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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
   Μετά τη µεταπολίτευση η σταδιακή διεύρυνση των αρµοδιοτήτων των Ο.Τ.Α α΄ 
βαθµού καθώς και η διαµόρφωση ενός νέου διοικητικού τοπίου στην περιφέρεια 
(περιφερειακή διοίκηση και καθιέρωση δεύτερου βαθµού αυτοδιοίκησης), οδήγησαν 
στη σταδιακή ανάδειξη ενός πολυεπίπεδου συστήµατος άσκησης δηµόσιων πολιτικών 
που προηγουµένως ανήγαν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της κεντρικής 
διοίκησης.1 Παρά τις σηµαντικές µεταρρυθµίσεις, το ζήτηµα της κατανοµής των 
αρµοδιοτήτων µεταξύ της κεντρικής και αποκεντρωµένης διοίκησης, αφενός, και των 
δύο επιπέδων αυτοδιοίκησης, αφετέρου, δεν αποτέλεσε αντικείµενο µιας 
ολοκληρωµένης προσέγγισης των δοµών και διαδικασιών αποτελεσµατικής επίλυσης 
των δηµόσιων προβληµάτων.2 Αντιµετωπίστηκε αποσπασµατικά, µε αποτέλεσµα να 
ανακύψουν έντονες επικαλύψεις και συγκρούσεις αρµοδιοτήτων µεταξύ των 
παραπάνω επιπέδων, που συχνά οδηγούν σε προφανείς ελλείψεις και αδυναµίες ως 
προς τη διαµόρφωση και υλοποίηση δηµόσιων πολιτικών. Η συνολική αναδιάταξη 
των επιπέδων διοίκησης και αυτοδιοίκησης απαιτεί τη συνολική προσέγγιση της 
κατανοµής των αρµοδιοτήτων µεταξύ των επιπέδων που θα προκύψουν µε στόχο την 
εξασφάλιση της ενότητας και ολοκλήρωσης στην άσκηση των κρατικών 
λειτουργιών

3.  
                                                 
1 Βλ. Έκθεση της επιτροπής Ι.Τ.Α  (Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης) ∆ιοικητικός εκσυγχρονισµός, 
«Προς το ∆ήµο του 21ου αιώνα», Αθήνα Μάρτιος 2007,σελ. 50-53. Το θεσµικό πλαίσιο για την τοπική 
αυτοδιοίκηση περιλαµβάνεται ιστορικά στα εξής νοµοθετήµατα: Ν. 2503/97 «∆ιοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση», Ν. 1622/1986 «Τοπική 
Αυτοδιοίκηση - Περιφερειακή Ανάπτυξη - ∆ηµοκρατικός Προγραµµατισµός», Π.∆. 410/95  
"∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας", Κωδικοποίηση των ισχυουσών διατάξεων του ∆ηµοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν, Ν. 2539/1997 «Συγκρότηση της 
Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», N. 3345/2005 «Οικονοµικά θέµατα Νοµαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων και ρύθµιση διοικητικών θεµάτων», Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και 
Κοινοτήτων», N. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών & Κοινοτικών υπαλλήλων». 
2 Βλ. Άρθρο 102 του Συντάγµατος: 
«1. Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και 
δεύτερου βαθµού. Υπέρ των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκµήριο αρµοδιότητας για 
τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Νόµος καθορίζει το εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών 
υποθέσεων, καθώς και την κατανοµή τους στους επί µέρους βαθµούς. Με νόµο µπορεί να ανατίθεται 
στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης η άσκηση αρµοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του 
Κράτους….  
4. Το κράτος ασκεί στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία που συνίσταται αποκλειστικά 
σε έλεγχο νοµιµότητας και δεν επιτρέπεται να εµποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση 
τους. Ο έλεγχος νοµιµότητας ασκείται, όπως νόµος ορίζει. Πειθαρχικές ποινές στα αιρετά όργανα της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, εκτός από τις περιπτώσεις που συνεπάγονται αυτοδικαίως έκπτωση ή αργία, 
επιβάλλονται µόνο ύστερα από σύµφωνη γνώµη συµβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία από 
τακτικούς δικαστές, όπως νόµος ορίζει….» 
Λόγω της σαφούς διατύπωσης του άρθ. 102 παρ. 1 του Συντάγµατος στη οποία δεν περιλαµβάνεται 
επιφύλαξη νόµου, ο κοινός νοµοθέτης δεν µπορεί να αφαιρεί  οποιαδήποτε τοπική υπόθεση από την 
αρµοδιότητα των Ο.Τ.Α και να την αναθέτει στην αρµοδιότητα του Κράτους ή άλλου δηµόσιου ή 
ιδιωτικού φορέα, βλ  Α. Γ. Ράικος , Συνταγµατικό ∆ίκαιο, τόµος Α΄, τεύχος Γ΄, Εκδόσεις  Α. Ν. 
Σάκκουλα 1987, σελ. 70. Επίσης οποιαδήποτε αφαίρεση αρµοδιότητας από τα περιφερειακά όργανα 
που τείνει να µειώσει ή να καταστήσει τη γενική τους αρµοδιότητα επί των περιφερειακών/τοπικών 
υποθέσεων ειδική είναι αντισυνταγµατική ως αντιτιθέµενη στα άρθρα 101, 102 παρ 1, και 118 παρ 3 
του Συντάγµατος, βλ Π. Παυλόπουλος, Η Συνταγµατική κατοχύρωση της αποκέντρωσης, Επιθεώρηση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου και ∆ιοικητικού ∆ικαίου, 1990, σελ 481. 
 3Βλ. Ι.Τ.Α  (Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης) Μελέτη για τη λειτουργική αναβάθµιση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης εν όψει της ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης. Μια πρώτη προσέγγιση της µεταφοράς και 
ανακατανοµής στους προτεινόµενους Ο.Τ.Α πρώτου και δεύτερου βαθµού, Αθήνα , ∆εκέµβριος 2009, 
σελ. 245. 
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 Ένα βασικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης πολιτικής και οικονοµικής 
πραγµατικότητας είναι ότι µεγάλο  µέρος των έργων και των επενδυτικών 
δραστηριοτήτων πραγµατοποιείται από τους Ο.Τ.Α (Οργανισµούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης). Η διαρκής διοικητική βελτίωση είναι η στρατηγική επιδίωξη των 
δηµόσιων υπηρεσιών που όχι µόνο οφείλουν να διαχειρίζονται έννοµα τις  δηµόσιες 
υποθέσεις αλλά και µε όρους αποτελεσµατικότητας, αποδοτικότητας και ποιότητας4. 
Η εφαρµογή του προγράµµατος <<Καλλικράτης>> αποσκοπεί στο οι δήµοι να 
ενδυναµωθούν ακόµη περισσότερο και  σε στελεχιακό δυναµικό αλλά και να είναι σε 
θέση να αναλαµβάνουν και να ολοκληρώνουν έργα στα όρια της επικράτειάς τους. 
Είναι ενδεικτικό ότι στο άρθρο 4, του Ν3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης της ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης, 
αναφέρεται ότι: <<Μεταξύ των δύο βαθµών τοπικής αυτοδιοίκησης δεν υφίστανται 
σχέσεις ελέγχου και ιεραρχίας, αλλά συνεργασίας και συναλληλίας, οι οποίες 
αναπτύσσονται βάσει του νόµου, κοινών συµφωνιών, καθώς και µε το συντονισµό 
κοινών δράσεων>>. Οι σχέσεις αυτές µεταξύ των δύο βαθµών τοπικής αυτοδιοίκησης 
αναπτύσσονται βάσει του νόµου, κοινών συµφωνιών καθώς και µε το συντονισµό 
κοινών δράσεων, µε απώτερο σκοπό την αποτελεσµατική λειτουργία τους. Σύµφωνα 
µε βασική αρχή της διοικητικής επιστήµης, η έννοια της αποτελεσµατικότητας 
αναφέρεται στην υλοποίηση ή πραγµατοποίηση των προγραµµατισµένων τυπικά 
προβλεπόµενων στόχων

5. Οι συγχρηµατοδοτήσεις που βοηθούν τους δήµους να 
αναλαµβάνουν µεγάλης εµβέλειας έργα µελλοντικά θα περιοριστούν καθώς νέες 
χώρες εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή οικογένεια και διεκδικούν µερίδιο από τα 
διανεµόµενα πακέτα στήριξης. Είναι ύψιστης σηµασίας να κατανοηθεί από τους 
ανθρώπους που ασχολούνται ενεργά µε την πολιτική και ειδικότερα  µε την τοπική 
κοινωνία ότι ο <<Καλλικράτης>> αποτελεί την ευκαιρία για αναδιοργάνωση των 
υπηρεσιών τους, την καταγραφή ελλείψεων, την στελέχωση των υπηρεσιών και όχι 
µία χωρική  ανακατάταξη  συνόρων.   
    Η παρούσα εργασία δεν αποσκοπεί µόνο στη διαπίστωση των  προβληµάτων που 
υπάρχουν αλλά το πώς θα µπορούσαν να  περιοριστούν  και οι απαραίτητες  
επεµβάσεις να πραγµατοποιούνται  πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την 
παράδοση των έργων. Η εµπειρία δείχνει ότι οι δηµόσιες υπηρεσίες έχουν αρχίσει να 
ενσωµατώνουν εργαλεία της κοινωνίας της πληροφορίας στις εσωτερικές τους 
λειτουργίες αλλά αυτό συντελείται µε αργό και αποσπασµατικό τρόπο. Μια συνολική 
και ριζική µετατροπή του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών 
συνδυασµένη µε την επιµόρφωση των υπαλλήλων θα ήταν δυνατό να βοηθήσουν 
ώστε να  αποκτήσει η δηµόσια διοίκηση σύγχρονα χαρακτηριστικά και να 
υπερπηδήσει τα εµπόδια του χρόνου και της απόστασης. Η οποιασδήποτε µορφής 
παροχή δηµόσιας υπηρεσίας πρέπει να στηρίζεται σε ορθές πρακτικές οι οποίες έχει 
αποδειχθεί ότι προσφέρουν υπηρεσίες βελτιωµένης ποιότητας, τη µείωση του  χρόνου 
αναµονής, τη βελτίωση της οικονοµικής αποδοτικότητας, την αύξηση της 
παραγωγικότητας και την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.   
  Τα αίτια της διοικητικής µεταρρύθµισης αναλύονται µέσω της επιχειρηµατολογίας 
για τη διοικητική βελτίωση των δηµόσιων υπηρεσιών. Αν και στη διοικητική 
επιστήµη απαντούν όλο και συχνότερα αναφορές για τη συµβολική αξία των 
µεταρρυθµίσεων, γεγονός είναι ότι η διοικητική µεταρρύθµιση και η 
αποτελεσµατικότητα είναι αµοιβαία συσχετιζόµενα µεγέθη. Και όταν ακόµη 
                                                 
4 Βλ. Ν. Μιχαλόπουλος, Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στην εποχή των αποτελεσµάτων, εκδόσεις Παπαζήση 
2007, σελ. 19 
5 Βλ. Ν. Μιχαλόπουλος, Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στην εποχή των αποτελεσµάτων, εκδόσεις Παπαζήση 
2007, σελ. 30 
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καταγράφεται κάποια <<διγλωσσία>> ή <<υποκρισία>>, δηλαδή µια απόκλιση 
µεταξύ των υποσχεθέντων και των προσδοκιών που καλλιεργεί κάθε   διοικητική 
µεταρρύθµιση και των πραγµατικών δράσεων ή αποτελεσµάτων αυτής, αφετηρία της 
εκπόνησης ενός µεταρρυθµιστικού προγράµµατος είναι η δυσαρέσκεια µε την 
υφιστάµενη κατάσταση και η προσδοκία βελτίωσης της µέσω της µεταρρύθµισης. 
Εάν πάντως  η διοικητική  µεταρρύθµιση δεν µεταφράζεται σε συγκεκριµένες 
επιχειρησιακές δράσεις προσανατολισµένες στην υλοποίηση απτών αποτελεσµάτων  
ίσως οι αρχικές προσδοκίες να  δίνουν τη θέση τους στον σκεπτικισµό, αργότερα 
στον κυνισµό και στο τέλος στην απελπισία6. Οι αλλαγές που θα επιφέρει  το 
πρόγραµµα <<Καλλικράτης>> δεν αναφέρονται σε µεµονωµένα προβλήµατα ή 
καταστάσεις τα οποία αντιµετωπίζει η αυτοδιοίκηση. Η διοικητική µεταρρύθµιση έχει 
ευρύτερες διαστάσεις και χρειάζεται συνολικότερη αντίληψη, κινητοποίηση πόρων 
και µέσων. Ο τρόπος µετάβασης µπορεί να µην είναι πάντοτε οµαλός ή γνωστός, να 
απαιτείται επανασχεδιασµός σε ορισµένους τοµείς, και οι αντιδράσεις είναι 
αναµενόµενες διότι σπάνια υπάρχει συµφωνία µεταξύ των εµπλεκοµένων. Στη 
βιβλιογραφία δεν υπάρχει η γνώση για το <<πως>>  της επίλυσης αυτών των 
προβληµάτων, αλλά η εµπειρία έχει δείξει ότι η αλλαγές στο τρόπο διοίκησης και η 
πραγµατοποίηση µεταρρυθµίσεων πάντα είναι προς όφελος των φορέων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Βλ. Ν. Μιχαλόπουλος, Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στην εποχή των αποτελεσµάτων, εκδόσεις Παπαζήση 
2007, σελ. 47 
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1.Γενικές πληροφορίες 
 
  Τα δηµόσια έργα και οι επενδύσεις που υλοποιούνται από τους δηµόσιους φορείς 
εξυπηρετούν συλλογικούς σκοπούς ή το δηµόσιο συµφέρον. Τα δηµόσια έργα έχουν 
πάντως κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία διαφοροποιούν την ανάλυσή τους 
από την αντίστοιχη των ιδιωτικών επενδύσεων

7. Στρατηγικής σηµασίας θέµα που 
απασχολεί την διοίκηση των ΟΤΑ είναι το εάν οι στρατηγικές, η φύση και η 
λειτουργία των οργανισµών µπορεί να σχεδιάσει επιχειρησιακά προγράµµατα και 
δράσεις επαρκώς στοχοθετηµένες  που ταυτόχρονα να ανταποκρίνονται και να 
εκφράζουν τις ανάγκες των πολιτών. Ακόµη και οι Ο.Τ.Α µε τα περιορισµένα 
οικονοµικά µέσα που διαθέτουν πραγµατοποιούν έργα τα οποία είναι µεγαλύτερης 
οικονοµικής κλίµακας και χρόνου ζωής σε σχέση µε τα ιδιωτικά. 
  Η µεγαλύτερη διάρκεια ζωής των αυτών των έργων, σε σχέση µε τα ιδιωτικά 
συµβάλει ώστε από την δηµιουργία ενός έργου προκύπτει όφελος και  εξυπηρετεί  και 
τις επόµενες γενεές. Η χρηµατοδότηση του λοιπόν µε δανεισµό,  καταµερισµό  του 
συνολικού κόστους και µακροπρόθεσµη αποπληρωµή του διαφαίνεται να είναι η 
ιδανικότερη λύση. Τα προβλήµατα ανακύπτουν γιατί στην πλειονότητα   τους όλα τα  
έργα που αναλαµβάνονται να πραγµατοποιηθούν από το δηµόσιο υπέρ-
κοστολογούνται, υπόκεινται σε σηµαντικές καθυστερήσεις ή ακόµη χειρότερα 
εγκαταλείπονται ηµιτελή γιατί δεν   επαρκούν οι πόροι ή γιατί δεν περιλαµβάνονται 
στα σχέδια των νέων διοικήσεων

8.   
  Μια βασική πρόκληση λοιπόν που καλείται να αντιµετωπίσει η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση είναι η µείωσης της αβεβαιότητας που επικρατεί όσον αφορά την προ-
εκτίµηση  του κόστους των έργων. Οι ωφέλειες από την πραγµατοποίηση αυτών των 
έργων είναι άµεσα εµφανής αλλά τα υπόλοιπα στοιχεία τους όπως η επιλογή των 
υλοποιήσιµων δραστηριοτήτων ή τα ποσοτικά χαρακτηριστικά και το κατά πόσο 
αυξήθηκε η ευηµερία των πολιτών δύσκολα αποτιµώνται.  Οι Ο.Τ.Α  καλούνται να 
αναλάβουν ένα πιο ενεργό ρόλο, καθώς πλέον θα διαθέτουν λόγω του 
<<Καλλικράτη>> αυξηµένο στελεχιακό δυναµικό, και ποσοτικά και ποιοτικά (ως 
προς τις ειδικότητες). Οι µεγαλύτεροι δήµοι έχουν ήδη ξεκινήσει και ίσως 
ολοκληρώσει την διαδικασία επιχειρησιακής επάρκειας προκειµένου να είναι 
πιστοποιηµένοι και να µπορούν να αναλαµβάνουν έργα και το σηµαντικότερο να µην 
αντιµετωπίζονται µε δυσπιστία από τους αρµόδιους φορείς  όσον αφορά την 
ικανότητά τους να  διαχειριστούν κονδύλια. Από τους φορείς που αναλαµβάνουν να 
υλοποιήσουν ένα έργο, µικρότερο ή µεγαλύτερο, δεν ζητείται πλέον µόνο να το 
παραδώσουν άρτιο  και µέσα στα προκαθορισµένα χρονικά περιθώρια αλλά να έχουν 
επιµεληθεί και µία σειρά από δευτερογενείς παράγοντες όπως είναι οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η εναρµόνιση του  µε το σύνολο του επιχειρησιακού 
σχεδιασµού, ο σεβασµός  των  επιθυµιών του κοινωνικού συνόλου αλλά και των 
αναδόχων του έργου ειδικά όταν αυτά είναι συγχρηµατοδοτούµενα. 
   Οι ανάγκες για δηµόσια έργα και οι σχετικές προτάσεις είναι πολλές (θεωρητικά 
άπειρες). Οι οικονοµικοί πόροι για την υλοποίηση των επενδυτικών προτάσεων είναι 
                                                 
7
Βλ. Σ. Πολύζος, ∆ιοίκηση & ∆ιαχείριση των έργων - Μέθοδοι και τεχνικές, τόµος Ι, εκδόσεις Κριτική 

2004, σελ. 339 
8 Βλ Ετήσια  Έκθεση Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για το 2009 (Μάιος 2010, Αθήνα), σελ 
173 και 174.  Στην αναζήτηση πειθαρχικών ή/και ποινικών ευθυνών ανά θεµατικό αντικείµενο για το 
2009 και ειδικά στον τοµέα των έργων ο δείκτης παραβατικότητας εµφανίζεται 23,61% έχοντας 
ενσωµατωθεί και υποθέσεις των ΟΤΑ (πολύ πιο πάνω από την αντίστοιχη µέση τιµή 14,81%). Όταν 
εξετάζονται οι παραβάσεις ανά φορέα οι ΟΤΑ εµφανίζουν του µεγαλύτερους δείκτες (15,24) και 
αποκλίνουν αισθητά από τη µέση τιµή (14,81). 
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περιορισµένοι
9.  Η διαδικασία της επιλογής και της θέσπισής προτεραιοτήτων δεν 

είναι κάτι καινούργιο που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι δήµοι αλλά ίσως να 
πρέπει να επιταχύνουν τις διαδικασίες που αφορούν την αναπτυξιακή τους 
προσπάθεια µιας και η πολιτεία µοιάζει να θέλει να τους καταστήσει συνέταιρους στη 
δική της προσπάθεια.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9
Βλ. Σ. Πολύζος, ∆ιοίκηση & ∆ιαχείριση των έργων Μέθοδοι και τεχνικές, τόµος Ι, εκδόσεις Κριτική 

2004, σελ 340 
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2. ∆ιοίκηση-∆ιαχείριση έργων 
2.1Βασικές  έννοιες της ∆ιοίκησης-∆ιαχείρισης έργων 
 
2.1.1Ορισµός έργου 
  
   Υπάρχουν πάρα πολύ ορισµοί για το τι είναι έργο. Για τις ανάγκες της παρούσης 
εργασίας ένας κοινά αποδεκτός ορισµός είναι ο εξής: Έργο είναι µια χρονικά 
περιορισµένη προσπάθεια για τη δηµιουργία ενός µοναδικού προϊόντος ή µίας 
µοναδικής υπηρεσίας10.  Υπάρχουν έργα που ολοκληρώνονται και µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν άµεσα από τους αποδέκτες τους και άλλα για τα οποία δεν είναι 
αρκετό ένα οικονοµικό έτος αλλά συνεχίζονται καθώς οι απαιτούµενοι πόροι και οι 
αντίστοιχοι προϋπολογισµοί  τους καλύπτουν ένα πολυετές χρονικό διάστηµα µέχρι 
την ολοκλήρωσή τους. Η αναφορά που γίνεται στον χρονικό περιορισµό δεν αφορά 
περιορισµό στον οποίο  υπόκεινται το έργο, για να χαρακτηριστεί ως τέτοιο, αλλά στο 
γεγονός ότι πριν καν της ενάρξεώς του πρέπει να υπάρχει ο χρονικός ορίζοντας 
ολοκλήρωσης και παράδοσής του.   
 
 
2.1.2Οι εµπλεκόµενοι στο έργο 
 
  Το έργο αποτελεί προϊόν ανάγκης. Προορισµός του είναι η βελτίωση µιας 
υπάρχουσας κατάστασης, η οποία δεν κρίνεται ικανοποιητική ή η δηµιουργία µιας 
ολοκληρωτικά νέας κατάστασης. Σε αυτή την προσπάθεια εµπλέκονται διαφορετικοί 
άνθρωποι και κοινωνικές οµάδες  συχνά µε διαφορετικές προσδοκίες για το έργο, οι 
οποίοι όµως αποτελούν την προϋπόθεση για να υπάρξει το έργο11. (Βλ σχήµα 1) 
 
Κοινωνικές                  (Γνώση)                     ∆ηµόσιες                   ∆ιακυβέρνηση 
∆ιαδικασίες                                                    Πολιτικές 
 
 
 
Ανταγωνιστικότητα       Νέες                            Νέο Κράτος                 ∆ίκτυα 
Παγκοσµιοποίηση         Τεχνολογίες                Κοινωνικοί                   Νέα  
Βιωσιµότητα                  Τεχνολογίες                Εταίροι                         ∆ιοικητικά      
                                       Πληροφοριών             Ιδιωτ.Τοµέας               Συστήµατα 
                                       Επικοινωνιών             Κοινωνία                     Ψηφιακοί  
                                       Καινοτοµία                 Πολιτών                      ∆ήµοι 
                                                                                                              
Ανεργία                       Πληροφορία            Νέες Προτεραιότητες      Λογοδοσία 
Μετανάστευση           ∆ια βίου Μάθηση     Συµµετοχή                 Αποτελεσµατικότητα 
Νέα φτώχεια               Εµπειρία                   Συναίνεση                     Συστηµική 
                                                                     Αποκέντρωση                Σκέψη 
                                                                                                             Ηθική 
                                                                                                            ∆ιαχείριση  
 
Σχήµα 1.Η ∆ιακυβέρνηση στην ΤΑ ως τελική έκφραση των δηµοσίων πολιτικών  
              που εκφράζουν κοινωνικές διαδικασίες .  
                                                 
10
Βλ. Α. ∆ηµητριάδη, ∆ιοίκηση-∆ιαχείριση έργου, εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών 2009, σελ 19 

11 Βλ. Α. ∆ηµητριάδη, ∆ιοίκηση-∆ιαχείριση έργου, εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών 2009, σελ 21 
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            (∆ιοικητικός   Εκσυγχρονισµός, <<Προς το ∆ήµο του 21ου  Αιώνα >>  
             Συζήτηση και µια πρόταση, Ι.Τ.Α (Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης) 
             20-3-2007,  Σελ 32) 
 
  Στην περίπτωση των δηµόσιων έργων και αυτών που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α 
ενδέχεται τόσο να υλοποιεί ο ίδιος ο φορέας το έργο ( µε αυτεπιστασία), ή να 
αναζητήσει αναδόχους υλοποίησης µε διαγωνιστική διαδικασία. Στην πρώτη 
περίπτωση οι δοµικές αδυναµίες του φορέα υλοποίησης συχνά δεν επιτρέπουν την 
κατάλληλη λειτουργία για την ολοκλήρωση του έργου, ενώ στη δεύτερη οι 
απαιτήσεις είναι αυξηµένες, ιδίως όταν τα έργα συγχρηµατοδοτούνται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς τίθενται προδιαγραφές για την ταχύτητα, πληρότητα, 
τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων και των στόχων του έργου, µε παράλληλη απαίτηση 
τήρησης της νοµιµότητας κατά τη διαδικασία επιλογής. 
   Όλοι οι εµπλεκόµενοι έχουν την τάση να καρπωθούν τη µέγιστη, κατ’ αυτούς, 
δυνατή ωφέλεια από την ολοκλήρωση του έργου και αντίστοιχα να αποφύγουν όσο το 
δυνατόν τη ζηµιά. ∆εν θα ήταν υπερβολή να παρατηρήσουµε ότι τα αντικρουόµενα 
συµφέροντα έχουν σαν αποτέλεσµα η τελική µορφή που θα έχει το έργο να είναι 
αποτέλεσµα <<εξισορρόπησης>> των διαφορετικών επιδιώξεων των εµπλεκοµένων 
στο έργο12.   
  Στο άρθρο 86 παρ.4 και 5 του Ν. Καλλικράτη αναφέρεται ότι: <<Το συµβούλιο της 
δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας µε απόφαση που λαµβάνεται ένα µήνα τουλάχιστον 
πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράµµατος του δήµου, 
εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή µε σειρά προτεραιότητας, ανάλογα µε τον 
επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις 
προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαµβάνει το 
επιχειρησιακό πρόγραµµα του δήµου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν>>. 
∆ηλαδή δίνεται η δυνατότητα στους κοινωνικούς φορείς να συµµετέχουν: <<Στη 
συνεδρίαση του συµβουλίου της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας για τη λήψη των 
αποφάσεων καλούνται οι κοινωνικοί φορείς της περιφέρειάς της δηµοτικής ή τοπικής 
κοινότητας, προκειµένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους>>.  Οι εισηγήσεις αυτές 
στην εκτελεστική επιτροπή έχουν σαν στόχο να γίνει µια πρώτη αξιολόγηση και να 
δοθεί προτεραιότητα, ανάλογα µε τον επείγοντα χαρακτήρα, των αναγκών των 
κατοίκων και των δράσεων που πρέπει να περιλαµβάνει το επιχειρησιακό πρόγραµµα 
καθώς και των έργων που πρέπει να  εκτελεστούν για να συνεισφέρουν στην τοπική 
ανάπτυξη.     
  Ανάλογες αναφορές υπάρχουν σε ειδικό µέρος (κεφάλαιο έκτο) µε τίτλο <<τοπική 
δηµοκρατία>> στο νέο ∆.Κ.Κ (∆ηµοτικός Κοινοτικός Κώδικας) και ειδικότερα: α) 
στο άρθρο 214 (Συµµετοχή στις τοπικές υποθέσεις) όπου προβλέπονται οι βασικές 
αρχές της συµµετοχής, οι οποίες συνίστανται στην υποχρέωση των τοπικών αρχών να 
προωθούν τη συµµετοχή, ευαισθητοποίηση και οργάνωση των δηµοτών γύρω από τις 
τοπικές υποθέσεις, στην υποχρέωση των τοπικών αρχών να διασφαλίζουν την 
πρόσβαση όλων των δηµοτών και κατοίκων στις τοπικές υπηρεσίες χωρίς διακρίσεις, 
να διασφαλίζουν την πρόσβαση τους στην πληροφόρηση, τη διαφάνεια, την 
ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής, στην υποχρέωση διαβούλευσης µε τους 
κατοίκους, τους συλλογικούς φορείς και τις ενδιαφερόµενες οµάδες και β)στο άρθρο  
215 (Αναφορές και προτάσεις. Πληροφόρηση δηµοτών και κατοίκων) που προβλέπει 
την αρχή της ενεργού συµµετοχής των δηµοτών και κατοίκων, την οποία εξειδικεύει 
                                                 
12 Βλ. Α. ∆ηµητριάδη, ∆ιοίκηση-∆ιαχείριση έργου, εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών 2009, σελ 23 
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µε το δικαίωµά τους να καταθέτουν αναφορές και ερωτήσεις για την ενηµέρωσή τους 
για θέµατα που τους ενδιαφέρουν13. 
 
 
2.1.3 Πόροι- αντικείµενο του έργου 
 
    Η ολοκλήρωση ενός έργου απαιτεί την χρησιµοποίηση ανθρώπινων  πόρων, 
εξοπλισµού, υπηρεσιών.  Επειδή για την επίτευξη των έργων συγκροτούνται 
πρόσκαιρες συνεργασίες ή δηµιουργούνται  οµάδες έργου µέχρι την επίτευξη του 
τελικού στόχου κάποιοι πόροι µπορεί να µην ανήκουν στο δυναµικό του φορέα αλλά 
να τους αναζητά στην αγορά14. Αφού αυτό  αποτελεί συχνό φαινόµενο  πρέπει να 
ενισχυθούν και να υποστηριχθούν  οι παροδικές συνεργασίες, η δικτύωση και ο 
συντονισµός της Αυτοδιοίκησης µε άλλους φορείς (µε άλλους Ο.Τ.Α, µε φορείς της 
κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης, µε ιδιωτικούς φορείς, πχ αναπτυξιακές  
συµπράξεις, µε τοπικούς κοινωνικούς φορείς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
(ΜΚΟ), µε φορείς Αυτοδιοίκησης άλλων χωρών µέσω ανταλλαγών, µεταφορά 
τεχνογνωσίας, ενίσχυση της διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας).15  
    Η όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική αποτύπωση των οικονοµικών πόρων που θα 
χρειαστεί ένα έργο συνεπάγεται  ότι και ο αντίστοιχος τελικός προϋπολογισµός αυτού 
δεν θα απέχει δραµατικά από τα αρχικά προϋπολογισµένα κόστη. Η εκ των προτέρων 
σωστή προσέγγιση στα οικονοµικά στοιχεία του έργου δείχνει την ορθολογική κρίση 
και την αποφυγή σπατάλης πόρων.   Το κόστος από την χρήση των πόρων του έργου 
και των υπηρεσιών που χρησιµοποιούνται δεν αφορά  µόνο τη λογιστική παράµετρο 
αλλά εξασφαλίζει ότι οι διεργασίες και οι διαδικασίες που γίνονται είναι προς την 
κατεύθυνση της υλοποίησης  του αρχικά προβλεπόµενου αντικειµένου. Οι υπηρεσίες, 
τα υλικά, οι άνθρωποι που θα τα χρησιµοποιήσουν, οι συνεργασίες που θα 
αναπτυχθούν, έστω και πρόσκαιρα, σηµατοδοτούν και το αντικείµενο του έργου. Αν 
πρόθεση του φορέα  είναι η κατασκευή  η αναλογία των πόρων που θα 
χρησιµοποιήσει θα είναι ριζικά διαφορετική απ’ ότι  αν το έργο προς υλοποίηση είναι 
π.χ µελέτη, παροχή νέας ή βελτίωση υπάρχουσας υπηρεσίας. 
  Συνεπώς, οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να µεταβούν από το υπάρχον 
σύστηµα που στοχεύει µόνο στην αποφυγή του λάθους σε ένα σύστηµα διοίκησης 
που να είναι προσανατολισµένο στην επιτυχία και την εκπλήρωση µετρήσιµων 
αποτελεσµάτων. Προς αυτή την κατεύθυνση θα µπορούσε να αξιοποιηθεί ο Ν 
3230/2004 ο οποίος καθιερώνει ένα σύστηµα διοίκησης µέσω στόχων και δείκτες 
µέτρησης της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας. 
 
