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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

   Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στις στρατηγικές διαστάσεις του 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού σε ένα δημόσιο οργανισμό ( ΟΤΑ ) και διερευνά τις 

προϋποθέσεις συμβολής της «Διοίκησης Έργου» στην υλοποίηση του έργου της 

οικιστικής  ανάπτυξης ( Επέκταση Σχεδίου Πόλης ). Σκοπός της παρούσας εργασίας 

είναι να δείξει:  

    Ότι σε ένα δημόσιο οργανισμό μια αλλαγή του τρόπου αντίληψης και διοίκησης ενός 

σύνθετου έργου,  προϋποθέτει και συνεπάγεται αλλαγή στην στρατηγική του.  

     Ότι μια σύγχρονη αντίληψη διοίκησης που ενσωματώνει τις «ολιστικού» χαρακτήρα 

αρχές της «Διοίκησης Έργου» σε ένα πολυσήμαντο πεδίο έργων τοπικής ανάπτυξης, 

συμβάλλει όχι μόνο στην αποτελεσματικότερη «διαχείριση» ενός σύνθετου έργου από 

πλευράς διαχείρισης πόρων, αλλά και στην αλλαγή και «ευθυγράμμιση» της 

στρατηγικής του με τα νέα δεδομένα του εσωτερικού και εξωτερικού του 

περιβάλλοντος που αποτελεί βασική παράμετρο για την εν γένει αποτελεσματικότητα 

και νομιμοποίηση του.      

    Η παρούσα εργασία επιλέγει ένα τομέα της  διοικητικής δράσης του Δήμου 

Ωραιοκάστρου του Ν. Θεσσαλονίκης και ειδικότερα το «πολεοδομικό αντικείμενο» ως  

«παράδειγμα», καθώς και το επιστημονικό πεδίο της «Διοίκησης Έργου», όχι για να 

ασχοληθεί  με τις πολύπλευρες σύνθετες και  περίπλοκες έννοιες και εφαρμογές του 

Πολεοδομικού Σχεδιασμού και τις εξειδικευμένες τεχνικές της «Διοίκησης Έργου» , 

αλλά να υπογραμμίσει κυρίως ότι η διασύνδεση τους στον σχεδιασμό και υλοποίηση  

του έργου της «Επέκτασης Σχεδίου Πόλης» (Μελέτη Κτηματογράφησης περιοχής 

επέκτασης Ωραιοκαστρου) προϋποθέτει και συνεπάγεται αλλαγές στην στρατηγική του.     

       Από την αξιολόγηση του παραπάνω οργανισμού συμπεραίνεται ότι στην 

ακολουθούμενη στρατηγική του,  υπάρχει μια ασθενής σχέση του Πολεοδομικού με 

τον  Στρατηγικό και Αναπτυξιακό σχεδιασμό και απουσιάζουν σύγχρονοι τρόποι και 

μέσα διοίκησης  με αποτέλεσμα την περιορισμένη ικανότητα του να σχεδιάσει και να 

υλοποιήσει αποτελεσματικά τα σύνθετα έργα του πολεοδομικού σχεδιασμού.                
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    Συμπέρασμα της παρούσας εργασίας είναι ότι η εισαγωγή και καθιέρωση της 

«Διοίκηση Έργου» στον οργανισμό,  δεν είναι μια τεχνική διαδικασία που με μια 

νεωτεριστική μεθοδολογία , χρήση διοικητικών εργαλείων και τεχνικών θα παράγεται 

ένα καλύτερο «διαχειρισιολογικά» αποτέλεσμα εντός μιας ομάδας ανθρώπων 

απομονωμένης από το υπόλοιπο «διοικητικό γίγνεσθαι» του οργανισμού :  Η συνεπής 

και οργανωμένη «Διοίκηση Έργου» σε ένα δημόσιο φορέα θα εισαγάγει συγκεκριμένα 

και απτά ένα «στρατηγικό» τρόπο γενικότερης λειτουργίας που σε ένα πλαίσιο 

αλληλεξάρτησης θα συνδυάζεται με τον εσωτερικό εκσυγχρονισμό και την αύξηση της 

διοικητικής ικανότητας του  . 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

   Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό ενός 

δημόσιου οργανισμού ( ΟΤΑ ) και διερευνά τις προϋποθέσεις υλοποίησης του έργου 

της οικιστικής του ανάπτυξης ( Επέκταση Σχεδίου Πόλης ) με την συμβολή της 

«Διοίκησης Έργου».  

    Η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση δραστηριοποιείται στον τομέα του πολεοδομικού 

σχεδιασμού και ασκεί αρμοδιότητες . Εξ ορισμού βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη και 

είναι ο προνομιακός χώρος για την κατανόηση από τον πολίτη ότι ο πολεοδομικός 

σχεδιασμός έχει μεγάλη  σημασία στην του καθημερινή ζωή και ότι αποτελεί κρίσιμο 

μέσο για την επίτευξη των στόχων μιας σύγχρονης ολοκληρωμένης και ποιοτικής 

ανάπτυξης στο τοπικό επίπεδο.  

   Τα τελευταία χρόνια οι δημόσιοι οργανισμού άρχισαν να χρησιμοποιούν 

σύγχρονους θεσμούς προγραμματισμού , να κάνουν αναφορές στην σημασία της 

προετοιμασίας του μέλλοντος τους και να αποτυπώνουν στο λεξιλόγιο που 

χρησιμοποιούν έννοιες , όπως του οράματος και της αποστολής , της στρατηγικής και 

του στρατηγικού σχεδιασμού και του επιχειρησιακού προγραμματισμού,  της 

μακροπρόθεσμης στοχοθεσίας και των προϋποθέσεων υλοποίησης της.  

   Σήμερα στον χώρο του πολεοδομικού σχεδιασμού και των εφαρμογών του θεωρείται , 

όπως σε άλλους τομείς της ελληνικής πραγματικότητας, ότι υπάρχει αφθονία σχεδίων 

αλλά έλλειμμα σχεδιασμού.  

   Είναι κοινός τόπος σήμερα ότι το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο του αναπτυξιακού 

και πολεοδομικού σχεδιασμού, εξελιγμένο και μεταρρυθμιστικό σε μεγάλο βαθμό όπως 

οι Νόμοι 1337/83 , 2508/97, 2742/99 για τον πολεοδομικό σχεδιασμό αλλά και βασικοί 

θεσμοί προγραμματισμού όπως Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Προγράμματα Ν. 

3208/2004,  να μην έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς από τους  δημόσιους φορείς στους  

οποίους απευθύνονται.  

   Το χαρακτηριστικά αποκαλούμενο «Εδαφικό σύνταγμα» των ΟΤΑ για 

παράδειγμα,  Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ( ΓΠΣ  ), ενώ είναι ένα σημαντικό πλαίσιο 

και εργαλείο προγραμματισμού και αποτελεί το μοναδικό στρατηγικό πλαίσιο 

συντονισμού και χωρικής ολοκλήρωσης κάθε είδους αναπτυξιακών προγραμμάτων 

τοπικής κλίμακας, δεν αξιοποιείται ουσιαστικά και δεν συνδέεται σε ικανοποιητικό 

βαθμό με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και αναπτυξιακό προγραμματισμό τους. 

    Ο πολεοδομικός σχεδιασμός έχει ταυτιστεί με ένα πρότυπο «εποικισμού» και 

παραμένει στενά συνδεδεμένος με τις πασίγνωστες λέξεις «εντός» και «εκτός σχεδίου» , 

οι οποίες δίνουν σημειολογικά το στίγμα της κυρίαρχης αντίληψης και ιδεολογίας του 
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ελληνικού συστήματος σχεδιασμού ή καλύτερα διαστροφής του συστήματος που 

κυριάρχησε στις αρχές του 20ου αιώνα. 

   Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και σήμερα χρησιμοποιούμε τους όρους « σχέδιο 

πόλεως», «ένταξη στο σχέδιο πόλεως» αντί των όρων οικιστική ανάπτυξη , αστική 

ανάπτυξη ( urban development) , εδαφική ανάπτυξη (Land development ) και άλλων 

που χρησιμοποιούνται σε άλλες χώρες . Αναφερόμαστε συνήθως στον όρο «σχέδιο» ως 

θεσμική ρύθμιση που επιβάλλει ένα εδαφικό καθεστώς ως προς την ιδιοκτησία , την 

χρήση ή τους όρους ανάπτυξης της γης .  

   Η παραπάνω σημειολογία αποκαλύπτει ότι το τελικό ζητούμενο του σχεδιασμού 

είναι απλώς η «θεσμοθετημένη» γη,  η παραγωγή «υπεραξίας» για ορισμένες 

κοινωνικές ομάδες και όχι η «ανεπτυγμένη» οικιστικά γη ή τουλάχιστον η 

«διευθετημένη» γη από πλευράς υποδομών. 

Έχει διαπιστωθεί σε τοπικό επίπεδο ότι τα πολεοδομικά σχέδια και σχεδιασμός να 

περιορίζονται στην απεικόνιση στοιχείων του φυσικού χώρου χωρίς να ενδιαφέρονται 

ουσιαστικά για την ευρύτερη προγραμματική , οικονομική , κοινωνική διάσταση  τους , 

χωρίς να συνδέονται με κάποιο αναπτυξιακό πρόγραμμα  δηλαδή χωρίς οικονομικό και 

κοινωνικό υπόβαθρο. 

Η τοπική αυτοδιοίκηση σήμερα ιδιαίτερα , σχεδιάζει και εκτελεί έργα με αποδέκτες την 

τοπική κοινωνία.  

   Όπως όλα τα έργα, έτσι και τα έργα του πολεοδομικού σχεδιασμού που αφορούν 

την σύγχρονη οικιστική ανάπτυξη , πρέπει να αντιμετωπίζονται στον σχεδιασμό και 

υλοποίηση τους  με ολοκληρωμένο και ορθολογικό τρόπο τόσο ως προς το περιεχόμενο 

αλλά και ως προς τα μέσα ( οργανωτικά , θεσμικά, οικονομικά κλπ ) με την εφαρμογή 

αυτονόητων αρχών και μέσων προγραμματισμού :  Δηλαδή «πως» , «ποιος» και με 

ποια μέσα και πόρους  θα εκτελέσει τα απαραίτητα έργα . Σύμφωνα δηλαδή με ένα 

Επιχειρησιακό Προγραμματισμό που θα περιλαμβάνει π.χ. κατάλληλο οργανωτικό 

φορέα , ενοποίηση της διαδικασίας σχεδιασμού - υλοποίησης  , πρόγραμμα , 

χρονοδιάγραμμα και χρηματοδοτικό σχέδιο.  

       

  Στην παρούσα εργασία υποστηρίζεται, ότι αν δεν εφαρμόζονται στον οργανισμό 

έρευνας τα παραπάνω στην διαχείριση του πολεοδομικού αντικειμένου του , είναι διότι 

η υφιστάμενη στρατηγική το αντιλαμβάνεται και το αντιμετωπίζει με περιορισμένο 

τρόπο  και συγκεκριμένα ως «ένταξη στο σχέδιο πόλης» και όχι ως έργο ( project ) με 

στόχο την τοπική και οικιστική ανάπτυξη που πρέπει να ενσωματώνει μια διευρυμένη 

στρατηγική. 
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   Έτσι το ζητούμενο με το οποίο ασχολείται η παρούσα εργασία είναι μια 

«στρατηγική» για τον πολεοδομικό σχεδιασμό, το  έργο, τον φορέα υλοποίησης 

( Δήμο ) ως οργανισμό και την τοπική κοινωνία ως αποδέκτη. 

 Υποστηρίζεται η θέση, ότι ένας δημόσιος οργανισμός θέτοντας και αντιμετωπίζοντας 

στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός σύνθετου έργου, παραμελημένα ζητήματα όπως 

της αξιολόγησης του τρόπου διαχείρισης του, των στόχων και αποτελεσμάτων του, των 

περιορισμών και αλληλεξαρτήσεων του, σχέσεων ανθρώπων και εμπλεκόμενων μερών 

σε αυτό, μετόχων και αποδεκτών του, σχέσεων διοίκησης και πολιτικής αλλά και θέματα 

κοινωνικής συμμετοχής και τοπικής δημοκρατίας στην διαχείριση του, δηλαδή θέματα 

και διαδικασίες ποιότητας με σημερινούς όρους, θέτει και ασχολείται με θέματα 

στρατηγικής και στρατηγικού σχεδιασμού.   

Στον οργανισμό αναφοράς και στο πεδίο διαχείρισης του πολεοδομικού αντικειμένου, 

προτείνεται  η «εισαγωγή» της σύγχρονης «Διοίκησης έργου» ( project Management ) 

ως μια  διαφορετική «στρατηγική έργου» και ως μια διαφορετική οργανωτική πρόταση. 

Η προτεινόμενη διοικητική προσέγγιση της «Διοίκησης Έργου» στην υποστηρίζεται 

ότι μπορεί να  συμβάλλει:  

1. Σε ένα επιχειρησιακό οργανωτικό πρότυπο ,  που  εξασφαλίζει ένα «καλύτερο 

έργο» με όρους αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των χρησιμοποιούμενων  

πόρων καθώς είναι ευρέως παραδεκτό σήμερα πως η βασική αιτία αποτυχίας κυρίως 

σύνθετων  έργων στους δημόσιους οργανισμούς είναι  η έλλειψη γνώσης και εμπειρίας 

τεχνικών, μεθοδολογιών και αρχών διοίκησης, δηλαδή ο πρόχειρος προγραμματισμός, 

η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας που οδηγούν σε αποτυχημένα αποτελέσματα, 

τεράστια κόστη , καθυστερήσεις και αποκλίσεις από τις προσδοκίες των πολιτών.  

2. Στην επίτευξη ενός στρατηγικού σχεδίου ενός οργανισμού το οποίο 

ενσωματώνοντας τον σχεδιασμό - υλοποίηση στην διαχείριση ενός σύνθετου έργου 

τοπικής ανάπτυξης θα τον θέτει σε μια μεταρρυθμιστική τροχιά,  θα αλλάζει και τον 

τρόπο λειτουργίας του και θα επιτυγχάνει την προσαρμογή του στα δεδομένα του 

αβέβαιου και πολύπλοκου περιβάλλοντος.   
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Το  1ου Μέρος  αφορά το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας εργασίας.  

Στο 1ο Κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στις έννοιες του πολεοδομικού και χωροταξικού 

σχεδιασμού. 

Στο 2ο Κεφάλαιο κατόπιν αποσαφήνισης σχετικών εννοιών , γίνεται αναφορά στον 

στρατηγικό χαρακτήρα του Πολεοδομικού Σχεδιασμού σε ένα δημόσιο οργανισμό και 

σε βασικά στοιχεία του όπως: Το θεσμικό πλαίσιο διαμόρφωσης και υλοποίησης του, 

τους στόχους που θέτει βάσει του οράματος και της αποστολής του δημόσιου φορέα 

που τον αναλαμβάνει, την επίδραση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος 

στην διαμόρφωση του, την κοινωνική και αξιολογική διάσταση του.  

Καταγράφονται βασικά προβλήματα που συναντώνται στις εφαρμογές του 

Πολεοδομικού σχεδιασμού που προσδιορίζουν την αποτελεσματικότητα του στο να 

επιτύχει τους στόχους που θέτει, καθώς και  στις τάσεις και διαφορετικές μεθοδολογίες 

προσέγγισης  που εκπονούνται στο πλαίσιο του και στα διαφορετικά αποτελέσματα που 

καταλήγουν.    

Στο 3ο Κεφάλαιο  γίνεται αναφορά στις έννοιες και την διαδικασία  διαμόρφωσης του 

Στρατηγικού σχεδιασμού και Επιχειρησιακού Προγραμματισμού σε ένα δημόσιο 

οργανισμό. 

Το 4ο Κεφάλαιο αναφέρεται στην τάση του Επιχειρησιακού προσανατολισμού των 

δημοσίων οργανώσεων που απασχολεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και εξειδικεύεται 

σε μια σύντομη παρουσίαση των αρχών και διεργασιών  της «Διοίκησης Έργου» καθώς 

και των πλεονεκτημάτων για ένα δημόσιο οργανισμό  που μπορεί να προκύψουν  από 

την υιοθέτηση της. 

Το 2ο Μέρος αφορά μελέτη περίπτωση ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

συγκεκριμένα το Δήμο Ωραιοκάστρου Ν. Θεσσαλονίκης στην διαχείριση του έργου με 

τίτλο « Μελέτη Κτηματογράφησης περιοχής επέκτασης Ωραιοκαστρου». 

Το 1ο Κεφάλαιο αναφέρεται στα βασικά χαρακτηριστικά του έργου στον ερευνώμενο 

οργανισμό. 

Στο 2ο Κεφάλαιο αξιολογείται ο οργανισμός  με βάση τα κριτήρια προϋποθέσεων του 

Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης ( ΚΠΑ ) το εσωτερικό περιβάλλον του οργανισμού  με 

στόχο να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο  αντιλαμβάνεται το πολεοδομικό 

αντικείμενο και υλοποιεί το έργο της  «Επέκτασης Σχεδίου Πόλης».  

Το 3ο Κεφάλαιο αναφέρεται στις προτάσεις της παρούσας εργασίας που αφορούν στις 

προϋποθέσεις καθιέρωσης της «διοίκησης έργου»  στην διαχείριση του πολεοδομικού 

αντικειμένου, οι οποίες εξειδικεύονται με την διατύπωση ενός σχετικού 

«Προγράμματος Δράσης». 
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ΜΕΡΟΣ 1. 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
 

   Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται σε βασικές έννοιες του πολεοδομικού σχεδιασμού, την 

διαφοροποίηση του από τον χωροταξικό σχεδιασμό , στα επίπεδα διαμόρφωσης του ως 

δημόσιας πολιτικής καθώς στις νέες τάσεις που επικρατούν γενικότερα σε αυτόν τον 

χώρο . 

 

1.1  Βασικές έννοιες και ορισμοί.   

 

    Ο Πολεοδομικός σχεδιασμός δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει τις μεγάλες 

αστικές συγκεντρώσεις των πόλεων μετά την βιομηχανική επανάσταση. Είναι  ο 

βασικός τρόπος άσκησης της πολεοδομικής πολιτικής και αποτελεί το βασικότερο 

εργαλείο ρύθμισης του αστικού, περιαστικού και εξωαστικού χώρου σε επίπεδο 

οικισμού , πόλης ή πολεοδομικού συγκροτήματος.  Για την ρύθμιση του χώρου σε 

επίπεδο υπερκείμενο της πόλης χρησιμοποιείται ο χωροταξικός σχεδιασμός. Ο 

πολεοδομικός σχεδιασμός αποσκοπεί στην ορθολογική οργάνωση του χώρου με βάση 

τις αρχές της επιστήμης της πολεοδομίας. 

Στην σχετική βιβλιογραφία1 του νομικού χώρου αναφέρεται ότι:  

  Χωροταξία είναι η οργάνωση και κατανομή του εθνικού  χώρου, με τρόπο ώστε να 

εξυπηρετεί και να κατανέμει όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες του ανθρώπου .Η 

οργάνωση συντελείται αφού ληφθούν υπόψη ορισμένοι παράγοντες όπως οι φυσικοί 

πόροι, τα οικονομικά μέσα και η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος. Χωροταξικό σχέδιο είναι ένα σύνολο κειμένων και σχεδίων που 

περιέχει τις γενικές αρχές και κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής του κράτους το 

οποίο εφαρμόζεται με χωροταξικό πρόγραμμα στο οποίο προσδιορίζονται οι τρόποι 

επέμβασης του  κράτους οι φάσεις του χρονικού προγραμματισμού, τα αναγκαία  

οικονομικά και διοικητικά μέτρα,  

                                                
1  Σκουρή Βασ., Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο, Β΄ Έκδοση, Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη 1991 
σελ.23-26 
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 Πολεοδομία είναι ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός των πόλεων. Είναι η τεχνική 

επεμβάσεως της πολιτείας μέσα σε προκαθορισμένο γεωγραφικό χώρο ( την πόλη ) , η 

οποία αποβλέπει στην κατασκευή της πόλεως, θεωρούμενης ως κοινωνικής , 

οικονομικής, τεχνολογικής και γεωγραφικής οντότητας . Το πολεοδομικό δίκαιο είναι 

το σύνολο των κανόνων οι οποίοι διέπουν τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των 

πόλεων.  

  Πολεοδομικό σχέδιο ή « Σχέδιο πόλης» είναι ένα σύνολο κειμένων, σχεδίων και 

χαρτών που περιλαμβάνει με λεπτομέρεια τα όρια της κάθε πολεοδομικής ενότητας 

( γειτονιάς ) , την διαίρεση της περιοχής σε ζώνες ( πυκνοδομημένες , αραιοδομημένες 

ή αδόμητες ) , τις χρήσεις γης για κάθε τμήμα του οικισμού , τους οικοδομήσιμους , 

κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους , τους όρους και τους περιορισμούς δόμησης, 

το κύριο δίκτυο κυκλοφορίας κλπ  

  Πολεοδομική μελέτη είναι η μελέτη που ρυθμίζει το νομικό καθεστώς κάθε 

ιδιοκτησίας ξεχωριστά και εξειδικεύει με κάθε λεπτομέρεια τις προτάσεις του 

πολεοδομικού σχεδίου , δηλαδή ρυθμίζει ποιο χώροι θα είναι οικοδομήσιμοι , ποιοι 

χώροι θα είναι κοινόχρηστοι και ποιοι θα είναι οι όροι δόμησης. Με βάση την 

ισχύουσα πρακτική η πολεοδομική μελέτη συντάσσεται μετά το πολεοδομικό σχέδιο . 

Η διαφορά Χωροταξίας – Πολεοδομίας. 

Ενώ το αντικείμενο της πολεοδομίας είναι η πόλη ή ο οικισμός , η χωροταξία αφορά σε 

μεγαλύτερες γεωγραφικές ενότητες, δηλαδή στο νομό, στην περιφέρεια , η στο σύνολο 

της επικράτειας. Η χωροταξία έχει ευρύτερους και γενικότερους στόχους ενώ η 

πολεοδομία διατυπώνει σαφέστερα και με κάθε λεπτομέρεια την επέμβαση της στο 

χώρο.  

  Ο χωροταξικός σχεδιασμός προηγείται του πολεοδομικού σχεδιασμού χωρίς ωστόσο 

– στην ελληνική πρακτική – και να απαιτείται οπωσδήποτε. Εάν όμως έχουν 

καταρτιστεί χωροταξικά σχέδια, τα πολεοδομικά σχέδια πρέπει να ευθυγραμμιστούν με 

τις προβλέψεις και στόχους των χωροταξικών σχεδίων. 

 

1.2  Ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός  ως δημόσια πολιτική  

 

  Το περιβάλλον 1  ( environment) , ανάλογα με την δυνατότητα ανθρώπινης 

παρέμβασης διακρίνεται σε φυσικό και πολιτιστικό ή ανθρωπογενές. Το φυσικό 

περιβάλλον δημιουργείται κυρίως από την φύση, χωρίς ανθρώπινες παρεμβάσεις ( λ.χ. 

βουνά, δάση φυσικά οικοσυστήματα ). Αντίθετα, το πολιτιστικό ή ανθρωπογενές 
                                                

1 Χριστοφιλλόπουλος Δ (2002) «Πολιτιστικό περιβάλλον – Χωρικός σχεδιασμός και Βιώσιμη ανάπτυξη»  
εκδ. Σάκκουλας   σελ. 5   
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περιβάλλον δημιουργείται με ανθρώπινες παρεμβάσεις στο χώρο ( τεχνητό περιβάλλον). 

Οι παρεμβάσεις αυτές γίνονται είτε σχεδιασμένα ( προγραμματισμένα) είτε και χωρίς 

σχεδιασμό. Η σχεδιασμένη παρέμβαση πραγματοποιείται από το κράτος και τους 

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και αφορά είτε τον ευρύτερο χώρο ( χωροταξικός 

σχεδιασμός ), είτε την πόλη και γενικότερα τον οικισμό ( πολεοδομικός σχεδιασμός ). 

Στην μη σχεδιασμένη ανθρώπινη παρέμβαση υπάγονται ορισμένες κατηγορίες 

οικισμών που στερούνται σχεδίου πόλεως π.χ οικισμοί προ του 1923, η εκτός σχεδίου 

πόλεως δόμηση , η αυθαίρετη δόμηση  κλπ.  

Ο Πολεοδομικός σχεδιασμός συνιστά δημόσια πολιτική και διέπεται  από θεσμικό 

πλαίσιο 1   . Σε σχετικές διατάξεις του Συντάγματος περιέχονται κατευθύνσεις που 

αφορούν τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό όπου ορίζεται ότι « η χωροταξική 

αναδιάρθρωση της χώρας , η διαμόρφωση , η πολεοδομική ανάπτυξη και επέκταση των 

πόλεων και οικιστικών περιοχών υπάγεται στην ρυθμιστική αρμοδιότητα και τον έλεγχο 

του κράτους , με σκοπό να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των οικισμών 

και να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι όροι διαβίωσης»  .  

   Αναγνωρίζεται  συνταγματικά συνεπώς , ότι ο σχεδιασμός με τον οποίο το 

ανθρωπογενές περιβάλλον τόσο σε ευρύτερο επίπεδο (χωροταξικός ) όσο και σε 

επίπεδο πόλης ( πολεοδομικός ) ανήκει στην αρμοδιότητα του κράτους . Δηλαδή 

αναγνωρίζεται μόνο ο δημόσιος  (όχι και ο ιδιωτικός ) σχεδιασμός. Έτσι λ.χ. η 

πολεοδόμηση ή επέκταση μιας πόλης δεν μπορεί να γίνει με ιδιωτική πράξη. Ο 

οποιοσδήποτε ιδιωτικός φορέας ή πολίτης ( ιδιοκτήτης ορισμένης εδαφικής έκτασης ) 

μπορεί να αναλάβει την πρωτοβουλία κίνησης της διαδικασίας πολεοδόμησης 

( ιδιωτική πολεοδόμηση) μιας περιοχής στο πλαίσιο όμως των κατευθύνσεων και 

έγκρισης από το κράτος. Το κράτος ειδικότερα, έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για 

την κατανομή όλων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων ( φυσικών, οικονομικών, 

κοινωνικών και πολιτιστικών ) στο χώρο και την διάρθρωση και οργάνωση του 

οικιστικού δικτύου της χώρας αλλά και ρυθμιστικό ρόλο, που έχει την έννοια της 

προγραμματισμένης παρέμβασης στο χώρο με σκοπό, εκτός των άλλων τον 

συμβιβασμό των συγκρουόμενων συμφερόντων των διαφόρων κοινωνικών ομάδων . 

 

 

 

                                                
1Χριστοφιλλόπουλος Δ (2002) ο.π   σελ. 6 - 8   

 
 



  10  

1.3 Τα βασικά επίπεδα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και το πρόσφατο θεσμικό 

πλαίσιο   

Η σύγχρονη βασική χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία βασίζεται σε 2 νόμους: 

Τον Ν. 2508/1997 « Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των Πόλεων &Οικισμών της 

Χώρας» για την πολεοδομία και τον Ν. 2742/1999 «Χωροταξικός Σχεδιασμός & 

Αειφόρος Ανάπτυξη» για την Χωροταξία. 

 

 

 

Επίπεδα  Πολεοδομικού  & 

Χωροταξικού  σχεδιασμού 
Περιεχόμενο 

Εθνικό Επίπεδο 

Γενικό πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & 

Αειφόρου Ανάπτυξης 

Γενικές στρατηγικές  κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης της 

χώρας 

Περιφερειακό Επίπεδο 

Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού 

Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης 

Εξειδίκευση των κατευθύνσεων του Γενικού Πλαισίου 

Χωροταξικού Σχεδιασμού κατά Περιφέρεια 

 

Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας  

και Θεσσαλονίκης 

Στρατηγικό σχέδιο χωρικής ανάπτυξης της περιοχής ευθύνης 

του . 

Βασικός χώρος αναφοράς του Ρυθμιστικού Σχεδίου αποτελεί η 

Μητρόπολη / Πολεοδομικό συγκρότημα . Θεσμοθετημένα 

Ρυθμιστικά Σχέδια στην Ελλάδα διαθέτουν η Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη με τους αντίστοιχους οργανισμούς διαχείρισης 

( Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης –ΟΡΘΕ για το 

Πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης) 

Επίπεδο Δήμου 

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

( Γ.Π.Σ ) 

Αποτελεί το «Εδαφικό Σύνταγμα» σε επίπεδο Δήμου . 

Απευθύνονται στην χωρική οργάνωση και ρύθμιση των πόλεων 

και των οικισμών της χώρας άνω των 2000 κατοίκων , στις 

κατευθύνσεις και ρυθμίσεις του οποίου εναρμονίζονται τα 

κατώτερα επίπεδα σχεδιασμού  ( Πολεοδομικές μελέτες , 

Πράξεις εφαρμογής ) 

 

Πολεοδομική Μελέτη 

 

Αφορά τις προς πολεοδόμηση ζώνες του ΓΠΣ  . 

Προβλέπεται στο Γ.Π.Σ. και υλοποιούνται με χώρο αναφοράς 

τμήμα της πόλης . Υπάρχει ποικιλία Πολεοδομικών μελετών 

ανάλογα με το θέμα που πραγματεύονται με κυριότερες, την 

Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης του Σχεδίου Πόλης 

 

Η Πράξη Εφαρμογής 

 

 

Αποτελεί μελέτη και αφορά το σχέδιο και τις εργασίες που 

πρέπει εκτελεστούν για την εφαρμογή της παραπάνω 

Πολεοδομικής μελέτης. 
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    1.4  Οι νέες τάσεις1 στον Χωροταξικό και Πολεοδομικό σχεδιασμό .  

     Τις τελευταίες δεκαετίες οι προτεραιότητες που εισάγονται στον χωροταξικό και 

πολεοδομικό σχεδιασμό σε παγκόσμια και ευρωπαϊκή κλίμακα αφορούν την αειφορία , 

ενεργειακή επάρκεια και οικονομία , βιώσιμη κινητικότητα κ.α. 

     Με τον Ν. 2742/99 για τον χωροταξικό σχεδιασμό και αειφορική ανάπτυξη η 

ελληνική πραγματικότητα πρέπει να ευθυγραμμιστεί τις νέες και προτεραιότητες και 

προσανατολισμούς που επικρατούν στον  ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο: Ο πολεοδομικός 

σχεδιασμός καλείται να προσαρμοστεί στο νέο πνεύμα της αειφορίας και έχει ως 

επίκεντρο του την χρήση και αξιοποίηση των υπαρχόντων πόρων του δομημένου 

περιβάλλοντος , ευνοεί τις αναπλάσεις των πόλεων και όχι τις αλόγιστες επεκτάσεις 

του υπάρχοντος αστικού ιστού .  Ο συνδυασμός της αστικής ανάπτυξης με την 

προστασία του περιβάλλοντος, την κατανάλωση ενέργειας και την κοινωνική ανάπτυξη 

αποτελεί μια εξαιρετικά δύσκολή πρόκληση που με τον κεντρικό τίτλο «Αειφορική 

αστική Ανάπτυξη» προβάλλει πλέον ως το κεντρικό ζητούμενο της πολεοδομίας.  

   Στην σημερινή πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται από την παγκοσμιοποίηση της  

οικονομίας και τον συνακόλουθο διεθνή ανταγωνισμό , οι πόλεις δεν χρησιμεύουν 

απλώς στην κάλυψη των οικιστικών αναγκών του πληθυσμού και των συναφών με 

αυτές κοινωνικών υποδομών . Τα αστικά κέντρα - το καθένα στην κλίμακα του τοπικό 

περιφερειακό και διεθνές - ανταγωνίζονται σε μια σειρά πεδίων : της παροχής 

υπηρεσιών στις επιχειρήσεις , της καινοτομίας , των αποτελεσματικών υποδομών 

επικοινωνιών και χώρων εργασίας . 

     Χαρακτηριστικό των περισσότερων τάσεων στον εν γένει σχεδιασμό των πόλεων τα 

τελευταία χρόνια είναι ο ολιστικός τους χαρακτήρας . Η ρύθμιση του χώρου και της 

δόμησης ( παραδοσιακή πολεοδομία) δεν θεωρείται μια αυτοτελής δράση ξεκομμένη 

από την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών 

προβλημάτων του πληθυσμού. Αντίθετα , επιζητείται οι σχεδιασμοί και οι δράσεις να 

είναι όχι μόνο «βιώσιμες» αλλά και «ολοκληρωμένες», καλύπτοντας ταυτόχρονα ένα 

μεγάλο φάσμα αλληλεξαρτώμενων προβλημάτων που έχουν και χωρική διάσταση . Οι 

παραπάνω αναφορές στις επικρατούσες τάσεις στον χωροταξικό και πολεοδομικό 

σχεδιασμό αποτελούν ένα πεδίο προκλήσεων στην οποία η ελληνική πολεοδομική 

πραγματικότητα θα πρέπει να παρακολουθήσει , αντιμετωπίσει και να προσαρμοστεί 

δημιουργικά.   

         
                                                

1Αγγελίδης Γ. κ.α. (2010) «Πολεοδομικός Σχεδιασμός στην Ελλάδα . Προβλήματα θεσμικού πλαισίου & 

εφαρμογής . Προτάσεις μεταρρύθμισης»  ΤΕΕ – Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ   

 

  Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στις έννοιες γενικά της στρατηγικής και ειδικότερα 

στη διερεύνηση των στρατηγικών των διαστάσεων του πολεοδομικού σχεδιασμού. 

Αναφέρεται σε δύο διαφορετικές « στρατηγικές» προσεγγίσεις του πολεοδομικού 

σχεδιασμού και στα διαφορετικά αποτελέσματα που καταλήγουν από την σύγκριση 

τους. 

 

2.1  Η έννοια της στρατηγικής . Ορισμοί  

 

   Η έννοια της στρατηγικής1 αποτελεί μια από τις πλέον πολυσυζητημένες στο 

επιστημονικό πεδίο της διοικητικής σκέψης . Αν και το ιστορικό υπόβαθρο της έννοιας 

θα πρέπει να αναζητηθεί στην αρχαιότητα, στην επιστήμη του Management 

εμφανίζεται μόλις κατά την δεκαετία του 1960. Πρόκειται για μια έννοια που έχει 

προκαλέσει ποικίλες αναλύσεις, ενώ με επίκεντρο αυτή, έχουν αναπτυχθεί ξεχωριστές 

σχολές διοικητικής σκέψης, υπογραμμίζοντας με τον τρόπο αυτό την συχνά απόλυτα 

διαφορετική εννοιολόγηση και προσέγγιση του όρου στρατηγική.  

Στρατηγική 2  σύμφωνα με τον Chandler είναι ο καθορισμός των βασικών 

μακροπρόθεσμων στόχων της οργάνωσης , η υιοθέτηση πορείας δράσης και η 

κατανομή των πόρων που απαιτούνται για την επίτευξη αυτών . Για τον Μιχαλόπουλο 

στο δημόσιο τομέα o όρος πολιτική σημαίνει ό,τι ο όρος στρατηγική  για τον ιδιωτικό 

τομέα.3 

  Σύμφωνα με τον ορισμό των Hofer and Schendel, στρατηγική είναι η αντιστοίχηση 

που κάνει ένας οργανισμός μεταξύ των εσωτερικών του πόρων και ικανοτήτων και των 

ευκαιριών και κινδύνων που δημιουργούνται στο εξωτερικό περιβάλλον 

  Σύμφωνα με τον Παπαδάκη4 , η στρατηγική είναι η κατεύθυνση (direction) και το 

εύρος δραστηριοτήτων (scope) μιας οργάνωσης μακροπρόθεσμα η οποία εξασφαλίζει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μέσω της διάταξης των πόρων της μέσα σε ένα 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον, με στόχο να ανταποκριθεί στις ανάγκες των αγορών και 

να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των βασικών ομάδων ενδιαφερομένων (stakeholders) 

και ανταποκρίνεται σε τρεις βασικές λειτουργίες:  
                                                
1 Μιχαλόπουλος Ν (2003) «Από την δημόσια γραφειοκρατία στο Δημόσιο Management» εκδ. Παπαζήση 
σελ. 95 
2  Μουραντάς Δ. (2002) «Μανατζμεντ. Θεωρητικό υπόβαθρο –Σύγχρονες πρακτικές» Εκδ. Μπένου σελ 40   
3 Μιχαλόπουλος  Ν. ο.π σελ 17 

1. 4  Παπαδάκης Β (2005) «Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Η Ελληνική εμπειρία»  τ. Α θεωρία Εκδ. 
Μπένου  
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α) Θέτει κατευθύνσεις:  

   Ο σημαντικότερος ρόλος της στρατηγικής είναι να θέτει γραμμές πλεύσης αποτελεί 

ένα είδος πυξίδας. Στο ερώτημα που θέλει να βρεθεί ο οργανισμός στο μέλλον η 

απάντηση βρίσκεται στην Αποστολή και το όραμά του. 

Στο ερώτημα πως ο οργανισμός θα πραγματοποιήσει την αποστολή και το όραμα του, 

η απάντηση περιλαμβάνεται στην στρατηγική του οργανισμού με βάση την οποία 

καθορίζονται: Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι του οργανισμού και τα προγράμματα που 

απαιτούνται για την υλοποίηση των στόχων  αυτών. 

β)Μειώνει την αβεβαιότητα  

   Η στρατηγική λειτουργεί ως κατευθυντήρια αρχή , η οποία μειώνει την αβεβαιότητα 

του περιβάλλοντος και για τον λόγο αυτό θεωρείται σημαντική. Μέσα από το πρίσμα 

μιας ξεκάθαρης στρατηγικής είναι πιο εύκολο να ξεχωρίσεις μια ευκαιρία και μία 

απειλή για τον οργανισμό . Χωρίς στρατηγική, το ίδιο ερέθισμα μπορεί να 

εκλαμβάνεται από κάποιους ως ευκαιρία και από άλλους ως απειλή .  Η στρατηγική 

καθίσταται περισσότερο αναγκαία σε περιόδους έντονων αλλαγών , όταν η 

αβεβαιότητα είναι αυξημένη  και δίνει την δυνατότητα  στον οργανισμό να έχει μια 

αρμονική διασύνδεση ανάμεσα στο εξωτερικό περιβάλλον και τις εσωτερικές του 

δυνατότητες. 

γ) Αποτελεί Σχέδιο  

  Είναι ένα προμελετημένο σχέδιο που προετοιμάζεται συνειδητά και με ιδιαίτερη 

προσοχή. Το σχέδιο αυτό καταρτίζεται με σκοπό το έλεγχο της πραγματοποίησης 

συγκεκριμένων επιχειρησιακών στόχων  και αποσκοπεί στην πρόληψη μελλοντικών 

γεγονότων και επηρεασμό τους προς την επιθυμητή κατεύθυνση . Βασικό 

χαρακτηριστικό της στρατηγικής είναι η αποδοχή του ορθολογικού προγραμματισμού 

ως βασικής διαδικασίας της στρατηγικής του οργανισμού. 

 

 

2.5 Ο πολεοδομικός σχεδιασμός ως στρατηγική  

 

  Το όραμα του πολεοδομικού σχεδιασμού θα μπορούσε να διατυπωθεί ως η 

μελλοντική επιθυμητή κατάσταση δομημένου και μη χώρου που οραματιζόμαστε και 

στον οποίο θα ζουν, θα εργάζονται και θα μετακινούνται άνθρωποι.  Είναι η πόλη που 

θέλουμε και «αξίζει» να ζήσουμε και το όραμα που έχει για αυτήν το πολιτικό επίπεδο. 

Στην περίπτωση π.χ. ενός ΟΤΑ το όραμα και η αποστολή  του διαμορφώνονται  από 

την φύση του ως τοπικού  κοινωνικού , αναπτυξιακού και πολιτικού θεσμού.   
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Με βάση το μοντέλο του ορθολογικού προγραμματισμού η στρατηγική είναι ένα 

προμελετημένο σχέδιο που προετοιμάζεται συνειδητά. Το σχέδιο αυτό καταρτίζεται με 

σκοπό το έλεγχο της πραγματοποίησης συγκεκριμένων στόχων  και αποσκοπεί στον 

επηρεασμό μελλοντικών γεγονότων προς μια επιθυμητή κατεύθυνση . 

  Ο πολεοδομικός σχεδιασμός με την παραπάνω έννοια αποτελεί στρατηγική και 

συνίσταται στον καθορισμό διαμόρφωση στρατηγικών επιλογών στον χώρο  , επιλογή 

μείζονος σημασίας  έργων , μελετών και σχεδίων που προετοιμάζουν και 

διαμορφώνουν το σημερινό και μελλοντικό ανθρωπογενές περιβάλλον και με αυτή την 

έννοια υλοποιεί το όραμα και την αποστολή του δημόσιου φορέα που τον αναλαμβάνει . 

Ο πολεοδομικός σχεδιασμός είναι μια στρατηγική συνίσταται σε στόχους που 

διαμορφώνονται και επιλέγονται για την υλοποίηση του οράματος για την πόλη . 

  Ο πολεοδομικός σχεδιασμός συνίσταται σε αποφάσεις για  επιλογές και στόχους που 

λαμβάνονται κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας και κινδύνου και για τον λόγο αυτό 

είναι αναγκαία η ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος ( βλ. 

παρακάτω σχήμα ) του δημόσιου φορέα που τον αναλαμβάνει:  

 α) Για το ίδιο το αντικείμενο και σε ποιο βαθμό η ερμηνεία που δόθηκε για τον 

οικισμό στην οποιαδήποτε μελέτη του πολεοδομικού σχεδιασμού ήταν η σωστή και το 

κατά πόσο οι λύσεις που επιλέχθηκαν θα διατηρούν και στο μέλλον την υπεροχή τους. 

 β) Για την διαθεσιμότητα  πόρων ώστε να  υλοποιηθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός και 

το κατά πόσο διαμορφώθηκε ένα Πρόγραμμα δράσης εφαρμογής που περιλαμβάνει 

στόχους και προτεραιότητες, προτάσεις για τεχνικά έργα , με πόρους και 

χρονοδιάγραμμα, κατόπιν ενδελεχούς αξιολόγησης της κατάστασης του εσωτερικού 

και εξωτερικού περιβάλλοντος του φορέα υλοποίησης . 
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ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡ. &  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 
Εν δυνάμει ρόλος στην Ευρύτερη περιοχή 

 
Στρατηγική Ανάπτυξης 

 
Οργάνωση Λειτουργία 

Χώρου 

Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί Πόροι 
ΕΣΠΑ 

Κοινοτικές Πρωτοβουλίες & 
Προγράμματα  

Εθνική – Κοινοτική 
πολιτική και Διαδικασίες 

Εξωτερικό Περιβάλλον 
 

Ευκαιρίες     Δεσμεύσεις         Απειλές 

Ενδογενείς τάσεις ανάπτυξης 
 
Εσωτερικό Περιβάλλον   
 
Δυνατότητες – Αδυναμίες  
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2.3. Οι Βασικές συνιστώσες διαμόρφωσης και υλοποίησης  του Πολεοδομικού 

σχεδιασμού ως Στρατηγικής .  

  

   Παραπάνω έγινε μια απλή αναφορά σε ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά του 

πολεοδομικού σχεδιασμού ως στρατηγικής για την υλοποίηση ενός οράματος για 

την πόλη. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε ορισμένες βασικές συνιστώσες1 του που 

δείχνουν το πως αυτή διαμορφώνεται και υλοποιείται.  

 

1) Τους αξιολογικούς – κοινωνικούς παράγοντες :  

 

   Το αξιολογικό πλαίσιο του πολεοδομικού σχεδιασμού διαμορφώνεται από τις 

επιδιώξεις ( goals) , τους στόχους (targets) και τα κριτήρια του σχεδιασμού . Οι 

επιδιώξεις είναι οι γενικότερες επιθυμίες που υποκινούν την διαδικασία του 

σχεδιασμού και προσδιορίζουν τις γενικές κατευθύνσεις.  

  Οι στόχοι είναι πιο συγκεκριμένοι από τις επιδιώξεις: κατά κάποιο τρόπο 

αποτελούν την μετάφραση των επιδιώξεων σε συγκεκριμένες ιδιότητες του 

αντικειμένου που σχεδιάζεται. Τα κριτήρια συσχετίζουν τα χαρακτηριστικά του 

αντικειμένου με τους στόχους. Μπορεί να είναι ποσοτικά όπως τα πολεοδομικά 

πρότυπα ή σταθερότυπα ( standars ) που καθορίζουν τον αριθμό π.χ σχολικών 

μονάδων ή ελεύθερων χώρων σε ένα δεδομένο προγραμματικό μέγεθος πληθυσμού 

ή ποιοτικά όπως π.χ τα κριτήρια καταλληλότητας μιας ακτής για τουριστική 

ανάπτυξη.   

  Οι χωροταξικές και πολεοδομικές εφαρμογές γενικά δεν χτίζουν και δομούν τον 

χώρο και την πόλη απλώς και σε αυτό συνίσταται η μη κοινωνική και αξιολογική 

ουδετερότητα τους. Ακολουθούν , άλλοτε διαμορφώνουν και καθορίζουν τις 

διαρκώς εξελισσόμενες και πολυεπίπεδες σχέσεις των ανθρώπων με την πόλη και 

τον ευρύτερο χώρο που ζουν, εργάζονται, κυκλοφορούν, ψυχαγωγούνται, 

επικοινωνούν και  αναπτύσσονται.  

  Ο Πολεοδομικός σχεδιασμός συνεπώς  διαμορφώνεται από ένα αξιολογικό πλαίσιο 

που προκύπτει από τις κοινωνικές και ιδεολογικές αντιλήψεις σχετικά με το ποια, 

πως,  τι  πρέπει να είναι η πόλη και θέτει ερωτήματα όπως: 

 

                                                
1 Αραβαντινός Α. (1997) Πολεοδομικός σχεδιασμός: «Για μια βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού χώρου» 

εκδ. Συμμετρία σελ 54 .-62 
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 «Ποιες χρήσης γης πρέπει να αλλάξουν και ποιες γειτονιές πρέπει να 

αλλάξουν», 

 « Θα επιλεγεί  ο αυστηρός 1  διαχωρισμός των χρήσεων γης στις 

διαμορφούμενες νέες οικιστικές περιοχές με τις διακρινόμενες ζώνες ( κατοικία , 

επαγγελματική εγκατάσταση – εμπορικά και διοικητικά κέντρα ή η κλασική- 

παραδοσιακή, ζωντανή, πολύμορφη, πολυλειτουργκή πόλη την οποία  

χαρακτηρίζει η ανάμειξη συμβατών χρήσεων γης και  η πολεοδομική ανάπτυξη 

με βάση το κέντρο και τις γύρω από αυτό γειτονιές»   

 «Ποιες απόψεις της πόλης  θα μας απασχολήσουν περισσότερο»,  

 «Ποιοι στόχοι θα επιδιωχθούν κατά προτεραιότητα»,  

 «Πόσο πράσινο και ελεύθερους χώρους χρειάζεται μια ανθρώπινη πόλη»,  

  « Κατά πόσο θα πρέπει να επιδιώξουμε την οικιστική ανάπτυξη και επέκταση 

του υφιστάμενου αστικού ιστού»  

Το αξιολογικό πλαίσιο του πολεοδομικού σχεδιασμού διαμορφώνεται από τις 

επιδιώξεις και στόχους των παραγόντων που συμμετέχουν σε αυτόν όπως:  

 Του κράτους που θέτει το θεσμικό πλαίσιο και των κεντρικών φορέων 

εξουσίας που ελέγχουν και επιβλέπουν τον σχεδιασμό και τις εφαρμογές του.    

 Του δημόσιου φορέα ( π.χ ΟΤΑ)  που ενεργοποιεί τον πολεοδομικό 

σχεδιασμό . 

 Των εξωτερικών επιστημονικών φορέων που εκπονούν τις σχετικές  μελέτες . 

 Της τοπικής κοινωνίας στην οποία αναφέρεται ο σχεδιασμός , ατόμων και 

ομάδων που ωφελούνται ή θίγονται από τους στόχους και τις επιλογές του . 

        

  Είναι αναγνωρισμένο 2  σήμερα, ότι ένα πολεοδομικό σχέδιο μπορεί να έχει 

προεκτάσεις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές ή και ιδεολογικές πιο σημαντικές 

και από τις χωρικές ανακατατάξεις που συνεπάγεται.  

 Έτσι, λόγω του κοινωνικού χαρακτήρα του ο πολεοδομικός σχεδιασμός 

αντιμετωπίζει διλήμματα και αλληλοσυγκρουόμενους στόχους και ανάγκη 

εξεύρεσης συμβιβαστικών λύσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων που επιδρούν και 
                                                

1  Χριστοφιλλόπουλος Δ (2002) σελ. 87-88 «Πολιτιστικό περιβάλλον – Χωρικός σχεδιασμός και 
Βιώσιμη ανάπτυξη»  εκδ. Σάκκουλας Στην πρώτη περίπτωση δημιουργούνται «υπνουπόλεις –
ησυχαστήρια» , πόλεις με μονολειτουργικούς οικισμούς οι οποίοι έχουν ανάγκη εκτεταμένων οδικών και 
μεταφορικών δικτύων σπαταλούν έδαφος και πολύτιμους άλλους πόρους .Στην δεύτερη περίπτωση 
προωθείται το όραμα της πόλης του 21ου αιώνα το οποίο επικρατεί προ πολλού στην Ευρώπη . Είναι η 
επιστροφή στην γειτονιά με την ζωντάνια και την ποικιλία της , είναι η  διαμόρφωση του πολεοδομικού 
ιστού όχι με τον απόλυτο διαχωρισμό αλλά την ανάμειξη των συμβατών χρήσεων γης , δηλαδή το 
ακριβώς αντίθετο από αυτό που προωθείται στην ελληνική πραγματικότητα    

2 Αραβαντινός ο.π. σελ. 52 
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καθορίζουν την κατεύθυνση και τις επιλογές του ( Δήμος , τοπικοί φορείς, 

ιδιοκτησία ). 

  Ο κυκλοφοριακός σχεδιασμός 1  για παράδειγμα, ως πολεοδομική λειτουργία 

συνδέεται με την διαχείριση των γνωστών κυκλοφοριακών προβλημάτων. Ο 

κυκλοφοριακός και πολεοδομικός σχεδιασμός είναι όψεις του ίδιου νομίσματος. Η 

σοβαρότερη όμως διάσταση του κυκλοφοριακού σχεδιασμού,  δεν είναι σε επίπεδο 

τεχνικό που κυρίως προβάλλεται ( θόρυβος, ρύπανση, αποκοπή αστικού ιστού), 

αλλά κοινωνικό: τα κυκλοφοριακά προβλήματα δημιουργούν έντονες κοινωνικές 

τριβές γύρω από την χρήση του ελλειμματικού χώρου , την ύπαρξη ωφελημένων και 

θιγόμενων και  διαφορετικών συμφερόντων ανάμεσα στους κατοίκους.   

       

2) Το πλαίσιο Δράσης  

 Το πλαίσιο Δράσης συντίθεται από τις γενικότερες δυνατότητες και τους 

περιορισμούς που προσδιορίζουν το πεδίο ενός ρεαλιστικού σχεδιασμού. Συχνά 

συναντάμε την αντίληψη , ότι οι περιορισμοί του πλαισίου ( υλικοί, ανθρώπινοι, 

χρόνου, οικονομικοί, θεσμικοί κλπ ) είναι τα εμπόδια του σχεδιασμού , ενώ η λογική 

ανάλυση της διαδικασίας του σχεδιασμού έχει αποδείξει ότι ο σε λογικό μέτρο 

περιορισμός του πεδίου δράσης με το να στενεύει τα περιθώρια της αναζήτησης , 

διευκολύνει την διαμόρφωση λύσης και εξασφαλίζει την εφικτότητα την λύσης που 

προκύπτει . 

Ο Πολεοδομικός σχεδιασμός θεωρείται από τις δυσκολότερες μορφές σχεδιασμού2 

και η αποτελεσματικότητα του εξαρτάται από το κατά πόσο ικανοποιεί τους στόχους 

που θέτει.  

 

3) Το προϊόν του σχεδιασμού  

 Αυτό μπορεί να είναι υλικό ή ιδεατό, ένα αντικείμενο, ένα πολεοδομικό σχέδιο, ένα 

πρόγραμμα δράσης και να προκύπτει ολοκληρωμένο σε μια στιγμή στο χρόνο ή να 

επεκτείνεται στο χρόνο. Έτσι για παράδειγμα όταν  παλαιότερα επικρατούσε μια 

καθαρά αρχιτεκτονική αντίληψη του πολεοδομικού σχεδιασμού, το προϊόν του 

σχεδιασμού αντιμετωπιζόταν σαν να ανήκε στην κατηγορία των «στατικών» 

αντικειμένων, και το πολεοδομικό σχέδιο παρουσίαζε μορφές ολοκληρωμένες στον 

χώρο και τον χρόνο. Με τις νεότερες απόψεις όμως η πολεοδομική μελέτη 

αντιμετωπίζεται σαν ένα πρόγραμμα δράσης, ανοικτό, ελαστικό και ατέρμονο.   

 
                                                
1 Αραβαντινός Α ο.π σελ 419 - 421 
2 ο.π σελ 38  
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2.4. Στρατηγικές προσεγγίσεις του πολεοδομικού σχεδιασμού   

 

Σε σχέση με τα παραπάνω χαρακτηριστικά του πολεοδομικού σχεδιασμού ως λογική 

διαδικασία, γίνεται μια αναφορά  σε δύο προσεγγίσεις που είναι ταυτόχρονα και δύο 

διαφορετικές «στρατηγικές» οι οποίες παράγουν διαφορετικά « σχέδια» και 

αποτελέσματα .  

 

2.4.1 Ο πολεοδομικός σχεδιασμός ως μια μονοδιάστατη τεχνο-διοικητική 

διαδικασία.  

 

  Η παραδοσιακή - «εμπειρική» αντίληψη για τον πολεοδομικό σχεδιασμό  

Η ιδεολογία και η πρακτική της ρυθμιστικής μελέτης είχαν διαμορφωθεί από την 

αρχή του 20ου αιώνα και καθιερώνεται η κλασική διαδικασία πάνω στην οποία 

στηρίχτηκε η μεθοδολογία της παραδοσιακής ρυθμιστικής  μελέτης : 

  συλλογή στοιχείων  

 ανάλυση  

 στόχοι – 

 πρόταση  

Η μελέτη έρχεται πριν από  την επέμβαση στο χώρο και η κατανόηση του 

προβλήματος πριν από την προσπάθεια λύσης  . 

