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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

Η διπλωματική αυτή αποτελεί μία μικρής κλίμακας προσέγγιση για το Project 
Management στο δημόσιο τομέα και συγκεκριμένα το βαθμό ενσωμάτωσής του, τους 
περιορισμούς στην εφαρμογή του, τους τρόπους εφαρμογής του, τα οφέλη και το 
κόστος, την αντιλαμβανόμενη αξία του, τους τρόπους αποτίμησής του, την συμβολή 
του στην επίτευξη καλής διακυβέρνησης και δημόσιου συμφέροντος, και τί ισχύει στην 
περίπτωση της Ελλάδας ειδικότερα. Βασίζεται σε έρευνα που διεξήχθη από τους 
Thomas and Mulally (2009) με τη συμμετοχή άλλων ερευνητών, με τίτλο “Researching 
the Value of Project Management”, για λογαριασμό του Project Management Institute 
(PMI), η οποία περιελάμβανε 65 μελέτες περιπτώσεων, σε 14 χώρες, στις πέντε 
ηπείρους και διήρκησε 4 χρόνια. Η συλλογή στοιχείων της παρούσας διπλωματικής, 
αντλήθηκε από ξένη και ελληνική βιβλιογραφία και άρθρα επιστημονικών περιοδικών, 
βασιζόμενη σε ανάλυση εγγράφων ως μέθοδο ποιοτικής έρευνας, ενώ έγινε μελέτη 
περιπτώσεων σε τέσσερις οργανισμούς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
χρησιμοποιώντας στοιχεία που προέκυψαν από συνεντεύξεις, βάσει ημι-δομημένων 
ερωτηματολόγιων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 8 Ιανουαρίου έως 2 Φεβρουαρίου 
2018, ενώ για την επεξεργασία τους χρησιμοποιήθηκαν Microsoft EXCEL και 
Microsoft WORD.  

Τα ευρήματα φαίνεται να επιβεβαιώνουν ότι αν και ο Δημόσιος Τομέας στην Ελλάδα 
δεν προσφέρεται για την πλήρη εφαρμογή μεθόδων και εργαλείων Project 
Management, εντούτοις υπάρχουν οφέλη σε επίπεδο Διακυβέρνησης, σε οργανισμούς 
του Δημόσιου Τομέα, ανάλογα με το οργανωσιακό τους πλαίσιο. 

Τα αποτελέσματα συνεισφέρουν σε μια καλύτερη κατανόηση της αξίας, των ωφελειών 
και της συμβολής του Project Management στη δημόσια διακυβέρνηση. 

 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Δημόσιος τομέας, διοίκηση / διαχείριση έργων και 
προγραμμάτων (project / program management), αξία, αρχές καλής διακυβέρνησης  
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ABSTRACT 

 

This diploma is a small-scale approach to Project Management in the public sector and 
more specifically, its degree of integration, if there are any limitations in its 
implementation, how it is applied, what are its benefits and costs, its perceived value 
and methods of estimation, if it contributes to achieving good governance and public 
interest and what applies in Greece. It is based on a research conducted by Thomas and 
Mulally (2009) with the participation of other researchers, entitled "Researching the 
Value of Project Management", on behalf of the Project Management Institute (PMI), 
involving 65 case study organisations from 14 countries, on the five continents and 
lasted 4 years. The data collection of this diploma was drawn from foreign and Greek 
bibliography and articles of scientific journals, based on document analysis as a 
qualitative research method, and case studies were conducted in four public and wider 
public sector organisations, using semi-structured questionnaires, which took place from 
January 8 to February 2, 2018, while Microsoft EXCEL and Microsoft WORD software 
were used to process them. 
 
The findings seem to confirm that although the Public Sector in Greece does not lend 
itself to full implementation of Project Management methods and tools, there are, 
however, benefits at Governance level, in public sector organisations, depending on 
their organisational framework. 
 
The results contribute to a better understanding of the value, benefits and contribution 
of Project Management in the public governance. 
 

KEYWORDS: Public sector, project / program management, value, principles of good 
governance 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η επιδίωξη επίτευξης των οργανωσιακών στόχων, η συνεχώς αυξανόμενη απαίτηση 
των πολιτών για παροχή βελτιωμένων δημόσιων υπηρεσιών, η γενικότερη οικονομική 
κρίση και ο περιορισμός πόρων που επιβάλλουν αποτελεσματική και αποδοτική 
λειτουργία και διαχείριση, η αναπτυσσόμενη τεχνολογία, και η - βάσει αρχών του 
New Public Management (NPM) - υιοθέτηση από το δημόσιο τομέα τεχνικών 
διοίκησης που ίσχυαν μέχρι πρότινος, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, επιβάλλουν τη 
χρήση αρχών διαχείρισης έργων και προγραμμάτων (project / program management - 
ΡΜ), που όλο και περισσότερο εφαρμόζονται στο δημόσιο τομέα των ανεπτυγμένων 
χωρών.  

Τα αποτελέσματα διαφόρων ερευνών επιβεβαιώνουν την αξία του ΡΜ στο δημόσιο 
τομέα, παρότι την προσεγγίζουν με διαφορετικούς τρόπους. Το ΡΜ δημιουργεί υλικά 
και άυλα οφέλη και ειδικότερα αυτό που επιδιώκουν οι οργανισμοί του δημόσιου 
τομέα που είναι η δημιουργία αξίας μέσω έργων και προγραμμάτων, δηλαδή 
ανάπτυξη, καινοτομία, βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών, βελτίωση της 
ποιότητας ζωής του κοινωνικού συνόλου, καλύτερο έλεγχο των κατανεμημένων 
κονδυλίων, διαφάνεια, λογοδοσία, συνέπεια και γενικότερα, καλύτερη διακυβέρνηση 
(Crawford, Helm 2009; Thomas, Mullaly 2007). 

 

1.1 Το Ερευνητικό Πρόβλημα 
 

Η διπλωματική αυτή σκοπεύει να δώσει μια εικόνα, μέσω μελέτης περιπτώσεων, της 
αντίληψης που υπάρχει σχετικά με το ΡΜ, του αν και κατά πόσο εφαρμόζεται project 
management σε οργανισμούς του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα και κατά πόσο 
συμβάλει στην επίτευξη αξίας εντός του Κυβερνητικού Πλαισίου, από την οπτική της 
καλής διακυβέρνησης. Βασίστηκε στη δομή της έρευνας των Thomas, Mullaly (2008) 
με τίτλο “Researching the Value of Project Management” και ειδικότερα μέρους 
αυτής, που είναι η έρευνα των Crawford, Helm (2009) με τίτλο “Government and 
Governance – The Value of Project Management in the Public Sector”. 

 

1.2 Σκοπός και Στόχος της Έρευνας 
 

Σε αυτήν την έρευνα γίνεται μια αναφορά προηγούμενων ερευνών για την εφαρμογή 
ΡΜ σε δημόσιους οργανισμούς ανεπτυγμένων χωρών, ούτως ώστε να προσδιοριστεί η 
αξία του. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν πολλές μελέτες που προσεγγίζουν αυτό το 
θέμα, ειδικότερα στον ελλαδικό χώρο, η επιδίωξη της έρευνας αυτής, είναι: 
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Α) να διαπιστώσει πώς γίνεται αντιληπτή η έννοια του ΡΜ, αν και κατά πόσο το ΡΜ 
υιοθετείται από δημόσιους οργανισμούς στην Ελλάδα κατά την εκτέλεση έργων / 
προγραμμάτων και γενικότερα στη διοίκηση και  

Β) ποια η αξία και συνεισφορά του ΡΜ στη διακυβέρνηση εντός Κυβερνητικού 
Πλαισίου.    

 

1.3 Συνεισφορά και Περιορισμοί Έρευνας 
 

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει εκτεταμένη βιβλιογραφία ή αρθρογραφία αναφορικά την 
αξία του ΡΜ στο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα, η έρευνα αυτή αποτελεί μία πρώτη 
προσέγγιση, η οποία, ενδεχομένως, να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για μελλοντικές 
παρόμοιες έρευνες. 

Η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων περιορίζεται από τους παρακάτω παράγοντες: 

 Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της πόλης της 
Θεσσαλονίκης, οπότε υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός. Αν λάμβαναν 
χώρο σε ένα ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο, ενδεχομένως να παρουσιαζόταν 
διαφορετικές προσεγγίσεις. 

 Ενώ η αρχική επιδίωξη ήταν να γίνουν συνεντεύξεις σε περισσότερους 
δημόσιους φορείς, από περισσότερα στελέχη διαφορετικών ιεραρχικών 
βαθμίδων, τελικά το δείγμα περιορίστηκε αρκετά, λόγω του ότι η 
προσέγγισή έγινε Δεκέμβριο 2017, μήνας «κλεισίματος» οικονομικού έτους, 
κατά τον οποίο υπάρχει ιδιαίτερος φόρτος εργασίας. Συνεπώς όλες οι 
συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν μέσα στον Ιανουάριο 2018, όπου τα 
χρονικά περιθώρια ήταν ήδη περιορισμένα. Εάν γίνονταν σε μάκρος χρόνου, 
θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν πολλές περισσότερες συνεντεύξεις, 
από περισσότερα άτομα και ενδεχομένως να υπήρχε μια πιο ολοκληρωμένη 
εικόνα σχετικά με την αξία του ΡΜ από την εφαρμογή του στο δημόσιο 
τομέα. 

 Προκειμένου να υπάρχει ο ίδιος βαθμός ανταπόκρισης από την αρχή μέχρι 
το τέλος της συνέντευξης από τον συνεντευξιαζόμενο χωρίς να κουραστεί, 
ορίστηκε ένα περιορισμένο ερωτηματολόγιο.  Συνεπώς, οι ερωτήσεις μπορεί 
να μην καλύπτουν το ευρύ φάσμα του project management. 

 Κατά τη βιβλιογραφική έρευνα, διαπιστώθηκε πληθώρα προσεγγίσεων, 
λόγω του εύρους του φάσματος της έννοιας και πολλών αντικρουόμενων 
θεωριών για τη «αξία» του ΡΜ στο δημόσιο τομέα. Για τους λόγους αυτούς, 
έγινε αναφορά μόνο στις προσεγγίσεις και θεωρίες που γίνονταν 
επανειλημμένα παραπομπές (citations) και εξειδικεύονταν στο δημόσιο 
τομέα. 
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1.4 Δομή Έρευνας 
 

Στην παρούσα διπλωματική, η έρευνα είναι δομημένη κατά τον παρακάτω τρόπο: 

Πρώτα, στο Κεφάλαιο 2 γίνεται αναφορά σε θεωρία και ορισμούς, που αντλήθηκαν 
από βιβλιογραφία, ελληνική και (κυρίως) ξένη, αλλά και αρθρογραφία από 
διαδικτυακά επιστημονικά περιοδικά, προκειμένου να ορισθεί ένα πλαίσιο της 
μελέτης. Δεύτερο, η μεθοδολογία της έρευνας περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3 
προκειμένου να δοθούν απαντήσεις στις ερωτήσεις της έρευνας. Τρίτον, το θεωρητικό 
πλαίσιο έρευνας παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 4, ενώ, τέταρτο, στο Κεφάλαιο 5 
αναλύεται το μεθοδολογικό πλαίσιο έρευνας. Στο Κεφάλαιο 6 γίνεται παρουσίαση 
των ευρημάτων έρευνας και τέλος, στο Κεφάλαιο 7 γίνεται η αξιολόγησή τους και 
αναφέρονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις.  
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2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
 

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να γίνει μια ιστορική αναδρομή και να αναλυθούν 
οι όροι έργο (Project), διαχείριση/διοίκηση έργου (Project Management) και αξία 
(Value), οι οποίοι αναφέρονται στον τίτλο της παρούσας διπλωματικής, αλλά και 
ανάλυση λοιπών όρων, που εμπίπτουν στη σφαίρα της αξίας διοίκησης έργου στο 
δημόσιο τομέα, προς κατανόηση αυτής και των λειτουργιών της. 

Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε προέκυψε τόσο από βιβλία, όσο και από άρθρα αλλά 
και ιστοσελίδες. 

 

2.1 Ιστορικά στοιχεία 
 

Μπορεί η πλειοψηφία σήμερα να πιστεύει ότι η διαχείριση/ διοίκηση έργου να είναι 
μια καινούργια έννοια στο σύγχρονο κόσμο. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει εδώ 
και χιλιάδες χρόνια, μια που χρησιμοποιήθηκε για τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και 
την κατασκευή των Αρχαίων Θαυμάτων του Κόσμου, έως τις αποστολές στο 
διάστημα. 

Το 2057 π.Χ. ολοκληρώθηκε η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζα, ενώ το 208 π.Χ. το 
Σινικό Τείχος. Υπήρχαν άνθρωποι που είχαν την ευθύνη της διαχείρισης του έργου, 
δηλαδή το συντονισμό των διαφόρων δραστηριοτήτων και καθηκόντων, εντός 
προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Ωστόσο, μια βασική διαφορά μεταξύ των 
αρχαίων θαυμάτων της διαχείρισης έργων και των σύγχρονων έργων είναι ότι τα 
αρχαία θαύματα δεν περιλάμβαναν στη ρουτίνα τους τη βελτιστοποίηση των 
χρονοδιαγραμμάτων.  

Η Μεταρρύθμιση του 16ου αιώνα εισήγαγε έννοιες όπως «αναγωγισμός» 
(reductionism)1, «ατομικισμός» (individualism)2 και «ήθος» (work ethic)3, που έχουν 
σαφώς απήχηση στις αρχές του σύγχρονου Project management. 

Στα τέλη του 19ου αιώνα, λόγω της μεγάλης άνθισης στους τομείς των κατασκευών, 
της μεταποίησης και των μεταφορών, εμφανίστηκαν τακτικές διαχείρισης έργων που 
χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα. Ο Henry Gantt, ο οποίος διαδραμάτισε καθοριστικό 
ρόλο στην ιστορία της διαχείρισης του έργου, θεωρείται ο ιδρυτής της σύγχρονης 
διαχείρισης έργων. Ανέπτυξε τεχνικές σχεδιασμού και ελέγχου, όπως είναι η 

                                                      
1 Reductionism: Κάθε δόγμα που απαιτεί να ανάγει το σύνθετο και πολύπλοκο στο απλό 
(Παύλου Γ.Π. 1988) 
2 Individualism: η  ιδέα του ατομικισμού αντικατοπτρίζεται στη διατύπωση της Διακήρυξης 
της Ανεξαρτησίας - όλα τα πρόσωπα είναι προικισμένα από τον Δημιουργό τους με ορισμένα 
αναφαίρετα δικαιώματα και ότι είναι σκοπός της κυβέρνησης να εξασφαλίσει αυτά τα 
δικαιώματα (Denhardt R. B., Denhardt J. V., Blanc T. A. 2014) 
3 Ethic: Η δεοντολογία είναι η αναζήτηση ηθικών προτύπων και έχει να κάνει με τη 
διαδικασία βάσει της οποίας διευκρινίζουμε τί είναι σωστό και τι λάθος και πώς πρέπει να 
ενεργούμε για να είμαστε σωστοί (Denhardt R. B., Denhardt J. V., Blanc T. A. 2014) 
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δημιουργία του διάσημου Gantt Chart για να διασφαλιστεί η παρακολούθηση και ο 
έλεγχος του χρονοδιαγράμματος του έργου. Αυτό το βασικό διάγραμμα ράβδων 
δείχνει τις φάσεις ενός έργου από την έναρξη μέχρι την ολοκλήρωση. 

 

(Πηγή: Wikipedia) 
 
Γράφημα 1: Γράφημα Gantt που δείχνει τρία είδη εξαρτημένων εργασιών (με κόκκινο χρώμα) 
και ποσοστιαίες πλήρεις ενδείξεις  

 

Το 1911 ο Frederic Taylor δημοσίευσε ένα βιβλίο με τίτλο "Οι αρχές της 
επιστημονικής διαχείρισης", το οποίο βασίστηκε στην εμπειρία του στη βιομηχανία 
χάλυβα. Μέσω αυτού του βιβλίου, δόθηκε η ευκαιρία στους ανειδίκευτους 
εργαζόμενους να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητές τους και να 
εργαστούν σε νέα, πιο πολύπλοκα έργα. Επιπλέον, προσδιόρισε την ανάγκη 
δημιουργίας μισθολογικών συστημάτων με βάση τα κίνητρα και τις τεχνικές 
εξοικονόμησης χρόνου.  

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το Αμερικάνικο Πολεμικό Ναυτικό (σε συνεργασία 
με την εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων Booz Allen Hamilton), στο πλαίσιο του 
POLARIS PROJECT, ανέπτυξε έναν μαθηματικό τρόπο διεξαγωγής και διαχείρισης 
έργων, το Program /Project  Evaluation and Review Technique – PERT (Τεχνική 
Αξιολόγησης και Αναθεώρησης Προγραμμάτων / Έργων), το οποίο αναλύει καθήκοντα 
ανά στάδιο εργασίας, προσδιορίζοντας το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται 
για την ολοκλήρωσή του.  

Μάλιστα στο πλαίσιο του POLARIS PROJECT, αναπτύχθηκε και το Work 
Breakdown Structure (WBS) (Αναλυτική Δομή Εργασιών), κατά το οποίο γίνεται μια 
ενδελεχής – σε μορφή δέντρου - ανάπτυξη όλων των εργασιών που πρέπει να 
διεξαχθούν για την ολοκλήρωση του έργου. 
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(Πηγή: Γενικό Λογιστήριο Κυπριακής Δημοκρατίας, Δ/νση Δημοσίων Συμβάσεων)  

Εικόνα 1:  Αναλυτική Δομή Εργασιών  

Η PERT χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη Μέθοδο της Κρίσιμης Διαδρομής 
(Critical Path Method - CPM), που αναπτύχθηκε από τους Morgan R. Walker 
της DuPont και James E. Kelley Jr. της Remington Rand, στο πλαίσιο του 
MANHATTAN PROJECT (στη διάρκειά του, παρήχθησαν τα πρώτα πυρηνικά όπλα), 
κατά την οποία προσδιορίζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τις δραστηριότητες 
ενός έργου, το χρόνο που χρειάζονται οι δραστηριότητες για να ολοκληρωθούν και η 
σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων και των τελικών τους σημείων, βρίσκοντας το 
νωρίτερο και το αργότερο που μπορεί κάθε μια από τις δραστηριότητες να αρχίσει και 
να τελειώσει, ώστε να μην καθυστερήσει το έργο.  

 

(Πηγή: http://www.pmknowledgecenter.com) 

Γράφημα 2: The project network and the (average) critical path  

Η άνοδος των υπολογιστών και η ευρεία χρήση του Διαδικτύου, συντέλεσαν στην  
επικοινωνία και στο “networking”, στη διαχείριση έργων τις δεκαετίες 1980 και 1990.  
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Από το 2000 η ανάπτυξη του Διαδικτύου οδήγησε στην παράλληλη ανάπτυξη 
διαδικτυακών εφαρμογών διαχείρισης έργων, οπότε οι διαχειριστές έργων άρχισαν να 
ολοκληρώνουν περισσότερες εργασίες σε λιγότερο χρόνο με λιγότερα λάθη από ποτέ.  

Σήμερα, οι εφαρμογές διαχείρισης έργου, όπως τα PMBOK, SCRUM, PRINCE2, 
καθώς και τα συστήματα λογισμικού όπως το ERP (Enterprise Resource Planning), 
είναι αναπόσπαστα εργαλεία κατά τη διαχείριση έργων και προγραμμάτων. 

Μια σειρά από μέγα-τάσεις, η παγκοσμιοποίηση, η οικονομική κρίση, η ανάγκη για 
αύξηση “speed to market” (STM)4 προϊόντων και υπηρεσιών, πολυπλοκότερα και 
μεγαλύτερα έργα, αλλά κυριότερα η ανθρώπινη φύση για αναζήτηση, βελτίωση και 
ανακαλύψεις, σίγουρα θα οδηγήσουν στην δημιουργία νέων καλύτερων τεχνικών 
διαχείρισης έργων.  

 

2.2 Τι είναι Δημόσια Διοίκηση (Public Αdministration) 
 

Ο δημόσιος τομέας εκπροσωπείται από τη δημόσια διοίκηση, η οποία αποτελείται από 
ένα σύνολο θεσμών με κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο δικαιοδοσίας. Η δημόσια 
διοίκηση υπήρξε ουσιαστικά από τότε που οι άνθρωποι συνεργάστηκαν για πρώτη 
φορά εξ ονόματος της κοινωνίας τους,  για κοινούς σκοπούς. 
 

Ο Woodrow Wilson (1887) στο βιβλίο του “The study of Administration”, αναφέρει 
ότι, μέσω διοίκησης, η κυβέρνηση ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας, που οι 
ιδιωτικές πρωτοβουλίες δεν μπορούν ή δεν θέλουν να παρέχουν.  

 “ … through administration that government responds to those needs of society that 
private initiatives cannot or will not supply.” (Wilson, όπως αναφέρεται στο van der 
Waldt 2011). 

 
Η Δημόσια Διοίκηση αναφέρεται σε δύο διακριτές αλλά στενά συνδεδεμένες 
δραστηριότητες: (1) στην επαγγελματική πρακτική (επαγγελματική δραστηριότητα, 
επάγγελμα, τομέας δραστηριότητας), που έχει να κάνει με τη διαχείριση θεμάτων που 
αφορούν την κοινωνία, την πολιτεία και υποτμήματά τους και (2) στην ακαδημαϊκή 
κοινότητα που επιδιώκει να κατανοήσει, να αναπτύξει, να επικρίνει και να προωθήσει 
αυτή την επαγγελματική κατεύθυνση, καθώς και να εκπαιδεύσει ανθρώπους πάνω σε 
αυτήν (Shafritz J. M. 2000).  
 

                                                      
4 Speed to market (ή Time to market): αναφέρεται στον χρόνο που χρειάζεται ένας οργανισμός 
ξεκινώντας από την ιδέα και συνεχίζοντας στον σχεδιασμό, στη δοκιμή, στην ανάπτυξη και, 
τέλος, στη διάθεση στην αγορά, ενός καινοτόμου προϊόντος ή υπηρεσίας, στο ευρύ κοινό 
(Wikipedia - uncited) 
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Επίσης, για κάποιους η δημόσια διοίκηση έχει να κάνει με τη διοίκηση των δημοσίων 
προγραμμάτων (Denhardt R. B., Denhardt J. V., Blanc T. A. 2014), αφού η ανάγκη 
για δημόσια έργα και προγράμματα είναι πιο επιτακτική από ποτέ. 

 

2.2.1 Η Δημόσια Διοίκηση διαφέρει από μια Επιχείρηση 
 

 Στον ιδιωτικό τομέα, οι επιχειρήσεις σαφώς και λειτουργούν βάσει νόμων και 
ακολουθούν νόμιμες διαδικασίες, αλλά δεν έχουν περιορισμούς, η 
πρωτοβουλία ενθαρρύνεται, υπάρχει έντονη προτροπή για καινοτομίες, οι 
διαδικασίες ορίζονται ανάλογα με την εταιρική φύση και κουλτούρα και δεν 
υπόκεινται σε ελέγχους διαδικασιών και χρήσης οικονομικών πόρων τους.  
Στη Δημόσια Διοίκηση ισχύει η νομοθεσία, υπόκειται σε κανόνες και επίσημες 
οδηγίες, ενώ υπάρχει έντονη προσκόλληση στο πρωτόκολλο. Οι υπάλληλοι και 
τα στελέχη δεν δύναται να παίρνουν πρωτοβουλίες αυθαίρετα – αντιθέτως 
έχουν σαφείς περιορισμούς και ακολουθούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Οι 
δημόσιοι οργανισμοί λογοδοτούν και λειτουργούν με διαφάνεια, ενώ 
υπόκεινται σε συνεχή και εξονυχιστικό έλεγχο, τόσο από το κοινό, όσο και 
από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.  

o Ωστόσο, η Κυβέρνηση θεωρεί απαραίτητη τη διαφάνεια, ως ένα 
εργαλείο καταπολέμησης της διαφθοράς. Στην περίπτωση της Ελλάδας, 
αυτό επετεύχθη κατά μεγάλο μέρος με το Πρόγραμμα Δι@ύγεια, το 
οποίο δημιουργήθηκε με το Ν.3861/2010. Αυτό το πρόγραμμα ενισχύει 
τη διαφάνεια με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων από τα 
κυβερνητικά όργανα, τους φορείς του στενού και του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα και των Ανεξάρτητων Αρχών, όπως και τους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, στο 
Διαδίκτυο, σε έναν κεντρικό ιστότοπο (https://diavgeia.gov.gr/). Με 
την ανάρτηση μιας απόφασης, δίνεται ένας μοναδικός Αριθμός 
Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) που την πιστοποιεί. Μόνο τότε 
θεωρείται εκτελεστέα (Νταλάκου Β. 2011).   

 
 Σε έναν δημόσιο οργανισμό υπάρχουν πολλοί εμπλεκόμενοι, εντός ή εκτός των 

διαδικασιών του. Οι εσωτερικοί stakeholders μπορεί να είναι κυβερνητικοί 
οργανισμοί, ιδρύματα, διοικητικά στελέχη κλπ. Οι εξωτερικοί stakeholders 
είναι πολλοί περισσότεροι: τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολίτες, ομάδες 
ενδιαφέροντος, οι κοινότητες για τις οποίες προορίζονται τα έργα, 
επιχειρηματικές κοινότητες, οι νομοθέτες κλπ.  
 

 Οι επιχειρήσεις λειτουργούν με ίδια κεφάλαια (είτε από προσωπική περιουσία, 
είτε από έκδοση μετοχών, κλπ). Δύναται να τα χρησιμοποιήσουν κατά το 
δοκούν, προς την επιθυμητή κατεύθυνση, ήτοι για την επίτευξη κέρδους. Στο 
δημόσιο τομέα οι δημόσιοι πόροι έρχονται από χρηματοδότηση μέσω της 
κρατικής επιχορήγησης και που οι οποίοι προέρχονται από άμεση και έμμεση 
φορολόγηση των πολιτών.  
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 Οι στόχοι είναι πολύ πιο αμφιλεγόμενοι. Σε μια επιχείρηση η επιτυχία 

μετράται με βάσει το οικονομικό αποτέλεσμα – το κέρδος.  
Μία δημόσια, ή μία μη κερδοσκοπική οργάνωση, θεωρούν πιο σημαντικό την 
ικανοποίηση ανθρωπίνων αναγκών από το οικονομικό κέρδος. Βέβαια, το 
δύσκολο είναι να προσδιοριστούν οι ανθρώπινες ανάγκες, να 
προτεραιοποιηθούν, να οριστούν πώς αυτές θα καλυφθούν, να οργανωθούν και 
να εκτελεστούν οι λειτουργίες, να βρεθούν τρόποι μέτρησης του 
αποτελέσματος και αυτό να γίνει σωστά. Ακριβώς για αυτό, είναι πολύ 
δύσκολο να μετρηθεί η επιτυχία ενός έργου, καθώς και η δουλειά των 
δημοσίων διευθυντικών στελεχών. 

 
 Η δυσκολία να προσδιοριστούν και να ταξινομηθούν προτεραιότητες και η 

ενσωμάτωσή τους στα κυβερνητικά προγράμματα. Ενώ στον ιδιωτικό τομέα, η 
προτεραιότητα βασίζεται στις αρχές του κόστους-κέρδους, αυτές δεν 
εφαρμόζονται στο δημόσιο, αφού θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το 
συμφέρον διαφόρων ομάδων πολιτών, αλλά και οι ασκούμενες πολιτικές 
πιέσεις και επιρροές. 

 
 Υπάρχουν πολλά κέντρα λήψης αποφάσεων. Σε μια επιχείρηση, οι αποφάσεις 

λαμβάνονται γρήγορα από έναν ή με τη συμμετοχή μιας ομάδας, αφού «ο 
χρόνος είναι χρήμα». Η δημόσια διοίκηση χαρακτηρίζεται από μια δυσκινησία 
όσον αφορά στη λήψη αποφάσεων, με τη συμμετοχή πολλών και 
ποικιλόμορφων οργανισμών, με διαφορετικές απόψεις και συμφέροντα. Όπως 
τονίζει ο Blumenthal, "η ποικιλία των συμφερόντων που επιδιώκουν να 
επηρεάσουν την πολιτική είναι η φύση και η ουσία της δημοκρατικής 
κυβέρνησης" (Blumenthal 1983, p. 30). 
 

 Ο δημόσιος τομέας είναι ευμετάβλητος. Σε κάθε αλλαγή κυβέρνησης ή 
πολιτικής κατεύθυνσης, το δημόσιο αποτελεί το επίκεντρο, με αποτέλεσμα να 
αλλάζουν διαδικασίες, νόμοι και γενικότερα τρόποι λειτουργίας, ενώ αλλάζουν 
και άτομα που ασκούν δημόσια λειτουργία ή είναι σε νευραλγικές θέσεις. Στις 
επιχειρήσεις υπάρχει μία σταθερά, δεν αλλάζουν μία «συνταγή» που είναι 
πετυχημένη και αποφέρει κέρδος, ενώ οι όποιες αλλαγές προσώπων που 
γίνονται, οφείλονται είτε στη μη επίτευξη κέρδους, είτε γιατί επιλέγουν τα ίδια 
να αποχωρήσουν. 
 

2.2.2 Διαφορές μεταξύ Public Management και Public Administration 
 
Οι έννοιες Public Management και Public Administration τείνουν να είναι ταυτόσημες 
και μάλιστα στον ελλαδικό χώρο μεταφράζονται το ίδιο: Δημόσια Διοίκηση. Υπάρχει 
όμως διαφορά.  
 
Όσο ο δημόσιος τομέας ήταν μικρός, το Public Management ορίστηκε ως 
Administration, δηλαδή την άσκηση δημόσιας εξουσίας σύμφωνα με ένα σταθερό 
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σύστημα κανόνων – για αυτό και μπερδεύεται με τη γραφειοκρατία (Bureaucracy). 
Όλες εκείνες οι διαδικασίες, δραστηριότητες και οι κανονισμοί που υπαγορεύουν ποια 
είναι η σωστή συμπεριφορά ανά περίπτωση, που ακολουθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι 
και που σκοπό έχουν την εξυπηρέτηση του κοινού. Όσο όμως οι διαστάσεις του 
δημόσιου τομέα αυξανόταν, άρχισαν να υπάρχουν λειτουργίες υπηρεσιών πιο 
σημαντικές από τις διοικητικές. To Public Management δεν περιορίζεται στην 
ακολουθία των διαδικασιών (αν και τις περιλαμβάνει), αλλά επιπλέον περιλαμβάνει τη 
διοίκηση, την οργάνωση για την επίτευξη στόχων με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα, 
τη θέσπιση στρατηγικών (βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων) και τέλος την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με επίκεντρο την ικανοποίηση του πολίτη (Suciu 
L.E. 2010, Hughes O. 1992). 
 
Το Public Management είναι ουσιαστικά μια προσέγγιση του Public Administration 
και έχει υιοθετήσει τεχνικές που συναντώνται στον ιδιωτικό τομέα, που σκοπό έχουν 
την επίτευξη της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας, καθώς και την 
ικανοποίηση του πελάτη. Αντίθετα, μέσω του Public Administration, δίνεται έμφαση 
στους κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες της κυβέρνησης και αυτό το 
διαφοροποιεί από τον ιδιωτικό τομέα (Wikipedia - uncited). 

 

2.3 Τι είναι Έργο (Project) 
 
Το έργο περιγράφεται ως "μια επιχείρηση δημιουργίας αξίας, βασισμένη σε 
συγκεκριμένα στοιχεία, η οποία ολοκληρώνεται σε ένα δεδομένο ή συμφωνηθέν 
χρονοδιάγραμμα και υπό περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των πόρων και των 
εξωτερικών συνθηκών" (Ohara S. 2005, p.15). 
 
Οι Knudson και Bitz (1991) ορίζουν ως έργο μια  καλά οργανωμένη ανάπτυξη ενός 
τελικού προϊόντος που είχε ένα ξεχωριστή αρχή, ένα ξεχωριστό τέλος και ένα 
ξεχωριστό παραδοτέο, σύμφωνα με ορισμένες προδιαγραφές και ισχύοντα πρότυπα,  
συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένου χρόνου, κόστους, ανθρώπινου δυναμικού και 
κεφαλαίου. (Knudson, Bitz 1991).  
 
Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει το Project Management Institute (PMI), το έργο 
είναι μια προσωρινή προσπάθεια που γίνεται για τη δημιουργία ενός μοναδικού 
προϊόντος, υπηρεσίας ή αποτελέσματος. 

Προσωρινό, δεδομένου ότι έχει καθορισμένη αρχή και τέλος στο χρόνο και επομένως 
έχει καθορισμένο σκοπό και πόρους. 

Μοναδικό, αφού δεν εξυπηρετεί μια συνήθης λειτουργία, αλλά ένα συγκεκριμένο 
σύνολο λειτουργιών που έχουν σχεδιαστεί για να επιτύχουν ένα μοναδικό στόχο 
(Project Management Institute Inc 2008) . 
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Ένα έργο μπορεί να δημιουργήσει: 

 Ένα προϊόν που είναι μέρος ενός άλλου ξεχωριστού προϊόντος, ή ένα προϊόν 
ολοκληρωμένο από μόνο του. 

 Μια ικανότητα εκτέλεσης μιας εργασίας / υπηρεσίας (π.χ. μια λειτουργία που 
βοηθάει στην παραγωγή ή διανομή). 

 Ένα αποτέλεσμα όπως εκροές ή ένα έγγραφο (π.χ. ένα ερευνητικό έργο που 
αναπτύσσει τεχνογνωσία, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
προσδιοριστεί αν μία τάση είναι παρούσα, ή μια νέα διαδικασία που μπορεί να 
ωφελήσει την κοινωνία) (Project Management Institute 2008). 

Το Association for Project Management (APM) στη Μεγάλη Βρετανία ορίζει ως έργο 
μια μοναδική, προσωρινή προσπάθεια, που πραγματοποιείται για την επίτευξη των 
προγραμματισμένων στόχων, οι οποίοι θα μπορούσαν να καθοριστούν από άποψη των 
αποτελεσμάτων ή των ωφελειών. Ένα έργο θεωρείται συνήθως επιτυχές εάν 
εκπληρώνει τους στόχους σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί, εντός ενός 
συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού (Association for Project 
Management (APM) 2006). 
 
Όσον αφορά στα δημόσια έργα, ορίζονται ότι είναι αυτά που εκτελούνται κυρίως για 
το δημόσιο συμφέρον. Η ανάληψή τους, η διαχείρισή τους ή η επίβλεψή τους γίνεται 
από έναν ή περισσότερους οργανισμούς που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο 
(Gasik 2016) 
 
Υπάρχουν έργα επενδυτικά όπως κατασκευές, περιβαλλοντικές αναπλάσεις, κλπ., 
υπάρχουν “soft” έργα, όπως κατάρτιση, εκπαίδευση, καινοτομία κλπ., ενώ υπάρχουν 
και αυτά που συνδυάζουν τα δύο παραπάνω είδη.  
 
Κάπου εδώ να επισημανθεί ότι, ενώ το Έργο είναι μια προσωρινή προσπάθεια 
προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, το Πρόγραμμα (Program) είναι 
μια ομάδα από έργα που σχετίζονται μεταξύ τους και περιλαμβάνουν συναφείς 
επιχειρηματικές δραστηριότητες, με σκοπό την επίτευξη ευεργετικών αλλαγών 
στρατηγικής φύσεως για έναν οργανισμό. Τέλος, το Χαρτοφυλάκιο (Portfolio) είναι η 
ομαδοποίηση προγραμμάτων, έργων και άλλων δραστηριοτήτων που εκτελούνται με 
την υποστήριξη ενός οργανισμού (Association for Project Management (APM) 2006) 
και μέσω αυτού υλοποιούνται οι στρατηγικοί στόχοι του.  

 

2.3.1 Κύκλος ζωής του έργου (Project life cycle / Project life span) 
 
"Α life cycle is the only thing that uniquely distinguishes projects from non-projects" 
(Patel, Morris 1999, p. 52) 
 
Ο κύκλος ζωής διαχωρίζει τα έργα από τα μη-έργα και, σύμφωνα με το ΡΜΙ, 
αποτελείται από μια αλληλουχία διαδοχικών ή και επικαλυπτόμενων φάσεων, οι 
οποίες ποικίλουν αριθμητικά, ανάλογα με τον οργανισμό και το είδος του έργου που 
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εκπονείται. Ανεξάρτητα όμως από τον αριθμό τους και την ονομασία της κάθε φάσης, 
ο κύκλος του έργου αποτελείται από τέσσερα βασικά στάδια που αποτελούν το 
πλαίσιο, εντός του οποίου εκτελείται το έργο.  

 
 (Πηγή: http://www.method123.com/project-lifecycle.php) 

Εικόνα 2: Project Management Life Cycle 

 
 Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, οι φάσεις του έργου είναι: 
 

1. Έναρξη (Initiating): Σύλληψη της ιδέας, προσδιορισμός του έργου, σκοπός 
του έργου, αξιολόγηση κόστους-οφέλους και τελική απόφαση. 

2. Σχεδιασμός (Planning): Λεπτομερής σχεδιασμός δραστηριοτήτων και 
σχέσεων μεταξύ τους (Work Breakdown Structure – WBS), εκτίμηση 
διάρκειας τους και πόροι που απαιτούνται, διαχείριση ρίσκου. 

3. Υλοποίηση (Executing), Παρακολούθηση (Monitoring) και Έλεγχος 
(Controlling): Ορισμός ομάδας έργου, εκτέλεση των δραστηριοτήτων, 
έλεγχος διάρκειας, κόστους και ποιότητας, επικοινωνία με τους stakeholders.  

4. Τερματισμός (Closing): Παράδοση του έργου, αξιολόγηση και 
ανατροφοδότηση.  

 
Μεταξύ αυτών των φάσεων εκτελούνται διαδικασίες από τις επιμέρους ομάδες του 
έργου, ενώ στο τέλος κάθε φάσης, ή αλλιώς πύλη (gates) ή ορόσημο (milestone), 
γίνονται αναθεωρήσεις. Αν δεν γίνονται αναθεωρήσεις, ή αν δεν γίνονται τακτικά 
(εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του έργου), το έργο μπορεί να εξελίσσεται σε 
λάθος κατεύθυνση, δαπανώντας πόρους και χρόνο, με αποτέλεσμα αύξηση κόστους 
και καθυστέρηση των παραδοτέων.  
 

2.4 Τι είναι Διοίκηση / Διαχείριση Έργου (Project Management) 
 
Το Project Management Institute Inc (2008) ορίζει ότι η Διοίκηση / Διαχείριση Έργου 
είναι η εφαρμογή γνώσεων, δεξιοτήτων, εργαλείων και τεχνικών εντός των τεσσάρων 
σταδίων του κύκλου ζωής του έργου, για να παραχθούν δραστηριότητες που θα 
πληρούν τις προϋποθέσεις του. Μέσω του ΡΜ επιτυγχάνεται η συντόμευση του 
κύκλου ζωής ενός έργου, ενώ περιορίζεται η τεχνική πολυπλοκότητα (Cleland, 
Bidanda 2015). 
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Η διαχείριση του έργου είναι ένα προληπτικό στυλ διαχείρισης. Αντιμετωπίζει 
περίπλοκες διαδικασίες που πρέπει να εκτελεστούν υπό περιορισμούς όπως πίεση 
χρόνου, την ανάγκη να συνυπάρχουν ειδικοί από διαφορετικούς τομείς και 
συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τμημάτων ή οργανισμών (Ajmal, Koskinen 2008; 
Lappe, Spang 2014), παρέχει την τεχνογνωσία, υποστηρίζει την ανάπτυξη διοικητικών 
ικανοτήτων για τη διευκόλυνση της καλύτερης διαχείρισης των ανθρώπων και των 
έργων τους και στη συνέχει αξιολογεί την επίδοση και την συγκρίνει με το αρχικό 
σχέδιο. 
 
Αποτελείται από ένα σύστημα κανόνων και κανονισμών, εντός του οποίου 
καλλιεργείται η τεχνογνωσία για το σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και 
τη διαχείριση των ανθρώπων, του χρόνου, του προϋπολογισμού και της ποιότητας των 
εργασιών που αφορούν ένα έργο (Knudson, Bitz 1991). 
 
“Project management is a set of principles, methods, tools, and techniques for the 
effective management of objective-oriented work in the context of a specific and 
unique organizational environment„ (Knudson, Bitz 1991, p.2).  

Επιπλέον, η διαχείριση έργου αξιοποιεί τα συστήματα προσέγγισης της διαχείρισης, 
με το να διαθέτει λειτουργικό προσωπικό (κάθετη ιεραρχία), που του ανατίθεται ένα 
συγκεκριμένο έργο (οριζόντια ιεραρχία) (Kerzner Harold 2009). 
 
