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Περίληψη 

 

Η δημόσια διοίκηση, στην προσπάθειά της να συγχρονιστεί και να συντονιστεί 

με τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών-πελατών, τους οποίους και υ-

πηρετεί κατά την ευρεία έννοια του όρου, είναι αναγκασμένη να τις αφουγκράζε-

ται συνεχώς και αδιαλείπτως.  

Πέρα από την αντίληψη που πρέπει να αναπτύσσει ο δημόσιος τομέας για τις 

ανάγκες των πολιτών, είναι σημαντικός ο εντοπισμός των αδυναμιών και των 

θετικών στοιχείων, που ο ίδιος παρουσιάζει. Αυτό απαιτείται για την αξιολόγηση 

του βαθμού στον οποίο ανταπεξέρχεται στους στόχους, οι οποίοι ορίζονται από 

τις ανάγκες της κοινωνίας μέσω των πολιτικών αποφάσεων. 

Θα ήταν σφάλμα να θεωρήσουμε ότι ο δημόσιος τομέας δεν θα πρέπει να επιζη-

τά το αποτέλεσμα. Πολυπληθείς ακαδημαϊκές μελέτες για τη δυνατότητα της 

δημόσιας διοίκησης να λειτουργήσει, έστω με έναν ιδιόρρυθμο τρόπο σε σχέση 

με μια ιδιωτική επιχείρηση, έδωσαν ώθηση σε πολιτικούς φορείς να προχωρή-

σουν στην εφαρμογή αρχών από τη θεωρία στην πράξη. 

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν η δημιουργία και εξέλιξη εργαλείων για 

την αξιολόγηση της απόδοσης της δημόσιας διοίκησης 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι να επιχειρηθεί η συνοπτική παρουσία-

ση των σημαντικότερων εργαλείων που έχουν χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποι-

ούνται ήδη με θετικά αποτελέσματα στο «ενεργητικό» τους. Για να αντιληφθού-

με εις βάθος, όσο είναι αυτό δυνατό σε μία τέτοιου είδους εργασία, τις λειτουργί-

ες των εργαλείων και προκειμένου να σχηματίσουμε μια αρκετά συγκροτημένη 

εικόνα για το καθένα, θα αναφερθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 

που έχουν παρατηρηθεί στη διάρκεια της εφαρμογής τους. Εν συνεχεία, προκει-

μένου να δοθεί μια πιο εμπεριστατωμένη εικόνα για το τι μπορούν να πετύχουν 

αυτά, θα παρουσιαστεί μια μελέτη περίπτωσης ενός εργαλείου, δίνοντας έμφαση 
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στις λεπτομέρειες της εφαρμογής του, στον τρόπο αξιολόγησής του από τη διοί-

κηση και στα αποτελέσματα που αυτό έχει επιτύχει. 
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Abstract 

 

In its attempt to be synchronized and coordinated with the constantly growing 

needs of the citizens-clients, whom serve in the broad sense of the term, public 

administration is forced to listen to them continuously and uninterruptedly. 

Beyond the perception which must be developed by the public sector for the 

needs of the citizens, it is important to identify its weaknesses and its strengths, 

in order to evaluate the extent to which copes with the objectives, which essen-

tially defined by the needs of the society through the political decisions. 

It would be wrong to assume that the public sector should not seek the out-

come. Numerous academic studies on the ability of government to function, 

albeit in an unusual way, in relation to running a private enterprise, gave boost 

to the political institutions to transfer their knowledge from theory into prac-

tice. 

The result of all of these was the creation and development of tools for evaluat-

ing the performance of public administration. 

Aim of this paper is to attempt to summarize the most important tools that 

have been used and are already used with positive results in their "assets". To 

understand in depth, as it is feasible in a labor of this kind, the functions of the 

tools and so as to form a fairly coherent picture of each one, would be reported 

the advantages and disadvantages that have been observed in the course of 

their implementation. Subsequently, in order to give a more detailed picture of 

what they can achieve, it will be presented a case study of one of those, empha-

sizing on the details of its implementation, on the way of its evaluation by the 

management and on the results it has already succeeded.  
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

1. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

 

1.1. Εισαγωγή 

 

1.1.1.  Τι είναι η «δημόσια διοίκηση»; 
 

Προσδιορισμένοι ως ο «λογικός συντονισμός των δραστηριοτήτων ενός αριθμού 

ατόμων για την επίτευξη κάποιων κοινών κατηγορηματικών προθέσεων ή στό-

χων μέσω της διανομής εργασίας […] και της ιεράρχησης εξουσίας και υπευθυ-

νότητας» (Schein, 1980,15), οι δημόσιοι οργανισμοί θεωρούνται αναπόσπαστα 

τμήματα της εθνικής οικονομίας και της κοινωνικής υποδομής κάθε χώρας 

(Boyle et al. 2004). Όντας γραφειοκρατικές οντότητες, αποτελούν συχνά αντι-

κείμενο κριτικής για έλλειψη κλίματος πρωτοβουλίας (Borins 2000a) και για δι-

ατήρηση διπλών γραμμών ηγεσίας και απολυταρχικών αλυσίδων ελέγχου 

(Vashdi et al. 2003). Ήδη από το 1992 οι Osborne και Gaebler τόνιζαν ότι οι δη-

μόσιοι οργανισμοί είναι αναγκαίο να «απελευθερωθούν από τον ασφυκτικό 

κλοιό των κανονισμών, […] των γραμμικών προϋπολογισμών και του ρίσκου έ-

ναντι στις οργανωτικές κουλτούρες» (Kearns, 1996, 23).  

Από την πλευρά τους οι πολίτες χαρακτηρίζουν τους δημόσιους οργανισμούς ως 

συστήματα εσωστρεφή, αδιάλλακτα, δυσάρεστα και αδιάφορα. Και αυτό, γιατί 

(Stare  et al. 2008): 

o θεωρούνται ελλιπείς και ανακόλουθοι με ταχέως μεταβαλλόμενες νομι-

κές βάσεις για το έργο της δημόσιας διοίκησης 

o σημειώνουν πραγματικά λάθη, ενώ η εφαρμογή των εκάστοτε διοικητι-

κών διαδικασιών πραγματοποιείται με σημαντική καθυστέρηση 
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o η λειτουργία του κράτους, της οικονομίας και του μεμονωμένου ατόμου 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ταχύτητα, την ακρίβεια και την κα-

ταλληλότητα των αντιδράσεων των φαινομενικά ανώνυμων και «αδιαφα-

νών» τμημάτων της δημόσιας διοίκησης. 

 

1.1.2. Μέτρηση της απόδοσης της δημόσιας διοίκησης 
 

Περισσότερο τεχνοκρατικά, η αναγκαιότητα βελτίωσης και μέτρησης της από-

δοσης της τελευταίας προέκυψε από τη θεώρηση πολλών πρωτοβουλιών της ως 

περιττών στο σύστημα της αγοράς, την κατακόρυφη αύξηση των δαπανών της 

και την στενότερη εξέταση του αντίκτυπου των πολιτικών της (Smit & Johnston 

1983).  

Παρόλα αυτά, ο Donelly (1999) εντοπίζει ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά του 

δημόσιου τομέα που περιπλέκουν την εφαρμογή των αρχών ποιότητας, ενώ ι-

σχυρίζεται ότι η έννοια της τελευταίας προσλαμβάνει μια εντελώς διαφορετική 

σημασία στο δημόσιο σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Αναλυτικότερα, για τον 

δεύτερο κάθε αύξηση ατόμου στο πελατολόγιο συνεπάγεται ανάλογο κέρδος, 

ενώ για το δημόσιο τομέα κάθε αντίστοιχη αύξηση οδηγεί σε αύξηση της ζήτη-

σης για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, χωρίς μεταβολή των πόρων. Στα ιδιό-

μορφα χαρακτηριστικά των δημόσιων οργανισμών εντάσσονται και αυτά που 

αναφέρονται στα καθεστώτα (Vakalopoulou et al. 2013): 

o ιδιοκτησίας (όντας κοινοτικής και όχι ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων) 

o χρηματοδότησης (που απορρέει από τη φορολόγηση και όχι από την ά-

μεση πληρωμή των πελατών) 

o επιρροής (που ασκείται από πολιτικές δυνάμεις αντί των δυνάμεων της 

αγοράς) 

o αποστολής (που αφορά στο δημόσιο συμφέρον, την ισότητα, την ακε-

ραιότητα και την άνευ διακρίσεων πρόσβαση στις υπηρεσίες) 

o οργανωτικών στόχων (που εμφανίζονται να είναι πολλαπλοί, αντιφατικοί, 

ασαφείς εξαιτίας πολιτικών πιέσεων) 
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o ελεγκτικών μηχανισμών (στηριγμένων στη βάση της νομιμότητας και λο-

γοδοσίας). 

Στον αντίποδα, ερευνητές όπως ο Bottery (2004) εμφανίζονται επιφυλακτικοί, 

μιας και θεωρούν ότι: 

o οι δημόσιοι οργανισμοί, προκειμένου να περιορίσουν τα έξοδα και συνάμα 

να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους, αντιμετωπίζουν πολλαπλές 

δυσχέρειες στην ικανοποίηση των ευρύτερων αναγκών των πελατών τους 

o η πίεση της χρήσης εννοιών και πρακτικών του ιδιωτικού τομέα (όπως η 

κερδοφορία και η αποτελεσματικότητα) αντιτίθεται συχνά με τις παρα-

δοσιακές επιδιώξεις του δημόσιου τομέα, όπως είναι η κοινωνική φροντί-

δα και η αμεροληψία 

o αναμένεται να παρουσιαστεί ένταση, καθώς οι κυβερνήσεις αντιλαμβά-

νονται την ανάγκη ύπαρξης μεγαλύτερης αυτονομίας και δημιουργικότη-

τας, αλλά εμφανίζονται απρόθυμες να εγκαταλείψουν της χαμηλής εμπι-

στοσύνης πολιτικές των στόχων, της επιτέλεσης και της συμμόρφωσης 

(Denhardt & Denhardt 2000).  

Στο σημείο αυτό, θεωρείται χρήσιμο να σημειωθεί ότι οι δυσκολίες εφαρμογής 

των εργαλείων μέτρησης της ποιότητας στους δημόσιους οργανισμούς ενισχύε-

ται επίσης από την παρεμπόδιση της ελεύθερης δράσης και από την απαίτηση 

για νομότυπες αποφάσεις (Teicher al., 2002). Αναφορικά με αυτό, οι Sotirakou 

και Zeppou (2006) συνοψίζουν τους λόγους ανάδυσης αυτών των δυσκολιών, οι 

οποίοι αφορούν σε: 

(α) «θέματα γνώσης», που σχετίζονται με την έλλειψη εξειδικευμένων και 

σχετικών γνώσεων στο δημόσιο τομέα 

(β) «θέματα συμπεριφοράς», που αφορούν στην απουσία σχετικών αξιών που 

δύναται να παροτρύνουν τους υπαλλήλους στην εφαρμογή αυτών συστη-

μάτων και 

(γ) «ηθικά ζητήματα», που αναφέρονται στην έλλειψη της οργανωτικής ευθυ-

γράμμισης με μέτρα και δράσεις που μπορούν να εξασφαλίσουν τη συνε-
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χή χρήση τέτοιου είδους ποιοτικών μετρήσεων και βελτιωτικών συστημά-

των (Vakalopoulou et al. 2013).  

Αποτελεί γεγονός ότι τα χρόνια που ακολούθησαν της φράσης του Wilson 

(1887) να φτιάξουμε «την επιχείρηση της κυβέρνησης να μοιάζει περισσότερο με 

επιχείρηση» (Coggburn & Scheider 2003) οδήγησαν σε μια αέναη ακολουθία 

καινοτόμων προτάσεων (McGreegor 2000), διοικητικών «εμμονών» (π.χ. μηδε-

νικοί προϋπολογισμοί, διοίκηση ολικής ποιότητας, διαχείριση στόχων) και διαρ-

κούς ενδιαφέροντος της επιστημονικής κοινότητας για την έρευνα στη διοικητι-

κή μεταρρύθμιση, τις καλές πρακτικές και λοιπά. Στις αρχές του 1980 μια ομάδα 

μελετητών επιδόθηκε στη συστηματική ενασχόληση με τη σχέση ανάμεσα στη 

δημόσια διοίκηση και την απόδοση των οργανισμών (Brudney et al. 2000). Κατά 

τους Donahue et al. (2000, 384) παρατηρείται μια «αυξανόμενη συναίνεση ότι οι 

επιδράσεις που σχετίζονται με διοικητικές μεταρρυθμίσεις έχουν πραγματικά 

σημασία για την αποτελεσματικότητα μιας πολιτικής και το πρόγραμμα του συ-

στήματος παροχής (αυτής)» (Coggburn & Scheider 2003).  

Στο επίκεντρο των δημόσιων συζητήσεων προβάλλονται όλο και συχνότερα έν-

νοιες, όπως αυτές της αποκέντρωσης, της ρύθμισης στόχου, της ευθύνης, της 

διαφάνειας, της αξιολόγησης, του ανταγωνισμού και της ιδιωτικοποίησης 

(Johannesson et al. 2002). Αυτή η προβολή με όρους αγοράς κάθε σφαίρας της 

δημόσιας ζωής αποτελεί μια διεθνή τάση μακριά από έννοιες όπως η αμερολη-

ψία και η κοινωνική δικαιοσύνη, που κυριαρχούσαν στο δημόσιο τομέα κατά τις 

δεκαετίες του 1970 και 1980 (Mc Namara 2009).  

Σύμφωνα με τον Nemec (2007), για τους πολίτες οι κρίσιμοι δείκτες αξιολόγη-

σης ενός δημόσιου οργανισμού είναι ενδεικτικά οι ακόλουθοι: 

o ικανοποίηση 

o επίλυση ζητημάτων εντός των προθεσμιών 

o ταχύτητα της επίλυσης των θεμάτων 

o αριθμός των επισκέψεων στη διοικητική μονάδα σχετικά με ένα θέμα 

o κόστη ποιότητας  

o επίπεδο πληροφόρησης των πελατών 
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Πιθανώς, η μέτρηση του επιπέδου αποδοτικότητας μπορεί να καταστεί ένα εφι-

κτό και χρήσιμο εργαλείο για τους οργανισμούς, που έχουν σαφείς και αναγνω-

ρισμένες εκροές, συνδεδεμένες με τις εισροές που χρησιμοποιήθηκαν. Ως μέ-

τρηση της ποσότητας εκροής παραγόμενη ανά ποσότητα εισροής, είναι μηδενι-

κή στους κρατικούς προϋπολογισμούς. Αυτή η πρακτική του να μετράται κάθε 

εκροή του δημόσιου τομέα ως ισοδύναμης αξίας με τη συλλογική αξία των εισ-

ροών (output=input) έπαψε να γίνεται αποδεκτή από το 2006 (Measuring public 

sector productivity 2006).  

Με άλλα λόγια, η δημιουργία του σύγχρονου κράτους απαιτεί τη διαμόρφωση 

μιας δημόσιας διοίκησης ικανής να προωθεί βελτιωτικές αλλαγές και να συμ-

μορφώνεται με τις προσδοκίες και τις πράξεις της κοινωνίας και των πολιτών 

της. Αυτό το γεγονός έχει διττή σημασία, γιατί αφενός βρίσκεται υπό την κρίσι-

μη εποπτεία και πίεση του πολιτών και αφετέρου γιατί δύναται με αυτόν τον 

τρόπο να γίνει περισσότερο αποκριτική. Ως προϊόν μιας αναθεωρημένης λει-

τουργικότητας, των τεχνολογικών αλλαγών, της αλλαγής των αξιών και της ευ-

ρύτερης κοινωνικής ανάπτυξης, η νέα δημόσια διοίκηση μπορεί να διαδραματί-

σει περισσότερο το ρόλο του υποστηρικτή παρά του αναστολέα της ανταγωνι-

στικότητας της εθνικής οικονομίας σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο (Stare  

et al. 2008).  

Εξέχουσας σημασίας αποδεικνύεται η χρησιμοποίηση μιας δομημένης διαδικα-

σίας επικοινωνίας, που δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να δη-

μιουργήσουν (Immordino, 2010): 

o μια κοινή γλώσσα περιγραφής, διαλόγου και διανομής πληροφοριών σχε-

τικά με τον οργανισμό 

o ένα κοινό λεξιλόγιο ορολογίας της αξιολόγησης και της συνεχούς βελτί-

ωσης 

o Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, αποδίδεται επίσης έμφαση στο οργανωτι-

κό κλίμα, το νόημά του, τη διαφορετικότητα και την επίδρασή του στην 

απόδοση ατόμων, ομάδων και οργανισμών ως σύνολο (Vashdi et al. 

2013).  
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Δεδομένου ότι η έντονη ανταγωνιστικότητα έχει εισχωρήσει σε όλους τους το-

μείς, ο έλεγχος και η διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας 

της δημόσιας διοίκησης διαρκώς αυξάνονται και αντιπροσωπεύουν μια σημαντι-

κή κοινωνική πρόκληση και απαίτηση (Stare et al. 2008). Έτσι, διατυπωμένη στη 

γλώσσα του «οικονομικού ορθολογισμού» (Hood, 1995, 94) και προκειμένου 

«…να χαλαρώσει το αναποτελεσματικό προνόμιο του μονοπωλίου των δημόσιων 

οργανισμών» (Kabolian, 1998, 20), η αξιολόγηση  σχετίζεται με την πρόσβαση σε 

επιδιωκόμενες ή πραγματικές επιπτώσεις των στρατηγικών, που προσανατολί-

ζονται σε συγκεκριμένους στόχους (Smit & Johnston 1983). Μέσω αυτής «τυπο-

ποιείται» έτσι ώστε να εγκαθιστά εύκολα τεχνικές που να μετρούν και να διατη-

ρούν την κοινωνική και οικονομική πρόοδο» (Mc Namara 2009).  

Παρόλα αυτά, εγείρεται και πλήθος αντιρρήσεων για: 

o τον ύποπτο ρόλο των ιδιωτικοποιήσεων σε σχέση με το δημόσιο συμφέ-

ρον (Mc Cabe and Vinzant 1999) 

o τη «νεοδιαχείριση» του Terry (1998), που απειλεί δημοκρατικές και συ-

νταγματικές αξίες, όπως αυτές της ισότητας, της δικαιοσύνης, της εκ-

προσώπησης και της συμμετοχής 

o τους σιωπηρούς ρόλους νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας (Carroll 

& Lynn 1996) 

o τις γενικότερες αξίες που προωθεί ο νέος τρόπος διοίκησης (de Leon & 

Denhardt 2000)    

Μάλιστα, οι Jos και Tompkins (2004, 264) διαπιστώνουν πως φαίνεται να «υ-

πάρχει μια αυξανόμενη ανησυχία ότι οι στρατηγικές που βασίζονται στη συμ-

μόρφωση είναι όχι μόνο δαπανηρές… αλλά επίσης εμποδίζουν το σχηματισμό 

κραταιών δεσμεύσεων σε ηθικά ιδανικά» (Kassel 2008).  

Συμπερασματικά, οι δημόσιοι οργανισμοί ως ανοικτά συστήματα αλληλεπιδρούν 

συχνά με το περιβάλλον, το οποίο ελέγχει σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία τους. 

