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ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ABSTRACT) 

Η Λιτή Διοίκηση, αν και ξεκίνησε από τον ιδιωτικό τομέα ως πρότυπο σύστημα βελτίωσης της 

παραγωγής, γρήγορα εξελίχθηκε και υιοθετήθηκε από το Δημόσιο Τομέα. 

Με την παρούσα εργασία επιχειρείται να αποσαφηνιστεί η έννοια της δημόσιας αξίας και η 

διαφορά της από την ιδιωτική. Οριοθετείται  έτσι ο τρόπος εφαρμογής της Λιτής Διοίκησης, ως 

φιλοσοφίας και ως μεθοδολογίας.  

Επισημαίνεται η διαφορά της Λιτής Διοίκησης και των άλλων Συστημάτων Διοίκησης Ποιότητας. 

Τονίζονται οι ιδιαιτερότητες της εφαρμογής της Λιτής Διοίκησης στο Δημόσιο Τομέα και στη 

Διακυβέρνηση γενικότερα, όπου παράγοντες όπως η Στρατηγική, η Ηγεσία, η τυποποίηση, αφ’ 

ενός , η τεχνολογία και οι τεχνικές διαχείρισης διεργασιών, αφ’ ετέρου, παίζουν καθοριστικό ρόλο . 

Ακολουθούν παραδείγματα από την εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης σε χώρες της Ευρώπης και την 

Αμερική και συνοψίζονται τα κυριότερα ευρήματα από την εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης, όπου 

καταδεικνύεται η ανάγκη προσαρμογής  της εργαλειοθήκης της Λιτής Διοίκησης στην κουλτούρα 

του Οργανισμού με επερχόμενες αλλαγές και κύρια στόχευση τη δημιουργία πρόσθετης αξίας για 

τον πελάτη-πολίτη. 

Καταγράφονται οι αποκλίσεις εφαρμογής της Λιτής Διοίκησης,  μεταξύ των διαφόρων Οργανισμών 

του Δημοσίου, οι οποίες προκύπτουν από τις οργανωσιακές αλλαγές που οι  ίδιοι οι Οργανισμοί  

είναι διατεθειμένοι να υιοθετήσουν και  από το βαθμό της δέσμευσης που θέλουν να επιδείξουν στο 

ταξίδι της Λιτής Διοίκησης. 

Τέλος, καταγράφεται συνοπτικά η ελληνική πραγματικότητα, όπου η Λιτή Διοίκηση έχει 

υιοθετηθεί σε μικρό βαθμό. 

Η εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το αν θα αποτελέσει πανάκεια  στα 

προβλήματα του Δημόσιου Τομέα ή μια αποτυχημένη θεωρία, είναι το ερώτημα που τίθεται, εν 

κατακλείδι, για μελλοντική έρευνα στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, η αναδιάρθρωση των Δημοσίων Υπηρεσιών εμφανίζεται 

σχεδόν σε όλες τις πολιτικές εξαγγελίες και συμπεριλαμβάνεται σε κάθε προεκλογική  agenda.  

Προσεγγίσεις όπως αυτή των 3Εs (economy, efficiency, effectiveness – οικονομία, αποδοτικότητα, 

αποτελεσματικότητα), της Καλύτερης Αξίας (Best Value)  και του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ 

(Νew Public Management), αντανακλούν το πνεύμα της αλλαγής και αναμόρφωσης που βασίζεται 

κυρίως στην ανάγκη εξορθολογισμού  της οικονομίας λόγω των περιορισμένων προϋπολογισμών 

και των απαιτούμενων περικοπών στις κρατικές δαπάνες. 

Η Λιτή Διοίκηση ή Διαχείριση (Lean management) ή αλλιώς Λιτός Τρόπος Προσέγγισης 

(Lean thinking), ξεκίνησε από το ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα την αυτοκινητοβιομηχανία Toyota 

σαν μια ριζοσπαστική εναλλακτική λύση έναντι των  παραδοσιακών μεθόδων μαζικής παραγωγής. 

Οι ομαδοποιημένες αρχές  που διέθετε στόχευαν στη βέλτιστη αποδοτικότητα, στην ποιότητα, στην 

ταχύτητα και στη μείωση του κόστους. Η Λιτή Διοίκηση επιδιώκει την εξάλειψη της 

υπερφόρτωσης (ιαπωνικά: Muri),  της ασυνέχειας (ιαπωνικά:Mura) και της σπατάλης (ιαπωνικά: 

Muda)  στην παραγωγική διαδικασία (Ohno, 1988). 

Πρόσφατα  αναδείχθηκε  σε μια πολλά υποσχόμενη και δημοφιλή παράμετρο και για την 

αναμόρφωση  των υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα. Στη σύγχρονη εποχή της επιβεβλημένης 

λιτότητας, η Λιτή Διοίκηση υπόσχεται να διατηρήσει την παραγωγικότητα των υπηρεσιών, να 

βελτιώσει τη χρήση των πόρων και να διατηρήσει την ποιότητα τους. Φαίνεται, δηλαδή, να είναι ο 

παράγοντας που θα ωθήσει τους παρόχους υπηρεσιών να κάνουν «περισσότερα με λιγότερα» -doing 

more with less-  (Radnor and Osborne, 2013, p.266). 

Η τρέχουσα εφαρμογή ωστόσο της Λιτής Διοίκησης στο δημόσιο τομέα, εστιάζει  κυρίως 

στη χρήση τεχνικών εργαλείων και όχι τόσο στην κατανόηση του γενικού πλαισίου εφαρμογής των 

αρχών και της θεωρίας του «λιτού τρόπου». Μοιάζει  έτσι να περιθωριοποιεί σε κάποιες 

περιπτώσεις  τη σπουδαιότητα της έννοιας της «υπηρεσίας», ως κυρίαρχης έννοιας στο Δημόσιο 

Τομέα. Αναμφίβολα η έλλειψη σαφούς κατανόησης της διαδικασίας εφαρμογής και μέτρησης των 

αποτελεσμάτων της Λιτής Διοίκησης είναι ένας σημαντικός παράγοντας  που  επεξηγεί την 

ενδεχόμενη αποτυχία εφαρμογής της. Δεν είναι δυνατόν να διαχειριστούμε το «λιτό τρόπο» χωρίς 

να προβαίνουμε σε μετρήσεις απόδοσης (Behrouzi and Wong, 2011) και χωρίς  να έχουμε 

προσδιορίσει την έννοια της «αξίας», της παροχής υπηρεσίας και του πελάτη-πολίτη. 



 
vi 

ΠΜΣ  στη Δημόσια Διοίκηση  

 

Η αυξανόμενη πίεση που ασκείται στις Δημόσιες Υπηρεσίες σε όλο το  δυτικό κόσμο, 

οδήγησε σε προσήλωση στην μέγιστη αποδοτικότητα, ξεπερνώντας ακόμη και  την εστίαση στην 

αποτελεσματικότητα και στην ισότητα. Πρόκειται για κοινή παρατήρηση που αφορά σε όλες τις  

υπηρεσίες του Δημόσιου.  

Όλο και πιο συχνά τόσο η Κεντρική όσο και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση τείνουν να 

υιοθετήσουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών διαδικασιών - μεθόδων του ιδιωτικού τομέα, όπως, 

για παράδειγμα τον τρόπο «Λιτής Προσέγγισης», τα «6 Σίγμα» (six sigma), τον επανασχεδιασμό 

των επιχειρηματικών διαδικασιών (BPR), το Kaizen  και τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (TQM).  

Είναι, πράγματι, αποκαλυπτικά τα ευρήματα πρόσφατης βιβλιογραφικής ανασκόπησης, η 

οποία, διαπίστωσε προσήλωση στη «Λιτή Διοίκηση», ως μια από τις προαναφερθείσες 

μεθοδολογίες, σε ποσοστό 51% ,από το οποίο το 35% εντοπίστηκε στον τομέα της Υγείας.  

Στα οφέλη της εφαρμογής της Λιτής Διοίκησης συγκαταλέγονται αποτελέσματα ορατά και 

απτά, όπως η ελάττωση του χρόνου αναμονής στο Δημόσιο Τομέα, η μείωση του κόστους 

υπηρεσίας λόγω του περιορισμού των χρησιμοποιούμενων πόρων, αλλά και περαιτέρω «άυλα» 

αποτελέσματα, όπως είναι η αύξηση της παρακίνησης των εργαζομένων, η εργασιακή  ικανοποίηση  

καθώς και η ικανοποίηση των «πελατών- πολιτών» (Radnor and Osborne, 2013).  

Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην αποσαφήνιση του όρου της Λιτής Διοίκησης, στη 

διάκρισή της από  τις  άλλες  μεθοδολογίες που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας και στη 

διάκριση από την ίδια τη  Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.  

Ερευνάται η δυνατότητα της εφαρμογής της Λιτής Διοίκησης στις υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα 

και παρατίθενται «καλές πρακτικές» (Best Practices)  σε χώρες της Ευρώπης και στην Αμερική. 

Το ερευνητικό ερώτημα που διατυπώνεται στο τέλος της μελέτης και μπορεί να αποτελέσει το 

εφαλτήριο για περαιτέρω εμπειρική έρευνα, αφορά στην πρακτική δυνατότητα εφαρμογής της 

Λιτής Διοίκηση στο Δημόσιο Τομέα, στο αν αποτελεί πανάκεια για την επίλυση των παθογενειών 

του Δημοσίου και στο κατά πόσο η «φιλοσοφία» του λιτού τρόπου μπορεί να επηρεάσει την 

έκβαση και διαχείριση των αναγκαίων και επιθυμητών αλλαγών στο Δημόσιο Τομέα. 



 
1 

ΠΜΣ  στη Δημόσια Διοίκηση  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΙΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

1α: Τι είναι η Λιτή Διοίκηση.  Ιστορική αναδρομή. 

Η έννοια της Λιτής Διοίκησης προέκυψε από το Σύστημα Παραγωγής της Αυτοκινητοβιομηχανίας 

Toyota.  

Η Toyota αντιλήφθηκε ότι ένας τρόπος για να βελτιωθεί η οικονομία της Ιαπωνίας ήταν να έρθει 

στο ίδιο επίπεδο, να «φτάσει», τους Αμερικανούς  μέσα σε τρία χρόνια.  Χρειάστηκε βέβαια πολύ 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, για την ακρίβεια 30 χρόνια, για να χτίσει η Toyota  την επιτυχία της 

και να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας (Clark and Kaehler, 2006, 

p.11).  

Ο  Taiitchi Ohno εισήγαγε το Σύστημα Παραγωγής της Toyota (Toyota Production System) που 

αναπτύχθηκε από την εταιρία για να ξεπεράσει τους δύσκολους καιρούς μετά τον Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Λόγω της σκληρής οικονομικής κρίσης το σύστημα TPS αναπτύχθηκε ώστε η εταιρία να 

επιβιώσει με την μικρότερη ποσότητα πόρων. Λόγω της μεγάλης έλλειψης πρώτων υλών, 

οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, το TPS έπρεπε να αντιμετωπίσει την πολιτική της εξάλειψης 

της σπατάλης ως έναν στρατηγικό στόχο προς επίτευξη.  

Η συγκεκριμένη αυτοκινητοβιομηχανία επιβίωσε και ευημερεί λόγω της υψηλής αποδοτικότητας 

και παραγωγικότητας του Συστήματος Παραγωγής της. Τελικά, η έλλειψη πόρων που αρχικά ήταν 

εμπόδιο για την εταιρία, έγινε εκ των υστέρων μια ευκαιρία για να γίνει η Toyota μία 

υποδειγματική κατασκευάστρια. 

   Η Toyota δεν ήταν αυτή που επινόησε τον όρο «Λιτή».  Ο όρος, ωστόσο, χρησιμοποιήθηκε και 

για την ερμηνεία του νέου συστήματος παραγωγής της Toyota.  

Σε αντίθεση με την μαζική παραγωγή της αυτοκινητοβιομηχανίας του Henry Ford, o όρος «λιτή 

παραγωγή» (lean production), επινοήθηκε για να περιγράψει το υψηλής αποδοτικότητας σύστημα, 

που χρησιμοποιούσε το ελάχιστο από κάθε πόρο και παρήγαγε την ίδια αν όχι και μεγαλύτερη 

ποσότητα προϊόντων με ανταγωνιστικό κόστος και ποιότητα . 

Ο όρος «Λιτή» αντιπροσώπευε τις έννοιες της εξοικονόμησης προσπάθειας, της ελαχιστοποίησης 

των προϊόντων εκτός προδιαγραφών και της αγαστής συνεργασίας με τους προμηθευτές για τη 

διαχείριση της ροής  στην παραγωγή. Η σημασία της συνοψίζονταν στη φράση: «Κάνε το σωστό 

πράγμα, σωστά» ( Behrouzi and Wong, 2011, p.389). 
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Η κουλτούρα στην  Toyota  προσανατολιζόταν  στο  να δημιουργεί αξία για τους πελάτες μέσα από 

συνεχιζόμενη και σταθερή προσήλωση στις παραπάνω έννοιες, συμπεριλαμβανομένης και της 

μάθησης από τα ίδια τα λάθη. 

Οι Womack & Jones (Δήμου, 2015, σ.16), περιγράφουν τους μηχανισμούς της Λιτής Επιχείρησης 

τονίζοντας ως βασικό παράγοντα τη «διαφάνεια» των λειτουργιών ώστε να προκύψει  η 

οργανωσιακή μάθηση. Κάθε τομέας και κάθε λειτουργία, για παράδειγμα, μοιράζονται τις  

πληροφορίες που κατέχουν.  

Η Λιτή Διοίκηση αναφέρεται συχνά ως μηχανισμός ελαχιστοποίησης του κόστους, ως συστηματική 

εξάλειψη της σπατάλης, ως μείωση των χρόνων κύκλου. Μία επιχείρηση μπορεί να επιτύχει αυτά 

τα αποτελέσματα χωρίς να θυσιάσει την αποτελεσματικότητά της εάν παράγει ακριβώς ό,τι 

χρειάζεται, στη σωστή ποσότητα και όταν  το  χρειάζεται. 

 

1β: Χαρακτηριστικά & εργαλεία της Λιτής Διοίκησης στην Παραγωγή  

Η μεθοδολογία της Λιτής Διοίκησης περιλαμβάνει εργαλεία και μεθόδους που στοχεύουν στη 

βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης των Οργανισμών.  

Οι τεχνικές της Λιτής Παραγωγής ενυπάρχουν στο βιομηχανικό περιβάλλον, με τη μία ή την άλλη 

μορφή τους, τα τελευταία 85 χρόνια. Όταν εφαρμόζονται μεμονωμένα μπορούν να προσφέρουν 

λογικές και οργανωμένες προσεγγίσεις στην παραγωγή των προϊόντων που ζητούν οι πελάτες. 

Όταν εφαρμόζονται συλλογικά επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αποκτήσουν συγκριτικό 

πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους, παράγοντας υψηλής ποιότητας προϊόντα με 

χαμηλότερο κόστος και μειώνοντας παράλληλα το χρόνο μεταξύ της παραγγελίας και της 

παράδοσης των αγαθών (Radnor and Osborne, 2013). 

Ειδικότερα η παραγωγή JIT (Just In Time), η Αυτονόμηση (Ιαπωνικός όρος: Jidoka) η συνολική 

παραγωγική συντήρηση TPM (Total Productive Maintenance), η χαρτογράφηση ρεύματος αξίας 

VSM (Value Stream Mapping) και η συνεχόμενη βελτίωση (Ιαπωνικός όρος: Kaizen ) αποτελούν 

βασικές μεθόδους της Λιτής Διοίκησης.  

Στη Λιτή Επιχείρηση, οι  βασικές αρχές που παρατηρούνται σύμφωνα με τους Murman et al. 

(Δήμου, 2015, σ.17) είναι οι εξής 
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 Ελάττωση των εκτός προδιαγραφών προϊόντων - εξαφάνιση δραστηριοτήτων που δεν 

προσθέτουν αξία και κατά συνέπεια, απόδοση αξίας στον πελάτη 

 Ανταπόκριση στην αλλαγή -  ευελιξία, προκειμένου να ανταποκριθεί κανείς στις 

εναλλασσόμενες απειλές και να μπορεί να παράγει το προϊόν όταν απαιτείται 

 «Το σωστό πράγμα, στο σωστό τόπο, στη σωστή ώρα και στη σωστή ποσότητα» 

 Αποτελεσματικές σχέσεις μέσα στο ρεύμα αξίας. Οι Οργανισμοί λειτουργούν πιο αποδοτικά 

όταν υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη, σεβασμός, ανταλλαγή πληροφοριών, ανοικτή και 

ειλικρινής επικοινωνία ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) 

 Συνεχής βελτίωση: η θεμελιώδης επιδίωξη της τελειότητας. 

 Ποιότητα εξ’ αρχής 

Οι James P.Womack και Daniel T.Jones, στο βιβλίο τους “Lean Thinking” (1996), αναφέρουν και 

αναπτύσσουν τα παρακάτω πέντε (5) αξιώματα της Λιτής Διοίκησης:  

1. Προσδιορισμός της αξίας: Το πρώτο αξίωμα, εστιάζει στον προσδιορισμό της αξίας σύμφωνα 

με την επιθυμία του πελάτη. 

2. Αναγνώριση της ροής αξίας: Το δεύτερο, αναφέρεται στην αναγνώριση της ροής αξίας για 

κάθε προϊόν, προωθώντας βήματα που προσθέτουν αξία και απομακρύνοντας όλα εκείνα που 

προσθέτουν καθυστέρηση. 

3. Ροή: Το τρίτο αξίωμα, αφορά στο σχεδιασμό της ροής των βημάτων ύστερα από τον 

προσδιορισμό των αναγκών του πελάτη, της αναγνώρισης των βημάτων που προσθέτουν αξία 

στο προϊόν κατά τη διαδικασία παραγωγής του. 

4. Προσέλευση πελατών:  Σύμφωνα με το τέταρτο αξίωμα, η παραγωγή δεν προγραμματίζεται με 

σκοπό να εξυπηρετεί  την πρόβλεψη των πωλήσεων αλλά βάσει των αναγκών του πελάτη, 

δηλαδή το προϊόν να  είναι έτοιμο όπως και όποτε το επιθυμεί ο πελάτης. 

5. Επιδίωξη τελειότητας - Συνεχούς βελτίωσης:  Το πέμπτο αξίωμα, αφορά ουσιαστικά στην 

επίτευξη του στόχου, δηλαδή στην ικανοποίηση των αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη, όσο 

το δυνατόν περισσότερο, μέσω συνεχών βελτιώσεων των διεργασιών παραγωγής και επιδίωξης 

της τελειότητας (Παπαλέξη , 2010 σ.3). 
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1γ: Ο προσδιορισμός του Δημόσιου Τομέα.  Η έννοια της «Αξίας» στον ιδιωτικό και στον 

δημόσιο τομέα. 

Η οριοθέτηση του Δημόσιου τομέα είναι καθοριστικής σημασίας προκειμένου να καταδειχθεί  γιατί 

είναι σημαντικός και πως διαφέρει από τον ιδιωτικό (Douglas et al, 2007). 

Ο Δημόσιος Τομέας απαρτίζεται από Οργανισμούς που παρέχουν  κυβερνητικά αγαθά και 

υπηρεσίες σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο. Το μέγεθος του Δημόσιου Τομέα διαφέρει από χώρα σε 

χώρα. Τα όρια ανάμεσα στους δύο αυτούς τομείς είναι θολά και αλληλεπικαλυπτόμενα εν μέρει. 

Αυτή η αλληλεπικάλυψη δεν διαφοροποιείται μόνο από χώρα σε χώρα αλλά ακόμη και σε τοπικό 

επίπεδο. Για παράδειγμα, το Λονδίνο είναι η μόνη πόλη στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου οι 

συγκοινωνίες δεν έχουν ιδιωτικοποιηθεί (Whatis 2007 web site). 

Δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι παρατηρείται τελευταία μία μετακίνηση των 

Οργανισμών μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. 

Παρά την αύξηση των ιδιωτικοποιήσεων και των εσωτερικών αγορών, ο Δημόσιος Τομέας 

παραμένει διαφοροποιημένος από τον ιδιωτικό σε ένα σημαντικό αριθμό κρίσιμων παραμέτρων: 

 Ο πρωταρχικός σκοπός του Δημόσιου τομέα  δεν είναι η αύξηση του κέρδους, αν και 

υπάρχουν οικονομικοί έλεγχοι και στόχοι. 

 Σύμφωνα με τον Talbot (Douglas et al, 2007, p.499)  οι περισσότερες Δημόσιες Υπηρεσίες 

έχουν τρείς διακεκριμένες περιοχές αρμοδιοτήτων: την εφαρμογή πολιτικής, τη διοικητική 

διαχείριση και τον επαγγελματισμό. Κάθε μία από αυτές έχει το δικό της τρόπο λειτουργίας, 

τα δικά της  ήθη και τις δικές της αξίες που συχνά αντιπαραβάλλονται και κατά συνέπεια 

δημιουργούν συγκρούσεις και αβεβαιότητα. 

 Οι οργανισμοί του Δημόσιου Τομέα υποφέρουν από την έλλειψη σαφήνειας στον 

προσδιορισμό του ποιος είναι ο «πελάτης» τους . 

 Πέρα από τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών οι Δημόσιοι Οργανισμοί έχουν και ένα 

διαφορετικό πλήθος stakeholders να διαχειριστούν, πολλοί από τους οποίους παραμένουν 

και «πελάτες» του Οργανισμού. 

 Ο Δημόσιος Τομέας συχνά υπόκειται στις εναλλαγές των κυβερνητικών διαθέσεων  και 

πολλές φορές μια νέα Διοίκηση έχει ως αποτέλεσμα μια αναδιοργάνωση με νέα όρια και 

συσχετισμούς. Κάθε αναδιοργάνωση καταλήγει συχνά σε αβεβαιότητα, καθώς οι αλλαγές 
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χρειάζονται χρόνο για να εγκαθιδρυθούν και καμία παράμετρος τοιουτοτρόπως δεν φαίνεται να 

είναι ευνοϊκή για την παροχή υπηρεσιών «πρώτης ποιότητας». 

Η ποιότητα των υπηρεσιών  στο Δημόσιο Τομέα φαίνεται να πάσχει από φαινόμενα ετερογένειας 

και ασάφειας. Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν η απεριόριστη ζήτηση, η πολυμορφία των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, οι υψηλές απαιτήσεις και οι περιορισμένοι πόροι, παράγοντες που 

διαφοροποιούν το Δημόσιο από τον ιδιωτικό τομέα σημαντικά.  

Ένας δείκτης που επισημαίνει το μέγεθος και την οικονομική σημασία του δημόσιου τομέα είναι η 

καταγραφή Δημοσίων Οργανισμών ως των πιο μεγάλων εργοδοτών παγκοσμίως. Το Βρετανικό 

Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), για παράδειγμα, είναι ο μεγαλύτερος κρατικός εργοδότης της 

Ευρώπης. Στους μεγαλύτερους ανά τον κόσμο  κρατικούς εργοδότες  συγκαταλέγονται ο  Κινεζικός 

Στρατός, οι Ινδικοί Σιδηρόδρομοι και το Αμερικανικό Υπουργείο  Άμυνας (Douglas et al, 2004, 

p.500). 

Σε Οργανισμούς αυτού του μεγέθους, μικρές βελτιώσεις μπορούν να αποφέρουν μεγάλη 

εξοικονόμηση δαπανών και ασφαλώς υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων που μπορούν να  

παράγουν ιδέες οι οποίες θα υλοποιήσουν αυτές τις βελτιώσεις. Κατ’ αναλογία, στους μεγάλους 

Οργανισμούς είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοσθεί μια σημαντική βελτιωτική πρωτοβουλία χωρίς 

μεγάλη επένδυση. 

Όλα τα αξιώματα και οι αρχές της Λιτής Διοίκησης εστιάζονται τόσο γύρω από την καλύτερη 

διαμόρφωση των λειτουργικών διεργασιών όσο και γύρω από την ενθάρρυνση της αλλαγής της  

συμπεριφορικής κουλτούρας,  επικεντρώνοντας τελικά το ενδιαφέρον στη δημιουργία αξίας.  

Είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε την «αξία» στην παροχή της δημόσιας υπηρεσίας λόγω του ότι 

μερικές οργανωτικές λειτουργίες και διεργασίες, δε συνεισφέρουν άμεσα στην προσθήκη της 

«αξίας» ιδίως στα μάτια του πελάτη-πολίτη ,σύμφωνα με τον Halachmi (Radnor & Osborne,2013, 

p.273).  

 Οι παραδοχές που καταγράφουν οι ερευνητές- χωρίς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να υπάρξει η 

Λιτή Διοίκηση – συνοψίζονται στα εξής (Radnor  and Osborne, 2013,p.268 ): 

 Προσδιορισμός της έννοιας της «αξίας» και της «σπατάλης»,  από τη μεριά του πελάτη 

 Δημιουργία αξίας, είτε με τη μείωση της «σπατάλης» και κατά συνέπεια με μείωση του 

κόστους του προϊόντος ή της υπηρεσίας, είτε με την αύξηση δραστηριοτήτων που 

προσθέτουν αξία χωρίς να αυξάνουν το κόστος του προϊόντος ή της υπηρεσίας. 
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 Εκτίμηση της σημασίας ύπαρξης προσδιορισμένου και μετρήσιμου πλεονεκτήματος για τον 

Οργανισμό με τη μείωση δραστηριοτήτων που δεν προσθέτουν αξία.  

 Αποδέσμευση των πόρων διαμέσου των προαναφερθεισών διεργασιών με στόχο τη  

διευκόλυνση του Οργανισμού. 

 Κατανόηση του δόγματος «αξία για τον πελάτη», δόγμα που βρίσκεται στον πυρήνα της 

Λιτής Διοίκησης. 

Σε αντίθεση με τον προσδιορισμό της «αξίας» στον ιδιωτικό τομέα και στην παραγωγή,  η 

οριοθέτηση της «δημόσιας αξίας» προσδιορίζεται  ως αποτέλεσμα προκλήσεων και προβλημάτων 

που προέκυψαν από την εφαρμογή του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ (New Public Management) 

κυρίως στη διάρκεια της δεκαετίας του 1980. 

 Ο προσδιορισμός της δημόσιας αξίας έχει  αυξημένο ενδιαφέρον ιδίως ως προς τo τι μπορεί 

να χαρακτηριστεί δημόσια αξία, κάτι που σηματοδοτεί την γρήγορη μεταστροφή από την ισχυρή 

ιδεολογική προσέγγιση της Αγοράς στην Κρατική Πρόνοια.  