Το Association for Project Management (APM) ορίζει ότι, η διαχείριση έργου είναι η 
διαδικασία με την οποία τα έργα προσδιορίζονται, σχεδιάζονται, παρακολουθούνται, 
ελέγχονται και εκτελούνται κατά τέτοιον τρόπο,  ώστε να επιτευχθούν τα 
συμφωνηθέντα οφέλη. Τα έργα είναι μοναδικά, προσωρινά εγχειρήματα που 
πραγματοποιούνται προκειμένου να επιτευχθεί ο επιθυμητός στόχος. Τα έργα 
προκαλούν αλλαγή και το ΡΜ είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να διαχειρισθεί η 
αλλαγή αυτή (Association for Project Management (APM) 2006). 
Αυτό το επιτυγχάνει με το να:  

 Κατανοήσει το πρόβλημα, την ανάγκη που το έργο θα καλύψει 
 Να προσδιορίσει τα κριτήρια επιτυχίας και τα οφέλη του προτεινόμενου έργου 
 Να προσδιορίσει τι πρέπει να επιτευχθεί και να παραδοθεί από άποψη σκοπού, 

χρόνου, κόστους και ποιότητας 
 Να αναπτύξει ένα σχέδιο για να πετύχει τα παραδοτέα και κατόπιν να το 

εφαρμόσει σύμφωνα με τους καθορισμένους σκοπούς 
 Να χρησιμοποιήσει τους πόρους, κατάλληλα εργαλεία, μηχανισμούς και 

τεχνικές, όπως και όποτε απαιτείται, σε ένα ομαδικό περιβάλλον, υπό τις 
οδηγίες του project manager, ο οποίος είναι υπόλογος για την επιτυχημένη 
εκτέλεση του έργου από άποψη σκοπού, χρόνου, κόστους και ποιότητας 

 Να εγγυηθεί ότι ο ανάδοχος είναι υπόλογος για την πραγματοποίηση των 
καθορισμένων ωφελειών (Association for Project Management (APM) 2006) 
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Τα τελευταία 20 χρόνια θεωρείται ότι η διαχείριση ενός έργου είναι επιτυχημένη 
εφόσον ικανοποιεί τα παρακάτω:  

 Να είναι εντός χρόνου 

 Να είναι εντός προϋπολογισμού 

 Στο επιθυμητό επίπεδο εκτέλεσης εργασίας / τεχνολογίας 

 Ενώ θα έχει χρησιμοποιήσει τους παρεχόμενους πόρους αποτελεσματικά και 
αποδοτικά 

 Με την αποδοχή από τον τελικό πελάτη / χρήστη  
 

Ενώ σήμερα έχει τροποποιηθεί και προκειμένου να είναι πιο ολοκληρωμένη, 
προστέθηκαν:  

 Με ελάχιστες ή αμοιβαία συμφωνηθείσες αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής 

 Χωρίς να διαταράσσεται η κύρια ροή εργασίας του οργανισμού 

 Χωρίς αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας (Kerzner Harold 2009) 
 
Μέσω της διαχείρισης ενός έργου, τυπικά επιδιώκεται: 

 Να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις 

 Να αντιμετωπιστούν οι διάφορες ανάγκες, ανησυχίες και προσδοκίες των 
stakeholders, κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και εκτέλεσης του  

 Να εξισορροπηθεί ο ανταγωνισμός των ανταγωνιστικών έργων, 
περιλαμβάνοντας – χωρίς όμως να περιορίζεται: 

 Σκοπό 

 Ποιότητα 

 Πρόγραμμα 

 Προϋπολογισμό 

 Πόρους και  

 Ρίσκο (Project Management Institute Inc 2008). 

2.4.1 Μέθοδοι και Εργαλεία Project Management 
 

Σύμφωνα με το ΡΜΙ η γνώση της διαχείρισης έργου βασίζεται σε δέκα περιοχές: 

1. Integration – Ενσωμάτωση: Συντονισμός και εξασφάλιση ομαλής ροής έργου. 

2. Scope – Σκοπός: Ορισμός και χαρτογράφηση του σκοπού και σωστή κατανομή 
των πόρων. 

3. Time – Χρόνος: Χρονικός προσδιορισμός παραδοτέων ανά φάση και έγκαιρη 
ολοκλήρωση του έργου. 

4. Cost – Κόστος: Σχεδιασμός και έλεγχος του προϋπολογισμού του έργου, 
εκτίμηση κόστους και χρηματοδότησης, ώστε να παραδοθεί το έργο εντός 
προϋπολογισμού χωρίς υπέρβαση. 

5. Quality – Ποιότητα: Εξασφάλιση ότι οι διαδικασίες σχεδιασμού και εκτέλεσης 
θα είναι αποτελεσματικές και αποδοτικές. 
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6. Procurement – Προμήθειες: Επιτήρηση εργασιών πέραν της ομάδας του έργου 
που έχουν να κάνουν με διαδικασίες προμηθειών και συμβολαίων. 

7. Human resources – Ανθρώπινοι Πόροι: Προσδιορισμός, καταγραφή και 
ανάθεση ρόλων εντός της ομάδας έργου, ευθυνών και σχέσεων αναφοράς. 

8. Communications – Επικοινωνία: Εξασφάλιση ότι οι ομάδες ενδιαφερομένων 
επικοινωνούν αποτελεσματικά μεταξύ τους. 

9. Risk management – Διαχείριση Κινδύνου: Προσδιορισμός, ανάλυση και 
αντιμετώπιση όλων των παραγόντων που δύναται να θέσουν σε κίνδυνο την 
ομαλή διεξαγωγή εκτέλεσης του έργου. 

10. Stakeholder management – Διαχείριση των ενδιαφερομένων μερών: 
Προσδιορισμός, ανάλυση, σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων μεταξύ των 
ενδιαφερομένων μερών, που ενδιαφέρονται για το έργο ή που τα αποτελέσματά 
του τα επηρεάζουν.   

Ανάλογα με το γνωσιακό πεδίο, το οργανωσιακό πλαίσιο, τη φάση του κύκλου ζωής 
του έργου, σε συνδυασμό με τον σκοπό, το χρόνο και το κόστος, υιοθετούνται 
κατάλληλες μεθοδολογίες και χρησιμοποιούνται αντίστοιχα εργαλεία και software.  

Υπάρχει μία πληθώρα από πλαίσια διαχείρισης έργου (Project Management 
Frameworks) προς επιλογή (πολλές φορές μάλιστα συνδυαστικά), ανάλογα με τις 
απαιτήσεις της ομάδας έργου ή το είδος του έργου. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 PMI’s Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK): 
Αποτελεί ένα πλαίσιο αναφοράς, που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση έργου. 
Κυρίως ορίζει ότι ένα έργο διαιρείται σε φάσεις, που αποτελούν τον Κύκλο 
Ζωής του Έργου (όπως αναφέρεται στην προηγούμενη ενότητα). 

 Critical Path Method (CPM): Με τη Μέθοδο του Κρίσιμου Μονοπατιού 
ορίζονται οι εργασίες που πρέπει να γίνουν, τα «ορόσημα» (milestones), 
καθώς και οι χρόνοι εκτέλεσής τους. Προσδιορίζονται ποιες εργασίες 
εξαρτώνται από άλλες και ποιες όχι, ποιες μπορούν να γίνουν παράλληλα με 
άλλες, να γίνει ανακατανομή πόρων και με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται το 
“bottleneck”, δηλαδή το να παρουσιαστεί κώλυμα και να σταματήσει η 
εκτέλεση του έργου.  

 Six Sigma: Για κάποιους θεωρείται μια μέθοδος ελέγχου ποιότητας και όχι 
τόσο διαχείρισης έργου. Ουσιαστικά αφορά την τυποποίηση μιας διαδικασίας, 
ώστε να περιοριστούν ή να εκμηδενιστούν τα ελαττωματικά προϊόντα / 
υπηρεσίες. 

 Lean: Η βασική ιδέα της Λιτής Διαχείρισης είναι να υπάρχει το μέγιστο 
αποτέλεσμα με το χαμηλότερο κόστος. Αυτό επιτυγχάνεται με την τυποποίηση 
μιας διαδικασίας, όπως και η Six Sigma, για αυτό και υιοθετεί τη μεθοδολογία 
της.  

 Kanban: Παρόμοια μέθοδος με τη Lean και την Six Sigma, για αυτό 
χρησιμοποιείται συνδυαστικά. Η βάση της είναι η συνεχής προσπάθεια για 
βελτίωση και εξέλιξη, εξού και δεν ορίζεται τέλος του έργου. 
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 Waterfall: Παραδοσιακή προσέγγιση του PM, βασιζόμενη στην ιδέα ότι η μία 
εργασία διαδέχεται την άλλη. Δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις και 
αναθεωρήσεις κατά τη διάρκεια του έργου και αυτός είναι ο λόγος που 
θεωρείται αναποτελεσματική. 

 Agile: Όπως μαρτυρά το όνομα, αυτή η μεθοδολογία είναι ευέλικτη, γρήγορη 
και μπορεί συνεχώς να αλλάζει. Ανάλογα με τα ερεθίσματα και τις μεταβλητές 
αναδιοργανώνεται, με πρωταρχικό στόχο, την γρήγορη επίτευξη του 
αποτελέσματος. 

 PRINCE2: Πρόκειται για μία μεθοδολογία προσανατολισμένη στη διαδικασία 
που δημιούργησε η Κυβέρνηση της Αγγλίας το 1996. Χωρίζει το έργο σε 
πολλά στάδια, που το καθένα έχει τις δικές του διαδικασίες.  

 Earned Value Management: Αυτή είναι μία μέθοδος, περισσότερο, 
αξιολόγησης της εκτέλεσης του έργου. Δίνει τη δυνατότητα στον Project 
Manager να οραματιστεί την κατάσταση του έργου σε διάφορα στάδια κατά τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής του και συνεπώς να διευθετήσει του κινδύνους πιο 
δραστικά και αποτελεσματικά (Kwak, Anbari 2012).  
 

2.4.2 Η συμβολή του Διαχειριστή Έργου (Public Sector Project Manager)  

 
Αδιαμφισβήτητα ο project manager παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του έργου. 
Είναι το άτομο που έχει όλη την ευθύνη της οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης 
του έργου, αναπτύσσει το πλάνο του έργου και όλα τα επιμέρους κομμάτια, ελέγχει, 
διορθώνει και παρέχει εγκαίρως ακριβή στοιχεία μέτρησης προόδου του έργου, 
εποπτεύει και συντονίζει την ομάδα διαχείρισης του έργου, μέχρι την επίτευξη του 
επιθυμητού αποτελέσματος, εμπρόθεσμα και εντός προϋπολογισμού. Βρίσκεται στο 
επίκεντρο αφού αλληλεπιδρά με εσωτερικούς stakeholders αλλά και μεταξύ 
οργανισμού και εξωτερικών stakeholders (Project Management Institute Inc 2008). 
Ειδικότερα, ο Public Sector Project Manager, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι 
Denhardt R. B., Denhardt J. V., Blanc T. A. (2014), θα πρέπει να λειτουργεί με το ένα 
μάτι προς τη διοικητική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα και το άλλο προς τις 
επιθυμίες και τις απαιτήσεις του κοινού. Το γεγονός ότι τα δημόσια έργα και 
προγράμματα σήμερα λειτουργούν μέσα σε έναν λαβύρινθο από διαδικασίες, 
ανθρώπους, οργανώσεις - δημόσιες, ιδιωτικές και μη κερδοσκοπικές - σημαίνει ότι 
απαιτούνται νέες δεξιότητες και ικανότητες από τον Public Sector Project Manager. 
 
Η ικανότητα, σύμφωνα με τον Boyatzis (1982), ορίζεται ως ένα υποβόσκων 
χαρακτηριστικό, που θα μπορούσε να είναι ένα κίνητρο, ένα χαρακτηριστικό, μια 
δεξιότητα, μια πτυχή της εικόνας του εαυτού τους ή του κοινωνικού τους ρόλου, ή 
ενός συνόλου γνώσεων που χρησιμοποιούν. 
Ο Virtanen (2000) ορίζει τις διαχειριστικές ικανότητες σε πέντε περιοχές: ικανότητες 
εργασίας (task competence), επαγγελματική ικανότητα ανά τομέα (professional 
competence in subject area), επαγγελματική ικανότητα στη διοίκηση (professional 
competence in administration), πολιτική ικανότητα (political competence) και ηθική 
ικανότητα (ethical competence). Κάθε περιοχή ικανοτήτων απαρτίζεται από 
ικανότητες αξίας (value competences) και βασικές ικανότητες (instrumental 
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competences). Οι ικανότητες αξίας, (π.χ. ιδεολογία, υποκίνηση, κλπ) είναι αυτές που 
χαρακτηρίζουν τον public manager και έχουν ενσωματωθεί στην εργασιακή του 
συμπεριφορά.  
Σε μια μελέτη, που παρουσιάστηκε στο 27th IPMA (International Project Management 
Association) World Congress (Ντουμπρόβνικ, Κροατία, 30 Σεπτ.- 3 Οκτ. 2013), η 
οποία βασίστηκε στο IPMA Competence Baseline (ICB), προσδιορίστηκαν κάποιες 
βασικές ικανότητες που πρέπει να έχει ένας public sector project manager. Σύμφωνα 
με το μοντέλο ικανότητας της IPMA - που ονομάζεται IPMA Competence Baseline 
(ICB) – οι ικανότητες ενός  διαχειριστή έργου αναλύονται σε τρεις διαφορετικές 
περιοχές:  

o Περιοχή τεχνικών ικανοτήτων (Technical competences) – που  περιγράφει 
τα θεμελιώδη στοιχεία ικανότητας διαχείρισης έργου. 

o Περιοχή συμπεριφορικής ικανότητας (Behavioral competences) – που 
περιγράφει τα προσωπικά στοιχεία ικανότητας διαχείρισης έργου. 

o Περιοχή πλαισίου ικανοτήτων (Contextual competences) – που περιγράφει 
τα στοιχεία ικανότητας διαχείρισης έργου που σχετίζονται με το πλαίσιο 
αυτού. 
(International Project Management Association 2006) 

 
 

 
Πηγή: (International Project Management Association 2006) 
Εικόνα 3: Types of competences (The Eye of Competence represents the integration of all the 
elements of project management as seen through the eyes of the project manager when evaluating 
a specific situation. The eye represents clarity and vision)  
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Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του δημόσιου τομέα, ο public sector project 
manager καλείται να ισορροπήσει μεταξύ της περιορισμένης διαχειριστικής 
αυτονομίας, της πολυνομίας, των πολλών και διαφορετικών συμφερόντων 
stakeholders, της γραφειοκρατίας, της έλλειψης υποκίνησης του προσωπικού, αλλά 
και της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, τις πολιτικές πιέσεις, αλλά και της 
έλλειψης ενδιαφέροντος από πολιτικές αρχές, της έκθεσης στα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης, αλλά και στους πολίτες. Ειδικότερα μέσα σε ένα περιβάλλον που δεν 
είναι εξοικειωμένο με έννοιες όπως, project management, διοίκηση μέσω στόχων 
(MBO), δείκτες μέτρησης (KPI), κλπ. ο public sector project manager πρέπει να έχει 
ικανότητες τέτοιες, ώστε να μπορεί να ανταπεξέρχεται στο ρόλο του, αποδεικνύοντας 
συνεχώς την αξία του ΡΜ. 
 

2.4.3 Η ομάδα έργου 
 

Αποτελείται από τον διαχειριστή του έργου (project manager), την ομάδα διαχείρισης 
του έργου (project management team), καθώς και από άλλα μέλη που εργάζονται για 
το έργο και που δεν εμπλέκονται απαραίτητα με τη διαχείριση – είναι άτομα από 
διαφορετικές ομάδες, που έχουν εξειδικευμένες γνώσεις και βοηθούν στη 
διεκπεραίωση εργασίας (Project Management Institute Inc 2008). 

Η ομάδα του έργου φροντίζει για την επιτυχημένη πορεία του έργου και για αυτό: 

 Επιλέγει τις κατάλληλες διαδικασίες 
 Καθορίζει εκείνη την συγκεκριμένη προσέγγιση που θα ικανοποιήσει τις 

απαιτήσεις του έργου 
 Συμβαδίζει με τις απαιτήσεις των stakeholders 
 Ισορροπεί στις ανταγωνιστικές απαιτήσεις του σκοπού, χρόνου, κόστους, 

ποιότητας, πόρων και ρίσκου, ώστε να παράγει ένα προϊόν, μια υπηρεσία ή ένα 
αποτέλεσμα (Project Management Institute Inc 2008). 
 

2.4.4 Ο Φορέας Κατασκευής / Υλοποίησης και ο Κύριος του Έργου 
 
Ο Φορέας Κατασκευής/Υλοποίησης είναι η αρμόδια αρχή ή υπηρεσία που έχει την 
ευθύνη παραγωγής του έργου (Ν. 1418/1984, άρθρο 3, περ. β’).  
Ειδικότερα στο Δημόσιο Τομέα υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες να προσδιοριστεί σε 
μια σύμβαση ποια συγκεκριμένη αρχή ή υπηρεσία θα θεωρείται ως ο Φορέας 
Κατασκευής/Υλοποίησης, λόγω του ότι γενικώς δεν αποσαφηνίζεται επαρκώς ο όρος 
και πολλές φορές συγχέεται με τον Κύριο του Έργου. 
Ο Κύριος του Έργου είναι το νομικό πρόσωπο που έχει εμπράγματο δικαίωμα 
κυριότητας επί του έργου. Μπορεί δε, να το εκτελέσει είτε με δικά του μέσα 
(αυτεπιστασία), είτε με μέσα τρίτων. Έχει τη συνολική ευθύνη για το πρόγραμμα, 
χρηματοδοτεί το έργο, υποστηρίζει την αξία και την ύπαρξη του προγράμματος, 
επικυρώνει και επιβεβαιώνει ότι ο σκοπός και το όφελος του έργου επιτυγχάνονται, 
εγκρίνει όλα τα κύρια παραδοτέα του έργου (Τσιότρας 2017). 
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2.4.5 Γραφεία Διοίκησης Έργων / Προγραμμάτων (Project / Program Management 
Offices - PMO) 

 
Όπως προαναφέρθηκε, γενικότερα υπάρχει μία τάση στο δημόσιο τομέα για ανάληψη 
όλο και περισσότερων και πολύπλοκων έργων και προγραμμάτων, αφού έχει 
αποδειχθεί ότι μέσω αυτών επιτυγχάνεται πρόοδος, καινοτομία και εξέλιξη. Αυτό 
αποτέλεσε και το εφαλτήριο των ΡΜΟs, των οποίων η ιστορία ξεκινάει κατά τη 
δεκαετία του 1990 σε επιχειρήσεις, όταν διαπιστώθηκε ότι οι στρατηγικοί στόχοι τους 
μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μέσω έργων και προγραμμάτων και μέσω των 
ΡΜΟs μπορούσαν να διαχειρίζονται καλύτερα και ταυτόχρονα πολυάριθμα έργα και 
να διατηρούν ή/και να αυξάνουν την ανταγωνιστικότητά τους (Hurt, Thomas 2009). 

 Στην αρχή τα PMOs υπήρχαν κυρίως για την τυποποίηση των διαδικασιών, τελικά, 
πολλοί άρχισαν να σχηματίζουν PMOs για να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν πλήρως 
όλα όσα το ΡΜ είχε να προσφέρει: αρχές ΡΜ, διαχείριση πολλαπλών συσχετιζόμενων 
έργων και επιλογή των έργων προς εκτέλεση (portfolio management), τυποποίηση 
καθηκόντων, εκπαίδευση, βέλτιστες πρακτικές, διαχείριση κινδύνου, επιλογή και 
χρήση εργαλείων διαχείρισης έργων (πχ. Microsoft Project Server κλπ), μέχρι το τέλος 
του έργου (Cleland, Bidanda 2015).  

Με την έλευση του New Public Management (1990 έως 2000) όταν άρχισαν να 
υιοθετούνται από το δημόσιο τομέα, τεχνικές διαχείρισης που έως τότε εφαρμόζονταν 
μόνο στον ιδιωτικό τομέα, εμφανίστηκαν ΡΜΟs και εντός κυβερνητικών οργανισμών. 
Κυβερνήσεις σε ανεπτυγμένες χώρες με υψηλό επίπεδο διαχειριστικής ωριμότητας, 
δημιούργησαν PMOs εντός δημοσίων οργανισμών, π.χ. υπουργεία, γραφεία, κλπ. 
όπως Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Αυστραλία, Καναδάς (Major Projects Management 
Office), Η.Π.Α., Λουξεμβούργο, ακόμα και Λιβερία (National Project Management 
Office) κ.ά. Μάλιστα σε πολλές χώρες, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
(eGovernment) επιτρέπεται οι πολίτες να έχουν πρόσβαση μέσω διαδικτύου σε 
πληροφόρηση που αφορά στα έργα (προϋπολογισμός, διάρκεια, στάδια έργου, κλπ). 
Ουσιαστικά, τα PMOs δημιουργήθηκαν για να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ όλων των 
κυβερνητικών προγραμμάτων (strategic alignment), να υπάρξει ένα σύστημα 
ιεράρχησης έργων (στρατηγικό επίπεδο), καθώς και να γίνεται σωστή διαχείρισή τους 
(στρατηγικό και λειτουργικό επίπεδο) και γενικώς παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην 
δημιουργία αξίας από την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων. 
 
Το PMI περιγράφει το PMO ως μια οργανωτική οντότητα με προσωπικό πλήρους 
απασχόλησης, σε έναν project-driven οργανισμό, για να παρέχει υπηρεσίες 
διαχείρισης έργων, εκπαίδευσης, consulting, mentoring και τεχνικών υπηρεσιών.  
 
Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι PMOs, οι οποίοι διαφέρουν στο βαθμό του ελέγχου και 
της επιρροής που μπορούν να ασκήσουν στα έργα:  
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1) Υποστηρικτικό (Supportive), δηλαδή συμβουλευτικού χαρακτήρα (consulting), που 
παρέχει στην ομάδα έργου καθοδήγηση (mentoring), εκπαίδευση και τυποποιημένες 
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν,  
2) Ελεγκτικό (Controlling), όπου θα παρακολουθεί την εκτέλεση καθόλα τα στάδια 
του έργου, θα επεμβαίνει και θα διορθώνει και  
3) Εκτελεστικό (Directive), που αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου, παρέχοντας 
πόρους και εμπειρία διαχείρισης έργων (Project Management Institute Inc 2008).  
 
Αξιολογούν τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και χαράζουν στρατηγική βάσει 
προγραμμάτων και έργων, φροντίζοντας να υπάρχει ευθυγράμμιση των επιμέρους 
στόχων ανά τομέα/περιφέρεια/δήμο κλπ, τηρώντας ισορροπίες εντός του 
χαρτοφυλακίου. 
Τα  PMOs φροντίζουν για τη διαχείριση των έργων βάσει της αρχής του triple-
constraint: on-time, on-budget και on-specs και για αυτό, στηρίζονται στις ακριβείς 
μετρήσεις για τον καθορισμό της αποτελεσματικότητάς τους 1) στην εκτίμηση  της 
διάρκειας, 2) στην εκτίμηση του κόστους και 3) στην ικανοποίηση των stakeholders. 
 
Σε χώρες όπου δεν υπάρχει διαχειριστική ωριμότητα, η ίδρυση τέτοιων γραφείων 
θεωρείται μάλλον περιττή και αντιμετωπίζεται με δυσπιστία, τόσο από τη διοίκηση, 
όσο και από τους υπαλλήλους. Θεωρούν ότι προσθέτουν κόστος, επιβαρύνουν την 
εργασία των υπαλλήλων, αφού προσθέτουν «διαδικασίες και χαρτιά», ενώ δεν 
βοηθούν στην εκτέλεση των έργων. Αν, τελικά, δημιουργηθεί ένα ΡΜΟ, θα είναι 
προσωρινά για ένα σημαντικό έργο/πρόγραμμα (Baranskaya A. 2007).  
 

2.4.5.1 Η περίπτωση της Ελλάδας – PMO παρά τω Πρωθυπουργώ 
 

Το 1985 η Ελλάδα, ως το πιο οικονομικά αδύναμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
εντάχθηκε στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (ΜΟΠ), που στόχο είχαν 
την οικονομική σύγκλιση χωρών του νότου με κράτη της Κεντρικής και Βόρειας 
Ευρώπης που ανήκαν στην Κοινότητα. Από τότε έως σήμερα, λογικά θα συμπέραινε 
κανείς ότι, η Ελλάδα έχει μακρά ιστορία στη διαχείριση κοινοτικών διαρθρωτικών 
προγραμμάτων και, ως εκ τούτου, συσσωρευτική εμπειρία. Αυτό σημαίνει ότι 
ακολουθεί κατά πόδας τις -αν όχι παγκόσμιες, τουλάχιστον ευρωπαϊκές- επιταγές στον 
τομέα διαχείρισης χρηματοδοτικών πακέτων και έχει αποκτήσει μετά από όλα αυτά τα 
χρόνια ένα επίπεδο ωριμότητας, υιοθετώντας αντίστοιχες πρακτικές, μία από τις 
οποίες είναι η δημιουργία ΡΜΟ. Η Ελλάδα, όμως, ακολούθησε πολύ αργότερα.  

Μόλις το 2013 συστάθηκε ένα ανώτατο επιτελικό κυβερνητικό όργανο, το οποίο 
υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό και που σκοπό έχει  την παρακολούθηση του 
συνόλου των δράσεων και ενεργειών που απαιτούνται για τον προγραμματισμό της 
εκτέλεσης του κυβερνητικού έργου από τα υπουργεία. Στο Φ.Ε.Κ. 16Β/23.1.2013 
δημοσιεύθηκε ο Ν.4109/2013, με τον οποίο συστήνεται η  Γενική Γραμματεία 
Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου (δεν το ονομάτισαν PMO όπως συνήθως 
ονοματίζεται από άλλα κράτη) (Φ.Ε.Κ. 16Β/23.1.2013, Ν.4109/2013).  
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Η αποστολή της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού περιλαμβάνει: α) τον 
προγραμματισμό, την οργάνωση, την εφαρμογή και την παρακολούθηση του 
κυβερνητικού έργου, β) τον συντονισμό των υπουργείων με την επίλυση τυχόν 
διυπουργικών διαφωνιών, ιδίως αυτών που προκύπτουν λόγω συναρμοδιότητας 
υπουργείων προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή του κυβερνητικού έργου, γ) την 
εποπτεία και την προώθηση δράσεων απλούστευσης διαδικασιών, καθώς και ε) την 
τεκμηρίωση και τήρηση αρχείων. 
 
Η δομή της είναι ιεραρχική, έχοντας στην κορυφή τον Πρωθυπουργό, ακολουθεί ο 
Γενικός Γραμματέας Συντονισμού, που έχει υπό την εποπτεία του την Υπηρεσία 
Διοίκησης (χειρίζεται όλα τα θέματα διοικητικού και οικονομικού αντικειμένου ), την 
Υπηρεσία Προγραμματισμού (καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα εκτέλεσης του 
κυβερνητικού έργου, αποτυπώνει τις κατευθύνσεις και προτεραιότητες, καθώς και τον 
τρόπο με τον οποίο αυτές προκύπτουν από τις αποφάσεις και τις εντολές του 
Πρωθυπουργού, του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών 
κυβερνητικών οργάνων), το Γραφείο Τεκμηρίωσης και Αρχείων (συγκεντρώνει, 
ταξινομεί και αρχειοθετεί όλες τις αποφάσεις, πρακτικά και λοιπά κείμενα που 
αφορούν στο έργο των μονάδων της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού και επιπλέον 
επεξεργάζεται τα κείμενα αυτά για την άντληση των στοιχείων εκείνων που 
τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα και τους στόχους τους) και τους επί μέρους Τομείς 
(παρακολουθούν την εφαρμογή του συνολικού κυβερνητικού προγράμματος, 
σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, συντονίζουν και ελέγχουν την πορεία εκτέλεσης 
των δράσεων, βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία και υποστήριξη των υπουργείων και 
ενημερώνουν τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού). 

  

Πηγή: Επίσημη ιστοσελίδα Γ.Γ.Σ. (https://primeminister.gr/governance/gs-
coordination) 
Εικόνα 4: Οργανόγραμμα Γραμματείας Συντονισμού  
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Για την επιτυχία ή όχι της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού είναι ίσως νωρίς να 
αποφανθεί κανείς. Οι αρμοδιότητες της ΓΓΣ αναφορικά με το νομοπαρασκευαστικό 
έργο δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί, ενώ οι αρμοδιότητές της επικαλύπτονται με 
αυτές άλλων θεσμοθετημένων οργάνων, πχ. της Γενικής Γραμματείας της 
Κυβέρνησης. «…Στο βαθμό που η συγκεκριμένη υπηρεσία καλείται να συντονίσει το 
κυβερνητικό έργο, και αυτό με τη σειρά του εκφράζεται σε μεγάλο βαθμό μέσα από τη 
νομοθετική-ρυθμιστική λειτουργία, οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και ρόλων είναι 
φανερές, και μέχρι σήμερα δεν έχουν επιλυθεί..» (Σωτηρόπουλος, Χριστόπουλος 2016, 
σελ. 41 ). 

Αν και μετά από πέντε χρόνια λειτουργίας, θα μπορούσαν να είχαν φανεί σημάδια 
διαχειριστικής ωριμότητας, εντούτοις κάτι τέτοιο δεν έχει προκύψει, τουλάχιστον όχι 
σε βαθμό τέτοιο, ώστε να είναι άμεσα ορατό. 

 

2.4.6 Διαχειριστική Ωριμότητα και Κουλτούρα Project Management σε 
Δημόσιους Οργανισμούς στην Ελλάδα 

 

Η γενικότερη αντίληψη είναι ότι Project Management και Ελληνικό Δημόσιο είναι 
ασύμβατα. Δύο έννοιες οξύμωρες και ουτοπικές. Δικαίως. 

Παρά τις μεταρρυθμίσεις, τόσο γεωγραφικές («Καποδίστριας», Ν.2539/1997, 
«Καλλικράτης», Ν. 3852/2010), όσο και νομοθετικές, το Ελληνικό Δημόσιο ακόμα 
δεν έχει αφομοιώσει Project Management αρχές και τακτικές. Σύμφωνα με μελέτη της 
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, η πλειοψηφία 
των Δημόσιων Οργανισμών στην Ελλάδα δεν εφαρμόζουν τις σύγχρονες πρακτικές, 
μεθόδους και εργαλεία του ΡΜ και εμφανίζουν σημαντικές αδυναμίες στην 
παρακολούθηση των διαδικασιών ωρίμανσης και στη διαχείριση συμβάσεων (ΜΟΔ 
Α.Ε. 2005). Το Ελληνικό Δημόσιο παραμένει ένας γραφειοκρατικός οργανισμός, όπου 
ασκούνται πολιτικές πιέσεις, με περιορισμένη, κάθετη και προς τα άνω επικοινωνία, 
με προσωπικό χωρίς υποκίνηση και κίνητρα και το οποίο είναι, είτε απρόθυμο να 
υποστηρίξει αλλαγές, είτε τις αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό. Αυτό βέβαια είναι ένα 
παγκόσμιο φαινόμενο που έχεις τις ρίζες του σε μια σειρά από αίτια, όπως κουλτούρα, 
αντιλήψεις και πεποιθήσεις και λοιπά εγγενή χαρακτηριστικά κάθε έθνους (Akrivos et 
al. 2013).  

Μια σειρά από παράγοντες όπως έλλειψη προσωπικού και ειδικότερα, έλλειψη 
εξειδικευμένου προσωπικού, έλλειψη δέσμευσης από την κεντρική διοίκηση, έλλειψη 
επικοινωνίας σε διυπουργικό, διαδημοτικό ή διατμηματικό επίπεδο, ακατάλληλα ΡΜ 
πρότυπα, κενά μεταξύ θεωρίας και πράξης, δυσπιστία και έλλειψη δέσμευσης του 
προσωπικού κλπ. αποτρέπουν την υιοθέτηση Project Management τακτικών στους 
Δημόσιους Οργανισμούς (Fitsilis, Chalatsis 2014). 

Έτσι, καταλήγουμε να έχουμε ένα Ελληνικό Δημόσιο με το ένα πόδι στα κακώς 
κείμενα του παρελθόντος (διοίκηση με πολιτικά κριτήρια, πολιτικός παρεμβατισμός, 
γραφειοκρατία, πολυνομία, κακονομία, κατάχρηση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, 
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κατάχρηση της έννοιας «μονιμότητα», κ.ο.κ.) και με το άλλο πόδι σε προσεγγίσεις 
New Public Management, που εμμέσως επιβλήθηκαν στο πλαίσιο του 
«εξευρωπαϊσμού» της χώρας, ως προαπαιτούμενα προκειμένου να επωφεληθεί από τις 
ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις (Hlepas, Getimis 2011).   

Η έλλειψη ενός κεντρικού στρατηγικού σχεδιασμού, καθορισμού στόχων, 
προγραμμάτων και έργων που θα οδηγήσουν στην εκπλήρωσή τους, αλλά και η 
έλλειψη χρονοπρογραμματισμού και εκπλήρωσης όλων εκείνων των παραγόντων που 
θα συντελέσουν στην πρόοδο και ανάπτυξη, έστω και μακροπρόθεσμα, οδηγούν σε 
έναν φαύλο κύκλο, όπου το παρελθόν επαναλαμβάνεται, παραμένοντας στάσιμοι και 
έρμαια της πολιτικής του «ράβε-ξήλωνε», παρακολουθώντας αμήχανα τις εξελίξεις 
γύρω μας να μας προσπερνούν.   

 

2.5 Τι είναι Αξία (Value) 
  

“Values are the soul of public administration”  
- George H. Frederickson (1994, p. 32)  

 

Η αξία είναι μια έννοια υποκειμενική. Διαφέρει από άτομο σε άτομο. Έτσι, αξία για 
έναν καταναλωτή είναι το οικονομικό αντίτιμο που πληρώνει για την απόκτηση ενός 
προϊόντος, για έναν κατασκευαστή είναι το χαμηλό κόστος, για έναν κυβερνητικό 
οργανισμό είναι η ικανοποίηση του δημόσιου συμφέροντος, για έναν υπάλληλο είναι 
το ύψος του μισθού του σε σχέση με την εργασία που προσφέρει. 

Στην Οικονομική επιστήμη, ο όρος αξία χαρακτηρίζει τη σημασία την οποία έχει ένα 
αγαθό για την ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπου, αλλά και η ικανότητα που 
έχει αυτό προκειμένου να ανταλλαχθεί με άλλα αγαθά. Μέτρο της αξίας ενός αγαθού, 
ή μιας παρεχόμενης υπηρεσίας είναι η Τιμή (πηγή Wikipedia - uncited). 

Στις κοινωνικές επιστήμες, η αξία είναι μία πολύπλοκη και ευρεία εκτίμηση ενός 
αντικειμένου ή ενός συνόλου αντικειμένων (όπου τα αντικείμενα μπορούν να είναι  
πραγματικά, ψυχολογικά, κοινωνικά ή ο συνδυασμός και των τριών) που 
χαρακτηρίζεται από νοητικά και συναισθηματικά στοιχεία και επειδή η αξία αποτελεί 
μέρος του αυτοπροσδιορισμού του ατόμου, δεν αλλάζει εύκολα και έχει τη 
δυνατότητα να προκαλέσει δράση (Bozeman 2007). Θεωρούνται δηλαδή 
συναισθηματικό-νοητικές εκτιμήσεις που είναι σχετικά σταθερές και κατευθύνουν τη 
συμπεριφορά. Υπάρχουν α) ηθικές αξίες, όπως τιμιότητα, ακεραιότητα, λογοδοσία, β) 
αξίες που χαρακτηρίζουν τον επαγγελματισμό ενός υπαλλήλου, όπως η αξιοπιστία, η 
εξειδίκευση, η αφοσίωση, η αποδοτικότητα, γ) δημοκρατικές αξίες, όπως η διαφάνεια, 
η ίση αντιμετώπιση των πολιτών και δ) ανθρώπινες αξίες, όπως η καλοσύνη, η 
ανθρωπιά. 
 
Στο Δημόσιο Τομέα, η οικονομική έννοια της αξίας είναι δύσκολο να προσδιοριστεί, 
τόσο από την πλευρά του τελικού αποδέκτη (του πολίτη δηλαδή), όσο και από την 
πλευρά των στελεχών, των υπαλλήλων και όσων συμμετέχουν στη δημόσια διοίκηση. 
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Οι δημόσιοι οργανισμοί προσφέρουν δημόσια αγαθά / υπηρεσίες στο κοινό, 
επενδύοντας δημόσιο χρήμα που προέρχεται από τη φορολόγηση (έμμεση ή άμεση) 
των πολιτών. Αλλά ενώ η επένδυσή του μπορεί να επιφέρει θετικό αποτέλεσμα σε 
κάποιες κοινωνικές ομάδες, άλλες κοινωνικές ομάδες μπορεί να θεωρήσουν ότι δεν 
έγινε σωστή επένδυση, ακριβώς γιατί δεν ικανοποίησε δικές τους ανάγκες. Άρα, ποια 
η αξία σε αυτήν την περίπτωση; Και για ποιους; Επίσης, σύμφωνα με τη θεωρία του 
κόστους-οφέλους, ποιό είναι το ποσό που πρέπει να δαπανηθεί για την ικανοποίηση 
κάποιας ανάγκης; Πώς μπορεί να προσδιοριστεί η ανάγκη και πώς να αποτιμηθεί η 
αξία; Στο Δημόσιο Τομέα δεν υπάρχει το οικονομικό όφελος, αλλά το κοινωνικό και 
αυτό κάνει δύσκολο τον προσδιορισμό της αξίας. 

 

2.5.1 Δημιουργώντας Δημόσια Αξία  
 
Ο Mark Moore στο βιβλίο του “Creating Public Value”, μίλησε για τις «δημόσιες 
αξίες» - όρος που επινοήθηκε από τον ίδιο. Όλοι όσοι συμμετέχουν στον κυβερνητικό 
μηχανισμό πρέπει να χρησιμοποιούν τα χρήματα των φορολογουμένων πολιτών, με 
τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούν δημόσια αξία – να ικανοποιούν δηλαδή τις 
ανάγκες τους, να τους προστατεύουν από κινδύνους, να μορφώνουν τα παιδιά τους, να 
φροντίζουν το περιβάλλον που ζουν, να τους παρέχουν ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ασφάλεια και προστασία και γενικότερα να βελτιώνουν το επίπεδο ζωής 
τους (Moore M. H. 1995).  
 
Ο Stoker ισχυρίζεται ότι η δημόσια αξία είναι κάτι παραπάνω από ένα άθροισμα των 
ατομικών προτιμήσεων των χρηστών ή των παραγωγών των δημοσίων υπηρεσιών. Η 
δημόσια αξία είναι αποτέλεσμα διαβουλεύσεων μεταξύ των εκλεγμένων και των 
διορισμένων κυβερνητικών αξιωματούχων, αλλά και άλλων ενδιαφερομένων / 
εμπλεκομένων (stakeholders). Επηρεάζεται κατά πολύ από το γενικότερο κοινωνικό-
πολιτικό περιβάλλον (Zhai et al. 2009). Η επίτευξη δημόσιας αξίας, εξαρτάται από το 
εκάστοτε κυβερνητικό πρόγραμμα, από τις πολιτικές βουλήσεις, από τις δράσεις που 
επιλέγονται κάθε φορά για την ικανοποίηση των πολιτών και τη μέριμνα για το 
μέλλον (Stoker 2006).  

 Η δημόσια αξία δημιουργείται με δύο διαφορετικούς τρόπους και που απευθύνεται σε 
δύο διαφορετικά κοινά-στόχους:  

 Δημόσια αξία δημιουργείται όταν οι κυβερνητικοί οργανισμοί χρησιμοποιούν 
τα χρήματα και την εξουσία που τους δίνεται, για να παράγουν πράγματα που 
ωφελούν το κοινό. 

 Δημόσια αξία δημιουργείται όταν οι κυβερνητικοί οργανισμοί ικανοποιούν τις 
προσδοκίες των πολιτών και των εκλεγμένων αξιωματούχων, όντας υπόλογοι 
για τον τρόπο λειτουργίας τους, δηλαδή να είναι αποτελεσματικοί, δίκαιοι, 
ανοικτοί και υπεύθυνοι (Moore M. H. 1995). 

Στις κυβερνήσεις, «δημόσιες αξίες» είναι αυτές που παρέχουν κανονιστική συναίνεση 
σχετικά με (α) τα δικαιώματα, τα οφέλη και τα προνόμια τα οποία οι πολίτες πρέπει 
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(και δεν πρέπει) να δικαιούνται, β) τις υποχρεώσεις των πολιτών στην κοινωνία, στο 
κράτος και μεταξύ τους και (γ) τις αρχές στις οποίες οι κυβερνήσεις και οι πολιτικές 
θα πρέπει να βασίζονται (Bozeman 2007).  
 
Εντός του οργανισμού, οι αξίες θεωρούνται ότι είναι απαραίτητες για την ενθάρρυνση 
της συνεργασίας, για την έμπνευση για δέσμευση, για την καλλιέργεια της 
δημιουργικότητας και της καινοτομίας και την ενεργοποίηση των μελών (Paine 2003). 
Η δημόσια αξία είναι αξία και για την κοινωνία. Οι αξίες συνδέουν τον άνθρωπο με 
την κοινωνική οντότητα (δομές όπως ομάδα, κοινότητα, κράτος, έθνος) και 
χαρακτηρίζουν την ποιότητα της σχέσης αυτής (Meynhardt 2009). 
 

