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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ένα από τα σημαντικότερα διδάγματα της πρόσφατης διεθνούς οικονομικής 

κρίσης, η οποία εισέβαλε με βίαιο τρόπο στην ελληνική πραγματικότητα, είναι ότι δεν 

μπορεί να υπάρξει μακροχρόνια βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς την παρουσία ενός ισχυρού 

και αποτελεσματικού κράτους. Με αφετηρία την καταλυτική κριτική κατά των 

παγιοποιημένων παθογενειών της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, και δη της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, αναδεικνύεται η επιτακτική ανάγκη για μεταρρυθμίσεις, στη βάση των 

αρχών του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ, μέσω υιοθέτησης κατάλληλων Συστημάτων 

Μέτρησης Απόδοσης (ΣΜΑ). Ανάμεσα σε όλα τα ΣΜΑ που έχουν αναπτυχθεί, ένας 

ολοένα αυξανόμενος αριθμός δημοσίων φορέων υιοθετεί τη Balanced Scorecard (BSC). 

Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι διττός. Πρώτον, να διαγνώσει το βαθμό 

ετοιμότητας για θέματα απόδοσης ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της 

ελληνικής δημόσιας διοίκησης και την ανάγκη του για εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος διοίκησης και μέτρησης της απόδοσης. Δεύτερον, να αναπτύξει και να 

προτείνει προς εφαρμογή ένα μοντέλο BSC, κατάλληλα σχεδιασμένο και οριοθετημένο 

στις ανάγκες του υπό μελέτη ΟΤΑ. Για το σκοπό αυτό, υιοθετώντας την ερευνητική 

προσέγγιση της μελέτης περιπτώσεως και με εφαρμογή της αρχής της τριγωνικότητας 

(triangulation) -ανασκόπηση βιβλιογραφίας και επιχειρηματικών εγγράφων, 

ερωτηματολόγιο, δομημένες συνεντεύξεις με τα ανώτερα στελέχη-, προτάθηκε ένα 

όργανο μέτρησης της απόδοσης για το σύνολο του υπό μελέτη φορέα που 

συμπεριλαμβάνει τους κατάλληλους δείκτες, οικονομικούς και μη. Συγκεκριμένα, τα 

αποτελέσματα της εμπειρικής μελέτης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

καταδεικνύουν πως η BSC μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες ενός ελληνικού ΟΤΑ, 

με την ενσωμάτωση και διασύνδεση στις τέσσερις διαστάσεις του όλων των κρίσιμων 

παραγόντων επιτυχίας. Ως εκ τούτου, το μοντέλο που αναπτύχθηκε και οι δείκτες του 

θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως σημείο αναφοράς για την εφαρμογή της BSC 

στους ΟΤΑ και εν γένει στους φορείς της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, ως το 

καταλληλότερο σύστημα στρατηγικής διοίκησης και μέτρησης της απόδοσής τους, που 

τους εξασφαλίζει διαρκή βελτίωση με γνώμονα την ικανοποίηση των πολιτών-

επιχειρήσεων στο τρίπτυχο αποτελεσματικότητα-οικονομικότητα-διαφάνεια. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Balanced Scorecard, ελληνική δημόσια διοίκηση, Δημόσιος Τομέας, 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Σύστημα Μέτρησης Απόδοσης, Σύστημα 

Στρατηγικής Διοίκησης  
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ABSTRACT 

 

One of the most important lessons of recent global financial crisis, which 

invaded violently in Greek reality, is that there can be no long-term sustainable 

development without the presence of a strong and effective state. Starting from catalytic 

criticism against bound pathogens of Greek public administration, particularly of Local 

Government, the urgent need for reform is highlighted, based on the principles of New 

Public Management, through adoption of appropriate Performance Measurement 

Systems (PMS). Among all the PMSs that have been developed, a growing number of 

public entities adopt Balanced Scorecard (BSC). The purpose of this study is twofold. 

First, to diagnose the state of preparedness on performance of a Local Government 

Organization (LGO) of Greek public administration and the need to implement an 

integrated performance management and measurement system. Second, to develop and 

propose for implementation a BSC model, appropriately designed and delimited to the 

needs of the LGO. To this purpose, by adopting the case study research approach and 

the principle of triangulation, literature - business documents review, questionnaire and 

structured interviews with senior managers, a performance measurement instrument was 

proposed for the whole of the institution, including the appropriate indicators, both 

financial and non-financial ones. Specifically, the results of empirical study in the 

Region of Western Macedonia show that the BSC can be adjusted to the needs of a 

Greek LGO, by integrating and linking to its four dimensions all critical success factors. 

Hence, the model developed and its indicators could be used as a reference for 

implementing the BSC in LGOs and generally in Greek public administration entities, 

as the most appropriate strategic performance management and measurement system, 

which ensures them continuous improvement based on the fulfillment of citizens - 

enterprises on the triptych efficiency-economicity-transparency. 

 

 

Keywords: Balanced Scorecard, Greek public administration, Public Sector, Local 

Government Organizations, Performance Measurement System, Strategic Management 

System  
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Γραφική Απεικόνιση Δομής Ερευνητικής Διαδικασίας – Στάδια Ερευνητικού Σχεδιασμού1 

 

                                                           
1
 (Δημητριάδη, 2000, p. 25) 
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Στρατηγική συγκρότησης δείγματος: 
θεωρητική - σκόπιμη δειγματοληψία 
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επιχειρηματικών εγγράφων για τον 
προσδιορισμό της κατάλληλης 
αρχιτεκτονικής & ονοματολογίας του 
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2) Ερωτηματολόγιο διάγνωσης του 
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ολοκληρωμένου ΣΜΑ στους 
οργανισμούς της ελληνικής δημόσιας 
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επιτακτική                                                   
2) Ο βαθμός ετοιμότητας των ΟΤΑ της 
ελληνικής δημόσιας διοίκησης για 
θέματα απόδοσης είναι σχετικά μικρός 
3) Η BSC μπορεί να προσαρμοστεί στις 
ανάγκες ενός ελληνικού ΟΤΑ, ώστε να 
αποτελέσει εργαλείο στρατηγικής 
διοίκησης & μέτρησης της απόδοση 

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση (ΜΕΡΟΣ ΙΙ) 

Ανασκόπηση των ΣΜΑ & Εμπειρίες από 
την εφαρνογή τους στη διεθνή & 
ελληνική δημόσια διοίκηση 

Η προσέγγιση της BSC & Εμπειρίες από 
την εφαρμογή της στον ιδιωτικό τομέα  

Η BSC ως η πληρέστερη μεθοδολογική 
προσέγγιση μέτρησης της απόδοσης: 
από ένα σύστημα μέτρησης σε ένα 
στρατηγικό εργαλείο διοίκησης 

Εντοπισμός, Οριοθέτηση και Διατύπωση Ερευνητικού Προβλήματος (ΜΕΡΟΣ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ) 

Υπαρκτό, παγιοποιημένο πρόβλημα: 
Ανάγκη αποτελεσματικού τρόπου 
μέτρησης  και διοίκησης της απόδοσης 
στους οργανισμούς της ελληνικής 
δημόσιας διοίκησης 

Γενικός ερευνητικός σκοπός (research 
purpose): Τεκμηρίωση της άποψης ότι 
η BSC βρίσκει εφαρμογή στους 
οργανισμούς της ελληνικής δημόσιας 
διοίκησης, και δη στους ΟΤΑ, ως το 
καταλληλότερο σύστημα μέτρησης  και 
διοίκησης της απόδοσής  τους 

Επιμέρους ερευνητικοί στόχοι 
(research aims & objectives):                 
1) Σχεδιασμός ενός μοντέλου BSC 
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εφαρμογή του, σύμφωνα με τα 
χαρακτηριστικά & τις ανάγκες του 

Διαμόρφωση Εννοιολογικού (Θεωρητικού) Πλαισίου Έρευνας (ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ) 

 

Ανάπτυξη Μεθοδολογικού Πλαισίου Έρευνας (ΜΕΡΟΣ ΙV) 

 

Αξιολόγηση Ευρημάτων Έρευνας (ΜΕΡΟΣ VI) 

 

Παρουσίαση Ευρημάτων Έρευνας (ΜΕΡΟΣ V) 

 

Εντοπισμός, Οριοθέτηση και Διατύπωση Ερευνητικού Προβλήματος (ΜΕΡΟΣ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ) 

 

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση (ΜΕΡΟΣ ΙΙ) 
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ΜΕΡΟΣ I  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

 

 

Ένα ταξίδι χιλίων χιλιομέτρων αρχίζει με ένα βήμα. 

-Λάο Τσε ( 6ος αιώνας π.Χ.) 

 

Αρχή ήμισυ παντός 

-Πλάτων ( 427-347 π.Χ.)  
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1. Εισαγωγή  

Στο εισαγωγικό κεφάλαιο της παρούσας ερευνητικής εργασίας, δίδεται απάντηση 

στα εξής τέσσερα ερωτήματα: α) Ποιο είναι το υπό διερεύνηση πρόβλημα και ποιοι 

λόγοι οδήγησαν στη μελέτη του β) Ποιος είναι ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας 

γ) Ποια είναι η συνεισφορά και ποιοι οι περιορισμοί της δ) Ποια είναι η δομή της.  

1.1.  Σύντομη Περιγραφή Ερευνητικού Προβλήματος 

Στο σύγχρονο δυσμενές οικονομικά περιβάλλον των ραγδαίων κοινωνικοπολιτικών 

εξελίξεων έχει γίνει ευρέως αποδεκτό αλλά και κοινή απαίτηση ανά τον κόσμο η ανάγκη 

μεταρρυθμίσεων της δημόσιας διοίκησης και η μετατροπή της σε κομβικό φορέα 

ανάπτυξης. Με αφετηρία την καταλυτική κριτική που έχουν δεχθεί το γραφειοκρατικό 

μοντέλο οργάνωσης, που συνεχίζει επί δεκαετίες να «βαραίνει» το έργο των δημοσίων 

υπηρεσιών, αλλά και οι παγιοποιημένες παθογένειες της δημόσιας διοίκησης που 

σχετίζονται με φαινόμενα διαφθοράς, αναποτελεσματικότητας, κατασπατάλησης πόρων 

και κακοδιαχείρισης, η ανάγκη για μεταρρυθμίσεις προσανατολίζεται στην υιοθέτηση 

των αρχών του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ (ΝΔΜ) (Ρωσσίδης, 2014). Βασικές 

συνιστώσες των μεταρρυθμιστικών τάσεων είναι η υποχρέωση αυξημένης λογοδοσίας, η 

απαίτηση για αποτελεσματική λειτουργία που θα πρέπει να αποδεικνύεται και από 

οικονομική αποδοτικότητα (value for money) των χρησιμοποιούμενων πόρων και η 

μέτρηση της οργανωσιακής απόδοσης (Kaplan and Norton, 2008). 

Από την εποχή των μεταρρυθμίσεων του ΝΔΜ στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και 

στις αρχές του 1990, με πρωτοστατούσες τις αγγλοσαξονικές χώρες (Pollitt, 2000; 

Boyne, 2003), πολλά κράτη έχουν αναπροσαρμόσει τον τρόπο λειτουργίας των 

δημοσίων οργανισμών τους στη βάση των αρχών της Διοίκησης Απόδοσης 

(Performance Management), ανάλογα με την ερμηνεία που υιοθετούν. Ενώ στις ΗΠΑ το 

ΝΔΜ μεταφέρει τις αξίες και τις διοικητικές τεχνικές των ιδιωτικών επιχειρήσεων στον 

δημόσιο τομέα, στην Ευρώπη συνδέεται περισσότερο με την έννοια της διακυβέρνησης, 

η οποία δίνει έμφαση στην κοινωνία των πολιτών και στην κοινωνική δικαιοσύνη 

(Eliassen and Sitter, 2008; Ρωσσίδης, 2014).  

Η έννοια της χρηστής διακυβέρνησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη 

λειτουργία και το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) είναι υπεύθυνοι για την επίτευξη πολλαπλών στόχων εκ μέρους 

διαφόρων τοπικών ομάδων και υπόκεινται μεγαλύτερη πίεση για βελτίωση των 

αποτελεσμάτων απόδοσης, διαφάνεια και λογοδοσία. Ειδικά σήμερα, η δυσχέρεια 
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χρηματοδότησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνεπάγεται την αυξημένη 

υπευθυνότητα και λογοδοσία της αιρετής διοίκησης, η οποία επωμίζεται τη λήψη 

αποφάσεων με βαθιές, μεγάλης εμβέλειας συνέπειες για τις ζωές του τοπικού 

πληθυσμού. Οι πολίτες απαιτούν πλέον να γνωρίζουν ότι οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται στο όνομά τους είναι υψηλής ποιότητας, με βάση αποδεικτικά 

στοιχεία, ανοιχτής πρόσβασης (LGA, 2014). 

Η αυξανόμενη πίεση, τόσο από εσωτερικές όσο και από εξωτερικές πηγές, προς το 

δημόσιο τομέα, για να επιδείξει βελτιώσεις στην απόδοσή του επιτάχυνε την υιοθέτηση 

των πιο εξελιγμένων συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου της απόδοσης, όπως η BSC, η 

οποία έχει υιοθετηθεί ευρέως τόσο από κερδοσκοπικές όσο και από μη κερδοσκοπικές 

οργανώσεις σε όλο τον κόσμο (Wisniewski and Olafsson, 2004; Sharma and Gadenne, 

2011). Η έρευνα εφαρμογής της BSC στο δημόσιο τομέα έχει επεκταθεί, αν και σε 

μικρότερο βαθμό, και στο πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Kloot and Martin, 2000; 

Askim, 2004; Chan, 2004; Wisniewski and Olafsson, 2004; Farneti and Guthrie, 2008; 

Umashev and Willett, 2008; Farneti, 2009; Yetano, 2009; Northcott and Ma’amora 

Taulapapa, 2012). 

Ειδικά στην Ελλάδα, η πρόσφατη διοικητική αναδιοργάνωση που επέφερε ο Ν. 

3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») συνοδεύτηκε από εμπλουτισμό του ρόλου των 

νέων ΟΤΑ β΄ βαθμού, προς τους οποίους μεταβιβάστηκαν αυξημένες αρμοδιότητες, 

ευθύνες και απαιτήσεις. Η επιτυχής άσκηση του απαιτητικού αυτού ρόλου των νέων 

αιρετών Περιφερειών, δεδομένης της αναντίστοιχης διοικητικής και οικονομικής τους 

αυτοτέλειας και επάρκειας, είναι συνυφασμένη με την ικανότητα ουσιαστικής 

εκπλήρωσης της αποστολής τους και προϋποθέτει -πέραν της τήρησης των αρχών 

νομιμότητας και χρηστής διακυβέρνησης- την εύρυθμη, αποτελεσματική και 

αποδοτική εσωτερική τους οργάνωση (ΕΕΤΑΑ, 2011). Καθίσταται, λοιπόν, σαφές 

ότι είναι επιβεβλημένη πλέον η εξεύρεση ουσιαστικής λύσης σε δύο θεμελιώδη 

οργανωσιακά ζητήματα: στο πρόβλημα της αποτελεσματικής μέτρησης της απόδοσης 

και στο κρίσιμο ζήτημα της επιτυχούς υλοποίησης της στρατηγικής τους.  

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να απαντήσει στα προαναφερθέντα προβλήματα, 

εστιάζοντας σε μία εκ των δεκατριών Περιφερειών, στην Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας (ΠΔΜ). Το μοντέλο της Ισορροπημένης Κάρτας Επιδόσεων (Balanced 

Scorecard - BSC) προτείνεται ως το εργαλείο για τη διοίκηση της εν λόγω 

Περιφέρειας, προκειμένου να σχεδιάσει, παρακολουθήσει, αξιολογήσει και 

βελτιώσει τη δράση της και να αποκτήσει τα εχέγγυα για να λειτουργήσει ως κομβικός 

φορέας ανάπτυξης και διαχείρισης δημόσιων ζητημάτων υπερκείμενης σημασίας. Το 
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εργαλείο αυτό έχει αποδειχτεί ότι απαντά αποτελεσματικά στα δύο προαναφερόμενα 

οργανωσιακά προβλήματα και αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που αποτελεί την 

περισσότερο αποδεκτή και εφαρμοσμένη διεθνώς μεθοδολογία σε επιχειρήσεις και 

οργανισμούς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.  

1.2. Σκοπός, Στόχοι και Ερωτήματα Έρευνας 

Προκειμένου να διερευνηθεί και να προταθεί μία εφαρμόσιμη λύση στο 

πρόβλημα αποτελεσματικής μέτρησης της απόδοσης και επιτυχούς εφαρμογής της 

στρατηγικής στους οργανισμούς της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, διατυπώθηκαν ο 

σκοπός και οι στόχοι της παρούσας ερευνητικής μελέτης ως εξής: 

Επιδιωκόμενος γενικός ερευνητικός σκοπός (research purpose)  

Τεκμηρίωση της άποψης ότι η BSC βρίσκει εφαρμογή στους οργανισμούς της 

ελληνικής δημόσιας διοίκησης, και δη στους ΟΤΑ, ως το καταλληλότερο σύστημα 

μέτρησης  και διοίκησης της απόδοσής  τους.  

Επιμέρους ερευνητικοί στόχοι (research aims/objectives) 

1) Σχεδιασμός ενός μοντέλου BSC κατάλληλα διαμορφωμένου για έναν ΟΤΑ της 

ελληνικής δημόσιας διοίκησης (ΠΔΜ). 

2) Προτάσεις για επιτυχή πιλοτική εφαρμογή του, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά 

και τις ανάγκες του.  

Δεδομένου ότι η σωστή αρχή σε μια διαδικασία εξασφαλίζει τη μισή επιτυχία της, 

κατά τη γνωστή ρήση του Πλάτωνα «Αρχή ήμισυ παντός», πριν την επιτυχή ανάπτυξη 

και εφαρμογή ενός πλαισίου μέτρησης απόδοσης με βάση την προσέγγιση BSC, 

επιχειρήθηκε να εξεταστεί μια σειρά παραγόντων-προϋποθέσεων. Η οικοδόμηση ενός 

συστήματος BSC είναι πολύ περισσότερο από ένα «έργο μετρήσεων». Αντιθέτως, 

αγγίζει πολλές διαφορετικές οργανωτικές διαδικασίες, από τη δημιουργία 

αποτελεσματικής ομάδας και την καλλιέργεια κλίματος υποστήριξης και 

ενθουσιασμού για ένα έργο αλλαγής μέχρι την αποτελεσματική συλλογή και 

ανταλλαγή δεδομένων και την καθοδήγηση και κατάρτιση (Niven, 2002). Η παρούσα 

μελέτη αποτελεί μία ακόμη προσπάθεια να γεφυρωθεί η θεωρία με την εφαρμογή.  Οι 

οργανισμοί που επιβιβάζονται «στο ταξίδι» της ισορροπημένης μέτρησης απόδοσης 

πρέπει να γνωρίζουν και να είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι με τα απαραίτητα 

εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να πλοηγηθούν με επιτυχία ανάμεσα στις 

πολυάριθμες πιθανές παγίδες που σχετίζονται με ένα έργο αυτού του μεγέθους  

(Niven, 2002). 
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 Για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων της μελέτης, διατυπώθηκαν οι 

εξής ερευνητικές υποθέσεις: 

Ερευνητικές Υποθέσεις (research hypotheses) 

1) Η ανάγκη εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου ΣΜΑ στους οργανισμούς της 

ελληνικής δημόσιας διοίκησης, και δη στους ΟΤΑ, είναι επιτακτική 

2) Ο βαθμός ετοιμότητας των ΟΤΑ της ελληνικής δημόσιας διοίκησης για θέματα 

απόδοσης είναι σχετικά μικρός 

3) Η BSC μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες ενός ελληνικού ΟΤΑ, ώστε να 

αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο στρατηγικής διοίκησης και μέτρησης της απόδοσής 

του. 

Οι δύο πρώτες ερευνητικές υποθέσεις επιχειρήθηκε να επιβεβαιωθούν μέσω 

ερωτηματολογίου που διανεμήθηκε, κατά την πρώτη φάση της εμπειρικής έρευνας, 

στους Διευθυντές της ΠΔΜ. Στόχος ήταν η καταγραφή των βασικότερων στοιχείων 

που προσδιορίζουν εννοιολογικά την απόδοση στο πλαίσιο του υπό μελέτη 

οργανισμού και η διάγνωση του βαθμού ετοιμότητας και ανάγκης του τελευταίου 

για εισαγωγή και εφαρμογή ενός ΣΜΑ όπως η BSC, ως αφετηρία του εγχειρήματος. 

Προκειμένου να επιβεβαιωθεί η τρίτη ερευνητική υπόθεση και να 

διερευνηθούν περαιτέρω οι δύο πρώτες υποθέσεις, πραγματοποιήθηκαν 

συνεντεύξεις με τους Διευθυντές των οριζόντιων υπηρεσιών, κατά τη δεύτερη φάση 

της εμπειρικής έρευνας. Στόχος ήταν η παράθεση ποιοτικών σχολίων σχετικά με τις 

προϋποθέσεις εφαρμογής ενός ΣΜΑ στο πλαίσιο του υπό μελέτη φορέα και ο 

προσδιορισμός των δομικών στοιχείων της BSC, κατάλληλα προσαρμοσμένων στη 

στρατηγική και στις ιδιαιτερότητες του φορέα.  

Μετά το πέρας των δύο φάσεων της εμπειρικής έρευνας, κατέστη δυνατή η 

κατασκευή μίας ισορροπημένης κάρτας επιδόσεων για το συνολικό επίπεδο της 

ΠΔΜ, στην απλοποιημένη της μορφή. Η κατασκευή έγινε βάσει του προτεινόμενου 

από τους Kladogeni and Hatzigeorgiou (2011) μοντέλου (βλ. ενότητα 4.1.) και με 

οδηγό τα βήματα που προτείνονται στη βιβλιογραφία (Kaplan, 1996; Niven, 2002; 

2003; 2005; 2006; Κυριαζόγλου και Πολίτου, 2005) (βλ. ενότητα 4.2.) αλλά και στο 

ελληνικό θεσμικό πλαίσιο (Εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΔΑ, ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270/1-3-2007 

«Ανάπτυξη Συστήματος Στρατηγικής Διοίκησης (ν. 3230/2004)»). Ο γενικός 

ερευνητικός σκοπός επιτεύχθηκε μετά και την παράθεση προτάσεων για την επιτυχή 

πιλοτική εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου. 
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1.3. Συνεισφορά και Περιορισμοί Έρευνας 

Το μεγαλύτερο μέρος της εμπειρικής βιβλιογραφίας σχετικά με την BSC αφορά 

την υιοθέτηση του μοντέλου από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ πολύ λιγότερες είναι οι 

μελέτες που αναφέρονται στην εφαρμογή του από οργανισμούς του δημόσιου τομέα  

(Allen Kwokwah Yeung and Julia Connell, 2006; Greatbanks and Tapp, 2007; Northcott 

and Ma’amora Taulapapa, 2012). Επιπλέον, ενώ ορισμένοι τομείς του δημόσιου τομέα 

έχουν εξεταστεί πολύ περισσότερο από άλλους, όπως ο τομέας της υγειονομικής 

περίθαλψης, για τον οποίο έχουν διεξαχθεί μελέτες εφαρμογής της BSC σε διάφορες 

χώρες, άλλοι δημόσιοι τομείς έχουν σχετικά παραμεληθεί, όπως η Τοπική 

αυτοδιοίκηση (Northcott and Ma’amora Taulapapa, 2012), η οποία αποτελεί το 

πλαίσιο για την παρούσα μελέτη. 

Οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες εξετάζουν τα αποτελέσματα από την 

εφαρμογή της μεθόδου και λίγες είναι εκείνες που ερευνούν πώς η BSC 

τροποποιείται στην πράξη για να προσαρμοστεί στο πλαίσιο των ΟΤΑ (Northcott and 

Ma’amora Taulapapa, 2012). Ένας μικρός αριθμός μελετών έχει καταδείξει θετικά 

αποτελέσματα από τη χρήση της BSC σε ΟΤΑ (Kloot and Martin, 2000; Chan, 2004;  

Niven, 2006), αλλά και την ύπαρξη προκλήσεων που αντιμετωπίζει η υλοποίηση της 

μεθόδου σε αυτούς τους οργανισμούς (McAdam and Walker, 2003; Wisniewski and 

Olafsson, 2004; Sharma and Gadenne, 2011). Δεδομένου του σημαντικού μεγέθους 

των κλάδων τοπικής αυτοδιοίκησης πολλών κρατών, τα ανωτέρω ευρήματα 

θεωρούνται ελάχιστα και, ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητη περαιτέρω έρευνα ως 

προς την εφαρμογή της BSC στους ΟΤΑ. 

Ειδικά στην Ελλάδα, παρόλο που ο δημόσιος τομέας βρίσκεται στην πρώτη 

γραμμή των διοικητικών μεταρρυθμίσεων διεθνώς και η μεθοδολογία της BSC 

εισήχθη προ δεκαετίας ως το αποτελεσματικότερο μέσο εφαρμογής της στρατηγικής 

των δημόσιων οργανισμών (Ν. 3230/2004; ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270/1-3-2007 εγκύκλιος 

ΥΠΕΣΔΔΑ), ελάχιστες είναι οι εμπειρικές μελέτες που έχουν εξετάσει την εφαρμογή 

της μεθόδου στο πλαίσιο του δημόσιου τομέα (Karra and Papadopoulos, 2005; Karra 

and Papadopoulos, 2008) και, ειδικότερα, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Kladogeni and 

Hatzigeorgiou, 2011). Όπως αναφέρουν οι τελευταίοι, μέχρι τώρα, δεν έχει 

καταγραφεί καμία ολοκληρωμένη εφαρμογή της BSC σε ελληνικό ΟΤΑ, παρά μόνο 

οι μεμονωμένες προσπάθειες δύο πρωτοπόρων Δήμων, Αμαρουσίου στην Αθήνα και 

Ιεράπετρας στην Κρήτη, οι οποίοι έχουν καθιερώσει σύνολα στόχων και δεικτών, 

χωρίς όμως διασύνδεση εντός των προοπτικών της BSC.  
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Υπό αυτά τα δεδομένα, η παρούσα μελέτη συμβάλλει στην ενίσχυση της 

σχετικής έρευνας που αρχίζει να διεξάγεται στην ελληνική δημόσια διοίκηση. 

Παρέχει ένα συμπλήρωμα των σχετικών μελετών, προσαρμόζοντας το βασικό 

μοντέλο BSC στο στρατηγικό σχεδιασμό των ΟΤΑ, διερευνώντας τους 

ανασταλτικούς παράγοντες εφαρμογής του και προτείνοντας, βάσει αυτών, τις 

διαδικασίες που τα εμπλεκόμενα στελέχη μπορούν να ακολουθήσουν για την 

επιτυχή εφαρμογή του πλαισίου. Παράλληλα, συνεισφέρει στην απόδειξη της 

καταλληλότητας του ειδικά μετασχηματισμένου θεωρητικού μοντέλου που 

προτείνουν οι Kladogeni and Hatzigeorgiou (Kladogeni and Hatzigeorgiou, 2011), 

μέσω εμπειρικής προσαρμογής του στα δεδομένα και τις ανάγκες της ΠΔΜ.  

Στο επίπεδο του υπό μελέτη οργανισμού, η έρευνα αποσκοπεί στην παροχή 

χρήσιμης πληροφόρησης στην ανώτερη διοίκηση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί 

επιτυχώς το χρόνιο πρόβλημα μέτρησης της αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας, μέσα από την ανάπτυξη ενός νέου συστήματος διαχείρισης που έχει 

την BSC ως ακρογωνιαίο λίθο. Υπό αυτήν την έννοια, μπορεί να αποτελέσει έναν 

χρήσιμο οδηγό για την επιτυχή εφαρμογή της BSC στην ΠΔΜ, διερευνώντας τις 

διαδικασίες που απαιτούνται πριν αλλά και μετά την εισαγωγή της μεθόδου.  

Εντούτοις, τα ευρήματα της έρευνας μπορούν να θεωρηθούν αποσπασματικά, 

καθώς αναφέρονται σε έναν συγκεκριμένο οργανισμό και, ως εκ τούτου, αποτελούν 

μόνο ενδείξεις της υφιστάμενης συνολικής κατάστασης. Εκ προοιμίου, ο πληθυσμός 

της έρευνας, και στις δύο φάσεις της, ήταν περιορισμένος, γεγονός που επηρεάζει 

αρνητικά τη δυνατότητα γενίκευσης των ευρημάτων. Ειδικότερα, λόγω των 

παραγόντων που αναφέρονται στην ενότητα 7.4, το ποσοστό συμμετοχής κατά την 

πρώτη φάση της έρευνας ήταν σχετικά μικρό (δεκαοκτώ (18) συμμετέχοντες σε 

σύνολο τριάντα έξι (36) Διευθυντών, ήτοι ποσοστό ανταπόκρισης 50%), γεγονός 

που μείωσε σχετικά το βαθμό αξιοπιστίας των ευρημάτων. Επιπροσθέτως, η έννοια 

της BSC δεν είναι γνωστή στο ευρύτερο πλαίσιο των στελεχών της δημόσιας 

διοίκησης και τα ανώτερα στελέχη του δείγματος δεν ήταν εξοικειωμένα με αυτήν, 

κάτι που πιθανότατα μείωσε το βαθμό συνεισφοράς τους στο σκοπό της έρευνας.  

Ο βασικότερος περιορισμός, ωστόσο, έγκειται στην αδυναμία ευρείας 

συμμετοχής στελεχών στη διαδικασία διαμόρφωσης του μοντέλου BSC, λόγω της 

εκπαιδευτικής φύσης της έρευνας,. Στην πραγματικότητα, η διαδικασία της 

συνέντευξης και η συνακόλουθη σύνθεση των πληροφοριών λαμβάνει τη μορφή 

αλλεπάλληλων συσκέψεων μιας ομάδας κατάλληλα επιλεγμένων ανώτερων 

στελεχών. Προκειμένου μάλιστα να διευρυνθεί η βάση της συναίνεσης, προτείνεται 
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να δημιουργηθούν υποομάδες και να περιληφθούν εκπρόσωποι και από τα επόμενα 

επίπεδα διοίκησης και τις βασικές λειτουργίες (Kaplan and Norton, 2008). 

1.4. Δομή Έρευνας 

Η μελέτη αποτελείται από έξι μέρη που περιλαμβάνουν συνολικά εννέα 

κεφάλαια, όπως απεικονίζεται γραφικά στη σελίδα 2, ως εξής: 

ΜΕΡΟΣ I: Το πρώτο μέρος αποτελεί το εισαγωγικό κεφάλαιο, στο οποίο γίνεται ο 

εντοπισμός, η οριοθέτηση και η διατύπωση του ερευνητικού προβλήματος, του 

σκοπού και των στόχων της έρευνας.  

ΜΕΡΟΣ II: Το δεύτερο μέρος αποτελεί βιβλιογραφική ανασκόπηση και επιχειρεί 

να αναδείξει, μέσω συνθετικής κριτικής αξιολόγησης, «τι» είναι ήδη γνωστό 

αναφορικά με το θέμα, συστηματοποιώντας τα ευρήματα, προκειμένου να καταστεί 

δυνατή η ανάπτυξη του θεωρητικού και μεθοδολογικού πλαισίου.  

Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει την ανασκόπηση του πλαισίου απόδοσης και 

μιας σειράς προκλήσεων και εμποδίων στα οποία προσκρούει η επιτυχής μέτρηση 

απόδοσης και υλοποίηση της στρατηγικής, με ιδιαίτερη μνεία στην αυξανόμενη 

σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου. 

Το τρίτο κεφάλαιο, μέσω περιγραφής του υπόβαθρου, των αρχών και δομικών 

συστατικών του συστήματος BSC, εξετάζει πώς η εν λόγω μεθοδολογία λύνει τα 

θεμελιώδη σύγχρονα επιχειρηματικά ζητήματα που εξετάστηκαν στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, σηματοδοτώντας την ανάγκη μετάβασης από τα παραδοσιακά 

μονοδιάστατα συστήματα μέτρησης απόδοσης σε ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό 

σύστημα διοίκησης. Ειδικότερα, εξετάζονται οι ιδιαιτερότητες της μεθόδου ως 

σύστημα μέτρησης, στρατηγικό σύστημα διοίκησης και εργαλείο επικοινωνίας και 

παρουσιάζονται αποδεικτικά συγκριτικά στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η BSC είναι 

η πληρέστερη μεθοδολογική προσέγγιση. 

ΜΕΡΟΣ III: Το τρίτο μέρος αποτελεί το εννοιολογικό (θεωρητικό) πλαίσιο της 

έρευνας, στο οποίο αναφέρονται οι σχετικές έννοιες, τα θεωρητικά μοντέλα και τα 

κύρια ευρήματα προηγούμενων μελετών εφαρμογής της BSC στο δημόσιο τομέα και 

ειδικότερα στους ΟΤΑ, ως «καθοδηγητική βάση» για τον προσδιορισμό των 

ερευνητικών υποθέσεων και «αφετηρία» της εμπειρικής διερεύνησης του θέματος.  

Το τέταρτο κεφάλαιο επισημαίνει την ανάγκη διαφοροποίησης της BSC στο πλαίσιο 

εφαρμογής της στο δημόσιο τομέα και σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. 

Το πέμπτο κεφάλαιο εξετάζει την ανάπτυξη συστήματος στρατηγικής διοίκησης με 

βάση την BSC στην ελληνική δημόσια διοίκηση, παραθέτοντας τα απαραίτητα βήματα 
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διαμόρφωσης και εφαρμογής της στρατηγικής, με ιδιαίτερη αναφορά στο πλαίσιο της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Το έκτο κεφάλαιο αναφέρεται στα αναμενόμενα οφέλη και στους συνήθεις 

παράγοντες αποτυχίας εφαρμογής της BSC στο δημόσιο τομέα. 

ΜΕΡΟΣ IV: Το τέταρτο μέρος αποτελεί το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας και 

περιγράφει τον τρόπο διερεύνησης του θέματος.  

Το έβδομο κεφάλαιο πραγματεύεται την ερευνητική προσέγγιση, τη στρατηγική 

συγκρότησης του δείγματος, την ανάπτυξη και αξιολόγηση των ερευνητικών οργάνων 

και τη διαδικασία συλλογής των δεδομένων. 

ΜΕΡΟΣ V: Το πέμπτο μέρος αποτελεί παρουσίαση των ευρημάτων.  

Το όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζει και καταγράφει τα αποτελέσματα από την ανάλυση 

και επεξεργασία των πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων, σύμφωνα με το 

εννοιολογικό και μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας. 

ΜΕΡΟΣ VI: Το έκτο μέρος αποτελεί αξιολόγηση και αξιοποίηση των ευρημάτων.  

Το ένατο κεφάλαιο περιλαμβάνει το σχολιασμό και την ερμηνεία των 

σημαντικότερων ευρημάτων, κατά τρόπο συνθετικό του θεωρητικού, μεθοδολογικού 

και εμπειρικού τμήματος της ερευνητικής διαδικασίας , με γνώμονα τους στόχους και 

τις υποθέσεις της έρευνας. Το κεφάλαιο καταλήγει σε μία σειρά συμπερασμάτων και 

προτάσεων σχετικά με την εφικτότητα και «βιωσιμότητα» του εγχειρήματος 

εφαρμογής της δυναμικής προσέγγισης BSC στο περιβάλλον ενός ελληνικού 

δημόσιου αυτοδιοικητικού οργανισμού.  

Η έρευνα συμπληρώνεται από Παραρτήματα, στα οποία παρουσιάζονται 

απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία, για την καλύτερη κατανόηση των 

ερευνητικών ευρημάτων.   
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ΜΕΡΟΣ II  

Η BSC ΩΣ Η ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

 

 

1. Εάν δε μετράς τα αποτελέσματα, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις την επιτυχία από την 

αποτυχία.  

2. Εάν δεν μπορείς να ξεχωρίσεις την επιτυχία, δεν μπορείς να την ανταμείψεις -  και 

αν δεν μπορείς να ανταμείψεις την επιτυχία, είναι πιθανόν να ανταμείβεις την 

αποτυχία.  

3. Εάν δεν μπορείς να αναγνωρίσεις την αποτυχία, δεν μπορείς να τη διορθώσεις.  

 

(Osborne and Gaebler, 1992, pp. 146–154) 

 

 

To measure is to know 

-James C. Maxwell 

 

 

Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be 

counted.  

-Einstein 
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2. Μέτρηση Απόδοσης  και η Ανάγκη της Προσέγγισης BSC 

Η Balanced Scorecard βοηθά τους οργανισμούς στην αντιμετώπιση δύο 

θεμελιωδών ζητημάτων: Στο πρόβλημα της αποτελεσματικής μέτρησης της απόδοσης 

και στο κρίσιμο ζήτημα της επιτυχούς υλοποίησης της στρατηγικής τους. Το δεύτερο 

κεφάλαιο περιλαμβάνει την ανασκόπηση του πλαισίου απόδοσης και την 

επανεξέταση μιας σειράς προκλήσεων και εμποδίων στα οποία προσκρούει η 

επιτυχής μέτρηση απόδοσης και υλοποίηση της στρατηγικής. 

2.1. Πλαίσιο Απόδοσης – Συστήματα Μέτρησης Απόδοσης (ΣΜΑ) 

Η μέτρηση είναι ιδιαίτερα σημαντική στο σημερινό περιβάλλον. Η παροχή 

συνεπών και επίκαιρων δεδομένων σε όλους τους λειτουργικούς τομείς ενός 

οργανισμού παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την αξιολόγηση, τον 

έλεγχο και τη βελτίωση των διαδικασιών, των προϊόντων και υπηρεσιών, 

προκειμένου να καλυφθούν τόσο οι επιχειρηματικοί στόχοι όσο και οι ταχέως 

μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών (Evans and Lindsay, 2008).  

Η Μέτρηση Απόδοσης (Performance Measurement) συνίσταται ουσιαστικά στη 

διαδικασία ποσοτικοποίησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της 

δράσης, με σκοπό την εκτίμηση της προόδου προς την κατεύθυνση της επίτευξης 

προκαθορισμένων στόχων (Κυριαζόγλου και Πολίτου, 2005). Ως εκ τούτου, ένα 

Σύστημα Μέτρησης Απόδοσης (Performance Measurement System) ορίζεται ως το 

σύνολο των μετρικών, διαδικασιών, προτύπων και εργαλείων που χρησιμοποιείται 

για να ποσοτικοποιήσει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των δράσεων, 

ώστε να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση, αναφορά, αξιολόγηση και βελτίωσή 

τους. Οι στόχοι ενός ΣΜΑ μπορούν να συνοψιστούν στους εξής  (Κυριαζόγλου και 

Πολίτου, 2005):  

 Υποστήριξη της Διοίκησης και των στελεχών στην εκτέλεση της στρατηγικής 

και όλων των δράσεων με αποτελεσματικότητα, εντός ενός επιχειρηματικού και 

ηθικού πλαισίου διακυβέρνησης. 

 Ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης και της αποτελεσματικής περάτωσης των 

λειτουργιών, συναλλαγών και δραστηριοτήτων. 

 Βελτίωση της αποδοτικότητας του οργανισμού και της επισκόπησής της από όλα 

τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Η Διοίκηση Απόδοσης (Performance Management) απαρτίζεται από όλες τις 

τεχνικές που αποσκοπούν στη σχεδίαση, μέτρηση, αξιολόγηση και εφαρμογή 
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διοικητικών λειτουργιών που συμβάλλουν στη μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα 

του οργανισμού (Ρωσσίδης, 2014). Επί της ουσίας, συνίσταται (Κυριαζόγλου και 

Πολίτου, 2005): 

 στη θέσπιση συμφωνημένων στόχων απόδοσης 

 στην κατανομή και τον ορισμό προτεραιοτήτων των πόρων  

 στην πληροφόρηση των στελεχών για την ακολουθούμενη κατεύθυνση δράσης  

 στη συσχέτιση προσυμφωνημένων και πραγματοποιηθέντων αποτελεσμάτων . 

Συνακολούθως, η Μέτρηση Απόδοσης αποτελεί το βασικό στάδιο της Διοίκησης 

Απόδοσης, το οποίο καθορίζει «το πού είμαστε σε σχέση με το πού θέλουμε να 

πάμε», οδηγώντας στη βελτίωση της απόδοσης και την ανάπτυξη (Ρωσσίδης, 2014). 

Σκοπός της μέτρησης και ανάλυσης είναι να καθοδηγήσουν τον οργανισμό προς την 

επίτευξη των βασικών αποτελεσμάτων και στρατηγικών στόχων αλλά και να 

προβλέψουν και να αντιμετωπίσουν τις ταχείες ή απρόσμενες εσωτερικές ή εξωτερικές 

αλλαγές (Evans and Lindsay, 2008).  

Η Διοίκηση Απόδοσης αποτελεί μια σύγχρονη και εξελισσόμενη διοικητική 

πρακτική που διαθέτει τη δυναμική να αναδιαρθρώσει έναν ιδιωτικό ή δημόσιο 

οργανισμό, οδηγώντας τον σε εντυπωσιακή βελτίωση των επιτευχθέντων 

αποτελεσμάτων. Ο επιχειρησιακός της προσανατολισμός σε συνδυασμό με την 

εστίαση στα αποτελέσματα διαμορφώνουν μια οργανωσιακή κουλτούρα με έμφαση 

στη συνεχή βελτίωση (Ρωσσίδης, 2014). 

2.2. Η Στρατηγική Αξία της Πληροφορίας  

Αν και η παραδοχή ότι οι πληροφορίες αποτελούν δυναμικό στοιχείο ενός 

οργανισμού μπορεί να θεωρηθεί αξιωματική, αξίζει να επισημανθούν ορισμένα 

κρίσιμα ζητήματα. Οι οργανισμοί χρειάζονται την πληροφόρηση και τα μέτρα 

απόδοσης για τρεις λόγους (Castañeda-Méndez, 1999):  

1. Για να οδηγήσουν ολόκληρο τον οργανισμό σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, 

κατευθύνοντας στρατηγικές και οργανωτικές αλλαγές.  

2. Για να διαχειριστούν τους πόρους που απαιτούνται προς την κατεύθυνση αυτή , 

αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα των σχεδίων δράσης.  

3. Για να λειτουργήσουν τις διαδικασίες που κάνουν τον οργανισμό να δουλέψει και 

να βελτιώνεται συνεχώς.  

Μια ευρεία βάση μετρήσεων, συνδεδεμένων μεταξύ τους με ισχυρά συστήματα 

πληροφοριών, μπορεί να βοηθήσει στην ευθυγράμμιση των δράσεων με τις 

στρατηγικές κατευθύνσεις. Όπως αναφέρουν οι Evans and Lindsay (2008), ο Bill 
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Gates θεωρεί τις πληροφορίες ως το «ψηφιακό νευρικό σύστημα» ενός οργανισμού. 

Τα αποτελεσματικά συστήματα πληροφοριών παρέχουν τις σωστές πληροφορίες 

στους σωστούς ανθρώπους τη σωστή στιγμή. Ενδυναμωμένα άτομα με τη σωστή 

ενημέρωση μπορούν να παίρνουν πιο έγκαιρες αποφάσεις και να αναλαμβάνουν 

δράση για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.  

Σύμφωνα με μία εθνική έρευνα ανώτερων στελεχών στις πιο σημαντικές 

εταιρείες των ΗΠΑ, ένα υψηλό ποσοστό εταιρειών που βασίζουν τη διοίκησή τους 

στη μέτρηση ανέφεραν εξαιρετική επιτυχία σχεδόν σε κάθε διάσταση, από τις 

οικονομικές επιδόσεις μέχρι την ομαδική εργασία. Συγκεκριμένα, οι διοικούμενες με 

μετρήσεις εταιρείες είναι πιο πιθανό να συγκαταλέγονται μεταξύ των τριών πρώτων 

εταιρειών του κλάδου τους σε όρους οικονομικής επιτυχίας, να ολοκληρώνουν τις 

οργανωτικές αλλαγές με μεγαλύτερη επιτυχία, να επιτυγχάνουν σαφή συμφωνία 

σχετικά με τη στρατηγική μεταξύ των ανώτερων στελεχών, να απολαμβάνουν 

ευνοϊκά επίπεδα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, να έχουν εργαζομένους που 

αναλαμβάνουν σε μεγαλύτερο βαθμό και με μεγαλύτερη προθυμία την αυτο-

παρακολούθηση της απόδοσης αλλά και των κινδύνων (Struebing, 1996).  

Μεγάλο μέρος της επιτυχίας των εταιρειών αυτών μπορεί να αναχθεί στη 

σαφήνεια του σκοπού και της επικοινωνίας. Ο καθορισμός των στόχων με 

μετρήσιμους όρους διαλύει κάθε ασάφεια και δημιουργεί μια κοινή γλώσσα για την 

επίλυση των θεμάτων και την αξιολόγηση της προόδου. Σύμφωνα δε με την ίδια 

έρευνα, η διαχείριση και καθοδήγηση της οργάνωσης διευκολύνεται μέσω της 

θέσπισης μέτρων σε έξι βασικούς επιχειρηματικούς τομείς -ικανοποίηση πελάτη, 

χρηματοοικονομική επίδοση, λειτουργική αποτελεσματικότητα, απόδοση 

εργαζομένων, σχέσεις με την κοινότητα και το περιβάλλον, καινοτομία και αλλαγή. 

Η ανάπτυξη δεικτών μέτρησης σε αυτούς τους έξι τομείς και η επίτευξη ισορροπίας 

μεταξύ των παραδοσιακών «σκληρών» οικονομικών και λειτουργικών μέτρων και 

των «ήπιων» μέτρων που αφορούν τους ανθρώπους και τους πελάτες οδηγούν στην 

καθολική υιοθέτηση μίας νοοτροπίας που συνιστά παράγοντα ανταγωνιστικής 

διαφοροποίησης (Struebing, 1996). 

Η καλή διαχείριση δεδομένων και πληροφοριών (strategic information 

management) παρέχει πολλά οφέλη (Evans and Lindsay, 2008):  

 Βοηθά τον οργανισμό να γνωρίζει ότι οι πελάτες λαμβάνουν τα κατάλληλα 

επίπεδα υπηρεσιών, μέσω δεικτών μέτρησης.  

 Παρέχει ανατροφοδότηση στους εργαζόμενους για τον έλεγχο της προόδου τους.  

 Θέτει τη βάση για την ανταμοιβή και αναγνώριση.  
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 Παρέχει ένα μέσο αξιολόγησης της προόδου και σηματοδότησης της ανάγκης 

για διορθωτικά μέτρα.  

 Μειώνει τις λειτουργικές δαπάνες μέσω βελτίωσης σχεδιασμού και δράσεων. 

Δεδομένης της δυσκολίας συνυπολογισμού ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων  

για την καταγραφή του επιπέδου αποδοτικότητας, ιδιαίτερης σημασίας είναι η χρήση 

αντικειμενικών δεδομένων για το σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων (Ρωσσίδης, 2014). 

Όπως αναφέρουν οι Evans and Lindsay (2008), μολονότι ο Deming, ο οποίος θεωρείται 

ο πατέρας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, πίστευε στη χρήση των δεδομένων ως βάση 

για την επίλυση προβλημάτων, ήταν ιδιαίτερα επικριτικός ως προς την υπερεκτίμηση της 

μέτρησης. Συχνά ανέφερε ότι τα πιο σημαντικά στοιχεία, όπως η αξία ενός πιστού 

πελάτη, είναι άγνωστα και μη αναγνωρίσιμα.  

Ομοίως, η ύπαρξη πάρα πολλών δεδομένων μπορεί να είναι τόσο κακή όσο και η 

παντελής έλλειψή τους. Είναι σημαντικό να συγκεντρωθούν οι σωστές πληροφορίες. Οι 

οργανισμοί αγνοούν τη μέτρηση για διάφορους λόγους: δεν ξέρουν τι να μετρήσουν, δε 

θέλουν να δαπανήσουν το χρόνο ή την προσπάθεια να το κάνουν, δε βλέπουν την αξία 

της μέτρησης ή φοβούνται να αποκαλύψουν προβλήματα. Η ενασχόληση με τα 

δεδομένα και τις πληροφορίες πρέπει να αντιμετωπίζεται από τη διαδικαστική σκοπιά 

και οι έννοιες της ολικής ποιότητας μπορούν να εφαρμοστούν στην παραγωγή, την 

ανάλυση και τη χρήση δεδομένων και πληροφοριών (Evans and Lindsay, 2008). 

2.3. Το πρόβλημα των παραδοσιακών μονοδιάστατων ΣΜΑ 

Σύμφωνα με τον Niven (2002), η έρευνα δείχνει σαφώς ότι είναι πολλοί οι 

οργανισμοί που και χρειάζονται και επιθυμούν μια αλλαγή στα υπάρχοντα 

συστήματα μέτρησης της απόδοσής τους και ότι πολλοί είναι αυτοί που ισχυρίζονται 

ότι το πρόβλημα έγκειται στην σχεδόν αποκλειστική εξάρτηση από τα οικονομικά 

μέτρα απόδοσης. Παραδοσιακά, οι περισσότερες επιχειρήσεις στηρίζονταν σε δεδομένα 

απόδοσης που βασίζονταν σχεδόν αποκλειστικά σε εκτιμήσεις οικονομικής ή λογιστικής 

φύσεως (Kaplan and Norton, 1992). Δυστυχώς, πολλοί από τους δείκτες αυτούς έχουν 

αποδειχτεί ανακριβείς, καθώς τονίζουν την ποσότητα έναντι της ποιότητας.  

Η σχεδόν αποκλειστική εξάρτηση από τα οικονομικά μέτρα απόδοσης έχει τεθεί 

υπό έντονη αμφισβήτηση. Αυτά τα μέτρα ίσως εξυπηρετούσαν καλύτερα ως ένα 

μέσο για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη διαχείριση κονδυλίων που 

διατίθενται στη διοίκηση παρά για τη χαρτογράφηση των μελλοντικών 

κατευθύνσεων. Οι βασικότερες εκ των επικρίσεων κατά της υπερβολικής χρήσης 

των οικονομικών μέτρων εστιάζουν στο ότι δε συνάδουν με τη σημερινή 
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επιχειρηματική πραγματικότητα, στην οποία η αξία στηρίζεται στα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία του οργανισμού. Οι οικονομικοί δείκτες δεν έχουν καμία 

προβλεπτική ικανότητα για το μέλλον, τείνουν να αποδυναμώνουν τις 

διαλειτουργικές σχέσεις, θυσιάζουν τη μακροπρόθεσμη σκέψη και δημιουργία αξίας 

στο βωμό του βραχυπρόθεσμου κέρδους, οδηγώντας σε υποαξιοποίηση των πόρων, 

ενώ σχετίζονται μόνο με τα ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα (Kaplan and Norton, 1996; 

Niven, 2002). Σύμφωνα με τον Παπαδάκη (2002), το παραδοσιακό χρηματοοικονομικό 

και λογιστικό μοντέλο εσωτερικής στρατηγικής ανάλυσης κρίνεται ανεπαρκές, καθόσον 

οι παραδοσιακοί χρηματοοικονομικοί δείκτες είναι στατικοί, αδυνατώντας να 

απεικονίσουν το νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, μη αντιπροσωπευτικοί της 

επιχειρηματικής στρατηγικής, των στόχων των εργαζομένων και των αναγκών των 

πελατών, ενώ απεικονίζουν μόνο τις συνέπειες των δραστηριοτήτων (past strategy 

indicators) και όχι τις αιτίες των προβλημάτων.   

Τα χρηματοοικονομικά μέτρα, πέραν του ότι αντανακλούν αποφάσεις του 

παρελθόντος, δεν επικεντρώνονται σε παράγοντες που δημιουργούν αξία. Ανταμείβουν 

τη λάθος συμπεριφορά, δεν αντιλαμβάνονται έγκαιρα τις βασικές επιχειρηματικές 

αλλαγές, αντανακλούν τις λειτουργίες και όχι τις διατμηματικές διαδικασίες και δίνουν 

ανεπαρκή προσοχή στους δύσκολα ποσοτικοποιημένους πόρους, όπως το διανοητικό 

κεφάλαιο (intellectual capital). Μετρήσεις όπως η άμεση αποδοτικότητα της εργασίας 

οδηγούν σε υπερβολικό έλεγχο, εμποδίζοντας τους εργαζόμενους να θεμελιώσουν τη 

δική τους ευθύνη ελέγχου και να εστιάσουν στη βελτίωση των διαδικασιών. Δεδομένου 

ότι σήμερα η ποιότητα οδηγεί τις σημαντικές αποφάσεις, απαιτείται ένα πολύ ευρύτερο 

σύνολο μέτρων απόδοσης που ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική του οργανισμού 

(Evans and Lindsay, 2008). 

Σύμφωνα με τον Charles Handy (2003), η επιχείρηση έχει πολλαπλούς στόχους, 

μεταξύ των οποίων την παροχή ποιότητας και αξίας στους πελάτες της, την προσφορά 

ικανοποιητικής εργασίας και ευκαιριών για προσωπική ανάπτυξη στους εργαζομένους, 

την επένδυση στα μελλοντικά προϊόντα της, το σεβασμό στις ανάγκες της τοπικής 

κοινωνίας στην οποία λειτουργεί και στο περιβάλλον γενικότερα και, φυσικά, την 

εξασφάλιση ικανοποιητικής απόδοσης για τους χρηματοδότες. Όπως ο ίδιος 

υποστηρίζει, «Είναι μεγάλη αφέλεια να πιστέψει κανείς, ότι όλοι αυτοί οι 

αντικρουόμενοι στόχοι μπορούν να περιγραφούν από ένα και μόνο μέγεθος, που 

καλείται αξία μετοχής. Η ισορροπία ανάμεσα σε αυτούς τους στόχους αποτελεί το 

ιδιαίτερα δύσκολο έργο της ανώτερης διοίκησης. Αν δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα 

σε έναν από αυτούς, υπάρχει ο κίνδυνος να πληγούν όλοι οι άλλοι.» 
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Τα οικονομικά αποτελέσματα, ωστόσο, θα συνεχίσουν να αποτελούν σημαντικό 

εργαλείο, καθώς είναι αυτά που τελικώς καθορίζουν εάν οι βελτιώσεις στην 

ικανοποίηση των πελατών, την ποιότητα, την έγκαιρη εξυπηρέτηση και την 

καινοτομία έχουν οδηγήσει σε βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων και δημιουργία 

πλούτου για τους μετόχους. Αυτό που χρειάζεται και αυτό που η BSC παρέχει, είναι 

μια μέθοδος εξισορρόπησης της ακρίβειας και ακεραιότητας των οικονομικών 

μέτρων με τους οδηγούς της μελλοντικής επίδοσης του οργανισμού. Αδικαιολόγητη 

εστίαση σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περιοχή μέτρησης οδηγεί σε φτωχά συνολικά 

αποτελέσματα (Niven, 2006).  

2.4. Η αυξανόμενη σημασία του Ανθρώπινου Δυναμικού 

Ένα από τα πιο κρίσιμα συστατικά του Πλαισίου Απόδοσης είναι το ανθρώπινο 

δυναμικό. Λαμβάνοντας υπόψη τους προαναφερόμενους περιορισμούς και την 

αυξανόμενη σημασία των άυλων περιουσιακών στοιχείων, οι οργανισμοί αποδίδουν 

ολοένα μεγαλύτερη έμφαση σε μη χρηματοοικονομικούς δείκτες απόδοσης. Είναι 

πλέον επικρατούσα η αντίληψη ότι οι άνθρωποι ενός οργανισμού, το «ανθρώπινο 

κεφάλαιο» (human capital), αντιπροσωπεύουν τον κρίσιμο καταλύτη στη νέα 

οικονομία (Niven, 2006). 

Η ικανότητα ενός οργανισμού να κινητοποιεί και να εκμεταλλεύεται τα άυλα ή 

αόρατα στοιχεία του ενεργητικού του έχει γίνει πολύ πιο αποφασιστική από την 

επένδυση και διαχείριση των φυσικών, απτών περιουσιακών στοιχείων  (Kaplan and 

Norton, 1996). Τα «ήπια» στοιχεία του ενεργητικού (“soft” assets), όπως 

αποκαλούνται, που περιλαμβάνουν τα πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της γνώσης 

(knowledge assets) -δεξιότητες, ικανότητες, εμπειρία, κουλτούρα των ανθρώπων- 

συνιστούν το «πνευματικό κεφάλαιο» (intellectual capital) του οργανισμού που 

καθορίζει πλέον την επιτυχία ή αποτυχία του (Niven, 2006). Οι Kaplan και Norton 

(2004) προσδιόρισαν τρεις θεμελιώδεις κατηγορίες άυλων περιουσιακών στοιχείων: 

ανθρώπινο κεφάλαιο, πληροφοριακό κεφάλαιο και οργανωσιακό κεφάλαιο. Το 

ανθρώπινο κεφάλαιο αντιπροσωπεύει τις «ικανότητες, το ταλέντο και τη γνώση» 

που οι εργαζόμενοι έχουν, το πληροφοριακό κεφαλαίο αντιπροσωπεύει «τις βάσεις 

δεδομένων, τα συστήματα πληροφοριών, τα δίκτυα και τις υποδομές τεχνολογίας » 

και το οργανωσιακό κεφάλαιο αντιπροσωπεύει την «κουλτούρα της εταιρείας, την 

ηγεσία της, την ευθυγράμμιση των εργαζομένων με τους στρατηγικούς στόχους και 

την ικανότητά τους να μοιραστούν τη γνώση» (Kaplan and Norton, 2004, p. 55). 
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Αναμφισβήτητα, το θεμελιώδες δομικό υλικό ενός σύγχρονου οργανισμού είναι η 

γνώση. Δυστυχώς, συγκρινόμενο με τα χρήματα, την εργασία και τον κεφαλαιουχικό 

εξοπλισμό, είναι ίσως το πιο δύσκολα διαχειρίσιμο (Harrington, 2003). Η γνώση είναι 

φθαρτή και αν δεν ανανεώνεται ή αναπληρώνεται, καθίσταται άχρηστη. Η «ρητή γνώση» 

(explicit knowledge), η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες αποθηκευμένες σε έγγραφα ή 

άλλες μορφές μέσων, και η «άρρητη γνώση» (tacit knowledge), η οποία συνίσταται σε 

πληροφορίες που σχηματίζονται γύρω από τα άυλα στοιχεία που προκύπτουν από την 

εμπειρία ενός οργανισμού ή ατόμου, αποτελούν το "know-how" που ένας οργανισμός 

έχει διαθέσιμο για χρήση, επένδυση και ανάπτυξη (Evans and Lindsay, 2008). Οι 

σύγχρονες οργανώσεις θα πρέπει να προσπαθήσουν να οικοδομήσουν οργανισμούς 

μάθησης (learning organizations), μέσω της ανάπτυξης ενός αποτελεσματικού 

συστήματος διαχείρισης της γνώσης (knowledge management) και ανταλλαγής και 

μεταφοράς της στο εσωτερικό τους (εσωτερική συγκριτική αξιολόγηση - internal 

benchmarking) (Cobb, 2000). Το αμερικανικό Κέντρο Παραγωγικότητας και Ποιότητας 

(American Productivity and Quality Center - APQC) υποδεικνύει ότι, αν και οι 

περισσότεροι άνθρωποι έχουν μια φυσική επιθυμία να μαθαίνουν και να μοιράζονται τις 

γνώσεις τους, οι οργανισμοί έχουν μια ποικιλία υλικοτεχνικών και διαρθρωτικών 

εμποδίων να ξεπεράσουν, αλλά και εμποδίων κουλτούρας, που συμπεριλαμβάνουν 

(O’Dell and Grayson, 2000; Evans, 2008):  

 Οργανωτικές δομές που προωθούν μια νοοτροπία στην οποία επιμέρους 

τμήματα/λειτουργίες επικεντρώνονται στη μεγιστοποίηση των δικών τους 

επιτευγμάτων και ανταμοιβών σε βάρος των υπολοίπων ("suboptimization" κατά 

Deming ή "silo" thinking) 

 Μια κουλτούρα που εκτιμά την προσωπική τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και 

δημιουργία γνώσης παρά την ανταλλαγή γνώσεων  

 Έλλειψη επικοινωνίας, σχέσεων και κοινών προοπτικών μεταξύ των ανθρώπων που 

δεν εργάζονται στον ίδιο χώρο  

 Υπέρμετρη στήριξη της μετάδοσης «ρητών» και όχι των «άρρητων» πληροφοριών  

 Μη ανταμοιβή των ανθρώπων για το χρόνο που αφιέρωσαν για να μάθουν ή να 

μοιραστούν ή και απαγόρευση να βοηθούν ο ένας τον άλλον. 

