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Χρειάζονται πολλά, τον κόσμο για ν' αλλάξεις :

Οργή και επιμονή. Γνώση και αγανάκτηση.

Γρήγορη απόφαση, στόχαση βαθιά.

Ψυχρή υπομονή και ατέλειωτη καρτερία. 

Κατανόηση της λεπτομέρειας και κατανόηση του συνόλου. 

Μονάχα η πραγματικότητα μπορεί να μας μάθει 

πως την πραγματικότητα ν' αλλάξουμε.

Β. BRECHT
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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Απόσπασμα από την αφήγηση του Β. Ανδρονόπουλου, πρώην γενικού διευθυντή του 

Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης, στο συνέδριο του Τ.Ε.Ε. για την δημόσια 

διοίκηση.

" Να σκεφθείτε ότι όταν αναγκάσθηκα να εκθέσω, τα σχετικά με το μισθολόγιο των 

ανωτέρων υπαλλήλων, στην σύνοδο του ΟΟΣΑ, όπου προκλήθηκα να πάρω τον λόγο και να 

μιλήσω, απέφευγα να μιλήσω γιατί ήξερα τι θα συνέβαινε. Αλλά την δεύτερη μέρα υπήρχε 

χρόνος και με ανάγκασε ο πρόεδρος να παρουσιάσω το ελληνικό μισθολόγιο. Όταν 

τελείωσα, οι άνθρωποι, και ήταν από 24 χώρες, από Ιαπωνία μέχρι Ν. Ζηλανδία, νόμισαν 

ότι δεν κατάλαβαν τι είπα. Σου λέει, αυτός δεν μιλάει στην μητρική του γλώσσα, ίσως άλλο 

ήθελε να πει και άλλα λέει. Οπότε μου άρχισαν τις ερωτήσεις, ότι είναι έτσι; Καταλάβαμε 

καλά ; Μάλιστα. Καλά καταλάβατε. Το μισθολόγιό σας αμείβει το ίδιο και τον υπάλληλο 

μέγιστης και τον υπάλληλο οριακής απόδοσης ; Ναι το ίδιο, δεν έχει διαφοροποίηση. Δεν 

έχει σχέση είπατε με το βαθμό ; Ναι είπα, δεν έχει σχέση με το βαθμό. Δεν έχει σχέση με 

εκείνο ; Ναι δεν έχει σχέση. Και στο τέλος, αφού απάντησα σε όλες τις διευκρινιστικές 

ερωτήσεις, με ρώτησε ο πρόεδρος της συνόδου, εάν γνωρίζω άλλη χώρα που να έχει τέτοιο 

μισθολόγιο. Του απάντησα ότι από ότι γνωρίζω δεν υπάρχει σε κανένα γνωστό μέρος του 

κόσμου. Και, βεβαίως, το ρίξανε στα γέλια, διότι, πράγματι, το μισθολόγιό μας είναι για 

γέλια.

Για να κάνουμε μισθολόγιο και να έχει δομή, διάρθρωση αναπτυξιακή, είναι απολύτως 

αναγκαίο να ανοίξει η ψαλίδα. Διότι το άνοιγμα που υπήρχε το 1984, 1 προς 3,50, έπεσε με 

το μισθολόγιο του 84, στο 1 προς 1,78. Ακόμα με τον τρόπο που χορηγήθηκε η ΑΤΑ αυτό 

έπεσε ακόμα περισσότερο με αποτέλεσμα να έχουμε σήμερα το πιο ισοπεδωτικό 

κατασκεύασμα που έχει υπάρξει ποτέ ".

Από την ζωή, την ίδια την φύση, διαπιστώνουμε πως όπου δεν υπάρχει διαφορά 

δυναμικού, είτε αυτό είναι ηλεκτρικό ρεύμα, είτε είναι αισθήματα, είτε προσδοκίες, άλλο 

τόσο δεν υπάρχει κίνηση, αυταπάρνηση και προσπάθεια. Αυτή η διαφορά όταν πάρει 

μεγάλες τιμές και δεν ελεγχθεί, ίσως και να είναι καταστρεπτική. Όμως, το τρεχούμενο νερό



VI

είναι χρήσιμο γιατί, ακριβώς επειδή ρέει, αυτοκαθαρίζεται ενώ το στάσιμο δημιουργεί 

τέλμα και βούρκο και αφήνει παράσιτα και ελονοσία να βασιλεύουν.

Και αυτό δεν ισχύει μόνο στα υλικά κίνητρα, ισχύει και στα αξιακούς προσανατολισμούς 

των ατόμων και της κοινωνίας.
*

Τις ευχαριστίες μου στον επιβλέποντα καθηγητή, κ. I. Καλλίνικο, για την βοήθεια του σε 

όλη την διαδικασία της εργασίας, από το αρχικό ερέθισμα για συνεπαγόμενες αμοιβές - 

κυρώσεις με το αποτέλεσμα της εργασίας, μέχρι και τον τρόπο που θάπρεπε να γίνει η 

έρευνα, στις λεπτομέρειές της. Ήταν άλλωστε, εκ προοιμίου, γνωστό ότι υπήρχε η δυσκολία 

εξ' αιτίας του αδύνατου θεωρητικού υπόβαθρου που είχα σε αυτά τα θέματα, προερχόμενος 

από μία σχολή του πολυτεχνείου. Από την άλλη όμως, η άποψη του, για να εκμεταλλευτώ 

την πολύχρονη εμπειρία μου στην δημόσια διοίκηση, με οδήγησε σ' αυτή την εργασία με 

την προσδοκία ότι δεν θα τον απογοητεύσω.

Ακόμα τις ευχαριστίες μου στην οικογένεια μου, γιατί ανέχθηκε ιδιοτροπίες, που μόνο 

δημοσιοϋπαλληλικές δεν είναι, καθώς και την απουσία μου και την μειωμένη οικογενειακή 

συνεισφορά μου.

Τις ευχαριστίες μου στους φίλους και συναδέλφους, δημόσιους υπαλλήλους, καθώς και 

αιρετούς της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που δέχθηκαν να υποστούν την διαδικασία, της 

σε βάθος, συνέντευξης .

Τέλος τις πιο θερμές ευχαριστίες σε όλους τους συμφοιτητές του μεταπτυχιακού 

προγράμματος που με την στάση και συμπεριφορά τους, τα δύο αυτά χρόνια, με έκαναν να 

νοιώσω ότι δεν είμαι δημόσιος υπάλληλος, ότι κι αν αυτό σημαίνει. Γι' αυτό και μόνο, την 

διπλωματική εργασία, σ' αυτούς αφιερώνω.

Ματάκος Σάκης
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Γενικές παρατηρήσεις

Το θέμα της διπλωματικής εργασίας επιδιώκει να προσεγγίσει την μεταρρύθμιση της 

δημόσιας διοίκησης από την πλευρά των οργανωσιακών σχέσεων που βασίζονται στην 

βιωματική (experiential) μάθηση. Στόχος, να ισχυροποιηθεί η άποψη ότι η ενίσχυση της 

επιδιωκόμενης συμπεριφοράς θα πρέπει να είναι συναρτώμενη με το αποτέλεσμα. Στην 

βάση αυτή η μεταρρύθμιση θα στόχευε στον ανασχεδιασμό της εργασιακής διαδικασίας με 

γνώμονα την αυστηρή σύνδεση των συστημάτων αμοιβών-κυρώσεων με το αποτέλεσμα της 

εργασίας.

Για να οριοθετηθεί και να μορφοποιηθεί αυτή η προσέγγιση γίνεται αναφορά σε τρεις 

άξονες:

• Στην επικαιρότητα και στην ανάγκη της διοικητικής μεταρρύθμισης, με αναφορές στις 

προβληματικές περιοχές που αποτελούν τις κύριες παθογένειες της δημόσιας 

διοίκησης και με σύντομη ιστορική αναδρομή σε ότι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια.

• Στην θεωρία της οργανωσιακής μάθησης ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την 

κατανόηση των διαδικασιών δημιουργίας προσαρμοστικότητας και 

ανταποκρισιμότητας της δημόσιας διοίκησης στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του 

εξωτερικού περιβάλλοντος.

• Στον εμπειρικό χώρο, όπου ερευνάται ποια είναι η πραγματικότητα της ελληνικής 

δημόσιας διοίκησης, στο επίπεδο του νομού Σερρών, και γίνεται απόπειρα σύγκρισης 

των ευρημάτων αυτών υπό το πρίσμα του θεωρητικού πλαισίου της οργανωσιακής 

μάθησης.

Στην βάση αυτή εξετάζεται η δημόσια διοίκηση με την ανάλυση των χαρακτηριστικών 

γνωρισμάτων της και με την επιλογή των προβληματικών περιοχών που θα πρέπει να 

επιδιωχθεί η μεταρρύθμισή τους. Γίνεται προσπάθεια προσδιορισμού των χαρακτηριστικών 

εκείνων που θα πρέπει να έχει η δημόσια διοίκηση και τα οποία θα πρέπει να αποτελέσουν 

κύριους στόχους της μεταρρύθμισης. Από την αρχή γίνεται φανερό και λαμβάνεται ως 

προϋπόθεση, πως δεν υπάρχει ένα σταθερό "μετά", δηλαδή κάποιο σημείο στο οποίο 

ολοκληρώνεται η μεταρρύθμιση. Αυτό εξ' αιτίας της ταχύτητας των εξελίξεων στο 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο που μεταβάλλει το ρόλο του κράτους αλλά και τις απαιτήσεις 

των χρηστών των υπηρεσιών της διοίκησης. Έτσι γίνεται αποδεκτό ότι οι στόχοι θα πρέπει 

να μεταβάλλονται συνεχώς στον χρόνο, και συνεπώς οδηγούν σε μία δέσμη
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μεταρρυθμιστικών μέτρων-"κινητών στόχων". Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, πιστεύεται ότι θα

δώσουν στην δημόσια διοίκηση την δυνατότητα να επικοινωνεί καλύτερα με το

μεταβαλλόμενο περιβάλλον για να μπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών.

Έτσι η μεταρρύθμιση γίνεται μία διαδικασία μάθησης ώστε να μπορεί η δημόσια διοίκηση
*

να αυτορρυθμίζει την συμπεριφορά της.

Παρά τον μεγάλο όγκο εργασιών για θέματα μεταρρύθμισης σπάνια προσδιορίζεται με 

σαφήνεια το τι θεωρείται διοικητική μεταρρύθμιση. Έτσι ο καθένας μπορεί να υποθέσει ότι 

αυτός θέλει. Επιδίωξη στην εργασία είναι ο προσδιορισμός αυτός να ξεπεράσει τα όρια 

ενός ορισμού και να φθάσει ως την ανίχνευση και στον εντοπισμό των διαδικασιών που θα 

οδηγούσαν στην θετική αλλαγή των προβληματικών χαρακτηριστικών της δημόσιας 

διοίκησης. Δηλαδή θεωρείται η μεταρρύθμιση σαν το όχημα εκείνο που θα μπορούσε να 

μεταφέρει την δημόσια διοίκηση με το πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο από το 

σημείο που βρίσκεται στο προσδιορισμένο επιθυμητό σημείο. Στην λογική που εκφράσθηκε 

προηγούμενα ότι η μεταρρύθμιση πρέπει να είναι μία διαδικασία μάθησης, και με την 

προϋπόθεση ότι δεν μπορεί να προσδιορισθεί ένα τέτοιο επιθυμητό σημείο, σταθερό στον 

χρόνο, η δημόσια διοίκηση θα πρέπει, συνεπώς, να είναι σαν το όχημα που μεταβάλει τις 

δυνατότητες του και τις κατευθύνσεις του στην διάρκεια μίας πορείας χωρίς τέλος. Αυτό 

οδηγεί στο συμπέρασμα πως ο οδηγός αυτού του οχήματος, δηλαδή οι άνθρωποι που 

υπηρετούν την δημόσια διοίκηση, θα πρέπει να έχουν την διορατικότητα να αντιληφθούν τις 

δυσκολίες του δρομολογίου, να έχουν την γνώση και την διάθεση για να τις ξεπεράσουν, 

ώστε να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των επιβατών - πολιτών. Για να υπάρχει όμως 

γνώση και διάθεση θα πρέπει να ικανοποιούνται οι προσδοκίες των ανθρώπων που 

υπηρετούν την διοίκηση. Στο σημείο αυτό φαίνεται η αδυναμία όσων ρυθμίσεων έχουν γίνει 

ως τώρα. Το θέμα των ανθρώπινων προσδοκιών δεν έχει ληφθεί καθόλου υπόψη. Ίσως 

θεωρείται ότι αυτές καλύπτονται με την σιγουριά της θέσης (μονιμότητα) και ένα 

ικανοποιητικό, για επιβίωση, μισθό. Όμως μία τέτοια θεώρηση θα πρέπει να λάβει υπόψη 

ότι και το αποτέλεσμα απλά θα είναι τόσο ικανοποιητικό, όσο - όσο για την επιβίωση του 

συστήματος. Εδώ είναι και το κρίσιμο σημείο που προσπαθεί να προσεγγίσει η εργασία 

μέσω της έρευνας. Δηλαδή, όχι απλά να προσδιορισθούν διαδικασίες για την διοικητική 

μεταρρύθμιση αλλά επιδιώκεται να ισχυροποιηθεί η άποψη ότι η διοικητική 

μεταρρύθμιση, θα πρέπει να προσεγγισθεί μέσα από τις διαδικασίες σύνδεσης των 

συστημάτων αμοιβών - κυρώσεων με το αποτέλεσμα της εργασίας. Η σύνδεση αυτή 

ενισχύει την επιδιωκόμενη συμπεριφορά και αποτελεί την βάση της βιωματικής μάθησης.
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Ακόμα, πιστεύεται ότι έτσι φαίνεται η αδυναμία να δοθεί λύση με παρεμβάσεις από "έξω" 

και μόνο μέσω θεσμικών και τεχνολογικών ρυθμίσεων.

Για τις ανάγκες της εργασίας που, έτσι και αλλιώς, έχει μεγάλο εύρος, η έρευνα 

επικεντρώνεται σε διαδικασίες που χαρακτηρίζουν τον χώρο της νομαρχιακής 

αυτοδιοίκησης στον νομό Σερρών, χωρίς ωστόσο να περιορίζεται σ' αυτές. Έρευνα γίνεται 

και σε υπηρεσίες που δεν υπάγονται στην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση όπως νοσοκομείο, 

δασαρχείο, οικονομικές εφορίες, στην αστυνομία αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση 

πρώτου βαθμού. Έτσι παρότι πιστεύεται ότι τα προβλήματα της δημόσιας διοίκησης σε 

γενικές γραμμές φαίνονται να είναι τα ίδια είτε αναφερόμαστε στην κεντρική διοίκηση, είτε 

σε νομαρχιακή, είτε σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εντούτοις ερευνάται ευρύτερο 

φάσμα υπηρεσιών για εγκυρότερα αποτελέσματα. Ενδεχόμενα οι απαιτήσεις να μην είναι 

ίδιες, αν ως προβληματική περιοχή θεωρηθεί η συνεισφορά της διοίκησης σε αναπτυξιακές 

διαδικασίες ή στην διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής, όμως σε θέματα εξυπηρέτησης 

του πολίτη και κυρίως η αναφορά στα αίτια που γεννούν τα προβλήματα, δηλαδή η 

συνολική παθολογία της φαίνεται να είναι ίδια και επομένως και οι προτάσεις για 

διοικητική μεταρρύθμιση μάλλον απαιτούν "φάρμακα" γενικής εφαρμογής.

Εδώ όμως είναι σκόπιμο να αναφερθούν κάποια στοιχεία που να δικαιολογούν ότι δεν 

πρόκειται για μια έρευνα με επιλογή - κοκτέιλ συνεντεύξεων αλλά για μια επιλογή που έχει 

την λογική της. Αυτή βασίζεται, στην άποψη που εκφράσθηκε, ότι κύριο στοιχείο της 

διοικητικής μεταρρύθμισης θα πρέπει να είναι ο ανασχεδιασμός της εργασιακής 

διαδικασίας με γνώμονα την αυστηρή σύνδεση των συστημάτων αμοιβών - κυρώσεων με το 

αποτέλεσμα της εργασίας. Στις δημόσιες υπηρεσίες, είτε πρόκειται για υπηρεσίες της Ν.Α. 

είτε πρόκειται για υπηρεσίες που δεν ανήκουν σ' αυτή, εφαρμόζονται παρόμοιες διοικητικές 

διαδικασίες και ισχύει το ίδιο θεσμικό πλαίσιο. Οι όποιες διαφορές κυρίως σε θέματα 

στοχοθεσίας και δυνατότητας χρήσης των απαραίτητων μέσων υλοποίησης των στόχων, 

περισσότερο δυναμώνουν παρά αδυνατίζουν τα συμπεράσματα. Αυτό, διότι σε όλες 

ανεξαιρέτως (δεν) υπάρχει ο ίδιος τρόπος μέτρησης του αποτελέσματος και εφαρμόζονται 

τα ίδια ακριβώς συστήματα σύνδεσης αμοιβών - κυρώσεων με το αποτέλεσμα της εργασίας. 

Η αξιολόγηση της ατομικής δράσης των υπαλλήλων διέπεται από το ίδιο θεσμικό πλαίσιο 

και δεν γίνεται στην πράξη πουθενά, σε καμία υπηρεσία, ενώ η τυπική αξιολόγηση γίνεται 

(αν γίνεται και αυτή ) απλά ως υποχρέωση των προϊσταμένων που βαθμολογούν όλους τους 

υπαλλήλους με άριστα. Ο λόγος είναι φανερός. Κανένας προϊστάμενος δεν πιστεύει ότι έχει 

νόημα και σημασία να αξιολογήσει δίκαια τους υπαλλήλους του διότι δεν υπάρχει καμία 

απολύτως σύνδεση της με συστήματα αμοιβών και κυρώσεων. Επομένως μια αξιολόγηση
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σωστή, χωρίς άλλη εξουσία από την μεριά του προϊσταμένου, το μόνο που θα πετύχαινε θα 

ήταν να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα στην υπηρεσία αντί να λύσει αυτά που 

υπάρχουν.

Εδώ πρέπει να αναφερθούμε σύντομα στην επιστημολογική στρατηγική και 

μεθοδολογία της εργασίας. Η έρευνα δεν είναι επαγωγική (inductive), έτσι ώστε να 

προσπαθήσει να βγάλει γενικά συμπεράσματα για όλη την δημόσια διοίκηση από την 

έρευνα σε κάποιες υπηρεσίες τις οποίες θεωρεί δείγμα αντιπροσωπευτικό και ικανό για 

συγκρίσεις. Η έρευνα είναι μάλλον παραγωγική (deductive). Αυτό σημαίνει ότι 

χρησιμοποιείται ένα θεωρητικό πλαίσιο από το οποίο εξάγονται ερωτήσεις και με βάση 

αυτό πηγαίνουμε στο εμπειρικό πεδίο. Οι ερωτήσεις είναι καθοδηγούμενες από την 

προκατανόηση του θέματος. Οι συνεντεύξεις που έχουν γίνει για τις ανάγκες της ποιοτικής 

έρευνας φαίνονται όμοιες και όμως διαφέρουν. Από αυτές προκύπτει ότι οι στρεβλώσεις δεν 

είναι παντού ίδιες. Από την άλλη πλευρά γίνεται φανερό, ότι οι συγκεκριμένες 

ιδιαιτερότητες δεν είναι αυτές που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρουν όσο το 

γεγονός ότι οι ομοιότητες, είναι σαφείς και πανταχού παρούσες σε όλες τις υπηρεσίες. Είναι 

οι ομοιότητες που συνιστούν αυτό που γενικά ονομάζεται παθογένεια της δημόσιας 

διοίκησης. Έτσι η έρευνα δημιουργεί ένα απόθεμα απόψεων για το τι ισχύει σε ένα πλατύ 

φάσμα οργανώσεων του δημοσίου με αποτέλεσμα να μπορεί να μιλήσει κανείς, στο βαθμό 

που οι διαφοροποιήσεις είναι μικρές, για λύσεις γενικής εφαρμογής.

Η στρατηγική της έρευνας θα μπορούσε να περιγράφει, σύντομα, από τα εξής κύρια 

στοιχεία που αφορούν μία προκατανόηση του θέματος και θεωρούν σαν δεδομένο μία σειρά 

θέματα τα οποία μπαίνουν στο ερωτηματολόγιο για την συλλογή των εμπειρικών στοιχείων.

• Λαμβάνεται ως σημείο αφετηρίας το γεγονός ότι η δημόσια διοίκηση συνολικά δεν 

λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των καιρών.

• Θεωρείται ως αναγκαία προϋπόθεση για τον εκσυγχρονισμό της η ανάγκη της 

συνεχούς μεταρρύθμισης.

• Η εμπειρία από την κακή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης είναι δεδομένη για τους 

ανθρώπους που την υπηρετούν. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι τα στελέχη αυτά 

μπορούν να εντοπίζουν πάντα και την αιτία που γεννά τα συγκεκριμένα προβλήματα. 

Στην συγκεκριμένη έρευνα, παρότι ζητιέται και η γνώμη τους για τα πιθανά αίτια 

αυτής της κατάστασης, η βαρύτητα δίνεται στην περιγραφή του τι συμβαίνει και όχι 

τόσο ποια είναι η γνώμη τους.
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• Το πεδίο της δικαιοδοσίας καθώς και η καταγραφή του χώρου αρμοδιότητας της κάθε 

υπηρεσίας δεν θεωρείται εκ των προτέρων ότι είναι σαφώς ξεκαθαρισμένα και το 

γεγονός αυτό ερευνάται καθώς φαίνεται να επιτείνεται από την ανυπαρξία 

αξιολόγησης - ανάδρασης που να επιμερίζει αρμοδιότητες και ευθύνες. s

• Δεν φαίνεται να υπάρχει σαφής περιγραφή των εκτελούμενων δραστηριοτήτων και 

διαδικασιών ώστε να μπορεί να ανατεθούν συγκεκριμένα καθήκοντα και να μετρηθεί 

το αποτέλεσμα της εργασίας. Έτσι το θέμα αυτό ερευνάται για τις διάφορες 

δραστηριότητες των υπηρεσιών που εξετάζονται.

• Θεωρείται ουσιαστικά σαν δεδομένο το γεγονός ότι η επιστημονική διοίκηση δεν 

εφαρμόζεται στην δημόσια διοίκηση με τον τρόπο που εφαρμόζεται στον ιδιωτικό 

τομέα και σύμφωνα με την εξέλιξη που είχε στο πέρασμα του χρόνου. Ωστόσο αυτό 

γίνεται προσπάθεια να αποδειχθεί μέσα από το ερωτηματολόγιο και τις συνεντεύξεις. 

Έτσι μία σειρά ερωτήσεις αφορούν :

• Την δυνατότητα του οργανισμού, αφού αναλύσει το περιβάλλον που δρα καθώς και 

τις δυνατότητες ή αδυναμίες που έχει, να πάρει την ευθύνη για την σωστή ή μη λήψη 

αποφάσεων - στόχων και για την σωστή και έγκαιρη ή μη υλοποίησή τους.

• Την δυνατότητα χρήσης των απαιτούμενων μέσων για την υλοποίηση των στόχων 

δίνοντας έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα με την λογική ότι πρόκειται για την 

προσφορά υπηρεσιών όπου ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αναντικατάστατος.

• Εξετάζεται η εφαρμογή στην πράξη της αξιολόγησης της οργανωσιακής δράσης και η 

εκτίμηση της απόκλισης ανάμεσα στους στόχους και στο αποτέλεσμα.

• Γίνεται προσπάθεια να φανεί κατά πόσο ο κύκλος της επιστημονικής διοίκησης που 

απαρτίζεται από στόχους - μέσα και αξιολόγηση είναι ένα κλειστός κύκλος ώστε με 

την κατάλληλη ανάδραση να οδηγεί σε μαθησιακές διαδικασίες για την αυτορρύθμιση 

του συστήματος δημόσια διοίκηση.

• Ερευνάται το θέμα της ατομικής αξιολόγησης και μέτρησης της απόδοσης των 

υπαλλήλων καθώς και της σύνδεσης της με συστήματα αμοιβών και κυρώσεων. 

Παρότι είναι γνωστό ότι αυτή η σύνδεση δεν υπάρχει εντούτοις το ερώτημα μπαίνει 

και ταυτόχρονα επιχειρείται να δοθούν απόψεις για το αν έπρεπε να υπάρχει, και στην 

περίπτωση αυτή αν είναι δυνατόν να βρεθούνε μορφές αντικειμενικής και δίκαιας 

αξιολόγησης.
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• Τέλος μπαίνουν για συζήτηση θέματα που αφορούν εμπειρίες από άλλες χώρες εάν 

υπάρχουν και πως αυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην Ελληνική δημόσια 

διοίκηση.

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι όπου αναφέρεται ο όρος επιστημονική διοίκηση, αυτό, 

προφανώς, δεν παραπέμπει στον Taylor αλλά στην έννοια μίας διοίκησης που αν δεν 

λαμβάνει υπόψη και δεν πειραματίζεται με τα τελευταία πορίσματα της διοικητικής 

επιστήμης, εν τούτοις, δεν είναι μακριά από διοικητικές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί 

με επιτυχία στα τελευταία χρόνια είτε στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα των 

αναπτυγμένων χωρών.

Σκόπιμο είναι να αναφερθεί ακόμη ότι στην έρευνα και συνεπώς στο ερωτηματολόγιο 

δεν μπήκαν θέματα που να αναφέρονται αναλυτικά σε θέματα μέτρησης της απόδοσης 

και αναλυτικής περιγραφής εργασιών καθώς και αναλυτικές μορφές σύνδεσής των με 

συστήματα αμοιβών - κυρώσεων. Αυτό παρότι είναι η καρδιά της εργασίας, δεν έγινε 

διότι αφενός μεν το θέμα δεν είναι δυνατόν να εξαντληθεί στα πλαίσια μιας 

διπλωματικής εργασίας και αφετέρου διότι έτσι θα χρειαζόταν να πάρει γνώμες κάποιων 

ανθρώπων, έστω και στελεχών, για το πως βλέπουν τα πράγματα και όχι για το πώς 

συμβαίνουν αυτά.

Επίσης έγινε προσπάθεια, γενικά να αποφευχθεί η συλλογή απόψεων σχετικά με 

πολιτικές και λοιπές παρεμβάσεις στο έργο της διοίκησης, όχι γιατί αυτές δεν 

συμβαίνουν, αλλά, γιατί αυτές δεν τεκμηριώνονται και δεν γίνονται με τον ίδιο τρόπο και 

στον ίδιο βαθμό σε όλες τις υπηρεσίες. Ακόμα, διότι το απόθεμα απόψεων που θα 

δημιουργηθεί δεν έχει ιδιαίτερη βαρύτητα αφού τέτοιες απόψεις θα μπορούσαν να 

θέσουν όλοι, άσχετα από την θέση τους μέσα ή έξω από την δημόσια διοίκηση.

Ακόμη μπήκαν, ελάχιστες φορές για συζήτηση θέματα που σχετίζουν την λειτουργία, 

την αποτελεσματικότητα και απόδοση της δημόσιας διοίκησης με την ύπαρξη σωστού ή 

μη νομοθετικού πλαισίου καθώς και θέματα που αφορούν ηθική συμπεριφορά και 

διάβρωση του δημόσιου τομέα.

Στην εργασία λαμβάνεται υπόψη ότι το κυρίαρχο πολιτισμικό πλαίσιο ως σύστημα 

επηρεάζει, σε μεγάλο βαθμό, την λειτουργία της δημόσιας διοίκησης που είναι 

υποσύστημά της. Οι αλλαγές στα υποσυστήματα, όπως η δημόσια διοίκηση, μπορούν 

μέχρι ένα σημείο να προχωρήσουν χωρίς την ριζική αλλαγή του κυρίαρχου συστήματος. 

Αλλά επίσης ότι, η ριζική αλλαγή δεν μπορεί να συμβεί παρά μόνο ως επακόλουθο 

πολλών μικρών - επιμέρους ποσοτικών αλλαγών στα υποσυστήματα που θα οδηγήσουν 

στην ποιοτική αλλαγή του κυρίαρχου συστήματος.
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Παρότι το θέμα θα μπορούσε να εξαντληθεί με την παράθεση απόψεων από την 

βιβλιογραφία για τις προσπάθειες που έχουν γίνει, γίνονται και θα πρέπει να γίνουν για 

την μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης καθώς και με την έρευνα το τι γίνεται 

σήμερα, θεωρήθηκε σκόπιμο να γίνει σύντομη αναφορά, ως προοπτική για παραπέρα 

μελέτη, στις κινητήριες δυνάμεις αυτής της μεταρρύθμισης. Με την εμπειρία που έχει 

συσσωρευτεί από την εφαρμογή επιτυχημένων πολιτικών σε παγκόσμια κλίμακα αλλά 

και από την διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται ο καθοριστικός ρόλος του ανθρώπινου 

παράγοντα. Έτσι αξίζει τον κόπο να μελετηθεί, από ποιους ανθρώπους θα υπηρετηθεί μια 

δημόσια διοίκηση που συνεχώς μεταβάλλει την συμπεριφορά της για να εξασφαλιστεί η 

απαιτούμενη ανταποκρισιμότητα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του 

περιβάλλοντος,. Το ερώτημα περικλείει την ανάγκη προσδιορισμού ρόλων για να 

καλύψουν τις προσδοκίες των ανθρώπων που θα αναλάβουν το κύριο βάρος της 

προσπάθειας. Αυτό με δεδομένο το ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο που δεν βοηθά στην 

χρήση αξιακών κινήτρων, οδηγεί στην άποψη ότι θα πρέπει να βρεθούν τα εργαλεία 

εκείνα ( υλικά κίνητρα κλπ ) που θα καλύψουν το κενό ανάμεσα στους ρόλους και τις 

προσδοκίες. Έτσι δίνεται βαρύτητα στον διαχωρισμό των κινήτρων που θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν καθώς, μέσα από τις συνεντεύξεις, φαίνεται αυτά να επηρεάζουν 

διαφορετικά τα στελέχη και τους υπαλλήλους των -υπηρεσιών.

2. η διάταξη της μελέτης

Η μελέτη έχει την ακόλουθη διάταξη.

• Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η επικαιρότητα της μεταρρύθμισης της δημόσιας 

διοίκησης. Αρχικά γίνεται αναφορά στα προβλήματά της έτσι όπως αυτά 

εμφανίζονται στην βιβλιογραφία και στην σχετική αρθρογραφία. Στην συνέχεια 

γίνεται αναφορά στην έννοια - ανατομία της διοικητικής κρίσης, όπως αυτή 

εμφανίζεται ιστορικά και ποιες ήταν οι κύριες προσπάθειες στον Ελλαδικό χώρο για 

μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Μέσα από την παράθεση αυτή εμφανίζεται η 

αναγκαιότητα για μια δημόσια διοίκηση διαφορετική από αυτή που υπάρχει. Μία 

δημόσια διοίκηση που είναι υποχρεωμένη να προσαρμοσθεί και για τον λόγο αυτό θα 

πρέπει να αποκτήσει μνήμη και να μαθαίνει. Να μαθαίνει όχι μόνο μέσα από 

διαδικασίες επιμόρφωσης που ελάχιστη αξία έχουν αν δεν συνδυάζονται με την πράξη 

αλλά κυρίως με την βιωματική μάθηση μέσα από την καθημερινή πράξη. Μια πράξη 

που θα κρίνεται συνεχώς για το αποτέλεσμά της και που θα της δώσει την δυνατότητα 

μέσα από την διόρθωση της απόκλισης, που δεν θα πάψει ποτέ να υπάρχει διότι οι
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στόχοι θα μεταβάλλονται συνεχώς, να ικανοποιεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις 

απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. Αυτό δείχνει και την πρόκληση της 

διοικητικής μεταρρύθμισης.

Το κεφάλαιο κλείνει με αναφορά στο θέμα της μεταρρύθμισης μέσα από 

διαδικασίες σύνδεσης των συστημάτων αμοιβών - κυρώσεων με το αποτέλεσμα της 

εργασίας. Αυτό ως κύριο στοιχείο της βιωματικής και κατ' επέκταση της 

οργανωσιακής μάθησης που αποτελεί το αντικείμενο του επόμενου κεφαλαίου.

• Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται το θεωρητικό πλαίσιο της μελέτης.

Θεωρείται ότι, πρακτικά, όλη η οργανωσιακή συμπεριφορά επηρεάζεται άμεσα ή 

έμμεσα από την μάθηση. Με την εφαρμογή των αρχών και διαδικασιών μάθησης, η 

συμπεριφορά των εργαζομένων μπορεί να καθοδηγηθεί για να βελτιώσει την 

εμφάνιση - απόδοσή τους. Γίνεται μία σύντομη αναφορά στις συμπεριφορικές θεωρίες 

μάθησης, στις γνωστικές θεωρίες καθώς και στις θεωρίες εκκοινωνισμού. 

Διατυπώνονται οι αρχές της μάθησης μέσω της ενίσχυσης και τιμωρίας αφού πρώτα 

ξεδιαλύνονται οι έννοιες της θετικής και αρνητικής ενίσχυσης, η έννοια και χρήση της 

τιμωρίας καθώς και η έννοια της απόσβεσης. Στην συνέχεια αναπτύσσονται σύντομα 

τα οργανωσιακά συστήματα αμοιβής με διάκριση ανάμεσα στα χρηματοοικονομικά 

και στα μη χρηματοοικονομικά συστήματα ανταμοιβών.

Γίνεται μια εκτενέστερη περιγραφή της οργανωσιακής μάθησης, κυρίως εξ' αιτίας του 

γεγονότος ότι στην Ελληνική βιβλιογραφία δεν υπάρχει τίποτα σχετικό που να 

ενημερώνει τον μέσο αναγνώστη. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούνται, ως βάση, τα 

βιβλία του Luthans (1995) και των Probst και Buchel (1997). Αναλύονται οι έννοιες 

της οργανωσιακής μάθησης, τι προκαλεί την μάθηση στους οργανισμούς, τους 

παράγοντες καθώς και τους φραγμούς για να συμβεί αυτή. Εξετάζεται η οργανωσιακή 

μάθηση μέσα από την ανάπτυξη στρατηγικής, κουλτούρας και ανθρώπινων πόρων. 

Σημείο κρίσιμο που πρέπει να απαντηθεί είναι γιατί αυτή η ανάπτυξη συμβαίνει 

ελάχιστα η καθόλου στην δημόσια διοίκηση με αποτέλεσμα να μην διευκολύνεται η 

οργανωσιακή μάθηση. Στην βάση αυτή αναπτύσσονται παραπέρα θεωρίες για την 

μάθηση στο χώρο της δημόσιας διοίκησης, την μάθηση, την ποιότητα και την 

μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης.

• Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα εμπειρικά δεδομένα.

Προηγούμενα γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα μεθοδολογικά προβλήματα που

έχουν προκύψει από την έρευνα. Αυτά είναι ο τρόπος κατασκευής του ερωτηματολογίου.
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γιατί προτιμήθηκε η συγκεκριμένη μορφή, γιατί έγιναν τόσες και οι συγκεκριμένες 

συνεντεύξεις και όχι κάποιες άλλες, με τι μεθοδολογία έγινε η επεξεργασία του υλικού. 

Ακόμα αν αυτή η προοπτική εξασφαλίζει την αντιπροσοα7ΐευτικότητα, την 

συγκρισιμότητα και την συνέπεια.

Η δομή αυτού του κεφαλαίου είναι τέτοια, ώστε παράλληλα με τις ενότητες που 

αναπτύχθηκαν στο θεωρητικό μέρος, να δίνονται οι ομοιότητες και οι διαφορές των 

απαντήσεων. Αυτό διευκολύνει τον σχολιασμό, που γίνεται στο επόμενο κεφάλαιο, να 

αναδειχθούν προβλήματα που είναι γενικά και διαπερνούν όλο το φάσμα της δημόσιας 

διοίκησης. Με τον τρόπο αυτό πιστεύεται ότι φαίνονται οι διαδικασίες εκείνες που θα 

πρέπει να αλλάξουν καθώς και ποιοι θα πρέπει να είναι οι βασικοί στόχοι σε προσπάθειες 

διοικητικής μεταρρύθμισης.

• το τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνει την ερμηνεία των εμπειρικών 

δεδομένων μέσω αντιπαράθεσης - σύγκρισης του θεωρητικού πλαισίου και της 

εμπειρικής έρευνας. Στην ουσία το κεφάλαιο συμπυκνώνει τα δύο προηγούμενα 

κεφάλαια. Εδώ σχολιάζονται τα προβλήματα που έχουν αναδειχθεί και από αυτό 

πιστεύεται ότι προκύπτουν εμπεδωμένα επιχειρήματα. Η πρόκληση αυτού του 

κεφαλαίου είναι φανερή αν ληφθεί υπόψη ότι στόχος σε μία διπλωματική εργασία δεν 

είναι τόσο να δώσει νέα ευρήματα στην επιστήμη μέσα από την έρευνα αλλά αυτή 

καθεαυτή η διαδικασία της έρευνας. Όμως σε ότι αφορά την δημόσια διοίκηση στην 

Ελλάδα για την οποία στο θεωρητικό επίπεδο ελάχιστα έχουν γίνει, (συνήθως, οι 

συζητήσεις σπάνια υπερβαίνουν το επίπεδο συζήτησης καφενείου) και ακόμη 

λιγότερα σε επίπεδο έρευνας, ειδικά από ανθρώπους που την υπηρετούν στην πράξη, 

τότε η πρόκληση, να πεις κάτι παραπάνω είναι όντως μεγάλη. Ίσως σημαντικό 

κριτήριο επιτυχίας, της εργασίας αυτής θα είναι αν καταφέρει να μεταφέρει και να 

δώσει κάτι από την εμπειρία αυτών των στελεχών που υπηρετούν πολλά χρόνια την 

δη μόσια διοίκη ση.

Ακόμη εξετάζονται τα σημεία εκείνα που τα πορίσματα της εμπειρικής έρευνας δεν 

φαίνεται να συμφωνούν με την θεωρία και να γίνεται απόπειρα να εξηγηθεί γιατί 

αυτό συμβαίνει.

• Στον επίλογο, το τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας ανακεφαλαιώνονται τα βασικά 

συμπεράσματα και προτείνονται νέα θέματα για μελέτη και παραπέρα έρευνα. Αυτά, 

συσχετίζονται με το θέμα, αποτελούν συνέχειά του και η μελέτη τους βοηθά στην 

συστηματική θεώρηση του θέματος της διοικητικής μεταρρύθμισης.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

• 1.1 Συνοπτική περιγραφή της δημόσιας διοίκησης. '
Για την δημόσια διοίκηση στην κοινωνικοοικονομική ανάλυση του : σχεδίου 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ αναφέρεται ότι : "Η Ελληνική δημόσια διοίκηση χαρακτηρίζεται από 

οργανωτική ανεπάρκεια, χαμηλή παραγωγικότητα και χαμηλή αποτελεσματικότητα. Στα 

προβλήματα αυτά πρέπει να προστεθούν και ζητήματα που σχετίζονται με το 

βαθμολόγιο, το μισθολόγιο, τη διάρθρωση και κατανομή θέσεων, την ανεπάρκεια υλικών 

και ηθικών κινήτρων, αναγνώρισης προσφοράς κτλ.".

Εδώ μπαίνει κιόλας το πρώτο ερώτημα : Είναι πρόβλημα η ανεπάρκεια υλικών και 

ηθικών κινήτρων και η αναγνώριση προσφοράς ή μήπως η αιτία που δημιουργεί κάποια 

αν όχι τα περισσότερα από τα προβλήματα που αναφέρονται;

Οι χαρακτηρισμοί αυτοί για την δημόσια διοίκηση σε ένα κείμενο που υποβλήθηκε 

και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούσε παρά να είναι κόσμιοι. Όμως 

κοινή είναι η αίσθηση ότι η δημόσια διοίκηση χαρακτηρίζεται από γιγαντισμό, διάχυτη 

διαφθορά, γραφειοκρατική παραλυσία. Τα περίφημα κυκλώματα γραφειοκρατικών, 

κομματικών και ιδιωτικών συμφερόντων έχουν δημιουργήσει μία κατάσταση όπου το 

κράτος αντί να βοηθάει την ανάπτυξη, την δημοκρατία, την κοινωνική προκοπή και την 

πολιτισμική πρόοδο, είναι ο κύριος εχθρός όλων αυτών των στόχων.

Είναι φανερό πως δεν υπάρχει αντίρρηση για την ανάγκη διοικητικής μεταρρύθμισης 

αλλά είναι σκόπιμο να αναφερθεί αυτό που είχε δηλώσει ο πρωθυπουργός πως καμία 

άλλη μεταρρύθμιση δεν είναι δυνατή αν δεν αλλάξει πρώτα η δημόσια διοίκηση 

(Σημίτης, 1995 ). Ακόμη η άποψή του " ότι η ανάπτυξη δεν είναι αποτέλεσμα διαταγής, 

ούτε μπορεί να πραγματοποιηθεί επειδή θα το θελήσουμε ορισμένη χρονική στιγμή. Έχει 

οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές προϋποθέσεις. Προϋποθέτει σταθερό 

οικονομικό περιβάλλον, κλίμα που υποβοηθάει την ανταμοιβή της παραγωγικότητας, της 

αποδοτικότητας, της καινοτομίας, αποτελεσματική δημόσια διοίκηση και πολλά άλλα.".

Τέλος αναφερόμενος στο θέμα της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης δίνει 

έμφαση στην αλλαγή του συστήματος κινήτρων και αμοιβών των στελεχών της με την 

επισήμανση ότι η συνέχιση του σημερινού ισοπεδωτικού συστήματος ούτε την 

αξιοκρατία ευνοεί, ούτε ικανά στελέχη θα προσελκύσει στο μέλλον. Για να γίνει όμως 

κατανοητό το βάθος της κρίσης της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης θα γίνει μια σύντομη
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αναδρομή στις πιο ολοκληρωμένες προσπάθειες που έγιναν, μετά τον πόλεμο, για να

αναλυθεί το φαινόμενο.

1.2 Η ανατομία της διοικητικής κρίσης ^

Οι πρώτες προσπάθειες διοικητικής μεταρρύθμισης, ξεκινούν από την εποχή του X. 

Τρικούπη και αργότερα από τον Ε. Βενιζέλο. Η αναδρομή αυτή, έχει ιστορικό μόνο νόημα 

και ξεφεύγει από τους στόχους αυτής της εργασίας. Έτσι θα εξετασθούν, σύντομα, μόνο οι 

προσπάθειες μεταρρύθμισης που αναφέρονται μετά τον πόλεμο. Στο χρονικό αυτό 

διάστημα η δημόσια διοίκηση κλήθηκε να παίξει ιδιαίτερα ουσιαστικό ρόλο ειδικά σε 

αναπτυξιακές διαδικασίες, τόσο που χαρακτηρίσθηκε, όχι άδικα, ως ατμομηχανή της 

ανάπτυξης.

Ο Βαρβαρέσσος (1961), σε ομιλία του στην αίθουσα του Παρνασσού, για τα 

προβλήματα της οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης, ανέφερε ότι το θέμα πρέπει να 

μελετηθεί σε τρεις άξονες:

Α) Στην διάρθρωση της δημόσιας διοίκησης σε οργανωτικές μονάδες και η μεταξύ 

αυτών κατανομή των επιδιωκομένων σκοπών και αρμοδιοτήτων.

Β) Στις διαδικασίες και στις μεθόδους εργασίας με τις οποίες εκτελούνται στην πράξη οι 

σκοποί αυτοί και οι αρμοδιότητες.

Γ) Στο προσωπικό με το οποίο επανδρώνονται οι δημόσιες υπηρεσίες για να 

επιτελέσουν το έργο τους, δηλαδή ο ανθρώπινος παράγοντας.

Στο κάθε ένα από αυτά, προχώρησε σε λεπτομερή ανάλυση που όμως δεν θεωρείται 

σκόπιμο να αναφερθεί, πλην, ίσως, την σημασία του ανθρώπινου παράγοντα την οποία 

θεωρούσε βασική. Κατά την άποψή του "το ιδεωδέστερον σχήμα κρατικού μηχανισμού και 

αι καλύτεραι μέθοδοι εργασίας, αι οποίαι θα ηδύναντο να επινοηθούν, είναι προωρισμέναι 

εις αποτυχίαν, εάν οι άνθρωποι οι οποίοι θα πλαισιώσουν και θα κινήσουν τον μηχανισμόν 

αυτόν, δεν είναι οι κατάλληλοι".

Τα συμπεράσματα της έκθεσης είναι ότι μπορούν να υπάρξουν αποτελέσματα αρκεί να 

υπάρχουν οι εξής βασικές προϋποθέσεις:

• συνειδητοποίηση της ζωτικής ανάγκης της αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού της 

δημόσιας διοίκησης. Είναι ανεδαφικό, τόνιζε χαρακτηριστικά, να συζητάμε για την 

είσοδο στην Κοινή Αγορά χωρίς εκσυγχρονισμό όχι μόνο της οικονομικής αλλά και 

της διοικητικής οργάνωσης της χώρας.
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• Συνειδητοποίηση του 7ΐλήθους και της δυσχέρειας των προς επίλυση οργανωτυαΰν 

προβλημάτων και της μακράς και επίπονης προσπάθειας που απαιτείται για την 

επίλυσή τους.

• Η πίστη ότι η αναδιοργάνωση αυτή είναι κατορθωτή. 11

Λίγα χρόνια αργότερα, ο σύμβουλος του ΟΟΣΑ, Langrod (1964), στην έκθεσή του για 

την διοικητική αναδιοργάνωση στην Ελλάδα, προσδιόριζε τις θετικές επιτεύξεις καθώς και 

τους δυσμενείς παράγοντες που έπρεπε να αρθούν.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στα θέματα της εκπαίδευσης του προσωπικού, αλλά και σε 

παθογένειες της δημόσιας διοίκησης όπως ο συγκεντρωτισμός, η στεγανότητα των 

υπηρεσιών, την σύγχυση αρμοδιοτήτων, τον "νομικισμό" και το πρόβλημα των 

διαδικασιών. Με έμφαση τονίζεται ότι " πρέπει να ανατιμηθή απαραιτήτως η Δημοσία 

Διοίκησις όσον αφορά την κλίμακα αξιών αι οποίαι αποτελούν, τους κυρίους συντελεστάς 

της κοινωνικοοικονομικής αναπτύξεως και να θεωρηθή το σχέδιον της μεταρρυμίσεως, 

οσονδήποτε και αν είναι μετριόφρον (σκοπίμως) δια το άμεσον μέλλον, ως 

πραγματοποιήσιμον προ παντός άλλου χάριν του ζωτικού συμφέροντος της χώρας. Εξ' 

άλλου πρέπει να κατανικηθή κάθε αρτηριοσκληρωτικός συντηρητισμός, οποθενδήποτε και 

εάν προέρχεται, και ν' αναληφθή ταχεία δράσις προτού είναι πολύ αργά".

Ακολούθησε έκθεση ομάδας που συστήθηκε στο ΚΕΠΕ (1987) για την δημόσια 

διοίκηση. Έργο της ομάδας εργασίας ήταν :

• Να διαγράψει τα σύγχρονα προβλήματα της δομής και λειτουργίας της δημόσιας 

διοίκησης.

• Να καθορίσει τους στόχους μεταρρύθμισης της δομής και λειτουργίας της δημόσιας 

διοίκησης.

• Να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα που εντάσσονται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης 

αυτής.

Οι διαπιστώσεις της ομάδας εργασίας ήταν ότι οι παθογένειες της δημόσιας διοίκησης 

ήταν πολλές και σε όλα τα επίπεδα, στις δομές, σε λειτουργικό επίπεδο και στο 

ανθρώπινο δυναμικό. Η κατάσταση είχε φθάσει, σχεδόν, σε αδιέξοδο και η λύση 

φαινόταν αδύνατη χωρίς την λήψη άμεσων και τολμηρών μέτρων. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι μία σειρά από διαπιστώσεις όχι απλώς παραμένουν επίκαιρες αλλά αποτελούν και 

κύριους στόχους για διοικητική μεταρρύθμιση, όπως η έλλειψη διαβάθμισης των θέσεων 

και των καθηκόντων, η αναξιοπιστία του συστήματος και των διαδικασιών αξιολόγησης 

και αποτίμησης της απόδοσης του προσωπικού, η έλλειψη σχεδιασμού -
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προγραμματισμού, ο πλημμελής έλεγχος, η σύγχυση στο συντονισμό και την 

επικοινωνία, οι χρονοβόρες διαδικασίες λήψης των αποφάσεων, η έλλειψη κινήτρων, η 

απουσία τεχνικών μέτρησης της παραγωγικότητας.

Αναφορικά με το θέμα της αμοιβής σε σχέση με την απόδοση, η επιτροπή διαπιστώνει 

ότι τόσο ο υπάλληλος οριακής απόδοσης όσο και ο υπάλληλος μέγιστης απόδοσης έχουν 

την ίδια μεταχείριση. Μόνο που ο πρώτος απολαμβάνει τα αγαθά και ο δεύτερος την 

ειρωνεία της "ίσης" μεταχείρισης. Στο σημείο αυτό το μισθολόγιο είναι υπερβολικά 

"ενιαίο". Κανένα κίνητρο για απόδοση στην υπηρεσία δεν παρέχεται.

Τέλος η επιτροπή προχώρησε και σε προτάσεις για την βελτίωση των σχέσεων κράτους - 

πολίτη, μέσα από την οργάνωση της πληροφόρησης για καλύτερη επικοινωνία των 

πολιτών, την διεύρυνση της δημοσιότητας, την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας σε 

σχέση με τα νομοθετικά κείμενα, την απλούστευση των συναλλαγών του πολίτη με την 

διοίκηση και την συμμετοχή τους στην διοικητική δράση.

Η πλέον πρόσφατη, τέλος. Έκθεση για την Μεταρρύθμιση και τον Εκσυγχρονισμό της 

Δημόσιας Διοίκησης ( ΥΠΠΚ, 1990 ) διαπίστωσε (Μακρυδημμήτρης, 1995α) ότι " η 

κρίση της δημόσιας διοίκησης στην χώρα μας έχει λάβει ενδημικό χαρακτήρα ", αποτελεί 

κρίση ακαταλληλότητας και ικανότητας στη λειτουργία του διοικητικού συστήματος και 

προκύπτει από μία σειρά παραγόντων και καταστάσεων, όπως η υπερπολιτικοποίηση, η 

αστοχία των μεταρρυθμίσεων, η υπερβολική διεύρυνση του ρόλου και των υποχρεώσεων 

του κράτους, η προσήλωση στον τυπικό νομικισμό, η υποβάθμιση και περιθωριοποίηση 

του ρόλου του Κοινοβουλίου. Την αναδιάταξη των στοιχείων αυτών η Έκθεση 

επιχείρησε με αντίστοιχες λεπτομερείς προτάσεις που στόχευαν :

• Στην ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα των κεντρικών υπηρεσιών και την 

ενδυνάμωση της αποκέντρωσης και αυτοδιοίκησης.

• Στην διαμόρφωση σύγχρονου και δυναμικού πλαισίου ανάπτυξης του ανθρώπινου 

δυναμικού.

• Στην υιοθέτηση και εφαρμογή συγχρόνων αρχών και μεθόδων ορθολογικής 

διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, λήψης των 

αποφάσεων και διαχείρισης των πόρων.

• Στην διεύρυνση και εκλογίκευση των μορφών και μεθόδων εσωτερικού και 

εξωτερικού ελέγχου της διοικητικής δράσης.

Από την σύντομη παρουσίαση των κριτικών αυτών αναλύσεων του Ελληνικού 

διοικητικού συστήματος προκύπτει ότι αυτό διέρχεται μία μακρόχρονη κρίση. Πρόκειται
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για κρίση ικανότητας και λειτουργικότητας της διοίκησης η οποία φαίνεται πως 

αντανακλά και αναπαράγει μία διάχυτη συλλογική αδράνεια και αδυναμία που διαπερνά 

το σύνολο του δημόσιου τομέα. Είναι δε σαφές ότι τα αίτια αυτής της γενικότερης 

δυσλειτουργίας οφείλουν να αναζητηθούν στα θεμέλια του κοινωνικοπολιτικού 

συστήματος και λιγότερο στην πολιτική συγκυρία. Μπορεί, επίσης, να υποστηριχθεί η 

άποψη ότι η κρίση της διοίκησης στο βαθμό που δεν αποτρέπεται ούτε περιστέλλεται, 

παρά τις μεταρρυθμίσεις που κατά καιρούς δρομολογούνται, συνοδεύεται από μία 

επίμονη, δευτερογενή κρίση της ικανότητας διοίκησης της κρίσης.(Α. Μακρυδημήτρης - 

1995 )

Ο φαύλος αυτός κύκλος δείχνει καθαρά την ανάγκη όχι μόνο εξειδικευμένων 

αναλύσεων της επικρατούσας κατάστασης με σκοπό την καταλληλότερη λύση αλλά και 

σε βάθος μελέτη του τρόπου με τον οποίο μεταρρυθμιστικές πρακτικές μπορούν να έχουν 

αποτέλεσμα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με το μάνατζμεντ των αλλαγών προσαρμοσμένο σε 

ένα χώρο που ίσως δεν έχει παρόμοιο του σε κανένα μέρος του κόσμου.

Στην προσπάθεια για μια διάκριση σε βασικές παραμέτρους της διοικητικής κρίσης 

στην Ελλάδα παρατηρείται μία διάσταση απόψεων μεταξύ του Μακρυδημήτρη (1995α) 

και του Σαματά (1995), σε δύο άρθρα στο ίδιο βιβλίο. Έτσι παρατίθενται, με σημαντικές 

περικοπές γιατί δεν το επιτρέπει ο χώρος, αλλά αυτούσιες στα κύρια σημεία οι 

επιχειρηματολογίες και τα συμπεράσματα τους.

Κατά τον Μακρυδημήτρη οι βασικές παράμετροι της διοικητικής κρίσης στην Ελλάδα 

είναι:

Α) Η ελλιπής εξωτερική διαφοροποίηση ( αποστασιοποίηση ή σχετική αυτονόμηση ) 

της διοίκησης από την πολιτική και η συνακόλουθη τάση συγκέντρωσης της 

αποφασιστικής δύναμης και επιρροής εντός του πολιτικού συστήματος με συνέπεια την 

ενεργοποίηση στρατηγικών ελέγχου, πολιτικοποίησης και όχι σπάνια κομματικοποίησης 

της γραφειοκρατίας.

Β) Η ανεπαρκής εσωτερική ανάπτυξη και διαφοροποίηση του διοικητικού 

συστήματος, η δομική, δηλαδή, διαρθρωτική ακαταλληλότητα του διοικητικού 

μηχανισμού τόσο στο επίπεδο της οργάνωσης, των μεθόδων και διαδικασιών διοίκησης 

όσο και στο επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού.

Πολλά θα μπορούσε να αναφέρει κανείς για την πρώτη κατηγορία και δεν είναι λίγα 

αυτά που κατά καιρούς έχουν γραφεί στον τύπο, όμως αυτό ξεφεύγει από το θέμα μας 

και οι όποιες αναφορές σ' αυτό θα γίνουν μόνο εφ' όσον έχουν άμεση σχέση με το
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δεύτερη κατηγορία. Σ' αυτή τη δεύτερη δέσμη χαρακτηριστικών, η ανεπάρκεια και η

ακαταλληλότητα του διοικητικού μηχανισμού προκύπτει από :

• Το εξαιρετικά διογκωμένο, σε σχέση με τα πραγματικά αποτελέσματα που παράγει, 

μέγεθος της στελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών. Οι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι 

φθάνουν περίπου στο ένα εκατομμύριο με μισθούς που ανέρχονται περίπού στο ένα 

τέταρτο του προϋπολογισμού. Εκτός όμως από το μεγάλο μέγεθος οι δημόσιες 

υπηρεσίες χαρακτηρίζονται από αναχρονιστική και δύσμορφη διάρθρωση και 

υδροκεφαλισμό, αφού περισσότεροι από τους μισούς υπαλλήλους υπηρετούν στο 

νομό Αττικής.

• Την ακαταλληλότητα της στελέχωσης. Το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης 

προέρχεται σχεδόν πάντοτε από την παράλληλη λειτουργία αφ' ενός του πελατειακού 

συστήματος και του καθεστώτος πολιτικής εύνοιας και πατρωνείας και αφ' ετέρου 

των μειωμένης αποτελεσματικότητας μεθόδων προσλήψεων είτε με γενικούς 

διαγωνισμούς πριν το 1981 είτε με "αντικειμενικά" κοινωνικά κριτήρια.

• Την εντυπωσιακή οργανωτικο-διοικητική υποανάπτυξη, με την έννοια της απουσίας 

συγχρόνου πνεύματος, μεθοδολογίας και φιλοσοφίας διοίκησης σε όλα σχεδόν τα 

επίπεδα και τις βαθμίδες. Έτσι υποθάλπονται και εκτρέφονται οι γνωστές εκδηλώσεις 

κακοδιοίκησης και γραφειοπαθολογίας όπως νομικισμός, διάχυση ευθύνης, χαμηλή 

παραγωγικότητα, μικρός βαθμός εξειδίκευσης, καθυστέρησης, υποκατάστασης των 

σκοπών κλπ. Απουσιάζουν διαδικασίες, γνώσεις και ικανότητες εκτίμησης και 

ανατροφοδότησης των αποτελεσμάτων μέσω των οποίων διαπιστώνεται το μέτρο της 

απόκλισης από τους επιδιωκόμενους σκοπούς και προσδιορίζονται τα αναγκαία 

διορθωτικά μέτρα. Μ' άλλα λόγια απουσιάζει η οργανωσιακή μάθηση στην θετική της 

πλευρά γιατί το αντίθετο συμβαίνει καθώς είναι φανερό πως αφού δεν υπάρχουν 

συνέπειες και ενδεχόμενες κυρώσεις το αποτέλεσμα είναι το ελάχιστο δυνατό και η 

νοοτροπία που δημιουργείται τελματώνει κάθε καλή ατομική προσπάθεια.

• Την ουσιαστική αστοχία και περιορισμένη αποτελεσματικότητα των 

μεταρρυθμιστικών μέτρων και παρεμβάσεων οι οποίες στην πλειονότητα τους είτε 

επιδείνωσαν την κρίση ικανότητας του συστήματος όπως π.χ. με την μείωση της 

βαθμολογικής και μισθολογικής διαφοροποίησης σε συνδυασμό με την εξαιρετική 

διαπλάτυνση αν όχι αντιστροφή της οργανωτικής πυραμίδας, είτε γιατί απέτυχαν να 

την αναστείλουν και να την αναδιατάξουν.

Κατά τον Σαματά (1995) η εξέταση αυτή είναι ανεπαρκής διότι:
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Α) Αντιμετωπίζεται η δημόσια διοίκηση με όρους "λειτουργικούς ή δυσλειτουργικούς" 

με βάση τα ευρωπαϊκά καπιταλιστικά, ορθολογικά πρότυπα οργάνωσης και 

αποδοτικότητας. 'Οτι δεν λαμβάνονται υπόψη ιστορικές και κοινωνικές διεργασίες, οι 

κυρίαρχες δυνάμεις, οι οποίες καθορίζουν τους συγκεκριμένους κοινωνικο-πολιτικούς 

στόχους, αλλά και τις σκοπιμότητες που η συγκεκριμένη οργάνωση και διοίκηση του 

κράτους εξυπηρετεί.

Β) Η δημόσια διοίκηση εξετάζεται κύρια ως ένα αυθύπαρκτο σύστημα και όχι ως ένα 

πολίτικο- διοικητικό υποσύστημα του όλου κοινωνικού - πολιτικού συστήματος 

κυριαρχίας.

Γ) Ότι οι αναφορές στην πολιτικοποίηση είναι ασύνδετες με δομές και λειτουργίες, την 

μορφή του καθεστώτος και τα ανταγωνιστικά πολτηκο-οικονομικά συμφέροντα.

Δ) Ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι άτυπες λειτουργίες του Ελληνικού κράτους, μαζικός 

εργοδότης, διανεμητής πλεονάσματος κλπ.

Έτσι, κατά τον Σαματά, υπάρχει αδυναμία εξήγησης, από την πλευρά της 

γραφειοπαθολογικής προσέγγισης, των ουσιαστικών αιτίων αποτυχίας των 

επανειλημμένων προσπαθειών εκσυγχρονισμού της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

1.3 Η πρόκληση της διοικητικής μεταρρύθμισης

Με βάση τις απόψεις του Μακρυδημήτρη (1995α) προκύπτει ότι η πρόκληση του 

εκσυγχρονισμού της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης παραμένει ανοικτή και αφορά στην 

συνολική και ριζική ίσως αναδιάταξη της λειτουργίας του διοικητικού μηχανισμού της 

χώρας. Αν όμως επιχειρηθεί ο προσδιορισμός και το νόημα της έννοιας του εκσυγχρονισμού 

ανακύπτουν μία σειρά από προβλήματα όχι μόνο επιστημονικού ή μεθοδολογικού 

χαρακτήρα αλλά και διαφωνίες ως προς τον ουσιαστικό χαρακτήρα και τις αξιακές 

συνέπειες των συγκεκριμένων ρυθμίσεων και προτάσεων.

Ενώ δεν ανακύπτουν ουσιώδεις δυσχέρειες στον προσδιορισμό του νοήματος του 

εκσυγχρονισμού στο τεχνολογικό επίπεδο όπου συνήθως το καινούριο έρχεται να 

αντικαταστήσει το παλαιότερο και αναχρονιστικό, δεν συμβαίνει το ίδιο όσο μετακινείται 

κανείς στο επίπεδο των συμπεριφορών, της νοοτροπίας, της διοικητικής μεθοδολογίας, των 

αποφάσεων και των απώτερων προσανατολισμών. Στο επίπεδο αυτό διακρίνονται και οι 

μεγαλύτερες αποκλίσεις και διαφωνίες. Τελείως διαφορετικά ως προς το περιεχόμενο και τις 

αξιακές τους διαστάσεις προγράμματα διεκδικούν εξίσου την πιστότητα του 

εκσυγχρονισμού. Όμως ενδείκνυται στο μέτρο του δυνατού να γίνει διάκριση των πιο
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εμφανών τάσεων και ειδικά με την εντεινόμενη αλληλεξάρτηση των οικονομικών 

συστημάτων και συμπεριφορών των χωρών της μελών της Ε.Ε. . Πρόκειται για επισήμανση 

ορισμένων τομέων ή περιοχών της-διοικητικής λειτουργίας στους οποίους συνειδητοποιείται 

όλο και περισσότερο το εκσυγχρονιστικό έλλειμμα και η αντίστοιχη πρόκληση.

Κατά την άποψη του Μακρυδημήτρη (1995 ) τρεις είναι οι βασικές αρχές και τα 

κριτήρια που προσδιορίζουν το νόημα του εκσυγχρονισμού του κράτους και των δημοσίων 

θεσμών σε μία κοινωνία όπως η Ελληνική σ' αυτή τη ψάση της εξέλιξής της. Αυτές είναι:

• Πρώτον, η συσχέτιση και η αντιστοιχία του κράτους με περισσότερο εξελιγμένα 

συστήματα κρατών όπως π.χ. αυτά που μετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα 

οποία αναπτύσσει ένα διαρκώς εκτεινόμενο δίκτυο σχέσεων και διαπλοκών σε όλα 

σχεδόν τα πεδία της κοινωνικής συμπεριφοράς ( οικονομία, πολιτική, θεσμοί, 

πολιτισμός κλπ ). Το έλλειμμα και η πρόκληση της προσαρμογής των εγχώριων 

κρατικών θεσμών θα καθίσταται όλο και οξύτερο με την πάροδο του χρόνου, ιδίως 

στο μέτρο που διαμορφώνεται σταδιακά μια δημόσια σφαίρα πολιτικής και διαλόγου 

στο κοινό ευρωπαϊκό επίπεδο.

• Δεύτερον, η αύξηση της λειτουργικής ικανότητας του πολιτικού συστήματος, δηλαδή 

η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του και η διεύρυνση της νομιμοποίησης του, 

δηλαδή ότι κάνει το κάνει σωστά και αυτό που κάνει να γίνεται αποδεκτό. Τα δύο 

αυτά στοιχεία δεν είναι εύκολα συμβιβάσιμα μεταξύ τους και συναστούν τα 

θεμελιώδη κριτήρια λειτουργίας του πολιτικού συστήματος στην σύγχρονη φάση της 

ανοιχτής δημοκρατίας και της απαιτητικής ταυτόχρονα κοινωνίας.

• Τρίτον, η ενίσχυση της προσαρμογής και της λειτουργίας ικανότητας του πολιτικού 

συστήματος συνεπάγεται και προϋποθέτει την επέκταση της λειτουργικής 

διαφοροποίησης στο εσωτερικό του περιβάλλον. Η λειτουργική διαφοροποίηση δεν 

σημαίνει μόνο διάκριση και αυτονομία του κράτους από την οικονομία, της εκκλησίας 

και των πεποιθήσεων από το κράτος, της περιφέρειας και των ΟΤΑ από το κέντρο, 

του πολίτη και των δικαιωμάτων του από την εξουσία, της Διοίκησης από τα 

Κόμματα, της Βουλής και της Δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία, της 

κοινωνίας των πολιτών εντέλει από το Κράτος. Σημαίνει, επίσης, τον προσδιορισμό 

του είδους και του επιπέδου των αλληλεπιδράσεων, της αμφίδρομης επικοινωνίας και 

του ουσιαστικού διαλόγου που αναπτύσσεται μεταξύ των λειτουργικά και οργανικά 

διαφοροποιημένων στοιχείων του πολιτικού συστήματος.

Οι απόψεις του Σαματά (1995) που αποτελούν και συμπερασματικές κρίσεις είναι ότι:
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• Μία ορθολογική, οργανωτικά και διοικητικά, δημόσια διοίκηση δεν μπορεί να 

αναπτυχθεί σε κοινωνίες όπως η Ελλάδα όπου το κρατικοδιοικητικό σύστημα επιτελεί 

κύρια λειτουργίες κοινωνικο-πολιτικού ελέγχου και εξυπηρετεί και αναπαράγει τα 

οικονομικά - πολιτικά συμφέροντα των κρατικοδίαιτων κυρίαρχων δυνάμεων.

• Το γεγονός της έλλειψης παραγωγικών μεσαίων στρωμάτων και ισχυρών ομάδων 

πίεσης στην Ελληνική κοινωνία που θα είχαν ανάγκη από μία ορθολογική και χρηστή 

δημόσια διοίκηση και γενικά από μία μη αυταρχική κρατική μηχανή.

• Γιατί ο εκσυγχρονισμός της κρατικής γραφειοκρατίας προϋποθέτει ουσιαστικό 

εκσυγχρονισμό όχι μόνο της διοίκησης αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας, πράγμα 

που σημαίνει θυσία συμφερόντων.