2.5.2 Αξία Έργου Vs Αξία Διοίκησης / Διαχείρισης Έργου 
 

Προκειμένου να γίνει κατανοητή η έννοια της αξίας της Διοίκησης / Διαχείρισης 
Έργου, χρειάζεται να προσδιοριστεί η διαφορά μεταξύ αυτής και της αξίας του έργου.  

Η αξία του έργου αναφέρεται στις ρητές και άρρητες λειτουργίες ενός έργου, το 
οποίο μπορεί να ικανοποιήσει ρητές και άρρητες ανάγκες των ενδιαφερομένων 
(stakeholders) (Zhai et al. 2009). 
 
Έχει δύο κύρια χαρακτηριστικά: 

 Είναι πολυδιάστατη – αυτό σημαίνει ότι πρέπει όλες οι διαστάσεις της να 
συντονιστούν και να ενσωματωθούν στην αξία των αναγκών των 
ενδιαφερομένων 

 Είναι δυναμική – δηλαδή οι ανάγκες των ενδιαφερομένων δεν εμφανίζονται 
ταυτόχρονα, αλλά με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη του έργου. (Zhai 
et al. 2009) 

Η αξία της Διοίκησης / Διαχείρισης Έργου είναι να γίνει αντιληπτή η αξία ενός 
έργου. Μέσω του Project Management, μετατρέπονται οι πόροι στο επιθυμητό 
αποτέλεσμα, δηλαδή να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των ενδιαφερομένων 
(stakeholders). Η ικανοποίηση των ενδιαφερομένων είναι ένα από τα κριτήρια 
επιτυχίας ενός έργου (Atkinson Roger 1999; Hurt, Thomas 2009; Thomas, Mullaly 
2007). 

 

2.6 Κυβέρνηση και Διακυβέρνηση 
 

2.6.1 Κυβέρνηση (Government) 
 
Οι κυβερνήσεις είναι ζωτικής σημασίας stakeholders για πολλά από τα έργα, συχνά ως 
ιδιοκτήτες έργου, ως φορείς που εκπονούν έργα ή ως coordinators έργων.  
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Ο όρος «κυβέρνηση» ορίζεται ως α) η ομάδα ανθρώπων που έχουν την εξουσία να 
κυβερνούν μια χώρα ή ένα κράτος, ένα συγκεκριμένο υπουργείο, β) το σύστημα με το 
οποίο κυβερνώνται ένα κράτος ή μια κοινότητα, γ) η ενέργεια ή ο τρόπος ελέγχου ή 
ρύθμισης ενός κράτους, μιας οργάνωσης ή ενός λαού (Oxford Dictionaries). Η 
κυβέρνηση έχει ως καθήκον να ικανοποιεί το δημόσιο συμφέρον και να 
ανταποκρίνεται στις δημόσιες αξίες (Bozeman 2007). 
 
Σύμφωνα με το Government Extension to PMBOK guide του PMI (Project 
Management Institute Inc 2006), υπάρχουν τρία επίπεδα Κυβέρνησης: 

 Εθνική Κυβέρνηση: Η Κυβέρνηση μιας διεθνούς αναγνωρισμένης χώρας. 
 Περιφερειακή Κυβέρνηση: Η Κυβέρνηση μιας μερίδας μιας διεθνούς 

αναγνωρισμένης χώρας. Μπορεί να αποκαλείται Επαρχία, Πολιτεία, Καντόνι,  
κλπ.   

 Τοπική Κυβέρνηση: Η Κυβέρνηση μιας μικρής μερίδας μιας Περιφέρειας. 
Πολλές φορές υπάρχει επικάλυψη στα καθήκοντα τοπικών κυβερνήσεων. 
Μπορεί να έχουν τη μορφή της Νομαρχίας, της πόλης, του Δήμου, κλπ.  

Το Κυβερνητικό Πλαίσιο5 είναι αυτό που ορίζει πολιτικές, τακτικές, νόμους και 
κανονισμούς, καθώς και οδηγίες, εντός του οποίου θα υλοποιηθούν προγράμματα και 
έργα βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού.  

 

2.6.2 Διακυβέρνηση (Governance) 
 
Ο όρος «διακυβέρνηση» μπορεί να έχει πολλές ερμηνείες. Γενικώς σχετίζεται με 
όρους όπως Κυβέρνηση (καθ-ορισμός στόχων), Διοίκηση (εξασφάλιση πόρων και 
καθορισμός του τρόπου επίτευξης των στόχων) και Έλεγχος (επιστασία διαδικασίας 
επίτευξης σκοπών και στόχων και παρακολούθηση των επιδόσεων) (Klakegg et al. 
2008). Αφορά στις διαδικασίες αλληλεπίδρασης και λήψης αποφάσεων μεταξύ των 
φορέων που εμπλέκονται σε ένα συλλογικό πρόβλημα, που οδηγούν στη δημιουργία, 
στην ενίσχυση ή στην αναπαραγωγή κοινωνικών κανόνων και θεσμών (Hufty M. 
2011). Η διακυβέρνηση παρέχει ένα πλαίσιο για «ηθική» λήψη αποφάσεων και 
τακτικές διοίκησης εντός του, που βασίζεται στη διαφάνεια, λογοδοσία και σε σαφείς 
και καθορισμένους ρόλους (Too, Weaver 2014). 
 

2.6.2.1 Διακυβέρνηση στο Δημόσιο Τομέα 
 

Το Australian National Audit Office (Australian National Audit Office (ANAO), 
Australian Institute of Company Directors & The Institute of Internal Auditors - 
Australia 2008, p. 4) συνοψίζει τη διακυβέρνηση στο δημόσιο τομέα ως προς το «πώς 

                                                      
5 Πλαίσιο: Ένα σύστημα κανόνων, ιδεών ή πεποιθήσεων που χρησιμοποιείται για να 
σχεδιαστεί ή να αποφασιστεί κάτι (Cambridge Dictionary).   
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διαχειρίζεται ένας οργανισμός, τις εταιρικές και άλλες δομές του, την κουλτούρα, τις 
αρχές και τις στρατηγικές του και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει με τους 
διάφορους stakeholders. Η έννοια αυτή περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο οι 
οργανώσεις του δημόσιου τομέα απαλλάσσονται από τις ευθύνες της επιστασίας με το να 
είναι ανοικτές, υπεύθυνες και συνετές στη λήψη αποφάσεων, στην παροχή συμβουλών 
πολιτικής και στη διαχείριση και την εκτέλεση προγραμμάτων». 

Η Λεύκη Βίβλος για τη Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκδόθηκε το 
2011, ορίζει τη δημόσια διακυβέρνηση ως τους κανόνες, τις διαδικασίες και τη 
συμπεριφορά που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η δημόσια εξουσία, 
ιδιαιτέρως σε ότι αφορά τη συμμετοχή, την λογοδοσία, την αποτελεσματικότητα και 
τη συνοχή (OECD / OCDE 2011). 

 

2.6.2.2 Ιστορική Αναδρομή 
 

Η Παραδοσιακή Δημόσια Διακυβέρνηση (Traditional Public Management –TPM) 
ξεκίνησε στις Η.Π.Α. στα τέλη του 1900 και ωρίμασε στα μέσα του 20ου αιώνα, λόγω 
των τότε συνθηκών: βιομηχανοποίηση, αστικοποίηση, Παγκόσμια Οικονομική Ύφεση 
του 1929, Α’ και Β’ Παγκόσμιοι Πόλεμοι. Χαρακτηρίζονταν από έντονη 
γραφειοκρατία, με προσήλωση στις πολιτικές οδηγίες, στους νόμους και στα 
πρωτόκολλα (Procedural Governance), ενώ υπήρχε λίγη έως ανύπαρκτη συμμετοχή 
των πολιτών, αφού θεωρούνταν απλώς ψηφοφόροι ή πελάτες. Στην πραγματικότητα, 
αυτές που επωφελούνταν ήταν οι Κυβερνήσεις, αφού η ΤΡΜ είχε να κάνει 
περισσότερο με την πολιτική και όχι με την αποτελεσματικότητα της (της ΤΡΜ) και 
το κοινωνικό όφελος. (Bryson et al. 2014). 

Από τις αρχές του 1980 έως στις αρχές του 2000 υπήρξε μια μετάβαση στη Νέα 
Δημόσια Διακυβέρνηση (New Public Management – NPM), που περιελάμβανε την 
εταιρική διακυβέρνηση (Corporate Governance), όπου επικρατούσε η ιδέα ότι τα 
στελέχη πρέπει να ανταποκρίνονται στους στόχους που θέτονταν από managers και 
ταυτόχρονα να υπάρχει ένα σύστημα αξιολόγησης επιδόσεων, ορίζοντας έτσι τους 
στόχους αυτούς ως στυλοβάτες του οργανισμού. Είναι ένα σύστημα που ορίζει ποιος 
παίρνει αποφάσεις για επενδύσεις σε επιχειρήσεις, ποιοί τύποι των επενδύσεων θα 
πραγματοποιηθούν και πώς διανέμονται οι αποδόσεις από τις επενδύσεις (O'Sullivan 
2003). Η εταιρική διακυβέρνηση περιλαμβάνει ένα σύνολο σχέσεων μεταξύ της 
διοίκησης, του διοικητικού συμβουλίου, των μετόχων και άλλων ενδιαφερομένων. 
(OECD 2015).  
 
 Ειδικότερα στα μέσα του 1990 κάποιες χώρες πήγαν ένα βήμα παραπέρα με μια 
διακυβέρνηση προσανατολισμένη στην αγορά (Market Governance), όπου υπήρχε πιο 
πολλή ευελιξία, με λιγότερους κανόνες, ενώ δίνονταν κίνητρα για μεγαλύτερη 
απόδοση (Considine M., Lewis M. J. 2003).  
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Ενώ η επιρροή του ΝΡΜ παραμένει έντονη, εντούτοις διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν 
παράμετροι στο δημόσιο που δεν λαμβάνονταν υπόψη. Η παγκοσμιοποίηση, η 
ανισότητα στην πρόσβαση στο σύστημα υγείας, αλλά και στην εκπαίδευση, η στάσιμη 
μεσαία τάξη, οι χρεωκοπημένες κοινωνίες, οι αλλαγές στην τεχνολογία της 
πληροφορικής, οι όλο και περισσότεροι ενεργοί πολίτες και η αυξανόμενη εμπλοκή 
διοίκησης και πολιτικής, οδηγούν τη διακυβέρνηση του δημοσίου μακριά από το 
ΝΡΜ (Marsh I. 2002).  

Για αυτήν τη νέα προσέγγιση δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός όρος, αλλά έχει 
διαπιστωθεί από πολλούς μελετητές η ανάγκη αυτής της μεταστροφής: Διακυβέρνηση 
Δικτύου ή Δικτυακή Διακυβέρνηση -Network Governance- (Considine M., Lewis M. 
J. 2003), Δικτυακή και Συνεργατική διακυβέρνηση -Networked and Collaborative 
Governance (NCG) (McGinnis, Ostrom 2012), Managing Publicness (Bozeman 2007), 
Νέα Δημόσια Διακυβέρνηση -New Public Governance (NPG)- (Osborne 2006), 
Διακυβέρνηση Δημόσιας Αξίας -Public Value Management – PVM (Moore Mark H. 
1995; Stoker 2006). 

 Traditional Public 
Management (TPM) 

New  Public  
Management (NPM)  

Public Value 
Management (PVM) 

Mode of Operation Planning and policy Management and 
contracts 

Knowledge fields 

Theoretical Focus Policy studies Management and 
economics 

Governance philosophy 

Model of Governance Procedural Corporate Network 

Performance 
Objective 

Managing inputs Managing inputs and 
outputs 

Multiple objectives: 
service 
outputs; satisfaction; 
outcomes; 
trust and legitimacy 

Goal of Managers Respond to political 
direction 

Meet agreed 
performance targets 

Respond to citizen 
preferences, renew 
mandate and trust 
through quality 
services 

Accountability Upwards through 
departments to 
politicians to 
parliament 

Upwards through 
performance contracts; 
sometimes outward to 
customers through 
market mechanisms 

Multiple: citizens as 
overseers of 
government; customers 
as users of services; 
taxpayers 

Role of Community Little community 
involvement 

Increased consultation Community 
enablement and 
involvement 

Πηγή: (Crawford, Helm 2009; Considine M., Lewis M. J. 2003) 

Πίνακας 1: Προσεγγίσεις Δημόσιας Διοίκησης και Δημόσιας Διαχείρισης  

 
Στο PVM υιοθετείται ως τρόπος διακυβέρνησης, η διακυβέρνηση δικτύου, ή αλλιώς 
δικτυακή διακυβέρνηση (Network Governance), που είναι ένα ειδικότερο πλαίσιο 
συλλογικής διακυβέρνησης, η οποία χαρακτηρίζεται από την τάση να θεωρηθούν ως 
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νόμιμα μέλη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, ένα ευρύτερο φάσμα 
συμμετεχόντων, στο πλαίσιο εκτεταμένης αβεβαιότητας και πολυπλοκότητας (Stoker 
2006). Οι πολίτες αναλαμβάνουν νέους ρόλους, πέρα από το να είναι ψηφοφόροι ή 
πελάτες. Είναι συμμετέχοντες στην επίλυση προβλημάτων, συν-δημιουργοί και 
ρυθμιστές και ερευνούν τί έχει αξία και ποιό είναι το δημόσιο συμφέρον (Briggs 
2008). Ο όρος “public work” συμπυκνώνει όλα τα παραπάνω: αυτό-οργανωμένες 
συνεχείς προσπάθειες από μία ομάδα ανθρώπων που επιλύουν κοινά προβλήματα και 
δημιουργούν πράγματα, υλικά ή συμβολικά, με κοινωνική αξία (civic value) που 
διαρκεί. 
 
“…I define public work as self-organized efforts by a mix of people who solve common 
problems and create things, material or symbolic, of lasting civic value”. (Boyte 2011, 
p. 632-633). 
 

2.6.3 Εταιρική Διακυβέρνηση (Corporate Governance) και Διακυβέρνηση 
Διαχείρισης Έργων (Governance of Project Management) 

 

Η συνηθέστερη, μέχρι σήμερα, μορφή διακυβέρνησης είναι η εταιρική διακυβέρνηση, 
η οποία δημιουργήθηκε ως απάντηση στις κυβερνητικές αποτυχίες και στην τάση για 
απομάκρυνση από μια μεγάλη κεντρική κυβέρνηση, προς την αποκέντρωση και 
ιδιωτικοποίηση, ενώ θεωρείται ότι συμβάλλει στην εμπιστοσύνη, στην 
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των αγορών και στον οικονομικό 
ορθολογισμό (Bryson et al. 2014).  

Η διαχείριση έργων, προγραμμάτων και χαρτοφυλακίων είναι ενσωματωμένη στην 
εταιρική  διακυβέρνηση. Η διακυβέρνηση της διαχείρισης έργων (Governance of 
Project Management) αφορά τις περιοχές αυτές εταιρικής διακυβέρνησης που 
σχετίζονται ειδικά με τις δραστηριότητες του έργου. Πολλοί ερευνητές έχουν 
διερευνήσει το πλαίσιο διακυβέρνησης της διαχείρισης έργων ως εργαλείο βελτίωσης 
επιδόσεων. Το πλαίσιο διακυβέρνησης είναι ένα θεσμικό πλαίσιο, που περιλαμβάνει 
διαδικασίες και κανόνες που δημιουργήθηκαν για να εξασφαλίσουν ότι τα έργα θα 
εκπληρώσουν το σκοπό τους, τους οργανωσιακούς τους στόχους, και εντός αυτού του 
πλαισίου,  λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις, προς συμφέρον όλων των 
ενδιαφερομένων / εμπλεκομένων (χρήστες, ομάδες συμφερόντων, κοινωνία γενικά), 
εσωτερικών και εξωτερικών, αλλά και του ίδιου του οργανισμού (Klakegg et al. 2008; 
Müller R. 2009).   
 
Οι Too & Weaver (2014) στο άρθρο τους “The management of project management: 
A conceptual framework for project governance”, υπογραμμίζουν ότι η 
αποτελεσματική διαχείριση έργων και προγραμμάτων είναι το μέτρο ενός 
αποτελεσματικού συστήματος διακυβέρνησης.  
Για να επιτευχθεί θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ τεσσάρων στοιχείων:  
(1) Διαχείριση Χαρτοφυλακίου: εστίαση στην επιλογή σωστών έργων και 
προγραμμάτων που θα υποστηρίξουν τη στρατηγική του οργανισμού και στον 
τερματισμό αυτών που δεν προσφέρουν πλέον αξία στον οργανισμό,  
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(2) Υποστήριξη Έργου: παροχή άμεσης σύνδεσης μεταξύ ανώτερων στελεχών και 
του διευθυντή του έργου ή του προγράμματος, με επίκεντρο τον κύκλο ζωής του 
έργου, που οδηγεί στην απόδοση αξίας,  
(3) Υποστήριξη Έργων και Προγραμμάτων: η αποτελεσματική διαχείριση έργων 
και προγραμμάτων είναι το μέτρο ενός αποτελεσματικού συστήματος διακυβέρνησης,  
(4) Project Management Office (PMO): παροχή δυνατοτήτων εποπτείας και 
αναφορών στρατηγικής. 
 
Για να διασφαλιστεί η επιτυχία της διακυβέρνησης έργων σε δημόσιο επίπεδο, 
θέτονται οι παρακάτω κύριοι στόχοι:  

 Θέσπιση ενός ιδανικού περιβάλλοντος, το οποίο θα επιτρέπει στα έργα να 
είναι επιτυχημένα. 

 Επιλογή των σωστών έργων και σωστή «προτεραιοποίηση» αυτών, ώστε να 
ικανοποιηθούν οι αντικειμενικοί στόχοι (εξασφάλιση αποτελεσματικότητας),  

 Ορθή εκτέλεση των επιλεγμένων έργων, ώστε να μην γίνεται σπατάλη 
(δημοσίων) πόρων (εξασφάλιση αποδοτικότητας). 

 Διασφάλιση της βιωσιμότητας των έργων (δηλαδή η επίτευξη των στόχων και 
των αποτελεσμάτων τους) σε συνδυασμό με την αναγνώριση τυχόν 
προβληματικών έργων, ώστε αυτά να διασωθούν ή να τερματιστούν ανάλογα. 

 (Klakegg et al. 2008).  
 

2.7 Η Αξία του Project Management εντός Κυβερνητικού Πλαισίου 
 

Οι συνεχείς εξελίξεις, οι μέγα-τάσεις, η διαπίστωση ότι μέσω έργων επιτυγχάνεται 
ανάπτυξη και πρόοδος, η ανάγκη για μια καλύτερη, λιτή διακυβέρνηση, οδηγούν τις 
κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο να αναλαμβάνουν περισσότερα και μεγαλύτερα έργα 
και προγράμματα. Η διαχείριση όμως πολλών και πολυσύνθετων έργων, η 
ικανοποίηση αναγκών όλων των stakeholders, η (σωστή) επένδυση κονδυλίων 
προερχομένων από τους φορολογούμενους πολίτες, η οικονομική κρίση, η πίεση για 
αποδοτικότητα στο δημόσιο, όλα υπό την σκέπη νόμων και οδηγιών, ενθαρρύνουν (αν 
όχι επιβάλλουν) μια ποικιλία εφαρμογών διοίκησης έργων (Project Management) στο 
Δημόσιο Τομέα. 

 

Συνήθως στην κυβέρνηση, τα έργα συγκεντρώνονται σε χαρτοφυλάκια (portfolios) 
εντός πολιτικών και / ή στρατηγικών προγραμμάτων. Η διαχείριση ενός έργου αφορά 
κυρίως τον προσδιορισμό καθορισμένων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων των έργων, 
που σχετίζονται με τους στρατηγικούς στόχους ενός κυβερνητικού τμήματος 
(Υπουργείου, Περιφέρειας, Ο.Τ.Α.), εξασφαλίζοντας ότι οι εκροές του έργου 
επιτυγχάνονται με την αξιοποίηση της ομάδας του έργου και τη διαχείριση της 
αλληλεξάρτησης μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων και συμμετεχόντων (van der 
Waldt 2011).  
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Σε αναπτυγμένες χώρες, που έχουν εδώ και χρόνια ενσωματώσει ΡΜ πρακτικές στη 
λειτουργία δημόσιων οργανισμών, έχει διαπιστωθεί ότι το ΡΜ μπορεί να παρέχει 
οφέλη όπως:  

 Δημόσια διοίκηση προσανατολισμένη στα αποτελέσματα. 

 Βελτιωμένη παραγωγικότητα. 

 Υψηλότερη ικανοποίηση χρηστών των υπηρεσιών. 

 Μειωμένο κόστος. 

 Βελτιωμένη χρήση των πόρων. 

 Καλύτερη διαχείριση του κινδύνου. 

 Έργα που παραδίδονται εγκαίρως. 

 Έργα εντός προϋπολογισμού. 

 Μια μεθοδολογία ελέγχου  
 
Επίσης, μπορεί να προκύψουν οφέλη όπως μείωση της διαφθοράς, αύξηση του 
επιπέδου εμπιστοσύνης σε δημόσιες αρχές, αύξηση της αυτοπεποίθησης λόγω της 
διοίκησης μέσω έργων, η οποία, με τη σειρά της, μπορεί να επιφέρει βελτίωση του 
επενδυτικού κλίματος, κ.ά. (Baranskaya A. 2007). 
 
Με το ΡΜ δημιουργείται κοινωνικό-οικονομική αξία, μέσω αποτελεσματικών 
δημόσιων λειτουργιών που, συνεπακόλουθα, παράγουν ένα περιβάλλον που φροντίζει 
τις επενδύσεις και βελτιώνει το επίπεδο ζωής των ανθρώπων στην κοινωνία (Lawani 
A., Moore D. 2016). 

 

2.7.1 Γιατί χρειάζεται να υπολογισθεί η αξία του Project Management στο 
Δημόσιο Τομέα  

 

Πριν προχωρήσουμε στους τρόπους υπολογισμού της αξίας του Project Management 
στο Δημόσιο Τομέα, ίσως είναι καλύτερα πρωτίστως να τεθεί η ερώτηση, γιατί 
χρειάζεται να υπολογισθεί η αξία του Project Management.  

Βασικά, γιατί είναι απαραίτητο. 

Ο Ξενοφών στην Κύρου Παιδεία ΣΤ ΙΙ είχε αναφέρει: «Όπου αναλαμβάνονται πολλά 
έργα, εκεί, αναγκαστικά, δημιουργούνται και πολλές ελλείψεις» 

Η αναποτελεσματικότητα στη διοίκηση έργων και προγραμμάτων στο δημόσιο τομέα 
είναι σοβαρό πρόβλημα σε πολλές χώρες, ακόμα και σε χώρες που έχουν επενδύσει 
πολλά στο ΡΜ, όπως Η.Π.Α., Αγγλία, Νορβηγία, κ.ά. Έχει διαπιστωθεί ότι πολλά 
έργα δεν έχουν ολοκληρωθεί στον προσδιορισμένο χρόνο, προϋπολογισμό, ούτε 
προσφέρουν τα οφέλη για τα οποία σχεδιάστηκαν. 
 
Το United States Government Accountability Office (U.S. GAO), που είναι ένα 
ανώτατο δημόσιο όργανο, επιφορτισμένο με τη βελτίωση της κυβερνητικής 



32 
 

λογοδοσίας μέσω του ελέγχου και της υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις επιχειρήσεις 
της κυβέρνησης, σε ομοσπονδιακό επίπεδο, στη δημοσίευσή του «Analytical 
Perspectives, Budget of the United States Government, Fiscal Year 2008 (Office of 
Management and Budget [OMB], Executive Office of the President, 2009)» τονίζει ότι 
για 352 έργα, αξίας 23.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων παρουσιάστηκε αδυναμία στον 
τρόπο που αντιμετώπισαν κόστος, προγραμματισμό και εκτέλεση, για αυτό και 
βρίσκονται στο «Management Watch List». Από τα 472 ΙΤ έργα που θεωρήθηκαν 
υψηλού ρίσκου, τουλάχιστον 87 είχαν προβλήματα εκτέλεσης - συνολικού ύψους 
περίπου 4.8 δισεκατομμυρίων δολαρίων - χρηματοδότηση που ζητήθηκε για τη χρήση 
2009, ενώ υπήρξαν διακυμάνσεις κόστους και προγραμματισμού που υπερέβησαν το 
10% (U.S. Government Accountability Office 2009).  
 
Το ίδιο ισχύει και σε μεγάλα προγράμματα, όπως κατασκευαστικά, ΙΤ, στρατιωτικά 
κλπ. Μέχρι και σήμερα η εκτέλεσή τους δεν είναι ικανοποιητική: επιλέγονται λάθος 
προγράμματα, το κόστος υποτιμάται, ενώ τα οφέλη υπερεκτιμώνται (Flyvbjerg 2014). 
 
Τον Ιανουάριο του 2000 στη Μεγάλη Βρετανία, δημοσιεύθηκε μια έκθεση από την 
Επιτροπή Δημόσιων Λογαριασμών της Βουλής των Κοινοτήτων (Public Accounts 
Committee - PAC), η οποία εξέτασε 25 κυβερνητικά έργα πληροφορικής που 
αντιμετώπισαν δυσκολίες κατά τα προηγούμενα 10 χρόνια. Για τα περισσότερα από 
αυτά τα έργα, ξοδεύτηκαν πολλά εκατομμύρια λίρες δημόσιου χρήματος, χωρίς 
αποτέλεσμα. Επίσης, πάλι στη Μεγάλη Βρετανία σύμφωνα με το Εθνικό Γραφείο 
Οικονομικού Ελέγχου (National Audit Office) διαπιστώθηκε ότι στο πλαίσιο ενός 
καινούργιου πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Άμυνας, αξίας 7 δις. 
Αγγλικών λιρών, υπήρξε καθυστέρηση 18 μηνών με ταυτόχρονη υπέρβαση του 
προϋπολογισμού κατά 182 εκατ. Αγγλικές λίρες. Επιπροσθέτως, για το Εθνικό 
Πρόγραμμα Πληροφορικής (NPfIT) του Ηνωμένου Βασιλείου - ίσως το μεγαλύτερο 
πολιτικό - μη στρατιωτικό πρόγραμμα πληροφορικής παγκοσμίως, η αρχική 
πρόβλεψη ανέφερε για 2.3 δις Αγγλικές λίρες σε διάστημα τριών ετών, εκτιμάται ότι 
τελικά θα κοστίσει 12.6δις  Αγγλικές λίρες σε δέκα χρόνια (Harpham, Kippenberger 
2009). 
 

Στην Ελλάδα παρατηρείται συχνά η χαμηλή απορροφητικότητα κονδυλίων έργων 
ΕΣΠΑ. Υπάρχουν κονδύλια που παραμένουν αδιάθετα, με αποτέλεσμα να χάνονται 
και να στερείται η οικονομία της χώρας από πολύτιμη ρευστότητα. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 
2017, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) είναι μειωμένο κατά 818 εκατ. 
ευρώ, ενώ και το 2016, το ΠΔΕ ήταν μειωμένο κατά περίπου 460 εκατ. ευρώ. Από τα 
6,75 δισ. ευρώ απορροφήθηκαν τα 6,2 – 6,3 δισ. για επενδύσεις, όπως παραδέχονται 
και στελέχη του υπουργείου Οικονομίας (Χατζηνικολάου 2017). Η διαχειριστική 
ανεπάρκεια, σε συνδυασμό με την έλλειψη ενός κεντρικού σχεδιασμού, αποτελούν 
τροχοπέδη για ανάπτυξη και κοινωνική ασφάλεια. 
 «Τα ελληνικά προγράμματα συχνά σχεδιάζονται με τη ‘λογική του ποτιστηριού’, δηλαδή 
έχοντας στο νου, για πολιτικούς λόγους, όλοι να πάρουν και από κάτι» (πρώην Γενικός 
Γραμματέας ΕΣΠΑ, Σπύρος Ευσταθόπουλος). Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων 
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εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις πολικές προτεραιότητες αυτών που διαχειρίζονται 
τα κονδύλια, χωρίς κεντρικό σχεδιασμό ή αξιολόγηση αυτών των προτεραιοτήτων. 
Για αυτό υπάρχουν έργα χωρίς πρακτική αξία, μόνο και μόνο ως επικοινωνιακή 
πολιτική. Το αποτέλεσμα είναι η κατασπατάληση των χρημάτων (διαΝΕΟσις - 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ 2016).  
 

Μία γνωστή μελέτη μεγάλων έργων που διεξήχθη από τους Morris and Hough, 1991, 
εξέτασε περισσότερα από 4.000 μεγάλα κυβερνητικά χρηματοδοτούμενα έργα στους 
τομείς της άμυνας, των μεταφορών, της αεροπορίας, της αεροδιαστημικής, της 
ενέργειας, κλπ. Η μελέτη διαπίστωσε ότι, πολύ λίγα έργα ολοκληρώθηκαν εντός 
χρονοδιαγράμματος και εντός προϋπολογισμού. Οι υπερβάσεις ήταν μεταξύ 40 και 
200%. Η υπέρβαση στον τομέα του πετρελαίου ήταν μέχρι 800% και στους 
πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έως και 4000%. (Samset, 
Volden 2013).  
Στην περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004, πολλοί υποστηρίζουν 
ότι οι υπερβάσεις κόστους ήταν τόσο μεγάλες που επηρέασαν αρνητικά την 
πιστοληπτική ικανότητα ολόκληρης της Ελλάδας (Flyvbjerg 2011). 
 
Ως συνήθως η υπέρβαση του κόστους αποδίδεται σε: 
• Τεχνικά προβλήματα που είναι δύσκολο να προβλεφθούν λόγω ανεπαρκών 
πληροφοριών, εμπειρία, πολυπλοκότητα, τεχνολογίες κ.λ.π. 
• Γνωστικούς παράγοντες που σχετίζονται με την περιορισμένη ικανότητα πρόβλεψης, 
υπερβολική αισιοδοξία, κ.λ.π. 
• Πολιτικές εξηγήσεις, για παράδειγμα, ότι γίνονται σκόπιμα αποδεκτές οι εκτιμήσεις 
χαμηλού κόστους, προκειμένου να αυξηθεί η πιθανότητα αποδοχής του σχεδίου 
(Samset, Volden 2013). 
 
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι η γενικότερη αποτυχία ενός έργου οφείλεται  σε αιτίες 
όπως:  

1. Ασαφείς απαιτήσεις έργου 
2. Φτωχές διαδικασίες Project Management 
3. Έλλειψη υποστήριξης του Management  
4. Έλλειψη Risk Management 
5. Έλλειψη επικοινωνίας εντός και εκτός οργανισμού 
6. Αποσπασματικός χειρισμός κάθε έργου ξεχωριστά (silos), αντί μιας 

ολοκληρωμένης και ομογενοποιημένης αντιμετώπισης τους ως ένα 
χαρτοφυλάκιο 

7. Ευκαιριακές πολιτικές αποφάσεις 
8. Έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού 
9. Έλλειψη ελέγχου εξέλιξης του έργου και μη λήψεως διορθωτικών επεμβάσεων 
10. Έλλειψη ικανοτήτων 

κ.ά. 
 

Οι αποτυχίες σε έργα και προγράμματα στερούν τον οργανισμό και το κοινό, από τα 
αναμενόμενα οφέλη των έργων που επιλέχθηκαν για την ανάπτυξη της στρατηγικής 
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του οργανισμού και να στερήσει πόρους και κεφάλαια από άλλα, πιο ελπιδοφόρα 
εγχειρήματα. Αυτό τελικά αποδυναμώνει την ανταγωνιστική θέση, την ευημερία και 
την ασφάλεια της κοινωνίας (Kwak, Anbari 2012). 
 

2.7.2 Εκτίμηση αξίας του Project Management στο Δημόσιο Τομέα  
 
Πολλοί δημόσιοι οργανισμοί σε ανεπτυγμένες χώρες προσπαθούν ακόμα να 
κατανοήσουν και να εφαρμόσουν το Project Management σε δημόσια έργα, ώστε να 
εισπράξουν τα οφέλη από έργα που εκτελούνται εντός χρονοδιαγράμματος, εντός 
προϋπολογισμού, ικανοποιούν τον σκοπό τους και προσφέρουν δημόσια αξία (Lawani 
A., Moore D. 2016). Αν και υπάρχει μεγάλος όγκος βιβλιογραφίας σχετική με την 
αξία του ΡΜ, εντούτοις είναι δύσκολο να αποσαφηνιστεί και πόσω μάλλον να 
υπολογιστεί η ακριβής αξία από την επένδυση στο ΡΜ (Thomas, Mullaly 2008).  
 
Πώς μπορούν να εκτιμηθούν αυτά τα οφέλη, δεδομένου ότι στο Δημόσιο δεν υπάρχει 
αμιγώς το οικονομικό όφελος, αλλά υπάρχει κυρίως / και το κοινωνικό;  

Οι δημόσιοι οργανισμοί προσφέρουν δημόσια αγαθά στο κοινό και ως εκ τούτου 
έχουν δυσκολίες στο να χρησιμοποιούν επενδυτικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, 
εργαλεία και μεθόδους που ακολουθούνται στον ιδιωτικό τομέα, στο πλαίσιο 
εφαρμογής, ελέγχου και αξιολόγησης της απόδοσής τους. Δεν παράγουν «έσοδα» ή –
καλύτερα- «κέρδη» και για αυτό είναι δύσκολο να δικαιολογηθούν τα ποσά που 
δαπανώνται για τη χρηματοδότηση των δημόσιων προγραμμάτων και έργων. 

Επιπροσθέτως, είναι ουτοπικό να μετρηθούν με μαθηματικούς όρους  η οργανωσιακή 
απόδοση, η ικανοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων ή των stakeholders. Τα στελέχη 
και γενικότερα το ανθρώπινο δυναμικό επιτελούν πολυποίκιλες εργασίες, ελέγχονται 
και συχνά πιέζονται από πολιτικές δυνάμεις, υπό τη σκέπη της λογοδοσίας, 
διαφάνειας, νομιμότητας και ανάληψης ευθυνών, με περιορισμένα οικονομικά μέσα 
αφού οι χρηματοδοτήσεις συνεχώς περικόπτονται, ενώ το τελικό προϊόν - η 
ικανοποίηση του κοινού συμφέροντος - είναι άυλο και για αυτό, δύσκολο να εκτιμηθεί 
η αξία του. Επιπλέον, ο Δημόσιος Τομέας χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, ασάφεια, 
ενώ τα θέματα διοίκησης των εμπλεκομένων (stakeholders), είναι πολυεπίπεδα και 
πολυσύνθετα (Crawford et al. 2003).  

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει συναίνεση ως προς τον τρόπο αξιολόγησης της απόδοσης 
ή της αξίας του ΡΜ. Η οικονομική προσέγγιση από μόνη της δεν μπορεί να μετρήσει 
την αξία του ΡΜ για τον οργανισμό. Επιπλέον, το να αναγάγουμε την αξία του ΡΜ 
αποκλειστικά σε χρηματοοικονομικούς δείκτες, υποτιμά τη σημαντική συνεισφορά 
του στην οργανωσιακή επιτυχία - για παράδειγμα, την καινοτομία (Turner, Keegan 
2004), τη διαδικασία (Winch 2004) και τους ανθρώπους (Thamhain 2004). 
 
Δύο αντιλήψεις για την απόδοση, την αξία και την επίδρασή του ΡΜ κυριαρχούν στη 
βιβλιογραφία διαχείρισης έργων: η οικονομική και η ρεαλιστική.  
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2.7.2.1 Οικονομική αντίληψη συνεισφοράς του ΡΜ  
 
Από οικονομικής απόψεως, οι ερευνητές προσπαθούν να επιδείξουν την άμεση 
οικονομική συνεισφορά του ΡΜ στο κέρδος.  
 

2.7.2.1.1 Επιστροφή επί της Επένδυσης ή Απόδοση της Επένδυσης (Return on 
Investement – ROI). 

 

I. Μία μεθοδολογία που ακολουθείται είναι η Επιστροφή επί της Επένδυσης ή 
Απόδοση της Επένδυσης (Return on Investement – ROI). Η Μεθοδολογία 
ROI, που αναπτύχθηκε από τον Dr. Jack Phillips, αντιπροσωπεύει μια 
ολοκληρωμένη και ισορροπημένη προσέγγιση για τη μέτρηση της επιτυχίας 
κάθε είδους προγράμματος ή λύσης. Βασίζεται στη λογική ότι για κάθε 
χρηματική μονάδα που επενδύεται, υπάρχει μια άμεσα συσχετισμένη 
οικονομική απόδοση που αποδίδεται σε αυτήν την επένδυση (Thomas, Mullaly 
2007).  

 (ROI=[$Benefits-$Costs]/$Costs) 
 
Η Μεθοδολογία ROI είναι μια διαδικασία μέτρησης και αξιολόγησης, βασισμένη στις 
επιδόσεις και συγκεντρώνει έξι τύπους δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα 
κατηγοριοποιούνται σε επίπεδα. Μαζί με τα πέντε επίπεδα των αποτελεσμάτων 
υπάρχει ένας έκτος τύπος δεδομένων (όχι ένα έκτο επίπεδο), που αναπτύχθηκε μέσω 
αυτής της μεθοδολογίας: τα άυλα οφέλη - τα οφέλη που δεν μετατρέπονται σε 
νομισματικές μονάδες, αλλά αποτελούν σημαντικά μέτρα επιτυχίας  (Schell S. 2011-
2012).  
 

 
Πηγή: Schell S. 2011-2012 
 
Εικόνα 5: The Alignment Process  
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2.7.2.1.2 Ανάλυση Κόστους-Οφέλους (Cost-Benefit Analysis) 
 

II. Άλλη μέθοδος, σύμφωνη με τη ROI προσέγγιση, είναι η Ανάλυση Κόστους-
Οφέλους (Cost-Benefit Analysis). Αναλύονται οι δυνατότητες και οι 
αδυναμίες διαφόρων εναλλακτικών, εκτιμώνται τα δυνητικά οφέλη και 
συσχετίζονται με το κόστος τους. Σκοπός είναι η επίτευξη περισσότερων 
ωφελειών με το μικρότερο δυνατό κόστος. 

 Cost Benefit Ratio (B/C=$Benefits/$Costs) 
 
III. Μία ROI μέθοδος που χρησιμοποιείται συνδυαστικά με την συγκριτική 

αξιολόγηση (Benchmarking) είναι η Επιστροφή επί της Επένδυσης βασιζόμενη 
σε ώριμες ΡΜ πρακτικές. Έχει αποδειχθεί ότι η χρήση ώριμων πρακτικών ΡΜ 
σε οργανισμούς, συντελεί στον καλύτερο σχεδιασμό λειτουργίας και κόστους, 
στην αρτιότερη εκτέλεση έργων και μειώνει το κόστος των πάγιων εξόδων 
(Ibbs, Reginato 2002). 

 Maturity Based ROI Metrics (PM/ROI=[(Predicted Profit Margin) X Annual 
Project Revenues]/Annualised Project Management Expenditures) 

  

2.7.2.1.3 Πίνακας Ισορροπημένης Στοχοθεσίας – Balanced Scorecard Metrics (BSCM) 

 

Οι ROI προσεγγίσεις όμως δεν είναι αποδεκτές από αρκετούς, αφού θεωρούνται ότι 
αδυνατούν να αναγνωρίσουν την αξία της αλλαγής κουλτούρας και των “soft” 
ωφελειών για τον ανθρώπινο παράγοντα (Cabanis-Brewin 2000). Παράδειγμα: η 
ικανοποίηση του υπαλλήλου ή άλλων stakeholders δεν μπορεί να μεταφραστεί σε 
οικονομικούς όρους. Για αυτό ανέπτυξαν διάφορες άλλες μεθόδους μέτρησης, με πιο 
διαδεδομένη τον Πίνακα Ισορροπημένης Στοχοθεσίας ή Ισορροπημένη Κάρτα 
Επιδόσεων  – Balanced Scorecard Metrics (BSCM) που ανέπτυξαν οι Kaplan & 
Norton.  

Βάσει αυτού, γίνεται μια προσπάθεια αξιολόγησης της απόδοσης του οργανισμού και 
των άυλων ωφελειών του, χρησιμοποιώντας διάφορες οικονομικές και μη οικονομικές 
μετρήσεις συμπεριλαμβανομένων: 

 Μάθηση και ανάπτυξη  

 Εσωτερικά μέτρα  

 Αντιλήψεις πελατών  

 Δημοσιονομικές προοπτικές (Thomas, Mullaly 2007). 