 
 
                                                 
13
Βλ Έκθεση της επιτροπής Ι.Τ.Α, Οι έλεγχοι στους Ο.Τ.Α Προτάσεις για τον εξορθολογισµό και την 
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος, Αθήνα 22-6-2006,σελ.77 
14 Βλ ∆. Εµίρης, Οδηγός βασικών γνώσεων στη διοίκηση έργων: a guide to the  project management 
body of  knhowledge (PMBOK) (2006, εκδόσεις Παπασωτηρίου), σελ 290  αναφέρει: Όταν ο φορέας 
υπολποίησης δεν διαθέτει εκ των ενόντων το αναγκαίο προσωπικό ώστε να ολοκληρώσει το έργο, οι 
απαιτούµενες υπηρεσίες µπορούν να αποκτηθούν από εξωτερικές πηγές. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει 
προσλήψεις ανεξάρτητων συµβούλων ή υπεργολαβία σε κάποιο άλλο οργανισµό.  
Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης τεχνογνωσίας από τον ιδιωτικό τοµέα µέσω Σ∆ΙΤ (βλ 
Ν3389/2005)   
15 Βλ. Έκθεση της επιτροπής Ι.Τ.Α και της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε(Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης & 
Αυτοδιοίκησης) Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ψηφιακή σύγκλιση των Ο.Τ.Α και τη µετάβαση 
της Τ.Α στην Τοπική Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνησης, Αύγουστος 2006,σελ. 141. 
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2.1.4 Παράγοντες που επιδρούν στο έργο 
 
  Όπως προαναφέρθηκε οι προϋπολογισµοί για τα έργα που αναλαµβάνουν οι Ο.Τ.Α 
είναι σηµαντικοί για τις οικονοµίες κλίµακας των τοπικών κοινωνιών. Οι 
εµπλεκόµενοι σε αυτά αρκετοί και µερικές φορές οι ρόλοι τους δυσδιάκριτοι. Οι 
πόροι που πάντα υπόκεινται σε ποσοτικούς περιορισµούς πρέπει να χρησιµοποιούνται  
µε φειδώ. Επιπρόσθετα µε όλα τα παραπάνω, καθώς το έργο δεν υφίσταται αυτόνοµο 
και ξεκοµµένο από  τις εξελίξεις, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επιδρούν είτε 
διευκολύνοντας είτε δηµιουργώντας προβλήµατα στην  πορεία του έργου.16 
   Το κοινωνικό, πολιτικό, θεσµικό, και διεθνές περιβάλλον µέσα στο οποίο καλείται 
η οµάδα να υλοποιήσει το έργο είναι καθοριστικής σηµασίας από την στιγµή έναρξής 
έως και τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του. (Βλ σχήµα 2) 
 

∆ήµος

Παγκόσµιο

περιβάλλον

Παγκόσµιο

περιβάλλον

Ευρώπη Χώρα Περιφέρεια

Τοπικά ζητήµατα

Περιφερειακή ανάπτυξη

Σύνταγµα, νόµοι, θεσµοί, οικονοµική ανάπτυξη, εθνική
εµπειρία, ιστορία

Ευρύτερες ευρωπαϊκές τάσεις και αλλάγες, ευρωπαϊκοί κανονισµοί

Σχήµα 2: Καταγραφή και κατανόηση των καλύτερων πρακτικών στο ∆ήµο, 
               στη περιφέρεια, στη χώρα και την Ευρώπη και τη χρησιµοποίησή τους 
               για την οικοδόµηση µιας πρότασης για το «∆ήµο του 21ου Αιώνα». 
               (∆ιοικητικός   Εκσυγχρονισµός, <<Προς το ∆ήµο του 21ου  Αιώνα >>  
                Συζήτηση και µια πρόταση, Ι.Τ.Α (Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης) 
                20-3-2007,  Σελ 31) 
 
  ∆υστυχώς η γενική αντίληψη είναι ότι όταν πρόκειται για δηµόσια έργα αυτά εκ των 
προτέρων είναι καταδικασµένα να µην τηρούν όχι µόνο τα χρονοδιαγράµµατα 
ολοκλήρωσης  αλλά ακόµη να παραβιάζονται και οι στόχοι των ποιοτικών 
                                                 
16 Βλ Ετήσια Έκθεση Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για το 2009 (Μάιος 2010, Αθήνα)  σελ 
12, «…ανεπαρκείς µελέτες για την εκτέλεση των έργων, που πολλές φορές γίνονται σκοπίµως για να 
δικαιολογήσουν πρόσθετες εργασίες…», «….τοµέας κακοδιοίκησης στην Τ.Α είναι τα δηµόσια 
έργα….». 
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χαρακτηριστικών
17. Η νέα πραγµατικότητα µε την οποία σύντοµα θα έρθουν 

αντιµέτωποι οι δήµοι θα εµπεριέχει όλους  τους  επιµέρους παράγοντες(οικονοµικούς, 
χρονικούς, ποιοτικούς, κοινωνικούς, θεσµικούς και νοµικούς) και όλα τα εργαλεία µε 
τα οποία θα καλούνται  να  υλοποιούν έργα (µε αυτεπιστασία ή µε αναδόχους) των 
οποίων θα είναι  οι τελικοί χρήστες. Τα έργα των δήµων, ειδικά µετά την εφαρµογή 
του <<Καλλικράτη>>, θα πρέπει να είναι ενταγµένα και να πραγµατοποιούνται στη 
λογική της εξυπηρέτησης  των αναγκών της χώρας.  Η  ευθύνη κατασκευής και 
σωστής συντήρησης δεν τελειώνει εκεί που εδαφικά τελειώνουν τα όρια του δήµου. 
Αν µέχρι τώρα οι όροι <<παγκοσµιοποίηση>> και <<πολύ-πολιτισµικότητα>> ήταν 
αρκετά µακρινοί για τους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης  στη πραγµατικότητα 
µας αγγίζουν όλους. Στα έργα κάθε χώρας, ακόµη και σε αυτά <<τοπικού>> 
χαρακτήρα, οι εµπλεκόµενοι µπορεί να ανήκουν όλο και περισσότερο στη παγκόσµια 
κοινότητα. Αποτελεί πλέον συνηθισµένο φαινόµενο τα έργα να αναλαµβάνονται από 
εργολήπτριες εταιρίες άλλων χωρών ή να εργάζονται σε αυτά άνθρωποι 
προερχόµενοι από διαφορετικές χώρες µε διαφορετικές πολιτισµικές καταβολές. Τα 
κέντρα αποφάσεων του έργου πιθανόν να είναι διάσπαρτα και σε µεγάλες 
γεωγραφικές αποστάσεις µεταξύ τους18.   Η ήδη διαµορφωµένη  κατάσταση δεν 
επιτρέπει στους φορείς που θέλουν µε σοβαρότητα και υπευθυνότητα να 
αναλαµβάνουν έργα να την αγνοούν.  ∆εν ζητείται να την κατανοήσουν πλήρως 
απλώς να µάθουν να την διαχειρίζονται, να λειτουργούν και να είναι ευέλικτοι στις 
αλλαγές. Σηµαντική βοήθεια, και µε βάση το άρθρο 95 παρ 2 του νόµου του 
προγράµµατος Καλλικράτη, δίνεται σε δήµους που δεν θα είναι ακόµη οργανωτικά 
έτοιµοι την 1.1.2011 να ανταπεξέλθουν στα νέα δεδοµένα. Συγκεκριµένα 
επισηµαίνεται ότι: <<Αν σε δήµους του ίδιου νοµού, δεν υφίστανται υπηρεσίες, µε 
επάρκεια υλικοτεχνικής υποδοµής και προσωπικού, προς άσκηση των πρόσθετων 
αρµοδιοτήτων που απονέµονται σε αυτούς µε το άρθρο 94, περιλαµβανοµένων και 
των τεχνικών υπηρεσιών, για τις σχετικές αρµοδιότητες παρέχεται, υποχρεωτικώς, 
διοικητική υποστήριξη από το δήµο της έδρας του νοµού ή από άλλο εγγύτερο δήµο, 
όπως αυτός ορίζεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, η οποία 
εκδίδεται µέχρι 31.10.2010>>. 
 
 

2.1.5 Το βασικό τρίγωνο 
 
  Όλοι οι προαναφερόµενοι παράγοντες επιδρούν στο έργο και επηρεάζουν το τελικό 
αποτέλεσµα. Όµως, πως µπορεί κάποιος να κρίνει, αν το παραγόµενο αποτέλεσµα 
είναι τελικά θετικό ή αρνητικό; Σύµφωνα µε την επικρατέστερη άποψη, τρία είναι τα 
χαρακτηριστικά, που αποτελούν δείκτες για µια τέτοια εκτίµηση: 

• Η τήρηση των χρονικών δεσµεύσεων 
• Η τήρηση του προϋπολογισµού του έργου 
• Η τήρηση των ποιοτικών προδιαγραφών του έργου19. 

                                                 
17 Βλ Ετήσια Έκθεση Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για το 2009 (Μάιος 2010, Αθήνα) σελ. 
221 και 222 «…επισηµάνθηκε η ανάγκη πιο σχολαστικής και συστηµατικής διερεύνησης όλων των 
παραµέτρων και συνθηκών  κατασκευής του έργου, που δηµοπρατείται µε το σύστηµα µελέτη-
κατασκευή, προκειµένου να αποφεύγονται οι τροποποιήσεις.…..στα χρονοδιαγράµµατα και τη 
πρόοδος του έργου διαπιστώθηκαν σηµαντικές καθυστερήσεις.……δεν εξασφαλίστηκε το συµφέρον 
του δηµοσίου και έγιναν απευθείας αναθέσεις και µάλιστα µε έκπτωση 1% ή και µικρότερη.»   
18
Βλ. Α. ∆ηµητριάδη, ∆ιοίκηση-∆ιαχείριση έργου, εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών 2009, σελ 30 

19
Βλ. Α. ∆ηµητριάδη, ∆ιοίκηση-∆ιαχείριση έργου, εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών 2009, σελ 31 
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  Αυτοί οι τρεις δείκτες είναι αλληλοσυµπληρούµενοι.  Στην υλοποίηση ιδιωτικών 
έργων οι εµπλεκόµενοι από την αρχή καθορίζουν µια στρατηγική  και µια 
συγκεκριµενοποιούν το πως θα διαχειριστούν τους τρεις αυτούς παράγοντες. Στη 
δηµόσια σφαίρα τα πράγµατα αλλάζουν και πρώτα καθορίζονται οι στόχοι και τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά και σε δεύτερο χρόνο αναζητούνται οι πόροι και οι 
άνθρωποι που θα ενορχηστρώσουν τις δυνάµεις τους για να φέρουν σε πέρας το έργο. 
Το δηµόσιο λογιστικό και κατ’ επέκταση και αυτό των Ο.Τ.Α  καταρτίζεται πρώτα ως 
προς το σκέλος των εξόδων και µετά το σκέλος των εσόδων προσπαθεί, µάταια, να 
καλύψει τα αναγραφόµενα έξοδα. Ένας τέτοιος προϋπολογισµός  δεν ευνοεί τον 
ορθολογικό προγραµµατισµό των έργων και υποδαυλίζει την χρηµατοδότησή τους. 
Είναι σύνηθες φαινόµενο έργα που είχαν διάρκεια πολύ περισσότερη από ένα 
οικονοµικό έτος ξαφνικά να µην συνεχίζονται γιατί  απλά  το κόστος τους δεν είχε εξ’ 
ολοκλήρου από την αρχή υπολογιστεί σωστά και οι φορείς πλέον αδυνατούν να  τα 
εγγράψουν στον νέο προϋπολογισµό20.  
  Οι διοικητικές αλλαγές στους Ο.Τ.Α θα πρέπει να συµπεριλάβουν τη δοµική 
περιστολή των δαπανών που γίνονται χωρίς προγραµµατισµό, την εισαγωγή 
µηχανισµών και διαδικασιών ενίσχυσης της λογοδοσίας, τη διαµόρφωση 
προϋπολογισµού αποτελεσµάτων, την ανασυγκρότηση του δηµοσιοϋπαλληλικού 
σώµατος, τη χρησιµοποίηση των ποικίλων δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, τη βελτίωση παραγωγής των κανονιστικών ρυθµίσεων και 
αξιολόγησης των επιπτώσεων αυτών και βέβαια την µέτρηση των διοικητικών 
αποτελεσµάτων

21. 
 
 

2.1.6 Υπεύθυνος ή ∆ιαχειριστής ή ∆ιευθυντής του έργου 
 
  Σε κάθε έργο θα πρέπει να υπάρχει ένας Υπεύθυνος ή ∆ιαχειριστής ή ∆ιευθυντής 
του έργου ο οποίος έχει επικρατήσει διεθνώς να αποκαλείται µε τον αγγλικό όρο 
Project Manager22. Ο ρόλος του  Project Manager είναι καταλυτικός για την σωστή 
διαχείριση όλων των παραµέτρων του έργου και έχουν γραφεί τόµοι για την 
αναγκαιότητα ύπαρξης του23. Εν όψει του <<Καλλικράτη>> θα τεθούν οι δήµοι 
υπεύθυνοι για την υλοποίηση καινοτόµων και πολύπλοκων έργων και αν δεν µπορούν 
να ανταπεξέλθουν µε ίδια µέσα τότε ή η ανάθεση τους σε τρίτους θα µεγιστοποιεί το 
κόστος  ή θα µείνουν θεατές στις αποφάσεις που θα παίρνονται από την  κεντρική 
διοίκηση.  
   Η κυρίαρχη αντίληψη περί οργάνωσης στους Ο.Τ.Α είναι τα στατικά οργανωτικά 
σχήµατα και η κάθετη τυπική οργάνωση, µε αρνητικά αποτελέσµατα την έλλειψη 
συντονισµού και συνεργασίας, την αδυναµία αντιµετώπισης σύνθετων προβληµάτων 
και την ανελαστικότητα στην κατανοµή αρµοδιοτήτων και προσωπικού ανάλογα µε 
                                                 
20 Βλ Ετήσια  Έκθεση Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για το 2009 (Μάιος 2010, Αθήνα) σελ 
167-173.  
21
Βλ. Ν. Μιχαλόπουλος,  Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στην εποχή των αποτελεσµάτων, εκδόσεις Παπαζήση 

2007, σελ. 46 
22
Βλ. Α. ∆ηµητριάδη, ∆ιοίκηση-∆ιαχείριση έργου, εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών 2009, σελ 38  

23 Βλ. Σ. Πολύζος, ∆ιοίκηση και διαχείριση έργων, µέθοδοι και τεχνικές, τόµος 1 (2004 εκδόσεις 
Κριτική),  σελ  67-90 
Βλ. Α. ∆ηµητριάδης, ∆ιοίκηση-∆ιαχείριση έργων, Project Management (2009 εκδόσεις Νέων 
Τεχνολογιών),  σελ 92-100  
Βλ. ∆. Εµίρης, Οδηγός βασικών γνώσεων στη διοίκηση έργων: A guide to the  project management 
body of  knhowledge (PMBOK) (2006, εκδόσεις Παπασωτηρίου)  σελ 275-302 
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τους εκάστοτε στόχους24. Η θέση  όµως των Ο.Τ.Α πρέπει να είναι ακριβώς η 
αντίθετη και να   επιδιώκουν να αποκτήσουν την τεχνογνωσία αποφεύγοντας  λάθη 
του παρελθόντος. Ο προγραµµατισµός, η ορθολογική διαχείριση και οργάνωση της 
διοικητικής δράσης γοητεύουν για τη µε φυσικό τρόπο διαδοχή των αναγκαίων 
ενεργειών ή σταδίων για την υλοποίηση των επιδιωκόµενων στόχων 25. 
   Οι σύγχρονες µορφές οργάνωσης τονίζουν ότι οι δοµές  ενός οργανισµού δεν είναι 
αυτοσκοπός αλλά επιδέχονται οργανωτικές αλλαγές οι οποίες µονιµοποιούνται τη 
βάση των στόχων και των αποτελεσµάτων που παράγονται από τη λειτουργία τους 
και σε τελική ανάλυση από την επίλυση των τοπικών προβληµάτων

26. Για την 
αποτελεσµατική λειτουργία των υπηρεσιών των ΟΤΑ θα πρέπει να προβλέπεται στον 
ΟΕΥ (οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας) τους η δηµιουργία ευέλικτων οριζόντιων 
οργανωτικών σχηµάτων. Εκτός από το βασικό µηχανισµό της κάθετης ιεραρχικής 
δόµησης των υπηρεσιών χρειάζονται και οριζόντιες επικοινωνίες µεταξύ των 
οργανωτικών µονάδων

27  
       Ο ρόλος και οι ικανότητες που πρέπει να συνδυάζει ο Project Manager δεν είναι 
κάτι που εύκολα µπορεί να βρεθεί αλλά αν σκεφτούµε την δεξαµενή των ανθρώπινων 
πόρων που υπάρχει στους δήµους θα πρέπει αρχικά να αναζητηθούν από εκεί οι 
κατάλληλοι  διαχειριστές των έργων. Ο επιτελικός ρόλος του   Project Manager δεν 
αφορά µόνο τις ικανότητες (οργανωτικές, διοικητικές, επικοινωνιακές) που 
απαιτούνται να έχει αυτός αλλά είναι και ο υπεύθυνος για να επιλέξει τα <<άτοµα-
κλειδιά>>  του έργου. Επίσης τα προγράµµατα και οι εφαρµογές τους που πρέπει να 
χρησιµοποιήσει για την εκπόνηση των έργων, όσον αφορά το σχεδιασµό και την 
αποτελεσµατικότητα αυτών, αφορούν κυρίως την κατανοµή πόρων και  την 
οικονοµική αποτελεσµατικότητα. Οι πλέον κατάλληλες τεχνικές για το σκοπό αυτό 
είναι η ανάλυση επιδράσεων(impact analysis) και η ανάλυση κόστους-οφέλους (cost-
benefit analysis)28.  
  Οι ∆ήµοι µέσω του ∆ιαχειριστή ή Project Manager  πρέπει να ενσωµατώσουν  
αναπτυγµένες διοικητικές τεχνικές, να εφαρµόσουν  αρχές της διοίκησης ποιότητας, 
να υποκινήσουν τους εργαζόµενους δίνοντας έµφαση στην συµµετοχική ηγεσία, να 
προσαρµοστούν και να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήµατα των νέων τεχνολογιών, να 
αναπτύξουν  σχέσεις συνεργασίας µεταξύ αυτών και του ιδιωτικού τοµέα σε ισότιµη 
βάση. Η ενσωµάτωση µηχανισµών τέτοιας φύσης και περιεχοµένου στη λειτουργία 
των δηµόσιων υπηρεσιών ενδυναµώνει τον εξωστρεφή τους προσανατολισµό αλλά 
ταυτόχρονα καθίσταται δυνατή η επανεισαγωγή µηνυµάτων, πληροφοριών για τα 
δεδοµένα της πραγµατικότητας στη δηµόσια υπηρεσία. Έτσι δηµιουργείται ένα  
σύστηµα διοίκησης που υπερβαίνει τον κατακερµατισµό και την αποσπασµατική 
δράση, γνωρίσµατα που χαρακτηρίζουν τα γραφειοκρατικά δοµηµένα συστήµατα. 
Ειδικότερα, η υιοθέτηση και λειτουργία µηχανισµών ανάδρασης λειτουργούν ως 
                                                 
24 Βλ Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για τη ψηφιακή σύγκλιση των 
ΟΤΑ και τη µετάβαση της Τ.Α στην Τοπική Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση, Ελληνική  Εταιρία  Τοπικής  
Ανάπτυξης και  Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε),  Αύγουστος 2006, σελ 189 
25 Βλ. Ν. Μιχαλόπουλος,  Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στην εποχή των αποτελεσµάτων, εκδόσεις Παπαζήση 
2007, σελ. 38 
26
Βλ. Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για τη ψηφιακή σύγκλιση των 
ΟΤΑ και τη µετάβαση της Τ.Α στην Τοπική Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση, Ελληνική  Εταιρία  Τοπικής  
Ανάπτυξης και  Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε),  Αύγουστος 2006, σελ 189. 
27
Βλ Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για τη ψηφιακή σύγκλιση των 
ΟΤΑ και τη µετάβαση της Τ.Α στην Τοπική Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση, Ελληνική Εταιρία Τοπικής  
Ανάπτυξης και  Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε),  Αύγουστος 2006, σελ 191 
28 Βλ Κ. ∆ιαµαντίκος, Θεωρία και πρακτική της αξιολόγησης προγραµµάτων, δράσεων και πολιτικών, 
εκδόσεις Παπαζήση 2007, σελ 48-49 
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καταλύτης  στην ενδυνάµωση της µαθησιακής ικανότητας των δηµόσιων 
οργανώσεων, οι οποίες ως γνωστό χαρακτηρίζονται από αδυναµία µάθησης από τα 
λάθη τους 29. 
 
 
2.2Κύκλος ζωής  του έργου 
   
  Κάθε έργο χαρακτηρίζεται από κινδύνους και αβεβαιότητα, αποτέλεσµα του 
µεγάλου αριθµού παραµέτρων, που εισέρχονται  σε αυτό και οι οποίες 
αλληλεπιδρούν, συχνά, χαοτικά µεταξύ τους30. Τέτοιες πολυάριθµες παράµετροι 
υπάρχουν ιδίως στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και αναδεικνύουν ως  κεντρικό ζήτηµα 
του εκσυγχρονισµού της οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ την στρατηγική 
ευθυγράµµιση των επί µέρους παρεµβάσεων οι οποίες όµως  πρέπει να αποτελούν 
στοιχεία ενός ενιαίου συστήµατος που είναι ο ∆ήµος.  Εποµένως δεν χρειάζεται 
απλώς µία πολυδιάστατη παρέµβαση αλλά και µία ολοκληρωµένη παρέµβαση, ώστε 
οι αλλαγές στους επιµέρους τοµείς να είναι ευθυγραµµισµένες και συγχρονισµένες, 
αφού οι τοµείς αποτελούν στοιχεία ενός συστήµατος και όχι άθροισµα διακριτών και 
αυτοτελών αντικειµένων

31. Ο κύκλος ζωής ενός έργου σηµατοδοτεί ακριβώς αυτό το 
ενιαίο σύστηµα διοίκησης προσώπων, αντικειµένων και λειτουργιών.  
 
 
2.2.1Φάσεις του έργου 
 
 Τα έργα είναι µοναδικά και δεν µπορεί να υπάρξει µία µεθοδολογία  η οποία να 
εφαρµόζεται σε όλα. Το κοινό σηµείο όµως που  υπάρχει  και είναι απαραίτητο να 
εφαρµόζεται είναι ο διαχωρισµός του έργου σε υπό-έργα ή φάσεις. Η λογική που 
ακολουθείται  και έχει εµπειρικά αποδειχθεί αναντικατάστατη   είναι ότι οι 
υποδιαιρέσεις σε µικρότερα κοµµάτια του συνολικού έργου µπορούν ευκολότερα να 
προγραµµατιστούν και να υλοποιηθούν. Ο χειρισµός ενός έργου είναι από µόνος του 
πολύπλοκος. Η ανάλυση και η συγκεκριµενοποίηση των βηµάτων προσφέρει 
ασφάλεια, δυνατότητα ελέγχου, πρόληψη σφαλµάτων, ανατροφοδότηση 
πληροφοριών. Τα δεδοµένα όταν µετατρέπονται σε πληροφορίες, διευκολύνουν τους 
αποφασίζοντες να µετρούν και να κατανοούν πληρέστερα τη αξία των παρεχόµενων 
εκροών, να υπολογίζουν ακριβέστερα  το βαθµό ικανοποίησης των κοινωνικών 
αναγκών κι αιτηµάτων βάσει των ασκούµενων δηµόσιων πολιτικών

32. 
  Η διάκριση των φάσεων σε ένα έργο, αλλά και ο αριθµός τους καθορίζονται αρκετά 
υποκειµενικά και συχνά εξαρτώνται από τον τρόπο ανάθεσης, από το αντικείµενο του 
έργου, από την οργάνωση του φορέα υλοποίησης, από τις απαιτήσεις της αγοράς 
κ.λ.π33. Συχνά απαιτείται ένα χρονικό διάστηµα από την διαπίστωση της ανάγκης του 
έργου έως την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόθεσης υλοποίησης αυτού. Το σύνολο 
των ενεργειών που γίνονται σε αυτό το διάστηµα αποτελούν την ωρίµανση του 
                                                 
29
Βλ. Ν. Μιχαλόπουλος, Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στην εποχή των αποτελεσµάτων, εκδόσεις Παπαζήση 

2007, σελ. 95 
30
Βλ. Α. ∆ηµητριάδη, ∆ιοίκηση-∆ιαχείριση έργου, εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών 2009, σελ 41  

31 Βλ Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για τη ψηφιακή σύγκλιση των 
ΟΤΑ και τη µετάβαση της Τ.Α στην Τοπική Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση, Ελληνική Εταιρία Τοπικής  
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε),  Αύγουστος 2006, σελ 138 
32
Βλ. Ν. Μιχαλόπουλος,  Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στην εποχή των αποτελεσµάτων,  εκδόσεις Παπαζήση 

2007, σελ. 90 
33 Βλ. Α. ∆ηµητριάδη, ∆ιοίκηση-∆ιαχείριση έργου, εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών 2009, σελ 43 
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έργου
34. Το διάστηµα αυτό, ειδικά σε έργα που εκτελούνται από δηµόσιους φορείς, 

καταλήγει να είναι τόσο µακρύ που τελικά είναι επιβαρυντικό για το ίδιο το έργο. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι µελέτες που γίνονται πριν καν την έναρξη 
οποιουδήποτε έργου αλλά αν το έργο δεν ξεκινήσει σε εύλογο χρονικό διάστηµα οι 
ραγδαία µεταβαλλόµενες συνθήκες καθιστούν τα συµπεράσµατα της µελέτης 
άχρηστα.  Έλλειµµα παρατηρείται και στην  αποσαφήνιση του ρόλου των δηµόσιων 
υπηρεσιών κατά τη διαδικασία σχεδιασµού µιας δηµόσιας πολιτικής, στοιχείο το 
οποίο όµως είναι σηµαντικό γιατί  προσδιορίζονται οι  µέθοδοι µε τις οποίες 
καθίσταται εφικτή η έλλογη διαµόρφωση του προϋπολογισµού. Ίσως η έκφραση << 
ό,τι δεν µετριέται δεν διοικείται>> είναι δηλωτική της αξίας, του ενδιαφέροντος, της 
σηµασίας αλλά και της ανάγκης των δηµοσίου χαρακτήρα συστηµάτων διοίκησης να 
µετρούν τα αποτελέσµατά τους, να υπολογίζουν το κόστος και την απόδοση των 
ασκούµενων δηµόσιων πολιτικών

35. 
  Σύµφωνα µε µία γενική <<λογική>> θεώρηση, στη διάρθρωση κάθε έργου µπορεί 
να διακρίνονται πάντα οι ακόλουθες  πέντε οµάδας διαδικασιών διοίκησης έργου:  

• Οµάδα ∆ιαδικασιών Εκκίνησης 
• Οµάδα ∆ιαδικασιών Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού 
• Οµάδα ∆ιαδικασιών Εκτέλεσης 
• Οµάδα ∆ιαδικασιών Παρακολούθησης και Ελέγχου 
• Οµάδα ∆ιαδικασιών Κλεισίµατος

36 
Μέσω της  καινούργιας διοικητικής  µεταρρύθµισης  και των προτάσεων για 
εξοθρολογισµό και  αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας των Ο.Τ.Α στην εκτέλεση 
των έργων, οι πέντε αυτές  φάσεις µπορούν να αποτελέσουν πραγµατικότητα και για 
τα δηµόσια έργα. Η σηµερινή πραγµατικότητα είναι αποτέλεσµα της αλλαγής που 
πραγµατοποιήθηκε τη δεκαετία του ΄90 και µετά. Ενώ παραδοσιακά η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση διαχειρίζονταν ένα µικρό ποσοστό του ΑΕΠ, χρειάστηκε να 
διαχειριστεί πολύ µεγαλύτερα ποσά µέσω του κοινοτικού πλαισίου στήριξης. 
Απέκτησε νέες σύνθετες αρµοδιότητες και λειτουργίες37. Το σύστηµα όµως παρέµεινε 
συγκεντρωτικό, η νοοτροπία δεν άλλαξε και παρερµηνεύτηκε η νοµιµοποίηση και η 
δυνατότητα των  τοπικών κοινωνιών να εκτελούν έργα. Η τοπική πολιτική κοινωνία 
προσέλαβε τα νέα δεδοµένα σαν ευκαιρία για εφαρµογή χαλαρότερων σχέσεων µε τις 
αρχές και τους νόµους και µε την ελπίδα ότι θα απολάµβαναν µία ιδιάζουσα ασυλία. 
Αποτέλεσµα ήταν να δηµιουργούνται θύλακες κακοδιοίκησης που ευνοούν την 
ανάπτυξη φαινοµένων διαφθοράς, ενώ διαµορφώνεται και κλίµα δυσπιστίας απέναντι 
στην τοπική αυτοδιοίκηση38. 
 
 
2.2.2 Κύκλος ζωής αποτελεσµάτων έργου 
 
    Ο κύκλος ζωής του έργου κλείνει µε την παράδοσή του. Τα έργα όµως απαιτούν 
συντήρηση, πιθανή βελτίωση ή µετασχηµατισµό. Ο κύκλος ζωής του παραγόµενου 
προϊόντος ή υπηρεσίας  συνεχίζεται. Θα χρησιµοποιηθεί για το σκοπό που 
κατασκευάστηκε, πιθανόν να υποστεί µετατροπές ή να αλλάξει χρήση. Ενώ η 
                                                 
34
Βλ. Α. ∆ηµητριάδη, ∆ιοίκηση-∆ιαχείριση έργου, εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών 2009, σελ 44 

35
Βλ. Ν. Μιχαλόπουλος,  Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στην εποχή των αποτελεσµάτων,  εκδόσεις Παπαζήση 

2007, σελ. 48 
36
Βλ Φ. Μαλαµατένιου, σηµειώσεις ∆ιοίκηση Έργων, Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα ∆ιδακτική της 
Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων (προπτυχιακές σπουδές),  σελ 3 
37
Βλ. Έκθεση της επιτροπής του ΙΤΑ, Οι έλεγχοι στους ΟΤΑ, Αθήνα 2006,σελ 7 

38
Βλ. Έκθεση της επιτροπής του ΙΤΑ, Οι έλεγχοι στους ΟΤΑ, Αθήνα 2006,σελ 7 
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διάρκεια ζωής του έργου είναι χρονικά περιορισµένη, δεν συµβαίνει το ίδιο µε τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής του παραγόµενου  προϊόντος39.  Είναι σύνηθες έργα τα 
οποία πραγµατοποιήθηκαν και φαινοµενικά γνωρίζαµε τη χρήση τους και τους 
χρήστες αυτών να αλλάζουν υπό την πίεση των ραγδαία µεταβαλλόµενων συνθηκών 
και αναγκών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί  η αλλαγή χρήσης γης που στην 
πλειοψηφία των δήµων µεταλλάσσεται προς όφελος της οικιστικής ανάπτυξης. 
Μπορεί να έχουν πραγµατοποιηθεί έργα αναπλάσεως χιλιάδων ευρώ για την 
διαµόρφωσή του ως χώρου αναψυχής και σύντοµα, λόγω της έντονης αστικοποίησης, 
να πρέπει στον ίδιο χώρο να γίνουν έργα που να επιτρέπουν την χρησιµοποίησή του 
ως κατοικηµένη περιοχή (χάραξη δρόµων, ύδρευση, αποχέτευση). Η προσπάθεια 
όµως όλων πρέπει να στραφεί στην ελαχιστοποίηση αυτών των φαινοµένων όχι µόνο 
για την αποφυγή της κατασπατάλησης των πόρων αλλά και στην αναγνώριση της 
ανεπαρκής οργάνωσης των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Τα στατιστικά στοιχεί δεν 
αποδίδουν πάντοτε τη διάκριση µεταξύ κακοδιοίκησης και διαφθοράς

40. Η 
κακοδιοίκηση µπορεί να ευνοεί την διαφθορά41 δεν ταυτίζεται µε αυτήν όµως. 
                                                 
39 Βλ. Α. ∆ηµητριάδη, ∆ιοίκηση-∆ιαχείριση έργου, εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών 2009, σελ 62 
40 Βλ. Έκθεση της επιτροπής του ΙΤΑ, Οι έλεγχοι στους ΟΤΑ, Αθήνα 2006, σελ. 11. 
41 Βλ. Έκθεση της επιτροπής Ι.Τ.Α,  Οι έλεγχοι στους Ο.Τ.Α Προτάσεις για τον εξορθολογισµό και την 
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος, Αθήνα 22-6-2006,σελ. 14-16 & 18. 
 Ο νοµικός ορισµός της διαφθοράς, µε την έννοια ότι συγκεκριµένη συµπεριφορά επισύρει 
συγκεκριµένες έννοµες συνέπειες, είναι δυσχερής. Το πρόβληµα είναι πως παρά την κοινωνική 
αποδοκιµασία της διαφθοράς, η ποινική οριοθέτησή της είναι δύσκολη, διότι δεν είναι πάντα εφικτό να 
αποτυπωθεί η αντικειµενική της υπόσταση.     
Μία ενδιαφέρουσα προσπάθεια ορισµού του φαινοµένου της διαφθοράς γίνεται από τον πάρεδρο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου  Ιωάννη Κάρκαλη: Για να έχουµε διαφθορά πρέπει να έχουµε φυσικό πρόσωπο 
που να συµµετέχει στο συνολικό πλέγµα ενεργειών και καταστάσεων που συνιστούν τη διεφθαρµένη 
συναλλαγή, το οποίο να ενεργεί ως πολιτειακό όργανο µε κάποιας µορφής αρµοδιότητα και να 
αναλαµβάνει δράση κάποιας µορφής, προκειµένου να επιτύχει ένα κατευθυνόµενο αποτέλεσµα. Η 
συναλλαγή είναι διεφθαρµένη από τη στιγµή που το φυσικό πρόσωπο λαµβάνει ή προσδοκά 
αντάλλαγµα από την επίτευξη του αποτελέσµατος, άσχετα από το αν η πράξη είναι τελικώς παράνοµη 
ή νόµιµη. Το αντάλλαγµα µπορεί να είναι υλικό ή ηθικό (π.χ. εύνοια ), µπορεί να είναι υπόσχεση 
ανταλλάγµατος ή απειλή δυσµενών συνεπειών (π.χ. υπηρεσιακών δεινών). Τέλος απαιτείται το τρίτο 
πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, που υπόσχεται το αντάλλαγµα.. (Στο σηµείο αυτό, η διαφθορά αφίσταται 
της κατάχρησης εξουσίας, που είναι η χρήση δηµοσίου αξιώµατος για την επιδίωξη προσωπικού 
οφέλους.) 
Με άλλα λόγια, υπάρχει διαφθορά όταν άτοµο που κατέχει δηµόσιο αξίωµα, πολιτικό ή διοικητικό, 
ασκεί την  αρµοδιότητά του είτε κατά παράβαση του νόµου ή της αρχής της χρηστής διοίκησης είτε 
κατά παρέκκλιση των κανόνων που  διέπουν την συµπεριφορά στο αξίωµα, για να προσποριστεί 
προσωπικό όφελος ή µε ιδιοτελή σκοπό, στη βάση συµφωνίας για παροχή ανταλλάγµατος που του  
υπόσχεται τρίτο πρόσωπο  
Ο ΓΕ∆∆ υιοθετεί τον ορισµό της διαφθοράς που δίνει η ∆ιεθνής Τράπεζα, σύµφωνα µε τον οποίο 
διαφθορά είναι η κατάχρηση δηµοσίου αξιώµατος για ιδιωτικό όφελος, το οποίο, συνηθέστερα µπορεί 
να έχει τη µορφή  χρήµατος αλλά και εύνοιας για την οικογένεια ή φίλους ή και προς όφελος µιας 
οµάδας συµφερόντων (π.χ. ένα πολιτικό κόµµα) για να αποκτήσει ή να διατηρήσει εξουσία. 
Η Παγκόσµια Σύµβαση για την καταπολέµηση της διαφθοράς που υπογράφηκε το 2003 στο πλαίσιο 
του ΟΗΕ – η οποία ασχολείται µε τη διαφθορά όχι µόνο στον δηµόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τοµέα – 
ενώ στα κεφάλαια των Γενικών προβλέψεων και των Προληπτικών µέτρων δεν προσδιορίζει τον όρο 
διαφθορά (διότι δεν υπήρξε συναίνεση ως προς τον ορισµό της διαφθοράς), στο κεφάλαιο της 
Ποινικοποίησης και των κατασταλτικών µέτρων (άρθρα 15-42), εξειδικεύει τη διαφθορά σε επιµέρους 
αδικήµατα, αναφέροντας πρώτη κατά σειρά την ενεργητική και παθητική δωροδοκία δηµοσίου 
λειτουργού και, στη συνέχεια, την κατάχρηση, την υπεξαίρεση, την εµπορία επιρροής, τη δωροδοκία 
στον ιδιωτικό τοµέα κλπ.      
Η «διαφθορά στο δηµόσιο τοµέα», παρατηρεί ο ΓΕ∆∆ στην Εισαγωγή της Έκθεσης για το 2005, 
«ειδικότερη µορφή της οποίας είναι η διαπλοκή, εκτός από την οικονοµική ζηµία, δηµιουργεί διάχυτη 
δυσλειτουργία του κράτους και γραφειοκρατική αναποτελεσµατικότητα του κρατικού µηχανισµού, 
που επιτείνει τα φαινόµενα κακοδιοίκησης και αδιαφάνειας των κρατικών λειτουργιών, τα οποία όµως 
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Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου η κακοδιοίκηση οφείλεται στο οργανωτικό-
λειτουργικό πλαίσιο της διοίκησης (γραφειοκρατία, ελλιπής στελέχωση υπηρεσιών, 
έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού …) ή στο ίδιο το νόµο (επικάλυψη 
εµπλεκοµένων υπηρεσιών, πολυνοµία, ασάφειες, ατέλειες) και όχι σε διαφθορά42. 
Άρα η αιτία  των δυσλειτουργιών και της παραµέλησης των έργων ακόµη και όταν 
αυτά έχουν ολοκληρωθεί οφείλεται σε χρόνια φαινόµενα παθογένειας και στο 
καθόλου εκσυγχρονισµένο πλαίσιο της διοίκησης και της Τ.Α.   
 