Αυτό, εν μέρει, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια αναγνώριση του ότι οι εγγενείς αξίες στις 

Δημόσιες Υπηρεσίες  μπορεί να μην είναι ολικά κατευθυνόμενες από την οικονομική αποτίμηση 

των αγορών , όπως παρατηρεί ο Μoore (O’Flynn, 2007, p. 358).  

Οι συζητήσεις γύρω από τη δημόσια αξία εντείνονται και αποκτούν αυξανόμενο ενδιαφέρον, όμως 

ο ακριβής ορισμός της παραμένει ακόμη ασαφής. 

Η Δημόσια αξία έχει περιγραφεί ως ένα πολυδιάστατο οικοδόμημα-μια αντανάκλαση των 

προτιμήσεων των πολιτών, που εκφράζεται συλλογικά μέσω της διαμεσολάβησης αυτών που 

ασκούν την πολιτική. Δημιουργείται όχι μόνο μέσω των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται αλλά 

και δια μέσου διαδικασιών που μπορούν να εγκαθιδρύσουν το αίσθημα της εμπιστοσύνης και  της 

νομιμότητας (O’Flynn, 2007). 

Θεωρητικοί και εμπειρογνώμονες, όπως οι Kelly, Mulgan & Muers,  έχουν προσδιορίσει την 

δημόσια αξία ως «την αξία που δημιουργείται από την Κυβέρνηση μέσω των υπηρεσιών, των 

νόμων των διαταγμάτων και των νομοθετικών πράξεων» (O’Flynn,2007, p. 358).  

Ο Stoker (O’Flynn, 2007, p.359) περιγράφει τη δημόσια αξία ως το άθροισμα των ατομικών 

προτιμήσεων των χρηστών και παρόχων των δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίες έχουν προκύψει από 

τις αξιολογήσεις των αξιωματούχων από κοινού με τους βασικούς stakeholders. 
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 Οι Horner & Hazel (O’Flynn, 2007, p.358), περιγράφουν με αρκετή σαφήνεια τη δημόσια αξία, 

αναφέροντας χαρακτηριστικά: « Σκεφτείτε τους πολίτες ως μετόχους στον τρόπο που δαπανώνται οι 

φόροι που πληρώνουν. Η αξία μπορεί να δημιουργηθεί  μέσω της οικονομικής ευμάρειας, της 

κοινωνικής συνοχής ή της πολιτιστικής ανάπτυξης. Ουσιαστικά, η αξία -όπως για παράδειγμα- οι 

καλύτερες υπηρεσίες, η βελτίωση της εμπιστοσύνης  ή το κοινωνικό κεφάλαιο,  η αποφυγή ή η 

εξάλειψη κοινωνικών προβλημάτων, αποφασίζεται από τους ίδιους τους πολίτες. Οι πολίτες το 

πράττουν μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες, όχι μόνο μέσα από την κάλπη, συμμετέχοντας σε 

έρευνες  και διαβουλεύσεις, για παράδειγμα…». 

Σύμφωνα με τον Moore (O’Flynn, 2007, p.359), η δημιουργία της δημόσιας αξίας πρέπει να 

αποτελεί την κύρια δραστηριότητα των στελεχών του δημοσίου τομέα όπως ακριβώς και στον 

ιδιωτικό τομέα.  

Στην προσπάθειά του να διευκρινίσει το παράδειγμα της δημόσιας αξίας ο Stoker, αναπτύσσει 

τέσσερεις βασικές προϋποθέσεις. 

 Σύμφωνα με την πρώτη, οι δημόσιες επεμβάσεις προσδιορίζονται από την αναζήτηση της 

δημόσιας αξίας, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με το ζήτημα  που συχνά επικαλούνται οι 

οικονομολόγοι, δηλαδή τη χρεωκοπία των αγορών. 

 Η δεύτερη αναφέρεται στο ευρύ φάσμα των stakeholders  που διαθέτουν τη νομιμοποίηση και 

πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις κυβερνητικές δραστηριότητες, κάτι που έρχεται σε έντονη 

αντίθεση με το παραδοσιακό μοντέλο, που υποδεικνύει μια πιο συλλογική και συμβουλευτική 

προσέγγιση.  

Η τρίτη αναφέρεται στην υιοθέτηση μιας πιο ανοιχτής αντιμετώπισης αναφορικά με τις παροχές, 

σύμφωνα με την οποία, δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτή μια προσέγγιση κοινή για όλα, αλλά κάθε 

περίπτωση να εξετάζεται ξεχωριστά.  

 Τέλος, μια προσέγγιση προσαρμοσμένη και βασισμένη στη μάθηση είναι απαραίτητη για την 

παροχή δημόσιων υπηρεσιών. Αυτό φαίνεται να ταιριάζει ιδανικά στα μοντέλα που εστιάζουν στη 

δικτύωση, αλλά σίγουρα έρχεται σε αντίθεση με τα μοντέλα που υποστηρίζουν την προσέγγιση στις 

αξίες της Αγοράς, οι οποίες σε μερικές περιπτώσεις φαίνονται πιο κατάλληλες. 

Οι ερευνητές Kelly, Mulgan & Muers,  στη μελέτη τους  το 2002 για την Αγγλική Προεδρία της 

Κυβερνήσεως, προσδιόρισαν τρία βασικά δομικά στοιχεία της δημόσιας αξίας (O’Flynn,2007, 

p.359-360). 
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Το πρώτο στοιχείο αφορά στις υπηρεσίες και παρέχει το μέσο δημιουργίας δημόσιας αξίας, μέσω 

πραγματικών συναντήσεων με τους χρήστες  ή τους «πελάτες» των υπηρεσιών και την κατανομή 

των σχετιζόμενων με αυτές αξιών της ισότητας, νομιμότητας και αμεροληψίας.  

Το δεύτερο, σχετίζεται κυρίως με την αλληλοεπικάλυψη των υπηρεσιών σε  μεγάλο βαθμό.          

Οι ερευνητές, όμως, διατείνονται ότι θα πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά καθώς συμπεριλαμβάνει 

πολύ υψηλότερες φιλοδοξίες, όπως για παράδειγμα η εθνική ασφάλεια, η ελάττωση της φτώχειας ή 

η δημόσια υγεία. Για παράδειγμα, οι υπηρεσίες συλλογής  απορριμμάτων  μπορεί να παρέχουν 

βολικά και αισθητικά αποτελέσματα για τους χρήστες αλλά το να παρέχει το Δημόσιο καλύτερη 

και ευρύτερη περίθαλψη στους πολίτες  αποτελεί μια ελπιδοφόρα προοπτική για αυτούς.  

Αυτό αντικατοπτρίζει ουσιαστικά και  τη διαφορά μεταξύ της «ιδιωτικής αξίας» (για παράδειγμα η 

συλλογή απορριμμάτων) και της «δημόσιας αξίας» (για παράδειγμα η προστασία της δημόσιας 

υγείας), κάτι που διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στη διάκριση της δημόσιας και ιδιωτικής δράσης.  

Το τρίτο στοιχείο συνδέεται με την εμπιστοσύνη, τη νομιμότητα και την πεποίθηση υποστήριξης 

που παρέχει η κυβέρνηση προς τους πολίτες, αν και οι συγγραφείς συχνά διαφωνούν αν αυτά είναι 

βασικά στοιχεία στη δημιουργία της δημόσιας αξίας. 

 Ωστόσο, ακόμη και αν  οι υπηρεσίες παρέχονται και  οι στόχοι επιτυγχάνονται,  η ενδεχόμενη 

ύπαρξη ελλείμματος εμπιστοσύνης προς το Δημόσιο από τους πολίτες, θα κατέστρεφε τη 

δημιουργία της δημόσιας αξίας. 

Ο Christopher Hood (1991), παραθέτει τρείς διαφορετικές «οικογένειες αξιών» που εμφανίζονται 

ευρέως στις συζητήσεις γύρω από τον διοικητικό σχεδιασμό. Οι αξίες αυτές συνοψίζονται σε 

γενικές γραμμές στις  αξίες τύπου «Σίγμα» (sigma-type values), που σχετίζονται με την 

εξοικονόμηση πόρων και τη λιτότητα, στις αξίες τύπου «Θήτα» (theta-type values), που 

εστιάζουν κυρίως στην εντιμότητα και την αμεροληψία και στις αξίες τύπου «Λάμδα» (lambda-

type values), που  εστιάζουν στην ασφάλεια και στις δυνάμεις αντίστασης.  

Οι αξίες τύπου «Σίγμα» αντιστοιχίζουν πόρους με οριοθετημένα καθήκοντα. Εδώ συναντάμε 

διοικητικές αξίες που συνδέονται με την αντιστοίχιση πόρων και καθηκόντων με ένα τρόπο 

προδιαγεγραμμένο αμυδρά. Οι αρχές αυτές είναι βασικές, κυρίαρχες και παραδοσιακές στη 

Δημόσια Διοίκηση. Από αυτή την οπτική γωνία, η φειδώ στη χρήση των πόρων σε σχέση με τους 

στόχους που έχουν τεθεί αποτελούν το κριτήριο της επιτυχίας, ενώ αποτυχία συνιστά η μη αποφυγή 

της σπατάλης ή η ανικανότητα χειρισμού ορισμένων καταστάσεων. Η κλασσική έκφραση αξιών 

τύπου «Σίγμα» εμπεριέχει:  
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i. Συστήματα ελέγχου αποθεμάτων “JIT” (just in time). Αυτό αποτρέπει τη δέσμευση πόρων 

σε αποθηκευτικές δομές. Ό,τι δεν χρειάζεται επί του παρόντος δεν αποθηκεύεται και έτσι 

μεταφέρεται η ευθύνη της προσιτής αποθήκευσης και ταχείας παράδοσης στους 

προμηθευτές.  

ii. Συστήματα πληρωμής βάσει αποτελεσμάτων, κάτι που αποτρέπει πληρωμές για ό,τι δεν 

παραδόθηκε. 

iii. Συστήματα διοικητικού  σχεδιασμού κόστους όπου οι πόροι χρησιμοποιούνται 

συγκρατημένα ώστε να παρέχουν δημόσια υπηρεσία χαμηλού κόστους, στην απαραίτητη 

ποιότητα και με την ποιοτική αντοχή που απαιτεί το προδιαγεγραμμένο έργο, χωρίς 

υπερβολές και χωρίς ιδιαίτερη ανησυχία για τους εξωγενείς παράγοντες. 

Ο άξονας μέτρησης των αξιών τύπου «Σίγμα» κινείται μεταξύ χρόνου και χρήματος από τη μια 

μεριά και κόστους πόρων από την άλλη,  τόσο για τους παρόχους όσο και για τους χρήστες της 

υπηρεσίας. 

Για την εφαρμογή των αξιών τύπου «Σίγμα» είναι απαραίτητη η στοχοθεσία. Οι στόχοι πρέπει να 

είναι ορισμένοι και μετρήσιμοι. Όσο λιγότερα αταίριαστα στοιχεία εμφανίζονται τόσο πιο εύκολος 

είναι ο εντοπισμός και η  εξάλειψη του «περιττού». Κατ’ αντίστοιχο τρόπο όσο η έμφαση δίνεται 

στον έλεγχο της εκροής, παρά στην ίδια τη διεργασία  ή στην εισροή, τόσο πιο ξεκάθαρος είναι ο 

εντοπισμός  της σπατάλης. Για να γίνει πραγματικότητα ο έλεγχος των εκροών απαιτούνται δύο 

χαρακτηριστικά: το ένα είναι η χρήση βάσεων δεδομένων, κάτι που απαιτεί τεχνολογική υποδομή 

κι διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, το άλλο είναι ο αυστηρός καθορισμός των εργασιών που 

ανήκουν στη φάση της μελέτης ενός έργου και αυτών που ανήκουν στην εκτέλεσή του. Σημαντική 

είναι επίσης και η διάκριση των Οργανισμών σε ξεχωριστές, μη αλληλεπικαλυπτόμενες μονάδες, 

που βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο ιδανικό σχήμα των Φορέων ενός σκοπού, είναι 

διαχειρήσιμες και ιχνηλάσιμες.  

Κατά συνέπεια, η Πληροφορία σε ένα τέτοιο σύστημα ελέγχου θα είναι τμηματοποιημένη, 

πολύτιμη και εμπορεύσιμη και η διαχείρισή της θα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. 

Όλα αυτά τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά αποτυπώνονται, εν γένει, στις κατευθυντήριες γραμμές 

που θέτει το  Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ. 

Οι αξίες τύπου «Θήτα»: ειλικρίνεια, αμεροληψία, αμοιβαιότητα. Οι αξίες αυτές σε γενικές 

γραμμές συνδέονται με την επιδίωξη της ειλικρίνειας, της αμεροληψίας και της αμοιβαιότητας 
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μέσα από την αποτροπή της ανισότητας, της προκατάληψης και της κατάχρησης εξουσίας. 

Πρόκειται για αρχές βασικές και παραδοσιακές στο Δημόσιο Μάνατζμεντ, οι οποίες έχουν 

θεσμοθετηθεί και κατοχυρωθεί νομοθετικά με την ίδρυση και λειτουργία ελεγκτικών μηχανισμών.  

Η επιτυχία μετράται με όρους «ακεραιότητας», με τη σωστή κατανομή εργασιών, τόσο σε 

διαδικαστικό επίπεδο όσο και σε ουσιαστικό επίπεδο, ενώ η αποτυχία μετριέται με όρους που 

αφορούν στην «κακοδιαχείριση» με την τυπική και ουσιαστική της έννοια. Αν οι αξίες τύπου 

«Θήτα» τοποθετηθούν στο κέντρο της διοικητικής σκηνής, το κύριο μέλημα θα είναι η διασφάλιση 

της εντιμότητας, η πρόληψη του εγκλωβισμού των ελεγκτικών σωμάτων σε ελέγχους ρουτίνας και 

η αποφυγή αυθαίρετων διαδικασιών. Η κλασσική έκφραση αξιών τύπου «Θήτα» εμπεριέχει:  

i. Η ανάκληση δημόσιων αξιωματούχων με λαϊκή εντολή-ψήφο 

ii. Αυστηρό διοικητικό δίκαιο 

iii. Ανεξάρτητα Ελεγκτικά Σώματα ενάντια στη διαφθορά  

Ο άξονας μέτρησης της επιτυχίας ή αποτυχίας των αξιών αυτών σχετίζεται με όρους οικονομικού 

ισολογισμού στο βαθμό που  η έλλειψη εντιμότητας και η κατάχρηση εξουσίας συνδέεται συχνά με 

την χειροπιαστή σπατάλη των πόρων. Περιλαμβάνει επίσης και λιγότερο απτά αποτελέσματα, ιδίως 

τη δημόσια εμπιστοσύνη και εχεμύθεια. 

Οι  συνέπειες για τον οργανωσιακό σχεδιασμό από την εφαρμογή των αξιών τύπου «Θήτα» 

διαφέρουν από αυτές των αξιών τύπου «Σίγμα». Ο έλεγχος εδώ εστιάζεται πρωταρχικά στις εκροές-

αποτελέσματα. Οι στόχοι δεν είναι μεμονωμένοι, η επίτευξη του έργου καθ’ εαυτή  παραγκωνίζεται 

και ο τρόπος επίτευξής του έργου είναι πιο σημαντικός.  

Το λογικό αποτέλεσμα από την εφαρμογή των αξιών τύπου «Θήτα» είναι ο περιορισμός της 

εξουσίας  των υψηλόβαθμων στελεχών του Δημοσίου, με την  ενσωμάτωση μεθόδων που 

καθιστούν ανταγωνιστικές τις διαδικασίες μέσα στο διοικητικό μηχανισμό ή με την ευρύτερη 

χρήση άμεσων δημοκρατικών διαδικασιών για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων. 

Οι αξίες τύπου «Λάμδα»: αξιοπιστία, ευρωστία, προσαρμοστικότητα. Οι αξίες αυτές σε γενικές 

γραμμές συνδέονται με την αντοχή, την ανθεκτικότητα, την ευρωστία, την επιβίωση και την 

προσαρμοστικότητα. Γενικότερα με  την ικανότητα αντίστασης και μάθησης παρά τα «πλήγματα 

της μοίρας», ώστε να αποφεύγονται «οι παγίδες στη διαδικασία της προσαρμογής», όπως 

υποστηρίζουν οι  Levitt and March,  Liebowitz and Margolis, (Cristofer Hood,1991, p.14).  
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 Στόχος είναι η συνέχιση της λειτουργίας ακόμη και κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες και η 

άμεση προσαρμογή στα δεδομένα που προκύπτουν υπό την εμφάνιση κρίσεων. Η επιδίωξη της 

ασφάλειας και της αξιοπιστίας είναι  βασικές επιζητήσεις στο παραδοσιακό Δημόσιο Μάνατζμεντ 

και έχουν συνδεθεί με την προτίμηση στην επιλογή του Δημοσίου έναντι του ιδιωτικού τομέα όταν 

πρόκειται για την παροχή υπηρεσιών υψηλού κινδύνου.  

Ο άξονας μέτρησης της επιτυχίας των αξιών τύπου «Λάμδα»  γίνεται με όρους που σχετίζονται με 

την αξιοπιστία, ενώ η αποτυχία μετράται με όρους που παραπέμπουν στην ολική καταστροφή, στην 

κατάρρευση και στην έλλειψη μάθησης. 

Αν οι αξίες τύπου «Λάμδα» τοποθετηθούν στο κέντρο της διοικητικής σκηνής, το κύριο μέλημα θα 

είναι να αποφευχθεί η αποτυχία του συστήματος (system failure), ο χρόνος μη λειτουργίας (down 

time) και η παράλυση ενώπιων της απειλής ή της πρόκλησης.  

Η κλασσική έκφραση αξιών τύπου «Λάμδα» εμπεριέχει:  

i. Διατήρηση υποστηρικτικών μηχανισμών, ώστε το σύστημα να μπορεί να διπλασιάζει την 

δυναμικότητά του 

ii. Διατήρηση ξεχωριστών και αυτοτελών Μονάδων-Οργανισμών, προς αποφυγή της 

«αστοχίας», τόσο με την τεχνική έννοια του όρου όσο και αναφορικά με τη διαδικασία της 

επίλυσης προβλημάτων μέσω του καταιγισμού ιδεών (brainstorming). 

iii. Χρήση περισσότερων υλικών πόρων από ό,τι συνήθως απαιτείται για την εκτέλεση μιας 

εργασίας 

Ο άξονας μέτρησης της επιτυχίας ή αποτυχίας των αξιών αυτών σχετίζεται με την ασφάλεια, την 

επιβίωση και την ευρωστία, έτσι όπως διατυπώνονται στις βασικές παραδοχές γύρω από τους 

μηχανισμούς κοινωνικής άμυνας. 

Με βάση τα προαναφερθέντα, υποστηρίζεται  ότι η Λιτή Διοίκηση και ο λιτός τρόπος σκέψης, εν 

γένει, επικεντρώνεται γύρω από βελτιωμένες λειτουργικές διεργασίες και προάγουν την κουλτούρα 

της συμπεριφορικής αλλαγής με εστίαση στη δημιουργία αξίας. Στον προσδιορισμό της  έννοιας  

του «λιτού», η «αξία»  πρωτίστως διαμορφώνεται από τον πελάτη - πολίτη - χρήστη της υπηρεσίας 

και όχι από τον Φορέα.  



 
12 

ΠΜΣ  στη Δημόσια Διοίκηση  

 

Πίνακας 1:  Πίνακας Αξιών  

Αξίες τύπου «Σίγμα» 

Σχήμα 

ΛΙΤΟ & ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟ 

Αξίες τύπου «Θήτα» 

Σχήμα 

ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΣ & ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΟ 

Αξίες τύπου «Λάμδα» 

Σχήμα 

ΕΥΡΩΣΤΟ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ                         Φειδώ 

(Αντιστοίχιση πόρων για καθορισμένους 

στόχους) 

ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

 

Ακεραιότητα 

(Επίτευξη αμεροληψίας, αμοιβαιότητας, 

σωστή κατανομή καθηκόντων) 

 

Αντοχή 

(Επίτευξη αξιοπιστίας, 

προσαρμοστικότητας, ευρωστίας) 

ΕΠΙΠΕΔΟ                      Σπατάλη 

(Σύγχυση, ανεπάρκεια) 

ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ 

 

Κακοδιαχείριση 

(Μεροληψία, προκατάληψη, κατάχρηση 

εξουσίας) 

 

Καταστροφή 

(Κίνδυνος, κατάρρευση, διάλυση) 

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΜΑ        Χρόνος &       

ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ                       Χρήμα 

& 

ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ 

 

Εμπιστοσύνη & Δικαιώματα 

(Συναίνεση, νομιμοποίηση, οφειλόμενη 

ενέργεια, πολιτειακά δικαιώματα) 

 

Ασφάλεια & επιβίωση 

(Εμπιστοσύνη, ακεραιότητα) 

ΕΜΦΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ    

          Στην εκροή 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ-ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

Χαμηλό 

 

Στη Διεργασία 

 

 

Μεσαίο 

 

Στην Εισροή/Διεργασία 

 

 

Υψηλό 

ΣΤΟΧΟΙ         Ορισμένοι/Ατομικοί Αμφίσημοι Ανερχόμενοι/πολλαπλοί 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ    Κοστολογημένη, 

τμηματοποιημένη 

(Εμπορικό πλεονέκτημα) 

 

Δομημένη 

 

Ευρέως ανταλλάξιμη 

(Συλλογικό πλεονέκτημα) 

ΖΕΥΞΗ               Σφιχτή Μέτρια Χαλαρή 

 

Πηγή: Hood, C. (1991) - Σχηματική αναπαράσταση και μετάφραση της γράφουσας- 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  Η ΛΙΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

2α: Η φιλοσοφία της Λιτής Διοίκησης & η εκτίμηση των αρχών της. 

  Η βιβλιογραφική ανασκόπηση των Bhasin & Burcher στο άρθρο τους “Lean viewed as a 

philosophy” (2005), σταχυολογεί απόψεις πολλών μελετητών, σύμφωνα με τους οποίους η «Λιτή 

Διοίκηση» θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα φιλοσοφικό ρεύμα, ως μία κατάσταση παρά ως μία 

μέθοδος.  

Πολλοί υποστηρίζουν ότι η «Λιτή Διοίκηση» είναι ένα σχετικό μέτρο, ο βασικός μελετητής όμως 

τoυ θαύματος παραγωγής της Toyota, Taiitchi Ohno (1988) επισημαίνει ότι το σύστημα παραγωγής 

της Toyota  δεν έγινε υπόδειγμα μέσα σε μια νύχτα, αλλά χρειάστηκαν περισσότερο από 30 χρόνια 

και μια σειρά από καινοτόμες δράσεις.  

 Κατ’ ακόλουθο τρόπο, η «Λιτή Διοίκηση»  πρέπει να χαρακτηρίζεται ως «φιλοσοφία», γιατί όσο 

περισσότεροι άνθρωποι επενδύσουν σε αυτήν την πεποίθηση τόσο  πιθανότερο είναι να υπάρξουν 

εφικτές βελτιώσεις που θα διευκολύνουν την εφαρμογή της διεργασίας.  

Η  έννοια του λιτού τρόπου θα πρέπει ομοίως να γίνει αντιληπτή ως ένα ταξίδι. Αν κάποιος τη δει 

ως μια μέθοδο ή ως μια τακτική, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι εφαρμόσιμη μόνο για να 

επιτευχθεί το τελικό αποτέλεσμα.  Ένας Οργανισμός χρειάζεται να δρα και να καθοδηγείται σε 

κάθε στάδιο εφαρμογής του «λιτού τρόπου».  

Η «Λιτή Διοίκηση» πρέπει να θεωρηθεί ως μια νοοτροπία που αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο 

κάποιος βλέπει το όλο εγχείρημα και όλες τις διεργασίες που απαιτούνται. Ο Liker (Bhasin and 

Burcher, 2006, p.64), επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο ένας Οργανισμός μπορεί να εφαρμόσει τις 

αρχές διαχείρισης και τα βασικά σημεία της φιλοσοφίας που αποτέλεσαν τη βάση της φήμης της 

Toyota γύρω από την υψηλή ποιότητα και την κερδοφορία  και κάνει λόγο για «Λιτές Μανθάνουσες 

Επιχειρήσεις» και το πώς η Toyota προσαρμόζει την κουλτούρα της στις τοπικές συνθήκες.  

Στον αντίποδα ο Hall ( Bhasin and Burcher, 2006), εφιστά την προσοχή τονίζοντας ότι το σύστημα 

που εφάρμοσε αυτή η αυτοκινητοβιομηχανία δεν είναι εύκολο να το μιμηθούν άλλοι Οργανισμοί. 

Αυτό οφείλεται στην ποικιλομορφία με την οποία εφαρμόζονται οι διεργασίες αλλά και στην 

κυρίαρχη κουλτούρα εντός της Toyota.  

Ο στόχος είναι σύμφωνα με τον Turfa (Bhasin and Burcher, 2006)  το «λιτό» να γίνει μέρος του 

τρόπου με τον οποίο «γίνονται τα πράγματα» και, όπως απέδειξε ο Ohno (1998),  το σύστημα της 

Toyota δεν ήταν απλά ένα σύστημα παραγωγής αλλά ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης.  
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Για την εφαρμογή της «Λιτής Διοίκηση», οι άνθρωποι συνιστούν το βασικό πλεονέκτημα ενός 

Οργανισμού, αν και συχνά οι Οργανισμοί υστερούν στην αξιοποίησή του στοιχείου αυτού.  Οι  

ικανότητες και οι δεξιότητες των ανθρώπων, όπως για παράδειγμα η επικοινωνία, η επίλυση των 

προβλημάτων, η ομαδική εργασία και η ηγεσία, είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία 

εφαρμογής της «Λιτής Διοίκησης».  

Το ίδιο αποφασιστικής σημασίας, αναφορικά με την  αποτυχία εφαρμογής της «Λιτής Διοίκησης», 

είναι και η αλλαγή κουλτούρας, καθώς και η επίδραση της αλλαγής στους ανθρώπους,.  

Η διαχείριση της αλλαγής και η προγραμματισμένη μετάβαση από μια υπάρχουσα σε μια 

μελλοντική κατάσταση μοιάζει με μια εξελισσόμενη διαδικασία αυτορρύθμισης, όπου οι στόχοι 

πρέπει να  μετασχηματίζονται με ευέλικτο τρόπο κατά μήκος της διαδρομής σύμφωνα με τον 

Smeds (Bhasin and Burcher, 2006, p.65).  

Η σπουδαιότητα της επικοινωνίας είναι βασικός παράγοντας επιτυχίας και ο Seddon (Bhasin and 

Burcher, 2006, p.65) υποστηρίζει ότι η μεταστροφή από τον έλεγχο στην υποβοήθηση, από την 

κατεύθυνση στην καθοδήγηση και από τον προγραμματισμό στην συλλογική συζήτηση είναι οι 

ενδεδειγμένες ενέργειες επιτυχούς εφαρμογής της «Λιτής Διοίκησης».  