Ο Cooke-Davies προτείνει ένα σύνολο δώδεκα παραγόντων που σχετίζονται με τρεις 
διαφορετικούς τρόπους εξέτασης της απόδοσης: την επιτυχία του project management 
(χρόνος, κόστος, ποιότητα, κ.λπ.), την επιτυχία του έργου (οφέλη) και την εταιρική 
επιτυχία (διαδικασίες και αποφάσεις που μεταφράζουν τη στρατηγική σε 
προγράμματα και έργα). Κατά τον ίδιο, αυτές οι τρεις ομάδες είναι στενά 
συνδεδεμένες μεταξύ τους (Cooke-Davies 2002; Aubry, Hobbs 2011). 
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Μερικοί όμως θεωρούν ότι, και αυτή η μέθοδος βασίζεται σε οικονομικές αντιλήψεις 
περί αξιολόγησης λειτουργίας του οργανισμού και μάλιστα οι βάσεις της στηρίζονται 
πάνω στη ROI προσέγγιση, τοποθετώντας ιεραρχικά την οικονομική αξία στην 
κορυφή (Aubry, Hobbs 2011), ενώ επιπλέον θεωρείται «εσωστρεφής», αφού 
παραβλέπονται εξωτερικές συνθήκες που μπορούν να έχουν σημαντική επίδραση 
εντός του οργανισμού. 

2.7.2.1.4 Οργανωσιακή απόδοση (Organisational competency approach) 

 

Παρεμφερής προσέγγιση είναι η εκτίμηση της οργανωσιακής απόδοσης 
(Organisational competency approach), βάσει της οποίας δίνεται μεγάλη έμφαση στις 
ικανότητες, στα προσόντα και στην αποδοτικότητα που αναπτύσσονται και 
χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα και στοχευμένα προς όφελος του οργανισμού 
(Thomas, Mullaly 2007). 

Βάσει του εννοιολογικού μοντέλου των Thomas & Mullaly, θα πρέπει να υπάρχει 
ευθυγράμμιση μεταξύ του πλαισίου (εσωτερικού και εξωτερικού) του οργανισμού, της 
εφαρμογής ΡΜ, ώστε να παραχθεί αξία, σύμφωνα με τους παρακάτω πέντε τύπους 
οργανωσιακής αξίας. 

Διαφορετικές Αξίες του Project Management 
Επίπεδο 1 – Ικανοποίηση: Οι stakeholders αντιλαμβάνονται ότι οι πρωτοβουλίες 
διαχείρισης έργων παρείχαν αξία; Αυτό μετράται μέσω των επιπέδων ικανοποίησης, 
καθώς και μέσω της χρήσης αντικειμενικών μέτρων (όπως επαναλαμβανόμενων 
πελατών) όποτε είναι δυνατόν. 
Επίπεδο 2 – Ευθυγραμμισμένη χρήση Πρακτικών: Η υλοποίηση της διαχείρισης 
του έργου οδήγησε στις επιθυμητές διαδικασίες; Κάνουν όντως αυτό που λένε ότι το 
κάνουν; Οι άνθρωποι του έργου γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν; Αυτό αξιολογείται 
με τη σύγκριση πρακτικών, πολιτικών και διαδικασιών με αυτά που πραγματικά 
συμβαίνουν στα έργα. 
Επίπεδο 3 – Αποτελέσματα Διαδικασιών: Ποιές βελτιώσεις στη διαδικασία του 
έργου έχουν προκύψει από την υλοποίηση της διαχείρισης του έργου; Πόσο 
αποτελεσματική είναι η διαδικασία διαχείρισης έργων; Αυτό αποδεικνύεται από τις 
αλλαγές με την πάροδο του χρόνου σε πράγματα όπως, αριθμός αιτήσεων για 
αλλαγές, αξιοποίηση του προϋπολογισμού, μάθηση από προηγούμενα έργα και την 
αξιοπιστία της εκτέλεσης εργασίας.  
Επίπεδο 4 – Επιχειρηματικά Αποτελέσματα: Ποια επιχειρηματικά αποτελέσματα 
σχετίζονται με αυτές τις βελτιώσεις διαδικασιών (π.χ. βελτίωση της ικανοποίησης 
των πελατών και διατήρησής της, ικανότητα του οργανισμού να προσελκύσει νέους 
πελάτες μέσω της φήμης, από στόμα σε στόμα, κ.λπ. αύξηση της ικανότητας 
επίτευξης στρατηγικών στόχων); 
Επίπεδο 5 – Επιστροφή επί της Επένδυσης (Return On Investment – ROI): Για 
κάθε χρηματική επένδυση στο ΡΜ, τί επιστροφή από πλευράς εξοικονόμησης 
κόστους, εσόδων κ.λπ., μπορούν να αποδοθούν σε αυτό;  
 

Πηγή: (Hurt, Thomas 2009) προσαρμοσμένο από Phillips στους Thomas & Mullaly, 
2007 

Πίνακας 2: The Value Framework  
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2.7.2.2 Ρεαλιστική αντίληψη συνεισφοράς του ΡΜ 

 
Σύμφωνα με την ρεαλιστική αντίληψη, η επιτυχία του ΡΜ είναι απολύτως 
συνυφασμένη με την επιτυχία του ίδιου του έργου, δηλαδή να εκπληρώνει το σκοπό 
του, αποτελεσματικά και αποδοτικά, πληρώντας τις αρχές του triple constraint: on-
time, on-budget και on-specs. Αν δηλαδή έχει γίνει σωστή διαχείριση χρόνου, 
προϋπολογισμού και ποιότητας, τότε το αποτέλεσμα είναι επιτυχημένο.  
 
Κάπου εδώ πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ της επιτυχίας του έργου και της επιτυχίας 
του PM του έργου γιατί, μπορεί το αποτέλεσμα τελικά να θεωρηθεί επιτυχημένο, 
ακόμα και αν η διαχείρισή του δεν ήταν, ή και το αντίθετο.  
Ένα έργο θεωρείται επιτυχημένο αν πραγματοποίησε τους στόχους του και αν 
επιτεύχθηκαν τα προσδοκώμενα οφέλη (Albert et al. 2017). Σε αυτή την ποιοτική 
αξιολόγηση ορίζονται κάποια κριτήρια επιτυχίας, π.χ. το αν και κατά πόσο γίνεται 
χρήση των ωφελειών που προέκυψαν από το έργο, αν ικανοποιήθηκε ο τελικός 
αποδέκτης και χρήστη στον οποίον απευθυνόταν, ο αριθμός και η συχνότητα 
παραπόνων από τους χρήστες, κ.ά., βάσει των οποίων μετράται η επιτυχία του έργου. 
Να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των παραγόντων επιτυχίας και των 
κριτηρίων επιτυχίας. Οι παράγοντες επιτυχίας αναφέρονται σε a priori συνθήκες που 
συμβάλλουν σε θετικά αποτελέσματα, ενώ τα κριτήρια επιτυχίας χρησιμοποιούνται 
για την αξιολόγηση ενός συγκεκριμένου και μετρήσιμου αποτελέσματος a posteriori 
(Cooke-Davies 2002; Aubry, Hobbs 2011; Radujković, Sjekavica 2017). 
 
Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι, πέρα από την οικονομική, και η ρεαλιστική 
προσέγγιση είναι μια ασαφής προσέγγιση και ένα μάλλον ατελές σύστημα για 
μέτρηση των αποτελεσμάτων. Οι οργανισμοί είναι πολύπλευροι και πολυσύνθετοι και 
οδηγούν σε μια πληθώρα απόψεων και κριτηρίων αξιολόγησης, γιατί οι στρατηγικοί 
στόχοι του δημόσιου τομέα δεν μεταφράζονται σε ποσοτικούς όρους, αλλά ανάλογα 
με την ικανοποίηση του χρήση και της προσδιδόμενης αξίας από ένα μεγάλο εύρος 
stakeholders (Aubry, Hobbs 2011). Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι, ο συνδυασμός 
ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων είναι μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη 
μέτρηση επιτυχίας και της αξίας του ΡΜ στους δημόσιους οργανισμούς. Λαμβάνοντας 
υπόψη όλες τις παραμέτρους, τόσο οικονομικά όσο και ποιοτικά, είναι εφικτό να 
έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη άποψη περί συνόλου του έργου και να είμαστε σε θέση 
να έχουμε πιο πλήρη εκτίμηση της οικονομικής και της ρεαλιστικής αξίας του. 
 

2.7.3 Project Management και Καλή Διακυβέρνηση 
 
Στο δημόσιο τομέα, η επένδυση στη διαχείριση έργου έχει ευθυγραμμιστεί με τη 
διακυβέρνηση. Ο γενικός κανόνας είναι ότι οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις (υψηλές) απαιτήσεις των πολιτών. Με επίκεντρο την 
εξυπηρέτησή τους, χρησιμοποιούν το ΡΜ ως μέσο που συμβάλει στη βελτίωση της 
λογοδοσίας, διαφάνειας, διαχείρισης κινδύνου, στην συνέπεια κατά την εκτέλεση 
εργασίας, στην ορθολογιστική χρήση των πόρων, ικανοποιεί το δημόσιο συμφέρον, 
διευκολύνει την επίτευξη της δημόσιας αξίας, υποστηρίζει τις προσπάθειες των 
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διαχειριστών έργων και προγραμμάτων για την υλοποίηση των οργανωσιακών 
στόχων, (Crawford, Helm 2009; Müller R. 2009), ενώ παράλληλα αναγνωρίζει τα 
συμφέροντα των stakeholders και εστιάζει στην επιστασία, στην ηγεσία και στην 
εκτέλεση εργασίας (Edwards M. & Clough R. 2005).   

Βασιζόμενοι στις αρχές της καλής διακυβέρνησης, μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε 
ότι, απαιτείται μέτρηση της απόδοσης ώστε να επιτυγχάνεται συνεχώς βελτίωση και 
εξέλιξη, σύμφωνα με τον Κύκλο του Deming: Pland-Do-Check-Act. Σύμφωνα με τις 
Αρχές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας6, θα πρέπει μια δημόσια υπηρεσία να εστιάζει σε 
όλους τους stakeholders, στις διαδικασίες, στο ανθρώπινο δυναμικό και στην συνεχή 
βελτίωση και μάθηση. Διαπιστώνοντας τις δυνάμεις, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και 
τους κινδύνους (SWOT analysis), μπορεί να ληφθούν αποφάσεις σε σχέση με τους 
στόχους που έχουν τεθεί ή με σκοπό την επίτευξή τους. Προκειμένου να 
προσδιοριστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην αρχή θα πρέπει να 
τεθούν οι αντικειμενικοί στόχοι: η ανάλυση SMART βοηθάει στο να οριστούν 
συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, πραγματοποιήσιμοι, λογικοί και εντός συγκεκριμένου 
χρονικού ορίζοντα, στόχοι. Εν συνεχεία, να προσδιοριστούν οι πόροι που απαιτούνται, 
ο τρόπος που θα διατεθούν και ποια τα αποτελέσματα που θα παράγουν. Έχοντας 
ορίσει δείκτες αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας (Key Performance Indicators 
– KPI), μπορεί να γίνει αξιολόγηση και να εκτιμηθεί αν και σε ποιο βαθμό 
επιτεύχθηκαν οι αρχικοί στόχοι.  
 
Χρησιμοποιώντας εργαλεία Διοίκησης Ολικής Ποιότητας όπως το Κοινό Πλαίσιο 
Αξιολόγησης, το Μοντέλο Αξιολόγησης Απόδοσης Διαχείρισης Έργων (Project 
Management Performance Assessment Model – PMPA), το European Foundation for 
Quality Management (EFQM) Excellence Model, την Πιστοποίηση βάσει ISO, κ.ά., 
τα οποία συμβάλλουν στον περιορισμό του κύκλου ζωής του έργου, πετυχαίνονται 
καλύτερα αποτελέσματα, σε μικρότερο χρονικό διάστημα και σαφώς με μικρότερο 
κόστος.  
 
Η σωστή διακυβέρνηση είναι αυτή που καταφέρνει την τέλεια ισορροπία μεταξύ των 
περιοριστικών διαδικασιών που αποτρέπουν την κακοδιαχείριση, ενώ ταυτόχρονα 
επιτρέπει στη διοίκηση την ελευθερία να υποστηρίξει την ανάπτυξη και την 
καινοτομία, ώστε να διευκολύνει την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του 
οργανισμού (Too, Weaver 2014). 
 
Πιο αναλυτικά, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, ο Behn (2003, p. 588) 
προτείνει οκτώ λόγους για τους οποίους πρέπει να μετράται η απόδοση στο δημόσιο 
τομέα: να γίνεται αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, να ελέγχεται κατά πόσο 
οι υπάλληλοι εκτελούν σωστά την εργασία τους, να γίνεται καταμερισμός του 
προϋπολογισμού σωστά, να υποκινηθούν οι υπάλληλοι ώστε να βελτιωθούν στην 
εκτέλεση της εργασίας τους, να «διαφημιστεί» η καλή εργασία, να επιβραβευθούν οι 

                                                      
6 Στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα θεσμοθετήθηκε με το Ν.3230/2004 η εφαρμογή των Αρχών 
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και καθιερώθηκε η Διοίκηση Μέσω Στόχων, καθώς και η μέτρηση 
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. 
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«καλές πρακτικές», να προωθηθεί η μάθηση και να επιδιώκεται η –συνεχής - 
βελτίωση. 
 

Eight Purposes that Public Managers Have for 
Measuring Performance 

The purpose The public manager’s question that the performance 
measure can help answer 

Evaluate  How well is my public agency performing? 

Control How can I ensure that my subordinates are doing the right thing?  

Budget On what programs, people, or projects should my agency spend the 
public’s money?  

Motivate How can I motivate line staff, middle managers, nonprofit and for-profit 
collaborators, stakeholders, and citizens to do the things necessary to 
improve performance?  

Promote  How can I convince political superiors, legislators, stakeholders, 
journalists, and citizens that my agency is doing a good job?  

Celebrate What accomplishments are worthy of the important organizational ritual of 
celebrating success?  

Learn  Why is what working or not working?  

Improve What exactly should who do differently to improve performance? 

 
Πηγή:  (Behn 2003) 
 
Πίνακας 3: Οκτώ λόγοι που πρέπει να μετράται η απόδοση στο δημόσιο τομέα  

 
Ο δημόσιος τομέας είναι πολύπλοκος, οι stakeholders πολλοί και με διαφορετικές 
απαιτήσεις και ενδιαφέροντα, οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες επικαλύπτονται, το 
νομοθετικό πλαίσιο μεταβάλλεται, οι πόροι περιορίζονται και ο κίνδυνος 
απορρύθμισης και αποσυντονισμού κατά την εκτέλεση εργασίας, είναι μεγάλος.  
 
Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, ο εντοπισμός των λόγων τυχόν αποτυχίας και ο 
προσδιορισμός τρόπων διόρθωσής τους, η επιτυχία και η ανταμοιβή ως αναγνώρισή 
της, συντελούν στην εύρυθμη λειτουργία, που (όπως προαναφέρθηκε) σκοπό έχει την 
εξυπηρέτηση του πολίτη. Κατά αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η σύγκριση εντός και 
εκτός του οργανισμού, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και θέτονται κριτήρια για 
συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) και προάγεται η βελτίωση και η ανάπτυξη. Η 
αποτελεσματική διαχείριση του έργου είναι απαραίτητη για επιτυχημένη παροχή 
υπηρεσιών. 
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3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

3.1 Το εννοιολογικό μοντέλο των Thomas & Mullaly (2007) 
 

Το αρχικό μοντέλο αναπτύχθηκε το 20057, σε μια προσπάθεια να γίνει περισσότερο 
κατανοητό πώς το ΡΜ δημιουργεί αξία εντός οργανισμού. Σε αυτή την προσπάθεια, 
γίνεται μια απεικόνιση των μεταβλητών εκείνων που πρέπει να μετρηθούν και τη 
σχέση μεταξύ της επένδυσης στο ΡΜ και της δημιουργίας αξίας. Έκτοτε, έχει 
υιοθετηθεί από πολλούς ερευνητές, ή έχει προσαρμοστεί ανάλογα, αφού η αναζήτηση 
της αξίας του ΡΜ συνεχίζεται έως και σήμερα (Thomas, Mullaly 2007).  

 

 

Πηγή: (Thomas, Mullaly 2007, p. 79) 

Εικόνα 6: Conceptual Model of Project Management Value  

 
Οι Thomas & Mullaly προτείνουν το παραπάνω εννοιολογικό μοντέλο, όπου η 
εφαρμογή και η αξία της διαχείρισης έργου ευθυγραμμίζονται εντός του 
οργανωσιακού πλαισίου, διαμέσου της έννοιας "fit".  Εάν το ΡΜ δεν ταιριάζει με το 
οργανωσιακό ή το στρατηγικό ή το ανταγωνιστικό ή το κοινωνικό-πολιτικό 
περιβάλλον, είναι απίθανο να πετύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Επίσης, κάτι που 
συμβαίνει εντός του οργανισμού μπορεί είτε να αποδυναμώσει και να βάλει σε 
κίνδυνο, είτε να διογκώσει τα πιθανά οφέλη από το ΡΜ, ενώ πρέπει να δικαιολογείται 

                                                      
7 Thomas & Mullaly (2005): What’s the benefit? Challenges in Demonstrating the value of project 
management, PMI Congress. Toronto, Canada 
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κάθε καθυστέρηση μεταξύ του χρόνου που δεσμεύεται το ΡΜ να φέρει εις πέρας την 
εργασία και του χρόνου που τελικά επιτυγχάνονται τα οφέλη.  
Προκειμένου να αντιληφθούμε την επίδραση του ΡΜ εντός ενός οργανισμού, 
υπάρχουν τρεις άμεσες επιρροές που θα καθορίσουν εάν πραγματικά επιτυγχάνεται 
αξία:  

Οργανωσιακό πλαίσιο (Organizational context): σε ποιο βαθμό ο οργανισμός 
"αντιλήφθηκε ορθώς" και δημιούργησε ένα πλαίσιο διαχείρισης έργων που είναι 
κατάλληλο για αυτόν και τα είδη έργων που διαχειρίζονται; 

Εφαρμογή ΡΜ (PM Implementation): σε ποιο βαθμό αυτό το πλαίσιο επηρεάζει 
καλύτερα την εκτέλεση του έργου; Είναι οι διαδικασίες πιο αποτελεσματικές, πιο 
αποδοτικές ή πιο ικανές ώστε να εκτελεστούν τα έργα πιο αξιόπιστα; Έχει συντελέσει 
το ΡΜ στη βελτίωση του οργανισμού να εστιάσει στην αγορά ή να διαφοροποιηθεί 
από την υπόλοιπη αγορά; 

Αξία ΡΜ (Value of PM): Σε ποιο βαθμό αυτές οι δυνατότητες του ΡΜ προσφέρουν 
στον περιορισμό του κόστους, στη βελτιστοποιημένη αποτελεσματικότητα ή στην 
αύξηση των εσόδων; Ποια είναι η επιστροφή επί της απόδοσης (ROI) στον οργανισμό 
από την επένδυση στο ΡΜ που δημιούργησε; 

 
Η παρούσα έρευνα βασίζεται σε αυτό το μοντέλο, προσαρμοσμένο  εντός 
κυβερνητικού πλαισίου, σύμφωνα με την αντίστοιχη έρευνα των Crawford & Helm 
(2009) με τίτλο “Government and Governance: The Value of Project Management in 
the Public Sector”, που αποτελεί μέρος της παγκόσμιας έρευνας του ΡΜΙ  “The Value 
of Project Management”.  

Οι Crawford & Helm χρησιμοποίησαν το παραπάνω εννοιολογικό μοντέλο, μόνο που 
ο προσδιορισμός της αξίας έγινε από την οπτική της διακυβέρνησης στο δημόσιο 
τομέα:    

1. Λογοδοσία και διαφάνεια: Διαδικασίες και συστήματα που βοηθούν στη 
λογοδοσία και διαφάνεια εντός δημόσιου τομέα, που λόγω της διαχείρισης 
δημόσιων κονδυλίων, υπόκειται σε εξονυχιστικό έλεγχο, είτε από τους πολίτες, 
είτε από τα ΜΜΕ, γενικώς από stakeholders με συγκρουόμενα συμφέροντα.  

2. Έλεγχος και συμμόρφωση: Σε συνέχεια των παραπάνω, όλοι οι δημόσιοι 
οργανισμοί ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές, Διαχειριστικές Αρχές, 
πολιτικούς, το κοινό, τα ΜΜΕ κ.λ.π. Πρέπει να ελέγχουν και να 
παρακολουθούν χρονοδιαγράμματα και προϋπολογισμό, να χρησιμοποιούν 
δείκτες και, ανάλογα με την πορεία των έργων, να προσαρμόζονται. 

3. Διαχείριση κινδύνου: Οι δημόσιοι οργανισμοί –σε αντίθεση με τον ιδιωτικό 
τομέα- εμφανίζουν ιδιαίτερη αντίσταση στο να παίρνουν ρίσκα. Λόγω του ότι 
διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα, δεν διακινδυνεύουν διότι με το παραμικρό 
ολίσθημα θα εκτεθούν και θα δεχτούν αρνητική κριτική.  

4. Συνέπεια κατά την εκτέλεση: Απαιτείται να υπάρχει συνοχή και συνέπεια 
στη διαχείριση έργων, ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις πολιτικές και 
στρατηγικές που χαράσσονται και συνεχώς να βελτιώνονται.  
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5. Διασφάλιση σχέσης ποιότητας-τιμής: Πρέπει να διασφαλίζεται το μέγιστο 
δυνατό αποτέλεσμα με το ελάχιστο κόστος. Βέβαια, βάσει των αρχών του NPV 
και της εταιρικής διακυβέρνησης, δεν εστιάζουν μόνο στο οικονομικό σκέλος 
αλλά στο αποτέλεσμα, που αυτό είναι η ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών 
και η επίτευξη δημόσιας αξίας. 

6. Συμμετοχή των stakeholders: Περιλαμβάνει τη δημόσια διαβούλευση, την 
συνεργασία με άλλους ενδιαφερόμενους, π.χ. πολίτες, κοινωνικές ομάδες, 
ιδιωτικούς φορείς, ώστε να προσδιορίζονται οι εκατέρωθεν ανάγκες και να 
δημιουργείται πρόσφορο έδαφος για την ικανοποίησή τους. 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε σε προηγούμενες ενότητες, η συμβολή του ΡΜ στην 
υλοποίηση κυβερνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του NPM έχει αναγνωριστεί και 
όλο και περισσότερο ελκύει την προσοχή των οργανισμών. Η αποτελεσματική 
διαχείριση του έργου είναι απαραίτητη για επιτυχημένη παροχή υπηρεσιών.  

4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

4.1 Ερευνητική Προσέγγιση 
 

Όσον αφορά την ερευνητική προσέγγιση, αυτή η έρευνα είναι μια ποιοτική 
(qualitative), περιγραφική (descriptive) και συλλογική (collective) μελέτη 
περιπτώσεων (case study), όπου αναλύονται τα χαρακτηριστικά του κάθε οργανισμού, 
οι διαφορές και οι ομοιότητές τους, γίνεται δηλαδή μια συγκριτική αξιολόγηση. Στην 
ουσία είναι μια αναπαραγωγή του εννοιολογικού μοντέλου των Thomas & Mullaly 
(2007), για τη δημιουργία αξίας εντός οργανισμού με την εφαρμογή ΡΜ.  

Η ποιοτική μελέτη είναι η πλέον κατάλληλη για την συλλογή των δεδομένων που 
απαιτούνται για την παρούσα έκθεση, δεδομένου ότι παρέχει πληροφορίες απ' ευθείας 
από τους ίδιους τους οργανισμούς. Επιπλέον, λόγω της ευελιξίας της, επιτρέπει την 
ανάδειξη ευρημάτων χωρίς περιοριστικό πλαίσιο.  
Πρόκειται για μια περιγραφική μελέτη περίπτωσης, αφού παρέχει περιγραφές των 
οργανισμών και των λειτουργιών τους σε επίπεδο διαχείρισης έργων, ενώ γίνεται 
μελέτη πολλών περιπτώσεων, είτε ταυτόχρονα, είτε διαδοχικά, προκειμένου να 
αποκτηθεί ευρύτερη κατόπτευση των πτυχών της αξίας του project management σε 
οργανισμούς του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα (συλλογική μελέτη περίπτωσης) 
(Μαγγόπουλος 2014) (Μαγγόπουλος 2014). 
 
Ακολουθήθηκαν τα έξι στάδια διεξαγωγής της μελέτης περίπτωσης, που περιγράφει ο 
Yin (2013), όπως φαίνεται παρακάτω: 

  

1. Plan 2. 
Design

3. 
Prepare

4. 
Collect

5. 
Analyze 6. Share
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Στάδιο 1: Plan – Σε αυτό το στάδιο δημιουργήθηκε η βάση για την έρευνα, η επιλογή 
της μεθόδου, δεδομένων του διαθέσιμου χρόνου, του θέματος προς ανάλυση, των 
πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της, όπως και των περιορισμών της 
έρευνας. 

Στάδιο 2: Design – Σε αυτό το στάδιο διευκρινίστηκε τί πρέπει να διερευνηθεί, ο 
σκοπός της εξερεύνησης και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της έρευνας, βάσει 
βιβλιογραφικής ανασκόπησης και προσδιορίστηκαν τα ερωτήματα. 
 
Στάδιο 3: Prepare – Έγινε προσδιορισμός και προσέγγιση των οργανισμών και των 
στελεχών τους, ώστε να συμμετέχουν στην έρευνα. Επιπλέον, συντάχθηκε το 
ερωτηματολόγιο, στάλθηκε στον επιβλέποντα ώστε να εντοπιστούν τυχόν 
προβλήματα κατανόησης και έκφρασης και κατόπιν οδηγιών του, τροποποιήθηκε και 
οριστικοποιήθηκε. 
 
Στάδιο 4: Collect – Πραγματοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις στους οργανισμούς. 
(Περισσότερα για αυτό το στάδιο, στην ενότητα 4.4. «Διαδικασία Συλλογής 
Δεδομένων»). 
 
Στάδιο 5: Analyze – Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, καταγράφηκαν, αναλύθηκαν και 
κωδικοποιήθηκαν, προκειμένου να γίνει ο διαχωρισμός τους σε θεματικές ενότητες. 
Χρησιμοποιήθηκαν λογισμικά MS WORD και MS EXCEL. (Περισσότερα για αυτό 
το στάδιο, στην ενότητα 4.4. «Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων»). Έγινε ολιστική 
περιγραφή του κάθε οργανισμού, καθώς και των επιμέρους αποτελεσμάτων τους. 
Στην συνέχεια έγινε συγκριτική αξιολόγηση και διαπιστώθηκαν τα κοινά τους σημεία 
και οι διαφορές τους. Αυτά τα πρωτογενή στοιχεία, μελετήθηκαν σε σχέση με τα 
δευτερογενή στοιχεία που προέκυψαν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, ώστε να 
διαπιστωθεί κατά πόσο επιβεβαιώνονται και να απαντηθούν τα ερωτήματα της 
έρευνας. 
 
Στάδιο 6: Share – Πραγματοποιήθηκε η ολοκλήρωση της έρευνας, στάλθηκε προς 
έλεγχο από τον επιβλέποντα και αφού διορθώθηκε και οριστικοποιήθηκε, στάλθηκε 
στην Εξεταστική Επιτροπή. Πέραν του καθηγητή και της Εξεταστικής Επιτροπής, το 
υλικό της έρευνας είναι διαθέσιμο και στους οργανισμούς, των οποίων τα στελέχη 
συμμετείχαν στην έρευνα.   
 

4.2 Στρατηγική Συγκρότησης Δείγματος 
 

Η έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση της αξίας ΡΜ σε οργανισμούς του δημόσιου 
τομέα, η επιλογή των οποίων έγινε βάσει γεωγραφικής εγγύτητας, εξασφάλισης 
δυνατότητας πρόσβασης σε αυτούς και των όρων εμπιστευτικότητας. Σύμφωνα με τον 
Yin (2013), η ανάλυση πολλαπλών περιπτώσεων επιτρέπει την αντιγραφή της λογικής 
και αυξάνει εξωτερική εγκυρότητα των πορισμάτων. Για αυτούς τους λόγους, 
επιλέχθηκαν τέσσερις οργανισμοί δημοσίου τομέα, που παρέχουν διαφορετικές 
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υπηρεσίες ο καθένας, οι οποίοι αναφέρονται ως ΟΡΓ1, ΟΡΓ2, ΟΡΓ3 και ΟΡΓ4. Όλοι 
οι οργανισμοί διαχειρίζονται προγράμματα και έργα και έχουν εμπειρία στο θέμα.   
 
Τα πρόσωπα που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις είναι διαφορετικών ειδικοτήτων και 
βαθμίδων, αλλά έχουν ως κοινό παρανομαστή την εξοικείωση, την εμπειρία και την 
ενασχόληση με τη διαχείριση έργων και προγραμμάτων.   

 

4.3 Ανάπτυξη Ερευνητικών Οργάνων 
 

Ο Yin (2013) συνιστά τη χρήση μη δομημένων ή ημιδομημένων συνεντεύξεων σε 
μελέτες περιπτώσεων και αυτό γιατί είναι περισσότερο «καθοδηγούμενες συνομιλίες 
παρά δομημένα ερωτήματα» (Yin 2013, σελ.106). 
 
Το ημιδομημένο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις ανοικτού τύπου δεν θέτει 
περιορισμούς, αφήνοντας τον συντευξιαζόμενο ελεύθερο να διατυπώσει τις σκέψεις 
του. Δίνονται εναύσματα (trigger-questions) σχετικά με τα θέματα ενδιαφέροντος, που 
αποτελούν τον σκελετό της συνέντευξης και ορίζουν ένα πλαίσιο συζήτησης, οπού 
γίνεται εμβάθυνση σε όποιο σημείο επιθυμεί ο συνεντευξιαζόμενος. 

Οι ερωτήσεις που έγιναν ήταν ουσιαστικά οι ερωτήσεις που θέτονται στο 
εννοιολογικό μοντέλο των Thomas & Mullaly (εκτενέστερη αναφορά στην Ενότητα 3. 
«Θεωρητικό Πλαίσιο Έρευνας») στην εκδοχή των Crawford & Helm, σχετικά με το 
Οργανωσιακό πλαίσιο, την Εφαρμογή ΡΜ και την Αξία ΡΜ από την πλευρά της 
Διακυβέρνησης.  

Με βάση την Αρχή της Τριγωνοποίησης, η συλλογή των ποιοτικών δεδομένων 
πραγματοποιήθηκε, πέραν των ημιδομημένων συνεντεύξεων, με συμπληρωματικό 
υλικό που δόθηκε από τους ερωτώμενους, είτε εντύπως, είτε ως ηλεκτρονική 
πληροφόρηση, τα οποία και μελετήθηκαν και αναλύθηκαν.   
 

4.4 Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων 
 

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στους χώρους του κάθε οργανισμού. Με αυτόν 
τον τρόπο δόθηκε η δυνατότητα αλληλεπίδρασης με το προσωπικό και τη διοίκηση, 
κάτι που καθιστά δυνατή την κατανόηση των διαφορετικών προοπτικών της έρευνας, 
αποκομίζοντας άμεση γνώση. 
 
Όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι συμμετείχαν εθελοντικά και πρόθυμα, ενώ κανένας τους 
δεν απέρριψε την πρόσκληση για συνέντευξη. Εξασφαλίστηκαν η ανωνυμία τους και 
οι όροι εμπιστευτικότητας και ενημερώθηκαν ότι, δύναται να έχουν πρόσβαση και να 
έχουν στη διάθεσή τους τα πορίσματα της έρευνας, στην οποία συμμετείχαν.  
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Σε όλους έγινε προφορικά η περιγραφή του σκοπού της έρευνας, ενώ σε κάποιους από 
αυτούς – κατόπιν αιτήματός τους - στάλθηκε e-mail, με το ερωτηματολόγιο. Επίσης, 
ως συμπληρωματικό υλικό, τους ζητήθηκε έντυπο υλικό με πληροφορίες και 
στατιστικά στοιχεία για τον οργανισμό τους, αλλά και περαιτέρω πληροφοριακό υλικό 
αντλήθηκε από την ιστοσελίδα του κάθε οργανισμού. 

Έγινε προσπάθεια συλλογής στοιχείων τόσων όσα ο χρόνος επέτρεψε να 
επεξεργαστούν, δεδομένου ότι η προσέγγιση των συνεντευξιαζόμενων έγινε 
Δεκέμβριο 2017, μήνας «κλεισίματος» οικονομικού έτους με ιδιαίτερο φόρτο 
εργασίας. Οι συναντήσεις αναβλήθηκαν για το νέο έτος και τελικά 
πραγματοποιήθηκαν εννέα συνεντεύξεις μέσα στον Ιανουάριο 2018 και μία που 
πραγματοποιήθηκε 2 Φεβρουαρίου 2018. Διήρκησαν κατά μέσο όρο, 30 λεπτά, οι 
οκτώ από αυτές ηχογραφήθηκαν (εις γνώσιν των ερωτηθέντων), ενώ δύο αρνήθηκαν 
και κρατήθηκαν σημειώσεις. Οι ηχογραφημένες συνεντεύξεις απομαγνητοφωνήθηκαν 
και, εκ των υστέρων, όλες καταγράφηκαν με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
επεξεργάστηκαν και κωδικοποιήθηκαν σε MS WORD, ενώ χρησιμοποιήθηκε MS 
EXCEL για την επεξεργασία και την γραφική απεικόνιση των δεδομένων. 
 
 
 

  ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ   

  ΟΡΓ1 ΟΡΓ2 ΟΡΓ3 ΟΡΓ4   

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 
ΕΡΕΥΝΑ, 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Ο.Τ.Α. 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΝΟΛΑ 

Ανώτερη Διοίκηση 1 1     2 
Project Manager 1 1 1   3 
Διοίκηση 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

1       1 

Υπηρεσία Ελέγχου 
Ποιότητας 

      1 1 

PMO 1 2     3 

ΣΥΝΟΛΑ 4 4 1 1 10 
Πίνακας 4: Σύνοψη των περιπτώσεων και των συνεντεύξεων ανά οργανισμό 
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  ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 
  ΟΡΓ1 ΟΡΓ2 ΟΡΓ3 ΟΡΓ4 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 
ΕΡΕΥΝΑ, 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Ο.Τ.Α. 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

Ανώτερη Διοίκηση 30 7 
Project Manager 13 17 4 
Διοίκηση 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού 18 
Υπηρεσία Ελέγχου 
Ποιότητας 4 
PMO 20 25 

8 

Πίνακας 5: Κατανομή των συνεντευξιαζόμενων βάσει χρόνου εμπειρίας σε ΡΜ ανά οργανισμό 
 
 
 

 

Γράφημα 3: Κατανομή των συνεντευξιαζόμενων βάσει του συνολικού χρόνου εμπειρίας ΡΜ 
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5 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Για κάθε έναν από τους τέσσερις οργανισμούς / μελέτες περιπτώσεων, περιγράφεται 
το ειδικότερο οργανωσιακό τους πλαίσιο, το ιστορικό, η εφαρμογή και η 
αντιλαμβανόμενη αξία (Perceived Value) του Project Management.  

 

Περιγραφές των Οργανισμών / Μελέτης Περιπτώσεων 

 

Οργανισμός 1 (ΟΡΓ1): Οργανωσιακό Πλαίσιο 

Ο Οργανισμός 1 είναι ένας Ερευνητικός Οργανισμός, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων. Ιδρύθηκε το 
2000 και είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και μάλιστα 
βρίσκεται μέσα στη λίστα με τους TOP-20 ερευνητικούς φορείς της Ε.Ε. στην 
προσέλκυση πόρων από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα.   

Ο ΟΡΓ1 έχει λάβει πολλά βραβεία και σημαντικές διακρίσεις όπως το European 
Descartes Prize, European Research Council (ERC) Advanced Grant, Microsoft 
International Contest Prize, the Trading Agents Competition Award και πολλά άλλα. 
Έχει να επιδείξει σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα σε 
ερευνητικές περιοχές με μεγάλο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και την κοινωνία 
όπως: Ενέργεια, Περιβάλλον, Νέα Λειτουργικά Υλικά, Βιομηχανικές Διεργασίες, 
Πληροφορική, Τηλεματική, Τηλεπικοινωνίες, Μεταφορές, Αγροβιοτεχνολογία, 
Επιστήμες Υγείας, Μηχανοτρονική, Αγροτεχνολογία, καθώς επίσης και σε διάφορες 
διαθεματικές επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές που προκύπτουν από τα 
παραπάνω. 

Κάθε χρόνο εκπονούνται πάνω από 250 ερευνητικά έργα, ενώ μέχρι στιγμής έχει 
συμμετάσχει σε περισσότερα από 1.200 (με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνάει 
τα 450 Μ€ και με περισσότερες από 1.100 διεθνείς συνεργασίες) χρηματοδοτούμενα 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεγάλες βιομηχανίες του εξωτερικού (Ευρώπη, Ασία και 
Αμερική) και το Ελληνικό δημόσιο μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας.  

Στην ουσία είναι ένα αυτοχρηματοδοτούμενο ερευνητικό κέντρο, που διασφαλίζει 
ετησίως περίπου 25εκ € από τις παρακάτω πηγές: 

 >30% από διμερή συμβόλαια με τις βιομηχανίες 
 >60% από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα 
 <10% από θεσμική κρατική χρηματοδότηση 

Εργάζονται περισσότερα από 700 άτομα, Διοικητικό, αλλά και, κυρίως, Επιστημονικό 
Προσωπικό.  
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Ο πυρήνας του ΟΡΓ1 είναι η υλοποίηση ερευνητικών έργων. Χωρίς αυτά δεν θα 
υπήρχε. Συνεπώς, υπάρχει κουλτούρα ΡΜ και μάλιστα τη μεταφέρουν στο προσωπικό 
ακόμα και από την πρώτη ημέρα της πρόσληψης. Όλοι γνωρίζουν για τα έργα, την 
σημασία των χρηματοδοτήσεων και έτσι έχουν τη νοοτροπία του ΡΜ.  

Υπάρχει εμπειρία ΡΜ, αλλά όχι με την στενή έννοια του όρου. Υπάρχει ένα ευέλικτο 
πλαίσιο ανάληψης, εκτέλεσης και διαχείρισης έργων.  Όλοι οι ερωτώμενοι είπαν ότι 
δεν ακολουθούνται συγκεκριμένες μέθοδοι και τεχνικές ΡΜ, η δε διαχείριση 
προκύπτει κατά την πορεία του έργου και την παρακολούθησή του ως προς την 
εξέλιξή του, έως να ολοκληρωθεί ο κύκλος ζωής του. 

Τα έργα επιλέγονται ανάλογα με το ερευνητικό αντικείμενο των ινστιτούτων, τις 
προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς, αλλά και βάσει της προ-υπάρχουσας εμπειρίας, 
τις γνώσεις και με τις οικονομικές ανάγκες του κάθε εργαστηρίου (cash-flow).  
Επίσης, υλοποιούν έργα - προγράμματα παροχής υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτων 
που είναι είτε από εταιρίες του εξωτερικού, είτε του εσωτερικού, αν και τα τελευταία 
είναι πλέον περιορισμένα, λόγω της οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα. 

 
Οργανισμός 1 (ΟΡΓ1): Εφαρμογή ΡΜ 

Στον ΟΡΓ1 υπάρχει η Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων (ΡΜΟ), η οποία σε 
συνεργασία με τον επιστημονικό υπεύθυνο (που θεωρείται ο project manager) κάνει 
την οικονομική παρακολούθηση του έργου. Ο επιστημονικός υπεύθυνος, που είναι ο 
«εκκινητής» του έργου, θεωρητικά κάνει διαχείριση, χωρίς να βασίζεται σε τεχνικές 
ΡΜ. Αυτός έχει την όλη ευθύνη του προγράμματος, οικονομικού και επιστημονικού. 
Επιπλέον, ορίζεται και ένας διοικητικός υπάλληλος ως υπεύθυνος για την οικονομική 
παρακολούθηση. Όταν θα προκύψει ανάγκη για προμήθεια οργάνων, υλικών, κλπ, οι 
εργασίες εκτελούνται από το λογιστήριο, κατόπιν οδηγιών του επιστημονικού 
υπευθύνου. Οπότε, όλα τα τμήματα συνδέονται κατά την εκτέλεση του έργου. 
 
Συντάσσονται ενδιάμεσες εκθέσεις (ανά 6μηνο, έτος ή 18μηνο) και προς το τέλος του 
έργου γίνεται μια γενική αξιολόγηση. Βασική επιδίωξη είναι να έχει γίνει πλήρης 
απορρόφηση κονδυλίων και να έχει επιτευχθεί το φυσικό αντικείμενο.  
 
Η παρακολούθηση γίνεται χρησιμοποιώντας Σύστημα Ενδοεπιχειρησιακού 
Σχεδιασμού (Enterprise Resource Planning – ERP)  SAP, ΕXCEL και παράλληλα 
υπάρχει ένα custom made software, που διευκολύνει την παρακολούθηση, τόσο των 
χρονοδιαγραμμάτων, αλλά και της κατανομής ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων. 

Δεν χρησιμοποιούνται μέθοδοι ΡΜ, παρά μονάχα διάγραμμα GANTT.  

