
    
    

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ    
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ    

Π.Μ.Σ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑ 2014 Π.Μ.Σ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑ 2014 Π.Μ.Σ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑ 2014 Π.Μ.Σ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑ 2014 –––– 2015 2015 2015 2015    
    
    
    
    
    

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΒΥΡΩΝ ΑΘΑΝΙΤΗΣ, (Α.Μ. 2/2014)ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΒΥΡΩΝ ΑΘΑΝΙΤΗΣ, (Α.Μ. 2/2014)ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΒΥΡΩΝ ΑΘΑΝΙΤΗΣ, (Α.Μ. 2/2014)ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΒΥΡΩΝ ΑΘΑΝΙΤΗΣ, (Α.Μ. 2/2014)    
    
    
    
    
    

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ    
    
    
    

ΘΕΜΑΘΕΜΑΘΕΜΑΘΕΜΑ: Το Σύστηµα ∆ιακυβέρνησης και Στρατηγικής ∆ιοίκησης των : Το Σύστηµα ∆ιακυβέρνησης και Στρατηγικής ∆ιοίκησης των : Το Σύστηµα ∆ιακυβέρνησης και Στρατηγικής ∆ιοίκησης των : Το Σύστηµα ∆ιακυβέρνησης και Στρατηγικής ∆ιοίκησης των 
Πρωτοβάθµιων Πρωτοβάθµιων Πρωτοβάθµιων Πρωτοβάθµιων ΟΤΑ ως πεδίο για την εφαρµογή µεθόδων διοίκησης µέσω ΟΤΑ ως πεδίο για την εφαρµογή µεθόδων διοίκησης µέσω ΟΤΑ ως πεδίο για την εφαρµογή µεθόδων διοίκησης µέσω ΟΤΑ ως πεδίο για την εφαρµογή µεθόδων διοίκησης µέσω 
αντικειµενικών στόχων στους ∆ήµους: αντικειµενικών στόχων στους ∆ήµους: αντικειµενικών στόχων στους ∆ήµους: αντικειµενικών στόχων στους ∆ήµους: Από την λογική της διοίκησης Από την λογική της διοίκησης Από την λογική της διοίκησης Από την λογική της διοίκησης 
λειτουργιών σε εκείνη της διοίκησης έργωλειτουργιών σε εκείνη της διοίκησης έργωλειτουργιών σε εκείνη της διοίκησης έργωλειτουργιών σε εκείνη της διοίκησης έργων. Εµπόδια και οφέλη.ν. Εµπόδια και οφέλη.ν. Εµπόδια και οφέλη.ν. Εµπόδια και οφέλη.    
    
    
    
    
    
    

    Επιβλέπων Καθηγητής : ∆ηµήτρης ΣκιαδάςΕπιβλέπων Καθηγητής : ∆ηµήτρης ΣκιαδάςΕπιβλέπων Καθηγητής : ∆ηµήτρης ΣκιαδάςΕπιβλέπων Καθηγητής : ∆ηµήτρης Σκιαδάς    
    
    
    

Εξεταστής: Ιωάννης ΠαπαδόποΕξεταστής: Ιωάννης ΠαπαδόποΕξεταστής: Ιωάννης ΠαπαδόποΕξεταστής: Ιωάννης Παπαδόπουλοςυλοςυλοςυλος    
    
    
    
    
    

Αθήνα Αθήνα Αθήνα Αθήνα –––– Θεσσαλονίκη 2015 Θεσσαλονίκη 2015 Θεσσαλονίκη 2015 Θεσσαλονίκη 2015
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν ΑΠ Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν ΑΠ Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν ΑΠ Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α    

    
    
    

� Σελίδα 4 : Σελίδα 4 : Σελίδα 4 : Σελίδα 4 : ΠΕΡΙΛΗΨΗΠΕΡΙΛΗΨΗΠΕΡΙΛΗΨΗΠΕΡΙΛΗΨΗ    
    
    

� Σελίδα 6 :    Σελίδα 6 :    Σελίδα 6 :    Σελίδα 6 :    ΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗ    
 Από τον Από τον Από τον Από τον εκσυγχρονισµό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και τη διοικητική  εκσυγχρονισµό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και τη διοικητική  εκσυγχρονισµό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και τη διοικητική  εκσυγχρονισµό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και τη διοικητική 
µεταρρύθµιση στη διαµόρφωση του Συστήµατος ∆ιακυβέρνησης των µεταρρύθµιση στη διαµόρφωση του Συστήµατος ∆ιακυβέρνησης των µεταρρύθµιση στη διαµόρφωση του Συστήµατος ∆ιακυβέρνησης των µεταρρύθµιση στη διαµόρφωση του Συστήµατος ∆ιακυβέρνησης των 
Οργανισµών Τοπικής ΑυτοδιΟργανισµών Τοπικής ΑυτοδιΟργανισµών Τοπικής ΑυτοδιΟργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στρατηγικός Προγραµµατισµός, οίκησης. Στρατηγικός Προγραµµατισµός, οίκησης. Στρατηγικός Προγραµµατισµός, οίκησης. Στρατηγικός Προγραµµατισµός, 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα και ∆ιοίκηση Έργων. Στόχοι και ΑποτελέσµαταΕπιχειρησιακά Προγράµµατα και ∆ιοίκηση Έργων. Στόχοι και ΑποτελέσµαταΕπιχειρησιακά Προγράµµατα και ∆ιοίκηση Έργων. Στόχοι και ΑποτελέσµαταΕπιχειρησιακά Προγράµµατα και ∆ιοίκηση Έργων. Στόχοι και Αποτελέσµατα                                                                                                                                                                                                    
    
    

� Σελίδα 13 : Σελίδα 13 : Σελίδα 13 : Σελίδα 13 :         ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1    
Κράτος Κράτος Κράτος Κράτος –––– Ε.Ε.  Ε.Ε.  Ε.Ε.  Ε.Ε. ---- ∆ηµοκρατία  ∆ηµοκρατία  ∆ηµοκρατία  ∆ηµοκρατία –––– Γραφειοκρατία  Γραφειοκρατία  Γραφειοκρατία  Γραφειοκρατία –––– Συµµετοχικότητα  Συµµετοχικότητα  Συµµετοχικότητα  Συµµετοχικότητα –––– Τοπική  Τοπική  Τοπική  Τοπική 
ΑυΑυΑυΑυτοδιοίκηση τοδιοίκηση τοδιοίκηση τοδιοίκηση ---- Κοινωνία Πολιτών, Μάνατζµεντ  Κοινωνία Πολιτών, Μάνατζµεντ  Κοινωνία Πολιτών, Μάνατζµεντ  Κοινωνία Πολιτών, Μάνατζµεντ –––– επιστηµονική αποτελεσµατική  επιστηµονική αποτελεσµατική  επιστηµονική αποτελεσµατική  επιστηµονική αποτελεσµατική 
∆ιοίκηση.∆ιοίκηση.∆ιοίκηση.∆ιοίκηση. 
 

 
� Σελίδα 22Σελίδα 22Σελίδα 22Σελίδα 22 :   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 :   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 :   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 :   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2    

Το ∆ηµόσιο Μάνατζµεντ ως θεραπεία για την µειωµένη ροή κονδυλίων, τη Το ∆ηµόσιο Μάνατζµεντ ως θεραπεία για την µειωµένη ροή κονδυλίων, τη Το ∆ηµόσιο Μάνατζµεντ ως θεραπεία για την µειωµένη ροή κονδυλίων, τη Το ∆ηµόσιο Μάνατζµεντ ως θεραπεία για την µειωµένη ροή κονδυλίων, τη 
χαµηλή αποδοτικότητα και την Γραφειοκρατία.χαµηλή αποδοτικότητα και την Γραφειοκρατία.χαµηλή αποδοτικότητα και την Γραφειοκρατία.χαµηλή αποδοτικότητα και την Γραφειοκρατία. 
 

 
� Σελίδα 2Σελίδα 2Σελίδα 2Σελίδα 28888 :   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 :   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 :   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 :   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3    

∆ιοίκησ∆ιοίκησ∆ιοίκησ∆ιοίκηση / ∆ιαχείριση Έργων, ένας κόσµος προγραµµατισµούη / ∆ιαχείριση Έργων, ένας κόσµος προγραµµατισµούη / ∆ιαχείριση Έργων, ένας κόσµος προγραµµατισµούη / ∆ιαχείριση Έργων, ένας κόσµος προγραµµατισµού.... 
 

     
� Σελίδα 3Σελίδα 3Σελίδα 3Σελίδα 38888 :   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 :   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 :   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 :   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4    

Στρατηγική ∆ιοίκηση, Στρατηγικός Σχεδιασµός και Μέτρηση Αποτελεσµάτων. Στρατηγική ∆ιοίκηση, Στρατηγικός Σχεδιασµός και Μέτρηση Αποτελεσµάτων. Στρατηγική ∆ιοίκηση, Στρατηγικός Σχεδιασµός και Μέτρηση Αποτελεσµάτων. Στρατηγική ∆ιοίκηση, Στρατηγικός Σχεδιασµός και Μέτρηση Αποτελεσµάτων.  
 

        
� Σελίδα Σελίδα Σελίδα Σελίδα 50505050 :   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 :   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 :   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 :   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5    

Επιχειρησιακά Προγράµµατα και οικονοµική στοχοθεσία των ∆ήµων.Επιχειρησιακά Προγράµµατα και οικονοµική στοχοθεσία των ∆ήµων.Επιχειρησιακά Προγράµµατα και οικονοµική στοχοθεσία των ∆ήµων.Επιχειρησιακά Προγράµµατα και οικονοµική στοχοθεσία των ∆ήµων.    
     

 
� Σελίδα Σελίδα Σελίδα Σελίδα 58585858 : : : :    ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6    ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6    ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6    ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6    

Σύγχρονη ∆ηµόσια ∆ιακυβέρνηση: µια νέα αντίληψη  Σύγχρονη ∆ηµόσια ∆ιακυβέρνηση: µια νέα αντίληψη  Σύγχρονη ∆ηµόσια ∆ιακυβέρνηση: µια νέα αντίληψη  Σύγχρονη ∆ηµόσια ∆ιακυβέρνηση: µια νέα αντίληψη      
    
    

� Σελίδα Σελίδα Σελίδα Σελίδα 70707070 :   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 :   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 :   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 :   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7    
Η ∆ιακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ελληνική Πρωτοβάθµια Η ∆ιακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ελληνική Πρωτοβάθµια Η ∆ιακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ελληνική Πρωτοβάθµια Η ∆ιακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ελληνική Πρωτοβάθµια 
Αυτοδιοίκηση.Αυτοδιοίκηση.Αυτοδιοίκηση.Αυτοδιοίκηση. 
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� Σελίδα 9Σελίδα 9Σελίδα 9Σελίδα 92222    : : : :   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8    
∆ιοίκηση µέσω αντικειµενικών στόχων και στοχοθεσία.∆ιοίκηση µέσω αντικειµενικών στόχων και στοχοθεσία.∆ιοίκηση µέσω αντικειµενικών στόχων και στοχοθεσία.∆ιοίκηση µέσω αντικειµενικών στόχων και στοχοθεσία. 

 
 
� ΣεΣεΣεΣελίδα λίδα λίδα λίδα 111111112222    :   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9:   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9:   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9:   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9    

Η εισαγωγή Συστήµατος Στοχοθεσίας στην Ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και ο Η εισαγωγή Συστήµατος Στοχοθεσίας στην Ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και ο Η εισαγωγή Συστήµατος Στοχοθεσίας στην Ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και ο Η εισαγωγή Συστήµατος Στοχοθεσίας στην Ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και ο 
νόµος 3230/2004. Η περίπτωση των ∆ήµων.νόµος 3230/2004. Η περίπτωση των ∆ήµων.νόµος 3230/2004. Η περίπτωση των ∆ήµων.νόµος 3230/2004. Η περίπτωση των ∆ήµων. 
 
    

� Σελίδα 131Σελίδα 131Σελίδα 131Σελίδα 131 :   ΕΠΙΛΟΓΟΣ  :   ΕΠΙΛΟΓΟΣ  :   ΕΠΙΛΟΓΟΣ  :   ΕΠΙΛΟΓΟΣ –––– ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 

� Σελίδα Σελίδα Σελίδα Σελίδα 146146146146 :  :  :  :         ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 

� Σελίδα 160Σελίδα 160Σελίδα 160Σελίδα 160 :   ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ :   ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ :   ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ :   ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ    
    
    
� Σελίδα 1Σελίδα 1Σελίδα 1Σελίδα 166662222 :   ΠΙΝΑ :   ΠΙΝΑ :   ΠΙΝΑ :   ΠΙΝΑΚΕΣΚΕΣΚΕΣΚΕΣ    

    
    

� Σελίδα  165Σελίδα  165Σελίδα  165Σελίδα  165 :    :    :    :   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, , , ,     
Ενδεικτικοί ∆είκτες Μέτρησης Αποτελεσµατικότητας και Αποδοτικότητας ανά Ενδεικτικοί ∆είκτες Μέτρησης Αποτελεσµατικότητας και Αποδοτικότητας ανά Ενδεικτικοί ∆είκτες Μέτρησης Αποτελεσµατικότητας και Αποδοτικότητας ανά Ενδεικτικοί ∆είκτες Μέτρησης Αποτελεσµατικότητας και Αποδοτικότητας ανά 
τοµέα πολιτικής.τοµέα πολιτικής.τοµέα πολιτικής.τοµέα πολιτικής.    
    
    

� Σελίδα  170Σελίδα  170Σελίδα  170Σελίδα  170 :    :    :    :   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, , , ,     
Οι τέσσερις βασικές λειτουργίες του Μάνατζµεντ.Οι τέσσερις βασικές λειτουργίες του Μάνατζµεντ.Οι τέσσερις βασικές λειτουργίες του Μάνατζµεντ.Οι τέσσερις βασικές λειτουργίες του Μάνατζµεντ. 
 
 

� Σελίδα  174Σελίδα  174Σελίδα  174Σελίδα  174 :    :    :    :   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3, , , ,     
Ηλεκτρονική ∆ιακυβέΗλεκτρονική ∆ιακυβέΗλεκτρονική ∆ιακυβέΗλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση και ∆ιαφάνεια. Ψηφιακοί θεσµοί δηµοκρατίας και ρνηση και ∆ιαφάνεια. Ψηφιακοί θεσµοί δηµοκρατίας και ρνηση και ∆ιαφάνεια. Ψηφιακοί θεσµοί δηµοκρατίας και ρνηση και ∆ιαφάνεια. Ψηφιακοί θεσµοί δηµοκρατίας και 
συµµετοχής στην πολιτική και τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. συµµετοχής στην πολιτική και τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. συµµετοχής στην πολιτική και τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. συµµετοχής στην πολιτική και τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.     
    

        
� Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  Σελίδα  183183183183 :  :  :  :         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4444, , , ,     

Η Η Η Η διαδικασία ανάδειξης χορηγητών προµηθευτών καυσίµων, τροφίµων, λοιπών διαδικασία ανάδειξης χορηγητών προµηθευτών καυσίµων, τροφίµων, λοιπών διαδικασία ανάδειξης χορηγητών προµηθευτών καυσίµων, τροφίµων, λοιπών διαδικασία ανάδειξης χορηγητών προµηθευτών καυσίµων, τροφίµων, λοιπών 
αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου και φαρµακευτικούαναλώσιµων ειδών παντοπωλείου και φαρµακευτικούαναλώσιµων ειδών παντοπωλείου και φαρµακευτικούαναλώσιµων ειδών παντοπωλείου και φαρµακευτικού υγειονοµικού υλικού από  υγειονοµικού υλικού από  υγειονοµικού υλικού από  υγειονοµικού υλικού από 
την σκοπιά της ∆ιοίκησης Έργων. Συµπεράσµατα στα πλαίσια Εργασίας στο την σκοπιά της ∆ιοίκησης Έργων. Συµπεράσµατα στα πλαίσια Εργασίας στο την σκοπιά της ∆ιοίκησης Έργων. Συµπεράσµατα στα πλαίσια Εργασίας στο την σκοπιά της ∆ιοίκησης Έργων. Συµπεράσµατα στα πλαίσια Εργασίας στο 
µάθηµα «∆ιοίκηση Έργων», Β' Εξάµηνο του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές µάθηµα «∆ιοίκηση Έργων», Β' Εξάµηνο του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές µάθηµα «∆ιοίκηση Έργων», Β' Εξάµηνο του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές µάθηµα «∆ιοίκηση Έργων», Β' Εξάµηνο του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές 
Νεολαίας.Νεολαίας.Νεολαίας.Νεολαίας. 
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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ ΗΠ Ε Ρ Ι Λ Η Ψ ΗΠ Ε Ρ Ι Λ Η Ψ ΗΠ Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 
 

Το σύγχρονο µοντέλο διακυβέρνησης που οικοδοµείται τα τελευταία χρόνια 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εισάγοντας κανόνες Νέου ∆ηµόσιου Μάνατζµεντ 
και στρατηγικής διοίκησης καθώς και θεσµούς συµµετοχικότητας και 
διαβούλευσης στον σχεδιασµό των πολιτικών και στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων σε όλο το φάσµα των ∆ηµόσιων Οργανώσεων, έχει αλλάξει 
ουσιαστικά την δοµή και την λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης και στην 
χώρα µας, µέσα από ένα σύνολο παρεµβάσεων που διενεργήθηκαν στα πλαίσια 
της εξελισσόµενης διοικητικής µεταρρύθµισης.  

Το Σύστηµα ∆ιοίκησης µέσω αντικειµενικών Στόχων (∆µΣ), µια επιστηµονική 
µέθοδος διοίκησης που υιοθέτησε το ελληνικό κράτος, αλλά παραµένει στα 
χαρτιά, έχει µ' έναν τρόπο εγκατασταθεί από το παράθυρο στους ∆ήµους, 
µέσα από την καθιέρωση των Στρατηγικών Σχεδίων, την εφαρµογή των 
πενταετών επιχειρησιακών προγραµµάτων και των ειδικότερων ετήσιων 
προγραµµάτων δράσης που τα υλοποιούν. Την ίδια στιγµή η υποχρέωση 
εκπλήρωσης συγκεκριµένων στόχων προϋπολογισµού, ως µνηµονιακή 
δέσµευση, περιλαµβάνει την σύνταξη και υποβολή στο Παρατηρητήριο του 
εποπτεύοντος Υπουργείου Πινάκων στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων, 
που παρακολουθούνται επιτελικά. 

Η ολοκληρωµένη και επωφελής εισαγωγή ∆µΣ στους πρωτοβάθµιους ΟΤΑ 
προϋποθέτει την διάχυση της στοχοθεσίας ως το επίπεδο των εργαζόµενων, 
αλλά και τον προσδιορισµό ξεκάθαρων, ρεαλιστικών και κατανοητών 
συµφωνηµένων στόχων ανά επίπεδο. Για να συµβούν, όµως, αυτά µε έναν 
αποδοτικό τρόπο και πέραν από την αναγκαιότητα αµέριστης στήριξης από 
πλευράς πολιτικής ηγεσίας και διαρκούς εκπαίδευσης των στελεχών και του 
προσωπικού, απαιτείται διαφορετική οργάνωση των δοµών και µια άλλη 
διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού. 

Στην κατεύθυνση αυτή θα συνεισέφερε ένα γενναίο ξεκαθάρισµα µεταξύ των 
λειτουργικών διαδικασιών των Υπηρεσιών και εκείνων που εντάσσονται στην 
υλοποίηση έργων, ώστε να εφαρµόζονται οι κατάλληλες ανά κατηγορία 
µέθοδοι στοχοθεσίας και µέτρησης της απόδοσης, κάτι που θα µπορούσε να 
πραγµατοποιηθεί µόνο µέσα από την περιγραφή των θέσεων εργασίας και του 
σύνταξη καθηκοντολογίου, στοιχεία Οργάνωσης που παραµένουν ακόµη 
ζητούµενα στην ελληνική δηµόσια διοίκηση. 
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S U M M A R YS U M M A R YS U M M A R YS U M M A R Y 
 
 
Modern Governance System that the European Union developed the last 

fifteen years, has introduced New Public Management and Strategic 
Management rules, as well as institutions such as participation and consultation, 
in policy planning and decision making, through Public Administration.  

This reality has changed in an essential way the structure and the functions of 
the Local Government in our country, through a package of regulations aimed at 
administrative reforms. 

Management by Objectives (MBO) is a scientific method of administration, 
which was adopted by the Greek State, but still remains on paper.  

In a way, it has been settled down in the Local Government “through the 
window”, across the establishment of Strategic Planning, the appliance of the 
five years operational development programs and the action plans that 
implement them. At the same time, the obligation to fulfill certain budget targets 
(memorandum commitment), contains compilation and submission of goal 
setting financial result reports, for executive monitoring.     
    A complete and profitable introduction of MBO in the Local Government, 
presupposes the diffusion of goal setting to the level of the staff, and, further 
more, the designation of clear, realistic and agreed goals per level. In order to 
achieve that in an efficient way (beyond the necessity for full support by the 
leadership and the need for constant training for executives and staff), a 
different way of organising the administration structure and a revised human 
resources management is needed. 

Working this way, a decisive cleanup, among the functional procedures of the 
Services on the one hand, and the procedures subsumed in project 
implementation on the other, is required in order to apply the proper (per 
category) goal setting and performance measurement methods and indicators.   

This could actually be achieved after the completion of job description and 
duties per person, that is still a guest in the Greek Public Sector in general.      
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    ΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗ::::    
 Από τον Από τον Από τον Από τον εκσυγχρονισµό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και τη διοικητική  εκσυγχρονισµό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και τη διοικητική  εκσυγχρονισµό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και τη διοικητική  εκσυγχρονισµό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και τη διοικητική 
µεταρρύθµιση, στη διαµόρφωση του Συστήµατος ∆ιακυβέρνησης των µεταρρύθµιση, στη διαµόρφωση του Συστήµατος ∆ιακυβέρνησης των µεταρρύθµιση, στη διαµόρφωση του Συστήµατος ∆ιακυβέρνησης των µεταρρύθµιση, στη διαµόρφωση του Συστήµατος ∆ιακυβέρνησης των 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στρατηγικός Προγραµµατισµός, Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στρατηγικός Προγραµµατισµός, Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στρατηγικός Προγραµµατισµός, Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στρατηγικός Προγραµµατισµός, 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα και ∆ιοίκηση Έργων. Στόχοι και Επιχειρησιακά Προγράµµατα και ∆ιοίκηση Έργων. Στόχοι και Επιχειρησιακά Προγράµµατα και ∆ιοίκηση Έργων. Στόχοι και Επιχειρησιακά Προγράµµατα και ∆ιοίκηση Έργων. Στόχοι και Αποτελέσµατα.Αποτελέσµατα.Αποτελέσµατα.Αποτελέσµατα.    

        
        ΣΣΣΣτα µεταπολεµικά χρόνια και ιδιαίτερα µετά τις πρώτες σοβαρές οικονοµικές 

Κρίσεις της δεκαετίας του 1970 έγινε σαφές ότι οι εξελισσόµενες συνθήκες δεν 

παρείχαν πλέον στις ∆ηµόσιες Οργανώσεις την βεβαιότητα και την σταθερότητα 

προηγούµενων εποχών.  

  Ενώ οι οργανώσεις αυτές είναι υποχρεωµένες, έκτοτε, να λειτουργούν σε 

συνθήκες περιβαλλοντικής αβεβαιότητας, µεγάλης ποικιλίας και συνθετότητας 

δηµοσίων προβληµάτων, ετερογένειας, αστάθειας και συνεχών αλλαγών (µε 

εντεινόµενο, µάλιστα, ρυθµό, προϊόντος του χρόνου), εξακολουθούν την ίδια 

στιγµή να διατηρούν αρκετές από τις παραδοσιακές δοµές και να είναι χρεωµένες 

µε αρµοδιότητες της περιόδου που χαρακτηριζόταν από οµοιογένεια, βεβαιότητα 

και απουσία αλλαγών1. 

Έτσι το Νέο ∆ηµόσιο Μάνατζµεντ και η Στρατηγική ∆ιοίκηση, ο επιστηµονικός 

Προγραµµατισµός, η διαχείριση έργων και η έννοια των αποτελεσµάτων 

εισήχθησαν αρχικά στην δηµόσια συζήτηση και κατόπιν στην δοµή και την 

πρακτική του Κράτους, των ∆ηµόσιων Οργανισµών και επιχειρήσεων, ως 

απάντηση στις µεταβαλλόµενες συνθήκες και αντίδοτο στις αγκυλώσεις του 

παρελθόντος. 

Όπως εξάλλου αναφέρει χαρακτηριστικά ο Χαράλαµπος Κανελλόπουλος: 

“πολλές κρίσιµες αποφάσεις του παρελθόντος έχουν ληφθεί χωρίς τη βάση της 

στρατηγικής σκέψης ή του προγραµµατισµού... Όµως οι σύγχρονοι managers όλο 

και περισσότερο αναγνωρίζουν ότι σοφία και διαίσθηση δεν είναι πλέον αρκετά για 

να οδηγήσουν τα πεπρωµένα µεγάλων Οργανισµών στο σηµερινό, όλο και πιο 

µεταβλητό περιβάλλον. Η νέα εποχή αλλαγών έχει χαρακτηριστεί από την 

εκτεταµένη εφαρµογή της επιστήµης σε κάθε άποψη της ανθρώπινης ύπαρξης2”. 

 

                                                      
1  Μιχαλόπουλος Ν., Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στην Εποχή των Αποτελεσµάτων, 2007, Εκδόσεις Παπαζήση – 
ΑΘΗΝΑ, σελ. 178.  

2  Κανελλόπουλος Χ., 1990, Management, Αποτελεσµατική ∆ιοίκηση, Τόµος Α', International Publishing- 
ΑΘΗΝΑ, σελ. 98. 
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Στα µετέπειτα χρόνια έλαβαν χώρα δυο επιπλέον κρίσιµα και σηµαντικά 

γεγονότα, που αναπτύχθηκαν εκ παραλλήλου και µε ειδική συνάφεια: η διεύρυνση 

και Ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διείσδυση του πλουραλισµού στην 

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη3 κατά την κατάρρευση των καθεστώτων του 

Υπαρκτού Σοσιαλισµού. Οι φιλελεύθερες (κατ' άλλους φέρουν το αρνητικά 

φορτισµένο πρόθεµα “νεο-4”) ιδέες που κυριάρχησαν αντιµετώπιζαν κριτικά την 

αντίληψη του αυξηµένου κρατικού ελέγχου στην οικονοµία και την κοινωνία, τις 

ιεραρχικές γραφειοκρατικές δοµές και τον αδιάκοπο κύκλο λειτουργιών – δίχως 

αρχή και τέλος – των ∆ηµόσιων Φορέων. 

Ο παραλληλισµός του Κράτους µε µια µεγάλη επιχείρηση που, το λιγότερο, δεν 

θα πρέπει να παρουσιάζει ζηµιές έφερε τις Αρχές του Μάνατζµεντ (Σχεδιασµός / 

Προγραµµατισµός / ∆ιοίκηση-Υλοποίηση / Έλεγχος-Αξιολόγηση / 

Ανατροφοδότηση-Αναθεώρηση) στο επίκεντρο της Νέας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης5. 

 

 Από την αυγή του 21ου αιώνα δύο νέα, αλληλένδετα και αυτά, στοιχεία κάνουν 

επίσης την εµφάνισή τους στο ευρωπαϊκό προσκήνιο: Ο ξεκάθαρος 

προσανατολισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εφαρµογή των αρχών της 
                                                      
3 Gelner E., 1996, Η Κοινωνία Πολιτών και οι Αντίπαλοί της - Συνθήκες Ελευθερίας,  Εκδόσεις Παπαζήση – 

ΑΘΗΝΑ, κεφάλαιο 7. 
4 Πρόκειται, πάντως, για ένα  όρο, η σηµασία του οποίου έχει αλλάξει κατ' επανάληψη.  
 Σύµφωνα µε το Λεξικό Εννοιών Γενικής Παιδείας του Γκίκα Σ., 1995, Εκδ. Σαββάλα, σελ. 330, ο 

Νεοφιλελευθερισµός “δεν είναι ξένος µε την ιδέα της άσκησης κοινωνικής πολιτικής για την βελτίωση της 
θέσης των οικονοµικά αδύνατων, (αρκεί) ... να µην θίγονται οι κανόνες της ελεύθερης αγοράς". Το ρεύµα 
αυτό, που κυριαρχεί στις αρχές του 21ου αιώνα  στο οικονοµικό-κοινωνικό µοντέλο οργάνωσης, ανάπτυξης 
και διακυβέρνησης, τάσσεται κατά των µονοπωλείων και αποσκοπεί στην ενίσχυση των µικρών και µεσαίων 
επιχειρήσεων για την διατήρηση του ανταγωνισµού και την διαµόρφωση των τιµών σε χαµηλά επίπεδα”. 

    Την δεκαετία του 1980 και λόγω κυριαρχίας του µονεταρισµού (η θεωρία του Μίλτον Φρίντµαν ότι η 
αύξηση της ποσότητας του χρήµατος µε κρατική παρέµβαση οδηγεί τελικά σε άνοδο των τιµών και αύξηση 
του πληθωρισµού) συνδέθηκε µε τους εκφραστές της Νέο-Κλασσικής Οικονοµικής Θεωρίας (η αντίληψη πως 
οι Αγορές πρέπει να αφήνονται ελεύθερες εφόσον «πάντοτε ισορροπούν» ορθολογικά – δες σχετικά στο 
www.wikipedia.org/wiki/µονεταρισµός ). Οδήγησε στην άσκηση πολιτικών οι οποίες επέφεραν βίαιες 
κοινωνικές αλλαγές και ακραίες οικονοµικές µεταρρυθµίσεις (ΗΠΑ, ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΧΙΛΗ), µε στόχο τη 
µείωση της κρατικής παρέµβασης στην αγορά και το εµπόριο, συνοδευόταν από άµεσο κλείσιµο 
προβληµατικών ή µη ανταγωνιστικών κρατικών ή ελεγχόµενων από το ∆ηµόσιο επιχειρήσεων, την 
ουσιαστική κατάργηση µη αποδοτικών Κλάδων της οικονοµίας, την ιδιωτικοποίηση ή παραχώρηση δηµοσίων 
επιχειρήσεων ή ιδιοκτησίας για εκµετάλλευση, καθώς και µείωση των κρατικών δαπανών στους τοµείς 
Υγείας-Πρόνοιας αλλά και ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων (www.el.wikipedia.org). 

    Οι παρεµβάσεις αυτές προκάλεσαν µεγάλες πολιτικές αντπαραθέσεις, κοινωνική αναταραχή και κινήµατα 
διαµαρτυρίας, περιθωριοποιώντας τελικά όσες κοινωνικές οµάδες δεν κατάφεραν να προσαρµοστούν στις 
νέες συνθήκες. Οι πολέµιοι αυτής της αντίληψης καταγγέλλουν διαχρονικά, όχι αβάσιµα, ως συναφές, το 
πνεύµα και τις πρακτικές που διαπνέουν την δόµηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκινώντας από τη Συνθήκη 
του Μάαστριχτ ή τη Στρατηγική της Λισαβόνας και φτάνοντας µέχρι την εφαρµογή των Μεσοπρόθεσµων 
Σχεδίων ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής και των Προγραµµάτων Προσαρµογής που περιλαµβάνονται στα 
σαρωτικά Μνηµόνια της Κρίσης.     

5 http: www.anoixto-sxoleio.gr/Dioikitikes%20Leitourgies, Παπαδόπουλος Ι.Θ., για τον Griffin (1993). 
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επικουρικότητας και της αναλογικότητας στα πλαίσια των συντρεχουσών µε τις 

εθνικές κυβερνήσεις αρµοδιοτήτων, σε συνδυασµό µε την ενίσχυση της 

Συµµετοχικής ∆ηµοκρατίας και την παράλληλη θέσπιση των κανόνων και 

εργαλείων του Συστήµατος της Ευρωπαϊκής ∆ιακυβέρνησης (Governance).  

Οι Ευρωπαϊκοί Θεσµοί, προκειµένου να επιτευχθεί αφενός µεγαλύτερη 

νοµιµοποίηση της λειτουργίας τους και αφετέρου  να αντιµετωπιστεί η κρίση του 

πολιτικού συστήµατος και η αποστασιοποίηση των πολιτών, προέταξαν την 

συµµετοχή στην λήψη αποφάσεων, είτε µε την µορφή της ενεργούς παρέµβασης 

των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών στα επίπεδα της Αυτοδιοίκησης 

(πρωτοβάθµια - δευτεροβάθµια), στα τοπικά Συµβούλια των ∆ήµων και των 

Περιφερειών (διαδικασίες ανοικτής διοίκησης, θεσµοί διαφάνειας, διαβούλευση 

κλπ), είτε µε την θεσµοθέτηση της Πρωτοβουλίας Πολιτών αλλά και την δυναµική 

παρέµβαση των Οµάδων Ειδικών Συµφερόντων (Lobbies) κατά την διαµόρφωση 

των νοµοθετικών Προτάσεων της Επιτροπής, βάσει του αποκλειστικού σχετικού 

δικαιώµατός της, αλλά και στα πλαίσια της διαδικασίας εκτίµησης οικονοµικών, 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων6. 

Οι τάσεις αυτές έχουν αποτυπωθεί στις νοµοθετικές παρεµβάσεις που 

δροµολογήθηκαν µε τις διατάξεις που καθόρισαν την ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια και την χώρα µας (δες 

π.χ. Τον Ν.3852/2010 – Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, Πρόγραµµα Καλλικράτης, κεφάλαιο Γ': Σύστηµα 

∆ιακυβέρνησης). 

Ο Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) είχε, νωρίτερα, εισαγάγει πρώτη 

φορά στην Ελλάδα θεσµούς ανάπτυξης της άµεσης δηµοκρατίας σε τοπικό 

επίπεδο και προώθησε την ουσιαστική ενεργοποίηση των πολιτών στο πλαίσιο των 

τοπικών κοινωνιών.  

Περαιτέρω, µε διατάξεις του ίδιου νόµου (άρθρα 203 ως 207) θεσµοθετήθηκε 

για τους ∆ήµους η κατάρτιση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασµού και η εφαρµογή 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Τα επιχειρησιακά προγράµµατα καταρτίζονται 
                                                      
6 Η διαδικασία εκτίµησης επιπτώσεων είναι σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής “ένα σύνολο λογικών σταδίων που πρέπει να ακολουθηθούν, κατά την προετοιµασία των 
πρωτοβουλιών της Επιτροπής, στην διάρκεια των οποίων συγκεντρώνονται πληροφορίες γύρω από τα 
πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των πιθανών πολιτικών επιλογών, µέσω µιας εκτίµησης των δυνητικών 
τους επιπτώσεων, που στο τέλος παραδίδονται στα πολιτικά Όργανα λήψης αποφάσεων. 

   ∆ες στην ∆/νση: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/commission-guidelines_en.htm  
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µέσα στο 1ο εξάµηνο της δηµοτικής περιόδου και σε αυτά  καθορίζονται οι 

στρατηγικοί στόχοι, οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και η 

οργάνωση των υπηρεσιών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των 

επιχειρήσεών τους, µε παράλληλη εξειδίκευση των δράσεων της πενταετίας για 

την επίτευξη των στόχων αυτών7. Στην διαδικασία συµµετέχει ενεργά η ∆ηµοτική 

Επιτροπή ∆ιαβούλευσης8 που αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της 

τοπικής κοινωνίας.  

 

∆ιαµορφώθηκε, συνεπώς, συν τω χρόνω ένα πλέγµα πολιτικής πρωτοβουλίας- 

κοινωνικής συµµετοχής – θεσµών διαφάνειας – επιστηµονικών µεθόδων - τεχνικών 

και διοικητικής οργάνωσης, µέσω του οποίου µπορεί να καθορίζεται (ή 

τουλάχιστον αυτός ήταν ο σκοπός)  το Όραµα και η Στρατηγική Κατεύθυνση των 

Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να προκύπτουν οι στόχοι σε 

µεσοπρόθεσµο και βραχυπρόθεσµο διάστηµα. Για την υλοποίηση των στόχων 

αυτών απαιτούνται τα αντίστοιχα κεφάλαια, τα κατάλληλα εργαλεία, διοικητικές 

δοµές και ανθρώπινοι πόροι. 

 

 Με τις διατάξεις του νόµου 3230/2004 καθιερώθηκε στην Ελληνική ∆ηµόσια 

∆ιοίκηση Σύστηµα ∆ιοίκησης µέσω Στόχων, µε το οποίο επιδιώκεται η 

αποτελεσµατικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών και η ανταπόκριση του 

ανθρώπινου δυναµικού στις σύγχρονες ανάγκες και τα νέα πρότυπα διοίκησης. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2.1. του νόµου οι διατάξεις αυτές τυγχάνουν εφαρµογής 

και στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). 

   

  Παρά την εισαγωγή των ανωτέρω διατάξεων και την έκδοση σειράς Εγκυκλίων 

Οδηγιών, ως σήµερα δεν υπήρξε ουσιαστική εφαρµογή των µεθόδων διοίκησης και 

αξιολόγησης της αποδοτικότητας µε την χρήση αντικειµενικών και µετρήσιµων 

κριτηρίων (management by objectives) στον ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα (πέραν 

ορισµένων πιλοτικών θα λέγαµε προσπαθειών, σε συγκεκριµένα Υπουργεία). 

Επιπλέον, µε το άρθρο 267 (παράγραφος 8) του Ν.3852/2010 η Πρωτοβάθµια 

                                                      
7 Σχετικές και οι εφαρµοστικές διατάξεις του Π∆ 185/2007, όπως τροποποιήθηκαν µε το Π∆ 89/2011. 
8 Άρθρο 76 του Ν.3852/2010 – Πρόγραµµα Καλλικράτης. 
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Αυτοδιοίκηση εξαιρέθηκε, µάλλον αναπάντεχα, από το πεδίο εφαρµογής του 

νόµου για την στοχοθεσία. 

   

 Η έλλειψη διαδικασιών κάθετης στοχοθεσίας στους ΟΤΑ (πέραν των 

συµπεριλήψεων στα πενταετή επιχειρησιακά προγράµµατα και των σχετικών 

υποχρεώσεων αναφορικά µε την τήρηση των στόχων του Προϋπολογισµού τους 

που εισήγαγε ο ν.4093/2012 και το άρθρο 4 παρ. 6 του ν.4111/20139) αποτελεί µια 

θεµελιώδη αδυναµία στην λειτουργία της Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

εν µέσω της προσπάθειας βελτίωσης της αποδοτικότητας των Υπηρεσιών αλλά 

και της καθηµερινότητας των πολιτών, υπό το πρίσµα και των µεγάλων 

προβληµάτων που αναδείχθηκαν µε φόντο την οικονοµική Κρίση ή και εξαιτίας 

της. 

 

 Εξάλλου, τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα, που αποτελούν την 

έκφραση της Κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής, η οποία είναι συνδεδεµένη µε 

το βασικό σκοπό όλων των Κοινοτικών Πολιτικών στον οικονοµικό τοµέα, που δεν 

είναι άλλος από την οικονοµική ολοκλήρωση και την επίτευξη της συνοχής, 

εξειδικεύονται σε τοπικό επίπεδο από τους ∆ήµους και υλοποιούνται µε τεχνικά 

έργα, προµήθειες ειδών ή και παροχή υπηρεσιών.  

 Κατά την διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη η εφαρµογή και τήρηση κανόνων και 

προτύπων από πλευράς ∆ήµων, σύµφωνα µε τις αρχές της διοίκησης ολικής 

ποιότητας και της ∆ιοίκησης Έργων, προκειµένου για τον προγραµµατισµό, τον 

σχεδιασµό, την εκτέλεση και την αξιολόγηση των προγραµµάτων αυτών και την 

εκταµίευση της χρηµατοδότησης.  

 

  Ταυτόχρονα, οι κρίσιµες περιστάσεις που υφίστανται και εξελίσσονται τα 

τελευταία χρόνια στην χώρα µας, όπου µε το καθεστώς της επιτήρησης 

διενεργούνται συνεχείς αξιολογήσεις από πλευράς διεθνών ελεγκτικών 

                                                      
9 ∆ια της κατάρτισης του προϋπολογισµού του, ο ΟΤΑ θέτει τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών ο 

βαθµός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους µε βάση τα αποτελέσµατα που 
προκύπτουν από την εκτέλεσή του και µε γνώµονα το επίπεδο συµβολής του στην επίτευξη των  
δηµοσιονοµικών στόχων που τίθενται για το σύνολο των ΟΤΑ της χώρας, σύµφωνα µε το ν. 4093/2012 
(«Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013 - 2016 – Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρµογής του ν. 4064/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016»). 
Σχετική η Εγκύκλιος 2761/20.02.2013 Υπ. Οικονοµικών. 
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µηχανισµών, στα πλαίσια µιας ατελείωτης λίστας δράσεων, ενεργειών και 

µεταρρυθµίσεων που έχει αναλάβει η εθνική διακυβέρνηση αλλά και η 

Αυτοδιοίκηση έναντι των εταίρων, επιβάλλεται η χρήση και η τήρηση, σε κάθε 

πεδίο και επίπεδο (εθνικό – περιφερειακό – τοπικό), χωρικά αλλά και διοικητικά, των 

θεµελιωδών αρχών, κανόνων και µεθόδων της αποτελεσµατικής διοίκησης, της 

στοχοθεσίας και του Project Management. Την ίδια στιγµή, η δραµατική 

οικονοµική, κοινωνική και πολιτική κρίση η οποία έχει εγκλωβίσει την πατρίδα µας 

σε δυσεπίλυτα αδιέξοδα, κατέδειξε και την αποτυχία της προσπάθειας 

εκσυγχρονισµού του Κράτους και µεταρρύθµισης της διοίκησης που επιχειρήθηκε 

τις τελευταίες δύο δεκαετίες, εφόσον (ως σήµερα τουλάχιστον), δεν κατέστη 

δυνατή η αντιµετώπιση παθογενειών όπως η κοµµατοκρατία, οι πελατειακές 

σχέσεις, η γραφειοκρατία, η διαφθορά και η διαπλοκή. 

    Από την άλλη πλευρά, δεν θα πρέπει, επίσης, να παραγνωρίζεται η ολοένα 

αυξανόµενη σηµασία   των πολιτικών, των δοµών, των διοικητικών ενεργειών και 

δράσεων της αυτοδιοίκησης στον ευαίσθητο κοινωνικό τοµέα αλληλεγγύης και 

πρόνοιας, συνεκτιµώντας την ανεξέλεγκτη αύξηση της ανεργίας10, την ταχεία 

φτωχοποίηση µεγάλου ποσοστού των µεσαίων στρωµάτων, τον πολλαπλασιασµό 

των άστεγων στις πόλεις11 και την έξαρση του µεταναστευτικού κύµατος12. Οι 

διευρυµένες αρµοδιότητες των ∆ήµων στα ζητήµατα αυτά επιβάλλουν την 

καλύτερη δυνατή λειτουργία των Υπηρεσιών για µεγιστοποιηµένα αποτελέσµατα, 

προς όφελος των πλέον αδύναµων πολιτών, δεδοµένης της διαρκούς συµπίεσης 

των διαθέσιµων πόρων13. 

 

                                                      
10 Σύµφωνα µε την Eurostat, η χώρα µας διατηρεί τα «πρωτεία» στη νεανική ανεργία, µε ποσοστό της τάξης του 

59,2% (στοιχεία Μαρτίου 2013). Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ισπανία (56,5%), ενώ το τρίτο υψηλότερο 
ποσοστό καταγράφηκε στην Πορτογαλία (42,1%). Πηγή: http://www.skai.gr/news/finance/article/236400/se-
neo-istoriko-upsilo-i-anergia-stin-eurozoni-hanei-ta-proteia-i-ellada/  

11 Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από το ∆ήµο Αθηναίων και το Κέντρο Υποδοχής και 
Αλληλεγγύης (ΚΥΑ∆Α), περισσότεροι από 20.000 κάτοικοι της πρωτεύουσας, στηρίζονταν τον Νοέµβριο 
2013 καθηµερινά στην υποστήριξη του δήµου για να επιβιώσουν, δες σχετικό άρθρο στο: 
www.makeleio.gr/?p=23603, 3/11/13. 

12 Μόνο στην διάρκεια ενός 24ωρου, στις 25-4-2015, πέρασαν στην Ελλάδα διαπλέοντας το Αιγαίο 1.085 
µετανάστες. Πηγή: http://www.megatv.com/megagegonota/article.asp?  

   Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ηλεκτρ. έκδοση http://www.protothema.gr/greece/article/467833 “η 
πλατεία Οµονοίας έχει µετατραπεί σε υπαίθριο χώρο διαµονής µεταναστών, καθώς καθηµερινά δεκάδες 
µετανάστες φτάνουν στην Αθήνα µε τα πλοία της γραµµής από νησιά του Αιγαίου 15-4-15. 

13 Μιχαλόπουλος Ν., 2007, ο.π., σελ. 177. 
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 Όσο ο προσανατολισµός της γενικότερης Οργάνωσης των ΟΤΑ παραµένει 

εστιασµένος στις γραφειοκρατικές δοµές, την αυστηρή παλαιού τύπου Ιεραρχία 

και τη διοίκηση λειτουργιών, δηλαδή στην τρέχουσα εκτέλεση δραστηριοτήτων 

που αδιάκοπα παράγουν το ίδιο προϊόν ή παρέχουν την ίδια επαναλαµβανόµενη 

υπηρεσία, δεν µπορεί να επιδιωχθεί µια αλλαγή παραδείγµατος. Ούτε βέβαια να 

ξεκινήσει η αναζήτηση µιας νέας αποτελεσµατικής µορφής δράσεων στην 

υπηρεσία του πολίτη, µε διαδικασίες αλληλεπίδρασης και ουσιαστική 

ενεργοποίηση των θεσµών διαβούλευσης προ της λήψης αποφάσεων, καθαρούς, 

µετρήσιµους στόχους, δείκτες αποδοτικότητας και επιτεύγµατα.  

 

  Στα  πλαίσια της παρούσας εργασίας επιδιώκουµε µια θεωρητική προσέγγιση στο 

ζήτηµα της εισαγωγής συστήµατος διοίκησης µέσω αντικειµενικών στόχων και 

πρακτικών στοχοθεσίας στους ∆ήµους της χώρας. Κάνοντας µια συνολική 

παρουσίαση, αφενός της νέας πραγµατικότητας που συν τω χρόνω έχει 

διαµορφωθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση µε την διοικητική µεταρρύθµιση, 

αφετέρου των βασικών αρχών της διοίκησης έργων (µε αναφορές επίσης στις 

προτεραιότητες που έχουν τεθεί από το ρεύµα που ονοµάστηκε Νέο ∆ηµόσιο 

Μάνατζµεντ και τα κύρια στάδια της γενικής θεωρίας του µάνατζµεντ), θα µας 

απασχολήσει ιδιαίτερα το πώς η εφαρµογή της υφιστάµενης νοµοθεσίας για την 

στοχοθεσία και την µέτρηση επιδόσεων στους ∆ήµους αλλά και η υλοποίηση στην 

πράξη και δίχως φόβο του Συστήµατος ∆ιακυβέρνησης που προβλέπουν ήδη οι 

κείµενες διατάξεις, θα επιτρέψουν την πολύ-επίπεδη χρήση των κανόνων και 

εργαλείων της Στρατηγικής ∆ιοίκησης και της ∆ιαχείρισης Έργων, εισάγοντας 

την πρωτοβάθµια τοπική αυτοδιοίκηση στην εποχή της αποτελεσµατικής και 

έγκαιρης εκτέλεσης προγραµµάτων και πολιτικών, µεταρρυθµίζοντας εν τέλει την 

καθηµερινή σχέση των πολιτών µε την δηµοκρατική διοίκηση. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :     
ΚράτοςΚράτοςΚράτοςΚράτος    ---- Ε.Ε.  Ε.Ε.  Ε.Ε.  Ε.Ε. –––– ∆ηµοκρατία  ∆ηµοκρατία  ∆ηµοκρατία  ∆ηµοκρατία –––– Γραφειοκρατ Γραφειοκρατ Γραφειοκρατ Γραφειοκρατία ία ία ία –––– Συµµετοχικότητα  Συµµετοχικότητα  Συµµετοχικότητα  Συµµετοχικότητα –––– Τοπική  Τοπική  Τοπική  Τοπική 
Αυτοδιοίκηση Αυτοδιοίκηση Αυτοδιοίκηση Αυτοδιοίκηση ---- Κοινωνία Πολιτών  Κοινωνία Πολιτών  Κοινωνία Πολιτών  Κοινωνία Πολιτών ––––    ManagementManagementManagementManagement και επιστηµονική  και επιστηµονική  και επιστηµονική  και επιστηµονική 
αποτελεσµατική διοίκηση.αποτελεσµατική διοίκηση.αποτελεσµατική διοίκηση.αποτελεσµατική διοίκηση.    

    
  Λαµβάνοντας υπόψη µας ότι οι διαδικασίες στοχοθεσίας στους ∆ήµους 

εξαρτώνται άµεσα από το αντίστοιχο Σύστηµα ∆ιακυβέρνησης αλλά και τους 

νεόκοπους θεσµούς συµµετοχικότητας και διαβούλευσης, µέσω των οποίων 

διαµορφώνονται – όπως θα δούµε αναλυτικά παρακάτω - οι γενικοί Στρατηγικοί 

Στόχοι που εξειδικεύονται ακολούθως σε άξονες, µέτρα και δράσεις, χωρίς 

ταυτόχρονα να παραγνωρίζεται η παρουσία της ιεραρχίας και η γραφειοκρατική 

δοµή, θεωρούµε απαραίτητο, ξεκινώντας, να αναφερθούµε περιληπτικά σε 

ορισµένες βασικές έννοιες που θα µας απασχολήσουν κατ' επανάληψη στην 

συνέχεια.  

 

    Κράτος 

  Σύµφωνα µε µια µοντέρνα διατύπωση, ως Κράτος νοείται “µια οργανωµένη 

Κοινωνία εγκατεστηµένων σε µια συγκεκριµένη χώρα ανθρώπων, που ασκεί στα 

µέλη της αυτοδύναµη εξουσία και έχει µορφή νοµικού προσώπου14“.  

   Το Κράτος παρέχει σήµερα επαρκείς εγγυήσεις για το σεβασµό των ατοµικών 

και κοινωνικών δικαιωµάτων. Αυτός ο νοµικός εξαναγκασµός δεν αποτελεί «απλή 

άσκηση βίας», αλλά είναι βία που το κράτος επιβάλλει δηµόσια, µε νόµιµο και 

ηθικά δικαιολογηµένο τρόπο, σύµφωνα µε διαδικασίες που ορίζει η έννοµη τάξη.15  

  Η νοµιµότητα αναφέρεται από τον Max Weber (1864 – 1920) ως θεµελιώδης 

ιδιότητα του σύγχρονου κράτους, η οποία προκύπτει από την τήρηση της 

συνταγµατικής τάξης, τόσο από την πλευρά των εξουσιαζόµενων, όσο και από την 

πλευρά των εξουσιαζόντων.16  

     

   Ευρωπαϊκή Ένωση 

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί στην ουσία έναν γνωστό-άγνωστο για τον µέσο 

ευρωπαίο πολίτη. Πρόκειται για µια ιδιαίτερου χαρακτήρα και περιεχοµένου (sui 

generis) Ένωση Κρατών. Παράλληλα συνιστά “µοναδικό πεδίο µελέτης καθώς δεν 

                                                      
14 ∆ηµητρόπουλος Α., 2011, ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΣΑΚΚΟΥΛΑ – ΑΘΗΝΑ, σελ. 113. 
15 Σούρλας Κ. Π., 1999, Μια Εισαγωγή στην Επιστήµη του ∆ικαίου, Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, σ. 99. 
16 Χελντ Ν., Μοντέλα ∆ηµοκρατίας, εκδ. ΣΤΑΧΥ, Αθήνα, 1987, σελ. 154. 
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ΚράτοςΚράτοςΚράτοςΚράτος    ---- Ε.Ε. Ε.Ε. Ε.Ε. Ε.Ε.    –––– ∆ηµοκρατία  ∆ηµοκρατία  ∆ηµοκρατία  ∆ηµοκρατία –––– Γραφειοκρατία  Γραφειοκρατία  Γραφειοκρατία  Γραφειοκρατία –––– Συµµετοχικότητα  Συµµετοχικότητα  Συµµετοχικότητα  Συµµετοχικότητα –––– Τοπική Αυτοδιοίκηση  Τοπική Αυτοδιοίκηση  Τοπική Αυτοδιοίκηση  Τοπική Αυτοδιοίκηση ---- Κοινωνία  Κοινωνία  Κοινωνία  Κοινωνία 
Πολιτών Πολιτών Πολιτών Πολιτών ––––    ManagementManagementManagementManagement και επιστηµονική αποτελεσµατική διοίκηση. και επιστηµονική αποτελεσµατική διοίκηση. και επιστηµονική αποτελεσµατική διοίκηση. και επιστηµονική αποτελεσµατική διοίκηση.    

 

υπάρχει προηγούµενο σε αυτή την ποιοτική και ποσοτική διαδικασία 

περιφερειακής ολοκλήρωσης ή <περιφερειακής συσπείρωσης>”17”, όπου, πέραν 

της προεξάρχουσας πολιτικής ισχύος των κρατών µελών και της επιρροής 

οικονοµικών και άλλων συµφερόντων στην διαµόρφωση των κοινοτικών πολιτικών, 

εξελίσσεται και η δηµιουργία συστηµάτων συλλογικής εξουσίας, µε την ενεργό 

συµµετοχή των πολιτών και των οργανώσεων που συγκροτούν.  

  Η εισαγωγή του ενιαίου νοµίσµατος στην φάση οικονοµικής ολοκλήρωσης, όπου 

εξακολουθεί να βρίσκεται η Ένωση, συνέπεσε µε την µεγάλη διεθνή 

χρηµατοπιστωτική κρίση18, γέννηµα της παγκοσµιοποίησης της αγοράς 

κεφαλαίων, ελλείψει επαρκών κανόνων ελέγχου και αποτελεσµατικής εποπτείας. Ο 

συνδυασµός αυτών των δεδοµένων προκάλεσε αλυσιδωτές συνέπειες και 

προβλήµατα στο εσωτερικό της, όπως και πτώση του εµπορίου, αλλά και διαρκή 

κρίση χρέους στις πλέον ευάλωτες οικονοµίες. Μια παλιά συζήτηση αναφορικά µε 

το υφιστάµενο έλλειµµα στην νοµιµοποίηση των αποφάσεων και των κοινοτικών 

πολιτικών19 εντάθηκε µε δυσµενέστερους όρους, ενώ αρκετές χώρες δείχνουν να 

αδυνατούν20 να τηρήσουν τους κανόνες και τις προϋποθέσεις της αυστηρής 

οικονοµικής διακυβέρνησης. 

 Την ίδια στιγµή, η συνεχής διεύρυνση του παραδοσιακού οικονοµικού και 

οργανωτικού χάσµατος µεταξύ Βορρά και Νότου21, σε συνδυασµό µε την 

                                                      
17 Βοσκόπουλος Γ., 2009, Ευρωπαϊκή Ένωση, Θεσµοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληµατισµοί, ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 

– Θεσσαλονίκη, σελ. 123. Για την σχέση κυρίαρχων κρατών και δηµιουργίας “συστηµάτων συλλογικής 
εξουσίας” βλ., ”Thomas Chrinstainsen 2007, “Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και Περιφερειακή συνεργασία”, στο: 
“Η Παγκοσµιοποίηση της διεθνούς πολιτικής, µια εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις” , ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, κεφ. 26, 
σελ. 729-749.  

18 Τράπεζα της Ελλάδος, Το Χρονικό της Κρίσης, 2014 – Αθήνα, σελ, 27-29. 
  Στην ∆/νση: www.bankofgreece.gr/Το%20Xρονικό%20της%20Mεγάλης%20Kρίσης  
19 Zweifel T., 2002, Democratic Deficit; Institutions in the European Union, Switzerlamd and the United States, 

LEXINGTON – N.Y., σελ. 2. 
20  Για παράδειγµα, το δηµόσιο χρέος της Ιταλίας έφθασε το πρώτο τρίµηνο του 2014 στο 135,6% του ΑΕΠ και 

συνολικά ανέρχεται στα 2,120 τρισεκατοµµύρια ευρώ σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία της Eurostat (Πηγή: 
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/835793, 22/7/2014). Σύµφωνα µε την επίσηµη Στατιστική Υπηρεσία 
και το δηµόσιο χρέος της Γαλλίας ανήλθε κατά το 2ο τρίµηνο του 2014 σε ύψος ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 2 
τρισεκατοµµύρια € (Πηγή: http://www.kathimerini.gr/786068, 1/10/2014) 

21 Στη Γερµανία, η «Εαρινή Έκθεση για την Οικονοµία» έκρυβε µόνο χαρµόσυνα νέα: η οικονοµία της χώρας 
αναµένεται να παρουσιάσει φέτος ανάπτυξη της τάξης του 1,8% - 1,9%, διπλάσια σε σχέση µε το αναιµικό 
ποσοστό του 0,4% στο οποίο έκλεισε το 2013. Ακόµα καλύτερα προµηνύονται τα πράγµατα για το 2015, 
όπου η ανάπτυξη προβλέπεται να φτάσει το 2%. Την ίδια στιγµή, στην Γαλλία, σχεδόν 3,5 εκατοµµύρια 
άνθρωποι είναι άνεργοι, σύµφωνα µε το Υπουργείο Εργασίας της Χώρας. Παράλληλα, στην Ιταλία, το 
ποσοστό ανεργίας  άγγιξε το 13,2% τον περασµένο Οκτώβριο, σηµειώνοντας άνοδο 1% σε ετήσια βάση και 
0,3% σε µηνιαία, σύµφωνα µε στοιχεία του Ιταλικού Ινστιτούτου Στατιστικής Istat.  Το αντίστοιχο ποσοστό 
µεταξύ των νέων µέχρι 25 χρόνων, ανέρχεται σε 43,3%! Πηγές: www.iefimerida.gr/news, 16-4-14 , 
www.antenna.gr/news/Economy/article/375906, 27-11-14, www.epikaira.gr/article, 28-11-14.  
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πρωτόγνωρη ανεργία που πλήττει δεκάδες εκατοµµύρια πολίτες22, µε εκρηκτικά 

µάλιστα ποσοστά ανάµεσα στους νέους23, είναι δεδοµένα που συνθέτουν ένα 

µοιραίο κοκτέιλ24.  

  Το άµεσο µέλλον θα δείξει εάν αποτελεί την ταφόπλακα του Ευρωπαϊκού 

Οράµατος, ή θα αποδειχθεί ο καταλύτης που έδωσε την ευκαιρία στους λίγους 

γενναίους να προωθήσουν την Ολοκλήρωση. 

  

   ∆ηµοκρατία 

   Με την φράση: “Government of the people – by the people – for the people” είχε 

περιγράψει λακωνικά το ∆ηµοκρατικό Πολίτευµα ο ιστορικός ηγέτης των 

Ηνωµένων Πολιτειών Abraham Lincoln στην περίφηµη οµιλία του στο 

Γκέτεσµπουργκ κατά την διάρκεια του Αµερικάνικου Εµφυλίου (1863). 

 Χιλιάδες χρόνια νωρίτερα, στον φλογερό λόγο του προς τιµήν των νεκρών του 

πρώτου έτους του τραγικού Πελοποννησιακού Πολέµου, ο µεγάλος πολιτικός 

άνδρας Περικλής του Ξανθίππου επεξηγούσε γλαφυρά ότι οι Αθηναίοι 

αποκαλούσαν το πολίτευµα της πόλης τους   δηµοκρατία, γιατί: “η διοίκηση ήταν 

στα χέρια των πολλών και όχι των ολίγων. Όλοι είχαν τα ίδια δικαιώµατα έναντι 

των νόµων στις ιδιωτικές τους διαφορές, ενώ ως προς την θέση τους στον 

δηµόσιο βίο, κάθε ένας, ανάλογα µε την επίδοση σε κάποιο τοµέα, προτιµούνταν 

για ένα από τα δηµόσια αξιώµατα όχι µε γνώµονα την πολιτική του παράταξη αλλά 

την αρετή του, ούτε ενώ είχε την ικανότητα να παράσχει κάποια υπηρεσία στην 

πατρίδα του, εµποδίζονταν εξαιτίας της φτώχειας ή από το γεγονός ότι είναι 

άγνωστος25”. 

 Σε συµφωνία µε τα ανωτέρω, µπορεί να λεχθεί ότι η ∆ηµοκρατία είναι το 

πολίτευµα εκείνο όπου η εξουσία πηγάζει από τον λαό, ασκείται από τον λαό και 

                                                      
22 Η Eurostat εκτιµά ότι οι άνεργοι στην Ε.Ε.-28 ανήλθαν σε 26,553 εκατοµµύρια, εκ των οποίων τα 19,241 

εκατοµµύρια αφορούν την Ευρωζώνη, Πηγή:  http://www.blueskytv.gr., 8-1-2014. 
23 Το ποσοστό της ανεργίας των νέων (κάτω των 25 ετών) διαµορφώθηκε στο 21,7% στην ΕΕ και στο 23,2% 

στην Ευρωζώνη, σύµφωνα µε µέτρηση της Eurostat τον Ιούλιο 2014, Πηγή: http://tvxs.gr/news/eyropi-eop    
24  Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο Εισαγωγικό Σηµείωµα της Εκδήλωσης για τις Κοινωνικές Ανισότητες 

στην Ευρώπη, που έλαβε χώρα στις 20/6/2014 στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας 2014, “το φαινόµενο 
των κοινωνικών ανισοτήτων εγείρει αµείλικτα ερωτήµατα σχετικά µε την ικανότητα των πολιτικών συστηµάτων 
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο να περιορίσουν τις ανισότητες και να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή όπως 
προβλέπει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο”.  ( www.gsrt.gr/inegualities/presentations.html ). 

25 Θουκιδίδης, Ιστορία, δεύτερο βιβλίο, 1994, Εκδ. Κάκτος - Αθήνα, Περικλέους Επιτάφιος Λόγος (2.35 ως 
2.44), 2.37. σελ. 81. 
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αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των συµφερόντων του26. Η λήψη αποφάσεων µε 

ψηφοφορία είναι κύριο χαρακτηριστικό της δηµοκρατικής διαδικασίας27.   

 Κατά τον Weber το επιδιωκόµενο µοντέλο δηµοκρατίας είναι  εκείνο όπου 

θεωρείται σηµαντικός ο ρόλος του κοινοβουλευτισµού. Παραθέτει δε28, αρκετούς 

λόγους για την θέση του αυτή, ανάµεσα στους οποίους και το γεγονός ότι το 

κοινοβούλιο προσδίδει έναν βαθµό διαφάνειας στην κυβέρνηση, µέσα από την 

έκφραση και εκπροσώπηση διαφορετικών απόψεων και συµφερόντων. ∆ίχως να 

εξιδανικεύει το ρόλο του, προσθέτει επίσης ότι το κοινοβούλιο καθίσταται ο 

χώρος πολιτικών αντιπαραθέσεων, συµβιβασµών και διαπραγµατεύσεων µεταξύ 

αντιµαχόµενων πλευρών.  

  Πιο κοντά στις σύγχρονες εξελίξεις ο Joseph Α. Schumpeter (1883 – 1950) 

τονίζει χαρακτηριστικά ότι δηµοκρατία δεν σηµαίνει, ούτε µπορεί άλλωστε να 

σηµαίνει, πως ο λαός άρχει πραγµατικά, αλλά ότι ο λαός έχει την ευκαιρία να 

αποδέχεται ή να απορρίπτει εκείνους που πρόκειται να τον κυβερνήσουν».29 

    

    Γραφειοκρατία 

   Το δηµοκρατικό σύστηµα διακυβέρνησης έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στην 

δηµιουργία της γραφειοκρατίας, καθόσον ανέτρεψε την παραδοσιακή εξουσία των 

ευγενών, αντικαθιστώντας τους µε εξειδικευµένους δηµόσιους λειτουργούς.  

 Η δηµοκρατική αρχή από την οποία εµφορείται το σύγχρονο συνταγµατικό 

κράτος προϋποθέτει την ισότητα των µελών της κοινωνίας αλλά και την 

γραφειοκρατική οργάνωση, τόσο της διοίκησης όσο και του ίδιου του 

πολιτεύµατος. Ο Κωνσταντίνος Χρυσόγονος θεωρεί ότι η συγκεκριµένη 

αναγκαιότητα προκύπτει επειδή ο αυξηµένος πληθυσµός µα και η γεωγραφική 

έκταση των σύγχρονων κρατικών οντοτήτων έχουν ως αποτέλεσµα την επέκταση 

των αρµοδιοτήτων, τόσο στον εργασιακό τοµέα όσο και στον σύνθετο 

καταµερισµό της εργασίας30. Σε αυτά θα µπορούσε να προστεθεί και η 

τεχνολογική πρόοδος.  

                                                      
26 Tansey S. D., 1995, Politics: The basics, Routledge Publ., p. 176. 
27 http://el.wikipedia.org/wiki/δηµοκρατία  
28 Weber Μ. στον Χελντ Ν., Μοντέλα ∆ηµοκρατίας, εκδ. ΣΤΑΧΥ, Αθήνα, 1987, σελ. 157 -160. 
29 Schumpeter A. J., 1994, Capitalism, Socialism and Democracy, Routledge Publ., p. 269 – 170. 
30 Χρυσόγονος Κ., 2003, Συνταγµατικό ∆ίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 17-19. 
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  Οι κρατικοί υπάλληλοι είθισται να διορίζονται στις θέσεις που καταλαµβάνουν µε 

κριτήρια την εκπαίδευση, τα προσόντα και τις ικανότητες τους. Η γραφειοκρατική 

οργάνωση, στη σύγχρονη της µορφή, άνευ των στρεβλώσεων που την 

χαρακτηρίζουν, επιδιώκει την εξισορρόπηση και την άµβλυνση των οικονοµικών 

και κοινωνικών ανισοτήτων. Η ανάπτυξη της γραφειοκρατίας ευνόησε εποµένως 

την επικράτηση ενός εξισωτικού πνεύµατος µεταξύ των πολιτών, αλλά και 

ανάµεσα στα µέλη και τους οπαδούς της εκάστοτε γραφειοκρατικής οργάνωσης. 

Αντίστροφα, η όποια εξισωτική διαδικασία εξελίσσεται ευνοεί την δηµιουργία 

συνθηκών που επιτείνουν την ανάπτυξη της γραφειοκρατίας. Με τον τρόπο αυτό 

φέρεται να µειώνεται, κάποτε δε και να εκλείπει, η επιρροή του δηµόσιου 

λειτουργού που κατέχει οφίτσιο και ασκεί εξουσία εδραιωµένη σε άτυπα προνόµια, 

ανήθικες σχέσεις ή και παράνοµες συναλλαγές31. 

  Την ίδια, όµως, στιγµή, σύµφωνα µε τον Robert Michels (1876-1936), η 

γραφειοκρατία εντός των κοµµάτων, που κυριαρχούν στον πολιτικό αγώνα, 

συνεπάγεται την συγκέντρωση της εξουσίας σε λίγους, κάτι που αναπόφευκτα 

οδηγεί σε µια ολιγαρχική οργάνωση και διοίκηση των κοµµάτων. Το φαινόµενο 

αυτό ο Michels αποκαλούσε «σιδηρούν νόµο της ολιγαρχίας»32. 

  Σχηµατίζεται έτσι, µια θεµελιώδης αντίφαση του πολιτεύµατος, εφόσον η 

ικανοποίηση των δηµοκρατικών στόχων και η πραγµάτωση των δηµοκρατικών 

αξιών φαίνεται πως προϋποθέτουν έναν µη δηµοκρατικό “γραφειοκρατικό” τρόπο 

οργάνωσης της εξουσίας33. Η αντίφαση αυτή λαµβάνει χαρακτηριστικά παρωδίας 

και αξιακής κρίσης στις περιπτώσεις κατίσχυσης πελατειακών σχέσεων µεταξύ 

πολιτών και κοµµάτων. 

  Γραφειοκρατικές αποτυπώσεις υπήρξαν ήδη παρούσες κατά τα πρώιµα στάδια 

εξελιγµένων κοινωνικών οργανώσεων (Ασσυρία, Βαβυλώνα, Μυκήνες, Κίνα, 

Περσία, Ρώµη). Σε κάθε περίπτωση που η εδαφική έκταση ή η κοινωνική σύνθεση 

και οι ποικίλες δραστηριότητες δεν επέτρεπαν την άµεση εκπροσώπηση της 

εξουσίας, την αδιάλειπτη διάδραση κυβερνώντων και υπηκόων ή επέβαλαν την 

διατήρηση και παρακολούθηση πληθώρας οργανωµένων αρχείων και κωδίκων. Το 

                                                      
31 Weber Μ. στον Τερλεξή Π., 1996, ∆ιευθυντικές Ολιγαρχίες, Γραφειοκρατία, Κράτος, Κοινωνική       
 Οργάνωση, εκδ. Παπαζήση - Αθήνα, σελ. 43-47. 
32 Σκουλάς Γ., 2010, Πολιτική Επιστήµη και Ιδεολογίες, εκδ. Παπαζήση - Αθήνα, σελ. 180-182. 
33 Σπανού Κ., 1992, Οργάνωση και Εξουσία, Εκδ. Παπαζήση - Αθήνα, σελ. 33. 
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Βυζάντιο θεωρείται η πρώτη γραφειοκρατία µε την σηµερινή έννοια34 του όρου 

(τόσο από την θετική όσο και από την αρνητική πλευρά), ένα κρίσιµο στοιχείο 

σταθερότητας στο οποίο θα µπορούσε να αποδοθεί εν µέρει η συνέχεια και η 

εντυπωσιακή µακροβιότητα του. 

 

   Τοπική Αυτοδιοίκηση 

  Με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονοµίας35 έχει αναγνωριστεί από τα κράτη 

µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης το δικαίωµα και η πραγµατική ικανότητα των 

Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης να ρυθµίζουν και να διευθύνουν, στα πλαίσια 

του νόµου µε δική τους ευθύνη και προς όφελος του πληθυσµού τους, ένα 

σηµαντικό µέρος των δηµοσίων υποθέσεων. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Συντάγµατος της χώρας µας, η διοίκηση των 

τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 

πρώτου και δεύτερου βαθµού, υπέρ των οποίων συντρέχει τεκµήριο αρµοδιότητας 

για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων.  

Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονοµική 

αυτοτέλεια. Οι αρχές τους εκλέγονται µε καθολική και µυστική ψηφοφορία, ενώ 

το Κράτος ασκεί εποπτεία, που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νοµιµότητας 

και δεν επιτρέπεται να εµποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους36.  

  Προς εξασφάλιση της οικονοµικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι 

αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρµοδιοτήτων 

των ΟΤΑ, το Κράτος λαµβάνει τα νοµοθετικά, κανονιστικά και δηµοσιονοµικά 

µέτρα που απαιτούνται, µε ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη 

διαχείριση των πόρων αυτών37. 

 Από τα ανωτέρω προκύπτει µε σαφήνεια ότι η τοπική αυτοδιοίκηση συνιστά 

αυτόνοµο πολιτειακό οργανισµό δηµοκρατικής κατεύθυνσης, µε δική του 

εξουσιαστική νοµιµότητα. Ένα κέντρο πολιτικής διαδικασίας το οποίο, πέρα από 

                                                      
34 “Το χειρότερο που θα µπορούσαν να πουν για το Βυζάντιο είναι πως ήταν, µάλλον, ένα γραφειοκρατικό κράτος. 

Όµως είχε µια πολύ µορφωµένη γραφειοκρατία, πολύ πιο µορφωµένη από τους γραφειοκράτες του σηµερινού 
κόσµου”, σχολιάζει ο µεγάλος Βρετανός Βυζαντινολόγος Sir Steven Runciman, κατά την διάρκεια 
συνέντευξης του στην ΕΤ3, Οκτώβριος 1994.(www.Kannavos.gr/runciman.html)   

35 Στρασβούργο, 15η Οκτωβρίου 1985, κυρώθηκε από την Ελλάδα  µε τον Ν.1850/1989 (µε την επιφύλαξη ότι η 
Χώρα µας δεν αναλαµβάνει την υποχρέωση να δεσµευθεί µε τις διατάξεις των άρθρων 5, 7 παρ. 2, 8 παρ. 2 και 
10 παρ. 2). 

36 Σύνταγµα της Ελλάδος, άρθρο 102, παρ. 2-4. 
37 ο.π., παρ. 5.  
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το κράτος, συµπυκνώνει τις κοινωνικές διεργασίες σε τοπικό επίπεδο και παράγει 

πολιτική38.  