 
2.3 ∆ιεργασίες της ∆ιοίκησης-∆ιαχείρισης έργων. 
 
   Αν και όπως  προαναφέρθηκε το κάθε έργο είναι µοναδικό η ακολουθία των 
ενεργειών που σηµατοδοτούν και την επιτυχία του µπορεί να θεωρηθεί σταθερή. Το 
έργο µπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύστηµα43 Αρχίζουν οι διεργασίες υλοποίησης, οι 
στόχοι οµαδοποιούνται, αλληλεπιδρούν εξωτερικοί παράγοντες και παράγεται το 
τελικό προϊόν ή υπηρεσία.  
   Όµως λόγω της µη σύγχρονης λειτουργίας της διοίκησης και τη γραφειοκρατική 
αναποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών τόσο στη λειτουργία του κράτους όσο και 
στον ιδιωτικό τοµέα δηµιουργούνται επιβαρυντικές οικονοµικές συνέπειες αφού οι 
δύο αυτοί τοµείς λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία44. Ακόµη και κάτω από 
αυτές τις συνθήκες κανενός είδους ανάλυση δεν µπορεί να εκλαµβάνεται ως µία 
ατέρµονη διαδικασία ή ως ένας λόγος αναβολής λήψεων αποφάσεων

45. Η συµµετοχή 
της χώρας στην ΕΕ σε συνδυασµό και µε άλλες µεταρρυθµιστικές πρωτοβουλίες 
οδήγησαν σε επιλεκτικές και περιορισµένες βελτιώσεις αλλά όχι σε συνολική 
ανατροπή του τρόπου θεώρησης και εκτέλεσης των έργων από τους τοπικούς φορείς. 
 
 
2.3.1∆ραστηριότητες εισόδου 
 
  Η αφετηρία ενός έργου σηµατοδοτείτε από ένα σύνολο πληροφοριών, στις οποίες θα 
στηριχθούν αποφάσεις και ενέργειες46.  Η εντύπωση ότι το αρχικό στάδιο της 
αντίληψης ενός έργου  είναι απλό και εύκολο δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγµατικότητα.  Οι άνθρωποι που θα επιφορτιστούν µε την έναρξη των διαδικασιών 
για ένα έργο δεν θα πρέπει να παραλείψουν να συλλέξουν πληροφορίες όχι µόνο από 
το εσωτερικό, άρα και πιο εύκολα προσβάσιµο περιβάλλον, εντός του οποίου θα 
                                                                                                                                            
οφείλονται και σε άλλες αιτίες, όπως µη αξιοκρατική αλλά µε πλάγια µέσα επιλογή του προσωπικού 
των δηµοσίων υπηρεσιών, ανεπαρκής εκπαίδευση αυτού, επιλογή διευθυντικών στελεχών µε κριτήρια 
µη αξιοκρατικά, αλλά πολιτικά και κυρίως η εκ µέρους των περισσότερων υπαλλήλων αδιαφορία για 
την εκτέλεση του υπαλληλικού καθήκοντος». Ειδικότερα ως προς τους ΟΤΑ, οι ετήσιες εκθέσεις του 
ΣτΠ αναδεικνύουν ως µορφές κακοδιοίκησης την παράλειψη οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας, την µη 
τήρηση της αρχής της νοµιµότητας, την καταστρατήγηση των συµβατικών υποχρεώσεών τους προς 
τους πολίτες, την ελλιπή πληροφόρηση και κακή επικοινωνία, την µη απάντηση ή καθυστέρηση 
απάντησης, την µη ορθή και εξυπηρετική συµπεριφορά, την µη τήρηση της αρχής της επιείκειας, την 
µη εκτέλεση δικαστικής απόφασης και την µη τήρηση της αρχής της διαφάνειας.  
42 Βλ. Έκθεση της επιτροπής Ι.Τ.Α,  Οι έλεγχοι στους Ο.Τ.Α Προτάσεις για τον εξορθολογισµό και την 
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος, Αθήνα 22-6-2006,σελ. 11 
43 Βλ. Α. ∆ηµητριάδη, ∆ιοίκηση-∆ιαχείριση έργου, εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών 2009, σελ 65 
44 Βλ. Ετήσια Έκθεση Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για το 2009 (Μάιος 2010, Αθήνα) 
σελ. 5 
45
Βλ. Ν. Μιχαλόπουλος, Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στην εποχή των αποτελεσµάτων, εκδόσεις Παπαζήση 

2007, σελ. 93 
46 Βλ. Α. ∆ηµητριάδη, ∆ιοίκηση-∆ιαχείριση έργου, εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών 2009, σελ. 65 
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αναπτυχθεί το έργο, αλλά να ενδιαφερθούν και  για τις ανάγκες και απαιτήσεις όλων 
των εµπλεκοµένων, τους νόµους, το κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον, την 
υπάρχουσα υποδοµή κ.λ.π. Οποιοδήποτε σύστηµα µέτρησης πρέπει να έχει και 
κανάλι ανατροφοδότησης της πληροφορίας και να συνδέεται µε το σύστηµα λήψης 
αποφάσεων.  
   Συχνά οι δήµοι που αναλαµβάνουν να υλοποιήσουν έργα επικεντρώνουν το 
ενδιαφέρον τους και δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην εξασφάλιση των απαιτούµενων 
κονδυλίων, θεωρώντας ότι αυτός και µόνο ο παράγοντας εξασφαλίζει την επιτυχία 
του έργου. Παραβλέποντας την µετέπειτα ορθή διαχείριση των έργων, εµφανίζονται  
φαινόµενα  κακοδιαχείρισης που έχουν ως αποτέλεσµα την ύπαρξη και την επιβολή 
διοικητικών κυρώσεων-προστίµων

47. Αν και τα οικονοµικά µέσα  πράγµατι είναι  
καταλυτικός παράγοντας για την ανάληψη ενός έργου δεν είναι το µοναδικό κριτήριο 
το οποίο θα έπρεπε να ενδιαφέρει σε αυτό το στάδιο. Συγκεκριµένα η βελτίωση της 
σχέσης εισροών-εκροών ή ο όγκος των αναγκαίων εισροών που απαιτούνται για να 
παραχθεί µια µονάδα εκροών οριοθετεί το εύρος αναφοράς της έννοιας 
αποδοτικότητα, η υιοθέτηση της οποίας έχει καταστήσει περισσότερο από ποτέ 
επιτακτική την ανάγκη για διαµόρφωση σαφών, ευκρινών και µετρήσιµων στόχων

48. 
Ο προσανατολισµός των δράσεων των δηµόσιων οργανισµών σε συγκεκριµένα και 
µετρήσιµα αποτελέσµατα είναι η σύγχρονη τάση και αναφέρεται στην εµπέδωση µιας 
κουλτούρας επίτευξης αποτελεσµάτων µε ταυτόχρονη ικανοποίηση κοινωνικών 
αναγκών.  
 
 

2.3.2 Εσωτερικές δραστηριότητες  
 
  Η δηµόσια διοίκηση είναι ένα σύστηµα του οποίου συστατικά στοιχεία είναι οι 
εισροές, ο µετασχηµατισµός τους σε εκροές και ο έλεγχος-αξιολόγηση αυτών

49. Οι 
εσωτερικές δραστηριότητες αποτελούν το µηχανισµό µετατροπής της εισόδου σε 
έξοδο

50. Αν η σύλληψη του έργου γίνει µε µη αντικειµενικά ή ελλιπή κριτήρια η 
ολοκλήρωση αυτού ή η λειτουργία κινδυνεύει. Σχεδιασµός απαιτείται καθ’ όλη τη 
διάρκεια. Οι αρχικά αξιοποιήσιµες πληροφορίες είναι αυτές που καθορίζουν το σχήµα 
των ενεργειών που θα ακολουθηθούν.  Οι άµεσα αλλά και οι έµµεσα εµπλεκόµενοι 
έχουν καθορίσει τις προσδοκίες τους και ο φορέας υλοποίησης πρέπει να βρει τη 
βέλτιστη λύση, να καθορίσει τους ρόλους, να συγκεκριµενοποιήσει ποια µέσα και σε 
τι ποσότητες θα χρησιµοποιήσει. Όταν το σχέδιο δράσης, ή ένα µεγάλο µέρος του, 
είναι έτοιµο όλοι οι συντελεστές του έργου µπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι 
διεργασίες εκτέλεσης ξεκινάνε στη βάση των προδιαγραφών του αρχικού 
σχεδιασµού. Τίποτα δεν µπορεί να διασφαλίσει ότι οι εξωτερικοί παράγοντες δεν θα 
µεταβληθούν ή ότι µία σηµαντική ανατροπή δεν µπορεί να συµβεί αλλά η σηµασία 
της σωστής έναρξης δεν µπορεί να αγνοηθεί. Σε κάθε περίπτωση Η στοχοθεσία είναι 
συστατικό στοιχείο της εύρυθµης λειτουργίας µιας δηµόσιας υπηρεσίας51. 
                                                 
47 Βλ. Ετήσια  Έκθεση Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για το 2009 (Μάιος 2010, Αθήνα) 
σελ  216  
48 Βλ. Ν. Μιχαλόπουλος,  Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στην εποχή των αποτελεσµάτων,  εκδόσεις Παπαζήση 
2007, σελ. 32 
49
Βλ. Ν. Μιχαλόπουλος,  Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στην εποχή των αποτελεσµάτων,  εκδόσεις Παπαζήση 

2007, σελ. 33 
50
Βλ. Α. ∆ηµητριάδη, ∆ιοίκηση-∆ιαχείριση έργου, εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών 2009, σελ 66 

51
Βλ. Ν. Μιχαλόπουλος,  Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στην εποχή των αποτελεσµάτων, εκδόσεις Παπαζήση 

2007, σελ. 32 
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  Το εύλογο ερώτηµα είναι πως ζητείται σήµερα υπό τις παρούσες συνθήκες από  
οργανισµούς, όπως οι Ο.Τ.Α, µε τόσο σοβαρά προβλήµατα και διαρθρωτικές 
δυσκολίες να φέρουν σε πέρας έργα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ;  Ο όρος 
<<κακοδιοίκηση>> που παραπέµπει σε µία παθολογία τεχνοκρατικού χαρακτήρα, 
είναι ένα είδος κακού µάνατζεµεντ (εσφαλµένη κατανοµή οικονοµικών πόρων, 
στελεχιακού δυναµικού, τεχνολογίας, υποδοµών κ.α)52. Ο <<Καλλικράτης>> ελπίζετε 
να δώσει µια σηµαντική βοήθεια αποσαφηνίζοντας την πολυνοµία, τις ατέλειες του 
νοµικού πλαισίου, τη γραφειοκρατία, που ταλανίζουν ιδιαιτέρα την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. 
 
 
2.3.3 Αλληλεπίδραση δραστηριοτήτων 
 
    Οι ενέργειες που γίνονται για την έναρξη του έργου αλλά και κατά την εκτέλεση 
αυτού αλληλεπιδρούν συνεχώς µεταξύ τους. Η ποσότητα και η ποιότητα των 
εισερχοµένων πληροφοριών στο έργο καθορίζει σε µεγάλο βαθµό και την πορεία του. 
Σε αυτές τις πληροφορίες  θα στηριχθεί ο σχεδιασµός και πάνω στο σχεδιασµό η 
εκτέλεση του έργου53. 
   Τα προβλήµατα αρχίζουν όταν ακολουθείται η συνήθης τακτική  στην εκτέλεση 
των δηµόσιων έργων που είναι η µη-ύπαρξη ενός  συνολικά αρµόδιου για τη 
διοίκηση-διαχείριση του έργου. Η ανάθεση των εργασιών γίνεται αποσπασµατικά και 
χωρίς την επίβλεψη  κάποιού αρµόδιου. Ακόµη και όταν συγκροτούνται οµάδες 
εργασίας για το έργο οργανωτικά και λειτουργικά προβλήµατα εµποδίζουν την  
επικοινωνία µεταξύ τους και συνεννόηση δεν υφίσταται. Υπό αυτές τις συνθήκες 
είναι λογικό να δηµιουργείται η εντύπωση πως <<το δηµόσιο δεν λειτουργεί>>. 
Εκτός από την οικονοµική ζηµία, διάχυτη είναι η δυσλειτουργία των Ο.Τ.Α ακόµη 
και σε επίπεδο συλλογικά πειθαρχικά οργάνων

54.  
  Γραφειοκρατία, αναποτελεσµατικότητα, φαινόµενα κακοδιοίκησης, αδιαφάνεια 
έρχονται στο προσκήνιο ακόµη πιο έντονα κάτω από την πίεση των µη 
ολοκληρωµένων ή κακοφτιαγµένων και µισοτελειωµένων έργων

55. Για το λόγο αυτό 
είναι επιβεβληµένη η δηµιουργία µιας οµάδας που θα είναι υπεύθυνη για το κάθε 
υποέργο, επικεφαλής της οποίας θα είναι ο Project Manager.  Ο άνθρωπος που έχει τη 
συνολική ευθύνη για το έργο και πρέπει να γνωρίζει τι γίνεται και τι πρέπει να 
διορθωθεί ή να εφαρµοστεί σε κάθε φάση του έργου. 
    
 
 
 
 
                                                 
52
Βλ. Έκθεση της επιτροπής του ΙΤΑ, Οι έλεγχοι στους ΟΤΑ, Αθήνα 2006,σελ 16 

53 Βλ. Α. ∆ηµητριάδη, ∆ιοίκηση-∆ιαχείριση έργου, εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών 2009, σελ. 68 
54 Βλ. Ετήσια Έκθεση Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για το 2009 (Μάιος 2010, Αθήνα) σελ 
97: «Ειδικότερα, τα συλλογικά πειθαρχικά όργανα των δήµων δυσλειτουργούν … καθυστερούν στην 
εκδίκαση των παραπτωµάτων µε άµεσες συνέπειες τη συσσώρευση και την παραγραφή…..µε τη µη 
ορθή διοικητική τους λειτουργία συντελούν στην εγκαθίδρυση ενός γενικότερου κλίµατος 
ατιµωρησίας και αντίληψης ότι υπάρχει ανοχή σε παράνοµες και παράτυπες συµπεριφορές 
υπαλλήλων.»    
55 Βλ. Ετήσια Έκθεση Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για το 2009 (Μάιος 2010, Αθήνα) σελ 
5: «Ο δηµόσιος τοµέας µας πάσχει από κακοδιοίκησης  και διαφθορά εξ αιτίας των οποίων έχουν 
προκληθεί  πολύ επιβλαβής επιπτώσεις….» και σελ.11 «….οι ανεπαρκείς µελέτες για τα έργα πολλές 
φορές γίνονται σκοπίµως για να δικαιολογήσουν πρόσθετες εργασίες….»  
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2.4 Οµάδα έργου 
   
  Τα άτοµα τα οποία εµπλέκονται ουσιαστικά στο έργο αποτελούν την οµάδα έργου56. 
Η οµάδα που αναλαµβάνει ένα έργο είναι µία πρόσκαιρη συνένωση ατόµων τα οποία 
µπορεί να µην συνυπάρχουν καν στον ίδιο χώρο. Ο κοινός σκοπός είναι αυτός που 
δηµιουργεί τους δεσµούς µεταξύ τους και χάριν αυτού συνεργάζονται. Τα πρότυπα 
που θα χρησιµοποιήσουν θα πρέπει να λειτουργήσουν συµβουλευτικά για πρόσθετες 
πληροφορίες και κατανόηση στο ευρύτερο περιβάλλον εντός του οποίου εκτελούνται 
τα έργα. 
  Στο πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης υιοθετήθηκε το 2004 το <<Εγχειρίδιο 
Καλών Πρακτικών>>, εργαλείο που χωρίς να αποτελεί νοµικό κείµενο και να έχει 
νοµική δεσµευτικότητα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί από την οµάδα έργου. Αποτελεί 
ένα σύνολο πρωτοβουλιών και προτύπων που προετοίµασαν εµπειρογνώµονες για 
την αναβάθµιση της δηµόσιας ηθικής και την καταπολέµηση της διαφθοράς σε 
τοπικό επίπεδο57. Από εκεί µπορεί η οµάδα έργου να αντλήσει πληροφορίες και  
τεχνικές ώστε να τις εφαρµόσει και να βελτιώσει τις πιθανότητες επιτυχίας σε ένα 
ευρύ φάσµα διαφορετικών έργων. Σωστή  πρακτική δεν σηµαίνει ότι η 
περιγραφόµενη γνώση θα έπρεπε να είναι εφαρµόσιµη οµοιόµορφα σε όλα τα έργα. Η 
οµάδα διοίκησης του έργου είναι υπεύθυνη για να καθορίσει τι είναι πιο κατάλληλο 
να εφαρµοστεί σε κάθε δεδοµένο έργο58. Έτσι λ.χ µπορεί µια δηµόσια υπηρεσία να 
αυξάνει τις εκροές της χρησιµοποιώντας τις ίδιες εισροές ή µε λιγότερες εισροές να 
πετυχαίνει καλύτερα αποτελέσµατα 59. 
  Τα διοικητικά στελέχη των δηµόσιων οργανισµών και όχι µόνο υπόκεινται στην 
ενδιαφέρουσα παρατήρηση των Peters-Waterman όταν υποστηρίζουν ότι << τα καλά 
διοικητικά στελέχη δεν παράγουν µόνο χρήµα αλλά και νόηµα για τους 
ανθρώπους>>60. Η δυσπιστία των πολιτών απέναντι στο κράτος οφείλεται στο 
έλλειµµα αποτελεσµάτων. Η δηµόσια διοίκηση διέρχεται κρίση αποτελεσµατικότητας 
και αποδοτικότητας και αυτός είναι ο βασικός λόγος των επιβεβληµένων αλλαγών. 
Βασική αλλαγή είναι η επιλογή οµάδας έργου που  µέσω των διεργασιών διοίκησης 
υλοποιεί όλα τα στάδια του έργου(εκκίνηση, σχεδιασµό, εκτέλεση, παρακολούθηση, 
έλεγχο και κλείσιµο του έργου) συµβάλλοντας στην διόρθωση της υπάρχουσας 
κατάστασης. 
 
 
2.4.1 Επιθυµητά χαρακτηριστικά οµάδας 
 
  Τα άτοµα που καλούνται να συµµετέχουν σε µία οµάδα έργου πρέπει πρωταρχικά να 
κατανοήσουν ότι η προσπάθεια είναι οµαδική και ότι θα τεθούν κάτω από την 
εποπτεία ενός συνολικά υπεύθυνου. Η συνένωση των ατοµικών ειδικοτήτων και 
ταλέντων κάτω από συλλογική πειθαρχία είναι αυτή που θα εξασφαλίσει την επίλυση 
των προβληµάτων. Υπάρχουν ατοµικά καθήκοντα αλλά οι τελικές αποφάσεις ή 
προσαρµογές γίνονται συλλογικά. Οι δίαυλοι επικοινωνίας µεταφέρουν στις οµάδες 
τις απαραίτητες πληροφορίες αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είναι έτσι δοµηµένοι ώστε 
                                                 
56 Βλ. Α. ∆ηµητριάδη, ∆ιοίκηση-∆ιαχείριση έργου, εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών 2009, σελ. 91. 
57
Βλ. Έκθεση της επιτροπής του ΙΤΑ, Οι έλεγχοι στους ΟΤΑ, Αθήνα 2006,σελ 27 

58
Βλ. ∆. Εµίρης, Οδηγός βασικών γνώσεων στη ∆ιοίκηση έργων, εκδόσεις Παπασωτηρίου 2006,σελ. 4 

59
Βλ. Ν. Μιχαλόπουλος,  Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στην εποχή των αποτελεσµάτων,  εκδόσεις Παπαζήση 

2007, σελ. 27 
60
Βλ. Ν. Μιχαλόπουλος,  Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στην εποχή των αποτελεσµάτων,  εκδόσεις Παπαζήση 

2007, σελ. 106 
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να αποκλείουν το µεγάλο όγκο άχρηστων µηνυµάτων που µόνο καθυστερήσεις θα 
µπορούσαν να προκαλέσουν. Το καλό κλίµα συνεργασίας δεν µπορεί µαγικά να 
επιτευχθεί ανάµεσα σε τόσους διαφορετικούς ανθρώπους το κοµµάτι εργασίας των 
οποίων µπορεί να είναι και σε κάποιο βαθµό ανταγωνιστικό. Η έκφραση  γνώµης, η 
κριτική αντιπαράθεση και η παραγωγή ιδεών και προτάσεων µπορεί να συµβάλει 
θετικά στην ενιαία δράση.  
   Το δηµόσιο διοικητικό σύστηµα δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται σαν ένα άκαµπτο 
σύστηµα αλλά σαν κάποιο το οποίο έχει την ικανότητα να µαθαίνει, να µετρά και να 
εκτιµά τα αποτελέσµατα των δράσεων του. Η διοίκηση µαθαίνει την πραγµατική 
κατάσταση του οργανισµού, αξιολογεί τις ευκαιρίες και προωθεί την επικοινωνία και 
το διάλογο µεταξύ διαφορετικών οµάδων που συµµετέχουν στη διοικητική 
διαδικασία.  Όπως το έργο συνολικά θα είναι κάτι περισσότερο από το άθροισµα των 
επιµέρους εργασιών του έτσι και η συλλογική εργασία επιτυγχάνει µεγαλύτερο 
αποτέλεσµα από το άθροισµα των µεµονωµένων ενεργειών των µελών της οµάδας 61. 
 
 

2.4.2 Στελέχωση οµάδας 
 
  Ένα από τα σηµαντικά προβλήµατα, που θα επηρεάσουν σοβαρά την ποιότητα της 
οµάδας έργου είναι η ίδια η σύστασή της62. Στα ιδιωτικού συµφέροντος έργα η  
οµάδας έργου µπορεί, θεωρητικά τουλάχιστον,  να  στελεχωθεί από τους ικανότερους 
της αγοράς εργασίας ενώ στα δηµόσια έργα η δεξαµενή ανθρώπινου δυναµικού είναι 
και περιορισµένη και δυσκίνητη. Ο υπεύθυνος του έργου, ο project manager, πρέπει 
να διαλέξει το προσωπικό της οµάδας από το υπάρχον υλικό και να θέσει 
περιορισµούς τοπικούς, κοστολογικούς, χρονικούς και ίσως και ποιοτικούς. Όπως 
έχει διαπιστωθεί είναι δύσκολη η εξεύρεση εργαζοµένων, τόσο στον ιδιωτικό και 
ιδιαίτερα στο δηµόσιο, που να επιθυµεί να εργαστεί πέραν του ωραρίου ή να 
µετακινηθεί ή να επιφορτιστεί µε επιπλέον ευθύνες µε µηδενικό σχεδόν χρηµατικό  
όφελος. Κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει το γεγονός ότι και στο δηµόσιο 
υπάρχουν άτοµα υψηλής επαγγελµατικής συγκρότησης αλλά το πρόβληµα δεν 
εντοπίζεται µόνο στην αρχική στελέχωση της οµάδας.                                                            
  Η στελέχωση είναι το πρώτο βήµα αλλά η συνέχεια είναι αυτή που θα αποδείξει αν 
όντως   κατά την διάρκεια επιλογή των ατόµων της οµάδας επιλέχθηκαν αυτοί οι 
οποίοι µπορούν να συνεργαστούν αρµονικά. Οι ιδιαιτερότητες µπορεί να ποικίλουν 
από έργο σε έργο. Μερικές φορές απαιτείται να υπάρχει η σταθερή οµάδα έργου αλλά 
και άτοµα µε µερική απασχόληση στο έργο. Τα βασικά στελέχη είναι αυτά που έχουν 
τους ρόλους <<κλειδιά>> στο έργο, απασχολούνται αποκλειστικά σε αυτό, 
προτεραιότητα δίνουν στο να καλυφθούν οι προδιαγραφές του έργου και προσέχουν 
να µην γίνεται αλληλο-κάλυψη αρµοδιοτήτων τους.  
  Η στελέχωση λοιπόν δεν βασίζεται µόνο σε απολύτως αντικειµενικά 
χαρακτηριστικά και προσόντα αλλά δίνεται έµφαση και σε παράγοντες όπως η 
συνολική εικόνα του στελέχους, σκιαγραφείτε η προσωπικότητά του, η εν γένει 
συµπεριφορά του. Ακόµη και αυτή η δυσκολία  εξεύρεσης του πιο ικανού στελέχους 
µπορεί να ξεπεραστεί στο δηµόσιο χώρο µέσα από την διαδικασία της κατάλληλης 
εκπαίδευσης και προετοιµασίας στελεχών για να ανταποκρίνονται στις απαιτούµενες 
προδιαγραφές. Πρέπει να υπάρχουν εργαλεία διαρκούς ενίσχυσης της διοικητικής 
απόδοσης και ενδυνάµωσης της διαφανούς λειτουργίας των δηµόσιων υπηρεσιών 
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απέναντι στους πολίτες. Οι δηµόσιες υπηρεσίες πρέπει να έχουν συνεχώς 
προσανατολισµένη τη δράση τους σε µετρήσιµα αποτελέσµατα βελτιώνοντας τη 
λειτουργία τους και περικόπτοντας τις σπατάλες. 
  Ξεκινώντας από το πεδίο των έργων και εφαρµόζοντας πρακτικές εξωστρέφειας των 
δηµόσιων οργανισµών, η διοικητική λειτουργία και λογοδοσία δεν περιορίζεται σε 
ένα στενό πλαίσιο και δεν υφίσταται η πληροφοριακή ασυµµετρία που συνηθίζεται να 
υπάρχει µεταξύ των πολιτών και των δηµόσιων οργανισµών. Σηµαντική είναι η  
ενσωµάτωση στη διοικητική λειτουργία του τρίπτυχου οικονοµία, αποδοτικότητα και 
αποτελεσµατικότητα που είναι ευρύτερα γνωστό µε το ακρωνύµιο τα τρία <<Ε>> 
(economy, efficiency, effectiveness)63. Η υιοθέτηση των αρχών αυτών από τις 
δηµόσιες υπηρεσίες προσδιορίζει όχι µόνο µια νέα προοπτική στη µελέτη του 
διοικητικού φαινοµένου , κυρίως µε βάση τις αρχές και τα πορίσµατα της πολιτικής 
οικονοµίας, αλλά ταυτόχρονα επανεννοιολογεί την ίδια την υπόσταση, την ουσία του 
περιεχοµένου δράσης   των δηµόσιων οργανώσεων

64. 
 
 
2.4.3 Ηγέτης-Project Manager  
 
  Ο ρόλος του  Project Manager  σε µια οµάδα έργου καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό 
από το ποιες είναι οι δυνατότητες επιλογής αυτού, ποιες οι απαιτήσεις του έργου, τι 
εναλλακτικές λύσεις µπορούν να εφαρµοστούν και µέσα σε τι οργανωτικά πλαίσια 
καλεί την οµάδα να λειτουργήσει. Ένας Project Manager  απαιτείται να διαθέτει 
ηγετική φυσιογνωµία και εξαιρετική, γνωσιολογικά και εµπειρικά, τεχνική, 
οργανωτική, οικονοµική, και διοικητική συγκρότηση (αφού ο ίδιος καλείται να 
λαµβάνει αποφάσεις, αλλά και να τις διαπραγµατεύεται ή και να τις επιβάλλει 
ορισµένες φορές στον οργανισµό  και στους εµπλεκόµενους στο έργο γενικότερα)65. 
   Για να µπορεί µια οµάδα να είναι αποτελεσµατική χρειάζεται να έχει έναν ηγέτη, 
έναν συνολικά υπεύθυνο, έναν επικεφαλή. Ο άνθρωπος αυτός αποτελεί την έκφραση 
της οµάδας, ενσαρκώνει την ενιαία αντίληψη  και κατευθύνει  τους κοινούς στόχους 
της οµάδας. Συνήθως η έννοια του ηγέτη και του  Project Manager  ταυτίζονται.  
Όµως ενώ ένας  Project Manager  θα πρέπει συχνά να είναι και ηγέτης,  ένας ηγέτης 
µπορεί να µην είναι  Project Manager66. 
   Τα υπάρχοντα στελέχη στο δηµόσιο και την τοπική αυτοδιοίκηση καλούνται λόγω 
οικονοµίας ή ανυπαρξίας συνολικού σχεδιασµού και κατανόησης των πολύπλοκών 
συνθηκών να επιτελέσουν και τους δύο ρόλους  µε αποτέλεσµα την αλληλο-κάλυψη 
δραστηριοτήτων σε ορισµένους τοµείς και την απουσία στελεχών σε κρίσιµες θέσεις. 
Οι συνθήκες διάρθρωσης των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και πολλές φορές η 
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λειτουργία τους στηρίζεται σε απαρχαιωµένα συστήµατα. Το οργανόγραµµα δεν 
επιτρέπει συνδυασµούς καθηκόντων ούτε  υποστηρίζει περιπτώσεις δράσεων από 
ανθρώπους διαφορετικών τµηµάτων.  Ακόµη και αν ο σκόπελος αυτός ξεπεραστεί το 
µεγάλο ερώτηµα που παραµένει είναι  το πώς θα παρακινηθούν τα αξιόλογα και 
ικανά στελέχη να ασχοληθούν µε τη διοίκηση έργων και ηθεληµένα να µπούνε σε µια 
διαδικασία συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων.   
 
 

2.4.5 ∆ίαυλοι επικοινωνίας 
 
  Οι δίαυλοι επικοινωνίας αποτελούν το µέσο, µε το οποίο επιτυγχάνεται η συλλογή, η 
διάδοση, η αποθήκευση και µεταγενέστερα η ανάκληση των πληροφοριών που 
αφορούν το έργο. Κάθε σύστηµα επικοινωνίας δηµιουργείται και θεωρείται ότι 
λειτουργεί ορθά όταν εδραιώνει κρίσιµης σηµασίας δεσµούς µεταξύ των ανθρώπων, 
των ιδεών και  των πληροφοριών που αποτελούν τη βάση επιτυχίας του έργου. Η 
βασική επιδίωξη της ροής των πληροφοριών είναι η κοινοποίηση και η κατανόηση 
των ιδεών και των σκέψεων των ανθρώπων. Εφόσον αυτό επιτυγχάνεται η 
επικοινωνία είναι αποτελεσµατική. Η πληροφόρηση δεν είναι αυτοσκοπός αλλά έχει 
σας απώτερο σκοπό την µεταβολή της στάσης, όπου απαιτείται, και της 
συµπεριφοράς (ιδεολογική ωρίµανση). 
  Υπάρχει και το σύνδροµο, όπως το έχουν αναφέρει οι Poister-Streib, <<πλούσια 
δεδοµένα, φτωχή πληροφόρηση>> το οποίο σκιαγραφεί την  αδυναµία των 
διοικητικών και πολιτικών στελεχών να εντοπίσουν από τον έλεγχο των µετρήσεων 
και των δεδοµένων ποια στοιχεία έχουν πραγµατική αξία και ουσιαστικό 
περιεχόµενο

67. Το κλασικά λάθος, που γίνεται όσον αφορά τη χρήση των καναλιών 
επικοινωνίας κατά την εφαρµογή τους στα δηµόσια έργα,  εντοπίζεται στο βαθµό 
κατανόησης  των µεταβιβαζόµενων πληροφοριών. Πολλές φορές θεωρείται 
αυτονόητο αλλά δεν είναι ότι η <<γλώσσα>> που χρησιµοποιείται µεταξύ αποστολέα 
και παραλήπτη είναι κοινή άρα  άµεσα κατανοητή και αποδεκτή. Έχει αποδειχθεί ότι 
η ποιότητα του αποτελέσµατος των ανθρώπινων ενεργειών είναι ανάλογη της 
ποιότητας του επικοινωνιακού περιβάλλοντος στο οποίο ζουν και εργάζονται68. Στα 
µεγάλα έργα ο κίνδυνος που ελλοχεύει είναι να προσδιοριστούν κανάλια ροής 
πληροφοριών αλλά επειδή η οργανωτική δοµή δεν είναι ευέλικτη αλλά από χρόνια 
άκαµπτη να παραµείνει η επικοινωνία στο στάδιο του σχεδιασµού.  
  Η προσοχή όλων των εµπλεκοµένων και του υπεύθυνου του έργου πρέπει να είναι 
όχι µόνο στον καθορισµό των πληροφοριακών και επικοινωνιακών απαιτήσεων του 
έργου αλλά και στο ποιος, πότε, που χρειάζεται ποια πληροφορία και πως θα την έχει 
στην ώρα και τη µορφή που τη χρειάζεται. Για να πάψουν οι ΟΤΑ να λειτουργούν σε 
περιβάλλον αυξηµένης δυσπιστίας πρέπει  να επαναπροσδιοριστεί το περιεχόµενο και 
η µορφή της οργάνωσης της επικοινωνίας και η λειτουργία της να βασιστεί σε 
ηλεκτρονικού τύπου αρχεία και στην διαµόρφωση βάσεων πολυδύναµης 
χρηστικότητας.    
  Επιπλέον, η έµπρακτη εξωστρεφής δράση των δηµόσιων οργανισµών µε ανοικτές 
δοµές διοίκησης και επικοινωνίας ενισχύουν τη συµµετοχή των πολιτών και 
δηµιουργούν όρους και µηχανισµούς έκφρασης των απόψεων των πολιτών. Ο  
εξωστρεφής προσανατολισµός των δηµόσιων υπηρεσιών ενδυναµώνεται µέσω της 
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υιοθέτησης τέτοιων εργαλείων  και το στοιχείο αυτό είναι κεντρικής σηµασίας στη 
λογική του δηµόσιου management. Οι πολίτες δεν µπορεί να είναι οι παθητικοί 
αποδέκτες πληροφοριών ή υπηρεσιών. Απεναντίας, είναι ενεργά δρώντα υποκείµενα 
που συµµετέχουν στην επεξεργασία των πολιτικών ώστε να αποφεύγεται η αίσθηση 
ότι κάποιες δοµές απρόσωπες και αποµακρυσµένες σχεδιάζουν, παράγουν και 
παρέχουν σε αυτούς κάποιες υπηρεσίες69. 
 