Tο «προϊόν» του σχεδιασμού είναι στην ουσία του ένα «σχεδιάγραμμα», που 

αποτυπώνει τις πολεοδομικές παρεμβάσεις στον χώρο.    

Στην περίπτωση του παρακάτω διαγράμματος Α , οι τρεις  συνιστώσες του 

σχεδιασμού στις οποίες αναφερθήκαμε παραπάνω ,  η αξιολογική διάσταση , το 

πλαίσιο δράσης και το προϊόν συνδέονται μεταξύ τους με την διαδικασία του 

σχεδιασμού , που διαμορφώνεται μέσα από το πλαίσιο δράσης  συσχετίζοντας τις 

επιδιώξεις με το προϊόν όπως φαίνεται στο παρακάνω διάγραμμα: 

Διάγραμμα Α 

Αξιολογικοί  Παράγοντες  
 Επιδιώξεις  
 Στόχοι 
 Κριτήρια  

 
       ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

          
                ΠΡΟΪΟΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ    ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
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Η εφαρμογή της μελέτης – σχεδιασμού σύμφωνα με την παραπάνω προσέγγιση 1 

(Διάγραμμα Α1) είναι πρόβλημα της διοίκησης και της πολιτικής εξουσίας και όχι του 

μελετητή ο οποίος «αποχωρεί» όταν τελειώσει το αντικείμενο εργασίας του .   

 

Διάγραμμα Α1 

 

 

 

 
  

                                                
1 Αραβαντινός ο.π. σελ 61 

 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΑΣΕΙΣ 
ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ 

 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

 
 

ΣΤΟΧΟΙ 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΔΡΑΣΗΣ 
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2.4.2 Ο Πολεοδομικός σχεδιασμός ως μια ολοκληρωμένη , καθολική και 

πολυδιάστατη διαδικασία.  
 
  Σύμφωνα με αυτήν αντίληψη του πολεοδομικού σχεδιασμού υπάρχει μια συνεχής 

αλληλεξάρτηση του αξιολογικού πλαισίου ( επιδιώξεις, στόχοι, κριτήρια) του 

σχεδιασμού και των αποτελεσμάτων του. Το αξιολογικό πλαίσιο είναι παρών σε όλη 

την διαδικασία σχεδιασμού και όχι μόνο αφού τελειώσει η «αντικειμενική» ανάλυση. 

Ο σχεδιασμός επηρεάζεται από το Πρόγραμμα δράσης εφαρμογής του , από το 

πλαίσιο περιορισμών του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του (  π.χ 

θεσμικό πλαίσιο – ύπαρξη πόρων και φορέων χρηματοδότησης, διοικητική 

ικανότητα του φορέα εφαρμογής ) και σε μια βάση συνεχούς  ανάδρασης, οι στόχοι 

του σχεδιασμού αποσαφηνίζονται προοδευτικά, σταδιακά και βήμα – βήμα.  

Τα βασικά στάδια που ακολουθεί αυτή η προσέγγιση είναι τα εξής:  

   Διατύπωση του προβλήματος  

   Διαμόρφωση και ανάλυση εναλλακτικών λύσεων 

  Αξιολόγηση και επιλογή  

  Εφαρμογή και παρακολούθηση 

 

  Η παραπάνω προσέγγιση χαρακτηρίζεται από μία καθολική θεώρηση που 

βασίζεται στην ενότητα του οικισμού και της πόλης σαν σύνολο και σύστημα 

πολλαπλών αλληλεξαρτήσεων ανάμεσα στα μέρη και τα στοιχεία του.  

  Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση το κάθε τι στην πόλη εξαρτάται από το κάθε τι 

άλλο , ενώ το όλο δεν ισούται με το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων του. Θέτει 

ευρύτερα ερωτήματα και δεν θωρεί ότι ο οικισμός σταματάει εκεί που τελειώνουν τα 

σπίτια του ή εκεί που τον οριοθετεί με μια «γραμμή» η διοίκηση.    

  Έτσι, δεν περιορίζεται μόνο στην συνδυασμένη θεώρηση της χωρικής οργάνωσης 

των πολεοδομικών λειτουργιών αλλά επεκτείνεται και στους κοινωνικούς, 

οικονομικούς, θεσμικούς κ.λ.π. παράγοντες που ενδεχομένως έχουν αντίκτυπο στην 

πολεοδομική οργάνωση.  

  Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση τα κυκλοφοριακά προβλήματα μιας πόλης για 

παράδειγμα δεν θα επιλυθούν με αποκλειστικά κυκλοφοριακές μελέτες κίνησης 

οχημάτων ( που συνήθως προτείνονται), αλλά με παρεμβάσεις στην διάρθρωση και 

αλληλεξάρτηση των χρήσεων γης, που οργάνωσαν πολεοδομικά και καθόρισαν τις 

βασικές λειτουργίες της πόλης σε οικονομικό, κοινωνικό, διοικητικό, πολιτιστικό, 
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τουριστικό, συγκοινωνιακό επίπεδο.  Γίνεται φανερό ότι η μεθοδολογία αυτή του 

πολεοδομικού σχεδιασμού αναφέρεται σε έναν συνεχιζόμενο κυκλικό σχεδιασμό και 

εμπνέεται από τη θεωρία των συστημάτων. 

  Η προσέγγιση αυτή χαρακτηρίζεται από μία καθολική θεώρηση που βασίζεται 

στην ενότητα του οικισμού σαν σύνολο και σύστημα πολλαπλών αλληλεξαρτήσεων 

ανάμεσα στα μέρη και τα στοιχεία του. Το κάθε τι στην πόλη εξαρτάται από το κάθε 

τι άλλο ενώ το όλο δεν ισούται με το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων του. Θέτει 

ευρύτερα ερωτήματα και δεν θωρεί ότι ο οικισμός σταματάει εκεί που τελειώνουν τα 

σπίτια του ή εκεί που τον οριοθετεί με μια «γραμμή» η διοίκηση.    

 

  Στην περίπτωση του παρακάτω διαγράμματος Β, οι τρεις  συνιστώσες του 

σχεδιασμού στις οποίες αναφερθήκαμε παραπάνω,  η αξιολογική διάσταση, το 

πλαίσιο δράσης και το προϊόν αλληλοκαλύπτονται και αλληλεξαρτώνται εμφανώς. 

Δηλαδή επιδιώξεις και στόχοι, πλαίσιο δράσης , διαδικασία και προϊόν του 

σχεδιασμού παρουσιάζονται αναπόσπαστα δεμένα μεταξύ τους.  

Στις περιοχές επικάλυψης , που δημιουργούνται παρουσιάζονται και τα φαινόμενα 

ανάδρασης ( feedback) . Η αναγκαιότητα ενός αποτελεσματικού feedback1   στον 

πολεοδομικό σχεδιασμό γίνεται κατανοητή ιδιαίτερα στην σημερινή εποχή.  

 

Διάγραμμα Β 

 
 

 

 

                                                
1  Ο Μηχανισμός Επαναπληροφόρησης . Το Feedback  μπορεί να οριστεί ως μηχανισμός ενός 
συστήματος που μεταφέρει πληροφορίες ή μηνύματα σχετικά με τις αντιδράσεις του περιβάλλοντος 
ως προς τις εκροές του . Ως ανοικτό σύστημα χαρακτηρίζεται το σύστημα που βρίσκεται σε 
αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του ενώ ως κλειστό εκείνο το οποίο δεν έχει καμία 
αλληλεπίδραση με το περιβάλλον . Μπουραντάς Δ  σελ.32  

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 
 

 
 
 
 
 
 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ  
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΠΡΟΪΟΝ 
 

(ΣΧΕΔΙΟ) 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ    ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
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Η εφαρμογή της μελέτης – σχεδιασμού σύμφωνα με την παραπάνω προσέγγιση 1 

(Διάγραμμα Β1) 

Διάγραμμα Β1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
1 Αραβαντινός ο.π. σελ 62 
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
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2.4.3  Σύγκριση των δύο προσεγγίσεων  

 

    Η βασική διαφορά ανάμεσα στην παραδοσιακή  ( Διαγράμματα Α , Α1 ) και στην 

νεώτερη – συστηματική μεθοδολογία του σχεδιασμού ( διαγράμματα Β, Β1 )  είναι 

στην θεώρηση και όχι στα μέσα του σχεδιασμού . Υπάρχει μια διαφορετική λογική 

αντιμετώπιση του σχεδιασμού , «γραμμική» στη μια περίπτωση , «πολυδιάστατη» 

στην άλλη.  

  Η πρώτη βασική διαφορά  που παρατηρούμε είναι ότι στο δεύτερο η διαδικασία 

του σχεδιασμού – που αποτελείται από τέσσερις φάσεις : περιγραφή του 

συστήματος , διατύπωση εναλλακτικών θέσεων , αξιολόγηση και επιλογή, εφαρμογή 

και παρακολούθηση –φαίνεται να διαμορφώνεται μέσα από ένα πλαίσιο που 

συνθέτουν οι αξιολογικοί παράγοντες από την μια ( επιδιώξεις, στόχοι, κριτήρια) και 

οι θεσμικοί , οργανωτικοί και οικονομικοί περιορισμοί από την άλλη .  

  Το πλαίσιο αυτό δίνει στον σχεδιασμό μια διάσταση που λείπει από την πρώτη 

περίπτωση, ένα « περιβάλλον» από παράγοντες που χωρίς να ανήκουν στο 

αντικείμενο που σχεδιάζεται , την πόλη αυτή καθαυτή , επηρεάζουν ωστόσο σε κάθε 

βήμα το σχεδιασμό της.   Το διάγραμμα αυτό δείχνει , ότι  από τα πρώτα της κιόλας 

βήματα , άλλη τροπή θα πάρει μια μελέτη πολεοδομικού σχεδιασμού σε διαφορετικό 

«περιβάλλον» που αφορά π.χ. μια πρωτεύουσα και άλλη μια μελέτη που ξεκινά με 

πρωτοβουλία κάποιου δημάρχου επαρχιακής πόλης : άλλου είδους στοιχεία θα 

αναζητηθούν στην κάθε μια περίπτωση , άλλου τύπου εναλλακτικές λύσεις θα 

εξεταστούν , άλλης  μορφής σχέδιο θα επιλεγεί και αλλιώς θα μεθοδευτεί η 

εφαρμογή της στην μια περίπτωση και στην άλλη .  

   Τα διαγράμματα ( Α και Α1 ) απεναντίας, δίνουν την εντύπωση μιας 

ουδέτερης, καθαρά αντικειμενικής προσέγγισης. Καμία εξωτερική βούληση δεν 

επηρεάζει τη διαδικασία του σχεδιασμού στον προδιαγραμμένο της δρόμο, 

τουλάχιστον στις τρεις πρώτες φάσεις της . Οι στόχοι ανακαλύπτονται μέσα από τα 

δεδομένα της ανάλυσης και των τάσεων και στην καλύτερη περίπτωση και από 

ορισμένους άλλους παράγοντες, ενώ η πρόταση  είναι η αντικειμενικά ιδανική λύση , 

αν εξαιρέσουμε τις αναγκαίες παραχωρήσεις στην θεσμική και οικονομική 

πραγματικότητα. Όσο για την εφαρμογή, αυτή είναι χωριστή υπόθεση, πρόβλημα 

της διοίκησης και όχι του επιστήμονα – ερευνητή. Ό μελετητής για παράδειγμα μιας 

πολεοδομικής μελέτης επέκτασης του σχεδίου πόλης, συντάσσει μια πολεοδομική 

μελέτη και κατόπιν ουσιαστικά αποχωρεί, ενώ η εξουσία ( πολιτική και διοίκηση ) 
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επιφορτίζεται σε άλλο χρόνο με το βάρος της υλοποίησης. Κατά την υλοποίηση η 

τελευταία είναι αναγκασμένη να κάνει συμβιβασμούς, να δεχτεί αποκλίσεις από την 

μελέτη και ενδεχομένως να εκτελέσει στο μέλλον πιθανώς ένα «διαφορετικό» έργο.   

  Επίσης αναγκαία είναι η επισήμανση της σωστής θέσης των στόχων μέσα στην 

όλη διαδικασία . Σύμφωνα με την πρώτη άποψη, δεν μπορεί να ξέρει τους στόχους 

του σχεδιασμού, πριν μελετήσει απ’ όλες τις πλευρές το αντικείμενο και τις 

προοπτικές εξέλιξης του.  Σύμφωνα με την δεύτερη άποψη, δεν ξεκινάει ποτέ κανείς 

στα τυφλά μια διαδικασία σχεδιασμού χωρίς να ξέρει περίπου τι επιδιώκει. 

  Η αλήθεια φαίνεται να βρίσκεται κάπου στη μέση : στο ξεκίνημα της διαδικασίας 

οι στόχοι υπάρχουν σαν  γενικές κατευθύνσεις , δηλαδή αρκετά αόριστοι και 

συγκεκριμενοποιούνται όσο προχωρεί η μελέτη .  

  Αυτή η προοδευτική αποσαφήνιση των στόχων προκύπτει από  μια λανθάνουσα 

συνήθως διεργασία , που επηρεάζει και επηρεάζεται σε κάθε βήμα από την 

διαδικασία του σχεδιασμού , σε μια σχέση συνεχιζόμενης ανάδρασης . Αυτός ο 

δυναμικός διάλογος η παράλληλη  με την «αντικειμενική» διαδικασία του 

σχεδιασμού  διαμόρφωσης των στόχων , απεικονίζεται στα διαγράμματα ( Β και 

Β1 ). Σύμμετρη, αλλά απλούστερη , είναι και η περίπτωση του περιεχομένου του 

«πλαισίου  δράσης», στο δεξιό μισό του διαγράμματος: ξεκινάει σαν μια γενική 

εντύπωση για τα περιθώρια δράσης που έχει ο πολεοδόμος – μελετητής στη 

δεδομένη περίπτωση και καταλήγει με το τέλος της διαδικασίας του σχεδιασμού, σε 

μια συγκεκριμένη γνώση των θεσμικών, οικονομικών, οργανωτικών, κλπ συνθηκών 

αλλά και των δυνατοτήτων που υπάρχουν για την τυχόν διεύρυνση του πλαισίου 

δράσης.  
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     Στα διαγράμματα Β και Β1 φαίνεται ότι υπάρχει ένας μηχανισμός που να 

συνδέει τον σχεδιασμό, τις αποφάσεις, τον προγραμματισμό δράσης, το πλαίσιο των 

περιορισμών,  την εφαρμογή την αναγκαία ανατροφοδότηση.  

Δηλαδή ο Πολεοδομικός σχεδιασμός φαίνεται ότι συνδέεται με ένα πρόγραμμα 

εφαρμογής του, προσαρμοσμένο στους πόρους, τις δυνατότητες και  ικανότητες του 

φορέα που τον αναλαμβάνει, δηλαδή σε ένα Πλαίσιο Δράσης γίνονται γνωστοί και 

αντιμετωπίζονται οι περιορισμοί του σχεδιασμού. Τα στοιχεία του Μελετητικού 

Σχεδίου ενοποιούνται ώστε να προσαρμόζονται στις δυνατότητες, τις δυσκολίες και 

αβεβαιότητες της τεχνικής – κοινωνικο- οικονομικής πραγματικότητας της πόλης. 

Με τον τρόπο αυτό μπορεί  να γεφυρωθεί η απόσταση από το Σχέδιο ( μελέτη ) με 

την αληθινή πόλη, αυτήν δηλαδή που σε τελική ανάλυση θα βιώσουμε. Η Μελέτη - 

Πρόγραμμα Εφαρμογής - Πλαίσιο Δράσης – Ανατροφοδότηση αλληλοεπηρεάζονται 

και αλληλεξαρτώνται  και συνεπώς μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι θα 

υπάρχει ένα καλό πρόγραμμα εφαρμογής, όσο πιο κοντά στο πλαίσιο δράσης ( τις 

δυνατότητες και περιορισμούς) κινείται ο πολεοδομικός σχεδιασμός από τα πρώτα 

του βήματα.  

   Έτσι στην περίπτωση των διαγραμμάτων Β - Β1, βρισκόμαστε κοντά στο 

ζητούμενο του αποτελεσματικού πολεοδομικού σχεδιασμού που είναι ο διαρκής 

συνδυασμός του με την «περιβαλλοντική», πολιτική, αναπτυξιακή, τεχνοκρατική, 

επιχειρησιακή και οικονομική διάσταση του, δηλαδή την επιτυχή «στρατηγική» 

κατανόηση του και την  ενότητα σχεδιασμού – εφαρμογής1 που είναι σε τελική 

ανάλυση το ζητούμενο της στρατηγικής , δηλαδή του αποτελεσματικού 

πολεοδομικού σχεδιασμού.    

   Η σημασία της ενοποίησης σχεδιασμού – εφαρμογής, δηλαδή Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού και Προγράμματος Εφαρμογής του, φαίνεται με την αναφορά σε ένα 

παράδειγμα που σχετίζεται με την ακολουθούμενη πρακτική στην ελληνική 

πραγματικότητα. Ειδικότερα στο ζήτημα από την μια μεριά της παραγωγής 

ρυμοτομικών σχεδίων στις περιοχές οικιστικών επεκτάσεων  και της συγκρότησης 

των εγκαταστάσεων των δικτύων της τεχνικής υποδομής.  

Είναι γνωστό2 , για την αστική ανάπτυξη στην χώρα μας ότι, ο αστικός εξοπλισμός 

( δίκτυα – υποδομές ) δεν προηγείται όπως θα έπρεπε της οικιστικής ανάπτυξης. Αν 

και λαμβάνονται γενικά υπόψη,  όχι όμως σε ένα πλαίσιο μελέτης - εφαρμογής εξ 

                                                
1 Ο Τσέκος αναφέρει ότι οι δυσχέρειες υλοποίησης μιας δημόσιας πολιτικής σε τελική ανάλυση δεν 
είναι τεχνικής αλλά στρατηγικής φύσης στο «Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση» Τσέκος – Πασσάς 
2 Αραβαντινός Α.  ο.π σελ 489    
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αρχής, τίθεται εκ των υστέρων το σοβαρό θέμα της εφαρμογής της πολεοδομικής 

μελέτης – ρυμοτομικού σχεδίου λόγω της απουσίας του συνεχούς κυκλικού 

σχεδιασμού – εκτέλεσης – παρακολούθησης – ανάδρασης. Το πρόβλημα ξεκινά 

όταν σχεδιάζεται μια νέα αστική ζώνη και θεωρείται περίπου αυτονόητο ότι πάνω 

στο σχέδιο της είναι δυνατή η «επίλυση» όλων των θεμάτων των δικτύων υποδομής 

και μάλιστα ξεχωριστά στη συνέχεια από κάθε ειδικό επιστήμονα. Μια τέτοια 

αντιμετώπιση σχεδιασμού είναι φανερό ότι εκτός του ότι είναι αντιοικονομική και 

αντιπεριβαλλοντική, υποβαθμίζει θέματα χρονικού προγραμματισμού της μελέτης 

και φάσεων λειτουργίας της. Συνεπώς για ένα αποτελεσματικό πολεοδομικό 

σχεδιασμό απαιτείται ένας συντονισμένος σχεδιασμός από την φάση της βασικής 

«πολεοδομικής» ιδέας που για αυτό ακριβώς επισημαίνεται δεν είναι μόνο 

πολεοδομική . Εν προκειμένω η  πόλη χρειάζεται τους αναγκαίους τεχνικούς ιστούς, 

επάνω στους οποίους θα διαρθρωθεί και φυσικά χώρο , όχι μόνο για τις αμιγείς 

πολεοδομικές λειτουργίες όπως η κατοικία, χώροι εργασίας, αναψυχής, 

μετακινήσεων αλλά και για τις εγκαταστάσεις και τα δίκτυα υποδομής χωρίς τα 

οποία οι παραπάνω λειτουργίες ανεπαρκείς έως και ανύπαρκτες. 

  Η παραπάνω περίπτωση του πολεοδομικού σχεδιασμού είναι η εκδοχή 

στρατηγικής αντίληψης, δηλαδή αυτή όπου αναδεικνύονται τα βασικά 

χαρακτηριστικά του που αναφέρθηκαν παραπάνω: αξιολογικό πλαίσιο και 

κοινωνικές επιδράσεις, ευρύτερο περιβάλλον, εναλλακτικές επιλογές, πρόγραμμα 

δράσης, γνώση περιορισμών, αλλά και αυτή που μας εισάγει στην στρατηγική 

διοίκηση και προγραμματισμό στον οποίο αναφερόμαστε παρακάτω . 

 
Υπόδειγμα στοιχείων της στρατηγικής Διοίκησης σύμφωνα με τους Johnson & Scholes ( 2002 )1 

                                                
1  Ν. Γεωργόπουλος 2006  « Στρατηγικό Μάνατζμεντ» Εκδ. Γ. Μπένου 2006 σελ. 74 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Σχεδιασμός Πόρων 
Οργανωσιακή Δομή 

Άνθρωποι και  Συστήματα 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ 

Δημιουργία 
Εναλλακτικών 
Σχεδίων 
Εκτίμηση 
Εναλλακτικών Σχεδίων 
Επιλογή Στρατηγικής 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
Περιβάλλον ( Ευκαιρίες   
& Απειλές)  
Πόροι ( Δυνάμεις & Αδυναμίες ) 
Αξίες , προσδοκίες και σκοποί της 
Διοίκησης 
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2.5  Προβλήματα του πολεοδομικού σχεδιασμού στην ελληνική 

πραγματικότητα.   

     

   Δεδομένου ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός θεωρείται από τις δυσκολότερες 1 

μορφές σχεδιασμού , κεντρικό ερώτημα είναι κατά πόσο ο πολεοδομικός σχεδιασμός 

είναι αποτελεσματικός  και ικανοποιεί τους στόχους που θέτει.       

Τα προβλήματα που επισημαίνουμε παρακάτω θεωρούμε ότι είναι προβλήματα 

στρατηγικής και σχετίζονται με διάφορους τρόπους με τις βασικές συνιστώσες του 

πολεοδομικού σχεδιασμού και την παρουσίαση των προσεγγίσεων στρατηγικής του 

που καταγράφηκαν στο προηγούμενη παράγραφο. 

  

Σε σχετικές μελέτες του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕΔΚΕ  και του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα 

ακόλουθα προβλήματα: 

  

1. Η απουσία ενότητας σχεδιασμού - εφαρμογής του Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού  

 

    Η απουσία ενότητας σχεδιασμού , εφαρμογής , παρακολούθησης , ελέγχου και 

αναγκαίας ανατροφοδότησης του πολεοδομικού σχεδιασμού που καθορίζει και την 

πιο ουσιαστική διάσταση της αποτελεσματικότητας του  .   

 Ο Πολεοδομικός σχεδιασμός δεν συνδέεται ικανοποιητικά με τον αναπτυξιακό 

προγραμματισμό και με ένα πρόγραμμα εφαρμογής προσαρμοσμένο στους πόρους, 

τις δυνατότητες και  ικανότητες του φορέα που τον αναλαμβάνει, δηλαδή με ένα 

Πλαίσιο Δράσης που με δράσεις , ενέργειες και επιμέρους προτάσεις , αναλύονται, 

γίνονται γνωστοί και αντιμετωπίζονται οι περιορισμοί  του σχεδιασμού. 

    

2. Οι Αντιφάσεις2 μεταξύ διαφόρων επιπέδων σχεδιασμού  

 

Η διάρθρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού στο  επίπεδο  Δήμου γίνεται σε δύο 

επίπεδα:  

 Ενός στρατηγικού ( Γενικός Σχεδιασμός ) που καλύπτει το σύνολο του ΟΤΑ . 

                                                
1  Αραβαντινός Α. ο.π. σελ. 68. 
2  ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας ο.π. 
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 Ενός Ειδικού Σχεδιασμού που καλύπτει το σύνολο ή τμήμα της 

πολεοδομημένης ή προς πολεοδόμηση έκτασης του ΟΤΑ.  

Έτσι, ο γενικός – στρατηγικός Σχεδιασμός στο επίπεδο του ΟΤΑ είναι η κατάρτιση 

του ΓΠΣ, ενώ Ειδικός σχεδιασμός είναι οι πολεοδομικές μελέτες π.χ. επεκτάσεων 

σχεδίων πόλης. 

   Στην πράξη όμως υπάρχει σύγχυση των αναγκών και ρυθμίσεων για 

κοινωνικές υποδομές από τα δύο παραπάνω επίπεδα σχεδιασμού. Άλλος είναι ο 

προγραμματισμός των απαιτούμενων εκτάσεων των χώρων για κοινωνικές υποδομές 

σε μια χωρική ενότητα για έναν ορισμένο πραγματικό ή μελλοντικό πληθυσμό 

(γενικός – στρατηγικός Σχεδιασμός  ) και διαφορετικός είναι ο υπολογισμός των 

εκτάσεων των χώρων για κοινωνικές υποδομές τις οποίες μπορεί να υλοποιήσει η 

δημόσια αρχή, ο δήμος ( στον ειδικό σχεδιασμός – π.χ. πολεοδομική μελέτη 

επέκτασης σχεδίου πόλης ). 

   Έτσι μπορεί να χρειάζονται, π.χ. πέντε σχολεία για την πλήρη κάλυψη των 

αναγκών σε μια περιοχή και η δημόσια αρχή να μπορεί να απαλλοτριώσει μόνο ένα. 

Το ζητούμενο είναι πως πρέπει να καταγραφούν οι ανάγκες αλλά και οι πραγματικές 

δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της δημόσιας αρχής σε δύο επάλληλα επίπεδα 

σχεδιασμού ( ΓΠΣ και μεταγενέστερα ειδικής Πολεοδομικής Μελέτης ).  

  Αποτελέσματα: Δεσμεύονται σε επίπεδο ΓΠΣ υπερβολικοί χώροι για κοινωνικές 

υποδομές που δεν θα χρειαστούν ποτέ ή θα χρειαστούν μετά δέκα – είκοσι χρόνια 

όταν και εάν πολεοδομηθούν οι αντίστοιχες εκτάσεις, όταν και εάν εγκατασταθεί ο 

πληθυσμός σε μια περιοχή. Και αντίστροφα, υπάρχει κακή εκτίμηση των 

προγραμματικών μεγεθών πληθυσμού και υποδομών σε επίπεδο ΓΠΣ όπου θα 

αποδειχθούν αναντίστοιχοι, με την μελλοντική πραγματικότητα και τις ανάγκες.   

 

   Βασικό πρόβλημα επίσης του ειδικού Πολεοδομικού σχεδιασμού οφείλεται 

στην μακροχρόνια καθυστέρηση του, που προκύπτει από την συγκέντρωση των 

αρμοδιοτήτων έγκρισης του στο κεντρικό κράτος κάτι που αποτελεί ακραία 

περίπτωση συγκεντρωτισμού με προφανείς δυσλειτουργίες και που ουσιαστικά 

οδηγεί στην ακύρωση στην πράξη του πολεοδομικού σχεδιασμού.1 

                                                
1 Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΙΤΑ (2006) Χωροταξικός Και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όταν για 
παράδειγμα ο χρόνος εκπόνησης και έγκρισης μιας πολεοδομικής μελέτης διαρκεί πάνω από 15 -20 
χρόνια ( επίσημα στοιχεία ΚΕΔΚΕ –ΥΠΕΧΩΔΕ ) και όταν υπάρχει ανάγκη συμμόρφωσης της με 
προηγούμενες ρυθμίσεις του «πολεοδομικού κεκτημένου» , πολλές από τις οποίες έχουν χάσει κάθε 
λόγο ύπαρξης όπως και κάθε επαφή με την πραγματικότητα και ενώ υπάρχει αδυναμία τροποποίησης 
του σχεδιασμού όταν και όπου απαιτείται . 
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   Όταν μια πολεοδομική ρύθμιση ( πολεοδομική μελέτη ειδικού επίπεδου ) 

ολοκληρώνεται μετά από δεκαπέντε χρόνια μετά το αντίστοιχο ΓΠΣ ( στρατηγικό 

επίπεδο ), συναντά διαφορετικές πραγματικότητες από αυτές στις οποίες θεσμικά 

πρέπει να υπακούσει και προκειμένου να τις αντιμετωπίσει κινείται σε προτάσεις 

διαφορετικές από το υπερκείμενο επίπεδο σχεδιασμού με αποτέλεσμα να έρχεται σε 

αντίθεση με αυτό, κάτι που συνεπάγεται νομικές ακυρώσεις που σε μεταγενέστερο 

χρόνο δημιουργούν ατελείωτους φαύλους κύκλους εγκεκριμένων και ακυρωμένων 

ρυθμίσεων.1. 

  Είναι καθολική διαπίστωση ότι ο Ειδικός Πολεοδομικός σχεδιασμός αποτυγχάνει 

να ανταποκριθεί ποσοτικά , ποιοτικά και χρονιά στις προδιαγραφές και ανάγκες του 

Γενικού – στρατηγικού σχεδιασμού λόγω μια σειράς προβλημάτων, αντιφάσεων, 

δυσλειτουργιών, γραφειοκρατικών εμπλοκών στα κρίσιμα πεδία του 

προγραμματισμού, σχεδιασμού και εφαρμογών του Γενικού και ειδικού 

Πολεοδομικού σχεδιασμού με παραδείγματα όπως:  πολεοδομήσεις ( ειδικός 

σχεδιασμός) που διαρκούν δεκαετίες , αδυναμία χρηματοδότησης τους , αδυναμία 

έγκρισης μελετών που είναι ήδη περατωμένες , αντιφάσεις γενικού και ειδικού 

σχεδιασμού .  

  Από μελέτη της ΚΕΔΚΕ προβλέπονται επεκτάσεις σχεδίων πόλεων σε επίπεδο 

επικράτειας σε πάνω από 500.000 στρέμματα,  με διαπιστώσεις την αδράνεια,  τις 

υψηλές τιμές γης και κατοικίας, κοινωνικές και τεχνικές υποδομές που δεν 

υλοποιούνται σε περιοχές που έχουν κατοικηθεί προ πολλού, επιδεινούμενα 

κυκλοφοριακά και πολεοδομικά, ενεργειακά  προβλήματα, αδυναμία επενδύσεων κα 

προγραμματισμού κ.α .  

  

3.  Η απουσία ανατροφοδότησης - επικαιροποίησης  του πολεοδομικού 

σχεδιασμού   

 

   Η αδυναμία της ίδιας της διαδικασίας σχεδιασμού να συμπορευτεί, με τη 

δυναμική της κοινωνικο-οικονομικής πραγματικότητας, ο στατικός χαρακτήρας και 
                                                
1  ΤΕΕ Κ. Μακεδονίας ο.π. «Στο ΓΠΣ π.χ. που είναι όπως αναφέρθηκε , στρατηγικό επίπεδο 
σχεδιασμού λαμβάνονται και κανονιστικές αποφάσεις π.χ για τα όρια , την δόμηση για τις χρήσεις 
γης , χωρίς ουσιαστική γνώση των θεμελιωδών αυτών στοιχείων. Οι κανονιστικές αυτές αποφάσεις 
υπερισχύουν του σχεδιασμού σε επίπεδο Πολεοδομικής μελέτης αργότερα όπου υπάρχει γνώση των 
στοιχείων αυτών.  Για παράδειγμα:  -Εάν μια χρήση κοινωφελούς χώρου ( π.χ. ενός σχολείου ) 
απεικονισθεί σε επίπεδο ΓΠΣ σε λάθος θέση, τότε η αρμόδια Πολεοδομία δεσμεύει την ιδιοκτησία 
στον χώρο αυτόν και κατά κανόνα δεν δέχεται να διορθωθεί αργότερα ούτε σε επίπεδο 
Πολεοδομικής μελέτης στη  σωστή θέση. -Εάν ένα όριο οικισμού ορισθεί  σε επίπεδο ΓΠΣ σε θέση 
που «κόβει» ένα κτίσμα ( το οποίο ο μελετητής δεν βλέπει όταν συντάσσει το ΓΠΣ ) τότε δεν 
υπάρχει η δυνατότητα να μετακινηθεί το όριο σε επίπεδο Πολεοδομικής Μελέτης , όπου τα 
κτίσματα και οι ιδιοκτησίες είναι ευδιάκριτες».  
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η αδυναμία των εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων να ανταποκριθούν στις 

μεταβαλλόμενες ανάγκες και δεδομένα, δηλαδή η απουσία ευελιξίας του σχεδιασμού 

κυρίως ως προς το περιεχόμενο, δηλαδή την παραγωγή, θεσμοθέτηση και εφαρμογή 

πολεοδομικών σχεδίων σε εύλογο χρόνο και με εύλογο κόστος καθώς και η έγκαιρη 

αναθεώρηση και προσαρμογή τους.  

   Η έλλειψη διαδικασιών συνεχούς παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

πολεοδομικών σχεδίων , που να επιτρέπουν αφενός τον αξιόπιστο έλεγχο της 

εφαρμογής των ρυθμίσεων τους και αφετέρου την τροποποίηση τους όταν αυτές 

καθίστανται αναντίστοιχες προς τις ανάγκες και την εξέλιξη της πολεοδομικής 

πραγματικότητας. Το φαινόμενο της έντονης μεταβλητότητας των πόλεων έχει 

αγνοηθεί στον πολεοδομικό σχεδιασμό.  

   Στις μέρες μας 1  , επιχειρήσεις κλείνουν, ανοίγουν, μετασχηματίζονται 

μετακομίζουν. Τεχνολογίες αλλάζουν. Δημογραφικές, κοινωνικές και 

μεταναστευτικές αλλαγές συμβαίνουν με ταχύτατους ρυθμούς . Οικογενειακές δομές 

και νοικοκυριά τροποποιούνται. Κάτοικοι και κατοικίες προστίθενται. Σχολεία, 

παιδικού σταθμοί αθλητικές, πολιτιστικές όπως και νέες Διοικητικές, Κοινωνικές και 

Τεχνικές εγκαταστάσεις προστίθενται στον αστικό ιστό καθώς οι ελάχιστες 

κατώτατες ανάγκες  δεν έχουν καλυφθεί (π.χ. σχολική στέγη ). Οι διαδικασίες αυτές 

οικονομικών , κοινωνικών και λειτουργικών μετασχηματισμών του αστικού ιστού 

πρέπει να μπορούν να αναγνωρίζονται και να ενσωματώνονται γρήγορα στον 

πολεοδομικό σχεδιασμό ο οποίος πρέπει να διαθέτει μηχανισμούς παρακολούθησης 

( Monitoring) ανταπόκρισης , ταχείας τροποποίησης τους σε όποιο επίπεδο και 

χρόνο χρειασθεί.  

 

                                                
1 TEE K. Μακεδονίας o.π.  
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4. Η έλλειψη πόρων για την υλοποίηση του πολεοδομικού σχεδιασμού  

 

   Η έλλειψη πόρων χρηματοδότησης των πολεοδομικών μελετών που είναι και ο 

συνήθης λόγος καθυστέρησης τους . Οι διαδικασίες για την προείσπραξη1 μέρους 

της εισφοράς σε χρήμα για την χρηματοδότηση των μελετών δεν αποδίδουν παρά 

μερικώς καθώς είναι ατελείς και συχνά πολιτικά και κοινωνικά μη επιθυμητές.  

Οι διαδικασίες απαλλοτριώσεων επίσης θεωρούνται δυσχερείς λόγω έλλειψης πόρων 

με αποτέλεσμα την αδυναμία εξασφάλισης των πολεοδομικά αναγκαίων χώρων 

οικοπέδων για κοινωνικές υποδομές που εκτιμήθηκαν «αισιόδοξα» σε επίπεδο ΓΠΣ 

( Γενικός σχεδιασμός ) , ενώ υπάρχει αδυναμία εξασφάλισης τους κατά την σύνταξη 

των Πράξεων εφαρμογής (  Ειδικός Σχεδιασμός) . Η χαμηλή επίσης αξιοποίηση 

εθνικών και ιδιαίτερα ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πόρων για τον πολεοδομικό 

σχεδιασμό ( μελέτες ΓΠΣ , Πράξεις Εφαρμογής κλπ) δείχνει τη χαμηλή 

προγραμματική ικανότητα των αρμόδιων φορέων . 

 

5. Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού  

 

   Οι ελλείψεις εξειδικευμένου προσωπικού που να στελεχώνει φορείς και 

υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης των μελετών και διαδικασιών του 

πολεοδομικού σχεδιασμού σε περιφερειακό, νομαρχιακό και δημοτικό επίπεδο. Οι 

ΟΤΑ που εκ των πραγμάτων καλούνται να διεκπεραιώσουν σημαντικό μέρος του 

σχεδιασμού ενώ δεν διαθέτουν κατά κανόνα πολεοδόμους . 

  

6. Η έλλειψη ικανοποιητικού βαθμού διαφάνειας και κοινωνικής 

διαβούλευσης στον πολεοδομικό σχεδιασμό  

 

   Η απουσία εξωστρέφειας του συστήματος  σχεδιασμού με διαδικασίες και σαφείς 

κανόνες που θα ενισχύουν τη διαφάνεια, την προβλεψιμότητα, την αξιοπιστία και 

την λογοδοσία των αρμόδιων αρχών. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να εκσυγχρονιστούν 

και να συστηματοποιηθούν οι υφιστάμενες διαδικασίες διαβούλευσης έτσι ώστε 

αφενός να εξασφαλίζεται η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και η ευρύτερη 

δυνατή αποδοχή του σχεδιασμού και αφετέρου να ενδυναμώνεται η αξιοπιστία του 

περιεχομένου των επιμέρους σχεδίων , η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα του .  

                                                
1  Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο( Ν. 3137/83) οι πολεοδομικές μελέτες μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν με την προείσπραξη μέρους της υποχρέωσης εισφοράς σε χρήμα από τους 
ιδιοκτήτες ακινήτων που εντάσσονται σε σχέδια επεκτάσεων πόλης . 
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7. Ο επιμερισμός του κόστους του πολεοδομικού σχεδιασμού  

 

   Κρίσιμης σημασίας είναι το ζήτημα της διασφάλισης εύλογης ισορροπίας 

μεταξύ των σκοπών δημόσιου συμφέροντος που υπηρετεί ο πολεοδομικός 

σχεδιασμός και των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών που θίγονται από τις 

ρυθμίσεις του,  με την πρόβλεψη μηχανισμών και εργαλείων εφαρμογής του ώστε , 

αφενός να διασφαλιστεί ο αναλογικός επιμερισμός1 του σχετικού κόστους μεταξύ 

των ωφελούμενων ιδιοκτητών και αφετέρου να απεξαρτηθεί – ιδιαίτερα στην 

σημερινή συγκυρία , το σύστημα εφαρμογής των σχεδίων από την παρεμβατική 

λογική της κάλυψης των ελλειμμάτων από δημοσιονομικές πηγές.  

 

8. Η επικρατούσα2 κουλτούρα στον πολεοδομικό σχεδιασμό .  

     

  Διαπιστώνεται3 σε τοπικό επίπεδο ότι ένα πολεοδομικό σχέδιο εκπονείται χωρίς 

την σύνδεση του με κάποιο αναπτυξιακό πρόγραμμα, δηλαδή χωρίς οικονομικό και 

κοινωνικό υπόβαθρο. Τα πολεοδομικά σχέδια περιορίζονται στην απεικόνιση 

στοιχείων του φυσικού χώρου χωρίς να ενδιαφέρονται για την οικονομική και 

κοινωνική διάσταση του πολεοδομικού σχεδιασμού. Η πραγματοποίηση της 

οικιστικής ανάπτυξης έχει  συνεπάγεται σημαντικό δημόσιο κόστος και το μείζων 

ζήτημα είναι ο φορέας που θα είναι ο χρηματοδότης και εκτελεστής των έργων.  

 Με τον νέο ν. 2742/1999 που αφορά την χωροταξία και αειφόρο ανάπτυξη 

επιδιώκεται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας του σχεδιασμού δηλαδή με περιεχόμενο 

φυσικό, οικονομικό και κοινωνικό δίχως όμως αξιοσημείωτα μέχρι σήμερα 

αποτελέσματα.   

  

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Χωροταξικός Και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης  ΙΤΑ 

2006 Μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( ΙΤΑ 2006 ) 
2   Μπεριάτος Η . Αρθρογραφία Ελευθεροτυπία 26-7 -2007   
3 Χριστοφιλλόπουλος βιώσιμη ανάπτυξη σελ 102-103  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3   
   

 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  

 

Γενικά . 

   Στο προηγούμενο κεφάλαιο επισημάνθηκε ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός 

αποτελεί δημόσια πολιτική και συνιστά στρατηγική η οποία  αφορά στην επίτευξη 

στόχων χωρικής – οικιστικής ανάπτυξης από δημόσιους φορείς της τοπικής 

κοινωνίας .   

  Ο πολεοδομικός σχεδιασμός ως σύνολο  στρατηγικών στόχων τοπικής ανάπτυξης 

εντάσσεται στο σύστημα προγραμματισμού δράσης του δημόσιου φορέα που τον 

αναλαμβάνει και για το λόγο αυτό στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην έννοια 

του προγραμματισμού και ειδικότερα στην διαδικασία διαμόρφωσης και υλοποίησης 

του στρατηγικού και επιχειρησιακού προγραμματισμού.   

 

  3.1. Οι έννοιες του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγραμματισμού  

 

   Ο Προγραμματισμός1 σε μια οργάνωση γενικά ορίζεται ως η λειτουργία μέσω 

της οποίας γεφυρώνεται το χάσμα ή απόσταση μεταξύ του σημείου που βρίσκεται 

μια κοινωνική οργάνωση και του σημείου στο οποίο θέλει να βρίσκεται στο μέλλον, 

αποφασίζοντας τι θα γίνει, πως θα γίνει, πότε θα γίνει και ποιος θα το κάνει. 

 

Γενικά ο προγραμματισμός ως έννοια και λειτουργία μπορεί να διακριθεί σε δύο 

είδη:  στο Στρατηγικό  και τον Επιχειρησιακό προγραμματισμό . 

   Ο στρατηγικός προγραμματισμός2 των δημοσίων οργανώσεων τα τελευταία 

χρόνια παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Με τον Ν. 3084/20004  με στόχο την 

επίτευξη της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας 3  της δημόσιας δράσης 

                                                
1 Μπουραντάς Δ. ο.π. σελ 52 
2  Μιχαλόπουλος Ν.(2007) « Δημόσια Διοίκηση στην  εποχή των  αποτελεσμάτων» εκδ. Παπαζήση 
σελ.99. 
3  ΕΕΤΑΑ Α.Ε. ( 2007)Οδηγός  κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ  
ειδικότερα  σε ένα ΟΤΑ:  
Η αποτελεσματικότητα : Αξιολογεί το κατά πόσο οι εκροές και τα αποτελέσματα της δράσης του 
Δήμου αποκλίνουν από τους στόχους που έχουν τεθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Αξιολογεί 
την ποσοτική επάρκεια και την ποιότητα των εκροών καθώς και τις ωφέλειες που δημιουργούνται 
στους αποδέκτες των δράσεων του Δήμου. 
Η αποδοτικότητα : Αξιολογεί το κατά πόσο οι δράσεις του Δήμου αποδίδουν το μέγιστο δυνατό 
αποτέλεσμα με το ελάχιστο δυνατό κόστος και στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.  
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εισάγονται στους δημόσιους οργανισμούς διαδικασίες στρατηγικού σχεδιασμού και 

επιχειρησιακού προγραμματισμού.  

 α) Ο στρατηγικός προγραμματισμός είναι η διαδικασία μέσω της οποίας η 

οργάνωση διαμορφώνει την αποστολή της , το όραμα της, τους μακροπρόθεσμους 

στόχους της και τις στρατηγικές της για την επιτυχή υλοποίηση των παραπάνω. 

β) Ο Επιχειρησιακός προγραμματισμός1 απορρέει και έχει ως λόγο ύπαρξης την 

υλοποίηση του στρατηγικού προγραμματισμού και είναι η διαδικασία μέσω της 

οποίας αποφασίζονται  συγκεκριμένα, ποσοτικά, ποιοτικά και χρονικά οι ενέργειες 

που πρέπει να γίνουν και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να 

επιτευχθούν μετρήσιμοι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι.  

Ο Επιχειρησιακός Προγραμματισμός αφορά τη βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη 

δράση ενός οργανισμού η οποία συγκεκριμενοποιεί τους στόχους , τις ενέργειες και 

τα μέσα τα οποία υλοποιούν τις στρατηγικές σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.   

 

3.2 Φάσεις Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού  

Στους δημόσιους οργανισμούς ο Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 

διέρχεται τις εξής φάσεις2 :  

  

 1η Φάση : Διαμόρφωση της στρατηγικής .  

  To στάδιο της διαμόρφωσης της στρατηγικής που περιλαμβάνει την δήλωση του 

οράματος και της αποστολής του οργανισμού και στην ουσία έγκειται στην 

διαμόρφωση, εφαρμογή και αξιολόγηση στόχων. Η διαδικασία μορφοποίησης των 

στόχων έχει ως βάση την διπλή ανάλυση3, του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο 

δραστηριοποιείται ο οργανισμός, και των δυνατοτήτων ή αδυναμιών του στο 

εσωτερικό περιβάλλον.   

Στην φάση αυτή γίνεται ανάλυση:  

                                                                                                                                   
Η νομιμοποίηση: Αξιολογεί το κατά πόσο οι στόχοι του Δήμου αποκλίνουν από τις ανάγκες, τις 
αξίες και τις προσδοκίες όλων των εμπλεκομένων από το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον του 
Δήμου. Για τη διασφάλιση της νομιμοποίησης της λειτουργίας ενός Δήμου απαιτείται η άσκηση 
ανοικτής, ανταποκριτικής, διαφανούς, συμμετοχικής και δίκαιης τοπικής διακυβέρνησης.  
1 Μπουραντάς Δ.  ο.π . σελ 56 .  
2  Μιχαλόπουλος Ν (2003) «Από την δημόσια γραφειοκρατία στο Δημόσιο Management» εκδ. 
Παπαζήση σελ 103- 105  
3 Ματάκου – Σουμπενιώτη (2010) «Στρατηγική Ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση»  Πανεπιστημιακές 
Παραδόσεις  Για την διαμόρφωση της στρατηγικής  χρησιμοποιούνται διάφορα εργαλεία. Το 
συχνότερα χρησιμοποιούμενο εργαλείο είναι η SWOT ανάλυση, από τα αρχικά των λέξεων δυνάμεις – 
αδυναμίες – ευκαιρίες – απειλές. Η SWOT ανάλυση προτείνεται και στην σχετική εγκύκλιο του 
ΥΠΕΣΔΑ. Επισημαίνεται πως η άκριτη εφαρμογή της ανάλυσης SWOT  στον δημόσιο τομέα δεν δίνει 
αποτελέσματα όπως στον ιδιωτικό τομέα.  
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α) της αποστολής του οργανισμού και περιλαμβάνονται θέματα όπως: Ο σκοπός 

λειτουργίας του οργανισμού , ο ωφελούμενοι πολίτες –πελάτες που εξυπηρετούνται 

τα επιθυμητά αποτελέσματα , οι μέθοδοι μέσω των οποίων εκπληρώνονται οι 

επιδιωκόμενοι σκοποί. 

  Σε ένα στρατηγικό πρόγραμμα κεντρικό ρόλο κατέχει η έννοια του οράματος1. 

Στο όραμα καθορίζεται το μέλλον της δημόσιας οργάνωσης, δηλαδή η κατεύθυνση 

των δράσεων της, αλλά και το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για την 

επίτευξη του στόχου αυτού.  

β) Ο προσδιορισμός στρατηγικών ζητημάτων 2  αποτελεί τον πυρήνα της 

διαδικασίας του στρατηγικού προγραμματισμού με αξιωματική προϋπόθεση την 

διερεύνηση αφενός του ευρύτερου πεδίου δράσης του οργανισμού δηλαδή του 

εξωτερικού περιβάλλοντος του και την ενδοοργανωτική διάγνωση του οργανισμού 

αφετέρου, δηλαδή του εσωτερικού του περιβάλλοντος.  

  Σύμφωνα με την κυρίαρχη άποψη στρατηγικό ζήτημα είναι εκείνο που μπορεί να 

επηρεάσει την λειτουργία του οργανισμού ουσιαστικά. Οι στρατηγικές αποφάσεις 

και επιλογές είναι η διαμόρφωση της ουσίας του περιεχομένου ενός στρατηγικού 

προγράμματος  Βασικά γνωρίσματα  μιας στρατηγικής επιλογής3 είναι η εκτίμηση 

της δυνατότητας υλοποίησης της και ειδικότερα αν από πλευράς τεχνικής και 

κόστους είναι εφικτή καθώς και των συνεπειών της : ποιες κατηγορίες πολιτών 

ωφελούνται ή θίγονται από την λήψη μιας απόφασης. 

  Η ανίχνευση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας του 

οργανισμού, η μελέτη και ανάλυση  δηλαδή των ευκαιριών και κινδύνων και των 

δυνατοτήτων και αδυναμιών του, συνιστούν τις αναλυτικές προϋποθέσεις 

προσδιορισμού της στρατηγικής σημασίας ζητημάτων. Η ανίχνευση 4  του 

εσωτερικού περιβάλλοντος  ειδικότερα αφορά την ενδοοργανωτική διάγνωση η 

οποία  εστιάζεται:   

 Στον προσδιορισμό του βαθμού συνέργειας μεταξύ των υποσυστημάτων του 

οργανισμού  

                                                
1  Για τον Παπαδάκη ο.π.  , η αποστολή διατυπώνει τον βασικό σκοπό του οργανισμού ή της 
επιχείρησης . Το  Όραμα  περιγράφει τη μορφή του οργανισμού  στο μέλλον , θέτει συγκεκριμένους 
στόχους και οδηγεί τη στρατηγική . Το όραμα και η αποστολή αποτελούν τους πρωταρχικούς 
κρίκους από τους οποίους απορρέουν οι στρατηγικοί στόχοι , η ίδια η στρατηγική του οργανισμού 
καθώς και οι επιμέρους τακτικές κινήσεις ενώ η δήλωση και διάδοση τους :  Εξασφαλίζει ομοφωνία 
για τους οργανωσιακούς σκοπούς  , Βοηθά στην λήψη στρατηγικών αποφάσεων ,  Παρέχει το 
γενικό οργανωσιακό στίγμα και κλίμα , Διευκολύνει τη μετάφραση των επιχειρησιακών στόχων σε 
καθημερινές λειτουργικά κατανεμημένες αρμοδιότητες  , Καθορίζει τους επιχειρησιακούς σκοπούς 
κατά τέτοιο τρόπο ούτως ώστε κόστος, χρόνος, απόδοση να μπορούν να ελεγχθούν. 
2  Μιχαλόπουλος N. ο .π  σελ. 106 -120  
3 . Μιχαλόπουλος  ο.π. σελ.128   
4  Μιχαλόπουλος ο.π. σελ 103  
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 Στην ανάλυση και αξιολόγηση της καταλληλότητας του οργανωτικού 

σχεδιασμού , 

 Στον προσδιορισμό της λειτουργικής επάρκειας των διοικητικών διαδικασιών 

μέσα από τις οποίες διεκπεραιώνονται διάφορα ζητήματα όπως η στοχοθεσία, η 

επικοινωνιακή διάδραση μεταξύ των στελεχών, η διευθέτηση συγκρούσεων.  

 

2η Φάση : Η υλοποίηση του Στρατηγικού Προγράμματος . 

  Εάν με τις στρατηγικές αποφάσεις επιλέγεται η  μελλοντική κατεύθυνση της 

δημόσιας οργάνωσης από την άλλη πλευρά είναι θεμελιώδους σημασίας η απόφαση 

των ενεργειών, δράσεων και προγραμμάτων των οποίων η υλοποίηση οδηγεί προς 

αυτήν την κατεύθυνση. Το στάδιο της υλοποίησης της στρατηγικής περιλαμβάνει: 

 Τα προγράμματα που καθορίζουν με επαρκείς λεπτομέρειες τις επιμέρους 

διαδικασίες ή βήματα για την επίτευξη των στρατηγικών που αποφασίσθηκαν. 

Είναι απαραίτητο βήμα, κατά το οποίο η στρατηγική και οι γενικοί στόχοι 

χωρίζονται σε επιμέρους μικρότερα κομμάτια-στόχους για να είναι πρακτικά 

δυνατή η εφαρμογή τους. Η χρονική τους διάρκεια είναι σχετικά μικρή και 

εφαρμόζονται στους δημόσιους οργανισμούς στα πλαίσια μιας συνολικής 

στρατηγικής. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι το επιχειρησιακό πρόγραμμα. 

 Τους προϋπολογισμούς που εκφράζουν σε ποσοτικούς -χρηματοοικονομικούς 

όρους τα προγράμματα καθώς και τα κέρδη που αναμένονται από αυτά. Με 

οικονομικό προγραμματισμό εκτιμώνται οι πόροι ανά πηγή χρηματοδότησης και 

κατανέμονται στα σχέδια δράσης προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες των 

δράσεων .  

 Τις διαδικασίες υλοποίησης που είναι1 οι λειτουργίες εκείνες που μπορούν 

να υποδιαιρεθούν σε ένα συγκεκριμένο αριθμό επιμέρους απλών - και τις 

περισσότερες φορές επαναλαμβανόμενων – ενεργειών με την ανάπτυξη σχεδίων 

δράσης ή διαδικασιών  τα οποία είναι βήματα που βασίζονται στα προγράμματα 

και στους προϋπολογισμούς και ολοκληρώνουν την εφαρμογή του σχεδιασμού. 

Είναι το σύνολο των μικρότερων μερών στο οποίο μπορεί να χωριστεί η 

στρατηγική . 

 Πολιτικές: Διαμορφώνουν ένα πλαίσιο για ομοιόμορφη και αποτελεσματική 

αντιμετώπιση ίδιων ζητημάτων . Οριοθετούν μια περιοχή μέσα στην οποία πρέπει 

να λαμβάνονται οι αποφάσεις και εξασφαλίζουν ότι αυτές θα είναι συνεπείς με 

                                                
1  Ματάκου Σουμπενιώτη ο.π. σελ. 47 
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ΟΡΑΜΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ
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ΔΡΑΣΗΣ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Ε.Σ.

Α
Ν
Α
Θ
Ε
Ω
Ρ
Η
Σ

ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜ ΟΥ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ –
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ε.Σ.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜ ΟΣ

ΟΡΑΜΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜ ΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΔΡΑΣΗΣ

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Ε.Σ.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜ ΟΥ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ –
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ε.Σ.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜ ΟΣ

τους στόχους και τις στρατηγικές και θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική 

υλοποίηση αυτών . 