• Όσο το πολιτικό σύστημα της χώρας κυριαρχείται όχι από πολιτικά κόμματα αρχών 

αλλά από μία πελατειακή, προσωποπαγή και αρχηγική "κομματαρχία"

• Το ουσιαστικό λοιπόν πρόβλημα δεν είναι η δυσλειτουργική γραφειοκρατία αλλά ο 

παγιωμένος γραφειοκρατισμός, το κοινωνικοπολιτικό σύστημα ελέγχου που 

διαμορφώνεται και αναπαράγεται με βάση τις εκάστοτε σχέσεις κυριαρχίας, 

ματαιώνοντας μέσω των κομματικών και κρατικών μηχανισμών κάθε ουσιαστικό 

εκσυγχρονισμό αλλά και οποιαδήποτε μορφή συμμετοχικής δημοκρατίας και 

αυτοκαθορισμού των Ελλήνων πολιτών.

1.4 Στόχοι της διοικητικής μεταρρύθμισης

Με βάση τα κριτήρια που θέτει ο Μακρυδημήτρης (1995), οι αλλαγές που απαιτούνται, 

στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι μεγάλης κλίμακας και διαρθρωτικού χαρακτήρα. 

Ειδικότερα οι επί μέρους εκσυγχρονιστικές κατευθύνσεις μπορούν να διακριθούν σε :

Α) Στην συγκράτηση των δημοσίων δαπανών με ανάλογη μείωση των οικονομικών 

υποχρεώσεων και δεσμεύσεων του κράτους, οι οποίες στα τελευταία χρόνια, διεύρυναν 

το άνοιγμα του δημοσίου ελλείμματος.

Β) Μία άλλη τάση εκσυγχρονιστικού χαρακτήρα και προσανατολισμού αφορά την 

εκλογίκευση της οργάνωσης, των μεθόδων και των διαδικασιών των δημοσίων 

υπηρεσιών και την σχετική μετεξέλιξη παραδοσιακών πρακτικών και αντιλήψεων σε 

περισσότερο σύγχρονες και ορθολογικές. Το οργανωτικοδιοικητικό έλλειμμα της 

Ελλάδας, παράλληλα προς το δημοσιονομικό, είναι ιδιαίτερα οξύ και ίσως αποτελεί τον 

κυριότερο ανασταλτικό παράγοντα στην αναπτυξιακή διαδικασία. Είναι επομένως 

ανάγκη να αδρανοποιηθούν και να ελεγχθούν οι ανασταλτικοί παράγοντες με σειρά
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θεσμικών μέτρων, λειτουργικών αποπροσανατολισμών αλλά και με την αλλαγή της 

νοοτροπίας, των στάσεων και αντιλήψεων ως ζήτημα άμεσης προτεραιότητας στην 

στρατηγική του εκσυγχρονισμού. Ιδιαίτερη σημασία έχει στην περίπτωση αυτή η 

ανάπτυξη και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, ιδίως προς την κατεύθυνση του 

σαφέστερου επαγγελματικού εξοπλισμού και την ενεργοποίηση των δημιουργικών 

δυνατοτήτων του. Επίσης η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, η κωδικοποίηση 

των θεσμικών ρυθμίσεων και η εφαρμογή μεθόδων ορθολογικής οργάνωσης και 

διοίκησης των δημοσίων οργανώσεων και υπηρεσιών με τον προσδιορισμό 

συγκεκριμένων στόχων και επιδιώξεων, την μέτρηση του κόστους και των 

αποτελεσμάτων και της σύνδεσης αυτών με συστήματα αμοιβών - κυρώσεων, 

αποτελούν αντίστοιχες εκδηλώσεις και προοπτικές λειτουργικού εκσυγχρονισμού της 

διοικητικής συμπεριφοράς.

Γ) Η ενίσχυση, τέλος, της αποκέντρωσης και αυτοδιοίκησης στην ουσία και όχι μόνο στα 

λόγια με την ανάλογη μεταφορά πόρων και αρμοδιοτήτων και την ανάδειξη του 

επιτελικού χαρακτήρα των κεντρικών υπηρεσιών, ιδίως στο πλαίσιο λειτουργίας ενός 

παραδοσιακά συγκεντρωτικού κράτους αποτελεί επίσης μία ευδιάκριτη εκσυγχρονιστική 

τάση και προοπτική.

Αν αυτά αποτελούν ορισμένες από τις πιο φανερές εκσυγχρονιστικές κατευθύνσεις της 

Ελληνικής δημόσιας διοίκησης η επίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην διαμόρφωση 

και υλοποίηση αυτών των τάσεων χωρίς να θεωρείται εκ προοιμίου ως αποφασιστική δεν 

είναι ωστόσο αμελητέα. Αρνητικό στοιχείο φαίνεται να είναι το γεγονός ότι οι εθνικές 

διοικήσεις κινούνται σε ασύμπτωτες τροχιές όσον αφορά θέματα διοικητικού 

εκσυγχρονισμού.

Είχε γίνει αναφορά σε προηγούμενη παράγραφο για τις αναλύσεις - εκθέσεις σχετικά με 

την κατάσταση της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Οι περισσότερες από αυτές έμειναν 

στα χαρτιά και οι όποιες κινήσεις έγιναν για μεταρρυθμίσεις ήταν κάτω από την πίεση 

των εξελίξεων στο ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο. Έτσι η περίοδος 1975-1990 

χαρακτηρίζεται από προσπάθειες κατοχύρωσης των βασικών δικαιωμάτων και 

ελευθεριών των δημοσίων υπαλλήλων όσο και η ανόρθωση του γραφειοκρατικού 

διοικητικού μηχανισμού που είχε τρωθεί από την δικτατορία. Οι μεταρρυθμίσεις που 

προτείνοντας κινούνται στην κατεύθυνση της βελτίωσης των ατελειών του 

γραφειοκρατικού μοντέλου, το οποίο στον Ελλαδικό χώρο εφαρμόζεται κατά το δοκούν 

κάτω από τις συνεχείς πολιτικές παρεμβάσεις και τις αυθαίρετες ως ανήθικες ερμηνείες 

του από την πλευρά αυτών που το υπηρετούν (Καρκατσούλης, 1998 β).
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Σε όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις ενώ φαίνεται ότι ο πολίτης αποτελεί τον άξονα 

των δράσεων στην πράξη υπάρχει ανυπαρξία ή οριακή παρουσία του.

Τέλος στην δεκαετία που διανύουμε, φαίνεται πως επιτέλους το ενδιαφέρον 

εστιάζεται πραγματικά στον πολίτη. Στην ημερήσια διάταξη είναι οι έννοιες ποιότητα 

για τον πολίτη, υπηρεσίες ποιότητας, ο συνήγορος του πολίτη, συμμετοχική διοίκηση, 

διαφάνεια διαδικασιών κτλ. Ωστόσο το κρίσιμο ερώτημα παραμένει και αφορά τον 

τρόπο και τις διαδικασίες συμμετοχής ώστε να μπορεί ο πολίτης να επηρεάσει τις 

όποιες μεταρρυθμίσεις, καθώς επίσης και τον τρόπο που κατοχυρώνεται αυτή η 

συμμετοχή του δεδομένου ότι το θέμα δεν θεσμικό αλλά πρώτα και κύρια 

πολιτισμικό. Επιπρόσθετα η συμμετοχή του πολίτη για την εξασφάλιση της καλύτερα 

παρεχόμενης υπηρεσίας δεν είναι σωστό να γίνει με το σκεπτικό, δια μέσου άκριτης 

μεταφοράς από τον ιδιωτικό τομέα, της μεγαλύτερης αντιλαμβανόμενης από τον 

πελάτη αξίας. Στην δημόσια διοίκηση, μπορεί, αυτό που αντιλαμβάνεται ο πολίτης ως 

μέγιστη αντιλαμβανόμενη αξία, να είναι καταστροφή και απαξίωση για το 

περιβάλλον, για το κοινωνικό σύνολο, για τις μελλοντικές γενιές. Τέτοια 

παραδείγματα έχουμε δυστυχώς πολλά στην Ελλάδα, μάλιστα πολλά από αυτά 

χαρακτηρίσθηκαν στην εποχή τους αναπτυξιακά.

Όμως και στην περίοδο αυτή είναι ελάχιστες ως μηδαμινές οι δράσεις που 

εστιάζουν στον παράγοντα δημόσιο υπάλληλο και κυρίως από την πλευρά των 

κινήτρων και της σύνδεσης της απόδοσης με τις ανταμοιβές. Οι διάφορες 

προσεγγίσεις ή θεωρούν δεδομένη την συμμετοχή των υπαλλήλων στην διοικητική 

μεταρρύθμιση ή το πολύ - πολύ να απαιτούνται κάποιες γνώσεις και ικανότητες που 

θα αποκτηθούν με επιμόρφωση. Έτσι φαίνεται ότι μένει στο απυρόβλητο μία κύρια 

συνιστώσα που έχει να κάνει με το γεγονός ότι και με τα καλύτερα μέσα, τεχνολογικά 

και θεσμικά ελάχιστα μπορεί να γίνουν αν δεν θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν οι 

άνθρωποι. Έρευνες σε διάφορες χώρες επισημαίνουν χαμηλό γενικά επίπεδο 

ικανοποίησης των εργαζομένων από την εργασία τους, στον δημόσιο τομέα. Το 

επίπεδο ικανοποίησης των εργαζομένων παραμένει επίσης χαμηλό αν συγκριθεί με 

αυτό των εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ενώ το ίδιο συμβαίνει με 

την σχέση επίδοση - ανταμοιβή. Οι διάφορες έρευνες επισημαίνουν επίσης 

διαφοροποίηση μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ως προς τον βαθμό αφοσίωσης 

των εργαζομένων προς την επιχείρηση. Θα είχε, ίσως, μεγάλο ενδιαφέρον μία τέτοια 

έρευνα στην Ελληνική δημόσια διοίκηση. Εάν δεχθούμε ότι η διοικητική 

μεταρρύθμιση είναι κατά βάση "ζήτημα ανθρώπων", οφείλουμε να
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συνειδητοποιήσουμε καλά ότι χωρίς τη συνδρομή ενός προσωπικού με κίνητρα για 

απόδοση δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί οποιοσδήποτε εκσυγχρονισμός του 

δημόσιου τομέα (Ξηροτύρη, 1992 )

Παρακολουθώντας τις μελέτες για τον εκσυγχρονισμό της δημόσια διοίκησης 

διαπιστώνει κανείς, στην πλειοψηφία τους δύο κοινά χαρακτηριστικά :

α) Έντονο κανονιστικό περιεχόμενο : το έργο τους ολοκληρώνεται όταν 

περιλαμβάνει προτάσεις για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, για τα προβλήματα που 

πρέπει να αντιμετωπισθούν, για τον εκσυγχρονισμό που πρέπει να επέλθει κτλ.

β) Ιεραρχικό ( από τα πάνω προς τα κάτω ) και κεντρικό - ολιστικό χαρακτήρα : τα 

" ιερατεία " ( πολιτικά, επιστημονικά, διοικητικά ) γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει και 

εκπονούν τις σχετικές προσταγές και προδιαγραφές των μέτρων που πρέπει να 

ληφθούν για να μεταρρυθμιστεί το σύνολο των δημόσιων υπηρεσιών. Η πολυπόθητη 

μεταρρύθμιση ωστόσο δεν επέρχεται και οι αλλαγές που γίνονται συνήθως δεν 

προβλέπονται στα μεταρρυθμιστικά προγράμματα. Η " διοικητική κρίση " βαθαίνει 

όσο οι εμβριθείς αναλύσεις των ειδικών πέφτουν στο κενό (Καρκατσούλης, 1998α).

Καθώς όλες αυτές οι αναλύσεις και δράσεις πείθουν ολοένα και λιγότερο τόσο 

δυναμώνει η άποψη ότι η μεταρρύθμιση είναι μία εξελικτική διαδικασία που θα 

συμβαίνει συνεχώς. Θα επιβραδύνεται ή θα επιταχύνεται από τις εξωτερικές δράσεις 

και κυρίως από την επίδραση του κυρίαρχου πολιτισμικού περιβάλλοντος αλλά ακόμη 

περισσότερο από τις δράσεις που θα αναπτυχθούν μέσα στην ίδια την δημόσια 

διοίκηση. Θεωρώντας την ως ένα κοινωνικό υποσύστημα γίνεται δεκτό ότι βρίσκεται 

σε μόνιμη αλληλεπίδραση με τα ευρύτερα κοινωνικά συστήματα όπως αυτό της 

Ελληνικής κοινωνίας από την οποία επηρεάζεται και την οποία επηρεάζει. Έτσι κατά 

μία άποψη δεν είναι ούτε καλύτερη ούτε χειρότερη από τα άλλα υποσυστήματα 

(υγεία, εκπαίδευση, ιδιωτικός τομέας κτλ). Αν το θέμα μελετηθεί από αυτή την οπτική 

γωνία φαίνεται πως δεν είναι βάσιμη η άποψη της μεταρρύθμισης της δημόσιας 

διοίκησης με " από έξω βοήθεια ", όπως, εμπειρογνώμονες, συμβούλια, μάνατζερς, 

κτλ. Ούτε η μεταρρύθμιση μπορεί να "έλθει από έξω", ούτε ένα κοινωνικό σύστημα 

μπορεί να μεταρρυθμιστεί "σταδιακά", "λίγο - λίγο". Το ευρύτερο σύστημα της 

Ελληνικής κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες κυρίαρχες αξίες και 

σημασίες δεν φαίνεται ικανό να δώσει προσανατολισμό, να καθοδηγήσει και να 

ελέγξει μία πορεία μεταρρύθμισης αν προηγούμενα δεν αλλάξει - μεταρρυθμιστεί το 

ίδιο. Όμως μία τέτοια ανατροπή των κυρίαρχων αξιών απαιτεί μία πολιτιστική αλλαγή 

που δεν γίνεται από την μία μέρα στην άλλη και ούτε είναι άσχετη με τις όποιες
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αλλαγές -μεταρρυθμίσεις στα διάφορα κοινωνικά υποσυστήματα. Αντίθετα, ίσως γιατί 

δεν απαιτεί πολύ χρόνο, φαίνεται ευκολότερο η μεταρρύθμιση να βασισθεί στην 

τεχνολογία και στους νόμους. Στον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ σχεδόν αποκλειστικά όλες οι 

δράσεις στοχεύουν στην εφαρμογή της πληροφορικής στην δημόσια διοίκηση κυρίως 

μέσω της αγοράς υπολογιστικών συστημάτων. Μοιάζει να έχει επικρατήσει η άποψη 

ότι αφού δεν έχουμε την υπομονή να σκεφθούμε εμείς οι άνθρωποι ας σκεφθούν για 

μας οι υπολογιστές.

Όμως η δημόσια διοίκηση μεταρρυθμίζεται είτε στον βαθμό που " κατανοεί- 

μαθαίνει" ότι με την εσωτερική οργάνωση που έχει δεν μπορεί να λειτουργήσει, είτε 

όταν πρόκειται να αναπτύξει νέες λειτουργίες προκειμένου να επικοινωνήσει με άλλα 

υποσυστήματα. Η μεταρρύθμιση, συνεπώς, πρέπει να εστιασθεί στη αύξηση των 

μαθησιακών δυνατοτήτων της διοίκησης (Καρκατσούλης, 1997). Αυτό σε ατομικό 

επίπεδο παραπέμπει στην βιωματική μάθηση. Για να μάθει η διοίκηση πρέπει να 

μάθουν οι άνθρωποι που την υπηρετούν. Οι δράσεις που επιχειρούνται 

διεκπεραιώνονται από αυτούς που υπηρετούν στην δημόσια διοίκηση και που 

βρίσκουν λύσεις παρά τις καθημερινές αντιξοότητες που προκαλούν οι πολύπλοκες 

διαδικασίες, οι οργανωτικό-τεχνικές ελλείψεις και οι εδραιωμένες νομικίστικες 

αντιλήψεις.

• 1.5 Η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης μέσα από 

διαδικασίες σύνδεσης των συστημάτων αμοιβών-κυρώσεων με 

το αποτέλεσμα της εργασίας.
Από τις ουσιαστικότερες προϋποθέσεις της βιωματικής μάθησης στο συλλογικό 

πλαίσιο της τυπικής οργάνωσης είναι η σύνδεση πράξεων και συνεπειών, αιτιών 

και αποτελέσματος, προβλημάτων και λύσεων. Η εκτίμηση των συνεπειών που 

προκαλεί η οργανωσιακή δράση είναι δύσκολη και το πρόβλημα γίνεται 

μεγαλύτερο στην δημόσια διοίκηση γιατί δεν υπάρχουν ποσοτικοποιημένες 

εκφράσεις του οφέλους και του κόστους. Στην Ελληνική πραγματικότητα η 

δυσκολία επιτείνεται από το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν έχει διαμορφωθεί 

οργανωσιακή συμπεριφορά που να είναι προσανατολισμένη προς τα 

αποτελέσματα.

Μόλις πρόσφατα άρχισαν να διατυπώνονται προβληματισμοί για διοίκηση 

αποτελεσμάτων. Έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτό ότι έτσι ενισχύεται περισσότερο
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η νομιμότητα από ότι στην παραδοσιακή γραφειοκρατική διοίκηση, που με το 

πρόσχημα της διατήρησης της μετατράπηκε σε άκρατο νομικισμό (Καρκατσούλης, 

1999). Έτσι συχνά αυτό οδηγεί σε ένα παραλογισμό όπου καταλογισμός ευθυνών 

γίνεται μόνο σε όργανα και πρόσωπα που παίρνουν και υλοποιούν αποφάσεις, με 

ενδεχόμενο να κάνουν λάθος ή να παραβλέψουν κάτι, ενώ αντίθετα μένουν στο 

απυρόβλητο αυτοί που δεν κάνουν τίποτε, ακόμα και στην περίπτωση που αυτή η 

απραξία βλάπτει το κοινό συμφέρον (Χριστοδουλάκης, 1997).

Με την διοίκηση αποτελεσμάτων ο έλεγχος ξεφεύγει από τις τυπολατρικές 

διαδικασίες της νομιμότητας ή μη και προσανατολίζεται μέσω ποσοτικοποιημένων 

δεικτών στην απόδοση του οργανισμού και των ατόμων με βάση τους στόχους που 

έχουν τεθεί. Επιπρόσθετα η επαναπληροφόρηση που προκύπτει από τον έλεγχο 

στην φάση της υλοποίησης ή μη των στόχων αποτελεί το μοναδικό εργαλείο για 

τον επιτυχή επανασχεδιασμό και την τελική επίτευξη των στόχων. Η Ελληνική 

δημόσια διοίκηση μη ελέγχοντας ούτε την οργανωσιακή ούτε την ατομική απόδοση 

δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ούτε αν η στοχοθεσία της είναι σωστή, ούτε αν έχει 

και ποιες δυνατότητες για να επιτύχει οτιδήποτε. Οι πολιτικές και τα προγράμματα 

δράσης μένουν χωρίς περιεχόμενο και αξία. Το ίδιο συμβαίνει με το περιεχόμενο 

και τα όρια των οργανωτικών σχημάτων που υπάρχουν όχι ως συνάρτηση των 

συγκεκριμένων αποτελεσμάτων που πρέπει να φέρουν αλλά γιατί κάποιοι έπρεπε 

να βολευτούν (είτε οι υπάλληλοι είτε οι βουλευτές).

Στην λογική αυτή φαίνεται πως οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να ξεκινήσουν από 

"μέσα" την καρδιά του συστήματος, τους εργαζομένους και τις εργασιακές σχέσεις.

Υπάρχει έντονος προβληματισμός για το κατά πόσο μπορεί να έχουν επιτυχή 

κατάληξη μεμονωμένες δράσεις για μεταρρύθμιση μέσα στο κυρίαρχο πολιτισμικό 

πλαίσιο του Ελλαδικού χώρου με τα φαινόμενα έλλειψης αξιοκρατίας, έλλειψης 

εργασιακού ήθους, προχειρότητας, αυταρχισμού, βολέματος, συντεχνιών και 

πελατειακού κράτους. Στην ενδεχόμενη αντίρρηση για το αν μπορούν οι 

μεταρρυθμίσεις να γίνουν με το υφιστάμενο δυναμικό θα μπορούσε να 

αντιπροταθεί πως οι άνθρωποι όταν θέλουν μπορούν. Η μάθηση προϋποθέτει 

προσπάθεια και τη θέληση αποδοχής αλλαγών κάτι που δεν είναι αυτονόητο για 

όλους. Οι άνθρωποι μαθαίνουν μόνο όταν θέλουν να μάθουν και αν απαιτούνται 

ικανότητες που δεν τις έχουν είναι πιθανόν ότι θα τις αποκτήσουν αρκεί να τους 

δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα. Στην εποχή της δια βίου εκπαίδευσης.ο άνθρωπος
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που δεν θέλει να μάθει θεωρείται απροσάρμοστος. Έτσι υποχρεώνεται να θέλει να 

μάθει.

Οι μεταρρυθμίσεις θα αφορούν τον ανασχεδιασμό της εργασιακής διαδικασίας 

με γνώμονα την αυστηρή καθημερινή και περιοδική σύνδεση των συστημάτων 

αμοιβών - κυρώσεων με το αποτέλεσμα της εργασίας. Η σύνδεση αυτή θα πρέπει 

να κινηθεί όσο το δυνατόν εγγύτερα στο επίπεδο του ατόμου εκφράζοντας την 

βασική αρχή ότι κανείς δεν αμείβεται για πράγματα που δεν κάνει ενώ η αμοιβή θα 

πρέπει να είναι άμεση συνάρτηση της καταβαλλομένης προσπάθειας και του 

προκύπτοντος αποτελέσματος. Η επιδιωκόμενη συμπεριφορά μπορεί να επιτευχθεί 

μόνο αν το οργανωσιακό σύστημα την διαφοροποιεί με συνέπεια από ανεπιθύμητες 

συμπεριφορές και την αμείβει όταν προκύπτει. Η απαράβατη αρχή της βιωματικής 

μάθησης που προσβλέπει στο αποτέλεσμα είναι ότι η ενίσχυση δεν μπορεί παρά να 

είναι συναρτώμενη. Η σύνδεση του ατομικού αποτελέσματος με την ατομική 

ανταμοιβή του υπαλλήλου αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο κατευθυνόμενης μάθησης 

και διαμόρφωσης της επιδιωκόμενης συμπεριφοράς (Καλλίνικος, 1998α ).

Το γεγονός ότι οι προτεινόμενες προσεγγίσεις απαιτούν για την εμπέδωσή τους 

συνέπεια, αξιοκρατία και αντικειμενικότητα, αρχές που δεν είναι καθόλου σίγουρο 

ότι είναι συμβατές με το κυρίαρχο πολιτισμικό πλαίσιο, οδηγεί στην άποψη της 

πιθανής ρήξης μ' αυτό. Αντίθετα αν αυτές οι προσεγγίσεις "γεννιούνται", είναι 

"σαρξ εκ της σαρκός" του κυρίαρχου πλαισίου τότε ούτε το βελτιώνουν ούτε το 

ανατρέπουν αλλά απλά το συντηρούν. Αυτό δείχνει με ευκρίνεια την ουσιαστική 

σημασία διοικητικών μεταρρυθμίσεων με κατεύθυνση την επίδραση ή αλλαγή του 

κυρίαρχου συστήματος αντιλήψεων, αξιών και νοοτροπιών.

Συνοψίζοντας αυτό που τίθεται ως σκοπός της έρευνας, μέσα από την ανάλυση 

των διαφόρων μεταρρυθμιστικών προσεγγίσεων, είναι η εστίαση στην προσέγγιση 

που αφορά τον ανασχεδιασμό της εργασιακής διαδικασίας με γνώμονα την 

αυστηρή σύνδεση των συστημάτων αμοιβών - κυρώσεων με το αποτέλεσμα της 

εργασίας. Η προσέγγιση αυτή θα βασισθεί στην θεωρία της οργανωσιακής 

μάθησης και ειδικότερα στο ότι η ενίσχυση της επιδιωκόμενης συμπεριφοράς είναι 

συνεπαγώμενη. Συνεπώς, είναι αναγκαίο, σαν επόμενο βήμα, η παρουσίαση των 

βασικών στοιχείων από τις θεωρίες μάθησης και ειδικότερα από την οργανωσιακή 

μάθηση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20

ΜΑΘΗΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΜΟΙΒΩΝ 

ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Πρακτικά όλη η οργανωσιακή συμπεριφορά άμεσα ή έμμεσα επηρεάζεται από την 

μάθηση. Με την εφαρμογή των αρχών και διαδικασιών μάθησης, η συμπεριφορά των 

εργαζομένων μπορεί να καθοδηγηθεί και να βελτιώσει την εμφάνιση απόδοσής τους.

2.1 ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

2.1.1 συμπεριφορικό μάνατζμεντ.

Η μέθοδος τροποποίησης της συμπεριφοράς σε ένα εργασιακό περιβάλλον δέχεται κατά 

βάση ότι η εργασιακή συμπεριφορά καθορίζεται από τις συνέπειές της.

Θεωρώντας την θετική ενίσχυση, για την οποία θα αναφερθούμε ευθύς αμέσως, ως την 

σημαντικότερη αρχή της μάθησης, ένα ενδοεπιχειρησιακό πρόγραμμα θετικής ενίσχυσης 

περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

Στάδιο 1°: Η επίδοση πρέπει να περιγράφεται από συμπεριφορική άποψη, δηλαδή σε τι 

ακριβώς συνίσταται. Ακόμη να καθορίζεται με ακρίβεια ο τρόπος μέτρησης και 

αξιολόγησής της ώστε να μην υπεισέρχονται στην διαδικασία εξωτερικοί παράγοντες (π.χ. 

προσωπικές σχέσεις, προτιμήσεις κ.λπ ).

Στάδιο 2°: Για κάθε εργαζόμενο πρέπει να τίθενται συγκεκριμένοι και εφικτοί στόχοι οι 

οποίοι πρέπει να είναι αποδεκτοί.

Οι απόψεις αυτές των Luthans - Kreitner (1985) δίνονται σχηματοποιημένες

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ί I
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

I ί
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Σχήμα 1 : Σχηματική παράσταση ενδοεπιχειρησιακού προγράμματος θετικής ενίσχυσης
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όπου α) στην κατάσταση περιγράφονται, τα ερεθίσματα που σχετίζονταν με τον στόχο, 

κοινωνικά ερεθίσματα - θετικά πρότυπα, ερεθίσματα που σχετίζονται με το έργο και την 

δομή της οργάνωσης, ερεθίσματα αυτοελέγχου

β) στον οργανισμό-άτομο περιγράφονται, ο βαθμός αποδοχής του στόχου από τον 

εργαζόμενο, οι προσδοκίες για την σύνδεση της προσπάθειας και της επίδοσης με την 

αμοιβή, ο τρόπος αιτιολόγησης από το άτομο των επιτευγμάτων και των αποτυχιών 

γ) Στην συμπεριφορά που αναφέρεται στην ίδια την παραγωγική διαδικασία και στον τρόπο 

διεξαγωγής της

δ) Στις συνέπειες όπου εξετάζεται ο βαθμός που το επιτελεσθέν έργο είναι επιτυχές για το 

άτομο από ψυχολογική άποψη.

Στο τέλος του κεφαλαίου θα εξετασθεί εκτενέστερα το θέμα της μάθησης συσχετιζόμενο 

άμεσα με την δημόσια διοίκηση.

2.1.2 Γνωστικές θεωρίες

Σήμερα, οι γνωστικές επιστήμες εστιάζουν περισσότερο στις δομές και διαδικασίες της 

ανθρώπινης ικανότητας - π.χ. στο ρόλο της μνήμης και της διαδικασίας πληροφόρησης 

παρά στις διαδικασίες απόκτησης και μεταφοράς που κυριαρχούσαν στις εξηγήσεις της 

θεωρίας μάθησης.

Στην οργανωσιακή συμπεριφορά, η γνωστική προσέγγιση έχει εφαρμοστεί κύρια στις 

θεωρίες υποκίνησης. Οι προσδοκίες, οι συνεισφορές, τα σημεία ελέγχου και η στοχοθεσία 

είναι όλα γνωστικές έννοιες και παριστούν την σκοπιμότητα της οργανωσιακής 

συμπεριφοράς.

Σε αντίθεση με το συμπεριφοριστικό πρότυπο οι έρευνες τώρα εστιάζονται γύρω από την 

εσωτερική αναπαράσταση του εξωτερικού κόσμου και τονίζονται ιδιαίτερα οι ενσυνείδητες 

διαδικασίες. Η σύλληψη νέων σχέσεων των πραγμάτων και η εννοιολογική-γλωσσική τους 

διατύπωση οδηγούν στην οργάνωση και δόμηση της εμπειρίας. Δηλαδή, η μαθησιακή 

διαδικασία δεν είναι μία μηχανιστική συνάρτηση ερεθισμάτων και αντιδράσεων ή μία 

σύνδεση της συμπεριφοράς και των συνεπειών της, αλλά ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα 

δόμησης των πληροφοριών σε ήδη προϋπάρχουσες γνωστικές δομές.

Η γνωστική μάθηση ερμηνεύεται επομένως ως πρόσκτηση, οργάνωση, κωδικοποίηση και 

επεξεργασία των πληροφοριών με κύρια χαρακτηριστικά την ενεργητική συμμετοχή του 

ατόμου που μαθαίνει, καθώς και την δημιουργία γνωστικών δομών και όχι απομονωμένων 

συνεξαρτήσεων στο άτομο.
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2.1.3 Θεωρίες εκκοινωνισμού ή κοινωνικογνωστικές θεωρίες.

Συμφωνεί με τις συμπεριφορικές θεωρίες αλλά επί πλέον προσθέτει τις διαδικασίες 

αυτοελέγχου και μοντελοποίησης καθώς και διαστάσεις γνωστικής προσωπικότητας όπως η 

αυτοαποδοτικότητα και η αυτοεκτίμηση.

Οι νεότεροι συμπεριφοριστές δέχονται ότι στην διαμόρφωση της συμπεριφοράς παίζουν 

ρόλο όχι μόνο τα ερεθίσματα και οι αντιδράσεις και οι μεταξύ τους συνδέσεις, αλλά και το 

πως προσλαμβάνει και ερμηνεύει το σκεπτόμενο άτομο τις διάφορες συνθήκες της μάθησης. 

Οι αντιδράσεις του ατόμου δεν είναι μηχανιστικές, αυτόματες συνεξαρτήσεις τύπου 

ερέθισμα - αντίδραση (S—►R), αλλά καθοδηγούνται επίσης από τις σκέψεις, τις προσδοκίες, 

τις αξίες για το περιβάλλον του ιδίου του ατόμου.

Κάθε αλλαγή στη γνωστική δομή και γενικά στις σκέψεις του ατόμου επιφέρει και μία 

σύστοιχη αλλαγή στην έκδηλη συμπεριφορά του. Η νέα αυτή τάση, του 

κοινωνικογνωστικού συμπεριφορισμού, προσπαθεί να συνδυάσει την συμπεριφοριστική 

θέση με την γνωστική κατεύθυνση, με βάση όμως το συμπεριφοριστικό πρότυπο. Οι 

ερευνητικές μελέτες των γνωστικών συμπεριφοριστών εστιάζουν την επιστημονική τους 

δραστηριότητα στην ανάπτυξη τεχνικών και μεθόδων τροποποίησης και μορφοποίησης της 

συμπεριφοράς.

2.1.4. Θεωρίες προγραμματικής δράσης

Η κοινωνικοκογνωστική θεωρία του Bandura, θεωρείται ως μεταβατικό στάδιο από τις 

«γνήσιες» γνωστικές θεωρίες στις «θεωρίες προγραμματικής δράσης». Οι «θεωρίες 

προγραμματικής (προσχεδιασμένης) δράσης» είναι στην ουσία επίσης γνωστικές θεωρίες 

και ερευνούν μ'ένα ιδιαίτερο τρόπο τη σχέση μεταξύ «γνωστικής δομής» και δράσης του 

ανθρώπου.

Βασική θέση αυτών των θεωριών είναι ότι ο άνθρωπος ο ίδιος, θέτει σκοπούς και 

καταστρώνει, κατευθύνει και ελέγχει σχέδια και στρατηγικές για την πραγματοποίηση 

αυτών των σκοπών. Ο άνθρωπος δεν βρίσκεται αποκλειστικά κάτω από τον έλεγχο του 

περιβάλλοντος, όπως στο συμπεριφοριστικό πρότυπο, αλλά είναι ενεργητικός και έχει 

επομένως την ικανότητα για «αυτοκαθοδήγηση», δηλαδή να ελέγχει και να κατευθύνει 

σ'ένα βαθμό μόνος του τη συμπεριφορά του.
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2.2.1 ενίσχυση και τιμωρία
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Σύμφωνα με τον Skinner, τα ερεθίσματα-γεγονότα που επιφέρουν επιθυμητά 

αποτελέσματα ονομάζονται ενισχυτές. Ως ενίσχυση ορίζεται οτιδήποτε αυξάνει την δύναμη 

της ανταπόκρισης και τείνει να εισάγει επαναλήψεις της συμπεριφοράς στην οποία έγινε 

ενίσχυση. Οι πρωτογενείς ενισχυτές περιλαμβάνουν εκείνα τα κίνητρα που είναι από την 

αρχή ενισχυτικά για ένα οργανισμό, χωρίς να μεσολαβήσει μάθηση και ικανοποιούν 

βασικές ή έμφυτες βιοφυσιολογικές ανάγκες. Τέτοιοι ενισχυτές είναι η τροφή, ο ύπνος, το 

νερό, η στοργή, η τρυφερότητα, η σεξουαλική ικανοποίηση και η μείωση η αποφυγή πόνου. 

Η αποφυγή του πόνου είναι ο κυριότερος από τους αρνητικούς πρωτογενείς ενισχυτές.

Οι δευτερογενείς ή εξαρτημένοι ενισχυτές αναφέρονται σε κίνητρα τα οποία δεν είναι 

ενισχυτικά από την αρχή αλλά λόγω της σύζευξής τους με ένα πρωτογενή ενισχυτή γίνονται 

και αυτά ενισχυτικά. Η ονομασία «δευτερογενής ενισχυτής» δεν καθιερώθηκε λόγω 

μικρότερης σπουδαιότητας, αλλά έχει αποκτήσει αυτή την ιδιότητα με την κλασική 

εξαρτημένη μάθηση.

Οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι η ενίσχυση είναι περισσότερο σημαντική από την 

τιμωρία και για το λόγο αυτό είναι η περισσότερο σημαντική αρχή της μάθησης.

Οι επιθυμητές ή ενισχυόμενες συνέπειες θα αυξήσουν την δύναμη του αποτελέσματος και 

θα αυξήσουν την πιθανότητά της να επαναληφθεί στο μέλλον. Ανεπιθύμητες ή 

τιμωρούμενες συνέπειες θα μειώσουν την ισχύ της ανταπόκρισης-αποτελέσματος και την 

πιθανότητα να επαναληφθεί στο μέλλον.

Ξεκαθαρίζοντας περισσότερο τις μορφές της συντελεστικής μάθησης θα μπορούσαμε να 

πούμε γιαυτές ότι περιγράφονται:

α) Η θετική ενίσχυση δυναμώνει και αυξάνει την συμπεριφορά με την παρουσία 

επιθυμητών συνεπειών.

Στην δημόσια διοίκηση αυτή μεταφράζεται με την χορήγηση υλικών και ηθικών κινήτρων 

για την επιτυχία αξιόλογων αποτελεσμάτων στην οργανωσιακή δράση, 

β) Η αρνητική ενίσχυση δυναμώνει και αυξάνει την συμπεριφορά με τον τερματισμό ή την 

απόσυρση ανεπιθύμητων συνεπειών. Είναι ουσιαστικά κοινωνικός εκβιασμός ώστε το 

άτομο ενισχύοντας την συμπεριφορά του να μην τιμωρηθεί-όχι δηλαδή τι να κάνει αλλά τι 

να μην κάνει. Η αρνητική ενίσχυση είναι επίσης αμοιβή και δεν έχει καμμία σχέση με την 

τιμωρία, η οποία αποβλέπει όχι στην ενδυνάμωση αλλά στην μείωση ή επανάληψη μιάς 

ανεπιθύμητης συμπεριφοράς. Το επίθετο «αρνητικός» δεν αναφέρεται στο ουσιαστικό
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«ενίσχυση» αλλά, στην δυσάρεστη κατάσταση, στην οποία βρίσκεται το άτομο και 

προσπαθεί, επειδή απειλείται λόγω των δυσάρεστων συνεπειών της κατάστασης, είτε να 

διαφύγει από αυτήν είτε να την αποφύγει.

γ) τιμωρία. Η τιμωρία είναι μία γενικότερη έννοια και αναφέρεται στις δυσάρεστες 

συνέπειες μιάς συμπεριφοράς, οι οποίες οδηγούν σε αυξημένη πιθανότητα απάλειψης αυτής 

της συμπεριφοράς, δηλαδή στοχεύουν στην αποδυνάμωση, στην παρεμπόδιση ή καταστολή 

μιάς ανεπιθύμητης συμπεριφοράς.

Η τιμωρία περιλαμβάνει κυρίως δύο μορφές:

• Την άμεση τιμωρία που είναι η προσθήκη ενός δυσάρεστου ερεθίσματος ή γεγονότος 

μετά την εμφάνιση μιάς ανεπιθύμητης συμπεριφοράς, δηλαδή μία πραγματική τιμωρία με 

την προσφορά αρνητικών ενισχυτών. Αυτή η μορφή τιμωρίας ονομάζεται και θετική 

τιμωρία και αντιστοιχεί στην ψυχολογική έννοια του όρου τιμωρία.

• Η έμμεση τιμωρία αναφέρεται στην απομάκρυνση ή αφαίρεση ενός ευχάριστου 

ερεθίσματος ή γεγονότος, δηλαδή διακόπτεται ο θετικός ενισχυτής. Έτσι το άτομο χάνει 

ορισμένα προνόμια που είχε προηγουμένως. Οι κυριότερες μορφές της έμμεσης 

τιμωρίας, που ονομάζεται επίσης και αρνητική τιμωρία, αναφέρονται στην κοινωνική 

απομόνωση και στην διακοπή προνομίων ή θετικών-ευχάριστων καταστάσεων που 

εφαρμόζονται κατά κύριο λόγο στην θεραπεία της συμπεριφοράς.

Η τιμωρία γενικά (θετική - αρνητική), όπως αναπτύχθηκε προηγούμενα διαφέρει από την 

αρνητική ενίσχυση και δεν πρέπει να ταυτίζεται μ'αυτήν. Στην αρνητική ενίσχυση 

αφαιρείται ένα ερέθισμα ή ένα γεγονός που προκαλεί αποστροφή και δυσαρέσκεια, ενώ 

στην τιμωρία προσφέρεται ένα δυσάρεστο ερέθισμα ή γεγονός ή διακόπτεται η παροχή ενός 

θετικού ευχάριστου ενισχυτή. Επίσης η αρνητική ενίσχυση αυξάνει την πιθανότητα να 

προκληθεί η ίδια αντίδραση, ενώ η τιμωρία δεν είναι σίγουρο πως απαλείφει την 

ανεπιθύμητη αντίδραση.

Η τιμωρία είναι ένα από τα περισσότερο χρησιμοποιούμενα αλλά λιγότερο κατανοητό και 

άσχημα μεταχειριζόμενο εργαλείο μάθησης. Η τιμωρία στον στρατηγικό έλεγχο είναι μία 

χαμένη προσέγγιση. Δημιουργεί τις περισσότερες φορές αντίθετα αποτελέσματα. Πρέπει 

πάντα ο μάνατζερ να παρέχει μία εναλλακτική συμπεριφορά έναντι αυτής που τιμωρεί. 

Αλλιώς η συμπεριφορά αυτή θα ξαναεπαναληφθεί. Ακόμη αυτό πρέπει να γίνει ευθύς 

αμέσως από την εκδήλωσή της. Αυτή έχει επίδραση στους υπολοίπους που έχουν 

παρακολουθήσει τα γεγονότα.
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δ) απόσβεση

Η απόσβεση αναφέρεται στις καταστάσεις, όπου σε μία συμπερκρορά δεν ακολουθούν

ούτε ευχάριστες, ούτε δυσάρεστες συνέπειες. Σύμφωνα με την κλασική εξαρτημένη μάθηση

μία συμπεριφορά μειώνεται και τελικά απαλείφεται, όταν δεν υπάρχει ένα ελάχιστο
*

ποσοστό ενίσχυσης. Η έλλειψη ενίσχυσης θετικής ή αρνητικής και η μη χρήση τιμωρίας 

(άμεσης ή έμμεσης) έχει ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση και απαλοιφή της ανεπιθύμητης 

συμπεριφοράς.

Η απόσβεση δεν πρέπει να συγχέεται με την τιμωρία, ιδιαίτερα με την έμμεση ή αρνητική 

τιμωρία. Στην τιμωρία προηγούνται διακριτικά σήματα - ερεθίσματα που σηματοδοτούν την 

επερχόμενη τιμωρία, η οποία έχει απαγορευτικό χαρακτήρα. Στην απόσβεση δεν υπάρχουν 

σήματα - ερεθίσματα, που να σηματοδοτούν την διακοπή των ευχάριστων - θετικών 

ερεθισμάτων. Με άλλα λόγια στην απόσβεση αποδυναμώνεται και εξαλείφεται η συνάφεια 

της συμπεριφοράς με τις συνέπειές της, ενώ στην τιμωρία δομείται μία νέα συνάφεια της 

συμπεριφοράς με τις συνέπειές της.

2.2.2 οργανωσιακά συστήματα αμοιβής

Αφού οι θετικές συνέπειες (αμοιβές και ενισχύσεις) είναι τόσο σημαντικές για την 

συμπεριφορά των εργαζομένων, τα συστήματα ανταμοιβής γίνονται κρίσιμα για την 

απόδοση των εργαζομένων και την επιτυχία της οργάνωσης.

Η οργάνωση μπορεί να έχει την πιο σύγχρονη τεχνολογία, καλοσχεδιασμένη στρατηγική, 

λεπτομερείς περιγραφές εργασίας και σωστά προγράμματα εκπαίδευσης αλλά χωρίς τους 

ανθρώπους που επιβραβεύονται-αμείβονται για την απόδοση - συμπεριφοράς τους οι 

μεταβλητές όπως τεχνολογία και οι κανόνες όπως οι νόμοι και οι διατάξεις που κυβερνούν 

την συμπεριφορά τους, ελάχιστη έχουν επίδραση και αποτέλεσμα. Ή αλλιώς όλα αυτά 

παρέχουν την δυνατότητα για επιτυχία μόνο εάν ενισχύουν την συμπεριφορά με τις 

συνέπειες. Έτσι ενώ τα συστήματα ανταμοιβής γίνονται το κλειδί, συντελεστής για 

βελτίωση της απόδοσης και την επιτυχία, συχνά παραβλέπονται.

* Χρηματικές ανταμοιβές.

Τα χρήματα αποτελούν βασικό παράγοντα αν και δεν είναι από μόνα τους καθοριστικά, 

ειδικά στα υψηλά κλιμάκια. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο ως υλική αίσθηση 

πλούτου (οικονομική, υλική) αλλά και ως αίσθηση status και μέτρησης επιτυχίας. 

Χρησιμρποιούνται ως θετική αποδοτική ενίσχυση για να βελτιώσουν την απόδοση. Με 

σκοπό τα χρήματα να είναι αποδοτικά στα οργανωσιακά συστήματα ανταμοιβής αυτά
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πρέπει νμ είναι αντικειμενικά και δίκαια όσο περισσότερο γίνεται και να διαχειρίζονται ως 

συνεπαγόμενα (συσχετιζόμενα) της επιδεικνυόμενης απόδοσης-συμπεριφοράς των 

εργαζομένων. Εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων η πληρωμή δεν είναι συνεπαγόμενη της 

απόδοσης-συμπεριφοράς. ^

* Μη χρηματοοικονομικές αμοιβές

Αυτές παίρνουν διάφορες μορφές όπως π.χ. κοινωνικές ανταμοιβές- λεκτική ή μη 

αναγνώριση επιτυχίας, βραβεία, χαιρετισμός τυπική αναγνώριση επιτυχίας, επίκληση 

συμβουλών, σχεδιασμού εργασίας-όπως εργασίες με μεγαλύτερη υπευθυνότητα, ειδικές 

αναθέσεις, ειδική εκπαίδευση, ελαστικό ωράριο, συμμετοχή σε ομάδες και σε αποφάσεις.

* Ανάδραση (Feedback) ως ανταμοιβή

Υπάρχει μικρός προβληματισμός ότι παρ'ότι υπάρχει τεράστια ποσότητα δεδομένων που 

δημιουργούν τα υπολογιστικά πληροφοριακά συστήματα στους σύγχρονους οργανισμούς, 

τα άτομα λαμβάνουν ελάχιστη ή καθόλου πληροφόρηση-ανάδραση σχετικά με την επίδοσή 

τους.

Οι άνθρωποι γενικά έχουν έντονη επιθυμία να γνωρίζουν τι αυτοί κάνουν, ειδικά όταν 

έχουν κάποιο βαθμό υποκίνησης για επιτυχία. Αν και θεωρείται ότι η ανάδραση είναι 

πολύπλοκη στις ερευνητικές εργασίες, γενικά είναι αποδεκτό ότι αυξάνει την απόδοση του 

ατόμου.
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2.3 ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

2.3 .1 Τι είναι οργανωσιακή μάθηση.

Είναι η διαδικασία με την οποία οι γνώσεις και οι αξίες ενός οργανισμού αλλάζουν, 

οδηγώντας σε βελτίωση της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων και την ισχύ- 

ικανότητα (Capacity)1 για δράση.

Ενώ η μάθηση από τα άτομα που απαρτίζουν τον οργανισμό είναι προαπαιτούμενο για την 

οργανωσιακή μάθηση εν τούτοις αυτή δεν ταυτίζεται με το άθροισμα της μάθησης αυτών 

των ατόμων. Ο οργανωσιακή μάθηση είναι ενιαία για ένα οργανισμό. Αυτή είναι και 

ποσοτικά και ποιοτικά διαφορετική από το άθροισμα των μαθησιακών διαδικασιών των 

ατόμων. Λαμβάνει χώρα μέσα στο περιβάλλον των ατόμων και των δικών τους 

αλληλοεπιδράσεων και οι οποίες μαζί συναστούν ένα διαφορετικό όλο με τις δικές του 

ιδιότητες και χαρακτηριστικά. Αναλογικά θα μπορούσε κανείς να σκεφθεί την περίπτωση 

μίας ομάδας ποδοσφαίρου όπου η συνολική εμφάνιση-απόδοση της ομάδας εξαρτάται αλλά 

δεν ισούται με το άθροισμα των ικανοτήτων των ατόμων-παικτών που την απαρτίζουν, 

ούτε από το ατομικό στυλ του κάθε παίκτη.

■ Η μάθηση στα άτομα μπορεί να οριστεί ως «η αλλαγή στην συμπεριφορά ή στην 

δυνητική συμπεριφορά σε μία συγκεκριμένη κατάσταση, ικανή να ανιχνεύει και να 

επαναλαμβάνει εμπειρίες σ'αυτή την κατάσταση, και όπου οι συμπεριφορικές αλλαγές 

δεν εξηγούνται με όρους έμφυτων αντιδράσεων και ωρίμανσης". Η μάθηση έτσι είναι 

συνάρτηση τεσσάρων παραγόντων.

♦ Γνωστικών δομών, οι οποίες επηρεάζουν τους τρόπους με τους οποίους προσλαμβάνεται 

η γνώση

♦ Ευφυΐα

♦ Εμπειρία, με την έννοια της κοινωνικά μεταφερόμενης γνώσης και των αποκτημένων 

δεξιοτήτων

♦ την προηγούμενα αναπτυχθείσα κατάσταση-ειδικά των αναγκών και των κινήτρων 1

1 Για την έννοια Capacity, και σύμφωνα με τον καθ. Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο της Ν. Υόρκης κ 
Δ. Αργυριάδη (1998), δεν υπάρχει δόκιμος ελληνικός όρος. Για την ακρίβεια δεν είναι ισχύς, δεν είναι 
ικανότητα δεν είναι χωρητικότητα αλλά συγκερασμός όλων των παραπάνω. Αυτή σπάνια είναι μοιρασμένη 
ομοιόμορφα σε ένα οργανισμό και στο μέτρο που τα επί μέρους όργανα μίας υπηρεσίας αλληλοεςαρτώνται και 
αλληλοϋποστηρίζσνται, η γενική Capacity της υπηρεσίας, στο σύνολό της δεν είναι μεγαλύτερη από εκείνη 
που αντιστοιχεί στο πλέον αδύναμο όργανό της Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η Capacity' μίας αλυσίδας 
είναι ίση με την ισχύ του πιο ισχνού κρίκου της
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Σ'αυτά μπορούν να προστεθούν τα ενδιαφέροντα και οι αξίες που σχετίζονται με το

συγκεκριμένο αντικείμενο, και το επίπεδο δυσκολίας του αντικειμένου που πρέπει κανείς να

μάθει. Αυτός ο ορισμός της ατομικής μάθησης χαρακτηρίζεται από την: ατομική σκέψη-

θεώρηση, προσκόλληση σε προσωπική εμπειρία, σύνδεση με ατομικές ανάγκες, κίνητρα,
ι

ενδιαφέροντα και αξίες, το επίπεδο δυσκολίες του ανατιθεμένου καθήκοντος ή αντικειμένου 

που πρέπει να μάθει κανείς, την επιδεκτικότητα σε πολλαπλές συμπεριφορικές αλλαγές 

■ Από την άλλη μεριά, η οργανωσιακή μάθηση χαρακτηρίζεται από την συλλογική 

σκέψη-θεώρηση και την δημιουργία ενός κοινού πλαισίου αναφοράς. Η έμφαση δεν είναι 

στα ατομικά κίνητρα, ανάγκες και αξίες αλλά στους πραγματικούς-βιωματικούς χώρους 

οι οποίοι λειτουργούν με τα άτομα, σε διαδικασίες συλλογικών λήψεων αποφάσεων και 

στην βάση μιάς αποδεκτής διαδικασίας για λήψη συμφωνίας στην πλειοψηφία των 

αποφάσεων. Αυτή η βάση γνώσης, εξυπηρετεί την θεμελίωση του να γίνονται αλλαγές, 

είναι αποδεκτή από όλους και καθοδηγείται από συλλογικά σύμφωνη μένες δομές για την 

ατομική γνώση. Η οργανωσιακή μάθηση δεν είναι ακριβώς μία διαδικασία αναδρομικής 

προσαρμογής σε προβληματικές καταστάσεις του περιβάλλοντος ή η ανάπτυξη 

τεχνογνωσίας για την αντιμετώπισή τους. Είναι επίσης μία διαδικασία προσαρμογής στις 

ανάγκες, κίνητρα και ενδιαφέροντα μέσω του οργανισμού και τις αξίες των μελών του. 

Είναι καθαρό ότι η οργανωσιακή μάθηση διαφέρει από την ατομική μάθηση στο ότι 

εμπλέκει μία κοινά σχηματισμένη πραγματικότητα με τις ανάγκες, τα κίνητρα και τις αξίες 

των διαφόρων μελών του οργανισμού.

Μία οργανωσιακή ή συλλογικά δομημένη άποψη της πραγματικότητας μπορεί να 

αναπτυχθεί μόνο εάν τα άτομα είναι προετοιμασμένα να συζητήσουν και να 

διαπραγματευτούν τις ατομικές τους απόψεις. Αυτό κάνει τις εμπειρίες των ατόμων 

αποδεκτές από όλους.

2.3.2 Ποια είναι η φύση της οργανωσιακής μάθησης

Η μάθηση συνεπάγεται αλλαγές στην οργανωσιακή γνώση με την πιο πλατιά έννοια. Η 

διαδικασία της αλλαγής μπορεί να επηρεάσει αρκετά είδη γνώσης ταυτόχρονα και το βάθος 

και το περιεχόμενο της αλλαγής μπορεί να ποικίλει. Οι διαδικασίες μάθησης μπορούν 

επομένως να ταξινομηθούν σε διαφορετικές κατηγορίες.

Εδώ γίνεται διάκριση ανάμεσα σε τρία διαφορετικά επίπεδα μάθησης σύμφωνα με τις 

απόψεις του Argyris and Schon (1996).

♦ Προσαρμοστική ή απλής ανάδρασης μάθηση
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♦ Αναδομητική ή διπλής ανάδρασης μάθηση

♦ Διαδικαστική ή μάθηση πως να μαθαίνεις.

Όταν τα μέλη ενός οργανισμού επιδρούν στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, οι 

αντιλήψεις τους για την πραγματικότητα αλλάζουν συνεχώς, καθώς νέες πληροφορίες 

κερδίζονται και παλιές χάνονται. Κατά την διάρκεια αυτής της διαδικασίας η αλυσίδα των 

ερεθισμάτων-αποκρίσεων σπάζει και ξανασχηματίζεται, η ποσότητα των νέων πληροφοριών 

είναι ενδεχομένως μικρή και οι αλλαγές επομένως όχι ιδιαίτερα σημαντικές. Τα μέλη του 

οργανισμού είναι ικανά να προσδιορίσουν τα προβλήματα στο περιβάλλον που δρούν, να 

αναπτύξουν στρατηγικές για την αντιμετώπισή τους και να εφαρμόσουν αυτές τις 

στρατηγικές. Η προσαρμοστική μάθηση, επομένως, συνίσταται απλά στην προσαρμογή 

της συμπεριφοράς με σκοπό την επίτευξη των υπαρχόντων στόχων.

Σύμφωνα πάντα με τους Argyris & Schon, αυτή η μαθησιακή διαδικασία είναι η αντίδραση 

του οργανισμού, διορθώνοντας τα λάθη, μέσω ανάδρασης μέχρι τις υπάρχουσες νόρμες.

στόχοι δράσεις αποτελέσματα

▲

_____ διορθώσεις

σχήμα 2 : Μάθηση απλής ανάδρασης ή προσαρμοστική

Μπορούμε λοιπόν να πούμε πως οι διορθώσεις λαμβάνουν χώρα στο υπάρχον πλαίσιο 

αξιών και ενδιαφερόντων. Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός διορθώνει τους 

περιβαλλοντικούς συντελεστές όμως δεν θέτει υπο αμφισβήτηση τα υπάρχοντα πρότυπα και 

αξίες. Αυτά παραμένουν προσανατολισμένα προς τους υπάρχοντες σκοπούς του 

οργανισμού.

Το επόμενο επίπεδο μάθησης δεν συνίσταται μόνο από συμπεριφορική προσαρμογή αλλά 

και από βαθύτερες αλλαγές στις γνωστικές δομές. Σημαντικές αλλαγές κυριαρχούν στις 

σχέσεις μεταξύ του οργανισμού και του περιβάλλοντος που δρά, απαιτώντας περισσότερο 

από μία απλή διαδικασία προσαρμογής. Η αναδομητική μάθηση συνίσταται στην 

αναγνώριση των εσωτερικών συγκρούσεων. Τα οργανωσιακά πρότυπα και αξίες που 

φαίνονται αναντικατάστατα πρέπει παρόλα αυτά να αμφισβητηθούν, νέες προτεραιότητες 

πρέπει να τεθούν και νέες εκτιμήσεις να γίνουν. Τα συστήματα αξιών ενδεχομένως να 

αναδομηθούν. Το πλαίσιο αναφοράς του οργανισμού τότε μόνο μπορεί να συνεχίσει να
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αναπτύσσεται, εάν οι υπάρχουσες δομές γνώσεων αλλάξουν και το συμπεριφορικό 

οπλοστάσιο τροποποιηθεί. Νέες θεωρίες για δράση ανακύπτουν, αυτό οδηγεί σε μία κριτική 

εξέταση των αξιών και προτύπων, οι οποίες με την σειρά τους αλλάζουν την εικόνα και την 

βαθύτερη δομή του οργανισμού.

στόχοι δράσεις -------- ► αποτελέσματα

______ διορθώσεις

διορθώσεις

Σχήμα 3 : Μάθηση διπλής ανάδρασης ή αναδομητική

Αμφισβητώντας το πλαίσιο αναφοράς του οργανισμού, σημαίνει να αντιμετωπίζεις τις 

αρχικές υποθέσεις εργασίας και αυτό ενδεχομένως να οδηγήσει σε τροποποίηση των 

στόχων του. Η αναδρομική μάθηση επομένως είναι η διαδικασία κατά την οποία 

αμφισβητούνται τα οργανωσιακά πρότυπα και αξίες και χτίζεται ένα νέο πλαίσιο 

αναφοράς.

Σ'αυτό το υψηλότερο επίπεδο της μάθησης, αλλαγές στο πλαίσιο αναφοράς είναι μέγιστης 

σημασίας. Η επιτυχία της διαδικασίας μάθησης και της αναδόμησης των αξιών και των 

προτύπων μπορεί να κριθεί σύμφωνα με την χρησιμότητα και τον βαθμό αποδοχής της 

αλλαγής μέσα στον οργανισμό.

Εάν αρκετά μέλη του οργανισμού συμφωνούν με τις νέες αξίες ή εάν τέτοια συμφωνία 

επέλθει ανάμεσα στις ομάδες, τότε λαμβάνει χώρα η μαθησιακή διαδικασία σε υψηλό 

επίπεδο.

Ο οργανισμός σαν σύνολο και τα άτομα-μέλη του συχνά αντιλαμβάνονται την 

σημαντικότητα και την ανάγκη της μάθησης όπως περιγράφηκε αλλά συντηρητικές 

πρακτικές προφυλάσσουν αυτό να συμβεί. Οι παρεμβάσεις σ'αυτό το επίπεδο μάθησης είναι 

άκαρπες για τον λόγο αυτό. Το πρώτο βήμα επομένως πρέπει να είναι η εξήγηση της φύσης 

της μαθησιακής διαδικασίας. Οι διαδικασίες της προσαρμοστικής μάθησης και της 

αναδομητικής μάθησης καθώς και οι δυσκολίες που συσχετίζονται μ'αυτές, πρέπει να 

εξηγηθούν στα μέλη του οργανισμού εάν λαμβάνει χώρα αναδομητική μάθηση. Αυτή η 

διαδικασία του να μάθεις να μαθαίνεις είναι το υψηλότερο επίπεδο της μάθησης. Ο 

σκοπός δεν είναι να μαθαίνεις συγκεκριμένα αντικείμενα-ποσότητες πληροφοριών 

αλλά να σπουδάζεις την διαδικασία μάθησης αυτή καθ'εαυτή. Με άλλα λόγια, η
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διαδικαστική μάθηση είναι η μάθηση για να καταλάβουμε την προσαρμοστική και 

αναδομητική μάθηση. Το κύριο στοιχείο της είναι η βελτίωση της ικανότητας μάθησης. Το 

αντικείμενο της μάθησης είναι η μάθηση αυτή καθ'εαυτή. Έτσι αποκτιέται βαθιά γνώση- 

διορατικότητα στην μαθησιακή διαδικασία.

Σχήμα 4 : Η μάθηση πώς να μαθαίνεις ή διαδικαστική μάθηση

2.3.3 Τιπροκαλεί μάθηση στους οργανισμούς

Θα διακρίνουμε δύο θεμελιώδεις διαφορετικές αιτίες μάθησης:

- Μάθηση σε αναταραχές και κρίση

- Μάθηση σε χαλαρό-νωθρό-στάσιμο περιβάλλον

* Η μάθηση μέσα σε αναταραχές και κρίσεις προκαλείται

α) από άλυτα προβλήματα για ποικίλους λόγους. Η μάθηση μπορεί να είναι αποτέλέσμα 

από εσωτερικές ή εξωτερικές αναταραχές όπως διαμάχες, δυσαρέσκεια, αδυνάτισμα δομών 

ή ανταγωνιστική πίεση. Τα μέλη του οργανισμού ενδιαφέρονται για λύσεις όταν υπάρχει 

ένα χάσμα ανάμεσα στις προσδοκίες τους και τα αποτελέσματα. Αμφιβολίες για τις 

στρατηγικές οδηγούν στην εξέταση και επανεκτίμηση των τρεχουσών καθηκόντων- 

δραστηριοτήτων και έτσι νέες λύσεις είναι πιθανόν να τεθούν σε εφαρμογή.

β) όταν τα αποτελέσματα παρεκλίνουν από τις προσδοκίες αυτών που αποφασίζουν τότε 

προκαλείται μάθηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι παρεκκλίσεις ή οι διαμάχες είναι συνολικά 

αρνητικές. Αυτές μπορεί να δώσουν αποτέλεσμα μέσα από την διαφωνία π.χ. των στελεχών 

για την πολιτική που πρέπει να εφαρμοστεί και να οδηγήσουν σε μάθηση.

γ) Το στρές είναι ακόμη μία αιτία. Υπάρχουν δύο δυνατές πηγές στρές. Το στρές που 

προκαλείται από το περιβάλλον ή από ανησυχία, ξεκινά όταν η πολυπλοκότητα και η 

δυναμική του περιβάλλοντος ξεπερνούν τις αισθητές ικανότητες των μελών του 

οργανισμού. Εναλλακτικά το στρές μπορεί να είναι αποτέλεσμα της ανάγκης για επιτυχία 

όταν η πίεση για επιτυχία σίγουρων στόχων είναι τόσο υψηλή. Και οι δύο αιτίες στρές
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οδηγούν σε αλλαγές στην συμπεριφορά των ομάδων ή των ατόμων όταν το επίπεδο του 

στρές είναι τόσο υψηλό που η σύγκρουση το ξεδιαλύνει.

• Η μάθηση σε χαλαρό ή στάσιμο περιβάλλον μπορεί να συμβεί ως πειραματισμός στις 

δυσκολίες με μόνο σκοπό την μάθηση καθώς επίσης όταν υπάρχει υπερβολική ικανότητα 

(Capacity), πάρα πολλές ευκαιρίες και συσσωρευμένοι πόροι. Αυτό διότι οι επιτυχημένοι 

οργανισμοί έχουν τον χρόνο και τους πόρους να ερευνήσουν το περιβάλλον τους για νέες 

και καινοτομικές λύσεις ή να αναλάβουν έγκαιρα πρωτοβουλίες για ανάλυση υπαρχουσών 

λύσεων.

2.3.4. Ποιοι είναι οι παράγοντες της οργανωσιακής μάθησης

Έχοντας, σύντομα, εξετάσει τι προκαλεί την οργανωσιακή μάθηση θα δούμε στην 

συνέχεια τους παράγοντες-φορείς της.

Η προσέγγιση γίνεται με δύο τρόπους, με τον προσδιορισμό της οργανωσιακής μάθησης 

σαν μάθηση μέσω των ατόμων του οργανισμού με τις γνωστικές τους ικανότητες, τις αξίες 

και τα κίνητρα και με την μάθηση μέσω των προσδιορισμένων διαδικασιών σε επίπεδο άλλο 

από αυτό των ατόμων. Η προσέγγιση αυτή θεωρεί τους οργανισμούς ότι έχουν σύστημα 

μνήμης με σχήμα που συνδέει το εσωτερικό με το εξωτερικό περιβάλλον.

• Τα άτομα είναι φορείς μάθησης κυρίως μέσω της επικοινωνίας.

Η ανθρώπινη επικοινωνία είναι ειδική έκφραση της συλλογικής μάθησης των ατόμων. 

Μέσα από τον διάλογο, τις ατομικές εμπειρίες δίνεται η δυνατότητα στα άτομα να θέσουν 

υπό κρίση τους συλλογισμούς ή τις αντιλήψεις τους για την θεώρηση της δράσης και επίσης 

δίνεται η δυνατότητα να εφαρμόσουν την γνώση που έχουν αποκτήσει από τα συγκεκριμένα 

προβλήματα. Οι συζητήσεις ανάμεσα στα άτομα οδηγούν στην ανάπτυξη μίας συλλογικής 

άποψης για την πραγματικότητα μέσα στον οργανισμό.

• Οι εκλεκτοί - οι ηγέτες αποτελούν επίσης φορείς μάθησης

Αυτοί είναι οι διευθυντές, τα ισχυρά μέλη του οργανισμού τα ειδικά γκρούπ ή οι 

κυρίαρχοι συνασπισμοί. Η μάθηση και η ισχύς σε ένα οργανισμό συσχετίζονται στενά. 

Θεωρούνται ότι έχουν την μεγαλύτερη συμμετοχή στον προσδιορισμό των οργανωσιακών 

αποφάσεων και αλλαγών. Αυτό γίνεται ακόμη πιο καθαρό στις περιπτώσεις των 

χαρισματικών ηγετών για αλλαγές σε υπάρχουσες δομές, σε αμφισβήτηση αξιών ή στον 

σχηματισμό νέων στόχων. Αλλαγές στην ηγεσία συχνά λειτουργούν ως παράγοντες 

οργανωσιακής μάθησης καθώς αυτές συνοδεύονται από ριζικές αλλαγές στην οργάνωση.
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• Τα γκρούπ-ομάδες γίνονται συνεχώς και περισσότερο φορείς της μάθησης καθώς η ζωή 

κάθε μέρα γίνεται και πολυπλοκώτερη. Τα άτομα-στελέχη-ηγέτες είναι όλο και πιο 

δύσκολο να αποτελούν, μεμονωμένα, φορείς της μάθησης για τον οργανισμό και να 

καθοδηγούν όλη την διαδικασία μάθησης. Σε πολλές διαφορετικές περιςχές του 

οργανισμού, τα αυτοοργανωμένα γκρούπ επηρεάζουν πολύ περισσότερο από πριν την 

λήψη αποφάσεων. Τα ποικίλα γκρούπ από πολιτικές συμμαχίες μέχρι ομάδες έρευνας και 

καινοτομίας, σε όλες τις λειτουργικές περιοχές του οργανισμού μπορούν να αποτελόσουν 

όχημα για μάθηση.

• Τα κοινωνικά συστήματα ως φορείς της μάθησης.

Υπάρχουν θεωρίες οργανωσιακής μάθησης που δεν εστιάζουν στις ομάδες ή στα άτομα 

ως φορείς μάθησης. Οι θεωρίες αυτού του είδους κύρια ενδιαφέρονται με τις αλλαγές στον 

οργανισμό αυτό καθ'εαυτό με συλλογή και τυποποίηση των μαθησιακών εμπειριών σε 

κανόνες, ή συστήματα. Οι οργανισμοί θεωρούνται ότι έχουν συστήματα μνήμης που 

περιέχουν υποθέσεις δια μέσου των οποίων μπορούν να εγκαταστήσουν συνδέσεις ανάμεσα 

στο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον. Αυτές αναπαριστούν την γνώση ή την μνήμη του 

οργανισμού και είναι ικανές να αποθηκεύσουν γνώση και να συνεχίσουν τις διαδικασίες 

αυτές χωρίς την βοήθεια των ατόμων μελών.