Γι’ αυτό και  αντιμετωπίζουν ένα ολοένα και πιο ηχηρό αίτημα για αύξηση της 

βελτίωσης της απόδοσής τους, που με τη σειρά της καθιστά αναγκαία την αξιο-

λόγηση των δραστηριοτήτων τους. Από τα παραπάνω διαφαίνεται μια ασυμβα-
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τότητα ανάμεσα στην αναγκαιότητα και στη δυνατότητα της εφαρμογής εργα-

λείων αξιολόγησης. Εντούτοις, όπως τονίζει ο Pritchard (2002b), «στον τομέα 

της αγοράς, όπου τα αγαθά και οι υπηρεσίες τιμολογούνται, υπάρχουν αρκετές 

επιλογές για τη μέτρηση της ποσότητας, την οποία η βελτιωμένη ποιότητα προ-

σθέτει στον όγκο της παραγωγής. Ως γνωστόν, οι δημόσιες υπηρεσίες παρέχο-

νται δωρεάν. Παρόλα αυτά, ο ρυθμός μεταβολής της ποιότητας μπορεί κάλλι-

στα να είναι σημαντικός». 

 

 

 

Τεχνικά, ο έλεγχος της απόδοσης της δημόσιας διοίκησης, γίνεται με τη βοήθεια 

δεικτών ή εργαλείων αξιολόγησης. Κάθε ένα από αυτά δεν μπορεί να υποστηρι-

χθεί ότι επικεντρώνεται σε ένα μόνο τμήμα της δημόσιας διοίκησης. Ο λόγος 

είναι ότι προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος σε ένα μόνο τομέα, για παράδειγμα 

της χρηματοοικονομικής διοίκησης, θα χρειαστεί, σαφώς, η βελτίωση και στους 

υπόλοιπους τομείς, όπως της ποιότητας και ικανοποίησης του πολίτη-πελάτη, 

της απόδοσης των ανθρωπίνων πόρων, καθώς επίσης και της μεθόδου λογοδο-

σίας. 

 

 

  



[8] 
 

1.2. Παρουσίαση εργαλείων αξιολόγησης δημόσιας διοίκησης 

 

1.2.1. Public Expenditure Tracking Surveys (PETSs) της Παγκόσμιας Τρά-

πεζας 
 

Αποτελεί ένα εργαλείο διοίκησης που βοηθά να σχηματιστεί μια εικόνα σχετικά 

με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται οι διαθέσιμοι χρηματικοί πόροι και κατά 

πόσο συμβαδίζουν οι τρόποι αυτοί με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα (Savedoff, 

2008). Οι πόροι αυτοί, χρηματικά και υλικά κεφάλαια, ακολουθούν διαδρομές 

(ροές) από την κεντρική κυβέρνηση προς τις τοπικές υπηρεσίες, μέσω περιφε-

ρειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να προσδιοριστεί η χρήση των 

πόρων αυτών και να περιοριστούν οι σπατάλες. Μέσα από την ποσοτικοποίηση 

των δημόσιων πόρων της κεντρικής κυβέρνησης, ιχνηλατεί τη διαδρομή τους 

και προσδιορίζει, δειγματοληπτικά, το αν και κατά πόσο έχουν φτάσει στο επό-

μενο επίπεδο διοίκησης και αργότερα στις υπηρεσίες, όπως σχολεία, νοσοκομεία 

κ.α (Gurkan et al., 2009). Σύμφωνα, πάντα, με τους ίδιους, υπάρχει μια θετική 

επίδραση, όταν το εργαλείο χρησιμοποιείται αποδοτικά, στη σύνδεση μεταξύ της 

αποτελεσματικής Δημόσιας Οικονομικής Διαχείρισης (PFM-Public Financial 

Management) και της πραγματικής παροχής υπηρεσίας, η οποία σύνδεση είναι 

πολύ σημαντική για τους πολίτες της κοινωνίας όταν μιλάμε για τομείς όπως της 

εκπαίδευσης και της υγείας. Οι Brown και Repucci (2009), επεκτείνουν το στόχο 

του εργαλείου στην επίδραση που έχουν οι δημόσιες δαπάνες στην ανάπτυξη και 

τα κοινωνικά αποτελέσματα. Επίσης, υποστηρίζουν ότι μπορεί να χρησιμοποιη-

θεί ακόμη και ως βοηθητικό εργαλείο για την πολιτική ενάντια στη διαφθορά, 

τις αλλαγές στην παροχή υπηρεσιών και τις εγκάρσιες τομές του δημοσίου. 

Σύμφωνα με τους Gauthier και Reinikka (2007), τα ποσοτικά δεδομένα που α-

ποτελούν την τροφοδοσία του εργαλείου PETS οδηγούν σε αναλύσεις προκειμέ-

νου να ξεπεραστεί το ζήτημα της σχέσης εντολέα με εντολοδόχο και να εστιάσει 

στα οργανωτικά και τα θεσμικά χαρακτηριστικά όλων των επιπέδων της διοίκη-

σης. Οι τελευταίοι, υποστηρίζουν ότι στην περίπτωση της διαφθοράς, το εργα-

λείο PETS γίνεται αποτελεσματικό (α) όταν οι πληροφορίες που αποστέλλουν οι 



[9] 
 

κατά τόπους υπηρεσίες προς την κεντρική διοίκηση φιλτράρονται με τη στρατη-

γική της πολυγωνικής συλλογής πληροφοριών (χρησιμοποιούνται δηλαδή, πολ-

λές πηγές πληροφόρησης) και (β) όταν εξετάζει προσεκτικά τις πηγές και τους 

ερωτηθέντες για το αν έχουν κίνητρα ψευδών δηλώσεων. Τέλος, οι Gauthier και 

Reinikka καταλήγουν στην άποψη ότι τόσο το εργαλείο PETS, όσο και το συ-

μπληρωματικό του εργαλείο QSDS (που θα αναπτύξουμε παρακάτω), αξιολο-

γούν, κυρίως, το ποσοστό των δημοσίων πόρων (οικονομικών, υλικών και αν-

θρώπινων) που φτάνει σε κάθε επίπεδο, ιδίως στο επίπεδο της πρώτης γραμμής 

των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

1.2.2. Quantitative Service Delivery Surveys (QSDSs) της Παγκόσμιας 

Τράπεζας.  
 

Αποτελεί συμπληρωματικό εργαλείο του εργαλείου PETS της Παγκόσμιας Τρά-

πεζας. Βασικός στόχος του εργαλείου QSDS είναι η εξέταση της αποτελεσματι-

κότητας των δημόσιων δαπανών και των κινήτρων, καθώς και των ποικίλων δι-

αστάσεων των παρεχόμενων υπηρεσιών, ειδικά εκείνων που βρίσκονται στην 

πρώτη γραμμή. (Dehn et al., 2003). Σύμφωνα με τους Reinikka και Svensson 

(2006) το εργαλείο QSDS δίνει έμφαση στα συστηματικά ποσοτικά στοιχεία που 

αφορούν στα οικονομικά, στις εισροές, στις εκροές, στις τιμές, στην ποιότητα 

στην εποπτεία και σε άλλες πτυχές της παροχής υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, τονί-

ζουν, ότι κύριες μονάδες παρατήρησης του εργαλείου αυτού αποτελούν οι εγκα-

ταστάσεις της υπηρεσίας ή η πρώτη γραμμή των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επί-

σης, τα αποτελέσματα από τη χρήση του εργαλείου δείχνουν ότι μπορούν να ε-

ξαχθούν πολύ χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις, καθώς και με τις 

πρακτικές πολλών ειδών διαφθοράς στην παροχή υπηρεσιών. Οι έρευνες του 

QSDS είναι πολλαπλών χρήσεων που εξετάζουν την αποτελεσματικότητα της 

παροχής υπηρεσιών πρώτης γραμμής (Gauthier και Reinikka, 2007). 
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1.2.3 Citizen Reports Cards (CRC) του κέντρου Δημοσίων Σχέσεων της πό-

λης Μπανγκαλόρ της Ινδίας. 
 

Σύμφωνα με τους Brown και Repucci (2009), πρόκειται για ένα εργαλείο ε-

μπνευσμένο από τις δοκιμασμένες πρακτικές του ιδιωτικού τομέα, που μετρά 

ποσοτικά την ικανοποίηση και το βαθμό αντίληψης της διαφθοράς. Επιπρόσθε-

τα, οι ίδιοι σημειώνουν ότι αναπτύχθηκε ως διαδικτυακό σεμινάριο αυτοεκπαί-

δευσης για όλους όσους ενδιαφέρονται για την εφαρμογή μιας κάρτας αναφο-

ράς του πολίτη. Λόγω της δυνατότητας ελέγχου και ανατροφοδότησης από τους 

χρήστες (πολίτες) των υπηρεσιών που αξιολογούνται με το CRC αποτελεί και 

ένα ισχυρό εργαλείο κοινωνικής λογοδοσίας. Συγκεντρώνει τόσο ποσοτικά, όσο 

και ποιοτικά δεδομένα που στηρίζονται στις υποκειμενικές απόψεις της ομάδας 

πολιτών που συμμετέχουν στις υπηρεσίες (Agarwal et al., 2012). Οι Karuri-

Sebina et al., (2010) θεωρούν ότι το εργαλείο CRC συμβάλλει σε μια συνεχή δια-

δικασία βελτίωσης της ροής των πληροφοριών από τους πολίτες προς τη διοί-

κηση και αντίστροφα. Υποστηρίζουν δηλαδή, ότι είναι μια ολιστική προσέγγιση, 

καθώς οι πολίτες λαμβάνουν γνώση σχετικά με τον τρόπο χρήσης, από τη διοί-

κηση, των διαθέσιμων πόρων και έτσι, παρέχεται ένας μηχανισμός για τη δια-

σφάλιση της λογοδοσίας, της προσβασιμότητας και ανταπόκρισης των φορέων 

παροχής υπηρεσιών (Karuri-Sebina et al., 2010). 

 

1.2.4. Common Assessment Framework (CAF) του Ευρωπαϊκού Ινστιτού-

του Δημόσιας Διοίκησης 
 

Πρόκειται για μοντέλο αριστείας που βασίζεται στην αυτό-αξιολόγηση και τη 

συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που το χρησιμοποιούν (Cepiku και 

Meneguzzo, 2011). Ως εργαλείο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, δίνει τη δυνατό-

τητα στις δημόσιες υπηρεσίες να αποκτήσουν επίγνωση των επιδόσεών τους και 

κατ’ επέκταση να είναι σε θέση να παρέχουν υποστήριξη σε θέματα συγκριτικής 

αξιολόγησης, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τις βάσεις δεδομένων από τα αποτε-

λέσματα που συλλέγονται (Marques και De Witte, 2010). Αντίρρηση, σχετικά με 
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την αποτελεσματικότητα του εργαλείου στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και 

των δημοσίων υπαλλήλων, έχει διατυπώσει ο Gheorghe (2012), καθώς υποστηρί-

ζει ότι δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να πιστοποιεί τη θετική επίδρασή του. 

Παρόλα αυτά, αναφέρει ότι το συμπέρασμά του στηρίζεται στη μη ύπαρξη των 

δεικτών αξιολόγησης των υπηρεσιών της Ρουμανίας που εφάρμοσαν το εργαλεί-

ο. Είναι σχεδιασμένο προκειμένου να χρησιμοποιείται σε όλα τα τμήματα του 

δημόσιου τομέα, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (Brown και Repuc-

ci, 2009). Βασικό πλεονέκτημα του εν λόγω εργαλείου είναι ότι παρέχει στους 

οργανισμούς ευελιξία, καθώς μπορεί να τροποποιηθεί και να προσαρμοστεί στις 

ιδιαίτερες ανάγκες και χαρακτηριστικά τους, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομέ-

νων (Vakalopoulou et al., 2013). Επίσης, οι ίδιοι συγγραφείς αναφέρουν ότι το 

CAF μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλους οργανισμούς, ακόμη και σε ένα μόνο 

επιλεγμένο τομέα. Παρόλα αυτά, ανακύπτει ένα σημαντικό πρόβλημα κατά τη 

μέτρηση των αποτελεσμάτων, λόγω, κυρίως, της έλλειψης ελεύθερης δράσης 

και της ισχυρής απαίτησης για νόμιμες αποφάσεις (Teicher et al., 2002). Σύμ-

φωνα με τους Cepiku και Meneguzzo (2011), η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

που έχει τον υψηλότερο βαθμό ενσωμάτωσης του συγκεκριμένου εργαλείου στις 

δημόσιες υπηρεσίες της είναι η Ιταλία, καθώς πάνω από τριακόσιες (300) διοι-

κητικές αρχές το έχουν συμπεριλάβει στη διαδικασία εκτίμησης και αξιολόγησής 

τους. 

 

1.2.5. Country Governance Assessment (CGA) των τμημάτων Δημόσιας 

Διοίκησης και Διαχείρισης Δημόσιων Πόρων της Asian Development 

Bank 
 

Είναι ένα εργαλείο που στηρίζεται σε έρευνες, στατιστικές και συγκριτικά στοι-

χεία, τα οποία τα αξιολογεί με βάση τις τρεις αρχές ενός αποτελεσματικού κρά-

τους, την ικανότητα για διεκπεραίωση υποθέσεων, την υπευθυνότητα/λογοδοσία 

και την ανταπόκριση (Bangladesh Country Governance Analysis, 2008). Ουσια-

στικά, αξιολογεί την ποιότητα της κυβέρνησης και ενδυναμώνει τη σχέση ανά-

μεσα σε αυτή και τα επίπεδα της βοήθειας που η κυβέρνηση μπορεί να προσφέ-
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ρει στους κατοίκους της και ιδιαίτερα σε εκείνο το τμήμα που διαβιεί σε επίπεδα 

φτώχιας (Brown και Repucci, 2009).  

 

1.2.6. Capability Reviews της Δημόσιας Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλεί-

ου 
 

Είναι ένα εργαλείο που έχει δοκιμαστεί στις δημόσιες υπηρεσίες του Ηνωμένου 

Βασιλείου. Λόγω των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, θεωρήθηκε απαραίτητη 

η γρήγορη προσαρμογή των δημόσιων υπηρεσιών, με στόχο τη μετατροπή της 

φύσης της κυβέρνησης από μια στατική κραταιά δύναμη σε δυναμική, αλληλοε-

ξαρτώμενη, από το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της (Capability Re-

views Team του γραφείου του υπουργικού συμβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου, 

2007). Συγκεκριμένα, στοχεύει τόσο στην αξιολόγηση του εξοπλισμού των κυ-

βερνητικών τμημάτων, όσο και στην παροχή στοχευμένης υποστήριξης για κάθε 

απαραίτητη βελτίωση. Όπως γίνεται αντιληπτό, το εργαλείο αυτό αξιολογεί κυ-

ρίως την ηγεσία ενός οργανισμού ή μια υπηρεσίας, γνωστοποιώντας κάθε με-

ταρρύθμιση στο δημόσιο τομέα, με αποτέλεσμα να βοηθά τους πολίτες στην βα-

θύτερη κατανόηση των λόγων της αλλαγής και να την υποστηρίξουν (Brown και 

Repucci, 2009). 

 

1.2.7. Self-Assessment Tool for Customer Service Excellence της Δημόσιας 

Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου 
 

Η αριστεία στην εξυπηρέτηση του πελάτη (Customer Service Excellence) είναι η 

διαδοχική ακολουθία του Χάρτη του Mark, ο οποίος χάρτης αποτελούσε το ε-

θνικό πρότυπο της βρετανικής κυβέρνησης (SCONUL). Έχει σχεδιαστεί ώστε να 

λειτουργεί σε τρία διαφορετικά επίπεδα (α) ως οδηγός συνεχούς βελτίωσης, (β) 

ως εργαλείο ανάπτυξης δεξιοτήτων και (γ) ως ανεξάρτητο εργαλείο αξιολόγησης 

του αποτελέσματος (Information Policy Team of Cabinet Office of UK, 2008). 

Ως βασική προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία του εργαλείου αυτού, το Υ-
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πουργικό Συμβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου θέτει την βαθιά γνώση της φύσης 

και των αναγκών των πελατών/πολιτών της υπηρεσίας που θα το εφαρμόσει, 

μέσω της διαβούλευσης μαζί τους και μέσω των πληροφοριών που μπορεί να 

λάβει για το σχεδιασμό και την παροχή των υπηρεσιών. Στη συνέχεια, είναι απα-

ραίτητη η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των υπηρεσιών αυτών και της 

ικανοποίησης που προσέφερε στους πελάτες/πολίτες. Επειδή το εργαλείο αυτό 

αναφέρεται στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και όχι σε αντίστοιχες του ιδιω-

τικού, εκείνο που το διαφοροποιεί είναι το στοιχείο της αυτό-αξιολόγησης (self-

assessment) της υπηρεσίας, σε σχέση με την παροχή πελατοκεντρικών υπηρε-

σιών, προσδιορίζοντας τους τομείς και τις μεθόδους βελτίωσης. Το ακόμα πιο 

σημαντικό όμως, είναι ότι ετούτη η αυτό-αξιολόγηση πραγματοποιείται διαδι-

κτυακά. Κάθε υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, αφού κάνει την απαραίτητη 

προεργασία προκειμένου να εξετάσει τα κριτήρια που ορίζει το εργαλείο της αυ-

τό-αξιολόγησης, επισκέπτεται στο διαδίκτυο τη διεύθυνση 

www.cse.cabinetoffice.gov.uk και ακολουθεί τα βήματα της ηλεκτρονικής αυτό-

αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα τα συγκεντρώνει το Υπουργικό Συμβούλιο και 

στη συνέχεια συμβουλεύει τις υπηρεσίες προκειμένου να βελτιώσουν τις παρε-

χόμενες από μέρους τους υπηρεσίες με στόχο να θέσουν τον πελάτη τους στον 

πυρήνα της δραστηριότητάς τους (www.cse.cabinetoffice.gov.uk) 

 

1.2.8. Performance Measurement Framework (PMF) των Δημοσίων Δαπα-

νών και Δημοσιονομικής Ευθύνης (PEFA) 
 

Αποτελεί ένα εργαλείο διαχείρισης που επιτρέπει τη βελτίωση του σχεδιασμού, 

και της μέτρησης των επιδόσεων, μέσω δεικτών αξιολόγησης σχέσης κόστους-

αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων της εκάστοτε υπηρεσίας (Canadian 

Transportation Agency, 2004). Κατά τους Brown και Repucci (2009), στόχος 

του εργαλείου αυτού είναι η αξιολόγηση και η ανάπτυξη συστημάτων διαχείρι-

σης των δημόσιων οικονομικών πόρων (Public Financial Management), παρέ-

χοντας μια κοινή πηγή πληροφόρησης για τη μέτρηση και τον έλεγχο της προό-

δου της επίδοσης των πόρων αυτών και μια κοινή πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ 
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διοίκησης και χορηγών. Η μέτρηση της απόδοσης συνδέεται με ποικίλες οικονο-

μικές πληροφορίες για μια υπηρεσία, με στόχο αυτή να είναι σε θέση να αξιολο-

γήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες αντικειμενικότερα. Έτσι, ο οργανισμός που ε-

φαρμόζει το εργαλείο PMF μπορεί να χρησιμοποιήσει τις αντικειμενικές πληρο-

φορίες, τόσο για να λάβει ορθές διοικητικές αποφάσεις, όσο και να δώσει ανα-

φορά στους πελάτες και τους υπόλοιπους ενδιαφερομένους της (Canadian 

Transportation Agency, 2004). Συγκεκριμένα, το εργαλείο PMF εστιάζει, πρώτι-

στα, στην παρακολούθηση της επίδρασης  των δημόσιων οικονομικών μεταρ-

ρυθμίσεων, κατά δεύτερο λόγο στην ανάπτυξη διαλόγου ανάμεσα σε κυβέρνηση 

και τους χορηγούς, σχετικά με τις προτεραιότητες και την αλληλουχία των με-

ταρρυθμιστικών προγραμμάτων της κυβέρνησης και τέλος στην ενημέρωση των 

χορηγών επάνω σε διαχειριστικά θέματα που σχετίζονται με τη χορήγηση δανεί-

ων ή προγραμμάτων βοήθειας, ιδίως σε σχέση με τις ενέργειες στήριξης του 

προϋπολογισμού (Brown και Repucci, 2009) 

 

1.2.9. Public Official’s Survey της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Εταιρικού 

Προγράμματος της Ολλανδίας (BNPP) 
 

Οι Brown και Repucci (2009) αναφέρουν ως στόχο του εργαλείου την χαρτο-

γράφηση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του δημόσιου οργανισμού, κα-

θώς και τον εντοπισμό των πιθανών εξοφλήσεων που προκαλούνται από τις 

προσπάθειες αναμόρφωσης της υπηρεσίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι απευθύνε-

ται στους δημόσιους υπαλλήλους με συγκεκριμένη προσέγγιση σε κάθε χώρα. 