 
2.4.6 Τρόπος λήψης αποφάσεων 
 
      Ενώ το κριτήριο για την αποδοχή ενός ιδιωτικού έργου σύµφωνα µε την 
<<ιδιωτικό-οικονοµική>> ανάλυση, που χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση των 
ιδιωτιών έργων, είναι η κερδοφορία και η αποδοτικότητά του για το φορέα επενδυτή, 
το κριτήριο για την αποδοχή ενός δηµόσιου έργου σύµφωνα µε την κοινωνικό-
οικονοµική ανάλυση που χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση των δηµόσιων έργων, 
είναι η αποδοτικότητά του για το κοινωνικό σύνολο

70. ∆ηλαδή η κοινωνικό- 
οικονοµική ανάλυση έχει ευρύτερους σκοπούς από την ιδιωτικό-οικονοµική και 
συµπεριλαµβάνει όχι µόνο τις χρηµατικές ροές εσόδων και εξόδων του έργου αλλά 
όλες  τις πραγµατικές επιπτώσεις του έργου71. 
    Η εφαρµογή του σχεδίου Καλλικράτης αποσκοπεί να διορθώσει τις ατέλειες της 
κεντρικής διοίκησης όσον αφορά τα τοπικού χαρακτήρα έργα και να αναθέσει στους 
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης  την ολοκληρωµένη διαχείριση αυτών.  Τα 
έργα από  µόνα τους είναι σηµαντικά για την οικονοµία των τοπικών κοινωνιών, αλλά 
εµπεριέχουν και δευτερογενή οφέλη όπως π.χ µείωση της ανεργίας, αύξηση της 
παραγωγικότητας και άλλων κλάδων εξαιτίας της προσφοράς διευκολύνσεων ή 
εξυπηρετήσεων,  βελτίωση της ποιοτικής στάθµης των παραγόµενων αγαθών και 
υπηρεσιών, εξοικονόµηση πόρων όχι µόνο οικονοµικών αλλά και περιβαλλοντικών 
και παραγωγικού δυναµικού.  
  Με όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η απόφαση για την έναρξη ενός έργου 
δεν πρέπει να βασίζεται σε συναισθηµατικά ή κοµµατικά κριτήρια. Ειδικότερα, στο 
ιστορικό του άρθρο ο πρόεδρος W. Wilson (1887) θεωρούσε ότι η διάκριση της 
πολιτικής από τη διοίκηση είναι προϋπόθεση για τη βελτίωση της λειτουργικής 
ικανότητας των δηµόσιων υπηρεσιών

72. Η µέχρι τώρα εµπειρία έχει αποδείξει ότι τα 
έργα που πραγµατοποιήθηκαν µε τέτοιους τρόπους ακόµη και αν ολοκληρώθηκαν και 
έχουν παραδοθεί στους τελικούς δικαιούχος, την κοινωνία, επειδή δεν ήταν 
ορθολογικά επιλεγµένα κατέληξαν να στερούν µελλοντικές δυνατότητες ανάπτυξης. 
    Όλο και πιο συχνά άρχισαν να εµφανίζονται και να διερευνώνται ζητήµατα περί 
του κόστους και οφέλους των παρεχοµένων υπηρεσιών, να αξιολογούνται ανάλογα τα 
µέτρα δηµόσιας πολιτικής ή τα διάφορα προγράµµατα να τεκµηριώνονται όχι µόνο 
ως προς την έννοµη διάσταση της διαχείρισής τους αλλά και ως προς την απόδοσή 
τους

73. Η µέτρηση των αποτελεσµάτων ενισχύει την ικανότητα των δηµοσίων 
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οργανώσεων να εντοπίζουν αστοχίες και παραλείψεις και να επαναπροσδιορίζουν τις 
δράσεις τους. Η άµεση συσχέτιση της µέτρησης των αποτελεσµάτων µε τη λειτουργία 
της ανάδρασης επιβεβαιώνει ότι  διοίκηση πρέπει να ενσωµατώσει νέους τρόπους στη 
λειτουργία της. Παράλληλα, καταδεικνύεται η σηµασία της άσκησης της διοίκησης 
των δηµόσιων οργανώσεων και του σχεδιασµού των δηµόσιων πολιτικών βάσει 
δεδοµένων και στοιχείων. Η διαµόρφωση των δηµόσιων πολιτικών δεν είναι πλέον 
µια εµπειροτεχνική διαδικασία ούτε µπορεί να ταυτίζεται η επαρκής τους θεµελίωση 
στη διαίσθηση του πολιτικού ή του διοικητικού προϊσταµένου.  Εάν ο 
εκσυγχρονισµός σηµαίνει εξορθολογισµό του διοικητικού συστήµατος και ειδικά της 
λήψης των αποφάσεων , τότε είναι εύλογο ο κυρίαρχος διοικητικός λόγος να 
διαπνέεται από  τη συνεχή ζήτηση για περισσότερα και πληρέστερα δεδοµένα. 
Ασφαλώς, µόνα τους δεν οδηγούν και σε τεκµηριωµένη προετοιµασία των δηµόσιων 
πολιτικών, αλλά είναι βέβαιο ότι η απουσία τους οδηγεί σε κρίση αξιολόγησης των 
δηµόσιων πολιτικών

74. 
     Όσο δύσκολο και αν φαίνεται, ελλείψει και εναλλακτικών  προοπτικών, η τοπική 
αυτοδιοίκηση πρέπει να προσαρµοστεί γρήγορα στα νέα δεδοµένα αλλιώς θα χάσει 
πολύτιµο χρόνο, πόρους και τελικά την αξιοπιστία ότι µπορεί να αποτελέσει φορέα 
ανάπτυξης και κοινωνικό-οικονοµικής προόδου. Οι δηµόσιοι φορείς προκειµένου να 
λειτουργήσουν αποδοτικά και να βελτιώσουν έτσι τις επιχειρησιακές επιδόσεις τους, 
πρέπει να προσαρµόσουν αντίστοιχα το οργανωτικό-λειτουργικό πλαίσιο, 
µετασχηµατίζοντας τις διεργασίες τους µε συνακόλουθες µικρές ή µεγάλες 
οργανωσιακές µεταβολές  εντός και εκτός του οργανισµού, διεύθυνσης ή τµήµατος, 
προκειµένου να παρέχεται ποιοτικά η νέα βελτιωµένη υπηρεσία 75.     
 
 

2.4.7 Αντιµετώπιση συγκρούσεων & αποχωρήσεις µελών 
 
   Για την επιτυχία του έργου της µία διοίκηση θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη της τόσο 
τις προσδοκίες των εργαζοµένων  και τα κίνητρα συµπεριφορά τους, όσο και τις 
συνθήκες εργασίας και περιβάλλοντος. Η επιδίωξη  του Project Manager και της 
ηγεσίας θα πρέπει να είναι ο επιτυχής συνδυασµός και των δύο προϋποθέσεων, κάτι 
που στην πράξη δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο76.  Πολλές φορές η φύση και τα 
χαρακτηριστικά του έργου που πρόκειται να υλοποιηθεί επηρεάζουν ή διευκολύνουν 
τον τρόπο διοίκησης77. Το κοινό χαρακτηριστικό που εντοπίζεται σε όλων των ειδών 
τα έργα είναι ότι όπου οι σχέσεις έχουν αποσαφηνιστεί, οι ρόλοι έχουν καθοριστεί 
υπάρχει ακόµη και τυποποιηµένος τρόπος αντιµετώπισης των συγκρούσεων, και οι 
συνέπειες αυτών δεν µπορούν να αποτελέσουν απειλή για το ίδιο το έργο. Είναι 
φυσικό σε ένα σύνολο προσωπικού που έχει πρόσκαιρα οργανωθεί να υπάρξουν 
συγκρούσεις και ασυµφωνίες.  Παρ’ όλα αυτά η µορφή της ηγεσίας που θα 
χρησιµοποιηθεί  έχει τελικά σηµασία όχι µόνο για την αποδοτικότητα και τη 
συνολική παραγωγικότητα αλλά και για την επίδοση των υπευθυνοτήτων του 
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προσωπικού. Με την ολοκλήρωση της στελέχωσης της οµάδας γίνεται η 
συγκεκριµενοποίηση των ρόλων κάθε µέλους της οµάδας. Γιατί άλλο πράγµα είναι το 
ποια µέλη είναι αναγκαία στην οµάδα και άλλο πράγµα το ποια τελικά µέλη ανήκουν 
στην οµάδα78.   
  Μία εξουσία αυταρχική, προσανατολισµένη προς το έργο θα αποµάκρυνε πιθανόν 
τους εργαζόµενους από τον στόχο να νιώσουν µέλη και αυτοί της οµάδας υλοποίησης 
του έργου. Όµως και µία εξουσία συµµετοχική, προσανατολισµένη προς τις σχέσεις 
θα άφηνε εντολές και αποφάσεις της διοίκησης  ανεκτέλεστες. Πάρα πολλά έργα 
έχουν αποτύχει των αρχικά προσδιορισµένων στόχων  λόγω κακής διοίκησης και 
αδυναµίας µείωσης των εργασιακών συγκρούσεων. Οι αποχωρήσεις προσωπικού, 
ειδικά όταν αυτό χαρακτηρίζεται από µειωµένη απόδοση, θα πρέπει να γίνεται άµεσα 
γιατί αλλιώς η  κακής ποιότητας εργασία, οι χρονικές καθυστερήσεις ακόµη και ο 
κίνδυνος µη ολοκλήρωσης του έργου γίνονται παραπάνω από ορατές79.    
  Γενικά οι αποχωρήσεις του προσωπικού, είτε είναι µε την επιθυµία του εργαζοµένου 
είτε αυτός αποµακρύνεται µε απόφαση της διοίκησης, δηµιουργούν προβλήµατα στην 
οµαλή ροή εξέλιξης του έργου. Η απώλεια ανθρώπινου κεφαλαίου προκαλεί αρνητικό 
κλίµα και δεν εµπεδώνει την εµπιστοσύνη των εργαζοµένων προς τη διοίκηση. 
Ερωτήµατα για το αν πρόκειται για µεµονωµένο περιστατικό ή για µία γενικότερη 
τάση αποδιοργάνωσης πρέπει να απαντηθούν. Το γενικό πλαίσιο της λειτουργίας του 
έργου πρέπει να  αναθεωρηθεί καθώς οι αποχωρήσεις επιφέρουν απώλεια κεφαλαίου 
από τη πλευρά του οργανισµού80.     
 
 
2.5 Αξιολόγηση έργου 
 
   Οι αυξηµένες κοινωνικές ανάγκες τελούν σε αναντιστοιχία µε τους διαθέσιµους 
πόρους και αυτός είναι ένας βασικός λόγος για την εντεινόµενη αξίωση µέτρησης της 
αποτελεσµατικότητας των δηµοσίων πολιτικών

81. Αναµφίβολα οι παρεχόµενες 
δηµόσιες υπηρεσίες και τα αγαθά που παρέχονται στους πολίτες µέσω της 
λειτουργίας του κράτους δεν έχουν µόνο λογιστική ή οικονοµική αξία και ένα 
συµβολικό περιεχόµενο. Ωστόσο, η διάσταση αυτή δεν ακυρώνει την ανάγκη οι 
διαθέσιµοι πόροι, που βρίσκονται σε ανεπάρκεια ή τελούν σε αναντιστοιχία µε τον 
όγκο των κοινωνικών αναγκών , να υπολογίζονται ως προς την αποτελεσµατική τους 
αξιοποίηση

82. Η σηµασία των δηµόσιων έργων στην οικονοµική ανάπτυξη θεωρείται 
πλέον δεδοµένη και θα πρέπει κατά συνέπεια η κατασκευή τους να µην αποτελεί 
µέσο πολιτικής αλλά να κατευθύνεται στους τοµείς και τις περιοχές που συµβάλλουν 
περισσότερο στους αναπτυξιακούς σκοπούς της χώρας.  Επιβάλλεται να υπάρχει η 
ανάλυση και η αξιολόγηση στη φάση του προγραµµατισµού µε ορθολογικές 
µεθόδους, κριτήρια και διαδικασίες. Το πραγµατικό πρόβληµα διακυβέρνησης στην 
χώρα µας, και ιδίως στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι η µεγάλη 
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αντιστοιχία µεταξύ δαπανώµενων πόρων και παραγόµενων αποτελεσµάτων, δηλαδή η 
αυξηµένη κοινωνική επιβάρυνση σε σχέση µε το περιορισµένο προκύπτον κοινωνικό 
όφελος

83. 
  Σήµερα η δηµιουργία νέων δοµών και  η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών πρέπει να 
απαντά στα ερωτήµατα: τι θέλουµε να κάνουµε, πως θα το κάνουµε, ποια τα κριτήρια 
επιτυχίας ή αποτυχίας και ποιες οι διαδικασίες ελέγχου. Η χρηστή διοίκηση 
απαιτείται να στηρίζεται στις αρχές της αποτελεσµατικότητας, της αποδοτικότητας 
και της ποιότητας αυτού που υλοποιούµε. Οι δηµόσιες οργανώσεις επιτελούν 
σηµαντικούς σκοπούς για την εύρυθµη λειτουργία µιας κοινωνίας και από την άποψη 
αυτή απαιτείται να είναι αποτελεσµατικές και αποδοτικές. Ενώ ίσως ο κυρίαρχος 
λόγος για την απαξίωση και την απόρριψη του δηµόσιου διοικητικού συστήµατος 
µπορεί να είναι η χαµηλή αποτελεσµατικότητα ή το υψηλό κόστος λειτουργίας του84.  
 
     
2.5.1 Ορισµός κριτηρίων αξιολόγησης 
 
  Ο γενικός σκοπός στον οποίο αποσκοπεί η αξιολόγηση των δηµόσιων έργων είναι η 
βέλτιστη χρήση των διαθέσιµων πόρων, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή 
κοινωνική ευηµερία. Κατά τη διαδικασία της διάγνωσης του βαθµού επίτευξης των 
προγραµµατισθέντων δράσεων και την αποτίµηση των αποτελεσµάτων κυρίαρχα 
στοιχεία είναι η µέτρηση της αξίας των εκροών και ο βαθµός ικανοποίησης των 
αναγκών των πολιτών. Η αξιολόγηση αλλά και τα κριτήρια που θα χρησιµοποιηθούν 
αποσκοπούν στο να βοηθήσουν την επίλυση των παρακάτω διαχρονικών 
περιορισµών: 

• Οι ανάγκες για δηµόσια έργα και οι σχετικές προτάσεις επενδύσεων είναι 
πολλές (θεωρητικά άπειρες) 

• Οι οικονοµικοί πόροι για την υλοποίηση των επενδυτικών πόρων είναι 
περιορισµένοι. 

Μέσα από την διαδικασία της αξιολόγησης θα γίνει διερεύνηση και εξέταση των 
αρχικών συνθηκών στις οποίες θα υλοποιηθεί το έργο, των πλεονεκτηµάτων (ευνοϊκό 
περιβάλλον, ύπαρξη ανθρώπινου δυναµικού κλπ ) και των µειονεκτηµάτων 
(προβλήµατα και δυσκολίες που πρέπει να ξεπεραστούν) των εναλλακτικών 
προτάσεων.  Η πλέον χρησιµοποιούµενη µέθοδος είναι η ανάλυση κόστους-ωφέλειας       
(cost-benefit analysis) σύµφωνα µε την οποία η κατασκευή ενός έργου συµφέρει όταν 
οι ωφέλειες από τη χρήση είναι µεγαλύτερες από το κόστος του85. Η ανάλυση 
κόστους-οφέλους είναι ουσιαστικά µια σύγκριση των αποτελεσµάτων που είχε η 
εφαρµογή ενός έργου σε σχέση µε τους πόρους που απαιτήθηκαν για την επίτευξή 
του

86. Η ανάλυση και αξιολόγηση των δηµόσιων έργων ακολουθεί κυρίως ποσοτικές 
µεθόδους προεκτίµησης της ελκυστικότητας ενός σχεδίου. Τα προϊόντα ή οι 
υπηρεσίες που αυτό προσφέρει είναι άµεσα συνδεδεµένα µε το χρόνο παραγωγικής 
ζωής που έχει. ∆ηλ. για να µπορέσει να αξιολογηθεί πρέπει να έχουµε προσδιορίσει 
όχι µόνο τεχνικοοικονοµικούς παράγοντες και χρόνο κατασκευής αλλά για πόσο θα 
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απολαµβάνουν οι πολίτες τις υπηρεσίες του έργου. Για την χρηµατοδότηση των 
δηµόσιων έργων χρησιµοποιούνται οικονοµικοί πόροι που µπορεί να προέρχονται 
από φορολογία, από δανεισµό, από τέλη για τις προσφερόµενες υπηρεσίες ή 
παραχώρηση δικαιώµατος εκµετάλλευσης του έργου για κάποιο χρονικό διάστηµα87. 
Η διαδικασία της αξιολόγησης προϋποθέτει τον εκ των προτέρων υπολογισµό της 
διάρκειας ζωής του έργου και την αναγωγή του σε παρούσες αξίες των ωφελειών που 
αυτό προσφέρει88.  
 
 
2.5.2 Τεχνικές κριτηρίων αξιολόγησης 
     
  Η κοινωνικό-οικονοµική ανάλυση που πρέπει να γίνεται σε όλα τα δηµόσια έργα 
πρέπει να εξυπηρετεί ευρύτερους σκοπούς σε σχέση µε την αντίστοιχη ιδιωτικό-
οικονοµική και πρέπει να συµπεριλαµβάνει όχι µόνο τις ροές εσόδων και εξόδων του 
έργου αλλά και τις επιπτώσεις αυτού. Οι τεχνικές των κριτηρίων αξιολόγησης 
γίνονται πιο περίπλοκες γιατί περιλαµβάνουν και τις πολύπλευρες εξωτερικές 
επιδράσεις (ρύπανση περιβάλλοντος, δηµιουργία απασχόλησης, διάθεση  πόρων και 
σε άλλους τοµείς της οικονοµίας κ.λ.π).  Ο υπολογισµός των συνιστωσών του 
κόστους αποτελεί το ένα σκέλος των µελετών σκοπιµότητας και αξιολόγησης του 
έργου. Η συνέπειες και οι ωφέλειες των δηµόσιου συµφέροντος έργων πρέπει να 
αξιολογηθούν και σε δευτερογενές επίπεδο και ίσως είναι δύσκολο να υπολογιστούν 
µε καταλογισµό ή απευθείας µετρήσεις. Το πραγµατοποιηθέν κόστος είναι εύκολο να 
αποτιµηθεί σε χρηµατικές µονάδες και να συγκριθεί µε παρούσες αξίες. Οι ωφέλειες 
από τη δηµιουργία επενδύσεων  είναι δύσκολο να αποτιµηθούν γιατί στην 
πλειονότητά τους είναι έµµεσες και αναφέρονται σε µεγάλη χρονική περίοδο. Έτσι 
ανατίθεται στους δηµόσιους λειτουργούς και το δύσκολο έργο της εκτίµησης και του 
προσδιορισµού των έργων που θα εκπληρώνουν µε στοιχεία κοινωνικής δικαιοσύνης. 
Θα προτιµηθεί ένα ακριβότερο έργο αν µέσω αυτού επιτυγχάνονται και άλλοι στόχοι 
όπως η βελτίωση της ποιότητας της ζωής, η εξοικονόµηση πόρων (π.χ ενεργειακών) ή 
χρόνου, η αναδιανοµή του εισοδήµατος, η προστασία του περιβάλλοντος, η 
προσβασιµότητα από κατηγορίες ατόµων µε ειδικές ανάγκες κ.λ.π89.  
   Όλα τα έργα είναι ευνόητο ότι έχουν σαν απώτερο στόχο τη βελτίωση του επιπέδου 
ευηµερίας της περιοχής στην οποία υλοποιούνται και της χώρας ή της κοινωνίας 
γενικότερα. Κατά συνέπεια τα αδιάφορα κριτήρια και µέτρα αξίας των δηµόσιων 
επενδύσεων πρέπει να αποτελούν διαφορετικούς τρόπους έκφρασης των οικονοµικών 
αποτελεσµάτων

90.  Τα δηµόσια έργα εκτός από τις επιπτώσεις (θετικές ή αρνητικές) 
οι οποίες µπορούν να αναχθούν σε χρηµατικές µονάδες, επειδή είναι εύκολο να 
ποσοτικοποιηθούν,  προκαλούν και ποιοτικές µεταβολές οι οποίες είτε δεν 
ποσοτικοποιούνται είτε δεν βρέθηκαν οι κατάλληλες τιµές για την χρηµατική τους 
αποτίµηση

91. Οι ποιοτικές επιπτώσεις µπορούν να  αξιολογηθούν µόνο υποκειµενικά, 
µε βάση την εµπειρία  και την ικανότητα του ανθρώπου στον οποίο ανατίθεται να 
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δώσει προτεραιότητες και να καταρτίσει το προγραµµατισµό των έργων. Σε τελική 
ανάλυση είναι προφανές ότι ανεξαρτήτως της επιλεγείσας τεχνικής για την 
αξιολόγηση, είναι σκόπιµο να λαµβάνεται υπ’ όψιν η ανάγκη της ταχείας λήψης της 
σχετικής απόφασης, ώστε να µην υπάρχει απώλεια χρόνου και ενδεχοµένως 
κονδυλίων. 
 
  
2.6 Σχεδιασµός έργου  
    
Μία δηµόσια υπηρεσία είναι ένα σύνθετο σύστηµα διαχείρισης υπηρεσιών και 
οργάνωσης λειτουργιών αναγκαίων για τη κοινωνική συνοχή, απαραίτητων για την 
ικανοποίηση ορισµένων αλλά βασικών αναγκών του πολίτη. Το ζητούµενο για κάθε 
τύπου και αποστολής δηµόσιας υπηρεσία δεν είναι η διαχείριση ορισµένων 
διαδικασιών αλλά η παροχή αγαθών και υπηρεσιών δηµόσιας αξίας92. Εάν πριν από 
µερικά χρόνια η κύρια στόχευση των διοικητικών µεταρρυθµίσεων ήταν ο 
εξορθολογισµός των χρηµατοοικονοµικών συστηµάτων και ειδικότερα η περιστολή 
της σπάταλης διαχείρισης των δηµόσιων πόρων, ο λόγος για τη µεταρρύθµιση πλέον 
εµπνέεται και θεµελιώνεται στην έννοια της δηµόσιας αξίας που προωθεί και παράγει 
κάθε δηµόσια υπηρεσία µέσω των έργων που πραγµατοποιεί93. 
Βασικό εργαλείο  της διοίκησης έργων αποτελεί ο σχεδιασµός. Θεωρητικά  τίποτα 
δεν µπορεί να υλοποιηθεί αν δεν έχει σχεδιαστεί και εξασφαλιστεί η απαραίτητη 
χρηµατοδότηση. Στην πραγµατικότητα όµως πολλές αποφάσεις για έργα που γίνονται 
από δηµόσιους φορείς στερούνται  πλήρoυς σχεδιασµού µε συνέπεια οι αποφάσεις να  
λαµβάνονται  σε συνθήκες µεγάλης αβεβαιότητας.    
    

 
2.6.1 Παράγοντες που επηρεάζουν το σχεδιασµό 
 
  Πρωταρχικό ρόλο παίζει, σε όλων των ειδών τα έργα, ο ορισµός του φυσικού 
αντικειµένου

94. Εκεί περιγράφονται λεπτοµερώς τα παραδοτέα καθώς και η εργασία 
που απαιτείται ώστε να δηµιουργηθούν τα παραδοτέα αυτά. Τα παραδοτέα από µία 
φάση συνήθως ελέγχονται ως προς την πληρότητά και ακρίβειά τους και εγκρίνονται 
πριν ξεκινήσουν οι εργασίες της επόµενης φάσης95.  
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η λεπτοµερής έκθεση φυσικού αντικειµένου περιλαµβάνει: 

• Αντικειµενικοί στόχοι του έργου (περιλαµβάνονται τα µετρήσιµα κριτήρια 
επιτυχίας όσον αφορά την επίτευξη του κόστους, του χρόνου και της 
ποιότητας)  

                                                 
92 Βλ. Ν. Μιχαλόπουλος,  Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στην εποχή των αποτελεσµάτων,  εκδόσεις Παπαζήση 
2007, σελ. 68 
93 Βλ. Ν. Μιχαλόπουλος,  Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στην εποχή των αποτελεσµάτων,  εκδόσεις Παπαζήση 
2007, σελ. 69 
94 Βλ. ∆. Εµίρης, Οδηγός βασικών γνώσεων στη ∆ιοίκηση έργων, εκδόσεις Παπασωτηρίου 2006,σελ. 
142: «Στο περιβάλλον των έργων, ο όρος φυσικό αντικείµενο µπορεί να αναφέρεται σε: 
Αντικείµενο προϊόντος. Τα γνωρίσµατα και οι λειτουργίες που χαρακτηρίζουν ένα προϊόν, υπηρεσία ή 
αποτέλεσµα 
Φυσικό Αντικείµενο έργου. Η εργασία που πρέπει να εκτελεστεί ώστε να δηµιουργηθεί ένα προϊόν, 
υπηρεσία ή αποτέλεσµα µε τα συγκεκριµένα γνωρίσµατα και λειτουργίες.» 
95 Ι.Τ.Α, Μελέτη για τη λειτουργική αναβάθµιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εν όψει της διοικητικής 
µεταρρύθµισης, Μια πρώτη προσέγγιση της  µεταφοράς και ανακατανοµής στους προτεινόµενους  
ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθµού, ΑΘΗΝΑ ∆εκέµβριος σελ 28 
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• Περιγραφή αντικειµένου του έργου (περιλαµβάνονται τα χαρακτηριστικά του 
προϊόντος, της υπηρεσίας ή του αποτελέσµατος που θα δηµιουργήσει το έργο) 

• Απαιτήσεις του έργου (περιγράφονται οι συνθήκες, οι δυνατότητες του 
περιβάλλοντος, οι επιθυµίες των συµµετεχόντων και µεταφράζονται σε κατά 
προτεραιότητα σε ταξινοµηµένες απαιτήσεις) 

• Παραδοτέα του έργου (περιγράφονται περιληπτικά ή µε µεγάλη λεπτοµέρεια) 
• Περιορισµοί του έργου (πχ ορόσηµα χρονοδιαγράµµατος, καθορισµένος 

προϋπολογισµός κλπ) 
• Προσδιορισµός κινδύνων ( περιγράφονται οι γνωστοί κίνδυνοι) 
• ∆ιαχείριση αλλαγών (περιγραφή και επεξεργασία των αλλαγών και 

ανασκόπηση του σχεδίου διοίκησης του έργου όταν απαιτείται)96 
 Όλα τα προαναφερθέντα παρέχουν όχι µόνο στην οµάδα έργου αλλά και στους 
συµµετέχοντες  µια βάση αναφοράς για την αξιολόγηση της πορείας του έργου.  
   Οι παράγοντες που θα επηρεάσουν το σχεδιασµό των έργων και την κατανοµή των 
κονδυλίων βρίσκονται σε απευθείας ανάλογη σχέση µε τον σχεδιασµό της κεντρικής 
διοίκησης. Το θέµα που τίθεται και πρέπει να ξεκαθαρίσουν οι τοπικοί φορείς που 
επιθυµούν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην διαχείριση έργων είναι να 
προτείνουν αυτοί έργα στην κεντρική διοίκηση και να κατευθύνουν τους πόρους στα 
πεδία που επιθυµούν.  Επειδή οι πόροι όπως προαναφέρθηκε είναι  περιορισµένοι και 
οι ανάγκες απεριόριστες θα υπάρξει και ενός είδους ανταγωνισµός για την 
εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων ακόµη και ανάµεσα σε ∆ήµους. Ο 
<<Καλλικράτης>> είναι η ευκαιρία να αποδειχθεί ποιοι δήµοι θα µπορέσουν να 
διαχειριστούν µόνοι τους έργα και ποιοι θα µείνουν εξαρτηµένοι από το κράτος. Αν 
δοθούν οι αρµοδιότητες και οι πόροι, χωρίς τις τυπικές καθυστερήσεις, πολλοί δήµοι 
θα είναι σε θέση να εκµεταλλευτούν και τα προγράµµατα συνχγρηµατοδοτήσεων και 
να προχωρήσουν σε µεγάλα έργα υποδοµών που έχει άµεση ανάγκη η Ελληνική 
ύπαιθρος.   
 
 
2.6.2 Εργαλεία σχεδιασµού 
 
  Τα εργαλεία για τον σχεδιασµό και την παρακολούθηση της πορείας των έργων 
συµβάλλουν στη µετάβαση από τη σπατάλη στην αξιοποίηση των διαθέσιµων 
ανεπαρκών πόρων. Μέσω αυτής της εφαρµογής  τα διοικητικά και τα πολιτικά 
στελέχη µπορούν να λαµβάνουν αποφάσεις βασισµένες σε δεδοµένα και µετρήσεις.  
Τα εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν για την επιτάχυνση των ρυθµών ανάπτυξης, 
παρακολούθησης και ολοκλήρωσης των δηµόσιων έργων και σε επίπεδο Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης  είναι τα αντίστοιχα που έχουν µε επιτυχία εφαρµοστεί στον ιδιωτικό 
τοµέα. ∆εν ζητείται από τους δηµόσιους φορείς να ανακαλύψουν κάποιο καινούργιο 
εργαλείο ή µέθοδο αλλά να προσαρµοστούν και να υιοθετήσουν ήδη πετυχηµένες 
τεχνικές όπως αυτή του στρατηγικού σχεδιασµού.  ∆ηλ. πριν την ανάληψη 
οποιουδήποτε έργου  πρέπει να  η υπηρεσία και η αντίστοιχη οµάδα να απαντήσει σε 
ορισµένα κρίσιµα ερωτήµατα:          

• ποιος είναι ο στόχος µας;   
• ποιες οι εναλλακτικές µεθόδους κατασκευής ή υλοποίησης µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε; 
                                                 
96 Βλ. ∆. Εµίρης, Οδηγός βασικών γνώσεων στη ∆ιοίκηση έργων, εκδόσεις Παπασωτηρίου 2006, σελ. 
151-154. 
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• γνωρίζουµε τις αδυναµίες ή τα πλεονεκτήµατά µας;  
• Έχουµε γνώση του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο θα 

δραστηριοποιηθούµε και τη βοήθεια µπορούµε να έχουµε από το εσωτερικό 
µας περιβάλλον; 

  Όλες αυτές οι πληροφορίες µπορεί να αναδείξουν ότι  ένα έργο το οποίο ήταν έτοιµο 
να διενεργηθεί δεν θα είναι και τόσο εύκολα υλοποιήσιµο και να αναβληθεί η 
πραγµατοποίηση του. Η αποστολή των τοπικών φορέων διαχείρισης κονδυλίων 
πρέπει αν ενδυναµωθεί ώστε να µπορούν να αναλύουν τις υπάρχουσες πληροφορίες, 
να αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες και να αποτρέπουν τους κινδύνους όσον αφορά την 
διοίκηση έργων. Ο µόνος τρόπος για να καταστεί η δηµόσια διοίκηση και η πολιτική 
στην πλέον γενική της εκδοχή υπεύθυνη, αξιόπιστη, αποτελεσµατική και 
λογοδοτούσα στους πολίτες είναι να ενισχυθεί η ικανότητά της να µετρά, να µαθαίνει 
από την ανάλυση των δεδοµένων µέτρησης, να ερµηνεύει τα αποτελέσµατα, να 
εντοπίζει λάθη ή αποκλίσεις από τις προγραµµατισµένες επιδιώξεις και να διορθώνει 
τις αποφάσεις της. Μέσω των µετρήσεων το διοικητικό σύστηµα αρχίζει να αποκτά 
των ικανότητα του αναστοχασµού των πράξεων του και των αποφάσεων του97. 
   Πράγµατι, η επιδίωξη του εξωστρεφούς προσανατολισµού των δηµοσίων 
οργανισµών µέσω των σύγχρονων µεταρρυθµίσεων, που εµπνέονται από τις αρχές 
του δηµόσιου management, υιοθετεί τη θεώρηση της µέτρησης των εκροών και των 
αποτελεσµάτων ως µηχανισµού οργανωσιακής  µάθησης. Πρόκειται δηλαδή για µια 
δοµηµένη διαδικασία επηρεασµού της ικανότητας των δηµόσιων οργανώσεων να 
µαθαίνουν από τα αποτελέσµατά τους98. Η δηµόσια οργάνωση που έχει µάθει να 
µαθαίνει είναι µια µετα-γραφειοκρατικού τύπου δηµόσια υπηρεσία που έχει 
αναµορφωθεί ουσιαστικά και όχι συµβολικά ή µόνο για επικοινωνιακούς λόγους. 
Τέτοιες αλλαγές όταν συντελούνται, µετατρέπονται σε νοήµονα συστήµατα 
λειτουργίας και δράσης

99. Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων συγκεκριµένων 
δηµόσιων πολιτικών είναι αναγκαία σε συνθήκες περιορισµένων πόρων. Η ανάγκη 
για µέτρηση αποτελεσµάτων είναι ευθέως ανάλογη της µείωσης των διαθέσιµων 
δηµόσιων πόρων

100. Η µάθηση των αποτελεσµάτων προσδιορίζει τη µετάβαση από 
µια κουλτούρα που ενισχύει συµπεριφορές προσανατολισµένες στην αποφυγή του 
λάθους σε ένα αξιακό σύστηµα που χαρακτηρίζεται από προσανατολισµό στην 
επιτυχία

101.  
 
