς, η διοικητική µεταρρύθµιση ξεπέρασε τα όρια των επιµέρους 

νοµικών, πολιτικών και διοικητικών εννοιών του κράτους και της δηµόσιας διοίκησης 

και έχει διευρυνθεί στις σχέσεις κράτους-πολιτών, κράτους-πολιτικής και στις 

σχέσεις κράτους-κοινωνίας (Hood & Peters, 2004). 

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο προσκήνιο έρχονται προκλήσεις που αφορούν 

τη διοικητική αναβάθµιση των χωρών-µελών της, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών 

αντιλήψεων σε σχέση µε το κράτος, την πολιτική και τη διοίκηση (Ridley, 1996).  

Βασική επιδίωξη των Ευρωπαϊκών οργάνων αποτελεί η διατήρηση αξίων, 

όπως η αποτελεσµατικότητα και η παραγωγικότητα του δηµόσιου τοµέα (OECD, 
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2000). Για το σκοπό αυτό πρέπει να χρησιµοποιηθούν πρακτικές διαχείρισης των 

πόρων και παράδοσης των υπηρεσιών, µέσα από τις εφαρµογές και τα εργαλεία του 

Ν∆Μ.   

Τέτοιου είδους αξίες, οφείλουν να αναδειχθούν και να τοποθετηθούν στο 

ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας της κοινωνίας, της δηµοκρατίας και του δηµόσιου 

συµφέροντος. 

Οι δηµόσιοι λειτουργοί πέρα από το να προσπαθούν να ελέγχουν ή να 

οδηγούν την κοινωνία σε νέες κατευθύνσεις, οφείλουν να εξυπηρετούν µε 

καθαρότητα τους πολίτες και να ανταποκρίνονται στο ενδιαφέρον τους, για 

συµµετοχή στα κοινά (Pollitt, & Summa, 1997). Επιπρόσθετα, δεν πρέπει 

αποκλειστικά να ανταποκρίνονται µόνο στις ανάγκες των πολιτών-πελατών, αλλά να 

εστιάζουν στην ανάπτυξη σχέσεων εµπιστοσύνης και συνεργασίας µε, αλλά και 

µεταξύ των πολιτών. 

Παράλληλα, ο Rhodes (1987) αναφέρει ότι οι δηµόσιοι διευθυντές θα πρέπει 

να συνεισφέρουν στο χτίσιµο µιας συλλογικής κοινής αντίληψης, σχετικά µε το 

δηµόσιο συµφέρον, το οποίο θα πρέπει να καταλήγει στη δηµιουργία κοινών 

αντιλήψεων και συλλογικών ευθυνών. Οι πολιτικές και τα προγράµµατα που 

ανταποκρίνονται στις δηµόσιες ανάγκες, µπορούν να επιτευχθούν αποτελεσµατικά 

και υπεύθυνα, µέσα από συλλογικές προσπάθειες και κλίµα συνεργασίας. 

Τα όργανα του δηµοσίου, οφείλουν να είναι προσηλωµένα όχι µόνο στους 

νόµους, αλλά και στις κοινωνικές αξίες, τα πολιτικά µέτρα απόδοσης, τα 

επαγγελµατικά πρότυπα και τα ενδιαφέροντα των πολιτών. Παράλληλα, στα δίκτυα 

όπου συµµετέχουν, πρέπει να λειτουργούν µέσα από διαδικασίες αµοιβαίας 

συνεργασία και συµµετοχικής ηγεσίας, για να επιτύχουν µακροπρόθεσµα (Metcalfe & 

Richards, 1987). 

Καθίσταται σαφές ότι, το δηµόσιο συµφέρον προάγεται καλύτερα από τα 

στελέχη του δηµοσίου και τους πολίτες, όταν είναι προσηλωµένοι στο να κάνουν 

σηµαντικές συνεισφορές στην κοινωνία.  

Οι ανωτέρω επιδιώξεις, για την αναµόρφωση του ρόλου του κράτους και τη 

σχέση του µε τους πολίτες, απαιτούν σηµαντικές αλλαγές σε κοµβικά σηµεία 

λειτουργίας του κρατικού µηχανισµού (Pollit, 2006).  

Τα κυβερνητικά προγράµµατα οφείλουν να αναπτύξουν και να εφαρµόσουν 

πολιτικές, καλλιεργώντας προγράµµατα άµεσης ανταπόκρισης και αποδοτικότητας. 

Έτσι θα προσφέρουν περισσότερες και πιο ποιοτικές υπηρεσίες, µε λιγότερες εισροές 
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από φόρους. Για το σκοπό αυτό απαιτείται ενιαία στρατηγική και καθολική συµφωνία  

για τα αναγκαία µέτρα που πρέπει να ληφθούν (Μακρυδηµήτρης & Μιχαλόπουλος, 

2000).  

Το Ν∆Μ παρέχει τα κατάλληλα µέτρα προς αυτή τη κατεύθυνση. Το 

σηµαντικό βήµα που πρέπει να κάνουν οι κυβερνήσεις για να βελτιώσουν την εικόνα 

και να ανακτήσουν τη χαµένη αξιοπιστία, είναι να παρέχουν αυτά που έχουν 

υποσχεθεί. 

 

1.4. Βασικοί Μεταρρυθµιστικοί Παράγοντες 

 

Η ανάλυση των περιπτώσεων µεταρρυθµίσεων, που έχουν λάβει χώρα και 

συνεχίζουν να εξελίσσονται στην ηπειρωτική Ευρώπη, µπορεί να επισηµάνει εκείνα 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που κατέστησαν απαραίτητη την ανάπτυξη και 

εφαρµογή των αρχών του Ν∆Μ (Mathiasen, 1999).  

Περιγράφονται τα αίτια που υποκίνησαν τις µεταρρυθµίσεις, καθώς και οι 

οµοιότητες στις πρωτοβουλίες και τις αρχές που εφαρµόσθηκαν. Η επισκόπηση των 

µεταρρυθµίσεων, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι υφίσταται µια µεγάλη κλίµακα από 

υποκινητές, ανάλογα µε τη φύση του υφιστάµενου διοικητικού µοντέλου.  

Για παράδειγµα, ο Kickert (1996) αναφέρει ότι, οι µεταρρυθµίσεις 

ενεργοποιήθηκαν ως αποτέλεσµα των ελλειµµάτων στους προϋπολογισµούς του 

δηµόσιου τοµέα των κρατών. Σε καιρούς οικονοµικής στενότητας λύση αποτελεί η 

εξοικονόµηση πόρων και η ανάληψη του ελέγχου στον προϋπολογισµό, µε τον 

περιορισµό των δηµοσίων δαπανών. Αντίστοιχα, προσθέτει ότι, η επίτευξη των 

χρηµατοοικονοµικών κριτηρίων της συνθήκης του Μάαστριχ, τοποθετούν ορισµένες 

χώρες σε παρόµοιους περιορισµούς. 

Παράλληλα, η ανάγκη για περικοπές στο δηµόσιο τοµέα και ιδιαίτερα του 

τεράστιου µεγέθους των δηµόσιων δαπανών, αποτέλεσαν το λόγο λήψης δραστικών 

µέτρων για αλλαγές (Oliver, 1991). Στόχος των αλλαγών αποτέλεσαν η δοµή και η 

λειτουργία των διοικήσεων του κράτους.  

Οι εναλλακτικές πολιτικές που προτείνονται και µπορούν να αντιµετωπίσουν 

τα αυξηµένα ελλείµµατα βασίζονται στα εξής µέτρα (Mintzberg, 1996): 

- µείωση των δαπανών, ενώ µεγάλο µέρος των δηµόσιων έργων και των 

αρµοδιοτήτων πρέπει να περικοπούν,  

- αύξηση των εσόδων, από αντίστοιχη αύξηση της φορολογίας, και 
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- εκτέλεση των δηµόσιων έργων και καθηκόντων µε µικρότερο κόστος.  

Αναλύοντας την τελευταία περίπτωση παρατηρούµε ότι δίνει έµφαση στην αύξηση 

της παραγωγικότητας και της απόδοσης. Επιπλέον, εστιάζει στη βελτίωση της σχέσης 

εισροών/εκροών και γενικότερα σε θέµατα που έχουν κεντρικό ρόλο στο πλαίσιο του 

µάνατζµεντ.  

Ως εκ τούτου, καθοδηγεί το δηµόσιο τοµέα προς την κατεύθυνση της 

εφαρµογής κανόνων δηµόσιου µάνατζµεντ. Για το λόγο αυτό η εποχή των 

διοικητικών µεταρρυθµίσεων, κατέληξε σε µεταρρυθµίσεις υποδείγµατος µάνατζµεντ 

(Ferlie, Lynn & Pollitt, 2005). 

Ο Ridley (1996), ισχυρίζεται ότι η δυσαρέσκεια των πολιτών που αποτελούν 

τους πελάτες και χρήστες της δηµόσιας διοίκησης, µπορεί να προκαλέσει την άµεση 

απαίτηση για αλλαγές. Η αρνητική κριτική απέναντι στη δηµόσια διοίκηση αφορά 

στα χαµηλά πρότυπα ποιότητας ή στη γενική οργανωτική κριτική, όπως είναι η 

ανεπάρκεια της γραφειοκρατίας και της ποιότητας των δηµόσιων υπηρεσιών. 

Μεταρρυθµίσεις λαµβάνουν χώρα, όταν οι δηµόσιοι λειτουργοί ή τα πολιτικά 

όργανα έρχονται αντιµέτωπα µε την ανεπάρκεια του παραδοσιακού συστήµατος 

(Barzelay, 1992). Στην περίπτωση αυτή, οι µεταρρυθµίσεις υποκινούνται από το 

εσωτερικό περιβάλλον του συστήµατος, από τα ίδια τα στελέχη που απασχολούνται 

στη δηµόσια διοίκηση και γνωρίζουν τη λειτουργία της. 

Η ανάγκη για µεταρρύθµιση, όπως υποστηρίζει ο Premfors, R. (1998), µπορεί 

να βασίζεται στην αίσθηση ότι οι πολίτες αισθάνονται ανενεργοί, χωρίς ατοµική 

επιρροή στα κοινά. Οι πολίτες θέλουν να εµπλέκονται περισσότερο και να 

συµµετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων και στη διαµόρφωση πολιτικών. Η 

γραφειοκρατία και η υπερβολική κατάχρηση των µηχανισµών και των οργάνων 

αυτού του συστήµατος, µπορεί να καλλιεργήσει αυτή την αντίληψη στους πολίτες. 

Οι νέες οικονοµικές συνθήκες αποτέλεσµα της παγκοσµιοποίησης και η 

ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά, ενισχύουν τον ανταγωνισµό στην προσέλκυση 

επιχειρήσεων µεταξύ των κρατών (Kettl, 2000). Το γεγονός ότι η δηµόσια διοίκηση 

έχει επιρροή στην ελκυστικότητα των επενδύσεων στη χώρα, µπορεί να προκαλέσει 

τη διοικητική µεταρρύθµιση, ως το αναγκαίο µέσο για την προσέλκυση διεθνών 

επενδύσεων. 

Στην ηπειρωτική Ευρώπη η στόχευση των περιοχών και η επιλογή των 

εργαλείων του Ν∆Μ, που θα χρησιµοποιηθούν στα µεταρρυθµιστικά προγράµµατα, 

παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλία σε κεντρικό επίπεδο (Ferlie et al., 2005) 



 - 17 - 

Ωστόσο, σε τοπικές κυβερνήσεις που αντιµετωπίζουν παρόµοιες προκλήσεις, 

επικρατεί η τάση να χρησιµοποιούνται παρόµοια πακέτα εργαλείων του Ν∆Μ. Αν και 

υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι ίδιες προκλήσεις µπορεί να απαντηθούν µε 

διαφορετική επιλογή στοιχείων, παρουσιάζεται κάποια αναλογία (Ammons, 1996).  

Οι Pollitt & Summa (1997) αναφέρουν ότι, οι µεταρρυθµίσεις στην 

ηπειρωτική Ευρώπη αντλούσαν την έµπνευση τους από τα κατορθώµατα των Άγγλο-

σαξονικών µεταρρυθµίσεων. Σε κάποιες περιπτώσεις, ωστόσο, συναντώνται 

παραδείγµατα, όπου οι τοπικές αυτοδιοικήσεις της ηπειρωτικής Ευρώπης (π.χ. η 

Ολλανδική πόλη ''Tilburg''), ανέπτυξαν τα δικά τους µεταρρυθµιστικά µοντέλα και τα 

προσάρµοσαν στο δικό τους µοναδικό περιβάλλον.  

Συνεπώς, όπως αναφέρουν οι συγγραφείς παρατηρείται το φαινόµενο ότι, ενώ 

αρχικά οι µεταρρυθµίσεις χρησιµοποιούσαν µια σειρά από ακαθόριστες και γενικές 

αρχές µάνατζµεντ, µε την πάροδο του χρόνου ενοποιήθηκαν και εξελίχθησαν σε µια 

µορφή προγράµµατος µετασχηµατισµού, µε την ονοµασία Νέο ∆ηµόσιο Μάνατζµεντ. 

 

1.5. Αρχές και Επιδιώξεις του Ν∆Μ 

 

Οι αρχές του Ν∆Μ αποτελούν µια σύνθεση ιδεών, οι οποίες µπορούν να 

εφαρµοστούν στο δηµόσιο τοµέα, κατά τον ίδιο τρόπο που εφαρµόστηκαν στον 

ιδιωτικό τοµέα (Denhardt & Denhardt, 2000). Βασική πηγή άντλησης των ιδεών στην 

περίπτωση του Ν∆Μ, αποτελούν οι συνθήκες της αγοράς και ο χώρος των 

επιχειρήσεων. 

 Ένας από τους αρχικούς στόχους του Ν∆Μ, αποτέλεσε η καθιέρωση µιας 

κουλτούρας µε προσανατολισµό στην απόδοση, σε ένα λιγότερο συγκεντρωτικό 

δηµόσιο τοµέα. Για να την επίτευξη του στόχου αυτού, το Ν∆Μ εστίασε στα 

αποτελέσµατα, µε όρους όπως αποδοτικότητα, αποτελεσµατικότητα και ποιότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών (Durst & Newell, 1999).  

Παράλληλα, απαραίτητη είναι η εφαρµογή διοίκησης µε βάση την απόδοση, 

που θα αντικαταστήσει τη ιεραρχική δοµή του συγκεντρωτικού κράτους, µε ένα 

περιβάλλον αποκεντρωµένης διοίκησης (Boyne, 2001). Στο περιβάλλον αυτό, οι 

αποφάσεις κατανοµής πόρων και παράδοσης υπηρεσιών, λαµβάνονται πιο κοντά στο 

σηµείο του αποδέκτη των υπηρεσιών και κατά αυτό τον τρόπο παρέχουν τη 

δυνατότητα ανατροφοδότησης (feedback) πληροφοριών, από και προς τους πελάτες 

και των άλλων οµάδων ενδιαφέροντος, 
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Επιπρόσθετα, για να επιτυγχάνεται µεγαλύτερη απόδοση των υπηρεσιών που 

παρέχονται άµεσα από το δηµόσιο τοµέα, είναι αναγκαία η ύπαρξη ευελιξίας στο 

σχεδιασµό των πολιτικών, σε αντίθεση µε το γραφειοκρατικό πρότυπο της θέσπισης 

νόµων (Aucoin, 1990).  

Τέτοιου είδους πολιτικές, αφορούν την καλλιέργεια περιβάλλοντος 

ανταγωνισµού στο εσωτερικό των οργανισµών, αλλά και µεταξύ των οργανισµών του 

δηµόσιου τοµέα µε την καθιέρωση στόχων παραγωγικότητας. 

Βασική θεωρείται η ενδυνάµωση της ανάπτυξης ορθής στρατηγικής και 

οράµατος, που θα καθοδηγήσει την εξέλιξη του κράτους, ώστε να ανταποκρίνεται 

αυτόµατα στις εξωτερικές αλλαγές και στις παγκόσµιες εξελίξεις, ευέλικτα και µε το 

µικρότερο δυνατό κόστος (Pollit, 2006). 

Συνεπώς, η µεθοδολογία των αρχών του Ν∆Μ προϋποθέτει κοµβικές αλλαγές 

στη δοµή των δηµόσιων οργανισµών, στην κουλτούρα και στα συστήµατα διοίκησης. 

Αυτό περιλαµβάνει την ανάγκη για επικέντρωση στον πελάτη, µε οδηγό την 

αποστολή, τη βελτίωση της απόδοσης και τη συµµετοχική διοίκηση (Box, 1999). Η 

ορθή χρήση των πόρων ενισχύει τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την 

αποτελεσµατικότητα του οργανισµού. 

Το κίνηµα του Ν∆Μ, κατά τους Denhardt & Denhardt (2000), επιδιώκει την 

αναβάθµιση και τη βελτίωση των σχέσεων που παρεµποδίζονται, καθοδηγούνται και 

καθυστερούν από τους γραφειοκράτες της δηµόσιας διοίκησης, µε συνέπεια να µην 

ανταποκρίνονται στις προτιµήσεις των πολιτών. Αποτελεί οδηγό στη µεγιστοποίηση 

της παραγωγικότητας και τον καταµερισµό του ελέγχου των αποδόσεων ανά τοµέα 

ευθύνης, αλλά και ατοµικά.  