Σε θέματα οργανωσιακής απόδοσης και, ιδιαίτερα, στην εφαρμογή της 

μεθοδολογίας BSC, το ανθρώπινο κεφάλαιο θεωρείται το σημαντικότερο και πιο 

κρίσιμο μεταξύ των πέντε ειδών κεφαλαίου ενός οργανισμού: κοινωνικού, φήμης 

και καλής θέλησης, οικονομικού, περιουσιακού και ανθρώπινου. Στο πλαίσιο ενός 

ΣΜΑ, στο κάθε στέλεχος ανατίθεται η παρακολούθηση συγκεκριμένων μετρήσεων 
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απόδοσης, ανάλογα με το επίπεδο ιεραρχίας και θέσης στην αλυσίδα υπευθυνοτήτων 

(responsibility chain), προσφέροντάς του τη δυνατότητα να επιδιώξει τη βελτίωση 

των δικών του προσόντων και εμπειριών (Κυριαζόγλου και Πολίτου, 2005). 

Η νέα οικονομία, σηματοδοτώντας τη μετάβαση στη δημιουργία αξίας από τα 

φυσικά στα άυλα περιουσιακά στοιχεία, έχει επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στα 

συστήματα μέτρησης απόδοσης, τα οποία πρέπει πλέον να παρέχουν τη δυνατότητα 

εντοπισμού, περιγραφής, παρακολούθησης και πλήρους αξιοποίησης και των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων, οδηγώντας την οργανωσιακή επιτυχία. Η μεθοδολογία 

BSC παρέχει ακριβώς την απαιτούμενη δυναμική και σαφήνεια στα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία, ιδιαίτερα μέσω της Προοπτικής Μάθησης και Ανάπτυξης, 

επιτρέποντας στους οργανισμούς να επωφεληθούν στο έπακρο από την 

πολλαπλασιαστική δυναμική τους (Niven, 2006).  

2.5. Το πρόβλημα επιτυχούς εφαρμογής της στρατηγικής 

Είναι κοινά αποδεκτό ότι η εφαρμογή της στρατηγικής είναι πολύ πιο σημαντική 

από τη διαμόρφωσή της (Niven, 2006), κι αυτό γιατί η αποτελεσματική εκτέλεση της 

στρατηγικής έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα. Οι 

αρχιτέκτονες της BSC, Robert S. Kaplan και David P. Norton, ήταν οι πρώτοι που 

υπολόγισαν ότι μόνο το 10% των στρατηγικών εφαρμόζονται στην πράξη, 

εντοπίζοντας τέσσερα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν προτού η στρατηγική 

μπορέσει να εκτελεστεί αποτελεσματικά (Σχήμα 2.1).  

Σχήμα 2.1 Εμπόδια Εφαρμογής της Στρατηγικής 

 
Πηγή: Robert S. Kaplan and David P. Norton, 2001 cited in CPA Trendlines.  
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Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων δεν κατανοεί τη στρατηγική και το 

όραμα του οργανισμού. Στη σημερινή εποχή της πληροφορίας και της γνώσης, όπου 

η αξία δημιουργείται από τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, την τεχνογνωσία, τις 

σχέσεις και τις κουλτούρες που ενυπάρχουν σε έναν οργανισμό, οι περισσότερες 

επιχειρήσεις εξακολουθούν να οργανώνονται κατά το πρότυπο της βιομηχανικής 

εποχής. Υιοθετούν παρωχημένες πρακτικές εντολών και ελέγχων που έχουν 

καταστεί ανεπαρκείς στο σημερινό περιβάλλον. Αν η δομή του οργανισμού 

παρεμποδίζει την ικανότητα των εργαζομένων να κατανοούν τη στρατηγική του και 

να δρουν σε σχέση με αυτή, ο σημαντικός πόρος του «ανθρώπινου κεφαλαίου» 

αποδυναμώνεται και αδυνατεί να λάβει αποφάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν 

στην επίτευξη των στόχων και του οράματος (Niven, 2006).  

Το εμπόδιο των ανθρώπων συνδέεται με τα υπάρχοντα συστήματα αποζημίωσης 

και παροχής κινήτρων, τα οποία, όταν υπάρχουν, είναι συνήθως συνδεδεμένα με την 

επίτευξη βραχυπρόθεσμων οικονομικών στόχων, παρά με μακροπρόθεσμες 

στρατηγικές πρωτοβουλίες, εις βάρος της δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας για 

την επιχείρηση (Niven, 2002).  

Το ίδιο συμβαίνει με τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, οι οποίοι είναι 

επίσης αποκομμένοι από μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους, εξυπηρετώντας 

αποκλειστικά βραχυπρόθεσμους χρηματοοικονομικούς στόχους, ως αποτέλεσμα 

κυρίως των ξεχωριστών διαδικασιών που οι περισσότεροι οργανισμοί εξακολουθούν 

να ακολουθούν για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του στρατηγικού τους 

σχεδιασμού (Niven, 2006).  

Τέλος, το διοικητικό εμπόδιο αναφέρεται στην έλλειψη στρατηγικής εστίασης, 

στην προσκόλληση ανάλυσης οικονομικών αποτελεσμάτων και στην εκ των 

υστέρων εξεύρεση λύσεων όταν τα πραγματικά αποτελέσματα δεν ανταποκρίνονται 

στις προσδοκίες του προϋπολογισμού. Η εστίαση στη στρατηγική απαιτεί συχνή, 

εποικοδομητική διεξαγωγή διοικητικών συμβουλίων και συνεδριάσεων 

διατμηματικών ομάδων, που θα κινούνται πέρα από την επιφανειακή ανάλυση των 

παρεκκλίσεων σε μια βαθύτερη κατανόηση της υποκείμενης δημιουργίας αξίας ή 

των καταστροφικών μηχανισμών στο εσωτερικό του οργανισμού. Η στρατηγική 

εστίαση μπορεί να προσδώσει νέα υφή σε απαρχαιωμένα θεσμικά όργανα, μέσω 

ενθάρρυνσης του διαλόγου και συζήτησης των παραγόντων που οδηγούν τον 

οργανισμό προς τα εμπρός (Niven, 2006). 

 Συμπερασματικά, όπως έχει αναδειχθεί από την προηγούμενη ανάλυση, οι 

οργανισμοί αντιμετωπίζουν πλήθος εμποδίων στην ανάπτυξη ΣΜΑ που μπορούν να 
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παρακολουθούν πραγματικά τα σωστά δεδομένα. Αυτό που απαιτείται είναι ένα σύστημα 

που να εξισορροπεί την ιστορική ακρίβεια των οικονομικών μεγεθών με τους οδηγούς των 

μελλοντικών επιδόσεων, ενώ ταυτόχρονα θα εκμεταλλεύεται τη δύναμη των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων και θα στηρίζει τον οργανισμό στην εφαρμογή της στρατηγικής 

του. Η BSC αποδεικνύεται ως το εργαλείο που απαντά αποτελεσματικότερα σε αυτήν την 

πολύπλοκη τριάδα προκλήσεων (Niven, 2006).  

3. Balanced Scorecard (BSC): από ένα σύστημα μέτρησης σε ένα 

στρατηγικό εργαλείο διοίκησης 

Στο τρίτο κεφάλαιο, μέσω περιγραφής του υπόβαθρου, των αρχών και δομικών 

συστατικών της BSC, εξετάζεται πώς η εν λόγω μεθοδολογία λύνει τα θεμελιώδη 

σύγχρονα επιχειρηματικά θέματα που εξετάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, 

σηματοδοτώντας την ανάγκη μετάβασης από τα παραδοσιακά μονοδιάστατα 

συστήματα μέτρησης απόδοσης σε ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σύστημα 

διοίκησης. Ειδικότερα, εξετάζονται οι ιδιαιτερότητες της μεθόδου ως σύστημα 

μέτρησης, στρατηγικό σύστημα διοίκησης και εργαλείο επικοινωνίας και 

παρουσιάζονται αποδεικτικά συγκριτικά στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η BSC είναι 

η πληρέστερη μεθοδολογική προσέγγιση μέτρησης της απόδοσης.  

3.1.  Η Προσέγγιση της BSC για τη Μέτρηση Απόδοσης 

Η Ισορροπημένη Κάρτα Επιδόσεων (Βalanced Scorecard - BSC) αποτελεί ένα 

σύγχρονο μεθοδολογικό πλαίσιο στρατηγικής διοίκησης και εργαλείο μέτρησης και 

βελτίωσης της απόδοσης. Εισάγει μια νέα κουλτούρα, φιλοσοφία και προσέγγιση και 

παρέχει έναν συστηματικό τρόπο προσδιορισμού των παραγόντων επιτυχίας του φορέα 

που την εφαρμόζει (Κυριαζόγλου και Πολίτου, 2005). 

Όπως σηματοδοτεί ο όρος “balanced”, η BSC προέκυψε ως απάντηση στην 

επιτακτική ανάγκη για συστήματα ικανά να παρέχουν μια ισορροπημένη εικόνα των 

επιδόσεων της επιχείρησης. Αφετηρία της μεθόδου αποτέλεσε επίσης η πεποίθηση ότι τα 

μετρήσιμα μεγέθη είναι απαραίτητα για την άσκηση ορθής διοίκησης και ότι καμία 

μέτρηση από μόνη της δεν μπορεί να επικεντρώσει την προσοχή στις κρίσιμες περιοχές 

ή να συγκεφαλαιώσει τη συνολική επίδοση (Κυριαζόγλου και Πολίτου, 2005; 

Αναγνωστόπουλος στο Kaplan and Norton, 2008). Κατά τους ιδρυτές της, η BSC είναι 

ένα πλαίσιο που μετουσιώνει τους στρατηγικούς στόχους σε μία σειρά «σταθμισμένων» 

βασικών δεικτών, οι οποίοι αξιολογούν την επίδοση σε επιμέρους τομείς, κρίσιμους για 

την ανάπτυξη της επιχείρησης (Kaplan and Norton, 1996; Kaplan, 2008). Το πλαίσιο 
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αυτό παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης των οικονομικών αποτελεσμάτων 

παράλληλα με την πρόοδο θεμελίωσης ικανοτήτων που πρέπει να ενσωματωθούν στην 

επιχειρησιακή στρατηγική, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια αξιολόγησης της 

συνολικής πορείας (Παπαδάκης, 2002). 

Η έννοια της BSC υφίσταται εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Παρόλο που η ιδέα της 

ισορροπημένης θεώρησης είχε αναπτυχθεί πριν δεκαετίες με το σύστημα Tableau de Bord 

στη Γαλλία και η χρήση δεικτών δεν ήταν νέα, η BSC θεωρήθηκε ως καινοτομία στη 

διοικητική πρακτική, εξαιτίας της έμφασης που έδωσε στη στρατηγική της επιχείρησης 

(Αναγνωστόπουλος στο Kaplan and Norton, 2008). Μάλιστα, τόσο ευρέως αποδεκτή και 

αποτελεσματική υπήρξε, που το Harvard Business Review τη χαρακτήρισε ως μία από τις 

εβδομήντα πέντε (75) ιδέες με τη μεγαλύτερη επιρροή του εικοστού αιώνα (Niven, 2006).  

Ο Art Schneiderman στην Analog Devices ήταν αυτός που ανέπτυξε για πρώτη φορά 

τη έννοια της ισορροπημένης στοχοθεσίας το 1987 (www.schneiderman.com). Η Analog 

Devices θέσπισε και δημοσίευσε μια σειρά μη οικονομικών στόχων επίδοσης ως μέρος 

του πενταετούς στρατηγικού σχεδίου της. Μια περίληψη μιας σελίδας που συνδύαζε 

αυτούς τους στόχους με τους βασικούς οικονομικούς στόχους, η οποία αρχικά 

αναφέρθηκε ως "Τριμηνιαίος Έλεγχος Απόδοσης" ("Quarterly Performance Audit"), 

γρήγορα έγινε γνωστή ως "Scorecard". Οι R. Kaplan και D. Norton του Harvard 

Business School μελέτησαν την Analog Devices και προώθησαν την ιδέα σε μια σειρά 

βιβλίων, εφαρμογών και δημοσιεύσεων (Evans and Lindsay, 2008).  

Έκτοτε, η αποδοχή της από επιχειρήσεις πολλών χωρών ήταν εντυπωσιακή. Έχει 

χρησιμοποιηθεί σε πολλαπλά κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα, καθώς και σε όλες τις 

λειτουργίες επιχειρήσεων και φορέων τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα 

(Κυριαζόγλου και Πολίτου, 2005). Όπως αναφέρει ο Αναγνωστόπουλος (2008), «το 98, 

83 και 72% των Γερμανικών, Αγγλικών και Ιταλικών αντιστοίχως των επιχειρήσεων που 

συμμετείχαν σε σχετική ευρωπαϊκή έρευνα δήλωσαν ότι ήταν εξοικειωμένες με την BSC 

και περίπου το 20% και στις τρεις χώρες ότι σχεδίαζαν να την εφαρμόσουν. Τα πολύ 

μικρότερα αντίστοιχα ποσοστά της Γαλλίας εξηγούνται από την ευρεία χρήση του 

Tableau de Bord.». 

Ο λόγος που έχει καταστεί ως μια τόσο αποδεκτή διεθνώς μεθοδολογία έγκειται 

κυρίως στις απαντήσεις που προσφέρει στα δύο θεμελιώδη επιχειρηματικά ζητήματα που 

αναλύθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο -στην αποτελεσματική μέτρηση της απόδοσης 

και στην επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής- (Niven, 2002). Στη δεύτερη έκδοση του 

βιβλίου του, ο Niven (2006) παραθέτει, μαζί με το πρόβλημα μονομερούς εξάρτησης από 

τα οικονομικά μέτρα απόδοσης και τη δυσκολία εκτέλεσης της στρατηγικής, τον 

http://www.schneiderman.com/
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θεμελιώδη παράγοντα της αυξανόμενης προστιθέμενης αξίας των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων. Η τριάδα αυτή των φαινομενικά ξεχωριστών και διακριτών παραγόντων 

συνδέεται κάτω από την εμπνευσμένη ικανότητα της BSC όχι μόνο να τους ξεπερνά, αλλά 

να μεγιστοποιεί ταυτόχρονα το έπακρο των δυνατοτήτων τους. 

Το πλαίσιο της BSC συνιστά ένα σύνολο από μετρικές, το οποίο παρέχει στην 

ανώτερη διοίκηση μια γρήγορη αλλά περιεκτική άποψη του οργανισμού (Κυριαζόγλου 

και Πολίτου, 2005). Ο Niven (2006) περιγράφει την BSC ως ένα προσεκτικά επιλεγμένο 

σύνολο μετρήσιμων μέτρων που πηγάζουν από τη στρατηγική του οργανισμού, 

αναγνωρίζοντας τρεις κύριες λειτουργίες του: εργαλείο επικοινωνίας, σύστημα μέτρησης 

και στρατηγικό σύστημα διοίκησης (Σχήμα 3.1). Τα μέτρα που επιλέγονται 

αντιπροσωπεύουν ένα εργαλείο στα χέρια της Διοίκησης για την επικοινωνία στους 

εργαζομένους και τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη των αποτελεσμάτων και των 

οδηγών απόδοσης βάσει των οποίων ο οργανισμός σκοπεύει να επιτύχει την αποστολή 

και τους στρατηγικούς του στόχους.  

Σχήμα 3.1 Οι τρεις Βασικές Χρήσεις της Balanced Scorecard 

 

Πηγή: Προσαρμογή από Niven, 2006, p.14 

Στη συνέχεια περιγράφονται εν συντομία τα συστατικά στοιχεία της BSC (Οπτικές 

Γωνίες, Στόχοι, Μετρικές, Δείκτες Απόδοσης και Προωθητικές Ενέργειες), προκειμένου 

να καταστεί σαφής ο τριπλός ρόλος της, που της επιτρέπει να απαντά αποτελεσματικά στα 

θεμελιώδη ζητήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωπες οι σύγχρονες επιχειρήσεις, 

ξεκινώντας από τον αρχικό της ρόλο ως εργαλείο μέτρησης της απόδοσης.  

Measurement 
System 

Strategic 
Management 

System 

Communication 
Tool 

What Is the 

Balanced 

Scorecard? 
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3.1.1. Οπτικές Γωνίες (Perspectives) της BSC 

Οι Kaplan και Norton, στην προσπάθεια δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου και 

ισορροπημένου συστήματος δεικτών μέτρησης που να περιέχουν στρατηγικά σημαντικές 

πληροφορίες, οδηγήθηκαν στην αναγνώριση τριών επιπρόσθετων διαστάσεων ή οπτικών 

πεδίων δράσης, πέραν της χρηματοοικονομικής διάστασης, και στην επακόλουθη 

λειτουργική διασύνδεσή τους με τη μορφή μίας αλυσίδας σχέσεων στη βάση του λογικού 

σχήματος αιτίου-αιτιατού (Kaplan and Norton, 1992; Μπουρσανίδης, 2005). Η λογική της 

μεθοδολογίας BSC στηρίζεται στις αιτιατές σχέσεις μεταξύ των τεσσάρων λειτουργιών 

κορμού της επιχείρησης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκλείεται η προσθήκη και άλλων 

διαστάσεων, ανάλογα με τη φύση και τις στρατηγικές εμφάσεις του εκάστοτε οργανισμού 

(Μπουραντάς, 2002).  

Σχήμα 3.2 Οι (4) Βασικές Συνιστώσες της BSC 

 

Πηγή: Kaplan and Norton, 2007 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.2, η BSC βασίζεται σε μία πολύ απλή λογική 

αλληλουχία σχέσεων αιτίας-αποτελέσματος, η οποία «βλέπει» την απόδοση μέσα από το 

φάσμα τεσσάρων συνιστωσών (perspectives) που πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία 

μεταξύ τους. Η επιχείρηση, προκειμένου να επιτύχει τα επιθυμητά χρηματοοικονομικά 

αποτελέσματα (financial perspective), πρέπει να έχει δημιουργήσει τη μέγιστη δυνατή 
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αξία για τους πελάτες (customer perspective), η οποία προϋποθέτει βελτιστοποίηση της 

λειτουργίας των εσωτερικών επιχειρησιακών διαδικασιών που θα της εξασφαλίσουν τις 

απαιτούμενες ικανότητες (internal business process perspective), που με τη σειρά της 

προϋποθέτει την ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων από τους υπαλλήλους και 

συστημάτων υποκίνησης από την ανώτατη διοίκηση (learning and growth perspective) 

(Παπαδάκης, 2002). Όπως προαναφέρθηκε, η ισορροπία μεταξύ των τεσσάρων 

συνιστωσών αντανακλά την ισορροπία μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 

αντικειμενικών στόχων, οικονομικών και μη-οικονομικών δεικτών και μεταξύ 

εξωτερικών και εσωτερικών διαστάσεων απόδοσης. 

Είναι φανερό ότι η BSC δεν αντικαθιστά τις χρηματοοικονομικές μετρήσεις, αλλά 

τις συμπληρώνει με δείκτες για τη μελλοντική επίδοση της επιχείρησης (Kaplan and 

Norton, 2007) και συνδέει ποσοτικά και ποιοτικά μεγέθη μεταξύ τους κατά τρόπο που 

δημιουργούν αλυσιδωτή αξία. Δεν επιδιώκει να τους δώσει μια τιμή η οποία είναι 

δύσκολο να είναι ακριβής, αλλά τα απεικονίζει με διαφορετικούς μη ποσοτικούς δείκτες 

που έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν τις μεταβολές τους (Μπουρσανίδης, 2005), 

δίνοντας ταυτόχρονα απαντήσεις σε τέσσερα βασικά ερωτήματα (Μπουραντάς, 2002, 

σελ. 535; Κυριαζόγλου και Πολίτου, 2005, σελ. 175) (βλ. Σχήματα 3.2 και 3.3): 

Σχήμα 3.3 Περιεχόμενο των (4) Συνιστωσών της BSC 

 

Αναλυτικότερα: 

 Χρηματοοικονομική Διάσταση:  

Χρηματοοικονομική Διάσταση 

Για να θεωρείται η επιχείρηση επιτυχημένη, πώς πρέπει να φαίνεται στους μετόχους;  

Πελατειακή Διάσταση 

Για να επιτευχθεί το όραμα, πώς πρέπει η επιχείρηση να φαίνεται στους πελάτες;  

Διάσταση Εσωτερικών Διαδικασιών 

Για να ικανοποιηθούν οι πελάτες, ποιες διαδικασίες πρέπει να βελτιστοποιηθούν;  

Διάσταση Μάθησης και Ανάπτυξης 

Για να επιτευχθεί το όραμα, πώς η επιχείρηση μπορεί να βελτιώνεται & να δημιουργεί αξία;  
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Αφορά τις οικονομικές επιδόσεις της επιχειρηματικής μονάδας που μπορούν να 

συνοψισθούν σε τρεις λέξεις: επιβίωση, επιτυχία, απόδοση. Η επιβίωση επιτυγχάνεται 

κυρίως με σωστή παρακολούθηση των ταμειακών ροών, η ανάπτυξη με την άνοδο των 

πωλήσεων και η απόδοση με την αύξηση της τιμής της μετοχής (Μπουρσανίδης, 2005). 

Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο αυτής της διάστασης εστιάζουν κυρίως 

(Μπουραντάς, 2002): 

 στο μείγμα και την αύξηση των εσόδων 

 στη βελτίωση – μείωση του κόστους 

 στη χρήση περιουσιακών στοιχείων - παγίων 

 Πελατειακή Διάσταση:  

Εστιάζει στις ανάγκες των πελατών και στην ικανοποίησή τους, καθώς και στο μερίδιο 

αγοράς. Αυτό περιλαμβάνει επίπεδα παροχής υπηρεσιών, βαθμούς ικανοποίησης, 

επαναλαμβανόμενη προτίμηση. Η πελατειακή διάσταση βοηθάει στην αποσαφήνιση της 

πρότασης αξίας προς τους πελάτες, μέσω καθορισμού των βασικών πελατειακών 

δεικτών (Μπουραντάς, 2002; Evans and Lindsay, 2008): 

 Ικανοποίηση πελατών 

 Διατήρηση πελατών 

 Απόκτηση νέων πελατών 

 Κερδοφορία πελατών 

 Μερίδια αγοράς κατά τμήματα αγοράς 

 Διάσταση Εσωτερικών Διαδικασιών:  

Περιλαμβάνει την αναγνώριση των διαδικασιών που πρέπει να αναπτυχθούν στο 

εσωτερικό της επιχείρησης, προκειμένου να επιτύχει τους οικονομικούς και 

πελατειακούς της στόχους. Η επιχείρηση εστιάζει την προσοχή της σε στόχους, μέτρα, 

δείκτες και σε εκείνες τις ενδοεπιχειρησιακές διεργασίες που θα δημιουργήσουν αξία 

στους πελάτες, οδηγώντας στην ικανοποίησή τους και, κατ’ επέκταση, στη βελτίωση 

των οικονομικών αποτελεσμάτων. Οι στόχοι και οι μετρικές αφορούν άξονες, όπως 

(Μπουραντάς, 2002; Evans and Lindsay, 2008): 

 Καινοτομία 

 Εξυπηρέτηση μετά την πώληση 

 Επίπεδα ποιότητας 

 Χρόνοι κύκλου εργασιών (cycle times) 

 Διαχείριση αποθεμάτων - Logistics 

 Παραγωγικότητα 

 Διάσταση Μάθησης και Ανάπτυξης: 
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Κατευθύνει την προσοχή στη βάση της μελλοντικής επιτυχίας, στους ανθρώπους και τις 

υποδομές του οργανισμού. Σκοπός της είναι να προσφέρει την απαραίτητη εσωτερική 

δομή για την επίτευξη των στόχων και μέτρων των προηγούμενων διαστάσεων. Τονίζει 

τη σημαντικότητα της επένδυσης στο μέλλον, δηλαδή όχι μόνο σε παραδοσιακές ζώνες 

επένδυσης, αλλά και στην εσωτερική δομή της επιχείρησης -εργαζόμενοι, συστήματα, 

διαδικασίες-. Βασικά πεδία στόχων και μέτρων είναι τα εξής (Μπουραντάς, 2002; Evans 

and Lindsay, 2008): 

 Ικανοποίηση εργαζομένων 

 Διατήρηση εργαζομένων 

 Παραγωγικότητα 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων  

 Βελτίωση ΤΠΕ 

 Ευθυγράμμιση συστημάτων και διαδικασιών 

 Παρακίνηση – Συστήματα αμοιβών 

3.1.2. Στόχοι (Objectives) 

Η έναρξη της διαδικασίας μέτρησης της απόδοσης σηματοδοτείται με τον 

προσδιορισμό των  αντικειμενικών στόχων, οι οποίοι ουσιαστικά περιγράφουν τις 

ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν για την επίτευξη της στρατηγικής, της αποστολής 

και του οράματος. Συγκεκριμένα (Κυριαζόγλου και Πολίτου, 2005): 

 Προδιαγράφουν τον τρόπο επίτευξης των επιχειρησιακών στρατηγικών 

 Καθορίζουν τις μετρικές (measures) που θα χρησιμοποιηθούν για την 

παρακολούθηση της προόδου 

 Μεταφράζουν τις στρατηγικές σε μετρήσιμους επιθυμητούς στόχους (targets) 

 Υποστηρίζουν και προσδιορίζουν τις πρωτοβουλίες (initiatives) που πρέπει να 

αναληφθούν σε όλα τα επίπεδα για τη βελτίωση της απόδοσης. 

3.1.3.  Μετρικές (Measures) 

Οι μετρικές απόδοσης (performance measures) είναι ποσοτικοί ή ποιοτικοί δείκτες 

μέτρησης που χρησιμοποιούνται για την ποσοτικοποίηση της αποδοτικότητας ή/και 

αποτελεσματικότητας της δράσης και την αξιολόγηση και επικοινωνία της απόδοσης 

έναντι των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Η παρακολούθηση και αναφορά τους βοηθά 

στην αξιολόγηση της προόδου σχετικά με την αποτελεσματική επίτευξη της στρατηγικής 

και εκπλήρωσης της αποστολής του οργανισμού. Οι τύποι των μετρικών είναι οι εξής 

(Κυριαζόγλου και Πολίτου, 2005): 



29 
 

 Δείκτες εισροών (Input measures) 

 Δείκτες εκροών (Output measures) 

 Δείκτες αποτελεσμάτων (Outcome measures) 

 Δείκτες απόδοσης χρονικής υστέρησης (Lagging performance indicators) 

 Δείκτες απόδοσης μελλοντικής κατεύθυνσης (Leading performance indicators) 

 Αντικειμενικές μετρικές (Objective measures) 

 Υποκειμενικές μετρικές (Subjective measures) 

Μια καλά σχεδιασμένη BSC περιέχει τόσο καθοδηγητικά μέτρα και δείκτες 

(μελλοντικής κατεύθυνσης) όσο και χρονικής υστέρησης. Ενώ τα τελευταία δείχνουν τι 

έχει συμβεί (αποτελέσματα), τα καθοδηγητικά αποτελούν τους οδηγούς απόδοσης 

(performance drivers) και προβλέπουν τι θα συμβεί. Οι οργανισμοί πρέπει να γνωρίζουν 

τι συμβαίνει τώρα και τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον, μέσω εντοπισμού των σχέσεων 

αιτίας-αποτελέσματος μεταξύ των μέτρων κάθε προοπτικής (Evans and Lindsay, 2008). 

Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στη διαδικασία προσδιορισμού των 

κατάλληλων μετρικών απόδοσης, κατά την οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

διάφορες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, όπως η τεχνική SMART και η Μέθοδος των 

Δελφών (Delphi Method) (Bigliardi, Dormio and Galati, 2011).  

3.1.4. Δείκτες Επιθυμητής Απόδοσης (Targets) 

Οι δείκτες επιθυμητής απόδοσης αντιπροσωπεύουν το συγκεκριμένο επίπεδο - 

επιθυμητό αποτέλεσμα (τιμή-στόχος) στο οποίο στοχεύει να φθάσει η απόδοση της 

επιχείρησης για κάθε μετρική που έχει επιλεγεί σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

Παρέχει την απαραίτητη ανατροφοδότηση σχετικά με την απόδοση, μέσω της σύγκρισης 

των πραγματικών αποτελεσμάτων έναντι των προκαθορισμένων στόχων. Επιπροσθέτως, 

λειτουργούν ως σημεία αναφοράς που καθοδηγούν τις ενέργειες, τις αποφάσεις και τη 

διαχείριση των πόρων, αλλά και ως εργαλεία επικοινωνίας, παράγοντες βελτίωσης και 

μηχανισμοί λογοδοσίας (Κυριαζόγλου και Πολίτου, 2005).  

Σύμφωνα με τους Κυριαζόγλου και Πολίτου (2005), η συνήθης κατανομή τους είναι: 

 Οικονομικά: : 5 δείκτες 

 Πελάτες : 5 δείκτες 

 Εσωτερικές Διαδικασίες : 8-10 δείκτες 

 Καινοτομία και Μάθηση : 5 δείκτες 
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3.1.5. Προωθητικές Ενέργειες (Initiatives) 

Τελευταία δραστηριότητα της μεθοδολογίας BSC αποτελεί ο εντοπισμός και η 

ανάληψη συγκεκριμένων προγραμμάτων, έργων και δράσεων, προκειμένου να 

επιτευχθούν οι προκαθορισμένοι στόχοι  και, κατ’ επέκταση, η αποστολή και το όραμα 

του οργανισμού.  

 Συμπερασματικά: 

Η BSC, ως εργαλείο που περιλαμβάνει μια ισορροπημένη παρουσίαση ενός συνόλου 

στόχων, μέτρων και δεικτών, η οποία επεκτείνεται μεταξύ χρηματοοικονομικών και 

λειτουργικών, στρατηγικών και διαγνωστικών, οφέλους/αξίας και κόστους/κινδύνων, 

εσωτερικών και εξωτερικών, αντικειμενικών (εύκολα ποσοτικοποιήσιμων) και 

υποκειμενικών οδηγών απόδοσης, παρέχει ένα πιο ξεκάθαρο, πιο στρατηγικό και πιο 

ολοκληρωμένο πλαίσιο μέτρησης της απόδοσης (Kaplan and Norton, 1996; Κυριαζόγλου 

και Πολίτου, 2005). 

3.2.  Η BSC ως στρατηγικό σύστημα διοίκησης 

Από την εισαγωγή της στις αρχές του 1990 μέχρι σήμερα, η BSC έχει εξελιχθεί από τον 

αρχικό της σκοπό, ως ένα βελτιωμένο σύστημα μέτρησης της απόδοσης, για να 

αποτελέσει τη βάση ενός νέου συστήματος διοίκησης, που ευθυγραμμίζει και εστιάζει 

ολόκληρο τον οργανισμό στην εφαρμογή και βελτίωση της στρατηγικής του (Niven, 

2002). Η υπάρχουσα έρευνα αναγνωρίζει ρητά τη μετεξέλιξή της από ένα σύστημα 

διαχείρισης της απόδοσης σε ένα στρατηγικό σύστημα προγραμματισμού, ελέγχου και 

εσωτερικού στρατηγικού σχεδιασμού σε συνολικό επίπεδο, το οποίο εξυπηρετεί το 

γενικότερο στρατηγικό πλάνο (Hendricks et al., 2012).  

Η μεθοδολογία BSC αρχίζει με τη διατύπωση του οράματος και τη χάραξη της 

στρατηγικής, προχωράει στον προσδιορισμό των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας, συνεχίζει 

στην κατασκευή συστήματος δεικτών μέτρησης απόδοσης και ολοκληρώνεται με την 

ανάπτυξη και εφαρμογή πλέγματος μέτρων και δράσεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 

δημιουργεί ένα μεθοδολογικό πλαίσιο μετάφρασης των στρατηγικών προτεραιοτήτων σε 

επιχειρησιακούς μετρήσιμους στόχους, οι οποίοι με τη σειρά τους αποτελούν τις 

κινητήριες δυνάμεις υποκίνησης του ανθρώπινου δυναμικού για την επίτευξη των 

επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων (Μπουρσανίδης, 2005).  

Συνιστώντας ένα κρίσιμο εργαλείο ευθυγράμμισης των βραχυπρόθεσμων ενεργειών 

με τη στρατηγική της επιχείρησης, είναι σε θέση να επιλύσει τα προαναφερθέντα 

ζητήματα μη αποτελεσματικής εφαρμογής της στρατηγικής. Έτσι, υπερπηδά το εμπόδιο 



31 
 

της σωστής μετάφρασης του συχνά ασαφούς οράματος της επιχείρησης σε στρατηγικούς 

στόχους και ενώνει τα ξεχωριστά τμήματα, τις μονάδες και τους υπαλλήλους στην 

επίτευξη κοινών στόχων μέσω της διαδικασίας ανάπτυξης επιμέρους BSC στα διάφορα 

τμήματα του οργανισμού (Niven, 2006). Επιπλέον, αναπτύσσοντας την BSC δίνεται η 

δυνατότητα να συνδυαστούν ο στρατηγικός προγραμματισμός και η διαδικασία σύνταξης 

του προϋπολογισμού, εξισορροπώντας και εξορθολογίζοντας την κατανομή των πόρων. 

Το σύστημα BSC είναι βασικός αρωγός στην προσπάθεια να ληφθούν στρατηγικές 

αποφάσεις που ερμηνεύουν άριστα την εκάστοτε στρατηγική του οργανισμού, οδηγώντας 

στην επιτυχία (Kaplan and Norton, 1996). 

 Συμπερασματικά: 

Η προσέγγιση BSC συνιστά για κάθε επιχείρηση και οργανισμό, του ιδιωτικού ή 

δημόσιου τομέα, ένα ισχυρό εργαλείο αποσαφήνισης και μετασχηματισμού της 

στρατηγικής σε επιχειρησιακά προγράμματα δράσης σε όλα τα επίπεδα, διασφαλίζοντας 

την αποδοτική υλοποίηση της στρατηγικής. 

3.3. Η BSC ως εργαλείο επικοινωνίας 

Όπως προαναφέρθηκε, η καινοτομία της BSC έγκειται στη στρατηγική της εστίαση 

και στην ικανότητα να μεταφράζει τη στρατηγική σε μέτρα που επικοινωνούν μοναδικά 

το όραμα στον οργανισμό (Kaplan and Norton, 1996). Στο πλαίσιο της μεθόδου, τα 

χρηματοοικονομικά και μη μέτρα αποτελούν μέρος του συστήματος πληροφοριών για 

τους εργαζομένους σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι στα κατώτερα 

ιεραρχικά επίπεδα να κατανοούν τις χρηματοοικονομικές συνέπειες των αποφάσεων και 

δράσεών τους και τα ανώτερα στελέχη να κατανοούν τους οδηγούς της μακροπρόθεσμης 

χρηματοοικονομικής επιτυχίας (Kaplan and Norton, 2008). 

Η ικανότητα της BSC να μεταφράζει τη στρατηγική και να την περιγράφει σε όλους 

τους υπαλλήλους της προσδίδει το χαρακτήρα επικοινωνιακού εργαλείου. Ο ρόλος της 

αυτός είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη του συστήματος, καθώς επιτρέπει στην 

«άρρητη» γνώση που βρίσκεται κρυμμένη στο μυαλό των εργαζομένων να μετατραπεί 

σε «ρητή» και να διαχυθεί σε όλα τα επίπεδα. Η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων 

απόδοσης σε όλη την οργάνωση παρέχει στους εργαζόμενους την ευκαιρία να 

συζητήσουν τις παραδοχές στις οποίες στηρίζεται η στρατηγική, να μάθουν από τυχόν 

μη αναμενόμενα αποτελέσματα και να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με 

μελλοντικές απαραίτητες τροποποιήσεις. Κατανοώντας τη στρατηγική του οργανισμού 

και γνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη του 
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οράματος, οι υπάλληλοι είναι πιθανόν να ξεδιπλώσουν πολλές κρυμμένες οργανωτικές 

τους ικανότητες και να τις μοιραστούν προς όφελος του συνόλου (Niven, 2006). 

 Συμπερασματικά: 

Η BSC, επικοινωνώντας το όραμα και τη στρατηγική σε όλα τα επίπεδα, κινητοποιεί, 

αξιοποιεί και διοχετεύει την ενέργεια, τις ικανότητες και την εξειδικευμένη γνώση του 

ανθρώπινου δυναμικού σε κάθε πτυχή και λειτουργία της επιχείρησης, οδηγώντας την 

μακροπρόθεσμη οργανωσιακή επιτυχία. 

3.4. Σύγκριση Μεθοδολογικών Προσεγγίσεων Μέτρησης Απόδοσης  

Η Ισορροπημένη Κάρτα Επιδόσεων των Kaplan και Norton είναι μόνο μία εκδοχή 

των ΣΜΑ που έχουν προκύψει, καθώς οι επιχειρήσεις αναγνώρισαν την ανάγκη για μια 

ευρεία δέσμη μέτρων απόδοσης που παρέχουν ολοκληρωμένη εικόνα των επιδόσεων 

(Evans and Lindsay, 2008). Για την εφαρμογή των ΣΜΑ έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, βασίζονται σε 

ένα κοινό σημείο: στην ανάγκη δημιουργίας ενός ισορροπημένου συνόλου Δεικτών 

Μέτρησης, κατανεμημένων στις κρίσιμες επιχειρησιακές περιοχές. Οι πιο ευρέως 

διαδεδομένες, σε διεθνή κλίμακα, είναι οι εξής: 

 Η Balanced Scorecard (BSC) 

 Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης - ΚΠΑ (Common Assessment Framework - CAF) 

 Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας - ΔΟΠ (Total Quality Management - TQM) 

 Το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας (European Foundation Quality Management - 

EFQM) 

 Η Συγκριτική Αξιολόγηση (Benchmarking) 

Σύμφωνα με τους Κυριαζόγλου και Πολίτου (2005), η σύγκριση των ανωτέρω πέντε 

βασικότερων μεθοδολογικών προσεγγίσεων με βάση δέκα από τα σημαντικότερα κριτήρια 

απεικονίζεται στον Πίνακα 3.1. 

Πίνακας 3.1 Κάλυψη Κριτηρίων Αξιολόγησης από τις Μεθοδολογίες 

Μέτρησης Απόδοσης 

Α/Α Κριτήριο BSC CAF TQM/EFQM Benchmarking 

1 Επιχειρησιακός Σχεδιασμός     

2 Σύνδεση Δεικτών με 

Στρατηγική 
    

3 Ισορροπία Δεικτών     

4 Τυποποίηση     
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5 Εμπλοκή Διοίκησης     

6 Διάχυση (cascading)     

7 Υπευθυνότητα & Λογοδοσία     

8 Σύγκριση     

9 Διαχείριση Αλλαγών     

10 Χρόνος     

Πηγή: Κυριαζόγλου και Πολίτου, 2005, σελ. 217 

Όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 3.1, η BSC καλύπτει το σύνολο των κριτηρίων, 

ενώ οι προσεγγίσεις ποιότητας (CAF, TQM, EFQM) καλύπτουν μόνο τα κριτήρια 3, 4, 5 

και 8 και υστερούν στα κριτήρια 1, 2, 6, 7, 9 και 10. Η μεθοδολογία Benchmarking 

καλύπτει μόνο το κριτήριο της σύγκρισης και δε θεωρείται βασικό εργαλείο μέτρησης 

και βελτίωσης της απόδοσης, αλλά υποστηρικτικό. Εντούτοις, η ενσωμάτωση “καλών 

πρακτικών” ποιότητας, ιδιαίτερα στη δημόσια διοίκηση, «αποτελεί εχέγγυο για τη 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και πρωτίστως βασικό άξονα 

της διοικητικής μεταρρύθμισης και της αλλαγής της νοοτροπίας των δημοσίων 

υπαλλήλων και των πολιτών…» (Τσιότρας, 2008).  

Ειδικότερα, το ΚΠΑ αποτελεί ένα εύχρηστο, πανευρωπαϊκά εφαρμοσμένο εργαλείο 

ΔΟΠ, βασισμένο σε ένα μοντέλο αυτοαξιολόγησης των επιδόσεων μιας δημόσιας 

οργάνωσης. Εφαρμόζεται από το 2000 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, λαμβάνοντας 

υπόψη τα διαφορετικά πολιτικο-διοικητικά συστήματα, την διοικητική τους κουλτούρα 

και οργάνωση. Στην Ελλάδα, έχει σχεδιαστεί μια ολοκληρωμένη πολιτική καθιέρωσης 

του πλαισίου ως εργαλείου διοικητικής βελτίωσης, μέσω σειράς δράσεων και 

χρηματοδοτήσεων ανάλογων εφαρμογών σε πλήθος δημοσίων υπηρεσιών (ΥΠΕΣΔΔΑ, 

2007; Τσάτσος, 2008). Με το ΚΠΑ, το οποίο έχει επηρεαστεί από το EFQM, οι δημόσιοι 

οργανισμοί μεταβαίνουν από την περίοδο του ελέγχου και της διασφάλισης της 

ποιότητας στην περίοδο της Ολικής Ποιότητας (Κυριαζόγλου και Πολίτου, 2005).  

Συγκρινόμενο με την προσέγγιση BSC, το ΚΠΑ αποτελεί επίσης μια ολιστική 

προσέγγιση της οργανωτικής απόδοσης, προσεγγίζοντάς την από διαφορετικές οπτικές 

ταυτόχρονα. Αξιολογεί συνολικά τον τρόπο λειτουργίας ενός δημόσιου οργανισμού και 

τα αποτελέσματα που αυτός επιτυγχάνει σε σχέση με τις προσδοκίες των πολιτών. Ως 

εργαλείο όμως αυτοαξιολόγησης, δίνει περισσότερη έμφαση στις προϋποθέσεις, δηλαδή 

στην ενδο-υπηρεσιακή κατάσταση. Η επικράτηση, σε μεγάλο βαθμό, της BSC έναντι 

των άλλων μεθοδολογιών, οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι πρόκειται για μια ευέλικτη 

μεθοδολογία, η οποία συνδέει ξεκάθαρα τους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού 
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τόσο με τις ενέργειες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν για την επίτευξή τους όσο και 

με τους δείκτες που μετρούν την απόδοση και τα αποτελέσματα των ενεργειών 

(Κυριαζόγλου και Πολίτου, 2005, p. 188).  

Αν και αρχικά αποτέλεσε εργαλείο αποκλειστικά των κερδοσκοπικών οργανισμών, η 

BSC κατάφερε να μεταφραστεί και να εφαρμοστεί αποτελεσματικά τόσο από μη-

κερδοσκοπικούς όσο και από δημόσιους φορείς. Μέσω μικρής τροποποίησης και 

εφαρμογής του πλαισίου, οι οργανισμοί αυτοί είναι σε θέση να αποδείξουν την αξία που 

παρέχουν και τα μέτρα που λαμβάνουν για να εκπληρώσουν τη σημαντική αποστολή 

τους. Στο τρίτο μέρος της παρούσας μελέτης αναλύεται πώς η BSC εφαρμόζεται με 

επιτυχία στον δημόσιο τομέα, καθώς και το μοντέλο που προτάθηκε για την εισαγωγή της 

στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση.  
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ΜΕΡΟΣ III  

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 

BSC ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 
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4. Ανάγκη  Διαφοροποίησης της BSC στο πλαίσιο εφαρμογής της 

στο Δημόσιο Τομέα και σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς  

Αν και η Balanced Scorecard (BSC), όπως αναλύθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, 

σχεδιάστηκε αρχικά για να εξυπηρετήσει τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, ως ένα σύγχρονο 

εργαλείο διοίκησης και βελτίωσης της απόδοσης, η χρήση της φαίνεται να προσφέρει 

ακόμη μεγαλύτερο όφελος στο δημόσιο τομέα. Η ιδέα μιας ισορροπημένης προσέγγισης 

για τη μέτρηση της απόδοσης των κυβερνητικών φορέων, μέσω αναφοράς ενός 

ισορροπημένου συνόλου δεικτών, δεν είναι νέα (Kravchuk and Schack, 1996). Ωστόσο, 

η BSC αποτελεί την επικρατέστερη μεθοδολογία για το σχεδιασμό και υλοποίηση ΣΜΑ 

στους δημόσιους οργανισμούς αρκετών χωρών (ΗΠΑ, Αυστρία, Δανία), ενώ σε άλλες 

χρησιμοποιείται ως υποστηρικτικό εργαλείο (Αγγλία, Ιρλανδία) (Κυριαζόγλου και 

Πολίτου, 2005, σελ. 188).  

Πίνακας 4.1 Ενδεικτικές διαφορές στοιχείων της BSC μεταξύ Ιδιωτικού και 

Δημόσιου τομέα 

Χαρακτηριστικά Ιδιωτικός Τομέας Δημόσιος Τομέας 

Γενικοί στρατηγικοί στόχοι 
Ανταγωνιστικότητα, 

μοναδικότητα 

Επιτυχία αποστολής, 

βέλτιστες πρακτικές 

Οικονομικοί στόχοι Κέρδη, ανάπτυξη, 

μερίδιο αγοράς 

Παραγωγικότητα, 

αποδοτικότητα, 

προστιθέμενη αξία, βέλτιστη 

αξιοποίηση πόρων 

Έχοντες έννομο συμφέρον 

(stakeholders) 

Μέτοχοι, αγοραστές, 

εργαζόμενοι 

Φορολογούμενοι, αποδέκτες 

των υπηρεσιών, νομοθέτες 

Αναμενόμενα 

αποτελέσματα 
Ικανοποίηση πελατών Ικανοποίηση πολιτών 

Πηγή: Κυριαζόγλου και Πολίτου, 2005, σελ. 186 

Από τον Πίνακα 4.1, στον οποίο παρουσιάζονται κάποιες ενδεικτικές διαφορές σε 

επιμέρους στοιχεία της μεθοδολογίας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, γίνεται 

προφανές ότι, κατά την εφαρμογή του πλαισίου BSC σε έναν δημόσιο οργανισμό, η 

διαφοροποίηση πηγάζει από την ανάγκη αποτύπωσης της διαφορετικότητας της ίδιας της 

φύσης του οργανισμού που καθοδηγείται  από την αποστολή του, σε αντίθεση με το 

υποκινούμενο από το κέρδος κίνητρο των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Οι μεταρρυθμιστικές 

πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης αποδίδουν μεγαλύτερη έμφαση στη 

λογοδοσία και τα αποτελέσματα ως προς την ανταπόκριση στις προσδοκίες των πολιτών 

από τις δημόσιες υπηρεσίες. Το επιθυμητό αποτέλεσμα για έναν ιδιωτικό οργανισμό 

είναι μια αναπτυσσόμενη, κερδοφόρα και ανταγωνιστική επιχείρηση, σε αντιδιαστολή 

με έναν δημόσιο οργανισμό, στον οποίο τα επιθυμητά αποτελέσματα επικεντρώνονται 
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στην παροχή των αναγκαίων, οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών για τους πολίτες 

(Andersen and Lawrie, 2002; Moullin, 2006; Northcott and Ma’amora Taulapapa, 2012). 

Ωστόσο, παρόλο που αρχικά είχε σχεδιαστεί για κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, η BSC 

μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί για χρήση σε οργανισμούς του δημόσιου τομέα, με μία 

κατάλληλη αναδιάρθρωση που θα τοποθετεί τους πολίτες-ενδιαφερόμενα μέρη και την 

αποστολή στην κορυφή της ιεραρχίας (Kaplan και Norton, 2001; Rohm, 2002; Niven, 

2006). Ως εκ τούτου, η μετάβαση της μεθόδου από τον ιδιωτικό στο δημόσιο τομέα 

συνοδεύθηκε από αναγκαίες διαφοροποιήσεις, λόγω της φύσης των δημόσιων και μη 

κερδοσκοπικών οργανισμών.  

4.1.  Οι Οπτικές Γωνίες της Απόδοσης στο Δημόσιο Τομέα 

Καθώς η χρήση της μεθόδου εξελίχθηκε και επεκτάθηκε με τα χρόνια, οι ίδιοι οι 

ιδρυτές της συνειδητοποίησαν γρήγορα ότι οι αρχικές τέσσερις προοπτικές του μοντέλου 

μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους οργανισμούς, προτείνοντας να 

θεωρούνται ως πρότυπο, επάνω στο οποίο ο κάθε οργανισμός, ανάλογα με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του, να χτίζει το δικό του μοντέλο, τροποποιώντας την 

αρχιτεκτονική και την ονοματολογία τους (Niven, 2003). Πολλοί οργανισμοί έχουν 

ακολουθήσει αυτή τη συμβουλή και ανέπτυξαν επιτυχώς προοπτικές για την καινοτομία, 

την έρευνα και ανάπτυξη, το περιβάλλον, τους προμηθευτές, την ηγεσία και την 

κοινότητα (Niven, 2002). 

Παραλλαγές στο βασικό σχεδιασμό είναι κοινές και τυπικά περιλαμβάνουν αλλαγές 

στην κατηγοριοποίηση ή/και τον αριθμό των προοπτικών, όπως μετονομασία της 

προοπτικής «Μάθησης και Ανάπτυξης» σε προοπτική «Καινοτομίας και Μάθησης» ή 

«Εργαζομένων», προσθήκη της προοπτικής «Ενδιαφερόμενων μερών» ως ξεχωριστή, 

πέμπτη προοπτική (Rohm, 2002). Οι Estis and Hyatt (1998) πρότειναν ένα μοντέλο BSC 

στο οποίο η «προοπτική της αποστολής» αντικαθιστά την «εσωτερική προοπτική», 

αντανακλώντας το γεγονός ότι η αποστολή ενός δημόσιου οργανισμού συχνά δε 

συνδέεται με την οικονομική επιτυχία ή την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, 

όπως στην περίπτωση των ιδιωτικών οργανισμών. Ενδεικτικά, η BSC που αναπτύχθηκε 

για τη δημόσια διοίκηση των ΗΠΑ μετά την εκλογή του Clinton, εμπεριείχε ως πέμπτη 

διάσταση την «ενδυνάμωση εργαζομένων», με σκοπό να δοθεί έμφαση στον κεντρικό 

ρόλο των δημοσίων υπαλλήλων στη διαδικασία (Μπουραντάς, 2002).  

Όπως αναλύθηκε στις προηγούμενες ενότητες, στη γλώσσα της BSC, το όραμα, η 

αποστολή και η στρατηγική σε εταιρικό επίπεδο, διασπώνται σε διαφορετικές οπτικές 

γωνίες ή προοπτικές, όπως φαίνονται μέσα από τα μάτια των ιδιοκτητών, των πελατών 
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και των άλλων ενδιαφερομένων μερών, των διευθυντών και υπευθύνων των διαδικασιών 

και των εργαζομένων. Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων εκπροσωπούνται από τη 

Χρηματοοικονομική προοπτική, τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι πελάτες, ως υποσύνολο 

του ευρύτερου συνόλου των ενδιαφερομένων, από την προοπτική των Πελατών, τα 

διοικητικά στελέχη και οι διαχειριστές των διαδικασιών από την προοπτική των 

Εσωτερικών Διαδικασιών, ενώ οι εργαζόμενοι και οι υποδομές από την προοπτική 

Μάθησης και Ανάπτυξης (Rohm, 2002).   

Σχήμα 4.1 Βασικός Σχεδιασμός BSC για τον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα 

 
Πηγή: Προσαρμογή από Rohm, 2002, pp.2-3 

Το Σχήμα 4.1 απεικονίζει την ολοκληρωμένη σχέση μεταξύ των κύριων συστατικών 

του συστήματος BSC -όραμα, στρατηγική, προοπτικές- στον ιδιωτικό και στο δημόσιο 

τομέα (Rohm, 2002) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καταστεί εμφανής η 

διαφοροποίηση μεταξύ τους, ως προς το σχεδιασμό και τη χρήση της BSC. Η 

απεικόνιση του μοντέλου για το δημόσιο τομέα είναι αντιπροσωπευτική των κατά 

καιρούς προτεινόμενων μοντέλων στη βιβλιογραφία. Η ισορροπία επιτυγχάνεται, και 

στις δύο περιπτώσεις, υπό το πρίσμα των τεσσάρων οπτικών γωνιών, μέσω της 

αποσύνθεσης του οράματος στη στρατηγική και σε συγκεκριμένες λειτουργικές 

διαδικασίες και μετάφρασης της στρατηγικής στην απαιτούμενη συμμετοχή κάθε 

μέλους, προκειμένου να ανταποκριθεί με επιτυχία στους στόχους του οργανισμού. Η 

διαφοροποίηση έγκειται στην αλλαγή έμφασης στην αποστολή, στη διεύρυνση της 

προοπτικής των Πελατών και στην αλλαγή των θέσεων της Χρηματοοικονομικής 

προοπτικής και της προοπτικής Πελατών. Ομοίως, το Σχήμα 4.2 απεικονίζει ένα μοντέλο 

BSC που μπορεί να εφαρμοστεί στους δημόσιους και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς 

(Niven, 2003, p. 32).  
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Σχήμα 4.2 BSC για τους Δημόσιους και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς 

 
Πηγή: Niven, 2003, p. 32 

Από τα προτεινόμενα για το δημόσιο τομέα μοντέλα BSC (Σχήματα 4.1 & 4.2), 

προκύπτουν οι εξής κοινές διαπιστώσεις: 

 Η στρατηγική συνεχίζει να βρίσκεται στον πυρήνα της μεθόδου  

Η πιο κρίσιμη δραστηριότητα σε οποιοδήποτε σύστημα διοίκησης απόδοσης είναι η 

στρατηγική και ο στρατηγικός σχεδιασμός. Η στρατηγική είναι ο «προσανατολισμός» 

(direction) και το «πεδίο εφαρμογής» (scope) του οργανισμού, που εξασφαλίζει τη 

μακροπρόθεσμη επιβίωση και ανάπτυξή του σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον μέσω 

εναρμόνισης των πόρων και ικανοτήτων του με στόχο την ικανοποίηση των «ομάδων 

διακύβευσης συμφερόντων» (stakeholders) (Armstrong and Kotler, 2009; Johnson, 

Sholes and Whittington, 2011). Ο στρατηγικός σχεδιασμός απαντά στα εξής  ερωτήματα 

(Σιώμκος, 1995):  

α) πού βρισκόμαστε σήμερα (αποσαφήνιση του παρόντος) 

β) πού θέλουμε να πάμε (καθορισμός του μέλλοντος) και  

γ) πώς θα πάμε εκεί  

Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν ως απάντηση των ανωτέρω ερωτημάτων θα 

καθορίσουν τις προτεραιότητες (Κρίσιμους Παράγοντες Επιτυχίας - ΚΠΕ), οι οποίες θα 

πρέπει να μεταφραστούν σε ένα σύνολο ρεαλιστικών και ισορροπημένων στόχων 

(Κυριαζόγλου και Πολίτου, 2005).  
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 Η αποστολή τοποθετείται στην κορυφή του πλαισίου 

Η αποστολή, η οποία αποτυπώνει το λόγο ύπαρξης και το σκοπό ενός δημόσιου 

οργανισμού, δεν απορρέει από την οικονομική προοπτική, όπως συμβαίνει στους 

ιδιωτικούς οργανισμούς στους οποίους κινητήριος μοχλός είναι η μεγιστοποίηση του 

κέρδους μέσω παροχής αξίας στους πελάτες. Αντιθέτως, θεμελιώνεται και 

διαμορφώνεται από την προοπτική των Πελατών, εσωτερικών και εξωτερικών. 

 Η προοπτική των Πελατών τοποθετείται σε υψηλότερη θέση 

Η προοπτική αυτή διευρύνεται για να συμπεριλάβει το ευρύτερο σύνολο των 

εμπλεκομένων μερών (stakeholders) -πολίτες, ρυθμιστικές αρχές και άλλους φορείς 

εποπτείας, επιχειρήσεις και ευρύ κοινό- που επηρεάζονται από την εφαρμογή των 

δημοσίων προγραμμάτων και εμφανίζεται ως πρωταρχική, χωρίς βέβαια να αλλοιώνει τη 

σπουδαιότητα των υπόλοιπων προοπτικών.  

 Η Χρηματοοικονομική προοπτική είναι απαραίτητη σε κάθε BSC 

Κανένας οργανισμός, ανεξάρτητα από το νομικό του καθεστώς, δεν μπορεί να 

λειτουργήσει με επιτυχία και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πελατών χωρίς 

οικονομικούς πόρους. Τα οικονομικά μέτρα στο μοντέλο του δημοσίου τομέα μπορούν 

να θεωρηθούν είτε ως προϋποθέσεις για την επιτυχία ή ως περιορισμοί εντός των οποίων 

ο φορέας πρέπει να λειτουργήσει. Τα οικονομικά μέτρα δεν έρχονται σε αντίθεση με την 

παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και την επίτευξη της αποστολής. Στην πραγματικότητα, 

όταν παρέχονται υπηρεσίες με το ελάχιστο κόστος ή με μεγάλη αποτελεσματικότητα, τα 

διάφορα προγράμματα και έργα μπορεί να προσελκύσουν περισσότερη προσοχή και να 

δικαιολογήσουν ακόμη μεγαλύτερες επενδύσεις από τους χρηματοδότες (Niven, 2003, p. 