Σύμφωνα με τους Manning et al., (2000), το συγκεκριμένο πλαίσιο τονίζει την 

ανομοιογένεια των κινήτρων και των θεσμικών ρυθμίσεων στο δημόσιο τομέα, 

καθώς επίσης και την ανάγκη για χάραξη πολιτικής. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι συγ-

γραφείς αποφαίνονται ότι το εργαλείο αυτό, προσφέρει μια οπτική προσέγγισης 

για την κατανόηση των θετικών και αρνητικών επιδόσεων του οργανισμού, με 

αρκετή δόση ειλικρίνειας χωρίς να επιχειρείται να δικαιολογήσει τα «κακώς κεί-

μενα». 
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1.2.10. Country Assessment in Accountability and Transparency (CON-

TACT) του Αναπτυξιακού Προγράμματος του Ο.Η.Ε. 
 

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ανάπτυξε ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις 

ανάγκες των ταμείων και γενικότερα των οργανισμών κάθε χώρας, που η φύση 

τους έχει άμεση σχέση με τη διαχείριση του χρήματος, με σκοπό την υποστήριξή 

τους μέσω τεχνικής βοήθειας για τη βελτίωση των συστημάτων διοίκησης και 

οικονομικής ευθύνης (United Nations Development Programme, 2004). Βασική 

πτυχή του εργαλείου αποτελεί η αυτό-αξιολόγηση, τόσο στα προαναφερθέντα 

συστήματα, καθώς και σε εκείνα τα συστήματα που έχουν στόχο την καταπολέ-

μηση της διαφθοράς (Brown και Repucci, 2009). Όπως αναφέρουν οι συγγρα-

φείς, το εν λόγω εργαλείο χρησιμοποιείται από κυβερνήσεις, που επιχειρούν να 

αξιολογήσουν τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες, τις προτεραιότητες και τις ανά-

γκες των συστημάτων και των διαδικασιών οικονομικής ευθύνης και ενίσχυσης 

της ακεραιότητας της χώρας. 

 

1.2.11. Evaluation Matrix of Civil Service Human Resource Management in 

the European Union της Παγκόσμιας Τράπεζας 
 

Αποτελεί ένα αναλυτικό πλαίσιο αξιολόγησης της ικανότητας της διοίκησης και 

της επίδοσής της σε τρεις εστιασμένους τομείς της δημόσιας διοίκησης, δηλαδή 

στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της εκάστοτε χώρας, στην ικανότητα 

της πολιτικής της (η οποία σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα στη λήψη ορ-

θών αποφάσεων) στην κεντρική κυβέρνηση και στη διαχείριση της ένταξης της 

χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Nunberg, 2000). Είναι, με άλλα λόγια, ένα ερ-

γαλείο προς συγκεκριμένες χώρες-στόχο, με σκοπό την επίτευξη του αναγκαίου 

επιπέδου διαχειριστικής ανάπτυξης, τόσο για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένω-

ση, όσο και για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα (Brown και Repucci, 2009). Η 

Nunberg (2000) αναφέρει, επίσης, ότι αναπτύχθηκε το συγκεκριμένο εργαλείο 
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υπό μορφής μήτρας, ώστε να παρέχει μια πιο συγκεκριμένη αξιολόγηση της 

προόδου σε αυτούς τους τρεις τομείς, σε σχέση με ό,τι υπήρχε παλαιότερα. Α-

ναφέρει, ότι θέτει το ελάχιστο επίπεδο απαραίτητων προϋποθέσεων των υπηρε-

σιών των προηγμένων χωρών, προκειμένου οι υπό ένταξη χώρες να έχουν έναν 

ορατό στόχο, ώστε η αξιολόγησή τους να γίνεται με όσο γίνεται πιο αντικειμενι-

κά κριτήρια. 

 

1.2.12. Human Resource Management Assessment instrument των διοικη-

τικών επιστημών υγείας 
 

Πρόκειται για ένα εργαλείο ταχείας αξιολόγησης και προσδιορισμού των ιδιαί-

τερων χαρακτηριστικών και ικανοτήτων που διακρίνουν τον εκάστοτε δημόσιο 

οργανισμό και βοηθά στο στρατηγικό σχεδιασμό με στόχο τη συνεχή βελτίωση 

του συστήματος διοίκησης ανθρωπίνων πόρων (Brown και Repucci, 2009). Το 

τεχνικό τμήμα των Διοικητικών Επιστημών των Η.Π.Α για την Υγεία (1998) ανα-

φέρει, ότι το εν λόγω εργαλείο μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της παραγωγι-

κής ικανότητας μέσω του ξεκάθαρου καθορισμού των αρμοδιοτήτων κάθε εργα-

ζόμενου, συνδέοντάς τες με την αποστολή του οργανισμού, αξιοποιώντας κα-

τάλληλα τις γνώσεις του. Οι Brown και Repucci (2009) υποστηρίζουν ότι το εν 

λόγω εργαλείο έχει δύο κύρια χαρακτηριστικά, με πρώτο την παροχή βοήθειας 

στους δημόσιους οργανισμούς προκειμένου να επιτύχουν σε υψηλό βαθμό τους 

στόχους τους, και με δεύτερο κυρίαρχο χαρακτηριστικό, την ευρεία εφαρμογή 

του σε πολλούς διαφορετικούς τομείς δημοσίων υπηρεσιών, παρά τη ρητορική 

έμφαση που δίδεται στους μη κυβερνητικούς οργανισμούς και τα υγειονομικά 

ιδρύματα. 

 

1.2.13. Engendering Budgets: A Practitioners’ Guide to Understanding and 

Implementing Gender-Responsive Budgets της Γραμματείας της Κοινο-

πολιτείας 
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Οι Budlender και Hewitt (2003), αναφέρουν ότι το εν λόγω εργαλείο, βοηθάει 

στη βελτίωση τόσο της οικονομικής διακυβέρνησης, όσο και της δημοσιονομι-

κής διαχείρισης. Παρέχει στην κυβέρνηση την ανατροφοδότηση σχετικά με το 

αν ικανοποιεί τις ανάγκες διαφορετικών ομάδων ενδιαφερομένων (γυναικών και 

ανδρών, κοριτσιών και αγοριών). Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμο-

ποιηθεί ως εργαλείο που ενισχύει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη συμμετοχή. 

Τελικός σκοπός του συγκεκριμένου εργαλείου είναι η ισότητα των φύλων. Οι 

Brown και Repucci (2009), αναφερόμενοι σε αυτό το εργαλείο, μιλούν ότι πρό-

κειται τόσο για το σχεδιασμό προϋπολογισμών προσαρμοσμένων στις τοπικές 

συνθήκες, όσο και για την αξιολόγηση των υπαρχόντων προϋπολογισμών σε 

σχέση με το φύλο. Συμφωνούν με τους Budlender και Hewitt, ότι το εν λόγω 

εργαλείο, έχει πρωταρχικό στόχο την αξιολόγηση των επιπτώσεων των κυβερνη-

τικών εσόδων και εξόδων στις γυναίκες και στους άντρες, στα κορίτσια και στα 

αγόρια. Παρόλα αυτά, προσθέτουν ότι δεν υπάρχει ρητή μεθοδολογία και ότι το 

αναλυτικό πλαίσιο του εργαλείου είναι ένας περιγραφικός οδηγός.  

 

1.2.14. Return on Investment (ROI) και Social Return on Investment 

(SROI) 
 

Η εφαρμογή του εργαλείου της «επανείσπραξης της επένδυσης» (ROI) αποτελεί 

μια συνηθισμένη πρακτική στους οργανισμούς και είναι ενσωματωμένη στην 

κουλτούρα όλων των αναπτυγμένων χωρών, καθώς έχει αποδειχθεί ότι είναι μια 

εφικτή, αξιόπιστη και ορθή προσέγγιση στην απαίτηση την επίτευξη των στόχων 

της λογοδοσίας του δικτύου του δημοσίου τομέα, των εσωτερικών πελατών του 

και της ερευνητικής κοινότητας (Phillips και Phillips, 2009). Οι ίδιοι αναφέρουν 

ότι το εργαλείο αυτό ακολουθεί βήμα προς βήμα τεχνικές προκειμένου, είτε να 

αξιολογηθεί το έργο της υπηρεσίας, είτε να συλλέξει δεδομένα με κατάλληλους 

τρόπους, είτε ακόμη να καταλήξει στην ανάλυση των δεδομένων αυτών, με στό-

χο πάντα τα αποτελέσματα να γίνονται ευρέως γνωστά στους ενδιαφερομένους. 

Σημαντικό στοιχείο του ROI είναι ότι συγκρίνει κάθε φορά τα οφέλη που μπο-

ρούν να αποκομιστούν από την εφαρμογή ενός προγράμματος με τα αντίστοιχα 
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κόστη που συνεπάγονται, ενώ πρέπει να τονιστεί ότι δεν αποτελεί ένα εργαλείο 

αξιολόγησης των επιδόσεων για τη βελτίωση της απόδοσης του προσωπικού, 

αλλά είναι, κυρίως, εργαλείο βελτίωσης της διαδικασίας του έργου. Ως εκ τού-

του, μπορεί επιπρόσθετα, να παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο ανα-

θεώρησης του έργου προκειμένου αυτό να προσθέσει τελικά αξία στον οργανι-

σμό (Phillips και Phillips, 2009). 

Αξίζει να σημειωθεί η πρόοδος που έχει γίνει στη χρησιμοποίηση της έννοιας της 

«επανείσπραξης της επένδυσης» στη μέτρηση της αξίας που προσδίδει η δημό-

σια διοίκηση στην κοινωνία. Αναφερόμαστε στην έννοια της «κοινωνικής επα-

νείσπραξης της επένδυσης» (Social Return on Investment – SROI). Είναι μια ε-

ξέλιξη του ROI που χρησιμοποιείται στην αναλυτική και λογιστική μέτρηση της 

διευρυμένης, πλέον, έννοιας της αξίας, λαμβάνοντας υπόψη τους κοινωνικούς, 

οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες (nef – new economics founda-

tion). Οι αρχές για την ανάλυση SROI είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για τα ζητή-

ματα της κοινωνικής αξίας που δημιουργείται από τις υπηρεσίες της δημόσιας 

διοίκησης (Cresswell et al., 2006). Επιπλέον, οι ίδιοι συγγραφείς υποστηρίζουν 

ότι οι αρχές αυτές μπορούν να εφαρμοστούν εξ’ ολοκλήρου σε παραδοσιακή α-

νάλυση ROI. 

 

1.2.15. European Foundation for Quality Management (EFQM) 
 

Το μοντέλο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Διοίκηση Ποιότητας, είναι ένα 

νέο βήμα στην πορεία προς την αποτελεσματική ποιότητα, σε σχέση με το γνω-

στό και παλαιότερο πρότυπο ISO 9000, διότι παρέχει ένα μοναδικό πλαίσιο για 

τη συνολική αξιολόγηση της οργάνωσης και έντονα προωθεί την εφαρμογή ενός 

συστήματος συνεχούς βελτίωσης (Campatelli et al., 2011). Είναι ένα από τα πιο 

διαδεδομένα εργαλεία στη μέτρηση της απόδοσης των δημόσιων υπηρεσιών. Το 

μοντέλο αριστείας EFQM παρέχει μη δεσμευτικά για τις διοικήσεις πρότυπα αξι-

ολόγησης, πράγμα που σημαίνει ότι εκείνες μπορούν να ορίσουν τις δικές τους 

μετρήσεις ώστε να ταιριάζουν με τις καταστάσεις του οργανισμού και του περι-
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βάλλοντός του (Yao et al., 2012). Πέρα όμως από την αξιολόγηση το εργαλείο 

αυτό είναι ένας οδηγός δράσης των οργανισμών, προκειμένου να δώσουν βαρύ-

τητα σε αποτελεσματικούς παράγοντες, εντοπίζοντας τα δυνατά και τα αδύνατα 

σημεία και στη συνέχεια να θέσουν σε εφαρμογή προγράμματα βελτίωσης 

(Sarayreh et al., 2013). Στην ουσία κατευθύνει τους οργανισμούς, με έναν οργα-

νωμένο τρόπο, σε ένα υψηλό επίπεδο αριστείας, ενθαρρύνοντας τους ώστε  να 

επέλθει η συστηματική βελτίωση (EFQM Excellence Model, 2013). Αυτό το 

πλαίσιο αξιολόγησης επιπρόσθετα βεβαιώνει ότι τα εύλογα συμφέροντα των δη-

μοσίων χρηστών (πολιτών) δεν θυσιάζονται χωρίς αποτέλεσμα (Yao et al., 2012). 

Από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους που ακολουθεί το πλαίσιο αυτό είναι τα ε-

ρωτηματολόγια, τα εργαστήρια αξιολόγησης και τις προσομοιώσεις βραβείων 

(McAdam et. al., 2012). Το εν λόγω μοντέλο αξιολόγησης και βελτίωσης έχει 

εφαρμοστεί σε δημόσιες υπηρεσίες, που σε πολλές από τις περιπτώσεις αυτές τα 

αποτελέσματα ήταν κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά, καθώς βελτιώθηκε κατά 

πολύ η αποτελεσματικότητα και κατ’ επέκταση το ύψος των εσόδων (EFQM 

web-site, 2013). 

 

1.2.16. Balanced Scorecard (BSC) 
 

Η Balanced Scorecard (BSC) είναι ένα εργαλείο που παρέχει οδηγούς για τη μα-

κροπρόθεσμη, ανταγωνιστική και οικονομική απόδοση, μέσα από τη διευκόλυν-

ση που παρέχει στους οργανισμούς, προκειμένου να ερμηνεύσουν και να απο-

σαφηνίσουν τη στρατηγική που ακολουθούν στην πράξη (Hanif et al., 2013). Η 

BSC είναι ένα ολοκληρωμένο σύντομο πλαίσιο μέτρησης που συνοψίζει συνο-

πτικά και περιεκτικά μια σειρά από δείκτες που οδηγούν ή ακολουθούν επιδό-

σεις (leading and lagging indicators) και οι οποίοι αποτελούν τις τέσσερεις δια-

φορετικές προοπτικές (Kaplan και Norton, 1996b). Σύμφωνα με τους τελευταί-

ους (οι οποίοι και δημιούργησαν αυτό το εργαλείο), η BSC παρέχει μια θετική 

σύνδεση των μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων με βραχυπρόθεσμες δρά-

σεις λειτουργίας ενός οργανισμού, πράγμα το οποίο το καθιστά τον ακρογωνιαίο 

λίθο της Νέας Στρατηγικής Διοίκησης (New Strategic Management). 
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Η BSC μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εννοιολογικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο 

μπορούμε να επιτύχουμε την προσθήκη δημόσιας αξίας στην κοινωνία (Talbot, 

2011). Όπως υποστηρίζει ο Talbot (2011), πέρα από το εννοιολογικό πλαίσιο που 

παρέχει η BSC, μέσα στο οποίο μπορούν να μετρηθούν οι σχετικοί δείκτες, γεννά 

καταστροφικές εντάσεις και συγκρούσεις και ο λόγος, θεωρεί πως είναι το ότι το 

εργαλείο αυτό σχεδιάστηκε για τον ιδιωτικό τομέα και όχι για τον δημόσιο. Ενι-

σχύει την άποψή του αυτή μέσα από αναφορά που γίνεται σε έρευνα που διεξά-

χθηκε σε 8 βρετανικούς δημόσιους οργανισμούς, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν την 

BSC. Το αποτέλεσμα της έρευνας έδειξε ότι κανένας από αυτούς τους οργανι-

σμούς δεν χρησιμοποιούσε στην πραγματικότητα την scorecard, όπως την είχε 

εισάγει στη βιβλιογραφία οι Kaplan και Norton και ότι είχαν «κατασκευάσει» 

μια τέτοια στα δικά τους μέτρα. Συνεπώς, το αποτέλεσμα δεν ήταν δυνατό να 

εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα (Talbot και Johnson, 2005). 

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Howard Rohm (2008), υποδιευθυντή της “Balanced 

Scorecard Institute”, σε ό,τι έχει να κάνει με τη δημόσια διοίκηση, το εργαλείο 

της BSC τροποποιείται έτσι ώστε να ενσωματώσει καλύτερα τις ανάγκες ενός 

δημόσιου οργανισμού ή υπηρεσίας και γίνεται, όπως φαίνεται στο σχήμα 1. 

 

Σχήμα 1 

Το εργαλείο της Balanced Scorecard προσαρμοσμένο στις ανάγκες της δημόσιας διοίκησης. 