Η μάθηση έτσι συμβαίνει όχι μόνο όταν τα μέρη του οργανισμού συνδυάζονται αλλά και 

όταν νέα αυτόνομα συστήματα αναπτύσσονται με τους δικούς τους κανόνες. Ο περισσότερο 

σημαντικός παράγοντας στο φαινόμενο των αναδυομένων, μέσα από συνέργειες, 

χαρακτηριστικών είναι το επίπεδο πολυπλοκότητας και αυτό δεν μπορεί να συναχθεί από τα 

μέρη που το απαρτίζουν.

Χρησιμοποιώντας και τροποποιώντας την αποθηκευμένη γνώση και συνεχίζοντας να την 

αναπτύσσει, ο οργανισμός μπορεί να αυξήσει την υπάρχουσα γνώση του και να διευκολύνει 

την οργανωσιακή μάθηση. Η μάθηση πραγματοποιείται όχι μόνο από την ενεργητική 

αποθήκευση της γνώσης αλλά και από την τροποποίηση της υπάρχουσας γνώσης.

2.3.5 Ποιοι είναι οι φραγμοί στην μάθηση

1) η δυσκολία από του να ξεμαθαίνεις

Το να ξεμαθαίνεις είναι η διαδικασία με την οποία η γνώση εξαλείφεται από την μνήμη. 

Με την διαδικασία αυτή, είναι δυνατόν, η νέα γνώση να γίνει αποδεκτή και οι παλιές δομές 

να αλλάζουν. Ωστόσο, καθώς η επιτυχία ( ή συνήθεια στην δημόσια διοίκηση ) τείνει να
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συντηρεί τις υπάρχουσες δομές και συμπεριφορές, θα μπορούσε να λεχθεί ότι αυτό είναι 

σοβαρό εμπόδιο στο να ξεμαθαίνεις.

2) εμπόδια για να ξεμαθαίνεις

Οι παρακάτω παράγοντες συνιστούν κρίσιμα εμπόδια στην μάθηση.

• οργανωσιακά αμυντικά πρότυπα

• κανόνες, προνόμια και απαγορεύσεις

• πληροφοριακή αταξία 

Επιγραμματικά θα ορίζαμε ότι:

τα οργανωσιακά αμυντικά πρότυπα είναι οι διαδικασίες που αποτελούν τους κύριους 

φραγμούς για μάθηση ανωτέρου επιπέδου. Οι διαδικασίες αυτές κατά τον Argyris (1990), 

είναι:

α) η ειδικευμένη ανικανότητα που είναι η εφαρμογή στρατηγικών που βασίζονται στις 

θεωρίες δράσης που αποσκοπούν στο να αποφευχθεί το χάσιμο της φυσιογνωμίας του 

οργανισμού. Οι εξηγήσεις, οι παραποιήσεις, οι ανακρίβειες, οι παραλείψεις, οι δικαιολογίες 

κλπ. αναπτύσσονται επιδέξια για να κρατηθεί μία κατάσταση ως έχει. Έτσι αποφεύγονται οι 

απ'ευθείας προσωπικές επαφές και οι δημόσιες συζητήσεις σε ευαίσθητα θέματα, 

ελέγχονται οι δημόσιες συζητήσεις των θεμάτων έτσι ώστε να μην ανακύπτουν αρνητικές 

κριτικές και όταν υπάρχει πρόσβαση στην κατάσταση, παρ' όλα αυτά, η κύρια άποψη να 

παραμένει κρυφή.

β) οι αμυντικές πρακτικές που είναι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται αυτόματα για να 

προστατεύσουν τα άτομα και τις ομάδες του οργανισμού από επώδυνες και απειλητικές 

καταστάσεις. Οι συμπεριφορές που δείχνουν ότι εφαρμόζονται τέτοιες πρακτικές είναι, η 

παράκαμψη των λαθών και η άγνοια ότι αυτά έχουν παρακαμφθεί, η τάση να μην συζητιέται 

η παράκαμψη των θεμάτων και τέλος να μην μπαίνει προς συζήτηση αυτή η τάση να μην 

συζητιούνται αυτά τα θέματα.

γ) η δυσπραγία που σημαίνει την χρήση όλων των μηχανισμών οι οποίοι βασίζονται σε 

προστατευτικές, αμυντικές επιχειρηματολογίες για να αποφευχθούν λάθη ή να αποκρυβούν 

αυτά από αυτούς που τα διέπραξαν προς τους ανώτερους διοικητικά.

Το σύνδρομο το οποίο περιλαμβάνει όλες αυτές τις διαδικασίες-φραγμούς περιγράφεται ως 

δυσφορία, αδιαθεσία και μεταφορικά ως απραγία διότι στην ουσία πρόκειται για μία 

αρρώστια που οδηγεί σε υψηλά κόστη και σπατάλη ενέργειας για την επιχείρηση.

οι κανόνες, τα προνόμια και οι απαγορεύσεις αποτελούν φραγμούς στην μάθηση γιατί 

αφορούν ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων, που εργάζονται μαζί και προσδιορίζουν τις
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προσδοκίες τους. Αυτά δεν είναι εύκολο να αλλάξουν και παρεμποδίζουν την παραπέρα 

ανάπτυξη. Εάν κάποιος τολμήσει να παραβιάσει, να παρακάμψει αυτά τα πρότυπα, το 

αποτέλεσμα είναι συνήθως η απόριψη του ατόμου ή της ομάδας συνολικά. Τα πρότυπα 

μπορούν να αλλάξουν μόνο εάν θεωρηθούν στο συνολικό πλαίσιο των οργανρσιακών 

σχέσεων. Τα μέρη σε μία καθιερωμένη αλλαγή δεν είναι «νησιά» από μόνα τους, αυτά είναι 

αδιαχώριστα από το σύνολο.

Παραδείγματα αυτών των φραγμών αποτελούν τα διάφορα σλόγκαν για τις εργασιακές 

συμπεριφορές τα οποία μπορεί να προκαλέσουν αντίσταση στην επικοινωνία και έτσι να 

παρεμποδίσουν την ευρεία οργανωσιακή αλλαγή.

Η πληροφοριακή αταξία, συνίσταται σε δομική, θεωρητική και ψυχολογική 

πληροφοριακή αταξία και εξ' αιτίας της η οργανωσιακή μάθηση περιορίζεται σημαντικά. 

Επιγραμματικά η δομική αναφέρεται στο μπλοκάρισμα των πληροφοριών εξ αιτίας των 

ιεραρχών-γραφειοκρατικών δομών και της συγκέντρωσης αρμοδιοτήτων στην κορυφή της 

ιεραρχικής πυραμίδας. Η θεωρητική αναφέρεται στα στερεότυπα που εμποδίζουν τον 

οργανισμό να έχει όλες τις απόψεις ή να ευνοεί κάποιες χωρίς λόγο. Η ψυχολογική 

αναφέρεται στην αδιαφορία για τις μη «ευχάριστες» πληροφορίες που δεν μεταβιβάζονται 

στα δίκτυα του οργανισμού.
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2.4 ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Μετά την εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την μάθηση θα 

εξετασθούν, σύντομα, τα εργαλεία, οι δομές και οι διαδικασίες που καθιστούν ικανό ένα 

οργανισμό να καθιερώσει, να διευκολύνει και να υποστηρίξει την οργανωσιακή μάθηση.

Το προφίλ μάθησης του οργανισμού, σε πολύ μεγάλο βαθμό, προσδιορίζει τι μέτρα 

μπορούν να ληφθούν και ποια εργαλεία-μέσα αυξάνουν την ικανότητα του οργανισμού σαν 

κοινωνικό σύστημα, για επίλυση προβλημάτων.

Μία ανάλυση του μαθησιακού προφίλ ενός οργανισμού συνίσταται από τα ακόλουθα 

στάδια.

• Επιτάγχυνση της ανάγκης για μάθηση

• Ανάλυση των στοιχείων γνώσης

• Προσδιορισμός των τύπων μάθησης

• Προσδιορισμός των παραγόντων που προκαλούν μάθηση

• Προσδιορισμός των κρίσιμων φορέων μάθησης

• Σύνταξη ανάλυσης του πεδίου των δυνάμεων 

-αρνητικές δυνάμεις

-θετικές δυνάμεις

Εισάγοντας μία διαδικασία μάθησης, το μοντέλο αυτό θα στηριχθεί στην ανάλυση του 

προφίλ του οργανισμού με τα στάδια που αναφέρθηκαν παραπάνω. Κατά καιρούς έχουν 

προταθεί, από διάφορους συγγραφείς, μοντέλα για την συστηματοποίηση της οργανωσιακής 

μάθησης που δίνουν έμφαση σε διαφορετικές πλευρές της, όμως όλα φαίνεται να 

αλληλοκαλύπτονται σε κάποιες κύριες πλευρές. Αυτές αναφέρονται στο ότι:

• Όλα τα μοντέλα φαίνεται να θεωρούν τον οργανισμό ότι έχει διασυνδέσεις με το 

περιβάλλον. Στο μοντέλο που θα αναπτυχθεί αυτό φαίνεται ως στρατηγική.

• Όλα τα μοντέλα δίνουν έμφαση στην δομή ή το σχέδιο. Αυτό θα αναφερθεί ως δομή

• Τα περισσότερα μοντέλα θεωρούν τους ανθρώπους του οργανισμού και τις 

αλληλοεξαρτήσεις τους ως σημαντικές. Αυτό θα αναφερθεΐ συνολικά ως ανθρώπινοι 

πόροι.

• Στα περισσότερα μοντέλα, οι διαδικασίες μέσα στον οργανισμό ή το οργανωσιακό κλίμα- 

κουλτούρα, θεωρούνται ως σημαντικές μεταβλητές. Αυτή η πλευρά του θέματος θα 

αναφερθεί συνολικά ως κουλτούρα.
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2.4.1. Μάθηση μέσω της ανάπτυξης στρατηγικής

Ο Drucker (1980) περιέγραψε πως η αυξανόμενη πολυπλοκότητα-αναταραχή στο

περιβάλλον που δρούν οι επιχειρήσεις έχει κάνει το καθήκον της διεύθυνσης μιάς

επιχείρησης πολύ πιο σύνθετο. Μικρότεροι κύκλοι προϊόντος, νέες τεχνολογίες και
\

μεταβαλόμενες αξίες έχουν συνισφέρει για την δημιουργία ενός δυναμικότερου 

επιχειρησιακού περιβάλλοντος, χαρακτηριζόμενου από μεγαλύτερο αριθμό 

αλληλοεξαρτήσεων. Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα και η ταχύτητα των αλλαγών κάνουν 

την ανάπτυξη των επιχειρήσεων περισσότερο δύσκολο να προβλεφθεί. Μέσα απ'όλα αυτά, 

η διοίκηση πρέπει να εφαρμόσει στρατηγικές που πρέπει να έχουν διάρκεια, με σκέψη προς 

τα μπρος ώστε να βοηθήσουν την επιχείρηση να επηρεάσει το μέλλον και να δράσει 

ευέλικτα. Η ανάπτυξη στρατηγικής είναι πρακτικά άσκηση μάθησης στην οποία το μέλλον 

φτιάχνεται με βάση λόγους-αιτίες του παρόντος. Η στρατηγική σχεδίαση είναι διαδικασία 

μάθησης σχετικά με το που πιθανόν να βρεθεί ο οργανισμός στο μέλλον. Η στρατηγική 

σχεδίαση είναι διαδικασία μάθησης που αναλαμβάνεται από ομάδες ανθρώπων που 

συνεργάζονται για το μέλλον του οργανισμού. Εμπλέκοντας διάφορα μέλη του οργανισμού 

σχηματοποιείται η διαδικασία μάθησης, κατά διάρκεια που εργαζόμενοι μαζί προσπαθούν 

να προβλέψουν και να σχεδιάσουν το μέλλον.

Διακρίνονται τρεις τύποι εργαλείων στην περιοχή της στρατηγικής διοίκησης, τα 

επιχειρησιακά παιγνίδια, οι τεχνικές σεναρίων, και ο στρατηγικός έλεγχος.

Τα επιχειρησιακά παιγνίδια στηρίζονται στην λογική ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν 

καλύτερα από τις εμπειρίες τους. Στις περιπτώσεις των παιγνιδίων οι άνθρωποι βλέπουν τις 

συνέπειες των πράξεών τους και μαθαίνουν απ' αυτές. Η ανάδραση είναι ταχύτατη, το 

άτομο εργάζεται με βάση την αρχή δοκιμή και λάθος, παρατηρώντας την συμπεριφορά του 

και διορθώνοντάς της, αν είναι απαραίτητο. Η γρήγορη ανάδραση σημαίνει ότι αυτός 

μπορεί να μάθει από εμπειρίες που τίθενται πολύ κοντά στον χρόνο και στον χώρο.

Τα παιγνίδια δίνουν την δυνατότητα στα στελέχη την ευκαιρία να μάθουν από 

πραγματικές καταστάσεις. Τα ειδικά χαρακτηριστικά αυτού του είδους μάθησης είναι ότι το 

διάστημα και ο χρόνος συμπιέζονται και έτσι με τον πειραματισμό φαίνονται άμεσα οι 

συνέπειες των πράξεων και προκαλείται μάθηση απ'αυτές σε σύντομη περίοδο. Σήμερα 

χάρη στην ανάπτυξη των υπολογιστικών συστημάτων, είναι δυνατόν να προσομοιωθούν 

σύνθετες διοικητικές αλληλεπιδράσεις μέσα στην επιχείρηση. Η προσομοίωση επιτρέπει τον 

χρήστη να αναπαριστά νοητικά μοντέλα, να τα δοκιμάζει και να τα τροποποιεί αν χρειασθεί. 

Το πλεονέκτημά τους είναι ότι παρέχουν την ευκαιρία για μελέτη σύνθετων καταστάσεων.



για ανάπτυξη στρατηγικών και ανάλυση αποτελεσμάτων, χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος της 

αποτυχίας και το, εξ αιτίας αυτής, κόστος.

Οι τεχνικές σεναρίων προσφέρουν ένα πλαίσιο για σκέψη, η δυνατή ανάπτυξη του 

οργανισμού μπορεί να μοντελοποιηθεί και οι δυνατότητες για αλλαγή μπορεί να 

αποκαλυφθούν. Με στόχο να σχεδιαστούν χρήσιμες παρεμβάσεις, χρειάζεται να υπάρχει η 

ικανότητα να σχηματισθεί η καθαρή μελλοντική εικόνα της μελλοντικής ανάπτυξης στην 

ολότητά της. Οι καταστάσεις αλλάζουν καθημερινά σαν αποτέλεσμα της δικής τους 

εσωτερικής δυναμικής και δεν μπορούν απαραίτητα να γίνουν αντιληπτές ή να 

προβλεφθούν από τους εξωτερικούς παρατηρητές. Ένα στέλεχος που λύνει προβλήματα και 

επιθυμεί να ανεβάσει την οργανωσιακή ικανότητα για δράση θα μπορεί να πετύχει εάν 

μπορεί να βρει λύσεις κατάλληλες για τις μελλοντικές καταστάσεις. Από την οπτική γωνία 

της σχεδίασης, η σημερινή κατάσταση των πραγμάτων είναι απλά ένα σημείο ξεκινήματος. 

Η πρόβλεψη της μελλοντικής ανάπτυξης είναι πολύ σημαντική. Σκεπτόμενοι σχετικά με το 

μέλλον είναι απαραίτητο στο να διαλέξεις μία τακτική δράσης η οποία θα επιτρέψει την 

εκμετάλλευση των εμπειριών και θα προβλέψει τους μελλοντικούς κινδύνους. Το ζωτικό 

βήμα είναι να λάβεις υπ'όψιν σου το μέλλον και να αναγνωρίσεις από ποιες απόψεις αυτό 

θα είναι διαφορετικό από το σήμερα.

Ο σκοπός της τεχνικής σεναρίων είναι για τα μέλη του οργανισμού να εργαστούν μαζί για 

να σχηματοποιήσουν τις προσδοκίες τους για τις μελλοντικές αλλαγές. Είναι αλήθεια ότι 

δεν μπορεί να προβλεφθεί το μέλλον, όμως αυτό δεν είναι λόγος να αφεθούν τα πράγματα 

στην τύχη όταν αυτά είναι σύνθετα και δυναμικά. Ένα σύστημα δεν αλλάζει αυθαίρετα, 

αυτό μεταβάλλεται ανάμεσα σε συγκεκριμένα όρια τα οποία προσδιορίζουν τον τρόπο που 

συμπεριφέρεται και τα οποία μπορούν να περιγραφούν. Οι τεχνικές σεναρίων είναι η 

μέθοδος για την θεώρηση των δυνατών αλλαγών στο δοσμένο χώρο συμπεριφοράς του 

συστήματος.

Στρατηγικός έλεγχος.

Στρατηγικός έλεγχος είναι ο περιοδικός έλεγχος των προτάσεων στις οποίες ο στρατηγική 

σχεδίαση βασίζεται, η καταγραφή της προόδου της εφαρμοζόμενης στρατηγικής και η 

εισαγωγή των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων. Διαφορές ανάμεσα στα πραγματικά και 

στα προβλεφθέντα αποτελέσματα υποδεικνύουν τις διορθώσεις που πρέπει να γίνουν. 

Οδηγίες, κανόνες και στόχοι ενδεχόμενα να διορθωθούν. Ακόμη ο στρατηγικός έλεγχος 

περιλαμβάνει το καθήκον της αποκάλυψης νέων περιοχών όπου η ανάπτυξη νέων 

στρατηγικών είναι δυνατή ή απαραίτητη.
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2.4.2 Μάθηση με την ανάπτυξη δομών.

Ον δομές επιτρέπουν και αποκλείουν ταυτόχρονα δυνατές δράσεις. Κάποιοι κανόνες 

περιορίζουν την ελευθερία κίνησης ενώ κάποιοι άλλοι ενισχύουν καινοτομικές και 

δημιουργικές διαδικασίες. Σκοπός της δημιουργίας οργανωσιακής δομής είναι να παρέχει 

ένα πλαίσιο στο οποίο γεγονότα και δυνατότητες μπορούν να τακτοποιηθούν. Μέσω του 

δομικού πλαισίου οι οργανισμοί μπορούν να επιβιώσουν ή να αναπτυχθούν. Το πλαίσιο 

αυτό βασίζεται σε τυπικούς ή άτυπους κανόνες και δράσεις για την διαμόρφωση των 

περιστάσεων. Ο λόγος για την καθιέρωση της οργανωσιακής δομής είναι να τεθούν οι 

θεμελιώδεις κανόνες για την καθοδήγηση και την υποστήριξη της ανάπτυξης και της 

ικανότητας προσαρμογής του οργανισμού. Τέλος παρέχει τα εργαλεία και τις μεθόδους με 

τις οποίες οι οργανωσιακές διαδικασίες πρέπει να διορθώνονται και να εφαρμόζονται 

κατάλληλα.

Για να μπορέσει να αναπτυχθεί διαδικασία μάθησης στον οργανισμό πρέπει να 

διατηρηθεί ισορροπία ανάμεσα στον έλεγχο και την αυτονομία, στην τάξη και στο χάος, 

στην σταθερότητα και στην αλλαγή και στην συγκεντροποίηση και την αποκέντρωση. Σε 

γενικούς όρους, υπάρχει ανάγκη για δομές οι οποίες διευκολύνουν την δημιουργικότητα, 

την ανταποκρισιμότητα και την ελευθερία.

Μορφές δομών που επιτρέπουν την ανάπτυξη της μάθησης είναι τα πρότζεκτς, οι 

οργανώσεις- δίκτυα και οι συμφωνίες συνεργασίας.

2.4.3. Μάθηση με την ανάπτυξη κουλτούρας.

Η κουλτούρα είναι ένα σύστημα από γνώση και διορατικότητα που αποτελεί την βάση 

για ερμηνεία εμπειριών και δημιουργία δράσης. Η μάθηση μπορεί να ειδωθεί σαν ένα νέο 

πλαίσιο αναφοράς για την κουλτούρα. Υπονοεί την ανάγκη για αλλαγή του πλαισίου 

αναφοράς και επίσης ως δυνατότητα που θα επιτρέψει την διαφοροποίηση των αξιών και 

κανόνων που ανακύπτουν. Η ανάπτυξη των καταστάσεων του οράματος και της 

αποστολής, η ανάλυση του επιχειρησιακού προφίλ και οι διαδικασίες επικοινωνίας 

συνδράμουν στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας καθοδηγητικής για μάθηση.

Οι καταστάσεις οράματος και αποστολής του οργανισμού περιέχουν ένα κατάλογο 

και ένα προσδιορισμό των μόνιμων αξιών και σκοπών του. Υπηρετούν σαν ένα πλαίσιο 

συμπεριφοράς και για τον τρόπο που οι άνθρωποι βλέπουν τους εαυτούς των. Ο βαθμός 

στον οποίο οι αρχές οι οποίες περιέχονται μπορούν πραγματικά να εφαρμοστούν στην 

καθημερινή ζωή του οργανισμού εξαρτάται πολύ από τον βαθμό από τον οποίο αυτές 

είναι αποδεκτές. Εάν τα μέλη του οργανισμού μπορούν να ταυτισθούν με το περιεχόμενο
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των καταστάσεων κατά το στάδιο ανάπτυξης είναι πολύ πιθανόν να σχηματισθεί ένα 

πλαίσιο - κουλτούρα μέσα στο οποίο μπορεί να συμβεί οργανωσιακή μάθηση.

Επικοινωνία είναι η μεταφορά της πληροφορίας ανάμεσα στα άτομα ,σε ομάδες, ή 

συστήματα τα οποία τα χρησιμοποιούνε για την περαιτέρω ανάπτυξη των σκοπών τους. 

Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι στις διάφορες οργανώσεις χρησιμοποιούν την 

επικοινωνία για να αναπτύξουν τις πολιτιστικές νόρμες και αξίες και για να αντιληφθούν 

τις αλλαγές. Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι μόνο μέσα από την επικοινωνία 

μεταξύ ατόμων μπορούν, αυτά, να ταυτισθούν με την εργασία και με τον οργανισμό. Η 

επικοινωνία επίσης καθιστά τα άτομα ικανά να αναπτύξουν μία συλλογική άποψη της 

πραγματικότητας. Υψηλής ποιότητας εσωτερική επικοινωνία μπορεί να φέρει διαφάνεια 

στην ζωή του οργανισμού και βοηθά στην εισαγωγή πολύπλοκων σχέσεων ούτως ώστε 

τα άτομα να κερδίσουν μία ευρύτερη όψη του όλου συστήματος. Η μάθηση βοηθιέται 

από την επικοινωνία επιτρέποντας τον προσδιορισμό των βασικών αρχών και αξιών και 

αυξάνοντας την διάχυση της πληροφορίας.

Το οργανωσιακό κλίμα αναγνωρίζεται σαν ένας σημαντικός παράγοντας που 

επηρεάζει την εργασία. Ένας λόγος για αυτό είναι ότι καθώς διάφορες δομές καταρέουν , 

το εργασιακό κλίμα είναι σημαντικό ως πηγή ταυτότητας. Οι εταιρείες συχνά 

συμπεριφέρονται σαν συστήματα τα οποία δημιουργούν σταθερότητα και στα οποία η 

εργασία και η μάθηση συνδιάζονται. Η ανάλυση του οργανωσιακού κλίματος παίζει ένα 

σημαντικό ρόλο στην ανίχνευση ελλείψεων και αδυναμιών στην ταύτιση των υπαλλήλων 

με την εταιρεία και συνεπώς στο κίνητρο τους. Είναι επίσης ένας τρόπος ο οποίος κάνει 

τους εργαζομένους να συνειδητοποιήσουν τις προσωπικές τους αντιλήψεις και έτσι να 

προκαλέσει μια διαδικασία σκέψης.

2.4.4 Μάθηση με ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων.

Οι ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις σχηματίζουν την βάση της οργανωσιακής 

δραστηριότητας και θέτουν το πλαίσιο για οργανωσιακή μάθηση. Για τον λόγο αυτό η 

διοίκηση των ανθρώπινων πόρων είναι ζωτικό στοιχείο της διαδικασίας μάθησης. Η 

προσοχή μας δεν θα εστιασθεί στην εκπαίδευση των ατόμων με την παραδοσιακή έννοια 

της εκπαίδευσης αλλά μέσα από τις διαδικαστικές αλληλεπιδράσεις και την βιωματική 

μάθηση. Οι επικοινωνιακές ικανότητες των ατόμων και η επιθυμία τους για 

αυτοανάπτυξη είναι απλώς το μέσο για οργανωσιακή μάθηση. Αυτή μπορεί να συμβεί 

μόνο όταν οι προσωπικές αξίες, τα ενδιαφέροντα και οι απαιτήσεις συνδέονται μεταξύ 

τους. Ένα από τα κύρια καθήκοντα των στελεχών που ασχολούνται με ανθρώπινους
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πόρους είναι να καλλιεργήσουν τις αλληλοδραστικές δεξιότητες έτσι ώστε να 

προωθήσουν την οργανωσιακή μάθηση, με έμφαση στην συμμετοχική και ομαδικά 

προσανατολισμένη μάθηση. Η ομάδα λειτουργεί ως καταλύτης ανάμεσα στα άτομα και 

τον οργανισμό για την μεταβίβαση της γνώσης.
*

Από την οπτική γωνία της οργανωσιακής μάθησης είναι σημαντικό ότι οι εργαζόμενοι 

βοηθιούνται να αυξήσουν τις διαπολιτισμικές, επικοινωνιακές και συμμετοχικές τους 

ικανότητες. Οι τύποι αλληλόδρασης που διευκολύνουν την οργανωσιακή μάθηση είναι η 

μάθηση με συνεργασίες, οι παρεμβάσεις στην εργασία και οι νοητικοί χάρτες.

Η μάθηση με συνεργασίες είναι η διαδικασία μάθησης με μορφές όπως η εκγύμναση, 

η παροχή συμβουλών και η ανάπτυξη συμμαχιών με κύριο χαρακτηριστικό τις 

διαπροσωπικές σχέσεις μέσα στους οργανισμούς που βασίζονται στις ανταλλαγές 

απόψεων. Οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα περιλαμβάνουν την διεύρυνση των 

αντιλήψεων και της γνώσης, την αφομοίωση νέων πληροφοριών και την ανάπτυξη νέου 

προσωπικού πλαισίου αναφοράς. Όλα αυτά στην βάση ότι η αυξανόμενη πολυπλοκότητα 

και η δυναμική φύση του περιβάλλοντος κάνουν την μάθηση να μην είναι απλά ένα 

εσωτερικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Το πρόβλημα της μεταφοράς μάθησης και της 

παροχής εκπαίδευσης από εξωτερικούς φορείς πρέπει να αντιμετωπισθεί διαφορετικά. 

Υπάρχει μία αυξανόμενη απαίτηση για ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και 

οργανωσιακή ανάπτυξη που να μπορούν να συνδιασθούν σε μία ολοκληρωμένη 

διαδικασία έτσι ώστε η μάθηση να γίνει μέρος της εργασίας. Η διαφορά ανάμεσα στην 

διδασκαλία και στην μάθηση πρέπει να εξαφανιστεί για να γίνει η μάθηση μια 

φυσιολογική διαδικασία.

Οι παρεμβάσεις στην εργασία αναφέρονται στην παρέμβαση στελεχών κατά την 

εκτέλεση της εργασίας για παροχή οδηγιών και συμβουλών για την σωστή εκτέλεσή της.

Οι νοητικοί χάρτες είναι νοητικές παραστάσεις απεικονίσεις της πραγματικότητας 

που διευκολύνουν την μάθηση.
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2.5 ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΜΑΘΗΣΗΣ

Οι οργανισμοί έχουν την ικανότητα της μάθησης. Στην πραγματικότητα, πρέπει να 

μάθουν επειδή κανείς δεν ξέρει τι επιφυλάσσει το μέλλον. Η ανάγκη για μάθηση είναι 

αναμφισβήτητη. Ωστόσο, δεν είναι εύκολο να βρεί κανείς ένα κοινό στοιχείο πάνω στο 

οποίο να βασίσει έναν απλό ορισμό της οργανωσιακής μάθησης. Ακόμη περισσότερο 

ποικίλλουν οι απόψεις για το πως οι διαδικασίες της οργανωσιακής μάθησης μπορούν με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο να επηρεαστούν και να οργανωθούν.

2.5.1 Ορισμοί μάθησης

Η φιλολογία πάνω στην οργανωσιακή μάθηση φανερώνει αβεβαιότητα ως προς την 

εξήγηση και σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε ορισμούς. Υπάρχει γενικά αυμφωνία μόνο 

πάνω σε δύο σημεία: πρώτον, ότι το φαινόμενο όντως υπάρχει και δεύτερον, ότι οι 

οργανισμοί που δεν μαθαίνουν δεν μπορούν να προοδεύσουν επειδή επαναλαμβάνουν 

συνέχεια τα ήδη υπάρχοντα είδη συμπεριφοράς. Αυτά τα είδη αδυνατούν να 

αντιμετωπίσουν τις καινούργιες προκλήσεις, έτσι ο οργανισμός αποτυγχάνει να αναπτυχθεί.

Οι ορισμοί της μάθησης δεν δίνουν ικανοποιητικές απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως: Τι 

διαφορά κάνει πραγματικά η μάθηση; Τι την εισάγει; Πως μπορεί να μετρηθεί; Μπορεί να 

μετρηθεί με βάση τα εργαλεία για εκπαίδευση που ίσως έχει μια εταιρεία; Είναι αρκετό αν η 

εταιρεία δείξει κατάλληλους τρόπους σκέψεις; Απαιτούνται αξιοσημείωτες αλλαγές στα 

είδη συμπεριφοράς;

Με την προσπάθεια να απαντηθεί, ότι περισσότερο από τα ερωτήματα, η οργανωσιακή 

μάθηση ορίζεται ως εξής:

«Η ικανότητα του οργανισμού να ανακαλύπτει λάθη και να τα διορθώνει, και να 

αλλάζει τον τρόπο σκέψης, τις γνώσεις και τις αξίες του οργανισμού έτσι ώστε να 

παράγει καινούργιες δυνατότητες επίλυσης προβλημάτων και μια νέα ικανότητα για 

δράση».

Αφού διαβάσει κανείς αυτά, ίσως αναρωτηθεί για την διαφορά ανάμεσα στην 

οργανωσιακή μάθηση και την οργανωσιακή ανάπτυξη. Αν και αναφέρονται και τα δύο σε 

μια βελτιωμένη συμπεριφορά από τον οργανισμό, το οργανωσιακή ανάπτυξη είναι ο πιο 

ευρύς όρος. Η οργανωσιακή ανάπτυξη είναι η προγραμματισμένη αλλαγή που αποσκοπεί 

στην μακροχρόνια βελτίωση της ικανότητας μιας οργάνωσης να αντιμετωπίζει τις αλλαγές 

του εξωτερικού περιβάλλοντος, αλλά και στην βελτίωση των ικανοτήτων επίλυσης 

εσωτερικών προβλημάτων χρησιμοποιώντας τα πορίσματα των επιστημών της
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συμπεριφοράς. Με άλλα λόγια είναι η διαδικασία αλλαγής που επιτρέπει στην οργάνωση να

εξελιχθεί σε ένα στάδιο μεγαλύτερης ανάπτυξης. Δεδομένου ότι η οργανωσιακή ανάπτυξη

αποτελεί το πλαίσιο της προγραμματισμένης οργανωσιακής αλλαγής, ο ανθρώπινος

παράγοντας και η εφαρμογή ορισμένων αρχών των επιστημών της συμπεριφοράς αποτελούν
1

το επίκεντρο. ( Ξηροτύρη, 1998 ). Η οργανωσιακή μάθηση αναφέρεται ειδικά σε μια 

αλλαγή στην γνώση και τις αξίες των οργανισμών.

2.5.2 Γνώση: μέσα μάθησης

Χρειαζόμαστε έναν ορισμό της μάθησης επειδή χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να πούμε αν το 

σύστημα έχει μάθει ή όχι. Η πραγματικότητα ότι η τεχνική υπάρχει δεν σημαίνει ότι 

χρησιμοποιείται. Η έννοια της διοίκησης ολικής ποιότητας (TQM) είναι μια περίπτωση που 

μας αφορά: Συχνά σημαίνει να αυξήσεις την συμμετοχή των υπαλλήλων για να αυξήσεις 

την ποιότητα. Η χρησιμοποίηση της TQM θα μπορούσε πραγματικά να οδηγήσει στην 

οργανωσιακή μάθηση. Αλλά η επιτυχία δεν εξαρτάται από την γνώση της προσέγγισης 

TQM αλλά από την χρήση της μέσα στον οργανισμό.

Η διοίκηση με στόχους (ΜΒΟ) για παράδειγμα μπορεί να ερμηνευθεί και να 

χρησιμοποιηθεί είτε ως άμεση και ατομική μέθοδος που εστιάζει σε στόχους είτε σαν 

ομαδική μέθοδος που περιλαμβάνει αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών. Αν χρησιμοποιηθεί 

σαν ατομική μέθοδος είναι πιθανόν ν'αποτελέσει εμπόδιο στην μάθηση. Η δράση πρέπει να 

προωθεί τους αντικειμενικούς σκοπούς. Δεν υπάρχει χώρος για πρωτοβουλίες ή μελέτες 

επειδή δεν εξυπηρετούν κανένα σκοπό. Η δημιουργικότητα και η ετοιμότητα να ρισκάρει 

κανείς, αποκλείονται. Ωστόσο όταν το ΜΒΟ χρησιμοποιείται σαν ομαδική μέθοδος, 

ανταλλάσσονται απόψεις, παρατηρούνται ιδέες και συχνά αμείβονται κιόλας, τότε κατ' 

αυτόν τον τρόπο το ΜΒΟ ενθαρρύνει (διεγείρει) τις μεθόδους οργανωσιακής μάθησης. 

Παρόμοια θα μπορούσε να αναφερθούν, αν υπάρχει το κατάλληλο πλαίσιο για να 

χρησιμοποιηθούν, η τεχνική bencmarking (οριο - στοχοθέτησης ) για να γίνει σύγκριση με 

άλλες οργανώσεις καθώς και η εφαρμογή στοιχείων της φιλοσοφίας JUST - IN - TIME. 

Στις δημόσιες υπηρεσίες, η εφαρμογή του με εργαζόμενους πολλαπλής λειτουργικότητας 

λύνει προβλήματα απουσιών, σπάζει την μονοτονία της εργασίας και κάνει τους 

εργαζόμενους περισσότερο υπερήφανους για την δουλειά που προσφέρουν (Τσιότρας- 

Κοτζαμάνη, 1992 ).
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2.5.3 Ικανότητα: Μπορούμε να κάνουμε την μάθηση να συμβεί;

Θα έπρεπε να είχε γίνει σαφές μέχρι τώρα, ότι η μάθηση δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει 

κάτω από διαταγές αλλά ότι είναι ένα αποτέλεσμα διαδικασιών. Προκύπτει από τα ίδια τα 

συστήματα και δεν μπορεί να περιοριστεί σε ατομικά μέτρα, μεθόδους, άτομα κλτ^. Κανείς 

απλώς δεν μπορεί να διδάξει το σύστημα τι να κάνει, πως να σκέφτεται ή πως να 

συμπεριφέρεται. Ο Γαλιλαίος έγραψε: «Κανείς δεν μπορεί να διδάξει σε κανέναν τίποτα. 

Μπορεί μόνον να τον βοηθήσει να το ανακαλύψει μέσα στον ίδιο του τον εαυτό». Αυτό 

ισχύει και με τους οργανισμούς. Η μάθηση δεν μπορεί να επιβληθεί. Προέρχεται ή 

εμφανίζεται μέσα από το ίδιο το σύστημα.

Η οργανωσιακή μάθηση περιλαμβάνει την ανάπτυξη καινούργιων τρόπων συμπεριφοράς ή 

καινούργιας δυνατότητας στην λύση των προβλημάτων. Μπορούν να δημιουργηθούν 

συνθήκες οι οποίες θα διευκολύνουν τις μεθόδους μάθησης να επιτρέπουν την επιλογή 

συγκεκριμένων κατευθύνσεων, και να ενισχύουν τις πληροφορίες. Ωστόσο το σύστημα 

είναι μια αυτόνομη μονάδα και είναι πάντα το σύστημα που ενεργεί, επιλέγει και 

αποφασίζει. Αυτό είναι το σημαντικό σημείο. Είναι το όριο για το τι μπορεί να γίνει και το 

επόμενο βήμα δεν θα έπρεπε να είναι η παραίτηση αλλά η ανάπτυξη μιάς διαδικασίας 

προσανατολισμού. Πρέπει να δημιουργηθούν συνθήκες που ενθαρρύνουν τις μεθόδους 

μάθησης, να τις επιτρέπουν να αναπτυχθούν και να τις υποστηρίζουν. Αυτές οι μέθοδοι 

μάθησης μπορούν να επιτευχθούν σε περιοχές που έχουμε ήδη αναφερθεί : Ανάπτυξη 

στρατηγικής, δομής, κουλτούρας και ανθρωπίνων πόρων. Πρέπει επίσης να παρέχονται στα 

οργανωσιακά μέλη οι απαραίτητες συνθήκες για μάθηση. Αυτές περιλαμβάνουν ευκαιρίες 

για επικοινωνία, αλληλεπίδραση και ανάλυση και δημιουργία διαφάνειας. Επικοινωνία είναι 

η διαδικασία (μέθοδος) κατά την οποία οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν μια κοινή γλώσσα 

για να μιλήσουν για διαφορετικές απόψεις και ερμηνείες της πραγματικότητας και να τις 

κάνουν σαφείς και προσιτές στους άλλους. Αυτή δημιουργεί το κοινό πλαίσιο αναφοράς 

μέσα στο οποίο οι μέθοδοι μάθησης μπορούν να λάβουν χώρα.

2.5.4 Πρόθεση: η θέληση να μάθει κανείς

Υπάρχει ένας τρίτος παράγοντας από τον οποίο εξαρτάται η οργανωσιακή μάθηση. Χωρίς 

αυτόν δεν μπορεί να υπάρξει μάθηση και η συμπεριφορά δεν θ'αλλάξει. Έχουμε ήδη πει ότι 

η μάθηση δεν μπορεί να συμβεί υποχρεωτικά αλλά ότι πρέπει να προέρχεται από το ίδιο το 

σύστημα. Αν ένα άτομο ή ένας ολόκληρος οργανισμός δεν θέλει να μάθει, δεν θα-μάθει. 

Είναι ο ίδιος ο οργανισμός που αποφασίζει αν είναι πρόθυμος να μάθει. Οι άνθρωποι και οι 

οργανισμοί πρέπει να είναι έτοιμοι και πρόθυμοι να αμφισβητήσουν τις προσδοκίες, τις
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αξίες τις εμπειρίες και τις πράξεις. Πρέπει να είναι πρόθυμοι ν' αλλάξουν χαι να 

προετοιμαστούν να οδηγήσουν τις προσδοκίες τους σε καινούργια και άγνωστα μονοπάτια.

Η οργανωτική μάθηση σε κοινωνικά συστήματα δεν είναι πλέον μόνο προϊόν της γνώσης 

αλλά επίσης προϊόν και της προθυμίας για αλλαγή. Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός πρέπει 

να είναι έτοιμος να διευρύνει και να εμπλουτίσει τις εσωτερικές του δυνατότητες και να 

ρυθμίσει τις δράστηριότητές του με τρόπο που να έχει σημασία, έχοντας στο νου τις ηθικές 

του αρχές.

Για αυτό όμως απαιτείται ένα ολόκληρο πλαίσιο κανόνων και ρυθμίσεων, το οποίο, συν τοις 

άλλοις, έχει προβλέψει ειδική θέση για να υποδεχθεί τις ανθρώπινες προσδοκίες, να τις 

προσαρμόσει στις ανάγκες της οργάνωσης και να τις κατευθύνει στην πραγμάτωση των 

σκοπών της. Αυτή η ειδική θέση είναι ο «ρόλος» στον οποίο προσχωρεί η ανθρώπινη 

ύπαρξη αφού έχει αποδεχθεί τις διευθετημένες εντός του προσδοκίες.

Λαμβανομένου υπόψη πως ο άνθρωπος εμφορείται από προσδοκίες οι οποίες κατά τεκμήριο 

είναι ευρύτερες των αντιστοίχων του ρόλου, οι τρόποι δράσης απαραιτήτως εμπλουτίζονται 

με υποκινητικούς μηχανισμούς (συνήθως με ένα κανονιστικό σύνολο κυρώσεων και 

ανταμοιβών) που αποσκοπούν στο να ρυθμίσουν τις αποκλίσεις ανάμεσα σε προσδοκίες 

ρόλων και προσδοκίες ανθρωπίνων υπάρξεων. Η ρύθμιση αυτή επιτυγχάνεται με τη βοήθεια 

προσανατολισμών που έχουν ενσωματώσει οι υποκινητικοί μηχανισμοί: έναν εργαλειακό, 

που έχει επιδίωξη την υλική πραγμάτωση των μορφών δράσης, και έναν αξιακό, που 

στοχεύει στη γνωστικοσυναισθηματική προτροπή των ανθρώπων που επωμίζονται τους 

ρόλους.

Δεν νοείται μεταρρύθμιση αν δεν στοχεύει στην αναδιαμόρφωση των τρόπων δράσης, ιδίως 

των ρόλων και των κινήτρων. Επίσης, δεν νοείται καλός μεταρρυθμιστής που να μην τελεί 

εν επιγνώσει πως η επιδιωκόμενη μεταβολή των ρόλων προϋποθέτει αλλαγή πορείας των 

ανθρώπινων προσδοκιών, ώστε αυτές, μέσω των προσανατολισμών που εισάγουν τα 

κίνητρα, να ευθυγραμμισθούν με τις προσδοκίες των νεοπροτεινομένων ρόλων. Μόνο αν η 

μεταρρύθμιση καταφέρει να μεταβάλει και να ελέγξει τους θύλακες - δηλαδή τους ρόλους - 

εντός των οποίων η κοινωνία δεσμεύει τις προσδοκίες θα καταφέρει να εποπτεύει την 

κοινωνική πολυπλοκότητα, αφού μόνο τότε θα είναι κυρία της ανθρώπινης νόησης που 

γονιμοποιείται μέσα στους ρόλους. Σε χώρες που διήλθαν τη νεωτερικότητα και θήτευσαν 

στον ορθολογισμό, η πολιτική αντιπολίτευση γνωρίζει πως τα μεταρρυθμιστικά 

εγχειρήματα ασφαλτώνουν τις οδούς για τον έλεγχο των ατίθασων προσδοκιών, για τον 

λόγο αυτό δεν επιχειρούν την ανακοπή της μεταρρύθμισης αλλά εμμέσως συμβάλλουν στην 

ολοκλήρωσή της (Τσιβάκου, 1999). Στο ίδιο πλαίσιο, των ρόλων, δίνεται ένας σύντομος
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διαφορισμός σε προσδοκία ρόλου, ερμηνεία, αντίληψη, αποδοχή, συμπεριφορά στο ρόλο, 

παρατηρούμενη συμπεριφορά στο ρόλο (Ξηροτύρη, 1998 ).

Όμως το θέμα αυτό, εξαιρετικά ενδιαφέρον, αφού από πολλούς ερευνητές φαίνεται πως 

αποτελεί κρίσιμο σημείο για την μεταρρύθμιση, δεν θα αναλυθεί περισσότερο γιατί 

ξεφεύγει από τους στόχους της παρούσας εργασίας. Θα αναφερθεί μόνο ότι -εκτός από τις 

επισημάνσεις, που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, για την διαχείριση της 

κρίσης, η εμβάθυνση στην διαχείριση της αλλαγής είναι από τις ουσιαστικότερες .πλευρές 

της μεταρρύθμισης. Φυσικά είναι αυτονόητο ότι πως πρώτα πρέπει να μελετηθεί σε όλες τις 

λεπτομέρειες η επικρατούσα κατάσταση, δηλαδή που βρισκόμαστε, να ξεκαθαριστεί .που 

πρέπει να πάμε, και τότε αναγκαστικά θα πρέπει να απαντηθεί και το ερώτημα πως θα πάμε.

2.5.5 Ωριμότητα του οργανισμού

Η πραγματική επιλογή των μεθόδων εξαρτάται πολύ από την ωριμότητα του οργανισμού. 

Αυτοί που θέλουν να εισάγουν οργανωσιακές μεθόδους μάθησης πρέπει να ξεκινούν από 

εκεί ακριβώς που είναι ο οργανισμός. Χρειάζεται να καθορίσουν το επίπεδο ωριμότητας του 

οργανισμού κυρίως για δύο λόγους: πρώτον, θα τους βοηθήσει να αναγνωρίσουν πιθανές 

προσεγγίσεις και δεύτερον, θα είναι σε μια καλύτερη θέση να υπολογίσουν τις δυνατότητες 

για σύγκρουση.

Για την καθιέρωση μεθόδου μάθησης πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα κριτήρια που μόλις 

περιγράφηκαν : την γνώση, την ικανότητα και την θέληση.

Η γνώση καθορίζεται από τον αριθμό των τεχνικών που διευκολύνουν την μάθηση, των 

τεχνικών για να καμφθούν εμπόδια και από τον προσανατολισμό σε μεθόδους.

Η ικανότητα καθορίζεται από την συνεργασία, την συμμετοχή, την επικοινωνία, την 

διαφάνεια, την δυνατότητα ανάλυσης προβλημάτων και την μνήμη.

Η θέληση ουσιαστικά είναι ανάλυση των κινήτρων και εδώ πρέπει να φανεί ότι ο 

οργανισμός δημιουργεί δομή για την μετάδοση του νοήματος, στηρίζεται σε ηθικές βάσεις, 

και δημιουργεί σύστημα κοινά αποδεκτά αξιών.

Τελικά, άτομα ή ομάδες πρέπει να έχουν την πρόθεση να μάθουν. Γιατί θα πρέπει να 

προσπαθήσω να κάνω αλλαγές; Γιατί θα πρέπει να τις δεχτώ ή να τις υποστηρίξω; Βλέπω το 

νόημα στην μέθοδο μάθησης; Έχουμε ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς που θα μας επιτρέψει να 

δεχτούμε και να εξετάζουμε διαφορετικές απόψεις, ν' ανταλλάσσουμε γνώμες και να 

εμπιστευόμαστε τους άλλους; Όταν περιλαμβάνονται οι αξίες και όταν δίνουμε νόημα στην 

αλλαγή θέλομε να μάθουμε.



2.6 ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Στην διαδικασία της μάθησης και ειδικά της βιωματικής, πραγματοποιείται τέτοιας μορφής 

επικοινωνία μεταξύ των δρώντων που βοηθά στην κατανόηση του περιβάλλοντος και των 

διαφόρων αλληλοεπιδράσεων, οδηγώντας στην καινοτομία. Ο Kolb (1984), θεωρεί ότι μία 

διαδικασία μάθησης αποτελείται από τέσσερεις φάσεις. Την δράση, τον στοχασμό πάνω 

στην δράση, την διαμόρφωση της σκέψης σαν συνέπεια του στοχασμού και τέλος την 

απόφαση σαν αποτέλεσμα της σκέψης. Η απόφαση οδηγεί σε μία νέα δράση κοκ. 

Πρόκειται για μία κυκλική, επαναλειπτική τροχιά την οποία ακολουθεί η μαθησιακή 

διαδικασία. Η εισαγωγή της φάσης του στοχασμού προσδίδει στο μοντέλο του Kolb εκείνες 

τις ιδιότητες που μπορούν να το χαρακτηρίσουν ως ένα εν δυνάμει μοντέλο αυτομάθησης.

Στις περιπτώσεις, όμως, των ιεραρχικών οργανώσεων, όπως η δημόσια διοίκηση, υπάρχει 

μία απόσταση ανάμεσα στις αναστοχαστικές σκέψεις στις οποίες οδηγούνται μέσω της 

μαθησιακής διαδικασίας οι δρώντες και στις αποφάσεις που λαμβάνονται από κέντρα 

εξουσίας διάφορα των δρώντων. Η διαφορά αυτή γίνεται έκδηλη στη φάση που οι δρώντες 

θα πρέπει να αναλάβουν δράση βάσει αποφάσεων που έχουν ληφθεί ερήμην τους 

(Τσιβάκου, 1995 ). Αυτό δημιουργεί την έλλειψη της ελεύθερης βούλησης και η οποία 

προτείνεται να αρθεί με πολιτική κινήτρων. Με αυτό τον τρόπο όμως, ο κύκλος της 

μάθησης είναι περιττός.

Στην Ελληνική δημόσια διοίκηση δεν φαίνεται να συμβαίνει ούτε το ένα, ούτε το άλλο. 

Η ιεραρχική οργάνωση καθιστά τον κύκλο περιττό, ταυτόχρονα όμως δεν υπάρχει πολιτική 

κινήτρων. Η κατάσταση μάλιστα επιτείνεται από το γεγονός ότι η ιεραρχική - 

γραφειοκρατική οργάνωση σε πολλά σημεία παραείναι δέσμια τυπικοτήτων και έντονου 

νομικισμού σε βαθμό που να υφίσταται μόνιμη αγκύλωση στην καθημερινή της δράση. 

Αντίθετα κινείται σε πλαίσια εντελώς ασαφή εκεί που θα έπρεπε κάποια πράγματα να είναι 

τυποποιημένα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η σχεδίαση των εργασιακών ρόλων, τα 

πρότυπα απόδοσης κλπ. Αν αναλογιστεί κανείς ότι όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στο 

ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο του Ελλαδικού χώρου, όπου τα πράγματα δεν είναι και δεν 

θα μπορούσε να είναι διαφορετικά από ότι στην δημόσια διοίκηση, και επομένως δεν 

υπάρχουν, ορατές, κινητήριες δυνάμεις για την επίλυσή του, τότε το πρόβλημα μοιάζει με 

γόρδιο δεσμό.

Η προσέγγιση της οργανωσιακής μάθησης μέσα από την διερεύνηση των παραγόντων 

που την επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά και ο τρόπος να διευκολυνθεί με τις διάφορες 

στρατηγικές που αναπτύχθηκαν στις προηγούμενες ενότητες, φαίνεται να έχει νόημα σε
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οργανισμούς που λειτουργούν ως ανοικτά συστήματα. Ο Δ. Αθανασόπουλος (1983), θεωρεί 

ως την μεγαλύτερη αντίφαση της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης, το γεγονός ότι δεν έχει 

υιοθετηθεί το σύστημα ανοικτής δομής και δεν έχει κατορθωθεί να οργανωθεί σε κλειστή 

δομή. Η Ελληνική δημόσια διοίκηση έχει κατορθώσει να παρωδήσει και τα δύο συστήματα. 

Είναι μία διοίκηση χωρίς διέπουσα αρχή και χωρίς ταυτότητα. Έτσι λοιπόν πριν αρθεί αυτή 

η αντίφαση, στρατηγικές που αναπτύχθηκαν προηγούμενα καθώς και η εισαγωγή μοντέλων 

όπως η TQM, BPR, Bencmarking κλπ, δεν πρόκειται παρά να συνεισφέρουν οριακά στην 

οργανωσιακή μάθηση και κατ' επέκταση στην βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων 

υπηρεσιών.

Αν η Ελληνική δημόσια διοίκηση λειτουργήσει ως ανοικτό σύστημα, και φαίνεται πως 

δεν υπάρχει πλέον περιθώριο χρόνου για κάτι διαφορετικό, τότε η ανάγκη της επιβίωσης, θα 

οδηγήσει στην προσαρμογή της. Αυτό προϋποθέτει την ανάγκη της μάθησης. Όμως το 

όχημα της οργανωσιακής μάθησης είναι το άτομο. Αυτή η θέληση για μάθηση στα άτομα 

έχει άμεση σχέση με την δυνατότητα να κατευθυνθεί η συμπεριφορά τους από ρόλους που 

θα εκπληρώνουν τις προσδοκίες τους και θα υποστηρίζονται από κίνητρα. Έτσι από αυτή 

την άποψη, η πρώτη και κρίσιμη δέσμη μεταρρυθμίσεων θα αφορούσε τον ανασχεδιασμό 

της εργασιακής διαδικασίας με γνώμονα την αυστηρή καθημερινή και περιοδική σύνδεση 

των συστημάτων αμοιβών - κυρώσεων με το αποτέλεσμα της εργασίας.

Χρησιμοποιώντας την συνεισφορά του Γ. Καλλίνικου (1998), θα λέγαμε ότι μία τέτοια 

σύνδεση θα πρέπει να κινηθεί όσο το δυνατόν εγγύτερα στο επίπεδο του ατόμου, 

εκφράζοντας την βασική αρχή ότι κανείς δεν αμείβεται για πράγματα που δεν κάνει ενώ η 

αμοιβή θα πρέπει να είναι άμεση συνάρτηση της καταβαλλόμενης προσπάθειας και του 

προκύπτοντος αποτελέσματος. Η επιδιωκόμενη συμπεριφορά μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν 

το οργανωσιακό σύστημα την διαφοροποιεί με συνέπεια από ανεπιθύμητες συμπεριφορές 

και την αμείβει όταν προκύπτει. Η απαράβατη αρχή της βιωματικής μάθησης που 

προσβλέπει στο αποτέλεσμα είναι ότι η ενίσχυση (reinforcement) της επιδιωκόμενης 

συμπεριφοράς δεν μπορεί παρά να είναι συναρτώμενη (contingent).

Για να μπορεί να υλοποιηθεί αυτή η σύνδεση του ατομικού αποτελέσματος της εργασίας 

με ένα σύστημα αμοιβών - κυρώσεων, απαιτούνται κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Αυτές 

είναι : η ακριβής σχεδίαση των εργασιακών ρόλων, ο σαφής προσδιορισμός των 

καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων, η ανάπτυξη προτύπων απόδοσης και η καθιέρωση 

αξιόπιστων και τυποποιημένων μεθόδων μέτρησης του αποτελέσματος. Οι προϋποθέσεις 

αυτές, πολλές φορές, είναι δύσκολο να πληρούντας όμως αποτελούν την βάση της μάθησης 

και της διαμόρφωσης της επιδιωκόμενης συμπεριφοράς.
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Οι παραπάνω σχέσεις παρίστανται διαγραμματικά στο κάτωθι σχήμα :

Σχήμα 5 : Προϋποθέσεις οργανωσιακής μάθησης στο επίπεδο των μικρό- οργανωσιακών 

σχέσεων. (Προσαρμογή από Καλλίνικο, 1998α)

Ο ακριβής σχεδιασμός των εργασιακών ρόλων, ο προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων και 

των προτύπων απόδοσης, ο καθορισμός των μεθόδων μέτρησης του αποτελέσματος και η 

διαμόρφωση του συστήματος αμοιβών - κυρώσεων με επιτυχή τρόπο προϋποθέτει την 

κατάλληλη οργανωσιακή πολιτική που θα έθετε με σχετική ευκρίνεια και με επαρκή 

χρονικό ορίζοντα τους επιδιωκόμενους οργανωσιακούς στόχους. Οι οργανωσιακοί στόχοι 

είναι προϋπόθεση για σχεδίασμά προγραμμάτων δράσης και για την δημιουργία κριτηρίων 

μέτρησης του αποτελέσματος. Αν όλα αυτά μπορούν αν συμβούν είναι δυνατόν να γίνει 

οργανωσιακή αξιολόγηση αλλά και να εκτιμηθεί καλύτερα η περιβαλλοντική ανταπόκριση.

Η μέτρηση του οργανωσιακού αποτελέσματος δεν είναι πάντα εύκολη. Αυτό δεν 

συμβαίνει μόνο στον δημόσιο τομέα αλλά και στον ιδιωτικό. Δεν είναι εύκολο, στην λογική 

κάποιας κερδοφορίας που έχει η ιδιωτική επιχείρηση, να αποδώσεις ποσοστά κέρδους ή 

τζίρου στο τμήμα παραγωγής ή στο τμήμα πωλήσεων. Η μετατροπή τμημάτων ή 

οργανώσεων σε κέντρα κέρδους ή η προσπάθεια εύρεσης υποκατάστατων απαιτεί βαθιά 

ανάλυση των σχετικών διαδικασιών που συμβαίνουν στην καθημερινή πράξη.

Οι σχέσεις που περιγράφηκαν, φαίνονται στο διάγραμμα :
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Πεδίο Μάκρο-Οργανωσιακής Μάθησης

Πίνακας 3 : Στοιχεία αποτελεσματικής μάκρο - οργανωσιακής αρχριτεκτονικής. 
(Προσαρμογή από Καλλίνικο, 1998“)

Η προβληματική και η διαδικασία αυτή προωθεί την αυτοπειθάρχιση της κρατικής 

διοίκησης, αλλά συντείνει επίσης και στην επακριβή εκτίμηση του κόστους και 

αναμενόμενου οφέλους του υπό μελέτη έργου, πριν αναληφθεί. Έτσι υποβοηθείται η λήψη 

αποφάσεων με βάση ορθά κριτήρια. Αλλά και δημιουργούνται προϋποθέσεις για την 

επιβολή διαφάνειας και λογοδοσίας στην διοίκηση, που αποτελούν σημαντικές διαστάσεις 

της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος ( Αργυριάδης, 1998 ). Οι αλλαγές αυτές 

επιδρούν στις κυρίαρχες αντιλήψεις, αξίες και νοοτροπίες με θετικό τρόπο. Γιατί 

δημοκρατία, πέρα από τα γνωστά, σημαίνει και σεβασμό του πολίτη - πελάτη, καταναλωτή 

των υπηρεσιών του κράτους αλλά και φορολογούμενου. Σημαίνει προστασία του πολίτη 

από την αυθαιρεσία και πάσης μορφής κατάχρηση εξουσίας. Οι διαδικασίες αυτές 

προϋποθέτουν διαφάνεια και πληροφόρηση. Ο καλά πληροφορημένος πολίτης έχει 

επίγνωση τι ζητά και επομένως προσδοκά υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση από την δημόσια 

διοίκηση.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ί

3.1 ΤΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

3.1.1 Η έννοια της διοικητικής μεταρρύθμισης

Αν και η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης αποτελεί ένα πρόβλημα που απασχολεί 

όλες τις χώρες του κόσμου υπάρχει σύγχυση και ασάφεια αναφορικά με την έννοια, τους 

στόχους και τις στρατηγικές μεθόδους σχεδιασμού και εφαρμογής μίας πολιτικής 

μεταρρύθμισης1. Τόσο το εννοιολογικό περιεχόμενο, όσο και οι επιμέρους στρατηγικές και 

επιδιώξεις ποικίλουν ανάλογα με τις κοινωνικές και πολιτικές παραμέτρους και τον 

συγκεκριμένο χώρο και χρόνο που αναφέρεται η διοικητική μεταρρύθμιση.

Ωστόσο για τους σκοπούς αυτής της μελέτης, η έννοια της μεταρρύθμισης ορίζεται ως 

σκόπιμη προσπάθεια για αλλαγή στις δομές και διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης, 

των στάσεων και της συμπεριφοράς των δημοσίων υπαλλήλων με σκοπό ένα κράτος 

αποτελεσματικότερο στην επίτευξη αναπτυξιακών στόχων, καλύτερης εξυπηρέτησης 

ή της παροχής υπηρεσιών ποιότητας στον πολίτη και της απόκτησης μίας δυναμικής 

τέτοιας που να μπορεί να αυτορρυθμίζει την συμπεριφορά του και να ανταποκρίνεται 

στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που συνεχώς αλλάζει. Με την έννοια αυτή η 

διοικητική μεταρρύθμιση συνιστά σύνθετο φαινόμενο με αναλυτικές συνιστώσες που είναι:

• ο σαφής καθορισμός των αρμοδιοτήτων και δράσεων του κράτους,

• ο ανασχεδιασμός των διοικητικών διαδικασιών,

• η δομική αναδιάρθρωση,

• ο καθορισμός στρατηγικών διαχείρισης αυτής της ίδιας μεταρρύθμισης,

• η αλλαγή διοικητικής κουλτούρας έτσι ώστε, πέρα από τα άλλα, να δίνει την 

δυνατότητα στην δημόσια διοίκηση να αποτελέσει ένα οργανισμό μάθησης που να 

μπορεί να προσαρμόζεται στις αλλαγές του περιβάλλοντος, να μπορεί να 

αυτορυθμίζεται και να μεταρρυθμίζεται συνεχώς.

Με βάση αυτά, η μελέτη, χωρίς να αγνοεί την αξία όλων αυτών των συνιστωσών, 

επικεντρώνεται κυρίως στο τελευταίο. Συγκεκριμένα, η ανάλυση προσπαθεί να κάνει 1

1 OECD, Strategies for Change and Reform in Public Management, Paris 1980
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φανερό, αυτό που ίσως για πολλούς φαντάζει αυτονόητο, -ότι δεν υπάρχει επιστημονική 

διοίκηση στην Ελληνική δημόσια διοίκηση. Να φανεί καθαρά, η έλλειψη επικοινωνίας 

με το περιβάλλον, η αδυναμία να κατανοηθούν οι μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του μέσα 

από μία ανάλυση που να βασίζεται σε στοιχεία και γνώση, η αδυναμία να τεθού^ν στόχοι 

ακόμη και με περιορισμένη εμβέλεια-από άποψη χρόνου και αξίας, η αδυναμία να 

συσχετισθούν οι στόχοι αυτοί με τα μέσα που χρειάζονται για την υλοποίηση τους. Να 

φανεί, η ανυπαρξία τις περισσότερες φορές ελέγχου και εκτίμησης των αποτελεσμάτων 

της οργανωσιακής δράσης, και ακόμη περισσότερο, στο ατομικό επίπεδο, η ανυπαρξία 

περιγραφής εργασιών και διαδικασιών, η ανυπαρξία ατομικής αξιολόγησης και η 

ανυπαρξία συσχέτισης ανάμεσα στο αποτέλεσμα και σε συστήματα αμοιβών - 

κυρώσεων. Να φανεί δηλαδή, ότι δεν υπάρχουν εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα 

για να συμβεί η βιωματική μάθηση, η οποία αποτελεί την αναζωογονητική δύναμη για 

την επιβίωση και την ανάπτυξη κάθε οργανισμού.

3.1.2 Σχεδιασμός της έρευνας και ερευνητική μεθοδολογία

Στην Ελληνική βιβλιογραφία για θέματα δημόσιας διοίκησης αναφέρονται ελάχιστες 

εμπειρικές έρευνες, οι περισσότερες από αυτές είναι ποσοτικές και αναφέρονται σε 

χαρακτηριστικά όπως οι αριθμοί των υπαλλήλων, απόψεις που αφορούν θέματα που 

εύκολα μετρώνται και σε συγκρίσεις που όμως δεν απαντούν σε προβλήματα που 

αναφέρονται στην μεταρρύθμιση και κυρίως στην αλλαγή της διοικητικής 

κουλτούρας. Το θέμα αυτό δεν μπορούσε παρά να αντιμετωπισθεί με όπλα ποιοτικής 

έρευνας, και συγκεκριμένα με συνεντεύξεις σε βάθος (deep clinical interviews) ή 

συμμετοχική παρατήρηση (participant observation )

Επιστημολογικά το θέμα προσεγγίζεται με βάση αυτά που προαναφέρθηκαν ότι 

δηλαδή δεν εφαρμόζεται επιστημονική διοίκηση, με σημείο αιχμής την ανυπαρξία 

μάθησης εξ' αιτίας, κυρίως, της ανυπαρξίας σύνδεσης του αποτελέσματος της 

ατομικής και οργανωσιακής δράσης με συστήματα αμοιβών- κυρώσεων. Έχει ήδη 

αναφερθεί ότι η έρευνα είναι παραγωγική (deductive), χρησιμοποιεί δηλαδή το 

παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο για να εξάγει τις ερωτήσεις με τις οποίες ερευνάται το 

εμπειρικό πεδίο. Οι ερωτήσεις είναι απόρροια της προκατανόησης του θέματος και 

της γνώσης που υπάρχει με στόχο μεγαλύτερη εμβάθυνση, με βάση τις συνιστώσες 

της διοικητικής μεταρρύθμισης όπως ορίσθηκαν.

Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιείται δομημένο ερωτηματολόγιο που 

εξετάζει κατά σειρά:
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Α) Μία πρώτη εκτίμηση, σε γενικές γραμμές, των προβληματικών περιοχών της 

υπηρεσίας του ερωτώμενου και της δημόσιας διοίκησης γενικότερα.

Εάν υπάρχει καταγεγραμμένο το πεδίο δικαιοδοσίας της υπηρεσίας και γνώση του 

περιβάλλοντος χώρου που καλείται να εξυπηρετήσει η υπηρεσία.

Β) Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η στοχοθεσία της υπηρεσίας, στρατηγικός ή μη 

προγραμματισμός, διαδικασίες κλπ ή αν τα πάντα επιβάλλονται ιεραρχικά από την 

κορυφή (υπουργείο, νομαρχιακό συμβούλιο ) ή από την βάση ως ανταπόκριση 

(γρήγορη ή αργή, καλή ή κακή ) στις απαιτήσεις των πολιτών.

Γ) Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των στόχων όπως

α) το ανθρώπινο δυναμικό σε σχέση με θέματα επάρκειας, καταλληλότητας, 

υποκίνησης και ανάπτυξης,

β) 01 χρησιμοποιούμενοι χρηματοοικονομικοί πόροι

γ) άλλοι πόροι όπως τεχνολογία, υποδομές, μηχανήματα κλπ ανάλογα με την 

υπηρεσία.

Δ) Την αξιολόγηση της οργανωσιακής δράσης, την μέτρηση της απόκλισης όπου 

αυτή γίνεται και τον επανασχεδιασμό των στόχων ή αν απλώς γίνονται, και πως, 

κάποιοι έλεγχοι από την κορυφή της ιεραρχίας.

Ε) Την αξιολόγηση της ατομικής δράσης των υπαλλήλων και πόσο τυπική ή 

ουσιαστική είναι αυτή.

Την ύπαρξη σύνδεσης του αποτελέσματος της δράσης-αξιολόγησης με σύστημα 

αμοιβών-κυρώσεων.

Την άποψή τους κατά πόσο είναι δυνατόν να γίνει ουσιαστική αξιολόγηση και 

σύνδεση με ένα τέτοιο σύστημα αμοιβών - κυρώσεων και πόσο αυτό θα 

αποτελέσει κινητήριο μοχλό για βιωματική μάθηση ή αλλιώς τρόπο να αρχίσει να 

κινείται η δημόσια διοίκηση.

Στ) Τέλος την γενικότερη άποψη - εμπειρία τους για το θέμα ακόμη και σε 

επίπεδο άλλων χωρών.