   Η αυτοδιοικητική οργάνωση στους ∆ήµους και τις Κοινότητες της χώρα µας, 

αλλά και η σηµερινή Περιφερειακή συγκρότηση, αποτελούν τον καρπό µιας 

µακράς ιστορικής πορείας, η οποία είχε αφετηρία µε το νόµο ∆ΝΖ/1912 του Ελ. 

Βενιζέλου, που αποτέλεσε χαρακτηριστικό δείγµα «αστικού εκσυγχρονισµού».  

  Η µετέπειτα εξέλιξη συνοδεύτηκε από παλινδροµήσεις και πολιτικές 

σκοπιµότητες, αδυναµίες που ενυπάρχουν στο σώµα του Ελληνικού κράτους και 

οδήγησαν στην εγκατάλειψη της δοµο-λειτουργικής διαφοροποίησης του 

συστήµατος και την παγίωση ενός «δηµαρχο-κεντρικού» µοντέλου39.  

  Με τις πιο πρόσφατες δοµικές µεταρρυθµίσεις του νέου Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων40 και του Προγράµµατος “Καλλικράτης”41 θεµελιώθηκε ένα σύγχρονο 

και βιώσιµο σύστηµα δηµοκρατικής αυτοδιοικητικής διακυβέρνησης, µε θεσµούς 

συµµετοχής και ενεργό ρόλο για τους πολίτες, τις συλλογικές οργανώσεις και τις 

επιχειρήσεις42. Το zητούµενο πλέον είναι η συνεπής χρήση και καλή εφαρµογή του 

εν λόγω πλαισίου. 

 

    Κοινωνία Πολιτών 

  Στα ώριµα φιλελεύθερα κράτη, οι οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών 

αναλαµβάνουν τον ρόλο του καταλύτη, προκειµένου για τον περιορισµό της 

ισχύος της Γραφειοκρατίας στο κράτος και τα πολιτικά κόµµατα, αλλά και την 

ενίσχυση, την ανεξαρτησία της κοινωνίας αυτής καθ' εαυτής. Η ύπαρξη, λοιπόν, 

ενδιάµεσων θεσµών, όπως το εµπόριο, τα συνδικάτα, οι θρησκείες, οι Οµάδες 

Πίεσης και οι κάθε λογής σύλλογοι, έρχεται να καλύψει το χάσµα ανάµεσα στην 

οικογένεια και το κράτος43 και να προστατεύσει τον πολίτη από κάθε απρόσωπη 

µορφή εξουσίας και την µηχανιστική λήψη αποφάσεων. 

   Εισάγεται έτσι τρόπο τινά η έννοια της ενεργούς συµµετοχής των πολιτών µέσα 

από τις συλλογικότητες, πλέον. Βασική επιδίωξη της συµµετοχικής δηµοκρατίας 
                                                      
38 Γιαννόπουλος Π., Κοινωνία Πολιτών και Αυτοδιοίκηση, 2001, Εκδ. ∆ωδώνη – Αθήνα – Γιάννινα, σελ. 23. 
39 Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Το Σύστηµα ∆ιακυβέρνησης των Νέων Πρωτοβάθµιων ΟΤΑ, Τελική 

Έκθεση, 2008, σελ, 4, 5. 
40 Ν.3463/2006, ΦΕΚ Α'-114. 
41 Ν.3852/2010, Α'-87. 
42 ∆ες Αιτιολογική Έκθεση και Έκθεση Συνεπειών του Προγράµµατος “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”, www.ypes.gr .  
43 Gellner E., 1996, Η Κοινωνία Πολιτών και οι Αντίπαλοί της - Συνθήκες Ελευθερίας,  Εκδόσεις  
 Παπαζήση – ΑΘΗΝΑ, οπισθόφυλλο. 
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είναι η ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατικής εξουσίας και η  ανάδειξη της 

διαφάνειας. Ενώ αναγνωρίζονται πλήρως οι προσωπικές επιθυµίες, οι αντιλήψεις, 

οι αξίες και οι εµπειρίες των ατόµων, προτάσσεται η επιδίωξη της (ισχυρής) 

δηµοκρατίας, έτσι ώστε, µέσω του διαλόγου και της διαβούλευσης, να 

µετασχηµατιστούν: 

  - Η σύγκρουση σε συνεργασία, 

  - Η εξάρτηση σε αλληλεξάρτηση, 

  - Το ιδιωτικό σε δηµόσιο, 

  - Οι ατοµικές προτιµήσεις σε συλλογικές αποφάσεις44. 

 
Μάνατζµεντ – επιστηµονική αποτελεσµατική ∆ιοίκηση 

Η διοίκηση µε την έννοια της οργάνωσης ανθρώπων και µέσων προς 

εξυπηρέτηση επιδιωκόµενων στόχων έχει εφαρµοστεί εδώ και χιλιετίες στην 

κοινωνία. Η σύγχρονη, όµως, θεωρία της διοίκησης µας αναπέµπει στις αρχές 

του 20 αιώνα, όταν ο Frederic Taylor, µε την εργασία του «Αρχές 

Επιστηµονικού Μάνατζµεντ» καθιέρωσε µια συγκροτηµένη µεθοδολογία στην 

διαχείριση έργων και την δοµηµένη λειτουργία των εργοστασίων, καθώς και ο 

Henry Fayol, που µε την εργασία του «Γενικό και Βιοµηχανικό Μάνατζµεντ» 

εξέτασε τη διοίκηση σαν ένα ιδιαίτερο σύνολο γνώσεων, συµπεριφορών και 

εργαλείων µε εφαρµογή σε κάθε µορφής οµαδική δράση. 

 

Ο Taylor προσδιόρισε τέσσερις κύριες αρχές του Μάνατζµεντ, ήτοι:  

(α) την αντικατάσταση των παραδοσιακά χρησιµοποιούµενων πρακτικών  

     µεθόδων καθορισµού των συστατικών ενός έργου, µε επιστηµονικές  

     διαδικασίες,  

(β) την επιστηµονική επιλογή και εκπαίδευση των εργαζόµενων,  

(γ) την συνεργασία των διοικητικών στελεχών µε τους εργαζόµενους,  

(δ) και µια σαφή αλλά και ισορροπηµένη διάκριση της ευθύνης, 

ώστε από την µια οι µάνατζερ να προγραµµατίζουν και να εποπτεύουν και από 

την άλλη οι εργαζόµενοι να εκτελούν45.  

                                                      
44 Σπανού Κ., 2000, ∆ιοίκηση, Πολίτες, ∆ηµοκρατία, στον Ψαρόπουλο Χ., 2013, η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση µετά την 

Συνθήκη της Λισσαβόνας, ΕΚ∆∆Α, http://www.psaropouloschristos.com/2013/02/blog-post_9241.html.  
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Ο Fayol αντίστοιχα, είναι ο πρώτος που διατύπωσε τα βασικά καθήκοντα του 

µάνατζερ (τα στάδια-λειτουργίες του Μάνατζµεντ):  

Προγραµµατισµός - Οργάνωση - Ηγεσία - Αξιολόγηση46.  

 

Η διοικητική αποτελεσµατικότητα έχει, εξάλλου, θεµελιώδη σηµασία και 

στην οργανωτική θεωρία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Ο Μιχαλόπουλος, για 

παράδειγµα, θεωρεί ότι ο λόγος και η πρακτική για την διοίκηση των δηµοσίων 

υποθέσεων ταυτίζεται στην ουσία µε την διοικητική αποτελεσµατικότητα47. Με 

την πάροδο των ετών, η εφαρµογή των αρχών της επιστηµονικής διοίκησης 

επεκτάθηκε σε ποικίλους ∆ηµόσιους Φορείς, όπως τα εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 

και οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης48. 

Μια από τις µεθόδους επιστηµονικού Μάνατζµεντ (και της λεγόµενης 

στρατηγικής διοίκησης) η οποία αναπτύχθηκε µεταπολεµικά49 είναι και το 

Σύστηµα ∆ιοίκησης δια Μέσου Αντικειµενικών Στόχων (Management by 

Objectives - MBO), που συνιστά κεντρικό θέµα της εργασίας µας, σε ότι αφορά 

την εφαρµογή του στους πρωτοβάθµιους ΟΤΑ. 

                                                                                                                                                                        
45 Κανελλόπουλος Χ., 1990, ο.π., σελ. 44. 
46  Κανελλόπουλος Χ., Θέµατα ∆ιοίκησης Παραγωγής, Σηµειώσεις για βοήθηµα των σπουδαστών της ΑΣΟΕΕ, 

1978, ΑΘΗΝΑ, σελ. 53. 
47  Μιχαλόπουλος Ν., 2007, ο.π., σελ. 16 . 
48  George C. S., History of Management Thought, 1972, Prentice Hall Publ. – N. J. USA, p. 35. 
49  Από τους Drucker P., Odione G. κλπ. 



22 

 

        ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 :     
Το ∆ηµόσιο Μάνατζµεντ ως θεραπεία για την µειωµένη ροή κονδυλίων, τη Το ∆ηµόσιο Μάνατζµεντ ως θεραπεία για την µειωµένη ροή κονδυλίων, τη Το ∆ηµόσιο Μάνατζµεντ ως θεραπεία για την µειωµένη ροή κονδυλίων, τη Το ∆ηµόσιο Μάνατζµεντ ως θεραπεία για την µειωµένη ροή κονδυλίων, τη 
χαµηλή αποδοτικόχαµηλή αποδοτικόχαµηλή αποδοτικόχαµηλή αποδοτικότητα και την Γραφειοκρατία.τητα και την Γραφειοκρατία.τητα και την Γραφειοκρατία.τητα και την Γραφειοκρατία. 

 
  Στην σκιά των πετρελαϊκών κρίσεων που είχαν προηγηθεί και της ανόδου της 

ανεργίας στις βιοµηχανικές χώρες της ∆ύσης, όντας κατά την τελευταία φάση 

πλήρους κλιµάκωσης του ανταγωνισµού των εξοπλισµών µεταξύ του ΝΑΤΟ και 

της Σοβιετικής Ένωσης, εκτιµήθηκε ότι η αποτελεσµατικότητα του δηµόσιου 

τοµέα της οικονοµίας, ως προς την παροχή υπηρεσιών, δεν µπορούσε καν να 

µετρηθεί αλλά ούτε και σχεδιάζονταν µε ορθολογικά κριτήρια, ώστε να δύναται να 

επιτευχθεί ένα βέλτιστο αποτέλεσµα µε τις µικρότερες κατά το δυνατό δαπάνες. 

Εν όψει και των αυξηµένων αναγκών λόγω της συνεχούς αναθεώρησης του 

προσδόκιµου ζωής προς τα πάνω, θεωρήθηκε πως µια ανάλογη στόχευση θα είχε 

ως προϋπόθεση την υιοθέτηση από το κράτος ιδιωτικοοικονοµικών µεθόδων και 

αρχών λειτουργίας.  

  Από την συγκεκριµένη αφετηρία, η αδυναµία διατήρησης του κράτους πρόνοιας 

θα έπρεπε να αντιµετωπιστεί µε την συγκρότηση ενός κράτους δοµηµένου στις 

αρχές του µάνατζµεντ. Αυτό το νέο πρότυπο οργάνωσης, µε σαφείς επιρροές από 

την παγκοσµιοποίηση και τις τεχνολογικές εξελίξεις, προτάσσει “τον 

µακροπρόθεσµο προγραµµατισµό, την δυναµική στοχοθεσία, επιδιώκει την 

επιτυχία της οργάνωσης, καθιερώνει την απλή δοµή, δίνει έµφαση στα 

αποτελέσµατα και εκχωρεί αρµοδιότητες στους εργαζόµενους50”. 

 Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Μαρία Μαρκαντωνάτου (στο άρθρο της 

“Κράτος και νέο δηµόσιο µάνατζµεντ”): «η απορρύθµιση του κεϋνσιανού κράτους 

πρόνοιας κατά τις τελευταίες δεκαετίες στην Ευρώπη, η επιρροή του 

µονεταρισµού καθώς και οι πολιτικές του εκσυγχρονισµού και του Τρίτου ∆ρόµου 

συνδυάστηκαν µε την αξίωση για µια “µεταγραφειοκρατική” και «ευέλικτη» 

δηµόσια διοίκηση. Στη ρητορική της µεταγραφειοκρατίας των δεκαετιών 1980 και 

1990, η δηµόσια διοίκηση θα απαγκιστρωνόταν από οικονοµικά πολυδάπανες και 

νοµικά δύσκαµπτες διοικητικές δοµές, οι οποίες δεν πληρούσαν κριτήρια όπως η 

αποδοτικότητα, ο εξορθολογισµός και η καινοτοµία. Σταδιακά, αναπτύχθηκαν µια 

                                                      
50 Ασπρίδης Γ., Εισαγωγή στην Πολιτική και ∆ιοικητική Οργάνωση του Ελληνικού Κράτους,  2013, εκδ. 

Προποµπός - Αθήνα, σελ. 33, αναφορά στον Μιχαλόπουλο Ν. (Από τη ∆ηµόσια Γραφειοκρατία στο ∆ηµόσιο 
Management, 2003, εκδ. Παπαζήση). 
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σειρά από νέες προσεγγίσεις και πρακτικές, οι οποίες οµαδοποιήθηκαν στη θεωρία 

της δηµόσιας διοίκησης υπό τη σκέπη του «Νέου ∆ηµόσιου Μάνατζµεντ51». 

 Κατά τον Klaus König52 εισάγεται µε τις πρακτικές αυτές «µια νέα οικονοµική των 

θεσµών», βασισµένη στην ιδέα της ορθολογικής δράσης όσων συµµετέχουν, 

συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που παρέχουν ή τους παρέχονται δηµόσιες 

υπηρεσίες. 

 Έτσι, η επικράτηση ιδιωτικο-οικονοµικών κριτηρίων και η αναδιάρθρωση της 

διοίκησης εκ των έσω έλαβαν την έννοια όχι µόνο της βελτίωσης της υπάρχουσας 

κατάστασης, αλλά εκείνη του µονόδροµου για την επιβίωσή της δηµόσιας 

διοίκησης στο σύγχρονο περιβάλλον. Την διαδικασία αυτή οι Eugene McLaughlin, 

John Muncie και Gordon Hughes περιέγραψαν σαν «εκσυγχρονισµό µέσα από το 

µάνατζµεντ53». 

  Με αυτή την αλλαγή οι δηµόσιοι οργανισµοί τείνουν να υιοθετήσουν το κλασσικό 

µοντέλο διοίκησης54 55 µε βάση το οποίο:  

• συγκεκριµένοι επιχειρησιακοί στόχοι αναγνωρίζονται και τίθενται σε 

προτεραιότητα, 

• η ∆ιοίκηση αναλαµβάνει την κατάρτιση και υλοποίηση προγραµµάτων, έτσι 

ώστε να πετύχει τους στόχους αυτούς,  

  Οι ανωτέρω δράσεις εξελίσσονται σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον το οποίο 

επιφυλάσσει αυστηρές κυρώσεις σε εκείνους που δεν καταφέρνουν να 

ανταποκριθούν.  

 

    Η Μαρία Ραµµατά, στο άρθρο της: “Η διαχείριση και ανάπτυξη των ανθρώπινων 

πόρων ως συνιστώσες του εκσυγχρονισµού στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση56”, εξηγεί ότι η 

                                                      
51 Περιοδικό “Θέσεις”, Τεύχος 116, περίοδος: Ιούλιος - Σεπτέµβριος 2011, Μαρκαντωνάτου Μ., Κράτος και 

Νέο ∆ηµόσιο Μάνατζµεντ, σελ. 1, 
http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1152&Itemid=29    

52 König, K., 2001, Institutionelle Aspekte der Modernisierung: Die Sphäre der öffentlichen Verwaltung, στο 
Hill, Hermann (επιµ.), Modernisierung – Prozess oder Entwicklungsstrategie?, Campus Verlag, 
Frankfurt/New York, σελ. 286. 

53 McLaughlin E., Muncie J., Hughes G., 2001, The permanent Revolution: New Labour, New Public 
Management and the Modernization of Criminal Justice στο: Criminal Justice, τ. 1 (3): p. 301. 

54 Pollit C., Harrison S., 1994, Handbook of Public Services Management, Oxford: Blackwell.  
55 Taylor F. W., 1911, The Principles of scientific management, N.Y. Harper, Gulick L., 1037, Notes on a theory 

of organisation, Paper on the science of administration, p. 3-21.  
56 Περιοδικό ∆ιοικητική Ενηµέρωση, Τεύχος 32. 
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Σχολή των Ανθρωπίνων Σχέσεων επικράτησε στη συνέχεια και πήρε τη θέση των 

Κλασικών θεωρητικών της δηµόσιας διοίκησης. Η θεωρία αυτή συνοψίζεται συχνά 

µε τα αρχικά 3 “P” των όρων Purpose (=στόχος), Process (=διαδικασία),               

People =(άνθρωποι) αλλά και την θεώρηση ότι ένας οργανισµός [ιδιαίτερα ο 

δηµόσιος] είναι λιγότερο οικονοµική οντότητα και περισσότερο κοινωνική. 

Σύµφωνα µε αυτή την θεώρηση η αποτελεσµατικότητα ενός οργανισµού 

εξαρτάται από την συντονισµένη εργασία οργανωµένων ανθρώπων που ενεργούν 

συνειδητά, επιδιώκουν και πετυχαίνουν - µε την βοήθεια των κατάλληλων 

µηχανισµών του οργανισµού - την µεγιστοποίηση της συνδροµής τους στην 

επίτευξη των αποτελεσµάτων του οργανισµού.     

  Με επίκεντρο, λοιπόν, τον άνθρωπο, στόχος είναι στο εξής να προσδιοριστούν οι 

παράγοντες εκείνοι που θα καταστήσουν τους ασχολούµενους στη δηµόσια 

διοίκηση πιο δηµιουργικούς. Τούτο επιτυγχάνεται συνδυάζοντας την πραγµάτωση 

των καταστατικών στόχων του οργανισµού µε την ικανοποίηση των προσωπικών 

στόχων των εργαζοµένων57. Πρόκειται για την κίνηση πως έµεινε γνωστή στην 

Ευρώπη ως ανανέωση των δηµοσίων υπηρεσιών58. 

 

 Πέραν, λοιπόν, της πιο κλασσικής εκδοχής της διοικητικής µεταρρύθµισης, 

σύµφωνα µε την οποία ο δηµόσιος τοµέας θα γίνει πιο αποτελεσµατικός και 

αποδοτικός εάν µοιάζει όλο και περισσότερο µε τον ιδιωτικό τοµέα (αγορά), 

παρουσιάστηκαν στην συνέχεια και άλλες τάσεις, όπως είναι: 

• η ενίσχυση της συµµετοχής των δηµόσιων λειτουργών και των πολιτών 

στην διοίκηση και τη λήψη αποφάσεων (ηλεκτρονική διακυβέρνηση, σωστή 

πληροφόρηση, θεσµοί άµεσης συµµετοχής, ελέγχου κλπ),  

• η κανονιστική µεταρρύθµιση για την βελτίωση της ποιότητας και της 

αποτελεσµατικότητας των ρυθµίσεων (είτε µε την πλήρη απορρύθµιση του 

πλαισίου και εισαγωγή απλούστερων διαδικασιών είτε µε την καλύτερη 

νοµοθέτηση όπου κατ’ αρχήν καθορίζεται µια βάση αρχών όπως η 

                                                      
57 Για µια ανάλυση σχετικά µε την αύξηση της αβεβαιότητας ως προς την αποτελεσµατικότητα του οργανισµού 

η οποία προκαλείται από τον παράγοντα άνθρωπο “ως µία µη συµπαγή συνιστώσα του οργανισµού”, βλ. 
Σπανού Κ., - Οργάνωση και εξουσία : Προβλεψιµότητα και διαφάνεια στη δηµόσια διοίκηση, εκδ. Παπαζήση 
-Αθήνα, 1992, σελ. 24 και έπ.. 

58 Θεωρία του “Renouveau du service public”, η οποία είχε ιδιαίτερη εξάπλωση στη Γαλλία το 1989, βλ. 
εγκύκλιο στη Γαλλία σχετικά µε την θεώρηση αυτή των ανθρώπινων πόρων της 23/02/1989. 
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αναλογικότητα, η επικουρικότητα, η απλοποίηση και η διαφάνεια, 

χρησιµοποιώντας εργαλεία εκτίµησης επιπτώσεων και διαβούλευσης), και  

• η λεγόµενη ευέλικτη διακυβέρνηση που αποσκοπεί στην δηµιουργία πιο 

ευέλικτων δοµών (π.χ. µε την κατάργηση της µονιµότητας των δηµοσίων 

υπαλλήλων και των κρατικών µονοπωλίων) ώστε το κράτος να 

ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις πιο γρήγορα και 

αποτελεσµατικά59.  

 

 Αξίζει, παράλληλα, να αναφέρουµε εδώ, ότι ο εµβληµατικός θεωρητικός 

οικονοµολόγος και σύµβουλος επιχειρήσεων Peter Drucker, µιλώντας για τη 

διοικητική επιστήµη και πρακτική, σηµείωνε χαρακτηριστικά: “η εµφάνιση του 

µάνατζµεντ ως θεσµού απαραίτητου, εξειδικευµένου και µε ηγετικό ρόλο είναι 

σηµείο καµπής στην κοινωνική ιστορία. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις (αν ποτέ 

στην ιστορία) έχει αναδυθεί ένας νέος βασικός θεσµός, µια νέα ηγετική οµάδα, 

τόσο γρήγορα όσο το µάνατζµεντ από τις αρχές του 20ου αιώνα και σπανιότερα 

έχει αντιµετωπίσει τόσο µικρή αντίσταση, τόσο λίγη σύγκρουση, τόση χαλαρή 

πολεµική60”. Με την έννοια αυτή η εισαγωγή του µάνατζµεντ στο ∆ηµόσιο ήταν 

εξέλιξη νοµοτελειακή. 

 Η νέα πραγµατικότητα, λοιπόν, επιβάλλει στις ∆ηµόσιες Οργανώσεις να τηρούν 

τις τέσσερις βασικές λειτουργίες του µάνατζµεντ61, ήτοι τον Προγραµµατισµό, 

την Οργάνωση, την ∆ιεύθυνση (λήψη αποφάσεων, καθοδήγηση, ηγεσία) και τον 

Έλεγχο (αξιολόγηση)62. 

 

 Σε ότι αφορά τα καθ' ηµάς και σύµφωνα µε την Έκθεση Εφαρµογής (έτους 2007) 

του Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Περιόδου 2005 – 200863: “η 

ανάπτυξη ενός σύγχρονου και αποτελεσµατικού Κράτους, που να ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονοµίας, αποτελεί βασική προτεραιότητα 

(της χώρας)”.  

                                                      
59 Λαδή Σ. – Νταλάκου Β., Ανάλυση ∆ηµόσιας Πολιτικής, 2013, εκδ. Παπαζήση, σελ. 123 – 133. 
60 Drucker F. P., 1998, Το µάνατζµεντ στην Πράξη, εκδ. Κλειδάριθµος – Αθήνα, σελ. 13. 
61 http: www.anoixto-sxoleio.gr/Dioikitikes%20Leitourgies, Παπαδόπουλος Ι.Θ., για τον Griffin (1993). 
62 Εάν ο αναγνώστης επιθυµεί µια πιο αναλυτική (παρά ταύτα σύντοµη) αναφορά στις θεµελιώσεις αρχές και τα 

στάδια που εφαρµόζονται από το µάνατζµεντ, είτε µιλάµε για επιχειρήσεις είτε για ∆ηµόσιους Φορείς µπορεί 
να ανατρέξει στο Παράρτηµα 2.  

63 Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, Οκτώβριος 2007, Αθήνα. 
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  Στο Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση περιόδου 2007 

– 2013» αποτυπώθηκε ο στρατηγικός σχεδιασµός της Ελλάδας για το διοικητικό 

εκσυγχρονισµό που απαιτείται προκειµένου να είναι  επιτυχής η µετάβαση στην 

οικονοµία της γνώσης και την αειφόρο οικονοµική ανάπτυξη. 

 

 Ως βασικοί άξονες της µεταρρύθµισης στη Ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 

καθορίστηκαν έκτοτε: 

 

•  η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, 

•  η αναδιάρθρωση των διοικητικών δοµών, 

•  η διάχυση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, 

• η κανονιστική µεταρρύθµιση για τη µείωση του διοικητικού βάρους. 

 

  Η διείσδυση και σταδιακή επικράτηση του Μάνατζµεντ στον ∆ηµόσιο Τοµέα 

θεωρήθηκε πανάκεια για την αντιµετώπιση της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της 

γραφειοκρατίας, καθώς και των αρνητικών εκφάνσεων αυτής (εσωστρέφεια, 

αναπαραγωγή, διαιώνιση, πολυπλοκότητα, διαφθορά, κλπ). 

   Όµως, όπως µνηµονεύθηκε ήδη, η γραφειοκρατία είναι µια έννοια σύµφυτη µε 

την λειτουργία της Αστικής (όπως εξάλλου και της σοσιαλιστικής) ∆ηµοκρατίας, 

είτε αναφερόµαστε στο πολιτικό σύστηµα, τους θεσµούς του και το κράτος, είτε 

στα κόµµατα, τις συνδικαλιστικές και λοιπές οργανώσεις των πολιτών, ακόµα δε 

και στις µεγάλες ∆ηµόσιες αλλά και Ιδιωτικές επιχειρήσεις και εταιρίες.  

  Στην καλή της εκδοχή αποτελεί αναγκαιότητα και εχέγγυο για την διεκπεραίωση 

των θεσµών της αντιπροσώπευσης και την διασφάλιση της ισότητας, της 

αναλογικότητας και της δικαιοσύνης στον πολιτικό αγώνα αλλά και στις 

αποφάσεις και λοιπές σχέσεις εξουσίας – διοικούµενων και κράτους – πολίτη. 

 

  Φυσικά, η γραφειοκρατία επιβίωσε της διάχυσης των αρχών και µεθόδων του 

µάνατζµεντ σε όλες τις ∆ηµόσιες Οργανώσεις, τόσο της κεντρικής διοίκησης όσο 

και της αυτοδιοίκησης. Οι σχετικά πρόσφατοι θεσµοί ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης αποτελούν ένα νέο κεφάλαιο στις προσπάθειας ανασκευής και 



27 

Το ∆ηµόσιο Μάνατζµεντ ως θεραπεία για την µειωµένη ροή κονδυλίων, τη χαµηλή αποδοτικότητα και Το ∆ηµόσιο Μάνατζµεντ ως θεραπεία για την µειωµένη ροή κονδυλίων, τη χαµηλή αποδοτικότητα και Το ∆ηµόσιο Μάνατζµεντ ως θεραπεία για την µειωµένη ροή κονδυλίων, τη χαµηλή αποδοτικότητα και Το ∆ηµόσιο Μάνατζµεντ ως θεραπεία για την µειωµένη ροή κονδυλίων, τη χαµηλή αποδοτικότητα και 
την Γραφειοκτην Γραφειοκτην Γραφειοκτην Γραφειοκρατία.ρατία.ρατία.ρατία. 

 

εκσυγχρονισµού της γραφειοκρατίας, το αποτέλεσµα των οποίων θα κριθεί τα 

επόµενα χρόνια64. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

                                                      
64 Οι εφαρµογές Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης αποτελούν την σύγχρονη ελπίδα για υπέρβαση των αγκυλώσεων 

του κράτους και των οργανισµών. Με τις τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας δεν καταργούνται 
βεβαίως οι γραφειοκρατικές ιεραρχικές δοµές, αλλά µεταµορφώνεται η λειτουργία τους σε κάτι πιο γρήγορο, 
πιο απλό, οµοιόµορφο και διαφανές. Στο Παράρτηµα 3 περιλαµβάνουµε ενδιαφέροντα στοιχεία, πληροφορίες 
και ορισµούς για το συγκεκριµένο πεδίο αλλά και την ιδιάζουσα έννοια της ∆ιαφάνειας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 :ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 :ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 :ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 :    
∆ιοίκηση / ∆ιαχείριση Έργων, ένας κόσµος προγραµµατισµού∆ιοίκηση / ∆ιαχείριση Έργων, ένας κόσµος προγραµµατισµού∆ιοίκηση / ∆ιαχείριση Έργων, ένας κόσµος προγραµµατισµού∆ιοίκηση / ∆ιαχείριση Έργων, ένας κόσµος προγραµµατισµού.... 

 
 Η διαχείριση σε περιφερειακό επίπεδο και η υλοποίηση σε κάθε αυτοδιοικητικό 

βαθµό επιχειρησιακών αναπτυξιακών προγραµµάτων, που εγκρίνονται και 

συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση εντός της ενιαίας αγοράς, υπό 

την οµπρέλα της πολιτικής για την συνοχή65, απαιτεί την εφαρµογή εργαλείων 

διοίκησης έργων66.  

 Παράλληλα, η αξιολόγηση των αναπτυξιακών προγραµµάτων είναι επίσης µια 

ιδιαίτερα χρήσιµη, υποχρεωτική και σηµαντική παράµετρος για τον επιτυχή 

σχεδιασµό και την αποτελεσµατική εφαρµογή τους67 (αλλά βεβαίως και για την 

εκταµίευση των κονδυλίων), όπου χρησιµοποιούνται ευλαβικά οι κανόνες της 

διοίκησης έργων68.  

 Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτά είναι µια γενικώς αποδεκτή παραδοχή, 

αναπόσπαστο κοµµάτι της λειτουργίας της. Εφαρµόζεται απαρέγκλιτα κατά τις 

παρεµβάσεις και τις πρωτοβουλίες των οργάνων της69 αλλά και στην διαδικασία 

απολογισµού, ελέγχου και αναθεώρησης των χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων 

και δράσεων. 

 

 Η ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση Έργων είναι µια πολύ σηµαντική και αναγκαία 

διαδικασία, που αφορά στο σχεδιασµό, την επίβλεψη και τον έλεγχο υλοποίησης 

ενός έργου, µε βάση τα διαθέσιµα κεφάλαια, µέσα παραγωγής, ανθρώπινους 

πόρους, διεργασίες και γεγονότα, από τη σύλληψη της ιδέας µέχρι τη λειτουργική 

της εφαρµογή. 

 

  Ιστορικό  

 Πατέρας αυτού του γνωστικού πεδίου θεωρείται δικαιωµατικά ο Αµερικανός 

µηχανικός και κοινωνικός επιστήµονας Χένρυ Γκανττ, που εισήγαγε τις αρχές του 

                                                      
65 Κόνσολας Ν., 1997, Σύγχρονη Περιφερειακή Οικονοµική Πολιτική, εκδ. Παπαζήση, ΑΘΗΝΑ, σελ. 327. 
66 Για παράδειγµα, το Τεχνικό ∆ελτίο των Πράξεων ένταξης έργων στα προγράµµατα αυτά, δεν είναι τίποτε 

άλλο παρά εφαρµογή αυτής της συγκεκριµένης λογικής κατά τον Σχεδιασµό. 
67 ∆ες: Evaluation of Socio-Economic Development, The Guide, Tavistock Institute, σελ. 5. 
68 Καζάκος Π., Πρόλογος στο βιβλίο του:  ∆ιαµαντίκου Κ., 2007, Θεωρία και Πρακτική της Αξιολόγησης 

Προγραµµάτων, ∆ράσεων και Πολιτικών, εκδ. Παπαζήση – ΑΘΗΝΑ. 
69 ∆ες π.χ.: EC, Evaluation EU Activities, a practical guide for the Commission service. 
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προγραµµατισµού και του ελέγχου στη διαχείριση έργων70. Το γνωστό διάγραµµα 

Γκανττ, ένα ραβδόγραµµα που χρησιµοποιείται για την παρουσίαση των 

δραστηριοτήτων ενός έργου, είναι δικής του έµπνευσης εργαλείο, εξ ου και η 

ονοµασία. 

   Ο Γκανττ µαζί µε τον Φρέντερικ Τέιλορ (1856-1915), µηχανολόγο µηχανικό, 

σύµβουλο management και συγγραφέα71, ο οποίος έθεσε τις αρχές της 

επιστηµονικής διαχείρισης (scientific management) καθόρισαν τις επιστηµονικές 

βάσεις της διαχείρισης έργων. 

   Οι σύγχρονες αρχές και οι κανόνες στη διοίκηση έργων, που κατέστησαν το 

πεδίο αυτό ως ένα διακριτό γνωστικό αντικείµενο, αλλά και διακεκριµένο 

επάγγελµα, αναπτύχθηκαν µετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο, κατά την δεκαετία του 

1950. Την περίοδο αυτή παρουσιάστηκαν δύο κύρια µαθηµατικά µοντέλα 

χρονοπρογραµµατισµού δραστηριοτήτων, οι µέθοδοι PERT και CRM, που 

θεωρούνται σταθµός στην διαχείριση έργων72. 

 

   Ο Τοµέας της ∆ιοίκησης Έργων θεωρείται πλέον στην εποχή µας εξαιρετικά 

σηµαντικός για κάθε δραστηριότητα που απαιτεί προγραµµατισµό, αξιόπιστα 

αποτελέσµατα και µεγάλη ακρίβεια σε χρόνο, χρήµα και ποιότητα. Εξάλλου, τα 

σύγχρονα έργα διακρίνονται για την τεχνική και οργανωσιακή τους 

πολυπλοκότητα και απαιτούν µεγαλύτερη ποικιλία ειδικοτήτων για να 

εκτελεστούν73.  

   Με την πάροδο των ετών έχουν περαιτέρω δηµιουργηθεί µια σειρά ∆ιεθνείς 

Οργανισµοί για την ανάπτυξη και διαφύλαξη του εν λόγω γνωστικού πεδίου, όπως 

είναι το International Project Management Association, ή το Project Management 

Institute. 

   

  Το παρόν στην ∆ιοίκηση Έργων 

 Οι βασικές γνώσεις ∆ιοίκησης Έργων, που κάποτε αποτελούσαν αντικείµενο 

ενδιαφέροντος και αφοµοίωσης για µια συγκεκριµένη οµάδα εξειδικευµένων 
                                                      
70 http://el.wikipedia.org/wiki/διοίκηση_και_διαχείριση_έργου  
71 http://el.wikipedia.org/wiki/Frederick_Wislow_Taylor   
72 Compus.uom.gr/modules/documents/documents.php, Σκιαδάς ∆., Σηµειώσεις, σελ. 1.  
73 Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης (ΕΚ∆∆Α), Εκπαιδευτικό Υλικό, Κωδωνάς Α., 

Ρεκλείτης Π., Στεφοπούλου Ε., Χαλάς Ι., Γιαννουλάτος Π., Βαξεβανίδου Μ., 2009, κεφ. ∆',  Project 
Management & ∆ιοίκηση µε Στόχους, σελ. 180. 
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επιστηµόνων, managers και στελεχών, διαχέονται πλέον σε όλα τα διοικητικά 

πεδία του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την ίδια την 

κοινωνία και τις οργανώσεις των πολιτών. Γίνονται, δε, σιγά – σιγά κτήµα αλλά και 

απαραίτητο εργαλείο δουλειάς για µια µεγάλη µερίδα εργαζόµενων, ιδιαίτερα 

εκείνων που, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, εµπλέκονται στις δραστηριότητες του 

Κράτους. 

 

 Η µεταρρύθµιση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης που εξελίσσεται, µετ' εµποδίων 

συνήθως, τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα, οδηγεί νοµοτελειακά στην 

εφαρµογή αρχών αποτελεσµατικής διοίκησης και σε καθορισµό αντικειµενικών 

στόχων, τόσο στο επίπεδο της Κεντρικής Κυβέρνησης όσο και στις Περιφέρειες 

και τους ∆ήµους. ∆εν είναι, τουτέστιν, µακριά, η στιγµή όπου η µεθοδολογία της 

διοίκησης έργων θα αποτελέσει µονόδροµο για την υλοποίηση των νέων 

διαδικασιών στο ∆ηµόσιο. Τούτο εξάλλου θα βοηθούσε και κατά την εφαρµογή 

συστήµατος στοχοθεσίας, τουλάχιστον σε επί µέρους τοµείς των υπηρεσιών των 

∆ήµων.  

  Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω θα ήταν κατά την άποψή µας χρήσιµο να 

αναφερθούν εδώ - εν συντοµία – ορισµένα βασικά θέµατα, έννοιες και ορισµοί του 

εν λόγω γνωστικού αντικειµένου, ώστε να γίνει κατανοητό στον αναγνώστη. 

 

∆ιοίκηση Έργου, ∆ιοίκηση Ποιότητας, ∆ιοίκηση µέσω στόχων 

   < Η ∆ιοίκηση Έργου (Project Management) αποτελεί µια οργανωµένη 

προσέγγιση µε βάση την οποία µπορεί κανείς να χειριστεί την διαδικασία 

εκτέλεσης και ολοκλήρωσης διαφόρων τύπων έργων74. Πραγµατεύεται την 

“εφαρµογή γνώσεων, ικανοτήτων, εργαλείων και τεχνικών στις δραστηριότητες 

ενός έργου, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του75”. Σύµφωνα δε µε την 

άποψη του Σεραφείµ Πολύζου76 είναι µια διαδικασία που έχει ως σκοπό τον 

βέλτιστο συνδυασµό κεφαλαίου, πόρων και χρόνου, προκειµένου να υλοποιηθεί µε 

τον καλύτερο δυνατό - ποιοτικά και ποσοτικά – τρόπο ένα έργο ώστε να αποβεί και 

προσοδοφόρο για τους άµεσα ενδιαφερόµενους. 
                                                      
74 ΕΚ∆∆Α, Κωδωνάς Α. και άλλοι, 2009 ο.π.  
75 Οδηγός Βασικών Γνώσεων στην ∆ιοίκηση Έργων (PMBOK), 2006, εκδ. ΠΑΠΑΖΗΣΗ – ΑΘΗΝΑ, Ορισµοί, 

σελ. 521. 
76 Πολύζος Σ., ∆ιοίκηση & ∆ιαχείριση Έργων, Μέθοδοι και Τεχνικές, 2011, εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ σελ. 41. 
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 Κατά µια άλλη προσέγγιση, ∆ιοίκηση Έργου είναι και η διαχείριση της 

αβεβαιότητας και του κινδύνου (ρίσκου), ήτοι γεγονότων ή συνθηκών που, εάν 

συµβούν, έχουν επίδραση σε έναν, τουλάχιστον, στόχο του έργου. 

  < ∆ιοίκηση ποιότητας είναι το σύνολο των διαδικασιών που απαιτούνται για να 

εξασφαλιστεί ότι το έργο θα ικανοποιεί τις ανάγκες για τις οποίες ανελήφθη, 

αντιµετωπίζοντας τόσο την διαχείριση του έργου όσο και του προϊόντος (ή της 

υπηρεσίας) που αυτό παράγει77.  

  < Η ∆ιοίκηση µέσω στόχων συνίσταται στον προσδιορισµό σαφών επιδιώξεων και 

επιδόσεων, διαδικασία που οριοθετείται σε κατευθυντήριες γραµµές στα ανώτατα 

ιεραρχικά επίπεδα κάθε φορέα και στην συνέχεια διαχέεται υπό µορφή 

εξειδικευµένων δράσεων σε κάθε κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο78.   

     

          Τι είναι έργο    

       Όπως σηµειώνει ο Πολύζος, έργο είναι “ένα σύνολο αλληλένδετων ενεργειών ή 

δραστηριοτήτων, οι οποίες εκτελούνται µε συγκεκριµένη σειρά και αποβλέπουν 

στην επίτευξη ενός συγκεκριµένου σκοπού. Κάθε έργο εκτελείται µε 

συγκεκριµένα µέσα και έχει συγκεκριµένα όρια προϋπολογισµού και χρόνου 

υλοποίησης. Τα έργα αποτελούν συλλογική προσπάθεια και εκτελούνται από 

πρόσωπα διαφόρων ειδικοτήτων µε κατάλληλη εµπειρία και επαγγελµατική 

κατάρτιση, τα οποία εργάζονται σε οµάδες79”.  

 

  Μια πιο σύντοµη αλλά µεστή αναφορά, ορίζει ως έργο την κάθε προσωρινή  

εργασία (ή σύνολο εργασιών), ένα εγχείρηµα µε συγκεκριµένη αρχή και τέλος, που 

στοχεύει / οδηγεί στην επίτευξη  (δηµιουργία) ενός µοναδικού αποτελέσµατος, 

προϊόντος ή υπηρεσίας80. 

 

  Οι Στόχοι του Έργου 

  Κάθε έργο έχει έναν στόχο που αναλύεται σε τρεις διαστάσεις, µε την έννοια ότι 

πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες σύµφωνα µε:  

 (α) τον προϋπολογισµό, 
                                                      
77 ΕΚ∆∆Α, Κωδωνάς Α. και άλλοι, 2009 ο.π., σελ. 191. 
78 http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3230_04.htm, ν. 3230/2004, ΦΕΚ Α' 44, άρθρο 1. 
79 Πολύζος Σ., 2011, ο.π., σελ. 23.  
80 Compus.uom.gr/modules/documents/documents.php, Σκιαδάς ∆., Σηµειώσεις, σελ. 3. 
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 (β) το χρονοδιάγραµµα και 

 (γ) τις απαιτήσεις απόδοσης81. 

 

   ∆ιαφορά έργου και λειτουργίας 

   Η εργασία (work) η οποία παράγεται από έναν Οικονοµικό Οργανισµό 

(Organization) είναι αποτέλεσµα λειτουργιών (Operations) και έργων (projects)82. 

Ο Οδηγός Βασικών Γνώσεων στην ∆ιοίκηση Έργων αναφέρει ότι “λειτουργία είναι 

µια οργανωτική ενέργεια που εκπληρώνει την τρέχουσα εκτέλεση 

δραστηριοτήτων που παράγουν το ίδιο προϊόν ή παρέχουν µια επαναλαµβανόµενη 

υπηρεσία (λειτουργίες παραγωγής, κατασκευαστικές ή και λογιστικές 

λειτουργίες)83”. 

 Ο Αντώνης ∆ηµητριάδης συµφωνεί, ορίζοντας από την  µια την λειτουργία ως 

“µια χρονικά συνεχή και επαναλαµβανόµενη προσπάθεια”, ενώ το έργο ως “µια 

χρονικά περιορισµένη προσπάθεια για την δηµιουργία ενός µοναδικού προϊόντος ή 

υπηρεσίας”84. Αυτή εξάλλου είναι και η θεµελιώδης διαφοροποίηση µεταξύ έργων 

(προσωρινά & µοναδικά) και λειτουργιών. 

 

Σχέση Έργων & Προγραµµάτων. Υπεύθυνος  και  Οµάδα  Έργου. 

  < Τα Προγράµµατα είναι σύνολα αλληλοσχετιζόµενων έργων (ή και                  

υπο-έργων), που αποσκοπούν στην εκπλήρωση πολλών στόχων85. Ήτοι ο όρος 

πρόγραµµα υποδηλώνει ένα υπερσύνολο του έργου.  

  < Ο Υπεύθυνος ή ∆ντής έργου (Project Manager) είναι ο άνθρωπος εκείνος που 

αναλαµβάνει και συγκεντρώνει στο πρόσωπό του την συνολική ευθύνη για την 

εξασφάλιση, πραγµάτωση και ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών ενός 

έργου, ήτοι της επιτυχίας του86. Όπως αναφέρει ειδικότερα η Μαλαµατένιου, ο 

υπεύθυνος “αποτελεί το πιο σηµαντικό στοιχείο της διοίκησης έργου, ένα άτοµο 

του οποίου η µόνη υπευθυνότητα είναι να ενοποιεί την εργασία όλων των 

                                                      
81 Σκιαδάς ∆., Σηµειώσεις, ο.π. 
82 ∆ηµητριάδης Α., ∆ιοίκηση-∆ιαχείριση Έργου, Project Management, 2004, Εκδ. Νέων Τεχνολογιών – 

ΑΘΗΝΑ, σελ. 15.   
83 Οδηγός Βασικών Γνώσεων στην ∆ιοίκηση Έργων (PMBOK), 2006, εκδ. Παπαζήση – ΑΘΗΝΑ, Ορισµοί, 

σελ. 513. 
84 ∆ηµητριάδης Α., ∆ιοίκηση-∆ιαχείριση Έργου, ο.π., σελ. 15. 
85 Πολύζος Σ., ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση Έργων – Μέθοδοι και Τεχνικές, 2011, εκδ. Κριτική – ΑΘΗΝΑ, σελ. 25. 
86 Mochal T., The Complete book of project related terms and definitions: Mysteries Explained, 2005 (1957) - 

TenStep Inc, σελ. 92. 
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συµµετεχόντων από τις διαφορετικές λειτουργικές περιοχές, ώστε να 

επιτευχθούν οι στόχοι του έργου87”. 

 

  Κατά τον ∆ηµητριάδη, ο ρόλος του ∆/ντή µπορεί να είναι ισχυρός, χαλαρός ή 

συντονιστικός, ανάλογα µε το αντικείµενο του έργου88. 

 < Την οµάδα έργου συγκροτεί το σύνολο των στελεχών που πλαισιώνουν τον 

Project Manager στην εκτέλεση του έργου89. Αποτελείται από διαφορετικές 

ειδικότητες στελεχών και είναι σηµαντική η κατανοµή αρµοδιοτήτων, ο 

συντονισµός και η συνεργασία, καθώς και η χρήση ενός συστήµατος ∆ιοίκησης. 

Τα µέλη της Οµάδας οφείλουν να αντιλαµβάνονται το έργο που πρέπει να 

ολοκληρωθεί, να µπορούν να σχεδιάζουν τις επί µέρους δραστηριότητες µε 

λεπτοµέρειες αν χρειάζεται, να διατηρούν καλές πρακτικές επικοινωνίας και να 

ενηµερώνουν αναλυτικά τον Υπεύθυνο έργου για κάθε ζήτηµα και εξέλιξη κρίνεται 

σηµαντικό90. 

   Οι Οµάδες Έργου σχηµατίζονται όλο και πιο συχνά από µέλη που δεν ανήκουν 

µόνο σε έναν οργανισµό, αλλά σε πολλούς (όπως στην περίπτωση των 

κοινοπραξιών) και συχνά προέρχονται από γεωγραφικά αποµακρυσµένα µέρη91 

(τούτο είναι ένα ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο που θα µας απασχολήσει στην 

συνέχεια, όταν θα ασχοληθούµε µε το ζήτηµα της εφαρµογής της στοχοθεσίας 

στους πρωτοβάθµιους ΟΤΑ). 

 

  Το Σύστηµα ∆ιοίκησης Έργου    

  Τρία χαρακτηριστικά ξεχωρίζουν την ∆ιοίκηση Έργων από τις παραδοσιακές 

µορφές ∆ιοίκησης: ο ∆/ντής, η Οµάδα και το Σύστηµα ∆ιοίκησης Έργου. 

  Το Σύστηµα ∆ιοίκησης Έργου συνιστά µια συλλογή διεργασιών, εργαλείων, 

τεχνικών, µεθοδολογιών, συντελεστών παραγωγής και διαδικασιών, για την 

∆ιοίκηση ενός Έργου. Τεκµηριώνεται στο Σχέδιο ∆ιοίκησης Έργου και το 

περιεχόµενό του διαφέρει, ανάλογα µε την περιοχή εφαρµογής, την επίδραση του 

                                                      
87 Compus.uom.gr/modules/documents/documents.php, ∆ιοίκηση Έργων, Μαλαµατένιου Φ., Επίκουρος 

Καθηγήτρια Τµήµατος Ψηφ. Συστηµάτων Πανεπ. Πειραιώς, Εισαγωγή,  (περιέχονται αποσπάσµατα από το 
βιβλίο του Nickolas J. M.: “P. M. For Business & Engineering, Principles & Practice), 32η ∆ιαφάνεια. 

88 ∆ηµητριάδης Α., ∆ιοίκηση-∆ιαχείριση Έργου, ο.π., σελ. 37. 
89 Στον Οδηγό Βασικών Γνώσεων στην ∆ιοίκηση Εργων, ο.π., σελ. 525. 
90 Mochal T., 2005 (1957), ο.π., σελ. 93. 
91 Maylor H., ∆ιαχείριση Έργων, 2003, εκδ. Κλειδάριθµος – ΑΘΗΝΑ, σελ. 277. 
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Οργανισµού, την πολυπλοκότητα του έργου και την διαθεσιµότητα υπαρχόντων 

συστηµάτων92.  

 Συστατικά µέρη του αποτελούν:  

(α) η Οργανωτική ∆οµή, (β) η Επεξεργασία Πληροφοριών, (γ) οι Πρακτικές και (δ) 

οι ∆ιαδικασίες που επιτρέπουν την ολοκλήρωση των “κάθετων” στοιχείων 

(περιλαµβάνουν την διάσπαση όλων των εργασιών ενός έργου) και “οριζόντιων” 

στοιχείων (περιλαµβάνουν τις λειτουργικές µονάδες και τα τµήµατα του 

οργανισµού που συµµετέχουν) των οργανώσεων έργου93. 

  Το κατάλληλο Σύστηµα ∆ιοίκησης Έργου βοηθά τον ∆ιευθυντή στην 

αποτελεσµατική πρόοδο και ολοκλήρωση του έργου.  

 

  Κύκλος Ζωής, Πόροι και Φυσικό Αντικείµενο του Έργου 

  < Όπως διατυπώνεται στον Οδηγό Βασικών Γνώσεων στην ∆ιοίκηση Έργων 

(PMBOK), “οι ∆ιευθυντές έργων ή ο Οργανισµός µπορούν  να διαιρέσουν τα έργα 

σε φάσεις προκειµένου να βελτιώνεται ο διοικητικός έλεγχος µέσω κατάλληλων 

συνδέσµων µε τις τρέχουσες δραστηριότητες του φορέα υλοποίησης. 

Συγκεντρωτικά οι φάσεις αυτές είναι γνωστές ως Κύκλος Ζωής του Έργου94”. 

Σύµφωνα µε τον Γιοβάνη, ο κύκλος ζωής του έργου είναι η χρονική διάρκεια, από 

την αρχή µέχρι το τέλος του, η οποία περιλαµβάνει διακριτές φάσεις95.  

  Περιγραφικά, τα βασικά στάδια του Κύκλου Ζωής του Έργου είναι: 

i. Η σύλληψη της ιδέας και ο καθορισµός των στόχων,  

ii. Η µελέτη – σχεδιασµός του έργου, όπου προσδιορίζονται και  

διαµορφώνονται τα χαρακτηριστικά του, 

iii. Η ανάθεση – δηµοπράτηση και η έναρξη υλοποίησης του έργου, 

iv. Η εκτέλεση – κατασκευή - ολοκλήρωση, η παράδοση και η αποδοχή του έργου 

από τον κύριο αυτού, 

v. Η λειτουργία και συντήρηση του έργου96.  

                                                      
92 PMBOK, ο.π., σελ. 523. 
93 Μαλαµατένιου Φ., ο.π., βλ. ∆ιαφάνειες 35, 37.  
94 PMBOK, ο.π., σελ. 27. 
95 ΕΚ∆∆Α, Εκπαιδευτικό Υλικό, Γιοβάνης Α., 2013, ∆ιαχείριση Έργου, Βασικά χαρακτηριστικά του έργου, 

∆ιαφάνεια 3η.  
96 Πολύζος Σ., ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση Έργων – Μέθοδοι και Τεχνικές, 2011, εκδ. Κριτική – ΑΘΗΝΑ, σελ. 30 

– 32. 
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 < Το ανθρώπινο δυναµικό, τα εργαλεία, οι υποδοµές, οι εγκαταστάσεις, το 

γνωστικό υπόβαθρο και τα κεφάλαια, που χρησιµοποιούνται κατά την διάρκεια 

ενός έργου προκειµένου για την ολοκλήρωση του, αποτελούν τους διαθέσιµους 

πόρους (Resources) του έργου. Από τον ∆ηµητριάδη97 κατηγοριοποιούνται ως 

εξής: 

• Ανθρώπινοι Πόροι (Human resources), 

• Εξοπλισµός (Eguipment), που περιλαµβάνει τις Μηχανές (Machines) και τα 

Εργαλεία (Tools), 

• Αναλώσιµοι Πόροι (Comsumable Resources) που περιλαµβάνουν κάθε τι 

που καταναλώνεται (πρώτες ύλες, προϊόντα, τροφή – ένδυση 

εργαζόµενων κλπ) και χρεώνεται άµεσα στο έργο.  

 

  < Ως φυσικό αντικείµενο (Scope) ενός έργου ορίζεται “το σύνολο των εργασιών 

που πρέπει να εκτελεστούν ώστε να παραδοθεί ένα προϊόν, υπηρεσία ή 

αποτέλεσµα, µε τα καθορισµένα χαρακτηριστικά και λειτουργίες98”. 

 Ο ∆ηµητριάδης λέει επιγραµµατικά ότι αντικείµενο του έργου “καλείται η 

ποσότητα εργασίας που απαιτεί το συγκεκριµένο έργο99”. 

  Η Έκθεση Φυσικού Αντικειµένου συνιστά περαιτέρω ένα σηµαντικό στάδιο 

προετοιµασίας και περιλαµβάνει την λεκτική περιγραφή των κύριων παραδοτέων, 

των αντικειµενικών στόχων, των βασικών υποθέσεων και των περιορισµών, ώστε 

να αποτελέσει την βάση µιας κοινής αντίληψης των συµµέτοχων (stakeholders) 

για το έργο. 

 

   ∆οµή Ανάλυσης Εργασιών και Στάδια του Έργου 

  < Η ∆οµή Ανάλυσης Εργασιών (Work Breakdown Structure) αποτελεί ένα από τα 

κύρια εργαλεία κατά την δηµιουργία του Σχεδίου ∆ιοίκησης, που χρησιµοποιείται 

ευρύτατα από τους Project Managers. Είναι γνωστή και ως “τεµαχισµός”, όπως 

αναφέρει ο Maylor, λόγω του ότι: δίνει στα άτοµα την αρµοδιότητα σε ένα εύκολα 

διαχειρίσιµο τµήµα του έργου100. ∆ιευκολύνει, επιπλέον, τις δραστηριότητες του 

χρηµατοοικονοµικού ελέγχου, εφόσον καθιστά εφικτό τον υπολογισµό των 
                                                      
97 ∆ηµητριάδης Α., ∆ιοίκηση-∆ιαχείριση Έργου, ο.π., σελ. 21. 
98 PMBOK, ο.π., σελ. 524. 
99 ∆ηµητριάδης Α., ο.π., σελ. 81. 
100 Maylor H., ∆ιαχείριση Έργων, ο.π., σελ. 120. 
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απαιτούµενων επιµέρους πόρων. Πρόκειται ουσιαστικά για µια ιεραρχική 

αποδόµηση (decomposition) της εργασίας που αναµένεται να εκτελεστεί από την 

Οµάδα Έργου. Ως διαδικασία, προσανατολίζεται στα παραδοτέα, έτσι ώστε να 

επιτευχθούν οι στόχοι του έργου. Οργανώνει και ορίζει το σύνολο του φυσικού 

αντικειµένου, αναλύεται, δε, κατά σειρά, από το επίπεδο του έργου, σε υποέργα, 

δράσεις και πακέτα εργασιών101.   

     

  < Τα Στάδια ενός έργου συνιστούν την αποτύπωση της οργάνωσης από πλευράς 

∆ιοίκησης σε πέντε (5) µεγάλες οµάδες ενεργειών και δραστηριοτήτων, που 

τυγχάνουν εφαρµογής τόσο συνολικά όσο και σε κάθε φάση του έργου 

χωριστά102: 

1. Εκκίνηση (διαπίστωση αναγκών, αποδοχή, δέσµευση) 

2. Σχεδιασµός (οργανωτικό πλαίσιο και σχέδιο ενεργειών), 

3. Εκτέλεση (συντονισµός ανθρώπινων και άλλων πόρων για την ολοκλήρωση), 

4. Έλεγχος (αξιολόγηση, διασφάλιση ποιότητας και τήρηση υποχρεώσεων, 

διορθωτικές κινήσεις), 

5. Κλείσιµο (ουσιαστικό και τυπικό, µε επίσηµη παράδοση και παραλαβή). 

 

  ∆εν θα πρέπει, τέλος, να διαφύγει της προσοχής µας ότι η βασική πρόκληση που 

αντιµετωπίζει ο Υπεύθυνος και η Οµάδα Έργου, συνίσταται στο γεγονός ότι η 

υλοποίηση και η επιτυχής παράδοση του έργου εξαρτάται, κατ' αρχήν και πέραν 

οποιασδήποτε προσπάθειας ή αστάθµητου παράγοντα, από καθορισµένες 

παραµέτρους, που είναι κατά βάση οι ακόλουθες: 

• ο Χρόνος - το Χρήµα, 

• οι Άνθρωποι, 

• οι Υποδοµές και το Περιβάλλον. 

  

 Η διαχείριση των έργων και των προγραµµάτων (αλληλένδετα έργα και υπο-έργα) 

ενός οργανισµού, εντάσσεται σε έναν µεσοπρόθεσµο επιχειρησιακό σχεδιασµό 

που µε την σειρά του βαδίζει στους άξονες του µακροπρόθεσµου στρατηγικού 

                                                      
101 PMBOK, ο.π., σελ. 66, 546. 
102 Compus.uom.gr/modules/documents/documents.php, Σκιαδάς ∆., Σηµειώσεις, σελ. 8.  
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σχεδίου. Το ευρύτερο αυτό ζήτηµα της στρατηγικής διοίκησης πραγµατεύεται το 

κεφάλαιο που ακολουθεί. 
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 Στρατηγική ∆ιοίκηση  

 Πρακτική της στρατηγικής υπήρξε στα ανθρώπινα πράγµατα από τα αρχικά 

στάδια συγκρότησης κοινωνίας. Ορισµένα πρόσωπα µε ηγετικά χαρακτηριστικά 

φαίνεται πως διαθέτουν το έµφυτο χάρισµα να καθορίζουν διορατικά 

µακροπρόθεσµους σύνθετους και εφικτούς στόχους, η πραγµάτωση των οποίων 

ανασχεδιάζει την θέση και τον ρόλο τους, αλλά και των οµάδων που επηρεάζονται 

από αυτούς ή τους ακολουθούν, µέσα στην κοινωνία. 

  Η λέξη Στρατηγική (strategy) σηµαίνει κατ' αρχήν: “Τέχνη του Στρατηγού”103 και 

µαρτυρά την καταγωγή της από τις στρατιωτικές οργανώσεις και τον πόλεµο.  

  Ο Drucker αναφέρει ότι “οι σηµαντικές αποφάσεις, αυτές που πράγµατι έχουν 

σηµασία, είναι οι στρατηγικές”. Περιλαµβάνουν την διευκρίνηση της κατάστασης 

και την αλλαγή της και τις αποφάσεις που σχετίζονται µε τους επιχειρηµατικούς 

στόχους και τα µέσα για την επίτευξή τους. Εδώ ανήκουν όλες οι αποφάσεις οι 

οποίες επηρεάζουν την παραγωγικότητα, αφού πάντοτε στοχεύουν στο να 

αλλάξουν τη γενική κατάσταση. Επίσης, όλες οι οργανωτικές αποφάσεις αλλά και 

εκείνες που αφορούν τις µεγάλες επενδύσεις104.   

 Προειδοποιεί, δε, ο ίδιος συγγραφέας, ότι, “οι στρατηγικές αποφάσεις, 

οποιοδήποτε κι αν είναι το µέγεθος, η πολυπλοκότητα ή η σηµασία τους, δεν θα 

πρέπει ποτέ να λαµβάνονται µέσω µιας διαδικασίας επίλυσης προβληµάτων105”.  

Τουτέστιν, δεν είναι φρόνιµο να εµπλέκονται τα τρέχοντα καθηµερινά ζητήµατα 

µε τις µακροπρόθεσµες προοπτικές και τους απώτερους σκοπούς του 

οργανισµού. 

 Ο Νίκος Γεωργόπουλος συµπληρώνει εδώ, πως “για τη λήψη αποτελεσµατικών 

στρατηγικών αποφάσεων χρειαζόµαστε από τη µια µεριά κρίση και διαίσθηση και 

από την άλλη αναλυτικές ικανότητες106”. 

  Κατά συνέπεια, µπορεί να ειπωθεί βάσιµα ότι η Στρατηγική εν γένει, η 

Στρατηγική ∆ιοίκηση, ο Στρατηγικός Σχεδιασµός και Προγραµµατισµός 

                                                      
103 http://el.wikipedia.org/wiki/στρατηγικός-σχεδιασµός  
104 Drucker F. P., 1998, ο.π., σελ. 452-453. 
105 Ο.π. 
106 Γεωργόπουλος Ν., Στρατηγικό Μάνατζµεντ, 2010, Γ. Μπένος - Αθήνα, πρόλογος, Β΄ έκδοση. 



39 

Στρατηγική ∆ιοίκηση, Στρατηγικός Σχεδιασµός και Μέτρηση Αποτελεσµάτων.Στρατηγική ∆ιοίκηση, Στρατηγικός Σχεδιασµός και Μέτρηση Αποτελεσµάτων.Στρατηγική ∆ιοίκηση, Στρατηγικός Σχεδιασµός και Μέτρηση Αποτελεσµάτων.Στρατηγική ∆ιοίκηση, Στρατηγικός Σχεδιασµός και Μέτρηση Αποτελεσµάτων. 

προϋποθέτουν αφενός την κατάλληλη στελέχωση του οργανισµού, αφετέρου 

επιστηµονική γνώση και µεθοδολογία. 

 

  Η σύγχρονη αντίληψη, λοιπόν, για την βέλτιστη οργάνωση, λειτουργία και 

ανάπτυξη επιχειρήσεων και οργανισµών επιβάλει την διαµόρφωση και εφαρµογή 

στρατηγικών κατευθύνσεων και σχεδίων.    

 

  O Igor Ansoff προσδιορίζει την στρατηγική ως τις θεµελιώδεις επιλογές 

προκειµένου για την άριστη ένταξη της οργάνωσης στο περιβάλλον της, εφόσον 

εξασφαλίζουν την επιβίωση, την ανάπτυξη και την ευηµερία της.  

  Κατά τον Alfred Chandler, στρατηγική είναι ο καθορισµός των βασικών 

µακροπρόθεσµων στόχων της οργάνωσης, η υιοθέτηση πορείας δράσης και η 

κατανοµή των απαιτούµενων, για την επίτευξη των στόχων, πόρων107.  

 Hofer και Schendel προσεγγίζουν την στρατηγική µε όρους αντιστοίχισης, την 

οποία κάνει η οργάνωση µεταξύ: εσωτερικών πόρων και ικανοτήτων – ευκαιριών 

και κινδύνων που υπάρχουν στο εξωτερικό περιβάλλον ώστε να επιτευχθούν οι 

στόχοι108.   

 

  Ως στρατηγικό µάνατζµεντΩς στρατηγικό µάνατζµεντΩς στρατηγικό µάνατζµεντΩς στρατηγικό µάνατζµεντ ορίζεται το σύνολο των διοικητικών αποφάσεων και 

ενεργειών που καθορίζουν την επίδοση µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού και 

αποσκοπούν στην επίτευξη των µακροπρόθεσµων στόχων τους, καθοδηγώντας 

τον οργανισµό εντός του περιβάλλοντος όπου δραστηριοποιείται. Με τις 

αποφάσεις αυτές προσδιορίζονται η εσωτερική δοµή και οι ακολουθούµενες 

διαδικασίες, µε άλλα λόγια η αποτελεσµατική λειτουργία και η επιτυχία109.  

  Κατά µια άλλη διατύπωση, περιλαµβάνει την διαµόρφωση και την εκτέλεση των 

κύριων σκοπών και πρωτοβουλιών που προσδιορίζονται στην κορυφή της 

ιεραρχίας, αφού ληφθούν υπόψη οι διαθέσιµοι πόροι και εκτιµηθούν οι εσωτερικές 

και εξωτερικές συνθήκες στο περιβάλλον όπου ο οργανισµός αναπτύσσεται και 

δρα110.     

                                                      
107 Tim Hindle, “The Economist Guide to Management Ideas and Gurus”, 2008, Profile Books – London, p. 173. 
108 Ansoff, Chandler, Hofer και Schendel στον Μπουραντά ∆., 2002, ό.π., σελ. 53-54.  
109 Γεωργόπουλος Ν., Στρατηγικό Μάνατζµεντ, 2002, Γ. Μπένος – Αθήνα, σελ. 23-26. 
110 Nag R. - Hambrick D. G., Chen M. - C., What is Strategic Management Really? Inductive of a consensus 

Definition of the Field – Strategic Management Journal, 28 (9): 942. 
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  Το στρατηγικό µάνατζµεντ δεν είναι µια στατική διαδικασία, αλλά επικεντρώνεται 

κατά βάση στην συνεχή εξέλιξη της καλής στρατηγικής και την βελτίωση της 

εκτέλεσης της. Κατά δεύτερο λόγο και µε πολύ προσοχή, θα ασχοληθεί µε την 

κατάστρωση εντελώς καινούργιων σχεδίων. Αυτό συµβαίνει καθώς, συνήθως, το 

όφελος της διαρκούς βελτίωσης είναι µεγαλύτερο και ασφαλέστερο από εκείνο 

µιας µεγάλης και δραστικής αλλαγής στη στρατηγική των επιχειρήσεων και 

οργανισµών, που επιλέγεται κυρίως σε περιπτώσεις µεγάλων κρίσεων. 

 

  Πέντε είναι τα βασικά καθήκοντα του στρατηγικού µάνατζµεντ και των στελεχών 

που καλούνται να διαµορφώσουν την στρατηγική και να ενεργήσουν111: 

 ^ περιγραφή της αποστολής: ήτοι, η διατύπωση κάποιας ιδιαίτερης 

επιχειρηµατικής ή οργανωσιακής ιδέας, η εκδήλωση ενός οράµατος σχετικά µε 

την κατεύθυνση του οργανισµού. 

 ^ καθορισµός του αντικειµενικού σκοπού: η µετατροπή, δηλαδή, της αποστολής 

αυτής σε συγκεκριµένους στόχους, οικονοµικούς (πχ ανάπτυξη κερδών, 

συγκράτηση δαπανών, αύξηση της παραγωγικότητας ή και της 

ανταγωνιστικότητας) και στρατηγικούς (πχ µερίδιο αγοράς, εδραίωση ηγεµονικής 

θέσης, ικανοποίηση πελατών από τις υπηρεσίες σε σχέση µε την τιµή ή πολιτών σε 

σχέση µε το κόστος ή την φορολόγηση). 

 ^ κατάστρωση στρατηγικής: το πώς θα επιδιωχθούν οι στόχοι αυτοί επιτυχηµένα. 

Απαιτεί την ανάλυση του κλάδου της επιχείρησης (ή των συνθηκών στο 

περιβάλλον ή στον τοµέα της αγοράς, της κοινωνικής οργάνωσης ή οµάδας), των 

ανταγωνιστών (ή της διεθνούς κατάστασης), του ανταγωνιστικού παιχνιδιού και 

των κανόνων του (όπως και του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου). Απαιτεί 

επίσης την ανάλυση των ατού και των αδυναµιών της επιχείρησης (οργανισµού) 

και της προοπτικής της. 

 ^ εκτέλεση στρατηγικής: τουτέστιν, η αποτελεσµατική και αποδοτική υλοποίηση 

των στόχων, µε βάση ένα σύστηµα διοίκησης. 

 ^ έλεγχος, αξιολόγηση, αναπροσαρµογή: απαιτείται συνεχής παρακολούθηση, 

αξιολόγηση, και διόρθωση των παραπάνω µε µια προκαθορισµένη µέθοδο 

                                                      
111 http://www.bluewavemag.com/blueart007.htm, Alexander Consulting. 
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µέτρησης και σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης, τις αλλαγές και 

εξελίξεις στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, νέες ευκαιρίες και 

ενδεχοµένως, νέες ιδέες. 

 Τα τρία πρώτα καθήκοντα αποτελούν και το “στρατηγικό πλάνο”.  

 Στις µεγάλες επιχειρήσεις και τους οργανισµούς το πλάνο αυτό είναι συνήθως 

γραπτό και λεπτοµερές. Σε µικρότερες (ή παραδοσιακές) οργανώσεις µπορεί να 

διαχέεται απλώς υπό µορφή κοινών αντιλήψεων, µεταξύ όλων των στελεχών και 

των εργαζοµένων σχετικά µε το όραµα και τους σκοπούς της.  

 Σαφή όρια διαχωρισµού των παραπάνω καθηκόντων δεν υπάρχουν και αυτό είναι 

κάτι που αξίζει να τονίζεται. Είναι δε βέβαιο ότι, το στρατηγικό µάνατζµεντ δεν 

λειτουργεί αποµονωµένο ούτε βέβαια ανεξάρτητο των υπόλοιπων 

δραστηριοτήτων ενός οργανισµού και των στελεχών του. 

  Όπως αναλύει ο Μπουραντάς, σύµφωνα µε τους ανωτέρω ορισµούς αλλά και την 

υπόλοιπη σχετική βιβλιογραφία, το περιεχόµενο της στρατηγικής διοίκησης 

συνίσταται σε τέσσερα κύρια σηµεία: 

• τους µακροπρόθεσµους στόχους, δηλαδή τα τελικά αποτελέσµατα που η 

οργάνωση επιδιώκει να επιτύχει µε την ολοκλήρωση υλοποίησης του 

σχεδίου.  

• το εύρος δραστηριοτήτων της επιχείρησης (ή του Οργανισµού), σε σχέση 

µε την γεωγραφική περιοχή, τα προϊόντα – υπηρεσίες που προσφέρει, τον 

κλάδο απασχόλησης και τον βαθµό ολοκλήρωσης των προϊόντων της µε 

ίδια µέσα (σε σχέση µε το ποσοστό που υλοποιούν εξωτερικούς 

συνεργάτες). 

• τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, ήτοι τα στοιχεία εκείνα που θα 

συνηγορούν υπέρ της οργάνωσης, ώστε οι υφιστάµενοι είτε δυνητικοί 

πελάτες (ή οι πολίτες) θα επιλέγουν τις υπηρεσίες της έναντι άλλων 

λύσεων.   

• την λογική, τουτέστιν τις υποθέσεις, παραδοχές και την όλη σύλληψη 

που εξηγεί το γιατί και µε ποιόν τρόπο οι εν λόγω στρατηγικές επιλογές 

θα πετύχουν τους µακροπρόθεσµους στόχους. Με την έννοια αυτή, η 

λογική του στρατηγικού σχεδίου επεξηγεί το πως οι κύριοι άξονες 
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πολιτικών, η ειδικότερη κατανοµή δεδοµένων πόρων και ο προκρινόµενος 

συνδυασµός δραστηριοτήτων θα οδηγήσουν σε ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήµατα και επιτυχία112.    

 

   Σχεδιασµός-Προγραµµατισµός 

   Η Στρατηγική ∆ιοίκηση εισήγαγε τις ειδικότερες έννοιες του Στρατηγικού 

Σχεδιασµού (strategic planning) και Στρατηγικού Προγραµµατισµού (strategic 

programming).    

    ----    Ο Στρατηγικός ΣχεδιασµόςΟ Στρατηγικός ΣχεδιασµόςΟ Στρατηγικός ΣχεδιασµόςΟ Στρατηγικός Σχεδιασµός είναι µια δυναµική και συντονισµένη διαδικασία που 

ελέγχεται και κατευθύνεται από την ∆ιοίκηση, απαντά δε σε όλα τα βασικά 

ερωτήµατα γύρω από την ανάπτυξη της οργάνωσης (τέτοια, επί παραδείγµατι, 

είναι το πού βρίσκεται στο παρόν – πού θα ήθελε να είναι µελλοντικά, πώς θα γίνει 

αυτό, µε ποια µέσα και σε πόσο χρόνο). Κατά την διαδικασία αυτή προσδιορίζονται 

τόσο οι µακροπρόθεσµοι όσο και οι πιο άµεσοι στόχοι, διαµορφώνεται η 

γενικότερη στρατηγική για την επίτευξη αυτών και αναπτύσσεται ένα ιεραρχικό 

σύνολο σχεδίων προκειµένου για τον συντονισµό των δράσεων και ενεργειών113.  

   Η wikipedia αναφέρει για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό (Strategic Planning) ότι 

είναι η διαδικασία του οργανισµού για να καθορίσει  και να υλοποιήσει την 

στρατηγική του ή την κατεύθυνση και την λήψη αποφάσεων σχετικά µε την 

κατανοµή των στόχων, συµπεριλαµβανοµένου του κεφαλαίου και των ανθρώπων, 

έτσι ώστε να συνεχίσει αυτή η στρατηγική προς την πραγµατοποίηση του 

οράµατος114.    