ΠΗΓΗ: http://balancedscorecard.org
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Η συνοπτική παρουσίαση των εργαλείων αξιολόγησης της απόδοσης της δημό-

σιας διοίκησης αποτελούν υποδείγματα που με τη βοήθειά τους μπορεί να επι-

τευχθεί η αναμόρφωση και βελτίωσή της. Δεδομένου ότι εξ’ ορισμού η δημόσια 

διοίκηση «ασχολείται με τη διαχείριση των διαδικασιών της αλλαγής με στόχο 

τη δημιουργία αξίας στο κοινωνικό προϊόν που προσφέρει» (Denhardt, 2011, 16), 

ανακύπτουν κύρια ερωτήματα που θα επιχειρηθεί να απαντηθούν: 

� Με ποιον τρόπο τα εργαλεία αξιολόγησης της απόδοσης επηρεάζουν την 

αποστολή της δημόσιας διοίκησης; 

� Γενικότερα, ποια είναι τα δυνατά και ποια τα αδύνατα σημεία του κάθε 

ενός από τα εργαλεία που παρουσιάστηκαν παραπάνω; 

� Ποια είναι τα απτά αποτελέσματα που μπορούν να φέρουν, τα συγκεκρι-

μένα εργαλεία στη βελτίωση της εικόνας και της αποτελεσματικότητας 

μιας δημόσιας υπηρεσίας; Μπορεί η εφαρμογή τους και μόνο να οδηγήσει 

σε συνθήκες αριστότητας; 

Τα πρώτα δύο ερωτήματα θα επιχειρηθεί να βρουν την απάντησή τους στο δεύ-

τερο μέρος της εργασίας, όπου θα δοθεί μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση του 

καθενός, τονίζοντας κριτικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που έχουν 

καταγραφεί στη βιβλιογραφία. Η απάντηση στο τρίτο ερώτημα δίδεται στο τρίτο 

μέρος, μέσα από την παρουσίαση και ανάλυση μίας περιπτωσιακής μελέτης. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

2. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα εργαλείων διοί-

κησης 

 

2.1. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των εργαλείων διοίκησης 

 

2.1.1. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Public Expenditure Tracking 

Surveys (PETSs) της Παγκόσμιας Τράπεζας 
 

Ο Sundet (2008) υποστηρίζει την ανάγκη να μελετηθεί περισσότερο το εργαλείο 

PETS με στόχο να αρχίσει να εφαρμόζεται σε περισσότερες περιπτώσεις. Έχει 

χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στις περιπτώσεις της Ουγκάντας και της Τανζανίας, 

όμως πέρα από εκεί δεν έχει επιδείξει κάποια άλλη αξιοσημείωτη εφαρμογή. Τα 

θετικά στοιχεία του συνοψίζονται στα παρακάτω: 

 Χρησιμοποιεί μόνο ποσοτικά στοιχεία, εξαλείφοντας έτσι τον επικίνδυνο 

βαθμό υποκειμενικότητας (Brown και Repucci, 2009). 

 Είναι ένα πρακτικό και άμεσο εργαλείο το οποίο μπορεί να ελέγχει την 

επιτυχία του συστήματος της μεταφοράς κεφαλαίων, σε σχέση με τον 

προορισμό τους και το ύψος του κεφαλαίου που υποτίθεται ότι θα πρέπει 

να παραληφθεί (Sundet, 2008). Έτσι, είναι εύκολη η αναγνώριση του ση-

μείου στο οποίο παρουσιάζεται εμπόδιο σε αυτή τη ροή, καθώς και του 

βαθμού δυσκολίας του (Brown και Repucci, 2009). 

 Είναι ευέλικτο εργαλείο για τον χρήστη, καθώς του δίνει τη δυνατότητα 

να το προσαρμόσει στις δικές του ανάγκες. Η προσαρμογή αυτή μπορεί 

να γίνει έτσι ώστε να κατευθύνει στοχευμένα τη χρηματική και κεφαλαι-
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ουχική ροή σε ομάδες του πληθυσμού (Brown και Repucci, 2009), βοη-

θώντας στην πολιτική διανομής του πλούτου. 

 Παράλληλα, παρέχει τη δυνατότητα της αλλαγής της πολιτικής, μέσω 

του εντοπισμού των αδυναμιών στο σύστημα μεταφοράς (Sundet, 2008). 

Ο ίδιος συγγραφέας υποστηρίζει ότι το εργαλείο αυτό παρέχει το έναυ-

σμα για έναν πολιτικό διάλογο, παρέχοντας ποσοτικοποιημένες πληρο-

φορίες σχετικά με τις διαρροές στο σύστημα. 

 Αν συγκριθεί ο σκοπός, για τον οποίο είναι σχεδιασμένο το εν λόγω εργα-

λείο, με την απαίτηση σε χρόνο και χρήμα τότε κρίνεται αποτελεσματικό 

(Brown και Repucci, 2009). 

Οι αδυναμίες που παρουσιάζει το εν λόγω εργαλείο, είναι οι ακόλουθες: 

 Πρώτιστα, το εργαλείο αυτό είναι μια απλή έρευνα. Είναι χρήσιμο μόνο 

όταν τα ευρήματά του είναι αρκετά σημαντικά. Αποτελεί, απλώς, ένα μό-

νο τμήμα μιας ευρύτερης στρατηγικής (Sundet, 2008). Επιπλέον, Σύμφω-

να πάντα με τον Sundet, δεν έχει την τάση να παρέχει εφαρμογή διαδικα-

σίας ή στρατηγικής ανάλογα με τις τεχνικές συστάσεις που παρέχει. 

 Υπάρχουν περιπτώσεις που τα αναγκαία δεδομένα για τη διεξαγωγή της 

έρευνας δεν είναι διαθέσιμα για όλους τους τομείς. Τότε, η χρήση απο-

σπασματικών στοιχείων παρακωλύει η αποπροσανατολίζει την έρευνα 

(Brown και Repucci, 2009). 

 Το εν λόγω εργαλείο δεν μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτι-

κό στοιχείο σε έναν δημόσιο διάλογο (Sundet, 2008). 

 

2.1.2. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Quantitative Service Deliv-

ery Surveys (QSDSs) της Παγκόσμιας Τράπεζας. 
 

Το εργαλείο QSDS χρησιμοποιήθηκε από το 1996 έως το 2000 κυρίως στις α-

φρικανικές χώρες, με πολύ μικρή εφαρμογή σε Ευρώπη και Αμερική. Οι σημα-

ντικότεροι τομείς που αξιολογήθηκαν στη διάρκεια της εφαρμογής του εργαλεί-

ου αυτού ήταν κυρίως εκείνοι της Υγείας και της Εκπαίδευσης (Gauthier και 

Ahmed, 2012). Απαιτεί σημαντική προσπάθεια, κόστους και χρόνου, σε σύγκριση 
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πάντα με την εφαρμογή άλλων εναλλακτικών μέτρων. Εξακολουθεί να είναι ένα 

σχετικά νέο εργαλείο (Reinikka και Svensson, 2006). Τα πλεονεκτήματά του εί-

ναι τα εξής: 

 Το κυρίαρχο θετικό στοιχείο του είναι ότι με τη χρησιμοποίησή του μπο-

ρούν να εξαχθούν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις στην 

παροχή υπηρεσιών (Reinikka και Svensson, 2006). Αν σκεφτούμε ότι 

στην κατηγορία αυτή δεν υπάρχει άλλο εργαλείο που να αποτελεί αξιόπι-

στη πηγή πληροφοριών, τότε είναι σημαντική η ύπαρξή του (Brown και 

Repucci, 2009). 

 Μπορεί να πληροφορεί τις διοικήσεις για ένα μεγάλο εύρος κινήτρων, 

που μπορούν να επηρεάσουν θετικά την απόδοση των εργαζομένων στις 

υπηρεσίες (Reinikka και Svensson, 2006), καθώς Χρησιμοποιεί τεκμηρι-

ωμένα στοιχεία, αντί για κρίσεις (Brown και Repucci, 2009). Έτσι, κινεί-

ται στα όρια της υποκειμενικότητας, χωρίς όμως να τα ξεπερνάει. 

 Έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί στη μέτρηση άλλων πτυχών της 

διαφθοράς, (συμπεριλαμβανομένης τόσο του παράνομου χρηματισμού 

των υπαλλήλων της υπηρεσίας, όσο και της διαρροής ναρκωτικών), 

(Reinikka και Svensson, 2006). 

 Είναι ευέλικτο εργαλείο, που μπορεί να τροποποιηθεί κατά τις ανάγκες 

του χρήστη (Brown και Repucci, 2009). 

Λόγω του ότι είναι ένα σχετικά νέο εργαλείο, δεν υπάρχουν στη βιβλιογραφία 

αρκετές αρνητικές επισημάνσεις. Μοναδική αναφορά σε αυτές γίνεται από τους 

Brown και Repucci (2009), όπου: 

 αναφέρονται στον αυξημένο (σε σχέση με τις έρευνες αντίληψης) κόπο 

και χρήμα που απαιτεί η εφαρμογή του εν λόγω εργαλείου, προκειμένου 

να συλλεχθούν τα δεδομένα και 

 σε ό,τι έχει να κάνει με τη συλλογή στοιχείων, ισχύει εκείνο ακριβώς που 

αναφέρθηκε στο εργαλείο PETS, δηλαδή ότι η χρήση των αποσπασματι-

κών στοιχείων παρακωλύει ή αποπροσανατολίζει την έρευνα. 
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2.1.3. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Citizen Reports Cards (CRC) 

του κέντρου Δημοσίων Σχέσεων της πόλης Μπανγκαλόρ της Ινδίας. 
 

Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση του CRC εν ολίγοις είναι τα παρακάτω: 

 Αποτελεί τόσο μια έρευνα πάνω στο βαθμό ικανοποίησης των πολιτών 

από την επαφή τους με τη διοίκηση ενός δημόσιου οργανισμού ή μιας 

υπηρεσίας (Brown και Repucci, 2009), όσο και έναν τρόπο ενδυνάμωσης 

της λογοδοσίας (ευθύνης) των διοικήσεων προς τους πολίτες, βελτιώνο-

ντας τη ροή των πληροφοριών από τους πολίτες προς τη διοίκηση και 

αντίστροφα (Sebina et al., 2009). Έτσι, διασφαλίζεται η πληροφόρηση 

από πρώτο χέρι (Brown και Repucci, 2009). 

 Αξιολογεί το βαθμό επίτευξης των επιθυμητών στόχων, που η ίδια η διοί-

κηση έχει θέσει (Agarwal και Van Wicklin, 2013). 

 Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί ότι με την εφαρμογή του εκείνο που 

επιτυγχάνεται είναι η βελτίωση της γνώσης των πολιτών, τόσο για τις υ-

πηρεσίες γενικά και εν μέρει, όσο και τον τρόπο που η διοίκηση χρησιμο-

ποιεί διαθέσιμους πόρους για την παροχή των καλύτερων δυνατών υπη-

ρεσιών (Sebina et al., 2009).  

 Δίνει πρωταρχικό ρόλο στους πολίτες, εξαιτίας του κρίσιμου ρόλου που 

παίζουν στην εφαρμογή του εργαλείου (Brown και Repucci, 2009). 

 Διευκολύνει την εποπτεία των έργων (Agarwal και Van Wicklin, 2013), 

γιατί είναι ένα αρκετά ευέλικτο εργαλείο στα χέρια της εκάστοτε διοίκη-

σης (Brown και Repucci, 2009). 

 Τέλος, όπως αναφέρουν οι Sebina et al. (2009, p. 96): 

«Το CRC τείνει να αναγνωριστεί ως μια ολιστική προσέγγιση, η οποία 

παρέχει ένα μηχανισμό για τη διασφάλιση της λογοδοσίας, της προ-

σβασιμότητας και της ανταπόκρισης των φορέων παροχής υπηρεσιών 

στις ανάγκες των πολιτών» 

Τα μειονεκτήματα του εργαλείου συνοψίζονται στα εξής: 

 Για να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που παρέχει το εργαλείο αυτό, είναι 

απαραίτητη η παρουσία ενός ισχυρού προσώπου. Χωρίς την ύπαρξη αυ-
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τού του ισχυρού τοπικού αξιωματούχου και της πλήρους αξιοποίησης 

των θετικών και αρνητικών στοιχείων που αναδύει στην επιφάνεια το ερ-

γαλείο του Citizen Report Card, δεν μπορεί να επέλθει οποιαδήποτε θε-

τική αλλαγή στα αποτελέσματα της οποιασδήποτε υπηρεσίας (Agarwal 

και Van Wicklin, 2013). 

 Απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις πάνω σε θέματα ποσοτικών μεθόδων και 

στατιστικής (Brown και Repucci, 2009). Ως εκ τούτου, το κόστος εφαρ-

μογής του εξαρτάται, σε πολύ σημαντικό βαθμό, από το ύψος των αμοι-

βών των εξειδικευμένων στελεχών που θα κληθούν να εφαρμόσουν το 

συγκεκριμένο εργαλείο. 

 Αρνητικό στοιχείο αποτελεί η εκ των προτέρων διαδικασία ενημέρωσης 

και ετοιμασίας για την εφαρμογή του εργαλείου στην υπηρεσία. Η προ-

εργασία που πρέπει να γίνεται αφορά την επεξήγηση των αντικειμενικών 

στόχων και των διαδικασιών  του εργαλείου σε κάθε ένα από τα τμήματα 

που θα γίνουν το μελλοντικό αντικείμενο έρευνας. Η συλλογή προγενέ-

στερων πληροφοριών αποτελεί πράξη υψίστης σημασίας, καθώς δια-

μορφώνει το ερωτηματολόγιο της έρευνας, προκειμένου να αξιοποιη-

θούν τα πλεονεκτήματα του εργαλείου στο έπακρο (Agarwal και Van 

Wicklin, 2013). 

 Για την εφαρμογή του εργαλείου δαπανάται σημαντικός χρόνος και δια-

θέσιμοι πόροι, με την έννοια ότι οι τελευταίοι θα πρέπει να δεσμεύονται 

από την έναρξη της διαδικασίας. Στην καλύτερη των περιπτώσεων μια 

έρευνα με το εργαλείο CRC διαρκεί περίπου έξι με δώδεκα μήνες, συμπε-

ριλαμβανομένου του χρόνου σχεδιασμού και εφαρμογής του (Agarwal 

και Van Wicklin, 2013). 

 Όταν οι πολίτες φοβούνται τις συνέπειες της κριτικής τους προς τον 

τρόπο που ασκείται η δημόσια διοίκηση, η αξιοπιστία της ανατροφοδό-

τησης αμφισβητείται (Brown και Repucci, 2009). 

 Ένα από τα βασικά συστατικά της επιτυχίας του εργαλείου αποτελεί η 

δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, ώστε να κατακτήσει τη 

συνεργασία των πολιτών και έτσι, η διοίκηση να κερδίσει τη θετική γνώ-

μη τους για την οποιαδήποτε αλλαγή (Agarwal και Van Wicklin, 2013). 
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Οι ίδιοι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι τα θετικά αποτελέσματα θα ακο-

λουθήσουν μόνο στην περίπτωση που υπάρχει μια στενή σχέση με τα μέ-

σα επικοινωνίας. πράγμα δαπανηρό τόσο από άποψη χρόνου, χρημάτων, 

όσο και από δέσμευση άλλων πόρων (π.χ. ανθρώπινων). Επιπλέον, τα 

αποτελέσματα αυτά θα πρέπει να αποτελούν θέμα για διάλογο με τους 

παρόχους υπηρεσιών, με στόχο την πρόκληση μακροχρόνιων αλλαγών 

(Agarwal και Van Wicklin, 2013). 

 Σε χώρες που τα μέσα έκφρασης της γνώμης των πολιτών (εκλογές, δη-

μόσιες συναντήσεις και άλλοι τρόποι) είναι περιορισμένα ή ανύπαρκτα, 

τα πολιτικά ιδρύματα και οι διαδικασίες σπάνια σχεδιάζονται, ώστε να 

δέχονται ανατροφοδότηση από τους πολίτες (Brown και Repucci, 2009). 

 

2.1.4. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Common Assessment 

Framework (CAF) του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης 
 

Η μεθοδολογία εφαρμογής του CAF υποδιαιρείται σε εννέα κριτήρια. Εξ’ αυτών 

τα πέντε πρώτα αφορούν στη λειτουργία του οργανισμού και τα υπόλοιπα σχετί-

ζονται με την επίτευξη αποτελεσμάτων στο πεδίο των πολιτών (Brown και Re-

pucci, 2009). Σύμφωνα με το κοινό πλαίσιο αξιολόγηση (CAF) τα καλύτερα α-

ποτελέσματα στην απόδοση της δημόσιας διοίκησης εξαρτώνται από την ηγεσία 

της διοίκησης, τη στρατηγική που έχει επιλεχθεί και τον προγραμματισμό των 

πόρων (ανθρωπίνων και χρηματοοικονομικών), καθώς και τις διοικητικές διαδι-

κασίες που ακολουθούνται (Tsimboukidou et al., 2013). Τα πλεονεκτήματά του 

είναι τα κάτωθι: 

 Το CAF μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους δημόσιους οργανισμούς α-

νεξαρτήτου αριθμού υπαλλήλων (Vakalopoulou et al., 2013). Αυτό είναι 

εφικτό, καθώς το ίδιο το εργαλείο προτείνει, έως ενός βαθμού προσαρ-

μογή στις ανάγκες της δημόσιας υπηρεσίας. Παρόλη την ευελιξία του, 

βασικά στοιχεία πρέπει να παραμένουν σταθερά, προκειμένου, συμπλη-

ρωματικά, να επιτρέπεται η σύγκριση με άλλες υπηρεσίες και οργανι-

σμούς (Brown και Repucci, 2009 και Vakalopoulou et al., 2013). 
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 Αποτελεί ένα καλά προσαρμοσμένο εργαλείο για τη διεξαγωγή σχεδίων 

αναμόρφωσης με εσωτερική προέγκριση από τους ενδιαφερόμενους στη 

λήψη αποφάσεων (Brown και Repucci, 2009). Μέσω της χρήσης του 

CAF, μπορούν να εντοπιστούν οι αδυναμίες ή τα προβλήματα του οργα-

νισμού και παράλληλα, τα δυνατά σημεία μπορούν να αναδυθούν στην 

επιφάνεια (Vakalopoulou et al., 2013). 

 Είναι ένα «ελαφρύ» υπόδειγμα, εύκολο στη χρήση (Brown και Repucci, 

2009). 

 Η απόφαση για εφαρμογή του CAF στην εκάστοτε υπηρεσία, αποτελεί 

από μόνη της πλεονέκτημα του εργαλείου, καθώς πέρα από τη χρονική 

επιβάρυνση που απαιτείται για την εις βάθους αναδιάρθρωση, από μόνη 

της η τελευταία οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα (Vakalopoulou et al., 

2013). 

 Διατίθεται σε ένα εύρος ευρωπαϊκών γλωσσών (Brown και Repucci, 

2009). 

Τα μειονεκτήματά του είναι τα εξής: 

 Καταρχήν, το βασικό αρνητικό στοιχείο του CAF είναι ο εθελοντικός του 

χαρακτήρας (Saner, 2002). 

 Το εργαλείο αυτό προορίζεται μόνο για την αυτό-εκτίμηση. Οι εξωτερικοί 

έλεγχοι δεν προβλέπονται, πράγμα που μειώνει, ως ένα βαθμό, την ισχύ 

της επιλογής για μη κυβερνητικούς φορείς (Saner, 2002). 

 Η εφαρμογή του CAF δεν μπορεί να φέρει αποτελέσματα στη δημόσια 

διοίκηση, αν δεν υπάρχει παράλληλα ένα σύστημα μέτρησης. Σε αντι-

προσωπευτικό δείγμα 133 δημοσίων υπηρεσιών, που διεξήχθη από την 

EIPA (European Institute of Public Administration) το 2005, η έλλειψη 

ενός συστήματος μέτρησης των αποτελεσμάτων αποδείχθηκε βασικό ε-

μπόδιο για την αυτό-αξιολόγηση (Vakalopoulou et al., 2013). 