Επιπρόσθετα, δηµιούργησε το πλαίσιο µε βάση το οποίο οι κυβερνήσεις 

µπορούν να  επιλέξουν χρήσιµα εργαλεία για να εκσυγχρονίσουν το µηχανισµό 

διοίκησης και λειτουργίας.  

Οι διεθνείς οργανισµοί, όπως το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και ο ΟΟΣΑ, 

προωθούν τις αρχές και τις ιδέες του Ν∆Μ, µε σκοπό να αναδείξουν την αξία και να 

καθοδηγήσουν τις κεντρικές και τοπικές κυβερνήσεις, στον διοικητικό 

εκσυγχρονισµό (OECD, 2000). 

Ένας από τους βασικούς στόχους όλων των κυβερνήσεων, αποτελεί η 

ενδυνάµωση και η βελτίωση των σχέσεων, ανάµεσα στη κυβέρνηση και στους 

διοικητικούς µηχανισµούς (Pallot, 2001). Η αρµονική συνεργασία αυτών των θεσµών 
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καθιστά εφικτή την πραγµατική διάθεση αλλαγής της δηµόσιας διοίκησης και τη 

σωστή εφαρµογή των πολιτικών, από τη κυβέρνηση και το κρατικό µηχανισµό. 

Σύµφωνα µε τους Durst & Newell (1999), η απαίτηση για διαφάνεια και 

µείωση του χρόνου υλοποίησης των πολιτικών της στρατηγικής, καθιστούν 

επιτακτική την ανάγκη υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών, όπως είναι το διαδίκτυο, 

τα εσωτερικά δίκτυα (intranets) και τα λειτουργικά συστήµατα υποστήριξης των 

οργανισµών (CRM, Knowledge Management, ERP). Κατά αυτό τον τρόπο, δίνεται 

βάρος στην καινοτοµία, τόσο στον τοµέα της τεχνολογίας, όσο και σε νέες υπηρεσίες, 

ενώ προάγεται η εκπαίδευση και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου 

δυναµικού (Pollit, 1990). 

Επιπρόσθετα, η επιτυχία του εκσυγχρονισµού καθορίζεται από τη βελτίωση 

της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών (Aucoin, 1990). Σε αντίθεση µε τις 

γραφειοκρατικές δοµές, η καθολική κυριαρχία των µηχανισµών της αγοράς επιδίωκε 

και είχε καταφέρει σε πολλές περιπτώσεις, να µειώσει αποτελεσµατικά τις δηµόσιες 

δαπάνες και να δηµιουργήσει την κατάλληλη οργανωτική υποδοµή, για 

αποτελεσµατικές και ποιοτικές δηµόσιες υπηρεσίες.  

Η εστίαση στη ποιότητα και η ενίσχυση της εκπαίδευσης του ανθρώπινου 

δυναµικού προτρέπει τη δηµιουργία των οργανισµών «που µαθαίνουν», όπου 

αναδύονται και ενθαρρύνονται επιχειρηµατικές συλλογιστικές σκέψεις, σε όλα τα 

επίπεδα του οργανισµού (Gray & Jenkins, 1995).   

Ακολουθώντας αυτή την φιλοσοφία οι εφαρµογές του Ν∆Μ υποστηρίχθηκαν 

κυρίως από συντηρητικές κυβερνήσεις, ενώ οι υπόλοιπες που χρησιµοποίησαν τις 

αρχές του Ν∆Μ, περιορίστηκαν µόνο σε ανώδυνες και επιφανειακές αλλαγές. Οι 

επιφανειακές αλλαγές, συναντώνται στις Νότιες Ευρωπαϊκές χώρες, εκτός της 

Γαλλίας, µε χαρακτηριστικά παραδείγµατα την Ισπανική και την Ελληνική δηµόσια 

διοίκηση, που αναλύονται στα επόµενα κεφάλαια (Kickert, 1996).  

∆ύο είναι οι βασικές κινητήριες δυνάµεις κατά το Hood (1991), που 

ενισχύουν την προώθηση των µεταρρυθµίσεων του Ν∆Μ. Πρώτον, οι οικονοµικές, 

πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες, που υποχρεώνουν στη λήψη µέτρων 

εκσυγχρονισµού, και δεύτερον η πραγµατική επιθυµία για µεταρρύθµιση.  

Κρίσιµοι παράγοντες, ωστόσο, για την επιτυχή έκβαση των µεταρρυθµίσεων 

είναι η ύπαρξη της κατάλληλης τεχνογνωσίας, της συναίνεσης όλων των οµάδων 

ενδιαφέροντος και της πολιτικής βούλησης για πραγµατικές µεταρρυθµίσεις. 
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Οι ανωτέρω κινητήριες δυνάµεις, ωθούν τις δηµόσιες γραφειοκρατικές δοµές 

στην αλλαγή, προς τις νέες διευθυντικές πρακτικές. Απώτερος σκοπός, η βελτίωση 

της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας της δηµόσιας διοίκησης, ώστε να 

ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των πολιτών (Hood, 1991).  

 

1.6. Προοπτικές του Κινήµατος Ν∆Μ  

 

Σύµφωνα µε την έκθεση του OECD (1993), τα χαρακτηριστικά που 

αναπτύχθηκαν και αποτέλεσαν το κίνηµα του Ν∆Μ, αποτυπώνουν την προσπάθεια 

αναζήτησης λύσεων για προβλήµατα που έχουν να κάνουν µε τη διακυβέρνηση. Το 

ζήτηµα της διακυβέρνησης δηµιουργείται από την υπόθεση ότι η µορφή και τα 

συστήµατα δηµόσιας διοίκησης των προηγούµενων ετών, δεν θα είναι αποδοτικά 

στην αντιµετώπιση των προβληµάτων του µέλλοντος.  

Κατά συνέπεια, η επιτυχία ή όχι του κινήµατος του Ν∆Μ, εξαρτάται από το 

πόσο βαθιά θα εισχωρήσουν οι µεταρρυθµίσεις και θα γίνουν κοµµάτι του 

συστήµατος διακυβέρνησης της χώρας, όπως είναι τα πολιτικά κινήµατα και η 

κοινωνία των πολιτών (Gray & Jenkins, 1995).    

Η αναζήτηση και η διατήρηση ορθής διακυβέρνησης µέσα από πρωτοβουλίες 

µεταρρυθµίσεων εµπνευσµένες από το Ν∆Μ, είναι ο απόλυτος στόχος αυτής της 

παγκόσµιας επανάστασης του δηµόσιου µάνατζµεντ. 

Κεντρικός είναι ο ρόλος που διαδραµατίζουν οι διεθνείς οργανισµοί στην 

προώθηση των µεταρρυθµίσεων του Ν∆Μ (OECD, 1993). Συµµετέχουν ενεργά µε τη 

σχεδίαση των κατάλληλων µεταρρυθµιστικών πολιτικών, ενισχύοντας την ορθή 

εφαρµογή τους και υποκινώντας τις χώρες-µελή, για συνεχή εκσυγχρονισµό και 

ανάπτυξη. 

 Επιπρόσθετα, λειτουργούν ως συντονιστές στο σχεδιασµό των αντίστοιχων 

εθνικών πολιτικών, παράλληλα µε τον παραδοσιακό, ελεγκτικό τους ρόλο. Από τις 

βασικές αρχές των οργανισµών αποτελεί η αντίληψη ότι, δεν µπορεί να υπάρξει 

οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, χωρίς τη συνδροµή των διοικητικών 

µεταρρυθµίσεων.  

Οι οικονοµικές εκθέσεις για την οικονοµική κατάσταση των χωρών-µελών 

του οργανισµού, διαθέτουν συµβουλευτικό χαρακτήρα και αποτελούν ισχυρό 

κίνητρο, για τη λήψη µέτρων από τις κυβερνήσεις (OECD, 2000).  
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Παράλληλα, µέσα από τους διεθνείς οργανισµούς προωθείται η στενή 

συνεργασία µεταξύ των κυβερνήσεων, των ιδιωτικών επιχειρήσεων, των 

ακαδηµαϊκών, των µη κυβερνητικών και εθελοντικών οργανώσεων και των διαφόρων 

επιπέδων και οργάνων διοίκησης. Με αυτό τον τρόπο, αντιµετωπίζεται ουσιαστικά η 

έλλειψη επικοινωνίας και τοποθετείται ως άµεσος στόχος, η από κοινού αντιµετώπιση 

των σύγχρονων δηµόσιων προβληµάτων (Dunleavy & Hood 1994). 

Στη σηµερινή παγκοσµιοποίηση της κοινωνίας, η σύγκλιση και η συνεργασία 

των διοικήσεων, αποτελεί προτεραιότητα για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη 

των χωρών (Pollit, 2006). Οι διεθνείς οργανισµοί µπορούν να συµβάλλουν προς το 

σκοπό αυτό, µεταφέροντας τεχνογνωσία, κατά το σχεδιασµό και την εφαρµογή των 

πολιτικών.  

Οι συστάσεις και οι υποδείξεις που υπαγορεύονται στις εκθέσεις των διεθνών 

οργανισµών, δεν εφαρµόζονται από τις κυβερνήσεις µε το ρυθµό και την ένταση που 

τους συστήνεται (OECD, 2000). Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια καταγράφεται ολοένα 

µεγαλύτερη επιθυµία των εθνικών διοικήσεων να συµµετέχουν στις οµάδες εργασίας 

και στα προγράµµατα των οργανισµών, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δράση τους.  

 Η Ε.Ε. ενισχύει τη συντονισµένη δραστηριότητα των κοινοτικών οργάνων, 

για τη προώθηση των µεταρρυθµίσεων, µε σκοπό την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού 

µοντέλου λειτουργίας των δηµόσιων υπηρεσιών (Ridley, 1996).  

Επιχειρείται η διαµόρφωση ενός µοντέλου διοικητικής µεταρρύθµισης, που θα 

αφοµοιώνει τα θετικά στοιχεία που προάγει το Ν∆Μ και τα πρότυπα της αγοράς, 

προσαρµοσµένα στις πολιτισµικές ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Παράλληλα, 

δίνεται βάρος στο ρόλο των θεσµών και την ιδιαίτερη κουλτούρα της κάθε χώρας. 

Η µελέτη των εξελίξεων που λαµβάνουν χώρα στην Ισπανία, σχετικά µε την 

ανάπτυξη του Ν∆Μ, θα είναι χρήσιµη για να κατανοήσουµε καλύτερα τα 

προβλήµατα στην εφαρµογή των πεποιθήσεων του Ν∆Μ, σε γραφειοκρατικά 

δοµηµένα συστήµατα. Παράλληλα, η περίπτωση της Ισπανίας µπορεί αποτελέσει 

οδηγό για τα µελλοντικά προγράµµατα µεταρρύθµισης της Ελληνικής δηµόσιας 

διοίκησης.  

Στην Ισπανική περίπτωση είναι σηµαντικό να εκτιµηθεί η επίδραση της 

κουλτούρας κατά την εφαρµογή των αρχών του Ν∆Μ. Είναι εµφανές ότι η λήψη των 

ίδιων µέτρων και πρωτοβουλιών, οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσµατα σε κάθε 

χώρα. Κατά αντίστοιχο τρόπο, η κουλτούρα και οι θεσµοί παράγουν διαφορές στον 
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τρόπο επιλογής των αξιωµάτων του Ν∆Μ, της µεθόδου εφαρµογής, του συστήµατος  

ελέγχου και της αποτίµησης τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

 

2. Το Νέο ∆ηµόσιο Μάνατζµεντ στην Ισπανική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 

 

2.1. ∆ιοικητικές Προκλήσεις  

 

Τα τελευταία χρόνια, η Ισπανία έχει µετασχηµατιστεί από ένα έντονα 

κεντρικά διοικούµενο κράτος, σε ένα πολιτικά αποκεντρωµένο δηµοκρατικό κράτος 

(Alba, 1997). Η αποκέντρωση ενθαρρύνθηκε µε την εισαγωγή του συστήµατος τριών 

επιπέδων διοίκησης. Το όλο κράτος χωρίζεται σε περιοχές, ή Αυτόνοµες Κοινότητες 

και υποδιαιρείται σε επαρχίες και δήµους, που µαζί απαρτίζουν το τοπικό διοικητικό 

επίπεδο. Οι αρµοδιότητες που ανατίθενται σε κάθε Αυτόνοµη Κοινότητα ποικίλουν 

περιστασιακά, ανάλογα µε τους ατοµικούς διακανονισµούς µεταξύ της περιοχής και 

του κεντρικού κράτους.  

Το κίνηµα µεταρρύθµισης που δραστηριοποιήθηκε στην Ισπανία εστιάστηκε 

κυρίως στη δόµηση αποκεντρωµένων και δηµοκρατικών διοικητικών µηχανισµών 

(ΟECD, 1997). Ολόκληρη η διοικητική οργάνωση αναθεωρήθηκε σε τοπικό, 

περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο, ώστε να κατανεµηθούν οι αρµοδιότητες µεταξύ 

των διαφόρων επιπέδων ιεράρχησης. Από την σηµερινή προοπτική απεικόνιση, οι 

προσπάθειες αποκέντρωσης έχουν στεφθεί σε κάποιο βαθµό µε επιτυχία.  

Κατά τη δεκαετία του '70, ο δηµόσιος τοµέας της Ισπανίας είχε συρρικνωθεί 

σε σύγκριση µε τις άλλες χώρες του OECD και εµφάνιζε αστάθεια (MPA, 2000). 

Παρουσίαζε σηµαντικές ελλείψεις στις υποδοµές και περιορισµένες δραστηριότητες 

στα πεδία της αναδιανοµής του πλούτου, της κοινωνικής πρόνοιας, της υγείας, της 

εκπαίδευσης, των κοινωνικών και πολιτιστικών υπηρεσιών.  

Η Ισπανική δηµόσια διοίκηση σε µια προσπάθεια βελτίωσης των υπηρεσιών 

εφήρµοσε διάφορες πρακτικές, προγράµµατα και δράσεις στη λογική του Ν∆Μ. 

Μάλιστα επισηµαίνεται ότι, η Ισπανική εµπειρία από τις εφαρµογές του Ν∆Μ, δεν 

διαφοροποιείται σε µεγάλο βαθµό από την εµπειρία των άλλων κρατών.  

Ωστόσο, ενώ οι Pollitt & Summa, H. (1997), παρουσιάζουν τη µεταρρύθµιση 

στο Βρετανία και ΗΠΑ να πραγµατοποιείται σε εκτεταµένο βαθµό, ο Alba C. (1997) 

αναφέρει ότι, στην Ισπανία δεν έχει υπάρξει κανένα είδος ολοκληρωµένου συνόλου 

αρχών ή σχεδίου µεταρρυθµίσεων, αλλά περισσότερο ένα είδος αποµονωµένων 

πρωτοβουλιών.  
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Από την άλλη πλευρά αυτό δεν σηµαίνει ότι, µόνο το σύνολο των 

µεταρρυθµιστικών αρχών και κανόνων µπορεί να παρέχει ευδιάκριτες αλλαγές (Hood 

& Peters, 2004). Όταν αναλαµβάνονται πρωτοβουλίες για την εφαρµογή των αρχών 

του Ν∆Μ, δεν επιδιώκεται η εφαρµογή ενός ενιαίου πακέτου µεταρρυθµιστικών 

αρχών, παρά µόνο συγκεκριµένης εστίασης µέτρα. Αυτό συµβαίνει είτε γιατί το 

µοντέλο που υιοθετείται έχει αναµιχθεί µε τις αρχές και τις εθνικές παραδόσεις άλλων 

χωρών, είτε γιατί δεν ταιριάζει απόλυτα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε 

χώρας. 

Για παράδειγµα, το σκανδιναβικό µοντέλο παρουσιάζεται ως η ενδιάµεση 

περίπτωση µεταξύ του Άγγλο-Αµερικανικού µοντέλου και των γραφειοκρατικών 

δοµών (Schwartz, 1994). Το φαινόµενο της αποσπασµατικής χρήσης των αρχών του 

Ν∆Μ παρατηρείται και στις άλλες Νότιες Ευρωπαϊκές χώρες µε παραδοσιακές 

γραφειοκρατικές δοµές (όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα), όπου 

κυρίως οι εξωτερικές πιέσεις της Ε.Ε. και των άλλων διεθνών οργανισµών (OECD, 

∆ΝΤ), ενθαρρύνουν την εισαγωγή των αρχών του Ν∆Μ.  

 

2.2. Χαρακτηριστικά Ισπανικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

 

Ο γραφειοκρατικός τρόπος στην οργάνωση της δηµόσιας διοίκησης στην 

Ισπανία, διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στην εφαρµογή του υποδείγµατος του 

Ν∆Μ (Peters, 2008). Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η Ισπανική περίπτωση 

αποτυπώνει το γεγονός ότι µια επιφανειακή προσέγγιση µπορεί να οδηγήσει σε 

παρερµηνεία του σκοπού των µεταρρυθµίσεων.  