32). Συχνά, η προοπτική «Προϋπολογισμού» χρησιμοποιείται στη θέση της 

«Χρηματοοικονομικής», για να αντικατοπτρίσει τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού 

και τις διαδικασίες εκτέλεσης που συνδέονται με τη δημόσια λογοδοσία των 

χρηματοδοτήσεων (Rohm, 2002). 

 Οι εσωτερικές διαδικασίες πρέπει να δημιουργούν αξία για τους πελάτες 

Το κλειδί για την επιτυχία της BSC έγκειται στην επιλογή και μέτρηση μόνο εκείνων 

των διαδικασιών που οδηγούν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων για τους πελάτες και, 

τελικά, οδηγούν στην εκπλήρωση της αποστολής. Ο Niven (2003) υποστηρίζει πως οι 

διαδικασίες που θα επιλεγούν θα πρέπει κανονικά θα εισρέουν άμεσα από τους στόχους 

και τα μέτρα που έχουν επιλεγεί στην προοπτική των Πελατών και ότι, συνήθως, η 

προοπτική αυτή περιέχει τον μεγαλύτερο αριθμό στόχων και μέτρων 

 Η προοπτική Μάθησης και Ανάπτυξης αποτελεί το θεμέλιο της BSC 
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Οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις δεξιότητες, την 

αφοσίωση και την ευθυγράμμιση του προσωπικού τους για να επιτύχουν τους κοινωνικά 

σημαντικούς στόχους τους (Niven, 2003, p. 32). Ο Rohm (2002) προτείνει τη 

μετονομασία της προοπτικής σε «Εργασιακή και Οργανωσιακή Ικανότητα», 

προκειμένου να αντικατοπτριστεί ακριβώς η εξέχουσα σημασία του ανθρώπινου 

κεφαλαίου και της οικοδόμησης ικανοτήτων, μέσω εκπαιδευμένων και καταρτισμένων 

εργαζομένων, αλλά και αποτελεσματικών πληροφοριακών συστημάτων. Εντούτοις, 

παρά την αναγνωρισμένη σημασία της γνώσης και του ανθρώπινου κεφαλαίου, συχνά η 

προοπτική αυτή παραβλέπεται και υποβαθμίζεται υπό το βάρος των βραχυπρόθεσμων 

αποτελεσμάτων. Οι οργανισμοί είναι απαραίτητο να εστιάσουν σε τρεις ιδιαίτερα 

σημαντικές περιοχές (Niven, 2003, p. 32):  

 στις δεξιότητες και ικανότητες των εργαζομένων, για την αντιμετώπιση των 

προκλήσεων και εκμετάλλευση των ευκαιριών σε συνεχή βάση 

 στη ροή των πληροφοριών (“information capital”), ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν 

τα εργαλεία και τις πληροφορίες που χρειάζονται για τη λήψη αποτελεσματικών 

αποφάσεων  

 στο κατάλληλο  οργανωσιακό κλίμα.  

Σε συμφωνία με τις ανωτέρω διαπιστώσεις, μία ενδιαφέρουσα παραλλαγή του 

αρχικού μοντέλου, ειδικά προσαρμοσμένου για εφαρμογή από τους ΟΤΑ, και μάλιστα 

στο περιβάλλον της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, έχει προταθεί από τους Kladogeni 

and Hatzigeorgiou (2011), στο άρθρο τους “Designing a Balanced Scorecard for the 

Evaluation of a Local Authority Organization”. Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, 

η επιλογή των προοπτικών και των μεταξύ τους σχέσεων για την κατασκευή του 

απλοποιημένου μοντέλου BSC της ΠΔΜ βασίστηκε στο εν λόγω πρότυπο, όπως 

αναλυτικότερα παρουσιάζεται κατωτέρω (βλ. Σχήματα 4.3 και 4.4). 

Η τροποποίηση της κλασικής αρχιτεκτονικής της BSC έγκειται στα εξής σημεία: 

 Μετονομασία της Προοπτικής Πελατών σε «Προοπτική Ενδιαφερόμενων Μερών», 

σύμφωνα με την προαναφερόμενη βιβλιογραφία, καθώς αποτελείται από δύο 

ομάδες: Την ομάδα χρηματοδότησης (πολίτες - κράτος) και τους αποδέκτες των 

υπηρεσιών (πολίτες - κοινότητα). 

 Τοποθέτηση της Προοπτικής Ενδιαφερόμενων Μερών στην κορυφή, θεωρώντας ότι 

αντιπροσωπεύει τον μακροπρόθεσμο, συνολικό στόχο του ΟΤΑ και ενσωματώνει 

την αποστολή του.  
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 Μετονομασία της Προοπτικής Χρηματοοικονομικών σε «Προοπτική Διαχείρισης 

Χρηματοοικονομικών Πόρων», δεδομένου ότι οι ΟΤΑ είναι πολύ περισσότερο 

προσανατολισμένοι στην οικονομική διαχείριση παρά στη δημιουργία εισοδήματος. 

 Μετονομασία της Προοπτικής Μάθησης και Ανάπτυξης σε «Προοπτική Κατάρτισης», 

δεδομένου ότι στοχεύει στην ανάπτυξη των στρατηγικών δεξιοτήτων των 

εργαζομένων παρά την καινοτομία των υπηρεσιών. 

Σχήμα 4.3 Αρχιτεκτονική BSC για ΟΤΑ 

 
Πηγή: Kladogeni and Hatzigeorgiou, 2011, p. 72 

Το προτεινόμενο μοντέλο χρησιμοποιεί μια ανάλυση τριών επίπεδων: κάθε 

προοπτική έχει αναπτυχθεί σε ένα στρατηγικό στόχο, μέτρα αποτελέσματος (Outcome 

Measures - lagging indicators) και οδηγούς επίδοσης (Key Performance Indicators/KPIs - 

leading indicators). To μοντέλο είναι χτισμένο πάνω σε μία βασική παραδοχή: ο στόχος 

κάθε προοπτικής συμμετέχει ως στόχος για την επίτευξη του στόχου της επόμενης, 

ξεκινώντας από την Προοπτική Κατάρτισης, έτσι ώστε τελικά το επίπεδο επίτευξης του 

στρατηγικού στόχου της Προοπτικής Ενδιαφερόμενων Μερών να συνοψίζει τη συνολική 

απόδοση του οργανισμού (βλ. Σχήμα 4.4). 
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Σχήμα 4.4 BSC για ΟΤΑ 

 
Πηγή: Kladogeni and Hatzigeorgiou, 2011, p. 72 

4.2. Ανάπτυξη ενός ΣΜΑ με βάση την BSC για το Δημόσιο Τομέα 

Η BSC αποτελεί ένα μοντέλο-πλαίσιο, μέσα από το οποίο η αποστολή, το όραμα και 

η στρατηγική ενός οργανισμού μεταφράζονται σε στόχους και δράσεις που καλύπτουν 

όλες τις πτυχές λειτουργίας του (Κυριαζόγλου και Πολίτου, 2005).  

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Rohm (2002, p. 3) «Το ταξίδι της BSC έχει δύο 

φάσεις: Το κτίσιμό της και την εφαρμογή της». Ο ίδιος προτείνει ένα πλαίσιο έξι 

βημάτων για την ανάπτυξη και το σχεδιασμό της BSC και τριών βημάτων για την 

εφαρμογή της. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν διάφορες μεθοδολογίες ανάπτυξης ενός 

ΣΜΑ με βάση την τεχνική BSC, οι οποίες εμφανίζουν κοινά στοιχεία και δομούνται 

γύρω από τα βασικά βήματα που προτάθηκαν από τους ιδρυτές της (Kaplan, 1996; 

Niven, 2002; 2003; 2005; 2006). Οι Papalexandris, Ioannou, Prastacos and Soderquist 

(2005) έχουν αναπτύξει μια ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση έξι φάσεων για τη 

σύνθεση και εφαρμογή της BSC, η οποία ενσωματώνει κρίσιμες πτυχές, όπως η 

Διαχείριση Έργων (Project Management), η Διαχείριση Αλλαγών (Change 

Management), η Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management), η Διασφάλιση Ποιότητας 

(Quality Assurance) και η Τεχνολογία των Πληροφοριών (Information Technology).  
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Για το δημόσιο τομέα, η βασική δομή έχει τη μορφή της πυραμίδας του Σχήματος 

4.5, η οποία και ακολουθείται στην παρούσα μελέτη, σε συνδυασμό με τη δομή που 

προτάθηκε από το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο:  

1. Καθορισμός οράματος και αποστολής του οργανισμού 

2. Καθορισμός στρατηγικών στόχων 

3. Προσδιορισμός κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας 

4. Καθορισμός δεικτών μέτρησης απόδοσης 

Σχήμα 4.5 Πυραμίδα της BSC για το Δημόσιο 

 

Πηγή: Προσαρμογή από Niven, 2002, p. 107; Κυριαζόγλου και Πολίτου, 2005, p. 186 

Το βήμα καθορισμού της αποστολής, του οράματος και των αξιών του δημόσιου 

οργανισμού ακολουθεί το δεύτερο βήμα χάραξης της στρατηγικής, μέσω προσδιορισμού 

σαφών στρατηγικών στόχων που θα οδηγήσουν στην επίτευξη του οράματος και της 

αποστολής. Εν συνεχεία, για κάθε μία από τις οπτικές γωνίες του μοντέλου, 

προσδιορίζονται οι Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας (ΚΠΕ), η επίτευξη των οποίων 

οδηγεί στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων που τέθηκαν προηγουμένως. Ομοίως, για 

κάθε έναν από τους ΚΠΕ, προσδιορίζονται συγκεκριμένες μετρικές απόδοσης, η μέτρηση 

των οποίων θα καθορίσει τα αποτελέσματα βελτίωσης. 

Η ανωτέρω διαδικασία θα καταλήξει στον προσδιορισμό μιας σειράς δράσεων που 

πρέπει να αναληφθούν για την επίτευξη των στόχων του δημόσιου οργανισμού. Μετά το 

τελευταίο αυτό βήμα, μπορεί να σχεδιαστεί η εταιρική BSC σε συνολικό επίπεδο, που θα 

αποτελέσει τη βάση για την μετέπειτα εμβάθυνση και διάχυσή της. Η εμβάθυνση 

(cascading) των BSC σε χαμηλότερα επίπεδα οργάνωσης και η διάχυσή τους 

 Σε τι χρειάζεται να 
επικεντρωθούμε; 

 Πώς θα πετύχουμε το 
όραμα και την 
αποστολή; 

Κοινωνία -

Πολιτική 

Ηγεσία 

Πολίτες -

Αποδέκτες 

υπηρεσιών 

Εσωτερικές 

Διαδικασίες 

Ανάπτυξη -

Συνεχής 

Βελτίωση 

Δείκτες Μέτρησης 

 
Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας 

 

 Πώς θα 
μετρήσουμε 
την απόδοσή 
μας; 

 Πώς θέλουμε να είναι ο 
δημόσιος οργανισμός 
στο μέλλον; 
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(deployment) σε όλες τις μονάδες και λειτουργίες του οργανισμού θεωρούνται 

απαραίτητες για την αποτελεσματική αξιοποίηση της μεθόδου (Κυριαζόγλου και 

Πολίτου, 2005), αν και μερικές φορές η διαδικασία ξεκινά αντίστροφα, δηλαδή από μια 

στρατηγική επιχειρηματική μονάδα ή λειτουργική μονάδα, που γίνεται η βάση για την 

ανάπτυξη της εταιρικής BSC (Rohm, 2002).  

Σύμφωνα με τον Niven (2003), πολλοί οργανισμοί επιλέγουν να εφαρμόσουν 

πιλοτικά την BSC σε επίπεδο τμήματος ή λειτουργίας, με την ελπίδα η εκεί επιτυχία να 

αναπαραχθεί αργότερα και αλλού. Μάλιστα, αναγνωρίζει επτά κριτήρια βάσει των 

οποίων θα πρέπει να επιλεγεί η οργανωσιακή μονάδα που θα εφαρμόσει πρώτη την BSC: 

στρατηγική, δέσμευση ηγεσίας, ανάγκη εφαρμογής του συστήματος, υποστήριξη 

διοικητικών στελεχών, θέση της μονάδας στην αλυσίδα αξίας, συλλογή δεδομένων και 

διαθέσιμοι πόροι (Niven, 2002, p. 43; 2003, p. 53).  

5. Εισαγωγή της BSC στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση 

Η επιτυχής εφαρμογή της τεχνικής BSC στον ιδιωτικό τομέα αποτέλεσε το έναυσμα 

για την εισαγωγή της στο δημόσιο τομέα σε διεθνές επίπεδο. Η ολοκληρωμένη θεώρηση 

της στρατηγικής που καλείται να εφαρμόσει ένας δημόσιος οργανισμός απαιτεί την 

υιοθέτηση μιας τεχνικής για την ενδελεχή παρακολούθηση της εφαρμογής της που θα 

αποτελεί, ταυτόχρονα, τη βάση ενός Στρατηγικού Συστήματος Διοίκησης για τη 

μετατροπή της στρατηγικής σε προγράμματα δράσης σε όλα τα επίπεδα 

(ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270/1-3-2007 εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΔΑ). 

5.1.  Λόγοι Υιοθέτησης της BSC από την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, επιλέχθηκε η τεχνική 

«Εξισορροπημένης Μέτρησης Απόδοσης», ως «ένα Σύστημα Διοίκησης Απόδοσης 

προσανατολισμένο στα Αποτελέσματα, με βασική επιδίωξη τη σύνδεση 

βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δραστηριοτήτων μιας Δημόσιας Οργάνωσης με 

το Όραμα, την Αποστολή και τη Στρατηγική της μέσω του καθορισμού μετρήσιμων και 

συναινετικών στόχων.» (ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270/1-3-2007 εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΔΑ, σελ. 12; 

Βασιλάκης, Παπαθεοδώρου και Ντρούτσα, 2010).  

Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ, η εν λόγω τεχνική υιοθετήθηκε 

με παραλλαγές, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη προσαρμογή της στις ανάγκες 

της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, βάσει των κάτωθι κριτήριων:  

 Εκτεταμένη επιτυχής εφαρμογή στο δημόσιο τομέα πολλών χωρών της ΕΕ 

(Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Σκανδιναβικές χώρες). 
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 Δυνατότητα δυναμικής, ολιστικής παρακολούθησης και ανατροφοδότησης 

δεδομένων σε σχέση με τη λειτουργία του οργανισμού με χρήση ενός σχετικά 

μικρού αριθμού Δεικτών Μέτρησης, ώστε να αποφευχθεί η σύγχυση που μπορεί να 

προέλθει είτε από υπερπληθώρα δεδομένων είτε από έλλειψη προσανατολισμού. 

 Δυνατότητα διαλειτουργικής επίλυσης προβλημάτων, μέσω της σύνδεσης 

στρατηγικών, Δεικτών Μέτρησης και αναμενόμενων αποτελεσμάτων σε 

διαφορετικά επίπεδα και παραμέτρους. 

 Εστίαση στη βελτίωση της απόδοσης, καθώς και στην αποσαφήνιση των πεδίων στα 

οποία θα πρέπει να κατευθύνει τις προσπάθειές του ο οργανισμός, μέσω πλήρους 

συντονισμού των δραστηριοτήτων. 

5.2.  Ανάπτυξη Συστήματος Στρατηγικής Διοίκησης στον Ελληνικό 

Δημόσιο Τομέα 

Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί, στη βάση της συμφωνίας της Λισσαβόνας και του 

στρατηγικού στόχου για διοικητική σύγκλιση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ στην 

εφαρμογή του συστήματος Διοίκηση Μέσω Στόχων (ΔμΣ) στην ελληνική δημόσια 

διοίκηση (Βασιλάκης, Παπαθεοδώρου και Ντρούτσα, 2010). Ως βασική παράμετρος 

εκσυγχρονισμού της τελευταίας ορίζεται η βελτίωση της ποιότητας, της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της διακυβέρνησης μέσα από την συνεχή 

αξιολόγηση της διοικητικής ικανότητας των δημοσίων υπηρεσιών. Η αξιολόγηση μίας 

δημόσιας υπηρεσίας πρέπει να αφορά όλες τις διαστάσεις και τους παράγοντες που 

επηρεάζουν τη λειτουργία της. Απαιτείται, λοιπόν, μία ολιστική προσέγγιση κατά την 

αξιολόγηση, κάτι που επιτυγχάνεται με τη χρήση συστημάτων και εργαλείων ΔΟΠ, 

όπως, μεταξύ άλλων, του Συστήματος ΔμΣ, των Δεικτών Μέτρησης 

Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας, και, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, του ΚΠΑ 

(www.ydmed.gov.gr).  

Έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση βελτίωσης της 

αποτελεσματικότητας και ανταποκρισιμότητας της δημόσιας διοίκησης. Η ελληνική 

δημόσια διοίκηση, παρά το γεγονός ότι καθυστέρησε αισθητά να παρακολουθήσει τις 

διεθνείς εξελίξεις ως προς την ενσωμάτωση πρακτικών του ΝΔΜ, έχει θέσει σε 

εφαρμογή κατά την τελευταία δεκαπενταετία (1998-2013) αξιοσημείωτα προγράμματα 

βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ενδεικτικά μπορούν να 

αναφερθούν το Πρόγραμμα Διοικητικής Μεταρρύθμισης «Ποιότητα για τον Πολίτη», Το 

Πρόγραμμα «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010), το Πρόγραμμα «Πολιτεία» και το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» (Ρωσσίδης, 2014). 

http://www.gspa.gr/%282904562412165290%29/eCPortal.asp?id=3813&nt=19&lang=1&pID=235&p2ID=811
http://www.ydmed.gov.gr/


47 
 

Ήδη από το 2003, έχει θεσμοθετηθεί το Πρόγραμμα Βράβευσης Φορέων που 

παρέχουν υπηρεσίες προς τους πολίτες από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ως η πιο 

έγκυρη διεθνής αναγνώριση αριστείας Φορέα στην παροχή υπηρεσιών με σκοπό τον 

εντοπισμό και την επιβράβευση διοικητικών καινοτομιών που εφαρμόζουν δημόσιες 

οργανώσεις των κρατών-μελών του ΟΗΕ. Μάλιστα, η Ελλάδα έχει κερδίσει το 2003 το 

Βραβείο στην κατηγορία «Βελτίωση στην παροχή υπηρεσιών» για την τηλεφωνική 

υπηρεσία εξυπηρέτησης του Πολίτη «1502» (ΔΙΠΑ/Φ.7.1/25798/27120/16-11-2009, 

εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.). Επιπλέον, στο Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11.2.2004) 

«Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες 

διατάξεις» προβλέπεται η βράβευση δημοσίων υπηρεσιών οι οποίες έχουν διακριθεί για 

τις επιδόσεις τους βάσει του ΚΠΑ. Το 2007 και 2009 διοργανώθηκαν το Α΄ και Β΄ 

Βραβείο Ποιότητας, αντίστοιχα (www.ydmed.gov.gr).  

Η θέση σε ισχύ του ως άνω νόμου εισήγαγε τις έννοιες της «Διοίκησης μέσω 

Στόχων» και «Μέτρησης της Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας», έχοντας ως 

κεντρικό άξονα για την εφαρμογή της στρατηγικής την προσέγγιση BSC (βλ. Σχήμα 5.1, 

επόμενη υποενότητα). Το εν λόγω νομοθετικό πλαίσιο περιγράφει τις διαδικασίες που 

συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του ελλείμματος στρατηγικής διοίκησης που 

παρατηρείται στις δημόσιες οργανώσεις της χώρας μας και στη συνακόλουθη βελτίωση 

της άσκησης της διοίκησης προς όφελος του πολίτη (ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270/1-3-2007, 

εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΔΑ). 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 εδ. 2 του ως άνω νόμου, η ΔμΣ ορίζεται ως 

«η διαδικασία προσδιορισμού σαφών επιδιώξεων-επιδόσεων στα ανώτατα ιεραρχικά 

επίπεδα κάθε φορέα και εν συνεχεία η διάχυση των γενικότερων αυτών επιδιώξεων υπό 

μορφή εξειδικευμένων δράσεων σε κάθε κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο». Επιδίωξη του 

συστήματος ΔμΣ είναι η αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και 

η ανταπόκριση του ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες ανάγκες και τα νέα πρότυπα 

διοίκησης, ενώ σκοπός της μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της 

Διοίκησης είναι η αξιολόγηση των υπηρεσιών, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη 

εξυπηρέτηση του πολίτη, η επαύξηση της εμπιστοσύνης και του βαθμού ικανοποίησης 

των αναγκών του, η ενίσχυση της διαφάνειας και η πληρέστερη αξιοποίηση των 

διαθέσιμων πόρων (Βασιλάκης, Παπαθεοδώρου και Ντρούτσα, 2010).  

Η μεθοδολογία για την ανάπτυξη Συστήματος Στρατηγικής Διοίκησης στους 

δημόσιους οργανισμούς απαρτίζεται από τα βήματα που περιγράφονται εν συντομία στις 

επόμενες υποενότητες, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και για την ανάπτυξη και 

http://www.gspa.gr/%282904562412165290%29/eCPortal.asp?id=3772&nt=19&lang=1&pID=235&p2ID=811
http://www.ydmed.gov.gr/
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παρουσίαση των βημάτων κατασκευής της BSC για την ΠΔΜ στο πλαίσιο της 

παρούσας μελέτης. 

5.2.1. Διαμόρφωση Στρατηγικής 

Το πρότυπο ανάπτυξης Συστήματος Στρατηγικής Διοίκησης που προτάθηκε στο 

πλαίσιο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης αποτυπώνεται στο Σχήμα 5.1. Κύριο 

χαρακτηριστικό του είναι η διαδραστική επικοινωνία μεταξύ των επιμέρους βημάτων. 

Σχήμα 5.1 Πρότυπο Ανάπτυξης Συστήματος Στρατηγικής Διοίκησης 

Δημόσιας Οργάνωσης - Διαμόρφωση και Εφαρμογή Στρατηγικής 

 

Πηγή: Εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΔΑ, ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270/1-3-2007, σελ. 5 

 

Στο πλαίσιο διαμόρφωσης της στρατηγικής, η ανώτερη διοίκηση αναλαμβάνει τη 

μετατροπή του οράματος, της αποστολής και των αξιών και πολιτικών της δημόσιας 

οργάνωσης σε ένα ολοκληρωμένο σύνολο στόχων που προσδιορίζουν μεσοπρόθεσμα 

την επιτυχημένη εφαρμογή δημόσιων πολιτικών με βάση προτεραιότητες που έχουν 

επιλεγεί από την πολιτική ηγεσία (ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270/1-3-2007, εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΔΑ). 

Στο ακόλουθο Σχήμα 5.2 φαίνονται συνολικά οι φάσεις του στρατηγικού σχεδιασμού, ο 
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οποίος έχει χρονικό ορίζοντα συνήθως τρία (3) έως πέντε (5) έτη, και η σειρά των 

βημάτων για τη διαμόρφωση και εφαρμογή της στρατηγικής κάθε δημόσιου φορέα 

(Βασιλάκης, Παπαθεοδώρου και Ντρούτσα, 2010). 

Σχήμα 5.2 Οι φάσεις του στρατηγικού σχεδιασμού 

 
Πηγή: Προσαρμογή από Βασιλάκης, Παπαθεοδώρου και Ντρούτσα, 2010, σελ. 23 

 

Τα τρία εξωτερικά πλαίσια αφορούν τη διαμόρφωση της στρατηγικής και 

περιλαμβάνουν τις εξής φάσεις: 

I. Διαμόρφωση Οράματος 

Η δήλωση οράματος (vision statement) προσδιορίζει το πραγματοποιήσιμο όνειρο που 

συνθέτει το σύνολο των ιδανικών και πεποιθήσεων του δημόσιου οργανισμού σχετικά με 

το σκοπό και τις αξίες του. Καθορίζει τη μελλοντική κατεύθυνση στην οποία επιθυμεί να 

κινηθεί και συνιστά θεμελιώδη παράγοντα συνεχούς ενεργοποίησης του συνόλου του. 

Υποδηλώνει αυτό που προσπαθεί να επιτύχει ο οργανισμός σε ένα χρονικό ορίζοντα 

τριών (3) έως πέντε (5) ετών, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση, και 

διαγράφει τον γενικό επιχειρησιακό προσανατολισμό, παρέχοντας μια καθαρή εικόνα της 

δυνατής και επιθυμητής μελλοντικής του θέσης (Κυριαζόγλου και Πολίτου, 2005). 

Αποτελεί, κατ’ αυτόν τον τρόπο, το κεντρικό σημείο αναφοράς των επιμέρους μονάδων, 

που μεταφράζει τους στρατηγικούς στόχους σε καθημερινές λειτουργικές 

δραστηριότητες και εξασφαλίζει ομοφωνία και ταύτιση σχετικά με την επίτευξή τους 

(ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270/1-3-2007, εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΔΑ; Βασιλάκης, Παπαθεοδώρου και 

Ντρούτσα, 2010). Το όραμα μεταφράζει την αποστολή σε επιδιωκόμενα αποτελέσματα 

με πραγματικό νόημα και καθοδηγεί την κατανομή του χρόνου, της ενέργειας και των 

πόρων (Niven, 2003).  

II.  Διαμόρφωση Αποστολής   

Η δήλωση της αποστολής (mission statement) αποτελεί ουσιαστικά μια γραπτή 

αποτύπωση του τρόπου υλοποίησης του οράματος ενός δημόσιου οργανισμού, ως μια 

διακήρυξη της φιλοσοφίας και των αξιών του, προσδιορίζοντας τον τελικό λόγο ύπαρξης 
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της οργάνωσης. Αποσαφηνίζει το κύριο έργο που πρέπει να εκτελεστεί, το οποίο και 

μεταφέρεται με τον τρόπο αυτό στο σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως δε στους 

υπαλλήλους (ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270/1-3-2007, εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΔΑ; Βασιλάκης, 

Παπαθεοδώρου και Ντρούτσα, 2010). Ο Niven (2002; 2003) παρομοιάζει την αποστολή 

ενός οργανισμού με μία πυξίδα που τον καθοδηγεί. 

III. Καθορισμός Αξιών – Πολιτικών 

Συγχρόνως, η αποσαφήνιση των Αξιών και Πολιτικών που πρεσβεύει ο εκάστοτε 

δημόσιος οργανισμός, η οποία περικλείει τις πεποιθήσεις και τους προσωπικούς στόχους 

του προσωπικού, αποτελεί την κοινή αφετηρία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. Οι 

γενικές αρχές και οι κανονισμοί-κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του οργανισμού 

καθοδηγούν τη στρατηγική σκέψη και δράση (Βασιλάκης, Παπαθεοδώρου και 

Ντρούτσα, 2010). 

IV. Ανάλυση SWOT (Ενδοδιοικητική Ανάλυση – Ανάλυση Εξωτερικού 

Περιβάλλοντος) 

Η ανάλυση Δυνάμεων-Αδυναμιών-Ευκαιριών-Απειλών (SWOT Analysis - ακρωνύμιο των 

λέξεων: Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats) αποτελεί χρήσιμη μέθοδο 

στρατηγικής εκτίμησης, η οποία συνοψίζει τα σημαίνοντα ζητήματα από το περιβάλλον 

και τη στρατηγική ικανότητα ενός οργανισμού. Οι δυνάμεις και οι αδυναμίες πηγάζουν 

από το εσωτερικό περιβάλλον, ενώ οι ευκαιρίες και απειλές από το εξωτερικό 

(Κυριαζόγλου και Πολίτου, 2005; Johnson, Sholes and Whittington, 2011). Μέσω 

παράθεσης και συσχετισμού των ενδοδιοικητικών δυνατών και αδύνατων σημείων του 

οργανισμού με τις ευκαιρίες και απειλές που διαμορφώνονται στο εξωτερικό 

περιβάλλον, υλοποιείται η «ενδοσκόπηση των διοικητικών προβλημάτων» της 

οργάνωσης (Μιχαλόπουλος, 2003, σελ. 106). Η διεξαγωγή μιας ανάλυσης με τη χρήση 

του πλαισίου SWOT απαιτεί τη συμμετοχή των κρίσιμων στελεχών και παρέχει τη 

δυνατότητα να προσδιοριστούν, σε πρώτη φάση, οι στρατηγικοί προβληματισμοί που η 

δημόσια οργάνωση καλείται να αντιμετωπίσει και, σε δεύτερη φάση, οι στρατηγικές 

επιλογές που διασφαλίζουν επιτυχή προσέγγιση των στρατηγικών προβληματισμών 

(ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270/1-3-2007, εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΔΑ).  

V. Διαμόρφωση Στρατηγικών Επιλογών 

Η τελευταία φάση διαμόρφωσης της στρατηγικής είναι η ανάπτυξη στρατηγικών 

σχεδίων δράσης. Βάσει της ανάλυσης SWOT, οι βασικές προτεινόμενες στρατηγικές 

επιλογές μιας δημόσιας οργάνωσης καθορίζονται ωε εξής (ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270/1-3-

2007, εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΔΑ, σελ. 11): 
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 Στρατηγικές Δυνατών Σημείων - Ευκαιριών: συνδυασμοί/συνέργειες Δυνατών 

Σημείων προς εκμετάλλευση κάποιας Ευκαιρίας  

 Στρατηγικές Δυνατών Σημείων – Απειλών: χρησιμοποίηση Δυνατών Σημείων με 

στόχο τον περιορισμό/εξάλειψη κάποιας Απειλής  

 Στρατηγικές Αδύνατων Σημείων – Ευκαιριών: αξιοποίηση Ευκαιριών προς 

μετατροπή-βελτίωση Αδύνατων Σημείων  

 Στρατηγικές Αδύνατων Σημείων – Απειλών: περιορισμός/εξάλειψη Αδύνατων 

Σημείων υπό το πρίσμα ρεαλιστικών Απειλών  

Οι στρατηγικές επιλογές είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ διαμόρφωσης και 

εφαρμογής της στρατηγικής, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.1. 

5.2.2. Εφαρμογή Στρατηγικής με χρήση της BSC 

Η στρατηγική αποτυπώνει τις προτεραιότητες του οργανισμού, αναδεικνύει την 

αποστολή, τις αξίες και το όραμα, αλλά αυτόνομη δεν έχει τη δύναμη μετασχηματισμού 

του. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο μέσα από την κατάλληλη εφαρμογή της. Η BSC 

παρέχει το πλαίσιο μετάφρασης της στρατηγικής σε δράση και αποτελέσματα, μέσω 

ανάπτυξης στόχων και δεικτών απόδοσης για κάθε προοπτική. Το μοντέλο που 

προτείνεται για τη μέτρηση απόδοσης των δημοσίων οργανισμών απεικονίζεται  στο 

Σχήμα 5.3 και είναι δομημένο υπό το πρίσμα των τεσσάρων κλασικών οπτικών γωνιών 

των Kaplan και Norton (βλ. Σχήμα 3.2, υποενότητα 3.1.1.,σελ. 25). Η μόνη παραλλαγή 

έγκειται στη μετονομασία των Προοπτικών, αλλά και στις μεταξύ τους σχέσεις, όπως 

αναλύεται κατωτέρω, παρόλο που δεν απεικονίζεται στο Σχήμα. 
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Σχήμα 5.3 Εξισορροπημένη Μέτρηση Απόδοσης Δημόσιας Οργάνωσης (BSC) 

 
Πηγή: Εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΔΑ, ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270/1-3-2007, σελ. 15 

Η εφαρμογή της στρατηγικής με χρήση της BSC στο πλαίσιο ενός δημόσιου 

οργανισμού προϋποθέτει τη σαφή διατύπωση της Δήλωσης Προορισμού του και συνεχίζει 

με τα ακόλουθα αλληλοσυνδεόμενα στάδια (βλ. Σχήμα 5.1 και Σχήμα 5.2 -δύο 

εσωτερικά πλαίσια): 

I. Καθορισμός Στρατηγικών Στόχων ανά Οπτική Γωνία 

Πραγματοποιείται η επιλογή των σημαντικών-κομβικών δραστηριοτήτων και η 

κατανομή τους στις τέσσερις Οπτικές Γωνίες. Οι Στρατηγικοί Στόχοι, οι οποίοι τίθενται 

συνήθως για χρονικό ορίζοντα τριών (3) έως πέντε (5) ετών, αποτελούν τον 

κατευθυντήριο άξονα για την περαιτέρω εξειδίκευση της στρατηγικής σε υλοποιήσιμες 

και αξιολογήσιμες επιμέρους στρατηγικές, αλλά και το μέσο για την πλήρη ανάπτυξη 

των δεικτών μέτρησης απόδοσης. Συνακολούθως, αποτελούν το σημείο αναφοράς βάσει 

του οποίου χαράσσονται οι κύριες δραστηριότητες, εκφράζοντας, ταυτόχρονα, τα 

επιθυμητά αποτελέσματα από την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών και δράσεων. 

II. Διαμόρφωση Στρατηγικών Διασυνδέσεων (Χάρτη Στρατηγικών 

Αλληλεπιδράσεων) 

Στο Σχήμα 5.4 αναπαριστώνται σχηματικά οι Στρατηγικοί Στόχοι μίας υποθετικής 

δημόσιας οργάνωσης, κατανεμημένοι στις τέσσερις διαστάσεις του πλαισίου και 

συνδεδεμένοι μεταξύ τους με βέλη που απεικονίζουν τις σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος. 
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Σχήμα 5.4 Υπόδειγμα Χάρτη Στρατηγικών Αλληλεπιδράσεων 

 
Πηγή: Εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΔΑ, ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270/1-3-2007, σελ. 17 

Με βάση τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο, ο εντοπισμός των Στρατηγικών 

Στόχων και των μεταξύ τους σχέσεων ακολουθεί την εξής διαδρομή (επισημαίνεται ότι η 

κατεύθυνση των διασυνδέσεων στο Στρατηγικό Χάρτη δε συμπίπτει με την απεικόνιση, ως 

προς τις δύο τελευταίες Προοπτικές, στο Σχήμα 5.4, το οποίο και θεωρείται ενδεικτικό): 

Οπτική Γωνία 1 - Πολίτες:  

Απαρχή είναι η Προοπτική των Πολιτών, η οποία εκφράζει τα επιθυμητά αποτελέσματα-

εκροές ως προς την υλοποίηση του οράματος σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής του πολίτη. Η πολυπλοκότητα της σχέσης μεταξύ πολίτη και δημόσιας οργάνωσης 

προσεγγίζεται μέσω καθορισμού στρατηγικών στόχων στη βάση τεσσάρων (4) 

διαστάσεων-ρόλων που μπορεί να διαδραματίσει ο πολίτης (ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270/1-3-

2007, εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΔΑ, σελ. 20):  

 Πολίτης ως Πελάτης: έμφαση δίνεται στην ανταπόκριση στις προσδοκίες των 

πολιτών και στην παροχή της βέλτιστης ποιότητας υπηρεσιών 

 Πολίτης ως Ιδιοκτήτης: έμφαση δίνεται στη λογοδοσία προς τον φορολογούμενο 

πολίτη στο πλαίσιο της δέσμευσης των δημοσίων οργανισμών για προάσπιση του 

δημοσίου συμφέροντος και αποδοτική χρήση του δημοσίου χρήματος 
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 Πολίτης ως Υποκείμενο Δικαίου: έμφαση δίνεται στην προστασία του πολίτη ως 

υποκειμένου δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 

 Πολίτης ως Συνεργάτης: έμφαση δίνεται στην ενεργό συμμετοχή του πολίτη, σε 

ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, στην άσκηση των δημοσίων πολιτικών.  

Οπτική Γωνία 2 - Εσωτερικές Διαδικασίες:  

Τον καθορισμό των Στόχων στην Οπτική Γωνία 1, ακολουθεί ο εντοπισμός, βάσει των 

τεσσάρων διαστάσεων-ρόλων του πολίτη, των κρίσιμων εσωτερικών διαδικασιών που 

πρέπει να βελτιστοποιηθούν, προκειμένου να παρέχονται στους πολίτες και τα όργανα 

διοίκησης οι προσδοκώμενες υπηρεσίες, και αποτυπώνονται οι μεταξύ τους σχέσεις. 

Οπτική Γωνία 3 - Μάθηση-Συνεχής Βελτίωση:  

Εν συνεχεία, οι Στόχοι της Οπτικής Γωνίας 2 συσχετίζονται με Στόχους για την 

ανάπτυξη δράσεων σε επίπεδο ανθρώπινου κεφαλαίου, πληροφοριών και γνώσης και 

οργανωσιακού κεφαλαίου της δημόσιας οργάνωσης, ώστε οι εσωτερικές διαδικασίες να 

εξελιχθούν βελτιωτικά.  

Οπτική Γωνία 4 - Διαθέσιμοι Οικονομικοί Πόροι:  

Οι Στόχοι της Οπτικής Γωνίας 3 συνδέονται με Στόχους που αφορούν τη 

χρηματοδότηση και κατανομή πόρων, αποσκοπώντας στην παροχή προστιθέμενης αξίας 

στον πολίτη, δεδομένου του ζητήματος επάρκειας των διαθέσιμων οικονομικών πόρων 

για την εκπλήρωση της αποστολής. 

III. Στοχοθεσία – Ανάπτυξη Πρωτοβουλιών 

Οι στρατηγικοί στόχοι που έχουν τεθεί στα προηγούμενα στάδια αποτιμώνται με έναν ή 

περισσότερους δείκτες μέτρησης. Μέσω της διαμόρφωσης κατάλληλων, 

ποσοτικοποιημένων δεικτών μέτρησης, παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης της 

προόδου εφαρμογής των στρατηγικών προγραμμάτων σε σχέση με την επίτευξη των 

στόχων που έχουν τεθεί (Βασιλάκης, Παπαθεοδώρου και Ντρούτσα, 2010). Η χρήση 

δεικτών κατά την εφαρμογή δημοσίων πολιτικών συνιστά μηχανισμό ενίσχυσης της 

διορθωτικής ικανότητας της δημόσιας οργάνωσης (ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.7323/5-4-2006, 

εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΔΑ). Η υλοποίηση των προκαθορισμένων στόχων προϋποθέτει, 

επιπροσθέτως, την ανάπτυξη και εφαρμογή χρονικά προδιαγεγραμμένων προγραμμάτων, 

αναφορικά με τις επιμέρους δράσεις που πρέπει να αναληφθούν στα πλαίσια όλων των 

επιπέδων της δημόσιας οργάνωσης. Οι πρωτοβουλίες είναι στρατηγικής σημασίας για 

την υλοποίηση της BSC, καθώς τα ειδικά προγράμματα ή σχέδια δράσης θέτουν 

πρακτικά σε εφαρμογή τους στόχους. 

IV. Μετρήσεις Αποδοτικότητας και Ανατροφοδότηση  
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Κάθε σύστημα μέτρησης, εκτός από την έμφαση που πρέπει να δίνει στον καθορισμό 

των στόχων, πρέπει να υποστηρίζει έναν μηχανισμό αξιολόγησης της προόδου που 

επιτυγχάνεται, μέσω μέτρησης των δεικτών που αντιστοιχούν στον κάθε στόχο 

(ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.7323/5-4-2006, εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΔΑ). Ο μηχανισμός αυτός παρέχει 

στην ηγεσία πολύτιμη πληροφόρηση σχετικά με «το εφικτό ή μη» των υφιστάμενων 

στρατηγικών, καθώς και τη δυνατότητα επανακαθορισμού και αναθεώρησής τους 

ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες. Η διαδικασία ανατροφοδότησης υλοποιείται 

μέσω της σύνταξης Εκθέσεων Απολογισμού Δράσης και Εκθέσεων Αποτελεσμάτων για 

επί μέρους μετρήσεις/αξιολογήσεις (άρθρο 6 παρ. 5 & άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 3230/2004; 

ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.20260/13-9-2006 εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΔΑ).  

Η συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής της στρατηγικής είναι 

επιβεβλημένη, προκειμένου να επιτευχθεί η εξισορρόπηση μεταξύ στρατηγικού και 

επιχειρησιακού προγραμματισμού και η επιχειρησιακή στρατηγική να μετουσιωθεί σε 

ετήσια προγράμματα δράσης, αναφερόμενα σε όλα τα επίπεδα. Με τον τρόπο αυτό, 

ελέγχεται ο βαθμός στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι προκαθορισμένοι στόχοι, 

μακροπρόθεσμοι και βραχυπρόθεσμοι, ώστε να ληφθούν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα 

(Βασιλάκης, Παπαθεοδώρου και Ντρούτσα, 2010). 

5.3. Διοίκηση της Απόδοσης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

5.3.1. Ο θεσμός των ΟΤΑ β΄ βαθμού 

Το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας του 1975, όπως αναθεωρήθηκε το 2001 

και το 2008, κυρίως τα άρθρα 101-Διοικητική Αποκέντρωση και 102-Οργανισμοί 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποτελεί τη θεσμική βάση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΤΑ) 

(ΥΠΕΣ, 2012).  

Το 1985, τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμφώνησαν στη 

συνταγματική και νομική θεμελίωση του θεσμού της ΤΑ, με την πεποίθηση ότι οι 

τοπικές αρχές, ως κύριο θεμέλιο κάθε δημοκρατικού συστήματος, είναι σε θέση να 

προσφέρουν μια διοίκηση αποτελεσματική και, συνάμα, κοντά στον πολίτη, υπό την 

προϋπόθεση της αυτονομίας στη λειτουργία και διαχείριση των πόρων τους. Ο 

Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας (European Charter of Local Self-Government, 

1985) προσδιόρισε την έννοια, το πεδίο εφαρμογής και το συνολικό πλαίσιο στο οποίο οι 

τοπικές αρχές νομιμοποιούνται και δεσμεύονται να λειτουργούν.  Όπως αναγράφεται 

στο άρθρο 3, «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση υποδηλώνει το δικαίωμα και τη δυνατότητα των 

τοπικών αρχών, εντός των ορίων του νόμου, να ρυθμίζουν και να διαχειρίζονται 
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σημαντικό μέρος των δημοσίων υποθέσεων με δική τους ευθύνη και προς όφελος του 

τοπικού πληθυσμού». Ο Χάρτης ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Ν. 

1850/1989 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονομίας» 

(δεν έχει αναληφθεί η υποχρέωση δέσμευσης με τις επιφυλάξεις στις διατάξεις των 

άρθρων 5, 7 (§2), 8 (§2) και 10 (§2) του Χάρτη) και, σε συνάφεια με το ελληνικό 

Σύνταγμα και το Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ Α΄ 244) «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Καποδίστριας)», άλλαξε το διοικητικό χάρτη της Ελλάδας και 

δημιούργησε μια νέα μορφή τοπικών μονάδων διοίκησης, τους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Οι νέοι δήμοι, μαζί με τους προϋπάρχοντες, αποτέλεσαν τον 

πρώτο βαθμό ΟΤΑ, ενώ οι Νομαρχίες αποτέλεσαν το δεύτερο βαθμό ΟΤΑ (Kladogeni 

and Hatzigeorgiou, 2011).  

Αυτή η διαχρονική δομή οργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα σε 

δύο βαθμούς αναμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια, βάσει της συναντίληψης των 

χωρών της ΕΕ να ενισχυθεί ο θεσμός της αυτοδιοίκησης και να καταστεί πιο 

αποδοτικός, αποτελεσματικός, λειτουργικός, υπεύθυνος και πλέον διαφανής, τόσο 

ως προς τη λειτουργία του όσο και ως προς τις υπηρεσίες προς τον πολίτη (ΥΠΕΣ, 

2012). Κράτη με ισχυρές κοινωνικές δομές, όπως η Γερμανία, η Σουηδία,  η 

Ολλανδία, η Δανία, έχουν ενδυναμώσει σημαντικά το ρόλο των ΟΤΑ, ιδιαίτερα ως 

προς την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες (Αιτιολογική Έκθεση Ν. 

3852/2010).  

Η τρέχουσα διοικητική διαίρεση της Ελλάδας διαμορφώθηκε από το Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ισχύει από την 1η 

Ιανουαρίου 2011. Η νέα αρχιτεκτονική, παράλληλα με την ανασυγκρότηση των 

δομών, επιχείρησε να θέσει τις θεσμικές βάσεις για σταδιακό λειτουργικό 

εκσυγχρονισμό της αυτοδιοίκησης, μέσω υιοθέτησης πρωτοποριακών μεθόδων και 

εργαλείων διοίκησης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Συγχρόνως, επιχείρησε να λειτουργήσει ως αναπτυξιακό εφαλτήριο, 

μέσω διασφάλισης μεγαλύτερης ευελιξίας και αποτελεσματικότητας και 

αξιοποίησης τοπικών και περιφερειακών πλεονεκτημάτων, και να επηρεάσει θετικά 

τα δημοσιονομικά μεγέθη, μέσω αύξησης της αποτελεσματικότητας και βέλτιστης 

αξιοποίησης των πόρων (Αιτιολογική Έκθεση Ν. 3852/2010).  

Σύμφωνα με αυτήν, οι ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ανασυγκροτήθηκαν 

χωρικά και πληθυσμιακά σε μεγαλύτερες γεωγραφικές μονάδες, με τη συνένωση 

δήμων και κοινοτήτων και νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, αντίστοιχα. Ως 
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αποτέλεσμα, η χώρα να διαιρείται σε 325 δήμους (ΟΤΑ α΄ βαθμού), δεκατρείς (13) 

περιφέρειες (ΟΤΑ β΄ βαθμού) και επτά (7) αποκεντρωμένες διοικήσεις, όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 5.1 και στο Παράρτημα Ι (Σχήμα (i) - Διοικητική Οργάνωση 

της Ελλάδας) (ΥΠΕΣ, 2012). 

Πίνακας 5.1 Τρέχουσα Διοικητική Διαίρεση Ελλάδας (Ν. 3852/2010) 

 
Πηγή: ΥΠΕΣ, «Δομή και Λειτουργία της Τοπικής και Περιφερειακής Δημοκρατίας», 

2012, σελ. 8 

Όπως έχουν καταδείξει παραδείγματα χωρών της Ν. Ευρώπης, συγκεκριμένα 

της Ιταλίας, Ισπανίας και Γαλλίας, ο θεσμός της περιφερειακής αυτοδιοίκησης 

ενισχύει και επιταχύνει τις αναπτυξιακές επιδόσεις και συμβάλλει στην άμβλυνση 

των διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων (Αιτιολογική Έκθεση Ν. 

3852/2010). Οι Περιφέρειες, ως αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά πρόσωπα, 

«σχεδιάζουν προγραμματίζουν και υλοποιούν πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και 

της κοινωνικής συνοχής λαμβάνοντας υπόψη και τις εθνικές και ευρωπαϊκές 

πολιτικές» (άρθρο 3 §2 Ν. 3852/2010). Οι δήμοι και οι περιφέρειες ασκούν τις 

αρμοδιότητές τους στο πλαίσιο της συνταγματικής επιταγής για διοίκηση όλων των 

τοπικών υποθέσεων από τους ΟΤΑ (ΥΠΕΣ, 2012). Στο Παράρτημα ΙΙ (Πίνακας 

(i)) παρουσιάζονται οι αρμοδιότητες της Περιφέρειας ταξινομημένες σε τρεις 

θεματικούς τομείς: 1) Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 2) Κοινωνική μέριμνα, υγεία, 

εκπαίδευση, δια βίου μάθηση, πολιτισμός και αθλητισμός 3) Οικονομία και 

απασχόληση (ΕΕΤΑΑ, 2011). 

Η οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης έγινε βάσει 

της αρχής της δοτής αρμοδιότητας, όπως αυτή σαφέστατα διαπνέει τη Συνθήκη της 

Λισσαβόνας (2007), η οποία έχει τεθεί σε ισχύ από την 1
η
 Δεκεμβρίου 2009. Οι νέες, 
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λιγότερες και ενισχυμένες δομές, μπορούν να εντάξουν καλύτερα στον τρόπο 

λειτουργίας τους τις βασικές αρχές της εγγύτητας, της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα 

διακυβέρνησης, της εξωστρέφειας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 

συμμετοχικής δημοκρατίας και της εμβάθυνσης (Αιτιολογική Έκθεση Ν. 3852/2010).  

Περαιτέρω, η Λευκή Βίβλος για την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση (2009) 

διασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή αλλά και αμοιβαία ευθύνη της αυτοδιοίκησης, ως 

πραγματικών εταίρων, στη χάραξη και στο συντονισμό της ευρωπαϊκής πολιτικής . 

Παράλληλα, ο ρόλος των ΟΤΑ για την εδαφική στρατηγική ανάπτυξης, που 

προωθείται μέσω της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, καθίσταται ιδιαίτερα κρίσιμος. 

Η σημερινή παγκόσμια κρίση καταδεικνύει τη σημασία της χρηστής διακυβέρνησης 

και την ανάγκη στενής συνεργασίας για τις 95.000 περίπου περιφερειακές και 

τοπικές αρχές της Ευρώπης για τη χάραξη και υλοποίηση των κοινοτικών πολιτικών, 

δεδομένου ότι διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού 

σχεδίου για την οικονομική ανάκαμψη, καθώς είναι αρμόδιες για την υλοποίηση του 

70% περίπου της κοινοτικής νομοθεσίας (Αιτιολογική Έκθεση Ν. 3852/2010). 

Συμπερασματικά, ως πρώτος πυρήνας της Διοίκησης, οι ΟΤΑ διαθέτουν την 

εξουσία και οικονομική αυτονομία που τους επιτρέπει να παρεμβαίνουν, με καθοριστικό 

τρόπο, σε πολλές πτυχές της ζωής του τοπικού πληθυσμού. Ως εκ τούτου, η εκτίμηση 

και αξιολόγηση της απόδοσής τους παρέχει χρήσιμες πληροφορίες και αποδεικτικά της 

αποτελεσματικότητάς τους στην εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινότητας. Τα 

παραδοσιακά συστήματα μέτρησης απόδοσης που βασίζονται σε οικονομικές μετρήσεις 

φαίνεται να αποτυγχάνουν όταν πρόκειται για τη μέτρηση όλων των κρίσιμων 

παραγόντων επιτυχίας, ιδιαίτερα στην περίπτωση των ΟΤΑ που είναι μη κερδοσκοπικοί 

οργανισμοί (Kladogeni and Hatzigeorgiou, 2011).  

5.3.2. Ανάπτυξη Συστήματος Στρατηγικής Διοίκησης στους ΟΤΑ 

Η ανάγκη ανάπτυξης ενός συστήματος Στρατηγικής Διοίκησης για τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και νομιμοποίησης της λειτουργίας των ΟΤΑ 

αναγνωρίστηκε εξαρχής και επιχειρήθηκε να απαντηθεί θεσμικά με τον ίδιο τρόπο. 

Εντούτοις, ενώ στο αρχικό πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3230/2004 (άρθρο 2) 

συμπεριλαμβάνονταν οι δύο βαθμοί αυτοδιοίκησης, υποχρεωτικά όσον αφορά το 

σύστημα ΔμΣ και δυνητικά -μετά από απόφαση Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α.- αναφορικά με 

τους δείκτες μέτρησης, με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (παρ. 8, αρ. 267 και παρ. 15, 

αρ. 268 αντίστοιχα) εξαιρέθηκαν από την εφαρμογή του. 
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Παράλληλα, αφενός για τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, με τα άρθρα 203-207 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίστηκε για πρώτη φορά η 

υποχρέωση να καταρτίζουν Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ), η οποία επιβεβαιώθηκε 

με το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»). Αφετέρου, με τις 

διατάξεις του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010 και τις ρυθμίσεις της υπουργικής 

απόφασης ΥΑ 74754/30-12-2010 του ΥΠΕΣΑΗΔ, θεσπίστηκε για πρώτη φορά η 

υποχρέωση κατάρτισης πενταετών ΕΠ και από τους δευτεροβάθμιους ΟΤΑ και 

καθορίστηκαν το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και 

αξιολόγησής τους, αντίστοιχα. Με τον τρόπο αυτό, επιχειρήθηκε η εισαγωγή 

μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού στους δύο 

βαθμούς αυτοδιοίκησης, με στόχο να παγιωθεί μια σταθερή εσωτερική λειτουργία 

προγραμματισμού, παρακολούθησης και μέτρησης των αποτελεσμάτων των 

δράσεών τους, βασισμένη στην ενεργό και καθολική συμμετοχή του ανθρώπινου 

δυναμικού (ΕΕΤΑΑ, 2011). 

Η προτεινόμενη μεθοδολογία κατάρτισης των ΕΠ στηρίζεται αφενός στη θεωρία 

τοπικού αναπτυξιακού προγραμματισμού (επιστήμη της αστικής και περιφερειακής 

ανάπτυξης) αφετέρου στη θεωρία προγραμματισμού της δράσης δημόσιων 

οργανισμών (επιστήμη της δημόσιας διοίκησης). Ως εκ τούτου, παράλληλα με τις 

δράσεις για προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης, περιλαμβάνονται δράσεις για 

βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας ως δημόσιου οργανισμού (ως 

φορέα παροχής συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών αλλά και ως θεσμού 

διασφάλισης της υλοποίησης πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με τις 

αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, στο πλαίσιο των  

εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών). Μάλιστα, οι στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης 

υποδεικνύουν «πώς πρέπει να αλλάξει εσωτερικά η Περιφέρεια προκειμένου να 

πετύχει τους στόχους περιφερειακής ανάπτυξης» (ΕΕΤΑΑ, 2011, σελ. 8, 12, 75). 

Το ΕΠ της Περιφέρειας, ως εργαλείο προώθησης της περιφερειακής και 

εσωτερικής της ανάπτυξης, έχει τα εξής χαρακτηριστικά (ΕΕΤΑΑ, 2011): 

 Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης και βελτίωσης της 

διοικητικής/επιχειρησιακής  ικανότητας της Περιφέρειας 

 Αποτελεί το πενταετές πρόγραμμα δράσης της, στο οποίο αντανακλάται το όραμα 

της Περιφερειακής Αρχής και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού  

 Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης της 

Περιφέρειας και μέρος του προγραμματικού της κύκλου  

 Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης  
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 Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων (αιρετά όργανα, υπηρεσιακά 

στελέχη, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΠΤΑ), τοπικοί περιφερειακοί φορείς και 

ομάδες πολιτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην περιφερειακή ανάπτυξη ή/και 

στη λειτουργία της Περιφέρειας) 

 Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης  

Στο ακόλουθο Σχήμα 5.5, απεικονίζεται η διαδικασία κατάρτισης των ΕΠ των 

Περιφερειών.  Είναι φανερή η ομοιότητα του κατωτέρω Σχήματος και των βημάτων που 

περιλαμβάνει με το Σχήμα 4.5 της Πυραμίδας BSC για το Δημόσιο (ενότητα 4.2, σελ. 44) 

και των εκεί προτεινόμενων βημάτων. Με το θεσμό των ΕΠ επιχειρήθηκε να εισαχθεί 

μία συνεχής και ολοκληρωμένη διαδικασία προγραμματισμού, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης της δράσης της Περιφέρειας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, το ΕΠ 

διατυπώνει μετρήσιμους στόχους, η επίτευξη των οποίων παρακολουθείται μέσω της 

αξιοποίησης συστήματος δεικτών επίδοσης. Για την παρακολούθηση της εξέλιξης της 

τιμής των δεικτών αξιοποιούνται τα στοιχεία (εσόδων / δαπανών, πόρων, εκροών, 

αποτελεσμάτων στους αποδέκτες) που τηρούνται στις βάσεις δεδομένων του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) των ΟΤΑ. 

Σχήμα 5.5 Κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας 

 
Πηγή: ΕΕΤΑΑ, 2011. Οδηγός κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ο.Τ.Α. β΄ 

βαθμού, σελ. 15 

Η διατύπωση της στρατηγικής της Περιφέρειας γίνεται μέσω του καθορισμού 

Αξόνων, Μέτρων και Στόχων, που συγκροτούν το «ιεραρχικό διάγραμμα» (δένδρο) του 
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Σχήματος 5.6, στο οποίο γίνεται σταδιακή εξειδίκευση της αποστολής, του οράματος 

και της στρατηγικής. 

Σχήμα 5.6 Ιεραρχικό Διάγραμμα 

 
Πηγή: ΕΕΤΑΑ, 2011. Οδηγός κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ο.Τ.Α. β΄ 

βαθμού, σελ.74 

Η δομή του «δένδρου» του Σχήματος 5.6 προσιδιάζει στη δομή της BSC, καθώς 

το όραμα αναλύεται σε (4) Άξονες προτεραιότητας, οι οποίοι αναλύονται με τη σειρά 

τους σε Μέτρα και κάθε Μέτρο σε έναν ή περισσότερους Στόχους. Η ως άνω 

διάρθρωση αποτελεί την αρχιτεκτονική του ΕΠ και την προγραμματική δομή της 

Περιφέρειας, που αντανακλά τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της περιφερειακής 

πολιτικής. Περαιτέρω, για κάθε στόχο ορίζεται η αρμόδια υπηρεσία που έχει την 

ευθύνη επίτευξής του και προσεγγίζονται ενδεικτικές κατηγορίες δράσεων. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο, επιχειρείται να διαμορφωθεί ένα ενιαίο και συνεκτικό πρόγραμμα, 

που βασίζεται σε ιεραρχημένες προτεραιότητες με βάση την αξιολόγηση της 

υφιστάμενης κατάστασης και τα κρίσιμα ζητήματα.  

Επιπλέον, ως προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δομών της Περιφέρειας, 

προϋποθέτει την ευρεία κοινοποίησή του στους εργαζόμενους και την ανάληψη 

δεσμεύσεων μεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών επιπέδων, προκειμένου να αποτελέσει 

το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού και συντονισμού των ενεργειών όλων 

των οργάνων διοίκησης και υπηρεσιών για την υλοποίηση των στόχων του. 
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6. Οφέλη και Παράγοντες Αποτυχίας από την εφαρμογή της BSC  

6.1. Αναμενόμενα Οφέλη από την εφαρμογή της BSC 

Οι ίδιοι οι ιδρυτές της μεθόδου, υποστήριξαν ότι η BSC, κατάλληλα διαμορφωμένη 

για τις ανάγκες των δημοσίων οργανισμών, μπορεί να υπηρετήσει έναν διττό ρόλο: Ως 

ένα όργανο μέτρησης που καθοδηγεί την απόδοση αλλά και ως ένα μέσο ενίσχυσης της 

δημοκρατικής λογοδοσίας και ευθύνης (Kaplan and Norton, 1992). Η ιδιαίτερη 

χρησιμότητα της μεθόδου στο δημόσιο τομέα υποστηρίχθηκε και από άλλους ερευνητές, 

κυρίως λόγω της δυνατότητας που προσφέρει αφενός για πολυδιάστατο εντοπισμό των μη 

χρηματοοικονομικών πτυχών της απόδοσης, αφετέρου για αναγνώριση περιορισμένου 

αριθμού Δεικτών Μέτρησης (KPIs) και εστίασης στην επίτευξη της στρατηγικής, παρά το 

σύνθετο περιβάλλον λειτουργίας των δημόσιων οργανισμών (Andersen and Lawrie, 

2002; Modell, 2004).  