 ---- Ο Στρατηγικός ΠρογραµµατισµόςΟ Στρατηγικός ΠρογραµµατισµόςΟ Στρατηγικός ΠρογραµµατισµόςΟ Στρατηγικός Προγραµµατισµός αφορά στην λήψη αποφάσεων σχετικά µε την 

επιλογή των κατάλληλων προγραµµάτων, έργων, κονδυλίων και 

χρονοδιαγραµµάτων που θα υλοποιήσουν την  αποστολή του οργανισµού, τους 

στόχους και το σχέδιο δράσης. Η ανάπτυξη στρατηγικών προγραµµάτων 

προϋποθέτει την άντληση πληροφοριών από το περιβάλλον115. Συµπεριλαµβάνει 

δε τα βήµατα που οι µάνατζερ κάνουν προκειµένου να εγκριθούν οι πόροι για 

                                                      
112  Μπουραντάς ∆., 2002, ό.π., σελ. 54 – 55. 
113  Weelen T.L. & Hunger J. D., Strategic Management and Business Policy, 2004, Prentice Hall - New Jersey  

USA, p. 9-14. 
114  http://el.wikiredia.org/wiki/στατηγικός-σχεδιασµός  
115  Κανελλόπουλος Χ., 1990, ό.π., σελ. 99. 
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δραστηριότητες οι οποίες καθορίζουν την σχέση του οργανισµού µε το 

περιβάλλον του116.    

 Οι Melcher και Kerzner έχουν ορίσει τον Στρατηγικό Προγραµµατισµό ως την 

διαδικασία διατύπωσης, εφαρµογής και αξιολόγησης αποφάσεων µακροπρόθεσµου 

χαρακτήρα σχετικών µε την µελλοντική κατεύθυνση του οργανισµού117. 

  Μέσω της διαδικασίας αυτής ένας οργανισµός προβλέπει τις αλλαγές που 

συντελούνται στο εξωτερικό περιβάλλον και δηµιουργεί µηχανισµούς 

προσαρµογής του στα νέα δεδοµένα. Επιπλέον δίνει στο προσωπικό σαφείς 

στόχους, το δραστηριοποιεί για την επίτευξή τους και στηρίζεται στην οµαδική 

εργασία όλου του προσωπικού. Ταυτόχρονα καθίσταται ικανός να αναπτύσσει 

αποτελεσµατικές στρατηγικές βασισµένες στα ισχυρά σηµεία του και λαµβάνει 

µέριµνα για την αντιµετώπιση των αδύνατων σηµείων του, ενισχύοντας τις 

ικανότητές του να εκµεταλλεύεται τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο 

εξωτερικό περιβάλλον, µεριµνώντας και για την γρήγορη αντιµετώπιση των 

εξωτερικών απειλών. Τέλος, ο κατάλληλος στρατηγικός προγραµµατισµός 

συµβάλλει αποτελεσµατικά στην βελτίωση της απόδοσης του οργανισµού, 

συνδράµει δε στην επιβίωσή του και στην περαιτέρω ανάπτυξή του118.    

    

    ---- Σχεδιασµός / Προγραµµατισµός, ένα και το αυτό;  Σχεδιασµός / Προγραµµατισµός, ένα και το αυτό;  Σχεδιασµός / Προγραµµατισµός, ένα και το αυτό;  Σχεδιασµός / Προγραµµατισµός, ένα και το αυτό;  

  Οφείλουµε εδώ να σηµειώσουµε, ότι στην διεθνή συζήτηση και περαιτέρω, στην 

µετάφραση και χρήση των όρων στην ελληνική, διαπιστώνεται γενικότερα µια 

σύγχυση, ή τουλάχιστον επικάλυψη, µεταξύ των δύο ανωτέρω όρων.  

  Σε ορισµένες περιπτώσεις οι έννοιες αυτές εκλαµβάνονται ως ταυτόσηµες, ενώ, 

άλλοτε, διαχωρίζονται πλήρως.  

Ειδικότερα, ο όρος «planning», ο οποίος χρησιµοποιείται παγίως στις 

αγγλοσαξονικές χώρες, µεταφράζεται στα ελληνικά άλλοτε ως «σχεδιασµός» και 

άλλοτε ως «προγραµµατισµός»119.  

  Υπενθυµίζουµε ότι, ως σχέδιο µπορεί να οριστεί γενικά η καταγραφή µιας 

λεπτοµερούς δήλωσης, σχετικά µε µια σειρά δράσεων που πρέπει να υλοποιηθούν 

                                                      
116  Gant J. C. & King W. R., 'Strategy Formulation” in Strategic Management, 1979, Mass – Boston, p. 104. 
117  Melcher, B. & Kerzner, H., Strategic planning: Development and implementation, 1988, Blue Ridge: Tab      
  Books, στον Ψαρόπουλο Χ., http://www.psaropouloschristos.com/2013/02/blog-post_9860.html  
118  http://www.psaropouloschristos.com/2013/02/blog-post_9860.html. 
119  http-static.eudoxus.gr-books-03-chapter-43103.pdf. 
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ώστε να πραγµατωθεί η αποστολή της οργάνωσης. Αντίστοιχα, πρόγραµµα είναι 

µια ορθολογική σειρά από διοικητικές ενέργειες, που αποσκοπούν στην επίτευξη 

ενός συγκεκριµένου στόχου σε συγκεκριµένο χρόνο120. 

    Ο Σχεδιασµός, τώρα, συνιστά µια ανάλυση (έκθεση) των συνθηκών, που 

προσδιορίζει σκοπούς και διατυπώνει τις µεθόδους για την επίτευξή τους. Ενώ ο 

Προγραµµατισµός, στις περισσότερες των περιπτώσεων, συνδέεται µε τη δόµηση 

ενός πραγµατικού προγράµµατος έργων σε σχέση µε αυτούς τους σκοπούς. 

Συνδυάζεται, δε µε την ύπαρξη ενός συγκεκριµένου προϋπολογισµού για την 

υλοποίηση των παραπάνω έργων που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των σκοπών121.   

  Με βάση την πλειονότητα των παραποµπών της σχετικής βιβλιογραφίας, 

επιβεβαιώνεται ότι ο σχεδιασµός, ευρεία εννοία του όρου, αναφέρεται στη γενική 

σύλληψη των στόχων µιας µελλοντικής προσπάθειας. Στο σχέδιο δράσης 

διαγράφονται τα πλαίσια της δυναµικής πορείας του οργανισµού χωρίς, βέβαια, 

επακριβή καθορισµό των σχετικών µεγεθών. Ο σχεδιασµός βοηθά τα ηγετικά 

στελέχη ενός οργανισµού να σκέπτονται ευρύτερα και να προετοιµάζουν τις 

εξελίξεις αντί να τις ακολουθούν.  

  Από την άλλη πλευρά, ο προγραµµατισµός αναφέρεται στο πλαίσιο 

δραστηριότητας και το σύνολο των ενεργειών αλλά και των µέσων κατάρτισης, 

εκτέλεσης και προσαρµογής εναλλακτικών προγραµµάτων δράσης ενός 

οργανισµού. Μέσω του προγραµµατισµού τα ηγετικά στελέχη προκαθορίζουν 

πλήρως και λεπτοµερειακά τους αντικειµενικούς στόχους, τις µεθόδους και τα 

µέσα δράσης καθώς και τον τόπο και χρόνο εκτέλεσης κάθε είδους εργασίας122. 

   Μπορεί, συνεπώς, να λεχθεί συµπερασµατικά ότι, ο Σχεδιασµός πραγµατεύεται 

τις γενικότερες κατευθύνσεις και σκοπούς (µια στοιχειοθετηµένη εισαγωγική 

έκθεση) και ο Προγραµµατισµός τα πιο συγκεκριµένα και, κυρίως, επαρκώς 

κοστολογηµένα Προγράµµατα, όπου οι παράγοντες χρόνος και χρήµα κυριαρχούν 

(τεκµηριωµένη µελέτη). 

      Ο Σχεδιασµός και ο Προγραµµατισµός εξειδικεύονται εν τέλει σε ετήσια 

προγράµµατα δράσης, µε ξεκάθαρους στόχους και χρονοδιαγράµµατα. Για την 

σαφήνεια, εν τέλει, της εργασίας µας, θα αντιλαµβανόµαστε στο εξής το σύνολο 

                                                      
120  http://www.tpub.com/maa/214.htm   
121  http://www.answers.com  
122  http://paroutsas.jmc.gr/org_adm/org_diik2.htm 
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των σχετικών διαδικασιών και ενεργειών µε τον σύνθετο όρο: Σχεδιασµός – 

Προγραµµατισµός. Σηµειωτέο ότι, κατά τον Eadie, ο Στρατηγικός Σχεδιασµός (και 

Προγραµµατισµός) δύναται και όντως εφαρµόζεται, τόσο στις δηµόσιες 

οργανώσεις όσο και στις επιχειρήσεις123. 

 

    ---- Η Ανάλυση “SWOT”Η Ανάλυση “SWOT”Η Ανάλυση “SWOT”Η Ανάλυση “SWOT” 

 Κεντρικό χαρακτηριστικό του στρατηγικού σχεδιασµού και προγραµµατισµού 

στον ∆ηµόσιο Τοµέα αποτελεί η Ανάλυση µε το ακρωνύµιο SWOT (που 

προέρχεται από το λεγόµενο µοντέλο του Χάρβαρντ για τον στρατηγικό 

σχεδιασµό στις επιχειρήσεις). Πρόκειται για τον εντοπισµό δυνατών και αδύναµων 

σηµείων της οργάνωσης, όπως και των ευκαιριών και κινδύνων που αντιµετωπίζει, 

τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της περιβάλλον, ώστε να καθοριστεί η 

ενεργός στρατηγική επίτευξης των σκοπών και των στόχων σε συγκεκριµένους 

τοµείς – κλειδιά124. 

  Οι Sorkin, Ferris & Hudak, αναγνωρίζοντας ότι είναι σύνηθες να υπάρχουν 

αποκλίσεις στην ακολουθία, τη διάρκεια αλλά και τη διαβάθµιση της ανάλυσης σε 

κάθε φάση της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασµού, προσδιόρισαν την παρακάτω 

σειρά βασικών βηµάτων σε ό,τι αφορά τις δηµόσιες οργανώσεις: 

1. Εξέταση του περιβάλλοντος. 

2. Επιλογή των θεµάτων – κλειδιών. 

3. ∆ιατύπωση Αποστολής ή απώτερων σκοπών. 

4. ∆ιενέργεια εξωτερικής και εσωτερικής ανάλυσης. 

5. Ανάπτυξη σκοπών, στόχων και στρατηγικών, µε σεβασµό σε κάθε επί 

µέρους ζήτηµα. 

6. Ανάπτυξη ενός εκτελεστικού (επιχειρησιακού) Σχεδίου για την υλοποίηση 

των στρατηγικών δράσεων. 

7. Έλεγχος – επικαιροποίηση και προσαρµογή του σχεδιασµού125.  

    

                                                      
123  Eadie D.C., Putting a Powerful Tool to Practical Use: The Application of Strategic Planning in the Public   
  Sector, Public Administration Review, 43, 5, p. 450. 
124  Kaufman J. L. & Jacobs H. M., A Public Planning Perspective on Strategic Planning, Journal of the American 

Planning Association, http://urpl.wisc.edu-kaufman%20&20%Jacobs 
125  Sorkin D. L., Ferris N. B. & Hudak J., Strategies for Cities & Countries: A Strategic Planning Guide, 1984, 

Public Technology Inc – Washington USA, p. 23 - 24. 
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  Οι εκτιµήσεις για ευκαιρίες και κινδύνους του περιβάλλοντος λαµβάνονται 

υπόψη στο 1ο Στάδιο και χρησιµοποιούνται ως βάση για ανάληψη δράσεων στα 

Στάδια 2 και 3. 

   Τα δυνατά και αδύνατα σηµεία του οργανισµού αναπτύσσονται µε ιδιαίτερη 

φροντίδα και ακρίβεια στο Στάδιο 4, αλλά χρησιµοποιούνται επίσης ως βάση για 

εξειδικευµένες αποφάσεις στα Στάδια 2 και 3, αλλά και επιπλέον για τον 

καθορισµό στρατηγικών κατά τα Στάδια 5 και 6. 

    Τόσο τα δυνατά - αδύνατα σηµεία όσο και οι ευκαιρίες – απειλές 

χρησιµοποιούνται µαζί στο 7ο Στάδιο, προκειµένου για την αξιολόγηση του 

Σχεδίου και τον καθορισµό της βιωσιµότητάς του. 

 

   ∆ιοίκηση Αποτελεσµάτων 

  Αφού, λοιπόν, εστιάστηκε επί µακρόν η προσοχή στο ζήτηµα της στρατηγικής 

διοίκησης και εξελίχθηκαν οι πρακτικές του σχεδιασµού-προγραµµατισµού, κατά 

τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύχθηκε, παράλληλα, στην διοικητική ανάλυση µια 

ιδιάζουσα  αντίληψη για τον ρόλο του κράτους ως “στρατηγείου”. ∆εδοµένης της 

ανάγκης για περιστολή των δηµοσίων δαπανών αλλά και των φορολογικών βαρών, 

οι µεταρρυθµιστές βάλθηκαν να περιορίσουν την κρατική λειτουργία αλλά και την 

παρέµβαση στην οικονοµία126 (το µέγεθος και τον ρόλο του κράτους). Σε κάθε 

περίπτωση, οι σηµαντικότεροι λόγοι προώθησης µεθόδων και λογικών µέτρησης 

αποτελεσµάτων στην ∆ηµόσια ∆ιοίκηση περιλαµβάνουν την επιδίωξη καλύτερης 

διαχείρισης των µειωµένων διαθέσιµων κονδυλίων του κρατικού προϋπολογισµού, 

µέσω της επίτευξης βελτιωµένων επιδόσεων127. 

  Ενόσω οι πολίτες διεκδικούσαν την ίδια στιγµή βελτίωση των παρεχόµενων 

υπηρεσιών, ποιότητα στην λειτουργία του ∆ηµόσιου και βέλτιστη αξιοποίηση των 

διαθέσιµων πόρων, τα Κράτη οδηγήθηκαν να επιλέξουν τι θα συνέχιζαν να κάνουν 

και τι όχι, όπως και τον τρόπο που θα λειτουργούσαν στο εξής128. Είναι δε η 

πρώτη φορά που το πολιτικό προσωπικό αλλά και η ∆ιοίκηση κλήθηκαν να 

διαχειριστούν τόσο σύνθετες περιστάσεις, καλούµενοι να εφαρµόσουν νέες 

                                                      
126  Μιχαλόπουλος Ν., 2007, ο.π., σελ. 181. 
127  Drucker P., Μετακαπιταλιστική Κοινωνία, 1996, Εκδ. Gutemberg – Αθήνα, σελ. 118 – 126. 
128  World Bank, The State In a Changing World, 1997, Oxford University Press – Oxford, p. 3.   
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λύσεις σε προβλήµατα που προϋπήρχαν αλλά δεν ήταν πλέον δυνατό να 

αντιµετωπιστούν µε τις παλιές µεθόδους, συνταγές και “θεραπείες”129.  

  

 Όλα τα παραπάνω, ήτοι, η υιοθέτηση της λογικής των µεταρρυθµίσεων, η νέα 

δηµόσια διοίκηση, οι αρχές διακυβέρνησης και η στρατηγική διοίκηση, η εφαρµογή 

προγραµµάτων και η διοίκηση έργων, η µείωση της παρεµβατικότητας και η 

αναθεώρηση του ρόλου του κράτους, εκφράζουν την µετάβαση από το 

γραφειοκρατικό σύστηµα σε ένα κράτος-ενορχηστρωτή, που συνθέτει και 

συγχρονίζει λειτουργίες ποικίλων θεσµών, του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα αλλά 

και οργανώσεων των πολιτών. Αυτός ο νέος τύπος κράτους, που σχεδιάζει, 

συντονίζει και αξιολογεί δηµόσιες πολιτικές, έχει ονοµαστεί στρατηγείο 

δράσης130.  

  Η εν λόγω πολιτική αντίληψη περιγράφει το κράτος ως στρατηγείο  ανάπτυξης, 

έναν διευθύνοντα που κατευθύνει και εναρµονίζει την οικονοµική και κοινωνική 

έκφραση και πρακτική όλων των ατοµικών και συλλογικών δρώντων, δηµόσιας και 

ιδιωτικής προέλευσης.  

Το κράτος συνιστά πλέον τον σχεδιαστή και αξιολογητή των αποτελεσµάτων 

οργάνωσης και διοίκησης πεπερασµένων διαθέσιµων πόρων. ∆εν είναι πια ο 

µοναδικός προµηθευτής υπηρεσιών και δηµόσιων αγαθών προς τους πολίτες. Για 

την βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων οφείλει να ενεργεί και ως έξυπνος 

αγοραστής131.       

 Όπως επισηµαίνει ο Νίκος Μιχαλόπουλος, “το κύριο ζήτηµα, πλέον, δεν είναι η 

έννοµη λειτουργία του κράτους και ειδικότερα των δηµοσίων οργανώσεων, αλλά η 

διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας”132. Ο ίδιος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι 

στην εποχή του κράτους στρατηγείου οι δηµόσιοι λειτουργοί οφείλουν να  

ενεργούν όχι µόνο µε γνώµονα την αποφυγή του κινδύνου ή του λάθους αλλά 

προσανατολιζόµενοι στην επίτευξη συγκεκριµένων αποτελεσµάτων. 

                                                      
129  Bouckaert G. & Halachmi A., 1995, the Enduring Challenges In Public Management: Surviving and 

Excelling In a Changing World, Introduction, p. 21-22. 
130  Μιχαλόπουλος Ν., ο.π., σελ. 184. 
131  Kettl D., 2001, Central Government in 2010: A Global Perspective, Paper Prepared for Strategic  Thinkers 

Seminar: Performance and Innovation Unit, Cabinet Office - London, June 
  15, 2001., p. 4, http://www.number-10.gov.uk/su/future%20structuers/fs_kettlpaper.pdf, και 

http://www.apsc.gov.au/publications-and-media/archive/publications-archive/connecting-government  
132  Μιχαλόπουλος Ν., 2007, ο.π., σελ. 179. 
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   Ο Καρκατσούλης σηµειώνει στην σχετική αρθρογραφία του, ότι: “∆ιοίκηση 

αποτελεσµάτων σηµαίνει επικέντρωση της διοικητικής δράσης στα αποτελέσµατα 

και όχι στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την επέλευσή τους133”. 

   

 Ως διοίκηση της απόδοσηςΩς διοίκηση της απόδοσηςΩς διοίκηση της απόδοσηςΩς διοίκηση της απόδοσης (performance management) λογίζονται ειδικότερα οι 

µέθοδοι συγκέντρωσης, ανάλυσης και αναφοράς πληροφοριών σχετικά µε την 

απόδοση ατόµων, οµάδων, οργανώσεων, συστηµάτων ή συνθέσεων αυτών. 

Συµπεριλαµβάνει την µελέτη λειτουργιών, οργάνωσης και στρατηγικών εντός του 

οργανισµού ή τεχνικών µεθόδων, παραµέτρων και φαινοµένων, προκειµένου να 

διαπιστωθεί εάν τα αποτελέσµατα συνάδουν µε τους επιδιωκόµενους σκοπούς134. 

 Η διαδικασία µέτρησης των αποτελεσµάτων µπορεί έτσι να ανάγεται σε 

µηχανισµό αξιολόγησης και ελέγχου της δράσης µιας δηµόσιας οργάνωσης. 

Υφίσταται µια άµεση, αλληλεξαρτώµενη και αµοιβαία τροφοδοτούµενη σχέση 

µεταξύ στρατηγικής διοίκησης και µέτρησης αποτελεσµάτων. Η καλή εφαρµογή 

των µεθόδων µέτρησης  ενισχύει περαιτέρω τα πλεονεκτήµατα των αρχών 

στρατηγικού προγραµµατισµού.  

  Οι δείκτες µέτρησης αποτελεσµάτων συνδέουν τα αποτελέσµατα µε την 

ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Ο προσδιορισµός των κατάλληλων 

δεικτών µέτρησης είναι µία κρίσιµη, σύνθετη και πολυεπίπεδη διεργασία, καθώς θα 

πρέπει να είναι συγκεκριµένοι, ταυτόχρονα όµως και γενικοί, έτσι ώστε να 

µπορούν να συγκριθούν διαφορετικές δηµόσιες Υπηρεσίες (δήµοι, νοσοκοµεία, 

Υπουργεία κλπ). Πέραν αυτού, οι επιλεγόµενοι κάθε φορά δείκτες αποτελεσµάτων 

δεν αρκεί να είναι οι κατάλληλοι και ορθοί, αλλά θα πρέπει να γίνουν και αποδεκτοί 

από τους εργαζόµενους, των οποίων η εργασία θα αξιολογηθεί, αλλά παράλληλα 

και από τους πολίτες-πελάτες των εν λόγω  υπηρεσιών. 

 

 Μια µεθοδολογία συναινετικής φύσης θα πρέπει κατά συνέπεια να σχεδιαστεί 

προκειµένου καθιέρωση δεικτών για την µέτρηση των αποτελεσµάτων135. Στο 

                                                      
133  http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=107591 , Καρκατσούλης Π., 31.1.1999, Η ∆ιοίκηση των 

Αποτελεσµάτων. 
134  Upadhaya, B., Munir, R., & Blount, Y. (2014). Association between Performance Measurement Systems and 

Organisational Effectiveness. International Journal of Operations & Production Management, 34 (7), 2-2. 
135  Επιτροπή για την Εξέταση της Μακροοικονοµικής Οικονοµικής Πολιτικής, Ποιότητα στην ∆ηµόσια 

∆ιοίκηση – Πρόταση Αλλαγών, 1998, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – Αθήνα, σελ. 13, στο :  
www.utopia.duth.gr/~mpetmes/txts_files/PublicAdmQuality_1998.pdf    
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κεφάλαιο για την στοχοθεσία θα ασχοληθούµε ιδιαίτερα µε την λεγόµενη µέθοδο 

της Ισορροπηµένης Κάρτας Απόδοσης (Balance Scorecard Method) που έχει 

προκριθεί από την Ελληνική Πολιτεία ως κύριο εργαλείο µέτρησης των 

αποτελεσµάτων στον ∆ηµόσιο Τοµέα.  

  Αξίζει, βέβαια, να τονιστεί εδώ ότι, η µέτρηση αποτελεσµάτων δεν είναι 

ταυτόσηµη ως διοικητική λειτουργία µε την διοίκηση µέσω στόχων (που θα µας 

απασχολήσει λεπτοµερώς παρακάτω), καθώς η πρώτη αποδίδει κεντρική σηµασία 

στα αποτελέσµατα ενώ η δεύτερη στον καθορισµό των στόχων136. Εξάλλου, η 

κατίσχυση, πλέον, του όρου: “∆ιοίκηση Αποτελεσµάτων” υποδηλώνει ένα 

διακεκριµένο σύστηµα για την οργάνωση και λειτουργία δηµόσιων οργανώσεων, 

παρά µια ακόµη εξειδικευµένη διοικητική τεχνική137.   

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
136  Naschold F., 1996, New Frontiers in Public Sector Management: Trends and Issues in State and Local 

Government in Europe, Walter de Gruyter -  Berlin, p. 15. 
137  Καρκατσούλης Π., 2004, Το Κράτος σε Μετάβαση: Από τη ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση και το “νέο δηµόσιο 

µάνατζµεντ” στην “∆ιακυβέρνηση”, Σιδέρης – Αθήνα, σελ. 89 – 90. 
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 Όπως εξηγήσαµε ήδη, στα πλαίσια των πολιτικών µετεξέλιξης του 

γραφειοκρατικού κράτους σε κράτος-στρατηγείο, δροµολογήθηκε η αποκέντρωση 

των υπηρεσιών και των αρµοδιοτήτων. Παράλληλα ενισχύθηκαν οι θεσµοί της 

αυτοδιοίκησης.  

 Ειδικότερο µέρος του αυτοδιοικητικού Συστήµατος ∆ιακυβέρνησης και εφαρµογή 

της Στρατηγικής ∆ιοίκησης αλλά και της ∆ιοίκησης Έργων στα τοπικά ζητήµατα 

αποτελούν τα πενταετή Επιχειρησιακά Προγράµµατα των ∆ήµων.  

  

  Σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις138 και τις εφαρµοστικές Οδηγίες, όπως 

αναλύονται στην πρόσφατη Υπουργική Απόφαση υπ' αριθµό 41179/23-10-2014139, 

τα πενταετή επιχειρησιακά προγράµµατα συνιστούν ένα ολοκληρωµένο 

µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό της τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης των 

πρωτοβάθµιων ΟΤΑ. Αφορούν στις υποδοµές και στις τοπικές επενδύσεις, καθώς 

και στη βελτίωση της υφιστάµενης οργάνωσης και λειτουργίας των ∆ήµων, 

µεριµνώντας για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας τους και την παροχή 

ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Καλύπτουν δε όλο το φάσµα των 

αρµοδιοτήτων των ∆ήµων και εν δυνάµει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. 

 

 Για την κατάρτισή τους λαµβάνονται απαραίτητα υπ’ όψη οι κατευθύνσεις του 

αναπτυξιακού σχεδιασµού σε κοινοτικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ο 

υφιστάµενος χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός καθώς και οι 

προτεραιότητες που απορρέουν από θεσµοθετηµένα χρηµατοδοτικά µέσα, 

αναδεικνύοντας την τοπική τους διάσταση. 

 

 Τα επιχειρησιακά προγράµµατα εξειδικεύονται κατ’ έτος σε Ετήσια Προγράµµατα 

∆ράσης, όπου αναλύονται, επίσης, και όλες οι δράσεις των εκάστοτε νοµικών 

                                                      
138  Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), Πρόγραµµα Καλλικράτης (Ν.3852/2010) κλπ. 
139  Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών για το περιεχόµενο, την δοµή και τον τρόπο υποβολής των επιχειρησιακών 

προγραµµάτων των Ο.Τ.Α. Α' βαθµού για την περίοδο 2014-2019, Α∆Α: Ω2ΛΒΝ-Σ4Α, άρθρα 1 & 2.  
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προσώπων των ∆ήµων που έχουν συσταθεί για ειδικότερους σκοπούς και 

εποπτεύονται από αυτούς. 

 

 ∆οµή των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων  

Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράµµατα περιλαµβάνουν140:    

    

1. Στρατηγικό Σχέδιο1. Στρατηγικό Σχέδιο1. Στρατηγικό Σχέδιο1. Στρατηγικό Σχέδιο, όπου (α) αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά της 

γεωγραφικής ενότητας του Ο.Τ.Α., τα χαρακτηριστικά του ίδιου του Ο.Τ.Α. και 

των Νοµικών Προσώπων του, ως οργανισµών και αξιολογείται η υφιστάµενη 

κατάσταση, (β) διατυπώνεται το αναπτυξιακό όραµα για την περιοχή του Ο.Τ.Α. 

και οι κατευθυντήριες αρχές, που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του 

και τον τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων. Τέλος (γ), προσδιορίζεται η 

στρατηγική του Ο.Τ.Α. προκειµένου να επιτευχθεί το όραµά του.    

    

2. Επιχειρησιακό Σχέδιο2. Επιχειρησιακό Σχέδιο2. Επιχειρησιακό Σχέδιο2. Επιχειρησιακό Σχέδιο, στο οποίο, 

- (α) Καταγράφονται οι αναπτυξιακές προτεραιότητες, σύµφωνα µε τις οποίες 

διαρθρώνεται το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, λαµβάνοντας υπόψη τις 

αντίστοιχες εθνικές και περιφερειακές προτεραιότητες, όπως και τα 

θεσµοθετηµένα εργαλεία χωρικού σχεδιασµού καθώς και την προώθηση της 

µακρο-περιφερειακής στρατηγικής.  

 Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Ο.Τ.Α. διατυπώνονται µε τη µορφή αξόνων, 

οι οποίοι εξειδικεύονται περαιτέρω σε µέτρα.  

- (β) Καθορίζονται οι στόχοι για κάθε µέτρο. Προκειµένου δε να επιτευχθούν οι 

στόχοι έκαστου µέτρου, η καθ' ύλη υπηρεσία καταρτίζει αρµοδίως σχέδια δράσης. 

Οι δράσεις µπορεί να είναι κατηγορίες έργων ή µεγάλα έργα ή 

επαναλαµβανόµενες λειτουργίες των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης. 

- (γ) Προσδιορίζονται δράσεις υπερ-τοπικής σηµασίας και προώθησης 

διαδηµοτικών συνεργασιών διασφαλίζοντας τις αρχές της πολυεπίπεδης 

διακυβέρνησης. 

-  (δ) Οµαδοποιούνται οι εν λόγω δράσεις και ελέγχονται για την επίτευξη των 

στόχων του κάθε µέτρου. 

                                                      
140  Απόφαση Υπ. Εσωτερικών, Α∆Α: Ω2ΛΒΝ-Σ4Α, ο.π., άρθρο 3. 
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- (ε) Ιεραρχούνται και προγραµµατίζονται ακολούθως (οι δράσεις) ώστε να 

καθοριστεί το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής τους. 

- (στ) Συσχετίζονται µε τις οικονοµικές πηγές και συµπληρώνεται το ειδικό 

έντυπο-πίνακας προγραµµατισµού. 

- (ζ) Καταγράφονται οι συνολικά διαθέσιµοι πόροι ανά πηγή χρηµατοδότησης 

καθώς και οι προϋποθέσεις άντλησης όπως υπολογίζονται κατά τη χρονική 

περίοδο κατάρτισης του επιχειρησιακού σχεδίου. 

- (η) Εκτιµώνται τα έσοδα του Ο.Τ.Α. και των Νοµικών Προσώπων του, ανά πηγή 

χρηµατοδότησης για κάθε έτος της πενταετίας. 

- (θ) Υπολογίζονται συνοπτικά οι λειτουργικές και οι επενδυτικές δαπάνες των 

δράσεων του προγράµµατος για κάθε έτος της πενταετίας. 

- (ι) Συµπληρώνονται, τέλος, οι χρηµατοδοτικοί πίνακες του προγράµµατος, ανά 

έτος και πηγή χρηµατοδότησης.    

    

3. 3. 3. 3. ∆∆∆∆είκτες Παρακολούθησης είκτες Παρακολούθησης είκτες Παρακολούθησης είκτες Παρακολούθησης ---- Αξιολόγησης του προγράµµατος Αξιολόγησης του προγράµµατος Αξιολόγησης του προγράµµατος Αξιολόγησης του προγράµµατος 

Προκειµένου για την παρακολούθηση του Πενταετούς Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος καταρτίζονται ∆είκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης οι 

οποίοι διακρίνονται σε ∆είκτες Εισροών, ∆είκτες Εκροών και ∆είκτες 

Αποτελέσµατος. 

 Οι ∆είκτες αυτοί αξιοποιούνται για την ποσοτικοποίηση των στόχων, προκειµένου 

αυτοί να καταστούν µετρήσιµοι. 

Σε κάθε ∆είκτη αντιστοιχίζεται µια τιµή - στόχος για κάθε δράση141. 

 

 Περιεχόµενο των Ετήσιων Προγραµµάτων ∆ράσης142 

Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα εξειδικεύονται σε Ετήσια Προγράµµατα 

∆ράσης143, τα οποία καταρτίζονται κάθε έτος της δηµοτικής περιόδου. Σε αυτά 

προσδιορίζονται οι δράσεις ή τµήµατα πολυετών δράσεων του Πενταετούς 

                                                      
141  Σηµ.: Η κατάρτιση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος πραγµατοποιείται µέσα στο πρώτο 

εξάµηνο της δηµοτικής περιόδου. Για τον έλεγχο νοµιµότητας, υποβάλλεται στην Αυτοτελή Υπηρεσία 
Εποπτείας ΟΤΑ, και µέχρι την έναρξη λειτουργίας αυτής στην αντίστοιχη αρµόδια υπηρεσία της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, µε ευθύνη του ∆ηµάρχου, έκθεση µε τις διαδικασίες κατάρτισης του Πενταετούς 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος, εγκεκριµένη από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Το εγκεκριµένο Πενταετές 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, µετά τον έλεγχο νοµιµότητας, καταχωρίζεται στην ιστοσελίδα του δήµου και 
δηµοσιοποιείται µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο. 

142  Απόφαση Υπ. Εσωτερικών, Α∆Α: Ω2ΛΒΝ-Σ4Α, ο.π., άρθρο 5. 
143  Σηµ.: και σε διακριτά Ετήσια Προγράµµατα ∆ράσης των Νοµικών Προσώπων τους. 



Επιχειρησιακά Προγράµµατα και οικονοµική στοχοθεσία των ∆ήµων.Επιχειρησιακά Προγράµµατα και οικονοµική στοχοθεσία των ∆ήµων.Επιχειρησιακά Προγράµµατα και οικονοµική στοχοθεσία των ∆ήµων.Επιχειρησιακά Προγράµµατα και οικονοµική στοχοθεσία των ∆ήµων. 
 

53 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος, που θα υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες του 

Ο.Τ.Α. και των Νοµικών του Προσώπων κάθε έτος. Για κάθε δράση συµπληρώνεται 

σχετικό έντυπο-πίνακας προγραµµατισµού. 

Ως προσχέδιο Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης για το πρώτο έτος της δηµοτικής 

περιόδου δύναται να λογίζεται ο αντίστοιχος ετήσιος προϋπολογισµός και το 

τεχνικό πρόγραµµα του ιδίου έτους. Το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης του πρώτου 

έτους της δηµοτικής περιόδου οριστικοποιείται µε την ολοκλήρωση της 

κατάρτισης του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Στο Ετήσιο 

Πρόγραµµα ∆ράσης δύναται να τροποποιείται ο προγραµµατισµός υλοποίησης 

των δράσεων, που έχουν προβλεφθεί στο Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

λαµβανοµένων υπ’ όψη των προτεραιοτήτων, µπορεί δε να περιλαµβάνονται νέες 

δράσεις, οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, εφόσον 

εντάσσονται στη στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του ∆ήµου. 

 

  Άξονες του πενταετούς Προγράµµατος 2014 - 2019  

 Οι κύριες αναπτυξιακές προτεραιότητες των ∆ήµων για την τρέχουσα περίοδο, 

ευρισκόµενοι σε συνάφεια µε γενικότερες κατεύθυνσης εθνικού και 

περιφερειακού σχεδιασµού, έχουν κατανεµηθεί στους ακόλουθους άξονες: 

 α. «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής». 

 β. «Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, πολιτισµός και αθλητισµός». 

 γ. «Τοπική οικονοµία και απασχόληση». 

 δ. «Βελτίωση διοικητικής ικανότητας των ∆ήµων». 

 

   Εποπτικός ο ρόλος της Κεντρικής ∆ιοίκησης 

 Το Υπουργείο Εσωτερικών, διατηρώντας τον επιτελικό του χαρακτήρα, 

συγκεντρώνει ηλεκτρονικά, σε ειδικά διαµορφωµένη βάση δεδοµένων, επιλεγµένα 

στοιχεία των επιχειρησιακών προγραµµάτων των φορέων της πρωτοβάθµιας 

αυτοδιοίκησης, µε σκοπό την επεξεργασία τους για την χάραξη εθνικής πολιτικής, 

µέσα από την εποπτεία και την παρακολούθηση της αναπτυξιακής και 

λειτουργικής πορείας των ∆ήµων144.  

 

                                                      
144  Άρθρο 3 παρ. 6 του Π∆ 185/2007.  
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 Συµµετοχή  κατοίκων, φορέων και κοινωνίας πολιτών στην   

 κατάρτιση των πενταετών επιχειρησιακών  προγραµµάτων 

  Σηµαντική είναι η συµβολή των θεσµών τοπικής διακυβέρνησης και συµµετοχικής 

δηµοκρατίας, τόσο κατά την διαδικασία σύνταξης των Σχεδίων Στρατηγικού 

Σχεδιασµού, όσο και στην κατάρτιση και αξιολόγηση των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων των ∆ήµων. Θα κλείσουµε, συνεπώς, το κεφάλαιο αυτό, 

παρουσιάζοντας εν συντοµία το µοντέλο αυτής της ενδιαφέρουσας συµµετοχής. 

Ειδικότερα, 

− Με την εκκίνηση της διαδικασίας, τα συµβούλια τοπικών ∆ηµοτικών 

Κοινοτήτων (αφού καλέσουν τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής να 

υποβάλλουν τις προτάσεις τους) εισηγούνται στην Εκτελεστική Επιτροπή 

του ∆ήµου, κατά σειρά προτεραιότητας (αναλόγως του επείγοντος 

χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων και των προτεραιοτήτων για την 

τοπική ανάπτυξη), τις δράσεις που θα πρέπει να συµπεριληφθούν στο 

Πρόγραµµα, καθώς και τα έργα που προτείνεται να εκτελεστούν145. 

− Το εγκεκριµένο από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Κείµενο (Προσχέδιο) 

Στρατηγικού Σχεδίου (µετά την υποβολή του από την αρµόδια Υπηρεσία και 

σχετική εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής) τίθεται προς συζήτηση 

στην ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης146. ∆ηµοσιοποιείται ακολούθως για 

διαβούλευση, τουλάχιστον επί δύο εβδοµάδες (µε καταχώρηση στην 

Ιστοσελίδα του ∆ήµου και κάθε άλλο πρόσφορο µέσο), διάστηµα κατά το 

οποίο υποβάλλονται προτάσεις εγγράφως ή ηλεκτρονικά147. Στην συνέχεια, 

η  ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, λαµβάνοντας υπόψη τις προτάσεις, 

γνωµοδοτεί προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σχετικά µε το Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα (αλλά και το Τεχνικό Πρόγραµµα που αποτελεί εξειδικευµένο 

µέρος του), το οποίο ψηφίζεται από το Σώµα των ∆ηµοτικών Συµβούλων.  

− Τα τοπικά Συµβούλια των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων εµπλέκονται, επίσης, 

ουσιαστικά και στις διαδικασίες αξιολόγησης (τόσο στην ενδιάµεση που 

υλοποιείται µετά τον απολογισµό του 3ου έτους, όσο και στην τελική 

έκθεση αξιολόγησης) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, καθόσον 

                                                      
145  Άρθρο 86 παρ. 4 του Ν.3852/2010. 
146  ο.π., άρθρο 76. 
147  Άρθρο 2 παρ. 4 του Π.∆. 185/2007. 
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συνεργάζονται θεσµικά (άρθρο 3 παρ. 2 του Π∆ 185/2007) µε την αρµόδια 

για τον συντονισµό, την κατάρτιση και την παρακολούθηση Υπηρεσία 

(∆/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού), προκειµένου για την σύνταξη των 

Εκθέσεων, που υποβάλλονται τελικά στην Εκτελεστική Επιτροπή.  

 

Στοχοθεσία στα οικονοµικά των ∆ήµων 

Άµεσα συνδεδεµένη µε τον Στρατηγικό Σχεδιασµό και τα Επιχειρησιακά 

Προγράµµατα των ΟΤΑ είναι η διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του 

Προϋπολογισµού τους. Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου καταρτίζει 

Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης (ΟΠ∆)148, µια σύνοψη δηλαδή:  

(α) του πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος,  

(β) του ετήσιου προγράµµατος δράσης και  

(γ) του ετήσιου προϋπολογισµού,  

που αποτυπώνεται µε τη συµπλήρωση ειδικών πινάκων προγραµµατισµού και 

στοχοθεσίας149. 

Με σχετικά πρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις150 καθιερώθηκε η υποχρέωση των 

∆ήµων στην επίτευξη ποσοτικών στόχων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισµού.  

Παράλληλα, δηµιουργήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών «Παρατηρητήριο 

Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», για τη συνεχή παρακολούθηση σε µηνιαία 

βάση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ∆ήµων και των νοµικών τους 

προσώπων. Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η επίτευξη ισοσκελισµένων 

προϋπολογισµών και απολογισµών αλλά και η ενίσχυση της οικονοµικής 

αυτοτέλειας των ΟΤΑ151. 

  Ως «στόχος» προϋπολογισµού για τους ∆ήµους νοείται το άθροισµα των επί 

µέρους κωδικών αριθµών των εσόδων και των εξόδων του προϋπολογισµού τους, 

οι οποίοι αποτυπώνονται στον εκάστοτε πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών 

αποτελεσµάτων δήµων και ΝΠ∆∆152.  

                                                      
148  Στην συνέχεια εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και αποστέλλεται για έλεγχο στην εποπτεύουσα Αρχή.   
149  Άρθρο 1 της ΚΥΑ αριθ.: 7261/2013. 
150  Άρθρο 2 του νόµου 4111/2013. 
151  Άρθρο 4 παρ. Ν.4111/2013. 
152  ΚΥΑ 7261/2013 (ΦΕΚ 450/Β). Για τις δηµοτικές επιχειρήσεις και τα λοιπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου των ΟΤΑ, ως «στόχος» νοείται το ύψος κάθε επί µέρους κατηγορίας εσόδων ή δαπανών, όπως τα 
έσοδα και οι δαπάνες αυτές ταξινοµούνται στον ίδιο πίνακα. 
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Οι στόχοι είναι ετήσιοι, τριµηνιαίοι και µηνιαίοι. Ο ετήσιος στόχος ταυτίζεται µε 

το προϋπολογιζόµενο συνολικό ποσό κάθε παρακολουθούµενης κατηγορίας 

εσόδου ή εξόδου. 

Το πρόγραµµα στοχοθεσίας των ∆ήµων καταρτίζεται σύµφωνα µε τον κανόνα 

της ισοσκέλισης του προϋπολογισµού. Τούτο σηµαίνει πως, τόσο κατά τη σύνταξη 

όσο και κατά την εκτέλεση του προϋπολογισµού (στην διάρκεια του έτους), το 

συνολικό άθροισµα των εξόδων δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από το αντίστοιχο 

άθροισµα των εσόδων, συµπεριλαµβανοµένου και του ταµειακού υπολοίπου153. 

Για τον έλεγχο της επίτευξης των στόχων συνεκτιµάται: 

α. Η ισοσκέλιση του προϋπολογισµού κατά την κατάρτιση και στην 

εκτέλεσή του.  

β. Η πορεία είσπραξης συγκεκριµένων κατηγοριών εσόδων και αποπληρωµής 

δαπανών. 

Η αδυναµία ισοσκέλισης του προϋπολογισµού του ∆ήµου συνιστά αδυναµία 

επίτευξης των στόχων του έτους στο οποίο αφορά ο ετήσιος προϋπολογισµός. 

Όταν η εκτέλεση του προϋπολογισµού εξακολουθεί να παρουσιάζει για δύο 

συνεχόµενα τρίµηνα απόκλιση (>10%) από τους τιθεµένους στόχους και 

διαπιστωθεί ότι δεν έχουν ληφθεί µέτρα, τότε ο ∆ήµος υπάγεται υποχρεωτικά σε 

πρόγραµµα εξυγίανσης154. 

Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος εξυγίανσης, οι στόχοι αναθεωρούνται, ενώ 

ο προϋπολογισµός καταρτίζεται εκ νέου, αναµορφώνεται και εκτελείται σύµφωνα 

µε τις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου155. 

 

Εν κατακλείδι, µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι, δια µέσω του Στρατηγικού 

Σχεδιασµού των ∆ήµων, όπως εκφράζεται από τα πενταετή Επιχειρησιακά τους 

Προγράµµατα, τα ετήσια προγράµµατα δράσης αλλά και τα Ολοκληρωµένα 

Πλαίσια ∆ράσης, καθορίζεται η στοχοθεσία στους πρωτοβάθµιους οργανισµούς 

τοπικής αυτοδιοίκησης, σε ότι αφορά τον προϋπολογισµό, τα έργα και τις 

                                                      
153  Θεοδώρου Ι., Ηµερίδες Θεσσαλονίκης – Αθηνών, Επίκαιρες Νοµοθετικές Ρυθµίσεις για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση Α' Βαθµού, σελ. 3-13, http://www.slideshare.net/otsgr/ss-20707332 . 
154  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται έπειτα από αιτιολογηµένη  εισήγηση του 

Παρατηρητηρίου. 
155  Για λεπτοµέρειες, η µε Α.Π.: 14065/9-4-2013 Εγκύκλιος αρ. 5, µε θέµα «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων 

επί της αριθµ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β΄ 450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και 
Οικονοµικών. 
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διοικητικές λειτουργίες, σε επίπεδο ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων. Οι στόχοι για τις 

Τεχνικές Υπηρεσίες είναι, βέβαια, περισσότερο ξεκάθαροι, συγκεκριµένοι και 

µετρήσιµοι, όπως αυτό αποτυπώνεται µε ακρίβεια στα επί µέρους Τεχνικά 

Προγράµµατα. 

 

Προτού προχωρήσουµε στην παρουσίαση του Συστήµατος ∆ιοίκησης µέσω 

αντικειµενικών στόχων (Management by Objectives), και την εκδοχή της 

εφαρµογής του στην ελληνική πραγµατικότητα, κρίνουµε σκόπιµο αλλά και 

αναγκαίο να αποτυπώσουµε στις επόµενες σελίδες βασικά στοιχεία και αρχές που 

εντάσσονται στην σύγχρονη αντίληψη περί άσκησης πολιτικής πρακτικής και 

λήψης αποφάσεων στην ∆ηµόσια ∆ιοίκηση (σε κοινοτικό, εθνικό ή τοπικό επίπεδο) 

και προσδιορίζουν την έννοια της ∆ιακυβέρνησης (Governance). Οι σχετικοί 

θεσµοί και τα εργαλεία υλοποίησης τους έχουν επικρατήσει διεθνώς τα τελευταία 

χρόνια, διαφοροποιώντας σε µεγάλο βαθµό την διαδικασία λήψης αποφάσεων και 

δόµησης της πολιτικής πρωτοβουλίας.  

Με την έννοια αυτή θα ήταν εντελώς λανθασµένο, (γνώµη µας) να αγνοηθεί η εν 

λόγω πραγµατικότητα κατά την εφαρµογή µεθόδων στοχοθεσίας και µέτρησης 

απόδοσης, στον βαθµό που οι στρατηγικοί στόχοι (από τους οποίους πηγάζουν τα 

επιχειρησιακά προγράµµατα και οι ετήσιες δράσεις των διοικητικών δοµών, 

προκύπτουν δηλαδή µε λίγα λόγια και οι επί µέρους στόχοι των τµηµάτων και των 

εργαζόµενων σε αυτά) καθορίζονται πλέον στο πλαίσιο ενός συστήµατος 

διακυβέρνησης. Εντός του παραπάνω πλαισίου διενεργείται εξάλλου, τόσο ο 

έλεγχος και η αξιολόγηση όσο και η λογοδοσία, είτε µιλάµε για διοίκηση µέσω 

στόχων είτε για διοίκηση αποτελεσµάτων156. 

 

                                                      
156  Για τους ίδιους λόγους περιλαµβάνεται στην παρούσα εργασία, ως Παράρτηµα 3, µια περιεκτική αναφορά 

στην ψηφιακή πλευρά της σύγχρονης διακυβέρνησης, των µορφών και εργαλείων συµµετοχής, διαφάνειας και 
δηµοκρατίας. Συµπληρώνεται, έτσι, η σύνθεση του εξελισσόµενου περιβάλλοντος στο οποίο καλούνται να 
προγραµµατίσουν - δράσουν  - λειτουργήσουν - υλοποιήσουν τους στόχους τους οι δηµόσιες (και οι 
δηµοτικές) Υπηρεσίες.   
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Την ίδια ώρα που το φιλελεύθερο κοινωνικό κράτος και η αστική 

κοινοβουλευτική δηµοκρατία κυριαρχούσαν στο διεθνές επίπεδο, ως οι απόλυτοι 

νικητές στον ανταγωνισµό µε το µπλοκ των σοσιαλιστικών χωρών, µια εσωτερική 

κρίση του πολιτικού συστήµατος κυοφορούνταν, θέτοντας την νοµιµοποίηση του 

υπό αµφισβήτηση. Σηµαντικός αριθµός πολιτών, αφού στάθηκε για καιρό  κριτικά 

απέναντι στους θεσµούς και αποξενώθηκε, παρέµεινε έκτοτε αποστασιοποιηµένος 

από τη δηµοκρατική διαδικασία. Η πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, που 

επιταχύνθηκε εν τω µεταξύ και συνέβαλε στον µετασχηµατισµό της ΕΟΚ σε 

Ευρωπαϊκή Ένωση, µεταβίβασε µέρος της πολιτικής παραγωγής και της λήψης 

αποφάσεων στα κοινοτικά όργανα, συντελώντας στην διόγκωση του λεγόµενου 

δηµοκρατικού ελλείµµατος.  

Προ των ανωτέρω εξελίξεων, είχαν ήδη συµβεί οι απανωτές οικονοµικές κρίσεις 

της δεκαετίας του 1970, στις οποίες ήδη αναφερθήκαµε. Παράλληλα συνεχίστηκε 

η ραγδαία µετακίνηση της παραδοσιακής βιοµηχανικής παραγωγής αλλά και της 

υψηλής τεχνολογίας σε τρίτες χώρες. Ταυτόχρονα διατηρήθηκε η σταθερά 

αυξητική τάση του προσδόκιµου ζωής στην ∆ύση.  

Οι παράγοντες αυτοί σηµατοδότησαν την αδυναµία των χωρών αυτών να 

χρηµατοδοτήσουν αφενός το κοινωνικό κράτος µε επάρκεια και να διασφαλίσουν 

αφετέρου την ανταγωνιστικότητα των οικονοµιών τους, στα πλαίσια της 

περαιτέρω διεθνοποίησης του εµπορίου και της παγκοσµιοποίησης των 

συναλλαγών και των επικοινωνιών.  

Εκ παραλλήλου, η περιβαλλοντική υποβάθµιση σε παγκόσµια κλίµακα, η µείωση 

του στρώµατος όζοντος στην ατµόσφαιρα αλλά, κυρίως, η κλιµατική αλλαγή 

κατέδειξαν ότι τα έθνη κράτη δεν µπορούσαν να ανταποκριθούν στην απαίτηση 

των πολιτών για αποτελεσµατικές βιώσιµες λύσεις και διεθνείς συµφωνίες. Μη 

κρατικοί φορείς, όπως οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, άρχισαν να παίζουν 

καταλυτικό ρόλο στην διαµόρφωση της κοινής γνώµης και διοργάνωση διεθνών 

διασκέψεων157. 

                                                      
157  http://www.open.edu/openlearn/nature-environment/climate-change/content-section-3.1  
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Η κλιµάκωση των πιέσεων προς τις Ευρωπαϊκές χώρες και η διόγκωση των 

εµπορικών και δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων, οδήγησαν την ενωµένη Ευρώπη στην 

διαµόρφωση νέων στρατηγικών επιδιώξεων, που συνοψίζονται στα εξής: 

• αύξηση της ανταγωνιστικότητας, 

• εξορθολογισµός του προϋπολογισµού και συγκράτηση των κρατικών 

δαπανών, 

• βελτίωση κι εκσυγχρονισµός των υπηρεσιών που παρέχονται και των 

δράσεων που υλοποιούνται σε εθνικό αλλά και κοινοτικό επίπεδο158.  

 

Το Νέο ∆ηµόσιο Μάνατζµεντ που εισήχθη ως απάντηση στην ανάγκη 

επανεξέτασης των δοµών και της λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης, και οι 

αρχές της αποτελεσµατικές διαχείρισης που εφαρµόστηκαν για τη βέλτιστη 

αξιοποίηση των µειωµένων διαθέσιµων κεφαλαίων, καθιέρωσαν προοδευτικά µια 

µάλλον µηχανιστική και οικονοµίστικη159 λογική στις κρατικές υποθέσεις (την 

οποία ο απλός πολίτης ενίοτε περιγράφει επαναλαµβάνοντας την γνωστή ρήση 

του Γεωργίου Παπανδρέου: “όπου οι  αριθµοί ευηµερούν, οι άνθρωποι 

υποφέρουν”) . Τούτο πρακτικά σηµαίνει ότι πολλές αποφάσεις λαµβάνονται εν 

τέλει από τους τεχνοκράτες και σύµφωνα µε ορισµένους πάγιους χρυσούς (ή και 

ψυχρούς θα µπορούσε να ειπωθεί) κανόνες που έχουν στην πορεία καθοριστεί από 

διεθνείς Οργανισµούς ή θεσµικά Όργανα υπερεθνικών Ενώσεων (Παγκόσµια 

Τράπεζα, ΟΟΣΑ, ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κλπ), 

ουσιαστικά πέρα από τις όποιες κατευθύνσεις δίνει η εκάστοτε πολιτική ηγεσία. 

Το φαινόµενο αυτό άσκησε µια (ιδιαιτέρως αρνητική) παράπλευρη επίδραση στην 

δράση των πολιτικών κοµµάτων και στις ηγεσίες τους διεθνώς, µε την έννοια ότι 

αποδείχτηκαν κατ' επανάληψη ανακόλουθοι και ασυνεπείς στην σύγκριση µεταξύ 

διακηρύξεων, πολιτικών προγραµµάτων και της πρακτικής κατά την άσκηση της 

εξουσίας. Η αναξιοπιστία που χρεώθηκε το πολιτικό Σύστηµα, ως συνέπεια των 

                                                      
158  

Σηµείωση: Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2006, Σχέδιο δράσης i2010 για την  
 ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Επιτάχυνση της θέσπισης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην  
 Ευρώπη προς όφελος όλων [COM (2006) 173]. 
159  Ο οικονοµισµός απετέλεσε ιδεολογικό – πολιτικό ρεύµα που υπερτόνιζε τον οικονοµικό παράγοντα στην 

ερµηνεία της κοινωνικής εξέλιξης, στο: www.lexigram.gr    
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ανωτέρω, αποµάκρυνε έτι περισσότερο µεγάλες κοινωνικές οµάδες από την 

δηµοκρατική διαδικασία, περιορίζοντας σε ιστορικό χαµηλό (για να 

χρησιµοποιήσουµε µια αγοραία έκφραση του συρµού) την νοµιµοποίηση των 

κυβερνήσεων και των πολιτικών αποφάσεων160. 

 

Αυτή η σύνθετη και επίµονη εντροπία, πολιτική αλλά και κοινωνική αναστάτωση, 

θεσµική αλλά ταυτόχρονα αξιακή απορρύθµιση, δηµιούργησε συνθήκες 

επικινδυνότητας. Σε ένα τόσο δυσοίωνο περιβάλλον, ύστερα από ποικίλες 

ζυµώσεις, διαφοροποιήθηκε η αντίληψη για ένα βιώσιµο τρόπο άσκησης της 

εξουσίας στο µέλλον.    Νεοεισερχόµενες έννοιες, όπως η χρηµατοοικονοµική 

µόχλευση161 των κρατικών κεφαλαίων µε την συνδροµή πιστωτικών και άλλων 

ιδρυµάτων και φορέων162, οι συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα163 καθώς 

και η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην δηµόσια 

διοίκηση164 έκαναν την εµφάνισή τους δυναµικά. Παράλληλα αναδείχθηκαν εκείνοι 

οι θεσµοί διαφάνειας και διαβούλευσης όπως και οι διαδικασίες συµµετοχής 

πολιτών, οργανώσεων και επιχειρήσεων στην διαµόρφωση πολιτικών και τη λήψη 

αποφάσεων, που ονοµατίστηκαν συνολικά µε τον αγγλοσαξονικό όρο 

“governance”, στα ελληνικά: ∆ιακυβέρνηση. 

                                                      
160  Είναι καίριο να τονιστεί εδώ η άποψή µας ότι, όσα αναφέρονται για τις εξελίξεις στα φιλελεύθερα κράτη δεν 

συµπίπτουν χρονικά µε τα διαλαµβανόµενα στην Ελλάδα, που, όντως, συνιστά ειδική περίπτωση. Οι 
ιδιάζουσες πολιτικές συνθήκες και η απολυταρχία του λαϊκισµού, σε συνδυασµό µε τις προτεραιότητες του 
ευρωπαϊκού κατεστηµένου κατά τις δεκαετίες 1990 και 2000 (που έθεσαν σε αναστολή κάθε διάθεση για άµεσο 
έλεγχο των τεκταινόµενων) είχαν ως συνέπεια την αλόγιστη διόγκωση των υποχρεώσεων του κράτους και του 
δηµόσιου χρέους, πέρα από κάθε λογική. Η ανώµαλη προσγείωση στην σκληρή πραγµατικότητα, που συνιστά 
η ουσιαστική χρεοκοπία της χώρας και η µέγγενη του Μνηµονίου αποτέλεσε την θλιβερή εντόπια εκδοχή της 
Μεταρρύθµισης του κράτους.  

161  el.wikipedia.org/wiki/Χρηµατοοικονοµική_µόχλευση   
162  http://www.euro2day.gr/specials/dr_money/article/1262520/mohlefsh-gia-hrhma-stis-mikromesaies-

etaireies.html  
  Το κράτος συγκεντρώνει ένα σύνολο κεφαλαίων για την εφαρµογή πολιτικών και επιχειρησιακών 

αναπτυξιακών προγραµµάτων, τα οποία δεν επαρκούν. ∆ηµοσιοποιούνται τα σχέδια και παρέχεται κρατική 
εγγύηση, µε σκοπό την προσέλκυση ενδιαφερόµενων επενδυτών για τη συµπλήρωση (µόχλευση) των 
κεφαλαίων αυτών µέσω του ιδιωτικού τοµέα). 

163  Ο όρος Σ∆ΙΤ χαρακτηρίζει µια µορφή συνεργασίας των δηµοσίων αρχών µε τον κόσµο των επιχειρήσεων και 
αποσκοπούν στην εξασφάλιση της χρηµατοδότησης, της κατασκευής, της ανακαίνισης, της διαχείρισης ή της 
συντήρησης µιας υποδοµής ή στην παροχή µιας υπηρεσίας. 
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/public_procurement/l22012  

164  “Στην ανάγκη χρήσης των νέων τεχνολογιών και στις προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση προς αυτήν την 
κατεύθυνση αναφέρθηκε ο υπουργός Εσωτερικών Π. Παυλόπουλος, µιλώντας σε εκδήλωση στο πλαίσιο του 
MONEY SHOW – 2006”. ∆ες στην ∆/νση: 

 http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/grafeiotypou/news/opis_news/general/paulopoulos.htm . Η Ελλάδα 
κινήθηκε µε καθυστέρηση και σε αυτό το ζήτηµα, µε τα πιο γρήγορα βήµατα να γίνονται, δυστυχώς, στα 
χρόνια του Μνηµονίου. 
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Πρόκειται βέβαια για µια διαφοροποιηµένη, σχετικά πρόσφατα, εννοιολόγηση 

της λέξης, που έχει πάντως ελληνική προέλευση. Ως όρος, χρησιµοποιήθηκε ήδη 

στην κλασσική αρχαιότητα165. Στην σύγχρονη εποχή είχε κατ' αρχήν την έννοια 

της µεθοδολογίας για την άσκηση της εξουσίας και την εφαρµογή των πολιτικών. 

Ο Fukuyama διατυπώνει έναν σχετικό ορισµό, λέγοντας ότι διακυβέρνηση είναι 

µια ικανότητα της κυβέρνησης να δηµιουργεί και να εφαρµόζει κανόνες αλλά και 

να παρέχει υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν η κυβέρνηση αυτή είναι δηµοκρατική ή 

όχι166.  

  

Ο νεωτερισµός που επήλθε µε την πρόσφατη ανανεωµένη εισαγωγή του όρου 

στα δηµόσια πράγµατα167 ήταν απαραίτητος και η διαφοροποίησή του σε σχέση µε 

το παρελθόν θεωρείται προφανής από τον Παναγιώτη Καρκατσούλη, εφόσον: “η 

λήψη των αποφάσεων δεν είναι πλέον, υπόθεση ενός εξουσιοδοτηµένου οργάνου, 

όπως στην κλασσική µεθοδολογική προσέγγιση, αλλά µια συλλογική υπόθεση 

περισσότερων εταίρων και η ∆ιακυβέρνηση έρχεται να θέσει αυτούς ακριβώς τους 

κανόνες168”.  

Οι James N. Rosenau και Mary Durfee ορίζουν ως διακυβέρνηση την µέθοδο δια 

της οποίας µια οργάνωση ή κοινότητα κυβερνά τον εαυτό της, ενόσω η δυναµική 

της επικοινωνίας και του ελέγχου βρίσκεται στο επίκεντρο της διαδικασίας169. 

Κατά τον Marc Hufty σχετίζεται µε την διαδικασία αλληλεπίδρασης και λήψης 

αποφάσεων µεταξύ εµπλεκόµενων σε ένα συλλογικό πρόβληµα δρώντων, που 
                                                      
165  Στο Λεξικό Κοινής Ελληνικής του Ιδρύµατος Μ. Τριανταφυλίδη (εκδόσεις Ινστιτούτου Νεοελληνικών 

Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου, Θεσσαλονίκη - 1998), ως διακυβέρνηση εννοιολογείται η 
άσκηση της πολιτικής εξουσίας. Σύµφωνα µε τους Tony Fitzpatrick, Huck-Ju Kwon, Nick Manning, James 
Midgley & Gillian Pascalltο, προέρχεται από τις αρχαίες λέξεις: “κυβερνάν”, που σηµαίνει την πηδαλιούχηση 
πλοίου και: “κυβερνήτης” (στο “International Encyclopedia of Social Policy”, p. 554). 

166  Fucuyama F., 2013, “What is Governance; CGD Working Paper 314, Washington DC, 
http://www.cgdev.org/content/publications/detail/1426906 . 

167   Αναπτύχθηκε κατ’ αρχήν και χρησιµοποιήθηκε αποτελεσµατικά στον κόσµο των επιχειρήσεων, ως εταιρική 
∆ιακυβέρνηση, µια έννοια Αγγλοσαξονικής προέλευσης, που ουσιαστικά στηρίζεται στην πεποίθηση ότι το 
συµφέρον των εσωτερικών (Συµβούλιο - ∆ιοίκηση - εργαζόµενοι) και εξωτερικών (µέτοχοι, προµηθευτές, 
πελάτες κλπ) ενδιαφερόµενων (συµµετεχόντων-stakeholders) συνάδει µε τον κατάλληλο εσωτερικό έλεγχο 
και την εύστοχη εκτίµηση αποτελεσµάτων. ∆ες σχετικά στο: Government, Governance, Corporate 
Governance in Public Sector, Why and How, The Netherlands Ministry of Finance, Government Audit Policy 
Directorate (DAR), Εισαγωγή, σελ. 6, www.ecgi.org_codes_public_sector.pdf   

168  Καρκατσούλης Π., Η ∆ιακυβέρνηση ως περιεχόµενο και διαδικασία λήψης απόφασης για δηµόσιες 
υποθέσεις, στο http://topotami.gr/dimosia-dioikisi/diakivernisi-os-phenomeno-ke-diadikasia-lipsis-apofasis-
gia-dimosies-ipothesis/  

169  Rosenau J. N., Durfee M., Thinking Theory Thoroughly: Coherent Approaches to an Incoherent World, 1995, 
Westview Press – Boulder - Col. USA, p. 14. 
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οδηγεί στην δηµιουργία, την ενίσχυση ή την αναπαραγωγή κοινωνικών νορµών και 

θεσµών170, ενώ ο Head σηµειώνει πως αφορά “τις θεσµικές ρυθµίσεις που 

διαµορφώνονται µεταξύ κράτους, αγοράς και κοινωνίας, σχετικά µε την 

συζήτηση, την εξέταση, τη λήψη αποφάσεων, την ιεράρχηση, τη χρηµατοδότηση, 

την υλοποίηση και την αξιολόγηση των δηµόσιων πολιτικών171”.  

Έτσι, η κοινωνία και οι οργανώσεις πολιτών, η αγορά και οι ενώσεις 

επαγγελµατιών αναδεικνύονται, πλέον, ως βασικοί δρώντες κατά τη διαµόρφωση 

πολιτικών και ρυθµίσεων.  

Σηµαντικά πεδία δράσης στην δηµόσια σφαίρα, όπως είναι η χάραξη, η δόµηση 

και η εφαρµογή πολιτικών, που ως τώρα οργανώνονταν από το κράτος ή την 

τοπική διοίκηση, επιζητείται πια να λαµβάνουν χώρα µε την ενεργό συµµετοχή 

ιδιωτικών οικονοµικών παραγόντων αλλά και της κοινωνίας πολιτών172. Για τον 

λόγο αυτό θεωρείται κρίσιµο η ίδια η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση να µπορεί και να θέλει να 

διαθέσει στους συµµετέχοντες το περιβάλλον εκείνο και τα εργαλεία ώστε η 

αλληλεπίδραση να αποφέρει µια διαφανή και έντιµη διακυβέρνηση, µειώνοντας 

παράλληλα τα γραφειοκρατικά αγκάθια µε σκοπό την βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας173.    

Η συγκεκριµένη αντίληψη µπορεί να συνεισφέρει στην επίλυση χρόνιων 

προβληµάτων, την ανάπτυξη εξειδικευµένων ρυθµίσεων και καλών πρακτικών, 

αλλά και στην κοινωνική ειρήνη. Εξάλλου, είναι τέτοια η συνθετότητα των 

πολιτικοκοινωνικών ζητηµάτων του καιρού µας (όπως για παράδειγµα η ανεργία 

των νέων, η γήρανση του πληθυσµού, οι ραγδαίες αλλαγές στην παγκόσµια 

οικονοµική γεωγραφία, το µεταναστευτικό ρεύµα, η περιβαλλοντική επιβάρυνση, η 

διαχείριση των απορριµµάτων) και ταυτόχρονα τόσο µεγάλη η εξειδίκευση που 

συνοδεύει την τεχνολογική πρόοδο,  ώστε δεν υπάρχει πλέον κανένας από τους 

ενδεχόµενους δρώντες σε µια δηµόσια υπόθεση (διεθνείς οργανισµοί, κράτος, 

                                                      
170  Hufty M., “Investigating Policy Processes: The Governance Analytical Framework”, στο Wiesmann U., 

Hurni H. et al., Research for Sustainable Development: Foundations, Experiences and Perspectives, 2011, 
Bern, Geographica Bernencia, p. 409. 

171  Head B. W., 2005, ‘Governance’, in P. Saunders and J. Walter (eds), Ideas and Influence: Social Science and 
Public Policy in Australia, UNSW Press, Sydney (pp.44-63), p. 44.  

172  Swyngedouw E. (2005), Governance Innovation and the Citizen. The Janus Face of Governance-beyond-the-
State, Urban Studies – October 2005, 42: (1991 – 2006), p. 1992. 

173  Ryan C., Ng C., “Public Sector Corporate Governance Disclosures: An Examination of Annual Reporting 
Practices” στο: Queensland, Australian Journal of Public Administration, June 2000, vol. 59, no. 2, Blackwell 
Publishing Ltd (pp. 11-23) p. 11.  
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αυτοδιοίκηση, ανεξάρτητες αρχές και φορείς, ιδιώτες, επιχειρήσεις, οργανώσεις, 

σύλλογοι, πολίτες) που να κατέχει την αναγκαία γνώση, την εµπειρία αλλά και το 

σύνολο της πληροφορίας που απαιτείται για την αποτελεσµατική χρήση των 

διαθέσιµων εργαλείων174. 

 

Αρχές διακυβέρνησης 

Η ανεξάρτητη επιτροπή για την ∆ιακυβέρνηση στις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες του 

Ηνωµένου Βασιλείου, διέβλεψε έξι θεµελιώδεις αρχές καλής διακυβέρνησης. 

Σύµφωνα µε το Πρότυπο Καλής ∆ιακυβέρνησης που εξέδωσε το 2004175, οι 

απαιτήσεις καλής διακυβέρνησης ικανοποιούνται από τα εξής: 

• Εστίαση στον σκοπό του Οργανισµού και στα δοκούµενα αποτελέσµατα για 

τους πολίτες και τους χρήστες των δηµόσιων υπηρεσιών. Πρέπει την ίδια 

στιγµή να εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται, 

έτσι ώστε να τεκµηριώνεται ότι οι εισπραττόµενοι φόροι αποφέρουν 

καρπούς. 

• Αποτελεσµατική εκτέλεση σαφώς προσδιορισµένων λειτουργιών και ρόλων. 

Η κυβέρνηση (ή η τοπική Αρχή) αλλά και τα διοικητικά συµβούλια των 

κρατικών οργανισµών οφείλουν να γνωστοποιούν σε κάθε ενδιαφερόµενο 

(µε δηµόσιο έγγραφο) τις αντιλήψεις του φορέα σχετικά µε την 

διακυβέρνηση. Τόσο ο τρόπος λειτουργίας της διοίκησης όσο και τα 

καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των εκτελεστικών ή µη εκτελεστικών 

στελεχών θα πρέπει να είναι σαφείς και κατανοητοί σε όλους, επιπλέον δε 

να διασφαλίζεται ότι εκπληρώνονται. Παράλληλα, οι σχέσεις και οι ρόλοι 

µεταξύ κυβερνώντων, δηµόσιων λειτουργών και των πολιτών δέον όπως 

είναι ξεκάθαροι. 

• Προώθηση των αξιών που αφορούν στο σύνολο του Οργανισµού και 

ανάδειξη των αρχών της καλής διακυβέρνησης µέσα από την δέουσα στάση 
                                                      
174  Kooiman, J. (1993) Social Political Governance: Introduction. στο Modern Governance: New Government-

Society Interactions, του ιδίου, SAGE Publications – London, (p. 1-6), p. 4. 
175  The Good Governance Standard for Public Services, Independent Commission for Good Governance in 

Public Services (Office for Public Management Ltd – The Chartered Institute of Public Finance and 
Accountancy), 2004, Hackney Press Ltd – London UK, p. 7 – 26. 

 www.jrf.org.uk/system/the_good_gonervance_standard_for_Public_Services/1898531862.pdf  
  Πρόκειται για έναν οδηγό για την εφαρµογή καλής διακυβέρνησης, που, όπως αναφέρει στην εισαγωγή του 

(σελ. 1) απευθύνεται τόσο στους κυβερνώντες και τους δηµόσιους λειτουργούς, όσο και σε µεµονωµένα 
άτοµα και οµάδες που ενδιαφέρονται να εντρυφήσουν στην αποτελεσµατικότητα της διακυβέρνησης.   
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και συµπεριφορά. Η καλή διακυβέρνηση πηγάζει από µια κοινή αντίληψη 

ηθικής και κουλτούρας αλλά και, περαιτέρω, ισχυροποιείται µέσω 

καθιέρωσης συστηµάτων και δοµών. Θεµελιώνεται δε στις ακόλουθες επτά 

(7) αρχές που διέπουν την αλληλεπίδραση των πολιτών στην δηµόσια ζωή 

(“Nolan Principles176”): ανιδιοτέλεια, ακεραιότητα, αντικειµενικότητα, 

υπευθυνότητα, ειλικρίνεια, τιµιότητα, ηγεσία. Απαιτείται, παράλληλα, 

µεγάλη προσοχή ώστε να µην συγκρούονται οι προσωπικές επιδιώξεις των 

ασκούντων την εξουσία µε τους σκοπούς και τις αξίες του Οργανισµού. 

• Λήψη αποφάσεων µε διαφάνεια, αφού έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι 

αναγκαίες πληροφορίες. Αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων. Στην  

διακυβέρνηση, η λήψη αποφάσεων είναι µια σύνθετη διαδικασία, που 

συνιστά µια πρόκληση για τις Αρχές, εφόσον οφείλουν µε τις αποφάσεις 

αυτές να συνεκτιµούν και να ενισχύουν τους µεσοπρόθεσµους και 

µακροπρόθεσµους σκοπούς (αποστολή και στρατηγική κατεύθυνση) αλλά 

και τις αξίες της Οργάνωσης. Έτσι η καλή πληροφόρηση αποτελεί κρίσιµο 

παράγοντα επιτυχίας, όπως και η εφαρµογή αποτελεσµατικού συστήµατος 

διαχείρισης των διοικητικών κινδύνων και κρίσεων. 

• Ανάπτυξη της ικανότητας και επιδεξιότητας της ασκούντων  την εξουσία 

(αλλά και της διοίκησης) να είναι αποτελεσµατικοί. Θα πρέπει για τον σκοπό 

αυτό να διασφαλίζεται ότι οι εκλεγµένοι αλλά και οι διορισµένοι πολιτικοί 

προϊστάµενοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, τη γνώση αλλά και την 

εµπειρία για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους. Την ίδια στιγµή η 

ανάγκη για ανανέωση και οι νέες αντιλήψεις στην δράση που εισάγουν οι 

εκλεγµένοι κάθε φορά αλλά και τα διοικητικά συµβούλια, υποκαθιστώντας 

παραδοσιακές λογικές, θα πρέπει να παρουσιάζονται και να εξηγούνται 

επαρκώς, ώστε να διατηρείται µια ισορροπία και µια συνέχεια στα δηµόσια 

πράγµατα. 