Ωστόσο λίγοι μελετητές προτείνουν εναλλακτικές λύσεις αναφορικά με την αντικατάσταση του 

ελέγχου και των εντολών. 

 Ο ίδιος πάντως, επικρίνοντας δριμύτατα τους θεωρητικούς της ηγεσίας προτείνει  για την 

αποτελεσματική ηγεσία σε έναν «Λιτό Οργανισμό», την ανταλλαγή απόψεων με αυτούς που 

«κάνουν τη δουλειά» και την κατανόηση της αντίληψης ότι ο  Οργανισμός αποτελεί ένα σύστημα. 

Αντλώντας ιδέες από την πρωτοποριακή μελέτη του T. Ohno για τον τομέα της παραγωγής και 

εξετάζοντας τα πράγματα από τη διάσταση της παροχής υπηρεσιών, υποστηρίζει ότι η 

γραφειοκρατία στους Οργανισμούς δημιουργεί σπατάλη. Περαιτέρω διαπιστώνει την ανάγκη 

αποδόμησης του συστήματος προδιαγραφών και επιθεωρήσεων για την εκτέλεση των διαδικασιών. 

Η επιτυχία του λιτού τρόπου έγκειται στην επιτυχημένη συνένωση διαφορετικών τμημάτων που 

παραδοσιακά φαίνεται να υψώνουν μεταξύ τους εμπόδια.  

O Elliot, (Bhasin and Burcher, 2006, p.65) υποστηρίζει ότι η «Λιτή Διοίκηση» ως φιλοσοφία 

στηρίζεται σε τρείς επιδιώξεις: στη ροή της εργασίας, στην αρμονία (το ρυθμό καθορίζει ο 

πελάτης-πολίτης), στο συγχρονισμό.  Οι τρείς αυτές επιδιώξεις πρέπει να συνυπάρχουν σε όλα τα 

τμήματα.  
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Για τη «Λιτή Διοίκηση» είναι σημαντικό να εμπλακούν και οι προμηθευτές. «Η φιλοσοφία των 

συνεργατών» σύμφωνα με την ορολογία του Bicheno (Bhasin and Burcher, 2006, p.66) είναι 

επωφελής και για τα δύο μέρη.  

Οι οικονομικές υπηρεσίες ενός Οργανισμού, επίσης, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και για το 

λόγο αυτό η φιλοσοφία της «Λιτής Διοίκησης» δεν μπορεί να συμβαδίζει με τις συμβατικές αξίες 

της Λογιστικής. Το Οικονομικό Επιτελείο ενός Οργανισμού μπορεί να θεωρήσει τις προσεγγίσεις 

της «Λιτής Διοίκησης» στον τομέα των οικονομικών υπηρεσιών ως επικίνδυνες, επειδή μπορεί να 

χαθεί ο έλεγχος. Η αλήθεια όμως είναι ότι η «Λιτή Διοίκηση» προσφέρει μεθόδους που 

συμβάλλουν στη λειτουργική βελτίωση με πρακτικές που συνδέονται με την αποφυγή κόστους 

παρά με τη μείωση του κόστους.  

Εν τέλει, η «δημιουργία αξίας» αντί της απλής «προσθήκης αξίας» σαφώς έχει μεγαλύτερη 

σημασία για τον Οργανισμό  (Womack & Jones, 2003). 

Συχνά Οργανισμοί που δεν βρίσκονται σε κρίση διστάζουν να υιοθετήσουν την φιλοσοφία της 

«Λιτής Διοίκησης».  

Αυτό αποτελεί αδυναμία της ίδια της έννοιας της «λιτότητας» που έχει συνδεθεί με την εφαρμογή 

αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής, περικοπών και περιορισμών. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι 

«οι Οργανισμοί δεν εφαρμόζουν τη Λιτή Διοίκηση αν δεν βιώσουν προηγουμένως πόνο» σύμφωνα με 

τον Lebow (Bhasin and Burcher, 2006, p.67).  

Ο Bicheno  (Bhasin and Burcher, 2006, p.67) ωστόσο είναι κατηγορηματικός όταν ισχυρίζεται πως 

οι Οργανισμοί που εφαρμόζουν «Λιτή Διοίκηση» πρέπει πρώτα να ολοκληρώσουν τη συστημική 

αλλαγή για τις ανάγκες του πελάτη-πολίτη και να συλλάβουν την έννοια του λιτού τρόπου μέσα 

από την ανάπτυξη νέων ανταγωνιστικών προϊόντων-υπηρεσιών.  

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες των Οργανισμών στην υιοθέτηση της «Λιτής Διοίκησης» έγκεινται στην 

προσπάθεια εφαρμογής της χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη κατεύθυνση, πλάνο δράσης και 

αλληλουχία ενεργειών. Η επιτυχημένη εφαρμογή της Λιτής φιλοσοφίας συμπεριλαμβάνει: α) 

ταυτόχρονη εφαρμογή 5 ή περισσοτέρων  τεχνικών εργαλείων β) υιοθέτηση της άποψης ότι ο λιτός 

τρόπος αποτελεί ένα ταξίδι γ) εγκαθίδρυση παρατηρητηρίου συνεχούς βελτίωσης δ) πολυάριθμες 

αλλαγές στην κουλτούρα του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της ενδυνάμωσης και της 

ενίσχυσης των αρχών της Λιτής Διοίκησης σε όλη την αλυσίδα αξίας του Οργανισμού (Bhasin and 

Burcher, 2006, p.67). 
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Η φιλοσοφία της Λιτής Διοίκησης περιλαμβάνει στους βασικούς πυλώνες της και την έννοια της 

συνεχούς βελτίωσης. Η συνεχής βελτίωση (CI, continuous improvement) προϋποθέτει μια διαρκή 

προσπάθεια για βελτίωση των προϊόντων, των διαδικασιών και υπηρεσιών σταδιακά. 

Περιγράφεται, αφ’ ενός, ως μια διεργασία που προκύπτει από στρατηγικές βελτίωσης, όπως η 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management), η Λιτή παραγωγή (Lean Manufacture), 

αφ’ ετέρου,  ως μία λειτουργική στρατηγική από μόνη της. 

 Η εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης απαιτεί προσέγγιση τόσο από την κορυφή προς τα κάτω (top 

down) όσο και από την βάση προς την κορυφή (bottom up). Οι δράσεις πρέπει να προέρχονται από 

τη γνώση σχετικά με την αξιοποίηση των πόρων για εκπαίδευση και επιμόρφωση, την εφαρμογή 

νέων εργαλείων και μια ευρύτερη διάχυση των στόχων και της στρατηγικής.  

Τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής της φιλοσοφίας της Λιτής Διοίκησης με ολιστικό τρόπο 

επιβεβαιώνονται από τους προαναφερθέντες ερευνητές. 

 Η μελέτη τους δείχνει ότι τα θέματα που αντιπροσωπεύει η κορυφή της  πυραμίδας στο μοντέλο 

των 4P του Liker ( Problem, People, Process, Philosophy), (Σχήμα 1), πρέπει να προκύπτουν και 

να εξελίσσονται ταυτόχρονα με τις απαιτήσεις της κατώτερης ιεραρχίας, κάτι που μπορεί να 

επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο τα Διοικητικά Στελέχη θα εφαρμόσουν τη Λιτή Διοίκηση. Η 

βέλτιστη κατανόηση των αρχών της Λιτής Διοίκησης και της συνεχούς βελτίωσης είναι σημαντική 

για την κοινωνία συνολικά.        

 Η εστίαση στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της διεργασίας μειώνει την ανάγκη 

εξεύρεσης πόρων και ικανοποιεί τις ανάγκες των τελικών «πελατών - πολιτών». 
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Σχήμα 1 : Το μοντέλο των 4P του Liker  

Πηγή: J. Meiling, F. Backlund & H. Johnsson, 2012 - 

-Σχηματική προσαρμογή – μετάφραση της γράφουσας- 
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2β: Η Λιτή Διοίκηση και οι διαφορές της από άλλες μεθόδους και πρότυπα. 

Η βιβλιογραφική έρευνα γύρω από τα θέματα του «διοικείν» (management) επιβεβαιώνει την 

πληθώρα εναλλακτικών μεθόδων, εργαλείων και τεχνικών που διακρίνονται από τις βασικές αρχές 

της Λιτής Διοίκησης (Masters, 2009,p.59). 

Η Λιτή Διοίκηση αρχικά εμφανίζεται ως μία ετερογενής προσέγγιση διοίκησης. Εντούτοις, είναι 

εύκολο να προσδιοριστεί μέσα σε αυτήν μια διακριτή φιλοσοφική χροιά που βασίζεται στην 

τελειοποίηση των διεργασιών διαμέσου της εξάλειψης όλων των στοιχείων που δεν προσθέτουν 

αξία.  

Η Λιτή Διοίκηση βασίζεται σε 5 αρχές που συνοψίζονται α) στην αξία ή στη γνώση της αξίας για 

τον πελάτη, β) στο ρεύμα αξίας, γ) στη ροής της εργασίας, δ) στην ανταπόκριση στις απαιτήσεις 

του πελάτη, ε) στην τελειοποίηση ή συνεχή βελτίωση. 

Καταγράφεται, έτσι, μια πληθώρα διοικητικών πρακτικών που θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν 

κάτω από την εννοιολογική ομπρέλα της Λιτής Διοίκησης για την υλοποίηση της βελτίωσης 

επίδοσης, της διοίκησης της αλλαγής και της μείωσης τους κόστους.   

Σε αυτές τις πρακτικές –μεθόδους  καταχωρούνται ειδικότερα: 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management): Βασισμένη στα 14 σημεία  του 

ελέγχου ολικής ποιότητας του W.E. Deming, εστιάζει στην παραγωγικότητα και στην ποιότητα. 

Στοχεύει στην βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω της αποφυγής της σπατάλης. Επιδιώκει την 

εγκαθίδρυση διαρκούς βελτίωσης και την επίτευξη της τελειότητας.  

Η λήψη αποφάσεων στηρίζεται σε γεγονότα και στοιχεία. Επιδιώκει να μυήσει τον Οργανισμό στην 

έννοια της ποιότητας με μια ευρεία δέσμευση.  

Στοχεύει στην επίτευξη μηδενικών εκτός προδιαγραφών αγαθών & υπηρεσιών και στην απόλυτη 

συμμόρφωση τους με τις επιθυμητές προδιαγραφές.  Δίνει έμφαση, για παράδειγμα,  στο κόστος 

της ποιότητας και στο κόστος του να μη γίνονται σωστά τα πράγματα από την αρχή και για κάθε 

αρχή.  

Ο έλεγχος της ποιότητας μεταφράζεται σε συνεχή βελτίωση και πρόληψη ελαττωματικών παρά σε 

εξάρτηση από την επιθεώρηση της εργασίας. Εφαρμόζει στατιστικές μεθόδους και προσπαθεί να 

δημιουργήσει θετική στάση στην ποιότητα σε κάθε επίπεδο εντός του Οργανισμού . 
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 Προωθεί την ιδέα ότι κάθε ένας είναι προμηθευτής και πελάτης κάποιου άλλου στον Οργανισμό 

(Masters, 2009, p.62) 

Η σχέση της Λιτής Διοίκησης  με τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας παρουσιάζει ενδιαφέρον.  

Η προσπάθεια της Λιτής Διοίκησης επικεντρώνεται στην επίτευξη της τελειότητας μέσω της 

μείωσης και περιστασιακά της εξάλειψης όλων των προϊόντων και υπηρεσιών που δεν προσθέτουν 

αξία.  Τόσο η Διοίκηση Ολικής  Ποιότητας όσο και η Λιτή Διοίκηση στοχεύουν στη βελτίωση της 

ποιότητας, ωστόσο, η Διοίκηση Ολικής ποιότητας φτάνει κάποια στιγμή σε ένα σημείο που δεν 

μπορούν να επιτευχθούν περαιτέρω βελτιώσεις, ενώ η Λιτή Διοίκηση επικεντρώνεται στο να 

ανεβάσει τον δείκτη ποιότητας στο επόμενο στάδιο  σε σύγκριση με τη Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας. 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας θεωρεί την ποιότητα ως συμμόρφωση με τις εσωτερικές απαιτήσεις 

του συστήματος, ενώ η Λιτή Διοίκηση στοχεύει στη μείωση των ελαττωμάτων.  

Η Λιτή Διοίκηση βοηθάει τους οργανισμούς να μειώσουν τα λειτουργικά κόστη, τον κυκλικό χρόνο 

και τα γενικότερα έξοδά τους, ενώ η  Διοίκηση Ολικής Ποιότητας επικεντρώνεται περισσότερο στη 

βελτίωση μεμονωμένων λειτουργιών, μέσα σε μία ενιαία επιχειρηματική διαδικασία.  

Το μοντέλο αριστείας EFQM: Ο EFQM (European Foundation for Quality Management) είναι 

ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1989. O 

Οργανισμός δημιούργησε μία ομάδα ειδικών από τη βιομηχανία και την εκπαίδευση, προκειμένου 

να αναπτύξει το Μοντέλο Αριστείας EFQM (EFQM Excellence Model), το οποίο αποτελεί ένα 

ολιστικό πλαίσιο διαχείρισης που μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε οργάνωση ανεξαρτήτου 

μεγέθους.  

Το Μοντέλο Αριστείας EFQM αποτελεί ένα μη περιοριστικό πλαίσιο που βασίζεται σε εννέα 

κριτήρια. Πέντε από αυτά είναι «Προϋποθέσεις» και τέσσερα είναι «Αποτελέσματα». Οι 

«Προϋποθέσεις» καλύπτουν ό,τι κάνει ο Οργανισμός/Επιχείρηση και το πώς το κάνει. Τα 

«Αποτελέσματα» καλύπτουν αυτά που επιτυγχάνει ο Οργανισμός/Επιχείρηση.  

Τα «Αποτελέσματα» επιτυγχάνονται με τις «Προϋποθέσεις» και οι «Προϋποθέσεις» βελτιώνονται 

χρησιμοποιώντας πληροφορίες από τα «Αποτελέσματα». Για την επίτευξη βιώσιμης επιτυχίας, ο 

Οργανισμός χρειάζεται ισχυρή ηγεσία και ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση. Απαιτείται ανάπτυξη 

και βελτίωση του προσωπικού (ανθρώπινου δυναμικού), συνεργασίες και διεργασίες για τη 

διανομή προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στους πελάτες. Στο EFQM μοντέλο αυτά 
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καλούνται Προϋποθέσεις. Αν οι σωστές Προϋποθέσεις εφαρμόζονται αποτελεσματικά, ο 

οργανισμός/επιχείρηση θα επιτύχει τα αποτελέσματα που αυτός/ή και οι μέτοχοί του/ης 

προσδοκούν (Τσιότρας, 2012,σ.140). 

Τα 6 Σίγμα (Six Sigma) :  Τόσο τα 6 Σίγμα( Six Sigma), όσο και η Θεωρία της Λιτής Διοίκησης 

αποτελούν ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις βελτίωσης. Πρόκειται για δύο σχετικές αλλά διακριτές 

μεταξύ τους μεθόδους. Τα «6 σ» εστιάζουν στη μείωση και απομάκρυνση της απόκλισης με την 

εφαρμογή ενός συνόλου στατιστικών εργαλείων  και υποστηρικτικού λογισμικού, ενώ ο λιτός 

τρόπος σκέψης εστιάζει στη μείωση και απομάκρυνση της σπατάλης μέσω της ανάλυσης της 

διεργασίας και της αξίας. Οι δύο μέθοδοι έχουν τις ρίζες τους στην Ιαπωνική πρακτική βελτιώσεων, 

αλλά έχουν εφαρμοσθεί ευρέως στη Βόρεια Αμερική. Η εφαρμογή των «6 Σίγμα» στο Δημόσιο 

Τομέα εφαρμόσθηκε κυρίως στις οικονομικές υπηρεσίες (Bendell, 2006,p.256). 

Η μέθοδος εστιάζει στη μείωση του κόστους μέσω της εξάλειψης των ελαττωματικών και της 

διακύμανσης. Ακολουθεί την αλληλουχία DMAIC: Define, Mesure, Analyze, Improve, Control, 

δηλαδή 1) Καθορισμός 2) Μέτρηση  3) Ανάλυση 4) Βελτίωση 5) Έλεγχος. 

  Σε μερικές περιπτώσεις η αλληλουχία συμπληρώνεται  και με την μετάβαση (Transfer), μια 

συνάρτηση που καταδεικνύει με μαθηματικό τρόπο τη σχέση μεταξύ των εισροών και εκροών του 

συστήματος. Η ποιότητα παρέχει τα μέσα, σύμφωνα  με  την μέθοδο των « 6σ», που θα κάνουν τον 

πελάτη ευτυχισμένο και θα αυξήσουν την κερδοφορία. 

 Με τη στρατηγική επίλυση των προβλημάτων και με στατιστικές μεθόδους τα « 6σ» προσπαθούν 

να μειώσουν τα «ελαττωματικά» σε κάτω από 3.4 ανά εκατομμύριο. Αποτελεί ένα δομημένο 

σύστημα ποσοτικής προσέγγισης, πελατοκεντρικό και εστιασμένο στο έργο (ένα πρόβλημα τη 

φορά), που συνοδεύεται από ένα αναλυτικό εκπαιδευτικό σύστημα και μια πιστοποιημένη 

διεργασία (Masters, 2009, p.61). 

Η Λιτή Διοίκηση μπορεί να συνοψισθεί στη συστηματική επιδίωξη της τέλειας αξίας, δια μέσου 

της εξάλειψης της σπατάλης σε κάθε τομέα των επιχειρησιακών διεργασιών του Οργανισμού. 

Απαιτεί μια σαφή εστίαση  στο στοιχείο της αξίας όλων των προϊόντων και υπηρεσιών του 

Οργανισμού και μια βαθειά κατανόηση των λεπτομερειών της κάθε επιχειρησιακής διεργασίας  

μέσω των οποίων παρέχεται το προϊόν ή η υπηρεσία, «το ρεύμα αξίας» (Bendell, 2006, p.257). 

Τα παραδοσιακά εργαλεία και οι νοοτροπίες που απαντούν στο management, δεν μπορούν να 

ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά και αποδοτικά στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων. Μία πολλά 
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υποσχόμενη πρακτική  πλέον είναι το Λιτό 6 Σίγμα - Lean Six Sigma, L6σ- (Vouzas, Psichogios 

and Tsironis, 2013, p.31). 

Παράγοντες όπως η ηγεσία, ο στρατηγικός προσανατολισμός, η ομαδική εργασία και οι τεχνικές 

προσέγγισης - μέθοδοι μέτρησης καθώς και η εκπαίδευση πιθανόν να επηρεάσουν την εφαρμογή 

του L6σ. Όλα τα προαναφερθέντα συμπληρώνονται από μια ισχυρή οργανωσιακή κουλτούρα που 

δίνει έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας και στην ικανοποίηση των πελατών. Παρόλα αυτά, η σε 

βάθος έρευνα της διασύνδεσης αυτών των παραγόντων  δεν έχει μελετηθεί επαρκώς και δεν έχει 

αναπτυχθεί  ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που θα συνέβαλε στην κατανόηση της εφαρμογής του L6σ. 

Τα συμπεράσματα για το L6σ προέρχονται κυρίως από μελέτες στη Βιομηχανία ενώ ο τομέας της 

παροχής υπηρεσιών παραμένει αχαρτογράφητος (Vouzas et al, 2013, p.31). 

Οι ερευνητές Βούζας, Ψυχογιός και Τσιρώνης (2013), επισημαίνουν δέκα παράγοντες  που 

φαίνεται πως πρέπει να αναπτυχθούν προκειμένου να έχουμε εφαρμογή του Λιτού 6 Σίγμα στον 

τομέα παροχής υπηρεσιών: 

1. Δέσμευση της ηγεσίας, εμπλοκή των ηγετικών στελεχών και υποστήριξη 

2. Η κουλτούρα του Οργανισμού προσανατολισμένη στην ποιότητα 

3. Εκπαίδευση προσανατολισμένη στην ποιότητα 

4. Ομαδική εργασία για την επίλυση των προβλημάτων 

5. Άμεση σύνδεση του L6σ και της ικανοποίησης του πελάτη 

6. Στρατηγικός προσανατολισμός στην κατεύθυνση του L6σ 

7. Υποστηρικτικά τεχνικά εργαλεία, μέθοδοι και τεχνολογικά μέσα 

8. Σαφής επιλογή εκτέλεσης του έργου με χρήση L6σ 

9. Προηγούμενη εφαρμογή άλλων προγραμμάτων βελτίωσης ποιότητας 

10.Υποστηρικτικό σύστημα διαχείρισης απόδοσης.  

Παρόλα αυτά, η χρήση διαφόρων τεχνικών μόνο δεν δημιουργεί από μόνη της ένα Λιτό 

Οργανισμό. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε  ότι το κόστος συνιστά μια σημαντική παράμετρο της 

αποδοτικής διεργασίας αλλά δε συνιστά από μόνο του την απάντηση στο ερώτημα της 

αποτελεσματικότητας ή στο ερώτημα του αν παρέχεται το κατάλληλο προϊόν ή υπηρεσία. Το 
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κέρδος εν γένει αποτελεί ένα σημαντικό στόχο αλλά από μόνο του μπορεί να αποδειχθεί ανεπαρκές. 

Επίσης υπάρχουν αποδείξεις ότι η Ευρωπαϊκή ανάπτυξη των «6 Σίγμα», και της λιτής 

μεθοδολογίας έχει ποιοτικές διαφορές από αυτή που εφαρμόζεται στις Η.Π.Α.  

Για παράδειγμα, το 2001 στο forum των «6 σ» που διεξήχθη στο Λονδίνο από το IQPC 

(International Quality & Productivity Center) συμπεραίνεται ότι η χρήση των «6 σ» έχει λιγότερη 

σημασία στο ανώτερο στρατηγικό επίπεδο απ’ ότι έχει στις Η.Π.Α. Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα,  

τόσο από την εφαρμογή των «6 σ» όσο και της Λιτής Διοίκησης, αφορά στη βελτίωση των 

Επιχειρησιακών Διεργασιών μέσω μια ολιστικής προσέγγισης και περιλαμβάνει (Bendell, 2006, 

p.260): 

i. την ανάπτυξη στρατηγικής, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ανθρώπων και συστήματος και 

όχι απλά ένα σύστημα προσέγγισης  

ii. την εμπλοκή και τη συμμετοχή  και όχι μόνο εξειδικευμένες λειτουργίες, όπως για 

παράδειγμα η επιχειρησιακή έρευνα 

iii.  αξιοποίηση των παραγόντων της αλλαγής με αναφορές στους ιεραρχικά προϊστάμενους 

iv. εστίαση στο αποτέλεσμα 

v. χρήση μετρήσεων και εργαλείων 

vi. ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης. 

Το ISO 9001: Εστιάζει  στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας. 

Ενδιαφέρεται για τη συνεχή ικανότητα παροχής προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του 

πελάτη και στις θεσμοθετημένες απαιτήσεις και κατευθύνει την ικανοποίηση του πελάτη μέσα από 

την αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος αυτού.  

Τα εργαλεία, εδώ, εστιάζονται στη διαρκή βελτίωση και στην πρόληψη της μη συμμόρφωσης. 

Παρέχει κατανοητά πρότυπα για τη διαχείριση της ποιότητας  με διαπιστεύσεις που μπορούν να 

εξασφαλίσουν ότι οι εκροές  παράγονται σταθερά και σύμφωνα με την σωστή τυποποίηση μέσω 

εγγράφων, αλλά εύκολα μπορεί να μετατραπεί σε ένα γραφειοκρατικό σύστημα απομακρυσμένο 

από αυτό που πραγματικά συμβαίνει σε μία Επιχείρηση ή έναν Οργανισμό. 

Η εξισορροπημένη  κάρτα αποτελεσμάτων (Balanced Score Card): είναι μια μεθοδολογία 

ολοκληρωμένης στοχοθέτησης και μέτρησης των επιδόσεων ενός Οργανισμού. Τα 5 βασικά σημεία 

της είναι η μεταφορά του οράματος σε λειτουργικούς στόχους, η επικοινωνία του οράματος και η 
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σύνδεσή του με την ατομική επίδοση, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και η καθιέρωση δεικτών, η 

ανατροφοδότηση και η μάθηση και τέλος η ανάλογη προσαρμογή της στρατηγικής.  

Τα διοικητικά στελέχη μπορούν να δουν τον Οργανισμό από διαφορές προοπτικές ταυτοχρόνως: 

οικονομική θεώρηση, πελατειακή θεώρηση, εσωτερικές διεργασίες μάθηση και ανάπτυξη. 

Διεθνές πρότυπο και πιστοποίηση Investors in People( I I P): Ένα ευρέως διαδεδομένο πρότυπο 

για την βελτίωση των επιχειρηματικών επιδόσεων μέσα από τους ανθρώπους. 

Το I I P καθιστά δυνατό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων διασφαλίζοντας πως 

υπάρχει η σωστή υποδομή για την υπεροχή των ανθρώπων σε επίπεδο τεχνογνωσίας, 

δεξιοτήτων, επιβράβευσης και εξέλιξης. 

Πρόκειται για ένα ευέλικτο πλαίσιο αναφοράς που μπορεί εύκολα να κατανοηθεί και να 

υιοθετηθεί από επιχειρήσεις και οργανισμούς. Προσφέρει την ευελιξία στην επιχείρηση που το 

εφαρμόζει να καλύψει τις ανάγκες της σύμφωνα με το δικό της τρόπο λειτουργίας. Ταυτόχρονα 

αναγνωρίζει πως κάθε Οργανισμός εφαρμόζει διαφορετικές μεθόδους για την επίτευξη των 

στόχων του, μέσω των ανθρώπων. Τα ενδεικτικά οφέλη για τους Οργανισμούς και τους 

εργαζόμενους συνοψίζονται στην κερδοφορία μέσω της αυξημένης παραγωγικότητας, στη 

σύγκριση (benchmarking) με κορυφαίες επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το Investors in People, 

στα μειωμένα κόστη και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων, στη βέλτιστη 

εξυπηρέτηση πελατών, στη διαχείριση αλλαγών και συγχωνεύσεων (Change Management), στην 

ανάπτυξη στελεχών επόμενης γενιάς (Talent Management), στην υγεία & ευεξία (Health & Well 

Being) και στη βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας. 

Βραβείο αριστείας πελατειακής εξυπηρέτησης:  Πρόκειται για ένα διοικητικό εργαλείο που 

παρακινεί κυρίως τους Δημόσιους Οργανισμούς στην πελατοκεντρική αλλαγή.  