 

2.6.3 Χρονικός προγραµµατισµός 
 
  Πολύ σηµαντικό ρόλο σε ένα έργο έχει ο χρονικός προγραµµατισµός. Οι δύο πιο 
γνωστές µεθοδολογίες για να γίνει ο προγραµµατισµός αυτός είναι, η µεθοδολογία 
αξιολόγησης και παρακολούθησης έργου (Project Evaluation & Review Technique, 
PERT) και η µέθοδος κρίσιµης διαδροµής (Critical Path Method, CPM). Η διοικητική 
                                                 
97 Βλ. Ν. Μιχαλόπουλος,  Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στην εποχή των αποτελεσµάτων,  εκδόσεις Παπαζήση 
2007, σελ. 174 
98
Βλ. Ν. Μιχαλόπουλος,  Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στην εποχή των αποτελεσµάτων,  εκδόσεις Παπαζήση 

2007, σελ. 165 
99 Βλ. Ν. Μιχαλόπουλος,  Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στην εποχή των αποτελεσµάτων,  εκδόσεις Παπαζήση 
2007, σελ. 167 
100 Βλ. Ν. Μιχαλόπουλος,  Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στην εποχή των αποτελεσµάτων,  εκδόσεις Παπαζήση 
2007, σελ. 172 
101 Βλ. Ν. Μιχαλόπουλος,  Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στην εποχή των αποτελεσµάτων,  εκδόσεις Παπαζήση 
2007, σελ. 167 
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λειτουργία του προγραµµατισµού δεν έχει αµφισβητηθεί ιστορικά. Ο 
προγραµµατισµός εγγράφεται ως συστατική λειτουργία της ορθολογικής διοίκησης 
και διαχρονικά υποστηρίζεται ως µία από τις καθοριστικής σηµασίας λειτουργίες για 
την εύρυθµη δράση των πάσης φύσεως δηµόσιων οργανώσεων

102. Μία από τις 
βασικές επιδιώξεις κάθε αναδόχου έργου είναι η άριστη οργάνωση του χρόνου και η 
αποφυγή της απώλειας εργατοωρών ή  περιόδων ακινησίας και υπολειτουργίας του 
εξοπλισµού. Ορθολογικός χρονικός προγραµµατισµός, αλληλουχία επιµέρους 
εργασιών αποτύπωση της εξέλιξης των δραστηριοτήτων µε πίνακες και διαγράµµατα 
βοηθούν και συµβάλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και την ολοκλήρωση του 
έργου. Έχει αποδειχθεί ότι η προετοιµασία και ο καλός συντονισµός των 
δραστηριοτήτων του έργου περιορίζου την αβεβαιότητα για το τελικό αποτέλεσµα 
και τις ενδιάµεσες διορθωτικές αλλαγές που επιφέρουν καθυστερήσεις.  
   Η κατάρτιση του προγράµµατος κατασκευής ενός έργου γίνεται µε την συµβολή 
όλων όσων έχουν επιρροή στην εκτέλεσή του

103. Οι συνθήκες  αυτές  δεν 
καλύπτονται επαρκώς  όταν πρόκειται για δηµόσιου συµφέροντος έργα µε 
αποτέλεσµα να µην υπάρχει ούτε συνέχεια στην υλοποίηση, εκτίναξη του κόστους 
και  πολύ µεγάλες καθυστερήσεις που επιφέρουν τελικά ακόµη και την διακοπή του 
έργου. Μέσω του <<Καλλικράτης>> θα προσπαθήσουν οι δηµόσιες υπηρεσίες να 
οργανωθούν και να αρχίσουν να χρησιµοποιούν µεθόδους χρονικού 
προγραµµατισµού έργων αντίστοιχες µε αυτές που εφαρµόζονται στον ιδιωτικό 
τοµέα.  
 
 

2.6.3α ∆ιάγραµµα Gantt 
 
  Το διάγραµµα Γκαντ είναι ένα οριζόντιο ιστόγραµµα που αναπτύχθηκε ως εργαλείο 
ελέγχου παραγωγής το 1917 από τον Χένρι Γκαντ. Το διάγραµµα Gantt παρέχει µια 
γραφική απεικόνιση ενός έργου που βοηθά το σχεδιασµό, τον συντονισµό και την 
εξειδίκευση των εργασιών σε ένα έργο. Ένα διάγραµµα Gantt κατασκευάζεται µε 
έναν οριζόντιο άξονα που αντιπροσωπεύει τη συνολική χρονική έκταση του έργου, 
που χωρίζεται σε διαστήµατα (π.χ., ηµέρες, εβδοµάδες, ή µήνες) και ένα κάθετο 
άξονα που αντιπροσωπεύει τις εργασίες που αποτελούν το έργο. Το διάγραµµα Gantt 
είναι η πρώτη αξιόλογη προσπάθεια προγραµµατισµού και πήρε το όνοµά της από 
τον εµπνευστή του104. Βασίζεται στην απεικόνιση µε ευθύγραµµα τµήµατα που 
αντιστοιχούν στις δραστηριότητες κάθε έργου, το µήκος των οποίων είναι ανάλογο 
της χρονικής διάρκειας κάθε δραστηριότητας 105.  
 Το διάγραµµα Gantt (βλ. σχήµα 3) είναι απλό και εύκολο στην χρήση του ακόµα και 
από µη ειδικευµένο προσωπικό και θα ήταν χρήσιµο να µπορέσουν να απεικονιστούν 
κάποια έργα της δηµόσιας διοίκησης. Οι αντιρρήσεις που υπάρχουν έγκειται στην  
πολυπλοκότητα των δηµοσίων έργων που έχουν, όπως προαναθέρφηκε, και πολλούς 
εξωτερικούς άρα και µη άµεσα διαχειρίσιµους παράγοντες. Η απουσία όµως εντελώς 
                                                 
102
Βλ. Ν. Μιχαλόπουλος, Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στην εποχή των αποτελεσµάτων, εκδόσεις Παπαζήση 

2007, σελ. 180 
103
Βλ. Σ. Πολύζος, ∆ιοίκηση & ∆ιαχείριση έργων, Μέθοδοι και Τεχνικές, Τόµος Ι, εκδόσεις Κριτική 

2004, σελ. 364 
104
Βλ. Σ. Πολύζος, ∆ιοίκηση & ∆ιαχείριση έργων, Μέθοδοι και Τεχνικές, Τόµος Ι, εκδόσεις Κριτική 

2004, σελ. 363 
105
Βλ. Σ. Πολύζος, ∆ιοίκηση & ∆ιαχείριση έργων, Μέθοδοι και Τεχνικές, Τόµος Ι, εκδόσεις Κριτική 

2004, σελ. 363 
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χρονικών ορίων στα δηµόσια έργα δεν βοηθά και ίσως θα ήταν ένα καλό να γίνει µία 
προσπάθεια να απεικονιστούν σε διάγραµµα Gantt µία σειρά έργων για την απόκτηση 
και µόνο της εµπειρίας και της συνειδητοποίησης του πόσο σηµαντικός είναι ο 
χρονικός προγραµµατισµός.  

 

 

 

 

Σχήµα 3: Στο διάγραµµα GANTT ο οριζόντιος άξονας απεικονίζει το χρόνο µε ίδια 
χρονική µονάδα (ηµέρες, µήνες κλπ) και οι  δραστηριότητες παριστάνονται µε 
οριζόντιες ράβδους και µε µήκος ανάλογο της διάρκειάς τους. 

 

 

2.6.3β Μέθοδοι Critical Path Method & Program Evaluation and 
Review Technique 

 

   Στο τέλος της δεκαετίας του 1950-1960 αναπτύχθηκαν στις ΗΠΑ δύο ιδιαίτερα 
χρήσιµα εργαλεία, οι πίνακες <<Critical Path Method & PERT>>  και 
χρησιµοποιήθηκαν για το σχεδιασµό και τη διαχείριση µεγάλων και σύνθετων έργων. 
Η ανάλυση κρίσιµων πορειών (Critical Path Method) είναι παρόµοια µε τα 
διαγράµµατα Gantt. Το όφελος της ανάλυσης κρίσιµων πορειών σε σχέση µε τα 
διαγράµµατα Gantt είναι ότι η ανάλυση µπορεί να προσδιορίσει το λόγο πίσω από την 
καθυστέρηση µιας ενέργειας ή µιας δραστηριότητας και έτσι µπορούν πολύ πιο 
εύκολα να µεταφερθούν πόροι έτσι ώστε η ενέργεια να πραγµατοποιηθεί και να 
ολοκληρωθεί εγκαίρως. Επίσης η ανάλυση επιτρέπει στο χρήστη να ξέρει τον 
ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της. Αυτό είναι πολύ πρακτικό 
στην περίπτωση γρήγορων έργων, δεδοµένου ότι η ανάλυση µπορεί να προσδιορίσει 
ποιες ενέργειες µπορούν να εκτελεστούν γρηγορότερα. Το κύριο µειονέκτηµα της 
ανάλυσης της ανάλυσης είναι ότι η σχέση των ενεργειών δεν είναι τόσο προφανείς 
όπως µε τα διαγράµµατα Gantt.     Το εργαλείο PERT ( Program Evaluation and 
Review Technique) είναι µια παραλλαγή της  ανάλυσης  κρίσιµων πορειών και στην 
ελληνική ορολογία καθιερώθηκε σαν δικτυωτός προγραµµατισµός (βλ.σχήµα4).       
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Σχήµα 4: ∆ικτυακή Απεικόνιση ενός Έργου 
Κατά την απεικόνιση πρέπει να τηρούνται ορισµένοι κανόνες ή περιορισµοί: 
1. Ένα γεγονός συµβαίνει µόνο όταν όλες οι δραστηριότητες που 
οδηγούν σε αυτό έχουν ολοκληρωθεί (π.χ.: το γεγονός 6 θα συµβεί 
µόνο όταν ολοκληρωθούν οι δραστηριότητες D & F). 
2. Μια δραστηριότητα µπορεί να αρχίσει µόνο όταν συµβεί το γεγονός 
που προηγείται αυτής (π.χ.: οι δραστηριότητες B & E θα αρχίσουν 
µόνο όταν συµβεί το γεγονός 2). 
3. Ένα γεγονός δεν µπορεί να συµβεί δυο φορές δηλαδή οι 
δραστηριότητες δεν µπορεί να σχηµατίζουν βρόγχο (π.χ.: δεν µπορεί 
να τοποθετηθεί δραστηριότητα που να αρχίζει µε το γεγονός 7 και να 
τελειώνει µε το γεγονός 2). 
4. Κάθε γεγονός έχει προηγούµενη και επόµενη δραστηριότητα εκτός 
από την έναρξη και το τέλος του έργου. 
 
 Η βάση αυτής της µεθόδου είναι η ανάπτυξη ενός λεπτοµερούς χρονοδιαγράµµατος 
που θα περιέχει τον ακριβή χρόνο έναρξης και περάτωσης κάθε δραστηριότητας του 
υπό παρακολούθηση έργου, εντοπίζοντας συγχρόνως τις κρίσιµες δραστηριότητες106.  
  Στα έργα που αναλαµβάνουν οι Ο.Τ.Α να πραγµατοποιήσουν θα ήταν χρήσιµο 
εργαλείο αν µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και να αποδώσει έτσι όπως συµβαίνει  στα 
αντίστοιχα ιδιωτικού συµφέροντος µειώνοντας τα ποσοστά αβεβαιότητας. Με τα 
σηµερινά δεδοµένα, αν και αρχικά η µέθοδος PERT µπορεί να φαίνεται περίπλοκη, 
µε την χρήση Η/Υ δίνεται ώθηση στην εφαρµογή των µεθόδων προγραµµατισµού.  
Πρέπει οι δηµόσιες υπηρεσίες να προσαρµόσουν την εφαρµογή στα δικά τους 
δεδοµένα  και να προσπαθήσουν να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες διοίκησης, 
παρακολούθησης και εκτέλεσης των έργων. Οι συνθήκες αβεβαιότητας υπάρχουν και 
δεν πρόκειται καµία µέθοδος, όσο φιλόδοξη και αν παρουσιάζεται, να τις εξαλείψει 
εντελώς. Ο υπεύθυνος του έργου , ο οποίος πρέπει να διαθέτει την πείρα και να έχει 
διάθεση να διευρύνει και τις γνώσεις του, µπορεί χρησιµοποιώντας µεθόδους 
χρονικού προγραµµατισµού να εντοπίσει παρεκκλίσεις, να ελαστικοποιήσει τα 
χρονοδιαγράµµατα, να φέρει σε πέρας το έργο.    
  
 
 
 
 
                                                 
106
Βλ. Σ. Πολύζος, ∆ιοίκηση & ∆ιαχείριση έργων, Μέθοδοι και Τεχνικές, Τόµος Ι, εκδόσεις Κριτική 

2004, σελ. 375 
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2.6.4 Εντοπισµός αβεβαιότητας & επικινδυνότητας 
 
  Στα έργα και τις επενδύσεις η αβεβαιότητα η οποία αντιµετωπίζεται στη διαδικασία 
λήψης  των αποφάσεων οφείλεται κυρίως σε: α) ύπαρξη τυχαίων γεγονότων και β) 
στις περιορισµένες πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν στη φάση της σχεδίασης και της 
αξιολόγησης. Παρ’ όλο που το δηµόσιο, και η Τοπική Αυτοδιοίκηση ειδικότερα, θα 
µπορούσε να αποτελέσει ένα σταθερό περιβάλλον στο οποίο θα συνυπάρχουν  
προγραµµατισµός, συνέχεια διαδικασιών,  ενηµέρωση και χρηµατοδότηση, ο 
κατακερµατισµός των αρµοδιοτήτων εµποδίζει τη σωστή λήψη αποφάσεων. Ο 
κίνδυνος (ρίσκο ή διακινδύνευση) σε ένα έργο είναι ένα αβέβαιο γεγονός ή συνθήκη 
η οποία, εάν συµβεί, έχει µία θετική ή αρνητική επίδραση σε τουλάχιστον ένα στόχο 
του έργου, όπως το χρόνο, το κόστος, το φυσικό αντικείµενο ή την ποιότητα ( 
δηλαδή, όπου ο χρονικός στόχος του έργου είναι να γίνει η παράδοση συµβατή µε ένα 
συµφωνηµένο  χρονοδιάγραµµα, ή όπου ο στόχος κόστους του έργου είναι να γίνει 
παράδοση εντός των ορίων του συµφωνηµένου κόστους , κ.λ.π)107. 
    Αποφάσεις λαµβάνονται και πρέπει να συνεχίσουν να λαµβάνονται και κάτω από 
συνθήκες αβεβαιότητας. Ταυτόχρονα για την αποφυγή σπατάλης πόρων, ανθρώπινου 
δυναµικού και  χρηµατικών µονάδων είναι χρήσιµο η διοίκηση να µπορεί να συλλέξει 
τα στοιχεία που απαιτούνται για την ανάλυση του κινδύνου στην πορεία  µιας 
επένδυσης. Τα εναλλακτικά σενάρια λειτουργίας και αποπεράτωσης του έργου πρέπει 
να βρίσκονται στη διάθεση του υπευθύνου του έργου και της οµάδας του από πριν 
και όχι να αναζητούνται µόλις παρουσιαστούν τα προβλήµατα. Οι σχεδιασµένες 
αποκρίσεις σε κινδύνους πρέπει να είναι  συµβατές προς τη σοβαρότητα του 
κινδύνου, αποτελεσµατικές ως προς το κόστος αντιµετώπισης της πρόκλησης, 
έγκαιρες, ρεαλιστικές ως προς το περιβάλλον του έργου, συµφωνηµένες από όλα τα 
εµπλεκόµενα µέρη και να ανήκουν σε ένα υπεύθυνο άτοµο. Συχνά απαιτείται η 
επιλογή της καλύτερης απόκρισης σε κίνδυνο µεταξύ πολλών επιλογών

108. Για να 
επιτευχθεί αυτό είναι αναγκαία συνθήκη η χρήση ενός συστήµατος µετρήσεων που να 
δίνει στοιχεία για τις διάφορες επιλογές που υπάρχουν. 
  Με την εφαρµογή του προγράµµατος <<Καλλικράτη>> γίνεται ένα σηµαντικό βήµα 
ώστε να ενσωµατωθούν, να καταργηθούν ή να διευρυνθούν όπου απαιτείται, οι 
πολιτικές εκσυγχρονισµού της Τ.Α και να αποτελέσει το πρόγραµµα αυτό µία 
συνέχεια δράσεων και έργων προηγούµενων ετών. Η καθιέρωση ενός συστήµατος 
µετρήσεων όχι µόνο δεν έχει συγκυριακό ή αποσπασµατικό χαρακτήρα αλλά έχει 
διάρκεια και συνέχεια, εποµένως, όταν υιοθετείται, καθίσταται ενδηµικό στοιχείο της 
λειτουργίας µιας δηµόσιας οργάνωσης όπως η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Έτσι, είναι 
άρρηκτα συνδεδεµένη µε το στρατηγικό προγραµµατισµό της δηµόσιας οργάνωσης, 
σηµείο το οποίο φαίνεται να λαµβάνεται  άποψη και στην κατάρτιση του 
<<Καλλικράτη>>, οι µετρήσεις έχουν  ως πεδίο αναφοράς το σύνολο της διοικητικής 
συµπεριφοράς. Ο προσανατολισµός µιας σύγχρονης δηµόσιας οργάνωσης στα 
αποτελέσµατα σηµαίνει ότι αυτή έχει προσδιορίσει τους στρατηγικούς της σκοπούς 
και επιδιώξεις και µετρά το βαθµό υλοποίησής τους109. 
  
 
                                                 
107
Βλ. ∆. Εµίρης, Οδηγός βασικών γνώσεων στη ∆ιοίκηση έργων, εκδόσεις Παπασωτηρίου 2006, σελ. 

326 
108 Βλ. ∆. Εµίρης, Οδηγός βασικών γνώσεων στη ∆ιοίκηση έργων, εκδόσεις Παπασωτηρίου 2006, σελ. 
356  
109 Βλ. Ν. Μιχαλόπουλος,  Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στην εποχή των αποτελεσµάτων, εκδόσεις Παπαζήση 
2007, σελ. 73 
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3 Οικονοµική ∆ιαχείριση-∆ιαχείριση ποιότητας 
 
3.1 Προγραµµατισµός πόρων-προµηθειών 
 
 Για τον υπολογισµό του κόστους ενός έργου απαιτείται η διάκρισή του στις επί 
µέρους δραστηριότητες και η εκτίµηση των µέσων παραγωγής και των υλικών που θα 
χρησιµοποιηθούν. Σε συνθήκες έντονου ανταγωνισµού ο φορέας υλοποίησης έργων 
µπορεί να απευθύνεται σε ένα µεγάλο κύκλο προµηθευτών και να επιλέγει να 
συνεργάζεται µε αυτούς που του προσφέρουν το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.  
  

3.1.1 Απόδοση 
   
  Οι κατάλληλα επιλεγµένοι πόροι, υλικά, τεχνικά µέσα ή άνθρωποι, συµβάλλουν 
στην επιτυχή κατασκευή του έργου και αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις σε 
όλους τα στάδια αυτού.  Η διοίκηση, η επιτυχής επιλογή του προσωπικού και η 
βέλτιστη χρήση του εξοπλισµού αυξάνουν τη συνολική παραγωγικότητα και 
µειώνουν το κόστος του έργου110. Γενικά, ως παραγωγικότητα ενός συντελεστή 
παραγωγής ορίζεται η συνολική παραγωγή στη µονάδα του χρόνου, που προέρχεται 
από την αξιοποίηση του συντελεστή και για µια συγκεκριµένη µεθόδευση της 
εργασίας

111.   Ο τρόπος σχεδιασµού ενός σύγχρονου στρατηγικού σχεδιασµού στη 
δηµόσια διοίκηση, οφείλει να λαµβάνει υπόψη  τις προσδοκίες και τις ανάγκες της 
κοινότητας των πολιτών. Αυτό είναι ιδιαιτέρα κρίσιµο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
λόγω της αµεσότητας της επαφής µεταξύ της τοπικής διοικητικής αρχής και των 
πολιτών που κατοικούν στην περιοχή. 
 
 

3.1.2 Κόστος 
 
  Οι συντελεστές που διαµορφώνουν το κόστος των εργασιών ενός έργου, 
διακρίνονται στους βασικούς συντελεστές και στους συντελεστές αβεβαιότητας112. 
Στους βασικούς συντελεστές ανήκουν η εργασία, ο εξοπλισµός και τα υλικά. Όσον 
αφορά τον ανθρώπινο παράγοντα µπορούν να επιλεχθούν από όλο το φάσµα του 
δηµόσιου τοµέα οι πιο κατάλληλοι, µε  τις συναφείς ειδικότητες αναλόγως του 
έργου(τεχνικό, κατασκευή, παροχή υπηρεσίας). Ο εξοπλισµός είναι κάτι που επίσης 
πρέπει να επιλεχθεί προσεκτικά. Αν δεν διατίθεται µπορεί να ενοικιαστεί από ιδιώτες,  
αλλά να  χρησιµοποιείτε  πλήρως γιατί αλλιώς  σηµαίνει χάσιµο ωρών και αύξηση 
κόστους. Τα υλικά πρέπει να βρίσκονται την κατάλληλη  χρονική στιγµή στο έργο, να 
έχουν τις σωστές προδιαγραφές για να µπορέσουν να ενσωµατωθούν σε αυτό. Οι 
φορείς που ασχολούνται µε δηµόσια έργα επειδή χρησιµοποιούν µεγάλες ποσότητες 
υλικών συνήθως καταφέρνουν να τα προµηθεύονται και σε συµφέρουσες τιµές. 
  Οι συντελεστές αβεβαιότητας είναι παράγοντες που µόνο θεωρητικά ή στατιστικά 
µπορούµε να τους προσεγγίσουµε. ∆εν είναι δυνατόν να προβλεφθεί τι µπορεί να 
                                                 
110
Βλ. Σ. Πολύζος,  ∆ιοίκηση & ∆ιαχείριση έργων, Μέθοδοι και Τεχνικές, Τόµος Ι, εκδόσεις Κριτική 

2004, σελ. 449 
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Βλ. Σ. Πολύζος,  ∆ιοίκηση & ∆ιαχείριση έργων, Μέθοδοι και Τεχνικές, Τόµος Ι, εκδόσεις Κριτική 

2004, σελ. 449 
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Βλ. Σ. Πολύζος,  ∆ιοίκηση & ∆ιαχείριση έργων, Μέθοδοι και Τεχνικές, Τόµος Ι, εκδόσεις Κριτική 

2004, σελ. 452 
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συµβεί κατά την διάρκεια εξέλιξης του έργου σε θέµατα όπως η αποχώρηση 
προσωπικού, η βλάβη µηχανηµάτων, η έλλειψη πόρων, η αλλαγή νοµοθεσίας κ.λ.π  Η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει υποχρέωση να εξετάζει µε ιδιαίτερη προσοχή όλα τα 
στοιχεία του περιβάλλοντος στο οποίο θα εκτελέσει έργα αφού έχει αποδειχθεί ότι 
κατά µέσο όρο  πραγµατοποιεί  έργα µε προϋπολογισµό άνω των 50.000€ όταν στο 
αντίστοιχο διάστηµα στα υπουργεία ο µέσος όρος είναι 38.000€113 
 
 
3.1.3 Ποσότητα απαιτούµενων πόρων 
 
   Οι ποσότητες των απαιτούµενων πόρων εξαρτώνται πρωτίστως από το είδος του 
έργου που θα πραγµατοποιηθεί. Συνήθως οι δηµόσιοι φορείς αναλαµβάνουν  
κατασκευαστικά, έργα υποδοµών άρα οι απαιτήσεις σε πρώτες ύλες είναι αυξηµένες. 
Είναι ενδεικτικό ότι ο Ν 3274/2007 (ΦΕΚ 195 Α ) που θεσµοθετήθηκε το 
Αναπτυξιακό Πρόγραµµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης <<Θησέας>> προέβλεπε την 
κατανοµή των σχετικών πόρων στο σύνολο της χώρας ως εξής: 

• 24.059.061 ευρώ για 305 έργα που αφορούν στην οργάνωση και ανάπτυξη 
των υπηρεσιών των δήµων. 

• 1.992.004.322 ευρώ για 12.677 έργα που αφορούν στην τοπική ανάπτυξη και 
περιβαλλοντική προστασία 

• 446.641.135 ευρώ για 2.581 έργα που αφορούν σε κοινωνικές και πολιτιστικές 
υποδοµές και δραστηριότητες  

Η ποικιλία των σχετικών έργων περιλαµβάνει έργα στον τοµέα διαχείρισης 
απορριµµάτων, κατασκευή αθλητικών χώρων, βελτίωση της υποδοµής ύδρευσης και 
αποχέτευσης, αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, συντηρήσεις πολιτιστικών µνηµείων 
και κατασκευές νέων χώρων καλλιτεχνικής δηµιουργίας και αναψυχής, 
απαλλοτριώσεις χώρων, προµήθειες λεωφορείων και άλλων οχηµάτων, κλπ. 
   Ο ανθρώπινος παράγοντας από την άλλη είναι σηµαντικός γιατί οι ικανοί 
υπάλληλοι µπορούν να συνεργαστούν όπου απαιτείται µε εξωτερικούς συµβούλους 
και από την µία να επιτύχουµε οικονοµία κλίµακας και από την άλλη να αποκτήσουν 
και οι δηµόσιοι λειτουργοί την τεχνογνωσία διαχείρισης έργων.   Ο σκοπός της 
καθιέρωσης ενός συστήµατος µετρήσεων και η δυνατόν δηµιουργία µιας βάσης 
δεδοµένων για µελλοντική χρήση σε παρόµοιου χαρακτήρα έργα  είναι απαραίτητα 
να γίνουν. Η ενσωµάτωση στην καθηµερινή κουλτούρα λειτουργίας των δηµόσιων 
υπηρεσιών της µέτρησης των εκροών θα µπορεί να δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις 
στο πόσο αποδοτική ή αποτελεσµατική είναι η υπηρεσία. Η λογοδοσία προς τρίτους 
(πολίτες, ελεγκτές ή χρηµατοδότες) δεν είναι µόνο θέµα ηθικού χαρακτήρα όπως 
µπορεί να παρουσιάζεται αλλά πρωτίστως  πρακτικού γιατί ανακύπτει στην 
πλειοψηφία των περιπτώσεων που η δηµόσια χρηµατοδότηση δεν επαρκεί και 
αναζητούνται εξωτερικοί συνεργάτες. Η δηµοσιοποίηση οικονοµικών στοιχείων και η 
υποχρέωση δηµοσίευσης Ισολογισµών και Ταµειακών διαθεσίµων, διευκολύνει και 
επιταχύνει τις διαδικασίες αναζήτησης πόρων µέσω δανεισµού (από πχ 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα).   
  
 
 
 
                                                 
113 Βλ. Υπουργείο Εσωτερικών, Γ.Γ.∆.∆ & Η.∆, Εθνικό σχέδιο για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 2008-2010, 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Πολιτεία 2008-2010, σελ.87, ∆ιάγραµµα 39. 
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3.1.4 Κατανοµή πόρων 
 
  Με βάση τους πιο πάνω περιορισµούς γίνεται κατανοητό ότι οι φορείς που 
διαχειρίζονται έργα θα πρέπει να είναι ή να γίνουν πολύ φειδωλοί µε την  κατανοµή 
των πόρων και να µην τους διαθέτουν αν το έργο ή η υπηρεσία που πρόκειται να 
παραχθεί δεν συµβάλει στην βελτίωση ή τη κάλυψη των αναγκών. Η υιοθέτηση ενός 
συστήµατος που να καταγράφει τι χρησιµοποιήθηκε και που, σε ποιο στάδιο της 
διαδικασίας, δεν κάνει εφικτή τη ταυτόχρονη ικανοποίηση όλων των στόχων. 
Κρίνεται απαραίτητη όµως να υπάρχει και όπου δεν εφαρµόζεται γιατί αλλιώς οι 
δήµοι δεν θα είναι σε θέση να πραγµατοποιήσουν ούτε τις βασικές τους λειτουργίες 
στην πιο απλή µορφή των έργων π.χ οδοποιίες.  
 Με βάση τα νέα χωροταξικά δεδοµένα, ο χάρτης των δήµων µεγαλώνει αρκετά τα 
γεωγραφικά τους σύνορα και ο µη προγραµµατισµός για την κατανοµή των πόρων θα 
τους καταστήσει αναποτελεσµατικούς και αναξιόπιστους.  Τα νέα δεδοµένα δεν 
βάζουν τους δήµους υπό το οικονοµικό πρίσµα µόνο αλλά θεωρούν αυτούς  ένα 
σύστηµα σύνθετης διαχείρισης υπεύθυνο για την κοινωνική συνοχή, τη ικανοποίηση 
αναγκών των πολιτών και προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών δηµόσιας αξίας. Έτσι ο 
<<Καλλικράτης>> δεν νοείται σαν µια ακόµη διοικητική µεταρρύθµιση αλλά 
φιλοδοξεί να εφαρµοστεί ως ένα σύστηµα εξοθρολογισµού , περιστολής της 
σπατάλης, διαχείρισης πόρων, κοινωνικής συµµετοχής και βελτίωσης του διαλόγου 
µε τους πολίτες. Ο αναπτυξιακός ρόλος των Ο.Τ.Α επιβάλλει τη συνεργασίας τους µε 
τους κοινωνικούς και οικονοµικούς εταίρους της περιοχής τους, µε στόχο την από 
κοινού προώθηση και στήριξη της ανάπτυξης και το συντονισµό των επί µέρους 
προσπαθειών

114. 
 
 
3.2 Προϋπολογισµός έργου 
 
   Στο παρελθόν έγιναν προσπάθειες για την ενίσχυση της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας της Τοπική Αυτοδιοίκηση µέσω της ανάπτυξης του θεσµού των 
δηµοτικών επιχειρήσεων. Σήµερα αυτός ο χώρος εµφανίζεται ως προνοµιακό πεδίο  
ανάπτυξης φαινοµένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς115. Επιπρόσθετα τα κοινοτικά 
πλαίσια στήριξης (ΚΠΣ) τα οποία δεν ήταν απλώς πόροι προς απορρόφηση, αλλά 
εµπεριείχαν διαδικασίες, οι οποίες σταδιακά έπρεπε να γίνουν κτήµα της ελληνικής 
διοίκησης –η διαχείριση πόρων έπρεπε να περάσει µέσα από αυτές τις διαδικασίες-
δεν αξιοποιήθηκαν116. Ο συνδυασµός των φαινοµένων παθογένειας (δηµόσιας και 
τοπικής διοίκησης) µε τους κανόνες των επιδοτούµενων προγραµµάτων οι οποίοι 
                                                 
114
Βλ. Έκθεση της επιτροπής Ι.Τ.Α και της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε(Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης & 

Αυτοδιοίκησης) Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ψηφιακή σύγκλιση των Ο.Τ.Α και τη µετάβαση 
της Τ.Α στην Τοπική Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνησης, Αύγουστος 2006,σελ. 180 
115 Βλ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ, Προτάσεις για τον εξορθολογισµό  και την αποτελεσµατικότητα 
του συστήµατος, Έκθεση της επιτροπής του ΙΤΑ, Αθήνα 22-6-2006, σελ6 
116 Βλ Έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρυθµίσεων του σχεδίου νόµου: Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης  και της Αποκέντρωσης <<Πρόγραµµα Καλλικράτης>>, Υπουργείο Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Αθήνα 2010, σελ 5 αναφέρει :όπως έχει 
διαπιστωθεί από την εµπειρία υλοποίησης των ΚΠΣ οι επιχειρησιακές και διαχειριστικές δυνατότητες 
τους είναι περιορισµένες µε αποτέλεσµα να αδυνατούν να εκµεταλλευτούν τις αναπτυξιακές ευκαιρίες 
που υπάρχουν. Μόλις 212 (από τους 914 ∆ήµους και τις 120 Κοινότητες που δηµιουργήθηκαν από τον 
Ν.2539/97 περί προγράµµατος «Καποδίστρια») ∆ήµοι διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια που τους 
δίνει τη δυνατότητα να εκµεταλλευτούν τις χρηµατοδοτικές δυνατότητες από το ΕΣΠΑ ή άλλες πηγές 
χρηµατοδότησης από τη Ε.Ε    
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ήταν και εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά  περιοριστικοί δεν έφεραν το επιθυµητό 
αποτέλεσµα που ήταν να εµποτίσουν την ελληνική  διοίκηση µε τη λογική της 
στοχοθεσίας, του προγραµµατισµού, των δεικτών αξιολόγησης και ούτω καθεξής117.  
   Το δηµόσιο λογιστικό σύστηµα, αν και εξακολουθεί να χρησιµοποιείται, δεν 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύγχρονού δήµου ούτε παρέχει τα κατάλληλα 
εργαλεία για την παρακολούθηση των έργων. Αυτό που απεικονίζει είναι η 
δηµοσιονοµική κατάσταση  του φορέα σε µια συγκεκριµένη στιγµή (συνήθως 
31/12/ΧΧ)118. Οι υποχρεώσεις σε τρίτους που έχουν ήδη αναληφθεί ή τα έργα που σε 
µεγάλο ποσοστό είναι συνεχιζόµενα και το κόστος αυτών δεν παρουσιάζονταν µε 
συνέπεια να υπάρχει µια ψευδή εικόνα για τις υποχρεώσεις του δήµου.  Με την 
εφαρµογή του διπλογραφικού υπήρξε κάποια βελτίωση στην όσο το δυνατόν πιο 
ρεαλιστική εικόνα των οικονοµικών των δήµων. Οι προσπάθειες για την 
αναµόρφωση του τρόπου σχεδιασµού του προϋπολογισµού είναι στο επίκεντρο της 
τωρινής µεταρρύθµισης. Η ανάγκη ελέγχου των δηµόσιων δαπανών, η αξιολόγηση 
της κατανοµής και της διαχείρισης πόρων και γενικότερα η ορθολογικοποίηση της 
λήψης αποφάσεων που αφορούν το προϋπολογισµό είναι ορισµένοι από τους λόγους 
που συστηµατικά δικαιολογούν την εισαγωγή ριζικών αλλαγών προς την οργάνωση 
και  διοίκηση αυτού 119. 
   Η διαµόρφωση του νέου περιβάλλοντος  στο οποίο ζητείται να δραστηριοποιηθούν 
οι δήµοι θα διαµορφωθεί  λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της νέας πραγµατικότητας. 
Στο άρθρο 281 του Ν.3852/2010 (παράγραφοι 1 και 2) προβλέπεται: <<1.Για την 
υποστήριξη των νέων δήµων και των περιφερειών που συνιστώνται µε τον παρόντα 
νόµο, την ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και την άµβλυνση των 
περιφερειακών ανισοτήτων, καθώς και την προώθηση της διαπεριφερειακής, 
διαβαθµηδικής και διαδηµοτικής συνεργασίας, καταρτίζεται το πρόγραµµα Ελληνική 
Αρχιτεκτονική ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης «ΕΛΛ.Α.∆.Α.». 2.Το πρόγραµµα 
Ελληνική Αρχιτεκτονική ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης, «ΕΛΛ.Α.∆.Α.», 
διαρθρώνεται σε τρεις άξονες:  (α) ο άξονας µε κορµό επιχειρησιακά προγράµµατα 
όπως «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 
2013, στο µέρος που αφορούν στους δήµους και τις περιφέρειες.  (β) ο άξονας του 
Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος Αυτοδιοίκησης που λειτουργεί 
συµπληρωµατικά µε το Ε.Σ.Π.Α. και χρηµατοδοτεί ιδίως µη επιλέξιµα από το 
Ε.Σ.Π.Α έργα και δράσεις. (γ) ο άξονας για την αξιοποίηση και αναδιάταξη των 
ανθρωπίνων πόρων, µε αντικείµενο την ανάδειξη και αξιοποίηση των ικανοτήτων του 
υπηρετούντος προσωπικού, το σχεδιασµό της στελέχωσης µε επιστηµονικό 
προσωπικό µε βάση την αποτύπωση των αναγκών των νέων δήµων και 
περιφερειών.>> Τα εργαλεία που θα έχουν µε την εφαρµογή του <<Καλλικράτη>>; 
στη διάθεσή τους οι άνθρωποι της Αυτοδιοίκησης κινούνται εντός του πλαισίου που 
ορίζει το σύνταγµα: επιτελικό κράτος µε αποκεντρωµένα όργανα εξοπλισµένα µε 
αποφασιστικές αρµοδιότητες και δύο λειτουργικούς βαθµούς αυτοδιοίκησης, ικανούς 
να ανταποκριθούν  στις ανάγκες σχεδιασµού και υλοποίησης της τοπικής και 
                                                 
117 Βλ Α. Καρβούνης, Εισαγωγή στην Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους, Εκδόσεις Πατάκη, 
Αθήνα 2004, σελ124-125 
118 Βλ. Ε.Κ.∆.∆ & Α. Ινστιτούτο Επιµόρφωσης, τοµέας οικονοµικών θεµάτων, Το οικονοµικό 
διαχειριστικό σύστηµα των ∆ήµων, σελ 9 αναφέρει: 
∆.Κ.Κ (Π.∆. 410/99) για οικονοµική διοίκηση-περιουσία-έργα-απαλλοτριώσεις άρθρα 155-213 
Κ.Υ.Α 7028/2004 Προϋπολογισµός των Ο.Τ.Α (Νέα κωδικοποίηση) 
Β.∆ 17-5/15-6-1959 Οικονοµική ∆ιοίκηση και Λογιστικό των ∆ήµων και Κοινοτήτων 
Π.∆ 315/99 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο (τροποποίηση Κ.Υ.Α38378/2004) 
119
Βλ. Ν. Μιχαλόπουλος,  Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στην εποχή των αποτελεσµάτων,  εκδόσεις Παπαζήση 

2007, σελ. 237 
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περιφερειακής ανάπτυξης, συνδυάζοντας τη δηµοκρατική συµµετοχή µε την 
αποτελεσµατική διευθέτηση των τοπικών υποθέσεων και την εξυπηρέτηση του 
πολίτη. Το παραδοσιακό συγκεντρωτικό κράτος αποτελεί παρελθόν, η διοίκηση 
αποκεντρώνεται και αποκτά χαρακτηριστικά όπως ευελιξία, αποτελεσµατικότητα, 
αξιοποίηση τοπικών και περιφερειακών πλεονεκτηµάτων. Το σηµαντικότερο 
πλεονέκτηµα της Νέας Αρχιτεκτονικής είναι η αναπτυξιακή της προοπτική καθώς µε 
την νέα µορφή συγκρότησή τους θα ενισχυθεί η λειτουργική αυτοδυναµία τους 
γεγονός που θα τους καθιστά πιο ικανούς να ενθαρρύνουν, να στηρίζουν και να 
αναλαµβάνουν τοπικές πρωτοβουλίες και να συµβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη120.     
   