• ∆έσµευση των συµµετεχόντων (δρώντων) στους σκοπούς της 

διακυβέρνησης και εφαρµογή της λογοδοσίας στην πράξη. Θα πρέπει να 

είναι σαφές, τόσο για την διοίκηση και το προσωπικό, όσο και στους πολίτες 

                                                      
176  The Committee on Standards in Public Life (Nolan Committee) έθεσε επτά (7) αρχές στην δηµόσια ζωή για 

τις οποίες έκρινε ότι τυγχάνουν εφαρµογής για όλους, σε κάθε δηµόσια υπηρεσία.  
https://www.gov.uk/government/publications/the-7-principles-of-public-life-2 .  
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το ποιος λογοδοτεί σε ποιόν και γιατί, ένα καθορισµένο ενεργό σύστηµα, 

εντός του οργανισµού αλλά και προς τους πολίτες. Καθήκοντα, στοχοθεσία 

και αξιολόγηση σηµαίνουν την ανάπτυξη σχέσεων, διαλόγου και 

συµφωνηµένων διαδικασιών. Με την ίδια λογική είναι αναγκαίο να 

καθορίζεται και η εµπλοκή των εργαζόµενων και των αντιπροσώπων τους 

στην λήψη αποφάσεων. Η διοίκηση / ηγεσία προσδιορίζει, τέλος, το πλαίσιο 

των σχέσεων και της συνεργασίας µε τους θεσµικούς συµµέτοχους στο 

σύστηµα διακυβέρνησης. 

 

Μια άλλη προσέγγιση για τις βασικές αρχές καλής δηµόσιας διακυβέρνησης 

περιλαµβάνεται στο Σχέδιο ∆ιαβούλευσης για ένα διεθνές πλαίσιο καλής 

διακυβέρνησης στον δηµόσιο τοµέα, που συνέταξαν από κοινού το βρετανικό 

Ινστιτούτο ∆ηµόσιων Χρηµατοοικονοµικών και Λογιστικής (CIPFA) και η ∆ιεθνής 

Ένωση Λογιστών (IFAC) τον Σεπτέµβριο του 2013177.  

Σύµφωνα µε το κείµενο, η λειτουργία της χρηστής δηµόσιας διακυβέρνησης έχει 

ως κύριο σκοπό να εξασφαλίσει το δηµόσιο συµφέρον σε κάθε περίπτωση. Για να 

εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, η δράση που αναπτύσσεται πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από ακεραιότητα και αφοσίωση στους κανόνες δικαίου. Είναι 

παράλληλα αναγκαία η ειλικρινής και πλήρης δέσµευση των συµµετεχόντων. 

 

Επιπλέον, ως άλλες προϋποθέσεις θεωρούνται:    

^̂̂̂ Ο προσδιορισµός αποτελεσµάτων που δύναται να αποτυπωθούν σε βιώσιµα 

οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.    

^̂̂̂ Ο καθορισµός των παρεµβάσεων εκείνων που βελτιστοποιούν την 

πραγµατοποίηση του επιδιωκόµενου αποτελέσµατος.    

^̂̂̂ Ανάπτυξη των δυνατοτήτων του Οργανισµού, περιλαµβανοµένων  των 

δεξιοτήτων της ηγεσίας του αλλά και των στελεχών ως άτοµα.    

^̂̂̂ ∆ιαχείριση των κινδύνων και των επιδόσεων µέσω ενός ισχυρού συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου και στιβαρής χρηµατοοικονοµικής διοίκησης.    

                                                      
177  International Framework for Good Governance in the Public Sector, Consulting Druft, The Chartered 

Institute of Public Finance & Accountancy – International Federation of Accountants, Published by IFAC, 
2013, www.cipfa.org, p. 11.  
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^̂̂̂ Εφαρµογή καλών πρακτικών µε διαφάνεια και υποβολή εκθέσεων για 

αποτελεσµατική λογοδοσία178.  

  

Πέραν αυτών, αξίζει να τονιστούν επιπλέον δύο ζεύγη κύριων αναλυτικών 

διακρίσεων, που επαναλαµβάνονται στην σχετική βιβλιογραφία και χαρακτηρίζουν 

την έννοια της ∆ιακυβέρνησης στον δηµόσιο τοµέα:    

>>>> Οριζόντια ολοκλήρωση, δηλαδή ένας διαρκής συντονισµός µεταξύ 

διαφορετικών τοµέων της πολιτικής, ώστε οι επιµέρους πολιτικές (π.χ. 

Οικονοµικών, εργασίας, κοινωνικής πρόνοιας) να διασυνδέονται και το 

αποτέλεσµα να λαµβάνει στρατηγικά χαρακτηριστικά (Horizontal Integration).    

>>>> Κάθετη ολοκλήρωση, ήτοι αλληλεπίδραση µεταξύ υπερεθνικών, εθνικών και 

αυτοδιοικητικών Αρχών, αλλά και των Οργανώσεις των Πολιτών και των 

επιχειρήσεων, µε σκοπό εν τέλει την ενιαία δράση, την αποκέντρωση και την 

συνεργασία δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα για καλύτερα αποτελέσµατα 

(Vertical Integration).    

                    >>>> Αυστηροί, τυπικοί, δοµικοί κανόνες (νόµοι, διατάγµατα, εγκύκλιοι, 

κανονισµοί κλπ) στην λήψη αποφάσεων [hard-law], η επιρροή των οποίων 

βαίνει µειούµενη όσο ωριµάζει η διακυβέρνηση.    

>>>> Ήπιας, άτυπης µορφής ρυθµίσεις (διάλογοι, διαπραγµατεύσεις, 

συνεννοήσεις, συµφωνίες, οδικοί χάρτες, ένα σύνολο των εργαλείων 

οριζόµενο ως soft-law), που τείνουν να διευρύνουν την συµµετοχή τους στην 

παραγωγή πολιτικής179. 

 

∆εν θα πρέπει να µείνουν εκτός ειδικής αναφοράς και τα παρακάτω σηµαντικά 

στοιχεία που διακρίνουν την νέα αντίληψη διακυβέρνησης:   

1. Η συµµετοχή πολλών και διαφορετικών ενδιαφερόµενων (ονοµατίζονται 

κατά περίπτωση ως ενδιαφερόµενοι, δρώντες, παίκτες ή διακυβευµατούχοι 

[stakeholdrers]) στον σχεδιασµό και την εφαρµογή των πολιτικών180. 

                                                      
178  www.itac.org/system/files/publications/files/Good-Gonernance-in-the-Public-sector.pdf   
179  http://press.edu.au/bookworm/view/Public+Sector+Gonernance+in+Australia/9661/ch01.html Dimensions of 

Governance for Public Sector, by Edwards M., Halligan J., Horrigan B., Nicoll G. 
180  http://governancepro.com/news  
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2. H προϋπόθεση εκσυγχρονισµού, αναδιοργάνωσης, ευελιξίας και αλλαγής 

νοοτροπίας της διοίκησης, ώστε να δύναται να ανταποκριθεί στην οριζόντια και 

την κάθετη ολοκλήρωση.  

3. Η πρωτοκαθεδρία των διαδικασιών διαπραγµάτευσης, σε αντίθεση µε τις 

παραδοσιακές µορφές άσκησης της εξουσίας και τις ιεραρχικές δοµές. Λήψη 

απόφασης εδώ σηµαίνει την κατάληξη διαβουλεύσεων και ανταλλαγής 

προτάσεων ώσπου να προκύψει µιας κάποιας µορφής συµφωνία (ρύθµιση, 

νοµοθέτηση, Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα [Σ∆ΙΤ], µόχλευση 

κεφαλαίων κλπ). 

4. Η ανάπτυξη µιας συνεργατικής µαθησιακής κουλτούρας σε όλους τους 

συµµετέχοντες στην ∆ιακυβέρνηση, έτσι ώστε η γνώση που παράγεται σε κάθε 

επίπεδο και διαδικασία να δύναται στην συνέχεια να χρησιµοποιηθεί από όλους. 

Τυγχάνει εφαρµογής και εδώ η οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση.   

 

Οµάδες Πίεσης 

Οµάδες Πίεσης, οµάδες συµφερόντων ή Λόµπι (Lobbies) έχει επικρατήσει να 

ονοµάζονται οι συλλογικότητες που προσπαθούν να επηρεάσουν τα όργανα της 

εκτελεστικής αλλά και της νοµοθετικής εξουσίας, µε σκοπό την πλέον 

συµφέρουσα για τα µέλη τους, ή και για το κοινωνικό σύνολο εν γένει, απόφαση, 

λύση ή ρύθµιση181. 

Μια άλλη, ακαδηµαϊκή διατύπωση, ορίζει την Οµάδα Πίεσης ως “µια οργάνωση 

που δηµιουργήθηκε µε σκοπό την υπεράσπιση συµφερόντων και που ασκεί πίεση 

στις δηµόσιες αρχές για να τους αποσπάσει αποφάσεις σύµφωνες µε 

συγκεκριµένα συµφέροντα 182“.   

Οι σύγχρονες δηµοκρατίες αναγορεύοντας τον πλουραλισµό ως θεµελιώδες 

στοιχείο της κοινωνικής δοµής και της πολιτειακής  τους συγκρότησης, 

αναγνωρίζουν παράλληλα την νοµιµότητα - ηθική αλλά και τυπική - της δράσης 

των οµάδων αυτών183, λόγω και της απουσίας εµποδίων στην ανάπτυξη της κάθε 

συλλογικής δράσης (εντός των ρυθµιστικών πλαισίων, βεβαίως).  

                                                      
181  http://el.wikipedia.org/wiki/οµάδες-πίεσης.  
182  Schwartzenberg R.G., Πολιτική Κοινωνιολογία, τόµος 2, 1984, εκδ. Παρατηρητής - Θεσσαλονίκη, σελ. 363.  
183  Αξίζει να σηµειωθεί, εδώ, η άποψη της Καλλιόπης Σπανού (από το βιβλίο της: «Ελληνική ∆ιοίκηση και 

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση», 2001, εκδ. Παπαζήση - Αθήνα, σελ. 113), ότι: «στην Ελλάδα οι οµάδες 
συµφερόντων φαίνονται ανίκανες να προωθήσουν στόχους που επεκτείνονται πέραν των συντεχνιακών 
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Οι θεσµοί διακυβέρνησης πολλαπλών επιπέδων που αναπτύσσονται συν τω 

χρόνω εµπλέκουν στις διαδικασίες κανονιστικών ρυθµίσεων και στην λήψη 

αποφάσεων µεγάλο αριθµό συµµετεχόντων. Εποµένως, “η ποικιλία φορέων που 

δραστηριοποιούνται και η αλληλεπίδρασή τους µε τους κρατικούς δρώντες σε ένα 

µη ιεραρχηµένο σύστηµα διακυβέρνησης, όχι απλώς επιτρέπει αλλά επιβάλλει τη 

συµµετοχή των οµάδων-συµφερόντων ώστε να εξασφαλιστεί η ευρεία συναίνεση 

και η νοµιµοποίηση των αποφάσεων184”. 

Η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευνοεί την ανάδειξη και εµπλοκή των 

οµάδων συµφερόντων στις κοινοτικές διαδικασίας, ως αποτέλεσµα αφενός της 

προσπάθειας πολυάριθµων φορέων δράσης να αυξήσουν την επιρροή τους185, 

αφετέρου της σκόπιµης στρατηγικής δικτύωσης που χρησιµοποιούν τα ευρωπαϊκά 

όργανα για να αντλήσουν νοµιµοποίηση των προωθούµενων πολιτικών186. Η εν 

λόγω ιδιαίτερη ευρωπαϊκή αντίληψη περί της χάραξης της πολιτικής επιτρέπει 

στις οµάδες αυτές να ενισχύσουν την επιρροή αλλά και τη συµµετοχή τους και σε 

εθνικό επίπεδο187. Η πολύ-επίπεδη δοµή της Ε.Ε. παρέχει ευάριθµες δυνατότητες 

στις Οµάδες Πίεσης για πρόσβαση στα θεσµικά κέντρα και τις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων της Ένωσης188. 

 

Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφονται επιγραµµατικά οι κύριες διαφορές µεταξύ 

παραδοσιακής κυβέρνησης και διακυβέρνησης189189189189 :    

Κυβέρνηση (Government)Κυβέρνηση (Government)Κυβέρνηση (Government)Κυβέρνηση (Government)    ∆ιακυβέρνηση (Go∆ιακυβέρνηση (Go∆ιακυβέρνηση (Go∆ιακυβέρνηση (Govvvvernance)ernance)ernance)ernance) 

Καθορισµένοι συµµετέχοντες, συνδεδεµένοι 

µε το Κράτος  

Κρατικοί και µη κρατικοί συµµετέχοντες, 

συµπεριλαµβανοµένων και ΜΚΟ  

Γραµµικό Μοντέλο   ∆ικτυακό Μοντέλο 

                                                                                                                                                                        
διεκδικήσεων και να εκτιµήσουν ρεαλιστικά ευρύτερες δεσµεύσεις και περιορισµούς». Θα συµφωνήσουµε µαζί 
της, σε ένα ζήτηµα κρίσιµα επίκαιρο που αποτελεί βέβαια ένα µόνο από τα πολλά αγκάθια στην εναγώνια 
προσπάθεια να απεµπλακεί η χώρα µας από την δίνη της κρίσης.   

184  http://www.ekem.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=336:o-rolos-ton-omadon-piesis-
symferonton-lobbies-stin-eyropaiki-enosi&catid=15:2008-05-12-11-28-15&Itemid=68  

185  Cowles M. G., Setting the Agenta for a New Europe: The ERT and EC, Journal of Common Market Studies, 
vol. 33, no. 4, 1995, p. 505-514.  

186  Haas E. B., The Uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces, 1950-1957, 1958, Stevens and 
Sons - London, p. 162 – 166.  

187  Σπανού Κ., Ελληνική ∆ιοίκηση και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, 2001, εκδ. Παπαζήση - Αθήνα, σελ. 24. 
188  Nugent N., Πολιτική και ∆ιακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2003, Εκδ. Σαββάλας – Αθήνα, σελ. 388.  
189  www.open.edu/openlearn/nature-environment/environmental-science/climate-change/gonernance-citizenship-

and-sustainability/content-section-3.1  
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∆ιοικητικές αποφάσεις που εκπορεύονται 

από την κορυφή της ιεραρχίας (top – down)  

Πολυ-επίπεδη διάρθρωση 

Παραδοσιακοί θεσµοί και διαδικασίες Εξελισσόµενες και συνεχώς βελτιούµενες 

διαδικασίες  

Εκπροσώπηση – αντιπροσώπευση των 

πολιτών µέσω των εκλογών 

Άµεση συµµετοχή πολιτών και οργανώσεων στο 

γίγνεσθαι 

Κυριαρχία µέσω της επιβολής της ισχύος 

πιθανό να είναι απαραίτητη για να 

διασφαλιστεί η ευρεία αποδοχή µιας 

απόφασης. 

Η ισχύς είναι διασκορπισµένη ή δυσδιάκριτη. Η 

αποδοχή και η υποστήριξη των αποφάσεων από 

όλους, εδράζεται στην συµµετοχή τους κατά 

την διαδικασία διαµόρφωσης των αποφάσεων 

αυτών. 

 

Όταν οι αρχές και οι θεσµοί της σύγχρονης ∆ηµόσιας ∆ιακυβέρνησης  

υιοθετηθούν (κάτι που συνέβη στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης), 

αναπτύσσονται προοδευτικά, ωριµάζουν και διαχέονται σε όλα τα διοικητικά 

επίπεδα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα ενσωµάτωσης των αρχών αυτών στο 

νοµοθετικό πλαίσιο της ελληνικής διοίκησης είναι η πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση, 

όπως θα δούµε στο επόµενο κεφάλαιο.  
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Η ∆ιακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ελληνική Πρωτοβάθµια Η ∆ιακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ελληνική Πρωτοβάθµια Η ∆ιακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ελληνική Πρωτοβάθµια Η ∆ιακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ελληνική Πρωτοβάθµια     
Αυτοδιοίκηση.Αυτοδιοίκηση.Αυτοδιοίκηση.Αυτοδιοίκηση. 
 
Ήδη, από το 2003, στα πλαίσια της Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

µεταρρύθµιση της Ευρωπαϊκής ∆ιακυβέρνησης190 και αφού προηγήθηκε η 

διαβούλευση της αντίστοιχης Λευκής Βίβλου191, προτάθηκε ένα πακέτο 

παρεµβάσεων, που επικεντρώθηκε σε τέσσερις κατευθύνσεις: 

 

1.1.1.1.  Μεγαλύτερη συµµετοχή των µη θεσµικών συντελεστών στην χάραξη και (ως Μεγαλύτερη συµµετοχή των µη θεσµικών συντελεστών στην χάραξη και (ως Μεγαλύτερη συµµετοχή των µη θεσµικών συντελεστών στην χάραξη και (ως Μεγαλύτερη συµµετοχή των µη θεσµικών συντελεστών στην χάραξη και (ως 

ένα βαθµό) την εφαρµογή πολιτικώνένα βαθµό) την εφαρµογή πολιτικώνένα βαθµό) την εφαρµογή πολιτικώνένα βαθµό) την εφαρµογή πολιτικών, προκειµένου να έλθει η Ένωση πιο κοντά 

στους πολίτες. Για τον σκοπό αυτό καθορίστηκαν οι παρακάτω επί µέρους 

άξονες, 

•  Βελτίωση της πληροφόρησης, της αµεσότητας και της διαφάνειας, για 

έναν πιο ανοικτό τρόπο λειτουργίας της Ένωσης, έτσι ώστε να 

εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή επικοινωνία των παραγόντων του 

δηµόσιου τοµέα µε τους πολίτες της Ευρώπης192.  

      Στην προσπάθεια αυτή συνέβαλαν πρωτοβουλίες όπως η θεσµοθέτηση 

της ανεµπόδιστης πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα των κοινοτικών 

οργάνων193, η δωρεάν χρήση του ευρωπαϊκού ιστοτόπου (EUR-Lex) για 

την αναζήτηση κάθε εγγράφου της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας194 αλλά και 

πληροφοριών για την πρόοδο της εκάστοτε εν εξελίξει νοµοθετικής 

διαδικασίας195. Αναπτύχθηκαν παράλληλα οι  θεσµοί ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης και αναβαθµίστηκε ο  εξυπηρετητής “europa”, ώστε οι 

αµφίδροµες διαλογικές διαδικασίες να αποτελέσουν κοινή πρακτική για 

                                                      
190  http://ec.europa.eu/governance/docs/comm_rapport_el.pdf, Ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Ιουνίου 2002 

«Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση: Βελτίωση της νοµοθεσίας» [COM (2002) 275 δεν έχει δηµοσιευθεί στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα]. 

191 http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l10109_el.htm 
Ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2001 «Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση - Μια Λευκή Βίβλος» 
[COM(2001) 428 τελικό - Επίσηµη Εφηµερίδα C 287 της 12.10.2001].    

192  Περισσότερα στην Ανακοίνωση COM(2002) 350. 
193  Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, C(2001) 3714. 
194  http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el  
195  http://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.html?locale=el  
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την ενεργό συµµετοχή πολιτών, οργανώσεων και επιχειρήσεων στην 

διαµόρφωση των πολιτικών προτάσεων της επιτροπής196. Προσφέρθηκαν, 

επίσης, νέες διαδικτυακές υπηρεσίες παροχής πληροφοριών και οδηγιών 

σε πολίτες και επιχειρήσεις, σχετικά µε τα δικαιώµατά τους στα πλαίσια 

της αγοράς197, σε συνδυασµό µε την κεντρική υπηρεσία παροχής 

υποστήριξης και ενηµέρωσης Europe Direct198. 

•  Προσέγγιση των πολιτών µέσω της περιφερειακής και τοπικής 

αυτοδιοίκησης, µε την καθιέρωση συστηµατικού διαλόγου από τα πρώτα 

στάδια διαµόρφωσης των πολιτικών, µε συµµετοχή των ευρωπαϊκών και 

εθνικών ενώσεων των περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων. 

       Η Επιτροπή των Περιφερειών διαδραµατίζει στο εξής ενεργό ρόλο στην 

εξέταση των πολιτικών (π.χ. συντάσσοντας διερευνητικές εκθέσεις πριν 

την υποβολή νοµοθετικής πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή). 

•  Εντατικοποίηση των διαβουλεύσεων µε τα µέλη της κοινωνίας πολιτών 

κατά την διαδικασία διαµόρφωσης των κοινοτικών πολιτικών. 

      Η Επιτροπή έχει υιοθετήσει γενικές αρχές διαφάνειας και ελάχιστες 

προδιαγραφές για τις διαβουλεύσεις µε τα µη θεσµικά ενδιαφερόµενα 

µέρη199. Οι συµµετέχοντες γνωρίζουν ποιος πρέπει να επικοινωνήσει µε 

ποιόν, όταν διαµορφώνεται µια πολιτική και διαθέτουν όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες ώστε όλα τα µέρη που επηρεάζονται να 

λαµβάνουν µέρος στην διαδικασία σε µια δίκαιη βάση. Οι ελάχιστες 

προδιαγραφές προβλέπουν και µια σηµαντική προθεσµία για 

τοποθετήσεις και παρεµβάσεις, µηχανισµούς επιβεβαίωσης της 

παραλαβής τους, καθώς και παρουσίαση στο διαδίκτυο των 

αποτελεσµάτων της δηµόσιας διαβούλευσης200. 

                                                      
196  Ανακοίνωση του προέδρου στην Επιτροπή ― µε τη σύµφωνη γνώµη του αντιπροέδρου κ. Kinnock και του 
  επιτρόπου κ. Liikanen, C(2001) 1753/2. 
197  http://europa.eu.int/citizens και http://europa.eu.int/business. 
198  http://europa.eu.int/europedirect/el/index_el.html.  
199  COM (2002) 704. 
200  COM (2002) 277, τα αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης διατίθενται στην διεύθυνση: 
 http://europa.eu.int/comm/governance/index_en.htm.  
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•   Συστηµατική προσέγγιση και συνεργασία της Επιτροπής µε ορισµένα 

σηµαντικά δίκτυα201, έτσι ώστε να συµµετέχουν ουσιωδώς στην 

διαδικασία διαµόρφωσης των αποφάσεων και εφαρµογής των πολιτικών. 

   Κατά γενικό δε κανόνα ζητείται η γνώµη των οριζόντιων ευρωπαϊκών 

οµοσπονδιών για όλα τα ζητήµατα, ενώ η γνώµη των επαγγελµατικών 

οργανώσεων ζητείται µόνο για θέµατα του εκάστοτε κλάδου. 

 

2.2.2.2.  Βελτίωση των πολιτικώνΒελτίωση των πολιτικώνΒελτίωση των πολιτικώνΒελτίωση των πολιτικών, των ρυθµίσεων και των αποτελεσµάτων,, των ρυθµίσεων και των αποτελεσµάτων,, των ρυθµίσεων και των αποτελεσµάτων,, των ρυθµίσεων και των αποτελεσµάτων, µε τις 

σχετικές πρωτοβουλίες της επιτροπής να αποσκοπούν στην αναθεώρηση του 

κύκλου χάραξης της πολιτικής: σχεδιασµός, επιλογή των µέσων, ρυθµιστική 

εφαρµογή και επιβολή, σύµφωνα µε τις βασικές γραµµές της Λευκής Βίβλου 

για την διακυβέρνηση, αλλά και την διεθνή εµπειρία. Αποτυπώνονται σε δύο 

επίπεδα, 

•  Την επίτευξη καλύτερων ρυθµίσεων, µε στενότερη συνεργασία 

Επιτροπής - Κοινοβουλίου, - Συµβουλίου και κρατών µελών, σύµφωνα µε 

το σχέδιο δράσης202 και τη διοργανική συµφωνία για την βελτίωση της 

νοµοθεσίας203. Στόχος η ανάπτυξη µιας κοινής νοµοθετικής παιδείας στο 

εσωτερικό της Ε.Ε., βελτιώνοντας τις προγενέστερες υφιστάµενες 

διαδικασίες διαβούλευσης και αξιολόγησης επιπτώσεων, περιορίζοντας 

τις νοµοθετικές προτάσεις σε θέµατα ουσίας έτσι ώστε να καταστεί 

δυνατή συν τω χρόνω η απλούστευση της κοινοτικής νοµοθεσίας.  

      Εκκινώντας µε την σχετική ανακοίνωσή της για την συλλογή και την 

χρήση εµπειρογνωµοσύνης204 η Επιτροπή καθόρισε τις βασικές αρχές και 

                                                      
201  Στην Λευκή Βίβλο για την διακυβέρνηση τα δίκτυα νοούνται ως “σχέσεις ανταλλαγής και αλληλεπίδρασης 

µεταξύ ατόµων ή και οργανώσεων (κοινότητες, αυτοδιοικητικές αρχές, επιχειρήσεις, διοικητικές υπηρεσίες, 
ερευνητικά κέντρα κ.α.) κατά τρόπο µη ιεραρχικό”, και τονιζόταν η αυξηµένη κοινωνική και πολιτική σηµασία 
τους για την Ένωση. 

202  COM (2002) 278. 
203 Η διοργανική συµφωνία για « βελτίωση της νοµοθεσίας » υπεγράφη στις 16 ∆εκεµβρίου 2003 από το 
 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Επιτροπή. Ο βασικός στόχος της συµφωνίας αυτής είναι η   

βελτίωση της ποιότητας της κοινοτικής νοµοθεσίας και η ενσωµάτωσή της στις εθνικές 
 νοµοθετικές διατάξεις. Η συµφωνία αυτή δίδει παραδείγµατα βέλτιστων πρακτικών και καθορίζει νέους 

στόχους και υποχρεώσεις. Βασικές συνιστώσες της είναι η βελτίωση του συντονισµού και της 
 διαφάνειας µεταξύ των οργάνων, ο καθορισµός ενός σταθερού πλαισίου για τα “εναλλακτικά µέσα”, η 

αυξηµένη χρήση µελετών επιπτώσεων στη διαδικασία λήψης κοινοτικών αποφάσεων και, τέλος, η 
 επίδειξη προθυµίας για τον καθορισµό προθεσµιών ενσωµάτωσης των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο (βλ. 

Επίσηµη Εφηµερίδα C 321 της 31 ∆εκεµβρίου 2003, και το διορθωτικό, Επίσηµη Εφηµερίδα C της 8 
Ιανουαρίου 2004). 

204  COM (2002) 713. 
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τις εσωτερικές κατευθυντήριες γραµµές για τις υπηρεσίες της, 

αναφορικά µε τις συµβουλές που παρέχονται από τους εµπειρογνώµονες 

σε όλα τα στάδια χάραξης των πολιτικών, έτσι ώστε να εδραιώνεται στον 

τοµέα αυτό η διαφάνεια, η ποιότητα και η αποτελεσµατικότητα, ως 

βασικές αρχές της Επιτροπής. 

       ∆ιεξάγονται πλέον αξιολογήσεις αντικτύπου (επιπτώσεων) όλων των 

σηµαντικών νοµοθετικών και πολιτικών πρωτοβουλιών205. 

•  Την καλύτερη εφαρµογή των πολιτικών και των ρυθµίσεων, µε επιλογή 

των κατάλληλων µέσων για την κοινοτική δράση εντός του πνεύµατος και 

του πλαισίου των Συνθηκών. Οι κανονισµοί θα πρέπει να 

χρησιµοποιούνται µόνο για δράση που απαιτεί οµοιόµορφη εφαρµογή σε 

όλα τα κράτη µέλη, ενώ οι οδηγίες αποτελούν νοµοθετικό µέσο για την 

θέσπιση σε εθνικό επίπεδο νοµικού πλαισίου προς επίτευξη.  

      Ως προς την χρήση ηπιότερων εναλλακτικών λύσεων αντί της 

παραδοσιακής νοµοθεσίας, το σχέδιο δράσης, συνάδοντας µε την Λευκή 

Βίβλο, υιοθέτησε την αντίληψη για ανάδειξη των µεθόδων αυτών, δίχως 

να υπονοµεύονται οι διατάξεις των Συνθηκών ή τα προνόµια του 

νοµοθέτη206. Ειδικά εργαλεία (αυτορρύθµιση, συρρύθµιση, ανοικτή 

µέθοδος συντονισµού207) χρησιµοποιούνται κατά περίπτωση, 

απλουστεύοντας τις δραστηριότητες αλλά και την ίδια την νοµοθεσία. Η 

από κοινού ρύθµιση, για παράδειγµα επιτρέπει την υλοποίηση των 

στόχων που καθορίζει ο νοµοθέτης µέσω µέτρων που εφαρµόζονται από 

δραστήριες και αναγνωρισµένες πλευρές (Οργανώσεις, Επιµελητήρια, 

Ανεξάρτητες Αρχές) στον εν λόγω τοµέα. Από την άλλη, η αυτορρύθµιση 

αφορά µια σειρά πρακτικών, κοινούς κανόνες, δεοντολογικούς κώδικες 

                                                      
205  COM (2002) 276. 
206  Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα προέβλεπε ήδη, µε τα άρθρα 138 και 139, ειδικές µορφές από 

κοινού ρύθµισης, βάσει των οποίων οι κοινωνικοί εταίροι µπορούν να συνάπτουν νοµικά δεσµευτικές 
συµφωνίες σε κοινοτικό επίπεδο. 

207  Η Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισµού (Open Method Coordination) δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο της πολιτικής 
για την απασχόληση, έχει δε οριστεί ως µέσο για την εφαρµογή της Στρατηγικής της Λισαβόνας (2000). 
Χρησιµοποιείται σε τοµείς που ανήκουν στην αρµοδιότητα των κρατών µελών (απασχόληση, κοινωνική 
προστασία και ένταξη, εκπαίδευση και κατάρτιση, Νεολαία). Μέσω αυτής επιδιώκεται ένα νέο πλαίσιο 
συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών, µε αντικείµενο την σύγκλιση των εθνικών πολιτικών ώστε να 
επιτευχθούν ορισµένοι κοινοί στόχοι. Κατά την διαδικασία αυτή, τα κράτη αξιολογούνται από άλλα κράτη 
µέλη (άσκηση πίεσης από «οµότιµους»), ενώ η Επιτροπή διαλαµβάνει εποπτικό και µόνο ρόλο. Στο: 
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/open_method_coordination_el.htm 
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και εθελοντικές συµφωνίες που οι οικονοµικοί φορείς, οι κοινωνικοί 

παράγοντες, οι ΜΚΟ και οι οργανωµένες οµάδες καθορίζουν εθελοντικά 

για τη ρύθµιση και οργάνωση των δραστηριοτήτων τους208 (αντίθετα, 

πάντως, µε την από κοινού ρύθµιση, η αυτορρύθµιση δεν προϋποθέτει 

νοµοθετική πράξη).  

 

3.3.3.3.  Προώθηση σε διεθνές επίπεδο των αρχών διακυβέρνησης Προώθηση σε διεθνές επίπεδο των αρχών διακυβέρνησης Προώθηση σε διεθνές επίπεδο των αρχών διακυβέρνησης Προώθηση σε διεθνές επίπεδο των αρχών διακυβέρνησης  που η Ένωση 

θεµελιώνει στο εσωτερικό της. Οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον 

διεθνή στίβο θα πρέπει να εδράζονται στις αρχές και τα δικαιώµατα που 

περιλαµβάνονται στον Χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ε.Ε., όπως 

διακηρύχθηκε στην Σύνοδο της Νίκαιας τον ∆εκέµβριο του 2000209. Με σειρά 

ανακοινώσεων της Επιτροπής διατηρείται µια συνεπής ευρωπαϊκή γραµµή, 

επιδιώκοντας διαχρονικά την ανάδειξη περιεκτικής ατζέντας για την 

παγκοσµιοποίηση, που θα διασφαλίζει την εφαρµογή ευρύτερων κανονιστικών 

ρυθµίσεων µε στόχο η απελευθέρωση της αγοράς να εξελίσσεται εντός 

συγκεκριµένου πλαισίου αρχών210. Η Ένωση παραµένει σταθερά προσηλωµένη 

σε στρατηγικές διεύρυνσης και ενίσχυσης της συµµετοχής των 

αναπτυσσόµενων  χωρών και των χωρών µε οικονοµίες στο µεταβατικό στάδιο 

ανάπτυξης στην διεθνή οικονοµική λήψη αποφάσεων και στον καθορισµό των 

κανόνων211, καθώς και για µια παγκόσµια σύµπραξη για την αειφόρο 

ανάπτυξη212.      

    

4.4.4.4.     ΕπαναπροσδιορισµόΕπαναπροσδιορισµόΕπαναπροσδιορισµόΕπαναπροσδιορισµός του ρόλου των θεσµικών οργάνων στην διαµόρφωση ς του ρόλου των θεσµικών οργάνων στην διαµόρφωση ς του ρόλου των θεσµικών οργάνων στην διαµόρφωση ς του ρόλου των θεσµικών οργάνων στην διαµόρφωση 

των πολιτικώντων πολιτικώντων πολιτικώντων πολιτικών, δια µέσου του ανασχεδιασµού των εκτελεστικών τους 

αρµοδιοτήτων αλλά και της επανεξέτασης (ή και κατάργησης, κατά 

περίπτωση) των ακολουθούµενων διαδικασιών διαχείρισης και ρύθµισης. 

Εντός του πεδίου εφαρµογής που ορίζουν οι Συνθήκες, δροµολογήθηκε  

                                                      
208 COM (2002) 278. 
209  Με το άρθρο 6 της Συνθήκης της Λισαβόνας η Ένωση αναγνώρισε τα δικαιώµατα, τις ελευθερίες και τις 

αρχές που περιέχονται στον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης 
∆εκεµβρίου 2000, ο οποίος έχει το ίδιο νοµικό κύρος µε τις Συνθήκες. 

210  COM (2002) 81. 
211 ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη για την χρηµατοδότηση της Ανάπτυξης, Monterrey,  Μάρτιος 2002) 
212 COM (2002) 82. 
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συνεπώς η αναθεώρηση των διαδικασιών επιτροπολογίας213, µε στόχο την 

εξισορρόπηση ρόλων και ταυτόχρονα, την  καλύτερη παρακολούθηση της 

εκτελεστικής λειτουργίας της Επιτροπής από τους δύο κλάδους του 

κοινοτικού νοµοθέτη (το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο), διαχωρίζοντας 

σαφέστερα την εκτελεστική από την ελεγκτική λειτουργία. Προωθήθηκαν 

παράλληλα αλλαγές στη Συνθήκη για ένα σαφέστερο διαχωρισµό ανάµεσα 

στον νοµοθετικό και τον εκτελεστικό ρόλο των θεσµικών οργάνων. Η εκτέλεση 

της νοµοθεσίας συνιστά κύρια αρµοδιότητα της Επιτροπής, υπό τον πολιτικό 

έλεγχο του νοµοθέτη214. 

 

Προϋποθέσεις της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης  

Την ίδια περίοδο215 καθορίστηκαν οι γενικές αρχές και οι ελάχιστες 

προδιαγραφές για τη διαβούλευση των ενδιαφεροµένων µερών µε την Επιτροπή:   

• Κατά την ανάπτυξη και εφαρµογή των πολιτικών της ΕΕ θα ζητείται η 

συµµετοχή όλων, πράγµα που σηµαίνει την ευρύτερη δυνατή 

διαβούλευση για κάθε σηµαντική πρωτοβουλία, ιδίως στο πλαίσιο των 

νοµοθετικών προτάσεων. 

• Οι διαδικασίες διαβούλευσης εξασφαλίζουν τη διαφάνεια, τόσο για τους 

άµεσα συµµετέχοντες όσο και για το ευρύ κοινό. Πρέπει συνεπώς να 

διευκρινίζονται σαφώς:  

(α) τα θέµατα που εξετάζονται,  

(β) οι µηχανισµοί διαβούλευσης που χρησιµοποιούνται,  

(γ) µε ποιον πραγµατοποιείται η διαβούλευση και γιατί και  

(δ) ποιοι παράγοντες επηρέασαν τις αποφάσεις κατά τη χάραξη της 

πολιτικής. 

• Τα ενδιαφερόµενα µέρη οφείλουν επίσης να ενεργούν σε πλαίσιο 

διαφάνειας προκειµένου το κοινό να γνωρίζει τους φορείς που 

                                                      
213  Επιτροπολογία ονοµάζεται: “µια σειρά διαδικασιών, µε τις οποίες οι χώρες της ΕΕ ελέγχουν τον τρόπο µε τον 

οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρµόζει το δίκαιο της ΕΕ. Σε γενικές γραµµές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει, 
όταν προτείνει λεπτοµερή εκτελεστικά µέτρα για την εφαρµογή µιας νοµικής πράξης της ΕΕ, να ζητήσει τη γνώµη 
µιας επιτροπής στην οποία εκπροσωπούνται όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ. Η επιτροπή αυτή εκδίδει γνώµη σχετικά 
µε τα µέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ανάλογα µε την προβλεπόµενη διαδικασία, η οποία ορίζεται 
στη νοµική πράξη που πρόκειται να εφαρµοστεί, η γνώµη αυτή µπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο 
δεσµευτική για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή”. Πηγή: http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology. 

214  COM (2002) 728. 
215  Ανακοίνωση της Επιτροπής από 11.12.2002, COM (2002) 704. 
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συµµετέχουν στη διαδικασία διαβούλευσης και τον τρόπο συµπεριφοράς 

τους. Πρέπει τουτέστιν να αποσαφηνίζεται: 

(α) ποια συµφέροντα εκπροσωπούν και  

(β) σε ποιο βαθµό γίνεται η εν λόγω εκπροσώπηση.  

• Οι πολιτικές ζητείται να είναι αποτελεσµατικές και έγκυρες. Για τον 

σκοπό αυτό η διαβούλευση πρέπει να ξεκινά όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα. 

Τα ενδιαφερόµενα µέρη θα συµµετέχουν στην εκπόνηση της πολιτικής σε 

ένα στάδιο κατά το οποίο µπορούν ακόµη να επηρεάσουν τη διαµόρφωση 

των κύριων στόχων, των µεθόδων εφαρµογής, των δεικτών απόδοσης και 

ενδεχοµένως, των αρχικών κατευθυντήριων γραµµών της εν λόγω 

πολιτικής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσµατικότητα είναι η 

τήρηση της αρχής της αναλογικότητας. 

• Πολιτικές και δράση απαιτείται θα έχουν συνοχή. Η Επιτροπή θα 

διασφαλίζει τη συνοχή και τη διαφάνεια. Κατά την διεξαγωγή των 

διαβουλεύσεων αυτό διασφαλίζεται από την Επιτροπή και τις υπηρεσίες 

της. Θα περιλαµβάνονται στις διαδικασίες διαβούλευσης και µηχανισµοί 

ανάδρασης, αξιολόγησης και ανάλυσης. Οι οµάδες συµφερόντων πρέπει 

επίσης να διαθέτουν µηχανισµούς παρακολούθησης της διαδικασίας 

προκειµένου να εξάγουν χρήσιµα συµπεράσµατα και να είναι σε θέση να 

διαπιστώσουν την αποτελεσµατικότητα της συµµετοχής τους, σε ένα 

σύστηµα διαφανές ανοιχτό και υπεύθυνο. 

    

Η Ανάλυση (εκτίµηση) Επιπτώσεων 

Σύµφωνα µε τον Καρκατσούλη216, η ανάλυση κανονιστικών επιπτώσεων 

(Regulatory Impact Analysis - ΑΚΕ) είναι “το σηµαντικότερο εργαλείο  της 

κανονιστικής µεταρρύθµισης και αποτελεί την µετεξέλιξη της γνωστής ανάλυσης 

κόστους-ωφέλειας217”. Η άποψη αυτή συνεπικουρείται και από τους Σπακουρή και 

                                                      
216 Καρκατσούλης Π., Το Κράτος σε Μετάβαση – Από τη “∆ιοικητική Μεταρρύθµιση” και το “Νέο ∆ηµόσιο 

Μάνατζµεντ” στη “∆ιακυβέρνηση”, 2004, Εκδ. Ι. Σιδέρη – Αθήνα, σελ. 140.  
217  Η ανάλυση Κόστους-Ωφέλειας έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, όπου και έχει θεσµικά κατοχυρωθεί επί 

Προεδρίας Reagan και Clinton. Bλ. την Exececutive Order 12291/1981 όπως τροποποιήθηκε µε την 
Execcutive Order No 12866/1993, στο: 
www.archives.gov/federal_register/executive_orders/disposition_tables.html.  

  Σήµερα, παράγονται από εξειδικευµένα κέντρα αναλύσεις και οδηγίες που βοηθούν τις υπηρεσίες να 
εκτιµήσουν το κόστος κάθε οµοσπονδιακής ή περιφερειακής, πρωτογενούς ή παράγωγης ρύθµισης. Βλ. για 
παράδειγµα: Hahn, R. W., An Assessment of OMB’s Draft of Guidelines to Help Agencies Estimate the 
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Σπηλιωτόπουλο, οι οποίοι επισηµαίνουν ότι χρησιµεύει ιδιαίτερα στις οργανωτικές 

µονάδες που σχεδιάζουν τις δηµόσιες πολιτικές ώστε αφενός να πραγµατώνουν 

µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο όσα έχουν αποφασιστεί, αφετέρου να αυξάνουν το 

επίπεδο βεβαιότητας για τα αποτελέσµατα των δράσεων προκειµένου να 

επιτευχθούν οι τεθέντες στόχοι218.  

Βασικό αντικείµενο των ΑΚΕ, µε σκοπό την αξιολόγηση άµεσων αλλά και 

έµµεσων συνεπειών των επιδιωκόµενων ρυθµίσεων, είναι από την µια ο κίνδυνος, 

που συνιστά η προώθηση της ρύθµισης αλλά και το όφελος που εκτιµάται ότι θα 

προκύψει από την εφαρµογή της ρύθµισης. Από την άλλη, σταθµίζεται το κόστος 

που η ρύθµιση συνεπάγεται. ∆εν θα πρέπει να υποτιµάται σε κάθε περίπτωση η 

σηµαντική του κινδύνου, λόγω της δυσχέρειας που παρατηρείται διαχρονικά στην 

πρόβλεψή του, εξαιτίας κυρίως της δεδοµένης πολυπλοκότητας των συνθηκών 

που κυριαρχούν στην σύγχρονη πραγµατικότητα219.   

Οι διαδικασίες ανάλυσης κανονιστικών επιπτώσεων παρουσίασαν αλµατώδη 

ανάπτυξη, τα τελευταία δέκα πέντε χρόνια, στην ∆ύση αλλά και ειδικότερα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο λόγος είναι ότι “η απλούστευση των νοµοθετικών  και 

κανονιστικών ρυθµίσεων, όπως και η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, 

θεωρούνται κοµβικής σηµασίας πολιτικές για την ενίσχυση της 

επιχειρηµατικότητας και της ανταγωνιστικότητας220”.  

Ιδιαίτερα στον τοµέα των επιχειρήσεων, η ανάλυση των ρυθµιστικών 

επιπτώσεων αποτελεί ένα αυτοτελές ερευνητικό πεδίο και παγιωµένο αντικείµενο 

πολιτικής πρωτοβουλίας για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες221.  

Όπως εξηγούν διεξοδικά η Σόνια Ναλπαντίδου και ο Αριστείδης Χατζής, στο 

περιοδικό Φιλελεύθερη Έµφαση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή “µέσα στο πλαίσιο του 

προγράµµατος για την καλύτερη νοµοθέτηση και τη στρατηγική για τη βιώσιµη 

ανάπτυξη, προέβη σε συγκεκριµένες ενέργειες, προκειµένου να βελτιώσει τους 

                                                                                                                                                                        
Benefits and Costs of Federal Regulation, στο: Regulatory Analysis, 99-5, December 1999, AEI-Brookings 
Joint Center for Regulatory Studies, Washington D.C.. 

218  Σπακουρή Α. και Σπηλιωτόπουλος Ι., Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διαχείριση των δηµοσίων προβληµάτων. 
Το παράδειγµα της “∆ιοίκησης Μέσω Στόχων, του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης και της καλύτερης 
νοµοθέτησης, Περιοδικό ∆ιοικητική Ενηµέρωση, Τεύχος 46, σελ. 41. 

219 Sparrow, Μ., The Regulatory Craft, 2000, Brookings Institute Press - Washington D.C. σελ. 209. 
220 Καρκατσούλης Π., Το Κράτος σε Μετάβαση, 2004, ο.π., σελ. 151. 
221 International Study: Efforts to reduce administrative burdens and improve business regulation, August 2003, 

Erhevrsog Selbskabssyrelesen. 
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τρόπους σχεδίασης της ευρωπαϊκής πολιτικής, µέσω της ανάλυσης συνεπειών 

ρυθµίσεων222”.  

Από την οπτική των ευρωπαϊκών θεσµών, η ανάλυση επιπτώσεων παρέχει 

σηµαντικές πληροφορίες σ' εκείνους που λαµβάνουν τις αποφάσεις, 

υπολογίζοντας το αναµενόµενο κόστος και το όφελος των σκοπούµενων µέτρων 

αλλά, σε κάθε περίπτωση, αφήνει στους θεσµούς την πρωτοβουλία να 

αποφασίσουν εάν και µε ποιόν τρόπο  θα νοµοθετήσουν. Υπό την έννοια αυτή, µε 

την υλοποίηση της πρωτοβουλίας για καλύτερη νοµοθέτηση, λαµβάνοντας 

παράλληλα υπόψη και την στρατηγική για βιώσιµη ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή έχει εισάγει στα κοινοτικά πράγµατα µία ολοκληρωµένη προσέγγιση, ως 

διαδικασία ανάλυσης επιπτώσεων.  

Επί παραδείγµατι, η ανάλυση των οικονοµικών επιπτώσεων µιας πολιτικής 

πρωτοβουλίας συνιστά µια πλήρη µέθοδο εκτίµησης προγραµµάτων και δράσεων 

µε ευρεία χρήση223, καθώς µπορεί να εφαρµοστεί σε όλα τα στάδια του κύκλου 

προγραµµατισµού. Από την άλλη, βέβαια, θα πρέπει να σηµειώνεται και η 

αδυναµία της µεθόδου αυτής να συνεκτιµήσει άλλα (µη οικονοµικά) θετικά 

στοιχεία που αποδίδει µια παρέµβαση (για τον λόγο αυτό συνοδεύεται συνήθως 

και από άλλες µελέτες επιπτώσεων στο κοινωνικό και περιβαλλοντικό πεδίο)224.   

Έτσι η ανάλυση επιπτώσεων των νοµοθετικών παρεµβάσεων, ως µια διαδικασία 

εφαρµογής κανόνων αξιολόγησης του αντικτύπου των σχεδιαζόµενων πολιτικών 

συνιστά ένα κρίσιµο εργαλείο της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. 

 

 Έξυπνη Νοµοθεσία 

 Με την από 8/10/2010 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα Θεσµικά 

Όργανα της Ένωσης225 τέθηκε ένα νέο πλαίσιο για την εξέλιξη της βελτιωµένης 

νοµοθεσίας σε έξυπνη νοµοθεσία, που θα πρέπει προοδευτικά να ενσωµατωθεί και 

στη νοοτροπία που διαπνέει την κοινοτική πρακτική λήψης αποφάσεων. Είχε 

προηγηθεί η έκθεση του ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά µε την 

εφαρµογή της εκτίµησης του αντικτύπου κατά την λειτουργία των θεσµικών 
                                                      
222  Ναλπαντίδου Σ. - Χατζής Α., Η Ανάλυση Επιπτώσεων των Κανονιστικών Ρυθµίσεων, Περιοδικό 

Φιλελεύθερη Έµφαση, Χειµώνας 2009, σελ. 88. 
223   http://www.reddi.mach.gov.on.ca/user-files/HTML/nts_6_20260_1.html  
224  ∆ιαµαντίκος Κ., Θεωρία και Πρακτική της Αξιολόγησης Προγραµµάτων, ∆ράσεων και Πολιτικών, 2007, 

εκδ. Παπαζήση – Αθήνα, σελ. 90 – 91.   
225  COM (2010) 543 τελικό. 
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οργάνων της ΕΕ226 αλλά και οι εκθέσεις της ειδικής επιτροπής εκτίµησης του 

αντικτύπου (ΕΕΑ)227.  

Το εξελισσόµενο πρόγραµµα βελτίωσης της νοµοθεσίας επέφερε αξιοσηµείωτες 

αλλαγές στον τρόπο µε τον οποίο η Επιτροπή χαράσσει πολιτικές και προτείνει τη 

θέσπιση νοµοθεσίας. Οι διαβουλεύσεις µε τους ενδιαφερόµενους και οι εκτιµήσεις 

του αντικτύπου αποτελούν πλέον αναπόσπαστο µέρος της διαδικασίας 

διαµόρφωσης πολιτικής. Χάρη σε αυτές, αυξήθηκαν η διαφάνεια και η λογοδοσία. 

Παράλληλα προήχθη η αντίληψη χάραξης πολιτικών επί τη βάσει εξακριβωµένων 

στοιχείων. Το σύστηµα αυτό αξιολογήθηκε ως ορθή πρακτική στο εσωτερικό της 

Ε.Ε.228 και στηρίζει τη λήψη αποφάσεων στους κόλπους των θεσµικών οργάνων 

της. Επέφερε απλούστευση µεγάλου όγκου ισχύουσας νοµοθεσίας και αξιόλογη 

πρόοδο όσον αφορά τον περιορισµό του διοικητικού φόρτου.  

 

Ενόψει των ανωτέρω καθορίστηκαν έκτοτε για την προώθηση της έξυπνης 

νοµοθεσίας οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις: 

1. Η έξυπνη νοµοθεσία θα πρέπει να διατρέχει ολόκληρο τον κύκλο πολιτικής, 

από την εκπόνηση ενός νοµοθετήµατος έως την εφαρµογή, την επιβολή 

της τήρησης, την αξιολόγηση και την αναθεώρηση.  

2. Πρέπει να  χρησιµοποιηθούν όλα τα πλεονεκτήµατα του συστήµατος 

εκτίµησης του αντικτύπου για τη θέσπιση νέας νοµοθεσίας.  

3. Η έξυπνη νοµοθεσία θα πρέπει να παραµείνει υπό την επιµερισµένη ευθύνη 

των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων και των κρατών µελών, που είναι 

αναγκαίο να εξασφαλίσουν ότι θα προσπαθήσουν ενεργά για την επίτευξη 

των σχετικών στόχων.  

4. Οι απόψεις όσων επηρεάζονται σε µεγαλύτερο βαθµό από τις κανονιστικές 

ρυθµίσεις καλούνται να διαδραµατίσουν καίριο ρόλο σε σχέση µε την 

έξυπνη νοµοθεσία. 

5. Η Επιτροπή θα επιµηκύνει τον χρόνο που διατίθεται για τις διαβουλεύσεις 

της και θα επανεξετάσει τις µεθόδους διαβούλευσης που εφαρµόζει, 

                                                      
226  Ειδική έκθεση αριθ. 3/2010 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου «Εκτιµήσεις του αντικτύπου στο 
  πλαίσιο της λειτουργίας των θεσµικών οργάνων της ΕΕ: υποστηρίζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων;». 
227   SEC(2009) 1728 «Έκθεση της επιτροπής εκτίµησης του αντικτύπου για το 2009». 
228  Ειδική έκθεση αριθ. 3/2010 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο.π. 
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συµβάλλοντας έτσι στην έµπρακτη εφαρµογή των διατάξεων της συνθήκης 

της Λισσαβόνας περί συµµετοχικής δηµοκρατίας229. 

Περαιτέρω, ξεκαθαρίζεται µε την Ανακοίνωση της Επιτροπής230 ότι ο σκοπός 

της έξυπνης νοµοθεσίας είναι η κατάρτιση και θέσπιση κανονιστικών ρυθµίσεων οι 

οποίες να συµµορφώνονται µε τις αρχές της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας και να είναι της υψηλότερης δυνατής ποιοτικής στάθµης231. Για 

τον ίδιο λόγο, εξάλλου, συνδυάζονται οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την 

µείωση του διοικητικού φόρτου µε τις αντίστοιχες για την απλούστευση της 

νοµοθεσίας.  

Βασικό βοήθηµα στο πλαίσιο της νέας αυτής προσέγγισης θεωρήθηκε η εκ των 

υστέρων αξιολόγηση της νοµοθεσίας, καθώς η Ένωση έχει να επιδείξει σηµαντική 

παράδοση αξιολόγησης προγραµµάτων δαπανών232. Η προσέγγιση αυτή πρέπει να 

τύχει ευρείας εφαρµογής, έτσι ώστε οι αξιολογήσεις της εφαρµοζόµενης 

νοµοθεσίας να αποτελέσουν θεµελιώδες στοιχείο της έξυπνης νοµοθέτησης, 

καθώς είναι πια κοινή παραδοχή πως η αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσµατικότητας της νοµοθεσίας της ΕΕ θα βελτιώσει την ποιότητα της 

χάραξης πολιτικής και θα συµβάλει στον εντοπισµό νέων ευκαιριών για την 

απλούστευση της νοµοθεσίας και τη µείωση του διοικητικού φόρτου. 

  Τόσο η αξιολόγηση όσο και οι «έλεγχοι καταλληλότητας» πρέπει να συνδέονται 

στενά µε τις υφιστάµενες εργασίες σχετικά µε την εφαρµογή και την επιβολή της 

τήρησης των κανόνων αλλά και τις παραβάσεις που διαπιστώνονται. Η συνένωση 

των πληροφοριών που προέρχονται από τις δραστηριότητες αυτές θα συνδράµει 

στο να προκύψει µια σαφής εικόνα, αφενός του τρόπου µε τον οποίο λειτουργεί η 

ισχύουσα νοµοθεσία κατά την εφαρµογή πολιτικών, τόσο στην διοίκηση όσο και 

στην αγορά και αφετέρου σχετικά µε το τι ενδεχοµένως πρέπει να αλλάξει. 

 

   Προκειµένου να αναβαθµιστούν κατά τα παραπάνω οι προσπάθειες για την 

βελτίωση της ποιότητας της νοµοθεσίας (έξυπνη νοµοθεσία) και των πολιτικών, 

επιδιώκεται: 
                                                      
229  Άρθρο 11 της Σ.Ε.Ε. 
230  ο.π. 
231  Αναλυτικότερα σχετικά µε την επικουρικότητα στην 7η Έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε τη βελτίωση της 

νοµοθεσίας. 
232  βλ. π.χ., E.U. Means Handbook No 1, 1995, E.C., Evaluation E.U. Activities - a practical guide for the 

Commission service. 
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• Η διασφάλιση ότι όλες οι σηµαντικές προτάσεις για τη θέσπιση ή την 

αναθεώρηση νοµοθεσίας θα στηρίζονται καταρχήν σε αξιολόγηση των ήδη 

κείµενων διατάξεων. 

• Η µέριµνα περί τήρησης της διαφάνειας, µέσω παρουσίασης των 

σχεδιαζόµενων αξιολογήσεων της νοµοθεσίας σε ειδικό δικτυακό τόπο, έτσι 

ώστε τα κράτη µέλη και οι ενδιαφερόµενοι να µπορούν να προετοιµάσουν 

εγκαίρως τη συνεισφορά τους στην όλη διαδικασία. 

• Η διεξαγωγή ελέγχων καταλληλότητας (δροµολογήθηκαν το 2010) για 

τοµείς όπως το περιβάλλον, οι µεταφορές, η απασχόληση, η κοινωνική και η 

βιοµηχανική πολιτική κλπ, µε βάση τη σχετική πείρα. 

• Η αξιοποίηση της εµπειρίας που έχει αντληθεί µέσω του εν εξελίξει 

προγράµµατος µείωσης του διοικητικού φόρτου και των εργασιών 

απλούστευσης για τη βελτίωση των µεθόδων αξιολόγησης και χάραξης 

πολιτικής. 

• Τα κράτη µέλη να κάνουν χρήση των δυνατοτήτων που προβλέπει η 

νοµοθεσία της ΕΕ για την απαλλαγή των επιχειρήσεων, ιδίως δε των ΜΜΕ, 

από ορισµένες υποχρεώσεις. 

• Κατά περίπτωση προσαρµογή της σύνθεσης της οµάδας υψηλού επιπέδου 

ανεξάρτητων ενδιαφερόµενων µερών233, ώστε αυτή να αντανακλά τις 

ευρύτερες προσπάθειες που καταβάλλονται για την απλούστευση της 

νοµοθεσίας και τη µείωση του διοικητικού φόρτου, µε τη εξασφάλιση της 

συµµετοχής εκπροσώπων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων αλλά και του µη 

επιχειρηµατικού τοµέα. 

• Τα Κράτη Μέλη οφείλουν να δίνουν προτεραιότητα στην εφαρµογή της 

νοµοθεσίας, δεδοµένου ότι φέρουν την πρωταρχική ευθύνη για αυτό. Για 

την υποστήριξή τους παρέχονται από τη Επιτροπή µια σειρά κατάλληλων 

µέτρων234, που περιλαµβάνουν:  

                                                      
233  Με την απόφαση αριθ. 2007/623/ΕΚ της Επιτροπής συστήθηκε το 2007 µια οµάδα υψηλού επιπέδου 

ανεξάρτητων ενδιαφερόµενων µερών σχετικά µε τον διοικητικό φόρτο, πρόεδρος της οποίας έγινε ο Edmund 
Stoiber. Η εν λόγω οµάδα είχε τριετή εντολή να παρέχει συµβουλές στην Επιτροπή σχετικά µε την εφαρµογή 
του προγράµµατος δράσης για τη µείωση του διοικητικού φόρτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σκοπός του 
οποίου είναι να µειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τις επιχειρήσεις που απορρέει από τη νοµοθεσία της ΕΕ 
κατά 25 % έως το 2012. 

234  COM (2007) 502 «Μια Ευρώπη αποτελεσµάτων – Εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου». 
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(α) την εφαρµογή και επιβολή συµµόρφωσης στο πλαίσιο εκτιµήσεων του 

αντικτύπου κατά την κατάρτιση νέας νοµοθεσίας235, 

(β) εργαστήρια µε θέµα την µεταφορά νέων οδηγιών στην νοµοθεσία των 

Κρατών Μελών, 

(γ) κατευθυντήριες γραµµές ως υποβοήθηση στην εφαρµογή θεσπιζόµενης 

νοµοθεσίας, ιεράρχηση και επίσπευση των διαδικασιών στις περιπτώσεις 

παραβάσεων.  

(δ) ετήσιες εκθέσεις που καταρτίζονται έχοντας ως αντικείµενο την 

εφαρµογή της νοµοθεσίας, όπου και αναλύονται όλα τα υπόψη ζητήµατα236. 

• Η προώθηση από τα Κράτη Μέλη εθνικών εκτιµήσεων αντικτύπου, οι οποίες 

θα µπορούσαν να συµπληρώνουν επωφελώς εκείνες της Επιτροπής, 

συµβάλλοντας στις συζητήσεις που διεξάγονται στο Συµβούλιο επί 

αλλαγών σε προτάσεις της.  

• Η ενίσχυση της φωνής των πολιτών και λοιπών ενδιαφερόµενων, αφενός 

µέσω ενός πιο µακροπρόθεσµου προγραµµατισµού των διαβουλεύσεων, 

αφετέρου µε την αξιοποίηση των υφιστάµενων στα Κράτη Μέλη διαύλων 

διαβούλευσης, για  καλύτερη διάδοση των διαβουλεύσεων της Επιτροπής. 

• Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο διαδραµατίζουν καίριο ρόλο 

για την επίτευξη έξυπνης νοµοθεσίας και είναι σηµαντικό να 

πραγµατοποιήσουν περαιτέρω πρόοδο στον συγκεκριµένο τοµέα. 

 

 

Ένας πρόσφατος απολογισµός 

Συνοψίζοντας, θα µπορούσαµε να παρατηρήσουµε ότι το σύστηµα 

διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αποτέλεσµα στρατηγικών επιλογών 

και συµβιβασµών, αλλά και µιας αδιάκοπης ζύµωσης, διαρκών αναθεωρήσεων που 

προκύπτουν από αξιολογήσεις, που ακολουθούνται από νέες σηµαντικές 

παρεµβάσεις και προγράµµατα δράσεων, κυκλικού χαρακτήρα. 

Το ίδιο σηµαντικό είναι να συνειδητοποιήσει ο κάθε ενδιαφερόµενος (άτοµο, 

συλλογικότητα, πολιτικό φορέα ή κρατική εξουσία), την αυξανόµενη εµπλοκή των 

Οµάδων Πίεσης (Lobbies) και των οργανωµένων συµφερόντων στην χάραξη των 
                                                      
235  http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/commission_guidelines_en.htm 
236  http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_annual_report_en.htm 
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κοινοτικών πολιτικών, διαµέσου των διακυβερνητικών θεσµών. Η καλή γνώση και η 

αντίληψη των κανόνων αυτού του παιχνιδιού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 

την αποτελεσµατική προώθηση ατοµικών, συλλογικών ή και εθνικών επιδιώξεων 

στο ευρωπαϊκό πεδίο δράσης237.  

Ας µην λησµονούµε, εξάλλου, ότι ένα αντίστοιχο περιβάλλον σχέσεων 

αλληλεπίδρασης µεταξύ πολιτικής εξουσίας – διοίκησης – Οµάδων Πίεσης 

διαµορφώνεται τόσο στο περιφερειακό όσο και στο τοπικό αυτοδιοικητικό επίπεδο, 

σε κάθε υφιστάµενο πλαίσιο διαβούλευσης δράσεων, προγραµµάτων και πολιτικών 

προτεραιοτήτων. Τούτο συνεπάγεται ότι οι συναφείς αυτοδιοικητικοί στρατηγικοί 

και επιχειρησιακοί σχεδιασµοί προκύπτουν (όπως ήδη αναλύσαµε στο αντίστοιχο 

κεφάλαιο) µε την συµµετοχή των οµάδων συµφερόντων και της κοινωνίας 

πολιτών, κάτι που επηρεάζει άµεσα την στοχοθεσία, τόσο των φορέων 

(στρατηγικοί στόχοι) όσο και των διοικητικών δοµών τους (επιχειρησιακά 

προγράµµατα και σχέδια δράσης ∆/νσεων και Τµηµάτων), συνεπώς και των 

εργαζόµενων. 

 

Σύµφωνα, πάντως, µε την τελική έκθεση για τον διοικητικό φόρτο στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, που συνέταξε πρόσφατα, το Φθινόπωρο του 2014 η 

“ανεξάρτητη οµάδα υψηλού επιπέδου238” (συµβουλεύει την Επιτροπή από το 2007, 

αναφερόµαστε επ' αυτής στην υποσηµείωση αριθ. 230), “η σηµαντικότερη 

επιτυχία ύστερα από προσπάθειες πολλών ετών για καλύτερη νοµοθεσία, είναι ο 

νέος τρόπος σκέψης που κατόρθωσε να αλλάξει την παγιωµένη εδώ και δεκαετίες 

νοοτροπία, σύµφωνα µε την οποία ένας πιο λεπτοµερής κανονισµός θεωρούνταν 

αυτοµάτως καλύτερος για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Άρχισε µια νέα εποχή και 

είναι καθήκον της Επιτροπής να συνεχίσει και να ενισχύσει περισσότερο την 

αλλαγή αυτή”. Περαιτέρω, στην σχετική δήλωση του προέδρου της επιτροπής 

Edmund Stoiber αναπτύσσονται, υπό τύπο σύντοµου απολογισµού, πέντε κύρια 

επιτεύγµατα των προσπαθειών για την έξυπνη νοµοθεσία:  

• Επικέντρωση των δράσεων στις ορθές προτεραιότητες, δίνοντας 

µεγαλύτερη σηµασία σε σηµαντικά θέµατα και µικρότερη σε λιγότερο 

σηµαντικά.  
                                                      
237  Cram L., Representing Interests in the European Union, 1997, Macmillan – London, p. 18 – 23. 
238  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1116_el.htm  
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• Τήρηση των αρχών της έξυπνης νοµοθεσίας. Για την επίτευξη του στόχου 

αυτού βελτιώθηκαν τα εργαλεία  της, µε  την συστηµατική πραγµατοποίηση 

διαβουλεύσεων µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, εκτίµησης επιπτώσεων και 

αξιολογήσεων, οι οποίες συνέβαλαν στη χάραξη πολιτικής βάσει 

τεκµηριωµένων στοιχείων. Πάνω από 680 εκτιµήσεις επιπτώσεων έχουν 

εκπονηθεί από το 2007 και µετά. Η δισέλιδη σύνοψη της εκτίµησης 

επιπτώσεων δηµοσιεύεται επίσης, έτσι ώστε να καταστούν ακόµα πιο 

προσβάσιµα τα αποτελέσµατα. 

• Με το πρόγραµµα “REFIT” που ξεκίνησε το 2012 για τη βελτίωση της 

καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου και την 

έξυπνη νοµοθεσία, εντοπίστηκαν µέχρι στιγµής (Φθινόπωρο 2014) περίπου 

200 επιµέρους δράσεις (συµπεριλαµβανοµένων των προτάσεων για την 

απλούστευση και τη µείωση του διοικητικού φόρτου, την κατάργηση µη 

αναγκαίας νοµοθεσίας, τις ανακλήσεις προτάσεων για τις οποίες δεν έχει 

επιτευχθεί συµφωνία στο Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο και τις αξιολογήσεις 

τοµέων πολιτικής) προκειµένου για την µείωση του φόρτου. 

• Οι πρωτοβουλίες που προτάθηκαν από την Επιτροπή και εγκρίθηκαν από τον 

νοµοθέτη (Συµβούλιο-Κοινοβούλιο) µειώθηκαν κατά περίπου 27 %, ποσοστό 

που ισοδυναµεί σε ποσό άνω των 33,4 δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως 

εξοικονόµησης για τις επιχειρήσεις.  

• Αποδόθηκε προτεραιότητα στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, 

λαµβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο της νοµοθεσίας σε αυτές. Εφόσον 

δικαιολογείται και όπου αυτό είναι δυνατό, παρασχέθηκαν στους 

οικονοµικούς φορείς απαλλαγές και ηπιότερες µορφές νοµοθετικών 

διατάξεων. Πραγµατοποιήθηκαν επίσης διαβουλεύσεις µε µικρές και µεσαίες 

επιχειρήσεις σχετικά µε τα βασικά κανονιστικά προβλήµατα που τις 

απασχολούν  (διαβούλευση «Top-10»). 

 

∆ιακυβερνητικές Αρχές στην Συνθήκη 

Θα ήταν φρονούµε χρήσιµο, κλείνοντας αυτή τη διαδροµή στις αρχές της 

ευρωπαϊκής διακυβέρνησης να αναφερθούµε σε στοχευόµενα σηµεία των 
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Συνθηκών που αναδεικνύουν τη διείσδυση των διακυβερνητικών αντιλήψεων και 

πρακτικών στα κοινοτικά πράγµατα.  

 

Σύµφωνα, λοιπόν, µε την Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 

διαµορφώθηκε µετά την Συνθήκη της Λισσαβόνας, τα θεσµικά όργανα της 

Ένωσης δίδουν, µε τα κατάλληλα µέσα, στους πολίτες και στις 

αντιπροσωπευτικές ενώσεις τη δυνατότητα να γνωστοποιούν και να 

ανταλλάσσουν δηµόσια τις γνώµες τους σε όλους τους τοµείς δράσης της. 

Παράλληλα, διατηρούν ανοιχτό, διαφανή και τακτικό διάλογο µε τις 

αντιπροσωπευτικές ενώσεις και την κοινωνία των πολιτών. Προκειµένου δε να 

εξασφαλίζεται η συνοχή και η διαφάνεια των δράσεων της Ένωσης, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή διεξάγει ευρείες διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη239. 

 

Στην Συνθήκη της Λισσαβόνας, τονίζεται πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να 

διαβουλεύεται και µε τις τοπικές και περιφερειακές αρχές όπως και µε τις ενώσεις 

τους σε όλη την ΕΕ κατά το στάδιο που προηγείται της νοµοθετικής διαδικασίας. 

Η Επιτροπή των Περιφερειών, ως η φωνή των τοπικών και περιφερειακών αρχών 

συµµετέχει άµεσα σε αυτή την διαδικασία240. 

Όπως εξειδικεύεται στην Συνθήκη για την Λειτουργία της Ε.Ε., τα θεσµικά και 

λοιπά όργανα και οι οργανισµοί της Ένωσης διεξάγουν τις εργασίες τους όσο το 

δυνατόν πιο ανοιχτά, προκειµένου να προωθήσουν τη χρηστή διακυβέρνηση και να 

διασφαλίσουν τη συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Έτσι, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο συνεδριάζει δηµόσια, καθώς και το Συµβούλιο όταν συσκέπτεται και 

ψηφίζει επί σχεδίου νοµοθετικής πράξης.  

Κάθε πολίτης της Ένωσης και κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο κατοικεί 

ή έχει την καταστατική του έδρα σε ένα κράτος µέλος έχει δικαίωµα πρόσβασης 

σε έγγραφα των θεσµικών και λοιπών οργάνων και οργανισµών της Ένωσης241.  

Οι Πολίτες της Ένωσης, τέλος, εφόσον συγκεντρωθεί συγκεκριµένος αριθµός 

υποστηριχτών, υπηκόων σηµαντικού αριθµού κρατών µελών, µπορούν πλέον να 

                                                      
239  Άρθρο 11, παράγραφοι 1, 2, 3 της ενοποιηµένης απόδοσης της Συνθήκης για την Ευρωπ. Ένωση (Σ.Ε.Ε.).  
240  Οδηγός Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης για τον Πολίτη, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑ∆Α, 2012, σελ. 32.   
241  Άρθρο 15 παράγραφοι 1, 2, 3 της ενοποιηµένης απόδοσης της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.). 
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λαµβάνουν την πρωτοβουλία242 και να καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο 

πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, να υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις επί θεµάτων 

που θεωρούν ότι απαιτείται νοµική πράξη της Ένωσης για την εφαρµογή των 

Συνθηκών243. 

 

Αυτοδιοικητικοί θεσµοί διαβούλευσης και συµµετοχής  

στο  Σύστηµα ∆ιακυβέρνησης των Πρωτοβάθµιων ΟΤΑ 

Πίσω στο 2001, εποχή που φαντάζει πλέον µακρινή ύστερα από όσα συνέβησαν 

έκτοτε στην χώρα µας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, σηµείωνε διορατικά ότι: “Η 

κρίση επιταχύνεται και µεγιστοποιείται λόγω της κυριαρχίας ολιγαρχικών 

πλεγµάτων εξουσίας, που λειτουργούν στη βάση της αµοιβαίας εξυπηρέτησης και 

του αµοιβαίου εκβιασµού. Ολιγαρχικά συµπλέγµατα που κατά καιρούς προβάλουν 

µεσσίες, νέους πολιτικούς φορείς και πρόσωπα, µε το χαρακτηριστικό της 

αυθεντίας, οι οποίοι δύναται όχι να επιλύσουν την κρίση αλλά (τουναντίον) να την 

διαιωνίσουν, διαιωνίζοντας έτσι την επικράτηση των ίδιων ολιγαρχικών 

συµφερόντων που τους προβάλουν... Το ζητούµενο σήµερα είναι να αναπτυχθεί 

καθολικά σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία αυτό που υπάρχει στο µεγάλο της 

τµήµα, η συνείδηση της κοινωνίας πολιτών244”.  

Για το συγκεκριµένο ζήτηµα ο ίδιος συγγραφές συµπλήρωνε παρακάτω245 ότι “η 

εύρυθµη  λειτουργία της κοινωνίας πολιτών απαιτεί ένα πολιτικό σύστηµα το 

οποίο θα λειτουργεί στη βάση της διασφάλισης της κοινότητας και της 

συµµετοχής των φορέων του δηµοσίου, ιδιωτικού και κοινωνικού χώρου. 

Εξασφαλίζεται διαµέσου της ενίσχυσης της Αυτοδιοίκησης. Η νέα κοινωνική και 

πολιτική συµφωνία για την Ελλάδα του 21ου αιώνα εδράζεται στον 

εκδηµοκρατισµό του πολιτικού µας συστήµατος, Αποκέντρωση και Αυτοδιοίκηση 

µε στόχο την άσκηση του πολιτικού δικαιώµατος συµµετοχής των πολιτών στην 

                                                      
242  Λεπτοµερής καταγραφή της σχετικής διαδικασίας περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα 3 όπου αναλύεται ο 

θεσµός της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.  
243  Άρθρο 11 παρ. 4 της Σ.Ε.Ε. Οι διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη διατύπωση της εν λόγω 

πρωτοβουλίας καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 24, εδάφιο 1, της Σ.Λ.Ε.Ε. 
244  Γιαννόπουλος Π.Μ., Κοινωνία Πολιτών & Αυτοδιοίκηση, Πυλώνας ∆ηµοκρατίας & Ανάπτυξης για την 

Ελλάδα του 21ου Αιώνα, 2001, Εκδ. ∆ωδώνη, Αθήνα – Ιωάννινα, σελ. 106. 
245  Γιαννόπουλος Π.Μ., ο.π., σελ. 111. 
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διοίκηση των δηµοσίων υποθέσεων, εφαρµοζόµενης της αρχής της 

επικουρικότητας246”.  