Όσον αφορά τους ΟΤΑ, προηγούμενες μελέτες έχουν καταδείξει θετικά 

αποτελέσματα από τη χρήση της BSC, όπως: αποσαφήνιση των στρατηγικών στόχων, 

ενσωμάτωση των στόχων μεταξύ των τμημάτων, καθορισμός μέτρων απόδοσης μέσα 

σε ένα πιο στρατηγικό πλαίσιο, περιορισμός των μέτρων στα πιο ουσιαστικά και 

διαχειρίσιμα, συμπλήρωση των οικονομικών μέτρων προηγούμενης απόδοσης με 

λειτουργικά μέτρα που οδηγούν τη μελλοντική απόδοση και σύνδεση μεταξύ της 

αποστολής του οργανισμού και της στρατηγικής του (Kloot and Martin, 2000; Chan, 

2004; Niven, 2006). 

Συμπερασματικά, με την εισαγωγή και αξιοποίηση ενός ολοκληρωμένου ΣΜΑ 

όπως η BSC, απαντώνται τα εξής καίρια ζητήματα για κάθε οργανισμό (Κυριαζόγλου 

και Πολίτου, 2005): 

 Η αποστολή, το όραμα και η στρατηγική αποσαφηνίζονται, προκειμένου να 

μετατραπούν σε μετρήσιμους στόχους, οι οποίοι διαχέονται και εξειδικεύονται σε όλα 

τα επίπεδα 

 Η στρατηγική γνωστοποιείται σε όλα τα επίπεδα και το προσωπικό ευθυγραμμίζεται 

με τους στόχους του οργανισμού 

 Οι στρατηγικοί στόχοι συνδέονται με δείκτες - μετρήσεις απόδοσης  

 Οι επιμέρους στόχοι ευθυγραμμίζονται με τους στρατηγικούς στόχους, ώστε να μην 

είναι αντικρουόμενοι μεταξύ τους 

 Επιτυγχάνεται πλήρης συντονισμός των δραστηριοτήτων του οργανισμού 

 Η στρατηγική μεταφράζεται σε λειτουργικές απαιτήσεις και απαιτούμενες δράσεις σε 

όλα τα ιεραρχικά επίπεδα 
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 Ο μακροπρόθεσμος προσανατολισμός της στρατηγικής εξασφαλίζει τη βιώσιμη 

ανάπτυξη του οργανισμού 

 Οι μακροπρόθεσμοι και βραχυπρόθεσμοι στόχοι συνδέονται με ισορροπημένο τρόπο 

 Η αξιολόγηση της πορείας του οργανισμού γίνεται αποτελεσματικότερη, δεδομένου 

ότι χρησιμοποιούνται και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες 

 Επιτυγχάνεται αντικειμενική κατανομή των πόρων σε ολόκληρο το φάσμα 

δραστηριοτήτων  

 Διευκολύνεται ο εντοπισμός των σημείων που απαιτούν βελτιωτικές παρεμβάσεις 

 Δημιουργείται ένα συστηματικό πλαίσιο για ιεραρχική λογοδοσία 

 Ενοποιείται και γίνεται αποτελεσματικότερος ο διοικητικός έλεγχος προόδου των 

διαδικασιών  

 Παρέχεται η δυνατότητα αναπληροφόρησης (feedback) και εκμάθησης (learning) 

Περαιτέρω, ο συνδυασμός των επιμέρους στόχων μεταξύ τους, μέσω της ανάδειξης 

των σχέσεων αιτίου-αποτελέσματος, και η απεικόνιση των θετικών ή αρνητικών 

συσχετισμών συντελεί στην ορθότερη λήψη διοικητικών αποφάσεων, καθώς λαμβάνει 

υπόψη σχετικές προβλέψεις ενδεχόμενων συνεπειών.  

6.2. Παράγοντες Αποτυχίας και Συνήθη Προβλήματα κατά την 

εφαρμογή της BSC στο Δημόσιο Τομέα 

Αν και έχουν υπάρξει πολύ λιγότερες μελέτες εφαρμογών της BSC στο δημόσιο 

τομέα σε σχέση με τον ιδιωτικό (Yeung and Connell, 2006; Greatbanks and Tapp, 2007), 

πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η χρήση της μεθόδου στο δημόσιο τομέα συνοδεύτηκε 

από διαφορετικό βαθμό επιτυχίας ((Niven, 2002; 2005; 2006). Πολλοί ερευνητές έχουν 

εκφράσει επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα μεταφοράς εργαλείων διοίκησης, 

όπως η BSC, στο σύνθετο περιβάλλον του δημόσιου τομέα (Pidd, 2005). 

Από τη βιβλιογραφία συνάγεται ότι υπάρχει ευρεία συμφωνία των ερευνητών ως 

προς τη διαπίστωση ότι η εφαρμογή της BSC σε δημόσιους και μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς δεν είναι εύκολα μεταβιβάσιμη από την εμπειρία του ιδιωτικού τομέα και 

ότι απαιτείται τροποποίηση, τόσο της διαδικασίας εφαρμογής όσο και της ίδιας της 

αρχιτεκτονικής του μοντέλου. H εφαρμογή της BSC σε δημόσιους και μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς είναι γενικά αποδεκτή ως πιο περίπλοκη και, ως εκ 

τούτου, πιο δύσκολη από ό,τι στον ιδιωτικό τομέα (Andersen and Lawrie, 2002). Ως 

κυριότεροι παράγοντες δυσκολίας, αναφέρονται η πολλαπλότητα και δυσκολία ορισμού 

των πελατών και ενδιαφερομένων μερών και ο ετερογενής χαρακτήρας των δημόσιων και 

μη κερδοσκοπικών οργανώσεων σχετικά με τη στρατηγική τους εστίαση (Wisniewski and 
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Olafsson, 2004; Greatbanks and Tapp, 2007). Ειδικότερα, έχει σημειωθεί ότι η 

υλοποίηση της BSC σε ΟΤΑ αντιμετωπίζει προκλήσεις, όπως ανεπαρκή 

πληροφοριακά συστήματα, ανεπαρκή μέτρα, προβλήματα που σχετίζονται με τον 

καθορισμό των πελατών και των αναγκών τους και τη μη επαρκή παρακίνηση των 

υπαλλήλων (McAdam and Walker, 2003; Wisniewski and Olafsson, 2004; Sharma and 

Gadenne, 2011). 

Παρά την αποδεδειγμένη γενικά επιτυχή εφαρμογή της BSC, οι Kaplan και Norton 

(2001, pp. 360-361) εντοπίζουν τις δύο κύριες πηγές αποτυχίας της στο σχεδιασμό και 

στη διαδικασία της μεθόδου. Ο λανθασμένος σχεδιασμός μπορεί να περιλαμβάνει:  

 Λήψη λίγων μέτρων σε κάθε διάσταση, με αποτέλεσμα την έλλειψη ισορροπίας 

ανάμεσα σε όλους τους δείκτες, οικονομικούς ή μη. 

 Πληθώρα δεικτών, χωρίς να γίνεται διαχωρισμός των σημαντικότερων, με 

αποτέλεσμα την έλλειψη εστίασης. 

 Αποτυχία των μέτρων να απεικονίσουν τη στρατηγική του οργανισμού. 

Οι λανθασμένες διαδικασίες είναι οι πιο κοινές αιτίες αποτυχίας της BSC και 

συνήθως περιλαμβάνουν: 

 Έλλειψη δέσμευσης της ανώτατης διοίκησης 

 Ανάμειξη λίγων ατόμων 

 Διατήρηση των μετρήσεων σε συνολικό/ανώτερο επίπεδο 

 Υπερβολικά μεγάλη διαδικασία ανάπτυξης 

 Θεώρηση της BSC ως ένα σύστημα μέτρησης για μία φορά και ως ένα αυτόνομο 

γενικό σύστημα 

 Πρόσληψη συμβούλων χωρίς εμπειρία 

 Εισαγωγή της τεχνικής BSC μόνο για αποζημίωση 

Οι ανωτέρω παράγοντες αποτυχίας πηγάζουν, κατά βάση, από την αναποτελεσματική 

επικοινωνιακή διαδικασία μέσα σε έναν οργανισμό, με αποτέλεσμα αυτοί που δεν 

κατανοούν την έννοια και το σκοπό της μεθόδου ακόμη και να αντιτίθενται στην 

εφαρμογή της. Η μεθοδολογία BSC είναι μία συνεχής διαδικασία που πρέπει να 

αποτελεί τμήμα της καθημερινής εργασίας, υπό την πλήρη υποστήριξη της ανώτερης 

διοίκησης και εκτελεστικής ηγεσίας (Kaplan and Norton, 2001; Rompho, 2011). 

Οι Κυριαζόγλου και Πολίτου (2005) εστιάζουν επίσης τυχόν προβλήματα κατά την 

ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος BSC στην έλλειψη ανταπόκρισης και 

πρωτοβουλίας στο ανώτατο επίπεδο, στη μη σύνδεση με τη στρατηγική του οργανισμού 

και στον μεγάλο αριθμό δεικτών. Εντοπίζουν όμως, επιπρόσθετα, και τις εξής περιοχές: 

 Μη σύνδεση με την κουλτούρα του οργανισμού 
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 Μη απόδοση έμφασης σε θέματα διαχείρισης της αλλαγής 

 Διάσπαση και ανάπτυξη επιμέρους BSC για στενά συνδεδεμένους φορείς 

 Ζητήματα που αφορούν το λογισμικό και τα συστήματα υποστήριξης. 

Συνολικά, σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, οι παράγοντες επιτυχίας 

εφαρμογής της BSC περιλαμβάνουν: τη δέσμευση της ανώτερης διοίκησης, το 

σχεδιασμό της BSC, την αποσαφήνιση της αποστολής και στρατηγικής, τη συμμετοχή 

και κατάλληλη εκπαίδευση των εργαζομένων, τη διαδικασία επικοινωνίας, την 

ανάπτυξη της διαδικασίας υλοποίησης, τη σύνδεση της απόδοσης με το σύστημα 

αμοιβών-κινήτρων, την κουλτούρα αλλαγής, τη διαθεσιμότητα χρόνου και πόρων. 

Αναλογικά, οι βασικοί λόγοι μη εφαρμογής της BSC περιλαμβάνουν τα ανεπαρκή 

πληροφοριακά συστήματα, την ανεπαρκή χορηγία από τα ανώτερα στελέχη και την 

έλλειψη χρόνου, ενώ οι ανεπιτυχείς εφαρμογές μπορούν να αποδοθούν στη μη 

σύνδεση με τις ανταμοιβές των εργαζομένων, στην αβεβαιότητα σχετικά με την 

επιλογή των κατάλληλων Δεικτών (KPIs) και στην οργανωσιακή αντίσταση στην 

αλλαγή (Rompho, 2011; Northcott and Ma’amora Taulapapa, 2012).  

Πολλοί από τους ανωτέρω προτεινόμενους λόγους για την επιτυχή ή μη 

εφαρμογή της BSC θα μπορούσαν να ισχύουν τόσο σε οργανισμούς του δημοσίου 

τομέα όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 

ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270/1-3-2007 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ, η μελέτη προηγούμενων 

εφαρμογών της μεθόδου σε δημόσιες οργανώσεις άλλων χωρών της ΕΕ, ανέδειξε τα 

ακόλουθα σημεία ως εν δυνάμει παράγοντες αποτυχίας της:  

 Άκριτη και χωρίς προσαρμογή εφαρμογή του μοντέλου των τεσσάρων Οπτικών 

Γωνιών, όπως παρουσιάστηκε αρχικά από τους δημιουργούς του, μη λαμβάνοντας 

υπόψη τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες των οργανισμών. 

 Παράβλεψη των αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των τεσσάρων 

διαστάσεων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία Δεικτών Μέτρησης ξεχωριστά για κάθε 

μία εξ’ αυτών. 

 Καθορισμός υπερβολικά μεγάλου αριθμού Δεικτών Μέτρησης, ως αποτέλεσμα της 

αντιστροφής της ιεραρχικής ροής «από τη βάση προς την κορυφή» (bottom up) αντί 

«από την κορυφή προς τη βάση» (top down) στον τρόπο προσδιορισμού τους. 

 Υποτίμηση της δυσκολίας και πολυπλοκότητας που παρουσιάζει η επιτυχής 

ανάπτυξη και εφαρμογή της BSC, με αποτέλεσμα ανεπαρκείς πόρους ή έλλειψη 

ανταπόκρισης των ανώτερων διοικητικών επιπέδων. 
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 Δυσκολία αντίληψης των συνεπειών από την απροσδόκητη διαφοροποίηση κάποιας 

από τις πολλαπλά αλληλεπιδρούσες μεταβλητές που σχετίζονται με τη λήψη 

αποφάσεων, λόγω ανεπαρκούς καθορισμού Δεικτών Μέτρησης. 

Ενδεικτική είναι η περίπτωση εφαρμογής του συστήματος στοχοθεσίας στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από το 2006. Ο καθηγητής Γ. Τσιότρας (2008), κατά 

τη θητεία του ως Γενικός Γραμματέας της εν λόγω Περιφέρειας, ανέφερε ότι η 

εφαρμογή του συστήματος αντιμετώπισε δύο κυρίως προβλήματα: Τη δυσκολία 

κατανόησης των νέων όρων και διαδικασιών από τα στελέχη της Περιφέρειας, «ειδικά 

της διαδικασίας μετάβασης από τη διοίκηση με βάση τις αρμοδιότητες, στη διοίκηση με 

βάση τα αποτελέσματα», και τη «δυσκολία αποδοχής του νέου τρόπου λειτουργίας». 

Προβλήματα υπήρξαν και κατά τη διαδικασία συγκέντρωσης των στοιχείων, «εξαιτίας 

της μη εφαρμογής τυποποιημένων διαδικασιών και της απουσίας συστήματος 

καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων και εντοπισμού λαθών στον τρόπο 

προσδιορισμού των δεικτών». Οι δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν με τη σταθερή 

υποστήριξη και δέσμευση της ηγεσίας στη βελτίωση της ποιότητας, τη στενή 

συνεργασία των στελεχών και τη θέσπιση συστήματος συλλογής και επεξεργασίας 

δεδομένων.  

Η διερεύνηση των σχετικών εννοιών, θεωρητικών μοντέλων και ευρημάτων 

προηγούμενων μελετών στο πλαίσιο εφαρμογής της BSC στο Δημόσιο Τομέα και σε 

Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, ειδικότερα στην ελληνική δημόσια διοίκηση, 

χρησιμοποιήθηκε ως «καθοδηγητική βάση» για τον προσδιορισμό των κάτωθι 

ερευνητικών υποθέσεων και την υιοθέτηση της κατάλληλης μεθοδολογίας  για την 

εμπειρική διερεύνησή τους. 

Ερευνητικές Υποθέσεις 

1) Η ανάγκη εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου ΣΜΑ στους οργανισμούς της ελληνικής 

δημόσιας διοίκησης, και δη στους ΟΤΑ, είναι επιτακτική 

2) Ο βαθμός ετοιμότητας των ΟΤΑ της ελληνικής δημόσιας διοίκησης για θέματα 

απόδοσης είναι σχετικά μικρός 

3) Η BSC μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες ενός ελληνικού ΟΤΑ, ώστε να 

αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο στρατηγικής διοίκησης και μέτρησης της απόδοσής 

του. 
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ΜΕΡΟΣ IV  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ    
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7. Ανάπτυξη Μεθοδολογικού Πλαισίου Έρευνας 

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται ο τρόπος διερεύνησης του θέματος, 

αναλύοντας και αξιολογώντας τα ερευνητικά εργαλεία-πηγές που χρησιμοποιήθηκαν 

για τη συλλογή των δεδομένων. Αποτελείται από τέσσερις ενότητες, οι οποίες 

πραγματεύονται αντίστοιχα την ερευνητική προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί, τη 

στρατηγική συγκρότησης του δείγματος, την ανάπτυξη και αξιολόγηση των ερευνητικών 

οργάνων και τη διαδικασία συλλογής των ερευνητικών δεδομένων. 

7.1.  Ερευνητική Προσέγγιση 

Η ερευνητική στρατηγική (research strategy) που χρησιμοποιήθηκε για τη 

συλλογή πρωτογενών δεδομένων είναι η διερευνητική-διαγνωστική μελέτη 

περιπτώσεως (exploratory case study research). Πραγματοποιήθηκε ατομική μελέτη 

(single case study) (Δημητριάδη, 2000, σελ. 67, 87, 90) με αντικείμενο έρευνας την 

ΠΔΜ, ως αντιπροσωπευτική περίπτωση (critical case) ΟΤΑ του συστήματος της 

ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Η ΠΔΜ διοικείται βάσει ΕΠ, διαδραματίζει 

αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξη και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής αλλά 

και στην ευημερία των πολιτών της περιοχής ευθύνης της και, ως εκ τούτου, 

αποτελεί πρόσφορο έδαφος για τη λειτουργία ενός ολοκληρωμένου ΣΜΑ .  

Η εν λόγω μεθοδολογική προσέγγιση κρίθηκε ότι υπερτερεί έναντι των άλλων 

στρατηγικών, με βάση το σκοπό, τους στόχους και τις υποθέσεις της έρευνας 

(Δημητριάδη, 2000, σελ. 90; Yin, 2003), δεδομένου ότι: α) σκοπός της παρούσας 

ερευνητικής μελέτης είναι η τεκμηρίωση της θεωρητικής άποψης ότι η BSC βρίσκει 

εφαρμογή στους φορείς της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, και δη στους ΟΤΑ, ως 

το καταλληλότερο σύστημα μέτρησης και διοίκησης της απόδοσής τους,  με βάση 

την εμπειρική πραγματικότητα, και β) επιδιωκόμενος στόχος είναι η σε βάθος 

διερεύνηση του σύνθετου προβλήματος κατάλληλης διαμόρφωσης και προσαρμογής 

του θεωρητικού μοντέλου στις πραγματικές πολύπλοκες συνθήκες ενός ΟΤΑ της 

ελληνικής δημόσιας διοίκησης, χρησιμοποιώντας συνδυασμό πηγών, τεχνικών και 

οργάνων συλλογής δεδομένων. 

Ωστόσο, η ερευνητική αυτή στρατηγική παρουσιάζει το μειονέκτημα του 

μειωμένου βαθμού αξιοπιστίας (reliability), δηλαδή δυνατότητας επανάληψης των 

διαδικασιών μέτρησης με τα ίδια πάντα αποτελέσματα, αλλά και της μειωμένης 

εξωτερικής εγκυρότητας (external validity), που περιορίζει τη δυνατότητα γενίκευσης 

των ευρημάτων (Δημητριάδη, 2000; Yin, 2003). Εντούτοις, αυτό που έχει σημασία σε 
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μια μελέτη περιπτώσεως είναι ο υψηλός βαθμός εσωτερικής εγκυρότητας (internal 

validity), δηλαδή η ανάπτυξη ερευνητικών υποθέσεων ως προς την αληθή φύση της 

σχέσης μεταξύ των υπό διερεύνηση μεταβλητών (Δημητριάδη, 2000, σελ. 87).  

Εν προκειμένω, η εσωτερική εγκυρότητα διασφαλίζεται με την εφαρμογή της 

αρχής της τριγωνικότητας (triangulation). Το υπό διερεύνηση ζήτημα προσεγγίστηκε 

συνδυαστικά, μέσω βιβλιογραφικής και εμπειρικής έρευνας (secondary and empirical 

research) (Δημητριάδη, 2000, σελ. 20), καθώς επιχειρείται να απαντηθεί αφενός βάσει 

συστηματοποίησης και ερμηνευτικής αξιολόγησης ήδη καταγεγραμμένων στη 

βιβλιογραφία στοιχείων (βιβλιογραφική ανασκόπηση), αφετέρου βάσει πρωτογενών 

εμπειρικών δεδομένων που συλλέχθηκαν μέσω δύο ερευνητικών οργάνων. 

Συγκεκριμένα, η συλλογή δεδομένων διενεργήθηκε μέσω των κάτωθι τριών πηγών-

οργάνων και η ανάλυσή τους, όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια, κατέληξε σε 

ταυτόσημα αποτελέσματα (Δημητριάδη, 2000; Yin, 2003):  

1) Ανασκόπηση σχετικής βιβλιογραφίας-αρθρογραφίας, νομοθεσίας-νομολογίας, 

κυβερνητικών εκδόσεων, επιχειρηματικών και μη κειμένων, για την τεκμηρίωση 

των ερευνητικών υποθέσεων αλλά και τον προσδιορισμό της κατάλληλης 

αρχιτεκτονικής, ονοματολογίας και δομής του μοντέλου BSC. 

2) Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Ετοιμότητας της ΠΔΜ για τη Μέτρηση 

Απόδοσης, για την τεκμηρίωση των δύο πρώτων ερευνητικών υποθέσεων . 

3) Διαπροσωπική συνέντευξη, για την τεκμηρίωση της τρίτης ερευνητικής 

υπόθεσης, την περαιτέρω εμβάθυνση των δύο πρώτων υποθέσεων αλλά και τον 

καθορισμό των δομικών συστατικών του υπό διαμόρφωση μοντέλου BSC.  

Δεδομένου ότι οι υποθέσεις της έρευνας αφορούν αφενός τη διάγνωση και τον 

προσδιορισμό του βαθμού ετοιμότητας και ανάγκης του συγκεκριμένου οργανισμού 

για εισαγωγή και εφαρμογή ενός συστήματος μέτρησης απόδοσης, αφετέρου την 

κατανόηση, καταγραφή και ανάλυση των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του εν 

λόγω οργανισμού με γνώμονα τις τέσσερις διαστάσεις της BSC, κρίθηκε 

καταλληλότερη η συλλογή κυρίως ποιοτικών πρωτογενών δεδομένων (qualitative 

case study), μέσω υποβολής ερωτημάτων -γραπτών και προφορικών- στα 

υποκείμενα της έρευνας (Δημητριάδη, 2000, σελ. 67) σε δύο φάσεις: Σε πρώτη φάση, 

διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια στο σύνολο των Διευθυντών της υπό μελέτη  

Περιφέρειας, με σκοπό τη συλλογή ποσοτικών και, κυρίως, ποιοτικών δεδομένων 

αναφορικά με τις δύο πρώτες ερευνητικές υποθέσεις. Σε δεύτερη φάση, 

πραγματοποιήθηκαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις με τους Διευθυντές των 
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οριζόντιων υπηρεσιών, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η τρίτη ερευνητική υπόθεση 

και να διερευνηθούν περαιτέρω οι δύο πρώτες υποθέσεις. 

Ως προς την ανάλυση, η ερευνητική μελέτη ακολουθεί την επαγωγική προσέγγιση 

(inductive) (Δημητριάδη, 2000, σελ. 21), καθώς η έρευνα ξεκινά με τη διερεύνηση 

ενός υπαρκτού επιχειρηματικού προβλήματος (research problem) και με βάση τις 

εμπειρικές παραδοχές που προέκυψαν από τη βιβλιογραφική επισκόπηση και το 

θεωρητικό πλαίσιο, αναφορικά με την εφαρμογή των ΣΜΑ και ειδικότερα της BSC 

σε δημόσιους οργανισμούς, επιλέχθηκαν οι προς διερεύνηση προσδιοριστικοί 

παράγοντες-μεταβλητές και διατυπώθηκαν οι ερευνητικές υποθέσεις για  τις μεταξύ 

τους σχέσεις, με στόχο τη διατύπωση μιας γενικής πρότασης που ερμηνεύει 

ευρύτερα ομοειδή ζητήματα. 

 Περαιτέρω, η μελέτη έχει τα χαρακτηριστικά εφαρμοσμένης επιχειρηματικής 

έρευνας (applied business research), καθώς αποβλέπει, μέσα από συστηματική και 

κριτική διερευνητική διαδικασία, στην επίλυση του επιχειρηματικού προβλήματος 

μη αποτελεσματικού τρόπου μέτρησης και διοίκησης της απόδοσης του υπό μελέτη 

οργανισμού, με πρακτικό σκοπό την πρόταση εφαρμογής της BSC, ως του 

καταλληλότερου συστήματος (Δημητριάδη, 2000, σελ. 19).  

7.2. Στρατηγική Συγκρότησης Δείγματος 

Για την επιλογή του δείγματος, χρησιμοποιήθηκε η θεωρητική ή σκόπιμη 

δειγματοληψία (purposive), καθώς επιλέχθηκαν μόνο οι περιπτώσεις που 

θεωρήθηκαν τυπικές με βάση κριτήρια που σχετίζονται με το θεωρητικό πλαίσιο της 

έρευνας και, συνεπώς, ικανοποιούν τις συγκεκριμένες της ανάγκες (Ψαρρού, 2001). 

Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκε η δειγματοληψία κατά κρίση (judgemental), και 

επιλέχθηκαν ως υποκείμενα της έρευνας τα στελέχη που θεωρήθηκε πως 

εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες και τους στόχους της , λόγω της κρισιμότητας της 

θέσης τους (Κουρεμένος, 2001). 

Όπως προαναφέρθηκε, στην πρώτη φάση συλλογής των πρωτογενών δεδομένων, 

τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν στο σύνολο των Προϊσταμένων Διεύθυνσης της 

υπό μελέτη Περιφέρειας. Συνολικά, ο Οργανισμός της ΠΔΜ συντίθεται από έξι (6) 

Γενικές Διευθύνσεις με τριάντα έξι (36) Διευθύνσεις, κατανεμημένες στην έδρα 

(Κοζάνη) και στις Περιφερειακές Ενότητες (Κοζάνης, Γρεβενών, Φλώρινας, 

Καστοριάς) (βλ. Οργανόγραμμα, Παράρτημα IΙΙ) .  

Στη δεύτερη φάση της εμπειρικής έρευνας, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις 

συνεντεύξεις με τους Διευθυντές των υπηρεσιών της Περιφέρειας που ασκούν τις 
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υποστηρικτικές ή οριζόντιες λειτουργίες, ήτοι των Διευθύνσεων Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού, Οικονομικού, Διοίκησης, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης. Στο Οργανόγραμμα προβλέπεται επίσης η λειτουργία Διεύθυνσης 

Εξυπηρέτησης του Πολίτη, η οποία όμως δεν είναι στελεχωμένη. Η διάκριση των 

λειτουργιών της Περιφέρειας σε κύριες και υποστηρικτικές ή οριζόντιες αναφέρεται 

στον Οδηγό Κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Περιφερειών  (2011, σελ. 

26-27), και, σύμφωνα με αυτήν, κύριες λειτουργίες είναι αυτές μέσω των οποίων 

ασκούνται οι αρμοδιότητες της Περιφέρειας σε ένα θεματικό τομέα ανάπτυξης , 

δηλαδή δραστηριότητες αναπτυξιακές, πολιτιστικές, αθλητισμού, προστασίας  

περιβάλλοντος, κ.λπ., ενώ υποστηρικτικές ή οριζόντιες είναι οι λειτουργίες των 

οποίων ο ρόλος συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις υπηρεσίες και 

τα όργανα διοίκησης της Περιφέρειας και των Νομικών Προσώπων της, όπως 

διοίκηση προσωπικού, οικονομική διαχείριση, προμήθειες, διοικητική υποστήριξη, 

νομική υποστήριξη, υποστήριξη του προγραμματισμού, σχεδιασμός, ανάπτυξη και 

παραγωγική λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων. 

Η διεξαγωγή συνεντεύξεων με τα ανώτερα στελέχη αποτελεί, κατά τον  Niven 

(2003, p. 162), την πιο ισχυρή δυνητικά πηγή πληροφοριών σχετικά με πιθανούς 

στόχους και μέτρα που μπορεί να συμπεριληφθούν στην BSC, καθώς συγκεντρώνει 

τη γνώση, την εμπειρία, τη δημιουργικότητα και την επιθυμία που βρίσκεται μέσα 

στο μυαλό της ηγετικής ομάδας. Εν προκειμένω, επιλέχθηκε η συμμετοχή της 

ανώτατης διοίκησης των οριζόντιων υπηρεσιών, καθώς αυτές είναι που συμμετέχουν 

στην αποτύπωση και αξιολόγηση της Περιφέρειας ως οργανισμού συνολικά και, ως 

εκ τούτου, τα ανώτερα στελέχη τους είναι τα πλέον αρμόδια να σχολιάσουν και να 

προτείνουν στόχους και μετρικές για τη διαμόρφωση της συνολικής BSC. 

7.3. Ανάπτυξη Ερευνητικών Οργάνων 

Για τη συλλογή των πρωτογενών δεδομένων του εμπειρικού μέρους της έρευνας, 

χρησιμοποιήθηκαν τα δύο βασικά εργαλεία συλλογής δεδομένων  (research 

instruments), το ερωτηματολόγιο και η συνέντευξη, κατά τις δύο φάσεις της, όπως 

αναλύεται κατωτέρω. Πριν τη συλλογή των πρωτογενών δεδομένων, ωστόσο, όπως 

προαναφέρθηκε στην πρώτη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου, κρίθηκε σκόπιμο να 

συγκεντρωθούν και να αξιολογηθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για την 

κατασκευή του μοντέλου BSC, μέσω ενδελεχούς ανασκόπησης δευτερογενών 

πηγών, επιχειρησιακών και μη. Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν, προκειμένου να 

προσδιοριστούν η αρχιτεκτονική, η ονοματολογία και πιθανά στοιχεία των δομικών 
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συστατικών του προτεινόμενου μοντέλου και να προσαρμοστεί το περιεχόμενο των 

τεσσάρων προοπτικών του στα δεδομένα του υπό μελέτη ΟΤΑ, ήταν το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΠΔΜ και άλλων Περιφερειών, νομοθετικά και 

νομολογιακά κείμενα, ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και αρθρογραφία.  

7.3.1. Πρώτη φάση εμπειρικής έρευνας: Αξιολόγηση της 

Ετοιμότητας και Ανάγκης της ΠΔΜ για τη Μέτρηση 

Απόδοσης 

Το ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε κατά την πρώτη φάση της εμπειρικής 

έρευνας, στους Διευθυντές της ΠΔΜ είχε ως σκοπό τη συλλογή ποσοτικών, αλλά 

κυρίως ποιοτικών δεδομένων, αναφορικά με τις δύο πρώτες ερευνητικές υποθέσεις. 

Οι θεματικές ενότητες του ερωτηματολογίου είχαν ως στόχο, μέσω καταγραφής των 

βασικότερων στοιχείων που προσδιορίζουν εννοιολογικά την απόδοση, να 

διαγνώσουν το βαθμό ετοιμότητας και ανάγκης της ΠΔΜ για εισαγωγή και 

εφαρμογή ενός συστήματος μέτρησης απόδοσης, όπως η BSC. 

Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου υλοποιήθηκε ηλεκτρονικά, με το εργαλείο 

Google Forms, και βασίστηκε στο προτεινόμενο από τους Κυριαζόγλου και Πολίτου 

(2005) αντίστοιχο «Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Ετοιμότητας της Επιχείρησης 

ή Οργανισμού για τη Διοίκηση Απόδοσης», στο βιβλίο τους «Μέτρηση Απόδοσης για 

Επιχειρήσεις & Οργανισμούς» (σελ. 222), σε συνδυασμό με τον αποτελούμενο από 

είκοσι ερωτήσεις Οδηγό Αξιολόγησης της ανάγκης για τη Balanced Scorecard που 

προτείνει ο Paul Niven (2003) στο βιβλίο του “Balanced Scorecard: Step-by-Step 

for Government and Nonprofit Agencies” (p. 56). Για τον προσδιορισμό των 

βασικότερων παραγόντων που αποτέλεσαν τις θεματικές ενότητες του 

ερωτηματολογίου ελήφθησαν υπόψη και οι παράγοντες που, σύμφωνα με την 

βιβλιογραφική ανασκόπηση, είναι κρίσιμοι για την επιτυχή ή μη εφαρμογή της BSC. 

Οι κρίσιμοι αυτοί παράγοντες, όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 6.2, περιλαμβάνουν 

το σχεδιασμό της BSC, την αποσαφήνιση της αποστολής, τη δέσμευση της ανώτερης 

διοίκησης, τη συμμετοχή και εκπαίδευση των εργαζομένων, τη διαδικασία 

επικοινωνίας, την ανάπτυξη της διαδικασίας, τη σύνδεση απόδοσης-αμοιβών, την 

κουλτούρα αλλαγής, τη διαθεσιμότητα χρόνου και πόρων, καθώς και τις εφαρμογές 

πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού. Τέλος, η ανάπτυξη των θεματικών 

ενοτήτων και των ερωτημάτων τους έλαβε υπόψη τον περιορισμένο αριθμητικά 

πληθυσμό της έρευνας, τον περιορισμένο χρόνο των υποκειμένων της έρευνας και 

τον ποιοτικό χαρακτήρα αυτής. 
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Συνακολούθως, οι επτά θεματικές ενότητες και πενήντα ερωτήσεις του πρότυπου 

ερωτηματολογίου προσαρμόστηκαν στα δεδομένα του υπό μελέτη οργανισμού και 

των υποκειμένων της έρευνας και διαμορφώθηκαν σε πέντε θεματικές ενότητες των 

δεκαέξι συνολικά ερωτήσεων, όπως φαίνεται στον Πίνακα 7.1 που ακολουθεί. Στο 

τέλος του ερωτηματολογίου προστέθηκαν δύο ερωτήσεις, μία διχοτομική και μία 

σημαντικότητας, για την αξιολόγηση της βαρύτητας των απαντήσεων, ανάλογα με 

το βαθμό εξοικείωσης των συμμετεχόντων ανώτατων στελεχών με θέματα απόδοσης 

και συμμετοχής τους σε ανάλογη διαδικασία. 

Πίνακας 7.1 Θεματικές Ενότητες Ερωτηματολογίου 1ης φάσης έρευνας 

Θεματική Ενότητα Σύνολο Ερωτήσεων/Ενότητα 

1. Όραμα - Αποστολή - Στρατηγική 3 ερωτήσεις 

2. Σύστημα απόδοσης - Διοικητικών 

αναφορών - Αξιολόγηση απόδοσης 
5 ερωτήσεις 

3. Υποστήριξη & δέσμευση διοίκησης 2 ερωτήσεις 

4. Εκπαίδευση & κατάρτιση 4 ερωτήσεις 

5. Κουλτούρα μέτρησης 2 ερωτήσεις 

ΣΥΝΟΛΟ 16 ερωτήσεις 

Η πρώτη ενότητα περιελάμβανε τρεις ερωτήσεις σχετικά με την ύπαρξη 

οράματος-αποστολής-στρατηγικής, συστήματος επικοινωνίας για την κοινοποίηση 

αυτών και το βαθμό κατανόησής τους στα διαφορετικά επίπεδα διοίκησης. Η 

δεύτερη ενότητα περιελάμβανε πέντε ερωτήματα αναφορικά με την ύπαρξη 

ποσοτικοποιημένων στόχων απόδοσης, πολιτικής και συστήματος παρακολούθησης 

και αξιολόγησης της απόδοσης, συστήματος διοικητικών αναφορών, διαδικασιών 

λήψης διορθωτικών μέτρων και σύνδεσης της αξιολόγησης της απόδοσης με το 

σύστημα αμοιβών, σε όλα τα επίπεδα. Στην τρίτη ενότητα επιχειρήθηκε να 

διερευνηθεί ο βαθμός υποστήριξης και δέσμευσης της ανώτατης ηγεσίας για την 

απόδοση και ύπαρξης των αναγκαίων πόρων, μέσω δύο ερωτήσεων. Στην τέταρτη 

ενότητα διερευνήθηκε ο βαθμός εκπαίδευσης και δυνατότητας κατάρτισης των 

διοικητικών στελεχών σε θέματα απόδοσης, ηγεσίας αλλά και αρμοδιοτήτων των 

υπηρεσιών τους, μέσω τεσσάρων ερωτήσεων, ενώ η πέμπτη και τελευταία ενότητα 

περιελάμβανε δύο ερωτήματα με στόχο την αξιολόγηση της υφιστάμενης 

κουλτούρας μέτρησης και προσαρμογής σε αλλαγές του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος.  
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Δεδομένου του βασικού σκοπού του ερωτηματολογίου να βοηθήσει και να 

υποστηρίξει την προσπάθεια διάγνωσης και προσδιορισμού του βαθμού ετοιμότητας 

και ανάγκης του υπό μελέτη ΟΤΑ για θέματα απόδοσης και προκειμένου να 

ικανοποιηθεί η ανάγκη εύκολης και σύντομης συμπλήρωσής του, χρησιμοποιήθηκε 

ένας τύπος ερωτήσεων, αυτός των ερωτήσεων βαθμονόμησης/σημαντικότητας (rating 

questions), και συγκεκριμένα η κλίμακα Likert (Likert Scale) πέντε βαθμών 1-5. Η 

κλίμακα Likert είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τακτική κλίμακα, είναι απλή 

και εύκολα κατανοητή και γρήγορη στη συμπλήρωσή της. Εντούτοις, επειδή είναι 

«λεκτικής έντασης», απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη σύνταξη των ερωτήσεων και 

στην επιλογή των λέξεων (Κουρεμένος, 2001, σελ. 98). Περαιτέρω, η ιεράρχηση της 

στάσης των υποκειμένων της έρευνας γίνεται με μάλλον ασαφείς όρους, ενώ η 

διαφορά μεταξύ των διαβαθμίσεων δεν ερμηνεύεται με τον ίδιο τρόπο από τους 

συμμετέχοντες στην έρευνα (Μακράκης, 1997; Δημητριάδη, 2000).  

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα ανακριβών απαντήσεων λόγω 

των προαναφερόμενων μειονεκτημάτων, υπήρχαν σαφείς, σύντομες επεξηγήσεις σε 

κάθε ερώτηση. Επιπροσθέτως, λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμένο σε μέγεθος 

πληθυσμό και τον ποιοτικό χαρακτήρα της έρευνας, κάθε ερώτηση σημαντικότητας 

ακολουθούνταν από δυνατότητα παράθεσης σχολίων, με σαφή επίσης επεξήγηση. Η 

αναφορά σχολίων δεν ήταν υποχρεωτική, προκειμένου να μην επηρεαστεί αρνητικά 

το ποσοστό ανταπόκρισης, λόγω περιορισμένου χρόνου. Σκοπός ήταν όσοι 

ερωτώμενοι επιθυμούσαν, να εκθέσουν ελεύθερα τα γεγονότα και τις απόψεις τους 

σε ρέοντα λόγο, προκειμένου να συγκεντρωθούν ποιοτικά στοιχεία επί των 

συγκεκριμένων ζητημάτων.  

7.3.2. Δεύτερη φάση εμπειρικής έρευνας: Εφαρμογή στην ΠΔΜ 

ενός ΣΜΑ με βάση την προσέγγιση BSC 

Κατά τη δεύτερη φάση της εμπειρικής έρευνας, προετοιμάστηκε διεξοδικά ένας 

οδηγός συνέντευξης για την πραγματοποίηση διαπροσωπικών ημι-δομημένων 

συνεντεύξεων με τους Διευθυντές των οριζόντιων υπηρεσιών, προκειμένου να 

επιβεβαιωθεί η τρίτη ερευνητική υπόθεση και να διερευνηθούν περαιτέρω οι δύο 

πρώτες υποθέσεις. Η ερευνητική συνέντευξη (research interview) θεωρείται ένα από 

τα περισσότερο έγκυρα όργανα συλλογής πρωτογενών επιχειρηματικών δεδομένων , 

λόγω των πλεονεκτημάτων που της προσδίδει η αμεσότητα επικοινωνίας ερευνητή - 

ερωτωμένου. Η διαπροσωπική επικοινωνία επιτρέπει τη διερεύνηση ενός θέματος σε 

βάθος, διασφαλίζοντας την πλήρη κατανόηση των ερωτημάτων εκ μέρους των 
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αποκρινόμενων και εξασφαλίζοντας τη συγκέντρωση των ζητούμενων πληροφοριών 

(Δημητριάδη, 2000; Blumberg, 2008). Εντούτοις, απαιτεί, εκ μέρους του συνεντευκτή, 

ικανότητα δημιουργίας ευνοϊκού κλίματος επικοινωνίας, γνώση και εφαρμογή των 

αρχών της αποτελεσματικής, λεκτικής και μη, επικοινωνίας, σε βάθος γνώση του 

ερευνώμενου θέματος, καθώς και ικανότητα αποτελεσματικής ερμηνείας και 

καταγραφής των απαντήσεων (Παρασκευόπουλος, 1993; Δημητριάδη, 2000).  

Ως προς την τεχνική των συνεντεύξεων, επιλέχθηκε η ημι-δομημένη συνέντευξη 

(semi-structured interview), προκειμένου να υπάρξει, εκ μέρους της ερευνήτριας, 

δυνατότητα τροποποίησης της διαδικασίας, ανάλογα με τις ανάγκες. Για το σκοπό 

αυτό, σχεδιάστηκε ένας οδηγός συνέντευξης, δομημένος ως προς τη σειρά υποβολής 

και την ακριβή εκφώνηση των ερωτήσεων, τις απαραίτητες επεξηγήσεις προς τους 

ερωτώμενους και τον τρόπο καταγραφής απαντήσεων στις κλειστού τύπου 

ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις ήταν κατά βάση ανοικτού τύπου (open-ended questions) και 

υπό αυτήν τη μορφή διατυπώθηκαν εξαρχής στους συνεντευξιαζόμενους , 

προκειμένου να ληφθούν αυθόρμητες και όσο το δυνατό κοντά στην 

πραγματικότητα απαντήσεις. Στις περισσότερες υπήρχε η δυνατότητα επιλογής, 

κατά σειρά προτεραιότητας, μίας σειράς προτεινόμενων, εναλλακτικών απαντήσεων, 

οι οποίες προέκυψαν από την ανασκόπηση των πηγών που αναφέρθηκαν ανωτέρω, 

με σκοπό αποκλειστικά τη διευκόλυνση της διαδικασίας της συνέντευξης. Ο 

κατάλογος των εναλλακτικών απαντήσεων συμπεριελάμβανε και την ανοικτή 

εναλλακτική ερώτηση «Άλλο», προκειμένου να επιτευχθεί η μεγιστοποίηση των 

πλεονεκτημάτων και των δύο τύπων ερωτήσεων, ανοικτών και κλειστών.  

Η παράθεση δομημένων ενδεικτικών απαντήσεων, με δυνατότητα αναφοράς και 

άλλων πιθανών απαντήσεων από τον ερωτώμενο, προσδίδει το βασικό πλεονέκτημα 

των κλειστών ερωτήσεων, ευκολίας και συντομίας συμπλήρωσης και ανάλυσής 

τους, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει ευθέως συγκρίσιμα στοιχεία και εστίαση των 

απαντήσεων στα ζητήματα που ενδιαφέρουν την έρευνα. Παράλληλα, συνδυάζει το 

πλεονέκτημα των ανοικτών ερωτήσεων, αυθόρμητης αντίδρασης και αξιολογικής 

διερεύνησης του θέματος (Δημητριάδη, 2000). Η χρησιμοποίηση αποκλειστικά 

ανοικτών ερωτήσεων αποφεύχθηκε, προκειμένου να μην επηρεαστεί αρνητικά η 

ανταπόκριση των συνεντευξιαζόμενων, λόγω του αυξημένου χρόνου και της 

μεγαλύτερης προσπάθειας που απαιτεί η απάντησή τους. Τέλος, ο συγκεκριμένος 

τρόπος υποβολής των ερωτήσεων προτιμήθηκε, προκειμένου να διευκολυνθεί η 

ανάλυση των απαντήσεων, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία των ευρημάτων.  
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Συνολικά, ο οδηγός περιελάμβανε δεκαέξι (16) ερωτήσεις, κυρίως κατάταξης 

(ranking questions) και μία ερώτηση μιας επιλογής μεταξύ πολλών αμοιβαίως 

αποκλειόμενων εναλλακτικών απαντήσεων (multiple choice question). Στις 

ερωτήσεις που απαιτούνταν μεγαλύτερη εμβάθυνση (βλ. ερωτήσεις 1.2 και 4.2 

ερωτηματολογίου στο Παράρτημα VII) επιλέχθηκε η χρησιμοποίηση πλήρως 

ανοικτών ερωτήσεων και όχι ημι-δομημένων (Δημητριάδη, 2000, σελ. 43).  

Ο σχεδιασμός του οδηγού συνέντευξης και η επιλογή των θεματικών ενοτήτων 

βασίστηκε στο προτεινόμενο από τον Niven (2002, p. 103; 2003, p. 162) περίγραμμα 

συνεντεύξεων με την ομάδα ανώτερων στελεχών στο πλαίσιο μεθοδολογίας 

ανάπτυξης και κατασκευής της BSC, με προτεινόμενες υποενότητες τις εξής: 

 Αποστολή, Αξίες, Όραμα και Στρατηγική: Επιχειρείται να προσδιοριστεί ο 

τρόπος με τον οποίο τα ανώτερα στελέχη αντιλαμβάνονται τα στοιχεία αυτά και 

το επίπεδο συναίνεσης - ευθυγράμμισης μεταξύ των απόψεων. 

 Προοπτικές της BSC: Επιχειρείται να προσδιοριστούν οι στόχοι και τα μέτρα 

για καθεμία από τις τέσσερις προοπτικές που, κατά κοινή αντίληψη των 

ανώτατων στελεχών, είναι κρίσιμα για την επιτυχία του οργανισμού.  

 Εφαρμογή και χρήση: Επιχειρείται να προσδιοριστούν αφενός η επιθυμητή 

χρήση του συστήματος στο πλαίσιο του συγκεκριμένου οργανισμού και ο 

βέλτιστος αριθμός στόχων και δεικτών μέτρησης, αφετέρου αναμενόμενα 

εμπόδια κατά την εφαρμογή του και πιθανές προτάσεις υπέρβασής τους. 

Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 7.2, το ερωτηματολόγιο της συνέντευξης, εκτός 

από τις προαναφερόμενες θεματικές ενότητες, περιελάμβανε, ως αρχική, την 

ενότητα «Υποστήριξη και Δέσμευση της Διοίκησης», αποτελούμενη από δύο 

ερωτήσεις αναφορικά με τις ανάγκες που καλείται να καλύψει η BSC στην ΠΔΜ και 

την ύπαρξη πόρων, ανθρώπινων και οικονομικών, για την υποστήριξη του 

συστήματος, με ιδιαίτερη αναφορά στην επάρκεια των υφιστάμενων πληροφοριακών 

συστημάτων. Η ενότητα αυτή, ως θεμέλιος λίθος κάθε σχετικής προσπάθειας, 

περιλαμβάνονταν και στο ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε σε όλους τους 

Διευθυντές κατά την πρώτη φάση της έρευνας, με σκοπό την μεγαλύτερη εμβάθυνση 

και λεπτομερειακή της ανάλυση.  

Πίνακας 7.2 Θεματικές Ενότητες Ερωτηματολογίου-Οδηγού Συνέντευξης        

2ης φάσης έρευνας 

Θεματική Ενότητα Σύνολο Ερωτήσεων/Ενότητα 

1. Υποστήριξη & δέσμευση διοίκησης  2 ερωτήσεις 
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2. Αποστολή-Όραμα-Αξίες-Στρατηγική 4 ερωτήσεις 

3. Προοπτικές του ΣΜΑ (BSC) 8 ερωτήσεις 

4. Εφαρμογή & χρήση του ΣΜΑ  2 ερωτήσεις 

ΣΥΝΟΛΟ 16 ερωτήσεις 

 

7.4. Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε, όπως προαναφέρθηκε, σε δύο φάσεις.  

Σε πρώτη φάση, το ηλεκτρονικό «Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της 

Ετοιμότητας της ΠΔΜ για τη Μέτρηση Απόδοσης», απεστάλη στους τριάντα έξι 

(36) Διευθυντές. Η χρήση του εργαλείου Google Forms για το σχεδιασμό του 

ερωτηματολογίου επιλέχθηκε βάσει των πλεονεκτημάτων που του προσδίδει η 

αποκλειστικά διαδικτυακή του λειτουργία, όπως ευκολία χρήσης και εξοικονόμηση 

χρόνου και κόστους λόγω άμεσης συμπλήρωσης και συλλογής των δεδομένων και 

αυτόματης δημιουργίας λογιστικού φύλου και γραφημάτων των αποτελεσμάτων.  

Ταυτόχρονα, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία της ερευνήτριας με το σύνολο των 

υποκειμένων της έρευνας. Η επικοινωνία, στις περισσότερες περιπτώσεις, ήταν και 

προκαταρκτική, πριν την αποστολή του ερωτηματολογίου, προκειμένου να 

επηρεαστεί θετικά ο βαθμός ανταπόκρισης. Σε όλες τις περιπτώσεις, υπήρξε 

τηλεφωνική επικοινωνία προς επιβεβαίωση της λήψης του ερωτηματολογίου, 

παροχή επεξηγήσεων και παρότρυνση της συμπλήρωσής του. Ο χρόνος 

συγκέντρωσης των δεδομένων ήταν τρεις εβδομάδες. Αρχικά δόθηκε το χρονικό 

περιθώριο της μίας εβδομάδας στους αποδέκτες για τη συμπλήρωση και 

ηλεκτρονική υποβολή του ερωτηματολογίου. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το 

ζήτημα έλλειψης χρόνου, μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος, 

υπήρξε υπομνηστική τηλεφωνική ή και ηλεκτρονική επικοινωνία με επιλεγμένα 

υποκείμενα της έρευνας και δόθηκε η δυνατότητα υποβολής του ερωτηματολογίου 

μέσα σε χρονικό διάστημα δύο επιπλέον εβδομάδων. 

Παρά την προσπάθεια θετικού επηρεασμού του βαθμού ανταπόκρισης, η 

συμμετοχή δεν ήταν η αναμενόμενη. Από τους τριάντα έξι (36) Διευθυντές 

απάντησαν οι δεκαοκτώ (18) (ποσοστό ανταπόκρισης 50%). Κατά τον έλεγχο που 

διεξήχθη μετά τη λήψη των ερωτηματολογίων, ένα από αυτά κρίθηκε μη 

χρησιμοποιήσιμο, λόγω μεγάλου αριθμού αναπάντητων ερωτήσεων, 

διαμορφώνοντας το ποσοστό έγκυρων ερωτηματολογίων περίπου στο 47%. 
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Παρόλο που, κατά το σχεδιασμό του περιεχομένου των ερωτήσεων ελήφθη 

υπόψη, μεταξύ άλλων, το κριτήριο δυνατότητας και επιθυμίας των ερωτώμενων να 

δώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες, φάνηκε ότι το διερευνώμενο θέμα της 

μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης στάθηκε ανασταλτικός παράγοντας για την 

ευρεία συμμετοχή. Ενώ δόθηκε προσοχή ώστε οι ερωτήσεις να μην έχουν 

αμφιλεγόμενο ή επίμαχο περιεχόμενο, κάποια ανώτερα στελέχη εξέφρασαν την 

άποψη ότι οι απαντήσεις τους θα έριχναν φως σε ορισμένα ευαίσθητα θέματα, 

κρατώντας τελικά στάση επιφυλακτικότητας στο να αποκαλύψουν οποιεσδήποτε 

πληροφορίες. Παρά το γεγονός ότι στη συνοδευτική επιστολή και στο εισαγωγικό 

πλαίσιο του ερωτηματολογίου γινόταν μνεία του σκοπού διεξαγωγής της έρευνας, 

της διασφάλισης ανωνυμίας και του απορρήτου των απαντήσεων, μεγάλο μέρος των 

ερωτώμενων δεν αισθάνθηκε ασφαλές να ανταποκριθεί, γεγονός που επιβεβαιώθηκε 

και από τη μη συμπλήρωση των στοιχείων υπηρεσίας από πολλούς συμμετέχοντες. 

Κατά τη δεύτερη φάση της έρευνας, διεξήχθη τηλεφωνική επικοινωνία με τους 

τέσσερις Διευθυντές των οριζόντιων υπηρεσιών για τον προγραμματισμό των 

συνεντεύξεων, αναφέροντας το θέμα και την αναμενόμενη διάρκεια. Οι 

συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στο χώρο εργασίας των ερωτώμενων και 

διήρκεσαν 40 με 60 λεπτά. Πριν την υποβολή των ερωτημάτων, επιδείχθηκαν στους 

ερωτώμενους δύο σχεδιαγράμματα σχετικά με τη θεσμική εισαγωγή του πλαισίου 

της «Εξισορροπημένης Μέτρησης Απόδοσης» (BSC) στην ελληνική Δημόσια 

Διοίκηση και τη διαδικασία ανάπτυξης της BSC, όπως προσαρμόστηκε από την 

ερευνήτρια στα δεδομένα του υπό μελέτη οργανισμού (βλ. Παράρτημα VIII). 

Σκοπός ήταν να γίνει μια σύντομη εισαγωγή στο θέμα, παρουσιάζοντας το 

προτεινόμενο μοντέλο και τα βασικά δομικά του στοιχεία, την ακολουθούμενη 

διαδικασία, το περιεχόμενο των ερωτήσεων και τον απώτερο σκοπό της 

συνέντευξης. Τέλος, ο τρόπος καταγραφής των πληροφοριών ήταν αυτός των 

εκτεταμένων σημειώσεων.   
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ΜΕΡΟΣ V  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ    
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8. Παρουσίαση και Ανάλυση Ευρημάτων Έρευνας 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται και καταγράφονται τα ευρήματα που 

προέκυψαν από την ανάλυση και επεξεργασία των πρωτογενών και δευτερογενών 

δεδομένων, σύμφωνα με το εννοιολογικό και μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας.  

Αρχικά, παρατίθεται μια σύντομη περιγραφή του υπό μελέτη ΟΤΑ, με βάση 

στοιχεία που προέκυψαν από ανασκόπηση δευτερογενών πηγών, και ακολουθεί 

αναλυτική παρουσίαση των πρωτογενών ευρημάτων, η οποία δομείται με γνώμονα: 

(i) τις θεματικές ενότητες των ερωτηματολογίων και (ii) τις ερευνητικές υποθέσεις.  

Τα δεδομένα που προέκυψαν από τις τρεις ερευνητικές πηγές, όπως 

προαναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, βάσει της αρχής της τριγωνικότητας, 

συντίθενται, μέσω αφηγηματικής ποιοτικής ανάλυσης, εκπληρώνοντας το γενικό 

σκοπό και τους επιμέρους στόχους της έρευνας. Για την ανάλυση των δεδομένων 

της πρώτης φάσης (μεταβλητές διάταξης - ordinal), εφαρμόστηκε περιγραφική 

στατιστική και χρησιμοποιήθηκε ο πίνακας συχνοτήτων (συχνότητα ανά τάξη - 

απάντηση) για την εύρεση της επικρατούσας τιμής. Σε επιλεγμένα σημεία, οι 

απόψεις των συμμετεχόντων ανώτερων στελεχών παρατίθενται αυτούσιες,  για 

λόγους «πιστής καταγραφής, ενίσχυσης της ενάργειας και καλύτερης κατανόησης 

των λεχθέντων» (Πρωτόπαπας, 2011). Επισημαίνεται ότι δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή 

στην αναφορά στοιχείων που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την ταυτότητα των 

ερωτώμενων.  

8.1. Μελέτη Περίπτωσης: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

8.1.1. Η γενική εικόνα της ΠΔΜ - κάθετες υπηρεσίες  

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μία χωρική ενότητα συνολικής 

έκτασης 9.451 km
2
 (7,16% της χώρας) με πληθυσμό 285.208 κατοίκους (Eurostat, 

2013) που απαρτίζεται από τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες: Κοζάνη, Γρεβενά, 

Καστοριά, Φλώρινα. Η αλλαγή του αυτοδιοικητικού χάρτη της χώρας απέδωσε 12 

Δήμους στην επικράτειά της, έναντι των 44 Δήμων 17 Κοινοτήτων που είχαν 

δημιουργηθεί το 1997 με την αναδιάταξη του σχεδίου «Καποδίστριας» (Ν. 2539/97). 

Στο Παράρτημα ΙΙΙ παρατίθενται Πίνακες που παρουσιάζουν τη Διοικητική 

Διαίρεση, την έκταση και τον πληθυσμό της ΠΔΜ.  

Η κομβική γεωγραφική της θέση, ως πύλη εισόδου της Ελλάδας και της ΕΕ στα 

Δυτικά Βαλκάνια, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού και εθνικού 

οδικού δικτύου, ενισχύει τη διαμόρφωσή της σε ενιαίο Βαλκανικό χώρο 
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συνεργασίας και ανάπτυξης και, γενικότερα, την επικοινωνιακή, ενεργειακή και 

επιχειρηματική της θέση (ΕΑΠ ΠΔΜ 2012-2016; ΕΠ ΠΔΜ 2011-2014). 

Η γεωγραφική θέση της Δυτικής Μακεδονίας, συνδυαζόμενη µε το γεγονός ότι 

αποτελεί τη μόνη Περιφέρεια της Ελλάδας χωρίς διέξοδο προς τη θάλασσα, αλλά με 

το μεγαλύτερο στη χώρα δυναμικό επιφανειακών υδάτων (σχεδόν το 65% των 

επιφανειακών υδάτων της Ελλάδας, με 11 φυσικές και τεχνητές λίμνες) , 

διαμορφώνουν µια χωροταξική ενότητα µε ιδιαίτερα γεωφυσικά γνωρίσματα, που, µε 

την εφαρμογή του κατάλληλου αναπτυξιακού μοντέλου, δύναται να αναδειχθεί σε 

ελκυστικό τόπο ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων και  διαβίωσης (ΕΑΠ 

ΠΔΜ 2012-2016; ΕΠ ΠΔΜ 2011-2014). 