Αυτό συµβαίνει επειδή οι µεταρρυθµίσεις και οι παραδοσιακές δοµές, 

µπορούν να επικαλύψουν το ένα το άλλο, χωρίς την προώθηση πραγµατικών 

αλλαγών. Τα χαρακτηριστικά των αλλαγών που προκαλούνται από τις αρχές του 

Ν∆Μ στους κυβερνητικούς οργανισµούς, είναι δύσκολο να προσαρµοστούν σε 

νοµικίστικα και γραφειοκρατικά µοντέλα, που βασίζονται στο διοικητικό δίκαιο 

(Alba, 1997). 

Στην ίδια κατεύθυνση ο Guyomarch, (1999) ισχυρίζεται ότι, η Ισπανική 

δηµόσια διοίκηση αποτελεί ένα γραφειοκρατικά ιεραρχηµένο µοντέλο διοίκησης, που 

βασίζεται στη συµµόρφωση µε τη νοµιµότητα. Συνεπώς, οτιδήποτε σχετίζεται µε τη 

δηµόσια διοίκηση, συµπεριλαµβανοµένου του µάνατζµεντ, υπόκειται σε τύπους και 

κανονισµούς (νόρµες, κανονισµούς, νοµοθετήµατα) ή σε παρεµβάσεις του νοµοθέτη.  
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Ο ίδιος συγγραφέας υποστηρίζει ότι, σε γραφειοκρατικά πρότυπα οργάνωσης 

των δηµόσιων υπηρεσιών, οι προσπάθειες ενσωµάτωσης συνθηκών ανταγωνισµού 

και αξιολόγησης της απόδοσης, πραγµατοποιείται µε πολύ αργούς ρυθµούς. Οι 

βασικές τεχνικές ιδιωτικού µάνατζµεντ που σχετίζονται µε τον ανταγωνισµό, την 

ταχύτητα αντίδρασης, την αποτελεσµατικότητα, την ατοµική υπευθυνότητα και την 

ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πολιτών, οφείλουν να διέλθουν από τη 

νοµιµοποίηση του κράτους για να εφαρµοσθούν. 

Κατά αντιστοιχία, σε γραφειοκρατικά πρότυπα οργάνωσης υπάρχει 

ανακολουθία µεταξύ του µεταρρυθµιστικού σχεδιασµού και της εφαρµογής των 

προγραµµάτων (Albi et al., 2000). Η Ισπανική δηµόσια διοίκηση, πρέπει να αλλάξει 

κατεύθυνση, από µια κουλτούρα που βασίζεται στη νοµότυπη αρχή, προς την εστίαση 

στα αποτελέσµατα και τις εκροές.  

Συνεχίζοντας αναφέρουν ότι, το Ισπανικό διοικητικό µοντέλο παρέχει στους 

µάνατζερ ανεπαρκή αυτονοµία για τη λήψη αποφάσεων και δεν προωθεί την 

υπευθυνότητα. Υπάρχουν πολλοί παγιωµένοι νοµικοί έλεγχοι, έλλειψη 

εκπαιδευµένου προσωπικού µε διευθυντικές δεξιότητες, έλλειµµα ταύτισης µεταξύ 

προγραµµάτων, προϋπολογισµού και αποδόσεων τµηµάτων γραµµής, έλλειψη 

λειτουργικών αντικειµενικών στόχων και δεικτών και απουσία χρήσης των αρχών 

λογιστικής κόστους. 

Έτσι, ενώ πολλές από τις πρωτοβουλίες Ν∆Μ, εµφανίζονται από κοινού στην 

Ισπανία και τις άλλες δυτικές χώρες, οι αλλαγές στην Ισπανία δεν υπήρξαν 

ουσιαστικές (Kickert, 1996). Ο ξεκάθαρος πολιτικός προσδιορισµός, που σηµειώθηκε 

στη Βρετανία και τις ΗΠΑ, κατά την εφαρµογή των επιτυχηµένων µεταρρυθµιστικών 

προγραµµάτων, απουσιάζει από την περίπτωση της Ισπανίας.  

 

2.3. Αναδιάρθρωση του ∆ιοικητικού Συστήµατος 

 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες η Ισπανία έχει µετακινηθεί από ένα σύστηµα 

υψηλού συγκεντρωτισµού, σε ένα αποκεντρωµένο σύστηµα µε κεντρική, 

περιφερειακή και τοπική κυβέρνηση (Alba, 1997). Η Ισπανία µπορεί να θεωρηθεί 

περιφερειακό κράτος, όπου η διοίκηση λειτουργεί περισσότερο σαν οµοσπονδία και 

όχι ως κεντρικό κράτος. Υπάρχουν 17 αυτόνοµες κοινότητες ή αυτό-διοικούµενες 

περιοχές, οι οποίες διαχειρίζονται µεγαλύτερο από το 35%, των συνολικών δαπανών 

του δηµόσιου τοµέα.   
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Η κεντρική κυβέρνηση διατηρεί τον ευρύτερο διοικητικό έλεγχο, που αφορά 

τη διαµόρφωση πολιτικών και την εφαρµογή αυτών σε πεδία, όπως είναι η εξωτερική 

πολιτική, η ασφάλεια (αστυνοµία και ένοπλες δυνάµεις), η δηµοσιονοµική και 

νοµισµατική πολιτική (µε την επίβλεψη της Ε.Ε.), τα προνόµια κοινωνικής 

ασφάλισης, οι υποδοµές (εθνικοί οδοί και σιδηρόδροµος, λιµάνια και ακτές) και το 

νοµικό σύστηµα.  

Αντίστοιχα σε άλλες περιοχές, όπως είναι η υγεία και το εκπαιδευτικό 

σύστηµα, τα δηµόσια έργα, η αγροτική ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος, η 

περιφερειακή ανάπτυξη, η κοινωνική αρωγή κ.α., η κεντρική κυβέρνηση παραµένει ο 

γενικός διαµορφωτής των πολιτικών, διασφαλίζοντας ότι επιτυγχάνονται τα ελάχιστα 

επίπεδα (στάνταρτ) λειτουργίας και απόδοσης. 

Η εφαρµογή των πολιτικών σε τοπικό επίπεδο είναι ευθύνη της περιφερειακής 

κυβέρνησης και των οργάνων της, ενώ οι υπηρεσίες που παρέχονταν από τις 

Ισπανικές τοπικές κυβερνήσεις είναι παρόµοιες µε εκείνες που παραδίδονται σχεδόν 

σε όλες τις πόλεις της Ε.Ε. Ωστόσο, µόνο οι µεγαλύτεροι δήµοι συµµετέχουν στην 

παροχή υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης και βρίσκονται κάτω από την ευθύνη και 

την επίβλεψη της περιφερειακής κυβέρνησης (Araujo, 2002). 

Όπως ισχυρίζεται ο Kickert, αντίστοιχο σύστηµα µε αυτό που εφαρµόστηκε 

στο Ηνωµένο Βασίλειο, τη δεκαετία του '80, υπήρξε η δηµιουργία των ''Αυτόνοµων 

Κοινοτήτων'' ή των διακριτών αρχών, µε τη συγκέντρωση και ενοποίηση πολλών 

δήµων, προκειµένου να διεκπεραιώσουν την παράδοση των τοπικών υπηρεσιών 

(Kickert, 1996).  

Ωστόσο, η ενοποίηση των δηµοτικών διαµερισµάτων και η εδαφική 

εκχώρηση αρµοδιοτήτων στοχεύει περισσότερο στην ικανοποίηση των απαιτήσεων 

των πολιτών σε συγκεκριµένες περιοχές, παρά σε µια αναζήτηση για µεγαλύτερη 

αποδοτικότητα και ευελιξία στην παροχή των δηµοσίων υπηρεσιών (Alba, 1997). 

Έχει πολιτικές προελεύσεις και συνεπώς σχετίζεται ελάχιστα µε τις αρχές του Ν∆Μ, 

ενώ ελάχιστα έχει αποφέρει από την εφαρµογή της.  

Επιπρόσθετα, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, οι νέες τοπικές διοικήσεις 

έχουν αναπαράγει γραφειοκρατικές δοµές κεντρικού επιπέδου, καθιστώντας το ακόµη 

πιο δύσκολο να ενσωµατώσουν αλλαγές, καθώς κάθε περιοχή διαθέτει αυτονοµία 

στην οργάνωση της διοίκησης (Peters, 2008).   
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2.4. ∆ιάκριση και Οριοθέτηση Αρµοδιοτήτων 

 

Με τη χρήση των ιδεολογιών του Ν∆Μ, µέσω της αντιπροσώπευσης και της 

ανάθεσης έργου, αναζητείτε ο διαχωρισµός του φορέα διαµόρφωσης πολιτικών, από 

τον εκτελεστικό φορέα (Pollit, 2006).  

Ο διαχωρισµός αυτός αποτελεί ένα κοµβικό ζήτηµα για τις δοµικές 

µεταρρυθµίσεις στην Ισπανία. Αφορά την οργάνωση και λειτουργία του κρατικού 

µηχανισµού, ώστε να αναδιοργανωθεί η κεντρική κυβερνητική δηµόσια διοίκηση, 

που αποτελείται από ένα µεγάλο αριθµό από αυτόνοµα δηµόσια όργανα. 

Τη δεκαετία του '80 υπήρχαν 290 αυτόνοµα δηµόσια όργανα, τα οποία 

µειώθηκαν στα 138, σε διάστηµα 20 ετών (Alba, 1997). Υπολογίζοντας αυτά τα 

µεγέθη στο βαθµό της γεωγραφικής αποκέντρωσης (35% στη περιφέρεια και 13,5% 

στους δήµους), καταλήγει στο συµπέρασµα ότι, στην Ισπανία υπάρχει αρκετά υψηλός 

βαθµός εκχώρησης και µεταβίβασης εξουσίας. 

Ωστόσο, ενώ πραγµατοποιήθηκε γεωγραφική αποκέντρωση δεν συνέβη και 

διευθυντική αποκέντρωση στα τµήµατα γραµµής και τους διευθυντές µεσαίου 

επιπέδου. Οµοίως, δεν καθορίστηκαν τα όρια αρµοδιοτήτων, το οποίο αποτελεί 

κοµβικό σηµείο των µεταρρυθµίσεων. Τα αυτόνοµα δηµόσια σώµατα 

δηµιουργήθηκαν πριν από τη δηµιουργία του κράτους πρόνοιας της Ισπανίας και δεν 

σχετίζονται µε τις διευθυντικές µεταβιβάσεις αρµοδιοτήτων, τη διοίκηση µε βάση τα 

αποτελέσµατα ή τη βελτίωση των σχεδίων αποδοτικότητας.  

Η χρήση της αντιπροσώπευσης, αποτελεί το κορµό των µεταρρυθµίσεων του 

Ν∆Μ και κεντρικό σηµείο αποτελεί η λειτουργική σχέση ανάµεσα στα κεντρικά 

τµήµατα και τις υπηρεσίες (Rhodes, 1987). Επιπλέον, η κεντρική υπόθεση που 

θεµελιώνει τις υπηρεσίες, είναι η απόσταση ανάµεσα στην πολιτική και το 

µάνατζµεντ.  

Οι εκχωρήσεις ανά περιοχή αφορούν τη µεταβίβαση εξουσίας στα στελέχη 

που βρίσκονται κοντά στους χρήστες των δηµόσιων υπηρεσιών και η αποσυµφόρηση 

τους από τη κεντρική διοίκηση, µε τη δηµιουργία υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για 

την εφαρµογή των δηµόσιων προγραµµάτων.  

Για την Ισπανική περίπτωση ο Alba C. (1997) σηµειώνει ότι, υπάρχει 

διοικητικό προσωπικό, αλλά όχι επαρκή διευθυντικά στελέχη, τα οποία να διαθέτουν 

τις ικανότητες για τον καθορισµό των αρµοδιοτήτων µεταξύ των τριών επιπέδων 

διοίκησης. 
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Ωστόσο, οι πρωτοβουλίες αυτές προσανατολίζονται στο να δώσουν στους 

οργανισµούς και τους διευθυντές µεγαλύτερη ελευθερία για τη λήψη των 

λειτουργικών αποφάσεων και την καλύτερη διαχείριση των πόρων. Ως αντάλλαγµα, 

οι οργανισµοί και οι διευθυντές είναι περισσότερο άµεσα υπεύθυνοι για τα 

αποτελέσµατα.  

Ένα παράδειγµα τοπικής µεταρρύθµισης αποτέλεσε η χρήση των 

διευθυντικών στελεχών πόλεων (Albi, et al., 2000). Οι αρµοδιότητες που κατείχαν τα 

διευθυντικά στελέχη πόλης αφορούσαν στη διαχείριση ανθρώπινων και 

χρηµατοοικονοµικών πόρων και είχαν άµεση εξουσία στη λήψη αποφάσεων.  

Ωστόσο, αυτού του είδους η επαγγελµατική διοίκηση, των ανώτερων θέσεων 

της δηµόσιας διοίκησης, πυροδότησε τις αντιδράσεις των δηµοτικών συµβουλίων. Ο 

λόγος είναι εµφανής, καθώς τα στελέχη πόλης αποτέλεσαν απειλή για τις 

αρµοδιότητες των συµβουλίων, τα οποία εκλέγονται και έχουν τον έλεγχο των 

υπηρεσιών. 

 

2.5. Σχέσεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα 

 

Οι µεταρρυθµίσεις µε βάση την ιδεολογία του Ν∆Μ στην Ισπανία κατά τον 

Peters (1997), στόχευαν µεταξύ άλλων να περιορίσουν τα όρια του κράτους και να 

ελαττώσουν τη δηµόσια σπατάλη, κάτι αντίστοιχο µε το µοντέλο που εφήρµοσαν οι 

ΗΠΑ και η Βρετανία. 

Το µοντέλο των Συµπράξεων ∆ηµοσίου-Ιδιωτών χρησιµοποιούνταν για 

δεκαετίες σε διευθυντικές υπηρεσίες στην Ισπανία (Pina & Torres, 2001). Για 

παράδειγµα, οι οικογένειες στην Ισπανία είχαν το δικαίωµα να επιλέξουν ανάµεσα 

στη δωρεάν εκπαίδευση για τα παιδιά τους, στα δηµόσια σχολεία ή από την 

πλειοψηφία των ιδιωτικών σχολείων, στα οποία είχαν υπογραφεί ειδικές συµφωνίες 

µε το κράτος. Στο πεδίο της υγείας, οι δηµόσιοι υπάλληλοι µπορούσαν να επιλέξουν 

ανάµεσα στην Εθνική Υπηρεσία Υγείας ή µια σειρά από προεπιλεγµένα ιδιωτικά 

κέντρα υγείας, χωρίς χρέωση.  

Ωστόσο, όπως επισηµαίνει ο Alba C. (1997), τα ανωτέρω µέτρα δεν µπορούν 

να θεωρηθούν µεταρρυθµίσεις τύπου αγοράς, τα οποία εστιάζουν στην εισαγωγή του 

ανταγωνισµού στην Ισπανική εκπαίδευση και υγεία, καθώς υπήρξαν περισσότερο 

ένας τρόπος χρηµατοδότησης του ιδιωτικού τοµέα από το κρατικό προϋπολογισµό. 
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Σε τοπικό επίπεδο παρατηρεί ότι η Ισπανική νοµοθεσία επέτρεπε την ανάθεση 

των δηµόσιων υπηρεσιών των τοπικών αυτοδιοικήσεων, σε ιδιωτικούς φορείς. Η 

αναβάθµιση έγινε µε τη θέσπιση νόµου για τη σύναψη δηµόσιων συµβολαίων, η 

οποία προσαρµόστηκε για να συµβαδίζει µε την κοινοτική νοµοθεσία.  

Για δεκαετίες οι Ισπανικοί δήµοι παρέχουν υπηρεσίες κάτω από το καθεστώς 

των δηµοσίων - ιδιωτικών συνεταιρισµών (Trosa & Williams, 1995). Το φαινόµενο 

αυτό είναι αποτέλεσµα του χαµηλού προϋπολογισµού για δηµόσιες δαπάνες, γεγονός 

που καθιστά µη ικανοποιητικά τα επίπεδα των δηµόσιων υπηρεσιών για τους πολίτες. 

Κατά αυτό τον τρόπο ανατίθενται σε φορείς του ιδιωτικού τοµέα, ενώ οι τοπικές 

κυβερνήσεις διατηρούν τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας και της ποιότητας των 

υπηρεσιών που προσφέρονται.  

Ωστόσο, η απουσία αξιολόγησης των αποτελεσµάτων στην παροχή των 

δηµόσιων υπηρεσιών αποτρέπει, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, τη χρήση 

συγκριτικών µέσων, µε την απόδοση άλλων αρχών ή ιδιωτικών φορέων, που 

προσφέρουν ανάλογες υπηρεσίες (Peters, 2008). 

Μια άλλη διάσταση για τις συµπράξεις του δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, 

αφορά τις ιδιωτικές χρηµατοοικονοµικές πρωτοβουλίες, οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν 

για να προσελκύσουν κεφάλαια του ιδιωτικού τοµέα για την υλοποίηση κρατικών 

έργων.  

Τέτοιας µορφής συµπράξεις και συνεργασίες µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών 

φορέων χρησιµοποιήθηκαν στην Ισπανία σε δηµόσια έργα υποδοµών (π.χ. εθνικοί 

αυτοκινητόδροµοι, σήραγγες κ.α.) µέσα από την υλοποίηση ''έργων'' (projects). Με 

την ολοκλήρωση των έργων αυτών οι χρήστες πληρώνουν τέλη και φόρους (διόδια), 

απευθείας στον ιδιώτη κατασκευαστή για ένα συµφωνηµένο χρονικό διάστηµα (Pina 

& Torres, 2001). 