«Ότι δεν απαιτείται από Ε.Ε. και Διαχειριστική Αρχή, δεν τα μαθαίνουν ή δεν τα 
κάνουν» (Project Manager, ΟΡΓ1) 

Κατά διαστήματα γίνονται σεμινάρια για το προσωπικό σχετικά με καινούργιες 
διαδικασίες για τη διαχείριση έργων που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά 
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δεν υπάρχει ένα Knowledge System Base. Υπάρχει υψηλό ποσοστό εξειδίκευσης, 
αλλά επίσης υπάρχει ετερογένεια μεταξύ των εργαζομένων. 

 

Οργανισμός 1 (ΟΡΓ1): Αντιληπτή Αξία (Perceived Value) από την εφαρμογή 
Project Management 

Ως ερευνητικό κέντρο που υλοποιεί έργα και προγράμματα, η διαχείριση αυτών είναι 
ο πυρήνας για τη λειτουργία του: είναι ο λόγος που υπάρχει. 

Επενδύοντας στη διαχείριση έργων και αντιλαμβανόμενοι από νωρίς την αξία της, 
κατάφεραν να ανεβάσουν το κέντρο στην κορυφή, αλλά, ακόμα πιο δύσκολα τώρα, 
πρέπει να διατηρήσουν την καλή φήμη του.  

Παρόλα αυτά ο Project Manager και το στέλεχος της Διοίκησης Ανθρώπινου 
Δυναμικού, θεωρούν ότι υπάρχει πολλή γραφειοκρατία και τελευταία, και 
ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Αντιλαμβάνονται ότι ως ένα βαθμό πρέπει να γίνονται τα 
απαραίτητα για να υπάρχει διαφάνεια και είναι φυσικό επόμενο, αφού πρόκειται για  
οργανισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εντούτοις θεωρούν ότι υπάρχει πολλή 
γραφειοκρατία, ακόμα και για τα πολύ μικρά έργα. 

«Η γραφειοκρατία έχει ενισχυθεί σε βαθμό κακουργήματος» (Project Manager, ΟΡΓ1) 

Δεδομένου ότι κανένα έργο δεν αναπτύσσεται σε ιδανικό περιβάλλον, φροντίζουν να 
προβλεφθούν οι πιθανοί παράγοντες που θα θέσουν το έργο, είτε εκτός 
προϋπολογισμού, είτε εκτός χρονοδιαγράμματος, διότι δεν θέλουν να διακινδυνέψουν 
τη φήμη του κέντρου.  

Επιδιώκεται η συνέπεια κατά την εκτέλεσή του έργου, χωρίς όμως τυποποιημένες 
διαδικασίες. Η παρακολούθηση ενός έργου, πέρα τις υποχρεωτικές διεργασίες που 
επιβάλλονται, γίνεται εμπειρικά. Διασφαλίζουν το ερευνητικό έργο πιστοποιώντας την 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αφού πολλά από τα εργαστήρια του κέντρου 
έχουν πιστοποιηθεί ή είναι στη διαδικασία απόκτησης πιστοποίησης (ISO 9002 και 
ΕΝ 45001). Υπάρχει όμως μερίδα υπαλλήλων που θεωρούν τις πιστοποιήσεις 
περιττές, γιατί απαιτούν πολλή γραφειοκρατία, «χαρτούρα» και επιπλέον φόρτο, για 
ένα αμφίβολο αποτέλεσμα που διαρκεί 5 χρόνια. 

Τηρώντας διαδικασίες ΡΜ επιτυγχάνεται ως επί τω πλείστον η επίτευξη των μέγιστων 
αποτελεσμάτων, με το διαθέσιμο budget, χωρίς να χρειαστεί επιπλέον χρηματοδότηση 
από ίδια έσοδα.  

Δεδομένου ότι το κέντρο είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και σε μισθολογικό 
επίπεδο δεν ισχύει η αρχή της ανταγωνιστικότητας, όσοι εργάζονται δεν επιδιώκουν 
υψηλές χρηματικές απολαβές, αλλά κυρίως τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους και 
την περαιτέρω εξέλιξή τους. Η δέσμευση του προσωπικού στην έρευνα είναι 
αποτέλεσμα θέλησης για αυτοβελτίωση, που ενθαρρύνεται στον οργανισμό, αφού 
πρόκειται για οργανισμό μάθησης.  
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Ίσως για το ευρύ κοινό η έννοια της έρευνας να είναι κάτι αόριστο και για κάποιους 
ίσως περιττό, αφού δεν εισπράττουν άμεσα τα οφέλη της. Τα προγράμματα όμως που 
υλοποιούνται στο κέντρο έχουν κοινωνικό όφελος. Ενδεικτικά αναφέρονται, οι 
πίνακες στις στάσεις των λεωφορείων ΟΑΣΘ που ενημερώνουν το κοινό για τις 
γραμμές, και τις ώρες άφιξης των λεωφορείων, ή οι εφαρμογές για SMART House, 
που βελτιώνουν το επίπεδο ζωής, ή το καθαρό περιβάλλον με τη χρήση καθαρότερης 
βενζίνης, ή με ανακυκλώσιμες πηγές ενέργειας. Όλα αυτά εμπίπτουν στο ερευνητικό 
αντικείμενο του ΟΡΓ1, προσφέροντας στο δημόσιο συμφέρον, μέσω της καινοτομίας 
και της ανάπτυξης.  

 

Οργανισμός 2 (ΟΡΓ2): Οργανωσιακό Πλαίσιο 

Ο Οργανισμός 2 είναι ένας Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) στο 
Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Είναι ένας αστικός Δήμος με πληθυσμό 
περίπου 92.000. Στο τελευταίο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΟΡΓ2, αναφέρονται 
διάφορα προγράμματα προς εκπόνηση στον τομέα των υποδομών και του 
περιβάλλοντος, της κοινωνικής πολιτικής, της παιδείας και του αθλητισμού, του 
πολιτισμού, της τοπικής κοινωνίας, της απασχόλησης κ.λ.π. Υπάρχει δηλαδή μεγάλη 
διαφοροποίηση των έργων που υλοποιούνται, από τα οποία κάποια χρειάζονται μέχρι 
και 4 έτη για την υλοποίησή τους και άλλα έργα /soft δράσεις έχουν διάρκεια 2 έτη, 
ενώ υπάρχει και πρόγραμμα που «τρέχει» εδώ και 14 χρόνια.  

Η χρηματοδότηση προέρχεται από διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα, προγράμματα 
δημοσίων επενδύσεων ή επιχορηγήσεις (ΕΣΠΑ, ΣΑΤΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ κ.ά.). 
Σαφώς οι πόροι έχουν πλέον περιοριστεί αρκετά και  οι  δυσκολίες  στην  εξεύρεση  
άλλων  πόρων  αποτελούν  σημαντικό  ανασταλτικό  παράγοντα  της  
χρηματοδότησης  και  της  υλοποίησης  ακόμα και μικρών έργων. Αυτήν την περίοδο 
υλοποιούνται τρία έργα ΕΣΠΑ (εν αναμονή άλλων τεσσάρων έργων προς ένταξη), το 
πρόγραμμα REACT, με χρηματοδότηση από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, δύο 
έργα με χρηματοδότηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, προγράμματα κοινωνικής 
πολιτικής όπως ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΣΙΤΙΣΗ, Προνοιακά Επιδόματα, 
Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ προώθησης της απασχόλησης και διάφορα 
τεχνικά και βελτιωτικά έργα ανάπλασης, με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.  

Παρότι υλοποιεί έργα και προγράμματα, δεν υπάρχει κουλτούρα ΡΜ με την στενή 
έννοια. Γίνεται παρακολούθηση και έλεγχος εμπειρικά, χωρίς καμία θεωρητική βάση. 
Η έλλειψη στρατηγικής στον οργανισμό, η έλλειψη ενός οραματικού πλαισίου και η 
έλλειψη πολιτικών, που είναι στη βάση εφαρμογής κάθε συστήματος ΡΜ, οδηγούν και 
στην έλλειψη αξιακού πλαισίου, το οποίο θα περιελάβανε και τη διαχείριση έργων και 
προγραμμάτων. Σε αυτό συντελεί τόσο η πολυνομία και κακονομία, όσο και η ίδια η 
διάρθρωση της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα που είναι καθετοποιημένη. 
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Οργανισμός 2 (ΟΡΓ2): Εφαρμογή ΡΜ 

Στο πλαίσιο των προσφερόμενων υπηρεσιών, ο οργανισμός αναλαμβάνει και υλοποιεί 
έργα. Η Νομοθεσία που διέπει τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οι οδηγίες 
των Διαχειριστικών Αρχών, επιβάλλουν την εφαρμογή ΡΜ. Η διαχείριση όμως γίνεται 
εμπειρικά, χωρίς τη χρήση μεθόδων ή συγκεκριμένων εργαλείων ΡΜ. 
Αποσπασματικά χρησιμοποιούνται λογισμικά προγράμματα (MS EXCEL, λογισμικό 
παρακολούθησης τεχνικών έργων) ή καταρτίζεται GANTT CHART (ως 
προαπαιτούμενο κατά την υποβολή πρότασης) ή τηρείται ημερολόγιο έργου 
(υποχρεωτικό στα έργα ΕΣΠΑ). Ορίζονται ad-hoc ομάδες έργων, που μαζί με τον 
επικεφαλής (ο οποίος έχει την ευθύνη του έργου) κάνουν παρακολούθηση του 
φυσικού αντικειμένου, ενώ σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες, κάνουν την 
οικονομική παρακολούθηση.  

Παρότι αναγνωρίζουν ότι οι καινούργιοι νόμοι (όπως Ν.3240/04, Ν.6349/16, περί 
Διοίκησης Μέσω Στόχων – Μ.Β.Ο.) ορίζουν ένα θεσμικό πλαίσιο προς αυτή την 
κατεύθυνση, εντούτοις στην πράξη δεν λειτουργεί. Ο ΟΡΓ2 ήταν από τους πρώτους 
Δήμους που δημιούργησε Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, αποτελούμενο 
από το Γραφείο Προγραμματισμού και το Γραφείο Ποιότητας και Αποδοτικότητας. 
Έχει συμβουλευτικό και υποστηρικτικό ρόλο για τμήματα και υπηρεσίες εντός του 
οργανισμού που θέλουν να υποβάλλουν προτάσεις για έργα και γενικά συμβάλλει 
στην ομαλή διεξαγωγή των έργων. Το τμήμα όμως σήμερα έχει υποβαθμισμένο ρόλο. 
Σαν αποτέλεσμα της τελευταίας κινητικότητας, το τμήμα υποστελεχώθηκε, 
καταργώντας το Γραφείο Ποιότητας και Αποδοτικότητας, με μόνο δύο μόνιμους 
υπαλλήλους και με εμβόλιμο προσωπικό οκτάμηνων συμβάσεων. Επιπλέον, δεν 
υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό, αλλά και ούτε επιμορφωμένο. Ακόμα και αν 
υπάρχει, δεν τοποθετείται σε θέσεις βάσει των γνώσεών τους, αλλά της προϋπηρεσίας 
τους ή των εκάστοτε αναγκών της υπηρεσίας, ενώ δεν υπάρχει συγκεκριμένο 
πρόγραμμα επιμόρφωσης για αυτόν τον σκοπό. Απόρροια της έλλειψης κουλτούρας 
ΡΜ, δεν θεωρείται ως ανάγκη και για αυτό δεν υπάρχει πρόβλεψη.  

«Το προσωπικό πρέπει δυναμικά να εκπαιδεύεται και να μην μένει στάσιμο αλλά να 
κάνει rotation, ώστε να διατηρεί το ενδιαφέρον του» (ΡΜΟ, ΟΡΓ2). 

Όσον αφορά στην επιλογή των προγραμμάτων και έργων, αυτή γίνεται χωρίς 
κριτήρια. Δεν γίνεται εντοπισμός των αναγκών που χρειάζεται να καλυφθούν με την 
υλοποίηση ενός έργου, αλλά αντιθέτως, γίνονται υποβολές προτάσεων ανάλογα με τα 
έργα που προκηρύσσονται. Αυτό ισχύει και για τα τεχνικά έργα, αλλά υπάρχει και μια 
διαφοροποίηση, όπου προηγούνται μελέτες βάσει των προσδιορισμένων αναγκών. 
Υπάρχουν επίσης «πολιτικές πιέσεις για έργα τρανταχτά – να φαίνονται» (ΡΜΟ, 
ΟΡΓ2).  

Η γενικότερη αντίληψη είναι ότι όλα τα έργα είναι ευπρόσδεκτα, διότι βοηθούν στην 
αναβάθμιση του οργανισμού αλλά και του επιπέδου ζωής των πολιτών. Πάντως, λόγω 
οικονομικής κρίσης και των περικοπών των κρατικών χρηματοδοτήσεων, επιλέγονται 
έργα που μεν έχουν κοινωνικό όφελος, αλλά και που χρηματοδοτούνται 100%. Αυτό 
που τονίστηκε από όλους, είναι η ύπαρξη πολυνομίας και κακονομίας, καθώς 
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υπάρχουν επικαλυπτόμενοι νόμοι και ασάφειες. Η δυσκολία ερμηνείας των νόμων και 
οι συνεχόμενες τροποποιήσεις αυτών, αυξάνουν τον κίνδυνο παρατυπιών και 
απένταξης των έργων.  

 

Οργανισμός 2 (ΟΡΓ2): Αντιληπτή Αξία (Perceived Value) από την εφαρμογή 
Project Management 

Η διαπίστωση ότι, η όποια (αν και επιβεβλημένη από τις πηγές χρηματοδότησης και 
τη Νομοθεσία) εφαρμογή ΡΜ, συμβάλει στη διαφάνεια, ήταν κοινή για όλους 
ερωτώμενους του ΟΡΓ2. Η υποχρέωση ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ όλων των 
σημαντικών αποφάσεων, από την ανάληψη της υποχρέωσης μέχρι την σύμβαση και 
την παράδοση του έργου, η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, τα τεχνικά δελτία και 
οικονομικές εκθέσεις ανά στάδια του έργου, καθιστούν πιο εύκολο τον έλεγχο, ενώ 
ταυτόχρονα έχουν όλοι πρόσβαση στην πληροφόρηση. Παραδέχονται εντούτοις, ότι η 
γραφειοκρατία δεν εξαλείφθηκε, ενώ προστέθηκε και η ηλεκτρονική γραφειοκρατία, 
προσθέτοντας επιπλέον φόρτο εργασίας. 

Φροντίζουν για τη μείωση του ρίσκου, μια που θεωρούνται υπόλογοι και δεν θέλουν 
να διακινδυνέψουν τις θέσεις τους, ούτε να εκτεθούν στην αρνητική κριτική. 
Συγκεκριμένα, για τα τεχνικά έργα ΕΣΠΑ είναι υποχρεωτική η κατάθεση 
προμετρητικών σχεδίων, όπου αναλύονται τα επιμέρους στάδια και οι δαπάνες τους. 
Αυτή η πρόβλεψη βοηθάει στην συνέπεια κατά την εκτέλεση του έργου, που ναι μεν 
είναι περιοριστική, χωρίς περιθώρια ευελιξίας, από την άλλη όμως ελαχιστοποιεί τους 
κινδύνους.  

Ειδικά στα έργα ΕΣΠΑ γίνεται ούτως ή άλλως ποιοτικός έλεγχος από ανεξάρτητη 
αρχή «Εξειδικευμένος Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου – ΕΣΠΕΛ», οπότε 
διασφαλίζεται η ποιότητα. Το ύψος της χρηματοδότησης βέβαια είναι συγκεκριμένο 
και έτσι δεν υπάρχει η σχέση ποιότητας-τιμής, όπως ενδεχομένως ισχύει στον ιδιωτικό 
τομέα.  

Η ισχύουσα Νομοθεσία όμως, υπαγορεύει την επιλογή του αναδόχου, βάσει του 
μοναδικού κριτηρίου που είναι η χαμηλότερη τιμή ή η χαμηλότερη έκπτωση. Αυτό το 
μοναδικό οικονομικό κριτήριο ελλοχεύει κινδύνους ως προς την ποιότητα. 

Ως δημόσιος οργανισμός, χαρακτηρίζεται από έλλειψη ευελιξίας, εξειδίκευσης, με 
καθορισμένα πλαίσια δράσης, ενώ λείπει η αποδοτική συνεργασία σε διϋπηρεσιακό ή 
διατμηματικό επίπεδο, που έχει ως αποτέλεσμα τη δυσχέρεια να ανταποκριθεί στις 
ανάγκες των πολιτών. Η δέσμευση των υπαλλήλων είναι περιορισμένη, λόγω της 
έλλειψης κινήτρου. Η εργασία τους δεν αναγνωρίζεται και δεν επιβραβεύεται. 
Μάλιστα τις περισσότερες φορές δεν τους κοινοποιείται το αποτέλεσμα και 
αισθάνονται εκτός της διαδικασίας. Η δε υποκίνηση αποτελεί υπόθεση ατομική, αφού 
έγκειται στο χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία του υπαλλήλου.  
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«Διαβούλευση υπάρχει ως τυπική συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων. Δεν υπάρχει 
θέληση συμμετοχής. Οφείλεται κυρίως στους οργανισμούς γιατί είναι ‘αυτιστικοί’ και 
επιπλέον δεν γνωρίζουν πώς να το επικοινωνήσουν» (Ανώτερη Διοίκηση, ΟΡΓ2). 

«Στον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ αναφερόταν η Επιτροπή Διαβούλευσης ως διαμεσολαβητής 
μεταξύ των πολιτών και της δημόσια διοίκησης, ώστε η τελευταία να κάνει 
επιχειρησιακό σχεδιασμό. Δυστυχώς κατάντησε Επιτροπή Σφραγίδας, χωρίς κύριο έργο» 
(ΡΜΟ, ΟΡΓ2). 

Πλέον, υπάρχει μία έντονη σύγκριση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και ο 
πολίτης διαπιστώνει ότι το δημόσιο δουλεύει για το δημόσιο και όχι για αυτόν. Αυτό 
οδηγεί στην αρνητική κριτική και συνεπακόλουθα, στην έλλειψη εμπιστοσύνης στους 
Δημόσιους Οργανισμούς. 

«Η δυσπιστία των πολιτών παραμένει και αυτό είναι μια παγιωμένη κατάσταση που 
διορθώνεται με το γενικότερο κυβερνητικό πλαίσιο, εντός του οποίου λειτουργεί η 
Δημόσια Διοίκηση» (Project Manager, ΟΡΓ2). 

Όλοι οι ερωτώμενοι συμφώνησαν ότι αν εφαρμόζονταν μέθοδοι και εργαλεία ΡΜ, τα 
οφέλη θα ήταν πολλαπλάσια, τόσο από πλευράς οργανισμού, όσο και από πλευράς 
δημοσίου συμφέροντος. Η ανάπτυξη, η πρόοδος, η εξοικονόμηση πόρων, η βελτίωση 
της ποιότητας ζωής του πολίτη, είναι μόνο μερικά από αυτά.  

 

Οργανισμός 3 (ΟΡΓ3): Οργανωσιακό Πλαίσιο 

Ο ΟΡΓ3 είναι ο νεότερος οργανισμός από τις μελέτες περιπτώσεων που εξετάζονται. 
Συστάθηκε το 2012, όπως ορίζει ο Ν. 3852/ 2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 
ειδικότερα το άρθρο 104, που προβλέπει την συγχώνευση συνδέσμων διαχείρισης 
απορριμμάτων σε ένα φορέα ανά περιφέρεια. Είναι ΝΠΔΔ και αρμοδιότητά του είναι 
η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, η διαχείριση του χώρου υγειονομικής 
ταφής και η δημιουργία νέων σύγχρονων υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων, 
στο πλαίσιο του περιφερειακού σχεδιασμού. Βασική στόχευση του ΟΡΓ3 είναι η 
εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης και μείωσης της παραγωγής απορριμμάτων, 
η ανάπτυξη της διαλογής στην πηγή και η επαναξιοποίηση των απορριμμάτων, όσο 
γίνεται εγγύτερα στον παραγωγό και στον πολίτη, και η προώθηση των έργων 
μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων με αξιοποίηση των πρώτων 
υλών και της ενέργειας. Επιπλέον, στο πλαίσιο ανάπτυξης κουλτούρας διαχείρισης 
απορριμμάτων ο ΟΡΓ3 σχεδιάζει και εφαρμόζει προγράμματα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης και δράσεις ενημέρωσης των πολιτών, σχετικά με τη διαχείριση των 
απορριμμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος.  

Περιλαμβάνει επτά περιφερειακές ενότητες: Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, 
Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής και έχει ως έδρα την περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας. 
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Πηγές χρηματοδότησης είναι: 

Α) Η ετήσια εισφορά των Δήμων και οι εισπράξεις από το αντίτιμο των υπηρεσιών 
που παρέχουν προς τρίτους  

Β) Κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες 

Γ) Έσοδα από την δική του περιουσία, καθώς και από την συμμετοχή του σε 
προγράμματα 

Δ) Έσοδα και πιθανές ενισχύσεις από συλλογικά συστήματα 

Ε) Οι πρόσοδοι από φόρους, τέλη, δικαιώματα που επιβάλλονται υπέρ του συνδέσμου 

ΣΤ) Λοιπά έσοδα από κάθε πηγή, όπως από την εμπορία υλικών, βιοαερίου και 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πρόστιμα που επιβάλλονται για την καθυστερημένη 
καταβολή εισφορών των Ο.Τ.Α. ή λοιπών πελατών κ.ο.κ. 

Έχει υλοποιήσει έργα κατασκευής, επέκτασης και βελτίωσης εγκαταστάσεων 
διαχείρισης απορριμμάτων σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, ενώ υπάρχουν και άλλα 
υπό κατασκευή.  

Λόγω του ότι συστάθηκε μετά από συνένωση πολλών μικρών φορέων, οι οποίοι δεν 
εφάρμοζαν ΡΜ και του ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι είναι υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης, με λιγοστό επιστημονικό προσωπικό, η εμπειρία σε ΡΜ είναι 
ανύπαρκτη. Για αυτό, είναι μεγαλύτερη η ανάγκη για καθοδήγηση στη διαχείριση 
έργων.  

Η επιλογή των έργων βασίζεται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης 
Αποβλήτων, αλλά οι προτεραιότητες γίνονται κυρίως με πολιτικά κριτήρια. Τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΡΓ3, είναι αιρετοί που προέρχονται από τους 
Δήμους-Μέλη του, ασκούν έντονες πολιτικές πιέσεις εντός του οργανισμού, 
καθιστώντας κάθε τακτική ΡΜ περιττή. 

 

Οργανισμός 3 (ΟΡΓ3): Εφαρμογή ΡΜ 

Ο ΟΡΓ3 αναγνωρίζοντας την σημασία του ΡΜ στην ανάπτυξη και στην βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, συστήνουν Τμήμα Προγραμμάτων και Έργων. Η λειτουργία 
του, πέρα του ότι είναι επιτακτική, επιβάλλεται και από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό 
Διαχείρισης Αποβλήτων – για αυτό και οι αιρετοί θα αναγκαστούν να το δεχτούν. 

Τα έργα που υλοποιούνται αυτή την στιγμή ελέγχονται και παρακολουθούνται από 
την εκάστοτε Διεύθυνση και Τμήμα, με τον Πρόεδρο του οργανισμού στην κορυφή 
της πυραμίδας. Το τεχνικό κομμάτι παρακολουθείται από το τμήμα που είναι 
υπεύθυνο για τις κατασκευές, ενώ το οικονομικό, από τις οικονομικές υπηρεσίες. 
Ακόμα και σήμερα, δεν υπάρχει προγραμματισμός και συνεννόηση σε διατμηματικό 
επίπεδο, αφού η διαχείριση γίνεται αποσπασματικά: άλλο τμήμα κάνει τη μελέτη, 
άλλο παρακολουθεί την εκτέλεση, άλλο επιβλέπει τη λειτουργία του, άλλο 
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αναλαμβάνει το διαδικαστικό κομμάτι. Αυτό δημιουργεί καθυστερήσεις και θέτει σε 
κίνδυνο το έργο.  

Η χρήση εργαλείων είναι ανύπαρκτη, δεδομένου ότι δεν χρησιμοποιείται κάποιο, ενώ 
αξιοσημείωτο είναι ότι, ακόμα και για την καθημερινή λειτουργία της ζύγισης των 
απορριμμάτων,  δεν υπάρχει λογισμικό παρά γίνονται όλα «στο χέρι». Εάν υπήρχε ένα 
λογισμικό για τα ζυγολόγια, θα καταχωρούνταν στη βάση, στην οποία θα είχαν 
πρόσβαση όλες οι διευθύνσεις, θα γινόταν καλύτερη παρακολούθηση και θα δίνονταν 
άμεσα και έγκυρα στατιστικά στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτυγχάνονταν 
διαφάνεια. 

Η εκπαίδευση των υπαλλήλων γίνεται αποσπασματικά, χωρίς πρόγραμμα και ειδικό 
σκοπό. Διαπιστώνεται η ανάγκη προσδιορισμού των ελλείψεων στην επιμόρφωση και 
στοχευμένα να διοργανώνονται από τον οργανισμό αντίστοιχα σεμινάρια, ή κύκλοι 
εκπαίδευσης. 

Οργανισμός 3 (ΟΡΓ3): Αντιληπτή Αξία (Perceived Value) από την εφαρμογή 
Project Management 

Η αξία του ΡΜ είναι αναγνωρισμένη στον ΟΡΓ3. Η εφαρμογή ΡΜ θα συμβάλλει στην 
σωστή εκτέλεση του έργου, σε μικρότερο χρονικό ορίζοντα. Όσο πιο γρήγορα 
τελειώσει ένα έργο, τόσο ποιο γρήγορα θα υπάρξουν αποτελέσματα. Συμβάλλει 
δηλαδή στη μείωση του κύκλου ζωής του έργο. Για αυτό η δημιουργία του Τμήματος 
Προγραμμάτων και Έργων θεωρείται παραπάνω από απαραίτητη.  

Η διαφάνεια και η λογοδοσία τόσο σε διαδικασίες, όσο και σε έγγραφα υπάρχει, αφού 
οι οικονομικοί έλεγχοι το επιβάλλουν. Η ανυπαρξία όμως ενός ολοκληρωμένου 
λογισμικού, οδηγεί σε χρονοβόρες διαδικασίες και απώλεια πολύτιμου εργασιακού 
χρόνου.  

Η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ζωής του πολίτη είναι οι 
πρώτιστοι σκοποί του ΟΡΓ3. Το γεγονός του ότι τα αποτελέσματα είναι άυλα, 
επιφέρει δυσκολία στην οικονομική αποτίμηση. Για αυτό είναι δύσκολο να 
διαπιστωθεί η σχέση ποιότητας-τιμής. Με τους κατάλληλους δείκτες μέτρησης, θα 
είναι εφικτή αυτή η αποτίμηση. 

Οι πολίτες συμμετέχουν σε δράσεις που κατά καιρούς οργανώνει ο ΟΡΓ3, αλλά δεν 
συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, ενώ οι αιρετοί ασκούν πολιτικές πιέσεις, ο 
καθένας για τα δικά του πολιτικά συμφέροντα.  

Αδιαμφισβήτητα, τα έργα του ΟΡΓ3 προσφέρουν καθαρότερο περιβάλλον, 
προστατεύουν την υγεία των πολιτών, εξοικονομούν πόρους και συμβάλλουν στην  
ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας. Η διαχείριση έργων θα βοηθήσει στην επίτευξη 
των στόχων του οργανισμού και στην εφαρμογή καλών πρακτικών διαχείρισης. 
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Οργανισμός 4 (ΟΡΓ4): Οργανωσιακό Πλαίσιο 

Ο Οργανισμός 4 (ΟΡΓ4) είναι ένα νοσοκομείο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. 
Αποτελεί μία νοσοκομειακή μονάδα με λειτουργικότητα και υψηλές προδιαγραφές 
σχεδιασμού και τεχνολογίας,  η οποία προσφέρει υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης, 
θεραπείας και αποκατάστασης. Σύμφωνα με στοιχεία του 2016, στον ΟΡΓ4 
εργάζονται περίπου 1.502 άτομα (484 ιατροί, 681 νοσηλευτές, 337 λοιπό προσωπικό), 
με επιπλέον 130 επιστημονικούς συνεργάτες και 160 λοιπούς απασχολούμενους. 
Μετά από δεκαοκτώ και πλέον χρόνια λειτουργίας, η παροχή υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας είναι καθολικά αναγνωρισμένη, αφού θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα 
νοσηλευτικά Ιδρύματα της Ευρώπης. Σήμερα συνεχίζει να παρακολουθεί τις 
τεχνολογικές εξελίξεις, ώστε να έχει τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας (Added Value Services). 

Η στρατηγική λειτουργίας του ΟΡΓ4 βασίζεται στην συνεχής υιοθέτηση νέων μέτρων 
και πρακτικών για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών παροχής υγείας, στην 
αύξηση της παραγωγικότητας – βελτίωση ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών, στην 
προώθηση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας, στην εκπαίδευση και 
ανάπτυξη του προσωπικού, στη μείωση του χρόνου νοσηλείας των ασθενών και στη 
βελτίωση της χρηματοοικονομικής λειτουργίας.  

Για την επίτευξη όλων των παραπάνω, προβλέφθηκε η ύπαρξη Διεύθυνσης Ελέγχου 
Ποιότητας, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της από το Μάιο 2003. Έχει ως αποστολή 
την εισαγωγή, την υποστήριξη και τον συντονισμό πρωτοβουλιών διαχείρισης 
ποιότητας, έτσι όπως αυτές απαντώνται σε σύγχρονους οργανισμούς παροχής 
υπηρεσιών υγείας σε διεθνές επίπεδο. Ανάμεσα στους σκοπούς της Διεύθυνσης είναι η 
αποτελεσματική προετοιμασία τμημάτων, κλινικών, εργαστηρίων και μονάδων για 
την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), τα οποία μπορούν να 
πιστοποιηθούν κατά ISO 9001, η υποστήριξη και καθοδήγηση πιστοποιημένων 
τμημάτων προκειμένου να διατηρούν το πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO 9001 
μέσα από συνεχή βελτίωση των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζουν 
και η εκπαίδευση του προσωπικού στις σύγχρονες αρχές της Διοίκησης Ολικής 
Ποιότητας. 

Παρόλα αυτά η κουλτούρα ΡΜ εντός του οργανισμού δεν είναι ανεπτυγμένη. Γίνεται 
διαχείριση έργων, αλλά διατομεακά, δηλαδή ο κάθε τομέας φροντίζει για τις ανάγκες 
και τους επιμέρους σκοπούς του, υποβάλλοντας προτάσεις για έργα που θα τις 
καλύψουν. Στο πλαίσιο συνεχούς αυτοβελτίωσης, διαπιστώνονται τα κενά που 
υπάρχουν και αναζητούνται τα αντίστοιχα έργα. Επίσης, ανάλογα με τους στόχους του 
Υπουργείου Υγείας, μπορεί το τελευταίο να υποδείξει έργα που χρειάζονται να 
υλοποιηθούν.  Ο ΟΡΓ4 προάγει και την έρευνα παράλληλα με το κλινικό έργο, για 
αυτό  υλοποιεί επιπλέον και ερευνητικά προγράμματα.  

Οργανισμός 4 (ΟΡΓ4): Εφαρμογή ΡΜ 

Για τη διαχείριση έργων και προγραμμάτων του ΟΡΓ4 δεν υπάρχει συγκεκριμένο 
ΡΜΟ, αλλά γίνεται αποσπασματικά ανά τομέα. Ορίζονται ομάδες έργων με έναν 
επικεφαλή, οι οποίες σχεδιάζουν, επιβλέπουν και ελέγχουν τα έργα τους. Οι 
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αρμοδιότητες είναι καθορισμένες εντός των ομάδων, ενώ δεν χρησιμοποιούνται 
συγκεκριμένες μέθοδοι και όλα γίνονται εμπειρικά και αποσπασματικά. 
Χρησιμοποιείται Σύστημα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού (Enterprise Resource 
Planning – ERP) SAP, που διατρέχει οριζόντια το σύνολο των δραστηριοτήτων του 
Νοσοκομείου, για καλύτερη διαχείριση και πληροφόρηση. 

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην εκπαίδευση, η οποία αποτελεί μέρος της κουλτούρας 
του ΟΡΓ4 ως «δια βίου μάθησης» οργανισμός, ακολουθώντας στρατηγική 
εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Επιδιώκεται η συνεχής προσαρμογή των γνώσεων και 
δεξιοτήτων των εργαζομένων χρησιμοποιώντας εργαλεία εκπαίδευσης όπως: On the 
job training (εκτελώντας τη συγκεκριμένη εργασία), Coaching (καθοδήγηση), 
Rotation (εναλλαγή θέσης εργασίας), ή Talent Management (εσωτερική εξέλιξη σε 
θέσεις ευθύνης) και Κύκλους Εκπαίδευσης (Quality Circles), ώστε να αποκτήσουν οι 
εργαζόμενοι, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Εντούτοις, ο ΟΡΓ4 αντιμετωπίζει 
πρόβλημα έλλειψης προσωπικού λόγω της γενικότερης συρρίκνωσης του δημόσιου 
τομέα, με παράλληλη αύξηση των αναγκών σε υπηρεσίες υγείας. 

 

Οργανισμός 4 (ΟΡΓ4): Αντιληπτή Αξία (Perceived Value) από την εφαρμογή 
Project Management 

Γίνεται αντιληπτό ότι εάν εφαρμοζόταν ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 
έργων, δυνητικά τα οφέλη θα ήταν τα μέγιστα. Το ίδιο ισχύει εάν υπήρχε ένα ΡΜΟ 
εντός του οργανισμού, το οποίο θα είχε επιτελικό ρόλο και μια ολοκληρωμένη εικόνα 
των πεπραγμένων και όχι αποσπασματικά ανά τομέα, όπως γίνεται τώρα.  

Ως ένας οργανισμός που η χρηματοδότησή του προέρχεται κυρίως από κρατικές 
επιχορηγήσεις, η διαφάνεια και η λογοδοσία επιβάλλεται. Η εφαρμογή ενός 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου, σε συνδυασμό με τη χρηστή και υπεύθυνη διοίκηση 
του οργανισμού, αποτελεί μέσο αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης, που 
διασφαλίζει την αποδοτική λειτουργία του ΟΡΓ4 και τη διαφάνεια των πεπραγμένων 
της διοίκησης. 

Η διαχείριση κινδύνου εντός οργανισμού γίνεται εμπειρικά, με την πρόβλεψη τυχόν 
προβλημάτων ή κωλυμάτων και την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Είναι πολύ 
σημαντική η διασφάλιση σχέσης ποιότητας – τιμής για τον οργανισμό, δεδομένου ότι 
πρέπει να διατηρήσει την καλή του φήμη, ώστε να είναι σε θέση να διεκδικήσει 
παραπάνω χρηματοδότηση για επόμενα projects.  

Για το λόγο αυτόν έχει συσταθεί Ομάδα Έργου δημιουργίας συστήματος 
εξισορροπημένων επιδόσεων - Balanced Scorecard (BSC), αποτελούμενη (σε 
εθελοντική βάση) από στελέχη όλων των υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Η ομάδα 
εκπαιδεύθηκε στις αρχές της διοίκησης Έργου και τη μεθοδολογία της BSC και έχει 
ως αντικείμενο την εκπόνηση ενιαίου συστήματος επίτευξης στόχων, αποσκοπώντας 
στην καλύτερη υλοποίηση της στρατηγικής του ΟΡΓ4 και την αναβάθμιση της 
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς του. 
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Ενθαρρύνεται η συμμετοχή των ασθενών, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν ελλείψεις και 
να αντιμετωπιστούν κατάλληλα, με την συλλογή ανώνυμων ερωτηματολογίων που 
πραγματοποιείται συστηματικά από τη Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου του 
οργανισμού.  

Η ενεργός συμμετοχή του ίδιου του προσωπικού αποτελεί κρίσιμο παράγοντα 
επιτυχίας των πρωτοβουλιών διαχείρισης ποιότητας. Σε τμήματα όπου εφαρμόζεται 
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), η Διεύθυνση Ελέγχου Ποιότητας 
ενδυναμώνει και αξιοποιεί τις ομάδες και τους συνδέσμους ποιότητας, μέσα από 
«συναντήσεις ποιότητας», είτε για προετοιμασία, είτε για συνεχή βελτίωση ΣΔΠ, ενώ 
εντατικοποιούνται όταν πρόκειται για περιόδους εσωτερικής και εξωτερικής 
επιθεώρησης ΣΔΠ. 

Ο ΟΡΓ4 ως οργανισμός υγείας, έχει στο επίκεντρο τον ασθενή, βελτιώνοντας το 
επίπεδο ζωής του και ικανοποιώντας το δημόσιο συμφέρον. Φυσικά υπάρχουν  
περιθώρια ανάπτυξης, αφού ο περιορισμός των κονδυλίων και του νοσηλευτικού 
προσωπικού, σε συνδυασμό με τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες, λόγω της 
οικονομικής και της ανθρωπιστικής κρίσης, εντείνουν τα προβλήματα βιωσιμότητας 
του οργανισμού. 

6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται συγκριτική αξιολόγηση των τεσσάρων οργανισμών, 
εντοπίζονται οι διαφορές και ομοιότητες και, τέλος, ακολουθεί μελέτη (discussion)  
των αποτελεσμάτων σχετικά με την αξία του Project Management από την οπτική της 
διακυβέρνησης στο Δημόσιο Τομέα. 

 

Συγκριτική αξιολόγηση των τεσσάρων Οργανισμών / Μελετών Περίπτωσης 

 

Γενικό Πλαίσιο 

Υπάρχουν ομοιότητες και διαφορές στα χαρακτηριστικά των οργανισμών όσον αφορά 
στο οργανωσιακό τους πλαίσιο και στις προσδοκίες από την εφαρμογή του ΡΜ και 
την αξία του σε επίπεδο διακυβέρνησης. 

Όλοι οι οργανισμοί είναι δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, εντός της 
γεωγραφικής περιοχής της Θεσσαλονίκης. Και οι τέσσερις οργανισμοί στρέφονται 
στα έργα, ως μέσο βελτίωσης και ανάπτυξης, καθώς και ως πηγή χρηματοδότησης. Η 
υλοποίηση έργων τους επιτρέπει να προσφέρουν περισσότερες και καλύτερες 
υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, βελτιώνοντας το επίπεδο ζωής του και 
ικανοποιώντας το δημόσιο συμφέρον, έμμεσα ή άμεσα.  
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Η κουλτούρα ΡΜ δεν είναι ανεπτυγμένη σε τρεις οργανισμούς (ΟΡΓ2, ΟΡΓ3 και 
ΟΡΓ4). Αντίθετα, στον ΟΡΓ1 επικρατεί κουλτούρα ΡΜ, την οποία την μεταδίδουν στο 
προσωπικό από την πρώτη ημέρα εργασίας τους στον οργανισμό. Αυτό οφείλεται στο 
ότι ο ΟΡΓ1 έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο την υλοποίηση έργων και μάλιστα 
διαφοροποιείται από τους υπόλοιπους, αφού αναλαμβάνει και έργα για λογαριασμό 
τρίτων ως παροχή υπηρεσίας, σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.   

Επιπλέον, η έλλειψη κουλτούρας παρατηρείται ακόμα και αν πρόκειται για 
οργανισμούς με διαφορετικό μορφωτικό υπόβαθρο. Για παράδειγμα, στον ΟΡΓ4 η 
πλειοψηφία είναι ανώτερης εκπαίδευσης, ενώ στον ΟΡΓ3 η πλειοψηφία των 
εργαζομένων είναι υποχρεωτικής ή μέσης εκπαίδευσης. Παρόλα αυτά, η έλλειψη 
κουλτούρας ΡΜ είναι εμφανής και στους δύο οργανισμούς. 

Ακόμα και μέσα στον ίδιο οργανισμό υπάρχουν διαφορετικές πεποιθήσεις όσον 
αφορά την ύπαρξη κουλτούρας. Για παράδειγμα στον ΟΡΓ2, δύο απάντησαν ότι 
κατηγορηματικά δεν υπάρχει κουλτούρα ΡΜ (ΡΜΟ & Ανώτερη Διοίκηση, ΟΡΓ2), μία 
απάντησε ότι υπάρχει (ΡΜΟ, ΟΡΓ2), ενώ ένας εξέφρασε τις αμφιβολίες του (Project 
Manager, ΟΡΓ2). 

Παρόλα αυτά, όλοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει εμπειρία ΡΜ εντός οργανισμού, όχι σε 
θεωρητική βάση, αλλά εμπειρικά. Μόνο μία (ΡΜΟ, ΟΡΓ2) απάντησε ότι δεν υπάρχει 
καθόλου  και οφείλεται στην κάθετη διάρθρωση του δημόσιου τομέα. Επιπλέον, 
τόνισε ότι τα τμήματα λειτουργούν παγιωμένα, χωρίς ευελιξία και χωρίς μεταξύ τους 
συνεργασία.  