Οι υποψήφιοι αξιολογούνται με πέντε κριτήρια καταλληλότητας: ο πελάτης ως ιδέα, η 

κουλτούρα του οργανισμού, οι διαθέσιμες πληροφορίες και η πρόσβαση σε αυτές, η παράδοση 

και παραλαβή, τα χρονοδιαγράμματα και η ποιότητα των υπηρεσιών. Το σύστημα δίνει έμφαση 

στην ανάπτυξη μηχανισμού για την βαθειά κατανόηση του πελάτη και των αναγκών του. Η 

πιστοποίηση γίνεται από εξωτερικούς ανεξάρτητους φορείς και η συμμετοχή επιτρέπεται σε 

δημόσιους ιδιωτικούς ή άλλους Οργανισμούς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΛΙΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

 3α: Κατανοώντας την εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης στις Δημόσιες Υπηρεσίες 

Από ιστορικής άποψης, οι πρωτοβουλίες εφαρμογής της Λιτής Διοίκησης εμφανίστηκαν για πρώτη 

φορά το 2001 στο Ηνωμένο Βασίλειο και ειδικότερα στον τομέα της υγείας και το 2002 στις 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν περισσότερα προγράμματα γύρω 

από τη Λιτή Διοίκηση για ένα πλήθος υπηρεσιών ήδη από το 2006. Μολονότι τα περισσότερα από 

τα προγράμματα αυτά ήταν μικρής κλίμακας λειτούργησαν ως θύλακες «καλής πρακτικής» (best 

practice), παρότι δεν επεκτάθηκαν στην ευρεία υιοθέτηση μιας  συστημικής προσέγγισης με 

φιλόδοξα κυβερνητικά προγράμματα αναμόρφωσης (Radnor and  Osborne,2013) 

 Η οριοθέτηση της Λιτής Διοίκησης εγείρει τρείς σημαντικές προκλήσεις για την εφαρμογή της 

στις Δημόσιες Υπηρεσίες. Η πρώτη, έγκειται στο ότι οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οι Οργανισμοί δεν 

παράγουν βιομηχανικά προϊόντα αλλά υπηρεσίες. Η δεύτερη, σχετίζεται με τους στόχους των 

Δημοσίων Υπηρεσιών, που είναι περισσότερο εσωτερικοί παρά εξωτερικοί και η τρίτη αφορά 

στους δείκτες επιτυχίας που διαφέρουν στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Αυτές οι 

εννοιολογικές αποκλίσεις, όπως επισημαίνεται στη Radnor et al. (2012, p.365) δημιούργησαν 

σημαντική διαφοροποίηση στην εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης στον ιδιωτικό και στον δημόσιο 

τομέα. 

 Πρώτον, σε αντίθεση με τον ιδιωτικό τομέα, ο πελάτης -  χρήστης της υπηρεσίας ή ο αιτούμενος 

την υπηρεσία δεν είναι πάντα ο ίδιος, κάτι που εμφανίζει δυσκολίες για τον προσδιορισμό της 

έννοιας «αξία για τον πελάτη».  

Δεύτερον, οι Δημόσιες Υπηρεσίες είναι προσανατολισμένες στην απόδοση και συνεπώς  δεν 

υπάρχει δυνατότητα ή πρόθεση να επηρεαστεί η ζήτηση, επισημαίνουν οι Osborne & Kinder, 

(Radnor and Osborne, 2013, p.268) ούτε να επαναχρησιμοποιηθούν οι αποδεσμευμένοι πόροι για 

την επέκταση της «Επιχείρησης».  

Τέλος, ενώ η αιτία ύπαρξης (raison d’etre) του ιδιωτικού τομέα έγκειται στην αποδοτικότητα και 

στη μείωση του κόστους, ο Δημόσιος Τομέας πρέπει να συνυπολογίζει και την 

αποτελεσματικότητα και την ισότητα (Radnor et al.,2012,p. 370). 

Συμπερασματικά, η ύπαρξη των προκλήσεων αυτών  οφείλεται  στο ότι η βασική λογική, που θα 

επέτρεπε την ολοκληρωτική αφοσίωση στην έννοια της  Λιτής /Διαρκούς βελτίωσης, δυστυχώς 

απουσιάζει. 
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Οι Κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο επιθυμούν να παρέχουν καλύτερη εκπαίδευση,  πληρέστερη 

υγειονομική φροντίδα, ταχύτερες και ασφαλέστερες μεταφορές και ικανοποιητικές συντάξεις.  

Γνωρίζουν ότι οι ανυπόμονοι ψηφοφόροι τους θέλουν να δουν άμεσα αποτελέσματα σ’ αυτούς τους 

τομείς. Τα απαιτούμενα κεφάλαια, ωστόσο, για την κάλυψη αυτών των αναγκών είναι τεράστια, 

κυρίως στις χώρες με αναπτυγμένη οικονομία, όπου εξαιτίας της γήρανσης του πληθυσμού η 

παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα δεν έχει κατορθώσει να συμβαδίσει με την αντίστοιχη του 

ιδιωτικού. Η ανάγκη του να πολλαπλασιαστεί η αξία των  διαθέσιμων κεφαλαίων είναι πιο έντονη 

από ποτέ. Οι δημοσιονομικοί περιορισμοί που προσπαθούν να επιφέρουν αύξηση στο ποσοστό 

εξοικονόμησης πόρων από το 1% στο 3% δεν φαίνεται να επαρκούν και σε μερικές περιπτώσεις, 

ενοχοποιούνται και για την εξασθένιση της ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες (Bhatia and 

Drew, 2007)  

Προκειμένου να διευθετήσουν το πρόβλημα οι ηγέτες στο δημόσιο τομέα προσβλέπουν στις 

τεχνικές της Λιτής Διοίκησης, οι οποίες επί μακρώ χρησιμοποιήθηκαν στην βιομηχανική 

παραγωγή. Η Λιτή Διοίκηση φαίνεται όχι μόνο να μπορεί να βελτιώσει τις Δημόσιες Υπηρεσίες 

αλλά και να τις μεταμορφώσει, κάνοντάς τες καλύτερες. Η προσέγγιση της Λιτής Διοίκησης 

έρχεται σε αντίθεση με την επικρατούσα αντίληψη στο Δημόσιο Τομέα, σύμφωνα με την οποία θα 

πρέπει να υπάρξει συμβιβασμός μεταξύ της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δημοσίου 

και του κόστους παροχής τους. 

Η Λιτή Διοίκηση έχει ως στόχο την βελτιστοποίηση του κόστους, της ποιότητας και της 

εξυπηρέτησης του «πελάτη» διαρκώς. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με το να εμπλέκει και να 

παρέχει τα απαραίτητα εφόδια στους εργαζόμενους, ώστε να επικεντρώνονται στην δημιουργία και 

παροχή «αξίας» εν ονόματι του «πελάτη». Ο,τι δε συνεισφέρει προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει 

να απαλείφεται. Σε αντίθεση με την κοινώς επικρατούσα άποψη, η Λιτή Διοίκηση στοχεύει στο 

«συμμάζεμα» και όχι στο να «βάλει το μαχαίρι στο κόκκαλο» (Bhatia and Drew, 2007).  

Αρκετές επιχειρήσεις ακολούθησαν το μοντέλο της Toyota, το TPS, και οδηγήθηκαν σε μια «λιτή» 

μεταμόρφωση. Για παράδειγμα, μεγάλη εταιρία τηλεφωνίας στην Ευρώπη εφάρμοσε 

αποτελεσματικά τεχνικές της Λιτής Διοίκησης προκειμένου να επιλύσει ένα πρόβλημα που είχε ως 

αποτέλεσμα οι πελάτες της να καταφεύγουν στους ανταγωνιστές της.  

Ειδικότερα, η επισκευή μιας τηλεφωνικής γραμμής απαιτούσε 19 ώρες καθώς δεν υπήρχε 

συντονισμός μεταξύ του κέντρου καταγραφής βλαβών, των  τεχνικών και των εργατών επισκευής. 

Εφαρμόζοντας τεχνικές της λιτής διοίκησης πιλοτικά, η εταιρία κατέγραψε, ήδη από τους πρώτους 
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μήνες της εφαρμογής του προγράμματος, αύξηση της παραγωγικότητας κατά 40% και είδε τις 

επαναλαμβανόμενες βλάβες να μειώνονται κατά 50%. Το πρόγραμμα στη συνέχεια εφαρμόσθηκε 

σε όλο το δίκτυο της εταιρίας με ανάλογα εξαιρετικά αποτελέσματα ( Bhatia and Drew, 2007). 

 

3β: Εφαρμόζοντας τη Λιτή Διοίκηση στο Δημόσιο Τομέα 

Ποια σχέση θα μπορούσε να έχει αυτό όμως με το Δημόσιο Τομέα;  

Το νόημα και το λεξιλόγιο της «Λιτής Διοίκησης» φαίνεται να προκαλεί τη μήνι των δημοσίων 

υπαλλήλων, οι οποίοι θεωρούν ότι προτεραιότητά τους δεν είναι οι επιχειρηματικές 

δραστηριότητες αλλά η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής ενώ άλλοι αντιδρούν στο να 

θεωρούνται μέρος μιας γραμμής παραγωγής. Επιπρόσθετα, χωρίς το κίνητρο του κέρδους, πολλά 

στελέχη του Δημοσίου Τομέα πιστεύουν ότι δεν έχουν ούτε λόγο αλλά ούτε και τα μέσα για να 

επιδιώξουν την εφαρμογή της λιτής προσέγγισης. 

Παρά την ανωτέρω θεωρητική επεξήγηση, σε Κυβερνητικό Οργανισμό του Ηνωμένου Βασιλείου, 

η πρακτική εφαρμογή απέδειξε ότι η επεξεργασία μεγάλου όγκου τυποποιημένων εγγράφων με τη 

χρήση τεχνικών της Λιτής Διοίκησης είχε ως αποτέλεσμα τον διπλασιασμό της παραγωγικότητας 

στην ψηφιοποίηση τους ανά ώρα και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών με την περικοπή 

στους χρόνους επεξεργασίας των αιτημάτων από 40 σε 12 ημέρες. Η αναλογία των εγγράφων που 

διεκπεραιώθηκαν σωστά ήδη από την πρώτη στιγμή αυξήθηκε κατά 30%, οι χρόνοι απόκρισης 

μειώθηκαν από 15 ημέρες σε 2 ημέρες, καθώς το προσωπικό απολάμβανε την ήρεμη ατμόσφαιρα 

της έλλειψης εκκρεμοτήτων (Bhatia and Drew, 2007). 

  Η Λιτή Διοίκηση έχει χαρακτηρισθεί ως ένα «ταξίδι» (Radnor, 2010, p.413). Το να 

πεισθούν οι άνθρωποι να επιβιβασθούν στο όχημα της Λιτής Διοίκησης, όπου  ο τελευταίος 

σταθμός μπορεί να είναι η απομάκρυνσή τους ή η επανατοποθέτησή τους σε άλλη θέση εργασίας, 

δεν είναι κάτι εύκολο. 

 Οι Δημόσιοι Οργανισμοί προκειμένου να πετύχουν κάτι ανάλογο θα πρέπει να εφεύρουν ένα 

τρόπο ώστε να ευθυγραμμίσουν την αναπτυξιακή στρατηγική τους με την παροχή νέων και 

καλύτερων υπηρεσιών, περιορισμένου κόστους, λαμβάνοντας υπόψη  και το συμφέρον των 

εργαζομένων τους.  Τα προγράμματα Λιτής Διοίκησης  συχνά οδηγούν σε περικοπές θέσεων 

εργασίας στο Δημόσιο Τομέα, ο στόχος όμως παραμένει οι εναπομείνασες θέσεις να είναι 

καλύτερα αμειβόμενες.   
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Τα κίνητρα θα προέλθουν από την προοπτική μιας πιο ουσιαστικής εργασίας, με μεγαλύτερη 

αυτονομία στην εκτέλεσή της ή μέσα από μια ευκαιρία ανάπτυξης νέων ικανοτήτων. Σε πολλές 

χώρες έχουν κατοχυρωθεί νομοθετικά οι θέσεις εργασίας στο Δημόσιο τομέα με την απαγόρευση 

των απολύσεων, ενώ σε άλλες οι συνδικαλιστικοί φορείς κάνουν τις απολύσεις ιδιαίτερα δύσκολες.  

Παρ’ όλα αυτά, το να αυξηθεί η λειτουργική αποτελεσματικότητα σημαίνει και  την απελευθέρωση 

των εργαζομένων, οι οποίοι μπορούν να επωφεληθούν της κινητικότητας και να παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους σε άλλον τομέα του ίδιου ή άλλων Οργανισμών. 

 Για παράδειγμα, στη Γερμανία, η Κυβέρνηση του Βερολίνου, όπου ο νόμος απαγορεύει τις 

απολύσεις, ανέλαβε την πρωτοβουλία να καταγράψει και να τοποθετήσει σε «εργασιακές 

δεξαμενές» τους εργαζόμενους που δεν μπορούσαν να απορροφηθούν τη δεδομένη χρονική στιγμή, 

ώστε να επιλεγούν για νέα καθήκοντα όταν θα χρειαστεί.  

Ακόμη  και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι  κανόνες  που ρυθμίζουν το εργατικό δυναμικό είναι 

πιο ευέλικτοι, η Κυβέρνηση επενδύει τα περισσότερα χρήματα που προήλθαν από την 

αποδοτικότητα, σε νέες υπηρεσίες και οι εργαζόμενοι συχνά αναλαμβάνουν νέους ρόλους (Bhatia 

and Drew, 2007). 

Οι Οργανισμοί μπορούν να εφαρμόσουν λιτές πρακτικές σε κάθε τομέα όπου μια διεργασία μπορεί 

να οριοθετηθεί σε λειτουργικό επίπεδο. Πολλές Δημόσιες Υπηρεσίες χρησιμοποιούν διεργασίες 

που τους  προσδίδουν αποδοτικότητα και ποιότητα. 

 Οι αρχές της Λιτής Διοίκησης εφαρμόζονται και σε ειδικούς τομείς, όπως είναι η κοινωνική  

εργασία και η ανάπτυξη πολιτικής. Η εργασία στους τομείς αυτούς διακρίνεται από μοναχικότητα 

και συχνά αποθαρρύνεται η διαπροσωπική επαφή για την επίλυση προβλημάτων, ενώ προτιμάται η 

χρήση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας-αλληλογραφίας. Ακόμη και εδώ, όμως, οι πρακτικές της 

Λιτής Διοίκησης μπορούν να αποφέρουν καρπούς και να επιτύχουν την επίλυση δομημένων 

προβλημάτων  με τη συγκρότηση ομάδων, μια ευέλικτη κατανομή των πόρων και μια 

εκλεπτυσμένη προσέγγιση στη διαχείριση της γνώσης. 

Παρά το γεγονός ότι οι ανάγκες των πελατών-πολιτών, οι αξίες και οι στόχοι του Οργανισμού 

προσδιορίζουν το σχεδιασμό της δράσης του, η εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης στο Δημόσιο Τομέα 

εμπεριέχει ιδιαίτερες προκλήσεις - δυσκολίες. Αναλύοντας την ανωτέρω διαπίστωση, η Nina Bhatia 

και ο John Drew στο άρθρο τους στο “The Mac Kinsey Quarterly” (2007), επισημαίνουν ότι η  

προοπτική του πελάτη-πολίτη παραμένει στο κέντρο του όλου σχεδιασμού. Απαιτείται ο έλεγχος 

και επανέλεγχος του σκοπού του Οργανισμού και η διασφάλιση ότι οι διεργασίες είναι αποδοτικές. 
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Το να τοποθετηθεί, όμως, ο «πελάτης» στο κέντρο, αφού εντοπισθεί, τόσο ως εξωτερικός (πολίτης) 

όσο και ως εσωτερικός (εργαζόμενος), δεν είναι πάντα εφικτό στο Δημόσιο Τομέα. 

Η δυσκολία έγκειται στην έλλειψη ανταγωνισμού. Οι «πελάτες» του Δημόσιου Τομέα δεν 

έχουν δυνατότητα επιλογής παρόχου και οι απαιτήσεις τους μπορεί να μην μπορέσουν ποτέ να 

αξιολογηθούν πραγματικά από τους Οργανισμούς, που είναι συνήθως προσανατολισμένοι στην 

παροχή της υπηρεσίας και όχι στον «πελάτη».  

Πολλές φορές οι Οργανισμοί δεν διαθέτουν προσαρμοστικότητα και δυσκολεύονται να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των «πελατών» τους. Ο προσδιορισμός της «αξίας» για τον πελάτη 

είναι πολλές φορές  δυσνόητος και ασαφής. Το κόστος, η ποιότητα και ο χρόνος απόκρισης είναι 

βασικές παράμετροι σε ένα σύστημα Λιτής Διοίκησης, αλλά η κοινωνική αξία και η δίκαιη παροχή 

υπηρεσιών είναι έννοιες που δύσκολα μπορούν να μετρηθούν με την καθιέρωση δεικτών.  

Οι προαναφερθέντες ερευνητές εντοπίζουν ένα βασικό χαρακτηριστικό που πρέπει να ενυπάρχει σε 

κάθε Οργανισμό που ενστερνίζεται τις αρχές της Λιτής Διοίκησης: την αναγνώριση και επίλυση 

προβλημάτων και την ικανότητα της συνεχούς βελτίωσης του ίδιου του Οργανισμού με τον 

εντοπισμό και τη διευθέτηση των προβλημάτων του.  

Συχνά, εδώ, ο Δημόσιος Τομέας βρίσκεται σε μειονεκτική θέση καθώς, αφ’ ενός, διαπιστώνονται 

ελλείψεις στις δεξιότητες των στελεχών του και αφ’ ετέρου, ενυπάρχουν και παγιωμένες αντιλήψεις 

που συνάδουν με τις παλιές παραδοσιακές νοοτροπίες γύρω από το ρόλο του Δημοσίου. Πολλοί 

Οργανισμοί  προσπαθούν να κρύψουν σε βαθιά νερά τις αδυναμίες τους και αντιμετωπίζουν τα 

προβλήματα μόνο όταν αυτά αναδυθούν. Ένα τέτοιο σύστημα κρύβει τα εγγενή προβλήματα, αντί 

να τα εξαλείφει και τα στελέχη του Δημοσίου πολλές φορές απλώς προκαλούνται στο να 

προσθέσουν κάτι στο σύστημα. Πολλά στελέχη, από τη στιγμή που αποκτούν υψηλό ιεραρχικό 

βαθμό, απομακρύνονται  από την  πρώτη γραμμή εξυπηρέτησης των πολιτών. Αυτό έχει σαν 

συνέπεια να διαμορφώνονται πολιτικές χωρίς τη σαφή κατανόηση της επίδρασης που έχουν στον 

«πελάτη».  

 Επισημαίνεται ότι η βελτίωση πρέπει να έχει ως στόχο τη μακροπρόθεσμη απόδοση. Η αλλαγή του 

λειτουργικού συστήματος  δεν είναι αρκετή. Απαιτείται αλλαγή στην κουλτούρα του Οργανισμού. 

Μερικές από τις αλλαγές αυτές θα είναι δραματικές. Η Λιτή Διοίκηση απαιτεί την παρακολούθηση 

της απόδοσης που αναλύει και μετατρέπει τους ανώτερους στόχους σε προσδιορισμένους και 

μετρήσιμους, τους οποίους οι εργαζόμενοι σε κάθε επίπεδο θα πρέπει να κατανοούν, να 

αποδέχονται και να εκπληρώνουν. Ο άμεσος και ταχύς χειρισμός των προβλημάτων και πολλές 
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φορές η επίρριψη ευθυνών χαμηλής επίδοσης στους συναδέλφους μπορεί να εγείρει ποικίλα 

ζητήματα ηθικής.  

Η Λιτή Διοίκηση, επιπλέον, επιδιώκει να καταστήσει τους Οργανισμούς  που την ασπάζονται  πιο 

ευέλικτους στην οριοθέτηση και στην αλλαγή προτεραιοτήτων.  Θα ακολουθήσουν, αναγκαστικά  

στη  συνέχεια,  βαθιές αλλαγές στην κουλτούρα του Οργανισμού που ενισχύουν τη μεταμόρφωση 

του σε Λιτό Οργανισμό. Το ηθικό του Οργανισμού εξυψώνεται καθώς οι συμμετέχοντες «χτίζουν» 

τις νέες τους δυνατότητες, δουλεύοντας ομαδικά και βλέποντας και τους άλλους να εξελίσσονται. 

Το να εφαρμόσει ένας Οργανισμός τη Λιτή Διοίκηση είναι δύσκολο στον ιδιωτικό τομέα. Στο 

Δημόσιο Τομέα αποδεικνύεται ακόμη πιο δύσκολο. 

 Η επιτυχημένη Λιτή Διοίκηση πρέπει να γεφυρώσει το χάσμα που καταγράφεται στην ύπαρξη των 

ικανοτήτων των στελεχών, ώστε τόσο τα ανώτερα στελέχη όσο και το προσωπικό, να μπορούν να 

μεταβούν σε ένα νέο τρόπο προσέγγισης της εργασίας.  

Είναι χρήσιμο να υιοθετηθούν καλές πρακτικές από τον ιδιωτικό τομέα αλλά και να εγκαινιαστεί 

συνεργασία με στελέχη εκτός δημόσιου τομέα, τα οποία διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και 

τεχνογνωσία στην εφαρμογή του λιτού τρόπου σκέψης, προκειμένου να εγκαθιδρύσουν τους 

μηχανισμούς της μεταμόρφωσης, παρέχοντας τα εφόδια που απαιτούνται.  

Πολλές φορές ωστόσο το να  ξεσκεπάσεις τα βαθιά ριζωμένα λειτουργικά προβλήματα μπορεί να  

απαιτήσει ακόμη και  την απώλεια εργασιακών θέσεων.  

Η  ανάγκη για αλλαγή, η κατανόηση της αναγκαιότητάς της καθώς και  τα οφέλη που θα 

προκύψουν από αυτή την προσχεδιασμένη προσέγγιση  πρέπει να γνωστοποιηθούν σε όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders), συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων λειτουργών και του 

κοινού. 

 Η πρόκληση παραμένει: Να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα. Η Λιτή προσέγγιση που δίνει 

έμφαση στο χαμηλό κόστος αλλά ταυτόχρονα και στην υψηλή ποιότητα και στην εξυπηρέτηση του 

«πελάτη», αξίζει τον κόπο να διερευνηθεί (Bhatia and Drew, 2007, p.5). 
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3γ: Η Λιτή Διοίκηση και η Διακυβέρνηση. 

Για  τη μελέτη της εφαρμογής της Λιτής Διοίκησης ο Hines et al. (2008)  εισήγαγε ένα πλαίσιο που 

ονομάστηκε «Το Μοντέλο του παγόβουνου» (Σχήμα 2).  

Στο μοντέλο αυτό παρουσιάζονται δύο κύρια στοιχεία : κάτω από το νερό οι παράγοντες που 

αποτελούν προϋποθέσεις, όπως η στρατηγική  και η τυποποίηση, η ηγεσία, η συμπεριφορά και η 

δέσμευση και πάνω από την επιφάνεια του νερού η τεχνολογία, τα εργαλεία και οι τεχνικές καθώς 

και η διοίκηση διεργασιών.  

Από το  μοντέλο αυτό προκύπτει ότι η στρατηγική πρέπει να είναι το θεμέλιο υποστηριζόμενο από 

την αποφασιστική ηγεσία και ένα  στρατολογημένο ανθρώπινο δυναμικό που κατανοεί τις 

διεργασίες και στη συνέχεια χρησιμοποιεί μια γκάμα (ποικιλία) εργαλείων και τεχνικών 

προκειμένου να τις βελτιώσει. Ένας αριθμός αυτών των εργαλείων χρησιμοποιείται  σε όλο το 

εύρος του μοντέλου και περιλαμβάνει την ανάπτυξη πολιτικής, την οπτική διαχείριση, την 

τυποποίηση, τα 5S,  και τη χαρτογράφηση διεργασιών. 

Το μοντέλο απεικονίζει την τεχνική πλευρά (επάνω από την επιφάνεια του νερού)  και την  πλευρά 

που αφορά στην κουλτούρα (κάτω από την επιφάνεια του νερού) της Λιτής Διοίκησης και είναι 

ιδιαιτέρως ενδιαφέρον όταν αντανακλά την αλλαγή στο εργαλείο ελέγχου της απόκρισης του 

εργατικού δυναμικού.  

Η αξία του στην υποστήριξη της Λιτής Διοίκησης γίνεται φανερή εφόσον και οι εργαζόμενοι 

προσβλέπουν σε αυτό. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την άποψη ότι η Λιτή Διοίκηση είναι ένα 

ταξίδι που χρειάζεται χρόνο και ανθρώπους που να έχουν τον χρόνο να αφομοιώσουν και να 

ενστερνιστούν τις νέες ιδέες (Radnor, 2010, p.423-424 ). 
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Σχήμα 2: Το «παγόβουνο του Λιτού μοντέλου» 

Πηγή: Hines et al. (2008) - μετάφραση και  σχηματική μεταφορά  της γράφουσας – 

Κάτω από το νερό-Προϋποθέσεις 

                                                     

                                                        1.Στρατηγική και τυποποίηση 

                                                                          2.Ηγεσία 
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       Τεχνολογία, 
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Ο Holweg (Radnor, 2010, p.423), παρατήρησε ότι από τη γενεαλογία της Λιτής Διοίκησης 

συνάγεται ότι δεν πρόκειται για επινόηση ενός μοναδικού  σημείου, αλλά για  το αποτέλεσμα μιας 

δυναμικής διεργασίας που ενσωματώνει πρακτικές. Πρόκειται περισσότερο για προσαρμογή παρά 

για υιοθέτηση μιας στάσης. Αυτή η προσαρμογή αφορά στο πως οι Δημόσιοι Οργανισμοί 

εφαρμόζουν τη Λιτή Διοίκηση, αλλά και στο πως οι άνθρωποι στους Οργανισμούς πρέπει να 

αλλάξουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. 

Πώς εφαρμόζεται τελικά η Λιτή Διοίκηση στην Διακυβέρνηση; 

Είναι γεγονός ότι σημαντικά αποτελέσματα μπορούν να προκύψουν από την εφαρμογή της Λιτής 

Διοίκησης  χωρίς να είναι απαραίτητη η έμμονη προσκόλληση στις αρχές του λιτού τρόπου.  

Το μοντέλο που θα εφαρμοσθεί μπορεί να μην χαρακτηρίζεται ως μοντέλο απόλυτα λιτής 

καθαρότητας, αλλά οι διαφορές του θα εστιάζονται στην έμφαση με την οποία εφαρμόζεται, στο 

λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται και στην κατανόηση των εννοιών, παρά σε θεμελιώδεις διαφορές 

που σχετίζονται με τις αρχές της Λιτής Διοίκησης, όπως για παράδειγμα, η ποσότητα των 

αποκλίσεων και κατά συνέπεια η χρήση της τυποποίησης. Το κλειδί  βρίσκεται στην κατανόηση 

των διαφορών αυτών και στην προσαρμογή του μοντέλου στις ανάγκες του δημόσιου τομέα. 