 Ο περιορισμός των πρωτοβουλιών και η νόμιμη, συνήθως χρονοβόρα, 

διαδικασία δράσης που ακολουθείται στον δημόσιο τομέα, αποτελούν 

τροχοπέδη για την αποτελεσματική εφαρμογή του CAF στις δημόσιες υ-

πηρεσίες (Vakalopoulou et al., 2013). Ως εκ τούτου, η κάθε υπηρεσία θα 
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πρέπει να είναι σε θέση να υπερπηδά τις παραπάνω δυσκολίες, επανα-

προσδιορίζοντας της μορφή της. Η διαδικασία αυτή δεν είναι σύντομη. 

 Η απλή αντιγραφή καλών πρακτικών άλλων υπηρεσιών, μέσω της συ-

γκριτικής αξιολόγησης, θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν αποτελεί πανάκεια 

για τη βελτίωση της αυτό-αξιολογούμενης υπηρεσίας (Vakalopoulou et 

al., 2013). Όπως αναφέρουν οι ίδιο συγγραφείς:  

«...είναι σημαντικό, όσοι εμπλέκονται σε μια τέτοια διαδικασία, να 

προσπαθούν να προσαρμόσουν τις καλές πρακτικές στο εσωτερικό 

περιβάλλον και τις συνθήκες εργασίας του οργανισμού, προκειμένου 

να υπάρξουν τα θετικά αποτελέσματα που προσδοκούν” (p. 746). 

 Τα πλάνα δράσης είναι πιθανό να εστιάζουν στην εκπαίδευση, που είναι 

ελκυστική και μη αμφισβητήσιμη, παρά στην αντιμετώπιση δύσκολων 

προβλημάτων (Brown και Repucci, 2009). 

 Απαιτείται ελεύθερη εγγραφή, ώστε να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος online 

(Brown και Repucci, 2009). 

 

2.1.5. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Country Governance As-

sessment (CGA) των τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης και Διαχείρισης Δη-

μόσιων Πόρων της Asian Development Bank 
 

Οι περιγραφικές εκθέσεις και η γενική μέθοδος διαιρείται σε τομείς που περιέ-

χουν κατευθυντήριες ερωτήσεις προς αξιολόγηση (Brown και Repucci, 2009). Οι 

ίδιοι συγγραφείς αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κάποια ομάδα κανόνων για το πώς 

η ανάλυση της διοίκησης μπορεί να σχεδιαστεί ή να διαχειριστεί. Εν συντομία, τα 

βασικότερα πλεονεκτήματα είναι: 

 Είναι μια ορθή μέθοδος αξιολόγησης που έχει δοκιμαστεί και επανεξετα-

στεί (Brown και Repucci, 2009). 

 Η εστίαση στα ποιοτικά δεδομένα δίνει έμφαση στην πλήρη κατανόηση 

των θεμάτων και όχι απλά σε αριθμούς (Brown και Repucci, 2009). 
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 γ) Είναι ευέλικτη μέθοδος γιατί επιτρέπει την προσαρμογή, έως κάποιο 

βαθμό και παράλληλα το τυποποιημένο γενικότερο πλαίσιο βοηθά στη 

διεξαγωγή σύγκρισης μεταξύ άλλων υπηρεσιών και οργανισμών (Brown 

και Repucci, 2009). 

Τα βασικά μειονεκτήματα του CGA είναι τα παρακάτω: 

 Αν ο προϋπολογισμός ενός οργανισμού είναι περιορισμένος, τότε αυτό 

συνεπάγεται την ύπαρξη διλήμματος ανάμεσα στην εφαρμογή του εν λό-

γω εργαλείου για την εξέταση σε μεγαλύτερο εύρος, από ότι η αρχικός 

στόχος, ή σε συγκεκριμένο πεδίο αλλά σε μεγαλύτερο βάθος (Brown και 

Repucci, 2009). Με λίγα λόγια, ο χαμηλός σε ύψος προϋπολογισμός μπο-

ρεί να ακυρώσει τις αρχικές προθέσεις και να εφαρμοστεί η έρευνα σε μη 

ικανοποιητικό επίπεδο, μη πετυχαίνοντας εξ ολοκλήρου τον επιδιωκόμε-

νο στόχο. 

 Δεν υπάρχει εμπειρία εφαρμογής του εργαλείου εκτός πλαισίου της Ανα-

πτυξιακής Τράπεζας της Ασίας (Asian Development Bank – ADB) 

(Brown και Repucci, 2009). 

 

2.1.6. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Capability Reviews της Δη-

μόσιας Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου 
 

Πρόκειται για περιγραφικές εκθέσεις σε συνδυασμό με βαθμολογίες. Οι εκθέσεις 

αυτές πραγματώνονται με τη χρήση ενός τυποποιημένου μοντέλου ικανότητας, 

το οποίο αναπτύχθηκε από την ομάδα Capability Reviews μέσω συμβουλευτικής 

με πρεσβύτερους ηγέτες των δημόσιων υπηρεσιών και εξωτερικούς πραγματο-

γνώμονες (Brown και Repucci, 2009). Τα πλεονεκτήματα είναι τα εξής: 

 Το Capability Review αξιολογεί την ικανότητα της υπηρεσίας να ανταπο-

κριθεί στους στόχους και τις προκλήσεις του μέλλοντος. Με δεδομένο ότι 

ένας οργανισμός είναι από μία οπτική υποχρεωμένος να προσαρμόσει τις 

διαδικασίες, τα συστήματα και την τεχνογνωσία των υπαλλήλων του 

προκειμένου πετύχει τον στρατηγικό του στόχο (Επιτροπή Δημοσίων Υ-
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πηρεσιών της Αυστραλιανής Κυβέρνησης web-site, 2013), συνάγεται ότι 

το εργαλείο αυτό μπορεί να δώσει ένα ξεκάθαρο πλάνο στρατηγικής, το 

οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για την επίτευξη των στόχων 

αυτών. 

 Χρησιμοποιεί τυποποιημένες μεθόδους για να αξιολογήσει εξωτερικά μια 

δημόσια υπηρεσία, όμως προορίζεται για εσωτερική χρήση (Brown και 

Repucci, 2009), πράγμα που σημαίνει ότι τα αποτελέσματά του δεν δημο-

σιοποιούνται. 

 Πρόκειται για μια κατανοητή μέθοδος που μπορεί να εφαρμοστεί από 

έμπειρους διοικητές έως δημόσιους υπαλλήλους (Brown και Repucci, 

2009). 

 Υπάρχει κεντρική εποπτεία στην εφαρμογή που διασφαλίζει ποιότητα και 

συγκρισιμότητα με άλλες υπηρεσίες ή οργανισμούς (Brown και Repucci, 

2009). 

 Μπορεί να εφαρμοστεί επιμέρους, σε κάθε τμήμα ή και σε ολόκληρη τη 

δημόσια υπηρεσία (Brown και Repucci, 2009). 

Τα κυριότερα μειονεκτήματα του προγράμματος Capability Reviews είναι τα ε-

ξής δύο: 

 Επικεντρώνεται στα δυνατά σημεία της επιχείρησης, καθώς και στις πε-

ριοχές που χρίζουν ανάπτυξης, χωρίς όμως να κάνει αξιολόγηση της συ-

νολικής απόδοσης της επιχείρησης στο παρελθόν (Επιτροπή Δημοσίων 

Υπηρεσιών της Αυστραλιανής Κυβέρνησης web-site, 2013). 

 Πιθανότητα απαιτεί τροποποίηση για πλαίσια χωρών εκτός Ηνωμένου 

Βασιλείου (Brown και Repucci, 2009). 

 

2.1.7. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Self-Assessment Tool for 

Customer Service Excellence της Δημόσιας Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βα-

σιλείου 

 

Πρόκειται για ένα ευρέως διαδεδομένο εργαλείο αξιολόγησης, το οποίο χρησι-

μοποιεί ως μέσο εκτίμησης ένα ερωτηματολόγιο, που λαμβάνει τιμές σε μια κλί-
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μακα από το 1 έως το 4 (Brown και Repucci, 2009). Τα βασικά του πλεονεκτή-

ματα έγκεινται σε ότι: 

 Ο σχεδιασμός του εργαλείου αυτού, σύμφωνα με την Κοινωνία των Εθνι-

κών, Ακαδημαϊκών και  Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών της Μεγάλης 

Βρετανίας (SOCUL – Society of College National and University 

Libraries, web-site, 2013), λειτουργεί σε τρία πολύ σημαντικά επίπεδα για 

τον δημόσιο οργανισμό: 

o Στο πρώτο, λειτουργεί ως οδηγός για τη συνεχή βελτίωση. Από τη 

σκοπιά αυτή, αποτελεί ένα εργαλείο της δημόσιας διοίκησης, με 

σημαντική καινοτομία τη χρησιμοποίηση ενός online εργαλείου 

αυτό-αξιολόγησης, με στόχο τον εντοπισμό των τομέων εκείνων 

που χρίζουν βελτίωσης, ώστε να οριστεί ο βαθμός στον οποίο η 

υπηρεσία είναι εστιασμένη στον πελάτη-πολίτη. 

o Στο δεύτερο επίπεδο, λειτουργεί ως ένα εργαλείο ανάπτυξης των 

δεξιοτήτων. Με την έρευνα της αντίληψης του πελάτη-πολίτη για 

την υπηρεσία, μπορεί να αποδειχθεί οδηγός για την εφαρμογή ενός 

ευρύτερου φάσματος εργαλείων και τεχνικών, που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ώστε να επιτευχθεί η αριστότητα. Έτσι, τόσο τα 

άτομα, όσο και οι ομάδες μέσα στον οργανισμό μπορούν αποκτή-

σουν νέες δεξιότητες και να αντιληφθούν σε μεγαλύτερο βάθος 

τον τρόπο οικοδόμησης μιας πραγματικά πελατοκεντρικής κουλ-

τούρας, σε σχέση με τη μη χρησιμοποίηση κάποιου εργαλείου. 

o Στο τρίτο και τελευταίο επίπεδο, το εργαλείο λειτουργεί ως επιβε-

βαίωση της επίτευξης της αριστότητας. Το Self-assessment tool 

διευκολύνει τον οργανισμό που το χρησιμοποιεί να φτάσει σε ένα 

υψηλό επίπεδο ετοιμότητας για την πιστοποίηση προτύπων αρι-

στείας εξυπηρέτησης πελατών. 

 Αποτελεί ένα εργαλείο αυτό-αξιολόγησης που εφαρμόζεται με εξονυχι-

στικό τρόπο. Επίσης, βασίζεται σε αναγνωρισμένα πρότυπα (Brown και 

Repucci, 2009). 
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 Είναι καλά προσαρμοσμένο εργαλείο στην υποβοήθηση παραγωγής πλά-

νων μεταρρύθμισης που ταιριάζουν στον οργανισμό (Brown και Repucci, 

2009). 

 Δεν είναι απαιτητικό στη δέσμευση χρηματικών πόρων (Brown και Re-

pucci, 2009). 

Τα μειονεκτήματά του εργαλείου Self-assessment for Customer Service Excel-

lence είναι τα παρακάτω: 

 Η αυτό-αξιολόγηση, αν και σημαντική, αφήνει περιθώρια υποκειμενικής 

κρίσης (Brown και Repucci, 2009). 

 Το online σύστημα δέχεται μόνο οργανισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου 

(Brown και Repucci, 2009).  

 

2.1.8. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Performance Measurement 

Framework (PMF) των Δημοσίων Δαπανών και Δημοσιονομικής Ευθύνης 

(PEFA) 

 

Ο συνδυασμός ενός συνόλου δεικτών υψηλού επιπέδου διεθνών προδιαγραφών 

και μιας αναφοράς επίδοσης με το Performance Measurement Framework 

(PMF) είναι τα βασικά συστατικά για την παραγωγή περιγραφικών εκθέσεων και 

σκορ (Brown και Repucci, 2009). Τα βασικότερα πλεονεκτήματα του PMF είναι 

τα παρακάτω: 

 Ο κυριότερος λόγος που κάνει χρήσιμο το εργαλείο αυτό στη δημόσια 

διοίκηση, είναι ότι, τελικά, οι περισσότερες λειτουργίες παρέχονται προς 

όφελος των πελατών-πολιτών που τις χρησιμοποιούν, καθώς επίσης, 

λαμβάνονται σοβαρά οι απόψεις των πολιτών αυτών για την ποιότητα 

της παρεχόμενης υπηρεσίας (Boyle, 1997). 

 Είναι ένα καλά ερευνημένο εργαλείο αξιολόγησης της δημόσιας διοίκη-

σης, που βασίζεται σε διεθνή πρότυπα (Brown και Repucci, 2009). 
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 Αξιοσημείωτη είναι η επιρροή των ενδιαφερόμενων μερών στη λήψη α-

ποφάσεων των διοικήσεων των οργανισμών και ιδιαίτερα στη μέτρηση 

της απόδοσης (Ho Tat-Kei, 2005). 

 Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του εν λόγω εργαλείου παίζουν οι απόψεις 

του προσωπικού και της διοίκησης. Είναι ανάγκη να υπάρχει μια πιο 

στρατηγική προσέγγιση στη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων στη δημό-

σια διοίκηση. Για τη βελτίωση της απόδοσης της υπηρεσίας, απαιτούνται 

βελτίωση των επιδόσεων των υπαλλήλων, καθώς επίσης και την ύπαρξη 

των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που είναι απαραίτητες (Boyle, 1997). 

 Δεν συνοδεύεται από καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των 

εκθέσεων και των απαντήσεων. Ως εκ τούτου, επιτρέπει την ευελιξία στην 

εξαγωγή αποτελεσμάτων(Brown και Repucci, 2009). 

 Συνδυάζει τις περιγραφικές εκθέσεις και τα αποτελέσματα (scores) και 

έτσι, μπορεί να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα που βρίσκονται πίσω από 

τους αριθμούς (Brown και Repucci, 2009). 

 Σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα του εργαλείου PMF παίζει η 

δομή και η σύνθεση των ενδιαφερομένων για κάθε δημόσιο οργανισμό. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μιας υπηρεσίας ορίζονται ως οι συμμετέχοντες 

που είναι μέρος του συστήματος μέτρησης της απόδοσής της (Swee, 

2012). Περιλαμβάνει επίσης, εκείνους που είναι υπεύθυνοι για την ανά-

πτυξη και συλλογή μετρήσεων της απόδοσης, όπως είναι πολιτικοί, τα 

ανώτερα διοικητικά στελέχη του δημοσίου τομέα, που είναι υπεύθυνοι για 

τις επιδόσεις του οργανισμού ή της υπηρεσίας. Η συμμετοχή τους οδηγεί 

σε επιτυχή εφαρμογή του PMF μέσα από την οικειοποίηση του συστήμα-

τος μέτρησης, καθιστώντας τους στόχους όχι απλά εφικτούς, αλλά απο-

δεκτούς ως ικανούς να βελτιώσουν την εικόνα του οργανισμού (Swee, 

2012). 

  

Παρουσιάζει όμως σημαντικά μειονεκτήματα, τα οποία είναι: 

 Πολλοί δημόσιοι οργανισμοί δεν διαθέτουν υποστηρικτική κουλτούρα 

μάθησης(Swee, 2012). Γενικότερα, κατά τον Swee, μια τέτοια κουλτούρα 
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περιλαμβάνει τη σκόπιμη αναζήτηση και διαχείριση πληροφοριών, με 

στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων, όπως επίσης, αναφέρεται σε μια ισχυ-

ρή ικανότητα μάθησης, όπως την ενθάρρυνση της ανταλλαγής γνώσης, 

τη μάθηση μέσω ανταλλαγής εμπειριών, αλλά και μαθαίνοντας από τα 

λάθη. 

 Το κόστος εφαρμογής του εργαλείου μπορεί να είναι πολύ υψηλό (Brown 

και Repucci, 2009). 

 Το PMF είναι ιδιαίτερα απαιτητικό στην ύπαρξη ικανότητας διάκρισης 

στη διοίκηση (Swee, 2012). Η δομή της εξουσίας και ο έλεγχος είναι το 

σημαντικότερο ζήτημα στη δημόσια διοίκηση. Έτσι, κατά τον Swee, αν 

δεν υπάρχει διάκριση στη λήψη των αποφάσεων, τότε η διοίκηση κινδυ-

νεύει να κριθεί με βάση την αποδοτικότητα και όχι με την αποτελεσματι-

κότητα. Συμπερασματικά, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει, ως έ-

ναν βαθμό, ευελιξία στη λήψη αποφάσεων, με το βλέμμα στον ορίζοντα 

του στόχου. 

 Το πλαίσιο αξιολόγησης του PMF επιτρέπει μικρή συμμετοχή της κοινω-

νίας των πολιτών (Brown και Repucci, 2009). 

 

2.1.9. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Public Official’s Survey της 

Παγκόσμιας Τράπεζας και του Εταιρικού Προγράμματος της Ολλανδίας 

(BNPP) 
 

Η αποτελεσματικότητα του εργαλείου Public Official’s Survey έγκειται στην 

προσαρμοστικότητά του στις ιδιαίτερες ανάγκες του εκάστοτε οργανισμού. Το 

εννοιολογικό πλαίσιο προτείνει δείκτες δύο κατηγοριών (α) μέτρησης περιβάλ-

λοντος του οργανισμού και (β) μέτρησης επίδοσης (Brown και Repucci, 2009). 

Κατά τους ίδιους συγγραφείς, το εργαλείο αυτό απευθύνεται στους δημόσιους 

υπαλλήλους και υλοποιείται είτε με πιλοτικά ερωτηματολόγια είτε με έρευνες 

σχεδιασμένες από το προσωπικό της Παγκόσμιας Τράπεζας. Τα βασικό πλεονέ-

κτημα που παρουσιάζει είναι το εξής: 



[36] 
 

 Ο εντοπισμός των αδυναμιών και δυνατοτήτων του δημόσιου οργανισμού 

επιτυγχάνεται μέσα από ερωτηματολόγια τα οποία παρουσιάζουν σενάρια 

απρόβλεπτων αλλαγών στη δημόσια διοίκηση, αλλαγών πολιτικών και 

κανόνων (Recanatini, 2003). Κατά την Recantini, η παρουσίαση σεναρίων 

αποτελεί πλεονέκτημα του εν λόγω εργαλείου, καθώς έτσι, δημιουργού-

νται «χάρτες» των θετικών και αρνητικών μελλοντικών παραγόντων του 

οργανισμού. Τελικά, η πρόβλεψη, σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο δυναμικό 

περιβάλλον, πηγαίνει ένα βήμα μπροστά, μειώνοντας, κατά το δυνατό, 

την αβεβαιότητα. 

Αντίθετα, τα μειονεκτήματά του είναι περισσότερα και είναι τα παρακάτω: 

 Δεν έχει υπάρξει κάποια αξιολόγηση της χρήσης του εργαλείου, παρόλο 

ότι έχει χρησιμοποιηθεί για την αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης της 

Ρουμανίας, της Σλοβακίας, της Γεωργίας, της Ουγγαρίας και του Περού 

(Brown και Repucci, 2009). 