Στο πλαίσιο της 4
ης

 Προγραμματικής Περιόδου, η Δυτική Μακεδονία ήταν µια 

από τις τρεις Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης (Phasing Out) της Ελλάδας , µε το 

κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης 

(ΜΑ∆) υψηλότερο του 75% του αντίστοιχου της ΕΕ-25 και μικρότερο του 75% της 

ΕΕ-15, λαμβάνοντας ως έτος βάσης υπολογισμού το έτος 2003. Κατά τη νέα 

προγραμματική περίοδο, εντάσσεται στις Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης, με το 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ για την περίοδο 2007-2009 να ανέρχεται στο 85,6% του 

αντίστοιχου της ΕΕ-27. Ωστόσο, η κατάταξη αυτή δεν αντικατοπτρίζει τη σημερινή 

εικόνα, δεδομένου ότι η πρωτοφανής οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα μετά το 

2008 έχει οδηγήσει σε σημαντική ύφεση την ελληνική οικονομία, γεγονός που έχει 

επηρεάσει αρνητικά και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε ΜΑ∆) της ΠΔΜ, 

διαμορφώνοντάς το σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση µε τον αντίστοιχο 

δείκτη σε επίπεδο ΕΕ-27 και συγκεκριμένα στο 80% του αντίστοιχου μέσου όρου 

(ΕΑΠ ΠΔΜ 2012-2016; ΕΠ ΠΔΜ 2011-2014). 

Οι επιπτώσεις της κρίσης είναι πολύ πιο εμφανείς στον τομέα της απασχόλησης, 

καθώς η ΠΔΜ παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας του συνόλου της χώρας 

σε περιφερειακό επίπεδο (για ηλικίες άνω των 15 ετών). Σύμφωνα µε τα στοιχεία 

της Eurostat για το 2012, έχει φτάσει το 29,9% έναντι του 24,1% στο  σύνολο της 

χώρας και 10,2% στο σύνολο των χωρών της ΕΕ-27, ενώ σύμφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ 

για το Β΄ τρίμηνο του 2013, το ποσοστό ανεργίας στη Δυτική Μακεδονία έφτασε 

στο 32,9% (ΕΑΠ ΠΔΜ 2012-2016).  

Το παραγωγικό πρότυπο της ΠΔΜ χαρακτηρίζεται παραδοσιακά από την έμφαση 

στον πρωτογενή τομέα και την αξιοποίηση ορισμένων μόνο εκ των φυσικών 

πλεονεκτημάτων της, ενώ με την πάροδο του χρόνου μετεξελίχθηκε στην ανάπτυξη 

ισχυρών μονο-δραστηριοτήτων, όπως τα κυκλώματα λιγνίτη-ενέργειας και γούνας, 
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με χωρικές εξειδικεύσεις της οικονομικής δραστηριότητας σε συγκεκριμένους 

θύλακες. Κυρίαρχη θέση στην περιφερειακή οικονομία κατέχει ο τομέας της 

ενέργειας, που καθιστά τη Δυτική Μακεδονία ως το ενεργειακό κέντρο της χώρας 

(κατά την περίοδο 2010-12 οι θερμικές και υδροηλεκτρικές μονάδες της 

συμμετείχαν µε ποσοστό από 52% έως 55% στη συνολική ηλεκτρική παραγωγή στο 

διασυνδεδεμένο σύστημα) (ΕΑΠ ΠΔΜ 2012-2016; ΕΠ ΠΔΜ 2011-2014).  

Συνολικά, η οικονομία της ΠΔΜ αντιμετωπίζει σημαντικές διαρθρωτικές 

αδυναμίες και έλλειμμα ανταγωνιστικότητας, καθώς χαρακτηρίζεται από 

περιορισμένο εύρος κλαδικής εξειδίκευσης, σημαντική εξάρτηση από συμβατικούς 

κλάδους, πολύ μικρό μέγεθος επιχειρήσεων και έλλειψη επενδύσεων , ιδίως σε 

Ε&ΤΑ, οι οποίες περιορίζονται στο 0,1% του ΑΕΠ της Περιφέρειας. Αποτέλεσμα 

των ανωτέρω αποτελεί η αστάθεια των μακροοικονομικών μεγεθών της, το αρνητικό 

εμπορικό ισοζύγιο και η ιδιαίτερα υψηλή ανεργία. Στους ανασταλτικούς παράγοντες 

για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας συγκαταλέγονται η γραφειοκρατία, η 

αδυναμία πρόσβασης σε χρηματοδότηση, η πολιτική αστάθεια, το φορολογικό 

σύστημα, η ανεπαρκής παροχή υποδομών, η διαφθορά, οι περιοριστικοί κανονισμοί 

εργασίας, το ανεπαρκώς εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό και η ατολμία για 

καινοτομία (ΕΑΠ ΠΔΜ 2012-2016).  

Αναφορικά µε το ρόλο των Περιφερειών της Ευρώπης, ως προς τις τέσσερις 

βασικές προκλήσεις (Παγκοσμιοποίηση, Δημογραφική Αλλαγή, Κλιματική Αλλαγή 

και Ενέργεια) της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η ΠΔΜ βρίσκεται, μαζί µε το 

σύνολο σχεδόν των Περιφερειών του Νότου της ΕΕ, σε ευάλωτη θέση, ειδικότερα 

αναφορικά µε την Κλιματική Αλλαγή και την Ενέργεια (ΕΑΠ ΠΔΜ 2012-2016). 

8.1.2. Η οργάνωση και λειτουργία της ΠΔΜ - οριζόντιες 

υπηρεσίες  

Ο υφιστάμενος Οργανισμός της ΠΔΜ (ΠΔ 146/2010, όπως ισχύει) προβλέπει τη 

λειτουργία έξι (6) Γενικών Διευθύνσεων, τριάντα έξι (36) Διευθύνσεων, κατανεμημένων 

στην έδρα και στις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ), εκατόν σαράντα πέντε (145) 

Τμημάτων, τεσσάρων (4) Αυτοτελών Υπηρεσιακών Μονάδων και Νομικής Υπηρεσίας, 

όπως παρουσιάζεται στο Οργανόγραμμα (αναλυτικό και συνοπτικό) (Παράρτημα ΙΙΙ). 

Μετά τον επανασχεδιασμό, με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» (Ν. 

3852/2010), του συστήματος διακυβέρνησης των ΟΤΑ, βάσει των αρχών της 

συλλογικής λειτουργίας των οργάνων Αυτοδιοίκησης, της ενίσχυσης της 

αποκέντρωσης και της θεσμοποιημένης συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στη 
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λήψη αποφάσεων, τα όργανα διοίκησης της Περιφέρειας είναι ο Περιφερειάρχης, οι 

Αντιπεριφερειάρχες, το Περιφερειακό Συμβούλιο, η Οικονομική Επιτροπή 

(αποτελούμενη από τον Περιφερειάρχη ή τον οριζόμενο από αυτόν 

αντιπεριφερειάρχη, ως πρόεδρο, με τη συμμετοχή περιφερειακών συμβούλων που 

εκλέγονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο), η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και η 

Εκτελεστική Επιτροπή (αποτελούμενη από τον Περιφερειάρχη, ως πρόεδρο και τους 

αντιπεριφερειάρχες). Επίσης, όργανα γνωμοδοτικού και διαμεσολαβητικού 

χαρακτήρα είναι (ΥΠΕΣ, 2012): 

 Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης 

 Ο Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 

 Η Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων 

Στην οργάνωση της Περιφέρειας εμπίπτει η λειτουργία και άλλων, προβλεπόμενων 

από την κείμενη Νομοθεσία, επιτροπών.   

Σύμφωνα με τα δεδομένα του ΕΠ ΠΔΜ (2011-2014), την ΠΔΜ στελεχώνει ένα 

σύνολο 752 υπαλλήλων, με σχέσεις εργασίας μόνιμου προσωπικού σε 

οργανικές/προσωποπαγείς θέσεις, Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε 

οργανικές/προσωποπαγείς θέσεις, μερικής απασχόλησης και με έμμισθη εντολή, οι 

οποίοι κατανέμονται κατά ΠΕ όπως φαίνεται στον Πίνακα 8.1. Στο σύνολο του 

προσωπικού, 43,35% είναι ΠΕ, 22,74% ΤΕ, 28,85% ΔΕ και 5,06% ΥΕ. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι, με τα σημερινά δεδομένα, ο αριθμός των υπαλλήλων έχει μειωθεί σε 611 

(μείωση κατά 18,75% από το 2011).  

Πίνακας 8.1 Ανθρώπινο Δυναμικό Περιφερειακών Ενοτήτων

 
Πηγή: Προσαρμογή από Ε.Π. ΠΔΜ 2011-2014, σελ. 113 

Τα Πρότυπα – Συστήματα – Εργαλεία που χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες της 

Περιφέρειας, καθώς και το πλαίσιο υποστήριξης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.2. 
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Πίνακας 8.2 Πρότυπα – Συστήματα – Εργαλεία – Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

 

 

Πηγή: Προσαρμογή από Ε.Π. ΠΔΜ 2011-2014, σελ. 97  

Στον τομέα της δημόσιας διοίκησης, επισημαίνεται ότι η σημαντική αλλαγή του 

διοικητικού χάρτη της χώρας δε συνοδεύτηκε από ένα σαφές και σύγχρονο 

κανονιστικό πλαίσιο. Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, παραμένει ζητούμενο η 

δημιουργία μιας δημόσιας διοίκησης χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια, που θα 

προωθεί και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας 

µε δράσεις μεγαλύτερης αποκέντρωσης των αρμοδιοτήτων, απλοποίησης των 

διαδικασιών, ανάπτυξης περιφερειακού συστήματος παρακολούθησης και 

στατιστικής επεξεργασίας των αναπτυξιακών παρεμβάσεων, ορθολογικής 

διαχείρισης και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, βελτίωσης των δεξιοτήτων 

των εργαζομένων, σχεδιασμού και εφαρμογής συστημάτων ποιότητας µε βάση τις 

αρχές διοίκησης ολικής ποιότητας, για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και 

ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην καθημερινή λειτουργία (ΕΑΠ ΠΔΜ 2012-2016). 
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8.2. Βαθμός Ετοιμότητας – Ανάγκης της ΠΔΜ για τη Μέτρηση 

Απόδοσης 

Τα κατωτέρω παρατιθέμενα ευρήματα προέκυψαν από τη διεξαγωγή έρευνας, βάσει 

του αντίστοιχου ερωτηματολογίου (βλ. Παράρτημα V), μεταξύ των Διευθυντών της 

ΠΔΜ, με σκοπό τη συλλογή ποσοτικών, αλλά κυρίως ποιοτικών δεδομένων, 

αναφορικά με τις δύο πρώτες ερευνητικές υποθέσεις: 

Ερευνητικές Υποθέσεις 

1
η
: Η ανάγκη εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου ΣΜΑ στους οργανισμούς της ελληνικής 

δημόσιας διοίκησης, και δη στους ΟΤΑ, είναι επιτακτική 

2
η
: Ο βαθμός ετοιμότητας των ΟΤΑ της ελληνικής δημόσιας διοίκησης για θέματα 

απόδοσης είναι σχετικά μικρός 

Τα ευρήματα παρουσιάζονται ανά θεματική ενότητα, με σκοπό, όπως 

προαναφέρθηκε, την καταγραφή των βασικότερων στοιχείων που προσδιορίζουν 

εννοιολογικά την απόδοση στο περιβάλλον του υπό εξέταση οργανισμού, προς 

διάγνωση του βαθμού ετοιμότητας και ανάγκης του τελευταίου για εισαγωγή και 

εφαρμογή ενός συστήματος μέτρησης απόδοσης, όπως η BSC. Λαμβάνοντας υπόψη 

τον μικρό σε μέγεθος πληθυσμό της έρευνας (36 Διευθυντές) και το μικρό 

αριθμητικά τελικό δείγμα (17 έγκυρες απαντήσεις συμμετεχόντων ανώτερων 

στελεχών), η ποσοτική ανάλυση έγινε, ως επί το πλείστον, βάσει εξαγωγής 

αθροιστικών ποσοστών επί των απαντήσεων, προκειμένου να αποδοθεί η τάση των 

αντιλήψεων και απόψεων των υποκειμένων της έρευνας, σε συνδυασμό με την 

ποιοτική ανάλυση των σχολίων που παρατέθηκαν.  

Ο βαθμός βαρύτητας των απαντήσεων, με βάση τις δύο τελευταίες ερωτήσεις 

του ερωτηματολογίου, κρίνεται ικανοποιητικός, δεδομένου ότι 10 από τα 17 

ανώτερα στελέχη του δείγματος (ποσοστό 59%) δήλωσαν ότι έχουν εξοικείωση με 

θέματα απόδοσης, όπως βελτίωση διαδικασιών, ποιότητας, στοχοθεσία, διαχείριση 

αλλαγών, ομαδική εργασία, μέσω σπουδών, σεμιναρίων κ.λπ., ενώ  6 από αυτά 

(ποσοστό 35%) έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν στην εφαρμογή συστήματος 

σχετικού με μέτρηση απόδοσης, ποιότητας, στοχοθεσία κ.λπ. (βλ. Γράφημα 1 & 

Γράφημα 2, Παράρτημα VI).  

8.2.1. Όραμα - Αποστολή – Στρατηγική 

Σε συνολικό επίπεδο (επίπεδο Περιφέρειας), φαίνεται ότι έχουν καθοριστεί όραμα, 

αποστολή, επιχειρησιακά σχέδια και στόχοι, στο πλαίσιο του ΕΠ, το οποίο όμως είναι 
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προσανατολισμένο στην επίτευξη περιφερειακών-αναπτυξιακών στόχων και όχι στόχων 

εσωτερικής ανάπτυξης και βελτίωσης της λειτουργίας των υπηρεσιών προς όφελος του 

πολίτη. Όπως φαίνεται στο Γράφημα 1.1.1 του Παραρτήματος VI, τα 9 από τα 17 

ανώτερα στελέχη του δείγματος (ποσοστό 53%) θεωρούν ότι υπάρχουν σε μεγάλο ή 

απόλυτο βαθμό όραμα, αποστολή, επιχειρησιακά σχέδια και στόχοι σε επίπεδο 

Περιφέρειας. Σύμφωνα με τα σχόλια των ανώτερων στελεχών: 

«…Καθορίζονται στόχοι αναπτυξιακοί στο Επιχειρησιακό (που έχουν να κάνουν με 

την Περιφέρεια) και όχι οργανωτικοί (εσωτερικό περιβάλλον, βελτίωσης συνθηκών 

εργασίας, εκπαίδευση εργαζομένων, βελτίωση συστήματος επιβράβευσης της 

απόδοσης κ.λπ).»  

«Εξαιτίας της ασάφειας του Καλλικράτη σε σχέση με τις αρμοδιότητες της 

Περιφέρειας και των περιορισμένων οικονομικών πόρων προς την Αυτοδιοίκηση, 

δεν κατέστη εφικτή η εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για τη λειτουργία των 

υπηρεσιών προς όφελος του πολίτη.» 

Σε επίπεδο ιεραρχικών μονάδων, η έμφαση φαίνεται να αποδίδεται στην ορθή 

διεκπεραίωση των διαδικασιών, σε λειτουργικό επίπεδο, χωρίς στοχευμένη εστίαση στην 

εξυπηρέτηση του πολίτη. Όπως φαίνεται στο Γράφημα 1.1.2 του Παραρτήματος VI, τα 

11 από τα 17 ανώτερα στελέχη του δείγματος (ποσοστό 64%) θεωρούν ότι υπάρχουν σε 

μέτριο ή μεγάλο βαθμό όραμα, αποστολή, επιχειρησιακά σχέδια και στόχοι σε επίπεδο 

ιεραρχικών μονάδων (Γεν. Δ/νση, Δ/νση, Τμήμα, Γραφείο). Αυτό μπορεί να οφείλεται 

στο γεγονός ότι, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, έχουν τεθεί όραμα, στόχοι και 

προτεραιότητες σε επίπεδο Διεύθυνσης, οι οποίες απορρέουν άμεσα ή έμμεσα από τις 

αρμοδιότητες των επιμέρους μονάδων, στηρίζονται όμως στην πρωτοβουλία και 

αξιοποίηση της εμπειρίας της ηγεσίας (ανώτερου στελέχους που προΐσταται της 

μονάδας) και όχι σε θεσμοθετημένη διαδικασία. Σύμφωνα με τα σχόλια ανώτερου 

στελέχους: 

«Δυστυχώς ο καθορισμός οράματος συνεχίζει να αποτελεί στόχο της ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας. Σε επίπεδο δ/νσης γίνεται προσπάθεια διαχείρισης και ευέλικτης 

λειτουργικότητας, σε προσωπικό και αντικείμενα.» 

Σε ατομικό επίπεδο, δεν καθορίζονται στόχοι. Εντούτοις, στο Γράφημα 1.1.3 του 

Παραρτήματος VI, τα 10 από τα 17 ανώτερα στελέχη του δείγματος (ποσοστό 59%) 

δήλωσαν ότι υπάρχουν σε μεγάλο ή απόλυτο βαθμό στόχοι σε ατομικό επίπεδο. Το 

υψηλό αυτό ποσοστό μπορεί να ερμηνευθεί, όπως εξάγεται από τα παρατιθέμενα σχόλια, 
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από την ύπαρξη ή/και δυνατότητα καθορισμού έμμεσων στόχων σε επίπεδο στελέχους, 

υπό την έννοια υποχρέωσης διεκπεραίωσης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων-καθηκόντων. 

Το Σύστημα Επικοινωνίας, εσωτερικό και εξωτερικό, της ΠΔΜ δεν είναι επαρκές. 

Ενώ η επικοινωνία και η ευρεία αξιοποίηση των ΤΠΕ αποτελεί στη σύγχρονη εποχή 

προϋπόθεση και κεντρικό άξονα της διοικητικής μεταρρύθμισης, εντοπίζεται κενό 

κάλυψης των αναγκών ενημέρωσης, ακόμη και σε θέματα που αφορούν τη 

διεκπεραίωση και αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων. Ο διαδικτυακός τόπος της 

Περιφέρειας και το διαδίκτυο, γενικότερα, φαίνεται να καλύπτει τις βασικές ανάγκες 

επικοινωνίας και ενημέρωσης, ενώ η ύπαρξη μεμονωμένων προσπαθειών, σε επίπεδο 

Διεύθυνσης ή και ατομικό, δε βασίζεται σε συστηματοποιημένη διαδικασία, αλλά στην 

πρωτοβουλία και διάθεση των στελεχών. Αυτό αποτυπώνεται και στο Γράφημα 1.2 του 

Παραρτήματος VI, καθώς τα 11 από τα 17 ανώτερα στελέχη του δείγματος (ποσοστό 

64%) θεωρούν ότι υπάρχει σε μικρό ή μέτριο βαθμό σύστημα επικοινωνίας που 

χρησιμοποιείται για την ενημέρωση και ανατροφοδότηση στρατηγικών, πολιτικών, 

στόχων προς όλες τις κατευθύνσεις (ανάμεσα σε όλα τα διοικητικά επίπεδα, εντός και 

εκτός Περιφέρειας). Σύμφωνα με τα σχόλια των ανώτερων στελεχών: 

«Η επικοινωνία είναι προϋπόθεση σήμερα στην εποχή του internet. Οι σχετικά νέοι 

δημόσιοι υπάλληλοι έχουν καλλίτερη πρόσβαση στη συγκεκριμένη διαδικασία, οι 

παλαιότεροι δεν κατάφεραν να συμφιλιωθούν με την τεχνολογία και υπολείπονται! 

Παρόλα αυτά, γίνονται προσπάθειες επικάλυψης αυτής της δυσπραγίας μέσα από 

συνδυασμούς αναθέσεων αντικειμένων νέων-παλαιών.» 

«Επαρκής πρόσβαση επιτυγχάνεται μόνο με την ευσυνειδησία των στελεχών και τη 

διαθεσιμότητα χρόνου του καθενός για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από 

τον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας.» 

«…Κρίσιμος παράγων και ζητούμενο παραμένει η καλώς εννοούμενη φιλοδοξία 

των ατόμων της ομάδας να συνεισφέρουν προς την επίτευξη των σκοπών και 

στόχων της Υπηρεσίας με συνεχές ενδιαφέρον και προσπάθεια…» 

Επιπροσθέτως, το περιεχόμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος γνωστοποιείται 

σε επίπεδο Διευθύνσεων, χωρίς όμως την ύπαρξη συνεχούς ανατροφοδότησης. Φαίνεται 

ότι υπάρχει επαρκής επικοινωνία μεταξύ ομολόγων στελεχών της ανώτερης διοίκησης 

και αιρετής ηγεσίας, εντούτοις, το προσωπικό ενημερώνεται μόνο στο βαθμό που 

«εμπλέκεται στη διαδικασία». Ομοίως, υπάρχει συνεργασία Τμημάτων, όταν αυτό 

απαιτείται. Σύμφωνα με τα σχόλια ανώτερου στελέχους: 
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«Κατά τη φάση σχεδιασμού του επιχειρησιακού σχεδίου υπήρξε διαβούλευση 

(bottom up προσέγγιση, χρήση ερωτηματολογίων-εντύπου και στο διαδίκτυο), χωρίς 

όμως ιδιαίτερη ανταπόκριση από στελέχη και πολίτες. Κατά τη φάση εφαρμογής, 

υπήρξε κοινοποίηση του επιχειρησιακού (top-down) στις εμπλεκόμενες διευθύνσεις, 

χωρίς περαιτέρω ενημέρωση/εκπαίδευση/αναζήτηση απόψεων.» 

Συνακολούθως προς την προηγούμενη διαπίστωση, ο στρατηγικός σχεδιασμός της 

Περιφέρειας δεν κοινοποιείται επαρκώς και δε γίνεται κατανοητός από όλα τα επίπεδα, 

κυρίως από το προσωπικό, προκειμένου να υποστηριχτεί εκ των έσω και να 

ευθυγραμμιστούν οι λειτουργίες της. Όπως φαίνεται στο Γράφημα 1.3 του 

Παραρτήματος VI, τα 14 από τα 17 ανώτερα στελέχη του δείγματος (ποσοστό 83%) 

θεωρούν ότι το όραμα, η αποστολή και η στρατηγική της Περιφέρειας δεν είναι 

κατανοητά ή είναι σε μικρό έως μέτριο βαθμό κατανοητά και δεν υποστηρίζονται ή 

υποστηρίζονται σε μικρό έως μέτριο βαθμό από όλα τα επίπεδα (προσωπικό, εξωτερικοί 

συνεργάτες, πολίτες, Διοίκηση, Περιφερειακό Συμβούλιο). Σύμφωνα με τις απόψεις των 

ανώτερων στελεχών, η διαμόρφωση και αναθεώρηση του ΕΠ αφορούν κυρίως το 

«κεντρικό επίπεδο», πέρα από την αρχική φάση διαβούλευσης, και η εφαρμογή του 

στηρίζεται στις «δεξιότητες και εξειδικεύσεις», «στην κουλτούρα και τις φιλότιμες 

προσπάθειες συγκεκριμένων στελεχών».  

8.2.2. Σύστημα Απόδοσης - Διοικητικών Αναφορών - Αξιολόγηση 

Απόδοσης  

Τα σχόλια των ανώτερων στελεχών κατατείνουν στη διαπίστωση ότι δεν υφίστανται 

ποσοτικοποιημένοι και «ευκρινώς προσδιορισμένοι» στόχοι απόδοσης, παρά μόνο 

έμμεσα, μέσα από τη διαδικασία διεκπεραίωσης των επιμέρους αντικειμένων, ή την 

υποχρέωση παρακολούθησης της υλοποίησης έργων. Η όποια προσπάθεια κατά τα 

προηγούμενα έτη δεν έτυχε ουσιαστικής εφαρμογής. Η γραφική απεικόνιση των 

απόψεων του δείγματος (Γράφημα 2.1 Παραρτήματος VI), δεν παρουσιάζει ευκρινώς 

την ανωτέρω διαπίστωση, κι ενώ 13 από τα 17 στελέχη (ποσοστό 77%) δήλωσαν ότι δεν 

προσδιορίζονται ή προσδιορίζονται σε μικρό έως μέτριο βαθμό ποσοτικοποιημένοι 

στόχοι απόδοσης για όλα τα επίπεδα (Διοίκηση, εξωτερικοί συνεργάτες, Επιτροπές, 

προσωπικό), υπήρξε ένα σημαντικό ποσοστό (24%) που δήλωσε ότι υπάρχουν 

συγκεκριμένοι και ποσοτικά καθορισμένοι στόχοι σε μεγάλο βαθμό. Το υψηλό αυτό 

ποσοστό μπορεί να ερμηνευθεί, από την ύπαρξη ή/και δυνατότητα καθορισμού έμμεσων 

στόχων, υπό την έννοια υποχρέωσης διεκπεραίωσης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και 

καθηκόντων. Σύμφωνα με τα σχόλια των ανώτερων στελεχών: 
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«Στην ουσία δεν καθορίζονται απευθείας στόχοι, αλλά δημιουργούνται υποχρεώσεις 

(βλ. υλοποίηση έργων) για την επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού. … η 

ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ δημιουργεί επιπλέον υποχρεώσεις και πιθανούς στόχους 

(π.χ. τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, επιτάχυνση πληρωμών). Θεωρητικά, οι 

υπεύθυνοι των έργων είναι αυτοί που πρέπει να πετύχουν τους "στόχους". Όμως, 

αυτό δεν καθορίζεται μέσα από τυποποιημένο σύστημα μέτρησης αποδοτικότητας.» 

«Η παρακολούθηση υλοποίησης αφορά το φυσικό αντικείμενο και τις εκταμιεύσεις 

και όχι την παρακολούθηση δεικτών αποτελέσματος.» 

Δεν υφίσταται θεσμοθετημένο σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης της 

απόδοσης, παρά μόνο προσπάθεια μεμονωμένης εφαρμογής, η οποία «προσκρούει στην 

μη υποχρεωτικότητα». Όπως φαίνεται στο Γράφημα 2.2 του Παραρτήματος VI, τα 12 

από τα 17 ανώτερα στελέχη του δείγματος (ποσοστό 70%) θεωρούν ότι δεν υπάρχει ή 

υπάρχει σε μικρό βαθμό εγκεκριμένη πολιτική και σύστημα παρακολούθησης και 

αξιολόγησης της απόδοσης σε όλα τα επίπεδα (απόδοση Διοίκησης, ιεραρχικών 

επιπέδων, Επιτροπών, προσωπικού, εξυπηρέτησης, πληροφοριακών συστημάτων). 

Εντούτοις, σε συγκεκριμένο Τμήμα της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

εφαρμόζονται διαδικασίες μέτρησης απόδοσης, και από εξωτερικό φορέα για 

ανεξάρτητη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, λόγω υποχρεωτικής εφαρμογής ISO, ενώ 

αποτυπώνεται η άποψη ότι υπάρχει δυνατότητα αποτελεσματικής μέτρησης της 

απόδοσης και προόδου των Υπηρεσιών, η οποία όμως δεν μπορεί να αξιοποιηθεί χωρίς 

πολιτική βούληση: 

«Υπάρχει χαρτογράφηση-καταγραφή αρμοδιοτήτων, ικανή σε ένα βαθμό για 

ασφαλή ποσοτικοποίηση δραστηριοτήτων και προσδιορισμό των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών του παραχθέντος έργου…» 

«Με τα προγράμματα που εφαρμόζονται στην Υπηρεσία μας … υπάρχει η 

δυνατότητα αποτελεσματικής μέτρησης της απόδοσης και της προόδου...» 

«…Οι όποιοι έλεγχοι αποτελούν φετίχ εφόσον δημοσιοποιούνται … υπάρχει 

εκτίμηση για την όποια ατομική επίδοση, αλλά δεν μπορεί με την υφιστάμενη 

πολιτική να αξιολογηθεί.» 

Το Σύστημα Διοικητικών Αναφορών περιορίζεται στην υποχρέωση σύνταξης και 

υποβολής Έκθεσης Πεπραγμένων σε ετήσια βάση, αλλά και ενδιάμεσης αξιολόγησης, 

κατά περίπτωση, που αφορά όμως οικονομικά στοιχεία και αναφορές προόδου έργων. 

Όπως φαίνεται στο Γράφημα 2.3 του Παραρτήματος VI, τα 12 από τα 16 στελέχη που 

απάντησαν (ποσοστό 76%) δήλωσαν ότι τα αποτελέσματα της Περιφέρειας (οικονομικά, 
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στόχων εξυπηρέτησης, προσωπικού, κοινωνικής ευθύνης, προστασίας και διαχείρισης 

πόρων, προστασίας περιβάλλοντος, κ.λπ.) αναφέρονται σε μικρό ή μέτριο βαθμό σε 

περιοδικές ή/και ετήσιες αναφορές (annual reports). Σύμφωνα με τα σχόλια ανώτερου 

στελέχους: 

«Οικονομικά στοιχεία που αφορούν: α) Εκταμιεύσεις και προγραμματισμό 

υλοποίησης/πληρωμών έργων β) Οικονομικά/προϋπολογισμός, διαχείριση πόρων 

της Περιφέρειας υποβάλλονται α) στη διαχειριστική αρχή του εκάστοτε έργου ανά 

μήνα/τρίμηνο/έτος β) διάφορες αναφορές, ετήσιος απολογισμός, ο οποίος 

παρουσιάζεται στο Περιφερειακό συμβούλιο. Κανονικά ο απολογισμός θα έπρεπε 

να αναφέρει απόδοση στην επίτευξη συγκεκριμένων δεικτών και να μην 

περιορίζεται σε έκθεση πεπραγμένων όπως γίνεται τώρα ελλείψει στοχοθεσίας.» 

Δεν υπάρχουν καθορισμένες από σύστημα διαδικασίες λήψης διορθωτικών μέτρων 

και βελτίωσης της απόδοσης όταν προκύπτουν θέματα απόδοσης, αλλά ούτε 

καθορισμένοι δείκτες απόδοσης, όπως προαναφέρθηκε, ώστε να διαπιστωθεί η «λάθος» 

πορεία και η «μη συμμόρφωση». Εξαίρεση αποτελεί το συγκεκριμένο Τμήμα της 

Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού που εφαρμόζει ISO, όπου προβλέπεται 

διαδικασία «χειρισμού» της «μη συμμόρφωσης». Οι διαδικασίες λήψης διορθωτικών 

μέτρων περιορίζονται σε αυτές που καθορίζονται από τη νομοθεσία ή/και από 

«εμπειρική προσέγγιση εκ μέρους της Διοίκησης». Όπως φαίνεται στο Γράφημα 2.4 του 

Παραρτήματος VI, τα 9 από τα 16 στελέχη που απάντησαν (ποσοστό 57%) δήλωσαν 

ότι δεν υπάρχουν ή υπάρχουν σε μικρό βαθμό διαδικασίες λήψης διορθωτικών μέτρων 

όταν προκύπτουν θέματα απόδοσης. Χαρακτηριστικά,  ανώτερο στέλεχος αναφέρει: 

«Τα διορθωτικά μέτρα όταν λαμβάνουν χώρα, είναι πυροσβεστικού χαρακτήρα και 

αφορούν μικροπολιτικές πρακτικές και όχι ουσιαστικές παρεμβάσεις για ουσιαστική 

αναβάθμιση υπηρεσιών.» 

Δεν υπάρχει σύνδεση της αξιολόγησης της απόδοσης με το σύστημα αμοιβών και 

παροχών. Όπως φαίνεται στο Γράφημα 2.5 του Παραρτήματος VI, τα 10 από τα 17 

στελέχη του δείγματος (ποσοστό 59%) δήλωσαν ότι δεν υπάρχει σύνδεση της 

αξιολόγησης της απόδοσης με το σύστημα αμοιβών (χρηματικών και μη) σε όλα τα 

επίπεδα (Διοίκηση, Διευθύνσεις/Τμήματα, προσωπικό). Η πολιτική ανταμοιβών 

χαρακτηρίζεται από μεγάλες μισθολογικές ανισότητες, ενώ τα επιδόματα, όπως το 

επίδομα παραγωγικότητας, δε συνδέονται με την αποτελεσματική εκτέλεση των 

καθηκόντων και δε συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης. Πέρα από την 

προβλεπόμενη στον υπαλληλικό κώδικα (Ν. 3528/2007) χορήγηση «ηθικών αμοιβών» 
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(έπαινος, μετάλλιο, απονομή «ευαρέσκειας») σε περιπτώσεις εξαιρετικών πράξεων 

πέραν των καθηκόντων του υπαλλήλου, υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις παροχής 

άτυπων μορφών αναγνώρισης σε επίπεδο επιμέρους Διευθύνσεων, ενώ, ως προς τις 

χρηματικές παροχές:  

«…αναμένεται ακόμη η "εφαρμογή" του προβλεπόμενου στο μισθολόγιο κινήτρου 

απόδοσης...» 

«…το οποίο όμως δεν μπορεί να δοθεί, λόγω έλλειψης συστήματος στοχοθεσίας 

ή/και οδηγιών του αρμόδιου Υπουργείου.»   

8.2.3. Υποστήριξη και Δέσμευση Διοίκησης 

Δεν υπάρχει ξεκάθαρη δέσμευση της ανώτατης ηγεσίας για την απόδοση. Παρά την 

ύπαρξη νομικής βάσης, εξαγγελιών και διάθεσης της ανώτατης ηγεσίας για την ανάγκη 

εφαρμογής συστήματος μέτρησης απόδοσης, η πρακτική εφαρμογή προσκρούει σε 

ανασταλτικούς παράγοντες, όπως έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, έλλειψη χρόνου, 

μη ύπαρξη κατάλληλου λογισμικού, αρνητικές «συνδικαλιστικές και συντεχνιακές 

πρακτικές». Όπως φαίνεται στο Γράφημα 3.1 του Παραρτήματος VI, τα 11 από τα 17 

ανώτερα στελέχη του δείγματος (ποσοστό 64%) θεωρούν ότι υπάρχει σε μικρό έως 

μέτριο βαθμό υποστήριξη και ξεκάθαρη δέσμευση της ανώτατης ηγεσίας για την 

απόδοση. Σύμφωνα με τα σχόλια των ανώτερων στελεχών: 

«Υπάρχει εξαγγελία αναφορικά με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, από την οποία 

θα προκύπτουν στοιχεία μέτρησης απόδοσης.»  

«…Το οποιοδήποτε σύστημα μέτρησης απόδοσης πρέπει να εφαρμόζεται σε Φορείς 

των οποίων οι εργαζόμενοι εξ αρχής επιλέχθηκαν με συγκεκριμένα και αξιοκρατικά 

κριτήρια.» 

Όπως φαίνεται στο Γράφημα 3.2 του Παραρτήματος VI, τα 11 από τα 17 ανώτερα 

στελέχη του δείγματος (ποσοστό 65%) θεωρούν ότι δεν υπάρχουν εγκεκριμένοι πόροι 

για την υποστήριξη (σχεδιασμό/συντήρηση/βελτίωση) ενός συστήματος απόδοσης. 

Όπως προκύπτει από τα σχόλια των στελεχών, δεν υπάρχουν προϋπολογισμοί, 

προτεραιότητες, αλλά και άλλοι, μη χρηματικοί, πόροι που θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν για θέματα απόδοσης, σύμφωνα και με τους ανασταλτικούς παράγοντες 

που προαναφέρθηκαν.  
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8.2.4. Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

Συνολικά, τα διοικητικά στελέχη δεν είναι επαρκώς εκπαιδευμένα στην απόδοση και 

δε διαθέτουν επαρκή γνώση στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη σχεδίων επίτευξης 

στόχων. Σε κάποιες περιπτώσεις, υπάρχει σχετική γνώση που οφείλεται στο 

εκπαιδευτικό επίπεδο των στελεχών, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις οι σχετικές 

γνώσεις προέρχονται από την παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων του ΕΚΔΔΑ, 

τα οποία όμως κρίνονται ανεπαρκή, από άποψη διάρκειας, συχνότητας διεξαγωγής ή/και 

περιορισμένης εστίασης στα ανώτερα στελέχη. Από το Γράφημα 4.1 του 

Παραρτήματος VI προκύπτει ότι 14 από τα 17 ανώτερα στελέχη του δείγματος 

(ποσοστό 83%) θεωρούν ότι το σύνολο των διοικητικών επιπέδων είναι σε μέτριο βαθμό 

έως και καθόλου εκπαιδευμένα στην απόδοση και χωρίς επαρκή γνώση στο σχεδιασμό 

και στην ανάπτυξη σχεδίων επίτευξης στόχων. Επιπροσθέτως, υπάρχει δυσκολία 

εφαρμογής της υφιστάμενης ή αποκτηθείσας γνώσης: 

«Υπάρχει εν δυνάμει γνώση και κατά καιρούς επιμόρφωση σε αντικείμενα και 

πρακτικές, είναι όμως δύσκολα εφαρμόσιμο στην καθημερινή πρακτική, αφενός 

λόγω πληθώρας αντικειμένων συνδιεκπεραιούμενων, αφετέρου μιας γενικότερης 

δημοσιοϋπαλληλικής λογικής που αγκυλώνει την πρακτική λειτουργικότητας.» 

Τα διοικητικά στελέχη διαθέτουν, στην πλειονότητά τους, τα ηγετικά προσόντα που 

απαιτούνται για την εφαρμογή ενός ΣΜΑ. Στο Γράφημα 4.2 του Παραρτήματος VI, 

φαίνεται ότι τα 14 από τα 17 ανώτερα στελέχη του δείγματος (ποσοστό 82%) θεωρούν 

ότι τα διοικητικά στελέχη διαθέτουν σε μέτριο έως μεγάλο βαθμό τα προσόντα 

επικοινωνίας και διαπραγματεύσεων και είναι σε θέση να καθορίζουν στόχους, να 

ακούνε τις απαντήσεις, να αξιολογούν την απόδοση και να επιτυγχάνουν συμφωνία. 

Ωστόσο, από τα παρατιθέμενα σχόλια προκύπτει ότι αφενός δεν υπάρχει επαρκής 

εξοικείωση των διοικητικών στελεχών με έννοιες απόδοσης (δυσκολία διάκρισης μεταξύ 

στόχου - ενεργειών για την επίτευξή του - δείκτη μέτρησης), σύμφωνα και με τα 

προαναφερόμενα, αφετέρου το σύστημα προαγωγής/τοποθέτησης των προϊσταμένων δεν 

προάγει πάντα στελέχη με ανάλογες ηγετικές ικανότητες, καθώς η επιλογή διενεργείται 

μέσα από κριτήρια παλαιότητας και όχι πραγματικών-απαιτούμενων προσόντων.  

Δεν υπάρχει επαρκές πρόγραμμα ανάπτυξης εκπαίδευσης και κατάρτισης των 

διοικητικών στελεχών σε θέματα απόδοσης. Όπως φαίνεται στο Γράφημα 4.3 του 

Παραρτήματος VI, τα 11 από τα 17 ανώτερα στελέχη του δείγματος (ποσοστό 64%) 

θεωρούν ότι υπάρχει σε μικρό έως μέτριο βαθμό πρόγραμμα ανάπτυξης εκπαίδευσης και 

κατάρτισης διοικητικών στελεχών σε θέματα όπως διοίκηση απόδοσης σε σχέση με 
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στόχους, βελτίωση διαδικασιών, ανάπτυξη προσόντων ηγεσίας, διαχείριση αλλαγών. Οι 

εν λόγω εκπαιδευτικές ανάγκες δεν καλύπτονται επαρκώς από τα επιμορφωτικά 

προγράμματα του ΙΝΕΠ, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν και ανωτέρω, και, 

κυρίως, δεν αξιοποιούνται στην πράξη: 

«…αυτό δεν αρκεί. Η ύπαρξη κινήτρων καθορίζει την πρόοδο των πραγμάτων.» 

Δεν υπάρχει επαρκές πρόγραμμα ανάπτυξης εκπαίδευσης και κατάρτισης των 

διοικητικών στελεχών σε θέματα που αποτελούν αντικείμενο της Περιφέρειας. Όπως 

φαίνεται στο Γράφημα 4.4 του Παραρτήματος VI, τα 12 από τα 17 ανώτερα στελέχη 

του δείγματος (ποσοστό 70%) δήλωσαν ότι υπάρχει σε μέτριο έως μικρό βαθμό 

πρόγραμμα ανάπτυξης εκπαίδευσης και κατάρτισης διοικητικών στελεχών σε θέματα 

που αποτελούν αντικείμενο της Περιφέρειας που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην 

ανάπτυξη και επισκόπηση στόχων σε ατομικό επίπεδο. Όπως και ανωτέρω, οι εν λόγω 

εκπαιδευτικές ανάγκες δεν καλύπτονται επαρκώς από τα επιμορφωτικά προγράμματα 

του ΙΝΕΠ και η συμμετοχή του προσωπικού σε σεμινάρια δε συνδέεται με την 

εφαρμογή συστήματος αποδοτικότητας.  

8.2.5. Κουλτούρα Μέτρησης 

Δεν υπάρχει κουλτούρα μέτρησης στην ΠΔΜ. Από το Γράφημα 5.1 του 

Παραρτήματος VI προκύπτει ότι 13 από τα 17 ανώτερα στελέχη του δείγματος 

(ποσοστό 76%) δήλωσαν ότι δε γίνονται ή γίνονται σε μικρό βαθμό μετρήσεις που 

αφορούν μη-χρηματοοικονομικά δεδομένα (π.χ. διαδικασίες, ανθρώπινο δυναμικό, 

εξυπηρέτηση πολιτών/επιχειρήσεων, όπως ερωτηματολόγια ικανοποίησης, 

δημοσκοπήσεις μέσω του site της Περιφέρειας, κυτίο παραπόνων, παρακολούθηση 

καταγγελιών κλπ). Με εξαίρεση το Τμήμα της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού που εφαρμόζει ISO, όπου και προβλέπεται συμπλήρωση 

ερωτηματολογίου ικανοποίησης από επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά 

προγράμματα, δε γίνονται μετρήσεις, οικονομικής ή μη φύσεως, παρά μόνο αναφορές 

ζητηθέντων στοιχείων προς τη Διοίκηση και παρακολούθηση των καταγγελιών. Θετικό 

βήμα αποτελεί η πρόσφατη ενεργοποίηση του θεσμού του Συμπαραστάτη του Πολίτη 

και της Επιχείρησης. 

Υπάρχει σχετική κουλτούρα αλλαγής και βελτίωσης στην ΠΔΜ. Από το Γράφημα 

5.2 του Παραρτήματος VI προκύπτει ότι 10 από τα 16 ανώτερα στελέχη που 

απάντησαν (ποσοστό 62%) δήλωσαν ότι η διοίκηση και το προσωπικό έχουν σε μέτριο 

και μεγάλο βαθμό κουλτούρα προσαρμογής σε αλλαγές, καινοτόμες ιδέες, τεχνολογίες, 

μεθόδους και πρακτικές για τη βελτίωση της απόδοσης σε σχέση με τις ανάγκες του 
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περιβάλλοντος (εργαζομένων, πολιτών, επιχειρήσεων, οικονομίας, κοινωνίας). Σύμφωνα 

με τις απόψεις των ανώτερων στελεχών, η κουλτούρα επαφίεται στην προσωπικότητα 

και την κατάρτιση. Αρκετά είναι τα στελέχη που διαθέτουν γνώση και διάθεση για 

αλλαγή, προκειμένου να επιτελεστούν αλλαγές σε όλα τα επίπεδα με σκοπό τη βελτίωση 

της απόδοσης, υπάρχουν όμως περιπτώσεις «απροθυμίας στη αλλαγή» και «διατήρησης 

του status quo», καθώς: 

«…Στοιχεία που συμβάλλουν στη επίτευξη της αλλαγής αποτελούν α) η διάθεση του 

εργαζόμενου/προϊσταμένου β) η γνώση και κατανόηση των διαδικασιών και των 

συνεπειών γ) η πιθανότητα αντικρουόμενων συμφερόντων (π.χ. μεταξύ υπαλλήλων, 

μεταξύ υπαλλήλων και προϊσταμένων, μεταξύ στελεχών και πολιτών κ.λπ.)…» 

8.3. Εφαρμογή στην ΠΔΜ ενός ΣΜΑ με βάση την προσέγγιση BSC 

Τα κατωτέρω παρατιθέμενα ευρήματα προέκυψαν από τη διεξαγωγή συνεντεύξεων, 

βάσει του αντίστοιχου ερωτηματολογίου-οδηγού συνέντευξης (βλ. Παράρτημα VII), με 

τους Διευθυντές των «οριζόντιων» υπηρεσιών της ΠΔΜ, με σκοπό τη συλλογή 

ποιοτικών δεδομένων, αναφορικά με την τρίτη ερευνητική υπόθεση: 

3
η
 Ερευνητική Υπόθεση 

Η BSC μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες ενός ελληνικού ΟΤΑ, ώστε να αποτελέσει 

ουσιαστικό εργαλείο στρατηγικής διοίκησης και μέτρησης της απόδοσής του. 

Τα ευρήματα παρουσιάζονται ανά θεματική ενότητα, με σκοπό, όπως 

προαναφέρθηκε, την προσαρμογή των προοπτικών της μεθόδου BSC στα δεδομένα 

και τις ανάγκες της ΠΔΜ, αλλά και την περαιτέρω διερεύνηση των δύο πρώτων 

ερευνητικών υποθέσεων. Μετά και από την ανάλυση των δεδομένων της δεύτερης 

φάσης της έρευνας, καθίσταται δυνατή η κατασκευή μιας πρότυπης Ισορροπημένης 

Κάρτας Επιδόσεων για το σύνολο της ΠΔΜ, ως προς τα δύο πρώτα δομικά της 

στοιχεία, τους ΚΠΕ και τους Δείκτες Μέτρησης για κάθε μία από τις τέσσερις 

προοπτικές του προτεινόμενου μοντέλου. 

8.3.1. Υποστήριξη και Δέσμευση Διοίκησης 

Σύσταση στόχων για το ΣΜΑ:  

Οι βασικότερες ανάγκες που πρέπει να καλύψει ένα ΣΜΑ στην ΠΔΜ, όπως 

αναφέρθηκαν από τα ανώτερα στελέχη, είναι οι εξής:   

 Ευθυγράμμιση συστημάτων και δομών για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών 

 Έλεγχος των παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοση, με στόχο τη βελτίωσή της 
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 Εσωτερική επικοινωνία και συνεργασία των μονάδων 

 Σύνδεση της αξιολόγησης και ανταμοιβής με την επίτευξη των στρατηγικών στόχων 

 Ικανοποίηση της πολιτικής και διοικητικής ανάγκης για βελτίωση της λογοδοσίας 

Ύπαρξη πόρων για την υποστήριξη του ΣΜΑ:  

Σε συμφωνία και με τα ευρήματα από την αντίστοιχη ερώτηση στο ερωτηματολόγιο 

της πρώτης φάσης της έρευνας (βλ. ερώτηση 3.2), δεν υπάρχουν επαρκείς πόροι σε 

συνολικό επίπεδο που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν πλήρως ένα τέτοιο εγχείρημα. 

Χρηματικοί πόροι είναι δύσκολο να εξευρεθούν, ενώ, σε συνολικό επίπεδο, υπάρχει 

έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, περιορισμένος χρόνος εργασίας λόγω πληθώρας 

αντικειμένων και υποστελεχωμένων υπηρεσιών και έλλειψη αντίστοιχων διαδικασιών 

που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βάση του νέου συστήματος.  

Εντούτοις, υπάρχει οργανωμένο σύστημα εκπαίδευσης των δημοσίων υπαλλήλων 

που θα μπορούσε δυνητικά να υποστηρίξει την προσπάθεια, πλήρης ηλεκτρονική 

διασύνδεση και, σε κάποιες περιπτώσεις, κατάλληλο προσωπικό υποστήριξης. 

Υφίστανται εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα, όπως Σύστημα Διαχείρισης 

Επιχειρησιακών Πόρων, Σύστημα Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Έργων 

(Εφαρμογή Διαχείρισης Τεχνικών Έργων - OTS), Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου 

Δυναμικού (2 εφαρμογές της OTS που αφορούν στη μισθοδοσία και στη διαχείριση 

προσωπικού), που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τη συλλογή δεδομένων. 

Τα παραπάνω έρχονται να ενισχυθούν από την πρόσφατη σύναψη Προγραμματικής 

Σύμβασης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, με συμμετέχοντες στο έργο την ΠΔΜ, το 

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών 

(ΕΠΙΣΕΥ) και την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ.  Εξαγγέλθηκε έτσι 

η πολιτική βούληση και δέσμευση που υπάρχει από πλευράς ΠΔΜ για προώθηση της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ως «ενιαίας πλατφόρμας επαφής των πολιτών, αλλά και 

ελέγχου του έργου της πολιτείας». Η Σύμβαση αυτή σηματοδοτεί το πρώτο βήμα ενός 

πρωτοπόρου εγχειρήματος που, μέσω «αξιοποίησης των διαθέσιμων υλικών πόρων και 

ανθρώπινου δυναμικού», έχει στόχο «τη συμμετοχικότητα, τη συναπόφαση, την 

προτυποίηση και την πιστοποίηση», την «καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών», αλλά 

και την «αξιολόγηση των στελεχών της δημόσιας διοίκησης μέσα από τα εργαλεία της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» (Γραφείο Τύπου ΠΔΜ, 2014). Είναι σημαντικό ότι η όλη 

προσπάθεια εδράζεται στην κινητοποίηση των ίδιων των δυνάμεων της Περιφέρειας, ως 

αναγκαία προϋπόθεση του εγχειρήματος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο επικεφαλής 

του έργου, κ. Καρούνος στη σχετική συνέντευξη Τύπου.   
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8.3.2. Αποστολή - Όραμα - Αξίες - Στρατηγική  

Αποστολή: Οι κατωτέρω δηλώσεις θα μπορούσαν να εξειδικεύσουν τη γενική 

διατύπωση της αποστολής των Περιφερειών (άρθρο 186 και Αιτιολογική Έκθεση Ν. 

3852/2010), σύμφωνα με τη σειρά επιλογής τους από τα ανώτερα στελέχη:  

 Ικανοποίηση και διευθέτηση των αναγκών και αιτημάτων των πολιτών της  

 Βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών της 

 Ενίσχυση της Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω αξιοποίησης των τοπικών και 

περιφερειακών συγκριτικών πλεονεκτημάτων 

 Οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής ευθύνης της 

 Άσκηση και διαμόρφωση αναπτυξιακών πολιτικών με γνώμονα τις ανάγκες σε 

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο 

Όραμα: Οι κατωτέρω δηλώσεις θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν τη Δήλωση 

Οράματος της ΠΔΜ, όπως είναι διατυπωμένη στο ισχύον ΕΠ  (Ενότητα 2.2, 

Στρατηγικός Σχεδιασμός ΠΔΜ, 2011, σελ. 125), λαμβάνοντας υπόψη τη σειρά 

επιλογής τους από τα ανώτερα στελέχη:  

 Διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια  

 Ισχυρή Περιφέρεια με ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό  

 Ευημερία όλων των πολιτών και κοινωνικών ομάδων της Δυτικής Μακεδονίας  

 Σύγχρονη και αποτελεσματική Διοίκηση με προώθηση της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης 

 Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας για βιώσιμες θέσεις απασχόλησης  

 Ισχυρή Περιφέρεια με ταυτότητα σύγχρονου μεταφορικού, ενεργειακού και 

επιχειρηματικού κέντρου 

 Τοπικές ιδιαιτερότητες ως μοχλός ανάπτυξης  

 Ανταγωνιστικότητα, ποιότητα και εξωστρέφεια 

Αξίες - Κατευθυντήριες Αρχές: Οι κατευθυντήριες αρχές-αξίες που θα προωθήσουν 

δυναμικά την υλοποίηση του οράματος της ΠΔΜ, όπως αναφέρθηκαν από τα ανώτερα 

στελέχη, είναι οι εξής:   

 Ισότιμη μεταχείριση όλων των πολιτών χωρίς διακρίσεις  

 Ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήματα των πολιτών  

 Σεβασμός των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης 

 Ισόρροπη ανάπτυξη των Περιφερειακών Ενοτήτων 

 Διαφάνεια και χρηστή διαχείριση 

 Βέλτιστη αξιοποίηση περιφερειακών πόρων και δυνατοτήτων  
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 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την ανάδειξη των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων 

 Αποδοτική συνεργασία του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας και 

ανάπτυξη κοινών στόχων και αξιών 

 Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με ΟΤΑ α΄ βαθμού και τοπικούς φορείς  

Στρατηγική: Δεδομένου ότι η στρατηγική της ΠΔΜ διατυπώνεται στο ΕΠ (Ενότητες 

2.3-2.4, Στρατηγικός Σχεδιασμός ΠΔΜ, 2011, σελ. 126) μέσω ενός συστήματος 

Αξόνων-Μέτρων-Στόχων, με Άξονες προκαθορισμένους και σύμφωνους με την 

οργάνωση των αρμοδιοτήτων των Περιφερειών σε θεματικές ενότητες (Ν. 

3852/2010) (ΕΕΤΑΑ, 2011, σελ. 14), κρίθηκε σκόπιμη η προσαρμογή του 

περιεχομένου του ΕΠ στο μοντέλο BSC. Αυτό αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα 

διπλής εισόδου (Πίνακας 8.3), στον οποίο συσχετίζονται οι (4) προοπτικές του 

μοντέλου BSC (γραμμές) με το περιεχόμενο των (4) Αξόνων (στήλες), με σκοπό τη 

διαμόρφωση της συνολικής ισορροπημένης κάρτας επιδόσεων της ΠΔΜ, με βάση τη 

διατυπωμένη στο ΕΠ στρατηγική της (βλ. ερώτηση 2.4 οδηγού συνέντευξης, 

Παράρτημα VII).  

Πίνακας 8.3 Προσαρμογή προοπτικών BSC στο περιεχόμενο του ΕΠ (Άξονες-
Μέτρα-Στόχοι) 

 

Περιβάλλον 

& Ποιότητα 

Ζωής 

(1ος 

Άξονας) 

Κοινωνική 

Μέριμνα, 

Υγεία, 

Εκπαίδευση, 

ΔΒΜ, 

Πολιτισμός, 

Αθλητισμός 

(2ος 

Άξονας) 

Οικονομία & 

Απασχόληση 

(3ος 

Άξονας) 

Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της 

Οικονομικής Κατάστασης της Περιφέρειας  

(4
ος

 Άξονας)  

Οργανωτική 

Δομή ΠΔΜ 

(Μέτρο 4.1) 

Παροχή 

Αναβαθμισμένων 

Υπηρεσιών στον 

Πολίτη 

(Μέτρο 4.2) 

Βελτίωση 

Οικονομικής 

Κατάστασης 

 ΠΔΜ & ΝΠ  

(Μέτρο 4.3) 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΩΝ-

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ  
(Στρατηγικός Στόχος 

περιφερειακής ανάπτυξης: 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ) 

      

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ  
(Στρατηγικός Στόχος: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) 

      

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  
(Στρατηγικός Στόχος: 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ) 

    
(Στόχος 4.2.1) 

 
 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

- ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  
(Στρατηγικός Στόχος: 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) 

    
(Στόχος 4.2.2) 
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Τα ανώτερα στελέχη συμφώνησαν στην παρακάτω διαπίστωση:   

Παρατηρείται ανισορροπία κάλυψης των (4) Προοπτικών από τους (4) Άξονες: 

 Η Προοπτική Πολιτών-Ενδιαφερόμενων Μερών καλύπτεται και από τους (4) 

Άξονες ((3) πρώτοι Άξονες + Μέτρο 4.2). Αυτό σημαίνει ότι οι στρατηγικοί 

στόχοι περιφερειακής ανάπτυξης καλύπτονται από Μέτρα και  Δράσεις (4) Αξόνων 

 Οι υπόλοιπες (3) Προοπτικές καλύπτονται όλες μόνο από τον 4
ο
 Άξονα, δηλαδή 

οι στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης καλύπτονται μόνο από έναν Άξονα . 

  Μάλιστα, η Προοπτική Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, η οποία αποτελεί το 

θεμέλιο λίθο για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων όλων των άλλων 

Προοπτικών, καλύπτεται μόνο από έναν Στόχο (4.2.2) του 4
ου

 Άξονα. 

Τα ΕΠ, παρόλο που σκοπό έχουν την προώθηση τόσο της περιφερειακής όσο 

και της εσωτερικής ανάπτυξης των Περιφερειών, σχεδιάστηκαν κατά τρόπο που 

αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στο ρόλο των τελευταίων ως βασικοί πυλώνες 

αναπτυξιακού προγραμματισμού και στον κομβικό τους ρόλο ως προς τα έργα και τις 

υποδομές, με αποτέλεσμα οι δράσεις βελτίωσης της διοικητικής τους ικανότητας, ως 

δημόσιοι οργανισμοί, να περιορίζονται στο πλαίσιο ενός μόνο Άξονα (4
ου

 Άξονα). 

8.3.3. Προοπτικές του ΣΜΑ (Εξισορροπημένη Κάρτα Επιδόσεων – 

BSC) 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ: 

 Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας:  

Για να επιτευχθεί ο στρατηγικός στόχος της τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής 

ευημερίας, με βάση το όραμα της ΠΔΜ, οι ανάγκες των αποδεκτών των υπηρεσιών 

της, εξωτερικών και εσωτερικών, θα πρέπει να ικανοποιηθούν μέσω των Αξόνων 

Προτεραιότητας του Στρατηγικού Σχεδιασμού της, οι οποίοι αποτελούν τους 

κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας. Η αποτύπωση, στον παρακάτω πίνακα διπλής 

εισόδου (Πίνακας 8.4), του συσχετισμού των βασικών κατηγοριών ενδιαφερόμενων 

μερών που αναγνωρίστηκαν από τα ανώτερα στελέχη (γραμμές) με το περιεχόμενο 

των Αξόνων (στήλες) κατέληξε στη διαπίστωση ανισορροπίας εξυπηρέτησής τους 

(βλ. ερώτηση 3.1 οδηγού συνέντευξης, Παράρτημα VII).   