Στις ερωτήσεις αυτές προστέθηκαν, κατά περίπτωση, μία σειρά από 

δευτερεύουσες ερωτήσεις που προέκυψαν στην συζήτηση, διευκρινίζοντας ή 

εμβαθύνοντας σε θέματα που ανέκυψαν.

Όλοι όσοι κλήθηκαν να συμμετάσχουν σ' αυτή την διαδικασία, που σχεδόν σε 

όλους ξεπέρασε τα 90 λεπτά μαγνητοφώνησης, είναι στελέχη της δημόσιας 

διοίκησης με πολλά χρόνια σε διευθυντικές θέσεις και υπηρετούν σε υπηρεσίες με 

τον μεγαλύτερο αριθμό υπαλλήλων. Σε όσες περιπτώσεις δεν δόθηκε η συνέντευξη
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από τον προϊστάμενο μνας υπηρεσίας αλλά από κάποιο άλλο στέλεχος αυτό έγινε 

για συγκεκριμένους λόγους, καθώς επίσης όπου δεν προτιμήθηκε μία νομαρχιακή 

υπηρεσία αλλά κάποια άλλη έξω από την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση αυτό επίσης 

εξυπηρετούσε συγκεκριμένους λόγους που θα αναλυθούν παρακάτω. ^

Ο αριθμός των συνεντεύξεων αποφασίσθηκε, να μην ξεπεράσει τις 15 με την 

λογική ότι επαρκούσε για μία πρώτη καταγραφή του προβλήματος. 

Πραγματοποιήθηκαν 17 συνεντεύξεις δύο από τις οποίες έγιναν με δύο 

ερωτώμενους από την ίδια υπηρεσία και επίσης άλλη μία που ο ερωτώμενος 

απάντησε ως δύο άτομα-θέσεις, με την ιδιότητα, επί σειρά ετών, του διευθυντή της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και με την ιδιότητα του προέδρου του Νομαρχιακού 

Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών. Στις συνεντεύξεις αυτές 

προτιμήθηκαν οι μεγάλες σε αριθμό υπαλλήλων υπηρεσίες του νομού όπως π.χ η 

διεύθυνση Γεωργίας με πάνω από 35 γεωπόνους στην δύναμη της, η διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών, η Κτηνιατρική Υπηρεσία, η διεύθυνση Εσωτερικών, οι 

υπηρεσίες Εκπαίδευσης, η Πολεοδομία και η Υπηρεσία Πρόνοιας. Αντί της 

υπηρεσίας που υπηρετώ ως προϊστάμενος, της διεύθυνσης Βιομηχανίας, 

προτιμήθηκε, αφού έτσι κι αλλιώς θα εκτεθούν οι απόψεις μου, να ζητήσω 

συνέντευξη από τον διευθυντή της αντίστοιχης υπηρεσίας στην Θεσσαλονίκη στην 

λογική ότι πρόκειται για μεγάλη υπηρεσία με πολλά και πιο πολύπλοκα 

προβλήματα από την υπηρεσία μου.

Σε δύο περιπτώσεις αντί για τον διευθυντή δόθηκε συνέντευξη από στέλεχος της 

υπηρεσίας, με το σκεπτικό ότι είχε διατελέσει σύμβουλος Νομάρχη σε θέματα όχι 

μόνο της υπηρεσίας του αλλά τομέων δράσης της νομαρχίας όπως τεχνικά, 

γεωτεχνικά κλπ.

Αντί των μικρών υπηρεσιών της Ν.Α., όπως το τμήμα Εργασίας, τμήμα Χημικών 

Υπηρεσιών, διεύθυνση Υγιεινής, το τμήμα Εμπορίου κλπ, που δεν απασχολούν 

περισσότερα από 5 ως 10 άτομα, προτιμήθηκε να ληφθούν συνεντεύξεις από 

διευθυντές υπηρεσιών εκτός Ν.Α., όπως από τον πρόεδρο του Δ.Σ. του 

Νοσοκομείου Σερρών, τον διευθυντή των σχολών του ΟΑΕΔ, από τον 

Αστυνομικό διευθυντή Σερρών, από δύο ανώτατους εφοριακούς υπαλλήλους και 

τον Δασάρχη Σερρών. Επίσης επιδιώχθηκε να ζητηθεί η άποψη του διευθυντή των 

υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, μία υπηρεσία που απασχολεί 410 άτομα συνολικά 

και θα είχε ενδιαφέρον και μόνο από αυτή την άποψη. Τέλος, επιδιώχθηκε να 

ζητηθούν οι απόψεις του διευθυντή του Εθνικού κέντρου δημόσιας διοίκησης.
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παράρτημα Βόρειας Ελλάδας, για προφανείς λόγους. Στην συνέντευξη αυτή, δεν 

συζητήθηκε απλά και μόνο το θέμα άντλησης πληροφοριών από την πρακτική της 

υπηρεσίας αυτής, αλλά ζητήθηκαν οι γενικότερες απόψεις από την δημόσια 

διοίκηση μέσα από την γνώση και εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την συνεπή 

επαφή της με όλες τις υπηρεσίες της Βόρειας Ελλάδας.

Όλες αυτές οι υπηρεσίες υπάγονται απευθείας στα αντίστοιχα υπουργεία. Είναι 

υπηρεσίες με πολύ μεγάλο αριθμό υπαλλήλων και με δραστηριότητες που 

χαρακτηρίζονται από τις σχέσεις που έχουν με ευρύτερα στρώματα πολιτών, 

κυρίως στις υπηρεσίες υγείας, στην Εφορία και στην Αστυνομία Έτσι την καλή ή 

κακή λειτουργία τους χαρακτηρίζουν αυτό που ο πολίτης αντιλαμβάνεται ως 

υπηρεσία ποιότητας η μη. Για κάποιες από αυτές τις υπηρεσίες, ο τρόπος που 

έχουν την δυνατότητα να λάβουν αποφάσεις είναι διαφορετικός από αυτόν της 

νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, π.χ. η θεμελιώδης διαφορά από διοικητική άποψη 

είναι πως ο Δήμος Σερρών έχει την δυνατότητα κατάρτισης δικού του 

προϋπολογισμού πράγμα που δεν συμβαίνει με την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. 

Από την άλλη πλευρά διέπονται στην λειτουργία τους, όσον αφορά τον τρόπο 

αξιολόγησης της ατομικής δράσης των υπαλλήλων και τον τρόπο που αμείβουν 

και τιμωρούν, από το ίδιο θεσμικό πλαίσιο. Έτσι γίνεται κατορθωτό να φανεί ότι 

οι στρεβλώσεις είναι ίδιες και όμως αυτές διαφέρουν από υπηρεσία σε υπηρεσία, 

ενώ ταυτόχρονα γίνεται ολοφάνερο πως τα προβλήματα που αφορούν τις 

διαδικασίες και την γενικότερη διοικητική κουλτούρα είναι παντού τα ίδια. Η 

μορφή της διοίκησης, όσο μεγαλύτερη είναι η υπηρεσία, τόσο περισσότερο 

ξεφεύγει από τα χαρακτηριστικά κάποιων στελεχών ή μεμονωμένων υπαλλήλων 

που τυχόν δείχνουν διαφορετική, συνήθως καλύτερη, συμπεριφορά και απόδοση 

από ότι ο μέσος όρος. Οι μικρές υπηρεσίες, δηλαδή, ενδεχόμενα να 

χαρακτηρίζονται από την δράση και συμπεριφορά κάποιων υπαλλήλων τους όμως 

αυτό δεν μπορεί να συμβεί στις μεγάλες όπου το τελικό αποτέλεσμα δεν μπορεί 

παρά να εκφράζει το μέσο όρο και να είναι απρόσωπο, εκφράζοντας, δηλαδή, τις 

διαδικασίες και τις συμπεριφορές που είναι απόρροια των θεσμών και της 

γενικότερης διοικητικής κουλτούρας. Γίνεται σαφές ότι το θεσμικό πλαίσιο έχει 

ισοπεδώσει συμπεριφορές και αποδόσεις και όχι μόνο δεν βοηθά στην καλή 

λειτουργία της δημόσιας διοίκησης αλλά καταφέρνει να απογοητεύσει και αυτούς 

που έχουν διάθεση να προσφέρουν.
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Τέλος θεωρήθηκε σκόπιμο να ζητηθούν οι γνώμες δύο ατόμων που υπηρέτησαν 

την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση για πολλά χρόνια. Του 

Νομάρχη Σερρών, για δεύτερη τετραετία, και του αντιπάλου του που διετέλεσε 

δήμαρχος σε ένα από τους μεγαλύτερους δήμους του νομού για 12 χρόνια κ^αι 

περιφερειακός διευθυντής και σύμβουλος υπουργού για άλλα 4 χρόνια. Το 

ερωτηματολόγιο τροποποιήθηκε έτσι ώστε να μην αναφέρεται σε συγκεκριμένη 

υπηρεσία αλλά στον διοικητικό μηχανισμό σαν σύνολο και κυρίως στα θέματα της 

αξιολόγησης της ατομικής και οργανωσιακής δράσης και του τρόπου που θα 

έπρεπε να γίνει σύνδεσή της με συστήματα αμοιβών και κυρώσεων. Το 

τροποποιημένο αυτό ερωτηματολόγιο μαζί με το αρχικό, απαντήθηκε, επίσης, από 

τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Συμβουλίου.

0 όγκος των απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων ξεπέρασε τις 300 σελίδες, και 

το γεγονός ότι ήταν απαραίτητο να επιστραφούν τυπωμένες στους ερωτώμενους 

και να διορθωθούν ή να συμπληρωθούν τυχόν παραλείψεις, έκανε αυτήν την 

προσπάθεια ιδιαίτερα επίπονη. Ακόμη πρόσθετες δυσκολίες υπήρξαν στην 

επεξεργασία όλου αυτού του υλικού κυρίως εξ' αιτίας της φύσης της έρευνας που 

δεν είχε να κάνει με ποσοτικά στοιχεία, που θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν, 

αλλά με απόψεις που η κάθε μία είχε να πει κάτι διαφορετικό. Στην βάση αυτή, και 

με αρκετή δόση αφαίρεσης συντάχθηκαν πρώτα οι πίνακες του παραρτήματος και 

στην συνέχεια έγινε η γραφή που ακολουθεί.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να εξηγηθεί γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριμένη μορφή 

και όχι κάποια άλλη. Οι δυνατές επιλογές ήταν :

• Να γίνει έρευνα σε πλάτος, με ερωτηματολόγιο που θα απευθύνεται σε μεγάλο 

αριθμό υπαλλήλων ( π.χ. τυχαίο δείγμα 200 ατόμων ), από όλες τις υπηρεσίες 

που διέπονται από το ίδιο θεσμικό πλαίσιο.

• Να γίνει έρευνα σε βάθος, σε μία υπηρεσία με μελέτη όλων των διαδικασιών 

εξονυχιστικά ( συμμετοχική παρατήρηση ).

• Να γίνει η έρευνα με την μορφή που έχει εκτεθεί.

Από τις τρεις αυτές, δυνατές επιλογές, η επιλογή της έρευνας σε πλάτος 

απορρίφθηκε με την λογική ότι δεν θα εξασφαλιζόταν επαρκές βάθος, ότι οι 

απόψεις που θα συλλεγόταν δεν θα είχαν ουσιαστικά τίποτα περισσότερο από τα 

γνωστά και τετριμμένα που βρίσκει κανείς οπουδήποτε. Θα διέτρεχε τον κίνδυνο.



62

να κάνει στατιστική σε ευρήματα που, σε πολλές περιπτώσεις, θα ήταν απόψεις

πρόχειρης αρθρογραφίας ή και ακόμα χειρότερα απόψεις καφενείου.

Η σε βάθος επιλογή απορρίφθηκε με την λογική ότι δεν δίνει επαρκή εικόνα όλου

του φάσματος των προβλημάτων και των σχετικών διαδικασιών που ισχύουν στις
ι

διάφορες υπηρεσίες. Αυτό στηρίζεται στο γεγονός ότι, η διαφορές στις 

διαδικασίες, και ακόμη περισσότερο στην απόδοση, ανάμεσα σε μία μικρή 

υπηρεσία του νομού και σε μία μεγάλη (π.χ διεύθυνση Γεωργίας και του τμήματος 

Εργασίας ) είναι τέτοιες που μπορεί να χαρακτηρίζονται από τα συγκεκριμένα 

άτομα της μικρής υπηρεσίας. Ακόμη είναι ολότελα διαφορετικές οι διαδικασίες 

στον Δήμο Σερρών από ότι στην Αστυνομική διεύθυνση ή στην Εκπαίδευση. 

Ακόμη είναι γνωστό το πρόβλημα της δυαρχίας σε χώρους όπως το νοσοκομείο, 

όπου όχι μόνο οι διαδικασίες αλλά και όλες συνολικά οι λειτουργίες έχουν 

ιδιαιτερότητα σε σχέση με άλλες υπηρεσίες. Έτσι προτιμήθηκε η μέση οδός, που 

πιστεύεται, καθώς έχουν ήδη εκτεθεί οι διάφορες πλευρές της, ότι δίνει και 

επαρκές βάθος στην έρευνα αλλά ταυτόχρονα, αφού ερευνώντας , σχεδόν, όλες οι 

υπηρεσίες, εξασφαλίζεται επαρκής εικόνα όλου του φάσματος των προβλημάτων 

και των σχετικών διαδικασιών. Αυτό απαίτησε πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από 

ότι οι άλλες δύο μορφές έρευνας, όμως τα αποτελέσματα, φαίνεται να δείχνουν, 

ότι ήταν η αποτελεσματικότερη.

Στα πλαίσια της θεωρητικής βάσης που διεξήχθη η έρευνα θα είχε ίσως 

ενδιαφέρον να μελετηθούν και οι περιπτώσεις των οργανισμών του δημοσίου όπως ο 

ΟΤΕ, η ΔΕΗ, ο ΟΣΕ κλπ που δεν διέπονται από το ίδιο θεσμικό πλαίσιο κι όχι μόνο 

αναφορικά με τις οργανωσιακές σχέσεις και με τον χειρισμό των ανθρώπινων πόρων 

και να φανούν, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατόν, που και πόσο διαφοροποιούνται 

στα αποτελέσματά τους από την υπόλοιπη δημόσια διοίκηση. Όμως αυτό έχει 

τεράστιες δυσκολίες γιατί οι συγκρίσεις δεν είναι εύκολες και δεν μπορούν να 

αποδοθούν πάντα συγκεκριμένα αποτελέσματα σε συγκεκριμένες αιτίες στο ίδιο 

βαθμό που αυτό γίνεται στις υπηρεσίες που έχουν μελετηθεί. Πέρα από την 

ουσιαστική αυτή δυσκολία, υπάρχει και η δυσκολία του όγκου μίας έρευνας που 

ξεφεύγει από τα πλαίσια μίας διπλωματικής εργασίας αν ληφθεί υπόψη το 

προαναφερθέν μέγεθος του υλικού.
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3.2 ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.2.1 Ενότητα σχετικά με τις προβληματικές καταστάσεις, την καταγραφή του 

χώρου.
\

Α. Γενικές διαπιστώσεις.

Με βάση την διάρθρωση του ερωτηματολογίου που αναφέρθηκε πριν λίγο, εξετάσθηκαν 

κατά σειρά και έτσι παρατίθενται στο παράρτημα, ομαδοποιημένα, τα βασικά στοιχεία της 

επιστημονικής διοίκησης που είναι η αναγνώριση των προβληματικών καταστάσεων, η 

καταγραφή του χώρου και η ανάλυση ως μία ενότητα, η στοχοθεσία με όποιο τρόπο γίνεται 

ως άλλη ενότητα, τα μέσα για την υλοποίηση των στόχων, η αξιολόγηση της οργανωσιακής 

δράσης, η αξιολόγηση της ατομικής δράσης και οι γενικότερες απόψεις για το θέμα της 

μεταρρύθμισης, ως οι υπόλοιπες ενότητες. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η παράθεση των 

ευρημάτων ακολουθεί σε γενικές γραμμές την εξής πορεία : Σε κάθε ενότητα γίνεται πρώτα 

αναφορά σε γεγονότα-απόψεις που έχουν εκφραστεί από όλους ή από τους περισσότερους. 

Ακολουθούν αυτά που απαντιόνται λιγότερο συχνά ή είναι ιδιόμορφες καταστάσεις και 

αφορούν συγκεκριμένες υπηρεσίες. Τέλος παρατίθενται χαρακτηριστικά στοιχεία ή 

περιστατικά που αν και φαίνεται να μην έχουν ευρύτερο ενδιαφέρον, με τον τρόπο τους, 

δείχνουν πλευρές της δημόσιας διοίκησης που κάνουν εντύπωση ακόμη και σε ανθρώπους 

που ξέρουν τι συμβαίνει σ' αυτήν. Το κύριο σημείο εστίασης ήταν το τι συμβαίνει και γιατί 

αυτό συμβαίνει ή δεν συμβαίνει στην δημόσια διοίκηση και σε μικρότερο βαθμό ιδέες ή 

προτάσεις για το πώς έπρεπε να είναι τα πράγματα. Θα γίνει αναλυτικότερη αναφορά στα 

στοιχεία που προαναφέρθηκαν αλλά αυτό που είναι η σοβαρότερη αδυναμία και φαίνεται 

ότι αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία είναι το στοιχείο της αξιολόγησης η οποία λείπει 

παντελώς από την δημόσια διοίκηση. Τα άλλά στοιχεία όχι ότι λειτουργούν σωστά αλλά με 

τον ένα ή τον άλλο τρόπο υπάρχουν είτε γιατί έτσι βρέθηκαν είτε γιατί από κάπου μπαίνουν 

και φυτοζωούν ή έστω παρασιτοζωούν.

Είναι κοινή η διαπίστωση για την χαμηλή αποδοτικότητα-αποτελεσματικότητα της 

δημόσιας διοίκησης και για την κακή ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών. Ως βασικές 

αιτίες θεωρούνται η έλλειψη ελέγχου-αξιολόγησης από την πλευρά της διοίκησης αλλά και 

κοινωνικού ελέγχου, η έλλειψη κινήτρων, η μη σύνδεση της απόδοσης με συστήματα 

αμοιβών-κυρώσεων, το ασφυκτικό θεσμικό πλαίσιο, η αδυναμία των διευθυντών να
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ασκήσουν διοίκηση επειδή δεν έχουν ουσιαστική εξουσία με το υφιστάμενο θεσμικό 

πλαίσιο.

Έχουν τονισθεί με έμφαση τα θέματα του ηλικιακά κυρίως αλλά και επιστημονικά

γερασμένου προσωπικού, η έλλειψη επικοινωνίας με τις κεντρικές υπηρεσίες, η έλλειψη σε
\

γενικές γραμμές διοικητικής κουλτούρας με τις όποιες αλληλεπιδράσεις αυτή συνεπάγεται 

με τις υπόλοιπες παθογένειες.

Όλοι σχεδόν αναφέρθηκαν στο θέμα των παρεμβάσεων από εξωδιοικητικά κέντρα 

κυρίως από πολιτικούς, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις και για παρεμβάσεις από τους 

αιρετούς της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και δημοτικούς συμβούλους που δεν έχουν 

κατανοήσει που τελειώνει ο ρόλος τους και που αρχίζει ο διοικητικός μηχανισμός τον οποίο 

πολλές φορές υποκαθιστούν, παρακάμπτουν και του επιβάλλουν απόψεις όχι πάντα στα 

πλαίσια του νόμου.

Σε αρκετές περιπτώσεις φάνηκε η ανυπαρξία στρατηγικής από την πλευρά της 

κεντρικής διοίκησης σε θέματα που δεν υπάρχει πίεση από οργανωμένα συμφέροντα ή που 

δεν μπορεί να διεκδικήσει η αδύνατη σήμερα, κοινωνία των πολιτών, όπως τα θέματα 

προστασίας του περιβάλλοντος και χωροταξίας γενικότερα, τα θέματα κοινωνικής πρόνοιας, 

τα θέματα γεωργικής ανάπτυξης και έρευνας.

Αυτό που, επίσης, προσπάθησε να εκμαιεύσει η έρευνα για μπλέξιμο και 

αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων, ανάμεσα στις διάφορες υπηρεσίες, δεν φάνηκε να είναι 

τόσο σοβαρό πρόβλημα εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων. Αυτές αναφέρονται κυρίως ανάμεσα 

στην περιφέρεια και στην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση διότι οι αρμοδιότητες που πήγαν να 

δοθούν έμειναν να εκκρεμούν κάπου ενδιάμεσα. Επίσης υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις, εκεί 

όπου το θεσμικό πλαίσιο προσπαθεί να περάσει την συνυπευθυνότητα στις υπηρεσίες, όπως 

π.χ. το θέμα της βιομηχανικής ρύπανσης όπου εμπλέκονται το τμήμα Προστασίας 

Περιβάλλοντος, η διεύθυνση Βιομηχανίας και η διεύθυνση Υγιεινής. Σ' αυτή την 

περίπτωση, το όλοι συνυπεύθυνοι σημαίνει κανένας. Αν δεν υπάρχουν πιέσεις από 

συγκεκριμένες διαμαρτυρίες για περιβαλλοντικά προβλήματα και οχλήσεις κανένας δεν θα 

πάρει την πρωτοβουλία για να επιληφθεί του θέματος.

Σε επί μέρους τομείς εκτός από όσα αναφέρθηκαν υπάρχουν διάφορα προβλήματα που 

σχετίζονται με τις ιδιαιτερότητες της κάθε υπηρεσίας, έχουν την δική τους παθογένεια αλλά 

που αν προσέξει κανείς θα δει ότι αυτά ξεκινούν, τις περισσότερες φορές, από τις ίδιες 

αιτίες και έχουν ανάγκη από το ίδιο φάρμακο.
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Β. Διαπιστώσεις κατά υπηρεσία.

• Στην διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών υπάρχει το πρόβλημα της ποιότητας των έργων 

και αυτό διότι πέρα από την έλλειψη επαρκούς διοικητικού ελέγχου,; υπάρχει 

αδυναμία κοινωνικού ελέγχου κατά την φάση ολοκλήρωσης των μελετών, και των 

κατασκευών. Ο πολίτης αντιλαμβάνεται τις κακοτεχνίες και τις προχειρότητες όταν 

τα έργα δίνονται στην χρήση του κοινού ή αφού αυτά λειτουργήσουν για κάποιο 

χρονικό διάστημα. Έτσι όμως δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης παρέμβασης αλλά 

μόνο κριτικής, συνήθως κατόπιν εορτής.

• Στην διεύθυνση κτηνιατρικής πολύ σοβαρό πρόβλημα φαίνεται να είναι η απαξίωση 

των γνώσεων. Όλοι οι υπηρετούντες κτηνίατροι, έχουν πάρει τα πτυχία τους πριν από 

15 ως 25 χρόνια χωρίς παραπέρα επιμόρφωση και με το παράπονο ότι, άσχετα που 

δεν δίνει κίνητρα η πολιτεία, δεν υπάρχει η δυνατότητα για μεταπτυχιακές σπουδές 

στην κτηνιατρική σχολή του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κυρίως εξ' αιτίας του 

πανεπιστημίου. Ειπώθηκε χαρακτηριστικά ότι η γενετική είναι λέξη άγνωστη στην 

υπηρεσία.

• Η διεύθυνση διοικητικών υπηρεσιών, η παλιά διεύθυνση εσωτερικών όπως είναι 

περισσότερο γνωστή, υποτίθεται ότι είναι η καρδιά της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, 

στην ουσία έχει ένα καθαρά διεκπεραιωτικό ρόλο σε μία σειρά θέματα αλλά πουθενά 

δεν φαίνεται ο διοικητικός της ρόλος. Ασχολείται με μισθοδοσίες, τοιχοκολλεί 

προκηρύξεις για διαγωνισμούς κλπ στους οποίους δεν έχει κανένα λόγο. Δεν έχει 

αρμοδιότητα να αξιολογήσει το προσωπικό της νομαρχίας, να εισηγηθεί προαγωγές, 

να εισηγηθεί τους διευθυντές, τους τμηματάρχες.

• Στην διεύθυνση Γεωργίας μία υπηρεσία με 110 υπαλλήλους από τους οποίους 35 

γεωπόνοι και 15 τεχνολόγοι γεωπονίας, το πρόβλημα είναι παρόμοιο με την 

κτηνιατρική. Ο μέσος όρος ηλικίας των γεωπόνων είναι τα 55 χρόνια. Δεν έχει 

προσληφθεί κανείς την τελευταία 15ετία ενώ έχουν φύγει περίπου 20 άτομα. Ο νομός 

Σερρών αποτελεί μοντέλο αγροτικού νομού με όλες τις γεωργικές παραγωγές εκτός 

από τα εσπεριδοειδή, με 25.000 αγροτικές εκμεταλλεύσεις, με 1.500.000 στρέμματα 

από τα οποία τα 800.000 ποτιστικά, με επιδοτήσεις που ανέρχονται στα 22 δις δρχ 

ετησίως. Σ' αυτόν τον νομό η αρμόδια υπηρεσία έχει να ασχοληθεί με φυτοπροστασία 

εδώ και πολύ καιρό, η γεωργική έρευνα έχει διαγράφει από το λεξιλόγιο, η υπηρεσία
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επιβιώνει με μία μόνο δραστηριότητα που είναι η απορρόφηση πιστώσεων για 

γεωργικές επιδοτήσεις. Έχουν γραφεί κατά καιρούς πολλά για το θέμα, για όλη την 

Ελλάδα, που δεν έχει νόημα ο παραπέρα σχολιασμός.

• Στην διεύθυνση Πρόνοιας τα προβλήματα, όπως είναι αναμενόμενο, είναι πολλά. 

Ξεκινούν από την ουσιαστική έλλειψη φροντίδας του κράτους στις ομάδες αυτές των 

ανθρώπων που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες και τις μικρότερες, συνήθως, 

δυνατότητες για άσκηση πιέσεων που να τις δικαιώνει. Είναι και αυτό μία ένδειξη ότι 

τίποτα δεν γίνεται, δεν παραχωρείταη από καλή θέληση παρά μόνο κάτω από την 

ανάγκη ή την δύναμη των ενδιαφερομένων να το πάρουν από μόνοι τους. Ειδικότητες 

όπως ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι κλπ όχι μόνο δεν υπάρχουν αλλά ούτε καν 

προβλέπονται από το οργανόγραμμα της υπηρεσίας.

• Στην διεύθυνση Πολεοδομίας το πρόβλημα εντοπίζεται στην έλλειψη ουσιαστικού 

ενδιαφέροντος για το περιβάλλον. Στρατηγική που να προβλέπει συγκεκριμένες 

δράσεις, με χρονοδιάγραμμα για χωροταξικά θέματα, για λήψη μέτρων προστασίας 

του περιβάλλοντος, για την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης στους πολίτες δεν 

υπάρχει. Από την άλλη πλευρά στα θέματα αυτά υπάρχουν προβλήματα με 

συμφέροντα πολιτών, που πολλές φορές, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να μην 

χάσουν ούτε σπιθαμή από το οικόπεδό τους, άσχετα αν δεν θα έχουν πεζοδρόμιο για 

να περπατήσουν ή μία ανάσα πράσινου για τα παιδιά τους. Η οπτική που να 

εξυπηρετεί μακροπρόθεσμα ή να εξυπηρετεί δημόσιο συμφέρον δεν υπάρχει.

• Για την υπηρεσία Βιομηχανίας, στην οποία υπηρετώ, όπως έχει προαναφερθεί 

προτιμήθηκε την συνέντευξη να την έχω με τον διευθυντή της υπηρεσίας στην 

Θεσσαλονίκη, από τη μία γιατί η υπηρεσία αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη και 

διαχειρίζεται πολύ περισσότερα και πιο σύνθετα προβλήματα και από την άλλη γιατί 

ο συγκεκριμένος διευθυντής είναι ο αρχαιότερος μηχανικός, στον υψηλότερο βαθμό, 

της ιεραρχίας του υπουργείου Βιομηχανίας. Σχολιάζοντας τις όποιες 

μεταρρυθμιστικές προσπάθειες τις χαρακτήρισε ασπιρίνη σε ασθενή με ανίατη 

ασθένεια. Οι διευθυντές φορτώνονται τυπικά ή ουσιαστικά ευθύνες, καλούνται να 

πολεμήσουν, χωρίς να τους δίνονται όπλα. Γι' αυτό και αν αποτύχουν ή πετύχουν 

λιγότερα από όσα πρέπει κανείς δεν τους ζητά τον λόγο. Οι "παροικούντες στην 

Ιερουσαλήμ"2 το καταλαβαίνουν αλλά χρειάζεται τόσα πολλά να γίνουν, χρειάζεται

2 Είναι χαρακτηριστική η στιχομυθία με τον πρωθυπουργό κ. Κ. Σημίτη, όταν ο τελευταίος ως υπουργός 
Βιομηχανίας επισκέφθηκε τα γραφεία της διεύθυνσης Βιομηχανίας και ρώτησε πως τα πάει η υπηρεσία Ο 
διευθυντής του απάντησε : " άσχημα, όπως όλη η δημόσια διοίκηση " και στην ερώτηση του πρωθυπουργού τι
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μία ριζική αλλαγή που δεν φθάνει η καλή θέληση αλλά και γνώση και τέτοια γνώση

δεν είναι που δεν υπάρχει αλλά δεν είναι ορατό πως μπορεί να αποκτηθεί. Έτσι

αφήνουν τα πράγματα να κυλάνε από μόνα τους μέχρι να φθάσει ο κόμπος στο χτένι..

Αναφερόμενοι ειδικά στα προβλήματα της υπηρεσίας, το σπουδαιότερο από όλα
ι

φαίνεται να είναι η απαξίωση της από τους φορείς τους οποίους υποτίθεται ότι 

εξυπηρετεί. Δημιουργήθηκε για να προωθεί τα θέματα της βιομηχανικής ανάπτυξης, 

την μεταφορά γνώσεων και τεχνογνωσίας, την διαρκή ενημέρωση επενδυτών για 

επενδυτικές ευκαιρίες και την επίλυση προβλημάτων της μεταποίησης. Επειδή δεν 

μπορεί να κάνει σχεδόν τίποτα από όλα αυτά, δεν είναι εύκολο άλλωστε, η ιδιωτική 

πρωτοβουλία φροντίζει μόνη της, όσο μπορεί, χωρίς να περιμένει τίποτα από τη 

δημόσια διοίκηση, ελπίζοντας από αυτή, αν είναι δυνατόν, να παρεμβαίνει όσο 

γίνεται λιγότερο. Αυτό γιατί οι υπηρεσίες μη έχοντας την δυνατότητα για ουσιαστική 

βοήθεια στον ιδιωτικό τομέα, αναλίσκονται σε θέματα αστυνόμευσης σχετικά με το 

αν έχουν ή όχι άδεια λειτουργίας οι βιομηχανίες κλπ Χαρακτηριστικό από τον ίδιο 

χώρο είναι και το θέμα του νέου νόμου που αφορά το καθεστώς που διέπει την 

λειτουργία της μεταποίησης. Οι πληροφορίες φέρνουν να έχει συνταχθεί από, 

έγκριτους, συνταξιούχους δικαστικούς που όμως δεν είχαν καμία σχέση με τους 

ανθρώπους που εργάζονται στην πρώτη γραμμή και εμπλέκονται στις σχετικές 

διαδικασίες. Αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, δηλαδή αυτοί που 

θεσμοθετούν να μην έχουν καμία σχέση με όσους εκτελούν ή αυτοί που σχεδιάζουν 

και αποφασίζουν με αυτούς που πρόκειται να υλοποιήσουν. Έτσι όμως, η μάθηση δεν 

επιτελείται και το ίδιο έργο παίζεται συνέχεια καταλήγοντας σε φάρσα.

• Στην εκπαίδευση οι διαπιστώσεις κινούνται στα ίδια πλαίσια και επί πλέον θα 

μπορούσε να μιλήσει κανείς για μία χαλάρωση συνειδήσεων που πιθανότατα 

οφείλεται στην κατάργηση και αυτής ακόμα της τυπικής αξιολόγησης από το 1981. 

Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται με φιλότιμο το κάνουν για να είναι συνεπείς με τον 

εαυτό τους, τους μαθητές τους και την απήχηση που μπορεί να έχουν οι προσπάθειες 

τους στο κοινωνικό σύνολο, ειδικά στις κλειστές κοινωνίες. Η έλλειψη κινήτρων 

αποτελεί τον αδιάψευστο μάρτυρα για τις αιτίες της κακοδαιμονίας αφού αυτοί οι

φτοαει η ανταπάντηση ήταν " δώσε μου την δυνατότητα να επιλέςω από τα 35 άτομα που έχω, μόνο τα 5 και 
να τους πληρώσω με τους μισθούς που εγώ θέλω με συνολικό κόστος το μισό από τους 35 και θα δουλέψει και 
η υπηρεσία καλύτερα αλλά και οικονομία θα κάνω στο κράτος". Ο πρωθυπουργός κούνησε το κεφάλι του, δεν 
είπε τίποτα και αποχώρησε.
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ίδιοι εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι ιδιωτικά με υψηλά ωρομίσθια, παρέχουν έργο μεγάλης 

ποσότητας και υψηλής κατά τεκμήριο ποιότητας τόσο που σήμερα έχει καθιερωθεί 

επίσημα ο όρος παραπαιδεία.

• Στο νοσοκομείο Σερρών το σοβαρότερο ίσως πρόβλημα, που όμως μάλλον σχετίζεται
ι

με την διοικητική λειτουργία γενικά των νοσοκομείων, είναι το πρόβλήμα της 

δυαρχίας ανάμεσα στην διοίκηση και στην εξουσία που έχουν οι γιατροί, η οποία 

απορρέει από την επιστημονική τους θέση στο χώρο. Ακόμη διατυπώθηκε η άποψη 

για φιλελευθεροποίηση του θεσμικού πλαισίου το οποίο στερεί κάθε δυνατότητα για 

άσκηση διοίκησης.

• Στις σχολές ΟΑΕΔ - ΚΕΤΕΚ δεν υπάρχει καθηκοντολόγιο - οργανόγραμμα, ο 

διευθυντής κάνει όλες τις εργασίες από τα διοικητικά καθήκοντα μέχρι εκπαιδευτικό 

έργο.

• Στο Δασαρχείο υπάρχουν προβλήματα που σχετίζονται με την γενικότερη χαλάρωση 

που παρατηρείται στην δημόσια διοίκηση και που στην συγκεκριμένη υπηρεσία 

εκφράζεται με την συγκέντρωση άτυπα των δραστηριοτήτων στην πόλη. Ενώ 

προβλέπονται 24 δασοφυλάκεια και 4 δασονομεία με δυνατότητα σφραγίδας και 

υπογραφής, σήμερα μένουν στα χαρτιά. Ήταν μία από τις πιο αποκεντρωμένες 

υπηρεσίες και σήμερα όλα μεταφέρθηκαν στην πόλη με αποτέλεσμα πέρα από την 

λειψή παρακολούθηση να φορτώνεται ο προϋπολογισμός με τα εκτός έδρας των 

υπαλλήλων αυτών. Ακόμη παρατηρούνται αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων με την 

διεύθυνση δασών και την περιφέρεια Κ. Μακεδονίας.

• Στις Δ.Ο.Υ. σοβαρό πρόβλημα αποτελούσε η συσσώρευση με αποσπάσεις πλήθους 

υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες εξ' αιτίας του ειδικού επιδόματος που έπαιρναν 

στην υπηρεσία αυτή. Έτσι οι διάφοροι παράγοντες αφού λόγω ΑΣΕΓΊ δεν μπορούσαν 

να διορίσουν όποιον ήθελαν, δεν είχαν και πολλές διεξόδους από το να αποσπούν 

τους "δικούς" τους στις υπηρεσίες με τις καλύτερες παροχές. (Για παράδειγμα ο 

διευθυντής της διεύθυνσης Βιομηχανίας Θεσσαλονίκης που έχει εξαντλήσει όλη την 

μισθολογική κλίμακα δεν είναι σίγουρο αν έχει υψηλότερες αποδοχές από την 

καθαρίστρια της Δ.Ο.Υ. και οπωσδήποτε έχει χαμηλότερες από τον κλητήρα της). 

Έτσι όμως χειριστές μηχανημάτων έργων από την υπηρεσία εγγείων βελτιώσεων 

έγιναν σε μία νύκτα εφοριακοί και αντί για τον εκσκαφέα έπρεπε να ελέγξουν 

φορολογικές δηλώσεις ή τέλος πάντων κάτι να κάνουν. Πρόβλημα επίσης από τα πιο 

σοβαρά, σε μόνιμη βάση, είναι η συχνή αλλαγή των φορολογικών νόμων για λόγους
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τις περισσότερες φορές εισπραχτικούς, με αποτέλεσμα την γενικότερη αναξιοπιστία 

του κρατικού μηχανισμού απέναντι στον σωστό επιχειρηματία και στις προσπάθειες 

ανάπτυξης αλλά και την δυσκολία των εφοριακών υπαλλήλων να εφαρμόζουν 

συνεχώς καινούργιες διατάξεις.

• Στην Αστυνομική διεύθυνση Σερρών το ιδιαίτερο πρόβλημα που αναφέρθηκε αφορά 

την πολυδιάσπαση της υπηρεσίας σε 39 μονάδες ενώ θα αρκούσαν 24, που είναι και 

οι δήμοι του νομού Σερρών. Αυτό εμποδίζει την προσφορά καλύτερων υπηρεσιών 

προς τον πολίτη.

• Στον Δήμο Σερρών τα προβλήματα που εντοπίσθηκαν δεν ήταν διαφορετικά από 

αυτά που αναφέρθηκαν σχεδόν από τους περισσότερους. Σαν ιδιαίτερα προβλήματα 

μπορούν να αναφερθούν ορισμένες επικαλύψεις με την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση 

ενώ το σοβαρότερο από όλα φαίνεται να είναι οι έντονες και άστοχες παρεμβάσεις 

των μελών του δημοτικού συμβουλίου και των δημάρχων στις εργασίες του 

διοικητικού μηχανισμού. Το γεγονός ότι δεν έχει αναπτυχθεί επαγγελματισμός στην 

δημόσια διοίκηση δεν είναι άσχετο από το ότι οι πολιτικοί ή δημοτικοί σύμβουλοι και 

οι λοιποί που την διαφεντεύουν δεν είναι τίποτα περισσότερο από ερασιτέχνες 

χειρίστου είδους, επαγγελματίες είναι μόνο στις αποδοχές.

• Στο Ε.Κ.Δ.Δ. δεν θα αναφερθούμε ιδιαίτερα γιατί τα όποια ιδιαίτερα προβλήματα 

ξεκινούν από ένα μόνο σημείο, το γεγονός ότι πελάτης της υπηρεσίας δεν είναι ο 

πολίτης αλλά αυτή η ίδια η δημόσια διοίκηση. Έτσι μία σειρά από παθογένειες που 

συναντά κανείς εδώ υπάρχουν σε μικρότερο βαθμό ή και καθόλου.

• Αν αναφερθούμε στα προβλήματα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ίσως να έπρεπε 

να ολοκληρώσουμε την εργασία μόνο μ' αυτά. Με μεγάλη συντομία θα μπορούσαμε 

να αναφέρουμε πως είναι απορίας άξιο τι νόημα έχει η έννοια αυτοδιοίκηση, γιατί η 

λέξη περιλαμβάνει την λέξη διοίκηση, όταν δεν έχεις δικό σου προϋπολογισμό, δικό 

σου ανθρώπινο δυναμικό (οι υπάλληλοι της Ν.Α. είναι υπάλληλοι της κεντρικής 

διοίκησης αποσπασμένοι σ' αυτήν), δεν μπορείς ούτε να προσλάβεις ούτε να 

απολύσεις.
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3.2.2 Ενότητα σχετικά με τους στόχους 

Α. Γενικές διαπιστώσεις

Έχει γίνει προσπάθεια με το ερωτηματολόγιο, η έννοια των στόχων, να διερευνηθεί
ι

με τρόπο ώστε να είναι διακριτός ο διαχωρισμός ανάμεσα σε στρατηγικούς ή 

μακροπρόθεσμους στόχους και σε τακτικούς ή μεσοπρόθεσμους ή και 

βραχυπρόθεσμους στόχους της κάθε υπηρεσίας. Πέρα από τον παραπάνω 

διαχωρισμό, καταβλήθηκε προσπάθεια να κατανοηθεί ο τρόπος ανταπόκρισης των 

υπηρεσιών στα αιτήματα των πολιτών. Αυτό σε πολλές περιπτώσεις είναι ενδεχόμενο 

να γίνει με κάποιο σχεδίασμά που να βασίζεται στην γνώση, από την πλευρά της 

υπηρεσίας, του ρυθμού ροής των αιτημάτων. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτό θα 

ήταν και η πλειοψηφία των βραχυπρόθεσμων στόχων όλων σχεδόν των υπηρεσιών. 

Σε άλλες πάλι περιπτώσεις, αυτό μπορεί να γίνεται εντελώς "πυροσβεστικά", χωρίς 

την πολυτέλεια έστω στοιχειώδους προγραμματισμού, παρά μόνο με βάση την 

ετοιμότητα της υπηρεσίας, αν αυτή υπάρχει.

Στο επίπεδο που εξετάσθηκε, στρατηγικός προγραμματισμός δεν υπάρχει. Αυτός 

φαίνεται να είναι έργο και υποχρέωση των κεντρικών υπηρεσιών, στα διάφορα 

υπουργεία. Πόσο είναι στρατηγικός ο προγραμματισμός των υπουργείων, είναι ένα 

ερώτημα που μάλλον απαντιέται πολύ εύκολα. Δεν είναι. Είναι γενικόλογες 

διακηρύξεις για του τι πρέπει να γίνει αλλά πουθενά δεν αναφέρεται συγκεκριμένα, τι 

πρόκειται να υλοποιήσουν οι νομαρχιακές υπηρεσίες, πως και με ποια μέσα θα το 

υλοποιήσουν, με τι χρονοδιάγραμμα. Ακόμα είναι "ψιλά γράμματα" για την κορυφή 

της διοικητικής γραφειοκρατίας, με ποιους τακτικούς στόχους - δράσεις θα 

υποστηρίξουν τους στρατηγικούς στόχους, όπως π.χ. επιμορφώσεις, χρήσης νέων 

τεχνολογιών, παροχής κινήτρων, προσέλκυση νέων ικανών στελεχών κλπ.

Χωρίς να αναφερθούν χωριστά οι υπηρεσίες, θα πρέπει να ειπωθεί ότι στρατηγικός 

σχεδιασμός θα μπορούσε να γίνεται σε πολλά από τα θέματα που χειρίζονται οι 

υπηρεσίες αυτές. Θέματα όπως γεωργικής έρευνας και ανάπτυξης για 

φυτοπροστασία, αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών και βιοτεχνολογία, έρευνα στην 

κτηνοτροφία για πρόληψη ασθενειών, βελτιώσεις ειδών - γενετική, επιμορφώσεις 

αγροτών και κτηνοτροφών. Στα θέματα πρόνοιας, έρευνα και κοινωνικός σχεδιασμός. 

Σε θέματα πολεοδομίας ο στρατηγικός στόχος της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των 

πολιτών. Η βιομηχανική ανάπτυξη και η μεταφορά τεχνολογίας - τεχνογνωσίας, η 

προσφορά υπηρεσιών ποιότητας σε θέματα υγείας, η βελτίωση γενικά της
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παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης -στον .πολίτη, -Ο .περιορισμός και η εξάλειψη 

της ανεργίας μέσα από προγράμματα επιμόρφωσης' και απόκτησης δεξιοτήτων, η 

προστασία και η ασφάλεια του πολίτη από το έγκλημα, γενικά της τήρησης της τάξης 

και της εύρυθμης λειτουργίας του κράτους.

Τι από όλα αυτά γίνεται είναι γνωστό και, εν πάση περιπτώσει, ξεφεύγει από τους 

στόχους αυτής της εργασίας γιατί περνά πρώτα και περισσότερο στην σφαίρα της 

πολιτικής και λιγότερο της διοικητικής επιστήμης . Όμως το γεγονός ότι επικρατεί 

σχετικό χάος στους στρατηγικούς στόχους, δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση να 

ερευνηθεί ο τρόπος που οι υπηρεσίες θέτουν ή όχι στόχους. Επίσης, να γίνει 

παραπέρα εξέταση αν οι υπηρεσίες, στο επίπεδο της έρευνας που έγινε, έχουν την 

δυνατότητα, με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει, να αποφασίσουν και να υλοποιήσουν 

μικρούς ή μεγάλους στόχους. Στην λογική αυτή, αφού δεν είναι δυνατόν να γίνει 

αναφορά σε λήψη στρατηγικών στόχων, δεν είναι δυνατόν να γενικευθεί άποψη στο 

θέμα και έτσι αναγκαστικά θα ερευνηθεί κάθε υπηρεσία χωριστά. Με τον τρόπο αυτό 

θα εξετασθεί μέχρι που φθάνει η δυνατότητα για στοχοθεσία της κάθε υπηρεσίας και 

τι από αυτά συμβαίνει στην πράξη. Ακόμη θα εξετασθούν οι διαδικασίες που 

ακολουθούνται για την εξυπηρέτηση του πολίτη, έστω και χωρίς κανένα σχεδιασμό, 

και η εκτίμηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, όπως τουλάχιστον την 

αντιλαμβάνεται και αξιολογεί η ίδια η υπηρεσία.

Β. Διαπιστώσεις κατά υπηρεσία

• Στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών υπάρχει περισσότερο από τις άλλες υπηρεσίες 

κάποιας μορφής στοχοθεσία. Κάθε χρόνο γίνονται προτάσεις στο Ν.Σ. για ένα 

κατάλογο έργων που πρέπει να γίνουν μελέτες και να δημοπρατηθούν για κατασκευή. 

Οι προτάσεις αυτές περνούν από επεξεργασία από την υπηρεσία προγραμματισμού, 

που υποτίθεται υλοποιεί τις πολιτικές θέσεις της Ν.Α. και έρχονται ως εισήγηση στο 

Ν.Σ. Στην πραγματικότητα πέρα από την κάλυψη πιεστικών αναγκών, γίνεται ένα 

«κόψιμο», «ράψιμο» στην βάση πολιτικών πιέσεων-εξυπηρετήσεων, και όλα αυτά 

στα πλαίσια ενός προϋπολογισμού που έρχεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ και που είναι 

άσχετος με τις πραγματικές ή μη ανάγκες του νομού. Στην λογική αυτή η στοχοθεσία 

έχει να κάνει με την κατασκευή μίας λίστας έργων και μελετών που το μοναδικό 

μέλημα είναι να εξαντληθούν τα χρήματα που προορίζονται για τον ν. Σερρών. 

Ακόμη στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι με αυτό τον τρόπο δεν γίνεται 

λόγος για στόχους ποιότητας των έργων αλλά μόνο για συμμόρφωση στα ακραία
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όρια του επιτρεπτού και όχι πάντα. Τα έργα αυτά αναφέρονται σε ετήσιο σχεδίασμά

που γίνεται από το Ν.Σ. στην βάση των χρηματοοικονομικών πόρων που διαθέτει το

υπουργείο. Στα μεγαλύτερου προϋπολογισμού και χρονικού ορίζοντα -έργα -ο

σχεδιασμός ανήκει στην περιφέρεια Κ. Μακεδονίας και η υλοποίηση από την
ι

νομαρχιακή υπηρεσία.

• Στην Δ/νση Κτηνιατρικής ο προγραμματισμός δράσης βασίζεται στους στόχους που 

θέτει το υπουργείο Γεωργίας. Στην ουσία, η υπηρεσία υλοποιεί τους στόχους αυτούς, 

που αναφέρονται κυρίως στην πρόληψη των ασθενειών στα ζώα, στην βελτίωση 

υποδομών και στον έλεγχο συνθηκών υγιεινής στους χώρους που αναπτύσσονται 

όλες οι κτηνοτροφικές δραστηριότητες μέχρι και την μεταποίηση τους. Η υπηρεσία 

λειτουργεί με στόχους και αναπτύσσει συγκεκριμένες δράσεις, όμως, να σημειωθεί 

πως, αυτό είναι αποτέλεσμα απαιτήσεων της Ε.Ε. που χρηματοδοτεί το μεγαλύτερο 

μέρος αυτών των προγραμμάτων. Οι στόχοι αυτοί έχουν ως βάση σχεδιασμού, την 

απορρόφηση των πιστώσεων που δίνει η Ε.Ε . Το φαινόμενο αυτό θα το δούμε και 

σε αρκετές άλλες υπηρεσίες και μάλιστα σε μερικές από αυτές έχει πάρει μορφή 

επιδημίας, τέτοιας που η επιβίωση αυτών των υπηρεσιών να στηρίζεται στις 

Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Να αποσαφηνιστεί εξ' αρχής ότι η στοχοθεσία αυτή αφού 

επικεντρώνεται στην απορρόφηση των πιστώσεων και ενδιαφέρεται μόνο για αυτό, 

τις μόνες παραμέτρους που λαμβάνει υπόψη είναι η τήρηση των χρονικών ορίων και 

υποχρεώσεων καθώς και το καθαρά ποσοτικό μέρος των έργων και δράσεων που 

αναπτύσσονται. Θεωρείται δεδομένο ότι η ποιότητα υστερεί σε τέτοιο βαθμό που να 

γίνεται μόλις και μετά βίας αποδεκτή από τα αρμόδια όργανα. Δεν είναι άλλωστε 

τυχαίο το γεγονός ότι οι δράσεις που αναπτύσσονται αφορούν έργα, κυρίως τεχνικά, 

με χαμηλό σχετικά επίπεδο τεχνογνωσίας π.χ. εκσυγχρονισμός κρεατοσφαγείων. 

Αντίθετα η υπηρεσία βρέθηκε σε πλήρη αδυναμία με το θέμα των διοξινών, που 

ανέκυψε πρόσφατα, γιατί δεν έχουν αναπτυχθεί καθόλου δράσεις στην κατεύθυνση 

της βελτίωσης του εργαστηριακού εξοπλισμού ελέγχων καθώς και της ανάπτυξης, 

των κατάλληλων προς τούτο, ανθρώπινων πόρων. Δεν θα μπορούσε να 

χαρακτηρισθεί σαν στόχος η προσπάθεια της υπηρεσίας να ανταποκρίνεται στα 

αιτήματα των πολιτών και πολύ περισσότερο στις περιπτώσεις καταστολής όπου οι 

παρεμβάσεις έχουν στην κυριολεξία πυροσβεστικό χαρακτήρα. Όσες φορές 

προκύπτει τέτοια ανάγκη, όπως έχει γίνει σε περιπτώσεις μελιταίου πυρετού, η 

υπηρεσία αναδιατάσσει όλες τις δράσεις της για την επιτυχία του στόχου της 

καταστολής.
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• Στην Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης, ουσιαστικά καμία δυνατότητα σχεδιασμού δεν 

δίνεται και αναλώνεται στην παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη, διαδικασίες που 

ίσως δεν έπρεπε πλέον να εκτελούνται από την συγκεκριμένη υπηρεσία. Στον 

σχεδίασμά της υπηρεσίας ήταν και υλοποιείται ικανοποιητικά η μηχανοργάνωση
Ί

όλων των στοιχείων και μεταβολών του προσωπικού. Την εργασία αυτή 

επιφορτίσθηκαν κάποια άτομα και το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με τον στόχο - 

"πρόγραμμα ποιότητας για τον πολίτη". Το γεγονός ότι μετά από κόπους και βάσανα 

κατάφερε να ορισθεί επιτροπή διοίκησης του έργου, και κατά τα σχόλια κάποιων, όχι 

ότι καλύτερο θα μπορούσε να υπάρξει, και επίσης το γεγονός ότι η αλληλοσύνδεση 

με τις κεντρικές υπηρεσίες γίνεται με ένα μόνο άτομο φθάνει για να βγουν τα 

απαραίτητα συμπεράσματα. Εδώ, βλέπετε, δεν υπάρχουν επιδοτήσεις.

• Στην Δ/νση Γεωργίας, στην πιο καίρια υπηρεσία του νομού, όπως φάνηκε και από 

την παράθεση των προβληματικών καταστάσεων στην προηγούμενη ενότητα, δεν θα 

μπορούσε παρά να υπάρχουν και οι πιο ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις και στο θέμα 

της στοχοθεσίας. Έτσι οι στόχοι που τίθενται από το υπουργείο για γεωργική 

ανάπτυξη που συνίσταται στα σχέδια βελτίωσης των καλλιεργειών, στην 

παρακολούθηση τους, στην καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών των φυτών είναι 

ασκήσεις επί χάρτου. Η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση δεν μετέχει, δεν μπορεί να 

αποφασίσει σε τίποτα από αυτά, στην ουσία ούτε ελέγχει τίποτα. Το μόνο για το 

οποίο ενδιαφέρεται, χωρίς ωστόσο να έχει και εξουσία ελέγχου είναι να πάρουν οι 

αγρότες του νομού τα 22δις των επιδοτήσεων. Αυτό είναι και η αιτία και ο μόνος 

ουσιαστικά στόχος της υπηρεσίας που, από τον Ιούλιο και μέχρι τέλους του έτους, 

δεν ασχολείται με τίποτα άλλο παρά μόνο με αυτό. 

Πριν από μία εξαετία, με πρωτοβουλία του τότε νομάρχη είχε γίνει το Γ και 

τελευταίο αναπτυξιακό συνέδριο στο νομό, όπου καταγράφηκαν τα προβλήματα 

όλων των τομέων και κυρίως της γεωργίας. Έγιναν προτάσεις και μπήκαν στόχοι για 

τις προβληματικές καλλιέργειες, μονοκαλλιέργειες και μη αρδευόμενες περιοχές, 

αλλά έμειναν όπως ήταν φυσικό στα χαρτιά. Τι στόχους να υλοποιήσεις χωρίς μέσα 

και πώς να διαπιστώσεις αν οι στόχοι που έβαλες είναι ρεαλιστικοί αν δεν δοκιμάσεις 

να τους εφαρμόσεις. Τότε όμως, δεν είναι δύσκολο να εξηγήσεις γιατί ο αγροτικός 

πληθυσμός του νομού από 250.000 το 1970 έχει πέσει στις 100.000 σήμερα.

• Στην Δ/νση Πρόνοιας κρίνεται το κοινωνικό πρόσωπο της κυβέρνησης. Δεν γίνεται 

έρευνα και φυσικά κοινωνικός σχεδιασμός αλλά μία ευκαιριακή επιδοματική
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πολιτική. Σε όλη αυτή τη διαδικασία η υπηρεσία και η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση,

γενικότερα, δεν έχουν κανένα ρόλο πέρα από να μοιράζουν τα όποια επιδόματα και

να διεκπεραιώνουν τις τρέχουσες υποθέσεις των πολιτών3. Η υπηρεσία πολλές φορές

έχει κάνει προτάσεις για ιδρύσεις παιδικών σταθμών, γηροκομείων αλλά αυτά μένουν
ι

στα χαρτιά.

• Για την Διεύθυνση Πολεοδομίας αναφερθήκαμε αρκετά στην προηγούμενη ενότητα 

και ίσως ακούγεται ως χλευασμός ότι στρατηγικός στόχος είναι η αναβάθμιση της 

ζωής των πολιτών στο βαθμό που αυτό εξαρτάται από το περιβάλλον, την χωροταξία 

και την κατοικία. Έτσι επί μέρους στόχοι που μπορούν να τεθούν και το κυριότερο 

για αυτούς που υπάρχει η δυνατότητα να αποφασίσει το νομαρχιακό συμβούλιο, 

όπως πρόσθετοι περιορισμοί στην δόμηση, συναντούν τις αντιδράσεις του κόσμου 

που έχει συμφέροντα και τα οποία θίγονται από αυτές τις ρυθμίσεις. Έτσι έχουμε 

φθάσει σε μία απαράδεκτη κατάσταση, σε οικισμούς με παραδοσιακό χαρακτήρα και 

με πληθυσμό 6000 κατοίκων όπως το Σιδηρόκαστρο, να χτίζονται οκταόροφα κτίρια 

λες και θέλουν να στεγάσουν όλο τον οικισμό σε μερικές πολυκατοικίες. Ο 

σχεδιασμός στην περίπτωση αυτή δεν ξεκινά με αφετηρία και κατευθυντήρια γραμμή 

την ποιότητα της κατοικίας, της ζωής εν γένεμ αλλά από το δυνητικό κέρδος ή ζημία 

της απόφασης που έχουν την τόλμη να πάρουν οι αιρετοί.

• Στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας Βιομηχανίας, στρατηγικός στόχος είναι η παροχή 

υπηρεσιών στην βιομηχανία για ανάπτυξη. Αυτό εξαντλείται στην εκτέλεση 

αποφάσεων και στην οργάνωση της εξυπηρέτησης του πολίτη στα αιτήματα που 

αυτός υποβάλλει.

3 Είναι χαρακτηριστικό, από κάθε άποψη, το περιστατικό που συνέβη. την επόμενη μέρα της 

συνέντευξης που μου παραχώρησε ο διευθυντής της υπηρεσίας, σ' αυτόν τον ίδιο. Άτομο με 

ψυχολογικά προβλήματα, ζητούσε από τον διευθυντή να του δώσει κάποιο επίδομα το οποίο δεν 

δικαιούταν. Σ' αυτές τις περιπτώσεις, η αιτιολογημένη άρνηση για ικανοποίηση μη νόμιμου αιτήματος, 

ας μην υποτεθεί ότι είναι κάτι που ο πολίτης μπορεί να το καταλάβει πάντα και αυτό γιατί δεν τον 

συμφέρει να το καταλάβει. Μόνο όσοι ζουν την δημόσια διοίκηση από μέσα γνωρίζουν' πως σ’ αυτές 

τις περιπτώσεις, είναι καλύτερα να εργάζεσαι στον ιδιωτικό τομέα, και να επιλέγεις αυτούς που θέλεις 

για πελάτες σου. Τέτοια περιστατικά δεν είναι εύκολο να τα "ξεφορτωθείς" και στην περίπτωση μας 

το αποτέλεσμα ήταν η χειροδικία κατά του διευθυντή και η παρέμβαση της αστυνομίας και του 

νομάρχη. Και αφού το θέμα μας ασχολείται με την οργανωσιακή μάθηση, να μην παραλείψουμε να 

αναφέρουμε πως, αμέσως μετά ο νομάρχης "επελήφθη" του θέματος και "βρήκε", προσωπικά τρόπο 

να πάρει ο πολίτης το επίδομα που δεν' δικαιούταν'. Έτσι όμως η δημόσια διοίκηση "μαθαίνει".
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• Στην Εκπαίδευση οχ αποφάσεις που μπορεί να εισηγηθεί το νομαρχιακό συμβούλιο, 

για υλοποίηση από το υπουργείο, σχετίζονται με αυξήσεις - μειώσεις αιθουσών και 

του αντίστοιχου εκπαιδευτικού προσωπικού. Ακόμα προτάσεις για ενισχυτική 

διδασκαλία στις περιοχές που υπάρχουν έντονα προβλήματα κυρίως εξ' αιτίας της 

μετανάστευσης. Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται αλλά, ας σημειωθεί πως στον νομό 

Σερρών από το 1960 και μετά χρειάσθηκε μόνο να μειωθούν οι αίθουσες, ο 

μαθητικός πληθυσμός υποδιπλασιάστηκε, και οι βελτιώσεις σε υποδομές δεν ήταν 

άξιες λόγου, αφού τις περισσότερες φορές αφορούσαν μόνο ηλεκτρομηχανολογικές 

εγκαταστάσεις.

• Για το νοσοκομείο Σερρών, οι όποιοι στόχοι για την δημιουργία νέων υποδομών ή 

επέκτασης των υφισταμένων καθώς και η κάλυψη αναγκών των κέντρων υγείας και 

των αγροτικών ιατρείων, αφ’ ενός μεν γίνονται εμπειρικά-διαισθητικά γιατί δεν 

υπάρχει καταγραφή των στοιχείων που συνθέτουν το πρόβλημα «υγεία» στο νομό και 

αφ’ ετέρου οι αποφάσεις λαμβάνονται από το υπουργείο μετά από εισήγηση του Δ.Σ. 

του νοσοκομείου. Μ’ αυτόν τον τρόπο, βέβαια, οι όποιοι στόχοι είναι παρόμοια 

εμπειρικοί-διαισθητικοί, μέσα από χρονοβόρες διαδικασίες και με ολική σχεδόν 

παράκαμψη του Ν.Σ. το οποίο μετέχει στο Δ.Σ. του νοσοκομείου με ένα μέλος του. 

Παρατηρούμε, δηλαδή, το φαινόμενο να τίθενται στόχοι από το υπουργείο, χωρίς την 

άποψη του εκλεγμένου τοπικού οργάνου, και αυτό όσο κι αν έχει να κάνει με την 

εφαρμογή μιάς πολιτικής υγείας από την εκλεγμένη κυβέρνηση στην πράξη καταργεί 

την ευελιξία του Δ.Σ., που έτσι κι αλλιώς ελέγχει η εκάστοτε κυβέρνηση. 

Ταυτόχρονα δεν δίνει καμία δυνατότητα στον νομάρχη για, περιορισμένες έστω, 

επεμβάσεις σε θέματα που λογικά γνωρίζει καλύτερα και μπορεί να ελέγξει. Από 

τους στόχους που έχει για υλοποίηση το Δ.Σ. είναι η μηχανοργάνωση σε όσο 

περισσότερα επίπεδα είναι δυνατόν. Στόχοι που μπαίνουν αλλά συναντούν την 

έντονη αντίδραση τμημάτων του προσωπικού, αφορούν αναδιατάξεις προσωπικού 

για καλύτερη λειτουργία του οργανισμού. Εδώ φαίνεται η αδυναμία της διοίκησης, 

εξ’ αιτίας της περιορισμένης εξουσίας, να θέσει στόχους που είναι "εκ των ουκ άνευ" 

για να διοικήσει.

• Στις σχολές του ΟΑΕΔ συμβαίνει παρόμοια διαδικασία. Δεν υπάρχει καταγραφή 

αναγκών σε εκπαίδευση που να αφορά τεχνικές ειδικότητες χαμηλής σχετικά 

ειδίκευσης αλλά ούτε και μία κεντρικά εκφρασμένη μακροπρόθεσμη πολιτική 

δημιουργίας καταρτισμένου εργατικού δυναμικού ώστε οι σχολές να προσαρμόσουν
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στόχους σε πραγματικές ανάγκες ή σε ανάγκες που προβλέπεται ότι θα προκόψουν. 

Στην πραγματικότητα οι σχολές αυτές λέιτουργούν σαν δίχτυ που συγκρατεί, όσο 

γίνεται, από τις καφετέριες κλπ «ευαγή» ιδρύματα, τα παιδιά .που δεν .μπορούν, να 

παρακολουθήσουν ούτε καν τα υποβαθμισμένα τεχνικά και επαγγελματικά λύκεια. 

Ακόμη φαίνεται ότι οι ειδικότητες που δημιουργούνται σχετίζονται πιο ποίύ με τις 

διαθέσιμες ειδικότητες, των δυναμένων να διδάξουν, καθηγητών στις σχολές αυτές. 

Επίσης, βασικός συντελεστής για την δημιουργία μίας νέας σχολής είναι αν υπάρχουν 

τα μέσα και όχι αντίστροφα, δηλαδή, αν υπάρχουν εργαστήρια και κυρίως 

προοπτικές για πρακτική απασχόληση από ιδιωτικούς φορείς. Η λήψη της απόφασης 

δημιουργίας νέων τμημάτων λαμβάνεται από το υπουργείο και δεν υπάρχει 

προηγούμενο να καταργηθεί κάπου έστω και ένα τμήμα επειδή πιθανόν εξέλιπαν οι 

λόγοι που είχαν οδηγήσει στην δημιουργία του. Φυσικά αυτό έχει σχέση με το 

γεγονός ότι ποτέ δεν υπάρχουν στοιχεία που να αξιολογούν τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν από τις συγκεκριμένες δράσεις και όχι από το γεγονός ότι η στοχοθεσία 

ήταν απόλυτα σωστή και συνεπώς δεν χρειάσθηκε καμία διόρθωση. Και εδώ η 

παρέμβαση της Ν.Α. είναι ουσιαστικά μηδενική και αυτό οδηγεί σε συμπεράσματα 

και για το εύρος της αποκέντρωσης στην Ελληνική πραγματικότητα.

• Το Δασαρχείο Σερρών, ίσως είναι η μόνη υπηρεσία στην οποία υπάρχει μορφή 

στρατηγικού σχεδιασμού. Αφορά την σύνταξη και εφαρμογή μελετών για ανάπλαση 

και εκμετάλλευση δασών. Το συνολικό πλαίσιο τοποθετείται με χρονικό ορίζοντα 

την 20ετία. Στην εισήγηση εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες αλλά την συνολική 

ευθύνη έχει το δασαρχείο. Η απόφαση παίρνεται στο υπουργείο και υλοποιείται από 

το δασαρχείο. Η πορεία εκτέλεσης του έργου εξαρτάται από τις πιστώσεις που 

διατίθενται και αυτό μπορεί να συμβεί γιατί το συνολικό σχέδιο έχει την δυνατότητα 

να εκτελεστεί σε στάδια. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν δοθούν τα χρήματα που 

προβλέπει το σχέδιο, τότε θα γίνουν λιγότερες μελέτες ή θα δενδροφυτευθούν 

λιγότερες εκτάσεις. Παρόμοιοι στόχοι αλλά με μικρότερο χρονικό ορίζοντα αφορούν 

τις διευθετήσεις χειμάρρων, τους βοσκότοπους, τις λευκοκαλλιέργειες κλπ. Στον 

σχεδιασμό μετέχει ο πολίτης εκπροσωπούμενος από τον δήμο ή τις κοινότητες. Η 

συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης αντί να προωθεί την διαφάνεια και την 

καλύτερη πληροφόρηση των υπηρεσιών στα συγκεκριμένα προβλήματα μάλλον 

προσπαθεί να συσκοτίσει τα πράγματα. Έτσι αν είναι να παραχωρηθούν εκτάσεις 

στους δήμους, ο αριθμός των ζώων δηλώνεται διπλάσιος. Αν διατυπωθεί αντίστροφα 

το ερώτημα και αφορά την χρηματική συνεισφορά του δήμου, ανάλογα με τον
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αριθμό των ζώων, τότε δηλώνονται τα μισά. Φυσικά, κατά την στοχοθεσία, αυτά

είναι ψευτοπροβλήματα μπροστά στα προβλήματα που έχουν δασαρχεία άλλων

περιοχών, με υψηλή αξία γης, όπως για παράδειγμα στα Βόρεια προάστια της Αθήνας

ή στο Πανόραμα της Θεσσαλονίκης. Με βάση αυτή την παρατήρηση γίνεται
ι

κατανοητό πως στην συγκεκριμένη στοχοθεσία δεν υπάρχουν έντονες παρεμβάσεις 

από εξωδιοικητικά κέντρα αλλά ταυτόχρονα δεν υπάρχει και ενδιαφέρον να 

προωθηθούν πολιτικές δασικής ανάπτυξης. Αναφέρθηκε το παράδειγμα της 

λευκοκαλλιέργειας στην Ιταλία όπου ο σχεδιασμός ξεκινά από την σύνταξη μελέτης 

για φυτεύσεις και ολοκληρώνεται με την χρήση του ξύλου από τις -επιπλοβιομηχανίες 

και τον δευτερογενή τομέα συνολικά.