 

 

3η  Φάση . Η αξιολόγηση και η διασύνδεση της υλοποίησης του στρατηγικού 

Προγραμματισμού με την  μέτρηση αποτελεσμάτων: 

Η αξιολόγηση αφορά την μέτρηση της απόδοσης και την εκτίμηση της 

αποτελεσματικότητας της στρατηγικής που εφαρμόζεται.  

  Ο στρατηγικός προγραμματισμός για τον Μιχαλόπουλο συνδέεται1 άρρηκτα με την 

μέτρηση των αποτελεσμάτων της στοχοθεσίας του οργανισμού. Ο στρατηγικός 

προγραμματισμός μιας δημόσιας οργάνωσης ορίζει το προς μέτρηση αντικείμενο , 

δηλαδή την επιδιωκόμενη στοχοθεσία η οποία αξιολογείται παρέχοντας την 

απαραίτητη ανάδραση . Με τον τρόπο αυτό καθίσταται προφανής η άρρηκτη σχέση 

μεταξύ μέτρησης αποτελεσμάτων2 και του στρατηγικού προγραμματισμού.  

 

Συνοψίζοντας η απεικόνιση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού δίνεται 

στο παρακάτω σχήμα3 : 

 

 

                                                
1    Ν. Μ. 256 
2 Μιχαλόπουλος Ν.( 2007) « Δημόσια Διοίκηση στην  εποχή των  αποτελεσμάτων» εκδ. Παπαζήση 
 Η Δημόσια Διοίκηση στην εποχή των εποχή  αποτελεσμάτων  σελ 190) 
3 Σουμπενιώτης - Ματάκος ο.π σελ. 34 
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3.3  Ο Στρατηγικός  και ο Επιχειρησιακός Προγραμματισμός σε έναν ΟΤΑ  

 

  Σύμφωνα με τον οδηγό σύνταξης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στους ΟΤΑ 1 : 

Ο Στρατηγικός  Προγραμματισμός είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ο ΟΤΑ 

διαμορφώνει την αποστολή του, το όραμα, τους μακροπρόθεσμους στόχους του και 

τις στρατηγικές του για την επιτυχή υλοποίηση των παραπάνω . 

 

 Το στρατηγικό σχέδιο Δήμου  περιλαμβάνει:  

α) Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης,  του εσωτερικού κι εξωτερικού 

περιβάλλοντος του Δήμου  

β) Το όραμα της δημοτικής αρχής  

γ) Τη στρατηγική τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης  

δ)  Τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου στους τομείς π.χ.  

 «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»,  
 «Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός»,  
 «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» 
 

Ο Επιχειρησιακός Προγραμματισμός υλοποιεί τον στρατηγικό προγραμματισμό 

και είναι η διαδικασία μέσω της οποίας αποφασίζονται  συγκεκριμένα , ποσοτικά , 

ποιοτικά και χρονικά οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν και τα μέσα που θα 

χρησιμοποιηθούν προκειμένου να επιτευχθούν μετρήσιμοι βραχυπρόθεσμοι και 

μακροπρόθεσμοι στόχοι και περιλαμβάνει:  

α) Στρατηγικό σχέδιο τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου  

β) Σχέδια δράσης όλων των υπηρεσιακών μονάδων για την εφαρμογή της 

στρατηγικής κατά τη επόμενη τετραετία  

γ) Τετραετές πρόγραμμα δράσεων που θα υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες του 

Δήμου  

δ) Οικονομικό προγραμματισμό εσόδων και δαπανών  

ε) Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος  

ζ) Ετήσια2 προγράμματα δράσης το περιεχόμενο των οποίων δράσης προκύπτει από 

την κατ’ έτος εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράμματος σε κάθε υπηρεσιακή 

μονάδα . 

Ο  Επιχειρησιακός Προγραμματισμός ενοποιεί και συνθέτει:  

                                                
1 Οδηγός κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΕΤΑΑ 2007 
2  Εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών ΔΙΠΑ/Φ 4οικ.5270/1-3-2007 της Δ/νσης Ποιότητας & 
Αποδοτικότητας ΓΓ Δημόσιας Διοίκησης «  Ανάπτυξη Συστήματος Στρατηγικής Διοίκησης» 
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Στόχους . Πρόκειται για συγκεκριμένα αποτελέσματα προς επίτευξη σε 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ( βραχυπρόθεσμοι , μεσοπρόθεσμοι )  

Προγράμματα Δράσης : Περιλαμβάνουν τους στόχους καθώς και τις ενέργειες και 

τα μέσα που απαιτούνται για την επίτευξη όλων των στόχων των οργανωτικών 

μονάδων του οργανισμού.  

Προϋπολογισμούς  : Αποτελούν την οικονομική έκφραση των προγραμμάτων 

δράσης και περιλαμβάνουν τα έσοδα και τις δαπάνες που συνδέονται με την 

υλοποίηση των προγραμμάτων δράσης .  

Πολιτικές: Συνδέονται με την υλοποίηση των στρατηγικών και των προγραμμάτων 

δράσης 

 

  Γενικότερα οι συναφείς γενικοί στόχοι του στρατηγικού προγράμματος  

ομαδοποιούνται σε προτεραιότητες – Μέτρα και τα συναφή Μέτρα ομαδοποιούνται 

σε ευρύτερες προτεραιότητες – Άξονες . Οι Άξονες τα Μέτρα οι Δράσεις και 

Ενέργειες , συγκροτούν ιεραρχικό διάγραμμα στο οποίο γίνεται σταδιακή 

εξειδίκευση της αποστολής και του οράματος του οργανισμού  

Η αρχιτεκτονική του Επιχειρησιακού Προγράμματος, αντανακλά την 

Προγραμματική δομή του Δήμου και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του ( βλ. 

σχήμα ) που διαφέρει από την οργανωτική διάρθρωση του οργανισμού , δίνει την 

εικόνα ενός ενιαίου και συνεκτικού προγράμματος που βασίζεται σε ιεραρχημένες 

συνολικές προτεραιότητες με βάση την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 

και τα κρίσιμα ( στρατηγικά ) ζητήματα . 
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Αποστολή     –    Όραμα 

Άξονας Προτεραιότητας 1 
Στόχοι τοπικής ανάπτυξης  

Άξονας Προτεραιότητας 2 
Περιβάλλον Ποιότητα Ζωής 

Μέτρο 3.1 
Διαδικασίες 
Λειτουργίας 

Άξονας Προτεραιότητας 3 
Εσωτερική διοικητική Ανάπτυξη 

Γενικός στόχος 2.1.1. 
Πολεοδόμηση Επέκταση 

σχεδίου Πόλης 

Αρμόδια Υπηρεσία  

Σχέδιο Δράσης  

Αρμόδια Υπηρεσία  
 

Γενικός στόχος 3.1.1. 
Εφαρμογή σύγχρονων αρχών 

Διαχείρισης 

Σχέδιο Δράσης  
 

Μέτρο 2.1 
Οικιστική Ανάπτυξη 

του Δήμου 

Σχέδιο Δράσης 
Συγκρότηση και Λειτουργία «Ομάδας Διοίκησης 

Έργου» στο Πολεοδομικό Αντικείμενο 

Δράση 3.1.1.1  Εκπαίδευση προσωπικού 

Ενέργεια 3.1.1.1.1. «Διοίκηση Έργου» 

Γενικός στόχος 1.1.2. 
 

Μέτρο 1.1 
Υποδομές του Δήμου 
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3.4   Η σύνδεση Στρατηγικού - Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Επιχειρησιακού    

προγραμματισμού  

 

     Από το τέλος της δεκαετίας του '70 με τον Ν. 947/79 και από τις αρχές της 

δεκαετίας του '80 και τον Ν. 1337/83 θεσμοθετήθηκε  στην Ελλάδα μια σημαντική 

καινοτομία , στον πολεοδομικό σχεδιασμό και στην μεθοδολογία της οικιστικής 

ανάπτυξης  . Καθιερώθηκαν με μεγαλύτερη σαφήνεια , ιδιαίτερα με τον Ν. 1337/83 

στην φάση του σχεδιασμού , δύο επίπεδα πολεοδομικών μελετών.  

   Το 1ο  επίπεδο εξέταζε τις πραγματικές ανάγκες της πόλης, τις υφιστάμενες 

οικιστικές και οικονομικές δυνατότητες της. Αναφερόταν σε αναπτυξιακά μεγέθη, 

προδιαγραφές και δέσμευε την συμβατότητα με την δομή και λειτουργία της πόλης, του 

2ου εξειδικευμένου στην πράξη μελετητικού επιπέδου που ακολουθούσε.  

   Αν επομένως μια περιοχή εντασσόταν στον πολεοδομικό ιστό μιας πόλης ως 

οικιστική επέκταση και ανάπτυξη το προαναφερόμενο θεσμικό πλαίσιο μας 

“υποχρέωνε”, να σκεφτούμε πως κατά συνέπεια θα διαμορφωθεί η πόλη  και όχι να 

περιοριστούμε μόνο στην εντασσόμενη οικιστική περιοχή  και τις ανάγκες της, όπως 

συνέβαινε για μισό σχεδόν αιώνα προηγουμένως με τα πάσης φύσεως ρυμοτομικά 

σχέδια.  Η παραπάνω αλληλεξάρτηση των δύο επιπέδων μελετών για την πολεοδομική 

ανάπτυξη συνιστούσε για τον πολεοδομικό σχεδιασμό μια βάση συνολικής και 

συστημικής σκέψης για την πόλη.  

 

  Με τον του Ν. 2508/97 διευρύνεται σημαντικά η ρυθμιστική εμβέλεια του μέχρι τότε 

πολεοδομικού σχεδιασμού και τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ( ΓΠΣ ) πρέπει να 

συνδέονται και να εναρμονίζονται με τις προδιαγραφές του χωροταξικού σχεδιασμού 

του ανώτερου προγραμματικού επιπέδου ( εν προκειμένου με το Ρυθμιστικό Σχέδιο 

Θεσσαλονίκης ), συμβάλλοντας στην  υλοποίηση  του περιφερειακού και εθνικού 

χωροταξικού σχεδιασμού. 

   Το νέο ΓΠΣ ξεπερνά το ρυθμιστικό πλαίσιο «Σχέδια επέκτασης πόλης – 

υφιστάμενη πόλη»1, συνδέεται γενικότερα με την αειφορική ανάπτυξη, αποκτά για τους 

Δήμους ένα χαρακτήρα «Στρατηγικού οδικού χωρικού χάρτη» τοπικής ανάπτυξης. Η 

ειδοποιός διαφορά  του νέου θεσμικού πλαισίου, σε σχέση με το προηγούμενο, έγκειται 

στον περισσότερο διαχειριστικό και ολοκληρωμένο χαρακτήρα του: Η έγκριση του 

Γενικού πολεοδομικού Σχεδίου με βάση το παλιό πλαίσιο είχε σαν μόνη συνέπεια την 

θεσμοθέτηση ζωνών χρήσεων γης και των όρων δόμησης, με βάση το προγραμματικό 

                                                
1 που κυρίως είχε επικεντρωθεί το μέχρι τότε θεσμικό πλαίσιο των ΓΠΣ με τον Ν. 1337/1983. 



 
 

43

μέγεθος πληθυσμού και τις παρατηρούμενες τάσεις οικιστικής ανάπτυξης. Με το 

παραπάνω νέο θεσμικό πλαίσιο η έγκριση του Γενικού πολεοδομικού Σχεδίου, πέραν 

των προαναφερόμενων συνεπειών, διευρύνεται χωρικά και έχει σαν αποτέλεσμα, την 

σύσταση οργάνων εφαρμογής τους την κατάρτιση αναπτυξιακού προγράμματος με 

χρονικό προγραμματισμό και πηγές χρηματοδότησης, μηχανισμούς παρακολούθησης 

και αξιολόγησης, με  απαραίτητη προϋπόθεση ουσιαστικές συμμετοχικές διαδικασίες 

και κοινωνική διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και τους φορείς της, σε όλες τις 

φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης.1  

   Με τους Ν. 2508/97 και 2742/99 για τον χωροταξικό σχεδιασμό και αειφορική 

ανάπτυξη, ελληνικό πολεοδομικό σύστημα που βασίζεται στον φυσικό σχεδιασμό 

πρέπει να αλλάξει και ότι στο εξής ο πολεοδομικός σχεδιασμός πρέπει να εντάσσεται 

ουσιαστικά στον ευρύτερο χωροταξικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιοχής που 

αναφέρεται.2  

  Με το παραπάνω θεσμικό3 πλαίσιο δηλαδή  η κατεύθυνση η οποία δίνεται είναι να 

μην υπάρχει στην πολεοδομική εξέλιξη ένα απλό διάγραμμα χρήσεων γης, αλλά ένα 

σύνολο στόχων, κατευθύνσεων και προγραμμάτων για την ανάπτυξη του χώρου  με 

βάση κοινωνικά – αναπτυξιακά κριτήρια.  

  Το  θεσμικό πλαίσιο του πολεοδομικού σχεδιασμού με τον Ν. 2508/97  συνεχίζει και 

επεκτείνει το καινοτομικό πνεύμα του Ν.1337/83 , δίνοντας ένα περισσότερο 

ευδιάκριτο στρατηγικό χαρακτήρα στις χωροταξικές και πολεοδομικές εφαρμογές . Οι 

προδιαγραφές του θεσμικού πλαισίου κατευθύνουν τις εκπονούμενες μελέτες ΓΠΣ, 

στην διατύπωση των εναλλακτικών σεναρίων της τοπικής ανάπτυξης με την καθιέρωση 

της sowt ανάλυσης για την διερεύνηση, διάγνωση και εντοπισμό πλεονεκτημάτων , 

ευκαιριών , αδυναμιών και απειλών στην μελέτη των κοινωνικοικονομικών και 

χωρικών στοιχείων και δεδομένων . 

   Με τον Ν. 2742/1999  θεσμοθετείται ο στρατηγικός χαρακτήρας του χωροταξικού 

σχεδιασμού του ευρύτερου χώρου , συνδέεται με την αειφόρο και ισόρροπη ανάπτυξη , 

αποκτά ολοκληρωμένο χαρακτήρα δηλαδή περιεχόμενο φυσικό , οικονομικό , 

κοινωνικό και περιλαμβάνει το χωροταξικό σχεδιασμό σε εθνικό επίπεδο και επίπεδο 

περιφέρειας . Τα περιφερειακά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού αποτελούν σε κάθε 

περιφέρεια στρατηγικούς στόχους και κατευθύνσεις για την οργάνωση και διαχείριση 

                                                
1  Τασία Λαγουδάκη Συνέδριο  ΚΕΔΚΕ  2007 
2  Χριστοφιλλόπουλος Δ. ο.π. , θεωρήθηκε ότι διαφορετικά, η όλη διαδικασία θα μονοπωληθεί από τους 
τεχνοκράτες «ειδικούς» και ο τελικά προβληματισμός θα επικεντρωθεί στα σχεδιαγράμματα και τις αποτυπώσεις , 
στα συστήματα και συντελεστές δόμησης , στα ποσοστά κάλυψης των οικοπέδων και στην μηχανιστική εφαρμογή 
των αριθμητικών σχέσεων των πολεοδομικών και στεγαστικών παραμέτρων..  
3 Αραβαντινός ο.π.  σελ. 102-103  
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του χώρου , εξειδικεύουν τις προγραμματικές κατευθύνσεις του εθνικού χωροταξικού 

σχεδίου και παρέχουν  στα κατώτερα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού δηλαδή τα Γενικά 

Πολεοδομικά Σχέδια των Δήμων , τις κατευθύνσεις για την λειτουργική και συνεκτική 

διαχείριση του χώρου με τις οποίες οφείλουν να εναρμονίζονται .  

   Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ( Γ.Π.Σ) και η τροποποίηση του , είναι συνεπώς  

ένα στρατηγικό σχέδιο :  

  Αποτελεί  την βάση του πολεοδομικού σχεδιασμού ενός Δήμου και συνιστά το 

ευρύτερο χωρικό πλαίσιο στόχων και επιλογών τοπικής ανάπτυξης και 

προσανατολίζεται στην εφαρμογή ενιαίων ολοκληρωμένων σχεδίων τοπικής ανάπτυξης . 

Μέσω αυτού αποδίδεται το «στρατηγικό στίγμα» του πολεοδομικού σχεδιασμού, με την 

έννοια ότι  το αναπτυξιακό όραμα  στη τοπική κοινωνία πρέπει να κατανοείται και να 

τεκμηριώνεται στον χώρο και την χωροταξία.  

  Ενώ για παράδειγμα μια Πολεοδομική μελέτη1 επέκτασης του σχεδίου πόλης, έχει μια 

«απλοϊκότητα» και στην βασική της έκφραση είναι «Σχέδιο» που απέχει από 

διερευνήσεις αιτίων-επιπτώσεων και σχετίζεται αποκλειστικά με ό,τι παρουσιάζεται σε 

μια συγκεκριμένη έκταση του χώρου, δηλαδή τον «φυσικό σχεδιασμό», στο ΓΠΣ 

προγραμματίζονται όλα τα χωρικά δεδομένα της περιοχής στα οποία θα στηριχθεί η 

κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, επισημαίνονται αιτίες αποτελέσματα και επιπτώσεις, 

αναλύονται οι αλληλεξαρτήσεις και τα αποτελέσματα των χρήσεων γης που επιλέγονται 

με τις λειτουργίες της πόλης όπως: Κατοικία - Κέντρο πόλης – Κυκλοφορία – 

Μεταφορές– Κοινωνικές λειτουργίες και εγκαταστάσεις - Ελεύθεροι χώροι – Αναψυχή 

- Εργασία – παραγωγική ανάπτυξη.  

   Ο Σχεδιασμός μέσα από τα νέα ΓΠΣ καλύπτει τώρα όχι μόνο τις πολεοδομημένες 

και τις προς πολεοδόμηση περιοχές αλλά όλη την έκταση του Δήμου , δομημένο και μη 

περιβάλλον , αστική και περιαστική περιοχή , εντός και εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή . 

Συνεπώς αποτελούν μια νέα κατηγορία σχεδίων που δεν στοχεύουν στην δόμηση και 

την επέκταση και δεν είναι πλέον κάποια απλά εργαλεία οικιστικών επεκτάσεων αλλά 

αποτελούν την χωρική έκφραση και προβολή της μιας τοπικής αναπτυξιακής 

στρατηγικής:   

   Τα δύο μέρη αυτά μέρη πρέπει να είναι αλληλένδετα και αλληλεξαρτώμενα . Η 

έλλειψη της χωρικής διάστασης δυσχεραίνει ή και ματαιώνει την υλοποίηση των 

αναπτυξιακών επιλογών και το αντίστροφο, ο χωρικός σχεδιασμός προϋποθέτει την 

ύπαρξη προγράμματος οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Το αναπτυξιακό 

πρόγραμμα θέτει τις βασικές επιλογές που αφορούν την κοινωνικοοικονομική πλευρά 

                                                
1 (Αραβαντινός Α. ο.π. σελ.. 139) 
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και διαγράφει στα πλαίσια των αρχών και των προτάσεων του, μια οργάνωση χώρου 

που θα προκύψει από  τις διάφορες χρήσεις του χώρου. Για να εκπονηθεί συνεπώς ένα 

αναπτυξιακό πρόγραμμα είναι απαραίτητη η γνώση των χωροταξικών και 

πολεοδομικών στοιχείων του χώρου στον οποίο αναφέρεται. 

   Το νέο ΓΠΣ επηρεαζόμενο από τις ευρωπαϊκές επιδράσεις διαπνέεται από την αρχή 

της οικονομίας του εδάφους και άρα στην με φειδώ προσφυγή στις οικιστικές 

επεκτάσεις με σκοπό την εξασφάλιση και διατήρηση της βιωσιμότητας ( αειφορία) και 

συνεπώς προσανατολίζει στην αναβάθμιση, ανάπλαση των ήδη υφιστάμενων πόλεων .  

  Σύμφωνα με τα παραπάνω ο πολεοδομικός σχεδιασμός  αποτελείται 1  από δυο 

αναπόσπαστα μέρη:  πρόγραμμα κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και την 

έκφραση του στον δεδομένο χώρο.   

   Συνεπώς τα δυο μέρη , αναπτυξιακός και πολεοδομικός σχεδιασμός θα πρέπει να 

είναι αλληλένδετα και αλληλεξαρτώμενα ( βλ. παρακάτω  σχήμα)  . Σε αντίθετη 

περίπτωση η  έλλειψη της χωρικής διάστασης δυσχεραίνει ή ματαιώνει την υλοποίηση 

διαφόρων αναπτυξιακών επιλογών και το αντίστροφο ο χωρικός σχεδιασμός 

προϋποθέτει απαραίτητα την ύπαρξη προγράμματος κοινωνικής και οικονομικής 

ανάπτυξης.    

  Το αναπτυξιακό πρόγραμμα θέτει τις βασικές επιλογές που αφορούν την 

κοινωνικοοικονομική πλευρά και διαγράφει μια οργάνωση χώρου που θα προκύψει από 

τις διάφορες χρήσεις του . Από την άλλη πλευρά για να εκπονηθεί ένα πρόγραμμα 

απαραίτητη είναι η γνώση των χωροταξικών και πολεοδομικών στοιχείων. 

  Η σύνδεση Στρατηγικού - Πολεοδομικού Σχεδιασμού επιτυγχάνεται όταν 

αναγνωρίζεται ότι ο Πολεοδομικός σχεδιασμός αποτελεί στρατηγική η οποία 

υλοποιείται με την ενσωμάτωση της στον αναπτυξιακό προγραμματισμό του φορέα που 

τον αναλαμβάνει και στο πλαίσιο αυτό συγκροτούνται στους προγραμματικούς θεσμούς 

( Επιχειρησιακό πρόγραμμα ) όργανα εφαρμογής, διαμορφώνονται προγράμματα 

δράσης για την εφαρμογή  των  στόχων του, εντοπίζονται πόροι και πηγές 

χρηματοδότησης, διαμορφώνονται χρονοδιαγράμματα. 

  
 

                                                
1 Χριστοφιλλόπουλος Δ. ο.π. σελ. 102  
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Η ενσωμάτωση του Πολεοδομικού Σχεδιασμού στον Αναπτυξιακό προγραμματισμό σε ένα πλαίσιο Ανάλυσης – 

Σχεδιασμού – Εφαρμογής και Παρακολούθησης του  .  προσαρμογή από  Πηγή : Τ. Λαγουδάκη  ΚΕΔΚΕ . 

Συνέδριο Χωροταξίας Αθήνα 2008 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

 

4. Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

 

   Με τον Ν. 3208/του 2004 θεσμοθετήθηκαν στην ελληνική δημόσια διοίκηση οι 

διαδικασίες του  στρατηγικού σχεδιασμού  και επιχειρησιακού προγραμματισμού με 

στόχο την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της δράσης τους . Οι δημόσιοι 

οργανισμού άρχισαν να κάνουν αναφορές έστω σε επίπεδο λόγου στην σημασία της 

προετοιμασίας του μέλλοντος τους και να αποτυπώνουν στο λεξιλόγιο που 

χρησιμοποιούν έννοιες, όπως του οράματος και της αποστολής, της στρατηγικής και 

του στρατηγικού σχεδιασμού, του επιχειρησιακού προγραμματισμού, της 

μακροπρόθεσμης στοχοθεσίας και των προϋποθέσεων υλοποίησης της. Σήμερα σχεδόν 

όλες οι απόψεις και σχετικές μελέτες συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα 

των παραπάνω καινοτόμων διαδικασιών και μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων ήταν 

ιδιαίτερα πενιχρά . Η διαπίστωση αυτή έχει ένα σχεδόν πυρήνα και κοινό παρανομαστή: 

την δομή και λειτουργία των δημόσιων οργανώσεων ως στατικά γραφειοκρατικά 

συστήματα που αγνοούν το ευρύτερο περιβάλλον τους και την κοινωνία στην οποία 

απευθύνονται και από την οποία νομιμοποιούνται.    

 

4.1    Η δημόσια γραφειοκρατία και το δημόσιο Management   

 

  Είναι παραδεκτό πλέον ότι ενώ η γραφειοκρατία θεωρείται επαρκής οργανωτική 

μορφή 1  για την αντιμετώπιση ορισμένης κατηγορίας προβλημάτων ( απλών και 

ομοιόμορφων ), αμφισβητείται η ικανότητα της να αντιμετωπίσει επαρκώς προβλήματα 

αυξημένης πολυπλοκότητας και όταν οι εξωτερικές συνθήκες ενός οργανισμού 

χαρακτηρίζονται από υψηλούς ρυθμούς αλλαγών, αστάθεια, αυξημένη πολυπλοκότητα, 

τεχνολογική πρόοδο, στενότητα πόρων.  

  Η κυρίαρχη αντίληψη περί οργάνωσης στην ελληνική δημόσια διοίκηση είναι η 

εμμονή  στα στατικά οργανωτικά σχήματα και η κάθετη τυπική οργάνωση με αρνητικά 

αποτελέσματα την έλλειψη συντονισμού και συνεργασίας, την αδυναμία συντονισμένης 

αντιμετώπισης σύνθετων τοπικών προβλημάτων και την ανελαστικότητα στην 

κατανομή αρμοδιοτήτων και προσωπικού ανάλογα με τους εκάστοτε στόχους. 

                                                
1 Μιχαλόπουλος Ν (2003) «Από την δημόσια γραφειοκρατία στο Δημόσιο Management» εκδ. Παπαζήση σελ. 34 
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  Οι μέχρι σήμερα οργανωτικές προσεγγίσεις1 στην δημόσια διοίκηση στηρίζονται στις 

αρμοδιότητες και στον σχεδιασμό του οργανογράμματος που προβλέπει τις αναγκαίες 

διοικητικές ενότητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων. Γενική διαπίστωση σήμερα 

είναι ότι το οργανόγραμμα ενός δημόσιου οργανισμού  όσο χρήσιμο και αν είναι για την 

περιγραφή της ιεραρχικής δομής, δίνει ελλιπή περιγραφή για την εικόνα του τι ακριβώς 

κάνει ένας δημόσιος οργανισμός . Το βασικό μειονέκτημα είναι ότι δεν αναφέρονται 

σημαντικά στοιχεία που αφορούν την λειτουργία του οργανισμού , όπως οι πολίτες – 

πελάτες και οι υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτούς, αλλά και η ροή των διεργασιών 

που αναπτύσσει, παράγει και μεταφέρει τις υπηρεσίες – προϊόντα έως το σημείο όπου 

τα τελευταία φτάνουν στον πολίτη –πελάτη. Στην σύγχρονη θεώρηση της διοίκησης , οι 

οργανισμοί θεωρούνται ανοικτά και πολύπλοκα συστήματα, τα οποία βρίσκονται σε 

συνεχή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, επιδιώκοντας συγκεκριμένους στόχους 

ανάλογα με τους σκοπούς, την αποστολή και την φύση του αντικειμένου τους. 

   Η αποτελεσματικότητα της οργάνωσης εξαρτάται από τις σχέσεις που αναπτύσσει 

με το περιβάλλον2 της . Σήμερα ευρέως υποστηρίζεται ότι στις σύγχρονες οικονομίες, ο 

επιχειρησιακός προσανατολισμός τείνει να καταστεί κύριος τρόπος για την υλοποίηση 

της στρατηγικής των επιχειρήσεων και των οργανισμών και ότι και οι δημόσιοι 

οργανισμοί θα πρέπει να αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα του Δημόσιου Management .  

Γενικότερα, οι λόγοι εδραίωσης 3του δημόσιου Management είναι:  

 Η λειτουργική ανεπάρκεια των γραφειοκρατικών οργανώσεων σε συνθήκες 

χρηματοοικονομικής στενότητας  

 Η πληροφοριακή έκρηξη  

 Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας  

 Οι αυξημένες αξιώσεις των πολιτών –πελατών των δημόσιων υπηρεσιών για ποιοτικές 

υπηρεσίες  

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι αναλυτικές διαφορές 4 μεταξύ δημόσιας 

γραφειοκρατίας και του δημόσιου Management: 

 

 

 

 

 

                                                
1 Διοικητικός εκσυγχρονισμός Μελέτη ΙΤΑ σελ. 95-97  
2 Μπουραντάς Δ. ο.π. σελ .123 

3 Μιχαλόπουλος Ν (2003) «Από την δημόσια γραφειοκρατία στο Δημόσιο Management» εκδ. Παπαζήση σελ 53.  
4   Μιχαλόπουλος  ο.π.  σελ 63)   . 
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Δημόσια Γραφειοκρατία Δημόσιο Management 

Βραχυπρόθεσμος Προγραμματισμός Μακροπρόθεσμος Βραχυπρόθεσμος 

Στατική στοχοθεσία Δυναμική στοχοθεσία 

Αποφυγή λαθών Επιδίωξη επιτυχίας 

Δευτερεύουσας  σημασίας   οι 

οικονομικοί πόροι 

Πρωτεύουσας  σημασίας 

οι οικονομικοί πόροι 

Ιεραρχική και άκαμπτη δομή Απέριττη δομή 

Περιορισμένη εκχώρηση της εξουσίας
Μέγιστη εκχώρηση της εξουσίας  λήψης 

αποφάσεων 

Έμφαση στους τύπους Έμφαση στα αποτελέσματα 

      

 

Ο Θ. Τσέκος1 θεωρώντας την δημόσια γραφειοκρατία και το δημόσιο Management 

διαφορετικά διοικητικά υποδείγματα, τα αντιπαραβάλλει ως «Κανονιστικό» και 

«Επιχειρησιακό» αντίστοιχα με τις εξής διαδικασίες :  

 

Ως προς την αποστολή της διοίκησης  

  α. Το Κανονιστικό υπόδειγμα επικεντρώνεται στη διασφάλιση του δημόσιου 

συμφέροντος  

  β. Το Επιχειρησιακό επικεντρώνεται στην παραγωγή αξιών χρήσης , και σε τελική 

ανάλυση στην παροχή υπηρεσιών . 

 

Ως προς τα αποτελέσματα της διοικητικής δράσης  

α. Το Κανονιστικό υπόδειγμα βλέπει διοικητικές πράξεις  

β. Το Επιχειρησιακό δίνει έμφαση στα φυσικά αποτελέσματα  

 

Ως προς την αντίληψη της νομιμότητας  

α. Για το Κανονιστικό  αποτελεί την κυρίαρχη διάσταση 

β. Για το Επιχειρησιακό είναι ένα εργαλείο μεταξύ άλλων και ίσως όχι το κυρίαρχο  

 

Ως προς την έννοια του διοικητικού χρόνου  

α. Για το Κανονιστικό γίνεται αντιληπτή με τη μορφή προθεσμιών 

                                                
1Τσέκος Θ . Εισήγηση 2007 « Για μια προοδευτική πολιτική» Συνέδριο για την Διοικητική Μεταρρύθμιση   

. 
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β. Στο Επιχειρησιακό προσλαμβάνεται ως κρίσιμη παράμετρος ποιότητας και 

αποδοτικότητας κι ως πόρος η δαπάνη του οποίου πρέπει να ελαχιστοποιείται. 

 

Ως προς την πρόσληψη του ελέγχου  

α. Στο Κανονιστικό γίνεται αντιληπτός ως συμμόρφωση σε διατάξεις  

β. για το Επιχειρησιακό αφορά μια πληθώρα σταθμιζόμενων παραμέτρων νομικού  

οικονομικού , οργανωτικού και ανθρώπινου χαρακτήρα . 

Ως προς την  Αξιολόγηση  

α. Στο κανονιστικό είναι κυρίως αξιολόγηση νομιμότητας ήτοι συμμόρφωση προς 

τυπικούς κανόνες  

β. Στο Επιχειρησιακό αφορά την εκτίμηση αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας 

Ως προς την  Διοίκηση προσωπικού   

α. Στο Κανονιστικό  βασίζεται στα τυπικά προσόντα, στην αρχαιότητα και σε 

πειθαρχικούς ελέγχους  

β. Στο Επιχειρησιακό στην ικανότητα διασφάλισης αποτελεσμάτων  

και την διαρκή ανάπτυξη του ανθρώπινου παράγοντα   

Ως προς την οικονομική διαχείριση  

α. Το Κανονιστικό την προσεγγίζει με την έννοια του σύννομου των δαπανών 

β. Το επιχειρησιακό προσλαμβάνεται ως βελτιστοποίηση της σχέσης μεταξύ του 

κόστους και των αποτελεσμάτων των διοικητικών ενεργειών, δηλαδή ως ανάλυση 

κόστους – οφέλους . 

 

4.2. Άλλες προσεγγίσεις και κριτική του δημόσιου Management στις δημόσιες 

οργανώσεις   

 

   Η εισαγωγή του Management στους δημόσιους οργανισμούς  και η εισαγωγή 

αρχών οργάνωσης και διαχείρισης του ιδιωτικού τομέα στον δημόσιο , προκάλεσε 

έντονους προβληματισμούς και τροφοδότησε με έντονες συζητήσεις σε πολλά επίπεδα 

και η θέση ότι οι δημόσιες οργανώσεις θα έδιναν με την υιοθέτηση του λύση  στα 

σοβαρά ζητήματα της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της δράσης τους 

αντικρούστηκε με διάφορους τρόπους.  
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Μια άλλη προσέγγιση για το δημόσιο Management την σημασία και τις συνέπειες για 

τον ρόλου στην κρατική δράση γίνεται από την Κ. Σπανού στο « Διοίκηση, Πολίτες και 

Δημοκρατία»1 .  

     Η συγγραφέας θεωρεί ότι τα προγράμματα διοικητικής μεταρρύθμισης με 

προσανατολισμό την εισαγωγή του δημόσιου Management  στοχεύουν στην 

υποκατάσταση της δημόσιας γραφειοκρατίας  από την αγορά ως μηχανισμού πόρων . Η 

κριτική της γραφειοκρατίας διατυπώνεται από το νέο αυτό πρότυπο περισσότερο σε 

όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας και ικανότητας ευέλικτης ανταπόκρισης σε 

ατομικές προτιμήσεις και δεν ενδιαφέρεται τόσο για  την συμβατότητα της 

γραφειοκρατίας με την δημοκρατία ως λαϊκή βούληση . Το νέο πρότυπο του δημόσιου 

Management  διεκδικεί την απάντηση στο διαπιστούμενο «πρόβλημα διακυβέρνησης» 

και εμφανιζόμενο ως α-πολιτικό πλαίσιο προβάλλει, έναν οικουμενικό 

διαχειρισιολογικό ορθολογισμό που υπερβαίνει τις διαφορές μεταξύ τομέων και 

υπηρεσιών . Τα  προβλήματα που στόχευσε να επιλύσει το διαχειρισιολογικό 

( managerial ) κράτος προέρχονται από τις αντιφάσεις και συγκρούσεις στο πολιτικό , 

οικονομικό και κοινωνικό πεδίο. Η είσοδος του Management  τα αναπροσδιόρισε ως 

διαχειριστικά προβλήματα. Όροι όπως αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα , 

απόδοση και ποιότητα από- πολιτικοποιούν μια σειρά κοινωνικά ζητήματα 

( αποδοτικότητα τίνος, αποτελεσματικότητα για ποιον ) και κατ’ αυτόν τον τρόπο 

μεταθέτουν πραγματικές επιλογές πολιτικής σε σειρά διαχειριστικών επιλογών. Η 

σχέση δημοκρατίας – γραφειοκρατίας παραχωρεί τη θέση της ως επίκεντρο του 

προβληματισμού στη σχέση γραφειοκρατίας -αγοράς. Βασική συνέπεια αυτής της 

υποκατάστασης είναι η παραπομπή της δημοκρατίας σε δεύτερη μοίρα. Το ερώτημα 

μετατίθεται στο πως η  γραφειοκρατία μπορεί να λειτουργήσει με προδιαγραφές 

ανάλογες με εκείνες της αγοράς.  

 

   Επίσης ο Α. Μακρυδημήτρης2 επισημαίνει ότι η μεταφορά ή η επέκταση των ιδεών 

και μεθόδων διοίκησης οι οποίες ευδοκιμούν στην επιχειρηματική σφαίρα ( busnness 

Management ) και στον δημόσιο τομέα και η ανάλογη προσαρμογή της δημόσιας 

διοίκησης ( pubic Managemet ) παρουσιάζεται ως η επικρατούσα  μεταρρυθμιστική 

τάση στις μέρες μας. Η έμφαση στην αποδοτική και οικονομική διαχείριση δημόσιων 

πόρων συνιστά το αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα της νέας ορθοδοξίας. Υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν καταλήγει σε ακρότητες κυριαρχίας μιας οικονομικής και μόνο 

λογικής στις δημόσιες υποθέσεις, η τάση αυτή έχει κάποι χρησιμότητα και σημασία. 
                                                
1 Κ. Σπανού « Διοίκηση , Πολίτες και Δημοκρατία εκδόσεις Παπαζήση Αθήνα 2000 ) σελ 246 -247   
2 Α. Μακρυδημήτρης « Προσεγγίσεις στην θεωρία οργανώσεων» εκδ. Καστανιώτη 2004 , σελ 69-71   



 
 

52

Όμως η οικονομική διαχείριση δεν είναι το παν. Έχουν την θέση και την σημασία τους 

οι αξίες της δημόσιας πολιτικής, δηλαδή η αντιμετώπιση των δημόσιων υποθέσεων με 

πνεύμα δικαιοσύνης , αντικειμενικότητας και με βάση την αρχή της δημοκρατικής 

διακυβέρνησης. Η « επανάσταση των δομών», δηλαδή η ριζική μεταβολή και ο 

μετασχηματισμός της παραδοσιακής γραφειοκρατίας , μπορεί να είναι ως ένα βαθμό 

αναγκαία, ιδίως στο μέτρο που συνδέεται με τεχνολογικές μεταβολές , την αξιοποίηση 

της πληροφορικής, την αποκέντρωση της εξουσίας , την προώθηση της οργανωτικής 

ευελιξίας και την προσαρμογή της διοικητικής δράσης στις πραγματικές ανάγκες της 

κοινωνίας. Η απογοήτευση από τον κρατισμό και τη γραφειοκρατία , όσο και αν είναι 

δικαιολογημένη, δεν είναι αναγκαίο να οδηγεί και να συνεπάγεται την παντελή 

εξαφάνιση του κράτους και της δημόσιας υπηρεσίας. 

 

  Μια επισκόπηση ξένης βιβλιογραφίας και αναφορικά με το εξωτερικό και εσωτερικό 

περιβάλλον των δημόσιων οργανισμών γίνεται στο «Στρατηγική Ποιότητας στην 

Δημόσια Διοίκηση»1, όπου καταγράφεται μια σειρά παραγόντων που διαφοροποιούν τις 

έννοιες της στρατηγικής, της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας σε ένα δημόσιο 

και  ιδιωτικό οργανισμό .  

  Ειδικότερα :  

   Για το εξωτερικό περιβάλλον των δημόσιων οργανισμών :  

- Πολλοί δημόσιοι οργανισμοί δε γνωρίζουν ακριβώς σε ποια αγορά απευθύνονται, 

δηλαδή ποιοι είναι ακριβώς οι αποδέκτες των υπηρεσιών που παρέχουν και ποιοι 

ταυτόχρονα δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο. 

- Η κύρια διαφορά δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών έγκειται στο γεγονός ότι οι 

δημόσιες υπηρεσίες διοικούνται με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Η λειτουργία 

κάτω από τις εντολές του νόμου περιορίζει την οργανωσιακή ευελιξία και 

αυτονομία .Στο δημόσιο τομέα η διοίκηση χαράσσει στρατηγική και βασίζει τον 

προγραμματισμό της και σε εξωγενείς συνθήκες, κάτι το οποίο δεν απασχολεί μια 

ιδιωτική επιχείρηση.  
- Τους δημόσιους οργανισμούς απασχολούν κοινωνικά προβλήματα, τα οποία και θα 

επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας τους, κάτι το οποίο αφήνει αδιάφορη μια ιδιωτική 

επιχείρηση. 

                                                
1    «Στρατηγική Ποιότητας στην Δημόσια Διοίκηση» Δ. Σουμπενιώτης και Σ. Ματάκος πανεπιστημιακές 
παραδόσεις σελ 13-21 και αναφορές σε Rainey, Backoff και Levine (1976), (Mainzer, 1973; Thompson, 1962; 
Woll, 1963). Appleby, 1945; Mainzer, 1973 (Wamsley και Zald, 1973).  (Baker, 1969 (Gawthrop, 1971; Woll, 
1963) Roessner, 1974; Schulze, 1970).  



 
 

53

- Οι περισσότεροι δημόσιοι οργανισμοί δεν έχουν την πολυτέλεια να διατηρούν μυστική 

τη στρατηγική τους . 

- Η διάχυτη ιδιοκτησία είναι ένα στοιχείο το οποίο διακρίνει ένα δημόσιο οργανισμό από 

έναν ιδιωτικό . Οποιοσδήποτε μπορεί να έχει δικαιώματα ιδιοκτησίας σε ένα δημόσιο 

οργανισμό . 

   Για το εσωτερικό περιβάλλον των δημόσιων οργανισμών :  

- Οι δημόσιοι οργανισμοί έχουν κατά πλειοψηφία πολυάριθμους και πολυποίκιλους 

στόχους που συχνά μπορεί να χαρακτηρισθούν και ως αόριστοι ή ακόμη και 

αλληλοσυγκρουόμενοι. 

- Οι στόχοι σε ένα δημόσιο οργανισμό είναι ασαφείς, αυτό επηρεάζει τη δυσκολία 

προσδιορισμού και τις απαιτήσεις ως προς την αποδοτικότητα του συστήματος 

λειτουργίας τους  

- Οι ηγέτες στους δημόσιους οργανισμούς έχουν κατά κανόνα λιγότερη δύναμη και 

περιορισμένη ελευθερία να τροποποιήσουν ή να αναδομήσουν το σύστημα το οποίο 

διοικούν σε σύγκριση πάντα με αυτούς των ιδιωτικών επιχειρήσεων 

- Η υποκίνηση προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά επίπεδα αποτελεσματικότητας 

και αποδοτικότητας είναι μια πιο δύσκολη διαδικασία στο δημόσιο παρά στον ιδιωτικό 

τομέα .Στον ιδιωτικό τομέα η αποδοτικότητα και παραγωγικότητα αξιολογούνται και τα 

άτομα που συμβάλλουν σε αυτές αναζητούνται και στην πλειοψηφία ανταμείβονται 

χρηματικά. 

 

  4.3  Στρατηγική και οργανωτικές δομές .  

  

  Η στρατηγική μιας οργάνωσης όπως έχει αναφερθεί περιλαμβάνει τους 

μακροπρόθεσμους στόχους και τις βασικές επιλογές που αφορούν την πορεία για την 

υλοποίηση αυτών των στόχων ενώ η διαμόρφωση και η υλοποίηση της στρατηγικής 

συνδέεται με την μορφή των οργανωτικών δομών.  

  Στην σχετική βιβλιογραφία κυριαρχεί η θέση ότι η στρατηγική προσδιορίζει1  τις 

οργανωτικές δομές. Δηλαδή δεδομένης της στρατηγικής αναπτύσσονται εκείνες οι 

οργανωτικές δομές που εξυπηρετούν καλύτερα την υλοποίηση της  (Chandler ).  

    Σύμφωνα με τον Mintzderg2 για να επιτευχθεί η αποτελεσματικότητα της οργάνωσης, 

η στρατηγική, η κουλτούρα, η τεχνολογία, το μέγεθος, οι δομές και τα συστήματα 

διοίκησης, πρέπει να προσαρμόζονται μεταξύ τους ώστε όλα μαζί να εξασφαλίζουν την 

αποτελεσματικότητα. Επειδή κάθε αναπροσαρμογή της δομής ενός οργανισμού 
                                                
1 Μπουραντάς Δ. (2002) «Μανατζμεντ. Θεωρητικό υπόβαθρο –Σύγχρονες πρακτικές» Εκδ. Μπένου  σελ .123 
2 Mintzderg (1995)The structuring of organizations jossey Bass  
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γεννιέται ως φυσικό επακόλουθο μιας αλλαγής ή μιας αναπροσαρμογής στην 

στρατηγική του 1  , αυτή η συσχέτιση φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα στο οποίο 

παρουσιάζεται η αλληλουχία των σταδίων από τα οποία διέρχεται ο οργανισμός για να 

πετύχει μια κατάσταση « Στρατηγικής Ευθυγράμμισης», που είναι  η δημιουργία του 

κατάλληλου επιπέδου ισορροπίας ανάμεσα στην στρατηγική και τις οργανωτικές δομές 

του με στόχο την βελτίωση των επιδόσεων του και γενικότερα την επίτευξη των στόχων 

του:  

  

 

 

 

 

 

 
Διάγραμμα  : Σχέση μεταξύ στρατηγικής & Δομής σύμφωνα με τον Chandler 
Πηγή :    Γεωργόπουλος Ν «Στρατηγικό Μάνατζμεντ» 
      

4.3.1. Η « Διοίκηση Έργου» ως οργανωτική πρόταση  

   Σήμερα που το ζητούμενο όλων των οργανώσεων είναι η αποτελεσματικότητα 

και η αποδοτικότητα, είναι υπαρκτή η αναγκαιότητα μιας επιτυχημένης στρατηγικής 

διαχείρισης των έργων.   Η «Διοίκησης Έργου»2 , είναι ένα νέο επιστημονικό πεδίο που 

προτείνει μια ολιστική αντιμετώπιση των δραστηριοτήτων και στόχων μιας οργάνωσης 

με αποτελεσματικές  οργανωτικές δομές και διεργασίες διαχείρισης για την υλοποίηση 

τους. Και λόγω του ότι η «Διοίκηση Έργου» εμπλέκεται όχι μόνο σε περιπτώσεις 

συμβατικής αντίληψης «έργου», αλλά επεκτείνεται σε μια συνολική θεώρηση 

«Κοινωνίας προσανατολισμένης στα Έργα»3 όπου μπορούν να εφαρμοστούν οι αρχές 

της σε κάθε τομέα και όψη της κοινωνίας όπου υπάρχει οργανωμένη συλλογική 

προσπάθεια , είναι αυτονόητη η αξία και χρησιμότητα της στο πεδίο της στρατηγικής.  

Με αυτή την έννοια γίνεται παρακάτω μια σύντομη αναφορά στις βασικές της αρχές.     

                                                
1Γεωργόπουλος Ν. (2006) «Στρατηγικό Μάνατζμεντ» Εκδ. Γ. Μπένου   
σελ 257 -258  
2 Ο χώρος της διαχείρισης έργων θεωρείται ιδιαίτερα αναπτυγμένος και προσελκύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο 
στον ιδιωτικό , δημόσιο τομέα όσο και στην ακαδημαϊκή κοινότητα . Απόδειξη του γεγονότος αυτού αποτελεί η 
ύπαρξη πολλών και ιδιαίτερα δραστήριων διεθνών οργανισμών που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη του  γνωστικού 
πεδίου της διαχείρισης έργων . μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν οι Internatinal Project Management Association και το  
Project Management Institute .2   
  Σήμερα όμως η συνθετότητα και πολυπλοκότητα των έργων απαιτούν την εμπλοκή πολλαπλών ειδικοτήτων και 
διατμηματική λειτουργία με την υιοθέτηση ομάδων έργου και οργανωτικών δομών εργοκεντρικού χαρακτήρα 
3 Καδινόπουλος Διπλωμ. Εργασία 2009 Πανεπ. Μακεδονίας  
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Παραδοσιακά1, η διαχείριση έργου λειτουργούσε στο πλαίσιο της κλασικής ιεραρχικής 

οργανωτικής δομής. Σήμερα όμως η συνθετότητα και πολυπλοκότητα των έργων 

απαιτούν την οργανωτικών δομών εργοκεντρικού χαρακτήρα. 

Η ιδιαίτερη ανάπτυξη του επιστημονικού πεδίου της «Διοίκησης Έργου»  οφείλεται 

στις αποτυχίες της συμβατικής διαχείρισης έργων  με βασικές αιτίες τις ακόλουθες 2 : 

 

 Η υπέρβαση κόστους. Αποτελεί το συνηθέστερο πρόβλημα κυρίως στα δημόσια 

έργα. Ορισμένες από τις υπερβάσεις οφείλονται σε απρόβλεπτους παράγοντες ενώ οι 

περισσότερες στο μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του σχεδιασμού – 

προϋπολογισμού  και υλοποίησης του έργου. Οι ανεπαρκείς οικονομικές προβλέψεις, 

τόσο στην φάση της μελέτης όσο και στην φάση υλοποίησης. Η έλλειψη επαρκούς 

μηχανισμού για τη δημιουργία αξιόπιστου προϋπολογισμού και την παρακολούθηση 

του οδηγεί συχνά σε χρονικές και κοστολογικές υπερβάσεις με κύριο χαρακτηριστικό 

σε άλλες περιπτώσεις τη σπατάλη πόρων και σε άλλες την ανεπάρκεια τους.  

 Η υπέρβαση του χρόνου εκτέλεσης των έργων ,  η οποία συμβαδίζει με την 

υπέρβαση του κόστους τους. 

 Ο ελλιπής Σχεδιασμός – Προγραμματισμός - διοικητική 

ανεπάρκεια .οφείλεται στην ασάφεια στόχων και αντικειμενικών σκοπών των έργων. 

Αδυναμία ώστε να προσδιοριστούν σαφείς προδιαγραφές , να καθιερωθούν διαδικασίες 

και πρότυπα για να επιτευχθεί με την κατάλληλη οργανωτική δομή αποτελεσματικός 

συντονισμός όλων συντελεστών του έργου και να αποφευχθεί η ασάφεια και σύγχυση 

αρμοδιοτήτων. Η έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου με αναλυτικές και εξειδικευμένες 

προδιαγραφές απευθυνόμενες στο εμπλεκόμενο με το έργο προσωπικό. Γενικές ιδέες 

και απόψεις που εκφράζονται προφορικά και «στο περίπου», η άγνοια του ρόλου 

σημαντικών συντελεστών και διαστάσεων του έργου που δημιουργούν συγχύσεις, 

καλλιεργούν κλίμα ανευθυνότητας, ανασφάλειας και αντιπαραθέσεις .την ανεπάρκεια 

των απαιτούμενων για το έργο πόρων  

 Η υποβάθμιση των ποιοτικών προδιαγραφών των έργων και ασυμβατότητα 

στις συμβατικές απαιτήσεις των παραδοτέων του έργου , την  κακή οργάνωση του 

κατασκευαστή – ανάδοχου  

 Η ανεπαρκής πληροφόρηση: Ο σχεδιασμός, οι μελέτες και οι εκτιμήσεις 

βασίζονται σε ανεπαρκείς, παρωχημένες και εκτός πραγματικότητας πληροφορίες. Οι 

                                                
1 Burke R, (2002), "Διαχείριση έργου - Project Management". 
2 Πολύζος Σ. ( 2004) « Διοίκηση και Διαχείριση έργων Μέθοδοι και Τεχνικές» τομ 1 εκδ. Κριτική  
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συνέπειες εκφράζονται τόσο στο αποτέλεσμα των μελετών και του σχεδιασμού 

γενικότερα, όσο και στην στελέχωση του έργου κατά την υλοποίηση του.  

 Η έλλειψη τυποποίησης και ανεπάρκεια προτύπων ( μέθοδοι, έντυπα, 

κωδικοποιήσεις, αρχεία ) που φανερώνει έλλειψη οργανωμένης, συστηματικής και 

διαχρονικής αντιμετώπισης των έργων με αποτέλεσμα την σπατάλη πόρων από την μη 

αξιοποίηση των προηγούμενων  διοικητικών εμπειριών.  

  

    Η Διοίκηση έργου1 είναι μια οργανωμένη διαδικασία για τον καλύτερο συνδυασμό 

κεφαλαίων, πόρων, χρόνου ώστε ένα  έργο να υλοποιηθεί με τον βέλτιστο ποσοτικά και 

ποιοτικό τρόπο για τους άμεσα ενδιαφερόμενους.  

  Αποτελεί ένα επιστημονικό αντικείμενο που απαιτεί και εμπλέκεται σε θέματα 

διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπων και υλικών, λήψης αποφάσεων, επικοινωνίας 

εντός και εκτός του οργανισμού, στρατηγικού σχεδιασμού, διαχείριση χρόνου, 

οικονομικές αναλύσεις, ολική ποιότητα, διαχείριση κρίσεων κλπ.  

Δηλαδή βασική 2  επιδίωξη της Διοίκησης Έργου είναι η  ύπαρξη μιας συνολικής 

στρατηγική για την υλοποίηση ενός έργου .    

  Με την σύγχρονη3  «Διαχείριση Έργου» πιο ειδικότερα έχουμε μια θεώρηση του 

συνόλου του έργου και διαχείριση της αξίας του, σύμφωνα με την οποία μπορούμε να 

πετύχουμε το καλύτερο αντιστάθμισμα κόστους – αξίας με το μικρότερο δυνατό κόστος. 

μπορούμε να προσφέρουμε  τις απαραίτητες λειτουργίες με προσδιορισμό περιττών 

δαπανών δηλαδή εναλλακτικές ιδέες, καινοτομίες, καλύτερη χρήση πόρων, απλοποίηση 

μεθόδων και διαδικασιών, βελτίωση απόδοσης, συνδρομή συμμέτοχων του έργου.      

  Σε έναν απλό ορισμό4 ο Burke αναφέρει ότι η σύγχρονη Διαχείριση Έργου, προσπαθεί 

να επιτύχει την αποτελεσματικότητα με το να «εκτελούνται οι σωστές δραστηριότητες» 

και την αποδοτικότητα με το να «εκτελούνται σωστά οι δραστηριότητες» . Εργοκεντρική 

διοίκηση5   κατά τον R.Burk σημαίνει:  

 Οργανωσιακή ευελιξία,  

 Αποκέντρωση διοικητικών ευθυνών,  

 Ολιστική θεώρηση προβλημάτων, 

 Διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων με βάση τους στόχους. 