 

Τα ως άνω προτεινόµενα βρίσκονται θα λέγαµε σε πλήρη συµβατότητα µε τις 

αρχές που διέπουν το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα. Η ενδυνάµωση της Αυτοδιοίκησης 

µπορεί, κατά συνέπεια, να συνεισφέρει αποτελεσµατικά στην ανάδειξη µιας 

Ευρώπης (και κάθε χώρας µέλους) πλησιέστερα στους πολίτες, κοντά στις 

πραγµατικές ανάγκες και τις φιλοδοξίες τους247.  

                  

Κατά την τελευταία δεκαετία πραγµατοποιήθηκαν βαθιές µεταρρυθµίσεις και 

δηµοκρατικές τοµές στην ελληνική διοίκηση, µε επίκεντρο την τοπική 

αυτοδιοίκηση. Χαρακτηριστικό γνώρισµα των αλλαγών αυτών υπήρξε η 

προσπάθεια ενεργοποίησης και συµµετοχής των πολιτών αλλά και των 

οργανώσεων τους, στην διαµόρφωση των πολιτικών που επηρεάζουν άµεσα την 

καθηµερινότητα αλλά και την ανάπτυξη της οικονοµικής και κοινωνικής δράσης.  

 

 Σε πρώτη φάση, εισήχθησαν µε τον τελευταίο Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων 

(∆ΚΚ) σηµαντικοί καινοτόµοι θεσµοί248, µε γνώµονα την ανάπτυξη της άµεσης 

δηµοκρατίας σε τοπικό επίπεδο και την ενεργοποίηση του πολίτη στο πλαίσιο των 

τοπικών κοινωνιών.  Στο πλαίσιο αυτό:  

• Συµπεριλήφθηκε, για πρώτη φορά, ο θεσµός του τοπικού δηµοψηφίσµατος. 

Τούτο είναι δυνατό να διεξαχθεί για τοπικά ζητήµατα που ρητά ορίζονται 

στον ∆ΚΚ , είτε µε πρωτοβουλία του δηµοτικού και κοινοτικού συµβουλίου 

για σοβαρά θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα των ∆ήµων και 

Κοινοτήτων, είτε µε λαϊκή πρωτοβουλία249. 

                                                      
246  Σηµείωση: Η αρχή της επικουρικότητας αποτελεί εργαλείο µε θεµελιώδη σηµασία για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και πιο συγκεκριµένα για την λήψη αποφάσεων στην ΕΕ. Χάρη σε αυτήν 
καθορίζεται πότε η ΕΕ είναι αρµόδια να νοµοθετεί, και συµβάλλει ώστε οι αποφάσεις να λαµβάνονται όσο το 
δυνατόν πλησιέστερα στους πολίτες. Κατοχυρώνεται µε το άρθρο 5 της συνθήκης για την ΕΕ. Στόχος της 
αρχής αυτής είναι να προσδιορίσει τον καταλληλότερο επίπεδο παρέµβασης στους τοµείς συντρεχουσών 
αρµοδιοτήτων µεταξύ της ΕΕ και των κρατών µελών. Και η Ένωση παρεµβαίνει µόνον εφόσον µπορεί να 
δράσει πιο αποτελεσµατικά από τα κράτη µέλη. 

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=URISERV:ai0017&from=EL  
247  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η Ευρώπη, 1998 – Λουξεµβούργο. 
248  Αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 14 του 3242/2004 για την σύνταξη του Νέου Κώδικα 

∆ήµων και Κοινοτήτων. 
249  Άρθρο 216 Ν.3463/2006 (∆ΚΚ). 
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• Εισήχθη σύστηµα θεσµών συµµετοχής των πολιτών στις τοπικές 

υποθέσεις250, για τη διαµόρφωση των αποφάσεων που λαµβάνουν τα 

δηµοτικά και κοινοτικά συµβούλια. Στους θεσµούς αυτούς εντάσσεται και η 

απαίτηση να διαβουλεύονται τα όργανα λήψης αποφάσεων µε συλλογικούς 

φορείς και ενδιαφερόµενες οµάδες του πληθυσµού251.  

• ∆ιαµορφώθηκε περιβάλλον κοινωνικού ελέγχου της τοπικής εξουσίας µε το 

δικαίωµα των δηµοτών και των κατοίκων να υποβάλλουν αναφορές, 

ερωτήσεις (πρέπει να απαντώνται εντός 30 ηµερών) και προτάσεις 

(συζητούνται υποχρεωτικά εάν προσυπογράφονται από 25 πολίτες) προς τα 

όργανα του ∆ήµου και της Κοινότητας252.  

• Καθιερώθηκε η κατάρτιση ειδικής Χάρτας ∆ικαιωµάτων και Υποχρεώσεων 

των ∆ηµοτών, µε εξειδικευµένες προβλέψεις για τους νέους αλλά και 

όσους αντιµετωπίζουν προβλήµατα, όπως επίσης και η κατάρτιση Οδηγού 

του ∆ηµότη στον οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι 

προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών που προσφέρουν οι ∆ήµοι253. 

• Προβλέφθηκε ειδική δηµόσια συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου, σε 

ετήσια βάση, για τον απολογισµό πεπραγµένων της ∆ιοίκησης του ∆ήµου, 

στην οποία καλούνται οι κάτοικοι και όλοι οι φορείς της πόλης254.  

• Αντιµετωπίστηκαν σε νέα βάση, οι διεθνείς συνεργασίες των ΟΤΑ, µε στόχο 

την προαγωγή των οικονοµικών, πολιτιστικών, µορφωτικών και κοινωνικών 

σχέσεων (δηµιουργία δικτύων πόλεων και ενώσεων για την διαπεριφερειακή 

συνεργασία σε διεθνές επίπεδο).    Παράλληλα, ρυθµίζονται ποικίλα θέµατα 

που αφορούν την οργανωµένη συµµετοχή των ΟΤΑ σε προγράµµατα και 

πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συµβουλίου της 

Ευρώπης255. 

 

                                                      
250  Άρθρο 214 παρ. 1 & 2, ο.π. 
251  Επί παραδείγµατι, σύµφωνα µε το άρθρο 79 παρ. 2 του Ν.3463/2006, προκειµένου για τη διαµόρφωση της 

εισήγησης της προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή [ήδη Οικονοµική Επιτροπή ή Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής] λαµβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των αρµόδιων κοινωνικών και 
επαγγελµατικών φορέων και οµάδων πολιτών της περιφέρειας του ∆ήµου, µε τους οποίους έρχεται σε 
διαβούλευση, καθώς  και τυχόν ειδικές µελέτες που έχουν εκπονηθεί για αντιµετώπιση σχετικών  ζητηµάτων. 

252  Άρθρο 215, ο.π.  
253  Άρθρο 214 παρ. 3, ο.π.. 
254  Άρθρο 217, ο.π. 
255  Άρθρα 219 – 220.  
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Ακολούθως, µε το Πρόγραµµα “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ” ανασχεδιάστηκε το τοπικό 

σύστηµα διακυβέρνησης, εµπλουτίστηκε µε νέους θεσµούς και δόθηκε 

προτεραιότητα στην αποκεντρωµένη διάρθρωσή του, ώστε αφενός να επιτρέπεται 

αφετέρου να διευκολύνεται η αµεσότερη και αποτελεσµατικότερη συµµετοχή και 

εξυπηρέτηση του πολίτη. 

 

Η πρωτοβουλία αυτή κρίθηκε επιβεβληµένη256 λόγω  της διεύρυνσης των 

αρµοδιοτήτων των ∆ήµων καθώς και των ορίων τους, που οδήγησαν στην 

αναβαθµισµένη συµµετοχή δηµοτών και πολιτών γενικότερα, στη διαβούλευση 

πριν τη λήψη των αποφάσεων, τη διαφάνεια και την υποχρεωτική λογοδοσία 

εκείνου που ασκεί δηµόσια εξουσία, πάγια αιτήµατα και διεκδικήσεις της κοινωνίας 

πολιτών.  

Πιο συγκεκριµένα: 

• Καθιερώθηκε η Επιτροπή ∆ιαβούλευσης257, που προσφέρει τη δυνατότητα 

συγκροτηµένης, θεσµοποιηµένης και ανοικτής συµµετοχής και ανταλλαγής 

επιχειρηµάτων µε εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας, καθώς τα µέλη του 

συµβουλίου της Επιτροπής προέρχονται αφενός από τους παραγωγικούς 

φορείς του ∆ήµου ή της Περιφέρειας258, αφετέρου από δηµότες, µε 

κλήρωση από το σύνολο των εγγεγραµµένων στους οικείους εκλογικούς 

καταλόγους. 

                                                      
256  ∆ες: Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 3852/2010, στον ιστότοπο: www.ypes.gr. 
257  Πρόγραµµα Καλλικράτης, Άρθρο 76 Ν.3852/2010. Με βάση τις αρµοδιότητες της η Επιτροπή 

∆ιαβούλευσης:  
       - Γνωµοδοτεί στο δηµοτικό και περιφερειακό συµβούλιο σχετικά µε κρίσιµα ζητήµατα. 

        - Γνωµοδοτεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο σχετικά µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα και τα προγράµµατα    
           δράσης,  το επιχειρησιακό πρόγραµµα και το τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου. 
        - Γνωµοδοτεί για θέµατα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέµπονται σε αυτή από το δηµοτικό      
          συµβούλιο ή τον δήµαρχο.  
        - Εξετάζει τα τοπικά προβλήµατα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήµου και διατυπώνει γνώµη για     
           την επίλυση των προβληµάτων και την αξιοποίηση των  δυνατοτήτων αυτών. 
        - ∆ύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχοµένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων, οι  
          οποίες εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Κ∆Κ. 
        - Η διατύπωση γνώµης από την επιτροπή δηµοτικής διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη  
           Ηλεκτρονική ∆ιαβούλευση µε τους πολίτες, µέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής     
           διαβούλευσης παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την    
           αντίστοιχη συνεδρίασή της. 
258  Συγκεκριµένα πρόκειται για εκπροσώπους Εργαζοµένων, Επιχειρήσεων, Επιστηµονικών Συλλόγων, Οµάδων 

Πολιτών, οι οποίοι επιλέγονται από το ∆ηµοτικό ή Περιφερειακό Συµβούλιο µε την αυξηµένη πλειοψηφία 
των 2/3 των µελών του. 
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• Εισήχθη ο θεσµός του Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης, 

πρόσωπο εγνωσµένου259 κύρους και εµπειρίας που επιλέγεται κατόπιν 

προκήρυξης, προκειµένου για την εσωτερική διαµεσολάβηση µεταξύ 

πολιτών, επιχειρήσεων και ΟΤΑ, µε σκοπό την καταπολέµηση της 

κακοδιοίκησης σε τοπικό επίπεδο αλλά και τη διασφάλιση της αµεροληψίας 

των δηµοτικών αρχών, για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και 

των επιχειρήσεων, καθώς και την αποσυµφόρηση των αιρετών οργάνων από 

σωρευµένα αιτήµατα και παραπόνα πολιτών260. 

• Συγκροτείται σε κάθε ∆ήµο συµβούλιο ένταξης µεταναστών και λειτουργεί 

(µετά από σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου) ως συµβουλευτικό 

όργανο του δήµου για την ενίσχυση της ένταξης των µεταναστών στην 

τοπική κοινωνία. Έργο των συµβουλίων ένταξης µεταναστών είναι η 

καταγραφή και η διερεύνηση προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι 

µετανάστες, που κατοικούν µόνιµα στην περιφέρεια του δήµου, µε στόχο 

την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής261. 

 

Οι µεταρρυθµίσεις αυτές, συνδυαζόµενες µε τους θεσµούς ελέγχου της 

νοµιµότητας των αποφάσεων262, χαρτογραφούν, πλέον, ένα δηµοκρατικό 

συµµετοχικό σύστηµα τοπικής διακυβέρνησης, που εντάσσει όλους τους 

ενδιαφερόµενους (πολιτική ηγεσία, διοίκηση, κοινωνία πολιτών, επιχειρήσεις) στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων, διαµόρφωσης των τοπικών πολιτικών αλλά και των 

επιχειρησιακών σχεδίων και στόχων ανάπτυξης. 

∆εν θα πρέπει, όµως, να ωραιοποιούµε την πραγµατικότητα, καθώς οι πάγιες 

στρεβλώσεις και αγκυλώσεις, τόσο του πολιτικού προσωπικού, των κοµµάτων και 

της διοίκησης όσο και µεγάλου µέρους της ελληνικής κοινωνίας (ατοµικά ή 

συλλογικά), η κοντόφθαλµη νοοτροπία και τα κακώς εννοούµενα συντεχνιακά 

συµφέροντα, µε λίγα λόγια η καθηλωµένη στον λαϊκισµό ναρκισσιστική κουλτούρα 

µας, εξακολουθεί να αποτελεί ανυπέρβλητο εµπόδιο για µια ορθή και 

                                                      
259  Πρόγραµµα Καλλικράτης, άρθρο 77 Ν.3852/2010.  
260  Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 3852/2010, ο.π. 
261  Πρόγραµµα Καλλικράτης, άρθρο 78 Ν.3852/2010.  
262  Όπως είναι ο Ελεγκτής νοµιµότητας, ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, οι Ανεξάρτητες 

Αρχές κλπ). 
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αποτελεσµατική λειτουργία και αποδοτικότητα των θεσµών αυτών263. Εποµένως, η 

κύρια µάχη για την αλλαγή του παραδείγµατος διεξάγεται στο επίπεδο της 

συνειδητοποίησης του βαθύτερου προβλήµατος της χώρας (και των τοπικών 

κοινωνιών) και όχι σε εκείνο του θεσµικού πλαισίου, που κατά το µάλλον ή ήττον 

µπορεί να θεωρηθεί επαρκές. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
263  Ιορδάνογλου Χ., Κράτος και Οµάδες Συµφερόντων. Μια Κριτική της Παραδεδεγµένης Σοφίας, 2013, εκδ. 

Πόλις – Αθήνα, αναφορά στο άρθρο «Ανίσχυρο Κράτος, ισχυρές οµάδες συµφερόντων, Μανδραβέλης 
Πάσχος, 10.11.2013, www.kathimerinh.gr/503368/article. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8    
    ∆ιοίκηση µέσω αντικειµενικών στόχων και στοχοθεσία.∆ιοίκηση µέσω αντικειµενικών στόχων και στοχοθεσία.∆ιοίκηση µέσω αντικειµενικών στόχων και στοχοθεσία.∆ιοίκηση µέσω αντικειµενικών στόχων και στοχοθεσία. 
 

Η ∆ιοίκηση µέσω αντικειµενικών στόχων αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία 

της στρατηγικής διοίκησης και µια δηµοφιλή µέθοδο παρακίνησης του ανθρώπινου 

δυναµικού. 

Όπως υπενθυµίζει η Μαρία Ραµµατά, η αναφορά στην διοίκηση µέσω στόχων 

χρονολογείται απ το 1955, όταν ο Peter Drucker (The practice of Management, 

1955, Heinemann Publ. - London) εισήγαγε την έννοια “Management by 

Objectives” (MBO) ως το διοικητικό σύστηµα οργάνωσης το οποίο λειτουργεί 

αποδοτικά όταν όλες οι επιµέρους λειτουργίες που αναλαµβάνονται συµφωνούν 

µε τον γενικότερο στρατηγικό σχεδιασµό, καθώς επίσης και µε τους 

εξειδικευµένους επιχειρησιακούς στόχους κάθε Λειτουργικού Τοµέα (διεύθυνση ή 

τµήµα ή αυτοτελή υπηρεσία µε ειδικό έργο)264. 

 

Σύµφωνα µε ένα κοινό ορισµό, η διοίκηση µέσω αντικειµενικών στόχων είναι: 

“σύστηµα διοίκησης όπου οι στόχοι µιας οργάνωσης συµφωνούνται µεταξύ 

∆ιοίκησης και εργαζόµενων, ώστε από κοινού να προσδιορίζουν την πορεία του 

οργανισµού265”.  

Από τον Odione, έναν από τους κύριους θεµελιωτές του εν λόγω γνωστικού 

πεδίου, η διοίκηση δια στόχων περιγράφεται σαν “µια φιλοσοφία (ή σύστηµα 

διοίκησης) που επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει τους εξωτερικούς ελέγχους και να 

µεγιστοποιήσει την εσωτερική δραστηριοποίηση ή υποκίνηση, µε τον από κοινού 

καθορισµό στόχων και µε αυτοέλεγχο266”. 

Με βάση τα λόγια του ίδιου του Drucker: “ο κάθε µάνατζερ, από το µεγάλο 

αφεντικό µέχρι τον επιστάτη παραγωγής ή τον προϊστάµενο υπάλληλο, θα πρέπει 

να έχει σαφώς καθορισµένους στόχους”. Επιπλέον, είναι αναγκαίο οι στόχοι να 

προσδιορίζουν την απόδοση που αναµένεται να πετύχει η διοικητική του µονάδα, 

το πόσο οφείλει να συνεισφέρει στις άλλες µονάδες για την επίτευξη των στόχων 

                                                      
264  ∆ρ. Ραµµατά Μ., Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας, η Στοχοθεσία και η Μέτρηση της Απόδοσης στην Ελληνική 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση στο Πλαίσιο του Νέου ∆ηµόσιου Μάνατζµεντ, Περιοδικό ∆ιοικητ. Ενηµέρωση, τεύχος 39. 
265  www.businessdictionary.com/definition/management-by-objectives-MBO.html  
266  Odione G. S., Management by Objectives, 1965, Pitman Publ. - N.Y., p. 55-56, στον Κανελλόπουλο  Χ., 

Μάνατζµεντ – Αποτελεσµατική ∆ιοίκηση, Α' Τόµος, 1990, International Publ. - Αθήνα, σελ. 397-398. 
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τους αλλά και τι να περιµένει ο µάνατζερ, ως συνεισφορά από τις άλλες µονάδες 

για τους δικούς του στόχους267. Πρόκειται συνεπώς και πάνω απ' όλα για οµαδική 

δουλειά και σχέσεις αλληλεπίδρασης. 

 

Το σύστηµα αυτό διαφέρει από τις υπόλοιπες µεθόδους αξιολόγησης της 

απόδοσης του ανθρώπινου δυναµικού, καθώς “βασίζεται σε αντικειµενικά κριτήρια 

και δεν επιτρέπει την χρησιµοποίηση υποκειµενικών µετρήσεων. Το MBO 

προϋποθέτει την αξιολόγηση του προσωπικού βάσει επίτευξης προκαθορισµένων 

στόχων, οι οποίοι συναποφασίζονται από τον αξιολογούµενο και τον άµεσο 

προϊστάµενό του268”. 

Με βάση την συγκεκριµένη προσέγγιση, η συµβολή των εργαζόµενων στον 

καθορισµό των στόχων και των σχεδίων δράσης διασφαλίζει τόσο την ενεργό 

συµµετοχή και την δέσµευση τους, όσο και την ευθυγράµµιση των στόχων σε 

ολόκληρο τον οργανισµό269. Την ίδια στιγµή οι υπάλληλοι αποκτούν λόγο στην 

χάραξη της συνολικής στρατηγικής και διοίκησης του οργανισµού.   

Για να είναι επιτυχής η ∆ιοίκηση δια στόχων θα πρέπει κάθε εργαζόµενος να 

διαθέτει την ικανότητα να οριοθετεί  ρεαλιστικά και  αποτελεσµατικά τους 

στόχους του. Όπως αναφέρει ο Ασπρίδης “είναι απαραίτητη η ανατροφοδότηση 

σχετικά µε την πρόοδο που επιτυγχάνει. Ο εργαζόµενος οφείλει να εκπαιδευτεί 

ώστε να µπορεί να συστηµατοποιήσει την δουλειά του και την στρατηγική του για 

την επίτευξη των στόχων270”.   

 

∆ύο είναι συνεπώς οι βασικές αρχές του συστήµατος αυτού: 

• ο προσδιορισµός από την διοίκηση συγκεκριµένων στόχων σε κάθε τµήµα, 

οµάδα και άτοµο, βάσει των οποίων διενεργεί τον έλεγχο, έτσι ώστε κάθε 

στέλεχος ή εργαζόµενος να έχει σαφή γνώση και ορθή αντίληψη των 

υφιστάµενων απαιτήσεων και των όρων αξιολόγησής του. 

• Η ουσιαστική συµµετοχή στελεχών και εργαζόµενων στον καθορισµό των 

στόχων αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται η συναίνεση, η παρακίνηση και η 
                                                      
267  Drucker P., Το Μάνατζµεντ στην Πράξη, 1998, εκδ. Κλειδάριθµος – Αθήνα, σελ. 167. 
268  Χαραλαµπίδης Μ., MBO: Ένα αντικειµενικό σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού, 

Ηλεκτρονικό Περιοδικό Σύγχρονη Άποψη, Τεύχος 07/2008, http://magazine.apopsi.cy/2008/07/323  
269  www.investopedia.com/terms/m/management-by-objectives.asp  
270  Ασπρίδης Γ., Εισαγωγή στην Πολιτική και ∆ιοικητική Οργάνωση του Ελληνικού Κράτους,  2013, εκδ. 

Προποµπός - Αθήνα, σελ. 34. 
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δέσµευση όλων των εµπλεκόµενων στην αποτελεσµατική υλοποίηση 

τους271.  

 

Σύµφωνα µε τον Μπουραντά τα κύρια βήµατα που συνθέτουν τον κορµό της 

διαδικασίας καθορισµού των στόχων είναι τα εξής: 

• Καθορισµός των γενικών (στρατηγικών) ή συνολικών (επιχειρησιακών) 

στόχων της οργάνωσης. 

• Επιµερισµός των γενικών στόχων για να καθοριστούν (µε την ευθύνη των 

διοικητικών στελεχών που προΐστανται σε αυτά) οι στόχοι των επιµέρους 

τµηµάτων, στην βάση µιας κατάλληλης οργανωτικής δοµής. 

• Εξειδίκευση των στόχων των τµηµάτων σε ατοµικούς στόχους κάθε 

εργαζόµενου – µέλους της οµάδας, οι οποίοι και προτείνονται στους 

υπαλλήλους, λαµβάνοντας υπόψη τα ατοµικά ενδιαφέροντα, τις γνώσεις, 

τις εµπειρίες και τις δυνατότητες κάθε ατόµου. Κάθε εργαζόµενος, µε 

την προϋπόθεση ότι έχει την πρέπουσα ενηµέρωση και κατανόηση των 

γενικών στόχων της οργάνωσης αλλά και των ειδικότερων του Τµήµατος 

όπου ανήκει, διαµορφώνει (µε βάση την πρόταση του Τµηµατάρχη) τους 

ατοµικούς του στόχους και τους θέτει υπόψη του προϊστάµενου. 

• Προϊστάµενοι και υφιστάµενοι συζητούν καλόπιστα και ειλικρινά για να 

καταλήξουν σε µια συµφωνία οριστικών και συγκεκριµένων στόχων, τους 

οποίους αναλαµβάνει να υλοποιήσει εντός χρονοδιαγράµµατος ο 

υπάλληλος. Η διαδικασία αυτή ενίοτε οδηγεί στην αναθεώρηση των 

γενικών στόχων που έθεσε αρχικά η ∆ιοίκηση, πριν ερωτηθούν οι 

εργαζόµενοι. 

• Προϊστάµενοι και υφιστάµενοι παρακολουθούν από κοινού, σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα, την πρόοδο σχετικά µε την υλοποίηση των στόχων. 

Αναλύουν τα δεδοµένα, προχωρούν σε αιτιολόγηση των αποκλίσεων, 

ανταλλάσσουν απόψεις, ενώ πρέπει να παρέχεται καθοδήγηση και 

συµβουλευτική από τον προϊστάµενο στους υπαλλήλους. Όταν κρίνεται 

                                                      
271  Μπουραντάς ∆., Μάνατζµεντ, Θεωρητικό Υπόβαθρο – Σύγχρονες Πρακτικές, 2002, εκδ. Γ. Μπένου – 

Αθήνα, σελ. 287. 
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αναγκαίο, προβαίνουν µαζί σε διορθωτικές κινήσεις, αναθεωρούν τους 

στόχους ή το χρονοδιάγραµµα272.        

 

Ο Stoner από την άλλη, επικεντρώνεται σε έξι στοιχεία (elements) που οδηγούν 

σε αποτελεσµατική διοίκηση µέσω στόχων:    

1.1.1.1. ∆έσµευση στο Πρόγραµµα∆έσµευση στο Πρόγραµµα∆έσµευση στο Πρόγραµµα∆έσµευση στο Πρόγραµµα: Σε κάθε οργανωτικό επίπεδο, η σταθερή 

δέσµευση των στελεχών στην επίτευξη των ατοµικών και των 

οργανωσιακών στόχων, αλλά και στην ίδια την διαδικασία διοίκησης µέσω 

στόχων, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για ένα αποτελεσµατικό πρόγραµµα.    

2.2.2.2. Στοχοθεσία στο Υψηλό ∆ιοικητικό ΕπίπεδοΣτοχοθεσία στο Υψηλό ∆ιοικητικό ΕπίπεδοΣτοχοθεσία στο Υψηλό ∆ιοικητικό ΕπίπεδοΣτοχοθεσία στο Υψηλό ∆ιοικητικό Επίπεδο: Μια επιτυχηµένη στοχοθεσία 

συνήθως ξεκινά από την κορυφή της ιεραρχίας, όπου καθορίζεται η 

στρατηγική της οργάνωσης και τα ετήσια προγράµµατα δράσης.    

3.3.3.3. Ατοµικοί ΣτόχοιΑτοµικοί ΣτόχοιΑτοµικοί ΣτόχοιΑτοµικοί Στόχοι: Κάθε στέλεχος της διοίκησης και κάθε υπάλληλος πρέπει 

να έχουν ορίσει ξεκάθαρα τα υπηρεσιακά καθήκοντα (περιγραφή θέσης 

εργασίας) και τους εξατοµικευµένους στόχους, έτσι ώστε ο εργαζόµενος 

να κατανοεί πλήρως το τι απαιτείται από αυτόν να πετύχει.    

4.4.4.4. ΣυµµετοχήΣυµµετοχήΣυµµετοχήΣυµµετοχή: Σαν γενικός κανόνας, όσο µεγαλύτερη και ουσιαστική είναι η 

συµµετοχή στελεχών και υπαλλήλων στην διαδικασία καθορισµού των 

στόχων τόσο πιο πιθανή είναι η επίτευξη αυτών.    

5.5.5.5. Αυτονοµία στην εκτέλεση των ΣχεδίωνΑυτονοµία στην εκτέλεση των ΣχεδίωνΑυτονοµία στην εκτέλεση των ΣχεδίωνΑυτονοµία στην εκτέλεση των Σχεδίων: Επί των συµφωνηθέντων στόχων, 

το άτοµο πρέπει να απολαµβάνει διακριτική ευχέρεια επιλογής των µέσων 

για την επίτευξή τους, δίχως µεγάλες παρεµβάσεις από τα ανώτερα 

κλιµάκια της ∆ιοίκησης στο ζήτηµα αυτό.    

6. Ανασκόπηση ΑπόδοσηςΑνασκόπηση ΑπόδοσηςΑνασκόπηση ΑπόδοσηςΑνασκόπηση Απόδοσης: ∆ιοίκηση και εργαζόµενοι συναντιούνται τακτικά 

για µια ανασκόπηση της προόδου επίτευξης των στόχων273. 

 

Ο Χαραλαµπίδης, τέλος, στοιχειολογεί αντίστοιχα τρία βασικά χαρακτηριστικά 

ενός αντικειµενικού συστήµατος αξιολόγησης της απόδοσης: 

�� Την ύπαρξη διαδικασίας καθορισµού των στόχων, όπου, πέραν της 

εφαρµογής του SMART – TEST, οι προσωπικοί στόχοι οφείλουν να 

                                                      
272  Μπουραντάς ∆., ο.π., σελ. 288. 
273  Stoner J. A. et al, Management, 2000, Prentice Hall -  New Delhi, p. 363. 
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ταυτίζονται µε εκείνους του τµήµατος στο οποίο ανήκει ο εργαζόµενος, 

που µε την σειρά τους ταυτίζονται µε τους στόχους ολόκληρου του 

οργανισµού. Έτσι, όταν µε την αξιολόγηση (στο τέλος της περιόδου 

επίτευξης των στόχων) εντοπιστούν κάποιες αδυναµίες και εκπαιδευτικές 

ανάγκες του ατόµου, οι προσαρµογές στην δράση του και το επιµορφωτικό 

πρόγραµµα που θα ακολουθήσει θα έχουν πράγµατι εποικοδοµητικό 

χαρακτήρα, λόγω της ουσιώδους συνάφειας µε τους στόχους του 

οργανισµού. 

�� Τη συµµετοχή του αξιολογούµενου στον καθορισµό των προσωπικών 

στόχων του, ώστε να είναι προϊόν συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων µε 

τον προϊστάµενό του, υπό τις κατάλληλες συνθήκες ισότητας και 

εµπιστοσύνης, στα πλαίσια πάντοτε του στυλ ηγεσίας αλλά και της 

κουλτούρας κάθε οργανισµού. 

�� Την αντικειµενική ανατροφοδότηση (objective feedback), ώστε ο 

εργαζόµενος να γνωρίζει κατά πόσο (αλλά και σε ποιό βαθµό) οι στόχοι 

έχουν επιτευχθεί, προκειµένου να προσαρµόζεται και να αναπτύσσεται 

διαρκώς, έχοντας πλήρη εικόνα της παρούσας κάθε φορά κατάστασης και 

των απαιτήσεων για την συνέχεια274.    

 

Η σηµασία των ∆εικτών Μέτρησης Απόδοσης. Τα κριτήρια επιλογής τους 

Η εφαρµογή ενός αντικειµενικού συστήµατος διοίκησης µε τον καθορισµό 

σαφών και συγκεκριµένων στόχων σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης, 

προϋποθέτει την χρήση κατάλληλων δεικτών µέτρησης275 των επιδόσεων, έτσι 

ώστε: 

• Να ανιχνεύονται εγκαίρως οι λειτουργικές ανεπάρκειες κάθε οργανισµού, 

καθώς οι εκθέσεις απολογισµού ενισχύουν τις δυνατότητες ελέγχου αλλά 

και την αποτελεσµατικότητα των διορθωτικών κινήσεων276.  

• Να παρέχεται στους οργανισµούς (µέσω της καλύτερης και αντικειµενικής 

γνώσης των Υπηρεσιών, των προτιµήσεων και αναγκών των πολιτών, αλλά 

                                                      
274  Χαραλαµπίδης Μ., MBO, ο.π. 
275  Ως Παράρτηµα 1 περιλαµβάνονται ενδεικτικοί δείκτες µέτρησης απόδοσης του ελληνικού ∆ηµοσίου.   
276  Ammons D., Overcoming the Inadeguacies of Performance Measurement in Local Government:, 1995, Public 

Administration Review, Jan / Febr., Volume 554, p. 38. 



∆ιοίκηση µέσω αντικειµενικών στόχων και στοχοθεσία.∆ιοίκηση µέσω αντικειµενικών στόχων και στοχοθεσία.∆ιοίκηση µέσω αντικειµενικών στόχων και στοχοθεσία.∆ιοίκηση µέσω αντικειµενικών στόχων και στοχοθεσία. 

97 

και του κόστους παροχής µιας µονάδας δηµόσιας υπηρεσίας σε ένα 

συγκεκριµένο επίπεδο), η δυνατότητα ενός βελτιωµένου σχεδιασµού των 

αναπτυξιακών πολιτικών τους και πιο πετυχηµένης ρεαλιστικής κατάρτισης 

του σχετικού προϋπολογισµού277. 

• Να κατανέµονται ορθά από τους ιθύνοντες (decision makers) οι 

περιορισµένοι (ιδιαίτερα στην εποχή µας) διαθέσιµοι πόροι στις 

σηµαντικότερες πολιτικές και δράσεις, λαµβάνοντας υπόψη σαφείς 

ενδείξεις περί του µοναδιαίου κόστους και της αποτελεσµατικότητας των 

προγραµµάτων278. 

• Να παρέχεται κάθε αναγκαία πληροφόρηση για την επαρκή αξιολόγηση της 

αποτελεσµατικότητας των υλοποιούµενων προγραµµάτων279. 

• Να ανιχνεύονται από τους προϊστάµενους των διοικητικών µονάδων τα 

λειτουργικά πλεονεκτήµατα και οι αδυναµίες, προκειµένου να παρέχουν 

αφενός ρεαλιστική ανατροφοδότηση σε τµήµατα και υφισταµένους και να 

διενεργούν αφετέρου αποτελεσµατικούς ελέγχους280. 

• Να τεκµηριώνονται µε την µέτρηση των επιδόσεων οι εργασίες των 

οργανικών µονάδων και των εργαζόµενων, η ποιότητα και η 

αποτελεσµατικότητα τους και να δύναται να θεµελιωθεί (µε την κατάλληλη 

προσπάθεια) µια σχέση εµπιστοσύνης και διαφάνειας, ιδιαίτερα αναφορικά 

µε την αλληλεπίδραση πολιτών και δηµοσίων οργανισµών.       

 

Σύµφωνα µε τον Rashid,  τα βασικά κριτήρια για την διαµόρφωση των δεικτών  

µέτρησης της επίδοσης είναι τα παρακάτω: 

• Η οικονοµικότητα, δηλαδή η εξασφάλιση λελογισµένου κόστους των 

χρησιµοποιούµενων σε ένα πρόγραµµα, δράση ή πολιτική, εισροών. 

• Η αποδοτικότητα, ήτοι η µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων των δράσεων 

µε δεδοµένους πόρους, υποδοµές και οργανωτική δοµή. 

                                                      
277  General Accounting Office (GAO), Performance Measurement & Evaluation, Definitions & Relationships, 

1998, General Accounting Office – Washington D.C., p. 3. 
278  GAO, ο.π. 
279  Mackay K., Two Generations of Performance Evaluation and Management System in Australia, 2004, ECD 

Working Papers Series 11, World Bank – Washington D.C., p. 17.   
280  Kaplan R, Norton D., The balance Score Card Measures than Drive Performance, 1992, Harvard Business 

Review, p. 76. http://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=9161  
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• Η αποτελεσµατικότητα, τουτέστιν η επίτευξη των συγκεκριµένων τεθέντων 

στόχων της οργάνωσης281. 

Με άλλα λόγια, οι δείκτες µέτρησης επιδόσεων, πέραν της όποιας ειδικότερης 

στόχευσης εξυπηρετούν, αποτυπώνουν και τον βαθµό ανταπόκρισης της 

οργάνωσης στις ως άνω βασικές αρχές της διοικητικής µεταρρύθµισης282, εντός 

του πλαισίου εξορθολογισµού που εκφράζεται από το Νέο ∆ηµόσιο Μάνατζµεντ. 

 

  Την ίδια στιγµή πρέπει να γίνει κατανοητό ότι κάθε οργάνωση διαθέτει µεγάλη 

ποικιλία εναλλακτικών µεθόδων και τεχνικών µέτρησης, ελέγχου και αξιολόγησης, 

τόσο των επιδόσεων όσο και των συµπεριφορών. Μεταξύ όλων αυτών θα πρέπει 

να επιλέγονται οι κατάλληλες για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε 

οργανισµού, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος. 

Κατά την έννοια αυτή τα βασικά κριτήρια για την διαµόρφωση των δεικτών 

µέτρησης θα µπορούσαν να παρατεθούν και ως ακολούθως:    

• ΑκρίβειαΑκρίβειαΑκρίβειαΑκρίβεια, καθώς ο βαθµός ακρίβειας των µετρήσεων και των πληροφοριών 

που παρέχει εκφράζουν την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος 

αξιολόγησης των επιδόσεων.     

• ΑντικειµενικότηταΑντικειµενικότηταΑντικειµενικότηταΑντικειµενικότητα. Οι πληροφορίες και οι µετρήσεις πρέπει να στηρίζονται 

σε αντικειµενικά και όχι υποκειµενικά δεδοµένα.     

• Χρονική καταλληλότηταΧρονική καταλληλότηταΧρονική καταλληλότηταΧρονική καταλληλότητα. Οι πληροφορίες πρέπει να λαµβάνονται από τα 

στελέχη την κατάλληλη στιγµή, διαφορετικά χάνεται η αξία τους.     

• Κατάλληλη διεύθυνση, Κατάλληλη διεύθυνση, Κατάλληλη διεύθυνση, Κατάλληλη διεύθυνση, ώστε οι πληροφορίες να διανέµονται και να 

απευθύνονται στα στελέχη που πρέπει, όπως προκύπτει από την 

οργανωτική δοµή.     

• ΕστίασηΕστίασηΕστίασηΕστίαση. Οι δείκτες και οι µετρήσεις πρέπει να επικεντρώνεται στα κρίσιµα 

και σηµαντικά για την λειτουργία της επιχείρησης και την στρατηγική της 

σηµεία.    

                                                      
281 Rashid Noor., Managing Performance in Local Government, 1999, Biddles Ltd – London Guildford-Kings 

Lynn, p. 119,  στο “∆ιοίκηση µέσω Στόχων και Μέτρηση Αποδοτικότητας”, 2010, Ε.Κ.∆.∆.Α., σελ. 49. 
282 Λαδή Στ. και Νταλάκου Β., Ανάλυση ∆ηµόσιας Πολιτικής, 2012, Εκδ. Παπαζήση – Αθήνα, σελ. 121-122. 
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• ΟικονοµικότηταΟικονοµικότηταΟικονοµικότηταΟικονοµικότητα. Οι δείκτες και ο έλεγχος απόδοσης έχουν νόηµα, όταν 

συνδέονται µε τον προγραµµατισµό, αφού τα αποτελέσµατα εκφράζουν την 

υλοποίηση των στόχων και τις όποιες διορθωτικές ενέργειες.     

• Ευελιξία,Ευελιξία,Ευελιξία,Ευελιξία, καθώς για ένα σύστηµα µέτρησης και αξιολόγησης που λειτουργεί 

σε διαρκώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον, η ευελιξία είναι προϋπόθεση 

αποτελεσµατικότητας.     

• Αποδοχή.Αποδοχή.Αποδοχή.Αποδοχή. Κανένα σύστηµα  δεν µπορεί να επιτύχει και να είναι 

αποτελεσµατικό εάν δεν τύχει της αποδοχής των ανθρώπων283.  

 

Μέθοδοι µέτρησης της απόδοσης 

Οι Ζερβόπουλος και Παλάσκας284 διακρίνουν τρεις κύριες κατηγορίες Μεθόδων 

Μέτρησης Απόδοσης, που έχουν χρησιµοποιηθεί ευρέως σε διεθνές επίπεδο στις 

∆ηµόσιες επιχειρήσεις και τους Οργανισµούς.  

Στην πρώτη εξ αυτών περιλαµβάνονται οι µετρήσεις Χρηµατοοικονοµικής 

Απόδοσης, στην δεύτερη οι µετρήσεις Αποδοτικότητας και στην τρίτη οι 

Μετρήσεις Στρατηγικής. 

  

Ας δούµε, όµως, εν συντοµία, τις πιο διαδεδοµένες µεθόδους της κάθε 

κατηγορίας, όπως περιγράφονται στην σχετική ερευνητική εργασία285 των 

ανωτέρω οικονοµολόγων:  

 

1. Μέθοδοι µέτρησης της Χρηµατοοικονοµικής ΑπόδοσηςΜέθοδοι µέτρησης της Χρηµατοοικονοµικής ΑπόδοσηςΜέθοδοι µέτρησης της Χρηµατοοικονοµικής ΑπόδοσηςΜέθοδοι µέτρησης της Χρηµατοοικονοµικής Απόδοσης 

Η συγκεκριµένη κατηγορία τεχνικών µέτρησης απόδοσης χαρακτηρίζεται και ως 

παραδοσιακή, καθώς αποτέλεσε την πρώτη προσέγγιση µέτρησης απόδοσης286. 

∆ιακρίνουµε τις εξής κύριες τεχνικές: 

 
                                                      
283  http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C122/38/220,1111, Αρχές Οργάνωσης και ∆ιοίκησης, 

η ∆ιαδικασία του Ελέγχου. 
284  MPRA Paper No 30936, posted 18 May 2011, 14.37 UTC, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/30936  
285  Ζερβόπουλος Π. & Παλάσκας Θ., Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πάντειου 

Πανεπιστηµίου, Ερευνητική Εργασία, Εφαρµογή Μετρήσεων Απόδοσης - Αποτελεσµατικότητας – 
Αποδοτικότητας στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση: ∆ιεθνής και Ελληνική Εµπειρία, 2011, Munich University Library, 
Munich Personal Research Papers in Economics, ο.π. 

286  Chan Y., Performance Measurement and Adoption of Balance Scorecards: A Survey of Municipal 
Governments in the USA and Canada, 2004, The International Journal of Public Sector Management (pp. 204 
- 221), p. 205. 
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1.1 Απόδοση επί της Επένδυσης 

Η εν λόγω τεχνική µέτρησης απόδοσης (Return of Investment - ROI) ουσιαστικά 

προσδιορίζει τη σχετική αποδοτικότητα µίας επένδυσης. Ο προσδιορισµός 

“σχετική” έχει εισαχθεί επειδή το αποτέλεσµα που προκύπτει από τον υπολογισµό 

της απόδοσης επί της επένδυσης (ROI) πρέπει να συγκρίνεται στη συνέχεια είτε 

µε µία ελάχιστη απαιτούµενη απόδοση της συγκεκριµένης επένδυσης (η οποία 

έχει καθοριστεί από τους επενδυτές) είτε µε µία εναλλακτική απόδοση που µπορεί 

να επιτευχθεί εάν επιλεγεί µία διαφορετική επένδυση287. 

Μια υψηλή επιστροφή επί της επένδυσης σηµαίνει πως η επένδυση κερδίζει 

συγκρινόµενη µε το κόστος της. Σε καθαρά οικονοµικούς όρους, είναι ένας 

τρόπος να σκέφτεται κανείς το κέρδος σε σχέση µε το επενδυµένο κεφάλαιο288. 

 

1.2. Σύστηµα Σχεδιασµού, Προγραµµατισµού και Προϋπολογισµού 

Το Σύστηµα Σχεδιασµού, Προγραµµατισµού και Προϋπολογισµού (Planning, 

Programming and Budgeting System - PPBS) αποτελεί εξέλιξη του δείκτη 

Απόδοσης επί της Επένδυσης (ROI) και η επιτυχής εφαρµογή του συνδέεται 

στενά µε τη διαθεσιµότητα επαρκών και έγκυρων δεδοµένων που συνήθως 

καταγράφονται στις  λογιστικές καταστάσεις του υπό αξιολόγηση οργανισµού289. 

Πρόκειται για µια κυκλική διαδικασία που περιέχει τρεις διαφορετικές αλλά 

αλληλένδετες φάσεις: σχεδιασµό - καθορισµό του προγράµµατος εκτέλεσης – 

προϋπολογισµό και έχει χρησιµοποιηθεί ιδιαίτερα στο αµυντικό τοµέα290. 

 

Μέσω της καταγραφής των πόρων που απασχολούνται, της ποσότητας των 

υπηρεσιών ή προϊόντων που παράγονται, καθώς και του κόστους και των εσόδων 

αντίστοιχα, επιχειρείται η βελτιστοποίηση της κατανοµής των παραγωγικών 

συντελεστών και της διανοµής των κονδυλίων από τον Κρατικό Προϋπολογισµό 

στους δηµόσιους οργανισµούς291. 

 
                                                      
287  Hornren, C., Harrison, W. and Bamber, L., Accounting (4th ed.), 1999, Prentice Hall - New Jersey, στους 

Ζερβόπουλο Π. & Παλάσκα Θ., ο.π. 
288  https://el.wikipedia.org/wiki/επιστροφή-επί-της-επένδυσης   
289  Hughes, O., Public Management & Administration: An Introduction (3rd ed.), 2003, Palgrave Macmillan - 

Hampshire, στους Ζερβόπουλο Π. & Παλάσκα Θ., ο.π.  
290  http://uk.termwiki.com/planning_programming_budgeting_system  
291  Sherman, D. and Zhu, J. Service Productivity Management: Improving Service Performance Using Data 

Envelopment Analysis (DEA), 2006a, Springer - New York, στους Ζερβόπουλο Π. και Παλάσκα Θ., ο.π. 
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1.3. Προϋπολογισµός Μηδενικής Βάσης 

Η µέθοδος Προϋπολογισµού Μηδενικής Βάσης (Zero Based Budgeting System - 

ZBB) προϋποθέτει την καταγραφή των πόρων που χρησιµοποιούνται από κάθε υπό 

αξιολόγηση δηµόσιο οργανισµό για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, 

καθώς και τη διάθεση έγκυρων δεδοµένων κόστους κτήσης και απασχόλησης των 

συντελεστών παραγωγής. Η χρήση της µεθόδου αυτής απαιτεί από τους 

managers να αιτιολογήσουν το κάθε προϋπολογιζόµενο έξοδο,  σε αντιδιαστολή 

µε την συνήθη προσέγγιση που είτε επιβάλει την αιτιολόγηση των αυξητικών 

αλλαγών µόνο, είτε την συνεκτίµηση των  απολογιστικών στοιχείων του 

προηγούµενου έτους292. 

Σε αντίθεση µε την τεχνική “PPBS”, για την εφαρµογή Προϋπολογισµού 

Μηδενικής Βάσης δεν είναι απαραίτητος ο υπολογισµός των εσόδων από τη 

διάθεση προϊόντων ή υπηρεσιών. Αντί για τα έσοδα, αξιολογούνται οι στόχοι που 

καλείται να επιτύχει ο οργανισµός εντός του  οικονοµικού έτους και 

προσδιορίζεται ο βαθµός επίτευξής τους. Με άλλα λόγια, η µέθοδος αυτή συνδέει 

την ανάλυση οικονοµικών (λογιστικών - χρηµατοοικονοµικών) δεδοµένων µε τη 

µέτρηση της αποτελεσµατικότητας των οργανισµών293. 

 

2. Μέθοδοι µέτρησης της Αποδοτικότητας.Μέθοδοι µέτρησης της Αποδοτικότητας.Μέθοδοι µέτρησης της Αποδοτικότητας.Μέθοδοι µέτρησης της Αποδοτικότητας. 

Η µέτρηση της αποδοτικότητας είναι αρκούντως διαδεδοµένη στο δηµόσιο 

τοµέα. Θεωρείται απλούστερη συγκριτικά µε τη µέτρηση της 

αποτελεσµατικότητας καθώς εστιάζει στη διαδικασία µετασχηµατισµού εισροών 

σε εκροές που εκφράζονται από µετρήσιµες παραµέτρους294. 

 Πιο διαδεδοµένες µέθοδοι της κατηγορίας αυτής µπορούν να θεωρηθούν οι 

ακόλουθες: 

 

2.1. Μέθοδος Στοχαστικής Ανάλυσης 

Η µέθοδος Στοχαστικής Ανάλυσης (Stochastic Frontier Analysis - SFA) αποτελεί 

παραµετρική µέθοδο µέτρησης αποδοτικότητας, καθώς βασίζεται στη στατιστική 

ανάλυση για την εκτίµηση του βέλτιστου παραγωγικού ορίου (production frontier) 
                                                      
292  www.accountingtools.com/zero-based-budgeting  
293  Hughes, O., ο.π. 
294  Quiggin, J., Risk and Self-Protection: A State-Contingent View, 2002, Journal of Risk and Uncertainty, 25 

(2), pp 133-145. 
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και της ελλιπούς αποδοτικότητας (inefficiency) ορισµένων εκ των αξιολογούµενων 

επιχειρησιακών µονάδων.  

 

  Είναι µια οικονοµετρική τεχνική, µε την οποία προσδιορίζεται η απόκλιση από την 

άριστη αποτελεσµατικότητα στην παραγωγική διαδικασία. Έτσι, η 

αναποτελεσµατικότητα της κάθε επιχειρηµατικής µονάδας υπολογίζεται µε βάση 

την απόκλισή της από το όριο που καθορίζει την άριστη παραγωγή295.  

 

Θα πρέπει πάντως να επισηµανθεί ότι, οι ίδιοι οι δηµιουργοί της µεθόδου 

(Aigner, Lovell and Schmidt, 1997, Meeusen and van de Broeck, 1977) θεωρούσαν 

ότι η µη αποδοτική λειτουργία των επιχειρησιακών µονάδων δεν οφείλεται 

αποκλειστικά στον σχετικά µη αποδοτικό τρόπο χρησιµοποίησης των εισροών 

προκειµένου για την παραγωγή εκροών, αλλά ενδεχοµένως και στην πιθανότητα 

σφάλµατος κατά τη διαδικασία προσδιορισµού του βέλτιστου παραγωγικού 

ορίου296. 

 

2.2. Μέθοδος Περιβάλλουσας Καµπύλης 

Η µέθοδος αυτή (Data Envelopment Analysis - DEA) χρησιµοποιείται για την 

εκτίµηση της σχετικής (ή συγκριτικής) αποδοτικότητας ενός συνόλου οµοειδών 

µονάδων, που καλούνται: “Μονάδες Λήψης Αποφάσεων” (Decision Making Units – 

DMUs)297.   

Σκοπός της DEA είναι να κατασκευάσει ένα σύνορο (frontier) παραγωγικών 

δυνατοτήτων τέτοιο, ώστε όλα τα παρατηρούµενα σηµεία (εισροές ή εκροές) να 

βρίσκονται πάνω ή κάτω από αυτό. Το σύνορο (frontier) είναι στην ουσία ένα όριο, 

που απεικονίζεται επί τω πλείστω σαν τεθλασµένη γραµµή, ενώ στην ειδικότερη 

περίπτωση πολλαπλών εισροών/εκροών ως µια επιφάνεια298. 

                                                      
295  Coelli, T. J., Rao, D. S. P., O Donnel, C.G. and Battese, G. E., An introduction to efficiency and  Productivity 

Analysis 2nd Editio, 2005, Springer Science@i@Business Media,  New York, στο  Βλόντζος Γ. & Νιάβης Σ., 
Ερευνητική Εργασία, “Αξιολόγηση του Ελληνικού Πρωτογενή Τοµέα στο Ευρωπαϊκό Περιβάλλον. Μπορεί 
να αποτελέσει καταλύτη ανάπτυξης;”, 2012, www.seedcenter.gr  

296  Ζερβόπουλος Π. & Παλάσκας Θ., ο.π.  
297  Charnes, A. and Cooper, W.W., Preface to topics in data envelopment analysis, 1985, Annals of Operations 

Research, 2, 59-94, στους Ζερβόπουλο Π. & Παλάσκα Θ., ο.π.  
298  Coelli T. J. A Guide to DEAP Version 2.1: A Data Envelopment Analysis (Computer) Program, CEPA 

Working Paper 96/08, Department of Econometrics, University of New England, Armidale, στο 
www.owlnet.rice.edu/~econ380/DEAP.PDF . 
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Με τον όρο Μονάδα Λήψης Αποφάσεων νοείται η επιχείρηση, ο οργανισµός, η 

εκάστοτε νοµική οντότητα που έχει τον έλεγχο της διαδικασίας µετατροπής των 

διατιθέµενων πόρων (εισροών) σε προϊόντα ή υπηρεσίες (εκροές) και θεωρείται 

ανεξάρτητη, ακόµη και όταν εντάσσεται σε ευρύτερη επιχειρηµατική ή 

επιχειρησιακή δοµή. Παράλληλα, είναι υπεύθυνη, τόσο για τη διαχείριση των 

πόρων της  όσο και για το παραγόµενο αποτέλεσµα299. 

 

3. Μέθοδοι µέτρησης Στρατηγικής.Μέθοδοι µέτρησης Στρατηγικής.Μέθοδοι µέτρησης Στρατηγικής.Μέθοδοι µέτρησης Στρατηγικής. 

Η πλειονότητα των µεθόδων που αναφέρονται στο στρατηγικό σχεδιασµό των 

επιχειρήσεων και των οργανισµών του δηµόσιου τοµέα αναπτύχθηκε πρόσφατα, 

αρχής γενοµένης από τη δεκαετία του ’90.  

Εξαίρεση αποτελεί η µέθοδος των Καλών Πρακτικών ή των Προτύπων 

Αναφοράς η οποία, αν και διαφέρει σηµαντικά από τις άλλες µεθόδους που δίνουν 

έµφαση στην στρατηγική, εφαρµόζεται σε δηµόσιους οργανισµούς εδώ και πολλές 

δεκαετίες, κυρίως λόγω της απλότητάς της300. Άλλωστε, είναι η µόνη µέθοδος 

από τη συγκεκριµένη κατηγορία που δε βασίζεται κατ’ ανάγκη σε ποσοτικά 

δεδοµένα (η ανάλυση των οποίων απαιτεί εφαρµογή σύνθετης µεθοδολογίας και 

εξειδικευµένου λογισµικού). Ταυτόχρονα, αποτελεί στην ουσία το πρώτο στάδιο, 

την προεργασία, ώστε να καθίσταται δυνατή η υλοποίηση των άλλων µεθόδων: ο 

καθορισµός των στόχων που ακολούθως µετρούνται µε την χρήση της όποιας 

µεθόδου επιλέγεται, προκύπτει µέσω της µεθοδολογίας των καλών πρακτικών301. 

Η πιο δηµοφιλής σήµερα τεχνική µέτρησης επιδόσεων είναι εκείνη της λεγόµενης 

ισορροπηµένης κάρτας302. 

 

3.1 Μέθοδος Καλών Πρακτικών ή Προτύπων Αναφοράς 

Οι “Καλές Πρακτικές” (Best Practices) και “Πρότυπα Αναφοράς” (Benchmarking) 

είναι όροι σχεδόν ταυτόσηµοι και γι’ αυτό χρησιµοποιούνται στη βιβλιογραφία 

εναλλακτικά. Ουσιαστικά, οι επιχειρήσεις ή οργανισµοί που αποτελούν πρότυπο 
                                                      
299  Thanassoulis, E., Introduction to the Theory and Application of Data Envelopment Analysis: A Foundation 

Text with Integrated Software, 2001, Springer, New York, ο.π. 
300  Ζερβόπουλος Π. & Παλάσκας Θ., ο.π., σελ. 12. 
301  Niven P., Balance Score Card for Government and Non Profit Agencies, 2003, John Wiley & Sons, New 

Jersey, p. 293.  
302  Σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση της Bain and Co για τα εργαλεία του Μάνατζµεντ, η Ισορροπηµένη Κάρτα 

Επίδοσης ήταν η πλέον διαδεχοµένη µέθοδος Στρατηγικής ∆ιαχείρισης για το 2010. στο http:// 
www.translatum.gr/forum/index.php?topic=352119.0  
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αναφοράς για τις υπόλοιπες υπό αξιολόγηση µονάδες του ίδιου τοµέα, 

χρησιµοποιούν καλές πρακτικές, δηλαδή, τις βέλτιστες πρακτικές.  

Στόχος της συγκεκριµένης µεθόδου είναι, από ένα σύνολο οµοειδών µονάδων, 

να διαπιστωθούν εκείνες οι  επιχειρησιακές µονάδες: 

• Που κάνουν βέλτιστη χρήση των παραγωγικών τους συντελεστών για να 

παράγουν προϊόντα ή υπηρεσίες (process benchmarking) 

• Των οποίων τα διατιθέµενα προϊόντα ή υπηρεσίες προσφέρουν τη 

µεγαλύτερη ικανοποίηση στους πελάτες ή τους πολίτες (outcome 

benchmarking), 

• Που επιτυγχάνουν στόχους οι οποίοι θεωρούνται πρότυπα αποτελεσµατικής 

λειτουργίας (standards benchmarking)303. 

Συνεπώς, η πρακτική των Προτύπων Αναφοράς βασίζεται στη συγκριτική 

αξιολόγηση των επιδόσεων ενός Οργανισµού σε σχέση µε τον Οργανισµό που 

διατηρεί τον ρόλο του ηγέτη στον Κλάδο304. Σηµαντική προϋπόθεση για την 

εφαρµογή της συγκεκριµένης µεθόδου είναι αφενός η επιλογή οργανισµών που 

είναι επιφορτισµένοι µε το ίδιο έργο, αλλά και η επαρκής πληροφόρηση για τις 

διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα σε κάθε υπό αξιολόγηση δοµή. Αφετέρου, η 

παροχή των αναγκαίων δεδοµένων σχετικά µε τα παραγόµενα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες καθώς και η πληροφόρηση για το βαθµό ικανοποίησης του κοινού από 

τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες.305 

Εφόσον εκπληρώνονται τα παραπάνω απαιτούµενα, τα πρότυπα αναφοράς 

προκύπτουν από τη συγκριτική αξιολόγηση των επιχειρησιακών µονάδων που 

αποτελούν το υπό αξιολόγηση δείγµα. 

Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται διεθνώς σε δηµόσιους οργανισµούς, αν και 

αναπτύχθηκε για τις ανάγκες των ιδιωτικών επιχειρήσεων306. Οι συνθήκες που 

επικρατούν στο δηµόσιο τοµέα, όπως η έλλειψη ή η περιορισµένη ένταση 

ανταγωνισµού µεταξύ των διοικητικών µονάδων, θεωρήθηκαν πιο ευνοϊκές για την 

καλή εφαρµογή της µεθόδου, καθώς η εποπτεύουσα Αρχή (π.χ. Το Υπουργείο 

                                                      
303  Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), 1997, In search for Results: 

Performance Management Practises. 
304  http://www.e-benchmarking.org  
305   OECD, 1997, ο.π. 
306  Pollitt, C. and Bouckaert, G., Public Management Reform: A Comparative Analysis (2nd ed.), 2004, 
  Oxford University Press, New York., στους Ζερβόπουλο Π. & Παλάσκα Θ., ο.π. σελ. 13. 
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Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης) διαθέτει ή οφείλει να έχει πρόσβαση 

σε όλα τα απαραίτητα δεδοµένα για την υλοποίηση της συγκριτικής αξιολόγησης 

και τον προσδιορισµό των Προτύπων Αναφοράς307. 

 

 3.2 Ισορροπηµένη Κάρτα Επιδόσεων  

Η Ισορροπηµένη Κάρτα Επιδόσεων (Balanced Scorecard - BSC) αναπτύχθηκε 

από τους Kaplan και Norton το 1996308, µε αφορµή την ολοένα αυξανόµενη 

εξάρτηση των επιχειρήσεων από παράγοντες όπως η ικανοποίηση των πελατών, οι 

ικανότητες και η ικανοποίηση των εργαζοµένων, η ικανότητα προσαρµογής της 

παραγωγικής µονάδας στις τάσεις της εποχής κλπ.  

Καλύφθηκε έτσι ένα κενό που παρατηρούνταν σε παραδοσιακά συστήµατα 

διοίκησης της απόδοσης που στηρίζονται κυρίως σε χρηµατοοικονοµικούς δείκτες 

(όπως π.χ. η µέθοδος µέτρησης της απόδοσης επί της επένδυσης - ROI) και 

µπορεί ενίοτε να δώσουν παραπλανητικές ενδείξεις για συνεχή βελτίωση και 

επίτευξη καινοτοµιών, σε αντιδιαστολή µε το πνεύµα ευελιξίας και 

προσαρµοστικότητας σε συνεχής αλλαγές και αναθεωρήσεις που οφείλουν να 

αναπτύσσουν οι οργανισµοί σήµερα309”. 

Αρχικά, η Ισορροπηµένη Κάρτα Επιδόσεων απευθύνθηκε σε ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, στη συνέχεια όµως δοκιµάστηκε και συνεχίζει να εφαρµόζεται σε 

δηµόσιους οργανισµούς310. 

Η συγκεκριµένη µέθοδος αποτελεί το συνδετικό κρίκο των παραδοσιακών 

λογιστικών – χρηµατοοικονοµικών µεθόδων µέτρησης απόδοσης και των 

σύγχρονων µεθόδων αξιολόγησης αποτελεσµάτων (outcomes) και διαµόρφωσης 

στρατηγικής311, υιοθετώντας τον πολιτο-κεντρικό προσανατολισµό της 

σύγχρονης ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.  

                                                      
307  Sherman, D. and Zhu, J., 2006a, ο.π. 
308 Kaplan, R. and Norton, D., Balanced Scorecard: The Translating Strategy into Action, 1996, Harvard 

Business School Press – Massachusetts USA. 
309  Maltz A.C., Shenhar A.J., Reilly, R.R., Beyond the Balanced Scorecard: Refining the Search for 

Organizational Success Measures, 2003, Long Range Planning, Vol. 36 No.2 (pp. 187-204) p. 189 
310 McAdam, R. and Walker, T., An Inquiry into Balanced Scorecards within Best Value Implementation in UK  

Local Government, 2003, Public Administration, 81 (4), pp. 873-892. 
311  Chan Y., Performance Measurement and Adoption of Balance Scorecards: A Survey of Municipal 

governments in the USA and Canada, 2004, The International Journal of Public Sector Management (pp. 204 - 
221), p. 206. 
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Συγκεκριµένα, µέσα από τις τέσσερις κύριες προσεγγίσεις (κάρτες), η µέθοδος 

εξισορροπεί:    

(α)(α)(α)(α) τη λογιστική και χρηµατοοικονοµική αποτίµηση [financial perspective],     

(β) (β) (β) (β) την καταγραφή των διαδικασιών που λαµβάνουν χώρα σε κάθε διοικητική 

µονάδα [internal business perspective],     

(γ)(γ)(γ)(γ) την ικανότητα διαρκούς επιµόρφωσης και εκσυγχρονισµού [learning 

perspective] και τέλος,     

(δ)(δ)(δ)(δ) την ανάλυση της πελατειακής βάσης [customer perspective]312. 

 

 Η δηµιουργία µιας ουσιαστικής ισορροπίας µεταξύ δύο τύπων δεικτών 

(χρηµατοοικονοµικών και µη) συνιστά την συµβολή των Kaplan & Norton στην 

βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων µέτρησης απόδοσης. Οι 

ίδιοι, εξάλλου, αναφέρουν ότι “Το Balanced Scorecard διατηρεί τις παραδοσιακές 

χρηµατοοικονοµικές µετρήσεις. Αλλά οι χρηµατοοικονοµικές µετρήσεις λένε την 

ιστορία των γεγονότων που παρήλθαν, µια ιστορία που θεωρούνταν ικανοποιητική 

για τις βιοµηχανικές επιχειρήσεις, για τις οποίες οι επενδύσεις στις 

µακροπρόθεσµες ικανότητες και στις σχέσεις µε τους πελάτες δεν ήταν τόσο 

κρίσιµες για την επιτυχία. Ωστόσο αυτά τα οικονοµικά δεδοµένα είναι ανεπαρκή 

για την καθοδήγηση και την αξιολόγηση του ταξιδιού που πρέπει κάνουν οι 

επιχειρήσεις στην «εποχή της γνώσης και της πληροφορίας» ώστε να 

δηµιουργήσουν µελλοντική αξία µέσω επενδύσεων στους πελάτες, τους 

προµηθευτές, τους υπαλλήλους, τις διαδικασίες, την τεχνολογία, και την 

καινοτοµία313”. 

 

Η µέθοδος εφαρµόζεται σε τέσσερα στάδια, ήτοι: 

• ∆ιατύπωση δήλωσης προορισµού της οργάνωσης, ήτοι του στρατηγικού 

σχεδίου (σκοπού) της, µε µια λεπτοµερή περιγραφή των επιδιωκόµενων 

στόχων και της ζητούµενης εξέλιξης σε βάθος 3ετίας ή 5ετίας314. 

                                                      
312 Kaplan and Norton,, The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Survive in 

the New Business Environment, 2001, Harvard Business School Press – Massachusetts, στους Ζερβόπουλο 
Π. & Παλάσκα Θ., ο.π. σελ. 14. 

313  Kaplan, R. and Norton, D., Balanced Scorecard: The Translating Strategy into Action, 1996, Harvard 
Business School Press – Massachusetts USA, p. 76. 

314  Βασιλάκης Α., Παπαθεοδώρου Ν., Ντρούτσα Ε., ∆ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρηση της Αποδοτικότητας, 
Ιανουάριος 2010, Εκπαιδευτικό Υλικό ΕΚ∆∆Α, σελ. 33-34. 
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• Προσδιορισµός των επί µέρους στρατηγικών στόχων, επιλέγοντας τις 

πλέον σηµαντικές / κοµβικές δραστηριότητες, οι οποίες κατανέµονται στις 

τέσσερις κύριες προσεγγίσεις (οικονοµικοί πόροι, εσωτερικές διεργασίες, 

επιµόρφωση, πολίτες)315. 

• Κατάρτιση του Χάρτη Στρατηγικών Αλληλεπιδράσεων, όπου 

αποτυπώνονται οι σχέσεις µεταξύ των επί µέρους στρατηγικών στόχων της 

οργάνωσης ανά οπτική γωνία, ώστε η κάθε καλή επίδοση να οδηγεί στην 

βελτίωση και των υπόλοιπων πεδίων316. 

• Καθορισµός των δεικτών για την παρακολούθηση της προόδου σχετικά µε 

την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Κάθε στόχος µπορεί να 

µετριέται µε ένα ή περισσότερους δείκτες (στην περίπτωση αυτή 

λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος αυτών,  ή συνεκτιµάται και ένας 

συντελεστής βαρύτητας). Ανάπτυξη πρωτοβουλιών (εφαρµογή 

προγραµµάτων) και κριτική επισκόπηση των ενεργειών της οργάνωσης, 

µέσω των εκθέσεων απολογισµού δράσης και των εκθέσεων 

αποτελεσµάτων317. 

 

Μέσω, λοιπόν της εν λόγω µεθόδου, η αποστολή και η στρατηγική ενός 

οργανισµού αποτυπώνεται σε ένα πλήρες σύνολο εργαλείων µέτρησης και 

αξιολόγησης της απόδοσης. ∆ηµιουργείται έτσι ένα πλαίσιο µετρήσεων και 

εκτίµησης τόσο των στρατηγικών κατευθύνσεων όσο και του συστήµατος 

διοίκησης318. 

Κατ' αυτή την έννοια δικαιολογείται τόσο η κατηγοριοποίηση της 

Ισορροπηµένης Κάρτας Επιδόσεων στις µεθόδους µέτρησης στρατηγικής, όσο και 

η υιοθέτηση της από την ελληνική διοίκηση, που, αποδεδειγµένα, πάσχει σοβαρά 

στο ζήτηµα της εφηρµοσµένης στρατηγικής διοίκησης, του προγραµµατισµού και 

της λήψης των ενδεδειγµένων αποφάσεων στον κατάλληλο χρόνο. 

                                                      
315  ο.π. 
316 Παραδείγµατος χάριν, η βελτίωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων και παράλληλα µια θετική επίδοση 

στους επί µέρους στρατηγικούς στόχους της εκπαίδευσης και ανάπτυξης, συνεισφέρουν  στη βελτίωση και 
των στόχων επί των εσωτερικών δραστηριοτήτων. Τούτο βελτιώνει και την εικόνα  που σχηµατίζει ο πολίτης 
για τον οργανισµό. 

317  Βλ. σχετικά Εγκύκλιος ΥΠΕΣ, ∆ΙΠΑ/Φ.4/οικ.20260/13.09.2006 για τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων 
Απολογισµού ∆ράσης και Εκθέσεων Αποτελεσµάτων επί µέρους αξιολογήσεων/µετρήσεων (ν.3230/2004) 

318  Kaplan, R. and Norton, D., 1996, ο.π. 
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Κλείνοντας αυτή την επιγραµµατική αναφορά µας στην µέθοδο της 

Ισορροπηµένης Κάρτας Επιδόσεων αξίζει να τονιστεί ότι η επιτυχηµένη χρήση της 

υπόκειται σύµφωνα και µε την διεθνή εµπειρία σε ορισµένες προϋποθέσεις, που θα 

µπορούσαν να διατυπωθούν ως ακολούθως: 

• Να υπάρχει προγενέστερη εµπειρία του Οργανισµού στην εφαρµογή 

µεθόδων µέτρησης απόδοσης και να εξασφαλίζεται η διαθεσιµότητα 

έγκυρων δεδοµένων, 

• Να είναι ξεκάθαρος ο προσανατολισµός του οργανισµού, µε τον πολίτη στο 

επίκεντρο και να επιβεβαιώνεται η πρόθεση αλλά και η δέσµευση της 

διοίκησης και των εργαζόµενων για την διαρκή ανάπτυξη, κατάρτιση και 

εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού µέσω εξειδικευµένων προγραµµάτων, 

• Να διατηρείται ανοιχτή επικοινωνία, τόσο µεταξύ των εργαζοµένων και των 

στελεχών κάθε βαθµίδας, όσο και σε επίπεδο διοικητικών δοµών, ώστε να 

διαχέεται πνεύµα συνεργασίας και να παροτρύνεται η ανταλλαγή 

πληροφοριών και εµπειριών. 

 

Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα διοίκησης µέσω στόχων 

 Ύστερα την παραπάνω, αρκετά πυκνή, αναφορά µας στο Σύστηµα ∆ιοίκησης 

µέσω στόχων, στις βασικές αρχές που το διέπουν, τους δείκτες µέτρησης και τις 

κύριες µεθόδους εκτίµησης της απόδοσης που εφαρµόζονται στις δηµόσιες 

οργανώσεις, έχουµε µια σαφή εικόνα για την διοικητική αυτή πρακτική. 

 

 Πλεονεκτήµατα και δυνατότητεςΠλεονεκτήµατα και δυνατότητεςΠλεονεκτήµατα και δυνατότητεςΠλεονεκτήµατα και δυνατότητες  

 Η ∆ιοίκηση µέσω στόχων είναι ένα σύστηµα που ανταποκρίνεται στη φιλοσοφία 

και τις αρχές της σύγχρονης διακυβέρνησης, εφόσον διαπνέεται από τις έννοιες 

συµµετοχή και διαβούλευση, τόσο για τον καθορισµό των στόχων όσο και για τον 

απολογισµό και την αξιολόγηση της απόδοσης. Ακόµα, η σηµασία της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας βελτίωσης των αποτελεσµάτων συνδέει επίσης την 

διακυβερνητική πρακτική µε τη διοίκηση µέσω στόχων.  

Παράλληλα, η συγκεκριµένη διοικητική λογική συνδέεται µε τις µεθόδους 

σχεδιασµού και υλοποίησης επιχειρησιακών προγραµµάτων αλλά και µε τις αρχές 
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∆ιοίκηση Έργων, εφόσον περιλαµβάνει ορθολογικές µετρήσεις, 

χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, χρονοδιαγράµµατα και τακτική διαδικασία ελέγχου 

και ανατροφοδότησης. 

    Μπορεί, επιπλέον αυτών, να ειπωθεί εδώ ότι, το κυρίαρχο ζήτηµα και ο 

πρωταρχικός παράγοντας επιτυχίας (ή αποτυχίας) του εν λόγω συστήµατος 

διοίκησης είναι ο εύστοχος και ρεαλιστικός καθορισµός των στόχων (τόσο σε 

επίπεδο στρατηγικής και επιχειρησιακό, όσο και σε επίπεδο ανθρώπινου 

δυναµικού). Κάτι αντίστοιχο συµβαίνει και στην διοίκηση έργων, όπου είναι 

κεφαλαιώδες να οριστεί µε ακρίβεια το Φυσικό Αντικείµενο του Έργου. 

 

  Λαµβάνοντας υπόψη την συµµετοχή των εργαζόµενων στην διαδικασία αυτή 

(θεµελιώδης αρχή του M.B.O.), γίνεται περαιτέρω αντιληπτό ότι η συµβολή τους 

στο ζητούµενο είναι καταλυτική, καθώς µπορεί να αναιρέσει ενδεχόµενα 

σφάλµατα του µάνατζµεντ.  

  Όταν, λοιπόν, ο καθορισµός των στόχων συνδυάζεται µε την ουσιαστική  

συµµετοχή των εργαζόµενων και λαµβάνει συστηµατική µορφή, µε συνέχεια και 

συνέπεια, προκύπτουν τα εξής πλεονεκτήµατα, κατά τον Μπουραντά, επιλύοντας 

ορισµένα βασικά ζητήµατα της διοικητικής πρακτικής: 

• αποσαφηνίζονται οι οργανωτικές δοµές, οι αρµοδιότητες και οι ευθύνες, 

• επιτυγχάνεται ένας καλύτερος συντονισµός, 

• οι εργαζόµενοι κατανοούν µε σαφήνεια τα καθήκοντα τους και τα 

αποτελέσµατα που πρέπει να πετύχουν, έχουν υψηλότερο ηθικό και την 

διάθεση να καταβάλλουν την απαιτούµενη προσπάθεια (εφόσον έχουν 

συµµετάσχει ουσιαστικά στον καθορισµό των στόχων), 

• οι υπόλοιπες διοικητικές λειτουργίες, όπως είναι ο προγραµµατισµός, η 

διεύθυνση και η καθοδήγηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση, η εκπαίδευση 

και οι αµοιβές, γίνονται περισσότερο αποτελεσµατικές319. 