• Στις Δ.Ο.Υ. ο στρατηγικός στόχος είναι ένας, η είσπραξη χρημάτων. Οι στόχοι 

αφορούν τι ποσό πρέπει να εισπράξει η κάθε εφορία και μπαίνουν πάντα σαν ένα 

ποσοστό επί πλέον του στόχου του προηγούμενου χρόνου. Αν τύχει κάποια χρονιά, 

κάποια υπηρεσία και "βγάλει λαγό", εισπράξει, δηλαδή, κάποια περισσότερα 

χρήματα π.χ. από φοροδιαφυγή ή από κάποια εκκαθάριση, αυτό αποτελεί ορόσημο 

και ταυτόχρονα θηλιά στον λαιμό του εφόρου για τις χρονιές που θα έλθουν. Οι 

δραστηριότητες που σχετίζονται με εξυπηρέτηση του πολίτη και δεν αφορούν έσοδα 

για το δημόσιο, έρχονται σε δεύτερη προτεραιότητα. Κανένας διευθυντής Δ.Ο.Υ. δεν 

φεύγει από την θέση του αν καταφέρει να αυξήσει τα έσοδα.

• Στην Αστυνομική Διεύθυνση οι στόχοι έρχονται ιεραρχικά και εκτελούνται χωρίς 

ιδιαίτερη εξειδίκευση για τον κάθε χώρο. Στόχοι όμως μπαίνουν και σε τοπικό 

επίπεδο, ειδικά αν δεν απαιτούν πόρους που δεν είναι δυσεύρετοι. Έτσι κατά 

διαστήματα, που παρατηρείται αύξηση των τροχαίων, εντείνονται οι έλεγχοι της 

τροχαίας, παρόμοια έκτακτοι στόχοι είναι δυνατόν να μπούνε για την 

λαθρομετανάστευση, τα ναρκωτικά κλπ.

• Ο Δήμος Σερρών διαφοροποιείται ουσιαστικά, από όσες υπηρεσίες και οργανισμούς 

εξετάσθηκαν μέχρι τώρα, στα θέματα του καθορισμού των στόχων, κυρίως και εξ' 

αιτίας της δυνατότητας σύνταξης προϋπολογισμού. Παρότι ειπώθηκε ότι οι πόροι 

δεν είναι επαρκείς, εντούτοις υπάρχει η δυνατότητα να παρθούν αποφάσεις άμεσα 

και όχι απλά να γίνονται εισηγήσεις, να υποστηριχθούν δράσεις - στόχοι που η 

δημοτική αρχή θεωρεί σωστούς και όχι κάποια κεντρική υπηρεσία υπουργείου. Έχει 

την δυνατότητα να δημιουργήσει μέχρι και δημοτικές επιχειρήσεις όπως έχει γίνει για 

παράδειγμα με την Δ.Ε.Υ.Α.Σ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης



78

Σερρών ), την Δ.Ε.Π.Κ.Α ( Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής και Κοινωνικής 

Ανάπτυξης ) , το περιφερειακό θέατρο, την επιχείρηση παιδικών σταθμών, 

επαγγελματικής κατάρτισης κλπ. Οι στόχοι που θέτει η δημοτική αρχή δεν είναι 

εύκολο να κριθούν αν είναι σωστοί ή όχι. Η δυσκολία επιτείνεται από το γεγονός ότι 

δεν ελέγχονται για το πώς υλοποιούνται οι στόχοι αλλά μόνο αν υλοποιούνται, και 

πολλές φορές, με οποιοδήποτε τίμημα. Τους σωστούς η μη στόχους, υποτίθεται ότι, 

τους κρίνει ο δημότης που φορολογείται, μέσα από τα προγράμματα των δημοτικών 

παρατάξεων. Όμως από την διοικητική πλευρά αυτό έχει μικρή σημασία. 

Περισσότερο έχει σημασία, όταν θα κληθεί να σχεδιάσει και να προχωρήσει στην 

αποδοτική χρήση των διαθέσιμων πόρων, για την επιτυχία του στόχου που έθεσε η 

δημοτική αρχή, να δοθεί η εξουσία να το πετύχει χωρίς παρεμβάσεις στο έργο της. 

Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται και το "ημίφως" που χαρακτηρίζει τις αμφισβητούμενες 

ικανότητες των περισσοτέρων δημοτικών συμβούλων, γίνεται "σκοτάδι" μέσα στην 

κοινωνικοπολιτιστική "καταχνιά" του Σερραϊκού και του Ελλαδικού χώρου.

• Στο Ε.Κ.Δ.Δ. στρατηγικός στόχος της υπηρεσίας είναι η εκπαίδευση - επιμόρφωση 

στο δημόσιο τομέα με ευρύ θεματολογικό πλαίσιο. Η υπηρεσία κάνει ανίχνευση - 

καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών και από εδώ μπαίνουν οι επί μέρους στόχοι. 

Στην βάση του στρατηγικού στόχου, η υπηρεσία έθεσε εσωτερικούς - τακτικούς 

στόχους με σκοπό την εξυπηρέτησή του. Αυτοί είναι:

Α) η απόκτηση ISO 9001 

Β) εφαρμογή της τεχνικής BPR

Γ) απόκτηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος

Οι στόχοι αυτοί έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ και 

χρηματοδοτούνται, σχεδόν, αποκλειστικά από αυτό. Μέσα από την υλοποίηση του 

BPR είναι πιθανόν να οδηγηθεί και σε δομικό ανασχηματισμό, ενώ η χρήση του 

ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, προσδοκάται ότι θα αποτελέσει το 

μέσο για εφαρμογή νέων τεχνολογιών όπως μάθηση από απόσταση.

Όπως έχει παρατηρηθεί και σε άλλες υπηρεσίες, η απορροφητικότητα κονδυλίων, 

από τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ στην συγκεκριμένη περίπτωση, τείνει να γίνει ο στρατηγικός 

στόχος της υπηρεσίας. Αυτός ο στόχος κι εδώ εκφράζεται κυρίως ποσοτικά, 

μετρώντας τον αριθμό των σεμιναρίων, των εκπαιδευομένων κλπ. Η 

απορροφητικότητα έγινε κριτήριο επιβίωσης του οργανισμού. Το Ε.Κ.Δ.Δ. με χρήση 

πόρων (όχι πάντα σωστή ) από το 1° Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, έμαθε να 

χρησιμοποιεί σωστά τους πόρους από το 2°. Αυτό δεν μπορεί να ειπωθεί για άλλες



79

υπηρεσίες και για την κεντρική εξουσία,, που όπως είπε κάποιος μεταξύ σοβαρού και 

αστείου, προκειμένου να απορροφηθούν χρήματα, είναι ικανοί να τα μοιράσουν στην 

πλατεία Συντάγματος..

• Στην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση έγινε αναφορά στην προηγούμενη ενότητα αλλά και 

μέσα από τον τρόπο που θέτουν στόχους οι υπηρεσίες, έτσι ώστε να μην έχει νόημα 

κάποια ιδιαίτερη παρουσίαση. Απλά σαν το ευρύτερο σύνολο, θα ήταν δυνατόν να 

θέτει στόχους που εξυπηρετούν διϋπηρεσιακούς τομείς και δραστηριότητες αλλά έχει 

ήδη αναφερθεί ότι οι δυνατότητές της είναι ασφυκτικά περιορισμένες ανάμεσα στην 

περιφέρεια, στον εκπρόσωπό της περιφέρειας στον νομό, στην τοπική αυτοδιοίκηση 

πρώτου βαθμού και στην ανυπαρξία μέσων για να σχεδιάσει και να υλοποιήσει 

πολιτική.

3.2.3 Ενότητα σχετικά με τους πόρους που χρησιμοποιούνται, συσχέτιση με τους 

στόχους.

Α. Ανθρώπινοι πόροι - οργανωτικά σχήματα.

Σε καμία από τις υπηρεσίες που εξετάσθηκαν δεν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής και 

πρόσληψης προσωπικού εκτός από τον Δήμο Σερρών. Στην Αστυνομία, στην εκπαίδευση 

και στο νοσοκομείο ( όσον αφορά τους ειδικευόμενους και τους αγροτικούς γιατρούς ), 

υπάρχει συνεχής ροή προσωπικού, είτε με νέες προσλήψεις, που διενεργεί η κεντρική 

υπηρεσία των υπουργείων, είτε με μεταθέσεις. Ακόμη σε μία μόνο περίπτωση, αναφέρθηκε 

η δυνατότητα προσλήψεων, για έκτακτες ανάγκες, από την κτηνιατρική υπηρεσία με βάση 

το νόμο για τις θεομηνίες. Ενεργοποιήθηκε με την εμφάνιση τυφώδους πυρετού, μαζί με την 

έκτακτη χορήγηση κονδυλίων για την καταστολή. Σε ανάλογη περίπτωση, όπως στον 

σεισμό της Θεσσαλονίκης που έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα και την περιοχή της 

Νιγρίτας, δεν υπήρχε η ίδια αντιμετώπιση για υπηρεσίες όπως της πρόνοιας και της 

πολεοδομίας.

Σχεδόν σε όλες τις υπηρεσίες, έχουν να γίνουν προσλήψεις προσωπικού από το 1984. Ο 

συνολικός αριθμός των υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες που εξετάσθηκαν, σε 

σχέση με τότε είναι σαφώς μικρότερος. Η μείωση φαίνεται να είχε μεγαλύτερη επίδραση 

στο επιστημονικό προσωπικό, γιατί από τα στοιχεία που δόθηκαν φάνηκε πως εδώ το 

πρόβλημα είναι σαφώς μεγαλύτερο. Οι απόψεις, αναφορικά με το αν το προσωπικό είναι 

επαρκές, ήταν αντιφατικές. Ως ένα σημείο αυτό είναι λογικό να συμβαίνει γιατί, αν δεν
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υπάρχει στοχοθεσία, και αξιολόγηση της υλοποίησης των στόχων, πως θα κριθεί αν τα μέσα 

που χρησιμοποιήθηκαν ήταν επαρκή ή ανεπαρκή. Υπήρξαν περιπτώσεις που αναφέρθηκε 

πως το προσωπικό δεν αρκεί για εκπλήρωση στοιχειωδών υποχρεώσεων και άλλες που 

θεωρούν ότι αυτό είναι υπεραρκετό αλλά ότι στην πλειοψηφία του είναι ακατάλληλο. Είναι 

χαρακτηριστική, μ' αυτήν την έννοια, η στιχομυθία του διευθυντή της διεύθυνσης 

Βιομηχανίας Θεσσαλονίκης με τον πρωθυπουργό, που αναφέρθηκε σε προηγούμενη 

ενότητα.

Η ακαταλληλότητα του προσωπικού διαφοροποιείται σε δύο κύριες ομάδες :

Στην πρώτη, που αφορά το επιστημονικό προσωπικό, οφείλεται κυρίως στο ότι όεν 

έχουν ανανεωθεί οι γνώσεις του, είτε λόγω έλλειψης ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης, είτε 

γιατί δεν υπάρχουν κίνητρα για ατομική μάθηση και αυτομόρφωση. Στο σημείο αυτό να 

αναφερθεί πως οι προσπάθειες επιμόρφωσης που είναι γνωστές από το Ε.ΚΔ.Δ., στοχεύουν 

κυρίως σε θέματα ποιότητας, διοίκησης και πληροφορικής. Είναι αδύνατον να 

προσεγγίσουν θέματα επιστημονικά ειδικοτήτων μηχανικών, γεωπόνων, κτηνιάτρων, 

ιατρών κλπ. Στα θέματα αυτά οι γνώσεις δεν ανανεώνονται και από την πλευρά της 

πολιτείας δεν έχει καταβληθεί η παραμικρή προσπάθεια προσέγγισης δημοσίων υπηρεσιών 

και πανεπιστημίων. Έτσι, όπως φαίνεται, από την μία πλευρά δεν συντελείται οργανωσιακή 

μάθηση και από την άλλη ούτε απόκτηση αφηρημένης, θεωρητικής γνώσης.

Στην δεύτερη, που αφορά προσωπικό χαμηλών τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, η 

ακαταλληλότητα οφείλεται, στον τρόπο με τον οποίο προσλήφθηκαν (κυρίως με ρουσφέτι), 

που σε πολλές περιπτώσεις, οι πιο πολλοί από αυτούς ήταν γενικά ακατάλληλοι για 

οποιαδήποτε εργασία4.

Στις περισσότερες υπηρεσίες, το οργανωτικό σχήμα είναι αυτό που υπάρχει από την 

εποχή ίδρυσης του υπουργείου στο οποίο υπάγονται. Δυστυχώς, τα περισσότερα από αυτά , 

είναι από την πρώτη μεταπολεμική εποχή. Δεν δίνεται η δυνατότητα ούτε καν να 

διαχειριστείς το προσωπικό. Αυτό εντάσσεται σε ορισμένα τμήματα και στο ενδεχόμενο που 

θα χρεωθεί εργασία που δεν είναι του τμήματός του μπορεί να αρνηθεί να την εκτελέσει. 

Ακόμη και με την εφαρμογή του θεσμού της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, που παρείχε την 

δυνατότητα για νέα οργανωτικά σχήματα, δεν έγινε τίποτα περισσότερο από του να μπουν 

οι υπηρεσίες, στον νέο οργανισμό, όπως ήταν και πριν. Ορισμένες, ολιγομελείς, διευθύνσεις

4 Είναι χαρακτηριστική η άποψη που εκφράστηκε από κάποιον διευθυντή υπηρεσίας : "θέλουν να πολεμήσω, 
αλλά δεν μου δίνουν την δυνατότητα όχι μόνο να διαλέξω τα όπλα αλλά πολλές φορές πρέπει να πολεμήσω 
χωρίς όπλα, όσα κίνητρα και να δοθούν σ' αυτούς τους ανθρώπους, αυτοί είναι ανίκανοι για οτιδήποτε"
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υποβιβάσθηκαν σε τμήματα, εξασφαλίζοντας μία οικονομία, από την μείωση μερικών 

επιδομάτων, που όμως ήταν σταγόνα στον ωκεανό.

Κατά υπηρεσία θα αναφερθούν μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις που δείχνουν την 

ανυπαρξία συσχέτισης ανάμεσα στους στόχους και τους ανθρώπινους πόρους.

Στην κτηνιατρική υπηρεσία οι 53 υπάλληλοι έχουν γίνει 23, φασματογράφος που 

αγοράσθηκε πριν από 6 χρόνια μένει αχρησιμοποίητος γιατί δεν υπάρχει υπάλληλος για να 

τον χειρισθεί.

Στην διεύθυνση διοικητικής υποστήριξης, αποφασίσθηκε το πρόγραμμα ποιότητα για τον 

πολίτη να υποστηριχθεί με την πρόσληψη δύο νέων υπαλλήλων, όταν με στοιχειώδη σκέψη 

φαίνεται ότι χρειάζεται έμπειρους, ικανούς και περισσότερους υπαλλήλους. Ο θεσμός της 

μίας στάσης εξυπηρέτησης των πολιτών, το λιγότερο που χρειάζεται είναι υπάλληλους από 

όλες τις ως τώρα λειτουργούσες υπηρεσίες για να μην συμβούν τα χειρότερα.

Στην υπηρεσία πρόνοιας, το χρονικό διάστημα 1981-1986, που σημειώθηκε οργασμός 

κοινωνικών προγραμμάτων, εφαρμόστηκαν 18 προγράμματα με το προσωπικό που υπάρχει 

και το οποίο τώρα εφαρμόζει 2-3 προγράμματα μόνο.

Στην πολεοδομία λειτουργεί περισσότερο από 10 χρόνια τμήμα προστασίας 

περιβάλλοντος, χωρίς περιβαλλοντολόγο. Δεν υπάρχει στην υπηρεσία τοπογράφος 

μηχανικός, ενώ το τμήμα της τοπογραφικής υπηρεσίας που υπάγεται σ' αυτήν, εδώ και 10 

χρόνια απασχολείται στις επιδοτήσεις των σιτηρών και με την τακτική αυτή έχει να εγκριθεί 

ρυμοτομικό σχέδιο πάνω από 4 χρόνια. Για το ρυμοτομικό σχέδιο κανείς δεν "βιάζεται" και 

ας υπάρχουν για τους περισσότερους οικισμούς εγκεκριμένες μελέτες που η εφαρμογή τους 

θα απαιτούσε μόνο 3-4 εκατομμύρια και φυσικά ανθρώπους.

Για το νοσοκομείο που γίνονται συχνές αλλαγές (συμπλήρωση κενών, δημιουργία νέων 

ειδικοτήτων, κέντρα υγείας και αγροτικά ιατρεία ), υπάρχει η δυνατότητα προτάσεων από 

το Δ.Σ. προς το υπουργείο. Όμως σε απλά θέματα κάλυψης κενών ακόμη και από το 

υφιστάμενο προσωπικό η διαδικασία αυτή δεν εξασφαλίζει την στοιχειώδη ευελιξία. Η 

αδυναμία ορισμού διευθυντών, τμηματαρχών κλπ στερεί κάθε δυνατότητα από την 

διοίκηση. Δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν χρόνιες εμπεδωμένες πρακτικές και η αδράνεια 

αποτελεί κίνητρο για πολλούς εργαζόμενους. Ακόμη και σε απλές αναδιατάξεις 

προσωπικού, η αντίδραση των εργαζομένων και η κωλυσιεργία των διευθυντών - 

τμηματαρχών δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί.

Στην εκπαίδευση, είτε αυτή αναφέρεται στον ΟΑΕΔ είτε στην πρωτοβάθμια και στην 

δευτεροβάθμια, είναι γνωστό πως αν υπάρχουν ακατάλληλοι εκπαιδευτικοί είτε γιατί δεν
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έχουν γνώσεις είτε γιατί, απλά, δεν μπορούν ή δεν θέλουν να διδάξουν δεν μπορεί να γίνει 

απολύτως τίποτα5.

Στην αστυνομία γίνονται, ίσως, τα περισσότερα προγράμματα επιμόρφωσης από ότι σε 

άλλες υπηρεσίες και σχεδόν όλα με ανθρώπους του σώματος σε αντικείμενα, τις 

περισσότερες φορές, πρακτικά. Στον ίδιο χώρο, διαπιστώνεται μία σαφής βελτίωση του 

ανθρώπινου δυναμικού που αποδίδεται στο γεγονός ότι σήμερα το σώμα επανδρώνεται 

μέσα από σχολές που έχουν ανεβάσει και την ποιότητα και την ποσότητα των παρεχομένων 

γνώσεων. Αυτό με την σειρά του, οφείλεται στο ότι η εισαγωγή σπουδαστών στις σχολές 

της αστυνομίας γίνεται μέσα από το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, όπου μάλιστα 

σημειώνονται υψηλές βαθμολογίες λόγω της μεγάλης ζήτησης, και όχι με τον παλιό εκείνο 

τρόπο του "μέσου" και των πιστοποιητικού κοινωνικών φρονημάτων6.

Για τον Δήμο Σερρών, η δυνατότητα να θέτει στόχους και ειδικά στην περίπτωση της 

δημιουργίας δημοτικών επιχειρήσεων, έδωσε την δυνατότητα για αθρόες προσλήψεις 

προσωπικού. Αυτές, τυπικά, εξυπηρετούν τους προγραμματισμένους στόχους, στην ουσία 

όμως τις περισσότερες φορές γίνονται για να εξοφληθούν προεκλογικά γραμμάτια - 

υποσχέσεις. Η εκτίμηση είναι πως για τις λειτουργίες που επιτελούνται, το προσωπικό είναι, 

όσον αφορά τον αριθμό, επαρκέστατο και όσον αφορά την καταλληλότητα και την διάθεση 

για προσφορά εργασίας, ανεπαρκέστατο. Για παράδειγμα η υπηρεσία καθαριότητας κοστίζει 

ετήσια 600 εκατ. δρχ και προσφέρει υπηρεσίες κάκιστες. Για το θέμα αυτό, έγινε πρόταση 

να ιδιωτικοποιηθούν οι υπηρεσίες αυτές, αλλά όμως συνάντησε την σφοδρή αντίδραση των 

συνδικαλιστών και των εργαζομένων στην καθαριότητα με αποτέλεσμα το δημοτικό 

συμβούλιο να υπαναχωρήσει. Οι ανθρώπινοι πόροι και το οργανωτικό σχήμα δεν 

συσχετίζονται με τους φανερούς στόχους που αποφασίζονται αλλά με τους κρυφούς, 

προσωπικούς, στόχους των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Και όπως συμβαίνει 

συνήθως οι στόχοι αυτοί δεν συμπίπτουν.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα χειρισμού ανθρώπινων πόρων από την πλευρά του 

επίσημου κράτους , αποτελεί η ηλικιακή διάρθρωση του προσωπικού στο δασαρχείο. 

Υπηρετούν : 1 υπάλληλος κάτω των 30 ετών, 5 από 30 ως 40 ετών, 22 από 41 ως 50 ( οι 

περισσότεροι κοντά στα 50 ), 32 από 51 ως 60 και 4 πάνω από τα 60.

5Υπήρξε περίπτωση δασκάλας με έντονα ψυχολογικά προβλήματα, σε βαθμό που οι γονείς να φοβού\ται για 
την σωματική ακεραιότητα των παιδιών, και που παρά τα υπομνήματα χρειάσθηκαν περισσότερο από 3 
χρόνια για να μετατεθεί σε διοικητική υπηρεσία

6 Είναι ξεκάθαρο πως σε όσους χώρους εργασίας υπήρχαν οι περισσότεροι τεχνητοί "φραγμοί" για την 
πρόσληψη προσωπικού, εκεί βασίλευε η αναςιοκρατία και η ραθυμία.



83

Αυτό που θα μπορούσε να σχολιαστεί γενικά, είναι ότι ο περιορισμός στους ανθρώπινους 

πόρους είναι ασφυκτικός και η συσχέτιση με στόχους σχεδόν ανύπαρκτη. Παρότι, με την 

λειτουργία του ΑΣΕΠ, ουσιαστικά μπαίνει στο περιθώριο ο πολιτικός παράγοντας, 

εξαλείφοντας μία πολύ μεγάλη αρρώστια της δημόσιας διοίκησης, εντούτοις το σύστημα 

προσλήψεων απέχει πολύ από του να χαρακτηρισθεί ικανοποιητικό.

Β. Χρηματοοικονομικοί πόροι.

Δεν υπάρχει η δυνατότητα χειρισμού πόρων που να συσχετίζονται με στόχους κατά την 

έννοια που αυτό συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα. Ακόμα και στην περίπτωση που οι 

αποφάσεις των υπουργείων στηρίζονται στις εισηγήσεις των υπηρεσιών, οι πόροι που 

διατίθενται δεν συσχετίζονται τόσο με τους στόχους όσο με την διαθεσιμότητα των πόρων. 

Όμως και στο θέμα των πόρων θα πρέπει, επίσης, να γίνει ένας σαφής διαχωρισμός σε δύο 

περιοχές δράσης. Στους πόρους που, αφορούν δράσεις οι οποίες υπάγονται και ενισχύονται 

από προγράμματα της Ε.Ε. και σε πόρους που αφορούν τακτικούς λειτουργικούς στόχους 

των υπηρεσιών και χρηματοδοτούνται από το κράτος και ελέγχονται με το δημόσιο 

λογιστικό.

Έτσι για το πρώτο, όταν υπάρχει συσχέτιση, το σχήμα λειτουργεί αλλά, συνήθως, 

αντίστροφα. Οι πόροι αυτοί περιλαμβάνουν εκτέλεση έργων που αν στηρίζονται σε σωστές 

μελέτες, πράγμα όχι ιδιαίτερα εύκολο με την τακτική που υπήρχε ως τώρα, 

χρηματοδοτούνται πλήρως. Αν πάλι οι πόροι αφορούν επιδοτήσεις, τότε ο στόχος της 

απορρόφησης συσχετίζεται απόλυτα με ότι υπάρχει διαθέσιμο.

Αντίθετα τα πράγματα είναι τρομερά όταν αναφερθεί κανείς σε πόρους για 

διεκπεραίωση τρεχουσών δράσεων, οι οποίοι στις περισσότερες φορές είναι ασήμαντοι. 

Ειπώθηκε χαρακτηριστικά ότι το δημόσιο λογιστικό είναι η μέγγενη του δημόσιου τομέα. 

Δεν δίνει το παραμικρό περιθώριο ευελιξίας και προσαρμοστικότητας. Μερικά 

παραδείγματα δίνουν το μέγεθος του προβλήματος. Στο Αστυνομικό τμήμα Σερρών 

δίνονται 1500 δρχτον μήνα για γραφικά, οι περισσότερες υπηρεσίες έχουν αγοράσει Η/Υ με 

χρήματα που μετέφεραν "κρυφά" από αλλού ( εκτός έδρας, συντηρήσεις κτιρίων κλπ ), όλες 

οι υπηρεσίες ζητιανεύουν από τους πολίτες, με τους οποίους συναναστρέφονται, από χαρτί 

για φωτοτυπίες μέχρι φωτοτυπικά μηχανήματα και από μεταφορά με αυτοκίνητα ιδιωτών, 

για εκτός έδρας υπηρεσία, μέχρι δωρεάν μαθήματα στην πληροφορική, όπως έγινε από 

καθηγητή του ΤΕΙ Σερρών που οργάνωσε επιμόρφωση στην Αστυνομία. Καμία υπηρεσία 

δεν έχει αγορασμένα προγράμματα Η/Υ αλλά από αντιγραφή. Στο σύνολο των υπηρεσιών 

αν μετρηθούν οι Η/Υ , θα αποδειχθεί ότι είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς που φαίνεται
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ότι είναι αγορασμένοι. Τέλος στο νοσοκομείο οι δυνατότητες χειρισμού πόρων αφορούν 

ποσά μέχρι 5 εκατ. για ιατρικό εξοπλισμό.

Γ. Τεχνολογικά και λοιπά μέσα

Αν εξαιρεθούν οι Η/Υ, για τους οποίους έγινε αναφορά πως αποκτιούνται και με τι 

προγράμματα υποστηρίζονται, στα υπόλοιπα μέσα υποστήριξης των στόχων τα πράγματα 

είναι σχεδόν στο μηδέν. Οι Η/Υ ,βέβαια, δεν κάνουν πολλά περισσότερα από την 

μηχανογράφηση και κάποιες βασικές λειτουργίες που στηρίζονται σε τυποποιημένα πακέτα 

προγραμμάτων. Εξαίρεση αποτελεί το πρόγραμμα ΤΑΞΙΣ στις εφορίες για ευνόητους 

λόγους. Το ίδιο όμως δεν συμβαίνει στην πολεοδομία όπου χρειάζονται εδικά προγράμματα 

και βάσεις δεδομένων για χαρτογραφήσεις, ρυμοτομίες κλπ. Οι μετρήσεις καπναερίων 

γίνονται με το μάτι και στην περίπτωση που το θέμα πάει στα δικαστήρια, ο ρυπαίνων 

αθωώνεται γιατί δεν υπάρχουν οι αποδείξεις. Χρειάσθηκε να γίνουν μετρήσεις ρύπανσης 

και η υπηρεσία δανείσθηκε όργανα από την Θεσσαλονίκη. Το δασαρχείο λειτουργεί με 

χάρτες που έχουν συνταχθεί με αεροφωτογραφίες του 1945. Να υποθέσουμε πως οι 

αεροφωτογραφίες λήφθηκαν για άλλους λόγους και επ' ευκαιρία χρησιμοποιούνται 

παραγωγικά, ίσως θεωρηθεί εμπαθές αλλά έστω και αν σήμερα τίποτα δεν θυμίζει ως 

δασικές κάποιες περιοχές ιδίως στην Αττική, στην Θεσσαλονίκη ή στην Χαλκιδική οι 

χάρτες αυτοί εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται στην περιοχή μας. Η κατάσταση με το 

εθνικό κτηματολόγιο είναι γνωστή και δεν χρειάζεται παραπέρα σχολιασμό.

Σε τεχνολογικά μέσα, όπως εργαστηριακός εξοπλισμός, κτιριακές υποδομές, μέσα 

κίνησης η κατάσταση είναι απελπιστική. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν υπάρχει δυνατότητα 

πρόσβασης στα άτομα με ειδικές ανάγκες, στην υπηρεσία πρόνοιας, επειδή δεν έχει 

προβλεφθεί κάποιος ανελκυστήρας ή κάποιο βατό κεκλιμένο επίπεδο. Αυτό όσο κι αν 

φαίνεται ότι έχει μικρή σημασία, είναι ένδειξη της κρατικής αναλγησίας.
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3.2.4 Ενότητα σχετικά με την αξιολόγηση - έλεγχο της οργανωσιακής δράσης.

Με την έννοια αυτή, αξιολόγηση της οργανωσιακής δράσης, στην δημόσια διοίκηση, δεν

υπάρχει. Αντί αυτής υπάρχει μία μορφή αξιολόγησης - ελέγχου, ελλιπής, στις περισσότερες

φορές μόνο όπου και όταν επιβάλλεται από τα όργανα της Ε.Ε. που χρηματοδοτούν και
ι

ελέγχουν, με τους μηχανισμούς τους, τα συγκεκριμένα προγράμματα. Οι έλεγχοι αυτοί 

αφορούν είτε τα ποσοστά των απορροφήσεων που επιτυγχάνονται είτε χρονικές προθεσμίες 

για εκτέλεση προγραμμάτων. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις αναφέρονται μόνο σ' αυτά τα 

χαρακτηριστικά και όχι σε ποιοτικά. Δεν υπάρχει το ενδεχόμενο να ζητηθούν ευθύνες από 

υπηρεσία που κατάφερε να πραγματοποιήσει τα παραπάνω και ακόμη περισσότερο δεν 

υπάρχει το ενδεχόμενο να αμειφθεί. Πιθανόν να τύχει της επιδοκιμασίας ή αποδοκιμασίας 

του νομάρχη ή των σχετιζομένων με το συγκεκριμένο έργο και ίσως αυτό να είναι το κύριο 

κίνητρο αυτών που εξακολουθούν να σπρώχνουν την πέτρα του Σισύφου. Δεν υπάρχει, 

λοιπόν, καμία δυνατότητα αμοιβής σε υπηρεσίες και υπαλλήλους που διεκπεραιώνουν 

έγκαιρα και αποτελεσματικά το έργο τους ούτε φυσικά η δυνατότητα επιβολής ποινής 

ακόμη και σε περιπτώσεις που καταντούν πρόκληση. Ο δημόσιος υπάλληλος για να 

τιμωρηθεί πρέπει αποδεδειγμένα και μόνο δικαστικά, μετά από πολύχρονο αγώνα, να 

αποδειχθεί ότι ενήργησε όχι απλώς παράνομα αλλά και με δόλο κατά των συμφερόντων του 

δημοσίου.

Η κατάσταση γίνεται περισσότερο συγκεχυμένη από τις πολιτικές παρεμβάσεις όπως για 

παράδειγμα στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των κρεατοσφαγείων, για τα οποία υπήρχαν 

προγράμματα με συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες υλοποίησης, ειδάλλως θα έπρεπε να 

κλείσουν. Ο εκσυγχρονισμός καθυστερεί αλλά τα κρεατοσφαγεία, με άνωθεν παρεμβάσεις, 

εξακολουθούν να λειτουργούν, ότι κι αν σημαίνει αυτό για την δημόσια υγεία, καθώς επίσης 

για την μάθηση στην δημόσια διοίκηση.

Η ίδια κατάσταση επικρατεί σχεδόν σε όλες τις υπηρεσίες που υλοποιούν προγράμματα 

που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και σε ορισμένες περιπτώσεις, που ο έλεγχος της ήταν 

χαλαρός, το Ελληνικό δαιμόνιο κατάφερε θαύματα. Έτσι δεν είναι παράξενο, που σε 

ορισμένες κοινότητες, ο αριθμός των στρεμμάτων που επιδοτούνται, είναι μεγαλύτερος από 

το κτηματολόγιο της κοινότητας, τόσο ώστε να διατυπωθεί η έκφραση πολυεπίπεδα 

χωράφια - πολυκατοικίες.

Διαφορετικός είναι ο τρόπος ελέγχου, και όχι αξιολόγησης, που ενδεχόμενα γίνεται από 

τους προϊσταμένους των υπηρεσιών κατά την διαδικασία εξυπηρέτησης των αιτημάτων των 

πολιτών. Στις περισσότερες υπηρεσίες αυτά εξυπηρετούνται, αργά η γρήγορα, σωστά η 

λαθεμένα, έτσι που τελικά οι υπηρεσίες να θεωρούν την παρεχόμενη εξυπηρέτηση
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ικανοποιητική. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τους πολίτες, αφού έρευνες που έγιναν αλλά και η 

διάχυτη εντύπωση που υπάρχει είναι ότι η δημόσια διοίκηση δεν ανταποκρίνεται ούτε 

στοιχειωδώς. Η δημόσια διοίκηση φαίνεται να εξαντλεί την υποχρέωση της, απέναντι στην 

κοινωνία, κινούμενη απλώς στα πλαίσια της νομιμοφάνειας. Αυτό γίνεται με απολογισμούς 

της μορφής, ότι το αίτημα απαντήθηκε στις καθορισμένες από τον νόμο προθεσμίες ή ότι 

έπρεπε να εκτελεσθούν τόσα έργα και αυτά εκτελέσθηκαν. Δεν γίνεται λόγος για ποιότητα 

έργων και ακόμη περισσότερο για ποιότητα υπηρεσιών. Για το πρώτο θα αρκούσε 

τεχνογνωσία και στοιχειώδης διαφάνεια ενώ για το δεύτερο χρειάζεται και μία διαφορετική 

διοικητική κουλτούρα.

Ερευνώντας συγκεκριμένα περιστατικά στην αξιολόγηση της οργανωσιακής δράσης, 

παρατηρούμε ότι στις υπηρεσίες που χειρίζονται προγράμματα που αναφέρονται σε έργα 

που χρησιμοποιούν πόρους είτε από τον κρατικό προϋπολογισμό είτε από την Ε.Ε., οι 

έλεγχοι έχουν την μορφή των ετήσιων, συνήθως, απολογισμών σε ποσοστό απορρόφησης 

πιστώσεων και σε τήρηση χρονικών προθεσμιών. Αυτό συμβαίνει στην διεύθυνση τεχνικών 

υπηρεσιών, στην κτηνιατρική υπηρεσία, στην διεύθυνση γεωργίας, στο δασαρχείο, στο 

ΕΚΔΔ και με διαφορετικό (αντίστροφο - εισπραχτικό ) τρόπο στις εφορίες. Ιδιόρρυθμη 

είναι η κατάσταση στον δήμο και στην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση (σαν συνολική 

λειτουργία) όπου κριτήριο ελέγχου ή αξιολόγησης δεν είναι αυτή καθεαυτή η μέτρηση της 

αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της διοικητικής μηχανής αλλά, μάλλον, η 

ικανότητα της να ικανοποιεί τους στόχους των αιρετών. Οι στόχοι αυτοί δεν συμπίπτουν 

απαραίτητα, με τους στόχους που έχει να εξυπηρετήσει η διοικητική μηχανή.

Στις υπηρεσίες που ικανοποιούν αιτήματα πολιτών με την χορήγηση διαφόρων αδειών, 

έλεγχο μελετών κλπ, την ευθύνη έχει ο προϊστάμενος και ο συγκεκριμένος υπάλληλος που 

χειρίζεται το θέμα. Παντού αναφέρθηκε πως αξιολόγηση δεν γίνεται γιατί δεν υπάρχουν 

στόχοι. Οι υπηρεσίες σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, κάτω από την πίεση γεγονότων, 

μπόρεσαν να διεκπεραιώσουν, με τον όποιο τρόπο και με τα ίδια μέσα, εντελώς διαφορετικό 

όγκο εργασίας. Παραδείγματα τέτοια αναφέρθηκαν πολλά, από την Πρόνοια στον σεισμό 

της Θεσσαλονίκης και με το κύμα των προσφύγων από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης, τον διαφορετικό ρυθμό εργασίας στις Εφορίες την εποχή υποβολής των 

φορολογικών δηλώσεων, στην διεύθυνση διοικητικών υπηρεσιών σε περιόδους εκλογών, 

στην Αστυνομική διεύθυνση όταν μπαίνουν έκτακτα θέματα όπως λαθρομετανάστευση κλπ. 

Τι λοιπόν θα αξιολογηθεί σ' αυτές τις υπηρεσίες, η δράση κατά τις περιόδους με ομαλή 

λειτουργία ή στις περιόδους με έντονη δραστηριότητα ; Και πως θα αξιολογηθεί αυτή η 

δράση όταν λείπει ο ποιοτικός παράγοντας που θα μπορούσε να είναι, στις περιπτώσεις που
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αναφέρθηκαν, η μικρή ή μεγάλη ταλαιπωρία των προσφύγων, η ταλαιπωρία των 

φορολογουμένων πολιτών από την εξυπηρέτηση και την αναμονή, το ποσοστό των λαθών, η 

ταχύτητα και η ετοιμότητα στην εκλογική διαδικασία, το ποσοστό των λαθρομεταναστών 

που συλλαμβάνεται κλπ.

Ελάχιστες υπηρεσίες ανάφεραν προσπάθειες για αξιολόγηση της οργανωσιακής δράσης 

που εφαρμόζονται ή μπορούν να εφαρμοστούν. Αυτό γίνεται, ικανοποιητικά, στο ΕΚΔΔ. 

Εκτός από τα ποσοτικά στοιχεία που αφορούν αριθμό σεμιναρίων, αριθμό μετεχόντων, 

χρονική διάρκεια κλπ, μέσα από τις διαδικασίες επιμόρφωσης που εφαρμόζονται, κατά την 

τελευταία μέρα του επιμορφωτικού κύκλου, οι μετέχοντες συμπληρώνουν φυλλάδιο 

αξιολόγησης του προγράμματος και των διδασκόντων. Επίσης, με την εφαρμογή του ISO 

9001, γίνεται αξιολόγηση του προγράμματος και από τους εκπαιδευτές.

Για την διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, έχει συσταθεί σε επίπεδο υπουργείου επιτροπή 

ελέγχου ποιότητας των έργων, αλλά η εμπειρία δείχνει ότι το αποτέλεσμα που θα επιτύχει 

θα είναι να κάνει προσεκτικότερους τους μηχανικούς στα έργα που μπορεί να εμφανίσουν 

κακοτεχνίες μελλοντικά. Δεν φαίνεται να μπορεί να επιτυγχάνει την ποιοτική αξιολόγηση, 

αυτό μπορεί να το κάνει η ίδια υπηρεσία, αφού όμως βρει, πρώτα, τρόπο να μετρήσει το 

παραγόμενο έργο. Αυτό όμως δεν είναι πάντα εύκολο, και σε κάποιες άλλες υπηρεσίες 

είναι εξαιρετικά δύσκολο, για παράδειγμα στο νοσοκομείο, στην εκπαίδευση κλπ Απαιτεί 

τον καθορισμό και την περιγραφή του, τον τρόπο που θα μετρηθεί, τις περιγραφές 

καθηκόντων, διαδικασίες bencmarking, που είναι άγνωστες λέξεις στην Ελληνική 

πραγματικότητα.7

Ακόμη αναφέρθηκαν περιπτώσεις που εγκαταλείφθηκαν προσπάθειες που παλιότερα 

γινόταν, όπως στην διεύθυνση Γεωργίας που αναφέρθηκαν εξαμηνιαίες τακτικές συσκέψεις 

των στελεχών των υπηρεσίας για την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των 

εφαρμοζόμενων προγραμμάτων φυτοπροστασίας, γεωργικής έρευνας κλπ. Οι συσκέψεις 

αυτές έχουν να γίνουν εδώ και 18 χρόνια. Παρόμοια περιστατικά αναφέρθηκαν για το 

Δασαρχείο.

Για την Αστυνομία οι τακτικές αναφορές προς την ηγεσία του σώματος, γίνονται από τον 

διευθυντή, στην βάση τυποποιημένων καθηκόντων και διαδικασιών.

Στην εκπαίδευση, ο διευθυντής, κάθε εκπαιδευτικής μονάδας, υποβάλλει στο τέλος του 

διδακτικού έτους πίνακα με βασικά στοιχεία για το μαθητικό δυναμικό, το υλικό υποδομής

7 Μία πραγματικότητα στην οποία είναι αμφίβολο αν γνωρίζουμε ποιος είναι ο δημόσιος τομέας.
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και άλλα ποσοτικά στοιχεία, που όμως σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου.

Τέλος στο Νοσοκομείο μπαίνει ως στόχος να αξιοποιηθούν τα στατιστικά στοιχεία από

την λειτουργία του και να συγκριθούν με χρήση πανελλαδικών και διεθνών δεικτών καθώς
*

και από την διεθνή βιβλιογραφία. Οι πρώτες και πρόχειρες ως τώρα συγκρίσεις δείχνουν ότι 

η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Λείπει η γνώση της κατάστασης που επικρατεί, υπάρχει 

πλήρης αδυναμία να αξιολογηθεί η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και η ποσότητα 

μερικώς αξιολογείται. Η δυαρχία, της διοίκησης και του επιστημονικού κλάδου των ιατρών, 

επιτείνει την δυσκολία αξιολόγησης του παραγόμενου έργου. Ακόμη περισσότερο όταν 

υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, όπως στην περίπτωση της περικοπής πλασματικών 

εφημεριών από τους γιατρούς, όπου φαίνεται να γίνεται κατασπατάληση 

χρηματοοικονομικών πόρων.

Αναφερόμενοι ακόμη μία φορά στον Δήμο Σερρών, και σε μικρότερο βαθμό στην 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, η αξιολόγηση της οργανωσιακής δράσης εμποδίζεται πέρα από 

όλα και από την αδυναμία του διοικητικού μηχανισμού να εκτελέσει αυτοδύναμα το έργο. 

Ένα έργο στο οποίο, εκτός από το ότι δεν δίνεται η δυνατότητα σχεδιασμού, παρεμβαίνουν, 

όσοι μπορούν, στο στάδιο της εκτέλεσης. Έτσι δημοτικοί σύμβουλοι γίνονται προϊστάμενοι 

τεχνικών συνεργείων, σε έργα ορισμένων συνοικιών, για ψηφοθηρικούς καθαρά λόγους. 

Τα ίδια και χειρότερα συμβαίνουν με την τήρηση προτεραιοτήτων που προσπαθεί να θέσει 

η διοικητική μηχανή. Η διοικητική μηχανή δεν μπορεί να αξιολογήσει την δράση της, το 

Δ.Σ. επίσης, και η τοπική κοινωνία, αν στείλει το μήνυμα, αυτό αργεί να ληφθεί και δεν 

γίνεται πάντα κατανοητό.

3.2.5 Ενότητα σχετικά με την ατομική αξιολόγηση των υπαλλήλων.

Σύνδεση του αποτελέσματος της εργασίας με συστήματα αμοιβών - κυρώσεων.

Στην πράξη οι περισσότερες υπηρεσίες την έχουν καταργήσει, τα τελευταία 3-4 χρόνια, 

παρότι αυτό αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα με βάση τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα. 

Όπου γίνεται ακόμη, αλλά και εκεί που γινόταν μέχρι πρότινος, οι αξιολογητές 

προϊστάμενοι βαθμολογούν όλους τους υπαλλήλους με άριστα. Όταν τροποποιήθηκε η 

σχετική διάταξη και προέβλεπε πλήρη και σαφή αιτιολόγηση για βαθμολογία πάνω από 8 

και κάτω από 5, όλοι οι υπάλληλοι από άριστοι έπεσαν στο 8. Ένας από τους 

σημαντικότερους λόγους που οι περισσότεροι προϊστάμενοι σταμάτησαν να βαθμολογούν
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καν να στέλνουν τις εκθέσεις στα υπουργεία τους ήταν ότι δεν ήθελαν να κοροϊδεύουν τον 

εαυτό τους. Αλλά έχει σημασία να γίνει γνωστό, πως από καμία διεύθυνση προσωπικού του 

υπουργείου, που δεν πήρε τις εκθέσεις των υπηρεσιών, δεν έγινε η παραμικρή υπόμνηση ή 

παρατήρηση για το θέμα. Οι εκθέσεις αυτές ακόμη και στην περίπτωση που
Ί

διαφοροποιούσαν τους υπαλλήλους, δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε μισθολογικά, ούτε 

βαθμολογικά ούτε για κανένα άλλο λόγο. Μ' αυτή την έννοια δεν είναι παράξενο που σε 

μία από τις υπηρεσίες της έρευνας, και κατά σύμπτωση, με πάρα πολλούς επιστήμονες που 

διέθεταν τα τυπικά προσόντα, για την κατάληψη της θέσης του διευθυντή, επιλέχθηκε 

αυτός που ήταν στην τελευταία θέση. Η σύνδεση αμοιβής - απόδοσης σε όλο της το 

μεγαλείο. Θεωρείται ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης, στο εσωτερικό της δημόσιας διοίκησης, 

είναι μία από τις παθογένειες της. Είναι αποτέλεσμα των παρεμβάσεων, κυρίως, του 

πολιτικού παράγοντα που δημιουργεί δικά του κριτήρια στους διορισμούς, στις προαγωγές 

κλπ. Πως, λοιπόν, να νομιμοποιηθεί η αξιολόγηση που θα κάνες στους άλλους υπαλλήλους, 

ο συγκεκριμένος διευθυντής;

Αποφασίζεται και δίνεται από την κυβέρνηση το πριμ παραγωγικότητας και δίνεται σε
ο

όλους, καταργώντας πριν από όλα την έννοια της παραγωγικότητας . Τα ίδια συμβαίνουν σε 

αρκετές υπηρεσίες με τα εκτός έδρας που μοιράζονται σε όλους εξίσου, ακόμα και στους 

διοικητικούς υπαλλήλους ενώ ο νόμος δεν δικαιολογεί σ' αυτούς δικαίωμα υπογραφής σε 

έκθεση αυτοψίας. Στην διεύθυνση διοικητικών υπηρεσιών, το εκλογικό επίδομα έχει το ίδιο 

ύψος για τον διευθυντή και την καθαρίστρια της υπηρεσίας.

Σε πολλές υπηρεσίες είναι γνωστές περιπτώσεις υπαλλήλων που εργάζονται σε διπλανά 

γραφεία και κάποιοι κάνουν τα πάντα ενώ κάποιοι άλλοι τίποτα και ενδεχομένως οι 

δεύτεροι να έχουν μεγαλύτερες αμοιβές λόγω αρχαιότητας και εν πάση περιπτώσει 

οπωσδήποτε λιγότερες ευθύνες από αυτούς που εργάζονται8 9. Το πόσο θα εργαστεί ο κάθε 

υπάλληλος κατάντησε να είναι θέμα καθαρά προσωπικό και εξαρτάται από το φιλότιμο που 

έχει. Χαρακτηριστικά ειπώθηκε πως, στην δημόσια διοίκηση, υπάρχουν ορισμένοι που τον

8 Αναφέρθηκε περίπτωση υπαλλήλου, που με το πρόσχημα (;) ψυχολογικών προβλημάτων, 15 τώρα χρόνια 
δεν πηγαίνει στην εργασία του, όμως πηγαίνει ανελλιπώς κάθε 15 μέρες "για να πληρωθεί. Το θέμα το γνώριζαν 
όλοι οι, ως τώρα, νομάρχες, κανείς δεν κάνει οτιδήποτε και φυσικά ο συγκεκριμένος υπάλληλος λαμβάνει και 
το πριμ παραγωγικότητας. Κατά μία έννοια, η παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα ταιριάζει πιο πολύ με την 
παραγωγικότητα του συγκεκριμένου υπαλλήλου, και ίσως θα έπρεπε να είναι ο μόνος που να παίρνει το 
επίδομα.

9 Μοιάζει με ανέκδοτο αλλά δεν είναι : Υπάλληλος ζήτησε απόσπαση στο δασαρχείο γιατί πίστευε ότι, 
στην συγκεκριμένη θέση, δεν θα έκανε απολύτως τίποτα. Πράγματι ήταν τέτοια η θέση και η συνείδηση του 
υπαλλήλου που δεν έκανε σχεδόν τίποτα. Το σχεδόν αναφέρεται στο ωράριο που θα έπρεπε να τηρεί ο 
υπάλληλος. Έτσι δεν άργησε η μέρα που υπόβαλε αίτηση για νέα απόσπαση "διά λόγους τήρησης ωραρίου". 
Είχε όλο το θράσος να επικαλεσθεί την πραγματική αιτία στο αίτημά του, ούτε καν μία δικαιολογία για τα 
προσχήματα.
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μισό χρόνο είναι άρρωστοι και κάποιοι που εργάζονται και όταν ακόμα είναι πραγματικά 

άρρωστοι. Για να σημειωθεί από τον ίδιο ότι, η αξιολόγηση είναι αναξιόπιστη και 

ανακριβής και πως ο καλός αμείβεται όπως και ο άχρηστος, ότι μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι 

οι εργατικοί και τεμπέληδες, οι ευφυείς και οι βλάκες, οι ευρηματικοί και οι κοιμισμένοι και 

όλοι περιμένουν να περάσουν τα δύο χρόνια για να πάρουν το χρονοεπίδομα. Δεν νοείται η 

διαφορά ή το άνοιγμα της ψαλίδας όπως λέγεται, ανάμεσα στον διευθυντή που τερματίζει 

την καριέρα του και στον νεοδιορισμένο κλητήρα, να παίρνει τιμές μικρότερες από το 1 : 2.

Από πολλούς διευθυντές έγινε η διαπίστωση ότι υπάλληλοι με 30 χρόνια προϋπηρεσία, 

εργάζονται με μεγαλύτερο φιλότιμο από τους νέους και αυτό είναι εντονότερο στους 

επιστήμονες και στους ανθρώπους που κατέχουν μία θέση με την αξία τους. Αντίθετα σ' 

αυτούς που οι διαδικασίες πρόσληψης δεν ήταν και τόσο αντικειμενικές και που οι 

ικανότητες τους είναι περιορισμένες παρατηρούνται τα περισσότερα κρούσματα ανυπακοής 

και αποφυγής εργασίας.

Τι γίνεται όμως αν υπάρχει μία έστω και υποτυπώδης σύνδεση με αμοιβές ;

Αφού τέτοια σύνδεση δεν υπάρχει, εξαντλώντας όλα τα περιθώρια που έδινε το 

ερωτηματολόγιο, έγινε κατορθωτό να δοθούν δύο περιπτώσεις που θα μπορούσαν να 

τοποθετηθούν σ' αυτό το πλαίσιο. Η πρώτη αναφέρεται στην εποχή αμέσως μετά την 

μεταπολίτευση, που για βγει ένα εκλογικό βιβλιάριο, ο υπάλληλος που το αναλάμβανε 

έπαιρνε ως αμοιβή μισή δραχμή. Γινόταν "πόλεμος" ποιος θα αναλάβει τα περισσότερα, οι 

περισσότεροι χρεωνόταν εργασία για το σπίτι, τις απογευματινές ώρες. Η δεύτερη 

αναφέρθηκε από τον διευθυντή της κτηνιατρικής για κάποια χρήματα από υπερωρίες, που 

αντί να μοιράσει κατά την προσφιλή τακτική της "ισότητας" σε όλους τους υπαλλήλους, και 

παρά την αντίδραση συνδικαλιστών και μη, τα μοίρασε σύμφωνα με την δική του, 

αυθαίρετη, αξιολόγηση. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό, όχι γιατί ήταν κάποιο 

σημαντικό ποσό που η διαχείριση του ήταν όπλο στα χέρια του διευθυντή, όσο γιατί μ' αυτή 

την ενέργεια έδειξε την αξιακή διάσταση, της αναγνώρισης δηλαδή, του φιλότιμου που 

δείχνουν κάποιοι στην εργασία τους. Στην βάση αυτή δεν είναι παράξενο πως οι καλύτεροι 

διευθυντές είναι αυτοί που έχουν, εκτός από το αδιαμφισβήτητο κύρος της αξίας τους, και 

την ικανότητα των καλών σχέσεων, επικοινωνίας και χειρισμού ανθρώπων περισσότερο από 

ότι στον ιδιωτικό τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα, η επιχείρηση παραχωρεί εξουσία που δεν 

έχει, σε καμία περίπτωση, ο διευθυντής στο δημόσιο.

Ως τώρα δεν έγινε καθόλου αναφορά για τιμωρία. Κανένας διευθυντής δεν πιστεύει ότι, 

όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο, έχει την παραμικρή δυνατότητα να τιμωρήσει κάποιον 

υπάλληλο αν πρώτα δεν μετανιώσει για την ώρα που σκέφθηκε να το κάνει. Ακόμα και
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αυτοί που, γνωρίζοντας την υπόθεση, θα του έδιναν δίκιο, θα σκεφτόταν ότι έχουν μπροστά 

τους ένα διευθυντή που ζει εκτός πραγματικότητας. Κανένας από τους ερωτηθέντες δεν 

θυμάται περιστατικό που να υπάρχει μία περικοπή αποδοχών, έστω χιλίων δραχμών10.

Πριν κλείσει η αναφορά στις ειδικές εκείνες περιπτώσεις που συναντήθηκαν από την 

έρευνα στις υπηρεσίες, θα αναφερθούν δύο περιπτώσεις με αρκετό ενδιαφέρον.

Η πρώτη αφορά την αξιολόγηση στην Αστυνομία. Γίνεται σε ετήσια βάση για όλους τους 

αστυνομικούς. Μετρώνται διάφορα στοιχεία και βγαίνει κάθε χρόνο μία βαθμολογία που 

όπως αναφέρθηκε, διαφοροποιεί σημαντικά τους αστυνομικούς, κάτι σαν κανονική 

κατανομή. Αυτή η βαθμολογία όμως δεν λαμβάνεται υπόψη, όπως και στον υπόλοιπο 

δημόσιο τομέα πουθενά, ούτε στις αμοιβές ούτε στην βαθμολογική εξέλιξη και προαγωγή. 

Αντί αυτής, λαμβάνεται υπόψη στις προαγωγές η σειρά αποφοίτησης από την σχολή της 

αστυνομίας. Σε ερώτηση γιατί γίνεται αυτή η αξιολόγηση, δεν δόθηκε απάντηση.

Η δεύτερη αφορά τον Δήμο Σερρών όπου η αξιολόγηση γίνεται ακριβώς με το ίδιο 

θεσμικό πλαίσιο που ισχύει στις υπηρεσίες του δημοσίου. Στην λογική όμως ότι μπορούν να 

πορθούν αποφάσεις από τους ίδιους και όχι από κάποιο μακρινό υπουργείο, θεώρησαν ότι 

είναι σωστό και θα έπρεπε να συνδεθεί με το θέμα της επιλογής τμηματαρχών. Έτσι έγινε 

απόπειρα σύνδεσης. Το αποτέλεσμα ήταν να συναντήσει έντονη αντίδραση από αδρανείς 

υπαλλήλους και δημοτικούς συμβούλους και να αποσυρθεί. Μετά από αυτό, ένας 

διευθυντής για να κάνει προσπάθεια αντικειμενικής αξιολόγησης θα πρέπει να είναι, 

σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του διευθυντή, κουτός.

Στο ερώτημα αν μπορεί να γίνει αξιολόγηση της απόδοσης των υπαλλήλων, οι 

περισσότεροι απάντησαν ότι μπορεί. Ιδιαίτερα οι διευθυντές που εργαζόταν σε χώρους όπου 

παράγεται έργο, γίνονται μελέτες, ελέγχονται έργα και μελέτες και διαδικασίες σχετικά 

καθορισμένες, είχαν την άποψη ότι είναι και σχετικά εύκολο. Θεωρούν ότι μία πιλοτική 

εφαρμογή, θα έχει να διορθώσει σχετικά λίγα λάθη, και εν πάση περιπτώσει αν συνδεθεί 

έστω και μερικά με αμοιβές, θα μπορεί να πάρει γρηγορότερα την απαραίτητη ανάδραση. 

Υπήρξαν συγκεκριμένες υποδείξεις για μέτρηση του παραγόμενου έργου με συντελεστές 

βαρύτητας ανάλογα με διάφορους παράγοντες που υπεισέρχονται στα έργα ή στις μελέτες.

Ακόμη και σε παραγόμενο έργο που δεν είναι εύκολο να μετρηθεί, υπήρξαν προτάσεις 

για αξιολόγηση από τριμελείς επιτροπές, για την δυνατόν εξασφάλιση αντικειμενικότητας

10 Η διοικητική ποινή ακολουθεί την δικαστική με κόπους και βάσανα. Στο δασαρχείο, συνελήφθη 
υπάλληλος για εμπόριο ναρκωτικών και μέχρι να απολυθεί από την υπηρεσία πέρασαν περίπου 15 χρόνια.



3.2.6 Ενότητα γενικών απόψεων - συμπερασμάτων.

Οι απόψεις που διατυπώθηκαν στην ενότητα αυτή έδωσαν την ευκαιρία να ειπωθούν

πράγματα που δεν γίνονται και που κατά την άποψη των περισσοτέρων θα έπρεπε να

γίνονται ή μπορούν να γίνουν. Έτσι όλοι τάχθηκαν υπέρ της αξιολόγησης ακόμη και στις
\

περιπτώσεις που αυτό φαίνεται ότι είναι δύσκολο. Η ίδια άποψη εκφράστηκε' για την 

σύνδεση της με συστήματα αμοιβών και κυρώσεων. Οι περισσότεροι αναγνώρισαν πως 

χρειάζεται αλλαγή και φιλελευθεροποίηση του θεσμικού πλαισίου, αλλά ταυτόχρονα πολλοί 

διατύπωσαν την άποψη πως αυτό από μόνο του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Οι περιπτώσεις 

που η νομιμοφάνεια κυριαρχεί είναι άπειρες και είναι ίσως πολύ ευκολότερο να μην 

λειτουργεί το σύστημα, ψάχνοντας για νομικές δικαιολογίες, από του να λειτουργεί και, 

ματώνοντας, να διορθώνει τα αναπόφευκτα λάθη του. Στα δημόσια έργα, χρόνια τώρα, 

εφαρμόζεται μία εξαίρεση του νόμου και ποτέ ο νόμος. Σε καταγγελίες πολιτών για την 

δράση της διοίκησης όταν αυτή δεν είναι σωστή, ακόμη και αν δικαιωθεί ο πολίτης ποτέ 

δεν τιμωρείται ο υπάλληλος.

Όλοι σχεδόν αναφέρθηκαν στο θέμα των πολιτικών παρεμβάσεων. Τις θεώρησαν μία 

από τις σπουδαιότερες παθογένειες της δημόσιας διοίκησης. Όλοι θα προτιμούσαν, αυτές 

να εκδηλωθούν σαν βούληση για αλλαγές και όχι σαν παρέμβαση στο έργο της διοίκησης.

Για την ανάγκη προσαρμογής και μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης αρκετοί 

βρίσκουν ότι είναι αναπόφευκτο, κυρίως, λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελλάδα καλείται να παίξει σε διεθνές γήπεδο, με κανονισμούς που πρέπει να σεβαστεί 

αλλιώς υπάρχει πρόβλημα κόκκινης κάρτας. Π.χ. η έννοια project management ήταν λέξη 

άγνωστη στις διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης, τώρα, π.χ., με το πρόγραμμα 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ, χρειάζεται τρίμηνη αναφορά σε στατιστικά στοιχεία για την πορεία 

υλοποίησης. Αυτό δημιούργησε την ανάγκη πληροφοριακού συστήματος κι αυτό με τη 

σειρά του οδήγησε σε πολλές-πολλαπλάσιες αλλαγές και ωφέλειες σε άλλους τομείς. 

Επομένως μπαίνουμε σε νέα λογική.

Όλες αυτές οι απόψεις, παρότι αναφέρονται σε καταστάσεις, παθογένειες και λύσεις που 

φαίνεται να γενικεύουν το θέμα, ίσως, γιατί βασίζονται σε διοικητική πείρα πολλών ετών, 

εξετάζουν τα ζητήματα από την οπτική γωνία του παρατηρητή που μετέχει, δρα και 

προσπαθεί να μεταβάλλει τους όρους αυτής της διοικητικής διαδικασίας. Στο κείμενο αυτό 

είναι λογικό να γίνεται αναφορά μόνο στα στοιχεία εκείνα που έχουν την μεγαλύτερη 

σημασία, κυρίως γιατί συμβαίνει να εκφράζουν τις απόψεις των περισσοτέρων αλλά και 

γιατί υπήρχε ο κίνδυνος του αποπροσανατολισμού μέσα σε ένα τεράστιο όγκο στοιχείων. 

Εντούτοις, είναι πιθανόν, και η αναφορά σε απόψεις που, ίσως, δεν έχουν ιδιαίτερο και
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γενικότερο ενδιαφέρον, να φώτιζε μία άλλη πλευρά του θέματος. Αυτή, της ελλιπούς 

κατανόησης, από την πλευρά των διοικητικών στελεχών, του μεγέθους του προβλήματος 

και της ανάγκης για λύσεις. Είναι παρήγορο πως όχι μόνο δεν υπήρχε ένας τέτοιος 

εφησυχασμός αλλά και οι όποιες προτάσεις, σκέψεις απείχαν πολύ από τις απόψεις των 

συζητήσεων καφενείου αλλά και από πολλές εμβριθείς θεωρητικές αναλύσεις που 

εξετάζουν την δημόσια διοίκηση μόνο σαν μακρινοί παρατηρητές.

Πολλές από τις απόψεις σ' αυτή την ενότητα, έχουν τον χαρακτήρα των συγκρίσεων και 

των συμπερασμάτων, αναφορικά με αυτό που γίνεται και μ' αυτό που θα έπρεπε να γίνεται. 

Έτσι, παρότι δεν αποφεύχθηκαν, λίγες τέτοιες, αναφορές ως τώρα, οι γενικής εμβέλειας 

σχολιασμοί και οι απόψεις θα ενσωματωθούν στο επόμενο κεφάλαιο.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4.1 Γενικά

Η επιστημονική διοίκηση θα μπορούσε να παρασταθεί με ένα τρίγωνο, στο οποίο οι τρεις 

κορυφές είναι οι στόχοι, τα μέσα και η αξιολόγηση της δράσης. Η μελέτη ανάλυση του 

περιβάλλοντος, στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή, και η διαλεχτική σύνδεση στόχων - 

μέσων - αξιολόγησης, εξασφαλίζει την προσαρμοστικότητα και την ανταποκρισιμότητα του 

οργανισμού. Οι ασάφειες στις συνδέσεις του τριγώνου και στην συνολική διασύνδεσή του 

με το περιβάλλον, μειώνει την ικανότητα του οργανισμού να ανταποκριθεί στον σκοπό 

ύπαρξής του.

Τα εμπειρικά δεδομένα (και η ανάλυσή τους) δείχνουν ότι η δημόσια διοίκηση, 

τουλάχιστον όπως λειτουργεί στον ν. Σερρών, δεν έχει απλώς ασάφεια στις διασυνδέσεις 

των κορυφών του τριγώνου, στην ουσία δεν είναι τρίγωνο αλλά μια τεθλασμένη που δεν 

έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση. Τις περισσότερες φορές άγεται και φέρεται από 

εξωδιοικητικά κέντρα, ξεχνώντας τον σκοπό του (έχει άραγε ;). Εξ' αιτίας της ανυπαρξίας 

της αξιολόγησης δεν μπορεί να κριθεί η απόκλιση ανάμεσα στο στόχο και το αποτέλεσμα, 

άρα οι στόχοι όταν μπαίνουν με νομαρχιακές διαδικασίες ή όταν έρχονται από τα υπουργεία 

έτοιμοι, έρχονται για να καλύψουν κάποιες ανάγκες ή επιταγές της κορυφής. Οι υπηρεσίες 

στο επίπεδο του νομού που πρέπει να υλοποιήσουν αυτές τις επιταγές-στόχους ή να 

ικανοποιήσουν αιτήματα των πολιτών με τους οποίους συναλλάσσονται, είναι έξω από την 

διαδικασία προγραμματισμού της δράσης και καλούνται απλώς να εκτελέσουν. Μ’ αυτόν 

τον τρόπο ούτε μάθηση υπάρχει ούτε δυνατότητα για στοιχειώδεις βελτιώσεις. Η έλλειψη 

αξιολόγησης δεν δίνει την δυνατότητα να φανούν οι ελλείψεις σε μέσα, είτε αυτά είναι 

προσωπικό είτε τεχνολογία ή γνώσεις. Η απόκλιση, που πιθανόν σε ορισμένες περιπτώσεις 

να είναι ορατή "δια γυμνού οφθαλμού", δεν μπορεί, ακόμη και τότε, να αποδοθεί σε 

κάποιον παράγοντα. Ο λόγος είναι ότι αυτοί που εκτελούν, στο επίπεδο του νομού, και 

αυτοί που έχουν την δυνατότητα να μεταβάλλουν αυτούς τους παράγοντες, στο επίπεδο του 

υπουργείου, βρίσκονται πολύ μακριά στις ιεραρχικές δομές για να μπορούν να 

επικοινωνήσουν. Όσο κι αν φαίνεται παράξενο ότι μπορεί να γίνεται έτσι διοίκηση, στην 

πραγματικότητα η κορυφή της γραφειοκρατίας δεν μπορεί να ζητήσει ευθύνες και να 

ελέγξει τις νομαρχιακές υπηρεσίες, για ελλείψεις στην υλοποίηση του έργου, γιατί δεν
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γνωρίζει αν η σχεδίαση που η ίδια έχει κάνει ανταποκρίνεται έστω και στοιχειωδώς στον 

μηχανισμό που διαθέτει Έτσι δεν υπάρχει ασάφεια αλλά μία βεβαιότητα ότι αυτό που 

γίνεται είναι κατά πάσα πιθανότητα λάθος αλλά δεν υπάρχει και τρόπος να διορθωθεί." Το 

παράξενο στην δημόσια διοίκηση δεν είναι γιατί λειτουργεί έτσι, δημιουργεί προβλήματα, 

και αποτυγχάνει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων της εποχής αλλά πως καταφέρνει να 

κάνει σωστά, όταν και ότι τυχαίνει να γίνεται σωστά "( Παπούλιας, - Τσούκας, 1998 ).