Η ανάπτυξη ενός πλαισίου εφαρμογής της Λιτής Διοίκησης αποτυπώνεται στο (Σχήμα 3), που 

καταγράφει τη Λιτή Διοίκηση στο Δημόσιο. Ο «Οίκος της Λιτής Δημόσιας Διοίκησης», 

αποτελείται από εργαλεία που εδράζονται σε γερές βάσεις πάνω σε ένα αριθμό παραγόντων που 

εξασφαλίζουν την ετοιμότητα του Οργανισμού να δεσμευθεί ή να επιχειρήσει την εφαρμογή της 

Λιτής Διοίκησης .   

Αυτοί οι παράγοντες έχουν χαρακτηρισθεί πρωτίστως ως «λειτουργική ετοιμότητα» (Radnor, 

20010, p.424) και υποστηρίζονται από τη συνεχιζόμενη κατάρτιση και ανάπτυξη των ικανοτήτων 

των εργαζομένων και από μια καθοδηγητική ομάδα σχεδιασμού ως θεμέλιο και υπόβαθρο της 

ανάπτυξης της Λιτής Διοίκησης στο Δημόσιο Τομέα.  

Η εφαρμογή και η βελτίωση, όπως φαίνονται στους πυλώνες  1 και 3, πρέπει να προηγηθούν καθώς 

με αυτές επιτυγχάνονται μικρές νίκες, ξεκάθαροι στόχοι και δέσμευση του προσωπικού.  

Οι πυλώνες 4 και 5, εστιάζονται στην παρακολούθηση των ενεργειών που απαιτούνται για την 

εγκαθίδρυση της Λιτής Διοίκησης.  
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Οι πυλώνες 6 και 8, αντιπροσωπεύουν τα εργαλεία βελτίωσης και παρακολούθησης που επιτρέπουν 

τις ενέργειες να ενσωματωθούν στις διαδικασίες και στην παροχή υπηρεσιών μέρα με τη μέρα. 

Ο «Οίκος της Λιτής Δημόσιας Διοίκησης» αφομοιώνει την κουλτούρα και την τεχνολογική πλευρά 

του εγχειρήματος, οι οποίες ανατροφοδοτούνται, ώστε να επιτύχουν μία ολοκληρωμένη διεργασία, 

μια αλυσίδα αξίας και μια συστημική θεώρηση που θα εγκαθιδρύσει ένα βελτιωμένο τρόπο δράσης 

εντός του οργανισμού  και θα σταθεροποιήσει ισχυρές διεργασίες.   
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Σχήμα 3: «Ο Οίκος της Λιτής Διοίκησης» 

Πηγή: Radnor, Z. (2010) - μετάφραση και σχηματική προσαρμογή της γράφουσας - 

   

           Συνολική άποψη του Συστήματος 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

4
 
α: Η Λιτή Διοίκηση στις Βόρειες Χώρες.  

4 α. 1: Η Δανία 

Οι δύο βασικές έννοιες της Λιτής Διοίκησης και του Λιτού Τρόπου Διαχείρισης είναι η εξάλειψη 

της σπατάλης και η δημιουργία αξίας. 

Αναφορικά με το τελευταίο, γίνεται αντιληπτό ότι η δραστηριότητα που δημιουργεί αξία για τον 

πελάτη-πολίτη είναι μια σημαντική  γι’ αυτόν δραστηριότητα, που εκτελείται εξ’ αρχής σωστά και 

με  τις απαραίτητες αλλαγές  στις  υπάρχουσες διεργασίες.  

Αναφορικά με το πρώτο, ως σπατάλη εν  ευρεία έννοια ορίζεται κάθε τι που  ο πολίτης-πελάτης 

«δεν επιθυμεί να πληρώσει για να αποκτήσει» σύμφωνα με τους Bhuiyan & Baghel (Pedersen and 

Huniche, 2011, p.404). Οι διακρίσεις για  το τι συνιστά σπατάλη εκτείνονται από τα ελαττωματικά 

μέχρι την υπερβολική παραγωγή, τις μη ενδεδειγμένες διεργασίες, τις μη απαραίτητες μεταφορές, 

τις υπερβολικές κινήσεις, τους χρόνους αναμονής, τα αποθεματικά, το αναξιοποίητο ανθρώπινο 

δυναμικό, τα ακατάλληλα συστήματα και την περιβαλλοντική επιβάρυνση (Pedersen and Huniche, 

2010). 

Το 2011 οι Pedersen & Huniche  στο άρθρο τους για τους καθοριστικούς παράγοντες της επιτυχίας 

και της αποτυχίας της Λιτής Διοίκησης στο Δημόσιο Τομέα της Δανίας, έλαβαν συνεντεύξεις από 

29 υψηλόβαθμα στελέχη 9 διαφορετικών Δημοσίων Οργανισμών που συμμετείχαν στο σχεδιασμό 

και / ή στην εφαρμογή προγραμμάτων Λιτής Διοίκησης, στη χρονική περίοδο 2007-2009, ως μέρος 

ενός  προγράμματος που υποστηρίχθηκε από το Συμβούλιο Ερευνών των Κοινωνικών Επιστημών 

της Δανίας (FSE).  

Σύμφωνα με την έρευνά τους οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το σχεδιασμό της Λιτής 

Διοίκησης διακρίνονται σε δομικούς και διαπραγματευτικούς. Η επιρροή τους αφορά στο 

σχεδιασμό, στην εφαρμογή και στη διατήρηση / ανάπτυξη του Λιτού Σχεδιασμού. 

Ως δομικοί παράγοντες χαρακτηρίζονται οι κοινωνικές δυνάμεις για τις οποίες έχει ιδιαίτερη 

σημασία η τοποθέτηση, σε πολύ υψηλή θέση στην agenda των Δημοσίων Υπηρεσιών της Δανίας 

των προγραμμάτων Λιτού Σχεδιασμού.  
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Οι διαπραγματευτικοί παράγοντες περιλαμβάνουν τους στόχους και τις αξίες, την πολυπλοκότητα 

και τη σπουδαιότητα, την ισορροπία δυνάμεων και τέλος, τους πόρους και τα προσόντα των 

εργαζομένων. 

Τα τελευταία χρόνια ο Λιτός Τρόπος Διοίκησης στη Δανία μετακινήθηκε από το περιθώριο στο 

προσκήνιο. Έτσι, ενώ, το 2008 η Λιτή Διοίκηση εφαρμοζόταν στο 56% των Δημοσίων 

Οργανισμών της Δανίας, το 2006 το ποσοστό αυτό ανερχόταν  μόλις στο 15% (Pedersen and 

Huniche, 2011, p.410).  Η αυξανόμενη δημοτικότητα της Λιτής Διοίκησης είναι η απάντηση στις 

πρόσφατες εξελίξεις της Δημόσιας Διοίκησης στη Δανία, σύμφωνα με τις οποίες: 

i. Ο Δημόσιος Τομέας πρέπει να ικανοποιήσει τις αυξανόμενες ανάγκες για τη δημιουργία 

αξίας, οι οποίες προέρχονται τόσο από πολιτικούς όσο και από πολίτες και εργαζόμενους. 

Με την αύξηση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και της εργασιακής ικανοποίησης, η 

Λιτή Διοίκηση μετατρέπεται σε ένα εργαλείο διαχείρισης που στοχεύει στην αντιμετώπιση 

των πολυπληθών κοινωνικών αξιώσεων, αναγκών και αιτημάτων.  

ii. Οι περιορισμένοι κρατικοί προϋπολογισμοί συνεπάγονται για τους δημόσιους οργανισμούς 

περισσότερη δραστηριότητα με λιγότερα μέσα ή  τουλάχιστον ίδια δραστηριότητα με 

λιγότερους πόρους.  

iii. Ο Δημόσιος Τομέας στη Δανία αντιμετωπίζει δυσκολίες στην προσέλκυση καταρτισμένου 

προσωπικού. Σύμφωνα με έρευνα που έγινε το 2008 και κατέδειξε ότι το Εθνικό Σύστημα 

Υγείας στη Δανία θα αντιμετωπίσει έλλειψη 15.000 ατόμων στα προσεχή  έξι (6) με  επτά 

(7) έτη. 

iv. Η κυβέρνηση της Δανίας δραστηριοποιείται έντονα στην εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης 

και ήδη το Υπουργείο Οικονομικών της Δανίας, από το 2005, εφαρμόζει συστήματα που 

συνιστούν καλές πρακτικές από τον ιδιωτικό τομέα.  

v. Η Λιτή Διοίκηση σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί την απάντηση στις απαραίτητες αλλαγές 

που έπρεπε να γίνουν κατά τον έλεγχο των παρεχομένων υπηρεσιών. Για παράδειγμα, σε 

Δήμο της Δανίας παρατηρήθηκε ότι ο χρόνος διόρθωσης λαθών ήταν πολύ αυξημένος και 

ότι η διεκπεραίωση ορισμένων διαδικασιών διαφοροποιούνταν σημαντικά (από 17 έως 165 

ημέρες). Επιπλέον πολλές διαδικασίες δεν είχαν αναθεωρηθεί τα τελευταία 15 χρόνια. 
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vi. Η Λιτή Διοίκηση προσέλκυσε το ενδιαφέρον των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) τα 

τελευταία χρόνια και η διάδοση των επιτυχιών της αναμφίβολα συντέλεσε την εξάπλωσή 

της.  

vii. Οι σχολιαστές των ΜΜΕ επεσήμαναν την ύπαρξη προωθητικής διαφήμισης για την 

εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης από τους managers του Δημοσίου χωρίς να διαθέτουν 

στρατηγικό σχέδιο και χωρίς να προσπαθήσουν να προσαρμόσουν τον τρόπο της Λιτής 

Διαχείρισης στο πλαίσιο των Δημοσίων Υπηρεσιών. Τέλος, η Λιτή Διοίκηση έγινε 

δημοφιλής ως μια καλή ιδέα που προσφάτως μετατέθηκε από το χώρο της παραγωγής στον 

ιδιωτικό τομέα και από εκεί στις υπηρεσίες και στη διοίκηση των Δημοσίων Οργανισμών. 

Παρά τη δημοτικότητά της ωστόσο, η Λιτή Διοίκηση στη Δανία εφαρμόζεται σε μερικούς τομείς 

του Δημοσίου και σε περιορισμένες διεργασίες.  

Για παράδειγμα, μόλις το 16% των Δήμων στη Δανία, έχουν κατορθώσει να εισάγουν σε όλο το 

εύρος του Οργανισμού τους το Λιτό Τρόπο Διοίκησης.  Το 47% του σχεδιασμού έργων Λιτής 

Διοίκησης εφαρμόζεται σε επίπεδο τμήματος στις Δημόσιες Υπηρεσίες και ακόμη και οι Υπηρεσίες 

που έχουν υψηλή στόχευση στην εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης είναι πολύ μακριά από την 

εφαρμογή  των αρχών της Λιτής Διοίκησης, όπως την περιγράφουν οι Womack & Jones στο βιβλίο 

τους “From lean production to the lean enterprise” (Womack and Jones, 1994).  

Η αντίσταση στην εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης αναφέρεται ως εμπόδιο στην υιοθέτησή της. 

Προτείνεται ως λύση στην περίπτωση αυτή, η μεταφορά και διαπραγμάτευση του Λιτού Τρόπου 

στη συνολική στρατηγική του Οργανισμού και στις καθημερινές του δραστηριότητες.  

Η διάδοση καλών πρακτικών αναφέρεται επίσης ως ένας τρόπος προώθησης της συμμετοχής των 

εργαζομένων στο όλο εγχείρημα. Διάφορες μορφές χρηματικής και μη χρηματικής επιβράβευσης 

συνιστούν ικανούς παράγοντες για την ευθυγράμμιση των στόχων και των αξιών στους 

Οργανισμούς που εφάρμοσαν τη Λιτή Διοίκηση. 

Συμπερασματικά, η υιοθέτηση της Λιτής Διοίκησης στο Δημόσιο Τομέα της Δανίας συνέβη για 

διάφορους λόγους, ανεξάρτητους από την ύπαρξη εσωτερικών ή εξωτερικών πιέσεων, 

αντιμετώπισης ανταγωνισμού με υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα ή κρατικές απαιτήσεις για αύξηση 

της παραγωγικότητας. Παρατηρήθηκε υιοθέτηση της Λιτής Διοίκησης ανεξάρτητα από την ύπαρξη 

κρίσης στον Οργανισμό ή από τις απαιτήσεις των stakeholders.  Είναι ιδιαιτέρως σημαντική  η 

καταγραφή της υιοθέτησης της Λιτής Διοίκησης από μερικά τμήματα Οργανισμών μόνο και μόνο 
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επειδή προσλήφθηκαν σε αυτά εργαζόμενοι με νέες ιδέες που προήλθαν από την προηγούμενη 

εργασιακή τους εμπειρία.  

 

4.α.2: Η Σουηδία. 

Το 2012 οι ερευνητές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Lulea, Meiling,  Backlund & Johnsson, 

διεξήγαγαν μία εμπειρική έρευνα, σχετικά με την εκτίμηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή 

της Λιτής Διοίκησης. 

Η έρευνα αφορούσε σε  δύο (2) μεσαίου μεγέθους  Σουηδικούς Οικοδομικούς Οργανισμούς, 

ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα αντίστοιχα, οι οποίοι αναλάμβαναν το σχεδιασμό, την 

κατασκευή, την πώληση και μεταφορά πολυώροφων προκατασκευασμένων οικημάτων. 

 Οι ερωτήσεις τέθηκαν μέσω ερωτηματολογίων που απαντήθηκαν τόσο από διοικητικά στελέχη (19 

managers) όσο και από εργαζόμενους στον τομέα της κατασκευής (146 εργάτες).  

Οι δύο εξεταζόμενες εταιρίες δήλωσαν αυτοβούλως ότι χρησιμοποιούσαν μεθόδους Λιτής 

Διοίκησης ως τμήμα της γενικότερης στρατηγικής  για τη βελτίωσή τους. 

Οι ερευνητές κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα αναφορικά με την εκτίμηση των αρχών της Λιτής 

Διοίκησης ( Meiling et al, 2012, p.146-148) 

i. Η υιοθέτηση της φιλοσοφίας της Λιτής Διοίκησης πρέπει να γίνεται σε βάθος χρόνου, ώστε 

το όραμα του Οργανισμού να είναι ευρέως κατανοητό και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι να 

συνδέονται με αυτό μέσα από την καθημερινή εργασία. 

ii. Η σωστή διεργασία  είναι αυτή που θα παράγει τα σωστά αποτελέσματα. 

iii. Η προσθήκη αξίας στον Οργανισμό επιτυγχάνεται με την εξέλιξη και ανάπτυξη των 

εργαζομένων και των συνεργατών του Οργανισμού. 

iv. Η συνεχής επίλυση βασικών προβλημάτων προωθεί τη μάθηση στους Οργανισμούς 

(Learning Organizations). 

v. Οι αρχές της Λιτής Διοίκησης μπορούν να θεωρηθούν θεμελιώδη προαπαιτούμενα για την 

επίτευξη δραστηριοτήτων συνεχούς βελτίωσης. 
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vi. Η στόχευση στη διεργασία δεν είναι αρκετή από μόνη της, όταν το ζητούμενο είναι η 

άριστη συνεχής βελτίωση. 

vii. Η φιλοσοφία της Λιτής Διοίκησης απαιτεί μια προσέγγιση  τόσο από την κορυφή προς τα 

κάτω (top-down) όσο και από κάτω προς τα πάνω (bottom-up). Οι δράσεις που 

αναλαμβάνονται πρέπει να ακολουθούν την διαδρομή αυτή (top-down/bottom up) 

αναφορικά με την κατανομή των πόρων που δαπανώνται στην εκπαίδευση, στην εφαρμογή 

νέων εργαλείων και στην περαιτέρω κοινοποίηση των στόχων και της στρατηγικής  του 

Οργανισμού. 

viii. Τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης είναι περισσότερο ορατά όταν 

υπάρχει ολιστική εφαρμογή της στον Οργανισμό. 

  Σε μελέτη, που δημοσιεύτηκε το 2015, από τους ερευνητές Jostein Langstrand & Eric Drotz του 

Τεχνολογικού Ινστιτούτου Linkoping  και του Κέντρο Αριστείας HELIX VINN του Πανεπιστημίου 

του Linkoping,  στη Σουηδία, μελετήθηκαν  επτά (7) φορείς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα 

που παρουσίαζαν εύρος δραστηριότητας από τη βιομηχανία και την παροχή υπηρεσιών μέχρι την 

κοινωνική ευθύνη. 

 Οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν μέσω  ερωτηματολογίου και ημι-δομημένων συνεντεύξεων. Το 

δείγμα αποτελείτο από υπαλλήλους που εργάζονταν στην εξυπηρέτηση του κοινού και από 

υψηλόβαθμα στελέχη. Τέσσερεις (4) από τις επτά (7) περιπτώσεις είχαν εμπειρία τουλάχιστον δέκα 

(10) ετών στην εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης.  Σε μία περίπτωση (Μονάδα Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας που ανήκει στο Δημόσιο), η εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης ξεκίνησε το 2008 και σε 

άλλες δύο (2) (Νοσοκομειακή Μονάδα και Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης, ενταγμένες και οι δύο 

στο Δημόσιο), το «ταξίδι» στη Λιτή Διοίκηση είχε ξεκινήσει πριν από λίγα χρόνια. 

Η συνολική εκτίμηση για την εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης περιγράφει καταρχάς το Λιτό Τρόπο 

Διαχείρισης ως μη ομοιογενή. Παρατηρούνται πολλές διαφοροποιήσεις και αρκετές αποκλίσεις από 

τα περιγραφόμενα στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Από τις εκτιμήσεις των ανωτέρω ερευνητών 

προκύπτει μια σειρά επισημάνσεων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον (Langstrand and Drotz, 2015, p.12-14). 

Ειδικότερα: 

i. Η θεωρητική προσέγγισης της Λιτής Διοίκησης δεν διαφοροποιείται μεταξύ των Οργανισμών, 

του χαρακτήρα του φορέα ως δημόσιου, ιδιωτικού ή  βιομηχανικού και είναι ανεξάρτητη από 

το μέγεθος ή άλλους παράγοντες που σχετίζονται με το περιεχόμενο της θεωρίας.  
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Αυτό μπορεί να είναι τόσο θετικό όσο και αρνητικό. Θετικό, γιατί προάγει τη μάθηση μεταξύ των 

Οργανισμών και είναι ευκολότερη η εφαρμογή μιας θεωρίας όταν η χρήση της ορολογίας 

παραμένει κοινή και σταθερή. Το αρνητικό είναι ότι κάποιοι όροι που χρησιμοποιούνται δεν είναι 

απόλυτα εναρμονισμένοι με την πραγματικότητα.              

 Για παράδειγμα, οι δημόσιοι υπάλληλοι δυσκολεύονταν να αποδεχθούν ότι πρέπει να 

χρησιμοποιούν την ίδια ορολογία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός εργοταξίου ή μια 

βιομηχανικής μονάδας παραγωγής. 

ii. Τα υποβόσκοντα προβλήματα είναι κατά κύριο λόγο κοινά αλλά το αναμενόμενο πλεονέκτημα 

από την εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης δεν είναι πάντα ξεκάθαρο.               

 Η  έρευνα έδειξε ότι σπάνια οι πρωτοβουλίες για την εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης προηγούνται 

των ειδικών προβλημάτων που θα μπορούσαν να επιλυθούν με ένα πρόγραμμα Λιτής Διοίκησης. 

Συχνά οι πρωτοβουλίες  σχετίζονται με γενικότερους όρους όπως η ανταγωνιστικότητα, η 

αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και η ικανοποίηση του πελάτη-πολίτη, εμφανίζοντας 

απόλυτη εναρμόνιση με τη Θεωρία.  

iii. Οι πρωτοβουλίες της Λιτής Διοίκησης είναι συχνά προσανατολισμένες στις λύσεις παρά στα 

προβλήματα.                                                                                                     

Μιλώντας μεταφορικά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η ιδέα της Λιτής Διοίκησης ως το φάρμακο 

για μια αρρώστια που δεν έχει προσδιοριστεί επακριβώς ή παραμένει άγνωστη ακόμη. Η εφαρμογή 

της Λιτής Διοίκησης δεν είναι πάντα καθοδηγούμενη από αυστηρά ορθολογική σκέψη. 

iv. Οι πρωτοβουλίες της Λιτής Διοίκησης συχνά έχουν ένα στενό πεδίο εφαρμογής.               

  Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων έδειξαν μια γενικότερη τάση να θεωρηθεί η Λιτή Διοίκηση ως 

ένα σύνολο αρχών παρά ως μια τεχνική ή ως  εργαλειοθήκη.  

v. Ο τρόπος που ερμηνεύεται η Λιτή Διοίκηση ποικίλει εντός του Οργανισμού και  είναι ανάλογος 

με την Ιεραρχία.                                                                                                     

Η  συγκεκριμένη διαπίστωση αρχικά φαίνεται   να αντιτίθεται στην πρώτη διαπίστωση για την 

ομοιομορφία της  Θεωρίας.  Ωστόσο, όταν γίνεται λόγος για λειτουργικές διεργασίες η απόκλιση 

αυξάνεται. Έχει  μελετηθεί η ύπαρξη αποκλίσεων στην εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης μεταξύ των 

Οργανισμών. Η έρευνα εδώ επιβεβαιώνει την ύπαρξη αποκλίσεων και εντός του ίδιου Οργανισμού, 

η οποία εξαρτάται από τον εργασιακό ρόλο του καθενός και από την ιεραρχική θέση του.  
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Η εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης έδειξε ότι σε πρακτικό επίπεδο η Λιτή Διοίκηση συνδέεται 

άμεσα με τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή εργασία.  

Μία ενδιαφέρουσα παρατήρηση που προέκυψε από τη συγκεκριμένη έρευνα σχετίζεται με την 

παραδοχή του ότι η εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης ανήκει κυρίως στους managers. Σε αντίθεση με 

αυτό, η έρευνα έδειξε ότι οι εργαζόμενοι στην «πρώτη γραμμή» και σε άμεση επικοινωνία με το 

κοινό είναι αυτοί που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την τρέχουσα τακτική του Οργανισμού. 

vi. Είναι δύσκολο να  προσδιοριστούν και να προβλεφθούν τα αποτελέσματα από τις 

πρωτοβουλίες για την εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης.  

Η αδυναμία πρόβλεψης συνδέεται με τις διαφορετικές λειτουργικές αποκλίσεις. Επιπρόσθετα, τα 

ποσοτικά αποτελέσματα δεν είναι πάντα τόσο εμφανή. Σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρούνται 

μετρήσιμα αποτελέσματα, αλλά δεν είναι δυνατόν αυτά να ερμηνευθούν με τις τεχνικές που 

εφαρμόζονται στους συγκεκριμένους Οργανισμούς. Αυτό που μπορεί να ειπωθεί είναι ότι οι 

Οργανισμοί που δεν διαθέτουν ευθυγράμμιση μεταξύ της Θεωρίας και του προσδιορισμού του 

προβλήματος, των στόχων και των δράσεών τους, δεν μπορούν να επιδείξουν μετρήσιμα 

αποτελέσματα. 

vii. Η πιθανότητα της επιτυχίας αυξάνεται όσο μεγαλύτερη είναι η ευθυγράμμιση με τα 

χαρακτηριστικά της αλλαγής.                                                   

    Ο προσδιορισμός του προβλήματος, οι στόχοι, οι μέθοδοι μέτρησης, η ανάλυση και οι πρακτικές 

αποτελούν σημεία - κλειδιά στα χαρακτηριστικά της αλλαγής. Όταν αυτά ευθυγραμμιστούν με την 

πορεία της αλλαγής, είναι πιθανή η επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων. 

 

4
 
β: Η περίπτωση της Λιθουανίας 

Το 2015, κατά τη διάρκεια της 11
ης

 Διεθνούς Διάσκεψης Στρατηγικού Μάνατζμεντ, 

παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα  εμπειρικής έρευνας που διεξήχθη από τους ερευνητές Ciarniene 

& Vienazindiene, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Κάουνας στη Λιθουανία. 

 Ο σκοπός της έρευνας ήταν να εντοπίσει την παρουσία της Λιτής Διοίκησης στη Λιθουανία. 

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, οι επιστήμονες σχημάτισαν 4 στόχους-πεδία, ώστε: 1) να 

ερευνήσουν πως αντιλαμβάνονται την έννοια της Λιτής Διοίκησης τα υψηλόβαθμα στελέχη, 2) να 

προσδιορίσουν το πόσο διαδεδομένη είναι η εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης  μεταξύ των 
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Οργανισμών της Λιθουανίας, 3) να καταστήσουν γνωστές τις κύριες αιτίες που δίνουν το έναυσμα 

για  την εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης, 4) να προσδιορίσουν τα σημαντικότερα εμπόδια και τις 

προκλήσεις που εμφανίζονται κατά την εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης (Ciarniene & 

Vienazindiene, 2015, p.228) 

Οι ερευνητές, ύστερα από μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας δημιούργησαν ένα 

ερωτηματολόγιο που συνδύαζε ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου και αντιστοιχούσαν σε δύο 

ερευνητικούς πυλώνες.  

Ο πρώτος πυλώνας στόχευε στο να αναδείξει την ύπαρξη της Λιτής Διοίκησης στους Οργανισμούς 

της Λιθουανίας και ο δεύτερος, αποτελούνταν από ερωτήσεις που αντιπροσώπευαν την κατάσταση 

των ερωτηθέντων αναφορικά με την θέση που κατείχαν, τη μορφή του Οργανισμού στον οποίο 

υπηρετούσαν, τη δραστηριότητά τους, τη διάρκεια της απασχόλησής τους, το μέγεθος και την 

προέλευση του κεφαλαίου που χρησιμοποιούσε ο κάθε Οργανισμός. 

Για την  υλοποίηση της έρευνας  διαμορφώθηκαν 3 παραδοχές που πήραν τις ενδείξεις: “H1”, η 

εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης είναι χαμηλή. “Η2”, η εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης γίνεται μόνο σε 

μεγάλου  μεγέθους Οργανισμούς. “H3”, η εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης επικεντρώνεται στους 

Οργανισμούς όπου υπάρχουν και ξένα επενδυτικά κεφάλαια (Ciarniene & Vienazindiene 2015, 

p.228). 

Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε ηγετικά στελέχη 100 διαφορετικών Οργανισμών που είχαν 

ως αντικείμενο την παραγωγή, τις χονδρικές πωλήσεις, τις λιανικές πωλήσεις, την εστίαση, τα 

Έσοδα, την ακίνητη περιουσία και ανήκαν τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Από τα 

100 ερωτηματολόγια κρίθηκαν κατάλληλα για επεξεργασία τα 72, από τα οποία προέκυψαν τα εξής 

συμπεράσματα (Ciarniene  & Vienazindiene 2015, p.230): 

i. Τα ηγετικά στελέχη στη Λιθουανία αντιλαμβάνονται τη Λιτή Διοίκηση ως διεργασία 

συνεχούς βελτίωσης σε ποσοστό 36%. Ως ευέλικτη διεργασία για την αποτελεσματική 

διαχείριση του κόστους και της αποδοτικότητας την θεωρεί το 36% ομοίως και ως 

φιλοσοφική θεώρηση που αυξάνει την αποτελεσματικότητα και εξαφανίζει τη σπατάλη την 

θεωρεί το 33%. Φαίνεται, συνεπώς, η Λιτή Διοίκηση να συνδέεται με το στρατηγικό 

επίπεδο αντίληψης για το τι αποτελεί Λιτό Τρόπο Διαχείρισης σε έναν Οργανισμό. 

ii. Το 53% των ερωτηθέντων απάντησε ότι η Λιτή Διοίκηση δεν εφαρμόζεται στον Οργανισμό 

που υπηρετούν. Το 22% απάντησε «Δεν γνωρίζω» και μόλις το 17% υπέδειξε  ότι 

εφαρμόζεται στον Οργανισμό που υπηρετούν. Αυτά τα ποσοστά είναι ενδεικτικά 
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περιορισμένης εφαρμογής της Λιτής Διοίκησης στη Λιθουανία και επιβεβαιώνουν την 

παραδοχή “H1” σύμφωνα με την οποία η εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης είναι χαμηλή. 

iii. Η έρευνα έδειξε ότι η Λιτή Διοίκηση εφαρμόζεται  κυρίως σε Οργανισμούς μεγάλου 

μεγέθους (πάνω από 250 εργαζόμενους) και αυτό επιβεβαιώνει την παραδοχή “H2”. 

iv. Μια ενδιαφέρουσα πλευρά της έρευνας είναι ότι ανέδειξε τη σχέση της εφαρμογής της 

Λιτής Διοίκησης με την προέλευση των πόρων, του κεφαλαίου, που χρησιμοποιεί κάθε 

Οργανισμός. Η Λιτή Διοίκηση εφαρμόζεται τόσο όταν τα κεφάλαια προέρχονται από 

δημόσια χρηματοδότηση όσο και όταν πρόκειται για εταιρίες με εθνικά ή και μεικτά 

κεφάλαια, κάτι που καταρρίπτει την παραδοχή “H3”.  

v. Μετά τον προσδιορισμό των κύριων λόγων εφαρμογής της Λιτής Διοίκησης σε 

Οργανισμούς της Λιθουανίας, η έρευνα εστίασε και στις αιτίες της μη εφαρμογής της. 

Ανέδειξε έτσι, ως πρώτο λόγο μη εφαρμογής, σε ποσοστό 58%, την έλλειψη γνώσης και 

κινήτρων. Άλλοι σημαντικοί παράγοντες που συνιστούν εμπόδια στην εφαρμογή, είναι η 

έλλειψη υποστήριξης από την ανώτατη διοίκηση (25%) και η αντίσταση στην αλλαγή 

(22%) . 

vi. Οι κύριες αιτίες εφαρμογής, τα πιστεύω και οι επιδιώξεις που προσδοκώνται από την 

εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης σε Οργανισμούς στη Λιθουανία, συνδέονται με την πιο 

αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου, την αύξηση της αποδοτικότητας και της 

παραγωγικότητας, τη συνεχή βελτίωση  και τη θετική εμπειρία άλλων Οργανισμών.  

Η έρευνα καταλήγει : « η Λιτή Διοίκηση μπορεί να περιγραφεί με έναν πολυδιάστατο τρόπο που 

χαρακτηρίζεται από τρία συσχετισμένα επίπεδα: ως φιλοσοφική κίνηση αναφέρεται στο στρατηγικό 

επίπεδο, ως μια σειρά αρχών στο τακτικό επίπεδο και ως μια δέσμη πρακτικών, τεχνικών και 

εργαλείων στο λειτουργικό επίπεδο» (Ciarniene & Vienazindiene  2015, p.231). 

 

4
 
γ: Η περίπτωση της Ισπανίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Τα τελευταία 15 χρόνια στην Ισπανία παρατηρείται, κυρίως στην  Τοπική Αυτοδιοίκηση και στα 

αντίστοιχα Δημοτικά Συμβούλια, μια υιοθέτηση πρωτοβουλιών βελτίωσης διεργασιών και 

υπηρεσιών που παρέχονται από το Δημόσιο, κάτω από την ομπρέλα των «παγκοσμίων 

προγραμμάτων ποιότητας» (Barraza , Smith & Dalghard-Park, 2009, p.149).  



 
44 

ΠΜΣ  στη Δημόσια Διοίκηση  

 

Η προσπάθεια της μεταφοράς του Λιτού Τρόπου Σκέψης και της έννοιας του kaizen,  από τον 

ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα εμφανίζεται συχνά στην επιστημονική αρθρογραφία.  Στην 

επισκόπηση της βιβλιογραφίας, ωστόσο, ελάχιστες έρευνες έχουν διεξαχθεί για την εφαρμογή τόσο 

της Λιτής Διοίκησης όσo και των τεχνικών του Kaizen, κυρίως στο Δημόσιο Τομέα και ειδικότερα 

στα Τοπικά Συμβούλια. 

Ο  ρόλος των Δημοτικών Συμβουλίων είναι η εξυπηρέτηση του κοινού οφέλους, καθώς αυτά 

αποτελούν τo χώρο (locus) που συναντώνται η Κοινωνία και οι παρεχόμενες στο κοινό υπηρεσίες, 

μέσω των τοπικών κρατικών πολιτικών. 

Η έρευνα των Baraza, Smith & Dalghard-Park  εξετάζει 3 Δημοτικά Συμβούλια στην Ισπανία, τα 

οποία εφάρμοσαν στοιχεία του Kaizen και Λιτής Διοίκησης με απώτερο στόχο τη βελτίωση των 

διεργασιών  και του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών στις Κοινωνίες που υπηρετούν. 

Το ερευνητικό ερώτημα που ετέθη ήταν « πως εφαρμόζεται η έννοια του Kaizen  και της Λιτής 

Διοίκησης στις Δημόσιες Υπηρεσίες». Η έρευνα θεωρεί το Kaizen  ως ένα σύνολο αρχών που 

βρίσκονται κάτω από την εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης και της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

Οι   προαναφερθέντες ερευνητές επισήμαναν την ύπαρξη ελάχιστων άρθρων με περιγραφές 

μελετών-περίπτωσης (case-studies), που αναφέρονται σε παραδείγματα εφαρμογής Kaizen-Λιτής 

Διοίκησης. Αναφέρουν χαρακτηριστικά, την περίπτωση του Τμήματος Εσόδων στο Connecticut 

των Η.Π.Α, την περίπτωση του Cincinnati στο Ohio, στο  οποίο σημειώθηκαν βελτιώσεις στις 

διεργασίες πρόσληψης προσωπικού στην Αστυνομία και στις Υγειονομικές Υπηρεσίες της πόλης. 

(Barraza et al, 2009, p.149) 

Τα τρία Δημοτικά Συμβούλια ανήκουν σε τρείς διαφορετικές Ισπανικές πόλεις.  

Κάθε ένα από αυτά έχει κάνει προσπάθειες εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των υπηρεσιών του, 

ήδη από το τέλη της δεκαετίας του 1980. Τα τρία Δημοτικά Συμβούλια έχουν λάβει διάφορα 

βραβεία και  πιστοποιητικά από επίσημους εξωτερικούς φορείς, που αναγνώρισαν τα διοικητικά –

διαχειριστικά τους επιτεύγματα, τα οποία στηρίζονται στην βελτίωση ποιότητας και στην Αριστεία. 

Επιπρόσθετα, κάθε ένα Συμβούλιο από τη μεριά του προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει τις 

διεργασίες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες με διαφορετικό τρόπο, με τελικό σκοπό να παρέχει 

ικανοποίηση στους πολίτες και στην Κοινωνία που υπηρετεί. 

Δημοτικό Συμβούλιο «Α» : Αποτελεί ένα σημείο αναφοράς, τόσο για την Ισπανία όσο και για την 

Ευρώπη λόγω της  εφαρμογής των προτύπων Ποιότητας και Αριστείας. Έχει έδρα στη 
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μητροπολιτική περιοχή της Βαρκελώνης και απασχολεί 296 εργαζόμενους, εξυπηρετώντας 46.194  

κατοίκους.  

Το Συμβούλιο διοικείται από το Καταλανικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο διαθέτει σταθερά την 

πλειοψηφία από το 1983. Για την ακρίβεια, καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας του, το Συμβούλιο 

είχε τρείς Δημάρχους, που όλοι προέρχονταν από το ίδιο πολιτικό κόμμα. Αυτό σημαίνει πρακτικά 

πολιτική σταθερότητα για τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια αλλά και ενιαία αντίληψη 

Διοίκησης, καθώς τόσο ο Δήμαρχος όσο και οι 21 Σύμβουλοι που εκλέγονται, αναλαμβάνουν 

υψηλά διοικητικά καθήκοντα, όπως αυτά του Γενικού Διευθυντή και του Διευθυντή Ανθρώπινου 

Δυναμικού και είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση και διοίκηση του Δήμου, εκπληρώνοντας ρόλους 

manager στα διάφορα τμήματα του Συμβουλίου.  

Από το 1989 το Δημοτικό Συμβούλιο «Α» έχει ενσωματώσει διάφορες μορφές βελτίωσης και 

μέτρων ποιότητας, όπως η  σύσταση Κύκλων Ποιότητας για την επίλυση προβλημάτων, οι έρευνες 

για την ποιότητα των υπηρεσιών με  αυτοψίες και συνεντεύξεις πολιτών και τη χρήση του EFQM 

ως εργαλείου αυτοαξιολόγησης. 

 To Δημοτικό Συμβούλιο «Α», έχει λάβει, μάλιστα, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη 

Διαχείριση Ποιότητας –EFQM, ειδική αναγνώριση, το 2000, για την υψηλή βαθμολογία που 

συγκέντρωσε  στην διαδικασία της αυτοαξιολόγησης.  

Εφαρμόζει διεργασίες επανασχεδιασμού διαδικασιών που μεταμορφώνουν τις ανάγκες και τις 

προσδοκίες των πολιτών σε «Δεσμεύσεις Εξυπηρέτησης» δηλαδή σε πρότυπα ποιότητας 

διεργασιών για  τις εσωτερικές διαδικασίες.  

 Πρόσφατα υιοθέτησε  το Kaizen, τα 5S  και τη χαρτογράφηση διεργασιών με στόχο την βελτίωση 

των δημοσίων υπηρεσιών που παρέχει  

Δημοτικό Συμβούλιο «Β» : Βρίσκεται στην Alava, την διοικητική πρωτεύουσα της χώρας των 

Βάσκων και απασχολεί 2.200 εργαζόμενους. Η πόλη είναι γνωστή για τις ζώνες πράσινου που 

διαθέτει και την ποιότητα ζωής που καταγράφεται εκεί. Ο πληθυσμός της ανέρχεται σε 227.000 

άτομα. Αναφορικά με το πολιτικό πλαίσιο, από το 1979 έως το 1999 το επικρατές κόμμα στο 

Συμβούλιο ήταν το Βασκικό Εθνικό Κόμμα (PNV).  Κατά το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας (2004-

2008)  το κυβερνόν κόμμα στο Συμβούλιο ήταν το Λαϊκό Κόμμα (Partido Popular-PP).   
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Η οργανωτική δομή του δήμου ανταποκρίνεται στην κλασσική γραφειοκρατική αντίληψη της 

ύπαρξης τριών μακρο-περιοχών (Δημόσιες Υπηρεσίες, Αστικός σχεδιασμός, Μεταφορές και 

Διοίκηση) από τις οποίες εξαρτώνται όλα τα τεχνικά τμήματα. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο «Β», υπήρξε πρωτοπόρο στην εφαρμογή μεθόδων Kaizen  για την παροχή 

των υπηρεσιών του, αν και η πρώτη εμπειρία του δεν ήταν επιτυχής.  

Από το 2005 το Τμήμα Είσπραξης Εσόδων εφαρμόζει μεθόδους Kaizen στην είσπραξη των φόρων 

των κεφαλαιουχικών κερδών και του φόρου ακίνητης περιουσίας.  

Η ιδέα των βελτιώσεων στον τομέα αυτό προέκυψε από την σπουδαιότητα των φόρων αυτών για τα 

έσοδα του Δήμου. Ο στόχος των ενεργειών με τις μεθόδους του Kaizen  ήταν η μείωση του χρόνου 

επεξεργασίας των αιτημάτων που υποβάλλονταν στο πλαίσιο των αξιώσεων καταβολής φόρων. 

 Επισημάνθηκαν ενέργειες που συνιστούσαν «σπατάλη» (muda). Τέτοιες ενέργειες ήταν, για 

παράδειγμα, η έλλειψη υπαλλήλων σε κάποια στάδια της διαδικασίας είσπραξης φόρων, η 

συσσώρευση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που διακινούνταν όπως και η κλασσική ταχυδρομική 

αλληλογραφία, η ακατάλληλη χωροταξία των γραφείων, η σύνταξη συμβολαίων αγροτικού 

χαρακτήρα από ένα μόνο άτομο, η έλλειψη οδηγιών για τη σύνταξη νέων συμβολαίων, το 

ακατάλληλο software που δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες, οι ανεξέλεγκτες 

«εισροές», δηλαδή τα έγγραφα που εισέρχονταν στο Τμήμα των Εσόδων χωρίς  προηγούμενο προ-

έλεγχο. 

Δημοτικό  Συμβούλιο «Γ» : Το  2006, το Δημοτικό Συμβούλιο «Γ» ανακηρύχθηκε από την 

Ισπανική Ένωση Διαχείρισης Ποιότητας, ως ένα από τα καλύτερα Δημοτικά Συμβούλια, τίτλο τον 

οποίο μοιράστηκε  με το Δημοτικό Συμβούλιο του Liverpool  στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βρίσκεται 

στη μητροπολιτική περιοχή της Μαδρίτης, απασχολεί 1.140 υπαλλήλους που εξυπηρετούν λίγο 

παραπάνω από 107.000 κατοίκους. Τα τελευταία χρόνια η περιοχή γνωρίζει έντονη βιομηχανική 

ανάπτυξη και αποτελεί το επίκεντρο των επενδύσεων από ιδιωτικές εταιρίες. Στο τέλος του 2005, 

στο Δημοτικό Συμβούλιο «Γ», απονεμήθηκε το βραβείο “Seal 500 Plus” του EFQM. Το βραβείο 

αυτό αποτελεί αναγνώριση επίτευξης αποφασιστικών βημάτων προς τον εκσυγχρονισμό και τη 

βελτίωση.  

Ο στόχος του Δημοτικού Συμβουλίου «Γ» ήταν να αναπτυχθεί ως «Έξυπνο Συμβούλιο».  

Συγκεκριμένα, εφάρμοσε συνεχείς βελτιώσεις στις διεργασίες του και στην παροχή  των δημοσίων 

υπηρεσιών του, χρησιμοποιώντας το μοντέλο της πελατειακής εγγύτητας, του να βρίσκεται δηλαδή 

συνεχώς κοντά στις ανάγκες των πολιτών του. 
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Τα αποτελέσματα της  εμπειρικής έρευνας για τα τρία  Δημοτικά Συμβούλια, «Α», «Β», και «Γ», 

αποδεικνύουν ότι τα Συμβούλια κατόρθωσαν να επιτύχουν σημαντικές βελτιώσεις στις διεργασίες 

και στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα της οργάνωσης εξοικονομώντας χώρο και πόρους, 

μειώνοντας το χρόνο απόκρισης και βελτιώνοντας γενικά τις υπηρεσίες που πρόσφεραν στους 

πολίτες.  Αποδείχθηκε με  εμπειρικά στοιχεία ότι η εφαρμογή μεθόδων Kaizen μας επιτρέπει να 

θεωρήσουμε κατάλληλες για εφαρμογή στην Δημόσιο Τομέα  αυτών των μεθόδων , οι οποίες 

παραδοσιακά θεωρούνταν ότι ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα (Barraza et al, 2009, p.151). 

Eιδικότερα: 

i. Παρατηρήθηκαν μερικά απτά και μερικά άυλα αποτελέσματα στις τεχνικές management 

των Συμβουλίων που εφάρμοσαν τις μεθόδους του Kaizen. Η έρευνα, όπως επισημάνθηκε 

αρχικά, εκλαμβάνει το Kaizen ως ένα σύνολο αρχών που βρίσκονται κάτω από την 

εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης και της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

ii. Η εφαρμογή των μεθόδων συνεχίστηκε για αρκετά χρόνια και  σε διαφορετικές χρονικές 

στιγμές, κάτι που επέτρεψε στους ίδιους τους Οργανισμούς να μάθουν από την εμπειρία 

τους και να υιοθετήσουν τεχνικές σύμφωνα με τη δική τους κατάσταση παροχής υπηρεσιών, 

εξαλείφοντας έτσι ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις οι οποίες θα εμφανίζονταν αν 

υιοθετούνταν αυτούσιες πρακτικές του ιδιωτικού τομέα και δεν προσαρμόζονταν αντίστοιχα 

στις ανάγκες των Οργανισμών αυτών. 

iii. Η εφαρμογή των μεθόδων Kaizen  για τα Δημοτικά Συμβούλια «Α» και «Γ» μετατράπηκε 

από προσωρινό σχέδιο, το οποίο εφαρμόσθηκε κατ’ επιταγήν  πολιτικών απαιτήσεων ή γιατί 

αποτελούσε νέα τάση στις μεθόδους του management, σε εδραιωμένη προσπάθεια, η οποία 

απέκτησε θεσμικό πλαίσιο και υποστηρίχθηκε αργά αλλά σταθερά, προϊόντος του χρόνου, 

έτσι ώστε να καταστεί αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής διοίκησης του Οργανισμού. 

iv. Η εφαρμογή των μεθόδων του Kaizen υλοποιήθηκε από τους ίδιους τους εργαζόμενους των 

Δημοτικών Συμβουλίων, κάτι που διευκόλυνε τη συμμετοχή  και τη δέσμευσή τους στο  

«ταξίδι» και στην προσπάθεια της Λιτής Διοίκησης. 

Η έρευνα καταγράφει επίσης μερικούς ανασταλτικούς παράγοντες και εμπόδια που 

παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή των μεθόδων του Kaizen. Ειδικότερα (Barraza et al, 2009, 

p.162): 

i. Μερικοί ανασταλτικοί παράγοντες κινούνται μεταξύ λαθών στην εφαρμογή του Kaizen, 

ύπαρξης Συμβούλων που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ιδιαιτερότητες του Δημόσιου 
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Τομέα, χαμηλής κατανόησης των μεθόδων του Kaizen, καθώς και λανθασμένης ή 

ανορθόδοξης εφαρμογής τεχνικών και εργαλείων στα αρχικά στάδια της προσπάθειας. 

ii. Ως ανασταλτικός παράγοντας θεωρείται και η έλλειψη σαφήνειας και σταθερότητας 

αναφορικά με το σκοπό της βελτίωσης. 

iii. Ανασταλτικό παράγοντα συνιστά επίσης, η έλλειψη παγίωσης και θεσμοθέτησης του 

στενού δεσμού ανάμεσα στη στρατηγική και στη λειτουργική και πολιτική διάσταση του 

management, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των συστημάτων διοίκησης στους Δήμους. 

iv. Επιπρόσθετα, εξωτερικοί παράγοντες ή «πολιτικά σοκ», όπως είναι οι πολιτικές αλλαγές 

λόγω της νέας θητείας των ιθυνόντων που οδηγούν σε ένα προσωρινό «πάγωμα» στις 

προσπάθειες της Λιτής Διοίκησης, εμποδίζουν και συγκρατούν την πρόοδο εφαρμογής. 

Τέλος, είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι στο Δημόσιο Τομέα η εφαρμογή του Λιτού Kaizen 

είναι εξαιρετικά πρόσφατη και η συζήτηση επί του θέματος συνεχίζεται ως προς το αν μπορεί να 

εφαρμοσθεί συνολικά στο πλαίσιο του Δημόσιου Τομέα ενώ υπάρχουν και συγγραφείς, όπως ο 

Hines, που αμφισβητεί συνολικά τη βιωσιμότητα ή την εφαρμογή του (Barraza et al, 2009, p.148). 

 

4 δ: Η περίπτωση του Cincinnati,Ohio, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 

Ο David Krings, πρώην Διοικητής της κομητείας του Hamilton του Ohio,δημοσίευσε, μαζί με τους 

ειδικούς συμβούλους βελτιστοποίησης και διευκόλυνσης αλλαγών για την εφαρμογή της Λιτής 

Διοίκησης, Dave Levine & Trent Wall, το 2006 ένα άρθρο για την εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης 

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

Στο άρθρο, επεσήμαναν εμφατικά ότι όσοι ηγούνται της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα  

αντιμετωπίζουν πάντα το παροιμιώδες δίλημμα της μείωσης δαπανών  με κίνδυνο την πτώση της 

ποιότητας και της ποσότητας των παρεχομένων υπηρεσιών αφ’ ενός, και αφ’ ετέρου της βελτίωσης 

των υπηρεσιών που προσφέρουν στους πολίτες, παρά το αναμενόμενο  κατρακύλισμα των 

προϋπολογισμών μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουν τους ψηφοφόρους . 

 Η εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση παρουσιάζει δυσκολίες. Σε πολλές 

περιπτώσεις η απάντηση στο ερώτημα «ποιος είναι υπεύθυνος»  είναι συχνά το «όλοι» ή «κανείς» 

(Krings et. al, 2006). 
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 Πολλές φορές  οι αιρετοί  προέρχονται από έντονα πολιτικοποιημένους χώρους ή είναι απολύτως 

ανεξάρτητοι, χωρίς πολιτική υποστήριξη, κάτι που σημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις 

απαιτούνται νομοθετήματα που απαιτούν ακόμη και Πράξη του Κογκρέσου. 

Σε άλλες περιπτώσεις, οι ίδιες οι διεργασίες μπορεί να είναι τόσο δυσνόητες, που ακόμη και εάν 

μπορεί να απαντηθεί το ερώτημα του «ποιος είναι υπεύθυνος», να μη μπορούν να γίνουν 

κατανοητές από κανέναν. 

Οι υπεύθυνοι των προγραμμάτων εφαρμογής της Λιτής Διοίκησης υιοθετούν το Λιτό Τρόπο 

Σκέψης και προβαίνουν σε σημαντικές βελτιώσεις στο κυβερνητικό τους έργο, προσδιορίζοντας 

επακριβώς τις δραστηριότητες που πρέπει να απαλειφθούν, να απλοποιηθούν ή  να βελτιωθούν. 

Είναι κάτι που χρειάζεται κουράγιο, απαιτεί δέσμευση και άριστη ανάλυση αλλά, στο τέλος, 

παρέχει πάντα την ικανοποίηση ότι η εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης είναι ένα ταξίδι που αξίζει τον 

κόπο.  

Οι προαναφερθέντες αρθρογράφοι, David Krings, Dave Levine και Trent Wall  διαπίστωσαν ότι, 

παρά τις ιδιαιτερότητες του Δημοσίου Τομέα και τις διαφοροποιήσεις του από τον ιδιωτικό, 

ισχύουν για όλους τους υπεύθυνους εφαρμογής των προγραμμάτων Λιτής Διοίκησης, 4 βασικές 

παραδοχές –βήματα (Krings et. al, 2006). 

i. Αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης και σχεδιασμός: Το βήμα αυτό στοχεύει στην 

κατανόηση των αναγκών του Οργανισμού και του τρόπου Λειτουργίας του. Aποβλέπει στον 

προσδιορισμό των δυνάμεων, των περιορισμών, των ευκαιριών και των ενδεχόμενων 

απειλών που παρουσιάζονται στον Οργανισμό ώστε να καθορίσει τις προτεραιότητες των 

βελτιώσεων. 

ii. Εκπαίδευση: Η επιτυχημένη εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης επέρχεται μόνο όταν οι 

Οργανισμοί αναπτύσσουν μια κρίσιμη μάζα εμπειρίας στη Λιτή Διοίκηση μόνοι τους. Η 

ανάπτυξη της εμπειρίας θα προέλθει αρχικά από τα ανώτερα στελέχη, που θα δεσμευτούν 

για την εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης στον Οργανισμό, θα την κατανοήσουν και με 

περισσή υπευθυνότητα θα χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους, για να δημιουργήσουν την 

απαιτούμενη εμπειρία μέσα από τη διοίκηση της αλλαγής, τη διαχείριση της βελτίωσης των 

διεργασιών και τη μέτρηση της απόδοσης. 

iii. Εφαρμογή: Η αξιοποίηση των γνώσεων και η κατανόηση της φιλοσοφίας της Λιτής 

Διοίκησης θα οδηγήσει στην εφαρμογή της  με ποικίλους τρόπους.  
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iv. Ενσωμάτωση: Η υποστήριξη αποτελεί το δυσκολότερο βήμα στην εφαρμογή της Λιτής 

Διοίκησης. Ο άξονας της διάρκειας εφαρμογής της Λιτής Διοίκησης περιστρέφεται γύρω 

από τη δημιουργία κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης, η οποία ενσωματώνει τη φιλοσοφία 

της Λιτής Διοίκησης σε έναν Οργανισμό. 

Ήδη από το 2003 η πόλη Cincinnati  στο Ohio, έχει σημειώσει πρόοδο στην εφαρμογή της Λιτής 

Διοίκησης. Ακολουθώντας την προσέγγιση των τεσσάρων βημάτων για την εφαρμογή της Λιτής 

Διοίκησης, οι τοπικοί άρχοντες επεδίωξαν να τροποποιήσουν την κουλτούρα των Οργανισμών που 

βρίσκονταν στη σφαίρα επιρροής τους με τεχνικές Λιτής Διοίκησης και με σκοπό τη βελτίωση των 

διεργασιών. 