99 
 

Πίνακας 8.4 Προσαρμογή ενδιαφερόμενων μερών ΠΔΜ στο περιεχόμενο των 

Αξόνων Προτεραιότητας 
 

Περιβάλλον 

& Ποιότητα 

Ζωής 

(1ος 

Άξονας) 

Κοινωνική 

Μέριμνα, 

Υγεία, 

Εκπαίδευση, 

ΔΒΜ, 

Πολιτισμός, 

Αθλητισμός 

(2ος Άξονας) 

Οικονομία & 

Απασχόληση 

(3ος Άξονας) 

Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της 

Οικονομικής Κατάστασης της Περιφέρειας  

(4
ος

 Άξονας)  

Οργανωτική 

Δομή ΠΔΜ 

(Μέτρο 4.1) 

Παροχή 

Αναβαθμισμένων 

Υπηρεσιών στον 

Πολίτη 

(Μέτρο 4.2) 

Βελτίωση 

Οικονομικής 

Κατάστασης 

 ΠΔΜ & ΝΠ  

(Μέτρο 4.3) 
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Πολίτες       

Επιχειρήσεις       

Επαγγελματικές 

& κοινωνικές 

ομάδες - φορείς 

(Οργανώσεις & 

Σύλλογοι 

πολιτών) 

      

Κρατικές 

υπηρεσίες - 

φορείς 
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Υπάλληλοι       

Αιρετοί 

εκπρόσωποι 
      

Προμηθευτές       

Εξωτερικοί 

συνεργάτες 
      

Τα ανώτερα στελέχη συμφώνησαν στην παρακάτω διαπίστωση:   

Παρατηρείται ανισορροπία εξυπηρέτησης εσωτερικών-εξωτερικών ενδιαφερόμενων 

μερών  από τους (4) Άξονες: 

 Οι εξωτερικοί αποδέκτες υπηρεσιών εξυπηρετούνται και από τους (4) Άξονες 

((3) πρώτοι Άξονες + Μέτρο 4.2). Αυτό σημαίνει ότι έμφαση δίδεται στα 

εξωτερικά αποτελέσματα της Περιφέρειας 

 Οι εσωτερικοί αποδέκτες υπηρεσιών εξυπηρετούνται μόνο από δύο Μέτρα του 

4
ου

 Άξονα (Μέτρα 4.1 και 4.3) 

 Επισημαίνεται, όπως και ανωτέρω, ότι το Ανθρώπινο Δυναμικό, το οποίο 

αποτελεί τον σημαντικότερο πόρο ενός οργανισμού, δεν αντιμετωπίζεται με την 

αρμόζουσα έμφαση. 
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 Δείκτες Μέτρησης ανά Κρίσιμο Παράγοντα Επιτυχίας:  

Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι εξωτερικοί αποδέκτες υπηρεσιών της ΠΔΜ, με 

βάση τους αντίστοιχους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας (Άξονες-Μέτρα), οι πέντε 

πιο κρίσιμες μετρήσεις (Δείκτες Μέτρησης) που αναφέρθηκαν, κατά σειρά επιλογής, 

από τα ανώτερα στελέχη ανά Άξονα-Μέτρο παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.5.  

Πίνακας 8.5 Δείκτες Μέτρησης ανά ΚΠΕ Οπτικής Γωνίας  

Πολιτών-Ενδιαφερόμενων Μερών 

ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

Στρατηγικός Στόχος: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ 

Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας Οδηγοί επίδοσης (KPIs) – Δείκτες Μέτρησης 

Προστασία Περιβάλλοντος & 
Βελτίωση Ποιότητας Ζωής 
 

(Άξονας 1) 

1) Διενεργηθέντες εποπτικοί έλεγχοι 
2) Ολοκληρωθείσες Δράσεις Προστασίας-Ανάδειξης φυσικού 
περιβάλλοντος & Ορθολογικής Αξιοποίησης φυσικών πόρων 
3) Ολοκληρωθείσες Δράσεις Βελτίωσης Προσβασιμότητας 
4) Ολοκληρωθείσες Δράσεις Αναβάθμισης & Συμπλήρωσης 
τεχνικών υποδομών & κοινωφελών δικτύων 
5) Δράσεις υποστήριξης Δήμων στην ολοκλήρωση σχετικών έργων 

Ανάπτυξη Κοινωνικής Μέριμνας, 
Υγείας, Εκπαίδευσης, ΔΒΜ, 
Πολιτισμού & Αθλητισμού 
 

(Άξονας 2) 

1) Δράσεις διασύνδεσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης & της 
έρευνας με την τοπική οικονομία 
2) Προγράμματα στοχευμένης εκπαίδευσης ενηλίκων για 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 
3) Ολοκληρωθείσες Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας-Υγείας 
4) Ολοκληρωθείσες Δράσεις Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης 
5) Ολοκληρωθείσες Δράσεις Πολιτισμού & Αθλητισμού 

Ενίσχυση Οικονομίας & 
Απασχόλησης 
 

(Άξονας 3) 

1) Αριθμός νέων επιχειρήσεων ανά τομέα παραγωγής 
2) Δράσεις ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών (clusters) για 
την ανάδειξη/προώθηση της περιφερειακής οικονομίας 
3) Ολοκληρωθείσες Δράσεις Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας-
Ανταγωνιστικότητας-Εξωστρέφειας 
4) Ολοκληρωθείσες Δράσεις Προώθησης της Απασχόλησης & 
Καταπολέμησης της Ανεργίας  
5) Ολοκληρωθείσες Δράσεις Προώθησης της Καινοτομίας-Έρευνας 
& Τεχνολογίας 

Αναβάθμιση Υπηρεσιών στον 
Πολίτη 
 

(Μέτρο 4.2) 

1) Αριθμός ικανοποιημένων πολιτών-αποδεκτών των υπηρεσιών 
της ΠΔΜ / Σύνολο ερωτηθέντων (βάσει έρευνας) 
2) Μέσος χρόνος ανταπόκρισης των Υπηρεσιών της ΠΔΜ σε 
αιτήματα (διεκπεραίωσης εγγράφων) 
3) Αριθμός διαδικασιών που έχουν απλουστευθεί στο σύνολο των 

υφιστάμενων  
4) Αριθμός ψηφιοποιημένων αιτήσεων που διατίθενται μέσω της 
ιστοσελίδας 
5) Ολοκληρωθείσες Δράσεις συνέργειας σε περιφερειακό & 
διαπεριφερειακό επίπεδο για τη βελτίωση της διοικητικής 

λειτουργίας  

Επισημαίνεται η μη επιλογή, ως κρίσιμη μέτρηση, των επιδοτούμενων 

Προγραμμάτων σε εξέλιξη ανά προοπτική, καθώς, σύμφωνα με τα σχόλια των στελεχών, 

οι επιδοτήσεις αποπροσανατολίζουν την εστίαση στις πραγματικές ανάγκες και 

δυνατότητες της Περιφέρειας. Κρίσιμης σημασίας θεωρείται η προώθηση συνεργασιών, 
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κυρίως με την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, προκειμένου να επιτευχθεί συντονισμένη 

προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης. 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ: 

 Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας και Δείκτες Μέτρησής τους:  

Για να επιτευχθεί ο στρατηγικός στόχος της οικονομικής ανάπτυξης της ΠΔΜ ως 

Οργανισμού, προκειμένου να επιτύχει το όραμά της, οι κρίσιμοι παράγοντες 

επιτυχίας και οι αντίστοιχοι Δείκτες Μέτρησης που αναφέρθηκαν, κατά σειρά 

επιλογής, από τα ανώτερα στελέχη παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.6.  

Πίνακας 8.6 Δείκτες Μέτρησης ανά ΚΠΕ Οπτικής Γωνίας  

Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Πόρων 

ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Στρατηγικός Στόχος: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας Οδηγοί επίδοσης (KPIs) – Δείκτες Μέτρησης 

Ορθολογικότερη οικονομική 
διαχείριση 

1) Επίπεδο κρατικής χρηματοδότησης 
2) Ενέργειες αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων ΠΔΜ 
3) Ποσοστό χρηματοδοτούμενων έργων 

4) Ποσοστό υλοποιούμενων εθνικών & ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων διαπεριφερειακής, διασυνοριακής, διακρατικής 
συνεργασίας 
5) Ενέργειες αξιοποίησης αντισταθμιστικών & ανταποδοτικών 
ωφελειών από τη δραστηριοποίηση φορέων 

Παρακολούθηση κόστους 
παρεχόμενων υπηρεσιών - 
Έλεγχος λειτουργικών δαπανών 

1)Μείωση λειτουργικών εξόδων 
2) Ελαχιστοποίηση δαπανών δημοσίων σχέσεων 
3) Κόστος λειτουργίας ανά υπηρεσία 

Βελτίωση οικονομικού 
προγραμματισμού 

1) Λειτουργικά έσοδα / Λειτουργικές δαπάνες 
2) Εφαρμογές ΤΠΕ που αξιοποιήθηκαν για βελτίωση των 
μηχανισμών προγραμματισμού & παρακολούθησης των 
οικονομικών  
3) Μείωση ανείσπρακτων οφειλών 
4) Προωθούμενα έργα δημιουργίας εσόδων 

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ: 

 Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας και Δείκτες Μέτρησής τους:  

Για να επιτευχθεί ο στρατηγικός στόχος της λειτουργικής αποτελεσματικότητας της 

ΠΔΜ ως Οργανισμού, προκειμένου να επιτύχει το όραμά της, οι κρίσιμοι 

παράγοντες επιτυχίας και οι αντίστοιχοι Δείκτες Μέτρησης που αναφέρθηκαν, κατά 

σειρά επιλογής, από τα ανώτερα στελέχη παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.7.  
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Πίνακας 8.7 Δείκτες Μέτρησης ανά ΚΠΕ Οπτικής Γωνίας  
Εσωτερικών Διαδικασιών 

ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

Στρατηγικός Στόχος: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας Οδηγοί επίδοσης (KPIs) - Δείκτες Μέτρησης 

Βελτίωση οργανωτικής δομής & 
διοικητικής λειτουργίας / 
Ενίσχυση Εσωτερικού Ελέγχου 
(Εφαρμογή ΣΜΑ) 

1) Διαδικασίες που διαθέτουν Διάγραμμα ροής (Προτυποποίηση 
διαδικασιών) 
2) Λειτουργικότητα Οργανογράμματος (βάσει έρευνας) 
3) Ενέργειες αναβάθμισης της γνώσης των Διοικητικών 
διαδικασιών 
4) Αριθμός εν χρήσει εξοπλισμού υλικοτεχνικής υποδομής / 
Σύνολο απαιτουμένων 
5) Βαθμός διείσδυσης της μέτρησης απόδοσης (βάσει 
ερωτηματολογίου) 

Ενίσχυση Διαφάνειας & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης / 
Βελτίωση αξιοποίησης 
εφαρμογών ΤΠΕ 

1) Αριθμός παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services) 
2) Αριθμός εν χρήσει εφαρμογών πληροφορικής / Σύνολο 
απαιτουμένων 
3) Αναβαθμίσεις εξοπλισμού & συστημάτων 
4) Δράσεις κατάρτισης προσωπικού σε θέματα χρήσης ΤΠΕ 
5) Αριθμός μηχανογραφημένων υπηρεσιών προς σύνολο 
υπηρεσιών που μπορούν να μηχανογραφηθούν 

Ενδυνάμωση Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 

1) Δράσεις ενίσχυσης δημοσίων σχέσεων 
2) Αριθμός συνεργασιών-συμπράξεων με εξωτερικούς φορείς για 
μεταφορά τεχνογνωσίας 
3) Δράσεις ενίσχυσης της πρόσβασης σε πληροφορίες 
4) Ενισχυτικές ενέργειες της επαφής με την κοινότητα 

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΣΥΝΕΧΟΥΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ: 

 Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας και Δείκτες Μέτρησής τους:  

Για να επιτευχθεί ο στρατηγικός στόχος της αποδοτικότητας των εργαζομένων της 

ΠΔΜ, προκειμένου να επιτύχει το όραμά της, οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας και 

οι αντίστοιχοι Δείκτες Μέτρησης που αναφέρθηκαν, κατά σειρά επιλογής, από τα 

ανώτερα στελέχη παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.8.  

Πίνακας 8.8 Δείκτες Μέτρησης ανά ΚΠΕ Οπτικής Γωνίας  
Ανθρώπινου Δυναμικού - Συνεχούς Βελτίωσης 

ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

Στρατηγικός Στόχος: ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας Οδηγοί επίδοσης (KPIs) - Δείκτες Μέτρησης 

Ενθάρρυνση συνεχούς 
εκπαίδευσης & Ανάπτυξης 
επαγγελματικής κουλτούρας 
ανθρώπινου δυναμικού 

1) Ποσοστό υπαλλήλων που έλαβαν πιστοποιημένη επιμόρφωση, 
κατά Δ/νση και συνολικά 
2) Ποσοστό ικανοποίησης εκτιμώμενων εκπαιδευτικών αναγκών  
3) Αριθμός παραβάσεων κώδικα δεοντολογίας 
4) Ποσοστό υπαλλήλων που συμμετέχουν σε εργασιακές ομάδες 
5) Αριθμός συμμετοχών στελεχών του φορέα σε συνεδρία κ.λπ. 

Αντικειμενική αξιολόγηση & 

αξιοποίηση προσωπικού / 
Ενίσχυση παρακίνησης-κινήτρων 

1) Αριθμός ικανοποιημένων στελεχών / Σύνολο προσωπικού 
(βάσει έρευνας) 
2) Ποσοστό στελεχών με ατομικές κάρτες στοχοθεσίας (BSC) 
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3) Αριθμός ηθικών ανταμοιβών-μη χρηματικών προνομίων με 
βάση την απόδοση και τη δημιουργικότητα/πρωτοβουλία 
4) Αριθμός προτάσεων υπαλλήλων για εξελίξεις-βελτιώσεις 

Επάρκεια κατάλληλων στελεχών 1) Ποσοστό κενών θέσεων εξειδικευμένου προσωπικού, ανά 
κλάδο-ειδικότητα, κατά Δ/νση και συνολικά 
2) Ποσοστό υπαλλήλων που έχουν εκπαιδευτεί σε κρίσιμες 
ικανότητες (π.χ. διαχείριση ποιότητας, στοχοθεσία) 

8.3.4. Εφαρμογή και χρήση του ΣΜΑ στο πλαίσιο της ΠΔΜ  

 Κύρια χρήση του ΣΜΑ:  

Το ΣΜΑ, σύμφωνα με τις απόψεις των ανώτερων στελεχών, θα μπορούσε να αποτελέσει 

για τη διοίκηση ένα χρήσιμο εργαλείο, προκειμένου να παρακολουθήσει και να 

αξιολογήσει τη δράση της, έχοντας τα χαρακτηριστικά ενός εύχρηστου οδηγού που θα 

κατηύθυνε τις κύριες ενέργειες του προσωπικού σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα. Κατά 

συνέπεια, ο σχεδιασμός μίας Ισορροπημένης Κάρτας Επιδόσεων (BSC) θα πρέπει να 

περιλαμβάνει μικρό αριθμό αντιπροσωπευτικών στόχων και δεικτών μέτρησης ανά 

προοπτική, ώστε να καταστεί δυνατή η βέλτιστη αξιοποίησή της ως επικοινωνιακό 

εργαλείο των στόχων και αποτελεσμάτων της Περιφέρειας προς όλες τις 

κατευθύνσεις, και κυρίως στο εσωτερικό της. 

 Εμπόδια κατά την εφαρμογή της BSC – Προτάσεις αντιμετώπισής τους:  

Σε συμφωνία με την προϋπάρχουσα εμπειρία, όπως προαναφέρθηκε στην ενότητα 6.2, 

τα βασικότερα εμπόδια που αναμένεται να αντιμετωπίσει η ΠΔΜ κατά την εφαρμογή 

ενός τέτοιου ΣΜΑ είναι, κατά σειρά αναφοράς τους από τα ανώτερα στελέχη: 

 Έλλειψη κατάλληλης κουλτούρας και νοοτροπίας, τόσο σε ανώτερα όσο και σε 

κατώτερα επίπεδα Διοίκησης 

 Προϋπόθεση ύπαρξης ισχυρής πολιτικής βούλησης για την υποστήριξη και 

υλοποίηση της BSC 

 Έλλειψη επαρκούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των στελεχών σε θέματα 

απόδοσης 

Κοινή διαπίστωση των στελεχών είναι η ανάγκη σταδιακής εισαγωγής ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος στρατηγικής διοίκησης και μέτρησης των αποτελεσμάτων 

των δράσεων σε περιφερειακό, αλλά και ατομικό επίπεδο, λόγω μη προηγούμενης 

εξοικείωσης με τους όρους, τις έννοιες και τη χρήση των μετρήσεων απόδοσης. Κατά 

κοινή παραδοχή, η υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος προϋποθέτει την πολιτική 

απόφαση ολοκληρωμένης εφαρμογής του σε υποχρεωτική βάση και τη συνεχή υποστήριξη 

και δέσμευση της ανώτερης διοίκησης.  
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Ως πρώτο βήμα προτείνεται από τα στελέχη η ολοκληρωμένη εκπαίδευση και 

απόκτηση κατάλληλων δεξιοτήτων των υπαλλήλων κάθε ιεραρχικού επιπέδου, κυρίως 

όμως των επικεφαλής των μονάδων, οι οποίοι καλούνται να διαδραματίσουν το 

σημαντικότερο ρόλο στην εφαρμογή ενός τέτοιου εγχειρήματος. Τα στελέχη σε θέσεις 

ευθύνης είναι αυτά που θα επωμιστούν την οργάνωση, συνεχή παρακίνηση, ενημέρωση 

και ανατροφοδότηση των επιπέδων διοίκησης, ώστε να προκύψει η επιθυμητή 

κουλτούρα. Για το λόγο αυτό, η επιλογή των στελεχών, κυρίως στις επιτελικές θέσεις, θα 

πρέπει να γίνεται βάσει σαφώς καθορισμένων κριτηρίων που θεωρούνται απαραίτητα 

για την επιτυχή υλοποίηση των ανωτέρω καθηκόντων. 

Επιπροσθέτως, ο ρόλος της πληροφορικής κρίνεται από τα στελέχη καθοριστικός της 

όλης διαδικασίας, καθώς μέσω αξιοποίησης των ΤΠΕ θα προκύψει η προτυποποίηση και 

απλούστευση των διαδικασιών, ως θεμελιώδη πρωταρχικά βήματα της διαδικασίας 

εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων διοίκησης. Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση και εξειδίκευση 

του προσωπικού σε θέματα χρήσης ΤΠΕ κρίνεται εξίσου απαραίτητη.  
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ΜΕΡΟΣ VI  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ    

 

 

Σχεδόν πριν από 2500 χρόνια ο Έλληνας θεατρικός συγγραφέας Ευριπίδης επεσήμανε τη 

σημασία της ισορροπίας στη ζωή μας, όταν είπε: “Το καλύτερο και ασφαλέστερο πράγμα 

είναι να κρατήσετε μια ισορροπία στη ζωή σας, να αναγνωρίσετε τις μεγάλες δυνάμεις 

γύρω μας και μέσα μας. Αν μπορείτε να το κάνετε αυτό και να ζείτε με αυτόν τον τρόπο, 

είστε πραγματικά ένας σοφός άνθρωπος.”  

Ειλικρινά πιστεύω ότι το ίδιο ισχύει για τις οργανώσεις.  

-Paul R. Niven  

(Niven, 2002, p. xv) 
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9. Αξιολόγηση και Αξιοποίηση Ερευνητικών Ευρημάτων   

Στο τελευταίο κεφάλαιο της μελέτης πραγματοποιείται ο σχολιασμός και η 

ερμηνεία των πρωτογενών και δευτερογενών ευρημάτων, κατά τρόπο συνθετικό του 

θεωρητικού, μεθοδολογικού και εμπειρικού τμήματος της ερευνητικής διαδικασίας. 

Ο σχολιασμός των ευρημάτων δομείται με γνώμονα τους στόχους και τις υποθέσεις 

έρευνας και διεξάγεται βάσει διασύνδεσης των σημαντικότερων ερευνητικών 

πορισμάτων με τα αποτελέσματα της εννοιολογικής και μεθοδολογικής προσέγγισης που 

προηγήθηκαν στο τρίτο και τέταρτο μέρος αντίστοιχα.  

Μέσω ερμηνείας των πορισμάτων και οριοθέτησης της σημασίας τους, κατέστη 

δυνατή αφενός η κατασκευή μιας πρότυπης Ισορροπημένης Κάρτας Επιδόσεων για 

το σύνολο της ΠΔΜ, αφετέρου η εξαγωγή συμπερασμάτων που αναφέρονται σε όλα 

τα συναφή με τον σκοπό της έρευνας σημεία, καθώς και η απόδειξη των ερευνητικών 

υποθέσεων, όπως συνοψίζονται κατωτέρω.  

Γενικός ερευνητικός σκοπός (research purpose) 

Τεκμηρίωση της άποψης ότι η BSC βρίσκει εφαρμογή στους οργανισμούς της 

ελληνικής δημόσιας διοίκησης, και δη στους ΟΤΑ, ως το  καταλληλότερο σύστημα 

μέτρησης και διοίκησης της απόδοσής τους.  

Επιμέρους ερευνητικοί στόχοι (research aims/objectives)  

1) Σχεδιασμός ενός μοντέλου BSC κατάλληλα διαμορφωμένου για έναν ΟΤΑ της 

ελληνικής δημόσιας διοίκησης  

2) Προτάσεις για την επιτυχή πιλοτική εφαρμογή του, σύμφωνα με τα 

χαρακτηριστικά & τις ανάγκες του 

 

Ερευνητικές Υποθέσεις (research hypotheses) 

1) Η ανάγκη εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου ΣΜΑ στους οργανισμούς της ελληνικής 

δημόσιας διοίκησης, και δη στους ΟΤΑ, είναι επιτακτική 

2) Ο βαθμός ετοιμότητας των ΟΤΑ της ελληνικής δημόσιας διοίκησης για θέματα 

απόδοσης είναι σχετικά μικρός 

3) Η BSC μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες ενός ελληνικού ΟΤΑ, ώστε να 

αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο στρατηγικής διοίκησης και μέτρησης της απόδοσής 

του. 

Τέλος, εντοπίζονται οι περιορισμοί και αδυναμίες της μελέτης και γίνονται 

προτάσεις για μελλοντική διερεύνηση.  
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9.1. Αξιολόγηση Ερευνητικών Ευρημάτων - Απόδειξη Ερευνητικών 

Υποθέσεων 

1
η
 Ερευνητική Υπόθεση  

Η ανάγκη εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου ΣΜΑ στους οργανισμούς της ελληνικής 

δημόσιας διοίκησης, και δη στους ΟΤΑ, είναι επιτακτική 

Τα ευρήματα κατατείνουν στην απόδειξη της πρώτης ερευνητικής υπόθεσης, καθώς 

προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:  

Η εκπλήρωση της ιδιαίτερης και αναβαθμισμένης αποστολής των ΟΤΑ, στο πλαίσιο 

ανασυγκρότησής τους με το Ν. 3852/2010, ενόψει και της αναθεωρημένης διάταξης 102 

παρ. 1 του Συντάγματος που ορίζει ότι μπορεί να ανατίθεται στους ΟΤΑ η άσκηση 

αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του κράτους, προϋποθέτει, πέραν της 

δημοσιονομικής χειραφέτησης και επαρκούς στελέχωσης, την πλαισίωσή τους με ένα 

σύγχρονο σύστημα διακυβέρνησης και την υιοθέτηση ποιοτικών μεθόδων διοικητικής 

δράσης. Η ανάγκη εφαρμογής ενός ΣΜΑ ειδικά στους ΟΤΑ θεωρείται επιτακτική, 

σύμφωνα με τους κατωτέρω λόγους, οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με τον ιδιαίτερα 

σημαντικό ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι βαθμίδες αυτοδιοίκησης, ως 

εγγύτερες προς τον πολίτη και τις καθημερινές του ανάγκες: 

 Οι ΟΤΑ συγκροτούν τη βάση του διοικητικού συστήματος της χώρας και, ως εκ 

τούτου, την αφετηρία του λειτουργικού εκσυγχρονισμού του, μέσω εισαγωγής 

καινοτόμων διοικητικών εργαλείων και μεθόδων διοίκησης που βασίζονται στη μέτρηση 

των αποτελεσμάτων. 

 Είναι τα επίπεδα διοίκησης που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό υπηρεσιών 

εντάσεως κοινού και η βελτίωση, αναδιάταξη και απλοποίηση των διοικητικών 

διαδικασιών, ως αποτέλεσμα εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου ΣΜΑ, αναμένεται να έχει 

άμεση επίδραση στην εξυπηρέτηση του πολίτη, συμβάλλοντας αποφασιστικά και στην 

αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς τη δημόσια διοίκηση συνολικά. 

 Συνιστούν το βασικό δίαυλο προώθησης της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης 

και μπορούν, μέσω βελτίωσης των λειτουργιών, της εξυπηρέτησης και των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην ενθάρρυνση της 

επιχειρηματικότητας και στην επιτάχυνση των επενδύσεων στην ελληνική περιφέρεια. 

 Υπάρχει επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα φαινόμενα 

κακοδιοίκησης και διαφθοράς που έχουν επανειλημμένως εντοπιστεί ιδιαίτερα σε 

ορισμένους φορείς της αυτοδιοίκησης και αποτυπωθεί σε εκθέσεις ανεξάρτητων αρχών 

και ελεγκτικών οργάνων (λ.χ. Συνήγορος του Πολίτη, Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας 
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Διοίκησης), μέσω εφαρμογής ενός αξιόπιστου ΣΜΑ που διασφαλίζει τη διαφάνεια, την 

αξιολόγηση και τη λογοδοσία της διοικητικής λειτουργίας. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, με το άρθρο 268 του Ν. 3852/2010, θεσπίστηκε η 

υποχρέωση κατάρτισης πενταετών ΕΠ, με σκοπό την εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών 

διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού, παρακολούθησης και μέτρησης των 

αποτελεσμάτων των δράσεων των ΟΤΑ.  

Εντούτοις, όπως προέκυψε από την έρευνα, τουλάχιστον στο επίπεδο της υπό μελέτη 

Περιφέρειας, η μεταρρύθμιση του προγράμματος «Καλλικράτης», αν και επέφερε 

σημαντικές βελτιώσεις, δε συνοδεύτηκε από ένα σαφές και σύγχρονο κανονιστικό 

πλαίσιο, την απαραίτητη οικονομική αυτάρκεια, αλλά και διοικητική ικανότητα. Ο νέος 

ρόλος που κλήθηκε να διαδραματίσει η δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση δε συνοδεύτηκε 

από την απαιτούμενη ριζική εσωτερική της αναδιάρθρωση και την αναμενόμενη 

αποφασιστική ενίσχυσή της με τους απαραίτητους πόρους, ανθρώπινους και 

οικονομικούς, για την εκπλήρωση της αποστολής της. Ζητούμενο παραμένει η 

δημιουργία μιας δημόσιας διοίκησης με καλά οργανωμένες υπηρεσίες, χωρίς 

γραφειοκρατικά εμπόδια και ανθρώπινο δυναμικό ικανό να αξιοποιεί τις νέες 

δυνατότητες, τεχνολογίες και μεθόδους διοίκησης, για την παροχή ποιοτικά 

αναβαθμισμένων υπηρεσιών και την προώθηση της επιχειρηματικότητας.  

Παράλληλα, μολονότι σκοπός των ΕΠ είναι η προώθηση τόσο της 

περιφερειακής όσο και της εσωτερικής ανάπτυξης της Περιφέρειας, ο σχεδιασμός 

τους, κατά κύριο λόγο, εστιάζει σε δραστηριότητες στο πλαίσιο των νέων 

θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων. Όπως διαπιστώθηκε, έχει αποδοθεί ιδιαίτερη 

βαρύτητα στον αναπτυξιακό ρόλο της Περιφέρειας ως προς τα έργα και τις υποδομές, με 

αποτέλεσμα την εκ προοιμίου ανισομερή κάλυψη των δράσεων βελτίωσης της 

διοικητικής της ικανότητας. Η εσωτερική ανάπτυξη, με σκοπό τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και νομιμοποίησης της λειτουργίας της, 

περιορίζεται στο πλαίσιο ενός Άξονα (4
ου

 Άξονα).  

Εν προκειμένω, οι βασικότερες ανάγκες που αναγνωρίστηκαν από τα ανώτερα 

στελέχη της ΠΔΜ είναι:  

 η ανάγκη ευθυγράμμισης συστημάτων-δομών, μέσω εσωτερικής επικοινωνίας 

και συνεργασίας των μονάδων, για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών  

 η ανάγκη ελέγχου των παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοση,  με στόχο τη 

βελτίωσή της, τη σύνδεση της αξιολόγησης και ανταμοιβής με την επίτευξη των 

στρατηγικών στόχων και την ικανοποίηση της πολιτικής και διοικητικής 

απαίτησης για βελτίωση της λογοδοσίας.  
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Ειδικότερα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αντικειμενική μέτρηση της 

«αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των μονάδων», αλλά και των δημοσίων 

υπαλλήλων, σύμφωνα και με τα εισαγόμενα κριτήρια του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρο 20 

παρ. 5) του Ν. 4250/2014 περί αξιολόγησης του προσωπικού των δημοσίων 

υπηρεσιών, είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων εφαρμογή συστήματος στοχοθεσίας 

για την αξιολόγηση της απόδοσης εκάστης υπηρεσίας (Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, 

Τμήματος) αλλά και έκαστης θέσης, βάσει μετρήσιμων, αντικειμενικών και 

υλοποιήσιμων στόχων. Η περιγραφή και κατανομή αρμοδιοτήτων στο οργανόγραμμα 

των φορέων δεν αποτελεί «στοχοθεσία», η επίτευξη των στόχων της οποίας μπορεί να 

παράσχει ασφαλή κριτήρια για την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των 

υπηρεσιών και των ατόμων.  

Στην ελληνική δημόσια διοίκηση έχει εισαχθεί και θεσπιστεί, κατά τη διάρκεια της 

τελευταίας εικοσαετίας, πληθώρα νομοθετημάτων για την εφαρμογή συστημάτων 

στοχοθεσίας και μέτρησης της αποδοτικότητας, αξιολόγησης υπαλλήλων και επιλογής 

προϊσταμένων. Ειδικότερα, όπως αναπτύχθηκε στην ενότητα 5.2, προ δεκαετίας, με τις 

διατάξεις του Ν. 3230/2004, εισήχθη το σύστημα ΔμΣ και προβλέφθηκε η έκδοση 

υπουργικών αποφάσεων για την καθιέρωση της στοχοθεσίας κάθε δημόσιας υπηρεσίας, 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η «αντικειμενική» μέτρηση των αποτελεσμάτων και η 

αξιολόγηση του προσωπικού με εχέγγυα αξιοκρατίας, αντικειμενικότητας και 

διαφάνειας. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, παρά τις επάλληλες εγκυκλίους του 

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης (www.gspa.gr), το σύστημα αυτό δεν έτυχε 

ουσιαστικής εφαρμογής.  

Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι υπάρχει άμεση ανάγκη εισαγωγής και 

αξιοποίησης, ακόμη και με πρωτοβουλία επιμέρους φορέων, ενός σύγχρονου 

εργαλείου στρατηγικής διοίκησης και ταυτόχρονα ισορροπημένης διαμόρφωσης, 

παρακολούθησης και βελτίωσης της απόδοσης των δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίες 

στερούνται ακόμα και του βασικού συστήματος στοχοθεσίας που επιχειρήθηκε 

ανεπιτυχώς, μέχρι στιγμής, να εισαχθεί στο Δημόσιο. Το προτεινόμενο σύστημα BSC, 

λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των παραγόντων που σχετίζονται με την απόδοση, από 

την ασάφεια των αρμοδιοτήτων και την πολυνομία έως την έλλειψη σύγχρονης και 

συμβατής τεχνολογίας αλλά και επαρκούς εκπαίδευσης, απαντά σε όλα τα προεκτεθέντα 

προβλήματα και ειδικά στο πρόβλημα της γραφειοκρατίας και αναποτελεσματικότητας 

και στην συνακόλουθη απαξίωση στην οποία άδικα εκτίθενται αιρετοί και εργαζόμενοι.  

 

http://www.gspa.gr/
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2
η
 Ερευνητική Υπόθεση  

Ο βαθμός ετοιμότητας των ΟΤΑ της ελληνικής δημόσιας διοίκησης για θέματα 

απόδοσης είναι σχετικά μικρός 

Τα ευρήματα κατατείνουν στην απόδειξη της δεύτερης ερευνητικής υπόθεσης, καθώς 

προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:  

Αν και σε συνολικό επίπεδο (επίπεδο Περιφέρειας) υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός, 

καθώς καθορίζονται όραμα, αποστολή, επιχειρησιακά σχέδια και στόχοι στο πλαίσιο 

υποχρεωτικής εκπόνησης του ΕΠ, το τελευταίο είναι προσανατολισμένο στην επίτευξη 

περιφερειακών-αναπτυξιακών στόχων και όχι στόχων εσωτερικής ανάπτυξης και 

βελτίωσης της λειτουργίας των υπηρεσιών προς όφελος του πολίτη. Επιπροσθέτως, ο 

στρατηγικός σχεδιασμός δε διαπερνά, όπως θα έπρεπε, όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, όπου η 

έμφαση συνεχίζει να αποδίδεται μονομερώς στην ορθή διεκπεραίωση των διαδικασιών-

αρμοδιοτήτων, χωρίς στοχευμένη εστίαση στην εξυπηρέτηση του πολίτη, ενώ, σε 

ατομικό επίπεδο, δεν καθορίζονται στόχοι.  

Στο ανωτέρω συμπέρασμα κατατείνει και η διαπίστωση ότι το Σύστημα 

Επικοινωνίας, εσωτερικό και εξωτερικό, της ΠΔΜ δεν είναι επαρκές και ο στρατηγικός 

σχεδιασμός δεν κοινοποιείται επαρκώς, με αποτέλεσμα να μη γίνεται κατανοητός από 

όλα τα επίπεδα, και κυρίως από το προσωπικό, προκειμένου να υποστηριχθεί εκ των έσω 

και να ευθυγραμμιστούν οι λειτουργίες της. 

Περαιτέρω, δεν υφίσταται θεσμοθετημένο σύστημα παρακολούθησης, αξιολόγησης, 

ανατροφοδότησης και βελτίωσης της απόδοσης. Η όποια προσπάθεια κατά τα 

προηγούμενα έτη δεν έτυχε ουσιαστικής εφαρμογής, με αποτέλεσμα να μην έχουν 

καθοριστεί ποσοτικοποιημένοι στόχοι απόδοσης, ως βάση της διοικητικής λειτουργίας. 

Το Σύστημα Διοικητικών Αναφορών περιορίζεται στην υποχρέωση σύνταξης και 

υποβολής οικονομικών στοιχείων και αναφορών προόδου έργων και η διοικητική 

λειτουργία συνεχίζει να στηρίζεται στην εμπειρική διεκπεραίωση των επιμέρους 

αντικειμένων ή στην υποχρεωτική παρακολούθηση της υλοποίησης έργων. Ως εκ 

τούτου, δεν μπορεί να υπάρξει αντικειμενική αξιολόγηση της απόδοσης και σύνδεσή της με 

το σύστημα αμοιβών και παροχών. 

Τα διοικητικά στελέχη δεν είναι, στο σύνολό τους, επαρκώς εκπαιδευμένα στην 

απόδοση και δε διαθέτουν επαρκή γνώση στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη σχεδίων 

επίτευξης στόχων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κουλτούρα μέτρησης. Το υφιστάμενο 

πρόγραμμα ανάπτυξης εκπαίδευσης και κατάρτισης των διοικητικών στελεχών, τόσο σε 

θέματα απόδοσης όσο και σε θέματα που αποτελούν αντικείμενο των υπηρεσιών, δεν 

καλύπτει επαρκώς τις ανωτέρω ανάγκες.  
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Παρά την ύπαρξη νομικής βάσης και εξαγγελιών της Διοίκησης για την ανάγκη 

εφαρμογής συστήματος μέτρησης και βελτίωσης της απόδοσης, δεν υπάρχει, μέχρι 

στιγμής, ξεκάθαρη σχετική δέσμευση της ανώτατης ηγεσίας. Η πρακτική εφαρμογή 

προσκρούει σε ανασταλτικούς παράγοντες που είναι σύμφωνοι με τα ευρήματα 

προηγούμενων ερευνών, όπως αναφέρθηκε στο θεωρητικό μέρος της έρευνας και 

συνοψίζεται κατωτέρω. Πρόσθετος ανασταλτικός παράγοντας είναι η έλλειψη 

εγκεκριμένων πόρων για την υποστήριξη ενός συστήματος απόδοσης. Η ανεπάρκεια 

πόρων δεν είναι αποκλειστικά οικονομικής φύσεως, αλλά αφορά και στην έλλειψη, σε 

συνολικό επίπεδο, εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, χρόνου εργασίας λόγω 

πληθώρας αντικειμένων και υποστελεχωμένων υπηρεσιών και αντίστοιχων διαδικασιών 

που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βάση του εγχειρήματος.  

Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο της ΠΔΜ, υπάρχει πρόσφατη 

εξαγγελία και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης αναφορικά με την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση, από την οποία αναμένεται να προκύπτουν στοιχεία μέτρησης απόδοσης, 

όπως προαναφέρθηκε στις υποενότητες 8.2.3 και 8.3.1. Η προσπάθεια αυτή σχεδιάζεται 

να αποτελέσει καλή πρακτική για τις υπόλοιπες Περιφέρειες και, σε συνδυασμό με την 

εξαγγελθείσα διάθεση της ανώτατης ηγεσίας για αξιοποίηση και κινητοποίηση των 

υφιστάμενων δυνάμεων -εξειδικευμένων ανθρώπινων πόρων και πληροφοριακών 

συστημάτων- της Περιφέρειας, τη διαπίστωση ύπαρξης, σε ικανοποιητικό βαθμό, 

κουλτούρας αλλαγής και βελτίωσης, αλλά και ενός οργανωμένου συστήματος εκπαίδευσης 

των δημοσίων υπαλλήλων που θα μπορούσε δυνητικά να υποστηρίξει την προσπάθεια, 

καταδεικνύει την άποψη ότι ο βαθμός ετοιμότητας της ΠΔΜ για θέματα απόδοσης είναι 

σχετικά μικρός, με δυναμική όμως βελτίωσης.  

Το συμπέρασμα αυτό, με απόλυτη επιφύλαξη, θα μπορούσε να γενικευθεί, ώστε να 

συμπεριλάβει το σύνολο των  ΟΤΑ της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, οι οποίοι, μέχρι 

την υπαγωγή τους τουλάχιστον στις διατάξεις του Ν. 3230/2004, προέβησαν, ως επί το 

πλείστον, σε θετικά βήματα σε σχέση με τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητάς τους, τα οποία, αν και δεν είχαν καθολική εφαρμογή ή συνέχεια, θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν ένα θετικό υπόβαθρο για την ολοκληρωμένη υιοθέτηση 

ενός ΣΜΑ. Η επί δεκαετίας συστηματική προσπάθεια εισαγωγής και ανάπτυξης 

Συστήματος Στρατηγικής Διοίκησης και ΔμΣ στο σύνολο της ελληνικής δημόσιας 

διοίκησης (λ.χ. έκδοση σειράς εγκυκλίων περί στοχοθεσίας και μέτρησης 

αποτελεσματικότητας - αποδοτικότητας, συνεχής επιμόρφωση δημοσίων υπαλλήλων 

μέσω σχετικών επιμορφωτικών προγραμμάτων του ΕΚΔΔΑ), αν και με μικρή ή 

αποσπασματική στις περισσότερες περιπτώσεις ανταπόκριση, έχει οδηγήσει στην 
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ωρίμανση της συναντίληψης των στελεχών του δημοσίου ως προς την αναγκαιότητα 

εφαρμογής ενός ΣΜΑ που θα διασφαλίζει την αποτελεσματική δράση των υπηρεσιών 

και την αντικειμενική αξιολόγησή της. 

3
η
 Ερευνητική Υπόθεση  

Η BSC μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες ενός ελληνικού ΟΤΑ, ώστε να αποτελέσει 

ουσιαστικό εργαλείο στρατηγικής διοίκησης και μέτρησης της απόδοσής του. 

Τα ευρήματα κατατείνουν στην απόδειξη και της τρίτης ερευνητικής υπόθεσης, καθώς 

προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:  

Σύμφωνα με τον Οδηγό Κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

Περιφερειών (2011), η διατύπωση της στρατηγικής της Περιφέρειας γίνεται μέσω του 

καθορισμού Αξόνων, Μέτρων και Στόχων, με αντικείμενο: 

α. την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής 

β. την ικανοποίηση των αναγκών των αποδεκτών των υπηρεσιών της Περιφέρειας 

γ. την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητάς της, με τη βελτίωση της λειτουργίας των 

υπηρεσιών και των οργάνων της, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και της 

υλικοτεχνικής υποδομής της και  

δ. τη βελτίωση των οικονομικών της. 

Ειδικότερα, για την ΠΔΜ το αντικείμενο των Αξόνων της διατυπώνεται ως εξής: 

α. ανάπτυξη της περιοχής σε οικονομικό επίπεδο με έμφαση στην αγροτική ανάπτυξη 

και τον τουρισμό καθώς και σε κοινωνικό επίπεδο 

β. βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας των 

υπηρεσιών της  

γ. παροχή ικανοποιητικού επιπέδου υπηρεσιών προς τον πολίτη 

δ. βελτίωση των οικονομικών της. 

Διαπιστώνεται ότι το αντικείμενο των Αξόνων βρίσκεται σε συμφωνία και μπορεί να 

αντιστοιχηθεί με το περιεχόμενο των τεσσάρων (4) προοπτικών του μοντέλου BSC, όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 9.1. Η προσαρμογή της στρατηγικής της ΠΔΜ στο μοντέλο 

BSC επιχειρήθηκε να αποτυπωθεί και στον πίνακα διπλής εισόδου (Πίνακας 8.3.) 

της υποενότητας 8.3.2, με σκοπό τη διαμόρφωση της συνολικής ισορροπημένης 

κάρτας επιδόσεων της ΠΔΜ, με βάση τη διατυπωμένη στο ΕΠ στρατηγική της.  
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Σχήμα 9.1 Προσαρμογή περιεχομένου ΕΠ ΠΔΜ στις Προοπτικές BSC 

 

Από τη συσχέτιση των (4) προοπτικών του μοντέλου BSC με το περιεχόμενο 

των (4) Αξόνων, όπως προαναφέρθηκε, εξήχθη το συμπέρασμα ότι υπάρχει 

ανισομερής κάλυψη Προοπτικών-Αξόνων, με βάση την έμφαση που αποδίδεται στον 

αναπτυξιακό ρόλο του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης. Ενώ η Προοπτική Πολιτών-

Ενδιαφερόμενων Μερών, η οποία συμπίπτει με την αποστολή της Περιφέρειας και 

την επίτευξη των στρατηγικών στόχων περιφερειακής ανάπτυξης, καλύπτεται 

επαρκώς και από τους (4) Άξονες, οι υπόλοιπες (3) Προοπτικές, πολύ δε 

περισσότερο η Προοπτική Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, οι οποίες 

αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων εσωτερικής ανάπτυξης και αποτελούν 

ουσιαστικά τις προϋποθέσεις επίτευξης των στρατηγικών στόχων όλων των άλλων 

Προοπτικών, καλύπτονται μόνο από έναν Άξονα. 

Η BSC δίνει απάντηση στο ανωτέρω πρόβλημα, καθώς, όπως αναλύθηκε στο 

βιβλιογραφικό και θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας, μέσω των προοπτικών της, 

προσπαθεί ακριβώς να εξισορροπήσει τους διάφορους παράγοντες που αφορούν την 

απόδοση ενός οργανισμού, αποδίδοντάς τους τη βαρύτητα που τους αρμόζει στο 

πλαίσιο των ιδιαίτερων αναγκών του. Βασικός πυλώνας του οικοδομήματος της BSC 

είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο, όπως εκφράζεται μέσω της προοπτικής Ανάπτυξης και 

Συνεχούς Βελτίωσης. 
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9.2. Αξιοποίηση Ερευνητικών Ευρημάτων - Διαμόρφωση Μοντέλου 

BSC για την ΠΔΜ  

Σημείο εκκίνησης υπήρξε η επιλογή της κατάλληλης αρχιτεκτονικής και 

ονοματολογίας των προοπτικών για την BSC της ΠΔΜ. Όπως αναλυτικά 

παρουσιάστηκε στην ενότητα 4.1, η επιλογή των προοπτικών και των μεταξύ τους 

σχέσεων βασίστηκε στο προτεινόμενο από τους Kladogeni and Hatzigeorgiou (2011) 

μοντέλο. Βάσει του μοντέλου αυτού και με οδηγό τα βήματα που προτείνονται στη 

βιβλιογραφία (βλ. ενότητα 4.2), αλλά και στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, 

επιχειρήθηκε η κατασκευή μίας ισορροπημένης κάρτας επιδόσεων για το σύνολο της 

ΠΔΜ, στην απλοποιημένη της μορφή, προτείνοντας για κάθε προοπτική τους ΚΠΕ 

και τους Δείκτες Μέτρησης που προέκυψαν από τη σύνθεση των απόψεων των 

ανώτερων στελεχών μετά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων.  

Προκειμένου να προσδιοριστεί επιτυχώς το περιεχόμενο των προοπτικών, ελήφθη 

υπόψη η ανάγκη διασφάλισης του θεμελιώδους πλεονεκτήματος της προσέγγισης BSC, 

ως επικοινωνιακό εργαλείο, να μεταδίδει γρήγορα και με ακρίβεια τις βασικές 

κινητήριες δυνάμεις του οργανισμού σε ένα ευρύ κοινό, σύμφωνα και με τις απόψεις των 

ανώτερων στελεχών κατά τις συνεντεύξεις. Η διαμορφωθείσα BSC, απαντώντας στην 

ανάγκη κύριας χρήσης της ως εύχρηστου οδηγού που θα κατευθύνει τις ενέργειες του 

προσωπικού σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, αφηγείται τη στρατηγική της ΠΔΜ μέσα από 

ένα σχετικά μικρό αριθμό αντιπροσωπευτικών μέτρων. 

Η παρουσίαση των βημάτων κατασκευής της BSC ακολουθεί τη βασική δομή του 

προτύπου ανάπτυξης Συστήματος Στρατηγικής Διοίκησης στις Δημόσιες 

Οργανώσεις (ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270/1-3-2007, εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΔΑ). 

9.2.1. Διαμόρφωση Στρατηγικής της ΠΔΜ 

Η διαμόρφωση της στρατηγικής περιλαμβάνει τα εξής βήματα:  

I. Διαμόρφωση Δήλωσης Αποστολής 

Η αποστολή της ΠΔΜ αναφέρεται στο σκοπό λειτουργίας της και ουσιαστικά 

περιγράφει το λόγο ύπαρξής της και το ρόλο της ως φορέα και ως Οργανισμού. Ο Ν. 

3852/2010 αποδίδει στην Περιφέρεια το χαρακτήρα ισχυρού αυτοδιοικητικού θεσμού, 

μεταβιβάζοντάς της πλήθος αναπτυξιακών αρμοδιοτήτων και ευθυνών, ικανού να 

διαμορφώσει πολιτική σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο (ΕΕΤΑΑ, 2011). 

Από την επισκόπηση των αρμοδιοτήτων των Περιφερειών, όπως αυτές έχουν 

καταγραφεί στο κεφάλαιο Ε, άρθρο 186 και στην Αιτιολογική Έκθεση του ως άνω 
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νόμου, συνάγεται ότι Αποστολή τους είναι «ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η 

υλοποίηση πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου 

ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών 

πολιτικών». Λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις που, σύμφωνα με τα ανώτερα στελέχη 

που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις, θα μπορούσαν να εξειδικεύσουν την ως άνω 

γενική διατύπωση, ώστε να εκφράζει το λόγο ύπαρξης και τη συνεισφορά ειδικά της 

ΠΔΜ, προκύπτει η κατωτέρω Δήλωση Αποστολής της:  

Αποστολή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι η άσκηση και διαμόρφωση 

αναπτυξιακών πολιτικών με γνώμονα τις ανάγκες και τη βελτίωση του επιπέδου 

ζωής των πολιτών της, για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη 

της περιοχής ευθύνης της, μέσω αξιοποίησης των τοπικών και περιφερειακών 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων. 

II. Διαμόρφωση Οράματος 

Το όραμα της ΠΔΜ αποτελεί μια συνοπτική διατύπωση της δυνατής και επιθυμητής 

μελλοντικής της κατάστασης (ΕΕΤΑΑ, 2011), η οποία θα πρέπει να είναι κατανοητή και 

να προσφέρει σε όλους τους ενδιαφερόμενους σαφή εικόνα για το ποια ακριβώς 

κατεύθυνση σκοπεύει να ακολουθήσει η ηγεσία της (ΕΠ ΠΚΜ 2012-2014), 

αποτελώντας παράγοντα συνεχούς ενεργοποίησης του συνόλου της Περιφέρειας 

(ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270/1-3-2007, εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΔΑ).  

Το Αναπτυξιακό όραμα της ΠΔΜ, όπως είναι διατυπωμένο στο ισχύον ΕΠ 

(Ενότητα 2.2, Στρατηγικός Σχεδιασμός ΠΔΜ, 2011, σελ. 125), είναι: «Βιώσιμη 

Ανάπτυξη με Κοινωνική Συνοχή και τον Πολίτη στο Προσκήνιο». Λαμβάνοντας υπόψη τις 

δηλώσεις που, σύμφωνα με τα ανώτερα στελέχη που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις, θα 

μπορούσαν να εμπλουτίσουν την ας άνω δήλωση, ώστε να παρέχει πιο εύστοχα μια 

ξεκάθαρη εικόνα της μελλοντικής επιθυμητής θέσης της ΠΔΜ, η Δήλωση του Οράματος 

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: 

Ισχυρή Περιφέρεια με ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό και έμφαση στην 

Κοινωνική Ευημερία και Συνοχή, μέσω μίας ανταγωνιστικής, ποιοτικής και 

εξωστρεφούς Βιώσιμης Ανάπτυξης που στηρίζεται στις τοπικές ιδιαιτερότητες 

και στον εκσυγχρονισμό της Διοίκησης και της προσδίδει την ταυτότητα ενός 

σύγχρονου μεταφορικού, ενεργειακού και επιχειρηματικού κέντρου. 

Με βάση τα ανωτέρω, σημεία αιχμής του οράματος της ΠΔΜ είναι: 
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 Η επιδίωξη της διοικητικής και οικονομικής της αυτοτέλειας  

 Η ευημερία όλων των πολιτών και κοινωνικών ομάδων της Δυτικής Μακεδονίας  

 Η προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για μία σύγχρονη και 

αποτελεσματική Διοίκηση  

 Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων 

απασχόλησης 

III. Διατύπωση Αξιών 

Οι κατευθυντήριες αρχές αντιπροσωπεύουν τη φιλοσοφία και τις αξίες που 

απαρτίζουν την κουλτούρα της ΠΔΜ, την καθοδηγούν κατά την εκπλήρωση της 

αποστολής και την επίτευξη του οράματός της και διέπουν τον τρόπο λειτουργίας και 

διοίκησης σε όλες τις εκφάνσεις τους. 

Οι έξι βασικότερες κατευθυντήριες αρχές-αξίες που, σύμφωνα με τα ανώτερα 

στελέχη και το περιεχόμενο του ΕΠ της ΠΔΜ, θα προωθήσουν δυναμικά την υλοποίηση 

του οράματός της είναι οι εξής:   

 Ισότιμη μεταχείριση και ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών  

 Σεβασμός των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης 

 Αποδοτική συνεργασία του ανθρώπινου δυναμικού για την ανάπτυξη κοινών 

στόχων και αξιών και την ισόρροπη ανάπτυξη των Περιφερειακών Ενοτήτων 

 Διαφάνεια και χρηστή διαχείριση 

 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την αξιοποίηση και ανάδειξη των 

περιφερειακών πόρων και συγκριτικών πλεονεκτημάτων 

 Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με ΟΤΑ α΄ βαθμού και τοπικούς φορείς 

 

IV. Ανάλυση SWOT (Ενδοδιοικητική Ανάλυση – Ανάλυση Εξωτερικού 

Περιβάλλοντος) - Διαμόρφωση Στρατηγικών Επιλογών 

Η στρατηγική της ΠΔΜ αποτυπώνει, μέσω ενός συνεκτικού συνόλου Αξόνων, 

Μέτρων και Στόχων, τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να εκπληρώσει την αποστολή 

της και να επιτύχει το όραμά της. Η διατύπωση της στρατηγικής της προσδιορίστηκε 

από την Αποστολή, το Όραμα και τις Αξίες της, αλλά και από τα κρίσιμα ζητήματα 

ανάπτυξης, περιφερειακής και εσωτερικής, όπως έχουν προσδιοριστεί και ιεραρχηθεί 

μετά τη διεξαγωγή ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης και τη χρήση του πλαισίου 

SWOT, σύμφωνα με τον Οδηγό Κατάρτισης ΕΠ Περιφερειών (2011).  

Η τεχνική ανάλυσης SWOT (Ισχυρά Σημεία - Αδυναμίες - Ευκαιρίες - Απειλές) 

συνίσταται στην καταγραφή των ευκαιριών και απειλών που συνδέονται με το εξωτερικό 
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περιβάλλον της ΠΔΜ, σε συνδυασμό με τα εσωτερικά ισχυρά σημεία και τις αδυναμίες 

της. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, τα στοιχεία που προέκυψαν 

αξιολογήθηκαν και συνδυάστηκαν μεταξύ τους και, με γνώμονα τις προτεραιότητες της 

ΠΔΜ, επισημάνθηκαν οι κυριότεροι Στρατηγικοί Προβληματισμοί και προσδιορίστηκαν 

οι βασικοί Άξονες Στρατηγικών Επιλογών, όπως αναλυτικά εκτίθενται στο ΕΠ της ΠΔΜ. 

Παρουσίαση της αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης της ΠΔΜ και της 

εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών της παρατίθενται στο 

Παράρτημα IV.  

9.2.2. Προτεινόμενο Σύστημα Εφαρμογής της Στρατηγικής της 

ΠΔΜ – με χρήση της τεχνικής Balanced Scorecard 

Η ολοκληρωμένη θεώρηση της στρατηγικής απαιτεί την υιοθέτηση μιας τεχνικής για 

την ενδελεχή παρακολούθηση της εφαρμογής της που θα αποτελεί, ταυτόχρονα, τη βάση 

ενός στρατηγικού συστήματος διοίκησης που θα μεταφράζει τη στρατηγική σε δράσεις 

σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα (ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270/1-3-2007, εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΔΑ). 

Η προτεινόμενη μέθοδος βασίζεται στην τεχνική Balanced Scorecard, ένα 

εξισορροπημένο σύστημα μέτρησης και διοίκησης απόδοσης προσανατολισμένο στα 

αποτελέσματα, που, μέσω μετρήσιμων και συναινετικών στόχων, συνδέει τις 

βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δράσεις της Περιφέρειας με το όραμα, την 

αποστολή και τη στρατηγική της.  

Η διαμόρφωση του τελικού προτεινόμενου μοντέλου, στην απλοποιημένη του 

μορφή (ΚΠΕ και Δείκτες Μέτρησης), διήλθε από τα κάτωθι στάδια, τα οποία 

στηρίχθηκαν στη συναίνεση και κοινή θεώρηση των ανώτερων στελεχών , μέσω των 

συνεντεύξεων της δεύτερης φάσης της έρευνας: 

I. Καθορισμός Στρατηγικών Στόχων 

Το πρώτο βήμα της διαδικασίας περιλαμβάνει τη χάραξη της στρατηγικής της 

ΠΔΜ, μέσω προσδιορισμού σαφών στρατηγικών στόχων, που αποτελούν 

ουσιαστικά τη Δήλωση Προορισμού της και περιγράφουν τη μελλοντική της μορφή , 

σε χρονικό ορίζοντα (3) - (5) ετών, υπό το πρίσμα των τεσσάρων (4) Προοπτικών 

του μοντέλου (ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270/1-3-2007, εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΔΑ). Για κάθε 

Προοπτική καθορίστηκε ένας στρατηγικός στόχος, με σκοπό να συμπεριλάβει και να 

συνοψίσει τις βασικές επιδιώξεις της Περιφέρειας, όσον αφορά τη συγκεκριμένη 

Προοπτική. Με βάση την υιοθετούμενη τροποποιημένη αρχιτεκτονική της BSC, οι 
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στόχοι καθορίστηκαν ξεκινώντας από την τελευταία προοπτική του Ανθρώπινου 

Δυναμικού και καταλήγοντας στην πρώτη, αυτή των Ενδιαφερόμενων Μερών.  

Αποσκοπώντας στη διαμόρφωση της συνολικής ισορροπημένης κάρτας 

επιδόσεων της ΠΔΜ, με βάση τη διατυπωμένη στο ΕΠ στρατηγική της, οι 

στρατηγικοί στόχοι ανά Προοπτική φαίνονται στο Σχήμα 9.2. 

Σχήμα 9.2 Στρατηγικοί Στόχοι ανά Προοπτική 

Οπτική Γωνία Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού-Συνεχούς Βελτίωσης  

Στρατηγικός Στόχος: ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Οπτική Γωνία Εσωτερικών Διαδικασιών  

Στρατηγικός Στόχος: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Οπτική Γωνία Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Πόρων  

Στρατηγικός Στόχος: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Οπτική Γωνία Πολιτών-Ενδιαφερόμενων Μερών  

Στρατηγικός Στόχος: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ 

 

II. Προσδιορισμός Κρίσιμων Παραγόντων Επιτυχίας ανά Οπτική Γωνία 

Στο βήμα αυτό προσδιορίστηκαν οι πιο σημαντικοί – κομβικοί παράγοντες, η 

επίτευξη των οποίων, κατά κοινή αντίληψη των ανώτερων στελεχών, εξασφαλίζει 

και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων που καθορίστηκαν προηγουμένως. Οι 

ΚΠΕ ανά Προοπτική παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.1 που ακολουθεί.  

Για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου της αποδοτικότητας των εργαζομένων, 

η Προοπτική Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού-Συνεχούς Βελτίωσης αποτελείται 

από τρεις (3) ΚΠΕ που δίνουν έμφαση στο ανθρώπινο κεφάλαιο της ΠΔΜ, με στόχο 

τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων και της παραγωγικότητάς του. 

Η αποδοτικότητα των εργαζομένων μεταφέρεται στο ανώτερο επίπεδο και 

μετατρέπεται σε έναν από τους τέσσερις (4) ΚΠΕ της Προοπτικής Εσωτερικών 

Διαδικασιών. Οι άλλοι τρεις ΚΠΕ που προτάθηκαν αναφέρονται κυρίως στην 

αποτελεσματικότητα και νομιμότητα της διοικητικής δομής της ΠΔΜ και την 

άσκηση της εξουσίας από την αιρετή διοίκηση.  