Είναι κοινή διαπίστωση από όσους μετείχαν στην έρευνα, ότι η διοίκηση που 

ασκείται, τις περισσότερες φορές από τους ίδιους, έχει αργά αντανακλαστικά, ελάχιστη ή 

καθόλου ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Τα όποια βήματα έχουν γίνει, σχεδόν πάντα, 

γίνονται από ανάγκη να διατηρηθεί, να επιβιώσει το σύστημα. Ότι καλό γίνεται οφείλεται 

στις φιλότιμες προσπάθειες μεμονωμένων ατόμων και όχι στις καλές προθέσεις της 

κεντρικής εξουσίας και την ευρυθμία των διαδικασιών. Η εσωστρέφεια και η περιχαράκωση 

της δημόσιας διοίκησης δημιουργεί την αίσθηση ότι αυτή δεν θυμάται το λόγο ύπαρξης της 

που είναι η εξυπηρέτηση της κοινωνίας και όχι του εαυτού της.

Εκφράστηκε η άποψη πως χρειάζεται αλλαγή στην διοικητική φιλοσοφία της, με 

περιορισμό των δραστηριοτήτων της μόνο σε αυτά που πρέπει να κάνει και αυτά να μάθει 

να το κάνει καλά μέσα από ριζικές αλλαγές στις δομές, τους μηχανισμούς, στο θεσμικό 

πλαίσιο και τις πρακτικές της. Μάλιστα, τονίσθηκε χαρακτηριστικά ότι αυτό πρέπει να γίνει 

είτε προσανατολισθεί σαν κράτος πρόνοιας από σοσιαλιστικές λογικές είτε <»ς κράτος 

καταλύτης αναπτυξιακών διαδικασιών προς όφελος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Αναφέρθηκε πριν ότι στην επιστήμη της διοίκησης η διαλεχτική σύνδεση στόχων - 

μέσων αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις συνδέσεις στο τρίγωνο που συμπληροδνει η τρίτη 

κορυφή, αυτή της αξιολόγησης. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι στόχοι μελετιόνται και 

αποφασίζονται στα πλαίσια των πόρων που υπάρχουν ή μπορούν να προκύψουν 

μελλοντικά. Αν οι πόροι είναι ανεπαρκείς, οι στόχοι προσαρμόζονται ανάλογα. Οτιδήποτε 

άλλο δεν είναι παρά ευσεβείς πόθοι ή αλλιώς άσκηση επί χάρτου. Αν όμως οι στόχοι είναι 

αδιαπραγμάτευτοι, γιατί από αυτούς εξαρτάται η επιβίωση του οργανισμού, τότε, είναι 

φανερό πως ότι μέσα υπάρχουν θα πρέπει να διατεθούν για την εξυπηρέτηση του στόχου 

της επιβίωσης.

Τι από όλα αυτά συμβαίνει στην δημόσια διοίκηση, όπως εφαρμόζεται στους χώρους που 

ερευνήθηκαν;
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Το ερώτημα για να απαντηθεί πρέπει πρώτα να ξεκαθαριστεί ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής 

της. Αν είναι για να εξυπηρετεί την κοινωνία, θέση όχι και τόσο ευκρινής, τότε πρέπει να 

αφουγκραστεί τα προβλήματά της και να βάλει τους κατάλληλους στόχους. Έπειτα θα 

πρέπει να βρει τα μέσα για να υλοποιήσει αυτούς τους στόχους. Επειδή όμως η καθημερινή 

πρακτική δείχνει ότι η διοικητική μηχανή είναι αναποτελεσματική και μη αποδοτική είναι 

φανερό πως πρώτος στόχος είναι η επιδιόρθωσή της. Οι πόροι που θα διατεθούν για τον 

στόχο αυτό, είτε είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι, οργανωτικά σχήματα και οργανωσιακές 

στρατηγικές, είτε χρήματα, είτε υποδομές και τεχνολογικά μέσα πρέπει να βρεθούν η να 

δημιουργηθούν με οποιοδήποτε τίμημα. Η επίκληση της ανεπάρκειας πόρων, σημαίνει 

λειψή κατανόηση του προβλήματος. Σε αντίθεση με την διαλεκτική σύνδεση στόχων - 

μέσων που συμβαίνει στην διοίκηση επιχειρήσεων, στο δημόσιο αυτή η σύνδεση είναι 

σχεδόν μονόδρομος. Αν δεν υπάρχει το μέσον, στην συγκεκριμένη περίπτωση μία 

αποδοτική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, τότε οποιοσδήποτε στόχος και 

οποιαδήποτε κατανομή πόρων, σε άλλους τομείς της κρατικής δραστηριότητας, είναι 

καταδικασμένα σε ολική ή μερική αποτυχία. Είναι αλήθεια ότι η κατανόηση αυτής της 

θέσης, έχει την επιπρόσθετη δυσκολία ότι πρέπει να γίνει από αυτή την ίδια την δημόσια 

διοίκηση. Εδώ σαφώς μπαίνει πρόβλημα λογικής. Πως είναι δυνατόν ένας άρρωστος 

οργανισμός, σε ένα ανθυγιεινό περιβάλλον να βρει τις δυνάμεις για να αυτοθεραπευθεί. 

Ακριβώς στο σημείο αυτό, γίνεται φανερή η ανάγκη οι στόχοι της μεταρρύθμισης να 

στοχεύσουν έτσι που να επιδράσουν στο κυρίαρχο σύστημα αντιλήψεων, αξιών και 

νοοτροπιών. Η δημόσια διοίκηση πρέπει να αναπτύξει - διαμορφώσει οργανωσιακές σχέσεις 

που να κατευθύνουν την συμπεριφορά, προς την επιθυμητή κατεύθυνση, ταυτόχρονα πρέπει 

η ίδια να αναπτύξει διοικητική φιλοσοφία αλλά και να απαιτεί από το ευρύτερο κοινωνικό 

πλαίσιο να στηρίζει την συνέπεια, αξιοκρατία και αντικειμενικότητα (Γ. Καλλίνικος 1998 ). 

Αυτό είναι δύσκολο γιατί απαιτεί θυσίες και το αποτέλεσμα δεν είναι ούτε άμεσο ούτε 

εντελώς εξασφαλισμένο. Το γεγονός αυτό και το πιθανό, συνακόλουθο, πολιτικό κόστος 

είναι ο κύριος λόγος που οι πολιτικές ηγεσίες δεν αποτολμούν, εύκολα, τομές αυτού του 

εύρους.

4.2 Σύγκριση -αντιπαράθεση με το θεωρητικό πλαίσιο θεωριών μάθησης.

Στο 2° κεφάλαιο, έγινε αναφορά στους ενισχυτές της μάθησης, όπως η θετική και η 

αρνητική ενίσχυση, η τιμωρία και η απόσβεση. Είναι σαφές στην οργανωσιακή θεωρία και
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στις θεωρίες μάθησης ότι η σύνδεση ανάμεσα σε σύστημα αμοιβών - κυρώσεων και στο 

αποτέλεσμα της εργασίας θεωρείται δεδομένη. Έστω κι αν δεν είναι πάντα απόλυτα ακριβής 

και αντικειμενική, υπάρχει και εκφράζεται με πολλούς τρόπους. Οι ενισχυτές αναφέρονται 

κυρίως, και ίσως έτσι έχουν νόημα, σε ότι συμβαίνει σε μη μόνιμη βάση.

Από την έρευνα προέκυψε ότι η σύνδεση αποτελέσματος με αμοιβές - κυρώσεις δεν 

υπάρχει. Μπορεί άραγε να υπονοηθούν κάποιας μορφής θετική ή αρνητική ενίσχυση, 

κάποιας μορφής τιμωρία ; Οι απαντήσεις όλων αλλά και το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο είναι 

ξεκάθαρο. Σαφώς όχι. Όχι μόνο για τον νομό αλλά γενικότερα για την Ελληνική δημόσια 

διοίκηση, μία αναφορά στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα θα ήταν χρήσιμη. Το πειθαρχικό 

μέρος για τιμωρίες κ.λ.π. παραπτώματα καταλαμβάνει μεγάλη έκταση σε αντίθεση με τις 

ενισχύσεις, τις αμοιβές, ηθικές και υλικές, που χάνονται σε μία μικρή παράγραφο και που η 

ασάφεια απονομής των τις έχει καταστήσει ανενεργές. Από την έρευνα προκύπτει ότι δεν 

υπάρχουν περιπτώσεις υπαλλήλων που να επιβραβεύονται για την συμπεριφορά τους και 

την απόδοσή τους. Από την άλλη, ούτε η χρήση της τιμωρίας είναι συχνή, άσχετα από το 

πλήθος των διατάξεων. Ακόμα και στις περιπτώσεις διαφθοράς, χρηματισμού και σαφών 

παραβιάσεων του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα όπως η εργασία των δημοσίων υπαλλήλων 

ως ελευθερο-επαγγελματιών (γιατροί, μηχανικοί κ.λ.π.) δεν υπάρχει τιμωρία. Οι 

περιπτώσεις τιμωρίας είναι, σχεδόν πάντα, επακόλουθο παραπομπής υπαλλήλων στην 

δικαιοσύνη, μετά από ένορκες διοικητικές εξετάσεις που ακολουθούν καταγγελίες, 

ατυχήματα και άλλους λόγους που δεν είναι εύκολο να καλυφθούν διοικητικά.

Αυτό που φάνηκε ότι είναι η κύρια κατάσταση είναι η απόσβεση. Με έννοια διαφορετική 

από αυτή που αναφέρθηκε στο θεωρητικό μέρος, όπου δεν απαλείφονται και 

αποδυναμώνονται οι ανεπιθύμητες συμπεριφορές αλλά κυρίως τελματώνουν οι επιθυμητές 

συμπεριφορές. Οι ανεπιθύμητες συμπεριφορές ενισχύονται από εξωτερικά 

εξωοργανωσιακά κίνητρα που έχουν διάφορες μορφές με χειρότερη αυτή του χρηματισμού, 

σε βαθμό τέτοιο που δεν λειτουργεί η απόσβεση. Αντίθετα η απόσβεση λειτουργεί εκεί όπου 

χρειάζεται να επιδειχθούν συμπεριφορές επιθυμητές και αυτό γιατί δεν υπάρχει κανένας 

ενισχυτής εξωτερικός που να προωθεί προς αυτή την κατεύθυνση τις διάφορες καταστάσεις. 

Αν ίσως υπάρχουν αξιακά κίνητρα, αυτά συνθλίβονται με τον χρόνο μέσα στο ευρύτερο 

πολιτισμικό πλαίσιο.

Αναφέρθηκε ότι τα οργανωσιακά συστήματα αμοιβής γίνονται το κλειδί, συντελεστής 

για την βελτίωση της απόδοσης και την επιτυχία. Στην δημόσια διοίκηση, χρηματικές
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ανταμοιβές δεν υπάρχουν. Ακόμα και η συμμετοχή σε επιπρόσθετες εργασίες, όπως

επιτροπές κλπ, είναι άμισθες και έχουν τον χαρακτήρα της μη χρηματοοικονομικής αμοιβής

ως αναγνώριση της αξίας του υπαλλήλου που έχει τις γνώσεις να μετέχει σ' αυτές. Δεν είναι

εύκολο να θεωρηθούν ως χρηματοοικονομικές αμοιβές, το επίδομα της θέσης του διευθυντή
\

και του τμηματάρχη με 14 και 7 χιλιάδες, αντίστοιχα, ούτε οι 1500 δρχ. για κάθε επένδυση 

που ελέγχεται από τις επιτροπές ελέγχου επενδύσεων των διαφόρων αναπτυξιακών νόμων1. 

Εκτός από αυτό, δεν έχει νόημα να γίνει αναφορά σε άλλες μορφές μη χρηματοοικονομικών 

αμοιβών παρά μόνο η ανάθεση εργασιών που έχουν ευθύνη και η λεκτική αναγνώριση της 

επιτυχίας.

Στην θεωρία της οργανωσιακής μάθησης, αναπτύχθηκαν οι απόψεις των Argyris & 

Schon για την μάθηση. Στην διοίκηση όπως εφαρμόζεται στο πεδίο που ερευνήθηκε, με 

δυσκολία θα μπορούσε κανείς να διακρίνει την μάθηση απλής ανάδρασης. Αυτή συμβαίνει 

στις περιπτώσεις των διορθώσεων στους στόχους - δράσεις που αφορούν την απορρόφηση 

επιδοτήσεων και λοιπών πιστώσεων για έργα και μελέτες. Όμως έστω και έτσι, και με τον 

καθαρά ποσοτικό χαρακτήρα αυτών των στόχων, οι υπηρεσίες αναγκάσθηκαν να 

προσαρμοσθούν. Αναγκάσθηκαν, προκειμένου να πάρουν χρήματα, να σχεδιάσουν και να 

βάλουν στόχους, να ελέγξουν, όσο χρειαζόταν, για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Η ανάγκη 

τις έκανε να μάθουν. Αυτό όμως, πιθανότατα, σημαίνει ότι αν, η ίδια αυτή ανάγκη, 

απαιτήσει περισσότερα π.χ. τήρηση και ποιοτικών χαρακτηριστικών, στρατηγικό σχεδίασμά 

κλπ τότε, και πάλι, θα αναγκασθούν να προσαρμοσθούν. Η προσαρμογή θα γίνει με 

βαθύτερη ανάλυση του περιβάλλοντος, με αλλαγές στις διαδικασίες, με αλλαγές και σ' αυτό 

ακόμα το πλαίσιο των αξιών και των οργανωσιακών προτύπων. Με άλλα λόγια, αν ο πήχης 

του αγωνίσματος ανεβεί ψηλότερα, η ανάγκη επιβίωσης θα κάνει την δημόσια διοίκηση να 

προσπαθήσει περισσότερο και θα μάθει περισσότερο αυξάνοντας την πιθανότατα να 

επιτύχει.

Με όσα έχουν εκτεθεί πιο πριν, και με την διάκριση που έγινε στην θεωρία για δύο 

θεμελιώδεις διαφορετικές αιτίες μάθησης, σε περιβάλλον κρίσης και περιβάλλον χαλαρό- 

στάσιμο, εύκολα βγαίνει το συμπέρασμα ότι σήμερα η δημόσια διοίκηση βρίσκεται στο

1 Σαν μέλος επιτροπής του Ν 1262/82 και του Ν 1890/92, έκανα έγγραφο προς το υπουργείο Ανάπτυξης 
ζητώντας να μας αυξήσουν την αποζημίωση ( έτσι λέγεται) ή να μας την κόψουν εντελώς Η λογική ήταν ότι 
το ποσό των 1500 δρχ, σημαίνει είτε ότι η εργασία μας ήταν μηδαμινή και δεν άξιζε να πληρώνεται, είτε ότι 
άξιζε περισσότερο και συνεπώς έπρεπε να αμειφθεί, εκτός και αν πίστευαν' στο υπουργείο ότι οι επιτροπές τα 
"αρπάζουν" και δεν νοιάζονται για το ποσό αλλά για την συμμετοχή τους μόνο. Φυσικά δεν έγινε ούτε αύξηση 
ούτε περικοπή, απλά στην πρώτη ευκαιρία αντικαταστάθηκα από μέλος της επιτροπής.
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πρώτο. Η περίοδος των "παχιών αγελάδων" έχει παρέλθει, όσο και αν κάποιοι χώροι της

διοίκησης εξακολουθούν να βρίσκοντας όχι απλώς σε χαλαρότητα αλλά σε επικίνδυνη

μακαριότητα. Η δημόσια διοίκηση όχι απλώς πρέπει να αρχίσει να μαθαίνει, αυτό είναι

πλέον ανάγκη, αλλά να μάθει γρήγορα. Το περιβάλλον κρίσης, η αναταραχή βοηθά σ' αυτήν
ι

την κατεύθυνση, συμπιέζοντας τον χρόνο. Η δημόσια διοίκηση καλείται να μάθει σε λίγο 

χρόνο ότι δεν έμαθε από την ίδρυσή της.

Μία αναφορά στους παράγοντες της οργανωσιακής μάθησης, όπως εκτέθηκαν στο 

θεωρητικό μέρος σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στην πράξη, όπως αυτή εφαρμόζεται στο 

επίπεδο του ν.Σερρών, μας αποκαλύπτει χρήσιμα στοιχεία. Στην διοίκηση οι φορείς της 

μάθησης είναι μόνο τα άτομα και αυτά όσο είναι δυνατόν να επικοινωνήσουν και να 

υποκινηθούν με το πλαίσιο που υπάρχει. Δεν έχουν αναδειχθεί "εκλεκτοί"-ηγέτες στην 

δημόσια διοίκηση, στελέχη με υψηλό επαγγελματισμό, όπως σε άλλους χώρους και βεβαίως 

αυτή η πλήρης ανυπαρξία στελεχών δεν μπορεί να οφείλεται στα άτομα. Χωρίς να υπάρχει 

πρόθεση γενίκευσης, υπάρχει η αίσθηση ότι αυτό συμβαίνει σε όλο τον δημόσιο τομέα. 

Ακόμα δεν λειτουργούν ομάδες - γκρουπ για λήψη αποφάσεων, και όπου λειτουργούν 

είναι, ακριβώς, για να μην ληφθούν αποφάσεις. Τα κοινωνικό σύστημα δεν αποτελεί φορέα 

μάθησης, το αντίθετο μάλιστα φαίνεται πιθανότερο.

Χρήσιμα επίσης στοιχεία προκύπτουν από τους φραγμούς στην μάθηση. Διακρίνονται 

εύκολα το στοιχείο της συνήθειας που συντηρεί υπάρχουσες δομές και συμπεριφορές. Οι 

αμυντικές πρακτικές, η έλλειψη διαφάνειας, οι κανόνες και οι απαγορεύσεις και πιο 

συγκεκριμένα η δαιδαλώδης νομοθεσία, αποτελούν φραγμούς ισχυρότατους. Γενικότερα 

στην Ελληνική δημόσια διοίκηση η πολυνομία και ο νομικισμός, πέρα από όλα τα άλλα, 

αποτελούν ένδειξη έλλειψης εμπιστοσύνης προς την διοίκηση. Ο νομοθέτης, δεν 

εμπιστεύεται ότι ή διοίκηση θα κατορθώσει να ξεδιαλύνει, στη βάση των υπαρχόντων 

νόμων, κάποια προβλήματα και για το λόγο αυτό νομοθετεί εκ νέου, στερώντας από κάθε 

πρωτοβουλία την διοίκηση και επιτείνοντας μία κατάσταση ήδη τεταμένη. Οι υπηρεσίες σε 

νομαρχιακό επίπεδο, σε πολλές περιπτώσεις διατυπώνουν ερωτήματα προς τις κεντρικές 

υπηρεσίες των υπουργείων, πάντα γραπτά αλλιώς δεν έχει νόημα (η διοίκηση 

αποτελεσμάτων είναι μακριά ακόμη), που συνήθως αργούν να απαντηθούν, αν βεβαίως
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απαντηθούν, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία του πολίτη2. Ο φαύλος κύκλος συνεχώς 

μεγαλώνει.

Τέλος ένας από τους σπουδαιότερους φραγμούς αναφέρθηκε ότι είναι η πληροφορική 

αταξία. Οι πληροφορίες μπλοκάρονται εξ' αιτίας της ιεραρχικής- γραφειοκρατικές δομής 

και της συγκέντρωσης αρμοδιοτήτων στην κορυφή της πυραμίδας. Στην Ελλάδα, αυτό έχει 

την επιπρόσθετη δυσκολία ότι η κορυφή είναι αποκομμένη από την βάση και γεωγραφικά. 

Εκφράστηκε, σχεδόν από όλους, ότι το "Λεκανοπέδιο" περιορίζει ασφυκτικά κάθε 

δραστηριότητα. Οι κεραίες που λαμβάνουν τα σήματα είναι στην επαρχία, οι αποφάσεις 

παίρνονται από το κέντρο και η μεταξύ τους επικοινωνία είναι κακή.

4.3 Διευκολύνοντας την οργανωσιακή μάθηση στην δημόσια διοίκηση - 

Ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας αναφορικά με την στρατηγική, δομή, 

ανθρώπινους πόρους και κουλτούρα.

Στο θεωρητικό μέρος έγινε αναφορά στην ανάλυση του μαθησιακού προφίλ του 

οργανισμού, με προσδιορισμό των τύπων μάθησης, των παραγόντων που ευνοούν την 

μάθηση, των φορέων της μάθησης, των φραγμών, καθώς και της ανάλυσης του πεδίου των 

δυνάμεων. Αυτά αποτελούν την βάση για να βρεθεί τρόπος να διευκολυνθεί η μάθηση. Στην 

προηγούμενη ενότητα, εξετάσθηκαν με συντομία τα παραπάνω. Θα επιχειρηθεί, στην 

ενότητα αυτή, να κριθούν τα ευρήματα της έρευνας κάτω από το πρίσμα ανάπτυξης 

στρατηγικής, δομών, ανθρώπινων πόρων και κουλτούρας. Στο ερωτηματολόγιο οι ενότητες, 

που είχαν καθοριστεί, είχαν περίπου αυτή την δομή και έτσι η αντιπαράθεση φαίνεται να 

έχει ομαλή ροή.

Η γενική εικόνα, αναφορικά με το θέμα της ανάπτυξης στρατηγικής, είναι πως αυτή 

ελάχιστα συμβαίνει. Αναφέρεται, κυρίως, σε τομείς με μεγάλες ανάγκες όπως το υπουργείο 

οικονομικών ή σε περιοχές με συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα όπως μεγάλα 

αναπτυξιακά έργα. Ο στρατηγικός έλεγχος περιορίζεται σε ποσοτική εκτίμηση αυτών των

2 Το παράδειγμα είναι χαρακτηριστικό. Μηχανικός, συνάδελφος, σε νομαρχιακή υπηρεσία, 
γνωρίζοντας ότι η αρτοποιητική νομοθεσία απαιτεί την ύπαρξη χώρου με κάποιο ελάχιστο εμβαδόν για 
την αποθήκη καυσίμων, έθεσε το ερώτημα αν αυτός απαιτείται στην περίπτωση του ηλεκτρικού 
φούρνου. Το αυτονόητο δεν ισχύει στην περίπτωσή μας. διότι σε ενδεχόμενη καταγγελία κάποιου 
αντίζηλου αρτοποιού, αν το θέμα πήγαινε στον εισαγγελέα, αυτός θα δίκαζε με τον νόμο που απαιτεί 
τον χώρο και δυστυχώς όχι με την κοινή λογική που λέει ότι το ηλεκτρικό ρεύμα δεν χρειάζεται 
αποθήκη. Ο συνάδελφος αν έπαιρνε την πρωτοβουλία, να αποφασίσει και να σώσει την αξιοπρέπειά 
του θα λειτουργούσε παράνομα Δεν την πήρε, το θέμα έφθασε μέχρι τους νομικούς συμβούλους του 
υπουργείου και απαντήθηκε μετά από ένα χρόνο περίπου.
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ελάχιστων στρατηγικών ενώ δεν έχει αναφερθεί τίποτα για επιχειρησιακά παιγνίδια. Οι 

δομές φαίνεται να μένουν αμετάβλητες στο χρόνο, τουλάχιστον στο επίπεδο του νομού, ενώ 

διακρίνονται νέες μορφές στις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν π.χ νέα σώματα δίωξης 

οικονομικού εγκλήματος, ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ κλπ σε Πανελλαδικό επίπεδο. Στο τοπικό επίπεδο, 

η έννοια της στρατηγικής θα μπορούσε να θεωρηθεί μόνο για ελάχιστες δραστηριότητες 

όπως αυτές του δασαρχείου αλλά κι εδώ με δομές αμετάβλητες και μη συναρτώμενες με τις 

συγκεκριμένες στρατηγικές Οι ανθρώπινοι πόροι δεν αναπτύσσονται ως συνολική 

διοικητική στρατηγική. Δεν υπάρχει μάθηση με συνεργασίες γιατί το οργανωτικό σχήμα της 

πυραμίδας δεν λειτουργεί ποτέ με αυτόν τον τρόπο, υποτίθεται για να μην υπάρχει διάχυση 

ευθύνης !. Οι επικοινωνιακές ικανότητες των ατόμων περιορίζονται και κάνουν αδύνατη 

την ανάπτυξή τους. Η επιμόρφωση δεν είναι αρκετή και γίνεται σε ελάχιστους τομείς της 

διοικητικής δράσης, όπως για θέματα πληροφορικής και διοίκησης, τις περισσότερες φορές 

ασύνδετα με συγκεκριμένες ανάγκες. Νέες επιστημονικές γνώσεις ελάχιστα εισχωρούν στην 

καθημερινή πρακτική και όπου αυτό συμβαίνει γίνεται από τα ίδια τα άτομα για να μπορούν 

να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες της δικής τους επιβίωσης στο ελεύθερο επάγγελμα (γιατροί, 

φροντιστές καθηγητές, μηχανικοί κλπ ) που κάνουν παράλληλα. Στο σημείο αυτό είναι πολύ 

σημαντικό να σχολιαστεί, η άποψη πολλών στελεχών, για την ανάγκη ανανέωσης της 

επιστημονικής γνώσης. Το θέμα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο και δυστυχώς δεν το 

αντιλαμβάνονται πολλοί από αυτούς που ασχολούνται με την δημόσια διοίκηση, ιδιαίτερα 

όσοι παρατηρούν μόνο από την οπτική γωνία της νομιμότητας ή της νομιμοφάνειας. Για 

πολλές από τις υπηρεσίες της έρευνας, τις περισσότερες και τις θεωρούμενες ως 

σπουδαιότερες, όπως νοσοκομείο, κτηνιατρική, γεωργίας, τεχνικές υπηρεσίες κλπ τέθηκε το 

θέμα ως όρος επιβίωσης. Το θέμα της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο 

νοσοκομείο ή στην διεύθυνση γεωργίας, δεν εξαρτάται μόνο από την ευγένεια στην 

εξυπηρέτηση, τις σωστές διαδικασίες ή την ύπαρξη επαρκούς προσωπικού και 

τεχνολογικών μέσων. Αυτά όλα χρειάζονται γιατί εξασφαλίζουν μία σειρά ανέσεις, όμως 

πιο πριν και πάνω από αυτά απαιτείται επιστημονική γνώση. Αν αυτή δεν υπάρχει τότε οι 

ασθενείς στα νοσοκομεία, θα πεθαίνουν με όλες τις ανέσεις, τα φυτά στα χωράφια θα 

καταστρέφονται με την συνοδεία της ευγενικής συμπεριφοράς των γεωπόνων που θα 

προσπαθούν ανήμποροι να αντιδράσουν κλπ. Δυστυχώς για τους οπαδούς της θεωρίας των 

"σωστών νόμων", η γνώση δεν επηρεάζεται από νόμους αλλά από τα κίνητρα, εσωτερικά 

και εξωτερικά. Ευτυχώς (έτσι πρέπει να λεχθεί) οι γιατροί έχουν κίνητρα αυτομόρφωσης
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την επαγγελματική τους επιβίωση, στις εκτός δημοσίου ασχολίες τους, με τελικό 

αποτέλεσμα την υψηλή επιστημονική κατάρτιση τους και την δυνατότητα να παρέχουν 

υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, έστω και με "φακελάκι".

Τέλος η ανάπτυξη διοικητικής κουλτούρας, σε ένα χώρο όπου δεν υπάρχει όραμα και 

αποστολή3, που η επικοινωνία είναι ομιχλώδης και όπου υπάρχει είναι για ποδοσφαιρικές 

συζητήσεις, που το όλο οργανωσιακό κλίμα χαρακτηρίζεται από πλήθος αδυναμίες, 

ασφαλώς μοιάζει με ματαιοπονία. Από ένα μηχανισμό που κινείται με τον τρόπο που 

κινείται και στο συγκεκριμένο πολιτιστικό περιβάλλον είναι σαν να ψάχνει κανείς να βρει 

δεκαθλητή από ομάδα ανθρώπων που δεν είναι αρτιμελείς.

Αν γίνει αναφορά στις προβληματικές περιοχές, όπως εντοπίσθηκαν από την έρευνα, στις 

διάφορες υπηρεσίες και σε σχέση με την μάθηση θα μπορούσε κανείς να αναφέρει:

• στα θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας δεν υπάρχει καμία στρατηγική. Η 

έρευνα στο τοπικό επίπεδο, δείχνει γλαφυρά την αδυναμία, όχι μόνο της διοίκησης, 

αλλά την χαλαρότητα ή την έλλειψη αξιακών προτύπων στην περιρρέουσα 

ατμόσφαιρα. Πρότυπα και θεσμούς που να ανταποκρίνονταμ στις απαιτήσεις της 

σύγχρονης μαζικοδημοκρατικής, καταναλωτικής κοινωνίας. Η έρευνα στον 

συγκεκριμένο χώρο, χωρίς ιδιαίτερα υψηλή αξία γης, χωρίς τουριστικές περιοχές και 

αυθαίρετες κατασκευές, δείχνει ότι αυτά δεν κρίνονται με όρους διευθέτησης 

συμφερόντων, δηλαδή πολιτικούς αλλά με όρους καθαρά πολιτισμικούς. Εδώ 

φαίνεται πως η μάθηση επηρεάζεται από το ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο με τελικό 

αποτέλεσμα την περιβαλλοντική αθλιότητα. Κατά τον κ. Καλλίνικο (1998β, 1999), 

υπάρχουν ενδείξεις ότι μεγάλα στρώματα της Ελληνικής κοινωνίας δεν έχουν ακόμη 

αντιληφθεί το αισθητικό και χωροταξικό τέλμα της σύγχρονης ηπειρωτικής Ελλάδας, 

που την καθιστά μοναδική θλιβερή εξαίρεση στην Ευρώπη ή ακόμη ότι καμία άλλη 

όψη της δημόσιας ζωής δεν εκφράζει τόσο έκδηλα την ένδεια των αισθητικών - 

πολιτιστικών αξιών της Ελληνικής κοινωνίας και την ανικανότητα των θεσμών και 

των μηχανισμών της να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογικής 

εποχής και του μαζικού καταναλωτισμού.

3 Εκτός κι αν θεωρηθεί ως όραμα και αποστολή της δημόσιας διοίκησης ότι είναι η εξυπηρέτηση των 
πολιτικών φιλοδοξιών κάθε αιρετού, από τον βουλευτή, νομάρχη, δήμαρχο μέχρι το μέλος των 
κατώτερων κομματικών οργάνων, αλλά και σ' αυτή την περίπτωση ίσιος αδικηθούν οι υπάλληλοι που 
πιστεύουν ότι είναι το ισόβιο βόλεμά τους
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• Στα θέματα υγείας, ον διαπιστώσεις του προέδρου του Δ.Σ. του νοσοκομείου, 

έρχονται να συμπλεύσουν με τα συμπεράσματα έρευνας που έγινε σε 13 νοσοκομεία, 

από την Θεοδωράκιογλου Υπατία (1998), που ουσιαστικά γενικεύει τις απόψεις του 

προέδρου και εξετάζει εμπεριστατωμένα το θέμα από την άποψη της προσφοράς 

υπηρεσιών ποιότητας. Η εξέταση των προβληματικών καταστάσεων και της 

προσφοράς υπηρεσιών χαμηλής ποιότητας, παραπέμπει έμμεσα στο θέμα της 

ελλιπούς οργανωσιακής μάθησης. Έτσι στα βασικά συμπεράσματα της έρευνας είναι 

ότι τα προβλήματα των πόρων και του εξοπλισμού σε τεχνολογικά σύγχρονα μέσα 

αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για την παροχή υπηρεσιών ποιότητας. Οι 

ελλείψεις φθάνουν μέχρι και την τήρηση αρχείων για την διάχυση και χρήση της 

πληροφορίας. Στους ανθρώπινους πόρους υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης στα θέματα 

ποιότητας. Η κατάσταση περιπλέκεται όπως και στην υπόλοιπη δημόσια διοίκηση 

από την έλλειψη καθηκοντολογίου. Σοβαρή αδυναμία είναι το γεγονός ότι το 

δημοσιοϋπαλληλικό καθεστώς δεν επιτρέπει την επιλογή, την εξέλιξη και την 

αποτελεσματική παρακίνηση του κατάλληλου προσωπικού ενώ αντίθετα αυτή η 

δυνατότητα υπάρχει στις κλινικές με ορατά τα αποτελέσματα στην ποιότητα των 

υπηρεσιών. Η ικανοποίηση του προσωπικού είναι χαμηλή και αυτό είναι ενδεικτικό 

της έλλειψης συνειδητοποίησης ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο κυριότερος πόρος. 

Κλείνοντας στα συμπεράσματα της εργασίας, βγαίνουν μία σειρά διαπιστώσεις που 

θα μπορούσαν να έχουν εφαρμογή σε όλο τον δημόσιο τομέα. Για παράδειγμα την 

αλλαγή του σημερινού θεσμικού πλαισίου ώστε να επιτρέπει την διοικητική και 

διαχειριστική ευελιξία, την εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων μέτρησης και αξιολόγησης 

του πραγματικού τελικού νοσοκομειακού προϊόντος και η κατανομή των διαθέσιμων 

πόρων με βάση την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα τους αλλά και τις 

πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού που καλούνται να καλύψουν, την θέσπιση 

κινήτρων τόσο για το προσωπικό όσο και για το ίδιο το νοσοκομείο που να 

συνδέονται με την έννοια της παραγωγικότητας αλλά και το ποιοτικό επίπεδο των 

παρεχομένων υπηρεσιών. Σαν τελικό συμπέρασμα θεωρείται αναγκαίος ο 

οργανωτικός και διοικητικός μετασχηματισμός μέσω της εναρμόνισης των 

διαδικασιών της επιστήμης της διοίκησης σε όλα τα επίπεδα, την αυτόνομη 

λειτουργία σαν ανώνυμες εταιρείες με την υποχρέωση απόδοσης ελέγχου και 

ανάληψης του κινδύνου από την λανθασμένη λειτουργία τους.
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• Στην συνέντευξη με τα δύο στελέχη της οικονομικών Εφοριών, φάνηκε

πως, σε ένα χώρο όπου κάποια πράγματα φαίνεται εύκολο να μετρηθούν και δεν

επιδέχονται αμφισβητήσεις, όπως για παράδειγμα η φοροδιαφυγή που προκύπτει

μετά από έλεγχο, εν τούτοις και αυτά μπαίνουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
\

ανάμεσα στον εφοριακό υπάλληλο και τον επιχειρηματία. Σε μίά τέτοια 

διαπραγμάτευση, όπου υπάρχουν πολλοί βαθμοί ελευθερίας ενώ δεν θα έπρεπε να 

υπάρχει κανένας, είναι εύκολο να σημειωθεί ηθική εκτροπή4. Έτσι το θέμα της 

μάθησης αποκτά ένα επιπλέον αστάθμητο παράγοντα, αυτόν της ηθικής διάβρωσης, 

ισχυρότατος ενισχυτής για μάθηση αλλά από την αρνητική πλευρά.

• Στην υπηρεσία διοικητικής υποστήριξης, ο στρατηγικός στόχος του 

προγράμματος ποιότητα για τον πολίτη τίθεται κεντρικά και φαίνεται ότι υπάρχει η 

βούληση του υπουργείου για άμεση υλοποίηση του. Όμως παρόλα αυτά σε πολλές 

νομαρχίες, όπως και στον συγκεκριμένο χώρο έρευνας, φαίνεται να μένει στα χαρτιά. 

Ο κύριος λόγος σχετίζεται με έλλειψη στρατηγικής, από την πλευρά του υπουργείου, 

ώστε αυτό το πρόγραμμα να γίνει αποδεκτό από τους νομάρχες. Έτσι στην 

περίπτωση που ο νομάρχης δεν θέλει να το υλοποιήσει, γιατί θεωρεί ότι αυτό αν 

λειτουργήσει, πιθανόν, να καταργήσει μέρος των πελατειακών εξυπηρετήσεων που 

αυτός κάνες δεν θα ενεργοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί κατά την άποψή 

του, είναι σαν να παραχωρεί ένα μέρος από την ελάχιστη εξουσία που διαθέτει. 

Συνεπώς, μπορεί να μην το υποστηρίξει ή και να το πολεμήσει. Εδώ το θέμα της 

μάθησης πρέπει να το δει κανείς με πολιτικούς όρους, ως πόλεμο συμφερόντων, για 

να μπορέσει να βγάλει ορθά συμπεράσματα.

• Για την στρατηγική ανάπτυξης που εφαρμόζει το υπουργείο Ανάπτυξης έχει 

αναφερθεί πως η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν μπορεί να περιμένει την ανάπτυξη της 

από την νομαρχιακή αυατοδιοίκηση και, στην συγκεκριμένη περίπτωση, την έχει

*Α Αρθρο του κ. Γεωργακόπουλου , γ.γ του υπουργείου Οικονομικών. Μιλώντας για τους 
φορολογικούς ελέγχους ο κ. Γεωργακόπουλος ανέφερε ότι η διαφθορά στον τομέα αυτόν έχει 
οργανωθεί με τα πρότυπα του οργανωμένου εγκλήματος, με πρωταγωνιστή των διαπραγματεύσεων με 
τους φορολογούμενους, τον εκάστοτε ελεγκτή, ο οποίος ζητά χρήματα όχι μόνο για δικό του 
λογαριασμό, αλλά και -για λογαριασμό του Επόπτη και του Διευθυντή (άλλοτε εν γνώσα τους και 
άλλοτε για να ενθυλακώσει περισσότερα ο ίδιος). Παρατήρησε μάλιστα ότι το σύστημα το οποίο 
παίζεται είναι 4:4:2. Σύστημα όχι αμυντικό (όπως είναι το ομώνυμο ποδοσφαιρικό σύστημα), 
αλλά επιθετικό, μια που σημαίνει στην πράξη ότι από το πραγματικό ποσό που προκύπτει από τον 
έλεγχο 40% κρατά ο φορολογούμενος, 40% ο εφοριακός και μόλις 20% είναι αυτό που καταλήγει στο 
κράτος.



105

παρακάμψει προ πολλοί). Τι συμβαίνει όμως όταν η υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την 

λειτουργία επιτροπών ελέγχου των επενδύσεων που γίνονται με τους αναπτυξιακούς 

νόμους ; Λέχθηκε, πως οι υπηρεσίες καθυστερούν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες 

για δύο λόγους : πρώτον γιατί δεν έχουν τα μέσα, ανθρώπους, τεχνολογία κλπ, και
Ί

δεύτερον διότι καθυστερώντας τον πολίτη, σε νόμιμα η σχεδόν νόμιμα πλαίσια, σε 

εκείνες τις περιπτώσεις που γι' αυτόν ο χρόνος είναι χρήμα, τον καθιστάς ευάλωτο σε 

οποιεσδήποτε πιέσεις. Το φακελάκι για την εξυπηρέτηση, σε νόμιμο αίτημα, έχει 

αντικαταστήσει το χαρτόσημο σε πολλές υπηρεσίες της δημόσιας διοίκηση5. Και 

εδώ όπως και στην περίπτωση των φορολογικών ελέγχων το θέμα έχει και την ηθική 

υπόσταση που περιπλέκει το θέμα της μάθησης.

• Για τον θεσμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η κατάσταση είναι τραγική. 

Οι όποιες αναφορές γίνονται με συντομία και στο βαθμό που έχουν σχέση με 

οργανωσιακές πρακτικές. Ο θεσμός της Ν.Α. ακολούθησε τις πρακτικές της 

υπόλοιπης διοίκησης, διέπεται από το ίδιο θεσμικό πλαίσιο για τις οργανωσιακές του 

σχέσεις και έχει επιπρόσθετες αδυναμίες να ασκήσει διοίκηση με πρώτη και κύρια 

την έλλειψη πόρων. Η περίφημη διοικητική αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης 

δεν προχώρησε ικανοποιητικά. Η άποψη αυτή εκφράστηκε στην έρευνα, σχεδόν, από 

όλους, διευθυντές και αιρετούς στην νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Είναι γνωστές οι, 

έντονες, διαμαρτυρίες νομαρχών που ζητούν πόρους, αρμοδιότητες, εξουσίες. 

Αναφορικά με το θέμα των δομών θα μπορούσε να γίνει κάποιο βήμα και δεν έγινε. 

Αυτό θα ήταν μία φιλοσοφία διαφορετικής οργάνωσης των νομαρχιακών 

αυτοδιοικήσεων ανάλογα με το μέγεθος του μηχανισμού που έχουν. Στις μικρές

• ' Ας ξαναδούμε το θέμα των επιτροπών ελέγχου για τις επιδοτήσεις των επενδύσεων στην βιομηχανία.
Στην υπηρεσία Βιομηχανίας που υπηρετώ, πριν κάποια χρόνια, συσσωρευόταν δεκάδες φάκελοι 
επενδύσεων. Η επιτροπή ελέγχου είχε φόρτο εργασίας, όπως φαινόταν τουλάχιστον, τεράστιο. Όμως 
δεν κάλεσαν ποτέ τα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής να προσφέρουν κι αυτά έργο. Ήταν φυσικό 
επακόλουθο να υπάρχουν καθυστερήσεις τέτοιες που σε πολλές περιπτώσεις έφθαναν στο σημείο να 
απαξιώνουν το έργο. Υπήρξαν' περιπτώσεις επενδυτών που πήραν τις επιδοτήσεις όταν, ήδη, είχαν 
χρεοκοπήσει. Οι ψίθυροι δυνάμωσαν και σε ορισμένες περιπτώσεις έγιναν κραυγές. Η λύση ήταν 
τόσο απλή. Ο νομάρχης αποφάσισε την διάλυση της συγκεκριμένης επιτροπής και χρησιμοποιώντας 
όλο σχεδόν το δυναμικό που είχε σε μηχανολόγους και πολιτικούς μηχανικούς, άσχετα από πολιτικές 
συμπάθειες, και με εφοριακούς υπαλλήλους συνέστησε 6 νέες επιτροπές. Δημιούργησε νέα 
γραμματειακή υποστήριξη για τις επιτροπές, με χρέωση φακέλων και στις έξι επιτροπές με την σειρά 
προτεραιότητας που είχαν στο πρωτόκολλο. Απάλλ.αξε τις επιτροπές από την γραφειοκρατία και τον 
τυπικό έλεγχο παραστατικών και τις άφησε να εκτελούν μόνο το ουσιαστικό μέρος του ελέγχου. Το 
αποτέλεσμα ήταν να ομαλοποιηθεί η κατάσταση σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και να υπάρξουν 
περιπτώσεις φακέλων, που ήταν πλήρεις δικαιολογητικών, να διεκπεραιωθούν σε λιγότερο από μία 
εβδομάδα, αντί των δύο και παραπάνω χρόνων που, σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρήθηκε.
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νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, αλλά και σε μεσαίου μεγέθους, όπως η νομαρχία

Σερρών, οι υπάλληλομίσως θα έπρεπε να έχουν οριζόντια απασχόληση για καλύτερη

αξιοποίηση τους και για καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Σε αυτό θα βοηθούσε

ένα οργανωτικό σχήμα π.χ. με ενοποίηση των τεχνικών υπηρεσιών. Έτσι αντί των 15
\

μηχανολόγων που προβλέπονται από τα οργανογράμματα των υπηρεσιών και των 4 

που υπάρχουν στην πραγματικότητα, οι υπάρχοντες θα μπορούσαν με εναλλαγή 

καθηκόντων να καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες. Στην περίπτωση αυτή, ούτε 

υπηρεσίες μένουν κενές στελεχών και ο πολίτης εξυπηρετείται, αλλά ούτε οι 

υπάλληλοι υποαπασχολούνται όπως θα συνέβαινε στην περίπτωση που και οι 15 

θέσεις του οργανογράμματος θα ήταν καλυμμένες. Αν αυτό το σκεφθούμε για μία 

απομονωμένη και μικρή υπηρεσία, πχ στον νομό Χίου, το πρόβλημα γίνεται ακόμα 

πιο φανερό. Η οργανωσιακή μάθηση και η εξ' αυτής ευελιξία και προσαρμοστικότητα 

της δημόσιας διοίκησης είναι ολοφάνερη. Με την σημερινή διάρθρωση, ακόμη και αν 

γίνεται κάποια παράλληλη απασχόληση, αυτή είναι άτυπη και δεν ευδοκιμεί αν δεν 

θέλει ο υπάλληλος.

• Για τους ανθρώπινους πόρους, οι επισημάνσεις όλων στράφηκαν κυρίως στο 

ότι το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό δεν αναπτύσσεται και σε συνδυασμό με τα 

άκαμπτα οργανωτικά σχήματα αλλού δεν φθάνει και αλλού περισσεύει. Η 

διαπίστωση αυτή, καθώς αναπτύχθηκε περισσότερο από αρκετούς διευθυντές, οδηγεί 

στο συμπέρασμα ότι το προσωπικό που θα ήταν κατάλληλο, από άποψη προσόντων, 

είναι το μη επαρκές προσωπικό ενώ αντίθετα το πλεονάζον είναι χαμηλών 

προσόντων και ακατάλληλο στις περισσότερες των περιπτώσεων. Η λογική να 

προσλαμβάνεται ένα άτομο για κάθε τρία που φεύγουν, αποδυνάμωσε αισθητά τις 

υπηρεσίες από επιστημονικό προσωπικό. Κατά τεκμήριο φεύγουν οι ικανότεροι, 

χωρίς απαραίτητα να αναπληρώνονται με την ίδια ποιότητα προσωπικού. Αυτό 

φάνηκε σε όλες σχεδόν τις υπηρεσίες της έρευνας. Εντονότερο φαίνεται το πρόβλημα 

στις μεγάλες υπηρεσίες που είναι και οι παλιότερα στημένες σε επίπεδο νομού, ενώ 

αντίθετα οι μικρές, είναι στελεχωμένες με προσωπικό ηλικιακά μικρότερο και οι 

αποχωρήσεις είναι λιγότερες.
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4.4 Δημόσια διοίκηση και αξιολόγηση

Α) οργανωσιακή αξιολόγηση

Η αξιολόγηση της οργανωσιακής δράσης αποτελεί την τρίτη κορυφή του τριγώνου της

επιστημονικής διοίκησης και με την διαλεχτική σύνδεσή της με τις άλλες δύο, τους στόχους
ι

και τα μέσα, ολοκληρώνει την διαδικασία της οργανωσιακής μάθησης. Για να γίνει όμως 

αξιολόγηση θα πρέπει να έχουν αναπτυχθεί μηχανισμοί που να επιτρέπουν την 

ποσοτικοποίηση και την μέτρηση, ακόμη και σε χαρακτηριστικά των δράσεων - στόχων και 

των μέσων που θεωρούνται ποιοτικά. Η ποιότητα πρέπει να γίνει μετρήσιμη αλλιώς δεν 

μπορεί να βελτιωθεί. Παρότι αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, ειπώθηκε σε συνέντευξη, ότι 

έρευνες στην Μ. Βρετανία και αλλού, έδειξαν ότι μπόρεσαν να επιτύχουν μετρήσεις εκεί 

που τα θέματα, προκαταβολικά, φαινόταν υπερβολικά δύσκολα. Μέσα από την μέτρηση και 

τον υπολογισμό της απόκλισης επιτυγχάνεται η οργανωσιακή μάθηση, γιατί κρίνονται και η 

εφικτότητα των στόχων και η επάρκεια των μέσων, διορθώνονται και ξανασχεδιάζονται 

στόχοι και διαδικασίες.

Στον χώρο της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης είναι λογικό να είναι πολύ δύσκολη, μέχρι 

αδύνατη, η αξιολόγηση της οργανωσιακής δράσης αφού ούτε στόχοι υπάρχουν ή όταν 

υπάρχουν μπαίνουν αυθαίρετα χωρίς την συμμετοχή στον σχεδίασμά της οργάνωσης που 

πρέπει να εκτελέσες αλλά και ούτε συσχέτιση υπάρχει με τα μέσα που χρησιμοποιούνται.. 

Η απόκλιση μετριέται μόνο σε χαρακτηριστικά που είναι σχετικά εύκολο να τηρηθούν και 

που τηρούνται τις περισσότερες φορές σαν απαραίτητος όρος επιβίωσης της υπηρεσίας. 

Όταν η σχεδίαση και η υλοποίηση του έργου έχει στόχο, και όχι ως μέσο, αυτή καθεαυτή 

την χρηματοδότηση τότε οι στρεβλώσεις έχουν αρχίσει από τα θεμέλια και η απόκλιση 

υπάρχει εκ γενετής, το ίδιο το μέτρο μέτρησης είναι λάθος.

Β) Ατομική αξιολόγηση

Με όσα έχουν εκτεθεί μέχρι τώρα, φαίνεται πως, κάποιας μορφής στόχοι - υποχρεώσεις 

υπάρχουν. Τα μέσα, από ανεπαρκή μέχρι ανεπαρκέστατα, επίσης υπάρχουν. Η αξιολόγηση, 

ουσιαστικά έλεγχος της νομιμοφάνειας, της οργανωσιακής δράσης, επίσης υπάρχει. Όλα 

αυτά, με δεδομένο την πλήρη ανυπαρξία συσχέτισης μεταξύ τους, υπάρχουν, τόσο, όσο να 

επιβιώνει το σύστημα τουλάχιστον μέχρι τώρα. Αυτό όμως που δεν υπάρχει καθόλου είναι η 

ουσιαστική αξιολόγηση της απόδοσης των υπαλλήλων και η σύνδεση αυτής της 

αξιολόγησης με συστήματα αμοιβών και κυρώσεων. Αν αυτό συμβαίνει σε κάποια άλλη 

χώρα του κόσμου δεν είναι γνωστό, τουλάχιστον σε όσους απάντησαν στην έρευνα. Όμως
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την απορία των στελεχών της δημόσιας διοίκησης στην σύνοδο του ΟΟΣΑ που παρατίθεται 

στον πρόλογο, δεν την είχε κανείς από τους ερωτηθέντες που μετείχαν στην έρευνα. Όλοι 

ανεξαιρέτως, γνωρίζουν ότι δεν γίνεται αξιολόγηση, ούτε καν η τυπική που προβλέπεται 

από τον νόμο, και επίσης όλοι θεωρούν ότι αυτή δεν γίνεται διότι δεν έχει νόημα, αφού δεν 

συνδέεται με συστήματα αμοιβών και κυρώσεων. Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που 

υπάρχει, ζητά μια αξιολόγηση που, ίσως, είναι χειρότερη από το "τίποτα" . Αυτό το 

αντιλαμβάνεται ο διευθυντής της κάθε υπηρεσίας και ή δεν την κάνει καθόλου ή την κάνει 

τυπικά θέτοντας όλους τον ίδιο άριστο βαθμό. Αν την κάνει σωστά, όπως πιθανόν να την 

έχει στο μυαλά του, θα φέρει χειρότερα αποτελέσματα από το "τίποτα" που φέρνει σήμερα6. 

Όλοι, επίσης, θεωρούν την σύνδεση αυτή όχι απλά ότι θα πρέπει να γίνει όσο δύσκολο κι αν 

είναι, αλλά ότι είναι ανάγκη να γίνει. Θα υπόθετε κανείς, πως σε ένα ζήτημα που οι απόψεις 

ταυτίζονται δεν υπάρχει λόγος για παραπέρα ανάλυση. Όμως το ζήτημα αυτό είναι η καρδιά 

της εργασίας και επί πλέον με την πεποίθηση ότι μονάχα η πραγματικότητα μπορεί να μας 

μάθει πως την πραγματικότητα να αλλάξουμε, οδήγησε σε επίμονη διερεύνηση των 

προβληματικών καταστάσεων που δημιουργούνται από αυτό. Ακόμη, παρότι δεν ήταν 

βασικός στόχος να ζητηθούν απόψεις για το πώς θα μπορούσε να διορθωθεί ή να βελτιωθεί 

η κατάσταση, στο θέμα αυτό, ακούσθηκαν απόψεις, γνώμες, υποδείξεις και επιφυλάξεις. Ο 

κύριος λόγος έχει σχέση με το γεγονός ότι είναι δύσκολο να προτείνεις λύσεις ακόμα και για 

πράγματα που, πολλές φορές, γίνονται με ολότελα και φανερά λαθεμένο τρόπο. Έχει 

σημασία σε ένα τέτοιο θέμα να υπάρχουν απόψεις, ακόμα περισσότερο προτάσεις-λύσεις 

από ανθρώπους που έχουν μεγάλη διοικητική εμπειρία και μάχονται στην πρώτη γραμμή 

επαφής με τον πολίτη.

Η ατομική αξιολόγηση είναι θεσπισμένη και υποτίθεται ότι γίνεται σε όλες τις υπηρεσίες 

εκτός από την εκπαίδευση. Εδώ τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα, αν σκεφθεί κανείς ότι 

κάποιος δάσκαλος ή καθηγητής της μέσης εκπαίδευσης που πιθανόν να εισήχθηκε τυχαία 

στο πανεπιστήμιο και με γνωστό τον τρόπο πως τελειώνει κανείς στην Ελλάδα το 

πανεπιστήμιο (αρκεί να θέλεις να τελειώσεις), θα βγει στην σύνταξη χωρίς ποτέ να

6 Η πρώτη παρενέργεια από τυχόν σωστή αξιολόγηση θα είναι η εξής : αν κάποιος διευθυντής κρίνοντας όσο 
γίνεται πιο αντικειμενικά βαθμολογήσει ένα υπάλληλο με 9, επειδή είναι πραγματικά πολύ ικανός και πρέπει 
να πάρει τόσο, ο υπάλληλος αυτός πιθανότατα να καταλάβει μία από τις τελευταίες θέσεις στο σύνολο των 
υπηρεσιών της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Αυτό θα συμβεί διότι όλοι οι άλλοι υπάλληλοι, των άλλων 
υπηρεσιών, θα τον ξεπεράσουν αφού θα βαθμολογηθούν με 10, άσχετα αν είναι πολύ χειρότεροι από αυτόν. 
Στην περίπτωση δε που η αξιολόγηση αυτή θα είχε ισχύ, συνδεόμενη π.χ. με βαθμολογική εξέλιξη, θα 
δημιουργούσε αντί να λύσει προβλήματα
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αξιολογηθεί, ούτε τυπικά για το έργο του. Έτσι απρόσκοπτα θα ανέλθει όλη την κλίμακα

της ιεραρχίας και θα τερματίσει ευδοκίμως την υπηρεσία του ακόμη και στην περίπτωση

που η μόνη προσφορά του είναι οι "πνευματικές διοξίνες". Είναι, επίσης, δείγμα του

πολιτισμικού πλαισίου που έχει διαμορφωθεί στον Ελλαδικό χώρο, η στάση, των επισήμων
ι

συνδικαλιστικών φορέων, των εκπαιδευτικών που αρνούνται την αξιολόγηση με διάφορες 

προφάσεις.

Η αλυσίδα της επιστημονικής διοίκησης, όχι μόνο στο πεδίο της έρευνας αλλά στην 

δημόσια διοίκηση, γενικότερα, φαίνεται πως είναι θραυσμένη σε όλα της τα σημεία. Όμως ο 

κρίκος της ατομικής αξιολόγησης δεν είναι απλά θραυσμένος, λείπει παντελώς. Ο κύκλος 

δεν μπορεί να κλείσει ούτε με ασάφειες που παρατηρούνται έτσι κι αλλιώς στους στόχους 

και στην συσχέτισή τους με τα μέσα, παραμένει ανοικτός στην αξιολόγηση.

Το θέμα πηγαίνει μακριά αλλά οπωσδήποτε έχει την εξήγησή του, και ως ένα βαθμό 

φαίνεται στις συνεντεύξεις για πιο λόγο δεν υπήρξε και δεν υπάρχει αξιολόγηση στην 

δημόσια διοίκηση. Το πελατειακό σύστημα δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για μια δημόσια 

διοίκηση που θα λειτουργεί αποτελεσματικά και αποδοτικά και θα εξυπηρετεί τον πολίτη 

αλλά απλά για την διατήρηση της πελατείας ή αλλιώς της πηγής άντλησης δύναμης. 

Επομένως δεν είχαν νόημα η εκπαίδευση του προσωπικού, τα κίνητρα και ακόμη 

περισσότερο η αξιολόγηση του ατόμου. Ενός ατόμου που, συνήθως, μπαίνει στο δημόσιο 

χωρίς αξία αλλά με μέσο. Ούτε από τον διευθυντή απαιτεί αυτό το σύστημα απόδοση γιατί 

αυτό τον διορίζει όχι γιατί είναι ικανός αλλά γιατί είναι "δικός μας", υπάκουος και 

συμμορφώνεται προς "τας υποδείξεις". Είναι χαρακτηριστικό πως στην νομαρχιακή 

αυτοδιοίκηση, οι διευθυντές και οι τμηματάρχες, σε όλες σχεδόν τις υπηρεσίες στις οποίες 

υπάρχουν περισσότεροι από ένας υπάλληλοι με τυπικά προσόντα για την κατάληψη αυτών 

των θέσεων, είναι όλοι "προσκείμενοι" στην παράταξη του νομάρχη.

Όμως από την μελέτη όλης της διοικητικής διαδικασίας, δηλαδή της στοχοθεσίας, της 

χρήσης των μέσων και την αξιολόγηση υπάρχει μία ιδιαιτερότητα που αφορά τις υπηρεσίες 

του Δήμου Σερρών σε αντιδιαστολή με τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Από εδώ βγαίνει ένα πολύ 

σημαντικό συμπέρασμα. Ότι και εδώ που υπάρχουν σαφώς περισσότερες δυνατότητες για 

να τεθούν στόχος επειδή υπάρχουν ή μπορεί να βρεθούν τα επαρκή και κατάλληλα μέσα για 

την υλοποίηση τους, εντούτοις το αποτέλεσμα είναι το ίδιο και χειρότερο. Και πέρα από την 

αδιαμφισβήτητη επιρροή του ίδιου κοινωνικοπολιτιστικού πλαισίου και τις, περίπου, ίδιες 

εξωδιοικητικές παρεμβάσεις στο διοικητικό έργο, δεν μένει να υποτεθεί άλλος αιτιακός
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παράγοντας, για αυτή την ομογενοποίηση, από το ίδιο ανύπαρκτο σύστημα αξιολόγησης και 

την απουσία σύνδεσης με αμοιβές - κυρώσεις.

Δεν υπάρχει τελικά καμία αξιολόγηση των υπαλλήλων ;

Υπάρχει και είναι διπλή. Από την μία πλευρά είναι η ουσιαστική, αλλά έτσι και αλλιώς 

υποκειμενική, αξιολόγηση που κάνει ο κάθε προϊστάμενος, έστω και στο μυαλό' του, για 

όλους τους υπαλλήλους του. Είναι αυτή που χρησιμοποιεί κάθε φορά που έχει να χρεώσει 

εργασία με συγκεκριμένη δυσκολία και ξέρει, προκαταβολικά, ποιος είναι ικανός να την 

κάνει και ποιος όχι. Κάθε φορά που χρειάζεται να τηρηθούν χρονικές προθεσμίες ή να 

βρεθούν υπάλληλοι που έχουν την διοικητική κουλτούρα να συναναστραφούν με ιδιώτες, 

που ξέρουν τι θέλουν από τις υπηρεσίες, όπως μηχανικοί, δικηγόροι, επιχειρηματίες κλπ. 

Όλοι οι διευθυντές που ρωτήθηκαν, κανείς δεν θα χρειαζόταν περισσότερο από λίγα λεπτά 

της ώρας για να κατατάξει όλους τους υπαλλήλους, ακόμα και στις μεγάλες υπηρεσίες, κατά 

σειρά ικανότητας. Αυτή όμως η αξιολόγηση, όπως αναφέρθηκε, είναι για να φορτώνεται ο 

φιλότιμος υπάλληλος την εργασία, την ευθύνη αλλά και την ηθική ενίσχυση του 

προϊσταμένου, μ' αυτή καθεαυτή την ανάθεση. Δεν νομιμοποιείται όσο σωστή κι αν είναι, 

γιατί είναι υποκειμενική αφού δεν στηρίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και στην περίπτωση 

που χρησιμοποιηθεί ακόμα και σαν ηθική αμοιβή, δημιουργούνται προβλήματα ειδικά από 

κακόπιστους υπαλλήλους που θίγονται συμφέροντα τους.

Υπάρχει και μία δεύτερη αξιολόγηση που αφορά την γνώμη που σχηματίζει το κοινωνικό 

σύνολο για τους υπαλλήλους, ειδικά στις περιπτώσεις που η υπηρεσία σχετίζεται με το ευρύ 

κοινό και ταυτόχρονα λειτουργεί σε κλειστή, σχετικά, κοινωνία7. Η αξιολόγηση αυτή όμως 

έχει αξία μόνο για τους υπαλλήλους που διαθέτουν επαρκείς ηθικές αντιστάσεις.

Γιατί λοιπόν δεν γίνεται αξιολόγηση ; είναι τόσο δύσκολη ;

Οι περισσότεροι απάντησαν πως πράγματι το θέμα είναι δύσκολο. Αυτό συμβαίνει 

παντού, σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο στην δημόσια διοίκηση. Και στις ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, παρότι μετριόνται κέρδη ή ζημίες, δεν είναι βέβαιο το τι μερίδιο αναλογεί σε 

τμήματα που δεν μπορούν να λειτουργήσουν αυτοδύναμα σαν κέντρα κέρδους. Στην 

δημόσια διοίκηση, δεν είναι όμως μόνο το ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να προσδίδουν 

τον χαρακτήρα του κέντρου κέρδους, είναι ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να εκτιμηθεί η

7 Υπάρχει περίπτωση υπηρεσίας, από αυτές που μετείχαν στην έρευνα, που δεν υλοποιήθηκε πρόθεση 
του νομάρχη για αντικατάσταση διευθυντή για πολιτικούς λόγους, επειδή αντέδρασαν έντονα κοινωνικές 
ομάδες που σχετιζόταν με την συγκεκριμένη υπηρεσία και στην συνείδησή τους θεωρούνταν επιτυχημένος.
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αξία, στο μάθημα γεωμετρίας, στο λύκειο, με την εργασία του γιατρού που προσπαθεί να 

ενθαρρύνει, ψυχολογικά, ένα ασθενή, όταν είναι δύσκολο να αξιολογηθεί αυτή καθεαυτή η 

ίδια εργασία που εκτελείται από δύο διαφορετικούς ανθρώπους.

Μερικά πράγματα υποχρεωτικά θα καθοριστούν αυθαίρετα, κατ' εκτίμηση και η πράξη 

μέσα από την συνεχή ανάδραση θα τα βελτιώσει. Ήταν πολλοί οι διευθυντές που παρά την 

δυσκολία, που οι ίδιοι ανάφεραν, υποστήριξαν την άποψη για επιβολή συστήματος 

αξιολόγησης άμεσα και πρότειναν συγκεκριμένες φόρμουλες αξιολόγησης. Ίσως έχει 

σημασία ότι οι περισσότεροι από αυτούς είχαν σχέση με τεχνικό - γεωτεχνικό και 

παρεμφερές έργο. Αν όμως αυτό φαίνεται να μην έχει άλλο τρόπο αντιμετώπισης παρά 

αυτόν, της δοκιμής - λάθους, στην Ελληνική πραγματικότητα η κατάσταση περιπλέκεται 

από την έλλειψη εμπιστοσύνης ανάμεσα στην διοίκηση και στους πολίτες. Η προσπάθεια 

για την εγκαθίδρυση σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα στην διοίκηση και τον πολίτη, ίσως, 

είναι από τα δυσκολότερα προβλήματα που έχει να επιλύσει η Ελληνική κοινωνία.

Η αξιολόγηση του παραγόμενου έργου είναι, λοιπόν, από την μια πλευρά, δύσκολο να 

γίνει αλλά είναι μονόδρομος από την άλλη. Αυτή θα γίνει οπωσδήποτε και θα γίνει από τις 

ίδιες δυνάμεις της δημόσιας διοίκησης. Η προτεινόμενη διαδικασία αξιολόγησης που 

αναφέρθηκε, σχηματικά περισσότερο, στο θεωρητικό μέρος αναπτύσσεται, διεξοδικότερα 

στο επόμενο κεφάλαιο.

4.5 Η ανάγκη για μία νέα οργανωσιακή αρχιτεκτονική - συμπεράσματα.

Στην δημόσια διοίκηση, όπως εφαρμόζεται στο επίπεδο του νομού, δεν υπάρχουν 

θεσπισμένες ούτε καν γραπτές περιγραφές-προδιαγραφές καθηκόντων, θέσεων εργασίας, 

περιγραφές διαδικασιών και προθεσμίες αλλά και ούτε υπόνοια μέτρου και μέτρησης του 

έργου, του οποιουδήποτε παραγόμενου έργου. Τα πάντα ξεμπερδεύουν με ένα ΓΙΕ 

διοικητικού ή με ΤΕ τεχνικού και από κει και πέρα πρέπει να ψάξεις να βρεις τι δουλειά 

πρέπει να κάνεις. Έτσι, σχολιάσθηκε σε κάποια συνέντευξη ότι, η δημόσια διοίκηση έχει 

την τρομερή ικανότητα να κάνει πράγματα που δεν θα έπρεπε να κάνει και δεν κάνει αυτά 

που έπρεπε να κάνει. Κατάφερε να έχει χάος εκεί που έπρεπε να έχει τάξη και να έχει 

απόλυτη τάξη εκεί που χρειαζόταν κάποιο χάος, κάποιοι βαθμοί ελευθερίας, για να υπάρχει 

στοιχειώδης προσαρμοστικότητα. Για παράδειγμα, υπάρχει φοβερή, στην κυριολεξία, τάξη 

στο μισθολόγιο. Όταν προσλαμβάνεσαι στο δημόσιο γνωρίζεις τι μισθό θα παίρνεις μετά 

από 15 χρόνια ή πόσο θα παίρνεις όταν θα βγεις στην σύνταξη με οποιεσδήποτε συνθήκες
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είτε εργασθείς είτε όχι. Αντίθετα υπάρχει απόλυτο χάος εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει η 

μεγαλύτερη δυνατή τάξη όπως είναι τα θεσμοποιημένα κριτήρια αξιολόγησης του έργου, 

περιγραφή των θέσεων εργασίας και των καθηκόντων και των διαδικασιών8.