Με συνοπτικό τρόπο βασικά στοιχεία της των διεργασιών της διοίκησης Έργου ( που θα 

γίνει αναφορά παρακάτω ) είναι : 

                                                
1 Πoλύζος ο.π. σελ. 37-38 
2 Πολύζος  σελ. 40  
3  Burke R ο.π. σελ. 62 
4 Burke R ο.π. σελ 58 
5 R.Burk ο.π. σελ 176  
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o Ο προγραμματισμός εκτέλεσης των δραστηριοτήτων με αντίστοιχο 

προγραμματισμό των ανθρώπινων και υλικών πόρων,  

o Η διαχείριση χρηματικών ροών ( εισροές –εκροές, έσοδα – έξοδα ) που η κάθε 

δραστηριότητα συνεπάγεται  

o Η εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης και επικοινωνίας, 

o Η εκτίμηση, πρόβλεψη και διαχείριση των διαθέσιμων πόρων για την 

αντιμετώπιση φαινομένων όπως , της επιβάρυνσης πόρων ( όταν οι προβλεπόμενοι 

πόροι υπερβαίνουν τους διαθέσιμους ) και υποαπασχόλησης πόρων ( όταν οι διαθέσιμοι 

πόροι υπερβαίνουν τους προβλεπόμενους ),και λήψη μέτρων ώστε να μειωθεί τόσο η 

επιβάρυνση όσο και η υποαπασχόληση τους . 

o Ο προσδιορισμός και η διαχείριση πιθανών κινδύνων του έργου  

o Η διασφάλιση αποτελεσματικής επικοινωνίας των δεδομένων του έργου σε  μη 

μόνιμο οργανωτικό σχήμα της ομάδας διοίκησης έργου .  

 

4.3.1.1.  Τι είναι «έργο»  στην «Διοίκηση έργου» . Βασικά χαρακτηριστικά. 

          

  Ως έργο  ορίζεται1 κάθε προσωρινή εργασία ( ή σύνολο εργασιών ), ένα προσωρινό 

εγχείρημα, με συγκεκριμένη αρχή και τέλος, η οποία στοχεύει στη δημιουργία / οδηγεί 

σε ένα μοναδικό αποτέλεσμα ( προϊόν ή υπηρεσία ) : 

 Προσωρινό σημαίνει ότι κάθε έργο έχει καθορισμένο τέλος 

 Μοναδικό σημαίνει ότι το προϊόν ή η υπηρεσία διαφέρει κατά διακριτό 

τρόπο από όλα τα παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες  

Έργο είναι κάθε τι το οποίο έχει συγκεκριμένο σκοπό για την επίτευξη του οποίου 

πρέπει να δαπανηθούν χρήματα ( κόστος )  και για την ανάπτυξή του σημαντικό ρόλο 

παίζει ο χρόνος. Η ικανοποίηση των στόχων του έργου γίνεται με βάση μετρήσιμα 

αποτελέσματα που καθορίζονται από αλληλεξαρτώμενες βασικές παραμέτρους:  

Χρόνος – Κόστος – Ποιότητα.  

   Συνεπώς κάθε έργο έχει ένα τρισδιάστατο στόχο2 , να ολοκληρώσει την εργασία 

σύμφωνα με τον προϋπολογισμό , το χρονοδιάγραμμα ,τις απαιτήσεις απόδοσης  

Ο σκοπός της διοίκησης έργων είναι να κατευθύνει το έργο σε ένα προορισμό που 

ικανοποιεί τις τρεις παραπάνω διαστάσεις μέσω της εξισορρόπησης των στόχων: 

Εάν η χρονική διάρκεια του έργου μειωθεί πιθανόν να χρειαστεί να αυξηθεί ο 

προϋπολογισμός του (κόστος ). Εάν ο προϋπολογισμός του έργου μειωθεί (κόστος ) 

                                                
1 . Μαλαματένιου Φ.  ( 2009 ) « Διοίκηση Έργων» Πανεπιστήμιο Πειραιά  
 σελ  3 . 
2 Φ . Μαλαματένιου  ο.π. σελ  28-30  
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είναι πιθανό να απαιτηθεί περισσότερος χρόνος. Εάν δεν μπορεί να αυξηθεί ο χρόνος 

του έργου θα πρέπει να μειωθούν οι απαιτήσεις, η απόδοση και ποιότητα του έργου.  

 

Βασικά χαρακτηριστικά των έργων :  

 

  Η Μαλαματένιου1  αναφέρει μεταξύ άλλων ότι βασικά χαρακτηριστικά των έργων 

είναι : 

  Η πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει ένα έργο και μετριέται με το μέγεθος της 

προσπάθειας, τον αριθμό των ομάδων που πρέπει να συντονιστούν, την 

διαφορετικότητα των ειδικοτήτων και εμπειριών που απαιτούνται για την επίτευξη της 

εργασίας.  Η αβεβαιότητα που μετριέται από την δυσκολία πρόβλεψης του τελικού 

αποτελέσματος σε όρους χρόνου, κόστους και τεχνικής απόδοσης ( όταν η αβεβαιότητα 

ενός έργου πλησιάζει το μηδέν και όταν το έργο επαναλαμβάνεται πολλές φορές τότε η 

προσπάθεια δεν θεωρείται συνήθως έργο. 

Ο  Burke2 επισημαίνει ως βασικά χαρακτηριστικά των έργων ότι είναι:  

Ο Κύκλος Ζωής του : Είναι η χρονική διάρκεια από την αρχή μέχρι το τέλος του έργου, 

η οποία περιλαμβάνει διακριτές φάσεις. 

Ο Προϋπολογισμός και οι σχετικές με αυτόν χρηματικές ροές και γενικότερα οι 

απαιτούμενοι πόροι που μπορεί να προέρχονται από διαφορετικά τμήματα ( ανθρώπινο 

δυναμικό, μέσα διοίκησης, εργαλεία εξαρτήματα , λογισμικό εγκαταστάσεις ) η χρήση 

των οποίων απαιτεί συντονισμό. 

Οι δραστηριότητες , που είναι ουσιαστικά μοναδικές και μη επαναλαμβανόμενες. 

Ο κύριος φορέας ευθύνης που είναι ο διευθυντής του έργου και βρίσκεται αντιμέτωπος 

με το πρόβλημα της συνένωσης και της διοίκησης προσωρινών οργανωτικών δομών 

ενώ υπόκεινται σε χρονικούς περιορισμούς , σε περιορισμένους πόρους και στην 

αβεβαιότητα του περιβάλλοντος.  

Οι συμμέτοχοι του έργου: Αυτοί που επηρεάζονται με πολλούς τρόπους από το έργο . 

Σε άλλους η εκτέλεση ενός έργου ασκεί θετική επίδραση σε άλλους αρνητική και άλλοι 

είναι υποστηρικτές και άλλοι πολέμιοι του. Κάποιοι από τους συμμέτοχους 

ενδιαφέρονται απλώς για τα αποτελέσματα του έργου, ενώ άλλοι ενδιαφέρονται για το 

έργο μόνο κατά την διάρκεια της υλοποίησης του ( μελετητές, προμηθευτές κλπ)  

Οι περιορισμοί του έργου : Για την αξιολόγηση των εσωτερικών και εξωτερικών 

περιορισμών του έργου γίνεται μια διερεύνηση και διάγνωση του εσωτερικού και 

εξωτερικού περιβάλλοντος του έργου με απαντήσεις σε  ερωτήματα ενδεικτικά όπως:   
                                                
1 Φ . Μαλαματένιου ο.π. σελ  31  « Διοίκηση Έργων» Πανεπιστήμιο Πειραιά 
2 R.Burk ο.π. 320-321  
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    Εσωτερικοί περιορισμοί :  

 Αν η συνολική πολιτική και στρατηγική  του οργανισμού σχετίζεται με 

μακροπρόθεσμα ζητήματα τα οποία μπορεί να επηρεάσουν έμμεσα την εξέλιξη του 

έργου  

 Αν οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες - οικονομικοί περιορισμοί για το έργο 

βρίσκονται σε αποδεκτά όρια 

 Αν μπορεί ο οργανισμός να επιβλέψει την μελέτη - κατασκευή του έργου. 

 Αν έχει σταθμιστεί με την ανάλυση των πόρων τι επίδραση θα έχουν τα 

υπόλοιπα έργα του οργανισμού, στην διαθεσιμότητα πόρων του συγκεκριμένου 

έργου και αντίστροφα η επίδραση του συγκεκριμένου έργου στους πόρους για τα 

υπόλοιπα έργα . 

 Η δυνατότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις στο θέμα της ποιότητας και αν 

υπάρχει κάποιο σύστημα ποιοτικού ελέγχου για την σωστή επίβλεψη του έργου 

 Αν υπάρχει γραφείο Έργου – υπεύθυνος και μέλη της ομάδας έργου  

    Εξωτερικοί περιορισμοί :  

 Εθνικοί και διεθνείς νόμοι και κανονισμοί (κοινοτικό δίκαιο)  

 Δυσχερής διεθνής και εθνικό επίπεδο δημοσιονομική συγκυρία  

    

   Πολλές φορές εισάγεται ο όρος πρόγραμμα1 ( Program) σαν υπερσύνολο του έργου , 

π.χ ένα μεγάλο έργο πληροφορικής  σε μεγάλα τμήματα της δημόσιας διοίκησης – 

υπουργεία και  η εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων σε ένα συγκεκριμένο 

τομέα  να αντιμετωπιστεί σαν ξεχωριστό έργο. Η κεντρική παρακολούθηση και έλεγχος 

παραμένει μέσω της έννοιας του προγράμματος.   

 

                                                
1  Μαλαματένιου Φ. ο.π.  σελ  4 .   
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4.3.1.2 Τομείς Γνώσης – Περιοχές οργάνωσης Διοίκησης Έργων  

 

  Σε κάθε έργο οι ακόλουθες ερωτήσεις είναι βασικές1 :  

 

Σχεδιασμού & Προγραμματισμού 

 Τι πρέπει να γίνει . ( Παραδοτέα και εργασίες )  

 Πόσο χρόνο θα απαιτήσει ( Εκτιμήσεις διάρκειας ή φόρτου εργασίας ) 

 Με ποια σειρά εκτελούνται οι εργασίες και πως επηρεάζει η μία την άλλη ( Εξαρτήσεις )  

 Πότε πρέπει να γίνει  (Χρονικοί περιορισμοί  Ημερομηνίες έναρξης και λήξης .) 

 Ποιος θα το κάνει ( πόροι και αναθέσεις ).  

 Πόσο θα κοστίσει ( κόστη αναθέσεων και μισθών )  

Εκτέλεσης και Ελέγχου 

 Βελτιστοποίηση:  ως προς τον χρόνο , ως προς το χρόνο και κόστος , ως προς τον χρόνο , 

κόστος , πόρους , ποιότητα . 

 Αναφορές απόδοσης – Αξιολόγηση  

 

Τις απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα δίνουν οι ακόλουθες πέντε μεγάλες ομάδες 

ενεργειών και δραστηριοτήτων (διεργασίες ) με τις οποίες οργανώνεται η «Διοίκηση 

έργου»:  

 

 Εκκίνησης ( Διαδικασία έναρξης του έργου, διαπίστωση αναγκών, αποδοχή, δέσμευση 

στους στόχους ) 

 Σχεδιασμού και Προγραμματισμού ( Δημιουργία οργανωτικού πλαισίου και σχεδίου 

ενεργειών ) 

 Εκτέλεσης ( Συντονισμός ανθρώπων και άλλων πόρων για την ολοκλήρωση )  

 Παρακολούθησης &  Ελέγχου  ( Διασφάλιση ποιότητας και τήρηση υποχρεώσεων 

διορθωτικές ενέργειες αν είναι απαραίτητες ) 

 Κλεισίματος ( ουσιαστικό και τυπικό κλείσιμο με επίσημη παράδοση και αποδοχή ) 

  

 Σε συνδυασμό με τις παρακάτω  εννέα ( 9 ) παρακάτω διεργασίες που στην Διοίκηση 

έργου ονομάζονται Γνωστικές  Περιοχές:  

 

 

                                                
1 Κυρητόπουλος σημειώσεις http://kkir.simor.ntua.gr/pm_resources_gr.asp 
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1. Διαχείριση Ολοκλήρωσης Έργου ( Ολική διοίκηση  έργου ). 

    Αποτυπώνει1 και καταγράφει την συνολική στρατηγική το έργου ( σχέδιο ). Ο τομέας 

αυτός της διαχείρισης έργου ενοποιεί τις τρεις βασικές διαδικασίες της διαχείρισης του 

έργου: Τον Προγραμματισμό , την Εκτέλεση και τον Έλεγχο του έργου, 

συγκεντρώνοντας γνώσεις από πολλές γνωστικές περιοχές.  

Η ανάπτυξη του Σχεδίου Διοίκησης Έργου2 γίνεται η πρωτεύουσα πηγή πληροφοριών 

για το πώς θα προγραμματισθεί, θα εκτελεστεί, θα ελεγχθεί και θα κλείσει το έργο.  

Το σχέδιο διοίκησης Έργου  είναι παραδοτέο ( αποτέλεσμα)  αυτής της διαδικασίας, 

και συνοδεύουν τα ακόλουθα σχέδια διαχείρισης (παρακάτω) : Φυσικού αντικειμένου, 

Χρονοδιαγράμματος, Κόστους, Βελτίωσης διαδικασιών, Στελέχωσης -ανθρώπινων 

πόρων, Κινδύνων, Προμηθειών –Συμβάσεων. Το Σχέδιο Διοίκησης του έργου 

επικαιροποιείται  κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου και σε αυτό ενσωματώνονται 

οι εγκριμένες αλλαγές στην εξέλιξη του ώστε να είναι γνωστή η θέση του έργου σε 

σχέση με τις βασικές παραμέτρους του:  τον χρόνο, πόρου , κόστος – απόδοση , ποιότητα. 

2. Διαχείριση του αντικειμένου εργασιών – Διαχείριση φυσικού αντικειμένου  - 

Στοχοθέτηση  

  Περιλαμβάνει τη διαδικασία που διασφαλίζει ότι στο έργο θα συμπεριληφθούν όλες οι 

αναγκαίες εργασίες – και μόνον αυτές –που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί το έργο με 

επιτυχία. Προσδιορίζει και ελέγχει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα πρέπει ή δεν θα 

πρέπει να συμπεριληφθούν στο έργο ώστε να ικανοποιηθούν οι στόχοι και οι 

αντικειμενικοί σκοποί των συμμέτοχων του έργου. Παραδοτέο αυτής της διαδικασίας 

είναι το κείμενο «στόχων και σκοπών». 

Η  Ανάλυση Δομής Εργασιών  ( Work  breakdown structure ). 

   Η διαχείριση του αντικειμένου εργασιών του έργου γίνεται με βάση τις 

δραστηριότητες του έργου. Κάθε δραστηριότητα3 συνεπάγεται δαπάνες και πόρους. Ο 

χρόνος και οι πόροι συνδέονται με τις δραστηριότητες και η διασύνδεση τους 

δημιουργεί την καμπύλη εργατικής δύναμης και χρόνου για τον προγραμματισμό και 

έλεγχο του έργου. 

Βασικό εργαλείο  διαχείρισης  του έργου αυτής της γνωστικής περιοχής είναι η  

Ανάλυση Δομής Εργασιών  ( Work  breakdown structure ). 

Η Ανάλυση Δομής Εργασιών: 

                                                
1 Burke ο.π. 151-152 
2 Εμίρης Εμίρης Δ. (2006)«Οδηγός βασικών γνώσεων Διαχείρισης Έργων» εκδ. Παπασωτηρίου   
3 Απεικονίζεται ως : Δραστηριότητα -- Δαπάνη ----- Χρονοδιάγραμμα ----- Κατανομή κόστους ---- Κατάσταση 
χρηματικών ροών  ( χρηματική ροή από και προς το έργο ) . 



 
 

62

 Αποτελεί το κρισιμότερο στοιχείο σχεδιασμού ενός έργου και αποτελεί την ραχοκοκαλιά 

του συστήματος προγραμματισμού και ελέγχου. Είναι μια ιεραρχική ανάλυση των 

εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν από την ομάδα έργου ώστε να επιτευχθούν οι 

στόχοι του έργου και να δημιουργηθούν τα σχετικά παραδοτέα.  

 Είναι ένα εργαλείο ποσοτικής αποτίμησης του φυσικού αντικειμένου , ένας ιεραρχημένος 

νοητικός χάρτης που απεικονίζει παραδοτέα στοιχεία ( βλ. το παρακάτω σχήμα ) και 

δραστηριότητες του έργου . Είναι μια διαίρεση του αντικειμένου των εργασιών του 

έργου  σε επιμέρους στοιχεία (subelements) και μικρότερα κομμάτια (πακέτα εργασίας 

– work packages ) τα οποία μπορούμε να χειριστούμε , εκτιμήσουμε την διάρκεια και 

κόστος, να προγραμματίσουμε την σειρά εκτέλεσης τους , να αναθέσουμε σε 

υπεύθυνους κλπ  

 Επιτρέπει τη ανάλυση της πολυπλοκότητας του έργου ώστε να καταλήξουμε σε 

συνιστώσες τις οποίες εύκολα μπορούμε να χειριστούμε .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο στόχος της ανάλυσης είναι η μείωση του έργου σε εργασίες που είναι ξεκάθαρα 

ορισμένες όπου κάθε μια χωριστά μπορεί να οριστεί, να χρονοπρογραμματιστεί, να 

ελεγχθεί και να εκτιμηθεί το κόστος της.  Γενικότερα με την Ανάλυση Δομής Εργασιών 

το έργο αποκτά1 :  

 

 Τον Πίνακα υπευθυνοτήτων  

 Το δίκτυο προγραμματισμού  

 Την κοστολόγηση του  

 Την ανάλυση κινδύνων  

 Την οργανωτική δομή  

                                                
1 Κυρητόπουλος σημειώσεις http://kkir.simor.ntua.gr/pm_resources_gr.asp 

 

   Ανέγερση οικήματος 

Οικοδομικά  

Θεμέλια Τοίχος –
οροφή  

Η/Μ 

Ηλεκτρολογικά Υδραυλικά 

Διοίκηση 
Έργου 

προμήθειες 
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 Τον συντονισμό των στόχων του έργου  

 Τον έλεγχο της υλοποίησης  

 

3. Διαχείριση χρόνου : Διασφαλίζει ότι το έργο θα εκτελεστεί έγκαιρα. Ορίζονται οι 

δραστηριότητες, καθορίζεται η αλληλουχία και αλληλεξάρτηση των δραστηριοτήτων, 

γίνεται εκτίμηση της διάρκειας τους , αναπτύσσεται χρονοδιάγραμμα και ελέγχεται ο 

χρόνος. Για την καλύτερη απεικόνιση χρησιμοποιούνται διαγράμματα Gantt το οποίο 

παρουσιάσει τις φάσεις κατά σειρά υλοποίησης στο άξονα χρόνου.  

4. Διαχείριση κόστους 1  : Είναι η διαδικασία που διασφαλίζει ότι το έργο θα 

ολοκληρωθεί στα πλαίσια του προϋπολογισμού. Αναφέρεται στον προϋπολογισμό των 

απαιτούμενων πόρων για την ολοκλήρωση του έργου, την εκτίμηση και προϋπολογισμό 

κόστους, τον έλεγχο των χρηματικών ροών και κόστους. – Η επιτυχία ενός έργου 

εξαρτάται από την χρηματοδότηση του καθ’ όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής του . 

Συνεπώς πρέπει να ελέγχεται η χρηματική ροή του: έσοδα – εξοδα / δαπάνες 

( χρηματοοικονομική λογιστική) αλλά και βασικά στοιχεία προγραμματισμού, κόστους, 

αποδόσεων  απαραίτητων για την λήψη αποφάσεων ( Διοικητική λογιστική ). 

 Στην διοίκηση του έργου, η ολοκληρωμένη λογιστική του έργου χρησιμοποιεί την 

χρηματο-οικονομική  και την διοικητική λογιστική καθώς και εργαλεία διαχείρισης 

( Δομική ανάλυση έργου, Κρίσιμη Διαδρομή, Πιστοποιημένη Αξία ) για να συγκεράσει 

την λογιστική πρακτική με όλες τις παραμέτρους του έργου. Παραδοτέα των 

διαδικασιών αυτών είναι τα προϋπολογιστικά στοιχεία κόστους, σχέδια κοστολόγησης, 

διαδικασίες ελέγχου του κόστους.  

                                                
1 Burke ο.π. 250- 251 Βασικές τεχνικές και εργαλεία διαχείρισης του έργου είναι : 
α) η μέθοδος της Πιστοποιημένης αξίας είναι η προϋπολογιζόμενη δαπάνη κατά την ολοκλήρωση επί το 
ποσοστό ολοκλήρωσης την στιγμή του ελέγχου. Είναι ένα εργαλείο που συνδυάζει και ενοποιεί τον 
προγραμματισμό με τον έλεγχο του έργου. Γνωρίζουμε την απόδοση του έργου με τον συγκερασμό 
χρόνου και κόστους. Το κεντρικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της είναι ο έλεγχος προόδου του έργου με 
τον εντοπισμός της διαφοροποίησης προγραμματισθείσας και εκτελεσθείσας εργασίας. Με την  
πιστοποιημένη αξία ο πελάτης (π.χ. Δήμος ) μπορεί να παρακολουθήσει την πρόοδο  του έργου με βάση 
τον προγραμματισμό του έργου αλλά και ειδικότερα με βάση τις εργατοώρες ή το κόστος. Επίσης να 
ελέγχει οι τμηματικές πληρωμές να μην υπερβαίνουν το έργο που  εκτελέστηκε και αντιστοιχεί 
πραγματικά και να εντοπίσει τις αποκλίσεις από το προϋπολογιζόμενο κόστος των εργασιών που 
εκτελέστηκαν δηλ. την πιστοποιημένη αξία ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και αποφάσεις για την 
εκτέλεση του έργου. 
β) η μέθοδος Κρίσιμης Διαδρομής ( CPM Critical Path Method ) με την οποία οργανώνεται ο 
χρονοπρογραμματισμός του έργου, το έργο απεικονίζεται ως δίκτυο , υπολογίζονται οι ημερομηνίες 
έναρξης και λήξης των δραστηριοτήτων καθορίζεται ποιες είναι οι κρίσιμες δραστηριότητες που 
καθορίζουν την διάρκεια του έργου ( αν καθυστερήσει μια κρίσιμη δραστηριότητα , καθυστερεί 
ολόκληρο το έργο).  Η μέθοδος Κρίσιμης Διαδρομής δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει τον 
συμβιβασμό χρόνου – κόστους που προέκυπτε από το γεγονός ότι η σχέση ανάμεσα στο χρόνο μέχρι την 
ολοκλήρωση και το κόστος μέχρι την ολοκλήρωση είναι εξαιρετικά περίπλοκη 
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Η διαχείριση του κόστους 1  λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες πληροφόρησης των 

συμμετόχων του έργου . Διαφορετικοί συμμέτοχοι ενδέχεται να μετρούν το κόστος του 

έργου με διαφορετικό τρόπο. 

Ο χρονικός προγραμματισμός και η κατάρτιση του προϋπολογισμού είναι διαδικασίες 

που διεξάγονται παράλληλα και αλληλεξαρτώνται.2 Για την πρόβλεψη της χρονικής 

διάρκειας μιας δραστηριότητας απαιτείται η γνώση της αναμενόμενης απόδοσης των 

πόρων ( ανθρώπινου δυναμικού , εξοπλισμού κλπ ). Ο αριθμός των παραγωγικών 

συντελεστών εξαρτάται από την χρονική διάρκεια της δραστηριότητας, οι πόροι και οι 

χρονική διάρκεια κάθε δραστηριότητας εναρμονίζονται στην κατεύθυνση της 

βελτιστοποίησης του κόστους του έργου.   

5. Διαχείριση ποιότητας : Είναι η διαδικασία που διασφαλίζει που διασφαλίζει ότι 

το έργο θα ικανοποιήσει τις ανάγκες και στόχους τις οποίες ανέλαβε να ικανοποιήσει. 

Αναφέρεται στον σχεδιασμό ποιότητας, διασφάλιση και έλεγχο ποιότητας. Παραδοτέα 

–έξοδοι αυτής της διεργασίας είναι το σχέδιο ποιότητας έργου, οι διαδικασίες 

επιθεωρήσεων, οι διαδικασίες διορθωτικών ενεργειών. Το  κρίσιμο 3  στοιχείο της 

διαχείρισης ποιότητας του έργου είναι η μετατροπή των αναγκών, επιθυμιών και 

προσδοκιών των συμμετόχων σε απαιτήσεις, μέσα από την ανάλυση συμμέτοχων που 

εκτελείται κατά την διάρκεια της διαχείρισης του φυσικού αντικειμένου.  

  Οφέλη διαχείρισης ποιότητας : Μείωση του κόστους και χρόνου που προκαλούνται 

από τις επανεργασίες και τα σφάλματα. Η ομάδα διοίκησης έργου είναι υπεύθυνη να 

διασφαλίσει ότι οι συμμετέχοντες του έργου γνωρίζουν την πολιτική ποιότητας.   

6. Διοίκηση ανθρώπινων πόρων . Είναι η διαδικασία που διασφαλίζει τη βέλτιστη 

λειτουργία των ατόμων που εμπλέκονται στο έργο . Αναφέρεται στον σχεδιασμό της 

οργανωτικής δομής της ομάδας που θα διαχειριστεί το έργο και την στελέχωσή της. 

Παραδοτέα-έξοδοι αυτής της διεργασίας είναι το οργανόγραμμα της ομάδας έργου, οι 

περιγραφές των θέσεων και των καθηκόντων, οι διαδικασίες προσλήψεων και 

διαχείρισης των εξωτερικών συνεργατών, οι αξιολογήσεις της ομάδας έργου, οι 

αναφορές προόδου . 

7. Διαχείριση επικοινωνίας . Είναι η διαδικασία που διασφαλίζει την συλλογή και 

διάχυση των αναγκαίων πληροφοριών σχετικά με το έργο. Αναφέρεται στον σχεδιασμό 

επικοινωνίας, την κατανομή πληροφοριών, συναντήσεις, σύνταξη εκθέσεων προόδου 

και ολοκλήρωσης του έργου. Η ανάπτυξη των τρόπων επικοινωνίας και διακίνησης των 

πληροφοριών είναι απαραίτητη στο έργο για να εξασφαλιστεί η σωστή και έγκαιρη 

                                                
1  Οδηγός Διαχείρισης Έργων Δ. Εμίρης  
2 Δημητριάδης Α. Διοίκηση –Διαχείριση έργου Project Managemet Αθήνα 1999  Ν. τεχνολογίες σελ. 78 
3 Οδηγός Διαχείρισης Έργων Δ. Εμίρης 
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ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων. Τυπικές ερωτήσεις που απαντώνται είναι : «ποιος 

ενημερώνεται και πότε με τι τρόπο και ύφος, τι μαθαίνει, πως εξασφαλίζεται η 

ασφάλεια » .  

8. Διαχείριση Κινδύνου : Είναι η διαδικασία κατά την οποία προσδιορίζεται και 

αναλύεται ο κίνδυνος που ενέχει το έργο καθώς και ο τρόπος ανταπόκρισης σε αυτόν. Ο 

κίνδυνος ήταν ανέκαθεν εγγενές συστατικό της διαχείρισης έργων. Οι έννοιες κινδύνου – 

αβεβαιότητας /ευκαιριών ήταν στενά συνδεδεμένες1 . Όταν υπάρχει κίνδυνος με την σωστή 

ανάλυση –διαχείριση και εφευρετικότητα μπορεί να μετατρέψει τον κίνδυνο σε ευκαιρία 

και αντίστροφα στην αναζήτηση της ευκαιρίας θα υπάρχουν συνυφασμένοι κίνδυνοι. 

Κίνδυνος για κάποιο έργο θεωρείται οποιοδήποτε γεγονός εμποδίζει ή περιορίζει την 

επίτευξη των στόχων του έργου. Για την διαχείριση Κινδύνου πρέπει να είναι γνωστό ποιοι 

είναι οι στόχοι. Ο προσδιορισμός των στόχων στην διαχείριση έργου γίνεται με την 

διεργασία του προσδιορισμού Αντικειμενικών στόχων: ανά  συμμέτοχο, ανά γνωστική 

περιοχή, ανά τμήμα μέσω οργανωτικής δομής, ανά πακέτο εργασιών μέσω Δομής ανάλυσης 

εργασιών ανά περιορισμό του έργου ( εσωτερικό ή εξωτερικό ). Παραδοτέα – έξοδοι 

(αποτελέσματα ) της διεργασίας αυτής είναι τρόποι εντοπισμού κινδύνων, μέθοδοι 

ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης κινδύνων και σχέδια αντιμετώπισης κρίσεων. 

9. Διαχείριση προμηθειών αγορών –συμβάσεων . Είναι η διαδικασία με την οποία 

εξασφαλίζεται η προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών από πηγές που βρίσκονται εκτός της 

ομάδας εκτέλεσης του έργου ή και εκτός του οργανισμού. Αναφέρεται στα ζητήματα, 

προγραμματισμού προμηθειών αγορών, σχεδιασμό της συλλογής, παραλαβής προσφορών, 

επιλογή προμηθευτών, διαχείριση συμβάσεων. παραδοτέα αυτών των διαδικασιών είναι : 

σχέδιο προμηθειών, συμβάσεις κλπ.  
Σχηματική απεικόνιση των βασικών εννοιών ( Τομείς Γνώσης  ) της Διοίκησης Έργου . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
1 Burke  ο.π. σελ. 364 ) 
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4.3.1.3 Η αλληλεπίδραση μεταξύ των διεργασιών διοίκησης έργου  

 

  Ο Κύκλος Ποιότητας1 : Σχεδιασμός – Εκτέλεση –Έλεγχος – Δράση  ( plan – do-

check –act  ) όπως καθορίστηκε από τον  Shewart και τροποποιήθηκε από τον 

Demming στο ASQ Handbook American Society for Quality 1999 είναι μια εγγενής 

έννοια στην αλληλεπίδραση μεταξύ των παραπάνω διαδικασιών διοίκησης έργου  . Ο 

κύκλος αυτός διασυνδέεται μέσω αποτελεσμάτων, το αποτέλεσμα ( έξοδος) από ένα 

τμήμα του κύκλου αποτελεί είσοδο  για το άλλο.  

 
 

 

Ο Κύκλος Ποιότητας μπορεί να εφαρμοστεί στις σχέσεις μεταξύ και ανάμεσα στις 

Ομάδες Διεργασιών της Διοίκησης Έργου:  

 Η Ομάδα Διεργασιών Σχεδιασμού και Προγραμματισμού αντιστοιχεί στη 

συνιστώσα «σχεδιασμού» του κύκλου Plan – Do-Check – Act 

 Η Ομάδα Διεργασιών Εκτέλεσης  αντιστοιχεί στη συνιστώσα «Εκτέλεσης» 

 Η Ομάδα Διεργασιών Παρακολούθησης και Ελέγχου αντιστοιχεί στις 

συνιστώσες «ελέγχου» και « δράσης».  

Και εφόσον η διοίκηση ενός έργου είναι μια πεπερασμένη προσπάθεια , η ομάδα 

Διεργασιών Εκκίνησης ξεκινάει τους κύκλους αυτούς και η Ομάδα Διεργασιών 

Κλεισίματος τους τελειώνει . Η ολοκληρωτική φύση της διοίκησης έργων απαιτεί την 

αλληλεπίδραση της Ομάδας Διεργασιών Παρακολούθησης και Ελέγχου με κάθε 

άποψη των άλλων Ομάδων Διεργασιών.  

 

                                                
1 Εμίρης ο.π.  σελ. 53-54 
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Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει την χαρτογράφηση και αλληλοσυσχέτιση των 44 διεργασιών Διοίκησης 
Έργων στις πέντε ομάδες διεργασιών και τις εννέα  Γνωστικές  Περιοχές Διοίκησης Έργων1.  

 
Διεργασίες 
Γνωστικής 
Περιοχής 

Ομάδες Διεργασιών Διοίκησης Έργων 

Ομάδα 
Διεργασιών 
Εκκίνησης 

Ομάδα Διεργασιών 
Σχεδιασμού & 

Προγραμματισμού

Ομάδα Διεργασιών
Εκτέλεσης 

Ομάδα Διεργασιών
Παρακολούθησης

& Ελέγχου 

Ομάδα 
Διερ/σιών 
Κλεισ/τος 

1. 
Διαχείριση 
Ολοκλήρωσ
ης 
Έργου 

Ανάπτυξη 
Καταστατικού 

Έργου 
Ανάπτυξη 

Προκ/κής Έκθεσης 
Φυσικού 

Αντικειμένου 

Ανάπτυξη Σχεδίου 
Διοίκησης Έργου 

Διοίκηση και 
Διαχείριση Εκτέλεσης 
Έργου 

Παρακολούθηση & 
Έλεγχος Εργασιών 
Έργου 
 
Ολοκληρωμένος 
έλεγχος Αλλαγών 

Κλείσιμο 
Έργου 

2. Διαχείριση 
Φυσικού 
Αντικειμένου 

 

Σχεδιασμός Φυσικού 
Αντ/νου 

Ορισμός Φυσικού 
Αντ/νου 

Δημιουργία WBS 

 

Επαλήθευση Φυσικού 
Αντικειμένου 
Έλεγχος Φυσικού 
Αντικειμένου 

 

 
3.Διαχείριση 
Χρόνου του 
΄Έργου 

 

Ορισμός  Δραστ/των 
Ακολουθία Δραστ/των
Εκτίμηση 
παραγωγικού Δυναμ.  
Δραστ/των 
Εκτίμηση Διάρκειας 
Δραστ/των 
Ανάπτυξη 
Χρονοδ/ματος 

 
 
Έλεγχος 
Χρονοδ /ματος 

 

4.Διαχείριση 
Κόστους 
του 
Έργου 

 
Εκτίμηση κόστους 

 
Πρ/σμός Κόστους 

 Έλεγχος Κόστους  

5.Διαχείριση 
Ποιότητας  
του 
Έργου 

 Σχεδιασμός 
Ποιότητας 

Εκτέλεση 
Διασφάλισης 
Ποιότητας 

Εκτέλεση 
Ελέγχου 
Ποιότητας 

 

6.Διοίκηση 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού 
του 
Έργου 

 
Προγραμματισμός 

Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

Απόκτηση 
Ομάδας Έργου 
Ανάπτυξη Ομάδας 
Έργου 

Διοίκηση 
Ομάδας Έργου  

7.Διαχείριση 
Επικοινωνιώ
ν του Έργου 

 Σχεδιασμός 
Επικοινωνιών 

Διανομή 
Πληροφοριών 

Αναφορά Απόδοσης 
Διοίκηση Μετόχων  

 
 
8.Διαχείριση 
Κινδύνων 
του έργου 

 

Σχεδιασμός Διοίκησης
Κινδύνων 

Προσδιορισμός 
Κινδύνων 

Ποιοτική Ανάλυση 
Κινδύνων 

Ποσοτική Ανάλυση
Κινδύνων 

Σχεδιασμός 
Απόκρισης σε 

Κινδύνους 

 

 
Παρακολούθηση και 
Έλεγχος 
Κινδύνων 

 

9.Διαχείριση 
Προμηθειών 
του Έργου 

 

Σχεδιασμός 
προμηθειών 
Σχεδιασμός 
Συμβάσεων 

Αίτηση Απαν/σεων 
Προμηθευτών 
 
Επιλογή Προμ/τών 

Διαχείριση  
Σύμβασης 

Περάτωση 
Συμβ/σεων 

 
                                                
1 Εμίρης Δ. ο.π.  σελ. 93 
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4.3.1.4. Οργανωτικές δομές διοίκησης έργου  

 

Τα έργα διοικούνται και εκτελούνται από ανθρώπους 1  και επομένως είναι 

σημαντικό να αναπτυχθεί μια οργανωτική δομή που να ανταποκρίνεται όχι μόνο 

στις ανάγκες του έργου και τις ανάγκες της ομάδας έργου αλλά εξίσου και στις 

ανάγκες μεμονωμένων ατόμων.  

Οι οργανωτικές δομές διοίκησης έργου είναι οι ακόλουθες:  

 

α) Οργάνωση κατά λειτουργία  

  Mε το οργανωτικό πρότυπο οργάνωσης κατά λειτουργία οργανισμός οργανώνεται με 

βάση εξειδικευμένα τμήματα με ομοειδείς ειδικότητες: Διοικητικό – Οικονομικό – 

Τεχνικό και αντίστοιχους προϊσταμένους. Το αποτέλεσμα αυτής της οργάνωσης είναι 

η ειδίκευση που αποκτάται στο τμήμα με πολλά προβλήματα στην φάση της 

συνεργασίας των ομάδων διαφορετικών ειδικοτήτων. Το έργο δεν αντιμετωπίζεται 

ολιστικά αλλά αποσπασματικά από κάθε τμήμα. Δεν εντοπίζεται ένας υπεύθυνος για 

κάθε προκύπτον πρόβλημα. Τα προβλήματα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την 

τυποποιημένη διαδικασία που επιβάλλει η ιεραρχία του οργανισμού με αποτέλεσμα 

την αύξηση της γραφειοκρατίας και την δυσκινησία στη λήψη αποφάσεων.  

Είναι το πρότυπο που επικρατεί στις δημόσιες οργανώσεις  

 

Συντονισμός έργου  
 

     

                                                
1  Εμίρης ο.π. 35-36 

Γενικός 
Διευθυντής 

Λειτουργικός 
Διευθυντής 

Προσωπικό 
 

Προσωπικό 
 

Προσωπικό 
 

Λειτουργικός 
Διευθυντής 

Προσωπικό 

Προσωπικό 
 

Προσωπικό 
 

Λειτουργικός 
Διευθυντής 

Προσωπικό 
 

Προσωπικό 
 

Προσωπικό 
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   Με την αύξηση της πολυπλοκότητας των έργων η ανάγκη τήρησης 

προϋπολογισμού παράδοσης του έργου την προκαθορισμένη ημερομηνία στις 

συμφωνημένες προδιαγραφές ποιότητας οδηγούν στην ανάπτυξη εργοκεντρικών 

οργανωτικών δομών 1 . Στην υλοποίηση του έργου καλούνται να συμμετέχουν 

διαφορετικές ειδικότητες και τμήματα. Η οργανωτική δομή στην οποία οι γραμμές 

ευθύνης και εξουσίας τίθενται υπεράνω των γραμμών ευθύνης και εξουσίας των 

παραδοσιακών τμημάτων έγινε γνωστή ως οργανωτική δομή τύπου μητρώου που 

χρησιμοποιείται στην Διοίκηση έργου.  

β) Οργάνωση κατά έργο2  

Το προσωπικό είναι κατανεμημένο σε τμήματα ανά έργο. Κάθε τμήμα είναι 

υπεύθυνο για ένα έργο και παρουσιάζεται σαν μικρογραφία του οργανισμού με 

αντίστοιχους οργανωτικούς μηχανισμούς. Οι ομάδες έργου αποτελούνται από 

εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων κατευθυνόμενες από τον συντονιστή –Project 

Manager. Το τμήμα έχει την ευθύνη για την υλοποίηση του έργου και κατόπιν 

αναλαμβάνει άλλο έργο. Πλεονεκτήματα: Τα μέλη της ομάδας αναφέρονται 

απευθείας στον Project Manager με συνέπεια την συντόμευση των καναλιών 

επικοινωνίας. Υψηλό επίπεδο επικοινωνίας και εξειδίκευσης. Έχει απλή δομή και 

ταυτόχρονα παρέχει ολιστική προσέγγιση στο έργο. Μειονεκτήματα :Η εμπειρία και 

η τεχνογνωσία είναι δυνατό να μην διαχέονται ικανοποιητικά στον οργανισμό αλλά 

να παραμένουν «εγκλωβισμένες» στα πλαίσια της ομάδας.  

  

   
 
 

Συντονισμός έργου 

 

                                                
1 Burke ο.π. σελ 41 
2   Δημητριάδης Α. ο.π.  σελ. 17-19 ) 

Γενικός Διευθυντής 

Διευθυντής Έργου 
 

Προσωπικό 

Προσωπικό 

Προσωπικό 

Διευθυντής Έργου 

Προσωπικό 

Προσωπικό 

Προσωπικό 

Διευθυντής Έργου 
 

Προσωπικό 

Προσωπικό 

Προσωπικό 
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γ)  Οργάνωση τύπου Μήτρας ή Πίνακα ( Matrix Organization )  

  Αποτελεί συνδυασμό των δυο προηγούμενων τύπων οργάνωσης1 . Ο οργανισμός 

είναι οργανωμένος κατά λειτουργίες αλλά κατά την έναρξη ενός έργου δημιουργείται 

ομάδα με την δομή οργάνωσης έργου με την απόσπαση των εργαζομένων από τα 

τμήματα στα οποία ανήκουν και η διαλύεται στο τέλος του έργου με την επιστροφή 

των εργαζομένων στα λειτουργικά τους τμήματα.  

  Πλεονεκτήματα: Μεταφορά της εμπειρίας στα τμήματα, ολιστική προσέγγιση στο 

έργο , καλύτερη αντιμετώπιση πολλών ταυτόχρονα έργων με την μετακίνηση 

προσωπικού από έργο σε έργο .   

  Μειονεκτήματα:  Η απαίτηση αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων με την εκχώρηση στο 

έργο έρχεται σε σύγκρουση με την συγκεντρωτική αντίληψη της διοίκησης, του 

Γενικού διευθυντή και του λειτουργικού προϊσταμένου. 

Η συγκρότηση της ομάδας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την διαθεσιμότητα των 

απαιτούμενων πόρων την συγκεκριμένη στιγμή η οποία δεν είναι πάντα δεδομένη.  

                                                
1 Δημητριάδης Α. ο.π. σελ. 17-19 . 
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ΜΕΡΟΣ    2Ο 

 

Μελέτη Περίπτωσης 

  
Στο παρών μέρος της παρούσας εργασίας, επιλέγεται  η μέθοδος της μελέτης 

περίπτωσης1 με σκοπό  την διερεύνηση και αξιολόγηση ενός ΟΤΑ στη διοίκηση 

ενός έργου του πολεοδομικού σχεδιασμού με τίτλο « Μελέτη Κτηματογράφησης – 

Πολεοδόμησης περιοχής επέκτασης Ωραιοκάστρου» . 

                        
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1  
1. Βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου Ωραιοκάστρου και το αξιολογούμενο 

έργο .  

 

1.1 Ιστορικά στοιχεία  

Η ιστορία του Ωραιοκάστρου2 ξεκινά λίγο πριν και κυρίως από το 1922 με την 

εγκατάσταση στην περιοχή των πρώτων προσφύγων από τον Πόντο, διαδικασία που 

ολοκληρώθηκε το 1930. Το 1926  συγκροτήθηκε σε Κοινότητα και από  το 1995  

λειτουργεί ως Δήμος. 

 

1.2 Γεωγραφικά – πληθυσμιακά στοιχεία3   

Ο Δήμος Ωραιόκαστρου εντοπίζεται στα βορειοδυτικά όρια του Πολεοδομικού 

Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και είναι δήμος της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» . προέκυψε από την 

συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Ωραιοκάστρου , Μυγδονίας και Καλλιθέας. 

Η έκταση του νέου Δήμου είναι 217 ,78 τ. χλμ. και ο πληθυσμός του με την νέα 

απογραφή αναμένεται να ξεπεράσει τις 50.000 κατοίκους. Έδρα του είναι το 

Ωραιόκαστρο. Ο κύριος χαρακτήρας της περιοχής είναι αστικός - οικιστικός, ενώ 

στο νότιο τμήμα του αστικού χώρου παρατηρείται έντονη ανάπτυξη στον τομέα της 

βιομηχανίας – βιοτεχνίας.  

Η πρόσφατη διοικητική ενοποίηση με τους προαναφερόμενους δήμους αλλάζει 

αισθητά το κοινωνικοοικονομικό προφίλ της περιοχής προδίδοντας σε αυτήν πλέον 

                                                
1 I . Ζαφειρόπουλος 2005 :176  
2  Τσακαλίδης Α. 1997 « Η ιστορία του Ωραιοκάστρου»  
3 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ωραιοκάστρου 2006 
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μια ετερογένεια από το γεγονός ότι οι Δήμοι Καλλιθέας και Μυγδονίας 

παρουσιάζουν ανεπτυγμένο τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας. 

  Ο πληθυσμός του προϋφιστάμενου δήμου Ωραιόκαστρου που είναι η περιοχή 

μελέτης της παρούσας εργασίας, παρουσίαζε σταθερή αύξηση του πληθυσμού του 

σε κάθε δεκαετία την τελευταία εικοσιπενταετία, υπερδιπλασιάζοντας μάλιστα το 

μέγεθός του, τόσο κατά τη δεκαετία 1981-1991 (από 2.661 κατοίκους το έτος 1981 

σε 5.498 κατοίκους το έτος 1991), όσο και κατά τη δεκαετία 1991-2001 (από 5.498 

κατοίκους το έτος 1991 σε 11.896 κατοίκους το έτος 2001).  

   Η ραγδαία πληθυσμιακή αύξηση του Ωραιοκάστρου οφείλεται , πέρα των 

άλλων περιοχών κυρίως σε ένα τμήμα των κατοίκων του Πολεοδομικού 

Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης που εγκατέλειψαν το κέντρο της πόλης και 

μετεγκαταστάθηκαν σε προάστια. Τα τελευταία χρόνια, αναπτύχθηκε με ιδιαίτερα 

ταχείς ρυθμούς ως χώρος οικιστικής ανάπτυξης και επέκτασης του πολεοδομικού 

συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, εμφανίζοντας ποσοστό αύξησης του πληθυσμού 

κατά 105 % .  

 

1.3 Κοινωνική   εξέλιξη 

 

     Όπως στον ευρύτερο ελληνικό χώρο σε όλη την μεταπολεμική περίοδο και 

στην περίπτωση Ωραιοκάστρου σε πολεοδομικό επίπεδο, εκδηλώνονται τα 

κοινωνικά χαρακτηριστικά της αστικοποίησης, δηλαδή αυτής που βασίστηκε στο 

καθεστώς της έγγειας ιδιοκτησίας και της ιδιωτικής κυρίως εργολαβικής δόμησης το 

οποίο  αποτέλεσε εκτός από την αντιμετώπιση των αναγκών  κατοικίας , τον 

καταλύτη και τον μοχλό συνολικής ανάπτυξης της χώρας.  

  Η εξέλιξη αυτή  συνέβαλε όπως είναι γνωστό στην τροποποίηση της κοινωνικής 

διαστρωμάτωσης, με την δημιουργία ενός ευρύτατου «μεσοστρώματος» που  

βασιζόταν στην γαιοπρόσοδο από την αξιοποίηση της υπεραξίας της γης , αλλά και 

στην ανάπτυξη ενός μεγάλου αριθμού αυτοαπασχολούμενων συντελώντας στην 

χαμηλή κοινωνική πόλωση των αστικών κέντρων.  

   Γενικότερα όμως το σύστημα αυτό1 επέτρεψε και επιτρέπει στο κράτος όχι 

μόνο να μην διαθέσει πόρους για την οικιστική ανάπτυξη, αλλά να εισπράττει 

σημαντικούς πόρους μέσω πολλαπλών φορολογιών από αυτήν. Σε πολεοδομικό 

επίπεδο καθώς λειτουργεί αποκλειστικά μέσα στα πλαίσια των σχετικών αγορών 

γης, επισημαίνεται ότι είναι «σπάταλο» σε γη, αφού για να λειτουργήσουν 

                                                
1 ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας ο.π. 
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αποτελεσματικά οι αγορές ( προσφορά και ζήτηση ) απαιτείται να υπάρχει 

πολεοδομημένη γη πολλαπλάσια της απαιτούμενης για οικοδόμηση, με αποτέλεσμα 

το «μπλοκάρισμα» των πολεοδομήσεων την τελευταία εικοσαετία, να έχει στερήσει 

την απαιτούμενη γη από το σύστημα και να έχει εκτραπεί η δόμηση προς 

ανεπίτρεπτες κατευθύνσεις ( περιαστική δόμηση, εκτός σχεδίου δόμηση, διαρκής 

πύκνωση του κτισμένου αστικού ιστού και πίεση σε κάθε αδόμητο χώρο κ.α.  

  Κατά συνέπεια η εξαιρετική πυκνοκατοίκηση των μεγάλων αστικών κέντρων ( π.χ 

Θεσσαλονίκη ) δημιουργεί την πίεση στην ανάγκη πολεοδομικών επεκτάσεων1 στην 

περιφέρεια τους και οδηγεί σε φυγή του πληθυσμού και επαγγελματικών 

λειτουργιών προς τα προάστια και εκτός σχεδίου περιοχές. 

 

1.4 Οικονομικά χαρακτηριστικά 

 

Εξετάζοντας τη διάρθρωση της οικονομικής δραστηριότητας, στους πίνακες που 

ακολουθούν γίνεται αναφορά στην κατανομή του οικονομικά ενεργού πληθυσμού 

του Δήμου Ωραιοκάστρου, βάσει της Στατιστικής Ταξινόμησης των Κλάδων 

Οικονομικής Δραστηριότητας της ΕΣΥΕ . 

 
  Πίνακας  1 : Διάρθρωση οικονομικής δραστηριότητας του Δήμου 

Ωραιοκάστρου, 1991, 2001. 

  Πηγή:. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ωραιοκάστρου 2006  

  Σημ.: Απογραφή ΕΣΥΕ 1991Κατανομή των οικονομικά ενεργών στο σύνολο του ΟΤΑ ,  βάσει της Στατιστικής 

Ταξινόμησης των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας της ΕΣΥΕ 

                                                
1  ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας ο.π , Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση ιδίως στα επερχόμενα δύσκολα 
δημοσιονομικώς χρόνια , η αλλαγή ή η εγκατάλειψη του ισχύοντος συστήματος παραγωγής κατοικίας και 
δομημένου χώρου  δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί και μόνο από τον απλό λόγο ότι κάθε άλλο σύστημα ( π.χ. 
παραγωγή διαφόρων μορφών κρατικής , δημοτικής και κοινωνικής κατοικίας ) απαιτεί την διάθεση εξαιρετικά 
σημαντικών κρατικών πόρων που δεν υπάρχουν ιδίως σε καιρούς δημοσιονομικής κρίσης . Άρα επισημαίνεται ότι  
η μόνη οδός που απομένει είναι ο εξορθολογισμός του υπάρχοντος συστήματος.  
 

 Τομείς οικονομικής δραστηριότητας  

 

 

                Σύνολο 

 

Πρωτογενής

 

Δευτερογενής

 

Τριτογενής 

Νέοι , μη  

δυνατόν να  

καταταγούν 

σε κλάδο 

  Αριθμ. (%) Αριθμ.

ς 

(%) Αριθμ. (%) Αριθμ. (%) 

1991 93 4,14 725 32,31 1.20653,7 220 9,80 2.244 100,00 

2001 120 2,16 1.505 27,04 3.30159,3 639 11,5 5.565 100,00 
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   Το συμπέρασμα που εξάγεται από τον παραπάνω πίνακα είναι ότι το 1991, σε 

επίπεδο Δήμου η πλειοψηφία των οικονομικά ενεργών ατόμων ανήκει στον 

τριτογενή τομέα (υπηρεσίες, εμπόριο) με ποσοστό 53,74%, ακολουθεί ο 

δευτερογενής τομέας (μεταποίηση) με ποσοστό 32,31%, κατόπιν έρχεται η 

κατηγορία των νέων με ποσοστό 9,80% και τέλος ο πρωτογενής τομέας με ποσοστό 

4,14%. . Με το πέρας της δεκαετίας, (το 2001), φαίνεται ότι ο αριθμός των 

οικονομικά ενεργών ατόμων στο σύνολο του Δήμου αυξήθηκε κατά 147,99% ή 

3.321 ατόμων. Το ίδιο συμπέρασμα ισχύει και για όλους τους επιμέρους τομείς της 

οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους παρατηρήθηκε αύξηση κατά 29,03%, 

107,59% και 173,71%  .  

 

1.5  Χωροταξικό πλαίσιο1   

 

   Ο οικισμός Ωραιοκάστρου-Παλαιοκάστρου –Γαλήνης, συμπεριλαμβανομένων και 

των επεκτάσεων, χωρίζεται σε 12 Πολεοδομικές Ενότητες – Γειτονιές.  

Συνολικά σε επίπεδο οικισμού, το εμβαδόν των περιοχών επέκτασης ανέρχεται σε 

3.710,9 στρεμ. Η έκταση των εντός σχεδίου περιοχών είναι 3.148,6 στρεμ. 

  Ο Δήμος Ωραιοκάστρου βρίσκεται στα βόρεια όρια του Πολεοδομικού 

Συγκροτήματος Θεσσαλονικης και απέχει 10 χιλ. από το κέντρο της πόλης της 

θεσσαλονίκης . Η ανάπτυξη της περιοχής του Ωραιοκάστρου είναι άμεσα 

συνυφασμένη με την αντίστοιχη της Θεσσαλονίκης, ενώ ταυτόχρονα, οι υποδομές 

στους τομείς των μεταφορών και της υγείας της Θεσσαλονίκης (αεροδρόμιο, λιμάνι, 

νοσοκομεία) εξυπηρετούν το Ωραιόκαστρο. Το Βόρειο τμήμα του οικισμού 

βρίσκεται στους πρόποδες ορεινού όγκου με υψομετρική έξαρση της τάξης των 500 

μ. Το νότιο τμήμα του οικισμού είναι πεδινό . Στο νότιο τμήμα της ευρύτερης 

περιοχής έντονη ανάπτυξη παρατηρείται στον τομέα της βιοτεχνίας όπου και 

βρίσκεται το Βιοτεχνικό Πάρκο Ωραιοκάστρου – Ευκαρπίας,  στο οποίο είναι 

εγκαταστημένες επιχειρηματικές και μεταποιητικές μονάδες χαμηλής κυρίως 

όχλησης. 

Ο κύριος χαρακτήρας της περιοχής είναι η έντονη οικιστική ανάπτυξη για 

πρώτη κατοικία. Χωροταξικά η περιοχή έχει ενταχθεί στην Περιαστική Ζώνη της 

Θεσσαλονίκης μαζί με τους Δήμους Θέρμης, Εχεδώρου και Χορτιάτη, καθώς και με 

τους οικισμούς της Νεοχωρούδας και του Πεντάλοφου του Δήμου Καλλιθέας.. Στο 

                                                
1  Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ωραιοκάστρου  Τεχνικές προδιαγραφές μελέτης Μελέτη 
σκοπιμότητας 2007  
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Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της 

Κεντρικής Μακεδονίας , το Ωραιόκαστρο αναγνωρίζεται ως «δυναμικός οικισμός 

στην περιαστική ζώνη της μητροπολιτικής περιοχής». Η μεγάλη πληθυσμιακή και 

οικιστική ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου , προκαλεί μεγάλες  ανάγκες σε βασικά έργα 

υποδομής.  