Ο στόχος της λειτουργικής αποτελεσματικότητας μεταφέρεται στην Προοπτική 

Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Πόρων, ως ΚΠΕ μεταξύ των άλλων τριών που 

καθοδηγούν την ΠΔΜ στην ορθολογική διαχείριση και παρακολούθηση των 

οικονομικών της, για την εξασφάλιση και αξιοποίηση των κεφαλαίων που θα 

χρηματοδοτήσουν τις δράσεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της.  
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Στην κορυφή του πίνακα επιδόσεων, η Προοπτική Πολιτών-Ενδιαφερόμενων 

Μερών αποτελείται από τέσσερις (4) ΚΠΕ, οι οποίοι ουσιαστικά απορρέουν άμεσα 

από δράσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΠΔΜ και πρέπει να μετατραπούν 

σε υπηρεσίες προς τους πολίτες, και τον ΚΠΕ της οικονομικής ανάπτυξης, που 

«ενσωματώνει» τις τρεις προηγούμενες προοπτικές.  

III. Καθορισμός Δεικτών Μέτρησης της απόδοσης 

Για τη διαμόρφωση του τελικού απλοποιημένου μοντέλου του Πίνακα 9.1, για 

κάθε έναν από τους ΚΠΕ προσδιορίστηκαν αντιπροσωπευτικές μετρικές απόδοσης, 

η μέτρηση των οποίων θα καθορίσει τα αποτελέσματα βελτίωσης στη λειτουργία της 

ΠΔΜ. Ο Πίνακας 9.1 προέκυψε από τη σύνθεση των αντίστοιχων ευρημάτων κατά 

τη δεύτερη φάση της ερευνητικής μελέτης (Πίνακες 8.5 – 8.8).  

Οι Δείκτες Μέτρησης που επιλέχθηκαν για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου 

της αποδοτικότητας των εργαζομένων, στην Προοπτική Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

Δυναμικού-Συνεχούς Βελτίωσης, φανερώνουν την επιθυμία της διοίκησης να 

καλλιεργήσει ένα περιβάλλον εργασίας που προωθεί τη συμμετοχικότητα, την 

παρακίνηση και τη συνεχή βελτίωση. 

Οι Δείκτες που επιλέχθηκαν για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου της 

λειτουργικής αποτελεσματικότητας, στην Προοπτική Εσωτερικών Διαδικασιών, 

επιχειρούν να μετρήσουν την ικανότητα της ΠΔΜ να είναι αποτελεσματική, ταχεία, 

σε επαφή με τη σύγχρονη τεχνολογία και, το σημαντικότερο, να είναι κοντά στις 

ανάγκες της κοινότητας και να επιτυγχάνει να τις εκπληρώσει, στο πλαίσιο της 

στενής εποπτείας του Κράτους.  

Οι Δείκτες στην Προοπτική Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Πόρων  εστιάζουν 

στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της ΠΔΜ, τον εξορθολογισμό των 

λειτουργικών εξόδων και την ικανότητά της να αξιοποιεί επενδύσεις και κεφάλαια.  

Τέλος, οι βασικοί Δείκτες απόδοσης στην Προοπτική Πολιτών-Ενδιαφερόμενων 

Μερών αντικατοπτρίζουν την επίτευξη των Μέτρων, Στόχων και Δράσεων κυρίως 

των τριών πρώτων Αξόνων του ΕΠ της ΠΔΜ. 

Πίνακας 9.1 BSC Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

 

 

 

 

 

ΟΡΑΜΑ:  «Ισχυρή Περιφέρεια με ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό και έμφαση στην Κοινωνική 

Ευημερία και Συνοχή, μέσω μίας ανταγωνιστικής, ποιοτικής και εξωστρεφούς Βιώσιμης Ανάπτυξης 
που στηρίζεται στις τοπικές ιδιαιτερότητες και στον εκσυγχρονισμό της Διοίκησης και της προσδίδει 

την ταυτότητα ενός σύγχρονου μεταφορικού, ενεργειακού και επιχειρηματικού κέντρου.» 
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ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

Στρατηγικός Στόχος: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΥΗΜΕΡΙΑ 

Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας Οδηγοί επίδοσης (KPIs) – Δείκτες Μέτρησης 

Προστασία Περιβάλλοντος & 
Βελτίωση Ποιότητας Ζωής 

1) Διενεργηθέντες εποπτικοί έλεγχοι 
2) Ολοκληρωθείσες Δράσεις Προστασίας-Ανάδειξης φυσικού 
περιβάλλοντος & Ορθολογικής Αξιοποίησης φυσικών πόρων 
3) Ολοκληρωθείσες Δράσεις Βελτίωσης Προσβασιμότητας 
4) Ολοκληρωθείσες Δράσεις Αναβάθμισης & Συμπλήρωσης 
τεχνικών υποδομών & κοινωφελών δικτύων 
5) Δράσεις υποστήριξης Δήμων στην ολοκλήρωση σχετικών έργων 

Ανάπτυξη Κοινωνικής Μέριμνας, 
Υγείας, Εκπαίδευσης, ΔΒΜ, 
Πολιτισμού & Αθλητισμού 

1) Δράσεις διασύνδεσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης & της 
έρευνας με την τοπική οικονομία 
2) Προγράμματα στοχευμένης εκπαίδευσης ενηλίκων για 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 
3) Ολοκληρωθείσες Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας-Υγείας 
4) Ολοκληρωθείσες Δράσεις Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης 
5) Ολοκληρωθείσες Δράσεις Πολιτισμού & Αθλητισμού 

Ενίσχυση Οικονομίας & 
Απασχόλησης 

1) Αριθμός νέων επιχειρήσεων ανά τομέα παραγωγής 
2) Δράσεις ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών (clusters) για 
την ανάδειξη/προώθηση της περιφερειακής οικονομίας 
3) Ολοκληρωθείσες Δράσεις Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας-
Ανταγωνιστικότητας-Εξωστρέφειας 
4) Ολοκληρωθείσες Δράσεις Προώθησης της Απασχόλησης & 
Καταπολέμησης της Ανεργίας  
5) Ολοκληρωθείσες Δράσεις Προώθησης της Καινοτομίας-Έρευνας 
& Τεχνολογίας 

Αναβάθμιση Υπηρεσιών στον 
Πολίτη 

1) Αριθμός ικανοποιημένων πολιτών-αποδεκτών των υπηρεσιών 
της ΠΔΜ / Σύνολο ερωτηθέντων (βάσει έρευνας) 
2) Μέσος χρόνος ανταπόκρισης των Υπηρεσιών της ΠΔΜ σε 
αιτήματα (διεκπεραίωσης εγγράφων) 
3) Αριθμός διαδικασιών που έχουν απλουστευθεί στο σύνολο των 

υφιστάμενων  
4) Αριθμός ψηφιοποιημένων αιτήσεων που διατίθενται μέσω της 
ιστοσελίδας 
5) Ολοκληρωθείσες Δράσεις συνέργειας σε περιφερειακό & 
διαπεριφερειακό επίπεδο για τη βελτίωση της διοικητικής 

λειτουργίας  
Οικονομική Ανάπτυξη  

 
ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Στρατηγικός Στόχος: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας Οδηγοί επίδοσης (KPIs) – Δείκτες Μέτρησης 

Ορθολογικότερη οικονομική 
διαχείριση 

1) Επίπεδο κρατικής χρηματοδότησης 
2) Ενέργειες αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων ΠΔΜ 
3) Ποσοστό χρηματοδοτούμενων έργων 

4) Ποσοστό υλοποιούμενων εθνικών & ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων διαπεριφερειακής, διασυνοριακής, διακρατικής 
συνεργασίας 
5) Ενέργειες αξιοποίησης αντισταθμιστικών & ανταποδοτικών 
ωφελειών από τη δραστηριοποίηση φορέων 

Παρακολούθηση κόστους 
παρεχόμενων υπηρεσιών - 
Έλεγχος λειτουργικών δαπανών 

1)Μείωση λειτουργικών εξόδων 
2) Ελαχιστοποίηση δαπανών δημοσίων σχέσεων 
3) Κόστος λειτουργίας ανά υπηρεσία 
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Βελτίωση οικονομικού 
προγραμματισμού 

1) Λειτουργικά έσοδα / Λειτουργικές δαπάνες 
2) Εφαρμογές ΤΠΕ που αξιοποιήθηκαν για βελτίωση των 
μηχανισμών προγραμματισμού & παρακολούθησης των 
οικονομικών  
3) Μείωση ανείσπρακτων οφειλών 
4) Προωθούμενα έργα δημιουργίας εσόδων 

Λειτουργική 
Αποτελεσματικότητα 

 

 
ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

Στρατηγικός Στόχος: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας Οδηγοί επίδοσης (KPIs) – Δείκτες Μέτρησης 

Βελτίωση οργανωτικής δομής & 
διοικητικής λειτουργίας / 
Ενίσχυση Εσωτερικού Ελέγχου 
(Εφαρμογή ΣΜΑ) 

1) Διαδικασίες που διαθέτουν Διάγραμμα ροής (Προτυποποίηση 
διαδικασιών) 
2) Λειτουργικότητα Οργανογράμματος (βάσει έρευνας) 
3) Ενέργειες αναβάθμισης της γνώσης των Διοικητικών 
διαδικασιών 
4) Αριθμός εν χρήσει εξοπλισμού υλικοτεχνικής υποδομής / 
Σύνολο απαιτουμένων 
5) Βαθμός διείσδυσης της μέτρησης απόδοσης (βάσει 
ερωτηματολογίου) 

Ενίσχυση Διαφάνειας & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης / 
Βελτίωση αξιοποίησης 
εφαρμογών ΤΠΕ 

1) Αριθμός παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services) 
2) Αριθμός εν χρήσει εφαρμογών πληροφορικής / Σύνολο 
απαιτουμένων 
3) Αναβαθμίσεις εξοπλισμού & συστημάτων 
4) Δράσεις κατάρτισης προσωπικού σε θέματα χρήσης ΤΠΕ 
5) Αριθμός μηχανογραφημένων υπηρεσιών προς σύνολο 
υπηρεσιών που μπορούν να μηχανογραφηθούν 

Ενδυνάμωση Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 

1) Δράσεις ενίσχυσης δημοσίων σχέσεων 
2) Αριθμός συνεργασιών-συμπράξεων με εξωτερικούς φορείς για 
μεταφορά τεχνογνωσίας 
3) Δράσεις ενίσχυσης της πρόσβασης σε πληροφορίες 
4) Ενισχυτικές ενέργειες της επαφής με την κοινότητα 

Αποδοτικότητα Εργαζομένων  

 
ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

Στρατηγικός Στόχος: ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας Οδηγοί επίδοσης (KPIs) – Δείκτες Μέτρησης 

Ενθάρρυνση συνεχούς 
εκπαίδευσης & Ανάπτυξης 
επαγγελματικής κουλτούρας 
ανθρώπινου δυναμικού 

1) Ποσοστό υπαλλήλων που έλαβαν πιστοποιημένη επιμόρφωση, 
κατά Δ/νση και συνολικά 
2) Ποσοστό ικανοποίησης εκτιμώμενων εκπαιδευτικών αναγκών  
3) Αριθμός παραβάσεων κώδικα δεοντολογίας 
4) Ποσοστό υπαλλήλων που συμμετέχουν σε εργασιακές ομάδες 
5) Αριθμός συμμετοχών στελεχών του φορέα σε συνεδρία κ.λπ. 

Αντικειμενική αξιολόγηση & 

αξιοποίηση προσωπικού / 
Ενίσχυση παρακίνησης-κινήτρων 

1) Αριθμός ικανοποιημένων στελεχών / Σύνολο προσωπικού 
(βάσει έρευνας) 
2) Ποσοστό στελεχών με ατομικές κάρτες στοχοθεσίας (BSC) 
3) Αριθμός ηθικών ανταμοιβών-μη χρηματικών προνομίων με 
βάση την απόδοση και τη δημιουργικότητα/πρωτοβουλία 
4) Αριθμός προτάσεων υπαλλήλων για εξελίξεις-βελτιώσεις 

Επάρκεια κατάλληλων στελεχών 1) Ποσοστό κενών θέσεων εξειδικευμένου προσωπικού, ανά 
κλάδο-ειδικότητα, κατά Δ/νση και συνολικά 
2) Ποσοστό υπαλλήλων που έχουν εκπαιδευτεί σε κρίσιμες 
ικανότητες (π.χ. διαχείριση ποιότητας, στοχοθεσία) 
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Σχήμα 9.3 Το μοντέλο BSC για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  

(απλοποιημένο - μόνο ΚΠΕ) 

Στρατηγικός Στόχος: 
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΥΗΜΕΡΙΑ 

 Προστασία Περιβάλλοντος & Βελτίωση 
Ποιότητας Ζωής 

 Ανάπτυξη Κοινωνικής Μέριμνας, Υγείας, 
Εκπαίδευσης, ΔΒΜ, Πολιτισμού & 
Αθλητισμού 

 Ενίσχυση Οικονομίας & Απασχόλησης 

 Αναβάθμιση Υπηρεσιών στον Πολίτη 

 Οικονομική Ανάπτυξη 

ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ-
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 

 Βελτίωση οργανωτικής δομής & 
διοικητικής λειτουργίας / Ενίσχυση 
Εσωτερικού Ελέγχου (Εφαρμογή ΣΜΑ) 

 Ενίσχυση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης / Βελτίωση αξιοποίησης 
εφαρμογών ΤΠΕ  

 Ενδυνάμωση Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

 Αποδοτικότητα Εργαζομένων 

ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

 
Στρατηγικός Στόχος:  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 Ορθολογικότερη οικονομική διαχείριση  

 Παρακολούθηση κόστους παρεχόμενων 
υπηρεσιών - Έλεγχος λειτουργικών 
δαπανών  

 Βελτίωση οικονομικού προγραμματισμού 
  

 Λειτουργική Αποτελεσματικότητα 

ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 Στρατηγικός Στόχος:  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 Ενθάρρυνση συνεχούς εκπαίδευσης & 
Ανάπτυξης επαγγελματικής κουλτούρας 
ανθρώπινου δυναμικού  

 Αντικειμενική αξιολόγηση & αξιοποίηση 
προσωπικού / Ενίσχυση παρακίνησης-
κινήτρων  

 Επάρκεια κατάλληλων στελεχών 

ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

 

Στρατηγικός Στόχος:  
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Στρατηγική 
Επιχειρησιακό Σχέδιο 

Αποστολή 
η άσκηση και διαμόρφωση αναπτυξιακών πολιτικών 
με γνώμονα τις ανάγκες και τη βελτίωση του 
επιπέδου ζωής των πολιτών της, για την οικονομική, 
κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής 
ευθύνης της, μέσω αξιοποίησης των τοπικών και 
περιφερειακών συγκριτικών πλεονεκτημάτων. 
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9.2.3. Διαμόρφωση Στρατηγικών Διασυνδέσεων 

Όπως αναλύθηκε στην ενότητα 4.1, το προτεινόμενο μοντέλο BSC (Πίνακας 

9.1), αποτελείται από τέσσερα ιεραρχικά δομημένα υποσυστήματα τριών επιπέδων, 

καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει μια Προοπτική. Τα τέσσερα υποσυστήματα 

οργανώνονται με την ίδια σειρά όπως οι τέσσερις προοπτικές , ξεκινώντας με το 

υποσύστημα της προοπτικής Ανθρώπινου Δυναμικού στο κάτω μέρος και 

καταλήγοντας στο υποσύστημα της προοπτικής Ενδιαφερόμενων Μερών στην 

κορυφή. Κάθε υποσύστημα έχει έναν Στρατηγικό Στόχο στο πρώτο επίπεδο, τα μέτρα 

αποτελέσματος (Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας - ΚΠΕ) στο δεύτερο επίπεδο και 

τους Οδηγούς επίδοσης (Δείκτες Μέτρησης – KPIs) στο τρίτο επίπεδο. 

Το μοντέλο BSC είναι χτισμένο πάνω στην εξής βασική παραδοχή: η επίδοση 

του οργανισμού στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου κάθε προοπτικής σχετίζεται 

με την επίδοση του οργανισμού στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου της 

προοπτικής του χαμηλότερου επιπέδου. Κάθε μία από τις τέσσερις διαστάσεις της 

BSC συνδέεται με τις άλλες κατά τρόπο που ο στόχος της προηγούμενης προοπτικής 

(ξεκινώντας από την προοπτική Ανθρώπινου Δυναμικού) συμμετέχει ως ΚΠΕ για 

την επίτευξη του Στρατηγικού Στόχου της επόμενης προοπτικής. Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο, όλες τις προοπτικές συμβάλλουν στην επίτευξη του Στρατηγικού Στόχου της 

κορυφαίας προοπτικής της BSC, των Πολιτών-Ενδιαφερόμενων Μερών, η οποία και 

συμπίπτει με την αποστολή της Περιφέρειας. 

Οι προαναφερόμενες σχέσεις αναπαριστώνται και στο Σχήμα 9.1 της ενότητας 

9.1. Η αποδοτικότητα των εργαζομένων, μέσω βελτίωσης των δεξιοτήτων και της 

παραγωγικότητάς τους, δίνει απάντηση στο ζήτημα ενίσχυσης της ικανότητας της 

ΠΔΜ να αλλάζει και να βελτιώνεται, ικανοποιώντας τις τρέχουσες απαιτήσεις της 

νομοθεσίας και των πολιτών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, συμβάλλει άμεσα στη 

λειτουργική αποτελεσματικότητα του οργανισμού. Η συνεχής προσπάθεια για 

βελτίωση της λειτουργίας και των διαδικασιών, στο πλαίσιο των θεσμικών και 

δημοσιονομικών περιορισμών και με γνώμονα την ικανοποίηση των αποδεκτών των 

υπηρεσιών, συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων και των λαθών, 

μέσω συντονισμού και συνεργασίας των τμημάτων, αλλά και της αιρετής διοίκησης. 

Η λειτουργική αποτελεσματικότητα αποτελεί προϋπόθεση για τη βελτίωση της 

οικονομικής κατάστασης της ΠΔΜ ως οργανισμού και την οικονομική της ανάπτυξη. 

Με τη σειρά του, ο βαθμός αποτελεσματικής διαχείρισης των χρηματοοικονομικών 

πόρων προκαθορίζει το μέτρο στο οποίο επιτυγχάνεται ο συνολικός στόχος της 
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ΠΔΜ, για τοπική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία σε οικονομικό και κοινωνικό 

επίπεδο. Ο στόχος αυτός πρακτικά συμπίπτει με την αποστολή της και την 

αρμοδιότητα να ρυθμίζει και να διαχειρίζεται σημαντικό μέρος των δημοσίων 

υποθέσεων με δική της ευθύνη και προς το συμφέρον του τοπικού πληθυσμού . 

9.3. Γενικά Συμπεράσματα  

«Οι άνθρωποι και οι διευθυντές τους εργάζονται τόσο σκληρά για να βεβαιωθούν ότι τα 

πράγματα γίνονται σωστά, που δεν έχουν σχεδόν καθόλου χρόνο για να αποφασίσουν εάν 

κάνουν τα σωστά πράγματα.»   

-Dr. Stephen R. Covey 

1932-2012  

(cited in Rohm, 2002) 

Το να κάνει ένας οργανισμός «τα σωστά πράγματα» και «τα πράγματα σωστά» είναι 

μια πράξη εξισορρόπησης, η οποία απαιτεί αφενός τη διαμόρφωση κατάλληλης 

στρατηγικής αφετέρου την κατάλληλη εφαρμογή της. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 

Howard Rohm (2002), αντιπρόεδρος του Balanced Scorecard Institute, «Ιδιωτικοί και 

δημόσιοι οργανισμοί βρίσκονται συνεχώς στη θέση να προσπαθούν να κάνουν 

περισσότερα με λιγότερα». Η σημερινή δυσμενής οικονομική κατάσταση σε συνδυασμό 

με τις αυξανόμενες πιέσεις για μεταρρυθμίσεις στους οργανισμούς του δημόσιου τομέα 

με βάση το τρίπτυχο αποτελεσματικότητα-οικονομικότητα-διαφάνεια, επιβάλλουν την 

άμεση αντιμετώπιση δύο θεμελιωδών ζητημάτων: Της αποτελεσματικής μέτρησης της 

πραγματικά κρίσιμης απόδοσης και της επιτυχούς παρακολούθησης και υλοποίησης της 

στρατηγικής τους. Η προσέγγιση της Ισορροπημένης Κάρτας Επιδόσεων (Balance 

Scorecard-BSC) αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα δύο ανωτέρω ζητήματα, καθώς 

συνιστά ένα πλαίσιο που όχι μόνο παρέχει μετρήσεις απόδοσης, αλλά βοηθά τα 

διοικητικά στελέχη να αναγνωρίσουν τι πρέπει να γίνει και να μετρηθεί, έχοντας στα 

χέρια τους ένα εργαλείο μετασχηματισμού της στρατηγικής σε αποτελεσματικά 

επιχειρησιακά προγράμματα δράσης.  

Στην παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε η σύνθεση της σχετικής ελληνικής 

νομοθεσίας με ουσιαστικές διαπιστώσεις και ευρήματα από τη διεθνή βιβλιογραφία 

και εμπειρία, αλλά και την εμπειρική έρευνα που διεξήχθη στην Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας, με απώτερο σκοπό την εμπεριστατωμένη πρόταση εφαρμογής ενός 

ολοκληρωμένου Συστήματος Μέτρησης Απόδοσης, με βάση τη μεθοδολογία BSC. 

Μέσω της προτεινόμενης διαδικασίας, διαμορφώθηκε ένα πρότυπο μοντέλο  για το 

συνολικό επίπεδο της Περιφέρειας, το οποία θα μπορούσε να αποτελέσει το 
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έναυσμα για την πιλοτική αρχικά και ολοκληρωμένη μετέπειτα εφαρμογή του σε  

όλα τα επίπεδα του οργανισμού. Ταυτόχρονα, παρέχεται χρήσιμη πληροφόρηση 

στην ανώτερη διοίκηση, αναφορικά με τις διαδικασίες που τα εμπλεκόμενα στελέχη 

μπορούν να ακολουθήσουν πριν αλλά και μετά την εισαγωγή της μεθόδου για την 

επιτυχή εφαρμογή της, βάσει των υφιστάμενων ανασταλτικών παραγόντων. 

Το προτεινόμενο μοντέλο δε συμπίπτει με αυτό που προτάθηκε στο πλαίσιο 

ανάπτυξης Συστήματος Στρατηγικής Διοίκησης στον ελληνικό Δημόσιο Τομέα, το οποίο 

δεν είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες των δημόσιων οργανισμών (βλ. 

υποενότητα 5.2.2., Σχήμα 5.3). Με την παρούσα έρευνα, επιχειρήθηκε ακριβώς η 

κατάλληλη προσαρμογή του θεωρητικού μοντέλου των Kaplan και Norton στα δεδομένα 

και τις απαιτήσεις ενός ΟΤΑ της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, ώστε να μπορέσει να 

αξιοποιηθεί ως πυρήνας της οργάνωσης και λειτουργίας του.  

 Η εμπειρία εφαρμογής της μεθόδου BSC έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι 

ικανοποιεί, με τον αποτελεσματικότερο τρόπο, έναν μεγάλο αριθμό διοικητικών 

αναγκών. Η θεώρηση της στρατηγικής υπό το ισορροπημένο πρίσμα των οπτικών 

γωνιών του μοντέλου βοηθάει τη διοίκηση να εντοπίσει τις αλληλοσυσχετίσεις, 

οδηγώντας την σε βελτιωμένη λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο εφαρμογής της μεθόδου στο δημόσιο τομέα, η παρούσα μελέτη 

επιβεβαιώνει την ευκολία υιοθέτησης της μεθόδου από τους δημόσιους οργανισμούς, 

την ευκολία ενσωμάτωσης των δεικτών στις τέσσερις διαστάσεις της και τη δυνατότητα 

κάλυψης της οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ από τη 

χρηματοοικονομική της διάσταση. 

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η αποφυγή της 

υπερπληροφόρησης με την οποία έρχονται συχνά αντιμέτωπες οι διοικήσεις λόγω 

χρησιμοποίησης μεγάλου αριθμού μετρήσεων, παρέχοντας πολλαπλά οφέλη που 

πηγάζουν κυρίως από την εξοικονόμηση κόστους συλλογής και παρακολούθησης των 

σχετικών δεικτών, αλλά και από την ανάδειξη των πραγματικά κρίσιμων δεικτών για την 

πορεία του οργανισμού. Θέτοντας όρια σχετικά με τον αριθμό και το είδος των μέτρων, 

η προσέγγιση BSC διασφαλίζει στα στελέχη ότι μετρούν τα «σωστά» πράγματα, χωρίς 

να δημιουργεί μία ογκώδη γραφειοκρατική διαδικασία που το πιθανότερο είναι να 

«υποχωρήσει» κάτω από το ίδιο της το βάρος.  

Τα ως άνω οφέλη μπορούν να βοηθήσουν τους υπεύθυνους να εφαρμόσουν 

συστήματα μέτρησης ικανά να ξεπεράσουν τα κοινά προβλήματα των προηγούμενων 

προσπαθειών για τη μέτρηση των επιδόσεων των κρατικών φορέων.  
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9.3.1. Υφιστάμενα Προβλήματα για την Εφαρμογή της BSC 

Η οικοδόμηση και εφαρμογή ενός ΣΜΑ με βάση την BSC πρέπει να θεωρηθεί ως 

ένα «συνεχές ταξίδι» και όχι ως ένα ακόμη έργο - project. Στη διαδρομή υφίστανται και 

μπορεί να ανακύψουν διάφορα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν.  

Εν προκειμένω, από τις δύο φάσεις της εμπειρικής έρευνας προέκυψε μία σειρά 

προβλημάτων στο πλαίσιο του υπό μελέτη οργανισμού, στα οποία προσκρούει 

οποιαδήποτε μεταρρυθμιστική απόπειρα. Τα προβλήματα αυτά, όπως αναφέρθηκαν από 

τα ανώτερα στελέχη της ΠΔΜ, συνοψίζονται στον Πίνακα 9.2. 

Πίνακας 9.2 Υφιστάμενα Προβλήματα για την εφαρμογή ενός ΣΜΑ στην 

ΠΔΜ 

 Ασάφεια αρμοδιοτήτων στο νέο πλαίσιο μεταρρύθμισης που προέκυψε από το 

Πρόγραμμα «Καλλικράτης», παρά την αρχική εξαγγελία ότι «η σαφής οριοθέτηση 

αρμοδιοτήτων» θα αποτελέσει τον «πυρήνα της Νέας Αρχιτεκτονικής» 

 Σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών – Πληθώρα 

συνδιεκπεραιούμενων αντικειμένων 

 Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι 

 Μη ύπαρξη αξιοκρατικού και εξορθολογισμένου συστήματος επιλογής του προσωπικού 

 Μη ύπαρξη αξιοκρατικού και εξορθολογισμένου συστήματος επιλογής προϊσταμένων για 

την προαγωγή στελεχών με ηγετικές ικανότητες και τα απαιτούμενα προσόντα 

 Αναντιστοιχία απαιτούμενων ειδικοτήτων – υφιστάμενου προσωπικού (έλλειψη 

εξειδικευμένου προσωπικού) 

 Μη ορθή κατανομή – αξιοποίηση του προσωπικού («λάθος άνθρωπος σε λάθος θέση») 

 Αναντιστοιχία απαιτούμενων – υφιστάμενων δεξιοτήτων 

 Μη επαρκή επιμορφωτικά προγράμματα (από άποψη διάρκειας, συχνότητας διεξαγωγής, 

περιορισμένης εστίασης στα ανώτερα στελέχη) 

 Έλλειψη απαιτούμενης αντίληψης – κουλτούρας 

 Αρνητικές «συνδικαλιστικές και συντεχνιακές πρακτικές» 

 Πρόβλημα αξιοποίησης και αποτελεσματικής χρήσης της τεχνολογίας 

 Μη ύπαρξη κατάλληλου λογισμικού 

 Αδυναμία – δυσκολία εφαρμογής του περιεχομένου του ΕΠ σε πολλές περιπτώσεις 

 Μεγάλες μισθολογικές ανισότητες ως προς τα επιδόματα αλλά και έλλειψη ειδικών 

επιδομάτων που κρίνονται απαραίτητα  

 Έλλειψη κινήτρων 

 Έλλειψη χρόνου 

Τα ανωτέρω προβλήματα βρίσκονται σε συμφωνία με αυτά που προέκυψαν από την 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (ενότητα 6.2). Τα σημαντικότερα εξ αυτών 

προσδιορίστηκαν και αναλύθηκαν περαιτέρω κατά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων και 

προτάθηκαν τρόποι αντιμετώπισής τους από τα ανώτερα στελέχη (υποενότητα 8.3.4). 

Από την εξέταση του Πίνακα 9.2, προκύπτει ότι τα περισσότερα προβλήματα σχετίζονται 

με το ανθρώπινο δυναμικό και τα συστήματα-δομές που αυτό έχει στη διάθεσή του για να 

επιτελέσει το έργο του.  

Παρά το γεγονός ότι οι στόχοι και τα μέτρα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό  

είναι ζωτικής σημασίας, συχνά παραβλέπονται στο πλαίσιο των δημόσιων 
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οργανισμών (Niven, 2003). Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώθηκε και στην 

προκειμένη περίπτωση, όπου διαπιστώθηκε ανισομερής κάλυψή τους, στο πλαίσιο 

ενός μόνο Στόχου του 4
ου

 Άξονα του Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΠΔΜ (βλ. 

υποενότητες 8.3.2 και 8.3.3, Πίνακες 8.3 και 8.4). 

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι το ΕΠ, παρόλο που είναι απαραίτητο για τη 

διαδικασία προγραμματισμού, την αναζήτηση πόρων και κεφαλαίων, τη στήριξη 

λήψης αποφάσεων και τη ρύθμιση λειτουργικών ζητημάτων, δεν μπορεί να 

υποκαταστήσει ένα Σύστημα Μέτρησης Απόδοσης. Οι δύο αυτοί μηχανισμοί θα πρέπει 

να δρουν υποστηρικτικά και αλληλένδετα, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος των 

διατάξεων του σχετικού θεσμικού πλαισίου (άρθρο 268 Ν. 3852/2010) για εισαγωγή 

μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και 

μέτρησης των αποτελεσμάτων των δράσεων της Περιφέρειας.  Επιπροσθέτως, 

τουλάχιστον κατά την πρώτη εφαρμογή του θεσμού, δεν επιτεύχθηκε ο στόχος της 

ουσιαστικής συμμετοχής των υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού σε όλες τις 

φάσεις διαμόρφωσης και υλοποίησής του, με αποτέλεσμα ο στρατηγικός σχεδιασμός 

της Περιφέρειας να μη γίνεται κατανοητός από όλα τα επίπεδα, και κυρίως από το 

προσωπικό, προκειμένου να υποστηριχθεί εκ των έσω και να ευθυγραμμιστούν οι 

λειτουργίες της (βλ. υποενότητα 8.2.1). 

9.3.2. Προτάσεις για την Επιτυχή Εφαρμογή του Προτεινόμενου 

Μοντέλου BSC, βάσει των Υφιστάμενων Προβλημάτων  

Εν προκειμένω, στο πλαίσιο του υπό μελέτη οργανισμού, με βάση τα 

υφιστάμενα προβλήματα που αναγνωρίστηκαν, προτείνεται: 

 Σύσταση Τμήματος Ποιότητας και Αποδοτικότητας, με αρμοδιότητα τη μέτρηση 

της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, την εκτίμηση των αποτελεσμάτων 

και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της λειτουργίας της Περιφέρειας. Αν και η 

σύσταση μονάδων ποιότητας και αποδοτικότητας προβλέπεται στο άρθρο 6 του Ν. 

3230/2004, από τις διατάξεις του οποίου έχουν εξαιρεθεί οι πρωτοβάθμιοι και 

δευτεροβάθμιου ΟΤΑ (άρθ. 267 παρ. 8 και άρθ. 268 παρ. 15 Ν. 3852/2010), η 

ύπαρξη ενός τέτοιου τμήματος θεωρείται απαραίτητη. Επισημαίνεται ότι, στον 

υφιστάμενο Οργανισμό της ΠΔΜ, οι αντίστοιχες αρμοδιότητες αποτελούν 

αντικείμενο του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων της 

Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (άρθρο 4 παρ. 2 εδ. βγ-βστ, ΠΔ 

146/2010), ενώ συναφείς αρμοδιότητες είναι κατανεμημένες σε διάφορες οργανικές 

μονάδες στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» και δεν 
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ασκούνται επί της ουσίας (αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, Τμήματα 

Συντονισμού και Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη). Η 

συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων σε μία μονάδα αποτελεί το πρώτο απαραίτητο 

βήμα για την εφαρμογή ενός ΣΜΑ. 

 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, προς την 

κατεύθυνση οργανωτικής ευελιξίας, αποσαφήνισης των αρμοδιοτήτων και 

αποφυγής της πολυδιάσπασης των αντικειμένων. Απαιτείται σαφής περιγραφή των 

θέσεων εργασίας και των απαιτούμενων προσόντων για τις θέσεις ευθύνης, αλλά  

και αναδιάρθρωση των μονάδων με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες και την 

καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. 

 Συγκρότηση διατμηματικών ομάδων εργασίας για την υλοποίηση του έργου 

απόδοσης, σε μόνιμη βάση, προς ικανοποίηση της ανάγκης πολυδιάστατης 

αντιμετώπισης των θεμάτων απόδοσης. Με τον τρόπο αυτό, προστίθενται ευέλικτοι 

οριζόντιοι μηχανισμοί συντονισμού και συνεργασίας που εκτείνονται πέρα από τα 

τυπικά ιεραρχικά όρια. 

  Προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government). Οι τεχνολογίες της 

πληροφορικής και τα σύγχρονα μέσα διαδικτυακής επικοινωνίας εξυπηρετούν τους 

στόχους της αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, οικονομικότητας. Η 

δημιουργία σύγχρονης πληροφοριακής υποδομής βασισμένης στις νέες ΤΠΕ 

ενδυναμώνει και ολοκληρώνει τη σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή της  BSC. Αν 

και πολλοί οργανισμοί έχουν εφαρμόσει επιτυχώς τη μέθοδο χωρίς τη χρήση ενός 

Πληροφοριακού Συστήματος Απόδοσης (ΠΣΑ), η αξιοποίηση ενός ΠΣΑ διευκολύνει 

και επιταχύνει τις αναφορές και προωθεί την πλήρη εμβάθυνση και διάχυση της 

BSC σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού (Κυριαζόγλου και Πολίτου, 2005). 

Παράλληλα, επιτυγχάνεται η απαραίτητη απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών 

(π.χ. με την αντικατάσταση των ογκωδέστατων φυσικών αρχείων με ηλεκτρονικά 

και την ηλεκτρονική διατμηματική επικοινωνία) και η καλύτερη ενημέρωση και 

εξυπηρέτηση του πολίτη (π.χ. μέσω ενημερωμένης και έγκυρης ιστοσελίδας και 

δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων). 

 Ανάπτυξη κουλτούρας απόδοσης. Για την αποτελεσματική διοίκηση της απόδοσης, 

απαιτείται μια σειρά παρεμβάσεων, προκειμένου να καλλιεργηθεί το κατάλληλο 

οργανωσιακό κλίμα που παρακινεί και «δεσμεύει» το προσωπικό να 

χρησιμοποιήσει τις γνώσεις - ικανότητες - δεξιότητες που κατέχει για την 

επίτευξη των συνολικών στόχων. Η δημιουργία ενός θετικού εργασιακού 

περιβάλλοντος, απαλλαγμένου από τον αυστηρό γραφειοκρατικό τρόπο 
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διοίκησης, που προωθεί τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των υπαλλήλων 

προϋποθέτει παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν κυρίως: 

 Διασφάλιση κατανόησης της κατεύθυνσης, των προτεραιοτήτων και των 

στόχων της Περιφέρειας αλλά και του ατομικού ρόλου του καθενός από το 

σύνολο του προσωπικού. Η καθιέρωση προσδοκιών και στόχων για το 

προσωπικό με την παροχή ενός σχεδίου δράσης θα βοηθήσει στη διοχέτευση της 

ενέργειας, του ενθουσιασμού και των δεξιοτήτων του προς την εκπλήρωση των 

καθηκόντων. 

 Υπογράμμιση της ιστορικής σημασίας της αποστολής  και του οράματος. Το 

«δέσιμο» της καθημερινής προσπάθειας με ευρύτερα, παγκόσμια και ιστορικά 

θέματα εμποτίζει το μονότονο περιβάλλον εργασίας με μια τεκμηριωμένη 

αίσθηση σπουδαιότητας και μεγέθους.  

 Ενθάρρυνση των εργαζομένων ανεξάρτητα από τη θέση τους ή άλλους 

γραφειοκρατικούς περιορισμούς, η οποία θα ενισχύσει την παρακίνηση, την 

επικοινωνία και το διϋπηρεσιακό συγχρονισμό. Η δημιουργία ομάδων εργασίας 

με τη συμμετοχή προσωπικού όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών και 

βαθμίδων ενισχύει την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων και την αξιοποίηση των 

προσόντων και των γνώσεων όλων. 

 Εμπλουτισμός της εργασίας με ανάθεση ποικιλίας καθηκόντων, ανάλογα με 

τις ατομικές δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα του προσωπικού.  

 Παροχή μέσων διαρκούς πληροφόρησης και ενίσχυση της διαφάνειας  

 Ηγεσία που υποστηρίζει το κλίμα ανοικτής επικοινωνίας και 

ανατροφοδότησης, ελεύθερης διακίνησης των ιδεών και ανάπτυξης 

πρωτοβουλιών - αυτονομίας. Προώθηση της καινοτομίας, μέσω επαίνου των 

καλών ιδεών και της προσπάθειας. 

 Καλλιέργεια κλίματος εργασιακής ειρήνης, εμπιστοσύνης και γόνιμης 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των εμπλεκομένων μερών (εργαζομένων, 

προϊσταμένων, διοίκησης, συνδικαλιστικών σωματείων). 

 Αναβάθμιση και βελτίωση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού. 

Δεδομένης της δυσκολίας κάλυψης των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό με νέες 

προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού, κρίνεται απαραίτητη η εξορθολογισμένη 

αξιοποίηση και ανάπτυξη του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού. Η οικονομική 

κρίση και οι ακολουθούμενες πολιτικές περικοπής των μισθών και συρρίκνωσης 

του δημόσιου τομέα, καθιστούν ανέφικτη την ενίσχυση εξωγενών μέσων 

παρακίνησης - εξωτερικών ανταμοιβών (π.χ. μισθός, αίσθηση ασφάλειας 
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εργασίας). Ως εκ τούτου, ενδείκνυται η υιοθέτηση ενδογενών - εσωτερικών 

ανταμοιβών για την παρακίνηση των δημοσίων υπαλλήλων (π.χ. αναγνώριση, 

αυτοεκτίμηση, αντικειμενική αξιολόγηση, δυνατότητα προσωπικής ανέλιξης και 

αλλαγής θέσης εργασίας, αίσθημα συμβολής στο κοινωνικό σύνολο). Προς την 

κατεύθυνση αυτή απαιτούνται παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν κυρίως: 

 Ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών και εντοπισμός των κενών στις 

δεξιότητες-ικανότητες του προσωπικού. Σχεδιασμός εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στους στόχους του οργανισμού, αλλά 

και στους ατομικούς στόχους προσωπικής ανάπτυξης των υπαλλήλων.  

 Απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων - ικανοτήτων - δεξιοτήτων από το 

σύνολο του προσωπικού, μέσω εφαρμογής δράσεων εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσής του σε θέματα νέων τεχνολογιών, διοίκησης, ποιότητας και 

απόδοσης, που θα το καταστήσει ικανό να ανταποκριθεί στο νέο του ρόλο. 

 Σύνδεση της απόδοσης και της παραγωγικότητας με ένα δίκαιο και αξιοκρατικό 

σύστημα αμοιβών, προς ενεργοποίηση της δυναμικής του ανθρώπινου 

κεφαλαίου. Η παροχή κινήτρων, όπως προαναφέρθηκε, επεκτείνεται σε 

εσωτερικά κίνητρα  

Όπως έχει αναδειχθεί σε όλα τα κεφάλαια της παρούσας μελέτης, η εφαρμογή της 

μεθόδου BSC συνεπάγεται μια θεμελιώδη αλλαγή στη βασική θεώρηση σχετικά με τη 

μέτρηση απόδοσης. Η εμπειρία από την ευρεία εφαρμογή της BSC σε οργανισμούς του 

δημόσιου τομέα κατέδειξε ότι η βασική προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίησή της 

είναι η εμπλοκή και υποστήριξη όλου του υπηρεσιακού και πολιτικού μηχανισμού, τόσο 

κατά τη φάση διαμόρφωσης όσο και κατά τη φάση εφαρμογής της. Ιδιαίτερα 

κρίσιμος αναδεικνύεται ο ρόλος των ανώτερων στελεχών, τα οποία έχουν την πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα του οράματος και των προτεραιοτήτων του οργανισμού, ενώ 

επηρεάζουν την οργανωσιακή κουλτούρα και τη συνολική παρακίνηση όσο 

οποιαδήποτε πολιτική της Διοίκησης.  

Ενώ τα παραδοσιακά, συνήθως εφαρμοζόμενα, συστήματα μέτρησης απόδοσης, 

προερχόμενα από την οικονομική λειτουργία, είναι εστιασμένα στην προσπάθεια 

ελέγχου της συμπεριφοράς των εργαζομένων, η BSC τοποθετεί στο κέντρο τη 

στρατηγική και το όραμα και όχι τον έλεγχο. Οι μετρικές είναι σχεδιασμένες, ώστε να 

τοποθετούν τους ανθρώπους στο συνολικό όραμα, μέσω διαλειτουργικής και 

ομαδικής ευθύνης. Καθορίζει σαφείς στόχους, αλλά όχι τη συμπεριφορά και τις 

ενέργειες που θα υιοθετήσουν οι άνθρωποι της οργάνωσης, προκειμένου να τους 

επιτύχουν.  
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 «Το κλειδί της επιτυχίας είναι η ομαδικότητα» και «η μεγάλη πρόκληση για τις 

διοικήσεις είναι να μπορέσουν να συνεγείρουν το σύνολο του ανθρώπινου 

δυναμικού τους προς την κατεύθυνση της επίτευξης των κοινών στόχων.» 

(Πρωτόπαπας, 2006, σελ. 47). «Χωρίς την αμέριστη συμπαράσταση των υπαλλήλων, 

χωρίς τη συμμετοχή τους σε όλη τη διαδικασία εκσυγχρονισμού και αναμόρφωσης της 

διοίκησης, κανένα μοντέλο, καμιά αξιολόγηση, κανένας στόχος δεν είναι εφικτός. Το 

ανθρώπινο δυναμικό παίζει τον πρώτο ρόλο στη μεταρρύθμιση.» (Τσιότρας, 2008). Η 

δημιουργία και εφαρμογή ενός συστήματος BSC σχετίζεται περισσότερο με την 

«αλλαγή στις καρδιές και το μυαλό» των ανθρώπων και τη διατήρηση των νέων 

κατευθύνσεων, παρά με την επιλογή των μέτρων απόδοσης και την αγορά ή 

ανάπτυξη λογισμικού για την υποστήριξή του. Η αξιοποίηση της BSC ως πλαίσιο 

για την ευθυγράμμιση της οργάνωσης με το ανθρώπινο κεφάλαιο συμβάλλει στη 

δημιουργία ενός οργανισμού υψηλής απόδοσης (Rohm and Halbach, 2003, p. 1).  

Είναι φανερό ότι, χωρίς την κατάλληλη εστίαση της συνολικής προσπάθειας 

στον ανθρώπινο παράγοντα και στις διαδικασίες υποστήριξής του, συντηρώντας ένα 

εργασιακό περιβάλλον όπου οι εργαζόμενοι ακολουθούν μηχανιστικά 

προαποφασισμένες διαδικασίες, είναι αδύνατο να επιτευχθούν μακροπρόθεσμα 

οφέλη. Όταν το εργασιακό περιβάλλον είναι αρνητικό και η ανάγκη για βελτιώσεις 

περιορίζεται στην ικανοποίηση βραχυπρόθεσμων και ευκαιριακών μόνο ωφελειών, 

κάθε προσπάθεια εισαγωγής μεταρρυθμιστικών εργαλείων διοίκησης, όπως η BSC, 

είναι καταδικασμένη να αποτύχει.  

9.4. Περιορισμοί – Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 

Η παρούσα εμπειρική μελέτη έφτασε μέχρι το σημείο κατασκευής ενός 

απλοποιημένου μοντέλου BSC για τη μέτρηση απόδοσης της ΠΔΜ. Επόμενα 

βήματα της διαδικασίας ανάπτυξης του πλαισίου BSC είναι η στοχοθεσία, μέσω 

καθορισμού τιμών στόχευσης για κάθε Δείκτη Μέτρησης που έχει επιλεγεί, και η 

ανάπτυξη πρωτοβουλιών, μέσω προσδιορισμού μιας σειράς δράσεων και έργων για 

κάθε ΚΠΕ, η υλοποίηση των οποίων θα οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων της 

Περιφέρειας. Τελικά βήματα είναι οι μετρήσεις αποδοτικότητας και η 

ανατροφοδότηση του συστήματος, διαδικασίες που παρέχουν στην ηγεσία όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο επίτευξης των στόχων, το εφικτό ή 

μη των υπό εφαρμογή στρατηγικών, καθώς και τη δυνατότητα επανακαθορισμού και 

αναθεώρησής τους, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες (ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270/1-3-

2007, εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΔΑ). 
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Επισημαίνεται ότι το προτεινόμενο ΣΜΑ με βάση τη μέθοδο BSC αναπτύχθηκε 

για το σύνολο του υπό μελέτη οργανισμού, δυνάμενο να αποτελέσει τη βάση για την 

μετέπειτα εμβάθυνσή του (cascading) σε χαμηλότερα επίπεδα και διάχυσή του 

(deployment) σε όλες τις μονάδες και λειτουργίες. Η πολυπλοκότητα των δημοσίων 

οργανώσεων επιβάλλει ανάλογες μεθοδολογικές προσεγγίσεις σε κάθε επίπεδο (Γενικών 

Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και ατόμων-υπαλλήλων). Ωστόσο, είναι δυνατόν 

η διαδικασία να μην επεκτείνεται στο σύνολο του οργανισμού, αλλά να αφορά μόνο 

συγκεκριμένες οργανικές μονάδες. Στην περίπτωση αυτή, η ΠΔΜ θα μπορούσε να 

εφαρμόσει πιλοτικά την BSC σε επίπεδο Διεύθυνσης ή Τμήματος, προκειμένου η εκεί 

επιτυχία να αναπαραχθεί αργότερα στο σύνολο του οργανισμού. 

Περαιτέρω, δεδομένης της πληθώρας θεωρητικών και πρακτικών μοντέλων BSC που 

θα μπορούσαν να υιοθετηθούν ή και να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες των 

δημοσίων οργανισμών, κάθε φορέας πρέπει να επιλέξει το πλαίσιο που θεωρεί 

κατάλληλο, προσαρμόζοντάς το στην ιδιαίτερη φύση του. Ο κάθε οργανισμός, 

αξιολογώντας τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις του, μπορεί να διαφοροποιήσει τις 

Οπτικές Γωνίες, τόσο ως προς τον αριθμό όσο και ως προς το περιεχόμενό τους, να 

εκτιμήσει την ποσότητα και κατανομή των Δεικτών που θεωρεί απαραίτητους, αλλά και 

το σκόπιμο ή μη της εφαρμογής της τεχνικής σε κάποια από τα επιμέρους επίπεδα που 

τον απαρτίζουν (ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270/1-3-2007, εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΔΑ). 

Όπως προαναφέρθηκε στο εισαγωγικό μέρος της παρούσας , τα ευρήματα της 

έρευνας αποτελούν μόνο ενδείξεις της υφιστάμενης συνολικής κατάστασης, καθώς 

αναφέρονται σε έναν συγκεκριμένο οργανισμό. Δεδομένου ότι η ατομική μελέτη 

περίπτωσης δεν ενδείκνυται για γενίκευση των ευρημάτων, η έρευνα θα μπορούσε 

να συμπεριλάβει περισσότερους φορείς της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, και δη 

ΟΤΑ β΄ βαθμού. Η διεύρυνση της εμπειρικής έρευνας σε περισσότερους φορείς θα 

ενίσχυε την αξιοπιστία τεκμηρίωσης των ερευνητικών υποθέσεων και, κατ’ 

επέκταση, την επίτευξη του σκοπού και των στόχων της έρευνας.  

Περαιτέρω, η εφαρμογή στην πράξη της διαμορφωθείσας BSC στον υπό μελέτη 

φορέα, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους, θα επέτρεπε τη μελλοντική 

διερεύνηση και αξιολόγηση της εφαρμογής της και του βαθμού διείσδυσης της 

μέτρησης απόδοσης στον συγκεκριμένο οργανισμό, μέσω ενός δεύτερου 

ερωτηματολογίου που προτείνουν επίσης οι Κυριαζόγλου και Πολίτου (2005, σελ. 

233). Επιπροσθέτως, θα μπορούσε να ενισχύσει το υπάρχον θεωρητικό υπόβαθρο και 

να συμβάλλει στην περαιτέρω θεμελίωση της καταλληλότητας του θεωρητικού 

μοντέλου των Kladogeni and Hatzigeorgiou (2011). 
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Ο βασικότερος περιορισμός, ωστόσο, συναρτάται άμεσα με τον εκπαιδευτικό 

χαρακτήρα της έρευνας και έγκειται στον περιορισμό του αριθμού των ανώτερων 

στελεχών που συμμετείχαν στα στάδια διαμόρφωσης του μοντέλου BSC. Στο 

πλαίσιο της παρούσας μελέτης, για την αξιολόγηση του βαθμού ετοιμότητας της 

ΠΔΜ για τη μέτρηση απόδοσης, επιλέχθηκαν μόνο τα διευθυντικά στελέχη, ενώ η 

έρευνα θα μπορούσε να επεκτείνεται και σε άλλα ιεραρχικά επίπεδα και μέχρι το 

επίπεδο των υπαλλήλων. Για τη διαμόρφωση του τελικού μοντέλου, επιλέχθηκαν τα 

διευθυντικά στελέχη των Διευθύνσεων που θεωρήθηκαν κρίσιμες για το σκοπό της 

έρευνας, ενώ θα μπορούσαν επίσης να συμπεριληφθούν όλα τα επίπεδα διοίκησης, 

μέχρι την αιρετή ηγεσία του φορέα.  

Όπως έχει ήδη επισημανθεί, στην πραγματικότητα, η διαδικασία των 

συνεντεύξεων και η συνακόλουθη σύνθεση των πληροφοριών λαμβάνει τη μορφή 

αλλεπάλληλων συσκέψεων μιας ομάδας κατάλληλα επιλεγμένων ανώτερων 

στελεχών. Προκειμένου μάλιστα να διευρυνθεί η βάση της συναίνεσης, προτείνεται 

η δημιουργία υποομάδων και η συμμετοχή εκπροσώπων όχι μόνο από τις βασικές 

λειτουργίες αλλά και από όλα τα επίπεδα διοίκησης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Διοικητική Οργάνωση της Ελλάδας 
 

Σχήμα (i) Διοικητική Οργάνωση της Ελλάδας 

 
Πηγή: ΥΠΕΣ, 2012. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, σελ. 17 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Ομαδοποίηση Αρμοδιοτήτων Περιφερειών 
 

Πίνακας (i) Αρμοδιότητες Περιφερειών 

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής  

1.1 Φυσικό περιβάλλον 

Προστασία Περιβάλλοντος  

Ορυκτός πλούτος (Καθορισμός λατομικών εκτάσεων κτλ)   

Ενέργεια (Προγράμματα στήριξης επιχειρήσεων αξιοποίησης ήπιων μορφών ενέργειας) 

Διαχείριση/Προστασία υδάτων 

Προγράμματα αντιπυρικής προστασίας δασικών εκτάσεων  

Πολιτική προστασία 

1.2 Οικιστικό περιβάλλον 

Χωρικός σχεδιασμός και αστικές αναπλάσεις 

Μεταφορές – Επικοινωνίες (άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, καθορισμός λειτουργίας 

ΚΤΕΛ κτλ) 

Έργα Χωροταξίας Περιβάλλοντος (γνωμοδότηση για χωροθέτηση  Β.Ε.ΠΕ,Σ.Δ.Ι.Τ, γνωμοδότηση 

για Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων ,κτλ)  

Συγκοινωνιακά έργα 

1.3 Υποδομές – δίκτυα 

Σηματοδότηση και ηλεκτροφωτισμός επαρχιακού δικτύου 

Οδοποιία, οδική κυκλοφορία, κυκλοφοριακές μελέτες 

Αντιπλημμυρικά , αρδευτικά , υδρολητπικά , αντιδιαβρωτικά και εγγειοβελτιωτικά έργα 

Κτιριακά , αρχιτεκτονικά και λιμενικά έργα 

Ηλεκτρομηχανολογικά έργα 

Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός 

2.1. Υγεία και Κοινωνική πρόνοια 

Προστασία της δημόσιας υγείας 

Μονάδες Ψυχικής Υγείας 

 Χώροι άσκησης ιδιωτικού επαγγέλματος υγείας και πρόνοιας 

Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

Εποπτεία ιατρικών, οδοντιατρικών φαρμακευτικών συλλόγων 

Προγράμματα Δημόσιας Υγείας 

Προγράμματα για την πρόληψη από εξαρτησιογόνες ουσίες 

Φαρμακεία   
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Οικονομία και απασχόληση 

3.1 Αναπτυξιακός Προγραμματισμός 

Εφαρμογή προγραμμάτων και έργων 

Αναπτυξιακές μελέτες 

Προώθηση εθνικών στρατηγικών στόχων 

Κίνητρα Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Υποστήριξη Εκτελεστικής Επιτροπής στη σύνταξη Επιχειρησιακού Προγράμματος 

3.2. Οικονομικές δραστηριότητες 

Γεωργία (Φυτική παραγωγή, ποιοτικός και  φυτοϋγειονομικός έλεγχος κτλ.)  

Κτηνοτροφία  

Αλιεία (εκμετάλλευση ιχθυοτρόφων υδάτων) 

Τουρισμός (οριοθέτηση Π.Ο.Τ.Α., σχέδιο ανάπτυξης υποδομών για αντιμετώπιση συνεπειών 

κλιματικής αλλαγής, κτλ.) 

Εμπόριο (ίδρυση , λειτουργία ανώνυμων εταιριών, διενέργεια αγορανομικών ελέγχων , κτλ) 

2.2. Κοινωνική μέριμνα, κοινωνική ενσωμάτωση 

Επιχορήγηση αστικών εταιρειών αντιμετώπισης προβλημάτων από την χρήση εξαρτησιογόνων 

ουσιών 

Έρανοι, λαχειοφόρες και φιλανθρωπικές αγορών 

Έλεγχος της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) 

Έλεγχος των Φορέων παιδικής προστασίας 

Ευπαθείς ομάδες 

2.3. Εκπαίδευση-Δια βίου Μάθηση 

Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ. και Κ.Ε.Κ.) 

Ανώτερες Σχολές Δραματικής τέχνης , Χορού και Κινηματογράφου 

Αδελφοποίηση σχολείων (διεθνείς μαθητικές συναντήσεις) 

Σχολικές εκδρομές 

Σχολικές εφορείες 

2.4. Πολιτισμός. 

Προγράμματα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

Προγράμματα Νέας Γενιάς και εκπαίδευσης ενηλίκων 

Εκδηλώσεις , βραβεία, χορηγίες 

2.5. Αθλητισμός 

Αθλητικά Προγράμματα 

Εποπτεία επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων 
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Βιομηχανία και  Βιοτεχνία  

3.3. Απασχόληση  

Προγράμματα προώθησης της απασχόλησης 

Κοινωνική ενσωμάτωση ανέργων σε εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές 

Γενικές αρμοδιότητες 

4.1. Διοικητικές αρμοδιότητες κρατικού χαρακτήρα  

Χορήγηση αδειών  

Εξυπηρέτηση πολιτών 

Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης 

4.2. Αποφάσεις των περιφερειακών αρχών 

Κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν τα Περιφερειακά Συμβούλια 

Αποφάσεις που εκδίδουν τα Συμβούλια των Περιφερειακών ενοτήτων 

Γνώμη των περιφερειακών αρχών για ειδικά θέματα 

Πηγή: ΕΕΤΑΑ, 2011. Οδηγός κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ο.Τ.Α. β΄ 

βαθμού, σελ. 113-114 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Γενικά Στοιχεία και Εσωτερική Οργάνωση ΠΔΜ  

Πίνακας (ii) Διοικητική Διαίρεση ΠΔΜ 

 
Πηγή: ΥΠΕΣ, 2012. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, σελ. 49 

 

Πίνακας (iii) Έκταση και πληθυσμός ανά Περιφέρεια 

 

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Στοιχεία επίσημης απογραφής έτους 2001 στο ΥΠΕΣ, 2012, ΔΟΜΗ 

ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, σελ. 10 
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Σχήμα (ii) Αναλυτικό Οργανόγραμμα ΠΔΜ 

 

Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών, http://www.ypes.gr/el/Regions/programma/Perifereies/ 
 

http://www.ypes.gr/el/Regions/programma/Perifereies/
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Σχήμα (iii) Συνοπτικό Οργανόγραμμα ΠΔΜ 

 
Πηγή: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ) στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα ΠΔΜ 2011-2014, σελ. 84  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: S.W.O.T. Ανάλυση  
 

Πίνακας (iv) Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης ΠΔΜ 

Δυνατά Σημεία (Strengths) Αδύνατα Σημεία (Weaknesses) 

 Στρατηγική θέση της Περιφέρειας ως προς 

τους οδικούς - αναπτυξιακούς άξονες και τα 

διευρωπαϊκά δίκτυα. Ιδιαίτερη γεωπολιτική 

θέση στα Νοτιοδυτικά Βαλκάνια. 

 Ενεργειακό Κέντρο της χώρας λόγω της 

ύπαρξης - αξιοποίησης σημαντικών 

ορυκτών πόρων και πλούσιου υδάτινου 

δυναμικού. 

 Ύπαρξη αξιόλογων τουριστικών πόρων, 

σημαντικών φυσικών οικοσυστημάτων και 

πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος. 

 Ιστορική παράδοση στην εμπορική 

δραστηριότητα, ιδίως στο γειτονικό 

βαλκανικό χώρο. 

 Δυναμικοί φορείς με εμπειρία στη 

λειτουργία δομών στήριξης της 

επιχειρηματικότητας, της υπαίθρου και 

φορέων της περιφερειακής διοίκησης και 

αυτοδιοίκησης. 

 Λειτουργία του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ 

Δυτικής Μακεδονίας. 

 Ολοκλήρωση σημαντικών έργων βελτίωσης 

της ποιότητας ζωής (Τηλεθέρμανση, 

Ολοκληρωμένη Διαχείριση απορριμμάτων, 

Δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης – 

βιολογικοί καθαρισμοί κ.λπ.). 