Αναφέρθηκε στην οργανωσιακή αξιολόγηση ότι για να μπορέσει αυτή να επιτευχθεί,
ι

προϋπόθεση είναι τα υποστηρικτικά συστήματα, που περιγράφονται στο άρθρο του 

Καλλίνικου (1998α), όπως : ο ακριβής σχεδιασμός των εργασιακών ρόλων, ο

προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων και των προτύπων απόδοσης, ο καθορισμός των μεθόδων 

μέτρησης του αποτελέσματος και η διαμόρφωση του συστήματος αμοιβών - κυρώσεων με 

επιτυχή τρόπο. Ακόμα σε οργανωσιακό επίπεδο πρέπει να μπουν σαφείς στόχοι, να υπάρχει 

ξεκάθαρο πεδίο δικαιοδοσίας και προγράμματα δράσης, κριτήρια μέτρησης του 

αποτελέσματος και η δυνατότητα αξιολόγησης της οργανωσιακής και της περιβαλλοντικής 

ανταπόκρισης. Από όλα αυτά, τίποτα δεν γίνεται στην δημόσια διοίκηση και όχι μόνο αυτό 

αλλά, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, θα πρέπει να τονισθεί ότι η επιδιωκόμενη συμπεριφορά 

δεν είναι δυνατόν να εμπεδωθεί χωρίς συνέπεια, αξιοκρατία και αντικειμενικότητα. Κάθε 

ένδειξη παραβίασης, χαλαρότητας ή αδυναμία τήρησης των αρχών οδηγεί, όπως τόσο καλά 

δείχνει η ελληνική πραγματικότητα, στην καταστρατήγηση των όρων του παιγνιδιού και 

στην διαμόρφωση άκρως ανεπιθύμητης συμπεριφοράς. Εδώ βρίσκεται, ίσως , το κομβικό 

ζήτημα των εγγενών αδυναμιών του ελληνικού δημόσιου τομέα, δηλαδή στην διαμόρφωση 

από την μία μεριά αναγκαίων και επαρκών όρων λειτουργίας και την θεσμική 

καταστρατήγησή τους από την άλλη, γεγονός που δείχνει με ευκρίνεια την ουσιαστική 

σημασία διοικητικών μεταρρυθμίσεων με κατεύθυνση την επίδραση ή αλλαγή του 

κυρίαρχου συστήματος αντιλήψεων, αξιών και νοοτροπιών.

Ένα από τα προβλήματα που φάνηκε στις συνεντεύξεις ήταν το πρόβλημα της 

διαχείρισης της κρίσης, η αλλιώς η διαχείριση της μεταρρύθμισης. Για να γίνει 

μεταρρύθμιση χρειάζεται βούληση και γνώση. Αυτά δεν είναι σίγουρο ότι υπάρχουν, για 

αυτό και οι προσπάθειες που γίνονται είναι αποσπασματικές και πρόχειρες και δεν φέρνουν 

αποτέλεσμα. Προσπαθούν να κρατήσουν στην ζωή ένα καταδικασμένο σε θάνατο ασθενή. 

Χρειάζεται ανατροπή αλλά αυτό για να συμβεί θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες 

προϋποθέσεις. Η "κοινωνία των πολιτών" φαίνεται αδύνατη, η πολιτική βούληση συνδέεται.

Αναφέρθηκε και δεν είναι παράξενο που διευθυντής υπηρεσίας, σε υπάλληλο με μεταπτυχιακές σπουδές, 
έδινε όλες τις εργασίες αγγαρείας, πιθανόν γιατί φοβόταν την καρέκλα του αλλά και γιατί το θεσμικό πλαίσιο 
δεν προστάτευε τον υπάλληλο και σε τελική ανάλυση την ίδια την δημόσια διοίκηση.



αν δεν είναι μόνο στα λόγια, με την εκχώρηση εξουσίας, πράγμα που επίσης δεν 

φαίνεται αν κρίνει κανείς από τον θεσμό της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Επομένως, μόνο 

η ανάγκη θα φέρει τα πράγματα προς την κατεύθυνση της μεταρρύθμισης. Η κινητήρια 

δύναμη της μεταρρύθμισης είναι η ίδια η ανάγκη που η ζωή δημιουργεί. Τότε οι πολιτικές 

κινήσεις θα είναι αναγκαστικές, θα υπάρξει βούληση, θα βρεθούν οι κατάλληλοι υπάλληλοι. 

Η μεταρρύθμιση όμως, δεν θα επιτύχει αν δεν αμειφθούν αυτοί που θα σηκώσουν το βάρος, 

που θα μπορούν να παρέχουν βελτιωμένες υπηρεσίες στον πολίτη. Μαζί με τα κίνητρα 

πρέπει να αλλάξουν δομές και διαδικασίες. Οι ευθύνες πηγαίνουν μαζί με τα μέσα. Να 

υπάρξει ευελιξία και να επανεξετασθούν θέματα μονιμότητας ή της αλλαγής εργασίας.

Για την μεταρρύθμιση στην δημόσια διοίκηση, σχολιάσθηκε ακόμα ότι δεν υπάρχουν 

«μαγικές» λύσεις, χρειάζεται συστηματική αντιμετώπιση κι όχι αποσπασματικά όπως έγινε 

ως τώρα και φυσικά έφερε μικρά ως μηδαμινά αποτελέσματα. Από την άλλη ούτε 

καταργούνται όλα και χτίζονται από την αρχή. Οι αλλαγές είναι αργές. Το πρόβλημα 

σήμερα είναι ότι δεν υπάρχει πλέον η πολυτέλεια για αργές αλλαγές σε ένα περιβάλλον που 

μεταβάλλεται γρήγορα.

Χρειάζονται δράσεις που να βελτιώσουν την προσαρμοστικότητα- ανταποκρισιμότητα 

της δημόσιας διοίκησης, χρειάζεται η δημόσια διοίκηση να μαθαίνει, να αποκτήσει μνήμη. 

Ο διοικητικός μηχανισμός πρέπει «να θυμάταυ> πως δρούσε με την προηγούμενη 

κυβέρνηση, τον προηγούμενο νομάρχη, κι όχι να τα ξεχνά όλα και να αρχίζει από την αρχή. 

Να αναπτυχθεί επαγγελματισμός που σημαίνει ηθικές αξίες, αμοιβή για την εργασία σου, να 

μην δέχεσαι παρεμβάσεις.

Κατά την άποψη αρκετών, υπάρχουν πιέσεις-παρεμβάσεις από την Ε.Ε., όχι γιατί πρέπει 

να λειτουργήσει σωστά η δημόσια διοίκηση, αυτό δεν τους ενδιαφέρει, αλλά γιατί 

μπαίνουμε στις διαδικασίες9 και στις λογικές τους. Υπάρχουν εμπειρίες μεταρρύθμισης και 

τεχνικών που εφαρμόστηκαν στον Ιδιωτικό Τομέα αλλά και στο δημόσιο τομέα 

αναπτυγμένων χωρών όπως BPR, TQM, καθώς και το new Public Management που 

αντιστρέφει την πυραμίδα που είχε ως κορυφή την κυβέρνηση και βλέπει πλέον τον πολίτη 

ως σημείο αναφοράς. Δίνεται σημασία στους υπαλλήλους που αποτελούν σύνδεσμο με τον 

πολίτη, αυτοί που είναι στο πρώτο χαράκωμα.

9 Κυκλοφορεί ως αστείο αλλά δεν είναι: Στην Ευρώπη ο Δημόσιος Υπάλληλος δεν χρειάζεται να εργάζεται 
πολύ διότι υπάρχουν συγκεκριμένες δομές, λειτουργίες διαδικασίες και οργανωτικά σχήματα Ξέρει τι πρέπει 
και πως να το κάνει. Εδώ, αν είσαι φιλότιμος πρέπει να λειτουργήσει η εφευρετικότητα αλλιώς 
βραχυκυκλώνεσαι.
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Το σύστημα το ίδιο για να επιβιώσει αναγκάζεται να αντιδρά και αποκρούει τις 

παρεμβάσεις. Π.χ. στην τελευταία δεκαετία θεσπίστηκαν νόμοι όπως ο νόμος για το ΑΣΕΠ, 

της Ν.Α., συνενώσεις ΟΤΑ, περιφέρειες κλπ. γιατί κόντευε να αποσταθεροποιηθεί όλο το 

σύστημα. Οι νόμοι αυτοί αφαιρούν εξουσία από την κεντρική διοίκηση. Η παραχώρηση 

εξουσίας ήταν αναγκαστική. Η απόκλιση ανάμεσα στα αποτελέσματα της διοίκησης και τις 

απαιτήσεις του περιβάλλοντος που προσπαθεί να εξυπηρετήσει η Δ.Δ. μεγάλωσε 

υπερβολικά, θέτοντας σε κίνδυνο την επιβίωση του ίδιου του συστήματος.

Ειπώθηκε ότι η κινητήρια δύναμη της μεταρρύθμισης είναι η ίδια ανάγκη επιβίωσης της 

δημόσιας διοίκησης. Η ανάγκη αυτή κινεί μηχανισμούς, δημιουργεί προϋποθέσεις μάθησης 

και υποβάλλει αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για να στηρίξουν οργανωσιακές πρακτικές για 

μάθηση και αλλαγή. "Επίκεντρο του μάνατζμεντ είναι η λήψη αποφάσεων. Το μάνατζμεντ 

εκφράζεται και συγκεκριμενοποιείται ως μία σειρά αλληλένδετων επιλογών. Επιλογών 

βασισμένων σε καλή ή κακή πληροφόρηση. Επιλογών βασισμένων σε ορθά ή μη κριτήρια, 

σε καλές ή κακές προθέσεις. Επιλογές που αφορούν άτομα, ομάδες ατόμων ή χώρες και 

συχνά δεσμεύουν το μέλλον. Αφετηρίες λοιπόν για την προσπάθεια ανύψωσης της 

ποιότητας του μάνατζμεντ είναι ο εντοπισμός της ευθύνης και η επιλογή των διαδικασιών 

και μεθόδων που διευκολύνουν την λήψη αποφάσεων, εξασφαλίζουν διαφάνεια, 

αποδοτικότητα και λογοδοσία. Ο εντοπισμός της ευθύνης καθιστά εφικτούς τον έλεγχο και 

την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των συνεπειών των αποφάσεων αυτών.

Η αντιμετώπιση των λειτουργιών της διοίκησης ως προγραμμάτων με συγκεκριμένους 

στόχους οι οποίοι θα πρέπει να είναι μετρήσιμος αλλά και ο εντοπισμός της ευθύνης στο 

προσώπου του διευθυντή αποτελούν ένα από τα χαρακτηριστικότερα γνωρίσματα των 

σύγχρονων τάσεων του μάνατζμεντ. "Ευθύνη", είναι κεντρική έννοια, και τούτο δεν είναι 

τυχαίο : πηγάζει από μία παράλληλη τάση με ευρύτερο και ενίοτε σαφές ιδεολογικό 

περιεχόμενο : να αποδοθεί στο άτομο ουσιαστική ευθύνη για τις πράξεις ή την απραξία που 

του αντιστοιχούν "( Αργυριάδης, 1998)

Η εύρεση της κατάλληλης αρχιτεκτονικής που θα επιτρέψει την αξιολόγηση της 

ατομικής και οργανωσιακής δράσης και η σύνδεση του αποτελέσματος με συστήματα 

αμοιβών και κυρώσεων, αποτελούν προϋπόθεση για να αποδοθεί η ευθύνη και για να 

συμβεί μάθηση στην δημόσια διοίκηση. Είναι το γρανάζι που, ίσως, αρχίσει να κινεί την 

διοικητική μηχανή.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Το ερώτημα που θα έπρεπε να απασχολεί όλους, είναι πως προετοιμάζεται η Ελληνική 

διοίκηση για να αντιμετωπίσει τις εποχές που έρχονται.

Μία πρώτη εντύπωση είναι πως δεν προετοιμάζεται, πως δεν κάνει απολύτως τίποτα. 

Όμως στα χρόνια που πέρασαν, έχουν γίνει αλλαγές, αλλαγές μικρές, αθόρυβες, αργές, 

μερικές προς το χειρότερο αλλά, έστω και έτσι, έχουν γίνει. Αυτό που έχει μεγαλύτερη 

σημασία είναι αν μπορεί, με αυτή την πρακτική, να ακολουθήσει τους ρυθμούς μεταβολής 

του περιβάλλοντος, αν μπορεί να προσαρμοσθεί, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του.

Η απάντηση είναι όχι.

Στην Ελλάδα εφαρμόσθηκε η γραφειοκρατική δομή με τρόπο "ιδιόρρυθμο" και δεν 

μπόρεσε να λειτουργήσει ούτε όταν αυτή η δομή σε άλλες χώρες είχε φέρει αποτελέσματα. 

Σήμερα φαίνεται πως δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες της κοινωνίας, γενικότερα, 

που απαιτεί δομές και διαδικασίες και κύρια σκέψεις δυναμικές και καινοτόμες. Στην εποχή 

μας, οι προκαθορισμένοι στόχοι της ιεραρχικής πυραμίδας μοιάζουν με τα έτοιμα 

κουστούμια που πρέπει να φορέσουν έφηβοι που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης. 

"Χρειάζονται ευέλικτα σχήματα - δομές, νέα γνώση και επικοινωνία. Αποφάσεις δεν μπορεί 

να λαμβάνονται πλέον, όπως στο παρελθόν, από τους διευθυντές ή τους εμπειρογνώμονες 

μεμονωμένα και να κοινοποιούνται στη συνέχεια σε πειθήνιους εκτελεστές.

Η διοικητική μεταρρύθμιση πρέπει να εστιασθεί όχι μόνο στην μείωση του προσωπικού 

και στην περικοπή των δαπανών, αλλά και στην ανύψωση της επίδοσης και την ανάπτυξη 

του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης. Οι δομές και οι διαδικασίες που 

αναφέρθηκαν πριν, βοηθούν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Αποτελούν 

καταλύτη για την οργανωσιακή μάθηση, και στην Ελληνική δημόσια διοίκηση, μαζί με 

αυτές τις "σύγχρονες αντιλήψεις" πρέπει να υλοποιηθούν βασικά θέματα του μάνατζμεντ 

όπως η λήψη αποφάσεων και ο καταλογισμός της ευθύνης. Πρέπει να λυθούν τα θέματα της 

αξιολόγησης, της ακριβής εκτίμησης του κόστους και του αναμενόμενου οφέλους κάθε 

έργου πριν αυτό αναληφθεί. Έτσι λαμβάνονται αποφάσεις με σωστά κριτήρια και 

δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για διαφάνεια και σωστή αξιολόγηση της δράσης της 

διοίκησης.

Πρέπει να δοθεί έμφαση στην ποιότητα και στην διαδικασία εξυπηρέτησης του κοινού, 

αναβαθμίζοντας τις σχέσεις πολίτη - κράτους. Αυτό σημαίνει μετατόπιση της ευθύνης σε 

αυτούς που έρχονται σε συνεχή επαφή με το κοινό. Μόνο αυτοί είναι σε θέση να γνωρίζουν 

το τι θέλει ο πελάτης, και είναι σε θέση να προβούν σε αλλαγές που απαιτούν οι καιροί. Η

.1 ι;
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αποκεντρωμένη και ευαισθητοποιημένη οργάνωση είναι εκείνη που μαθαίνει και σαν τον 

αρχαίο σοφό Σάλωνα "γηράσκει αεί διδασκόμενη".

Αυτή είναι η ουσία της θεώρησης των οργανισμών ως ανοικτών συστημάτων, που 

δέχονται ερεθίσματα από το περιβάλλον και τα μετατρέπουν σε βιώματα, εμπειρίες και 

μαθήματα, που διορθώνουν τις ατέλειες της λειτουργίας και τείνουν στη βελτίωση της 

αποδοτικότητάς τους. Η αντίληψη αυτή των οργανώσεων και του τρόπου λειτουργίας τους 

ως ανοικτών συστημάτων καθορίζει την αξία της στρατηγικής στη διοίκηση. Γιατί 

στρατηγική διοίκηση σημαίνει, καθορισμό πορείας με στόχους τόσο άμεσους, όσο και 

μακρινούς, που να είναι κρυστάλλινοι, αντιληπτοί και σαφώς ρεαλιστικοί ( Αργυριάδης, 

1998 )".

Στην Ελληνική δημόσια διοίκηση, το συμπέρασμα που προέκυψε από την έρευνα αυτή, 

δείχνει ότι οι δομές και οι διαδικασίες, το θεσμικό πλαίσιο, το ανθρώπινο δυναμικό και η 

γενικότερη διοικητική κουλτούρα δεν βοηθούν την διοίκηση να πάρει αποφάσεις και να 

επωμισθεί την αναλογούσα ευθύνη. Φάνηκαν τεράστιες αδυναμίες στην στοχοθεσία, στα 

χρησιμοποιούμενα μέσα και ειδικά στους ανθρώπινους πόρους. Όμως αυτό που αποτελεί το 

καθοριστικό στοιχείο είναι η αδυναμία να αποδοθεί η ευθύνη, να αξιολογηθεί η ατομική και 

η οργανωσιακή δράση. Να μετρηθεί το αποτέλεσμα της εργασίας, και να συνδεθεί αυτό με 

συστήματα αμοιβών - κυρώσεων. Το κύριο συμπέρασμα, λοιπόν, της έρευνας είναι 

ταυτόχρονα και πρόταση για παραπέρα μελέτη και έρευνα. Απαιτείται βαθύτερη μελέτη των 

προβλημάτων και διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης. Να ερευνηθούν όλες εκείνες οι 

διαδικασίες που θα επιτρέψουν τον καθορισμό της οργανωσιακής αρχιτεκτονικής που θα 

αποτελέσει πλαίσιο για την ατομική και οργανωσιακή αξιολόγηση. Μέσα σ' αυτό το 

πλαίσιο, χρειάζεται να γίνει μία τεράστια συλλογική προσπάθεια από ανθρώπους της ίδιας 

της διοίκησης για να καθοριστούν οι εργασιακοί ρόλοι, να ορισθούν καθήκοντα και 

αρμοδιότητες, να δημιουργηθούν πρότυπα απόδοσης και να βρεθούν μέθοδοι για να 

μπορεί να μετρηθεί το αποτέλεσμα της εργασίας. Όλα αυτά για να αποδοθεί η ευθύνη, για 

να αμειφθεί ο υπάλληλος για αυτό που κάνει ή δεν κάνει. Μόνο έτσι είναι δυνατόν, να 

κατευθυνθεί η συμπεριφορά των υπαλλήλων προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Τότε μόνο θα 

αρχίσουν να δημιουργούνται συνθήκες που θα επιτρέψουν την μάθηση να συμβεί. 

Παρόμοια σε οργανωσιακό επίπεδο, για να μπουν οργανωσιακοί στόχοι, πρέπει να 

μελετηθεί το πεδίο δικαιοδοσίας, και να γίνουν προγράμματα δράσης με κριτήριο κόστους - 

οφέλους. Αυτό προϋποθέτει να βρεθούν, πρώτα, κριτήρια μέτρησης του αποτελέσματος, 

ώστε να είναι προκαταβολικά γνωστό αν, και πως, πρέπει, να αναληφθούν οι συγκεκριμένες 

δράσεις. Ακόμα να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα με βάση την οργανωσιακή και την

.1 1/·
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περιβαλλοντική ανταπόκριση, στο Ελλαδικό πολιτισμικό περιβάλλον που θυμίζει "τοπίο

στην ομίχλη". Όλο αυτό το σύστημα πρέπει να μελετηθεί με τις διασυνδέσεις του, με

πιθανές άλλες δέσμες μέτρων που θα μεταρρυθμίζουν την διοίκηση και με την παράλληλη

θεσμική υποστήριξη. Ακόμα κρίσιμο ζήτημα μελέτης αποτελεί το θέμα της διαχείρισης
\

αυτής της ίδιας της διαδικασίας μεταρρύθμισης. Δεν μπορεί, όλα όσα αναφέρθηκαν πριν, να 

γίνουν από κάποιους λίγους, ευφυείς, εργατικούς και έμπειρους υπαλλήλους. Απαιτείται 

κινητοποίηση, συνολικά, του διοικητικού μηχανισμού και αυτό παραπέμπει πάλι στο θέμα 

των ρόλων και ικανοποίησης των προσδοκιών.

Η δημόσια διοίκηση πρέπει να αρχίσει να μαθαίνει και μαθαίνοντας θα βελτιώνει τις 

διαδικασίες, τους στόχους, τον τρόπο αξιολόγησης, θα βελτιώνει και αυτόν τον ίδιο τον 

τρόπο μάθησης. Άποψη που προκύπτει από την έρευνα είναι, πως το πρώτο βήμα θα πρέπει 

να είναι προς την κατεύθυνση της απόδοσης ευθύνης, και για να γίνει αυτό απαιτείται, ως 

προϋπόθεση, η μελέτη και δημιουργία οργανωσιακής αρχιτεκτονικής για την αξιολόγηση 

του αποτελέσματος της ατομικής και της οργανωσιακής δράσης.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1. Ποιες θεωρείτε ότι είναι προβληματικές καταστάσεις στην υπηρεσία σας 
και στην Δημόσια Διοίκηση γενικότερα και θα έπρεπε να 
αντιμετωπισθούν σαν πρώτης προτεραιότητας σε ενδεχόμένη 
μεταρρύθμιση της ;

2. Να περιγράψετε το έργο και τα καθήκοντα της θέσης σας ή της υπηρεσίας 
σας.

3. Η υπηρεσία σας λειτουργεί με βάση κάποιους στόχους ; και αν ναι, ποιοι 
είναι αυτοί;

4. Πως διατυπώνονται αυτοί οι στόχοι; Ποιοι και πως αποφασίζουν για τους 
στόχους αυτούς;

5. Τι στόχοι (μακροπρόθεσμοι, βραχυπρόθεσμοι, μετρήσιμοι κλπ ) είναι 
αυτοί;

6. Προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι μία από τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις είναι το κατάλληλο προσωπικό, υπάρχει συσχέτιση 
ανάμεσα στους στόχους και στην επιλογή των ανθρώπινων πόρων ;

7. Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στους στόχους και στο οργανωτικό σχήμα 
του εργασιακού σας χώρου ; Υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής του 
ανάλογα με τις αλλαγές στο περιβάλλον ;

8. Συσχετίζονται οι στόχοι και πως με την χρήση τεχνικών μέσων και 
τεχνολογίας ;

9. Πως γίνεται η αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των στόχων ;
• Σε τακτά χρονικά διαστήματα ;
• Με βάση τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται;
• Με άλλους τρόπους και ποιους ;
• Από ποιόν ή ποιους γίνεται;

10. Πως και από ποιόν ελέγχονται όλοι οι παραπάνω χρησιμοποιούμενοι 
πόροι καθώς και οι απαιτούμενοι χρηματοοικονομικοί πόροι, εάν είναι 
κατάλληλοι και επαρκείς για την επίτευξη των στόχων ;
Ποια η συμβολή του κάθε μέσου στην επίτευξη των στόχων ;
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11. Υπάρχουν μηχανισμοί εκτίμησης της απόκλισης ανάμεσα στην 
στοχοθεσία και το αποτέλεσμα ;

12. Απαραίτητη προϋπόθεση εφαρμογής της επιστημονικής διοίκησης ( όπως 
τουλάχιστον εφαρμόζεται στον ιδιωτικό τομέα ) είναι η ύπαρξη κμ,ι η 
διαλεκτική σύνδεση, στόχων, μέσων και αξιολόγησης. Πως κατά την 
άποψή σας μπορεί να εφαρμοστεί στο χώρο που εργάζεσθε ;

13. Αν γίνεται, πως και από ποιόν αξιολόγηση της ατομικής δράσης των 
υπαλλήλων, πόσο αξιόπιστη και ακριβής είναι αυτή ;

14. Υπάρχει σύνδεση του αποτελέσματος της εργασίας με σύστημα αμοιβών 
- κυρώσεων ; Πως αυτό εφαρμόζεται;

15. Είναι δυνατόν να βρεθούν μορφές αξιολόγησης και μορφές σύνδεσή τους 
με συστήματα αμοιβών - κυρώσεων, που να αποτελέσουν ισχυρό 
υποκινητικό παράγοντα, ίσως τον κινητήριο μοχλό, σε μία προσπάθεια 
διοικητικής μεταρρύθμισης ;

- Μιάς διοικητικής μεταρρύθμισης που δεν θα προέλθει "από πάνω" ή "από
έξω " αλλά από μία αλλαγή νοοτροπίας - συμπεριφοράς που θα προέλθει 
και θα διαχυθεί σε όλη την Δ. Δ. εξ'αιτίας της σύνδεσης του
αποτελέσματος με τις αμοιβές - κυρώσεις ;

16. Εχετε υπ’ όψιν σας από άλλους χώρους, όχι μόνο στην Ελληνική Δ.Δ., 
παρόμοιες εμπειρίες μεταρρύθμισης και πως αυτές εφαρμόστηκαν ;

- Εχετε να προτείνετε κάτι άλλο που θα έπρεπε να περιλάβει η έρευνα 
σχετικά με τα παραπάνω και έχει παραληφθεί;



ΠΙΝΑΚΕΣ

Έκθεση των κύριων στοιχείων των συνεντεύξεων, ατξό 
απομαγνητοφωνημένα κείμενα, κατά ενότητα ερωτήσεων και κατά υπηρεσία
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ομάδα ερωτήσεων σχετικά με τις προβληματικές 

καταστάσεις-καταγραφή του χώρου-ανάλυση *

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ χαλαρότητα-αντιπαραγωγικότητα λόγω έλλειψης διοικητικού και

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κοινωνικού ελέγχου- Μελέτη-κατασκευή-έλεγχος-συντήρηση 

δημοσίων έργων-μελέτες-αδειοδοτήσεις

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Οι ικανότητες και οι γνώσεις του προσωπικού έχουν μείνει πίσω

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ από τις απαιτήσεις της κοινωνίας.

Η πολυδιάσπαση υπηρεσιών με τις αυτοδιοικήσεις πρώτου, 

δεύτερου και τρίτου βαθμού.

Η γήρανση και όχι ανανέωση του προσωπικού-Υπάρχουν 23 

κτηνίατρος ανειδίκευτος ανεπαρκές διοικητικό προσωπικό, 

βασίζονται σε πτυχία 15-25 χρόνων.

Τα Πανεπιστήμια δεν βοηθούν για μεταπτυχιακά και 

εξειδίκευση.

Στόχος η προστασία του ζωικού κεφαλαίου με πρόληψη και 

καταστολή

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Η αξιοκρατία στην επιλογή των προϊσταμένων.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Θέματα εκλογών, ιθαγένειας, διαβατηρίων και η διοικητική 

ευθύνη της Ν.Α.

Ασχολείται με προκηρύξεις αλλά δεν έχει δυνατότητα 

προσλήψεων.

Θα μπορεί, με τον Νέο Δ.Κ., να ορίζες μέσω του Υ.Σ., τους 

Προϊσταμένους Υπηρεσιών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Μη ανανέωση προσωπικού, μέση ηλικία μεγαλύτερη των 55

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ετών.

Ενώ έφυγαν 20 άτομα, ουδείς προσλήφθηκε την τελευταία
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15ετία.

Δεν υπάρχει αξιολόγηση απόδοσης.

Διάσπαση υπηρεσίας σε άλλες 4-5 μικρές χωρίς λόγο.

0 προσανατολισμός της υπηρεσίας άλλαξε και από 

επιστημονικός σύμβουλος σε θέματα γεωργικής ανάπτυξης 

κατάντησε λογιστήριο απορρόφησης πιστώσεων-εργασία που 

δεν χρειαζόταν να γίνεται από γεωπόνους.

Υπάρχουν 110 υπάλληλοι (35 γεωπόνοι, 15 τεχνολόγοι κλπ.), 

25.000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις, 1.600.000 στρέμματα από τα 

οποία 800.000 ποτιστικά.

Οι επιδοτήσεις ανέρχονται στα 25 δις/έτος.

Πιθανόν κάποιοι υπάλληλοι να "βολεύονται" από αυτή την 

κατάσταση.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Έλλειψη μηχανοργάνωσης (μπορεί κάποιος να πάρει το ίδιο

ΠΡΟΝΟΙΑΣ επίδομα από πολλές διαφορετικές νομαρχιακές υπηρεσίες), 

έλλειψη κινήτρων για τους ικανούς υπαλλήλους, άδικες αμοιβές 

π.χ. καθαρίστρια ΔΟΥ-Δ/ντής υπηρεσίας, ανεπαρκέστατη 

επιμόρφωση υπαλλήλων, συναρμοδιότητες και μπλεξίματα 

υπάρχουν με την Περιφέρεια, όπως και μ' άλλες υπηρεσίες.

Το μοντέλο παροχής υπηρεσιών πρόνοιας καθορίζεται από το 

κοινωνικό προφίλ της κεντρικής κυβέρνησης.

Έλλειψη επικοινωνίας με κεντρικές υπηρεσίες π.χ. δεν 

επισκέπτεται υπουργός την υπηρεσία του στον νομό ενώ έρχεται 

στην πόλη.

Επιμόρφωση μέσα στην ίδια υπηρεσία, γινόταν από τον ίδιο 

προσωπικά εν είδη ενημέρωσης στους νέους υπαλλήλους.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δεν υπάρχει στρατηγική σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Παρεμβάσεις παραγόντων στο έργο της, αδυναμία επιβολής των 

απόψεών της αν αντικρούεται με συμφέροντα πολιτών.

Δεν υπάρχει εμπλοκή στις δραστηριότητες με άλλες υπηρεσίες
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παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις.

Η γενική χωροταξική πολιτική δεν πρέπει να ανήκει στην 

αρμοδιότητα της Ν. Α. αλλά στα υπουργεία.
ι

Η περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών είναι μικρή, 

νοιάζονται μόνο αν έχουν άμεσο συμφέρον.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Βελτίωση ή ανατροπή;

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Μπορεί να βελτιωθεί αλλά η δυνατότητα αυτή είναι παράταση

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ζωής σε ανίατη ασθένεια.

Αλλαγές στις δομές, ριζική αλλαγή.

Αλλαγή φιλοσοφίας και μηχανισμού είτε λειτουργείς ως κράτος 

Πρόνοιας ή κράτος για ανάπτυξη ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Στην υπηρεσία μου, έχω ευθύνες να παράγω έργο και δεν μου 

έδωσαν τα μέσα να κάνω αυτό που θέλω-δεν μπορώ να αμείψω, 

να τιμωρήσω, να αλλάξω ένα προϊστάμενο.

Μου λεν να πολεμήσω και δεν μου δίνουν όπλα.

Κανένας δεν με ρώτησε αν κάνουν αυτοί οι 35 υπάλληλοι που 

έχω, για το συγκεκριμένο έργο.

Πως να κινητοποιήσεις αυτόν τον κόσμο, να δουλέψει;

Ανάπτυξη βιομηχανίας.

Πως να γίνει όμως έργο ανάπτυξης;

Το κράτος δίνει κίνητρα για ανάπτυξη, πόρους για την 

βιομηχανία από την φορολογία του λαού.

Οι πόροι αυτοί «αργούν» να φθάσουν στην επένδυση.

Περνούν από 40 κύματα.

Πολλές φορές απαξιώνονται οι πόροι. «Ένα βήμα μπρος δύο 

πίσω»

Οι υπηρεσίες όμως δεν ασχολούνται κύρια μ' αυτό αλλά με 

χαρτιά, άδειες, αστυνόμευση, κλπ.

Βούληση της πολιτείας είναι η ανάπτυξη αυτό όμως δεν φθάνει. 

Τους νόμους συντάσσουν άνθρωποι που δεν ζουν το πρόβλημα 

π.χ. ο νόμος για την βιομηχανία.
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Συντάχθηκε από έγκριτους, συνταξιούχους δικαστικούς.

Το σχέδιο του νόμου δεν άλλαξε, ο εγκέφαλος σύνταξης δεν 

ρώτησε τους ανθρώπους που δρουν, τι συμβαίνει.

Δεν ρωτήθηκαν οι άνθρωποι που γνωρίζουν.

Οι άνθρωποι που θεσμοθετούν δεν έχουν σχέση μ' αυτούς που 

εκτελούν ούτε με όλους όσους εμπλέκονται στις σχετικές 

διαδικασίες από σχετικά υπουργεία-υπηρεσίες.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Μεγάλη χαλάρωση.

Α/ΒΑΘΜΙΑΣ Η προσφορά των υπαλλήλων είναι απαράδεκτη.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Την διοίκηση ασκεί ο διοικητικός προϊστάμενος ενώ ο 

σύμβουλος εκπαίδευσης ασχολείται με το εκπαιδευτικό έργο. 0 

πρώτος ασκεί διαχείριση και μετρά ποσότητες ενώ ο δεύτερος 

ελέγχει ποιότητα.

0 σύμβουλος εκπαίδευσης παρακολουθεί την διδασκαλία, 

οργανώνει σεμινάρια.

ΓΕΝΙΚΟ Και για όλη την δ.δ. φιλελευθεροποίηση θεσμικού πλαισίου,

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δυνατότητες παροχής κινήτρων, ουσιαστική αδυναμία να

ΣΕΡΡΩΝ τιμωρήσεις, πλήρης αδυναμία να αμείβεις, χρειάζονται ευέλικτες 

διαδικασίες.

Πρόβλημα δυαρχίας.

Αδυναμία του Δ.Σ. να αποφασίσει σε όλα σχεδόν τα θέματα. 

Γίνεται καταγραφή των περιστατικών που αντιμετωπίζονται, 

υπάρχει αίσθηση των ποσοτικών στοιχείων, σε μικρότερο βαθμό 

για τα ποιοτικά.

ΣΧΟΛΕΣ Έλλειψη οργανογράμματος-καθηκοντολογίου.

ΟΑΕΔ-ΚΕΤΕΚ 0 Διευθυντής κάνει όλες τις δουλειές με αποτέλεσμα να μην 

κάνει διοίκηση.

Έλλειψη προσωπικού.

Είναι δύσκολος ο καθορισμός των αναγκών σε καταρτισμένο



130

προσωπικό κι ακόμα δυσκολότερη η πρόβλεψη των αναγκών.

Η δυσκολία επιτείνεται από την μη ύπαρξη ευλυγισίας του 

διοικητικού μηχανισμού. ^

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Η αδυναμία του Διευθυντή να διοικήσει. Δεν μπορεί να

ΣΕΡΡΩΝ αποφασίσει ποιους θα πάρει μαζί του και ποιους όχι. Δεν μπορεί 

να ελέγξει το ίδιο το προσωπικό του. Δεν υπάρχει συνεχής 

εκπαίδευση, δεν υπάρχει οργανόγραμμα στην υπηρεσία.

Ενώ ήταν από τις πιο αποκεντρωμένες υπηρεσίες σήμερα δεν 

είναι.

Π.χ. υπήρχαν 24 δασοφυλάκεια, ή δασονομεία με σφραγίδα και 

υπογραφή, σήμερα είναι μόνο στα χαρτιά.

Έδρα είναι η πόλη και όλες οι μετακινήσεις σημαίνουν εκτός 

έδρας.

Μπλέξιμο με τον Διευθυντή δασών και τα άλλα δασαρχεία.

Α' ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Πληθώρα αποσπασμένων υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες 

εξαιτίας των επιδομάτων, χειριστές μηχανημάτων εργάζονται ως 

εφοριακοί.

Δεν χρειάζονται.

Το υπάρχον προσωπικό αρκεί.

Οι δυσκολίες από την εφαρμογή της μηχανογράφησης-Δεν 

δόθηκαν κίνητρα στους υπαλλήλους να μάθουν χειρισμό Η/Υ.

Οι πολλές αλλαγές στους φορολογικούς νόμους-εισπραχτικού 

χαρακτήρα αποτελούν φρένο στους σωστούς επιχειρηματίες και 

στην ανάπτυξη.

Οι διαδικασίες είσπραξης ποσών από φοροδιαφυγή φαίνεται πως 

είναι ένα καθαρό παζάρι.

Διαφορετικοί υπάλληλοι μπορούν να εισπράξουν διαφορετικά 

ποσά.

0 φοροδιαφεύγων όχι μόνο δεν πληρώνει την φοροδιαφυγή και 

το σχετικό πρόστιμο αλλά παζαρεύει τι θα πληρώσει.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Η πολυδιάσπαση σε πολλές μονάδες (39).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Θα υπεραρκούσαν 24 (όσοι και οι δήμοι)

ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ Χαμηλό επίπεδο παραγωγικότητας, κακές υπηρεσίες στον

ΣΕΡΡΩΝ πολίτη, χαμηλό επίπεδο γνώσεων των υπαλλήλων λόγω 

αναξιοκρατικών προσλήψεων.

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο οι Δήμοι λειτουργούν ως μικρά 

κράτη.

Υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις και σημεία τριβής με την Ν.Α. 

αλλά δεν είναι σημαντικά.

Απασχολούνται 250 άτομα+160 στις δημοτικές επιχειρήσεις.

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι ερασιτέχνες και παρεμβαίνουν έντονα και 

άστοχα στις εργασίες του διοικητικού μηχανισμού.

Ε.Κ.Δ.Δ. Το γεγονός ότι πελάτης της υπηρεσίας είναι οι υπηρεσίες του

Παράρτημα 

Β. Ελλάδας

δημοσίου.

Οι παθογένειες της Δ.Δ. είναι πολλές, ο Δεκλερής αναφέρει 117. 

Το κύριο πρόβλημα είναι η διοικητική κουλτούρα.

Αυτό βέβαια συσχετίζεται με όλα τα άλλα.

Είναι το σύστημα αξιών που διέπει την λειτουργία της Δ.Δ. 

Επηρεάζεται π.χ. από το σύστημα αμοιβών, την υποκίνηση, από 

όλο το θεσμικό πλαίσιο.

Είναι πολύπλοκο με πολλές αλληλεπιδράσεις.

Η Δ.Δ. έχει αργά αντανακλαστικά, δεν έχει ευελιξία, δεν 

προσαρμόζεται εύκολα και αυτό είναι ένα από τα σοβαρότερα 

προβλήματα που πρέπει να λυθούν.

Οπου γίνονται θετικά βήματα είναι γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη 

προσαρμογής κι όχι καλοί υπουργοί.

Π.χ. στην περίπτωση του ΟΤΕ το θέμα ήταν η προσαρμογή ή 

κατάργηση.

Υπάρχουν τμήματα της Δ.Δ. που λειτουργούν υπό συνθήκες
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θερμοκηπίου.

Η πολιτικοποίηση του συστήματος αναγκάζει σε αποφάσεις με 

άλλα έξω από τα διοικητικά κριτήρια (όπως π.χ. τα πολιτικά ή τα 

κοινωνικά) στις προσλήψεις, στις προαγωγές κλπ.

Λειτουργεί ως φαύλος κύκλος και έτσι δεν μπορεί να αναπτυχθεί 

η Δ.Δ., δεν παράγονται στελέχη, δεν υπάρχει επαγγελματισμός. 

Πρέπει να σπάσει η εσωστρέφεια και η περιχαράκωση.

Η Δ. Δ. πρέπει να θυμηθεί για ποιο λόγο υπάρχει, όχι για τον 

εαυτό της αλλά για να εξυπηρετεί την κοινωνία.

Βέβαια ως σύστημα φροντίζει την αυτοεπιβεβαίωσή του, την 

αναπαραγωγή του, την αύξησή του κι όλα αυτά γιατί έγινε 

ισχυρός πόλος εξουσίας.

Επειδή έπαιξε, ιστορικά, τον ρόλο της ατμομηχανής της 

ανάπτυξης.

Κάποτε εξυπηρέτησε αυτή η κατάσταση, σήμερα δημιουργεί 

προβλήματα στην κοινωνία γιατί την εξουσιάζει σε μεγάλο 

πλάτος και βάθος.

Δεν υπάρχει καταγραφή καθηκόντων, θέσεων εργασίας, ούτε 

περιγραφές-προδιαγραφές καθηκόντων παρά μόνο το ΠΕ ή ΤΕ.

Η Δ.Δ. έχει μία τρομερή ικανότητα να κάνει πράγματα που δεν 

πρέπει και να μην κάνει αυτά που πρέπει. Στηριγμένοι στην 

θεωρία των συστημάτων, η Δ.Δ. έχει καταφέρει να έχει χάος εκεί 

που θα έπρεπε να έχει τάξη, και έχει καταφέρει να έχει τάξη εκεί 

που θα έπρεπε να είχε κάποιο χάος (να έχει δηλαδή κάποιους 

βαθμούς ελευθερίας για να έχει προσαρμοστικότητα).

Π.χ. η Δ.Δ. έχει τρομερή τάξη στο μισθολόγιο.

Όταν προσλαμβάνεσαι γνωρίζεις τι θα παίρνεις μετά 15 χρόνια ή 

όταν θα βγεις στην σύνταξη ότι κι αν κάνεις είτε εργασθείς είτε 

όχι.

Το σύστημα έπρεπε να είναι πιο χαλαρό.

Αντίθετα, θα έπρεπε να υπάρχει τάξη στην θέσπιση 

νομοθετημένων κριτηρίων αξιολόγησης του έργου π.χ. πως 

αξιολογείται το συγκεκριμένο έργο, πως περιγράφεται μία θέση
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εργασίας.

Ποια τα καθήκοντα, ποιες οι διαδικασίες σ' αυτά υπάρχει 

απόλυτο χάος.

Περίπτωση νεοπροσληφθέντος υπαλλήλου με μεταπτυχιακό σε 

ΔΟΥ που επειδή τον είδε «στραβά» ο Διευθυντής τον έβαζε να 

κάνει τις πιο άσχετες εργασίες.

ΝΟΜΑΡΧΗΣ Είναι το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων του κάθε 

εργαζόμενου και της κάθε υπηρεσίας ξεχωριστά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η διαμόρφωση της συνείδησης που έχει δημιουργηθεί τα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ τελευταία είκοσι έτη του κάθε φέροντος εξουσίας μέσο του

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ δικαιώματος υπογραφής.

Το νομαρχιακό συμβούλιο έχει ως αρμοδιότητες την ανάπτυξη

ΑΡΧΗΓΟΣ του τόπου γενικά και ο δήμαρχος ή ο νομάρχης την εκτέλεση

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ των αποφάσεων των υπουργικών προϊσταμένων τους.

ΣΤΟ Ν.Σ. ΣΕΡΡΩΝ Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση είναι απογυμνωμένη από 

τις αρμοδιότητες και εξουσίες αλλά λειτουργεί.

Δεν υπάρχει επίδομα παραγωγικότητας που αποτελεί 

αντικειμενικό κριτήριο .

Πρέπει να παίρνει μέρος στις αποφάσεις για τα 

προβλήματα των υπηρεσιών γενικότερα.

Δεν υπάρχει έρευνα- φροντίδα για τα προβλήματα που 

πρέπει να λυθούν .

Δεν υπάρχει από την κεντρική εξουσία βούληση για να 

δώσει δυνατότητες αναγνώρισης υπευθυνότητας των 

ανθρώπων να διοικήσουν σωστά.

Γνωρίζει τα προβλήματα του τόπου της και μπορεί να τα 

διαχειριστεί αλλά δεν δίνεται η δυνατότητα για αυτούς τους 

χειρισμούς.
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Στοχοθεσία ^

α. από πάνω-αναγκαστικά ως υποχρέωση εκτέλεσης 

β. από κάτω-αναγκαστικά ως υποχρέωση στον 

πολίτη (αίτημα)

γ. με βάση κάποιο σχεδιασμό ή με προτάσεις της 

υπηρεσίας

Λ/ΝΣΙΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ συνδυασμός του α και γ, γίνονται προτάσεις προς το Ν.Σ. και

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ προς την περιφέρεια και επιλέγονται τόσα έργα όσα και οι 

αναλογούντες πόροι από τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά ταμεία.

Οι προτάσεις γίνονται είτε από την υπηρεσία ή απευθείας από 

Νομάρχη (κλπ) με οποιαδήποτε παρέμβαση χωρίς διοικητικά 

κριτήρια-δεν υπάρχει ουσιαστικός δημοκρατικός διάλογος- οι 

στόχοι δεν είναι ποιοτικοί

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Στόχος η εξάλειψη ασθενειών των ζώων. Βασίζονται σε

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ προγράμματα της Ε.Ε. κυρίως.

Αυτό κατεβαίνει ως στόχος για προληπτικά μέτρα.

Για την καταστολή γίνονται πυροσβεστικές παρεμβάσεις με την 

διαπίστωση του προβλήματος.

Για βελτιώσεις δομών-υποδομών είναι μακροπρόθεσμοι- 

μετράται μόνο η ποσότητα, δεν μετρώνται σε σχέση με την 

προστασία της υγείας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Η μηχανοργάνωση όλων των στοιχείων και μεταβολών του

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ προσωπικού υλοποιείται.

Δεν έχει την δυνατότητα η υπηρεσία, που στην ουσία εκφράζει 

τον θεσμό της Ν.Α., να πάρει αποφάσεις ούτε φυσικά να θέσει
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στόχους.

Τα πάντα γίνονται από το υπουργείο.

Στόχος που μπαίνει από κάτω είναι και το πρόγραμμα ποιότητα 

για τον πολίτη.
ι

Υπάρχει πρόβλημα αποδοχής του από ορισμένους νομάρχες για 

λόγους καθαρά πελατειακών σχέσεων που θα καταργήσει το 

πρόγραμμα αν υλοποιηθεί, θα υλοποιηθεί ως υπηρεσία 

εξυπηρέτησης μίας στάσης.

Έχει ορισθεί η επιτροπή διοίκησης έργου.

Η αλληλοσύνδεση με τις κεντρικές υπηρεσίες γίνεται στην ουσία 

με ένα άτομο.

Οποιαδήποτε διοικητική πράξη, και από προϊσταμένους άλλων 

υπηρεσιών, περνά από την έγκριση του Νομάρχη (υπογράφει ο 

Νομάρχης), άρα αυτός εκφράζει σαν γεν. Δ/ντής όλον τον 

διοικητικό μηχανισμό ενώ είναι πολιτικό-αιρετό πρόσωπο.

Οι στόχοι αφορούν εξυπηρέτηση σε άμεσα αιτήματα πολιτών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ουσιαστικά ένας μόνο: η απορρόφηση των πιστώσεων.

ΓΕΩΡΓΙΑΣ Τυπικά: τα σχέδια βελτίωσης των καλλιεργειών, η

παρακολούθησή τους, η καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών 

των φυτών κλπ.

Δίνονται από το Υπουργείο κεντρικά.

Η Ν.Α. δεν μετέχει, δεν αποφασίζει για τίποτα, στην ουσία ούτε 

ελέγχει παρά «ενδιαφέρεται» να πάρουν οι αγρότες τις 

επιδοτήσεις.

Δεν μπαίνουν στρατηγικοί στόχοι γεωργικής ανάπτυξης.

Έγινε επί Νομάρχη Σαλαλέ προσπάθεια καταγραφής με 

προβληματισμό κυρίως για τις μονοκαλλιέργειες.

Ομως τι στόχος να μπει αφού δεν υπάρχουν μέσα για υλοποίηση.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Στόχοι σοβαροί δεν μπαίνουν γιατί αυτό σχετίζεται με έρευνα

ΠΡΟΝΟΙΑΣ και κοινωνικό σχεδιασμό.

Οι στόχοι εξυπηρετούν διεκπεραιωτικές διαδικασίες και
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εφαρμόζουν ότι προγράμματα αποφασίζονται από πάνω.

Λείπουν στατιστικά στοιχεία άνθρωποι-ερευνητές.

Το κράτος στοχοθετεί γενικότερα-αφηρημένα, δεν υπάρχει

κοινωνικός σχεδιασμός αλλά ευκαιριακή επιδοματική πολιτική.
ι

Τι σχεδίαση να γίνει σε υπηρεσίες με 2 άτομα (Δράμα) και με 1 

(Χαλκιδική) όπου μπαίνουν στόχοι (ίδρυση παιδικών σταθμών, 

γηροκομείων).

Είναι ασκήσεις επί χάρτου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Στρατηγικός στόχος είναι η ποιότητα της ζωής των ανθρώπων

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (περιβάλλον-κατοικία κλπ.).

Προβλέπεται από τον νόμο.

Δεν γίνεται στοχοθεσία, ούτε προγραμματισμός για 

τακτοποιήσεις, ενώ υπάρχει δυνατότητα να προγραμματίσει 

αναθεωρήσεις των πολεοδομικών σχεδίων.

Μόνιμος στόχος είναι η εξυπηρέτηση, έγκαιρα και νόμιμα, των 

πολιτών για οικοδομικές άδειες κλπ.

Οι αποφάσεις της Ν.Α. για περιορισμούς στην δόμηση 

συναντούν αντιδράσεις πολιτών.

Οι πολίτες αντιδρούν στην ελάττωση του ύψους, στην αύξηση 

πεζοδρομήσεων οπουδήποτε θίγεται το συμφέρον τους.

Οι αιρετοί δεν έχουν πυγμή γιατί λειτουργούν ψηφοθηρικά.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Στρατηγικός στόχος η παροχή υπηρεσιών στην βιομηχανία για

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ανάπτυξη.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Η υπηρεσία εκτελεί αποφάσεις, νόμους δεν είναι αυτόνομη να 

βάζει στόχους από μόνη της.

Η οργάνωση εξυπηρέτησης θεμάτων της υπηρεσίας είναι 

υποχρέωση-στόχος του Διευθυντή, όμως δεν είναι αυτό που έχει 

σημασία.

Αυτό γίνεται το πρώτο δεν γίνεται.



137

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Στόχος στρατηγικός είναι ο διδακτικός, η πλήρης και σωστή

Α/ΒΑΘΜΙΑΣ αγωγή.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οι αποφάσεις για αυξομειώσεις στις αίθουσες κλπ γίνονται από 

το υπουργείο μετά από πρόταση του Ν.Σ.

Δίνεται η δυνατότητα για πρόσθετη, ενισχυτική διδασκαλία, αν 

διαπιστωθούν προβλήματα.

ΓΕΝΙΚΟ Δεν υπάρχει διοίκηση με στόχους, ούτε ορθολογικές νοοτροπίες.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Οι ως τώρα διοικήσεις ήταν παρατηρητές μίας στάσιμης

ΣΕΡΡΩΝ διαδικασίας.

Στόχοι είναι οι αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας, εγκατάσταση 

μηχανοργάνωσης αναδιατάξεις τμημάτων προσωπικού (-ισχυρές 

αντιδράσεις), κατάργηση μετατάξεων.

Το Δ.Σ. δεν αποφασίζει αλλά εισηγείται.

Το πρόβλημα της καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ.- 

συμπεράσματα της έρευνας στα νοσοκομεία-εκτενής αναφορά.

ΣΧΟΑΕΣ Οι στόχοι καθορίζονται από την πολιτική του Υπ. Εργασίας για

ΟΑΕΔ-ΚΕΤΕΚ την καταπολέμηση της ανεργίας.

Δυσκολία εξειδίκευσης των στόχων γιατί λείπουν στοιχεία από 

την αγορά εργασίας.

Δεν υπάρχει επιστημονική έρευνα.

Αδύνατη συνεργασία με φορείς (Επιμελητήρια κλπ.) γιατί και 

αυτοί κρίνουν υποκειμενικά.

Στην ουσία γίνονται σχολές κατά τόπους χωρίς γνώση των 

αναγκών του τόπου.

Προσαρμογή αυτών των στόχων στο χρόνο μηδαμινή.

Θεσμοί γίνονται με αντιγραφή αυτών της Γερμανίας κλπ.

Πολλές σχολές γίνονται στην βάση του αν υπάρχει το μέσο, το 

εργαστήριο στην συγκεκριμένη περίπτωση ή πρακτική 

απασχόληση στην αγορά εργασίας.
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ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Γίνεται δεκαετής προγραμματισμός των εργασιών που θα γίνουν

ΣΕΡΡΩΝ για εκμετάλλευση των δασών με μελέτες και εφαρμογή.

Σε άλλες δραστηριότητες όπως διευθέτηση χειμάρρων, ο

προγραμματισμός είναι κοντοπρόθεσμος σχετικά και εκεί 

εμπλέκονται κι άλλες υπηρεσίες.

Το ίδιο συμβαίνει με την διαχείριση βοσκοτόπων,

λευκοκαλλιέργεια κλπ.

Υπάρχει συγκεκριμένο 20ετές πρόγραμμα για τα δάση (με επί 

μέρους στάδια)

Η αξία της δασικής γης δεν είναι μεγάλη, σε σχέση μ' άλλες 

περιοχές π.χ. Πανόραμα Θεσ/νίκης, κλπ. οπότε είναι μικρές οι 

έξωθεν παρεμβάσεις.

0 πολίτης ουσιαστικά δεν μετέχει παρ' ότι ερωτούνται στις 

μελέτες οι κοινότητες και οι δήμοι.

Όταν μετέχει παραποιεί τα στοιχεία π.χ. δίνουν διπλάσια 

κεφάλια ζώων για να τους παραχωρήσει περισσότερες εκτάσεις 

το Δασαρχείο.

Αν η ερώτηση διατυπωθεί σαν μερίδιο συνεισφοράς της 

κοινότητας δίνονται τα μισά.

Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσα στον πολίτη και την 

διοίκηση, ευτυχώς δεν υπάρχουν οργανωμένα συμφέροντα.

Α' ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 0 μόνος στόχος είναι τα έσοδα που μπαίνει από πάνω από το Υπ. 

Οικονομικών.

Δεν έχει μπει κανένας στόχος που να σχετίζεται με εξυπηρέτηση 

του Πολίτη.

Οι εξυπηρετήσεις που γίνονται στα αιτήματα των πολιτών που 

δεν έχουν σχέση με έσοδα γίνονται με δεύτερη ή τρίτη 

προτεραιότητα και με το τυχόν διαθέσιμο προσωπικό.

Οι στόχοι μπαίνουν από πάνω σχεδόν αυθαίρετα, κάθε χρόνο 

επαυξάνουν με κάποιο ποσοστό τα έσοδα του προηγούμενου 

έτους.
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Υπάρχει αυθαίρετη βάση.

Αν π.χ. κάποια χρονιά προκύψουν μεγάλα έσοδα εξ αιτίας 2-3

μεγάλων εκκαθαρίσεων, αυτό δημιουργεί βάση για τα επόμενα
\

έτη αλλά ο στόχος δεν είναι εφικτός.

Δεν λαμβάνονται κατά την στοχοθεσία υπόψη ιδιαιτερότητες του 

χώρου της ΔΟΥ.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Οι στόχοι έρχονται από πάνω καθαρά ιεραρχικά.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Στόχοι σε τοπικό επίπεδο μπαίνουν αν π.χ. αυξηθούν τα τροχαία.

ΣΕΡΡΩΝ η εγκληματικότητα κλπ. αυξάνονται οι έλεγχοι.

Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία ειδικά σε θέματα όπως 

λαθρομετανάστευση κλπ.

Η υλοποίηση στόχων που έρχονται από πάνω ελέγχεται.

ΔΗΜΟΣ Έχει την δυνατότητα δημιουργίας μέχρι και δημοτικών

ΣΕΡΡΩΝ επιχειρήσεων (Ν.Π.Δ.Δ.)

Μπορεί να πάρει αποφάσεις, να κάνει σχεδίασμά. 

Στόχους-αποφάσεις κλπ. βάζει το Δ.Σ. και εκτελεί ο Δήμαρχος 

μέσω του διοικητικού μηχανισμού.

Το πρόβλημα είναι στην υλοποίηση γιατί λείπουν οι πόροι αλλά 

και ο πολίτης δεν έχει κοινωνική συνείδηση.

Οι στόχοι δεν μπορεί να είναι σωστοί αφού δεν ελέγχονται για το 

πως υλοποιούνται.

Ε.Κ.Δ.Δ. Στρατηγικός στόχος της υπηρεσίας είναι η εκπαίδευση-

Παράρτημα 

Β. Ελλάδας

επιμόρφωση στο δημόσιο τομέα με ευρύ θεματολογικό πλαίσιο. 

Η υπηρεσία κάνει ανίχνευση-καταγραφή εκπαιδευτικών 

αναγκών κι από εδώ μπαίνουν οι επί μέρους στόχοι.

Εσωτερική στόχοι με σκοπό την εξυπηρέτηση του στρατηγικού 

στόχου είναι: 

α) το ISO 9001 

β) BPR διαδικασιών
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γ) ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα.

Εντάσσονται όλα στο πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ.

Το β) πιθανόν να οδηγήσει και σε δομικό ανασχεδιασμό.

Το γ) πρέπει να είναι μέσο για εφαρμογή νέων τεχνολογιών όπως 

μάθηση από απόσταση.

Τείνει να καταντήσει στρατηγικός στόχος η απορρόφηση των 

κονδυλίων από τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ.

Η απορροφητικότητα κονδυλίων και σε άλλες υπηρεσίες από 

άλλα προγράμματα είναι ο κύριος στόχος, μπαίνει μόνο 

ποσοτικά ποτέ ποιοτικά και έχει οδηγήσει σε κατασπατάληση 

πόρων.

Το Ε.ΚΛ.Δ. με χρήση (όχι πάντα σωστή) πόρων από 1° πακέτο 

ΝΤΕΛΟΡ έμαθε να χρησιμοποιεί σωστά τους πόρους του 2ου 

πακέτου.

Δεν έγινε το ίδιο με άλλες υπηρεσίες.

Προκειμένου να απορροφηθούν χρήματα ήταν ικανοί να τα 

μοιράσουν στην πλατεία Συντάγματος.

Η απορροφητικότητα έγινε κριτήριο επιβίωσης του οργανισμού.

ΝΟΜΑΡΧΗΣ Το νομαρχιακό συμβούλιο έπειτα από εισηγήσεις 

αποφασίζει και θέτει στόχους.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Οι δήμοι και οι κοινότητες δεν λειτουργούν σωστά λόγο

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ της πολυδιασπάσεις τους.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Επίσης στόχους θέτουνε και από τις διευθύνσεις των 

υπουργείων όπου τις αποφάσεις τις εκτελούν οι νομάρχες και οι

ΑΡΧΗΓΟΣ κατά τόπους δήμαρχοι.

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ Στόχος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης είναι να αλλάξει η

ΣΤΟ Ν.Σ. ΣΕΡΡΩΝ δομή των πραγμάτων στο νομό, να αποκτήσουμε τουριστικές 

δυνατότητες και να γίνουν δύο πανεπιστημιακές σχολές.

Να αξιοποιηθεί ο πλούτος και η υποδομή του νομού μας. 

Να υπάρξουν σεμινάρια για την κατάλληλη κατάρτιση των 

ατόμων που ασχολούνται με αυτή.
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Να αυξηθούν τα κονδύλια για την υλοποίηση 

προγραμμάτων.

των
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Μέσα υλοποίησης στόχων 

α. ανθρώπινο δυναμικό-οργανωτικό σχήμα \

β. χρηματοοικονομικοί πόροι 

γ. τεχνολογία-λοιπά μέσα

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Δεν υπάρχει συσχέτιση, ούτε σε ειδικές περιπτώσεις καλύπτεται

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ η υπηρεσία με ειδικό προσωπικό.

Δεν υπάρχει συσχέτιση με οργανωτικό σχήμα.

Οι πόροι που αφορούν τα έργα αποφασίζονται από πάνω-η 

συσχέτιση αφορά την προσπάθεια απορρόφησης-συσχέτιση με 

τεχνολογία υπάρχει γιατί αυτή εφαρμόζεται στην πράξη, δεν 

υπάρχει επιμόρφωση προσωπικού, ούτε συσχέτιση με λοιπό 

εξοπλισμό.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Προβλέπονται έκτακτες προσλήψεις και κονδύλια από τον νόμο

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ για θεομηνίες π.χ. στην περίπτωση του αφθώδους πυρετού.

Σε άλλες περιπτώσεις, όχι για προσωπικό, χρειάζονται μελέτες 

προς το υπουργείο που δεν υλοποιούνται νωρίτερα από όμηνο, 

εάν εγκριθούν.

Δεν συσχετίζονται οι στόχοι πρόσληψης κλπ. με το προσωπικό, 

τα εργαστήρια είναι ελλιπέστατα, δεν εναρμονίζεται η 

τεχνολογία με τις ανάγκες.

Από 53 κτηνίατροι 23 η λέξη γενετική είναι άγνωστη λέξη στην 

υπηρεσία.

Φασματογράφος αγοράσθηκε πριν 6 χρόνια και δεν 

χρησιμοποιήθηκε λόγω έλλειψης εκπαιδευμένου προσωπικού.
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Το ανθρώπινο δυναμικό λιγόστεψε γιατί μέρος του ανήκει τώρα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ στην περιφέρεια.

Οι ανάγκες καλύπτονται με εσωτερικές αλλαγές.

Οι χρηματοοικονομικοί πόροι αφορούν αγορές υλικών νέας 

τεχνολογίας και είναι πενιχροί και προκύπτουν τις περισσότερες 

φορές από αλλού (συντήρηση κτιρίων κλπ.)

Επίσης ένα εκλογικό επίδομα που μοιράζεται εξίσου σ' όλους 

από Διευθυντή ως καθαρίστρια.

Το πρόγραμμα ποιότητας για τον πολίτη αποφασίζεται να λυθεί 

με πρόσληψη 2 νέων (;) υπαλλήλων σε κάθε νομαρχία.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Το προσωπικό δεν είναι κατάλληλο και παρ' ότι ανεπαρκές

ΓΕΩΡΓΙΑΣ πρέπει μισοί και πάνω απ' αυτούς να φύγουν.

Ακόμα και με πρόσθετα κίνητρα μερικοί είναι εντελώς 

ακατάλληλοι για οτιδήποτε.

Οι επιδοτήσεις ουσιαστικά (όχι τυπικά) άλλαξαν και την δομή 

της υπηρεσίας.

Όλα στρέφονται γύρω απ' αυτές.

Έγιναν προσπάθειες στην μηχανογράφηση και τεχνολογία 

γραφείου.

Καμία εξέλιξη σε τεχνολογία που σχετίζεται με γεωργική 

έρευνα.

Δεν γίνεται τίποτα άλλωστε.

Δεν υπάρχουν επαφές με Πανεπιστήμια κλπ. για μεταφορά 

τεχνογνωσίας κλπ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δεν υπάρχει συσχέτιση αλλά και με ότι εντάσσεται υπάρχει

ΠΡΟΝΟΙΑΣ πρόβλημα από έλλειψη προσωπικού εξειδικευμένου, λείπουν 

ψυχολόγοι-κοινωνικοί λειτουργοί κλπ.

Ποτέ δεν ρωτήθηκαν αν φτάνει το προσωπικό ακόμα και σε 

έκτακτα περιστατικά (περίπτωση του σεισμού-Νιγρίτα). 

Προσωπικό συνταξιοδοτείται αλλά δεν αναπληρώνεται.
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Το οργανωτικό σχετικά με τα τεχνικά μέσα-υπάρχει αδυναμία 

προσπέλασης στην Νιγρίτα ατόμων με ειδικές ανάγκες 

παραμένει το ίδιο το πρόβλημα που δεν αναφέρθηκε επίθεση από 

ψυχοπαθή για το επίδομα.

Χρηματοοικονομικοί πόροι δεν διατίθενται, τα τεχνολογικά μέσα 

είναι ανεπαρκή, περίπτωση περιόδου 81-86, εφαρμογή 18 

προγραμμάτων με το ίδιο προσωπικό-κίνητρα-μισθούς 

πραγματικός οργασμός.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δεν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο ανθρώπινο δυναμικό και τις

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ασκούμενες δραστηριότητες.

Έχουν να γίνουν προσλήψεις από το 1984.

Το ίδιο με το οργανωτικό.

Λειτουργεί 10 χρόνια τμήμα προστασίας περιβάλλοντος χωρίς 

περιβαλλοντολόγο, με ένα μόνο υπάλληλο.

Δεν υπάρχει τοπογράφος μηχανικός για αποτυπώσεις.

Η τοπογραφική υπηρεσία εδώ και 10 χρόνια ασχολείται μόνο με 

τις επιδοτήσεις στα σιτάρια.

Έχει να εγκριθεί ρυμοτομικό σχέδιο πάνω από 4 χρόνια.

Δεν δίνονται χρήματα για μελέτες, υπάρχουν έτοιμες 

αποτυπώσεις μεγάλων οικισμών και καθυστερεί η ρυμοτομία 

τους για 3-4 εκατ. δρχ.

Όπου δίνονται γίνεται με παρεμβάσεις παραγόντων.

Δεν υπάρχει τεχνολογικός εξοπλισμός, μέσα.

Ένα αυτοκίνητο για εργασία σε 180 οικισμούς, και μάλιστα σε 

κοινή χρήση με την υπηρεσία εργασίας.

Δεν υπάρχουν Η/Υ και βάσεις δεδομένων για σχέδια κλπ.

Δεν υπάρχουν όργανα μέτρησης ρύπανσης.

Όταν κάποτε χρειάσθηκε ζητήθηκαν δανεικά από Θεσ/νίκη.

Αν ο πολίτης που ρυπαίνει με τον καυστήρα της οικοδομής πάει 

στον εισαγγελέα θα αθωωθεί γιατί ο υπάλληλος «βλέπευ> την 

ρύπανση με το μάτι, δεν έχει μετρήσεις ρύπανσης από όργανα.
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Το προσωπικό είναι αυτό που είναι είτε κάνει είτε όχι.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δεν μπορείς ούτε καν να το διαχειριστείς.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Δεν μπορείς ούτε κατανομή προσωπικού να κάνεις στα τμήιιατα.
ι

Δεν έχεις καμία εξουσία.

Για το οργανωτικό, η Ν.Α. έχει την δυνατότητα τροποποίησής 

του.

Η φιλοσοφία οργάνωσης της διοικητικής μηχανής πρέπει να 

είναι διαφορετική στις μικρές από ότι στις μεγάλες νομαρχίες. 

Στις μικρές νομαρχίες οι υπάλληλοι πρέπει να έχουν οριζόντια 

απασχόληση για καλύτερη αξιοποίησή τους και εξυπηρέτηση 

των πολιτών.

Αυτό σήμερα ίσως γίνεται κάπου αλλά είναι άτυπο.

Αν δεν θέλει ο υπάλληλος δεν κάνεις τίποτα-δεν υπάρχει 

οργανωτική ευελιξία.

Τα μέσα δεν συσχετίζονται με στόχους π.χ. εξετάσεις χειριστών 

μηχανημάτων, έλεγχος ατμολεβήτων.

Δεν έχουμε δυνατότητα.

Δεν χειριζόμαστε χρηματοοικονομικούς πόρους.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Το εκπαιδευτικό δυναμικό είναι επαρκές. Όλες οι τάξεις έχουν

Α/ΒΑΘΜΙΑΣ δάσκαλο, υπάρχουν άλλωστε τόσοι αδιόριστοι.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το προσωπικό βελτιώνεται συνεχώς.

Υπάρχουν προβλήματα στις υποδομές, κτίρια, εργαστήρια και 

λοιπό εκπαιδευτικό υλικό.

ΓΕΝΙΚΟ Πλήρης αδυναμία προσλήψεων, μεταθέσεων, αναδιατάξεων.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Η κωλυσιεργία των Διευθυντών αν δεν θέλουν δεν

ΣΕΡΡΩΝ αντιμετωπίζεται εύκολα.

Αντιδράσεις από εργαζομένους.

Αδυναμία ορισμού Διευθυντή, Τμηματάρχη έτσι φαίνεται ότι το 

σπουδαιότερο κίνητρο είναι η αδράνεια (;)

Εμπεδωμένες νοοτροπίες...............
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Δυνατότητα απόφασης για εξοπλισμό ως 5 εκατ. (?....)