 

   Έχοντας κατά νου όσα προαναφέραµε για το εν λόγω γνωστικό πεδίο, θα 

µπορούσαµε να προσθέσουµε, σαν πλεονεκτήµατα και τα εξής: 

                                                      
319  Μπουραντάς ∆., Μάνατζµεντ, 2002, ο.π., σελ.290.  
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• την συνάφεια και αλληλοστήριξη µεταξύ των στρατηγικών σκοπών και 

των τιθέµενων στόχων.  

• την καλύτερη διαχείριση των πόρων, των δραστηριοτήτων και των 

δράσεων των οργανισµών, 

• την δυνατότητα αυτοπραγµάτωσης και προσωπικής ικανοποίησης του 

προσωπικού, 

• την δηµιουργία κουλτούρας και τεχνογνωσίας αλλαγών στον οργανισµό, 

διαρκούς εκπαίδευσης και εξέλιξης του ανθρώπινου δυναµικού.  

 

   Ο Prasad από την πλευρά του, στο βιβλίο: “Principals and Practices of 

Management”, συµφωνεί µε τα παραπάνω, εξηγώντας πως η αποδοτικότητα ενός 

οργανισµού βελτιώνεται µέσω του MBO, λόγω της αποσαφήνισης των 

αντικειµενικών στόχων και των ρόλων, την ανατροφοδότηση των στοιχείων 

απόδοσης σε τακτική βάση, την συµµετοχή των στελεχών στην διοικητική 

διαδικασία και την συνειδητοποίηση ότι, σε οποιαδήποτε συγκυρία, υπάρχει 

πάντοτε πεδίο για βελτίωση της απόδοσης.320 

      

Μειονεκτήµατα και εµπόδιαΜειονεκτήµατα και εµπόδιαΜειονεκτήµατα και εµπόδιαΜειονεκτήµατα και εµπόδια 

Από την άλλη πλευρά, η εξάπλωση της εφαρµογής του συστήµατος διοίκησης 

µέσω στόχων στους οργανισµούς, κατέδειξε στο παρελθόν την ύπαρξη µιας 

σειράς σηµαντικών εµποδίων, που θα πρέπει να υπερνικηθούν ώστε να 

λειτουργήσει επιτυχηµένα. Τα παρακάτω εµπόδια αναφέρονται επιγραµµατικά από 

τον Κανελλόπουλο: 

• Η αµφίβολη υποστήριξη του ανώτατου µάνατζµεντ (πολιτική ηγεσία 

εδώ) και των υψηλόβαθµων στελεχών, 

• Η δυσκολία αποφυγής αλληλοσυγκρουόµενων ή περιοριστικών ή µη 

ρεαλιστικών στόχων και η αναντιστοιχία στόχων και µέσων, 

• Η ανεπάρκεια των διενεργούµενων από τους φορείς εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την 

                                                      
320  Prasad L. M., Principals and Practices of Management, 2002, Sultan Chand & Sons Educational Publ. - New 

Delhi, στο http://online.vmou.ac.in/4%.20BBA%20/4-BBA-01.MBO.pdf    
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κατανόηση της φιλοσοφίας του συστήµατος, την ουσιαστική υλοποίηση 

και επιτυχηµένη ολοκλήρωση των διαδικασιών, 

• Η απρόθυµη συµµετοχή των εργαζόµενων, 

• Η ανεπάρκεια της διοικητικής υποστήριξης, ιδιαίτερα στη διαδικασία 

ανατροφοδότησης για αυτοέλεγχο και αυτο-κατεύθυνση321. 

  Επιπρόσθετα, θα ήταν φρόνιµο να αναφέρουµε τον κίνδυνο από τις κακές 

σχέσεις προϊσταµένων – υφισταµένων και την αύξηση του όγκου των εγγράφων 

(σχολαστική καταγραφή κάθε ενέργειας κλπ),  όπως και την αναγκαιότητα 

σύνδεσης των στόχων µε κίνητρα και αµοιβές322.   

 

 

Ανακεφαλαιώνοντας, αξίζει να τονιστεί ότι η ∆ιοίκηση µέσω αντικειµενικών 

στόχων (MBO) δεν είναι πανάκεια για ένα επιτυχηµένο στρατηγικό σχεδιασµό. 

Συνιστά ένα ακόµα εργαλείο της διοίκησης, που, όταν εµφανίστηκε (όπως και 

άλλα αντίστοιχα, πριν αλλά και µετά από αυτό) θεωρήθηκε η απόλυτη θεραπεία 

στην αναποτελεσµατικότητα του management, αλλά δεν ήταν.   

Πρόκειται για ένα σύστηµα που αποδίδει καλά όταν είναι γνωστοί και επιτυχώς 

καθορισµένοι οι στόχοι. Μόνο που, συνήθως, αυτό δεν συµβαίνει323. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
321  Κανελλόπουλος Χ. Μάνατζµεντ – Αποτελεσµατική ∆ιοίκηση, 1990, International Publishing – Αθήνα, σελ. 

412. 
322  Μπουραντάς ∆., Μάνατζµεντ, 2002, ο.π., σελ.291 – 292.  
323  http://www.economist.com/node/14299761. 



 

112 

    ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 :ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 :ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 :ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 :    
Η εισαγωγή Συστήµατος Στοχοθεσίας στην Ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και ο Η εισαγωγή Συστήµατος Στοχοθεσίας στην Ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και ο Η εισαγωγή Συστήµατος Στοχοθεσίας στην Ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και ο Η εισαγωγή Συστήµατος Στοχοθεσίας στην Ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και ο     
νόµος 3230/2004. Η περίπτωση των ∆ήµωννόµος 3230/2004. Η περίπτωση των ∆ήµωννόµος 3230/2004. Η περίπτωση των ∆ήµωννόµος 3230/2004. Η περίπτωση των ∆ήµων.... 
 
Για µια πληρέστερη παρουσίαση των προβλέψεων του νόµου 3230/2004, 

θεωρούµε χρήσιµο να προηγηθεί µια σύντοµη αναδροµή στις προσπάθειες 

εισαγωγής των αρχών της σύγχρονης οργάνωσης και του Νέου ∆ηµόσιου 

Μάνατζµεντ στην  Ελληνική ∆ιοίκηση. 

 

Οι Μελέτες των ειδικών 

Κατ' αρχήν, ήδη από την µεταπολεµική περίοδο, µια σειρά µελετών και εκθέσεων 

εµπειρογνωµόνων εντόπιζε τα χρόνια προβλήµατα της δηµόσιας διοίκησης της 

χώρας µας (πολιτική παρέµβαση, πελατειακές σχέσεις, πολυνοµία, αδιαφάνεια, 

επικάλυψη αρµοδιοτήτων, κλπ). 

 

Επί παραδείγµατι, η έκθεση του Κυριάκου Βαρβαρέσου το 1952 για την 

αντιµετώπιση του οικονοµικού προβλήµατος της χώρας πρότεινε την ριζική 

αναδιοργάνωση της δηµόσιας διοίκησης324, ενώ εκείνη του καθηγητή G. Lanfrod, 

δώδεκα χρόνια αργότερα, θεώρησε απολύτως απαραίτητο το ξεκαθάρισµα και την 

συγκέντρωση αρµοδιοτήτων, ώστε να είναι άµεσα εφικτή η εφαρµογή ταχείας 

µεταρρύθµισης325.   

Στην έκθεση Willson F.M.G. / ΟΟΣΑ326 (1966) προβάλλεται η ανάγκη να δοθεί 

έµφαση στην εφαρµογή πολιτικών οικονοµικής ανάπτυξης και τον γενικό 

εκσυγχρονισµό της ελληνικής γραφειοκρατίας.  

 

Είκοσι δύο χρόνια αργότερα ήλθε για να δώσει εξηγήσεις επί του συγκεκριµένου 

θέµατος, η αντίστοιχη µελέτη του Κέντρου Προγραµµατισµού και Οικονοµικών 

Ερευνών (ΚΕΠΕ) τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι, τα προβλήµατα της 

γραφειοκρατίας δεν σχετίζονται τόσο µε το ίδιο το βεµπεριανό µοντέλο 

                                                      
324  www.sansimera.gr/biographies/606  
325  Lagrod G., Έκθεση αναφορικά µε την διοικητική αναδιοργάνωση της Ελλάδος, στο “Εκθέσεις 

Εµπειρογνωµόνων για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 1950 - 1998” (Επιµέλεια: Μιχαλόπουλος Ν. και 
Μακρυδηµήτρης Α.) 2000, Εκδ. Παπαζήση – Αθήνα, σελ. 233. 

326  “Ο κυβερνητικός µηχανισµός στην Ελλάδα”, 1966, Έκθεση Willson F.M.G. / ΟΟΣΑ. 
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οργάνωσης, αλλά, κυρίως, µε την εξέλιξη παθολογικών καταστάσεων εντός του 

χώρου όπου αναπτύσσεται η οργάνωση αυτή στην Ελλάδα327. 

 Η Έκθεση των “100”, το 1990 επί Νίκου Θέµελη ως Υπουργού Προεδρίας, αλλά 

και εκείνη των Αναστόπουλου, Κωνσταντοπούλου και Μακρυδηµήτρη το 1992, 

απέδιδαν ιδιαίτερη σηµασία στην υιοθέτηση αρχών και µεθόδων βελτίωσης της 

αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας, αλλά και απλούστευσης διαδικασιών.  

 Τέλος, στα 1993, στην Έκθεση ∆εκλερή “Ελληνική ∆ιοίκηση 2000”, 

περιλαµβάνεται ένα, µεγάλης στ' αλήθεια διορατικότητας, µότο, ότι: “κανόνας 

είναι η συνεχής διοικητική µεταρρύθµιση328”.   

  

Η νοµοθεσία εξορθολογισµού και εκσυγχρονισµού της ∆ιοίκησης 

Με την ψήφιση του νόµου 1943/1991329, καταγράφεται µια πρώτη απόπειρα 

υιοθέτησης σύγχρονων διοικητικών εργαλείων στις δηµόσιες οργανώσεις της 

χώρας µας.  

Στα άρθρα 1 ως 4 του νόµου, προβλέπονταν χαρακτηριστικά η κατάρτιση, κάθε 

τρία χρόνια, ειδικού προγράµµατος εκσυγχρονισµού της δηµόσιας διοίκησης στα 

πλαίσια της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας. Το πρόγραµµα θα 

αποσκοπούσε στην µεθοδική και αποτελεσµατική προώθηση µέτρων 

καταπολέµησης της γραφειοκρατίας, την βελτίωση των µεθόδων και διαδικασιών, 

την αύξηση της παραγωγικότητας, την αναβάθµιση του προσωπικού, την 

προσαρµογής των οργανωτικών δοµών, την αποκέντρωσης αρµοδιοτήτων µε 

σκοπό την ενίσχυση ιδίως της τοπικής αυτοδιοίκησης και άνοδο της ποιότητας 

των υπηρεσιών που παρέχουν οι φορείς του δηµόσιου τοµέα.  

Το εν λόγω πρόγραµµα, υποβάλλονταν προς συζήτηση και ψήφιση στην βουλή, 

κατά τα ορίζόµενα στον νόµο. Αναφέρονταν σε αυτό υποχρεωτικά οι µέθοδοι, οι 

διαδικασίες, τα συστήµατα ορθολογικής οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης, 

ενώ έπρεπε να προβλέπονται και τα µέσα που απαιτούνταν για την πραγµάτωση 

των ανωτέρω σκοπών. 

                                                      
327  Εκθέσεις Εµπειρογνωµόνων για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, 2000, ο.π. σελ. 448. 
328 Εκθέσεις Εµπειρογνωµόνων για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, 2000,  ο.π., σελ. 661. Στην έκθεση αυτή βασίστηκε το 

πρώτο Πρόγραµµα εκσυγχρονισµού 1993-1995. 
329  ΦΕΚ Α' 50/11.4.1991, περί εκσυγχρονισµού της οργάνωσης και λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης, 

αναβάθµισης του προσωπικού της και άλλων διατάξεων. 
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Την ευθύνη παρακολούθησης της εφαρµογής των µέτρων του προγράµµατος 

αναλάµβανε διακοµµατική επιτροπή, ενώ τα Υπουργεία όφειλαν να υποβάλλουν 

ετήσιες εκθέσεις προόδου330. 

Το πλαίσιο του νόµου διακρίνονταν για τα συµµετοχικά του χαρακτηριστικά 

(θεσπίζονταν διαδικασία διαβούλευσης µε τους συνδικαλιστικούς φορείς και τους 

εκπροσώπους των παραγωγικών και επαγγελµατικών οργανώσεων κατά τη 

διαµόρφωση του προγράµµατος), ενώ ξεχώριζαν ρυθµίσεις προς όφελος του 

πολίτη και της διαφάνειας, όπως: 

• Ορθολογικός Προγραµµατισµός των αναγκών σε προσωπικό331, για την 

εκλογίκευση των προσλήψεων προσωπικού σε ολόκληρο τον δηµόσιο 

τοµέα332. 

• Τήρηση δελτίων περιγραφής αρµοδιοτήτων των δοµών και καθηκόντων 

των υπαλλήλων. 

• Σύγχρονο σύστηµα αξιολόγησης του προσωπικού333. 

• Απλούστευση διαδικασιών και µείωση υπογραφών. 

• Θέσπιση προθεσµιών για την διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών 

από την διοίκηση334. 

• Αξιοκρατικό σύστηµα προσλήψεων, µε συνεκτίµηση αντικειµενικών 

κριτηρίων και πανελλήνιο διαγωνισµό335.   

 

Παρά το γεγονός ότι εκδόθηκαν γρήγορα οι εφαρµοστικές οδηγίες 

κατευθύνσεων από τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης336, η υλοποίηση 

τους αναβλήθηκε, για να συγκροτηθεί τον Ιούλιο 1992 η Επιτροπή ∆έγλερη  που 

συνέταξε ακολούθως την προαναφερθείσα Έκθεση “Ελληνική ∆ιοίκηση 2000”, 

στην οποία βασίστηκε το 1ο Πρόγραµµα ∆ιοικητικού Εκσυγχρονισµού 1993 – 

1994. Σε αυτό περιλαµβάνονταν παρεµβάσεις όπως η κατάρτιση του Κώδικα 

∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, η σύνταξη Κώδικα ∆εοντολογίας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, η 

                                                      
330  Εισηγητική Έκθεση του νόµου, στο www.parliament.gr . 
331  Άρθρο 15 του νόµου. 
332  Εισηγητική Έκθεση του νόµου, σελ. 3. 
333  Άρθρα 54-55. 
334  Άρθρο 5. 
335  Άρθρα 14 ως 25. 
336  Εγκύκλιος από 12.6.1991. 
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ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής, η θέσπιση κινήτρων απόδοσης, η 

δηµιουργία κλαδολογίου κλπ337.   

 

Οι περισσότερες από τις παρεµβάσεις που επιδιώχθηκαν µε τον νόµο 1943/1991, 

είτε δεν υλοποιήθηκαν338, είτε απέτυχαν339. Φωτεινή εξαίρεση αποτέλεσε η ίδρυση 

του Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), µετά τον νόµο 2190/1994, που 

συνεισέφερε ευεργετικά στην διαφάνεια και την αξιοκρατία, τον εξορθολογισµό 

των προσλήψεων και των διαδικασιών επιλογής προσωπικού, παρά τα “παράθυρα” 

που χρησιµοποιήθηκαν κατά καιρούς από το πελατειακό κράτος και τους 

ταχυδακτυλουργούς του πολιτικού προσωπικού. 

 

Λίγα χρόνια αργότερα, µε τις διατάξεις του νόµου 2839/2000340  καθιερώθηκαν 

για πρώτη φορά δείκτες αξιολόγησης της οικονοµικής διαχείρισης των ΟΤΑ α' και 

β' βαθµού, που πάρα ταύτα δεν ενεργοποιήθηκαν341. Ακολούθησε ο νόµος 

2880/2001342, µε τον οποίο εισάγεται ουσιαστικά η φιλοσοφία της ∆ιοίκησης 

Ολικής Ποιότητας (∆.Ο.Π.) στο ελληνικό δηµόσιο343. 

  Όπως σηµειώνει χαρακτηριστικά ο Λογοθέτης, “το Μanagement Ολικής 

Ποιότητας είναι µια κουλτούρα. Εγγενές συστατικό αυτής της κουλτούρας είναι η 

ολοκληρωτική δέσµευση ως προς την ποιότητα και µια συγκεκριµένη νοοτροπία η 

οποία εκδηλώνεται µε την ανάµειξη όλων στη διαδικασία της συνεχούς βελτίωσης 

                                                      
337  Εκθέσεις Εµπειρογνωµόνων για τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 1950 - 1998”, ο.π., σελ. 57. 
338  Π.χ. Φτάσαµε αισίως στο 2015 και το ζήτηµα της αξιολόγησης των υπαλλήλων παραµένει άλυτο παρά τις 

συνεχείς νοµοθετικές πρωτοβουλίες. Το ίδιο αχαρτογράφητα παραµένουν και τα νερά στο ζήτηµα της 
περιγραφής των θέσεων εργασίας, στοιχείο απολύτως απαραίτητο για την ορθή εφαρµογή συστήµατος 
στοχοθεσίας και µέτρησης της επίδοσης. 

339  Για παράδειγµα, αρκεί να αναφερθεί ότι 15 και πλέον χρόνια αργότερα εκδίδονταν ακόµη Εγκύκλιοι (δες: 
Εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών, “Μείωση των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και τα έγγραφα”, 
∆ΟΑ/Οικ.26601/10.10.2007). 

340  ΦΕΚ Α' 196/12.09.2000, Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & 
Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις. 

341  Η σχετική εφαρµοστική Υπουργική Απόφαση αρ. 6233/2001 συνάντησε την αντίδραση των ∆ηµάρχων, όπως 
αναφέρουν έντυπα της περιόδου.  

342  ΦΕΚ Α' 9/30.1.2001, Μεταρρύθµιση και εκσυγχρονισµός της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και άλλες διατάξεις.  
343  Σύµφωνα µε την WIKIPEDIA (https://el.wikipedia.org/wiki/διοίκηση-ολικής-ποιότητας), η ∆ιοίκηση Ολικής 

Ποιότητας (Total Quality Management, TQM) είναι µια φιλοσοφία διοίκησης που πρεσβεύει ότι η ποιότητα 
είναι ευθύνη όλων των εµπλεκόµενων µελών και όλων των λειτουργιών µέσα στον οργανισµό. Υποστηρίζει 
ότι η επίτευξη του ελέγχου ποιότητας είναι αυτοσκοπός και αναµένεται από οποιονδήποτε να συµβάλλει στην 
συνολική βελτίωση της ποιότητας. Μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ένα σύγχρονο «µοντέλο διοίκησης», η 
επιτυχία του οποίου εξαρτάται από την αποτελεσµατικότερη επίτευξη του άριστου συνδυασµού όλων των 
συντελεστών παραγωγής που συµµετέχουν. Για την επιτυχία της εφαρµογής της ∆.Ο.Π. υπάρχουν (πλέον της 
επικοινωνίας και της κουλτούρας) 3 βασικές συνιστώσες: (α) ένα τεκµηριωµένο σύστηµα διαχείρισης 
ποιότητας, (β) τεχνικές και εργαλεία διαχείρισης ποιότητας, (γ) οµαδική εργασία και άτοµα. 
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των προϊόντων και των υπηρεσιών, µέσα από τη χρήση καινοτοµικών 

επιστηµονικών µεθόδων344”. 

Με το εθνικό πρόγραµµα δράσεων για την δηµόσια διοίκηση και την 

αυτοδιοίκηση: “ΠΟΛΙΤΕΙΑ” επιδιώχθηκε η βελτίωση της αποδοτικότητας σε 

συνδυασµό µε την οικονοµική ανάπτυξη, καθώς και η εισαγωγή νέων παραµέτρων 

και αρχών για την επίτευξη αυτών των σκοπών345. Για την υλοποίηση των 

στρατηγικών αξόνων του Προγράµµατος, κάθε Υπουργείο και Περιφέρεια όφειλε 

να συντάσσει τριετές επιχειρησιακό σχέδιο δράσης ώστε να εξειδικεύονται οι 

τοµείς πολιτικής σε µετρήσιµους στόχους, ανάλογα µε το έργο, τη φύση και την 

αποστολή του κάθε φορέα, αλλά και µε την συνεκτίµηση των εσωτερικών και 

εξωτερικών συνθηκών (ανάλυση SWOT)346, µε τελική επιδίωξη την συγκριτική 

αξιολόγηση µεταξύ διαφόρων διοικητικών µονάδων347, σε εθνικό αλλά και 

ευρωπαϊκό επίπεδο,  προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόµενων 

υπηρεσιών. 

Στα πλαίσια του προγράµµατος348 δηµιουργήθηκε ο επιτυχηµένος θεσµός των 

Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ, που, πάντως, στις µέρες µας, δείχνουν 

πια σηµάδια κόπωσης και χρειάζονται εκσυγχρονισµό), καθιερώθηκε στους φορείς 

το Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο349 και έγινε προσπάθεια (ανεπιτυχής) να προωθηθεί η 

ηλεκτρονική υπογραφή και η διακίνηση εγγράφων µέσω e-mail350.  

Η αναθεωρηµένη εκδοχή του “Πολιτεία”351 σηµειοδότησε την ανάγκη 

στρατηγικού σχεδιασµού στην ∆ηµόσια ∆ιοίκηση352 και προώθησε την εφαρµογή 

προτύπων ποιότητας (όπως είναι το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης353 – Κ.Π.Α.). Το 

                                                      
344  Λογοθέτης Ν., ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας, 1993, εκδ. Interbooks – Αθήνα, σελ. 20.  
345  Εισηγητική Έκθεση στο σχέδιο νόµου “Πρόγραµµα Πολιτεία”, www.parliament.gr . 
346  Άρθρο 1 παρ 4 ως 6 του νόµου 2880/2001. 
347  Μέθοδος Benchmarking (δες παραπάνω). 
348  Αναθεωρήθηκε ένα χρόνο µετά, γεγονός που επικυρώθηκε αργότερα µε το άρθρο 17 του νόµου 3345/2005.   
349  Σχετική και η Εγκύκλιος ∆ΙΑ∆Π/Α1/3753/19.02.2001 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ηλεκτρονικής ∆ιοίκησης.  
350  Προεδρικά ∆ιατάγµατα αρ. 150/2001 & 342/2002.  
351  2005 – 2007. 
352  Γ. Γ. ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 2005, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Πολιτεία, η 

επανίδρυση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, 2.7., σχετικά µε την ενδυνάµωση της ικανότητας ανταπόκρισης των 
υπηρεσιών στις ανάγκες των πολιτών και την διασδύνδεση της στρατηγικής δράσης και λειτουργίας τους µε 
τον προϋπολογισµό, βλ. στο  www.ypes.gr .   

353  Σύµφωνα µε την Μαρία Βαξεβανίδου (Άρθρο στο Περιοδικό ∆ιοικητική Ενηµέρωση, Τεύχος 42), το Κοινό 
Πλαίσιο Αξιολόγησης (Common Assessment Framework (CAF) είναι ένα µοντέλο όχι απλά αξιολόγησης, 
αλλά αυταξιολόγησης των επιδόσεων ενός ∆ηµόσιου Οργανισµού, βάσει του Προτύπου Αριστείας του 
Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για τη ∆ιοίκηση Ποιότητας, EFQM) και του προτύπου του Γερµανικού 
Πανεπιστηµίου ∆ιοικητικών Επιστηµών Speyer. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα µοντέλο αυταξιολόγησης της 
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τρίτο αντίστοιχο επιχειρησιακό Πρόγραµµα, τέλος, για την περίοδο 2008-2010 

(που συνέπεσε µε την δηµοσιονοµική κατάρρευση της χώρας υπό το βάρος της 

διεθνούς κρίσης), συνδέθηκε ως στρατηγικό εργαλείο µε το ΕΣΠΑ354, χωρίς 

πάντως να καταστεί δυνατή η ανάσχεση των χρόνιων προβληµάτων του ελληνικού 

κράτους. 

 

Ο νόµος 3230/2004 

Σύµφωνα µε την εισηγητική έκθεση του νόµου355, “θεσµοθετείται η “∆ιοίκηση 

µέσω Στόχων” στον ∆ηµόσιο Τοµέα, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη 

λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών και την ανταπόκριση του ανθρώπινου 

δυναµικού στις σύγχρονες ανάγκες και τα νέα πρότυπα διοίκησης. Η στοχοθεσία 

συνιστά τη διαδικασία καθορισµού σαφών επιδιώξεων – επιδόσεων στα κορυφαία 

ιεραρχικά κλιµάκια κάθε υπηρεσίας και εν συνεχεία την καθοδική διάχυση των 

συλλογικών αυτών επιδιώξεων υπό µορφή εξειδικευµένων δράσεων σε κάθε 

κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο. Σε κάθε επίπεδο οι προϊστάµενοι και οι υφιστάµενοι 

δεσµεύονται στην υλοποίηση συγκεκριµένων ενεργειών και την επίτευξη 

συγκεκριµένων ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσµάτων. Με άλλα λόγια, η 

στοχοθεσία είναι µια συνεχής δυναµική διαδικασία εντός της περιόδου 

αξιολόγησης, µε διαδοχικές επιµέρους φάσεις οι οποίες συνδέονται µεταξύ τους 

µέσω της διαρκούς λειτουργίας της καθοδήγησης, στην οποία τον ρόλο και την 

ευθύνη καθοδηγητή έχει ο άµεσος προϊστάµενος356. 

 

Με το άρθρο 1 του νόµου 3230/2004357 καθιερώνεται η µέτρηση της 

αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας της ∆ιοίκησης. Ως αποδοτικότητα 

ορίζεται η µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων από τις δράσεις της ∆ιοίκησης, 

                                                                                                                                                                        
απόδοσης, που στηρίζεται στις τεχνικές ∆ιοίκησης Ποιότητας, που µε επιτυχία έχουν εφαρµοστεί στις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη. 

  Προέκυψε από την Οµάδα Καινοτόµων ∆ηµοσίων Υπηρεσιών (Innovative Public Service Group - IPSG), 
µετά από πρωτοβουλία των Γενικών ∆ιευθυντών των Υπουργείων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης της Ε.Ε., και 
εφαρµόζεται ευρέως τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. 

354  Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013, στον άξονα του ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου 
“∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013”. 

355  Εισηγητική Έκθεση στο Σχέδιο νόµου: “Καθιέρωση συστήµατος διοίκησης µε στόχους, µέτρηση της 
αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις”, www.parliament.gr . 

356  Εισηγητική Έκθεση, ο.π., Γενικό Μέρος. 
357  Παρ. 2 άρθρου 1. 
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µε δεδοµένους πόρους, ενώ αποτελεσµατικότητα θεωρείται η επίτευξη 

συγκεκριµένων και προκαθορισµένων στόχων.  

Σκοπός της µέτρησης είναι η αξιολόγηση των υπηρεσιών της ∆ιοίκησης, 

επιδιώκοντας την εξυπηρέτηση του πολίτη, την επαύξηση της εµπιστοσύνης 

του και του βαθµού ικανοποίησης των αναγκών του από αυτή, την ενίσχυση της 

διαφάνειας, την πληρέστερη αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων και γενικότερα 

την άσκηση διοίκησης προς όφελος του πολίτη. 

∆είκτες µέτρησης είναι τα µέσα εκείνα τα οποία χρησιµοποιούνται για την 

αποτίµηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας358. 

 

Στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων περιλαµβάνονται οι υπηρεσίες του 

∆ηµοσίου, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και οι Ο.Τ.Α. α' και β' βαθµού. Η 

χρήση των δεικτών µέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας στην 

τοπική αυτοδιοίκηση είναι δυνητική και απαιτείται να προηγηθεί σχετική Απόφαση 

του Υπουργού Εσωτερικών359.   

 

  Για την εισαγωγή του Συστήµατος ∆ιοίκησης µέσω Στόχων στους ανωτέρω 

δηµόσιους φορείς της χώρας, υλοποιούνται διαδοχικά τα εξής στάδια360: 

 

1. Στη φάση καθορισµού των στόχων ακολουθείται προσέγγιση "από την κορυφή 

προς τη βάση", δηλαδή ολοκληρώνεται η διαδικασία καθορισµού των στόχων στο 

ανώτερο διοικητικό επίπεδο και κατόπιν γίνεται η στοχοθεσία στο ιεραρχικά 

κατώτερο. Αντίθετα, κατά την υλοποίηση των στόχων ακολουθείται η αντίστροφη 

πορεία ("από τη βάση προς την κορυφή"). Πρώτα εκπληρώνονται οι επιµέρους 

στόχοι που αντιστοιχούν σε συγκεκριµένα καθήκοντα και σταδιακά οι στόχοι 

αυτοί συµβάλλουν  στην εκπλήρωση των στρατηγικών σκοπών. 

2. Κατά τους µήνες Νοέµβριο / ∆εκέµβριο, ο Υπουργός ή το αρµόδιο όργανο 

∆ιοίκησης κάθε φορέα γνωστοποιεί και κατανέµει στις οικείες υπηρεσίες τους 

στρατηγικούς σκοπούς για το επόµενο έτος. 

                                                      
358  ΦΕΚ Α' 44/11.02.2004. 
359  Με το άρθρο 267 (παράγραφος 8) του Ν.3852/2010, “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”, η Πρωτοβάθµια 

Αυτοδιοίκηση εξαιρέθηκε τελικά από το πεδίο εφαρµογής του νόµου 3230/2004 για την στοχοθεσία.  
360  Εφαρµοστική Εγκύκλιος του ν.3230/2004, Υπ. Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Αρ. 

Πρωτ. ∆ΙΠΑ/Φ.4/οικ.26397/27.12.2005, σελ. 2, 3. 
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3. Οι προϊστάµενοι Γενικής ∆ιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης, αν δεν υπάρχουν Γενικές 

∆ιευθύνσεις, προβαίνουν σε µια πρώτη ανάλυση των ανωτέρω στρατηγικών 

σκοπών του φορέα, ενηµερώνουν σχετικά τους υπαγόµενους σε αυτούς 

προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης ή Τµήµατος αντίστοιχα, µε τους οποίους καθορίζουν 

από κοινού τους στόχους της Γενικής ∆ιεύθυνσης και ζητούν από αυτούς να 

προσδιορίσουν τους επί µέρους στόχους κάθε ∆ιεύθυνσης. 

4. Οι προϊστάµενοι ∆ιεύθυνσης σε συνεργασία µε τους προϊσταµένους Τµηµάτων 

εξειδικεύουν και επιµερίζουν από κοινού τους στόχους της ∆ιεύθυνσης σε 

εξειδικευµένους στόχους ανά Τµήµα. 

5. Οι προϊστάµενοι Τµήµατος σε συνεργασία µε τους υφισταµένους τους  

καθορίζουν τη συµβολή κάθε υπαλλήλου στην επίτευξη των στόχων του 

Τµήµατος. Οι στόχοι του Τµήµατος αναλύονται περαιτέρω σε προγράµµατα 

επιµέρους ενεργειών και φάσεων υλοποίησης, ώστε κάθε υπάλληλος να κατανοεί 

αφενός τι αναµένεται από αυτόν και αφετέρου τι πρέπει να επιτύχει ατοµικά και 

συλλογικά ούτως ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι του Τµήµατος, της ∆ιεύθυνσης 

και της Γενικής ∆ιεύθυνσης. Οι ατοµικοί στόχοι καθορίζονται ανάλογα µε τις 

αρµοδιότητες της κάθε µονάδας, αφού ληφθούν υπόψη οι δεξιότητες, γνώσεις και 

εµπειρίες του υπαλλήλου. 

6. Βάσει των ανωτέρω, η εξειδίκευση των στρατηγικών σκοπών σε 

επιχειρησιακούς στόχους και σχετικά προγράµµατα δράσης αντιστοιχεί στην 

ιεραρχική διάρθρωση της οργανωτικής δοµής κάθε φορέα.  Στην κορυφή της 

διοικητικής πυραµίδας αντιστοιχούν σκοποί, οι οποίοι καθορίζονται από την 

αποστολή της συγκεκριµένης υπηρεσίας και προσδιορίζονται από τη στρατηγική 

και το όραµα της ηγεσίας.  Στις θέσεις που βρίσκονται στη βάση αντιστοιχούν οι 

στόχοι που εξειδικεύουν τα αναµενόµενα επιχειρησιακά αποτελέσµατα των 

διοικητικών δράσεων. Συνεπώς, όσο πλησιάζει κανείς προς τη βάση της 

πυραµίδας αυξάνει η διαφοροποίηση, στενεύει το πεδίο των αποφασιστικών 

αρµοδιοτήτων, οι δραστηριότητες λαµβάνουν εκτελεστικό χαρακτήρα και οι 

στόχοι προσλαµβάνουν τη µεγαλύτερη δυνατή εξειδίκευση.   

7.  Γίνεται αντιληπτό ότι οι παραπάνω διαδικασίες θα πρέπει να συνδέονται µεταξύ 

τους µε τρόπο ουσιαστικό ώστε να συνθέτουν ένα σύστηµα διοίκησης 

προσανατολισµένο σε σαφείς στόχους. 
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8.  Επισηµαίνεται ότι όλοι οι επιµέρους στόχοι πρέπει να είναι κατά τέτοιον τρόπο 

διαρθρωµένοι ώστε να συντελούν στην επίτευξη των στόχων του ανώτερου 

ιεραρχικού επιπέδου. Όλοι µαζί, δε, θα συνεισφέρουν στην επίτευξη των 

στρατηγικών σκοπών που έχουν τεθεί σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας. 

9. Σε κάθε διοικητικό επίπεδο, οι στόχοι διαµορφώνονται και 

συγκεκριµενοποιούνται κατόπιν συνεργασίας και συµφωνίας µεταξύ προϊσταµένου 

και υφισταµένων. Αυτό σηµαίνει ότι οι στόχοι δεν τίθενται αυθαίρετα από τον 

προϊστάµενο, αντιθέτως οι υφιστάµενοι συµµετέχουν αποφασιστικά στον 

καθορισµό τους. 

10.  Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ προϊσταµένου και υφισταµένων αναφορικά 

µε τους στόχους που πρέπει να τεθούν, αυτή αρχικά επιλύεται µε καλόπιστο 

διάλογο και εποικοδοµητική συνεργασία. Εάν δεν καταστεί δυνατή η συναίνεση, ο 

οικείος προϊστάµενος αποφασίζει σχετικά.  Σε αυτήν την περίπτωση εξηγεί και 

τεκµηριώνει τις απόψεις του στους υφισταµένους του και δεν επιβάλλει απλά τις 

αποφάσεις του. 

11. Είναι σηµαντικό κατά την διαδικασία εκπλήρωσης των στόχων, οι υφιστάµενοι 

να λειτουργούν µε σχετική αυτονοµία, πράγµα που σηµαίνει ότι η δράση τους για 

την επίτευξη των στόχων πρέπει να συνοδεύεται από εκχώρηση αποφασιστικών 

αρµοδιοτήτων και ευθυνών, να µην παρατηρείται δηλαδή συγκέντρωση 

δικαιοδοσίας στον προϊστάµενο. Έτσι ο κάθε υφιστάµενος αναλαµβάνει την 

υλοποίηση του δικού του προγράµµατος δράσης361. 

 

 

Όπως αναφέρεται στο εγχειρίδιο στοχοθεσίας του Υπουργείου, η πορεία 

υλοποίησης των στόχων,  ελέγχεται από τους προϊσταµένους των οργανικών 

µονάδων σε τακτά χρονικά διαστήµατα, που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερα του 

τριµήνου. Εάν επισηµανθεί σοβαρή απόκλιση µεταξύ των επιθυµητών και 

πραγµατικών αποτελεσµάτων, µπορεί να γίνει επανακαθορισµός των στόχων ή 

τροποποίηση του ετήσιου χρονοδιαγράµµατος υλοποίησής τους: οι στόχοι, στο 

σύνολό τους ή ο καθένας ξεχωριστά, µπορούν να προσαρµοσθούν ανάλογα, 

                                                      
361  Άρθρο 3 του νόµου. 



Η εισαγωγή Συστήµατος Στοχοθεσίας στην Ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και ο Η εισαγωγή Συστήµατος Στοχοθεσίας στην Ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και ο Η εισαγωγή Συστήµατος Στοχοθεσίας στην Ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και ο Η εισαγωγή Συστήµατος Στοχοθεσίας στην Ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και ο     
  νόµος 3230/2004. Η   νόµος 3230/2004. Η   νόµος 3230/2004. Η   νόµος 3230/2004. Η περίπτωση των ∆ήµων.περίπτωση των ∆ήµων.περίπτωση των ∆ήµων.περίπτωση των ∆ήµων. 
 

121 

εφόσον έχουν προκύψει νέες συνθήκες και δεδοµένα. Η αναθεώρηση των στόχων 

γίνεται κατά τον ίδιο τρόπο µε αυτόν του αρχικού καθορισµού τους362. 

 

Για να είναι δυνατή η µέτρηση των στόχων θα πρέπει αυτοί να ανταποκρίνονται 

στα κριτήρια που είναι γνωστά µε το ακρωνύµιο SMART363, δηλαδή να είναι: 

• Ειδικοί (εξειδικευµένοι, spesific), ήτοι να αφορούν ένα συγκεκριµένο 

αντικείµενο  και πεδίο δράσης, το οποίο αναλαµβάνουν να υλοποιήσουν οι 

εργαζόµενοι σε συγκεκριµένο χρόνο. 

• Μετρήσιµοι (measurable): που προϋποθέτει ότι σχεδιάζονται αναλόγως και 

υπάρχει συµφωνία ως προς τον τρόπο µέτρησης των αποτελεσµάτων. 

• Εφικτοί και συµφωνηµένοι (achievable and agreed): δηλαδή, ο κάθε στόχος 

εντάσσεται στα όρια των δυνατοτήτων εκείνων που καλούνται να τον 

υλοποιήσουν και έχει προκύψει έπειτα από συµφωνία του προϊστάµενου µε 

τους εργαζόµενους. 

• Ρεαλιστικοί (realistic): ώστε να αποφεύγονται υπερβολικά αισιόδοξοι ή 

ανέφικτοι στόχοι και παράλληλά να παρέχονται τα αναγκαία για την 

υλοποίηση µέσα στους υπαλλήλους.  

• Περιορισµένοι (προσδιορισµένοι) Χρονικά (time constrained): το χρονικό 

όριο ολοκλήρωσης της επίτευξης του στόχου περιλαµβάνεται υποχρεωτικά 

στην περιγραφή του και είναι ανελαστικό, τουτέστιν, µε την παρέλευσή του, 

η υλοποίηση κρίνεται ως εκπρόθεσµη364.  

  

Οι δείκτες µέτρησης αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας χωρίζονται σε 

δύο κυρίως κατηγορίες365,    

• Τους γενικούς Τους γενικούς Τους γενικούς Τους γενικούς δείκτεςδείκτεςδείκτεςδείκτες, οι οποίοι αφορούν:  

- στο χρόνο ανταπόκρισης στα αιτήµατα των πολιτών, 

- στο ποσοστό ικανοποίησης των παραπόνων που υποβάλλονται, 
                                                      
362  Μιχαλόπουλος Ν., Πασσάς Π., Σύστηµα ∆ιοίκησης µε Στόχους, Μέτρηση της Αποτελεσµατικότητας και 

αποδοτικότητας των Φορέων του ∆ηµοσίου, 2011, ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.& Η.∆. - Αθήνα, σελ. 8, 
http://www.gspa.gr/%288403671812691215%29/eCPortal.asp?, Αρχείο Υπηρεσιακών Ανακοινώσεων Γ. Γ. 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης – Στοχοθεσία, ∆είκτες Μέτρησης Αποδοτικότητας & Αποτελεσµατικότητας. 

363  https://en.wikipedia.org/wiki/SMART_criteria  
364  Ραµµατα Μ., η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας, η Στοχοθεσία και η Μέτρηση της Απόδοσης στην Ελληνική 

∆ιοίκηση στο Πλαίσιο του “Νέου ∆ηµόσιου Μάνατζµεντ”, περιοδικό ∆ιοικ. Ενηµέρωση, τεύχος 39, σελ. 11. 
365  Άρθρο 5 παρ. 2, 3. 
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- στην εφαρµογή νέων τεχνολογιών, 

- στο κόστος διαχείρισης, 

- στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών.    

• Τους ειδικούς δείκτεςΤους ειδικούς δείκτεςΤους ειδικούς δείκτεςΤους ειδικούς δείκτες, οι οποίοι µπορεί να εφαρµόζονται σε κάθε 

επιχειρησιακή µονάδα χωριστά και αντιστοιχούν στο είδος των 

παρεχόµενων από αυτές υπηρεσιών. 

 

    Όπως ξεκαθαρίστηκε περαιτέρω366, για τον καθορισµό των δεικτών µέτρησης, η 

έµφαση θα πρέπει να δίνεται στην χρήση δεικτών οι οποίοι να αφορούν: 

(α) στην απλούστευση διαδικασιών,  

(β) στην µέτρηση της ικανοποίησης των πολιτών,  

(γ) στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών,  

(δ) στον αριθµό καταγγελιών πολιτών για κακοδιοίκηση,  

(ε) στις εκθέσεις και τα πορίσµατα ανεξάρτητων Αρχών [Σώµατα Επιθεωρητών, 

Συνήγορος του Πολίτη κλπ], καθώς και στον βαθµό υλοποίησης των προτάσεών 

τους,  

(στ) στην εφαρµογή των διατάξεων περί προσβασιµότητας και εξυπηρέτησης 

ατόµων µε αναπηρία κλπ367. 

 

Αρµόδιες για την µέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας, 

καθώς και για την διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της λειτουργίας των 

Υπηρεσιών είναι ειδικές µονάδες ποιότητας, που συνιστώνται στα Υπουργεία και 

συντάσσουν περιοδικές εκθέσεις αποτελεσµάτων και απολογισµού δράσης σε 

ετήσια βάση. Η δοµή των ετήσιων εκθέσεων έχει ως εξής: 

 

Α. Εισαγωγή, όπου περιγράφεται η αποστολή του κάθε Φορέα, οι βασικές του 

δραστηριότητες και οι υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες (µε αναφορά 

στατιστικών στοιχείων). 

Β. Παρουσίαση Στόχων Φορέα, που περιλαµβάνει το πρόγραµµα Στοχοθεσίας 

της Υπηρεσίας. 

                                                      
366  Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. αριθ. ∆ΙΠΑ/Φ.10/οικ.2823/23.1.2008. 
367  Στο Παράρτηµα 3, έχει συµπεριληφθεί ενδεικτικός Πίνακας ∆εικτών Μέτρησης ανά Τοµέα Πολιτικής που 

εξέδωσε το 2008 το Υπουργείο Εσωτερικών. 
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Γ. Παρουσίαση Μετρήσεων, όπου πρώτον διενεργείται αναλυτική διατύπωση 

των δεικτών µέτρησης που έχουν επιλεγεί, καθώς και της σύνδεσής τους µε 

συγκεκριµένους στόχους της Υπηρεσίας. ∆εύτερον, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα των γενόµενων µετρήσεων, µε την χρήση επεξηγηµατικών πινάκων 

και διαγραµµάτων, αλλά και συγκριτικών αναφορών στους αρχικούς στόχους. 

∆. Αξιολόγηση αποτελεσµάτων και Προτάσεις Βελτίωσης, όπου πρώτον, 

διατυπώνονται τα αίτια των αποκλίσεων και προσδιορίζονται οι διορθωτικές και 

βελτιωτικές δράσεις που είναι απαραίτητες για την εξάλειψή τους 

(ανασυγκρότηση οµάδων έργου, επανακαθορισµός στόχων, διαφοροποιήσεις στην 

µεθοδολογία µέτρησης των δεικτών, αντικατάσταση δεικτών). ∆εύτερον, 

περιγράφονται συγκεκριµένες και εφαρµόσιµες προτάσεις και δράσεις για την πιο 

αποτελεσµατική λειτουργία του Φορέα και την βελτίωση των παρεχόµενων 

υπηρεσιών (αναθεώρηση διαδικασιών, αναδιοργάνωση λειτουργίας δοµών, κλπ)368. 

 

Με την Εγκύκλιο του Υπουργείου αριθ. ∆ΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270/1.3.2007 έγινε µια 

σοβαρή προσπάθεια να αποτυπωθεί η µεθοδολογία για την ανάπτυξη Συστήµατος 

Στρατηγικής ∆ιοίκησης στις ∆ηµόσιες Οργανώσεις της χώρας µας. Συνοπτικά, τα 

προβλεπόµενα βήµατα (έχουµε αναλύσει επαρκώς το θέµα της στρατηγικής 

διοίκησης στο αντίστοιχο κεφάλαιο) είναι τα ακόλουθα: 

 

1. ∆ιαµόρφωση Στρατηγικής 

-∆ιαµόρφωση Οράµατος. 

-∆ιαµόρφωση ∆ήλωσης Αποστολής. 

-Ανάλυση SWOT. 

(Ενδοδιοικητική Ανάλυση & Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος) 

-∆ιαµόρφωση Στρατηγικών Επιλογών. 

 

2. Εφαρµογή Στρατηγικής (µε χρήση τεχνικής Balanced Scorecard) 

-Καθορισµός Στρατηγικών Στόχων. 

-∆ιαµόρφωση Στρατηγικών ∆ιασυνδέσεων. 
                                                      
368  Μιχαλόπουλος Ν., Πασσάς Π., Σύστηµα ∆ιοίκησης µε Στόχους, Μέτρηση της Αποτελεσµατικότητας και 

αποδοτικότητας των Φορέων του ∆ηµοσίου, 2011, ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.& Η.∆. - Αθήνα, σελ. 10, 11. 
http://www.gspa.gr/%288403671812691215%29/eCPortal.asp?, Αρχείο Υπηρεσ. Ανακοινώσεων Γ. Γ. 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης – Στοχοθεσία, ∆είκτες Μέτρησης Αποδοτικότητας & Αποτελεσµατικότητας. 
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-Στοχοθεσία-Ανάπτυξη Πρωτοβουλιών. 

-Μετρήσεις Αποδοτικότητας & Ανατροφοδότηση. 

 

Βασικότεροι λόγοι για την υιοθέτηση της συγκεκριµένης µεθόδου 

ισορροπηµένων καρτών επιδόσεων (BSC, µε παραλλαγές για την καλύτερη 

προσαρµογή της στην ελληνική πραγµατικότητα) θεωρήθηκαν από το ελληνικό 

κράτος:  

(ι) η εκτεταµένη επιτυχής εφαρµογή της στον δηµόσιο τοµέα άλλων 

ευρωπαϊκών χωρών (Γερµανία, Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία)369, 

(ιι) η δυνατότητα χρήσης ενός σχετικά µικρού αριθµού δεικτών και 

διαλειτουργικής επίλυσης προβληµάτων,  

(ιιι)  η εστίαση που παρέχει στην βελτίωση της απόδοσης των ∆ηµόσιων 

Οργανώσεων µέσω του πλήρους συντονισµού των δραστηριοτήτων, καθώς και  

(ιϖ)  η πολιτοκεντρική αλλά και η εκπαιδευτική – επιµορφωτική της διάσταση.    

 

Πρακτική (µη) εφαρµογή της ∆µΣ στο ελληνικό ∆ηµόσιο 

Όπως είδαµε, η χώρα µας, στα και πλαίσια των υποχρεώσεων της για διοικητική 

σύγκλιση µε τα άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δροµολόγησε την 

εισαγωγή του συστήµατος διοίκησης µέσω στόχων στην ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.  

Η έκδοση αναλυτικών Οδηγιών και παραδειγµάτων, διαµέσου των Εγκυκλίων που 

ήδη αναφέραµε, η συντονιστική δράση της ∆/νσης Ποιότητας του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 

και η καθιέρωση προγραµµάτων εκπαίδευσης370 χαρακτήρισαν την πρώτη περίοδο 

γνωριµίας και εξοικείωσης των Φορέων και του ανθρώπινου δυναµικού µε την 

φιλοσοφία, τις διαδικασίες και τα εργαλεία του συστήµατος.  

  

Παρά τον αρχικό ενθουσιασµό, δεν υπάρχει ως σήµερα ουσιαστική εφαρµογή 

του Συστήµατος ∆ιοίκησης µέσω Στόχων από τις δηµόσιες οργανώσεις, παρά 

µόνο επιφυλακτικά βήµατα και πιλοτικές προσπάθειες, τόσο στον στενό δηµόσιο 

τοµέα όσο και στην αυτοδιοίκηση.  

                                                      
369  Ανάπτυξη Συστήµατος Στρατηγικής ∆ιοίκησης (ν.3230/2004), Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. αριθ. 

∆ΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270/1.3.2007 
370  Ε.Κ.∆.∆.Α., κλπ. 
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Κατά καιρούς έχουν δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης Υπουργικές 

Αποφάσεις περί καθορισµού δεικτών µέτρησης αποτελεσµατικότητας και 

αποδοτικότητας Φορέων του ∆ηµοσίου, όπως είναι τα Υπουργεία Πολιτισµού371, 

Παιδείας372, στις Περιφερειακές και Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις373, στο Σώµα 

Επιθεωρητών Εργασίας374. Αντίστοιχες προσπάθειες έχουν γίνει και σε 

ορισµένους ∆ήµους της χώρας375. 

 

Σύµφωνα µε τον Ασπρίδη, ο νόµος µπορεί να συνεισέφερε στην αποσαφήνιση 

των στόχων της διοικητικής δράσης, εφόσον µέχρι τότε οι στόχοι ήταν ασαφείς 

και αόριστοι, όµως τα συνολικά αποτελέσµατα υπήρξαν µηδαµινά, αν εξαιρέσει 

κανείς την εφαρµογή παρεµφερών συστηµάτων στα πλαίσια των προτύπων που 

επιβάλλονται από τα ευρωπαϊκά επιχειρησιακά προγράµµατα376.  

   Οι Ζερβόπουλος και Παλάσκας θεωρούν ότι οι λόγοι της αποτυχίας σχετίζονται 

αφενός µε την αδυναµία της βάσης της διοικητικής πυραµίδας να κατανοήσει την 

φιλοσοφία του συστήµατος και του ρόλου που καλούνταν να διαδραµατίσει η 

στοχοθεσία στην δηµόσια διοίκηση (έλλειψη γνώσεων και αντίληψης περί 

στρατηγικής διοίκησης), αφετέρου της δυσθυµίας που προκαλούσε στην πολιτική 

ηγεσία το µεγάλο οικονοµικό και διοικητικό κόστος για την πλήρη εφαρµογή του 

συστήµατος. Κατά συνέπεια ενέσκηψαν µεγάλες καθυστερήσεις που έθεσαν 

εκτός των προκαθορισµένων χρονικών ορίων την όλη διαδικασία377. 

Η Ραµµατά επισηµαίνει κριτικά ότι, ενώ µε το πλαίσιο του νόµου “ορίζονται 

αναλυτικά οι νέες υποχρεώσεις των υπαλλήλων, δεν οριοθετούνται επαρκώς 

σηµαντικές αλλαγές προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ενδυνάµωσης και 

διευκόλυνσής τους ώστε να εφαρµόζουν µε επιτυχία τις νέες αυτές πρακτικές. 

Έτσι στις υπηρεσίες που έχει γίνει προκαταρκτική έρευνα (κεντρική και 

αποκεντρωµένη διοίκηση) παρατηρήθηκε ότι η διαδικασία καθορισµού των στόχων 

                                                      
371  ΦΕΚ Β' 2510/10.12.2008.  
372  ΦΕΚ Β' 2473/05.12.2008. 
373  ΦΕΚ Β' 54/20.01.2009. 
374  ΦΕΚ Β' 2682/31.12.2008. 
375  Απόφαση αριθ. 2421/09, Στοχοθεσία ∆ήµου Καλαµαριάς έτους 2010, αρ. πρωτ.: 47231/28.12.2009.  
376  Ασπρίδης Γ., Εισαγωγή στην Πολιτική και ∆ιοικητική Οργάνωση του Ελληνικού Κράτους, 2013, Εκδ. 

Προποµπός - Αθήνα, σελ. 34. 
377  Ζερβόπουλος Π. & Παλάσκας Θ., 2011, ο.π., σελ. 19.  
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ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και όχι πάντα επιτυχής378”. Καταλήγει δε, ότι είναι 

απαραίτητο να αναδειχθεί η σηµασία του παράγοντα “άνθρωπος” και να 

εφοδιαστεί το ανθρώπινο δυναµικό µε κατάλληλη κατάρτιση αλλά και κίνητρα 

(επιβράβευσης) ή και αντικίνητρα (αποτροπής ανεπιθύµητων στάσεων και 

συµπεριφορών). 

 

Από την πλευρά µας θεωρούµε σκόπιµο να υπερθεµατίσουµε σε ότι αφορά τον 

κυρίαρχο ρόλο της εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού, 

προκειµένου για την ρεαλιστική εισαγωγή και εφαρµογή στρατηγικής διοίκησης 

και συστηµάτων διοίκησης µέσω αντικειµενικών στόχων στις δηµόσιες 

οργανώσεις.  

 

Ένα άλλο καίριο ζήτηµα που παρεµποδίζει την ουσιαστική χρήση της 

στοχοθεσίας, όταν η διαδικασία εισέρχεται στο επίπεδο των εργαζόµενων, είναι η 

πλήρης έλλειψη περιγραµµάτων και ανάλυσης των θέσεων εργασίας, καθώς και η 

απουσία καθηκοντολογίου στις ελληνικές δηµόσιες οργανώσεις.  

Υπενθυµίζουµε εδώ ότι, µε βάση τα “SMART” κριτήρια για τον ορθό καθορισµό 

των στόχων που ήδη παραθέσαµε, πρέπει να είναι ξεκάθαρα τα καθήκοντα του 

κάθε εργαζόµενου έτσι ώστε να γνωρίζει τι απαιτείται να υλοποιήσει προκειµένου 

να ανταποκριθεί επαρκώς στην στοχοθεσία. Όταν, λοιπόν δεν υφίσταται 

καθηκοντολόγιο και περίγραµµα θέσεων εργασίας, δεν νοείται στοχοθεσία.  

Η αδυναµία αυτή έχει, φυσικά επισηµανθεί εδώ και δεκαετίες379, όµως, όπως και 

πολλά άλλα αυτονόητα, δεν έχει καταστεί δυνατό να υλοποιηθούν ακόµη στην 

χώρα µας. Είναι δε τέτοια η αποστροφή µεγάλης µερίδας των εργαζόµενων αλλά 

και του πολιτικού προσωπικού προς τις αλλαγές, ώστε ούτε η µνηµονιακή πίεση380 

είχε αποτελέσµατα στον τοµέα αυτό381, καθώς τώρα αντιµετωπίζεται ως 

                                                      
378  Ραµµατα Μ., η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας, η Στοχοθεσία και η Μέτρηση της Απόδοσης στην Ελληνική 

∆ιοίκηση στο Πλαίσιο του “Νέου ∆ηµόσιου Μάνατζµεντ”, περιοδικό ∆ιοικητική Ενηµέρωση, τεύχος 39, σελ. 
13, 14. 

379  Π.χ., 1ο Πρόγραµµα ∆ιοικητικού Εκσυγχρονισµού 1993 – 1994 (Ελληνική ∆ιοίκηση 2000), Έκθεση 
“Ποιότητα στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση” της Επιτροπής για την Εξέταση της Μακροπρόθεσµης Οικονοµικής 
Πολιτικής, 1998, Εκδ. Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος – Αθήνα, σελ. 21-27. 

380  ∆ες σχετικά, στην πρόσφατη Μελέτη του ∆ιοικητικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, Η αναδιοργάνωση της 
∆ιοίκησης: Ποιά είναι η πραγµατικότητα - Μια κριτική αποτίµηση, Ιανουάριος 2014, σελ. 6, 7. 

  www.dee.gr/.../DEE_MELETI%20ANADIORGANOSIS%20FINAL.pdf . 
381  http://www.tovima.gr/society/article/?aid=465072 , άρθρο για τις 7 εντολές της TASK FORCE, ∆ηµοσίευση 

02/07/2012.  
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µηχανισµός για την µείωση του προσωπικού και διενέργεια απολύσεων. Αξίζει, 

παράλληλα, να κρατήσουµε για το θέµα αυτό, εν όψει των συµπερασµάτων και 

των σχετικών προτάσεών µας που ακολουθούν, την διαπίστωση ότι στην ∆ιοίκηση 

Έργων, στα πλαίσια κατάρτισης του Σχεδίου ∆ιοίκησης µε την χρήση του 

εργαλείου που ονοµάζεται “∆οµή Ανάλυσης Εργασιών382”, καταγράφονται 

αναλυτικά τα καθήκοντα και ο ρόλος ενός εκάστου των εργαζόµενων στο έργο.  

 

Υπάρχουν, βεβαίως και άλλοι σηµαντικοί παράγοντες που σαµποτάρουν την 

διάχυση της ∆µΣ στην χώρα µας, όπως είναι τα ισχυρά ιδιωτικά και συνδικαλιστικά 

συµφέροντα, που σε συνδυασµό µε την έλλειψη πολιτικής βούλησης υποσκάπτουν 

κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισµού του κράτους.    

             

Στοχοθεσία στους Πρωτοβάθµιους Ο.Τ.Α.  

Γιατί εξαιρέθηκαν από τον νόµο 3230/2004; 

 Στο αντίστοιχο κεφάλαιο 5 της παρούσας εργασίας, έχουµε χαρτογραφήσει τον 

τρόπο µε τον οποίο οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης εφαρµόζουν τις αρχές 

της Στρατηγικής ∆ιοίκησης, σε ότι αφορά τον στρατηγικό σχεδιασµό και την 

υλοποίηση των πενταετών επιχειρησιακών προγραµµάτων383.  

Στα προγράµµατα αυτά  ενσωµατώνονται και τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα που 

εντάσσονται στο οικείο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραµµα της αντίστοιχης 

περιόδου του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς (ΕΣΠΑ).  

 

Η ανάπτυξη του στρατηγικού σχεδίου του κάθε Φορέα και η υλοποίησή του 

µέσω των ετήσιων προγραµµάτων δράσης, όπως και  η εφαρµογή των 

συγχρηµατοδοτούµενων από την Ε.Ε. επιχειρησιακών προγραµµάτων, 

συνοδεύεται υποχρεωτικά από συστήµατα µέτρησης384, πρότυπα  αξιολόγησης385 

                                                      
382  Έχουµε εξηγήσει στο σχετικό µε την ∆ιοίκηση Έργων Κεφάλαιο 3, πως η ∆οµή Ανάλυσης Εργασιών 

συνιστά ένα εργαλείο ιεραρχικής αποδόµησης της εργασίας σε συγκεκριµένα “πακέτα εργασιών”, ώστε να 
δίνεται στα άτοµα η αρµοδιότητα σε ένα εύκολα διαχειρίσιµο τµήµα του έργου.  

383  Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών αριθ. 41179/23-10-2014,  σχετικά µε το περιεχόµενο, την δοµή και τον 
τρόπο υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Ο.Τ.Α. Α' βαθµού για την περίοδο 2014-2019, 
Α∆Α: Ω2ΛΒΝ-Σ4Α. 

384  ∆ιαµαντίκος Κ., 2007, Θεωρία και Πρακτική της Αξιολόγησης Προγραµµάτων, ∆ράσεων και Πολιτικών, 
Εκδ. Παπαζήση – ΑΘΗΝΑ, σελ. 59. 

385  Κόνσολας Ν., 1997, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 
σελ. 359 – 360. 
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(εκ των προτέρων, κατά την διάρκεια, εκ των υστέρων386) και απολογισµούς. 

Ενυπάρχει δηλαδή σε αυτές τις οργανωµένες προσπάθειες µια αρχιτεκτονική 

καθορισµού στοχοθεσίας και µέτρησης της απόδοσης (σε επίπεδο έργων, βέβαια 

και όχι εργαζόµενων).  

 

Πλήρως συνδεδεµένη µε τον στρατηγικό σχεδιασµό των ∆ήµων είναι, επίσης και 

η διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του Προϋπολογισµού τους, εντός του 

Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆387) όπως έχουµε αναλύσει388. Η 

υποχρέωση επίτευξης συγκεκριµένων οικονοµικών (ποσοτικών) στόχων επί του 

προϋπολογισµού των ΟΤΑ είναι µια πρόσφατη εξέλιξη389, που περιλαµβάνει την 

συµπλήρωση και διαβίβαση στο Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των 

ΟΤΑ ειδικών Πινάκων προγραµµατισµού και στοχοθεσίας οικονοµικών 

αποτελεσµάτων, η υλοποίηση των οποίων ελέγχεται ανά τρίµηνο390. 

 

  Η ετεροχρονισµένη εξαίρεση των ∆ήµων από το πεδίο εφαρµογής του νόµου 

3230/2004, που έλαβε χώρα µε την ψήφιση του “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ391”, εδράζεται κατά 

τα φαινόµενα392 στις µεγάλες αλλαγές που επέφεραν οι εν λόγω διατάξεις, µε την 

θέσπιση συστήµατος διακυβέρνησης και τη σύσταση νέων συλλογικών 

οργάνων393, την εισαγωγή θεσµών, την ανακατανοµή αλλά και την ανάληψη 

πολλών αρµοδιοτήτων που ανήκαν ως τότε στην περιφερειακή ή την κεντρική 

διοίκηση, στα πλαίσια της διοικητικής µεταρρύθµισης.  

Φρονούµε, τουτέστιν, ότι (ενδεχοµένως) θεωρήθηκε απαραίτητο να υπάρξει µια 

περίοδος προσαρµογής των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ στα καινούργια δεδοµένα, να 

ωριµάσει η νέα θεσµική λειτουργία, να ολοκληρωθεί η ενσωµάτωση των 

αρµοδιοτήτων αλλά και των συναφών διαδικασιών. 

                                                      
386  ∆ιαµαντίκος Κ., 2007, ο.π., σελ. 22, 23. 
387  Πρόκειται για σύνοψη του επιχειρησιακού προγράµµατος, του ετήσιου προγράµµατος δράσης και του 

ετήσιου Προϋπολογισµού. 
388  Επίσης στο κεφάλαιο 5. 
389   Καθιερώθηκε µε τις διατάξεις του νόµου 4111/2013, άρθρο 2. 
390   ΚΥΑ 7261/2013 (ΦΕΚ 450/Β). 
391  Ν.3852/2010, άρθρο 267 παρ. 8. 
392  ∆εν υπήρξε επίσηµη αιτιολογία, ούτε γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στην αντίστοιχη εισηγητική έκθεση, ή 

στις εφαρµοστικές Εγκυκλίους. 
393  Οικονοµική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, Εκτελεστική Επιτροπή, κατά τα 

άρθρα 72, 73, 76 κλπ του Ν.3852/2010. 



Η εισαγωγή Συστήµατος Στοχοθεσίας στην Ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και ο Η εισαγωγή Συστήµατος Στοχοθεσίας στην Ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και ο Η εισαγωγή Συστήµατος Στοχοθεσίας στην Ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και ο Η εισαγωγή Συστήµατος Στοχοθεσίας στην Ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και ο     
  νόµος 3230/2004. Η   νόµος 3230/2004. Η   νόµος 3230/2004. Η   νόµος 3230/2004. Η περίπτωση των ∆ήµων.περίπτωση των ∆ήµων.περίπτωση των ∆ήµων.περίπτωση των ∆ήµων. 
 

129 

Καλό θα ήταν, πάντως, η νοµοθετική αυτή πρωτοβουλία περί εξαίρεσης των 

∆ήµων394, να µην συσκοτίζει το πραγµατικό γεγονός ότι δεν είχαν προηγηθεί 

αξιόλογες προσπάθειες σχεδιασµού και υλοποίησης στοχοθεσίας στην 

πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση, έστω και σε πιλοτική µορφή. 

 

Θα πρέπει, τέλος, να γίνει αντιληπτό ότι οι ∆ήµοι, ιδιαίτερα οι µεγάλοι, 

συνιστούν µια µικρογραφία του Κράτους, µε πολυποίκιλες αρµοδιότητες395 και ένα 

πλήθος ετερόκλητων υλοποιούµενων έργων, προγραµµάτων, δραστηριοτήτων και 

λειτουργιών (∆ιοίκησης, Προϋπολογισµού, ∆ιαχείρισης Εσόδων και ∆απανών, 

Ταµιακής Υπηρεσίας, Πολιτικής Προστασίας, υποστήριξης της σχολικής 

λειτουργίας, πολιτισµού, Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας και Πρόνοιας, Αστικού 

Σχεδιασµού, ∆όµησης και Πολεοδοµίας, Κυκλοφορίας και Στάθµευσης, 

∆ηµοτολογίου και Ληξιαρχείου, Πρασίνου και Αστικής Πανίδας, Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης, Οδοποιίας και Αποχέτευσης, Κοινόχρηστων Χώρων, κλπ396). 

Επιπλέον, η διοικητική διάρθρωση και οι δοµές, η σύνθεση αλλά και τα 

χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναµικού397, που αποτελούν θεµελιώδεις 

παράγοντες σε ένα εγχείρηµα εφαρµογής συστήµατος ∆µΣ, είναι πολυποίκιλα και 

όχι οµοιογενή στην περίπτωση των ΟΤΑ.    

Τούτο σηµαίνει µε απλά λόγια πως, ο σχεδιασµός της στοχοθεσίας και, κυρίως, 

η επιλογή και χρήση των δεικτών µέτρησης της απόδοσης σε κάθε ∆ήµο δεν θα 

                                                      
394  Ας είναι σε γνώση του αναγνώστη ότι, κατά τον χρόνο που συγγράφεται το παρόν Κεφάλαιο της Εργασίας 

(Ιουνιος - Ιούλιος 2015) έχει δοθεί στην δηµοσιότητα σχέδιο νόµου της νέας κυβέρνησης, που αφορά στην 
αξιολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων (τιτλοφορείται: “Αξιοκρατία, συµµετοχή και αποτελεσµατικότητα 
στην διοίκηση” και εισήχθη στις Επιτροπές της Βουλής στα τέλη Ιουλίου, και έκτοτε εκκρεµεί, µετά την 
προκήρυξη των Εκλογών του Σεπτεµβρίου), όπου µε το άρθρο 9 επαναφέρεται η στοχοθεσία στους 
πρωτοβάθµιους ΟΤΑ. ∆εδοµένου ότι η δηµιουργία περιγραµµάτων των θέσεων εργασίας περιλαµβάνονταν 
και στο προεκλογικό πρόγραµµα του Σύριζα, ο χρόνος θα δείξει εάν θα ολοκληρωθούν τα προαπαιτούµενα 
ώστε η εισαγωγή της ∆µΣ να γίνει πραγµατικότητα (νέα σηµείωση: ακολούθησε βέβαια η διάλυση της Βουλής 
στα τέλη Αυγούστου και η διενέργεια εκλογών στις 20 Σεπτέµβρη, µε βάση δε τα εκλογικά αποτελέσµατα 
εκτιµάται ότι το Σχέδιο νόµου θα προχωρήσει προς ψήφιση, πιθανόν µε ορισµένες αλλαγές).  

395  Σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, οι αρµοδιότητες αφορούν κυρίως στους 
τοµείς: (α) Ανάπτυξης, (β) Περιβάλλοντος, (γ) Ποιότητας Ζωής και εύρυθµης λειτουργίας της πόλης, (δ) 
Απασχόλησης, (ε) Κοινωνικής Προστασίας, (στ) Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, (ζ) Πολιτικής 
Προστασίας, καθώς και ορισµένες κρατικές αρµοδιότητες σε τοπικό επίπεδο).  

396  ∆ες π.χ. Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Θεσσαλονίκης, στο: 
www.thessaloniki.gr/...Pr.../Organismos_Esoterikis_Ypiresias.doc . 

397  Στους ∆ήµους το προσωπικό αποτελείται κατά πλειοψηφία από εργάτες, τεχνίτες και διοικητικούς 
υπαλλήλους δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και µέσης ηλικίας, οι οποίοι θα χρειάζονταν οπωσδήποτε εντατική 
και επαναλαµβανόµενη επιµόρφωση και κατάρτιση (όπως και το προσωπικό υψηλότερων προσόντων, 
βέβαια), για να κατανοήσουν την έννοια της στοχοθεσίας, τα σχετικά εργαλεία και τις διαδικασίες µέτρησης 
απόδοσης. 
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αποτελούσε σταυρόλεξο µε εύκολη λύση, αλλά τουναντίον, µια πολυσύνθετη και 

δύσκολη προσπάθεια, λαµβάνοντας υπόψη και την έλλειψη περιγραµµάτων των 

θέσεων εργασίας. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ –––– ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –––– ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
  Εκκινώντας την καταγραφή των συµπερασµάτων µας από το γενικότερο θέµα 

των προσπαθειών συνολικής αναµόρφωσης του ελληνικού κράτους µε τη 

διοικητική µεταρρύθµιση, µακριά από τον εναγκαλισµό των Κοµµάτων και 

εντός του Ευρωπαϊκού πλαισίου, δια της άρσης των πελατειακών σχέσεων, την 

πάταξη της γραφειοκρατίας, την αντιµετώπιση της διαφθοράς και των 

φαινοµένων διαπλοκής, έχει ενδιαφέρον να αναφερθούµε µε δυο λόγια στην 

υπόθεση του εκσυγχρονισµού της χώρας. 

 

  Οι αντιλήψεις του Νέου ∆ηµόσιου Μάνατζµεντ (Ν.∆.Μ.), για ένα κράτος που 

θα λειτουργεί ορθολογικά και αποτελεσµατικά, µε όρους επιχείρησης και ως 

στρατηγείο, αν και υιοθετήθηκαν (µε την µορφή διακηρύξεων αλλά και 

νοµοθετικού έργου) από την πολιτική ηγεσία κατά τις τελευταίες δεκαετίες, 

δεν έχουν ως σήµερα χαρακτηρίσει την νοοτροπία, την λειτουργία και την 

δράση των Κυβερνήσεων και της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.  

Η συγκεκριµένη διαπίστωση είναι κοινός τόπος στην συνείδηση κάθε πολίτη. 

 

  Από µόνη της αυτή η καθυστέρηση δεν δηµιουργεί αδιέξοδα, αν συνεκτιµηθεί 

και η κριτική398 που έχει δεχτεί κατά καιρούς το Ν.∆.Μ., ότι αποτελεί µια 

νεοφιλελεύθερη συνταγή και µε τον υπέρµετρο πραγµατισµό που κοµίζει, 

παράγει ζητήµατα δηµοκρατικού ελλείµµατος και νέες κοινωνικές ανισότητες, 

αφυδατώνοντας παράλληλα την πολιτική από την δέουσα ευαισθησία απέναντι 

στον άνθρωπο, τα κοινωνικά προβλήµατα και τις συλλογικότητες399.  

 

  Εξάλλου, η εγχώρια διοικητική µεταρρύθµιση, όπως έχει αποτυπωθεί στις 

σχετικές ρυθµίσεις, δεν αποτελεί υιοθέτηση του πλέον φιλελεύθερου 

µοντέλου, αλλά συνδυάζει όλες τις τάσεις της διεθνούς πρακτικής, 

περιλαµβάνοντας στοιχεία τόσο της συµµετοχικής αντίληψης για την διοίκηση 
                                                      
398  ∆ες πχ., (1) Μακρυδηµήτρης Α., Προσεγγίσεις στην Θεωρία των Οργανώσεων, 2004, Εκδ. Καστανιώτη – 

Αθήνα, σελ. 449, αλλά και (2) Box R., Marshall G., Reed B., Reed C., New Public Management and 
Substantive Democracy, Public Management Review, Sept-Oct. 2001, Vol. 61, No 5, p. 616. 

399   Μια σχετική ανάλυση από την Μαρκαντωνάτου Μ., στο άρθρο: «Κράτος και Νέο ∆ηµόσιο Μάνατζµεντ», 
Περιοδικό Θέσεις, Τεύχος 116, Περίοδος Ιούλιος – Σεπτέµβριος 2011.    
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και τη λήψη αποφάσεων όσο και της πολιτικής περί καλύτερης νοµοθέτησης 

(Better Regulation), στα οποία αναφερθήκαµε κατά την ανάπτυξη της 

εργασίας400. 

  Εκείνο, όµως, που δηµιουργεί µεγάλη ανησυχία κατά την χαρτογράφηση της 

δηµόσιας πραγµατικότητας των τελευταίων δεκαετιών, είναι η προοδευτική 

εγκατάσταση, εντός των τειχών, µιας µεταλλαγµένης, αρνητικής εκδοχής 

κράτους401 επιχείρησης-στρατηγείου, όπως τα ίδια τα γεγονότα έχουν 

πολλάκις καταδείξει402.  