 

2.6. Μεταρρυθµίσεις Χρηµατοοικονοµικού Μάνατζµεντ 

 

Μεταρρυθµιστικά µέτρα µε βάση τις αρχές του Ν∆Μ, αποτελούν τα 

προϋπολογιστικά συστήµατα και η διοικητική λογιστική για τον έλεγχο των 

παραχωρηθέντων υπηρεσιών (Van Helden, 2005). Μεγάλη είναι η συνεισφορά της 

λογιστικής και του προϋπολογισµού στις αλλαγές, καθώς ένα από τα στοιχεία τα 

οποία χρησιµοποιήθηκαν για τον έλεγχο της εργασίας, είναι οι νέες τεχνολογίες και οι 

στοιχειώδεις αρχές της λογιστικής.  



 - 30 - 

Η διάκριση του Ισπανικού δηµοσίου τοµέα έχει διευκολυνθεί από τη 

διοικητική λογιστική και την υιοθέτηση µέτρων απόδοσης, τα οποία θα πρέπει να 

ενισχύουν τη διαφάνεια και να διατηρούν αποκεντρωµένες λογιστικές υπηρεσίες 

(Ongaro, 2008).  

Το µοντέλο της διοικητικής λογιστικής δίνει τη δυνατότητα υπολογισµού και 

καταγραφής της απόδοσης, σε µετρήσιµα και υπολογίσιµα µεγέθη, όπως είναι το 

συνολικό κόστος των κυβερνητικών προγραµµάτων και των δραστηριοτήτων. 

Επιπλέον, διευκολύνει την ανάλυση πιο συγκεκριµένων πληροφοριών, όπως το 

κόστος ανά προϊόν/υπηρεσία. Αλληλένδετη σχέση µε την εκχώρηση αρµοδιοτήτων 

κατέχει και η ενδυνάµωση της υπευθυνότητας και της χορήγησης αµοιβών, ανάλογα 

προς την απόδοση  (Lapsley, 1999). 

Τα διοικητικά και δηµοσιονοµικά µέτρα που ελήφθησαν στα τέλη της 

δεκαετίας του ‘90, αναµόρφωσαν τις χρηµατοοικονοµικές αναφορές. Οδήγησαν στην 

ενοποίηση των ετήσιων λογαριασµών σε κεντρικό επίπεδο και τη λογιστική 

πληροφόρηση της κεντρικής κυβέρνησης.  

Ωστόσο, τα λογιστικά προγράµµατα που χρησιµοποιήθηκαν στην Ισπανική 

περίπτωση, παρέχουν συγκεκριµένους δείκτες απόδοσης, στην ετήσια αναφορά του 

προϋπολογισµού, αλλά µόνο για σκοπούς πληροφόρησης. Αυτό συµβαίνει καθώς δεν 

συνδέονται µε υπηρεσίες ή οποιουδήποτε τύπου κέντρα αρµοδιοτήτων, µε συνέπεια 

τα αποτελέσµατα να µην αξιολογούνται (Alba, 1997).  

Κατά τον τρόπο αυτό, τα προϋπολογιστικά προγράµµατα δεν επιφέρουν καµία 

αλλαγή στον τρόπο οργάνωσης της δηµόσιας διοίκησης. Παρά τα ανωτέρω, ο Ongaro 

(2008) συµπεραίνει ότι στην Ισπανία οι λογιστικές µεταρρυθµίσεις δεν συνοδεύτηκαν 

από αλλαγές στις διοικητικές µεθόδους.  

Η εισαγωγή της διοικητικής λογιστικής σε όλα τα επίπεδα της Ισπανικής 

διοίκησης, αποτέλεσε ένα αξιόλογο µέτρο, για την ενίσχυση της διαφάνειας, δεν 

προσέφερε όµως µεγάλες βελτιώσεις στη διαχείριση και τον έλεγχο, επειδή το 

παραδοσιακό γραφειοκρατικό σύστηµα χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης, έχει 

καταφέρει να διατηρηθεί.  

Συνεπώς, ένα σύστηµα το οποίο προσανατολίζεται στη µέτρηση των εισροών, 

ενθαρρύνει τη διοίκηση στην ακέραια εφαρµογή των νόµων, παρά στην εφαρµογή 

πολιτικών µε βάση τα αποτελέσµατα (Lapsley, 1999).  

Η εφαρµογή της διοικητικής λογιστικής στην Ισπανία είναι από τις αλλαγές 

«κλειδιά» στη διατήρηση του χρηµατοοικονοµικού ελέγχου. Ωστόσο, αποτελεί καλό 



 - 31 - 

παράδειγµα του πως µεµονωµένες αλλαγές, εµφανίζονται ανεπαρκείς εάν δεν 

αποτελέσουν µέρος µιας οµάδας από συνεκτικές µεταρρυθµίσεις, που θα 

ενθαρρύνουν την αποτελεσµατική αναµόρφωση.  

 

2.7. Μεταρρυθµίσεις Εργασιακών Σχέσεων 

 

Στις Νότιες Ευρωπαϊκές και Γερµανικά οµιλούµενες χώρες, το µοντέλο της 

δηµόσιας διοίκησης επιτρέπει την πλειοψηφία των εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα, 

να έχουν την ιδιότητα του µόνιµου υπαλλήλου (Christensen & Lægreid, 2001). Κατά 

συνέπεια δεν επηρεάζονται από τους νόµους της αγοράς εργασίας, αλλά υπάγονται 

στους δικούς τους κανονισµούς.  

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στοιχείο της Ισπανικής δηµόσιας διοίκησης 

είναι η οργάνωση της σε συλλογικά όργανα, µε ειδικά καθήκοντα (Torres & Pina, 

2002). Τα όργανα αυτά απαρτίζονται από οµάδες δηµόσιων στελεχών, µε οµοιογενείς 

ειδικότητες. Αυτές οι οµάδες επιστρατεύονται µέσα από µεθόδους στελέχωσης 

προσωπικού και εκπαιδεύονται, ώστε να καταλάβουν θέσεις, που σχετίζονται µε τα 

χαρακτηριστικά του συλλογικού οργάνου.  

Το φαινόµενο αυτό κατά τους συγγραφείς εµπεριέχει υψηλό βαθµό 

χαρακτηριστικών γραφειοκρατίας του επαγγέλµατος και οδηγεί στη διαίρεση των 

διοικητικών κλιµακίων σε αυτόνοµα, ξεχωριστά τµήµατα. Έτσι το διοικητικό 

µοντέλο καθίσταται δυσκίνητο, για την ενσωµάτωση µε επιτυχία των αρχών του 

Ν∆Μ.  

Ο Rhodes (1997), υποστηρίζει ότι η επιβολή της πολιτικής εξουσίας µε µέσα, 

όπως ο διορισµός µη µόνιµων δηµοσίων υπαλλήλων, σε ανώτερες διευθυντικές 

θέσεις υπηρεσιών και η χαλιναγώγηση των εργατικών σωµατείων των δηµοσίων 

υπηρεσιών, χρησιµοποιήθηκαν σε µεγάλο βαθµό στις επιτυχηµένες µεταρρυθµίσεις 

Ν∆Μ της Βρετανίας και των ΗΠΑ.  

Στην Ισπανία, ωστόσο, οι πολιτικές και η στρατηγική των δηµοσίων 

υπηρεσιών, καθορίζεται σε συνεργασία µε τα εργατικά συνδικάτα µέσα από 

διαβουλεύσεις (Lo Schiavo, 2000). Η διαπραγµατευτική δύναµη των δηµοσίων 

υπαλλήλων, των επαγγελµατικών δικαιωµάτων και των πολιτικών προσωπικού, 

καθορίζουν την πορεία των διαπραγµατεύσεων και τις τελικές αποφάσεις. 

Επιπρόσθετα, στην Ισπανική δηµόσια διοίκηση, είναι εφικτό να 

επιστρατεύσεις ανώτερα εκτελεστικά στελέχη, από χώρους εκτός δηµόσιας διοίκησης 
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(Ongaro, 2008). Ωστόσο, οι θέσεις αυτές δεν είναι ανοικτές στην ελεύθερη αγορά και 

η τελική απόφαση λαµβάνεται από τους κυβερνητικούς παράγοντες. Αυτοί έχουν την 

άµεση αρµοδιότητα και επιστρατεύουν, χωρίς την ύπαρξη διαδικασίας ανοικτής 

επιλογής.  

Από την άλλη πλευρά, οι Pollitt & Summa (1997), ισχυρίζονται ότι οι 

πρωτοβουλίες µε βάση τις αρχές του Ν∆Μ, οδηγούν στην αλλαγή της κουλτούρας 

και στο ''άνοιγµα'' των επαγγελµάτων των δηµοσίων υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα. 

 

2.8. Σχέσεις Κράτους-Πολιτών 

 

Η προσέγγιση της προστασίας των συµφερόντων των καταναλωτών, 

σχετίζεται µε την αύξηση της ενηµέρωσης και πληροφόρησης (Ridley, 1996). Η 

πληροφόρηση αυτή αφορά στα επίπεδα και στα πρότυπα των υπηρεσιών που 

παρέχονται στους πολίτες, καθώς και στην ελευθερία να διατυπώνουν απόψεις, 

έχοντας ως βάση αυτές τις πληροφορίες.  

Χαρακτηριστικά, στο Ηνωµένο Βασίλειο έχουν ενεργοποιηθεί οµάδες 

καταγραφής των προσδοκιών των πολιτών, ως προς την απόδοση των δηµοσίων 

οργάνων (Goldsmith & Page, 1997). Οι προσδοκίες αυτές λαµβάνουν τη µορφή των 

καταστατικών των πολιτών (citizens charters), µε βάση τα οποία ορίζονται σαφή 

πρότυπα των υπηρεσιών, που πρέπει να παρέχονται από τις δηµόσιες υπηρεσίες. 

Τα καταστατικά των πολιτών εκφράζουν τους αντικειµενικούς στόχους των 

οργανισµών, µε όρους επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών (Lo Schiavo, 2000). ∆εν έχουν 

νοµική υπόσταση, καθώς η αποζηµίωση είναι πρωτίστως πολιτική, παρά νοµική.  

Μοντέλα ποιότητας και καταστατικά πολιτών µπορεί να είναι ιδιαίτερα 

χρήσιµα και να εµφανίσουν αποτελέσµατα, σε ένα σύστηµα αµοιβών των δηµοσίων 

υπαλλήλων που είναι µεταβαλλόµενο και εξαρτάται από την απόδοση (Pollitt & 

Bouckaert 1995). Στην ίδια κατεύθυνση βρίσκεται η θέσπιση µηχανισµών, που 

παρέχουν τη δυνατότητα αξίωσης αποζηµιώσεων από τους πολίτες, στις περιπτώσεις 

όπου οι παρεχόµενες υπηρεσίες και οι δηλωθείσες υποσχέσεις δεν επιτευχθούν. 

Στην Ισπανία, ο πολίτης θεωρείται παραδοσιακά, παθητικός θεατής στην 

παράδοση των δηµόσιων υπηρεσιών (Torres & Pina, 2002). Η εικόνα αυτή αλλάζει 

τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια των µεταρρυθµίσεων του Ν∆Μ.  

Υποστηρίζεται από τους συγγραφείς ότι τα καταστατικά δικαιωµάτων των 

πολιτών (citizens charters), εισήχθησαν στην Ισπανική δηµόσια διοίκηση, σε µια 
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προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των δηµόσιων υπηρεσιών, 

ενθαρρύνοντας τη διαφάνεια και ενδυναµώνοντας τους χρήστες και τους δηµοσίους 

υπαλλήλους. Η δηµιουργία των καταστατικών των πολιτών εξαπλώθηκε πολύ 

γρήγορα στις περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις και εφαρµόζονται σε διάφορες 

υπηρεσίες. 

 

2.9. Ανάλυση των Μεταρρυθµιστικών Τάσεων 

 

Στα πλαίσια της ετήσιας έκθεσης του OECD (1997), η Ισπανία παρουσιάζει 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία και εµφανίζει κοινά οργανωτικά και λειτουργικά 

σηµεία, µε τις υπόλοιπες Νότιες Ευρωπαϊκές χώρες. Στο σύνολο τους, ανήκουν σε 

µια κουλτούρα δηµόσιας διοίκησης που βασίζεται στην έντονη νοµοθέτηση, την 

ιεράρχηση και έχουν επηρεαστεί από τις εισαγόµενες δοµές του Γαλλικού νοµικού 

µοντέλου.  

Παράλληλα, όπως αναλύεται στην έκθεση, όλες οι χώρες της Νότιας 

Ευρώπης, εκτός της Γαλλίας, δεν συµπεριλαµβάνονται συνήθως σε συγκριτικές 

µελέτες µεταρρυθµιστικών µοντέλων, καθώς η εφαρµογή των πεποιθήσεων του 

Ν∆Μ, πραγµατοποιείται µε αργούς ρυθµούς και µε σχετικές δυσκολίες. 

Ο Barzelay (2001), αναφέρει ότι οι µεταρρυθµίσεις που έλαβαν χώρα στην 

Άγγλο-Αµερικάνικη δηµόσια διοίκηση, δίνοντας έµφαση στο προσανατολισµό στην 

ελεύθερη αγορά και τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού, παρουσιάζουν 

σηµαντικές αποκλίσεις, από τις µεταρρυθµίσεις των χωρών της νότιας Ηπειρωτικής 

Ευρώπης. Οι διαφορές έγκειται στο γεγονός ότι οι δεύτερες παρουσιάζουν 

µεγαλύτερες δυσκολίες στην υιοθέτηση των αξιωµάτων και των αρχών του Ν∆Μ. 

Το γεγονός αυτό, οφείλεται στο ότι στις Νότιες Ευρωπαϊκές χώρες οι 

κοινωνικοί θεσµοί και η κουλτούρα διαθέτουν ισχυρές βάσεις (Ongaro, 2008).   

Κινητοποιούν πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις, στις νέες µεταρρυθµιστικές ιδέες 

του εξωτερικού περιβάλλοντος, καλλιεργώντας ένα κλίµα συνεχούς έντασης και 

αρνητισµού.  

Ο  Ongaro ισχυρίζεται ότι, η εφαρµογή των αρχών του Ν∆Μ στην Ισπανία 

λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της κουλτούρας της χώρας, εµφανίζει 

διαφορές στον τρόπο υιοθέτησης των αξιωµάτων του Ν∆Μ, από τις Άγγλο-

Αµερικανικές χώρες. Το ίδιο συµβαίνει στην εφαρµογή, τον έλεγχο και την 
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αποτίµηση των αποτελεσµάτων, µε διαφορετική κάθε φορά επίδραση στη λειτουργία 

της δηµόσιας διοίκησης, σε κάθε χώρα.   

Παράλληλα, η εφαρµογή των αρχών του Ν∆Μ στις Άγγλο-Αµερικανικές 

χώρες είχε ως κύριο στόχο την ελαχιστοποίηση του κρατικού µηχανισµού (Rhodes, 

1997). Βασική επιδίωξη αποτέλεσε η προαγωγή των ιδεών του ιδιωτικού τοµέα και η 

ανάδειξη της εµπιστοσύνης των πολιτών, στη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς και 

του ανταγωνισµού στο δηµόσιο τοµέα.  

Στην Ισπανική περίπτωση, το Ν∆Μ δηµιουργήθηκε ως µια αντίδραση των 

πολιτών στον τρόπο λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης και της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών (Torres & Pina, 2002). Η καθιέρωση του υπερβολικά 

γραφειοκρατικού και ανεπαρκούς συστήµατος διοίκησης, που επικάλυπτε αντί να 

µετασχηµατίζει τις δοµές και τη µορφή της παραδοσιακής δηµόσιας διοίκησης, 

πυροδότησε τις αρχικές αντιδράσεις.  

Οι Ισπανικές κυβερνήσεις, διαµόρφωσαν προγράµµατα για τον 

εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης, µε σκοπό να αλλάξουν τη διοικητική εικόνα 

και όχι τις δοµές της (Alba, 1997). Μέχρι κάποιο βαθµό δόθηκε έµφαση στον πελάτη, 

µε τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, την εφαρµογή βραβείων ποιότητας, 

την οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων και τη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφόρησης. Η 

προώθηση, όµως, των ανωτέρω πρωτοβουλιών επιχειρήθηκε χωρίς την αποξήλωση 

του γραφειοκρατικού συστήµατος.  

Κατά συνέπεια, οι Ισπανικές κυβερνήσεις ενδιαφέρθηκαν περισσότερο για την 

εικόνα της δηµόσιας διοίκησης, παρά για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και 

της αποδοτικότητας. Βασική επιδίωξη αποτέλεσε, η απόκρυψη της πολιτικής 

ατολµίας, για ουσιαστικότερες και βαθύτερες µεταρρυθµίσεις (Ongaro, 2008).    