 

1.6  Ιστορική Αναδρομή1   Πολεοδομικής εξέλιξης   

 

Το εγκεκριμένο Σχέδιο Ωραιοκάστου – Παλαιοκάστρου καταρτίστηκε το έτος 1939 

με την διανομή του Υπουργείου Γεωργίας και η συνολική οικιστική επέκταση ήταν 

1229 στρεμ. 

 Το έτος 1960 προστέθηκαν στο Σχέδιο Πόλεως 330 στρ. του οικισμού Γαλήνης και 

το έτος 1964  επιπλέον 194 στρ. του οικισμού Πεύκων  . 

 Το 1987 ( ΦΕΚ 1043 τ.4ο 16-10-1987) εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο  

 το  1994  η  ολοκλήρωση της  νέας οικιστικής επέκτασης Ωραιοκάστρου κατά 1200 

στρεμ.  

 Το 1996 ανατέθηκε η μελέτη Τροποποίησης του  Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 

με αντικείμενα:  

o Την επέκταση των ορίων του οικισμού,  

o Την αναθεώρηση των αναγκών της περιοχής σε κοινωνική και μεταφορική υποδομή, 

o Τον καθορισμό των πολεοδομικών Ενοτήτων και την γενική εκτίμηση των αναγκών 

της σε κοινόχρηστους και Κοινοφελείς χώρους,   

o Τον καθορισμό χρήσεων γης ( οικιστική, βιομηχανική – βιοτεχνική, χρήσης γης 

οικισμού: Εκπαίδευση Πρόνοια, Αθλητισμός , Πολιτιστικές λειτουργίες, Αστικό 

πράσινο – Ελεύθεροι Χώροι , Τουρισμός – Αναψυχή ),  

o Την γενική οργάνωση του δικτύου κυκλοφορίας και των λοιπών δικτύων υποδομής, 

o Την πυκνότητα και τον μέσο συντελεστή δόμησης  

 

 Το 2003 εγκρίθηκε η  επέκταση των πολεοδομικών Ενοτήτων του σχεδίου Πόλεως 

κατά 4.217 στρεμ.  

 Το έτος 2007 προτείνεται εκ νέου τροποποίηση του  Γενικού Πολεοδομικού 

Σχεδίου ( ΓΠΣ ) για νέα επέκταση του Σχεδίου πόλης για την ένταξη στο σχέδιο 

Πόλεως αποδεσμευμένων περιοχών που παλαιότερα είχαν χαρακτηριστεί 

                                                
1 Αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου , Ενημερωτική έκδοση Δημοτικής Ωραιοκάστου  Μάϊος 2005, 

 Μηνιαίο περιοδικό Ενημέρωσης τ. 3 2009 , τ.6 2008 . 
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αρχαιολογικού ενδιαφέροντος η έκταση των οποίων θα καθοριστεί με την εκπόνηση 

των σχετικών μελετών.  

Για την οικιστική -πολεοδομική και εν γένει ανάπτυξη του σημερινού Δ. 

Ωραιοκάστρου υλοποιήθηκε διαχρονικά μια σειρά πολεοδομικών σχεδίων και 

μελετών  όπως , παλαιά ρυμοτομικά σχέδια των οικισμών του:  

 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ( ΓΠΣ 1987 ), 

 οικιστικές επεκτάσεις των οικισμών του (  1988 και 1995),  

 Τροποποίηση του ΓΠΣ ( 2003),  

 ΄Έναρξη (2007) εκπόνησης και εξέλιξη της Μελέτης Κτηματογράφησης της νέας 

περιοχής επέκτασης του Δήμου,  

 Προετοιμασία για την υποβολή νέας πρότασης τροποποίησης του ΓΠΣ( 2008-9). 

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως τα παραπάνω καθόρισαν την πολεοδομική 

οργάνωση – διαμόρφωση και ανάπτυξη της πόλης του Ωραιοκάστρου μέχρι σήμερα 

και πως προετοιμάζουν την εξέλιξη της στο μέλλον , αλλά κυρίως να 

αξιολογήσουμε τις πολύπλευρες διαστάσεις τους. 
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1.7   Το  έργο του Πολεοδομικού αντικειμένου στον οργανισμό αναφοράς. 

     

 

Το έργο που απασχολεί την παρούσα Μελέτη περίπτωσης με συνοπτικό τρόπο  είναι η « 

Μελέτη Κτηματογράφησης περιοχής επέκτασης Ωραιοκαστρου» 4.217 στρ. το 

οποίο  περιλαμβάνει τα ακόλουθα   παραδοτέα στοιχεία1:  

 Μελέτη Κτηματογράφησης  

 Πολεοδομική Μελέτη  

 Πράξη Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ( που είναι επίσης μελέτη) 

Αναμένεται στο προσεχές χρονικό διάστημα η ανάθεση εκπόνησης αντίστοιχων 

μελετών επέκτασης του σχεδίου πόλης και των δύο πρώην δήμων που σήμερα 

ενοποιήθηκαν σε έναν ενιαίο :  

α) Καλλιθέας σε έκτασης 7.500 στρ. 

β) Μυγδονίας σε έκταση 3.000 στρ.  

Συνεπώς στον οργανισμό έρευνας στο εγγύς μέλλον θα δρομολογηθεί η οικιστική 

επέκταση των ορίων του κατά 15.000 στρμ . 

  Ο οργανισμός κατά την έναρξη του έργου, κατήρτισε τα τεύχη δημοπράτησης και 

κατόπιν όλων των απαιτούμενων και προβλεπόμενων διαδικασιών, ανέθεσε την 

εκπόνηση μελετών σε ανάδοχους μελετητές, τις οποίες παρακολουθεί και ελέγχει η 

Διευθύνουσα υπηρεσία ( Περιφέρεια) και ο κύριος του έργου ( Προϊστάμενη Αρχή 

Δήμος ) .  

Τα βασικά παραδοτέα στοιχεία του έργου   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βασικά στοιχεία του έργου   

                                                
1 Σύμβαση μεταξύ αναδόχου και Δήμου Ωραιοκάστρου 2005 

Μελέτη Πολεοδόμησης –Πράξη Εφαρμογής 
Περιοχών Επέκτασης Ωραιοκάστρου 

 
Μελέτη Κτηματογράφησης 

 

 
Πολεοδομική Μελέτη 
 

Υψομετρική 
Μελέτη 

Πράξη 
Εφαρμογής 
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Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 2.835.587,86 € πλέον ΦΠΑ 

538.79,69 € 1.  

Η μελέτη Κτηματογράφησης περιλαμβάνει την κτηματογραφική αποτύπωση των 

ιδιοκτησιών της περιοχής  επέκτασης σε μορφή ψηφιακού υπόβαθρου. 

Η Πολεοδομική μελέτη ( μετά από 2 φάσεις ) περιλαμβάνει την τελική πρόταση 

(Ρυμοτομικό Σχέδιο ) και συντάσσεται σε ψηφιακό υπόβαθρο.  

Η Υψομετρική μελέτη περιλαμβάνει διαγράμματα με τις υψομετρικές μελέτες δρόμων. 

Η Πράξη Εφαρμογής είναι η προβολή της πολεοδομικής μελέτης στο χώρο και  η 

διαμόρφωση οικοπέδων, πράξεων αναλογισμού, ρυμοτομικών γραμμών κλπ .  

Το Πολεοδομικό Σχέδιο περιλαμβάνει ( Π.Γ , Ο.Γ, πεζόδρομους, κοινόχρηστους και 

κοινωφελείς χώρους ).   

Στα τεύχη δημοπράτησης του έργου 2 περιγράφεται :  

Το αντικείμενο της σύμβασης  

Οι ποσότητες της σύμβασης και προεκτιμώμενες αμοιβές μελετών  

Οι όροι συμμετοχής. Αξιολόγηση των ελαχίστων οικονομικών , χρηματοπιστωτικών και 

τεχνικών ικανοτήτων των εργοληπτών 

Η αρμόδια υπηρεσία  

Η καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης του έργου αναφοράς στον οργανισμό είναι 

η Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας . Ειδικότερα σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας, αρμόδιο είναι το τμήμα «ΜΕΛΕΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» και περιλαμβάνει τα εξής γραφεία: 

1. Γραφείο Οικοδομικών 

2. Γραφείο Οδοποιΐας 
3. Γραφείο Κτηματολογίου Δημοτικής Περιουσίας  & Σχεδίου     Πόλης 

4. Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών 
5. Γραφείο Γραμματείας, αρχείου έργων & οικονομικής υποστήριξης 

 Οι οργανικές θέσεις της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας σχετικές με το έργο που έχουν  

καλυφθεί είναι οι  ακόλουθες:  

 Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Τακτικός  

 Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ  ΙΔΑΧ 
 Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ  ΙΔΑΧ 

                                                
1 Σχετική σύμβαση μεταξύ αναδόχου και Δήμου Ωραιοκάστρου 
2  ΄Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 21-1-2004  δημοσιεύτηκε και στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2     

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

2.1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ   

    

    Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι στόχοι της παρούσας εργασίας ως εργαλείο 

συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ως ερευνητικό εργαλείο η δομημένη 

συνέντευξη η οποία απευθύνθηκε σε άτομα με γνώση του σύνθετου και 

εξειδικευμένου αντικειμένου του πολεοδομικού σχεδιασμού και των εφαρμογών 

του .  

Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία1 η συνέντευξη είναι  προτιμότερη ως 

εργαλείο επιστημονικής έρευνας σε σχέση με άλλα ερευνητικά εργαλεία π.χ. 

ερωτηματολόγια όταν :  

 Μια έρευνα επικεντρώνεται στο νόημα που έχουν συγκεκριμένα φαινόμενα 

για τους συμμετέχοντες  

 Πρόκειται να μελετηθούν σε βάθος χρόνου , προσωπικές απόψεις για τις 

ακολουθούμενες διαδικασίες ενός πλαισίου μιας κοινωνικής μονάδας όπως ένα μια 

ομάδα εργασίας, ένα τμήμα ή ένας ολόκληρος οργανισμός. 

 Απαιτούνται προσωπικές αφηγήσεις  για το πώς αναπτύχθηκε ένα φαινόμενο.  

Βασικό πρόβλημα του ερευνητικού μέρους υπήρξε η εύρεση ικανού αριθμού 

ερωτώμενων με ολοκληρωμένη γνώση για το υπό έρευνα αντικείμενο. 

Ως άξονες για την κατάρτιση των ερωτημάτων  που τέθηκαν υπόψη των 

ερωτώμενων χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια προϋποθέσεων αξιολόγησης του 

Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης2( ΚΠΑ ) ή Common Assessment Framework, CAF .   

1. Ηγεσία  

2. Στρατηγική & προγραμματισμός  

3. Ανθρώπινο Δυναμικό  

4. Εξωτερικές Συνεργασίες & Πόροι  

5. Διαδικασίες   

                                                
1  Παρασκευόπουλος Ι :1993 , Cohen –Manion : 2000  
2 Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης,2 ΚΠΑ (ή Common Assessment Framework, CAF) παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά 
το 2000, σαν μία προσπάθεια εισαγωγής τεχνικών διοίκησης ολικής ποιότητας στη δημόσια διοίκηση χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί ένα μέσο αυτο - αξιολόγησης των δημοσίων υπηρεσιών, το οποίο διαμορφώθηκε 
από την Ομάδα Καινοτόμων Δημοσίων Υπηρεσιών ( Innovation Public Services Group ) που λειτουργεί στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην οποία συμμετέχει ενεργά και η χώρα μας.   
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Ειδικότερα οι βασικοί άξονες αξιολόγησης των 5 υιοθετούμενων κριτηρίων του 

ΚΠΑ αφορούν1:   

1. Ηγεσία   

Μελετάται τι κάνει η ηγεσία της υπηρεσίας για να δώσει μια σαφή κατεύθυνση στην 

δημόσια οργάνωση αναπτύσσοντας την αποστολή, το όραμα και τις αξίες της. 

Να αναπτύξει και εφαρμόσει ένα σύστημα διοίκησης της οργάνωσης, της απόδοσης 

και της αλλαγής , να υποκινήσει και υποστηρίξει τους υπαλλήλους της οργάνωσης 

και να δράσει ως πρότυπο ρόλου , να διαχειριστεί τις σχέσεις με το πολιτικό επίπεδο 

και με τις άλλες ομάδες συμφερόντων ώστε να διασφαλιστούν οι κοινές τους 

ευθύνες . 

2. Στρατηγική & Προγραμματισμός 

Μελετάται πως η δημόσια οργάνωση αντιλαμβάνεται  , σχεδιάζει και υλοποιεί την 

στρατηγική και προγραμματισμό της . Η στρατηγική και ο προγραμματισμός και 

αφορά τη συλλογή πληροφοριών για τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες των 

μετόχων του δημόσιου οργανισμού . 

3. Ανθρώπινο δυναμικό,  

Μελετάται πως ο δημόσιος οργανισμός  προγραμματίζει, διοικεί και βελτιώνει το 

ανθρώπινο δυναμικό σε σχέση με τη στρατηγική και τον προγραμματισμό της. Πως 

αναπτύσσει και χρησιμοποιεί τις ικανότητες των υπαλλήλων για την επίτευξη των 

σκοπών και τους στόχων του. 

4. Εξωτερικές συνεργασίες  & πόροι  

Μελετάται για το τι κάνει η δημόσια οργάνωση για να αναπτύξει και υλοποιήσει 

βασικές σχέσεις συνεργασίας με άλλους φορείς ,  τους πολίτες/πελάτες της , το πως 

διαχειρίζεται τα οικονομικά, της , την πληροφορία και τη γνώση, την τεχνολογία .  

5. Διαδικασίες. 

 Μελετάται το τι κάνει η δημόσια οργάνωση για να προσδιορίζει, σχεδιάζει, 

διαχειρίζεται και βελτιώνει τις διαδικασίες σε συνεχόμενη βάση, να αναπτύσσει και 

παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα προσανατολισμένα προς τον πολίτη/πελάτη και να 

καινοτομεί ως προς τις διαδικασίες με τη συμμετοχή πολιτών/πελατών. 

 

Το Κ.Π.Α διερευνά και θέτει ζητήματα δημόσιου μάνατζμεντ , στρατηγικής 

διοίκησης, της διοίκησης ολικής ποιότητας, στοχοθεσίας, της αξιολόγησης της 

αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, με βάση ένα θεωρητικό πλαίσιο που 

                                                
   1 Ματάκου –Σουμπενιώτη ο.π.  σελ .75 
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έχει σχέση με τη δημόσια διοίκηση και όχι αυτό που ισχύει για τις ιδιωτικές 

επιχειρήσεις.  

Τα κριτήρια 1-5 σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά των προϋποθέσεων λειτουργίας 

μιας δημόσιας οργάνωσης. Αυτά δηλαδή καθορίζουν το τι κάνει η δημόσια 

οργάνωση και πώς προσεγγίζει τα έργα της, ώστε να επιτύχει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα. 

Από το κριτήριο 6 ως το 9, η εστίαση της αξιολόγησης μετατοπίζεται από τις 

Προϋποθέσεις στα Αποτελέσματα1. Από το κριτήριο 6 και στο εξής, η εστίαση της 

αξιολόγησης μετατοπίζεται από τις Προϋποθέσεις στα Αποτελέσματα ( σκέλος στο 

οποίο δεν αναφέρεται η παρούσα εργασία ). 

 

 

 
 

Στην παρούσα εργασία αξιολογείται ο οργανισμού έρευνας στην διαχείριση του 

πολεοδομικού αντικειμένου με βάση τα παραπάνω πέντε ( 5)  κριτήρια των 

προϋποθέσεων του ΚΠΑ με την έννοια των κατευθύνσεων κατάρτισης του 

δομημένου ερωτηματολογίου – συνέντευξης και σε καμία περίπτωση δεν 

ακολουθείται  το ολοκληρωμένο και πλήρες υπόδειγμα2 ανάλυσης υποκριτηρίων και 

ομάδων αξιολόγησης, με συλλογή αποδεικτικών στοιχείων  και βαθμολόγησης τους. 

                                                
1 Στα κριτήρια των αποτελεσμάτων μετράμε τον βαθμό ικανοποίησης του υπηρετούντος προσωπικού στη δημόσια υπηρεσία, 
των πολιτών/πελατών όπως και της κοινωνίας γενικότερα από τον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας 
2 Υπόδειγμα εφαρμογής ΚΠΑ του ΥΠ. Εσωτερικών .  
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Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2011 . Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων, 

για το εξειδικευμένο θέμα του πολεοδομικού σχεδιασμού και για το οποίο γενικά 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει περιορισμένη γνώση ενός ιδιαίτερα μικρού κύκλου 

ανθρώπων, έγινε με αυτοπρόσωπη παρουσία του ερευνητή ώστε να δίνονται 

διευκρινήσεις εκεί όπου χρειάζεται για να αποφευχθούν πιθανές παρανοήσεις και 

ελλιπείς απαντήσεις. Δόθηκαν εξηγήσεις στους συνεντευξιαζόμενους σχετικά με τους 

στόχους της συνέντευξης και την ωφέλεια της υπηρεσίας από τα αποτελέσματά της.   

Οι ερωτήσεις της συνέντευξης  απευθύνθηκαν σε 5 άτομα του διοικητικού επιπέδου 

( υπάλληλους ) και σε 5 άτομα του πολιτικού επίπεδου ( αιρετούς και μέλη του 

δημοτικού συμβουλίου με γνώση όχι μόνο για πολεοδομικά αλλά και ευρύτερα 

θέματα διοίκησης ).  

Συγκεκριμένα, απευθύνθηκαν τα ερωτήματα της συνέντευξης στο υπαλληλικό 

προσωπικό που σχετίζεται με συγκεκριμένες πλευρές της διαχείρισης του έργου και 

ειδικότερα:  

 

Α. Υπαλληλικό προσωπικό  

1. Υπαλλήλους και προϊσταμένο της Τεχνικής υπηρεσίας ( Σ1 , Σ2 , Σ3 )  

2. Προϊστάμενο  της Οικονομικής υπηρεσίας  ( Σ 4) 

3. Προϊστάμενο  Διοικητικής υπηρεσίας ( Σ5) 

Β) Πολιτικό προσωπικό για την χρονική περίοδο μέχρι  το 2010   

1. Δήμαρχο ( Σ 6 )   

2. Μέλη του δημοτικού συμβουλίου της αντιπολίτευσης ( Σ 7- 10 ) που συνδέθηκαν 

με την διαχείριση του έργου και γενικότερα του πολεοδομικού σχεδιασμού για 

την χρονική περίοδο μέχρι  το 2010 ).  

 

2.2  Παρουσίαση Αποτελεσμάτων  

    

     Παρακάτω παρουσιάζονται με συντομία :   

 Οι απαντήσεις των υπαλλήλων ( Σ. 1-5 ) οι οποίες δεν παρουσίασαν ουσιώδεις 

διαφοροποιήσεις. Περισσότερο ολοκληρωμένη εικόνα του αντικειμένου είχαν οι 

υπάλληλοι της τεχνικής υπηρεσίας και ιδιαίτερα η υπάλληλος με ευθύνη για το υπό 

έρευνα  αντικείμενο.  

 Οι απαντήσεις του πολιτικού προσωπικού οι οποίες παρουσίασαν διαφοροποιήσεις  

και για το λόγο αυτό καταγράφονται ως ( Σ. 6  και Σ  7-10) . 
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2.2.1      ΚΡΙΤΗΡΙΟ «Ηγεσία » 
1) Κατά πόσο διατυπώθηκε από την πολιτική ηγεσία με τρόπο εύληπτο και 

κατανοητό το όραμα της για την τοπική ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου και  

διαμορφώθηκε μια  στρατηγικής  υλοποίησης του μέσα από τις διαδικασίες 

εκπόνησης του Επιχειρησιακού προγράμματος, εκπόνηση Σχεδίων Δράσης , 

Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης  από τις επιμέρους  υπηρεσίες με εντοπισμό 

πεδίων διοικητικής βελτίωσης, αξιολόγηση και μέτρησης αποτελεσμάτων τους . 

 

Υπηρεσιακό επίπεδο ( Σ. 1 - 5) . Οι ερωτώμενοι υπάλληλοι  των υπηρεσιών απάντησαν 

ότι κατά την  εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος  δεν  τέθηκαν και δεν  

συζητήθηκαν ευρύτερα θέματα για το όραμα και την αποστολή και την στρατηγική του 

Δήμου και δεν αναδείχθηκε η σημασία των παραπάνω για τον προγραμματισμό και την 

συνολική δράση του. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έγινε αντιληπτό ως ένα έγγραφο – 

κείμενο το οποίο με βάση την ισχύουσα νομοθεσία έπρεπε ο Δήμος να καταρτίσει και με 

το οποίο ασχολήθηκε εξωτερικός ανάδοχος με κάποια διαδικασία που περιλάμβανε σε 

ότι αφορά τους υπαλλήλους,  ερωτήσεις για τον αριθμό των τμημάτων, υπαλλήλων, 

ειδικοτήτων κλπ ., χωρίς να αναλυθεί κάτι το ιδιαίτερο και κυρίως να κοινοποιηθεί 

στους υπαλλήλους.  

 Με τα Ετήσια προγράμματα δράσης  που ουσιαστικά υλοποιούν το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα γινόταν μια καταγραφή της υπάρχουσας δραστηριότητας των υπηρεσιών με 

αναφορά το τι κάνουν και όχι το τι θα έπρεπε και πως  να το κάνουν. Δεν 

καταρτίστηκαν υπηρεσιακά σχέδια δράσης και δεν υπήρχε σε αυτά εντοπισμός  

προβλημάτων και αξιολόγηση και προγραμματισμός για την επίλυση τους.  

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 6 ) Απάντησε ότι τα Επιχειρησιακά Προγράμματα ήταν νέοι 

θεσμοί  για τον οργανισμό για να κατανοηθούν και να διαδοθούν όπως θα έπρεπε 

θέματα που σχετίζονται για το όραμα , την στρατηγική και τον προγραμματισμό .  

Θεωρεί ότι δεν είναι θέμα μόνο κατανόησης αλλά και εφαρμογής τους και ο Δήμος όλη 

αυτή την περίοδο στερούνταν πόρων και ανθρώπινου δυναμικού ενώ προσπαθούσε να 

ανταποκριθεί σε ένα εξαιρετικά μεγάλο αριθμό αναγκών που προκαλούσε η ραγδαία 

πληθυσμιακή αύξηση της περιοχής . 

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 7- 10) : Τα Επιχειρησιακά προγράμματα οι έννοιες της 

στρατηγικής  και όλοι οι καινούργιοι θεσμοί προγραμματισμού υπήρξαν ένα κενό 

γράμμα και δεν εφαρμόστηκαν όχι τόσο γιατί ήταν δύσκολο να κατανοηθούν αλλά 

κυρίως γιατί προσέκρουσαν σε παγιωμένες αντιλήψεις διοίκησης με κύρια ευθύνη του 

πολιτικού επιπέδου .  
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2) Κατά πόσο διατυπώνεται από την πολιτική ηγεσία με τρόπο εύληπτο και 

κατανοητό ένα όραμα για το πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου που αφορά την 

δημιουργία της  μελλοντικής πόλης . Πως αυτό προσλαμβάνεται από την 

διοικητική ηγεσία και κατά πόσο διαχέεται κατάλληλα μέσα από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  σε όλο τον οργανισμό , ώστε να διαμορφώνεται και 

υλοποιείται μια  στρατηγική για τον τρόπο υλοποίησης του . 

 

 

Υπηρεσιακό επίπεδο ( Σ. 1 - 5) . Οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι δεν επικοινωνήθηκε στον 

Δήμο η ύπαρξη και η σημασία ενός οράματος του πολεοδομικού σχεδιασμού  για μια 

επιθυμητή μελλοντική πόλη και δεν υπήρξε συγκεκριμένος ρόλος της διοικητικής 

ηγεσίας σε αυτό . Η επικρατούσα εικόνα είναι ότι προγραμματίζεται ένα έργο όπως 

πολλά άλλα του Δήμου  .   

Δεν υπήρξε ουσιαστική συσχέτιση του πολεοδομικού αντικειμένου με τις κατευθύνσεις, 

την δομή και τις διαδικασίες  του Επιχειρησιακού Προγράμματος με την έννοια ότι 

καταγράφηκε το πολεοδομικό θέμα  σαν « Μελέτη Κτηματογράφησης και 

Πολεοδόμησης περιοχών επέκτασης του Δήμου»  σε άξονα του Προγράμματος μεν, 

αλλά δεν συζητήθηκε και δεν σχεδιάστηκε κάτι το ολοκληρωμένο για το  τι πρέπει να 

αλλάξει στον δήμο , τις αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες και στους ασχολούμενους 

υπαλλήλους   για την επίτευξη κάποιου σχετικού με το αντικείμενο στόχου .  

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 6 ) . Απάντησε ότι το όραμα για την μελλοντική πόλη 

διατυπώθηκε σε διάφορα κείμενα και αναφέρεται συχνά ότι τα έργα στην φάση αυτή 

αποσκοπούν στον μελλοντικό σχεδιασμό και προστασία της αυθαίρετης δόμησης. Η 

τριβή με την καθημερινότητα διαχείρισης τρεχόντων προβλημάτων ενδεχομένως να μην 

επιτρέπει την επικοινωνία με τους υπαλλήλους σε αυτό το επίπεδο .  

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 7- 10) : Απάντησε ότι η κύριος  προσανατολισμός του 

προγραμματισμού στον πολεοδομικό σχεδιασμό ήταν το βραχυπρόθεσμο όφελος και η 

παραγωγή υπεραξιών για τους άμεσα ωφελούμενους ιδιοκτήτες γης . Ο 

προγραμματισμός του μακροπρόθεσμου, της πόλης του μέλλοντος προϋποθέτει άλλους 

ανθρώπους και πολιτική .  
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3)  Πως διαχειρίζεται η διοικητική ηγεσία το πολεοδομικό αντικείμενο και με 

ποιους τρόπους συμβάλλει στον εσωτερικό διοικητικό εκσυγχρονισμό  , την 

εισαγωγή καινοτομιών και  την εφαρμογή πολιτικών ποιότητας που αφορούν το 

παραπάνω αντικείμενο στο βαθμό που κρίνεται αναγκαίο για την 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της δράσης του οργανισμού .    

 

Υπηρεσιακό επίπεδο ( Σ. 1 - 5) Οι ερωτώμενοι υπάλληλοι απάντησαν ότι οι διαστάσεις 

της διοίκησης του πολεοδομικού αντικειμένου είναι συγκεκριμένες τυπικές και 

προβλεπόμενες. Πραγματοποιείται στα υφιστάμενα πλαίσια προγραμματισμού δηλαδή  

την ένταξη ενός έργου με την μορφή τίτλου εκτελεστέων έργων  στο Ετήσιο Τεχνικό 

Πρόγραμμα και κωδικού, κονδυλίου πιστώσεων στο Ετήσιο προϋπολογισμό. Διεξάγεται 

ο προβλεπόμενος έλεγχος των εργασιών του ανάδοχου του έργου από την διευθύνουσα 

υπηρεσία ( Περιφέρεια λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού )  και τον δήμο με  

τα διαθέσιμα μέσα και διαδικασίες . Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες είναι η τεχνική ως η 

«καθ΄ύλην» υπηρεσία και η οικονομική που ασχολείται με την ταμειακή διαχείριση 

χωρίς ιδιαίτερη περαιτέρω τεκμηρίωση . 

Δεν υπάρχει διερεύνηση και αξιολόγηση  για το κατά πόσο αποτελεσματική και 

αποδοτική  είναι η διοίκηση του αντικειμένου και για το ποια είναι ή θα έπρεπε να είναι 

τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα στην τοπική κοινωνία.  Οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι 

θέσεις ευθύνης δεν διαδραματίζουν ένα ουσιαστικό ρόλο στα επίπεδα προγραμματισμού, 

οργάνωσης, συντονισμού, παρακολούθησης της διοικητικής δράσης του οργανισμού 

στην διαχείριση του πολεοδομικού αντικειμένου και δεν δημιουργούνται συνθήκες για 

διατύπωση προτάσεων διοικητικής βελτίωσης και εισαγωγής καινοτομιών.  

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 5-10) . Απάντησε ότι καθημερινά αναφέρονται και 

καταγράφονται προβλήματα στα όργανα διοίκησης και με τις υφιστάμενες διαδικασίες 

και σαφώς υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ώστε το διοικητικό επίπεδο  να συμβάλλει 

σε αλλαγές . Πρέπει όμως να υπάρχει και ουσιαστικό ενδιαφέρον και βούληση για αυτό.  

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 7- 10) : Η συμβολή της διοικητικής ηγεσίας στο τρόπο 

διαχείρισης θα προϋπέθετε την ενθάρρυνση και στήριξή της αλλά και αναγνώριση ρόλο, 

λόγου σε αυτήν από το πολιτικό επίπεδο  που βασικά δεν υπάρχει . 
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4) Πως αξιολογεί το διοικητικό / πολιτικό επίπεδο τις σχέσεις του με το 

διοικητικό /πολιτικό επίπεδο . Σε ποιο βαθμό το διοικητικό επίπεδο έχει ή 

αναπτύσσει σχέσεις με κοινωνικό εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο 

δραστηριοποιείται ο Δήμος  . 

 

Υπηρεσιακό επίπεδο ( Σ. 1 - 5) Οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι κατά την διοίκηση του 

πολεοδομικού αντικειμένου το διοικητικό επίπεδο είναι σχεδόν απόλυτα εξαρτημένο 

από το πολιτικό επίπεδο και θεωρείται ως παθητικός εκτελεστικός μηχανισμός του 

δεύτερου. Το διοικητικό επίπεδο, ως υπηρεσίες συνολικά του οργανισμού, είναι 

στεγανοποιημένο από το ευρύτερο εξωτερικό κοινωνικό  περιβάλλον του οργανισμού, 

με το οποίο ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά το πολιτικό επίπεδο, συνεπώς δεν υπάρχει 

αυτοτελής και αυτόνομη υπηρεσιακή σχέση με φορείς της κοινωνίας ή ομάδες πολιτών  

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 6 ) . Απάντησε ότι το με βάση το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο οι 

αιρετοί έχουν πολλές ευθύνες πολιτικές και διοικητικές για όλα τα θέματα. Για το λόγο 

αυτό κυρίως υπάρχει ένας σχετικός συγκεντρωτισμός και οι υπάλληλοι από την άλλη 

πλευρά δεν είναι πάντα πρόθυμοι να αναλάβουν και να μοιραστούν ευθύνες πέρα από 

αυτές που τους αναλογούν στο επίπεδο της εκτέλεσης . Το να επικοινωνεί το διοικητικό 

επίπεδο με την κοινωνία ακούγεται νεωτεριστικό , μπορεί να προκύψουν συνέπειες 

όμως που δεν είναι εύκολα αντιμετωπίσιμες.     

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 7- 10) : Το να επικοινωνεί το διοικητικό επίπεδο με το 

κοινωνικό περιβάλλον ίσως συμβεί στο μέλλον με προϋποθέσεις , σήμερα είναι 

δύσκολο. Από την άλλη πλευρά όμως και οι υπάλληλοι στην γυάλα του γραφείου τους 

είναι ξεπερασμένο  . 
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2.2.2 Κριτήριο «Στρατηγική & Προγραμματισμός» 

1)  Κατά πόσο  ο πολεοδομικός σχεδιασμός :  

α. Εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο που προωθεί το νέο θεσμικό 

πλαίσιο, αντιμετωπίζει και επιλύει  παλαιά προβλήματα της πόλης 

 

Υπηρεσιακό επίπεδο ( Σ. 1 - 5) Οι ερωτώμενοι υπάλληλοι θεωρούν ότι το θεσμικό 

πλαίσιο των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ( ΓΠΣ)  του πολεοδομικού σχεδιασμού,  

δεν αξιοποιήθηκε ικανοποιητικά σε προγραμματικό επίπεδο  στις διαστάσεις, 

δυνατότητες και προσανατολισμούς του. Οι επιλογές του Δήμου είχαν έναν 

αποσπασματικό και μονοδιάστατο χαρακτήρα με κύρια έμφαση στην οικιστική 

επέκταση και την αδυναμία προγραμματισμού στις αναγκαίες τεχνικές και κοινωνικές  

υποδομές, με αποτέλεσμα την σώρευση παλιών και νέων προβλημάτων. Δεν 

χρησιμοποιήθηκαν πολεοδομικά μέσα που προσέφερε το θεσμικό πλαίσιο,  όπως  

κατάλληλη χρήση του συντελεστή δόμησης, η  δυνατότητα μεταφοράς συντελεστή 

δόμησης, ο κοινωνικός συντελεστής δόμησης, η άσκηση  πολεοδομικά αναγκαίων 

απαλλοτριώσεων, η άσκηση του δικαιώματος δημόσιας προτίμησης για την δημιουργία 

και αποτελεσματική διαχείριση των ελεύθερων χώρων ώστε να αντιμετωπιστεί το 

φαινόμενο των μικρών και κατακερματισμένων ελεύθερων χώρων με στόχο την 

διασφάλιση ποιοτικού ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.        

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 6 ) Απάντησε ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο του πολεοδομικού 

σχεδιασμού σαφώς επηρέασε το έργο της νέας πολεοδόμησης εφόσον η εκπονούμενη 

μελέτη έπρεπε να λάβει υπόψη της περισσότερους παράγοντες και σαφώς αυστηρότερες 

προδιαγραφές προετοιμασίας των νέων οικιστικών τμημάτων της πόλης. Πολλά 

προβλήματα της σημερινής πόλης οφείλονται σε πολεοδομικές επιλογές του απώτερου 

παρελθόντος ( ρυμοτομικά σχέδια από το 1939) που καθόρισαν περιορισμένες 

δυνατότητες παρέμβασης. Πολλά προβλήματα της υφιστάμενη  πόλης ( σχολική στέγη, 

ελεύθεροι χώροι) θα λυθούν στην νέα πόλη που προετοιμάζει το έργο επέκτασης 

πόλης .     

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 7-10) . Το θεσμικό πλαίσιο του πολεοδομικού δίνει 

δυνατότητες που δεν αξιοποιήθηκαν σε  τοπική κλίμακα λόγω της βραχυπρόθεσμης 

στρατηγικής των επεκτάσεων που προωθούσε το πολιτικό επίπεδο που λάμβανε τις 

αποφάσεις . Πολλά προβλήματα της υφιστάμενης πόλης  όπως το απαράδεκτο κέντρο 

πλατεία, ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι, θα μπορούσαν να λυθούν. Αντί να 

προληφθούν και να επιλυθούν τα προβλήματα αυτά σήμερα, επιδιώκεται να λυθούν με 

το έργο της νέας πολεοδόμησης, που είναι μακροπρόθεσμη και ιδιαίτερα σήμερα πολύ 
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αβέβαιη από πλευράς  πόρων . 

 

β. Με το  έργο της  «Επέκτασης του Σχεδίου Πόλης» εντάσσεται στον  

Επιχειρησιακό και αναπτυξιακό σχεδιασμό του οργανισμού και συνδέεται η 

βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη διάσταση του , ο σχεδιασμός με την 

υλοποίηση του.  

 

 Υπηρεσιακό επίπεδο ( Σ. 1 – 5 )  Οι ερωτώμενοι υπάλληλοι θεωρούν ότι το έργο της 

πολεοδόμησης στις περιοχές επέκτασης του δήμου αντιμετωπίζεται κυρίως στην 

βραχυπρόθεσμη διάσταση του. Δεν υπάρχει σχεδιασμός και πρόβλεψη για την 

μακροπρόθεσμη διάσταση και εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού. Σήμερα 

γίνεται η εκπόνηση μελέτης από εξωτερικό μελετητικό γραφείο.  Δεν υπάρχει 

σχεδιασμός και προετοιμασία του Δήμου στο Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα  όχι μόνο 

για μελλοντικές ανάγκες και πόρους που αφορούν άλλες φάσεις του έργου και θα 

προκύψουν αργότερα, αλλά και για τις σημερινές που αφορούν για παράδειγμα το 

προσωπικό και την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή .  

 

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 6 ) Απάντησε ότι ό οργανισμός για την κατάρτιση του 

Επιχειρησιακού προγράμματος χρησιμοποίησε την τεχνογνωσία «εξωτερικού 

συμβούλου» που δεν κατείχε λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού. Ακολούθησε 

πάντως τα προβλεπόμενα βήματα και διαδικασίες και σαφώς μπορεί να κάνει τις 

απαραίτητες αλλαγές. Δυστυχώς δεν υπάρχει μεγάλη δυνατότητα για την ενότητα 

σχεδιασμού και εφαρμογής λόγω έλλειψης πόρων. Με βάση τους υπάρχοντες πόρους 

σήμερα γίνεται το καλύτερο δυνατό . 

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 7-10) . Απάντησε ότι τα έργα κτηματογράφησης και 

πολεοδόμησης εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα και όπως για το ίδιο το 

Επιχειρησιακό υπήρχε ελλιπής ενημέρωση, έτσι και για την πορεία του παραπάνω 

έργου δεν υπήρχε ουσιαστική ενημέρωση. Θα μπορούσε π.χ. να συσταθεί και να 

λειτουργεί μια ομάδα – επιτροπή εργασίας για την χωροταξία και πολεοδομία από το 

δημοτικό συμβούλιο. Δεν υπήρχε γενικά ενημέρωση για το τι  και πόσο τμήμα του 

Επιχειρησιακού υλοποιεί ο οργανισμός  επειδή δεν υπήρχαν στοιχεία και τεκμηρίωση.  

 

γ. Ορίζει ικανοποιητικά το σύνολο των μετόχων των έργων που προκύπτουν και 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες και προσδοκίες τους με αποτελεσματικούς  

μηχανισμούς  κοινωνικής διαβούλευσης. 
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 Υπηρεσιακό επίπεδο ( Σ. 1 – 5 )   Οι ερωτώμενοι υπάλληλοι θεωρούν ότι στην 

παρούσα φάση το έργο έχει κυρίως ενδιαφερόμενους τους ιδιοκτήτες γης των 

εκτάσεων που εντάσσονται στο σχέδιο πόλης. Γίνονται ορισμένες φορές αναφορές 

στην συμβολή του έργου γενικά στην τοπική ανάπτυξη από το πολιτικό επίπεδο χωρίς 

όμως ιδιαίτερη ανάλυση. Μηχανισμοί κοινωνικής διαβούλευσης για το έργο δεν 

αναπτύχθηκαν, εκτός από κάποιες ενημερωτικές ημερίδες συναντήσεων για τον κύκλο 

των ενδιαφερόμενων ιδιοκτητών.  

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 5-10 ) Απάντησε ότι από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο οι 

μελέτες του πολεοδομικού σχεδιασμού ακολουθούν κανόνες δημοσιότητας . Η τοπική 

κοινωνία , παρά το ότι θεωρείται σημαντική η συμμετοχή της , δεν συμμετέχει τελικά 

όσο θα έπρεπε παρά τις σχετικές με το θέμα εκδηλώσεις ενημέρωσης που έγιναν.   

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 7-10) . Το έργο της νέας πολεοδόμησης αφορά κυρίως τους 

ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες , ους μελετητές που θα αμειφθούν και διάφορα άλλα 

επαγγέλματα που θα ωφεληθούν από την οικοδόμηση . Η ευρύτερη κοινωνία ήταν 

απούσα . 

δ.  Εκπονείται σε κατάλληλη χωρική( διαδημοτική )  βάση για την καλύτερη 

αξιοποίηση των πόρων. 

 Υπηρεσιακό επίπεδο ( Σ. 1 – 5 )     Οι ερωτώμενοι υπάλληλοι θεωρούν ότι  θα ήταν 

σαφώς περισσότερο αποτελεσματικός ο πολεοδομικός σχεδιασμός και θα υπήρχε 

εξοικονόμηση πόρων με αξιοποίηση της διαδημοτικής συνεργασίας σε επίπεδο 

σχεδιασμού, μελετών, αναθέσεων, δεδομένου ότι οι όμοροι δήμοι δρομολογούσαν 

παράλληλα παρόμοια έργα  , που δεν προώθησε όμως το πολιτικό επίπεδο .   

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 6 )  : Απάντησε ότι η διαδημοτική συνεργασία δεν έδωσε τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα στο αντικείμενο αυτό γιατί κάθε όμορος δήμος είχε 

διαφορετικές προτεραιότητες και κυρίως διαφορετική ετοιμότητα για διάφορες 

επιλογές.  

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 7-10) . Απάντησε ότι το πολιτικό επίπεδο δεν είχε 

μακροπρόθεσμη πολιτική στρατηγική. Ούτε το πρόγραμμα Καποδίστριας αξιοποίησε το 

1998 με κατάλληλες συνενώσεις και ούτε την διαδημοτική συνεργασία αξιοποίησε για 

θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως οι νέες πολεοδομήσεις .  

 

ε. Διοικείται  με το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό και κατάλληλη 

οργανωτική δομή .  
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Υπηρεσιακό επίπεδο ( Σ. 1 – 5 ) : Υπάρχουν σαφώς προβλήματα που αφορούν στην 

έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού όπως Αρχιτεκτόνων, Πολεοδόμων –Χωροτακτών, 

Μηχανολόγων. Αλλά και άλλα που αφορούν στην  έλλειψη ικανοποιητικής 

συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων τεχνικής, οικονομικής, διοικητικής υπηρεσίας στο 

βαθμό που εμπλέκονται στην διαχείριση του αντικειμένου αλλά και εμπλεκόμενων 

οργάνων ( Δημοτικό συμβούλιο , Επιτροπές ) του Δήμου από τις διαδικασίες που 

ακολουθούν .   

  Οι ερωτώμενοι υπάλληλοι θεωρούν ότι όπως και για όλα τα πεδία δράσης του , έτσι 

και για την διοίκηση του πολεοδομικού αντικειμένου δεν υπάρχει μια επίσημα 

ακολουθούμενη διαδικασία στοχοθεσίας και σχετικής αξιολόγησης. Η 

αποτελεσματικότητα ήταν κυρίως συνυφασμένη με την ύπαρξη πόρων για την 

χρηματοδότηση των μελετών και την πρόοδο τους . Δεν τέθηκε ιδιαίτερα το ζήτημα 

καταλληλότητας της οργανωτικής μορφής και της αποτελεσματικότητας της 

υπάρχουσας τμηματοποίησης στην διαχείριση των πολεοδομικών θεμάτων .  

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 6 )  . Το βασικότερο πρόβλημα είναι η έλλειψη εξειδικευμένου 

προσωπικού και ο καθορισμός της αυτοδιοίκησης από το κεντρικό κράτος  τις 

γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες. Συνεπώς δεν υπάρχει το περιθώριο μιας 

αυτόνομης δράσης στο πεδίο αυτό για άμεσα αποτελέσματα. Ο Δήμος είναι ένας 

δημόσιος οργανισμός και οργανώνεται με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του 

Οργανισμό εσωτερική Υπηρεσίας . Προφανώς υπάρχουν περιθώρια αλλαγών και 

βελτιώσεων.   

Το υπάρχον προσωπικό παρακολουθεί σχετικά επιμορφωτικά προγράμματα     

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 7-10) . Η ραγδαία πληθυσμιακή αύξηση του Δήμου τα 

τελευταία 15 -20 χρόνια δείχνει την συστηματική ενασχόληση του με επεκτάσεις του 

σχεδίου πόλης . Το ότι όλα αυτά τα χρόνια ένας περιαστικός δήμος κατάφερε να έχει 

μόνο ειδικότητα τοπογράφου για το πολεοδομικό αντικείμενο δείχνει την εικόνα του 

ανθρώπινου δυναμικού και της οργανωτικής δομής . 

 

 

2) Κατά πόσο η απόκτηση της διαχειριστικής επάρκειας του δήμου ως 

βελτίωση των διαδικασιών συνέβαλλε έστω έμμεσα στην αποτελεσματικότερη 

διαχείριση του πολεοδομικού αντικειμένου.  
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Υπηρεσιακό επίπεδο ( Σ. 1 – 5 ) : Οι ερωτώμενοι υπάλληλοι θεωρούν ότι η  

απόκτηση της διαχειριστική επάρκειας του δήμου δεν συνέβαλλε ουσιαστικά στον 

εκσυγχρονισμό της  διοίκησης του πολεοδομικού αντικειμένου και δεν καθιερώθηκαν 

νέες διαδικασίες και πρακτικές που κανονικά θα έπρεπε .  

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 5-10 )  : Απάντησε ότι η διαδικασία αυτή όπως και γενικότερα 

σε δημόσιους φορείς δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα λόγω ασυνέχειας στις 

νέες διαδικασίες που προωθήθηκαν , την έλλειψη προσωπικού που θα τις πλαισίωνε 

και υποστήριξης του από την κεντρική εξουσία με προγράμματα επιμόρφωσης και 

πρόσθετους πόρους υλικοτεχνικής υποδομής . 

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 7-10) . Όπως δεν υλοποιήθηκε ουσιαστικά το Επιχειρησιακό 

πρόγραμμα και τα Ετήσια προγράμματα δράσης , όπως δεν κατανοήθηκε ο 

πολεοδομικός σχεδιασμός με τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια των Δήμων , δεν 

κατανοήθηκε και η διαχειριστική επάρκεια που απασχόλησε για κάποιο διάστημα τον 

οργανισμό . 

 

3 ) Κατά πόσο το «Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου» ως διοικητικό εργαλείο είναι 

γνωστό και εφαρμόζεται στην παρακολούθηση του έργου της 

Κτηματογράφησης  . 

 

Υπηρεσιακό επίπεδο ( Σ. 1 – 5 ) : Το Πρόγραμμα Ποιότητας έργου για το έργο της 

Κτηματογράφησης - οικιστικής επέκτασης  δεν είναι γνωστό αν ακολουθείται καταρχήν 

από τον ανάδοχο . Η υπηρεσία άλλωστε αδυνατεί να το παρακολουθήσει όταν η ίδια 

δεν είναι καθόλου εξοικειωμένη με θέματα και διαδικασίες ποιότητας που 

προϋποθέτει .  

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 6 ): Απάντησε ότι  τα νέα θεσμικά πλαίσια πολλές φορές δεν 

λαμβάνουν τις υπάρχουσες δυνατότητες των φορέων που πρέπει να εφαρμόσουν νέες 

ρυθμίσεις  

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 7-10) : Απάντησε ότι δεν είναι γνωστό και αν προβλέπει και 

διαφορετικό από την σύμβαση που υπογράφηκε με τον ανάδοχο . 
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2.2.3    Κριτήριο : «Ανθρώπινο Δυναμικό» 
1 ) Κατά πόσο η διοίκηση ( στελέχωση , εκπαίδευση  του ανθρώπινου 

δυναμικού) στο πολεοδομικό αντικείμενο  γίνεται  με βάση τον στρατηγικό 

σχεδιασμό του οργανισμού και τις κατευθύνσεις του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος . 

 

Υπηρεσιακό επίπεδο ( Σ. 1 – 5 ) Οι ερωτώμενοι υπάλληλοι θεωρούν από τις από τις 

διαδικασίες εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του δήμου δεν υπήρχε 

κάποια μορφή ιδιαίτερης συμμετοχής τους στην κατάρτισης του . Θεωρούν  ότι  δεν 

είναι γνωστές  σε ικανοποιητικό βαθμό οι πλευρές προβλημάτων στις οποίες θα δοθεί 

το βάρος  και αν στο μέλλον θα χρειαστεί ο οργανισμός, ειδικούς π.χ. στην διαχείριση 

και προγραμματισμό έργων , πολεοδόμους και χωροτάκτες για αναπλάσεις και 

παρεμβάσεις με σκοπό ένα περισσότερο ποιοτικό και ανθρώπινο περιβάλλον ή 

μηχανικούς και δικηγόρους που θα διευθετούν την ρυμοτομία και θα «επιλύουν» τα 

ιδιοκτησιακά προβλήματα των διαμορφούμενων οικοπέδων στην περιοχή επέκτασης 

πόλης . Επίσης  δεν ευνοήθηκε η συμμετοχή υπαλλήλων εκτός τεχνικών ειδικοτήτων , 

όπως  διοικητικών , πολιτικών και κοινωνικών επιστημόνων για την υλοποίηση ενός   

ολοκληρωμένου πολεοδομικού σχεδιασμού με αποτέλεσμα την πιθανή παραμέληση 

ορισμένων πλευρών και όψεων της ευρύτερης περιοχής . 

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 6 ) : Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη τις 

κατευθύνσεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και του οργανογράμματος 

διατύπωσε προτάσεις για σύγχρονες θέσεις και ειδικότητες αφού στόχευε σε ένα 

αναπτυξιακό πρόγραμμα μακροπρόθεσμο. Η υλοποίηση των προβλέψεων του όμως 

εξαρτάται από πόρους που δυστυχώς η κεντρική εξουσία παρακρατούσε με αποτέλεσμα 

να είναι δύσκολο και δυσχερές να θέτει κανείς στόχους και να τους υλοποιεί. Η 

τεχνική υπηρεσία υποβοηθείται από υπηρεσίες της περιφέρειας  

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 7-10 ) : Η εικόνα του ανθρώπινου δυναμικού στον 

πολεοδομικό σχεδιασμό σε απαιτούμενες ειδικότητες και αριθμητική επάρκεια δεν 

μπορεί να ανταποκριθεί στις διαδικασίες του στρατηγικού και του επιχειρησιακού 

προγραμματισμού.  
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2) Κατά πόσο διαμορφώνονται θέσεις εργασίας σύγχρονων προδιαγραφών , 

προωθείται η διατμηματική συνεργασία  καταρτίζονται στοχευόμενα 

προγράμματα εκπαίδευσης – επιμόρφωσης για του υπαλλήλους που 

ασχολούνται με το πολεοδομικό αντικείμενο .  

 

Υπηρεσιακό επίπεδο ( Σ. 1 – 5 )  Οι ερωτώμενοι υπάλληλοι θεωρούν ότι δεν είναι 

γνωστές  οι απαιτούμενες προδιαγραφές γνώσεων, δεξιοτήτων για τις απαραίτητες 

θέσεις εργασίας γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές; Θεωρούν ότι έχουν ξεπεραστεί  ο 

υφιστάμενος οργανωτικός σχεδιασμός και η υπάρχουσα τμηματοποίηση  που διασπά  

του πολεοδομικό έργο σε διάφορα τμήματα του οργανισμού ( τεχνική – οικονομική – 

διοικητική υπηρεσία. Δεν θεωρούν ότι σχεδιάστηκε , υλοποιήθηκε και αξιολογήθηκε 

ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης ώστε το αρμόδιο ανθρώπινο δυναμικό να 

ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο έργο διαχείρισης ενός σύνθετου και πολύπλευρου 

έργου όπως αυτό της οικιστικής ανάπτυξης του Δήμου . 

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 6 ) : Απάντησε ότι στο δημόσιο τομέα υπάρχει μια 

κατεστημένη νοοτροπία που δύσκολα προσαρμόζεται σε αλλαγές. Ο τρόπος 

συνεργασίας των τμημάτων δεν είναι ικανοποιητικός και σαφώς υπάρχει ανάγκη για 

άλλους ρυθμούς και αποτελέσματα. Ιδιαίτερα που τα σημερινά έργα είναι σύνθετα 

όπως αυτό των πολεοδομήσεων με διαστάσεις τεχνικές, διοικητικές και οικονομικές.    

Το καινούργιο είναι ελπιδοφόρο μεν, αλλά  πιθανά σε συγκρούεται με τις υπάρχουσες 

καθιερωμένες αντιλήψεις και τρόπο λειτουργίας . 

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 7-10 ) : Δεν υπάρχει επαρκής πληροφόρηση για τις 

διαδικασίες αυτές  

  

3 ) Κατά πόσο προωθείται  η κινητικότητα ανθρώπινου δυναμικού σε υπηρεσίες 

και φορείς για απόκτηση γνώσεων και καλύτερη παρακολούθηση του 

αντικειμένου.  

 

Υπηρεσιακό επίπεδο ( Σ. 1 – 5 )  : Οι ερωτώμενοι υπάλληλοι θεωρούν ότι δεν 

προωθήθηκε  μια καινούργια αντίληψη για το ανθρώπινο δυναμικό . Είναι πιο 

σημαντική η κάρτα παρουσίας , παρά η κινητικότητα των υπαλλήλων π.χ. με 

πρόσκαιρη τοποθέτηση τους στην διευθύνουσα υπηρεσία ( πρώην Νομαρχία) ή η 

συλλειτουργία τους για κάποιο διάστημα με τα μελετητικά γραφεία του αναδόχου των 
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πολεοδομικών μελετών με σκοπό τη βαθύτερη γνώση και παρακολούθηση του 

αντικειμένου και κυρίως την μεταφορά στον οργανισμό  αποτελεσματικών μεθόδων 

διοίκησης  αναγκαίων στις σημερινές συνθήκες διαχείρισης έργων . 

  

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 6 ) : Η ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού οδηγεί στο να είναι 

δυσχερής η διεκπεραίωση της τρέχουσας υπερφορτωμένης  διοικητικής ύλης και 

συνεπώς είναι δύσκολο να εφαρμοστούν αυτοί οι νεωτεριστικοί τρόποι εργασίας και 

συνεργασίας   

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 7-10 ) : Από όσο είναι γνωστό δεν εφαρμόζονται συστηματικά 

τέτοιες πρακτικές . 

 

4) Κατά πόσο αξιοποιούνται οι  «συμβάσεις έργου»  με πρόσληψη κρίσιμων  για 

το πολεοδομικό  αντικείμενο ειδικότητες  

 

Υπηρεσιακό επίπεδο ( Σ. 1 – 5 )  : Οι ερωτώμενοι υπάλληλοι θεωρούν ότι 

αξιοποιήθηκαν δεν αποτελεσματικά οι συμβάσεις έργου που σύναψε ο οργανισμός με 

ειδικότητες π.χ. Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών ώστε ο οργανισμός να 

καλύψει κενά , αδυναμίες και ελλείψεις του σε θέματα οργάνωσης , μεθόδων εργασίας 

και διοίκησης έργου στον πολεοδομικό αντικείμενο και ότι σε πολλές περιπτώσεις 

απασχολήθηκαν σε άσχετες με το αντικείμενο εργασίας για το οποίο προσλήφθηκαν  . 

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 6 ) : Οι συμβάσεις έργου ορισμένου έργου κάλυπταν κενά και 

μεγάλες υπηρεσιακές  ανάγκες . Σαφώς συνεισέφεραν και προφανώς θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν καλύτερα.  