   Ο κοµµατισµός και οι αυθαιρεσίες της εξουσίας403, η αναξιοκρατία και η 

υποβάθµιση της κοινωνικής δικαιοσύνης404, ο λαϊκισµός και η υποτίµηση της 

κοινής λογικής405, η έλλειψη διαφάνειας και η αναποτελεσµατικότητα στην 

άσκηση του δηµοκρατικού ελέγχου406, σε άµεση αλληλεπίδραση µε µια κυνική 

οικονοµική ελίτ που επιδιώκει κέρδη µε κάθε τρόπο407, αλλά και πολλαπλά 

συντεχνιακά συµφέροντα παλαιοκοµµατικών αντιλήψεων που προασπίζονται 

προνόµια εξουδετερώνοντας κάθε έννοια δηµοσίου αγαθού, έχουν εγκλωβίσει 

επί της ουσίας το σύνολο της κοινωνίας και της αγοράς.  

   Αποµυζείται έτσι κάθε ικµάδα πόρων και δυνατοτήτων, ενώ ταυτόχρονα 

αλλοτριώνονται πολίτες, εργαζόµενοι, έµποροι, οργανώσεις και επιχειρηµατίες, 

όσο το διαβρωµένο πολιτικό σύστηµα408 εµφανίζεται τεθλιµµένο αλλά µε την 

ουσιαστική αδράνειά του συµβάλει περαιτέρω στην κατάρρευση, που 
                                                      
400   Κεφ. 2, σελ. 24-25, κεφ. 5, σελ. 53-54, κεφ. 6, σελ. 65-66, κεφ. 7, σελ. 69-77 & 85-90. 
401  Βλ. σχετικά στο: “Παθολογία της Πολιτικής: Όψεις της ∆ιαφθοράς στο νεο-Ελληνικό Κράτος, Κουτσούκης 

Κλ., 1998, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα.  
402 (α) Έκθεση του ΟΟΣΑ – 2015, www.oecd.org/daf/anti-bribery/greece-phase-3bis-report-en.pdf, (β) Μελέτη 

της Τραπέζης της Ελλάδος: Το Χρονικό της Μεγάλης Κρίσης 2009-13, www.bankofgreece.gr/bogekdoseis, 
(γ) Κ. Μητρόπουλος, το Κράτος - Λεβιάθαν εµπόδιο για το µέλλον της Χώρας, Άρθρο στην εφηµερίδα 
Καθηµερινή, 10-2-2013, βλ. στην ∆/νση: 

 http://www.kathimerini.gr/480468/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/to-kratos-levia8an-empodio-gia-to-
mellon-ths-xwras  

403  ∆ες την Έκθεση του Γ. Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για το 2014, www.gedd.gr/news-php?article=125 . 
404  Ενδεικτικά βλ. την Έκθεση Πεπραγµένων 2012-2013 Γ. Γ. ∆ιαφάνειας & Ανθρ. ∆ικαιωµάτων του 

Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, www.ministryofjustice.gr/site/click:aspx, 
405  ∆ες την Έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισµού της Βουλής – Συγκριτική Ανάλυση πολιτικών ελαχίστου 

εισοδήµατος στην ΕΕ και την Ελλάδα, στην ∆/νση: 
www.tvxs.gr/sites/default/firly/attachments/2014/39/16115_grafeioproipologismou.pdf ).  

406  ∆ες π.χ., Έκθεση της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας 2014, για την διαφθορά στον ∆ηµόσιο Τοµέα, Transparency 
International Corruption Perceptions Intdex 2014, www.trensparency.org/cpi2014/results . 

407  Π.χ., Έρευνα για την διαφθορά και την ∆ιαπλοκή στην Ελλάδα το 2008, Public Issue, 2009, 
www.publicissue.gr/1070/corruption-2008/ .  

408  Βλ. Σειρά απόψεων για το θέµα στο: “Κρίση του ελληνικού πολιτικού συστήµατος;”, Κοντάδης Ξ, 
Ανθόπουλος Χ. (επιµ.), 2008, εκδ. Παπαζήση – Αθήνα, σελ. 16 – 273.   
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συµβολίζεται τα τελευταία χρόνια από την µοιραία σχέση της χώρας µε τους 

εταίρους - δανειστές. 

  

  Με την ανάληψη της διακυβέρνησης από την αριστερή παράταξη κατά το 

τρέχον έτος, επιχειρείται µια ακόµη προσπάθεια αποτροπής της βύθισης της 

χώρας και της κοινωνίας στην πλήρη απαξίωση (περιλαµβάνεται εξάλλου στις 

δεδηλωµένες επιδιώξεις της και τις αρχές της αριστεράς). Εν τούτοις, τα 

πρώτα δείγµατα άσκησης της εξουσίας, που κατατέθηκαν στο σύντοµο  

οµολογουµένως διάστηµα της θητείας της (δίχως να αµφισβητούµε τις 

προθέσεις της αναφορικά µε την προσπάθεια ενίσχυσης της κοινωνικής 

δικαιοσύνης, της χρηστής διοίκησης και των αρχών της νοµιµότητας) 

επιβεβαίωσαν πως εµφορείται από λογικές που σχετίζονται µε τον κρατισµό και 

τον ασφυκτικό κεντρικό έλεγχο της οικονοµίας409. Αντιλήψεις που δεν 

µπορούν, πλέον, (κατά την γνώµη µας, πάντοτε) να συνεισφέρουν σε µια 

αλλαγή της περιπλεγµένης κατάστασης.  

  Είναι κρίσιµο να γίνει αντιληπτό πως η ουσία µιας ριζοσπαστικής αλλαγής 

βρίσκεται στην εξασφάλιση των δικαιωµάτων όλων των κοινωνικών στρωµάτων, 

µέσω και µιας σειράς ρυθµίσεων διαφάνειας, συµµετοχής και πολιτικών 

αναδιανεµητικού χαρακτήρα, της ελεύθερης βούλησης και της έµπρακτης 

έκφρασης της δηµιουργικότητας αλλά και της επιχειρηµατικότητας, υπό την 

αίρεση βεβαίως της διασφάλισης των συλλογικών αγαθών, της υπεράσπισης 

και ενίσχυσης των αδυνάτων, παράλληλα µε την αναγνώριση, ως συνείδηση, 

των ατοµικών υποχρεώσεων έναντι του συνόλου. Αυτή η συναίσθηση της 

ισορροπίας µοιάζει προς ώρας να απουσιάζει, µέσα σε ένα οµολογουµένως 

αρνητικό διεθνές περιβάλλον. Παράλληλα, η εισροή κεφαλαίων προς επένδυση 

σε στρατηγικούς τοµείς είναι κατεπείγουσα προϋπόθεση επιβίωσης, ώστε να 

υπάρξει ένα ορατό βιώσιµο αύριο, για την νεολαία τουλάχιστον, αλλά και τις 

άλλες κοινωνικές οµάδες που βάλλονται. Η αγωνιώδης προσπάθεια 

αναζήτησης κονδυλίων για την αντιµετώπιση της δυσθεώρητης ανθρωπιστικής 
                                                      
409  Επί παραδείγµατι, στην ρύθµιση για την χορήγηση των τηλεοπτικών αδειών παρατηρείται µια αποδυνάµωση 

των ανεξάρτητων αρχών (Ε.Σ.Ρ., Ε.Ε.Τ.Τ.) προς ενίσχυση του ρόλου του Υπουργού Επικρατείας. ∆ες σχετικό 
άρθρο στην δ/νση:  

 http://tvxs.gr/news/ellada/ta-casus-belli-toy-neoy-nomoy-gia-tis-tileoptikes-adeies .   
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κρίσης, που ορθά ανέδειξε η ριζοσπαστική παράταξη και θα παραµείνει σε κάθε 

περίπτωση βάναυση για πολλά χρόνια, δεν φαίνεται ως σήµερα δυνατό να 

εξεύρει άλλες λύσεις εκτός του πλαισίου των ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών 

µηχανισµών. Μια πιθανή εναλλακτική πηγή, που θα µπορούσε να προέλθει από 

την εκµετάλλευση υδρογονανθράκων410 δεν θα είχε βραχυπρόθεσµη βάση411, 

ενώ υφίσταται και ο προβληµατισµός για την οικολογική παράµετρο412 σε µια 

χώρα όπου το φυσικό κάλλος, η αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, η αλιεία 

και η τουριστική δραστηριότητα είναι κύριοι παράγοντες ανάπτυξης. Σε κάθε 

περίπτωση, πάντως, είναι σηµαντικό να τονιστεί πως, στην εποχή µας, η 

υλοποίηση αποτελεσµατικών πολιτικών απασχόλησης συνάδει αναγκαστικά µε 

την ευελιξία στην αγορά εργασίας413.   

Η υπέρβαση της παρούσας κατάστασης, µε άµεσες δράσεις και 

διευθετήσεις, θα απαιτούσε πρώτα απ' όλα εθνική συνεννόηση για συµφωνία 

στους κύριους άξονες Μακροπρόθεσµης Στρατηγικής Ανάπτυξης και 

Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Πολιτικής414. Κάτι τέτοιο, όµως, 

ακούγεται, δυστυχώς, ως ανέκδοτο (εν πολλοίς), σε µια χώρα όπου µεγάλη 

µερίδα πολιτών και πολιτικών συµπεριφέρονται σαν κοµιστές της απόλυτης 

αλήθειας, η δε κριτική στην διαφορετική άποψη συνοδεύεται από προσβολές, 

υπαινιγµούς και κατάρες...  

  Είναι πάρα πολύ δύσκολο, πια, η ίδια η κοινωνία να ανατρέψει την τάξη των 

πραγµάτων στο εσωτερικό. Έχουµε κατηχηθεί για δεκαετίες µε αυταπάτες, 

ενώ οι νεώτερες γενιές - την ίδια στιγµή που ασφυκτιούν - παραµένουν δίχως 

                                                      
410  http://ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni[524]=3597&language=el-GR, ∆όθηκε στις 30 Μαρτίου, 2µηνη 

παράταση   υποβολής των προσφορών, ως 14/7/2015, στο διαγωνισµό για την παραχώρηση δικαιώµατος 
έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων στα 20 θαλάσσια οικόπεδα της ∆υτικής Ελλάδας και Νότιας 
Κρήτης. 

411  http://www.newsbomb.gr/oikonomia/energeia-periballon/story/568260/xekinisan-oi-ergasies-gia-tis-ereynes-
ydrogonanthrakon-sta-ioannina , Ξεκίνησαν στις 30 Μαρτίου 2015 οι προπαρασκευαστικές εργασίες της 
έρευνας για τον εντοπισµό υδρογονανθράκων στα Ιωάννινα από την Energean Oil & Gas, που ανέλαβε το 
ερευνητικό πρόγραµµα ύστερα από διαγωνισµό. 

412  Τολέρης Επ. (∆/νση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ), Εισήγηση: Περιβαλλοντική Αδειοδότηση 
Έργων Έρευνας και Εκµετάλλευσης Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, στην ∆/νση: 
www.academyofathens.gr/Documents/toleris.pdf . 

413  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV:em0007 , Κατευθυντήριες γραµµές για τις 
πολιτικές απασχόλησης (2008-2010), Απόφαση 2008/618/ΕΚ του Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 2008 σχετικά 
µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών µελών. 

414  Σχετικά µε την Κρίση του Πολιτικού Συστήµατος και της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, βλ. στο: “Η ∆ιοίκηση σε 
Κρίση, κείµενα για την ∆ιοίκηση και την Κοινωνία, Μακρυδηµήτρης Α., 1996, εκδ. Ν. Σύνορα Λιβάνη – 
Αθήνα. 
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πραγµατική καθοδήγηση και αίσθηση της αποστολής, εφόσον τους αρνούνται 

το δικαίωµά τους να είναι δηµιουργικοί, άφοβοι, καινοτόµοι. 

    

  Εάν δεν ευοδωθεί το παρόν εγχείρηµα (οι συνθήκες είναι παραδεδεγµένα 

δυσχερείς) και συνεχιστεί η περιδίνηση, µια βίαιη ή και επαναστατική εξέλιξη 

δεν θα πρέπει να αποκλειστεί τα επόµενα χρόνια και το ζήτηµα της 

µεταρρύθµισης του κράτους και της δηµοσίας διοίκησης θα λάβει στην 

περίπτωση αυτή έναν εσχατολογικό χαρακτήρα.  

 

Πώς, όµως, θα µπορούσε να εδραιωθεί µια βαθιά αλλαγή παραδείγµατος, 

ενόσω και η αδύναµη Κοινωνία Πολιτών χαρακτηρίζεται από τις ίδιες 

παθογένειες που στρίµωξαν προοδευτικά την πατρίδα µας στα σχοινιά µιας 

µοιραίας παλαίστρας415.  

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Χρίστος Αλεξόπουλος: “χρειαζόµαστε µια 

ειρηνική, επανάσταση εναντίον του εαυτού µας... να µεταµορφωθούµε σε 

καλύτερους Έλληνες,  µε έναν δεύτερο ∆ιαφωτισµό, αυτογνωσίας και 

ταυτότητας”416. 

 

    Κατά την γνώµη µας και συνεκτιµώντας τα ανωτέρω, η απελευθέρωση της 

κοινωνίας µπορεί να πραγµατωθεί οµαλά κυρίως µέσα από πρωτοβουλίες του 

ίδιου του Κράτους, της ∆ιοίκησης και της πολιτικής ηγεσίας. Μια 

αυτοαναιρούµενη και δυσνόητη, είναι η αλήθεια, εκτίµηση, που ενώ συνιστά 

ένα ακόµα παράδοξο, θα µπορούσε όντως να υλοποιηθεί διαµέσου: 

• Της ειλικρινούς και σε βάθος εφαρµογής των συµµετοχικών διαδικασιών 

κατά τον σχεδιασµό πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων στη Κεντρική 

∆ιοίκηση, φροντίζοντας, παράλληλα, για την ενίσχυση των απαραίτητων 

µηχανισµών εποπτείας και διαφάνειας, ώστε να αποτρέπεται το 

φαινόµενο της κατίσχυσης επίσηµων και άτυπων κέντρων εξουσίας, που 

                                                      
415  Σωτηρόπουλος Α. ∆ηµ., Υποθέσεις Εργασίας και ανοικτά ερωτήµατα στην Βιβλιογραφία για την ελληνική 

Κοινωνία Πολιτών, στο: “Κρίση του Ελληνικού Πολιτικού Συστήµατος;”, Κοντιάδης Ξ., Ανθόπουλος Χ. 
(επιµ.), 2008, εκδ. Παπαζήση – Αθήνα, σελ. 317 – 327.  

416  Αλεξόπουλος Χ., η Κρίση ως ευκαιρία Αναγέννησης, άρθρο στην εφηµ. Ελευθεροτυπία, 1/2/2014. 
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στην πράξη επιβάλλουν µια εκ των προτέρων προδιαγεγραµµένη ρύθµιση 

και πλαίσια αποφάσεων. 

• Της πλήρους και συνεπούς υιοθέτησης πολιτικών καλύτερης 

νοµοθέτησης (πρόταση, συµµετοχή, ανάλυση επιπτώσεων, διαβούλευση, 

απλοποίηση,  εφαρµογή, τήρηση, έλεγχος, αξιολόγηση, λογοδοσία, 

αναθεώρηση) όπως εκείνες που παρουσιάσαµε στο κεφάλαιο 7 και 

εφαρµόζονται τα τελευταία χρόνια από την Ε.Ε.,  

• Της ενίσχυσης της αυτοτέλειας της τοπικής αυτοδιοίκησης και της 

ουσιαστικής ενεργοποίησης του ρόλου της στα πλαίσια των θεσµών 

συµµετοχικής δηµοκρατίας και του στρατηγικού σχεδιασµού των 

επιχειρησιακών προγραµµάτων των ∆ήµων.  

 

   Για παράδειγµα, η ολοκλήρωση της µακράς (είναι η αλήθεια) πορείας για την 

βιώσιµη µεταφορά, από το Κράτος προς την αυτοδιοίκηση, επαρκών πόρων 

(π.χ. µέρος των εσόδων του ΦΠΑ, ή του φόρου επί των ακινήτων) ώστε να 

υφίσταται στην πράξη η οικονοµική αυτάρκεια και ανεξαρτησία των ∆ήµων, σε 

συνδυασµό µε την εφαρµογή ενός µακρόπνοου προγράµµατος επιµόρφωσης 

και εκπαίδευσης των νεώτερων γενεών σχετικά µε τις δυνατότητες ατοµικής 

και συλλογικής δράσης στα πλαίσια των θεσµών συµµετοχής των πολιτών στην 

διακυβέρνηση σε τοπικό επίπεδο, συνιστούν κατά την άποψή µας κρίσιµους 

παράγοντες αλλαγής και απελευθέρωσης της κοινωνίας συνολικά από τις 

καθηλώσεις και τα νοσηρά φαινόµενα του παρελθόντος. 

   Ειδικότερα επί του ζητήµατος της ενεργοποίησης πολιτών και οµάδων 

προκειµένου για την εµβάθυνση της συµµετοχικής δηµοκρατίας, µε σκοπό την 

ανάδειξη ενός πλαισίου ελευθερίας, συνεργασίας, δικαιοσύνης, 

δηµιουργικότητας, καινοτοµίας, ανάπτυξης και προόδου για τους νέους, 

αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι κάθε ουσιαστική προσπάθεια θα πρέπει να 

ξεκινήσει από την Παιδεία, εφόσον εκεί εδράζεται το πρόβληµα στρεβλής 

νοοτροπίας που ταλανίζει την κάθε γενιά και εγκλωβίζει τις επόµενες.  

   Ένα µακροχρόνιο πρόγραµµα επιµορφωτικών εργαστηρίων µε αντικείµενο 

τους θεσµούς συµµετοχής στα τοπικά θέµατα, δύναται να ξεκινήσει άµεσα στα 
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σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αρκεί να υπάρχει 

βούληση και στρατηγική, ώστε µέσα σε λίγα χρόνια όλοι οι νέοι άνθρωποι να 

δρουν συνειδητά ως ενεργοί πολίτες.  

   Στα προγράµµατα αυτά µπορούν να προσοµοιώνονται συνεδριάσεις των 

υφιστάµενων στους ΟΤΑ αρµοδίων οργάνων διαβούλευσης και συµµετοχής 

(Τοπικά Συµβούλια, Συµβούλια Γειτονιάς, Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, Συµβούλιο 

Ένταξης Μεταναστών, κλπ).  

  Υπό τις οδηγίες εξειδικευµένων εκπαιδευτικών αλλά και των υπαλλήλων του 

οικείου ∆ήµου που απασχολούνται στους συγκεκριµένους τοµείς (κάποιοι εξ 

αυτών ίσως να συναντήσουν και τα δικά τους βλαστάρια στις αίθουσες του 

σχολείου), παιδιά και έφηβοι θα έρχονται έτσι, υπό τύπο παιχνιδιού και 

αναπαράστασης, κοντά στο πεδίο διαπίστωσης, καταγραφής και επίλυσης 

προβληµάτων, καθώς και του σχεδιασµού προγραµµάτων και  δράσεων που 

αφορούν στην καθηµερινότητα αλλά και σε ειδικότερους τοµείς (π.χ., 

κοινωνική πολιτική, απασχόληση, επιχειρηµατικότητα και ανάπτυξη). Τα 

ανωτέρω πεδία αποτελούν πλέον αρµοδιότητες της τοπικής κοινωνίας και των 

∆ήµων (όπως ήδη αναφέραµε στα κεφάλαια 5 και 7), αλλά δεν αξιοποιούνται 

ουσιαστικά καθώς η κοινωνική συµµετοχή στην διαµόρφωση και υλοποίηση 

τους, χειραγωγούµενη συχνά από τα Κόµµατα, δεν είναι η απαιτούµενη (ούτε 

εµπνευσµένη), ενώ η γραφειοκρατία παραµένει κυρίαρχη - όπως και τα κατά 

τόπους µικρά και µεγάλα συµφέροντα. 

   Τα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράµµατα (π.χ. ένας κύκλος 10 εργαστηρίων 

κατ' έτος για κάθε τάξη, όπου θα συµµετείχαν οι µαθητές 2-3 τµηµάτων µαζί) 

είναι εύκολο να ενταχθούν στην χρηµατοδότηση του ΕΣΠΑ, εφόσον 

προβλέπονται ήδη ανάλογοι άξονες και δράσεις.  

  Είναι συνεπώς στην ευθύνη των Υπουργείων Παιδείας και Εσωτερικών αλλά 

και των ∆ηµάρχων να συνεργαστούν µε ειλικρίνεια, πρωτοτυπία και προσήλωση 

στον στόχο, ώστε να υλοποιήσουν µια αντίστοιχη πρωτοβουλία – προσφορά στο 

µέλλον της χώρας µας, που περιέχει από την µια µεριά την βαθύτερη έννοια 

της Παιδείας (ήτοι την καλλιέργεια της προσωπικότητας των νέων, την 

ενίσχυση του οµαδικού πνεύµατος, της άµιλλας και της αυτοπεποίθησης, της 
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γνώσης και της αλληλεγγύης µεταξύ των) αλλά και µια αρχαιοελληνική λογική 

προετοιµασίας συνειδητοποιηµένων και καταρτισµένων Πολιτών (που συνάδει 

πλήρως µε τις ευρωπαϊκές αξίες) προκειµένου για την προάσπιση των 

δικαιωµάτων ενός εκάστου, µέσα όµως από µια ανανεωµένη αντίληψη για την 

ανάδειξη των δηµόσιων αγαθών και της συλλογικής δράσης.  

   Προς την κατεύθυνση αυτή, λοιπόν, θα πρέπει να πιέσουν την εξουσία και το 

κράτος οι ίδιοι οι πολίτες και οι οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών, µε τις 

δράσεις και τους αγώνες τους.  

   Είναι δε σαφές ότι, το πλέον πρόσφορο έδαφος και αρκούντως ευήκοα ώτα 

θα βρουν στην πλευρά των ∆ηµάρχων, καθώς εκεί, στην Αυτοδιοίκηση, είναι 

µεγαλύτερη η αµεσότητα της επαφής, η επιρροή των δικτύων αλλά και οι 

κυριότεροι θεσµοί διαβούλευσης.      

      Έτσι θα προκύψουν συνθήκες ελευθερίας, υπευθυνότητας και 

δυνατότητες κοινωνικής δικαιοσύνης και γνήσιων ευκαιριών για όλους, αρχικά 

στα τοπικά ζητήµατα και προοδευτικά σε όλα τα επίπεδα. Με τον τρόπο αυτό 

θα σχηµατοποιείται σε µεγάλο βαθµό και το πλαίσιο στοχοθεσίας των 

Υπηρεσιών της Αυτοδιοίκησης.       

 

 

  Τούτη η τελευταία αναφορά µας επιτρέπει να επικεντρωθούµε, πλέον, στο 

ειδικότερο θέµα της εργασίας µας, µε την οποία επιδιώξαµε να 

σκιαγραφήσουµε την σηµερινή πραγµατικότητα οργάνωσης, διοίκησης και 

λειτουργίας των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ.  

   Παρουσιάσαµε τους κανόνες του Νέου ∆ηµόσιου Μάνατζµεντ, τις βασικές 

αρχές της Στρατηγικής ∆ιοίκησης και της ∆ιοίκησης Έργων, όπως και την 

αντίληψη αλλά και τους θεσµούς της σύγχρονης ∆ιακυβέρνησης, που 

διεκδικούν πλέον, µε τις µεταρρυθµιστικές παρεµβάσεις των τελευταίων ετών, 

κυρίαρχη θέση, σε ότι αφορά την χάραξη της πολιτικής και την λήψη 

αποφάσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση, παρά τα εµπόδια και τις µεγάλες 

δυσκολίες που αναπαράγει το κατεστηµένο. 
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  Σε ένα ρευστό και ασφυκτικό σκηνικό αβεβαιότητας, όπου οι ∆ήµοι καλούνται 

να διαδραµατίσουν πρωτεύοντα ρόλο σε τοµείς όπως η τοπική ανάπτυξη417, η 

καινοτοµία, η απασχόληση, η διαχείριση των εκρηκτικών ζητηµάτων του 

µεταναστευτικού ρεύµατος και της ανθρωπιστικής κρίσης, η κοινωνική συνοχή, 

το µέλλον µε λίγα λόγια της νέας γενιάς (αλλά και της χώρας µας γενικότερα), 

οι έννοιες του προγραµµατισµού, της συµµετοχής και της ενεργοποίησης της 

κοινωνίας πολιτών, οι θεσµοί της διαβούλευσης, της λογοδοσίας και η σηµασία 

της αποτελεσµατικότητας έχουν τοποθετηθεί για τα καλά στο τραπέζι. 

Ένα αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού στόχων και µέτρησης της 

απόδοσης, θα έλεγε κανείς πως λειτουργεί συµπληρωµατικά και υποστηρικτικά 

σε δηµόσιες οργανώσεις που εξελίσσονται σε συνθήκες αλλαγών, όπου η 

επίτευξη αποτελεσµάτων γίνεται θεµελιώδης απαίτηση. 

Επαναλαµβάνουµε, πάντως, ότι η εφαρµογή της στοχοθεσίας δεν µπορεί να 

προχωρήσει, όσο ο σχεδιασµός των περιγραµµάτων των θέσεων εργασίας (job 

description) και η καταγραφή του καθηκοντολογίου των υπαλλήλων 

παραµένουν ζητούµενα σε ολόκληρο τον ∆ηµόσιο Τοµέα και βέβαια στην 

αυτοδιοίκηση. Από την άλλη µεριά, δεν θα πρέπει να υποβαθµίζεται το γεγονός 

ότι έχει ήδη υπάρξει η αναγκαία προεργασία, ακόµη και σε αυτό το ζήτηµα418. 

Συνεπώς, εκείνο που αναζητείται είναι η ανάλογη πολιτική βούληση. 

 

Εν αναµονή, λοιπόν, της ανάληψης πολιτικής πρωτοβουλίας προς την 

κατεύθυνση αυτή, θεωρούµε χρήσιµο να επισηµάνουµε ότι οι Υπηρεσίες των 

∆ήµων διακρίνονται κατά την λειτουργία τους σε εκείνες που είναι κυρίως 

επιτελικές (όπως π.χ. οι ∆/νσεις Επιχειρησιακού Σχεδιασµού), σε αυτές που 

ασκούν επιτελικό και ταυτόχρονα υποστηρικτικό ρόλο (όπως η ∆/νση 

Οικονοµικών, η ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού, η ∆/νση ∆ιοίκησης και η ∆/νση 

Προµηθειών), στις “λειτουργικές” που επικεντρώνονται στην διαρκή 

εξυπηρέτηση των πολιτών (∆/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ∆/νση 

                                                      
417 Με τις κατά τόπους Αναπτυξιακές εταιρίες που δραστηριοποιούν, ή άλλες πιο εξειδικευµένες δράσεις, όπως 

είναι π.χ. το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηµατικότητας του ∆ήµου Αθηναίων. 
418  ∆ες π.χ. Τον Οδηγό του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης για τον 

Σχεδιασµό Περιγραµµάτων Θέσεων Εργασίας, 30.04.2013, στην ∆/νση:  
  www.ydmed.gov.gr/?p=4886 .   
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Καθαριότητας, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ∆/νση Κοιµητηρίων, ∆/νση 

Σχεδίου Πόλεως και ∆όµησης, ∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων), και, τέλος, 

εκείνες οι Τεχνικές Υπηρεσίες που κυρίως υλοποιούν έργα και προγράµµατα 

(∆/νση Κτιριακών Έργων, Οδοποιίας και Αποχέτευσης, Ηλεκτρολογικού, 

Κοινοχρήστων Χώρων, Συντήρησης Σχολικών Κτιρίων, κλπ). 

  Για να είναι, εποµένως, ρεαλιστική η εφαρµογή ενός µοντέλου ∆ιοίκησης 

µέσω Στόχων θα πρέπει εκ των προτέρων να έχει ξεκαθαρίσει ο τρόπος µε τον 

οποίο ξεδιπλώνεται η δράση και η λειτουργία των υπηρεσιών αυτών και του 

προσωπικού τους, αλλά και οι σχέσεις τους, είτε εσωτερικά (µεταξύ αλλήλων 

και µε την διοίκηση) είτε εξωτερικά (µε τις εποπτικές Αρχές, τις κοινωνικές 

οργανώσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες).  

   Όσο περισσότερο προσεγγίζουν οι δραστηριότητες µιας υπηρεσίας στην 

λογική της ∆ιοίκησης Έργων, τόσο θα πρέπει να εφαρµόζονται εργαλεία 

σχεδιασµού, οργάνωσης και στοχοθεσίας που ταιριάζουν στην αντίληψη αυτή 

(σχεδιασµός των δραστηριοτήτων µε την µορφή προγραµµάτων, έργων και 

υποέργων, αποδόµηση της δράσης σε εξατοµικευµένα πακέτα εργασίας, 

καθορισµός και παρακολούθηση προϋπολογισµού και χρονοδιαγραµµάτων).  

   Αντίθετα, όσο πιο “λειτουργική419” είναι η αρµοδιότητα και η καθηµερινή 

δράση της υπηρεσίας, τόσο επικρατεί µια λογική επανάληψης αρκετά 

τυποποιηµένων διαδικασιών και ενεργειών (διαπιστώσεις, συλλογή στοιχείων, 

εγκρίσεις, ενηµέρωση, αποφάσεις κλπ) και απαιτούνται εργαλεία στοχοθεσίας 

και µέτρησης της απόδοσης που να λαµβάνουν υπόψη κυρίως στατιστικά 

δεδοµένα (που θα πρέπει να δύναται να αναθεωρηθούν εντός της περιόδου 

στόχου, αναλόγως των συγκυριών που προκύπτουν, πχ, προσθήκη 

αρµοδιοτήτων, ή έκδοση Υπουργικής Απόφασης για Απογραφή δικαιούχων 

                                                      
419  Όπως αναλύσαµε στο σχετικό Κεφάλαιο, η εργασία (work) η οποία παράγεται από έναν οργανισµό είναι 

αποτέλεσµα λειτουργιών (operations) και έργων (projects).  Λειτουργία είναι µια οργανωτική ενέργεια που 
εκπληρώνει την τρέχουσα εκτέλεση δραστηριοτήτων που παράγουν το ίδιο προϊόν ή παρέχουν µια 
επαναλαµβανόµενη υπηρεσία (λειτουργίες παραγωγής, εξυπηρέτησης κοινού, κατασκευαστικές ή και 
λογιστικές).  Σε αντιδιαστολή, λοιπόν µε τα έργα, που είναι χρονικά περιορισµένες προσπάθειες για την 
δηµιουργία ενός µοναδικού προϊόντος ή υπηρεσίας (προσωρινά & µοναδικά), οι λειτουργίες είναι χρονικά 
συνεχείς και επαναλαµβανόµενες προσπάθειες (διαρκής παραγωγή ίδιου προϊόντος, ή παροχή 
επαναλαµβανόµενης υπηρεσίας). 
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επιδοµάτων κλπ) αλλά και την γνώµη των πολιτών που συναλλάσσονται µε την 

διοίκηση (ερωτηµατολόγια και άλλα εργαλεία).  

Τούτο δεν αποκλείει, βέβαια και την χρήση διαφορετικών, ποιοτικής 

κατεύθυνσης χαρακτηριστικών. Είδαµε, εξάλλου, νωρίτερα, ότι η 

χρησιµοποιούµενη στο ελληνικό δηµόσιο µέθοδος καρτών ισορροπηµένης 

µέτρησης (BSC) επιτρέπει την εφαρµογή επί µέρους εργαλείων ή µεθόδων 

µέτρησης σε διαφορετικούς τοµείς δραστηριοποίησης των οργανώσεων και 

µάλιστα µε τρόπο ώστε τα αποτελέσµατα (ακόµη και οι αστοχίες) σε κάθε 

τοµέα να ενισχύουν (ή να αιτιολογούν αντίστοιχες αποκλίσεις) σε όλους τους 

τοµείς και να λαµβάνονται υπόψη, τόσο στην ανατροφοδότηση όσο και στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.   

 

Όπως επίσης εξηγήσαµε, οι Υπηρεσίες που σχεδιάζουν και εκτελούν 

διαφόρων τύπων έργα είναι πολλές φορές δέσµιες (συνήθως για επί µέρους 

τµήµατα των Έργων) στα χρονοδιαγράµµατα των άλλων ∆/νσεων του ίδιου 

Φορέα, είτε πρόκειται για Τεχνικές και λειτουργικές διοικητικές δοµές, είτε για 

επιτελικές και υποστηρικτικές αντίστοιχα. Με την υπάρχουσα διοικητική 

διάρθρωση και οργάνωση των ΟΤΑ θα δηµιουργούνται πάντοτε προβλήµατα 

και συγκρούσεις λόγω διαφορετικών αντιλήψεων και επιδιώξεων, ως 

αστάθµητοι παράγοντες καθυστερήσεων και παλινωδιών κατά την εκτέλεση 

των έργων420. 

Άποψή µας είναι ότι θα άξιζε τον κόπο, προς υπέρβαση του ζητήµατος 

αυτού, να διερευνηθεί µια νέα οργανωσιακή λογική, µε την δόµηση δύο τύπων 

υπαλληλικής ιεραρχίας, εκείνης των στελεχών Οµάδων Έργου και εκείνης της 

Λειτουργικής Υποστήριξης του Φορέα, των ∆/νσεων και των Πολιτών421. Οι 

δύο Ιεραρχίες θα διαχέονταν εντός των ∆οµών (∆/νσεων, Τµηµάτων, 

                                                      
420  Ως Παράρτηµα 4, έχουµε συµπεριλάβει συµπεράσµατα από την εργασία µας στο Μάθηµα ∆ιοίκηση Έργων 

του β' εξαµήνου του παρόντος ΜΠΣ, όπου αναφερόµαστε στο συγκεκριµένο ζήτηµα. 
421  Όπως εξάλλου αναφέρει και ο Ασπρίδης (επικαλούµενος τους Wilson T. D., Wheatley T. et al., Journal of 

Personality and Social Psychology, 2000, Vol. 78, No 5, p.821-836): “οι αρχές του Ν.∆.Μ. συµβάλουν στη 
διαµόρφωση µιας οργάνωσης µε βάση την αρχή της οµοιογένειας του προϊόντος. Κατ' αυτό τον τρόπο, οι 
υπηρεσίες µιας οργάνωσης µπορούν να διαχωριστούν σε υπηρεσίες σχετικές µε τους πελάτες, σχετικές µε τους 
πολίτες και δραστηριότητες βάσει των έργων”. Ασπρίδης Γ., 2013, ο.π., σελ. 33.   
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Γραφείων) και θα αποτελούσε αρµοδιότητα των επιτελικών Υπηρεσιών και της 

∆ιοίκησης η κατανοµή των καθηκόντων τους ετησίως422.  

 

Η ίδια η εφαρµογή της στοχοθεσίας θα βοηθούσε εξάλλου στην 

εξειδικευµένη αποτύπωση και κατανοµή των κονδυλίων του Προϋπολογισµού 

ανά στόχο. Τούτο θα οδηγούσε µακροπρόθεσµα στην υιοθέτηση της λογικής 

ενός Προϋπολογισµού Προγραµµάτων423, που διευκολύνει τον εξορθολογισµό 

των δαπανών και του προϋπολογισµού τους. Από την άλλη, θα διευκρίνιζε (θα 

αποκάλυπτε) την επικάλυψη αρµοδιοτήτων που ταλανίζει την ∆ηµόσια 

∆ιοίκηση, αλλά και την λειτουργία των ∆ήµων ειδικότερα, παρέχοντας την 

ευκαιρία για επίλυση ενός µόνιµου γόρδιου δεσµού.  

Την ίδια στιγµή, η δηµιουργία Οµάδων Έργων µε διάχυση σε διάφορες 

Υπηρεσίες (διοικητικές δοµές) των ∆ήµων θα απέτρεπε το φαινόµενο των 

“Σιλό”, µια άλλη γάγγραινα της δηµόσιας διοίκησης, συνεισφέροντας στην 

βελτίωση της αποτελεσµατικότητας, την εξοικονόµηση κονδυλίων και την 

αποδοτικότητα των επενδυόµενων κεφαλαίων. 

 

Η νέα στρατηγική κατεύθυνση των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα 

µπορούσε εκ παραλλήλου να δηµιουργήσει καλύτερες συνθήκες (ορθολογικές, 

διαφανείς, οικονοµικά αποδοτικές) για µια ουσιαστική και συµφέρουσα σε 

όλους χρήση του θεσµού των Συµπράξεων ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα424 

(Σ∆ΙΤ), µε αναντίρρητα οφέλη για τα ∆ηµόσια Αγαθά, την ανάπτυξη, τον 

εκσυγχρονισµό και την ηθική αναβάθµιση του ∆ηµόσιου Τοµέα, την 

                                                      
422  Σύµφωνα µε το άρθρο 58 του “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ”, η συγκρότηση Οµάδων Έργου αποτελεί αρµοδιότητα του 

∆ηµάρχου.  
423  Με τον όρο: «προϋπολογισµός προγραµµάτων» νοείται ένα νέο σύστηµα για την κατάρτιση, εκτέλεση και 

παρακολούθηση του κρατικού προϋπολογισµού, το οποίο δίνει έµφαση στην ορθολογική κατανοµή και 
αξιολόγηση της αποδοτικότητας των κρατικών δαπανών. Με την εφαρµογή του, πέρα από την κατανοµή της 
κρατικής δαπάνης στα υπουργεία, που αποτελούν και τους φορείς υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής, 
επιχειρείται η σύνδεση της απόδοσης των εφαρµοζόµενων πολιτικών του κράτους σε συνάρτηση µε τους 
δαπανώµενους πόρους. Για περισσότερα: ∆ρούλιας Β. - Πετρουλάκη Ι., 18.06.2012, Ο προϋπολογισµός 
προγραµµάτων και η συµβολή του στον εξορθολογισµό της δηµόσιας διαχείρισης, στο: 

  http://www.accountancygreece.gr/-προϋπολογισµος-προγραµµάτων  
424  Οι Συµπράξεις ∆ηµοσίου – Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) είναι συµβάσεις, κατά κανόνα µακροχρόνιες, οι οποίες 

συνάπτονται µεταξύ ενός δηµόσιου και ενός ιδιωτικού φορέα, µε σκοπό την εκτέλεση έργων ή/και την 
παροχή υπηρεσιών. ∆ες στην ∆/νση: http://www.sdit.mnec.gr  
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εγκαθίδρυση µιας υγιούς συνεργασίας επιχειρήσεων και κρατικού παράγοντα 

στο τοπικό επίπεδο, εν τέλει για τους πολίτες και την κοινωνία. 

Όπως αναλύσαµε στα κεφάλαια 6 και 7, υφίστανται ήδη οι θεσµοί 

δηµοκρατίας και διακυβέρνησης που εξασφαλίζουν (µε την προϋπόθεση µιας 

ξεκάθαρης και εις βάθος εφαρµογής τους) την συµµετοχή των οργανώσεων 

πολιτών (διαβούλευση κλπ) σε κάθε στάδιο διαµόρφωσης πολιτικών και 

στρατηγικών σχεδίων, προγραµµάτων και δράσεων της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης.  

Κατά την έννοια αυτή, δεν είναι λογική, ή τουλάχιστον δεν εξυπακούεται, η 

αµφιβολία και ο φόβος ότι οι εξελίξεις αυτές θα οδηγούσαν σε ενίσχυση των 

οικονοµικών συµφερόντων και λόµπυ, εις βάρος του ∆ηµόσιου Συµφέροντος 

και των δικαιωµάτων των πολιτών.  

Εξάλλου, η παρούσα κατάσταση, ως είχε διαµορφωθεί στην πορεία των 

τελευταίων δεκαετιών, παράγει τόση διαφθορά, αδιαφάνεια και εν τέλει 

λεηλασία του δηµόσιου πλούτου από διαπλεκόµενες σχέσεις αλληλεξάρτησης, 

ώστε θα µπορούσε να ειπωθεί µε ασφάλεια, πως οτιδήποτε άλλο δύσκολα θα 

ήταν χειρότερο από το υφιστάµενο ζοφερό περιβάλλον. 

 

Όσο περισσότερο διαφανείς, ορθολογικές, µετρήσιµες και λογοδοτικές είναι 

οι συνθήκες δράσεις των δηµοσίων οργανώσεων και οι σχέσεις 

(ανταγωνιστικές, δοµηµένες σε αρχές και συνεργατικές) µε τους  οικονοµικούς 

φορείς του ιδιωτικού τοµέα, τόσο περισσότερο θα αποτρέπονται τα φαινόµενα 

διαπλοκής, διαφθοράς και απώλειας πλούτου.  

Τουτέστιν θα εξασφαλίζεται σε µεγαλύτερο βαθµό το δηµόσιο αγαθό, η 

επιστροφή εισοδήµατος και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες.  

Με το πλαίσιο αυτό δηµιουργείται παράλληλα ένα αντικειµενικό υπόβαθρο 

αξιολόγησης προσωπικού, αλλά και των διοικητικών δοµών. 

  

Θα πρέπει, βεβαίως, να ληφθεί σοβαρά υπόψη και να αναδειχθεί η ουσιαστική 

παράµετρος της κατάλληλης και διαρκούς εκπαίδευσης, ενηµέρωσης και 

επιµόρφωσης των εργαζόµενων αλλά και των στελεχών της διοίκησης.  
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Μια αρχική περίοδος στοχευµένων χωρικά και καλά προετοιµασµένων 

πιλοτικών εφαρµογών της µεθόδου ∆ιοίκησης µέσω Στόχων, µε συγκεκριµένα 

χρονοδιαγράµµατα για κάθε ∆ήµο, θα βοηθούσε το δίχως άλλο κατά την 

µετάβαση από την παρούσα κατάσταση στην νέα εποχή.  

 

Επιπλέον, είναι αναγκαίο να εξασφαλίζεται (µε τους κατάλληλους θεσµούς 

και ανοιχτές διαδικασίες) η καλή επικοινωνία και η συνεργασία, οριζοντίως και 

καθέτως, εντός των οργανισµών, αλλά και η ειλικρινής και πάγια υποστήριξη 

της Ηγεσίας, δίχως την οποία κάθε προσπάθεια  θα ναυαγούσε. 

 

Ενθυµούµενοι δε ότι, το άλφα και το ωµέγα στην διαδικασία στοχοθεσίας 

είναι ο καθορισµός ορθών, σαφών και ρεαλιστικών στόχων, θεωρούµε χρήσιµο 

να υπενθυµίσουµε πως η βάση για τον προσδιορισµό στόχων είναι οι 

θεµελιώδεις αρµοδιότητες των ∆ήµων, τις οποίες αναφέραµε νωρίτερα και 

περιγράφονται στον Κώδικα ∆ήµων και το Πρόγραµµα Καλλικράτης. Κατά τα 

λοιπά, τα κριτήρια “SMART”, που επίσης προαναφέραµε, θα συνεισφέρουν 

παγίως στην βέλτιστη επιλογή και οριοθέτηση της στοχοθεσίας.  

 

Ολοκληρώνοντας τις προτάσεις µας, θα ήταν, τέλος, συνετό να 

υπογραµµίσουµε το µεγάλο εµπόδιο της δαιδαλώδους νοµοθεσίας και της 

πολυνοµίας425, φαινόµενο που επιδεινώθηκε µε τον κυκεώνα των εφαρµοστικών 

νόµων του µνηµονίου426, δίχως να βελτιωθούν στο ελάχιστο, τόσο η 

παραδοσιακή αδυναµία της διοίκησης στην υλοποίηση των ρυθµίσεων, όσο και 

το παραγόµενο έργο είτε η αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών427.  

                                                      
425 Έχει βρεθεί ότι η Βουλή «γεννάει» ένα νοµοθέτηµα κάθε 55 ώρες. Τα τελευταία 30 χρόνια υπολογίζεται ότι 

έχουν ψηφιστεί περισσότεροι από 4.000 νόµοι και έχουν εκδοθεί πάνω από 110.000 υπουργικές αποφάσεις, 
ενώ µόνο την τελευταία 20ετία θεσπίστηκαν 2.178 νόµοι, 14.248 προεδρικά διατάγµατα και 17.638 
υπουργικές αποφάσεις, σύνολο 35.153 ρυθµίσεις. Μόνο για το ασφαλιστικό σύστηµα ισχύουν πάνω από 
1.100 διατάξεις, η πολεοδοµική νοµοθεσία αναπτύσσεται σε 130 τόµους ή 25.000 σελίδες, ενώ µόνο την 
τελευταία τριετία έχουν ψηφιστεί 20 φορολογικοί νόµοι (µόνο το 2013 εκδόθηκαν 695 φορολογικές 
εγκύκλιοι). Πηγή : https://lawyalty.wordpress.com/2014/07/30/πολυνοµία-ο-αόρατος-εχθρός-της-χώρας . 

426  Οι 500 εφαρµοστικοί νόµοι του Μνηµονίου παραµένουν σε ισχύ, στην ∆/νση :   
   http://www.rizospastis.gr/story.do?id=8362406 . 
427  Το 2011 έγιναν στη χώρα µας µόλις 22.000 φορολογικοί έλεγχοι, τη στιγµή που στην Κύπρο 

πραγµατοποιήθηκαν 30.000 έλεγχοι και στην Ιρλανδία, χώρα µε µικρότερο πληθυσµό από την Ελλάδα, 
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Το ζήτηµα θα πρέπει να αντιµετωπιστεί µε συνέπεια, ιεράρχηση 

προτεραιοτήτων και προγραµµατισµό, ώστε να µην δυναµιτίζεται καθηµερινά η 

όλη προσπάθεια ∆ιοίκησης µέσω Στόχων.  

Για τον σκοπό αυτό πιστεύουµε πως είναι αναγκαία η εκδήλωση µιας 

σοβαρής προσπάθειας εκ νέου κωδικοποίησης των διατάξεων που διέπουν την 

λειτουργία των ∆ήµων, στο πνεύµα των σχετικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης περί απλοποίησης της νοµοθεσίας και των διαδικασιών, τις οποίες 

παρουσιάσαµε ήδη. 

  Το ίδιο απαραίτητη είναι και η σύνταξη ενός µελετηµένου Οδηγού Καλών 

Πρακτικών και πρότυπων διαδικασιών για τους ∆ήµους, ώστε να περιοριστούν 

µεσοπρόθεσµα η τυπολατρεία και οι πάσης φύσης γραφειοκρατικές 

αγκυλώσεις, προς όφελος της χρηστής διοίκησης, των δικαιωµάτων των 

πολιτών και της νεολαίας, αλλά και της ανάπτυξης µιας υγιούς 

επιχειρηµατικότητας._    
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558.000 έλεγχοι. Υπολογίζεται ότι µόνο το 30% των νόµων τελικά υλοποιείται. Αυτό τουλάχιστον είχε 
προκύψει κατά το σχετικό έλεγχο επί διακυβέρνησης Γ. Α. Παπανδρέου, για την τύχη των νόµων που είχαν 
ψηφιστεί από την κυβέρνησή του: ως τον Μάρτιο του 2011 είχαν ψηφιστεί συνολικά 70 νόµοι. Για την 
εφαρµογή τους απαιτούνταν περί τα 1.200 προεδρικά διατάγµατα και υπουργικές αποφάσεις (κατά µέσον όρο 
17 για τον καθένα). Από αυτά είχαν εκδοθεί λιγότερα από 400, µε αποτέλεσµα οι νόµοι να παραµένουν 
ανενεργοί. Χαρακτηριστικό είναι και το πρόσφατο παράδειγµα του πολυδιαφηµισµένου νοµοσχεδίου για την 
καταπολέµηση της γραφειοκρατίας στην έκδοση άδειας λειτουργίας νέας επιχείρησης. «Άδεια επιχείρησης µε 
µια υπογραφή» έγραφαν οι τίτλοι, ωστόσο για την εφαρµογή αυτού του νόµου θα χρειαστούν δεκάδες άλλες 
υπογραφές και άγνωστος χρόνος. Πηγή: http://www.kathimerini.gr/440196/article/epikairothta/ellada/h-
polynomia-to-vasiko-provlhma-sto-dhmosio , 17-06-2014. 
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Φιλελεύθερη Έµφαση, Χειµώνας 2009, Ναλπαντίδου Σ. - Χατζής Α., Η Ανάλυση 
Επιπτώσεων των Κανονιστικών Ρυθµίσεων. 

• http://magazine.apopsi.cy/2008/07/323, Ηλεκτρονικό Περιοδικό Σύγχρονη Άποψη, 
Τεύχος 07/2008µ, Χαραλαµπίδης Μ., MBO: Ένα αντικειµενικό σύστηµα 
αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού. 

• http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1152&Itemid=29, 
Περιοδικό “Θέσεις”, Τεύχος 116, περίοδος: Ιούλιος - Σεπτέµβριος 2011, 
Μαρκαντωνάτου Μ., Κράτος και Νέο ∆ηµόσιο Μάνατζµεντ. 

• Αλεξόπουλος Χ., η Κρίση ως ευκαιρία Αναγέννησης, άρθρο στην 
Ελευθεροτυπία, 1/2/2014. 

 
 

 
Ζ. Νόµοι, Προεδρικά ∆ιατάγµατα, Εισηγητικές και Αιτιολογικές Εκθέσεις, 

Υπουργικές Αποφάσεις και  Εγκύκλιοι 
 

• Σύνταγµα της Ελλάδος. 

• Ν.1850/1989 ΦΕΚ Α' 144, http://www.eetaa.gr:8080/kodikas/nm_ptext.jsp. 
• Προεδρικό ∆ιάταγµα (Π∆) 185/2007 (ΦΕΚ Α' 221, όπως τροποποιήθηκε µε το 

Π∆ 89/2011 (Α∆Α: 4Α8ΤΝ-5ΗΨ). 

• N. 4093/2012, ΦΕΚ Α' 222 («Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου 
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013 - 2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του 
ν. 4064/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 
2013-2016»). 

• Ν.3463/2006, ΦΕΚ Α'-114. 

• Αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 14 του 3242/2004 για την 
σύνταξη του Νέου Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. 

• Ν.3852/2010, Πρόγραµµα Καλλικράτης, ΦΕΚ Α'-87. 

• Αιτιολογική Έκθεση και Έκθεση Συνεπειών του Προγράµµατος 
“ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”, www.ypes.gr .  

• Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών για το περιεχόµενο, την δοµή και τον τρόπο 
υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Ο.Τ.Α. Α' βαθµού για την 
περίοδο 2014-2019, Α∆Α: Ω2ΛΒΝ-Σ4Α.   

• Νόµος 4111/2013, ΦΕΚ Α' 18. 

• Εγκύκλιος 2761/20.02.2013 Υπ. Οικονοµικών. 

• ΚΥΑ αριθ.: 7261/2013, ΦΕΚ Β' 450/26.2.2013, για την οικονοµική στοχοθεσία 
του Προϋπολογισµού των ΟΤΑ. 
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• Εγκύκλιος αρ. 5, Α.Π. 14065/9-4-2013, «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί 
της αριθµ. 7261/22-2-2013 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και 
Οικονοµικών. 

• Εγκύκλιος ΥΠΕΣ, ∆ΙΠΑ/Φ.4/οικ.20260/13.09.2006 για τη σύνταξη και υποβολή 
εκθέσεων Απολογισµού ∆ράσης και Εκθέσεων Αποτελεσµάτων επί µέρους 
αξιολογήσεων/µετρήσεων (ν.3230/2004). 

• Ν.1943/1991, ΦΕΚ Α' 50/11.4.1991, περί εκσυγχρονισµού της οργάνωσης και 
λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης, αναβάθµισης του προσωπικού της και 
άλλων διατάξεων. 

• Εισηγητική Έκθεση του νόµου 1943/2011. 

• Εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών, Μείωση των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις 
και τα έγγραφα, ∆ΟΑ/Οικ.26601/10.10.2007). 

• Ν.2839/2000, ΦΕΚ Α' 196/12.09.2000, Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις. 

• Υπουργική Απόφαση αρ. 6233/2001, για την εφαρµογή του νόµου 2839/2000.  

• Ν.2880/2001, ΦΕΚ Α' 9/30.1.2001, Μεταρρύθµιση και εκσυγχρονισµός της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και άλλες διατάξεις.  

• Εισηγητική Έκθεση στο σχέδιο νόµου “Πρόγραµµα Πολιτεία”, στο: 
www.parliament.gr . 

• Νόµος 2880/2001, ΦΕΚ Α' 9. 

• Εγκύκλιος ∆ΙΑ∆Π/Α1/3753/19.02.2001 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ηλεκτρονικής 
∆ιοίκησης.  

• Π.∆. αρ. 150/2001, ΦΕΚ 125 Α΄/25.6.2001. 

• Π.∆. αρ. 342/2002, ΦΕΚ Α' 284/22.11.2002 .  

• Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013. 

• Ν. 3230/2004, ΦΕΚ Α' 44/11.02.2004. 

• Εισηγητική Έκθεση στο Σχέδιο νόµου: “Καθιέρωση συστήµατος διοίκησης µε 
στόχους, µέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις”, www.parliament.gr. 

• Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. αριθ. ∆ΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270/1.3.2007, Ανάπτυξη Συστήµατος 
Στρατηγικής ∆ιοίκησης (ν.3230/2004). 

• Εγκύκλιος Αρ. ∆ΙΠΑ/Φ.4/οικ.26397/27.12.2005. 

• Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. αριθ. ∆ΙΠΑ/Φ.10/οικ.2823/23.1.2008. 

• Υ.Α. Περί καθορισµού δεικτών µέτρησης αποτελεσµατικότητας και 
αποδοτικότητας Υπ. Πολιτισµού, ΦΕΚ Β' 2510/10.12.2008.  

• Υ.Α. Περί καθορισµού δεικτών µέτρησης αποτελεσµατικότητας και 
αποδοτικότητας Υπ. Παιδείας, ΦΕΚ Β' 2473/05.12.2008. 

• Υ.Α. Περί καθορισµού δεικτών µέτρησης αποτελεσµατικότητας και 
αποδοτικότητας Περιφερειακών και Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ΦΕΚ Β' 
54/20.01.2009. 

• Υ.Α. Περί καθορισµού δεικτών µέτρησης αποτελεσµατικότητας και 
αποδοτικότητας Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας, ΦΕΚ Β' 2682/31.12.2008. 

• Απόφαση ∆ηµάρχου Καλαµαριάς αριθ. 2421/09, για την Στοχοθεσία του ∆ήµου 
Καλαµαριάς - έτους 2010. 
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• Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών αριθ. 41179/23-10-2014,  σχετικά µε το 
περιεχόµενο, την δοµή και τον τρόπο υποβολής των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων των Ο.Τ.Α. Α' βαθµού για την περίοδο 2014-2019, Α∆Α: 
Ω2ΛΒΝ-Σ4Α.   

 
 
 
Η. Ευρωπαϊκές Ρυθµίσεις και Νοµοθεσία 
 

• Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

• Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Συνθήκη για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Συνθήκη της Λισαβόνας 

• Κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές απασχόλησης (2008-2010), Απόφαση 
2008/618/ΕΚ του Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 2008 σχετικά µε τις 
κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών µελών. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV:em0007. 

• Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2006, Σχέδιο δράσης i2010 για 
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Επιτάχυνση της θέσπισης της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης στην Ευρώπη προς όφελος όλων [COM (2006) 173]. 

• Ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Ιουνίου 2002 «Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση: 
Βελτίωση της νοµοθεσίας» [COM (2002) 275 δεν έχει δηµοσιευθεί στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα], στο: http://ec.europa.eu/governance/docs/comm_rapport_el.pdf, 

• Ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2001 «Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση 
- Μια Λευκή Βίβλος» [COM(2001) 428 τελικό - Επίσηµη Εφηµερίδα C 287 της 
12.10.2001], στο: 
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l10109_el.h
tm  

• Ανακοίνωση του προέδρου στην Επιτροπή ― µε τη σύµφωνη γνώµη του 
αντιπροέδρου κ. Kinnock και του επιτρόπου κ. Liikanen, C(2001) 1753/2. 

• Ανακοίνωση της Επιτροπής από 11.12.2002, COM (2002) 704. 

• Ανακοίνωση COM(2002) 350. 

• Απόφαση αριθ. 2007/623/ΕΚ της Επιτροπής. 

• Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, C(2001) 3714. 

• COM (2002) 704. 

• COM (2002) 277, τα αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης διατίθενται 
στην διεύθυνση: http://europa.eu.int/comm/governance/index_en.htm.  

• COM (2002) 278. 

• COM (2002) 713. 

• COM (2002) 276. 

• COM (2002) 278. 

• COM (2002) 81. 

• COM (2002) 82. 

• COM (2002) 728. 
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• COM (2010) 543 τελικό. 

• COM (2007) 502 «Μια Ευρώπη αποτελεσµάτων – Εφαρµογή του κοινοτικού 
δικαίου». 

• http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el  
• http://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.html?locale=el  
• http://europa.eu.int/citizens και http://europa.eu.int/business. 

• http://europa.eu.int/europedirect/el/index_el.html.  

• http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology. 

• http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/commission_guidelines_en.htm 

• http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_annual_report_en.htm 

• http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1116_el.htm 

• http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/open_method_coordination_el.htm 

• eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=URISERV:ai0017&from=EL 
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∆ Ι Α Γ ∆ Ι Α Γ ∆ Ι Α Γ ∆ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ ΑΡ Α Μ Μ Α Τ ΑΡ Α Μ Μ Α Τ ΑΡ Α Μ Μ Α Τ Α 

 
 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1428: ∆ιοίκηση µέσω αντικειµενικών στόχων. 
 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    

                                                      
428 Koontz H., Appraising Managers as Manager, 1971, McGraw & Hill - N.Y., p.78, στην Ανδρίτσου Ελένη, 
∆ιοίκηση µε Στόχους, η Ελληνική Πραγµατικότητα στα Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα, Πτυχιακή Εργασία. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 429429429429:::: ∆οµή ∆ιοίκησης µέσω στόχων στο ∆ηµόσιο 
 

 
 
 

 

                                                      
429  Εγκύκλιος αριθ. ∆ΙΠΑ/Φ.4/οικ.26397/2005, Καθιέρωση Συστήµατος ∆ιοίκησης µε Στόχους: Μεθοδολογία, 

2005, www.gspa.gr. 
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Π Ι Ν Α Κ Ε ΣΠ Ι Ν Α Κ Ε ΣΠ Ι Ν Α Κ Ε ΣΠ Ι Ν Α Κ Ε Σ    

    
Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας IIII: : : :     
Κατάλογος κριτηρίων ελέγχου και σχεδιασµού δεικτών µέτρησηςΚατάλογος κριτηρίων ελέγχου και σχεδιασµού δεικτών µέτρησηςΚατάλογος κριτηρίων ελέγχου και σχεδιασµού δεικτών µέτρησηςΚατάλογος κριτηρίων ελέγχου και σχεδιασµού δεικτών µέτρησης430430430430 
 
 

Σαφής και ακριβής καθορισµός Σαφής και ακριβής καθορισµός Σαφής και ακριβής καθορισµός Σαφής και ακριβής καθορισµός των δεικτών (τι ακριβώς µετράνε οι 
δείκτες)    

•     

Σαφής και ακριβής περιγραφήΣαφής και ακριβής περιγραφήΣαφής και ακριβής περιγραφήΣαφής και ακριβής περιγραφή του περιεχοµένου των προς χρήση 
δεικτών     

•     

Άµεση και ουσιαστική συσχέτιση µεταξύ των δεικτών µέτρησης και Άµεση και ουσιαστική συσχέτιση µεταξύ των δεικτών µέτρησης και Άµεση και ουσιαστική συσχέτιση µεταξύ των δεικτών µέτρησης και Άµεση και ουσιαστική συσχέτιση µεταξύ των δεικτών µέτρησης και 
της αποστολήςτης αποστολήςτης αποστολήςτης αποστολής της ∆ηµόσιας Οργάνωσης     

•     

Μέτρηση από τους συγκεκριµένους δείκτες των σηµαντικών σηµαντικών σηµαντικών σηµαντικών 
παραµέτρων του αποτελέσµατος  

•  

Εύκολη και άµεση κατανόησηΕύκολη και άµεση κατανόησηΕύκολη και άµεση κατανόησηΕύκολη και άµεση κατανόηση του περιεχοµένου των δεικτών από 
τους µετόχους της ∆ιοκητικής ∆ράσης    

•     

Αποφυγή χρήσης δεικτών που µπορεί να διαστρεβλωθούν/ Αποφυγή χρήσης δεικτών που µπορεί να διαστρεβλωθούν/ Αποφυγή χρήσης δεικτών που µπορεί να διαστρεβλωθούν/ Αποφυγή χρήσης δεικτών που µπορεί να διαστρεβλωθούν/ 
παρερµηνευθούν παρερµηνευθούν παρερµηνευθούν παρερµηνευθούν (π.χ. προς όφελος του προσωπικού).    

•     

Καθορισµός κόστους συγκέντρωσης των στοιχείωνΚαθορισµός κόστους συγκέντρωσης των στοιχείωνΚαθορισµός κόστους συγκέντρωσης των στοιχείωνΚαθορισµός κόστους συγκέντρωσης των στοιχείων    •     

Ισορροπία Ισορροπία Ισορροπία Ισορροπία µεταξύ του αριθµού των δεικτών και της ικανότητας της 
Οργάνωσης να περιγράφει και να παρακολουθεί τους δείκτες.  (Η 
προσπάθεια να συµπεριληφθούν στη µέτρηση εξαντλητικά όλες οι 
δραστηριότητες οδηγεί σε µία πολύπλοκη και άκαµπτη διαδικασία 
µέτρησης).    

•     

Αποφυγή τυχόν επικάλυψης Αποφυγή τυχόν επικάλυψης Αποφυγή τυχόν επικάλυψης Αποφυγή τυχόν επικάλυψης κάποιου δείκτη ή στοιχείων αυτού από 
άλλους δείκτες.    

•     

∆υνατότητα συγκέντρωσης αξιόπιστων στοιχείων∆υνατότητα συγκέντρωσης αξιόπιστων στοιχείων∆υνατότητα συγκέντρωσης αξιόπιστων στοιχείων∆υνατότητα συγκέντρωσης αξιόπιστων στοιχείων για τους 
συγκεκριµένους δείκτες.    

•     

Παροχή συνολΠαροχή συνολΠαροχή συνολΠαροχή συνολικής εικόνας µέτρησης από τους δείκτες.  ικής εικόνας µέτρησης από τους δείκτες.  ικής εικόνας µέτρησης από τους δείκτες.  ικής εικόνας µέτρησης από τους δείκτες.  (Μέσω των 
χρησιµοποιούµενων δεικτών πρέπει να προσεγγίζονται και 
αποτελέσµατα που έχουν τυχόν αρνητικές διαστάσεις. Για 
παράδειγµα, ένας φορέας στην προσπάθειά του να επιτύχει 
εισπράξεις φόρων, ίσως προξενήσει δυσφορία σε µερίδα πολιτών.  
Εφόσον επιλεγεί ένας τέτοιος δείκτης, προκειµένου  να προκύψει 
ολοκληρωµένη εικόνα, θα πρέπει να συνυπολογισθούν και δείκτες 
όπως ο αριθµός των παραπόνων των πολιτών/ πελατών).      

•     

 

    

                                                      
430  ΥΠΕΣ, Εγκύκλιος αριθ. ∆ΙΠΑ/Φ.4/οικ.7323/5.4.2007 “Μεθοδολογία Καθορισµού ∆εικτών Μέτρησης 

της Αποδοτικότητας και Αποτελεσµατικότητας της ∆ιοίκησης” 
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ΠίνακαςΠίνακαςΠίνακαςΠίνακας    IIIIIIII:  :  :  :      
Κατάλογος ενδεικτικών σφαλµάτων καιΚατάλογος ενδεικτικών σφαλµάτων καιΚατάλογος ενδεικτικών σφαλµάτων καιΚατάλογος ενδεικτικών σφαλµάτων και τρόπος αντιµετώπισής τους κατά το  τρόπος αντιµετώπισής τους κατά το  τρόπος αντιµετώπισής τους κατά το  τρόπος αντιµετώπισής τους κατά το 
σχεδιασµό δεικτών µέτρησηςσχεδιασµό δεικτών µέτρησηςσχεδιασµό δεικτών µέτρησηςσχεδιασµό δεικτών µέτρησης431431431431. . . .     
    
    
Α/Α ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ  

1 Σχεδιάζονται δείκτες για τις 
ευκολότερα µετρήσιµες 
διαδικασίες και όχι για εκείνες που 
έχουν την µεγαλύτερη αξία. Για 
παράδειγµα, επιλέγονται προς 
µέτρηση δραστηριότητες 
ρουτίνας και όχι δραστηριότητες 
που σχετίζονται µε την απόδοση 
της ∆ηµόσιας Οργάνωσης σε 
ερευνητικά ή καινοτόµα έργα. 

Η ∆ηµόσια Οργάνωση  πρέπει να 
επικεντρώνεται σε κύριους στόχους 
δηλαδή στους κοινωνικά αναγκαίους και 
σηµαντικούς, καθώς και στις διαδικασίες 
που συµβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων αυτών. 
   

2 Λόγω της πίεσης για άµεση υψηλή 
απόδοση στα τρέχοντα θέµατα, 
συχνά χρησιµοποιούνται δείκτες 
που µετρούν βραχυπρόθεσµους 
στόχους.  

Καθορίζονται τόσο βραχυπρόθεσµοι όσο 
και µακροπρόθεσµοι στόχοι 

3 Επικέντρωση σε οικονοµικές 
µετρήσεις σε βάρος των 
ποιοτικών. Αυτό µπορεί να 
οδηγήσει σε αποπροσανατολισµό 
της µετρούµενης απόδοσης και να 
παραµεληθούν κύριοι τοµείς της 
µέτρησης, όπως είναι η 
ικανοποίηση των αναγκών του 
πολίτη.  

Απαραίτητη εξισορρόπηση και 
εξειδίκευση τόσο σε ποσοτικούς όσο και 
σε ποιοτικούς στόχους.   

4 ∆ιαστρέβλωση των στοιχείων για 
τη βελτίωση της µέτρησης, µε 
αποτέλεσµα η υπηρεσία να 
φαίνεται περισσότερο αποδοτική 
από ό,τι πράγµατι είναι.   

Τα στρεβλά συµπεράσµατα µπορούν να 
ελαχιστοποιηθούν µε επαλήθευση των 
στοιχείων των µετρήσεων καθώς και µε 
την εµπλοκή, κατά το σχεδιασµό των 
δεικτών, εκείνων των στελεχών της 
∆ηµόσιας Οργάνωσης τα οποία έχουν 
καλή γνώση του αντικειµένου.     

5 Υπερβολική εξειδίκευση των 
δεικτών, η οποία οδηγεί σε 
αποτελέσµατα ενδιαφέροντα όχι 
όµως πάντα χρήσιµα και αναγκαία.   

Η επικέντρωση στους κύριους στόχους 
της ∆ηµόσιας Οργάνωσης µπορεί να 
µειώσει τον κίνδυνο του να σχεδιάζονται 
απλώς «ελκυστικοί» και όχι χρήσιµοι 
δείκτες.   

6 ∆εν λαµβάνονται υπόψη οι 
απαιτήσεις και τα ενδιαφέροντα 

Ο προσδιορισµός των µετόχων, η σαφής 
πληροφόρηση καθώς και η χρήση 

                                                      
431  ο.π. 
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όλων των µετόχων.      στρατηγικών  επικοινωνίας µπορούν να 
συµβάλλουν στον εύστοχο σχεδιασµό των 
δεικτών σε σχέση µε την κατανόηση των 
αναγκών των µετόχων.      

7 Σύγκριση ανόµοιων στοιχείων 
µέτρησης, η οποία µπορεί να 
οδηγήσει σε αναξιόπιστα 
αποτελέσµατα.  

Συγκρίνονται όµοια στοιχεία ανά έτος. 

8 Οι δείκτες δεν αναθεωρούνται σε 
τακτά χρονικά διαστήµατα, 
συνεπώς δεν ανταποκρίνονται στις 
εσωτερικές και εξωτερικές 
αλλαγές. Έτσι, καθίστανται 
ξεπερασµένοι και πιθανόν να 
οδηγήσουν τη ∆ηµόσια Οργάνωση 
σε λάθος κατεύθυνση. 