Ωστόσο, στη διαδικασία εφαρµογής των αρχών του Ν∆Μ προτείνεται η 

συγκέντρωση σε ένα ενιαίο σύνολο, κοµβικών θεµάτων και εργαλείων διοίκησης. Τα 

εργαλεία αυτά πρέπει να είναι περιορισµένα ικανοποιητικά, ώστε να µπορούν να 

υλοποιηθούν σταδιακά, αλλά την ίδια στιγµή εξίσου σηµαντικά, ώστε να µπορούν να 

παράγουν σηµαντικές αλλαγές στις δοµές και τις αντιλήψεις (Barzelay, 2001).  

Στην Ισπανία, παρόλο που έχουν εφαρµοστεί ιδέες και αντιλήψεις Ν∆Μ, δεν 

έχουν επιφέρει το σχεδιασµό των πολιτικών και τις εµφανείς αλλαγές στις δοµές και 

τη κουλτούρα του δηµόσιου τοµέα (Alba, 1997). Οι µεµονωµένες πρωτοβουλίες των 

διεθνών οργανισµών, έχουν συνεισφέρει µόνο στη δηµιουργία πιέσεων, για την 

εισαγωγή µεταρρυθµιστικών προγραµµάτων και δοµικών αλλαγών. 
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Η Ισπανική δηµόσια διοίκηση έχει αναλάβει πρωτοβουλίες µε µεταβιβάσεις 

αρµοδιοτήτων στην επικράτεια, αλλά δεν έχει καταφέρει να τις συνδυάσει, µε την 

εκχώρηση των διοικητικών αρµοδιοτήτων και των ξεκάθαρων ορίων ευθύνης (Torres  

& Pina, 2002). Το γεγονός αυτό, καθιστά τις πρωτοβουλίες αυτές, κάτι αντίστοιχο µε 

την εισαγωγή της διοικητικής λογιστικής τη δεκαετία του '80, µε καθαρά επιφανειακά 

αποτελέσµατα.  

Για την ενσωµάτωση µε επιτυχία των µεταρρυθµίσεων Ν∆Μ, µία από τις πιο 

σηµαντικές προκλήσεις για την Ισπανική δηµόσια διοίκηση, αποτελεί η αναµόρφωση 

των δηµόσιων οργανισµών (Ongaro, 2008). Στην επιλογή προσωπικού και την 

εκπαίδευση των δηµοσίων υπαλλήλων, διατηρούνται ισχυρές γραφειοκρατικές δοµές. 

Αυτό έχει ως συνέπεια, να παράγονται επαγγελµατίες µε νοµικό παρασκήνιο και µε 

έντονη απροθυµία στην ανάληψη διευθυντικών αποφάσεων και ευθυνών. 

Η εισαγωγή των πρωτοβουλιών ποιότητας και των καταστατικών πολιτών, 

που διαδίδεται σε όλες τις χώρες της Νοτίου Ευρώπης, µπορεί να αποτελέσει ένα 

βήµα προς την αλλαγή της παραδοσιακής νοµικίστικης κουλτούρας, σε µια 

κουλτούρα, όπου θα απαντώνται οι ανάγκες των πολιτών (Pina & Torres,  2001). 

Ακόµη και σε χώρες µε αυστηρό νοµικό καθεστώς, όπως η Γερµανία, η 

Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία κ.α., οι διοικητικές µεταρρυθµίσεις 

προχώρησαν αργά και χωρίς θεαµατικά αποτελέσµατα (Ongaro, 2008). 

Επικεντρώθηκαν, όµως προς την ελάφρυνση της δηµόσιας διοίκησης, από το 

ιεραρχικά δοµηµένο νοµικό καθεστώς.  

Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η αποβολή του αποµονωτισµό και η συνεχής 

µελέτη της πορείας και των υποδειγµάτων των άλλων χωρών. Αυτό δεν σηµαίνει την 

άκριτη µεταφορά µεµονωµένων λύσεων και προγραµµάτων από το εξωτερικό 

περιβάλλον, αλλά την λήψη µέτρων που σχετίζονται µε τα προβλήµατα και µπορούν 

να προσαρµοστούν στην ιδιαίτερη κουλτούρα της κάθε χώρας (Ridley, 1996).     

 Κατά αντιστοιχία, η Ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση πρέπει να δεχθεί τα 

µηνύµατα και να προσαρµοστεί στο νέο παγκόσµιο περιβάλλον. Οφείλει να 

ακολουθήσει παράλληλη πορεία µε τις διοικήσεις των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών και 

να ενταχθεί µέσα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαρκώς αλλάζει, επεκτείνει τα 

όρια του και αποκτά παγκοσµιότητα.  

Η Ελληνική δηµόσια διοίκηση πρέπει να αξιοποιήσει τα παραδείγµατα από τις 

περιπτώσεις µεταρρυθµίσεων των Ευρωπαίων εταίρων της, διερευνώντας το 
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εξωτερικό παγκόσµιο περιβάλλον, ώστε να απαλλαχθεί από την εσωστρέφεια και τη 

γραφειοκρατία. 

  Στο κεφάλαιο που ακολουθεί αναλύεται η εφαρµογή των αρχών και µεθόδων  

του Ν∆Μ στην Ελληνική δηµόσια διοίκηση. Παρουσιάζονται τα διαχρονικά 

προβλήµατα του κρατικού µηχανισµού και γίνεται µια προσπάθεια εντοπισµού 

λύσεων και προοπτικών, µέσα από το πακέτο µεταρρυθµίσεων του Ν∆Μ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 

3. Η Ελληνική Περίπτωση ∆ιοικητικών Μεταρρυθµίσεων 

 

3.1. Γραφειοκρατικό Μοντέλο ∆ιοίκησης 

  

Η οργανωτική δοµή της διοίκησης του κράτους είναι καθοριστικής σηµασίας, 

καθώς αποτελεί το ρυθµιστή των αλλαγών και της ενθάρρυνσης της καινοτοµίας 

(Boyne, 2001). Κατά συνέπεια, η τυποποίηση που παρουσιάζουν οι γραφειοκρατικές 

δοµές της δηµόσιας διοίκησης, µειώνει τη δυναµικότητα των δηµόσιων οργανισµών 

για αλλαγή και ευελιξία στις µεταρρυθµίσεις. 

 Η δηµόσια διοίκηση αποτελεί το χώρο όπου εφαρµόζονται οι αρχές και τα 

προγράµµατα της διοικητικής επιστήµης (Μακρυδηµήτρης, 1996). Στο πεδίο αυτό 

επιδιώκεται συνεργασία της δηµόσιας διοίκησης µε το πολιτικό σύστηµα για την 

αποτελεσµατική εφαρµογή των πολιτικών, στα πλαίσια της ευρύτερης στρατηγικής 

και την ορθή υλοποίηση των αποφάσεων.  

Το γραφειοκρατικό µοντέλο, αποτελεί ένα σύστηµα διοίκησης, το οποίο 

λειτουργεί σε συνεχή βάση από εκπαιδευµένους επαγγελµατίες, στα πλαίσια 

καθορισµένων κανόνων (Peters, 2008). Το σύστηµα αυτό δίνει έµφαση στις 

νοµοθετικές ρυθµίσεις, ενώ οι διοικητικές δοµές παρουσιάζουν έντονη διάκριση 

ανάµεσα στα στελέχη που διαµορφώνουν τις πολιτικές και τη γραµµή παραγωγής που 

τις εφαρµόζει.  

Η τυποποίηση αναφέρεται στην ύπαρξη επίσηµης περιγραφής εργασίας, 

κανόνων, πολιτικών και διαδικασιών. Η αυξηµένη εξάρτηση σε αυτά τα 

χαρακτηριστικά, αποθαρρύνει τις νέες ιδέες και πρωτοβουλίες, αποτρέπει την ανοικτή 

πληροφόρηση και επικοινωνία, περιορίζοντας τις καινοτοµικές δραστηριότητες 

(Dunleavy, & Hood, 1994).  

Οι γραφειοκρατικοί µηχανισµοί σχεδιασµού είναι αργοί και δυσκίνητοι. Κατά 

συνέπεια, ο τρόπος λειτουργίας και εκτέλεσης των εργασιών σε γραφειοκρατικούς 

οργανισµούς, δεν αφήνει περιθώριο στις µονάδες, για πρωτοβουλίες και δικαιοδοσίες, 

ενώ ταιριάζει περισσότερο σε ανθρώπινο δυναµικό µε µειωµένο ενδιαφέρον στην 

ελευθερία επιλογών και την αυτονοµία (Brosnahan, 1999).  
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Επιπρόσθετα, η υπερβολική συγκέντρωση της εξουσίας λήψης των 

αποφάσεων, µειώνει την αφοσίωση και τη συµµετοχή του ανθρώπινου δυναµικού 

(Child, 1993). 

Σε µεγάλες δηµόσιες γραφειοκρατίες, όπου η παρέµβαση των πολιτικών 

δυνάµεων σε κάθε δραστηριότητα του κράτους και της κοινωνίας, είναι σχεδόν 

αδύνατο να εφαρµοστούν αλλαγές χωρίς σκληρή αντιπαράθεση. Επιπλέον, οι 

συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευµετάβλητες για το µάνατζµεντ, ώστε να µπορεί να 

βασιστεί σε προγράµµατα γραφειοκρατικών µηχανισµών, σχέδια και αναφορές 

ενστάσεων για υψηλού επιπέδου αποφάσεις (Kaboolian, 1998). 

 

3.2. ∆οµική Οργάνωση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης  

 

Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, η δόµηση του Ελληνικού κράτους, 

όπως και όλων των Νότιων Ευρωπαϊκών κρατών, έγινε σύµφωνα µε τις αρχές του 

Γαλλικού µοντέλου. Κατά αντίστοιχο τρόπο, η δηµόσια διοίκηση της Ελλάδας 

παρουσιάζει µικρές αποκλίσεις, σε όρους δοµών και κουλτούρας από το Γαλλικό 

συγκεντρωτισµό (Ongaro, 2008).  

Οι κρατικές παρεµβάσεις σε όλες τις δραστηριότητες του κοινωνικού, 

οικονοµικού και πολιτικού γίγνεσθαι της χώρας, αποτελούν κύριο χαρακτηριστικό 

της Ελληνικής δηµόσιας διοίκησης (Μακρυδηµήτρης, 2008). Το γεγονός αυτό, σε 

συνδυασµό µε τις αδυναµίες του κοινωνικού συνόλου να πιέσει και να αντιδράσει, 

καλλιεργεί φαινόµενα διαφθοράς και  ανεπίσηµες λειτουργίες του κράτους. 

Οι σχέσεις µεταξύ του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα διατηρούνται σε 

χαµηλά επίπεδα, τόσο σε όρους ανθρώπινου δυναµικού, όσο και σε υποδοµές 

(Papalexandris, 1992). Η Ελληνική δηµόσια διοίκηση τείνει να είναι ένα σύστηµα, 

που προωθεί τις επίσηµες δοµές καριέρας στο δηµόσιο τοµέα και τη διατήρηση της 

µονιµότητας των δηµοσίων υπαλλήλων.  

Επιπρόσθετα, η πολιτική ανεπάρκεια δεν εξασφαλίζει ότι, η εφαρµογή των 

προγραµµάτων γίνεται µε οµαλό, εξελικτικό τρόπο (Ridley, 1996). Έτσι, τα 

προγράµµατα συνειδητοποιούνται αφού διέλθουν µέσα από διάφορα στάδια 

διαβούλευσης µε τις οµάδες ενδιαφέροντος. Το κλίµα αυτό καλλιεργεί µια γενικότερη 

δυσπιστία της κοινωνίας απέναντι στους πολιτικό-διοικητικούς θεσµούς. 
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Από την άλλη πλευρά, ενώ η κεντρική Ελληνική οργανωτική διοίκηση 

αποτελεί το κυρίαρχο όργανο εξουσίας, παρουσιάζει χαµηλή αποτελεσµατικότητα 

στην καθοδήγηση και την άσκηση ελέγχου (Spanou, 1998). 

Οι κρατικές παρεµβάσεις σε κοµβικά σηµεία της οικονοµίας, της διαχείρισης 

των πόρων και µέσων είναι ελλιπείς. Έτσι, ενισχύεται η πολιτική ανεπάρκεια και η 

εικόνα του κράτους της αδιαφάνειας αποδίδεται σε οικονοµικά συµφέροντα.  

Μια απεικόνιση της κατάστασης µπορεί να παρατηρηθεί, από την έλλειψη 

ενός αυτοµατοποιηµένου συστήµατος κωδικοποίησης των νόµων, το οποίο αφήνει 

«κενά» στο νοµικό σύστηµα. Η κατάσταση αυτή ενισχύει την αβεβαιότητα και 

µειώνει τη διαφάνεια. Έτσι, καλλιεργούνται φαινόµενα διαφθοράς και 

παραοικονοµίας (Spanou, 1996).  

Από την άλλη πλευρά, οι περιπτώσεις διακρίσεων και διαφθοράς 

ενδυναµώνουν τις αρνητικές αντιλήψεις και νοοτροπίες στους δηµόσιους 

υπαλλήλους. Όλα τα ανωτέρω, έρχονται σε αντίφαση µε την ισχυρή ζήτηση για 

εργασία στο δηµόσιο από τους νέους εργαζόµενους, κυρίως για την ασφάλεια που 

παρέχει, παρά τις χαµηλές αποζηµιώσεις και το κακό επαγγελµατικό γόητρο (Bellou, 

2007). 

Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, οι αποφάσεις και τα προγράµµατα 

της δηµόσιας διοίκησης έχουν άµεση σχέση µε την κουλτούρα και τη λειτουργία της 

κοινωνίας, στην οποία πρόκειται να εφαρµοσθούν. 

Κατά συνέπεια, οι ικανότητες που εµφανίζει η εκάστοτε κυβέρνηση ή 

διοίκηση, να κατευθύνει και να ελέγχει τις συµπεριφορές και τις αντιδράσεις των 

κοινωνικών οµάδων, καθορίζουν το βαθµό της αποτελεσµατικής άσκησης πολιτικής 

(Spanou, 1999).  

Ωστόσο, οι τακτικές αλλαγές των προσώπων της δηµόσιας διοίκησης, των 

πολιτικών και των ανωτέρων στελεχών που χαράσσουν τις πολιτικές, καλλιεργεί ένα 

κλίµα αδιαφορίας, ως προς την εφαρµογή της στρατηγικής και την επίτευξη των 

στόχων. Παράλληλα, οι πιέσεις που ασκούνται από τις διάφορες οµάδες 

ενδιαφέροντος προς το κρατικό µηχανισµό, ενισχύουν την αδιαφάνεια (Themelis, 

1990).  

Η διαδικασία ένταξης της Ελλάδας στην Ε.Ε. αποκάλυψε το µεγάλο εύρος 

των αδυναµιών της Ελληνικής δηµόσιας διοίκησης στο σχεδιασµό, το 

προγραµµατισµό, την υλοποίηση και τον έλεγχο των βασικών πολιτικών, στα πλαίσια 

των στόχων της στρατηγικής (Sotirakou & Zeppou, 2005).  



 - 40 - 

Η σηµαντικότερη επίπτωση των ανωτέρω, το οποίο βιώνει σε µεγάλο βαθµό η 

Ελλάδα τους τελευταίους µήνες, αφορά στο πλήγµα που δέχεται η αξιοπιστία της 

χώρας από την ασυνέπεια που παρουσιάζει, στην εφαρµογή των δηµόσιων πολιτικών 

και τη τήρηση των κανόνων. 

Η αδυναµία εκπόνησης έγκυρων προβλέψεων, που αποτελεί χρήσιµο εργαλείο 

για την περαιτέρω ανάπτυξη και το σχεδιασµό των δραστηριοτήτων, προκαλεί την 

ανησυχία των διεθνών επενδυτών, µε τις αρνητικές επιπτώσεις στη χρηµατοδότηση 

του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος της χώρας (Μακρυδηµήτρης, 2008). 

Το φαινόµενο αυτό οφείλεται στη πρόχειρη προετοιµασία των πολιτικών, 

καθώς και στην αδιαφορία για τις προϋποθέσεις εφαρµογής του ελέγχου. Συνεπώς η 

υλοποίηση των πολιτικών καθίσταται προβληµατική, χωρίς τα προσδοκώµενα 

αποτελέσµατα (Ongaro, 2008).  

Παράλληλά, οι ελλείψεις έµπειρων και κατάλληλων στελεχών όλων των 

βαθµίδων, καθώς και τεχνολογικών µέσων και υποδοµών, ενισχύουν σε µεγάλο 

βαθµό τις διοικητικές αδυναµίες (Koskina, 2008).  

Αναλυτικότερα, όσον αφορά τις Ελληνικές δηµόσιες υπηρεσίες, αυτές 

οριοθετούν ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο σύστηµα. Το σύστηµα αυτό αποτελείται από µια 

ποικιλία από οργανισµούς, οι οποίοι προσφέρουν όλων των ειδών υπηρεσίες, προς 

τους πολίτες (π.χ. υγεία, παιδεία, κοινωνικές υπηρεσίες, οικονοµικές, ανάπτυξης και 

υπηρεσίες κουλτούρας) (Sotirakou, & Zeppou, 2005).  