Τα πάντα γίνονται με εισηγήσεις (συνεπώς από ιατρική

επιτροπή, στον Διευθυντή από εκεί στο Δ.Σ., στο Υπουργείο &
ι

αντίστροφα) ευεξία = 0

ΣΧΟΛΕΣ Δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής προσωπικού, ακόμα και το

ΟΑΕΔ-ΚΕΤΕΚ ωρομίσθιο κρίνεται με βάση μόρια (τυπικά) και όχι ουσιαστικά. 

Δεν υπάρχει επί της ουσίας συσχέτιση με το οργανωτικό σχήμα, 

ούτε καν προσαρμογές π.χ. με ωρομίσθιους.

Αδυναμία μετακίνησης προσωπικού από την υπηρεσία εργασίας 

του ΟΑΕΔ στο ΚΕΤΕΚ και αντίστροφα.

Για να γίνει μία νέα σχολή απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. 

Διατίθενται τεχνολογικά μέσα υψηλής τεχνολογίας αλλά το 

πλαίσιο προμήθειας-χρήσης είναι πολύ αργό κι όχι ευέλικτο.

Δεν υπάρχει επανεκπαίδευση προσωπικού(?.......... )

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Οι στόχοι έχουν ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης για την

ΣΕΡΡΩΝ υλοποίησή τους (μελέτες-έργα-επίβλεψη κλπ), οποιαδήποτε 

μεταβολή χρηματοοικονομικών πόρων έχει άμεση επίδραση 

στον χρόνο υλοποίησης των έργων.

Βάση λειτουργίας είναι αεροφωτογραφίες του 1945.

Οι χρηματοδοτήσεις γινόταν από το Υπουργείο, τώρα από την 

Περιφέρεια, αρκετές γινόταν από την Νομαρχία τώρα όχι 

στερήθηκαν την ευελιξία σε μικρά έργα.

Υπάρχει έλλειψη επιστημονικού προσωπικού και επιμόρφωσης. 

Δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού.

Το προσωπικό έχει γεράσει.

Υπάρχει 1 υπάλληλος <30 ετών, 5 υπάλληλοι από 30-40, 22 

υπάλληλοι από 41 ως 50 (οι περισσότεροι κοντά στα 50) και 32 

υπάλληλοι από 51-60, 4 υπάλληλοι >61.

Καταλαβαίνετε τι γίνεται χωρίς επιμόρφωση και κίνητρα.

Από τους 9 δασολόγους οι 8 είναι πάνω από 55 και 1 κάτω.
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Δεν υπάρχει τοπογράφος, καταλαβαίνεται τι συμβαίνει με τους 

δασικούς χάρτες....

Καμία συσχέτιση με το οργανωτικό σχήμα που είναι στατικό- 

καμία με νέες τεχνολογίες, θέμα αεροφωτογραφιών του 1945. 

Δόθηκαν μηχανήματα χωρίς χειριστές ή επιμόρφωση.

Ίσως πρέπει να δοθούν κάποιες δραστηριότητες στον Ιδιωτικό 

τομέα.

Είναι όμως πολύ δύσκολο να αφήσεις θέματα προστασίας 

περιβάλλοντος σε ιδιώτες.

A' ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Το ανθρώπινο δυναμικό δεν συσχετίζεται με τις ανάγκες-έχει 

ελάχιστη επιμόρφωση, είναι στην πλειοψηφία του ακατάλληλο.

Η τεχνολογία άρχισε να μπαίνει στην πράξη χωρίς όμως απτά 

αποτελέσματα στο χώρο μας.

Το οργανωτικό σχήμα παραμένει ως έχει.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Το προσωπικό δεν είναι επαρκές, για την καταλληλότητα θα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ λέγαμε ότι γίνονται σεμινάρια περισσότερα από τις υπόλοιπες

ΣΕΡΡΩΝ υπηρεσίες του δημοσίου.

Με τις τωρινές προσλήψεις μέσω των Πανελλήνιων εξετάσεων 

και τις υψηλές βάσεις για την Αστυνομία βελτιώθηκε αισθητά το 

ποιοτικό επίπεδο των ανθρώπινων πόρων σε σχέση με παλιά.

Το οργανωτικό ενδέχεται να αλλάξει αφού γίνουν προτάσεις 

προς τα κάτω.

Δεν υπάρχει συσχέτιση με νέες τεχνολογίες ενώ είναι φανερό ότι 

είναι απαραίτητο.

Γίνεται μία προσπάθεια για πληροφορική και Η/Υ ειδικά στα 

σύνορα του Προμαχώνα. Πολλές συσκευές είναι προσφορές 

πολιτών ή Δήμων και Κοινοτήτων.

Καθηγητής του ΤΕΙ ανέλαβε επιμόρφωση αστυνομικών στους 

Η/Υ χωρίς αμοιβή.

Δεν δίνονται πόροι, ουσιαστικά γίνεται επαιτεία προς το 

Νομάρχη και αλλού.
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Δίνεται ποσό 1500 δρχ./μήνα για γραφικά στο Αστυνομικό 

τμήμα Σερρών.

ΔΗΜΟΣ Έχει δικό του Προϋπολογισμό που είναι 4 δις από τα οποία 1

ΣΕΡΡΩΝ είναι μισθοί, 1 λειτουργικές ανάγκες και τα υπόλοιπα για έργα. 

Δεν είναι επαρκής.

Προσπάθειες γίνονται για ένταξη μελετών σε προγράμματα ή σε 

δημόσιες επενδύσεις.

Το προσωπικό όσον αφορά τον αριθμό είναι επαρκέστατο αλλά 

ανεπαρκές όσον αφορά την ακαταλληλότητα και την διάθεση 

προς εργασία, π.χ. η υπηρεσία καθαριότητας κοστίζει 600 

εκατ./έτος και προσφέρει υπηρεσίες κάκιστες γιατί μπαίνουν 

στην μέση συνδικαλιστές (εργάζονται 18 ώρες αντί για 35/εβδ.). 

Σε πρόταση για ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας υπήρξαν έντονες 

αντιδράσεις των εργαζομένων και φυσικά οι παρατάξεις στο Δ.Σ. 

έκανα πίσω.

Η συσχέτιση ανάμεσα στους στόχους-ανθρώπινους πόρους 

οργανωτικό σχήμα δεν υπάρχει παρά εξυπηρετούνται- 

συσχετίζονται οι προσωπικοί στόχοι των αιρετών. 

Χρησιμοποιούνται τεχνολογικά μέσα με αγορές δικές του.

Είναι σε καλό επίπεδο (Η/Υ, απορριμματοφόρο κλπ.)

Ε.ΚΔ.Δ. Υπάρχει ασφυκτικός περιορισμός στους ανθρώπινους πόρους.

Παράρτημα 

Β. Ελλάδας

Η δομή της υπηρεσίας είναι καλή, δημιουργήθηκε πρόσφατα (το 

1997) σε σχέση με άλλες υπηρεσίες που λειτουργούν με δομές 

του 1950.

Για τους χρηματοοικονομικούς πόρους, τρομερό πρόβλημα - το 

δημόσιο λογιστικό.

Είναι η μέγγενη του δημόσιου τομέα.

Δεν δίνει καθόλου περιθώρια ευελιξίας και

προσαρ μοστικότητας.

Ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας δεν πήγε μπροστά τα πράγματα.
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Η καταγραφή ήταν συστηματική για πρώτη φορά αλλά οι 

αλλαγές που εισηγείται είναι συντηρητικές.

Δεν βλέπει στο 2000 αλλά στην δεκαετία 1980-1990.
ι

Για τις προσλήψεις προσωπικού, παρ' ότι με το ΑΣΕΠ μπαίνει 

στο περιθώριο ο πολιτικός παράγοντας, το σύστημα απέχει πολύ 

από το να χαρακτηρισθεί ικανοποιητικό.

Επίσημα υπάρχουν στην υπηρεσία 20 Η/Υ, ενώ είναι 

περισσότεροι από 30, το Software των δημοσίων υπηρεσιών δεν 

είναι αγορασμένο αλλά αντιγραφή.

Όλα γίνονται με αυτοσχεδιασμούς, οι φιλότιμες προσπάθειες 

μένουν χωρίς συνέχεια.

Οι χρηματοοικονομικού πόροι είναι από τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ μέχρι 

και η μισθοδοσία περνά στις έμμεσες δαπάνες κι όχι στον 

κρατικό προϋπολογισμό. Αν σταματήσει η χρηματοδότηση από 

την Ε.Ε. η κατάσταση θα είναι τραγική.

Δεν συσχετίζονται στόχοι και ανθρώπινοι πόροι.

Το 97 είχαν γίνει 25 προγράμματα, ενώ φέτος 99 ως τον Ιούνιο 

ολοκληρώθηκαν 99 προγράμματα με το ίδιο προσωπικό.

ΝΟΜΑΡΧΗΣ Οι χρηματοοικονομικοί πόροι είναι σχετικά σε καλό επίπεδο. 

Έχουν δημιουργηθεί προσπελάσιμοι οδοί προς τους πόρους που

ΠΡΟΕΔΡΟΣ είτε είναι δασικοί είτε υδάτινοι.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ Η τεχνολογία υπάρχει σε κάποιο ικανοποιητικό επίπεδο

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αλλά δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό.

Το ανθρώπινο δυναμικό υστερεί λόγο της έλλειψης

ΑΡΧΗΓΟΣ συνεχόμενης εκπαίδευσης.

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ Αν όχι πρόσληψη νέου προσωπικού αλλά κατάρτιση του

ΣΤΟ Ν.Σ. ΣΕΡΡΩΝ ήδη υπάρχοντος προσωπικού.

Οι χρηματοιοκονομικοί πόροι είναι ελάχιστοι για την 

υλοποίηση των στόχων.

Χρειάζεται να γίνει από την Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση 

δικός της προϋπολογισμός για την καταγραφή των αναγκών
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και για να τεθούν νέοι στόχοι.
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Αξιολόγηση οργανωσιακής δράσης 

α. απόκλιση επανασχεδιασμός μάθηση ί

β. έλεγχοι από πάνω επιπτώσεις

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Δεν υπάρχει ποιοτική αξιολόγηση του έργου ούτε στην λήξη του.

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ούτε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα γίνεται έλεγχος 

απορροφητικότητας κονδυλίων.

Αυτή γίνεται στο μέσο του έτους και στο τέλος.

Δεν γίνεται έλεγχος και απόδοση ευθυνών ειδικά στην 

περίπτωση που με οποιοδήποτε ποιοτικό αποτέλεσμα 

επιτυγχάνεται πλήρης απορρόφηση πιστώσεων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γίνεται από την Γεν. Δ/νση του Υπουργείου και τελικά την Ε.Ε.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ κάθε έτος και κάθε 2 έτη για τα μακροχρόνια προγράμματα. 

Έπρεπε να είναι πιο συχνός και διαφορετικός.

Εξετάζεται η επιτυχία των προγραμμάτων ποσοτικά.

Υπάρχει μπέρδεμα αρμοδιοτήτων μεταξύ υπουργείου-υπηρεσιών 

κυρίως στις χρηματοδοτήσεις, υψηλά πρόστιμα, εκσυγχρονισμός 

σφαγείων-καθυστερήσεις πολιτικές παρεμβάσεις τα σφαγεία δεν 

κλείνουν.

Η σχεδίαση στοχοθετεί να γίνεται εδώ κι όχι από τεχνοκράτες 

(του εξωτερικού) που δεν έχουν ιδέα πέρα από την τεχνογνωσία 

των δυνατοτήτων των υπηρεσιών σε μέσα κλπ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δεν γίνεται αξιολόγηση.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Το νομαρχιακό συμβούλιο δεν ασχολείται με τα προβλήματα 

των υπηρεσιών ούτε φυσικά μπορεί να αξιολογήσει την δράση 

τους.

Αξιολόγηση γίνεται από τον πολίτη αλλά δεν είναι εύκολο να
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μετρηθεί, πάντως φαίνεται.

Αξιολόγηση στις εργασίες που αφορούν εξυπηρέτηση του πολίτη 

γίνεται από τον προϊστάμενο που φορτώνεται και όλη την 

ευθύνη.

Οι ίδιοι υπάλληλοι που πριν από χρόνια εργαζόταν καλά τώρα 

δεν αποδίδουν πλέον.

Αιτία οι πολιτικές παρεμβάσεις και η μη αμοιβή για την απόδοσή 

τους και η κατάληξή τους στον χαμηλότερο ανεκτό μέσο όρο. 

Αναφορά σε συγκεκριμένη παρέμβαση βουλευτή για να μην 

αλλάξει κάποιος υπάλληλος αντικείμενο εργασίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δεν γίνεται καμία αξιολόγηση εκτός από έλεγχο για

ΓΕΩΡΓΙΑΣ απορροφήσεις κονδυλίων.

Το στοιχείο είναι μόνο ποσοτικό κι όχι ποιοτικό.

Αναφέρθηκαν περιπτώσεις ατασθαλιών.

Υπάρχουν χωριά που πήραν επιδοτήσεις για 3πλάσιο αριθμό 

στρεμμάτων από αυτά που είχαν.

Κάποιοι είπαν για χωράφια-πολυκατοικίες.

Παλαιότερα γινόταν όμηνιαίες συσκέψεις για την πορεία 

υλοποίησης των προγραμμάτων.

Αυτό έχει να γίνει 17-18 χρόνια τώρα.

Οι μόνοι στόχοι που ελέγχονται, της απορρόφησης πιστώσεων, 

είναι για να μην εκτεθεί η υπηρεσία, ο Διευθυντής απέναντι 

στους αγρότες.

Στα υπόλοιπα δεν υπάρχει τίποτα γι αυτό οι στόχοι είναι γενικοί 

και αόριστοι.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Παρότι οι εξελίξεις είναι δυναμικές (πολιτικοί πρόσφυγες κλπ.)

ΠΡΟΝΟΙΑΣ αντιμετωπίζονται (;) στατικά.

Αντίθετα τους στατικούς στόχους έστω χωρίς τη σωστή ποιότητα 

η υπηρεσία ανταποκρίνεται.

Επειδή οι στόχοι είναι ασκήσεις επί χάρτου, τι να αξιολογήσεις; 

Δεν υπάρχει μηχανισμός να μελετά την απόκλιση αλλά η
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Τα πάντα βασίζονται στο φιλότιμο.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δεν γίνεται αξιολόγηση γιατί δεν υπάρχουν στόχοι και μέσα.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τηρούνται οι χρονικές διαδικασίες που προβλέπονται από τον 

νόμο στις αδειοδοτήσεις.

Δεν γίνεται ουσιαστικός, ποιοτικός έλεγχος μελετών.

Δεν υπάρχουν έλεγχοι από πάνω. Στην συνείδηση του πολίτη η 

οικοδομική άδεια δεν έχει καμία χρησιμότητα, είναι μία 

αναγκαστική διαδικασία.

0 πολίτης ελέγχει την υπηρεσία σε θέματα ρύπανσης κυρίως από 

τα καυσαέρια των λεβήτων κεντρικής θέρμανσης.

Σε πολλές περιπτώσεις διαμαρτυρίες δεν έχουν περιβαλλοντικά 

αλλά οικονομικά κίνητρα π.χ. για να φύγουν εργοστάσια, πάρκα 

κλπ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δεν έχουμε στην ουσία στόχους, γιατί δεν έχουμε τα μέσα, άρα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ τι να αξιολογήσουμε.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Στους τακτικούς στόχους εξυπηρέτησης βλέπουμε το 

αποτέλεσμα.

Αυτά ικανοποιούνται σε γενικές γραμμές.

Για τους στρατηγικούς στόχους, το Υπουργείο πέφτει έξω.

Δεν έχει μηχανισμούς να ελέγξει.

Υπάρχει βούληση για ανάπτυξη, αλλά οι «"ενδιάμεσοι 

μηχανισμού) δημιουργούν προβλήματα.

Παράγεται θεσμικό πλαίσιο με όχι επαρκή δεδομένα, οι στόχοι 

υποτίθεται ότι είναι ρεαλιστικοί σαν πρόθεση, σαν αποτέλεσμα 

όμως δεν ελέγχεται αν είναι, στην διαδρομή υλοποίησης δεν 

υπάρχει ο κατάλληλος μηχανισμός προώθησης. Έτσι το 

αποτέλεσμα αποκλίνει, χωρίς να ξέρουν τελικά πόσο.

0 κύκλος μάθησης στην Δ.Δ. δεν κλείνει σε σχέση μ' ότι γίνεται 

στον ιδιωτικό
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους ο διευθυντής υποβάλλει

Α/ΒΑΘΜΙΑΣ πίνακες με βασικά στοιχεία απολογισμού, όπως μαθητικό

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δυναμικό, υλικό υποδομής κλπ.

Οι αποκλίσεις φαίνονται αμέσως γιατί τα στοιχεία που 

ελέγχονται είναι ποσοτικά.

Δεν αξιολογείται η εκπαιδευτική διαδικασία.

ΓΕΝΙΚΟ Ως τώρα δεν έχει γίνει, μπαίνει στόχος να αξιολογηθούν τα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ στατιστικά στοιχεία και να αξιολογηθούν.

ΣΕΡΡΩΝ Ακόμα να γίνει χρήση Πανελλαδικών δεικτών, καθώς και από 

διεθνή βιβλιογραφία.

Με βάση τους Ευρωπαϊκούς δείκτες είμαστε απαράδεκτοι.

Το πρόβλημα εντοπίζεται ότι η αξιολόγηση χωλαίνει όταν έχεις 

την ευθύνη όχι όμως και τα μέσα.

Αυτή τη στιγμή λείπει η γνώση που βρισκόμαστε.

Αδυναμία πλήρης να κριθεί η ποιότητα των παρεχομένων 

υπηρεσιών.

Ποσοτικά μόνο και εκεί όχι πλήρως.

Η διαδικασία αξιολόγησης είναι μακρόχρονη και επίπονη.

Η επιβολή ποινής επίσης είναι χρονοβόρα και την καθιστά 

σχεδόν αδύνατη.

Το πρόβλημα της δυαρχίας στην αξιολόγηση.

Οι έλεγχοι π.χ. για τους χρηματοοικονομικούς πόρους δείχνουν 

σπατάλη, παράδειγμα εφημεριών.

Η σύγκρουση συμφερόντων που προκύπτει από το παράδειγμα.

ΣΧΟΛΕΣ Δεν έχει βρεθεί διαδικασία ελέγχου των αποτελεσμάτων της

ΟΑΕΔ-ΚΕΤΕΚ εργασίας.

Δεν ελέγχεται η διοίκηση παρά μόνο για οικονομικές 

ατασθαλίες, ποτέ για εκπαιδευτικές διαδικασίες και 

αποτελέσματα.

Έχει γίνει μία έρευνα για τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης από
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το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας που κράτησε πολύ χρόνο με 

αβέβαια αποτελέσματα.

Τώρα γίνεται έρευνα από Άγγλους σε πρότυπα δικά τους.

Δεν γίνεται αξιολόγηση γιατί βολεύει και αυτούς που δεν 

εργάζονται αλλά και οι αξιολογητές αφού δεν υπάρχει σύνδεση 

με αμοιβές.

Δεν υπάρχουν ούτε καν συγκρίσεις με άλλα σχολεία για την 

ανάλωση χρηματοοικονομικών πόρων.

Να λειτουργήσει πρώτα επιστημονική διοίκηση, χωρίς 

παρεμβάσεις.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Παλαιότερα υπήρχε κάποια μορφή ελέγχου αναφορικά για την

ΣΕΡΡΩΝ απορροφητικότητα των πιστώσεων αν ήταν μικρή ή πιθανή για 

τις αιτίες π.χ. αδυναμία λόγω έλλειψης προσωπικού.

Τώρα όχι, κανένας έλεγχος, μόνο από την ίδια την υπηρεσία. 

Υπάρχουν κάποιοι έλεγχοι για το εάν τα χρήματα πάνε εκεί που 

προγραμματίσθηκε να πάνε.

Δεν μπορούν να ζητήσουν ευθύνες από τον Διευθυντή αφού δεν 

του παρέχουν τα μέσα.

0 έλεγχος στις πιστώσεις, όπου γίνεται αφορά 

χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. προγράμματα.

A' ΑΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Εάν δεν επιτευχθούν οι στόχοι των εσόδων υπάρχει σοβαρός 

κίνδυνος της άμεσης αντικατάστασης του Διευθυντή.

Αυτό δημιουργεί προβλήματα από δουλοπρέπεια στην ιεραρχία 

μέχρι να γίνεις κακός με τον κόσμο για να φέρεις τα έσοδα. 

Βασική προϋπόθεση της σωστής αξιολόγησης η διαφάνεια στις 

διαδικασίες και στις εκτελούμενες δράσεις.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Κάθε μήνα και βγαίνουν στατιστικά στοιχεία.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γίνονται επιθεωρήσεις τακτικές και έκτακτες από επιθεωρητές

ΣΕΡΡΩΝ και προϊστάμενα τμήματα.
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Λειτουργεί απαρέγκλιτα η ιεραρχία.

Στην Αστυνομία λειτουργεί αυτοκάθαρση όσον αφορά την 

παρανομία.

ΔΗΜΟΣ Δεν γίνεται αξιολόγηση από τις διοικητικές υπηρεσίες αλλά από

ΣΕΡΡΩΝ τον δήμαρχο και το Δ.Σ.

Οι υπηρεσίες απλά διεκπεραιώνουν.

Με τον νέο νόμο ο δήμαρχος πρέπει να λογοδοτεί και ανοιχτά 

κάθε χρόνο στους δημότες.

Δεν υπάρχουν μηχανισμοί μέτρησης της απόκλισης αλλά και 

ούτε ενδιαφέρεται το Δ.Σ. για αυτό παρά μόνο να τελειώσει το 

έργο άσχετα από τον τρόπο ή το κόστος.

Σωστή αξιολόγηση, γενικά επιστημονική διοίκηση δεν μπορεί να 

γίνει γιατί το Δ.Σ. δεν παίρνει απλά αποφάσεις, πρέπει να μελετά 

δεδομένα, να έχει γνώση γι αυτό.

Δεν έχει, αντί γι αυτό υποκαθιστούν τον διοικητικό μηχανισμό, 

μέχρι και προϊστάμενοι τεχνικών συνεργείων γίνονται για να 

ικανοποιήσουν ψηφοθηρικές φιλοδοξίες.

Έντονες παρεμβολές στο έργο της διοίκησης.

Δεν μπορούν-αδυνατούν να ξεχωρίσουν που τελειώνει το 

πολιτικό μέρος και που αρχίζει το διοικητικό.

Ε.Κ.Δ.Δ. Κριτήριο αξιολόγησης-το παραγόμενο έργο.

Παράρτημα 

Β. Ελλάδας

Τόσα σεμινάρια, τόσοι υπάλληλοι κλπ.

Επίσης το ποσοστό απορρόφησης των πιστώσεων.

Σαν να παράγεις γάλα, τούβλα κλπ.

Ποιοτική αξιολόγηση δεν ζητιέται ότι γίνεται με εσωτερικές 

διαδικασίες του κέντρου.

Το θέμα δεν είναι αν υπάρχει δυνατότητα να εφαρμοστεί 

επιστημονική διοίκηση, τέτοια δυνατότητα υπάρχει. Το θέμα 

είναι ότι αυτό είναι αναγκαιότητα.

Να αναπτυχθεί η έννοια της ποσοτικοποίησης.
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Ότι δεν μπορείς να το μετρήσεις δεν μπορείς να το βελτιώσεις. 

Μπορούμε να μετρήσουμε, αυτό το απέδειξαν έρευνες στην 

Αγγλία όπου μπόρεσαν να πετύχουν μετρήσεις εκεί που τα 

θέματα φαινόταν υπερβολικά δύσκολα.

Οι στόχοι επιμόρφωσης αξιολογούνται ποσοτικά από τον αριθμό 

των προγραμμάτων, από τους συμμετέχοντες.

Ποιοτικά από τις αξιολογήσεις των συμμετεχόντων, που είναι ο 

πελάτης της υπηρεσίας.

Αυτό όμως είναι απλά μία ένδειξη του τι γίνεται.

Μέσα από αυτές τις παρατηρήσεις, το feed back με τους 

μετέχοντες βελτιώθηκαν θέματα που σχετίζονται με το 

προσωπικό, την θεματολογία μέχρι και το οργανωτικό.

Πρέπει να βρεθούν πολλοί βρόγχοι ανάδρασης, από την ίδια την 

υπηρεσία, με τις άλλες υπηρεσίες, με το τι γίνεται στο εξωτερικό 

κλπ.

Με το 150 9001 γίνεται αξιολόγηση και από τους εκπαιδευτές. 

Ακόμα στόχος είναι η προσφορά υπηρεσιών εκπαίδευσης και 

στον ιδιωτικό τομέα.

Είναι δίλημμα να είσαι και καλή υπηρεσία και να βγαίνεις με 

ανταγωνιστικές υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα, όμως αυτό 

εξυπηρετεί διπλό στόχο.

Α) για την εξασφάλιση πρόσθετων πόρων

Β) γιατί αντιμετωπίζοντας τον ανταγωνισμό βελτιώνονται οι

υπηρεσίες του κέντρου αποκτάται τεχνογνωσία.

Και με τους δύο στόχους τελικά εξυπηρετείται ο στρατηγικός 

στόχος που είναι η προσφορά βελτιωμένων υπηρεσιών στον 

δημόσιο τομέα.

ΝΟΜΑΡΧΗΣ Η αξιολόγηση θα μπορούσε να γίνεται από τα νομαρχιακά 

συμβούλια, αρκεί να στηρίξουν τις επιτροπές δουλειάς άσχετα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ από ποιας παράταξης τα στελέχη αποτελούνται.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ Τα υπόλοιπα δεν γίνονται από καμία υπηρεσία όπως πρέπει
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ να γίνουν.

Υπάρχει τροποποίηση των προγραμμάτων SANA 1 και

ΑΡΧΗΓΟΣ SANA 2 για την εφαρμογή τους με τα σημερινά ^

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ δεδομένα.

ΣΤΟ Ν.Σ. ΣΕΡΡΩΝ Πρέπει να περάσουν αρκετά χρόνια για να γίνει 

επανασχεδιασμός του μοντέλου της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης που υπάρχει σήμερα.

Υπάρχει δυνατότητα επανασχεδιασμού αλλά είναι καθαρά 

θέμα συμφερόντων.

_________________________________________________________________
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αξιολόγηση ατομικής δράσης

α. τυπική '

β. ουσιαστική

γ. σύνδεση αποτελέσματος με σύστημα αμοιβών- 

κυρώσεων

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Το τυπικό σύστημα αξιολόγησης δεν εφαρμόζεται-ούτε

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ αξιολόγηση της μονάδας σαν σύνολο, ουσιαστικά ο 

προϊστάμενος αξιολογεί τους υπαλλήλους ανάλογα με την 

δουλειά που τους επιφορτίζει.

Δεν υπάρχει όμως καμία σύνδεση με αμοιβές κυρώσεις.

Το συνδικαλιστικό κίνημα αδιαφορεί π.χ. καθιερώθηκε το πριμ 

παραγωγικότητας για όλους καταργώντας την έννοια της 

παραγωγικότητας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δεν έχει κάνει ούτε την τυπική αξιολόγηση για 3 τελευταία

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ χρόνια.

Ουσιαστική αξιολόγηση μπορεί να γίνει αρκεί να συνδεθεί με 

σύστημα αμοιβών-κυρώσεων.

Το παράδειγμα με το μοίρασμα υπερωριών να το σημειώσω όχι 

μόνο από την οικονομική του πλευρά, ουσιαστικά ασήμαντη, 

αλλά και την ηθική της αναγνώρισης της προθυμίας του καθένα. 

Να μπορεί ένας νέος επιστήμονας με διδακτορικό και 

διοικητικές ικανότητες να γίνει Διευθυντής κι όχι ο αρχαιότερος. 

Η αξιολόγηση της Υπηρεσίας από τον πολίτη.

Το παράδειγμα με την προσπάθεια για αντικατάστασή του και 

την παρέμβαση του κόσμου.
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ουσιαστικά δεν γίνεται αξιολόγηση.

Το πόσο θα δουλέψει ο κάθε υπάλληλος κατάντησε θέμα 

εντελώς προσωπικό.

0 Διευθυντής ζητά χάρη από τους υπαλλήλους του για να 

εκτελέσουν εργασία.

Μπορεί να τους αξιολογήσει αλλά δεν έχει νόημα.

Ένας καλά και αντικειμενικά αμειβόμενος Διευθυντής δέχεται 

δυσκολότερα παρεμβάσεις.

Παράδειγμα των εκλογικών βιβλιαρίων με αμοιβή 0,50 

δρχ./βιβλιάριο.

Το επίδομα παραγωγικότητας δεν έχει νόημα.

Στην υπηρεσία, το εκλογικό επίδομα το παίρνουν το ίδιο οι 

Διευθυντές και καθαρίστριες αλλά και οι υπάλληλοι που δεν 

πηγαίνουν για εργασία στις εκλογές.

Αυτά τα πρόσθετα χρήματα καθώς και το επίδομα 

παραγωγικότητας θα μπορούσε να τα διαχειριστεί ο Διευθυντής. 

0 υπάλληλος μπορεί σχεδόν να μην πηγαίνει στην εργασία του, 

οι κυρώσεις είναι δύσκολες.

Οι καλοί υπάλληλοι θα δεχόταν σύνδεση αμοιβών με 

αποτέλεσμα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Γινόταν τυπικά πριν 3-4 χρόνια, δεν ήταν αξιόπιστη, ήταν 

εικονική, δεν λειτουργούσε και εγκαταλείφθηκε.

Τα τελευταία 3-3 χρόνια ήταν Διευθυντής αυτός που είχε την 

χειρότερη αξιολόγηση από τους 35 γεωπόνους, η λίστα 

αξιολόγησης, από ότι φαίνεται, γύρισε ανάποδα.

Δεν υπάρχει καμία σύνδεση με αμοιβές-κυρώσεις, γι αυτό και 

δεν γίνεται.

Υπάρχει υπάλληλος που έχει να φανεί στην υπηρεσία 15 χρόνια 

κι όχι μόνο πληρώνεται κανονικά αλλά παίρνει και το πριμ 

παραγωγικότητας.

Αυτό το γνωρίζουν όλοι οι νομάρχες που πέρασαν αυτά τα 15
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χρόνια.

Υποτίθεται ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα.

Όσοι εργάζονται το κάνουν από φιλότιμο; για την συνείδησή 

τους.
Ί

Το θέμα της αξιολόγησης είναι πολύ δύσκολο, γίνεται 

δυσκολότερο εξ αιτίας των πολιτικών παρεμβάσεων.

Είναι δύσκολο και στον ιδιωτικό τομέα.

Στο δημόσιο λείπει παντελώς η τιμωρία και η αμοιβή.

Στα 28 χρόνια που εργάζομαι δεν τιμωρήθηκε κάποιος έστω με 

περικοπή 2.000 δρχ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Το σύστημα αξιολόγησης είναι αναξιόπιστο.

ΠΡΟΝΟΙΑΣ Πρέπει να γίνει με βάση την απόδοση του κάθε υπαλλήλου. 

Μπορεί να γίνει κι όχι μόνο θα το έκανα αλλά θα απέλυα τους 

ανίκανους.

Καλό είναι να γίνεται αξιολόγηση από συλλογικό-ολιγομελές 

όργανο.

Να μετέχει εκπρόσωπος των φορέων των πολιτών.

Δεν υπάρχει σήμερα σύνδεση και αιτία είναι η αναξιόπιστη 

αξιολόγηση-έχει να γίνει 2 χρόνια-κανείς δεν ζήτησε ευθύνες 

από κάτω, αυτό δείχνει τι πιστεύουν και αυτοί για την 

αξιολόγηση.

Οι πιο πολλοί προϊστάμενοι τις κατάργησαν από μόνοι τους 

(υποτίθεται ότι είναι πειθαρχικό αδίκημα).

Η παραγωγικότητα στο δημόσιο δεν μετράται εύκολα (100%). 

Πάντως οποιοσδήποτε τρόπος σύνδεσης θα είναι καλύτερα από 

το ανύπαρκτο σύστημα που υπάρχει τώρα.

Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να μετρηθούν.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Είναι τυπική, γίνεται για να γίνεται δεν λαμβάνεται υπ' όψιν.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ο Διευθυντής θα μπορούσε να αξιολογήσει επί της ουσίας. 

Την ίδια αξιολόγηση θα έκανε και ο τμηματάρχης.
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Όσοι εργάζονται είναι γνωστοί.

Υπάρχει υπάλληλος που κάνει τα πάντα (στην κυριολεξία) και

αυτός που εργάζεται δίπλα του, στο ίδιο γραφείο δεν κάνει
ί

απολύτως τίποτα.

0 δεύτερος έχει λίγο υψηλότερο μισθό.

Πρέπει να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Η αναξιόπιστη είναι αναξιόπιστη και ανακριβής.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δεν υπάρχει σύνδεση ο καλός αμείβεται όσο και ο άχρηστος.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Υπάρχει ουσιαστική αξιολόγηση 

Το παράδειγμα του Σημίτη.

Έχω 35, αφήστε να επιλέξω τους 5, να τους πληρώνω εγώ όπως 

θέλω με λιγότερο από τα μιστά των 35.

Έτσι και το έργο θα είναι καλύτερο και το κράτος θα πληρώνει 

τα μισά.

Όταν μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι οι εργατικοί και μη, οι ευφυείς 

και μη, οι ευρηματικοί και οι μη και περιμένουν τα 2 χρόνια για 

να πάρουν το ίδιο χρονοεπίδομα, τι να περιμένεις επιδόσεις και 

επιδόσεις.

Π.χ. Γκάλης-Λυπηρίδης και χειρότερα υπάλληλοι που είναι Vi 

χρόνο σε αναρρωτική κι άλλοι που εργάζονται άρρωστοι.

Το κράτος πρέπει να περιοριστεί στα υπουργεία με σοβαρούς 

ανθρώπους να εκτελούν τα κύρια μόνο.

Να σχεδιάζουν και να ελέγχουν την εφαρμογή των σχεδιασμών. 

Πιο κάτω οι λειτουργίες να γίνονται με κριτήρια ιδιωτικών 

επιχειρήσεων.

0 καλός να αμείβεται, ο άχρηστος να φεύγει.

Εδώ χρειάζονται καλοί μάνατζερς.

Αν βγουν μέσα από την Δ.Δ. καλά, αν όχι να τους βρεις απέξω, ή 

να τους φτιάξει με σωστές διαδικασίες μάθησης.

Αλλά αυτό σημαίνει κίνητρα για όλους αυτούς από όπου κι αν 

τους βρει.
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Π.χ. η διαχείριση του κινήτρου παραγωγικότητας είναι ένα 

στοιχείο εξουσίας.

Όμως θα δημιουργήσει και προβλήματα, δεν είναι σίγουρο ότι
ι

θα λειτουργήσει ως κίνητρο απόδοσης.

Πρέπει να μπορεί να μετρηθεί η εργασία.

Στην Δ/νση Βιομηχανίας η εργασία μπορεί να μετρηθεί άρα και 

η απόδοση του υπαλλήλου θα είναι κίνητρο για να αποδώσει.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Παλιά γινόταν αξιολογήσεις από τους επιθεωρητές. Το σύστημα

Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ήταν αυστηρό, ανελαστικό και υποκειμενικό. Σήμερα έχουμε

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ φθάσει στο άλλο άκρο της κατάργησης κάθε αξιολόγησης. 

Υπάρχουν δάσκαλοι που δεν μπορούν να διδάξουν, αυτοί θα 

έπρεπε να φύγουν από την εκπαίδευση και να απασχοληθούν 

κάπου αλλού.

Η παλιά αξιολόγηση μετρούσε μόνο στις μεταθέσεις αλλά δεν 

ήταν αντικειμενική.

Χρειάζονται κίνητρα και σύνδεση του αποτελέσματος με 

αμοιβές- κυρώσεις. Μόνο η απόφαση για εξομοίωση πτυχίων, 

έκανε χιλιάδες δασκάλους να ξανακαθίσουν στα θρανία.

Το παιδαγωγικό ινστιτούτο θα μπορούσε να βρει κριτήρια 

αξιολόγησης.

Ακόμη και το επίδομα παραγωγικότητας αν δινόταν με βάση την 

απόδοση, θα διορθωνόταν τα πράγματα.

ΓΕΝΙΚΟ Η αξιολόγηση είναι τυπική και δεν έχει νόημα γιατί δεν

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ συνδέεται με αμοιβές και κυρώσεις.

ΣΕΡΡΩΝ 0 καινούργιος κώδικας λειτουργεί σε κατεύθυνση αντίθετη απ' 

αυτή της αξιολόγησης.

Υπάλληλοι τελειώνουν καριέρα χωρίς να αξιολογηθούν 

ουσιαστικά ποτέ.

Το βραχυκύκλωμα είναι πλήρες.

Δεν γίνεται τίποτα χωρίς αλλαγή του θεσμικού πλαισίου.
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Αδυναμία χρήσης των ανθρώπινων πόρων.

Το σύστημα όλο πάσχει ανίατα.

Δεν μπορείς να αμείψεις, να τιμωρήσεις μπλέκεις με χρονοβόρες 

διαδικασίες μη αποτελεσματικές. '

Τα πάντα στηρίζονται στο φιλότιμο και τις προσωπικές σχέσεις, 

αυτό όμως είναι μακριά από την επιστημονική διοίκηση.

ΣΧΟΛΕΣ Οι ατομικές αξιολογήσεις δεν έχουν νόημα γιατί δεν συνδέονται

ΟΑΕΔ-ΚΕΤΕΚ με αμοιβές-κυρώσεις.

Για τους υπαλλήλους εκτός από τους εκπαιδευτικούς, υπάρχει 

μία τυπική αξιολόγηση χωρίς νόημα.

Για τους εκπαιδευτικούς δεν υπάρχει ούτε αυτή.

Μπορεί να γίνει με ερωτηματολόγια σε αποφοίτους και άλλους 

τρόπους.

Όμως πρωτεύει να μπούνε στόχοι αλλιώς σε τι να γίνει 

αξιολόγηση.

Η μάθηση που συμβαίνει στην Δ.Δ. είναι ο υπάλληλος να αφήνει 

τα πράγματα να κυλούν από μόνα τους.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Γίνεται απλώς για να γίνεται.

ΣΕΡΡΩΝ Δεν έχει καμία ισχύ.

Δεν συνδέεται ούτε καν με το πριμ παραγωγικότητας.

Δεν ενδιαφέρεται κανείς για την αξιολόγηση, ούτε από πάνω, 

ούτε από κάτω.

Παρά την σχετική αδράνεια της Δ.Δ. ο Διευθυντής μπορεί να 

κατατάξει εύκολα τους υπαλλήλους και να πει ποιοι πρέπει να 

φύγουν.

Τι αξιολόγηση να γίνει όταν υπάρχει περίπτωση υπαλλήλου που 

συνελήφθη για εμπόριο ναρκωτικών και ως να απολυθεί από την 

υπηρεσία πέρασαν κοντά 15 χρόνια.
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Ήρθε στο Δασαρχείο με μετάθεση υπάλληλος που υπέστη

παρατήρηση όχι γιατί δεν εργαζόταν αλλά γιατί δεν τηρούσε το

ωράριο και σε λίγο ζήτησε εκ νέου μετάθεση λόγω τήρησης
ι

ωραρίου.

Περίπτωση ακόμη υπαλλήλου που δεν συμμετείχε σε εργασίες 

δασοπροστασίας και κόπηκε το σχετικό πριμ και έρχεται η 

πολιτεία βγάζει απόφαση να το παίρνουν όλοι είτε μετέχουν είτε 

όχι.

Το μόνο κριτήριο για εργασία είναι η ηθική αμοιβή του κόσμου, 

της κοινωνίας.

Μόνο έτσι δικαιολογείται γιατί υπάλληλοι με 30 και πλέον 

χρόνια υπηρεσίας, εργάζονται σαν πρωτοδιορισμένοι.

0 σεβασμός και ο αυτοσεβασμός είναι μεγαλύτερος στους 

πτυχιούχους για αμοιβές ίσες με τους άσχετους που μπήκαν από 

το παράθυρο.

Μία μεταρρύθμιση στην Δ.Δ. πρέπει να στηριχθεί στους 

πτυχιούχους που έχουν και γνώση και υπευθυνότητα.

Α' ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Η αξιολόγηση είναι τυπική.

Σύνδεση απόδοσης-αμοιβών δεν υπάρχει, παράδειγμα οι 

υπάλληλοι του Εθνικού Ελεγκτικού κέντρου που ελέγχουν τις 

εταιρείες με τζίρο πάνω από 2 δις παίρνουν τον ίδιο μισθό με 

όλους τους υπόλοιπους.

Εδώ να σχολιαστεί ο αγώνας που γίνεται από τους Εφοριακούς 

να βαθμολογούνται όλοι με άριστα για να έχουμε ήσυχο το 

κεφάλι μας.

Το περίφημο επιθετικό σύστημα 4-4-2.

Τι γίνεται αν είσαι αδιάφθορος;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Γίνεται σε ετήσια βάση για όλους τους αστυνομικούς.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Μετριόνται διάφορα στοιχεία.

ΣΕΡΡΩΝ Η βαθμολογία που έχει κάθε χρόνο ο αστυνομικός δεν
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λαμβάνεταν υπόψη στις προαγωγές ούτε σχετίζεται με άλλα 

συστήματα αμοιβών ή κυρώσεων.

Αντί αυτής της βαθμολογίας μετρά η βαθμολογία-σειρά εξόδου

(αποφοίτησης από την σχολή) όλοι πληρώνονται το ίδιο ότι κι αν
*

κανουν.

Ακόμα και χοντρά παραπτώματα είναι αμφίβολο να μην πάρει 

κάποια αύξηση μισθού ή να του επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο. 

Αν κάνει προσφυγή δικαιώνεται.

Θα έπρεπε να υπάρχει σύνδεση αμοιβών με την απόδοση.

ΔΗΜΟΣ Το καθεστώς των υπαλλήλων είναι το ίδιο με του δημοσίου.

ΣΕΡΡΩΝ Ισχύει ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας.

Γίνεται τυπικά, ο Διευθυντής για να μην έχει αντιδράσεις τους 

βαθμολογεί με άριστα αντί για 4.

Δεν υπάρχει σύνδεση αμοιβών με αποτέλεσμα.

Όπου πήγε να εφαρμοστεί για προαγωγές σε τμηματάρχες 

υπήρξε έντονη αντίδραση από τους υπόλοιπους-αδρανείς 

υπαλλήλους και τους Δημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους. 

Για να κάνει ένας Διευθυντής σωστή αξιολόγηση όπως είναι το 

σύστημα πρέπει να είναι κουτός.

Οι υπάλληλοι στην ουσία αξιολογούνται μόνο από τις τοπικές 

κοινωνίες (τις κλειστές) για την προσφορά τους.

Αυτό τους κρατά πολλές φορές στην θέση τους από αντίθετους 

πολιτικά Δημάρχους.

Είναι πολύ εύκολο στον Διευθυντή να αξιολογήσει τους 

υπαλλήλους του αλλά δεν έχει νόημα.

Θα μπορούσε να μοιράζεται έστω ένα επίδομα παραγωγικότητας 

δίκαια και θα έφερνε αποτελέσματα καλύτερα.

Ε.Κ.Δ.Δ. Οι εκθέσεις αξιολόγησης δεν έχουν συμπληρωθεί ποτέ από το

Παράρτημα 

Β. Ελλάδας

ΕΚΔΔ, διότι δεν προσφέρουν τίποτα.

Το θέμα της αξιολόγησης στην Δ.Δ. είναι πολύ δύσκολο κι αυτό 

συμβαίνει παντού σε όλο τον κόσμο.
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Για να αξιολογήσεις χρειάζονται υποστηρικτικά συστήματα 

όπως: περιγραφή θέσεων εργασίας, περιγραφή έργου, μέτρηση 

παραγόμενου έργου π.χ. benchmarking κλπ.

Χωρίς αυτά η αξιολόγηση θα είναι λίγο ως πολύ υποκειμενική. 

Το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει, ζητά μία αξιολόγηση που είναι 

χειρότερη και από το «τίποτα».

Αυτό το έχει αντιληφθεί ο Διευθυντής της κάθε υπηρεσίας και ή 

δεν την κάνει καθόλου ή την κάνει τυπικά θέτοντας όλους 

άριστα (δηλαδή ουσιαστικά δεν την κάνει).

Αν την κάνει σωστά θα φέρει χειρότερα αποτελέσματα από το 

«τίποτα» που ισχύει σήμερα.

Χρειάζονται εργαλεία μέτρησης της απόδοσης.

Ένα σύστημα αξιολόγησης πρέπει να νομιμοποιηθεί στο 

Εσωτερικό της οργάνωσης να γίνει δεκτό από όλους.

Αυτό όμως θα γίνει αν μετρηθεί αντικειμενικά το παραγόμενο 

έργο.

Αυτό απαιτεί να ορισθεί ποιο είναι το έργο, πως θα το μετράς, να 

περιγράφει προηγούμενα, να καθοριστούν καθήκοντα.

Στην Ελλάδα δεν γνωρίζουμε ούτε καν ποιος είναι ο Δημόσιος 

Τομέας.

Η έλλειψη εμπιστοσύνης στο εσωτερικό της Δ.Δ. είναι μία από 

τις παθογένειές της.

Είναι αποτέλεσμα κυρίως των παρεμβάσεων του πολιτικού 

παράγοντα που δημιουργεί δικά του κριτήρια στους διορισμούς, 

στις προαγωγές κλπ.

Δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί η αξιολόγηση υπαλλήλων από 

Διευθυντή που τον τοποθέτησε το α' κόμμα χωρίς να το αξίζει. 

Ουσιαστική αξιολόγηση με τα υποκειμενικά κριτήρια του 

Διευθυντή μπορεί πολύ εύκολα να γίνει.

Η αξιολόγηση του παραγόμενου έργου είναι δύσκολο να γίνει 

από την μία πλευρά αλλά είναι μονόδρομος από την άλλη.

Πρέπει να γίνει από τις ίδιες τις δυνάμεις της Δ.Δ.
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ΝΟΜΑΡΧΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΧΗΓΟΣ 

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ 

ΑΤΟ Ν.Σ. ΣΕΡΡΩΝ

Η αξιολόγηση γίνεται σωστά ή όχι ανάλογα από ποιους 

γίνεται.

Υπάρχει ο κομματισμός ο οποίος εξασθενεί σιγά- σιγά.
ι

Η αξιολόγηση υπάρχει αλλά είναι μόνο τυπική και όχι 

ουσιαστική.

Σύνδεση με ένα σύστημα αμοιβών κυρώσεων δεν υπάρχει 

αλλά μακάρι να υπήρχε.

Όλοι οι υπάλληλοι θέλουν να προσφέρουν αλλά δεν τους 

το επιτρέπει το σύστημα και η όλη δομή της κοινωνίας. 

Δεν υπάρχει η δυνατότητα προσφοράς ανάλογα με τις 

δυνατότητες του κάθε υπαλλήλου.

Δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο δυνατοτήτων να παρέμβει η 

Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση για αμοιβές - κυρώσεις.

Τυπικά το σύστημα αξιολόγησης υπάρχει αλλά δεν 

συνδέεται με το σύστημα αμοιβών - κυρώσεων.

Ουσιαστικά η αξιολόγηση γίνεται προφορικά μόνο με την 

κρίση του διευθυντή της υπηρεσίας και όχι στα χαρτιά. 

Πρέπει να υπάρχει άμεση επαφή με τους υπαλλήλους για να 

γίνει σωστή αξιολόγηση.

Αξιολόγηση πρέπει να γίνεται και στους διευθυντές των 

υπηρεσιών έτσι ώστε το Νομαρχιακό Συμβούλιο να 

απαρτίζεται από ικανά στελέχη.



169

Άποψη αν μπορεί να γίνει κάτι-πως μπορεί να γίνει 

Άλλες απόψεις γενικά συμπεράσματα
Ί

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Μπορεί να γίνει αξιολόγηση της ατομικής και οργανώσιακής

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ δράσης με βάση συντελεστές βαρύτητας των προς εκτέλεση 

δραστηριοτήτων.

Το γενικό πολιτισμικό πλαίσιο επηρεάζει την Δ.Δ.

Οι θεσμοί εφαρμόζονται κατά το δοκούν αδυνατούν από μόνοι 

τους να πετύχουν αποτελέσματα-το παράδειγμα της εξαίρεσης 

στο νομό για τα δημόσια έργα.

Απόψεις για μοριοποίηση των μελετών, έργων κλπ. ανάλογα με 

πον προϋπολογισμό, τον βαθμό δυσκολίας κλπ.

Έτσι οι υπάλληλοι έχουν με βάση την ξεχρέωση του 

πρωτοκόλλου ένα αριθμό πόντων 

Το ίδιο συνολικά η υπηρεσία.

Άρα φαίνεται τι κάνει ο καθένας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Μπορεί να γίνουν αλλαγές με βάση την σωστή αξιολόγηση και

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ την απόδοση αμοιβών-ποινών.

Να παραμείνουν οι ελεγκτικές υπηρεσίες στο κράτος.

Το καταστροφικό παράδειγμα της Αγγλίας-Βελγίου-Ολανδίας με 

τις ιδιωτικοποιήσεις και εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων στον 

Ιδιωτικό Τομέα.

Να αλλάξει ο ρόλος των ΙΝ.ΚΑ και να γίνει ενεργός με 

πραγματική εκπροσώπηση του Πολίτη.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Να σταματήσουν οι πολιτικές παρεμβάσεις.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Να μην μπορεί υπάλληλος να ασκεί τα καθήκοντά του στην 

υπηρεσία και στην αυτοδιοίκηση.

Εντύπωση θετική για ότι συμβαίνει στην Σουηδία από κάποια
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επίσκεψή της.

Να δοθούν μπόνους ανάλογα με την εργασία που εκτελείται. 

Ίσως να μειωθεί και το ωράριο.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ι

Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, αλλά όχι έγκυρες, ότι οι μισθοί

ΓΕΩΡΓΙΑΣ του δημοσίου στις χώρες της Ευρώπης και Αμερική δεν είναι 

υψηλοί αλλά οι συνθήκες εργασίας σαφώς καλύτερες.

Τα μισθολόγια που εφαρμόζονται εδώ τα τελευταία χρόνια ήταν 

ισοπεδωτικά, λειτούργησαν ως αντικίνητρο.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ειδικά στην Ελλάδα έχουμε ευφυΐα και ευαισθησίες για θέματα

ΠΡΟΝΟΙΑΣ πρόνοιας, μας λείπει η οργάνωση.

Να πάψει μία καθαρίστρια στην ΔΟΥ να παίρνει περισσότερα 

από ένα υπάλληλο που έχει διδακτορικό και υπηρετεί π.χ. στην 

Πρόνοια.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δεν υπάρχουν προβλήματα με αυθαίρετα.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Να δοθούν χρήματα για σύνταξη μελετών και υλοποίησή τους. 

Να προστατευθούν παραδοσιακοί οικισμοί με αρχιτεκτονικό 

ενδιαφέρον.

Να δει η πολιτεία το τμήμα προστασίας περιβάλλοντος σαν να 

ήταν τμήμα για επιδοτήσεις.

Οι μηχανικοί, το ΤΕΕ πολλές φορές λειτουργούν συντεχνιακά, 

πρέπει να βοηθήσουν την υπηρεσία.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Στις αναπτυγμένες χώρες πρέπει να ισχύει η σύνδεση.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δεν νοείται διαφορά Δ/ντή, κλητήρα 1:2

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ως ο πιο υψηλόμισθος του Υπ. Βιομηχανίας έχει 350.000.

Η κόρη του 5 χρόνια στην Βιομηχανία, ίδιας ειδικότητας παίρνει 

1,5 εκατ.

Πως μπορεί να γίνει μεταρρύθμιση?

Α) πρώτα βούληση

Β) γνωρίζουν ή όχι, θέλουν ή δεν θέλουν.
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Η ανατροπή της Δ.Δ.

Οι προσπάθειες είναι να διατηρηθεί στην ζωή ένας 

καταδικασμένος σε θάνατο ασθενής.

Πως θα γίνει η ανατροπή.

Η κοινωνία των πολιτών είναι αδύνατη η εκχώρηση εξουσίας 

δεν είναι δυνατή, κανείς δεν παραχωρεί.

Αρα η ανάγκη θα φέρει εκεί τα πράγματα είτε λέγεται ευ είτε 

οτιδήποτε.

Η κινητήρια ανάγκη είναι η ίδια η ανάγκη που η ζωή δημιουργεί. 

Οι πολιτικές κινήσεις θα είναι αναγκαστικές, θα υπάρξει 

βούληση, θα βρεθούν τότε οι υπάλληλοι-σχόλιο στο άρθρο της 

Τσιβάκου.

Η μεταρρύθμιση δεν πετυχαίνεται αν δεν αμειφθεί αυτός που θα 

παρέχει βελτιωμένες υπηρεσίες.

Οι δομές και οι διαδικασίες πρέπει να μεταρρυθμιστούν 

παράλληλα με τα κίνητρα.

Δεν δίνεις σε Διευθυντή ευθύνες χωρίς μέσα.

Να αλλάξει όλη η διοίκηση.

Να δούμε ακόμα και το θέμα της μονιμότητας ή της αλλαγής 

υπηρεσίας.

Αν δεν δουλεύεις ούτε στη μία ούτε στην άλλη υπηρεσία να πάει 

σπίτι του.

Δεν είναι το Δημόσιο, Κοινωνικό Ίδρυμα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δεν υπήρχε και δεν υπάρχει πολιτική βούληση για μεταρρύθμιση

Α/ΒΑΘΜΙΑΣ στην δημόσια διοίκηση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στις συσκέψεις του υπουργού παιδείας με τους 54 διευθυντές 

της εκπαίδευσης, αντί να ακούσει τα προβλήματα από αυτούς τα 

άκουγε από τους συμβούλους του.

Έπρεπε να συσταθούν διακομματικές επιτροπές για την δημόσια 

διοίκηση, όπως επίσης για την παιδεία, την άμυνα κλπ.

Η εμπειρία από τις προηγμένες χώρες, των ελλήνων δασκάλων
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που εργάζονται εκεί είναι πως υπάρχει συλλογική ευθύνη. 

Εφαρμόζονται πιλοτικά προγράμματα και αξιολογείται το 

αποτέλεσμα. Αν αυτά επιτύχουν εφαρμόζονται σε όλη την 

εκπαίδευση. Το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης έχει η' τοπική 

κοινωνία, μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΓΕΝΙΚΟ Αλλαγή θεσμικού πλαισίου, ευελιξία, χρήση και δυνατότητα από

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ τον πελάτη να επιλέγει τον γιατρό του, να δίνει το νοσοκομείο

ΣΕΡΡΩΝ ένα βασικό μισθό και τα υπόλοιπα να τα αποκτά ο γιατρός με 

την αξία του.

ΣΧΟΛΕΣ Μπορεί να γίνει αξιολόγηση του έργου από το έργο μέσω

ΟΑΕΔ-ΚΕΤΕΚ πιστοποίησης αποφοίτων από εξετάσεις Πανελλαδικής 

εμβέλειας.

Παράδειγμα Γαλλίας θα σου δώσω τόσα χρήματα να μου 

εκπαιδεύσεις τόσους, αυτών των ειδικοτήτων.

Το σχολείο καταρτίζει προϋπολογισμό κάνει σχεδίαση- 

προγραμματισμό-αξιολόγηση.

Κανείς δεν τιμωρήθηκε γιατί δεν εξυπηρέτησε τον Πολίτη, 

βασιλεύει η νομιμοφάνεια κι όχι τα αποτελέσματα.

Η Δ.Δ. λειτουργεί στο καλύτερο δυνατό επίπεδο που της 

επιτρέπει ο νόμος όταν ο υπάλληλος λειτουργεί σωστά αλλά δεν 

ικανοποιηθεί ο Πολίτης τότε αυτός λειτουργεί με παράκαμψη 

της πόρτας ή αλλιώς από το παράθυρο που λέγεται βουλευτής, 

νομάρχης, οτιδήποτε ως και φίλος του φίλου του τμηματάρχη.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Μπορεί να γίνει σύνδεση αμοιβής με το αποτέλεσμα.

ΣΕΡΡΩΝ Να μπορεί ο Διευθυντής να χειριστεί το πριμ παραγωγικότητας. 

Ακόμα τα επιδόματα των Διευθυντών, τμηματαρχών να 

διαφοροποιηθούν ανάλογα με την υπηρεσία ή το τμήμα. 

Διευθυντής που δίνει το Δασαρχείο με 80 άτομα δεν μπορεί να 

έχει το ίδιο επίδομα με μία νηπιαγωγό, που θεωρείται
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Διευθύντρια του νηπιαγωγείου ή τον δάσκαλο του 2θεσιου, 

3θέσιου σχολείου.

Π.χ. είναι εύκολο να αξιολογήσεις τον δασολόγο που κάνει

μελέτη σε ένα χρόνο συν τα υπόλοιπα καθήκοντά του που έξω
ι

θα πληρωνόταν π.χ. 50 εκατ., δεν παίρνει τίποτα παραπάνω ούτε 

1 δρχ. ενώ αν η μελέτη έχει αστοχίες πιθανόν να έχει μέχρι και 

ποινικές ευθύνες.

Παλιότερα πέρα από την ανυπαρξία εξουσίας για κατεύθυνση 

συμπεριφοράς υπαλλήλων, είχες το μόνιμο φόβο της μετάθεσης 

«διότι δεν συνεμορφώθη προς τας υποδείξεις» βουλευτών κλπ. 

Χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία στην λήψη αποφάσεων και 

ειδικά ότι έχει σχέση με χρηματοδοτήσεις-περίπτωση 

λευκοκαλλιέργειας στην Ιταλία-

Συνολικός σχεδιασμός και κατεύθυνση και προς τον 

δευτερογενή τομέα.

Α' ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Οι φόροι πρέπει να μαζεύονται από τις τοπικές κοινωνίες, την 

αυτοδιοίκηση και μέρος τους να πηγαίνει στο κράτος.

0 συνδικαλισμός όπως γίνεται αδυνατεί να βοηθήσει στην 

μεταρρύθμιση της Δ.Δ. εκφράζει την χρυσή μετριότητα που είναι 

η αδρανούσα πλειοψηφία.

Δεν πρέπει να είναι τεχνικοί σύμβουλοι στις ΔΟΥ νομικοί.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Να χρησιμοποιηθούν τα ξένα πρότυπα και στα κίνητρα για

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ αυξημένη απόδοση.

ΣΕΡΡΩΝ Η αξιολόγηση να μετρά στην βαθμολογική και μισθολογική 

εξέλιξη.

ΔΗΜΟΣ Ενημέρωση του πολίτη-διαφάνεια ώστε να μετέχει ενεργά και να

ΣΕΡΡΩΝ βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

0 Δήμος θα έπρεπε να έχει επαρκές επιστημονικό προσωπικό 

και να λειτουργεί επιτελικά δίνοντας εργασίες σε ιδιωτικούς 

φορείς για καθαριότητα, παροχή πολιτιστικών υπηρεσιών κλπ.
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Πρέπει να σταματήσουν οι παρεμβάσεις στο έργο της διοίκησης.

Παλιότερα ο διοικητικός μηχανισμός λειτουργούσε καλύτερα, η

αποσύνδεση βαθμού-μισθού δημιούργησε σοβαρά προβλήματα
\

αντί να λύσει.

Οι αλλαγές προϊσταμένων ανάλογα με την πολιτική παράταξη 

του Δημάρχου είναι τεράστιο πρόβλημα.

Να μην πληρώνονται Δήμαρχοι-Αντιδήμαρχοι και να μην 

συνταξιοδοτούνται αλλά να παίρνουν μόνο έξοδα παράστασης. 

Αν θέλουν ας προσφέρουν εθελοντικά.

Να υπάρχει πλήρης διαφάνεια στις πράξεις τους.

Να δούμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα απ' όλες τις πλευρές, όχι μόνο 

αυτές που μας συμφέρουν.

Απαιτείται βαθιά, επαναστατική τομή αλλά αυτό δεν φαίνεται 

παρά ίσως με παρέμβαση της Ε.Ε.

Είναι στρατός κατοχής.

Ε.Κ.Δ.Δ. Δεν υπάρχουν «μαγικές» λύσεις, χρειάζεται συστηματική

Παράρτημα 

Β. Ελλάδας

αντιμετώπιση κι όχι αποσπασματικά όπως έγινε ως τώρα και 

φυσικά έφερε μικρά ως μηδαμινά αποτελέσματα.

Από την άλλη ούτε καταργούνται όλα και χτίζονται από την

αρχή-
Οι αλλαγές είναι αργές.

Το πρόβλημα σήμερα είναι ότι δεν υπάρχει πλέον η πολυτέλεια 

για αργές αλλαγές σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται 

γρήγορα.

Χρειάζονται δράσεις που να βελτιώσουν την

προσαρμοστικότητα-ανταποκρισιμότητα της Δ. Δ.-χρειάζεται η 

Δ.Δ. να μαθαίνει, να αποκτήσει μνήμη, «να θυμάταυ> ο 

διοικητικός μηχανισμός πως δρούσε με την προηγούμενη 

κυβέρνηση κι όχι να τα ξεχνά όλα και να αρχίζει από την αρχή. 

Υπάρχουν πιέσεις-παρεμβάσεις από την Ε.Ε. όχι γιατί πρέπει να 

λειτουργήσει η Δ.Δ., αυτό δεν τους ενδιαφέρει, αλλά γιατί
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μπαίνουμε στις διαδικασίες και στις λογικές τους.

Καλούμαστε να παίξουμε σε διεθνές γήπεδο με κανονισμούς που 

πρέπει να σεβαστούμε αλλιώς υπάρχει πρόβλημα κόκκινης
t

καρτας.

Π.χ. η έννοια project management ήταν λέξη άγνωστη στις 

διαδικασίες της Δ.Δ.

Τώρα π.χ. με το πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ χρειάζεται τρίμηνη 

αναφορά σε στατιστικά στοιχεία για την πορεία υλοποίησης. 

Αυτό δημιούργησε την ανάγκη πληροφοριακού συστήματος κι 

αυτό με τη σειρά του οδήγησε σε πολλές-πολλαπλάσιες αλλαγές 

και ωφέλειες σε άλλους τομείς.

Επομένως μπαίνουμε σε νέα λογική.

Κυκλοφορεί ως αστείο αλλά δεν είναι:

Στην Ευρώπη ο Δημόσιος Υπάλληλος δεν χρειάζεται να 

εργάζεται πολύ διότι υπάρχουν συγκεκριμένες δομές, 

λειτουργίες, διαδικασίες και οργανωτικά σχήματα.

Ξέρει τι πρέπει και πως να το κάνει.

Εδώ, αν είσαι φιλότιμος, πρέπει να λειτουργήσει η 

εφευρετικότητα αλλιώς βραχυκυκλώνεσαι.

Υπάρχουν εμπειρίες μεταρρύθμισης και τεχνικών που 

εφαρμόστηκαν στον Ιδιωτικό Τομέα όπως BPR, TQM.

To new Public Management που αντιστρέφει την πυραμίδα που 

είχε ως κορυφή την κυβέρνηση και βλέπει τον πολίτη ως σημείο 

αναφοράς.

Δίνεται σημασία στους υπαλλήλους που αποτελούν σύνδεσμο με 

τον Πολίτη, αυτοί που είναι στο πρώτο χαράκωμα.

Να αναπτυχθεί επαγγελματισμός που σημαίνει ηθικές αξίες, 

αμοιβή για την εργασία σου, να μην δέχεσαι παρεμβάσεις.

Το σύστημα το ίδιο για να επιβιώσει αναγκάζεται να αντιδρά και 

αποκρούει τις παρεμβάσεις.

Π.χ. στην τελευταία δεκαετία θεσπίστηκαν νόμοι όπως ο νόμος 

για το ΑΣΕΠ, της Ν.Α., συνενώσεις ΟΤΑ, περιφέρειες κλπ. γιατί
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κόντευε να αποσταθεροποιηθεί όλο το σύστημα.

Οι νόμοι αυτοί αφαιρούν εξουσία από την κεντρική διοίκηση.

Η παραχώρηση εξουσίας ήταν αναγκαστική.

Η απόκλιση ανάμεσα στα αποτελέσματα της διοίκησης και τις
ι

απαιτήσεις του περιβάλλοντος που προσπαθεί να εξυπηρετήσει η 

Δ.Δ. μεγάλωσε υπερβολικά, θέτοντας σε κίνδυνο την επιβίωση 

του ίδιου του συστήματος.

ΝΟΜΑΡΧΗΣ Πρέπει να υπάρξει επιμόρφωση των εργαζομένων. Επίσης 

το κράτος μαζί με τους κατά τόπους δήμους πρέπει να συζητούν

ΠΡΟΕΔΡΟΣ και να βρίσκουν από κοινού λύσεις.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ 0 αριθμός των δήμων πρέπει να μειωθεί για να γίνουν οι

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ δήμοι πιο ισχυροί σε όλους τους τομείς.

Μέσο του τρίτου κοινοτικού πλαισίου πρέπει να

ΑΡΧΗΓΟΣ καταγραφούν οι πόροι που είδη υπάρχουν.

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ Επίσης πρέπει να υπάρξει γενική βελτίωση της παιδείας

ΣΤΟ Ν.Σ. ΣΕΡΡΩΝ μας και να πάρουν πρωτοβουλίες οι προϊστάμενοι και να 

εμπνεύσουνε τους υφισταμένους τους για να γίνουν πιο 

αποδοτικοί.

Να δημιουργηθεί και ένα σύστημα αμοιβών και 

κυρώσεων και μιας υπηρεσίας που θα ελέγχει και θα 

παρουσιάζει την αποτελεσματικότητα της κάθε υπηρεσίας.

Πρέπει επίσης να υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα σε όλα 

τα επίπεδα και να αμειφθούν αξιοκρατικά οι υπάλληλοι όπως και 

το να αρθεί η μονιμότητα.

Πρέπει να συγκροτηθούν επιτροπές δουλειάς για κάθε 

τομέα της ανάπτυξης και να μέσα από την επιμόρφωση όλων 

των αιρετών, ότι ο καλύτερος υποστηρικτής τους είναι ο 

φίλεργος υπάλληλος και ο έχων την τεχνογνωσία και τις ειδικές 

γνώσεις.

Τέλος να δυναμωθεί και να κατοχυρωθεί ο ρόλος και η
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θέση του κάθε διευθυντή ή νομάρχη κ.τ.λ ώστε να μην γίνονται 

παρεμβάσεις στο έργο τους από τρίτα άσχετα πρόσωπα.

Δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο έρευνας και φροντίδας των 

προβλημάτων σαν Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
\

Η κεντρική εξουσία πρέπει να δώσει περιθώρια 

πρωτοβουλιών στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση να 

προγραμματίσει το δικό της έργο ανάλογα με τις ανάγκες 

του κάθε νομού