Η ∆ηµόσια Οργάνωση θα πρέπει να 
συµπεριλαµβάνει στον αρχικό σχεδιασµό 
των δεικτών ένα σύστηµα αξιολόγησής 
τους.  Επίσης, θα πρέπει να προχωρά σε 
τακτή αναθεώρηση των µεµονωµένων 
δεικτών και να τους επικαιροποιεί.  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ ΑΠ Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ ΑΠ Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ ΑΠ Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 1 1 1  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΕΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΕΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΕΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΕIIIIΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΤΗΤΑΣ  ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΤΗΤΑΣ  ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΤΗΤΑΣ  ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ    

ΤΟΜΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΤΟΜΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΤΟΜΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΤΟΜΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ:::: 

• Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθµού 
• Οικονοµία 
• Απασχόληση 
• Κοινωνική Πολιτική / Πρόνοια 
• Περιβάλλον 
• Μεταφορές 
• ∆ηµόσια Ασφάλεια 
• ∆ηµόσια Υγεία 
• ∆ικαιοσύνη 
• Σωφρονιστικό Σύστηµα 
• Προστασία Καταναλωτή 
• ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 
• Περιφερειακή Πολιτική 
• Εκπαίδευση 
• Έρευνα, Τεχνολογία, Καινοτοµία 
• Ισότητα των δύο φύλων    

1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α’ ΒΑΘΜΟΥ1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α’ ΒΑΘΜΟΥ1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α’ ΒΑΘΜΟΥ1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α’ ΒΑΘΜΟΥ 

Α. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  

• Κόστος ανά τόνο απορριµµάτων που συλλέχθηκαν  

• Κόστος αποκοµιδής ανά νοικοκυριό 

• Αριθµός παραπόνων ανά 1000 κατοίκους 

• Τόνοι αποκοµισθέντων απορριµµάτων ανά εργάτη αποκοµιδής  

• Μέσος όρος χρόνου αποκοµιδής απορριµµάτων (ανά 1000 κατοίκους) 

• Ποσοστό των απορριµµάτων που ανακυκλώνονται 

• Αριθµός κάδων ανακύκλωσης ανά 1000 κατοίκους    

Β. Υ∆ΡΕΥΣΗ  

• Αριθµός κλήσεων λόγω βλαβών ανά έτος 
• Αριθµός παραπόνων για την ποιότητα του νερού και την παρεχόµενη 

υπηρεσία ανά έτος 
• Μέσος χρόνος ανταπόκρισης σε κλήσεις για βλάβη  
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Γ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ 

• Κόστος ανά 1000 τόνους 
• Συνολικό κόστος ανά νοικοκυριό 

∆. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

• Κόστος συντήρησης σωλήνων αποχέτευσης ανά 100 χιλιόµετρα 

Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΩΝ & ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ  

• Μέσο κόστος συντήρησης πεζοδρόµων ανά χιλιόµετρο 
• Μέσο κόστος συντήρησης δρόµων ανά χιλιόµετρο 
• Αριθµός παραπόνων για την κατάσταση δρόµων και πεζοδρόµων 
• Ποσοστό πεζοδρόµων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από άτοµα µε 

ειδικές ανάγκες 
• Μέσος χρόνος ανταπόκρισης-επισκευής σε αναφορά χαλασµένου 

οδοστρώµατος / πεζοδρόµου 
• Αριθµός ατυχηµάτων λόγω κακής ποιότητας οδοστρώµατος / πεζοδρόµου 

ανά έτος 

ΣΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

• Μέσο κόστος ανά εξυπηρετούµενο από τη «Βοήθεια στο σπίτι»  

• Αριθµός παιδιών που εξυπηρετούνται από βρεφονηπιακούς / παιδικούς 
σταθµούς 

• Μέση «ηλικία» κτισµάτων όπου στεγάζονται βρεφονηπιακοί / παιδικοί 
σταθµοί  

• Αριθµός κέντρων ψυχικής υγείας/κοινωνικής παρέµβασης 

• Αριθµός ΚΑΠΗ 

• Αριθµός εξυπηρετούµενων πολιτών από τις προαναφερθείσες κοινωνικές 
υπηρεσίες (ΚΑΠΗ, παιδικοί σταθµοί, Βοήθεια στο σπίτι) 

Ζ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 

• Αριθµός επισκεπτών / πληθυσµός 
• Αριθµός περιοδικών  
• Αριθµός βιβλίων   

Η. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

(Η συγκεκριµένη κατηγορία δεικτών µπορεί να χρησιµοποιηθεί και από τους 
ΟΤΑ Β’ Βαθµού) 

• Μέσος χρόνος ανταπόκρισης της υπηρεσίας σε αιτήµατα των ∆ηµοτών 
(Ληξιαρχείο κλπ) 
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• Αριθµός παραπόνων πολιτών ανά έτος 
• Κόστος διοικητικών υπηρεσιών / συνολικό κόστος 

Θ. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

(Η συγκεκριµένη κατηγορία δεικτών µπορεί να χρησιµοποιηθεί και από τους 
ΟΤΑ Β’ Βαθµού) 

• Αριθµός Η/Υ / Σύνολο διοικητικών & τεχνικών υπαλλήλων  
• Αριθµός χρηστών / σύνολο προσωπικού 
• Αριθµός µηχανογραφηµένων υπηρεσιών / Σύνολο εργασιών που µπορούν 

να µηχανογραφηθούν  

Ι. ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

• Αριθµός γραµµών τοπικής συγκοινωνίας  
• Αριθµός επιβατών που εξυπηρετούνται ανά τρίµηνο    

    

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

• Σχέση άµεσων – έµµεσων φόρων  
• Σχέση προϋπολογισθέντων – απολογισθέντων -συλλεγέντων 
• Σχέση εισπραχθέντων – βεβαιωθέντων εσόδων 
• Συνολικός αριθµός εταιρειών που ελέγχονται ανά τρίµηνο & ανά ∆ΟΥ 
• Κόστος διαχείρισης ανά φόρο & φορολογούµενο 
• Εκκρεµείς φορολογικές υποθέσεις πέραν των τριών µηνών 
• Συχνότητα φορολογικών ελέγχων ανά είδος φορολογικής υπόθεσης 
• Ποσοστιαία αύξηση φορολογικών εσόδων  ανά τρίµηνο / αύξηση 

πυκνότητας ελέγχων  
• Αριθµός φορολογικών επιθεωρήσεων µε στόχο την αποκάλυψη της 

παραοικονοµίας 
• Συχνότητα λαθών (κατά τη συµπλήρωση φορολογικών δηλώσεων) που 

εντοπίζονται στους ελέγχους ανά ∆ΟΥ/ανά έτος 
• Ύψος διαφυγόντων εσόδων από φορολογική απάτη (ανά τοµέα 

δραστηριότητας) 
• Αριθµός υποθέσεων που διεκπεραιώνονται ανά τµήµα / ανά εργαζόµενο / 

ανά ∆ΟΥ 
• Αριθµός ελέγχων που πραγµατοποιούνται ανά τµήµα / ανά εργαζόµενο / 

ανά ∆ΟΥ 
• Ώρες εκπαίδευσης υπαλλήλων ανά έτος & ανά ∆ΟΥ 

ΙΙ. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ 
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• Αριθµός παραπόνων των φορολογουµένων ανά έτος / ανά ∆ΟΥ 
• Μέσος χρόνος για την επεξεργασία παραπόνων πολιτών 
• Μέσος χρόνος αναµονής ανά ∆ΟΥ 
• Μέση ∆ιάρκεια διεκπεραίωσης της φορολογικής διαδικασίας  
• Αριθµός διαδικασιών που έχουν απλουστευθεί 
• Αριθµός εντύπων, η υποβολή των οποίων έχει εξαιρεθεί, λόγω της 

απλούστευσης διαδικασιών 
• Αριθµός οικονοµικών υπηρεσιών που είναι προσβάσιµες σε ΑΜΕΑ 
• Αριθµός φορολογικών δηλώσεων που έχουν υποβληθεί µέσω διαδικτύου 
• Μέσος χρόνος καθυστέρησης για την επιστροφή φόρου 
• Σύνολο προστίµων για λόγους καθυστέρησης επιστροφής φόρου ανά 

∆ΟΥ 

ΙΙΙ. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

• Ύψος εξαγωγών ανά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας (πρωτογενής, 
δευτερογενής, τριτογενής τοµέας)  

• ∆είκτες ανάπτυξης (ΑΕΠ, παραγωγικότητα) 

3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ    

• ∆είκτης ανεργίας (άντρες, γυναίκες, µακροχρόνια άνεργοι) 
• ∆είκτης απασχόλησης (άντρες, γυναίκες) 
• Αριθµός νέων θέσεων εργασίας (κατά οµάδα πληθυσµού) 
• Αριθµός ανέργων που βρήκαν εργασία (κατά οµάδα ανέργων) ανά 

Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης 
• Αριθµός ανέργων ηλικίας κάτω των 25 ετών στους οποίους έχει 

προσφερθεί δυνατότητα  συµµετοχής σε ενεργή πολιτική απασχόλησης 
πριν/µετά τη συµπλήρωση έξι µηνών ανεργίας  (πρόληψη-καταστολή) 

• Αριθµός ανέργων ηλικίας άνω των 25 ετών στους οποίους έχει 
προσφερθεί δυνατότητα συµµετοχής σε ενεργή πολιτική απασχόλησης 
πριν/µετά τη συµπλήρωση 12 µηνών ανεργίας 

• Ποσοστό γυναικών σε ενεργές πολιτικές απασχόλησης (σε αντιστοιχία µε 
το 6 & το 7) 

• Ποσοστό ΑΜΕΑ σε ενεργές πολιτικές απασχόλησης (σε αντιστοιχία µε το 
6 & το 7) 

• ∆απάνες για ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης / ωφελούµενα άτοµα 
• ∆απάνες για ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ως ποσοστό του ΑΕΠ 
• Αριθµός τοποθετήσεων ανέργων σε θέσεις από τα Γραφεία Εργασίας 

(κατά οµάδα ανέργων) 
• Αριθµός επιχειρήσεων που υλοποιούν προγράµµατα κατάρτισης για  τους 

εργαζοµένους 
• Αριθµός επιδοτούµενων θέσεων εργασίας 
• Κόστος προγραµµάτων επιδοτούµενων θέσεων εργασίας / ωφελούµενο 
• Αριθµός εργαζοµένων που συµµετέχουν σε προγράµµατα κατάρτισης 
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• Αριθµός ανέργων που διεκδικούν επίδοµα ανεργίας 
• Μέσος χρόνος διεκπεραίωσης αίτησης ανέργου να ενταχθεί σε 

πρόγραµµα του ΟΑΕ∆ 
• Αριθµός ανέργων άνω των 50 ετών 
• Αριθµός ανθρωπο-ηµερών απεργίας ανά 1000 εργαζόµενους  
• Αριθµός ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας κατ’ έτος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 2 2 2    
    

Οι τέσσερις βασικές λειτουργίες του µάνατζµεντ.Οι τέσσερις βασικές λειτουργίες του µάνατζµεντ.Οι τέσσερις βασικές λειτουργίες του µάνατζµεντ.Οι τέσσερις βασικές λειτουργίες του µάνατζµεντ. 
 
 Για την εφαρµογή των θεµελιωδών αρχών και την άντληση των πλεονεκτηµάτων 
του Μάνατζµεντ είναι απαραίτητο να ακολουθούνται από την διοίκηση ενός 
οργανισµού οι παρακάτω τέσσερις βασικές λειτουργίες (στάδια): 
       
    ---- Η φάση του ΠρογραµµατισµούΗ φάση του ΠρογραµµατισµούΗ φάση του ΠρογραµµατισµούΗ φάση του Προγραµµατισµού432, όπου καθορίζονται, κάθε φορά, οι στόχοι του 
Οργανισµού, λαµβάνοντας υπόψη την πιθανή εκτιµούµενη εξέλιξη ή και µεταβολή 
τόσο του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού περιβάλλοντος.  
  Όπως τονίζει ο Χαράλαµπος Κανελλόπουλος: “ο Προγραµµατισµός στοχεύει στο 
µέλλον. Η ευθύνη του µάνατζµεντ είναι να προπαρασκευάσει τον Οργανισµό για 
τις αθέατες µέρες που έρχονται, Ο Προγραµµατισµός καθορίζει τι πρέπει να 
εκπληρωθεί στο µέλλον και πώς πρόκειται να εκπληρωθεί. Πιο συγκεκριµένα, η 
λειτουργία του περιλαµβάνει εκείνες τις διοικητικές δραστηριότητες που 
καθορίζουν αντικειµενικούς σκοπούς και τα κατάλληλα µέσα για να 
επιτευχθούν433.  
 Ο Drucker, υπερθεµατίζοντας, σηµειώνει χαρακτηριστικά ότι “το µάνατζµεντ δεν 
έχει άλλη επιλογή από το να προβλέπει το µέλλον434“, συµπληρώνει δε πως ο 
στόχος βασίζεται στην πρόβλεψη και απαιτεί δράση για να βοηθήσει στην 
διαµόρφωση του µέλλοντος435. 
 Μέσω της διαδικασίας αυτής σχεδιάζονται οι τρόποι, οι ενέργειες και τα µέσα 
που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν,  
(τι – γιατί – πώς – πότε -ποιός). 
   ∆ιαµορφώνονται σε αυτό το στάδιο: 

• η στοχοθεσία 
• οι στρατηγικές και οι πολιτικές 
• το πρόγραµµα δράσης. 

  Έχει, παράλληλα, επισηµανθεί ότι: “ο προγραµµατισµός ως έννοια και ως 
λειτουργία µπορεί να διακριθεί σε δύο είδη, τον στρατηγικό και τον τακτικό ή 
λειτουργικό προγραµµατισµό436”. Μέσω του στρατηγικού προγραµµατισµού ο 
Οργανισµός διαµορφώνει το όραµα, την αποστολή και τους µακροπρόθεσµους 
στόχους, τις στρατηγικές του. Με τον λειτουργικό προγραµµατισµό καθορίζονται 
οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν και τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν για την 
επίτευξη των (µετρήσιµων) µεσοπρόθεσµων και των βραχυπρόθεσµων στόχων437.   
  
 ----Η φάση της ΟργάνωσηςΗ φάση της ΟργάνωσηςΗ φάση της ΟργάνωσηςΗ φάση της Οργάνωσης, µε την οποία υλοποιείται ο κατάλληλος συνδυασµός 
των  δοµών (θέσεις εργασίας, τµήµατα, σχέσεις εξουσίας και ιεραρχικά επίπεδα), 
των διαδικασιών και των κανόνων που διέπουν την λειτουργία του φορέα, ώστε 
                                                      
432 www.icsd.aegean.gr/website-files-715630245-1.pdf , Χαραλαµπίδης Ι., Παν. Αιγαίου, Τµ. Μηχ/κών 

Πληροφορικής, ΠΜΣ ∆ιοίκ. Πληροφ. Συστηµάτων, Μάθηµα ∆ιοικ. Επιχ., Λειτουργίες της ∆ιοίκησης. 
433 Κανελλόπουλος Χ., 1990, Management, Αποτελεσµατική ∆ιοίκηση, Τόµος Α', International Publishing- 

ΑΘΗΝΑ, σελ. 75 – 76. 
434 Drucker F. P., 1998, Το µάνατζµεντ στην Πράξη, εκδ. Κλειδάριθµος – Αθήνα, σελ. 119. 
435 Drucker P., ο.π. 
436 Μπουραντάς ∆., 2002, Μάνατζµεντ-Θεωρητικό Υπόβαθρο, Σύγχρονες Πρακτικές, εκδ, Γ. Μπένου – Αθήνα, 

σελ. 51. 
437 ο.π. 
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αφενός να είναι σαφές το ποιός είναι αρµόδιος για την λήψη αποφάσεων ή 
υπεύθυνος για την εκτέλεση µιας δράσης και αφετέρου να είναι ξεκάθαρες οι 
επιλογές στις διαδικασίες και τους κανόνες που εφαρµόζονται ανά περίπτωση,  
προκειµένου για την ολοκλήρωση σταδίων, ή την αντιµετώπιση θεµάτων και 
προβληµάτων438.  
  Γίνεται τουτέστιν µέσω της οργάνωσης µια ταξινόµηση των εργασιών στα επί 
µέρους καθήκοντα για κάθε εργαζόµενο, ενώ ανατίθενται οι ευθύνες και 
αποδίδονται οι πόροι. Η Οργάνωση αποτυπώνεται σε Οργανόγραµµα, όταν 
υπάρχει επαρκής καταµερισµός. Ο Μπουραντάς παρατηρεί σχετικά µε τα 
ανωτέρω ότι “µέσω της διαίρεσης της εργασίας, των οικονοµιών κλίµακας, των 
συνεργειών (η ολότητα είναι µεγαλύτερη από το άθροισµα των µερών της) και της 
µείωσης του κόστους συναλλαγών  οι οργανώσεις δύνανται σε πολλές 
περιπτώσεις να επιτυγχάνουν αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των πόρων και να 
ικανοποιούν καλύτερα τις ανθρώπινες ανάγκες439”. 
   Απαιτείται κατά συνέπεια ένας σαφής καθορισµός των ρόλων του κάθε µέρους 
και των σχέσεων µεταξύ τους. Ο σχεδιασµός των µερών και η διάρθρωση (των 
δοµών της οργάνωσης) αποτελεί µια σηµαντική διαδικασία που είναι γνωστή µε 
τον όρο “οργανωτικός σχεδιασµός”. ∆ύο είναι, τέλος, τα βασικά µοντέλα 
οργανωτικών δοµών, σύµφωνα µε την βιβλιογραφία της Οργανωτικής Θεωρίας, τα 
γραφειοκρατικά-κανονιστικά που στηρίζονται σε ορθολογικά και τεχνικά στοιχεία 
και τα συµπεριφορικά-ανθρωποκεντρικά τα οποία και δίνουν µεγαλύτερη έµφαση 
στις κοινωνικές και ψυχολογικές διαστάσεις της οργάνωσης440.  
   
 ---- Την φάση της ∆ιεύθυνσης Την φάση της ∆ιεύθυνσης Την φάση της ∆ιεύθυνσης Την φάση της ∆ιεύθυνσης, ήτοι της αποτελεσµατικής διοίκησης του 
ανθρώπινου δυναµικού, µε γνώµονα το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, σύµφωνα µε 
τους δεδοµένους διαθέσιµους πόρους και µέσα441. Η αποτελεσµατική και 
εµπνευσµένη διοίκηση, υπό την έννοια και της Ηγεσίας, υπερβαίνει φυσικά την 
διαδικαστικού χαρακτήρα µεταφορά εντολών από το ένα ιεραρχικό επίπεδο (ή 
πρόσωπο) στο άλλο. Σηµαίνει κατανόηση, αντίληψη και επικοινωνία µεταξύ των 
µελών της επιχείρησης ή του Οργανισµού, είτε αναφερόµαστε στην διοίκηση, 
τους εποπτεύοντες ή συνεργαζόµενους φορείς, τους χρηµατοδότες κλπ, είτε 
στους εργαζόµενους. Στην σηµερινή πραγµατικότητα που χαρακτηρίζεται από 
διαρκώς µεταβαλλόµενες συνθήκες και καταιγιστική πληροφόρηση, η καλή και 
αδιάλειπτη επικοινωνία αποτελεί κοµβικό πλεονέκτηµα της επιτυχηµένης 
επιχειρηµατικής προσπάθειας, αλλά και του ίδιου του manager-ηγέτη.  
 “Το αν (ο µάνατζερ) θα  αναπτύξει τους υφισταµένους του προς την σωστή 
κατεύθυνση, αν θα τους βοηθήσει να γίνουν καλύτεροι και πλουσιότεροι 
άνθρωποι, θα προσδιορίσει άµεσα το εάν ο ίδιος αυτός θα αναπτυχθεί ή θα 
αποδυναµωθεί, αν θα γίνει πλουσιότερος ή φτωχότερος, αν θα βελτιωθεί ή θα 
χειροτερέψει442”, ξεκαθαρίζει σχετικά ο Drucker.     
  Το ισορροπηµένο κλίµα συνεργασίας, εµπιστοσύνης αλλά και απαιτήσεων, 
ελέγχου και αξιολόγησης, η συνεχής  επιµόρφωση και εκπαίδευση, σε συνδυασµό 

                                                      
438 www.aode.gr/online-quiz/κεφάλαιο2/116 , ΤΕΙ Λάρισας, ∆οµή Απασχόλησης & Καινοτοµίας, 

Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία, Μάνατζµεντ, Βασικές Λειτουργίες, Η Οργάνωση, ∆ιαφάνειες 16-22. 
439 Μπουραντάς ∆., 2002, ο.π., σελ. 86. 
440 ο.π., σελ. 98. 
441 Hersey P. & Blanchard K., Management of Organization Behavior, 1977, εκδ. Prentice Hall, σελ. 84. 
442 Drucker F. P., 1998, ο.π., σελ. 447. 
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µε την πρέπουσα ανάληψη ευθυνών ανά επίπεδο, µπορεί λοιπόν να λεχθεί πως 
αποτελεί κανόνα της βέλτιστης ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων.  
  Εντός της κρίσης και του ασφυκτικού ανταγωνιστικού πλαισίου  όπου πλέον 
εξελίσσεται η πολιτική κατάσταση και δράση αλλά και η λειτουργία της αγορά, 
είναι αναγκαία η χάραξη θαρραλέας στρατηγικής. Το ίδιο απαραίτητη είναι και η 
αποτελεσµατική παρακίνηση του προσωπικού, τόσο από την ηγεσία όσο και τους 
κατέχοντες θέσεις ευθύνης µέσου και χαµηλού ιεραρχικού επιπέδου, παράµετροι 
που συνιστούν κύριες προϋποθέσεις για την επιβίωση και ανάπτυξη των δηµόσιων 
οργανώσεων αλλά και των Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. 
 
 ---- Την φάση του Ελέγχου Την φάση του Ελέγχου Την φάση του Ελέγχου Την φάση του Ελέγχου, τέλος, όπως ονοµάζεται η συστηµατική καταγραφή και 
αξιολόγηση των ενεργειών443 όλων των µελών του οργανισµού και των δράσεων 
κάθε δοµής, ώστε να διαπιστωθούν αφενός οι τυχόν αποκλίσεις από τους στόχους 
και να ακολουθήσουν οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις.  
Εάν αντιληφθούµε την λειτουργία, τις ενέργειες και δράσεις των φορέων σαν ένα 
αέναο κύκλο, τότε ο έλεγχος είναι ένα στάδιο που συνδέεται µε τον 
προγραµµατισµό, εφόσον τα πορίσµατα του ελέγχου οδηγούν συχνά σε 
αναθεώρηση του προγραµµατισµού (όταν αξιολογείται ότι η  µη επίτευξη ενός 
στόχου δεν οφείλεται στην δράση, την εκτέλεση, αλλά στο σχέδιο που 
προηγήθηκε). Κατά την έννοια αυτή, τα κριτήρια  ελέγχου είναι στενά 
συνδεδεµένα µε τους στόχους που έχουν καθοριστεί. 
 Με την αξιολόγηση επιδιώκεται η µέτρηση της απόδοσης, της 
αποτελεσµατικότητας και της εκπαίδευσης – µάθησης. Μια γενική και για τον λόγο 
αυτό µάλλον πλήρης προσέγγιση της έννοιας, από πλευράς Οργανισµού 
Ηνωµένων Εθνών, ορίζει την αξιολόγηση ως: “µια διαδικασία που επιδιώκει να 
καθορίσει όσο το δυνατόν πιο συστηµατικά και αντικειµενικά την σχετικότητα, την 
αποδοτικότητα και την επίδραση µιας δραστηριότητας υπό το πρίσµα της 
επίτευξης των στόχων της444”. 
 Σύµφωνα, µε το Εγχειρίδιο Εργαλείων Αξιολόγησης445 της Ε.Ε., η ποιότητα της 
αξιολόγησης κρίνεται µε βάση πέντε (5) κριτήρια: 

1. Την αντικειµενικότητα, που επιτυγχάνεται µε την όσο το δυνατόν πιο 
διαφανή περιγραφή των υποθέσεων και παραδοχών που χρησιµοποιούν οι 
σχεδιαστές των πολιτικών και δράσεων.   

2. Την χρησιµότητα, που επιβεβαιώνεται εφόσον δοθεί η απάντηση στο 
ερώτηµα εάν εκπληρώνεται ο σκοπός.  

3. Την αξιοπιστία, που επιτυγχάνεται αν εάν ο αξιολογητής αποφύγει να 
χρησιµοποιήσει µεροληπτικά στοιχεία. 

4. Την καταλληλότητα των τεχνικών αξιολόγησης, σε σχέση µε την δράση, το 
έργο ή το πρόγραµµα που αξιολογείται και το περιβάλλον εντός του οποίου 
υλοποιείται. 

5. Την σαφήνεια της παρουσίασης των αποτελεσµάτων, ώστε να οδηγεί στην 
λήψη αποφάσεων. 

 Ο έλεγχος και η αξιολόγηση µπορούν να αναδείξουν την χρησιµότητα της 
πολιτικής πρωτοβουλίας, των δράσεων, των έργων ή του υλοποιούµενου 

                                                      
443 www.e-books.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSEL-C122/38/ , Ο έλεγχος.    
444 ∆ες: UNEG, Norms for Evaluation in the U.N. System, σελ. 4. 
445 βλ. E.U. Means Handbook No 1, 1995. 
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προγράµµατος, να εξασφαλίσουν (όσο είναι εφικτό) την επιτυχία του αλλά και να 
κερδίσουν την υποστήριξη των ενδιαφερόµενων για το πρόγραµµα446.  
 
   Εν κατακλείδι, το management δεν µπορεί να στεφθεί από επιτυχία χωρίς 
γνώσεις, δυνατότητα εφαρµογής των γνώσεων αυτών στην πράξη, αλλά και την 
κατάλληλη νοοτροπία. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η διαρκείς εκπαίδευση 
του προσωπικού και ο εµπλουτισµός του δυναµικού των δηµοσίων φορέων µε 
στελέχη υψηλής κατάρτισης. Εξάλλου η δια βίου µάθηση και τα προγράµµατα 
επιµόρφωσης αποτελούν κύριους άξονες της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που υλοποιούνται φυσικά και από την χώρα µας. 
  Ο Drucker, βέβαια, θεωρεί σκόπιµο να µας υπενθυµίζει ότι ”το management είναι 
πάντοτε µια διαδικασία λήψης αποφάσεων“.    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
446 ∆ιαµαντίκος Κ., 2007, Θεωρία και Πρακτική της Αξιολόγησης Προγραµµάτων, ∆ράσεων και Πολιτικών, 

ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ – ΑΘΗΝΑ, σελ. 22. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 3 3 3 :   
 

Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση και ∆ιαφάνεια. Ψηφιακοί θεσµοί δηµοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση και ∆ιαφάνεια. Ψηφιακοί θεσµοί δηµοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση και ∆ιαφάνεια. Ψηφιακοί θεσµοί δηµοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση και ∆ιαφάνεια. Ψηφιακοί θεσµοί δηµοκρατίας και 
συµµετοχής στην πολιτική και τη ∆ηµόσια ∆ιοίκησησυµµετοχής στην πολιτική και τη ∆ηµόσια ∆ιοίκησησυµµετοχής στην πολιτική και τη ∆ηµόσια ∆ιοίκησησυµµετοχής στην πολιτική και τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση447447447447. . . .  
 
    i. Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 
  Σηµαντικό εργαλείο υποστήριξης του ∆ιακυβερνητικού Μοντέλου στα δηµόσια 
πράγµατα αποτελούν οι εφαρµογές Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Πρόκειται για 
µια σύγχρονη εξέλιξη παγκοσµίως που συνιστά πλέον ένα κρίσιµο παράγοντα στην 
πολιτική, τη λήψη αποφάσεων, την έκδοση διοικητικών πράξεων, κάθε  έκφανση 
των δηµοσίων υπηρεσιών. Αλλά και περαιτέρω, όπου αναπτύσσονται on-line 
δίκτυα, στο εσωτερικό των οργανισµών ή αναµεταξύ οργανισµών, τόσο σε εθνικό 
όσο και σε διεθνές επίπεδο.  
  Η προτεραιότητα που δόθηκε από τις χώρες της ∆ύσης ήταν αναµενόµενη και 
απαραίτητη, ώστε να καταστεί εφικτός ο εκσυγχρονισµός και η µεταρρύθµιση της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης από τη µια και η αναζωογόνηση της πολιτικής αλλά και η 
νοµιµοποίηση των Κυβερνώντων από την άλλη.  
  Τα οφέλη στο πεδίο της ανταγωνιστικότητας, συνδυάζονται εδώ µε την ανάγκη 
δραστηριοποίησης των πολιτών ώστε να συµµετάσχουν ενεργά στη δηµοκρατική 
διαδικασία και τα κοινά448. Έτσι, τα δέκα πέντε τελευταία χρόνια οι ανεπτυγµένες 
χώρες εµπιστεύτηκαν τη χρήση των λεγόµενων Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποσκοπώντας στον ανασχεδιασµό και την αναδιοργάνωση, 
τόσο των διοικητικών διαδικασιών όσο και των οργανωτικών δοµών της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης449.  
 
 Σύµφωνα µε τον επίσηµο ορισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ηλεκτρονική 
∆ιακυβέρνηση είναι η χρήση των τεχνολογιών, της πληροφορικής και των 
τηλεπικοινωνιών στην ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, σε συνδυασµό µε οργανωτικές αλλαγές 
και νέες δεξιότητες του προσωπικού, µε σκοπό την βελτίωση της εξυπηρέτησης 
του Κοινού, την ενδυνάµωση της ∆ηµοκρατίας και την υποστήριξη των ∆ηµόσιων 
Πολιτικών».        
        Με βάση, τέλος, την ακόλουθη επιγραµµατική διατύπωση εκ µέρους του ΟΟΣΑ, 
Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση είναι «η χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνίας, και ιδιαίτερα του ∆ιαδικτύου, ως εργαλείου για την επίτευξη 
καλύτερης Κυβέρνησης»450.  
  Κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ειδικότερα, η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση πρέπει 
να είναι: 

                                                      
447  Στο παρόν συµπεριλαµβάνεται και το θεωρητικό µέρος Οµαδικής Εργασίας µας κατά το Α' Εξάµηνο του 

τρέχοντος Μ.Π.Σ. (Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας,  στα πλαίσια του µαθήµατος “Νέες Τεχνολογίες και 
Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση”), την επιµέλεια του οποίου είχε ο υπογράφων.   

448  Stamoulis D., Gouscos D., Georgiadis P. & Martakos D., Revisiting public information management  
  for effective e-government services. Information Manager & Computer Security, Emerald Journals,  
  9, 4, 2001, σ. 149. 
449 Αποστολάκης Ι., Λούκης Ε. & Χάλαρης Ι., Η Ηλεκτρονική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση - Οργάνωση,  
 Τεχνολογία & εφαρµογές, Εκ. Παπαζήση, Αθήνα, 2008, σ. 46. 
450  Για περισσότερες πληροφορίες βλ. στο Γλωσσάρι της Έκθεσης ΟΟΣΑ 2011, για την Ελληνική  
  Κεντρική Κυβέρνηση. 
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� Ανοιχτή και διαφανής διαδικασία. Η δηµόσια διοίκηση καθίσταται έτσι ικανή να 
ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών, είναι δε υπόλογη και δεκτική ως 
προς τη δηµοκρατική συµµετοχή. 

� ∆εν µπορεί να αποκλείσει κανέναν πολίτη. Η δηµόσια διοίκηση µε επίκεντρο 
τον χρήστη, θα πρέπει να παρέχει σε όλους ανεξαιρέτως εξατοµικευµένες 
υπηρεσίες. 

� Αποδοτική δηµόσια διοίκηση. ∆ηλαδή, να λειτουργεί µε γνώµονα τον όσο 
γίνεται αποδοτικότερο τρόπο χρήσης των χρηµάτων των φορολογουµένων, 
εξοικονοµώντας χρόνο και κόστος451. 

 
   Η καλή εφαρµογή και η ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  
συναρτάται µε την ικανοποίηση µιας σειράς προϋποθέσεων, όπως είναι:    
^̂̂̂ Η τήρηση των προβλέψεων του συντάγµατος για τα θεµελιώδη δικαιώµατα και 
τις υποχρεώσεις κράτους και πολιτών452. Να λαµβάνεται επιπλέον υπόψη η γενική 
και η ειδικότερη νοµοθεσία και να ακολουθείται ο Κώδικας ∆ιοικητικής 
∆ιαδικασίας453.    
^̂̂̂ Ο προσδιορισµός, ως κύριας µέριµνας και στόχου, της αναδιοργάνωσης του 
Φορέα, τόσο κατά την προετοιµασία όσο και στην εξέλιξη και ωρίµανση της 
παρέµβασης.    
^̂̂̂ Ο κεντρικός ρόλος που διαδραµατίζουν τα πληροφοριακά συστήµατα, χωρίς τα 
οποία δεν είναι εφικτή η εφαρµογή διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η 
συµβατότητα και η διαλειτουργικότητα τους αποτελούν κρίσιµο παράγοντα για 
την επιτυχία των προσπαθειών και την επίτευξη των στόχων. 
 
        Ο νόµος 3979/2011454 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση καθόρισε τις 
προϋποθέσεις υλοποίησης στην χώρα µας ενός πλαισίου για την παροχή 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, µε εµπλεκόµενους τους φορείς της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριµένα, εισήγαγε τις 
έννοιες και τις βασικές αρχές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αποτυπώνοντας 
τις υποχρεώσεις των φορέων του δηµοσίου ως προς την χρήση και αξιοποίηση 
των νέων τεχνολογιών, παρέχοντας δικαιώµατα στους πολίτες για την 
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και τη χρήση των τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών. Ρυθµίζει, περιτέρω, τα ουσιώδη ζητήµατα 
αποθήκευσης και διακίνησης ηλεκτρονικών αντιγράφων, αρχείων και 
πρωτοκόλλου, αλλά και αυθεντικοποίησης των χρηστών των υπηρεσιών455.        
             
  Είναι, τέλος, σηµαντικό και δεν πρέπει να λησµονείται πως, για να έχει νόηµα η 
χρήση εφαρµογών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, απαιτείται να µελετηθούν 
παρεµβάσεις αναδιάρθρωσης των λειτουργικών διαδικασιών και µονάδων, ώστε να 
εξασφαλιστεί ο εκσυγχρονισµός και η προσαρµογή της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στις 
νέες απαιτήσεις. Είναι επίσης αναγκαία και απαραίτητη η εκπαίδευση των 

                                                      
451  Szilard M., Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Εγχειρίδιο ∆ιδασκαλίας:          
 «Κοινωνία της Πληροφορίας, από την Θεωρία στην Πράξη», επιµ. Pinter R., ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, NET-IS 

(Network for Teaching Information Society), 2008, σ. 213. (www.ittk.hu/netis/teachmcbgre.htm). 
452  Βλ. τα άρθρα 4, 5 & 5α του Συντάγµατος. 
453  Βλ. ειδικότερα και τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του Ν.3979/2011 (Γενικές Αρχές Ηλεκτρ. ∆ιακυβέρνησης). 
454  ΦΕΚ 138 Α'/16-6-2011. 
455  βλ. Sites.google.com/sites/e-government_Icsd. 



 

176 

δηµόσιων λειτουργών και των κρατικών στελεχών, όπως επίσης και των χρηστών 
(πολιτών) στην χρήση των νέων εργαλείων και τεχνολογιών456. 
 
i.i Ηλεκτρονική Συµµέτοχη, Ηλεκτρονική Ψηφοφορία    
----    Η Ηλεκτρονική Συµµετοχή (eΗ Ηλεκτρονική Συµµετοχή (eΗ Ηλεκτρονική Συµµετοχή (eΗ Ηλεκτρονική Συµµετοχή (e----participatiparticipatiparticipatiparticipation)on)on)on) είναι µια σηµαντική πρόκληση, 
ιδιαίτερα για µεγάλες πολυσυλλεκτικές οργανώσεις που δυσκολεύονται να 
διατηρήσουν την αίσθηση του “ανήκειν” στα µέλη τους αλλά και για τους φορείς 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς µπορεί να ενδυναµώσει σηµαντικά, τόσο τη 
διαφάνεια στη διακυβέρνηση, όσο και τη συµµετοχή του κοινού στην προώθηση 
κανονισµών και την οργάνωση της ζωής τους, τόσο σε ευρύτερο πλαίσιο όσο και 
σε τοπικό επίπεδο457. Κινείται σε τρείς άξονες458:    

• Την παροχή πληροφόρησηςΤην παροχή πληροφόρησηςΤην παροχή πληροφόρησηςΤην παροχή πληροφόρησης περί των πολιτικών, των προγραµµάτων, 
των νόµων, των κανονισµών κλπ, για την υλοποίηση της οποίας οι 
υπηρεσίες της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης παράγουν και διανέµουν 
ηλεκτρονικά την πληροφορία στους πολίτες (αυτό αποτελεί εξάλλου 
και το κυρίως αντικείµενο  της παρούσας εργασίας).    

• Τη διαβούλευσηΤη διαβούλευσηΤη διαβούλευσηΤη διαβούλευση, όπου οι δηµόσιοι φορείς, εφόσον ορίσουν το θέµα, 
ζητούν να λαµβάνουν τη γνώµη των πολιτών σε σχέση µε αυτό, µέσω 
συζητήσεων ηλεκτρονικής διαβούλευσης, που µπορεί να καλύπτουν 
ένα ευρύ φάσµα θεµάτων (e-consultation). Παρέχεται επίσης η 
δυνατότητα για real time (ή τουλάχιστον µέσω αναπαραγωγής από 
αρχείο) πρόσβαση σε δηµόσιες συναντήσεις.     

• Την ενεργό συµµετοχήΤην ενεργό συµµετοχήΤην ενεργό συµµετοχήΤην ενεργό συµµετοχή (active participation), όταν οι πολίτες 
καθίστανται πλέον ουσιαστικά συµµέτοχοι στη διαδικασία άσκησης της 
πολιτικής, προώθησης νοµοθετικών ρυθµίσεων και της λήψης 
αποφάσεων (e-decision-making459).  

 
 Η Ηλεκτρονική Συµµετοχή ουσιαστικά ταυτίζεται µε την Ηλεκτρονική 
∆ηµοκρατία460, όταν τηρούνται οι δηµοκρατικοί κανόνες και η διαφάνεια (θα 
επανέλθουµε στο ζήτηµα παρακάτω). 
  Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγµα, η συζήτηση περί του λεγόµενου 
δηµοκρατικού ελλείµµατος που χαρακτηρίζει τη λειτουργία της και οι προσπάθειες 
ενεργοποίησης των πολιτών για τον περιορισµό του υφιστάµενου «κενού ανάµεσα 
στην δηµοκρατική πρακτική στην θεωρία και στην πράξη»461, απέφερε την 
εισαγωγή του  θεσµού ενεργούς συµµετοχής που ονοµάστηκε νέο δικαίωµα 
πρωτοβουλίας των πολιτών (Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών)462 που 
                                                      
456 Szilard M., Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Εγχειρίδιο                              

∆ιδασκαλίας: «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ”, επιµέλεια Rrinter 
r., NET-IS, Θεσσαλονίκη 2008, www.ittk.hu/netis/teachm-cbgre.htm, σελ. 213.  

457  Για περισσότερες πληροφορίες βλ. στο Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συµµετοχής  
  (eCitizen II), www.eparticipation.eu, Εισαγωγή.  
458  ο.π. 
459  Για περαιτέρω ανάλυση βλ. στο www.socialactivism.gr (Ηλεκτρονική συµµετοχή).  
460  Σύµφωνα µε “Το µικρό Λεξικό του Ιντερνέτ” , Λάλας Χ., Εκ. ∆ίαυλος, Αθήνα, 2002: «η συµµετοχή των 

πολιτών στις αποφάσεις της πολιτείας, µέσα από διαβούλευση σε ηλεκτρονικά φόρα ή ηλεκτρονικές εκλογικές 
διαδικασίες καλείται Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία» 

461  Zweifel T., Democratic Deficit; Institutions in the European Union, Switzerland & the United  States,       
  Lexington, New York, 2002, σ. 2. 
462 Σηµείωση: Με το άρθρο 8Β της Μεταρρυθµιστικής Συνθήκης, ήδη άρθρο 11 παρ. 4 της Συνθήκης 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής κατάλληλων προτάσεων των πολιτών στην 
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αποτυπώθηκε στη Συνθήκη. Η διαδικασία καθορίστηκε µε τον εφαρµοστικό 
κανονισµό αρ. 211/2011463, που ισχύει πλέον από 1/4/2012 και, εν συντοµία, έχει 
ως εξής:  
  ^̂̂̂ Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας για κατάθεση νοµοθετικής πρότασης στο 
πεδίο αρµοδιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής464, συγκροτούν επιτροπή 
αποτελούµενη από 7 τουλάχιστον µέλη προερχόµενα από 7 το λιγότερο κράτη-
µέλη και υποβάλουν την πρόταση, καταχωρίζοντας την στον ιστότοπο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής465. Μόνο τα φυσικά πρόσωπα (οι πολίτες) δικαιούνται να 
συµµετέχουν στην επιτροπή, όπως και να ψηφίσουν (οι οργανώσεις, κόµµατα, 
επιχειρήσεις κλπ φορείς δύνανται να στηρίζουν επικοινωνιακά ή οικονοµικά την 
κάθε πρωτοβουλία). Υπάρχουν ακόµη προϋποθέσεις ελάχιστης συµµετοχής και 
διάχυσης στα κράτη µέλη.  
  ^̂̂̂ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως εποπτεύον όργανο, κρίνει το παραδεκτό της 
πρότασης και ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους. Παράλληλα, παρέχει 
πληροφόρηση και συµβουλευτική στους πολίτες σχετικά µε την πρωτοβουλία. 
Μέσα σε 12 µήνες θα πρέπει να ολοκληρωθεί η συλλογή 1.000.000 δηλώσεων 
υποστήριξης466. Η ηλεκτρονική πλατφόρµα που θα χρησιµοποιήσουν οι 
διοργανωτές πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές της Ε.Ε., ενώ 
το λογισµικό και η διαδικασία υποβολής δήλωσης στήριξης πρέπει να λάβει την 
έγκριση της αρµόδιας Αρχής κάθε κράτους467.  
  ^ ^ ^ ^ Για την υποστήριξη της κάθε πρωτοβουλίας, ο πολίτης πρέπει να συµπληρώσει 
και να υποβάλει το ειδικό έντυπο δήλωσης υποστήριξης που παρέχουν οι 
διοργανωτές της πρωτοβουλίας, είτε σε χαρτί είτε επιγραµµικά (online) µέσω του 
διαδικτύου468. Η πλειονότητα των δηλώσεων υποβάλλεται ηλεκτρονικά. ∆εν 
απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή, αλλά γίνεται επαλήθευση και πιστοποίηση των 
∆ηλώσεων από τις αρµόδιες Εθνικές Αρχές κατά την ολοκλήρωση της συλλογής. 
  ^ ^ ^ ^ Ακολούθως, η επιτροπή διοργάνωσης υποβάλει τις δηλώσεις στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την τελική εξέταση. Προβλέπεται έλεγχος εγκυρότητας και 
διαδικασία ακρόασης στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου οι διοργανωτές αναλύουν την 
πρόταση τους. Εντός 3 µηνών δηµοσιοποιούνται οι νοµικές και πολιτικές θέσεις, 
καθώς και τα συµπεράσµατα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί τους θέµατος της 
πρωτοβουλίας και στην περίπτωση που αποφασίσει να δώσει συνέχεια, συντάσσει 
νοµοθετική πρόταση. Έτσι η πρωτοβουλία Πολιτών γίνεται πλέον πρωτοβουλία 
της Ένωσης.469  
       
----    Η Ηλεκτρονική Ψηφοφορία (eΗ Ηλεκτρονική Ψηφοφορία (eΗ Ηλεκτρονική Ψηφοφορία (eΗ Ηλεκτρονική Ψηφοφορία (e----voting)voting)voting)voting) αποτελεί το πλέον ουσιαστικό δείγµα 
ενεργούς συµµετοχής. Σύµφωνα µε τους Αιµιλιανίδη και Ηλιάδη, η ηλεκτρονική 

                                                                                                                                                                        
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της και επί θεµάτων στα οποία οι πολίτες θεωρούν ότι 
απαιτείται νοµική πράξη της Ένωσης για την εφαρµογή των Συνθηκών, µε την προϋπόθεση  συγκέντρωσης 
τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου υπογραφών υπηκόων & σ' ένα minimum αριθµό Κρατών Μελών (σήµερα 
έχει οριστεί στο 1/4) και σε διάστηµα ενός έτους. 

463  http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/legislative-framework  
464  Για τις αρµοδιότητες της Ευρ. Επιτροπής, http://ec.europa.eu/citizens@initiative/public/competences 
465  http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-to-register  
466  Άρθρο 5 εφαρµοστικού κανονισµού 211/11. 
467  Για τις Εθνικές Αρχές Πιστοποίησης, στην δ/νση: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public-authorities-

verification  
468  http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/guide-eci-el.pdf , Οδηγός για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 

Πολιτών, Υπηρεσία Εκδόσεων Ε.Ε. - 2η έκδοση – 2014, σελ. 19 – 20. 
469  Άρθρο 10 εφαρµοστικού κανονισµού 211/11. 
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ψηφοφορία αφορά στη χρήση ηλεκτρονικών µέσων ή και υπολογιστών για την 
διεκπεραίωση της ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια µιας εκλογικής διαδικασίας. Έτσι 
η ηλεκτρονική ψηφοφορία συνδέεται άµεσα µε την επιθυµία για αύξηση των 
θεσµών άµεσης δηµοκρατίας και ενδυνάµωση της συµµετοχικής δηµοκρατίας470. 
Η Ηλεκτρονική Ψηφοφορία, πέραν των ανωτέρω, µπορεί να εφαρµοστεί και σε µια 
σειρά από διαδικασίες λήψης αποφάσεων, όπως είναι οι ψηφοφορίες 
συµβουλευτικού χαρακτήρα, οι ψηφοφορίες στο διαδίκτυο κλπ471. 
 Οι όποιοι κίνδυνοι αλλά και οι ευκαιρίες από την ψηφιοποίηση των δηµοκρατικών 
διαδικασιών εξαρτώνται, θα έλεγε κανείς, σε µεγάλο βαθµό, τόσο από τις 
ιδιαίτερες θεσµικές προϋποθέσεις και το πλαίσιο του δηµοκρατικού µοντέλου που 
ισχύουν σε κάθε κρατική οργάνωση όσο και από το είδος του κοινωνικού 
συµβολαίου που τυγχάνει εφαρµογής σε κάθε χώρα472.   
 
i.ii Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία 
 Ως Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία χαρακτηρίστηκε το σύνολο των προσπαθειών να 
ασκηθεί η δηµοκρατία χωρίς τα χρονικά και χωρικά όρια ή άλλους φυσικούς 
περιορισµούς.    Αφορά στη χρησιµοποίηση του διαδικτύου προκειµένου να 
βελτιωθούν οι δηµοκρατικές αρχές και διαδικασίες. Συνίσταται στην άµεση και 
αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ των πολιτικών φορέων, των αντιπροσώπων και των 
πολιτών. Έτσι ώστε, οι τελευταίοι να επηρεάζουν τις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων και τη διαµόρφωση πολιτικών αποφάσεων. 
 
 Κατά την άποψη του Ευστράτιου Παπάνη, η Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία ορίζεται ως 
«η διαδικασία, που επιτρέπει την εµπλοκή όλων των ατόµων, ανεξαρτήτως φύλου, 
ιδιότητας και καταγωγής, σε διάλογο, σε ψηφοφορίες και σε άλλες 
δραστηριότητες µε την χρήση κατάλληλων τεχνολογικών µέσων, ώστε να 
ευνοηθεί η ελεύθερη έκφραση και η γέννηση νέων ιδεών, χωρίς φόβο, 
προκαταλήψεις και περιορισµούς»473.  
  Περαιτέρω, ο Steven Clift, ορίζει την Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία ως τον τρόπο µε 
τον οποίο το Internet µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ενισχύσει τις δηµοκρατικές 
διαδικασίες και να παρέχει   αυξηµένες   ευκαιρίες   στα   άτοµα   και   τις   
κοινότητες,   προκειµένου  να αλληλεπιδρούν µε την κυβέρνηση και στις 
κυβερνήσεις προκειµένου να λαµβάνουν µηνύµατα από τις κοινότητες474. 
   
  Η Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία λοιπόν, όπως και η δηµοκρατία εν γένει στην ιδεώδη 
µορφή της, είναι µια άµεση δηµοκρατία. Αυτό ακριβώς το στοιχείο εξηγεί και την 
γοητεία που ασκεί, ιδιαίτερα στη νεολαία. Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση όµως, 
είναι ένα πεδίο ευρύτερο της Ηλεκτρονικής δηµοκρατίας, εφόσον µπορεί να τύχει 
                                                      
470  

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. στο Magazine.apopsi.com.cy, τχ. 1/2009. Καθώς επίσης βλ. και       
  αποσπάσµατα από το βιβλίο των Αιµιλιανίδη Α. & Ηλιάδη ∆., Ηλεκτρονική Ψηφοφορία:  
 Πραγµατικότητα και Προοπτικές, Εκ. ∆ικαιονοµία, Λευκωσία, 2007.  
471  

Κάτσικας Σ. & Μήτρου Λ., Συστήµατα Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
  «Κοινωνία της Πληροφορίας», Αθήνα, 2004, σ. 11. 
472  Για περαιτέρω ανάλυση βλ. στο Wikipedia, Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία, τα οφέλη, τα µειονεκτήµατα και οι  

προκλήσεις.  
473  Παπάνης Ε., Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου, για περαιτέρω  ανάλυση βλ. 

στο Ελληνική Κοινωνική Έρευνα, ∆ηµοκρατία και ∆ιαδίκτυο, epapanis.blogspot.gr, (14/05/2009).  
474  Clift S., στο Σπυράκης Γ. & Σπυράκη Χ., Από την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση στην Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία, 
  άρθρο στο περιοδικό ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (τριµηνιαία επιθεώρηση ∆ιοικητικής Επιστήµης), τχ. 48   

(Ιαν-Φεβ-Μαρ. 2009), σ. 55.     
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εφαρµογής και σε µη δηµοκρατικά καθεστώτα. Κατ' αυτή την έννοια, η δεύτερη 
είναι ειδικότερη εκδοχή της πρώτης, θα µπορούσε δε να ειπωθεί πως αποτελεί και 
την καλύτερη πρακτική αυτής.   
 

     ii. ∆ιαφάνεια και ανοικτά δεδοµένα 
 Σύµφωνα µε τους Γραµµατικογιάννη και Γιαουτζή, η έννοια της ∆ιαφάνειας 
«χαρακτηρίζει διαδικασίες λήψης αποφάσεων οι οποίες τηρούν τους κανόνες και 
τους κανονισµούς που έχουν τεθεί. Παράλληλα, η πρόσβαση στην πληροφόρηση 
σχετικά µε το εξεταζόµενο θέµα είναι ελεύθερη για τους πολίτες που 
επηρεάζονται από τις αποφάσεις»475. Επίσης, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα, ως διαφάνεια ορίζεται «η έγκαιρη παροχή στο ευρύ κοινό όλων 
των πληροφοριών που αφορούν τη στρατηγική, τις αξιολογήσεις και τις 
αποφάσεις πολιτικής, καθώς και τις διαδικασίες, µε τρόπο ειλικρινή και σαφή»476. 
Βλέπουµε δηλαδή, πως η ∆ιαφάνεια προσδιορίζεται τόσο σε αναφορά µε την 
διαδικασία  λήψης αποφάσεων - σύµφωνα µε συγκεκριµένους κανόνες, όσο και σε 
σχέση µε την ουσιαστική, έγκυρη και ειλικρινή πληροφόρηση των πολιτών για 
διάφορα ζητήµατα (ιδίως σε αυτά που τους αφορούν άµεσα). 
  Όπως αναλύει ο Σπυρίδων Βλαχόπουλος, ∆ιαφάνεια συνιστά: «πρώτον, η 
δηµοσιοποίηση όλων των αποφάσεων και ενεργειών της κρατικής εξουσίας και 
δεύτερον, η αποκάλυψη όλων των στοιχείων και δεδοµένων στα οποία στηρίχθηκε 
η κρατική δράση. Με την περιγραφή αυτή, διαφάνεια σηµαίνει κατ’ αρχήν 
δηµοσιοποίηση των αποφάσεων και ενεργειών της κρατικής εξουσίας. Υπό την 
ευρύτερη έννοια πάντως, συµπεριλαµβάνει την πρόσβαση στα έγγραφα, ήτοι την 
παροχή αιτιολογίας, ώστε ο διοικούµενος να µπορεί να διαπιστώσει εξ ιδίων τους 
λόγους για τους οποίους η εξουσία κατέληξε στην συγκεκριµένη ενέργεια»477. 
 
 Η εφαρµογή της Αρχής της ∆ιαφάνειας στην κρατική δράση αποτελεί 
προϋπόθεση ώστε να δύνανται να ασκηθούν απρόσκοπτα τα συνταγµατικά 
δικαιώµατα των πολιτών, τα οποία συνδέονται κιόλας µε τη διατύπωση γνώµης επί 
ζητηµάτων της δηµόσιας σφαίρας.  Συνιστά δε ένα θεµελιώδες στοιχείο για την 
καλή πρακτική της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, της Ηλεκτρονικής 
∆ηµοκρατίας, αλλά και για το ειδικότερο πεδίο της Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης. 
Μάλιστα, η σχέση µεταξύ διαφάνειας και δηµοκρατίας, διαφάνειας και 
πληροφόρησης µε τη διοίκηση είναι σχέση ανατροφοδότησης θα λέγαµε. ∆ιότι, 
χωρίς διαφάνεια δεν υπάρχει επ' ουδενί καλή πρακτική της δηµοκρατίας, ούτε 
επαρκής πληροφόρηση. Στην ουσία, δεν υπάρχει καθόλου δηµοκρατία, ενώ, ούτε 
χρηστή διοίκηση υπάρχει χωρίς διαφάνεια στην εφαρµογή κανονισµών και 
νοµοθεσίας αλλά και στη λήψη αποφάσεων. Από την άλλη, η εµβάθυνση της 
δηµοκρατίας, η απρόσκοπτη πληροφόρηση και η άσκηση της χρηστής διοίκησης 
ενδυναµώνουν τη διαφάνεια, την καθιστούν τµήµα των θεσµών, αξιακό παράγοντα 
και καθηµερινό βίωµα για διοικούντες και διοικούµενους, κυβερνώντες και 
Κοινωνία  Πολιτών.  

                                                      
475  Γραµµατικογιάννης Η. & Γιαουτζή Μ., Η Συµβολή της Αστικής ∆ιακυβέρνησης στον Ευρωπαϊκό  
 Χώρο, Κείµενα Περιφερειακής Επιστήµης, τµ. 2, ∆εκέµβριος 2011, σ. 3. 
476  Για περαιτέρω ανάλυση βλ. στο https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/transparency/html/index.el  
477  Βλαχόπουλος Σ., ∆ιαφάνεια της Κρατικής ∆ράσης και Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων, Εκ.  
  Σάκκουλα, Αθήνα – Κοµοτηνή, 2007, σ. 30. 
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  Η  Ηλεκτρονική Πληροφόρηση (e-imformation), στην οποία µόλις αναφερθήκαµε, 
αποτελεί κατά τους Γ. και Χ. Σπυράκη478 την κυρίαρχη συνιστώσα στην ανάπτυξη 
επικοινωνιακών δεσµών των δηµόσιων φορέων µε τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις. Πρόκειται για σχέση µονόδροµη, όταν η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση διανέµει 
µε τρόπο ηλεκτρονικό πληροφορίες προς τις διάφορες οµάδες της Κοινωνίας 
Πολιτών. Η ηλεκτρονική πληροφορία πρέπει να είναι κατανοητή και προσβάσιµη σε 
όλους και να χαρακτηρίζεται από πληρότητα και αντικειµενικότητα. Η διάχυσή της 
µπορεί να υφίσταται είτε µε πρωτοβουλία της πολιτείας (ενηµέρωση µέσω 
παροχής υπηρεσιών newsletter, αποστολής ηλεκτρονικών µηνυµάτων κλπ), είτε 
κατόπιν  αναζήτησης εκ µέρους των ενδιαφερόµενων µερών479. 
 
  Βασική αρχή, συνεπώς και κύριο χαρακτηριστικό της χρηστής διοίκησης και της 
δηµοκρατικής διακυβέρνησης, αποτελεί η τήρηση των κανόνων δηµοσιότητας, 
τόσο στην πολιτική δράση όσο και στις ενέργειες της διοίκησης και τη λήψη 
αποφάσεων480. Η ενηµέρωση και η καλή πληροφόρηση λοιπόν, συνιστούν 
αδιαµφισβήτητο δικαίωµα των πολιτών, καθώς από αυτές εξαρτάται η κρίση, οι 
απόψεις και οι θέσεις τους επί σηµαντικών θεµάτων. Όπως επίσης, και η 
δυνατότητά τους να συµµετάσχουν ενεργά, ουσιαστικά και αποδοτικά στη 
δηµοκρατική διαδικασία. 
 
   Επανερχόµενοι στο µεγάλο θέµα της διαφάνειας, δεν θα πρέπει να λησµονείται 
ότι αποτελεί κι ένα χρήσιµο εργαλείο, στα πλαίσια της αξιολόγησης των 
εφαρµοζόµενων πολιτικών, πρακτικών και δράσεων της διακυβέρνησης και της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης481. ∆ίνει δηλαδή, την ευκαιρία να αξιολογηθούν ευρέως οι  
ενέργειες, να κριθεί η συνάφεια στόχου και αποτελέσµατος, να διερευνηθούν οι 
λόγοι των αποκλίσεων, έτσι ώστε, να γίνουν ακολούθως οι απαραίτητες 
προσαρµογές και διορθώσεις. Αν µη τι άλλο, και η αντικειµενικότητα της ίδιας της 
αξιολόγησης επιτυγχάνεται µε την όσο το δυνατόν πιο διαφανή482 περιγραφή των 
υποθέσεων και παραδοχών που χρησιµοποιούν οι σχεδιαστές και οι εφαρµοστές 
των πολιτικών, των δράσεων και των προγραµµάτων. Παρέχει τουτέστιν, η 
διαφάνεια, τις δυνατότητες και τα στοιχεία (δεδοµένα) για µια χρήσιµη 
εκπαιδευτική µαθησιακή διαδικασία βελτίωσης. 
     
  Σύµφωνα µε την Αιτιολογική Έκθεση483 του νόµου 3891/2010 για την ενίσχυση 
της διαφάνειας (πρόγραµµα ∆Ι@ΥΓΕΙΑ), η ευρεία διαδικτυακή δηµοσιότητα 
ενισχύει τις πραγµατικές δυνατότητες των πολιτών να απολαύσουν και να 

                                                      
478  Σπυράκης Γ. & Σπυράκη Χ., Από την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση στην Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία, άρθρο στο 

περιοδικό ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (τριµην. επιθεώρηση ∆ιοικητικής Επιστήµης), τχ. 48 (Ιαν-Φεβ-Μαρ. 
2009), σ. 59. 

479  Από την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση στην Ηλεκτρονική ∆ηµοκρατία, όπ., σ. 60. 
480 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. στο άρθρο 5Α παρ. 1 του Συντάγµατος για το δικαίωµα στην  
 πληροφόρηση. Καθώς και στο άρθρο 5 παρ. 1, για το δικαίωµα ανάπτυξης της προσωπικότητας και της 

συµµετοχής στην κοινωνική, πολιτική, και οικονοµική ζωή.   
481 Σηµείωση: Σύµφωνα µε τον ∆ιαµαντίκο Κ., ο τρίτος βασικός στόχος µιας αξιολόγησης είναι η εξέταση  
 µε όρους διαφάνειας εάν µια πολιτική, πράξη, δράση ή πρόγραµµα επιτυγχάνει τους στόχους του κι 
 αν χρησιµοποιεί ορθά τους διαθέσιµους πόρους. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. στο βιβλίο του: «Θεωρία 

και Πρακτική της Αξιολόγησης Προγραµµάτων, ∆ράσεων και Πολιτικών», 2007, Παπαζήσης - Αθήνα, σ. 17. 
482 Για περαιτέρω ανάλυση βλ. στο E.U. Means Handbook No 1, 1995. 
483  Σηµείωση: Σχέδιο Νόµου για την ενίσχυση της διαφάνειας, Πρόγραµµα ∆ι@ύγεια, αιτιολογική  
  έκθεση, σ. 1. 
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ασκήσουν τα δικαιώµατά τους. Πρωτίστως το δικαίωµα πληροφόρησης και 
συνακόλουθα τα συνταγµατικά κατοχυρωµένα δικαιώµατα484 που συναρτώνται µε 
την πληροφόρηση αυτή (ή και εξαρτώνται από αυτή).  
  Από 1/10/2010 τελεί εν ισχύ η υποχρέωση ανάρτησης των νόµων, των 
κανονιστικών Πράξεων των Κυβερνητικών και ∆ιοικητικών Οργάνων, τόσο του 
στενού και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα της χώρας όσο και της Αυτοδιοίκησης (από 
15/3/2011), στο διαδίκτυο485. Το Πρόγραµµα ∆ι@ύγεια υλοποιείται µέσα από την 
διαδικτυακή Πύλη www.diavgeia.gov.gr, σύµφωνα µε το νοµοθετικό πλαίσιο και τις 
εφαρµοστικές οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης486. 
 
 Συµπερασµατικά, θα λέγαµε πως η ευρεία, βάσει πάγιων κανόνων, δηµοσιότητα 
και η πρόσβαση στην πληροφόρηση που επιτυγχάνεται µε τα σύγχρονα µέσα 
δικτυακής επικοινωνίας διασφαλίζει τη διαφάνεια της δράσης του Κράτους, 
ενισχύοντας την υπευθυνότητα και τη λογοδοσία από πλευράς των φορέων 
άσκησης της δηµόσιας εξουσίας. Εποµένως, και την τήρηση της νοµιµότητας 
αλλά και την επίτευξη της χρηστής διοίκησης487. 
  
  ii.i Ανοιχτά ∆εδοµένα και Ανοιχτά Αρχεία 
 Τα ανοιχτά δεδοµένα συνιστούν µια επιπλέον κατάκτηση της φιλελεύθερης 
αντίληψης και της Κοινωνίας Πολιτών, ένα στοιχείο καλής – διαφανούς 
διακυβέρνησης.   
 Σύµφωνα µε το Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, ανοιχτά δεδοµένα (open-
data) είναι: «τα  στοιχεία και οι πληροφορίες που παράγουν και διαθέτουν οι 
φορείς της δηµόσιας διοίκησης και τα οποία είναι προσβάσιµα από όλους, χωρίς 
θεσµικούς και τεχνικούς φραγµούς»488. Ανοιχτά είναι επίσης τα δεδοµένα που 
µπορούν ελεύθερα να χρησιµοποιηθούν, να επαναχρησιµοποιηθούν και να 
αναδιανεµηθούν από οποιονδήποτε, υπό τον όρο να γίνεται αναφορά στους 
δηµιουργούς και να διατίθενται µε τη σειρά τους, µε τους ίδιους όρους489. 
  Τα ανοικτά δεδοµένα είναι ιδιαίτερα σηµαντικά, καθόσον επιτρέπουν την 
πρόσβαση, την εύρεση και την οργάνωση των δηµόσιων δεδοµένων. Αποτελούν 
εργαλείο για την αντιµετώπιση της διαφθοράς, ενώ ενθαρρύνουν και τη 
συµµετοχή των πολιτών στη δηµοκρατική διαδικασία. Καθόσον µάλιστα διαδίδουν 
τη θεµελιωµένη γνώση σε ένα µεγάλο εύρος πεδίων, συνδράµουν στην 
προσπάθεια επανακατάρτισης και την δια βίου εκπαίδευση των στελεχών της 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Την ίδια στιγµή ενισχύουν και την εκκίνηση των προσπαθειών 
των νέων  ανθρώπων, υποβοηθώντας τα “start ups” και την ανάπτυξη της 
καινοτοµίας. Περαιτέρω, η ελεύθερη πρόσβαση στα αρχεία (open-archives) 
                                                      
484  Επί παραδείγµατι, το δικαίωµα ανάπτυξης της προσωπικότητας, της συµµετοχής στην κοινωνική, οικονοµική 

και πολιτική ζωή, αλλά και το δικαίωµα συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας (άρθρο 5 Α § 2 του 
Συντάγµατος). 

485  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους υπόχρεους ανάρτησης στο ∆ιαδίκτυο, το  
  περιεχόµενο των αναρτήσεων καθώς και την προστασία των ατοµικών δικαιωµάτων βλ. στο  
   Παράρτηµα Α.  
486  Εγκύκλιοι µε αριθµούς πρωτοκόλλου: ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22.07.2010,   20868/29.09.2010 (Α∆Α: 

4ΙΚΥΚ-Γ) και 2016/26.01.2011 (Α∆Α: 4ΑΡΠΚ-6). 
487  Για περισσότερες πληροφορίες βλ. στο www.tapit.gr/nomothesia/anartisi-apofaseon. 
488  Για περαιτέρω ανάλυση βλ. στο www.aftodioikisi.gr/ipourgeia, 30/01/2014, Υπουργείο ∆ιοικητικής  

Μεταρρύθµισης: «OPENGOV», Ανοικτά ∆εδοµένα. 
489  Για περισσότερες πληροφορίες βλ. στο http://okfn.gr/open-data. 
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εµπλουτίζει τις γνώσεις µας για την ανθρώπινη κοινωνία, διατηρεί και προάγει τη 
δηµοκρατία, προστατεύει τα ατοµικά µας δικαιώµατα και βελτιώνει την ποιότητα 
ζωής των πολιτών γενικότερα490. 
 
   Η διαφάνεια στις ενέργειες και τις πράξεις της διοίκησης, οι θεσµοί που 
εξασφαλίζουν και διευκολύνουν (όπως οι ηλεκτρονικές εφαρµογές) την συµµετοχή 
πολιτών και οργανώσεων στην λήψη αποφάσεων και στην διαβούλευση µε τους 
∆ηµόσιους φορείς για τον καθορισµό των κανόνων που διέπουν την καθηµερινή 
ζωή αλλά και την οικονοµική δραστηριότητα, είναι κυρίαρχα στοιχεία της 
σύγχρονης πραγµατικότητας. Η εφαρµογή συστηµάτων στρατηγικής διοίκησης µε 
τον καθορισµό στόχων ή την µέτρηση  αποτελεσµάτων, είτε στα Υπουργεία και τις 
µεγάλες κρατικές επιχειρήσεις είτε στην αυτοδιοίκηση θα πρέπει να λαµβάνει 
υπόψη και να ανταποκρίνεται σε αυτές τις αρχές. Γιατί δεν νοείται στοχοθεσία 
χωρίς διαφάνεια, ούτε είναι δυνατό να καθορίζονται στόχοι και αποτελέσµατα 
χωρίς να συνεκτιµηθούν οι διαδικασίες διαβούλευσης µέσω των οποίων 
αποτυπώνονται τα στρατηγικά προγράµµατα και οι ετήσιες τοµεακές δράσεις των 
∆ήµων, όπως αναλύσαµε ήδη (κεφάλαιο 5). Αλλά για τα ζητήµατα αυτά, που 
αποτελούν το κεντρικό θέµα της εργασίας µας, αναφερόµαστε στα αντίστοιχα 
κεφάλαια (κεφ. 8 & 9).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
490  Σηµείωση: Παγκόσµια ∆ιακήρυξη για τα Αρχεία, εγκρίθηκε παµψηφεί από τη Γενική Συνέλευση  
 του ∆ιεθνούς  Συµβουλίου Αρχείων το Σεπτέµβριο του 2010  στο Όσλο και προσυπογράφηκε στην  
 36η Συνεδρία της  Γενικής ∆ιάσκεψης της UNESCO το Νοέµβριο του 2011 στο Παρίσι. 



 

183 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4    
    

 Η Η Η Η διαδικασίδιαδικασίδιαδικασίδιαδικασία ανάδειξης χορηγητών προµηθευτών καυσίµων, τροφίµων, λοιπών α ανάδειξης χορηγητών προµηθευτών καυσίµων, τροφίµων, λοιπών α ανάδειξης χορηγητών προµηθευτών καυσίµων, τροφίµων, λοιπών α ανάδειξης χορηγητών προµηθευτών καυσίµων, τροφίµων, λοιπών 
αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου και φαρµακευτικού υγειονοµικού υλικού από αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου και φαρµακευτικού υγειονοµικού υλικού από αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου και φαρµακευτικού υγειονοµικού υλικού από αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου και φαρµακευτικού υγειονοµικού υλικού από 
την σκοπιά της ∆ιοίκησης Έργων. Συµπεράσµατα στα πλαίσια Εργασίας στο την σκοπιά της ∆ιοίκησης Έργων. Συµπεράσµατα στα πλαίσια Εργασίας στο την σκοπιά της ∆ιοίκησης Έργων. Συµπεράσµατα στα πλαίσια Εργασίας στο την σκοπιά της ∆ιοίκησης Έργων. Συµπεράσµατα στα πλαίσια Εργασίας στο 
µάθηµα «∆ιοίκηση Έργων», Β' Εξάµηνο του Π.Μ.Σ. στις Εµάθηµα «∆ιοίκηση Έργων», Β' Εξάµηνο του Π.Μ.Σ. στις Εµάθηµα «∆ιοίκηση Έργων», Β' Εξάµηνο του Π.Μ.Σ. στις Εµάθηµα «∆ιοίκηση Έργων», Β' Εξάµηνο του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές υρωπαϊκές Πολιτικές υρωπαϊκές Πολιτικές υρωπαϊκές Πολιτικές 
Νεολαίας.Νεολαίας.Νεολαίας.Νεολαίας. 
  
  Η επιστήµη, η µεθοδολογία και οι διαδικασίες του Project Management 
αποτελούν στις µέρες µας απαραίτητο εργαλείο για κάθε µάνατζερ, ο οποίος 
επιδιώκει να πραγµατώσει τους στόχους του, καθόσον οι παράµετροι: “χρόνος, 
χρήµα, ποιότητα, ποσότητα” συνιστούν τον βασικό πυρήνα για την επιτυχία κάθε 
έργου. 
   Όµως, εάν εξαιρεθούν τα αµιγώς Τεχνικά Έργα, όπου τα πρότυπα, η 
µεθοδολογία και οι διαδικασίες εφαρµόζονταν ανέκαθεν και στο ∆ηµόσιο, µε ένα 
αυστηρό πλαίσιο µελετών, προγραµµατισµού, τήρησης σταδίων και 
χρονοδιαγραµµάτων υλοποίησης, δεν ισχύει το ίδιο για τις υπόλοιπες 
δραστηριότητες στον ∆ηµόσιο Τοµέα, όπου κυριαρχεί η διοίκηση λειτουργιών και 
η γραφειοκρατία, δίχως να ορίζονται ουσιαστικά συγκεκριµένοι στόχοι και 
κριτήρια, µε τα οποία θα αξιολογείται η αποδοτικότητα και η 
αποτελεσµατικότητα491. 
  
  ∆εν θα ήταν λάθος, λοιπόν, να τονιστεί a-priori ότι, η µη εφαρµογή διοίκησης και 
αξιολόγησης αποδοτικότητας µε την χρήση αντικειµενικών και µετρήσιµων 
κριτηρίων (management by objectives492) γενικότερα στον Ελληνικό ∆ηµόσιο 
Τοµέα493, κατά συνέπεια η έλλειψη διαδικασιών στοχοθεσίας και στους ΟΤΑ 
αποτελούν ένα θεµελιώδες πρόβληµα που κλήθηκε να αντιµετωπίσει και, κυρίως, 
όφειλε να λάβει σοβαρά υπόψη του και ο ∆ιευθυντής του συγκεκριµένου έργου. 
 
   Το πλάνο του έργου, τόσο σε σχέση µε το χρονοδιάγραµµα όσο και στην 
ανάλυση δοµής εργασιών, αλλά επίσης και στην σύσταση και  πληρότητα της 
Οµάδας Έργου, δεν ευδοκίµησε.  
   Η αντικειµενική αξιολόγηση οδηγεί στο συµπέρασµα πως, εξ αρχής, δεν ήταν 
ρεαλιστικό. Αποδείχθηκε δε µη αποτελεσµατικό, ήδη κατά την προετοιµασία και 
βεβαίως στην εκτέλεση, εφόσον επέδρασαν εσωτερικά προβλήµατα (διαφορετική 
νοοτροπία και κυρίαρχη αντίληψη στις επί µέρους δοµές της Γραφειοκρατίας, µη 
αποδοχή της ειδικής Ιεραρχίας και των επί µέρους αρµοδιοτήτων εντός της 
Οµάδας και του Έργου, απώλεια στελεχών λόγω του γενικού κλίµατος της 
µνηµονιακής εποχής εις βάρος των υπαλλήλων που οδηγεί όσους έχουν την 
δυνατότητα σε πρόωρη αποχώρηση, είτε µε συνταξιοδότηση είτε µε µετάταξη) 
αλλά και σηµαντικοί εξωτερικοί παράγοντες (παρενέργειες λόγω της λεγόµενης 
παράλυσης των µηχανισµών του Κράτους τις περιόδους προ και κατόπιν των 

                                                      
491 ΕΚ∆∆Α, Εκπαιδευτικό Υλικό, Παπαγεωργίου Γ., Πασσάς Π., Μπουραντά Α., Βασιλάκης Α., Παπαθεοδώρου 

Ν., Ντρούτσα Ε., 2010, ∆ιοίκηση Μέσω Στόχων & Μέτρηση της Αποδοτικότητας, σελ. 15. 
492 http://en.wikipedia.org/wiki/Management_by_objectives  
493 Με τον Ν.3230/2004 περί στοχοθεσίας, έγινε µια σοβαρή προσπάθεια, που στηρίχτηκε κατ' αρχήν σε πιλοτική 

εφαρµογή στόχων σε 5 Υπουργεία, η οποία δεν µετασχηµατίστηκε σε πάγια διαδικαασία και δεν έγινε η 
διάχυση των µετρήσιµων καθηκόντων ως την βάση της ιεραρχίας. 
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εκλογών, καθυστερήσεις στην έκδοση διοικητικών πράξεων, οδηγιών και 
εξουσιοδοτήσεων από την εποπτεύουσα Αρχή, συνεχείς αλλαγές και ανατροπές 
στην νοµοθεσία κλπ).  
 Μια βασική αδυναµία του, υπήρξε, δίχως αµφιβολία, ο ελλιπής προσδιορισµός των 
κινδύνων, η µη καταγραφή Μητρώου Κινδύνων.     
 
   Ο ίδιος ο Project Manager, εξάλλου, αποχώρησε νωρίς από την Υπηρεσία, στο 
τέλος της 1ης φάσης της προετοιµασίας, την περίοδο έναρξης των “µικρών” 
αρχικών διαγωνισµών, προτού δηλαδή µπει σε εφαρµογή το κυρίως έργο µε τα 
Υπο-έργα του και σκιαγραφηθεί το µέγεθος του προβλήµατος σε ότι αφορά την 
τήρηση στοιχειωδώς του προγραµµατισµού. 
  Ο νέος Υπεύθυνος Έργου (που ανέλαβε 6 µήνες µετά την αποχώρηση του 
πρώτου, δίχως αντικαταστάτη κατά το µεσοδιάστηµα, παρά µόνο µε αναπληρωτή), 
λόγω  έλλειψης εµπειρίας στο αντικείµενο, µετακύλησε ουσιαστικά το κύριο βάρος 
της ευθύνης και των αποφάσεων στους υφισταµένους (Τµηµατάρχες), µε 
συνέπεια τα προβλήµατα επικοινωνίας µεταξύ των Υπηρεσιών και Φορέων να 
ενταθούν (οι ∆ιευθυντές στις διάφορες Υπηρεσίες και τα Νοµικά Πρόσωπα δεν 
“δέχονταν” τις εντολές που προέρχονταν από ιεραρχικά κατώτερους από εκείνους 
υπαλλήλους), µεγεθύνοντας τα αδιέξοδα. 
   Θα µπορούσε να ειπωθεί, λοιπόν, βάσιµα, ότι το Σύστηµα ∆ιοίκησης που 
αναπτύχθηκε για το Έργο δεν ήταν το ενδεδειγµένο.  
  Έξι µήνες µετά, επεβλήθη από τον Γενικό Γραµµατέα και τον νέο Αντιδήµαρχο 
Οικονοµικών ένα αυστηρότερο STATUS αναφορικά µε την εφαρµογή του πλάνου 
και των οδηγιών της ∆/νσης Προµηθειών του ∆ήµου, σε µια προσπάθεια να 
“τρέξουν” οι διαδικασίες.  
   Τα νεότερα δεδοµένα, όµως, που είχαν ήδη ανακύψει από εξωγενείς 
παράγοντες (ψήφιση του Ν.4281/2014 και εφαρµογή των Ηλεκτρονικών 
∆ιαγωνισµών µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ, κλπ) προσέθεσαν επιπλέον 
υποχρεώσεις και στάδια διαδικασιών (απαιτείται πλέον η δηµιουργία ηλεκτρονικού 
Σχεδίου ∆ιακήρυξης εντός της πλατφόρµας που διαφέρει σε δοµή από τα 
παραδοσιακά αρχεία «word» και «excel» που χρησιµοποιούνται ως τώρα), 
καθιστώντας περαιτέρω δυσχερή την υλοποίηση του αναθεωρηµένου σχεδιασµού 
για τον Υπεύθυνο και την Οµάδα Έργου.  
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