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 7-10 ) :  Οι συμβάσεις έργου ήταν θέμα αποκλειστικής 

αρμοδιότητας της διοίκησης  με δικά της παραταξιακά κριτήρια για μεγάλο διάστημα. 

Θεωρούν στο βαθμό που ήταν ικανά άτομα ότι δεν συνεισέφεραν σε κάτι ιδιαίτερο 

πέρα από την κάλυψη τρεχόντων διοικητικών υποθέσεων . 
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 2.2.4  Κριτήριο 4:  Εξωτερικές Συνεργασίες & Πόροι 
                 

1) Η υλοποίηση ενός πολύπλευρου και σύνθετου έργου όπως αυτό της 

Κτηματογράφησης και πολεοδόμησης μιας νέας περιοχής και εν συνεχεία η 

οικιστική ανάπτυξη προϋποθέτει σημαντικούς χρηματοδοτικούς πόρους  Κατά 

πόσο αυτοί υπάρχουν ή μπορούν να αποκτηθούν . Σήμερα οι οικιστικές 

επεκτάσεις σε ευρωπαϊκό τουλάχιστον επίπεδο στα πλαίσια της αειφορικής 

χρήσης των πόρων προτείνονται με εξαιρετική φειδώ καθώς η επικρατούσα 

στρατηγική είναι η αναβάθμιση των υφιστάμενων πόλεων , η συγκράτηση του 

πληθυσμού σε αυτές και η αντιμετώπιση των πολλών και μεγάλων 

προβλημάτων τους . Κατά πόσο οι προσανατολισμοί του πολεοδομικού 

σχεδιασμού για επεκτάσεις του αστικού ιστού , συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις 

ενός εξωτερικού περιβάλλοντος που αλλάζει ραγδαία . 

 

Υπηρεσιακό επίπεδο ( Σ. 1 – 5 )  Οι ερωτώμενοι υπάλληλοι θεωρούν ότι εξεύρεση 

χρηματοδοτικών πόρων είναι το δυσκολότερο θέμα σήμερα . Yπάρχουν μελέτες ΓΠΣ 

και πράξεις εφαρμογής σε άλλους δήμους που εντάχθηκαν σε Π.Ε.Π και 

χρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκούς πόρους . Οι παραπάνω μελέτες διακρίνονται για 

την σημασία την εμβέλεια , την ρυθμιστική ποιότητα και το περιεχόμενο τους ώστε να 

καταστούν επιλέξιμες  .  Η  έλλειψη ανάλογων πόρων στην περίπτωση σημαίνει ότι δεν 

υπήρξε η ο ανάλογος σχεδιασμός και η απαιτούμενη πολιτική κινητοποίηση .  

Οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι οι προσανατολισμοί και επιλογές στο πολεοδομικό 

αντικείμενο δεν χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια και δεν λαμβάνουν ιδιαίτερα 

υπόψη ευρύτερες τάσεις του πολεοδομικού σχεδιασμού . 

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 6 ) : Το έργο της πολεοδόμησης μιας περιοχής επέκτασης είναι 

ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα με πολυδιάστατα θετικά αποτελέσματα και 

δυστυχώς οι απαραίτητοι πόροι δεν είναι εξ αρχής δεδομένοι . και προς την 

κατεύθυνση απόκτησης πόρων πρέπει να κινηθεί το πολιτικό επίπεδο σε εθνικά και 

ευρωπαϊκά πλαίσια προγραμματισμού . Το έργο της πολεοδόμησης σε περιοχές 

επεκτάσεως του σχεδίου πόλεως υποστηρίζεται από ανώτερα επίπεδα 

προγραμματισμού όπως τον οργανισμό Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης ο οποίος την 

περιοχή του Δήμου θεωρεί  «Οικιστικό Πόλο Ανάπτυξης» , συνεπώς παίζει τον ρόλο 

του υποδοχέα των τάσεων αποσυμφόρησης των μεγάλων πόλεων. Εντάσσεται με άλλα 

λόγια  σε μια στρατηγική ανάπτυξης . Αν αντιφάσκει με τις νέες τάσεις που επικρατούν 
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σε ευρωπαϊκό επίπεδο τότε χρειάζονται αλλαγές στον περιφερειακό και εθνικό 

προγραμματισμό 

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 7-10 ) : Η ιδιαίτερα δυσχερής συγκυρία σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και σίγουρα πρέπει να αξιοποιούνται οι 

διαθέσιμες ευκαιρίες για πόρους . Ο πολεοδομικός σχεδιασμός είναι μονόπλευρος και 

δεν μπορεί να γίνει λόγος για βιώσιμη και αειφορική ανάπτυξη στο βαθμό που δεν 

αναπτύσσονται άλλα πλεονεκτήματα της περιοχής όπως πάρκα βιοτεχνικής ανάπτυξης 

και παραγωγικών δραστηριοτήτων .  

 

2)  Κατά πόσο για την διοίκηση του Πολεοδομικού αντικειμένου αξιοποιούνται 

συνεργασίες του οργανισμού με φορείς του δημόσιου , ιδιωτικού και  

κοινωνικού τομέα  . Γενικότερα σε ποιο βαθμό προωθούνται τα σύγχρονα  πεδία 

πολιτικής και συνεργασίας με φορείς πολιτών , Μη κυβερνητικές οργανώσεις 

κλπ . Αν θα ήταν καλή η ιδέα της αδελφοποίησης με άλλες πόλεις στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό στο αντικείμενο αυτό . 

 

Υπηρεσιακό επίπεδο ( Σ. 1 – 5 ): Οι ερωτώμενοι υπάλληλοι θεωρούν ότι για το 

πολεοδομικό αντικείμενο δεν επιδιώχθηκαν και δεν αξιοποιήθηκαν οι συνεργασίες με 

φορείς του δημόσιου, ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα, . Οι αντιλήψεις αυτές είναι 

σχεδόν άγνωστες . Αλλά και πλευρές σχετικά γνωστές δεν  αξιοποιήθηκαν όπως  

προγραμματικές συμβάσεις, τοπικά σύμφωνα συνεργασίας, διαδημοτικές συνεργασίες , 

«αδελφοποιήσεις» με άλλες πόλεις     

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 6 ) : Απάντησε ότι η αξιοποίηση των παραπάνω προϋποθέτει 

και δυνατότητες υλοποίησης που ο Δήμος δεν διέθετε .   

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 7-10 ) : Απάντησε ότι κυριαρχεί η κατεστημένη παραδοσιακή 

πολιτική αντίληψη και τα προαναφερόμενα πεδία πολιτικής είναι άγνωστα και δεν 

προωθούνται . 

 

3) Σε ποιο βαθμό αναπτύσσει ο οργανισμός τις σχέσεις τους με τους πολίτες και 

τις κοινωνικές ομάδες ώστε και να επιτύχει ολοκληρωμένο πολεοδομικό 

σχεδιασμό αλλά και να διασφαλίσει καλύτερες προϋποθέσεις εφαρμοσιμότητας 

του .  

 

Υπηρεσιακό επίπεδο ( Σ. 1 – 5 ): Οι ερωτώμενοι υπάλληλοι θεωρούν ότι δεν 

προωθήθηκε η ευρύτερη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στον πολεοδομικό 



 
 

97

σχεδιασμό. Στο έργο της επέκτασης του σχεδίου πόλης σχεδόν μονόπλευρα κυριαρχεί  η 

πλευρά των άμεσα ενδιαφερομένων και  των ιδιοκτητών ακινήτων των εντασσόμενων 

στο σχέδιο πόλεως και όχι ευρύτερα η τοπική κοινωνία που δεν είναι προετοιμασμένη 

για ευρύτερες  επιπτώσεις του  .  

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 6 ) : Το έργο της πολεοδόμησης ως ένα μεγάλο αναπτυξιακό 

έργο έτυχε της ανάλογης με την σημασία του δημοσιότητας. Έχει πλευρές βέβαια 

δύσκολες, τεχνικές και εξειδικευμένες . Η ανταπόκριση της κοινωνίας σε όλο της το 

φάσμα δεν ήταν η αναμενόμενη .  

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 7-10 ) : Το έργο της πολεοδόμησης νέων περιοχών επέκτασης 

αφορά περιορισμένες κοινωνικές ομάδες και η συμμετοχή μη ιδιοκτητών είναι σχεδόν 

ανύπαρκτη . 

 

4) Κατά πόσο ο οργανισμός διευρύνει και εμβαθύνει την εφαρμογή του 

διπλογραφικού λογιστικού συστήματος προς μια κατεύθυνση σύγχρονης 

οικονομικής διοίκησης του πολεοδομικού αντικειμένου με προγραμματικό 

προσανατολισμό και μέτρηση αποτελεσμάτων αξιοποιώντας τις τεχνολογίες 

πληροφορικής .  

 

Υπηρεσιακό επίπεδο ( Σ. 1 – 5 ): Οι ερωτώμενοι υπάλληλοι θεωρούν ότι η υφιστάμενη 

οικονομική διαχείριση περιορίζεται στην ταμειακή διαχείριση κωδικών και πιστώσεων 

του προϋπολογισμού της οικονομικής υπηρεσίας και συνεπώς δεν γίνεται λόγος για 

σύγχρονη οικονομική διοίκηση προγραμμάτων και αποτελεσμάτων των έργων του 

πολεοδομικού σχεδιασμού.  Το επίπεδο της διάδοσης και εφαρμογής  των  τεχνολογιών  

Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην διαχείριση των έργων του πολεοδομικού 

αντικειμένου είναι περιορισμένο ( π.χ προσαρμοσμένο πρόγραμμα λογισμικού για την 

αποτελεσματική παρακολούθηση , προγραμματισμό , έλεγχο του πολεοδομικού 

αντικειμένου  ) . 

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 6 ) : Η οικονομική διοίκηση εξελίσσεται και καθορίζεται από 

πολλούς παράγοντες , τους ανθρώπους τα μέσα και τις ακολουθούμενες διαδικασίες οι 

οποίες πρέπει να βελτιώνονται για περισσότερη αποτελεσματικότητα.   

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 7-10 ) : Το ότι υπάρχουν κενά σε επίπεδο στοιχείων και 

πληροφόρησης στα απολογιστικά στοιχεία δείχνει ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις για 

μια αποτελεσματική διαχείριση . 
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     2.2.5  Κριτήριο 5:  Διαδικασίες 
           

1) Λαμβάνοντας υπόψη εμπειρίες και εικόνες της μέχρι τώρα  διαχείρισης έργων 

καθώς και τα παραπάνω, κατά πόσο θεωρείτε ότι ο οργανισμός πρέπει να 

επιδιώξει στη διοίκηση του Πολεοδομικού αντικειμένου διαδικασίες «Διοίκησης 

Έργου», διαδικασίες λειτουργίας δηλαδή προς ένα Επιχειρησιακό 

προσανατολισμό ο οποίος θα αντιλαμβάνεται:  

 

α ) Την οικονομική διαχείριση όχι με την έννοια του σύννομου των δαπανών 

αλλά ως βελτιστοποίηση της σχέσης μεταξύ του κόστους και των 

αποτελεσμάτων των διοικητικών ενεργειών , δηλαδή ως ανάλυση κόστους – 

οφέλους. 

β) Την Διοίκηση προσωπικού όχι μόνο με βάση τα τυπικά προσόντα, την 

αρχαιότητα τους πειθαρχικούς ελέγχους αλλά με βάση αν αυτό διασφαλίζει 

αποτελέσματα στην διοικητική δράση σε ένα πλαίσιο διαρκούς ανάπτυξης του 

και την αξιολόγηση του με βάση την συμβολή του στην επίτευξη στόχων.  

γ) Την ανάδειξη ενός άλλου τύπου δημοτικού υπαλλήλου που θα εργάζεται όχι 

ως άβουλο εκτελεστικό όργανο, αλλά ως προγραμματιστής πόρων, ως αναλυτής 

του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του οργανισμού και σύμβουλος 

της πολιτικής ηγεσίας που θα προσφέρει γνώση και τεκμηρίωση , που θα δίνει 

σημασία όχι στους γραφειοκρατικούς τύπους, διαδικασίες και ιεραρχικά 

σχήματα,  αλλά στους στόχους και τα αποτελέσματα που αναμένει η κοινωνία. 

δ) Την προώθηση της ουσιαστικής συμμετοχής πολιτών στον πολεοδομικό 

σχεδιασμό και τις εφαρμογές του 

 

α) Υπηρεσιακό επίπεδο ( Σ. 1 – 5 ): Οι ερωτώμενοι υπάλληλοι απάντησαν ότι 

υπάρχουν έργα που απέτυχαν στους στόχους τους και δεν αξιοποιήθηκαν οι πόροι λόγω 

του τρόπου διαχείρισης των βασικών παραγόντων συντελεστών τους π.χ λόγω 

απουσίας αναγκαίων αδειοδοτήσεων , κακής σχέσης με προμηθευτές και αναδόχους , 

αντιδράσεων μερίδας της τοπικής κοινωνίας . Σήμερα στα σύνθετα τουλάχιστον έργα 

που αναλαμβάνει ο οργανισμός υπάρχει αδήριτη ανάγκη να  υπάρξουν εκτεταμένες 

αλλαγές σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης τους και να ξεπεραστούν μέσα και αντιλήψεις 

διοίκησης άλλων εποχών . Η προσαρμογή στους τυπικούς κανόνες , είναι σημαντική 
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αλλά όχι πλέον επαρκής για αποτελεσματικά έργα . 

Θεωρούν ότι λόγω της πολυπλοκότητας του πολεοδομικού σχεδιασμού οι καινοτόμες 

μέθοδοι διοίκησης όπως της «διοίκησης έργου», θα αποτελέσει μια μεταρρυθμιστική 

τομή στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του οργανισμού. Κατά τους ερωτώμενους 

η εφαρμογή των αρχών της «διοίκησης έργου» μπορεί να ενοποιήσει τη διοίκηση του 

πολεοδομικού αντικειμένου , να προσδώσει στον οργανισμό έναν πιο αποδοτικό 

προσανατολισμό που σήμερα με βάση τον υφιστάμενο οργανωτικό σχεδιασμό 

διασπάται σε διοικητικό, οικονομικό και τεχνικό αντικείμενο διαφορετικών τμημάτων 

του οργανισμού  

Θεωρούν όμως ότι η εφαρμογή της « Διοίκηση Έργου» προϋποθέτει αποδοχή και 

στήριξη από το πολιτικό επίπεδο, ύπαρξη κατάλληλου στελεχιακού δυναμικού  

πρόσθετων οικονομικών πόρων και κυρίως ξεπέρασμα της υπάρχουσας νοοτροπίας 

διοίκησης, υπαλλήλων και αιρετών. 

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 6 ) : Απάντησε ότι το πεδίο της πολιτικής ενέχει συγκρούσεις 

και αντιπαλότητες που επέδρασαν αρνητικά στην υλοποίηση ορισμένων έργων και 

γενικότερα υπονόμευσαν την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής. Η συμμόρφωση της 

οικονομικής διαχείρισης με τους κανόνες είναι βασική επειδή η μη συμμόρφωση σε 

αυτούς έχει συνέπειες για τα έργα και τους ανθρώπους, αλλά πρέπει και να συνδυάζεται 

με την αποδοτικότητα με διάφορους τρόπους που είναι το  ζητούμενο . Η «διοίκηση 

έργου» προφανώς αφορά την σύγχρονη διαχείριση έργων με νέους τρόπους και μέσα 

όμως στην παρούσα φάση άγνωστα σε πολύ μεγάλο βαθμό στον υπηρεσιακό 

μηχανισμό . 

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 7-10) : Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα αποτυχίας έργων και 

ένας σύγχρονος τρόπος διαχείρισης θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα . 

β) Υπηρεσιακό επίπεδο ( Σ. 1 – 5 ): Οι ερωτώμενοι υπάλληλοι θεωρούν ότι είναι 

καιρός να απαλλαγεί η δημόσια διοίκηση από αυτούς  τους ξεπερασμένους τρόπους 

διοίκησης προσωπικού. Πρέπει όμως να γίνουν σημαντικά βήματα στην νέα 

κατάσταση. Δηλαδή δημιουργία συνθηκών αντικειμενικότητας, αμεροληψίας, στήριξης 

και εκπαίδευσης των υπαλλήλων .  

 Σε ότι αφορά τα συστήματα αξιολόγησης οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι θα γίνουν 

αποδεκτά στο βαθμό που αλλάζει η υπάρχουσα διοικητική κουλτούρα, πράγμα δύσκολο 

εν γένει αλλά και θα βασίζονται στην αντικειμενικότητα, συμμετέχουν σε αυτά 

ουσιαστικά οι υπάλληλοι , εντοπίζουν ουσιαστικά τα προβλήματα και σε τελική 

ανάλυση δίνουν λύσεις . 

 Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 6 ) : Απάντησε ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές στον τρόπο 
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διοίκησης του προσωπικού . Η διοίκηση σαφώς έχει να κερδίσει περισσότερα 

πράγματα από υπαλλήλους με ειδικές γνώσεις και πρωτοβουλίες . 

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 7-10 ) : Απάντησε ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος διοίκησης 

και τα κριτήρια αξιολόγησης του προσωπικού . 

 

γ) Υπηρεσιακό επίπεδο ( Σ. 1 – 5 ):. Οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι ένας νέος τύπος 

δημόσιου υπαλλήλου σαφώς θεωρείται αναγκαίος για μια διοίκηση που θέλει να είναι 

αποτελεσματική και αποδοτική και ότι αυτό θα επηρεάσει και τις σχέσεις πολιτικού 

και διοικητικού προσωπικού , καθώς θα πάψει ο υπάλληλος να είναι ένας ταπεινός 

εκτελεστής της διοικητικής ρουτίνας και ο πολιτικός ο αλαζονικός εντολέας . 

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 6 ) : Οι σχέσεις αιρετών και υπαλλήλων ασφαλώς θα  αλλάξει  

 Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 7-10 ) : Οι σχέσεις αιρετών και υπαλλήλων πρέπει να  

αλλάξει .  

δ) Υπηρεσιακό επίπεδο ( Σ. 1 – 5 ): Οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι πρέπει να 

αναβαθμιστεί η σχέση του οργανισμού με την τοπική κοινωνία επισημαίνοντας ότι η 

βελτίωση στον τομέα αυτό με τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα είναι δυνατή και  θα 

αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την αλλαγή προς το καλύτερο του ίδιου του 

οργανισμού .   

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 6 ) : Εφόσον ο στόχος μας είναι υπηρεσία προς την κοινωνία 

θα πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο η συμμετοχή και ο ρόλος της στην διοίκηση των 

θεμάτων που την αφορούν . 

Πολιτικό Επίπεδο ( Σ. 7-10 ) : Η συμμετοχή των πολιτών και της κοινωνίας  στα 

έργα του πολεοδομικού σχεδιασμού είναι εξαιρετικά σημαντική.   

 



 
 

101

2.3       ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ  - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  
 
Στο παρών τμήμα καταγράφονται τα συμπεράσματα της έρευνας με βάση τα κριτήρια 

της αξιολόγησης του Κ.Π.Α  που τέθηκαν από την έρευνα .  

 

2.3.1 Ηγεσία 
 

 Η διοικητική ηγεσίας και το όραμα του αναπτυξιακού και πολεοδομικού 

σχεδιασμού . 

 
Διαπιστώνεται ότι η ελλιπής συνειδητοποίηση  της στρατηγικής σημασίας και 

αξίας της οργανωσιακής αποστολής και του οράματος έχει ως αποτέλεσμα η 

διοικητική ηγεσία να μην συμμετέχει στην διαμόρφωση των γενικότερων  

στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων του οργανισμού . Παρατηρείται  αδυναμία 

από την διοικητική ηγεσία προσδιορισμού με σαφήνεια της αποστολής ( ποιοι είναι 

οι στόχοι μας ) για το πολεοδομικό αντικείμενο και συνεπώς κατανόησης, 

αφομοίωσης, διάδοσης και επικοινώνησης στους υπαλλήλους του οργανισμού του 

οράματος1 ( που θέλουμε να πάμε ) . Με άλλα λόγια η διοικητική ηγεσία δεν έχει μια 

σαφή απάντηση στο ερώτημα  

«τι είδους πόλη οι πολίτες»  θεωρούν ότι έχει αξία. Συνεπώς δεν εκφράζεται από την 

διοικητική ηγεσία η ανάγκη για μια στρατηγική ευθυγράμμιση με το ζητούμενο , τη 

διατύπωση και μετάδοση δηλαδή ενός οράματος, για το «πως θα πρέπει 

προετοιμαστούμε ως οργανισμός καλύτερα, ώστε μέσω των έργων του πολεοδομικού 

σχεδιασμού να είναι εφικτή μια καινούργια και ποιοτικά αναβαθμισμένη πόλη» .  

              

 Η διοικητική ηγεσία ως πρότυπο ρόλου  

 

Οι θέσεις ευθύνης στον οργανισμό είναι μειωμένου κύρους και συμβολής. Δεν 

υποστηρίζονται στην διαχείριση του πολεοδομικού αντικειμένου  ώστε αυτές να 

διαδραματίσουν ένα ουσιαστικό ρόλο στα επίπεδα προγραμματισμού, οργάνωσης, 

συντονισμού, παρακολούθησης της διοικητικής δράσης καθώς και της υποκίνησης 

του ανθρώπινου δυναμικού με αποτέλεσμα, η διοικητική ηγεσία να μην λειτουργεί ως 
                                                
1  Στο Σουμπενιώτης –Ματάκος ο.π , για τα προβλήματα προσέγγισης των εννοιών αποτελεσματικότητας , 
αποδοτικότητας : Το όραμα εκφράζει την ιδανική μελλοντική κατάσταση στην οποία πρέπει να βρεθεί ο 
οργανισμός σε ένα ορισμένο χρονικό ορίζοντα. Για τον δημόσιο τομέα η στοχοθεσία στο όραμα δεν έχει 
νόημα ούτε και οι δείκτες, γιατί απαιτείται μακροπρόθεσμη στόχευση που με την σειρά τους απαιτεί, 
τουλάχιστον, μη προσωρινή διοίκηση. Αλλά ακόμα και στην περίπτωση που υπάρχουν οι προϋποθέσεις, το 
όραμα είναι ευθύνη και αρμοδιότητα του πολιτικού επιπέδου. 
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πρότυπο ρόλου και δράσης στην διαχείριση του πολεοδομικού αντικειμένου σε 

ικανοποιητικό βαθμό και να μην δημιουργούνται συνθήκες για διατύπωση 

προτάσεων διοικητικής βελτίωσης και εισαγωγής καινοτομιών.  

 

 Η συμβολή της διοικητικής ηγεσίας στον τρόπο διαχείρισης του πολεοδομικού 

αντικειμένου  

   Κατά τις δυο δεκαετίες που ο οργανισμός ασχολείται με έργα του πολεοδομικού 

σχεδιασμού με κύρια μορφή τις επεκτάσεις των σχεδίων πόλης, δεν παρατηρείται μια 

αξιόλογη μεταβολή προς την κατεύθυνση εκσυγχρονισμού διαχείρισης του:  

Δηλαδή παρατηρούνται ίδιοι άνθρωποι με τα ίδια μέσα και διαδικασίες.  

Παρά την συνθετότητα και πολυδιάστατο χαρακτήρα του αντικειμένου δεν ευνοείται 

π.χ. η ομαδική εργασία και η οργανωμένη διατμηματική συνεργασία ενώ οι 

σημερινές συνθήκες επιβάλλουν την σύγχρονη διαχείριση του ως έργο ( project ) με 

επιχειρησιακό προσανατολισμό, με αξιοποίηση μέσων πληροφορικής και 

επικοινωνιών  με χρήση σύγχρονων διοικητικών εργαλείων προγραμματισμού και 

ελέγχου, άλλη διοικητική κουλτούρα και αντίληψη ανθρώπινων πόρων.  Συνεπώς η 

διοικητική ηγεσία δεν συμβάλλει σε ικανοποιητικό βαθμό, σε απαραίτητες 

οργανωσιακές αλλαγές και καινοτόμες διαδικασίες για την ικανοποιητική άσκηση 

της λειτουργίας του προγραμματισμού, παρακολούθησης και ελέγχου του 

πολεοδομικού αντικειμένου. 

   

 Οι σχέσεις του διοικητικού με το πολιτικό επίπεδο και την τοπική κοινωνία   

       Στον οργανισμό έρευνας οι επαφές της διοικητικής με την πολιτική ηγεσία 

εντάσσονται κυρίως σε ένα πλαίσιο και διοικητικό κλίμα υπαγωγής και ελέγχου της 

πρώτης στην δεύτερη.   Με την επικρατούσα διοικητική κουλτούρα στον οργανισμό, 

η διοικητική ηγεσία αντιμετωπίζεται ως παθητικός εκτελεστικός μηχανισμός 

διεκπεραίωσης1. Έχοντας ελάχιστα περιθώρια αυτοτέλειας, η διοικητική ηγεσία δεν 

υποκινείται ουσιαστικά στο να αναμειχθεί ενεργά στην διοίκηση του πολεοδομικού 

αντικειμένου. Η διοικητική ηγεσία κατά την διοίκηση του πολεοδομικού 

αντικειμένου, όπως και συνολικά ο διοικητικός μηχανισμός συνολικά του 

                                                
1 Πασσά Α–  Τσέκου   Θ.(2009) «Εθνική Διοίκηση και  Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η Ελληνική εμπειρία» 
επιμέλεια  Εκδόσεις Παπαζήσησελ. 127 αναφέρεται ότι αν φόβος του Βέμπερ υπήρξε η τεχνική άγνοια 
των αιρετών που θα τους καθιστούσε υποχείρια των εξειδικευμένων γραφειοκρατών, σε περιβάλλοντα 
όπου κυρίαρχος πόλος είναι το πολιτικό προσωπικό, τα πράγματα καταλήγουν να είναι πού χειρότερα στο 
μέτρο που η «αιρετή άγνοια» ( αποκαλούμενη ενίοτε «επιστροφή στην πολιτική») επικρατεί της 
«ουδέτερης τεχνοκρατίας». Φυσική συνέπεια δεν είναι λιγότερο «ουδέτερες» δημόσιες πολιτικές , αλλά 
αυθαίρετες και ατεκμηρίωτες βασισμένες στην διαίσθηση και στις τρέχουσες δημόσιες εντυπώσεις , άρα 
σε τελική ανάλυση πολιτικές αναποτελεσματικές.  
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οργανισμού, είναι στεγανοποιημένη από το ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον του 

οργανισμού, η επαφή με το οποίο εμπίπτει στην αποκλειστική σφαίρα του πολιτικού 

επιπέδου, με αποτέλεσμα να μην έχει αναπτυχθεί μια υπηρεσιακή κουλτούρα επαφής 

και πολύ περισσότερο συνεργασιών με φορείς ή ομάδες πολιτών της τοπικής 

κοινωνίας.  Επίσης η διοικητική ηγεσία και το προσωπικό δεν εντάσσονται με την 

ιδιότητα τους σε κοινωνικές δραστηριότητες του εξωτερικού περιβάλλοντος που 

απευθύνεται ο οργανισμός. Την συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων και 

κοινωνικών ομάδων στην διαχείριση του πολεοδομικού αντικειμένου κρίνει 

αποκλειστικά το πολιτικό επίπεδο και στην πράξη αν π.χ, κάποιες κοινωνικές ομάδες 

υπερ– εκπροσωπούνται ή υπο-εκπροσωπούνται.     

Η αυτοτελής ανταπόκριση όμως του διοικητικού επιπέδου στις κοινωνικές ανάγκες, 

όπως επισημαίνει Κ. Σπανού1 , μέσα από το πρίσμα της διαδρομής των τελευταίων 

αιώνων, συνιστά ένα κομβικής σημασίας χαρακτηριστικό όχι μόνο των σχέσεων 

πολιτικού και διοικητικού προσωπικού αλλά και του είδους και περιεχομένου τελικά  

της ίδιας της δημοκρατίας.  

   Ο Θ. Τσέκος2 αναφερόμενος στην αποτελεσματικότητα της διοικητικής δράσης 

γενικότερα , επισημαίνει ότι  «ο δημόσιος χώρος συγκροτείται ως πολιτικο- 

διοικητικό σύστημα και η απρόσκοπτη συνάρθρωση και συλλειτουργία των δύο 

συνιστωσών του αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την αποτελεσματικότητα και 

αποδοτικότητα της δημόσιας δράσης. Η επιτυχής συνέργια των δυο υποσυστημάτων 

– και των αντίστοιχα διακριτών συλλογικών δρώντων υποκειμένων, δηλαδή του 

πολιτικού και διοικητικού προσωπικού – προϋποθέτει εκτός της αυξημένης 

ικανότητας συντονισμού και συνεργασίας – επαρκή ικανότητα δράσης κάθε 

συνιστώσας. Απαιτείται δηλαδή όχι μόνο πολιτική αλλά και διοικητική ικανότητα. 

    Με αυτήν την έννοια η διοικητική ικανότητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 

της πολιτικής επάρκειας στην άσκηση πολιτικών . «Ο διοικητικός μηχανισμός δεν 

είναι αποκλειστικά εκτελεστικός . Δεδομένης της υψηλής και διαρκώς αυξανόμενης 

τεχνικότητας ( τόσο στην διαδικασία όσο και στο περιεχόμενο ) των δημόσιων 

πολιτικών, η διοίκηση παίζει σημαντικότατο ρόλο ( συμμετέχοντας ή αδρανώντας ) 

στην προετοιμασία της λήψης των πολιτικών αποφάσεων αλλά και στην εξειδίκευση, 

προσαρμογή και υλοποίηση τους . Η ίδια η υλοποίηση δεν συνιστά ουδέτερη και 

αυτόματη διαδικασία αλλά συγκροτείται από μια πληθώρα  μικρο-αποφάσεων 

ικανών να προσδώσουν ακόμη μια θετικότερη προοπτική ή αποσαθρώσουν και το 

πλέον εμπνευσμένο πολιτικά πρόγραμμα». 
                                                
1Σπανού Κ.  (2000) « Διοίκηση , Πολίτες και Δημοκρατία εκδόσεις Παπαζήση Αθήνα 
2 Τσέκος Θ. (2007) εισήγηση για την Διοικητική Μεταρρύθμιση  « Για μια προοδευτική πολιτική» Συνέδριο  
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2.3.2 Στρατηγική & Προγραμματισμός 
  

  

 Εκτίμηση της στρατηγικής και προγραμματισμού  του πολεοδομικού 

αντικειμένου  στον οργανισμό  

 

  Από την αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος του οργανισμού προκύπτει ότι 

δεν υπάρχει εξισορρόπηση μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 

προτεραιοτήτων και αυτό αποτελεί μια σημαντική όψη του ελλείμματος πολιτικής –

στρατηγικής και διοικητικής ικανότητας του οργανισμού. 

  Στην διαχείριση έργου διαπιστώνεται ένας βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός: 

Διαχρονικά το πολεοδομικό αντικείμενο ανατίθεται σε ένα υπάλληλο μηχανικό , το 

έργο εντάσσεται στο ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του τρέχοντος 

έτους και το ετήσιο προϋπολογισμού κονδυλίων του τρέχοντος οικονομικού έτους  

στον οποίο  προβλέπονται οι σχετικές πιστώσεις που θα διατεθούν .  

  Η αντίληψη του έργου γίνεται  μηχανιστικά με βάση την διαδρομή « Σχεδιασμός-  

Παράδοση», σαν να μην υπάρχουν φάσεις και στάδια του έργου, αλληλοεπικάλυψη 

των φάσεων του έργου και των διεργασιών που γίνονται κατά την διάρκεια του 

κύκλου ζωής του, πρόσθετες ανάγκες, κίνδυνοι και περιορισμοί  που στην πορεία 

εντοπίστηκαν ή θα εντοπιστούν. Απουσιάζει μια συνολική εικόνα για το έργο.  Ο 

οργανισμός δεν φαίνεται κατά την διαχείριση του πολεοδομικού αντικειμένου να 

εξισορροπεί τις βραχυπρόθεσμες με τις μακροπρόθεσμες προτεραιότητες και δεν 

αναπτύσσει ούτε αναθεωρεί ιδιαίτερα την στρατηγική και τον προγραμματισμό του 

λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των μετόχων και τους διαθέσιμους πόρους όταν:  

   Εκπονείται από ανάδοχο εξωτερικό μελετητή μια σύνθετη πολεοδομική μελέτη την 

οποία ο οργανισμός δεν μπορεί διοικητικά να παρακολουθεί και να ελέγχει 

αποτελεσματικά λόγω έλλειψης σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών διοίκησης 

( ποιοτικού ελέγχου, σύγχρονης  οικονομικής διοίκησης κλπ).  

Στρατηγικό ζήτημα στον πολεοδομικό σχεδιασμό και των έργων του  είναι ότι η 

εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης πόλης  που εκπονείται σήμερα στην 

πορεία του χρόνου θα  αντιμετωπίσει πολλά οργανωτικά και διοικητικά προβλήματα 

εφόσον ο ανάδοχος μελετητής συντάσσοντας την μελέτη , τελειώνει με το 

αντικείμενο και αποχωρεί, ενώ η εξουσία ( πολιτική και διοίκηση ) επιφορτίζεται με 

το βάρος της υλοποίησης .  
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    Συνεπώς είναι σημαντική η ύπαρξη μιας στρατηγικής που θα περιλαμβάνει την 

ενότητα Πολεοδομικού σχεδιασμού και εφαρμογής, παρακολούθησης, ελέγχου και 

ενσωμάτωσης των τροποποιήσεων του .  

Η οπτική διαχείρισης του πολεοδομικού αντικειμένου διαπιστώνεται ότι έχει μια 

βραχυπρόθεσμη διάσταση και δείχνει να ταυτίζεται με την μελέτη κτηματογράφησης 

και πολεοδόμησης που εκπονείται από εξωτερικό ανάδοχο και η οποία έχει 

συγκεκριμένη χρονική εμβέλεια και παραδοτέα στοιχεία.  

Βραχυπρόθεσμη προτεραιότητα είναι η επίσπευση κατάρτισης του Γενικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου ( ΓΠΣ ) κυρίως γιατί αποτελεί νομικό προαπαιτούμενο η 

κατάρτισή του για έργα Επεκτάσεων Πόλης και αντιστοιχεί στην μονοδιάστατη 

αντίληψη της μεταπολεμικής Ελλάδας για την τοπική ανάπτυξη.   

Βραχυπρόθεσμη προτεραιότητα είναι η επίσπευση κατάρτισης του σχεδίου 

επέκτασης πόλης με επισπεύδοντες τους άμεσα ωφελημένους μετόχους δηλαδή τους 

ιδιοκτήτες γης, μελετητές, επαγγελματικές κατηγορίες συμβολαιογράφων, δικηγόρων, 

μηχανικών, διαμεσολαβητών αγοράς ακινήτων.  

Η μακροπρόθεσμη διάσταση είναι ποια είναι και πως θα προετοιμαστεί η πόλη που 

τελικά θα ζήσουμε και θα βιώσουμε. Είναι η εξασφάλιση όλων εκείνων των  

προϋποθέσεων για μια ποιοτική νέα πόλη αλλά και η διασφάλιση της υπόλοιπης 

τοπικής κοινωνίας ώστε θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα και δεν θα υποστεί το 

«κόστος ευκαιρίας» του έργου.  

Μακροπρόθεσμη προτεραιότητα είναι η αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου των 

Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ( ΓΠΣ) που όπως αναφέρθηκε αποτελούν 

στρατηγικό χάρτη των χωρικών δεδομένων όλου του δήμου και συνθετικό πλαίσιο 

αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων για την τοπική ανάπτυξη που συνδέεται με την 

κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη και τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό, η 

κατάστρωση ενός Προγράμματος  Εφαρμογής με Σχέδιο δράσης, ενεργειών, οργάνων,  

παρακολούθησης, και αξιολόγησης. 

Τις δύο παραπάνω διαστάσεις, πρέπει να τις συνδέει ένας πολιτικός λόγος και όραμα, 

κάποια στρατηγική με ένα πρόγραμμα εφαρμογής και δράσης. Τα καίρια σημεία της 

στρατηγικής και προγραμματισμού του πολεοδομικού αντικειμένου  πρέπει να 

αναζητηθούν στην σημασία της ενότητας Σχεδιασμού – Εφαρμογής του 

Πολεοδομικού σχεδιασμού. Την δημιουργία οργανωτικών δομών στρατηγικού 

χαρακτήρα του οργανισμού που να μπορούν να ανταποκριθούν διοικητικά  σε ένα 

άλλο εύρους έργων του πολεοδομικού αντικειμένου ( ενότητας σχεδιασμού – 

εφαρμογής , βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης διάστασης  ) .  
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 Η αξιοποίηση του στρατηγικού πλαισίου που προωθεί το νέο θεσμικό πλαίσιο για 

τον πολεοδομικό σχεδιασμό  .  

  

   Ο Ν . 1337/ 83 αποτέλεσε  με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ( Γ.Π.Σ.) που 

καθιέρωσε , το βασικό θεσμικό πλαίσιο του πολεοδομικού σχεδιασμού των ΟΤΑ  

που από ότι φαίνεται δεν κατανοήθηκε και ταυτίστηκε μονόπλευρα με 

πολεοδομήσεις οικιστικών επεκτάσεων.   

   Και στον Οργανισμό έρευνας, οι πολεοδομικές επιλογές προσανατολισμοί του 

οργανισμού επικεντρώνονται κυρίως στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλης την 

ανάπτυξη του αστικού ιστού και του δομημένου περιβάλλοντος. Οι κατευθύνσεις των 

προδιαγραφών της μελέτης του ΓΠΣ είναι σαφώς πιο διευρυμένες1 . 

    Διαπιστώνεται ότι οι κατευθύνσεις του πολεοδομικός σχεδιασμού του Δήμου δεν 

ενσωμάτωσαν τα καινοτομικά στοιχεία του ολοκληρωμένου χωρικού σχεδιασμού του 

εξωτερικού θεσμικού περιβάλλοντος του ( Ν. 2508/97 και 2742/99 ) . 

 Ο οργανισμός φαίνεται ότι επέλεξε  ένα σχέδιο μετάβασης σε μια μεγαλύτερη πόλη, 

μέσα από μια «συμβατική» αντίληψη «περί ανάπτυξης», αντιλαμβανόμενο το Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο ( ΓΠΣ) περισσότερο ως ένα θεσμικό πλαίσιο που υποχρεωτικά 

από τον νόμο έπρεπε να περιληφθεί σε αυτό η οικιστική επέκταση, παρά σαν ένα 

πλαίσιο συνολικού σχεδιασμού του ευρύτερου χώρου του, βαθιά γνώση  των 

ευκαιριών και των δυνατοτήτων του, ανάλυση εναλλακτικών τρόπων τοπικής 

                                                
1 Προδιαγραφές βάση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την Μελέτη του Γ.Π.Σ.  Ωραιοκάστρου ( 2008 
) . Δομή μελέτης ΓΠΣ    :    Α΄ Στάδιο : Ανάλυση, Διάγνωση, Προοπτικές 

Χωροταξική θεώρηση του Δήμου Ωραιοκάστρου . Αναπτυξιακή φυσιογνωμία ΟΤΑ 
Φυσικό Περιβάλλον ΟΤΑ. Πολιτιστικό, Ιστορικό Περιβάλλον ΟΤΑ. Χωροταξική διάρθρωση Δήμου, 
Χρήσεις γης .Υφιστάμενη πολεοδομική οργάνωση του Δήμου .Αξιολόγηση δεδομένων υπάρχουσας 
κατάστασης, Τάσεων, Κατευθύνσεων. Αξιολόγηση αναπτυξιακών δυνατοτήτων και προοπτικών . 
Αξιολόγηση περιοριστικών παραγόντων πολεοδομικής ανάπτυξης: Προβλήματα εξάντλησης φυσικών 
πόρων. Προβλήματα φυσικών (α) καταλληλοτήτων. Προστατευτέα αντικείμενα φυσικού ή πολιτιστικού 
περιβάλλοντος. Αξιολόγηση προβλημάτων πολεοδομικής δομής, αστικής ποιότητας ζωής: Τυχόν ανάγκες 
επεκτάσεων ή νέων οικιστικών υποδοχέων. Ανάγκη αναθεωρήσεων κανονιστικών όρων δόμησης. Ανάγκες 
Αναπλάσεων του αστικού ιστού σε συνδυασμό, ενδεχομένως με την κάλυψη στεγαστικών αναγκών. 
Σκοπιμότητα χρήσης κινήτρων, πολεοδομικών μηχανισμών. Τυχόν ανάγκη για δραστικότερη αστική 
παρέμβαση ("Ολοκληρωμένες Αστικές Παρεμβάσεις"). Προκαταρκτική Πρόταση ή εναλλακτικές 
προτάσεις και βασικά Προγραμματικά μεγέθη. Αξιολόγηση, Περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  Β Στάδιο- 
Πρόταση : Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης . Αναφέρονται τα βασικά προγραμματικά μεγέθη σε επίπεδο 
Δήμου και οικισμών -όπως αυτά προέκυψαν μετά από συνεκτίμηση του προγραμματικού πλαισίου τις 
αναπτυξιακές και χωροταξικές κατευθύνσεις , την εκτίμηση των ενδογενών δυνατοτήτων που σχετίζονται με την 
παραγωγική βάση και τους ανθρώπινους πόρους .  
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ανάπτυξης ,  γνώση του ευρύτερου περιβάλλοντος και των επικρατουσών τάσεων 

στην σύγχρονη χωροταξία και πολεοδομία .  

Ο οργανισμός με άλλα λόγια  ασχολούμενος με τον πολεοδομικό σχεδιασμό δεν 

λειτούργησε στρατηγικά , δηλαδή δεν έδρασε τοπικά σκεπτόμενος ευρύτερα και δεν 

ενσωμάτωσε  στους ευρύτερους στόχους του, στοιχεία και κατευθύνσεις του 

παραπάνω καινοτόμου και μεταρρυθμιστικού θεσμικού πλαισίου. Δεν αντιμετώπισε 

το Γ.Π.Σ ως ένα «Αναπτυξιακό - Επιχειρησιακό πρόγραμμα χωρικών δεδομένων» 

( όπως αναφέρεται παραπάνω κεφ. 1 ).   

 Δεν πρόβλεψε επαρκώς πολεοδομικές ανάγκες της υφιστάμενης  πόλης και δεν 

έδωσε λύσεις σε υφιστάμενα προβλήματα :  

 Δεν αντιμετωπίστηκαν στις κρίσιμες φάσεις του πολεοδομικού σχεδιασμού 

( μελέτες κατάρτισης και τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου , ( 1987 , 

1996-2003 2007- ) , άλλες ανάγκες όπως  το ζήτημα της υποβαθμισμένης εικόνας και 

πολεοδομικής λειτουργίας του κέντρου της πόλης , των αναγκών και των 

μελλοντικών απαιτήσεων του ενώ το ισχύον  θεσμικό πλαίσιο όπως ( Ν. 2508/97) 

παρείχε δυνατότητες με χρήση πολεοδομικών εργαλείων και μέσων παρέμβασης 

αποτροπής της υφιστάμενης κατάστασης  του κέντρου της σημερινής πόλης αφενός 

αλλά και την αποκατάσταση  του με χρήση του συντελεστή δόμησης, μεταφορά 

συντελεστή δόμησης των υπαρχουσών ιδιοκτησιών , η άσκηση αναγκαίων 

απαλλοτριώσεων. 

 Δεν προβλέφθηκαν ικανοποιητικά σε επίπεδο προγραμματισμού τα 

πληθυσμιακά δεδομένα με αποτέλεσμα σοβαρά προβλήματα επάρκειας σχολικής 

στέγης, κοινωνικών υποδομών, ελεύθερων χώρων, δηλαδή θεσμοθετείται 

ιδιοκτησιακά η γη χωρίς να προετοιμάζεται η λειτουργία της μεγαλύτερης και 

σύγχρονης πόλης.   

 Δεν διερευνήθηκαν άλλοι προσανατολισμοί πολεοδομήσεων που προβλέπει το 

θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και αξιοποίηση άλλων πόρων της περιοχής του 

Δήμου όπως : 

 Ο παραγωγικός ιστός του Δήμου και η βιοτεχνική περιοχή του καθώς και οι 

συνέργειες της εγγύτητας με όμορους δήμους για την δημιουργία κοινού 

παραγωγικού πάρκου με στόχο την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης -οικονομίας  

και απασχόλησης . 
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 Η αξιοποίηση σε διαδημοτική βάση 1  του ορεινού όγκου Ωραιοκάστρου – 

Μυγδονίας και της εκτεταμένης δασικής έκτασης.  

 Όταν ακόμη προωθείται η επέκταση του σχεδίου πόλης δεν αξιοποιήθηκε η 

στρατηγικής σημασίας κατάλληλη χωρική ( διαδημοτική ) βάση για την καλύτερη 

αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων . 

 

 Η κατάρτιση  και υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος  

 

   Με τον Ν. 3230/2004, σκοπός της πολιτείας ήταν να καθιερώσει ένα σύστημα 

στρατηγικής διοίκησης με στόχους2, με το οποίο επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη 

λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, η εισαγωγή εργαλείων μάνατζμεντ στην 

δημόσια διοίκηση προκειμένου να καλυφθεί ένα κενό3 «σύγχρονης διοίκησης» που 

υπάρχει στο ελληνικό δημόσιο από την ίδρυσή του.  

Ενώ αναγνωρίζεται η σημασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ως 

ανάγκη προσαρμογής των δημόσιων οργανισμών  σε ένα νέο εξωτερικό περιβάλλον , 

ο οργανισμός έρευνας ( όπως και τα περισσότερα τμήματα της ελληνικής δημόσιας 

διοίκησης) διαπιστώνεται ότι ανταποκρίθηκε τυπικά και όχι ουσιαστικά στην 

αναγκαιότητα αυτή . Ενώ η διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος ( από ανάδοχο εξωτερικό σύμβουλο ) ακολούθησε τυπικά τις 

προβλεπόμενες φάσεις διαμόρφωσης του, (  περιγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης 

κατάσταση της περιοχής του ΟΤΑ swot ανάλυση της περιοχής του δήμου, διατύπωση 

γνώμης μέσω ερωτηματολογίων δείγματος οικογενειών του τοπικού πληθυσμού για 

την σημασία διαφόρων έργων στα βασικά θεματικά πεδία τοπικής ανάπτυξης, 

καταγραφή στόχων και έργων προτεραιότητας της δημοτικής αρχής και ταξινόμησης 

                                                
1  Έτσι δεν προωθήθηκε καταρχήν η διοικητική ενοποίηση με την όμορες τότε κοινότητες 
Νεοχωρούδας – Πενταλόφου στο θεσμικό πλαίσιο  του Προγράμματος “Καποδίστριας” το 1999 όταν 
από το 1986 ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης ως ανώτερο επίπεδο χωροταξικού 
σχεδιασμού τις θεωρούσε προγραμματικά ως ενιαίο οικιστικό πόλο ανάπτυξης αλλά και δεν 
προωθήθηκαν κοινές πρωτοβουλίες πολεοδομικού σχεδιασμού αργότερα έστω και σε διαδημοτικό 
πλαίσιο .  Οι παραπάνω επιλογές θα συνέβαλλαν σε έναν καλύτερο και αποτελεσματικότερο 
πολεοδομικό σχεδιασμό και αποδοτικότερη χρήση των πόρων ενόψει μάλιστα της εφαρμογής του 
Προγράμματος “Καλλικράτης” που ενοποιεί τους παραπάνω δήμους  .  

2 Ματάκου – Σουμπενιώτη  ο.π. σελ.30 Η εφαρμογή  της στοχοθεσίας κάνει απαραίτητη την εφαρμογή 
δεικτών για να για να γίνουν μετρήσιμοι οι στόχοι. Όμως οι στόχοι δεν μπορεί να είναι εφικτοί και 
ρεαλιστικοί αν δεν έχουν ως βάση τον στρατηγικό σχεδιασμό ή έστω κάποιον προγραμματισμό, που 
και αυτός με την σειρά του θα βασίζεται σε μία αξιολόγηση της κατάστασης  που επικρατεί στο 
εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού. Με άλλα λόγια η «Διοίκηση μέσω Στόχων» 
υπάρχει τυπικά αλλά δεν τηρείται ως μεθοδολογία και πρακτική της διοικητικής δράσης του 
οργανισμού και συνεπώς δεν υπάρχουν δείκτες μέτρησης για την παρακολούθηση , αξιολόγηση και 
βελτίωση της αποδοτικότητας των διαδικασιών του αρμόδιου τμήματος.  
3 Ματάκου – Σουμπενιώτη  ο .π σελ .29-30  
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τους με βάση κοινά χαρακτηριστικά σε άξονες προτεραιότητας διαρθρωμένους σε 

Μέτρα και Δράσεις ),τελικά δεν ήταν σαφές «πως πρέπει και τι πρέπει να αλλάξει» 

δηλαδή «πως και σε τι »  να αλλάξει η διοικητική ηγεσία, πώς πρέπει να ασκείται η 

λειτουργία του προγραμματισμού, η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού και ποιες 

διαδικασίες πρέπει να αλλάξουν. 

   Με άλλα λόγια διαπιστώνεται ότι με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που 

εκπονήθηκε στον οργανισμό, υπήρξε μια τυπική ανταπόκριση σε μια ευρύτερη 

θεσμική υποχρέωση ανάπτυξης ενός στρατηγικού προγράμματος χωρίς να 

διερευνηθούν διοικητικοί παράμετροι1 όπως: Ο βαθμός ετοιμότητας του οργανισμού 

για στρατηγικό προγραμματισμό  και η προσήλωση των  μελών του στην αξία του 

προγραμματισμού . 

    Με μια σχεδόν ανύπαρκτη ή περιορισμένη γνώση των νέων προγραμματικών 

θεσμών από τους υπαλλήλους, αυτό που διαπιστώνεται είναι μια κανονιστικού 

χαρακτήρα εναρμόνιση του οργανισμού στο πεδίο του στρατηγικού και 

επιχειρησιακού προγραμματισμού, μια επιφανειακή δηλαδή και όχι ουσιαστική 

προσαρμογή σε ένα νέο ευρωπαϊκό διοικητικό περιβάλλον, γεγονός που αποτελεί μια 

έκφραση της γενικότερης εξάλλου παθολογίας του ελληνικού διοικητικού 

συστήματος: την έλλειψη συνειδητοποίησης για ένα ουσιαστικό και δημιουργικό 

τρόπο υλοποίησης νέων διοικητικών πλαισίων και εργαλείων προγραμματισμού, 

ελέγχου και εφαρμογής της διοικητικής δράσης όπως εν προκειμένω του 

στρατηγικού σχεδιασμού και του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού.  

    Οι Α. Πασσάς – Θ. Τσέκος 2  ενόψει του στόχου της ευρωπαϊκής διοικητικής 

ολοκλήρωσης και διαμόρφωσης του ενιαίου διοικητικού χώρου αναφέρουν ότι  για 

την ερμηνεία της ελληνικής δημόσιας διοικητικής αναποτελεσματικότητας γίνεται 

μια ανάλυση των ιδιομορφιών του ελληνικού πολιτικο-διοικητικού συστήματος το 

οποίο χαρακτηρίζεται ως « μη βεμπεριανή γραφειοκρατία». 

Το ελληνικό διοικητικό σύστημα καταρτίζει Επιχειρησιακά Προγράμματα όχι για να 

εφαρμόσει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό αλλά να εναρμονιστεί τυπικά και 

κανονιστικά σε μια απαίτηση του νόμου.  

   Ο σχεδιασμός της διοικητικής δράσης είναι διαισθητικός, η διάχυση της 

διοικητικής καινοτομίας μηχανιστική, η μεταφορά των διοικητικών προτύπων γίνεται 

επιφανειακά και με την έννοια αυτή η  υιοθέτηση μιας τεχνικής δεν συνεπάγεται και 

την ορθή χρήση της. Η υιοθέτηση της – ευρωπαϊκά επιβαλλόμενης δηλαδή – χρήσης 
                                                
1  Μιχαλόπουλος Ν. Μιχαλόπουλος Ν (2003) «Από την δημόσια γραφειοκρατία στο Δημόσιο 
Management» εκδ. Παπαζήση 
2 Στο  Πασσάς Α – Τσέκος Θ (2009) «Εθνική Διοίκηση και Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η Ελληνική 
εμπειρία» επιμέλεια Εκδόσεις Παπαζήση σελ. 118-142 
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τεχνικών προγραμματισμού για παράδειγμα, δεν συνεπάγεται αυτομάτως και ορθό 

προγραμματισμό. Είναι αυτό που σύμφωνα με τους παραπάνω συγγραφείς 

προσομοιάζει μορφολογικά προς τον βεμπεριανό ιδεότυπο αλλά δεν λειτουργεί 

αντιστοίχως, ούτε παράγει τα ίδια αποτελέσματα με αυτόν. Στην ελληνική περίπτωση 

η οργανωσιακή δομή δεν καθορίζονται από τις επιχειρησιακές ανάγκες αλλά κυρίως 

από τις ατομικές και συλλογικές επιδιώξεις του πολιτικού και διοικητικού 

προσωπικού. Οι διοικητικές δυσλειτουργίες επισημαίνεται ότι στο ελληνικό πολιτικό 

- διοικητικό σύστημα  επισημαίνεται με έμφαση,  επιβιώνουν διότι δεν είναι 

δυσλειτουργίες, είναι στρατηγικές. Στρατηγικές διοικητικών, πολιτικών, 

οικονομικών συλλογικών υποκειμένων που επωφελούνται από την τυπική διοικητική 

αναποτελεσματικότητα την γενικευμένη αδυναμία προγραμματισμού , εφαρμογής, 

ελέγχου και αξιολόγησης,   ακόμη και σε ένα διαφορετικό θεσμικό περιβάλλον όπως 

αυτό που διαμορφώνει η ευρωπαϊκή ενοποίηση.  

 

 Η διασύνδεση του Πολεοδομικού σχεδιασμού με τον στρατηγικό και τον 

Επιχειρησιακό προγραμματισμό .  

 

     Η στρατηγική και ο προγραμματισμός για τον Δήμο σημαίνει μετάφραση  της 

μελλοντικής τοπική ανάπτυξη – της πολεοδομικής ανάπτυξης εν προκειμένω μέσω 

της  επέκτασης του αστικού ιστού της πόλης ο Δήμος - σε διαρθρωμένη στρατηγική 

και επιχειρησιακό προγραμματισμό δράσεων.   