Οι περισσότεροι και οι µεγαλύτεροι από τους δηµόσιους οργανισµούς έχουν 

τη βάση τους στην Αθήνα, και µόλις τα τελευταία χρόνια – µέσω της εφαρµογής του 

Σχεδίου ''Καποδίστριας'' (ΜΡΑ, 1997), η κεντρική κυβέρνηση άρχισε να 

αποκεντρώνει κάποιες από τις αρµοδιότητες στις τοπικές αρχές. 

Ένα νέο σχέδιο µε την ονοµασία ''Καλλικράτης'', έχει τεθεί σε διαβούλευση µε 

τις πολιτικές, κοινωνικές και λοιπές οµάδες ενδιαφέροντος και στοχεύει στην 

αναµόρφωση των τοπικών διοικήσεων, µέσα από τον ανασχηµατισµό των δήµων και 

των περιφερειών. Τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης θα διαµορφώσουν το τελικό 

µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα.   

Το µέγεθος του ανθρώπινου δυναµικού στο δηµόσιο τοµέα έχει ξεπεράσει 

τους 500.000 δηµόσιους υπάλληλους σε εργασία µόνιµης βάσης (Μακρυδηµήτρης, 

1996). Ανεξάρτητα όµως, από τις διαστάσεις που έχει λάβει η δηµόσια διοίκηση στις 

µέρες µας, το αίτηµα της διοικητικής µεταρρύθµισης κατέστη επίκαιρο από τα µέσα 

της δεκαετίας του '80. 
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Βασικοί στόχοι όλων των διοικητικών µεταρρυθµίσεων, αποτελούν η πάταξη 

της γραφειοκρατίας, η αναβάθµιση της ποιότητας των δηµόσιων υπηρεσιών και η 

βελτίωση των σχέσεων του κράτους µε τον πολίτη (Spanou, 1999). 

Όπως αναλύθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, αυτά αποτελούν και τα κεντρικά 

ζητήµατα του Ν∆Μ. Συνεπώς, η διαµόρφωση των δοµών των δηµοσίων υπηρεσιών 

κατά τρόπο λειτουργικό, ώστε να καθίστανται αποτελεσµατικές και ικανοποιητικές 

για τους πολίτες, καθιστά επιτακτική την ανάγκη λήψης έκτακτων αποφάσεων και 

µέτρων.    

Η λήψη των απαιτούµενων µέτρων στις δηµόσιες υπηρεσίες, πρέπει να 

συνδυάζεται µε την ενδυνάµωση µιας κουλτούρας, που στόχο έχει τον πολίτη-πελάτη 

και την καθιέρωση µιας διοίκησης µε βάση την απόδοση (Μακρυδηµήτρης & 

Μιχαλόπουλος, 2000). 

Ο εκσυγχρονισµός καθίσταται αναγκαίος και αφορά τη µετάβαση από µια 

διοίκηση προσκολληµένη στις διαδικασίες, σε µια διοίκηση αποτελεσµάτων 

(Nikandrou & Apospori, 2003).  Όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο η 

διοικητική µεταρρύθµιση που βασίζεται στις αρχές του Ν∆Μ µπορούν να οδηγήσουν 

στα επιθυµητά αποτελέσµατα, χωρίς να αναλώνονται στην επιφανειακή βελτίωση της 

εικόνας της δηµόσιας διοίκησης.  

Η αντιµετώπιση των προβληµάτων των πολιτών και η ορθή λειτουργία του 

δηµοσίου τόσο στο κεντρικό, όσο και στο τοπικό επίπεδο της, µπορεί να καθοδηγηθεί 

σωστά µε την εφαρµογή µέτρων και ιδεών του Ν∆Μ, όπως πραγµατοποιήθηκε σε 

όλα τα ανεπτυγµένα κράτη (Ongaro, 2008). Παράλληλα, σηµαντική είναι η έγκυρη 

πληροφόρηση των πολιτών και η συµµετοχή τους στις εισηγήσεις, για την 

προετοιµασία και την εφαρµογή των κατάλληλων νόµων και των προγραµµάτων της 

κυβερνητικής πολιτικής.  

 

3.3. Ο Ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  

Στα πλαίσια της Συνθήκης της Λισσαβόνα, η Ε.Ε. αποφάσισε να προωθήσει 

τη διοικητική ένταξη στους δηµόσιους οργανισµούς, µεταξύ των Ευρωπαϊκών 

χωρών. Προς την επίτευξη αυτού του στόχου κοινές πολιτικές και διαδικασίες 

εκσυγχρονισµού έχουν καθοριστεί, οι οποίες θα πρέπει να εφαρµοστούν από όλα τα 

κράτη-µέλη (europa.eu/european_council/conclusions/index_el.htm, [17 Σεπτ. 2009]). 
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Ωστόσο, όπως επισηµάνθηκε στα προηγούµενα κεφάλαια, οι θεσµικοί 

παράγοντες και οι παράγοντες κουλτούρας σε κάθε χώρα, αναγνωρίζονται και 

επηρεάζουν την εκπλήρωση αυτών των κατευθύνσεων της Ε.Ε. 

Συγκεκριµένα, η Ε.Ε. µορφοποίησε την πολιτική της για τον εκσυγχρονισµό 

της δηµόσιας διοίκησης των χωρών-µελών, µε σκοπό να µπορεί να προσαρµοστεί 

στις ιδιαίτερες ανάγκες και την κουλτούρα της κάθε χώρας (MPA, 2001). Στα 

πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράµµατος, ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης 

προϋποθέτει όπως οι δηµόσιοι οργανισµοί σε κάθε κράτος µέλος θα πρέπει να: 

● διαµορφώνουν, αποκεντρώνουν και επιτρέπουν τον ελεύθερο ανταγωνισµό των 

λειτουργιών, 

● ικανοποιούν τις ανάγκες των πολιτών και ισορροπούν τις προσδοκίες όλων των 

µετόχων, 

● εστιάζουν στα αποτελέσµατα και στις εκροές, 

● βελτιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών, 

● επιβραβεύουν τις εκροές, περισσότερο από τις εισροές, 

● αναθεωρούν και απλοποιούν τις λειτουργίες και τις διαδικασίες, 

● ενδυναµώνουν τους εργαζόµενους, 

● αναπτύσσουν ηγετικό προφίλ, το οποίο καλλιεργεί σαφήνεια και σύµπνοια στο 

σκοπό, 

● δηµιουργούν µια κουλτούρα εµπιστοσύνης, 

● αποκηρύσσουν τον προστατευτισµό, µε διαφάνεια και αµεροληψία, και 

● αναπτύσσουν κουλτούρα συνεχούς αποτίµησης αποτελεσµάτων, συνεχούς 

µάθησης και καινοτοµίας. 

Οι εθνικές κυβερνήσεις στην Ευρώπη (OECD, 2000), στην προσπάθεια τους να 

επιτύχουν τις ανωτέρω ενέργειες  και να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις νέες απαιτήσεις 

στη διοίκηση του δηµόσιου τοµέα, έχουν συνειδητοποιήσει τη σηµασία της 

ανάπτυξης, εκτενών συστηµάτων διοίκησης µε βάση τα αποτελέσµατα.  

Υποστηρίζεται ότι, περιεκτικά συστήµατα για τη διαχείριση των 

αποτελεσµάτων, ως µια εναλλακτική λύση στην επικεντρωµένη στην παραγωγή 

γραφειοκρατία, πρέπει να χρησιµοποιηθούν από τους οργανισµούς του δηµόσιου 

τοµέα σε κάθε Ευρωπαϊκή χώρα (Zeppou & Sotirakou, 2003). Έτσι, µπορεί να 

βελτιωθεί ο τρόπος που λειτουργούν οι δηµόσιοι οργανισµοί και να υιοθετηθούν µε 

επιτυχία οι συγκεκριµένες οδηγίες και ενέργειες της Ε.Ε.  
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Για το σκοπό αυτό, πολλά µοντέλα διοίκησης απόδοσης και µετρήσεων έχουν 

αναπτυχθεί, όπως το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας (EFQM) 

και το Μοντέλο ∆ιάκρισης (EFQM, 1999). Το µοντέλο αυτό διαχείρισης της 

απόδοσης και των µετρήσεων, σχεδιάστηκε να ενισχύσει τους οργανισµούς του 

ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, στην επίτευξη και διατήρηση εξαιρετικής απόδοσης 

για όλους τους µετόχους (όπως είναι οι πελάτες, οι εργαζόµενοι, οι µέτοχοι και η 

κοινότητα).  

Ωστόσο, τα συστήµατα διοίκησης και µέτρησης της απόδοσης θα πρέπει να 

αναγνωρίζουν µε σαφήνεια το ρόλο του δηµόσιου τοµέα να ενεργεί, ως ανάδοχος και 

προασπιστής του δηµόσιου συµφέροντος (Vakkuri & Meklin, 2006). 

Ο ρόλος αυτός πολλές φορές εµφανίζει αντιφατικότητα στη λήψη 

συγκεκριµένων µέτρων και καθιστά δύσκολο το σχεδιασµό και την υλοποίηση 

πολιτικών, που προτείνονται από το Ν∆Μ. Ωστόσο, το εύρος των εργαλείων και των 

ιδεών που έχουν αναπτυχθεί µέσα από το κίνηµα του Ν∆Μ, προτείνει εναλλακτικές 

λύσεις για την αντιµετώπιση των προβληµάτων της δηµόσιας διοίκησης.  

Η περίπτωση της Ισπανικής δηµόσιας διοίκησης, που αναλύθηκε στο 

προηγούµενο κεφάλαιο, εµφανίζει µεγάλες οµοιότητες µε την Ελληνική οργανωτική 

δοµή (Ongaro, 2008). Το παράδειγµα της, µπορεί να αποτελέσει χώρο εξαγωγής 

συµπερασµάτων, για τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ανάπτυξη και το 

σχεδιασµό του µεταρρυθµιστικού προγράµµατος της Ελληνικής δηµόσιας διοίκησης. 

 

3.4.  Προτεινόµενα Μέτρα Ν∆Μ  

 

Οι µεταρρυθµίσεις µε βάση τις αρχές και τους κανόνες του Ν∆Μ είναι ακόµη 

στο ξεκίνηµα τους και έχουν µόλις σύντοµη ιστορία στην Ελλάδα. Εκτεταµένα 

µεταρρυθµιστικά προγράµµατα συγκροτήθηκαν µε βάση τις οδηγίες και την εµπειρία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας ως στόχο την αλλαγή του πολιτικό-διοικητικού 

συστήµατος στο σύνολο (Spanou, 1999).  

Ωστόσο, µε εξαίρεση τις χώρες Άγγλο-Αµερικανικής κουλτούρας, η Ισπανική 

περίπτωση µας οδήγησε στο συµπέρασµα ότι ένα πολύπλοκο σύστηµα αξιών, όπως 

είναι το Νέο ∆ηµόσιο Μάνατζµεντ δεν είναι δυνατόν να εισαχθεί µε νοµοθετική 

παρέµβαση, αλλά περισσότερο ως µια εξελικτική µετάβαση.  

Συνεπώς, τα µεταρρυθµιστικά προγράµµατα της Ελληνικής ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης, θα πρέπει να βασίζονται κυρίως στην σταδιακή εφαρµογή και την 
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οριοθέτηση των αρχών του δηµόσιου µάνατζµεντ, ώστε να βελτιωθεί η 

αποδοτικότητα των διοικητικών υπηρεσιών (Ongaro, 2008).  

Επιπρόσθετα, σε αυτές τις διοικητικές αλλαγές, σηµαντικά βήµατα πρέπει να 

γίνουν µε σκοπό την αλλαγή του νοµοθετικού πλαισίου, που αφορά στην λειτουργία 

της κυβερνητικής γραφειοκρατίας (OECD, 2001b).  

Τα προγράµµατα ''Ποιότητα για τον Πολίτη'' (Υ.Ε.∆.∆.&Α., 1998) και 

''Πολιτεία'' (MPA, 2001), που στόχο είχαν τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, 

υιοθετήθηκαν µε τη µορφή «έργων» (projects) και εστιάστηκαν κυρίως στην 

ανασυγκρότηση του µάνατζµεντ των οργανισµών.  

Τα έργα είχαν έναν κοινό παρονοµαστή, σύµφωνα µε τον οποίο κυρίαρχος 

στόχος υπήρξε η αλλαγή στις δοµές, ενώ τα κοινωνικά στοιχεία της δηµόσιας 

διοίκησης τοποθετούνταν ως δεύτερη προτεραιότητα, µε τη µορφή των 

εκπαιδευτικών µεθοδεύσεων (Zeppou, & Sotirakou, 2003). 

Εξωτερικές αναλυτικές προσεγγίσεις, όπως η προσπάθεια ανάλυσης του 

λειτουργικού κόστους, χρησιµοποιήθηκαν σε µια προσπάθεια να γίνει η δηµόσια 

διοίκηση πιο αποδοτική.  

Ωστόσο, µε το Ν∆Μ µια νέα τάση αλλαγής προτείνεται, η οποία εστιάζει όχι 

τόσο σε δοµικές αλλαγές, αλλά στην ανάγκη κατανοµής των λειτουργιών της 

δηµόσιας διοίκησης (Spanou, 1998).  Όπως παρουσιάστηκαν και στην Ισπανική 

περίπτωση οι τέσσερις βασικές κατηγορίες των θεµάτων της αναδιαµόρφωσης του 

κράτους αφορούν τα εξής σηµεία: 

- Αποκέντρωση: απαλλαγή από τη κεντρική διοίκηση των λειτουργιών που 

µπορούν να υλοποιηθούν από τις τοπικές κοινότητες ή δήµους (γνωστή και ως 

λειτουργική αναµόρφωση της Γερµανίας), 

- Ιδιωτικοποίηση: µεταφορά βασικών κρατικών δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό 

τοµέα, 

- Εκδηµοκρατισµός: ενίσχυση της θέσης των πολιτών και των αντιπροσώπων 

τους, στη διαδικασία ανάπτυξης πολιτικών στόχων, που βρίσκει απήχηση στη 

συµµετοχή των πολιτών, και 

- Από-γραφειοκρατικοποίηση: ανάπτυξη της αποτελεσµατικότητας του δηµόσιου 

µάνατζµεντ, στην κατεύθυνση και στα όρια που ορίζει το εταιρικό µάνατζµεντ. 

H εφαρµογή των αρχών του Ν∆Μ στην Ελλάδα µπορεί να ακολουθήσει τη µορφή 

υλοποίησης διαδοχικών έργων, όπου ακολουθούν τα στάδια της σύλληψης, του 

σχεδιασµού, της εφαρµογής και του ελέγχου. Η προσέγγιση οφείλει να 
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επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της οργανωτικής δοµής, όπου η ενεργή εµπλοκή των 

εργαζοµένων έχει ιδιαίτερη βαρύτητα (Sotirakou & Zeppou, 2005).  

Όπως παρουσιάσαµε στο πρώτο κεφάλαιο και έχοντας ως γνώµονα το 

παράδειγµα των Ισπανικών µεταρρυθµίσεων, καταλήγουµε ότι ο Ελληνικός δηµόσιος 

τοµέας µπορεί να εφαρµόσει εκτεταµένες και φιλόδοξες µεταρρυθµίσεις, τα στοιχεία 

των οποίων θα αφορούν: 

- την αναθεώρηση του συνταγµατικού και νοµικού πλαισίου, τόσο σε 

κυβερνητικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, 

- την ανακατανοµή του τοµέα ευθύνης και των αρµοδιοτήτων, µεταξύ και για 

κάθε ένα από τα τρία επίπεδα διοίκησης (κεντρικό, περιφερειακό, τοπικό), µε 

συγχωνεύσεις και δίκτυα µεταξύ των τοπικών και των περιφερειακών δηµόσιων 

οργανισµών, 

- την αναδιοργάνωση των δοµών και λειτουργιών µέσα από ελέγχους, ανάλυση 

αξίας και προγράµµατα διαχείρισης ποιότητας, 

- τις νέες µορφές εµπλοκής και συµµετοχής των πολιτών, µέσω της ηλεκτρονικής 

e-διακυβέρνησης, επισκοπήσεις και δηµόσιες συζητήσεις (φόρουµ) πολιτών, και 

- τον µετασχηµατισµό των εργατικών συνθηκών των δηµοσίων υπαλλήλων και 

του νοµικού πλαισίου, ώστε να προσαρµόζονται περισσότερο µε εκείνα του ιδιωτικού 

τοµέα, π.χ. σταδιακή κατάργηση της µονιµότητας, µέτρηση της απόδοσης και 

καθορισµός µισθών µε βάση την απόδοση. 

Οι στρατηγικές του Ν∆Μ που πρέπει να υιοθετηθούν στην Ελλάδα 

προσανατολίζονται µε βάση την αποδοτικότητα και την ποιότητα, ώστε να δώσουν 

µεγαλύτερη έµφαση στην οικονοµική διαχείριση και όχι στους µηχανισµούς της 

αγοράς και τις ιδιωτικοποιήσεις (Spanou, 1999).  

Στόχος πρέπει να αποτελέσει η διατήρηση των δηµόσιων υπηρεσιών, όπου θα 

εξασφαλίζεται η αποδοτική λειτουργία τους, σε συνδυασµό µε τον έλεγχο του 

κόστους και τη βελτίωση της ποιότητας (OECD, 2001a).  