 Εντοπισμός οικονομικών δραστηριοτήτων 

με υψηλή προστιθέμενη αξία και εξαγωγικό 

προσανατολισμό (ποιοτικά αγροτικά 

προϊόντα, γουνοποιία, τουρισμός κ.λπ.) 

 Εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό στους 

τομείς της ενέργειας και της γουνοποιίας. 

 Απασχόληση για σημαντικό τμήμα του 

ενεργού πληθυσμού της περιοχής στον 
ενεργειακό τομέα 

Ύπαρξη πόρων ως αντισταθμιστικών 

ωφελειών από τη δραστηριοποίηση της ΔΕΗ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Πρωτοφανής χρηματοοικονομική κρίση που 

πλήττει τη χώρα οδηγώντας σε ύφεση την 

ελληνική οικονομία και έχει επιδεινώσει 

τους μακροοικονομικούς δείκτες της 

Δυτικής Μακεδονίας, της οποίας η 

οικονομία ήδη παρουσίαζε έντονες 

διαρθρωτικές αδυναμίες. 

 Περιορισμένο εύρος κλαδικής εξειδίκευσης 

και μικρό μερίδιο προϊόντων τεχνολογικής 

έντασης ή έντασης γνώσης και υψηλής 

προστιθέμενης αξίας. 

 Υστέρηση δημιουργίας και λειτουργίας 

οργανωμένων παραγωγικών υποδομών και 

δικτύων σε συνδυασμό με την φθίνουσα 

πορεία της βιομηχανικής δραστηριότητας. 

 Υψηλό ποσοστό δεσμευμένης για 

εξορυκτικές δραστηριότητες παραγωγικής 

γης που είτε δεν αξιοποιείται στο σύνολό 

της είτε δεν έχει αποκατασταθεί 

περιβαλλοντικά μετά την ολοκλήρωση των 

ανωτέρω δραστηριοτήτων. 

 Υψηλή γενική και μακροχρόνια ανεργία που 

επιτείνει τις τάσεις φυγής του ενεργού 

πληθυσμού. 

 Απουσία ξένων άμεσων επενδύσεων. 

 Περιορισμένη χωρική κλίμακα ανάπτυξης 

των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

 Χαμηλός βαθμός προσαρμογής του 

πρωτογενή τομέα στη νέα Κοινή Γεωργική 

Πολιτική 

 Ελλιπής διασύνδεση με την Κεντρική και 

νότια Ελλάδα και περιορισμένη δυνατότητα 

για ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών 

λόγω του ελλιπούς σιδηροδρομικού δικτύου 

και της εξαιρετικά περιορισμένης 

δυνατότητας των αερομεταφορών. 

 Επιβάρυνση του αέρα, των επιφανειακών 

και υπόγειων υδάτων και των εδαφών από 

την βιομηχανική και δευτερευόντως από την 

γεωργική δραστηριότητα. 

 Ανεπαρκής συνέργεια και δικτύωση μεταξύ 

των πόλεων και της υπαίθρου και μη 

απόδοση του ρόλου τους στο πλαίσιο του 

περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού. 

 Απουσία αποτελεσματικού περιφερειακού 

συστήματος περίθαλψης. 

 Χαμηλή ελκυστικότητα του αστικού χώρου 

με επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των 

κατοίκων. 

 Ανεπαρκής προβολή και ανάπτυξη ενός 

ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος σε 
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 επίπεδο υποδομών και υπηρεσιών που να 

αναδεικνύει την τοπική ιστορική 

φυσιογνωμία, τον φυσικό πλούτο και τα 

ποιοτικά προϊόντα της Περιφέρειας. 

Ευκαιρίες (Opportunities) Απειλές (Threats) 

 Ολοκλήρωση των καθέτων αξόνων της 

Εγνατίας Οδού και των λοιπών 

διευρωπαϊκών αξόνων που αναμένεται να 

βελτιώσει την προσπελασιμότητα και τη 

διασύνδεση της Περιφέρειας με την 

Κεντρική και Νότια Ελλάδα και τις χώρες 

της Βαλκανικής. 

 Διαρκής αύξηση της ζήτησης τουριστικού 

προϊόντος ποιότητας με βάση το φυσικό 

περιβάλλον και τον πολιτισμό. 

 Υλοποίηση του Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης 

και των λοιπών χρηματοδοτικών μέσων 

(ΕΛΛΑΔΑ, Ειδικά Αναπτυξιακά 

Προγράμματα) και δυνατότητα 

χρηματοδότησης έργων δημοσίου 

χαρακτήρα. 

 Ενίσχυση πολιτικών ένταξης στην 

παραγωγική διαδικασία νέων οικονομικών 

δραστηριοτήτων (πράσινη οικονομία με 

έμφαση στην αξιοποίηση των ΑΠΕ, 

κοινωνική οικονομία, αγροτική οικονομία 

υψηλής παραγωγικότητας και ποιότητας, 

αξιοποίηση των ΤΠΕ σε όλες τις 

οικονομικές δραστηριότητες κ.λπ.) στο 

πλαίσιο μετάβασης της περιοχής στη 

«μεταλιγνιτική περίοδο». 

 Προοπτικές στον τομέα της ενέργειας και 

ιδιαίτερα στην αξιοποίηση των ΑΠΕ και 

στην έλευση του φυσικού αερίου και η 

δυνατότητα προσέλκυσης ιδιωτικών 

κεφαλαίων.  

 Ύπαρξη κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις 

μέσω του νέου Επενδυτικού Νόμου και των 

προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε συνδυασμό 

με την δυνατότητα εφαρμογής νέων 

χρηματοδοτικών μηχανισμών – εργαλείων 

(Jessica, Jeremie, ΣΔΙΤ κ.λπ.). 

 Εφαρμογή πολιτικών ενίσχυσης της 

διακρατικής / διαπεριφερειακής 

συνεργασίας (υγεία, ενέργεια, πολιτισμός, 

εμπόριο, υπηρεσίες κ.λπ.). 

 Ολοκλήρωση των διαδικασιών προώθησης 

της διοικητικής μεταρρύθμισης 

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» στην τοπική 

αυτοδιοίκηση, η οποία μπορεί να δώσει νέα 

αναπτυξιακή πνοή στην Περιφέρεια. 

 Συνεχιζόμενη οικονομική κρίση που 

αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω 

συρρίκνωση της οικονομικής 

δραστηριότητας και της λειτουργίας εν γένει 

της Αυτοδιοίκησης στην Περιφέρεια. 

 Εντεινόμενος ανταγωνισμός λόγω της 

σταδιακής άρσης των περιορισμών στο 

διεθνές εμπόριο και αλλαγές στο 

παραγωγικό περιβάλλον του πρωτογενούς 

τομέα λόγω της νέας Κοινής Αγροτικής 

Πολιτικής. 

 Αλλαγές στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον 

και ιδιαίτερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 

στον τομέα της παραγωγής ενέργειας. 

 Η παραγωγή ενέργειας και από άλλες πηγές 

δρα ανταγωνιστικά στην διατήρηση της 

Περιφέρειας στο μέλλον ως «Ενεργειακό 

Κέντρο» της χώρας. 

 Διόγκωση των κρίσιμων περιβαλλοντικών 

προβλημάτων και επηρεασμός του φυσικού 

πλούτου της περιφέρειας μέσω της 

υπερβολικής αξιοποίησης των φυσικών 

πόρων. 

 Κίνδυνος υπέρβασης της φέρουσας 

ικανότητας του χώρου από την ανάπτυξη 

παραγωγικών δραστηριοτήτων κυρίως στον 

τομέα του τουρισμού (π.χ. Ορεινοί όγκοι, 

περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους). 

 Εξαρτήσεις σε κρίσιμους τομείς 

(οικονομική δραστηριότητα, υγεία, παιδεία) 

από την μητροπολιτική περιοχή της 

Θεσσαλονίκης. 

 Διαφαινόμενη αύξηση ανταγωνισμού στον 

τουρισμό από τις γειτονικές περιοχές της 

Ηπείρου, της Αδριατικής και τις βαλκανικές 

χώρες, μέσω της ευρύτερης προβολής τους. 

 Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και περικοπές των 

επενδυτικών προγραμμάτων της που 

δυσχεραίνουν την ολοκλήρωση δράσεων για 

την προστασία του περιβάλλοντος και την 

μετεγκατάσταση οικισμών. 

 Προβλήματα στην χρηματοδότηση της 

λειτουργίας των προνοιακών υποδομών και 

δομών. 

 Κίνδυνος περιορισμένης επίτευξης των 

στόχων της διοικητικής μεταρρύθμισης 

εξαιτίας της μισθολογικής υποβάθμισης του 

στελεχιακού δυναμικού της Περιφέρειας. 

Πηγή: Προσαρμογή από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΔΜ 2011-2014 – Στρατηγικός 

Σχεδιασμός, σελ. 117 
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Πίνακας (v) Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Εσωτερικής Οργάνωσης 
και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της ΠΔΜ 
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Πηγή: ΑΝΚΟ (ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ) στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα ΠΔΜ 2011-2014 – Στρατηγικός Σχεδιασμός, σελ. 115 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Ερωτηματολόγιο 1ης Φάσης Εμπειρικής Έρευνας 
 

 
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Ετοιμότητας της ΠΔΜ για τη Μέτρηση Απόδοσης 

Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Οι νέες αιρετές Περιφέρειες, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στον απαιτητικό ρόλο που τους 

ανατέθηκε με τη διοικητική μεταρρύθμιση του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), χωρίς όμως 

την αντίστοιχη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και επάρκεια, πρέπει να δώσουν ουσιαστική 

λύση σε δύο θεμελιώδη ζητήματα: Αυτό της αποτελεσματικής μέτρησης της απόδοσης, αλλά και 

επιτυχούς υλοποίησης της στρατηγικής τους. Το μοντέλο της Ισορροπημένης Κάρτας Επιδόσεων 

(Balanced Scorecard – BSC) έχει αποδειχτεί ότι απαντά αποτελεσματικά στα δύο ανωτέρω 

προβλήματα και προτείνεται για τη διοίκηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως το 

καταλληλότερο σύστημα μέτρησης απόδοσης, στρατηγικής διοίκησης και επικοινωνίας που θα της 

εξασφαλίσει διαρκή βελτίωση της δράσης της, με γνώμονα την ικανοποίηση του κοινωνικού συνόλου 

στο τρίπτυχο αποτελεσματικότητα-οικονομικότητα-διαφάνεια. Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει ως 

στόχο, μέσω καταγραφής των βασικότερων στοιχείων που προσδιορίζουν εννοιολογικά την απόδοση, 

να διαγνώσει το βαθμό ετοιμότητας και ανάγκης της ΠΔΜ για εισαγωγή και εφαρμογή ενός τέτοιου 

συστήματος. Δεδομένου του καίριου ρόλου των ανώτερων διοικητικών στελεχών στην προσπάθεια 

διοίκησης απόδοσης, ειδικά στα πρώτα στάδια σχεδιασμού και εισαγωγής της, το ερωτηματολόγιο 

απεστάλη σε όλους τους προϊσταμένους Διεύθυνσης και έχει σχεδιαστεί, ώστε να μην απαιτήσει 

περισσότερο από δέκα έως δεκαπέντε λεπτά του χρόνου σας.  

Παρακαλείσθε θερμά να συμπληρώσετε και να αποστείλετε ηλεκτρονικά τη φόρμα το συντομότερο 

δυνατό και το αργότερο έως την 26η Νοεμβρίου. Σε περίπτωση που επιθυμείτε συμπληρωματική 

ενημέρωση ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στη διεύθυνση lakkitaathan@apdhp-

dm.gov.gr ή στο τηλέφωνο 6948489669.  

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας και το χρόνο που διαθέσατε. 

Με εκτίμηση 

Αθανασία Λακκίτα 

Υπάλληλος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας 

Τμήμα Τοπικής Αυτ/σης & ΝΠ Κοζάνης 

Παρακαλώ επιλέξτε από την παρακάτω λίστα τον τίτλο της Υπηρεσίας σας: 

(Οι πληροφορίες αυτές δεν θα αποκαλυφθούν σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από την ερευνήτρια και 

τον επιβλέποντα καθηγητή της) 

  

Για κάθε ένα από τα παρακάτω ερωτήματα πρέπει να επιλεγεί ένας αριθμός, με βάση την εξής 

βαθμολογική κλίμακα: 

1 = Καθόλου 

2 = Σε μικρό βαθμό 

3 = Σε μέτριο βαθμό 

4 = Σε μεγάλο βαθμό 

5 = Απόλυτα 

1. ΟΡΑΜΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

mailto:lakkitaathan@apdhp-dm.gov.gr
mailto:lakkitaathan@apdhp-dm.gov.gr


155 
 

1.1 Σε ποιο βαθμό υπάρχουν όραμα, αποστολή, επιχειρησιακά σχέδια και στόχοι: 

 
1 2 3 4 5 

Σε επίπεδο 

Περιφέρειας; 
     

Σε επίπεδο 

ιεραρχικών 

μονάδων (Γεν. 

Δ/νση, Δ/νση, 

Τμήμα, Γραφείο); 

     

Σε ατομικό 

επίπεδο (στόχοι); 
     

Σχόλια 

(Αναφέρατε εάν έχουν καθοριστεί όραμα, αποστολή, στόχοι στη δική σας Διεύθυνση ή υπάρχουν 

μόνο σε συνολικό επίπεδο, π.χ. στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος) 

 

1.2 Σε ποιο βαθμό υπάρχει σύστημα επικοινωνίας που χρησιμοποιείται για την ενημέρωση και 

ανατροφοδότηση στρατηγικών, πολιτικών, στόχων προς όλες τις κατευθύνσεις (ανάμεσα σε όλα 

τα διοικητικά επίπεδα, εντός και εκτός Περιφέρειας); 

 
1 2 3 4 5 

 

Καθόλου 
     

Απόλυτα 

Σχόλια 

(Αναφέρατε π.χ. εάν το περιεχόμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος γνωστοποιείται σε όλα τα 

επίπεδα και κυρίως στο προσωπικό, εάν υπάρχει επαρκής πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες και 

συνεργασία μεταξύ των Τμημάτων) 

 

1.3 Σε ποιο βαθμό είναι το όραμα, η αποστολή και η στρατηγική της Περιφέρειας κατανοητά 

και υποστηρίζονται από όλα τα επίπεδα (προσωπικό, εξωτερικοί συνεργάτες, πολίτες, Διοίκηση, 

Περιφερειακό Συμβούλιο); 

 
1 2 3 4 5 

 

Καθόλου 
     

Απόλυτα 

Σχόλια 

(Αναφέρατε π.χ. εάν το περιεχόμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος διαμορφώνεται, 

εφαρμόζεται και αναθεωρείται με συμμετοχικές διαδικασίες στην πράξη) 
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2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

2.1 Σε ποιο βαθμό προσδιορίζονται ποσοτικοποιημένοι στόχοι απόδοσης για όλα τα επίπεδα 

(Διοίκηση, εξωτερικοί συνεργάτες, Επιτροπές, προσωπικό); 

 
1 2 3 4 5 

 

Καθόλου 
     

Απόλυτα 

Σχόλια 

(Αναφέρατε εάν έχουν τεθεί συγκεκριμένοι και ποσοτικά καθορισμένοι στόχοι στη δική σας Δ/νση) 

 

2.2 Σε ποιο βαθμό υπάρχει εγκεκριμένη πολιτική και σύστημα παρακολούθησης και 

αξιολόγησης της απόδοσης σε όλα τα επίπεδα (απόδοση Διοίκησης, ιεραρχικών επιπέδων, 

Επιτροπών, προσωπικού, εξυπηρέτησης, πληροφοριακών συστημάτων); 

 
1 2 3 4 5 

 

Καθόλου 
     

Απόλυτα 

Σχόλια 

(Αναφέρατε εάν υπάρχουν εγκεκριμένες διαδικασίες μέτρησης απόδοσης στη δική σας Δ/νση, π.χ. 

Έλεγχος προόδου και Αναφορές) 

 

2.3 Σε ποιο βαθμό αναφέρονται τα αποτελέσματα της Περιφέρειας (οικονομικά, στόχων 

εξυπηρέτησης, προσωπικού, κοινωνικής ευθύνης, προστασίας και διαχείρισης πόρων, 

προστασίας περιβάλλοντος, κλπ.) σε περιοδικές ή/και ετήσιες αναφορές (annual reports); 

 
1 2 3 4 5 

 

Καθόλου 
     

Απόλυτα 

Σχόλια 

(Αναφέρατε εάν συμμετέχει η δική σας Δ/νση στην παραπάνω διαδικασία) 

 

2.4 Σε ποιο βαθμό υπάρχουν διαδικασίες λήψης διορθωτικών μέτρων όταν προκύπτουν θέματα 

απόδοσης; 

 
1 2 3 4 5 
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Καθόλου 
     

Απόλυτα 

Σχόλια 

(Αναφέρατε εάν υπάρχουν σχετικές διαδικασίες στη δική σας Δ/νση και από πού καθορίζονται, π.χ. 

από το σύστημα απόδοσης/ποιότητας, από τη νομοθεσία ή από την ίδια τη μονάδα) 

 

2.5 Σε ποιο βαθμό συνδέεται η αξιολόγηση της απόδοσης με το σύστημα αμοιβών και παροχών 

(χρηματικών και μη) σε όλα τα επίπεδα (Διοίκηση, Διευθύνσεις/Τμήματα, προσωπικό); 

 
1 2 3 4 5 

 

Καθόλου 
     

Απόλυτα 

Σχόλια 

(Αναφέρατε εάν στη δική σας Δ/νση χρησιμοποιούνται κάποια μέσα αναγνώρισης της απόδοσης) 

 

3. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

3.1 Σε ποιο βαθμό υπάρχει υποστήριξη και ξεκάθαρη δέσμευση της ανώτατης ηγεσίας για την 

απόδοση; 

 
1 2 3 4 5 

 

Καθόλου 
     

Απόλυτα 

Σχόλια 

(Αναφέρατε π.χ. εάν υπάρχουν εξαγγελίες για την ανάγκη εφαρμογής ενός συστήματος μέτρησης 

απόδοσης από φορείς/όργανα της Περιφέρειας) 

 

3.2 Σε ποιο βαθμό υπάρχουν εγκεκριμένοι πόροι για την υποστήριξη (σχεδιασμό / συντήρηση / 

βελτίωση) του συστήματος απόδοσης; 

 
1 2 3 4 5 

 

Καθόλου 
     

Απόλυτα 

Σχόλια 

(Αναφέρατε εάν υπάρχουν προϋπολογισμοί, προτεραιότητες και άλλοι πόροι για θέματα απόδοσης 

στη δική σας Δ/νση, π.χ. εξειδικευμένο προσωπικό, χρόνος εργασίας, κατάλληλο λογισμικό) 
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4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

4.1 Σε ποιο βαθμό είναι όλα τα διοικητικά επίπεδα εκπαιδευμένα στην απόδοση και γνωρίζουν 

να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν σχέδια επίτευξης στόχων; 

 
1 2 3 4 5 

 

Καθόλου 
     

Απόλυτα 

Σχόλια 

(Αναφέρατε εάν τα στελέχη της δικής σας Δ/νσης έχουν την ανωτέρω εκπαίδευση) 

 

4.2 Σε ποιο βαθμό έχουν τα διοικητικά στελέχη τα προσόντα επικοινωνίας και 

διαπραγματεύσεων και είναι σε θέση να καθορίζουν στόχους, να ακούνε τις απαντήσεις, να 

αξιολογούν την απόδοση και να επιτυγχάνουν συμφωνία; 

 
1 2 3 4 5 

 

Καθόλου 
     

Απόλυτα 

Σχόλια 

(Αναφέρατε εάν τα στελέχη της δικής σας Δ/νσης έχουν τις ανωτέρω ικανότητες) 

 

4.3 Σε ποιο βαθμό υπάρχει πρόγραμμα ανάπτυξης εκπαίδευσης και κατάρτισης των 

διοικητικών στελεχών σε θέματα όπως διοίκηση απόδοσης σε σχέση με στόχους, βελτίωση 

διαδικασιών, ανάπτυξη προσόντων ηγεσίας, διαχείριση αλλαγών; 

 
1 2 3 4 5 

 

Καθόλου 
     

Απόλυτα 

Σχόλια 

(Αναφέρατε π.χ. εάν οι ανωτέρω εκπαιδευτικές ανάγκες καλύπτονται επαρκώς από τα επιμορφωτικά 

προγράμματα του ΙΝΕΠ, εάν υπάρχει και αξιοποιείται η δυνατότητα χρησιμοποίησης εξωτερικών 

συνεργατών ή και άλλων μέσων για θέματα εκπαίδευσης στην απόδοση) 
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4.4 Σε ποιο βαθμό υπάρχει πρόγραμμα ανάπτυξης εκπαίδευσης και κατάρτισης των 

διοικητικών στελεχών σε θέματα που αποτελούν αντικείμενο της Περιφέρειας και θα 

βοηθούσαν στην ανάπτυξη και επισκόπηση στόχων σε ατομικό επίπεδο; 

 
1 2 3 4 5 

 

Καθόλου 
     

Απόλυτα 

Σχόλια 

(Αναφέρατε π.χ. εάν οι ανωτέρω εκπαιδευτικές ανάγκες καλύπτονται επαρκώς από τα επιμορφωτικά 

προγράμματα του ΙΝΕΠ, εάν αξιοποιείται η δυνατότητα χρησιμοποίησης εξωτερικών συνεργατών ή 

άλλων μέσων για θέματα εκπαίδευσης που αφορούν το αντικείμενο της δικής σας Δ/νσης) 

 

5. ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

5.1 Σε ποιο βαθμό γίνονται μετρήσεις που αφορούν μη-χρηματοοικονομικά δεδομένα (π.χ. 

διαδικασίες, ανθρώπινο δυναμικό, εξυπηρέτηση πολιτών/επιχειρήσεων, όπως ερωτηματολόγια 

ικανοποίησης, δημοσκοπήσεις μέσω του site της Περιφέρειας, κυτίο παραπόνων, 

παρακολούθηση καταγγελιών κλπ); 

 
1 2 3 4 5 

 

Καθόλου 
     

Απόλυτα 

Σχόλια 

(Αναφέρατε εάν γίνονται μετρήσεις, οικονομικής ή μη φύσεως, στη δική σας Δ/νση και αν 

χρησιμοποιούνται μόνο για έλεγχο και συμμόρφωση ή συνδέονται με στόχους της Δ/νσης) 

 

5.2 Σε ποιο βαθμό έχουν κουλτούρα προσαρμογής η διοίκηση και το προσωπικό σε αλλαγές, 

καινοτόμες ιδέες, τεχνολογίες, μεθόδους και πρακτικές για τη βελτίωση της απόδοσης σε σχέση 

με τις ανάγκες του περιβάλλοντος (εργαζομένων, πολιτών, επιχειρήσεων, οικονομίας, 

κοινωνίας); 

 
1 2 3 4 5 

 

Καθόλου 
     

Απόλυτα 

Σχόλια 

(Αναφέρατε εάν στη δική σας Δ/νση υπάρχει νοοτροπία μεταβολής και βελτίωσης) 

 

Παρακαλώ συμπληρώστε σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι: 
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Έχετε εξοικείωση με θέματα απόδοσης, όπως βελτίωση διαδικασιών, ποιότητας, στοχοθεσία, 

διαχείριση αλλαγών, ομαδική εργασία κλπ (Σπουδές, σεμινάρια κλπ); 

 
1 2 3 4 5 

 

Καθόλου 
     

Απόλυτα 

Έχετε συμμετάσχει στο παρελθόν στην εφαρμογή συστήματος σχετικού με μέτρηση απόδοσης, 

ποιότητας, στοχοθεσία κλπ.; 

 ΝΑΙ 

 ΟΧΙ 

 

  

 

  

Submit
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: Αποτελέσματα 1ης Φάσης Εμπειρικής Έρευνας 

 

 

Γράφημα 1 Βαθμός εξοικείωσης με θέματα απόδοσης  

 

 

Γράφημα 2 Συμμετοχή σε διαδικασία σχετική με θέματα απόδοσης 
 

1. ΟΡΑΜΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

1.1 Βαθμός ύπαρξης οράματος - αποστολής - επιχειρησιακών σχεδίων - στόχων σε όλα 

τα επίπεδα 

 

Γράφημα 1.1.1 Όραμα, αποστολή, επιχειρησιακά σχέδια, στόχοι σε 

επίπεδο Περιφέρειας 

 

1 1 6% 

2 0 0% 

3 5 29% 

4 10 59% 

5 1 6% 

 17 100,00% 

ΝΑΙ 6 35% 

ΟΧΙ 11 65% 

 17 100,00% 

1 1 6% 

2 4 24% 

3 3 18% 

4 6 35% 

5 3 18% 

 17 100,00% 
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 Γράφημα 1.1.2 Όραμα, αποστολή, επιχειρησιακά σχέδια, στόχοι σε 

επίπεδο ιεραρχικών μονάδων 

 

 

Γράφημα 1.1.3 Στόχοι σε ατομικό επίπεδο  
 

1.2 Βαθμός ύπαρξης συστήματος επικοινωνίας προς όλες τις κατευθύνσεις  

 

Γράφημα 1.2 Ύπαρξη συστήματος επικοινωνίας 

 

1.3 Βαθμός κατανόησης και υποστήριξης του οράματος, της αποστολής, της 

στρατηγικής από όλα τα επίπεδα  

1 2 12% 

2 3 18% 

3 5 29% 

4 6 35% 

5 1 6% 

 17 100,00% 

1 2 12% 

2 4 24% 

3 1 6% 

4 7 41% 

5 3 18% 

 17 100,00% 

1 3 18% 

2 5 29% 

3 6 35% 

4 2 12% 

5 1 6% 

 
17 100,00% 
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Γράφημα 1.3 Κατανόηση και υποστήριξη οράματος, αποστολής, 

στρατηγικής 

 

2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

2.1 Βαθμός προσδιορισμού ποσοτικοποιημένων στόχων απόδοσης για όλα τα επίπεδα 

  

Γράφημα 2.1 Καθορισμός στόχων απόδοσης 
 

2.2 Βαθμός ύπαρξης πολιτικής και συστήματος απόδοσης σε όλα τα επίπεδα  

  

Γράφημα 2.2 Πολιτική και Σύστημα απόδοσης 

 

 

1 2 12% 

2 3 18% 

3 9 53% 

4 3 18% 

5 0 0% 

 17 100,00% 

1 4 24% 

2 5 29% 

3 4 24% 

4 4 24% 

5 0 0% 

 17 100,00% 

1 5 29% 

2 7 41% 

3 3 18% 

4 2 12% 

5 0 0% 

 17 100,00% 
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2.3 Βαθμός αναφοράς αποτελεσμάτων  

  

 Γράφημα 2.3 Σύστημα Διοικητικών Αναφορών 

 

2.4 Βαθμός ύπαρξης διαδικασιών λήψης διορθωτικών μέτρων  

 

Γράφημα 2.4 Διαδικασίες λήψης διορθωτικών μέτρων 

 

2.5 Βαθμός σύνδεσης αξιολόγηση απόδοσης με σύστημα αμοιβών-παροχών  σε όλα τα 

επίπεδα  

 

Γράφημα 2.5 Σύνδεση αξιολόγησης απόδοσης με σύστημα αμοιβών-

παροχών 

 

3. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

1 2 13% 

2 6 38% 

3 6 38% 

4 1 6% 

5 1 6% 

 16 100,00% 

1 3 19% 

2 6 38% 

3 3 19% 

4 3 19% 

5 1 6% 

 16 100,00% 

1 10 59% 

2 2 12% 

3 3 18% 

4 2 12% 

5 0 0% 

 17 100,00% 
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3.1 Βαθμός υποστήριξης και δέσμευσης ανώτατης ηγεσίας για την απόδοση 

  

 Γράφημα 3.1 Υποστήριξη και δέσμευση ανώτατης ηγεσίας για την 

απόδοση 

 

3.2 Βαθμός ύπαρξης πόρων για το σύστημα απόδοσης 

 

Γράφημα 3.2 Ύπαρξη πόρων για το ΣΜΑ 

 
4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

4.1 Βαθμός επιπέδου εκπαίδευσης στην απόδοση  

 

Γράφημα 4.1 Επίπεδο εκπαίδευσης στην απόδοση 

 

 

1 3 18% 

2 5 29% 

3 6 35% 

4 3 18% 

5 0 0% 

 17 100,00% 

1 11 65% 

2 1 6% 

3 2 12% 

4 2 12% 

5 0 0% 

 17 100,00% 

1 3 18% 

2 2 12% 

3 9 53% 

4 3 18% 

5 0 0% 

 17 100,00% 
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4.2 Βαθμός επιπέδου ηγετικών προσόντων σε σχέση με την απόδοση  

 

Γράφημα 4.2 Επίπεδο ηγετικών προσόντων σε σχέση με την απόδοση 

 
4.3 Βαθμός ύπαρξης προγράμματος εκπαίδευσης σε θέματα απόδοσης  

 

Γράφημα 4.3 Πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα απόδοσης 

 

4.4 Βαθμός ύπαρξης προγράμματος εκπαίδευσης σε θέματα αρμοδιοτήτων Περιφέρειας  

 

Γράφημα 4.4 Πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα αρμοδιοτήτων 

Περιφέρειας 

 

 
5. ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1 2 12% 

2 1 6% 

3 8 47% 

4 6 35% 

5 0 0% 

 17 100,00% 

1 2 12% 

2 6 35% 

3 5 29% 

4 4 24% 

5 0 0% 

 17 100,00% 

1 3 18% 

2 5 29% 

3 7 41% 

4 2 12% 

5 0 0% 

 17 100,00% 
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5.1 Βαθμός ύπαρξης κουλτούρας μέτρησης  

 

Γράφημα 5.1 Κουλτούρα μέτρησης 

 
5.2 Βαθμός ύπαρξης κουλτούρας αλλαγών 

 

Γράφημα 5.2 Κουλτούρα αλλαγών 

  

1 7 41% 

2 6 35% 

3 2 12% 

4 2 12% 

5 0 0% 

 17 100,00% 

1 1 6% 

2 4 25% 

3 5 31% 

4 5 31% 

5 1 6% 

 16 100,00% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ: Οδηγός Συνέντευξης 2ης Φάσης Έρευνας 

 
Ερωτηματολόγιο για την εφαρμογή στην ΠΔΜ ενός Συστήματος Μέτρησης 

Απόδοσης (ΣΜΑ) με βάση την προσέγγιση της Ισορροπημένης Κάρτας 
Επιδόσεων (BSC) 

Υπηρεσία / θέση 
(Οι πληροφορίες αυτές δεν θα αποκαλυφθούν σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από την ερευνήτρια 
και τον επιβλέποντα καθηγητή της) 

 

Οι ενδεικτικές απαντήσεις που παρατίθενται προέρχονται από την ανασκόπηση των ΕΠ της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και άλλων Περιφερειών, της σχετικής νομοθεσίας και 
νομολογίας, ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας και σκοπό έχουν να διευκολύνουν τη διαδικασία 
της συνέντευξης και όχι να καθοδηγήσουν τις απαντήσεις. 
 
1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
1.1 Ποιες είναι οι βασικές ανάγκες που καλείται να καλύψει ένα ΣΜΑ στην ΠΔΜ;  
Παρακάτω παρατίθεται μια λίστα με στόχους που μπορεί να έχει ένα ΣΜΑ, που πιθανόν 
βρίσκουν εφαρμογή στην περίπτωση της ΠΔΜ.  
(Επιλέξτε μέχρι (3), κατά σειρά προτεραιότητας ή/και αναφέρετε κάποια άλλη ανάγκη) 

 Αποσαφήνιση και αποκόμιση συναίνεσης για το όραμα και τη στρατηγική 

 Μετάδοση της στρατηγικής σε όλα τα επίπεδα και ευθυγράμμιση των στόχων 

 Εστίαση στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων αναγνωρισμένης στρατηγικής 

σπουδαιότητας 

 Σύνδεση της αξιολόγησης και ανταμοιβής με την επίτευξη των στρατηγικών στόχων 

 Ευθυγράμμιση των πόρων και των στρατηγικών πρωτοβουλιών 

 Επένδυση στα διανοητικά και άυλα κεφάλαια 

 Ικανοποίηση της πολιτικής και διοικητικής ανάγκης για βελτίωση της λογοδοσίας 

 Ανταπόκριση στις ανάγκες της κοινωνίας και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών 

 Έλεγχος των παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοση, με στόχο τη βελτίωσή της 

 Εσωτερική επικοινωνία και συνεργασία των μονάδων 

 Ευθυγράμμιση των συστημάτων και των δομών για την κάλυψη των αναγκών των 

πελατών/πολιτών 

 Άλλο:  
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1.2  Υπάρχουν και κατά πόσο είναι εύκολο να εξευρεθούν πόροι, ανθρώπινοι και οικονομικοί, 
για την υποστήριξη ενός ΣΜΑ (εξειδικευμένο προσωπικό, χρόνος εργασίας, πιθανές 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, λογισμικό, εκπαιδευτικές δράσεις & υλικό, πιθανά διοικητικά έξοδα);  
Ιδιαίτερη αναφορά στα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα ή/και στη δυνατότητα 
ανάπτυξης νέου πληροφοριακού συστήματος που θα μπορούσε να υποστηρίξει ένα ΣΜΑ. 

 
 
2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΟΡΑΜΑ - ΑΞΙΕΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
 
2.1 Από την επισκόπηση των αρμοδιοτήτων των Περιφερειών (άρθρο 186 και Αιτιολογική 
Έκθεση Ν. 3852/2010), συνάγεται ότι Αποστολή τους είναι "ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός 
και η υλοποίηση πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου 
ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών". 
Πώς θα μπορούσε η ανωτέρω δήλωση να εξειδικευτεί, ώστε να εκφράζει το λόγο ύπαρξης και τη 
συνεισφορά ειδικά της ΠΔΜ;  
Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά κάποιες δηλώσεις που θα μπορούσαν να προστεθούν στη 
γενική διατύπωση της αποστολής των Περιφερειών.  
(Επιλογή κατά σειρά προτεραιότητας αυτών που εκφράζουν περισσότερο την ΠΔΜ ή/και 
αναφορά άλλων) 

 Άσκηση και διαμόρφωση αναπτυξιακών πολιτικών με γνώμονα τις ανάγκες σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο 

 Βασικός πυλώνας αναπτυξιακού προγραμματισμού για την περιοχή ευθύνης της 

 Προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων με βάση τις ιδιαιτερότητες της περιοχής 

ευθύνης της 

 Βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών της 

 Ενίσχυση της Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω αξιοποίησης των τοπικών και 

περιφερειακών συγκριτικών πλεονεκτημάτων 

 Ικανοποίηση και διευθέτηση των αναγκών και αιτημάτων των πολιτών της 

 Βασικός πυλώνας σχεδιασμού και εφαρμογής πολυετούς αναπτυξιακού σχεδίου ως προς 

όλους τους τομείς τοπικής οικονομίας (πρωτογενούς, δευτερογενούς, τριτογενούς) 

 Οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής ευθύνης της 

 Ολοκληρωμένος αναπτυξιακός σχεδιασμός παρεμβάσεων που απαντούν στις σύγχρονες 

ανάγκες των κατοίκων της Περιφέρειας 

 Άλλο:  
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2.2 Το Αναπτυξιακό όραμα της ΠΔΜ, όπως είναι διατυπωμένο στο ισχύον ΕΠ, είναι: "Βιώσιμη 
Ανάπτυξη με Κοινωνική Συνοχή και τον Πολίτη στο Προσκήνιο". Ποιες άλλες διαστάσεις θα 
μπορούσαν να διέπουν το όραμα, ώστε να παρέχει πιο εύστοχα μια ξεκάθαρη εικόνα της 
μελλοντικής επιθυμητής θέσης της ΠΔΜ; Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά κάποιες διαστάσεις 
που θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν τη Δήλωση Οράματος.  
(Επιλογή κατά σειρά προτεραιότητας αυτών που εκφράζουν περισσότερο την ΠΔΜ ή/και 
αναφορά άλλων) 

 Ισχυρή Περιφέρεια με ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό 

 Ευημερία όλων των πολιτών και κοινωνικών ομάδων της Δυτικής Μακεδονίας 

 Διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια 

 Σύγχρονη και αποτελεσματική Διοίκηση με προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

 Τοπικές ιδιαιτερότητες ως μοχλός ανάπτυξης 

 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 

 Προώθηση των τομέων στρατηγικής σημασίας για την απασχόληση και την ανάπτυξη της 

Περιφέρειας 

 Συνεργασία και συμμετοχή όλων για τη χάραξη ενιαίας στρατηγικής (κοινωνικής, 

πολιτισμικής, επιχειρηματικής) 

 Συμμετοχικό μοντέλο διακυβέρνησης 

 Έξυπνη Ανάπτυξη με συνδυασμένες δράσεις καινοτομίας, έρευνας & τεχνολογίας, 

επιχειρηματικότητας 

 Ανταγωνιστικότητα, ποιότητα και εξωστρέφεια 

 Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας για βιώσιμες θέσεις απασχόλησης 

 Ισχυρή Περιφέρεια με ταυτότητα σύγχρονου μεταφορικού, ενεργειακού και επιχειρηματικού 

κέντρου 

 Άλλο:  

 
 
2.3 Ποιες είναι οι βασικές αξίες - κατευθυντήριες αρχές που θεωρείτε ότι θα προωθήσουν 
δυναμικά την υλοποίηση του οράματος της ΠΔΜ;  
Παρακάτω παρατίθεται μια ενδεικτική λίστα με κατευθυντήριες αρχές-αξίες.  
(Επιλογή κατά σειρά προτεραιότητας μέχρι (6) αρχών που εκφράζουν περισσότερο την ΠΔΜ 
ή/και αναφορά άλλων) 

 Ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήματα των πολιτών 

 Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις 

 Ευημερία όλων των πολιτών και των κοινωνικών ομάδων της Περιφέρειας 

 Ισότιμη μεταχείριση όλων των πολιτών χωρίς διακρίσεις 

 Κοινωνική αλληλεγγύη, δικαιοσύνη και προστασία 

 Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και της μεγαλύτερης δυνατής συναίνεσης 

στις αποφάσεις της 
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 Αποδοτική συνεργασία του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας και ανάπτυξη κοινών 

στόχων και αξιών 

 Ισόρροπη ανάπτυξη των Περιφερειακών Ενοτήτων 

 Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με ΟΤΑ α΄ βαθμού και τοπικούς φορείς 

 Σεβασμός των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης 

 Βέλτιστη αξιοποίηση περιφερειακών πόρων και δυνατοτήτων 

 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 

 Υπευθυνότητα και λογοδοσία 

 Διαφάνεια και χρηστή διαχείριση 

 Άλλο:  

 
  
2.4 Η στρατηγική της ΠΔΜ για την εκπλήρωση της αποστολής και την επίτευξη του οράματός 
της διατυπώνεται στο ΕΠ μέσω ενός συστήματος Αξόνων, Μέτρων και Στόχων. Οι Άξονες του 
στρατηγικού σχεδιασμού είναι προκαθορισμένοι και σύμφωνοι με την οργάνωση των 
αρμοδιοτήτων των Περιφερειών σε θεματικές ενότητες (Ν. 3852/2010).  
Στον παρακάτω πίνακα διπλής εισόδου συσχετίζονται οι (4) προοπτικές του μοντέλου BSC 
(γραμμές) με το περιεχόμενο των (4) Αξόνων (στήλες), με σκοπό τη διαμόρφωση της συνολικής 
ισορροπημένης κάρτας επιδόσεων της ΠΔΜ, με βάση τη διατυπωμένη στο ΕΠ στρατηγική της.  
Πώς μπορεί να δικαιολογηθεί η ανισορροπία κάλυψης που παρατηρείται; 

 

Περιβάλλον 

& Ποιότητα 

Ζωής 

(1ος 

Άξονας) 

Κοινωνική 

Μέριμνα, 

Υγεία, 

Εκπαίδευση, 

ΔΒΜ, 

Πολιτισμός, 

Αθλητισμός 

(2ος 

Άξονας) 

Οικονομία 

& 

Απασχόλησ

η 

(3ος 

Άξονας) 

Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της 

Οικονομικής Κατάστασης της Περιφέρειας  

(4ος Άξονας)  

Οργανωτικ

ή Δομή 

ΠΔΜ 

(Μέτρο 

4.1) 

Παροχή 

Αναβαθμισμένω

ν Υπηρεσιών 

στον Πολίτη 

(Μέτρο 4.2) 

Βελτίωση 

Οικονομικής 

Κατάστασης 

 ΠΔΜ & 

ΝΠ  

(Μέτρο 4.3) 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΩΝ-

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΜΕΡΩΝ  
(Στρατηγικός Στόχος 

περιφερειακής ανάπτυξης: 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ) 

      

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ  
(Στρατηγικός Στόχος: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) 

      

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  
(Στρατηγικός Στόχος: 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

    
(Στόχος 4.2.1) 

 
 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

- ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  
(Στρατηγικός Στόχος: 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) 

    
(Στόχος 4.2.2) 

 
 

Σ
τ
ρ

α
τ
η

γ
ικ

ο
ί 

 Σ
τ
ό

χ
ο

ι 
 ε

σ
ω

τ
ερ

ικ
ή

ς 
 α

ν
ά

π
τ
υ

ξη
ς 



172 
 

 

 
  
3. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΣΜΑ (ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΟΠΗΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ - BSC) 

 
3.1 ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ:  
Για να πετύχει το όραμά της η ΠΔΜ, τι πρέπει να κάνει για να ικανοποιήσει τους αποδέκτες των 
υπηρεσιών της; (3 ερωτήματα: Ποιοι είναι οι αποδέκτες των υπηρεσιών της ΠΔΜ, εξωτερικοί - 
εσωτερικοί, ποιες είναι οι ανάγκες τους και πώς αυτές μπορούν να ικανοποιηθούν;)  
Στον παρακάτω πίνακα διπλής εισόδου συσχετίζονται ενδεικτικές κατηγορίες ενδιαφερόμενων 
μερών (γραμμές) με το περιεχόμενο των Αξόνων Προτεραιότητας (στήλες) και μπορεί να 
βοηθήσει στην αναγνώριση των βασικότερων ενδιαφερόμενων μερών και στην επιλογή των 
Αξόνων-Μέτρων μέσω των οποίων μπορούν να εξυπηρετηθούν (κρίσιμοι παράγοντες 
επιτυχίας).  
Πώς μπορεί να δικαιολογηθεί η ανισορροπία εξυπηρέτησης που παρατηρείται; 
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Άξονας) 
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Απασχόληση 
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Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της 

Οικονομικής Κατάστασης της Περιφέρειας  

(4ος Άξονας)  

Οργανωτική 

Δομή ΠΔΜ 

(Μέτρο 

4.1) 

Παροχή 

Αναβαθμισμένων 

Υπηρεσιών στον 

Πολίτη 

(Μέτρο 4.2) 
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Κατάστασης 
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(Μέτρο 4.3) 
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Υπάλληλοι       

Αιρετοί 
εκπρόσωποι 

      

Προμηθευτές       

Εξωτερικοί 
συνεργάτες 

      

Άλλο       

 



173 
 

 
 
3.2 ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ: Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι παραπάνω 
εξωτερικοί αποδέκτες υπηρεσιών της ΠΔΜ, με βάση τους αντίστοιχους κρίσιμους παράγοντες 
επιτυχίας (Άξονες-Μέτρα), ποιες είναι οι κρίσιμες μετρήσεις;  
Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά προτεινόμενοι Δείκτες Μέτρησης ανά Άξονα-Μέτρο.  
(Επιλογή κατά σειρά προτεραιότητας των (5) καταλληλότερων μετρήσεων ανά Άξονα-Μέτρο 
ή/και αναφορά άλλων) 

 
Προστασία Περιβάλλοντος & Βελτίωση Ποιότητας Ζωής  
(1ος Άξονας) 

 Επιδοτούμενα Προγράμματα σε εξέλιξη 

 Ολοκληρωθείσες Δράσεις Προστασίας - Ανάδειξης φυσικού περιβάλλοντος & Ορθολογικής 

Αξιοποίησης φυσικών πόρων 

 Ολοκληρωθείσες Δράσεις Βελτίωσης Προσβασιμότητας 

 Ολοκληρωθείσες Δράσεις Αναβάθμισης & Συμπλήρωσης τεχνικών υποδομών & 

κοινωφελών δικτύων 

 Παραβιάσεις που αντιμετωπίζουν ποινή / πρόστιμο 

 Διενεργηθέντες εποπτικοί έλεγχοι 

 Δράσεις υποστήριξης Δήμων στην ολοκλήρωση σχετικών έργων 

 Άλλο 

 
 

Ανάπτυξη Κοινωνικής Μέριμνας, Υγείας, Εκπαίδευσης, ΔΒΜ, Πολιτισμού & Αθλητισμού  

(2ος Άξονας) 

 Επιδοτούμενα Προγράμματα σε εξέλιξη 

 Ολοκληρωθείσες Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας-Υγείας 

 Ολοκληρωθείσες Δράσεις Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης 

 Ολοκληρωθείσες Δράσεις Πολιτισμού & Αθλητισμού 

 Εθελοντικές Πρωτοβουλίες 

 Δράσεις διασύνδεσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης & της έρευνας με την τοπική οικονομία 

 Προγράμματα στοχευμένης εκπαίδευσης ενηλίκων για ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 

 Διενεργηθέντες εποπτικοί έλεγχοι δομών 

 Άλλο 

 

 
Ενίσχυση Οικονομίας & Απασχόλησης  

(3ος Άξονας) 

 Επιδοτούμενα Προγράμματα σε εξέλιξη 

 Αναπτυξιακές Μελέτες 



174 
 

 Ολοκληρωθείσες Δράσεις Υποστήριξης & Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας-

Ανταγωνιστικότητας-Εξωστρέφειας 

 Ολοκληρωθείσες Δράσεις Υποστήριξης & Προώθησης της Καινοτομίας-Έρευνας & 

Τεχνολογίας 

 Ολοκληρωθείσες Δράσεις Προώθησης της Απασχόλησης & Καταπολέμησης της Ανεργίας 

 Αριθμός νέων επιχειρήσεων ανά τομέα παραγωγής 

 Δράσεις ενίσχυσης του αγροτικού τομέα & της παραγωγής αγροτικών προϊόντων 

 Δράσεις ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών (clusters) για την ανάδειξη/προώθηση της 

περιφερειακής οικονομίας 

 Διενεργηθέντες εποπτικοί έλεγχοι 

 Δράσεις υποστήριξης & προώθησης των επενδύσεων σε ΑΠΕ & εξοικονόμησης ενέργειας 

Άλλο 

 

 
Αναβάθμιση Υπηρεσιών στον Πολίτη  

(Μέτρο 4.2) 

 Επιδοτούμενα Προγράμματα σε εξέλιξη 

 Μέσος χρόνος ανταπόκρισης των Υπηρεσιών της ΠΔΜ σε αιτήματα (διεκπεραίωσης 

εγγράφων) 

 Αριθμός παραπόνων / καταγγελιών πολιτών-επιχειρήσεων  

 Ποσοστό ικανοποίησης παραπόνων που υποβάλλονται  

 Ολοκληρωθείσες Δράσεις συνέργειας σε περιφερειακό & διαπεριφερειακό επίπεδο για τη 

βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας  

 Αποφάσεις που προϋποθέτουν Δημόσια Διαβούλευση 

 Αριθμός διαδικασιών που έχουν απλουστευθεί στο σύνολο των υφιστάμενων  

 Αριθμός ψηφιοποιημένων αιτήσεων που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας 

 Αριθμός χρηστών ιστοσελίδας (αριθμός επισκέψεων) 

 Αριθμός ικανοποιημένων πολιτών-αποδεκτών των υπηρεσιών της ΠΔΜ / Σύνολο 

ερωτηθέντων (βάσει έρευνας) 

Άλλο 

 
 
 
3.3 ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ: Για να επιτευχθεί ο 
στρατηγικός στόχος της οικονομικής ανάπτυξης της ΠΔΜ ως Οργανισμού, προκειμένου να 
επιτύχει το όραμά της, ποιοι είναι οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας;  
Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά προτεινόμενοι παράγοντες επιτυχίας.  
(Επιλογή κατά σειρά προτεραιότητας των (3) καταλληλότερων παραγόντων ή/και αναφορά 
άλλων) 

 Εξασφάλιση & Αύξηση Εσόδων 

 Μείωση Κόστους 
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 Διεύρυνση Πηγών Εσόδων 

 Bελτίωση οικονομικού προγραμματισμού 

 Παρακολούθηση κόστους παρεχόμενων υπηρεσιών - Έλεγχος λειτουργικών δαπανών 

 Ορθολογικότερη οικονομική διαχείριση 

 Βέλτιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων 

 Άλλο:  
 
 
 
3.4 ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ: Προκειμένου να 
επιτευχθούν οι παραπάνω κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας, ποιες είναι οι κρίσιμες μετρήσεις;  
Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά προτεινόμενοι Δείκτες Μέτρησης.  
(Επιλογή κατά σειρά προτεραιότητας μέχρι (5) μετρήσεων για κάθε έναν από τους (3) κρίσιμους 
παράγοντες επιτυχίας που επελέγησαν παραπάνω ή/και αναφορά άλλων) 

 Αύξηση ρευστότητας 

 Προωθούμενα έργα δημιουργίας εσόδων 

 Ενέργειες αξιοποίησης αντισταθμιστικών & ανταποδοτικών ωφελειών από τη 

δραστηριοποίηση φορέων 

 Μείωση λειτουργικών εξόδων 

 Λειτουργικά έσοδα / Λειτουργικές δαπάνες 

 Έλεγχος - εξορθολογισμός επιδομάτων 

 Ελαχιστοποίηση δαπανών δημοσίων σχέσεων 

 Ποσοστό χρηματοδοτούμενων έργων 

 Ποσοστό υλοποιούμενων εθνικών & ευρωπαϊκών προγραμμάτων διαπεριφερειακής, 

διασυνοριακής, διακρατικής συνεργασίας 

 Επίπεδο κρατικής χρηματοδότησης 

 Ενέργειες αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων ΠΔΜ 

 Δράσεις επιχειρηματικότητας 

 Ποσοστό χρηματοδότησης από μη δημόσιους οργανισμούς ανά επιχειρησιακή περιοχή 

 Άλλο:  
 
 
 
3.5 ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ: Για να επιτευχθεί ο στρατηγικός στόχος της 
λειτουργικής αποτελεσματικότητας της ΠΔΜ ως Οργανισμού, προκειμένου να επιτύχει το όραμά 
της, ποιοι είναι οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας;  
Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά προτεινόμενοι παράγοντες επιτυχίας.  
(Επιλογή κατά σειρά προτεραιότητας των (3) καταλληλότερων παραγόντων ή/και αναφορά 
άλλων) 

 Βελτίωση οργανωτικής δομής και διοικητικής λειτουργίας 

 Ενίσχυση Εσωτερικού Ελέγχου / Εφαρμογή Συστήματος Μέτρησης Απόδοσης 

 Ενίσχυση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 Βελτίωση αξιοποίησης εφαρμογών ΤΠΕ 
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 Ενδυνάμωση Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 Άλλο:  
 
 
 
3.6 ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ: Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω 
κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας, ποιες είναι οι κρίσιμες μετρήσεις;  
Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά προτεινόμενοι Δείκτες Μέτρησης.  
(Επιλογή κατά σειρά προτεραιότητας μέχρι (5) μετρήσεων για κάθε έναν από τους (3) κρίσιμους 
παράγοντες επιτυχίας που επελέγησαν παραπάνω ή/και αναφορά άλλων) 

 Δράσεις βελτίωσης των εργαλείων-μηχανισμών προγραμματισμού & παρακολούθησης των 

οικονομικών 

 Διαδικασίες που διαθέτουν Διάγραμμα ροής (Προτυποποίηση διαδικασιών) 

 Λειτουργικότητα Οργανογράμματος (βάσει έρευνας) 

 Ποσοστό χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε εξέλιξη 

 Αριθμός παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services) 

 Αριθμός μηχανογραφημένων υπηρεσιών προς σύνολο υπηρεσιών που μπορούν να 

μηχανογραφηθούν 

 Αναβαθμίσεις εξοπλισμού & συστημάτων 

 Αριθμός εν χρήσει εφαρμογών πληροφορικής / Σύνολο απαιτουμένων 

 Αριθμός εν χρήσει εξοπλισμού υλικοτεχνικής υποδομής / Σύνολο απαιτουμένων 

 Δράσεις κατάρτισης προσωπικού σε θέματα χρήσης ΤΠΕ 

 Δράσεις ενίσχυσης δημοσίων σχέσεων 

 Αριθμός συνεργασιών-συμπράξεων με εξωτερικούς φορείς για μεταφορά τεχνογνωσίας 

 Δράσεις ενίσχυσης της πρόσβασης σε πληροφορίες 

 Ενέργειες αναβάθμισης της γνώσης των Διοικητικών διαδικασιών 

 Ποσοστό περιστατικών μη νομικής συμμόρφωσης 

 Ενισχυτικές ενέργειες της επαφής με την κοινότητα 

 Άλλο:  

 

 

3.7 ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ: Για να επιτευχθεί ο στρατηγικός 

στόχος της αποδοτικότητας των εργαζομένων της ΠΔΜ, προκειμένου να επιτύχει το όραμά της, 

ποιοι είναι οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας;  

Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά προτεινόμενοι παράγοντες επιτυχίας.  

(Επιλογή κατά σειρά προτεραιότητας των (3) καταλληλότερων παραγόντων ή/και αναφορά 

άλλων) 

 Ενθάρρυνση συνεχούς εκπαίδευσης - ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού 

 Ανάπτυξη επαγγελματικής κουλτούρας ανθρώπινου δυναμικού 

 Αντικειμενική αξιολόγηση & αξιοποίηση προσωπικού 

 Ενίσχυση παρακίνησης - κινήτρων 
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 Επάρκεια κατάλληλων στελεχών 

 Άλλο:  
 
 
 
3.8 ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ: Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
παραπάνω κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας, ποιες είναι οι κρίσιμες μετρήσεις;  
Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά προτεινόμενοι Δείκτες Μέτρησης.  
(Επιλογή κατά σειρά προτεραιότητας μέχρι (5) μετρήσεων για κάθε έναν από τους (3) κρίσιμους 
παράγοντες επιτυχίας που επελέγησαν παραπάνω ή/και αναφορά άλλων) 

 Ώρες πιστοποιημένης εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο 

 Ποσοστό υπαλλήλων που έλαβαν πιστοποιημένη επιμόρφωση, κατά Δ/νση και συνολικά 

 Ποσοστό ικανοποίησης εκτιμώμενων εκπαιδευτικών αναγκών 

 Αριθμός παραβάσεων κώδικα δεοντολογίας 

 Αριθμός συμμετοχών στελεχών του φορέα σε συνεδρία κ.λπ. 

 Ποσοστό υπαλλήλων που συμμετέχουν σε εργασιακές ομάδες 

 Ποσοστό στελεχών με ατομικές κάρτες στοχοθεσίας (BSC) 

 Αριθμός ικανοποιημένων στελεχών / Σύνολο προσωπικού (βάσει έρευνας) 

 Αριθμός ενστάσεων από το προσωπικό 

 Ποσοστό ενστάσεων που δικαιώθηκαν 

 Αριθμός ηθικών ανταμοιβών-μη χρηματικών προνομίων με βάση την απόδοση και τη 

δημιουργικότητα/πρωτοβουλία 

 Ποσοστό κενών θέσεων εξειδικευμένου προσωπικού, ανά κλάδο-ειδικότητα, κατά Δ/νση και 

συνολικά 

 Ποσοστό υπαλλήλων που έχουν εκπαιδευτεί σε κρίσιμες ικανότητες (π.χ. διαχείριση 

ποιότητας, στοχοθεσία) 

 Αριθμός προτάσεων υπαλλήλων για εξελίξεις-βελτιώσεις 

 Άλλο:  
 
 
 
4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΔΜ 
 
4.1 Ποια πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη σας, η κύρια χρήση ενός ΣΜΑ στην ΠΔΜ;  
Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω κάποιες χρήσεις που μπορεί να έχει ένα τέτοιο Σύστημα. 

 Ολοκληρωμένο εργαλείο αναφοράς που καλύπτει όσο δυνατόν περισσότερες παραμέτρους 

απόδοσης 

 Επικοινωνιακό εργαλείο των στόχων και αποτελεσμάτων της Περιφέρειας προς όλες τις 

κατευθύνσεις 

 Εύχρηστος οδηγός που κατευθύνει τις κύριες ενέργειες του προσωπικού σε όλα τα 

ιεραρχικά επίπεδα 

 Εργαλείο για τη διοίκηση, προκειμένου να παρακολουθήσει και αξιολογήσει τη δράση της, 

όπως αυτή αποτυπώνεται στο ΕΠ 
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 Μηχανισμός πληροφόρησης και ανατροφοδότησης για εσωτερική κυρίως χρήση 

 Άλλο:  
 
4.2 Ποια είναι μερικά από τα εμπόδια που μπορεί να αντιμετωπίσει η Περιφέρεια κατά την 
εφαρμογή ενός τέτοιου ΣΜΑ και πώς θα μπορούσαν αυτά να ξεπεραστούν; 

 
  
 

 

 

Στοιχεία Συνεντεύξεων: 

 Στοιχεία συνεντευξιαζόμενων:  

Καρακούλα Άννα 

 

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοίκησης ΠΔΜ 

Πιτσέλης Ζήσης Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 

ΠΔΜ 

Τσορμπατζίδης Θεολόγος 

 

Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού ΠΔΜ 

Τσώκρη Κλεοπάτρα Προϊσταμένη Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης ΠΔΜ 

 

 Τόπος και χρόνος διεξαγωγής συνεντεύξεων: Κοζάνη, Δεκέμβριος 2014  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ: Συνοδευτικά Οδηγού Συνέντευξης  

Σχήμα (iv) Πρότυπο ανάπτυξης συστήματος Στρατηγικής Διοίκησης 
Δημόσιας Οργάνωσης – Διαμόρφωση και Εφαρμογή Στρατηγικής 

 
 

Σχήμα (v) Εξισορροπημένη Μέτρηση Απόδοσης Δημόσιας Οργάνωσης (BSC) 

 
Πηγή: Εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΔΑ, ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270/1-3-2007 «Ανάπτυξη Συστήματος 

Στρατηγικής Διοίκησης (ν. 3230/2004)», σελ. 5, 15 
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Σχήμα (vi) Διαδικασία Ανάπτυξης BSC 