 
3.3 ∆ιαχείριση ποιότητας 
  
  Η βελτίωση της παραγωγικότητας µιας δηµόσιας υπηρεσίας δεν σηµαίνει 
αποκλειστικά και µόνο την περιστολή των δαπανών. Η θεώρηση αυτή είναι 
µονοδιάστατη και δεν λαµβάνει υπόψη της ότι η βελτίωση της παραγωγικότητας 
µπορεί να επιτευχθεί µε περισσότερους από έναν τρόπους.  Η ταύτιση της βελτίωσης 
της παραγωγικότητας µε την περιστολή των δαπανών δηµιουργεί συγχύσεις που 
συχνά διευκολύνουν την ιδεολογική του διαλόγου για τη δηµόσια διοίκηση και την 
άκριτη απόρριψη κάθε προσπάθειας  εισαγωγής και καθιέρωσης µηχανισµών, 
διαδικασιών και βέβαια θεσµών µέτρησης της διοικητικής αποτελεσµατικότητας και 
αποδοτικότητας

121. 
  Η κοινωνία λοιπόν περιµένει από τους δηµόσιους οργανισµούς κάτι πολύ 
περισσότερο από την παρέµβασή τους για την διόρθωση κακοτεχνιών ή απλή 
κατασκευή έργων. Απαιτεί να τους θέσει  συνοµιλητές σε ένα ευρύ φάσµα  
δραστηριοτήτων.  Η κοινωνική ωφέλεια αυξάνει όταν παρέχονται υπηρεσίες 
ποιότητας  που προκύπτουν από τυποποιηµένες διαδικασίες διοίκησης και  οι οποίες 
υπόκεινται σε ανοιχτό έλεγχο. Οι Ο.Τ.Α εκτός από φορείς παροχής δηµόσιων 
υπηρεσιών είναι και πολιτικό-κοινωνικοί θεσµοί και εποµένως η λειτουργίας τους 
απαιτεί αµεσότητα διασύνδεσης µε την κοινωνία, συµµετοχή των πολιτών και των 
συλλογικών φορέων και ενδυνάµωση της δηµοκρατικής τους λειτουργίας

122. Η 
οργάνωση και λειτουργία των Ο.Τ.Α θα πρέπει να συνδυάζει την εσωτερική 
αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα, µε την αµεσότητα της ανθρώπινης 
επικοινωνίας, τη γνήσια ανταπόκριση στη διαπιστωµένη κοινωνική ανάγκη, τη 
περιστολή της αυτονόµησης, και τη διευκόλυνση του ελέγχου από τα άµεσα 
ενδιαφερόµενα κοινωνικά υποκείµενα123. 
 
 
 
 
                                                 
120 Βλ Έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρυθµίσεων του σχέδιο νόµου: Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης  και της Αποκέντρωσης «Πρόγραµµα Καλλικράτης», Υπουργείο Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Αθήνα 2010, σελ 6. 
121
Βλ. Ν. Μιχαλόπουλος,  Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στην εποχή των αποτελεσµάτων,  εκδόσεις Παπαζήση 

2007, σελ. 41 
122
Βλ. Έκθεση της επιτροπής Ι.Τ.Α και της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε(Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης & 

Αυτοδιοίκησης) Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ψηφιακή σύγκλιση των Ο.Τ.Α και τη µετάβαση 
της Τ.Α στην Τοπική Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνησης, Αύγουστος 2006,σελ. 177 
123
Βλ. Έκθεση της επιτροπής Ι.Τ.Α και της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε(Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης & 

Αυτοδιοίκησης) Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ψηφιακή σύγκλιση των Ο.Τ.Α και τη µετάβαση 
της Τ.Α στην Τοπική Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνησης, Αύγουστος 2006,σελ. 178 
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3.3.1 Πρότυπα και κανονισµοί 
 
   Η ανάπτυξη προτύπων  διαχείρισης ποιότητας έρχεται να καλύψει την ανάγκη της 
Ελληνικής πολιτείας για σωστή και συστηµατική διαχείριση έργων και ειδικότερα την 
ανάγκη για βελτίωση της αποτελεσµατικότητας, της αποδοτικότητας και του ελέγχου 
των δράσεων και των έργων που εκτελούνται στο πλαίσιο των αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων και κοινοτικών προγραµµάτων 124. 
 
    
3.3.2 ∆ιασφάλιση ποιότητας 
 
  Η ποιότητα δεν είναι  άµεσα µετρήσιµο µέγεθος αλλά ένας δείκτης είναι η 
ικανοποίηση του ωφελούµενου πολίτη. Η ποιότητα  µπορεί να  επιτευχθεί αν 
ακολουθηθούν συγκεκριµένα κριτήρια στην διενέργεια των έργων. Κατ’ αρχήν το 
κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των οργανισµών που εκτελούν τα έργα πρέπει να 
συµβαδίζει µε το νοµικό πλαίσιο που έχει τεθεί σε επίπεδο Ε.Ε ( από την ανάθεση ως 
τη διαχείριση των δηµόσιων συµβάσεων). Στις υπηρεσίες και όπως αυστηρά 
αναφέρεται στη <<συγκροτηµένη τεχνική υπηρεσία>>, να οριστούν  άτοµα ως 
αρµόδιοι για τις διαδικασίες προγραµµατισµού, σχεδιασµού, διενέργειας αναθέσεων 
ή διαγωνισµών, παρακολούθησης, οικονοµικής διαχείρισης και τήρησης ισχύουσας 
νοµοθεσίας. Εκτός από τον ανθρώπινο παράγοντα  πρέπει να υπάρχει και 
υλικοτεχνική επάρκεια. Χωρίς αυτήν παρουσιάζονται καθυστερήσεις και µειωµένη 
λειτουργικότητα. Αυτονόητο θεωρείται ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστηµα για 
την ασφαλή αποθήκευση, διαχείριση, και επεξεργασία των πληροφοριών και των 
αρχείων των έργων.  
   Στη λογική της διοίκησης των αποτελεσµάτων, που τελεί στον αντίποδα αυτής που 
αποδίδει ειδικό βάρος στις διαδικασίες και τους τύπους, οι δείκτες που δείχνουν τις 
σχέσεις µεταξύ εισροών και εκροών έχουν ιδιαίτερη σηµασία. Σε περιόδους όπου τα 
δηµόσια ελλείµµατα και το δηµόσιο χρέος είναι η δηµοσιονοµική πραγµατικότητα 
που καλούµαστε να διαχειριστούµε ένα σύστηµα δεικτών αποτελεί ένα χρήσιµο 
εργαλείο επικοινωνίας και πληροφόρησης για τον τρόπο λ.χ που αξιοποιήθηκαν τα 
φορολογικά έσοδα όπως και άλλες εισροές µιας δηµόσιας υπηρεσίας. Άρα, έµµεσα 
υπογραµµίζεται η κρίσιµη σχέση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας µε τη 
λογοδοσία

125.  
    Με το πρόγραµµα <<Καλλικράτης>> επιχειρείται ο συνολικός επανασχεδιασµός 
των επιπέδων διακυβέρνησης, η οποία θα αξιοποιεί εργαλεία και µεθόδους της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και θα  ενσωµατώνει αρχές διαφάνειας, ανοιχτής 
διακυβέρνησης, µεθόδους αξιολόγησης και λογοδοσίας της διοικητικής λειτουργίας 
άρα θα οδηγήσει στην αξιοκρατία και θα απαλλάξει την τοπική αυτοδιοίκηση από τη 
διαρκή κριτική126. Το πρόγραµµα <<Καλλικράτης>> ικανοποιώντας τη σύσταση της 
Λευκής Βίβλου

127 για την εφαρµογή στο εσωτερικό των κρατών-µελών αρχών και 
                                                 
124
Βλ. Π. Φιτσιλής, Πρότυπα ΕΛΟΤ 1429 για τη διαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την 

υλοποίηση έργων δηµόσιου χαρακτήρα, σελ. 1 
125
Βλ. Ν. Μιχαλόπουλος,  Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στην εποχή των αποτελεσµάτων,  εκδόσεις Παπαζήση 

2007, σελ. 126-127 
126 Βλ Έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρυθµίσεων του σχέδιο νόµου: Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης  και της Αποκέντρωσης «Πρόγραµµα Καλλικράτης», Υπουργείο Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Αθήνα 2010, σελ 6-7 
127 Βλ Έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρυθµίσεων του σχέδιο νόµου: Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης  και της Αποκέντρωσης «Πρόγραµµα Καλλικράτης», Υπουργείο Εσωτερικών, 
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µηχανισµών διαβούλευσης, συντονισµού, συνεργασίας και αξιολόγησης προωθεί την 
συνυπευθυνότητα όλων των επιπέδων διοίκησης και την αποφυγή συγκέντρωσης των 
αποφάσεων σε ένα µοναδικό επίπεδο εξουσίας. Η αµφίρροπη σχέση δηµόσιων αρχών 
µε τους κοινωνικοοικονοµικούς φορείς διασφαλίζει ότι οι πολιτικές χαράσσονται και 
υλοποιούνται στο κοντινότερο προς τον πολίτη επίπεδο διοίκησης128.     
 
 
 3.3.3 ΕΛΟΤ 
 
  Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 ορίζει ένα σύνολο απαιτήσεων, η ικανοποίηση των οποίων 
οδηγεί τους οργανισµούς στη βελτίωση της διαχειριστικής τους ικανότητας129. Από 
τους πρώτους οργανισµούς που ενδιαφέρθηκαν να αποκτήσουν σύστηµα 
διαχειριστικής επάρκειας ήταν και µεγάλοι δήµοι οι οποίοι αναγνώρισαν το έλλειµµα 
που υπήρχε σε όλες  τις φάσεις (από τη διάθεση πόρων έως την εκτέλεση) της 
υλοποίησης έργων. Σύµφωνα µε το πρότυπο η διοίκηση κάθε οργανισµού πρέπει να 
δεσµεύεται για την εφαρµογή του, να διασφαλίζει τις οργανωτικές προϋποθέσεις 
υλοποίησης των έργων διαθέτοντας τις κατάλληλες µονάδες-τµήµατα (π.χ για 
προγραµµατισµό ενεργειών, για σχεδιασµό και ωρίµανση έργων, διαχείριση έργου, 
οικονοµική διαχείριση) αλλά και την ύπαρξη προσωπικού µε τα κατάλληλα 
προσόντα

130.      
   Η κατάσταση στο πεδίο υλοποίησης δηµόσιων έργων δεν θα πρέπει να διαφέρει και 
πολύ από το αντίστοιχο περιβάλλον ή τις συνθήκες που επικρατούν όταν ιδιωτικοί 
φορείς αναλαµβάνουν έργα. Τα πρότυπα δεν θα πρέπει να αντιµετωπιστούν µε φόβο 
ή καχυποψία αλλά σας ένα χρήσιµο εργαλείο που θα καθοδηγήσει βήµα-βήµα τις 
διεργασίες. Αρχικά είναι η έναρξη του έργου, ο σχεδιασµός, η εκτέλεσή του και η 
παρακολούθηση και στο τέλος  οι εργασίες παραλαβής και το οριστικό κλείσιµο 
αυτού.  Η σηµαντικότερη βοήθεια που δίνεται συνίσταται στην παραγωγή στοιχείων 
που τεκµηριώνουν και αποδεικνύουν ότι η εφαρµογή του έργου καλώς προχωράει. Τα 
δεδοµένα και οι µετρήσεις που παράγονται θα πρέπει να αναλύονται µε σκοπό την 
αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας του συστήµατος µε σκοπό 
την βελτίωσή του και ως αποτέλεσµα την αναβάθµιση της διαχειριστικής επάρκειας 
του οργανισµού131. Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι η διοίκηση που λειτουργεί 
βάσει της µέτρησης των αποτελεσµάτων της µαθαίνει την πραγµατική της 
κατάσταση

132. Ένα ακόµη σηµαντικό στοιχείο που περιέχει το πρότυπο είναι το 
σύστηµα εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων. Στην περίπτωση των εσωτερικών 
ελέγχων ο οργανισµός οφείλει να προγραµµατίζει και να διενεργεί εσωτερικές 
                                                                                                                                            
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Αθήνα 2010, σελ7 όπου αναφέρει: «…η Λευκή 
Βίβλος για την Πολυεπίπεδη ∆ιακυβέρνηση, η οποία υιοθετήθηκε από την  Ολοµέλεια της Επιτροπής 
των Περιφερειών στις 17 Ιουνίου 2009, θεωρεί υποχρεωτική την ισότιµη συµµετοχή των ∆ήµων και 
των νέων αυτοδιοικούµενων Περιφερειών, ως πραγµατικών εταίρων στη χάραξη και τον συντονισµό 
της ευρωπαϊκής πολιτικής στο πολυεπίπεδο µοντέλο διακυβέρνησης της Ε.Ε.» 
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Βλ Έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρυθµίσεων του σχέδιο νόµου: Νέα Αρχιτεκτονική της 
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επιθεωρήσεις ώστε να αναγνωρίζονται τα προβλήµατα από την εφαρµογή του 
συστήµατος και να λαµβάνονται διορθωτικές ενέργειες, ενώ στην περίπτωση των 
εξωτερικών ελέγχων, ο οργανισµός πρέπει, να παρέχει τα απαραίτητα στοιχεί για τη 
διενέργεια αυτών 133. 
  Το ζητούµενo είναι εάν µπορεί να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητά του, εάν µπορεί 
ο ∆ήµος να ενσωµατώσει στην καθηµερινή του λειτουργία λογικές και πρότυπα 
µέτρησης των αποτελεσµάτων του. Οι πολίτες, που είναι οι τελικοί αξιολογητές της 
αποτελεσµατικότητας του δικτύου των οργανώσεων που συγκροτούν το διοικητικό 
σύστηµα ενός κράτους, απαιτούν να ξέρουν πως αξιοποιούνται οι εκάστοτε 
διαθέσιµοι πόροι. Τα πρότυπα ίσως µελλοντικά χρησιµοποιηθούν για την ανάδειξη 
των πιο ικανών οργανισµών να διενεργούν έργα και να αφαιρέσουν αρµοδιότητες 
ακόµη και πόρους από αυτούς που δεν µπόρεσαν να ακολουθήσουν και να 
πιστοποιηθούν. Είναι λογικό οι χρηµατοδοτήσεις, εθνικές και µη, να προωθούνται σε 
φορείς που εκ των προτέρων έχουν εξασφαλίσει ότι θα αναλάβουν την υλοποίηση και 
τα έργα θα πραγµατοποιηθούν έγκαιρα, οικονοµικά, ποιοτικά και νοµότυπα.   
 
 
3.3.4 Τοπική Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 
 
    Η γνώση αντιπροσωπεύει µια από τις σηµαντικότερες παραµέτρους της 
προστιθέµενης αξίας ενός οργανισµού134. Η γνώση µπορεί εύκολα να  αποθηκευτεί 
και να χρησιµοποιηθεί µέσω της  αυτοµατοποίησης των υφιστάµενων διαδικασιών 
και να συµβάλει στη δηµιουργία περισσότερο επαρκών και αποτελεσµατικών 
λύσεων. Μεγάλοι δήµοι χρησιµοποιούν συστήµατα πληροφορικής για τις εσωτερικές 
τους ανάγκες αλλά περιορίζονται στην ικανοποίηση των λειτουργικών απαιτήσεων 
των υπηρεσιών τους και δεν αξιοποιούν τις δυνατότητες της τεχνολογίας για 
συνεργασία µε φορείς µε τους οποίους που καθηµερινά έρχονται σε επαφή. Ειδικά 
στον τοµέα των έργων θα ήταν χρήσιµο να µπορούσαν οι τοπικοί φορείς να 
επικοινωνούν και να διαχειρίζονται κοινόχρηστες πλατφόρµες στις οποίες θα ήταν 
αποθηκευµένες  έτοιµες διαδικασίες, πληροφορίες, νοµοθεσία, και να µην 
αναγκάζονται κάθε φορά να αρχειοθετείται  πολλές φορές η ίδια πληροφορία από 
διαφορετικούς Ο.Τ.Α. 
  Οι Ο.Τ.Α, τυπικά, είναι διαρθρωµένοι σε αυτόνοµες µονάδες οι οποίες 
χρησιµοποιούν διασκορπισµένες βάσεις δεδοµένων για τα διαχείριση και παροχή των 
υπηρεσιών της αρµοδιότητας τους135. Η χρήση λοιπόν αποµονωµένων, ετερογενών 
και αυτόνοµων πληροφοριακών συστηµάτων καθιστά τη διαλειτουργικότητα 
ανέφικτη. Η διαλειτουργικότητα ορίζεται ως η ικανότητα µεταφοράς και 
χρησιµοποίησης της πληροφορίας µε ένα οµοιογενές και αποτελεσµατικό τρόπο 
µεταξύ διαφόρων οργανισµών σε επίπεδο συστηµάτων πληροφορικής136. Μέρος της 
ψηφιακής στρατηγικής για το 2006-2013 είναι η αναδιοργάνωση του δηµόσιου τοµέα 
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και υπάρχει και το αντίστοιχο πρόγραµµα ειδικά για την τοπική αυτοδιοίκηση, 
<<Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση>> της ειδικής γραµµατείας για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας.  
  Μία από τις κυρίαρχες συνιστώσες των  σύγχρονων προγραµµάτων µεταρρύθµισης 
σε  όλο τον κόσµο είναι ο ανασχεδιασµός των γραφειοκρατικών διαδικασιών και 
βέβαια των ροών εργασίας137. Η ανταγωνιστική επάρκεια της δηµόσιας διοίκησης και 
ειδικά στον τοµέα των έργων είναι το ζητούµενο και προς αυτή την κατεύθυνση 
υιοθετούνται µέτρα και σχεδιάζονται πολιτικές, µε την ανάπτυξη χρηµατοδοτικών 
εργαλείων, όπως το πρόγραµµα <<Πολιτεία

138>> και το πρόγραµµα <<Θησέας>> 
ώστε να µελετηθούν, να αναπτυχθούν και να εφαρµοστούν νέες µορφές οργάνωσης 
και λειτουργίας της διοίκησης, που να στηρίζονται στις νέες τεχνολογίες. Μία 
δηµόσια οργάνωση παρά την κυριαρχία της οικονοµικής λογικής και των αρχών της 
χρηµατοοικονοµικής διοίκησης, δεν συνιστά ένα λογιστικό σύστηµα αλλά µια πολύ 
ευρύτερης σηµασιοδότησης πραγµατικότητα139. Τα εργαλεία για τον σχεδιασµό και 
την παρακολούθηση της πορείας των έργων συµβάλλουν στη µετάβαση από τη 
σπατάλη στην αξιοποίηση των διαθέσιµων ανεπαρκών πόρων. Μέσω αυτής της 
εφαρµογής  τα διοικητικά και τα πολιτικά στελέχη µπορούν να λαµβάνουν αποφάσεις 
βασισµένες σε δεδοµένα και µετρήσεις. Στα έργα που καλούνται να υλοποιήσουν οι 
τοπικοί φορείς κεντρικό ρόλο παίζει όχι µόνο η βιωσιµότητα αλλά και η ορθολογική 
διαχείριση των φυσικών πόρων. Οι δήµοι ως βασικοί συντελεστές της τοπικής 
κοινωνίας οφείλουν να εισάγουν µια νέα κουλτούρα ανάπτυξης, πλήρως 
εναρµονισµένης µε τις αρχές της πρόληψης και προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος

140. Στην κατεύθυνση  αυτή, και µέσω του υποπρογράµµατος 2 του 
Θησέα, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην οικονοµική υποστήριξη έργων, µελετών και 
ενεργειών που αφορούν στην κατασκευή και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον 
τεχνικών και παραγωγικών υποδοµών, στη διατήρηση οικολογικών αποθεµάτων, 
όπως και στην στήριξη της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής στο πλαίσιο του 
χωροταξικού σχεδιασµού µε επίκεντρο την αειφόρο ανάπτυξη 141.  
  Στα ιδιωτικού συµφέροντος έργα τα κριτήρια που λαµβάνονται υπ’ όψη είναι το 
µικρότερο δυνατό κόστος στην κατασκευή και οι ελάχιστοι νοµικοί περιορισµοί σε 
αντίθεση µε την προσπάθεια συντονισµού των δηµόσιων επενδύσεων. Επειδή λοιπόν 
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ο εύρος των δραστηριοτήτων και η πολυπλοκότητα ακόµη και για ένα τοπικής 
εµβέλειας έργο είναι τέτοια, απαιτείται και ο υπεύθυνος του έργου να  έχει ή έστω να 
αποκτήσει αυξηµένα όχι µόνο καθήκοντα αλλά και δεξιότητες. Η σταδιακή και 
συστηµατική αναβάθµιση των ικανοτήτων όλων των εµπλεκοµένων στην εξέλιξη 
ενός έργου, ώστε να είναι σε θέση να χειρίζονται το διαδίκτυο και  να χρησιµοποιούν 
ευχερώς τα εργαλεία που προσφέρει η τεχνολογία, κρίνεται απαραίτητη. Η 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες δεν αποτελούν από µόνες τους τη λύση όλων των 
φαινοµένων παθογένειας και δεν επιλύουν µαγικά τις δυσλειτουργίες αν δεν γίνεται 
αναγωγή στον ανθρώπινο παράγοντα που θα χειριστεί, αξιοποιήσει και θα 
ενεργοποιήσει τα κατάλληλα κάθε φορά εργαλεία.  Οι κατευθυντήριες οδηγίες για 
την εκτέλεση των δηµοτικών έργων (µελέτη, κατασκευή, συντήρηση) πρέπει να είναι 
σαφής και να τηρούνται από τους υπολοιούντες τα έργα οι ενιαίες τεχνικές 
προδιαγραφές.  
  Απαιτείται η υπέρβαση των αρχών δόµησης των δηµόσιων υπηρεσιών ως 
οργανωτικών σιλό, δηλαδή ως δοµών αποµονωµένων η µία από την άλλη. Η 
διοικητική αποµόνωση οδηγεί στο µαρασµό και ίσως το σηµαντικότερο οργανωτικό 
ζήτηµα να είναι ο σχεδιασµός των δοµών διοίκησης που τέµνονται µε άλλες που 
έχουν µεγαλύτερη ή µικρότερη συνάφεια µε την εκάστοτε ασκούµενη δηµόσια 
πολιτική. Αυτό ήταν µάλλον και το µήνυµα του Al Gore όταν υποστήριξε ότι το 
ζητούµενο δεν είναι η ανασχεδίαση ενός οργανογράµµατος αλλά η τήξη των 
άκαµπτων συνόρων µεταξύ των οργανώσεων. Στην κατεύθυνση αυτή καθοριστικός 
φαίνεται ο ρόλος και η συνεισφορά της τεχνολογίας της πληροφορικής η οποία έχει 
επιδράσει ίσως περισσότερο από κάθε άλλον παράγοντα στην εξέλιξη των αλλαγών 
για το κράτος142.  
 
 
3.3.5 Το κοινό πλαίσιο αξιολόγησης 
 
   Προκειµένου να οριοθετήθουν οι άξονες στρατηγικής για την ενίσχυση της 
ικανότητας  των Ο.Τ.Α να υποστηρίξουν το στόχο της Τοπικής Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης (ΤΗ∆), βελτιώνοντας έτσι την δυνατότητα τους για αποτελεσµατική 
διοίκηση έργων, προτείνεται  η αξιοποίηση του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης 
(ΚΠΑ) των δηµοσίων οργανισµών της Ευρώπης

143. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης 
(ΚΠΑ) είναι αποτέλεσµα της συνεργασίας µεταξύ των υπουργών ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

144. Η οµάδα Καινοτόµων ∆ηµόσιων Υπηρεσιών 
ανέλαβε να διαµορφώσει το ΚΠΑ ύστερα από συνεννόηση µε τους Γενικούς 
∆ιευθυντές των Υπουργείων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης

145. Στη σηµερινή του εκδοχή, όπως 
αυτή διαµορφώθηκε ύστερα από την πιλοτική εφαρµογή του πρώτου ΚΠΑ, µπορεί να  
χρησιµοποιηθεί από τους  φορείς του δηµοσίου ώστε  οι τεχνικές διοίκησης της 
ποιότητας να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Η πιο χρήσιµη εφαρµογή του ΚΠΑ για 
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την Τοπική Αυτοδιοίκηση και η οποία θα µπορούσε να εφαρµοστεί άµεσα είναι αυτή 
που επιτρέπει στον φορέα να κάνει αυτό-αξιολόγηση.  
   Το ΚΠΑ έχει σχεδιαστεί για να χρησιµοποιείται σε όλα τα τµήµατα του δηµοσίου 
τοµέα και να εφαρµόζεται στις δηµόσιες οργανώσεις σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο

146. Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί  σε ένα ευρύ φάσµα 
περιπτώσεων π.χ ως µέρος ενός συστηµατικού προγράµµατος µεταρρύθµισης ή ως 
βάση για εστιασµένες προσπάθειες βελτίωσης των οργανώσεων δηµόσιων 
υπηρεσιών

147. Σε ορισµένες περιπτώσεις, και ειδικά σε πολύ µεγάλες οργανώσεις, µία 
αυτό-αξιολόγηση µπορεί να διενεργηθεί σε ένα µόνο τµήµα της οργάνωσης π.χ σε µια 
επιλεγµένη υπηρεσία148 (τοµέας έργων). Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι προϋπόθεση 
επιτυχίας στην εφαρµογή της Τοπικής Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΤΗ∆) είναι και 
οι διαδικασίες στην διαχείριση των έργων και ειδικότερα ο σχεδιασµός, η υλοποίηση, 
η παρακολούθηση και η αξιολόγηση αυτών. 
  Ο <<Καλλικράτης>> θα µπορούσε να αποτελέσει την ευκαιρία και για όσους 
δήµους δεν είχαν µέχρι σήµερα εκσυγχρονιστεί διότι αποτελεί µια γενικότερη 
προσπάθεια για διοικητικό και λειτουργικό επαναπροσδιορισµό των ρόλων των 
τοπικών κοινωνιών. Η εφαρµογή σύγχρονων πληροφοριακών συστηµάτων στα έργα 
δεν µπορεί παρά να συµπαρασύρει  και άλλα µέτρα τα οποία θα σχετίζονται άµεσα ή 
έµµεσα µε το τελικό σκοπό που εξακολουθεί να είναι η προσφορά στο σύνολο 
ποιοτικών υπηρεσιών. Οι λέξεις κλειδιά που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τις 
µελλοντικές προσπάθειες εκσυγχρονισµού των Ο.Τ.Α είναι: ολοκλήρωση, σύνθεση, 
ενοποίηση, συµβατότητα, διαλειτουργικότητα, συνέργεια, συντονισµός και 
ευθυγράµµιση 149.   
  Τα διοικητικά συστήµατα πρέπει να αναµορφωθούν είτε µέσω της υιοθέτησης των 
αρχών διοίκησης ολικής ποιότητας είτε ανασχεδιάζοντας τις διοικητικές διαδικασίες 
λειτουργίας τους είτε ενσωµατώνοντας αρχές και ιδέες που αντλούνται από τη θεωρία 
και την πρακτική του στρατηγικού προγραµµατισµού

150. Οι δηµόσιοι φορείς 
υιοθετώντας τις αρχές και τα πορίσµατα της διοικητικής έρευνας για την αξία και την 
σηµασία της στοχοθεσίας, της αποσαφήνισης της αποστολής µιας δηµόσιας 
υπηρεσίας ως επιχειρησιακής έκφρασης ενός οράµατος για την οικονοµικο-κοινωνική 
ανάπτυξη όλο και συχνότερα λειτουργεί βάσει συγκεκριµένων επιδιώξεων, σκοπών 
και στόχων. Είναι ιδιαίτερα κρίσιµο η  Τοπική Αυτοδιοίκηση να ακολουθήσει και 
αυτή την µετεξέλιξη των δηµόσιων οργανώσεων σε δοµές προσανατολισµένες σε 
αποτελέσµατα από δοµές που είναι σχεδιασµένες  για να τηρούν τον τύπο είναι µια 
στρατηγική αλλαγή, µια µεγάλη ιδέα που ιστορικά καταγράφεται από τη δεκαετία του 
1980151.   
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3.4 ∆ιαχείριση κινδύνων 
 
  Κάθε έργο που αρχίζει εκτελείται υπό το πρίσµα της µεγιστοποίησης των θετικών 
αποτελεσµάτων κατά την τελική παράδοσή του και την ταυτόχρονη προσπάθεια 
ελαχιστοποίησης των συνεπειών και των αντίξοων γεγονότων. Είναι ουτοπικό για 
τους υπεύθυνους του έργου να µην λαµβάνουν υπόψη αστάθµιστους παράγοντες και 
να ευελπιστούν ότι όλα θα κυλίσουν σύµφωνα µε τα αρχικώς προγραµµατισµένα. Ο 
προσανατολισµός των δράσεων των δηµόσιων οργανισµών σε συγκεκριµένα και 
µετρήσιµα αποτελέσµατα είναι η σύγχρονη τάση και αναφέρεται στην εµπέδωση µιας 
κουλτούρας µετρήσεων των αποτελεσµάτων.  
  Η µέτρηση δεν είναι αυτοσκοπός αλλά πρέπει να χρησιµοποιείται από τα στελέχη 
για τη διατύπωση βελτιώσεων. Μέσω των στοιχείων οι δηµόσιες οργανώσεις 
διαγιγνώσκουν µε τη µεγαλύτερη δυνατή πληρότητα τα δυνατά και αδύνατα σηµεία 
της παραγωγικότητάς τους152. Το µέγεθος δεν καθορίζει  και την ικανότητα ενός 
κράτους και ειδικότερα των δηµόσιων οργανισµών να λειτουργούν αποτελεσµατικά 
και αποδοτικά153. Ως, γνωστόν, η δηµόσια γραφειοκρατία συνεχώς επιθυµεί τη 
διεύρυνση του µεγέθους των αρµοδιοτήτων της, του προϋπολογισµού της αλλά και 
του στελεχιακού της δυναµικού. Αλλά, όπως δείχνουν πρόσφατες µελέτες που 
συγκρίνουν την αποτελεσµατικότητα και τη αποδοτικότητα των δηµόσιων 
διοικήσεων σε διεθνές επίπεδο, η αύξηση των δηµόσιων δαπανών δεν διασφαλίζει και 
την αύξηση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας154. 
  Ο <<Καλλικράτης>> εισάγει ένα τριπλό σύστηµα διασφάλισης της νοµιµότητας και 
εγγύησης του δηµοσίου συµφέροντος µε ένα νέο σύστηµα Εποπτείας, την επέκταση 
των ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την καθολική υποχρέωση ανάρτησης 
στο διαδίκτυο όλων των αποφάσεων των ΟΤΑ

155. Ειδικά η τελευταία αυτή εφαρµογή 
θα επιφέρει βελτιώσεις στην εσωτερική λειτουργία των ∆ήµων µέσω της 
τυποποίησης και αυτοµατοποίησης των διαδικασιών, διαδικασίες που για να 
ολοκληρωθούν θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν µια σειρά από συγκεκριµένα βήµατα 
για να παραχθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα156. Η καταγραφή η προτυποποίηση (δηλ. η 
ανάπτυξη ενός κοινού προτύπου για όλους τους ∆ήµους και τις Περιφέρειες) και η 
αυτοµατοποίηση των διαδικασιών είναι η <<καρδιά>> της ανάπτυξης του Ψηφιακού 
τρόπου λειτουργίας των σύγχρονων δήµων και ο καταλληλότερος τρόπος 
αντιµετώπισης και διαχείρισης κινδύνων.  
 