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τις καθοδηγήσεις της Ε.Ε., βασική είναι η χρήση 

µοντέλων διοίκησης απόδοσης για τον καθορισµό των εκροών, των στόχων και των 

δεικτών απόδοσης και η προαγωγή και ενθάρρυνση της καινοτοµίας (Sotirakou & 

Zeppou, 2005). 

Οι στόχοι πρέπει είναι διαπραγµατεύσιµοι µεταξύ της κυβέρνησης και των 

διοικήσεων/προϊστάµενων των δηµόσιων και των διοικητικών µονάδων και 



 - 46 - 

λαµβάνουν επίσηµη µορφή µέσα από συµβόλαια υπηρεσιών (Ongaro, 2008). Τέτοιου 

είδους συµβόλαια περιλαµβάνουν στοιχεία όπως: 

- εκροές, που αναµένονται να επιτευχθούν και δείκτες ανταπόκρισης, 

- εκτενέστερο προϋπολογισµό, 

- νοµικές και διοικητικές διαδικασίες, που πρέπει να ακολουθηθούν, και 

- αµοιβές ή ποινές που σχετίζονται µε την υλοποίηση ή µη, των συµφωνηµένων 

στόχων. 

Όλες αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν παράγοντες, όπως είναι οι νόµοι, τα 

οργανογράµµατα, τις διαδικασίες και τα εργατικά µέσα, αλλά και παράγοντες 

κουλτούρας και νοοτροπίας, µε πιο διεισδυτικό τρόπο.  

Πολιτικοί, πολίτες και πελάτες θα πρέπει να επαναξιολογήσουν το ρόλο τους, 

ενώ οι δηµόσιοι υπάλληλοι θα έρθουν αντιµέτωποι µε νέες απαιτήσεις, νέους κανόνες 

εργασίας και προσδοκίες συµπεριφοράς (Nikandrou & Apospori 2003).  

Επιπρόσθετα, οι αλλαγές του δηµόσιου τοµέα και ο απαιτούµενος 

εκσυγχρονισµός απαιτούν την πρόθυµη συναίνεση του ανθρώπινου δυναµικού, το 

οποίο καλείται να εφαρµόσει τα προγράµµατα εκσυγχρονισµού και ανασυγκρότησης. 

H ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (∆ΑΠ) κατά το Dessler (2000), αποτελεί 

κρίσιµο παράγοντα για την επιτυχία των οργανισµών και πόρος-κλειδί, για την 

απόκτηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Αυτό µπορεί να συµβεί ανεξάρτητα 

από το µέγεθος ή το τοµέα στον οποίο δραστηριοποιείται ο οργανισµός.  

Η αντίληψη και η θεώρηση του ανθρώπινου δυναµικού, ως συνεργάτη στην 

ανάπτυξη και την εφαρµογή της στρατηγικής του οργανισµού, µπορεί να οδηγήσει 

στη µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας και την αποτελεσµατική εφαρµογή της 

στρατηγικής. 

Πιο συγκεκριµένα, εντός του πλαισίου της Ε.Ε., η βασική αρµοδιότητα των 

διευθύνσεων των ανθρώπινων πόρων είναι η υποβοήθηση των οργανισµών, ώστε να 

ευθυγραµµιστούν µε τις πολιτικές δηµόσιας διοίκησης της Ε.Ε. (OECD, 2002).  

Παράλληλα, µε την εισαγωγή νέων µεθόδων µέτρησης της απόδοσης γίνεται 

εξυγίανση των εσωτερικών υπηρεσιακών δραστηριοτήτων. Κύριος στόχος, η εύρεση 

µέτρων εξυγίανσης, που θα επηρεάσουν τις δραστηριότητες και τις εργασίες, οι 

οποίες εκτελούνται στα διάφορα τµήµατα (Zeppou & Sotirakou 2003).  

Οι τέσσερις βασικοί στόχοι των µέτρων, βασίζονται στην αύξηση της 

αποτελεσµατικότητας, την τοποθέτηση στόχων αποδοτικότητας, την επίτευξη 
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ταµειακών αποθεµάτων και τη βελτιστοποίηση των δοµών και του µάνατζµεντ 

(Pollit, 2006).  

Η διοίκηση βάση στόχων απόδοσης και η καθιέρωση της σύνταξης γενικού 

και περιεκτικού προϋπολογισµού, µπορούν να εφαρµοστούν από την ενεργοποίηση 

του προγράµµατος µεταρρύθµισης. Οι επακόλουθες µεταρρυθµίσεις, θα έχουν ως 

στόχο την αύξηση της ευελιξίας του προσωπικού, τις αµοιβές ανάλογα µε την 

αποδοτικότητα, την ανάπτυξη της κουλτούρας νέων επιχειρήσεων και τον έλεγχο των 

λειτουργικών εξόδων των διοικητικών υπηρεσιών. 

 

3.5. Τοπικές Μεταρρυθµιστικές Παρεµβάσεις Ν∆Μ  

  

Χωρίς αµφιβολία, τόσο στην ισπανική όσο και την Ελληνική τοπική διοίκηση, 

τα βασικά αίτια που οδηγούν στην άµεση αναγκαιότητα µεταρρύθµισης, είναι 

χρηµατοοικονοµικής φύσης (Ongaro, 2008). Όλοι οι δήµοι πρέπει να υιοθετήσουν 

ένα ολοκληρωτικά νέο σύστηµα, µε αυστηρό χρηµατοοικονοµικό σχεδιασµό και 

επίσηµους ελέγχους.  

Το µοντέλο διακυβέρνησης πίσω από τις χρηµατοοικονοµικές και 

οργανωτικές διαστάσεις των τοπικών µεταρρυθµίσεων, είναι το επιχειρηµατικό 

διοικητικό µοντέλο του ιδιωτικού τοµέα, που προωθείται µέσα από τις αρχές του 

Ν∆Μ (Boyne, 1996). 

Στο επίπεδο των Ελληνικών τοπικών αυτοδιοικήσεων, πρέπει να 

ισοσκελιστούν τα εκτεταµένα ελλείµµατα του προϋπολογισµού και η υποχρέωση 

αυτή πρέπει να καθοριστεί νοµικά (Torres & Pina 2002).  

Για το σκοπό αυτό οι δήµοι θα πρέπει, είτε να αυξήσουν τα έσοδα τους, είτε 

να µειώσουν τις δαπάνες µε τη µείωση των έργων, είτε να βελτιώσουν τη σχέση 

κόστους-απόδοσης (Sotirakou & Zeppou, 2005). 

Οι προοπτικές για την πρώτη επιλογή είναι περιορισµένες. Η δεύτερη επιλογή 

της µείωσης, κατάργησης ή ιδιωτικοποίησης των έργων έχει χρησιµοποιηθεί σε 

εκτεταµένο βαθµό. Για την τρίτη επιλογή, οι δήµοι πρέπει να ανακαλύψουν µεθόδους 

παροχής των ίδιων έργων µε µικρότερο κόστος, µε άλλα λόγια, να αυξήσουν την 

παραγωγικότητα, την απόδοση και την αξία του χρήµατος.  

Ωστόσο, η ανάπτυξη των χρηµατοοικονοµικών συστηµάτων µέτρησης της 

απόδοσης, αποτελούν από µόνα τους ένα κοµβικό σηµείο αυτών των αλλαγών. Ο 

έλεγχος των εκροών απαιτεί έγκυρους, καθορισµένους δείκτες απόδοσης και ο 
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αποκεντρωµένος έλεγχος δεν µπορεί να εφαρµοσθεί µε επιτυχία, χωρίς τη βελτίωση 

της υπευθυνότητας των µονάδων (Zeppou & Sotirakou, 2003).  

Το Υπουργείο Εσωτερικών οφείλει να υποκινήσει τους δήµους, ανεξάρτητα 

από το µέγεθος τους, να χρησιµοποιήσουν εργαλεία επιχειρηµατικού τύπου και 

εργαλεία Ν∆Μ (ΜΡΑ, 2001). Τέτοιου είδους εργαλεία αποτελούν ο προϋπολογισµός 

βάση των εκροών, η διοικητική λογιστική, η ανάλυση µεταβλητών για τη διενέργεια 

προβλέψεων και ο καταµερισµός-ανάλυση κόστους.  

Μέσα από αυτή την ενέργεια της κεντρικής κυβέρνησης, η οποία θα πρέπει να 

αποτελέσει ολοκληρωµένο σχέδιο δράσης, θα παρέχονται συγκεκριµένες οδηγίες και 

συστάσεις σχετικά µε την εφαρµογή διαφορετικών µέτρων, για πιο αποτελεσµατικούς 

και αποδοτικούς, τοπικούς κυβερνητικούς οργανισµούς (Verbeeten, 2008). 

Οι αρχές του Ν∆Μ κατευθύνουν την τοπική διοίκηση στη διαµόρφωση της 

οργάνωσης, µε βάση την αρχή της οµοιογένειας του προϊόντος (Wilson & Doig 

2000). Κατά αυτό τον τρόπο, οι υπηρεσίες ενός δήµου µπορούν να διαχωριστούν σε 

τρεις τύπους διευθύνσεων: υπηρεσίες σχετικές µε τους πελάτες (όπως η περισυλλογή 

σκουπιδιών), υπηρεσίες σχετικές µε τους πολίτες (όπως υπηρεσίες πρόνοιας στα όρια 

του δήµου) και οι δραστηριότητες βάση των έργων (τα σχετικά µε τη δηµιουργία 

υποδοµών). 

Τα δηµοτικά συµβούλια πρέπει να αποφορτιστούν από τους εκτεταµένους 

ετήσιους προϋπολογισµούς και λογαριασµούς και τον εκτεταµένο όγκο δεδοµένων 

και αριθµών, που µε δυσκολία παρέχουν τη δυνατότητα ανάλυσης και επεξεργασίας.  

Επιπρόσθετα, ένα σηµείο κριτικής αφορά την έλλειψη διορατικότητας στην 

εφαρµογή και υλοποίηση των πολιτικών, την επίτευξη των εκροών και των 

αποφάσεων (DeLeon & Denhardt 2000). Είναι καθοριστικής σηµασίας, οι στόχοι των 

πολιτικών να µεταφράζονται σε µετρήσιµα έργα και αποτελέσµατα. 

Ο νέος διοικητικός σχεδιασµός των τοπικών αυτοδιοικήσεων και το νέο 

σύστηµα ελέγχου µπορούν να βασίζονται στα ακόλουθα στάδια (Wright, 2001),: 

- Έλεγχος του επικεφαλής των έργων από το δηµοτικό συµβούλιο, 

- Ολοκληρωµένες και πλήρεις αρµοδιότητες για τους διευθυντές, 

- Απόδοση ευθυνών για αποτελέσµατα που βασίζονται σε συµβόλαια έργων, 

- Αποκέντρωση εξουσιών, και 

- Τακτική αποτίµηση και µέτρηση των αποτελεσµάτων. 

Συνεπώς, τα όργανα λήψης των αποφάσεων χρειάζονται ένα σύστηµα 

χρηµατοοικονοµικού ελέγχου, το οποίο θα καθορίζει το κόστος ανά δηµόσιο έργο, 
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δίνοντας έµφαση στο προϊόν και προσανατολισµό στα αποτελέσµατα (Zeppou & 

Sotirakou, 2003).  

Στα παραδοσιακά συστήµατα προϋπολογισµού, που βασίζονται στο σύστηµα 

των υποχρεώσεων, σχεδόν καµία πληροφόρηση δεν παρέχεται για την τιµή ανά 

προϊόν/υπηρεσία. Η έµφαση δίνεται στις εισροές και όχι στα προϊόντα και τις εκροές 

(Torres & Pina 2002). Το µοντέλο αυτό είναι ικανοποιητικό για κανονικούς 

προϋπολογισµούς και ελέγχους, αλλά είναι ανεπαρκές για τις εκτεταµένες και 

µεγάλης έκτασης περικοπές δαπανών, που πρέπει να εφαρµοσθούν.  

Για να επιτευχθεί η αξιόλογη απόδοση οφέλους, οι πολιτικοί και οι µάνατζερ, 

χρειάζονται ένα χρηµατοοικονοµικό σύστηµα που θα καταστήσει εφικτό, τον ακριβή 

καθορισµό των πόρων, που αναλώνονται σε προϊόντα και υπηρεσίες (Sotirakou & 

Zeppou, 2005). 

Συνεπώς, για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτείται η αποκέντρωση των 

αρµοδιοτήτων των ανώτερων διευθυντών σε στελέχη µεσαίας κλίµακας (Kufidou, 

Petridou & Mihail, 1997). Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η ορθή υλοποίηση των 

πολιτικών και η εκτέλεση µε επιτυχία της ευρύτερης στρατηγικής του κράτους. 

Μια αµοιβαία συµφωνία ανάµεσα στο σχεδιασµό των πολιτικών και στα 

εκτελεστικά όργανα, είναι η καλύτερη εγγύηση για την πραγµατική κατανόηση και 

εφαρµογή των έργων. Έτσι, επιτυγχάνεται δια-δραστική επικοινωνία και απόλυτη 

συνεργασία µεταξύ των στελεχών σχεδιασµού των πολιτικών και των εκτελεστικών 

οργάνων που τις υλοποιούν (Pollitt, 1986). 

Τα εκτελεστικά τµήµατα είναι απολύτως υπεύθυνα για την εκτέλεση των 

συµφωνιών, όταν τους παρέχεται διοικητική αυτονοµία. Η κεντρική διοίκηση και οι 

αντίστοιχοι φορείς, πρέπει να είναι συνοδευτικοί στη λειτουργική διοίκηση και να 

επικεντρώνουν το ρόλο τους στο σχεδιασµό και την υλοποίηση της µακροπρόθεσµης 

στρατηγικής πολιτικής (Kufidou et al., 1997). 

Ωστόσο, η κριτική που ασκείται στην ενσωµάτωση των αρχών του Ν∆Μ για 

την τοπική αυτοδιοίκηση αφορά ότι, µε την εφαρµογή των µοντέλων διοίκησης των 

ιδιωτικών επιχειρήσεων, έχει χαθεί η επαφή µε τον πολίτη, καθώς αντιµετωπίζεται ως 

''πελάτης'' (Spanou, 1996). Για την αποφυγή αυτού του φαινοµένου τα µέτρα που 

πρέπει να ληφθούν (Ongaro,2008), αφορούν: 

- Μετακίνηση από τον προσανατολισµό στην εσωτερική διοίκηση, προς ένα 

µοντέλο επικεντρωµένο στις ανάγκες των πολιτών και 

- Ανανέωση του τρόπου λήψης των τοπικών αποφάσεων.  
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Με ποικίλους τρόπους, οι πολίτες θα πρέπει να λαµβάνουν έναν πιο προεξέχων ρόλο 

στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων, που αφορούν τοπικές υποθέσεις.  

Εκτός από τους παραδοσιακούς τρόπους συµµετοχής των πολιτών, νέες 

µέθοδοι πρέπει να εισαχθούν, όπως οι ψηφοφορίες των πολιτών, οι κριτικές επιτροπές 

πολιτών, αλλά κυρίως νέες διαδικασίες για δια-δραστική και συµµετοχική λήψη 

αποφάσεων (Torres & Pina 2002).  

Οι τοπικές κυβερνήσεις θα πρέπει να αποφασίσουν τη συµµετοχή και την 

ανάµιξη των πολιτών και όλων των άλλων οµάδων ενδιαφέροντος, στα στάδια του 

σχεδιασµού των δηµόσιων έργων (projects), που αφορούν την τοπική κοινωνία.  

Σε περιπτώσεις διαφορετικών ή αντίθετων οµάδων ενδιαφέροντος, ο ρόλος 

της τοπικής κυβέρνησης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, θα στρέφεται προς ένα 

ρόλο διαµόρφωσης της διαδικασίας και διοίκησης αυτής. Κατά αυτό τον τρόπο, η 

διαδικασία αποδίδει κάποιου είδους εφικτού συµβιβασµού, αποδοχής και οµοφωνίας. 

Ο εξωτερικός προσανατολισµός στον πολίτη, µε τη µορφή και την έννοια του 

πελάτη, έχει υπάρξει αντικείµενο των διοικητικών µεταρρυθµίσεων σε πολλά κράτη 

παγκοσµίως (Tregaskis & Brewster, 2003). Αυτές οι µεταρρυθµίσεις δεν είναι 

προσανατολισµένες µόνο προς το εσωτερικό περιβάλλον λειτουργίας, αλλά δίνουν 

έµφαση στην εξωτερική παράδοση των υπηρεσιών και των προϊόντων στο πολίτη-

πελάτη.  

Ιδέες για καλύτερη και πιο φιλική παράδοση υπηρεσιών, όπως τα 

καταστήµατα µιας στάσης (ΚΕΠ), τα ερωτηµατολόγια πελατών και οι 

δηµοσκοπήσεις πολιτών, πρέπει να εισαχθούν σε µεγαλύτερο βαθµό. Η συµµετοχική 

λήψη αποφάσεων παρουσιάζεται να επισηµαίνει την ανάγκη, ενός κατά βάση 

διαφορετικού µοντέλου δηµόσιας διακυβέρνησης.  