«Υπήρξε περίπτωση σε τεχνικό έργο ΕΣΠΑ, να χαθεί η χρηματοδότηση, γιατί κανένας 
στην ομάδα δεν γνώριζε ότι ήταν υποχρεωτικό να αναρτηθεί πινακίδα και φωτογραφία 
του έργου και ο καθένας ισχυρίζονταν ότι δεν ήταν δικιά του δουλειά!» (ΡΜΟ, ΟΡΓ2) 

Τα προγράμματα και τα έργα που υλοποιούνται, επιλέγονται χωρίς συγκεκριμένα 
κριτήρια. Η κοινή πεποίθηση σε όλους τους οργανισμούς είναι ότι «μόνο καλό κάνουν, 
οπότε όλα τα έργα είναι ευπρόσδεκτα» (Project Manager, ΟΡΓ2), «ο οργανισμός έχει 
ανάγκη όλα τα κονδύλια, όλα τα έργα» (Project Manager, ΟΡΓ3).   

Η πολιτική επιρροή δεν είναι εμφανής στους ΟΡΓ1 και ΟΡΓ4. Οι πολιτικές πιέσεις 
κατά την επιλογή και προτεραιοποίηση των έργων είναι ιδιαίτερα εμφανείς στους 
ΟΡΓ2 και ΟΡΓ3, δεδομένου ότι έχουν να κάνουν με αιρετούς, οι οποίοι το βλέπουν ως 
ευκαιρία να ασκήσουν τη δική τους πολιτική γραμμή. Τονίζουν βέβαια ότι θα έπρεπε 
να υπάρχει ένα πλαίσιο με προοπτική, αλλά αντιθέτως γίνονται όλα κοντόφθαλμα και 
ad-hoc.  

Οι ΟΡΓ1 και ΟΡΓ2 έχουν ΡΜΟ, το οποίο κάνει μόνο την οικονομική διαχείριση του 
έργου, ενώ το φυσικό αντικείμενο το παρακολουθεί ο εκάστοτε επικεφαλής της 
ομάδας έργου. Ειδικότερα, στον ΟΡΓ2, το συγκεκριμένο τμήμα αντιμετωπίζει 
προβλήματα υποστελέχωσης, λόγω της ενδοκοινοτικής κινητικότητας και της 
γενικότερης συρρίκνωσης του δημόσιου τομέα, ενώ ισχυρίζεται ότι ο ρόλος του είναι 
απλώς διεκπαιρεωτικός παρά επιτελικός και ότι θα πρέπει να ενδυναμωθεί, ώστε να 
είναι σε θέση να αναλάβει τη διαχείριση έργων από την αρχή του κύκλου ζωής τους, 
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αντιμετωπίζοντας ως έργα ακόμα και τις υπηρεσίες προς τον πολίτη. Παράλληλα, 
τόνισε την σημασία ύπαρξης του Project Manager, ο οποίος θα πρέπει να 
θεσμοθετηθεί και να αναλάβει πιο καίριο ρόλο. 

Ο ΟΡΓ3, σχετικά νεοσύστατος οργανισμός, δεν έχει ΡΜΟ αλλά συστήνει τώρα 
αντίστοιχο τμήμα, αντιλαμβανόμενος την σημασία ύπαρξης του, ενώ ο ΟΡΓ4 δεν έχει 
αρμόδιο γραφείο διαχείρισης έργων, αν και έχει εξειδίκευση σε θέματα ποιότητας, 
κάνοντας χρήση εργαλείων ΡΜ, όπως Πίνακα Ισορροπημένης Στοχοθεσίας ή 
Κύκλους Ποιότητας. 

Γενικότερα πάντως δεν υιοθετούνται ΡΜ πρακτικές, ούτε μέθοδοι, παρά μονάχα εάν 
τους ζητηθεί. Ενδεικτικό είναι ότι όλοι καταρτίζουν διάγραμμα GANTT και αυτό, 
γιατί είναι προαπαιτούμενο κατά την υποβολή πρότασης. Η παρακολούθηση και ο 
έλεγχος γίνεται εμπειρικά, ενώ η επιλογή κάποιου λογισμικού έγκειται στην 
προσωπική προτίμηση του καθενός, όπως π.χ. οι ΟΡΓ1 και ΟΡΓ4 που χρησιμοποιούν 
ERP SAP ως μέσο παρακολούθησης. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του ΟΡΓ2, ο οποίος στο πλαίσιο των 
Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης και της διαχειριστικής επάρκειας είχε την 
υποχρέωση να χρησιμοποιεί λογισμικό πρόγραμμα παρακολούθησης έργων. Έτσι, 
αγόρασε λογισμικό χρονοπρογραμματισμού έργων, πλήρωσε ειδικό ώστε να το δείξει 
στο αρμόδιο προσωπικό, μόνο για να απαξιωθεί λίγο αργότερα. Θεωρήθηκε 
δύσχρηστο, χρονοβόρο και επιπλέον φόρτος εργασίας, αφού δεν καταργήθηκε το 
paper work. 

Οι ΟΡΓ1 και ΟΡΓ4 ως οργανισμοί μάθησης, επενδύουν στην συνεχή εκπαίδευση του 
προσωπικού, φροντίζοντας να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις. Στους λοιπούς 
οργανισμούς η εκπαίδευση δεν είναι πρωτίστης σημασίας, ενώ επαφίεται στον 
εκάστοτε εργαζόμενο η πρωτοβουλία να επιμορφωθεί.  

Η διαχείριση του προσωπικού φαίνεται ότι είναι προβληματική ειδικότερα στον 
ΟΡΓ2, όπου παρατηρείται, αφενός έλλειψη προσωπικού λόγω οικονομικής κρίσης, 
που οδήγησε στην συρρίκνωση του δημόσιου τομέα και της ενδοκοινοτικής 
κινητικότητας, χωρίς πρότερη αξιολόγηση των αναγκών του οργανισμού και 
αφετέρου έλλειψη ορθής διαχείρισης HR. 

«Ο οργανισμός είναι τόσο πεπαλαιωμένος και αυτό έχει βολέψει τόσο το στελεχιακό 
σύστημα, όσο και την εξουσία που συνδιαλέγεται με αυτό» (Ανώτερη Διοίκηση, ΟΡΓ2) 

Σε κανέναν από τους οργανισμούς δεν υπάρχει δημόσια διαβούλευση, με την έννοια 
της συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων. Μόνο στην περίπτωση του ΟΡΓ4, λαμβάνεται 
υπόψη η γνώμη των ασθενών, προκειμένου να γίνουν αλλαγές και διορθώσεις κατά 
την παροχή υπηρεσιών. 
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Κοινά Προβλήματα 

Σε όλους τους οργανισμούς η πολυνομία και η γραφειοκρατία αποτελούν κοινά 
προβλήματα. Φαίνεται ότι έχουν αρνητική επίδραση σε όλες τις εκφάνσεις της 
λειτουργίας των οργανισμών, όπως φυσικά και αυτής της διαχείρισης έργων.  

Η πολυνομία και η κακονομία δημιουργούν πρόβλημα στην ερμηνεία των νόμων και 
δημιουργούν εννοιολογικές ασάφειες, ενώ οι συνεχόμενες τροποποιήσεις επιβάλλουν 
την αδιάλειπτη παρακολούθησή τους, ώστε να μην γίνουν παρατυπίες και παρανομίες. 

Η ύπαρξη πολλών επικαλυπτόμενων ή και αντικρουόμενων νόμων, σε συνδυασμό με 
την επιβαλλόμενη γραφειοκρατία, ακόμα και στο πρώιμο στάδιο της επιλογής των 
έργων, αποτελούν τροχοπέδη, αφού οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες και στερούν τους 
οργανισμούς από πολύτιμο παραγωγικό χρόνο. 

«Υπάρχουν πολλές νομοθεσίες που σκοντάφτουμε σε αυτές. Σε έργο ανάπλασης, μας 
ζητήθηκε άδεια από το Δασαρχείο, άδεια από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, άδεια από 
την ΕΥΑΘ,…» (ΡΜΟ, ΟΡΓ2). 

Η γραφειοκρατία φαίνεται να μην είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, αφού και η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβάλλει πολλές τυπικές διαδικασίες και πρωτόκολλα. Η 
παραδοσιακή γραφειοκρατία ενισχύθηκε με την έλευση της ηλεκτρονικής 
γραφειοκρατίας, προσθέτοντας περιττό (κατά πολλούς) φόρτο εργασίας, αφού δεν 
καταργήθηκε η «χαρτούρα» (Project Manager, ΟΡΓ2, Διοίκηση Ανθρώπινου 
Δυναμικού, ΟΡΓ1).  

Διακυβέρνηση στο Δημόσιο Τομέα και η Αξία του Project Management 

Οι τέσσερεις Μελέτες Περίπτωσης παρουσιάζουν ένα ενδιαφέρον φάσμα θεώρησης 
της αξίας διαχείρισης έργων, από την οπτική της Διακυβέρνησης στο Δημόσιο Τομέα. 
Χρησιμοποιώντας τα παρακάτω σημεία που αντλήθηκαν από την θεωρία, το 
περιεχόμενο των συνεντεύξεων αναλύθηκε ώστε να προσδιοριστεί το οργανωσιακό 
πλαίσιο του κάθε οργανισμού, οι προσδοκίες και η εφαρμογή από τη διαχείριση έργων 
και ποιά πραγματικά είναι η αξία υπό το πρίσμα της Διακυβέρνησης εντός Δημόσιου 
Τομέα: 

1. Λογοδοσία και Διαφάνεια 

Η Λογοδοσία και Διαφάνεια ήταν το κυρίαρχο θέμα σε όλες τις συνεντεύξεις. 
Οι οργανισμοί του Δημόσιου Τομέα λειτουργούν υπό τον εξονυχιστικό έλεγχο 
διαφόρων stakeholders, εντός και εκτός δημοσίου, που έχουν πολλές φορές 
συγκρουόμενα συμφέροντα. Για αυτό υποχρεούνται να ακολουθούν τις 
διαδικασίες και τους κανόνες που ορίζονται από τη Νομοθεσία και από τη 
Διαχειριστική Αρχή και την Ε.Ε. Η τήρηση αυτών ενισχύει τη λογοδοσία, που 
είναι σημαντική στο πλαίσιο της Καλής Διακυβέρνησης εντός Κυβερνητικού 
Πλαισίου. Πραγματοποιούνται συχνοί έλεγχοι, ώστε να διασφαλιστεί η 
ορθότητα των διαδικασιών και των οικονομικών στοιχείων. Οι διαδικασίες που 
ορίζονται και τα έγγραφα που συνοδεύουν κάθε στάδιο του έργου, βοηθούν 
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τους οργανισμούς στο να παρέχουν άμεσα και σωστά, κάθε μορφής στοιχείο 
που απαιτείται ώστε να ικανοποιηθούν οι ελεγκτές.    

2. Έλεγχος και Συμμόρφωση 

Σε συνέχεια της Διαφάνειας και Λογοδοσίας, είναι ο Έλεγχος και 
Συμμόρφωση. Όλοι αυτοί οι δημόσιοι οργανισμοί υπόκεινται σε έλεγχο από το 
Υπουργείο Οικονομικών, από ορκωτούς λογιστές, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
από τους πολιτικούς ή τους πολίτες. Θα πρέπει οπότε να παρακολουθούν την 
εκτέλεση του έργου, τα παραδοτέα ανά στάδια, το χρονοδιάγραμμα, το κόστος, 
καθώς και την ικανοποίηση των χρηστών των αποτελεσμάτων του έργου.  

Η Συμμόρφωση σχετίζεται με τον έλεγχο και τα αποτελέσματά του. Έχει να 
κάνει περισσότερο με τη Διαχείριση Κινδύνου, καθώς διαπιστώνεται τυχόν 
υπερβάσεις χρόνου και κόστους, ή οποιαδήποτε ανωμαλία στα παραδοτέα, και 
ακολουθούνται διορθωτικές κινήσεις ώστε να επανέλθει το έργο στη 
φυσιολογική ροή του.  

3. Διαχείριση Κινδύνου 

Λόγω της χρήσης δημόσιου χρήματος, οι οργανισμοί πρέπει να είναι πολύ 
προσεκτικοί στο πώς θα το δαπανήσουν. Δεν επιτρέπεται η σπατάλη, ούτε το 
ρίσκο. Η επιδίωξη σε όλους τους οργανισμούς είναι η ελαχιστοποίηση του 
κινδύνου και το να είναι σε θέση να διαβεβαιώσουν όλους τους stakeholders 
για την ικανότητά τους να φέρουν εις πέρας ακόμα και τα πιο πολύπλοκα έργα 
εγκαίρως και εντός προϋπολογισμού. 

«Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται ανά στάδια του έργου. Τυχόν κίνδυνος πρέπει να 
διαπιστωθεί εγκαίρως, γιατί εκ των υστέρων δεν γίνεται να το αλλάξεις» (Project 
Manager, ΟΡΓ2).   

4. Συνέπεια κατά την εκτέλεση έργου 

Η ικανότητα εφαρμογής πολιτικής και η προσήλωση στην επίτευξη αξίας είναι 
χαρακτηριστικά όλων των οργανισμών. Η στενή παρακολούθηση των έργων 
βοηθάει στην συνέπεια κατά την εκτέλεση. Ειδικότερα ο ΟΡΓ4 ακολουθεί 
διαδικασίες ποιότητας που συμβάλλουν στην συνέπεια και στην επίτευξη 
αξίας. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ικανοποίηση του ασθενή, παρέχοντάς 
του υψηλές υπηρεσίες υγείας και περιορίζοντας το χρόνο παραμονής του εντός 
του νοσοκομείου. 

«Αν υπάρχει συνέπεια στο έργο και επίτευξη των στόχων μας, τότε θα είμαστε σε 
θέση να διεκδικήσουμε παραπάνω σε επόμενο project» (Δ/νση Ποιοτικού 
Ελέγχου, ΟΡΓ4) 

5. Διασφάλιση σχέσης ποιότητας – τιμής 

Σύμφωνα με την υπάρχουσα τάση οι δημόσιοι οργανισμοί των αναπτυγμένων 
χωρών να απομακρύνονται από το ΝΡΜ και να υιοθετούν προσεγγίσεις NPV, 
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έτσι και σε αυτές τις μελέτες περίπτωσης, οι οργανισμοί εστιάζουν πρωτίστως 
στο δημόσιο συμφέρον και όχι στη μείωση του κόστους.  

«Σίγουρα προσέχεις το κόστος αλλά δεν είναι η προτεραιότητα. Λόγω του ότι 
παρέχουμε υπηρεσίες που σκοπό έχουν το δημόσιο συμφέρον, την προστασία του 
περιβάλλοντος, κ.λ.π., αυτό δεν αποτιμάται οικονομικά. Είναι δύσκολο να 
διαπιστώσεις το value for money» (Project Manager, ΟΡΓ3)   

Παρότι το κόστος ενός έργου πρέπει να δικαιολογείται στην αρχή και να 
ελέγχεται ώστε να είναι εντός προϋπολογισμού, για όλους τους οργανισμούς η 
επίτευξη δημόσιας αξίας είναι το κίνητρο και όχι το κόστος. 

6. Δέσμευση των συμμετεχόντων 

Όλοι οι εμπλεκόμενοι του έργου παίζουν καθοριστικό ρόλο στην έκβασή του, 
μια που η επιτυχία του εξαρτάται από το βαθμό δέσμευσής τους στο 
αντικείμενο της εργασίας τους. Η πραγμάτωση των στόχων του οργανισμού 
εξασφαλίζεται από την προσωπική δέσμευση των συμμετεχόντων σε όλα τα 
στάδια των διαδικασιών. 

Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια με την είσοδο της χώρας σε οικονομική κρίση, 
οι περικοπές μισθών, η συρρίκνωση του δημόσιου τομέα που επιβάρυνε με 
περισσότερη δουλειά τους εναπομείναντες υπαλλήλους, η ανισοκατανομή 
αρμοδιοτήτων και ευθυνών εντός υπαλληλικού προσωπικού, η μη αναγνώριση 
της εργασίας τους και η επιβράβευση, η αρνητική κοινή γνώμη, που εντάθηκε 
ακόμη περισσότερο λόγω της φορολογικής εξάντλησης των πολιτών, είναι 
μόνο μερικές από τις αιτίες που οδηγούν στην έλλειψη δέσμευσης και 
υποκίνησης των υπαλλήλων. 

Όλοι οι οργανισμοί παραδέχτηκαν ότι η δέσμευση των υπαλλήλων έχει να 
κάνει με την εσωγενή ικανοποίηση που έχει σχέση με το περιεχόμενο της 
εργασίας και το αποτέλεσμά της, παρά με την εξωγενή ικανοποίηση που 
αναφέρεται στις συνθήκες εργασίας, όπως χρηματικές απολαβές, ή το ωράριο. 

«Είμαστε ένας οργανισμός μάθησης. Υπάρχουν ερευνητές, σπουδαστές, 
προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, που θέλουν να αποκομίσουν οφέλη. Δεδομένου ότι 
είμαστε μη κερδοσκοπικός οργανισμός, δεν έρχονται για τα χρήματα αλλά 
κυρίως να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να εξελιχθούν» (ΡΜΟ, ΟΡΓ1). 

Επιπλέον, υποστήριξαν ότι η δέσμευση πρέπει να προέρχεται από την κορυφή 
και να μεταλαμπαδεύεται στα κατώτερα ιεραρχικά στρώματα.  

«Η πιο σημαντική δέσμευση θα έπρεπε να είναι από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Θα 
υπήρχε έτσι υποστήριξη ΡΜ και θα ήταν πιο εύκολο να το υλοποιήσεις» (ΡΜΟ, 
ΟΡΓ2). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

  

Η επιδίωξη αυτής της έρευνας (όπως εξάλλου αναφέρεται στην ενότητα 1.2 Σκοπός 
και Στόχος της Έρευνας) ήταν να απαντηθούν δύο βασικά ερωτήματα:  

Α) να διαπιστώσει πώς γίνεται αντιληπτή η έννοια του ΡΜ, αν και κατά πόσο το ΡΜ 
υιοθετείται από δημόσιους οργανισμούς στην Ελλάδα κατά την εκτέλεση έργων / 
προγραμμάτων και γενικότερα στη διοίκηση και  

Β) ποια η αξία και συνεισφορά του ΡΜ στη διακυβέρνηση εντός Κυβερνητικού 
Πλαισίου.   

Από τα ευρήματα αυτής της έρευνας, όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω, προκύπτει ότι 
τα οφέλη από το ΡΜ είναι αντιληπτά, παρότι το οργανωσιακό πλαίσιο των 
οργανισμών του Δημόσιου Τομέα δεν αποτελεί εύφορο έδαφος για την πλήρη και 
συνειδητή εφαρμογή πρακτικών του ΡΜ. Η όποια εφαρμογή του είναι αποσπασματική 
και εμπειρική, ενώ λείπει ο κεντρικός σχεδιασμός και η πολιτική υλοποίησής του, 
μέσω των προγραμμάτων και των έργων.  

Εντούτοις, όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι ισχυρίστηκαν ότι εάν ο δημόσιος τομέας 
επενδύσει σε τεχνικές και μεθόδους Project Management, τα οφέλη θα είναι 
πολλαπλάσια, αφού θα γίνεται καλύτερη διαχείριση έργων και προγραμμάτων, 
ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη.  

Όσον αφορά στο δεύτερο ερώτημα, ακόμα και με την υποτυπώδη εφαρμογή που, είτε 
είναι επιβαλλόμενη από τη Διαχειριστική Αρχή και την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε κατά 
περίπτωση από προσωπική βούληση ή ως ενδοϋπηρεσιακή τακτική, εξασφαλίζει την 
ομαλή διαχείριση των έργων και την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, περιορίζει τους 
κινδύνους, αποτρέπει την υπέρβαση κόστους και προσφέρει στο δημόσιο συμφέρον, 
επιτυγχάνοντας τους σκοπούς τους. 

Αν και οι απαιτήσεις για τήρηση διαδικασιών θεωρούνται χρονοβόρες και 
γραφειοκρατικές, ειδικότερα σε μικρά έργα, σε συνδυασμό με την έλλειψη 
προσωπικού και την αυξανόμενη απαίτηση για περισσότερες και υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες, η τυποποίηση των διαδικασιών δημιουργεί την αίσθηση της ασφάλειας 
στους εργαζομένους των οργανισμών, τόσο στην εκτέλεση της εργασίας τους, όσο και 
προς τον επιδιωκόμενο σκοπό. 

Οι προσδοκίες και η επίτευξη της αξίας είναι παρόμοια και στους τέσσερεις 
οργανισμούς, αφού ισχυρίζονται ότι το ΡΜ παρέχει οφέλη στη λογοδοσία και 
διαφάνεια, στον έλεγχο και στην συμμόρφωση, στην συνέπεια κατά την εκτέλεση της 
εργασίας, καθώς και στη διαχείριση ρίσκου. Παραδέχονται ωστόσο, ότι λείπει η 
υποκίνηση στους εργαζόμενους, καθώς η δέσμευση είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας του 
καθενός, ενώ ισχυρίζονται ότι αισθάνονται προσωπικά ηθική ικανοποίηση για το έργο 
που παρέχουν, αφού γνωρίζουν ότι παρέχουν έμμεσα ή άμεσα κοινωνικό όφελος. 
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Πέρα του ότι τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το ΡΜ είναι σε θέση να υποστηρίξει το 
δημόσιο τομέα από άποψη διακυβέρνησης, δείχνουν επιπλέον την τάση προς Public 
Value Management (PVM). Παρότι είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι για τη διαχείριση 
του δημόσιου χρήματος και των χρηματοδοτήσεων, όλοι οι οργανισμοί υποστήριξαν 
ότι αυτό που έχει σημασία είναι η ικανοποίηση του δημόσιου συμφέροντος και όχι 
τόσο το μειωμένο κόστος. 

Οι οργανισμοί εργάζονται σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον, υπό πολιτικές πιέσεις, 
ακροβατούν μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τηρώντας τη Νομοθεσία, με 
περιορισμένα κονδύλια και έλλειψη (εξειδικευμένου) προσωπικού, ενώ εκθέτονται σε 
διαρκή κριτική τόσο εντός, όσο και εκτός οργανισμού (πολίτες, Μ.Μ.Ε., κ.λ.π.). Για 
αυτό οι οργανισμοί πρέπει να είναι ευέλικτοι και να ανταποκρίνονται πλήρως στα 
καθήκοντά τους καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης των έργων. Έτσι, θα είναι σε θέση 
να ανταποκριθούν στις πολιτικές πιέσεις και να αντιμετωπίσουν αρνητικές κριτικές 
Απαιτείται ικανότητα ώστε να διαχειριστούν την αβεβαιότητα, την αμφιβολία και να 
προσαρμόζονται σε ένα συνεχώς ευμετάβλητο περιβάλλον, ενώ παράλληλα να 
ανταπεξέρχονται στις δυσκολίες, στον κίνδυνο και να παρέχουν λογοδοσία και 
διαφάνεια. 

Θα πρέπει να υπάρξει οριζόντια δημόσια διοίκηση, αποκέντρωση και να οριστούν 
στρατηγικοί και οργανωσιακοί στόχοι, που να μεταφράζονται σε μέτρα και δράσεις 
για κάθε οργανισμό. Ένα θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής τακτικών ΡΜ, με 
θεσμοθετημένο ρόλο του public sector project manager, ουσιαστική λειτουργία 
κυβερνητικού ΡΜΟ, εκπαίδευση προσωπικού και επικοινωνία, θα διασφαλίζουν με 
ρεαλιστικό τρόπο την υλοποίηση ενός προγράμματος. Η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός 
δραστικού κυβερνητικού πλαισίου, θα επιτρέπει τους οργανισμούς να υιοθετούν 
project management μεθόδους και να διαχειρίζονται καλύτερα και πιο επιτυχημένα τα 
έργα. Παράλληλα, επιτακτική όσο ποτέ εμφανίζεται η ανάγκη από-πολιτικοποίησης 
των προγραμμάτων, που πλέον πρέπει να πάψουν να αποτελούν «πολιτικές επιλογές». 

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχουν οφέλη σε επίπεδο 
διακυβέρνησης από τη χρήση διαδικασιών Project Management ανάλογα με το 
οργανωσιακό πλαίσιο σε οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα. Περαιτέρω ανάπτυξη 
αυτής της έρευνας θα μπορούσε να γίνει σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος, 
διαφορετικών δημόσιων οργανισμών και με την συμμετοχή περισσότερων 
ερωτώμενων. Έτσι, θα μπορούσε να γίνει σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων περί 
αξίας του ΡΜ, καθώς και ανάλυση των ανασταλτικών παραγόντων εφαρμογής του 
στον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
ΟΡΓ1 ΟΡΓ2 ΟΡΓ3 ΟΡΓ4 

ΕΡΕΥΝΑ, 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Ο.Τ.Α. 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

 
Είδη έργων & 
προγραμμάτων 

Ερευνητικά 
Κατασκευαστικά 

Soft Δράσεις 

Κατασκευαστικά 
Παροχή 

Υπηρεσιών 

Παροχή 
υπηρεσιών 

Υγείας 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

Κουλτούρα ΡΜ Υψηλή Χαμηλή Ανύπαρκτη Χαμηλή 
Εμπειρία ΡΜ Υψηλή Μέτρια Ανύπαρκτη Μέτρια 

Επιλογή Έργων 

Βάσει 
Ερευνητικών & 

Χρηματοδοτικών 
Κριτηρίων 

Βάσει αναγκών 
& 

χρηματοδοτικών 
κριτηρίων 

Βάσει 
Περιφερειακού 

Σχεδιασμού 
Διαχείρισης 
Αποβλήτων 

Βάσει αναγκών 
& Υποδείξεων 

Υπουργείου 
Υγείας 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΡΜ 

ΡΜΟ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ 

Πρακτικές & 
Μέθοδοι ΡΜ 

Μερική 
εφαρμογή, 

GANTT, WBS, 
EXCEL 

Εμπειρική 
Εφαρμογή, 

GANTT 

Εμπειρική 
Εφαρμογή 

Εμπειρική & 
Αποσπασματική 

Εφαρμογή 

Παρακολούθηση 
& Έλεγχος 

Εμπειρικά, SAP, 
Custom-made 

software 

Εμπειρικά, 
EXCEL 

Εμπειρικά ανά 
τμήμα 

Εμπειρικά ανά 
υπηρεσία 

Εκπαίδευση 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

- Μέτρια σε ΡΜ 

Όχι Όχι 

- Όχι  

- Εντατική σε 
θέματα έρευνας 

- Εντατική σε 
θέματα 

ποιότητας 
προσφερόμενων 

υπηρεσιών 

ΑΞΙΑ ΡΜ 
Αντιληπτή Αξία 

ΡΜ 
Υψηλή 

- Σημαντική - Σημαντική - Σημαντική 

- Εάν 
εφαρμοζόταν 
συστηματικά, 

ακόμα 
περισσότερα 

οφέλη 

- Εάν 
εφαρμοζόταν 
συστηματικά, 

ακόμα 
περισσότερα 

οφέλη 

- Εάν 
εφαρμοζόταν 
συστηματικά, 

ακόμα 
περισσότερα 

οφέλη 

 

Πίνακας 6: Χαρακτηριστικά των Οργανισμών – Μελετών Περίπτωσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 1 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ: Όλες οι συνεντεύξεις στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 1 
πραγματοποιήθηκαν 8 Ιανουαρίου 2018 

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Διοικητική Υπεύθυνη Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων 
(ΡΜΟ) 

ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ: 25 χρόνια 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΡΜ: 20 χρόνια 

Τμήμα: Προϋπολογισμών και Έργων 

Οργανωσιακό πλαίσιο (Organizational context): 

1. Υπάρχει κουλτούρα ΡΜ (θετική αντιμετώπιση);  

Αφού εκτελούνται έργα, το κύριο αντικείμενο ΕΙΝΑΙ έργα, ειδάλλως δεν θα 
υπήρχε το κέντρο, υπάρχει κουλτούρα ΡΜ.  

2. Υπάρχει εμπειρία σε ΡΜ; 
Κατεξοχήν Διαχείριση Έργου κάνουμε, οπότε ναι.  
 

3. Πώς επιλέγονται ποια προγράμματα/έργα χρειάζεται ο οργανισμός δεδομένου 
του περιορισμού κονδυλίων, αλλά και των κοινωνικό-πολιτικών συνθηκών;  
 

Ανάλογα με τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς, είναι πάντα ανταγωνιστικά,  
ανάλογα με τα ενδιαφέρονται και τα αντικείμενα, το ερευνητικό αντικείμενο. Γίνονται 
και έργα παροχής υπηρεσιών και μελέτες, και αυτά με διαγωνισμούς, ή με απευθείας 
αναθέσεις από εταιρίες του εξωτερικού που μας αναθέτουν συγκεκριμένα πράγματα. 
Και με εταιρίες του εσωτερικού αλλά όχι τόσο. Υπάρχει συνεργασία και με δημόσιους 
φορείς, όπως ΓΓΕΤ, Υπουργείο μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης, κλπ. 

Εφαρμογή ΡΜ (PM Implementation): 

1. Υπάρχει αρμόδιο τμήμα (ΡΜΟ); Είναι καθορισμένες οι ευθύνες και οι 
αρμοδιότητες; 

Είναι το παρόν τμήμα, όπου γίνεται η οικονομική παρακολούθηση. 
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2. Υιοθετούνται ΡΜ πρακτικές  
Όχι. ο κάθε ερευνητής που θεωρείται ο Project Officer ή όπως λέμε εδώ, ο 
επιστημονικός υπεύθυνος, θεωρητικά «κάνει» ΡΜ, χωρίς να βασίζεται σε τεχνικές 
ΡΜ. 
Αυτός είναι και ο εκκινητής του έργου, αυτός καθορίζει πως θα εκτελεστεί, ποιοι θα 
συμμετέχουν, αν χρειάζονται καινούργια όργανα, υλικά κλπ, έχει την όλη ευθύνη του 
προγράμματος, οικονομικού και επιστημονικού. Ορίζεται και ένας διοικητικός 
υπάλληλος ως υπεύθυνος για την οικονομική παρακολούθηση σε συνεργασία με τον 
επιστημονικό υπεύθυνο. Ανάλογα με το έργο, προσλαμβάνεται έξτρα προσωπικό, 
προκειμένου να ανταπεξέλθουμε. Επίσης, για προμήθειες οργάνων κλπ, ξεκινάνε από 
τον επιστημονικό υπεύθυνο, αλλά εκτελούνται από το λογιστήριο. Οπότε όλα τα 
τμήματα συνδέονται κατά την εκτέλεση του έργου. 
 

3. Πώς γίνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος; Ποια εργαλεία 
χρησιμοποιούνται;  

Υποβάλλονται προτάσεις (οπότε υπάρχει διαχειριστική ωριμότητα), υλοποιούνται 
έργα, παρακολουθούνται, το φυσικό αντικείμενο από τους ερευνητές και το 
οικονομικό από αυτό το τμήμα. Προσπαθούμε να τηρήσουμε τις ημερομηνίες, τα 
προγράμματα είναι ως συνήθως 3ετή, οπότε είναι καθορισμένο το πότε τελειώνει 
το έργο. Γίνονται ενδιάμεσες εκθέσεις (ανά 6μηνο, έτος, 18μηνο), και προς το 
τέλος του έργου γίνεται με γενική αξιολόγηση και φροντίζουμε να έχουμε 
απορρόφηση των κονδυλίων, να έχει επιτευχθεί το φυσικό αντικείμενο. Άρα : 
συνδυασμός χρόνου, προϋπολογισμού και αποτελεσμάτων – triple constraint.   

Χρησιμοποιούμε διάγραμμα GANTT, WBS. Επίσης, από λογισμικό SAP, 
EXCEL.  

4. Γίνεται σωστή διαχείριση Human resources;  
 

Κατά διαστήματα γίνονται σεμινάρια για το προσωπικό, τους ενημερώνουμε, και για 
διαδικασίες καινούργιες που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση 
έργων. Γενικώς, επενδύουμε στο προσωπικό. 

 

Αξία ΡΜ (Value of PM):  

1. Ποια τα οφέλη από την εφαρμογή ΡΜ εντός οργανισμού;  
 

 Λογοδοσία & Διαφάνεια  
Γίνονται έλεγχοι, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ελεγκτικό 
συνέδριο, οπότε τηρούνται διαδικασίες, συντάσσονται εκθέσεις, 
συνεπακόλουθα υπάρχει διαφάνεια γιατί λογοδοτούμε για τις χρηματοδοτήσεις 
που παίρνουμε. Επίσης, όλες οι διαδικασίες, διαγωνισμοί, προμήθειες, 
προσλήψεις, όλα γίνονται με πλήρη διαφάνεια. 
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 Έλεγχος και Συμμόρφωση 
Οπωσδήποτε πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες, αν θέλουμε να είμαστε και 
νόμιμοι και αποδοτικοί. Οι οδηγίες προέρχονται είτε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, είτε από τη Διαχειριστική Αρχή, αλλά και διαπιστώνοντας και εμείς 
την πορεία του έργου, προσαρμοζόμαστε ανάλογα. 

 Διαχείριση Κινδύνου   
Διασφαλίζουμε τη θέση μας γιατί δεν γίνεται να ρισκάρεις με ξένα χρήματα.  

 Συνέπεια κατά την εκτέλεση έργου  
Γενικά θέλουμε να πετύχουμε τον επιστημονικό στόχο ενός έργου, οπότε 
φροντίζουμε να είμαστε συνεπείς ως προς αυτό. 

 Διασφάλιση σχέσης ποιότητας - τιμής  
Φροντίζουμε για την επίτευξη των μέγιστων αποτελεσμάτων, με το διαθέσιμο 
budget, χωρίς να χρειαστεί να συμπληρώσουμε από ίδια έσοδα. Τηρώντας 
αυτές τις διαδικασίες ΡΜ, αυτό επιτυγχάνεται ως επί τω πλείστον. 

 Δέσμευση των συμμετεχόντων  
Είμαστε ένας οργανισμός μάθησης. Υπάρχουν ερευνητές, σπουδαστές, 
προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, που θέλουν να αποκομίσουν οφέλη. Δεδομένου 
ότι είμαστε μη κερδοσκοπικός οργανισμός, δεν έρχονται για τα χρήματα αλλά 
κυρίως να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να εξελιχθούν. 
 

2. Ποια τα οφέλη από την εφαρμογή ΡΜ όσον αφορά το κοινωνικό σύνολο;    

Τα προγράμματα που υλοποιούμε έχουν κοινωνικό όφελος. Πχ. Οι ειδοποιήσεις στις 
στάσεις των λεωφορείων ΟΑΣΘ που ενημερώνουν το κοινό για τις γραμμές, και τις 
ώρες άφιξης, είναι ένα δικό μας έργο. Ή εφαρμογές για SMART House, βελτιώνουν 
το επίπεδο ζωής. Επίσης, φροντίζουμε για το περιβάλλον, να είναι καθαρό, με τη 
χρήση καθαρότερης βενζίνης, ή με ανακυκλώσιμες πηγές ενέργειας.  

////------------------------------//// 

 

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Υπεύθυνος Μονάδας Προσωπικού Κεντρικής Δ/νσης (Διοίκηση 
Ανθρώπινου Δυναμικού) 

ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ: 18 χρόνια 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΡΜ: 18 χρόνια 

Οργανωσιακό πλαίσιο (Organizational context): 

1. Υπάρχει κουλτούρα ΡΜ (θετική αντιμετώπιση);  

Υπάρχει, γιατί στηρίζεται σε αυτή τη λειτουργία. Εδώ γίνονται οι εκθέσεις, 
παρακολουθούνται τα επιμέρους έργα, παρακολουθούνται συμβάσεις, οι 
κοστολογικές χρεώσεις στα έργα, το απαιτούμενο προσωπικό κλπ. 
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2. Υπάρχει εμπειρία σε ΡΜ; 
Ναι, αλλά όχι με την στενή έννοια του όρου. Δεν υιοθετούνται ΡΜ μέθοδοι. 
Περισσότερο προκύπτει από την πορεία του έργου και την παρακολούθησή του ως 
προς την εξέλιξή του. 

 
3. Πώς επιλέγονται ποια προγράμματα/έργα χρειάζεται ο οργανισμός δεδομένου 
του περιορισμού κονδυλίων, αλλά και των κοινωνικό-πολιτικών συνθηκών;   

 
Τα επιμέρους ινστιτούτα ανάλογα με τον αντικείμενό τους, έχουν προτάσεις 
ερευνητικές, είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σε επίπεδο ΕΣΠΑ, Interreg, 
εύρος μεγάλο με συνεργασία με εξωτερικούς φορείς προγραμμάτων παροχής 
υπηρεσιών, όπως ΒΡ, κλπ. Εντός ελλαδικού χώρου κάποια προγράμματα 
(…αναφέρεται το όνομα Ινστιτούτου) με ζητήματα κινητικότητας, μεταφορών, κλπ. 
Παλιότερα που δεν υπήρχε οικονομική κρίση, ήταν σαφώς περισσότερα. 
Όσον αφορά την εσωτερική λειτουργία του οργανισμού, θεωρώ ότι υπάρχει ένα 
ευέλικτο πλαίσιο ανάληψης έργων, εκτέλεσης και διαχείρισής τους. 
Αλλά γενικότερα υπάρχει πολλή γραφειοκρατία και τελευταία, ΚΑΙ ηλεκτρονική 
γραφειοκρατία. Τα έργα της ΕΕ όχι τόσο, όσο τα ελληνικά. Έργα ΕΣΠΑ ΙΝΤΕΡΕΓΚ 
έχουν μεγάλο φόρτο γραφειοκρατικής διαδικασίας.  
Όσον αφορά στις πολιτικές πιέσεις, στο εδώ επίπεδο, άμεσα δεν μπορούν να 
εμπλακούν. Ίσως στο επίπεδο της ΓΓΕΤ όπου καθορίζονται πολιτικές και 
κατευθυντήριες γραμμές που θα κινηθούν, εκεί ίσως ορίζονται προγράμματα βάσει 
πολιτικών που απαιτούνται να εκτελεστούν. 

Εφαρμογή ΡΜ (PM Implementation): 

1. Υπάρχει αρμόδιο τμήμα (ΡΜΟ); Είναι καθορισμένες οι ευθύνες και οι 
αρμοδιότητες; 

Ναι, υπάρχει με την έννοια της οικονομικής παρακολούθησης των έργων. Σε 
συνεργασία με τον επιστημονικό υπεύθυνο (που θεωρείται ο project manager του 
έργου) παρακολουθούνται τα έργα. 
 

2. Υιοθετούνται ΡΜ πρακτικές  
Όχι. Στηριζόμαστε στην εμπειρία και ακολουθούμε τις διαδικασίες που ορίζονται. 
Γίνεται βέβαια ένα χρονοδιάγραμμα και τα παραδοτέα κάθε φάσης και φροντίζουμε 
να το τηρούμε. Δεν ακολουθούνται  πάγιες μέθοδοι  ΡΜ. 
  

3. Πώς γίνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος; Ποια εργαλεία 
χρησιμοποιούνται;  

Η παρακολούθηση γίνεται από τους ερευνητές που θεωρητικά είναι οι διαχειριστές 
των έργων. Αυτοί έχουν την όλη ευθύνη.  
Υπάρχει custom-made software παράλληλα με το SAP, και ΕXCEL που διευκολύνει 
την παρακολούθηση, τόσο των χρονοδιαγραμμάτων, της κατανομής ανθρωπίνων 
πόρων και οικονομικών πόρων. 
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4. Γίνεται σωστή διαχείριση Human resources;  
 

Θεωρώ ότι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα. Υπάρχει μεν προσωπικό, εξειδικευμένο 
μάλιστα, και όλα μέσω διαδικασιών ώστε να τηρείται η διαφάνεια. Εξάλλου αυτό 
ορίζουν και οι οδηγίες εφαρμογής των έργων. Δεν γίνεται να παρεκκλίνουμε.  
Το υπάρχον προσωπικό σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκηση, παρά τα σεμινάρια που 
γίνονται, θα μπορούσε δυνητικά να έχει πιο ευρεία δυνατότητα επιμόρφωσης. Πιο 
πολύ στην υπο-βοήθεια αυτού που επιτελεί. Το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα 
συνεχώς αλλάζει, υπάρχει υπερπληθώρα νόμων, αντιφατικοί μεταξύ τους και 
χρειάζονται μεγάλη διερεύνηση πριν την εφαρμογή τους, ώστε να μην έχεις 
προβλήματα ή παρατυπίες και παρανομίες. Δεν χαρακτηρίζει βέβαια τον οργανισμό 
αυτό, ούτε του δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία, αλλά για περαιτέρω βελτίωση 
παροχής υπηρεσιών.  
 

Αξία ΡΜ (Value of PM):  

1. Ποια τα οφέλη από την εφαρμογή ΡΜ εντός οργανισμού;  
 

 Λογοδοσία & Διαφάνεια  
Αλλά γενικότερα υπάρχει πολλή γραφειοκρατία και τελευταία, ΚΑΙ 
ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Τα έργα της ΕΕ όχι τόσο, όσο τα ελληνικά. Έργα 
ΕΣΠΑ ΙΝΤΕΡΕΓΚ έχουν μεγάλο φόρτο γραφειοκρατικής διαδικασίας. Έχουν 
δυσκολέψει τη διαχείριση.  
Από την άποψή της σωστής λειτουργίας και τήρησης κανόνων από το δημόσιο 
ή τους οδηγούς έργων, το κέντρο είναι σε καλό επίπεδο. Ακολουθούνται οι 
κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας. Σε μεγάλο βαθμό εξασφαλίζεται αυτό.  