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα  αναφέρονται ο επανασχεδιασμός των διεργασιών στην Αστυνομία 

ιδίως στη στρατολόγηση νέου προσωπικού και ακολουθούν οι εξής παρατηρήσεις (Krings et al, 

2006): 

Μεταξύ του 2004 και 2005, μεσολαβούσαν τουλάχιστον 20 μήνες μεταξύ της αποδοχής αιτήσεων 

πρόσληψης στην Αστυνομία και της εισαγωγής του ενδιαφερόμενου στην Αστυνομική Ακαδημία. 

Η καθυστέρηση αυτή είχε συχνά σαν αποτέλεσμα ικανοί υποψήφιοι να αναγκάζονται να 

αναζητήσουν αλλού εργασία.  

Έξι (6) εβδομάδες μεσολαβούσαν ανάμεσα στην υποβολή της αίτησης και της γραπτής εξέτασης 

για  την ενδεχόμενη πρόσληψη των υποψηφίων.  

Περισσότερο από το 55% των υποψηφίων αποτύγχαναν κατά την διαδικασία της πρώτης αυτής 

γραπτής εξέτασης. Στη δοκιμασία της φυσικής κατάστασης έφτανε τελικά μόνο το 49% των 

υποψηφίων που είχαν προκριθεί ως κατάλληλοι για να εξεταστούν στις σωματικές δοκιμασίες. 

Παρομοίως, τριανταοκτώ (38) εβδομάδες μεσολαβούσαν ανάμεσα στην γραπτή εξέταση και τις 

ψυχομετρικές δοκιμασίες.  

Οι καθυστερήσεις αυτές είχαν σαν αποτέλεσμα  μόνο το 22% των υποψηφίων να κρίνεται 

ακατάλληλο ύστερα από τις γραπτές εξετάσεις και τις άλλες  σχετικές δοκιμασίες. Το 86% των 

υποψηφίων, όμως δεν ολοκλήρωνε ποτέ την διαδικασία για την πρόσληψή του στην Αστυνομία.  

Η ομάδα βελτίωσης χαρτογράφησε τη διαδικασία από την αρχική πρόσκληση του Τομέα 

Ανθρώπινου Δυναμικού της Αστυνομίας για την κατάταξη ενδιαφερομένων, μέχρι την εισαγωγή 

των υποψηφίων στην Αστυνομική Ακαδημία. Η διαδικασία αυτή βοήθησε τους υπεύθυνους για την 
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εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης να εξορθολογήσουν τη διεργασία ακολουθώντας τα εξής (Krings et 

al,2006): 

i. Χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και κατάργηση της κλασσικής αλληλογραφίας για 

περιορισμό της χρήσης χαρτιού. Άμεση κοινοποίηση στους ενδιαφερόμενους πληροφοριών 

και ενημερώσεων. 

ii. Ενσωμάτωση πρωτοποριακών τεχνικών προγραμματισμού που επέτρεπαν στους ίδιους τους 

ενδιαφερόμενους να προσδιορίζουν τις ημέρες των συναντήσεων τους με την επιτροπή. 

iii. Αυτοματοποίηση της μεταφοράς δεδομένων για τα αποτελέσματα των δοκιμασιών 

iv. Εφαρμογή παράλληλων διαδικασιών με την διεξαγωγή των γραπτών ψυχομετρικών 

δοκιμασιών μία ώρα μετά τις δοκιμασίες φυσικής κατάστασης. 

v. Ελαχιστοποίηση των χρόνων αναμονής για τα γεγονότα-ορόσημα της διεργασίας. 

Η ομάδα εφαρμογής σχεδίασε ένα νέο χάρτη διεργασιών, που εμπεριείχε αυτές τις βελτιώσεις και 

έθεσε ένα πλαίσιο τριών (3) μηνών για την εφαρμογή τους. Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 

εφαρμόζει ήδη αυτές τις βελτιώσεις και αναμένεται η μείωση του απαιτούμενου χρονικού 

διαστήματος για την πρόσληψη, να μειωθεί στο μέλλον περισσότερο από 50%. 

 

4 ε: Η περίπτωση της Σκωτίας 

Το Νοέμβριο του 2004 το Εκτελεστικό Γραφείο Αποτελεσματικής Διακυβέρνησης στη Σκωτία, 

έθεσε ως στόχο, με Σχέδιο που εκπόνησε, να εξασφαλίσει οφέλη της τάξης του 1,5 δις στερλινών 

από το Δημόσιο Τομέα, μέχρι το 2008, αυξάνοντας την αποδοτικότητα. 

Το Πανεπιστήμιο του Warwick διεξήγαγε μία έρευνα μεταξύ του Ιουνίου 2005 και του Μαρτίου 

2006, με ερευνητές την Dr.Zoe Radnor, τον Paul Walley, τον Andrew Stephens και τον Giovanni 

Bucci, σύμβουλο της AtoZ Consulting. 

 Η έρευνα αποτελούσε τμήμα του Σχεδίου του Εκτελεστικού Γραφείου Αποτελεσματικής 

Διακυβέρνησης της Σκωτίας, με σκοπό να διερευνήσει πως και με ποιόν τρόπο η Λιτή Διοίκηση 

μπορούσε να επιφέρει βελτιώσεις στον Δημόσιο Τομέα της Σκωτίας και να προσδιορίσει αν η Λιτή 

Διοίκηση μπορεί να ενσωματώσει μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης στο δημόσιο τομέα, που 

τελικά θα συνεισέφερε στην εξοικονόμηση πόρων. 



 
52 

ΠΜΣ  στη Δημόσια Διοίκηση  

 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας μελετήθηκε η διεθνής βιβλιογραφία για τη Λιτή Διοίκηση και οκτώ 

(8) μελέτες περίπτωσης Οργανισμών που χρησιμοποιούσαν μεθόδους Λιτής Διοίκησης, στον τομέα 

της Υγείας, στην Τοπική και Κεντρική Διοίκηση και στον τομέα της Άμυνας. 

Στη διατύπωση των συμπερασμάτων τους, οι ανωτέρω ερευνητές, έλαβαν υπόψη τους και  μια 

δημοσκόπηση για τους φορείς του Δημοσίου Τομέα που εφάρμοζαν τη Λιτή Διοίκηση. 

 Τέλος, εκτιμήθηκε η εφαρμογή της χρήσης Γεγονότων Ταχείας Βελτίωσης (Rapid Improvement 

Events, RIE)  σε τρείς (3)  φορείς της Τοπικής  Αυτοδιοίκησης, στην Υγεία και στην Εκπαίδευση 

στη Σκωτία. 

Η έρευνα επεσήμανε ότι, όπως στην Παραγωγή έτσι και στον Δημόσιο Τομέα, η Λιτή Διοίκηση 

χρησιμεύει για να μειώσει τη σπατάλη, να βελτιώσει τη ροή της εργασίας και να εστιάσει 

περισσότερο στις ανάγκες των πολιτών. Ανέδειξε, ωστόσο, και μια ειδοποιό διαφορά στην 

εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης  μεταξύ της Παραγωγής και του Δημόσιου Τομέα. Στην Παραγωγή 

δίδεται έμφαση στο σύνολο των εργαλείων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται ώστε να 

προτυποποιηθούν οι διεργασίες, ενώ στο Δημόσιο Τομέα δεν χρησιμοποιείται μεγάλη γκάμα 

εργαλείων και τεχνικών.  

Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι δεν είναι κατάλληλα όλα τα εργαλεία για χρήση από το 

Δημόσιο Τομέα. Κάποια από αυτά θα πρέπει να προσαρμοσθούν, ώστε να ανταποκριθούν στην 

ανάγκη για περισσότερο ευέλικτες διεργασίες που απαιτούνται στο Δημόσιο, ώστε να 

ικανοποιηθούν οι ανάγκες των πολιτών.  

Η έρευνα αναφέρεται τόσο στην πλήρη εφαρμογή των αρχών της Λιτής Διοίκησης  ως φιλοσοφική 

προσέγγιση, όσο και στα Γεγονότα Ταχείας Βελτίωσης (RIE), που φαίνεται να συγκεντρώνουν την 

προτίμηση των managers του Δημοσίου, καθώς ο τρόπος εφαρμογής τους μπορεί να υπερνικήσει 

την αργή απόκριση των εργαζομένων σε πρωτοβουλίες αλλαγής. Επισημαίνουν, παρά ταύτα, ότι οι 

«γρήγορες νίκες» (quick wins)  ίσως είναι δύσκολο να υποστηριχθούν και να αντέξουν στο χρόνο 

καθώς δεν έχουν ενταχθεί στους στρατηγικούς στόχους του Οργανισμούς.  

Τα ευρήματα της έρευνας κατέγραψαν, για παράδειγμα, αύξηση του ποσοστού εξυπηρέτησης των 

ασθενών εντός  62 ημερών που ήταν ο στόχος, από το 40% στο 75-80%, μείωση του χρόνου 

αναμονής για την πρώτη ιατρική συνάντηση από τις 23 στις 12 ημέρες, μείωση κατά 48% στις 

ουρές αναμονής και μείωση του χρόνου επεξεργασίας των αιτήσεων από 5 σε 2 ημέρες,  
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Παρατηρήθηκε ότι μόλις το 30% των  τηλεφωνικών κλήσεων τύγχαναν απάντησης με την πρώτη 

φορά. Το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 85% και τα περισσότερα αιτήματα των πολιτών 

ικανοποιούνταν χωρίς να χρειασθεί να καταφύγουν από τμήμα σε τμήμα εντός του Οργανισμού. 

Αξιοσημείωτη ήταν και η βελτίωση του ηθικού του προσωπικού καθώς και η βελτίωση της 

συλλογικής εργασίας.  Η έρευνα επεσήμανε επίσης, ότι η εφαρμογή των μεθόδων της Λιτής 

Διοίκησης δεν  χρησιμοποιήθηκε πρωτίστως για την επίτευξη της μείωσης του κόστους ούτε για τη 

μείωση του αριθμού των εργαζομένων. 

Οι ερευνητές κατέληξαν στο ότι η Λιτή Διοίκηση μπορεί να εφαρμοσθεί στο Δημόσιο Τομέα και 

ότι τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται μεταξύ των διαφόρων Οργανισμών. Ανέδειξαν, επίσης, 

κάποιους παράγοντες επιτυχίας για το ξεκίνημα προγραμμάτων Λιτής Διοίκησης. Οι παράγοντες 

αυτοί περιλαμβάνουν (Radnor et al, 2006, p.4):  

i. Την οργανωσιακή κουλτούρα: Το να δημιουργηθεί κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης, ώστε οι 

εργαζόμενοι να είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν πρωτοβουλίες και να αναπτύξουν μια 

αίσθηση πατρότητας των αλλαγών, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στην εφαρμογή της Λιτής 

Διοίκησης. 

ii. Την οργανωσιακή ετοιμότητα: Σ’ αυτήν περιλαμβάνεται η γενίκευση του οράματος ενός 

πλήρως ολοκληρωμένου προγράμματος Λιτής Διοίκησης εξ’ αρχής. Απαιτείται ρεαλιστική 

προσέγγιση αναφορικά με τα απαιτούμενα χρονικά περιθώρια εφαρμογής της Λιτής 

Διοίκησης και του χρόνου ενσωμάτωσης των αλλαγών. 

iii. Τη δέσμευση Ηγεσίας: Πρόκειται για έναν από τους πιο κρίσιμους παράγοντες στην 

εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης. Η ανυπαρξία δέσμευσης οδηγεί σε  έλλειψη 

παρακολούθησης των αλλαγών και εμφανή αδιαφορία στην εφαρμογή των ιδεών του 

εργατικού δυναμικού. 

iv. Τους κατάλληλους πόρους: Αναφέρονται κυρίως στο Ανθρώπινο Δυναμικό και 

δευτερευόντως στην ύπαρξη οικονομικών πόρων. 

v. Τη σαφή επικοινωνία: Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι σημαντική ώστε να 

εξασφαλισθεί η επιτυχής εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης. Η μελέτη έδειξε ότι η δημιουργία 

κοινού και κατανοητού λεξιλογίου ήταν πολύ σημαντική για την αλλαγή και τη βελτίωση. 

Ενδοδικτύωση, συναντήσεις και σεμινάρια δεσμεύουν το  προσωπικό στην επιδίωξη της 

Λιτής Διοίκησης, η οποία ,με τη σειρά της, συντείνει στην υποστήριξη των διεργασιών και 

χτίζει την κουλτούρα της συνεχούς βελτίωσης. 
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vi. Τη στρατηγική προσέγγιση: Η ικανότητα του συγχρονισμού  των δραστηριοτήτων βελτίωσης 

με τους στρατηγικούς στόχους βοηθά στον καθορισμό προτεραιοτήτων  και στην ένταξή 

τους στον πυρήνα του Οργανισμού, ώστε να γίνονται αντιληπτοί από όλους τους 

εργαζόμενους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΛΙΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

5 α: Λιτή Διοίκηση: Από το e-government (electronic-government) στο l-government (lean-

government). 

Οι Κυβερνήσεις συχνά έρχονται αντιμέτωπες με περιορισμένους προϋπολογισμούς και 

ταυτοχρόνως με την αναγκαιότητα της ύπαρξης καινοτομίας για την ενίσχυση της οικονομικής 

ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, τόσο οι πολιτικοί όσο και ο νομοθέτης, στοχεύουν στη μείωση των 

διοικητικών βαρών και στη δημιουργία πολιτοκεντρικού συστήματος διοίκησης υπό τη συνεχή 

πρόκληση της εξεύρεσης  καινοτομίας. 

Η τυποποίηση των διαδικασιών, η παροχή υπηρεσιών (μόνο) διαδικτυακά, τα ανοιχτά δεδομένα 

(open data), τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η συμμετοχική καινοτομία και ο περιορισμός του 

μεγέθους και της πολυπλοκότητας του δημοσίου τομέα είναι μερικές μόνο από τις εξελίξεις  που 

συνεισφέρουν στην επίτευξη του ανωτέρω στόχου. Για παράδειγμα, το άνοιγμα των δεδομένων 

αποτελεί ένα κίνητρο καινοτομίας, το οποίο χρησιμοποιώντας τη «σοφία του πλήθους» κατά τον 

Surowiechki (Janssen & Estevez,2012, p.51) παρέχει γνώση που μέχρι τότε δεν ήταν προσιτή.  

Η υιοθέτηση παρόμοιων  πρακτικών  από τις Κυβερνήσεις συντελεί στη μείωση του δημόσιου 

τομέα. Οι πολίτες ενδιαφέρονται για μια Κυβέρνηση που μπορεί να διατηρεί περιορισμένο 

ποσοτικά το δημόσιο τομέα αλλά και να διαθέτει την ικανότητα και τη δυνατότητα να επιλύει τα 

κοινωνικά προβλήματα, που αφ’ ενός δεν γνωρίζουν σύνορα και αφ’ ετέρου αγνοούν τις 

ιδιαιτερότητες που εμφανίζει το Δημόσιο εν γένει. Αυτή η φαινομενικά αντιφατική απαίτηση 

οδήγησε στην ανάδειξη μιας νέας μορφής διακυβέρνησης υπό τον όρο «Λιτή Διακυβέρνηση» (lean 

government, l-government).  

Η «Λιτή Διακυβέρνηση (l-government)» συνοψίζει τη ρήση του «να κάνεις περισσότερα με 

λιγότερα-doing more with less» και ουσιαστικά πρόκειται για τον μεταβαλλόμενο ρόλο της 

Κυβέρνησης που μπορεί να ανταποκρίνεται στις πολιτικές, διοικητικές και δημοκρατικές 

προκλήσεις.  

Οι Κυβερνήσεις έτσι, αν και συρρικνώνονται εκ των πραγμάτων, την ίδια στιγμή προσπαθούν να 

καινοτομούν και να επεκτείνονται δημιουργώντας δεσμούς στο εσωτερικό της  κοινωνίας, καθώς 

το διαδίκτυο μπορεί να εμπλέξει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ώστε να κτίσουν διαδικτυακές 

σχέσεις που θα αντιμετωπίσουν τα κοινωνικά προβλήματα.  
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Στη «Λιτή Διακυβέρνηση (l-government)», οι ευθύνες ανατίθενται σε έναν φορέα, ο οποίος είναι  

και ο μόνος υπεύθυνος, τηρουμένης της βασικής παραδοχής ότι αυτή η ευθύνη μπορεί να 

αναληφθεί μόνο με τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders) 

συμπεριλαμβανομένων των πολιτών, των επιχειρήσεων και των Εθνικών Κυβερνητικών 

Οργανισμών. 

Εστιάζει στο συντονισμό της ροής της πληροφορίας, στην κινητοποίηση των παραγόντων που 

ενισχύουν την καινοτομία και τη συνεργασία και στην παρακολούθηση των τεκταινομένων. Με τον 

τρόπο αυτό οι Κυβερνήσεις αποσκοπούν στην παροχή ίδιας ή και μεγαλύτερης «αξίας» στο 

εκλογικό σώμα με τον  μικρότερο αριθμό δημοσίων υπαλλήλων. 

 Ο ορισμός της, είναι ακόμη υπό διαμόρφωση και δεν έχει ολοκληρωθεί. Η ανάπτυξη του 

διαδικτύου έχει υποσκελίσει τις παραδοσιακές σχέσεις μεταξύ Κυβερνήσεων και Δημοσίου Τομέα. 

Τέτοιες σχέσεις λειτουργούν μέσα σε ένα υψηλά θεσμοθετημένο περιβάλλον εντός του οποίου, 

πολιτικές και προγράμματα, δημιουργούνται και εφαρμόζονται. Θεσμικές παράμετροι  και κανόνες 

που διαμορφώνουν συμπεριφορές αλλάζουν, καθώς δημιουργείται η Ανοικτή Διακυβέρνηση, με 

αποτέλεσμα ο έλεγχος να είναι λιγότερος και η κλασσική αλυσίδα εντολής-ελέγχου  να 

αποδυναμώνεται. 

Η «Λιτή Διακυβέρνηση (l-government)» εστιάζει συχνά σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες που 

επιτρέπουν «να γίνονται περισσότερα με λιγότερα» και εμπλέκουν περισσότερους παίκτες. Η 

εισαγωγή μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας επιτρέπει συναλλαγές με λιγότερο έλεγχο και 

συνεπάγεται ένα σύνθετο περιβάλλον με πολλούς δικτυωμένους και συνεργαζόμενους φορείς που 

αλληλεπιδρούν. Δεν πρόκειται για  ένα κοινό ολιστικό μεταρρυθμιστικό κίνημα αλλά για ένα 

φιλοσοφικό κίνημα για τη λειτουργία της Κυβέρνησης, που εμπεριέχει ιδέες και αρχές που 

διαμορφώνουν την Κυβέρνηση, όπως είναι στις μέρες μας.  

Ξεκίνησε ως μία προσπάθεια μείωσης των διοικητικών βαρών και εστίασης στην αποδοτικότητα με 

ταυτόχρονη επιδίωξη τις βελτιωμένες υπηρεσίες και την καινοτομία. Οι αρχές της Λιτής Διοίκησης  

μπορούν να λάβουν νέα μορφή με διαφορετικό περιεχόμενο στις διάφορες χώρες. Η κεντρική ιδέα 

της «Λιτής Διακυβέρνησης (l-government)» είναι η «ενορχήστρωση» (Janssen & Estevez, 2012,p 

53) δικτύων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για παράδειγμα, Facebook, Google, Amazon και 

ανοιχτών πλατφορμών, όπως για παράδειγμα: Engage, Mumsnet, Ushahidi (Janssen and Estevez, 

2012). 
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Η «Λιτή Διακυβέρνηση (l-government)» αποτελεί εξέλιξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-

government).  

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government), όταν εμφανίστηκε περίπου το 1970, εστίασε 

πρωτίστως στη δημιουργία πολιτοκεντρικού συστήματος παροχής υπηρεσιών και στην ίδια την 

διακυβέρνηση, χωρίς να εξετάζει τι συμβαίνει πίσω από τα σύνορα του δημοσίου τομέα, τονίζοντας 

κυρίως την τεχνολογική προσέγγιση  της παροχής υπηρεσιών. Με τα χρόνια εξελίχθηκε και 

υιοθέτησε μια αντίληψη λιγότερο τεχνοκρατική, σύμφωνα με την οποία ο πολίτης έχει το ρόλο του 

πελάτη και οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι εστιασμένες στον πολίτη-πελάτη. 

Η ανάγκη των μεταρρυθμίσεων στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης οδήγησε την μετατροπή της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government), σε μεταρρυθμιστική διακυβέρνηση (transformational 

government, t-government). Ο κύριος στόχος ήταν, στην περίπτωση αυτή, η πάταξη της 

γραφειοκρατίας και ο επανασχεδιασμός της Δημόσιας Διοίκησης. 

Ως μετεξέλιξη της μεταρρυθμιστικής διακυβέρνησης (t-government), εμφανίστηκε η Λιτή 

Διακυβέρνηση (l-government) η οποία, χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στοχεύει 

στον περιορισμό του μεγέθους της Δημόσιας Διοίκησης και στην εστίαση της διακυβέρνησης στο 

ίδιο της το περιβάλλον.  

Τα θέματα και οι προκλήσεις που πολλοί Οργανισμοί αντιμετωπίζουν σήμερα απαιτούν λύσεις που 

πρέπει να αναζητηθούν μέσα από ένα σύνολο ευρύτερων δημοσίων αξιών και καθιστούν αναγκαία 

τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, προκειμένου να επιτευχθούν  ή να 

διευκολυνθούν ενέργειες που εκτείνονται πέρα από τα εμπόδια της ασάφειας του καθορισμού της 

έννοιας του Δημόσιου Τομέα.  Η αποκέντρωση ενδυναμώνει τους εργαζόμενους και προάγει την 

αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων από τους πολίτες.  

Σύμμαχος της Λιτής Διακυβέρνησης (l-government) είναι οι Τεχνολογίες Πληροφορίας & 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ) χωρίς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθεί. Δεν αντιμάχεται τις αξίες 

του Βέμπερ (Weber) που σχετίζονται με την Διοίκηση, όπως η αμεροληψία, η αντικειμενικότητα, η 

ισότητα, η λογοδοσία, η προβλεψιμότητα, η αποδοτικότητα και η νομιμότητα αλλά αναγνωρίζει ότι 

η κοινωνία αλλάζει, αν δεν έχει ήδη αλλάξει, με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και 

των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας.  

Η έννοια της Λιτής Διακυβέρνησης (l-government), συνέχεται με την έννοια της  εκλογίκευσης 

σύμφωνα με την οποία, πολλές παραδοσιακές λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης θα πρέπει να 

εγκαταλειφθούν και να αντικατασταθούν από νέα κανάλια διάδρασης.  
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H εκλογίκευση, ο περιορισμός της πολυπλοκότητας και η μείωση της πληθώρας των 

επιχειρησιακών διεργασιών που δημιουργήθηκαν με την εμφάνιση της ηλεκτρονικής και της 

μεταρρυθμιστικής διακυβέρνησης, είναι  αναγκαία για τη Λιτή Διακυβέρνηση (l-government).  

Η Λιτή Διακυβέρνηση (l-government), ανέκυψε από την ανάγκη μείωσης των δημοσίων δαπανών 

μέσω των τεράστιων δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών και της ανάγκης εκλογίκευσης και 

βελτίωσης των επιχειρησιακών διεργασιών. Δεν πρόκειται για ένα ομοιογενές κίνημα ούτε ένα 

σαφώς διαμορφωμένο θεωρητικό κατασκεύασμα. Εμπεριέχει ένα πλήθος διακριτών 

χαρακτηριστικών και αρχών  που την προσδιορίζει και ολοκληρώνεται με τη συνεργασία μεταξύ 

όλων των  ενδιαφερομένων μερών. 

 

5 β: Η ελληνική πραγματικότητα 

Στην Ελλάδα οι προσπάθειες αναδιοργάνωσης του Κράτους σύμφωνα με τις επιταγές του Νέου 

Δημόσιου Μάνατζμεντ άργησαν να υιοθετηθούν και όσες υιοθετήθηκαν δεν έτυχαν αυτούσιας 

εφαρμογής, Στην ελληνική πραγματικότητα η μετάβαση προς τη Λιτή Διοίκηση φαίνεται να 

υλοποιείται μέσα από το νόμο 3230/2004 (ΦΕΚ Α 44/11.02.2004) και τον πρόσφατο νόμο 

4369/2016(ΦΕΚ Α/27-2-2016). 

Οι γενικότεροι στόχοι που έθεσε η πολιτική ηγεσία με την ψήφιση των ανωτέρω νόμων 

περιγράφονται χαρακτηριστικά ως εξής: «Η νέα επίκαιρη πρόταση οργάνωσης του κράτους της 

οικονομίας και της κοινωνίας είναι αυτή που προτείνει η δημόσια οργάνωση να προσεγγίζει τους 

χρήστες-πολίτες των δημοσίων υπηρεσιών, να χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια, να είναι 

ανταγωνιστική,  να δέχεται επιρροές από τις παρεμβάσεις της κοινωνίας των πολιτών και να 

κρίνεται «εκ των αποτελεσμάτων», των δεικτών απόδοσης (performance indicators) που η ίδια έχει 

προκαθορίσει καθώς και των συγκριτικών επιδόσεών της (benchmarking)» (Ραμματά, 2011).  

Στο πλαίσιο των επιταγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της προσαρμογής στο δημόσιο 

διεθνές γίγνεσθαι, η Ελλάδα, αξιοποιώντας τις εκθέσεις των εμπειρογνωμόνων για τον 

εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και των μελετών των Διεθνών Οργανισμών, όπως η 

Παγκόσμια Τράπεζα, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ο Οργανισμός 

Ηνωμένων Εθνών, έχει κινηθεί προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης επιχειρησιακών σχεδίων 

δράσης στον τομέα της Διοίκησης.  
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Τα προγράμματα «Ποιότητα για τον Πολίτη», το «Επιχειρησιακό πρόγραμμα Πολιτεία - Η 

επανίδρυση της δημόσιας διοίκησης 2005-2007», το Πρόγραμμα «TAXIS» του Υπουργείου 

Οικονομικών, η «Κοινωνία της Πληροφορίας», το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης 2007-2013, το πρόγραμμα «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», αποτελούν μερικά από τα εθνικά και 

επιχειρησιακά σχέδια δράσης  για τη Διοίκηση. 