 Η μέθοδος είναι αρκετά πολύπλοκη και μη φιλική προς τον χρήστη 

(Brown και Repucci, 2009). 

 Η δομή των ερωτηματολογίων δεν είναι σταθερή (Recanatini, 2003), 

πράγμα που σημαίνει ότι τόσο η φύση όρο και ο τρόπος που γίνονται οι 

ερωτήσεις επαφίενται στις αρχές διενέργειας της έρευνας. Ως εκ τούτου, 

δεν υπάρχει μια σταθερή αρχή διερεύνησης, παρά μόνο η σημαντική σύλ-

ληψη της αλλαγής του περιβάλλοντος του δημόσιου οργανισμού σε ενδε-

χόμενη απρόβλεπτη αλλαγή. 

 Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων, ενδέχεται να είναι εσκεμμένα παραποι-

ημένες, ιδίως σε ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τη διαφθορά ή άλλη 

παρεκκλίνουσα συμπεριφορά (Brown και Repucci, 2009). 

 Το παρόν εργαλείο δεν έχει χρησιμοποιηθεί ούτε έχει επικαιροποιηθεί 

από το 2001 (Brown και Repucci, 2009). 

 Πρόκειται για ένα εργαλείο που δεν λαμβάνει υπόψη τη δυναμική της συ-

νεργασίας, ώστε να αναδείξει τις δυνατότητες και αδυναμίες του δημόσι-

ου οργανισμού (Brown και Repucci, 2009). Βασίζεται κατά το μεγαλύτερο 

μέρος του στην ατομική προσέγγιση. 
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2.1.10. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Country Assessment in Ac-

countability and Transparency (CONTACT) του Αναπτυξιακού Προγράμ-

ματος του Ο.Η.Ε. 
 

Το εργαλείο CONTACT, περιλαμβάνει μια ομάδα γενικών οδηγιών, που συνο-

δεύονται από λίστες ελέγχου αξιολόγησης. Οι Brown και Repucci (2009) τονί-

ζουν ότι σχεδιάστηκε για να βοηθήσει κυβερνήσεις σε μια βάση «ειδικού σκο-

πού» (ad hoc) και όχι ως μέρος κάποιου ολοκληρωμένου προγράμματος εφαρ-

μογής. Επίσης, επισημαίνουν ότι δεν παρέχει οδηγία για κάποιον τρόπο αξιολό-

γησης ή για τη μορφή παρουσίασης των αποτελεσμάτων. Τα κύρια πλεονεκτή-

ματά του είναι: 

 Το εργαλείο αυτό, καθώς ενδιαφέρεται πρωτίστως για την ύπαρξη και 

την ποιότητα λειτουργίας ενός αξιόπιστου εσωτερικού πλαισίου ελέγχου 

και αξιολόγησης της διοίκησης του χρήματος, μπορεί να αποτελέσει το 

έναυσμα ή την αιτία προκειμένου ο οργανισμός να αρχίσει να αναπτύσσει 

τον εσωτερικό έλεγχο σε πιο αποτελεσματικό επίπεδο (The Atlas of 

Public Policy and Management web-site, 2013). 

 Περιλαμβάνει μια αρκετά εκτεταμένη λίστα δεικτών προκειμένου να αξι-

ολογηθεί η οικονομική διαφάνεια της δημόσιας διοίκησης. Το πλήθος 

των προτεινόμενων δεικτών έχει ερευνηθεί εις βάθος και ως εκ τούτου 

φαίνεται ότι μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα (Brown και 

Repucci, 2009). 

 Δίνει μεγάλη βαρύτητα στον τρόπο που διατυπώνονται οι υποχρεώσεις 

και οι απαιτήσεις του δημόσιου οργανισμού (The Atlas of Public Policy 

and Management web-site, 2013). Ως εκ τούτου, εξάγεται το συμπέρασμα 

πως βοηθά στην αναβάθμιση του τρόπου και της διαδικασίας καταγρα-

φής και προβολής των οικονομικών στοιχείων της διοίκησης. Έτσι, συμ-

βάλει στη βελτίωση της λογιστικής καταγραφής και παρακολούθησης, 

εντοπίζοντας τις αδυναμίες της έως τότε λειτουργίας (The Atlas of Public 

Policy and Management web-site, 2013). 
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Τα αρνητικά του στοιχεία συνοψίζονται στα παρακάτω: 

 Δεν αποτελεί ένα ενιαίο εργαλείο που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις 

υπηρεσίες. Βασικό μειονέκτημα αυτού του χαρακτηριστικού είναι η ανα-

γκαστική λεπτομερής προεργασία που πρέπει να γίνει πριν την εφαρμογή 

του, με στόχο την προσαρμογή του στις ιδιαίτερες συνθήκες αλλά και 

απαιτήσεις του εκάστοτε δημόσιου οργανισμού (Brown και Repucci, 

2009). Σύμφωνα με τους ίδιους συγγραφείς, κύριο και βασικό του γνώρι-

σμα, το οποίο αναγκάζει τις διοικήσεις να προβούν στην παραπάνω προ-

σαρμογή, είναι η μορφή του εργαλείου, καθώς είναι σχεδιασμένο ως οδη-

γία και μέθοδο, αντί για τυποποιημένο εργαλείο. 

 Πολλές από τις ερωτήσεις απαιτούν να δοθεί απάντηση η οποία στηρίζε-

ται κυρίως στην υποκειμενική κρίση του ερωτώμενου (Brown και 

Repucci, 2009). Το μειονέκτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς ελλο-

χεύει ο κίνδυνος της μη αντικειμενικής αξιολόγησης, πράγμα που οδηγεί 

εξαγωγή εσφαλμένων συμπερασμάτων. 

 

 

2.1.11. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Evaluation Matrix of Civil 

Service Human Resource Management in the European Union της Πα-

γκόσμιας Τράπεζας 
 

Το Evaluation Matrix of Civil Service Human Resource Management είναι ένα 

εργαλείο σχεδιασμένο για αυτό-αξιολόγηση ή εξωτερική αξιολόγηση (Brown και 

Repucci, 2009). Το σημαντικό κατά τους ίδιους είναι ότι η επίδοση εκτιμάται α-

τομικά και ομαδικά και κάθε κριτήριο λαμβάνει μια τιμή από το μηδέν έως το 

πέντε, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται να δοθεί μια συνοπτική εικόνα της δη-

μόσιας διοίκησης της χώρας και να αναδυθούν προτάσεις δράσης. Τα πλεονε-

κτήματά του είναι τα παρακάτω: 

 Επειδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε επίπεδο αυτό-αξιολόγησης, 

όσο και επίπεδο εξωτερικής αξιολόγησης, αυτή η ευελιξία αποτελεί θετι-
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κό χαρακτηριστικό του Evaluation Matrix (Brown και Repucci, 2009). Η 

διπλή του χρήση είναι σημαντική για την όσο το δυνατό πιο αντικειμενική 

αξιολόγηση της δημόσιας διοίκησης. 

 Αν και ο σκοπός ύπαρξης του εν λόγω εργαλείου σχετίζεται με την ένταξη 

της εκάστοτε χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αρκετά διευρυμένο 

και έχει ερευνηθεί σε πολύ καλό επίπεδο (Brown και Repucci, 2009). 

 Μπορεί να προσαρμοστεί με ευκολία στις ιδιαιτερότητες οποιασδήποτε 

δημόσιας υπηρεσίας. Το πλεονέκτημα του γενικού προσανατολισμού ο-

δηγιών δέχεται με ευκολία αλλαγές, προκειμένου να επιτευχθεί η προ-

σαρμογή, που όμως δεν ξεφεύγει από το πλαίσιο της οριοθετημένης αξιο-

λόγησης (Brown και Repucci, 2009). 

Τα μειονεκτήματά του είναι τα εξής: 

 Τόσο ο σχεδιασμός όσο και η δοκιμή σε Ευρωπαϊκές χώρες όσο και η έλ-

λειψη ενημέρωσης σηματοδοτεί την αναγκαιότητα αναθεωρήσεων 

(Brown και Repucci, 2009). 

 Η βασική λογική του εργαλείο είναι αρκετά προσκολλημένη στους νό-

μους και τους κανονισμούς που αντανακλούν νομοθετικές παραδόσεις 

της ηπειρωτικής Ευρώπης, σε σημείο που ενδέχεται, κατά την εφαρμογή 

του, να χάνει το στόχο της πρακτικής αξιολόγησης (Brown και Repucci, 

2009). 

 Δεν είναι υπέρ των φτωχών ή ευαίσθητο αναφορικά με το φύλο (Brown 

και Repucci, 2009). Το στοιχείο αυτό είναι πολύ σημαντικό, αναλογιζόμε-

νοι ότι η χρησιμότητά του αποσκοπεί στην αξιολόγηση και επίτευξη του 

επιπέδου της δημόσιας διοίκησης των χωρών που είναι στο στάδιο έντα-

ξης στην Ενωμένη Ευρώπη. 

 Συμπεραίνουμε ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από χώρες που δεν έ-

χουν προοπτική την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι καθαρά, 

ένα εργαλείο που σχεδιάστηκε μόνο για αυτό. 
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2.1.12. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Human Resource Manage-

ment Assessment instrument των διοικητικών επιστημών υγείας 
 

Η αυτό-αξιολόγηση των ανθρώπινων πόρων της δημόσιας υπηρεσίας γίνεται μέ-

σω ενός online ερωτηματολογίου, που εξετάζει τα θέματα (α) πρακτικές διαχεί-

ρισης ανθρώπινων πόρων, (β) πρόσληψη και επιλογή, (γ) εκπαίδευση και ανά-

πτυξη, (δ) αποζημίωση και οφέλη και (ε) σχέσεις προσωπικού (Brown και Re-

pucci, 2009). Να σημειώσουμε ότι το σκορ υπολογίζεται αυτόματα. Μερικά από 

τα πλεονεκτήματα του εν λόγω εργαλείου είναι: 

 Αποτελεί μια στερεή βάση πάνω στην οποία δύναται να συνταχθούν πρό-

τυπα αυτό-αξιολόγησης στον τομέα της διοίκησης των ανθρωπίνων πό-

ρων της δημόσιας διοίκησης (Brown και Repucci, 2009). Για το λόγο αυ-

τό, αποτελεί ένα ευρέως εφαρμοσμένο εργαλείο, λόγω, κυρίως, των λε-

πτομερών επιλογών απάντησης και έτσι βοηθά κατά πολύ στη μείωση 

της υποκειμενικότητας. 

 Οι πόροι που είναι απαραίτητοι για την εφαρμογή του εν λόγω εργαλείου 

είναι περιορισμένοι, καθιστώντας την εφαρμογή του ακόμη πιο προσιτή 

(Brown και Repucci, 2009). 

Βασικά του μειονεκτήματα είναι τα κάτωθι: 

 Είναι ένα εργαλείο που στηρίζεται κατά βάση σε καθορισμένο πλαίσιο και 

σε συγκεκριμένους  κανονισμούς που το διέπουν, αδιαφορώντας κατά 

ένα σημαντικό βαθμό για την πρακτική οπτική του θέματος (Brown και 

Repucci, 2009). Υπό αυτή την έννοια, υπάρχει η πιθανότητα να ερμηνευ-

τούν τα αποτελέσματα με το... «γράμμα του νόμου» και χωρίς την απα-

ραίτητη διευρυμένη αντίληψη για τον εντοπισμό, τόσο των αδυναμιών, 

όσο και των ευκαιριών που παρουσιάζει η υφιστάμενη κατάσταση της 

διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων. 

 Όπως κάθε διαδικασία αυτό-αξιολόγησης, εμπεριέχει το στοιχείο του 

κινδύνου της παραπλάνησης (Brown και Repucci, 2009). 
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2.1.13. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Engendering Budgets: A 

Practitioners’ Guide to Understanding and Implementing Gender-

Responsive Budgets της Γραμματείας της Κοινοπολιτείας 
 

Το εργαλείο αυτό, είναι στην πραγματικότητα ένας περιγραφικός οδηγός, που 

όμως, δεν παρέχει ρητή μεθοδολογία (Brown και Repucci, 2009). Οι πηγές που 

χρησιμοποιεί είναι τόσο από έρευνες που γίνονται για τα νοικοκυριά ενός κρά-

τους, για τους τοπικούς και διεθνείς μη κυβερνητικούς οργανισμούς, όσο και ε-

θνικά στατιστικά στοιχεία (εθνικές έρευνες, προϋπολογισμοί κ.α.) (Brown και 

Repucci, 2009). Τα βασικά πλεονεκτήματα του εργαλείου είναι τα παρακάτω: 

 Βοηθά στην ενίσχυση της συμμετοχής του συνόλου της κοινωνίας των 

πολιτών (Budlender και Hewitt, 2003), ώστε η χάραξη της οικονομικής 

πολιτικής να πραγματοποιείται μέσα από την προσαρμοσμένη δομή της 

σύνταξης των προϋπολογισμών, δίνοντας βαρύτητα στα τμήματα εκείνα 

του πληθυσμού που χρειάζονται ενίσχυση (π.χ. γυναίκες, κατηγορίες ηλι-

κιών κ.α). 

 Βασίζεται σε ευρεία εμπειρία (Brown και Repucci, 2009), καθώς έχει χρη-

σιμοποιηθεί σε ένα πλήθος χωρών ανά τον κόσμο.  

 Είναι ένα εργαλείο-οδηγός, με τη χρήση του οποίο μπορεί να διασφαλι-

στεί η ευαισθησία ως προς το φύλο στην κατάρτιση του προϋπολογισμού 

(Brown και Repucci, 2009). 

 Η χρησιμοποίηση του εργαλείου αυτού δείχνει το βαθμό στον οποίο επη-

ρεάζεται η εθνική ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας μέσα από το πρί-

σμα της άνισης και αναποτελεσματικής διανομής του δημόσιου χρήματος 

(Budlender και Hewitt, 2003). 

 Παρέχει καθοδήγηση, μέσα από ένα ευέλικτο πλαίσιο οδηγιών, χωρίς 

όμως να υπαγορεύει τον τρόπο ενέργειας, αποτελώντας ένα πολύ καλό 

εργαλείο ακόμη και για τις τοπικές διοικήσεις (Brown και Repucci, 2009). 

 Ενισχύει τους δεσμούς των αποτελεσμάτων της οικονομικής και κοινωνι-

κής πολιτικής (Budlender και Hewitt, 2003). Η σύνδεση της ενίσχυσης 

επιλεγμένων αδύναμων τμημάτων της κοινωνίας μέσα από τη χρησιμο-
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ποίηση του συγκεκριμένου διοικητικού εργαλείου, αποτελεί, σαφώς, την 

αιχμή του δόρατος της αποστολής της δημόσιας διοίκησης. 

Τα μειονεκτήματα του εν λόγω εργαλείου είναι τα κάτωθι: 

 Χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο σχεδόν πάντα τα αποτελέσματα αρ-

γούν να γίνουν αντιληπτά (Budlender και Hewitt, 2003). Σύμφωνα με 

τους ίδιους συγγραφείς, η υπομονή είναι συνήθως βασικό προαπαιτούμε-

νο για να κατανοήσουμε σωστά τη μεθοδολογία, να διακρίνουμε τα ση-

μεία εισόδου (αρχή της εφαρμογής του εργαλείου), να συνάψουμε απα-

ραίτητες συμμαχίες και να αναπτύξουμε το επιλεγόμενο πρόγραμμα. 

 Η εφαρμογή του εργαλείου δεν μπορεί να οδηγήσει σε ριζοσπαστικές αλ-

λαγές στον τομέα της ευαισθησίας των φύλων, καθώς οι αλλαγές θα είναι 

λίγες και η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του θα γίνεται αργά, λόγω 

έλλειψης γνώσης, ευρύτερα, πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο (Οικο-

νομική Επιτροπή για την Αφρική, 2001). Όμως, σύμφωνα πάντα με την ί-

δια επιτροπή του Ο.Η.Ε., σε μακροχρόνια περίοδο, αναμένεται να ανα-

πτυχθούν δυνατότητες στο σύνολο της κοινωνίας ευαισθητοποιώντας 

τους πολίτες σε θέματα φύλου, όπως επίσης να αναπτυχθεί ένα αποτελε-

σματικό πλαίσιο εργαλείων με στόχο τον κατά φύλο προσανατολισμένο 

προϋπολογισμό. 

 Είναι πολύ πιθανό να μην παρέχει επαρκείς πληροφορίες σε επαγγελμα-

τίες που δεν είναι εξοικειωμένοι με τους προϋπολογισμούς φύλων (Brown 

και Repucci, 2009). 

 Λόγω της φύσης του εργαλείου, που απαιτεί πολιτική σύμπραξη και κα-

τανόηση του όλου εγχειρήματος, είναι αρκετά πιθανό να υπάρξουν εμπό-

δια κατά την εφαρμογή του (Budlender και Hewitt, 2003). 

 Σίγουρα, το ότι αποτελεί οδηγό και όχι σταθερή μέθοδο, είναι ως ένα 

βαθμό μειονέκτημα (Brown και Repucci, 2009). 

 

2.1.14. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Return on Investment 

(ROI) και Social Return on Investment (SROI) 
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Είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία μέτρησης και αξιολόγησης της δημόσιας 

διοίκησης που παράγει έξι τύπους μέτρησης σχετικά με (α) την αντίδραση και τα 

προγράμματα δράσης, (β) τη μάθηση και την εμπιστοσύνη, (γ) την εφαρμογή 

και την υλοποίηση, (δ) το αντίκτυπο στη διοίκηση, (ε) την απόδοση των επενδύ-

σεων και (στ) τις ασώματες ή άυλες (intangibles) μετρήσεις (Phillips, 2008). Τα 

πλεονεκτήματα του εργαλείου αναφέρονται παρακάτω: 

 Ενισχύεται η διαφάνεια στη διοίκηση του οργανισμού, εφόσον αυτή είναι 

απαραίτητη προκειμένου να αναλυθούν τα αποτελέσματα της εφαρμογής 

του εργαλείου (Cresswell et al., 2006). 

 Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο απεικόνισης των πηγών και των προο-

ρισμών της χρηματικής καταβολής των φορολογουμένων, απαντώντας 

στη λογική πίεση που ασκούν οι τελευταίοι στον τρόπο αξιοποίησης των 

δικών τους εισφορών (Phillips και Phillips, 2009). 

 Η διαδικασία που ακολουθείται στο εν λόγω εργαλείο είναι σημαντική 

γιατί αποφέρει οφέλη απ’ ευθείας στους πολίτες-πελάτες, όπως επίσης 

ενισχύει την αξία της ίδιας της διοίκησης ως δημόσια περιουσία 

(Cresswell et al., 2006). 

 Η απεικόνιση τόσο της χρηματοοικονομικής κατάστασης, όσο και της 

κοινωνικής αξίας της υπηρεσίας-προϊόντος που προσφέρεται βοηθά στη 

λογοδοσία και τον καταμερισμό ευθυνών των διοικήσεων των υπηρεσιών 

(Phillips και Phillips, 2009). Στο παρελθόν, κάθε δημόσια υπηρεσία χα-

ρακτηριζόταν από την έλλειψη εμφάνισης εσόδων και κερδών. Αυτό το 

κενό ήρθε να καλύψει το εργαλείο ROI, χρησιμοποιώντας τα λεγόμενα 

«σκληρά» δεδομένα (παραγωγή, ποιότητα, κόστος και χρόνος), σε αντι-

διαστολή με την αντίληψη της ύπαρξης μόνο «μαλακών» δεδομένων στο 

δημόσιο τομέα (Phillips και Phillips, 2009). 