 
3.4.1 Αναγνώριση και ανάλυση κινδύνων 
 
 Αφού µε την ανάληψη κάθε έργου νοµοτελειακά αναλαµβάνεται και ένα ρίσκο, 
πρέπει να προσδιοριστεί πάνω σε ποιο στοιχείο του έργου αυτό επιδρά περισσότερο. 
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∆ηλ. ο κίνδυνος που πρέπει να αντιµετωπίσουµε έχει να κάνει µε αύξηση του 
κόστους, επηρεάζει την ποιότητα ή το φυσικό αντικείµενο του έργου, ή πρόκειται να 
επιφέρει χρονικές καθυστερήσεις; Ένας κίνδυνος µπορεί να έχει µια ή περισσότερες 
αιτίες και εάν συµβεί µια ή περισσότερες συνέπειες 157. 
   Προσοχή χρειάζεται στην ανάλυση για το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται οι 
κίνδυνοι. Πολλές φορές δεν προέρχονται µόνο από το εξωτερικό περιβάλλον αλλά 
είναι συνδυασµός εσωτερικών αδυναµιών και απρόβλεπτων γεγονότων. Αν το 
οργανωσιακό  σύστηµα του φορέα που αναλαµβάνει έργα έχει προβλήµατα 
(διοικητικά, σχεδιασµού, αρµοδιοτήτων κ.λπ) τότε κάθε, ακόµη και µικρή, µεταβολή 
εξωτερικών συνθηκών θα επιφέρει αναστάτωση στην οµάδα του έργου. Όταν 
εντοπίζεται ένα λάθος, ουσιαστικά καταγράφεται µια πληροφορία για διόρθωση και 
επαναπροσανατολισµό της διοικητικής δράσης 158. 
 Όπως κάθε διοικητικό σχήµα, έτσι και οι δήµοι λειτουργούν µέσα σε ένα περιβάλλον  
και η ικανότητα διοίκησης των σχέσεων τους µε αυτό καταδεικνύει την ικανότητά 
τους να µετασχηµατίζουν εισροές σε εκροές και αποτελέσµατα και ανάλογα να 
προσαρµόζονται σε αυτά. Μέσω της ανάλυσης οι αποφάσεις δεν βασίζονται σε 
διαισθητικές παρατηρήσεις ή εµπειροτεχνικές πρακτικές ή πολύ περισσότερο σε 
σχόλια ή φήµες αλλά σε πραγµατικά και αξιόπιστα δεδοµένα που ενισχύουν την 
ικανότητα του διοικητικού συστήµατος και προσανατολίζουν τις δράσεις και τις 
πολιτικές γενικότερα σε συγκεκριµένους στόχους που ικανοποιούν ανάγκες των 
πολιτών και των επιχειρήσεων

159. ∆εδοµένα από το εξωτερικό και το εσωτερικό 
περιβάλλον δεν αρκεί να συλλέγονται αλλά και να επεξηγούνται. Η εξήγηση των 
δεδοµένων αφορά τη δέσµη όλων εκείνων των παραγόντων που επηρέασαν τόσο 
θετικά όσο και αρνητικά την επιλογή υλοποίησης συγκεκριµένων έργων. Μέσω της  
εξήγησης κατανοείται ο ρόλος και ο τρόπος επίδρασης όλων ή τουλάχιστον των 
κρίσιµων παραγόντων που επηρέασαν τους στόχους του οργανισµού και τις 
προσδοκίες των πολιτών, µε δεδοµένη την εγγύτητα που υπάρχει στις σχέσεις 
πολιτών και διοίκησης σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  
 
 
3.4.2 Παρακολούθηση και αντίδραση 
 
   Η διοίκηση έργων σε τοπικό επίπεδο δεν αφήνει µεγάλα χρονικά περιθώρια 
αντίδρασης. Προκειµένου ένας φορέας να θεωρείται ότι επιτυχώς µπορεί να 
παρακολουθήσει και να αντιδράσει απέναντι σε ορατούς αλλά και άγνωστος 
κινδύνους πρέπει να είναι προσηλωµένος στην προληπτική και συνεπή εξέταση της 
διαχείρισης κινδύνων καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Η προσεκτική και αναλυτική 
παρακολούθηση των φάσεων του έργου βελτιώνει τις πιθανότητες επιτυχής 
αντιµετώπισης αρνητικών συνεπειών. Ένα µικρό αποθεµατικό σε πόρους ή χρόνο 
µπορεί να αποδειχθεί  πολύτιµο στην κρίσιµη στιγµή.  Μπορεί επίσης να 
αναπτυχθούν σχέδια εκτάκτου ανάγκης ταυτόχρονα µε τον προσδιορισµό των 
συνθηκών που αποτελούν το έναυσµα για την εκτέλεσή τους.  
   Παρακολούθηση για νέους ή µεταβαλλόµενους κινδύνους πραγµατοποιείται καθ’ 
όλη τη διάρκεια ζωής του έργου και είναι µια συνεχιζόµενη διαδικασία. Η διεργασία 
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περιλαµβάνει ένα  φάσµα δραστηριοτήτων όπως προσδιορισµό και ανάλυση νέων 
κινδύνων, παρακολούθηση και εποπτεία των ήδη γνωστών, ανασκόπηση των 
συνθηκών ενεργοποίησης και εκµετάλλευση  της εµπειρίας. Σηµαντικό είναι η 
µάθηση και η διαδικασία ανίχνευσης των διοικητικών παθολογιών ή των 
δυνατοτήτων των υπηρεσιών να γίνεται αξιοποιώντας ενδο-διοικητικές δυνάµεις των 
φορέων. Όταν το διοικητικό σύστηµα µαθαίνει να µετρά, τότε διορθώνει τις αστοχίες 
του, ιεραρχεί προτεραιότητες, κατανέµει ορθολογικότερα τους διαθέσιµους πόρους, 
προγραµµατίζει την κατεύθυνση της διοικητικής βελτίωσης βάσει ενός 
ολοκληρωµένου συστήµατος αυτό-αξιολόγησης160. 
 
 

3.4.3 Αξιολόγηση και αντιµετώπιση 
 
  Η µεγάλη πρόκληση για τους ΟΤΑ είναι η ανάπτυξη µιας συστηµικής δυνατότητας 
αντιµετώπισης των κινδύνων που αναπτύσσονται στη διοίκηση έργων. Η αναγνώριση 
του κινδύνου είναι το πρώτο βήµα αλλά η αξιολόγηση αυτού θα κάνουν 
αποτελεσµατική την αντιµετώπισή του. Η ποιοτική ανάλυση κινδύνων ουσιαστικά 
αξιολογεί την προτεραιότητα τους ανάλογα µε τις επιπτώσεις που θα έχουν, εφόσον 
συµβούν, στις φάσεις του έργου. Πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψη πολλά στοιχεία 
όπως το χρονικό πλαίσιο, οι περιορισµοί στο κόστος, το φυσικό αντικείµενο, η 
διατήρηση της ποιότητας, ακόµη και η ανοχή στον ίδιο το κίνδυνο προκειµένου να 
αποφασιστεί από την οµάδα πως και πότε θα παρέµβει. 
  Οι ορισµοί των επιπέδων των πιθανοτήτων και των επιπτώσεων, καθώς και οι 
συνεντεύξεις µε ειδήµονες, µπορεί να βοηθήσουν να διορθωθούν πολώσεις οι οποίες 
είναι συχνά παρούσες στα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται στη διεργασία αυτή161. Η 
χρονική κρισιµότητα ενεργειών σχετικά µε κινδύνους µπορεί να µεγεθύνει τη 
σηµαντικότητα ενός κινδύνου

162. Η αξιολόγηση της ποιότητας της διαθέσιµης 
πληροφορίας σε σχέση µε τους κινδύνους του έργου επίσης βοηθά στην κατανόηση 
της αξιολόγησης της σηµασίας των κινδύνων των έργων

163. 
  Εκτός από την οµάδα έργου βοήθεια µπορεί να αναζητηθεί και από συνεντεύξεις ή 
συναντήσεις µε επιλεγµένα άτοµα λόγω της εξοικείωσης τους µε τον συγκεκριµένο 
κίνδυνο. Η εµπειρογνωµοσύνη από άτοµα εξωτερικά προς το έργο είναι αναγκαία 
καθότι µπορεί να υπάρχουν λίγες έστω αλλά κρίσιµες πληροφορίες σχετικά µε 
κινδύνους στη βάση δεδοµένων προηγούµενων έργων του οργανισµού. 
   Οι σχεδιασµένες αποκρίσεις σε κινδύνους πρέπει να είναι συµβατές προς τη 
σοβαρότητα του κινδύνου, αποτελεσµατικές ως προς το κόστος αντιµετώπισης της 
πρόκλησης, έγκαιρες, ρεαλιστικές ως προς το περιβάλλον του έργου, συµφωνηµένες 
από όλα τα εµπλεκόµενα µέρη και να ανήκουν σε ένα υπεύθυνο άτοµο164. Συχνά 
απαιτείται η επιλογή της καλύτερης απόκρισης σε κίνδυνο µεταξύ πολλών 
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επιλογών
165.  Καµία  µέθοδος όµως δεν µπορεί να εγγυηθεί  ότι ο φορέας δεν θα έρθει 

αντιµέτωπος µε µη προσδοκόµενους κινδύνους και άρα θα πρέπει αν είναι σε 
ετοιµότητα να επιτελέσει νέους πρόσθετους  σχεδιασµούς αποκρίσεων για τον έλεγχο 
των κινδύνων αυτών.  
 
 

3.4.4 Επικοινωνιακή προσέγγιση του έργου 
 
    Οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν εάν και πως αξιοποιούνται και δαπανώνται οι 
διαθέσιµοι πόροι, τι αποτελέσµατα πετυχαίνουν οι δηµόσιες οργανώσεις για κάθε µία 
από τις προβλεπόµενες αρµοδιότητές τους. Η πρόβλεψη ορισµένης δραστηριότητας 
προϋποτίθεται ότι αφορά σε ορισµένη ανάγκη ή απαίτηση της κοινωνίας και 
εποµένως πρέπει όχι µόνο να µετριέται η αποτελεσµατικότητα της άσκησης αλλά και 
να δηµοσιοποιούνται τα εκάστοτε αποτελέσµατα166. Η σύνταξη εκθέσεων αναφορά 
και η δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων στους πολίτες είναι υποχρέωση της 
διοίκησης. Είναι και οι δύο (αναφορά και δηµοσιοποίηση) θεµελιώδεις όροι των 
σχέσεων των δηµόσιων υπηρεσιών µε τους πολίτες ανάγοντας αυτούς  σε τελικούς 
αξιολογητές της λειτουργίας τους. Πριν τη δηµοσιοποίηση, η µέτρηση 
αποτελεσµάτων που έχει συντελεστεί αναδεικνύει και αποσαφηνίζει την ασύµµετρη 
σχέση µεταξύ των προγραµµατισµένων επιδιώξεων και των τελικών αποτελεσµάτων.  
    Οι πληροφορίες είναι ο συνδετικός κρίκος µεταξύ των ανθρώπων και των έργων 
που επιθυµούν να υλοποιήσουν. Καλή επικοινωνιακή πολιτική µεταφράζεται σε 
έγκαιρη, κατάλληλη πληροφορία, σε σωστή συλλογή, σε ορθή διανοµή µόνο στους 
ενδιαφερόµενους, σε αποθήκευση και ανάκτηση όταν απαιτείται. Οι  δηµόσιες 
υπηρεσίες δεν είναι λογιστικά συστήµατα που εξαντλούν τη δράση τους στη 
θεµελίωση ορισµένων αποφάσεων βάσει της αρχής του κόστους-οφέλους, αλλά δοµές 
διαχείρισης και αντιµετώπισης δηµόσιων ζητηµάτων, όπου αναφορές για το σεβασµό 
της ισότητας ως προς τη µεταχείριση των πολιτών είναι συστατικοί όροι των 
εκθέσεων αποτελεσµάτων

167. 
  Αν και σε όλα τα έργα οι ανάγκες επικοινωνίας των πληροφοριών του έργου είναι 
κοινές, οι ανάγκες πληροφόρησης και οι µέθοδοι διανοµής διαφέρουν ευρέως

168. Ο 
προσδιορισµός των αναγκών πληροφόρησης των συµµετεχόντων και η 
συγκεκριµενοποίηση του κατάλληλου µέσου επίτευξης των αναγκών αυτών αποτελεί 
ένα σηµαντικό παράγοντα επιτυχίας του έργου169. 
   Η ιδιαιτερότητα όσον αφορά τις αποφάσεις για τα δηµόσια και τοπικού χαρακτήρα 
έργα έγκειται στο γεγονός ότι αυτές  πρέπει να συνυπάρχουν µε θεσµούς συµµετοχής 
των πολιτών. Μελέτες έχουν καταδείξει ότι χάρη στην ανάµειξη των πολιτών µέσω 
της πληροφόρησής τους, της συµµετοχής τους σε οργανωµένες συζητήσεις για 
διάφορα αντιτιθέµενα δηµόσια ζητήµατα αλλά και µέσω  της χαρτογράφησης των 
προτιµήσεών τους, περιορίζεται ο κυνισµός και ενισχύεται η εµπιστοσύνη προς τη 
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διοίκηση
170. Έτσι, σε ειδικό άρθρο (214 Κ∆Κ) διατυπώνονται  κάποιες γενικές αρχές 

ως προς τη λαϊκή συµµετοχή στις τοπικές υποθέσεις και καθιερώνεται η υποχρέωση 
των δηµοτικών αρχών να διαβουλεύονται µε τους κατοίκους, συλλογικούς φορείς και 
ενδιαφερόµενες οµάδες πληθυσµού όποτε εκπονούνται προγράµµατα δράσης 
εκδίδονται κανονιστικές πράξεις ή λαµβάνονται αποφάσεις <<γενικού 
ενδιαφέροντος>>171. Οι διαδικασίες αυτές δεν πρέπει να παρεµποδίζουν την γρήγορη 
έναρξη και των προγραµµατισµό των υπηρεσιών αλλά µπορούν να 
πραγµατοποιούνται µέσω της <<κοινωνίας της πληροφορίας>>. Με ειδική  ρύθµιση 
καθιερώνεται, εξάλλου η υποχρέωση των δηµοτικών αρχών να διασφαλίζουν την 
άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης στην πληροφόρηση172.  
    Χρήσιµο εργαλείο  θα µπορούσε να αναδειχθεί και το παράδειγµα του δήµου της 
πόλης  Tilburg (www.tilburg.nl) ο οποίος χρησιµοποίησε έρευνες χαρτογράφησης της 
κοινής γνώµης. Τα αποτελέσµατα της έρευνας της κοινής γνώµης όχι µόνο 
δηµοσιεύονται στον τύπο αλλά λαµβάνονται επίσης υπόψη και από το δηµοτικό 
συµβούλιο και τη διοίκηση του δήµου για την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων των 
τοπικά ασκούµενων πολιτικών και την αντίστοιχη διαµόρφωση του δηµοτικού 
προϋπολογισµού 173. 
 
 
3.4.5 Συστήµατα, ροή και κανάλια επικοινωνίας 
 
  Ο σχεδιασµός των επικοινωνιών, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό 
επίπεδο, είναι συχνά στενά συνδεδεµένος µε τους παράγοντες περιβάλλοντος του 
φορέα που επικοινωνεί και τα κανάλια επικοινωνίας που είναι ήδη  καθορισµένα και 
χρησιµοποιούνται. Οι απαιτήσεις επικοινωνίας αυξάνονται όταν υπάρχουν έργα σε 
εξέλιξη αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι και  όλος ο όγκος  πληροφοριών πρέπει να 
διαχέεται προς όλες τις κατευθύνσεις γιατί κάτι τέτοιο θα σήµαινε καθυστερήσεις 
παρά διευκολύνσεις. Το ζητούµενο κατά τη διαδικασία δόµησης ενός συστήµατος 
µετρήσεων είναι να αποσαφηνίζονται θέµατα όπως λ.χ τι είδους δεδοµένα 
απαιτούνται για τις µετρήσεις, πως συλλέγονται τα δεδοµένα αυτά , ποια είναι τα 
πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα που παρουσιάζει κάθε µέθοδος συλλογής, ενώ, 
βέβαια ένα θέµα που δεν µπορεί να αγνοείται είναι αυτό του κόστους απόφασης 
εφαρµογής µιας ή περισσότερων µεθόδων επιλογής

174. Η αφετηρία της 
επιχειρησιακής εφαρµογής ενός συστήµατος µετρήσεων είναι η επιλογή της 
κατάλληλης µεθόδου συλλογής δεδοµένων, στοιχείο του οποίου είναι η ενσωµάτωση 
στην καθηµερινή διοικητική λειτουργία επιφέρει αλυσιδωτές συνέπειες τόσο ως προς 
τη φύση και το περιεχόµενο της άσκησης του διοικητικού λειτουργήµατος όσο και ως 
προς τις γνώσεις και δεξιότητες που καλείται πλέον να διαθέτει ο κάτοχος ανάλογης 
θέσης στην εκάστοτε ισχύουσα διοικητική ιεραρχία175. 
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  Οι ικανότητες επικοινωνίας αποτελούν µέρος των ικανοτήτων διοίκησης και είναι 
εξόχως επιθυµητές γιατί διασφαλίζουν ότι τα σωστά άτοµα θα λάβουν τις σωστές 
πληροφορίες, τη σωστή στιγµή. Ως µέρος της διεργασίας επικοινωνίας, ο αποστολέας 
είναι υπεύθυνος να καταστήσει την πληροφορία σαφή και πλήρη, έτσι ώστε ο 
παραλήπτης να την παραλάβει σωστά, καθώς και να επιβεβαιώσει ότι έχει κατανοηθεί 
ορθά

176. Και ενώ οι συναντήσεις κατά πρόσωπο αποτελούν το πιο αποτελεσµατικό 
µέσο επικοινωνίας και επίλυσης προβληµάτων οι δήµοι έχοντας ανανεώσει το 
προσωπικό τους ή µέσω εξωτερικών συνεργατών µπορούν να χρησιµοποιήσουν και 
να εκµεταλλευτούν τα οφέλη των ήδη δοκιµασµένων πρακτικών (ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο, τηλεδιασκέψεις κ.π.λ) Η χρήσης της τεχνολογίας καθιστά δυνατή και 
την δηµιουργία αρχείου ενεργειών στο οποίο είναι δυνατόν να καταγραφούν και να 
παρακολουθείται η συχνότητα εµφάνισης και επίλυσης ζητηµάτων.  
  Προσπάθεια όλων των κυβερνητικών αλλαγών και αναµορφώσεων είναι να 
µετατρέψουν τις υφιστάµενες διοικητικές δοµές σε οργανωτικά συστήµατα 
εξωστρεφούς προσανατολισµού, σε πολιτοκεντρικά πρότυπα δράσης και λειτουργίας, 
όπου η ποιοτική ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών είναι στο επίκεντρο της 
λειτουργίας των δηµόσιων οργανισµών. Η εµπιστοσύνη της κοινωνίας δεν είναι 
δεδοµένη για κανενός είδους δηµόσια οργάνωση, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο. Οι 
ανοικτές σύγχρονες κοινωνίες εµπιστεύονται τις δοµές διοίκησης αποτελεσµάτων.  
Είναι αυτές  οι διοίκησης που µπορούν να λογοδοτούν επειδή αποδίδουν λειτουργικά, 
επειδή ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών νόµιµα και αποδοτικά. Από µία 
τέτοια δηµόσια διοίκηση η κοινωνία διαρκώς και σχολαστικά µαθαίνει τις επιδόσεις 
της και οι πολίτες πληροφορούνται για το πως αξιοποιούνται οι έτσι και αλλιώς 
ανεπαρκείς πόροι177. 
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4 Ελληνική Πραγµατικότητα – Πρόγραµµα  Καλλικράτης 
 
4.1 Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ) 
 
  Οι δυνατότητες υλοποίησης Σ∆ΙΤ (Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα) από 
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν ιδιαίτερο αντικείµενο διερεύνησης. 
Οι συµπράξεις του δηµόσιου µε τον ιδιωτικό τοµέα αποτελούν µία µέθοδο 
κατασκευής δηµόσιων υποδοµών και παροχής δηµόσιων υπηρεσιών στο κράτος και 
στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, µε συνεχώς διευρυνόµενη εφαρµογή στην 
Ευρωπαϊκή αγορά178. Οι µορφές αυτές συνεργασίας, είτε πρόκειται για κατασκευή, 
ανακαίνιση, διαχείριση ή συντήρηση ενός έργου ή µιας υπηρεσίας µπορεί να 
αποδειχθούν ιδιαιτέρα ελκυστικές για τους ιδιώτες αλλά και για την τοπική κοινωνία 
αφού εξασφαλίζεται εκτός από τη χρηµατοδότηση του έργου και η αποπεράτωση 
αυτού. Οι συµπράξεις δεν  περιορίζονται µόνο σε τεχνικά  έργα ή κατασκευές αλλά  
αφορούν και την ανάπτυξη συνεργασιών για την παροχή υπηρεσιών όπου 
παρουσιάζεται υστέρηση τεχνογνωσίας ή µέσων. Οι υπεύθυνοι από την µεριά των 
δήµων πρέπει να αξιοποιήσουν στο έπακρο αυτή τη σχέση και να αποκτήσουν 
εµπειρία και τεχνογνωσία από τις µεθόδους λειτουργίας και ανταπόκρισης των 
υπηρεσιών του ιδιωτικού τοµέα. Η συνεργασία δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα µπορεί 
να προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα, όπως η υλοποίηση ενός σχεδίου στην 
καλύτερη σχέση ποιότητας/τιµής, διατηρώντας παράλληλα τους στόχους του 
δηµόσιου συµφέροντος179.  
  Οι δήµοι µπορούν να αποκτήσουν από αυτή σύµπραξη υποδοµές οι οποίες θα 
παραµείνουν στην κυριότητά τους και να προσφέρουν στους πολίτες τους 
αναβαθµισµένες υπηρεσίες. Ο τρόπος αυτός δεν είναι ο µοναδικός αλλά θα 
αποτελέσει µια πρόσφορη συµπληρωµατική λύση για την αποτελεσµατική εκτέλεση 
των έργων. Οι στρεβλώσεις που έχουν ακουστεί είναι ότι οι δήµοι θα µετατραπούν σε 
φορείς άσκησης επιχειρηµατικής δράσης και το κοινό συµφέρον θα περιέλθει σε 
δευτερεύουσα θέση. Ευτυχώς υπάρχουν και οι αισιόδοξες απόψεις που βλέπουν 
αυτού του είδους τις συνεργασίες ως την ευκαιρία που έχουν οι τοπικές κοινωνίες να 
υλοποιούν έγκαιρα και µε συγκράτηση του κόστους τα απαιτούµενα έργα. ∆εν µπορεί 
να δικαιολογηθεί γιατί να πρέπει να προτιµηθεί ένα σπάταλο και αµφιβόλου 
χρονοδιαγράµµατος εγχείρηµα από µια τεκµηριωµένη πρόταση ολοκλήρωσης έργου 
που το µόνο <<µειονέκτηµά>> της είναι ότι θα συµµετέχουν σε αυτή και ιδιωτικοί 
πόροι. Ολόκληρα κράτη, πόσο πιο πολύ οι δήµοι µε τους περιορισµένους 
προϋπολογισµούς, δεν έχουν την πολυτέλεια να απορρίπτουν τέτοιου είδους 
συνεργασίες. Από τη µεριά τους οι δηµόσιοι οργανισµοί µπορούν να θέσουν κανόνες 
και να ζητήσουν να αξιοποιηθούν και στελέχη των δικών τους υπηρεσιών στην 
πρόοδο του έργου.   
  Το διαχρονικό ζητούµενο είναι ο βαθµός της δίκαιης κατανοµής των βαρών και των 
αποτελεσµάτων των ασκούµενων δηµόσιων πολιτικών

180. Οι Ο.Τ.Α διαθέτουν 
µεγαλύτερη ευελιξία διοίκησης, ενώ η δοµή τους διαµορφώνεται µε βάση τα 
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χαρακτηριστικά των τοπικών κοινωνιών
181. Αυτό σηµαίνει ότι µε την απαιτούµενη 

βούληση και τον κατάλληλο συντονισµό, έχουν τη δυνατότητα υπέρβασης 
γραφειοκρατικών αγκυλώσεων καθώς και εφαρµογής τεχνολογικών, διοικητικών ή 
άλλων καινοτοµιών για την υλοποίηση Σ∆ΙΤ

182. Αξιοποιώντας αυτές τις δυνατότητες 
και µέσω του προγράµµατος “Θησέα” µπορούν να πραγµατοποιηθούν έργα ιδιαίτερης 
βαρύτητας για τις τοπικές κοινωνίες όπως συγκοινωνιακά, επεξεργασίας λυµάτων, 
διαχείρισης απορριµµάτων, αντιπληµµυρικά κλπ183. Η επανίδρυση της δηµόσιας 
διοίκησης είναι στο επίκεντρο του διεθνούς πολιτικού και επιστηµονικού 
προβληµατισµού γιατί η γραφειοκρατικοποίηση καταπνίγει τη δηµιουργία, ακυρώνει 
τις καινοτοµίες και απονευρώνει τον έλεγχο των αποτελεσµάτων. Η δυσπιστία των 
πολιτών απέναντι στο κράτος οφείλεται στο έλλειµµα αποτελεσµάτων. Η δηµόσια 
διοίκηση διέρχεται κρίση αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας και αυτός είναι ο 
βασικός λόγος των επιβεβληµένων αλλαγών.  
 
 

4.2 Η Ελληνική πραγµατικότητα 
 
   Παρά την πολύχρονη συµµετοχή µας στις ευρωπαϊκές δοµές και την σταδιακή 
προσαρµογή στο ευρωπαϊκό κεκτηµένο, την υλοποίηση πολλών 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων και ευρωπαϊκών προγραµµάτων, οι διαρθρωτικές µας 
αδυναµίες παραµένουν ένας σοβαρός ανασχετικός παράγοντας στην ευρωπαϊκή µας 
πορεία

184. Η πραγµατική διοικητική βελτίωση προϋποθέτει ικανότητα µέτρησης, 
υπολογισµού και εκτίµησης των αποτελεσµάτων και όχι µίµηση ή αντιγραφή λύσεων.  
Τα φαινόµενα που καλείται η πολιτεία και µε τη σειρά τους οι κατά τόπους φορείς και 
οργανισµοί να καταπολεµήσουν για να είναι σε θέση να υλοποιούν έργα και να είναι 
ανταγωνιστικοί  είναι πολλά και πολύπλοκα. Η πολυνοµία, η έλλειψη 
κωδικοποιήσεων των εργασιών, ο περιορισµός του πλήθους δικαιολογητικών, το 
ασαφές κανονιστικό πλαίσιο συνθέτουν ένα προβληµατικό και δυσλειτουργικό 
περιβάλλον όπου δύσκολα µπορεί να αναληφθεί η υποχρέωση εκτέλεσης έργων και  
τελικά όντως να πραγµατοποιηθεί.  
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   Στους µικρούς δήµους υπάρχει δυσκολία εξεύρεσης του κατάλληλου στελέχους για 
την κορυφή της διοικητικής πυραµίδας185. Λόγω της διάρθρωσης του υπηρεσιακού 
προσωπικού των ΟΤΑ σε δύο µεγάλες οµάδες (∆ιοικητικοί και Τεχνικοί) µε 
διαφορετικής φύσης λειτουργίες, αντικείµενο και νοοτροπία, είναι δύσκολο να 
υπάρξει προϊστάµενος µε γενικές γνώσεις, ώστε να είναι δυνατόν να εποπτεύσει 
ικανοποιητικά το σύνολο των δηµοτικών υπηρεσιών

186. Στο παρελθόν έγιναν 
προσπάθειες για την ενίσχυση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης µέσω της ανάπτυξης του θεσµού των δηµοτικών επιχειρήσεων. 
Σήµερα αυτός ο χώρος εµφανίζεται ως προνοµιακό πεδίο  ανάπτυξης φαινοµένων 
κακοδιοίκησης και διαφθοράς.   
  Οι δήµοι αφού καλούνται να αναδιοργανωθούν µέσω του <<Καλλικράτη>> πρέπει 
να φροντίσουν ώστε η µεταρρύθµιση να γίνει και ουσιαστικά και να συµπεριλάβει 
τοµείς όπως η εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων µάνατζµεντ.  Η εποπτεία οφείλει να 
υπηρετεί και να στοχεύει στη συνεργασία κράτους και ΟΤΑ, στο πλαίσιο του ενιαίου 
συντονισµού της κυβερνητικής πολιτικής. Με άλλα λόγια οι σχέσεις κράτους-ΟΤΑ 
δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται ως αντιδικία, αντιθετικές και συγκρουσιακές, αλλά 
ως σχέσεις συνεργασίας, συµπληρωµατικές, που πρέπει να υπόκεινται στο ενιαίο 
συντονισµό της Κυβέρνησης, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού πολιτεύµατος187. 
Παραδοσιακές µέθοδοι διοίκησης που µέχρι τώρα συνέθεταν τον κύριο κορµό της 
διοίκησης αποδείχθηκαν αναποτελεσµατικοί να αντιµετωπίσουν τη νέα κατάσταση. 
Σε αυτό που είναι  αναγκαίο να δοθεί προτεραιότητα είναι να πραγµατοποιηθούν 
διαδικασίες στοχοθέτησης µε τη χρήση δεικτών µέτρησης της παραγωγικότητας και 
αποδοτικότητας και να µην παραµένουν στα χαρτιά ή σε αρχικά στάδια.  Οι 
επικαλύψεις αρµοδιοτήτων, η έλλειψη επικοινωνίας και οι ασάφειες στην περιγραφή 
των αρµοδιοτήτων των θέσεων εργασίας  είναι ορισµένα µόνο από τα σοβαρά 
προβλήµατα που έρχονται να δυσχεράνουν ακόµα περισσότερο την µη εφαρµογή 
σύγχρονων µεθόδων εκτέλεσης έργων. Απαντήσεις σε πολλά τέτοιου είδους 
προβλήµατα θα µπορούσε να δοθεί µέσα από τη χρησιµοποίηση του διαδικτύου και 
την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας.  Όπου έχουν εφαρµοστεί αυτά τα εργαλεία 
παρατηρείται µείωση των φαινοµένων  διαφθοράς, καλύτερη δηµοσιονοµική 
διαχείριση, πιο αποτελεσµατική διοίκηση.    
  Το αξιακό περιβάλλον της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης και κατ’ επέκταση και 
αυτό της αυτοδιοίκησης, συνεχίζει να είναι ένα περιβάλλον που υποθάλπει  και 
διατρέφει την διαφθορά και ως εκ τούτου συνεχίζει να αποτελεί το κύριο εµπόδιο σε 
κάθε διοικητική αλλαγή. Επιπρόσθετα ότι ονοµάσαµε µέχρι σήµερα στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση αλλαγή ή µεταρρύθµιση, προήλθε κυρίως εκ των άνω µε πρωτοβουλίες 
του κράτους και πολύ µερικώς εκ των κάτω, µε πρωτοβουλίες των συλλογικών 
οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

188. Σε µια προσπάθεια αναστροφής του 
αρνητικού κλίµατος αναπτύχθηκε το πρότυπο διαχειριστικής επάρκειας οργανισµών 
για την υλοποίηση έργων δηµόσιου χαρακτήρα. Μέσω του ΕΛΟΤ σχεδιάστηκαν 
διαδικασίες πιστοποίησης οι οποίες αφορούν και διορθώνουν το κανονιστικό πλαίσιο 
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λειτουργίας των δικαιούχων µε το αντίστοιχο Κοινοτικό, την οργανωτική δοµή των 
φορέων, καθορίζουν αρµόδιες υπηρεσίες και υπεύθυνα όργανα και µέσω εγχειριδίου 
προσφέρουν την βάση λειτουργίας.  
  Η έννοια της τοπικότητας και της τοπικής υπόθεσης  που άλλοτε θεωρείται ότι 
αποτελούσαν περίκλειστο πεδίο δράσης, έναν απόλυτα οριοθετηµένο και 
µονοσήµαντο χώρο αναφοράς της  τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν ανταποκρίνεται στη 
σηµερινή οπτική και πρακτική189. Η για πρώτη φορά γενικευµένη εφαρµογή ενός 
προτύπου διαχειριστικής επάρκειας από το σύνολο της ελληνικής δηµόσιας και 
τοπικής αυτοδιοίκησης, φέρνει όλους τους δικαιούχούς σε µια αληθινή πρόκληση190. 
Να εξοικειώσει τις ελληνικές υπηρεσίες µε ένα απαιτητικό ευρωπαϊκό πρότυπο, που 
θα µας φέρει σταδιακά κοντά στο στόχο µιας επιθυµητής και  πολλά υποσχόµενης 
διοικητικής σύγκλισης ανάµεσα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η 
προσαρµογή αυτή θα είναι βίαιη και επώδυνη, καθώς πολλά σηµαντικά µέτωπα στην 
διοικητική σύγκλιση µένουν ανοιχτά.  Και ναι µεν ένας µικρός αριθµός στελεχών  και 
υπηρεσιών της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης είχε 
εξοικειωθεί µε διαδικασίες υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων, αλλά ο 
πυρήνας της δηµόσιας διοίκησης φαίνεται να είναι ανέτοιµος να δεχθεί την 
πρόκληση

191.  
   Η σύγχρονη διοικητική επιστήµη πρέπει να µεταφέρει στον χώρο της δηµόσιας  και 
τοπικής αυτοδιοίκησης αρχές που προέρχονται από το χώρο της ιδιωτικής οικονοµίας. 
Στο πλαίσιο της αντίληψης αυτής εντάσσεται ο <<πολιτισµός>> των ανεξάρτητων 
αρχών, η εισαγωγή στη δηµόσια διοίκηση της εµπορικής σκέψης (value for money) 
και της έννοιας του ανταγωνισµού, η συνεργασία του δηµόσιου τοµέα µε τον 
ιδιωτικό(ειδικά στην κατασκευή µεγάλων έργων), ο προσδιορισµός ποιοτικών 
δεικτών µέτρησης αποτελεσµάτων µε βάση την ικανοποίηση των πελατών-πολιτών, η 
αρχή της αποτελεσµατικότητας ή και της αποδοτικότητας κ.λ.π Οι σύγχρονες 
διοικητικές διαδικασίες είναι ανοιχτές σε όλους, αποτελεσµατικές, συναινετικού 
χαρακτήρα και ενσωµατώνουν προστιθέµενη αξία. Μακροπρόθεσµα η εισαγωγή 
µηχανισµών ελέγχων δεν θα αποτελεί αυτοσκοπό αλλά θα ενισχύσει τα φαινόµενα 
εκσυγχρονισµού και εκδηµοκρατισµού των θεσµών της τοπικής αυτοδιοίκησης, του 
κράτους και του πολιτικού συστήµατος. Η καταπολέµηση της διαφθοράς και της 
κακοδιοίκησης δεν στηρίζεται ασφαλώς µόνο στην καταστολή αλλά και στην 
πρόληψη, ίσως µάλιστα ιδιαίτερα σε αυτήν. Ο στόχος είναι άλλωστε όχι περισσότεροι 
έλεγχοι, αλλά βελτίωση και εξορθολογισµός των υπαρχόντων ώστε να είναι 
καταλληλότεροι και εποµένως αποτελεσµατικότεροι192. 
    Η αναβάθµιση της τοπικής αυτοδιοίκησης συνδέεται µε το ζήτηµα της 
συρρίκνωσης της κρατικής-εθνικής αρµοδιότητας υπέρ άλλων υπερεθνικών ή 
ιδιωτικών φορέων. Συνδέεται επίσης µε κρίσιµα ζητήµατα λειτουργίας του 
πολιτεύµατος, όπως το δηµοκρατικό έλλειµµα και η κρίση του κοινοβουλευτικού 
συστήµατος, η κρίση του κράτους πρόνοιας, η αειφόρος οικονοµική ανάπτυξη, το 
περιβάλλον, η εκπαίδευση κλπ.193. Η Ελλάδα κύρωσε µε τον Ν.1850/89 τον 
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Ελληνικού Προτύπου ∆ιαχειριστικής Επάρκειας, σελ. 4 
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Βλ. Ν. Παπαθεοδώρου,  Οι διαρθρωτικές αδυναµίες της Ελληνικής διοίκησης και η πρόκληση του 

Ελληνικού Προτύπου ∆ιαχειριστικής Επάρκειας, σελ. 2 
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Βλ. Έκθεση της επιτροπής Ι.Τ.Α,  Οι έλεγχοι στους Ο.Τ.Α Προτάσεις για τον εξορθολογισµό και την 

αποτελεσµατικότητα του συστήµατος, Αθήνα 22-6-2006,σελ. 30 
193 Βλ. Έκθεση της επιτροπής Ι.Τ.Α,  Οι έλεγχοι στους Ο.Τ.Α Προτάσεις για τον εξορθολογισµό και 
την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος, Αθήνα 22-6-2006,σελ.6 
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Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονοµίας, που υπογράφηκε στο Στρασβούργο στις 15-
10-1985.Ο ρόλος και η σηµασία της τοπικής αυτοδιοίκησης στη σύγχρονη 
δηµοκρατία αναδεικνύονται στο Προοίµιο του Χάρτη: Τονίζεται ότι η Ευρώπη 
στηρίζεται τις αρχές  της δηµοκρατίας και της αποκέντρωσης της εξουσίας. Η τοπική 
αυτοδιοίκηση είναι µία από τις θεµελιώδεις βάσης κάθε δηµοκρατικού πολιτεύµατος.  
Το δικαίωµα των πολιτών να συµµετέχουν στη διοίκηση των δηµόσιων υποθέσεων 
µπορεί να ασκείτε αµεσότερα σε τοπικό επίπεδο. Ενώ η ύπαρξη µιας τοπικής 
αυτοδιοίκησης µε πραγµατικές αρµοδιότητες και τα απαραίτητα µέσα για την άσκηση 
τους επιτρέπει µία διοίκηση ταυτόχρονα αποτελεσµατική και κοντά στον πολίτη194.  
 