Κατά τη δεκαετία του '70, η ανάπτυξη προγραµµάτων διοίκησης, αποτέλεσε 

το αποκορύφωµα του ολοκληρωµένου κυβερνητικού σχεδιασµού. Η οικονοµική 

ύφεση και η δηµοσιονοµική κρίση είχαν δώσει ένα τέλος στην ευφορία που 

αφορούσε την κυβερνητική καθοδήγηση. Η απόλυτη κυβερνητική υπεροχή οδήγησε 

στην αποστροφή προς την έντονη κυβερνητική παρέµβαση (Wright, 1994).  

Στη δεκαετία του '80 αποσύρθηκε το κράτος πρόνοιας, προς όφελος της 

ελεύθερης αγοράς. Φιλελευθεροποίηση, καθιέρωση ελεύθερου ανταγωνισµού, 

ιδιωτικοποιήσεις υπήρξαν οι µεταρρυθµίσεις εκείνης της εποχής.  
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Όλα αυτά τα χρόνια εξέλιξης του διοικητικού φαινοµένου η δηµόσια 

διακυβέρνηση µετακινήθηκε από την έντονη ιεράρχηση των διοικητικών δοµών, στις 

αρχές και συνθήκες της ελεύθερης αγοράς (Ferlie et al., 2005).  

Η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική, οικονοµική κρίση και η δηµοσιονοµική 

ύφεση των περισσότερων ανεπτυγµένων κρατών, έχει µετατρέψει τη δεκαετία που 

άρχισε σε ένα πεδίο αναζήτησης για ένα ενδιάµεσο µεταξύ των δύο ακραίων 

µοντέλων δηµόσιας διοίκησης. Το µοντέλο αυτό βρίσκεται στη χρυσή τοµή µεταξύ 

της έντονης ιεράρχησης των γραφειοκρατικών προτύπων και της απόλυτης 

απελευθέρωσης των κανόνων αγοράς, που προάγουν οι αρχές του Ν∆Μ. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

Η δηµόσια διοίκηση βρίσκεται πάντα στη επικαιρότητα, λόγω της 

ιδιαιτερότητας του έργου που προσφέρει και των ραγδαίων µεταβολών που έχουν 

επέλθει στη δοµή των συστηµάτων της, κατά τις τελευταίες δεκαετίες. 

 Η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών των δηµόσιων οργανισµών και η 

αποτελεσµατικότητα της διοίκησης στην υλοποίηση των πολιτικών, αποτελεί την 

κορυφαία προτεραιότητα των µεταρρυθµίσεων στη δηµόσια διοίκηση. 

Η καθιέρωση και η λειτουργία ενός συστήµατος δηµόσιας διοίκησης, το οποίο 

θα προσφέρει ποιοτικές και διαφανείς υπηρεσίες σε όλες τις οµάδες ενδιαφέροντος, 

αποτελεί διαχρονικό αίτηµα όλων των κοινωνικών, πολιτικών και οικονοµικών 

οµάδων.   

 Χαρακτηριστικό φαινόµενο της διοίκησης στην εποχή µας, αποτέλεσε η 

ανάπτυξη του κινήµατος του Νέου ∆ηµόσιου Μάνατζµεντ. Το φαινόµενο αυτό 

αναδύθηκε σε ένα περιβάλλον, όπου ο κρατικός µηχανισµός αδυνατούσε να 

αντιµετωπίσει τα δηµοσιονοµικά προβλήµατα και να διαχειριστεί την κρίση και την 

ύφεση της οικονοµίας.  

 Οι κύριοι υποκινητές του Νέου ∆ηµόσιου Μάνατζµεντ, προώθησαν πολιτικές 

από το χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων, εφαρµόζοντας εργαλεία όπως είναι ο 

στρατηγικός προγραµµατισµός, σε µια προσπάθεια αποτελεσµατικής σύνδεσης των 

δηµόσιων υπηρεσιών µε το περιβάλλον λειτουργίας τους.    

Η σύνδεση αυτή απαιτεί δηµόσιες υπηρεσίες προσανατολισµένες στις ανάγκες 

των πολιτών, που δίνουν έµφαση στα αποτελέσµατα και όχι στις γραφειοκρατικές 

διαδικασίες. Για το σκοπό αυτό προκλήθηκαν βασικές τοµές στη λειτουργία του 

γραφειοκρατικού µοντέλου, µε την εισαγωγή µηχανισµών αξιολόγησης της 

αποδοτικότητας των δηµοσίων υπηρεσιών και τη διοίκηση µε βάση την απόδοση.   

Οι ανωτέρω διοικητικές καινοτοµίες εστιάστηκαν στο λειτουργικό σκέλος της 

δηµόσιας διοίκησης, χωρίς να καταργήσουν το νοµοθετικό και θεσµικό πλαίσιο 

λειτουργίας του κράτους δικαίου, σε µια προσπάθεια να διατηρηθεί η εµπιστοσύνη 

των πολιτών. 

Βασικός είναι ο ρόλος των διεθνών οργανισµών (Ο.Ο.Σ.Α., Παγκόσµια 

Τράπεζα, ∆.Ν.Τ.), µέσω της παροχής τεχνογνωσίας και συµβουλών, στη διάδοση και 
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µεταφορά των αρχών του Νέου ∆ηµόσιου Μάνατζµεντ, στις ανεπτυγµένες και 

αναπτυσσόµενες χώρες.     

Η διάδοση των αρχών του Νέου ∆ηµόσιου Μάνατζµεντ και η εφαρµογή των 

ίδιων πολιτικών µεταρρύθµισης, καλλιεργεί τις βάσεις για µια παγκόσµια διοικητική 

σύγκλιση. Τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. επιχειρούν να διαµορφώσουν τις βάσεις µιας 

ενιαίας πολιτικής για τη µεταρρύθµιση τόσο της κοινοτικής δηµόσιας διοίκησης, όσο 

και των εθνικών δηµόσιων διοικήσεων.    

Η καθιέρωση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού διοικητικού συστήµατος προϋποθέτει 

την ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου και αναλυτικού σχεδίου δράσης, όπου στο αρχικό 

στάδιο θα διαµορφωθεί η κοινή δηµόσια πολιτική σε επίπεδο Ε.Ε. και στη συνέχεια 

θα συµπεριληφθούν τα ιδιαίτερα στοιχεία κάθε χώρας-µέλους, που σχετίζονται µε τις 

πολιτικές δοµές, την κουλτούρα και τους εγχώριους θεσµούς.        

Ωστόσο, οι βασικές επικρίσεις που δέχεται το κίνηµα του Νέου ∆ηµόσιου 

Μάνατζµεντ σχετίζονται µε τις βασικές επιδιώξεις του, σύµφωνα µε τις οποίες θέτουν 

ως άµεση προτεραιότητα τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της 

αποδοτικότητας στη λειτουργία των δηµόσιων οργανισµών.  

Πολλές από τις τεχνικές εφαρµογές του Νέου ∆ηµόσιου Μάνατζµεντ, τείνουν 

να µετατρέψουν τη δηµόσια διοίκηση σε µια τεχνοκρατική αντίληψη του οικονοµικού 

και λογιστικού κέρδους και των αποτελεσµάτων, όπου οι πολίτες µετατρέπονται σε 

πελάτες. Ο ρόλος του κράτους εµφανίζεται να περιορίζεται, από το βασικό 

διαµορφωτή των πολιτικών, σε ένα ρόλο εσωτερικού ελεγκτή του επιπέδου των 

παρεχόµενων υπηρεσιών.      

Παράλληλα, η κρίση εµπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στις 

µεταρρυθµιστικές προσπάθειες επιβάλλει την επαναξιολόγηση των προτεραιοτήτων 

του Ν∆Μ, προσδιορίζοντας θέµατα όπως η διασφάλιση της διαφάνειας και της 

αξιοπιστίας.     

Το κλίµα ανασφάλειας και καχυποψίας που καλλιεργείται από τις 

µεταρρυθµίσεις µε βάση το Ν∆Μ, σχετίζεται και µε την ανάπτυξη οικονοµικών 

συνεργασιών των κρατικών οργανισµών µε τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα, για 

την επίτευξη συγκεκριµένων οικονοµικών στόχων. Το γεγονός αυτό µπορεί 

καλλιεργήσει αδιαφανείς διαδικασίες και φαινόµενα διαφθοράς των κρατικών 

λειτουργών.    

Ωστόσο, οι επιφυλάξεις και η κριτική που ασκείται δεν απορρίπτει σε καµιά 

περίπτωση τις αρχές και τις θετικές προθέσεις των µεταρρυθµίσεων, αλλά έχει ως 
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στόχο να προσεγγίσει τα παγκόσµια χαρακτηριστικά τους και να περιορίσει τις 

ανεπιθύµητες δραστηριότητες που προκαλούν τα αρνητικά φαινόµενα. 

Οι τεράστιες οικονοµικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής, µε 

επιδράσεις που διαχέονται στην εκπαίδευση, στην αγορά εργασίας, στη συνοχή της 

κοινωνίας, αλλά και στο ίδιο το περιεχόµενο και το νόηµα της πολιτικής, καθιστούν 

αναγκαία δέσµη αλλαγών στη λειτουργία των δηµόσιων οργανώσεων. 

Στην Ισπανική περίπτωση, οι κυβερνητικές πολιτικές ενδιαφέρθηκαν 

περισσότερο για την εικόνα της δηµόσιας διοίκησης, παρά για την υιοθέτηση 

µεθόδων ενίσχυσης της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας, όπως 

προτείνονται από το Ν∆Μ. Οι µεµονωµένες πρωτοβουλίες των διεθνών οργανισµών, 

έχουν συνεισφέρει µόνο στη δηµιουργία πιέσεων, για την εισαγωγή 

µεταρρυθµιστικών προγραµµάτων και δοµικών αλλαγών. 

Κατά αντίστοιχο τρόπο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί το βασικό προωθητικό 

παράγοντα των µεταρρυθµίσεων στην Ελληνική δηµόσια διοίκηση, καθώς µέσω των 

κοινοτικών προγραµµάτων, προσπαθεί να προωθήσει τις αξίες και τις δράσεις της 

θεµατολογίας του Ν∆Μ.  

Μετά από δεκαετίες κυβερνητικών µεταρρυθµιστικών υποσχέσεων και 

αποφάσεων στην Ελληνική δηµόσια διοίκηση, η εφαρµογή και η αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων των προηγούµενων µεταρρυθµιστικών προγραµµάτων, προτείνει 

περισσότερες εξελίξεις και αλλαγές µε βάση τις αρχές του Ν∆Μ.  

Η πρόοδος που παρουσιάζει η Ελλάδα στον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας 

διοίκησης και οι µεταρρυθµίσεις των κανόνων και των ρυθµιστικών διατάξεων, 

έρχονται σε σύγκρουση µε τις µακροπρόθεσµες, ισχυρές παραδόσεις της κρατικής 

παρέµβασης, της πελατειακής πολιτικής και της οικονοµικής προστασίας.  

 Ένα εύρος νέων προγραµµάτων και πρωτοβουλιών απαιτείται για τη 

βελτίωση της ποιότητας της δηµόσιας διοίκησης και την υιοθέτηση νέων 

διευθυντικών πρακτικών, οι οποίες θα κάνουν τους Ελληνικούς δηµόσιους 

οργανισµούς πιο αποδοτικούς και λιγότερο γραφειοκρατικούς.  

Η απλοποίηση των καθηµερινών διοικητικών πράξεων και η αναβάθµιση της 

σχέσης µεταξύ του κράτους και των πολιτών, αποτελεί µία από τις βασικές επιδιώξεις 

της Ε.Ε. και σε αυτή την πορεία οφείλει να κατευθυνθεί και η Ελλάδα. 

 Όλα αυτά τα θέµατα όµως, απαιτούν µια ολοκληρωµένη θεώρηση της 

κυβερνητικής διοικητικής δόµησης, ικανής να µεταφράσει τους κανονισµούς και τις 

οδηγίες της Ε.Ε. σε εφαρµόσιµους νόµους, καθώς επίσης και ικανούς να 
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ανταποκρίνονται και να εκµεταλλεύονται ευκαιρίες που δίνονται από την Ε.Ε. και 

τους υπόλοιπους διεθνείς οργανισµούς.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Χρονικά Ορόσηµα (milestone) στην Ιστορία του ∆ηµόσιου 
Μάνατζµεντ 
 
4ος π.Χ. αιώνας O Shen Pu-hai κυβερνήτης της Βόρειο-κεντρικής Κίνας, κωδικοποιεί τις αρχές της 

διοίκησης 
124 π.Χ. Ίδρυση του αυτοκρατορικού πανεπιστηµίου στην Κίνα, για την καλλιέργεια των αξιών 

και των νοοτροπιών των δηµόσιων υπηρεσιών  
529 µ.Χ. Πρώτο προσχέδιο της διακήρυξης του Κώδικα του Ιουστινιανού, σύνοψη του Ρωµαϊκού 

νόµου  
1154-1189 Ο Αγγλικός κοινός νόµος, καθιερώθηκε επί βασιλείας του Henry II 
1231 Ο Frederick II της Κάτω Ιταλίας και Σικελίας επιβάλλει νόµους στο Melfi, 

σκιαγραφώντας τη σύγχρονη γραφειοκρατία 
1640-1688 Το απολυταρχικό καθεστώς του Frederick William (Ο Μέγας Εκλέκτορας) του 

Βρανδεµβούργο (αργότερα Πρωσία) καθιερώνει τη δηµόσια υπηρεσία, ως υποχρέωση 
και όχι κυβερνήτη των πολιτών 

1648 Η Συµφωνία της Βεστφαλίας δηµιουργεί Ευρωπαϊκή κοινότητα των 
ηγεµονικών κρατών 

1688 Η Ένδοξη Επανάσταση ανασυνθέτει τη Βρετανική µοναρχία µε τη περικοπή εξουσίας 
1760 Ο Johann von Justi εκδίδει την απολυταρχική Καµεραλιστική διατριβή, Die Grundfeste 

zu der Macht und Gluckseligkeit der Staaten  
1787 Το Σύνταγµα των Ηνωµένων Πολιτειών περιλαµβάνει εκλεγµένη εκτελεστική εξουσία, 

διάκριση εξουσίας. Εφηµερίδες γνωστές ως The Federalist, εκδίδονται  
1789 Η Επανάσταση στη Γαλλία γνωστοποιεί τη ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώπου, καθιερώνοντας την αρχή της εθνικής (σε αντίθεση µε τη βασιλική) 
κυριαρχίας  

1804-1814/15 Η Βασιλεία του Ναπολέων Βοναπάρτη καθιερώθηκε µε τη ∆ιακήρυξη το 1804, του 
ισχυρού Κώδικα του Ναπολέων, που κωδικοποίησε το αστικό δίκαιο και ενεργοποίησε 
διοικητικές µεταρρυθµίσεις 

1829-1837 Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Adrew Jackson θέτει σε εφαρµογή συστήµατα 
διορισµών, η βάση για την επιλογή προσωπικού του δηµοσίου 

1836 Ο Henry Taylor εκδίδει το πρώτο σύγχρονο βιβλίο αναφοράς στη 
δηµόσια διοίκηση, 'The Statesman' 

1848 Ηπειρωτικές επαναστάσεις επιταχύνουν το κίνηµα προς την πολιτική 
δηµοκρατία και τη Rechtsstaat 

1853 Η Αναφορά των Northcote-Trevelyan, επιταχύνει τη διαδικασία προς την 
επαγγελµατοποίηση των Βρετανικών δηµοσίων υπηρεσιών 

1883 Η ∆ράση Pendleton, θέτει σε εφαρµογή το κίνηµα προς τη µεταρρύθµιση των 
Αµερικάνικων δηµόσιων υπηρεσιών 

1900 Με το βιβλίο ''Πολιτική και ∆ιοίκηση: Μια µελέτη ∆ιακυβέρνησης'' του Frank J. 
Goodnow δηµιουργείται γόνιµο έδαφος για το διοικητικό κράτος 

1911 Η δηµοσίευση των ''Αρχών του Επιστηµονικού Μάνατζµεντ'' του Frederick W. Taylor, 
εγκαθιστά επισήµως το κίνηµα του επιστηµονικού µάνατζµεντ 

1947-1948 Επικρίσεις των Robert A. Dahl, Herbert S. Simon και Dwight Waldo υπονοµεύουν την 
εξουσία της ''παραδοσιακής δηµόσιας διοίκησης'', προετοιµάζοντας τη θεµελίωση του 
''πνευµατικού παροξυσµού'' 

1960-1978 Επιτυχηµένες Αµερικανικές ∆ιοικήσεις προωθούν τα PPBS, MBO, ZBB 
και άλλα εκτελεστικά εργαλεία για τη διοικητική µεταρρύθµιση 

1979-1990 Η Βρετανική κυβέρνηση της Margaret Thatcher ενεργοποιεί το κίνηµα 
του ''Νέου ∆ηµόσιου Μάνατζµεντ'' 

1992 Το βιβλίο των David Osborne και Ted Gaebler ''Επανίδρυση του Κράτους'' διαδίδει την 
ιδέα και πολλές από τις αρχές της µεταρρύθµισης του δηµόσιου µάνατζµεντ 
 

1990-2006 Επηρεαζόµενο από το Νέο ∆ηµόσιο Μάνατζµεντ, το πεδίο του δηµόσιου µάνατζµεντ 
γίνεται διεθνές και αναλογικό  
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USA 
 