Τα βασικά του μειονεκτήματα είναι τα εξής: 

 Προκειμένου, κάποιος οργανισμός να κατορθώσει να εφαρμόσει με αξιο-

πιστία τα δύο αυτά εργαλεία, κρίνεται απαραίτητη η αντοχή στην οικονο-

μική προετοιμασία του ίδιου του οργανισμού (Cresswell et al., 2006). 

Σύμφωνα με τους ίδιους συγγραφείς, είναι αρκετά δαπανηρό το όλο εγ-
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χείρημα, καθώς η διαδικασία λαμβάνει χώρα σε αρκετά στάδια, τόσο στο 

ουσιαστικό επίπεδο της παροχής υπηρεσίας προς τον πολίτη-πελάτη, όσο 

και προς την εσωτερική αξιολόγηση ωφέλειας-κόστους. 

 Αν η εφαρμογή του εργαλείου γίνει μία και μοναδική φορά, τότε τα απο-

τελέσματα θα είναι αμφισβητούμενα (Cresswell et al., 2006). Ως εκ τού-

του, κρίνεται απαραίτητη η επαναληπτική διαδικασία. 

 

2.1.15. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του European Foundation for 

Quality Management (EFQM) 
 

Το υπόδειγμα EFQM βασίζεται σε εννέα κριτήρια (βλ. σχήμα 2), πέντε από τα 

οποία αποτελούν «προϋποθέσεις» για την εφαρμογή του και τα υπόλοιπα τέσσε-

ρα αποτελούν την ομάδα των «αποτελεσμάτων» (EFQM web-site, 2013). 

 

 

Τα βασικότερα πλεονεκτήματα του υποδείγματος παραθέτονται αμέσως: 

Σχήμα 2 

Πηγή: EFQM Web-site, 2013 
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 Στηρίζεται στην έννοια της ποιότητας, η οποία περιλαμβάνει την αυτό-

αξιολόγηση, τη συνεχή βελτίωση, την καλή επικοινωνία, τη συμμετοχή, 

την ομαδική εργασία και την ενδυνάμωση (Jackson, 1999). Επιπλέον, ε-

στιάζει στην πεποίθηση ότι η αριστεία εξαρτάται από την εξισορρόπηση 

και την ικανοποίηση των αναγκών των ενδιαφερόμενων φορέων (EFQM 

Web-site, 2013). 

 Είναι ένα εργαλείο που παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να αντιληφ-

θεί τη συνολική εικόνα του οργανισμού, λαμβάνοντας εμπεριστατωμένη 

άποψη για τις προτεραιότητές του (EFQM Excellence Model, 2013). Με 

αυτό τον τρόπο, δείχνει το δρόμο για τη δράση που χρειάζεται να ανα-

ληφθεί προκειμένου να επέλθει η πολυπόθητη βελτίωση. 

 Η δομή του εργαλείου χαρακτηρίζεται ως πρακτική και φιλική προς το 

χρήστη (EFQM Excellence Model, 2013). 

 Επειδή ακριβώς το εργαλείο αυτό στηρίζεται πάνω στη λογική πως οτι-

δήποτε μετριέται θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, δίνει την αίσθηση 

της στήριξης στο προσωπικό των υπηρεσιών, δεδομένου επιπρόσθετα, ότι 

μπορεί να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις απαιτήσεις των ελέγχων 

ποιότητας (Jackson, 1999). 

 Παρέχει στον χρήστη ένα σημείο εκκίνησης προκειμένου να σχεδιαστούν 

προγράμματα βελτίωσης του οργανισμού με στόχο την πορεία μετάβασης 

προς την Αριστεία (EFQM Excellence Model, 2013). 

 Αποτελεί ένα εργαλείο που η αξιοπιστία του μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

«επίδειξη» σε ήδη υπάρχοντες και μελλοντικούς πελάτες, θεωρώντας 

την, και ούσα, ουσιαστική βελτίωση (EFQM Excellence Model, 2013). Έ-

τσι, η προβολή του οργανισμού προς τους πολίτες δίνει τη δυνατότητα 

για περισσότερη στήριξη στο έργο του. 

 Το εργαλείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο κοινού κώδικα επι-

κοινωνίας με άλλους καλά οργανωμένους και επιτυχημένους οργανι-

σμούς που χρησιμοποιούν το υπόδειγμα EFQM (EFQM Excellence 

Model, 2013). 

Τα αρνητικά του στοιχεία είναι τα παρακάτω: 
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 Το υπόδειγμα EFQM θεωρείται ένα πρόσθετο μοντέλο στο οποίο δεν 

μπορούν να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις της αλληλεπίδρασης των δει-

κτών και των μεταβλητών (Madjid et al., 2008). Σύμφωνα πάντα με τους 

Madjid et al. (2008), τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις είναι γνωστές ως 

«συνέργειες» και μπορεί να είναι περισσότερες, σε αριθμό, από το σύνολο 

των επιμέρους αποτελεσμάτων. 

 Επειδή το εργαλείο EFQM, ως υπόδειγμα, είναι μη δεσμευτικό (EFQM 

Excellence Model, 2013), ως ένα βαθμό έρχεται σε αντίθεση με τους όποι-

ους περιορισμούς θέτει η διοίκηση μιας δημόσιας υπηρεσίας και ως εκ 

τούτου, οι όποιες αλλαγές επέλθουν λόγω της εφαρμογής του υποδείγμα-

τος, θα χρειαστούν χρόνο, τόσο στην προετοιμασία, όσο κατά την εκτέ-

λεση (Jackson, 1999). 

 Προσπαθεί να κάνει έναν συμβιβασμό μεταξύ των κριτηρίων που χρησι-

μοποιεί, καλύπτοντας δηλαδή, τις αδυναμίες ενός κριτηρίου με τη δύναμη 

ενός άλλου (Madjid et al., 2008). Για παράδειγμα στη διαδικασία προα-

γωγής ενός υπαλλήλου σε υψηλότερη θέση στον οργανισμό, λαμβάνεται 

περισσότερο υπόψη η ικανοποίηση που αισθάνεται το σύνολο των πελα-

τών . 

 Λόγω των ποιοτικών κριτηρίων και υπό-κριτηρίων που τίθενται από το εν 

λόγω υπόδειγμα, εμφανίζεται υψηλή πιθανότητα υποκειμενικής και λαν-

θασμένης αξιολόγησης του οργανισμού (Madjid et al., 2008). 

 

2.1.16. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της Balanced Scorecard (BSC) 
 

Η πολιτεία της Utah το 2006 προσάρμοσε τη βασική Balances Scorecard των 

Kaplan και Norton (1992), με στόχο να βελτιώσει τη συνολική απόδοση της 

διοίκησης. Χρησιμοποίησε μετρήσεις βασισμένες στα αποτελέσματα που προ-

σαρμόζονταν στο στρατηγικό σχέδιο της πολιτείας και έδινε τη δυνατότητα σε 

κάθε υπηρεσία της να παρακολουθεί την απόδοσή της βάσει κάποιων κύριων 

δεικτών. Σκοπός της κυβέρνησης ήταν να εντοπίζει τα προβλήματα με άμεσο 

τρόπο, προκειμένου να παρακολουθούνται μέσω της Balanced Scorecard (Im-
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mordino, 2012). Έτσι, η ανατροφοδότηση γίνεται άμεση και οι λύσεις δίνονται σε 

σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η Balanced Score-

card, πέρα από το πολιτειακό επίπεδο, όπως έδειξε το παραπάνω παράδειγμα, 

μπορεί να χρησιμοποιείται παράλληλα και για εσωτερική ανατροφοδότηση της 

ίδιας της δημόσιας υπηρεσίας ή οργανισμού (Immordino, 2012). Τα βασικότερα 

πλεονεκτήματα του εν λόγω εργαλείου είναι τα παρακάτω: 

 Με την εφαρμογή του BSC στον δημόσιο τομέα, στηρίζεται αποτελεσμα-

τικά η ανάπτυξη, η συζήτηση και η επιλογή των δεικτών που είναι απα-

ραίτητο να δοθεί βαρύτητα σε έναν οργανισμό, προκειμένου να ληφθεί η 

ορθότερη απόφαση (Johnsen, 2001). 

 Γενικά, οι διαχειριστές κυβερνητικών υπηρεσιών, στις οποίες έχει εφαρ-

μοστεί το εργαλείο Balanced Scorecard, έχουν ισχυρή πεποίθηση ότι τα 

οφέλη που αποκομίζονται τελικά υπερβαίνουν το κόστος εφαρμογής του. 

Κυρίως τέτοιες ενδείξεις, σχετικά με την καταλληλότητα της εφαρμογής 

του υπάρχουν στη δημόσια διοίκηση (Bolivar et al., 2010). 

 Παραδοσιακά η μέτρηση της απόδοσης στους δημόσιους οργανισμούς 

στηριζόταν στη συγκέντρωση στους στόχους και τον προγραμματισμό, 

αλλά όχι στη στρατηγική (Ahmad, 2012). Ο ίδιος συγγραφέας συμπεραί-

νει ότι η εισαγωγή του εργαλείου στον τομέα των κρατικών προμηθειών 

και η ευθυγράμμισή τους με τη στρατηγική του οργανισμού, μπορεί να 

αλλάξει προς το καλύτερο τα αποτελέσματα. 

 Το εργαλείο προωθεί το διάλογο, ενθαρρύνει τη συνεργασία και γίνεται 

αφορμή για συζήτηση σχετικά με τα οράματα και τους στόχους που έ-

χουν τεθεί από τη δημόσια διοίκηση, πάνω στη βάση της στρατηγικής της 

(Bolivar et al., 2010). 

 Προσεγγίζει με πρακτικό τρόπο τον τρόπο οικονομικής διοίκησης που 

στηρίζεται στη βασική οικονομική αρχή. Για να κριθεί θετικά η αποτελε-

σματικότητά του, θα πρέπει να παρέχει τέτοιας αξίας πληροφορίες ώστε 

να υπερβαίνει το κόστος εφαρμογής του (Johnsen, 2001).  

 Παράλληλα, εκπαιδεύει τα ενδιαφερόμενα μέρη (διευθυντικά στελέχη και 

εργαζόμενους) στον έλεγχο της διαχείρισης (Johnsen, 2001). 
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Τα μειονεκτήματά του είναι τα παρακάτω: 

 Προκειμένου να εφαρμοστεί το εργαλείο αυτό στη δημόσια διοίκηση α-

ντιμετωπίζει το εμπόδιο της γραφειοκρατίας. Η σύνταξη του προϋπολο-

γισμού στο δημόσιο τομέα γίνεται τουλάχιστον δύο χρόνια πριν (Ahmad, 

2012) και ως εκ τούτου δεν μπορεί να οδηγήσει την δημόσια υπηρεσία σε 

υψηλά στάνταρ αποτελεσματικότητας. 

 Συνήθως, στο δημόσιο τομέα η συλλογή δεδομένων, που είναι προϋπόθε-

ση για την εφαρμογή του Balanced Scorecard καθυστερεί (Ahmad, 2012). 

Το ίδιο συμβαίνει και με την υποβολή των εκθέσεων προόδου και ελέγ-

χου. 

 Απαιτεί υψηλού επιπέδου εκπαίδευση (Bolivar et al., 2010), πράγμα που 

συνεπάγεται υψηλό κόστος. 

 Έχει υψηλό κόστος από τη σκοπιά της πολύωρης απασχόλησης ανθρώ-

πινου δυναμικού (ανθρώπινων πόρων) (Bolivar et al., 2010). 

 Η ευελιξία στον τομέα των προσλήψεων και της εκπαίδευσης είναι περι-

ορισμένη, με αποτέλεσμα την αναποτελεσματική εφαρμογή του εργαλεί-

ου (Ahmad, 2012). 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

 

3. Περιπτωσιακή μελέτη. 

 

Προκειμένου να γίνει κατανοητή η εφαρμογή των εργαλείων που παρουσιάστη-

καν στα προηγούμενα δύο μέρη, κρίνεται σκόπιμη η παράθεση μιας περιπτωσια-

κής μελέτης. Το εργαλείο που επιλέχθηκε να τονιστεί η αποτελεσματικότητά του 

είναι εκείνο του Common Assessment Framework (CAF). 

 

3.1. Εφαρμογή του CAF στο τμήμα Ακαδημαϊκών Υπηρεσιών του Πανεπι-

στημίου της Évora στην Πορτογαλία. 
 

Οι Nogueiro και Saraiva παρουσίασαν το 2008, στο 6ο Διεθνές Συνέδριο για την 

Εκπαίδευση, τα Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογικές Εφαρμογές (EI-

STA – Education and Information Systems, Technologies and Applications) 

(EISTA 2008) και στο 2ο Διεθνές Πολυσυνέδριο για την Κοινωνία, την Πληρο-

φορική και τη Πληροφορική (IMSCI 2008 – International Multi-Conference on 

Society, Cybernetics and Informatics), τις αλλαγές που επέφερε στην ποιότητα 

των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου της Évora της Πορτογαλίας. 

 

3.1.1. Γιατί επιλέχθηκε το πανεπιστήμιο της Évora; 
 

Βασικός στόχος της ποιότητας, σύμφωνα με τον Loffler (2001), είναι να παρέχει 

στον οργανισμό τη δυνατότητα να μάθει περισσότερα για τον εαυτό του. Επίσης, 

η εφαρμογή των αρχών ποιότητας μπορεί να εφαρμοστεί σε βιομηχανικές οργα-

νώσεις, καθώς και σε όλα τα τμήματα του δημόσιου τομέα (Loffler, 2001, 

Pritchard, 2002b και Stare et al., 2008). Ένα από τα πιο διαδεδομένα εργαλεία, 

που βοηθούν στην παροχή θεμάτων συγκριτικής αξιολόγησης, αλλά κυρίως συ-
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νεχούς βελτίωσης είναι το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Common Assessment 

Framework ή CAF). 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω, οι Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες του Πανεπιστη-

μίου της Évora αποδείχθηκε ότι ήταν η ιδανική επιλογή, δεδομένου ότι είναι μια 

υπηρεσία άμεσης επαφής (front-office) με την ακαδημαϊκή κοινότητα (διδακτι-

κού, διοικητικού, διευθυντικά στελέχη και φοιτητές). 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή του υποδείγματος CAF βασίστηκε σε μεθο-

δολογικά εργαλεία της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Απασχόλησης της 

Πορτογαλίας (DGAEP, βλέπε σχήμα 3), τα οποία είχαν ήδη βελτιωθεί, λόγω τό-

σο των εμπειριών των δημόσιων οργανισμών της πορτογαλικής υπηρεσίας, όσο 

και των εμπειριών των υπόλοιπων φορέων της χώρας και της συγκριτικής αξιο-

λόγησης με άλλες υπηρεσίες ευρωπαϊκών χωρών. 

 

3.1.2. Οι τρεις φάσης υλοποίησης του CAF 
 

Προκειμένου να εφαρμοστεί σωστά το υπόδειγμα CAF θα πρέπει να ακολουθη-

θούν οι τρεις φάσεις υλοποίησής του, όπως φαίνονται στο σχήμα 4: 

 

Σχήμα 3 

Το υπόδειγμα CAF προσαρμοσμένο από τη DGAP (2003) 
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1η φάση – Οργάνωση της διαδικασίας αυτό-αξιολόγησης 
 

Τα στάδια της πρώτης φάσης που έπρεπε να ακολουθηθούν ήταν τα εξής: 

1) Έπρεπε ο ηγέτης να δεσμευτεί ότι θα υποστηρίξει τη χρήση του CAF σε 

όλες του τις διαστάσεις, προκειμένου να ερμηνεύσει τη διαδικασία της 

αυτό-αξιολόγησης και τις δράσεις που θα πρέπει να αναπτυχθούν. 

Σχήμα 4 

Φάσεις εφαρμογής του CAF, προσαρμοσμένο από τη DGAP (2005) 
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2) Ήταν ανάγκη να οριστεί ο ηγέτης για να ενσωματωθεί στην ομάδα αυτό-

αξιολόγησης και να του παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και 

την τεκμηρίωση που χρειάζεται. 

3) Έπρεπε να οριστεί η ομάδα αυτό-αξιολόγησης, τα μέλη της οποίας θα 

έπρεπε να προέρχονται από διαφορετικά επίπεδα και διαφορετικούς το-

μείς του οργανισμού. 

4) Τέλος, η ομάδα ήταν αναγκαίο να ενημερωθεί σχετικά με το αντικείμενο 

ενασχόλησής της. Θα έπρεπε επιπλέον, να διασφαλιστεί η εγκυρότητα 

της ενασχόλησης και της ελεύθερης έκφρασης του κάθε μέλους της ομά-

δας, χωρίς τον κίνδυνο αντιποίνων. 

2η φάση – Εφαρμογή της διαδικασίας αυτό-αξιολόγησης 
 

Τα στάδια που χρειαζόταν να ακολουθηθούν ήταν τα εξής: 

1) Το στάδιο της ατομικής αξιολόγησης. Κάθε μέλος της ομάδας ήταν απα-

ραίτητο να αξιολογεί τον οργανισμό με ακρίβεια, εξηγώντας τα αδύνατα 

και δυνατά σημεία, καθώς με τη βοήθεια των δεικτών και εκείνα τα ση-

μεία που χρειάζεται να δοθεί βαρύτητα. 

2) Το στάδιο της επίτευξης της συναίνεσης. Η ομάδα αξιολόγησης θα συνε-

δρίαζε και θα έπρεπε να συμφωνήσει στα σημαντικά σημεία των υπό-

κριτηρίων που θα έπρεπε να δοθεί βαρύτητα. 

3η φάση – Χρήση των αποτελεσμάτων 
 

Τα στάδια που χρειαζόταν να ακολουθηθούν ήταν τα παρακάτω: 

1) Το στάδιο του καθορισμού των προτεραιοτήτων για τη διαδικασία βελτί-

ωσης. Οι διευθυντές του οργανισμού θα πρέπει να ενημερώνονται από τις 

καταγραφές των στοιχείων αυτό-αξιολόγησης, έτσι ώστε να είναι σε θέση 

να εντοπίζονται με ευκολία τα κύρια αποτελέσματα. Έπρεπε να απαντη-

θούν τα εξής ερωτήματα: «Που θέλουμε να είμαστε τα επόμενα πέντε 

χρόνια;» και «Τι πρέπει να κάνουμε για να το πετύχουμε;». Το διοικητικό 
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συμβούλιο θα πρέπει να επιλέξει τους τομείς βελτίωσης και στη συνέχει 

να καθορίσει τις προτεραιότητες. 

2) Το στάδιο σχεδιασμού και εφαρμογής ενός σχεδίου βελτίωσης. Όταν το 

CAF χρησιμοποιείται ως σημείο εκκίνησης μιας μακροπρόθεσμης διαδι-

κασίας βελτίωσης, η αξιολόγηση μπορεί να αρχίσει με τον προσδιορισμό 

των τομέων που απαιτούν μια απλή και ταχεία επέμβαση. 