     
 4.3 Αδυναµίες των δηµόσιων φορέων για ολοκληρωµένη διαχείριση 
έργων. 
 
  Η εφαρµογή δράσεων  εκσυγχρονισµού της οργάνωσης των Ο.Τ.Α θα µπορούσε να 
πραγµατοποιηθεί  πιο οµαλά αν όλοι οι φορείς είχαν κατανοήσει ότι οι από µέρους 
τους παρεµβάσεις, ανεξαρτήτου τοµέα, έχουν ευρύτερες επιδράσεις και θα 
µπορούσαν να κινητοποιήσουν δυνάµεις για ανάπτυξη µέσω των δήµων. Εποµένως 
δεν χρειάζεται απλώς µία πολυδιάστατη παρέµβαση αλλά και µια ολοκληρωµένη 
παρέµβαση, ώστε οι αλλαγές στους επιµέρους τοµείς να είναι ευθυγραµµισµένες και 
συγχρονισµένες, αφού οι τοµείς αυτοί αποτελούν στοιχεία ενός συστήµατος και όχι 
άθροισµα διακριτών και αυτοτελών αντικειµένων

195. Η αποσπασµατικότητα έχει 
αποδειχθεί πλέον ότι δεν οδηγεί σε σηµαντικά αποτελέσµατα και αποτελεί 
οπισθοδρόµηση

196. 
   Ακόµη και µεγάλοι δήµοι οι οποίοι εκτελούν έργα  δεν µπορούν να ελέγξουν τα 
κόστη ούτε να  είναι  συνεπείς στα χρονοδιαγράµµατα. Η οικονοµική διαχείριση και η 
εκτέλεση των έργων λειτουργούσαν µεµονωµένα και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα  
το ένα τµήµα δεν ήξερε ή αγνοούσε εντελώς τις ανάγκες του άλλου.  Ακόµη και αν 
δεν γίνονταν εσκεµµένα, η κακοδιαχείριση βαφτίζονταν διαφθορά και υπήρχε ορατό 
το έλλειµµα αξιοπιστίας προς  τους δηµόσιους φορείς. Παρά την προσπάθεια δεν 
επιτυγχάνεται η εξισορρόπηση των αντιθέσεων µεταξύ κεντρικής και τοπικής 
εξουσίας µε αποτέλεσµα  να επιστρέφουµε συνεχώς σε θέµατα που είχαµε υποθέσει 
ότι λύθηκαν197. 
  Σποραδικά χρησιµοποιούνται ή γίνεται µια αξιόλογη προσπάθεια να αξιοποιηθούν 
εργαλεία του σύγχρονού µάνατζµεντ αλλά ταυτόχρονα  η προσκόλληση τόσων ετών 
σε παραδοσιακές µεθόδους διοίκησης έχει αφήσει κατάλοιπα και όλες οι αλλαγές 
βρίσκονται σε αρχικά στάδια υλοποίησης µε τα στοιχεία να είναι επιεικώς 
απογοητευτικά. Η διενέργεια των διαγωνισµών και η ανάθεση των συµβάσεων  στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων εξακολουθεί να γίνεται µε τα διαχρονικός 
διαπιστωµένα ελαττώµατα,  όχι γιατί οι δήµοι θέλουν ηθεληµένα να παρανοµήσουν 
αλλά γιατί δεν είναι σε θέση να πιστοποιηθούν. Η παρακολούθηση και διαχείριση 
έργων ενός φορέα αφού λάβει πιστοποίηση γίνεται κατά βάση ηλεκτρονικά (τήρηση 
                                                 
194 Βλ. Έκθεση της επιτροπής Ι.Τ.Α,  Οι έλεγχοι στους Ο.Τ.Α Προτάσεις για τον εξορθολογισµό και 
την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος, Αθήνα 22-6-2006,σελ.26 
195
Βλ. Έκθεση της επιτροπής Ι.Τ.Α  (Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης) ∆ιοικητικός εκσυγχρονισµός, 

«Προς το ∆ήµο του 21ου αιώνα», Αθήνα Μάρτιος 2007,σελ. 96 
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Βλ. Έκθεση της επιτροπής Ι.Τ.Α  (Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης) ∆ιοικητικός εκσυγχρονισµός, 

«Προς το ∆ήµο του 21ου αιώνα», Αθήνα Μάρτιος 2007,σελ. 96 
197
Βλ. Έκθεση της επιτροπής Ι.Τ.Α  (Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης) ∆ιοικητικός                        

εκσυγχρονισµός, «Προς το ∆ήµο του 21ου αιώνα», Αθήνα Μάρτιος 2007,σελ. 124 
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λογιστικού σχεδίου, διασύνδεση τεχνικής υπηρεσίας µε την µονάδα διαγωνισµών που 
έχει τη βάση πληροφοριών, ενηµερωµένη βιβλιοθήκη µε πρότυπα τεύχη 
προκηρύξεων, οδηγούς εφαρµογής κ.λ.π). Η µέχρι σήµερα διεθνής εµπειρία δείχνει 
ότι πέραν της εξασφάλισης των αναγκαίων πόρων και επενδύσεων σε κλασικούς 
τοµείς, οι νέες ιδέες  και καινοτοµίες, οι σύνθετοι τρόποι συνεργασίας µε τους 
κοινωνικούς εταίρους και η αξιοποίηση εµπειριών από τρίτους, είναι πιθανές 
κατευθύνσεις που αναµένουν αξιοποίηση από τους ∆ηµάρχους  και τα ∆ηµοτικά 
Συµβούλια

198. 
  Σήµερα η συµµετοχή του δηµότη, όπως άλλωστε και του πολίτη, εξαντλείται 
ουσιαστικά στις εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη των αρχών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Η αναβάθµιση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε τη 
µεταφορά κρατικών αρµοδιοτήτων, µπορεί να δηµιουργήσει εστίες ενδιαφέροντος, 
άρα συµµετοχής, των δηµοτών και αντίστροφα να επιτρέψει τη µεταφορά νέων 
αρµοδιοτήτων, να λειτουργήσει δηλαδή πολλαπλασιαστικά. Η εµπειρία έχει 
καταδείξει πως εκεί που υπάρχει ενδιαφέρον των δηµοτών (π.χ σχολεία, 
βρεφονηπιακοί σταθµοί) υπάρχει και συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών

199. 
 
 

4.4 ∆υνατότητες προετοιµασίας των δηµόσιων φορέων για επιτυχή 
διοίκηση και διαχείριση µέσω εφαρµογής του Καλλικράτη 
 
    ∆ιαπιστώνουµε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλές αδυναµίες και παθογένειες της 
ελληνικής δηµόσιας διοίκησης σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εµποδίζουν 
όλα τα παραπάνω να εφαρµοστούν. Κάποια προβλήµατα προσαρµογής ήταν 
αναµενόµενα να εµφανιστούν αλλά οι υπηρεσίες έχουν υποχρέωση να τα 
καταγράψουν και να προσαρµοστούν στις απαιτήσεις της πιστοποίησης. Η 
µεταβατική περίοδος και αυτή της προσαρµογής δεν αργεί να περάσει και αν 
συνεχίζει να υπάρχει δυστοκία στη συνεργασία µεταξύ οργανικών µονάδων και 
τµηµάτων θα υπάρχει ορατός ο κίνδυνος της απώλειας του δικαιώµατος ανάληψης 
και εκτέλεσης έργων. Τα εγχειρίδια που συντάχθηκαν είχαν  ως σκοπό τη µεταφορά 
τεχνογνωσίας και εµπειρίας για τους προϊσταµένους αλλά και τους υπαλλήλους  αλλά 
επειδή δεν αξιοποιήθηκαν, οι υπηρεσίες  ανέθεσαν τη διαδικασία πιστοποίησής τους 
σε εξωτερικούς συµβούλους. Σταδιακά όµως η συµπεριφορά αυτή διόγκωσε το 
χάσµα που ήδη υπήρχε µεταξύ των απαιτήσεων της διαδικασίας πιστοποίησης  και 
της πραγµατικότητας της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης.  
   Ο <<Καλλικράτης>> µπορεί να δώσει την δυναµική της αναδιοργάνωσης και µέσω 
αυτού του σχεδίου να επιταχυνθούν µια σειρά από αλλαγές οι οποίες θα    
διασφαλίσουν τις εσωτερικές σχέσεις  που πρέπει να υπάρχουν µεταξύ των τµηµάτων 
ώστε να µπορούν οι υπεύθυνοι ανά επίπεδο:  

• να παρακολουθούν αν τηρούνται αποτελεσµατικά οι δεσµεύσεις  
• να δροµολογούν, αν χρειάζεται, τροποποιήσεις   
• να παρακολουθούν τους ρυθµούς υλοποίησης  
• να αξιολογούν τα αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις των διαφόρων ενεργειών 

που υλοποιούνται  
                                                 
198
Βλ.Έκθεση της επιτροπής Ι.Τ.Α  (Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης) ∆ιοικητικός εκσυγχρονισµός, 
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την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος, Αθήνα 22-6-2006,σελ.276. 



 62 

Για την αποτελεσµατικότερη ενηµέρωση του συστήµατος διαχείρισης και λειτουργίας 
των έργων και την αξιοποίηση των δεδοµένων του, έχουν αναπτυχθεί εφαρµογές και 
υπηρεσίες οι οποίες επιτρέπουν:  

• την ευχερή εισαγωγή δεδοµένων (ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων από 
∆ικαιούχους µέσω διαδικτύου) 

• την άντληση δεδοµένων µε πολλαπλά κριτήρια αναζήτησης, ανάλογα µε τη 
χρήση 

• ποικίλες δυνατότητες ανάλυσης και απεικόνισης των δεδοµένων, µε πίνακες, 
γραφήµατα, στατιστικά εργαλεία και γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών, 
ανάλογα µε τις απαιτήσεις ενηµέρωσης, διαχείρισης και δηµοσιότητας.  

• την εγκατάσταση ενός συστήµατος ηλεκτρονικής ταχείας 
ταξινόµησης/ταυτότητας των συµβάσεων, ειδικά για τους Ο.Τ.Α (ενηµέρωση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Περιφέρειας)  

    Ας µην ξεχνάµε ότι ο τοµέας των έργων είναι µόνο ένα κοµµάτι από τις υπηρεσίες 
που πρέπει να προσφέρουν οι δήµοι οικονοµικά και αποτελεσµατικά και δεν πρέπει 
το αυξηµένο ενδιαφέρον προς αυτό το τοµέα να επηρεάσει τους υπόλοιπους. Οι δήµοι 
που θα δηµιουργηθούν θα είναι αυτοτελή οργανισµοί αλλά δεν αποκλείονται οι 
συνεργασίες ή µάλλον θα θεωρούνται επιβεβληµένες όταν τα έργα θα 
πραγµατοποιούνται στα όρια όµορων δήµων. Οι έλεγχοι που γίνονται πέραν του 
εντοπισµού των τυχόν σφαλµάτων, παρατυπιών και καταχρήσεων, έχουν επίσης ως 
στόχο την παροχή βοήθειας και συµβουλών προς τον ελεγχόµενο καθώς και τους 
αρµοδίους για τη λήψη αποφάσεων(νοµοθέτη, υπουργό, δήµαρχο, δηµοτικό 
σύµβουλο κλπ), σχετικά µε τις ανεπάρκειες στην ελεγχόµενη µονάδα200.   Στα 
πόρισµα ελέγχου (όπως στην έκθεση του ορκωτού στο παράρτηµα ή στις 
παρατηρήσεις εκατέρωθεν του  ισολογισµού) γίνεται ειδική αναφορά στα 
εντοπισθέντα προβλήµατα, δίνεται το χρονικό περιθώριο στον οργανισµό να λάβει τα 
αναγκαία νοµοθετικά ή διοικητικά µέτρα, ενώ σε µεταγενέστερο έλεγχο 
διαπιστώνεται εάν πράγµατι λήφθηκαν τα κατάλληλα µέτρα για την αντιµετώπιση 
των προβληµάτων που είχαν επισηµανθεί.  
   Η ανάγκη για αποτελεσµατική λειτουργία των δηµόσιων υπηρεσιών  αποτελεί κοινή 
πεποίθηση

201. Σε καµία περίπτωση δεν θεωρείται επιτυχία ο συνεχής έλεγχος ή ο 
πολλαπλασιασµός των ελεγκτικών µηχανισµών της κεντρικής διοίκησης προς τους 
φορείς της περιφέρειας. Η ανάγκη ύπαρξης πολλών διαφορετικών ανεξάρτητων 
αρχών επιβεβαιώνει την έλλειψη εµπιστοσύνης απέναντι στην πολιτική εξουσία.  Η 
κυρίαρχη άποψη η οποία έχει διατυπωθεί και επίσηµα από την Επιτροπή του Ι.Τ.Α 
του 2006 σχετικά µε τον εξοθρολογισµό και την αποτελεσµατικότητα των Ο.Τ.Α 
προτείνει την εισαγωγή ελέγχων αποδοτικότητας µε τη µορφή εσωτερικού ελέγχου 
που θα πραγµατοποιείται από εξειδικευµένη υπηρεσία των ίδιων των Ο.Τ.Α202.  Στην 
ίδια έκθεση η Επιτροπή αναφέρει πως και η πολιτική ηγεσία πρέπει να ενδυναµώσει 
τη σχέση της µε την τοπική αυτοδιοίκηση καθώς η  τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του πολιτικού και διοικητικού συστήµατος µιας χώρας. 
    Ο ανασχεδιασµός του κράτους από τη δεκαετία του 1980 είχε ως  συστατικό  
στοιχείο και την ενδυνάµωση του ρόλου των αποκεντρωµένων και αυτοδιοικούµενων 
δοµών. Όπως υποστηρίζεται προσφάτως, η τάση της παγκοσµιοποίησης και αυτή της 
                                                 
200
Βλ. Έκθεση της επιτροπής Ι.Τ.Α,  Οι έλεγχοι στους Ο.Τ.Α Προτάσεις για τον εξορθολογισµό και την 
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2007, σελ. 17 
202 Βλ. Έκθεση της επιτροπής Ι.Τ.Α,  Οι έλεγχοι στους Ο.Τ.Α Προτάσεις για τον εξορθολογισµό και 
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 63 

εκχώρησης αρµοδιοτήτων σε αυτοδιοικητικές δοµές ορίζουν πλέον την ηµερήσια 
διάταξη της συζήτησης για την διακυβέρνηση στον εικοστό πρώτο αιώνα

203. Οι λέξεις 
κλειδιά που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν τις µελλοντικές προσπάθειες 
εκσυγχρονισµού των Ο.Τ.Α είναι: ολοκλήρωση, σύνθεση, ενοποίηση, συµβατότητα, 
διαλειτουργικότητα, συνέργεια, συντονισµός και ευθυγράµµιση204. 
 
 
4.5 Ο νέος ρόλος της περιφέρειας στην διοίκηση έργων µέσω 
εφαρµογής του Καλλικράτη 
 
   Το πρότυπο της διαχειριστικής επάρκειας πρέπει να αποτελέσει την αρχή µιας 
ολοκληρωµένης πολιτικής διοίκησης ολικής ποιότητας στην ελληνική δηµόσια 
διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση

205. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στην 
σύνδεση της επίτευξης των στόχων των δηµόσιων οργανώσεων µε ουσιαστική 
µοριοδότηση των υπαλλήλων για ανάληψη θέσεων ευθύνης

206. Ο ρόλος και η 
σηµασία της τοπικής αυτοδιοίκησης αναδεικνύονται στη σύγχρονη δηµοκρατία και 
από την  επιθυµία των πολιτών να συµµετέχουν όλο και πιο ενεργά στις δηµόσιες 
υποθέσεις. Στηριζόµενη στις αρχές της δηµοκρατίας και της αποκέντρωσης της 
εξουσίας η αµεσότερη επαφή σε τοπικό επίπεδο  πολιτών και θεσµών διαµορφώνει 
µια διοίκηση ταυτόχρονα αποτελεσµατική και κοντά στον πολίτη. 
   Η τοπική αυτοδιοίκηση κατά το ισχύον Σύνταγµα αποτελεί τµήµα της διοικητικής 
οργάνωσης του κράτους αλλά και πραγµάτωση της δηµοκρατικής αρχής σε τοπικό 
επίπεδο. Εποµένως ο ρόλος του κράτους απαιτείται να είναι επιτελικός, ρυθµιστικός 
και κατευθυντήριος, µε τον προσδιορισµό σαφών στόχων και κανόνων πλαισίου, 
εντός των οποίων λειτουργούν οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεν 
µπορεί να είναι εξαρτήµατα της κεντρικής διοίκησης207. Η νέου τύπου εποπτεία, όπως 
ελπίζεται να διαµορφωθεί µέσα από αλλαγές τύπου <<Καλλικράτη>>, οφείλει να 
υπηρετεί και να στοχεύει στη συνεργασία κεντρικής διοίκησης και Ο.Τ.Α και να 
εφαρµόζεται στο πλαίσιο του ενιαίου συντονισµού της εκάστοτε κυβερνητικής 
πολιτικής. Με άλλα λόγια οι σχέσεις κράτους-Ο.Τ.Α δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται 
ως αντιδικία, αντίθετες και συγκρουσιακές, αλλά ως σχέσεις συνεργασίας, 
συµπληρωµατικές, που πρέπει να υπόκεινται στον ενιαίο συντονισµό.  
  Βαρύτητα πρέπει να δοθεί και στην διοικητική στελέχωση των Ο.Τ.Α  καθώς και 
στον λεπτοµερέστατο καθορισµό των προσόντων, των καθηκόντων και των 
υποχρεώσεων που στελεχώνουν τις υπηρεσίες. Πολλοί, εσκεµµένα ή µη, µπερδεύουν 
την διοικητική µεταρρύθµιση µε τη µετάλλαξη των δήµων σε επιχειρήσεις. Η 
οποιαδήποτε µορφής <<επιχειρηµατική>> δραστηριότητα αναπτύσσουν οι δήµοι 
συνδυάζεται απαρέγκλιτα µε την εξυπηρέτηση του κοινού και έχει µια κοινωνική 
διάσταση. Το τοπίο όπως έχει µέχρι σήµερα διαµορφωθεί έχει έναν υπερβολικά 
µεγάλο αριθµό δήµων ανά την Ελλάδα, µε αµφίβολο θετικό οικονοµικό απολογισµό, 
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εµπλοκή των Ο.Τ.Α χωρίς πείρα και τεχνογνωσία σε δραστηριότητες και διαδικασίες 
άγνωστες προς αυτούς και τέλος σε κατάληξη των δήµων να έρχονται αν όχι στην 
πρώτη, να κατέχουν µια ζηλευτή θέση στους οργανισµούς µε τη µεγαλύτερη 
συχνότητα εµφάνισης φαινοµένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης.   
  Για να αντιστραφεί λοιπόν το κλίµα δυσπιστίας και αναξιοπιστίας προς τους 
τοπικούς φορείς και να µην εκφυλιστεί το τόσο σηµαντικό έργο που έχουν να  
επιτελέσουν πρέπει οι διαδικασίες να ενεργοποιηθούν άµεσα και να αρχίσει να 
παράγεται έργο. Επειδή στο διοικητικό κοµµάτι της µεταρρύθµισης τα αποτελέσµατα  
δεν είναι άµεσα µετρήσιµα και ευρέως κατανοητά, το πεδίο που θα φανεί  η 
διαφοροποίηση σε σχέση µε το παρελθόν είναι αυτό των έργων.  Πρακτικές 
ενισχυτικές της διαφάνειας µπορεί σε υπηρεσιακούς παράγοντες να φαντάζουν ως 
άχρηστες ή υπερβολικές όµως δεν είναι αυτές που  εν τέλει καθυστερούν την 
υλοποίηση των έργων. Ο  εκ των υστέρων έλεγχος στα έργα και τα αντίστοιχα 
κονδύλια που χρησιµοποιήθηκαν δεν βοηθάει στη λεγόµενη <<χρηστή διαχείριση>>  
και αντιθέτως επεκτείνει το αίσθηµα ότι οι τοπικοί παράγοντες κακοδιαχειρίζονται το 
δηµόσιο χρήµα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι κατατµήσεις έργων που 
ενώ ο νόµος τις απαγορεύει ρητά πραγµατοποιούνται στην πλειονότητα  των δήµων 
και µόνο η εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων αποτύπωσης της οικονοµικής κατάστασης 
(∆ηµοσίευση Ισολογισµού, Αναλυτική Λογιστική, εφαρµογή ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων) συ συνδυασµό µε εξωτερικούς ελέγχους, προληπτικούς και 
κατασταλτικούς, µπορεί να εντοπίσει αυτή την παράτυπη πράξη.  
   Με τον Ν. 3230/2004 καθιερώθηκε το σύστηµα διοίκησης µέσω στόχων και 
επιδιώκεται η αποτελεσµατικότερη λειτουργία των δηµόσιων υπηρεσιών και η 
ανταπόκριση του ανθρώπινου δυναµικού στις σύγχρονες ανάγκες και τα νέα πρότυπα 
διοίκησης. Εξειδικευµένες δράσεις, σαφείς επιδιώξεις, συγκεκριµένες ενέργειες, 
ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια λαµβάνονται  υπ’ όψη για να καθοριστεί εάν οι 
υπηρεσίες ανταποκρίνονται στο νέο τους ρόλο, αυτό της βελτίωσης της 
αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας  των  δηµόσιων φορέων. Η αξιολόγηση 
της λειτουργίας ενός ΟΤΑ µπορεί να γίνει µέσω σύγκρισης των αποτελεσµάτων του 
επιτυγχάνει ο ΟΤΑ σε σχέση µε κάποιον άλλο, ο οποίος επιτυγχάνει καλύτερα 
αποτελέσµατα ως προς µία ή περισσότερες λειτουργίες208. 
  Οι δήµοι που θα προκύψουν από την εφαρµογή του <<Καλλικράτη>> θα πρέπει να 
µπορούν να είναι φορείς καταλυτικών αλλαγών και να προωθούν την οργανωτικό-
οικονοµική αλλαγή για να µπορούν να διαχειριστούν τις χρηµατοδοτήσεις από τα 
Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης. Ταυτόχρονα σε πρακτικό επίπεδο, ο ∆ήµος πέραν των 
άλλων αναπτύσσει µηχανισµούς συνεχούς µάθησης και προσαρµογής στο 
καινούργιο, στα νέα ευρωπαϊκά δεδοµένα, στις απαιτήσεις της Τέχνης της ∆ιοίκησης 
και των Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής, στις απαιτήσεις των δηµοτών  
και στα µηνύµατα του µέλλοντος209. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
  Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως θεσµός αλλά και ως τρέχουσα πραγµατικότητα στους 
∆ήµους της χώρας έχει ως σήµερα συσσωρεύσει τεράστια πολιτική και κοινωνική 
εµπειρία

210. Ο <<Καλλικράτης>> αν εφαρµοστεί σωστά από την κεντρική διοίκηση 
θα δώσει ενεργό πραγµατικά ρόλο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η προσπάθεια για 
διοικητική µεταρρύθµιση οφείλει να  συγκεντρώσει και να κωδικοποιήσει όλα τα  
έργα των Ο.Τ.Α στις εφαρµογές των οποίων ενσωµατώνονται ένας µεγάλος πλούτος 
προτάσεων που µπορεί να αξιοποιηθεί άµεσα.  
  Το κενό που καλείται επαρκώς να καλυφθεί είναι αυτό της απουσίας τεχνικών 
διοίκησης ποιότητας στη δηµόσια διοίκηση. Τα µοντέλα, είτε πρόκειται για το 
πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429, το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης ή τα εργαλεία της 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι δυνατή η 
χρησιµοποίησή τους από όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες σε κεντρικό, περιφερειακό, και 
τοπικό επίπεδο. Αφορούν το σύνολο των υπηρεσιών, των οργανικών µονάδων ή 
συγκεκριµένων διοικητικών δραστηριοτήτων πάντα όµως µε την ενεργό συµµετοχή 
του ανθρώπινου δυναµικού της ίδιας υπηρεσίας. Με τον τρόπο αυτό η διαδικασία 
αξιολόγησης, εκτός του ότι αποδεικνύεται οικονοµικότερη, αποκτά και έναν οιονεί 
εκπαιδευτικό χαρακτήρα, αφού συµβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των µεθόδων 
της διοίκησης ποιότητας, από το προσωπικό της δηµόσιας διοίκησης211. 
  Για να δοθεί στα όργανα της περιφερειακής διοίκησης η γενική και αποκλειστική 
αρµοδιότητα για την εξυπηρέτηση  και εκτέλεση έργων αναγκαίων και απαραίτητων 
για το δηµόσιο συµφέρον πρέπει αυτά να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να 
διαχειριστούν τα κονδύλια. Ο χώρος και το πεδίο της ευθύνης και των αρµοδιοτήτων 
τους αυξάνει αλλά χωρίς προγραµµατισµό και έλεγχο των διαδικασιών η τοπική 
αυτοδιοίκησης δεν θα αποκτήσει ποτέ πραγµατική αυτοτέλεια, ελευθερία δράσης και 
πρωτοβουλία για θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος. Σε δύσκολες οικονοµικές περιόδους 
το κράτος εξακολουθεί να ασκεί τον έλεγχο νοµιµότητας και να µεριµνά για την 
εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την αποκέντρωση και την αυτοδιοίκηση αλλά 
και η περιφερειακή διοίκηση αναµένεται να αξιοποιεί τους πόρους και να προσφέρει 
πολύπλευρη  ποιοτική ανάπτυξη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο ρόλος και η 
σηµασία της τοπικής αυτοδιοίκησης στη σύγχρονη δηµοκρατία αναδεικνύονται και 
µέσα από τους θεσµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ο Ευρωπαϊκός Χάρτης 
Τοπικής Αυτονοµίας,  οι οποίοι στηρίζουν την αποκέντρωση της εξουσίας. 
  Η µακροπρόθεσµη προσπάθεια οφείλει να στραφεί σε ευρύτερες θεσµικές 
µεταρρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό και τον εκδηµοκρατισµό της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και εποµένως και του κράτους και του πολιτικού συστήµατος212. Η 
τοπική αυτοδιοίκηση είναι µία από τις θεµελιώδεις βάσεις κάθε δηµοκρατικού 
πολιτεύµατος. Το δικαίωµα των πολιτών να συµµετέχουν στη διοίκηση των δηµόσιων 
υποθέσεων µπορεί να ασκείται αµεσότερα στο τοπικό επίπεδο. Η ύπαρξη µιας 
τοπικής αυτοδιοίκησης µε πραγµατικές αρµοδιότητες και τα απαραίτητα µέσα για την 
άσκησή τους διαµορφώνει µια διοίκηση αποτελεσµατική, υπόλογη  απέναντι στους 
ενεργούς πολίτες, η οποία ισορροπεί µεταξύ ελέγχου και τοπικής αυτονοµίας. 
  Είναι σχεδόν βέβαιο πως µόνο η εφαρµογή των προτύπων για τη διεκπεραίωση 
διαδικασιών  των έργων δεν είναι αρκετή και πρέπει να συνδυαστεί µε: 
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• Προγράµµατα επιµόρφωσης των αιρετών 
• Εφαρµογή ενιαίου λογιστικού συστήµατος 
• Αποτελεσµατικό εσωτερικό έλεγχο 
• Ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο 
• ∆ηµόσια πρόσβαση στην πληροφόρηση (οικονοµικά και διοικητικά στοιχεία) 
• ∆ηµόσια διαβούλευση σε πλήθος θεµάτων (καταµερισµός ευθυνών) 
• Εφαρµογή δεικτών  αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας  

Ο δηµόσιος τοµέας έχει µεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης όλων των 
προαναφερθέντων προγραµµάτων και εργαλείων τα οποία πρέπει να ενσωµατώσει σε 
ευρύτερες διαδικασίες µεταρρύθµισης και διαχείρισης των δραστηριοτήτων του.  
  ∆ανειζόµενοι όρους της φυσικής στην εργασία αυτή αναδείξαµε ότι το έργο µιας 
δύναµης που εξασκείται σε ένα σώµα για ορισµένο χρονικό διάστηµα εξαρτάται και 
από την παρουσία και άλλων δυνάµεων. Το συνεργατικό έργο γενικά είναι 
µεγαλύτερο από το αυτόνοµο που παράγεται από τη δράση µιας και µόνης δύναµης. 
Άρα η συνολική θεώρηση της εκτέλεσης των έργων πρέπει να γίνει έτσι.  
  Το κύριο συµπέρασµα που προκύπτει από τα προηγούµενα, είναι πως τα κύρια 
χαρακτηριστικά του <<∆ήµου του 21ου αιώνα>> θα πρέπει να είναι: 

• ∆ήµος ανοιχτός µε δυναµικό χαρακτήρα. Με την έννοια ότι αντιλαµβάνεται 
σταθερά τις αναγκαίες κάθε φορά επιλογές, τις υιοθετεί, τις προετοιµάζει και 
τις πραγµατοποιεί. ∆ήµος καινοτόµος, πρωτοπόρος και ψηφιακός. 

• ∆ήµος πολιτικός και κοινωνικός. Με την έννοια ότι επιδιώκει να είναι σε 
αρµονία µε τη δηµοκρατική πολιτεία και το πολιτικό σύστηµα, φροντίζοντας 
την κοινωνική συνοχή και τις ανάγκες των πολιτών. ∆ήµος µέσα στη ζωή και 
σε πλήρη αντιστοιχία µε τα καθηµερινά προβλήµατα των πολιτών. 

• ∆ήµος µεταρρυθµιστικός µε ικανότητες µετασχηµατισµού της θεωρίας σε 
πράξη. Με την έννοια ότι µπορεί να αξιοποιήσει τις δηµόσιες πολιτικές, τη 
σύγχρονη γνώση και τις εµπειρίες διακυβέρνησης για την ανάπτυξη όλων των 
συστηµάτων προσφοράς υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους πολίτες. ∆ήµος 
που γνωρίζει να µαθαίνει, να αυτό-οργανώνεται και που ενεργεί µε Συνολική 
∆ιοικητική Ικανότητα. ∆ήµος ο οποίος ενσωµατώνει το καινούργιο και 
εξελίσσεται

213. 
  Η ανάγκη διοίκησης της γνώσης και της µάθησης δεν έχει συνειδητοποιηθεί από 
τους ελληνικούς Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Η εφαρµογή του 
προγράµµατος <<Καλλικράτης>> που είναι ένα δεσµευτικό πρόγραµµα 
µετασχηµατισµού των σηµερινών δήµων θα παρουσιάσει σηµαντική υστέρηση αν 
ακολουθήσει την υπάρχουσα δοµή η οποία αποδεδειγµένα γίνεται τροχοπέδη σε 
όποιες αλλαγές και µεταρρυθµίσεις επιχειρούνται  σε µεγάλα πολιτικά, κοινωνικά και 
οικονοµικά ζητήµατα. Το ζητούµενο είναι η ενίσχυση της µαθησιακής ικανότητας 
των Ο.Τ.Α και πολύ περισσότερο η καλλιέργεια µιας διοικητικής κουλτούρας που 
τονίζει ότι έχει αξία να µάθω να µαθαίνω. Ένας οργανισµός που έχει µάθει να 
µαθαίνει όχι µόνο µπορεί να προσαρµόζεται στις αλλαγές, αλλά και να προηγείται 
αυτών

214.  Σε µια τέτοια κατεύθυνση οι ∆ήµοι µπορούν να δηµιουργήσουν µια 
καινούργια δυναµική, αναπτύσσοντας ικανότητες αυτό-οργάνωσης και να 
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ευθυγραµµιστούν µε τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και τις αυξανόµενες απαιτήσεις 
των πολιτών.  
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