    Το ζήτημα είναι αν ο οργανισμός  προετοιμάζει κατάλληλα την απαιτούμενη 

οργανωτική και διοικητική ικανότητα του οργανισμού και αντιλαμβάνεται την 

απουσία  των απαραίτητων πόρων σε ένα  εξωτερικό περιβάλλον σήμερα εξαιρετικά  

πολύπλοκο και αβέβαιο ,  έχει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και έχει 

καθιερώσει σύγχρονες διαδικασίες διοίκησης μεταξύ τμημάτων και οργάνων του . 

   Ειδικότερα η Δημοτική αρχή του οργανισμού εντοπίζει την θεματική ενότητα 

«Περιβάλλον & Ποιότητα ζωής» ως αναπτυξιακό στόχο προτεραιότητες  που  ο 

οργανισμός θα πρέπει να εστιάσει τις προσπάθειες του κατά την επόμενη περίοδο και 

ειδικότερα στο Μέτρο « Πολεοδομία και οικιστικό περιβάλλον» που αφορά την 

οικιστική ανάπτυξη του  και εννοεί την εκπόνηση της μελέτης για την επέκταση του 

σχεδίου πόλης. 

Διαπιστώνεται ότι ο οργανισμός επιλέγει γενικούς προσανατολισμούς ανάπτυξης και 

προτεραιότητες μεν, χωρίς όμως να θέτει κρίσιμα ζητήματα για την χάραξη της 

στρατηγικής, χωρίς να επιλέγει επιμέρους στρατηγικές και να προσδιορίζει ειδικούς 
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στόχους, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε επαρκώς για το ζήτημα προτεραιότητας 

π.χ. τον Άξονα – Μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πολεοδομία και 

οικιστικό περιβάλλον» την απαιτούμενη κρίσιμη μάζα στοιχείων διαμόρφωσης της 

στρατηγικής:  

- Ποιες δραστηριότητες θα υλοποιηθούν ( τι θα παραχθεί και πως ). 

- Ποιοι θα είναι οι αποδέκτες των δραστηριοτήτων και σε τι θα ωφεληθούν( Σε 

ποιους και γιατί ). 

- Ποια δομή και με τι ανθρώπινους και υλικούς πόρους θα υλοποιήσει τις 

δραστηριότητες ( Ποιος και με τι μέσα )  

- Με τι κόστος θα υλοποιηθούν οι δραστηριότητες και από ποια πηγή 

χρηματοδότησης θα καλυφθεί το κόστος ( Με τι κόστος και έσοδα ). 

   Συνεπώς είναι σημαντικό το ερώτημα κατά πόσο τα έργα του πολεοδομικού 

σχεδιασμού  θεωρηθούν ως ευκαιρία για ανάπτυξη ή απειλή στον βαθμό που ο 

οργανισμός δεν ανταποκριθεί στο σύνολο των αναγκών,  απαιτήσεων και 

περιορισμών τους,  λαμβάνοντας υπόψη :  

α. Την ιδιαίτερα στενή δημοσιονομική συγκυρία που διανύει η χώρα   

β. Το υψηλό ύψος των δαπανών.  

γ. Το γεγονός ότι το οι πηγές προέλευσης πόρων σε πρώτη φάση βασίζονται σήμερα 

σε ένα  σύστημα εισφοράς των ιδιοκτητών σε γη και χρήμα για τις μελέτες των έργων, 

ενώ οι υποδομές των νέων οικιστικών περιοχών θα απαιτήσουν πολλαπλάσιους 

επιπρόσθετους πόρους με άδηλη την πηγή προέλευσης τους .  

δ. Την χαμηλή διαχειριστική και διοικητική ικανότητα του οργανισμού  

Το πολεοδομικό αντικείμενο  περιλήφθηκε τυπικά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτό προσαρμοσμένες και κατάλληλες Πολιτικές 

Δράσης και Υπηρεσιακά Σχέδια Δράσης του οργανισμού με στόχους το ίδιο το 

αντικείμενο ως πεδίο τοπικής ανάπτυξης και την εσωτερική διοικητική βελτίωση και 

ανάπτυξη για την επιτυχή προσέγγιση του.  

   Η έλλειψη αυτή οδηγεί στην απουσία διατύπωσης στοχοθεσίας από πλευρά 

υπηρεσιών και στο να μην εντοπίζονται συγκεκριμένοι τομείς και σημεία της 

διοικητικής δράσης που χρήζουν διοικητικής βελτίωσης στο να μην  εκπονηθούν 

κατάλληλα σχεδία δράσης, στον να υλοποιούνται Ετήσια Προγράμματα Δράσης των 

υπηρεσιών χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτά στόχοι προς επίτευξη σε περιοχές της 

διοικητικής δράσης που παρουσιάζονται προβλήματα και ελλείψεις.  

   Διαπιστώνεται τέλος να υπάρχει μια επιφανειακή και υπεραισιόδοξη αντίληψη  για 

την τοπική ανάπτυξη και κυριαρχεί μια μάλλον μηχανιστική θεώρηση ότι τα έργα 
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οικιστικής επέκτασης τόσο μεγάλης έκτασης που δρομολογούνται στον οργανισμό,  

θα γίνουν σε ένα περιβάλλον απόλυτης βεβαιότητας και θα δημιουργήσουν 

ευεργετικά πολλαπλασιαστικά οφέλη ενώ θα διασφαλιστούν  οι ανάγκες ισόρροπης 

ανάπτυξης όλη την έκταση του δήμου.   

 

 Ο σχεδιασμός και υλοποίηση των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης 1 

 

  Τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης που υλοποιούν το τετραετές Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα υπήρξαν στον οργανισμό έρευνας  τυπικά ένα έντυπο προς συμπλήρωση .  

Ειδικότερα, στα τελευταία π,χ. 4 έτη  διοίκησης του πολεοδομικού αντικειμένου, 

υπάρχει η αναφορά στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης ως ένας τίτλος μελέτης που 

δημοπρατήθηκε, ανατέθηκε και εκπονείται από τον ανάδοχο μελετητή καθώς 

κωδικός αριθμός του ετήσιου προϋπολογισμού για τις αναγκαίες πιστώσεις του 

τρέχοντος έτους. Γενικότερα στον οργανισμό δεν υφίσταται σχετικός στόχος του 

Ετήσιου Προγράμματος Δράσης που παρακολουθείται και αξιολογείται.  

   Δεν υπάρχει επίσης αναφορά στα Ετήσια Προγράμματα Δράσης σε θέματα 

εσωτερικής διοικητικής βελτίωσης, δηλαδή επισημάνσεις προβλημάτων και 

ελλείψεων σε επίπεδα π.χ. προγραμματισμού, ανθρώπινου δυναμικού και κατάρτισης 

προγραμμάτων εκπαίδευσης, λειτουργίας οργάνων διοίκησης, λειτουργίας 

διατμηματικών ομάδων εργασίας , ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών συνδυασμένων με οργανωτικές αλλαγές, , αλλαγών στον 

οργανωτικό σχεδιασμό λόγω ξεπερασμένων περιγραφών θέσεων εργασίας, 

υποστήριξης της τεχνικής υπηρεσίας με την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή με 

ψηφιακούς χάρτες και απόκτησης αναγκαίου λογισμικού διαχείρισης όπως 

κτηματολογίου και σύγχρονου λογισμικού διαχείρισης έργου. 

   Τα  Ετήσια προγράμματα δράσης θα έπρεπε να συνδέονται με στοιχεία και 

κωδικούς του προϋπολογισμού ο οποίος  καταρτίζεται ανά διεύθυνση ως κέντρο 

κόστος ώστε η διοίκηση του δήμου και ο δημότης να  μπορούν να γνωρίζουν τι 

δαπανά ο Δήμος και ποιο είναι το αναμενόμενο προϊόν αυτής της δαπάνης 2. 

                                                
1 ΕΕΤΑΑ Α.Ε. Φεβρ. 2009  Οδηγός για την κατάρτιση των ετήσιων προγραμμάτων δράσης των Δήμων . 
Σκοπός των Ετήσιων Προγραμμάτων δράσης Μέχρι τώρα οι δήμοι συνέτασσαν το τεχνικό πρόγραμμα , 
το οποίο ήταν ουσιαστικά το πρόγραμμα της τεχνικής τους υπηρεσίας . Με τα ετήσια προγράμματα δράσης 
όλες οι δημοτικές υπηρεσίες θα πρέπει να προγραμματίζουν τις δράσεις τους τόσο σε ετήσιο όσο και 
τετραετή χρονικό ορίζοντα ( με την κατάρτιση των επιχειρησιακών προγραμμάτων  . Σκοπός των ετήσιων 
προγραμμάτων δράσης είναι η εξειδίκευση και ο λεπτομερέστερος προγραμματισμός που προβλέπεται από 
το τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα . 
2 ΕΕΤΑΑ Α.Ε. Οδηγός για την κατάρτιση των ετήσιων προγραμμάτων δράσης των Δήμων . Φεβρ. 2009 
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Οι ετήσιοι στόχοι επίσης μιας διεύθυνσης θα έπρεπε να αναλυθούν σε στόχους 

τμημάτων και στην συνέχεια σε στόχους ανά γραφείο. Εφόσον ακολουθηθεί ο 

κατάλληλος προγραμματισμός οι διευθύνσεις θα μπορούσαν να προγραμματίζουν 

συστηματικά την δράση τους και τότε στη συνέχεια να εφαρμοστεί το σύστημα 

διοίκησης μέσω στόχων που προβλέπεται από τον Ν. 3230/2004 και γενικότερα το 

σύστημα κοστολόγησης των δημοτικών υπηρεσιών. 

   Η απουσία προσαρμογής των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης από τα 

παραπάνω δείχνει ότι η στρατηγική του οργανισμού στο βαθμό που υφίσταται είναι 

μια διαδικασία απομακρυσμένη ουσιαστικά αποκομμένη από την καθημερινή 

εργασία των υπαλλήλων. 

 

 Η εφαρμογή μεθόδων  μέτρησης ,  παρακολούθησης και αξιολόγησης της 

απόδοσης 

 

Στον οργανισμό δεν εφαρμόζονται μέθοδοι μέτρησης παρακολούθησης και 

αξιολόγησης της απόδοσης πέραν της συνήθους «πολιτικής» αξιολόγησης στους 

θεσμούς και όργανα διοίκησης που δρα και συμμετέχει το πολιτικό. Η μέτρηση 

απόδοσης και αποτελεσμάτων είναι κρίσιμες παράμετροι του στρατηγικού 

σχεδιασμού και Επιχειρησιακού προγραμματισμού, και αποκαλυπτικές του πως 

στοχοθετεί και ποια είναι τα αποτελέσματά του . 

Οι μέθοδοι μέτρησης απόδοσης προϋποθέτουν την εξοικείωση του ανθρώπινου 

δυναμικού με νέα εργαλεία διοίκησης με στόχο την επίτευξη διοικητικής 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας τα οποία στον οργανισμό έρευνας δεν 

υπάρχουν, ούτε και αναζητήθηκαν. Η μέτρηση της αποτελεσματικότητα και 

απόδοσης είναι διαπίστωση του βαθμού επίτευξης μιας στοχοθεσίας που προκύπτει 

από μία σύνθεση του οράματος και της αποστολής του οργανισμού με την ανάλυση 

του πλαισίου σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων των δυνατοτήτων και αδυναμιών του 

εσωτερικού του περιβάλλοντος και των ευκαιριών και περιορισμών του εξωτερικού  

περιβάλλοντος του. 

 

 Βασικά προβλήματα που προκύπτουν από τον υφιστάμενο προγραμματισμό και 

διαχείρισης του έργου.  

 

   Η διαχείριση έργου με τίτλο « Μελέτη Κτηματογράφησης περιοχής επέκτασης 

Ωραιοκαστρου» στην υφιστάμενη οργανωτική δομή του οργανισμού δεν παρέχει ένα 
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πλήρως ενοποιημένο σύστημα προγραμματισμού και ελέγχου και διαπιστώνεται ότι 

παρουσιάζει τα παρακάτω μειονεκτήματα  : 

Η Εξέλιξη του έργου .  Δεν είναι δυνατός ο αποτελεσματικός έλεγχος του  έργου 

όταν δεν είναι  σε θέση η αρμόδια (τεχνική) υπηρεσία του οργανισμού να 

παρακολουθήσει  την εξέλιξη των κρίσιμων παραγόντων του  που αναφέρονται στο 

χρόνο, το κόστος, τους πόρους,  την απόδοση και ποιότητα του δεδομένου ότι , με 

την υπάρχουσα οργανωτική δομή οι πληροφορίες που αφορούν τις παραπάνω 

σημαντικές διαστάσεις του έργου είναι διάσπαρτες στα υφιστάμενα λειτουργικά 

τμήματα π.χ. της τεχνικής, οικονομικής, διοικητικής υπηρεσίας και δεν είναι πάντα 

και στον απαιτούμενο βαθμό  διαθέσιμες στην υπεύθυνη υπηρεσία . 

Ο κύριος φορέας ευθύνης : Ενώ η αρμόδια υπηρεσία για το έργο , είναι η τεχνική 

υπηρεσία του οργανισμού το γεγονός ότι εμπλέκονται και άλλα τμήματα του 

οργανισμού στην διαχείριση του  έχει σαν αποτέλεσμα να προκαλούνται επικαλύψεις, 

έλλειψη επαρκούς εξουσιοδότησης, έλλειψη κάλυψης σε ορισμένα αντικείμενα 

εργασιών, έλλειψη έγκαιρης πληροφόρηση άρα κατάλληλου χρόνου απόκρισης, 

έλλειψη συντονισμού μεταξύ τμημάτων και σύγχυση αρμοδιοτήτων. 

Οι αποδέκτες του έργου : Εφόσον το ακολουθούμενο σύστημα διαχείρισης του 

έργου δεν μπορεί να παρέχει το σύνολο των απαιτούμενων πληροφοριών για όλες τις 

πτυχές του έργου και δεδομένου ότι δεν έχει βασικό άξονα αναφοράς το σύνολο των 

αποδεκτών και μετόχων του έργου, έχει σαν αποτέλεσμα να μην παρέχονται οι 

πληροφορίες για όλες  τις πτυχές του έργου και στους αποδέκτες και ενδιαφερόμενα 

μέρη του έργου. Αν δινόταν η ανάλογη  σημασία  στους μετόχους – παράγοντες και 

συντελεστές του έργου θα δινόταν στο σύστημα προγραμματισμού και ελέγχου του 

έργου μια  δυναμική και κατεύθυνση και προσαρμοσμένη  στοχοθεσία. Το έργο θα 

αποκτούσε  έναν εσωτερικό συντονισμό , προσανατολισμό και σχεδιασμό με βάση το 

σύνολο των περιορισμών και κινδύνων του . 

Η ενοποίηση του έργου : Απουσιάζει μια συνολική εικόνα για το έργο . Η αρμόδια 

υπηρεσία αντιλαμβάνεται το έργο με βάση τον  κλασικό κύκλο έργου, εξετάζοντας 

μηχανιστικά την διαδρομή «σχεδιασμός και παραλαβή παραδοτέων στοιχείων»  σαν 

να μην υπάρχουν φάσεις και στάδια του έργου , αλληλοεπικάλυψη των φάσεων του 

έργου και των διεργασιών που γίνονται κατά την διάρκεια του κύκλου ζωής του , 

πρόσθετες ανάγκες, κίνδυνοι και περιορισμοί  που στην πορεία εντοπίστηκαν ή θα 

εντοπιστούν. Η αρμόδια διευθύνουσα υπηρεσία ( Περιφέρεια  ) 1  επιβλέποντας 

                                                
1 Η διευθύνουσα υπηρεσία του έργου είναι Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής 
Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης . Σε συζήτηση στις 10/6/2011 με 
προϊστάμενο της παραπάνω υπηρεσίας επισημάνθηκαν τα εξής :  
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πολυάριθμες παρόμοιες μελέτες επεκτάσεις πόλεως στο πολεοδομικό συγκρότημα , 

αδυνατεί επίσης να παρακολουθήσει το έργο ουσιαστικά και ικανοποιητικά.   

          

 Οι πολιτικές εκσυγχρονισμού και  ποιότητας .   

 

Είναι σημαντικό να επισημανθούν τι επίδραση είχαν οι εφαρμοζόμενες πολιτικές 

εκσυγχρονισμού που κατά καιρούς υιοθετήθηκαν στον οργανισμό .  

Αν και γίνεται εκτεταμένη λεκτική αναφορά για εκσυγχρονισμό, 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της διοικητικής δράσης εν γένει, λόγω της 

ελλιπούς εφαρμογής του στρατηγικού σχεδιασμού, δεν υπάρχει εφαρμογή κάποιου 

προγράμματος διοικητικού εκσυγχρονισμού και γενικότερης διοικητικής βελτίωσης 

που θα εισαγάγει αλλαγές και καινοτομίες .  

 

- Η πιστοποίηση της διαχειριστικής επάρκειας  

  

Η πιστοποίηση της διαχειριστικής επάρκειας έργων για συγχρηματοδοτούμενα 

έργα του ΕΣΠΑ για μια μεταβατική περίοδο μέχρι την εφαρμογή του προτύπου 1429 

του ΕΛΟΤ, που ζητήθηκε από τον οργανισμό και  αποκτήθηκε για μια μεταβατική 

περίοδο , ήταν μια αφορμή να έρθει ο τελευταίος σε επαφή με σύγχρονες 

προδιαγραφές και πρακτικές διαχείρισης, έργων που όμως η «γραφειοκρατική» 

ανάγνωση και πρόσληψη της δεν οδήγησε σε απτά αποτελέσματα και ουσιαστικές 

διοικητικές βελτιώσεις.  

Η πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας  που τυπικά ο οργανισμός απέκτησε με 

τις προβλεπόμενες διαδικασίες, προϋπέθετε την εξασφάλιση της διαχειριστικής 

ικανότητα να αναλαμβάνει δράσεις και να υλοποιεί έργα έγκαιρα ( μέσα στις 

συμφωνημένες προθεσμίες) οικονομικά, μέσα στους συμφωνημένους 

προϋπολογισμούς ), ποιοτικά ( σε εναρμόνιση προς τις συμφωνημένες προδιαγραφές ) 

και νομότυπα ( σύμφωνα με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες ).  

                                                                                                                                                      
 Αιτήματα αλόγιστων επεκτάσεων πόλεως από το πολιτικό επίπεδο για ψηφοθηρικούς λόγους  

και αντίθετα με προγραμματικές κατευθύνσεις  Χωρικού σχεδιασμού των περιφερειακών και 
κεντρικών κρατικών οργάνων   

 Μελετητές –ανάδοχοι έργων πολεοδομικού σχεδιασμού που «ευνοούν» τοπικούς άρχοντες 
και παρακάμπτουν τις οδηγίες επίβλεψης της διευθύνουσας υπηρεσίας   

 Κακή επικοινωνία και συνεργασία με το πολιτικό και διοικητικό επίπεδο των δήμων ως 
Κυρίων των Έργων πολεοδομικού σχεδιασμού 

 Αδυναμία σύγχρονης παρακολούθησης των έργων πολεοδομικού σχεδιασμού  από πλευράς 
τεχνικών υπηρεσιών  σε επίπεδο δήμων.  
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Τυπικά ο οργανισμός έρευνας ,  με την πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκεια έπρεπε 

είχε ανταποκριθεί1 σε όλες τις απαιτήσεις που το νέο σύστημα έθετε και να ενταχθεί 

σε ένα σύστημα « διοίκησης έργου» με δυνατότητες διαχείρισης  κρίσιμων 

διαστάσεις  δηλαδή , χρόνου , κόστους , ποιότητας των έργων. 

   Επισημαίνεται 2   ότι εξ αιτίας εξαιρετικών και επειγουσών συνθηκών της 

τρέχουσας οικονομικής κρίσης και της συνεπαγόμενης αναγκαιότητας για 

επιτάχυνση της υλοποίησης των παρεμβάσεων των συγχρηματοδοτούμενων  

προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, αποφασίστηκε να απλοποιηθούν οι προϋποθέσεις που 

είχαν οριστεί με την αρχική εγκύκλιο οδηγιών προκειμένου να επιταχυνθεί η έκδοση 

των σχετικών εγγράφων επιβεβαίωσης της  διαχειριστικής επάρκειας στο μέγιστο 

δυνατό αριθμό δυνητικών δικαιούχων εντός του 2009 , με εξαιρετικά μεγάλες 

«εκπτώσεις» ποιότητας και προδιαγραφών των διαχειριστών έργου ( εν προκειμένω 

των Δήμων ).  

    Χωρίς καμιά  απαίτηση ως προς την εκπαίδευση του προσωπικού το οποίο θα 

υλοποιήσει τα έργα, καμία απαίτηση ως προς τις ικανότητες αυτού, τις δεξιότητες ή 

τις πιστοποιήσεις που πιθανά θα έπρεπε να είχε. Το μόνο που ενδιέφερε και το μόνο 

που απέμεινε είναι η αριθμητική επάρκεια του προσωπικού για την οποία ο 

δικαιούχος απλά δεσμεύεται να μεριμνά. Έτσι, ενώ το θέμα της διαχειριστικής 

επάρκειας θα μπορούσε να αποτελέσει ένα εργαλείο προκειμένου ο οργανισμός να 

διαχειριστεί τα συγχρηματοδοτούμενα έργα με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα με 

                                                
1 Ειδικότερα ΕΕΤΑΑ ( Οδηγός Διαχειριστικής Επάρκειας των ΟΤΑ )  :  
Απαίτηση 1. Επαρκές θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του φορέα  
Απαίτηση 2. Ελάχιστη οργανωτική δομή  
Οργανόγραμμα που καλύπτει τις απαιτούμενες υπηρεσίες  
Μονάδα – όργανο προγραμματισμού έργων  
Μονάδα - όργανο για τον σχεδιασμό και την ωρίμανση έργων  
Μονάδα – όργανο για την διενέργεια διαγωνισμών και την ανάθεση συμβάσεων  
Μονάδα – όργανο για την διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και την 
πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου  
Μονάδα – όργανο για την οικονομική διαχείριση των έργων  
Απαίτηση 3. Επαρκής τεκμηρίωση Διαδικασιών (Εγχειρίδιο )  
Προγραμματισμός έργων – ενεργειών  
Σχεδιασμός και  ωρίμανση έργων Διενέργεια διαγωνισμού ,αναθέσεις / επιλογή ωφελουμένων  
Παρακολούθηση και διαχείριση έργου  Πιστοποίηση ( παρακολούθηση και διαχείριση έργου  , 
Έλεγχος και παραλαβή φυσικού αντικειμένου  
Σχέδιο υλοποίησης έργου , Έλεγχος προόδου και παρακολούθηση χρονοδιαγράματος  
Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών  
Διαχείριση ποιότητας έργων  
Διαδικασία ελέγχου τήρησης υποχρεώσεων αναδόχου  
Οικονομική διαχείριση έργου – διαδικασία τήρησης λογιστικού συστήματος /σχεδίου  
Διαδικασίες παρακολούθησης και τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας  
Απαίτηση 4. Ελάχιστες προϋποθέσεις υλικοτεχνικής υποδομής  
Μηχανογραφημένη οικονομική διαχείριση software και σχετικό hardware που χρησιμοποιείται 
Ηλεκτρονική παρακολούθηση έργου  - software που χρησιμοποιείται  
Ηλεκτρονική διασύνδεση με βάσεις πληροφοριών  
2 Ελληνική εταιρεία διαχείρισης έργου  ΡΜΙ Greece Newsleter Ιούνιος 2009  
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δυνατότητα εξάπλωσης του σε πολλά πεδία της διοικητικής δράσης,  θυσιάστηκαν 

στο βωμό της επιτάχυνσης και της άμεσης απορρόφησης ακόμα κα οι ελάχιστες 

απαιτήσεις.   

 

- Το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου  

 

   Το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου αποτελεί ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό 

διοικητικό εργαλείο παρακολούθησης και ελέγχου του έργου με στόχο αυτό να 

ανταποκρίνεται στις σχετικές προδιαγραφές που περιέχονται στην αρχική σύμβαση 

και σύμφωνα με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο ( ΦΕΚ 928 /Β/4-7-03 )  υπάρχει ως 

υποχρέωση η τήρηση του από πλευράς αναδόχου.  

   Το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου ειδικότερα δείχνει ποια συστηματική 

διαδικασία προγραμματισμού ακολουθεί η  ανάδοχος εταιρεία με στόχο να παρέχει 

την απαραίτητη βεβαιότητα ότι το «προϊόν» της εκπονείται σύμφωνα με το 

συμβατικώς  ζητούμενο, κατά πόσο υλοποιεί και αναθεωρεί όταν χρειαστεί τις 

διοικητικές διαδικασίες που αφορούν π.χ  την οργάνωση, το ανθρώπινο δυναμικό .Το 

γεγονός ότι ούτε  η ανάδοχος εταιρεία εκπόνησης της πολεοδομικής μελέτης 

εφαρμόζει το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου άλλα ούτε και ο οργανισμός έχει 

καθιερώσει σχετικές εσωτερικές διαδικασίες ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 

ελέγχου του , δείχνει το βαθμό που  ο τελευταίος μπορεί να παρακολουθήσει και να 

ελέγξει αποτελεσματικά την εκπονούμενη πολεοδομική μελέτη αλλά και την 

γενικότερη σημασία των συμβάσεων με αναδόχουςπου τελικά υπογράφονται για τα 

δημόσια έργα . 

         
   Ο πολεοδομικός σχεδιασμός  και η τοπική κοινωνία . 

 

   Ο οργανισμός δεν φαίνεται να διεξήγαγε μια διευρυμένη κοινωνική 

διαβούλευση για τον πολεοδομικό σχεδιασμό και αυτό ενδέχεται να δημιουργήσει 

προβλήματα μελλοντικής αποδοχής και εφαρμοσιμότητας των έργων του .  

Διαπιστώνεται ότι δεν υπήρξε συστηματική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και 

των φορέων της σε ένα πλαίσιο οργανωμένης διαβούλευσης για το πολεοδομικό 

αντικείμενο ώστε να μπορεί να γίνει λόγος για συμμετοχικό πολεοδομικό σχεδιασμό .   

Εκτός από την ενδιαφερόμενη για το θέμα ομάδα των ιδιοκτητών στην περιοχή της 

επέκτασης του σχεδίου πόλης δεν αναπτύχθηκε η συμμετοχή ευρύτερων ομάδων της 

τοπικής κοινωνίας  στον πολεοδομικό σχεδιασμό . Είναι χαρακτηριστικό ότι στην 
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μελέτη πρωτογενούς έρευνας σε σταθμισμένο δείγμα 850 νοικοκυριών στα πλαίσια 

εκπόνησης του Επιχειρησιακού προγράμματος το 2006, το  έργο της «Επέκτασης 

Σχεδίου Πόλεως» και η ακόλουθη οικιστική ανάπτυξη  είχε χαμηλή προτεραιότητα1 .  

Ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι ποιους αφορούν κυρίως τα έργα του 

πολεοδομικού σχεδιασμού, ποιους θα επηρεάσει, ποιους θα ωφελήσει, ποιοι πρέπει 

να είναι οι μέτοχοι του έργου, κατά πόσο συμμετέχουν τελικά αυτοί που θα έπρεπε 

και στον βαθμό που έπρεπε .  

  Ο βασικός λόγος για την περιορισμένη κοινωνική συμμετοχή στον πολεοδομικό 

σχεδιασμό είναι ότι αυτός γίνεται αντιληπτός2 ως μια τεχνικοδιοικητική διαδικασία 

που ασχολείται με διαγράμματα χρήσεων γης, έλεγχους πυκνότητας και πολεοδομικά  

standars . Δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική συμμετοχή και  κοινωνικός έλεγχος , όσο 

οι πολίτες μένουν αδιάφοροι για θέματα που θεωρούνται «τεχνικά». Η επικρατούσα 

τάση είναι συνήθως ο πολίτης και ειδικότερα εκείνος που έχει έννομο συμφέρον, 

δηλαδή κυρίως ο ιδιοκτήτης ακινήτου να καλείται π.χ. να υποβάλει ένσταση λόγω 

τυχόν προσβολής του δικαιώματος της ακίνητης ιδιοκτησίας του και όχι να 

διατυπώσει εποικοδομητικά τη γνώμη του για την πολεοδομική ρύθμιση της περιοχής 

του. Είναι σήμερα όμως εδραιωμένη η πεποίθηση3 ότι αυτοί που διερευνούν και 

μελετούν και σχεδιάζουν την πόλη ( μελετητές ) πρέπει να έχουν δίπλα τους αυτούς 

που αποφασίζουν για αυτήν ( πολιτικοί ) και πολύ περισσότερο αυτούς που ζουν σε 

αυτήν και την χρησιμοποιούν ( πολίτες -δημότες ).  

  Η σημασία της κοινωνικής συμμετοχής στον πολεοδομικό σχεδιασμό δεν αφορά 

γενικά στο ζήτημα της τοπικής δημοκρατίας : Όταν δίνεται η ανάλογη σημασία  

στους μετόχους – παράγοντες και συντελεστές του έργου, η διαχείριση του έργου 

αποκτά «αξία», το σύστημα προγραμματισμού και ελέγχου αποκτά μια δυναμική και 

κατεύθυνση, μια  προσαρμοσμένη  στοχοθεσία για την υλοποίηση του, έναν 

εσωτερικό συντονισμό, προσανατολισμό και σχεδιασμό με βάση το σύνολο των 

περιορισμών και κινδύνων του. Συνεπώς το κοινωνικό «κεφάλαιο» του πολεοδομικού 

σχεδιασμού και η συμμετοχική διάσταση του,  είναι μια στρατηγική σχεδιασμού και 

υλοποίησης του και μια στρατηγική ποιότητας με σημερινούς όρους .  

 

 

                                                
1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ωραιοκάστρου  ( 2006) . Εμπειρική έρευνα νοικοκυριών του Δήμου σελ  37-38  . 
2 Χριστοφιλλόπουλος ο.π. Βιώσιμη σελ. 63 
3 Αραβαντινός ο.π.   
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2. 3. 3 Ανθρώπινο Δυναμικό 
 

   Από την δεκαετία του ΄80, στις οργανώσεις και κυρίως στον κόσμο των 

επιχειρήσεων, η περίοδος αυτή συμπίπτει με την αντικατάσταση του όρου 

«Προσωπικό» (  Personal ) από τον όρο « Ανθρώπινοι Πόροι» (  Human Resouces)  

και η «Διοίκηση προσωπικού» , από την «Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων» δίνοντας 

έμφαση στην σημασία του ανθρώπινου παράγοντα ως το κύριο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα για την επίτευξη των στόχων τους. Από τις αρχές του ΄90 ο 

στρατηγικός1  ρόλος της  «Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων» κερδίζει έδαφος και 

συχνά αναφέρεται ο όρος  

«Στρατηγική Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων» που σημαίνει : Σύνδεση της  

«Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων» με την στρατηγική του οργανισμού  και χάραξη 

στρατηγικής σε θέματα «Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων» με γνώμονα τις 

απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. Είναι σημαντικό να διερευνηθεί κατά 

πόσο ο οργανισμός έρευνας αξιοποίησε με τις παραπάνω αντιλήψεις το ανθρώπινο 

δυναμικό του .   

 

 Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού με βάση τον στρατηγικό σχεδιασμό .  

 

   Παρά το ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι κρίσιμης σημασίας για την 

υλοποίηση του οράματος και της στρατηγικής του οργανισμού, υπάρχει  μια 

αδυναμία αντίληψης των ανθρώπων – υπαλλήλων του οργανισμού ως πόρου και 

αξίας για την επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων. Το προσωπικό δεν 

υποστηρίχθηκε ουσιαστικά, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν στον οργανισμό, το 

είδος, ο αριθμητική επάρκεια, οι απαιτούμενες ικανότητες και δεξιότητες του 

ανθρώπινου δυναμικού για τον σχεδιασμό και υλοποίηση έργων ενός σύγχρονου 

πολεοδομικού σχεδιασμού .  

 

   Η οργανωτική διάρθρωση , οι  θέσεις εργασίας και η αξιοποίηση της 

υπηρεσιακής κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού . 

 

   Ο οργανισμός, ως δημόσιος φορέας με γραφειοκρατική οργάνωση είναι 

προσανατολισμένος στην συμμόρφωση προς τους τυπικούς κανόνες λειτουργίας, 

                                                
1Παπαλεξανδρή Ν., Μπουράντας Δ.,  (2003),  «Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων» εκδ. Μπένου σελ 63-64  
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τον ξεπερασμένο οργανωτικό σχεδιασμό, τις παρωχημένες περιγραφές θέσεων 

εργασίας και την υπεράσπιση του στενού και εσωστρεφούς ορίζοντα άσκησης 

αρμοδιοτήτων των υπαλλήλων. Δεν  δημιουργούνται συνθήκες για ομαδική εργασία 

και εσωτερική ή εξωτερική κινητικότητα υπαλλήλων σε φορείς και υπηρεσίες που 

διαθέτουν σύγχρονη γνώση διαχείρισης του αντικειμένου.  

   Είναι χαρακτηριστικό ότι για τον αρμόδιο υπάλληλο του πολεοδομικού 

αντικειμένου δεν κρίθηκε σκόπιμη και αναγκαία η κινητικότητα και πρόσκαιρη 

τοποθέτηση του στην διευθύνουσα υπηρεσία ( πρώην Νομαρχία) ή η συλλειτουργία 

του με τα μελετητικά γραφεία του αναδόχου για βαθύτερη γνώση και 

παρακολούθηση του αντικειμένου . Αν και γενικά υπάρχει μια παρότρυνση για 

συνεργασία , δίχως όμως να μορφοποιείται σε ομαδική εργασία η οποία  σαφώς 

προϋποθέτει: βαθύτερη γνώση της λειτουργίας των ομάδων, εφαρμογή πολιτικών 

ποιότητας αλλαγές της οργανωτικής δομής και λειτουργίας τμημάτων, 

δραστηριοτήτων, θέσεων εργασίας και της ροής των εργασιών εμπλουτισμό των 

θέσεων εργασίας και ενδυνάμωση υπαλλήλων, πολιτική υποστήριξη και επέκταση 

εξουσιοδοτήσεων.  

   Η συμβολή του αρμόδιου προσωπικού στην διαχείριση του πολεοδομικού 

αντικειμένου είναι χαμηλής προστιθέμενης αξίας δηλαδή  ελάχιστα ουσιαστική . 

Παρά την ύπαρξη ειδικότητας «Τοπογράφου Μηχανικού» , δημιουργήθηκε ένα 

πλαίσιο περισσότερο «γραμματειακής» υποστήριξης του αντικειμένου με 

πληροφόρηση π.χ. του κοινού των φάσεων που διέρχεται η εκπονούμενη 

πολεοδομική μελέτη , με απλή διαχείριση κοινοποιούμενων εγγράφων από τον 

ανάδοχο μελετητή και διευθύνουσας υπηρεσίας καθώς και στοιχειώδους 

ενημέρωσης της δημοτικής αρχής και των οργάνων διοίκησης  και σαφώς δεν 

παρατηρείται  διαχείριση του αντικειμένου με σύγχρονους τρόπους όπως 

παρακολούθηση του με χρήση προσαρμοσμένου λογισμικού πληροφορικής 

διοικητικών εργαλείων προγραμματισμού και ελέγχου του, ανάλυση των 

απαιτήσεων, των περιορισμών, κινδύνων , αλλαγών, αποδόσεων κλπ του έργου . 

 

 Η κατάρτιση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης για την 

παρακολούθηση του πολεοδομικού αντικειμένου .   

 

     Δεν σχεδιάστηκε ένα κατάλληλο και μακροπρόθεσμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

κατάρτισης ώστε το αρμόδιο ανθρώπινο δυναμικό να ανταποκριθεί αποτελεσματικά 
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στο έργο διαχείρισης του πολεοδομικού αντικειμένου. Για τις μεμονωμένες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες που υπήρξαν , δεν υπάρχει ανάλυση κόστους - 

οφέλους που προκύπτει για τον οργανισμό . Στο πεδίο αυτό δεν συμβάλλει ούτε ο 

προϊστάμενος της υπηρεσιακής μονάδας ούτε και το τμήμα προσωπικού που είναι 

προσανατολισμένο σε παρωχημένο  ρόλο  και εργασίες. Και στον τομέα αυτό 

εκδηλώνονται παθολογικά συμπτώματα του ελληνικού πολιτικο –διοικητικού 

συστήματος 1  . Η πολιτική ανθρώπινου δυναμικού δεν υπαγορεύεται από 

επιχειρησιακές ανάγκες . Οι θέσεις εργασίας είναι μεν τυπικά διαφοροποιημένες και 

ιεραρχημένες (σύμφωνα με το βεμπεριανό πρότυπο), δεν προσδιορίζονται ωστόσο 

ποιοτικά και ποσοτικά από τις τυπικές λειτουργίες που καλούνται να επιτελέσουν. Η 

διαφοροποίηση είναι φορμαλιστική και περιορίζεται σε ελάχιστα εξωτερικά 

χαρακτηριστικά τα οποία είναι συνήθως με την τυπική μόρφωση και δεν 

αντιστοιχούν σε ένα σαφώς καθορισμένο προφίλ δεξιοτήτων . 

 

 Η αξιοποίηση των «Συμβάσεων έργου» στο πολεοδομικό αντικείμενο . 

   Δεν αξιοποιήθηκαν αποτελεσματικά οι συμβάσεις έργου που σύναψε ο 

οργανισμός με ειδικότητες αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών ώστε ο 

οργανισμός να καλύψει κενά , αδυναμίες και ελλείψεις του σε θέματα οργάνωσης 

μεθόδων εργασίας και διοίκησης έργου στον πολεοδομικό αντικείμενο. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι ειδικότητες Αρχιτέκτονα και Πολιτικού Μηχανικού με σύμβαση 

έργου και δικαιολογητική βάση πρόσληψης, το πολεοδομικό αντικείμενο 

απασχολήθηκαν με διαφορετικά και κατά βάση επουσιώδη θέματα . 

 

                                                
1  Πασσά – Θ. Τσέκου «Εθνική Διοίκηση και  Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση . Η Ελληνική εμπειρία» επιμέλεια     
Εκδόσεις Παπαζήση  σελ. 119.   
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2.3.4   Εξωτερικές συνεργασίες και Πόροι 
      

 Η αξιοποίηση εξωτερικών συνεργασιών  

 

Γενικά διαπιστώνεται ότι δεν επιδιώχθηκαν και δεν αξιοποιήθηκαν οι εξωτερικές 

συνεργασίες του οργανισμού σε μια συγκυρία που αναδεικνύονται νέοι πόλοι και 

πεδία πολιτικής .  

   Το πλαίσιο σχέσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το κεντρικό κράτος 

μεταβάλλεται ραγδαία. Όπως είναι γνωστό , Προγράμματα ( Καποδίστριας , 

Καλλικράτης ) το κεντρικό κράτος – επιτελείο εκχωρεί όλο και περισσότερες 

αρμοδιότητες εκτελεστικής φύσεως σε υπηρεσίες τοπικής εμβέλειας με τα δίκτυα 

πολιτικής  και γενικά φαίνεται  πολλά να αλλάζουν σε επίπεδο ευκαιριών του 

εξωτερικού περιβάλλοντος το στρατηγικό πλαίσιο για την αυτοδιοίκηση.  

    Διαπιστώνεται σήμερα ότι ο Πολεοδομικός σχεδιασμός και τα  έργα που 

υλοποιούνται στο πλαίσιο του,  λόγω του τεχνοκρατικού και εξειδικευμένου 

χαρακτήρα του χαρακτηρίζονται από μια πατερναλιστική1 αντίληψη που εκφράζεται 

και από πλευράς δημοτικών αρχών όσο και  των εμπλεκόμενων εξωτερικών 

αναδόχων μελετητών . Στην διοίκηση του πολεοδομικού αντικειμένου ο οργανισμός 

δεν εφάρμοσε σε ικανοποιητικό βαθμό συνεργασίες με τους πολίτες πέρα από 

ειδικές εκδηλώσεις ενημέρωσης με αποδέκτες μια κατηγορία ενδιαφερόμενων 

πολιτών για το θέμα. Η κυρίαρχη άλλωστε αντίληψη για την διαχείριση του 

αντικειμένου στην αρχή, ήταν εξαιρετικά εξειδικευμένη σε τεχνικά θέματα όπως π.χ 

στην φάση κτηματογράφησης, τριγωνομετρήσεις , πολυγωνομετρήσεις , 

χωροσταθμικά δίκτυα, υψομετρική μελέτη κλπ , κατά την οποία δεν υπήρχε 

περιθώριο συμμετοχής και συνεργασίας μεταξύ του οργανισμού και πολιτών εκτός 

από μεμονωμένες περιπτώσεις ενδιαφερόμενων για προσωπικούς λόγους πολιτών.   

   Δεν υπήρξε ουσιαστική δραστηριοποίηση του οργανισμού στο πεδίο των 

εξωτερικών συνεργασιών θεωρούμενες ως πόρος , που μπορούν να συμβάλλουν 

στην πιο αποτελεσματική υλοποίηση ενός προγράμματος δράσης , να 

δημιουργήσουν αξιοπιστία τους στόχους και τους ανθρώπους που τους επιδιώκουν, 

αίσθημα συνιδιοκτησίας στους συμμετέχοντες και αποδέκτες του και κοινό 

οράματος για τον πληθυσμό μιας περιοχής.  

     Σήμερα όλο και περισσότερο υιοθετείται το μοντέλο του «ανοιχτού» οργανισμού 

ο οποίος θα πρέπει θα πρέπει να οικοδομήσει ένα δίκτυο σχέσεων με τοπικούς ή 

                                                
1 Χριστοφιλλόπουλος Δ ο.π.   
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υπερτοπικούς φορείς με σκοπό την βελτίωση της λειτουργίας του την νομιμοποίηση 

του και την ανάπτυξη της περιοχής του.  

   Ο οργανισμός γενικότερα δεν εντόπισε και δεν αξιοποίησε για την άσκηση του 

αναπτυξιακού ρόλου του, την ικανότητας επίδρασης άλλων φορέων προς όφελος 

της τοπικής ανάπτυξης 1 . Έτσι κυριάρχησαν οι κατεστημένοι, παραδοσιακοί 

προσανατολισμοί: Διευθύνουσα υπηρεσία – κράτος, όργανα διοίκησης και δεν 

προωθήθηκαν δράσεις διαδημοτικής συνεργασίας, όπως αξιοποίηση του θεσμού 

των «αδελφοποιήσεων» πόλεων με αντικείμενο τον πολεοδομικό σχεδιασμό και 

εφαρμογές του  . 

  

 Η οικονομική διοίκηση.  

 

    Στο πεδίο της οικονομικής διοίκησης παρατηρούνται στοιχεία παθογένειας που 

χαρακτηρίζουν την δημόσια διοίκηση γενικότερα .  Παρά την εισαγωγή νέων 

μεθόδων και διαδικασιών, όπως το διπλογραφικό σύστημα στον οργανισμό , λόγω 

της περιορισμένης έκτασης εφαρμογής του, η οικονομική διαχείριση δεν 

μετεξελίχθηκε σε μορφές σύγχρονης οικονομικής διοίκησης με στόχο την 

πληροφόρηση για τα ουσιαστικά αποτελέσματα, το κόστος με αποτέλεσμα . Η 

οικονομική διαχείριση και ο τρόπος λειτουργίας του προϋπολογισμού του 

οργανισμού αναφέρεται στο πολεοδομικό αντικείμενο με την μορφή ενός τίτλου 

δαπανών - εξόδων και κωδικών αριθμών.  

 Η οικονομική διαχείριση του πολεοδομικού αντικειμένου γίνεται από άλλο τμήμα 

και με άλλες διαδικασίες που αγνοούνται από το τμήμα που έχει τυπικά την ευθύνη 

της «τεχνικής» πορείας του έργου.  

    Η υφιστάμενη οικονομική διαχείριση είναι προσανατολισμένη στην 

χρηματοοικονομική λογιστική στο να διοικεί χρηματικές ροές εσόδων – εξόδων και 

να ελέγχει το σύννομο των δαπανών και όχι στην διοικητική λογιστική όπου μέσω 

προγραμματικών προϋπολογισμών να είναι σε θέση να μετράει αποτελέσματα και 

να γνωρίζει τα κόστη και τις αποδόσεις. Τα οικονομικά στοιχεία του έργου αφορούν 

πληρωμές τιμολογίων για παραδοτέα στοιχεία του ανάδοχου, χωρίς να είναι 

ιδιαίτερα αξιόπιστη η προκύπτουσα πιστοποιημένη αξία, δεδομένου ότι δεν υπάρχει 

προγραμματισμός και παρακολούθηση της , δηλαδή παρακολούθησης της 

διασύνδεσης του ελέγχου δαπανών αναφορικά με το τι προγραμματίστηκε να 

                                                
1  Επιχειρησιακός Σχεδιασμός των ΟΤΑ  . Λιτσός Άρθρο τευχ 8/2006 περιοδικό  «Επιθεώρηση 
Τοπικής Αυτ/σης» . 
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εκτελεστεί, τι εκτελέστηκε και τι πραγματικά και ουσιαστικά από κατόπιν έλεγχου 

πιστοποιείται. 

  Η διοικητική αδυναμία του οργανισμού να χρησιμοποιήσει σύγχρονα εργαλεία 

χρηματοοικονομικής και διοικητικής λογιστικής προκειμένου να κοστολογήσει 

ουσιαστικά και πραγματικά τις διοικητικές εκροές του, που χαρακτηρίζει 

γενικότερα την γραφειοκρατική οργάνωση, έχει σαν αποτέλεσμα να μην γνωρίζει 

την απόδοση της διοικητικής του δράσης και γενικότερα να τεκμηριώνει τις 

αποφάσεις  που ενέχουν κόστος. Κοινός τόπος1 των απόψεων που αναπτύσσονται 

κατά καιρούς για την μεθοδολογία κατάρτισης των αυτοδιοικητικών 

προϋπολογισμών αποτελεί το γεγονός ότι ο  τρόπος κατάρτισης τους στερείται των 

βασικών αρχών και κριτηρίων που ορίζονται από την οικονομική επιστήμη αφ ενός 

και την δυνατότητα από τους ενδιαφερόμενους να λάβουν ορθολογικές αποφάσεις 

αφετέρου. Οι οικονομικές υπηρεσίες που διαχειρίζονται τον προϋπολογισμό του 

ΟΤΑ τις περισσότερες φορές δεν έχουν σαφή αντίληψη των στόχων και των 

επιδιώξεων τόσο συνολικά του φορέα όσο και των υπηρεσιών που τον συνθέτουν  

   Ο βασικός λόγος για τα παραπάνω αποτελέσματα της υφιστάμενης 

οικονομικής διοίκησης είναι ο προσανατολισμός της  σε μια διαχείριση κονδυλιών 

με μεγάλη ανάλυση σε επίπεδο οικονομικής ταξινόμησης , αλλά χωρίς σαφείς 

ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους των δράσεων που χρηματοδοτούνται .  

 

 Η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής .  

 

   Ο εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών δεν εντάχθηκε 

στον στρατηγικό σχεδιασμό και Επιχειρησιακό προγραμματισμό του οργανισμού και 

σε ειδικό σχέδιο δράσης του με προσδιορισμένες ενέργειες εφαρμογής και για τον 

λόγο αυτό το θέμα έγινε αντιληπτό σαν μια τεχνολογική παράμετρος στον υπάρχοντα 

τρόπο εργασίας και τις υφιστάμενες διαδικασίες κυρίως, παρά σαν ένας κρίσιμος 

συντελεστής αλλαγής οργανωτικών σχέσεων και βελτίωσης των διαδικασιών 

λειτουργίας του. Αν και οι διαθέσιμοι από την κεντρική εξουσία πόροι στο τομέα 

αυτό ήταν περιορισμένοι  , σε σχέση με το χαμηλό επίπεδο εφαρμογής της 

πληροφορικής στο οργανισμό που διαπιστώνεται , τίθεται ένα ερώτημα για το πως 

αξιοποιήθηκαν οι υφιστάμενοι πόροι .   

                                                
1  Λιάππης Σ.( 2009 ) « Το Αυτοδιοικητικό Οικονομικό τοπίο» Εκδ. «Έγκριτος»  

σελ.  66-67 .  
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   Πέραν των προβλεπόμενων , περιορισμένη υπήρξε η κινητοποίηση του 

οργανισμού στο ενταχθεί σε πρόσθετα  προγράμματα 1  που εδώ και καιρό 

υλοποιούνται, όπως «Κλεισθένης» «Πολιτεία» και «Θησέας» ώστε χρησιμοποιήσει 

πρόσθετους πόρους και χρηματοδοτήσεις στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών με αντικείμενο την σύγχρονη διαχείριση , συνεπώς την αλλαγή 

υφισταμένων τρόπων και διαδικασιών διοίκησης. 

 

                                                
1 «Ο Δήμος του 21ου αιώνα . Ο ψηφιακός Δήμος , προϋποθέσεις» 2008 . Μελέτη Ινστιτούτου Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ΙΤΑ . Η έκταση βέβαια της εισαγωγής των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών στον οργανισμό εξαρτάται και από ευρύτερες τεχνολογικές προϋποθέσεις, πόρους και 
συνέπεια εκτέλεσης σε προγράμματα που ο οργανισμός δεν μπορεί να επηρεάσει ( δυνατότητα 
διαλειτουργικότητα μεταξύ υπηρεσιών , συμβατές βάσεις δεδομένων  ευρυζωνικά δίκτυα  ) 
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2.3.5 Διαδικασίες 

    Στις ακολουθούμενες διαδικασίες στο οργανισμό αποτυπώνεται το παραγόμενο  

έργο στο οργανισμό δηλαδή στο πως γίνεται ο οργανωτικός σχεδιασμός, πως 

προγραμματίζεται, ελέγχεται και αξιολογείται το διοικητικό έργο, πως διοικείται το 

ανθρώπινο δυναμικό, πως αξιοποιούνται οι πόροι του οργανισμού. Είναι τα βήματα, 

οι δραστηριότητες του οργανισμού με τις οποίες επιτυγχάνονται οι συγκεκριμένοι 

σκοποί του.   

  Διαπιστώνεται από την αναφορά που έγινε παραπάνω ότι υπάρχει μια επιθυμία 

από μέρους των ερωτώμενων υπαλλήλων να εισέλθει ο οργανισμός σε μια 

μεταρρυθμιστική τροχιά προς ένα Επιχειρησιακό προσανατολισμό του οργανισμού 

με τη προώθηση αλλαγών στις διαδικασίες λειτουργίας του όπως :  

α ) Την οικονομική διαχείριση όχι με την έννοια του σύννομου των δαπανών αλλά 

ως βελτιστοποίηση της σχέσης μεταξύ του κόστους και των αποτελεσμάτων των 

διοικητικών ενεργειών , δηλαδή ως ανάλυση κόστους – οφέλους. 

β) Την αξιολόγηση όχι ως συμμόρφωση προς τυπικούς κανόνες αλλά εκτίμηση της 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. 

γ)Την Διοίκηση προσωπικού όχι μόνο με βάση τα τυπικά προσόντα, την αρχαιότητα 

τους πειθαρχικούς ελέγχους αλλά με βάση αν αυτό διασφαλίζει αποτελέσματα στην 

διοικητική δράση σε ένα πλαίσιο διαρκούς ανάπτυξης του. 

δ)Την Προώθηση της ουσιαστικής συμμετοχής πολιτών στον πολεοδομικό 

σχεδιασμό και τις εφαρμογές του. 

ε) Την ανάδειξη ενός άλλου τύπου δημοτικού υπαλλήλου που θα εργάζεται όχι ως 

άβουλο εκτελεστικό όργανο, που θα προσφέρει γνώση και τεκμηρίωση, δεν θα 

δίνει σημασία στους γραφειοκρατικούς τύπους, διαδικασίες και ιεραρχικά σχήματα,  

αλλά στους στόχους και τα αποτελέσματα που αναμένει η κοινωνία. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

3.1 Η αναγκαιότητα ευθυγράμμισης  της στρατηγικής του οργανισμού με την 

καθιέρωση της « Διοίκησης Έργου» .  

  

   Από την αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος συμπεραίνεται ότι ο 

οργανισμός αναφοράς  παρουσιάζει εξαιρετικά προβλήματα διοικητικής ικανότητας 

και πρέπει να αναζητήσει μια εναλλακτική προσέγγιση διοίκησης στον πολεοδομικό 

σχεδιασμό και τις εφαρμογές του.  

Κατανοώντας τις σημαντικές αλλαγές του περιβάλλοντος του ο οργανισμός, θα 

πρέπει να αναζητήσει άλλες οργανωτικές και διαχειριστικές αρχές οι οποίες 

δίνοντας έμφαση στους μηχανισμούς σχεδιασμού και εφαρμογής σύγχρονων έργων, 

θα μεγιστοποιήσουν  τις δυνατότητες αποτελεσματικού ελέγχου της πολεοδομικής 

του εξέλιξης με μια άλλη προσέγγιση1 του πολεοδομικού σχεδιασμού δίνει έμφαση 

λιγότερο στα τυπικά πολεοδομικά θέματα και περισσότερο σε θέματα 

οργανωτικών δομών . 

 

    Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στις αδυναμίες του φορέα υλοποίησης που πρέπει να 

ξεπεραστούν όπως :  

   Η γραφειοκρατία, οι κακές οργανωτικές δομές και μέθοδοι που δυσκολεύουν 

την διαχείριση, ο καταμερισμός προγραμμάτων σε πολλά τμήματα που ενεργούν 

ασυντόνιστα μεταξύ τους, η απουσία συσχετισμού επιδιωκόμενων στόχων και 

αποτελεσμάτων, η έλλειψη επαρκών στοιχείων για λήψη μακροπρόθεσμων 

αποφάσεων. 

Για να υπάρξει συνεπώς ανταπόκριση στις απαιτήσεις και ανάγκες του 

πολεοδομικού σχεδιασμού πρέπει να υπάρξει το κατάλληλο οργανωτικό πλαίσιο 

( ομάδα έργου ) που θα συζητήσει και θα θέσει:  

 Στόχους , προβλέψεις και προοπτικές, θετικά σημεία και αδυναμίες, διαφαινόμενες 

απειλές και ευκαιρίες για ανάπτυξη, εναλλακτικές λύσεις που διαγράφονται .   