3) Το στάδιο της παρακολούθησης της προόδου και επανάληψης αυτό-

αξιολόγησης. Προκειμένου να εκτιμηθεί το αν οι αλλαγές θα έχουν φέρει 

τη θεωρητική βελτίωση και αν αυτή δε βλάπτει εκείνες τις δραστηριότη-

τες που εκτελέστηκαν σωστά, θα πρέπει να προγραμματιστεί επαναξιο-

λόγηση της διαδικασίας. 

 

3.1.3. Μεθοδολογία 

 

 α. Συμμετέχοντες 

Η έρευνα διενεργήθηκε τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Οκτώβριο και Νοέμβριο του 

2007. 

Συμμετείχαν 896 σπουδαστές, οι οποίοι συμπλήρωσαν με ορθό τρόπο το ερωτη-

ματολόγιο που τους διατέθηκε, επί του συνόλου των χιλίων (1000) ερωτηματο-

λογίων που διανεμήθηκαν (συμμετοχή 89,6%). Τα ερωτηματολόγια μοιράστη-

καν είτε στις αίθουσες μαθημάτων, είτε σε χώρους όπου βρίσκονταν αρκετοί 

φοιτητές (τουλάχιστον 20). Ένας αριθμός 19 ερωτηματολογίων προσαρμόστηκε 

σε εσωτερικούς συνεργάτες των υπηρεσιών και απάντησαν σε ποσοστό 88,24%, 

που σε απόλυτα νούμερα αντιστοιχεί σε 17 έγκυρα ερωτηματολόγια. Οι διοικητι-

κοί ανταποκρίθηκαν κατά 80% (απάντησαν οι τέσσερεις από τους πέντε). 

Οι ερωτώμενοι φοιτητές ήταν στην πλειονότητά τους νέοι , με μέσο όρο ηλικίας 

τα 22 έτη. Από εκείνους ένα ποσοστό 65,9% ήταν μεταξύ 20-29 ετών. Το 93,3 % 

από αυτούς ήταν άγαμοι. Επίσης, το 63,6% ήταν γυναίκες και το 89,5 % ήταν τα-

κτικοί φοιτητές . 
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Οι εσωτερικοί συνεργάτες και οι διοικητικοί υπάλληλοι των Ακαδημαϊκών υπη-

ρεσίες ήταν στην πλειοψηφία τους νεαροί ενήλικες με μέσο όρο ηλικίας τα 35 

έτη , 67 % και 75 % από αυτούς, αντίστοιχα , ήταν έγγαμοι. Οι γυναίκες συνεργά-

τες αντιπροσωπεύουν το 78 % και αντίστοιχα, οι γυναίκες διοικητικοί υπάλληλοι 

το 100 %! Το 70% των συνεργατών δήλωσαν ότι είχαν αποφοιτήσει από το αντί-

στοιχο λύκειο της Πορτογαλίας, ενώ το 30% ότι κατείχε μεταπτυχιακό τίτλο. Ε-

πίσης, Το σύνολο των ερωτηθέντων διοικητικών υπαλλήλων είχε μεταπτυχιακό 

τίτλο (ποσοστό 100%). 

 

 Μεταβλητές 

Οι εξεταζόμενες μεταβλητές ήταν τα τέσσερα κριτήρια των προϋποθέσεων του 

CAF, δηλαδή (α) την Ηγεσία, (β) τη Στρατηγική και το Σχεδιασμό, (γ) τη Διοί-

κηση των Ανθρώπινων Πόρων και (δ) τη Διοίκηση των Διαδικασιών και των Αλ-

λαγών. 

 (α) Ηγεσία. Το κριτήριο της ηγεσίας «... χαράσσει το δρόμο που θα πρέπει 

να ακολουθήσει ο οργανισμός, αναβαθμίζοντας την αποστολή του, την οπτική πα-

ρακολούθησης και ελέγχου, καθώς και τις αξίες που προσθέτει» (CAF, 2013, p. 17). 

Με λίγα λόγια, βοηθά τους ανθρώπους στη διάρκεια εφαρμογής του συστήματος 

διοίκησης να αναπτύξουν δράσεις και συμπεριφορές προκειμένου να προσθέ-

σουν αξία στον οργανισμό. 

 (β) Στρατηγική και Σχεδιασμός. Το κριτήριο αυτό συλλέγει πληροφο-

ρίες για τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες των ενδιαφερομένων, χρησιμο-

ποιώντας τες στην ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδίων και βοηθά στην εφαρμο-

γή των σχεδίων αυτών, εφαρμόζοντας και επιθεωρώντας την ενσωμάτωση της 

καινοτομίας και της αλλαγής σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού (CAF, 2013). Σε 

πρώτη φάση, στη φάση της συλλογής των πληροφοριών, επιτρέπει τη διάγνωση 

αν και κατά πόσο η στρατηγική που ακολουθείται αναπτύσσεται βασίζεται σε  

κατάλληλες πολιτικές, σχέδια, στόχους και διαδικασίες (Nogueiro και Saraiva, 

2008). 
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 (γ) Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων. Με τον σχεδιασμό, τη δίκαιη διαχεί-

ριση και τη βελτίωση των ανθρώπινων πόρων, επιτυγχάνεται η εναρμόνισή τους 

με τους στόχους του οργανισμού (CAF, 2013). Αυτό επιτυγχάνεται με τη γνώση 

του τρόπου διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και αξιολόγησής του σχετικά 

με το βαθμό ικανοποίησης (Nogueiro και Saraiva, 2008). 

 (δ) Διαδικασία και Αλλαγές. Το κριτήριο αυτό βοηθά στον διαρκή 

προσδιορισμό, σχεδιασμό,  διαχείριση και καινοτομία πάνω σε θέματα διαδικα-

σίας, σε συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ακόμη και σε συντονισμό με 

άλλους αντίστοιχους οργανισμούς (CAF, 2013). Στην ουσία, γίνεται διάγνωση και 

αξιολόγηση των διαδικασιών, τον τρόπο που ο οργανισμός τις αντιλαμβάνεται, 

τις διαχειρίζεται και τις βελτιώνει (Nogueiro και Saraiva, 2008). 

Τελικά, τα τέσσερα αυτά κριτήρια θα δώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα στην 

Ακαδημαϊκή Υπηρεσία. 

Όπως έγινε αντιληπτό, το πέμπτο κριτήριο του CAF, εκείνο της Συνεργασίας και 

των Πηγών (χρηματοδότησης, τεχνογνωσίας, πληροφοριών και λειτουργιών), 

δεν χρησιμοποιήθηκε για το λόγο ότι οι Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες της Πορτογαλί-

ας, λόγω της φύσης τους, δεν μπορούν να προβούν σε αξιολόγηση και βελτίωση 

αυτών των τομέων. 

 

3.1.4. Ληφθέντα αποτελέσματα 
 

Μετά την επεξεργασία των ερωτηματολογίων προέκυψαν τα παρακάτω συμπε-

ράσματα: 

 Δυνατά σημεία: 

1) Η διαδικασία για την ενσωμάτωση νέων συνεργατών ήταν ικανοποιητική. 

2) Υπήρξε ευθυγράμμιση του σχεδιασμού και του στρατηγικού σχεδιασμού. 

3) Υπήρξε ευθυγράμμιση της διαχείρισης και βελτίωσης των ανθρώπινων 

πόρων με τους στρατηγικούς στόχους των Ακαδημαϊκών Υπηρεσιών. 

4) Οι προϊστάμενοι ήταν δεκτικοί στις αλλαγές. 
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 Αδύνατα σημεία: 

1) Η αποστολή και το όραμα δεν μετατρέπονται σε στρατηγικούς και επι-

χειρησιακούς στόχους και δράσεις. 

2) Μικρή συμμετοχή των συνεργατών στο διάλογο και στις αντιπροσωπείες 

ανάληψης ευθύνης. 

3) Ανεπαρκές ωράριο λειτουργίας και μεγάλος χρόνος αναμονής. 

4) Οι συνεργάτες δεν έχουν επαρκή αυτονομία για να κάνουν διεκπεραιώ-

νουν τις καθημερινές δραστηριότητές τους. 

5) Ανεπαρκείς τηλεφωνικές απαντήσεις. 

6) Λανθασμένη αποστολή των εντύπων με ηλεκτρονικό τρόπο. 

7) Ανεπαρκής χώρος για την παρακολούθηση των πελατών. 

8) Ο χρόνος για απαντήσεις σε αιτήματα είναι αρκετά μεγάλος. 

9) Οι υπηρεσίες δεν είναι εκσυγχρονισμένες. 

10) Υπάρχει έλλειψη των τεχνικών μέσων, καθώς και του ανθρώπινου δυνα-

μικού με εξειδικευμένα προσόντα. 

11) Ανυπαρξία της ίσης μεταχείρισης, των ευκαιριών στις διαδικασίες προα-

γωγής και της ικανότητας ανάπτυξης. 

12) Έλλειψη ευκαιριών για εξέλιξη της σταδιοδρομίας. 

13) Ελλειμματικές συνθήκες για την υγιεινή, την ασφάλεια, τον εξοπλισμό 

και τις υπηρεσίες. 

14) Δεν είχαν ποτέ αναγνωρίσει την ανάγκη για λήψη μέτρων βελτίωσης των 

διαδικασιών. 

15) Δεν δίνονταν κίνητρα στους συνεργάτες για τη δια βίου μάθηση. 

16) Οι συνεργάτες δεν ήταν δεκτικοί στις αλλαγές. 

 

 Βελτιώσεις που επήλθαν μετά την αυτό-αξιολόγηση: 

1) Υπήρξε ριζική αλλαγή στον τρόπο εφοδιασμού. 

2) Μειώθηκε ο βαθμός γραφειοκρατίας στις διαδικασίες και αντικαταστά-

θηκε από την απλότητα. 
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3) Μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων από πριν δίνουν τώρα προσοχή 

στους πελάτες και τους εξυπηρετούν με καλύτερο τρόπο. 

4) Τώρα πλέον δίνονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μετάβαση 

σε προγραμμάτων σπουδών της Μπολόνια (πρόκειται για πρόγραμμα α-

νταλλαγής μαθητών που συμμετέχουν πανεπιστήμια ευρωπαϊκών χω-

ρών). 

5) Μειώθηκαν οι χρόνοι απάντησης σε οποιοδήποτε ερώτημα δεχόταν η υ-

πηρεσία. 

6) Περισσότερες σε αριθμό και πιο κατανοητές ανακοινώσεις σημαντικών 

προθεσμιών και άλλων πληροφοριών. 

7) Πλέον, το πρόγραμμα των μαθημάτων είναι προσιτό πριν από την έναρξη 

της περιόδου εγγραφών των φοιτητών. 

8) Η υπηρεσία, είναι πλέον, ανοιχτή για το κοινό, τόσο την ώρα του μεσημε-

ριανού, όσο και μετά το κανονικό ωράριο λειτουργίας. 

9) Καλύτερα έπιπλα και χώρους για άτομα με κινητικά προβλήματα. 

10) Πλέον, η υπηρεσία είναι αποκεντρωμένη (υπάρχει ένα γραφείο σε κάθε 

κτίριο του πανεπιστημίου). 

11) Οι απαντήσεις που δίνονται για την επίλυση προβλημάτων δίνονται σε 

βραχύτερο χρόνο. 

12) Παρέχονται περισσότερες πληροφορίες για τις προσφερόμενες υπηρεσί-

ες. 

Τα παραπάνω συμπεράσματα εξήχθησαν μετά από ανάλυση των τριών τύπων 

ερωτηματολογίων που δόθηκαν στις τρεις προαναφερόμενες ομάδες, χρησιμο-

ποιώντας το στατιστικό πακέτο SPSS (Statistical Package for the Social Science).  

 

3.1.5. Συμπεράσματα από την περιπτωσιακή μελέτη 
 

Μέσα από την εφαρμογή του CAF στο Πανεπιστήμιο της Évora, εξήχθησαν συ-

μπεράσματα χρήσιμα για τη μέχρι πρότερη πορεία των Ακαδημαϊκών Υπηρεσιών 

του Πανεπιστημίου, καθώς έγιναν αλλαγές χρήσιμες για τη συνέχεια. 
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Σύμφωνα με τους Nogueiro και Saraiva (2008), αποδείχθηκε ότι: 

(α) η αποστολή και το όραμα του Πανεπιστημίου της Évora αναγνωριζόταν από 

όλους τους συμμετέχοντες, 

(β) τα διευθυντικά στελέχη ήταν πιο δεκτικά σε αλλαγές, σε αντίθεση  με τους 

συνεργάτες. 

(γ) γενικά, υπήρχε μια καλή ηγεσία, ανεξάρτητα από την έλλειψη συλλογικής 

συμμετοχής στον καθορισμό στόχων ή στον καθορισμό της στρατηγικής των 

υπηρεσιών και 

(δ) οι άνθρωποι δεν έχουν κίνητρο να προβούν σε ενέργειες συνεχούς κατάρτι-

σης. 

Συνεπώς, μετά την αυτό-αξιολόγηση, οι Ακαδημαϊκές υπηρεσίες της Évora, έ-

χουν πλέον ορισμένους δείκτες που παρακολουθώντας τους, μπορούν να βελ-

τιώνουν συνεχώς την εικόνα της απόδοσης (Nogueiro και Saraiva, 2008). Όπως 

αναφέρουν οι ίδιοι οι ερευνητές: 

 «Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη μελέτη, μας επιτρέπουν να πούμε 

ότι χρειάζεται να γίνουν ακόμη πολλά από τις Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες του Πανεπι-

στημίου της Évora, προκειμένου να επιτευχθεί η αριστεία. [...] Η λίστα με προτάσεις 

για την επίτευξη ενός «πολύ καλού» επιπέδου είναι μεγάλη». 
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

4. Συμπεράσματα 

 

Ο βασικός στόχος των επιχειρήσεων για αύξηση της κερδοφορίας και βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας (Huang και Dastmalchian, 2006), μέσω της αφοσίωση 

των πελατών τους, δεν αποτελεί προνόμιο σκέψης του ιδιωτικού τομέα. Όπως 

αναφέρει ο Paarlberg (2007, p. 226): 

«...ο προσανατολισμός στον πελάτη αποτελεί στόχο της δημόσιας διοίκησης, 

που είναι απίθανο να εξαφανιστεί τα επόμενα χρόνια. Η παγκόσμια οικονο-

μία και οι κοινωνικές αλλαγές που επήλθαν τις τελευταίες δεκαετίες έχουν 

δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες, υπό τις οποίες οι διαχειριστές (managers) 

των δημόσιων διοικήσεων ανταποκρίθηκαν επαρκώς στο ολοένα και περισ-

σότερο απαιτητικό πλήθος πολιτών...». 

Ούτε όμως και η αριστεία είναι αποκλειστικά στόχος των ιδιωτικών επιχειρήσε-

ων. Όπως δείχθηκε στην περιπτωσιακή μελέτη των Nogueiro και Saraiva (2008) 

που παρατέθηκε, η βελτίωση και η εξέλιξη, καθώς και η αριστεία, επιτυγχάνο-

νται, ακόμη και σε υπηρεσίες δημόσιων υπηρεσιών, χωρίς να διαθέτουν το χα-

ρακτηριστικό του καθολικού ενδιαφέροντος των πολιτών της χώρας τους. 

Τα εργαλεία έρευνας και βελτίωσης της δημόσιας διοίκησης, συνέβαλαν αρκετά 

στην κατανόηση της εξέλιξης των αναγκών των πολιτών της κάθε ενδιαφερόμε-

νης χώρας. Όπως είναι φυσικό, ο πλανήτης που κατοικούμε όλοι μας, έχει φα-

ντάζει πλέον μικρός, καθώς οι αποστάσεις μεταξύ των πολιτών των χωρών έ-

χουν μειωθεί, σε σημείο οι ανάγκες τους να ποικίλουν και να εξελίσσονται. Μέσα 

σε αυτό το πλαίσιο οπτικής, η δημοσία διοίκηση δεν θα ήταν σε θέση να λει-

τουργήσει ομαλά για μεγάλο χρονικό διάστημα, αν δεν ανατροφοδοτούνταν ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα και δεν επιζητούσε την αριστότητα. 
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Πέρα από την ακαδημαϊκή προσέγγιση της χρήσης και των αποτελεσμάτων που 

θεωρητικά παρουσιάζουν τα εργαλεία αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης, α-

ποδεικνύεται, στην πράξη πλέον, ότι την τελευταία δεκαετία αναπτύχθηκαν και 

εφαρμόστηκαν αρκετά τέτοια εργαλεία, που κατάφεραν να επιφέρουν αξιοθαύ-

μαστες αλλαγές σε πολλούς τομείς της δημόσιας διοίκησης ανά τον κόσμο. 

Η αξιολόγηση γενικά, μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τον εντοπισμό 

των πλεονεκτημάτων των προγραμμάτων και υπηρεσιών που εφαρμόζονται στη 

δημόσια διοίκηση, μετάδοσης της πληροφορίας στους συμμετέχοντες, όπως ε-

πίσης, εντοπισμού των τρεχουσών αναγκών της (Immordino, 2010). Παρόλα αυ-

τά, το μεγάλο στοίχημα σε κάθε δημόσιο οργανισμό, φαίνεται ότι είναι η διατή-

ρηση της αξιολόγησης, ως μέρος της κουλτούρας του. Σύμφωνα με την Immor-

dino (2010), η ενσωμάτωσή της ως συνηθισμένη πρακτική, δίνει τη δυνατότητα 

να παρέχει ανατροφοδότηση σε σημαντικό βαθμό, οδηγώντας τον οργανισμό σε 

υψηλότερα επίπεδα απόδοσης. Βασική ευθύνη των ηγετών της δημόσιας υπηρε-

σίας είναι να εισαγάγουν, σε πρώτη φάση, τη διαδικασία αξιολόγησης και στη 

συνέχεια να την υποστηρίξουν, προκειμένου να παγιωθεί, όχι μόνο ως μια σημα-

ντική διαδικασία μέσα στους κόλπους της, αλλά κυρίως ένας τρόπος σκέψης 

του τρόπου παροχής ποιοτικών υπηρεσιών (Immodrino, 2010). 

Εν κατακλείδι, τα εργαλεία δημόσιας διοίκησης, όπου και να εφαρμόστηκαν, 

πέραν των επιμέρους θετικών αποτελεσμάτων που έχουν καταφέρει να παρου-

σιάσουν, το σημαντικότερο, ίσως, επίτευγμά τους είναι η αλλαγή της νοοτροπί-

ας, σε όλη τη δομή της δημόσιας διοίκησης. Βοήθησαν και συνεχίζουν να βοη-

θούν τα μέγιστα στην προσπάθεια κατάργησης παλαιών πρακτικών και αντιλή-

ψεων. Η εξέλιξή τους συνέβαλε και συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας που 

απολαμβάνει ο πολίτης-πελάτης, εδραιώνοντας το δημοκρατικό πολίτευμα στο 

βασικό κορμό της κοινωνίας. 
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