 Σύμφωνα με τη Μ. Ραμματά (2011), οι κύριοι άξονες των μέτρων που αναλύθηκαν σε αυτά τα 

προγράμματα είναι: 

i. Απλούστευση των διοικητικών μέτρων και διαδικασιών 

ii. Απογραφειοκρατικοποίηση (debureaucratisation)- ελάττωση της γραφειοκρατίας, η οποία 

δεν αποτελεί εγγύηση πληρότητας και αποδοτικότητας όπως παλιότερα, αλλά μπορεί να 

οδηγήσει σε κοινωνική αδικία για τις ασθενείς κοινωνικά ομάδες (πχ: άστεγοι, μετανάστες) 

iii. Προώθηση της διαφάνειας σε συνδυασμό με την πρόταξη της ανάγκης για πληροφόρηση 

των πολιτών και την πάταξη της διαφθοράς 

iv. Προσέγγιση του κράτους προς τον πολίτη και ανασύσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών 

προς τους δημοκρατικούς θεσμούς 

v. Μείωση του βαθμού αυτονομίας των δημοσίων υπηρεσιών, των αποσπασματικών δράσεων 

τους και προσπάθεια για μια προσέγγιση της διοίκησης ως ένα ενιαίο σύνολο, το οποίο δρα 

σφαιρικά για την ικανοποίηση διαφορετικών πτυχών της ζωής των πολιτών 

vi. Βέλτιστη αξιοποίηση της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών, τόσο για την 

καλύτερη οργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών όσο και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των πολιτών στις  συναλλαγές τους με το δημόσιο τομέα (πχ: ενιαιοποίηση και 

ψηφιοποίηση αιτήσεων, τηλεφωνικές αιτήσεις κ.ά.)  

vii. Αναθεώρηση των ωραρίων των δημοσίων υπηρεσιών  υποδοχής κοινού και ένταξη των 

Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στην καθημερινή ζωή του σύγχρονου έλληνα πολίτη των 

αστικών κέντρων και της επαρχίας 

viii. Έκδοση «Χαρτών των δικαιωμάτων των Πολιτών» από ορισμένες δημόσιες υπηρεσίες 

ix. Εισαγωγή συστημάτων στοχοθεσίας και ανάγκη για ανάδειξη δεικτών μέτρησης και 

σύγκρισης της αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών, 
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x. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

Σύγχρονες διοικητικές πρωτοβουλίες που συντείνουν στην υιοθέτηση μιας πορείας μετάβασης προς 

τη Λιτή Διοίκηση αποτελούν η Δικτυακή Πύλη Ermis.gov, η Δι@γεια, το e-themis, μια δυναμική 

πρωτοβουλία διαρκούς κωδικοποίησης της νομοθεσίας, η ύπαρξη των Κέντρων Εξυπηρέτησης 

Πολιτών (ΚΕΠ), οι ψηφιακές υπογραφές, το data.gov.gr, που αποτελεί τον κεντρικό κατάλογο 

δημοσίων δεδομένων και παρέχει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων της ελληνικής κυβέρνησης. 

Ο στόχος της Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως περιγράφεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης (www.minadmin.gov.gr), αφορά στην αλλαγή στο Δημόσιο μέσω 

της αποκομματικοποίησης, του οικονομικού και κοινωνικού οφέλους και της παροχής καλύτερων 

υπηρεσιών για τον πολίτη. 

Με τα μέτρα αυτά, επιδιώκεται η προσαρμογή της οργάνωσης των δημοσίων υπηρεσιών στις 

απαιτήσεις των μελών της κοινωνίας και η ικανοποίηση των πιο απαιτητικών πολιτών.  

Η δημιουργία αξίας για των πελάτη-πολίτη που αποτελεί μία από τις σημαντικές επιδιώξεις της 

Λιτής Διοίκησης, πραγματοποιείται «δια μέσου των βασικών καινοτομιών που εισάγει η Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας με την οποία αναθεωρείται η ταύτιση της «ποιότητας» με το «κόστος», η 

διασύνδεση της αξίας των σχέσεων μεταξύ εσωτερικών πελατών με την αποτελεσματικότητα των 

συναλλαγών των υπηρεσιών με τους εξωτερικούς πελάτες και τέλος με την έμφαση που δίδεται στον 

ανθρώπινο παράγοντα (ηγεσία και προσωπικό), ο οποίος σχεδιάζει, υλοποιεί και ελέγχει την απόδοση 

(performance) εξασφαλίζοντας την παραγωγή των απαραίτητων  διοικητικών προϊόντων (εκροών-

outputs), ωφέλιμων για την κοινωνία στο πλαίσιο της οποίας έχουν συγκεκριμένες επιπτώσεις 

(επιπτώσεις-outcomes)» (Ραμματά, 2011).  

 Στην Ελλάδα από το 1987, στο Πρόγραμμα Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης  του 

Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και του Κέντρου Προγραμματισμού & Οικονομικών Ερευνών 

(Κ.Ε.Π.Ε),  υπήρχε εκτενής αναφορά στην ανάγκη μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης προς 

μια «στοχοθετημένη» δράση και στην καλύτερη διαχείριση τόσο των δομών όσο και των 

ανθρωπίνων πόρων. 

Αρχικά με το νόμο 3230/2004 τέθηκαν οι βάσεις για την καλύτερη απόδοση των δημοσίων 

υπηρεσιών και για τον επαναπροσανατολισμό του δημοσίου τομέα. Η μετεξέλιξη του νόμου 

3230/2004 προς μια κατεύθυνση προσανατολισμένη περισσότερο στα αποτελέσματα και λιγότερο 

στους κανόνες, επήλθε με το νόμο 4369/2016 (ΦΕΚ Α/27-2-2016), «Εφαρμογή Συστήματος 

Διοίκησης με Στόχους και Δεικτών Μέτρησης Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας». 

http://www.minadmin.gov.gr/
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Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα είναι δύο από τους βασικούς άξονες λειτουργίας της 

Δημόσιας Διοίκησης των οποίων η παρακολούθηση και διαρκής βελτίωση πραγματοποιείται με την 

εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» και των Δεικτών Μέτρησης 

Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας στις οργανώσεις του δημοσίου, σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις του πρόσφατου νόμου 4369/2016 και του νόμου 3230/2004. 

Για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που περιλαμβάνονται στους ανωτέρω νόμους 

ακολουθούνται οι διαδικασίες που περιγράφονται στην εγκύκλιο με αριθμό πρωτοκόλλου 1297/10-

5-2016 « Εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης με Στόχους για το έτος 2017», η οποία αφορά στον 

προσδιορισμό της ετήσιας στοχοθεσίας στις οργανώσεις του δημόσιου τομέα καθώς και στην 

εγκύκλιο ΔΙΠΑ.Φ4/οικ.7323/8-4-2006 «Μεθοδολογία καθορισμού Δεικτών Μέτρησης της 

Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας της Διοίκησης», η οποία αφορά στον καθορισμό 

Δεικτών μέτρησης για την παρακολούθηση της στοχοθεσίας. 

Είναι εμφανές ότι η προσπάθεια εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης μέσω της μετάβασης σε 

ένα σύστημα Λιτής Διοίκησης στο Δημόσιο Τομέα δεν προσδιορίζεται επακριβώς ούτε με 

σαφήνεια στη σύγχρονη ελληνική δημόσια διοίκηση.  

Οι προσπάθειες εφαρμογής της Διοίκησης μέσω στόχων, της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας με την 

εισαγωγή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Common Assessment Framework, CAF), 

(www.minadmin.gov.gr) ενός εργαλείου διοίκησης ολικής ποιότητας, που συνιστά ένα μέσο αυτό-

αξιολόγησης των δημοσίων υπηρεσιών, αποτελούν διατυπώσεις σε πρωτόλεια μορφή μεν αλλά 

πολλά υποσχόμενες, αν αναλογιστεί κανείς ότι η εισαγωγή πρωτοβουλιών αναδιάρθρωσης του 

Δημόσιου τομέα στην Ελλάδα αριθμεί μόλις τρείς δεκαετίες, σε αντίθεση με άλλες χώρες της 

Ευρώπης πολύ δε περισσότερο των χωρών της Κοινοπολιτείας και των Ηνωμένων Πολιτειών της 

Αμερικής.  

 

 

 

 

 

 

http://www.minadmin.gov.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι έρευνες για την εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης ανέδειξαν τη σημαντική επίδραση που μπορεί να 

έχει στην ποιότητα, στο κόστος και στο χρόνο, ακόμη και στην ικανοποίηση των ίδιων των 

χρηστών, τόσο των υπαλλήλων όσο και των πολιτών. 

Το ερώτημα που τίθεται, ωστόσο, είναι «αν η εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης μπορεί να 

επιφέρει στο Δημόσιο Τομέα ριζική αναμόρφωση με αποτελέσματα διαρκείας ή πρόκειται, εν 

τέλει, για μία κατάσταση εύκολης επιτυχίας η οποία στερείται βιωσιμότητας και διάρκειας». 

Σύμφωνα με τους Radnor & Osborne (2013, p.270), οι οποίοι ύστερα από εξαντλητική μελέτη 

περισσοτέρων από 300 βιβλιογραφικών αναφορών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, η εφαρμογή 

της Λιτής Διοίκησης αντιμετωπίζει τέσσερεις (4) χαρακτηριστικές προκλήσεις. Ειδικότερα: 

i. Η Εστίαση στο Λιτό Τρόπο συνεπάγεται ενίοτε και εξάρτηση -μερικές φορές υπερβολική- 

της λιτής μεθοδολογίας από «εργαστήρια», τα λεγόμενα Γεγονότα Άμεσης Βελτίωσης 

(Rapid Improvement Events,RIE). 

ii. Η προσέγγιση της εφαρμογής της Λιτής Διοίκησης γίνεται μέσα από  εξειδικευμένα 

«εργαλεία». Δεν πρέπει, όμως, να παραγνωρίζονται οι βασικές αρχές και παραδοχές της 

Λιτής Διοίκησης. 

iii. Ο αντίκτυπος της κουλτούρας και της δομής του Δημοσίου Οργανισμού πάνω στον τρόπο 

διοίκησης, που ασκούν τα υψηλόβαθμα στελέχη και η πολιτική ηγεσία του Οργανισμού, 

είναι ισχυρός. Συχνά οι ρόλοι στελεχών και πολιτικής ηγεσίας είναι άκρως ανταγωνιστικοί.  

iv. Η ελλιπής κατανόηση της ανάγκης επικέντρωσης στον πολίτη-πελάτη (χρήστη της 

υπηρεσίας) και της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών κατά την εφαρμογή της Λιτής 

Διοίκησης, καθιστά την εφαρμογή της δυσχερή. 

Δύο είναι οι κύριες προσεγγίσεις στην εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης: η μία αφορά στα 

«εργαστήρια» που λαμβάνουν χώρα σε προκαθορισμένο χρόνο, γνωστά ως Γεγονότα Άμεσης 

Βελτίωσης (Rapid Improvement Events,RIE) και η άλλη αφορά σε μια Ολοκληρωμένη 

Προσέγγιση ή Προγραμματισμένη Εφαρμογή σε ολόκληρο το Δημόσιο Οργανισμό.  Οι δύο αυτές 

προσεγγίσεις συχνά χρησιμοποιούν τα ίδια εργαλεία και διαφέρουν στο εύρος, στο βάθος και στην 

τακτικότητα της εφαρμογής των εργαλείων αυτών, με τα Γεγονότα Άμεσης Βελτίωσης  να 

αφορούν στη μεσοπρόθεσμη στόχευση, ενώ η προγραμματισμένη εφαρμογή να συνδέεται, 

τουλάχιστον θεωρητικά, με τη συνεχή βελτίωση (Radnor and Osborne, 2013) 
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Τα Γεγονότα Άμεσης Βελτίωσης, εμπεριέχουν τρείς (3) φάσεις: ξεκινούν με μια 

προπαρασκευαστική περίοδο που ακολουθείται από μια δυνητική βελτίωση/αλλαγή μέσω της Λιτής 

Διοίκησης και ολοκληρώνονται σε μία περίοδο 3 ή 4 εβδομάδων που ακολουθούν την εφαρμογή 

των αλλαγών αυτών. Με τα Γεγονότα Άμεσης Βελτίωσης, οι εργαζόμενοι έρχονται άμεσα σε 

επαφή με τη Λιτή Διοίκηση, συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία και μέσα από μικρές-γρήγορες 

νίκες, εισπράττουν το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους. Τα Γεγονότα Άμεσης Βελτίωσης, 

ενοχοποιούνται γενικά για το βραχυπρόθεσμο της επιτυχίας τους,  

Αντίθετα, η Ολοκληρωμένη Προσέγγιση, αν και απαιτεί την εμπλοκή ολόκληρου του Οργανισμού, 

στοχεύει στη δημιουργία συμπεριφορών εντός του Οργανισμού που αποσκοπούν στη συνεχή 

βελτίωση της αξίας, της ροής και της απόδοσης μέσω της χρήσης εργαλείων Λιτής Διοίκησης. 

Η εργαλειοθήκη της Λιτής Διοίκησης ( για παράδειγμα το Kaizen, τα 5s, η χαρτογράφηση 

διαδικασιών, η οπτική διαχείριση) χρησιμοποιείται για τρείς (3) κυρίως σκοπούς εντός του 

Δημοσίου Οργανισμού. Οι σκοποί αυτοί είναι (Radnor and Osborne, 2013, p.277): 

i. Αξιολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών σε οργανωτικό επίπεδο. 

ii. Βελτίωση και υποστήριξη των διεργασιών παροχής υπηρεσιών 

iii. Παρακολούθηση και μέτρηση των διεργασιών και του αντίκτυπου βελτίωσής τους. 

Η Radnor τονίζει πως το ταξίδι προς τη Λιτή Διοίκηση εμπεριέχει παραμέτρους που σχετίζονται με 

την οργανωσιακή ετοιμότητα (Radnor and Osborne, 2013, p.272). 

Αυτές οι παράμετροι περιλαμβάνουν την κατανόηση της διαδικαστικής φύσης της παροχής 

δημόσιας υπηρεσίας, την εκτίμηση του τι συνιστά εν τέλει «αξία» στην παροχή δημόσιας 

υπηρεσίας, τον εξωτερικό προσανατολισμό της Λιτής Διοίκησης και του Δημόσιου Οργανισμού, 

την ενεργή συμμετοχή του προσωπικού ενός Δημοσίου Οργανισμού στον επανασχεδιασμό των 

διεργασιών και στην επικέντρωση στην εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης αποτελεσματικά. 

Η έλλειψη εστίασης στους προαναφερθέντες παράγοντες οδηγεί μοιραία στην αποδυνάμωση της 

Λιτής Διοίκησης στη μη βιωσιμότητά της. 

Ωστόσο, σύμφωνα με πολλούς ερευνητές όπως οι Gullegde & Sommer, Seddon & Caulkin (Radnor  

and  Osborne, 2013, p.273), η Λιτή Διοίκηση δεν μπορεί να αναπτύξει στο Δημόσιο Τομέα το 

σύνολο των δυνατοτήτων της, γιατί επηρεάζεται κυρίως από πολιτικο-οικονομικές παραμέτρους εις 

βάρος της  πολιτοκεντρικής στόχευσης. 
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Η δυσκολία υλοποίησης του πραγματικού οράματος της Λιτής Διοίκησης, το «ανάθεμα», όπως το 

χαρακτηρίζουν οι Radnor & Osborne (2013), εντοπίζεται στο ότι ο τελικός αποδέκτης-χρήστης της 

υπηρεσίας, εξυπηρετείται δυστυχώς βάσει των εσωτερικών κανονισμών και οδηγιών που 

ακολουθούν υποχρεωτικά οι υπάλληλοι κατά την παροχή της (δημόσιας) υπηρεσίας.  

Έτσι, ενώ η εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα  

με την εισαγωγή της στο Δημόσιο, αποτυγχάνει σταθερά να ανταποκριθεί σ’ αυτές τις προσδοκίες 

για δύο (2) λόγους. 

Πρώτον, είναι γεγονός ότι οι Δημόσιοι Οργανισμοί εξοικονομούν χρήματα και πόρους με την 

εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης. Πρόκειται όμως για μια πλασματική εξοικονόμηση, η οποία 

προέρχεται από τη βελτίωση του υπάρχοντος ανεπαρκούς σχεδιασμού των δημοσίων υπηρεσιών. 

Αν παρομοιάσουμε τη Λιτή Διοίκηση με δέντρο, η προκύπτουσα εξοικονόμηση πόρων αντιστοιχεί 

στους καρπούς που βρίσκονται στα χαμηλά κλαδιά. Αυτοί είναι οι μικρότεροι και λιγότερο 

εύγεστοι καρποί. Η ουσία βρίσκεται  στην αναζήτηση φιλόδοξων σχεδίων που θα έχουν ως στόχο 

τη συλλογή των πραγματικών «ουσιωδών καρπών» της διοικητικής μεταρρύθμισης. 

Δεύτερον, είναι σημαντικό για την επίτευξη της εφαρμογής της Λιτής Διοίκησης να γίνει 

κατανοητό ότι σχετίζεται άμεσα με το ίδιο το περιεχόμενό της.  

Η Λιτή Διοίκηση ξεκίνησε αρχικά από τον ιδιωτικό τομέα και την Παραγωγή και αυτό το 

περιεχόμενο επηρέασε και περιόρισε εν μέρει την πρώιμη εφαρμογή της στο δημόσιο τομέα. Παρ’ 

όλα αυτά, είναι γεγονός  ότι δεν μπορεί να μεταφερθεί αυτούσια στο Δημόσιο και να επιφέρει τα 

ίδια ευεργετικά αποτελέσματα με εκείνα της Παραγωγής. Αν συμβεί αυτό, η Λιτή Διοίκηση θα 

αποτελέσει μια «αποτυχημένη θεωρία» (Radnor and Osborne, 2013, p.282) που θα προσφέρει στο 

Δημόσιο μόνο τη δυνατότητα διόρθωσης των υπαρχόντων σχεδιαστικών λαθών του. 

Προκειμένου να αποτελέσει μια πρωτοποριακή θεωρία, η Λιτή Διοίκηση  πρέπει να κινηθεί πέρα 

από τα όρια αυτά, ώστε να οδηγήσει σε μια αυθεντική πορεία βελτίωσης της αποτελεσματικότητας 

των δημοσίων υπηρεσιών και της αύξησης της πρόσθετης αξίας προς τον τελικό χρήστη. 

Οι ιδιαιτερότητες του δημοσίου τομέα που αντανακλώνται στην εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης 

προκύπτουν καταρχάς από την δυσκολία προσδιορισμού της «αξίας» στην παροχή δημόσιας 

υπηρεσίας.  

Επιπρόσθετα και η έννοια του πολίτη-πελάτη είναι αμφισβητούμενη και όχι απολύτως σαφής. Ως 

πολίτης-πελάτης νοείται όχι μόνο o τελικός αποδέκτης αλλά και ο αδιάφορος ή ο εξ’ ανάγκης 
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χρήστης, οι πολλαπλοί χρήστες μιας υπηρεσίας, οι πολίτες που έμμεσα επωφελούνται από μια 

υπηρεσία και  οι μελλοντικοί χρήστες μιας  υπηρεσίας (Radnor & Osborne,2013,p278). 

Κύριο πρόβλημα στην εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης στους Δημόσιους Οργανισμούς είναι ότι 

εστιάζουν πρωτίστως στην εσωτερική παρά στην εξωτερική απόδοση των επιμέρους τμημάτων 

τους, με συνέπεια να υποβαθμίζεται η σημασία της παροχής υπηρεσίας με «αξία», εστιασμένη στον 

πολίτη-πελάτη. 

Ακανθώδης είναι και ο ορισμός του πυρήνα της παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Η Λιτή Διοίκηση, 

έχοντας ξεκινήσει από την Παραγωγή έχει σαφώς προσδιορισμένη την έννοια της παροχής, δηλαδή 

του προϊόντος που προκύπτει. Το προϊόν είναι ορισμένο επακριβώς και με χαρακτηριστικά απτά. 

Αντιθέτως, η δημόσια υπηρεσία ως παροχή, είναι άυλη.  

Το ποσοστό ικανοποίησης, επίσης, από την παροχή υπηρεσίας εξαρτάται αποκλειστικά από την 

επιθυμία του πολίτη-πελάτη.  

Το πώς θα  γίνει κατανοητή η επιθυμία του πολίτη-πελάτη για παροχή συγκεκριμένης δημόσιας 

υπηρεσίας και πως θα αξιολογηθεί η ύπαρξη ικανοποίησής του, εξαρτάται από την προηγούμενη 

εμπειρία συναλλαγής του με τους Οργανισμούς του Δημοσίου. Με βάση την προεκτεθείσα 

διατύπωση διαμορφώνεται ανάλογα και ο βαθμός αποτελεσματικότητας που προσδίδει ο πολίτης-

πελάτης στην  τελικώς παρεχόμενη υπηρεσία.  

Πρόσθετες δυσκολίες προκύπτουν και από τον προσδιορισμό της έννοιας της παραγωγής και 

κατανάλωσης δημόσιας υπηρεσίας. Για ένα βιομηχανικό προϊόν η παραγωγή και η κατανάλωση 

προκύπτουν σε διαφορετικά χρονικά σημεία. Το χρονικό σημείο που παράγεται το προϊόν σε μια 

βιομηχανική μονάδα είναι διαφορετικό από το χρόνο κατανάλωσης του προϊόντος από το χρήστη. 

Στην παροχή δημόσιας υπηρεσίας ο χρόνος παραγωγής και κατανάλωσης συμπίπτουν χρονικά.. 

Ομοίως, ο ρόλος του τελικού χρήστη,  είναι ποιοτικά διαφορετικός για το προϊόν και για τη 

δημόσια υπηρεσία. Ποτέ δεν παρέχεται η ίδια υπηρεσία για δύο ανθρώπους επακριβώς (Radnor & 

Osborne,2013, p.278).  

Η παροχή  της ίδιας της υπηρεσίας είναι το κύριο χαρακτηριστικό  για τη δημιουργία ή καλύτερα 

για τη συν-δημιουργία «αξίας». Ο χρήστης της υπηρεσίας είναι και ο συμπαραγωγός της «αξίας» 

καθώς δεν υφίσταται «υπάρχουσα αξία» σε μία υπηρεσία αν δεν υπάρξει  και χρήση της υπηρεσίας 

αυτής. 
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Η αληθινή αποτελεσματικότητα που επιδιώκεται με την εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης στο 

Δημόσιο Τομέα, προκύπτει όχι μόνο από την εξάλειψη της σπατάλης αλλά, κυρίως, από το  

σχεδιασμό της παροχής δημόσιας υπηρεσίας, η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

των εξωτερικών τελικών χρηστών και θα προσθέτει «αξία» στη ζωή τους. 

Συμπερασματικά, με  βάση τη φύση των Οργανισμών Παροχής Δημοσίων Υπηρεσιών  και τη φύση 

των διεργασιών παροχής δημόσιας υπηρεσίας, η κύρια θεωρητική προσέγγιση για την εφαρμογή 

της Λιτής Διοίκησης οδηγεί σε πέντε (5) βασικές παραδοχές (Radnor & Osborne, 2013, p.p 280-

282): 

i. Η εστίαση στην εσωτερική αποδοτικότητα είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την 

αποτελεσματική εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης στους Δημόσιου Οργανισμούς. Βασική 

προϋπόθεση είναι η προσθήκη «αξίας» στη ζωή των τελικών χρηστών της παροχής 

υπηρεσίας δημόσιου χαρακτήρα. 

ii. Η ποιότητα της εσωτερικής διεργασίας αποτελεί κύριο παράγοντα και διαμορφωτή της 

παρεχόμενης εξωτερικής υπηρεσίας. Κάθε προσπάθεια αναμόρφωσής των διεργασιών 

αυτών  έχει νόημα μόνο εφόσον ενσωματωθούν στις διαδικασίες μεταρρύθμισης του  ίδιου 

του Οργανισμού. 

iii. Η Λιτή Διοίκηση θα έχει επιτύχει την αποστολή της μόνο αν ο τελικός χρήστης της 

υπηρεσίας δημόσιου χαρακτήρα θα έχει ευεργετηθεί πραγματικά από τη Λιτή 

Μεταρρύθμιση. Είναι απαραίτητη ωστόσο και η  ζωηρή ανάμειξή του χρήστη στην ίδια τη 

διαδικασία αναδιάρθρωσης με βάσει τις επιταγές της Λιτής Διοίκησης για την παροχή 

υπηρεσίας δημόσιου χαρακτήρα. 

iv. Η Λιτή Διοίκηση μπορεί να επιτύχει ως μεταρρυθμιστική στρατηγική μόνο αν γίνει 

αντιληπτή ως ολιστική προσέγγιση στη θεωρία της παροχής υπηρεσιών. Αυτό συνεπάγεται 

την αλλαγή κουλτούρας του Δημόσιου Οργανισμού προς μια εξωτερική κουλτούρα 

εστιασμένη στον τελικό αποδέκτη και όχι απλώς μια διακριτική εφαρμογή  μεμονωμένων 

τεχνικών εργαλείων μεταρρύθμισης. 

v. Η Λιτή Διοίκηση απαιτεί κατανόηση από  τους ειδήμονες  ότι η εφαρμογή της μπορεί να 

είναι επιτυχημένη μόνο αν μοιραστούν τις γνώσεις τους με τους τελικούς αποδέκτες της 

παρεχόμενης υπηρεσίας ώστε να προσθέσουν από κοινού αξία στη ζωή τους. Πρόκειται για 

ένα βασικό στοιχείο της οργανωσιακής αλλαγής που απαιτείται για την αποτελεσματική 

εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης στο Δημόσιο Τομέα. 
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Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να αποτελέσει το έναυσμα για περαιτέρω εμπειρική έρευνα στον 

τομέα της εφαρμογής της Λιτής Διοίκησης κυρίως στον Ελλαδικό χώρο.                  

Επιχειρήθηκε μια καταγραφή, στην έκταση που υπαγορεύει η συγγραφή μιας μεταπτυχιακής 

εργασίας, ύστερα από μελέτη σύγχρονης και  εξειδικευμένης αρθρογραφίας, έγκριτων ερευνητών 

του χώρου της Δημόσια Διοίκησης και του management.  

Επιδίωξη της γράφουσας αποτελεί  η επισήμανση της αναγκαιότητας μεταμόρφωσης του Δημοσίου  

με την εφαρμογή της Λιτής Διοίκησης και η ανάγκη δημιουργίας «αξίας» για τον πολίτη-χρήστη 

υπηρεσίας δημοσίου χαρακτήρα.  

Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια θεωρία βιώσιμη και αποτελεσματική για την κυρίαρχη εφαρμογή 

της Λιτής Διοίκησης στο Δημόσιο Τομέα για την Ελλάδα, που θα οδηγήσει σε έναν επιτυχημένο 

ανασχεδιασμό του. 

 Ολοκληρώνοντας την εργασία αυτή και φιλοδοξώντας να αποτελέσει σημείο αναφοράς σε 

περαιτέρω μελέτες, η φράση του Peter Drucker με συντροφεύει…. «το ερώτημα δεν είναι αν αυτό 

που κάνουμε το κάνουμε σωστά, αλλά αν αυτό που κάνουμε είναι το σωστό».  
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