Θα αξιολογήσει την στρατηγική που επιλέχθηκε και θα συντάξει Σχέδια και 

Προγράμματα Δράσης στα όρια των οικονομικών δυνατοτήτων .Θα 

                                                
1  Αραβαντινός Α. ο.π  σελ. 88. 
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παρακολουθήσει αποτελέσματα και θα προτείνει τροποποίηση πολιτικής ακόμη και 

των στόχων, θα χρησιμοποιεί τεχνικές ανάλυσης και αξιολόγησης, θα ακολουθεί τις 

διαδικασίες σύνταξης ενός προγράμματος, θα προσδιορίζει καθαρούς και 

συμφωνημένους στόχους που να δίνουν εύκαμπτα σχέδια για δράση και ενέργειες 

κυρίως να είναι ανοιχτός σε αλλαγές. 

  Από την διερεύνηση διαχείρισης του πολεοδομικού αντικειμένου διαπιστώνεται 

ότι πρέπει να ξεκινήσει μια ριζική αλλαγή των αντιλήψεων σε όλα τα στάδια του 

σχεδιασμού και υλοποίησης. 

    Για μια  αποτελεσματική στρατηγική  υλοποίησης του πολεοδομικού σχεδιασμού  

στον οργανισμό έρευνας πρέπει να υπάρχει ευθυγράμμιση  με μια νέα οργανωτική 

μορφή  και αυτή  είναι η  «Διοίκηση Έργου»  ως απάντηση στην ανάγκη  

δημιουργίας ευέλικτων οριζόντιων οργανωτικών σχημάτων όπως αναφέρθηκε :  

α) Στην παραγ 4.3 κεφ 4 του 1ου μέρους  «Στρατηγική και οργανωτικές δομές»  

β) Ολοκληρωμένος συμμετοχικός πολεοδομικός στο διάγραμμα Β παρ 2.4.3 κεφ.2 

του 1ου μέρους. 

    Συνεπώς εκτός από τον υπάρχοντα βασικό μηχανισμό της κάθετης ιεραρχικής 

δόμησης των υπηρεσιών σήμερα χρειάζονται και οριζόντιες επικοινωνίες μεταξύ 

των οργανωτικών μονάδων.  Τέτοιος μηχανισμός είναι οι ομάδες Διοίκησης Έργου. 

   Το όραμα της δημιουργίας ενός νέου ποιοτικού οικιστικού τμήματος της 

υφιστάμενης πόλης οδηγεί στην ανάγκη για την διαμόρφωση μιας άλλης 

στρατηγικής που διαρθρώνεται σε διαφορετικούς στόχους. .  Αν ως « Στρατηγική 

Ευθυγράμμιση» 1  ορίζεται η δημιουργία του κατάλληλου επιπέδου ισορροπίας 

ανάμεσα στην στρατηγική και τις οργανωτικές δομές του οργανισμού  , η 

στρατηγική του οργανισμού πρέπει να προσαρμοστεί με τα νέα δεδομένα και να 

ευθυγραμμιστεί με την νέα αντίληψη του έργου, την διαφορετική Δομική ανάλυση 

του εύρους του και να συμπεριλάβει το οργανωτικό πρότυπο της «Διοίκησης 

Έργου».  

 

                                                
1 Ο Δήμος του 21ου αιώνα . Ο ψηφιακός Δήμος , προϋποθέσεις» ο.π μελέτη ΙΤΑ  2008 
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    Για την αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος που προηγήθηκε 

χρησιμοποιήθηκαν οι κατευθύνσεις του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης ( ΚΠΑ ) 

των δημόσιων οργανισμών για το οποίο έγινε λόγος παραπάνω (Μέρος 2ο  κεφ.2  ).  

   Στο σκέλος των προτάσεων και προκειμένου να οριοθετηθούν οι άξονες 

στρατηγικής ώστε στον οργανισμό αναφοράς να υποστηριχθεί η οργανωσιακή 

καινοτομία της «Διαχείρισης Έργου», προτείνεται η αξιοποίηση εκ νέου των 

κατευθύνσεων που παραπάνω πλαισίου .  

Δηλαδή αναζητούμε μια «Εργοκεντρική»  στρατηγική που θα υποδείξει το «πως 

πρέπει να αλλάξει εσωτερικά ο Δήμος» προκειμένου να πετύχει το στόχο της 

καθιέρωσης και λειτουργίας της Διοίκησης ‘Έργου στο πολεοδομικό αντικείμενο  

και συγκεκριμένα : 

 

 Ποιες αλλαγές θα επιδιώξει ο Δήμος στον τρόπο λειτουργίας της ηγεσίας του 

 Ποιες αλλαγές θα επιδιώξει ο Δήμος στην διαμόρφωση της στρατηγικής στην 

λειτουργία της οργάνωσης και προγραμματισμού του  

 Ποιες αλλαγές θα επιδιώξει ο Δήμος για το  προσωπικό του  

 Ποιες αλλαγές θα επιδιώξει ο Δήμος στα οικονομικά , στην υλικοτεχνική 

υποδομή του και τις συνεργασίες του 

 Ποιες αλλαγές θα επιδιώξει ο Δήμος στις δραστηριότητες και στις διαδικασίες 

λειτουργίας του  
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3. 1 .1   ΗΓΕΣΙΑ 

 

Προσαρμογή του οράματος της πολιτικής ηγεσίας στις αλλαγές του εξωτερικού 

περιβάλλοντος - Πολιτική και διοικητική υποστήριξη της «Διοίκησης Έργου» .  

 

 Θα πρέπει από την ηγεσία του οργανισμού ( πολιτικό και διοικητικό επίπεδο ) να 

κατανοηθεί  η στρατηγική αξία της σημασίας ενός  οράματος για τον πολεοδομικό 

σχεδιασμό που θα απαντάει στα ακόλουθα γενικότερα ερωτήματα:  

« Σε ποια πόλη θέλουμε ζήσουμε»,  

« Ποια πόλη αξίζει να ζήσουν οι κάτοικοι της»  

«Ποια οικιστική ανάπτυξη και περιβάλλον επιθυμούμε »  

« Με ποιον τρόπο θα διασφαλιστεί ένας αποτελεσματικότερος τρόπος διαχείρισης 

των έργων του πολεοδομικού σχεδιασμού» 

Συνεπώς είναι αναγκαία η ύπαρξη:  

α) Ενός γενικότερου οράματος για το πολεοδομικό αντικείμενο που σχετίζεται με 

την φύση του οργανισμού ως δημόσιου φορέα π.χ αν θα υπάρχει ένας 

ανθρωποκεντρικός, κοινωνιοκεντρικός και δημοκρατικός προσανατολισμός που  

μεταξύ άλλων θα διασφαλίζει: 

β) Ενός ειδικότερου οράματος του πολιτικού και διοικητικού υποσυστήματος για 

την «Διοίκηση έργου» ως βασικού συντελεστή μιας διαφορετικής, αποτελεσματικής 

και αποδοτικής διοίκηση του πολεοδομικού αντικειμένου.  

   Ειδικότερα από την πλευρά της διοικητικής και πολιτικής  ηγεσία πρέπει:  

 Να υπάρξει οραματισμός του μέλλοντος για το πώς «Διαχείριση έργου» (Project 

management ) μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα 

διαχείρισης του πολεοδομικού αντικειμένου με την αλλαγή της κουλτούρας του 

Οργανισμού από γραφειοκρατική και συγκεντρωτική σε αυτήν που θα δίνει έμφαση 

στην επιχειρησιακή κατεύθυνση, την επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων,  στον 

επαγγελματισμό, στην ποιότητα των υπηρεσιών,. 

 Να κατανοήσει και να διασφαλίσει ότι το προτεινόμενο οργανωτικό μοντέλο 

λειτουργίας κινητοποιεί και αξιοποιεί αποτελεσματικότερα τους υφιστάμενους  

πόρους και ότι αυτό θα ικανοποιεί τις ανάγκες των εσωτερικών και εξωτερικών 

πελατών του οργανισμού .     

 Να εντάξει την «Διαχείριση έργου» (Project management ) στην ευρύτερη 

λειτουργία του Δήμου και να κατανοηθούν οι επιπτώσεις στην οργάνωση και 

λειτουργία του οργανισμού  
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 Να σχεδιάσει  και να εφαρμόσει μια στρατηγική για την «Διαχείριση έργου» που 

να μετατρέπει το όραμα σε συγκεκριμένους άμεσους και μεσοπρόθεσμους στόχους 

εφαρμογής της με κατάλληλες δομές και διαδικασίες που θα προβάλλονται στον 

ευρύτερο προγραμματισμό του, στην διάρθρωση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος και τα Ετήσια προγράμματα δράσης του. 

 Να επικοινωνήσει το όραμα για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα 

με την «Διοίκηση έργου» , να υποστηρίξει και να υποκινήσει κατάλληλα το 

προσωπικό και να δημιουργήσει δεσμεύσεις από τους κύριους εμπλεκόμενους στο 

εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου.  
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3.1.2  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

      

    Προτείνεται μια διαφορετική  θεώρηση του εύρους του έργου η οποία θα 

καθιστά αναγκαία  την διαμόρφωση και  υλοποίηση μια άλλης στρατηγικής για τον 

πολεοδομικό σχεδιασμό ( ενότητα σχεδιασμού – εφαρμογής ) και ευθυγράμμιση  της 

νέας στρατηγικής του οργανισμού με την λειτουργία της « Διοίκησης Έργου».  

 

Ειδικότερα :  

1. Μια διαφορετική  θεώρηση εύρους του έργου του οργανισμού  με την 

κατάρτιση ενός Προγράμματος Οικιστικής Ανάπτυξης του οργανισμού  

 

Η κατάρτιση ενός Προγράμματος1  θα συγκεντρώνει όχι μόνο τις εκπονούμενες 

πολεοδομικές μελέτες της φάσης αυτής, αλλά όλα τα συναφή έργα και υποέργα που 

θα προκύψουν μακροπρόθεσμα, δηλαδή υποδομές, τεχνικά δίκτυα, ελεύθεροι και 

κοινόχρηστοι χώροι κλπ , προκειμένου να αποκομισθούν τα οφέλη και οι οικονομίες 

κλίμακας, που δεν αποκτώνται από την διοίκηση του κάθε έργου ξεχωριστά.  

 

  Παρατηρούμε σήμερα  ότι δρομολογούνται τρία ξεχωριστά έργα με μορφή 

πολεοδομικών μελετών επεκτάσεων σε τρία διαφορετικά οικιστικά τμήματα του 

ενιαίου δήμου, με διάσπαση του πολεοδομικού αντικειμένου από πλευράς διοίκησης. 

Δίχως καμία αξιολόγηση της μέχρι σήμερα διοικητικής δράσης στο πολεοδομικό 

αντικείμενο, ο οργανισμός τριπλασιάζει σχεδόν ταυτόχρονα την διοικητική του ύλη 

για μια νέα πολεοδόμηση 15.000 στερεμάτων, προσδοκώντας αδικαιολόγητα και 

υπεραισιόδοξα μια αυξητικού, γραμμικού και πολλαπλασιαστικού χαρακτήρα τοπική 

ανάπτυξη, θεωρώντας και διοικώντας τα προγραμματικά ως ξεχωριστά έργα. 

 

   Προτείνεται  ένα Πρόγραμμα πολεοδομικών εφαρμογών με τις υπό εκπόνηση 

μελέτες ενταγμένες σε Υποέργα – Στάδια – Φάσεις.  

Στην περίπτωση αυτή υπάρχει μια ριζικά διαφορετική θεώρηση του εύρους του έργου. 

Η εκπόνηση των επιμέρους πολεοδομικών μελετών ( Καλλιθέας - Ωραιοκάστρου - 

Μυγδονίας ) θα αποτελεί ένα έργο ή υποέργο , φάση ή στάδιο ενός συνολικού 

Προγράμματος Οικιστικής Ανάπτυξης. Είναι φανερό ότι θα είναι διαφορετικές οι 

κρίσιμες διαστάσεις χρόνου και κόστους ως συνολικό έργο του Προγράμματος .  

                                                
1 Εμίρης Δ. ο.π  σελ.21-25 
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Ο προϋπολογισμός π.χ. της εκπονούμενης σήμερα πολεοδομικής μελέτης θα είναι ο 

προϋπολογισμός ενός παραδοτέου στοιχείου ενός υποέργου , ενός σταδίου ή φάσης 

του  έργου που θα περιλαμβάνει δε σε άλλη φάση την κατασκευή των δικτύων και 

υποδομών των νέων τμημάτων του οικισμού 

   Προτείνεται στο παρακάτω σχήμα ένα Πρόγραμμα Οικιστικής Ανάπτυξης  που 

αποτελεί μια άλλη αντίληψη για το έργο, διαφορετικού «Κύκλου Ζωής»  και 

διαφορετικού εύρους στη γλώσσα της Διοίκησης έργου.  

  Ο κύκλος ζωής του έργου που όπως αναφέρθηκε, είναι η χρονική διάρκεια από 

την αρχή μέχρι το τέλος του έργου, περιλαμβάνει διακριτές φάσεις και δημιουργεί 

διάφορες συνέπειες: άλλες πολυπλοκότητες λόγω μεγέθους, άλλα επίπεδα κινδύνου 

και αβεβαιότητας,  διαφορετική θεώρηση των μετόχων, διαφορετικές απαιτήσεις 

διοικητικής ικανότητας και επομένως στρατηγικής . Η διευρυμένη  αντίληψη του 

έργου παρέχει την ενότητα «σχεδιασμού –εφαρμογής» που είναι όπως αναφέρθηκε 

στο 1ο Μέρος είναι το ζητούμενο του πολεοδομικού σχεδιασμού: 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Γραφείο Διοίκησης Προγράμματος Οικιστικής Ανάπτυξης ( Project management Office ) 

1.1.2 Μελέτη Κτηματογράφησης 

1.1.3 Πολεοδομική Μελέτη 
 

1.1.3 .1  Υψομετρική Μελέτη 
ΜμμΜΜΜΜελέτη 

1.1.3.2.Πράξη  Εφαρμογής 
 

Υποέργο 1.2. Δίκτυα Τεχνικών Υποδομών  

1.2.1 Δίκτυα Ηλεκτ./ Τηλεπ/νιών /Ενέργ. 

Υποέργο  1.1 Μελέτη Πολεοδόμησης –
Πράξη Εφαρμογής Περιοχών Επέκτασης 
Ωραιοκάστρου 
 

Υποέργο 1.3 Κοινωνικές υποδομές – 
Εγκαταστάσεις – Κοινόχρηστοι χώροι 

Έργο 1. Οικιστική Ανάπτυξη 
Ωραιοκάστρου 

2.1.2 Μελέτη Κτηματογράφησης 

2.1.3 Πολεοδομική Μελέτη 
 

2.1.3 .1  Υψομετρική Μελέτη 
ΜμμΜΜΜΜελέτη 

2.1.3.2.Πράξη  Εφαρμογής 
 

Υποέργο 2.2. Δίκτυα Τεχνικών Υποδομών  

2.2.1 Δίκτυα Ηλεκτ./ Τηλεπ/νιών /Ενέργ. 

Υποέργο  1.1 Μελέτη Πολεοδόμησης –
Πράξη Εφαρμογής Περιοχών Επέκτασης 
Καλλιθέας 
 

Υποέργο 2.3 Κοινωνικές υποδομές – 
Εγκαταστάσεις – Κοινόχρηστοι χώροι 

3.1.2 Μελέτη Κτηματογράφησης 

3.1.3 Πολεοδομική Μελέτη 
 

3.1.3 .1  Υψομετρική Μελέτη 
ΜμμΜΜΜΜελέτη 

3.1.3.2.Πράξη  Εφαρμογής 
 

Υποέργο 3.2. Δίκτυα Τεχνικών Υποδομών  

3.2.1 Δίκτυα Ηλεκτ./ Τηλεπ/νιών /Ενέργ. 

Υποέργο  3.1 Μελέτη Πολεοδόμησης –
Πράξη Εφαρμογής Περιοχών Επέκτασης 
Μυγδονίας 
 

Υποέργο 3.3 Κοινωνικές υποδομές – 
Εγκαταστάσεις – Κοινόχρηστοι χώροι 

Έργο 2. Οικιστική Ανάπτυξη 
Καλλιθέας 

 

Έργο 3. Οικιστική Ανάπτυξη 
Μυγδονίας 
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2. Νέα οργανωτική δομή και Ίδρυση Γραφείου Διοίκησης έργων  ( ΓΔΕ Project 

management Office ) 

 

   Ο δημόσιος οργανισμός αναφοράς ακολουθεί, ως δημόσιος γραφειοκρατικός 

οργανισμός το πρότυπο οργάνωσης κατά λειτουργία με βάση εξειδικευμένα τμήματα 

με ομοειδείς ειδικότητες: Διοικητικό – Οικονομικό – Τεχνικό και αντίστοιχους 

προϊσταμένους. Συνεπώς το έργο αναφοράς  δεν αντιμετωπίζεται ολιστικά αλλά 

αποσπασματικά από κάθε τμήμα. Τα προβλήματα που καταγράφηκαν στο τμήμα της 

αξιολόγησης, αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την τυποποιημένη διαδικασία που 

επιβάλλει η ιεραρχία με αποτέλεσμα την αύξηση της γραφειοκρατίας την έλλειψη 

κατάλληλης επικοινωνίας και  την δυσκινησία στη λήψη αποφάσεων. 

   Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι η διοίκηση ενός πολύπλευρου, πολυσύνθετου 

και μακροπρόθεσμου προγράμματος έργων δεν μπορεί να γίνει με τις υπάρχουσες 

οργανωτικές δομές και διαδικασίες διαχείρισης έργων του οργανισμού. Οι νέες 

οργανωτικές δομές της «Διοίκησης Έργου» δίνουν απάντηση στην βασική αδυναμία 

των υπαρχουσών, οι οποίες όπως τονίστηκε  περιγράφουν την ιεραρχική δομή και 

δίνουν ελλιπή περιγραφή για την εικόνα του «τι ακριβώς κάνει» ο Οργανισμός . 

  Με δεδομένη την στενότητα πόρων και εξειδικευμένου προσωπικού στον οργανισμό , 

την υφιστάμενη διοικητική κουλτούρα, που δεν επιτρέπει την εγκατάσταση 

οργανωτικών δομών αμιγώς κατά έργο,  προτείνεται η οργανωτική δομή Μήτρας ή 

Πίνακα ( Matrix Organization) όπως αναφέρεται παραπάνω .  
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 Σύσταση Γραφείου Διοίκησης Έργων ( ΓΔΕ Project management Office ). 

 

    Προτείνεται η σύσταση  Γραφείου  Διοίκησης Έργων ( ΓΔΕ Project management 

Office ) θα διαχειρίζεται το Πρόγραμμα οικιστικής ανάπτυξης  και θα αναφέρεται ως 

Γραφείο Διοίκησης Προγράμματος Οικιστικής Ανάπτυξης του Δήμου το οποίο θα 

είναι η οργανωτική μονάδα που θα συγκεντρώνει και θα συντονίζει με τις αρχές και 

προδιαγραφές της « Διοίκησης έργου» , την διοίκηση όλων των συναφών 

πολεοδομικών έργων του οργανισμού1 .  

Το ΓΔΕ (  Project management Office ) και οι διευθυντές έργων επιδιώκουν 

διαφορετικούς στόχους. Όλες οι προσπάθειες ωστόσο ευθυγραμμίζονται με τις 

στρατηγικές ανάγκες του οργανισμού.  

Ένας διευθυντής έργου : 

 είναι υπεύθυνος για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων του έργου και των 

περιορισμών του, ενώ ένα ΓΔΕ είναι μια οργανωτική δομή με συγκεκριμένες εντολές 

που εμπεριέχει την συνολική άποψη του οργανισμού. 

                                                
1 ( Εμίρης  Οδηγός βασικών γνώσεων στην Διοίκηση Έργων σελ 24) 
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 εστιάζει στους προσδιορισμένους στόχους του έργου, ενώ το ΓΔΕ διοικεί τις κύριες 

αλλαγές αντικειμένου του προγράμματος και μπορεί να τις θεωρεί ως δυνητικές 

ευκαιρίες ώστε να επιτευχθούν καλύτερα οι στόχοι του οργανισμού.   

 ελέγχει το παραγωγικό δυναμικό του έργου που έχει εκχωρηθεί ώστε να πετύχει με τον 

καλύτερο τρόπο τους στόχους του έργου, ενώ το ΓΔΕ βελτιστοποιεί την χρήση του 

κοινόχρηστου παραγωγικού δυναμικού του οργανισμού σε όλη την έκταση των έργων -

Προγράμματος. 

 διοικεί το φυσικό αντικείμενο, το χρονοδιάγραμμα, το κόστος και την ποιότητα των 

παραγώγων ενός έργου, ενώ το ΓΔΕ διαχειρίζεται το συνολικό κίνδυνο, τις συνολικές 

ευκαιρίες και τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των έργων. 

 Το ΓΔΕ παρέχει συγκεντρωτικές αναφορές καθώς και μια επιχειρησιακή άποψη για τα 

έργα που έχει υπό την επίβλεψη του.     
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3.1.3  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

   Ο οργανισμός  έρευνας είναι σημαντικό να προσαρμοστεί στις ραγδαίες 

αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος του και τις απαιτήσεις του εσωτερικού 

περιβάλλοντος του  σε ότι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό του.   

Η εισαγωγή της «Διοίκησης Έργου» με στόχο την ενοποίηση της λειτουργίας 

προγραμματισμού –εκτέλεσης –ελέγχου σε κρίσιμες περιοχές διοικητικής δράσης 

του οργανισμού συνιστά μια σημαντική τομή , σε επίπεδο λειτουργίας τμημάτων 

και του ανθρώπινου δυναμικού . 

 

 Ειδικότερα  Οργανισμός θα πρέπει να  διαχειριστεί τους ανθρώπινους πόρους με 

προσανατολισμό :  

 Την αναγνώριση  της στρατηγικής σημασία των ανθρώπινων πόρων για την 

επίτευξη των στρατηγικών στόχων, συνεπώς την Στρατηγική διοίκηση 1 

ανθρώπινων πόρων . 

 Την διοίκηση προσωπικού με βάση αυτό που  διασφαλίζει αποτελέσματα στην 

διοικητική δράση σε ένα πλαίσιο διαρκούς ανάπτυξης του και η αξιολόγηση του 

όχι ως συμμόρφωση προς τυπικούς κανόνες όχι μόνο με βάση τα τυπικά 

προσόντα, την αρχαιότητα τους πειθαρχικούς ελέγχους αλλά με την εκτίμηση 

της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας . 

 Τον ανασχεδιασμό του συστήματος εκπαίδευσης – συνεχιζόμενης κατάρτισης 

των υπαλλήλων με έμφαση στις αξίες του « Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ». 

 Την ενίσχυση του οργανισμού με προσωπικό ειδικοτήτων αιχμής ( πολεοδόμοι, 

περιβαλλοντολόγοι, περιφερειακής ανάπτυξης, διαχείριση έργου,  μηχανικοί 

διοίκησης,  στελέχη πληροφορικής ) καθώς και την διευκόλυνση της 

κινητικότητας του σε φορείς και υπηρεσίες σχετικές με το πολεοδομικό 

αντικείμενο. 

 Την ενσωμάτωση των λειτουργιών  «Διαχείρισης Έργων» ( Project 

Management ) στις περιγραφές θέσεων εργασίας και τον Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας2  που θα ενσωματώνει τις νέες περιγραφές εργασίας οι οποίες θα 

βοηθούν τις οργανωσιακές αλλαγές της «Διαχείρισης Έργου» .  

 Την ανάπτυξη διαλόγου με το προσωπικό και ενδυνάμωσή του για την επιτυχία 

της « Διαχείρισης έργου».  

                                                
1 Ξηροτήρη – Κουφίδου Σ . ( 2001) «Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων» σελ. 21 , Εκδ. ΑΝΙΚΟΥΛΑ  
2 Ο υπεύθυνος της ομάδας έργου θα αντλήσει ανθρώπινους πόρους – στελέχη από τον οργανισμό για 
την στελέχωση της ομάδας έργου , συνεπώς στις περιγραφές θέσεων πρέπει να γίνεται αναφορά στο 
ότι αυτές θα κληθούν να πλαισιώσουν ομάδες έργου . 
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 Την οργανωσιακή αλλαγή1 που σχετίζεται με το ανθρώπινο δυναμικό. 

 Την Αξιοποίηση Ανθρώπινων Πόρων για την αλλαγή των σχέσεων «Διοίκησης 

– Πολιτικής2» 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Συνεπώς την ανάγκη για τον εντοπισμό : των απόψεων  του προσωπικού που αποτελούν αντιστάσεις 
στην αλλαγή και την Διαχείριση των αντιδράσεων στις αλλαγές που εισάγονται με τις διαδικασίες  « 
Διαχείρισης Έργου» Την οργάνωση εξειδικευμένων ημερίδων εργασίας με στόχο την δημιουργία 
κλίματος αποδοχής της νέας λειτουργίας διαχείρισης έργου από τους εργαζόμενους με στόχο την 
ενημέρωση των εργαζομένων για την ανάγκη της νέας λειτουργίας, την ανάλυση του προτεινόμενου 
οργανωτικού σχήματος, του τρόπου διεκπεραίωσης των δραστηριοτήτων στόχων, λειτουργιών, αλλά 
και ωφελειών και πλεονεκτημάτων σε σχέση με τις προηγούμενες πρακτικές  
Την ανάλυση του τρόπου μετάβασης στην νέα λειτουργία με επεξεργασία των προτάσεων των 
εργαζομένων και επανεξέταση ενδεχομένως, σε συνεργασία με την Δημοτική αρχή του οργανισμού, 
του σχεδίου μετάβασης στην νέα οργανωτική δομή.   
2  Μιχαλόπουλος Ν (2003) «Από την δημόσια γραφειοκρατία στο Δημόσιο Management» εκδ. 
Παπαζήση Την αντιμετώπιση της «Διοίκησης Έργου» ως στρατηγικό πεδίο αλλαγής των σχέσεων 
Διοίκησης - Πολιτικής.  Όπου επισημαίνεται ότι μέχρι τώρα ιστορικά έχουν προσδιοριστεί οι σχέσεις 
μεταξύ πολιτικής και διοικητικής ηγεσίας διχοτομικά :  στην πολιτική αναλογεί η λειτουργία του 
σχεδιασμού, των επιλογών και των αποφάσεων, ενώ στην δημόσια διοίκηση είτε υπό την οργανωτική 
της εκδοχή είτε ως δημοσιοϋπαλληλικό σώμα, ο ρόλος της υλοποίησης και της εφαρμογής.  
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3.1.4 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΠΟΡΟΙ 

 

 

1. Ανάπτυξη συνεργασιών για το πολεοδομικό αντικείμενο  

      

 Ο οργανισμός θα πρέπει να αντιληφθεί και να προσανατολίσει1 τις εξωτερικές του 

συνεργασίες με βάση στον στρατηγικό σχεδιασμό για την «Διοίκηση έργου» 

θεωρώντας αυτές ως μελλοντικούς πόρους του έτσι ώστε να αναπτύξει τις συνεργασίες 

του:    

 Με άλλους ΟΤΑ ( ενδυνάμωση της διαδημοτικής συνεργασίας ) 

 Με φορείς Κεντρικής και Περιφερειακής Διοίκησης ( δικτύωση και διασφάλιση της 

επιχειρησιακής διαλειτουργικότητας με συναρμόδιους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης ) 

 Με ιδιωτικούς φορείς ( αναπτυξιακές Εταιρείες , συμπράξεις με ιδιώτες  

( ΣΔΙΤ) 

 Με τοπικούς κοινωνικούς φορείς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις  

 Με φορείς Αυτοδιοίκησης άλλων χωρών ( ανταλλαγές εμπειριών, μεταφορά 

τεχνογνωσίας σε καινοτόμες διοικητικές πρακτικές, αδελφοποιήσεων με αντικείμενο 

πολεοδομικές και χωροταξικές παρεμβάσεις )   

 

 

2. Η αξιοποίηση των προγραμματικών εθνικών και ευρωπαϊκών πλαισίων 

χρηματοδότησης .  

 

   Το ζήτημα των χρηματοδοτικών μέσων και της εξεύρεσης πηγής τους , αποτελεί θέμα 

μείζονος σημασίας για τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων του, 

είναι όμως ζήτημα όμως που ξεπερνά τους στόχους της παρούσας εργασίας .   

       

3. Σύγχρονα εργαλεία οικονομικής διοίκησης  

    

  Με την «Διοίκηση Έργου» ο οργανισμός έρευνας αποκτά ένα Επιχειρησιακό 

προσανατολισμό που σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξει διοικητική νοοτροπία και 

να αντιλαμβάνεται την οικονομική διαχείριση όχι μόνο με την έννοια του σύννομου 

των δαπανών αλλά ως βελτιστοποίηση της σχέσης μεταξύ του κόστους και των 

αποτελεσμάτων των διοικητικών ενεργειών, δηλαδή ως ανάλυση κόστους – 
                                                
1«Ο Δήμος του 21ου αιώνα . Ο ψηφιακός Δήμος , προϋποθέσεις» ΙΤΑ ο.π. 



 
 

141

οφέλους, ως βελτιστοποίηση της σχέσης μεταξύ του κόστους και των 

αποτελεσμάτων των διοικητικών ενεργειών με χρήση μακροχρόνιων 

προγραμματικών προϋπολογισμών  .  

   Η «Διοίκηση Έργου» προϋποθέτει οικονομική διοίκηση προς μια κατεύθυνση 

κατάρτισης και διαχείρισης προϋπολογισμού, προγραμμάτων, επιδόσεων και 

αποτελεσμάτων , ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ακριβούς κοστολόγησης και 

παρακολούθηση των δαπανών ανά δραστηριότητα ( Activity –based costing ).  

Επισημαίνεται ότι ένας προϋπολογισμός αποτελεσμάτων δεν είναι η απεικόνιση 

ορισμένων αριθμών αλλά ένα εργαλείο διασύνδεσης των διαθέσιμων πόρων με τα 

διαθέσιμα μέσα, είναι ένας προϋπολογισμός κοστολόγησης των διοικητικών εκροών με 

βάση την ανάλυση κόστους – οφέλους και σε τελική ανάλυση μια σχέση που στο μέτρο 

που διασφαλίζεται, ενισχύει την κοινωνική  λογοδοσία των διαχειριστών δημόσιων 

πόρων .  

  Όπως έχει δειχθεί η διαχείριση του φυσικού αντικειμένου του έργου συνδέεται 

γίνεται με βάση την ανάλυση των δραστηριοτήτων και των εργασιών , τον 

χρονοπρογραμματισμό και τις αναφορές απόδοσης.  

Συνεπώς   υπάρχει η δυνατότητα ομαδοποίησης  των δαπανών όχι ως προς το είδος 

τους ( μισθοί , αποσβέσεις , προμήθειες κλπ που γίνεται τώρα ) αλλά ως προς την 

δραστηριότητα που αφορούν έτσι ώστε να είναι φανερή η κατανομή πόρων σε κάθε 

λειτουργία .  

Ειδικότερα :  

 Κάθε επί μέρους δραστηριότητα του έργου αποτελεί κέντρο κόστους του 

λογιστικού συστήματος του  και οι σχετικές αναφορές απόδοσης παρέχουν την 

βάση ουσιαστικών αναλύσεων κόστους / αποτελέσματος.  

 Η δόμηση των αρμοδιοτήτων στην Ομάδα Έργου όπως αναφέρθηκε γίνεται 

με βάση τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, τον βαθμό επίτευξης αυτών που 

περιγράφονται στο Σχέδιο Διοίκησης του έργου .  

 Οι θέσεις εργασίας σχεδιάζονται  και επαναπροσδιορίζεται το προφίλ των 

κατόχων των θέσεων εργασίας με βάση τις ανάγκες και τους στόχους του έργου. 

Υπό την έννοια αυτή  και η διαχείριση κόστους της ομάδας έργου υλοποιεί έναν 

προϋπολογισμό αποτελεσμάτων1 που όπως έχει επισημανθεί δεν είναι μια άλλη 

στις τόσες ήδη γνωστές τεχνικές διοίκησης.  

     

                                                
1 249  Μιχαλόπουλος Ν.(2007) « Δημόσια Διοίκηση στην  εποχή των  αποτελεσμάτων» εκδ. Παπαζήση 
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4. Απόκτηση Υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού πληροφορικής   

 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ( ΤΠΕ) και το σύγχρονο 

λογισμικό διαχείρισης έργων πρέπει να αποτελούν όχι απλώς  μια τεχνολογική 

παράμετρο στον υπάρχοντα τρόπο εργασίας και τις υφιστάμενες διαδικασίες , 

αλλά κυρίως ένα κρίσιμο συντελεστή αλλαγής των υφιστάμενων οργανωτικών 

σχέσεων και βελτίωσης των διαδικασιών λειτουργίας. Η συμβολή των ΤΠΕ 

στην αναδιοργάνωση των υπηρεσιακών δομών με την Διοίκηση Διαδικασιών 

και Ροής Εργασιών 1  προς την κατεύθυνση της αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας αναγνωρίζεται ευρέως . 

  

                                                
1 «Ψηφιακός Δήμος» ο.π.Μελέτη ΙΤΑ  
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3.1.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

 

  Αναδιοργάνωση και ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών και διεργασιών 

( process reengineering , organizational development ) του οργανισμού  

      

   Η «Διοίκηση Έργου» προϋποθέτει  την αναδιοργάνωση και ανασχεδιασμό 

των διαδικασιών και διεργασιών ( process reengineering , organizational 

development ) του οργανισμού , τόσο ως προς το  front Office όσο και  το Back 

Office1 των διαδικασιών διαχείρισης του έργου , που σημαίνει ότι :    

  Η αξιολόγηση των διεργασιών θα πρέπει  γίνεται με βάση τις υπηρεσίες που 

παράγονται και την προστιθέμενη αξία τους ( στάδια παραγωγής και είδος των 

υπηρεσιών ) καθώς και την γνώση της ροής των διεργασιών που φανερώνει  πως 

παράγονται και μεταφέρονται οι υπηρεσίες – προϊόντα  έως το  σημείο όπου 

φτάνουν στον πολίτη –πελάτη.  

   Η εισαγωγή  συστημάτων δεικτών μέτρησης , επιδόσεων ( Performance 

Management) –συστηματική χρήση ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών διοικητικής 

απόδοσης όπως η χρήση τεχνικών ανάλυσης κόστους - οφέλους2  δεν συνδέεται 

μόνο με την λογιστική αποτίμηση της διοικητικής πραγματικότητας , την λειτουργία 

του απολογισμού και του ελέγχου αλλά και με τις διοικητικές αξίες, την 

συμπεριφορά του δημόσιου οργανισμού και τον ίδιο τον τρόπο πρόσληψης και 

κατανόησης της αποστολής του και στο πεδίο διαχείρισης σύνθετων έργων.  

   Η αναδιοργάνωση και ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών και διεργασιών 

στην διαχείριση του πολεοδομικού αντικειμένου εκτός από μια διαφορετική 

θεώρηση των οργανωτικών δομών και των ανθρώπων του οργανισμού προϋποθέτει 

και μια διαφορετική θεώρηση των μετόχων του: Η ευρύτητα των διαστάσεων του 

έργου και της επίδρασης του στην διαθεσιμότητα πόρων για άλλα έργα, 

προϋποθέτουν τη μετάβαση από το στενό πλαίσιο θεώρησης του πολεοδομικού 

αντικειμένου το οποίο μέχρι τώρα γίνεται αντιληπτό ως εκπόνηση μελετών και 

υλοποίηση έργων  στο πλαίσιο μιας περιορισμένης τεχνοδιοικητικής διαδικασίας με 

περιορισμένο κύκλο μετόχων – των « στενά» ενδιαφερομένων του έργου 

( ιδιοκτήτες ακινήτων), σε ένα διευρυμένο, με συμμετοχή ευρύτερων ομάδων της 

                                                
1  Δηλαδή στο πως μια υπηρεσία πρέπει  να αναδιοργανωθεί πραγματικά , και πως οι εσωτερικές 
διαδικασίες και ροές εργασιών πρέπει να αλλάξουν διατμηματικά για να επιτρέψουν την 
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα όπως την αντιλαμβάνονται οι πολίτες ποιότητα των δημόσιων 
υπηρεσιών. 
2. Αναφέρθηκαν  παραπάνω τεχνικές και εργαλεία προγραμματισμού η μέθοδος της  Πιστοποιημένης 
Αξίας , Κρίσιμης Διαδρομής . Γενικά το σύνολο των διεργασιών της Διοίκησης Έργου .    
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τοπικής κοινωνίας στις οποίες  θα αναδεικνύονται οι κρίσιμες διαστάσεις αλλά και 

οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του έργου . 

 Η διαφορετική αυτή θεώρηση των μετόχων είναι μια νέα θεώρηση του πολίτη και 

της δημοκρατίας  και ο βασικότερος στόχος της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη 

Δημόσια Διοίκηση και προτείνεται η αξιοποίηση του  

   Η ικανοποίηση και εξισορρόπηση των απαιτήσεων και προσδοκιών των 

«μετόχων» του έργου αποτελούν βασική συνιστώσα της στρατηγικής της 

«Διοίκησης Έργου»  σε ένα δημόσιο οργανισμό και βασική παράμετρο της 

αποτελεσματικότητας της  . Για την επίτευξη των παραπάνω πρέπει από τον 

οργανισμό να αξιοποιηθούν σύγχρονα προγραμματικά μέσα και εργαλεία : 

 «Αυτογνωσίας» του εσωτερικού περιβάλλοντός του και «Γνώσης» του 

ευρύτερου περιβάλλοντός του όπως το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης ( ΚΠΑ )   

 της Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  με τα νέα  μέσα και τις δυνατότητες που 

προσφέρει  

 του προγράμματος «Καλλικράτης» με τους νέους προσανατολισμούς και 

δυνατότητες      
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Συνοψίζοντας, οι προτάσεις της παρούσας εργασίας για την εφαρμογή των 

διεργασιών «Διοίκησης Έργου» στο πολεοδομικό αντικείμενο,  παρουσιάζονται 

παρακάτω με ένα «Πρόγραμμα Δράσης» ( πρόταση στρατηγικής ), το οποίο θα 

επιδιώξει αλλαγές της υφιστάμενης κατάστασης του εσωτερικού περιβάλλοντος του 

οργανισμού  αποσκοπώντας στην εκπλήρωση της αποστολής και του οράματος του . 

Η αναγκαιότητα ενός « Προγράμματος Δράσης» προβάλλει γιατί ο στόχος δεν 

είναι απλά «διαχειρισιολογικός» . Με άλλα λόγια η εισαγωγή και καθιέρωση της 

«Διοίκηση Έργου» σε ένα τομέα αρχικά δράσης και λειτουργίας του οργανισμού ,  

δεν πρέπει να γίνει αντιληπτή ως μια απλή τεχνική διαδικασία με νεωτεριστική 

μεθοδολογία, χρήση διοικητικών εργαλείων και τεχνικών εντός μιας απομονωμένης 

από το υπόλοιπο διοικητικό γίγνεσθαι του οργανισμού ομάδας ανθρώπων. 

Μια στρατηγική για την επιτυχή εισαγωγή της «Διαχείρισης Έργου» πρέπει να 

συνδυάζεται με τον εσωτερικό εκσυγχρονισμό και την γενικότερη αύξηση της 

διοικητικής ικανότητας του οργανισμού έρευνας  και το πλαίσιο των προϋποθέσεων 

του ΚΠΑ που υιοθετούμε, προσδιόρισε σε γενικές γραμμές τους παράγοντες που θα 

συμβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή σε ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης και 

αλληλεξάρτησης : Δεν αποτελεί μόνο η στρατηγική για την βελτίωση της διοικητικής 

ικανότητας του ΟΤΑ  προϋπόθεση για την εφαρμογή της «Διοίκησης Έργου» , αλλά 

και η «Διαχείριση έργου» με τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα που θα επιτύχει 

μπορεί να αποτελέσει σημαντική κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της διοικητικής 

ικανότητας του οργανισμού . 

  

Το «Πρόγραμμα Δράσης» μπορεί να διαρθρωθεί  με βάση τους  άξονες του 

Κοινού πλαισίου Αξιολόγησης ( ΚΠΑ ) : «Ηγεσία , Στρατηγική & Προγραμματισμός , 

Ανθρώπινο δυναμικό , Εξωτερικές συνεργασίες και πόροι , Διαδικασίες»  ώστε να  :  

 Εξειδικεύονται οι   στρατηγικές επιλογές του Δήμου           

 Μεταφράζεται και υλοποιείται η στρατηγική του Δήμου σε συγκεκριμένους 

στόχους και εφικτές δράσεις  

 Ευθυγραμμίζονται οι επιχειρησιακές επιλογές των επιμέρους υπηρεσιών με τη 

στρατηγική του Δήμου . 

Το «Πρόγραμμα Δράσης» αναλύεται σε «Δράσεις» οι οποίες εναρμονίζονται με τις 

κατευθυντήριες γραμμές των «Πολιτικών Δράσης» ( βλ. παραπάνω) , αποσκοπούν 

στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος Δράσης και μπορούν να 

υλοποιηθούν ως έργα ( projects ) στην βάση της «Διοίκησης Έργου» .   
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 

    1.   ΗΓΕΣΙΑ  

 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 

1.1.Πολιτική και Διοικητική υποστήριξη των ομάδων Διοίκησης Έργου στον οργανισμό 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

1.1.1 Πολιτική και Διοικητική υποστήριξη  της ομάδας Διοίκησης έργου  

1.1.2 Πολιτική και Διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος Οικιστικής  Ανάπτυξης και του 

Γραφείου Διοίκησης Προγράμματος Οικιστικής Ανάπτυξης ( Project management Office. 

 

2.ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

         

       ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 

         2.1 Νέα Στρατηγική , προγραμματικές  και οργανωτικές δομές του έργου  

ΔΡΑΣΕΙΣ 

 2.1.1 Κατάρτιση Προγράμματος Οικιστικής Ανάπτυξης του Δήμου    

2.1.2 Συγκρότηση ομάδας «Διοίκησης Έργου» στο πολεοδομικό αντικείμενο 

 2.1.3.Λειτουργία Γραφείου Διοίκησης  Προγράμματος Οικιστικής Ανάπτυξης  

( Project management Office ). 

3. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

       ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 3. 1. Ανασχεδιασμός του συστήματος διαχείρισης ανθρώπινων πόρων με έμφαση  

 στις αξίες του « Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ» 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

3.1.1 Στελέχωση του οργανισμού με ειδικότητες αιχμής 

3.1.2 Επιμόρφωση – κατάρτιση των στελεχών της ομάδας Διοίκησης Έργου  

με κατεύθυνση το δημόσιο Μάνατζμεντ  

4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΠΟΡΟΙ 

       ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 

4.1 Αξιοποίηση  Ανάπτυξη συνεργασιών με δημόσιους , ιδιωτικούς και κοινωνικούς φορείς .  

4.2.Αύξηση των πόρων του Δήμου μέσω της αξιοποίησης εθνικών και  

κοινοτικών χρηματοδοτήσεων 

4.3. Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής και  εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών 

εργαλείων σύγχρονης διοίκησης 
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ΔΡΑΣΕΙΣ 

4.1.1 Συμπράξεις με ιδιωτικούς φορείς  αναπτυξιακές Εταιρείες , συμπράξεις με ιδιώτες,  με 

τοπικούς κοινωνικούς φορείς και μη Κυβερνητικές Οργανώσεις , 

4.1.2 Συνεργασία με φορείς Αυτοδιοίκησης άλλων χωρών ( ανταλλαγές εμπειριών, μεταφορά 

τεχνογνωσίας σε καινοτόμες διοικητικές πρακτικές, «αδελφοποιήσεων Πολεων » με αντικείμενο 

τις πολεοδομικές και χωροταξικές παρεμβάσεις και τα αποτελέσματά τους . 

4.1.3 Ενδυνάμωση της διαδημοτικής συνεργασίας στο πολεοδομικό αντικείμενο . Δικτύωση με 

φορείς Κεντρικής και Περιφερειακής Διοίκησης με Επιχειρησιακή διαλειτουργικότητας με 

συναρμόδιους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης . 

 4.2.1 Υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στα προγράμματα Θησέας , Πολιτεία και το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  « Διοικητική μεταρρύθμιση» για την εξεύρεση πόρων 

4.3.1.Υλικοτεχνική υποδομή της «Ομάδας Διοίκησης Έργου» Χρήση Μηχανοργάνωση της 

ομάδας Διοίκησης Έργου –Ανάπτυξη ειδικών βάσεων δεδομένων και εισαγωγή στοιχείων και 

πληροφοριών στις βάσεις δεδομένων 

4.3.2. Αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων οικονομικής διοίκησης διπλογραφικού συστήματος 

χρηματοοικονομικής και διοικητικής λογιστικής για την πραγματική κοστολόγηση  

των διοικητικών εκροών και κατάρτιση προϋπολογισμών προγραμμάτων - αποτελεσμάτων  .    

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 

5.1 Διοικητική  βελτίωση  με επίκεντρο τα αποτελέσματα της διοικητικής δράσης , την πρόσληψη 

προσωπικού ,  του ελέγχου και Αξιολόγησης , την Διοίκηση προσωπικού ,  

την οικονομική διαχείριση . 

5.2 Καθιέρωση σύγχρονων μηχανισμών κοινωνικής διαβούλευσης  

 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

5.1.1 Αναδιοργάνωση των υπηρεσιακών δομών με την Διοίκηση Διαδικασιών και 

 Ροής Εργασιών για την υποστήριξη των διαδικασιών  της « Διοίκηση έργου» . 

5.1.2 Αξιοποίηση Συστημάτων Ποιότητας και Αξιολόγησης ( Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης ) 

5.2.1 Αξιοποίηση των διαδικασιών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ( e -government)  

5.2.2 Αξιοποίηση των νέων διαδικασιών του Προγράμματος   « Καλλικράτης»  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ -  ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Με την επέκταση του σχεδίου πόλης και την δημιουργία νέου αστικού ιστού ο 

οργανισμός έρευνας ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός 

πολυσύνθετου και πολυδιάστατου έργου , ενώ οι εσωτερικές δομές οργάνωσης, 

προγραμματισμού και διαχείρισης έργων του από την αξιολόγηση του 

εσωτερικού περιβάλλοντος διαπιστώνεται ότι είναι ελάχιστα ικανές στην πράξη 

να ανταποκριθούν σε αυτήν την πρόκληση.  

Διαπιστώθηκε επίσης ότι οι βασικοί προγραμματικοί θεσμοί του,  που είναι 

θεσμοί διαμόρφωσης και υλοποίησης στρατηγικής, χαρακτηρίζονται από 

σημαντικές ελλείψεις και κενά :   

Το Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο ( ΓΠΣ ) ενώ είναι  ένα σημαντικό στρατηγικό , 

Προγραμματικό και χωροαναπτυξιακό πλαίσιο καταλήγει να είναι χωρίς 

ουσιαστικά αποτελέσματα και δίχως ουσιαστική διασύνδεση με το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα του οργανισμού.     

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα χωρίς την διασύνδεση Πολεοδομικού και 

αναπτυξιακού σχεδιασμού ,  χωρίς στοχοθεσία ,  αξιολόγηση , υπηρεσιακά  

προγράμματα  δράσης δεν αποτελεί παρά μια μονότονη λίστα έργων χωρίς 

ουσιαστικό νόημα .   

Για την κάλυψη του «ελλείμματος» στρατηγικής στη διαχείριση ενός 

πολυσύνθετου έργου, όπως η πολεοδόμηση και οικιστική ανάπτυξη έκτασης 

15.000 στρεμ  σε συνθήκες οικονομικής στενότητας και εν γένει περιβαλλοντικής 

αβεβαιότητας στον οργανισμό έρευνας, διατυπώθηκε μια διαφορετική διοικητική 

-στρατηγική προσέγγιση, αυτή της  «Διοίκησης Έργου» η οποία  ως η 

οργανωτική δομή , αρχές και διεργασίες διοίκησης θα συμβάλλει στην καλύτερη 

αξιοποίηση των πόρων  .  

 Για την υλοποίηση ενός σύνθετου έργου τοπικής ανάπτυξης  τονίστηκε ότι 

απαιτείται μια σύγχρονη στρατηγική που θεωρεί τον πολεοδομικό σχεδιασμό ως 

μια πολυδιάστατη και καθολική διαδικασία η οποία θα επηρεάζεται και 

αλληλεξαρτάται διαρκώς  από ένα σύνολο παραγόντων που συνθέτουν το 

αξιολογικό πλαίσιο, το περιβάλλον, η τοπική κοινωνία και το πλαίσιο  δράσης 

της .  

Η αντίληψη αυτή θεωρούμε ότι στο δημόσιο χώρο αποκαλύπτει με ευκρίνεια το 

στρατηγικό και πολιτικό χαρακτήρα του πολεοδομικού σχεδιασμού  , με την 
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έννοια  ότι στρατηγικές το παραπάνω πεδίο υπάρχουν «πολλές» , όπως και 

εκδοχές της πολιτικής  , της διοίκησης και της δημοκρατίας  

        Στην παρούσα εργασία υποστηρίχθηκε ότι η «Διοίκηση έργου» που 

προτείνεται, δίνοντας έμφαση περισσότερο σε θέματα στρατηγικής και 

οργανωτικών δομών και λιγότερο στα τυπικά πολεοδομικά θέματα, 

ενσωματώνοντας «ολιστικού» χαρακτήρα αρχές και τεχνικές διαχείρισης, μπορεί 

να συμβάλλει, όχι μόνο στην τρέχουσα «αποτελεσματικότερη» «διαχείριση» ενός 

σύνθετου έργου, αλλά μέσα από την ενότητα του «σχεδιασμού και εφαρμογής» 

που ενσωματώνει στις διεργασίες της, στην καλύτερη κατανόηση της σημασίας 

και χρησιμότητας της «στρατηγικής» στους δημόσιους οργανισμούς .  

Έτσι, εκτός από ένα διαφορετικό οργανωτικό πρότυπο λειτουργίας  η 

«Διοίκηση Έργου», αντιμετωπίζοντας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός 

σύνθετου έργου, παραμελημένα ζητήματα σε δημόσιους οργανισμούς όπως 

στόχων και αποτελεσμάτων του, μετόχων και αποδεκτών των αποτελεσμάτων 

του , περιορισμών και αλληλεξαρτήσεων στον σχεδιασμό και υλοποίηση τους , 

σχέσεων ανθρώπων , εμπλεκόμενων μερών , διοίκησης και πολιτικής ,  μπορεί να 

διασφαλίσει με όρους αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των πόρων όχι 

μόνο ένα «καλύτερο έργο» από πλευράς «διαχείρισης», αλλά και συμβάλλει ως 

κινητήρια δύναμη στην αλλαγή και ευθυγράμμιση της στρατηγικής ενός 

δημόσιου οργανισμού με τα δεδομένα ενός σύγχρονου , πολύπλοκου και ραγδαία 

μεταβαλλόμενου εξωτερικού περιβάλλοντος .  

Οι προτάσεις για την διαχείριση του πολεοδομικού αντικειμένου στον 

οργανισμό, διατυπώνονται κατόπιν αξιολόγησης του και υποδεικνύονται οι 

αναγκαίες προϋποθέσεις και αλλαγές ώστε από την μια πλευρά να καταστεί η 

«Διοίκηση έργου» οργανωτικός «φορέας» της νέας στρατηγικής και από την 

άλλη να θέσει σε μεταρρυθμιστική τροχιά  τον οργανισμό .    

   Η καθιέρωση της «Διοίκησης Έργου» ειδικότερα , θα αποτελέσει μια 

μεταρρυθμιστική τομή στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του οργανισμού ο 

οποίος μεταξύ άλλων  θα : 

 Αποκτήσει ομάδες διοίκησης έργου οι οποίες θα δρουν με βάση στρατηγικούς 

και προγραμματικούς στόχους , αξιολόγηση και αποτελέσματα.   

 Ενοποιήσει τα  «κενά» και τις ασυνέχειες στη διοίκηση του πολεοδομικού 

αντικειμένου και θα προσδώσει στον οργανισμό έναν πιο αποδοτικό 

προσανατολισμό από αυτόν που σήμερα με βάση τον υφιστάμενο οργανωτικό 
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σχεδιασμό διασπάται σε διοικητικό , οικονομικό και τεχνικό αντικείμενο 

διαφορετικών τμημάτων του οργανισμού .  

 Διαμορφώσει μια άλλη αντίληψη και πρακτική για τον προγραμματισμό,   τον 

έλεγχο , την αξιολόγηση και τα αποτελέσματα .    

    Βασικό συμπέρασμα της παρούσας εργασίας είναι ότι η εισαγωγή και 

καθιέρωση της «Διοίκηση Έργου» στον οργανισμό,  δεν είναι μια τεχνική 

διαδικασία που με μια νεωτεριστική μεθοδολογία , χρήση διοικητικών εργαλείων 

και τεχνικών θα παράγεται ένα «καλύτερο διαχειρισιολογικό αποτέλεσμα» εντός 

μιας ομάδας ανθρώπων απομονωμένης από το υπόλοιπο «διοικητικό γίγνεσθαι» 

του οργανισμού :  Η συνεπής και οργανωμένη «Διοίκηση Έργου» σε ένα δημόσιο 

φορέα θα εισαγάγει συγκεκριμένα και απτά ένα στρατηγικό τρόπο λειτουργίας    

  Συνεπώς  μια στρατηγική για την επιτυχή εισαγωγή της «Διαχείρισης Έργου» 

πρέπει να συνδυάζεται με τον εσωτερικό εκσυγχρονισμό και την γενικότερη 

αύξηση της διοικητικής ικανότητας του οργανισμού. 

    Ενώ το πλαίσιο των προϋποθέσεων του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) 

που υιοθετήθηκε , προσδιόρισε σε γενικές γραμμές με την διατύπωση ενός 

«Προγράμματος Δράσης» τους παράγοντες που θα συμβάλλουν προς την 

κατεύθυνση αυτή σε ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης με την 

έννοια ότι : δεν αποτελεί μόνο η στρατηγική για την βελτίωση της διοικητικής 

ικανότητας του ΟΤΑ  προϋπόθεση για την εφαρμογή της «Διοίκησης Έργου» , αλλά 

και η «Διοίκηση Έργου» με τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα που θα επιτύχει στο 

πεδίο εφαρμογής της αποτελεί  κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της διοικητικής 

ικανότητας του οργανισμού . 
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