 Έλεγχος και Συμμόρφωση 
Αναγκαστικά συμμορφωνόμαστε ώστε να μην γίνει κάτι παράτυπα. 

 Διαχείριση Κινδύνου   
Παρακολουθείται με μεγάλη προσοχή, διότι δεν διακινδυνεύουμε χρήματα, 
αλλά ούτε και τη φήμη του κέντρου. Δεδομένου ότι κανένα έργο δεν 
αναπτύσσεται σε ιδανικό περιβάλλον, φροντίζουμε να προβλεφθούν οι πιθανοί 
παράγοντες που θα θέσουν το έργο είτε εκτός προϋπολογισμού, είτε εκτός 
χρονοδιαγράμματος. 

 Συνέπεια κατά την εκτέλεση έργου   
Αν χρειαστεί να γίνει κάποια αλλαγή, γίνεται. Πρέπει να πετύχουμε τον σκοπό 
και τα επιμέρους παραδοτέα. 

 Διασφάλιση σχέσης ποιότητας - τιμής  
Πολλά από τα εργαστήρια του κέντρου έχουν πιστοποιηθεί ή είναι στη 
διαδικασία απόκτησης πιστοποίησης (ISO 9002 και ΕΝ 45001). 

 Δέσμευση των συμμετεχόντων  
Όλοι δεσμεύονται για την σωστή εκτέλεση των έργων. Είναι 
συνειδητοποιημένοι και πραγματικά επενδύουν σε αυτό. 
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2. Ποια τα οφέλη από την εφαρμογή ΡΜ όσον αφορά το κοινωνικό σύνολο;   

Το συσχετίζω με το εν γένει έλλειμμα πολιτικής έρευνας και ανάπτυξης στη χώρα που 
δεν έχει συνέχεια και στρατηγικό χαρακτήρα. Επιμέρους οργανισμοί έρευνας ή 
πανεπιστήμια που κάνουμε έρευνα, λειτουργούμε κα προσπαθούμε να αποκτήσουμε 
έργα από το παγκόσμιο χώρο, η χώρα όμως δεν έχει την στρατηγική και στόχους που 
θα έφερναν αποτελέσματα. Από την άλλη, η οικονομική κρίση, αλλά και η έλλειψη 
κουλτούρας στον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο (με ελάχιστες εξαιρέσεις βέβαια) 
δεν δημιουργούν το πλαίσιο για έρευνα. Τους ενδιαφέρει το «έτοιμο», κάτι 
δοκιμασμένο, πατενταρισμένο, και δεν συνεργάζεται ή δεν ψάχνει για έρευνα,  
καινοτόμα προϊόντα να τα ρίξει στην αγορά . Έτσι τα αποτελέσματά των ερευνητικών 
οργανισμών, δεν αντανακλώνται στην ελληνική πραγματικότητα. Πρέπει να 
αντιληφθούν την σύνδεση έρευνας και παραγωγής. Αυτό σε συνδυασμό με τα 
διαχρονικά προβλήματα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, της έλλειψης κεντρικού 
στρατηγικού σχεδιασμού, μας οδηγούν μακριά από την καινοτομία και την ανάπτυξη. 
Τελευταία γίνεται μια προσπάθεια με την προσθήκη τμήματος έρευνας στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Πρόεδρος είναι ο Φωτάκης Κώστας 
(πρώην Πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας –ΙΤΕ, που εδρεύει στην 
Κρήτη). Ιδρύθηκε και το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας) 
που σκοπός του είναι η προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στη χώρα. Θα 
πρέπει να παρακαμφθούν κομματικοί παράγοντες και να λειτουργήσει ένα κεντρικό 
πλαίσιο πέρα από πολιτικές πιέσεις. 

////------------------------------//// 

 

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Πρώην Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΡΓ1, Επιστημονικός Υπεύθυνος 
(Ανώτερη Διοίκηση) 

ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ: 17 χρόνια 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΡΜ: 30 χρόνια 

Οργανωσιακό πλαίσιο (Organizational context): 

1. Υπάρχει κουλτούρα ΡΜ;  

Πολύ έντονη κουλτούρα, διότι αυτό κάνουμε: Διαχείριση Έργων. Ειδάλλως δεν 
θα είχαμε λόγο ύπαρξης.  

2. Υπάρχει εμπειρία σε ΡΜ; 

Υψηλή εμπειρία, σε όλες τις εκφάνσεις, σε όλες τις βαθμίδες των εργαζομένων 
εδώ.   
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3. Πώς επιλέγονται ποια προγράμματα/έργα χρειάζεται ο οργανισμός δεδομένου 

του περιορισμού κονδυλίων, αλλά και των κοινωνικό-πολιτικών συνθηκών;  
 

Οτιδήποτε συνεισφέρει στην οικονομική και ερευνητική ανάπτυξη του κέντρου. 
Κυρίως από Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εντός Ελλάδας, αλλά και μας αναθέτουν 
απευθείας εταιρίες του εξωτερικού για έρευνα. 

Εφαρμογή ΡΜ (PM Implementation): 

1. Υπάρχει αρμόδιο τμήμα (ΡΜΟ); Είναι καθορισμένες οι ευθύνες και οι 
αρμοδιότητες; 

Φυσικά και υπάρχει – και δημιουργήθηκε ταυτόχρονα με τον Οργανισμό. 
Παρακολουθεί την οικονομική έκβαση των έργων, ενώ το φυσικό αντικείμενο από 
τον κάθε επιστημονικό υπεύθυνο. Φυσικά υπάρχει συνεργασία. 

  
2. Υιοθετούνται ΡΜ πρακτικές  

Όλοι πρέπει να κάνουν Planning. Πρέπει να αναλύουν τις επιμέρους εργασίες που 
πρέπει να γίνουν, χρονοπρογραμματισμό και κατανομή κονδυλίων. Πχ. Σε 
πειράματα θα πρέπει να γνωρίζουν τι όργανα και υλικά απαιτούνται και να κάνουν 
αντίστοιχες προμήθειες. Οπότε πρέπει να κάνουν Procurement management. 

3. Πώς γίνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος; Ποια εργαλεία 
χρησιμοποιούνται;  

Δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος. Εξαρτάται από τον κάθε επιστημονικό 
υπεύθυνο. Αυτός αποφασίζει ποιος είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος και τι εργαλεία 
θα χρειαστεί για μια ολοκληρωμένη παρακολούθηση του έργου.  

4. Γίνεται σωστή διαχείριση Human resources;  
 

Επενδύουμε στο προσωπικό, γιατί είμαστε οργανισμός μάθησης πρωτίστως. 
Σεμινάρια, επιμορφώσεις,… Οτιδήποτε για να εξελιχθεί το κέντρο. 

 

Αξία ΡΜ (Value of PM):  

1. Ποια τα οφέλη από την εφαρμογή ΡΜ εντός οργανισμού;  
 

 Λογοδοσία & Διαφάνεια  
Όλες οι διαδικασίες, διαγωνισμοί, προμήθειες, προσλήψεις, υλοποιήσεις έργων 
….όλα γίνονται με πλήρη διαφάνεια. 

 Έλεγχος και Συμμόρφωση 
Έχει να κάνει και με τη διαφάνεια που είπαμε πιο πάνω. Αλλά και με τη 
διαχείριση κινδύνου. Ακολουθούμε διαδικασίες, υλοποιούμε σύμφωνα με 
αυτές το έργο, διασφαλίζοντας έτσι τα αποτελέσματα. 
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 Διαχείριση Κινδύνου   
(σ.σ. αναφέρθηκε παραπάνω).  

 Συνέπεια κατά την εκτέλεση έργου  
Βασική επιδίωξη η επίτευξη του επιστημονικού στόχου. Φροντίζουμε να 
είμαστε συνεπείς ως προς αυτό. 

 Διασφάλιση σχέσης ποιότητας - τιμής  
Έτσι εξασφαλίζουμε και την καλή φήμη του κέντρου. 

 Δέσμευση των συμμετεχόντων  
Όλοι δεσμεύονται: από τον Πρόεδρο, μέχρι τον προπτυχιακό φοιτητή. Είναι 
έντονο το ερευνητικό ενδιαφέρον και η ερευνητική κουλτούρα. 
 

3. Ποια τα οφέλη από την εφαρμογή ΡΜ όσον αφορά το κοινωνικό σύνολο;    

Έμμεσα ή άμεσα, προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο. Ίσως δεν είναι εύκολα 
αντιληπτό, αλλά πολλά αποτελέσματα ερευνητικά που έχουν βγει από εδώ, βρίσκουν 
την εφαρμογή τους έξω.  

////------------------------------//// 

 

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Επιστημονικός Υπεύθυνος – Project Manager 

ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ: 13 χρόνια 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΡΜ: 13 χρόνια 

Τμήμα: Τμήμα Εξωστρέφειας  

Οργανωσιακό πλαίσιο (Organizational context): 

1. Υπάρχει κουλτούρα ΡΜ;  

Υπάρχει. Και αυτό περνάει και στο προσωπικό από την πρώτη στιγμή που 
βρέθηκαν εδώ. Γνωρίζουν για τα έργα, τη χρηματοδότηση, και μπαίνουν 
στην κουλτούρα ΡΜ. 

2. Υπάρχει εμπειρία σε ΡΜ; 
Ναι, αρκετή. Ίσως όχι με την στενή έννοια αλλά γενικώς με τη διαχείριση έργων 

αφού με αυτό ασχολείται το κέντρο. 
 
3. Πώς επιλέγονται ποια προγράμματα/έργα χρειάζεται ο οργανισμός δεδομένου 

του περιορισμού κονδυλίων, αλλά και των κοινωνικό-πολιτικών συνθηκών;   
 

Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ένα κεντρικό σετ κριτηρίων βάσει των οποίων επιλέγονται τα 
έργα. Είναι αποκεντρωμένο. Καθαρά θέμα εργαστηρίου. Απλώς συνεννοούνται ώστε 
να γίνει μια εσωτερική ρύθμιση να μην υποβάλλονται ταυτόχρονα πολλές προτάσεις 
από ένα ινστιτούτο. Υπάρχει περιορισμός – βάσει κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – 
ότι μέγιστος αριθμός προγραμμάτων που μπορεί να πάρει ένα ινστιτούτο από μια 
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προκήρυξη είναι τρία. Το τί proposal, ποιος, τί budget, κλπ. είναι αποκεντρωμένο. 
Πολλές φορές ανταγωνίζονται και μεταξύ τους τα εργαστήρια.  
Δεν υπάρχουν πολιτικές πιέσεις, ή τουλάχιστον δεν θα το μαθαίναμε. Γραφειοκρατία 
υπάρχει. Ορίζεται και από το ελληνικό δημόσιο αλλά και από την ΕΕ. Πολυνομία 
υπάρχει επίσης και πρέπει να παρακολουθούνται όλες οι αλλαγές ώστε να μην 
θεωρηθεί κάτι παράτυπο.  
Συνοπτικά: Με βάσει την προ-υπάρχουσα εμπειρία, τις γνώσεις, και με τις 
οικονομικές ανάγκες του εργαστηρίου (cash-flow).   

Εφαρμογή ΡΜ (PM Implementation): 

1. Υπάρχει αρμόδιο τμήμα (ΡΜΟ); Είναι καθορισμένες οι ευθύνες και οι 
αρμοδιότητες; 

Κυρίως οικονομική παρακολούθηση και διαχείριση. Γιατί λόγω του ότι ο ΟΡΓ2 είναι 
και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές εκτός Θεσ/νίκης, αλλού γίνεται το τεχνικό 
αντικείμενο. Δεν γίνονται ενιαία δηλαδή.   
Καθορισμένες ευθύνες και αρμοδιότητες: έχουν οριστεί άτομα για οικονομική 
παρακολούθηση ξεχωριστά των Ινστιτούτων. 
 
2. Υιοθετούνται ΡΜ πρακτικές  

Όχι κάτι συγκεκριμένο. Ότι ορίζεται από το ίδιο το έργο και από την αρχή 
ανάθεσης το υλοποιεί ο επιστημονικός υπεύθυνος. Αυτός έχει την ευθύνη 
διεξαγωγής του έργου σε όλες τις εκφάνσεις, καθόλη τη διάρκεια ζωής του έργου. 
 

3. Πώς γίνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος; Ποια εργαλεία χρησιμοποιούνται;  
Δεν χρησιμοποιούνται μέθοδοι ΡΜ. Και εργαλεία, σε περιορισμένο βαθμό. 
Σίγουρα το EXCEL, SAP, ένα customized software του Κέντρου, ίσως και 
GANTT. Αλλά όχι WBS, CPM κλπ. Δεν τα γνωρίζουν και δεν απαιτούνται από 
ΕΕ, οπότε δεν χρειάστηκε να τα μάθουν.   
 

4. Γίνεται σωστή διαχείριση Human resources;  
Υπάρχουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό εξειδικευμένες και συσσωρευμένες γνώσεις αλλά 
υπάρχει και ετερογένεια. Δεν υπάρχει ένα Knowledge system base. Οπότε γίνεται μεν, 
αλλά σε πολύ μικρό βαθμό. 
 

Αξία ΡΜ (Value of PM): 

1. Ποια τα οφέλη από την εφαρμογή ΡΜ εντός οργανισμού;  
 

 Λογοδοσία & Διαφάνεια  
Αναπόφευκτα υπάρχει γιατί έτσι ορίζεται, αλλά τελευταία με τα μνημόνια έχει 
αυξηθεί. Πάρα πολλή γραφειοκρατία. Έχει ενισχυθεί σε βαθμό 
κακουργήματος. 

 Έλεγχος και Συμμόρφωση 
Με τον έλεγχο ανά τακτά χρονικά διαστήματα και όπου απαιτείται, 
διορθώνουμε και συμμορφωνόμαστε. 



83 
 

 Διαχείριση Κινδύνου   
Στα ερευνητικά έργα δεν υπάρχει risk, αφού τα πληρώνει η ΕΕ. Η έρευνα είτε 
πετυχαίνει, είτε όχι. Το έχει η φύση της. Αλλά σε τεχνικά έργα που κάνει το 
κέντρο για λογαριασμό του, εκεί γίνεται μια πρόβλεψη ώστε να είναι πιο 
εύκολα αντιμετωπίσιμα τυχόν εμπόδια που θα παρουσιαστούν. Βέβαια, λόγω 
μεγέθους και της ετερογένειας των ινστιτούτων, δεν γνωρίζω αν γίνεται 
παντού risk management. 

 Συνέπεια κατά την εκτέλεση έργου   
Δεν υπάρχουν τυποποιημένες διαδικασίες. Δεν υπάρχει πιστοποίηση με 
εξαίρεση κάποια εργαστήρια, για κάποιες μετρήσεις που κάνουν αυτά. Οι 
πιστοποιήσεις δεν είναι επιθυμητές από τους υπαλλήλους γιατί θεωρούν έχουν 
πολλή γραφειοκρατία, «χαρτούρα» για ένα αμφίβολο αποτέλεσμα που διαρκεί 
5 χρόνια. 

 Διασφάλιση σχέσης ποιότητας - τιμής  
Σίγουρα, αλλά επειδή δεν είμαστε ιδιωτικός φορέας για να μας νοιάζει το 
κόστος, δεν είναι το νούμερο ένα που μας ενδιαφέρει. Για άλλου τύπου έργα, 
είναι το νούμερο ένα κριτήριο. Για εμάς – για την έρευνα δηλαδή - όχι τόσο.  

 Δέσμευση των συμμετεχόντων  
Δέσμευση των ερευνητών περισσότερο, γιατί δεν εμπλέκονται άλλοι εκτός του 
οργανισμού. Δεν υπάρχουν πολλαπλοί stakeholders που εμπλέκονται τόσο 
στην διαδικασία. 
2. Ποια τα οφέλη από την εφαρμογή ΡΜ όσον αφορά το κοινωνικό 
σύνολο;     

Έμμεσα θα είχε οφέλη. Μπορεί να μην ήταν άμεσα αντιληπτά, γιατί δεν έχουμε άμεση 
σχέση με πολίτες. Π.χ. διαθέσιμες θέσεις Parking, ή η εφαρμογή Improve my city, 
αυτά είναι εφαρμογές που βελτιώνουν το επίπεδο ζωής των πολιτών.   

////------------------------------//// 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 2 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ: 9 Ιανουαρίου 2018 

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης (ΡΜΟ) 

ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ: 11 χρόνια 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΡΜ: 25 χρόνια 

Οργανωσιακό πλαίσιο (Organizational context): 

1. Υπάρχει κουλτούρα ΡΜ;  

Γενικά δεν υπάρχει κουλτούρα ΡΜ στο δημόσιο. Ο τρόπος που είναι διαρθρωμένη η 
δημόσια διοίκηση εδώ στην Ελλάδα είναι αυτή της κάθετης οργάνωσης. Στο 
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εξωτερικό, στις ανεπτυγμένες χώρες γίνεται ΡΜ: διαβούλευση, καθορισμός στόχων, 
stakeholders, ορισμός ομάδων, οριζόντια και όχι καθετοποιημένη διοίκηση... Εδώ δεν 
υπάρχει ευελιξία και συνεργασία εντός του οργανισμού, γιατί είναι καθορισμένα τα 
πλαίσια, ποιο τμήμα θα κάνει τι. Δημιουργούνται καινούργιοι στόχοι και εκεί έξω και 
εμείς δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε, γιατί δρούμε παγιωμένα.  Πχ. Το θέμα της 
κλιματικής αλλαγής, «κολλάει» στην Δ/νση Τεχικών Έργων, στην Υπηρεσία 
Κοινωνικής πολιτικής, και σε άλλες υπηρεσίες και τμήματα εντός οργανισμού, και για 
να κάνεις ΡΜ πρέπει να συνεργαστείς με όλα αυτά τα τμήματα που όμως είναι 
ανέφικτο, γιατί το καθένα έχει ένα δικό του παγιωμένο πρόγραμμα. Το πρώτο πράγμα 
που θα πούνε είναι «δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα». Το θεωρούν κάτι ξένο για 
αυτούς. Όμως ο Δήμος λειτουργεί για το κοινωνικό συμφέρον, για τις ανάγκες των 
πολιτών και αυτές τις ανάγκες πρέπει να τις ακούσει και να ανταποκριθεί. Πώς θα 
ανταποκριθεί όμως με τέτοια στερεότυπα?  

Νομίζω ότι οι καινούργιοι νόμοι, πχ με τη στοχοθεσία, θα βοηθήσουν προς αυτήν την 
κατεύθυνση. 

2. Υπάρχει εμπειρία σε ΡΜ; 
Όχι και είμαι κάθετη. Ότι ΡΜ γίνεται, γίνεται τυχαία και οφείλεται στον τρόπο 
διάρθρωσης του δημόσιου τομέα. 

 
3. Πώς επιλέγονται ποια προγράμματα/έργα χρειάζεται ο οργανισμός δεδομένου 

του περιορισμού κονδυλίων, αλλά και των κοινωνικό-πολιτικών συνθηκών;   
 

Τυχαία. Δεν εντοπίζονται οι ανάγκες και ψάχνουμε το πρόγραμμα που θα τις καλύψει. 
Γίνεται το αντίστροφο. Τι πρόγραμμα τρέχει? Α, ας κάνουμε ένα έργο εκεί.  
Υπάρχουν και πολιτικές πιέσεις – θέλουν έργα τρανταχτά. Να φαίνονται. Επίσης τα 
εύκολα έργα για να μην υπάρχει ρίσκο. Υπάρχει και πολυνομία, και έκθεση στην 
αρνητική κριτική από τους πολίτες ή και τα ΜΜΕ. Αυτό είναι δεδομένο ότι θα 
υπάρχει.  
Δεν υπάρχει επιχειρησιακός σχεδιασμός ώστε να λειτουργήσει ΡΜ. Θα μπορούσε να 
συσταθούν ομάδες υλοποίησης έργων.  

Εφαρμογή ΡΜ (PM Implementation): 

1. Υπάρχει αρμόδιο τμήμα (ΡΜΟ); Είναι καθορισμένες οι ευθύνες και οι 
αρμοδιότητες; 

Το Τμήμα Προγραμματισμού έχει εμπειρία αλλά έχει και περιορισμένο έργο. Θα 
έπρεπε να του δοθεί η εξουσία, να είναι πιο ενδυναμωμένο και να έχει επιτελικό 
ρόλο και όχι απλώς διεκπεραιωτικό.  Να είναι σε θέση να θέτει στόχους, να 
συστήνει ομάδες έργων, να συντονίζει τα τμήματα που θα συνεργαστούν, να 
εφαρμόζει ΡΜ…  

Αλλά αυτό ξεκινάει από το «κεφάλι». Πρέπει να υποστηρίζει το ΡΜ.  

Θα πρέπει να αλλάξει το οργανόγραμμα του οργανισμού. Και το τμήμα να 
βρίσκεται παράλληλα και όχι κάθετα. Όλα τα έργα, ακόμα και οι υπηρεσίες προς 
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τον πολίτη να αντιμετωπίζονται ως έργα και να γίνονται «By Project Management 
Office” 

2. Υιοθετούνται ΡΜ πρακτικές  

Όχι. Απλώς ορίζεται ένας υπεύθυνος έργου και μια ομάδα έργου που 
παρακολουθούν το έργο γιατί έχουν την ευθύνη. 

Αυτό όμως γίνεται, αλλά είναι για τυπικούς λόγους. Ο ΡΜ δεν είναι σε θέση να 
έχει μια πλήρη εικόνα από την αρχή. Ο ΡΜ δεν είναι μόνο αυτός που επιβλέπει 
ένα έργο. Ξεκινάει από πιο πριν. Από την αρχή. Στόχοι, μέσα επίτευξης, ομάδα 
έργου, μέθοδοι παρακολούθησης κλπ. 

Το γεγονός ότι ορίζονται κάποια άτομα ως project managers στα 
συγχρηματοδοτούμενα έργα, είναι γιατί μας επιβάλλεται από τη διαχειριστική 
αρχή. Ίσως οδεύουμε σε μια σωστή κατεύθυνση, επιτέλους να θεσμοθετηθεί ο 
ρόλος του project manager, να συντονίζει, να κάνει χρονοδιαγράμματα κλπ. 

Ας μην τα ισοπεδώνουμε βέβαια. Υπάρχουν πχ στην Τεχνική υπηρεσία, οι 
μηχανικοί που κάνουν μια προτεραιοποίηση, με βάση το τεχνικό πρόγραμμα, που 
γίνεται μία διαβούλευση, τι έργο, αν θα έχουμε συνεχιζόμενο, αν χρειάζονται να 
γίνουν απαλλοτριώσεις γιατί σκοπεύουν να χτίσουν ένα σχολείο, κλπ. 

3. Πώς γίνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος; Ποια εργαλεία 
χρησιμοποιούνται;  

Όχι. Τυχαία και πάλι. Ορίζονται κάποιοι υπάλληλοι ως ομάδα έργου γιατί είναι 
προαπαιτούμενο για να πάρουμε το έργο αλλά από εκεί και ύστερα δεν 
ακολουθούνται ΡΜ μέθοδοι ή εργαλεία. 

Να φανταστείς ότι σε έργο ΕΣΠΑ στην ομάδα έργου, κανείς δεν ήξερε ότι έπρεπε να 
μπει πινακίδα και φωτογραφία του έργου (που πλέον είναι υποχρεωτικό) και 
κινδυνεύαμε να χάσουμε χρήματα γιατί κανείς δεν το ήξερε και δεν ήταν κανενός 
δουλειά! 

 
4. Γίνεται σωστή διαχείριση Human resources;  

 
Όχι. Είναι τόσο πεπαλαιωμένος ο οργανισμός πια, και αυτό έχει βολέψει τόσο το 
στελεχιακό σύστημα, όσο και την εξουσία που συνδιαλέγεται με αυτό το σύστημα. 
Δεν θέλουν να αλλάξει κάτι. Πλέον με την οικονομική κρίση, που οδήγησε και σε 
συρρίκνωση του δημόσιου τομέα, έφυγαν παλιοί υπάλληλοι και δεν 
αντικαταστάθηκαν ή και αν αντικαταστάθηκαν με νέους, δεν τους χρησιμοποιείς 
κατάλληλα γιατί έτσι σε βολεύει. 

Νομίζω τα στελέχη στην κορυφή θα πρέπει να αποφασίσουν ώστε να έχουμε ΡΜ και 
κατάλληλα άτομα να το εφαρμόσουν. Θέλει υποστήριξη εκ των άνωθεν.  

  



86 
 

 Αξία ΡΜ (Value of PM):  
 

1. Ποια τα οφέλη από την εφαρμογή ΡΜ εντός οργανισμού;  
Γενικώς πιστεύω ακράδαντα ότι αν εφαρμοζόταν ΡΜ θα είχαμε οφέλη. Όλα τα 
παρακάτω και πολλά περισσότερα. Αλλά δεν εφαρμόζεται. Γενικά θα είχαμε 
άλλη μορφή Δημοσίου.  
 

 Λογοδοσία & Διαφάνεια  
Αναγκαστικά γιατί μας επιβάλλεται. Από την άλλη όμως, αν δεν έχεις 
εργαλεία, τι έλεγχο να κάνεις?  

 Έλεγχος και Συμμόρφωση 
Όπως και με τη Λογοδοσία & Διαφάνεια: αναγκαστικά. Όχι επειδή επιλέγουμε 
εμείς, αλλά γιατί μας επιβάλλεται. 

 Διαχείριση Κινδύνου  
Εμπειρικά. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα τμήμα εσωτερικού ελέγχου και δεν 
εννοώ οικονομικά μόνο, αλλά και φυσικού αντικειμένου. Να ελέγχονται ένα-
ένα τα στάδια του έργου, αν εκτελούνται σωστά. 

 Συνέπεια κατά την εκτέλεση έργου   
Θα υπήρχε συνέπεια. 

 Διασφάλιση σχέσης ποιότητας - τιμής  
Έτσι θα διασφαλιζόταν και η σχέση ποιότητας-τιμής.. 

 Δέσμευση των συμμετεχόντων  
Η όποια δέσμευση των υπαλλήλων είναι σε προσωπικό επίπεδο. Γενικότερα 
δεν θα συναντήσεις πολλούς υπαλλήλους που θα θέλουν να τολμήσουν, ή κάτι 
καινοτόμο. Οι χρηματικές απολαβές θα είναι οι ίδιες σε κάθε περίπτωση, 
οπότε γιατί να διακινδυνέψει? Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα, υποκίνηση. 
Η πιο σημαντική δέσμευση θα έπρεπε να είναι από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Θα 
υπήρχε έτσι υποστήριξη ΡΜ και θα ήταν πιο εύκολο να το υλοποιήσεις. Από 
επάνω – από το κεφάλι – από την εξουσία. 
 
Υπάρχει Επιτροπή Διαβούλευσης μέσα στον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, που κατάντησε 
Επιτροπή Σφραγίδας. Υποτίθεται θα μετέφερε τις ανάγκες της κοινωνίας στη 
δημόσια διοίκηση, ώστε να μπορούσε να κάνει επιχειρησιακό σχεδιασμό.   
Υπάρχει η εφαρμογή 4MyCity, μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου οι πολίτες 
επισημαίνουν προβλήματα που υπάρχουν στην (..σ.σ. αναφέρεται ο Δήμος), 
ανεβάζουν φωτογραφίες κλπ, ώστε να υπάρχει άμεση επίλυσή τους.  
 
Πλέον υπάρχει μία πιο έντονη σύγκριση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα από 
τους πολίτες. Διαπιστώνει ότι το δημόσιο δουλεύει για το δημόσιο και όχι για 
τον πολίτη, και οδηγεί σε αρνητική κριτική. Οι διαδικασίες τους αποξενώνουν 
και τους φέρνουν απέναντι. Επιπλέον τους έχουν εξαντλήσει οι απανωτοί 
φόροι, και δεν φαίνεται η δουλειά σου. Δεν υπάρχουν απτά αποτελέσματα για 
να δει και αναρωτιέται «γιατί σε πληρώνω;» 
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4. Ποια τα οφέλη από την εφαρμογή ΡΜ όσον αφορά το κοινωνικό σύνολο;     

Όλα τα παραπάνω. Και θα αυξανόταν η εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα έβλεπε ότι κάτι 
γίνεται προς όφελός του. Και εξοικονόμηση πόρων.   

 

////------------------------------//// 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ: 19 Ιανουαρίου 2018 

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Μηχανικός ΠΕ, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μελετών 
και Κατασκευών (Project Manager) 

ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ: 17 χρόνια 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΡΜ: 17 χρόνια 

Οργανωσιακό πλαίσιο (Organizational context): 

Γενικότερη παρατήρηση: Λόγω του ότι είμαστε δημόσιο, το πλαίσιο είναι 
συγκεκριμένο. Δεν υπάρχει ευελιξία και επιπλέον, δεν κάνεις έργα για να αποκομίσεις 
κέρδη, αλλά για το δημόσιο συμφέρον, για ποιότητα ζωής.  

Είμαστε καθαρά αστικός δήμος. Περιορίζει ακόμα περισσότερο το πλαίσιο μέσα στο 
οποίο μπορείς να κινηθείς. 

1. Υπάρχει κουλτούρα ΡΜ;  

Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει κουλτούρα ΡΜ στο Δήμο. Τα έργα είναι μια περίεργη 
διαδικασία. Πάντως επιδιώκονται, γιατί προσφέρουν οφέλη και γι’αυτό είμαστε 
θετικά διακείμενοι. 

2. Υπάρχει εμπειρία σε ΡΜ; 
Ναι υπάρχει διαχειριστική ωριμότητα στο Δήμο. Ξεκινάει με την υποβολή της 
πρότασης, και φροντίζουμε για τα κριτήρια πληρότητας στοιχείων και τα κριτήρια 
αξιολόγησης πράξεων. Δηλ. φροντίζουμε να είναι μια ώριμη πρόταση, ώστε να έχει 
περισσότερες πιθανότητες να ενταχθεί σε ένα έργο. Μετά ακολουθεί η υλοποίηση του 
έργου με την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων των παραδοτέων, τον έλεγχο αυτών, όπως 
και του προϋπολογισμού, πάντα σε συνδυασμό με τα απαραίτητα έγγραφα που 
ορίζονται, μέχρι την ολοκλήρωσή του και την παράδοσή του. 

 
3. Πώς επιλέγονται ποια προγράμματα/έργα χρειάζεται ο οργανισμός 

δεδομένου του περιορισμού κονδυλίων, αλλά και των κοινωνικό-πολιτικών 
συνθηκών;   

 
Σε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού, παρακολουθούμε τι προκηρύξεις 
βγαίνουν. Οπότε, είτε έχουμε κάτι έτοιμο από πριν, μια μελέτη δηλαδή γιατί έχουμε 
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ήδη προσδιορίσει τις ανάγκες του Δήμου, είτε το ετοιμάζουμε όταν ξέρουμε ότι θα 
προκύψει μια προκήρυξη και θέλουμε να είμαστε έτοιμοι.  
 
Το ιδανικότερο θα ήταν να υπήρχε ένα πλαίσιο με μια προοπτική, αλλά συνήθως δεν 
γίνεται έτσι. Υπάρχουν έργα πνοής, τα οποία θα γίνουν μια φορά, όπως πχ ανάπλαση 
παραλιακού μετώπου, ή Διοικητήριο, ή αλιευτικό καταφύγιο. Δεν είναι έργα 
καθημερινότητας ή τοπικής σημασίας. Υπάρχει η μητροπολιτική κοινότητα στη 
Θεσ/νίκη, που αποτελείται από πολλούς δήμους και όλα αυτά τα έργα, λίγο ή πολύ 
συνδέονται μεταξύ τους. Επίσης, όταν γίνονται έργα, δεν απευθύνονται μόνο στον 
πολίτη της Καλαμαριάς αλλά σε όλους. Πχ. Πάρκο, ή παιδική χαρά, ή το αλιευτικό 
καταφύγιο.  
Μεγάλο πρόβλημα είναι η πολυνομία και η κακονομία καθώς υπάρχουν ασάφειες και 
δυσκολευόμαστε να ερμηνεύσουμε το νόμο. Επιπλέον, υπάρχουν ΠΑΡΑ πολλές 
συνεχόμενες τροποποιήσεις του ίδιου νόμου, τις οποίες πρέπει να τις παρακολουθείς 
για να μην κάνεις κάτι παράτυπα και παράνομα. Τροποποίηση της τροποποίησης κοκ. 

Εφαρμογή ΡΜ (PM Implementation):  

Γενικότερα δεν υιοθετούνται ΡΜ τακτικές. Περισσότερο εμπειρικά γίνεται η 
διαχείριση των έργων, από τις γνώσεις που έχουν οι υπάλληλοι ή ο προϊστάμενος. 
Ακολουθούμε τις διαδικασίες που ορίζονται από τη Διαχειριστική Αρχή. Τα 
συγχρηματοδοτούμενα είναι πολύ «σφιχτά». Δεν σου αφήνουν περιθώρια για να 
κάνεις λάθος. Απαιτούν συνεχείς ελέγχους μέχρι το τέλος. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 
δεν έχουμε έργο που να έχει απενταχθεί λόγω κακοδιαχείρισης. Γίνεται 
παρακολούθηση μεν, εμπειρικά δε. 

1. Υπάρχει αρμόδιο τμήμα (ΡΜΟ); Είναι καθορισμένες οι ευθύνες και οι 
αρμοδιότητες; 

Υπάρχει τμήμα το οποίο παρακολουθεί προκηρύξεις για έργα ΈΣΠΑ και μας 
ενημερώνει σχετικά, είτε μας ενημερώνει για τυχόν διαδικασίες. Η παρακολούθηση 
του φυσικού αντικειμένου, αλλά και του οικονομικού των έργων της Τεχνικής 
Υπηρεσίας, γίνεται από την ομάδα που ορίζεται για το συγκεκριμένο έργο. Το ΡΜΟ 
ασχολείται περισσότερο με υπηρεσίες και προμήθειες και όχι με τα τεχνικά-
κατασκευαστικά- ανάπλασης έργα. Κάποιες φορές συνεργαζόμαστε, π.χ. για την 
κατασκευή μιας παιδικής χαράς αναλαμβάνουν την προμήθεια των παιχνιδιών που θα 
τοποθετηθούν εκεί. 
 

2. Υιοθετούνται ΡΜ πρακτικές; 
Όχι. Παρακολουθείται στενά το έργο από άποψη χρόνου και προϋπολογισμού γιατί 
έχει ευθύνη ο επιβλέπων, χωρίς όμως να ακολουθούνται συγκεκριμένες μέθοδοι.  

Το GANTT CHART καταρτίζεται από τον εργολάβο, κατόπιν συνεννόησης με εμάς. 
Δεν το φτιάχνουμε εμείς. Απλώς μας το φέρνει, και το δεχόμαστε ή το απορρίπτουμε 
και ζητάμε επανασχεδιασμό. 
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3. Πώς γίνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος; Ποια εργαλεία 
χρησιμοποιούνται;  

Υπάρχει ειδικό πρόγραμμα κατασκευασμένο για εμάς, ειδικά για τεχνικά έργα, που 
μας βοηθάει στην συνεχή παρακολούθηση του έργου. Επίσης, EXCEL κατά 
περίπτωση. Επειδή ως επί τω πλείστων διαχειριζόμαστε μικρά έργα, που δεν έχουν 
πολύ μεγάλο budget, ή που δεν διαρκεί πολύ η εκτέλεσή τους, δεν μας πειράζει το να 
παραδοθεί λίγο αργότερα πχ 1 μήνα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει καλή 
συνεργασία μεταξύ μας (με τον εργολάβο) και να βγει ένα άρτιο αποτέλεσμα. Σαφώς 
υπάρχουν καταγεγραμμένες οι εργασίες που πρέπει να γίνουν, η αλληλουχία τους και 
οι εξαρτώμενες από κάποιες άλλες εργασίες, αλλά ούτως ή άλλως οι εργασίες γίνονται 
όπως πρέπει να γίνουν. Ο μόνος λόγος που είναι καταγεγραμμένες, είναι για να 
επικαλεστείς τα έγγραφα σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα εκτέλεσης. Τότε 
«πατάς» πάνω σε αυτά.  

Ειδικότερα στα ΕΣΠΑ τα πράγματα είναι πολύ στενά. Τηρείται το ημερολόγιο του 
έργου, όπου καταγράφονται τα επιμέρους έργα (τα ενδιάμεσα στάδια) που πρέπει να 
γίνουν και οι τμηματικές ημερομηνίες παράδοσης και, στο τέλος, υπάρχει η 
καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του όλου έργου. Οι ενδιάμεσες μπορούν να 
μεταβληθούν, εφόσον βέβαια καταγραφούν οι λόγοι της μεταβολής ή της 
καθυστέρησης (και φυσικά εγκριθεί από το Δ.Σ. και αναρτηθεί). 

4. Γίνεται σωστή διαχείριση Human resources;  
 

Αν χρειαστεί, ναι. Ειδικά σε αλλαγές νόμων, πηγαίνουμε και παρακολουθούμε. Δεν 
γίνεται να είσαι έξω από αυτό. Επίσης, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που είμαστε 
σήμερα, διαχειριστικής ωριμότητας, πηγαίναμε συνεχώς. Τώρα κυρίως όταν υπάρχουν 
αλλαγές νόμων και διαδικασιών. 

 

Αξία ΡΜ (Value of PM): 

1. Ποια τα οφέλη από την εφαρμογή ΡΜ εντός οργανισμού;  
 

 Λογοδοσία & Διαφάνεια  
Υπάρχει πλήρη διαφάνεια. Ανοικτές διαδικασίες. Γίνονται ηλεκτρονικά. Δεν 
μπορείς να ξεφύγεις. Όλες οι σημαντικές αποφάσεις, από την ανάληψη 
υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης, μέχρι την σύμβαση και την παράδοση του 
έργου, αναρτώνται. Ακόμα και εντός του οργανισμού. Πχ. Για να πληρωθεί 
ένα Χρηματικό Ένταλμα, η Ταμειακή Υπηρεσία ζητάει έγγραφα που ορίζει η 
Νομοθεσία, κάποια εχέγγυα για να θεωρείται η δαπάνη νόμιμη. Αναγκαστικά 
τα προσκομίζεις.  
Από την άλλη, υπάρχει πολλή γραφειοκρατία. Είναι γεγονός ότι τα έγγραφα 
όλα τηρούνται. Δεν υπάρχει λόγος να βγαίνουν φωτοτυπίες, και να 
ξαναβγαίνουν και να τηρούνται σε διαφορετικά αρχεία, σε διαφορετικές 
υπηρεσίες, για διαφορετικά οικονομικά έτη. Τελευταία προστέθηκε και η 
ηλεκτρονική γραφειοκρατία, χωρίς να καταργεί τη «χαρτούρα». 
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 Έλεγχος και Συμμόρφωση 
Νομίζω «πατάει» στη Λογοδοσία και Διαφάνεια. Ελέγχεις και αναλόγως 
προσαρμόζεσαι. 

 Διαχείριση Κινδύνου   
Σαφώς και γίνεται ανά στάδια του έργου. Πρέπει να διαπιστωθεί εγκαίρως 
γιατί εκ των υστέρων δεν γίνεται να το αλλάξεις. Πολλές φορές στα τεχνικά 
έργα αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα: δεν γίνονται σωστές μελέτες και υπάρχει 
αναντιστοιχία μελέτης με την κατασκευή. Δηλ κάποια πράγματα δεν τα έχεις 
προβλέψει, δεν τα έχεις μετρήσει σωστά, υπάρχουν επιμετρικά προβλήματα…. 
Και το διαπιστώνεις εκ των υστέρων αυτό.  Αυτό είναι μετά ένα πρόβλημα, 
πως δηλαδή να το αντιμετωπίσεις. Προσπαθείς από πιο πριν να το εντοπίσεις, 
αν γίνεται να το διορθώσεις και στην πορεία να δεις αν είναι θέμα 
κατασκευαστικό ή επιμετρητικό, να χρησιμοποιήσεις κάποιες ποσότητες και 
να τις βάλεις εκεί που υπάρχει ανάγκη. 
Στα ΕΣΠΑ υπάρχουν πιο αυστηρά κριτήρια, όπου καταθέτεις προμετρητικά 
σχέδια που δικαιολογείς τις εργασίες που πρέπει να γίνουν με τα χρήματα που 
πρέπει να δαπανηθούν για αυτές. Αν ξεφύγεις στην πορεία του έργου, σου 
ζητούν να το δικαιολογήσεις και είτε γίνεται δεκτό, είτε όχι. Έτσι όμως 
επιτυγχάνεται …..Συνέπεια κατά την εκτέλεση του έργου: 

 Συνέπεια κατά την εκτέλεση έργου   
Όσο πιο καλή η μελέτη, τόσο ακολουθείται πιστά το χρονοδιάγραμμα. Από 
την άλλη, είναι πολύ περιοριστικό. Δεν σου αφήνει περιθώρια ευελιξίας. 
Ακόμα και αν εκ των υστέρων διαπιστώσεις ότι είναι καλύτερα αλλιώς να γίνει 
κάτι, μόνο και μόνο επειδή το γράφει η αρχική μελέτη, πρέπει να το κάνεις 
έτσι. Ακόμα και αν αλλιώς θα είναι καλύτερα. Αυτό βέβαια ελοχεύει 
κινδύνους. Είναι σαν την ηθική. Γίνεται «λάστιχο» και μπορεί να χαθεί το 
μέτρο. 

 Διασφάλιση σχέσης ποιότητας - τιμής (αποδοτικότητα -αποτελεσματικότητα, 
μείωση κόστους, παροχές) 
Το budget είναι συγκεκριμένο. Φροντίζουμε να μην υπάρξει χρηματοδότηση 
από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ και γι’αυτό προσέχουμε να μην γίνεται σπατάλη χρημάτων. 
Ειδικά στα ΕΣΠΑ γίνεται ούτως ή άλλως, ποιοτικός έλεγχος από ανεξάρτητη 
αρχή «Εξειδικευμένος Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου – ΕΣΠΕΛ». Κατά αυτόν 
τον τρόπο, διασφαλίζεται η σχέση ποιότητας-τιμής. Στα λοιπά έργα, δεν 
είμαστε τόσο αυστηροί. Προσέχουμε, μεν, τιμή και ποιότητα, αλλά όχι με 
συγκεκριμένες διαδικασίες. Δεν έχουμε μία λίστα και κάνουμε «τικ». Είμαστε 
πιο χαλαροί. Βέβαια με τη νομοθεσία όπως είναι σήμερα, που σε αναγκάζει να 
διαλέξεις αυτόν με την χαμηλότερη τιμή ή την μεγαλύτερη έκπτωση, δηλ. να 
υπάρχει μόνο το οικονομικό κριτήριο, ελοχεύει μεγάλο κίνδυνο. Υπάρχουν 
μεγάλες εκπτώσεις που σε κάνουν καχύποπτο και να λες ότι σίγουρα θα χάσω 
στην ποιότητα. Ειδικά τώρα με την οικονομική κρίση, πολλοί ανάδοχοι 
εργολάβοι, μόνο και μόνο για να υπάρχουν στον στίβο της αγοράς, χτυπάνε τις 
τιμές, με ότι αυτό συνεπάγεται. Θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ένα διαφορετικό 
σύστημα επιλογής αναδόχων. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. 
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 Δέσμευση των συμμετεχόντων  
Οι χρηματικές απολαβές είναι συγκεκριμένες. Η υποκίνηση έγκειται σε 
προσωπικό επίπεδο. Το κατά πόσο δηλαδή κάποιος είναι ευσυνείδητος και 
θέλει να κάνει τη δουλειά του σωστά. Συγκεκριμένα στο δικό μας τμήμα, όλοι 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της δουλειάς τους. 
Οι πολίτες δεν συμμετέχουν στη διαδικασία. Το αν θα γίνει ένα πάρκο ή ένα 
σχολείο κάπου, είναι μέσα στο σχέδιο πόλεως. Είναι χαρακτηρισμένοι οι 
χώροι που θα γίνουν πράγματα. Βέβαια όλα αναρτώνται και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
και στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ και ο πολίτης είναι μεν σε θέση να γνωρίζει 
εκ των προτέρων, αλλά δεν είναι σε θέση να αποφασίσει. Πχ. Για σχολεία 
μπορεί ο ΟΣΚ να εντοπίσει το πρόβλημα και από κοινού να βρεθεί ο χώρος 
που μπορεί να κτιστεί ένα σχολείο και να βοηθήσει την περιοχή.  
Οι πολίτες είναι ούτως ή άλλως καχύποπτοι προς το Δημόσιο, οπότε πάντα 
γνωρίζουμε ότι θα υπάρξει αντίδραση. Είναι μια παγιωμένη κατάσταση, 
γενικότερη του κλίματος που υπάρχει για το Δημόσιο. Δυστυχώς μας λείπει η 
θετική σκέψη απέναντι στον άλλο. Αν είχαμε όλοι θετική σκέψη, τότε αλλιώς 
θα ήταν τα πράγματα. Ακόμα και εντός του οργανισμού, διατμηματικά. 
 
2. Ποια τα οφέλη από την εφαρμογή ΡΜ όσον αφορά το κοινωνικό σύνολο;     

Οι πολίτες δεν εισπράττουν άμεσα τα οφέλη από το ΡΜ. Το ΡΜ όμως βοηθάει τις 
υπηρεσίες στην καλύτερη παροχή υπηρεσιών, βελτιώνοντας το επίπεδο ζωής των 
πολιτών και γενικότερα συμβάλλει στην επίτευξη δημόσιας αξίας. Έτσι όπως είναι τα 
πράγματα όμως, με την οικονομική κρίση, υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα να 
γίνουν και πολλά «κακώς κείμενα» να διορθωθούν, παρά τις προσπάθειες των 
υπαλλήλων. Η δυσπιστία των πολιτών παραμένει και αυτό είναι μια γενικότερη 
κατάσταση, που δεν διορθώνεται με το ΡΜ αλλά με το γενικότερο κυβερνητικό 
πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί η Δημόσια Διοίκηση.    

 

////------------------------------//// 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ: 22 Ιανουαρίου 2018 

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Προγραμματισμού & 
Ανάπτυξης (παλιότερα υπήρχε και Γραφείο Ποιότητας για 
θέματα ISO και ΡΜ) - ΡΜΟ 

ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ: 11 χρόνια 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΡΜ: 8 χρόνια 

Οργανωσιακό πλαίσιο (Organizational context): 

Γίνεται μια προσπάθεια στο δημόσιο για στοχοθεσία, επίτευξη στόχων, όπως με το 
5ετές Επιχειρησιακό Σχέδιο των Δήμων και με τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης, 
ώστε να γίνεται μια παρακολούθηση σε ετήσια βάση του Επιχειρησιακού Σχεδίου. Τα 
Ετήσια Προγράμματα Δράσης συνδέονταν και  με τον Προϋπολογισμό. Αλλά πριν 2 
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χρόνια αποκόπηκε ο Προϋπολογισμός από τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης. Είναι 
στην ευχέρεια του Δήμου να κάνει ότι είναι να κάνει (και το επιχειρησιακό και το 
ετήσιο). Ουσιαστικά το υποβάθμισαν. Δεν είμαστε εξειδικευμένοι, ή δεν μας αφήνουν 
να είμαστε, γενικά όλο το δημόσιο μιλάω, όχι μόνο για εδώ. Στο δημόσιο τομέα δεν 
μπορείς να είσαι ευέλικτος. Ακολουθείς νόμους.  
 

1. Υπάρχει κουλτούρα ΡΜ;  

Η Νομοθεσία που διέπει τα προγράμματα της ΕΕ μας επιβάλλει να έχουμε ΡΜ. 
Έχουμε και τη διαχειριστική επάρκεια, η οποία είναι προαπαιτούμενο για να 
υποβάλεις πρόταση. Αυτό σημαίνει ότι ακολουθείται μια διαδικασία καθόλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου. Αυτή η διαδικασία είναι τυποποιημένη.  

2. Υπάρχει εμπειρία σε ΡΜ; 
 
Υπάρχει. Μπορεί να μην το ονοματίζουμε PROJECT MANAGEMENT αλλά γίνεται 
παρακολούθηση των έργων.  

 
3. Πώς επιλέγονται ποια προγράμματα/έργα χρειάζεται ο οργανισμός 

δεδομένου του περιορισμού κονδυλίων, αλλά και των κοινωνικό-πολιτικών 
συνθηκών;   

 
Κάθε πρόγραμμα είναι ευπρόσδεκτο. Βοηθάει πάντα στο Δήμο και στην αναβάθμισή 
του, και εντός οργανισμού αλλά και εκτός (πολίτες). Και τεχνικά έργα ανάπλασης 
αλλά και soft δράσεις. Όλα τα κριτήρια τα ελέγχουμε βέβαια. 
Κυρίως κριτήρια είναι το κοινωνικό όφελος και η χρηματοδότηση να είναι 100% και 
να μην χρειαστεί να χρηματοδοτηθεί και από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Γιατί λόγω 
οικονομικής κρίσης και περικοπών των κρατικών χρηματοδοτήσεων, δεν μπορεί ο 
δήμος να συμμετέχει σε προγράμματα που απαιτούν και ΙΔΙΑ Χρηματοδότηση. 
Άλλο κριτήριο είναι να έχεις την διαχειριστική ωριμότητα να το κάνεις, να έχεις μια 
μελέτη. Ή να μην έχεις τις υποδομές για να το κάνεις. Δεν γίνεται πχ να συμμετέχεις 
σε ένα πρόγραμμα για βρεφικούς σταθμούς όταν δεν έχεις βρεφικό σταθμό! Και πλέον 
απαλλοτριώσεις κλπ δεν δίνονται πλέον. Δίνονταν παλιά. Τώρα είτε εξοπλισμό είτε 
soft δράσεις. 
Έχει πολλές νομοθεσίες που σκοντάφτουμε σε αυτές. Πχ σε έργο ανάπλασης μας 
ζητήθηκε άδεια από το δασαρχείο, άδεια από την ΕΥΑΘ, .. Υπάρχουν κωλύματα αλλά 
τελευταία η διαχειριστική αρχή τα ξεπερνάει . 

Εφαρμογή ΡΜ (PM Implementation): 

Ακολουθούνται τακτικές PROJECT MANAGEMENT. Μπορεί να μην το 
ονοματίζουμε PROJECT MANAGEMENT αλλά γίνεται παρακολούθηση των έργων 
και έχουμε πιστοποιηθεί ως φορέας.  
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1. Υπάρχει αρμόδιο τμήμα (ΡΜΟ); Είναι καθορισμένες οι ευθύνες και οι 
αρμοδιότητες; 

Υπάρχει ΡΜΟ. Και ήταν από τους πρώτους δήμους που είχε τέτοιο τμήμα. 
Υποχρεωτικό έγινε το 2007,  μαζί με το Επιχειρησιακό Σχέδιο των Δήμων. Είναι 
καθορισμένες οι εργασίες και συμβάλλει στην ομαλή διεξαγωγή των έργων. 

Είμαστε ένα τμήμα που έχει συμβουλευτικό ρόλο για τμήματα και υπηρεσίες 
εντός του οργανισμού που θέλουν να υποβάλλουν πρόταση. Έχει δηλαδή και 
υποστηρικτικό ρόλο. Πχ για έργα ΙΤ συμβουλεύουμε το τμήμα πληροφορικής και 
σε συνεργασία και με τη διαχειριστική αρχή συζητάμε τους τρόπους ένταξης μας 
σε αυτά τα έργα…. 

Βέβαια το τμήμα είναι υποστελεχωμένο. Υπάρχει κάποια βοήθεια από 
υπαλλήλους με 8μηνες συμβάσεις. Αυτό δεν είναι κάτι σίγουρο όμως και όχι 
μόνιμο φυσικά. Η κύρια δουλειά συνεχίζει και πέφτει στις πλάτες των 2 μονίμων 
υπαλλήλων του τμήματος. 

2. Υιοθετούνται ΡΜ πρακτικές;  

Ο μηχανικός είναι ο επιβλέπων και έχει την ευθύνη του έργου. Δεν μπορούν να το 
αφήνουν στην τύχη του. Υπολογίζουν τυχόν προβλήματα που θα προκαλέσουν 
καθυστερήσεις ή θέματα ποιότητας, ώστε να είναι σε θέση να τα αντιμετωπίσουν εάν 
προκύψουν. Ελέγχουν τον εργολάβο. Αν εφαρμόζει αυτά που υπογράφτηκαν στην 
σύμβαση. Για αυτό κάνουν Πιστοποιητικό Αφανών Εργασιών. Οπότε risk 
management ναι. 

Χρησιμοποιούνται εργαλεία όπως GANTT CHART. Είμαστε υποχρεωμένοι στην 
υποβολή πρότασης να κάνουμε GANTT CHART. Και καθορισμός εργασιών WBS. 

3. Πώς γίνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος; Ποια εργαλεία 
χρησιμοποιούνται;  

Υπάρχει αρχείο – χαρτιά δηλαδή. Τηρείται φάκελος για κάθε έργο. 

Παρακολούθησα σεμινάριο εκμάθησης λογισμικού για χρονοπρογραμματισμό έργων. 
Μάλιστα μας το έδωσαν και με τη σειρά μου το πρότεινα στη Δ/ντρια Τεχνικών 
Υπηρεσιών γιατί κατά κύριο λόγο ήταν για τεχνικά έργα. Η Δ/ντρια το 
παρακολούθησε το σεμινάριο. Αλλά δεν εφαρμόστηκε όπως μας δόθηκε το λογισμικό. 
Προσαρμόστηκε σε μορφή EXCEL. 

Παλιότερα στο πλαίσιο των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης και της διαχειριστικής 
επάρκειας, είχαν την υποχρέωση οι δήμοι να έχουμε πρόγραμμα παρακολούθησης 
έργων. Πληρώσαμε και ειδικό να μας το δείξει και προσπαθήσαμε να το 
υιοθετήσουμε. Όσο ωραία και βαρύγδουπα να ακούγονται κάποιες λέξεις, στην πράξη 
δεν έχουν εφαρμογή. Όσο paper work έπρεπε να γίνει, άλλο τόσο έπρεπε να γίνει και 
στο λογισμικό αυτό. Δεν κατήργησε δηλαδή το  paper work. Επιπλέον ήταν 
δύσχρηστο και χρονοβόρο και επιπλέον φόρτος εργασίας. Χώρια για να κάνω πχ εγώ 
δουλειά στο πρόγραμμα αυτό, έπρεπε να είχε προηγηθεί η δουλειά άλλου συναδέλφου 
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πιο πριν. Αλυσίδα δηλαδή. Ειδικά σε δήμους και μικρούς δήμους μάλιστα, αυτά τα 
λογισμικά δεν έχουν πρακτική εφαρμογή.  

4. Γίνεται σωστή διαχείριση Human resources;  
Θα μπορούσε η διοίκηση να χρησιμοποιούσε καλύτερα το διαθέσιμο προσωπικό, και 
έτσι και θα πετύχαινε τους στόχους που ορίζονται στην στοχοθεσία.  Το προσωπικό – 
αν υπάρχει – πρέπει δυναμικά να εκπαιδεύεται. Δεν μπορεί να είναι στάσιμο το 
προσωπικό στην ίδια θέση. Πρέπει να κάνει rotation. Χάνεται το ενδιαφέρον έτσι. Και 
όχι να του δίνουμε δουλειά προσθετικά. Εδώ ο καλός υπάλληλος, τιμωρείται με 
παραπάνω δουλειά. Πρέπει να εξελίξει το αντικείμενο του. Πάσχουμε από HR. Και 
ειδικότερα με την τελευταία ενδοκοινοτική κινητικότητα, έφυγε προσωπικό ή και 
ήρθε νέο χωρίς να αξιολογηθούν οι ανάγκες του οργανισμού και αν έπρεπε να φύγει 
προσωπικό ή να έρθει νέο.  
Επίσης, θα πρέπει να γίνει ένας προγραμματισμός. Τι σεμινάρια υπάρχουν; Ποιες 
είναι οι ανάγκες μου για εκπαίδευση; Ποιους μπορώ να εκπαιδεύσω; Πότε; Τα 
κρατούσες αυτά σε αρχείο και τα παρακολουθούσες. Κάποτε είχε ξεκινήσει κάτι 
τέτοιο, αλλά μετά εγκαταλείφθηκε.  

 
 Αξία ΡΜ (Value of PM):  

1. Ποια τα οφέλη από την εφαρμογή ΡΜ εντός οργανισμού;  
 

 Λογοδοσία & Διαφάνεια  
Σίγουρα! το πρώτο. Όλα ανεβαίνουν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Όλα τα έγγραφα.  

 Έλεγχος και Συμμόρφωση 
Ναι υπάρχει η πρόβλεψη, να τηρείς προθεσμίες. Πχ. Γνωρίζεις το budget σου 
για ταξίδια. Πρέπει να φροντίσεις να μην το ξεπεράσεις.  

 Διαχείριση Κινδύνου   
ΝΑΙ για να μην χάσεις χρήματα και να τηρήσεις προθεσμίες. 

 Συνέπεια κατά την εκτέλεση έργου  
Ναι.. Ειδικά όταν έχεις ευρωπαϊκά προγράμματα, πρέπει να τηρείς τους 
χρόνους σου. 

 Διασφάλιση σχέσης ποιότητας - τιμής  
Περισσότερο στον ιδιωτικό ισχύει αυτό, δηλ να πετύχεις τη μέγιστη απόδοση 
στη χαμηλότερη τιμή. Στο δημόσιο, το κόστος είναι δεδομένο, δεν μπορείς να 
«κόψεις». Απλώς φροντίζεις την ποιότητα του έργου σου. Πχ τα υλικά, σωστή 
εκτέλεση κλπ. Παίρνουν δοκίμια, στην 3η ΔΕΚΕ για έλεγχο. Γίνονται 
δειγματοληπτικοί έλεγχοι.  

 Δέσμευση των συμμετεχόντων  
Η δέσμευση των υπαλλήλων είναι περιορισμένη. Και αυτό γιατί οι συνθήκες 
έχουν αλλάξει, δεν έχουν κίνητρο, η εργασία τους δεν αναγνωρίζεται και δεν 
επιβραβεύεται. Οι χρηματικές απολαβές είναι οι ίδιες. Βέβαια ανάλογα τη 
θέση που είσαι, και την ιδιοσυγκρασία σου μπορείς να νιώσεις ικανοποίηση 
ότι προσφέρεις κοινωνικό έργο. 
Από την άλλη, μέσω του ΡΜ ορίζονται διαδικασίες που πρέπει να 
ακολουθηθούν και έχει προσαρμοστεί η δουλειά τους γύρω από αυτές και αυτό 
δημιουργεί ασφάλεια ως προς την εκτέλεση της εργασίας τους.  
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Υπάρχει η τάση για δημόσια διαβούλευση σύμφωνα και με τις τελευταίες 
τάσεις. Αλλά ο πολίτης δεν συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων, παρά ότι μπορεί 
να παρακολουθήσει συνεδριάσεις Δ.Σ. ή Ο.Ε. Ίσως αν ενημερωνόταν ή αν το 
δινόταν η δυνατότητα να συμμετέχει. Αλλά και πάλι… Εδώ του κόβουν το 
μισθό και δεν πάει να διαμαρτυρηθεί. Θα πάει σε μια επιτροπή για να 
διαμαρτυρηθεί πχ για ένα έργο;  
 

5. Ποια τα οφέλη από την εφαρμογή ΡΜ όσον αφορά το κοινωνικό σύνολο;    

Σίγουρα μόνο οφέλη και αυτός είναι και ο σκοπός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Αλλά αν τηρούνται σωστά οι διαδικασίες ΡΜ, τότε παραδίδεται ένα έργο στην ώρα 
του και ολοκληρωμένο. Άρα από πιο νωρίς μπορεί να απολαμβάνει τα οφέλη και τα 
αποτελέσματά του. Μπορεί να έχει ενεργό συμμετοχή σε δράσεις που γίνονται για 
βελτίωση επιπέδου ζωής του. Έτσι επιτυγχάνεται και η εμπιστοσύνη του προς το 
δημόσιο.    

////------------------------------//// 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ: 22 Ιανουαρίου 2018 

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών (Ανώτερη Διοίκηση) 

ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ: 8 χρόνια 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΡΜ:  7 χρόνια 

Οργανωσιακό πλαίσιο (Organizational context): 

Υπάρχει έλλειψη στρατηγικής στον οργανισμό και έλλειψη ενός οραματικού πλαισίου 
που είναι στη βάση εφαρμογής κάθε τέτοιου συστήματος (ΡΜ). Υπάρχει έλλειψη 
πολιτικών με την έννοια της εφαρμογής, της εξειδίκευσης και διάχυσης στα επιμέρους 
τμήματα.  

1. Υπάρχει κουλτούρα ΡΜ   

Όχι. Δεν υπάρχει η έννοια της διαχείρισης έργων. Δεν υπάρχει κουλτούρα και το 
αξιακό πλαίσιο. Θα πρέπει να αποφασιστεί από τα ανώτερα στελέχη μία τέτοια 
γραμμή, να εκπαιδευτεί ανάλογα και το προσωπικό και όλα γενικώς να λειτουργούν 
βάσει ΡΜ.  

2. Υπάρχει εμπειρία σε ΡΜ; 
Η εμπειρία υπάρχει στη διαχείριση έργων αλλά όχι με την στενή έννοια του όρου ΡΜ. 
Γίνονται όλα εμπειρικά χωρίς καμία θεωρητική βάση. 

  



96 
 

3. Πώς επιλέγονται ποια προγράμματα/έργα χρειάζεται ο οργανισμός 
δεδομένου του περιορισμού κονδυλίων, αλλά και των κοινωνικό-πολιτικών 
συνθηκών;   

 
Θα έπρεπε να είχαμε μπει σε λογική ΡΜ, και μάλιστα το θεσμικό πλαίσιο το επιβάλλει 
αυτό, εντούτοις  δεν έχουμε μπει. Δεν υπάρχουν κριτήρια επιλογής. Δεν υπάρχει η 
σκέψη του να «μεθοδεύσω με τέτοιο τρόπο τη δουλειά μου ώστε να φτάσω σε ένα 
στόχο που θα τον έχω από πριν ορίσει». Δηλαδή πάμε ad-hoc με την πεπατημένη, με 
τα δεδομένα από την προηγούμενη χρονιά. Κοντόφθαλμα. Επηρεάζεται από τα 
κονδύλια.  Η Νομοθεσία ΔΕΝ βοηθάει – υπάρχει κακονομία και πολυνομία που 
μπερδεύει εννοιολογικά ορισμένα πράγματα. 
Όσον αφορά στη Διοίκηση Μέσω Στόχων (ΜΒΟ) υπάρχει και είναι ο Ν. 3240/04 και 
ο 6349 για τη διαχείριση του προσωπικού, που ορίζει ότι πρέπει να αξιολογηθεί το 
προσωπικό ανάλογα με τους στόχους που επιτεύχθηκαν. Οπότε, υπάρχει θεσμικό 
πλαίσιο αλλά δεν λειτουργεί. Για να πετύχει η στοχοθεσία θα πρέπει να οριστούν 
Στρατηγικοί και Οργανωσιακοί Στόχοι, που μεταφράζονται σε μέτρα και δράσεις για 
όλο τον οργανισμό,  που αυτό δεν γίνεται. Ούτε περιγραφή θέσεων και αντικειμένου 
υπάρχει ώστε να αξιολογήσεις τον υπάλληλο. Κρατάμε το τυπικό μέρος της 
νομοθεσίας και ξεχνάμε το ουσιαστικό. Δεν υπάρχει κουλτούρα. 

Εφαρμογή ΡΜ (PM Implementation):  

Υπάρχει ΡΜ μερικό και αποσπασματικό, σε επίπεδο χρηματοδοτικών εργαλείων ή 
έργων και αυτό γιατί δεν υπάρχει στρατηγική. Υπάρχει μεν ατύπως ΡΜ, γιατί αλλιώς 
δεν μπορείς να λειτουργήσεις, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποτυπωθεί. 

1. Υπάρχει αρμόδιο τμήμα (ΡΜΟ); Είναι καθορισμένες οι ευθύνες και οι 
αρμοδιότητες; 

Υπάρχει τμήμα αλλά είναι υποστελεχωμένο.   

2. Υιοθετούνται ΡΜ πρακτικές; 

Όχι. Όπως και δεν υπάρχει διάχυση καλών πρακτικών.  

3. Πώς γίνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος; Ποια εργαλεία 
χρησιμοποιούνται;  

Μόνο εμπειρικά, χωρίς εξειδικευμένο software. 
 
4. Γίνεται σωστή διαχείριση Human resources;  
 

Δεν υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό και ούτε επιμορφωμένο.  Και αν υπάρχει, δεν 
τοποθετούνται σε μια θέση βάσει των γνώσεών τους αλλά της προϋπηρεσίας τους ή 
των εκάστοτε αναγκών της υπηρεσίας. Δεν υπάρχει και συγκεκριμένο πρόγραμμα 
επιμόρφωσης για αυτόν τον σκοπό. Και δεν υπάρχει γιατί δεν υπάρχει η πρόβλεψη. 
Και δεν υπάρχει η πρόβλεψη γιατί δεν υπάρχει σαν ανάγκη λόγω έλλειψης 
κουλτούρας ΡΜ.  
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 Αξία ΡΜ (Value of PM): 
 

1. Ποια τα οφέλη από την εφαρμογή ΡΜ εντός οργανισμού;  
 

 Λογοδοσία & Διαφάνεια  
Υπάρχει σε οικονομικό επίπεδο αλλά ουσιαστικά δεν υπάρχει ενδιαφέρον από 
τους εξωτερικούς stakeholders αλλά και εμείς δεν τους ενημερώνουμε  

 Έλεγχος & Συμμόρφωση 
Εμπειρικά και μόνο. Αναγκαστικά συμμορφώνεσαι γιατί ούτως ή άλλως το 
δημόσιο ακολουθεί την πεπατημένη – δεν είναι ευέλικτο. 

 Διαχείριση Κινδύνου.  
Υπάρχει, αφού έχουμε έργα ή χρηματοδοτήσεις που δεν θέλουμε να χάσουμε. 
Αλλά και εδώ γίνονται αποσπασματικά και εμπειρικά. 

 Συνέπεια κατά την εκτέλεση έργου  
Είναι μερική η εφαρμογή όλων των παραπάνω άρα και η συνέπεια 
αποσπασματική. Δεν έχει το βάθος χρόνου που θα έπρεπε. 
Αν υπήρχε ολοκληρωμένο ΡΜ, θα ήμασταν σε θέση να τεθούν στόχοι, να 
εφαρμοστούν πολιτικές σε προγράμματα δράσεων από τον πρώτο μέχρι τον 
τελευταίο. 

 Διασφάλιση σχέσης ποιότητας - τιμής  
Δεν διασφαλίζεται, γιατί αν δεν έχεις δείκτες μέτρησης, πώς να αξιολογήσεις 
αποδοτικότητα και αποτελεσματικά κλπ. Αποτελεσματικός είσαι, αλλά όχι 
αποδοτικός. Και ούτε μπορούμε να κάνουμε benchmarking με άλλους ΟΤΑ 
γιατί όλοι λίγο-πολύ είναι έτσι δομημένοι. 

 Δέσμευση των συμμετεχόντων  
Διαβούλευση υπάρχει ως τυπική συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων. Δεν 
υπάρχει θέληση συμμετοχής. Οφείλεται κυρίως στους οργανισμούς γιατί είναι 
«αυτιστικοί» και επίσης δεν γνωρίζουν πώς να το επικοινωνήσουν. Με 
αποτέλεσμα να εκτιθέμεθα στην αρνητική κριτική και δεν μας εμπιστεύονται. 
Πολιτική δεν είναι μόνο κόμματα αλλά ΚΥΡΙΩΣ μέριμνα για τον πολίτη. Και 
αυτό δεν γίνεται και αναλωνόμαστε σε αναλύσεις καφενείου. 
Χαμηλή ικανοποίηση των υπαλλήλων, δεν τους κοινοποιείται το αποτέλεσμα, 
δεν καταλαβαίνουν γιατί το κάνουν… Λείπει η ηθική ικανοποίηση, αν και 
πιστεύω ότι υπάρχουν υπάλληλοι που πραγματικά πασχίζουν αλλά είναι 
καθαρά θέμα χαρακτήρα και δεν συμβαίνει παντού. 
 
2. Ποια τα οφέλη από την εφαρμογή ΡΜ όσον αφορά το κοινωνικό σύνολο;    

Σε χώρες με υψηλή εφαρμογή ΡΜ στο δημόσιο τομέα υπάρχει ανάπτυξη, γιατί παίζει 
ενεργό ρόλο στην επίτευξη αξίας. Έτσι, ο δημόσιος τομέας έχει καθοριστική 
παρέμβαση στις παραγωγικές διαδικασίες. Αποκεντρωμένος δημόσιος τομέας είναι 
και πιο κοντά στον πολίτη.  

 

////------------------------------//// 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 3 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ: 15 Ιανουαρίου 2018 

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Προϊστάμενος Δ/νσης (Project Manager)  

ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ: 4 χρόνια 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΡΜ: 4 χρόνια (γενική εικόνα - όχι κάτι εξειδικευμένο) 

Οργανωσιακό πλαίσιο (Organizational context): 

1. Υπάρχει κουλτούρα ΡΜ;  

Δεν υπάρχει. Ούτε οι εργαζόμενοι, αλλά ούτε και η διοίκηση. Οι εργαζόμενοι είναι 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, υπάρχει πολύ λίγο επιστημονικό προσωπικό. Επιπλέον, η 
καθημερινότητα δεν σε αφήνει τέτοια περιθώρια και αν τυχόν προτείνεις κάτι σαν 
ΡΜ, πέφτεις επάνω σε ένα τοίχο που λέγονται «Αιρετοί», οι οποίοι αποφασίζουν με 
πολιτικά κριτήρια, με όλα τα γνωστά προβλήματα που αυτό επιφέρει.  

2. Υπάρχει εμπειρία σε ΡΜ; 
Όχι. Ο Φορέας συστάθηκε το 2012 μετά από συνένωση μικρών φορέων, οι οποίοι δεν 
είχαν ΡΜ. Συνεπώς η εμπειρία είναι ανύπαρκτη. 

 
3. Πώς επιλέγονται ποια προγράμματα/έργα χρειάζεται ο οργανισμός 

δεδομένου του περιορισμού κονδυλίων, αλλά και των κοινωνικό-πολιτικών 
συνθηκών;   

 
Βασιζόμαστε επάνω στον ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Οι προτεραιότητες γίνονται ΚΥΡΙΩΣ με πολιτικά κριτήρια. 
Επιπλέον, εξαρτάται από τις διαδικασίες, αν είναι χρονοβόρες, την γραφειοκρατία, τις 
καθυστερήσεις, τυπικές διαδικασίες …. Ο σύνδεσμος έχει ανάγκη όλα τα κονδύλια – 
όλα τα έργα. Αλλά η προτεραιοποίηση επηρεάζεται κυρίως από τις πολιτικές πιέσεις. 

Εφαρμογή ΡΜ (PM Implementation): 

1. Υπάρχει αρμόδιο τμήμα (ΡΜΟ); Είναι καθορισμένες οι ευθύνες και οι 
αρμοδιότητες; 

Αντιλαμβανόμαστε την σημασία τέτοιου τμήματος και τώρα γίνονται προσπάθειες 
λειτουργίας του Τμήματος Προγραμμάτων και Έργων, γιατί λειτουργούμε βάσει του 
περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων. Οπότε αναγκαστικά, οι Αιρετοί 
θα το δεχτούν, ΠΡΕΠΕΙ να το δεχτούν γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.  
Το τμήμα τώρα συστήνεται, οπότε δεν έχει έργο να παρουσιάσει ακόμα. Κανένα 
αποτέλεσμα. 
 

2. Υιοθετούνται ΡΜ πρακτικές; 
Όχι φυσικά. Απέχουμε πολύ από κάτι τέτοιο. 



99 
 

 
3. Πώς γίνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος; Ποια εργαλεία 

χρησιμοποιούνται; 

Υπάρχουν μερικά έργα σε κάποια τμήματα του φορέα που υλοποιούνται αυτή την 
στιγμή. Η παρακολούθησή τους γίνεται από τη Δ/νση και το ίδιο το τμήμα. Και 
βέβαια από τον Πρόεδρο ως πυραμίδα. Το τεχνικό κομμάτι παρακολουθείται από το 
τμήμα που είναι υπεύθυνο για τις κατασκευές. Γενικώς έως σήμερα, τα έργα από την 
αρχή έως το τέλος, γίνονταν αποσπασματικά: άλλο τμήμα έκανε τη μελέτη, άλλο 
τμήμα παρακολουθούσε την εκτέλεση του, άλλο επέβλεπε τη λειτουργία του, άλλο τα 
διαδικαστικά… Δεν υπήρχε συνεννόηση και συντονισμός. Ελπίζω να αλλάξει αυτό 
και ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να αλλάξει. Ούτε κάποιο λογισμικό χρησιμοποιούμε. Να 
φανταστείτε, για το απλό ζυγολόγιο δεν υπάρχει κάποιο λογισμικό. Όλα με το χέρι. 
Θα ήταν σωστό να καταχωρούνται όλα, να υπάρχει διαφάνεια έτσι, και να συνδέονται 
μεταξύ τους οι δ/νσεις. Άμεσα θα είχαμε στατιστικά έτσι. Και καλύτερη 
παρακολούθηση.  

4. Γίνεται σωστή διαχείριση Human resources;  
 

Εκπαίδευση αποσπασματικά ή σχεδόν αποσπασματικά. Δεν γίνεται κάτι. Ίσως κάτι 
στα κεντρικά. Όχι γενικώς. Θα ήταν καλό να διαπιστώνονται ελλείψεις και να 
διοργανώσει ο φορέας ένα σεμινάριο επιμόρφωσης.  

 

Αξία ΡΜ (Value of PM): 

1. Ποια τα οφέλη από την εφαρμογή ΡΜ εντός οργανισμού;  
 

 Λογοδοσία & Διαφάνεια  
Οι διαδικασίες και τα έγγραφα τηρούνται, γιατί ούτως ή άλλως γίνονται 
οικονομικοί έλεγχοι από διάφορες αρχές (επιτρόπους, ελεγκτικό συνέδριο) και 
υποχρεούμαστε να τα έχουμε. Οπότε υπάρχει πλήρης λογοδοσία και 
διαφάνεια. Ως δημόσιο περνάμε από όλες τις απαραίτητες διαδικασίες 
ελέγχου. 
Όσον αφορά διαφάνεια και λογοδοσία για πολιτικές αποφάσεις που 
λαμβάνονται, στο Δ.Σ., εκεί δεν υπάρχει. Οι πιο πολλοί είναι στο Διοικητικό 
Συμβούλιο απλώς για να είναι.  

 Έλεγχος & Συμμόρφωση 
Όχι τόσο πολύ. Ίσως στα νέα έργα. Πιο πολύ έχουμε να κάνουμε με την 
έκβαση του έργου, βλέπουμε πως πάει και αναλόγως συμμορφωνόμαστε.  

 Διαχείριση Κινδύνου   
Στα νέα έργα θα βοηθήσει σίγουρα. Τώρα που ήδη έχουν ολοκληρωθεί τα 
έργα, φροντίζεις για τη σωστή λειτουργία τους, για την προστασία των 
εργαζομένων (ατυχήματα κλπ).  
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 Συνέπεια κατά την εκτέλεση έργου   
Όσο πιο γρήγορα τελειώσει το έργο, τόσο πιο γρήγορα θα έχεις αποτελέσματα 
– να μικρύνει δηλαδή ο κύκλος ζωής του έργου. Εξοικονόμηση χρημάτων. 
Γκρίνια λιγότερα. 

 Διασφάλιση σχέσης ποιότητας - τιμής  
Σίγουρα εξασφαλίζεται αλλά δεν είναι άμεσα αντιληπτό από την κοινή γνώμη. 
Εξάλλου λόγω του ότι παρέχεις υπηρεσίες, που σκοπό έχουν το δημόσιο 
συμφέρον, την προστασία του περιβάλλοντος κλπ, αυτό δεν αποτιμάται 
οικονομικά. Και εκεί είναι δύσκολο να διαπιστώσεις το value for money. 
Ακριβώς γιατί είναι άυλο. 

 Δέσμευση των συμμετεχόντων  
Συμμετέχουν οι πολίτες σε εκδηλώσεις και δράσεις του φορέα. Όχι όμως στη 
λήψη αποφάσεων.  
Υποχρεωτικά ασχολούμαστε με πολιτικούς οπότε δεχόμαστε πολιτικές πιέσεις. 
 

6. Ποια τα οφέλη από την εφαρμογή ΡΜ όσον αφορά το κοινωνικό σύνολο;     

Υπάρχει βελτίωση του επιπέδου ζωής, σαφώς καθαρότερο περιβάλλον. Αλλά το πιο 
σημαντικό κατά εμέ: η αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Ειδικά στην αρχή 
πάντα αντιδρούν στην εγκατάσταση ΧΥΤΑ στην περιοχή τους, αλλά καταφέρνουμε 
και τους δείχνουμε τον καλό σκοπό που έχουμε και πως οτιδήποτε καλό παρά κακό θα 
κάνει.  

////------------------------------//// 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 4 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ: 2 Φεβρουαρίου 2018 

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Διευθύντρια Υπηρεσίας Ελέγχου Ποιότητας 

ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ: 4 χρόνια 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΡΜ: 4 χρόνια 

Οργανωσιακό πλαίσιο (Organizational context): 

1. Υπάρχει κουλτούρα ΡΜ;  
Γενικά δεν υπάρχει κουλτούρα ΡΜ. Κάθε υπηρεσία, διατομεακά αναλαμβάνει έργα. 
 

2. Υπάρχει εμπειρία σε ΡΜ; 
Ισχύει το ίδιο. Η εμπειρία έγκειται στη διεύθυνση και στο τμήμα που αναλαμβάνει ένα 
έργο. 
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3. Πώς επιλέγονται ποια προγράμματα/έργα χρειάζεται ο οργανισμός δεδομένου 
του περιορισμού κονδυλίων, αλλά και των κοινωνικό-πολιτικών συνθηκών;   

Είτε αναθέτονται από το υπουργείο, είτε εάν χρειάζεται κάτι το νοσοκομείο. 
Υπάρχουν πολλαπλές πηγές χρηματοδότησης. Υιοθετούνται έργα για αυτοβελτίωση 
του νοσοκομείου.  

Εφαρμογή ΡΜ (PM Implementation): 

1. Υπάρχει αρμόδιο τμήμα (ΡΜΟ); Είναι καθορισμένες οι ευθύνες και οι 
αρμοδιότητες;  

Όχι. Δεν υπάρχει. Κάθε υπηρεσία ανάλογα συγκροτεί ομάδες έργου ad-hoc, και αν 
είναι τυχερή ορίζεται και ένας υπεύθυνος (ο πιο ικανός). Χωρίς ομάδες δεν 
λειτουργούμε. 
 

2. Υιοθετούνται ΡΜ πρακτικές;  
Κάθε έργο σχεδιάζεται από την ομάδα που έχει δημιουργηθεί για αυτό. Προσωπικά, 
σχεδιάζω χρονοδιαγράμματα και προσπαθώ να τα τηρώ. 

 
3. Πώς γίνεται η παρακολούθηση και ο έλεγχος; Ποια εργαλεία 

χρησιμοποιούνται; 
Υλοποίηση και παρακολούθηση γίνεται εμπειρικά και όχι χρησιμοποιώντας μεθόδους 
ή εργαλεία. Ούτε καν κάποιο συγκεκριμένο λογισμικό.  
 

4. Γίνεται σωστή διαχείριση Human resources;   
 

Ιχνηλατούνται ανάγκες και γίνονται σεμινάρια κατάρτισης του προσωπικού 

Αξία ΡΜ (Value of PM):  

1. Ποια τα οφέλη από την εφαρμογή ΡΜ εντός οργανισμού;  
ΔΥΝΗΤΙΚΑ το ΡΜ μπορεί να αποφέρει τα μέγιστα. Είτε βελτίωση 
υπαρχόντων διαδικασιών, είτε δημιουργία νέων.  
 

 Λογοδοσία & Διαφάνεια (Έλεγχοι, ΡΜ διαδικασίες & έγγραφα απαραίτητα για 
τον έλεγχο) 
Με το ΡΜ τεκμηριώνεται η λογοδοσία και η διαφάνεια. Δεν γίνεται ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα αλλά μπορεί να γίνει κλήση στο Δ.Σ. του νοσοκομείου για 
να παρουσιαστεί το έργο ή ότι έχει σχέση με αυτό. 

 Έλεγχος & Συμμόρφωση 
 Διαχείριση Κινδύνου (Risk Management).  

Φυσικά και παρακολουθείται. Ελέγχονται τυχόν αστοχίες, καθυστερήσεις, 
αναλγησίες… Το πράγμα φωνάζει από μόνο του. 

 Συνέπεια κατά την εκτέλεση έργου   
 Διασφάλιση σχέσης ποιότητας - τιμής  

Αν διασφαλίζεται η σχέση αυτή τότε μπορείς να διεκδικήσεις χρηματοδότηση 
για το επόμενο project. 
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 Δέσμευση των συμμετεχόντων  
Δεν διασφαλίζεται η συμμετοχή των stakeholders. Ως συνήθως σε μια ομάδα 
10 ανθρώπων, δουλεύει ο ένας. Και ότι πάει λάθος, θα το ρίξουν στον 
«αρχηγό» project manager της ομάδας. Και το σταματάω εδώ. 
 
2. Ποια τα οφέλη από την εφαρμογή ΡΜ όσον αφορά το κοινωνικό σύνολο;     

Το νοσοκομείο είναι για να εξυπηρετήσει τον άνθρωπο, να βελτιώσει το επίπεδο ζωής 
του. Κατά καιρούς, κάποια τμήματα, χρησιμοποιούν δείκτες μέτρησης όπως KPI, 
Balance Scorecard, για να αποτιμηθούν οι υπηρεσίες που προσφέρονται και κατά 
πόσο πέτυχε το project. 

 


